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Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ 
 
Α.1 Περιγραφή Κλάδου - Γενικά Χαρακτηριστικά 
 

Ο γεωργικός τομέας στη Βόρεια Μακεδονία αποτελεί διαχρονικά σημαντικό κλάδο της 
οικονομίας. Στις αρχές του 21ου αιώνα, ο γεωργικός τομέας συνέβαλε περίπου στο ένα δέκατο 
του ΑΕΠ της Βόρειας Μακεδονίας και απασχολούσε το ένα έκτο του εργατικού δυναμικού της 
χώρας. Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2021, η αγροτική 
επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας) 
αντιπροσωπεύει, το 3,2% του συνολικού αριθμού των ενεργών επιχειρήσεων στη χώρα (2.363 
καταγεγραμμένες επιχειρήσεις σε σύνολο 72.922). Σύμφωνα πάντα με τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία, η αγροτική επιχείρηση αντιπροσώπευε το 2021 το 8,3% του ΑΕΠ, το 6,9% του 
συνολικού εμπορίου και το 11,7% του συνολικού αριθμού των ατόμων που απασχολούνταν 
στη χώρα (93.072 εργαζόμενοι).  

Τα κύρια προϊόντα εξαγωγής από τη Βόρεια Μακεδονία είναι ο καπνός, τα προϊόντα 
ζαχαροπλαστικής, τα φρέσκα και μεταποιημένα λαχανικά και φρούτα και ο οίνος. Σχεδόν το 
σύνολο της ακαθάριστης γεωργικής παραγωγής (70%) προέρχεται από την παραγωγή 
φυτικών προϊόντων, όπου τα λαχανικά είναι οι κύριοι συντελεστές. Ντομάτες, πιπεριές και 
πεπόνια κυριαρχούν στην παραγωγή φρούτων και λαχανικών. Άλλα σημαντικά γεωργικά 
προϊόντα είναι τα σιτηρά, ο καπνός και τα σταφύλια για την παραγωγή κρασιού, καθώς και 
για άμεση κατανάλωση. Εν προκειμένω, ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι από 
τις σημαντικότερες βιομηχανίες του γεωργικού τομέα στη Βόρεια Μακεδονία. Το γάλα 
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική ζωική παραγωγή, καθώς και σημαντικό 
ποσοστό της συνολικής ακαθάριστης γεωργικής παραγωγής, ενώ μεγάλη είναι η κατανάλωση 
των γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι καταναλωτές καταναλώνουν κυρίως τυρί και νωπά 
γαλακτοκομικά προϊόντα.  

Ειδικότερα, ο γαλακτοκομικός τομέας πέρασε δραματικές διαρθρωτικές αλλαγές κατά 
τη διάρκεια της περιόδου οικονομικής μετάβασης, από την ανεξαρτησία της χώρας το 1991, 
που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια μιας μεγάλης και προστατευόμενης παραδοσιακής 
αγοράς, με τους αγρότες να μένουν ευάλωτοι στον ανταγωνισμό.  

Ωστόσο, από το 2002 η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Ο κλάδος των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, σήμερα, χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο αριθμό μικρών 
γεωργικών νοικοκυριών και έναν μικρότερο αριθμό μεγάλων, εξειδικευμένων γαλακτοκομικών 
επιχειρήσεων (στη σχετική βιβλιογραφία συναντάται ο όρος “agro-combinats”). Ωστόσο, οι 
μικρές μονάδες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε εξωτερικές οικονομικές αναταράξεις. Κατά το 
τρέχον χρονικό διάστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται αφενός από τις μεταπανδημικές 
επιπτώσεις στις τιμές και την εφοδιαστική αλυσίδα και αφετέρου από τις γεωπολιτικές 
εξελίξεις,  παρατηρούνται σημαντικές αρνητικές συνέπειες στις παραγωγικές μονάδες. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι, από τις αρχές του 2022 αρκετοί κτηνοτρόφοι προβαίνουν στην πώληση 
ολόκληρων γαλακτοφόρων κοπαδιών (κυρίως σε Βουλγαρία και Κόσοβο) καθώς η 
εκμετάλλευσή τους καθίσταται ασύμφορη.  

Σε όρους παραγωγής, οι γεωργικές επιχειρήσεις διαθέτουν τη μεγαλύτερη ποσότητα 
της παραγωγής γάλακτος στην αγορά, ενώ στην περίπτωση των μεμονωμένων αγροτών, ένα 
μέρος του παραγόμενου γάλακτος παραμένει στην τοπική αγορά (νωπό γάλα ή τυρί). 

Η παραγωγή γάλακτος συγκεντρώνεται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα και δη σε μικρές 
οικογενειακές μονάδες. Ένα ορισμένο ποσοστό γάλακτος διατηρείται σε αγροκτήματα για 
ιδιωτική χρήση και ορισμένες ποσότητες πωλούνται απ’ ευθείας σε καταναλωτές, συχνά μέσω 
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λαϊκών αγορών. Η πλειοψηφία των γαλακτοπαραγωγών βοοειδών (cattle), ωστόσο, πωλούν 
το γάλα τους σε μεταποιητές (στον ακόλουθο χάρτη αποτυπώνεται η αλυσίδα γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων). 

Οι επιχειρήσεις επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων μπορούν, κατά 
προσέγγιση, να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: τα μεγάλα γαλακτοκομεία (οι επαγγελματίες 
του χώρου) που διαθέτουν εργαστήρια για τον έλεγχο της σύστασης και της ποιότητας του 
προϊόντος και παράγουν συνήθως γάλα προς κατανάλωση και οι ημι-επαγγελματικές, οι 
οποίες αποτελούνται από μικρές μονάδες (τύπου μίνι γαλακτοκομεία), που επεξεργάζονται 
έως 5.000 λίτρα περίπου την ημέρα και εστιάζουν σε μερικά απλά προϊόντα, όπως ξινό γάλα 
και γιαούρτι (βλ. κεφάλαιο Β.1 Δομή παραγωγής). 

 

Χάρτης αλυσίδας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων  
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Πηγή: Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βόρεια Μακεδονία 
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Α.2 Ιστορική Αναδρομή 
 

Πριν από την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας το 1991, οι 
κυριότερες αγορές για τα γαλακτοκομικά προϊόντα της χώρας ήταν άλλα μέρη της τότε 
Γιουγκοσλαβίας, αλλά έκτοτε οι αγορές αυτές έχουν συρρικνωθεί σημαντικά, γεγονός που έχει 
δημιουργήσει προβλήματα στη γαλακτοκομική βιομηχανία της χώρας, η οποία δεν έχει 
προσαρμοστεί πλήρως στις νέες συνθήκες της αγοράς.  

Τα στατιστικά στοιχεία για τον τομέα της μεταποίησης, ήτοι της γαλακτοβιομηχανίας 
στη Βόρεια Μακεδονία, δείχνουν περιορισμένη ανάπτυξη του κλάδου της μεταποίησης. Η 
χαμηλή ποσότητα επεξεργασίας τροφίμων στη Βόρεια Μακεδονία οφείλεται κυρίως σε 
προβλήματα σχετικά με την παροχή ποιοτικών πρώτων υλών και τη συνεργασία με 
προμηθευτές, την έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων και την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση. Η προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι να αυξηθεί η γεωργική γη και η 
απόδοση και ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, με στόχο υψηλότερα έσοδα για τις 
οικογένειες που ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η κυβερνητική πολιτική 
στρέφεται στην αύξηση των εγκαταστάσεων βιομηχανικής επεξεργασίας με εξαγωγικό 
προσανατολισμό και στην παρασκευή προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.  

Η βιομηχανία γαλακτοκομικών εκτείνεται σε όλη την επικράτεια, εκτός από τις ψηλές 
ορεινές περιοχές, όπου το κόστος της συλλογής γάλακτος ήταν πολύ υψηλό. Οι μεγαλύτερες 
περιοχές παραγωγής γάλακτος βρίσκονται γύρω από την περίμετρο των βόρειων, δυτικών και 
ανατολικών συνόρων της χώρας κοντά στις πόλεις, όπου βρίσκονται και τα γαλακτοκομικά 
εργοστάσια. Ο όγκος του παραγόμενου γάλακτος έχει τριπλασιαστεί μετά την ανεξαρτησία της 
Βορείου Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, απότομη άνοδος του τομέα σημειώθηκε το 2007 (59%). Ο 
αριθμός των αγελάδων αρμέγματος σημείωνε αύξηση μέχρι το 1999, αλλά στη συνέχεια 
παρουσίασε κάποια μείωση. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση του αριθμού γαλακτοπαραγωγών, αλλά 
αύξηση του αριθμού μεγάλων εκμεταλλεύσεων που περιλαμβάνουν αγελάδες υψηλής 
παραγωγικότητας.1 Στον δε τομέα της παρασκευής-επεξεργασίας συναντά κανείς κυρίως 
μικρές και μεσαίου μεγέθους γαλακτοκομικές εταιρείες.2 

Τα πιο σημαντικά καταστήματα λιανικής στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας είναι 
μικρά καταστήματα και ακολουθούν οι αλυσίδες λιανικής πώλησης (σούπερ μάρκετ) και 
πλανόδιοι έμποροι (έμποροι ανοικτών/λαϊκών αγορών).  

Η Κυβέρνηση προώθησε τη γεωργία ως έναν από τους σημαντικότερους τομείς για 
την ανάπτυξη της οικονομίας στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ υιοθέτησε και τροποποίησε 
αρκετούς νόμους σχετικούς με τη γεωργία για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της ΕΕ. Ως 
αποτέλεσμα της χρηματοδοτικής στήριξης στον γεωργικό τομέα, ο αριθμός των οικογενειακών 
εκμεταλλεύσεων το 2017 αυξήθηκε κατά 10.000 σε σύγκριση με το 2016, αυξάνοντας τον 
συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων εκμεταλλεύσεων στο κρατικό μητρώο γεωργικής 
εκμετάλλευσης (State Farm Register) σε 160.000. 

 
1 Το 2007, το μέσο μέγεθος των κοπαδιών γαλακτοπαραγωγών αγελάδων ήταν περίπου τρεις αγελάδες (σε σύγκριση με τις 
52/κοπάδι και 115/κοπάδι αγελάδες της Σουηδίας και της Δανίας αντίστοιχα) και ο μέσος όγκος γάλακτος ανά αγελάδα 2.880 
λίτρα (σε σύγκριση με 9.412 λίτρα και 8.919 λίτρα στη Σουηδία και τη Δανία αντίστοιχα).  
2 Σύμφωνα με στοιχεία του 2012, στον τομέα της παρασκευής-επεξεργασίας, υπήρχαν 77 καταχωρημένες γαλακτοκομικές 

εταιρείες, κυρίως μικρές και μεσαίου μεγέθους.  
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Από την 1η Ιανουαρίου 2009, σύμφωνα με τον νόμο για την κτηνιατρική δημόσια υγεία 
και το βιβλίο κανόνων για τις φυτο-υγειονομικές συνθήκες για την παραγωγή τροφίμων3, κάθε 
εγκατάσταση που εμπλέκεται στην παραγωγή ή/και στο εμπόριο προϊόντων διατροφής πρέπει 
να εφαρμόζει τα πρότυπα HACCP για να μπορεί να λειτουργήσει.  

Η εξαετής εθνική στρατηγική για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη 2014-20204 
στόχευε στην ενίσχυση της ικανότητας του γεωργικού τομέα της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας να ανταγωνιστεί στην ΕΕ και σε άλλες περιφερειακές αγορές, και να προωθήσει 
την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Η στρατηγική, η οποία αποτελούσε 
προαπαιτούμενο για τη λήψη του μέσου προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ για τη γεωργία (Pre–
accession Assistance/ IPA II), στοχεύει επίσης στη βελτίωση της εμπορίας των γεωργικών 
προϊόντων και στην εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων ποιότητας, ώστε να 
ευθυγραμμιστούν με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ. Σημειώνεται ότι, από τα 608,7 εκατ. ευρώ 
προενταξιακής βοήθειας για την περίοδο 2014-2020, περίπου τα 135 εκατ. ευρώ 
κατευθύνθηκαν στον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα.  

Όσον αφορά στην κοινοτική χρηματοδότηση για την προενταξιακή βοήθεια κατά τη 
νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 (Pre–accession Assistance/ IPA IIΙ), αν και δεν έχουν 
ακόμη προσδιορισθεί οι επιμέρους κατανομές, αναμένεται σημαντική ενίσχυση του γεωργικού 
τομέα σύμφωνα με την εθνική στρατηγική της χώρας Βραχίονας της προενταξιακής βοήθειας, 
ειδικά για τον αγροτικό τομέα, αποτελεί το πρόγραμμα IPARD (προενταξιακή βοήθεια για την 
αγροτική ανάπτυξη) το οποίο αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος του IPA (περίπου 25%).  

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδοτικής στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης και των επιδοτήσεων προς τους γεωργούς) 
αυξήθηκε από περίπου 42,8 εκατ. ευρώ το 2007 σε 200 εκατ. ευρώ το 2022 και αντιστοιχούσε 
σε περίπου 4,6% του εθνικού προϋπολογισμού. Το μεγαλύτερο μέρος του γεωργικού 
προϋπολογισμού αφορά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης (για την περίοδο 2020-
2024) στην την ενίσχυση της βιωσιμότητας του πρωτογενή τομέα, την αύξηση της παραγωγής 
και της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων (παραγωγή προϊόντων με 
υψηλή προστιθέμενη αξία), την περιβαλλοντική προστασία, την ασφάλεια τροφίμων και καλής 
υγείας των ζώων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αυτάρκειας τροφίμων. Ειδικά 
για τον γαλακτοκομικό τομέα προβλέπεται αύξηση κατά 10% της επιδότησης των κοπαδιών 
βοοειδών και αιγοπροβάτων, αύξηση της επιδότησης παραγωγής αγελαδινού γάλακτος 
υψηλής ποιότητας κατά 2 δηνάρια/λίτρο (3 λεπτά του ευρώ), επενδύσεις στη δημιουργία 
ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας μη επεξεργασμένου 
γάλακτος και ειδικές προβλέψεις επιδοτήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους 
παραγωγούς.  

Οι εξαγωγές γεωργικών και προϊόντων διατροφής το 2020 αποτελούσαν το 4,6% 
περίπου των συνολικών εξαγωγών της Βόρειας Μακεδονίας (αποτιμώμενες σε ευρώ). Οι 
κορυφαίες αγορές για τη γεωργία και τα προϊόντα διατροφής είναι εκείνες των κρατών μελών 
της ΕΕ και δευτερευόντως των λοιπών εκτός Ε.Ε. Βαλκανικών χωρών.   

Η επεξεργασία τροφίμων και ποτών είναι σημαντικές βιομηχανίες στη Βόρεια 
Μακεδονία, καθώς και τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τα μεταποιημένα τρόφιμα 
περιλαμβάνουν, τόσο ημιτελή προϊόντα (κατεψυγμένα, αποξηραμένα και συμπυκνώματα), όσο 
και έτοιμα προϊόντα (κονσέρβες και διατηρημένα). Πάνω από 75% των μεταποιημένων 
τροφίμων εξάγονται, κυρίως στην ΕΕ και στις γειτονικές χώρες. Οι περισσότερες 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων είναι ιδιωτικές εταιρείες. 

 
3 (Law on Veterinary Public Health and the Rule Book on sanitary and hygiene conditions for food production) 
4 (National Strategy for Agriculture and Rural Development 2014 – 2020) 
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Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Β.1 Δομή Παραγωγής 
 

Ο αγροτικός τομέας εν γένει κυριαρχείται από μεγάλο αριθμό μικρών αγροτικών 
νοικοκυριών ή μονάδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, από τις 2.414 ενεργές επιχειρήσεις στον 
πρωτογενή τομέα το 2020, οι 2.242 απασχολούσαν κάτω από 50 εργαζόμενους και από αυτές 
οι 2.155 έως 9 εργαζόμενους. Από την άλλη πλευρά, 21 επιχειρήσεις απασχολούν από 50 έως 
249 εργαζόμενους και μόλις 5 εταιρείες από 250 και άνω. Η παραγωγή γάλακτος λαμβάνει 
χώρα σε ποικίλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Μία ταξινόμηση είναι σύμφωνα με το μέγεθος και 
το είδος των εργασιών: 

  
 παραδοσιακοί εκτροφείς βοοειδών που έχουν 1-3 αγελάδες με χαμηλή ετήσια 

παραγωγή γάλακτος 2-3 χιλιάδων λίτρων ανά αγελάδα.  
 εξειδικευμένες μονάδες με περισσότερες από 20 αγελάδες υψηλής παραγωγικότητας 

και ετήσια παραγωγή γάλακτος περίπου 5 χιλιάδες λίτρα ανά αγελάδα.  
 μεγάλες μονάδες με περισσότερες από 50 κεφαλές, που λειτουργούν και ως 

αναπαραγωγικά κέντρα. 
 

Οι μικροί αγρότες δεν έχουν εξοπλισμό ψύξης. Παραδίδουν το γάλα σε ένα κοινό 
μέρος συλλογής, που χρησιμοποιείται από όλους τους γεωργούς μικρής κλίμακας στην 
περιοχή. Από την άλλη, οι εξειδικευμένες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις διαθέτουν δεξαμενές 
ψύξης και οι δραστηριότητές τους μοιάζουν με εκείνες των γαλακτοπαραγωγών στη Δυτική 
Ευρώπη.  

 
Οι εμπειρογνώμονες του κλάδου εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των 

γαλακτοκομικών σταθμών είναι μεταξύ 50 και 120 (δεν έχει καταγραφεί ακριβής αριθμός, 
καθώς υπάρχουν αρκετές μη εγγεγραμμένες γαλακτοπαραγωγικές μονάδες). Οι εταιρείες 
μεταποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

 
 τα επαγγελματικά γαλακτοκομεία. Αυτές είναι αρκετά μεγάλες και αναπτυσσόμενες 

επιχειρήσεις που διαθέτουν εργαστήρια για τον έλεγχο της περιεκτικότητας σε λιπαρά, 
πρωτεΐνες και ξηρές ουσίες. Ως εκ τούτου, η τιμή αγοράς του γάλακτος από τους 
αγρότες διαμορφώνεται ανάλογα με την ποιότητα του γάλακτος. Αυτά τα 
γαλακτοκομεία επεξεργάζονται το γάλα για την παρασκευή ευρέος φάσματος 
προϊόντων, όπως τυριά, γιαούρτι, ξινό γάλα και κουάρκ/quark). Οι δύο μεγαλύτερες 
εταιρείες μεταποίησης γαλακτοκομικών ελέγχουν περίπου το 40% της αγοράς 
ακατέργαστου γάλακτος. 
 

 οι ημι-επαγγελματίες, οι οποίοι αποτελούνται από μικρούς σταθμούς (τα λεγόμενα μίνι 
γαλακτοκομεία), τα οποία επεξεργάζονται λιγότερο από 5.000 λίτρα την ημέρα. Τα μίνι 
γαλακτοκομεία καταβάλλουν ένα κατ' αποκοπή ποσοστό για το νωπό γάλα, χωρίς να 
ελέγχουν τα πρότυπα υγιεινής και άλλα ποιοτικά κριτήρια. Αυτά τα γαλακτοκομεία 
συνήθως χρησιμοποιούν χαμηλής ποιότητας γάλακτος και παράγουν μερικά απλά 
γαλακτοκομικά προϊόντα, ως επί το πλείστον γιαούρτι.  
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Β.2 Εξέλιξη Παραγωγής 
 

 Η βασικότερη πρώτη ύλη των βιομηχανικών μονάδων είναι το γάλα, το οποίο 
προμηθεύονται από κτηνοτροφικές μονάδες, καθώς οι περισσότερες δεν έχουν 
καθετοποιημένη παραγωγή. Οι μεγάλες βιομηχανίες είθισται να συνάπτουν εμπορικές 
συμφωνίες με πολλούς παραγωγούς παράλληλα, ενώ στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών 
φροντίζουν για τον έλεγχο και τη διασφάλιση ποιότητας του γάλακτος, αλλά και για τη 
μεταφορά του. Επισημαίνεται ότι πραγματοποιούνται και εισαγωγές γάλακτος κυρίως από την 
Ευρώπη, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Τα περιθώρια διαπραγμάτευσης της τιμής αγοράς 
του γάλακτος από πλευράς κτηνοτρόφων είναι πολύ μικρά, εξ’ αιτίας του κατακερματισμού της 
κτηνοτροφίας σε μεγάλο αριθμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και της έλλειψης 
οργάνωσης του κτηνοτροφικού κλάδου (βλ. στοιχεία εισαγωγών – εξαγωγών στο παράρτημα). 
Ακόμη μεγαλύτερη πίεση ασκεί η γενική αύξηση τιμών το τελευταίο έτος. Η αύξηση αυτή, 
ειδικά στην κατηγορία των ζωοτροφών, καθιστά σε πολλές περιπτώσεις μη βιώσιμη την 
άσκηση κτηνοτροφικού επαγγέλματος από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.   

Η ανεπαρκώς δομημένη γαλακτοκομική κτηνοτροφία δημιουργεί υψηλό κόστος για τη 
συλλογή γάλακτος, καθώς και χαμηλή ποιότητα νωπού γάλακτος. Η χαμηλή ποιότητα 
εμποδίζει τους μεταποιητές να αναπτύξουν σύγχρονα προϊόντα και να έχουν αποδοτική 
παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Επιπλέον, η κατακερματισμένη διάρθρωση του 
κλάδου δημιουργεί προϋποθέσεις για ευκαιριακές συμπεριφορές, τόσο από τους μεταποιητές, 
όσο και από τους γεωργούς - για παράδειγμα, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές δεν είναι 
ασυνήθιστες στην εδώ αγορά. Οι συμβάσεις μεταξύ των δύο μερών είναι αρκετά σπάνιες, και 
όταν υπάρχουν τέτοιες, η επιβολή των συμβάσεων, μέσω των δικαστηρίων, σπανίως 
συμβαίνει επειδή είναι υπερβολικά δαπανηρή. Υπό τέτοιες συνθήκες, συχνά δημιουργούνται 
προβλήματα στην τήρηση των συμφωνηθέντων.  

 Πάντως, οι συναλλαγές βάσει των οποίων υπολογίζεται το εισόδημα στον γεωργικό 
κλάδο, παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές σταθερότητα, όπως φαίνεται στα πιο πρόσφατα 
στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τις υπό εξέταση γενικές κατηγορίες 
προϊόντων την περίοδο 2016-2020. 

 

Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας σε τρέχουσες τιμές  
σε εκατ. δηνάρια*,  γεωργική παραγωγή / έτη 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Προϊόντα ζωικής προέλευσης 11.309 10.785 10.498 10.193 11.136 
Γάλα 10.203 9.617 9.433 9.177 9.323 
Αυγά 821 1.000 884 695 925 
Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης 284 168 180 321 889 

          
Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία/ Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
*ισοτιμία: 1 ευρώ = 61,4 δηνάρια 
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Β.3 Παραγωγική δυναμικότητα κλάδου/προϊόντος 
 

Επικεντρώνοντας έτι περισσότερο στην βασική πρώτη ύλη όλων των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, ήτοι στην παραγωγή γάλακτος (αγελαδινό και πρόβειο) και σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2021 η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος 
ανήλθε στα 26.523 χιλιάδες λίτρα, σημειώνοντας σημαντική μείωση περίπου 20%, σε 
σύγκριση με το 2020. Αντίθετα, το 2021 σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 29% στην 
παραγωγή πρόβειου γάλακτος, ενώ σταθερότητα εμφανίζει σε γενικές γραμμές η παραγωγή 
κατσικίσιου γάλακτος.  

