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1. Γενική επισκόπηση  
 

Ο τουριστικός τομέας στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας προσφέρει εξαγωγικές 
και επενδυτικές ευκαιρίες και έχει δυνατότητες για μελλοντική ανάπτυξη, γεγονός που θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί και από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, η οποία 
ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί και να αναπτύξει συνεργασίες με τη γείτονα χώρα.  

Πρόκειται για μια χώρα των Δυτικών Βαλκανίων η οποία διαθέτει ήπιο κλίμα, 
ποικίλους ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους και μνημεία, φυσική ομορφιά και 
αξιοθέατα, όπως οι λίμνες Αχρίδα, Πρέσπα και Δοϊράνη, καθώς και ψηλά βουνά 
κατάλληλα για κατασκήνωση, πεζοπορία και χειμερινά σπορ. Ο πιο δημοφιλής τουριστικός 
προορισμός της χώρας είναι η λίμνη της Αχρίδας, μια περιοχή με φυσικό κάλλος, η οποία 
προστατεύεται ως μνημείο ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO.  

Οι τουρίστες που επισκέπτονται την χώρα είναι κυρίως από την Ελλάδα, την Τουρκία, 
τη Σερβία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, τις Κάτω Χώρες και τη Γερμανία. 

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα αποτελεί αγαπημένη επιλογή των πολιτών της 
Βόρειας Μακεδονίας για τουρισμό, αναψυχή και αγορές. Τα ελληνικά θέρετρα προσφέρουν 
την πιο εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στη θάλασσα και αποτελούν ιδανική επιλογή για 
τις καλοκαιρινές διακοπές των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ παράλληλα 
προσφέρουν διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν και πολλές επιλογές σε όλες τις 
οικονομικές βαθμίδες καταναλωτών.  

Η σχετικά πρόσφατη βελτίωση του οδικού δικτύου (2018), με την ολοκλήρωση του 
τμήματος του Διαδρόμου Χ που διέρχεται από το έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς 
και η απ’ ευθείας αεροπορική σύνδεση Σκοπίων – Αθήνας με την AEGEAN, μείωσε τον 
χρόνο του ταξιδιού και έφερε τις δύο χώρες ακόμη πιο «κοντά», διευκολύνοντας την 
πρόσβαση στη νότια και νησιωτική Ελλάδα. Προς αυτή την κατεύθυνση, η βελτίωση και 
αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου, θα διευκόλυνε, έτι περαιτέρω, τόσο την 
επιβατική, όσο και την εμπορευματική κίνηση.   

Η πανδημία Covid που ξέσπασε το 2020 δημιούργησε προσχώματα και κατέστησε την 
περυσινή χρονιά την πιο δυσμενή των τελευταίων χρόνων ως προς τις τουριστικές ροές, εξ’ 
αιτίας των περιορισμών στις μετακινήσεις και του κλεισίματος των συνόρων.  

Για το τρέχον έτος εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά η διμερής τουριστική κίνηση, 
δεδομένου ότι επιτρέπεται πλέον η διέλευση των συνόρων για τα άτομα που έχουν 
εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού, είτε έχουν νοσήσει πριν από 2 έως 9 μήνες, ή διαθέτουν 
αρνητικό μοριακό τεστ (PCR). 
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2. Οικονομικό περιβάλλον και προοπτικές ανάπτυξης της Βόρειας 
Μακεδονίας  

 

Οικονομικά Στοιχεία Βόρειας Μακεδονίας 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ονομαστικό ΑΕΠ (εκατ. ευρώ) 9.072 9.657 10.038 10.744 11.209 10.766 

Μεταβολή ΑΕΠ (%) 3,9 2,8 1,1 2,9 3,2 -4,5 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 4.382 4.659 4.839 5.175 5.398 5.187 

Ανεργία (%) 26,1 23,7 22,4 20,7 17,3 16,4 

Πληθωρισμός (%) -0,3 -0,2 1,4 1,5 0,8 1,2 

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -3,5 -2,7 -2,7 -1,8 -2,0 -8,1 

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 38,1 39,9 39,4 40,4         40,7 51,2 

Ισοζύγιο τρεχ. συναλλαγών (% ΑΕΠ) -2,0 -2,9 -1,0 -0,1 -3,3 -3,5 

Συναλλαγματική ισοτιμία (δηνάριο / €) 61,6 61,5 61,5 61,5 61,5 61,6 

Συναλ/τικά διαθέσιμα (εκατ. ευρώ) 2.262 2.613 2.336 2.867 3.263 3.360 
Πηγές: Στατιστική Υπηρεσία Βόρειας Μακεδονίας/ Υπουργείο Οικονομικών Βόρειας Μακεδονίας/ Κεντρική Τράπεζα Βόρειας 
Μακεδονίας 

