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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην πΓΔΜ 
Η μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης είναι ένας από τους κύριους στρατηγικούς στόχους στον τομέα της ενέργειας για την Κυβέρνηση της 
πΓΔΜ. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας οδηγεί σε μείωση της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας, η οποία επηρεάζει άμεσα την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας. Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ, το ποσοστό των ΑΠΕ το 2020 θα πρέπει να είναι 23,9% 
και θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς και μέσω ενισχυμένων 
μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Σύμφωνα με τη δεύτερη έκθεση προόδου για τις ΑΠΕ, το μερίδιο των ΑΠΕ το 
2014 ήταν 19,7% και το 2015 είναι 19,9%. Επίσης, σύμφωνα με τον Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης που 
υπογράφηκε στη Σύνοδο Κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων (WB6), η πΓΔΜ έχει δεσμευθεί να θεσπίσει 
μηχανισμούς υποστήριξης με γνώμονα την αγορά για την προώθηση των ΑΠΕ με έναν ανταγωνιστικό και 
διαφανή τρόπο, όπως προβλέπεται και στον νέο νόμο περί ενέργειας (μέσω δημοπρασιών ή του καθεστώτος 
πριμοδότησης τροφοδότησης - feed-in premium -FIP). Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Οικονομικής Μεταρρύθμισης 
του 2018-2020, η Κυβέρνηση της πΓΔΜ θα αναγγέλλει δημόσια πρόσκληση για την ανάθεση 3-4 θέσεων για 
την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 20-25 MW, για τους οποίους θα διατεθεί κρατική γη με 
ρυθμιζόμενη υποδομή και σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Επίσης, ο αιολικός σταθμός Bogdanci (με 
εγκατεστημένη ισχύ 36,8 MW) θα ολοκληρωθεί με την κατασκευή της Φάσης 2 με ισχύ 13,2 MW και παραγωγή 
περίπου 35 GWh. Η Κυβέρνηση της πΓΔΜ θα ανακοινώσει δημόσια πρόσκληση για κατασκευή 
Ανεμογεννητριών αιολικής ενέργειας ισχύος 50 MW, χρησιμοποιώντας το καθεστώτος πριμοδότησης 
τροφοδότησης (FIP) σε τοποθεσίες που έχουν ήδη καθοριστεί ότι έχουν δυνατότητες για παραγωγή αιολικής 
ενέργειας. Επιπλέον, είναι μέσα στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης η προώθηση μιας στρατηγικής για την 
ανακαίνιση των κτιρίων έως το 2050, ενδεχομένως και με χρηματοδότηση από την ΕΕ, προκειμένου να 
υποστηριχθεί η ταχύτερη εφαρμογή επιτυχημένων προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης.  

 

2 Τομέας κατασκευών, δομικών υλικών και Real Estate 

-Έκδοση οικοδομικών αδειών, Δεκέμβριος 2017 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το Δεκέμβριο 2017 εκδόθηκαν συνολικά 257 άδειες 
οικοδομής, οι οποίες ήταν κατά 22,8% λιγότερο από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα 
με τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, η αναμενόμενη συνολική αξία των κατασκευών ήταν 1.730.156 χιλ. 
δηνάρια (περίπου € 28.189.994), δηλαδή 76,7% λιγότερο από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. 
Από το σύνολο των εκδοθέντων οικοδομικών αδειών, 155 (60,3%) αφορούν σε κτίρια, 19 (7,4%) σε έργα 
πολιτικού μηχανικού και 83 (32,3%) σε ανακατασκευές. Από το σύνολο των 257 κατασκευών, για τις 184 
(71,6%) οι επενδυτές είναι ιδιώτες και για τις 73 (28,4%) δομές οι επενδυτές είναι επιχειρηματικές οντότητες. 
Κατά την περίοδο αναφοράς, σχεδιάζονται 209 κατασκευές για κατοικίες, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 
25.413 τ.μ. 
 
-Συνομιλίες πΓΔΜ & Κόσσοβου για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Blace-Skopje 
Ο Υπουργός Οικονομίας της πΓΔΜ κ. Kresnik Bekteshi και ο Υπουργός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
του Κοσσυφοπεδίου κ. Besim Beqaj πραγματοποίησαν συνομιλίες στα Σκόπια (14.2.2018) για την επερχόμενη 
κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Blace-Skopje. Η Κυβέρνηση της πΓΔΜ εξέτασε την έκθεση του έργου και 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα κατασκευαστικά έργα θα πρέπει να ξεκινήσουν το επόμενο έτος. Σύμφωνα με 
τον κ. Beqaj, ο νέος αυτοκινητόδρομος θα ωφελήσει τους πολίτες και τους επιχειρηματίες των δύο χωρών, και 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διμερή οικονομική συνεργασία. Οι δυο υπουργοί συζήτησαν επίσης την 
προετοιμασία μιας επόμενης κοινής συνάντησης των Κυβερνήσεων των δύο χωρών, η οποία θα συμβάλει στην 
προώθηση της συνεργασίας. Ο κ. Bekteshi ενημέρωσε τους φιλοξενούμενους του από το Κοσσυφοπέδιο για τα 
μέτρα στο πλαίσιο του σχεδίου οικονομικής ανάπτυξης της πΓΔΜ, γνωστοποιώντας τις δυνατότητες που θα 
προσφέρει η νέα νομοθεσία για την υποστήριξη των εγχώριων και ξένων επενδυτών. 
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-Αξία συμβάσεων και ολοκληρωμένων κατασκευαστικών έργων στο εξωτερικό, Ιαν-Δεκ 2017 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017, 
η συνολική αξία των συμβάσεων κατασκευής στο εξωτερικό ήταν 2.306.602 χιλ. δηνάρια, ήτοι 19,8% λιγότερο 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τη συγκεκριμένη περίοδο, οι 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις από τη πΓΔΜ ολοκλήρωσαν εργασίες κατασκευής στο εξωτερικό συνολικού 
ύψους 1.557.662 χιλ. δηναρίων, δηλαδή κατά 37,2% λιγότερο από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
έτους. Κατά την περίοδο αναφοράς, σημειώθηκε αύξηση του όγκου των ολοκληρωμένων έργων κατασκευής 
στις Κάτω Χώρες. Οι τιμές για την περίοδο Ιαν-Δεκ 2017/2016 δίνονται με βάση την ισοτιμία 1 $ ΗΠΑ = 
58,3258 δηνάρια. 
 

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

-Σταθερό στο 3,25% διατηρεί η Κεντρική Τράπεζα της πΓΔΜ το βασικό επιτόπιο  
Σύμφωνα με δελτίου τύπου μετά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της πΓΔΜ 
(1.2.2018), αναφέρεται ότι η Τράπεζα δεν άλλαξε τη θέση της νομισματικής πολιτικής και το βασικό επιτόκιο 
παρέμεινε στο επίπεδο 3,25%. Επίσης, αναφέρεται ότι η σημερινή νομισματική οργάνωση έχει εκτιμηθεί ως 
επαρκής, εν μέσω σταθερών οικονομικών μεγεθών και απουσίας ανισορροπιών στην οικονομία. Τα τελευταία 
στοιχεία δεν υποδεικνύουν σημαντικές αποκλίσεις από τις προβλέψεις των κύριων τομέων νομισματικής 
πολιτικής στην πΓΔΜ. 
 
