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«1η Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης για την αειφόρο 

ανάπτυξη στα Βαλκάνια» (Βλάστη Κοζάνης, 17 τ.μ.): 

Διοργάνωση συνέντευξης τύπου από 

 Ένωση Επιμελητηρίων πΓΔΜ (CCK) 
 

Η Ένωση Επιμελητηρίων πΓΔΜ (CCK) διοργάνωσε στις 21 τ.μ., στα Σκόπια, 

συνέντευξη τύπου με θέμα την «1η Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης για την 

αειφόρο ανάπτυξη στα Βαλκάνια», στην οποία συμμετείχε ο Επιχειρησιακός 

Δ/ντής της, A. Zarkov. Η εν λόγω συνάντηση διοργανώθηκε στις 17 τ.μ., στη 

Βλάστη Κοζάνης, από τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας.   
 

Όπως σημειώθηκε στη διεξαχθείσα συνέντευξη τύπου, στο πλαίσιο της 

προαναφερθείσας συνάντησης, εξετάστηκαν οι δυνατότητες προώθησης 

εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας στον αγροτικό τομέα και συζητήθηκε η 

ίδρυση της περιφερειακής Πρωτοβουλίας ‘GEOBalkan’ με στόχο την 

ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των βαλκανικών χωρών για την εφαρμογή 

πολιτικών που θα κινούνται προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης του 

αγροτικού τομέα. Επιπλέον, έγινε αναφορά στις δυνατότητες συνεργασίας 

ελληνικών και εγχώριων επιχειρήσεων για την υλοποίηση έργων 

χρηματοδοτούμενων από  κονδύλια της ΕΕ, καθώς και για την από κοινού 

δραστηριοποίηση αυτών σε αγορές τρίτων χωρών.  

 

 

Δήλωση Υπουργού Οικονομικών πΓΔΜ περί αναθεώρησης 

προϋπολογισμού  
 

Ο Υπουργός Οικονομικών της πΓΔΜ, D. Tevdovski ενημέρωσε, με πρόσφατες 

δηλώσεις του, ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην αναθεώρηση του 

προϋπολογισμού του 2017. Σύμφωνα με τον κ. Tevdovski, μέσα από τη 

σχετική επεξεργασία του προϋπολογισμού, θα επιδιωχθεί να εξοικονομηθούν 
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Επικοινωνία  

τηλ.: 00389 (0) 2 31.29.456/7 

fax: 00389 (0) 2 31.29.441 

e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr 

ιστοσελίδα: www.agora.mfa.gr 

κονδύλια, τα οποία θα διατεθούν για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών 

προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. 

 

 

Οικονομικά στοιχεία: Υποχώρηση ομολόγων πΓΔΜ – Μείωση 

τραπεζικών καταθέσεων σε μηνιαία βάση 
 

Θετική εξέλιξη για την οικονομία της πΓΔΜ αποτελεί η υποχώρηση της 

απόδοσης των ομολόγων της στις διεθνείς αγορές. Ειδικότερα, η απόδοση του 

ομολόγου επταετίας κατέγραψε μείωση εξήντα μονάδων βάσης, περιοριζόμενη 

από 4,5% σε 3,9%. 
 

Στον τραπεζικό τομέα, ωστόσο, οι καταθέσεις καταγράφουν μείωση σε 

μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο και τον Μάιο τ.έ. κατεγράφη 

μείωση της τάξης του -0,3% (σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα). 

Μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι εταιρικές καταθέσεις, οι οποίες 

περιορίσθηκαν κατά 1%, τον  Απρίλιο και 1,1% τον Μάιο. Οι καταθέσεις των 

νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 0,3% τον Απρίλιο και παρέμειναν σταθερές τον 

Μάιο.   

 

 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) σε πΓΔΜ   

το πρώτο τρίμηνο 2017 
 

Το συνολικό ποσό των ΑΞΕ στην πΓΔΜ ανήλθε, το πρώτο τρίμηνο 2017, σε 

105,67 εκ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση της τάξης του -22,59% σε σχέση με 

την ίδια περίοδο το 2016 (ήταν 136,51 εκ. ευρώ), σύμφωνα με τα στατιστικά 

στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. Στην πρώτη θέση μεταξύ των 

χωρών προέλευσης ΑΞΕ κατατάσσονται οι Βερμούδες, με 12,38 εκ. ευρώ, ενώ 

έπονται η Αυστρία, με 9,83 εκ. ευρώ, το Λουξεμβούργο, με 6,13 εκ. ευρώ και 

η Γερμανία με 3,19 εκ. ευρώ.  
 

Η Ελλάδα κατατάσσεται, βάσει των στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της 

πΓΔΜ, στην 5
η
 θέση, μεταξύ των χωρών προέλευσης ΑΞΕ (το πρώτο τρίμηνο 

του 2017), με συνολικό ποσό 2,22 εκ. ευρώ, γεγονός το οποίο συνιστά 

σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι, εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι το σύνολο των 

ελληνικών ΑΞΕ στην πΓΔΜ, το 2016, ανήλθε σε 0,96 εκ. ευρώ.   
 