 

Η επιστροφή της οικονομίας σε πορεία βιωσιμότητας αποτελεί κορυφαία 
προτεραιότητα της χώρας και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της είναι θετικές, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις διαφόρων φορέων, μεταξύ των οποίων και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ωστόσο, 
εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι, που σχετίζονται με την πανδημία και το ενδεχόμενο 
παράτασης της υγειονομικής κρίσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην οικονομία, ιδίως στην 
περίπτωση που δεν επιταχυνθεί ο εμβολιασμός κατά του Covid. 

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι η ανταπόκριση της Κυβέρνησης της Βόρειας 
Μακεδονίας ήταν έγκαιρη και η λήψη μέτρων για την υποστήριξη της οικονομίας και των 
πολιτών περιόρισαν τον οικονομικό αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης. Επίσης, αναφέρει 
ότι ορισμένοι τομείς έχουν ήδη εμφανίσει δείγματα ανάκαμψης.  

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε βάσει στοιχείων του 2020, ωστόσο αυτό οφείλεται εν 
πολλοίς στην αύξηση της οικονομικής αδράνειας κατά την περίοδο του lockdown. Η 
τρέχουσα πίεση των τιμών, που καταγράφεται στα τρόφιμα - επίσης χαρακτηριστική για τις 
χώρες της Ευρώπης - δεν αναμένεται να συνεχιστεί την επόμενη περίοδο. Ο εταιρικός 
δανεισμός επιβραδύνθηκε στα τέλη του 2020, παρά την ευνοϊκή νομισματική πολιτική. Οι 
μακροπρόθεσμες πολιτικές στις οποίες θα πρέπει να επικεντρωθεί η Κυβέρνηση της 
Βόρειας Μακεδονίας περιλαμβάνουν την οικοδόμηση ισχυρών θεσμών, το κράτος δικαίου, 
τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, τη 
ψηφιοποίηση και την πράσινη μετάβαση.  
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Από την άλλη, η Κεντρική Τράπεζα της Βορείου Μακεδονίας διατήρησε τις προβλέψεις 
της για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας το 2021 στο 3,9%, αλλά 
αναθεώρησε ελαφρά προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το 2022 (3,9% από 3,6% 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οκτωβρίου 2020). Η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να έχει 
θετική συμβολή στην ανάπτυξη της οικονομίας, ενώ οι καθαρές εξαγωγές θα έχουν 
αρνητική συμβολή.  

Ειδικότερα, ως προς τις συνολικές εξαγωγές, μετά την πτώση κατά 11,1% πέρυσι, 
αναμένεται μέση αύξηση 7,2% για το τρέχον και το επόμενο έτος, βάσει της παραδοχής 
ανάκαμψης της εξωτερικής ζήτησης και του παραδοσιακού εξαγωγικού τομέα, αλλά και της 
παρουσίας ξένου κεφαλαίου στη χώρα. Η ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί και το 
2023 (4%). 

Κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα είναι οι επενδύσεις, οι οποίες μετά 
τη σημαντική μείωση κατά 10% πέρυσι αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα δύο έτη (κατά 
μέσο όρο 9,4%), εξ αιτίας της επιτάχυνσης των δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές, των 
εισροών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) και του αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος 
ιδιωτικών φορέων, με την υποστήριξη τραπεζικής χρηματοδότησης (τραπεζικός δανεισμός). 

Μετά την πτώση 5,4% πέρυσι, η προσωπική κατανάλωση αναμένεται επίσης να 
αυξηθεί κατά μέσο όρο 3,7%, δεδομένης της αυξημένης τάσης για κατανάλωση, συνεπεία 
του εντεινόμενου μαζικού εμβολιασμού, της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος - εν μέρει 
ως αποτέλεσμα των ευνοϊκότερων εξελίξεων στην αγορά εργασίας, αλλά και της περαιτέρω 
πιστωτικής στήριξης.  

