ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΚΟΠΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Τεύχος 66
Επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών
ειδήσεων για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

- Οκτώβριος 2021-

Περιεχόμενα
1.

Επιχειρηματική δραστηριότητα _______________________________________________________ 4
1.1

Ενέργεια και Ορυκτά ______________________________________________________________ 4

-Σε εξέλιξη οι κατασκευαστικές εργασίες στον σταθμό παραγωγής βιοαερίου Saramzalino ___________________________ 4
-Συμφωνία συνεργασίας για τον διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας- Βόρειας Μακεδονίας _________________ 4
-Ανακλήθηκαν τρεις άδειες εμπόρων πετρελαίου___________________________________________________________ 4
-Δείκτες τιμών εισαγωγής από το τμήμα Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, Ιούλιος 2021 ________ 5

1.2

Τομέας Κατασκευών, Δομικών Υλικών και Real Estate ____________________________________ 5

-Δείκτες κόστους κατασκευής για νέα κτίρια για ατομική κατοικία, 2o τρίμηνο 2021 _________________________________ 5
-Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων ______________________________ 5
-Έκδοση οικοδομικών αδειών, Ιούλιος 2021 ______________________________________________________________ 5
-5.936 πωλήσεις ακινήτων πραγματοποιήθηκαν το β' τρίμηνο του 2021 _________________________________________ 5

1.3

Τραπεζικός & Χρηματοοικονομικός Τομέας_____________________________________________ 5

-Έρευνα του ΟΟΣΑ: Η Κεντρική Τράπεζα είναι η πιο αξιόπιστη στην περιοχή ως πηγή χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης____ 5

1.4

Τομέας Μεταφορών & Επικοινωνιών/Πληροφορικής ______________________________________ 6

-Η FITD προσφέρει βοήθεια για την ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας_______________________________ 6
-Το "Creative Hub" κερδίζει τον διαγωνισμό GFRS στο Miami των ΗΠΑ _________________________________________ 6

1.5

Αγροτικός τομέας και τομέας Τροφίμων _______________________________________________ 6

-Οι παραγωγοί ρυζιού από την περιοχή Kocani δεν είναι ικανοποιημένοι με την τρέχουσα τιμή αγοράς__________________ 6
-Αύξηση των τιμών τροφίμων _________________________________________________________________________ 6

1.6

Βιομηχανικός Τομέας _____________________________________________________________ 7

-Δείκτες του αριθμού των εργαζομένων στη βιομηχανία, Ιούλιος 2021 ___________________________________________ 7
-Δείκτες τιμών παραγωγού στη βιομηχανία, σύνολο, Ιούλιος 2021 _____________________________________________ 7
-Δείκτες τιμών βιομηχανικών παραγωγών στη μη εγχώρια αγορά, Ιούλιος 2021 ___________________________________ 7

1.7

Τομέας Τουρισμού _______________________________________________________________ 7

-Ψηφιοποίηση του τουριστικού τομέα ___________________________________________________________________ 7
-Αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων τουριστών _______________________________________________________ 7

1.8

Τομέας Εμπορίου ________________________________________________________________ 8

-Δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα του εμπορίου, Ιούλιος 2021 _____________________________________________ 8

1.9

Τομέας Υγείας & Περιβάλλοντος _____________________________________________________ 8

-Έκθεση για τη ρύπανση από τους σταθμούς Bitola και Oslomej_______________________________________________ 8
-Κόστος προστασίας του περιβάλλοντος, 2020 ____________________________________________________________ 8
-Η σκωρία από την τήξη σιδήρου στο "Makstil" θα χρησιμοποιηθεί στην άσφαλτο__________________________________ 8

1.10

Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος _________________________________________ 8

-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας ___________________________________ 8
-Η Mabetex επενδύει σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων στο Cair ____________________________________________ 9
-Αύξηση των Επενδύσεων σε Ασφαλιστήρια Συμβόλαια _____________________________________________________ 9
-Νέα επένδυση της εγχώριας εταιρείας Adora Engineering στα Σκόπια __________________________________________ 9

2.

Οικονομικές ειδήσεις _______________________________________________________________ 9
-Αύξηση του ΑΕΠ κατά 13,1% το 2ο τρίμηνο 2021__________________________________________________________ 9
-Ο δείκτης τιμών τροφοδοσίας παραμένει στο ίδιο επίπεδο___________________________________________________ 9
-Στατιστικά Στοιχεία για την Απασχόληση_______________________________________________________________10
-Στοιχεία για την ανεργία ___________________________________________________________________________10
-Δείκτες διαβίωσης και τιμών λιανικής, Αύγουστος 2021____________________________________________________10
-Θα κατάσχεται η περιουσία άνω των 30.000 ευρώ που δεν αποδεικνύεται η προέλευσή της ________________________11

3.

Ευρωπαϊκή προοπτική _____________________________________________________________ 11
-«Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων», πρωτοβουλία για την προώθηση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού του
σιδηροδρομικού τομέα _____________________________________________________________________________11
-Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει το IPA III αξίας 14,2 δισ. ευρώ___________________________________________11
-Η ΕΕ θα διαθέσει 30 εκατ. ευρώ για διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας ____________11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Γραφείο ΟΕΥ – Σκοπίων
Ενημερωτικό Δελτίο No 66 (Οκτ. 2021) – Σύνταξη: Ε .Ξυδιά, Γραμμ. ΟΕΥ Α΄
Σελίδα 2 από 15

4.

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις________________________________________________________ 12
-Επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών της ΔτΒΜ στο Καζακστάν ________________________________________________12
-Σύνοδος Κορυφής για τις σιδηροδρομικές μεταφορές των Δυτικών Βαλκανίων (Βελιγράδι, 13.9.2021) _________________12
-Η Ιαπωνία δωρίζει όργανα και εξοπλισμό στην Εθνική Λυρική Σκηνή _________________________________________12
-ΗΑΕ και Βόρεια Μακεδονία διερευνούν ευκαιρίες επενδυτικής συνεργασίας ____________________________________12

5.

Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος _____________________________________________________ 13
-Ίδρυση Πολιτιστικού Κέντρου της Βόρειας Μακεδονίας στα Τίρανα ___________________________________________13
-Η Βόρεια Μακεδονία έχει την πιο αργή πρόσβαση στο διαδίκτυο στην Ευρώπη__________________________________13
-Συνεργασία Δήμων Αμυνταίου Φλώρινας και Karposh Σκοπίων στο πλαίσιο του προγράμματος “Europe for Citizens” _____13

6.

Εκδηλώσεις και εκθέσεις ___________________________________________________________ 14
-Πρωτοβουλία προώθησης ελληνικών προϊόντων στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας με τον τίτλο: «Ημέρες Ελληνικής
Γεύσης» (15-28.9.2021) ____________________________________________________________________________14
-Διοργάνωση του 4ου διεθνούς Φόρουμ για την Ενέργεια της Βόρειας Μακεδονίας (13-14.9.2021) ____________________14
-Ξεκίνησε το Πρόγραμμα Προώθησης της Παραδοσιακής Τυροκομίας _________________________________________14
-Κοινωνικο-Οικολογικό Φόρουμ (Σκόπια, 25.09.2021) _____________________________________________________15

Σημειώσεις / Disclaimer :
1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή.
2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ-Σκοπίων, παρακαλείστε όπως αποστείλετε
σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-skopje@mfa.gr).
3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών
εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για στατιστικούς σκοπούς. Η διαχείριση και
προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών:
βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon)
4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές (Κρατική Στατιστική
Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα
μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ - Σκοπίων τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται
την ακρίβειά τους.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Γραφείο ΟΕΥ – Σκοπίων
Ενημερωτικό Δελτίο No 66 (Οκτ. 2021) – Σύνταξη: Ε .Ξυδιά, Γραμμ. ΟΕΥ Α΄
Σελίδα 3 από 15