-Εξελίξεις στα επιτόκια των τραπεζών & των καταστημάτων αποταμιεύσεων, Δεκέμβριος 2017 
Σύμφωνα με στοιχεία της εδώ Κεντρικής Τράπεζας, το Δεκέμβριο 2017, το επιτόκιο των ανεξόφλητων 
δανείων ανερχόταν σε 5,7% και κατά τους τελευταίους δύο μήνες καταγράφηκε πτωτική τάση με μηνιαία 
πτώση 0,1 μονάδων. Από την άλλη πλευρά, το επιτόκιο για τα υπόλοιπα των καταθέσεων ήταν σταθερό 
διατηρώντας το επίπεδο του 1,5% τους τελευταίους έξι μήνες. Το επιτόκιο των νεοεκδοθέντων δανείων στο 
τέλος του 2017 μειώθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε μηνιαία βάση, μειώνοντας το σε 4,9% (το 
χαμηλότερο επίπεδο από το 2005 και μετά, δηλαδή μετά την καθιέρωση της στατιστικής παρακολούθησης 
αυτού του δείκτη). Σε αντίθεση με αυτό, το μέσο επιτόκιο των νεοεισερχόμενων καταθέσεων παρέμεινε στο 
επίπεδο του 1,3%, χωρίς μηνιαίες μεταβολές. 
Εταιρικά επιτόκια: Κατά την υπό εξέταση περίοδο, το επιτόκιο των ανεξόφλητων δανείων που 
χορηγήθηκαν στον εταιρικό τομέα ήταν 5,1% και σημείωσε μείωση 0,2 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση 
με το Νοέμβριο 2017. Η μηνιαία πτώση οφείλεται στα μειωμένα επιτόκια όλων των στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των δανείων σε δηνάρια, με και χωρίς ρήτρα συναλλάγματος (0,2 ποσοστιαίες μονάδες 
και 0,1 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα) και δάνεια σε ξένο νόμισμα (0,1 ποσοστιαίες μονάδες) αντίστοιχα. Σε 
ετήσια βάση, το επιτόκιο μειώθηκε κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες. -Τον Δεκέμβριο 2017, το μέσο επιτόκιο στο 
οποίο χορηγήθηκαν νέα επιχειρηματικά δάνεια ήταν 4,7%, δηλαδή μια μείωση κατά 0,2 ποσοστιαίες 
μονάδες σε μηνιαία βάση. Αναλύοντας τη νομισματική διάρθρωση των χορηγηθέντων δανείων, η μηνιαία 
πτώση οφείλεται στη μείωση των επιτοκίων στα δάνεια σε δηνάρια, με και χωρίς ρήτρα συναλλάγματος, κατά 
0,5 εκατοστιαίες μονάδες και 0,2 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, σε σύγκριση με την ελάχιστη μηνιαία 
αύξηση κατά 0,1 εκατοστιαίες μονάδες στο επιτόκιο των δανείων σε ξένο νόμισμα. Σε σύγκριση με το 
Δεκέμβριο του 2016, το επιτόκιο αυτό μειώνεται κατά 0,5%. 
Τον Δεκέμβριο 2017, το μέσο επιτόκιο για τα υπόλοιπα εισπρακτέων εταιρικών καταθέσεων ανέρχεται 
στο 1,8%. Έτσι, η μηνιαία πτώση είναι περίπου 0,1% λόγω της πτωτικής μεταβολής του επιτοκίου στις 
καταθέσεις δηναρίων χωρίς ρήτρα συναλλάγματος και επιτόκιο σε καταθέσεις σε ξένο νόμισμα (κατά 0,1 
ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα), η οποία μερικώς εξουδετερώθηκε από τη μηνιαία αύξηση του επιτοκίου των 
καταθέσεων δηναρίων με ρήτρα συναλλάγματος (κατά 0,2 της εκατοστιαίας μονάδας). Σε ετήσια βάση, το 
επιτόκιο αυτό παρουσίασε μείωση κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες. - Το μέσο επιτόκιο των νέων χορηγήσεων 
στον εταιρικό τομέα παρέμεινε στο επίπεδο του 1,0%, χωρίς μεταβολές τους τελευταίους τρεις μήνες. Σε 
σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2016, το επιτόκιο μειώθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες. 
Επιτόκια για νοικοκυριά: Το μέσο επιτόκιο για τα υπόλοιπα των δανείων που χορηγήθηκαν στα 
νοικοκυριά παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο μήνα στο 6,4%. Σε ετήσια βάση, αυτό το επιτόκιο 
μειώθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. -Το επιτόκιο των νέων χορηγήσεων προς νοικοκυριά το 
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Δεκέμβριο ήταν 5,3%. Η μηνιαία μείωση του μέσου επιτοκίου των νεοεκδοθέντων δανείων προς νοικοκυριά 
ύψους 0,2 (με και χωρίς ρήτρα συναλλάγματος, κατά 0,2 και 0,1 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα) και σε ξένο 
νόμισμα (κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες). Επίσης, το επιτόκιο αυτό είναι χαμηλότερο κατά 0,3 ποσοστιαίες 
μονάδες σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2016. Το μέσο επιτόκιο για τα υπόλοιπα των καταθέσεων των 
νοικοκυριών διατηρήθηκε στο επίπεδο του 1,5%, χωρίς μεταβολές από τον Απρίλιο 2017. Σε ετήσια βάση, αυτό 
το επιτόκιο μειώθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. -Το τελευταίο μήνα του 2017, το μέσο επιτόκιο των 
καταθέσεων των νοικοκυριών που λήφθηκαν πρόσφατα παρέμεινε το ίδιο και ανήλθε στο 1,6%. Σε 
σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016, το ποσοστό αυτό μειώθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. 
 

1.4 Τομέας Μεταφορών & Επικοινωνιών  

-Ο τομέας των μεταφορών στην πΓΔΜ   
Η οικονομική ανάπτυξη της πΓΔΜ, ως μικρής ηπειρωτικής χώρας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ένα καλά 
ανεπτυγμένο δίκτυο μεταφορών. Οι σημαντικότεροι διάδρομοι μεταφορών στη πΓΔΜ είναι ο πανευρωπαϊκός 
διάδρομος Χ, ο οποίος εκτείνεται από βορρά προς νότο σε όλη τη χώρα (από τα σύνορα με τη Σερβία μέχρι τα 
σύνορα με την Ελλάδα) και τον πανευρωπαϊκό διάδρομο VIII, από το λιμένα του Δυρραχίου στην Αλβανία έως 
τα λιμάνια Μπουργκάς και Βάρνα στη Μαύρη Θάλασσα στη Βουλγαρία. Οι οδικές υποδομές αποτελούν 
σημαντική προτεραιότητα, καθώς το 85% των επιβατών και το 91% των εξαγόμενων ή διεθνώς μεταφερομένων 
εμπορευμάτων μεταφέρονται οδικώς. Το οδικό δίκτυο της πΓΔΜ έχει συνολικό μήκος 14.182 χιλιόμετρα. Οι 
οδοί ταξινομούνται ως εξής: αυτοκινητόδρομοι (242 χλμ.), Εθνικοί δρόμοι (911 χλμ.), Περιφερειακοί δρόμοι 
(3.771 χλμ.) και τοπικοί δρόμοι (περίπου 9.258 χλμ.). Η οδική κυκλοφορία είναι ο βασικός τρόπος για 
υπεραστικό ταξίδι, ακολουθούμενο από το σιδηροδρομικό δίκτυο συνολικού μήκους 700 χιλιομέτρων και 
χρησιμοποιείται κυρίως για ταξίδια κατά μήκος του Διαδρόμου Χ. Έχει σημειωθεί πρόοδος στην υλοποίηση 
έργων κατασκευής και έργων προετοιμασίας τεκμηρίωσης για την κατασκευή σε σχέση με οδικά και 
σιδηροδρομικά τμήματα κατά μήκος του διαδρόμου VIII και X (Χd), ως μέρος της ενδεικτικής επέκτασης των 
Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TEN-T) της ΝΑ Ευρώπης. Η πρόοδος των κατασκευαστικών έργων κατά 
μήκος του τμήματος Demir Kapija-Smokvica θα ολοκληρώσει τον διάδρομο Χ ως αυτοκινητόδρομο κατά το α’ 
εξάμηνο του 2018. Το οδικό δίκτυο του Διαδρόμου VIII είναι ολοκληρωμένο μόνο κατά το 36% και απαιτεί 
περαιτέρω αναβάθμιση. Το δυτικό τμήμα του διαδρόμου VIII επεκτείνεται επί του παρόντος σε επίπεδο 
αυτοκινητοδρόμου. Επί του παρόντος, η οδική σύνδεση είναι η μόνη σύνδεση με τη Βουλγαρία και την 
Αλβανία. Αν και ο σιδηροδρομικός διάδρομος Χ είναι λειτουργικός, εκτελούνται δραστηριότητες 
αποκατάστασης. Η κυριαρχία των οδικών μεταφορών, ιδίως στις μεταφορές εμπορευμάτων, οδηγεί σε αύξηση 
των καθυστερήσεων στα σημεία διέλευσης των συνόρων και μείωση της ταχείας ροής των εμπορευμάτων, 
γεγονός που επιβάλλει την ανάληψη μέτρων που θα συμβάλλουν στη μείωση της ανισορροπίας στις 
μεταφορές αυξάνοντας το μερίδιο των σιδηροδρομικών μεταφορών. Σύμφωνα με το πρόσφατο Πρόγραμμα 
Οικονομική Μεταρρύθμισης 2018-2020, η Κυβέρνηση των Σκοπίων θεωρεί σημαντική τη διευκόλυνση των 
διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών μέσω της μείωσης του χρόνου αναμονής στα σημεία διέλευσης των 
συνόρων με τη συντόμευση των διαδικασιών διέλευσης των συνόρων σύμφωνα με την αρχή της ενιαίας 
εξυπηρέτησης και τη συμβολή στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών. Η 
ανάπτυξη της οδικής και σιδηροδρομικής υποδομής συμπληρώνεται με την εφαρμογή οριζόντιων μέτρων και 
αποτελεί μέρος των μέτρων της Μεταρρύθμισης για την Συνδεσιμότητα. Η προετοιμασία της εθνικής 
στρατηγικής για τον τομέα των μεταφορών έως το 2030 βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να εγκριθεί το α’ 
τρίμηνο του 2018. Η στρατηγική αποσκοπεί στη βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας, της 
ασφάλειας και της προσβασιμότητας των μεταφορών, της διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
των μελλοντικών μεταφορικών δραστηριοτήτων και να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση με άλλες τομεακές 
πολιτικές. 
 