Ο πληθωρισμός αναθεωρήθηκε προς τα πάνω για το 2021, από 1,5% σε 2,2%, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανοδικές αναθεωρήσεις στις τιμές των πρωτογενών προϊόντων 
στα παγκόσμια χρηματιστήρια, κυρίως στις τιμές του πετρελαίου και των τροφίμων. Για το 
2022 και το 2023, η Κεντρική Τράπεζα επιβεβαίωσε την πρόβλεψη για πληθωρισμό 2%. Η 
αναμενόμενη ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης δεν θα δημιουργήσει σημαντικές πιέσεις 
στις τιμές. Από την άλλη, οι κίνδυνοι για την προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού 
οφείλονται κυρίως στην αβεβαιότητα σχετικά με τις τιμές εισαγωγής των πρωτογενών 
βασικών εμπορευμάτων και συνεπώς τυχόν υψηλότερες τιμές των τελικών προϊόντων, 
αλλά και τους πιθανούς περιορισμούς προσφοράς που σχετίζονται με την πανδημία. 

 

3. Στατιστικά στοιχεία για τον τουρισμό της Βόρειας Μακεδονίας  

 

Η Βόρεια Μακεδονία αποτελεί κυρίως χώρα τουριστικής διαμετακόμισης, αλλά και σε 
κάποιο βαθμό τουριστικό προορισμό. Τα τελευταία χρόνια εμφάνιζε σταθερή αύξηση των 
τουριστικών ροών των ξένων επισκεπτών (βλ. περισσότερα στοιχεία στο παράρτημα).  
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Εν τούτοις, το 2020, ο τουριστικός τομέας κατέγραψε μεγάλες ζημίες, εξ αιτίας της 
πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόσθηκαν στις μετακινήσεις και 
συνοριακές διελεύσεις. 

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 
2020, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ο αριθμός των τουριστών μειώθηκε κατά 
60,5%: ο αριθμός των εγχώριων τουριστών μειώθηκε κατά 18,3%, ενώ αυτός των ξένων 
τουριστών μειώθηκε κατά 84,4%.  

Επίσης, την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 
πέρυσι, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων μειώθηκε κατά 48,0%: ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων των εγχώριων τουριστών μειώθηκε κατά 14,2%, ενώ οι διανυκτερεύσεις 
των ξένων τουριστών μειώθηκαν κατά 84,0%.  

 
Τουριστικές αφίξεις και αριθμός διανυκτερεύσεων στη Βόρεια Μακεδονία, 2019-2020 

 

 
Αριθμός τουριστών Αριθμός διανυκτερεύσεων 

 
ΣΥΝΟΛΟ Εγχώριοι Ξένοι ΣΥΝΟΛΟ Εγχώριες Ξένες 

2019 1.184.963 427.370 757.593 3.262.398 1.684.627 1.577.771 

2020 467.514 349.308 118.206 1.697.535 1.444.605 252.930 

          
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της ΔτΒΜ 
 

Αναφορικά με τις αφίξεις από την Ελλάδα, η Κρατική Στατιστική Υπηρεσία τη Βόρειας 
Μακεδονίας καταγράφει μείωση τόσο στον αριθμό των επισκεπτών (15.145 αφίξεις το 
2020, από 57.578 το 2019) όσο και των διανυκτερεύσεων (20.641 το 2020, από 82.958 το 
2019), της τάξης του 73,7% και 75,1% αντίστοιχα. 

Τουριστικές αφίξεις στη Βόρεια Μακεδονία από Ελλάδα 

 2018 2019 2020 

Αφίξεις στη Βόρεια Μακεδονία 
από Ελλάδα 

40.947 57.578 15.145 

Μεταβολή (%) -8,9 40,6 -73,7 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Βόρειας Μακεδονίας 

 

Κυριότερος τουριστικός προορισμός το 2020 υπήρξε η περιοχή των Σκοπίων, την 
οποία επισκέφθηκε το 44,1% των αλλοδαπών τουριστών, ήτοι 111.496. 
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Οι κυριότερες χώρες προέλευσης ξένων τουριστών-επισκεπτών στη Βόρεια 
Μακεδονία, το 2020 ήταν: η Ελλάδα με 12,8% του συνολικού αριθμού (από 7,6%), η 
Σερβία με 9,9% (από 7,9%), η Αλβανία με 9,8% (από 3,6%), η Τουρκία με 9,6% (από 
14,8% το 2019) και το Κόσσοβο με 9,6% (από 3,3% το 2019).  

Η Ελλάδα αποτελεί σημαντική χώρα προέλευσης αλλοδαπών τουριστών για την 
Βόρεια Μακεδονία και βρίσκεται σταθερά μεταξύ των πρώτων θέσεων ως προς τις αφίξεις 
στη χώρα.  

Σημειώνεται ότι, σε μεγάλο βαθμό, κίνητρα για την επίσκεψη Ελλήνων στη Βόρεια 
Μακεδονία αποτελούν η πραγματοποίηση φθηνών αγορών αγαθών και υπηρεσιών (πχ 
οδοντιατρικών), αλλά και η επίσκεψη στα καζίνο στα νότια της χώρας. 