1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
-Σε εξέλιξη οι κατασκευαστικές εργασίες στον σταθμό παραγωγής βιοαερίου Saramzalino
Οι κατασκευαστικές εργασίες του σταθμού παραγωγής βιοαερίου Saramzalino στον Δήμο Lozovo, όπου θα
βρίσκεται ο εξοπλισμός επεξεργασίας βιομάζας, ολοκληρώνονται και έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση του
εξοπλισμού παραγωγής βιοαερίου. Η παράδοση των μονάδων παραγωγής αναμένεται μέχρι το τέλος του
έτους, ενώ έχει προγραμματιστεί η λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο του
επόμενου έτους. Η συνολική επένδυση σε αυτόν τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι 6 εκατ.
ευρώ στην πρώτη φάση, η οποία παρέχει 15 επιπλέον νέες θέσεις εργασίας. Η κατασκευή του σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κ. Ζόραν Ζάεφ, θα καλύψει την κατανάλωση 2.750
νοικοκυριών στη χώρα.
-Συμφωνία συνεργασίας για τον διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας- Βόρειας Μακεδονίας
Συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη και την κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου
Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας υπέγραψαν στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, ο ΔΕΣΦΑ και η κρατική Εταιρεία
Aξιοποίησης Eνεργειακών Πόρων της Βόρειας Μακεδονίας (NER), στο πλαίσιο του 5th Southeast Energy
Forum που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
(AmCham) και την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE), σε συνεργασία με την Πρεσβεία των
Η.Π.Α στην Ελλάδα και τη στρατηγική συμμετοχή του Ατλαντικού Συμβουλίου και του Ελληνοαμερικανικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου. Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της CEO του ΔΕΣΦΑ, κας Maria Rita Galli, και του
Εκτελεστικού Διευθυντή της NER, κ. Bajram Rexhepi, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
της Ελλάδας, κ. Κώστα Σκρέκα, του Πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt και της Πρέσβεως
των ΗΠΑ στη Βόρεια Μακεδονία, κας Mary Kate Byrnes. Η συμφωνία θεσπίζει τις αρχές συνεργασίας,
σύμφωνα με τις οποίες ο ΔΕΣΦΑ και η NER σκοπεύουν να συντονίσουν τις κύριες φάσεις, τις αντίστοιχες
δεσμεύσεις και τα συνοδευτικά ορόσημα της ανάπτυξης του έργου διασύνδεσης του αγωγού φυσικού αερίου,
συμπεριλαμβανομένης της έναρξης του δεσμευτικού Market Test εντός του έτους, σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις, όπως αυτές θα εγκριθούν από τη ΡΑΕ, και μετά από τη θετική Τελική Επενδυτική Απόφαση
(FID) και από τις δύο πλευρές, η οποία αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2022, διευκολύνοντας την έγκαιρη
και αποτελεσματική ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, βάσει ενός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος.
Είχε προηγηθεί, στις 9 Ιουλίου 2021 η υπογραφή της διμερούς συμφωνίας μεταξύ του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα, και του Υπουργού Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας, κ.
Kreshnik Bekteshi. Η συμφωνία βασίζεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) που έχει ήδη υπογραφεί για το
συγκεκριμένο έργο μεταξύ ΔΕΣΦΑ και NER τον Οκτώβριο του 2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε τον Απρίλιο
του 2019 και συμπληρώθηκε με τους μη δεσμευτικούς όρους τον Μάρτιο του 2021. Ο αγωγός προβλέπεται να
έχει συνολικό μήκος 123 χιλιομέτρων και θα εκτείνεται από τη Νέα Μεσημβρία προς το Νεγκότινο, μέσω
Ευζώνων/Γευγελή, συνδέοντας τα εθνικά συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου της Ελλάδας και της Βόρειας
Μακεδονίας, διαχειριστές των οποίων είναι ο ΔΕΣΦΑ και η NER, αντίστοιχα. Η αρχική ικανότητα μεταφοράς
του θα είναι 1,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, με δυνατότητα επέκτασης στα 3 δισ. κυβικά μ έτρα ετησίως, ενώ
έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες, προκειμένου ο αγωγός να διαθέτει τις κατάλληλες προδιαγραφές και για τη
μεταφορά πράσινου υδρογόνου. Τ ο κόστος του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 110 εκατ. ευρώ.
-Ανακλήθηκαν τρεις άδειες εμπόρων πετρελαίου
Η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας αποφάσισε την ανάκληση των αδειών άσκησης ενεργειακής
δραστηριότητας τριών εταιρειών για χονδρικό εμπόριο αργού πετρελαίου, παραγώγων πετρελαίου,
βιοκαυσίμων και καυσίμων μεταφοράς. Η Επιτροπή ανακάλεσε την άδεια εμπορίου EURODIESEL BS της
Guliver Inzenering, την άδεια για το εμπόριο μαζούτ της Pertinaks και την άδεια χονδρικού εμπορίου
υγροποιημένου αερίου πετρελαίου της Basino Gas με έδρα το Veles. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Marko
Bislimoski, δήλωσε ότι οι έμποροι δεν πληρούν τους όρους που απορρέουν από τον Ενεργειακό Νόμο και το
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Εγχειρίδιο Κανόνων για τις Άδειες. Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή ενίσχυσε κατά την προηγούμενη περίοδο τον
επιτόπιο έλεγχο των εμπόρων και θα τους συνεχίσει.
-Δείκτες τιμών εισαγωγής από το τμήμα Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου,
Ιούλιος 2021
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Ιούλιο του 2021, οι τιμές εισαγωγής από το
τμήμα Κατασκευή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 6,2% σε μηνιαίο επίπεδο
και κατά 53,0% σε ετήσιο επίπεδο.

1.2 Τομέας Κατασκευών, Δομικών Υλικών και Real Estate
-Δείκτες κόστους κατασκευής για νέα κτίρια για ατομική κατοικία, 2o τρίμηνο 2021
Το δεύτερο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2021, το κόστος κατασκευής νέων κτιρίων
για μεμονωμένες κατοικίες ήταν υψηλότερο κατά 6,5%, το κόστος υλικών κατά 8,1% και το κόστος προσωπικού
κατά 3,2%. Το δεύτερο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το κόστος κατασκευής
νέων κτιρίων για μεμονωμένες κατοικίες ήταν υψηλότερο κατά 12,5%, το κόστος υλικών κατά 13,7% και το
κόστος προσωπικού κατά 9,9%.
-Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων
Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί κατά 4% σε ετήσιο
επίπεδο, ενώ ο αριθμός των εγκρίσεων για νέα κτίρια έχει αυξηθεί κατά 35%. Το πρώτο τρίμηνο του έτους, η
υψηλότερη τιμή καταγράφηκε στον Δήμο Centar, με μέση τιμή 1.500 ευρώ/τ.μ., ενώ αυτά στο Stip είχαν τη
χαμηλότερη τιμή, 600 ευρώ/τ.μ. Η τιμή στο Karpos ξεκινά από 1.200 ευρώ/τ.μ., ενώ η κατάσταση στο Aerodrom
είναι παρόμοια. Τα διαμερίσματα σε Vlae και Gjorce Petrov είναι φθηνότερα, με τιμή σχεδόν 900 ευρώ /τ.μ. Οι
εκπρόσωποι του κατασκευαστικού τομέα, επίσης, επιβεβαιώνουν ότι, παρά τη μεγάλη προσφορά, δεν
αναμένουν πτώση των τιμών.
-Έκδοση οικοδομικών αδειών, Ιούλιος 2021
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Ιούλιο του 2021 εκδόθηκαν συνολικά 446
οικοδομικές άδειες, ήτοι κατά 57,0% περισσότερες από τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τις
εκδοθείσες άδειες οικοδομής, η εκτιμώμενη συνολική αξία των κατασκευών ήταν 9.952.602 χιλιάδες δηνάρια,
ήτοι 97,0% μεγαλύτερη από τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Από τον συνολικό αριθμό των εκδοθέντων
οικοδομικών αδειών, 284 (63.7%) αφορούν σε κτίρια, 50 (11.2%) σε έργα πολιτικού μηχανικού και 112 (25.1%)
σε ανακατασκευές. Από τις συνολικές 446 οικοδομικές άδειες, 201 (45.1%) αφορούν σε ιδιώτες και 245
(54.9%) σε επενδυτές. Κατά την περίοδο αναφοράς, προγραμματίζεται η κατασκευή 1.945 κατοικιών,
συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας δαπέδου 153.184 m2.
-5.936 πωλήσεις ακινήτων πραγματοποιήθηκαν το β' τρίμηνο του 2021
Η Κρατική Υπηρεσία Κτηματολογίου κατέγραψε, το δεύτερο τρίμηνο του 2021, 2.011 ενυπόθηκα δάνεια, 1.740
μισθώσεις και 5.936 πωλήσεις ακινήτων. Η συνολική αξία των ενυπόθηκων δανείων κατά την περίοδο μεταξύ
Απριλίου και Ιουνίου ανέρχεται σε 412,6 εκατ. ευρώ, οι πωλήσεις ακινήτων ανήλθαν σε περίπου 203 εκατ.
ευρώ, ενώ οι συμβάσεις μίσθωσης υπολογίζονται σε 721.000 ευρώ. Τον Ιούλιο του 2021 εκδόθηκαν μόνο 446
οικοδομικές άδειες, ή 57% περισσότερες από τον ίδιο μήνα το 2020. Η συνολική αξία των προβλεπόμενων
κατασκευών εκτιμάται σε 9,9 δισ. ευρώ, ή 97% περισσότερο από ό, τι τον Ιούλιο του 2020. Εκ των εκδοθέντων
οικοδομικών αδειών, οι 284 προορίζονται για πολυκατοικίες, ενώ αναμένεται να κατασκευαστούν συνολικά
1.945 νέα διαμερίσματα.

1.3 Τραπεζικός & Χρηματοοικονομικός Τομέας
-Έρευνα του ΟΟΣΑ: Η Κεντρική Τράπεζα είναι η πιο αξιόπιστη στην περιοχή ως πηγή
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης
Στη Βόρεια Μακεδονία, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στην περιοχή, οι πολίτες εμπιστεύονται
περισσότερο την Κεντρική Τράπεζα ως πηγή χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με διαδικτυακό
σεμινάριο που διοργανώθηκε από τον ΟΟΣΑ και το Διεθνές Δίκτυο Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης
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(ΟΟΣΑ/INFE). Το συμπέρασμα βασίζεται στα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας για τον
χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό ενηλίκων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διεξήχθη από τον ΟΟΣΑ. Τα
αποτελέσματα δείχνουν, μεταξύ άλλων, ότι σύμφωνα με τις αντιδράσεις του τοπικού πληθυσμού όσον αφορά
στην εμπιστοσύνη στα ιδρύματα που επενδύουν στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, η Κεντρική Τράπεζα
ξεχωρίζει ως ηγέτης μεταξύ όλων των κεντρικών τραπεζών της περιοχής. Η Βόρεια Μακεδονία ήταν η πρώτη
τράπεζα στην περιοχή που υιοθέτησε εθνική στρατηγική για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση και τη
χρηματοοικονομική ένταξη, καθώς επίσης και κώδικα ορθών πρακτικών για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση.

