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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: 
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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 
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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 
 

-ACER: Πλήρης εξάρτηση της Βόρειας Μακεδονίας από το ρωσικό φυσικό αέριο 
Η Βόρεια Μακεδονία, η Βοσνία -Ερζεγοβίνη και η Μολδαβία εξαρτώνται περισσότερο από το ρωσικό 
φυσικό αέριο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Η Βόρεια 
Μακεδονία, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του ACER, εξαρτάται 100% από το ρωσικό φυσικό 
αέριο. Από τις χώρες της περιοχής, καταγράφεται εξάρτηση της Σερβίας κατά 89%, της Βουλγαρίας 
77%, ενώ της Σλοβενίας 51%. Από τις χώρες της περιοχής της Δυτικής Ευρώπης, η Φινλανδία 
εξαρτάται περισσότερο από το ρωσικό φυσικό αέριο με 94%, ενώ η Γαλλία είναι η λιγότερο 
εξαρτημένη με 24%. "Οι προμήθειες ρωσικού αερίου φθάνουν στη Βόρεια Μακεδονία μέσω 
Βουλγαρίας. Η Βόρεια Μακεδονία σχεδιάζει σύντομα να ξεκινήσει την κατασκευή διασυνδετήριου 
αγωγού αερίου με την Ελλάδα, έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, καθώς θα ενισχύσει την 
ενεργειακή ασφάλεια διαφοροποιώντας τις πηγές εφοδιασμού φυσικού αερίου", αναφέρει ο ACER. 
 
-Παράταση της περιόδου κρίσης στον ενεργειακό εφοδιασμό θέρμανσης  
Η κυβέρνηση ενέκρινε την παράταση της κρίσης στον ενεργειακό εφοδιασμό θέρμανσης στην πόλη 
των Σκοπίων μέχρι τις 30 Απριλίου 2022.  
 
-225,6 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για έργα υποδομής και ενέργειας την περίοδο 2021-2027 
Η Βόρεια Μακεδονία έλαβε επιχορήγηση 225,6 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη 
στήριξη έργων υποδομής και ενέργειας για την επόμενη επταετία. Η επιχορήγηση εγκρίθηκε ως 
μέρος του Επενδυτικού Πλαισίου Δυτικών Βαλκανίων (WBIF) με την υποστήριξη της EBRD και της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Το επενδυτικό πακέτο ανέρχεται συνολικά στα 3,2 
δισ. ευρώ. Η συγκεκριμένη επιχορήγηση αφορά στις συγχρηματοδοτήσεις των εξής έργων: 
Αποκατάσταση του ανατολικού τμήματος του σιδηροδρόμου κατά μήκος του Διαδρόμου VIII – τρίτο 
τμήμα (Kriva Palanka-Deve Bair, σύνορα προς τη Βουλγαρία), σταθμός επεξεργασίας λυμάτων στα 
Σκόπια, φωτοβολταϊκός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στο Oslomej και έργο της εταιρείας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ESM που επιτρέπει τη μετάβαση σε ηλιακά φωτοβολταϊκά.  

1.2 Τομέας Κατασκευών, Δομικών Υλικών και Real Estate 
 

-Εκδοθείσες οικοδομικές άδειες (Δεκέμβριος 2021) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Δεκέμβριο του 2021 εκδόθηκαν 
συνολικά 378 οικοδομικές άδειες, 23,9% περισσότερες από τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. 
Σύμφωνα με τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, η αναμενόμενη συνολική αξία των κατασκευών ήταν 
περίπου 64 εκ. ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 3,0% αύξηση σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 
2020. Από το σύνολο των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί, οι 228 (60,3%) αφορούν 
οικοδομές, οι 42 (11,1%) αφορούν νέες πολεοδομικές άδειες και οι 108 (28,6%) αφορούν 
ανακατασκευές/ανακαινίσεις. Από το σύνολο των 378 αδειών, οι 226 (59,8%) αφορούν επενδυτές - 
ιδιώτες και οι 152 (40,2%) επιχειρηματικές οντότητες ή νομικά πρόσωπα. Κατά την περίοδο 
αναφοράς, προγραμματίζεται η ανέγερση 757 κατοικιών, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 64.401 
m2. 
 
 -Δείκτες κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών, τέταρτο τρίμηνο 2021 
Το δ΄ τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2021, το κόστος κατασκευής νέων κτιρίων 
κατοικιών αυξήθηκε κατά 2,3%, το κόστος υλικών κατά 2,1%, ενώ το κόστος εργασίας μειώθηκε 
κατά 2,8%. Το δ΄ τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2020, το κόστος κατασκευής 
νέων κτιρίων κατοικιών αυξήθηκε κατά 17,9%, το κόστος υλικών κατά 23,0% και το κόστος εργασίας 
κατά 8,1%. 
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1.3 Τραπεζικός & Χρηματοοικονομικός Τομέας  
 

-Ρεκόρ κερδών για τη Stopanska Banka Skopje 
Η "Stopanska Banka Skopje" πραγματοποίησε το μεγαλύτερο κέρδος στην εταιρική ιστορία των 
τραπεζικών συναλλαγών της Βόρειας Μακεδονίας. Το καθαρό κέρδος για το 2021 ξεπέρασε τα 40 
εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα επίσημα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα. Σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος, τα κέρδη της "Stopanska Banka Skopje" έχουν αυξηθεί κατά 25%. Εξαιρετικά 
οικονομικά αποτελέσματα για το 2021 πέτυχαν επίσης η NLB Banka και η "Komercijalna Banka".  
 