-Sugareski: 70 εκατ. για την κατασκευή και ανακατασκευή δρόμων στo Kumanovo  
Ο Υπουργός Μεταφορών κ. Goran Sugareski ανακοίνωσε την κατασκευή και την ανακατασκευή πολλών 
δρόμων στην περιοχή Kumanovo, υπογραμμίζοντας ότι θα διατεθούν περίπου 70 εκατ. ευρώ για την 
κατασκευή δρόμων προς την γειτονική Βουλγαρία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Sugareski θα κατασκευαστεί 
ο αυτοκινητόδρομος Rankovce - Kriva Palanka και ο δρόμος από την Kriva Palanka προς τη διάβαση των 
συνόρων Deve Bair. Ανέφερε επίσης ότι, οι δρόμοι προς τα χωριά Opae και Nikustak θα ανακατασκευαστούν 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

Γραφείο ΟΕΥ -  Σκοπίων 
Ενημερωτικό Δελτίο No 13 (Φεβρουάριος 2018)  Σελίδα 7 από 14 

 

και ότι στον Δήμο Kumanovo θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στο δίκτυο ύδρευσης 
και αποχέτευσης με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ). Το Kumanovo 
αναφέρεται ως παράδειγμα στη χρήση κεφαλαίων από την τράπεζα αυτή και ο κ. Sugareski ελπίζει ότι σε 
συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση θα βρεθεί ένας τρόπος για να αξιοποιηθούν τα υπόλοιπα 16 εκατ. 
ευρώ που διαθέτει η ΕΤΕ. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Υπουργός Μεταφορών επανέλαβε ότι 
η προθεσμία για την κατασκευή της οδού Miladinovci-Stip είναι τα τέλη Σεπτεμβρίου τ.έ. 
 

-Η VIP περιορίζει τις απώλειες στο δ’ τρίμηνο 2017 παρά τα χαμηλότερα έσοδα 
Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος «Vip» στην πΓΔΜ πέτυχε συνολικά έσοδα ύψους 28,6 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο 
2017, σημειώνοντας πτώση 7,9% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2016. Τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 
0,2% σε 26,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 19,9 εκατ. ευρώ (-0,9%) σε κινητή τηλεφωνία και 6,7 εκατ. ευρώ (+ 
2,2%) σε σταθερή τηλεφωνία. Τα έσοδα από εξοπλισμό μειώθηκαν κατά 31,9% σε 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα 
λοιπά λειτουργικά έσοδα μειώθηκαν κατά 89,5% σε 0,2 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων 
(EBITDA) αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 11,0% στα 6,6 εκατ. ευρώ, ενώ η ζημιά προ φόρων και τόκων (EBIT) 
περιορίστηκε στα 2,8 εκατ. ευρώ από 10,0 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο. Η κερδοφορία ενισχύθηκε από τις 
συνέργειες που προέκυψαν από την συγχώνευση των One-Vip, καθώς και από το χαμηλότερο κόστος 
εξοπλισμού. Η Vip είχε 1,07 εκατομμύρια συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας στο τέλος του τριμήνου, αριθμός 
μειωμένος κατά 2,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μεταπληρωμένη βάση αυξήθηκε κατά 1,0% στα 
647.400, ενώ οι προπληρωμένες κάρτες κατέγραψαν μείωση κατά 8,2% σε 424.900, καθώς οι πελάτες 
μετατοπίστηκαν από πολλαπλές προπληρωμένες κάρτες σε ενιαίες συμβάσεις. Ο μέσος όρων εσόδων ανά 
χρήστη (ARPU) αυξήθηκε κατά 1,6% ετησίως στα 6,10 ευρώ, ενώ ο ρυθμός αύξησης ήταν 2,9%. Τα δίκτυα 
WGL αυξήθηκαν κατά 8,4% σε 340.700, λόγω της ζήτησης για συγκλίνοντα πακέτα. 
 
-Μετονομασία του αεροδρομίου και της εθνική οδού στα Σκόπια 
Η Κυβέρνηση των Σκοπίων ως ένδειξη καλής θέλησης, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα για 
το ονοματολογικό, αποφάσισε την μετονομασία του Διεθνούς Αερολιμένα, ο οποίος από τον Ιούλιο του 2008 
ονομάζεται «Μέγας Αλέξανδρος», σε «Διεθνές Αερολιμένα των Σκοπίων» και την εθνική οδό κατά μήκος του 
Διαδρόμου Χ από «Αλέξανδρος ο Μέγας» σε «Οδός Φιλίας». Η Δημόσια Επιχείρηση Δημόσιων Οδών έλαβε 
απόφαση για την μετονομασία της εθνικής οδού και θα λάβει μέτρα για την υλοποίησή της, αντικαθιστώντας 
συνολικά 19 οδικές πινακίδες με την νέα ονομασία, σύμφωνα με τον Διευθυντή του οργανισμού κ. Zoran 
Kitanov. Σύμφωνα με τον εν λόγω αρμόδιο φορέα, το κόστος απόκτησης των νέων πινακίδων ανέρχεται σε 4,94 
εκατ. δηνάρια (ήτοι 80.120 ευρώ). Ως προς την μετονομασία του αεροδρομίου, η εταιρεία TAV - ο 
παραχωρησιούχος των αεροδρομίων, η οποία από το 2010 διαχειρίζεται τον αερολιμένα των Σκοπίων-δεν έχει 
αποκαλύψει ακόμα καμία πληροφορία σχετικά με τη μετονομασία του αεροδρομίου. Πρόσφατα, η εταιρεία 
δήλωσε ότι παρακολουθεί όλες τις τρέχουσες εξελίξεις και θα ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Κυβέρνησης. Η απόφαση για μετονομασία της εθνικής οδού και του αεροδρομίου στα Σκόπια δημοσιεύθηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης (14.2.2018).  
 