1.4 Τομέας Μεταφορών & Επικοινωνιών/Πληροφορικής
-Η FITD προσφέρει βοήθεια για την ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Το Ταμείο Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (FITD) ανακοίνωσε στις 9 Σεπτεμβρίου 2021 πρόσκληση
για τη συγχρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων που επικεντρώνονται σε τουλάχιστον έναν από τους
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να
επικεντρωθούν στους ακόλουθους άξονες: τρόποι αντιμετώπισης της φτώχειας και της πείνας, επισιτιστική
ασφάλεια, βελτίωση διατροφής και προώθηση της βιώσιμης γεωργίας, εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης
χωρίς αποκλεισμούς και προώθηση ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους, επίτευξη της ισότητας των φύλων
και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών, προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης
οικονομικής ανάπτυξης, της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους
κ.λπ. Ο προϋπολογισμός βοήθειας ανέρχεται σε 6 εκατ. δηνάρια και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι
στις 22 Οκτωβρίου. Το FITD πρόκειται να παράσχει έως και το 90% του προϋπολογισμού του έργου, αλλά
μέχρι 1,5 εκατ. δηνάρια. Τα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 12 μηνών, αλλά το FITD μπορεί επίσης να
χορηγήσει εξάμηνες παρατάσεις υλοποίησης. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαραίτητα έγγραφα
είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ταμείου: https://fitr.mk/sp.
-Το "Creative Hub" κερδίζει τον διαγωνισμό GFRS στο Miami των ΗΠΑ
Η νεοσύστατη επιχείρηση της Βόρειας Μακεδονίας "Creative Hub" ανακηρύχθηκε νικήτρια στην Παγκόσμια
Εκδήλωση Σκηνής Συγκέντρωσης Κεφαλαίων (Global Fundraising Stage Event/ GFRS) για το 2021 στο Miami
των ΗΠΑ. Το "Creative Hub" ιδρύθηκε από την κα Arijana Koskarova στα Σκόπια πριν από τέσσερα χρόνια και
πρόσφατα συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Forbes "30 κάτω των 30" για τους καλύτερους νέους διευθυντές
επιχειρήσεων και επιχειρηματίες. "Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίζουμε αυτή την αναγνώριση, ειδικά σε
έναν τομέα πολύ καλών επιχειρήσεων. Αυτή η νίκη είναι μόνο η αρχή της επιτυχίας μας ως επιχείρηση εκτός
των συνόρων της χώρας μας", δήλωσε η κα Koskarova. Το GFRS είναι ένα διεθνές δίκτυο συν-επενδύσεων για
νεοφυείς επιχειρήσεις και τη δικτύωση τους με μεγάλες διεθνείς εταιρείες που μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες
για περαιτέρω ανάπτυξη.

1.5 Αγροτικός τομέας και τομέας Τροφίμων
-Οι παραγωγοί ρυζιού από την περιοχή Kocani δεν είναι ικανοποιημένοι με την τρέχουσα τιμή αγοράς
Οι παραγωγοί ρυζιού από την περιοχή Kocani δεν είναι ικανοποιημένοι με την τρέχουσα τιμή αγοράς που
ανέρχεται σε 20 δηνάρια ανά χιλιόγραμμο κύτους ρυζιού, καθώς δεν καλύπτει ούτε το κόστος παραγωγής,
αλλά απαιτούν τιμή 30 δηνάρια. Λένε επίσης ότι έχουν μεγάλα αποθέματα από την περσινή συγκομιδή, τα
οποία παραμένουν απούλητα λόγω της χαμηλής τιμής.
-Αύξηση των τιμών τροφίμων
Μια νέα αύξηση στις τιμές του ψωμιού, του μαγειρικού λαδιού και των προϊόντων ζαχαροπλαστικής αναμένεται
την επόμενη περίοδο. Αυτό οφείλεται στην ακριβότερη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταβάλλουν οι
βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η τιμή του σιταριού, η οποία θα επηρεάσει την τελική τιμή του αλευριού και του
ψωμιού, έχει αυξηθεί κατά 20%. Η αύξηση του ηλιέλαιου είναι ακόμη μεγαλύτερη. Οι τιμές των μεταφορών
αυξάνονται ακόμη περισσότερο λόγω της πανδημίας. Οι πολίτες, από την πλευρά τους, παραπονούνται ότι το
κόστος αυξάνεται ραγδαία, ενώ οι μισθοί παραμένουν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο.
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1.6 Βιομηχανικός Τομέας
-Δείκτες του αριθμού των εργαζομένων στη βιομηχανία, Ιούλιος 2021
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του αριθμού των εργαζομένων στη
βιομηχανία τον Ιούλιο του 2021, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2020, ήταν 99,2. Ο αριθμός των εργαζομένων
στον τομέα Ορυχείων και λατομείων τον Ιούλιο του 2021, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2020, μειώθηκε κατά
7,5%, στον τομέα της Μεταποίησης μειώθηκε κατά 0,2% και στον τομέα Παροχής ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού μειώθηκε κατά 2,7 %. Σύμφωνα με τις κύριες βιομηχανικές ομάδες, ο
αριθμός των εργαζομένων στη βιομηχανία τον Ιούλιο του 2021, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2020, μειώθηκε
σε Ενέργεια κατά 3,9%, Ενδιάμεσα αγαθά, εκτός από ενέργεια κατά 1,5% και Μη διαρκή καταναλωτικά
αγαθά κατά 6,2%, ενώ αυξήθηκε στα Κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 12,2% και στα Διαρκή καταναλωτικά
αγαθά κατά 5,6%. Ο δείκτης του αριθμού των εργαζομένων στη βιομηχανία την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου
2021, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Ιούλιο 2020, ήταν 97,8.
-Δείκτες τιμών παραγωγού στη βιομηχανία, σύνολο, Ιούλιος 2021
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Ιούλιο του 2021, οι τιμές παραγωγού στη
Βιομηχανία, συνολικά, αυξήθηκαν κατά 1,8% σε μηνιαίο επίπεδο και κατά 14,0% σε ετήσιο επίπεδο. Τον
Ιούλιο του 2021, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021, οι τιμές παραγωγού της Βιομηχανίας, συνολικά,
αυξήθηκαν στα τμήματα «Ορυχείων και λατομείων» κατά 2,9%, «Μεταποίηση» κατά 1,0% και «Παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» κατά 13,3%. Τον Ιούλιο του 2021, σε σύγκριση
με τον Ιούλιο του 2020, οι τιμές παραγωγού της Βιομηχανίας, συνολικά, αυξήθηκαν στα τμήματα «Ορυχείων
και λατομείων» κατά 35,2%, « Μεταποίηση» κατά 11,6% και «Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού» κατά 28,6%.
-Δείκτες τιμών βιομηχανικών παραγωγών στη μη εγχώρια αγορά, Ιούλιος 2021
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Ιούλιο του 2021, οι τιμές παραγωγού στη μη
εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 1,9% σε μηνιαίο επίπεδο και κατά 16,3% σε ετήσιο επίπεδο. Τον Ιούλιο του
2021, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021, οι τιμές παραγωγού στη μη εγχώρια αγορά αυξήθηκαν στα τμήματα
Ορυχείων και λατομείων κατά 4,0% και Μεταποίησης κατά 1,7%. Τον Ιούλιο του 2021, σε σύγκριση με τον
Ιούλιο του 2020, οι τιμές παραγωγού στη μη εγχώρια αγορά αυξήθηκαν στο τμήμα Ορυχεία και λατομεία κατά
46,0% και στο τμήμα Μεταποίηση κατά 14,2%.