-Η ΕΤΕπ αυξάνει τη στήριξη για τα Δυτικά Βαλκάνια 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επένδυσε περίπου 853 εκατ. ευρώ στα Δυτικά 
Βαλκάνια το 2021, κυρίως σε έργα και πρωτοβουλίες για την πράσινη μετάβαση, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, τη ψηφιοποίηση και τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων. "Το 2021 η ΕΤΕπ επένδυσε 
560 εκατ. ευρώ για τη διατήρηση της ρευστότητας και των θέσεων εργασίας σε όλα τα Δυτικά 
Βαλκάνια, καθώς επίσης και 257 εκατ. ευρώ για έργα προστασίας του περιβάλλοντος. Μαζί με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΤΕπ προτίθεται να αυξήσει περαιτέρω τη βοήθεια αυτή προκειμένου να 
βοηθήσει την περιοχή να επιταχύνει τον ρυθμό εφαρμογής του πράσινου θεματολογίου. Βοηθήσαμε 
την περιοχή να προσαρμοστεί στην ψηφιακή εποχή, και τώρα με την έναρξη της ΕΤΕπ Global, θα 
είμαστε σε θέση να διευρύνουμε τη συνεργασία μας με χώρες και ιδρύματα που χρειάζονται 
πραγματικά τη βοήθειά μας», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ και Διευθύντρια των Δυτικών 
Βαλκανίων κα Lilyana Pavlova. 
 
-Έγκριση στρατηγικής για την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών 
Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας ενέκρινε τη Στρατηγική για την Ανάπτυξη των 
Χρηματοπιστωτικών Αγορών, που πρότεινε το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. «Βασικοί στόχοι 
της στρατηγικής είναι η αύξηση της προσφοράς τίτλων ιδιοκτησίας μέσω της τόνωσης αρχικών 
δημόσιων προσφορών και η πλήρης ή μερική ιδιωτικοποίηση μέσω του χρηματιστηρίου για την 
ανάπτυξη της πρωτογενούς αγοράς μετοχών και στη συνέχεια η αύξηση της προσφοράς ομολόγων 
μέσω της έκδοσης μεγαλύτερου αριθμού διαφορετικών τύπων ομολόγων προκειμένου να αυξηθούν 
οι επενδύσεις και οι αλλαγές της ιδιοκτησιακής δομής», αναφέρουν από το Υπουργείο Οικονομικών. 

1.4 Τομέας Μεταφορών & Υποδομών  
 

- Μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων (τέταρτο τρίμηνο 2021) 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, το τέταρτο 
τρίμηνο του 2021 μεταφέρθηκαν συνολικά 778 χιλ. επιβάτες στις οδικές μεταφορές, 10,92 εκ. 
επιβάτες στις αστικές - προαστιακές μεταφορές, 64 χιλ. επιβάτες στις σιδηροδρομικές μεταφορές και 
396 χιλ. επιβάτες στις αεροπορικές μεταφορές. Το τέταρτο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2020, η ποσότητα των εμπορευμάτων που μεταφέρθηκαν μέσω οδικού 
δικτύου μειώθηκε κατά 6,5%, ενώ αυξήθηκε κατά 0,9% μέσω σιδηροδρομικού δικτύου και 
6,8%.μέσω αεροπορικού δικτύου.  

1.5 Τομέας Επικοινωνιών/Πληροφορικής & Τεχνολογίας/Καινοτομίας 
 

-Έναρξη λειτουργίας εμπορικού δικτύου 5G στη Βόρεια Μακεδονία 
Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και πάροχος Ιντερνετ “Makedonski Telekom” έθεσε στις 23.02.2022 
σε λειτουργία το πρώτο εμπορικό 5G δίκτυο στη Βόρεια Μακεδονία. Η χρήση του δικτύου θα 
πραγματοποιείται παράλληλα και συνδυαστικά με τις 4G υπηρεσίες. Προς ώρας, σύμφωνα με τις 
σχετικές ανακοινώσεις, το 5G σήμα θα καλύπτει 15 πόλεις και τα περίχωρά τους και συγκεκριμένα: 
Stip, Veles, Kavadarci, Negotino, Sveti Nikole, Bitola, Prilep, Krushevo, Ohrid, Struga, Resen, 
Strumica, Radovish, Gevgelija και Dojran. Όσον αφορά στην πόλη των Σκοπίων, η εταιρεία ανέφερε 
ότι οι σχετικές υπηρεσίες θα προσφέρονται στο σύνολο της πρωτεύουσας και των περιχώρων της. 
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1.6 Αγροτικός τομέας και τομέας Τροφίμων 
 

- Δημόσια Πρόσκληση για την Προμήθεια Αρδευτικών Συστημάτων 
Ο Οργανισμός Χρηματοδοτικής Στήριξης της Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης (AFSARD) 
ανακοίνωσε δημόσια πρόσκληση για την προμήθεια αρδευτικών συστημάτων. Οι γεωργοί μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση για κονδύλια από το μέτρο 121.4 «Προμήθεια συστημάτων, κατασκευή 
πηγαδιών και άλλες παρεμβάσεις». Η μέγιστη υποστήριξη για το σύστημα άρδευσης ανέρχεται στα 
1,8 εκατ. δηνάρια και για πηγάδια και άλλες επιφάνειες νερού έως 346.000 δηνάρια. Η 
χρηματοδοτική στήριξη καλύπτει μεταξύ 50% και 70% της συνολικής επένδυσης και οι αιτούντες δεν 
μπορούν να ξεκινήσουν την υλοποίηση της επένδυσης πριν από την υπογραφή συμβάσεων με την 
AFSARD. 
 
