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Εξωτερικό εμπόριο πΓΔΜ, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2017 

 

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της εδώ Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική αξία των 
εξαγόμενων αγαθών από τη πΓΔΜ την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε σε € 5.007 εκατ., 
παρουσιάζοντας αύξηση 15,66% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αξία των εισαγόμενων 
αγαθών κατά την ίδια περίοδο ήταν € 6.825 εκατ., ή 11,76% περισσότερο από την αντίστοιχη περίοδο του 
2016. Το εμπορικό έλλειμμα κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017 ήταν € 1.818 εκατ. και η κάλυψη 
των εισαγωγών από τις εξαγωγές κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν 73,4%.  

Αναλύοντας το εξωτερικό εμπόριο ανά προϊόν φαίνεται ότι ως προς τις εξαγωγές της πΓΔΜ τα 
σημαντικότερα προϊόντα αφορούν: καταλύτες με πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολύτιμων μετάλλων ως 
δραστική ουσία, σύνολα καλωδίων ανάφλεξης και άλλα σύνολα καλωδίων των τύπων που χρησιμοποιούνται 
σε οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία (για μεταφορά 10 ή περισσοτέρων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του 
οδηγού, με κινητήρα εσωτερικής καύσης με ανάφλεξη με συμπίεση ντίζελ ή ημι-ντίζελ) και ενδύματα. Ως προς 
τις εισαγωγές στην πΓΔΜ, τα σημαντικότερα προϊόντα είναι πλατίνα και κράματα λευκοχρύσου, σε 
ακατέργαστη μορφή ή σε μορφή σκόνης, πετρελαϊκά έλαια και έλαια από ασφαλτικά ορυκτά (άλλα από τα 
ακατέργαστα), άλλα μέταλλα της ομάδας πλατίνας και κράματα αυτών, ακατέργαστα ή σε σκόνη και πλατέα 
προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, μη επιστρωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα, 
που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, (πλάτους 600 mm ή περισσότερο), σε ρόλους κ.α.. 

Η πΓΔΜ προμηθεύεται προϊόντα κατά κύριο λόγο από τις χώρες της Ε.Ε. (28) και των Δυτικών 
Βαλκανίων, κατά 63% και 10% αντίστοιχα στο σύνολο των εισαγωγών της, βάσει των στοιχείων του 2017. Οι 
ίδιες ομάδες χωρών είναι και οι βασικές αγορές για τη διάθεση των προϊόντων της, κατά 81% και 12% 
αντίστοιχα, του συνόλου των εξαγωγών της για το 2017.   

Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με το συνολικό όγκο εξωτερικού εμπορίου, οι 
σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της πΓΔΜ σε διμερής βάση ήταν: η Γερμανία (με μερίδιο 26,7%), η Μεγάλη 
Βρετανία (6,4%), η Ελλάδα (6,1%), η Σερβία (6%) και η Βουλγαρία (5%).  

Ως προς το διμερές εμπόριο Ελλάδος-πΓΔΜ για το 2017, η χώρα μας αναρριχήθηκε στην τρίτη θέση 
μεταξύ των εμπορικών εταιρών της πΓΔΜ, βελτιώνοντας τόσο τα απόλυτα μεγέθη, όσο και τα ποσοστά του 
διμερούς εμπορίου με τη γείτονα χώρα. Ειδικώτερα, ο όγκος εμπορίου το 2017 έφτασε τα €726,15 εκατ. 
παρουσιάζοντας αύξηση 21,54%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το σύνολο των εισαγωγών 
ελληνικών προϊόντων στην πΓΔΜ, το 2017, ήταν € 546,10 εκατ. εμφανίζοντας ετήσια αύξηση 21,43%, σε 
σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι εξαγωγές προϊόντων της πΓΔΜ στην Ελλάδα έφτασαν τα €180,05 
εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 21,87% σε σχέση με πέρυσι. Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε πλεονασματικό 
για την Ελλάδα με το πλεόνασμα να φτάνει τα €366,05 εκατ. Η Ελλάδα εξάγει στην πΓΔΜ πετρελαϊκά 
προϊόντα, ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα, προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, ηλεκτρική ενέργεια, 
υφάσματα, τρόφιμα (ελιές, πορτοκάλια κλπ) κ.α. Τα ελληνικά προϊόντα κατέλαβαν το 8% της αγοράς της 
πΓΔΜ επί του συνόλου των εισαγωγών στην πΓΔΜ για το 2017.  
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