1.7 Τομέας Τουρισμού
-Ψηφιοποίηση του τουριστικού τομέα
Στις 14.9.2021, η Κυβέρνηση ενέκρινε τις πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία, την υλοποίηση και την
εφαρμογή ενός κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος για τη ψηφιοποίηση του τομέα του τουρισμού και της
εστίασης. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Προώθησης και Υποστήριξης του Τουρισμού, ο σκοπός του
πληροφοριακού συστήματος είναι η δημιουργία ενός εθνικού ψηφιακού εργαλείου για τη συλλογή δεδομένων
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών διαμονής και τις εγκαταστάσεις διαμονής τους στο έδαφος της
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Επιπλέον, η πλατφόρμα ηλεκτρονικού τουρισμού θα προσφέρει την
ευκαιρία για τον καθορισμό και τον έλεγχο των φόρων με βάση την τουριστική εγγραφή και το check-out, τα
δεδομένα για μεμονωμένες εγκαταστάσεις διαμονής, καθώς και την αναφορά στατιστικών σε πραγματικό
χρόνο σε καθημερινή βάση ή σε διαστήματα που δεν υπερβαίνουν 24 ώρες.
-Αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων τουριστών
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των τουριστών τον Ιούλιο του 2021
ήταν 136.291, εκ των οποίων το 66,4% ήταν εγχώριοι τουρίστες και το 33,6% ήταν ξένοι τουρίστες. Ο αριθμός
των διανυκτερεύσεων τον Ιούλιο του 2021 ήταν 618.314, εκ των οποίων το 83,0% ήταν από εγχώριους και το
17,0% από ξένους τουρίστες. Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2021, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι,
ο αριθμός των τουριστών αυξήθηκε κατά 56,6%: ο αριθμός των εγχώριων τουριστών αυξήθηκε κατά 56,6% και
ο αριθμός των ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 56,6%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2021, σε σύγκριση με
την ίδια περίοδο πέρυσι, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 46,4%: ο αριθμός διανυκτερεύσεων
από εγχώριους τουρίστες αυξήθηκε κατά 36,4%, ενώ εκείνοι των ξένων τουριστών αυξήθηκαν κατά 79,0%.
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1.8 Τομέας Εμπορίου
-Δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα του εμπορίου, Ιούλιος 2021
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, στο λιανικό εμπόριο, τον Ιούλιο του 2021, σε
σύγκριση με τον Ιούλιο του 2020, κατά ομάδες και τάξεις, παρατηρήθηκε αύξηση του τζίρου στις ομάδες:
Λιανική πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού (σε ονομαστικούς όρους κατά 7,7 % και σε πραγματικούς όρους
κατά 5,0%), Λιανικό εμπόριο προϊόντων εκτός τροφίμων, εκτός από καύσιμα (σε ονομαστικούς όρους κατά
11,8% και σε πραγματικούς όρους 10,1%), Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο με καύσιμα (σε
ονομαστικούς όρους κατά 9,8% και σε πραγματικούς όρους κατά 7,6%) και Λιανική πώληση καυσίμων
αυτοκινήτων (σε ονομαστικούς όρους κατά 40,0% και σε πραγματικούς όρους κατά 18,7%).

1.9 Τομέας Υγείας & Περιβάλλοντος
-Έκθεση για τη ρύπανση από τους σταθμούς Bitola και Oslomej
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Δικτύου Cee Bankwatch και του Κέντρου Ερευνών για την Ενέργεια και τον
Καθαρό Αέρα (CREA), η οποία καταρτίστηκε σε συνεργασία με την Eko-svest (Eco-awareness), η ρύπανση
από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα Bitola και Oslomej ήταν στο ίδιο
επίπεδο με το 2019. Τα στοιχεία της έκθεσης δείχνουν ότι οι εκπομπές θείου εξακολουθούν να είναι το
μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα. Η έκθεση είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: https://www.complyorclose.org/wp-content/uploads/2021/09/En-COMPLY-ORCLOSE-web.pdf.
-Κόστος προστασίας του περιβάλλοντος, 2020
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η αξία των δαπανών για την προστασία του
περιβάλλοντος το 2020 είναι 5.975.305 χιλιάδες δολάρια. Στο συνολικό κόστος για την προστασία του
περιβάλλοντος, το μεγαλύτερο μερίδιο είναι το κόστος διαχείρισης των λυμάτων (39,08%), ακολουθούμενο από
το μερίδιο του κόστους για την επεξεργασία των αποβλήτων (26,68%) και το κόστος των συστημάτων παροχής
νερού (19,07%). Το μερίδιο των επενδύσεων στο συνολικό κόστος για την προστασία του περιβάλλοντος είναι
65,46% και το μερίδιο του κόστους συντήρησης στο συνολικό κόστος για την προστασία του περιβάλλοντος
είναι 34,54%. Από το συνολικό κόστος για την προστασία του περιβάλλοντος, το μεγαλύτερο κόστος
πραγματοποιήθηκε στη βιομηχανία και τους εξειδικευμένους κατασκευαστές, 3.220.093 χιλιάδες δολάρια, ή
53,89%. Από το κόστος που προκύπτει για την προστασία του περιβάλλοντος στη βιομηχανία και τους
εξειδικευμένους παραγωγούς, το 44,04% προορίζεται για επενδύσεις και το 55,96% για τη συντήρηση
περιουσιακών στοιχείων. Από το σύνολο των πληρωμών και τελών για υπηρεσίες που παρέχονται για την
προστασία του περιβάλλοντος, το μεγαλύτερο μερίδιο των καταβληθέντων τελών για τη διαχείριση των
αποβλήτων είναι 79,27%.
-Η σκωρία από την τήξη σιδήρου στο "Makstil" θα χρησιμοποιηθεί στην άσφαλτο
Η ασπρόμαυρη σκωρία που λαμβάνεται ως απόβλητο υλικό από την τήξη του σιδήρου θα χρησιμοποιείται
εφεξής στην κατασκευή για την παραγωγή μειγμάτων ασφάλτου και για εγκαταστάσεις σκυροδέματος. Αυτό θα
μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις της βιομηχανίας στο περιβάλλον και θα παραγάγει ποιοτικά δομικά υλικά. Η
αξιοποίηση της σκωρίας γίνεται μέσω του έργου "Cinderella", το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
"Horizon 2020" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

1.10 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας
Το δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.28/2021
από 28 Σεπτεμβρίου 2021, είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - Σκοπίων στη
διαδικτυακή πύλη AGORA: https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/infofile/77025.
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-Η Mabetex επενδύει σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων στο Cair
Ο Κοσσοβάρος επιχειρηματίας και πρώην Πρόεδρος της χώρας, κ. Behgjet Pacolli, θα είναι επενδυτής
πολυώροφων και υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στο Cair. Ο Δήμαρχος του Cair κ. Visar Ganiu,
μαζί με τον κ. Pacolli, ιδιοκτήτης της επιχείρησης MABETEX, και τον Δήμαρχο των Σκοπίων κ. Petre Silegov
υπέγραψαν υπόμνημα για συμφωνία συνεργασίας με τον επενδυτή. Η επένδυση εκτιμάται πάνω από 50 εκατ.
ευρώ.
-Αύξηση των Επενδύσεων σε Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
Το πρώτο εξάμηνο του έτους, 5 δισ. δηνάρια έχουν επενδυθεί σε ασφαλιστήρια συμβόλαια, σημειώνοντας
αύξηση 15,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ασφαλιστικής
Εποπτείας. Η ασφάλιση ακινήτων βρίσκεται σε άνοδο - έφθασε στο επίπεδο των 1,4 δισ. δηναρίων. Πάνω από
630.000 συμφωνίες για ασφάλιση ζημιών υπεγράφησαν το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με
την Υπηρεσία, μετά την επέκταση της κρίσης covid, η ιδιωτική ασφάλιση υγείας σημείωσε συνεχή αύξηση. Το
πρώτο εξάμηνο, οι επενδύσεις στην περιοχή υπερέβησαν τα 232 εκατ. δηνάρια, ποσό που αντιπροσωπεύει
αύξηση 38% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
-Νέα επένδυση της εγχώριας εταιρείας Adora Engineering στα Σκόπια
Η τοπική κατασκευαστική εταιρεία "Adora Engineering" απέκτησε, μέσω δημοσίου πλειστηριασμού, έναντι 9,3
εκατ. ευρώ, τις μονάδες τηλεθέρμανσης των Σκοπίων, “Toplifikacija East” και “Toplifikacija West”, καθώς και το
μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της “Toplifikacija AD”, η οποία μετά την πτώχευση που είχε κηρύξει
βρισκόταν σε καθεστώς εκκαθάρισης. Σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο κ.
Vanco Cifliganec, αναφέρεται ότι η νέα εταιρεία που θα αναλάβει την Toplifikacija θα ονομάζεται “Adora Energy
Solutions”. Σημειώνεται ότι, αρχές του έτους ο κ. Cifliganec είχε γνωστοποιήσει ότι αναστέλλει προσωρινά τις
δραστηριότητες της κατασκευαστικής "Adora Engineering" στη Βόρεια Μακεδονία, λόγω του δυσμενούς
επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα. Εν τω μεταξύ, ενίσχυσε τη θέση του στην Komercijalna Banka και σήμερα
κατέχει πλέον το 15% των μετοχών της Komercijalna Banka (με ενεργητικό πάνω από 2 δισ. ευρώ και τρίτη σε
κερδοφορία στη χώρα μετά τη Stopanska Banka και την NLB), όντας ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της
τράπεζας.