-Αυξάνεται το ενδιαφέρον για την εγγραφή οικογενειακών οινοποιείων 
Ο Υπουργός Γεωργίας Ljupco Nikolovski ενημέρωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2020 έχουν 
εγγραφεί στο Υπουργείο 68 οικογενειακά οινοποιεία (μικρού μεγέθους) και με το νέο πρόγραμμα 
που ενέκρινε η Κυβέρνηση, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις έως 10.000 ευρώ 
για εξοπλισμό ή συμβουλευτικές υπηρεσίες. «Το ταμείο που προβλέπεται για αυτό το πρόγραμμα 
είναι περίπου 5 εκατ. ευρώ. Εξάλλου, μέχρι τα τέλη Μαρτίου πρόκειται να ολοκληρώσουμε το νέο 
νομοσχέδιο για το κρασί. Χαιρόμαστε που τα μικρά οικογενειακά οινοποιεία ενθαρρύνονται να 
εγγραφούν, παρόλο που τα μεγαλύτερα οινοποιεία αντιτίθενται σε αυτήν την τάση. Αυτό θα 
συμβάλει στην απελευθέρωση και τη διαφοροποίηση της αγοράς κρασιού στη χώρα», είπε ο 
Nikolovski. 
 
-Αγοραπωλησίες αγροτικών προϊόντων, τέταρτο τρίμηνο 2021 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, οι 
αγοραπωλησίες αγροτικών προϊόντων το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 97 εκ. ευρώ και σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους μειώθηκαν κατά 3,6%. Η αξία των 
αγορασθέντων αγροτικών προϊόντων από μεμονωμένους παραγωγούς μειώθηκε κατά 7,9%, ενώ η 
πώληση αγροτικών προϊόντων από δική τους παραγωγή αυξήθηκε κατά 6,6%. Μείωση 
καταγράφηκε στις βιομηχανικές καλλιέργειες, τα φρούτα, το ζωικό κεφάλαιο, το γάλα, τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα και τα ψάρια, ενώ αύξηση παρατηρήθηκε σε άλλα αγροτικά προϊόντα. 
 
-Δείκτες τιμών στον αγροτικό τομέα (Ιανουάριος 2022) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών στη γεωργία τον 
Ιανουάριο του 2022 αυξήθηκε κατά 14,9% όσον αφορά στις εισροές, ενώ όσον αφορά στις εκροές 
αυξήθηκε κατά 4,4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους. Τον Ιανουάριο του 
2022, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021, ο δείκτης τιμών εισροών 1 (αγαθά που 
καταναλώνονται σήμερα στη γεωργία) ήταν 115,1 και ο δείκτης τιμών για τις εισροές 2 (επένδυση 
στη γεωργία) ήταν 110,6. Όσον αφορά στις εκροές, τον Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον 
Ιανουάριο 2021, ο δείκτης τιμών της φυτικής παραγωγής ήταν 104,7 και ο δείκτης τιμών της 
κτηνοτροφικής παραγωγής ήταν 103,5. 

1.7 Βιομηχανικός Τομέας  
 

-Ενισχυμένος κατά 12,1% ο δείκτης βιομηχανίας (Δεκέμβριος 2021/Δεκέμβριος 2020) 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, ο συνολικός 
δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο του 2021, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 
του 2020, ήταν 112,1. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των κύριων Βιομηχανικών κατηγοριών για το 
ίδιο χρονικό διάστημα ήταν υψηλότερος στα Ενδιάμεσα αγαθά, πλην ενέργειας κατά 22,8%, στα 
Κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 5,8%, στα Διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 20,2% και στα Μη Διαρκή 
Καταναλωτικά Αγαθά κατά 7,5%. Ο συνολικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, τον 
Δεκέμβριο του 2021, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021, ήταν 83,4, ενώ την περίοδο 
Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ο σχετικός δείκτης 
ήταν 116,4. Ο δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας στην εγχώρια αγορά τον Δεκέμβριο του 
2021, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020, ήταν 112,8. Ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας 
στην εγχώρια αγορά κατά κύριες Βιομηχανικές κατηγορίες τον Δεκέμβριο του 2021, σε σύγκριση με 
τον Δεκέμβριο του 2020, ήταν υψηλότερος στα Ενδιάμεσα αγαθά, εκτός ενέργειας κατά 17,1%, στα 
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Κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 19,0%, στα Διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 2,9% και στα Μη Διαρκή 
καταναλωτικά αγαθά κατά 10,1%. Ο δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας στην εγχώρια αγορά 
τον Δεκέμβριο 2021, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2021, ήταν 106,0, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-
Δεκεμβρίου 2021, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο 2020, ο σχετικός δείκτης ήταν 108,6. Ο 
δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, στη μη εγχώρια αγορά τον Δεκέμβριο του 2021, σε 
σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020, ήταν 111,8. Ο τζίρος της βιομηχανίας στη μη εγχώρια αγορά 
κατά κύριες Βιομηχανικές κατηγορίες τον Δεκέμβριο του 2021, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 
2020, ήταν υψηλότερος στα Ενδιάμεσα αγαθά, εκτός ενέργειας κατά 26,1%, στα Κεφαλαιουχικά 
αγαθά κατά 5,2%, στα Διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 28,9% και στα Μη Διαρκή καταναλωτικά 
αγαθά κατά 6,0%. Ο δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας στη μη εγχώρια αγορά τον 
Δεκέμβριο 2021, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2021, ήταν 77,8, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-
Δεκεμβρίου 2021, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο 2020, ο σχετικός δείκτης ήταν 117,8. 
 