Μια διαχρονικότερη αποτύπωση της εικόνας ροής επισκεπτών καθώς και του αριθμού 
των διανυκτερεύσεων στη Βόρεια Μακεδονία για την περίοδο 2006-2020 παρουσιάζεται  
στα ακόλουθα διαγράμματα:  

 

 

 

 

 

 

  
       

        

        

        

        

        

         

       

        

        

        

        

        

        

        

        
 

  
       

        

        

        

        
Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία (επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ) 

0 

200.000 

400.000 

600.000 

800.000 

1.000.000 

1.200.000 

1.400.000 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

Αριθμός Τουριστών  Αριθμός Τουριστών  Αριθμός Τουριστών  

0 

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

3.500.000 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

Αριθ. Διαν/σεων Σύνολο Αριθ. Διαν/σεων Εγχώριοι Αριθ. Διαν/σεων Αλλοδαποί 



«Τουριστικός τομέας στη Βόρεια Μακεδονία» 2021 

 

Γραφείο ΟΕΥ  - Πρεσβεία Σκοπίων  8 

 

Από την άλλη, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας, η επιβατική κίνηση στις μεγάλες συνοριακές διαβάσεις το 2019 αυξήθηκε κατά 
16,6%, από 1.071.645 σε 1.249.287. 

Επιβατική κίνηση σε μεγάλες συνοριακές διαβάσεις, 2016-2019 

  2016 2017 2018 2019 

Bogoroditsa 652.522 696.869 712.390 733.394 

Medjitlija 218.620 250.499 256.154 299.197 

 Dojran 103.419 125.514 103.101 216.696 

ΣΥΝΟΛΟ 974.561 1.072.882 1.071.645 1.249.287 

  Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Βόρειας Μακεδονίας 
 

Ο αριθμός των οδικών αφίξεων (διελεύσεων) από τη Βόρεια Μακεδονία στην Ελλάδα 
πέρυσι μειώθηκε σε περίπου 500.000, ή μείωση 84,5%, από 3 εκατ. περίπου το 2019, 
λόγω της πανδημίας και των κλειστών συνόρων, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου του 
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (INSETE).  

Πιο συγκεκριμένα, το 2019 καταγράφηκαν συνολικά 3.250.120 οδικές αφίξεις από τη 
Βόρεια Μακεδονία στην Ελλάδα, σε σύγκριση με 503.894 πέρυσι, εκ των οποίων οι 
311.706 οδικές αφίξεις καταγράφονται το πρώτο δίμηνο του 2020, δηλαδή την περίοδο 
πριν από την πανδημία. Τον Ιανουάριο 2020 καταγράφηκαν 149.020 οδικές αφίξεις, ήτοι 
90,8% περισσότερες σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα το 2019, τον Φεβρουάριο 
καταγράφηκαν 162.686 οδικές αφίξεις, παραμένοντας σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με ένα 
χρόνο νωρίτερα, ενώ η μείωση αρχίζει τον Μάρτιο, μετά την εισαγωγή των πρώτων 
περιορισμών και το οριστικό κλείσιμο των συνόρων. Όσον αφορά στη συνολική εικόνα του 
ελληνικού τουρισμού το 2020, ο αριθμός των ταξιδιωτών στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 
76,5%, ήτοι 7,37 εκατ., από 31,34 εκατ. τον προηγούμενο χρόνο.  

Γενικά, οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας επισκέπτονται τη χώρα μας τόσο τα 
σαββατοκύριακα ή τα εορταστικά τριήμερα, όσο και το καλοκαίρι, για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Ο κύριος προορισμός τους είναι οι ακτές της Βορείου Ελλάδος (Χαλκιδική και 
Πιερία). Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια επιλέγουν ολοένα και περισσότερο και άλλες 
περιοχές της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένων και νησιών.  

Σημαντικά, κυρίως για την αγορά της Θεσσαλονίκης, είναι τα μονοήμερα ή ολιγοήμερα 
ταξίδια των κατοίκων της Βόρειας Μακεδονίας για ψώνια. Οι αγορές αυτές αποτελούν 
έμμεσες εξαγωγές για τη χώρα μας και ασφαλώς συντελούν στην τόνωση της εγχώριας 
οικονομίας. 
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4. Κυριότεροι Υποτομείς - δυνατά και αδύναμα σημεία της αγοράς 

 

Ο τουρισμός στη Βόρεια Μακεδονία βρίσκεται σε αρχικά στάδια ανάπτυξης και 
σημειώνει, τα τελευταία χρόνια σε γενικές γραμμές, σταθερή ετήσια αύξηση, με εξαίρεση το 
πανδημικό έτος 2020 (βλ. στατιστικά στοιχεία στο κεφάλαιο 3). 