2. Οικονομικές ειδήσεις
-Αύξηση του ΑΕΠ κατά 13,1% το 2ο τρίμηνο 2021
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ρυθμός ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (ΑΕΠ) το δεύτερο τρίμηνο του 2021 ήταν 13,1%. Σε αυτό το τρίμηνο, σημειώθηκε αύξηση στους
τομείς: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών - Μεταφορά και
αποθήκευση - Δραστηριότητες στέγασης και παροχής τροφίμων κατά 46,0%, Ορυχεία και λατομεία –
Κατασκευή - Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού - Παροχή νερού Δραστηριότητες αποχέτευσης, διαχείρισης αποβλήτων και αποκατάστασης κατά 11,4% και Ενημέρωση και
επικοινωνία κατά 5,7%. Το δεύτερο τρίμηνο του 2021, η τελική κατανάλωση των νοικοκυριών,
συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 14,9%
σε ονομαστικούς όρους και το μερίδιό της στη δομή του ΑΕΠ ήταν 70,2%. Την ίδια περίοδο , οι εξαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 62,2% σε ονομαστικούς όρους, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 64,4%.
-Ο δείκτης τιμών τροφοδοσίας παραμένει στο ίδιο επίπεδο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών τροφοδοσίας τον Αύγουστο του
2021, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2021, παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο. Ο δείκτης τιμών εστίασης τον
Αύγουστο του 2021, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, αυξήθηκε κατά 0,5%. Ο
σωρευτικός δείκτης τιμών τροφοδοσίας για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021, σε σύγκριση με την ίδια
περίοδο του προηγούμενου έτους, αυξήθηκε κατά 0,3%, και σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020 αυξήθηκε
κατά 0,2%.
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-Στατιστικά Στοιχεία για την Απασχόληση
Πάνω από 2.000 αυτοαπασχολούμενοι σταμάτησαν να καταβάλλουν τις εισφορές τους από τον Απρίλιο μέχρι
τον Ιούνιο τ.έ. Τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι η πλειοψηφία τους είναι αγρότες.
Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση με τους εργαζόμε νους δεν βελτιώνεται και όσον αφορά τη
βιομηχανία, το 2ο τρίμηνο, ο αριθμός των εργαζομένων στη μεταποίηση μειώθηκε κατά 4.000 σε σύγκριση με
τους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Οι μεταφορές, επίσης, παραμένουν ένας κρίσιμος τομέας. Το 2ο τρίμηνο,
ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά 4.000. Ο αριθμός των επιχειρήσεων, επίσης, σε αυτή την περιοχή
μειώθηκε κατά πάνω από 1.000. Ένας μικρότερος αριθμός εταιρειών είναι επίσης εγγεγραμμένος στις
κατασκευές - κατά περίπου 800 σε σύγκριση με την κατάσταση κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.
Παρά τη μείωση του αριθμού των απασχολούμενων στους τομείς αυτούς, τα συνολικά στοιχεία για το 2ο
τρίμηνο δείχνουν μείωση του αριθμού των ανέργων, δηλαδή τα ποσοστά ανεργίας το 1ο και το 2ο τρίμηνο
ανήλθαν σε 15,9% και 16%, αντίστοιχα. Μεταξύ των τομέων που κατέγραψαν νέες θέσεις εργασίας είναι οι
επικοινωνίες και η ενημέρωση, οι διοικητικές δραστηριότητες, καθώς και διάφορες δραστηριότητες υπό την
αιγίδα του κράτους, όπως η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη.
-Στοιχεία για την ανεργία
Η ανεργία στη χώρα το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, για άλλη μια φορά, έφθασε σε ιστορικό χαμηλό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το δεύτερο τρίμηνο του 2021, υπήρχαν
1.681.862 εργαζόμενοι πολίτες στη χώρα, εκ των οποίων 945.412 ήταν ενεργοί, 795.271 εργαζόμενοι και
150.141 άνεργοι. Το ποσοστό δραστηριότητας κατά την περίοδο αυτή ήταν 56,2, το ποσοστό απασχόλησης
47,3, ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο χαμηλότερο ποσοστό όλων των εποχών. Ωστόσο, τα στατιστικά
στοιχεία δείχνουν ότι η τάση μικρής αύξησης του ανενεργού πληθυσμού συνεχίζεται. Το δεύτερο τρίμηνο
υπήρχαν 736.450 άτομα διαθέσιμα για εργασία, ενώ δεν ήταν στην εκπαίδευση, σε κάποια απασχόληση ή την
αναζήτηση εργασίας. Έτσι, το ποσοστό αδράνειας σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι αυξήθηκε 0,5%, με
τις γυναίκες να αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό. Συγκεκριμένα, μέσα σε ένα χρόνο το ποσοστό των
ανενεργών ανδρών μειώθηκε κατά 1,6%, αλλά ο αριθμός των ανενεργών γυναικών κατά την ίδια περίοδο
αυξήθηκε κατά 1,8%. Πάνω από 460.000 εργαζόμενες γυναίκες το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους
καταγράφηκαν ως ανενεργές, ποσοστό που υπερβαίνει το 62% του ανενεργού πληθυσμού της χώρας.
-Δείκτες διαβίωσης και τιμών λιανικής, Αύγουστος 2021
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Αύγουστο του
2021, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ήταν 100,6 και ο Δείκτης Τιμών Λιανικής 100,4. Αύξηση των
δεικτών κόστους ζωής τον Αύγουστο του 2021, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφηκε σε:
φρέσκα και διατηρημένα με απλή ψύξη λαχανικά, εκτός από τις πατάτες και τα άλλα φρούτα ρίζας κατά 15,8%,
τυρί και τυρί cottage κατά 1,1%, κρέας κατά 0,9%, ψωμί και δημητριακά κατά 0,7%, γάλα κατά 0,6%, ζάχαρη,
μαρμελάδα, μέλι, σοκολάτα και είδη ζαχαροπλαστικής κατά 0,3%, τρόφιμα, που δεν κατονομάζονται αλλού,
οινοπνευματώδη ποτά κατά 0,2%. Τον Αύγουστο, αύξηση του δείκτη κόστους ζωής καταγράφηκε επίσης σε:
φωτογραφικό και κινηματογραφικό εξοπλισμό και οπτικά όργανα κατά 8,4%, αέριο οικιακής χρήσης κατά
5,6%, τουριστικά πακέτα κατά 3,1%, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες για 2,0%, κατοικίδια ζώα και
σχετικά προϊόντα κατά 1,1%, ποδήλατα κατά 0,9%, μηχανοκίνητα οχήματα κατά 0,7%, καύσιμα και λιπαντικά
για οχήματα, υπηρεσίες διαμονής κατά 0,6%, γυάλινα σκεύη, σκεύη κουζίνας και άλλος εξοπλισμός,
εξοπλισμός πληροφορικής για επεξεργασία δεδομένων κατά 0,5%, έπιπλα και οικιακά είδη, μικρές ηλεκτρικές
οικιακές συσκευές, οδικές μεταφορές επιβατών, εξοπλισμός λήψης, εγγραφής και αναπαραγωγή ς ήχου και
εικόνων κατά 0,4%, υφασμάτινα υφάσματα, υλικά συντήρησης και επισκευής σπιτιού, βιβλία, άλλες συσκευές
και προϊόντα προσωπικής υγιεινής, άλλες υπηρεσίες που δεν κατονομάζονται αλλού κατά 0,2%. Μείωση των
δεικτών κόστους ζωής τον Αύγουστο του 2021, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφηκε σε: λάδι
και λιπαρά, φρέσκα και διατηρημένα με απλή ψύξη φρούτα κατά 0,7%. Επίσης, μείωση των δεικτών κόστους
ζωής καταγράφηκε σε: κεντρική θέρμανση κατά 4,0%, μέσα καταγραφής κατά 1,8%, αεροπορικές μεταφ ορές
επιβατών κατά 1,5%, άλλα έντυπα υλικά, ηλεκτρικές συσκευές προσωπικής υγιεινής κατά 1,3%, υγρά καύσιμα
για νοικοκυριά κατά 1,0%, παιχνίδια και χόμπι κατά 0,8%, υποδήματα, κήποι, φυτά και λουλούδια κατά 0,5%,
μεγάλες οικιακές συσκευές, άλλα προσωπικά αντικείμενα κατά 0,4%. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον
Αύγουστο του 2021, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020, αυξήθηκε κατά 3,6% και ο Δείκτης Τιμών
Λιανικής αυξήθηκε κατά 4,9%.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Γραφείο ΟΕΥ – Σκοπίων
Ενημερωτικό Δελτίο No 66 (Οκτ. 2021) – Σύνταξη: Ε .Ξυδιά, Γραμμ. ΟΕΥ Α΄
Σελίδα 10 από 15

-Θα κατάσχεται η περιουσία άνω των 30.000 ευρώ που δεν αποδεικνύεται η προέλευσή της
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς, κ.
Ljupco Nikolovski, ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο θα κατάσχεται η
περιουσία άνω των 30 χιλιάδων ευρώ που αποκτήθηκε κατά το περασμένο έτος όλων όσων δεν αποδεικνύουν
την προέλευσή της.

