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Καταληκτική εκδήλωση πρώτου προγράμματος Twinning 

light Ελλάδος - πΓΔΜ υπό τον τίτλο ‘Further harmonization 

of the tax legislation with EU acquis’ 
 

Πραγματοποιήθηκε, στις 30 Μαΐου, στα Γραφεία της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια η καταληκτική εκδήλωση για το 

πρόγραμμα Twinning light ‘Further harmonization 

of the tax legislation with EU acquis’, στην 

υλοποίηση του οποίου συμμετείχαν, από ελληνικής 

πλευράς, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ) σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) και 

από πλευράς πΓΔΜ, το Υπουργείο Οικονομικών. 
 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν o Υπουργός Οικονομικών της πΓΔΜ,                   

Κ. Minoski, ο Επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου, Πρέσβης                      

Δ. Γιαννακάκης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υποθέσεων και Διασυνοριακής Συνεργασίας της εδώ Αντιπροσωπείας της 

ΕΕ, J. Levíček.  

 

 

Μηδενικός ρυθμός ανάπτυξης οικονομίας πΓΔΜ κατά το 

πρώτο τρίμηνο 2017 
 

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της πΓΔΜ ήταν, κατά το πρώτο 

τρίμηνο του 2017, μηδενικός, σύμφωνα με προσφάτως δημοσιευθέντα 

στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας. Η οικονομική 

στασιμότητα, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, οφείλεται, κυρίως, 

στο γεγονός ότι ο κατασκευαστικός τομέας που αποτελούσε, παραδοσιακά, 

τον κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης, κατέγραψε μείωση της τάξης του        

-6,3%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν επίσης η δημόσια διοίκηση (4%), οι 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (-1,2%). Αντιθέτως, αύξηση 

κατέγραψαν οι τομείς της μεταποίησης (2,1%), της γεωργίας (1,1%) και 

του εμπορίου (0,9%).  
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Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις ΕΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμιας Τράπεζας και 

Κεντρικής Τράπεζας της πΓΔΜ για το ρυθμό ανάπτυξη του 2017        

κυμαίνονται από 2,5% έως 3,2%.  

 

 

Εαρινές μακροοικονομικές προβλέψεις 

 Κεντρικής Τράπεζας πΓΔΜ 
 

Η Κεντρική Τράπεζα της πΓΔΜ αναθεώρησε επί τα χείρω τις 

φθινοπωρινές της προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της 

χώρας το 2017 και το 2018. Συγκεκριμένα, το 2017, το 

ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,5%, κατά μία 

ποσοστιαία μονάδα λιγότερο από την προηγούμενη 

πρόβλεψη (3,5%), ενώ το 2018 προβλέπεται ανάπτυξη 

της τάξης του 3,2%, μισή ποσοστιαία μονάδα λιγότερο 

από τη φθινοπωρινή πρόβλεψη.  
 

Κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης, το 2017 και το 

2018, εκτιμάται ότι θα είναι οι εξαγωγές. Η Κεντρική Τράπεζα υπολογίζει, 

μάλιστα, ότι ο ρυθμός αύξησής τους θα είναι αισθητά υψηλότερος από 

αυτόν των φθινοπωρινών προβλέψεων, ανερχόμενος σε 7,6% (από 3,9% 

στην προηγούμενη πρόβλεψη) το τρέχον έτος και σε 8,1% (από 4% στην 

προηγούμενη πρόβλεψη), το επόμενο. Σημειώνεται ότι το 51,7% των 

εξαγωγών της πΓΔΜ αφορά σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας 

προερχόμενα, ως επί το πλείστον, από Τεχνολογικές, Βιομηχανικές και 

Αναπτυξιακές Ζώνες.  
 

Θετικότερες είναι οι εαρινές προβλέψεις για ιδιωτική και δημόσια 

κατανάλωση. Η πρώτη αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,3%, το 2017 (από 

0,8% στις φθινοπωρινές προβλέψεις) και 2,4%, το 2018 (από 3% στις 

φθινοπωρινές προβλέψεις), ενώ η αύξηση της δεύτερης τοποθετείται στο 

2,4%, το 2017 (από 2% στις φθινοπωρινές προβλέψεις) και στο 1,2%, το 

2018 (από -0,2% στις φθινοπωρινές προβλέψεις).  
 

Επί τα χείρω αναθεωρήθηκαν οι προβλέψεις για το 2017 ως προς την 

αύξηση των καταθέσεων (από 7,5% σε 4,2%) και του ιδιωτικού δανεισμού 

(από 6,4% σε 5,6%).    
 

