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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ξένες εταιρίες στην πΓΔΜ– επενδύσεις - εξαγορές
Σύµφωνα µε τοπικά δηµοσιεύµατα, η αυστριακή εταιρεία EVN, η οποία έχει εξαγοράσει
την κρατική εταιρεία διανοµής ενέργειας στην πΓΔΜ «ESM», πρόκειται να προσφύγει σε
διεθνή διαιτησία, έπειτα από την απόφαση του Πρωτοδικείου των Σκοπίων, µε την οποία
υποχρεούται σε καταβολή 93 εκατ. ευρώ προς την κρατική εταιρεία παραγωγής ενέργειας
της πΓΔΜ «ELEM». Το ποσό αυτό αφορά σε ανεξόφλητα χρέη των καταναλωτών
ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο 1995-2004, όταν η ESM ήταν ακόµη κρατική
εταιρεία και ενιαία µε την ELEM. Μαζί µε τους τόκους, το ύψος του ποσού το οποίο η
αυστριακή εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει στην ELEM ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ.
Σύµφωνα µε την EVN, η προσφυγή της θα στηριχθεί στη Συνθήκη ανάµεσα στην Αυστρία
και την πΓΔΜ για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, καθώς και στον
«Ενεργειακό Καταστατικό Χάρτη». Εν τω µεταξύ, ο Αυστριακός πρέσβης κ. Alijz Kraugh
δήλωσε ότι ξένοι διπλωµάτες που παρακολούθησαν την εκδίκαση της υπόθεσης έχουν
εκφράσει τον προβληµατισµό τους, καθώς θεωρούν ότι η δίκη δεν διεξήχθη σωστά.
Επίσης, ο κ. Kraugh παρατήρησε ότι η υπόθεση αυτή πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά
τους ξένους επενδυτές, ειδικά όσους προέρχονται από την Αυστρία. Τέλος, η EVN
απέστειλε σχετική επιστολή στον αρµόδιο Επίτροπο για τη διεύρυνση της ΕΕ κ. Olli Rehn.
Η εταιρεία Metrudhem, η οποία είναι εγγεγραµµένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους µε
ιδιοκτήτη τον επιχειρηµατία Bogdan Kolenc από το Βελιγράδι και ιδρυτικό κεφάλαιο 1
εκατ. ευρώ, αποτελεί επισήµως το νέο ιδιοκτήτη της µεταλλουργίας MHK Zletovo στο
Veles, η οποία συµπεριλαµβάνει και το χυτήριο του Veles. Η Metrudhem, η οποία
πλειοδότησε στο διαγωνισµό πώλησης της MHK Zletovo, κατέβαλε στις 21 τρέχοντος
µηνός το οφειλόµενο ποσό για την εξαγορά, ύψους 2,25 εκατ. ευρώ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οικονοµική κατάσταση στην πΓΔΜ
Ενέργεια
Σύµφωνα µε την ηλεκτρονική έκδοση EMEA Business Monitor (22-4-2009), η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη έχει εγκαινιάσει µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πιστωτική "γραµµή", σύµφωνα µε την οποία θα χορηγηθεί ποσό άνω των 60
εκατ. ευρώ σε τράπεζες που εµπλέκονται σε θέµατα χορήγησης δανείων για ενεργειακά
έργα στη Σερβία, τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, την πΓΔΜ και το Μαυροβούνιο.
Μεταφορές – Επικοινωνία
Η εταιρεία «VIP», η οποία αποτελεί τον τρίτο πάροχο κινητής τηλεφωνίας στην πΓΔΜ και
είναι ιδιοκτησία της αυστριακής εταιρείας «Mobilkom Austria», σηµείωσε κατά το 2008
ζηµίες ύψους 5,7 εκατ. ευρώ, παρ’ όλο που η κυβέρνηση της επέτρεψε να καταβάλει
χαµηλότερη τιµή διασύνδεσης σε σύγκριση µε τους άλλους δύο παρόχους «T-Mobile»
και «Cosmofon». Η «VIP» έχει παρουσία στην αγορά της πΓΔΜ εδώ και ενάµισι έτος και
έως τώρα έχει καταφέρει να προσελκύσει µόνον το 10,7% των χρηστών (περίπου
240.000 συνδροµητές). Όπως αναφέρουν τοπικά δηµοσιεύµατα, µε την είσοδο της
αυστριακής εταιρείας στην αγορά της χώρας οι τιµές κινητής τηλεφωνίας µειώθηκαν κατά
το ήµισυ.