 
 

Παραγωγή Γάλακτος στη Βόρεια Μακεδονία  
2017-2021, σε χιλιάδες λίτρα 

 
 

 Αγελαδινό Πρόβειο Κατσικίσιο 
2017 394.140 35.364 19.250 
2018 404.230 36.559 22.846 
2019 390.903 35.088 16.865 
2020 405.217 26.925 15.567 
2021 326.523 34.812 16.469 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 
 

 
Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 

Αναλυτικότερα, παρατηρείται ότι τόσο ο αριθμός γαλακτοφόρων αγελάδων όσο και ο 
μέσος όρος παραγωγής γάλακτος / αγελάδα βαίνει μειούμενος το 2021 σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος. Μέχρι, όμως, το 2020 η σχέση αυτή ήταν αντιστρόφως ανάλογη. Αυτό 
οφειλόταν στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών παραγωγής και στην μικρή αλλά σταθερή 
μετάβαση από τις μικρές οικογενειακές φάρμες σε μεγαλύτερες και παραγωγικότερες, 
διαδικασία που φαίνεται να μην συνεχίζεται το 2021. 
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Παραγωγή αγελαδινού γάλακτος στη Βόρεια Μακεδονία, 2017-2021, σε χιλιάδες λίτρα 

ΕΤΟΣ 
Αριθμός 

γαλακτοφόρων 
αγελάδων 

Μέσος όρος 
Γάλακτος/αγελάδα 

(λίτρα) 

Παραγωγή 
γάλακτος σε 

χιλιάδες λίτρα 

Δείκτης 
παραγωγής 
2021/2020 

2021 106.632 3.062 326.523 80.6 

2020 111.083 3.648 405.217 

2019 113.709 3.438 390.903 

2018 131.372 3.077 404.230 

2017 137.461 2.867 394.140 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 

  Από την άλλη πλευρά, ο πληθυσμός προβάτων στην πενταετία παραμένει σχετικά 
σταθερός και ιδιαίτερα μεγάλος (487.254 πρόβατα το 2021), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
πληθυσμό αγελάδων. Μάλιστα, το 2021 τόσο ο πληθυσμός όσο και η παραγωγή πρόβειου 
γάλακτος παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 2020 και μάλιστα ως ένα βαθμό φαίνεται να 
αντικαθιστά τις αντίστοιχες απώλειες στην παραγωγή και τον πληθυσμό των αγελάδων. 
 

Παραγωγή πρόβειου γάλακτος στη Βόρεια Μακεδονία, 2017-2021, σε χιλιάδες λίτρα 

ΕΤΟΣ 
Αριθμός 

γαλακτοφόρων 
προβάτων 

Μέσος όρος 
γάλακτος/ πρόβατο 

(λίτρα) 

Παραγωγή 
γάλακτος σε 

χιλιάδες λίτρα 

 
Δείκτης 

παραγωγής 
2020/2019 

2021 487.254 71 34.812 129.3 

2020 451.110 60 26.925 

2019 512.548 68 35.088 

2018 541.286 68 36.559 

2017 510.893 69 35.364 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 

Όσον αφορά τέλος στην παραγωγή κατσικίσιου γάλακτος παρατηρείται αφενός 
σημαντική μείωση πληθυσμού γαλακτοφόρων αιγών το 2021, που όμως συνοδεύεται με 
σημαντικότατη αύξηση του μέσου όρου παραγωγής γάλακτος ανά αίγα, με αποτέλεσμα ο 
δείκτης παραγωγής στη συγκεκριμένη κατηγορία γάλακτος να παρουσιάζεται αυξημένος σε 
σχέση με το 2020. 
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Παραγωγή κατσικίσιου γάλακτος στη Βόρεια Μακεδονία, 2017-2021, σε χιλιάδες λίτρα 

ΕΤΟΣ 
 Αριθμός 

γαλακτοφόρων  
αιγών 

Μέσος όρος 
γάλακτος/ αίγα 

(λίτρα) 

Παραγωγή 
γάλακτος σε 

χιλιάδες λίτρα 

 
Δείκτης 

παραγωγής 
2020/2019 

2021 60.552 273 16.538 106.2 

2020 70.1332 222 15.567 

2019 61.369 275 16.865 

2018 86.865 263 22.846 

2017 76.548 251 19.250 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 

 

Κατά σειρά σπουδαιότητας, οι κύριες περιφέρειες παραγωγής νωπού γάλακτος είναι 
της Πελαγονίας (συνορεύει με την Ελλάδα και την Αλβανία στα βόρεια) και της Πόλογκ 
(συνορεύει με την Αλβανία και το Κόσσοβο στα βορειοδυτικά), καθώς αντιπροσωπεύουν τη 
μισή σχεδόν παραγωγή γάλακτος της χώρας, με ποσότητες το 2020 περί τα 158,2 εκατ. λίτρα 
και 72,8 εκατ. λίτρα αντίστοιχα. Το παραχθέν γάλα διατίθεται ως επί το πλείστον σε 
γαλακτοκομεία.   

 

Κατανομή Γάλακτος στη Βόρεια Μακεδονία, 2020, ανά περιφέρεια, σε λίτρα 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία-μορφοποίηση Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 

Β.3.1 Προϊόντα κλάδου και υποκατηγορίες προϊόντων  
 

Ο κλάδος των τροφίμων αποτελείται από πολλούς υποκλάδους, ένας εκ των οποίων 
είναι και αυτός των γαλακτοκομικών προϊόντων. Στα γαλακτοκομικά προϊόντα ανήκουν όλα τα 
αγαθά τα οποία έχουν ως βάση γάλα, ήτοι διάφορα είδη γάλακτος (φρέσκο, υψηλής 
παστερίωσης, μακράς διάρκειας, συμπυκνωμένο, σοκολατούχο, ξινόγαλο), γιαούρτια 

Περιφέρειες 
Βορείου 

Μακεδονίας 

 
Συνολική 

παραγωγή 
γάλακτος 

 
Σε 

γαλακτοκομεία 

 
Για 

κατανάλωση 
σε νοικοκυριά 

 
Απ’ ευθείας 

πώληση 
(εκμετάλλευση, 

στην αγορά 
κλπ) 

 
Για ζωική 

τροφή 

 
Για 

επεξεργασία 

 
Απώλειες 

ΣΥΝΟΛΟ 447.709.000 366.691.537 20.739.346 17.415.913 14.047.617 27.723.876 1.090.546 

Βάρνταρ 19.042.278 15.060.079 1.325.358 495.071 237.33 1.831.934 92.506 

Ανατολική  38.481.736 28.584.824 1.564.052 2.912.578 1.188.945 4.155.992 75.345 

Νοτιοδυτική  23.860.942 8.444.993 3.299.872 4.264.133 735.128 6.924.728 192.088 

Νοτιοανατολική  31.956.072 25.254.668 1.847.577 674. 972 378.922 3.766.837 33.096 

Πελαγονίας  158.221.351 140.039.005 3.763.050 1.354.875 9.312.963 3.268.553 482.905 

Πόλογκ 72.827.034 62.111.804 4.103.208 2.486.313 476.803 3.587.838 61.068 

Βορειοανατολική  33.960.856 26.489.929 1.867.722 2.376.157 874.98 2.299.577 52.491 

Σκοπίων 69.358.566 60.706.235 2.968.507 2.851.814 842.546 1.888.417 101.047 
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(αγελαδινό, πρόβειο, με φρούτα/ δημητριακά κ.τ.λ.), τυριά (λευκά, κίτρινα, σκληρά, ημίσκληρα, 
μαλακά κ.α.), βούτυρο, κρέμα γάλακτος, παγωτό και επιδόρπια γάλακτος.  

Εκ των βιομηχανικών γαλακτοκομικών προϊόντων, σε βάθος 4ετίας, η παραγωγή 
«Γάλα συμπυκνωμένο ή εβαπορέ, με γλυκαντικά ανά τόνο» παρουσιάζει σε όρους ποσοτήτων 
την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (2.100%) προφανώς λόγω μη ύπαρξης παραγωγικής 
μονάδας έως το 2019, όπου παρατηρείται και η μεγάλη αύξηση. Εν τούτοις, τη μεγαλύτερη 
παραγωγή το 2020, πάντα σε όρους ποσοτήτων, σημείωσαν τα γαλακτοκομικά αλείμματα και 
τα προϊόντα «τυροπήγματος, κρέμας γάλακτος, γιαουρτιού και άλλων προϊόντων ζύμωσης». 

 

          Βιομηχανικά γαλακτοκομικά προϊόντα, σε φυσικά δεδομένα (αριθμούς),  2017-2020 
 

 

 
 
 

2017 

 
 
 

2018 

 
 
 

2019 

 
 
 

2020 

 
 

μεταβολή 
2017-2020 

 
 

μεταβολή 
2019-2020 

10421030001 - Μαργαρίνη και 
αλείμματα περιορισμένων και 
χαμηλών λιπαρών (εκτός της υγρής 
μαργαρίνης ) ανά τόνο 

 
2.014 

 
2.101 

 
2.285 

 
2.303 

 
14,3% 

 
0,8% 

10511142011 - Γάλα 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες > 1 % έως = 6 %,  
μη συμπυκνωμένο ή με προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, σε 
άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου =2 λίτρων (l), 
παστεριωμένο ανά τόνο  

 
 

5.241 

 
 

7.978 

 
 

2.659 

 
 

1.896 

 
 

-74% 

 
 

-29% 

10511142021 - Γάλα 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες > 1% αλλά = 6%, 
μη συμπυκνωμένο ή με προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, σε 
άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου = 2 λίτρων (l), 
αποστειρωμένες ανά τόνο  

 
 

32.675 

 
 

28.056 

 
 

36.205 

 
 

32.392 

 
 

-1% 

 
 

-10,6% 

10511210001 - Γάλα και κρέμα 
γάλακτος, που δεν είναι 
συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν 
ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες > 6 % έως = 21 %, 
σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου = 2 λίτρων, ανά τόνο  

 
 

2.263 

 
 

2.701 

 
 

2.757 

 
 

1.767 

 
 

-22% 

 
 

-36% 

10513030001 – Βούτυρο 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες < = 85% ανά τόνο  

 
360 

 
223 

 
371 

 
293 

 
-19% 

 
-21% 

10513070001 - Γαλακτοκομικά 
αλείμματα περιεκτικότητας σε 
λιπαρές ουσίες < 80 % κατά βάρος  
ανά κιλό 

 
147.216 

 
108.471 

 
76.997 

 
58.571 

 
-60,2% 

 
-24% 

10514030001 – Τυριά νωπά που 
δεν έχουν υποστεί ωρίμανση 
(περιλαμβάνονται τυρί από ορό 
γάλακτος, και πηγμένο γάλα για 
τυρί) ανά τόνο  

 
3.389 

 
3.386 

 
3.04 

 
2.71 

 
-20% 

 
-11% 

10514050011 – Μαλακά τυριά ανά 6.41 4.45 5.502 6.229 -3% 13,2% 
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τόνο  

10514050021 – Σκληρά τυριά ανά 
τόνο  

3.779 3.587 3.986 3.71 -1,8% -7% 

10514070001 - Μεταποιημένα 
τυριά  (εκτός από τα τριμμένα ή σε 
σκόνη) ανά τόνο  

- - - - - - 

10515108001 - Γάλα 
συμπυκνωμένο ή εβαπορέ , με 
γλυκαντικά ανά τόνο  

 
49 

 
77 

 
1.287 

 
1.034 

 
2.100% 

 
-19,7% 

10515241001 - Τυρόπηγμα, κρέμα 
γάλακτος, γιαούρτι και άλλα 
προϊόντα ζύμωσης ανά τόνο  

 
40.177 

 
42.859 

 
53.676 

 
37.967 

 
-5,5% 

 
-29,3% 

10515245001 - Γιαούρτι σε υγρή 
μορφή με διάφορα αρώματα ή 
γάλα που έχει καταστεί όξινο 
(τυρόπηγμα, κρέμα γάλακτος, 
γιαούρτι και άλλα προϊόντα 
ζύμωσης, αρωματισμένα ή με 
προσθήκη φρούτων, καρπών ή 
κακάου) ανά τόνο  

 
 

23 

 
 

20 

 
 

33 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

10521000001 - Παγωτά και άλλα 
είδη βρώσιμου πάγου 
[περιλαμβάνονται τα παγωτά 
φρούτων (γρανίτες), τα παγωτά-
ξυλάκι] (εξαιρούνται μείγματα και 
βάσεις για παγωτό) ανά εκατόλιτρο 

 
26.146 

 
29.669 

 
21.587 

 
34.439 

 
31,7% 

 
59,5% 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία-μορφοποίηση Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 

Β.3.2 Τιμές (βιομηχανικές) 
 

Το Γραφείο ΟΕΥ δεν διαθέτει αναλυτικά στοιχεία ως προς τις βιομηχανικές τιμές στον 
κλάδο παραγωγής των γαλακτοκομικών προϊόντων. Ωστόσο, για τη διαμόρφωση μιας ει 
δυνατόν συνολικής εικόνας, παραθέτουμε ως ακολούθως στοιχεία της εδώ Στατιστικής 
Υπηρεσίας αναφορικά με τον γενικό δείκτη βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα. 

Ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής στη Βόρεια Μακεδονία έκλεισε τον 
Δεκέμβριο του 2021 με αύξηση της τάξης του 17% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 
προηγουμένου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Η ανοδική 
πορεία του γενικού δείκτη είναι αποτέλεσμα της αύξησης των δεικτών παραγωγής 
μεταποιητικών βιομηχανιών, μεταξύ των οποίων των τροφίμων και αποδίδεται αφενός στις 
μεταπανδημικές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και αφετέρου στη σταδιακή αύξηση 
των τιμών της ενέργειας. Σημειώνεται δε, ότι η τάση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τις περαιτέρω 
επιπτώσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ενδεικτικά, ωστόσο, αναφέρεται ότι 
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μόνο στο πρώτο δίμηνο του 2022, σε σχέση με το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του περασμένου έτους η αύξηση των τιμών παραγώγου 
συνολικά ανέρχεται σε 14,2%.  

 

  



Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια  
                    ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ  ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

             

Σελίδα 15 από 63 
 

Δείκτες Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, 2018-2021 
(έτος βάσης 2015=100) 

  

 2018 2019 2020 
 

2021 
ΣΥΝΟΛΟ 102,5 104,6 105,3 117 

Καταναλωτικά Αγαθά 104,3 106,3 108,2 111 

Μεταποιημένα Προϊόντα Τροφίμων 99,9 101,3 104 108,2 
 
Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία-μορφοποίηση Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 
 

Β.4 Μέθοδοι - βαθμός κάθετης ολοκλήρωσης στον κλάδο  

Υπάρχουν δύο τύποι κάθετης ενσωμάτωσης: οι μικροί γαλακτοπαραγωγοί τείνουν να 
παραδίδουν το γάλα στα μίνι γαλακτοκομεία, ενώ οι μεγάλοι γαλακτοπαραγωγοί παραδίδουν 
το γάλα στα μεγάλα γαλακτοκομεία. Η επιλογή του μεταποιητή για τους μικρούς 
γαλακτοπαραγωγούς βασίζεται ως επί το πλείστον στο κόστος συναλλαγής. Σε πολλές 
περιπτώσεις υπάρχουν συμβάσεις παράδοσης, ιδίως μεταξύ των μεγάλων γεωργών και 
μεταποιητών, αλλά οι συμβάσεις αυτές δεν είναι πολύ αυστηρές. Επιπλέον, τα δύο μέρη έχουν 
περιορισμένες δυνατότητες καταγγελίας σε περίπτωση που δεν τηρείται η σύμβαση. Σπάνια 
κάποιος από τους συμβαλλόμενους ακολουθεί τη δικαστική οδό σε περίπτωση μη τήρησης 
του συμβολαίου. Το είδος της κάθετης ενσωμάτωσης εξαρτάται μάλλον από την καλή ή κακή 
επιλογή συνεργάτη-εταίρου.  

Λόγω της χαμηλής ποιότητας του γάλακτος, οι μικροκαλλιεργητές δεν μπορούν να 
παραδώσουν σε μεγάλο μεταποιητή, καθώς η τιμή του γάλακτος διαφοροποιείται ανάλογα με 
την ποιότητά του. Οι μεγάλοι γαλακτοπαραγωγοί σπάνια προμηθεύουν μίνι γαλακτοκομεία, 
καθώς έτσι δεν αποζημιώνονται για τις επενδύσεις που στοχεύουν στην παραγωγή καλύτερης 
ποιότητας γάλακτος. 

Οι μικροί γαλακτοπαραγωγοί, λόγω του μικρού όγκου γάλακτος, δεν δύνανται να 
επενδύσουν σε παραγωγικά μέσα για τη βελτίωση της ποιότητας γάλακτος. Στις μικρές 
εκμεταλλεύσεις, ο όγκος της καθημερινής παραγωγής γάλακτος είναι αρκετά μικρός για να 
καλύψει έξοδα συστήματος ψύξης, συντήρησης μικρής ποσότητας γάλακτος στο αγρόκτημα 
και συλλογής του. Επιπλέον, η συλλογή γάλακτος προϋποθέτει καλή οδική πρόσβαση για τα 
φορτηγά μεταφοράς γάλακτος, γεγονός που αποτελεί πρόβλημα μεταξύ των μικρών 
παραγωγών νωπού γάλακτος. Σε προαναφερθείσες δυσκολίες προστίθεται η πολιτική των 
πιστώσεων. Οι γαλακτοπαραγωγοί συχνά πληρώνονται για το γάλα με κάποια καθυστέρηση, 
καθώς οι ίδιοι παρέχουν πιστώσεις στον μεταποιητή. Το γεγονός αυτό δεσμεύει τους μικρούς 
γαλακτοπαραγωγούς στη συνεργασία με συγκεκριμένο μεταποιητή, καθώς μόνον έτσι 
διασφαλίζεται κάπως η τελική αποπληρωμή τους. Ως εκ τούτου, οι επενδύσεις γίνονται 
μικρότερες με αυτή την εξέλιξη να ισχύει και για τους μικρούς και για τους μεγάλους 
γαλακτοπαραγωγούς.  

Άλλοι παράγοντες που επιβαρύνουν την επενδυτική ανάπτυξη των μικρών 
γαλακτοπαραγωγών εντοπίζονται στη δυσκολία αναζήτησης δυνητικών εταίρων-μεταποιητών, 
λόγω της περιορισμένης διάχυσης της σχετικής πληροφόρησης στην αγορά, την περιορισμένη 
πρόσβασή τους στην τεχνογνωσία καινοτόμων προϊόντων και εναλλακτικών, πέραν των 
παραδοσιακών, μεθόδων παραγωγής. Επίσης, ο τόπος εγκατάστασης των εκμεταλλεύσεων 
επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη συνεργασιών, καθώς οι μικροί γαλακτοπαραγωγοί έχουν 
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τη φάρμα τους σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχουν άλλοι αγοραστές και η μεταφορά δημιουργεί 
πρόβλημα, ειδικά στο βαθμό που οι μικροί ιδιοκτήτες δεν διαθέτουν εξοπλισμό ψύξης.  

Ανάλογη βέβαια είναι η ανάπτυξη συνεργασιών και για τους μεγαλύτερους 
γαλακτοπαραγωγούς. Αν και έχουν προβεί σε μεγαλύτερες επενδύσεις στις εκμεταλλεύσεις 
τους (αριθμός ζώων, εξοπλισμός αρμέγματος, δεξαμενή ψύξης κ.λ.π.), υποχρεώνονται στην 
αποκλειστική ενασχόληση με τη γαλακτοκομική βιομηχανία, προκειμένου να αποδώσει η 
επένδυσή τους, αλλά αναζητούν μεγάλης κλίμακας εταίρους. Για να επιτύχουν, αν μη τι άλλο, 
ικανοποιητική απόδοση στο επενδεδυμένο κεφάλαιο, οι μεγάλοι γαλακτοπαραγωγοί πρέπει 
να διαθέσουν το γάλα σε υψηλότερη τιμή. 

  

Β.5 Προοπτικές στην εξέλιξη της παραγωγής 

Ο τομέας των γαλακτοκομικών στη Βόρεια Μακεδονία αποτελείται από πολλούς 
αγρότες που εκτρέφουν ζώα για παραγωγή γάλακτος και κρέατος. Υπάρχουν επίσης αγρότες 
που ειδικεύονται σε παραγωγικές αγελάδες αρμέγματος. Η εξειδίκευση σημαίνει επενδύσεις 
σε σύγχρονο εξοπλισμό παραγωγής και εγκαταστάσεις που συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
ποιότητας και ασφάλειας. Αυτοί οι γαλακτοπαραγωγοί επενδύουν σε εξοπλισμό αρμέγματος, 
βελτιωμένη στέγαση, εξοπλισμό αποθήκευσης γάλακτος, παρασκευάσματα ζωοτροφών, 
εκτροφή ζώων κ.λ.π. Για την γαλακτοκομική κτηνοτροφία μικρής κλίμακας το κόστος συλλογής 
γάλακτος και διατήρησης ψυκτικού εξοπλισμού (καταψύκτες γάλακτος) είναι υψηλό. Οι μικρές 
οικογενειακές εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται από μικρά αποθέματα ζωοτροφών για τη 
χειμερινή διατροφή, το οποίο έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εποχιακή παραγωγή γάλακτος. 

Η χαμηλή ποιότητα του γάλακτος είναι το αποτέλεσμα έλλειψης γνώσης και 
προσανατολισμού για τη διατήρηση της ποιότητας της ασφάλειας του γάλακτος, αλλά και την 
ανάγκη εναρμόνισης της νομοθεσίας στον τομέα αυτό. Η ζωική παραγωγή στις μικρές, 
μεμονωμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται από χαμηλό βαθμό εκσυγχρονισμού 
και χαμηλές προδιαγραφές όσον αφορά στην υγιεινή. Η συλλογή του γάλακτος οργανώνεται 
με διάφορους τρόπους: από τα γαλακτοκομεία που συλλέγουν το γάλα από τις «μεγαλύτερες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις», τα γαλακτοκομεία που διαθέτουν κέντρα συλλογής γάλακτος με 
δεξαμενές ψύξης γάλακτος (λακτοκαταψύκτες) και μεμονωμένους αγρότες που παραδίδουν το 
γάλα άμεσα στα γαλακτοκομεία. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί προβλήματα για τους 
επενδυτές στον γαλακτοκομικό τομέα όσον αφορά στην αναβάθμιση της ποιότητας του 
γάλακτος και, επίσης, λόγω του υψηλού κόστους συναλλαγών της συλλογής γάλακτος. 

Επιπλέον, οι διακυμάνσεις της ποιότητας του νωπού γάλακτος προκαλούν περαιτέρω 
προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής του γάλακτος και 
προκαλούν ασυνέπεια στην ποιότητα και τη γεύση του προϊόντος. Έτσι, η ανάγκη πρόσθετων 
επενδύσεων σε αγροτικά μηχανήματα, όπως του αρμέγματος και ο εξοπλισμός ψύξης, και στα 
πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων θεωρούνται σημαντικές για την ανάπτυξη του 
γαλακτοκομικού τομέα. Οι υψηλές τιμές των εισροών και ιδιαίτερα οι δαπανηρές ζωοτροφές 
προκαλούν επίσης προβλήματα στην παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος. Η αγορά 
ζωοτροφών τείνει να αυξήσει το κόστος παραγωγής καθιστώντας το μη κερδοφόρο. Πολλές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζουν χαμηλή παραγωγή γάλακτος, η οποία ακολουθείται 
από υψηλού κόστους και χαμηλής αποδοτικότητας παραγωγής. Η χαμηλή παραγωγικότητα, 
με τη σειρά της, οδηγεί σε ανεπαρκή ανάπτυξη νέων προϊόντων.  

Η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων είναι αρκετά χαμηλή και δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της γαλακτοκομικής 
βιομηχανίας είναι το χαμηλό κόστος εργασίας και το χαμηλό κόστος εισροών (γάλα). Από την 
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άλλη πλευρά, υπάρχει χέρσο έδαφος για ανάπτυξη και επενδύσεις στον τομέα, κυρίως στη 
χρήση σύγχρονου εξοπλισμού, μεταφορά τεχνογνωσίας και κατάρτιση προσωπικού, στη 
διασφάλιση υψηλής ποιότητας ζωοτροφών και καλής διαβίωσης των ζώων, αλλά και εν γένει 
στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής.  

Στους ως άνω τομείς υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών με ελληνικές 
επιχειρήσεις που διαθέτουν την τεχνογνωσία, είτε με την δημιουργία κοινών επενδύσεων ή την 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επίσης, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά 
προγράμματα και πηγές χρηματοδότησης. Στα μέτρα της βιομηχανίας γαλακτοκομικών 
προϊόντων μπορεί να περιλαμβάνεται η ανάπτυξη συστήματος πληρωμών για την ποιότητα 
του γάλακτος, η εκτεταμένη κατάρτιση στον τομέα της εμπορίας, της διαχείρισης, της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και των πιστωτικών συστημάτων για τους μικρούς γεωργούς.  