Πάνω από 700.000 ή το 63% του συνόλου των επισκεπτών είναι διεθνείς επισκέπτες 
που διαμένουν κατά μέσο όρο 2,1 νύχτες. Ο αριθμός των «Day Trippers» (ταξιδιωτών – 
επισκεπτών μίας ημέρας) δεν συμπεριλαμβάνεται και το οποίο θα αύξανε σημαντικά τον 
συνολικό αριθμό επισκεπτών. Ο «Σκοπός του ταξιδιού» των επισκεπτών επίσης δεν 
δημοσιεύεται στις αναλύσεις της εδώ Στατιστικής Υπηρεσίας. Δεδομένου ότι μόνο το 18% 
των διανυκτερεύσεων βρίσκονται στην πρωτεύουσα και το επιχειρηματικό κέντρο, στα 
Σκόπια, θα μπορούσε να υποτεθεί ότι μεγάλο μέρος των επαγγελματικών και κυβερνητικών 
ταξιδιών είναι ημερήσιες εκδρομές.  

Τα Σκόπια είναι μια πολυσύχναστη πόλη και αποτελεί ένα αστικό τοπίο με ασυνήθιστο 
συνδυασμό αρχιτεκτονικών στυλ και γιγαντιαίων αγαλμάτων νεοκλασικού τύπου. Ο 
επισκέπτης συναντά μεγάλα μνημεία που βρίσκονται δίπλα σε μονολιθικές παλαιού 
«σοσιαλιστικού τύπου» πολυκατοικίες. Τα παλιά οθωμανικά και βυζαντινά κτίρια θυμίζουν 
την προ-κομμουνιστική ιστορία της χώρας, ενώ το επιχειρηματικό κέντρο, τα μπαρ, τα 
κλαμπ και η καλλιτεχνική σκηνή προβάλλουν τις μελλοντικές φιλοδοξίες της. Διεθνείς 
αλυσίδες ξενοδοχείων καταγράφονται μεταξύ ξενοδοχειακών μονάδων 4 και 5 αστέρων στα 
Σκόπια, συμπεριλαμβανομένων των Marriot, Hilton, Holiday Inn και Accor. Μάλιστα, η 
Marriott σχεδιάζει να ανοίξει, τα επόμενα χρόνια, δεύτερη μονάδα τουριστικών 
καταλυμάτων στην πρωτεύουσα της χώρας («Courtyard by Marriott»), ενώ το «DoubleTree 
by Hilton» άνοιξε σχετικά πρόσφατα στα Σκόπια (την 1η Ιανουαρίου 2019). 

Περίπου το 60% των τουριστικών διανυκτερεύσεων βρίσκονται στη γραφική περιοχή 
της λίμνης Αχρίδας στα νοτιοδυτικά της χώρας. Η πόλη της Αχρίδας, μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO, βρίσκεται στις ανατολικές όχθες της λίμνης Αχρίδας, δημοφιλής 
στους διεθνείς και εγχώριους τουρίστες για τις παραλίες, την κληρονομιά και τον πολιτισμό 
της, τα μπαρ και τα εστιατόρια. Η Αχρίδα είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της 
Βόρειας Μακεδονίας με πολλά ιστορικά μνημεία, όπως: το Φρούριο του Σαμουήλ, η 
Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, το Μοναστήρι του Αγίου Ναούμ και το αρχαίο αμφιθέατρο 
(χτισμένου στις αρχές του 2ου αιώνα), το οποίο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για πολλές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Διαθέτει επίσης μια σειρά από γραφικά ορεινά και παραλίμνια 
χωριά κατά μήκος της ακτής της λίμνης, όπως Trpejca, Pestani και Ljubanista.  