3. Ευρωπαϊκή προοπτική
-«Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων», πρωτοβουλία για την προώθηση της ανάπτυξης και του
εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού τομέα
Ο Πρέσβης της ΕΕ στη Βόρεια Μακεδονία κ. David Geer, στην εκδήλωση που διοργανώθηκε με την ευκαιρία
της άφιξης του "Ευρωπαϊκού Τρένου" στον Σιδηροδρομικό Σταθμό των Σκοπίων στις 13.9.2021, δήλωσε μεταξύ
άλλων ότι, οι μεταφορές βρίσκονται υψηλά στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ στη Βόρεια Μακεδ ονία. Πάνω από
300 εκατ. ευρώ από κονδύλια του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) και το επενδυτικό πλαίσιο
έχουν διατεθεί στον τομέα αυτό από το 2007. Στόχος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για μεγαλύτερη χρήση
των σιδηροδρόμων και η ενθάρρυνση των πολιτών από όλη την Ευρώπη να χρησιμοποιούν τρένα για ένα πιο
πράσινο και πιο βιώσιμο μέλλον των μεταφορών, σημείωσε ο κ. Geer. Το "Ευρωπαϊκό τρένο" έχει
προγραμματισθεί να επισκεφθεί 26 ευρωπαϊκές χώρες. Ξεκίνησε το ταξίδι στις 2 Σεπτεμβρίου από την
Πορτογαλία (Λισσαβώνα) και θα το ολοκληρώσει στις 7 Οκτωβρίου στη Γαλλία (Παρίσι).
-Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει το IPA III αξίας 14,2 δισ. ευρώ
Στις 15.9.2021 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα γενιά του προενταξιακού χρηματοδοτικού μέσου που
θα βοηθήσει επτά χώρες να προετοιμαστούν καλύτερα για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις της
μελλοντικής ένταξης στην ΕΕ. Αξίας 14,2 δισ. ευρώ, το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας 2021-2027 (IPA III) θα
υποστηρίξει την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την ΕΕ στην Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
το Κόσσοβο, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και την Τουρκία. Ο γενικός στόχος του IPA III
είναι να υποστηρίξει αυτές τις χώρες στην υιοθέτηση και εφαρμογή των πολιτικών, θεσμικών, νομικών,
διοικητικών, κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με τις αξίες
της Ένωσης και να ευθυγραμμιστούν προοδευτικά με τους κανόνες, τα πρότυπα και τις πολιτικές της ΕΕ.
-Η ΕΕ θα διαθέσει 30 εκατ. ευρώ για διασυνοριακή συνεργασία μετα ξύ Βόρειας Μακεδονίας και
Βουλγαρίας
Συνολικά 30 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα επενδυθούν στην ανάπτυξη των παραμεθόριων
περιοχών της Βουλγαρίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας την επόμενη επταετία. Τα κονδύλια
αποτελούν μέρος του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με εδώ ΜΜΕ, ο
Αντιπεριφερειάρχης της Βουλγαρίας κ. Zahari Hristov διευκρίνισε ότι, οι επενδύσεις αποσκοπούν στην
ανάπτυξη καθαρού και πράσινου περιβάλλοντος, βιώσιμου τουρισμού και στήριξης του ανταγωνισμού στη
διασυνοριακή περιοχή. Μεταξύ των βασικών έργων είναι η κατασκευή του νέου συνοριακού σημείου "Klepalo"
μεταξύ των δήμων Strumjani και Berovo. Ο κ. Hristov ανέφερε ότι χάρη στα προγράμματα Interreg, η εικόνα των
συνοριακών οικισμών των δυο χωρών έχει ανανεωθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Έχει παρασχεθεί επαρκής
πρόσβαση σε φυσικά μνημεία, έχουν ανοικοδομηθεί αρχαία φρούρια και εκκλησίες και έχουν βοηθηθεί ενεργά
τοπικά πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και αθλητικά κέντρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πράγματα που έχουν γίνει
μέχρι στιγμής έχουν συμβάλει σε θετική αλλαγή στις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. Φέτος, το Πρόγραμμα
Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg-IPA μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας με την ευκαιρία της
Ευρωπαϊκής Ημέρας Συνεργασίας (European Cooperation Day), διοργάνωσε στις 21.9.2021 Εικονική Έκθεση
Τουρισμού (Virtual Tourism Fair).
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4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
-Επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών της ΔτΒΜ στο Καζακστάν
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας κ. Osmani πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο
Καζακστάν στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 και είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Καζακστάν κ. Tokayev και τον
Υπουργό Εξωτερικών κ. Tileuberdi. Οι αξιωματούχοι συζήτησαν μέτρα για επέκταση της διμερούς συνεργασίας
στον πολιτικό, εμπορικό, οικονομικό, πολιτιστικό και ανθρωπιστικό τομέα, καθώς επίσης και σε διεθνείς
οργανισμούς. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, σχέδιο δράσης για την περίοδο 20212023.
-Σύνοδος Κορυφής για τις σιδηροδρομικές μεταφορές των Δυτικών Βαλκανίων (Βελιγράδι, 13.9.2021)
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Υπουργείου Μεταφορών της Βόρειας Μακεδονίας, ο Υπουργός Μεταφορών
και Επικοινωνιών κ. Blagoj Bochvarski συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων
στα Δυτικά Βαλκάνια (Βελιγράδι, 13.9.2021), που διοργανώθηκε από τη Μόνιμη Γραμματεία της Κοινότητας
Μεταφορών, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών της Σερβίας. Η
δημιουργία ενός σύγχρονου, ψηφιοποιημένου σιδηροδρομικού δικτύου, με άμεσες συνδέσεις μεταξύ μεγάλων
πόλεων της περιοχής, με στόχο την καθιέρωση καλύτερης συνδεσιμότητας και την παροχή ασφαλέστερου και
περιβαλλοντικά βιώσιμου τρόπου μεταφοράς για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις στα Δυτικά Βαλκάνια,
αναγνωρίστηκε ως βασική προτεραιότητα από τους Υπουργούς μεταφορών των Δυτικών Βαλκανίων. Στη
Σύνοδο συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επαγγελματίες του χώρου, όπου
συζήτησαν τρόπους προώθησης της περιφερειακής και ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών, για την οικοδόμηση
ενός ψηφιοποιημένου και βιώσιμου συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών στην περιοχή. Στο πλαίσιο της
Συνόδου, ο κ. Bochvarski υπέγραψε τη Δήλωση για τη βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας των
σιδηροδρομικών υπηρεσιών, με την επέκταση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών σύμφωνα με τα πρότυπα
της ΕΕ. Η Δήλωση «δεσμεύει» τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίω ν να δημιουργήσουν άμεσες σιδηροδρομικές
συνδέσεις μεταξύ μεγάλων πόλεων, να ψηφιοποιήσουν τα συστήματα σιδηροδρομικής διασύνδεσης, να
επιτρέψουν την ανταλλαγή δεδομένων για διασυνοριακές μεταφορές αγαθών και επιβατών, να αναπτύξουν
ευφυή συστήματα μεταφορών και να εισαγάγουν πολυτροπικά συστήματα. Προβλέπεται, επίσης, η μείωση των
ατυχημάτων με τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών διαβάσεων έως το τέλος του 2025 . Επίσης, κατά τη
διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, ο Γενικός Διευθυντής της δημόσιας επιχείρησης για τις σιδηροδρομικές
υποδομές (PE MZ Infrastructure), κ. Hari Lokvenec, υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με τις αντίστοιχες
επιχειρήσεις των Δυτικών Βαλκανίων, με το οποίο οι εταιρείες δεσμεύονται να εργασθούν για τη βελτίωση του
σιδηροδρομικού δικτύου και της ασφάλειας της κυκλοφορίας.
-Η Ιαπωνία δωρίζει όργανα και εξοπλισμό στην Εθνική Λυρική Σκηνή
Ο Ιάπωνας Πρέσβυς κ. Hironori Sawada παρέδωσε επίσημα στην Εθνική Όπερα των Σκοπίων δωρεά σε
μουσικά όργανα και άλλο εξοπλισμό αξίας 663.000 ευρώ. Η δωρεά προέρ χεται απευθείας από την Κυβέρνηση
της Ιαπωνίας και τον Ιαπωνικό Οργανισμό Διεθνούς Συνεργασίας (JICA) και συντονίστηκε από τη Γραμματεία
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. "Η Ιαπωνία στηρίζει τη Βόρεια Μακεδονία και τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξή της, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ενσωμάτωση στην ΕΕ. Ελπίζω ότι αυτή η επιχορήγηση,
η οποία είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται στον τομέα του πολιτισμού από το 2001, όχι μόνο θα βελτιώσει
την απόδοση του συνόλου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αλλά θα ανοίξει επίσης ευκαιρίες για μεγαλύτερες
πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των δυο χωρών", δήλωσε ο Πρέσβυς κ. Sawada. Η Υπουργός Πολιτισμού κα
Irena Stefoska δήλωσε ότι, η δωρεά αυτή αποτελεί μεγάλο κίνητρο για τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν από
την Εθνική Λυρική Σκηνή για πολύ καλύτερες παραστάσεις, και εξέφρασε την ελπίδα για πιο γρήγορη
συνεργασία με θέατρα από την Ιαπωνία και παραστάσεις Ιαπώνων καλλιτεχνών στη σκηνή των Σκοπίων. Ο κ.
Takeichi Jiro από το Βαλκανικό Γραφείο JICA ανέφερε ότι η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τις προθέσεις για
πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ιαπωνίας.
-ΗΑΕ και Βόρεια Μακεδονία διερευνούν ευκαιρίες επενδυτικής συνεργασίας
Πραγματοποιήθηκε στις 22.9.2021 επίσκεψη αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στα
ΗΑΕ, όπου συναντήθηκε με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Sharjah (SCCI) για να συζητήσει
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τρόπους ανάπτυξης της οικονομικής συνεργασίας, ενίσχυσης των κοινών επενδύσεων με την επιχειρηματική
κοινότητα της Sharjah, καθώς επίσης και αξιοποίησης των ευκαιριών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Βόρειας Μακεδονίας ήταν ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Βόρειας
Μακεδονίας στα ΗΑΕ κ. Abdulkadar Memedi, συνοδευόμενος από τον κ. Bakri Agdini, Οικονομικό Σύμβουλο
στην Πρεσβεία και Γενικό Επίτροπο της αντιπροσωπείας της Βόρειας Μακεδονίας που συμμετείχε στην Expo
2020 Dubai. Η αντιπροσωπεία έγινε δεκτή από τον κ. Abdullah Sultan Al Owais, πρόεδρο του SCCI. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης, οι δυο πλευρές συζήτησαν το ενδεχόμενο διοργάνωσης κοινής επιτροπής εμπορίου
υπό την αιγίδα του SCCI και του ομολόγου φορέα από τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς επίσης και τη διοργάνωση
εμπορικής αποστολής υπό την ηγεσία του SCCI στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, με σκοπό τη
διεξαγωγή κοινών fora για να μάθουν οι επιχειρηματίες περισσότερα για τις πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες και
ευκαιρίες συνεργασίας. Ο Πρέσβης κ. Memedi εξέφρασε το ενδιαφέρον της χώρας του για ανάπτυξη σχέσεων
με το Εμιράτο της Sharjah σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στις οικονομικές και εμπορικές ανταλλαγές. Τόνισε
τις στενές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών, και προσκάλεσε τους επενδυτές να επισκεφθούν την Βόρεια
Μακεδονία και να διερευνήσουν επενδυτικές ευκαιρίες σε διάφορους τομείς, ειδικά στους τομείς της ενέργειας
των υδάτων, της γεωργίας, του τουρισμού και της κτηνοτροφίας. Κάλεσε επίσης το SCCI να διοργανώσει
διευρυμένη συνάντηση εργασίας η οποία θα συγκεντρώνει οικονομικές δραστηριότητες και στις δύο χώρες
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας τον προσεχή
Νοέμβριο στην Expo 2020 Dubai.