-Δείκτες τιμών εισαγωγής άνθρακα και διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου (Δεκ. 2021) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Δεκέμβριο του 2021, οι τιμές 
εισαγωγής από τον κλάδο άνθρακα και διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου (19) μειώθηκαν κατά 
6,3% σε μηνιαίο επίπεδο και αυξήθηκαν κατά 59,8% σε ετήσιο επίπεδο. 
 
-Δείκτες τιμών βιομηχανικού παραγωγού στην εγχώρια αγορά (Ιανουάριος 2022) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, τον 
Ιανουάριο του 2022, οι τιμές παραγωγού της Βιομηχανίας στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν σε 
μηνιαίο επίπεδο κατά 2,7% και σε ετήσιο επίπεδο κατά 18,1%. Τον Ιανουάριο του 2022, σε 
σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2021, οι τιμές παραγωγού της βιομηχανίας στην εγχώρια αγορά 
αυξήθηκαν στις κατηγορίες «Κεφαλαιουχικά αγαθά» κατά 10,5%, «Ενδιάμεσα αγαθά εκτός 
ενέργειας» κατά 4,1%, «Ενέργεια» κατά 2,5%, «Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 1,7% και 
«Διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 1,0%. Τον Ιανουάριο του 2022, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 
2021, οι τιμές παραγωγού της Βιομηχανίας στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν στις κατηγορίες 
«Ενέργεια» κατά 39,1%, «Ενδιάμεσα αγαθά, εκτός ενέργειας» κατά 24,5%, «Κεφαλαιουχικά αγαθά» 
κατά 35,2%, «Διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 6,4% και «Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 
5,7%. 

1.8 Τομέας Τουρισμού 
 

-Αύξηση των τουριστών το 2021 
Συνολικά 39.222 τουρίστες επισκέφθηκαν τη Βόρεια Μακεδονία τον Δεκέμβριο του 2021, 
συμπεριλαμβανομένου του 53% των εγχώριων τουριστών και του 47% των επισκεπτών από το 
εξωτερικό. Επίσης, καταγράφηκαν συνολικά 78.237 διανυκτερεύσεις – 52,9% από εγχώριους 
τουρίστες και 47,1% από ξένους τουρίστες, σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας. Ο αριθμός των τουριστών το 2021 αυξήθηκε κατά 50,3% σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος. Αύξηση 16,9% σημειώθηκε στους εγχώριους τουρίστες και 148,7% στους 
ξένους τουρίστες. Επίσης, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων το 2021 αυξήθηκε κατά 36,3% σε 
σύγκριση με το 2020. Ο αριθμός διανυκτερεύσεων από εγχώριους τουρίστες αυξήθηκε κατά 13,7%, 
ενώ οι διανυκτερεύσεις από ξένους τουρίστες αυξήθηκαν κατά 165,1%, ανέφερε η Στατιστική 
Υπηρεσία. 

1.9 Τομέας Εμπορίου 
 
-Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στη Βόρεια Μακεδονία το 2021 (προσωρινά στοιχεία)  
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Βόρειας 
Μακεδονίας, το 2021 οι ελληνικές εξαγωγές προς την Βόρεια Μακεδονία ανήλθαν περίπου στα 
737,3 εκ. ευρώ καταγράφοντας ιδιαίτερα σημαντική αύξηση της τάξης του 63,2% σε σχέση με το 
2020 (451,7 εκ. ευρώ). Η Ελλάδα καταλαμβάνει πλέον την τρίτη θέση (από την 6η το 2020), 
ανάμεσα στις χώρες με την μεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα προς την Βόρεια Μακεδονία 
ξεπερνώντας την Σερβία και την Κίνα. Στις πρώτες θέσεις παραμένουν σταθερά η Μ. Βρετανία 
(περίπου 1,7 δισ. ευρώ) και η Γερμανία (περίπου 979 εκ. ευρώ). Όσον αφορά στις εξαγωγές της 
Βόρειας Μακεδονίας προς την Ελλάδα το 2021, σημειώνεται επίσης αύξηση της τάξης του 17,3%. Οι 
εισαγωγές της Ελλάδας από την γειτονική χώρα ανέρχονται στο ποσό των 205,9 εκ. ευρώ περίπου 
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(από 175,5 εκ. ευρώ το 2020). Η Ελλάδα αποτελεί τον έβδομο σημαντικότερο προορισμό των 
αγαθών της χώρας (από πέμπτο το 2020).  Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Γερμανία (3,2 δισ. ευρώ 
περίπου) και ακολουθούν η Βουλγαρία (335,6 εκ. ευρώ), το Κόσσοβο (302,7 εκ. ευρώ) και η Σερβία 
(292,1 εκ. ευρώ). Ο όγκος εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών ανέρχεται στα 943,26 εκ. ευρώ 
σημειώνοντας αύξηση 50,4% σε σχέση με το 2020 (627,2 εκ. ευρώ). Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 
τέταρτη θέση (από πέμπτη το 2020) ενώ προηγούνται η Γερμανία, Μ. Βρετανία και Σερβία. Το 
εμπορικό πλεόνασμα της Ελλάδας σχεδόν διπλασιάστηκε σε σύγκριση με το 2020 (92,4% αύξηση) 
και διαμορφώθηκε στα 531,4 ευρώ (από 276,2 εκ. ευρώ το 2020). Διαχρονικά ο διμερής όγκος 
εμπορίου παρουσιάζει αυξητική τάση (με μοναδική εξαίρεση το 2020 εξαιτίας των επιπτώσεων της 
πανδημίας). Συγκεκριμένα από 726,2 εκ. ευρώ το 2017 ανήλθε στα 943,2 εκ. ευρώ το 2021 
παρουσιάζοντας σε βάθος πενταετίας αύξηση κατά περίπου 30%. Όσον αφορά στο εμπορικό 
ισοζύγιο αυτό είναι σταθερά πλεονασματικό για την Ελλάδα. Το 2017, το εμπορικό πλεόνασμα της 
χώρας ανήλθε περίπου στα 366 εκ. ευρώ ενώ το 2021 στα 531,4 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας 
διεύρυνση στην πενταετία της τάξης του 45,1%. 