Πάνω από το 70% της Βόρειας Μακεδονίας είναι ορεινή και απαριθμεί τρία Εθνικά 
Πάρκα και 33 φυσικά καταφύγια. Το Εθνικό Πάρκο του Mavrovo είναι η μεγαλύτερη 
προστατευόμενη περιοχή με 3 οροσειρές, 80 κορυφές και 60 φαράγγια εντός των συνόρων 
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του. Η περιοχή είναι δημοφιλής για σκι χιονιού και χειμερινά σπορ, και όταν λιώνει το 
χιόνι, προσφέρεται για τουρισμό περιπέτειας και για πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία, 
καγιάκ και ράφτινγκ. Επιπλέον, το Mavrovo παρουσιάζει αρκετές δυνατότητες ανάπτυξης 
οικοτουρισμού.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία για τα είδη που ζουν σε διάφορες  
περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, έχουν καταγραφεί 1.500 είδη χλωρίδας, 130 είδη πουλιών 
και 50 είδη θηλαστικών. Επίσης, η Βόρεια Μακεδονία διαθέτει φυσικές πηγές με ιαματικές 
ιδιότητες, καθώς η χώρα απλώνεται σε γεωθερμικές υπόγειες λίμνες, με περίπου 60 
ιαματικές πηγές να προσφέρονται για συγκροτήματα και καταλύματα που στοχεύουν στην 
περιποίηση/θεραπεία (σπα) και στον ιαματικό τουρισμό.   

Υπάρχουν εγκαταστάσεις για θεραπεία, αποκατάσταση, αναψυχή και διαμονή, με το 
“Proevce spa” κοντά στο Kumanovo και το “Kezovica” κοντά στο Stip να είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλή. Το χιονοδρομικό σκι προσελκύει επίσης το ενδιαφέρον των τουριστών του 
είδους, με 8 χιονοδρομικά κέντρα που παρέχουν 48 χιλιόμετρα πίστες σκι και 31 λιφτ του 
σκι. Το Popova Sapka, το μεγαλύτερο θέρετρο, φτάνει σε υψόμετρο 2.525 μέτρα και έχει 20 
χιλιόμετρα πίστες σκι. Ωστόσο, σημειώνεται ότι κάποιες εγκαταστάσεις επιδέχονται 
βελτιώσεων, εκσυγχρονισμού ή ανακαίνισης.  

Η γεωγραφική θέση, το ήπιο κλίμα και οι τοποθεσίες με φυσικό κάλλος ή με 
θρησκευτικό και λαογραφικό ενδιαφέρον, παρέχουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη 
της τουριστικής βιομηχανίας στη Βόρεια Μακεδονία.  

Ως προς τον πολιτισμικό και λαογραφικό τουρισμό, η χώρα διαθέτει πολιτιστικά και 
ιστορικά μνημεία, εκκλησίες και μοναστήρια (με ιδιαίτερης αξίας και τεχνοτροπίας 
διάκοσμο και εικόνες), ιστορικούς χώρους, τζαμιά, παλαιά βιβλία και άλλα τεχνουργήματα, 
στοιχεία που, με την κατάλληλη προβολή, μπορούν να προσελκύσουν το τουριστικό 
ενδιαφέρον. Επιπλέον, η ετήσια διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού ή άλλου 
περιεχομένου, τραβούν το ενδιαφέρον ξένων επισκεπτών, αυξάνοντας το τουριστικό κύμα 
στις περιόδους διοργάνωσής τους. Ενδεικτικά αναφέρονται το «Καλοκαιρινό Φεστιβάλ 
Αχρίδας» και το «Βαλκανικό Φεστιβάλ Αχρίδας» -κάθε Ιούλιο-, οι «Βραδιές Ποίησης 
Στρούγκας» -κάθε Αύγουστο- κ.ο.κ. Έτερο στοιχείο αξιοποιήσιμο για την προσέλκυση 
τουριστών στη χώρα είναι η λαογραφία και οι παραδοσιακές τέχνες. Τα είδη λαϊκή τέχνης, 
τα κεντητά εθνικά κοστούμια και τα παλαιά βιοτεχνικά καταστήματα έχουν διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της παράδοσης, που για κάποιους επισκέπτες αποτελεί 
πόλο έλξης.  

Παράλληλα, η χώρα διαθέτει φυσικά αξιοθέατα, όπως οι τρεις φυσικές λίμνες (Αχρίδα, 
Πρέσπα και Δοϊράνη) και ψηλά βουνά κατάλληλα για κατασκήνωση, πεζοπορία και 
χειμερινά σπορ.  
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Ο πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός, ο οποίος αντιπροσωπεύει σχεδόν το 80% 
των τουριστικών εσόδων της Βόρειας Μακεδονίας, είναι η λίμνη της Αχρίδας. Η πόλη της 
Αχρίδας προστατεύεται ως μνημείο ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς από την 
UNESCO.  

Οι τουρίστες στη Βόρεια Μακεδονία διαχρονικά προέρχονται, κυρίως, από την 
Τουρκία, την Ελλάδα, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, τις Κάτω Χώρες, την Αλβανία και τη 
Γερμανία. Τα προσφερόμενα τουριστικά προϊόντα είναι ιδιαίτερα προσιτά στον ξένο 
επισκέπτη, εξ αιτίας της ανταγωνιστικής τιμής σε σχέση με άλλους συναφείς προορισμούς. 