 

Γ. ΖΗΤΗΣΗ 
 
Γ.1 Μέγεθος αγοράς/ τμήματα αγοράς  
 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, σε βάθος πενταετίας, 
σημειώθηκε αύξηση 8,6% στη γενική κατηγορία των «τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών», 
το οποίο καταδεικνύει αφενός τη σταθερή άνοδο στην κατανάλωση προϊόντων της 
κατηγορίας, αφετέρου (από το 2020) την ενσωμάτωση στις τιμές αυξήσεων που απορρέουν 
από τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και την μεγάλη αύξηση των τιμών ενέργειας. 

 

Δείκτης Τιμών καταναλωτή, 2017-2021 
(προηγούμενο έτος βάσης =100) 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 Μεταβολή 

2017-2021 
Τρόφιμα και μη 
αλκοολούχα ποτά 

100,3 100,8 101,6 102,4 103,1 8,6% 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 
Βάσει πρόσφατων στοιχείων, ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον Mάρτιο του 2022, σε 

σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ήταν 102,2, ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου έτους ανήλθε σε 108,65. Ο δείκτης τιμών λιανικής τον Μάρτιο του 2022, σε 
σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα ήταν 101.5. Μεταξύ άλλων, σημαντική αύξηση κατά 7,3% 
σημειώθηκε στο γάλα, 6% στα αυγά ενώ κατά 0,2% αυξήθηκαν τα προϊόντα της κατηγορίας 
τυρί και τυρόπηγμα. 
 

Ποσότητες προϊόντων για προσωπική κατανάλωση,  
ανά νοικοκυριό, ανά προϊόν, κατά έτος, 2011-2020 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

Μέσος όρος κατανάλωσης / οικογένεια 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Φρέσκο Γάλα 
(σε λίτρα) 74,4 65,8 54,7 44,8 48,2 43,8 28 23,9 40,2 11,6 
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Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία/ Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων  

 

Σύμφωνα με στοιχεία της εδώ Στατιστικής Υπηρεσίας, όπως προκύπτει από τον 
παραπάνω πίνακα, την τελευταία δεκαετία οι καταναλωτές στη Βόρεια Μακεδονία μείωσαν 
ραγδαία την κατανάλωση του φρέσκου γάλακτος και αύξησαν την κατανάλωση του 
παστεριωμένου, (συνήθως μεγαλύτερης διάρκειας). Σε ετήσια βάση η κάθε οικογένεια 
καταναλώνει περίπου 120 λίτρα γάλα. 

 

Αποστειρωμένο 
γάλα (σε λίτρα) 63,8 68,8 81,7 82,8 89,4 89 97,7 101,1 102,8 104,9 

Γιαούρτι (σε 
λίτρα) 

52,1 49,6 45,8 44,9 54,9 50,5 51 47,3 44,2 53,3 

Ξινό γάλα (σε 
κιλά) 

18,3 17,5 15,6 18,6 18,8 18,2 17,7 17,7 17,6 21,1 

Ξινή κρέμα 
γάλακτος 
(pavlaka) (σε 
κιλά) 

3,3 4,5 5 4 6,3 5,4 5,8 6 6,6 8 

Φρέσκο 
γιαούρτι (σε 
κιλά) 

0,8 1 0,9 0,6 1,2 1,1 0,7 1,2 1 0,9 

Γλυκιά κρέμα 
γάλακτος (σε 
κιλά) 

0,5 0,7 0,7 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,6 0,6 

Τυρί (σε κιλά) 27,6 27,2 27,6 24,7 27,1 24,6 21,9 23,7 26,7 25 

Τυρόγαλα (σε 
κιλά) 8 9 9,4 8,8 10,6 11,2 11,3 10,5 11,4 10,7 

Σκληρό κίτρινο 
τυρί (σε κιλά) 

0,9 2 2,6 2,3 1,6 2,1 4,3 4,9 5,7 5,3 

Κίτρινο τυρί 
(kashkaval) (σε 
κιλά) 

8,3 8,8 9 8,9 9,5 10,8 10,7 12,1 10,4 11,1 

Επεξεργασμένο 
τυρί (σε κιλά) 0,7 1 0,9 1,2 1,2 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 

Κρέμα 
γάλακτος (σε 
κιλά) 

0,7 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 1 

Γάλα σε σκόνη 
για μωρά (σε 
κιλά) 

0 0,2 0,5 0,1 0,2 0 0,2 0,5 0,1 0 

Αυγά (σε 
τεμάχια) 

666 672 624 632 654 667 646 675 724 693 

Βούτυρο (σε 
κιλά) 0,7 0,5 0,6 0,5 0,9 1,3 1,5 1,3 1,2 1,1 
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Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία/ Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων  

 

Η κατανάλωση του γιαουρτιού κινήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με μικρές 
αυξομειώσεις ανά έτος. Η κάθε οικογένεια καταναλώνει σε ετήσια βάση περίπου 45-55 κιλά 
γιαουρτιού, χωρίς να υπολογίζονται στις ποσότητες αυτές τα διάφορα υποπροϊόντα (ξινά 
γαλακτοκομικά προϊόντα).  

Ως προς την ετήσια κατανάλωση τυριού, μια οικογένεια στη Βόρεια Μακεδονία 
καταναλώνει περίπου 25 κιλά λευκό τυρί και περίπου 12-15 κιλά κίτρινο τυρί. Οι εγχώριοι 
καταναλωτές προτιμούν περισσότερο τα μαλακά τυριά και το τυρόγαλα σε σχέση με τα 
σκληρά τυριά.  

 

 
Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία/ Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων  
 

Στην τοπική κουζίνα το βούτυρο αποτελεί προϊόν, που χρησιμοποιείται ευρέως, 
μεταξύ άλλων λιπαντικών ουσιών, όπως ελαιόλαδο και άλλοι τύποι ελαίων. Οι εδώ 

Μέσος όρος κατανάλωσης / οικογένεια (2020)

Φρέσκο Γάλα (σε λίτρα) Αποστειρωμένο γάλα (σε λίτρα) Γιαούρτι (σε λίτρα)

Μέσος όρος κατανάλωσης / οικογένεια (2020)

Τυρί (σε κιλά) Ξινό γάλα (σε κιλά)

Κίτρινο τυρί (kashkaval) (σε κιλά) Τυρόγαλα (σε κιλά)

Ξινή κρέμα γάλακτος (pavlaka) (σε κιλά) Σκληρό κίτρινο τυρί (σε κιλά)

Άλλα
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καταναλωτές χρησιμοποιούν βούτυρο κυρίως στο πρωινό  γεύμα, καθώς και στην παραγωγή 
γλυκών. Η ετήσια κατανάλωση βουτύρου ανά οικογένεια τείνει να αυξάνεται την τελευταία 
δεκαετία και από 0,7 του κιλού το 2011 διαμορφώθηκε στο 1,1 κιλά το 2020. Σημαντική 
αύξηση σημειώνει η ξινή κρέμα γάλακτος (pavlaka) η οποία σε βάθος δεκαετίας έχει 
υπερδιπλασιάσει τη παρουσία της στα νοικοκυριά της χώρας (από 3,3 το 2011 σε 8 το 2020). 

 
Γ.2 Αγοραστική συμπεριφορά  
 

Το επίπεδο αγοραστικής δύναμης στη χώρα είναι χαμηλό, ιδιαίτερα σε σύγκριση με 
τις χώρες της Ε.Ε. (σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Βορείου Μακεδονίας, ο μέσος 
καθαρός μισθός ανέρχεται, σήμερα, στα 29.980 δηνάρια, περίπου 485 ευρώ) και, συνεπώς, 
το μέσο, διαθέσιμο προς κατανάλωση, εισόδημα είναι περιορισμένο. Ως αποτέλεσμα, η 
κατανάλωση είναι προσανατολισμένη κυρίως στα είδη πρώτης ανάγκης και επικεντρώνεται, 
ως επί το πλείστον, σε ανταγωνιστικά, χαμηλότερου κόστους προϊόντα και λιγότερο σε 
ποιοτικά προϊόντα υψηλότερης τιμής. Με εξαίρεση, ίσως, τις εορταστικές περιόδους, όπου οι 
καταναλωτές έχουν την τάση να επιλέγουν διαφοροποιημένα και premium προϊόντα. 

 Εκ των γαλακτοκομικών προϊόντων, το λευκό τυρί αποτελεί βασική καθημερινή τροφή 
για τους πολίτες της Βορείου Μακεδονίας και ο τρόπος ένταξής του στη διατροφή τους είναι 
σχεδόν ταυτόσημος με εκείνον των υπολοίπων Βαλκανικών χωρών και παράλληλος με τις 
διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, παραδοσιακά, η Βόρεια 
Μακεδονία και όλες οι χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, λόγω της σημαντικής παραγωγής 
γάλακτος στην περιοχή και με σκοπό τη διατήρησή του, παρασκευάζουν για οικιακή χρήση 
και καταναλώνουν τυρί εδώ και αιώνες. 

Η βασική διάκριση τυριών στην αγορά της Βορείου Μακεδονίας γίνεται μεταξύ 
"sirenje" (λευκών τυριών) και "kashkaval" (κίτρινων τυριών). Η διάκριση αυτή ομοιάζει με 
εκείνη που απαντάται σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος, με τον χαρακτηρισμό "τυρί" για τα 
λευκά και "κασέρι" για τα κίτρινα τυριά. Τα λευκά τυριά (sirenje) χρησιμοποιούνται κυρίως ως 
συνοδευτικά γευμάτων, σε σαλάτες (ιδίως στη σαλάτα Sopska, η σύσταση και η συχνότητα 
κατανάλωσης της οποίας είναι παρόμοιες με της χωριάτικης σαλάτας στην Ελλάδα), σε πίτες 
(ως κυρίως ή συνοδευτικό συστατικό), ως ορεκτικά (σαγανάκι, σχάρα), ως συνοδευτικά 
τοπικών ζυμαρικών (yufka) και σε πρόχειρα γεύματα. 

 Η γεύση τους είναι, συνήθως, αλμυρότερη από εκείνη της φέτας, λόγω της 
παραδοσιακής χρήσης αλατιού για τη διατήρησή τους στα οικιακά τυροκομεία, τα οποία δεν 
διέθεταν τα σύγχρονα μέσα και δυνατότητες συντήρησης, η υφή τους κυμαίνεται ανάλογα με 
το γάλα που χρησιμοποιείται και τη μέθοδο παρασκευής τους, και το χρώμα τους κυμαίνεται 
από λευκό έως υπόλευκο.  

 Τα λευκά τυριά εμφανίζονται στην αγορά σε διάφορους τύπους, ανάλογα με το γάλα 
που χρησιμοποιήθηκε κατά την παρασκευή τους, ήτοι: 

- Kravjo – αγελαδίσιο – καλύπτει περίπου το 50-60% της παραγωγής 
- Ovčo – πρόβειο 
- Kozjo – κατσικίσιο 
- Mešano – μεικτό (συνήθως 70% του γάλακτος από το οποίο παρασκευάζεται είναι 

γάλα αγελάδας) 
ή ανάλογα με τη γεωγραφική τους προέλευση, ήτοι:  

- Svetinikolsko (Ovčepolsko) (από την περιοχή Ovče Pole / Πεδιάδα των Προβάτων, και 
ιδιαίτερα την πόλη Sveti Nikole) 
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- Shar Planina (από την περιοχή της ομώνυμης οροσειράς στα βορειοδυτικά της χώρας)  
- Galičko (τυρί με υψηλότερα λιπαρά, από την περιοχή Galič δυτικά της χώρας)  
- Mavrovsko (από την περιοχή Mavrovo δυτικά της χώρας) κ.α. 

 

 Η φέτα, στην αντίληψη των καταναλωτών της Βορείου Μακεδονίας, συγκαταλέγεται, 
μεν, ως είδος, στα "sirenje", δηλ. τα λευκά τυριά, αλλά είναι όρος απόλυτα συνδεδεμένος με τη 
χώρα μας. Περιλαμβάνεται, μαζί με τα υπόλοιπα εισαγόμενα τυριά, στην κατηγορία 
delicatessen και ως εκ τούτου τοποθετείται στο αντίστοιχο τμήμα των καταστημάτων των 
αλυσίδων λιανικής πώλησης και όχι μαζί με τα εγχώρια. Εντούτοις, κυκλοφορούν στην αγορά 
υποκατάστατα «φέτας» αλλά και τύποι λευκού τυριού που παραπλανητικά φέρουν την 
ονομασία «φέτα» (σε διάφορες παραλλαγές).  
 
Γ.3 Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης  
 

Η αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων άλλαξε άρδην τα τελευταία χρόνια με τις 
επενδύσεις των τριών κολοσσών Danube Foods, Swedmilk (κατόπιν εξαγοράστηκε από την 
τουρκική SUTAS) και Dukat στη χώρα. Η εμφάνισή τους, και ιδιαίτερα ο ανταγωνισμός των 
δύο πρώτων για την επικράτηση στην αγορά γάλακτος, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
ζήτησής του, ώστε να σημειωθεί σημαντικότατη αύξηση στην τιμή του. Κατά την τρέχουσα 
πληθωριστική περίοδο οι τιμές του γάλακτος και των παραγώγων προϊόντων σημειώνουν σε 
γενικές γραμμές σημαντική αύξηση. Προκειμένου, ωστόσο, να μετριαστούν οι επιπτώσεις 
στους καταναλωτές η κυβέρνηση θέσπισε μέτρο ανώτατου επιτρεπόμενου περιθωρίου 
κέρδους για το γάλα το οποίο θα ισχύει τουλάχιστον ως και τον Σεπτέμβριο του 2022. 

Επίσης, η επιβολή μέτρων για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων από 
1.1.2009, ανέβασε το κόστος παραγωγής των λευκών τυριών για τα μικρά και οικιακά 
τυροκομεία, με αποτέλεσμα αυτά είτε να καταλήξουν να λειτουργούν με οριακό κέρδος, είτε να 
κλείσουν. Οι επιπτώσεις της πανδημίας, του πολέμου στην Ουκρανία και των συνεπαγόμενων 
ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων πιέζει ακόμη περισσότερο τις εναπομείναντες μικρές 
μονάδες παραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι, τους πρώτους μήνες του 2022 καταγράφεται 
αρκετά μεγάλο κύμα πώλησης ολόκληρων κοπαδιών γαλακτοφόρων ζώων που συνήθως 
αγοράζονται από γειτονικές χώρες. Παράλληλα, καταγράφεται αύξηση σφαγών 
γαλακτοφόρων ζώων καθώς η αξιοποίησή τους για παραγωγή γάλατος κρίνεται, ιδίως από τις 
μικρές επιχειρήσεις, ασύμφορη.  

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας επιβάλει την εναρμόνιση της 
νομοθεσίας της με το κοινοτικό κεκτημένο, όσον αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων, την 
οργάνωση των σχετικών ελεγκτικών μηχανισμών, βάσει ευρωπαϊκών προτύπων, ώστε η 
ποιότητα της παραγωγής τροφίμων της χώρας να φτάσει να είναι εφάμιλλη με εκείνη των 
κρατών μελών της Ε.Ε., αλλά και τον σταδιακό εκμηδενισμό των ποσοστώσεων και των 
δασμών των εισαγόμενων από την Ε.Ε. προϊόντων. 

Συνεπώς, με την αύξηση στις τιμές γάλακτος, λόγω της αυξημένης ζήτησης, το 
υψηλότερο κόστος λειτουργίας που συνεπάγονται οι νέες και οι επερχόμενες νομοθετικές 
ρυθμίσεις για την ποιότητα τροφίμων, και τη μείωση της προσφοράς λευκών τυριών στην 
αγορά από το κλείσιμο μικρών γαλακτοκομικών μονάδων, οι οποίες δεν θα μπορούν πλέον να 
αντεπεξέλθουν στα κόστη και στις υψηλές προδιαγραφές, είναι πιθανόν μελλοντικά η τιμή των 
τοπικά παραγόμενων λευκών τυριών να αυξηθεί, καθιστώντας μεταξύ άλλων και τη φέτα 
περισσότερο ανταγωνιστική. Κατά το 2022 άλλωστε παρατηρείται ακόμη μεγαλύτερη 
διείσδυση ελληνικών προϊόντων του γαλακτοκομικού τομέα στην εδώ αγορά (περισσότερες 
ελληνικές εταιρείες και περισσότεροι κωδικοί). 
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Δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
Δ.1 Ροές εμπορίου - εμπορικό ισοζύγιο κλάδου/προϊόντος 
 

Το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει ελλειμματικό για τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς η 
χώρα εισάγει σχεδόν διπλάσιες και τριπλάσιες ποσότητες προϊόντων του κλάδου σε σχέση με 
τις εξαγωγές, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε όρους αξίας με τετραπλάσιες σχεδόν 
εισαγωγές την τελευταία τριετία. (βλ. αναλυτικούς πίνακες στατιστικών στοιχείων στο 
Παράρτημα). 
 

 
Εξωτερικό εμπόριο Βορείου Μακεδονίας, σε ποσότητα και αξία προϊόντος HS 04  

Ιαν-Φεβ 2022, 2021, 2020 
 
 Ποσότητα σε kg Αξία σε ευρώ 
 εξαγωγές εισαγωγές εξαγωγές εισαγωγές 

2022M01-M02 
 

564.436 9.114.609 845.722 8.890.844 

2021 
 

7.201.137 58.825.883 7.075.203 65.438.488 

2020 
 

9.115.199 62.828.457 7.743.537 60.710.985 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 
Ειδικότερα, ως προς τις εισαγωγές προϊόντων της κατηγορίας HS04, τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται σταθερή αύξηση, τόσο σε όρους αξίας (π.χ. ετήσια μεταβολή 2021/2020, 
7,8%). Η αύξηση αυτή, τουλάχιστον τη διετία 2020-2021 δεν εξηγείται από την αύξηση των 
ποσοτήτων (άλλωστε το 2021 παρουσιάζεται μείωση) όσο από την αύξηση των τιμών των 
εισαγόμενων προϊόντων.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων στη Βόρεια 
Μακεδονία, το 2021, καλύπτει η κατηγορία των τυριών και συγκεκριμένα η υποκατηγορία 
«0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί», η οποία την τελευταία τριετία αντιπροσωπεύει 
σταθερά περί του 38% και πλέον των εισαγωγών της γενικής κατηγορίας HS04 (με αξία 
εισαγωγών 25,1 εκατ. ευρώ και ποσότητα 7,5 εκατ. kg περίπου το 2021). Ακολουθεί η 
υποκατηγορία «0401 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και 
δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά» με μερίδιο περί του 25-30% στην κατηγορία την 
τελευταία τριετία (με αξία εισαγωγών 16,3 εκατ. ευρώ και ποσότητα 35,1 εκατ. kg περίπου το 
2021). Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει άλλωστε ότι η αξία των τυροκομικών προϊόντων 
είναι σαφώς υψηλότερη του γάλακτος, εξ ου και οι διαφοροποιήσεις ως προς τους όρους 
αξίας και ποσοτήτων μεταξύ των υπό εξέταση προϊόντων [Βλ. αναλυτικά Παράρτημα Η.2, 
Πίνακες 1 και 2]. 

Αντίθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών γαλακτοκομικών της χώρας κατά το 
2021 (ως προς την αξία) προέρχεται από την υποκατηγορία του γάλακτος, «0401 Γάλα και 
κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα 
γλυκαντικά» (36% των συνολικών σε αξία εξαγωγών), με δεύτερη την υποκατηγορία «0406 
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί» (29,2% των συνολικών σε αξία εξαγωγών). 
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Η υποκατηγορία γάλακτος δασμολογικής κλάσης HS 0401 τα τελευταία χρόνια 
καταλαμβάνει σταθερά το μεγαλύτερο μερίδιο (σε αξία) στις εξαγωγές προϊόντων γάλακτος αν 
και την τελευταία διετία συρρικνώνεται έντονα (μείωση άνω του 50%). Αντίθετα, σε όρους 
αξίας αυξάνουσα δυναμική εμφανίζει η υποκατηγορία δασμολογικής κλάσης HS 0406 
(περίπου 40% αύξηση σε βάθος διετίας) [Βλ. αναλυτικά Παράρτημα Η.4, Πίνακες 11 και 12]. 

 
Δ.2 Ανάλυση εισαγωγών - εξαγωγών  
 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων της Βόρειας 
Μακεδονίας, το 2021, σημείωσαν οι υποκατηγορίες HS 0401, 0406 και 0403 με αντίστοιχη 
αξία περίπου 2,55 εκατ. ευρώ, 2,1 εκατ. ευρώ και 750 χιλ. ευρώ. Οι κύριες εισαγωγές του 
τομέα στη Βόρεια Μακεδονία το 2021 αφορούν τις ίδιες δασμολογικές κατηγορίες, με τη 
διαφορά ότι το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στην υποκατηγορία HS 0406 με μερίδιο 
38% και αξία περίπου 25,1 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν οι υποκατηγορίες HS 0401 με 25% 
μερίδιο και αξία περίπου 16,3 εκατ. ευρώ και η HS 0403 με μερίδιο 13% και περίπου 6 εκατ. 
ευρώ. 

Σημειώνεται ότι, οι εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων στις ανωτέρω 
υποκατηγορίες παρουσιάζουν μεικτές τάσεις την τελευταία διετία. Συγκεκριμένα, η κατηγορία 
HS 0401 εμφανίζει μείωση 10,2%, ωστόσο η υποκατηγορία των τυριών (HS 0406) εμφανίζει 
σημαντική αύξηση (39,7%). Αναφορικά με τις εξαγωγές γαλακτοκομικών της Βορείου 
Μακεδονίας, η υποκατηγορία HS 0401 σημείωσε το 2021 σημαντική μείωση κατά 27,5% σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος ενώ η υποκατηγορία των τυριών (HS 0406) εμφανίζει αύξηση 
(17,2%). 

 
Εισαγωγές-Εξαγωγές Βόρειας Μακεδονίας ανά 4ψήφιο κωδικό, προϊόντων HS0401, 
0403, 0406, σε αξία προϊόντος, 2020-2021 
 
 εξαγωγές εισαγωγές 
Δασμολογική 
κλάση HS  

2020 2021 
Μεταβολή 
2020-2021 2020 2021 

Μεταβολή 
2020-2021 

0401 3.519.308 2.550.059 -27,5% 18.181.386 16.332.079 -10,2% 
0403 863.956 754.078 -16% 6.036.701 8.438.156 39,7% 
0406 1.758.970 2.062.635 17,2% 22.092.198 25.109.243 13,6% 
Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 
Για αναλυτικότερα στοιχεία, βλ. Παράρτημα Η.2, Πίνακας 1 και Η.4, Πίνακας 11. 
 

Επίσης, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
(στοιχεία Ιουνίου 2022), την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022, το μεγαλύτερο ποσοστό 
εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων στη Βόρεια Μακεδονία καλύπτει η κατηγορία των 
τυριών και συγκεκριμένα η κατηγορία HS 0406 «Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί», με μερίδιο 
στη συνολική κατηγορία (HS 04) 44% (αξία 12,1 εκ. ευρώ περίπου). Η δεύτερη μεγαλύτερη 
κατηγορία είναι η HS 0401 «Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι 
συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά» με αξία περίπου 5,7 εκατ. ευρώ 
και μερίδιο 21% στη συνολική κατηγορία HS 04.  

 



Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια  
                    ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ  ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

             

Σελίδα 24 από 63 
 

Ως προς τις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων, η υποκατηγορία HS 0406 
αποτέλεσε την πιο σημαντική με μερίδιο 37% (1,1 εκ. ευρώ) και ακολούθησαν οι εξαγωγές της 
υποκατηγορίας HS 0401 (Γάλα και κρέμα γάλακτος, ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα 
και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά) με 17% μερίδιο στην γενική κατηγορία και αξία 
411 χιλ. ευρώ.  