-Εμπορικές ροές Βορείου Μακεδονίας (2021)  
Σύμφωνα πάντα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της 
Βορείου Μακεδονίας, παρατηρείται ότι η συνολική αξία των εξαγόμενων αγαθών από τη χώρα την 
περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε περίπου στα 6,92 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 
19,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αξία των εισαγόμενων αγαθών κατά την 
ίδια περίοδο ανήλθε σε 9,6 δισ. ευρώ ή 26,9% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το 
εμπορικό έλλειμμα την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 ήταν περίπου 2,71 δισ. ευρώ. Το 2021 
παρατηρείται επίσης σημαντική διεύρυνση του εμπορικού ελλείματος της Βορείου Μακεδονίας. Η 
κάλυψη των εισαγωγών από εξαγωγές την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε 71,8 %. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το εξωτερικό εμπόριο ανά κατηγορία προϊόντων αποδεικνύει ότι τα 
σημαντικότερα προϊόντα που εξάγει η χώρα είναι: υποστηριζόμενοι καταλύτες με δραστική ουσία, 
πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολύτιμων μετάλλων, συστήματα καλωδίων ανάφλεξης και άλλα 
συστήματα καλωδίωσης του είδους που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία, μέρη 
θέσεις της υπο-ομάδας 821.1 και σιδηρονικέλιο. Στις εισαγωγές, τα σημαντικότερα προϊόντα είναι: 
άλλα μέταλλα της ομάδας της πλατίνας και κράματά τους, ακατέργαστα ή σε μορφή σκόνης, λάδια 
από πετρέλαιο και λάδια που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα), 
πλατίνα και κράματα πλατίνας, ακατέργαστα ή σε μορφή σκόνης και κεραμικά είδη για 
εργαστηριακές, χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις. 
 
-Εξαγωγές ύψους 250 εκατ. ευρώ στις ελεύθερες ζώνες 
Οι εταιρείες σε ελεύθερες οικονομικές ζώνες κατέγραψαν εξαγωγές ύψους σχεδόν 250 εκατ. ευρώ 
τον Ιανουάριο, αύξηση 8% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021, δείχνει ανάλυση της Διεύθυνσης 
Ελεύθερων Ζωνών. Οι εξαγωγές του Ιανουαρίου βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο σε σύγκριση με τον 
ίδιο μήνα το 2021 και αυξήθηκαν κατά 31% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020. Στις εισαγωγές, 
παρατηρείται πτώση 15% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, η οποία οφείλεται στο απόθεμα 
προμηθειών των επιχειρήσεων. Οι εισαγωγές του Ιανουαρίου ανέρχονται σε 204 εκατ. ευρώ, μείωση 
κατά 17% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2021, αλλά 33% υψηλότερη από τον Ιανουάριο του 2020. 
Ο αριθμός των εργαζομένων έχει σημειώσει αύξηση 1,5% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, 
φθάνοντας πάνω από 14.000. Σύμφωνα με την ανάλυση, οι οικονομικές δραστηριότητες του 2021 
στις ζώνες έχουν οδηγήσει στον υψηλό όγκο εξαγωγών, ξεπερνώντας τα 3 δισ. ευρώ. Επιπλέον, 
έχουν συμφωνηθεί επενδύσεις αξίας 188 εκατ. ευρώ, οι οποίες πρόκειται να ανοίξουν 2.700 νέες 
θέσεις εργασίας, ενώ αναμένονται περαιτέρω επενδύσεις ύψους σχεδόν 300 εκατ. ευρώ. 
 
-Δείκτες στον τομέα εμπορίου (Ιανουάριος 2022) 
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας 
Μακεδονίας, τον Ιανουάριο του 2022, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021, ο τζίρος στο λιανικό 
εμπόριο αυξήθηκε στις ακόλουθες κατηγορίες: «Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων προϊόντων (εκτός 
καυσίμων)» κατά 12,8% σε ονομαστικούς όρους και κατά 9,9% σε πραγματικούς όρους. «Λιανικό 
εμπόριο, πλην καυσίμων αυτοκινήτων» κατά 5,7% σε ονομαστικούς όρους και 0,6% σε 
πραγματικούς όρους και «Λιανικό εμπόριο καυσίμων αυτοκινήτων» κατά 61,5% σε ονομαστικούς 
όρους και 25,6% σε πραγματικούς όρους. Αντίθετα, μείωση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών στην 
κατηγορία «Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού» κατά 1,4% σε ονομαστικούς όρους και 
8,5% σε πραγματικούς όρους. 
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1.10 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 
 
-Ζημίες στη βιομηχανία παραγωγής πλαστικών σακουλών 
Ζημίες καταγράφονται στη βιομηχανία παραγωγής πλαστικών σακουλών σε συνέχεια της 
περιβαλλοντικής ρύθμισης για χρέωσή τους 15 δηνάρια στο εμπόριο. Ένα εργοστάσιο στο Τέτοβο 
έχει ήδη κλείσει, με απώλεια 6 θέσεων εργασίας, ένα στα Σκόπια μείωσε τον αριθμό των 
εργαζομένων από 25 σε 10. Υπάρχει μείωση των εργαζομένων σε άλλα εργοστάσια. Η ομάδα 
επεξεργαστών και κατασκευαστών πλαστικών σακουλών αναφέρει ότι περισσότεροι από 30 
εργαζόμενοι απολύθηκαν τον Ιανουάριο, πάνω από το 5% των 600 ατόμων που απασχολούνται στη 
βιομηχανία.  
 