Όσον αφορά στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το έλλειμμα 

αναμένεται να κινηθεί πτωτικά την επόμενη διετία, περιοριζόμενο στο         

-2,4% του ΑΕΠ, το 2017 και στο -2,2%, το 2018 (από -3,1% το 2016). 

Αντιθέτως, ανοδικά προβλέπεται να κινείται το εξωτερικό χρέος (δημόσιο 

και ιδιωτικό), το οποίο διαμορφώνεται, το 2017, στο 75,7% του ΑΕΠ και 

το 2018, στο 75,3% (από 73,5% το 2016). Ειδικότερα, το εξωτερικό 

δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 35,6% του ΑΕΠ, το 2017 και 
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στο 35,2%, το 2018 (από 34,9% το 2016), ενώ το εξωτερικό ιδιωτικό χρέος 

τοποθετείται στο 40,1% του ΑΕΠ και 40,2%, αντιστοίχως (από 38,6% το 

2016).    

 

 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) σε πΓΔΜ το 2016 
 

Το συνολικό ποσό των ΑΞΕ στην πΓΔΜ ανήλθε, το 2016, σε 358,46 εκ. 

ευρώ (από 216,72 εκ. ευρώ το 2015), σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της 

Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. Στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών 

προέλευσης ΑΞΕ κατατάσσεται η Γερμανία, με 39,86 εκ. ευρώ (από την 

τέταρτη με 39,28 εκ. ευρώ το 2015), ενώ έπονται η Ολλανδία, η οποία 

διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση, αν και με μεγάλη μείωση του κεφαλαίου 

(από 94,45 εκ. ευρώ το 2015 σε 27,96 εκ. ευρώ) και η Τουρκία με 24,61 εκ. 

ευρώ (από την πέμπτη θέση με 27,05 εκ. ευρώ το 2015).  
 

Η Ελλάδα κατατάσσεται, βάσει των στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας, 

στην 25
η
 θέση, μεταξύ των χωρών προέλευσης ΑΞΕ (το 2016), με 

συνολικό ποσό 0,96 εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το 2015 βρισκόταν στην       

3
η
 θέση (με 43,75 εκ. ευρώ) από την 81

η
 το 2014 (με αποεπένδυση 3,25 εκ. 

ευρώ) και την 85
η
 το 2013 (με αποεπένδυση 0,91 εκ. ευρώ). Σημειώνεται 

ότι, βάσει των στατιστικών στοιχείων της  Κεντρικής Τράπεζας της πΓΔΜ, 

σε επίπεδο σωρευτικών άμεσων επενδύσεων, κατά το χρονικό διάστημα 

1997-2015, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 3
η
 θέση (με 477,3 εκ. ευρώ και 

10,8% επί του συνόλου των ΑΞΕ στην πΓΔΜ), μετά την Ολλανδία (με 960 

εκ. ευρώ – 21,8% επί του συνόλου των ΑΞΕ) και την Αυστρία (524,9 εκ. 

ευρώ – 11,9% επί του συνόλου των ΑΞΕ).  
 

Όσον αφορά στην τομεακή κατανομή των ΑΞΕ στην οικονομία της πΓΔΜ, 

το μεγαλύτερο μέρος τους εξακολουθεί να απορροφάται από τη 

μεταποίηση, με 106,95 εκ. ευρώ (από 58,94 εκ. ευρώ το 2015), ενώ έπονται 

οι τομείς των ορυχείων-λατομείων, με 20,92 εκ. ευρώ (από -189,09 εκ. 

ευρώ το 2015), των κατασκευών, με 19,55 εκ. ευρώ (από 36,98 εκ. ευρώ το 

2015) και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με 17,84 εκ. ευρώ (από 

46,30 εκ. ευρώ το 2015). 

 

 

Το εξωτερικό εμπόριο της πΓΔΜ το 2016 
 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της πΓΔΜ, ο συνολικός 

όγκος του εξωτερικού εμπορίου της χώρας, το 2016, ανήλθε σε 10.436 εκ. 

ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,5% έναντι της 

προηγούμενης χρονιάς. Οι εξαγωγές ανήλθαν στα 

4.329,3 εκ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 5,9% 

έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ οι εισαγωγές 

άγγιξαν τα 6.106,7 εκ. ευρώ, με αύξηση 5,3%.             
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Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας διαμορφώθηκε στα 1.777,4 

εκ. ευρώ.                                