 
 

Εισαγωγές-Εξαγωγές Βόρειας Μακεδονίας ανά 4ψήφιο και 6ψήφιο κωδικό προϊόντων 
HS04, σε αξία προϊόντος, 2021 

 

 

Εξαγωγές Εισαγωγές 
Αξία σε Ευρώ  Αξία σε Ευρώ  

04 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. 
Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα 
βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού 

7.075.203 
 

 65.438.488  

 Μερίδιο 4ψήφιου 
κωδικού σε HS04 

 Μερίδιο 4ψήφιου 
κωδικού σε HS 04 

0401 Γάλα και κρέμα γάλακτος 
(ανθόγαλα) που δεν είναι 
συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν 
ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά 

 

2.550.059 
 

36%  
16.332.079 30% 

 
Μερίδιο 6ψήφιου 

κωδικού σε  
HS 0401 

 
Μερίδιο 6ψήφιου 

κωδικού σε HS 
0401 

040110 Γάλα και κρέμα περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < = 1%, 
που δεν συγκεντρώνεται ούτε περιέχει 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 

102.945 4% 1.465.053 9% 

040120 Γάλα και κρέμα περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 1%, αλλά 
< = 6%, μη συμπυκνωμένο ή με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 

2.446.963 96% 14.151.796 86,6% 

040140 Γάλα και κρέμα περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 6%, αλλά 
< = 10%, μη συμπυκνωμένο ή με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 

17 0% 40.216 0.2% 

040150 Γάλα και κρέμα περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 10%, μη 
συμπυκνωμένο, χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

135 0% 675.013 4% 

 Μερίδιο 4ψήφιου 
κωδικού σε HS 04 

 Μερίδιο 4ψήφιου 
κωδικού σε HS 04 
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0402 Γάλα και κρέμα γάλακτος 
(ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 

369.117 5,2% 5.071.605 7,8% 

 
Μερίδιο 6ψήφιου 

κωδικού σε HS 
0402 

 
Μερίδιο 6ψήφιου 

κωδικού σε HS 
0402 

040210 Γάλα και κρέμα σε συμπαγείς 
μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες < = 1,5% 

326.545 88,5% 3.365.722 66,4% 

040221 Γάλα και κρέμα σε συμπαγείς 
μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες 1, 5%, χωρίς ζάχαρη 

42.504 11,5% 693.262 13,7% 

040229 Γάλα και κρέμα σε συμπαγείς 
μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ουσίες 1, 5%, ζαχαρούχα 

- - - - 

040291 Γάλα και κρέμα, συμπυκνωμένο 
αλλά χωρίς ζάχαρη (εκτός από 
συμπαγείς μορφές) 

- - 189.673 3,7% 

040299 Γάλα και κρέμα, συμπυκνωμένο 
και ζαχαρούχο (εκτός από συμπαγείς 
μορφές) 

68 0% 822.948 26,2% 

 Μερίδιο 4ψήφιου 
κωδικού σε H S04 

 Μερίδιο 4ψήφιου 
κωδικού σε H S04 

0403 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και 
πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και 
άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν 
υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί 
όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με 
προσθήκη φρούτων ή κακάου 

754.078 10,7% 8.438.156 12,9% 

 
Μερίδιο 6ψήφιου 

κωδικού σε HS 
0403 

 
Μερίδιο 6ψήφιου 

κωδικού σε HS 
0403 

040310 Γιαούρτι, έστω και 
αρωματισμένα ή με προσθήκη ζάχαρης 
ή άλλων γλυκαντικών, φρούτων, ξηρών 
καρπών ή κακάο 

541.546 71.8 % 4.383.683 52% 

040390 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα 
και κρέμα γάλακτος, κεφίρ και άλλο 
γάλα και κρέμα γάλακτος που έχει 
υποστεί ζύμωση ή οξίνιση, έστω και 
συμπυκνωμένο ή αρωματισμένο ή με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 

212.532
  28,2% 4.054.472 48% 
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 Μερίδιο 4ψήφιου 
κωδικού σε H S04 

 Μερίδιο 4ψήφιου 
κωδικού σε H S04 

0404 Ορός γάλακτος, έστω και 
συμπυκνωμένος ή με προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. 
Προϊόντα που αποτελούνται από 
φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω 
και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

156.029 2,2% 1.741.234 2,7% 

 

Μερίδιο 6ψήφιου 
κωδικού σε HS 

0404 

 
Μερίδιο 6ψήφιου 

κωδικού σε HS 
0404 

040410 Ορός γάλακτος και 
τροποποιημένος ορός γάλακτος, έστω 
και συμπυκνωμένο ή με προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

156.029 100% 1.499.696 86,1% 

040490 Προϊόντα που αποτελούνται 
από φυσικά συστατικά γάλακτος, έστω 
και ζαχαρούχα, που δεν 
κατονομάζονται αλλού 

- - 241.539 13,9% 

 Μερίδιο 4ψήφιου 
κωδικού σε H S04 

 Μερίδιο 4ψήφιου 
κωδικού σε H S04 

0405 Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες 
προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές 
λιπαρές ύλες για επάλειψη 

37.856  0,5% 4.828.568 7,4% 

 
Μερίδιο 6ψήφιου 

κωδικού σε HS 
0405 

 
Μερίδιο 6ψήφιου 

κωδικού σε HS 
0405 

040510 Βούτυρο (εκτός από 
αφυδατωμένο βούτυρο και ghee) 

37.847 99,9% 3.740.884 77,5% 

040520 Γαλακτοκομικά προϊόντα με 
περιεκτικότητα σε λιπαρά, κατά βάρος, 
από ~ 39% αλλά < 80% 

- - 708.188 14,7% 

040590 Λίπη και έλαια που 
προέρχονται από γάλα και 
αφυδατωμένο βούτυρο και γκι (εκτός 
από φυσικό βούτυρο, βούτυρο που έχει 
ανασυσταθεί και βούτυρο ορού 
γάλακτος) 

9 0,1% 379.496 7,8% 

 Μερίδιο 4ψήφιου 
κωδικού σε HS 04 

 Μερίδιο 4ψήφιου 
κωδικού σε HS 04 

0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 
2.062.635 29,1% 25.109.243 38,4% 

 Μερίδιο 6ψήφιου 
κωδικού σε HS 

 Μερίδιο 6ψήφιου 
κωδικού σε HS 
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0406 0406 

040610 Νωπό τυρί «μη ωριμασμένο ή 
χωρίς θεραπεία τυρί», με τυρί γάλακτος 
και τυρόγαλα 

    124.889
  6% 2.986.189 11,9% 

040620 Τυρί τριμμένο ή σε σκόνη 
- - 225.076 0,9% 

040630 Επεξεργασμένο τυρί, μη 
τριμμένο ή σε σκόνη 

1.635 0,1% 2.588.964 10,3% 

040640 Τυρί με γαλάζια φλέβα και 
άλλα τυριά που περιέχουν φλέβες που 
παράγονται από το «Penicillium 
roqueforti» 

27.980 1,4% 202.261 8% 

040690 Τυρί (εκτός από νωπό τυρί, τυρί 
γάλακτος, τυρόπηγμα, κατεργασμένες 
τυροκροκέτες, τυρί με μπλε χρώμα και 
άλλα τυριά που περιέχουν φλέβες που 
παράγονται από το «Penicillium 
roqueforti» και τυρί τριμμένο ή σε 
σκόνη) 

1.908.131 92,6% 19.106.753 68,9% 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 

Δ. 2.1 Εξωτερικό Εμπόριο της  χώρας/ Γεωγραφική κατανομή 
 

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η 
συνολική αξία των εισαγόμενων προϊόντων της δασμολογικής κλάσης HS 04 «Γάλα και 
προϊόντα γαλακτοκομίας, αυγά πτηνών, μέλι φυσικό, προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, 
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού» στη Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας το 2021 ανήλθε σε 65.438.488 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,8% σε σύγκριση 
με το προηγούμενο έτος.  

Το 2021, οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας στην ανωτέρω δασμολογική κλάση ήταν η Σερβία (με μερίδιο επί των συνολικών 
εισαγωγών της δασμολογικής κλάσης HS 04 26,5%), η Γερμανία (με μερίδιο 25,2%), η 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη (με μερίδιο 13,8%), η Σλοβενία (με μερίδιο 6,9%) και η Κροατία (με 
μερίδιο 5,5%) [βλ. Παράρτημα Η.2 Πίνακα 3]. Η Σερβία παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός 
εταίρος της Βόρειας Μακεδονίας σε βάθος τριετίας, ξεπερνώντας (από το 2019) την Γερμανία 
και εξάγοντας το 2021 γαλακτοκομικά προϊόντα κυρίως της κατηγορίας HS 0406 «Τυριά και 
πηγμένο γάλα και τυρί», με μερίδιο αγοράς στην υπό εξέταση κατηγορία 22,7% (σε όρους 
αξίας περίπου 5,7 εκ. ευρώ). Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στον όγκο των εξαγωγών της, 
καθώς η Σερβία εξήγε το 2021 2,1 εκ. kg της δασμολογικής κλάσης HS 0406 στη Βόρεια 
Μακεδονία, καταλαμβάνοντας το 28,8% της αγοράς [βλ. Παράρτημα Η.3 Πίνακα 10]. 
Παρατηρείται, ωστόσο, ότι η Σερβία αν και δεν παρουσιάζει εντυπωσιακές εξαγωγές σε μια 
συγκεκριμένη υποκατηγορία, ωστόσο, βρίσκεται σε υψηλές θέσεις σε όλες τις επιμέρους 
υποκατηγορίες με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει, ως προς το σύνολο, την πρώτη θέση 
εξαγωγέα προϊόντων δασμολογικής κλάσης HS 04. 

Συγκεκριμένα, στις επιμέρους κατηγορίες, σε όρους αξίας προϊόντος, οι 
σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Βορείου Μακεδονίας είναι οι ακόλουθοι: 
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- HS 0401 - η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με αξία προϊόντος 8.565.786 ευρώ και μερίδιο αγοράς στην 
κατηγορία 52% 

- HS 0402 - η Πολωνία, με αξία προϊόντος 1.268.347 ευρώ και μερίδιο αγοράς στην κατηγορία 25% 
- HS 0403 - η Σερβία, με αξία προϊόντος 3.984.345 ευρώ και μερίδιο αγοράς στην κατηγορία 47,2% 
- HS 0404 - η Πολωνία, με αξία προϊόντος 641.919 ευρώ και μερίδιο αγοράς στην κατηγορία 36,9% 
- HS 0405 - η Γερμανία, με αξία προϊόντος 2.506.934 ευρώ και μερίδιο αγοράς στην κατηγορία 51,9% 
- HS 0406 - η Γερμανία, με αξία προϊόντος 1.1372.040 ευρώ και μερίδιο αγοράς στην κατηγορία 

45,3%. 
 

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε όρους ποσοτήτων [Βλ. Παράρτημα Η.3, Πίνακες 5-10]. 
  

Το 2021, η Ελλάδα κατατάχθηκε στην 12η θέση (από 18η το 2018) μεταξύ των  
εμπορικών εταίρων που κατέγραψαν εισαγωγές προϊόντων της δασμολογικής κλάσης HS04 
στη Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 
με μερίδιο μόνον 1% επί των συνολικών εισαγωγών της Βορείου Μακεδονίας στην υπό 
εξέταση κατηγορία (HS 04) και αξία μόλις 660.144 ευρώ, σημειώνοντας όμως σημαντική 
αύξηση σχεδόν 54% σε σχέση με το 2020. Η αύξηση αυτή ακολουθεί τη γενικότερη αύξηση 
εξαγωγών της χώρας μας προς την Βόρεια Μακεδονία, ωστόσο, όπως είναι εμφανές, το 
μερίδιο αγοράς της χώρας μας στα γαλακτοκομικά προϊόντα παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό.  

Για αναλυτική καταγραφή των εισαγωγών της κατηγορίας HS 04 ανά χώρα στη 
Βόρεια Μακεδονία [βλ. Παράρτημα Η.2, Πίνακας 3]. 

Από την άλλη πλευρά, η αξία των εξαγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων της 
Βόρειας Μακεδονίας το 2021 ήταν 7.075.203 ευρώ, ή 8,7% λιγότερα από το 2020 (7.743.537 
ευρώ). Οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι είναι το Κόσσοβο, η Σερβία και η Ελλάδα, με αξία 
προϊόντος 4.512.910 ευρώ,  662.573 ευρώ και 401.083 ευρώ αντίστοιχα και μερίδιο αγοράς 
63.8%, 9.4% και 5.7%αντίστοιχα [βλ. Παράρτημα Η.4, Πίνακας 13]. Ανάλογη εικόνα 
παρατηρείται και στον όγκο των εξαγωγών της Βορείου Μακεδονίας στις ανωτέρω χώρες [βλ. 
Παράρτημα Η.4, Πίνακας 14]. 

Οι πιο δυναμικές υποκατηγορίες του τομέα ήταν οι δασμολογικές κλάσεις HS 0401 και 
0403. Ειδικότερα, η Βόρεια Μακεδονία εξάγει το μεγαλύτερο μέρος των γαλακτοκομικών 
προϊόντων  της κατηγορίας HS 0401,σε όρους αξίας, στο Κόσσοβο (το 90% των συνολικών 
εξαγωγών στη χώρα, με αξία 2.297.062 ευρώ) και της κατηγορίας HS 0403 στην Σερβία (το 
20,1%). 

Το 2021, η Ελλάδα ήταν ο 7ος σημαντικότερος προορισμός των εξαγωγών της Βορείου 
Μακεδονίας, ωστόσο, οι εν λόγω εξαγωγές της δασμολογικής κλάσης HS 04 παραμένουν 
σχετικά χαμηλές και συγκεκριμένα ανέρχονται στο 9,3% του μεριδίου αγοράς, με αξία 660.144 
ευρώ και αντίστοιχο όγκο προϊόντος (294.617kg). [βλ. Παράρτημα Η.4, Πίνακες 13-14] 
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Εξαγωγές Βορείου Μακεδονίας, δασμολογικής κλάσης HS 0401 και 0403, 2020-2021, 
σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι 
 

Δασμολογική 
κλάση HS 

Εξαγωγές Βόρειας Μακεδονίας 2020 2021 

Μερίδιο επί 
συνολικών 
εξαγωγών 
κατηγορίας 

(2021) 

0401 
Αλβανία 492.417 144.866 1,6% 
Σερβία  - 102.945 2,2% 

Κόσσοβο  2.859.759 2.297.062 90% 

0403 Σερβία 113.168 151.655 20,1% 
Κόσσοβο   750.788 598.715 79,4% 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, μορφοποίηση-επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 

Δ.2.2 Ανάλυση διμερούς εμπορίου με την Ελλάδα 
 

Το 2021, οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων της δασμολογικής κλάσης HS04 στη 
Βόρεια Μακεδονία, ανήλθαν στα 660.144 ευρώ (από 430.050 ευρώ το 2020), καταγράφοντας 
σημαντική αύξηση 54% σε σχέση με το 2020, ενώ σε όρους ποσοτήτων σημειώθηκε επίσης 
σημαντική αύξηση της τάξης του 49% (294.617 kg από 195.359 kg το 2017 το 2020). 

Στις επιμέρους κατηγορίες, σε όρους αξίας προϊόντος, οι ελληνικές εξαγωγές στη 
Βόρεια Μακεδονία διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: 

 HS 0401 - αξία προϊόντος 34.327 ευρώ, σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση 43% σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά συνεχίζοντας να καταλαμβάνει μερίδιο κάτω του 
0,1% στις εισαγωγές της Βορείου Μακεδονίας στη συγκεκριμένη κατηγορία. 

 HS 0402 - αξία προϊόντος 140.715 ευρώ, μερίδιο 2,8% στις εισαγωγές της Βορείου 
Μακεδονίας στη συγκεκριμένη κατηγορία (σημειώνεται ότι η Ελλάδα άρχισε να εξάγει 
αξιοσημείωτες ποσότητες σε αυτή την υποκατηγορία από το 2019). 

 HS 0403 - αξία προϊόντος 355.781 ευρώ, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 134,6% 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος αλλά καταλαμβάνοντας μερίδιο μόλις 4,2% στις 
εισαγωγές της Βορείου Μακεδονίας στη συγκεκριμένη κατηγορία. 

 HS 0404 - αξία προϊόντος 18.227 ευρώ, σημειώνοντας μικρή αύξηση 1% σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος και με χαμηλό μερίδιο 1,8% στις εισαγωγές της Βορείου 
Μακεδονίας στη συγκεκριμένη κατηγορία. 

 HS 0405 - αξία προϊόντος 12.091 ευρώ και μερίδιο μόλις 0,3% στις εισαγωγές της 
Βορείου Μακεδονίας στη συγκεκριμένη κατηγορία (σταθερά χαμηλές την τελευταία 
τετραετία). 

 HS 0406 - αξία προϊόντος 99.002 ευρώ, σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση 70,9% 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος αλλά με μερίδιο μόλις 0,4% στις εισαγωγές της 
Βορείου Μακεδονίας στη συγκεκριμένη κατηγορία. 

 

Ως εκ των άνω στοιχείων, οι δυναμικότερες κατηγορίες προϊόντων σε όρους αξίας 
είναι εκείνες των δασμολογικών κλάσεων HS 0403 (βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη 
κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν 
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καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή 
αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου) και HS 0402 (Γάλα και κρέμα γάλακτος 
(ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών), ενώ σε όρους 
μεριδίου στις εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων της Βορείου Μακεδονίας καλύτερη 
επίδοση καταγράφει η δασμολογική κλάση HS 0403 (ορός γάλακτος).  

 

Από άποψη ποσοτήτων, οι ελληνικές εξαγωγές στη Βόρεια Μακεδονία κινήθηκαν σε 
ανάλογα γενικώς επίπεδα [Βλ. Παράρτημα Η.3, Πίνακες 5-10]. 

Ως προς τις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων της Βορείου Μακεδονίας, το 2021 η 
χώρα εξήγε στην Ελλάδα 432.542 Kg προϊόντων δασμολογικής κλάσης HS 04, αξίας μόλις 
401.083 ευρώ, σημειώνοντας όμως αύξηση 57,4% σε σχέση με το 2020 [βλ. Παράρτημα Η.4, 
Πίνακες 13-14]. 

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 
εμπορικό ισοζύγιο με την Ελλάδα την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 στη δασμολογική 
κλάση HS 04 παρέμεινε πλεονασματικό για τη χώρα μας, με τις ελληνικές εξαγωγές στη 
Βόρεια Μακεδονία να ανέρχονται σε 251.095 ευρώ και τις εισαγωγές στην Ελλάδα από τη 
Βόρεια Μακεδονία μόλις στις 20.654 ευρώ. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών εξαγωγών σε όρους αξίας αφορούν την 
υποκατηγορία HS 0403 (βουτυρόγαλα) με 206.032 ευρώ, ενώ πιο περιορισμένες είναι οι 
ελληνικές εξαγωγές της υποκατηγορίας HS 0406 (τυρί) με 25.003 ευρώ. Ακολουθεί η 
υποκατηγορία HS 0401 (γάλα και κρέμα) με αξία 16.332 ευρώ.  

 
Ελληνικές εξαγωγές και εισαγωγές στη/από τη Βόρεια Μακεδονία, 

δασμολογικής κλάσης HS 04, HS 0401-0406,  
2021 (προκαταρκτικά στοιχεία) 

 

 Ελληνικές εξαγωγές Ελληνικές εισαγωγές 

 
Ποσότητα σε  

KG 
Αξία σε 
Ευρώ 

Μερίδιο 
4ψήφιου 

στην 
κατηγορία HS 

04 

Ποσότητα 
σε  KG 

Αξία σε 
Ευρώ 

04  Γάλα και προϊόντα 
γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι 
φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής 
προέλευσης, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 

294.617 660.144 432.542 401.083 

0401  Γάλα και κρέμα γάλακτος 
(ανθόγαλα) που δεν είναι 
συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν 
ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά 

40.758 34.327 5,2% - - 

0402  Γάλα και κρέμα γάλακτος 
(ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 

47.475 140.715 21,3% - - 
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0403  Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα 
και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ 
και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν 
καταστεί όξινα, έστω και 
συμπυκνωμένα ή με προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή 
αρωματισμένα ή με προσθήκη 
φρούτων ή κακάου 

179.237 355.781 53,9% - - 

0404  Ορός γάλακτος, έστω και 
συμπυκνωμένος ή με προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. 
Προϊόντα που αποτελούνται από 
φυσικά συστατικά του γάλακτος, 
έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 

4.510 18.227 2,76% - - 

0405  Βούτυρα και άλλες λιπαρές 
ουσίες προερχόμενες από το γάλα. 
Γαλακτικές λιπαρές ύλες για 
επάλειψη 

1.982 12.091 1,8% - - 

0406  Τυριά και πηγμένο γάλα για 
τυρί 

20.654 99.002 15% - - 

 
Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, μορφοποίηση-επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 
Δ.3 Δασμολογικό καθεστώς και μη δασμολογικά εμπόδια 
 

Οι εισαγωγικοί δασμοί στα γαλακτοκομικά προϊόντα κυμαίνονται μεταξύ 15%-30%, με 
επιπλέον επιβαρύνσεις στις εισαγωγές συγκεκριμένων κλάσεων.  

Ειδικότερα επιβάλλεται: 

 Δασμός 15% ή 20% ή 25%+0,05€/κιλό για ορισμένες κατηγορίες γάλακτος και 
κρέμας γάλακτος  

 Δασμός 10% για βούτυρο 
 Δασμός 10%-25% ανάλογα με κατηγορία γιαουρτιού 
 Δασμός 10% ή 25% ή 30%+0,62/κιλό ανάλογα με κατηγορία τυριού και πηγμένου 

γάλακτος για τυρί. 

Αναφορικά με τον Φόρο προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), γενικά τα τρόφιμα 
φορολογούνται με προτιμησιακό συντελεστή 5%. Για τις εισαγωγές στη Βόρεια Μακεδονία, ο 
ΦΠΑ αξιολογείται επί της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων συν τους τελωνειακούς 
δασμούς και τους φόρους κατανάλωσης. 

Ειδικότερα, οι επιβαρύνσεις για την εισαγωγή της φέτας και για το κεφαλοτύρι στη 
Βόρεια Μακεδονία είναι οι εξής: 

 Ποσόστωση / εισφορά εισαγωγής: 0,62 ευρώ/ κιλό 
 ΦΠΑ: 5% επί της τιμής. 
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Περισσότερες λεπτομέρειες, ως προς τους δασμούς στην Βόρεια Μακεδονία μπορείτε 
να ανασύρετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://customs.gov.mk/index.php/en/biznis-zaednica-mk-2/carinski-postapki. 
 

Τέλος, σημειώνεται ότι, δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής μη δασμολογικά εμπόδια 
στην εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων από την Ελλάδα. 

 

Ε. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
  
Ε.1 Δομή αγοράς – Δίκτυα Διανομής 
 

Στη Βόρεια Μακεδονία υπάρχουν αρκετά δίκτυα διανομής, αν και με μικρότερο βαθμό 
εξειδίκευσης απ’ ό,τι στα κράτη μέλη ΕΕ. Στο λιανικό εμπόριο υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 
εμπόρων και μικρά καταστήματα λιανικής πώλησης, καθώς και ορισμένες μεγάλες αλυσίδες 
σουπερμάρκετ και εμπορικά κέντρα. Επίσης, υπάρχει διαφοροποίηση στα δίκτυα διανομής, 
ανάλογα με τον κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν 
μεγάλοι εισαγωγείς – διανομείς, ενώ σε άλλες η εισαγωγή προϊόντων γίνεται, είτε μέσω 
μικρών ανεξάρτητων διανομέων, είτε απ’ ευθείας από την ενδιαφερόμενη εμπορική 
επιχείρηση. Σε γενικές γραμμές, η αγορά είναι ακόμη ανώριμη ως προς την υποστήριξη 
πωλήσεων, την εξυπηρέτηση των πελατών και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.  