-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας  
Το δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους 
No.34/2022 από 24 Φεβρουαρίου 2022, είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ - Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA:  
https://agora.mfa.gr/infofiles/Tenders%20No%2034_2022%20mk.pdf 
 

-Δημόσια πρόσκληση για το Καθεστώς Στρατηγικού Επενδυτή για το 2022 
Ανακοινώθηκε η δημόσια πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων προς υπαγωγή εταιρειών σε καθεστώς 
στρατηγικού επενδυτή, στο πλαίσιο του Νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις στη Δημοκρατία της 
Βόρειας Μακεδονίας. Τα στρατηγικά έργα πρέπει να είναι συμβατά με κυβερνητικές προτεραιότητες, 
όπως: ενέργεια, μεταφορές, υποδομές, τουρισμός, μεταποίηση, γεωργία, τροφίμων, δημόσια υγεία, 
βιομηχανικά πάρκα, διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, ζώνες τεχνολογίας-καινοτομίας, αθλητισμός, 
έρευνα και ανάπτυξη, εκπαίδευση, και κατασκευές. Το «κατώφλι» των Στρατηγικών Επενδύσεων 
είναι 100 εκατ. ευρώ σε δύο ή περισσότερους Δήμους της χώρας, 50 εκατ. ευρώ σε πόλεις και 
αστικούς Δήμους, και 30 εκατ. ευρώ σε αγροτικούς Δήμους. Επίσης, στρατηγικό status λαμβάνουν 
και τα σχέδια εκείνα που υλοποιούνται στο πλαίσιο συμφωνιών μεταξύ χωρών και σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας, καθώς και με διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στρατηγικού χαρακτήρα θεωρείται ακόμα η επένδυση εκείνη της 
οποίας το ύψος υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση 
έχουν όλα τα νομικά πρόσωπα (εθνικά και διεθνή) που πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές 
ορίζονται στον νόμο για τα στρατηγικά επενδυτικά σχέδια. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει 
στις 31 Ιανουαρίου 2023. Για αναλυτικές πληροφορίες, βλ. https://vlada.mk/node/27524?ln=en-gb.   
 
-Ιταλική εταιρεία θα αυξήσει τη παραγωγική ικανότητα κατά 50% στο εργοστάσιο Shtip 
Η Ιταλική επιχείρηση Condevo, παραγωγής εξαρτημάτων λεβήτων στη βιομηχανική και αναπτυξιακή 
ζώνη Shtip, πρόκειται να κατασκευάσει δύο νέες υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής. Η εν λόγω 
επένδυση θα αυξήσει τις αρχικές γραμμές παραγωγής ύψους 35 εκατ. ευρώ κατά 50% και τις θέσεις 
εργασίας έως 150 εργαζομένους, μέχρι τα μέσα του 2022.  
 
-Νέο εργοστάσιο της Lear και του Επενδυτικού Ομίλου Normak στη ζώνη Tetovo  
Η αμερικανική επιχείρηση Lear πρόκειται να ανοίξει νέο εργοστάσιο παραγωγής στη Ζώνη 
Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Ανάπτυξης του Τέτοβο. Αφορά σε επένδυση αξίας 15 εκατ.  ευρώ, 
σε έκταση 8.000 τ.μ., με την προοπτική δημιουργίας 1.000-1.500 νέων θέσεων εργασίας. Η εταιρεία 
είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή καθισμάτων αυτοκινήτων για οχήματα υψηλών επιδόσεων. 
Από το 2016, η εταιρεία έχει επενδύσει περί τα 35 εκατ. ευρώ στη ζώνη του Τέτοβο.  
 
-Η TIDZ Τέτοβο θα μετατραπεί σε "Πράσινη Ζώνη" 
Ο Υπουργός Οικονομίας Kreshnik Bekteshi ενημέρωσε ότι η Ζώνη Τεχνολογικής και Βιομηχανικής 
Ανάπτυξης (TIDZ) στο Τέτοβο πρόκειται να γίνει η πρώτη «Πράσινη TIDZ» στη χώρα. «Είμαστε 
έτοιμοι να ξεκινήσουμε επενδυτικές διαδικασίες στην TIDZ Tetovo για την κατασκευή δυναμικότητας 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας σύμπραξης δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα, η οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί και στις άλλες ζώνες της χώρας. Η 
Κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει τον αριθμό των δυνατοτήτων παραγωγής πράσινης ενέργειας. 
Θέλουμε να ενθαρρύνουμε όλες τις εταιρείες να καταφύγουν στη χρήση ενέργειας που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές όπως το φως του ήλιου ή ο άνεμος», είπε ο Bekteshi. 
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2. Οικονομικές ειδήσεις 
 

-Στο 6,7% ο  πληθωρισμός στην Βόρεια Μακεδονία (Ιανουάριος 2022) 
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021, 
σημείωσε άνοδο 6,7% ενώ ο Δείκτης Τιμών Λιανικής αυξήθηκε κατά 7,3%. Σε σύγκριση με τον 
προηγούμενο μήνα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ήταν 101,5, ενώ ο Δείκτης Τιμών Λιανικής ήταν 
101,2. Η μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα σημειώθηκε στον καφέ, το τσάι 
και κακάο κατά 4,3% και ψάρια και θαλασσινά κατά 3,5%. Αύξηση σημείωσαν τον Ιανουάριο και οι 
δείκτες της θερμικής ενέργειας κατά 14,0% και της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 9,4%, Αντίθετα, 
μείωση του δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιανουάριο του 2022, σε σύγκριση με τον προηγούμενο 
μήνα, σημειώθηκε στις αεροπορικές επιβατικές μεταφορές κατά 8,4% και στα υποδήματα κατά 
1,7%. 
 