-Μεταφορές επιβατών με λεωφορεία, δ’ τρίμηνο 2017 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το δ’ τρίμηνο 2017, σε σύγκριση με την ίδια 
περίοδο του 2016, ο συνολικός αριθμός επιβατών που μεταφέρονται στις οδικές μεταφορές επιβατών μειώθηκε 
κατά 5,9%. Σύμφωνα με το είδος των μεταφορών, ο αριθμός των επιβατών που μεταφέρονται στις αστικές 
συγκοινωνίες μειώθηκε κατά 8,8% και στις προαστικές μεταφορές κατά 3,1%, ενώ στις εθνικές μεταφορές 
αυξήθηκε κατά 2,6% και στις διεθνείς μεταφορές κατά 9,5%. Σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο 2017, ο συνολικός 
αριθμός των μεταφερόμενων επιβατών αυξήθηκε κατά 22,4%. Σύμφωνα με το είδος των μεταφορών, ο αριθμός 
των επιβατών που μεταφέρονται στις αστικές συγκοινωνίες αυξήθηκε κατά 27,2% και στις προαστικές 
μεταφορές κατά 25,9%, ενώ στις εθνικές μεταφορές μειώθηκε κατά 6,1% και στις διεθνείς μεταφορές κατά 
29,2%. Το δ’ τρίμηνο 2017, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016, ο συνολικός αριθμός 
επιβατοχιλιομέτρων στις οδικές μεταφορές επιβατών αυξήθηκε κατά 4,4%. Σύμφωνα με το είδος των 
μεταφορών, ο αριθμός των επιβατοχιλιόμετρων στις αστικές συγκοινωνίες μειώθηκε κατά 16,2% και στις 
εθνικές μεταφορές κατά 4,5%, ενώ στις προαστιακές μεταφορές αυξήθηκε κατά 13,6% και στις διεθνείς 
μεταφορές κατά 28,0%. Σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο 2017, ο συνολικός αριθμός επιβατικών χιλιομέτρων 
μειώθηκε κατά 3,0%. Σύμφωνα με το είδος των μεταφορών, ο αριθμός των επιβατικών χιλιομέτρων στις αστικές 
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συγκοινωνίες αυξήθηκε κατά 17,9% και στις προαστιακές μεταφορές κατά 24,0%, ενώ στις εθνικές μεταφορές 
μειώθηκε κατά 7,5% και στις διεθνείς μεταφορές κατά 23,9%. 
 

1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας 

-Δείκτης τιμών εστίασης, Ιανουάριος 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών τροφοδοσίας τον Ιανουάριο 
2018, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2017, αυξήθηκε κατά 0,2%. Σε σύγκριση με τις ομάδες υπηρεσιών, 
σημειώθηκε αύξηση του δείκτη «τροφίμων» κατά 0,2%, «μη αλκοολούχων ποτών» κατά 0,1% και 
«διανυκτερεύσεων» κατά 0,3%, ενώ στην ομάδα «αλκοολούχα ποτά» μειώθηκε κατά 0,4%. Ο δείκτης τιμών 
εστίασης τον Ιανουάριο 2018, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, αυξήθηκε κατά 1,1%. 
 
-Δείκτες τιμών στη γεωργία, Ιανουάριος 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών στη γεωργία τον Ιανουάριο 2018 
αυξήθηκε κατά 1,1% στην ομάδα εισροών, ενώ στην ομάδα παραγωγή μειώθηκε κατά 16,6% σε σύγκριση με 
τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους. Τον Ιανουάριο 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2017, ο δείκτης 
τιμών εισροών 1 (αγαθά που καταναλώνονται σήμερα στη γεωργία) ήταν 101,2 και ο δείκτης τιμών για την 
εισροή 2 (επένδυση στη γεωργία) ήταν 99,7. Στην ομάδα παραγωγή τον Ιανουάριο 2018, σε σύγκριση με τον 
Ιανουάριο 2017, ο δείκτης τιμών καλλιέργειας ήταν 77,3 και ο δείκτης τιμών της κτηνοτροφικής παραγωγής 
ήταν 104,5. 
 

1.6 Τομέας Τουρισμού  

-Τουρισμός στην πΓΔΜ, Δεκέμβριος 2017 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των τουριστών τον Δεκέμβριο 2017 
ήταν 51.599 και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από τους τουρίστες ήταν 103.721. Ο αριθμός των τουριστών 
το Δεκέμβριο 2017, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2016, αυξήθηκε κατά 22,6% και ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 28,0%. Ο αριθμός των εγχώριων τουριστών το Δεκέμβριο 2017, σε σύγκριση 
με το Δεκέμβριο 2016, αυξήθηκε κατά 19,0%, ενώ ο αριθμός των ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 24,7%. Ο 
αριθμός των διανυκτερεύσεων των εγχώριων τουριστών το Δεκέμβριο 2017, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 
2016, αυξήθηκε κατά 29,3% και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 27,0%. Σε 
ετήσια βάση, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017, ο αριθμός των τουριστών αυξήθηκε κατά 16,6% 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο: ο αριθμός των εγχώριων τουριστών αυξήθηκε κατά 6,3%, ενώ 
ο αριθμός των ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 23,5%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017, ο αριθμός 
των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 12,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο: ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων των εγχώριων τουριστών αυξήθηκε κατά 5,2%, ενώ οι ξένοι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 
22,8%. Οι περισσότεροι ξένοι τουρίστες προήλθαν από τις εξής χώρες: Βουλγαρία (20,9%), Ελλάδα (12,8%), 
Σερβία (9,3%), Τουρκία (8,2%) Αλβανία (7,2% και Κόσσοβο (5%). 
 

1.7 Τομέας Εμπορίου  

-Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και δείκτη λιανικών τιμών, Ιανουάριος 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2018, σε 
σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ήταν 99,6, ενώ ο Δείκτης Τιμών Λιανικής ήταν 99,9.  
Μείωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2018, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, 
σημειώθηκε στις εξής κατηγορίες προϊόντων: δημητριακά κατά 3,7%, άλλα είδη αρτοποιίας κατά 3,6%, 
κατεψυγμένα λαχανικά εκτός από πατάτες και άλλους κονδύλους κατά 3,2%, άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα 
κατά 2,4 %, αλεύρια και άλλα σιτηρά κατά 2,2%, αποξηραμένα λαχανικά, άλλα κονσερβοποιημένα ή 
μεταποιημένα λαχανικά κατά 1,5%, λαχανικά νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, εκτός από πατάτες και 
άλλους κονδύλους κατά 1,4%, αποξηραμένα, αλατισμένα ή καπνιστά κρέατα, καταψυγμένα φρούτα κατά 1,1%, 
ζάχαρη, μαρμελάδα, μέλι, σοκολάτα και είδη ζαχαροπλαστικής, μη αλκοολούχα ποτά κατά 0,9%, ρύζι και 
κρέας κατά 0,5%, γάλα, τυρί και τυρόπηγμα κατά 0,3%, λάδια και λίπη κατά 0,2%. Τον Ιανουάριο σημειώθηκε 
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επίσης μείωση κατά 10,0% των δεικτών των νοσοκομειακών υπηρεσιών, του φωτογραφικού και 
κινηματογραφικού εξοπλισμού και των οπτικών οργάνων κατά 5,7%, του εξοπλισμού επεξεργασίας 
πληροφοριών κατά 4,1%, των υποδημάτων κατά 3,1%, των αεροπορικών μεταφορών επιβατών κατά 2,9% των 
υπηρεσιών για τον αθλητισμό, το κάμπινγκ και την υπαίθρια αναψυχή κατά 1,5%, το φυσικό αέριο για τα 
νοικοκυριά κατά 1,0%, τα στερεά καύσιμα κατά 0,8%, την ένδυση και την επισκευή οικιακών συσκευών κατά 
0,6%, τις θεραπευτικές συσκευές και τον εξοπλισμό κατά 0,3%, τα οικιακά έπιπλα και τις μεγάλες οικιακές 
συσκευές κατά 0,2%. 
Αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2018, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, 
καταγράφηκε στα εξής προϊόντα: φρέσκα ή διατηρημένα με απλή ψύξη φρούτα κατά 2,6%, τα ψάρια και τα 
θαλασσινά κατά 1,3% και τα αυγά κατά 0,3%. Τον Ιανουάριο του 2018 σημειώθηκε επίσης αύξηση των 
δεικτών των υγρών καυσίμων για τα νοικοκυριά κατά 10,4%, του τηλεφωνικού και φαξ εξοπλισμού κατά 9,8%, 
των υγρών καυσίμων και των λιπαντικών για τον εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς κατά 2,7%, των λοιπών 
προσωπικών αντικειμένων κατά 2,5%, προϊόντων κήπου, φυτά και λουλούδια κατά 2,4%, κατοικίδιων και τα 
συναφή προϊόντα κατά 2,2%, τις υπηρεσίες οικιακών και οικιακών υπηρεσιών, τις οργανωμένες διακοπές κατά 
1,2%, τα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς κατά 1,0%, τα πραγματικά ενοίκια 
για κατοικίες και αυτοκίνητα κατά 0,7% σε σχέση με τον εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, τα μέσα 
καταγραφής κατά 0,5%, τις οδικές μεταφορές επιβατών κατά 0,4%, τα φάρμακα κατά 0,3%, τις άλλες υπηρεσίες 
που σχετίζονται με την κατοικία που δεν ταξινομούνται αλλού (π.δ.τ.α)., άλλα ιατρικά προϊόντα π.δ.τ.α., 
συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, κοσμήματα, ρολόγια κατά 0,2%. Ο Δείκτης 
Τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2017, αυξήθηκε κατά 1,1%, ενώ ο 
Δείκτης Τιμών Λιανικής αυξήθηκε κατά 2,3%. 
 