 
Τα γαλακτοκομικά προϊόντα διοχετεύονται στην αγορά μέσω των ακόλουθων 

σχημάτων/ καναλιών διανομής: 
 Εισαγωγέας / χονδρέμπορος – διάθεση σε αλυσίδες λιανικής πώλησης, 

μικροκαταστήματα και εταιρείες catering. 
 Παραγωγός – Χονδρέμπορος – Λιανική και εταιρείες catering 
 Παραγωγός / χονδρέμπορος – Λιανική και εταιρείες catering 
 Παραγωγός (οικιακό τυροκομείο) – ανοικτή αγορά (παζάρι) και μικροκαταστήματα. 

 
Τα κανάλια διανομής όσον αφορά στη γνήσια φέτα είναι δύο: 

 Απ’ ευθείας εισαγωγή μικρών σχετικά ποσοτήτων (σε groupage με άλλα προϊόντα) 
από τις αλυσίδες λιανικής πώλησης. 

 Εισαγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων από εισαγωγείς-χονδρεμπόρους και στη συνέχεια 
διοχέτευση τους σε αλυσίδες λιανικής πώλησης. 
 
Στον παραγωγικό τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, η εγχώρια αγορά 

χαρακτηρίζεται από ευρεία διασπορά, με την ύπαρξη μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων κυρίως 
επιχειρήσεων (οι περισσότερες τοπικής εμβέλειας), καθώς και ορισμένων μεγάλων 
βιομηχανιών.  

Εκτός από τον παραγωγικό τομέα, ο κλάδος περιλαμβάνει εισαγωγικές εταιρείες, οι 
οποίες κατέχουν ανάλογη θέση στην εγχώρια αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. Στον 
εισαγωγικό τομέα εντάσσονται και αρκετές μικρότερου μεγέθους εταιρείες που 
πραγματοποιούν εισαγωγές στα εξεταζόμενα είδη. Επισημαίνεται ότι σημαντικό μέρος των 
εισαγωγών αφορούν προϊόντα που προορίζονται για επαγγελματική χρήση (επιχειρήσεις 
μαζικής εστίασης, catering), ενώ εισαγωγές πραγματοποιούν και αρκετές παραγωγικές 
εταιρείες, κυρίως μεγάλου μεγέθους, με σκοπό τον εμπλουτισμό της σειράς των προϊόντων 
τους.  
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Ε.2 Συνοπτική εικόνα δραστηριοποίησης εγχώριων/ ξένων επιχειρήσεων στην αγορά 
 

Το 2021, η μεγαλύτερη εγχώρια γαλακτοβιομηχανία στη Βόρεια Μακεδονία, η IMB 
Mlekara Bitola ad, κυριάρχησε στην κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων με σημαντικά 
αυξανόμενο μερίδιο αγοράς σε όρους αξίας, εν μέρει απορροφώντας μέρος του μεριδίου  της 
επωνυμίας Dukat που αποσύρθηκε πριν από λίγα χρόνια από την αγορά. 

Η Κροατική εταιρεία Vindija DD, στη δεύτερη θέση, υστερεί σε σχέση με την IMB 
Mlekara Bitola ad από άποψη μεριδίου αγοράς, αλλά ακολουθείται στενά από την εγχώρια 
εταιρεία Zdravje Radovo doo. Το μερίδιο αγοράς σε όρους αξίας της Vindija στα 
γαλακτοκομικά προϊόντα αυξήθηκε τα τελευταία έτη καθώς η εταιρεία βελτίωσε τη διανομή των 
σταθερών γαλακτοκομικών προϊόντων που πωλούνται με την επωνυμία Z Bregov. 

Η πλειονότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων που πωλούνται τοπικά είναι 
επωνυμίες που παρασκευάζονται στην Βόρεια Μακεδονία, ενώ τα υπόλοιπα είναι 
περιφερειακά εμπορικά σήματα από εταιρείες όπως Vindija dd, Imlek AD, Ljubljanske 
Mlekarne dd, και Niska Mlekara ad.  Ειδικότερα, στην κατηγορία των συσκευασμένων 
σκληρών και μαλακών τυριών, η IMB Mlekara Bitola ad κυριαρχεί εστιάζοντας τα τελευταία 
χρόνια στο Premium συσκευασμένο σκληρό τυρί. Μια άλλη γαλακτοκομική εταιρεία, στα νότια 
του Μοναστηρίου, η Ideal Sipka ad, συνεχίζει να καταγράφει καλές επιδόσεις κυρίως εξαιτίας 
της ποικιλία τυριών που διαθέτει. 

Αναφορικά με το γιαούρτι και τα ξινά γαλακτοκομικά προϊόντα, διακρίνεται η Κροατική 
εταιρεία Dukat dd, του διεθνούς ομίλου Lactalis καθώς και η IMB Mlekara Bitola ad χάρη στη 
βελτιωμένη διανομή επιτυγχάνοντας καλύτερη διείσδυση των επωνυμιών Bitolski Jogurt και 
BALANS +. Αυτά τα εμπορικά σήματα καλύπτουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς και οι 
εγχώριοι καταναλωτές τα αναγνωρίζουν για την καλή και σταθερή ποιότητά τους.  

Εκτός από την IMB Mlekara Bitola, υπάρχουν αρκετές μεγάλες εγχώριες 
γαλακτοκομικές εταιρείες που διεκδικούν σημαντικό μερίδιο του γιαουρτιού και των ξινών 
γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως η ανωτέρω εταιρεία, της οποίας το μερίδιο αυξήθηκε, και η 
Mlekara Bucen Kozjak Doo, η οποία έχει σταθερό μερίδιο αξίας, αλλά και σταθερή παρουσία 
και ισχυρή αναγνώριση και αφοσίωση στην επωνυμία. Όσον αφορά στα λοιπά 
γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το τυρί κρέμα, ξεχωρίζει η γερμανική εταιρεία Zott GmbH & Co 
KG και η IMB Mlekara Bitola ad. 

 
Ε.3 Παρουσία ελληνικών προϊόντων – μερίδιο αγοράς  
 

Στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης συναντάμε διαφορά 
γαλακτοκομικά προϊόντα ελληνικής προέλευσης και με την μεγαλύτερη ποικιλία ετικετών να 
διαθέτει η εταιρεία ελληνικών συμφερόντων “ΟΛΥΜΠΟΣ” και «ΚΡΙ-ΚΡΙ». Παρουσία 
καταγράφουν επίσης οι εταιρείες «ΚΟΛΙΟΣ», «ΕΡΙΦΙ», «ΡΟΔΟΠΗ» και «ΡΟΥΜΕΛΗ». 
Περιστασιακά εντοπίζονται γαλακτοκομικά προϊόντα και άλλων εταιρειών.  

Ως προς τη στατιστική ανάλυση των ελληνικών εισαγωγών γαλακτοκομικών 
προϊόντων στη Βόρεια Μακεδονία (κατηγορίες HS 0401-0406) σημειώνεται ότι το 2021, σε 
όρους αξίας, σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξης του 71,3 %, σε σχέση με το 2020, με 
αξία εξαγωγών 650.143 ευρώ το έναντι 379.432 ευρώ το 2020, με τη συνολική κατηγορία HS 
04 να παρουσιάζει επίσης σημαντική αύξηση 53,5% περίπου. Στις υπό εξέταση κατηγορίες, το 
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2021, τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε η κατηγορία HS 0403 (53,8%), ακολουθούμενη από 
την κατηγορία HS 0402 (21,3%) [βλ. Παράρτημα Η.3, Πίνακες 5-10 και κάτωθι πίνακα].  

Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες των γαλακτοκομικών προϊόντων HS 0401-0406 
καταλαμβάνουν το συντριπτικό μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών δασμολογικής κλάσης HS 04 
στη Βόρεια Μακεδονία, με ποσοστό 99,7% το 2021. 

Εν τούτοις, οι εξαγωγές της κατηγορίας HS 04 στις συνολικές ελληνικές εξαγωγές στη 
Βόρεια Μακεδονία είναι ιδιαίτερα μικρή, αφού τα εξαγόμενα στη Βόρεια Μακεδονία ελληνικά 
προϊόντα δασμολογικής κλάσης HS04 καταλαμβάνουν μόλις το 0,09% το 2021 (ακόμη 
χαμηλότερα τα προηγούμενα χρόνια) των συνολικών ελληνικών εξαγωγών στη χώρα (βλ. 
κάτωθι πίνακα). Αντίστοιχα, τα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα, στο σύνολό τους, 
καταλαμβάνουν αμελητέο μερίδιο στην αγορά της Βόρεια Μακεδονίας και μάλιστα 
εκπροσωπούν περίπου το 1% των συνολικών εισαγωγών της χώρας σε αυτή την κατηγορία.  

 

Ελληνικές εξαγωγές στη Βόρεια Μακεδονία, δασμολογικής κλάσης  
HS 04, HS 0401-0406, (2021,2020,2019) 

 

Δασμολογική 
κλάση HS 

2021 2020 2019 Μερίδιο 4ψήφιου κωδικού στις 
ελληνικές εξαγωγές δασμολογικής 

κλάσης HS 04 στη Βόρεια Μακεδονία αξία σε ευρώ 

04 660.144 430.050 255.641  

0401 34.327 27.343 22.546 5,1% 6,3% 8,8% 

0402 140.715 108.340 2.566 21,3% 25,2% 1% 

0403 355.781 151.664 94.099 53,8% 35,2% 36,8 

0404 18.227 17.905 36.168 2,8% 4,1% 14,1% 

0405 12.091 16.246 3.599 1,7% 3,7% 1,4% 

0406 99.002 57.934 66.226 15% 13,4% 25,9% 
Σύνολο ελληνικών 

εξαγωγών 
δασμολογικών 

κλάσεων HS 0401-
HS 0406, στη 

Βόρεια Μακεδονία  

650.143 379.432 204.914 99,7% 87,9% 88% 

 

Σύνολο εισαγωγών 
δασμολογικής 
κλάσης HS 04 

Βορείου 
Μακεδονίας  

65.438.488 60.710.985 62.324.543 
Μερίδιο ελληνικών εξαγωγών 

δασμολογικής κλάσης HS 04 στη 
Βόρεια Μακεδονία 

Ελληνικές 
εξαγωγές 

δασμολογικής 
κλάσης HS 04 στη 
Βόρεια Μακεδονία 

  

660.144 430.050 255.641 1% 0,7% 0,4% 
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Σύνολο ελληνικών 
εξαγωγών στη 

Βόρεια Μακεδονία 
737.303.000 451.714.000 683.713.000 Μερίδιο δασμολογικής κλάσης HS 04 

στις συνολικές ελληνικές εισαγωγές 

Ελληνικές 
εξαγωγές στη 

Βόρεια Μακεδονία, 
δασμολογικής 
κλάσης HS 04 

660.144 430.050 255.641 0,08% 0,09% 0,04% 

 

Σύνολο εισαγωγών 
Βορείου 

Μακεδονίας 
9.638.290.000 7.594.537.000 8.441.049.000 

Μερίδιο κατηγορίας HS 04 στις 
συνολικές εισαγωγές Βορείου 

Μακεδονίας 
Ελληνικές 

εξαγωγές στη 
Βόρεια Μακεδονία, 

δασμολογικής 
κλάσης HS 04 

660.144 430.050 255.641 0,006% 0,006% 0,003% 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, μορφοποίηση-επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 
 

 
Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, μορφοποίηση-επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 
 
Ε.4 Τιμές λιανικής πώλησης 
 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Μάρτιο 2022 οι τιμές 
λιανικής στη Βόρεια Μακεδονία αυξήθηκαν σε ετήσιους όρους κατά 9,6%. Σε μηνιαία βάση 
σύγκρισης, οι τιμές λιανικής της Βόρειας Μακεδονίας αυξήθηκαν 1,5% σε σχέση με τον 
Φεβρουάριο του 2022.  
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Ελληνικές Εξαγωγές στη Δασμολογική Κλάση 
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  Ετήσια μεταβολή (%) Μηνιαία μεταβολή (%) 

ΣΥΝΟΛΟ 9.6 1.5 

Αγροτικά προϊόντα  14.3 1.8 

Βιομηχανικά προϊόντα 10.9 2.0 

Μη εδώδιμα βιομηχανικά προϊόντα  11.9 2.0 

Προϊόντα διατροφής 10.8 2.0 

Εδώδιμα βιομηχανικά προϊόντα  9.5  2.1 

Ποτά-Αναψυκτικά 4.3 1.0 

Υπηρεσίες 7.1 0.8 

Αγαθά 11.2 2.0 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, μορφοποίηση-επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 

Ειδικότερα, οι τιμές λιανικής πώλησης των γαλακτοκομικών προϊόντων στη Βόρεια 
Μακεδονία παρουσιάζουν σημαντική αύξηση την τρέχουσα περίοδο αποτέλεσμα των 
προβλημάτων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και των έμμεσων αλλά ιδιαίτερα 
σημαντικών επιπτώσεων του πολέμου της Ουκρανίας. Επιπρόσθετα, σημειώνονται μεγάλες 
διαφοροποιήσεις στις τιμές της αγοράς, ανάλογα με το γάλα που χρησιμοποιήθηκε για την 
παρασκευή τους, τη συσκευασία τους, την εταιρεία παραγωγής, την προέλευσή τους (εγχώρια 
ή εισαγόμενα) και την, εν γένει, παρουσία και τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά.  

Ενδεικτικά, παραθέτουμε στο παράρτημα (βλ. Η.5) τιμές λιανικής σε βασικές 
κατηγορίες γαλακτοκομικών προϊόντων (υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή) και σε επιλεγμένες 
συσκευασίες, τις οποίες συλλέξαμε κατά τη διάρκεια έρευνας του Γραφείου ΟΕΥ σε μεγάλες 
αλυσίδες λιανικής πώλησης των Σκοπίων (ήτοι, VERO - ελληνικών συμφερόντων, 
RAMSTORE - τουρκικών συμφερόντων, ΤΙΝΕΧ και ΚΑΜ – τοπικών συμφερόντων). 

Γενικά, οι τιμές των λευκών τυριών (sirenje) που διατίθενται στην αγορά των Σκοπίων 
κυμαίνονται, στα εγχωρίως παραγόμενα, από €3,87 έως €6,88 /κιλό. Επίσης, στην αγορά της 
Βόρειας Μακεδονίας κυκλοφορούν λευκά τυριά από χώρες της Ε.Ε., ήτοι Γαλλία, Γερμανία και 
Δανία, τα περισσότερα εκ των οποίων σε συσκευασία Tetrapak. Οι τιμές των εισαγόμενων 
λευκών τυριών κυμαίνονται από €4,99 έως €6,05 /κιλό. Όσον αφορά τη «φέτα», οι τιμές 
κυμαίνονται από €5,5 έως €19,5 /κιλό. Δεδομένης της χαμηλής τιμής στην οποία διατίθενται 
στη Βόρεια Μακεδονία και της δημοφιλίας τους, η διάθεση των "sirenje" είναι ευρέως 
διαδομένη. Ο μέσος καταναλωτής στη Βόρεια Μακεδονία μπορεί να αγοράσει "sirenje" από 
ανοιχτές αγορές – όπου διατίθενται οικιακά παραγόμενα "sirenje" χύδην και τεμάχια "sirenje" 
από τυποποιημένες μεγάλες συσκευασίες, από σχεδόν όλα τα καταστήματα που πωλούν 
τρόφιμα και έχουν ψυγεία και φυσικά από όλες τις αλυσίδες λιανικές πώλησης. Σε 
αντιδιαστολή, η φέτα διατίθεται, λόγω της υψηλής της τιμής, μόνο από τα μεγαλύτερα 
καταστήματα των αλυσίδων λιανικής πώλησης που διαθέτουν υψηλότερη ποικιλία και 
μπορούν να περιλάβουν αυτό το προϊόν στην παλέτα των προσφερόμενων προϊόντων τους 
(κυρίως διατίθενται στις αλυσίδες VERO και TINEX).  
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Οι τιμές των κίτρινων τυριών διαμορφώνονται στα εγχώρια από €6,3 έως €13,27 /κιλό 
και στα εισαγόμενα από €6,72 έως €15,04 /κιλό (εξαιρουμένων premium κατηγοριών και 
συσκευασιών τύπου Reggiano όπου οι τιμές είναι υψηλότερες). 

Στην κατηγορία του γιαουρτιού (υπενθυμίζεται ότι εννοείται το γιαούρτι σε υγρή 
μορφή που καταναλώνουν οι πολίτες της χώρας), χωρίς πρόσθετα συστατικά (plain), οι τιμές 
κυμαίνονται για τα εγχώρια από €0,79 έως €1,31 /λίτρο και για τα εισαγόμενα από €1,08 έως 
€1,16 /λίτρο. 

Στην κατηγορία του γάλακτος, οι τιμές λιανικής στα εγχώρια διαμορφώνεται ως 
ακολούθως: φρέσκο γάλα από €1,03  έως €1,23 /λίτρο (αύξηση τιμής άνω του 70% σε σχέση 
με το 2018), παστεριωμένο από €0,77 έως €1,18/λίτρο και χαμηλών λιπαρών από €0,79 έως 
€1,41 / λίτρο. Στα εισαγόμενα, οι τιμές του παστεριωμένου γάλακτος κυμαίνονται από €1,02  
έως €1,88 /λίτρο, ενώ του γάλακτος χαμηλών λιπαρών από €0,89 έως €1,52 /λίτρο. 

Στην κατηγορία του βουτύρου, οι τιμές των εγχωρίως παραγόμενων κυμαίνονται από 
€1,53 (180 gr) έως €3,92 /μισό κιλό και €2,17/ 200 gr, ενώ των εισαγόμενων από €1,92 έως 
€3,33/ 200 gr. Τέλος, στην κατηγορία της μαργαρίνης, οι τιμές διαμορφώνονται στα εγχώρια 
προϊόντα από €0,48 έως €0,60 /250 gr και στα εισαγόμενα από €0,53 έως €2,41/ 250 gr. 

 
Ε.5 Δυναμική συνθηκών ανταγωνισμού  

 

Η είσοδος μιας νέας επιχείρησης στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων δεν 
θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη. Τα όποια εμπόδια υπάρχουν καθορίζονται ουσιαστικά από τον 
ανταγωνισμό. Για την επιτυχή εκκίνηση μιας νέας παραγωγικής εταιρείας απαιτούνται η 
προσεκτική επιλογή προμηθευτών της πρώτης ύλης που είναι το γάλα, η επένδυση σε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις και ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό αλλά και η τήρηση των 
κανόνων υγιεινής που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο. Όσον αφορά στον εισαγωγικό 
τομέα, μια νεοεισερχόμενη επιχείρηση πρέπει να ανταγωνιστεί κυρίως τα εγχωρίως 
παραγόμενα προϊόντα αλλά, ως ένα βαθμό και τα καθιερωμένα εισαγόμενα εμπορικά σήματα. 

Σαφώς, για οποιαδήποτε επιχείρηση απαιτούνται και υψηλές δαπάνες για προώθηση 
και οργάνωση του δικτύου διανομής. Χαμηλότερα ίσως εμπόδια αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις που εισάγουν γαλακτοκομικά προϊόντα κυρίως για επαγγελματική χρήση.  

Το μέγεθος των επιχειρήσεων που αγοράζουν και μεταπωλούν τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα επηρεάζει τη διαπραγματευτική τους δύναμη. Συνεπώς, τη μεγαλύτερη 
διαπραγματευτική δύναμη ως αγοραστές, έχουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η «δύναμη» των 
αλυσίδων σούπερ μάρκετ δεν πηγάζει μόνο από τις μεγάλες ποσότητες που προμηθεύονται, 
αλλά και από την δυνατότητά τους να συμβάλουν στην αναγνωρισιμότητα ενός προϊόντος.  

Νέες επωνυμίες συνεχίζουν να εισέρχονται στην τοπική αγορά 
(συμπεριλαμβανομένων ελληνικών εταιρειών) η οποία είναι μικρή αλλά ολοένα πιο 
απαιτητική, με τη ζήτηση για υψηλής ποιότητας μαλακά και ώριμα τυριά να αυξάνεται 
σταθερά. Οι παρασκευαστές, ακολουθώντας την τάση, εστίασαν στη δημιουργία μοναδικών 
συσκευασμένων τυριών με ευέλικτες συσκευασίες. Το συσκευασμένο σκληρό τυρί σε φέτες 
καθίσταται ολοένα και πιο δημοφιλές. 

Το τυρί στη Βόρεια Μακεδονία κυριαρχείται από εγχώριες μάρκες και τυροκομικές 
εταιρείες. Οι υπόλοιπες πωλήσεις είναι επωνυμίες τυριών που ανήκουν σε περιφερειακούς 
παραγωγούς γαλακτοκομικών και τυριών, καθώς και αρκετές γερμανικές, γαλλικές, 
ολλανδικές, δανικές και προσφάτως ελληνικές εταιρείες. 
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Το γιαούρτι και τα ξινά γαλακτοκομικά προϊόντα καταναλώνονται συχνά όλη την 
ημέρα, εξ ου και η ισχυρή ανάπτυξη και ο σημαντικός όγκος πωλήσεων. Τα εν λόγω προϊόντα 
αναμένεται να επωφεληθούν από την τάση των καταναλωτών για υγιεινή διατροφή, χαμηλή 
κατανάλωση λιπαρών και υδατανθράκων και αυξημένη κατανάλωση πρωτεϊνών, σιτηρών, 
ξηρών και φρέσκων φρούτων. 

Αρκετές εγχώριες εταιρείες έχουν εκτιμήσει την αυξανόμενη σημασία των τάσεων 
υγείας και ευεξίας, με νέα προϊόντα υγιεινού γιαουρτιού, αυξάνοντας έτσι τη μέση τιμή 
μονάδας γιαουρτιού και ξινών γαλακτοκομικών προϊόντων στην τοπική αγορά. 

Η ευέλικτη χρήση της κρέμας τυριού ως συνοδευτικό γεύματος και συστατικό 
μαγειρικής συμβάλλει στη σημαντική αύξηση του όγκου και της αξίας των πωλήσεων μεταξύ 
των λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων. Το τυρί-κρέμα στη Βόρεια Μακεδονία είναι πολύ 
προσιτό λόγω της χαμηλής τιμής μονάδας. Ως εκ τούτου, είναι πολύ δημοφιλές τόσο ως ένα 
γαλακτοκομικό προϊόν που μπορεί να καταναλωθεί μόνο του ή, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, χρησιμοποιείται ως συστατικό μαγειρέματος.  

Η εφαρμογή καινοτόμων ιδεών όσον αφορά τα συστατικά, τις γεύσεις, τους 
συνδυασμούς, τον σχεδιασμό και τη συσκευασία έχουν θετικό αντίκτυπο στα λοιπά 
γαλακτοκομικά προϊόντα στη Βόρεια Μακεδονία. Τα παγωμένα επιδόρπια γάλακτος και τα 
παγωμένα σνακ είναι από τα πιο δυναμικά της κατηγορίας.  

 

ΣΤ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   
 
ΣΤ.1 Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου  
 

Ο τομέας των τροφίμων στη Βόρεια Μακεδονία διέπεται από τον Νόμο για την 
ασφάλεια των προϊόντων (Law on food safety: http://fva.gov.mk/mk/zakon-bezbednost-
hranata). 

Σε γενικές γραμμές οι νομικές διατάξεις στην αγορά είναι σύμφωνες με το κεκτημένο 
της ΕΕ, αλλά απαιτείται ακόμη πρόοδος όσον αφορά την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της 
χώρας για την δημόσια και ιδιωτική αποθήκευση των γαλακτοκομικών προϊόντων. Σύμφωνα 
με την Ε.Ε., η χώρα είναι μέτρια προετοιμασμένη στον εν λόγω τομέα ενώ καθυστερήσεις 
διαπιστώνονται στην εφαρμογή των κανονισμών.  

Όσον αφορά στις διαδικασίες εισαγωγής, κατ' αρχάς, πριν προβεί στην πρώτη της 
πράξη εισαγωγής, η εδώ εισαγωγική εταιρεία οφείλει να προχωρήσει στην καταγραφή της ως 
εισαγωγέας γαλακτοκομικών προϊόντων στο Υπουργείο Γεωργίας με σκοπό τη διευκόλυνση 
της διαδικασίας των μετέπειτα εισαγωγών της. Κατόπιν, η εισαγωγική εταιρεία υποχρεούται 
να καταθέσει στο Υπουργείο Γεωργίας της Βόρειας Μακεδονίας για κάθε – συνήθως μηνιαία, 
λόγω των σύντομων ημερομηνιών λήξεων των προϊόντων – εισαγωγή γαλακτοκομικών στην 
οποία προτίθεται να προβεί, αίτηση η οποία θα δηλώνει, μεταξύ άλλων, τις ποσότητες που 
προτίθεται να εισάγει, την επωνυμία του εξαγωγέα και το τελωνείο εισαγωγής στη χώρα. Η 
έκδοση της έγκρισης εισαγωγής γίνεται, πλέον, σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα (3-5 
ημέρες).  