-Κεντρική Τράπεζα ΔτΒΜ: Πιθανές επιπτώσεις από τις εξελίξεις στην Ουκρανία 
Δεδομένης της μικρής σχέσης της οικονομίας της χώρας με τις αντίστοιχες της Ρωσίας και της 
Ουκρανίας, δεν αναμένονται άμεσες επιπτώσεις, ωστόσο είναι πιθανές έμμεσες επιπτώσεις 
σύμφωνα με το ΔΣ της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
επηρεάζουν ιδιαίτερα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τροφίμων, οι οποίες, σε συνδυασμό με 
την αυξανόμενη αβεβαιότητα, θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της 
ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας, αναφέρει στο σχετικό δελτίο τύπου. Σύμφωνα με την 
Κεντρική Τράπεζα, η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος αποτελεί εγγύηση για την 
εγχώρια οικονομία. Τα μέτρα προστασίας στον χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι επαρκή και θα 
συνεχίσουν να λειτουργούν ομαλά και να παρέχουν στήριξη στην οικονομία. Δεν υπάρχει ρωσικό ή 
ουκρανικό κεφάλαιο στην ιδιοκτησιακή δομή των τραπεζών και επομένως δεν υπάρχει έκθεση στη 
σταθερότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος αναφέρει επίσης το ΔΣ της Τράπεζας. Τέλος, 
καταλήγει ότι τα συναλλαγματικά αποθέματα διατηρούνται στην ασφαλή ζώνη και παρέχουν επαρκή 
συναλλαγματική ρευστότητα της εγχώριας οικονομίας και σταθερότητα του εγχώριου νομίσματος. 
 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
-Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για καινοτόμα έργα σε 8 δήμους της χώρας 
Στο πλαίσιο του έργου «ΕΕ για τους Δήμους» θα υλοποιηθούν τα επόμενα τρία χρόνια μεγάλα 
καινοτόμα έργα (π.χ. στον τομέα της αστικής κινητικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της 
κοινωνικής ένταξης) συνολικής αξίας 5,5 εκατ. ευρώ. Τα κονδύλια για την υλοποίηση των έργων 
παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συγχρηματοδότηση κατά 15% καλύπτεται από το 
Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την υποστήριξη του Ελβετικού Οργανισμού Ανάπτυξης και 
Συνεργασίας. Ο συντονιστής του προγράμματος «ΕΕ για τους δήμους», κ. Carl Jacinti ενημέρωσε 
ότι υπάρχουν ευκαιρίες για χρηματοδότηση νέων έργων για τη βελτίωση της διαφάνειας στην 
υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων, για την ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, τη ψηφιοποίηση τοπικών υπηρεσιών, την 
ενεργειακή απόδοση και την καινοτομία για την ανάπτυξη του τουρισμού. Η προστιθέμενη αξία των 
έργων είναι ότι υλοποιούνται σε συνεργασία με τον αστικό τομέα και με δήμους από κράτη μέλη της 
ΕΕ. Θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και υποστήριξης της 
υλοποίησης, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους δήμους και τους αρμόδιους φορείς. 
 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 

-Συνεργασία με UNDP 
Όσον αφορά στην πράσινη ατζέντα, η Βόρεια Μακεδονία βρίσκεται στην ομάδα των 9 χωρών 
παγκοσμίως που θα λάβουν υποστήριξη από το Ταμείο για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(SDG Fund) για το έργο «Μέσο χρηματοδότησης πράσινων έργων για τη βελτίωση της ποιότητας 
του αέρα και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής». Σκοπός αυτού του έργου είναι η 
ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης για νοικοκυριά και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το έργο θα υλοποιηθεί από τις 
υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών - το UNDP, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM) και την 
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Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) - σε συνεργασία με την 
EBRD. 
 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 