1.8 Τομέας Περιβάλλοντος & Υγείας 

-Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με τον Πρέσβη της εδώ Αντιπροσωπείας της ΕΕ 
Ο Υπουργός Υγείας, κ. Venko Filipce, είχε συνάντηση με τον κ. Samuel Zbogar, Επικεφαλής της εδώ 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επίκεντρο των συνομιλιών ήταν η εμβάθυνση της κοινής 
συνεργασίας για την προώθηση της υγειονομικής περίθαλψης μέσω θετικών εμπειριών από τις χώρες της ΕΕ. 
 

1.9 Τομέας Βιομηχανίας 

-Ανάπτυξη του τομέα της βιομηχανίας της πΓΔΜ 
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας για 2016, ο κλάδος της 
βιομηχανίας αντιπροσωπεύει το 17,3% του ΑΕΠ, ενώ η μεταποιητική βιομηχανία αντιστοιχεί στο 12,2%. 
Παρόλο που τα τελευταία χρόνια η δομή της βιομηχανίας μετατοπίζεται σταδιακά προς την παραγωγή 
προϊόντων με υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής αξίας, η βιομηχανία στην πΓΔΜ συνεχίζει να βασίζεται σε 
μεγάλο βαθμό στην παραγωγή παραδοσιακών τομέων, όπως η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας, τροφίμων, 
μεταλλείων και μεταποίησης μετάλλων. Το 2016, η μεταποιητική βιομηχανία αντιπροσώπευε το 82,9% της 
συνολικής βιομηχανικής παραγωγής, ενώ τα «ορυχεία» και «η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, ο ατμός και 
η παροχή κλιματισμού» ανήλθαν στο 9,1% και 7,9%, αντίστοιχα. Στο πλαίσιο της μεταποιητικής βιομηχανίας, η 
παραγωγή τροφίμων και ποτών αντιπροσώπευε το 15,9%, η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και 
ειδών ένδυσης για το 12,6% και η παραγωγή μετάλλων και κατεργασμένων μεταλλικών προϊόντων για το 8,9% 
της συνολικής παραγωγή. Ως αποτέλεσμα του ανοίγματος νέων χώρων κυρίως στις Ζώνες Τεχνολογικής και 
Βιομηχανικής Ανάπτυξης, η παραγωγή μηχανημάτων και συσκευών έφτασε το 10,9%, ενώ παράλληλα με την 
παραγωγή μηχανοκίνητων οχημάτων (6,5%) και την παραγωγή ηλεκτρικού εξοπλισμού (4,9%) αποτελούν 
πάνω από το ένα πέμπτο (22,3%) της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής. 
 
-Νέο εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων στη βιομηχανική ζώνη Bunardik 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Mile Bosnjakovski, η τουρκική εταιρεία "Dogan 
Otomotive", η οποία παράγει ανταλλακτικά για την αυτοκινητοβιομηχανία, θα κατασκευάσει ένα νέο 
εργοστάσιο στη Ζώνη Τεχνολογικής Βιομηχανικής Ανάπτυξης Bunardzik στα Σκόπια και αρχικά θα προσλάβει 
30 άτομα στους τομείς παραγωγής και εμπορίας.  
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-Η PRODIS θα πρέπει να καταβάλει πάνω από 150 χιλ. ευρώ για παραβίαση συμβάσεων 
Η φαρμακευτική εταιρεία Prodis θα πρέπει να καταβάλει πάνω από 150.000 ευρώ σε ποινές για μη τήρηση των 
υποχρεώσεων που ρυθμίζονται βάσει συμφωνίας για επένδυση στη βιομηχανική και αναπτυξιακή ζώνη 
Bunardzik στα Σκόπια. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η εταιρεία θα έπρεπε να έχει απασχολήσει τουλάχιστον 100 
άτομα σε ένα χρόνο, αλλά είχε παραβιάσει τη σύμβαση το 2015 και το 2016. Σύμφωνα με δήλωση του 
κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Mile Bosnjakovski, η εταιρεία απασχολούσε 40 άτομα κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός Ξένων Επενδύσεων να ξεκινήσει διαδικασία για την ανάκτηση 
χρημάτων μετά την ενεργοποίηση της επιβολής κυρώσεων για το 2015 και το 2016. Η εταιρεία Prodis στη 
πΓΔΜ είναι μια επένδυση της ρωσικής φαρμακευτικής εταιρείας Protek Group που παράγει προϊόντα 
ομοιοπαθητικής ιατρικής, βιολογικά και μη βιολογικά προϊόντα και τσάι και εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο 2012. 
 
-Δείκτης Ανταγωνιστικής Βιομηχανικής Απόδοσης (CIP) του UNIDO 
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικής Βιομηχανικής Απόδοσης (CIP) του UNIDO αποτελεί δείκτη που μετρά τη ικανότητα 
και το δυναμικό της βιομηχανίας. Η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα ορίζεται ως η ικανότητα των κρατών να 
αυξήσουν την παρουσία τους σε διεθνείς και εγχώριες αγορές, αναπτύσσοντας παράλληλα βιομηχανικούς 
τομείς και δραστηριότητες με υψηλότερη προστιθέμενη αξία και τεχνολογική σύνθεση. Σύμφωνα με το UNIDO, 
ο δείκτης βιομηχανίας της πΓΔΜ είναι 0,028 το 2015 (τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα). Για παράδειγμα, 
η Γερμανία έχει τον υψηλότερο δείκτη CIP 0,541. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος στην πΓΔΜ είναι 
η εξάρτηση από τις εισαγωγές πρώτων υλών και ενδιάμεσων αγαθών, οι χαμηλές εξαγωγές προϊόντων, όπου η 
τιμή αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας, η ανεπαρκής ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης 
και μάρκετινγκ κλπ. Σημαντικό πρόβλημα, επίσης, είναι η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των επιστημονικών και 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της βιομηχανίας, καθώς και η μη συμμόρφωση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων με τις ανάγκες στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα την έλλειψη επαρκώς εκπαιδευμένου 
εργατικού δυναμικού. 
 
-Γερμανική επένδυση 6 εκατ. ευρώ στην αναπτυξιακή ζώνη του Prilep  
Η γερμανική εταιρεία ηλεκτρικών συσκευών "WIK" έχει υπογράψει συμφωνία με την εδώ Κυβέρνηση για 
κρατικές ενισχύσεις. Με επένδυση αξίας 6 εκατ. ευρώ θα παράγουν αυτοματοποιητές καφέ στην αναπτυξιακή 
ζώνη Prilep. 
 