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

μεγαλύτερη συγκέντρωση σημειώνεται στους τομείς των υπηρεσιών με 15,31 

εκ. ευρώ (14,5% επί του συνόλου) και του εμπορίου με 11,67 εκ. ευρώ (11% 

επί του συνόλου). Συγκρατείται η πτωτική πορεία των ΑΞΕ στον τομέα της 

μεταποίησης (-92,57 εκ. ευρώ). Ο συγκεκριμένος τομέας είχε συγκεντρώσει, 

το 2016, το μεγαλύτερο μερίδιο από τις εισερχόμενες ΑΞΕ (106,95 εκ. ευρώ 

σε σύνολο 358,46 εκ. ευρώ).     
 

mailto:ecocom-skopje@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/
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Το εξωτερικό εμπόριο της πΓΔΜ το πρώτο τετράμηνο 2017
1
 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της πΓΔΜ, ο συνολικός 

όγκος του εξωτερικού εμπορίου της χώρας, το πρώτο τετράμηνο 2017, ανήλθε 

σε 3.625,9 εκ. ευρώ. Οι εξαγωγές ανήλθαν στα 1.525,8 εκ. ευρώ, ενώ οι 

εισαγωγές άγγιξαν τα 2.100,1 εκ. ευρώ. Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο 

της χώρας διαμορφώθηκε στα 574,3 εκ. ευρώ.                                

Σημαντικότερη χώρα προορισμού των εξαγωγών της πΓΔΜ εξακολουθεί να 

είναι με διαφορά η Γερμανία (735,2 εκ. ευρώ). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η 

Βουλγαρία με 87,7 εκ. ευρώ, ενώ ακολουθούν η Σερβία με 61,5 εκ. ευρώ και 

το Βέλγιο με 54,9 εκ. ευρώ. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση, με 

εισαγωγές από την πΓΔΜ αξίας 54,5 εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το 65,1% των 

εξαγωγών της πΓΔΜ απορροφάται από τις προαναφερθείσες πέντε χώρες. 
 

Οι εξαγωγές προς κράτη μέλη ΕΕ, ύψους 1.255,6 εκ. ευρώ, κάλυψαν το 

82,3% των συνολικών εξαγωγών της πΓΔΜ, ενώ οι εξαγωγές σε χώρες των 

Δυτικών Βαλκανίων ανήλθαν σε 161,6 εκ. ευρώ,  αντιστοιχώντας στο 10,6% 

της συνολικής αξίας των εξαγωγών.  

 
 

Εξωτερικό Εμπόριο πΓΔΜ  1
ου

 τετραμήνου 2017 (εκ. ευρώ) 

          

  Πηγή: Στατ. Υπηρεσία πΓΔΜ - επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 

 

Όσον αφορά στις εισαγωγές προϊόντων στην πΓΔΜ, ο κυριότερος 

προμηθευτής της χώρας, το πρώτο τετράμηνο 2017, ήταν η Γερμανία, με 244 

εκ. ευρώ, ενώ ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 237,6 εκ. ευρώ. Η Ελλάδα 

                                                 
1
 Εκ παραδρομής, στο προηγούμενο δελτίο είχε σημειωθεί ότι το ύψος του όγκου εμπορίου το 2015 ανερχόταν σε 11.903,7 εκ. 

ευρώ. Ο σωστός αριθμός είναι 9.887,7 εκ. ευρώ. Ως εκ τούτου, το 2016, ο όγκος εμπορίου της χώρας κατέγραψε αύξηση της 

τάξης του 5,5%.    
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ανέβηκε στην τρίτη θέση με 166,5 εκ .ευρώ, ενώ έπεται η Σερβία με 141,5 εκ. 

ευρώ.  
 

Οι εισαγωγές από κράτη μέλη ΕΕ ανήλθαν σε 1.307,5 εκ. ευρώ, με μερίδιο 

62,3% επί του συνόλου των εισαγωγών της πΓΔΜ. Αντιστοίχως, οι εισαγωγές 

από χώρες των Δυτικών Βαλκανίων άγγιξαν τα 187,4 εκ. ευρώ, ήτοι 8,9% επί 

του συνόλου. 

 

 

Το διμερές εμπόριο Ελλάδος - πΓΔΜ το πρώτο τετράμηνο 2017 

Η Ελλάδα ήταν, το πρώτο τετράμηνο του 2017, ο τρίτος σημαντικότερος 

εμπορικός εταίρος της χώρας, μετά τη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία, με 

μερίδιο 6,1% επί του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών της (στοιχεία 

Στατιστικής Υπηρεσίας πΓΔΜ). Η αξία του διμερούς όγκου εμπορίου ανήλθε 

σε 221 εκ. ευρώ. 
 

Αναλυτικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη θέση μεταξύ των 

προμηθευτών της πΓΔΜ, έχοντας καλύψει το 7,9% των εισαγωγών της, το 

πρώτο τετράμηνο του 2017 και στην πέμπτη θέση μεταξύ των χωρών 

προορισμού των εξαγωγών της πΓΔΜ με ποσοστό 3,6% επί του συνόλου των 

εξαγωγών. Το εμπορικό ισοζύγιο είναι πλεονασματικό υπέρ της Ελλάδος   

(112 εκ. ευρώ). 

 

  
 

Εμπορικές συναλλαγές Ελλάδος – πΓΔΜ 1
ου

 τετραμήνου 2017 (εκ. ευρώ) 

 
Πηγή: Στατ. Υπηρεσία πΓΔΜ - επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
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Συμφωνία εξαγοράς της εταιρείας εξόρυξης και επεξεργασίας 

λευκού μαρμάρου ‘Mermeren Kombinat A.D. (Prilep)’ από την 

‘Παυλίδης Μάρμαρα - Γρανίτες’ 
 

Η εταιρεία ‘Παυλίδης Μάρμαρα - Γρανίτες’ προέβη σε συμφωνία εξαγοράς 

της ολλανδικών συμφερόντων ‘Stone Works Holding’, ιδιοκτήτριας του 88,4% 

της ‘Mermeren Kombinat A.D.’, με έδρα το Πρίλεπ. Η ‘Mermeren Kombinat 

A.D.’ δραστηριοποιείται στο χώρο της εξόρυξης και επεξεργασίας λευκού 

μαρμάρου.  

 
 

 