Κατά την εισαγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα 
που προβλέπονται για όλες τις εισαγωγές στη Βόρεια Μακεδονία (τιμολόγια, φορτωτικές κ.α.), 
το φορτίο πρέπει να συνοδεύεται από Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό, 
υπογεγραμμένο από Έλληνα κτηνίατρο, το οποίο θα βεβαιώνει ότι τα τυροκομικά που 
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περιγράφονται στην κατάσταση που είναι συνημμένη στο Πιστοποιητικό είναι κατάλληλα για 
δημόσια κατανάλωση.  

Το εν λόγω Πιστοποιητικό επικυρώνεται στα Τελωνεία της Βορείου Μακεδονίας από 
την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, αρμόδιοι υπάλληλοι της οποίας λαμβάνουν δείγμα από το 
φορτίο, το οποίο παραδίδεται στο Veterinary Institute (Κτηνιατρικό Ινστιτούτο της Βορείου 
Μακεδονίας) για ανάλυση και έγκριση της καταλληλότητάς του προς ανθρώπινη κατανάλωση. 

Εν τω μεταξύ, το φορτίο παραδίδεται στην εισαγωγική επιχείρηση – η οποία 
υποχρεούται να διατηρεί "ψυγείο συντήρησης των προϊόντων" – παρουσία κτηνιάτρου, ο 
οποίος πιστοποιεί ότι η εκφόρτωση έγινε στο συγκεκριμένο ψυγείο.  

Η πώληση του εν λόγω φορτίου επιτρέπεται μόνο κατόπιν λήψης της ανωτέρω 
έγκρισης από το Κτηνιατρικό Ινστιτούτο της Βορείου Μακεδονίας, η οποία ενίοτε παρουσιάζει 
καθυστερήσεις ασύμβατες με τη σύντομη ημερομηνία λήξης ορισμένων γαλακτοκομικών 
προϊόντων.  

 Στο προϊόν προς εισαγωγή επιβάλλεται να αναφέρονται τα στοιχεία του εξαγωγέα, 
του εισαγωγέα και τα συστατικά του προϊόντος στην τοπική γλώσσα. Συνήθως, οι εισαγωγείς 
παραθέτουν αυτά τα στοιχεία σε αυτοκόλλητο που επικολλάται πριν ή κατά την εισαγωγή. 

 

ΣΤ.2 Επιπτώσεις θεσμικού πλαισίου στον ανταγωνισμό 
 

Ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων ενισχύεται, όπως και άλλοι τομείς της 
αγροτικής οικονομίας, με κρατικές επιδοτήσεις, προς ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του. 
Τα τελευταία έτη σημειώνεται έλλειψη φρέσκου γάλακτος στη Βόρεια Μακεδονία. Οι 
γαλακτοκομικές εταιρείες, βασιζόμενες στις ποσότητες που προσφέρει η εγχώρια παραγωγή 
γάλακτος, αδυνατούν να εργαστούν εξαντλώντας την πλήρη δυναμικότητά τους. Η ζήτηση 
γάλακτος εμφανίζεται, λοιπόν, πολύ υψηλότερη από την προσφερόμενη εγχώρια ποσότητα. 
Επιπλέον, εκτός από την ανεπάρκεια στην ποσότητα της εγχώριας παραγωγής γάλακτος, 
έχουν παρατηρηθεί και παρεκκλίσεις ως προς την ποιότητα από τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές. Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίον το Υπουργείο Γεωργίας εκπόνησε νέα 
στρατηγική για την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής φρέσκου γάλακτος, βάσει της οποίας 
επήλθε πλήρης εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές στον συγκεκριμένο τομέα το 
2020.  

Σύμφωνα με το επίσημο κυβερνητικό πρόγραμμα για το 2022, η Κυβέρνηση σχεδιάζει 
συνέχιση της ετήσιας οικονομικής στήριξης στη γεωργία και την ύπαιθρο ύψους περίπου 200 
εκατ. ευρώ με στόχο τη δημιουργία συνθηκών για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Έμφαση δίνεται στην αύξηση της παραγωγής, στην υψηλότερη 
ποιότητα των προϊόντων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ασφάλεια των τροφίμων, 
στην υγεία και στην καλή διαβίωση των ζώων. Στόχος της Κυβέρνησης είναι η γεωργία να 
διασφαλίζει την εθνική βιωσιμότητα, την ανεξαρτησία και την πλήρη κάλυψη των 
επισιτιστικών αναγκών, ιδιαίτερα ενόψει της αναμενόμενης αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης 
και των τιμών των προϊόντων. 

Για τον λόγο αυτό, το τρέχον έτος θεσμοθετούνται άμεσα μέτρα στήριξης στη γεωργία 
με σημαντικότερα για τον γαλακτοκομικό τομέα τα εξής: 

 

 Ενοικίαση βοσκοτόπων με μακροχρόνια μίσθωση. 
 Παραχώρηση γεωργικής γης σε νέους αγρότες που 

εκμεταλλεύονται/διαχειρίζονται γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 
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 Παραχώρηση κρατικής γεωργικής γης σε κτηνοτρόφους. 
 Γεωργικές εκτάσεις έως 3 εκτάρια που θα διαχειρίζονται οι Δήμοι. 
 Απλοποίηση της διαδικασίας νομιμοποίησης των κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων. 
 Περιεκτική διαδικασία καθορισμού του μοντέλου πώλησης και μίσθωσης 

αγροτικής γης. 
 Έγκαιρη καταβολή άμεσης στήριξης στη γεωργία: 30% του ποσού ενίσχυσης 

30 ημέρες μετά την αίτηση και 70% στην εκκαθάριση. 
 Αύξηση της επιδότησης του «Πράσινου Πετρελαίου» έως και 100%. 
 Χορηγίες έως 20.000 ευρώ για νέους αγρότες. 
 Υποστήριξη για γυναίκες σε αγροτικές περιοχές με διπλό προϋπολογισμό το 

2022 (6.000 ευρώ ανά χρήστη), με τάση για σταθερή αύξηση της στήριξης 
έως το 2024. 

 Ίδρυση Ταμείου Παρέμβασης στο Πρόγραμμα Άμεσων Πληρωμών 
(προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2022). 

 Υποστήριξη για προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού και 
συσκευασίας. 

 Ταμείο Εγγύησης για πιστώσεις και χρηματοδότηση έργων για τη γεωργία και 
την αγροτική ανάπτυξη παράλληλα με την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 

 Υποστήριξη για την κατασκευή ψυγείων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας, 
κέντρων αγοράς-διανομής. 

 Υποστήριξη για την προμήθεια υψηλής ποιότητας γενεαλογικού γενετικού 
υλικού στην κτηνοτροφία. 

 Οικονομική υποστήριξη για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής υπό τον έλεγχο των 
χαρακτηριστικών παραγωγής. 

 Υποστήριξη 10.000 ευρώ για την ανάπτυξη πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές. 

 Επιδότηση μισθού (περίπου 50 ευρώ) νεοαπασχολούμενου στον τομέα με 
ηλικία κάτω των 25 ετών. 

Παράλληλα σχεδιάζονται νέες κεφαλαιουχικές επενδύσεις σε υποδομές βοσκοτόπων,  
βελτίωση οδικών υποδομών για πρόσβαση σε αγροτική γη, δημιουργία συστήματος συλλογής 
υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης, που σχετίζεται με την ενέργεια, ολοκληρωμένο σύστημα 
ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας του νωπού γάλακτος. 

Η εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων και πρωτοβουλιών αναμένεται να ενισχύσει την 
δυναμικότητα του τομέα στη Βόρεια Μακεδονία, καθιστώντας τα εγχώρια προϊόντα πιο 
ανταγωνιστικά, σε σχέση με τα εισαγόμενα. 

 

ΣΤ.3 Ανάλυση SWOT  
 
 Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρατεθεί και αναλυθεί στην κλαδική μελέτη τα 
δυνατά και αδύναμα σημεία του γαλακτοκομικού τομέα στην Βόρεια Μακεδονία δύναται να 
συνοψισθούν επιγραμματικά, μέσω της χρήσης ανάλυσης SWOT στον παρακάτω πίνακα: 
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Πλεονεκτήματα 
 Μεγάλη σημασία γαλακτοκομικού 

κλάδου στην εγχώρια αγροτική 
παραγωγή  

 Υποστηρικτική αγροτική πολιτική 
 Νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια 

και ποιότητα τροφίμων 
 Μακρά παράδοση στην παραγωγή 

γάλακτος 
 Συγκριτικό πλεονέκτημα παραδοσιακών 

γαλακτοκομικών προϊόντων της χώρας 
 Τα μεγάλα γαλακτοκομεία έχουν 

δημιουργήσει καλές υποδομές συλλογής 
γάλακτος 

 Ευνοϊκό Περιβάλλον για προσέλκυση 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

Αδυναμίες 
 Ανεπαρκής δέσμευσης εφαρμογής νομικού 

πλαισίου 
 Χαμηλή παραγωγικότητα και εξειδίκευση 
 Ανεπαρκής γνώση αγροτών και κτηνοτρόφων για 

εξειδικευμένες, υψηλής παραγωγικότητας τεχνικές 
 Μικρή οργάνωση παραγωγής γάλακτος 
 Μη προηγμένες και καινοτόμες τεχνολογίες στη 

διαδικασία μεταποίησης  
 Χαμηλό επίπεδο κάθετης οργάνωσης εφοδιαστικής 

αλυσίδας 
 Αδιαφάνεια αγοράς 

Ευκαιρίες  
 Μικροπαραγωγοί ενδιαφέρονται για 

νέες τεχνικές στον τομέα 
 Ευνοϊκό φυσικό περιβάλλον για 

εφαρμογή ποιοτικών πλαισίων και 
προστασίας βιοποικιλότητας  

 Ισχυρή τάση για βελτίωση γενετικού 
υλικού 

 Νομοθεσία για μεγέθυνση μονάδων 
 Μηχανισμοί για πρόσβαση σε 

πιστώσεις 
 Σταθερή ζήτηση γαλακτοκομικών 

προϊόντων 
 

Απειλές  
 Μερική προσαρμογή της χώρας στις νόρμες 

της ΚΑΠ 
 Μικρή δέσμευση εφαρμογής συστήματος 

ελέγχου τιμών σύμφωνα με την ποιότητα του 
νωπού γάλακτος  

 Ανεπαρκής δομή και διαχείριση μονάδων 
 Μικρή χρήση διαθέσιμων, εθνικών και 

ευρωπαϊκών μηχανισμών αρωγής  
 Μικρή διαπραγματευτική θέση κτηνοτρόφων 
 Έλλειψη κατάλληλου εργατικού δυναμικού 

στην εφοδιαστική αλυσίδα  
 Εμπορικό έλλειμμα στον γαλακτοκομικό τομέα 

Πηγή: Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Βόρεια Μακεδονία 

 

 
Ζ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ζ.1 Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση –προσφορά. 

 Οι διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την 
προσφορά και ζήτηση του προϊόντος. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν βασικό είδος 
διατροφής των καταναλωτών της Βόρειας Μακεδονίας και ως εκ τούτου, η ζήτησή τους 
παρουσιάζει σχετικά χαμηλή ελαστικότητα ως προς την τιμή και το διαθέσιμο εισόδημα. Η 
στροφή των καταναλωτών σε υγιεινότερους τρόπους διατροφής, ακολουθώντας τη γενική 
παγκόσμια τάση, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και του διαθέσιμου εισοδήματος ενίσχυσαν 
τελευταία την συνολική κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων.  

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι την τρέχουσα χρονική περίοδο υψηλού πληθωρισμού και 
επομένως υψηλών τιμών ενέργειας και πρώτων υλών καθίστανται – από την πλευρά της 
προσφοράς - αρκετά προβληματική η συνέχιση της παραγωγικής αύξησης (δεδομένου ότι 
πολλές μικρομεσαίες μονάδες κλείνουν). Την ίδια στιγμή, η μετακύληση τους κόστους 
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παραγωγής στις τιμές του ραφιού, ανακόπτουν την αύξηση της ζήτησης, ειδικά τον 
ποιοτικότερων και επομένως πιο ακριβών, γαλακτοκομικών προϊόντων.     

Το γάλα (παστεριωμένο)  διατηρεί σταθερή θέση στο ράφι, με την υψηλότερη αύξηση 
τρέχουσας αξίας λιανικής, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης όγκου από τους λάτρεις της 
υγιεινής διατροφής, οι οποίοι προτιμούν να συνοδεύουν τα δημητριακά τους με γάλα που 
περιέχει λιγότερο λίπος. Το φρέσκο γάλα καταγράφει ελάχιστη παρουσία στο ράφι, ωστόσο 
και οι δύο κατηγορίες εμφανίζουν τους τελευταίους μήνες σημαντική αύξηση της τιμής τους 
(από 30-60% κατά μέσο όρο).  

Άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση-προσφορά αφορούν σε: 

 Βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος, όσον αφορά την περιεκτικότητα σε λιπαρές 
ουσίες και πρωτεΐνες. 

 

 Εξασφάλιση της προσφοράς νωπού γάλακτος μέσω της αύξησης της απόδοσης γάλακτος 
ανά αγελάδα μέσω προηγμένης στρατηγικής ζωοτροφών. 

 

 Ενίσχυση των γαλακτοκομείων στη σύγχρονη επιστημονική τεχνολογία επεξεργασίας των 
γαλακτοκομικών προϊόντων. 

 

 Ενίσχυση των γαλακτοκομείων για την επίτευξη των διεθνών υγειονομικών προτύπων, 
ISO certifications, HAASP και επεξεργασία λυμάτων. 

 

 Περιφερειακή πολιτική - οργάνωση των αγροτών, τόσο μικρών όσο και μεγάλων, 
αποτελεσματικότερη δομή διακυβέρνησης και υποστήριξη εξειδικευμένων αγορών. 
 

 Διευκόλυνση του τεχνικού και θεσμικού εκσυγχρονισμού για την αύξηση της 
παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας στον τομέα, υποστηρίζοντας τις σύγχρονες 
έρευνες και εξασφαλίζοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά, 
παρέχοντας πληροφορίες στους παραγωγούς και μεταποιητές σχετικά με την προσφορά, 
τη ζήτηση και τις τιμές, λαμβάνοντας υπόψη το εμπόριο του γάλακτος, ποσότητα 
γάλακτος, γη και άλλες γεωργικές εισροές. 

 

Ζ.2 Προοπτικές ελληνικών προϊόντων 

 

Οι εξαγωγείς τροφίμων θα πρέπει να επικεντρωθούν στη δημιουργία της 
επιχειρηματικής τους σχέσης με έναν αξιόπιστο εισαγωγέα και διανομέα, με πρόσβαση σε 
κατάλληλους διαύλους διανομής και πωλήσεων (βλ. Παράρτημα Η.6).  Η Κυβέρνηση της 
Βόρειας Μακεδονίας θεωρεί τη γεωργία στόχο για μελλοντικές επενδύσεις και ανάπτυξη ενώ 
όπως αναφέρθηκε μεγάλο μέρος της Προενταξιακής Βοήθειας της Ε.Ε. κατευθύνεται στον 
αγροτικό τομέα (περίπου 25%). Μέρος αυτής της βοήθειας αφορά τον εκσυγχρονισμό του 
εξοπλισμού και τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις μεταποίησης που μέχρι σήμερα αποτελούν 
βασικές αδυναμίες του γεωργικού τομέα. Συνεπώς, υπάρχει ακόμα «ανοικτό» πεδίο για 
περαιτέρω διείσδυση γαλακτοκομικών προϊόντων στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας.   

 Συγκεκριμένα, στον κλάδο των τυροκομικών προϊόντων, τα ελληνικά ιδιαίτερα κίτρινα 
τυριά (π.χ. γραβιέρα Κρήτης, κεφαλοτύρι) και η φέτα θα μπορούσαν να αυξήσουν το μερίδιό 
τους στην αγορά της Βορείου Μακεδονίας, αν και η τελική τιμή στον καταναλωτή εξακολουθεί 
να είναι καθοριστικής σημασίας. Στον κλάδο του γιαουρτιού, υπάρχουν, επίσης, αρκετά 
περιθώρια ανάπτυξης και είναι γεγονός πως οι ελληνικές εταιρείας κάνουν ολοένα και 
περισσότερο αισθητή την παρουσία τους. Το ελληνικό γιαούρτι ως επωνυμία άλλωστε 
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κερδίζει αναγνωρισιμότητα τα τελευταία χρόνια και αυτό ισχύει και για την αγορά της Βόρειας 
Μακεδονίας. Άλλωστε το γεγονός ότι πολίτες της χώρας συχνά επισκέπτονται την Ελλάδα για 
τουρισμό ή για εργασία, τους καθιστά περισσότερο εξοικειωμένους με τα ελληνικά προϊόντα, 
την ποιότητά τους και την διατροφική προστιθέμενη αξία τους.     

Είναι αλήθεια, ωστόσο, ότι οι καταναλωτές της Βορείου Μακεδονίας λειτουργούν, 
ακόμη ως ένα βαθμό, με βάση την παράδοση, δηλαδή αγοράζουν προϊόντα που ήδη 
γνωρίζουν χωρίς να έχουν διάθεση για γευστικούς πειραματισμούς, ιδιαίτερα αν δεν 
διαθέτουν το απαιτούμενο εισόδημα. Η τάση αυτή σταθερά αλλάζει και οι καταναλωτές 
αρχίζουν να αναζητούν υγιεινότερα και ποιοτικότερα προϊόντα.  Η τάση αυτή βρίσκεται βέβαια 
σε αρχικό στάδιο, κυρίως με την προσφορά ορισμένων προϊόντων χαμηλού λίπους, και δεν 
έχει προκαλέσει ακόμη σημαντικές αλλαγές στα τυριά, καθώς η αγορά της Βορείου 
Μακεδονίας εξακολουθεί να είναι προσανατολισμένη στο κόστος. Οι καταναλωτές στη Βόρεια 
Μακεδονία έχουν συνηθίσει τα λευκά τυριά να είναι φθηνά, καθημερινής χρήσης τρόφιμα, σε 
αντίθεση με τα κίτρινα τυριά τα οποία θεωρούνται ακριβότερα.  

Με την ανάπτυξη όμως της οικονομίας και του γεωργικού τομέα, και, συνεπώς, την 
αύξηση του βιοτικού επιπέδου, αναμένεται ότι το ενδιαφέρον των καταναλωτών θα 
μετατοπιστεί από τα ανώνυμα χαμηλού κόστους προϊόντα στην αναζήτηση συγκεκριμένων 
ποιοτικών εμπορικών σημάτων (brand recognition). Προς αυτή την κατεύθυνση προσδοκάται 
ότι θα συμβάλει εξ άλλου και η εκπαίδευση του καταναλωτή (consumer education) που 
βοηθάει στην επιλογή νέων γεύσεων, ιδίως για τα προϊόντα delicatessen, μεταξύ των οποίων 
και η φέτα. Στην ίδια κατεύθυνση συμβάλλει και η αυξημένη τουριστική κίνηση των κατοίκων 
της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ελλάδα. Οι επισκέπτες γνωρίζουν και γεύονται ελληνικά 
γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία σταδιακά επιλέγουν όταν τα βρουν διαθέσιμα στο ράφι των 
αγορών τους. 

 Κατανοητό είναι λοιπόν ότι στο βαθμό που οι Έλληνες εξαγωγείς τυριών 
αποφασίσουν να δραστηριοποιηθούν στη Βόρεια Μακεδονία, θα πρέπει να προβούν στις 
κατάλληλες ενέργειες για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων. Ενδεικτικά, σημειώνουμε 
τη δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων γευσιγνωσίας, είτε προβολής στο πλαίσιο άλλων 
εκδηλώσεων, π.χ. ελληνικής εβδομάδας ή γευσιγνωσίας άλλων προϊόντων, σε συνεννόηση με 
αλυσίδες λιανικής πώλησης (in-store promotion), ή επί τούτου προσφορά δειγμάτων τυριών 
στους πελάτες μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης. 

Σε κάθε περίπτωση το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας Σκοπιών θα μπορούσε να 
συνδράμει στην προσπάθεια προώθησης και προβολής των ελληνικών προϊόντων διατροφής 
στην τοπική αγορά, καθώς και στην προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων για την 
ανεύρεση εμπορικών εταιρών. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει στη διοργάνωση στοχευμένων 
δράσεων, κατόπιν αιτήματος ελληνικών επιχειρήσεων, είτε σε συνεργασία με επιμελητήρια και 
κλαδικούς φορείς. 

Τα τελευταία χρόνια το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας Σκοπιών έχει διοργανώσει 
επιτυχώς διαφορές τέτοιες δράσεις, περισσότερες πληροφορίες για τις οποίες μπορείτε να 
αρυσθείτε από τον ιστοποπο “AGORA” του Υπουργείου Εξωτερικών. 

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/office/859 
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΟΕΥ) 
ΣΚΟΠΙΑ 
ΤΗΛ.:+389 2 3129456, 3129458 
Ε-MAIL: ecocom-skopje@mfa.gr 
Ιστότοπος: 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/859 
 

Στελέχωση Γραφείου ΟΕΥ:  
 Αναστασία Ζωγράφου, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 
 Ευτυχία Ξυδιά, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 
 Βασίλης Γκατζάρας, Γραμματέας ΟΕΥ Α’  
 Aneta Ristovska, Επιτόπια συνεργάτης 
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Η. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Η.1 Κωδικοί και ονομασία προϊόντων Συνδυασμένης Ονοματολογίας (HS) στην 
κατηγορία HS 04 
 

ΚΩΔ. 
Σ.Ο. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

0401 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν 
ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά 

0402 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών 

0403 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και 
κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή 
με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη 
φρούτων ή κακάου 

0404 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω 
και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 

0405 Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές 
ύλες για επάλειψη 

0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 

0407 Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα 

0408 
Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα 
στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και 
με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

0409 Μέλι φυσικό 

0410 Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 

 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
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Η.2 Εισαγωγές Βόρειας Μακεδονίας ανά 4ψηφιο κωδικό, ανά χώρα σε αξία και 
ποσότητα προϊόντος HS 04 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  Εισαγωγές ανά 4ψήφιο κωδικό προϊόντων HS 04, σε αξία προϊόντος 
 

Κωδ. 
Σ.Ο. 

Αξία σε Ευρώ 
Μερίδιο 4ψηφιου 
κωδικού ανά έτος Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

0401 16.332.079 18.181.386 18.689.078 13.483.618 24,9% 29,9% 30% -10,2% -2,7% 38,6% 

0402 5.071.605 4.860.905 5.563.970 4.903.485 7,8% 12,7% 8,9% 4,3% 12,7% 13,5% 

0403 8.438.156 6.036.701 4.964.159 4.414.724 12,9% 9,9% 7,9% 39,7% 21,6% 12,4% 

0404 1.741.234 1.313.662 1.660.544 1.116.258 2,6% 2,2% 2,7% 32,5% -20,9% 48,7% 

0405 4.828.568 3.912.470 3.698.302 4.298.880 7,8% 6,4% 5,9% 23,4% 5,8% -14% 

0406 25.109.243 22.092.198 23.270.201 20.482.421 38,4% 36,4% 37,3% 13,6% -5,1% -13,6% 

0407 828.066 1.324.844 1.389.871 1.643.863 1,3% 2,2% 2,2% -37,5% -4,7% -14,5% 

0408 2.070.297 2.100.899 2.461.270 2.575.724 3,2% 3,4% 3,9% -1,5% -14,5% -4,5% 

0409 995.462 884.124 626.060 995.552 1,5% 1,4% 1% 87,5% 41,2% -37,1% 

0410 23.780 3.798 1.088 0 0,03% 0% 0% 37,4% 349% - 

ΣΥΝΟΛO 65.438.488 60.710.985 62.324.543 53.914.525       
 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :  Εισαγωγές ανά 4ψήφιο κωδικό προϊόντων HS 04, σε ποσότητα προϊόντος  
 

Κωδ. 
Σ.Ο. 

