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Εξωτερικό εμπόριο πΓΔΜ κατά το πρώτο εξάμηνο τ.έ.: Μεγάλη 

αύξηση στις εξαγωγές - Τρίτος σημαντικότερος εμπορικός 

εταίρος η Ελλάδα        

Η αξία των εξαγωγών της πΓΔΜ, κατά το πρώτο εξάμηνο τ.έ. ανήλθε, σύμφωνα 

με τα προσφάτως δημοσιευθέντα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της 

χώρας, στα 2,37 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 16,2% σε 

σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 
 

Το μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών (ως προς την αξία τους) αναλογεί σε 

ενισχυμένους με πολύτιμα μέταλλα καταλύτες και καλώδια για οχήματα (κυρίως 

καλώδια εκκίνησης), ενώ σημαντική συμμετοχή στις εξαγωγές του πρώτου 

εξαμήνου τ.έ. είχαν επίσης το σιδηρονικέλιο και τα κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα.  
 

Ανοδικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές της πΓΔΜ, κατά το προαναφερθέν χρονικό 

διάστημα, ανερχόμενες σε 3,24 δισ. ευρώ (αύξηση 11,2% έναντι του α΄ 

εξαμήνου 2016). Τα κυριότερα εισαγωγικά προϊόντα ήταν τα πετρελαιοειδή, 

πλατίνα και κράματα αυτής και ηλεκτρική ενέργεια. 
 

Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της χώρας ήταν η Γερμανία (όγκος εμπορίου 1,5 

δισ. ευρώ – μερίδιο 26,9% επί του συνόλου), το Ηνωμένο Βασίλειο (όγκος 

εμπορίου 361 εκ. ευρώ – μερίδιο 6,4% επί του συνόλου), η Ελλάδα (όγκος 

εμπορίου 347 εκ. ευρώ – μερίδιο 6,2% επί του συνόλου), η Σερβία (όγκος 

εμπορίου 324 εκ. ευρώ – μερίδιο 5,8% επί του συνόλου) και η Βουλγαρία 

(όγκος εμπορίου 273 εκ. ευρώ – μερίδιο 4,9% επί του συνόλου). Σημειώνεται 

ότι το 2016 η Ελλάδα βρισκόταν στην τέταρτη θέση, μετά τη Σερβία.  
 

Η σημαντικότερη χώρα προορισμού των εξαγωγών της πΓΔΜ ήταν με διαφορά 

η Γερμανία (1,1 δισ. ευρώ). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία με 136,8 

εκ. ευρώ, ενώ ακολουθούν η Σερβία (98,3 εκ. ευρώ), το Κόσοβο (91,2 εκ. 

ευρώ), το Βέλγιο (91,1 εκ. ευρώ) και η Ελλάδα (88,7 εκ. ευρώ). Στους ως άνω 

έξι προορισμούς αντιστοιχεί το 69% των εξαγωγών της πΓΔΜ. 
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Όσον αφορά στις εισαγωγές προϊόντων στην πΓΔΜ, κυριότερος προμηθευτής, 

το πρώτο εξάμηνο του 2017, ήταν η Γερμανία, με 378 εκ. ευρώ (μερίδιο 11,6% 

επί του συνόλου των εισαγωγών), ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, με 

330 εκ. ευρώ (μερίδιο 10,2% επί του συνόλου των εισαγωγών) και η Ελλάδα, με 

258 εκ. ευρώ (μερίδιο 7,9% επί του συνόλου των εισαγωγών). Έπονται η  

Σερβία (226 εκ. ευρώ), η Κίνα (189 εκ. ευρώ) και η Ιταλία (182 εκ. ευρώ).  Στις 

προαναφερθείσες έξι χώρες αντιστοιχεί το 48% των εισαγωγών της πΓΔΜ.  

 

 

 

Κοινή συνέντευξη τύπου Αντιπροέδρου κυβέρνησης πΓΔΜ,           

B. Osmani (αρμοδίου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις) και 

Υπουργού Οικονομικών, D. Tevdovski σχετικά με 

απορροφητικότητα κονδυλίων Μηχανισμού Προ-ενταξιακής 

Βοήθειας ΕΕ (IPA)  

 

Ο αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της 

πΓΔΜ, B. Osmani και ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας, D. Tevdovski 

παρέθεσαν κοινή συνέντευξη τύπου με θέμα την απορροφητικότητα των 

κονδυλίων του Μηχανισμού Προ-ενταξιακής Βοήθειας (IPA) και τον σχεδιασμό 

της κυβέρνησης για αύξηση αυτής. 
 

Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, το ποσοστό απορροφητικότητας 

των κονδυλίων του IPA I (προγραμματική περίοδος 2007-2013) ξεπερνά το 

70%, καθώς εκ των διαθέσιμων για την πΓΔΜ 614 εκ. ευρώ έχουν αξιοποιηθεί 

συνολικά 437 εκ. ευρώ.  
 

Όσον αφορά στο IPA IΙ (προγραμματική περίοδος 2014-2020), ο Αντιπρόεδρος 

Osmani ενημέρωσε ότι, μέχρι στιγμής, έχει υπάρξει προγραμματισμός για την 

αξιοποίηση 445 εκ. ευρώ εκ των διαθέσιμων 644 εκ. ευρώ. 
 

Με στόχο την ενίσχυση της απορροφητικότητας, η κυβέρνηση της πΓΔΜ 

καταρτίζει ένα νέο προγραμματικό σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει 

βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες. Στην 

πρώτη κατηγορία προτεραιοτήτων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τους ομιλητές, 

η σιδηροδρομική σύνδεση Μοναστηρίου - Kremenica (σύνορα πΓΔΜ με 

Ελλάδα), η συνοριακή δίοδος Belanovce – Stančić και ο σταθμός καθαρισμού 

υδάτων στο Prilep. Η μη ολοκλήρωση των ως άνω έργων μέχρι τον Δεκέμβριο 

του 2017 συνεπάγεται, όπως τόνισε ο κ. Osmani, απώλεια των κονδυλίων IPA 

που έχουν διατεθεί για την υλοποίησή τους.    
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Ενημέρωση από Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών πΓΔΜ 

για έργα οδικών υποδομών και άντληση χρηματοδότησης από 

IPA II  

 

Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της πΓΔΜ, G. Sugareski παρέθεσε 

συνέντευξη τύπου με θέμα τα εν εξελίξει έργα οδικών υποδομών στη χώρα και 

την άντληση χρηματοδότησης από κονδύλια του IPA ΙΙ.  
 

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η κυβέρνηση της πΓΔΜ εξασφάλισε χρηματοδότηση 

ύψους 35,4 εκ. ευρώ από την ΕΕ, μέσω κονδυλίων του IPA II, για την 

κατασκευή τμήματος (μεταξύ Gradsko και Drenovo) του αυτοκινητοδρόμου που 

θα συνδέει το Prilep με τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο Βορρά - Νότου (τμήμα 

του Διαδρόμου Χ). Η κατασκευή του εν λόγω οδικού τμήματος σχεδιάζεται να 

αρχίσει στα τέλη τ.έ., ενώ ολόκληρο το έργο (σύνδεση Gradsko - Prilep) 

αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2019 ή τις αρχές του 2020. 

Ενδέχεται, δε, να ζητηθεί επιπλέον χρηματοδότηση από την ΕΕ.  
 

Ο κ. Sugareski αναφέρθηκε, επίσης, στον αυτοκινητόδρομο Demir Kapija - 

Smokvica (τμήμα του Διαδρόμου Χ) και ενημέρωσε ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες 

της χώρας εξετάζουν το ζήτημα της μετακίνησης ενός πυλώνα ηλεκτρικού 

ρεύματος, ο οποίος επί του παρόντος δεν επιτρέπει την παράδοση του 

αυτοκινητοδρόμου στην κυκλοφορία.  
 

Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών αναφέρθηκε, τέλος, στην 

κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων Σκόπια - Štip και Kičevo – Αχρίδα. Για τον 

πρώτο η κυβέρνηση αξιολογεί το επιπλέον κόστος που απαιτείται για την 

ολοκλήρωσή του, ενώ για τον δεύτερο διεξάγονται διαπραγματεύσεις για τη 

χρονική επέκταση της σύμβασης κατασκευής του. 

  

 

 

Έργο εκσυγχρονισμού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

πΓΔΜ - Ενημέρωση EBRD για προκήρυξη διαγωνισμών από 

Διαχειριστή Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας πΓΔΜ 

(‘MEPSO’)  

 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ενημέρωσε, 

προσφάτως, για την επικείμενη προκήρυξη διαγωνισμών από τον Διαχειριστή 

του Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της πΓΔΜ (‘MEPSO’) με 

αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

της χώρας.   
 

Το εν λόγω έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 40,5 εκ. ευρώ, μέρος του οποίου 

θα καλυφθεί από δάνειο που θα χορηγήσει η EBRD στη ‘MEPSO’. 
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Περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό υποσταθμών και εναέριων γραμμών 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού και συστημάτων επίβλεψης, ελέγχου και προστασίας. Εντάσσεται, 

δε, στον ευρύτερο σχεδιασμό της ‘MEPSO’ για εκσυγχρονισμό του δικτύου 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της πΓΔΜ και ενίσχυση της 

διασυνδεσιμότητάς του με γειτονικές χώρες. 

  

 

 