Ωστόσο, ο τουρισμός στη Βόρεια Μακεδονία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, 
ξεκινώντας από την ανάγκη βελτίωσης των τουριστικών υποδομών, εκπαίδευσης 
εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς και εξασφάλισης ποιότητας και καινοτομίας του 
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.  

Ο τομέας του τουρισμού μιας περίκλειστης χώρας όπως η Βόρεια Μακεδονία, η οποία 
δεν έχει πρόσβαση, λόγω γεωγραφικής θέσης, στον παραθαλάσσιο τουρισμό, πρέπει να 
προσαρμοστεί με ταχείς ρυθμούς στη ψηφιακή επανάσταση και τους νέους τρόπους 
μάρκετινγκ και υπηρεσιών κρατήσεων, προκειμένου να μπορέσει να συναγωνιστεί τις 
γειτονικές τουριστικές χώρες.  

Πρέπει, επίσης, να αναπτύξει νέα ελκυστικά και διαφοροποιημένα προϊόντα, με 
βιώσιμο τρόπο για τις τοπικές κοινότητες και το περιβάλλον. 

Σκόπιμη είναι η βελτίωση, ανακαίνιση και δημιουργία σύγχρονων τουριστικών 
υποδομών για την προσέλκυση νέων επισκεπτών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι αδυναμίες 
των υποδομών των κατασκηνωτικών χώρων, που διοικούνται από το Υπουργείο 
Οικονομίας (όπως π.χ. Ljubaniste, Andon Dukov, Livadiste, Gradiste, Elesec, Krani και AS 
κοντά στη Struga και τα Σκόπια) οι οποίες για τον λόγο αυτό δεν έχουν ικανοποιητική 
επισκεψιμότητα.  

Τέλος, ο τομέας του τουρισμού και της φιλοξενίας στη Βόρεια Μακεδονία έχει να 
αντιμετωπίσει προκλήσεις στην παροχή των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες απαιτούν 
γνώση και εξειδίκευση, ιδίως στο βαθμό που η χώρα επιθυμεί να τοποθετηθεί ως 
τουριστικός προορισμός στις παγκόσμιες αγορές. Παράλληλα με το εγγενές πρόβλημα της 
έλλειψης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, εξ αιτίας του brain drain που αντιμετωπίζει η 
χώρα εδώ και χρόνια, η πανδημία ήρθε να επιδεινώσει την κατάσταση. Σύμφωνα και με 
στοιχεία που δημοσίευσε το Οικονομικό Επιμελητήριο της Βόρειας Μακεδονίας, ο αριθμός 
του προσωπικού στις επιχειρήσεις του τομέα έχει μειωθεί μεταξύ 50% και 80%, εξ’ αιτίας 
των απολύσεων προσωπικού, ως συνέπεια της υγειονομικής κρίσης και των κυβερνητικών 
μέτρων περιορισμού της (κλείσιμο καταστημάτων, περιορισμός κυκλοφορίας κλπ). 
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5. Τουρισμός και πανδημία Covid -19 

 

Ο τουρισμός και η βιομηχανία φιλοξενίας επηρεάστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια του 
lockdown, εξ αιτίας της πανδημίας Covid-19. Η άνευ προηγουμένου πτώση του αριθμού 
των τουριστών, καθώς και του αριθμού των διανυκτερεύσεων, το πανδημικό έτος 2020 (βλ. 
κεφάλαιο 3), διέγραψε μια ζοφερή εικόνα για τη βιομηχανία τουριστών, φιλοξενίας και 
ψυχαγωγίας της Βόρειας Μακεδονίας.  

Για την αντιμετώπιση της κρίσης η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας εφάρμοσε 
διάφορα μέτρα στήριξης της οικονομίας, μεταξύ των οποίων ήταν και η διανομή κουπονιών 
για τον εγχώριο τουρισμό για άτομα και νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, η οικονομική 
ενίσχυση των εταιρειών που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία, η ενίσχυση του 
μισθολογικού κόστους για τις εταιρείες που αναγκάστηκαν να κλείσουν, ώστε να 
κρατήσουν το προσωπικό που απασχολούσαν, η πρόσβαση των πληγέντων εταιρειών σε 
δανεισμό με ευνοϊκούς όρους κλπ.  