Ποσότητα σε Kg 
Μερίδιο 4ψηφιου 
κωδικού ανά έτος Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

0401 35.153.168 42.757.673 44.585.650 28.149.007 59,7% 68% 69,8% -17,8% -4,1% 58,4% 

0402 2.013.093 2.255.345 2.989.956 3.391.257 3,4% 3,6% 4,7% -10,7% -24,6% -11,8% 

0403 9.966.472 6.310.382 4.501.932 4.214.681 16,9% 10% 7% 57,9% 40,1% 6,8% 

0404 1.506.317 1.440.568 1.452.947 1.226.799 2,6% 2,3% 2,3% 4,6% -0,9% 18,4% 

0405 1.111.369 1.014.593 875.076 936.187 1,9% 1,6% 1,4% 9,5% 15,9% 15,9% 

0406 7.543.103 6.965.149 7.223.354 6.406.686 12,8% 11% 11,3% 8,3% -3,6% 12,7% 

0407 700.769 1.257.930 1.392.667 1.741.994 1,2% 2% 2,2% -44,3% -9,7% -20,1% 

0408 505.605 534.075 557.365 531.950 0,9% 0,8% 0,9% -5,3% -4,2% 4,7% 

0409 325.586 292.692 219.861 420.654 0,5% 0,5% 0,3% 11,2% 33,1% -47,8% 

0410 400 50 5 0 0% 0% 0% 800% 1000% - 

ΣΥΝΟΛO 58.825.883 62.828.457 63.798.813 47.019.215       
 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 :  Εισαγωγές ανά χώρα, σε αξία προϊόντος HS 04 
 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 

Χώρα 
Αξία σε Ευρώ Μερίδιο 4ψηφιου 

κωδικού ανά έτος 
Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Σερβία 
17.335.397 17.622.934 17.924.689 12.534.802 26.5% 29.0% 28.8% -2% -2% 43% 

Γερμανία 
16.486.120 13.803.562 16.227.933 15.037.014 25.2% 22.7% 26.0% 19% -15% 8% 

Βοσνία & 
Ερζεγοβίνη 9.054.086 9.023.597 8.798.333 7.727.115 13.8% 14.9% 14.1% 0% 3% 14% 

Σλοβενία 
4.521.303 4.055.668 4.083.735 4.057.017 6.9% 6.7% 6.6% 11% -1% 1% 

Κροατία 
3.626.176 3.455.379 3.343.329 3.128.842 5.5% 5.7% 5.4% 5% 3% 7% 

Πολωνία 
2.997.001 2.426.503 1.666.319 1.560.604 4.6% 4.0% 2.7% 24% 46% 7% 

Αυστρία 
1.743.840 1.303.354 1.097.358 1.351.823 2.7% 2.1% 1.8% 34% 19% -19% 

Τσεχία  
1.616.219 1.579.792 76.7202 1.214.302 2.5% 2.6% 1.2% 2% 106% -37% 

Γαλλία 
1.288.347 1.254.806 1.058.137 1.012.937 2.0% 2.1% 1.7% 3% 19% 4% 

Ιταλία 
1.203.613 1.087.206 1.639.864 1.704.495 1.8% 1.8% 2.6% 11% -34% -4% 

Σλοβακία  
835.194 1.121.360 1.422.190 470..574 1.3% 1.8% 2.3% -26% -21% 202% 

Ελλάδα 
660.144 430.050 255.641 212531 1% 0.7% 0.4% 54% 68% 20% 

Βουλγαρία 
626.514 489.791 877.897 778.763 1% 0.8% 1.4% 28% -44% 13% 

Ρουμανία 
542.193 587.241 523.355 210.904 0.8% 1.0% 0.8% -8% 12% 148% 

Ολλανδία  
419.570 946.584 541.225 527.539 0.6% 1.6% 0.9% -56% 75% 3% 

Μολδαβία 
415.304 216.807 136.200 518.250 0.6% 0.4% 0.2% 92% 59% -74% 

Τουρκία 
385.932 171.045 108.870 178.456 0.6% 0.3% 0.2% 126% 57% -39% 

Ουγγαρία 
367.197 291.193 338.307 400.134 0.6% 0.5% 0.5% 26% -14% -15% 

Αργεντινή 
286.946 40.080 192.190 350.668 0.4% 0.7% 0.3% -29% 111% -45% 

Λοιπές 
χώρες 

1.027.392 438.033 1.321.769 937.755 1,6% 0.7% 2.1% 135% -67% 41% 

ΣΥΝΟΛO 65.438.488 60 710 985 62 324 543 53 914 525       
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 :  Εισαγωγές ανά χώρα, σε ποσότητα προϊόντος HS 04 

Χώρα 
Ποσότητα σε Kg Μερίδιο 4ψηφιου 

κωδικού ανά έτος 
Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Σερβία 23.992.740 28.988.471 31.142.457 15.608.708 40.8% 46.3% 49.2% -17% -7% 100% 

Βοσνία & 
Ερζεγοβίνη  

16.598.329 16.315.683 15.643.155 14.079.923 28.2% 26.0% 24.7% 2% 4% 11% 

Γερμανία  
5.924.233 5.491.674 6.224.029 6.449.154 10.1% 8.8% 9.8% 8% -12% -3% 

Σλοβενία  3.782.431 3.794.858 3.381.858 3.503.110 6.4% 6.1% 5.3% 0% 12% -3% 

Κροατία 3.425.710 3.335.985 3.114.558 2.776.664 5.8% 5.3% 4.9% 3% 7% 12% 

Πολωνία 1.728.197 1.509.856 1.057.957 959.466 2.9% 2.4% 1.7% 14% 43% 10% 

Τσεχία 
688.950 805025 382.225 751.250 1.2% 1.3% 0.6% -14% 111% -49% 

Αυστρία 467.100 340.032 283.275 352.766 0.8% 0.5% 0.4% 37% 20% -20% 

Σλοβακία 
318.010 505.589 530.670 222.434 0.5% 0.8% 0.8% -37% -5% 139% 

Ελλάδα 294.617 195.359 114.515 79.943 0.5% 0.3% 0.2% 49% 71% 43% 

Γαλλία 290.210 317.068 251.736 298.589 0.5% 0.5% 0.4% -8% 26% -16% 

Μολδαβία 175.095 107.339 63.000 252.000 0.3% 0.2% 0.1% -37% 70% -75% 

Βουλγαρία 159.051 146.418 234.726 196.575 0.3% 0.2% 0.4% 9% -38% 19% 

Τουρκία 158.598 72.271 45.940 218.302 0.3% 0.1% 0.1% 119% 57% -79% 

Ρουμανία 150.000 160.000 138.000 54.000 0.3% 0.3% 0.2% -6% 16% 156% 

Ιταλία 
146.927 171.483 278.632 31.8883 0.2% 0.3% 0.4% -14% -38% -13% 

Λιθουανία 88.332 1.392 195.125 115.183 0.2% 0.0% 0.3% 6.346% -99% 69% 

Αργεντινή 88.000 110.000 44.000 86.000 0.1% 0.2% 0.1% -20% 150% -49% 

Ολλανδία 86.431 293.136 164.305 261.399 0.1% 0.5% 0.3% -71% 78% -37% 

Λοιπές 
χώρες 262.922 166.818 508.650 434.866 40.8% 46.3% 49.2% -17% -7% 100% 

ΣΥΝΟΛO 58.825.883 62.828.457 63.798.813 47.019.215       
 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
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Η.3 Εισαγωγές Βόρειας Μακεδονίας ανά χώρα για τα προϊόντα HS 0401, HS 0402, HS 
0403, HS 0404, HS 0405 και HS 0406 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : Εισαγωγές ανά χώρα, σε ποσότητα και αξία προϊόντος HS 0401 
 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 
 

0401 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή 
άλλα γλυκαντικά 

Χώρα 
Ποσότητα σε Kg Μερίδιο 4ψηφιου 

κωδικού ανά έτος 
Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Βοσνία & 
Ερζεγοβίνη 16.164.131 15.808.463 15.190.358 13.622.523 46% 37% 31% 2% 4% 12% 

Σερβία 14.872.556 22.714.954 25.760.289 10.846.900 42% 53% 24% -25% -12% 137% 

Σλοβενία 2.713.518 2.860.864 2.291.989 2.333.913 8% 7% 5% -5% 25% -2% 

Κροατία 1.326.444 1.304.677 1.284.128 1.128.760 4% 3% 3% 2% 2% 14% 
Ελλάδα 40.758 28.426 18.763 11.535 0% 0% 0% 43% 52% 63% 

Γερμανία 17.397 9.816 21.548 24.192 0% 0% 0% 77% -64% -11% 

Βέλγιο 7.066 13.421 2.032 - 0% 0% - -37% 560% - 

Σλοβακία 6.460 3.706 4.800 5.954 0% 0% 0% 74% -23% -19% 

Πολωνία 3.648 2.512 7.137 - 0% 0% - 45% -65% - 

Λοιπές 
Χώρες 1.189 8.070 4.605 175.230 0% 0% 0% -93% 75% -97% 

ΣΥΝΟΛO 35.153.167 42.757.674 44.585.649 28.149.007       

                      

Χώρα 
Αξία σε Ευρώ 

Μερίδιο 4ψηφιου 
κωδικού ανά έτος Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Βοσνία & 
Ερζεγοβίνη 8.565.786 8.427.556 8.268.663 7.213.081 52% 46% 44% 2% 2% 15% 

Σερβία 5.472.443 7.414.474 8.326.723 4.284.566 34% 41% 45% -26% -11% 94% 

Σλοβενία 1.573.994 1.630.233 1.361.537 1.296.933 10% 9% 7% -3% 20% 5% 

Κροατία 610.786 600.930 633.184 544.117 4% 3% 3% 2% -5% 16% 

Ελλάδα 34.327 27.343 22.546 16.904 0% 0% 0% 26% 21% 33% 

Γερμανία 35.068 24.356 44.888 49.642 0% 0% 0% 44% -46% -10% 
Βέλγιο 14.312 30.499 4.126 - 0% 0% 0% -53% 639% - 

Σλοβακία 15.426 8.706 11.325 13.958 0% 0% 0% 77% -33% -19% 

Πολωνία 8.159 5.417 8.202 - 0% 0% 0% 51% -34% - 

Λοιπές 
Χώρες 1.778 7.299 7.885 64.416 0% 0% 0% -76% -7% -88% 

ΣΥΝΟΛO 16.332.079 18.181.385 18.689.079 13.483.617       
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 :  Εισαγωγές ανά χώρα, σε ποσότητα και αξία προϊόντος HS 0402 

0402 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

Χώρα 
Ποσότητα σε Kg 

Μερίδιο 4ψηφιου 
κωδικού ανά έτος 

Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Πολωνία 578.061 673.826 479.550 469.100 28.7% 29.9% 16.0% -14% 41% 2% 
Τσεχία 566.150 641.975 273.475 691.850 28.1% 28.5% 9.1% -12% 135% -60% 

Γερμανία 222.638 350.906 503.894 1.372.526 11.1% 15.6% 16.9% -37% -30% -63% 
Σλοβακία 158.950 358.650 395.200 119.925 7.9% 15.9% 13.2% -54% -9% 230% 
Σλοβενία 120.000 40.000 55.000 34.900 6.0% 1.8% 1.8% 200% -27% 58% 
Λιθουανία 86.000  86.000 23.700 4.3% 0.0% 2.9% - - 263% 
Τουρκία 84.510 22.425 22.000 22.004 4.2% 1.0% 0.7% 277% 2% 0% 
Ελλάδα 47.475 40.450 550 1.000 2.4% 1.8% 0% 17% 7.355% -45% 
Σουηδία 42.825  22.950 67.600 2.1% 0.0% 0.8% - - -66% 
Σερβία 25.240 11.710 716.065 229.790 1.3% 0.5% 23.9% 116% 2% 212% 
Ολλανδία 23.336 55.052 94.148 142.085 1.2% 2.4% 3.1% -58% -32% -34% 
Αυστρία 

21.000 - - - 1.0% - - - - - 

Γαλλία 20.000 43.750 - 99.350 1.0% 1.9% - -54% - - 

Πορτογαλία 16.888 16.888 20.433 18.898 0.8% 0.7% 0.7% 0% -17% 8% 
Βέλγιο 21 3.000 77.500 71.200 0% 0.1% 2.6% -100% -96% 9% 

Λοιπές 
χώρες 

- - 243.191 27.329 - - 8.1% - - - 

ΣΥΝΟΛO 2.013.093 2.255.345 
 

2.989.956
  

3.391.257       

          
  
  

          

           

Χώρα 
Αξία σε Ευρώ 

Μερίδιο 4ψηφιου 
κωδικού ανά έτος Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Πολωνία 1.268.347 140.3506 1.011.134 777.587 25% 28.9% 18.2% -10% 39% 30% 
Τσεχία 1.485.716 144.8139 618.255 1.167.874 29.3% 29.8% 11.1% 3% 134% -43% 

Γερμανία 568.449 607.964 995.397 1.700.991 11.2% 12.5% 17.9% -7% -39% -41% 
Σλοβακία 425.045 801.561 881.193 201.777 8.4% 16.5% 15.8% -47% -9% 337% 
Σλοβενία 313.562 98.407 100.860 56.676 6.2% 2.0% 1.8% 219% -2% 78% 
Λιθουανία 231.506 - 177.856 40.190 4.6% - 3.2% - - 343% 
Τουρκία 164.845 49.054 46.656 25.816 3.3% 1.0% 0.8% 236% 5% 81% 
Ελλάδα 140.715 108.340 2.566 7.058 2.8% 2.2% 0% 30% 4122% -64% 
Σουηδία 110.306 - 44.744 104.617 2.2% - 0.8% - - -57% 
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Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 :  Εισαγωγές ανά χώρα, σε ποσότητα και αξία προϊόντος HS 0403 
 

Σερβία 59.358 7.512 678.020 127.923 1.2% 0.2% 12.2% 690% -99% 430% 
Ολλανδία 67.515 153.602 267.737 275.251 1.3% 3.2% 4.8% -56% -43% -3% 

Αυστρία 83.487 - -  1.6% - - - - - 

Γαλλία 67.900 114.145 - 159.732 1.3% 2.3% - -41% - - 

Πορτογαλία 84.803 61.535 76.100 65.884 1.7% 1.3% 1.4% 38% -19% 16% 
Βέλγιο 50 7.140 164.347 137.150 0.0% 0.1% 3.0% -99% -96% 20% 

Λοιπές 
χώρες 

- - 499.105 54.959  -  -  808% 

ΣΥΝΟΛO 5.071.605 4.860.905 5.563.970 4.903.485       

0403 
Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου  

Χώρα 
Ποσότητα σε Kg 

Μερίδιο 4ψηφιου 
κωδικού ανά έτος 

Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Σερβία 5.832.183 2.331.243 780.864 780.567 58.5% 36.9% 17.3% 150.2% 198.5% 0% 
Γερμανία 1.514.413 1.491.478 1.534.421 1.454.770 15.2% 23.6% 34.1% 1.5% -2.8% 5.5% 
Κροατία 1.262.808 1.253.258 1.094.094 930.481 12.7% 19.9% 24.3% 0.8% 14.5% 17.6% 
Πολωνία 381.684 255.020 78.340  3.8% 4.0% 1.7% 49.7% 225.5% - 

Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη 376.015 412.768 395.459 412.170 3.8% 6.5% 8.8% -8,9% 4.4% -4.1% 

Σλοβενία 365.270 403.231 442.411 504.697 3.7% 6.4% 9.8% -9,4% -8,9% -12.3% 
Ελλάδα 179.237 76.338 47.902 40.608 1.8% 1.2% 1.1% 134.8% 59.4% 18.0% 

Βουλγαρία 51.729 66.062 110.897 84.349 0.5% 1.0% 2.5% -11,7% -40,4% 31.5% 
Ιταλία 2.884 3.271 4.775 6.800 0% 0.1% 0.1% -11,8% -31.5% -29.8% 

Τουρκία 250 17.706 7.931  237 0% 0.3% 0.2% -98,6% 123.3% - 

ΣΥΝΟΛO 9.966.472 6.310.382 4.501.932 4.214.681       
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Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 :  Εισαγωγές ανά χώρα, σε ποσότητα και αξία προϊόντος HS 0404 

0404 
 Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που 
αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

Χώρα 
Ποσότητα σε Kg 

Μερίδιο 4ψηφιου 
κωδικού ανά έτος 

Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Πολωνία 637.700 498.800 438.300 362.575 42.3% 34.6% 30.2% 27.8% 13.8% 20.9% 
Κροατία 367.320 303.776 287.562 225.000 24.4% 21.1% 19.8% 20.9% 5.6% 27.8% 
Γερμανία 199.958 266.608 310.200 214.794 13.3% 18.5% 21.3% -25% -14.1% 44.4% 
Σλοβακία 129.560 143.060 130.605 96.555 8.6% 9.9% 9.0% -9,4% 9.5% 35.3% 

Τσεχία 122.800 163.050 90.000 59.400 8.2% 11.3% 6.2% -14,7% 81.2% 51.5% 
Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη 

16.500 - - - 1.1% - - - - - 

Τουρκία 13.750 - - - 0.9% - - - - - 
Ολλανδία 11.200 5.000 5.110 68.000 0.7% 0.3% 0.4% 124.0% -2.2% -92.5% 
Ελλάδα 4.510 8.405 15.050 10.900 0.3% 0.6% 1.0% -16,3% -44.2% 38.1% 
Σερβία 2.527 245 486 - 0.2% 0 % 0% 931.4% -49.6% - 

Σλοβενία 444 540 594 24 0% 0% 0% -17.8% -9.1% 2375% 

ΣΥΝΟΛO 1.506.317 1.440.568 1.452.947 1.226.799       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 
 
  

        

Χώρα 
Αξία σε Ευρώ 

Μερίδιο 4ψηφιου 
κωδικού ανά έτος 

Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Σερβία 
3.984.345 1.808.429 815.690 716.580 47.2% 30% 16.4% 120.3% 121.7% 13.8% 

Γερμανία 1.832.073 1.825.157 2.037.515 1.850.694 21.7% 30.2% 41.0% 0.4% -10.4% 10.1% 

Κροατία 871.087 862.291 786.595 698.955 10.3% 14.3% 15.8% 1% 9.6% 12.5% 
Πολωνία 505.451 370.780 116.999 - 6.0% 6.1% 2.4% 36.3% 216.9% - 

Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη 312.539 359.807 364.063 343.659 3.7% 6.0% 7.3% -13.1% -1.2% 5.9% 

Σλοβενία 462.138 509.162 530.784 557.095 5.5% 8.4% 10.7% -9.2% -4.1% -4.7% 

Ελλάδα 355.781 151.664 94.099 76.267 4.2% 2.5% 1.9% 134.6% 61.2% 23.4% 
Βουλγαρία 105.731 129.214 194.669 153.397 1.3% 2.1% 3.9% -18.2% -33.6% 26.9% 

Ιταλία 8.778 8.061 12.715 17.130 0.1% 0.1% 0.3% 8.9% -34.6% -25.8% 
Τουρκία 233 12.107 9.590  948 0 % 0.2% 0.2% -98.1% 26.2% - 

ΣΥΝΟΛO 8.438.156 6.036.701 4.964.159 4.414.724       
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Χώρα 
Αξία σε Ευρώ 

Μερίδιο 4ψηφιου 
κωδικού ανά έτος 

Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Πολωνία 
641.919 352.841 318.728 303.694 36.9% 26.9% 19.2% 81.9% 10.7% 5% 

Κροατία 354.654 234.163 235.196 150.213 20.4% 17.8% 14.2% 51.5% -0.4% 56.6% 
Γερμανία 171.556 178.614 207.789 133.664 9.9% 13.6% 12.5% -4% -14% 55.5% 
Σλοβακία 312.495 310.520 529.458 254.839 17.9% 23.6% 31.9% 0.6% -41.4% 107.8% 
Τσεχία 130.503 131.653 86.680 46.428 7.5% 10.0% 5.2% -0.9% 51.9% 86.7% 
Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη 6.217 - - - 0.4% - - - - - 

Τουρκία 9.578 - - - 0.6% - - - - - 
Ολλανδία 94.860 10.200 12.987 42.463 5.4% 0.8% 0.8% 830.0% -21.5% -69.4% 
Ελλάδα 18.227 17.905 36.168 26.454 1.0% 1.4% 2.2% 1.8% -50.5% 36.7% 
Σερβία 809 220 194 - 0.0% 0% 0% 267.7% 13.4% - 
Σλοβενία 375 455 858 21 0.0% 0% 0.1% -17.6% -47% 3985% 

ΣΥΝΟΛO 1 741 234 1 313 662 1 660 544 1.116.258       
 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 :  Εισαγωγές ανά χώρα, σε ποσότητα και αξία προϊόντος HS 0405 
 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 

0405 Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη 

Χώρα 
Ποσότητα σε Kg 

Μερίδιο 4ψηφιου 
κωδικού ανά έτος 

Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Γερμανία 551.032 578.068 457.930 407.502 49.6% 57.0% 52.3% -4.7% 26.2% 12.4% 
Σερβία 231.067 216.893 217.756 233.891 20.8% 21.4% 24.9% 6.5% -0.4% -6.9% 
Γαλλία 100.580 75.890 77.804 76.602 9.1% 7.5% 8.9% 32.5% -2.5% 1.6% 
Πολωνία 65.752 28.320 16.880 47.200 5.9% 2.8% 1.9% 132.2% 67.8% -64.2% 
Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη 

41.683 31.328 38.363 31.601 3.8% 3.1% 4.4% 33.1% -18.3% 21.4% 

Σλοβενία 40.492 40.747 24.824 44.063 3.6% 4.0% 2.8% -0.6% 64.1% -43.7% 
Σλοβακία 23.040 - - - 2.1% - 0.0% - - - 
Κροατία 22.849 27.173 30.315 28.776 2.1% 2.7% 3.5% -15.9% -10.4% 5.3% 
Τουρκία 22.279  1.620 20.752 2.0% - 0.2% - - -92.2% 
Βέλγιο 6.300 3.575  12.300 0.6% 0.4% 0% 76.2% - - 
Ιταλία 3.270 3.579 4.317 1.582 0.3% 0.4% 0.5% -8.6% -17.1% 172.9% 
Ελλάδα 1.982 2.609 558 2.424 0.2% 0.3% 0.1% -14% 367.6% -77% 

Λοιπές 
χώρες 

37 6.411 4.709  0% 0.6% 0.5% -99.4% 36.1% - 

ΣΥΝΟΛO 1.111.369 1.014.593 875.076  936.187       

                       

Χώρα 
Αξία σε Ευρώ 

Μερίδιο 4ψηφιου 
κωδικού ανά έτος 

Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Γερμανία 2.506.934 2.251.000 2.060.501 2.193.898 51.9% 57.5% 55.7% 11.4% 9.2% -6.1% 
Σερβία 717.645 616.864 631.361 679.624 14.9% 15.8% 17.1% 16.3% -2.3% -7.1% 
Γαλλία 572.831 439.712 444.980 403.350 11.9% 11.2% 12.0% 30.3% -1.2% 10.3% 
Πολωνία 314.784 99.612 73.249 217.868 6.5% 2.5% 2.0% 216.0% 36.0% -66.4% 
Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη 

169.542 125.775 146.528 120.517 3.5% 3.2% 4.0% 34.8% -14.2% 21.6% 

Σλοβενία 191.747 178.393 130.540 219.488 4.0% 4.6% 3.5% 7.5% 36.7% -40.5% 
Σλοβακία 82.229    1.7% 0.0% 0.0% - - - 
Κροατία 96.975 117.738 142.272 133.829 2.0% 3.0% 3.8% -17.6% -17.2% 6.3% 
Τουρκία 102.847 5.947 9.739 86.456 2.1% 0.2% 0.3% 1629.4% -38.9% -88.7% 
Βέλγιο 32.985 18.491  79.529 0.7% 0.5% 0.0% -21.6.% - 0 % 
Ιταλία 21.659 21.562 23.797 10.951 0.4% 0.6% 0.6% 0.4% -9.4% 117.3% 