1.10 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

-Στα αδήλωτα εισοδήματα οφείλεται η αύξηση της γκρίζας οικονομίας στην πΓΔΜ 
Στον αγώνα κατά της γκρίζας οικονομίας, η πΓΔΜ παραμένει στάσιμη, εξ’ αιτίας της έλλειψης εμπιστοσύνης 
των φορολογουμένων στους δημόσιους αρμόδιους φορείς μετά την πολιτική και οικονομική κρίση. Σύμφωνα με 
τους επιχειρηματίες, η φοροδιαφυγή, η διαφθορά και η αναποτελεσματικότητα του συστήματος δικαιοσύνης 
είναι από τους βασικούς παράγοντες για τις κρυφές οικονομικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με το Κέντρο 
Έρευνας και Πολιτικής στην κλίμακα ενός έως δέκα, ο δείκτης της «κρυμμένης» οικονομίας στη πΓΔΜ πέρυσι 
ήταν 3,4 ή περίπου ο ίδιος όπως και το 2014. Εντωμεταξύ, η Διευθύντρια του Γραφείου Δημοσίων Εσόδων κα. 
Sanja Lukarevska ανακοίνωσε εντατικότερους ελέγχους για τον περιορισμό του φαινομένου. Πάντως, ο μισθός 
του 44% των εργαζομένων στην πΓΔΜ παραμένει πλήρως ή εν μέρει άγνωστος στις φορολογικές αρχές, ενώ το 
9% δεν έχει γραπτή σύμβαση απασχόλησης και δεν καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Ταυτόχρονα, 
παρατηρείται αύξηση του αριθμού των καταγγελιών για μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων.  
 
-SEGA: Νέοι πρόθυμοι να αποποιηθούν τα δικαιώματά τους για να βρουν εργασία 
Σύμφωνα με έρευνα του Συνασπισμού Οργανώσεων Νέων (SEGA) οι άνεργοι νέοι στη χώρα είναι πρόθυμοι 
να αποποιηθούν όλων των εργασιακών δικαιωμάτων τους προκειμένου να βρουν εργασία. Το 64% δήλωσε ότι 
θα υπέγραφε λευκή απόφαση απόλυσής του, ενώ το 25% θα δεχόταν να εργαστεί χωρίς να υπογράψει καμία 
συμφωνία. 
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-Συζήτηση για το νόμο των δημοσίων συμβάσεων & την καταπολέμηση της διαφθοράς 
Δημόσια συζήτηση ξεκίνησε για το νέο σχέδιο νόμου των δημοσίων συμβάσεων. Ο διευθυντής του Γραφείου 
Δημοσίων Συμβάσεων κ. Gjorgji Georgievski δήλωσε ότι ο νέος νόμος θα πρέπει να παρέχει προστασία από τη 
διαφθορά και να δημιουργεί ευθύνη. Οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να είναι ελκυστικές για τους 
δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών και απλών διαδικασιών και όχι πρόσθετης 
επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιείται σε συνεργασία με την Παγκόσμια 
Τράπεζα και επικεντρώνεται στον εντοπισμό των αδυναμιών στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ο νόμος ορίζει επίσης την εισαγωγή μιας ηλεκτρονικής 
αγοράς μικρών δημόσιων συμβάσεων - ενός ηλεκτρονικού καταλόγου - που θα επιτρέψει την ταχεία και 
αποτελεσματική διευθέτησή τους. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Dragan Tevdovski δήλωσε ότι στόχος του νέου 
νόμου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου των διαδικασιών, αλλά και η απλούστευσή τους. 
Σύμφωνα με τον κ. Tevdovski, ο νέος νόμος θα δίνει την ευκαιρία να εκτιμηθεί η ποιότητα εκτός από την τιμή, 
λαμβάνοντας υπόψη τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και πρακτικές. Ανάλογα με το αντικείμενο της 
προμήθειας, ο αναθέτων φορέας θα μπορεί να καθορίσει εάν θα χρησιμοποιήσει τη χαμηλότερη τιμή, την 
αποδοτικότητα βάσει της διάρκειας ζωής του έργου ή/και τη καλύτερη ισορροπία μεταξύ τιμής και ποιότητας. 
Σύμφωνα με τη SIGMA, μια κοινή πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την 
υποστήριξη για τη βελτίωση της δημόσια διακυβέρνηση και της διαχείρισης, ανέφερε ότι το σύστημα δημοσίων 
συμβάσεων της πΓΔΜ συμμορφώνεται με τις κύριες υποχρεώσεις της ΕΕ, αλλά εξακολουθεί να είναι 
υπερβολικά γραφειοκρατικό και επικεντρώνεται στις διατυπώσεις και συχνά παραμελεί την 
αποτελεσματικότητα. Η εκπρόσωπος της SIGMA κα Marian Lemke ανέφερε ότι ο νέος νόμος έχει ως στόχο τη 
μείωση των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων και εστιάζει κυρίως στην αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα. Οι δημόσιες συζητήσεις σχετικά με το νόμο θα πραγματοποιηθούν στο Stip και στη 
Struga κατά την προσεχή περίοδο. Το Κοινοβούλιο προτίθεται να εγκρίνει τον νόμο τον Οκτώβριο τ.ε. και η 
εφαρμογή του προβλέπεται από τον Ιανουάριο του 2019. 
 
 

2. Οικονομικές ειδήσεις 
 

-Πληθωρισμός στην πΓΔΜ – Προβλέψεις και εκτιμήσεις Υπουργείου Οικονομίας 
Σύμφωνα με στοιχεία του εδώ Υπουργείου Οικονομικών, όπως αναφέρονται στο πρόσφατο Πρόγραμμα 
Οικονομικής Μεταρρύθμισης 2018-2020, ο μέσος ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού, για το τελευταίο τρίμηνο του 
2017, στην οικονομία της πΓΔΜ αναμένεται να παραμείνει χαμηλός. Κατά συνέπεια, ο μέσος ρυθμός 
πληθωρισμού για το 2017 αναμένεται να είναι γύρω στο 1,3%. Για το 2018, ο πληθωρισμός αναμένεται 
σταδιακά να αυξηθεί στο περίπου 2%. Η αύξηση των τιμών καταναλωτή αναμένεται να προέλθει σε μεγάλο 
βαθμό από την εντατικοποίηση του πληθωρισμού στον τομέα των τροφίμων και σύμφωνα με την πρόβλεψη 
αύξησης των παγκόσμιων τιμών ορισμένων βασικών προϊόντων διατροφής. Επίσης, ο δομικός πληθωρισμός 
(core inflation) θα συμβάλλει θετικά, εν μέσω βελτιωμένης εγχώριας ζήτησης. Από την άλλη πλευρά, ο 
πληθωρισμός στη ενέργεια αναμένεται να είναι αρνητικός και συνεπώς να επηρεάσει αρνητικά τον συνολικό 
πληθωρισμό και σύμφωνα με τις προσδοκίες για σταθεροποίηση της τιμής του πετρελαίου στις παγκόσμιες 
χρηματιστηριακές αγορές, μετά τη σημαντική ανάπτυξή του το 2017. Κατά τα επόμενα δύο χρόνια, ο ρυθμός 
πληθωρισμού αναμένεται να σταθεροποιηθεί στο ιστορικό μέσο όρο περίπου 2%. Οι κίνδυνοι για την 
προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού οφείλονται κυρίως στην αβεβαιότητα σχετικά με τις μεταβολές των 
τιμών των πρωτογενών βασικών προϊόντων παγκοσμίως, ιδίως στο πλαίσιο των γεωπολιτικών εντάσεων και 
της ενδεχόμενης επίπτωσής τους στην παγκόσμια προσφορά. 
 
-Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της πΓΔΜ – Εκτιμήσεις Υπουργείου Οικονομικών  
Σύμφωνα με στοιχεία του εδώ Υπουργείου Οικονομικών, κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2017, η οικονομική 
δραστηριότητα επηρεάστηκε έντονα από τη σημαντική υποχώρηση της επενδυτικής δραστηριότητας των 
οικονομικών οντοτήτων και των επιδόσεων των κεφαλαιουχικών επενδύσεων. Για τους λόγους αυτούς, το ΑΕΠ 
μειώθηκε κατά 0,4% σε πραγματικούς όρους την περίοδο αυτή. Η κατανάλωση σημείωσε αύξηση 2,1% σε 
πραγματικούς όρους, λόγω της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 2,9%, ενώ οι δημόσιες δαπάνες 
μειώθηκαν κατά 1,4%. Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης παρατηρήθηκε σε συνθήκες αυξημένου 
διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, αυξημένης απασχόλησης και μισθών στην οικονομία. Οι 
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ακαθάριστες επενδύσεις σημείωσαν πτώση 5,9%, εν μέσω σημαντικής μείωσης της δραστηριότητας στον 
τομέα των κατασκευών, που ήταν ο κύριος λόγος για τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας κατά την 
περίοδο αυτή. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8,1% σε πραγματικούς όρους τα τρία 
πρώτα τρίμηνα του 2017, υπό συνθήκες εντατικής δραστηριότητας των νέων παραγωγικών ικανοτήτων, 
ευνοϊκές τάσεις εξωτερικής ζήτησης, δηλαδή αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ, καθώς και 
θετικές εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές. Σύμφωνα με μηνιαία στοιχεία, η αύξηση των εξαγωγών σε 
ονομαστικούς όρους οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων κατά 
20,8% και των χημικών προϊόντων κατά 15,7%. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,7% σε 
πραγματικούς όρους, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην εισαγωγή ενδιάμεσων αγαθών, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 15,2%. Η υψηλότερη αύξηση των εξαγωγών από την εισαγωγή κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 
2017 δείχνει θετική συμβολή των καθαρών εξαγωγών στην ανάπτυξη. Αναλυτικά κατά τομείς, η 
κατασκευαστική δραστηριότητα, που αποτελεί την κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης κατά το 
παρελθόν έτος, μειώθηκε κατά 11,5% σε πραγματικούς όρους τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2017. Η μείωση 
σημειώθηκε επίσης στον βιομηχανικό τομέα κατά 3,9%, ενώ ο τομέας της γεωργίας και των υπηρεσιών 
αυξήθηκε κατά 4,2% και 1,1%. Δεδομένης της πτώσης του πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,4% τα τρία πρώτα τρίμηνα 
του 2017, καθώς και των πιο πρόσφατων προβλέψεων που δείχνουν την ανάκαμψη της οικονομικής 
δραστηριότητας, καθώς και των προσδοκιών για την περαιτέρω εντατικοποίησή της μέχρι το τέλος του έτους, η 
πραγματική οικονομική ανάπτυξη το 2017 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 1,6%, σύμφωνα με εκτιμήσεις του 
εδώ Υπουργείου Οικονομικών. 
 
-Αγορά εργασίας στην πΓΔΜ (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2017) 
Σύμφωνα με στοιχεία του εδώ Υπουργείου Οικονομικών, οι θετικές τάσεις στην αγορά εργασίας συνεχίστηκαν 
το 2017. Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017, ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν υψηλότερος κατά 
2,5% σε ετήσια βάση. Υψηλότερη απασχόληση παρατηρήθηκε, επίσης, στον τομέα των υπηρεσιών (με το 
υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται στην εμπορική δραστηριότητα), στον βιομηχανικό τομέα (με το 
υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται στην παραδοσιακή βιομηχανική παραγωγή) και στη γεωργία, ενώ ο 
τομέας των κατασκευών παρουσίασε μειωμένη απασχόληση. Η αύξηση της απασχόλησης συνοδεύτηκε από 
πτώση του αριθμού των ανέργων, με το ποσοστό ανεργίας τους πρώτους εννέα μήνες του 2017 να μειώνεται 
σε 22,5%, ήτοι μειώθηκε κατά 1,5 μονάδες βάσης, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016. Ο μέσος 
καθαρός μισθός κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 αυξήθηκε κατά 2,5% σε ονομαστικούς όρους, 
ήτοι κατά 1,3% σε πραγματικούς όρους. Κατά την περίοδο αυτή, οι καθαρές αποδοχές στη βιομηχανία και στον 
τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,9% και 2,8%, αντίστοιχα, κατά μέσο όρο, σε ονομαστικούς όρους. 
 
-Μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός που καταβάλλεται ανά εργαζόμενο, Νοέμβριος 2017 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του μηνιαίου ακαθάριστου μισθού που 
καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο το Νοέμβριο 2017, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2016, ήταν 103,7. Η αύξηση 
αυτή οφείλεται στην αύξηση του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού που καταβάλλεται ανά εργαζόμενο στους 
κλάδους: Βιομηχανία (9,4%), Δραστηριότητες στέγασης και επισιτιστικής βοήθειας (8,2%) και Γεωργία, 
δασοκομία και αλιεία (7,8%). Μείωση του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού ανά εργαζόμενο σε σύγκριση 
με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στους τομείς: Τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή (12,8%), Μεταφορές και 
αποθήκευση (5,2%) και Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 4.3%). Ο 
μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο το Νοέμβριο 2017 ήταν 34.079 
δηνάρια (€ 555). Τον Νοέμβριο του 2017, το 1,1% των εργαζομένων στη πΓΔΜ δεν έλαβε καμία πληρωμή. 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
-Επιχορηγήσεις της Ε.Ε. προς την πΓΔΜ συνολικού ύψους 3,3 εκατ. ευρώ 
Σε εκδήλωση (6.2.2018) στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της εδώ Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. και της 
Κυβέρνησης ανακοινώθηκαν 25 χρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 3,3 εκατ. 
ευρώ και ενισχυμένη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό τη βελτίωση της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας της χώρας, καθώς και τη στήριξη της μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, ώστε να 
επιταχυνθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης της χώρας στην Ε.Ε. τους επόμενους 24 μήνες.  
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4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
-Αύξηση χρηματοδοτική στήριξη της Νορβηγίας προς πΓΔΜ  
Κατά τη συνάντηση που είχε ο εδώ Νορβηγός Πρέσβης κ. Arne Bjornstad με τον ΠΘ κ. Zaev ανέφερε ότι η 
χώρα του πρόκειται να διπλασιάσει τη χρηματοδοτική της στήριξη προς την πΓΔΜ. Μέρος της βοήθειας θα 
στοχεύει στην καλύτερη προετοιμασία της χώρας για ένταξη στην ΕΕ / το ΝΑΤΟ. 
 