-Επενδυτικό πακέτο 3,2 δισ. ευρώ για έργα συνδεσιμότητας στα Δυτικά Βαλκάνια 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) παρουσίασε ένα σημαντικό επενδυτικό πακέτο ύψους 3,2 δισ. ευρώ 
για την υποστήριξη 21 έργων συνδεσιμότητας στον τομέα των μεταφορών, της ψηφιακής, του 
κλίματος και της ενέργειας στα Δυτικά Βαλκάνια. «Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο πακέτο έργων στο 
πλαίσιο του Οικονομικού και Επενδυτικού Σχεδίου της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο ενέκρινε 
η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2020 και το οποίο θα θέσει σε εφαρμογή τη στρατηγική της ΕΕ Global 
Gateway σε αυτήν την περιοχή. Τα έργα έχουν σχεδιαστεί για να αποφέρουν απτά οφέλη και στους 
έξι εταίρους στην περιοχή», ανέφερε σε δελτίο τύπου η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Βόρεια 
Μακεδονία. «Με αυτό το μεγάλο επενδυτικό πακέτο επιταχύνουμε την υλοποίηση του Οικονομικού 
και Επενδυτικού Σχεδίου για τα Δυτικά Βαλκάνια. Έχουμε εντοπίσει αυτά τα εμβληματικά έργα σε 
στενή συνεργασία με τους εταίρους μας. Οι καλύτερες και πιο βιώσιμες συνδέσεις στις μεταφορές, 
τις ψηφιακές υποδομές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα τονώσουν την οικονομία, θα 
συμβάλλουν στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της περιοχής και θα φέρουν μια σειρά από 
ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις στα Δυτικά Βαλκάνια και σε ολόκληρη την ΕΕ», δήλωσε ο 
Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης της ΕΕ, Olivér Várhelyi. Τα επόμενα χρόνια, το ευρωπαϊκό 
Σχέδιο πρόκειται να κινητοποιήσει επενδύσεις έως και 30 δισ. ευρώ, ως συνδυασμό 
επιχορηγήσεων, προνομιακών δανείων και εγγυήσεων. Το σχέδιο θα συμβάλει στην κάλυψη του 
αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής και θα στηρίξει την 
οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία. «Το σημερινό χρηματοδοτικό πακέτο περιλαμβάνει 1,1 
δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις της ΕΕ από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας 2021-2027 (IPA III), 
πρόσθετες διμερείς συνεισφορές από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία και ευνοϊκά δάνεια από 
διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Το επενδυτικό πακέτο των 3,2 δισ. ευρώ διοχετεύεται μέσω 
του Επενδυτικού Πλαισίου Δυτικών Βαλκανίων (WBIF) – μιας επενδυτικής πλατφόρμας πολλών 
δωρητών υπό την ηγεσία της ΕΕ και του κύριου χρηματοδοτικού φορέα για την υλοποίηση του 
Οικονομικού και Επενδυτικού Σχεδίου στους τομείς της δημόσιας υποδομής και της 
ανταγωνιστικότητας του ιδιωτικού τομέα», αναφέρεται στο δελτίο τύπου. Τα έργα σε αυτό το πρώτο 
πακέτο καλύπτουν τους τομείς προτεραιότητας του Σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων 
μεταφορών: Κατασκευή μεγάλων οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων στην περιοχή, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων Μεσογείου, Ανατολής-Δύσης και Ρήνου-Δούναβη και του 
σιδηροδρομικού διαδρόμου Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας.  
 

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις  
 
-Εκδήλωση του Συλλόγου «Πελαγονία» για την Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας 
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας (09.02.2022) πραγματοποιήθηκε στις 
10.2.2022 διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Σύγχρονη Στιχουργική: Μαθήματα από την Ελληνική 
Γλώσσα», την οποία διοργάνωσε ο Σύλλογος «Πελαγονία» με έδρα το Μοναστήρι της Βόρειας 
Μακεδονίας. Την εκδήλωση χαιρέτισαν με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Γενικός Γραμματέας 
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, κ. 
Ιωάννης Χρυσουλάκης, και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στα Σκόπια, κ. Κωνσταντίνος Προκάκης. Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μοναστήρι, 
κ. Αλέξανδρος Βιδούρης, εξέφρασε τη διαρκή υποστήριξη του Γενικού Προξενείου στο έργο του 
Συλλόγου «Πελαγονία» και ανέγνωσε μήνυμα του Υφυπουργού Εξωτερικών, κ. Ανδρέα Κατσανιώτη, 
για την Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας. Κύριοι ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο ηθοποιός 
και τραγουδοποιός, Πάνος Βλάχος, και ο καθηγητής jazz μουσικής στο Πανεπιστήμιο Goce Delchev 
στο Stip και ιδρυτής του Jazz Factory Festival, κ. Saso Popovski. 
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-Παρουσία Βόρειας Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση Dubai Expo 2020 
Με πολυάριθμη αντιπροσωπεία συμμετείχε η Βόρεια Μακεδονία στη Διεθνή Έκθεση Dubai Expo 
2020. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας, η οποία έτυχε μεγάλης προβολής στα εδώ μέσα 
ενημέρωσης, ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, F. Bytyqi. Κατά την διήμερη επίσκεψη, από 
πλευράς Βορείου Μακεδονίας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ανάπτυξης δεσμών με τα 
εμπορικά επιμελητήρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων 
ΗΑΕ καθώς και τα επιμελητήρια Abu Dhabi και Sharjah). Στην παρουσίαση της χώρας στη έκθεση, 
τονίστηκε ότι η Βόρεια Μακεδονία προσφέρει άριστες συνθήκες για επιχειρηματική δραστηριότητα 
στα Δυτικά Βαλκάνια, ιδίως στον τομέα της ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστηκε η 
Στρατηγική Ενεργειακής Ανάπτυξης της χώρας ως το 2040 και οι προσφερόμενες ευκαιρίες στους 
τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως των φωτοβολταϊκών και των αιολικών πάρκων. 
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από πλευράς Βορείου Μακεδονίας στην ανάγκη αποκατάστασης της 
απευθείας πτήσης Σκόπια-Ντουμπάι. Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο της Βόρειας 
Μακεδονίας, εκπρόσωποι εταιρειών από τα ΗΑΕ έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις στον 
αγροδιατροφικό τομέα, τον τουρισμό, την ενέργεια, καθώς και για επενδύσεις σε προηγμένες 
τεχνολογίες. Σημειώνεται τέλος, ότι το τρίπτυχο στο οποίο έδωσε έμφαση η αποστολή της χώρας 
προκειμένου να προωθήσει την εικόνα της Βορείου Μακεδονίας ως ιδανικό επενδυτικό προορισμό 
ήταν η γεωστρατηγική της θέση, η συμμετοχή της σε Πολυμερείς Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου 
και η πρόσβασή της στην Ευρωπαϊκή Αγορά. 
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