Ελλάδα 12.091 16.246 3.599 13.444 0.3% 0.4% 0.1% -25.6% 351.4% -73.2% 
Λοιπές 
χώρες 

6.299 21.130 31.736  0.1% 0.5% 0.9% -70.2% -43.4% - 

ΣΥΝΟΛO 4.828.568 3.912.470 3.698.302 4.298.880       
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 :  Εισαγωγές ανά χώρα, σε ποσότητα και αξία προϊόντος HS 0406 

0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 

Χώρα 
Ποσότητα σε Kg 

Μερίδιο 4ψηφιου 
κωδικού ανά έτος 

Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Γερμανία 3.418.795 2.794.798 3.396.035 2.975.371 45.3% 40.1% 47.0% 22.3% -27.7% 114.1% 
Σερβία 2.174.225 2.306.757 2.134.412 1.624.899 28.8% 33.1% 29.5% -5.7% 8.1% 131.4% 
Σλοβενία 542.708 449.476 567.040 585.513 7.2% 6.5% 7.9% 20.7% -20.7% 96.8% 
Αυστρία 445.848 336.254 282.995 327.286 5.9% 4.8% 3.9% 32.6% 18.8% 86.5% 
Κροατία 386.289 407.102 358.459 463.647 5.1% 5.8% 5.0% -5.1% 13.6% 77.3% 
Γαλλία 163.456 148.678 125.713 110.492 2.2% 2.1% 1.7% 9.9% 18.3% 113.8% 
Ιταλία 135.012 99.208 132.482 102.571 1.8% 1.4% 1.8% 36.1% -25.1% 129.2% 
Πολωνία 61.352 51.377 37.749 80.591 0.8% 0.7% 0.5% 19.4% 36.1% 46.8% 
Ολλανδία 38.469 226.484 56.048 44.314 0.5% 3.3% 0.8% -83% 304.1% 126.5% 
Τουρκία 37.810 30.895 14.389 78 0.5% 0.4% 0.2% 22.4% 114.7% 18447.4% 
Δανία 25.551 14.493 11.081 9..105 0.3% 0.2% 0.2% 76.3% 30.8% 121.7% 

Ην. 
Βασίλειο 

25.044 23.256 20.819 17.982 0.3% 0.3% 0.3% 7.7% 11.7% 115.8% 

Ισπανία 22.477 1.389 999 10.977 0.3% 0% 0% 1518.2% 39.0% 9.1% 
Ελλάδα 20.654 10.932 12.692 10.476 0.3% 0.2% 0.2% 88.9% -23.9% 121.2% 
Ουγγαρία 18.328 25.576 27.294 23.878 0.2% 0.4% 0.4% -28.3% -6.3% 114.3% 

Λοιπές 
χώρες 

27.805 38.474 45.147 19.506 0.4% 0.6% 0.6% -27.7% -14.8% 231.5% 

ΣΥΝΟΛO 7.543.103 6.965.149 7.223.354 6.406.686       

  
  
 
  

  
 
 
  

              

Χώρα 
Αξία σε Ευρώ 

Μερίδιο 4ψηφιου 
κωδικού ανά έτος 

Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Γερμανία 1.1372.040 8.916.471 1.0881.842 9.108.126 45.3% 40.4% 46.8% 27.5% -18.1% 19.5% 
Σερβία 5.708.801 5.827.113 5.615.977 4.631.561 22.7% 26.4% 24.1% -2% 3.8% 21.3% 
Σλοβενία 1.979.488 1.639.018 1.959.157 1.926.804 7.9% 7.4% 8.4% 20.8% -16.3% 1.7% 
Αυστρία 1.659.807 1.291.016 1.095.441 1.210.327 6.6% 5.8% 4.7% 28.6% 17.9% -9.5% 
Κροατία 1.427.756 1.476.461 1.295.232 1.601.727 5.7% 6.7% 5.6% -3.3% 14.0% -19.1% 
Γαλλία 603.860 549.811 458.744 398.167 2.4% 2.5% 2.0% 9.8% 19.9% 15.2% 
Ιταλία 1.144.655 828.733 1.075.960 738.559 4.6% 3.8% 4.6% 38.1% -23% 45.7% 
Πολωνία 258.341 194.348 138.006 261.455 1.0% 0.9% 0.6% 32.9% 40.8% -47.2% 
Ολλανδία 186.715 746.616 211.705 171.631 0.7% 3.4% 0.9% -75% 252.7% 23.3% 
Τουρκία 108.429 103.937 42.886 821 0.4% 0.5% 0.2% 4.3% 142.4% 5123.6% 
Δανία 

162.547 98.848 75.947 64.332 0.6% 0.4% 0.3% 64.4% 30.2% 18.1% 
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Ην. 
Βασίλειο 

100.101 92.700 93.388 80.476 0.4% 0.4% 0.4% 8.0% -0.7% 16.0% 

Ισπανία 82.099 15.339 11.692 57.715 0.3% 0.1% 0.1% 435.2% 31.2% -79.7% 
Ελλάδα 99.002 57.934 66.226 66.794 0.4% 0.3% 0.3% 70.9% -12.5% -0.9% 
Ουγγαρία 

66.483 91.417 96.465 86.462 0.3% 0.4% 0.4% -27.3% -5.2% 11.6% 

Λοιπές 
χώρες 

149.119 162.436 151.533 77.464 0.6% 0.7% 0.7% -8.2% 7.2% 95.6% 

ΣΥΝΟΛO 25.109.243 22.092.198 23.270.201 20.482.421       
 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 
 

Η.4 Εξαγωγές Βόρειας Μακεδονίας ανά 4ψήφιο κωδικό προϊόντος HS04, ανά χώρα σε 
αξία και ποσότητα προϊόντων 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 11:  Εξαγωγές σε αξία ανά 4ψήφιο κωδικό προϊόντων HS 04 
 

Κωδ. 
Σ.Ο. 

Αξία σε Ευρώ Μερίδιο 4ψηφιου 
κωδικού ανά έτος 

Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

0401 2.550.059 3.519.308 5.100.643 3.245.547 36% 45.4% 29.8% -27.5% -31% 57.2% 

0402 369.117 212.782 281.968 339.451 5.2% 2.7% 1.6% -26.5% -24.5% -16.9% 

0403 754.078 863.956 8.519.668 3.557.614 10.7% 11.2% 49.8% -12.7% -89.9% 139.5% 

0404 156.029 196.850 231.339 119.089 2.2% 2.5% 1.4% -20.7% -14.9% 94.3% 

0405 37.856 37.257 205.334 179.520 0.5% 0.5% 1.2% 1.6% -81.9% 1043% 

0406 2.062.635 1.758.970 1.610.333 1.475.777 29.2% 22.7% 9.4% 17.3% 9.2% 9.1% 

0407 559.924 512.225 612.335 786.107 7.9% 6.6% 3.6% 9.3% -16.3% -22.1% 

0408 6.169 74.335 0 0 0.1% 1.0% 0% -91.7% - - 

0409 579.336 567.854 531.222 561.602 8.2% 7.3% 3.1% 2% 6.9% -5.4% 

0410 0 0 0 0       

ΣΥΝΟΛO 7.075.203 7.743.537 17.092.842 10.264.707       
 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 :  Εξαγωγές σε ποσότητα προϊόντος ανά 4ψήφιο κωδικό προϊόντων HS 04 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 
 
 
 
  

Κωδ. 
Σ.Ο. 

Ποσότητα σε Kg Μερίδιο 4ψηφιου 
κωδικού ανά έτος 

Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

0401 4.716.150 6.473.721 9.590.547 6.305.736 65.5% 71% 36.8% -23.1% -32.5% 52.1% 

0402 134.925 83.064 127.227 201.685 1.9% 0.9% 0.5% 62.4% -34.7% 36.9% 

0403 971.018 1.247.787 14.804.537 5.874.304 13.5% 13.7% 56.8% -22.1% -91.6% 152.0% 

0404 142.430 142.226 186.619 170.326 2% 1.6% 0.7% 0.1% -23.8% 9.6% 

0405 10.028 9.243 49.962 44.342 0.1% 0.1% 0.2% 8.5% -81.5% 12.7% 

0406 510.288 461.922 428.595 452.350 7.1% 5.1% 1.6% 10.5% 7.8% 847.5% 

0407 580.092 541.237 736.389 908.488 8.1% 5.9% 2.8% 7.2% -26.5% -18.9% 

0408 800 20.300 0 0 0.% 0.2% 0% -96.1% 0% 0% 

0409 135.407 135.700 127.050 130.531 1.9% 1.5% 0.5% -0.2% 6.8% 97.3% 

0410 0 0 0 0       

ΣΥΝΟΛO 7.201.137 9.115.199 26.050.926 14.087.762       
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 :  Εξαγωγές ανά χώρα, σε αξία προϊόντος HS 04 
 

Χώρα 
Αξία σε Ευρώ 

Μερίδιο 4ψηφιου 
κωδικού ανά έτος 

Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Κόσοβο 
4.512.910 5.030.265 6.500.366 4.210.106 63.8% 65.0% 38.0% -10.3% -22.6% 54.4% 

Σερβία 
662.573 419.968 7.167.523 3.451.099 9.4% 5.4% 41.9% 57.8% -99.1% 107.7% 

Ελλάδα 
401.083 254.764 152.268 160.612 5.7% 3.3% 0.9% 57.4% 67.3% -5.2% 

Αλβανία 
337.563 738.953 993.852 1.019.758 4.8% 9.5% 5.8% -54.3% -25.6% -2.5% 

Ρωσία 
122.984 209.025 416.888 151.208 1.7% 2.7% 2.4% -41.2% -49.9% 175.7% 

Βουλγαρία 
218.274 120.673 228.705 328.897 3.1% 1.6% 1.3% 80.9% -47.2% -30.5% 

Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη 173.972 219.633 299.750 156.075 2.5% 2.8% 1.8% -20.8% -66.7% 92.1% 

Μαυροβούνιο 
166.901 226.268 1.018.433 567.123 2.4% 2.9% 6.0% -26.2% -77.8% 79.6% 

Ην. Πολιτείες 
170.413 145.808 93.990 46.019 2.4% 1.9% 0.5% 16.9% 55.1% 104.2% 

Αυστραλία 
129.569 131.336 135.454 34.790 1.8% 1.7% 0.8% -1.3% -3% 289.3% 

Κροατία 
15.505 57.789 12.779 68.467 0.2% 0.7% 0.1% -73.2% 352.2% -82.3% 

Σουηδία 
80.200 6.691 - - 1.1% 0.1% - 1298.6% - - 

Λοιπές χώρες 83.256 182.364 72.834 - 1.2% 2.4% 0.4% -54.3% 150.4% - 

ΣΥΝΟΛO 7.075.203 7.743.537 17.092.842 10.264.707       
 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14 :  Εξαγωγές ανά χώρα, σε ποσότητα προϊόντος HS 04 
 

Χώρα 
Ποσότητα σε Kg 

Μερίδιο 4ψηφιου 
κωδικού ανά έτος Ετήσια μεταβολή 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Κόσοβο 
5.662.220 6.968.479 9.854.866 6.070.205 78.6% 76.4% 37.8% -18.7% -29.3% 62.3% 

Σερβία 
451.150 162.777 12.607.322 5.020.722 6.3% 1.8% 48.4% 177.2% -98.7% 151.1% 

Ελλάδα 
432.542 270.292 174.618 1.749.119 6% 3.0% 0.7% 60% 54.8% -90% 

Αλβανία 
349.013 1.067.823 1.543.023 377.018 4.8% 11.7% 5.9% -67.3% -30.8% 309.3% 

Ρωσία 
57.094 89.727 116.001 446.454 0.8% 1% 0.4% -76.4% -22.6% -74% 

Βουλγαρία 
54.941 30.724 363.661 165.051 0.8% 0.3% 1.4% 78.8% -91.6% 120.3% 

Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη 43.090 121.786 137.249 65.822 0.6% 1.3% 0.5% -74.6% -11.3% 108.5% 

Μαυροβούνιο 
39.745 194.087 1.137.332 27.906 0.6% 2.1% 4.4% -79.5% -82.9% 3975% 

Ην. Πολιτείες 
34.256 31.738 20.467 73.705 0.5% 0.3% 0.1% 7.9% 55.1% -72.2% 

Αυστραλία 
27.450 28.757 30.795 10.554 0.4% 0.3% 0.1% -4.5% -6.6% 191.8% 

Κροατία 
20.380 95.670 19.684 8.632 0.3% 1.0% 0.1% -78.7% 386.0% 128.0% 

Σουηδία 
16.216 1.267 - 32.106 0.2% 0% - 1179.9% - - 

Λοιπές χώρες 13.040 52.072 45.908 40.468 0.2% 0.6% 0.2% -75% 13.4% 13.4% 

ΣΥΝΟΛO 7.201.137 9.115.199 26.050.926 14.087.762       
 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
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Η.5 Ενδεικτικές τιμές προϊόντων στην λιανική αγορά της Βόρειας Μακεδονίας 
 

ΓΑΛΑ 
 τοπική παραγωγή εισαγόμενα προϊόντα 

Σουπερ 
μάρκετ 

φρέσκο 
(€/ λίτρο) 

παστεριωμένο 
(€/λίτρο) 

χαμηλών 
λιπαρών 
(€/λίτρο) 

φρέσκο 
(€/λίτρο) 

παστεριωμένο 
(€/λίτρο) 

χαμηλών 
λιπαρών 
(€/λίτρο) 

 από έως από έως από έως από έως από έως από έως 
Vero 1,21 / 1,05 1,18 0,97 1.26 / / 1,08 1,88 0,90 1,52 
Tinex 1,00 1,03 1,03 1,11 1,06 1,11 1,13 / 1,26 1,55 0,89 1,26 

Ramstore 1,23 / 0,77 1,10 0,95 1,41 1,13 / 1,11 1,55 1,12 1,50 
Kam 1,03 / 0,82 1,03 0,79 / / / 1,02 / 1,32 / 

 

ΒΟΥΤΥΡΟ 
 τοπική παραγωγή εισαγόμενα προϊόντα 

Σουπερ 
μάρκετ 

Βούτυρο φρέσκο 
(τιμή σε €) 

Μαργαρίνη 
(τιμή σε €) 

Βούτυρο φρέσκο 
(τιμή σε €) 

Μαργαρίνη 
(τιμή σε €) 

 από έως από έως από έως από έως 
Vero 1,53 

(180 gr) 
3,90 € 

(500 gr) 
0,60 

(250 gr) 
1,26 

(400 gr) 
1,92 

(200 gr) 
3,33 

(200 gr) 
0,53 

(250 gr) 
2,41 

(250 gr) 
Tinex 1,47 

(180 gr) 
3,92 

(500 gr) 
0,49 

(250 gr) 
/ 

1,94 
(200 gr) 

3,19 
(250 gr) 

0,56 
(250 gr) 

1,44 
(500 gr) 

Ramstore 2,17 
(200 gr) 

/ 
0,48 

(250 gr) 
0,56 

(250 gr) 
2,25 

(250 gr) 
2,73 

(250 gr) 
0,63 

(250 gr) 
2,09 

(500 gr) 
Kam 

/ / 
0,48 

(250 gr) 
1,68 

(500 gr) 
2,26 

(250 gr) 
/ 

0,61 
(250 gr) 

/ 

 
ΤΥΡΙΑ 

 τοπική παραγωγή εισαγόμενα προϊόντα 
Σουπερ 
μάρκετ 

λευκό 
(€/κιλό) 

κίτρινο 
(€/κιλό) 

λευκό 
(€/κιλό) 

κίτρινο (€/κιλό) 

 από έως από έως από έως από έως 

Vero 4,52 6,88 7,2 13,27 4,99 6,02 6,88 12,62 
Tinex 

4,47 6,67 6,64 12,96 
2,91 

(500gr) 
4,94 

(770 gr) 
8,23 15,04 

Ram 
store 

4,51 6,72 6,83 13,12 4,99 6,05 6,90 14,07 

Kam 
3,87 5,33 6,30 8,73 

2,25 
(330gr) 

/ 6,72 / 

 
ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ 

 τοπική παραγωγή εισαγόμενα προϊόντα 
Σουπερ 
μάρκετ 

Kiselo mleko 
(τιμή σε €) 

Pavlaka 
(τιμή σε €) 

Γιαούρτι 
(€/λίτρο) 

Kiselo mleko 
(τιμή σε €) 

Pavlaka 
(τιμή σε €) 

Γιαούρτι 
(€/λίτρο) 

Vero 0,43 
(300 gr) 

0,53 
(400 gr) 

0,35  
(180 gr) 

2,18 (800 
gr) 

0,95 
1,36 
(1,5l) 

0,60  
(280 gr) 

/ 
0,45 (180 

gr) 
2,90 

(850 gr) 
1,16 

1,92 
(1,75l) 

Tinex 0,3 
(180 gr) 

0,69 
(250 gr) 

0,45 
(180 gr) 

2,70 (800 
gr) 

0,84 1,31   
0,53 

(400 gr) 
0,98 

(400 gr) 
0,48 (180 

gr) 
2,72 

 (850 gr) 
1,08 

1,39 
(1,2l) 

Ramstore 0,43 
(400 gr) 

0,79 
(250 gr) 

0,47 (180 
gr) 

2,99 (900 
gr) 

0,96 1,29   
0,53 

(400 gr) 
0,89 (350 

gr) 
0,51 (180 

gr) 
2,91 

(900 gr) 
1,13 / 

Kam 0,41 
(400 gr) 

/ 
0,84 (400 

gr) 
2,73 

(700 gr) 
0,79 1,12 / / 

0,37 (275 
gr) 

0,42 
(180 gr) 

/ / 
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Η.6 Κατάλογοι υπεραγορών, διανομέων, παραγωγών γαλακτοκομικού τομέα στη 
Βόρεια Μακεδονία 
 

Η.6.1 Υπεραγορές λιανικής πώλησης (Super Markets)  
 

Επωνυμία Εταιρείας Δ/νση Τηλ. E-mail 
Vero  M.T.Gologanov, Skopje +389 2 3220244 petar.denkovski@vero.com.mk 
Tinex bul.3-ta M.brigada 56, Skopje +389 2 2727501 tinex@tinex.com.mk 
Ramstore Sv.Kiril I Metodij 13, Skopje +389 2 3248201 ramstore@ramstore.com.mk 
Kam market Industriska b.b., Skopje +389 2 3171747 office@kam.com.mk 
Stokomak  Dimo Hadzi Dimov 6-b, Skopje +389 2 2771078 contact@stokomak.com.mk 
Kipper  Braka Miladinovci b.b., Tetovo +389 76 361224 info@kipper.mk 
Zito markets Blagoj Gorev b.b., Veles +389 43 226990 gorankamcev@zito.com.mk 
Kit - Go Goce Delcev 52, 2000 Stip  +389 32 397937 kitgo@kitgo.mk 
Reptil Marketi Pandil Siskov 1 lok.1, Skopje +389 2 2402765 info@reptilmarketi.mk 
Gran Prom ZUR bul.V.S.Bato 2-a, Skopje +389 2 2461642 info@zurmarket.mk 
Elida s.Lubodrag, Kumanovo +389 31 413330 info@elida.com.mk 

 

Η.6.2 Διανομείς τροφίμων/χονδρέμποροι 
 

Επωνυμία 
Εταιρείας Δ/νση Τηλ. E-mail 

Montenegro Ilindenska 118, Gostivar  +389 42 221083 montenegro.gv@gmail.com  

Rudine MM Lisec 1, Skopje +389 2 2433000 rudine@t-home.mk 

Tekstil AD st. Pero Nakov no.31, Skopje +389 2 2549092 brunogrozdanov@tekstil.com.mk  

Kolid S Team Str. 5 Vizbegovo no.43, Skopje +389 2 5514200 info@kolidgroup.com  

Dauti-komerc ul.1723 br.20, s.Saraj, Skopje +389 2 2550124 xhemail@dauti.com.mk  

Vajomag ul.1 br.161-a, Petrovec, Skopje +389 2 2550850 info@vajomag.com.mk  

ALCA Distribucija Pariska 36a, Skopje +389 2 3112767 nebojsa.jakimoski@alca.mk  

Nelt ST ul.32 br.20, nas. Ilinden, Skopje +389 2 2581900 cso@nelt.com  

Adrijus Industriska zone Saraj, Skopje +389 2 2050081 info@adrijus.com.mk  

DzSP Aktuel ul.1632 br.46, Skopje +389 2 3175049 kontakt@aktuel.com.mk  

Elka internacional Bosna i Hercegovina 55, Skopje +389 2 2619227 skopje@elka-intl.com.mk  

Grand-Eksport Boris Trajkovski 194-a, Skopje +389 2 2774231 office@grand-eksport.com.mk  

Horizont  Jadranska Msgistrala 168, Skopje +389 2 2600418 info@horizontsk.com.mk  

Jus-mb ul.2 br.6, Saraj, Skopje +389 2 2056916 Info@jusmb.com  

Likom bul.3-ta M. Brigada b.b., Skopje +389 2 2465808 likom@t-home.mk  

Mako market Boris Trajkovski 288,, Skopje +389 2 2786666 info@makomarket.com.mk  

Nimeks Miodrag Ilic 1-b, Skopje +389 2 3238539 info@nimeks.mk  

Ocean com trejd Jadranska Msgistrala b.b., Skopje +389 2 2601567 info@okean.mk  

Orbiko Boris Trajkovski 286, Skopje +389 2 2791005 contact@orbico.com.mk  

Rinelsa Rs Klenoec 69, Skopje +389 2 3174047 office@rinelsa.com.mk  
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Frukt Import Industriska zona Saraj b.b., Skopje +389 2 2057599 info@fruktimport.com  

Avantis Group Jadranska Msgistrala 17, Skopje +389 70 355055 info@avantis.com.mk  

Alma m Jadranska Msgistrala 65-a, Skopje +389 2 2657900 contact@alma-m.com.mk  

Kola Jadranska Msgistrala 254, Skopje +389 2 2656771 info@kola.com.mk  

Trejdek ul.852 br.62, Skopje +389 2 2549550 contact@trejdek.com.mk  

 

Η.6.3 Παραγωγοί  
 

Επωνυμία Εταιρείας Δ/νση Τηλ. E-mail 

Mlekara AD Bitola Dolnoorizarski pat b.b., Bitola +389 47 226380 info@bimilk.mk  

Zdravje Radovo ul.202 br.1, Skopje +389 2 3224370 info@mlekarazdravje.com.mk  

Sutas ul.34 br.13 nas.Ilinden, Skopje +389 2 2531000 consumer@balkandairy.com  

Bucen Kozjak Kozjacka 11, Kumanovo +389 31 475230 bucenkozjak@bucenkozjak.mk  

Ideal sipka-Lactalis Industriska b.b., Bitola +389 47 208900 info@lactalismk.mk  

Jogo merkur Makedonska Vojska 20/10, Skopje +389 2 3137803 info@jogomerkur.com.mk  

Korab-Trnica bul.Partizanski Odredi 8, Skopje +389 2 6167501 info@korabtrnica.mk  

Eko Shar s.Poroj, Tetovo +389 44 488175 info@ekosharr.com  

Gjorgievi Industriska b.b., Radovish +389 32 630230 milk@ti.com.mk  

Hit 73 s.Kamenjane, Tetovo +389 44 391801 direktor@hit73.com.mk  

Joka Gligor Novakov 26, Strumica +389 34 346101 јока@t.mk  

Mlekara miki Lado Lapecot 138, Prilep +389 48 412546 info@mlekaramiki.mk  

 
 
Επίσημες Πηγές: 
 Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Υδατικής Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας  
 Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, ΔΒΜ  
 Euromonitor  
 Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Βόρεια Μακεδονία 
 Κεντρική Τράπεζα Βόρειας Μακεδονίας  
 Συνδρομητική πλατφόρμα «Target» 
 
 
Σημειώσεις / Disclaimer :  
 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 
2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από το Γραφείο ΟΕΥ-Σκοπίων, παρακαλείστε όπως 

αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-skopje@mfa.gr).  
3. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές (Κρατική Στατιστική 

Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και από αναφορές σε 
έντυπα και άλλα μέσα μαζική ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ- Σκοπίων τηρεί επιφύλαξη ως προς τις 
ειδησεογραφικές πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 

 

 