Η σημαντικότερη χώρα προορισμού των εξαγωγών της πΓΔΜ είναι με 

διαφορά η Γερμανία (2.034 εκ. ευρώ). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται               

η Βουλγαρία με 223 εκ. ευρώ, ενώ ακολουθούν η Σερβία, το Κόσοβο,            

η Ιταλία και το Βέλγιο. Η Ελλάδα βρίσκεται στην έβδομη θέση, με 

εισαγωγές από την πΓΔΜ αξίας 147,7 εκ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,6% 

έναντι του 2015. Σημειώνεται ότι το 83,8% των εξαγωγών της πΓΔΜ 

αντιστοιχεί σε μόλις δέκα χώρες. 
 

Οι εξαγωγές προς κράτη μέλη ΕΕ, ύψους 3.459 εκ. ευρώ (από 3.149 εκ. 

ευρώ το 2015), κάλυψαν το 79,9% των συνολικών εξαγωγών της πΓΔΜ 

(από 77,04% το 2015), ενώ οι εξαγωγές σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων 

ανήλθαν σε 538,6 εκ. ευρώ (από 518,4 εκ. ευρώ πέρυσι),  αντιστοιχώντας 

στο 12,4% της συνολικής αξίας των εξαγωγών (από 12,7% πέρυσι).  
 

Εξωτερικό Εμπόριο πΓΔΜ  2014-2016 (σε εκ. ευρώ) 

          

  Πηγή: Στατ. Υπηρεσία πΓΔΜ - επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 

Όσον αφορά στις εισαγωγές προϊόντων στην πΓΔΜ, ο κυριότερος 

προμηθευτής της χώρας, το 2016, ήταν η Γερμανία, με αύξηση 2,4% 

έναντι της προηγούμενης χρονιάς, ενώ ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, 

του οποίου οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 17,2% το 2016. Η Ελλάδα 

υποχώρησε στην τέταρτη θέση, μετά τη Σερβία, με τις ελληνικές εξαγωγές 

προς την πΓΔΜ να μειώνονται κατά 0,3%.  
 

Οι εισαγωγές από κράτη μέλη ΕΕ ανήλθαν σε 3.783,6 (από 3.596,7 εκ. 

ευρώ πέρυσι), με μερίδιο 62% επί του συνόλου των εισαγωγών της πΓΔΜ 

(ίδιο με πέρυσι). Αντιστοίχως, οι εισαγωγές από χώρες των Δυτικών 

Βαλκανίων άγγιξαν τα 599 εκ. ευρώ (από 571 εκ. ευρώ το 2015), ήτοι 

9,8% επί του συνόλου (όπως και πέρυσι). 
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Το διμερές εμπόριο Ελλάδος - πΓΔΜ το 2016 

Η Ελλάδα ήταν, το 2016, ο τέταρτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος 

της χώρας μετά τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Σερβία, με 

μερίδιο 5,73% (από 6,1% το 2015) επί του συνόλου των εμπορικών 

συναλλαγών της (στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας πΓΔΜ). Η αξία του 

διμερούς όγκου εμπορίου ανήλθε σε 597,4 εκ. ευρώ. 
 

Αναλυτικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των 

προμηθευτών της πΓΔΜ, έχοντας καλύψει το 7,4% των εισαγωγών της, το 

2016 (από 7,8% το 2015) και στην έβδομη θέση μεταξύ των χωρών 

προορισμού των εξαγωγών της πΓΔΜ (με ποσοστό 3,4% επί του συνόλου 

των εξαγωγών, από 3,7% το 2015). Είναι, δε, ο μακράν μεγαλύτερος 

προμηθευτής πετρελαιοειδών της χώρας. 
 

Εμπορικές συναλλαγές Ελλάδος – πΓΔΜ 2014-2016  (εκ. ευρώ) 

 
Πηγή: Στατ. Υπηρεσία πΓΔΜ - επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
  

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της πΓΔΜ (τα 

οποία παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα αντίστοιχα της ΕΛΣΤΑΤ), οι 

ελληνικές εξαγωγές προς την πΓΔΜ κινούνται πτωτικά, κατά την 

τελευταία τριετία. Το εμπορικό ισοζύγιο είναι σταθερά πλεονασματικό 

υπέρ της Ελλάδος, με πτωτικές τάσεις του πλεονάσματος.  

 
 

 