-Επίσκεψη ΠΘ κ Zaev στην Τουρκία  
Ο ΠΘ της πΓΔΜ κ. Ζάεφ πραγματοποίησε από την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 επίσημη επίσκεψη στην 
Τουρκία και έγινε δεκτός από τον Τούρκο ομόλογό του κ. Μπιναλί Γιλντιρίμ. Η ομάδα που συνόδευσε τον κ. 
Ζάεφ στην Τουρκία αποτελείτο από τους Υπουργούς Ξένων Επενδύσεων κ. Αντνάν Καχίλ, τους βουλευτές κ.κ. 
Ενές Ιμπραχίμι και Γιουσούφ Χασάν και τον Γενικό Γραμματέα του υπ. Εξωτερικών, κ. Βίκτορ Ντιμόφσκι. Ο κ. 
Ζάεφ προσκάλεσε τις τουρκικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην πΓΔΜ χωρίς φόρους, για 10 χρόνια. 
Μιλώντας σε επαγγελματικό δείπνο που διοργάνωσε η Τουρκική Ένωση Επιμελητηρίων και Ανταλλαγών 
(TOBB) στην Άγκυρα, ο κ. Ζάεφ δήλωσε ότι ελπίζει να υπερδιπλασιαστεί ο όγκος των διμερών συναλλαγών 
από $475 εκατ. σε $1 δισ. Πέρυσι, οι εξαγωγές της Τουρκίας προς την πΓΔΜ ανήλθαν σε $360,6 εκατ. και οι 
εισαγωγές ανήλθαν σε $101,6 εκατ., σύμφωνα με το Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο (TÜİK). Η πΓΔΜ διαθέτει 
αρκετές επενδυτικές ζώνες με φορολογικές απαλλαγές έως και 10 ετών για εταιρικά κέρδη, έσοδα από την 
απασχόληση, ΦΠΑ, δασμούς και άλλα, σύμφωνα με την PricewaterhouseCoopers. Όπως ανέφερε ο κ. Ζάεφ η 
περιοχή γύρω από τη πΓΔΜ έχει υψηλό δυναμικό, με ιδιαίτερες ευκαιρίες στη γεωργία, την κατασκευή και την 
ενέργεια. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του TOBB, κ. Φάϊκ Γιάουζ, δήλωσε ότι περίπου 100 Τούρκοι 
επιχειρηματίες έχουν σήμερα επενδύσεις αξίας €1,2 δισ. (€1,47 δισ) στη πΓΔΜ. Τόνισε επίσης ότι ορισμένοι 
Τούρκοι επιχειρηματίες πραγματοποιούν μελέτες σκοπιμότητας σχετικά με τις επενδύσεις στη χώρα. Ο κ. 
Γιαβούζ, απευθυνόμενος σε αξιωματούχους της πΓΔΜ, δήλωσε ότι η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ 
της πΓΔΜ και της Τουρκίας που υπογράφηκε το 2000 θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.  
 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 
-Έρευνα του Ινστιτούτου Πολιτικών Ερευνών των Σκοπίων (IPIS) για το ονοματολογικό 
Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Πολιτικών Ερευνών των Σκοπίων (IPIS), η πλειοψηφία των πολιτών 
(53,5%) πιστεύει ότι η πΓΔΜ δεν μπορεί να ενταχθεί στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, εκτός αν αλλάξει το συνταγματικό 
όνομα, ενώ το 27,5% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι αυτή η επιλογή είναι βιώσιμη. Πάνω από το ένα τρίτο των 
ερωτηθέντων (38,2%) θα δεχόταν την αλλαγή του συνταγματικού ονόματος για διεθνή χρήση, έτσι ώστε η 
πΓΔΜ να ενταχθεί στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, το 47,1% δεν θα δεχόταν αλλαγή, ενώ το 14,7% είναι αναποφάσιστο. 
49% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η διαφωνία ονόματος μπορεί να τακτοποιηθεί γρήγορα, το 27,9% πιστεύει 
ότι μια γρήγορη λύση δεν είναι δυνατή, ενώ το 23,1% είναι αναποφάσιστο. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
(57,6%) υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα, το 23,2% 
δεν την υποστηρίζει, ενώ το 19,2% είναι αναποφάσιστο. Όταν ρωτήθηκε πόσο σημαντικό είναι να επιλυθεί 
επειγόντως η διαφωνία ονόματος, το 60% πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό, ενώ το 17,5% λέει ότι είναι κάπως 
σημαντικό. Επιπλέον, το 42,6% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η διαφορά θα μπορούσε να επιλυθεί μέχρι τα 
τέλη του 2018, το 32,7% δεν πιστεύει ότι αυτό είναι δυνατό, ενώ το 24,7% είναι αναποφάσιστο. Όσον αφορά 
την πιθανότητα να αποκτήσει η πΓΔΜ πρόσκληση συμμετοχής στο ΝΑΤΟ και ημερομηνία για την έναρξη των 
ενταξιακών συνομιλιών το 2018, το 25,6% των ερωτηθέντων λένε ότι αυτό είναι εφικτό, 22,7% λένε ότι δεν 
γνωρίζουν πότε, το 19,3% πιστεύει ότι το 2020 είναι το έτος, το 13,5% επέλεξε το 2019, το 8,6% πιστεύει ότι 
αυτή είναι η περίοδος μεταξύ 2021-2025, το 6,9% λέει ποτέ, ενώ το 3,3% λέει πέρα από το 2025. Η 
δημοσκόπηση της IPIS, η οποία υποστηρίχθηκε από το Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης μέσω ενός 
προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από τη νορβηγική κυβέρνηση, πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.113 
ενηλίκων από την πΓΔΜ την περίοδο 16-21 Δεκεμβρίου 2017. 
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6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις  
 
-Διεθνές Οικονομικό Συνέδριο στα Σκόπια για χρηματοπιστωτικά θέματα και τις προκλήσεις της 
παγκόσμιας οικονομίας (Σκόπια, 16 Φεβρουαρίου 2018) 
Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια Διεθνές Οικονομικό Συνέδριο, το οποίο 
διοργάνωσε η εδώ Κεντρική Τράπεζα της πΓΔΜ σε συνεργασία με την Επιτροπή Επαναδιαπραγμάτευσης του 
Bretton Woods. Στο συνέδριο  συμμετείχαν αξιόλογοι ομιλητές από τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. 
Μεταξύ αυτών ήταν οι κ.κ. Benoît Cœuré, ένα από τα έξι μόνιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο 
Tao Zhang, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ο Luiz Awazu 
Pereira da Silva, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. Επίσης, ήταν 
παρόντες ο κυβερνήτης της κεντρικής τράπεζας της Ισλανδίας και οι αντιπρόεδροι των κεντρικών τραπεζών της 
Τσεχίας και της Λιθουανίας καθώς και εκπρόσωποι του μεγαλύτερου διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων, 
BlackRock. Η Εθνική Τράπεζα ανέφερε ότι αυτή ήταν μια σπάνια ευκαιρία για την ΠΓΔΜ να φιλοξενήσει ένα 
παγκόσμιο γεγονός στο οποίο η παγκόσμια οικονομική ελίτ συζήτησε τις παγκόσμιες προκλήσεις. Στο 
συνέδριο προσκλήθηκαν περίπου 200 επισκέπτες, εκ των οποίων οι 80 από το εξωτερικό. Το συνέδριο ήταν 
χωρισμένο σε τέσσερις συνεδρίες και ο στόχος ήταν να εκτιμηθεί η τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές της 
παγκόσμιας οικονομίας. Ο Υπουργός Οικονομικών της πΓΔΜ κ. Ντράγκαν Τεβντόφσκι και ο Βούλγαρος 
ομόλογός του κ. Βλάντιλαβ Γκοράνοφ μίλησαν στην τέταρτη σύνοδο.  
 
-«Build and Construct» (Σκόπια, 06-10 Μαρτίου 2018) 
Η Διεθνής Έκθεση «Build and Construct» αποτελεί κλαδική έκθεση, η οποία πραγματοποιείται σε ετήσια 
βάση στα Σκόπια. Καλύπτει τον τομέα των κατασκευών, των κατασκευαστικών και οικοδομικών υλικών και των 
κατασκευαστικών μηχανισμών. Σε ετήσια βάση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 300 εκθετών και περίπου 16.000 
επισκεπτών. Φέτος διεξάγεται από 6 έως 10 Μαρτίου τ.ε. στα Σκόπια. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε το ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.showsbee.com/fairs/46057-Build-Construct-Skopje-2018.html  
 
-«Mebel» Έκθεση επίπλων (Σκόπια, 27 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2018) 
Η MEBEL Έκθεση επίπλων, οικιακού και δημόσιου εξοπλισμού, υλικών και μηχανημάτων της βιομηχανίας 
επίπλων θα πραγματοποιηθεί από 27 Μαρτίου έως 1 Απριλίου τ.ε. στα Σκόπια. Πρόκειται για κλαδική έκθεση 
στην οποία συμμετέχουν κατά καιρούς και Έλληνες εκθέτες, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω τοπικών 
αντιπροσώπων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.eventseye.com/fairs/f-mebel-fair-skopje-3380-1.html     
 
 
Η Προϊσταμένη 
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Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 
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