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
-Ίδρυση Πολιτιστικού Κέντρου της Βόρειας Μακεδονίας στα Τίρανα
Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Πολιτισμού και Πληροφόρησης της Βόρειας Μακεδονίας στα Τίρανα, που σύμφωνα
με δηλώσεις του κ. Zaev, θα συμβάλει ώστε η παράδοση, ο πολιτισμός και οι τέχνες της χώρας να γίνουν
ευρέως γνωστά στην Αλβανία, ενώ θα παρέχεται έγκαιρη και πρωτότυπη ενημέρωση των πολιτών για τις
πολιτιστικές τάσεις και εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία. Φιλοδοξία είναι το Κέντρο να αποτελέσει γέφυρα
επαναπροσέγγισης και αμοιβαίας γνωριμίας μεταξύ των λαών των δύο χωρών, ένα μέρος συναντήσεων και
τόπο έκφρασης νέων ιδεών και πρωτοβουλιών για αμοιβαίες δραστηριότητες στον τομέα των τεχνών.
-Η Βόρεια Μακεδονία έχει την πιο αργή πρόσβαση στο διαδίκτυο στην Ευρώπη
Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της Βόρειας Μακεδονία έχουν την πιο αργή πρόσβαση στο διαδίκτυο στην
Ευρώπη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας της Βρετανικής πύλης Cab le. Η μέση
ταχύτητα διαδικτύου στη Βόρεια Μακεδονία, μετρούμενη κατά τη διάρκεια της έρευνας, ήταν 15,38 megabits
ανά δευτερόλεπτο, η οποία είναι βραδύτερη σε σύγκριση με τις άλλες δύο χώρες που βρίσκονται στην
τελευταία θέση του καταλόγου – Αλβανία (19,36 megabits ανά δευτερόλεπτο) και Κόσσοβο (22,21 megabits
ανά δευτερόλεπτο). Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Βόρεια Μακεδονία κατατάσσεται 107η μεταξύ των 224 χωρών
που συμμετείχαν στην έρευνα. Αυτό το αποτέλεσμα είναι ελαφρώς ταχύτερο από το όριο των 10 megabits ανά
δευτερόλεπτο, το οποίο θεωρείται η ελάχιστη ταχύτητα που θα κάλυπτε τις ανάγκες πρόσβασης στο διαδίκτυο
μιας τυπικής οικογένειας ή μικρής επιχείρησης. Όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο κινητών συσκευών, η
στρατηγική προβλέπει, έως το τέλος του 2023, τουλάχιστον μία πόλη που θα καλύπτεται με σήμα 5G, έως το
τέλος του 2027, όλες οι πόλεις της χώρας θα καλύπτονται με αδιάλειπτο σήμα 5G και μέχρι το 2030, όλοι θα
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του 5G με ελάχιστη ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο
τουλάχιστον 100 megabits ανά δευτερόλεπτο.
-Συνεργασία Δήμων Αμυνταίου Φλώρινας και Karposh Σκοπίων στο πλαίσιο του προγράμματος
“Europe for Citizens”
Στο πλαίσιο του προγράμματος “Europe for Citizens” o Δήμος Αμυνταίου Φλώρινας σε συνεργασία με τον
«Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας» και ο Δήμος Karposh Σκοπίων σε συνεργασία με τη «Youth Alliance Krushevo» από τη Βόρεια Μακεδονία πραγματοποίησαν πρόσφατα στο Νυμφαίο Φλώρινας την πρώτη
συνάντηση Διαλόγου μεταξύ φορέων, πολιτών και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τη
σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Karposh Σκοπίων, η εκδήλωση «Χτίζοντας το σπίτι μας, την
Ευρώπη» αποτέλεσε ευκαιρία, για να πραγματοποιηθεί πιο συγκεκριμένη συνεργασία μεταξύ των
Δήμων Karposh και Αμυνταίου. Αρκετοί τοπικοί φορείς του Karposh, όπως οργανώσεις της κοινωνίας των
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Γραφείο ΟΕΥ – Σκοπίων
Ενημερωτικό Δελτίο No 66 (Οκτ. 2021) – Σύνταξη: Ε .Ξυδιά, Γραμμ. ΟΕΥ Α΄
Σελίδα 13 από 15

πολιτών, δημοτικοί αξιωματούχοι, πολιτιστικά ιδρύματα, μαθητές Λυκείου, αθλητικοί σύλλογοι και καλλιτεχνικοί
όμιλοι, εκπρόσωποι προσχολικών ιδρυμάτων και δημοτικών σχολείων πραγματοποίησαν μονοήμερη επίσκ εψη
στο Αμύνταιο. Βασικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να καταστήσει εφικτή την δικτύωση μεταξύ των
νέων, αλλά και μεταξύ όλων των άλλων αρμόδιων φορέων που αποτέλεσαν μέρος αυτής της εκδήλωσης. Να
διαπιστωθούν επίσης οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των δύο Δήμων και να εξευρεθούν κοινά σημεία
συνεργασίας.