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Οικονοµική πολιτική στην πΓΔΜ
Κρατικός Προϋπολογισµός
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της πΓΔΜ Zoran Stavreski και ο Υπουργός Οικονοµικών
Trajko Slavevski πραγµατοποίησαν επίσκεψη στο Λονδίνο όπου είχαν συναντήσεις µε
εκπροσώπους τραπεζών προκειµένου να συζητήσουν για την περίπτωση λήψης δανείων
ή άλλες εναλλακτικές λύσεις µε σκοπό την κάλυψη του ελλείµµατος του κρατικού
προϋπολογισµού. Μία από αυτές αποτελεί η έκδοση ευρω-οµολόγων, µοντέλο το οποίο
είχε υιοθετηθεί στην πΓΔΜ και το 2005.
Εν τω µεταξύ, στις 21 τρέχοντος µηνός η κυβέρνηση της πΓΔΜ υιοθέτησε την
αναθεώρηση του κρατικού προϋπολογισµού, βάσει της οποίας οι προβλεπόµενες
δαπάνες µειώνονται κατά 9%., δηλαδή κατά 173 εκατ. ευρώ, ενώ η οικονοµική µεγέθυνση
προβλέπεται µειωµένη στο 1% αντί του αρχικού 5,5%. Ταυτοχρόνως, ο πρωθυπουργός
της χώρας κ. Gruevski δήλωσε ότι το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού δεν
πρόκειται να υπερβεί το προβλεπόµενο 2,8%.
Κατά τον ίδιο, στο πλαίσιο των νέων µέτρων, η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει δάνειο ύψους
100 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ενίσχυση των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω χορήγησης προς αυτές δανείων, ενώ σκοπεύει να
προβεί σε δανεισµό επιπλέον 50-100 εκατ. ευρώ από εµπορικές τράπεζες.
Όπως δήλωσε επίσης ο κ. Gruevski, επί του παρόντος, δεν κρίνεται απαραίτητη η
σύναψη συµφωνίας µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Γενικά
Η αναθεώρηση του κρατικού προϋπολογισµού εγγράφεται στα νέα µέτρα που υιοθέτησε η
κυβέρνηση της πΓΔΜ για την αντιµετώπιση των συνεπειών της διεθνούς οικονοµικής
κρίσης. Τα υπόλοιπα µέτρα συνίστανται στον περιορισµό των δαπανών της δηµόσιας
διοίκησης, στην απαγόρευση νέων προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα κατά το τρέχον έτος,
στη µετάθεση για το επόµενος έτος της κατά 10% αύξησης των µισθών του δηµοσίου και
στην ακύρωση κάποιων κοινωνικών επιδοµάτων, ενώ µειώνονται και τα ποσά που
πρόκειται να διατεθούν στα υπουργεία Εσωτερικών και Άµυνας, καθώς και για διάφορα
προγράµµατα, όπως αγορά λεωφορείων, κατασκευή γυµναστηρίων, γηπέδων κ.λ.π.
Ο πρωθυπουργός της πΓΔΜ κ. Gruevski ανέφερε ότι τα περισσότερα από τα νέα µέτρα
(περίπου 70 συνολικά) αφορούν στη µείωση διαφόρων διοικητικών τελών και
τελωνειακών δασµών για τις επιχειρήσεις και στην ενίσχυση των εξαγωγικών
επιχειρήσεων.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Ιδιωτικοποιήσεις
Η κυβέρνηση της πΓΔΜ σχεδιάζει έως το τέλος του έτους την πώληση µεριδίου της
κρατικής εταιρείας ταχυδροµικών υπηρεσιών και προς τον σκοπό αυτό έχει ήδη
διενεργήσει διεθνή διαγωνισµό για την εξεύρεση συµβουλευτικού οίκου για την
προετοιµασία του µοντέλου πώλησης. Πρόκειται για τον δεύτερο σχετικό διαγωνισµό που
διενεργείται έπειτα από την αποτυχία του πρώτου διαγωνισµού κατά το παρελθόν έτος,
στον τον οποίο έλαβαν µέρος έξι εταιρείες. Σύµφωνα µε τοπικά δηµοσιεύµατα, για την
αγορά του εν λόγω µεριδίου της ταχυδροµικής υπηρεσίας της πΓΔΜ ενδιαφέρονται οι
αντίστοιχες υπηρεσίες της Γερµανίας, της Σλοβενίας και του Καναδά.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Τρεις ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για συµµετοχή στον τρίτο κατά
σειρά διεθνή διαγωνισµό που διενεργήθη για την κατασκευή των υδροηλεκτρικών
σταθµών «Cebren» και «Galiste» στον ποταµό Crna Reka. Συγκεκριµένα, πρόκειται για
την ιταλική εταιρεία Enel, την αυστριακή Verbund και την κοινοπραξία της γερµανικής
εταιρείας RWE και της σλοβένικης HSE. Το εν λόγω πρόγραµµα ανέρχεται στα 600 εκατ.
ευρώ. Οι δύο προηγούµενοι σχετικοί διαγωνισµοί έχουν ακυρωθεί.
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