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις
-Πρωτοβουλία προώθησης ελληνικών προϊόντων στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας με τον τίτλο:
«Ημέρες Ελληνικής Γεύσης» (15-28.9.2021)
Σε συνέχεια της δράσης προβολής των ελληνικών προϊόντων του 2020 με τον τίτλο «Εβδομάδα ελληνικής
γεύσης - Ποιότητα σε ανταγωνιστικές τιμές», το Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων υποστήριξε την πρωτοβουλία «Ημέρες
Ελληνικής Γεύσης» που υλοποιήθηκε από την ελληνικών συμφερόντων αλυσίδα “VERO” (supermarket), από
15 έως 28 Σεπτεμβρίου 2021. Στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας, διατέθηκαν ελληνικά προϊόντα σε
ειδικές (χαμηλότερες) τιμές, με στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασης των εγχώριων καταναλωτών στην ελληνική
αγορά, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές, σε μια δύσκολη περίοδο εξ’ αιτίας της πανδημίας.
-Διοργάνωση του 4ου διεθνούς Φόρουμ για την Ενέργεια της Βόρειας Μακεδονίας (13-14.9.2021)
Πραγματοποιήθηκε στις 13-14 Σεπτεμβρίου 2021 το τέταρτο διεθνές Ενεργειακό Συνέδριο της Βόρειας
Μακεδονίας 2021 (“MEF Energy Forum 2021”), υπό τον τίτλο «Χαρτογράφηση του ενεργειακού μέλλοντος», με
διοργανωτές την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, την Πρεσβεία των ΗΠΑ στα Σκόπια και
το Ινστιτούτο ZIP (μη κυβερνητική οργάνωση δραστηριοποιούμενη στη Βόρεια Μακεδονία). Το συνέδριο
διαρθρώθηκε σε έξι θεματικές ενότητες (panels):
- Η συμβολή των Δυτικών Βαλκανίων στην Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ
- Δίκαιη μετάβαση: Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας
- Το φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ
- Οι τοπικές κυβερνήσεις ως παράγοντες ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή
- Μελλοντική ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή
- Πράσινη χρηματοδότηση και διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα (με την υποστήριξη της ProCredit Bank).
Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις βασικές προκλήσεις του ενεργειακού τομέα, όχι μόνο για τη Βόρεια
Μακεδονία, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, οι οποίες σχετίζονται με την Πράσινη Ατζέντα, την οικολογία
και την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα σημεία της ατζέντας αφορούσαν στον τρόπο συμμετοχής
των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, η πράσινη
χρηματοδότηση και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα, η ενεργειακή μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, οι
εταιρείες-πρωταθλητές στην πράσινη ατζέντα, το φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο για την εφαρμογή της
Πράσινης Συμφωνίας, ο ρόλος των τοπικών κυβερνήσεων και των δήμων στην αντιμετώπιση των κλιματικών
προκλήσεων και στη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρωθυπουργός
της χώρας κ. Zoran Zaev, η εδώ Πρέσβης των ΗΠΑ, κα Kate Marie Byrnes, ο Πρέσβυς της ΕΕ στη Βόρεια
Μακεδονία, κ. David Geer, και ο Διευθυντής του Ιδρύματος ZIP κ. Agim Selami. Στις εργασίες του Συνεδρίου
συμμετείχαν επίσης υψηλοί αξιωματούχοι της εδώ αλλά και ξένων Κυβερνήσεων, εκπρόσωποι διεθνών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και φορέων κ.λπ. (για τους ομιλητές και την ατζέντα του συνεδρίου, βλ.
https://mef.mk/).
-Ξεκίνησε το Πρόγραμμα Προώθησης της Παραδοσιακής Τυροκομίας
Ο κτηνιατρικός σταθμός "Health" στο Delcevo ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για την προώθηση του παραδοσιακού
τρόπου παρασκευής τυριού, με επίκεντρο τους νέους. Το έργο υλοποιείται μέσω του προγράμματος Erasmus
Plus της ΕΕ και σε συνεργασία με τη γεωργική σχολή του Krizevci της Κροατίας και τη Λέσχη Γευσιγνωστών
από την Ήπειρο. Μαθητές από γυμνάσια σε Kavadarci, Skopje and Krizevci εισήχθησαν σε παραδοσιακές
τεχνικές για τη δημιουργία τυριού. "Η ιδέα μας είναι να προωθήσουμε τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής
τυριού για να κάνουμε τα προϊόντα πιο ελκυστικά, κάτι που είναι απαραίτητο για την καλύτερη προώθησή τους
στις αγορές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι οικογενειακές γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις δεν είναι σε
θέση να προωθήσουν σωστά τα προϊόντα τους λόγω έλλειψης νομικών κανονισμών για την ορθή
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εκπροσώπηση των οικογενειακών εμπορικών σημάτων, αλλά ελπίζουμε ότι θα το ξεπεράσουμε στο μέλλον",
δήλωσε ο κ. Pance Nikolov από τον κτηνιατρικό σταθμό "Health".
-Κοινωνικο-Οικολογικό Φόρουμ (Σκόπια, 25.09.2021)
Πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου τ.έ. το 1ο Κοινωνικο- Οικολογικό Φόρουμ στα Σκόπια, με διοργανωτές
το Ίδρυμα Friedrich-Ebert, το Διεθνές Κέντρο “Olof Palme” και το Ινστιτούτο Προόδου για την Κοινωνική
Δημοκρατία (http://www.progres.org.mk/), με τη συμμετοχή περιφερειακών πολιτικών ηγετών, δεξαμενών
σκέψης, ΜΚΟ και δημοσιογράφων και με θέμα το καθαρό και πράσινο μέλλον των πολιτών των Δυτικών
Βαλκανίων. Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Zoran Zaev, τόνισε ότι
η πράσινη ατζέντα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή «Πράσινη Συμφωνία», είναι το σημείο εκκίνησης για την
ανάδειξη προτάσεων και πρωτοβουλιών δράσης κατά των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και των μη
βιώσιμων ορυκτών πηγών ενέργειας. Κος Zaev ανέφερε περαιτέρω ότι μία εκ των βασικών δεσμεύσεων της
Κυβέρνησης από το 2017 είναι να θέσει τις ενεργειακές πολιτικές σε σταθερές, μακροπρόθεσμες βάσεις επί τη
βάσει της καθαρής, πράσινης ενέργειας, ώστε να διασφαλιστούν όροι βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης,
υγιούς περιβάλλοντος και νέων θέσεων εργασίας. Ο νέος Νόμος για την Ενέργεια είναι πλήρως
εναρμονισμένος με τους κανονισμούς της ΕΕ, καθώς και με την Ενεργειακή Κοινότητα και επιτρέπει την
πραγματοποίηση της νέας Στρατηγικής για την ανάπτυξη της ενέργειας έως το 2040 και του Εθνικού Σχεδίου
για το Κλίμα και την Ενέργεια, δήλωσε ο κ. Zaev. Μία από τις βασικές αρχές εργασίας της Κυβέρνησης είναι,
σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, πως ότι είναι προδιαγεγραμμένο στις στρατηγικές
και στα σχέδια να μετατραπεί γρήγορα σε πραγματικά έργα και συγκεκριμένες δράσεις. «Αυτό αναγνωρίστηκε
αμέσως από τους ξένους επενδυτές που ήδη ολοκληρώνουν τα έργα τους στη χώρα. Είμαστε μία χώρα του
ήλιου, αλλά δυστυχώς στο παρελθόν αυτό δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς. Ωστόσο, τα τελευταία τέσσερα χρόνια
κατασκευάζεται τεράστιος αριθμός εγκαταστάσεων. Πραγματοποιούνται μέσω προτιμησιακών τιμολογίων έργα
30 εκατ. ευρώ για φωτοβολταϊκά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής συνολικά 62 μεγαβάτ. Στο Oslomej, στο
παλιό ανθρακωρυχείο παράγουμε ισχύ 110 μεγαβάτ. Η συνολική αξία είναι 67 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο όρος
ήταν οι ιδιώτες επενδυτές να αναλάβουν έναν εργαζόμενο ανά μεγαβάτ. Αυτό σημαίνει ότι 100 εργαζόμενοι θα
μεταφερθούν στα νέα φωτοβολταϊκά εργοστάσια», σημείωσε ο Zoran Zaev. Ο ίδιος ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη
η υλοποίηση μίας δεκάδας ενεργειακών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα, όπως τα
φωτοβολταϊκά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής στο REK Bitola, στην περιοχή Tri Cesmi κοντά στην πόλη Stip
(450 μεγαβάτ, αξίας 280 εκατ. ευρώ), κοντά στο χωριό Miravci (50 μεγαβάτ), τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής
αιολικής ενέργειας στο κομμάτι του παλιού αεροδρομίου του Stip, το μεγάλο έργο του υδροηλεκτρικού σταθμού
Chebren στη Γέφυρα Orlov (350 μεγαβάτ, αξίας 700 εκατ. ευρώ), καθώς και τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής
φυσικού αερίου στην περιοχή του Θερμοηλεκτρικού εργοστασίου Negotino και άλλα έργα φυσικού αερίου,
όπως ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου με την Ελλάδα και οι επενδύσεις στον τερματικό σταθμό
αερίου και το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στην Αλεξανδρούπολη, στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον
Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, γίνονται εργασίες για τη μετατροπή του Θερμοηλεκτρικού
εργοστασίου Negotino από την καύση ορυκτών καυσίμων σε φυσικό αέριο και έπειτα σε υδρογόνο, ισχύος
220 μεγαβάτ, αξίας 60 εκατ. ευρώ. Η ελληνική εταιρεία Μυτιλιναίος έχει ολοκληρώσει όλες τις προετοιμασίες
για το δεύτερο εργοστάσιο αερίου στα Σκόπια, ένα έργο αξίας 100 εκατ. ευρώ με ισχύ 110 μεγαβάτ και με
δίκτυο θερμού νερού για την κάλυψη του ενός τρίτου της πρωτεύουσας. «Μπήκαμε στο έργο στην
Αλεξανδρούπολη για την κατασκευή ενός μεγάλου τερματικού σταθμού αερίου αξίας 600 εκατ . ευρώ, καθώς και
ενός εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου 800 μεγαβάτ, στο οποίο η Βόρεια Μακεδονία θα
συμμετέχει με 25%», ανέφερε ο κ. Zaev. Ο ίδιος έκανε λόγο και για τη συμφωνία με την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για την ενεργειακή μετάβαση στο φυσικό αέριο των περιοχών του
άνθρακα στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ στο μεταξύ η χώρα προχωράει στην από κοινού με την ΕΕ εκπλήρωση
των στόχων της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Επιπλέον, παρουσίασε τα οφέλη του νέου Νόμου για τις
Στρατηγικές Επενδύσεις που δίνει προτεραιότητα σε ενεργειακές επενδύσεις, καθώς ό ποιος επενδύσει άνω
των 50 εκατ. ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορέσει να επιτύχει άμεση συμφωνία με την
Κυβέρνηση που θα μετατραπεί σε νόμο που επιτρέπει ταχείες διαδικασίες υλοποίησης της επένδυσης. Ο κ.
Zaev αναφέρθηκε τέλος, στην υιοθέτηση από την κυβέρνηση του νέου Νόμου για την Ενεργειακή
Αποδοτικότητα, ο οποίος, με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, επιτρέπει την υλοποίηση των αναγκαίων
επενδύσεων και μέτρων στο πεδίο αυτό, βάσει του παραδείγματος των χωρών της ΕΕ και της περιοχής.
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