Το μέλλον της βιομηχανίας τουρισμού, φιλοξενίας και ψυχαγωγίας εξαρτάται εν 
πολλοίς από τους συνοριακούς ελέγχους. Κατά το πανδημικό έτος 2020 και εξ αιτίας των 
αυξημένων υγειονομικών μέτρων και των περιορισμών στη διέλευση των συνόρων με την 
Ελλάδα, οι πολίτες υψηλού και μεσαίου εισοδήματος δεν κατάφεραν να επισκεφθούν τα 
παραθαλάσσια θέρετρα της Ελλάδας, επηρεάζοντας ωστόσο θετικά την εγχώρια 
τουριστική βιομηχανία.  

Παρά ταύτα, το 2020, σημειώθηκαν ιστορικές απώλειες στον τομέα της φιλοξενίας και 
του τουρισμού, ιδίως ως προς τις εισροές ξένων τουριστών στη Βόρεια Μακεδονία.  

Η μείωση της τουριστικής εισροής το 2020 προσέγγισε το 80%, ενώ για την ανάκαμψη 
θα χρειαστούν αρκετά χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του Μαΐου 2020 από την Ένωση 
Εμπορικών Επιμελητηρίων. 

 

6. Επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες 

 

Ο τουριστικός τομέας στη Βόρεια Μακεδονία προσφέρει ευκαιρίες στις ελληνικές 
επιχειρήσεις για επιχειρηματικές, επενδυτικές και εμπορικές δραστηριότητες και διαθέτει 
προοπτικές για περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξη στη διμερή συνεργασία ταξιδιωτικών 
γραφείων και πρακτορείων. 

Δεδομένων των ελλειμματικών υποδομών τουρισμού της χώρας, υπάρχουν περιθώρια 
δραστηριοποίησης ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα των κατασκευών, ο οποίος 
συμπαρασύρει και τους τομείς δομικών υλικών, ξενοδοχειακού εξοπλισμού κλπ. 
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Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν περιορισμένες επενδύσεις στον 
τουρισμό, ως εκ τούτου παλιά ξενοδοχεία χρειάζονται επισκευή και αναβάθμιση. Πριν από 
την πανδημία καταγράφηκε μια οριακή αύξηση στην κατασκευή μικρότερων ξενοδοχείων, 
καταλληλότερων για την αγορά στη Βόρεια Μακεδονία, κυρίως στα Σκόπια και σε περιοχές 
γύρω από τη λίμνη της Αχρίδας.  

Σημειώνεται επίσης ότι, στα τουριστικά θέρετρα της Βόρειας Μακεδονίας δεν 
υπάρχουν ικανές αθλητικές υποδομές, όπως για παράδειγμα αξιόλογες αθλητικές 
εγκαταστάσεις, π.χ. γήπεδα γκολφ ή σημαντικά κέντρα υδάτινων σπορ (παρά την ύπαρξη 
αξιόλογου υδάτινου στοιχείου, με σημαντική επισκεψιμότητα όπως σε λίμνες και ποτάμια). 
Ως εκ τούτου, δημιουργούνται ευκαιρίες δραστηριοποίησης για δυνητικούς επενδυτές.  

Εν τούτοις, βασικό πρόβλημα παραμένει η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού και ως 
εκ τούτου ο τομέας υστερεί σημαντικά στην παροχή υπηρεσιών. Υπό το πρίσμα αυτό, 
δυνατότητες συνεργασίας εντοπίζονται στον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω 
διοργάνωσης ημερίδων και σεμιναρίων από θεσμικούς φορείς, αλλά και εκπαίδευσης (εν 
είδει πρακτικής άσκησης) υπαλλήλων σε ελληνικές επιχειρήσεις. 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
(Παγκόσμιας Τράπεζας, EIF, EBRD, κλπ) καθώς και χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
διεθνών οργανισμών και αναπτυξιακών φορέων που στοχεύουν στην προώθηση του 
τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται το διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδος–Βόρειας 
Μακεδονίας, INTERREG (CBC) και διάφορες πρωτοβουλίες υποστήριξης της USAID και 
της ΕΕ, η οποία στηρίζει την ανάπτυξη προϊόντων τουρισμού περιπέτειας στη Βόρεια 
Μακεδονία, (πχ. προγράμματα για πεζοπορία, ποδηλασία και αλεξίπτωτο πλαγιάς – στην 
πόλη Krusevo ο σταθμός απογείωσης πραγματοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από την 
ΕΕ). 

Ειδικότερα, για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία υπάρχουν 
περιθώρια αξιοποίησης του διασυνοριακού τουρισμού με κοινά τουριστικά πακέτα για 
επισκέπτες τρίτων χωρών, ή δημιουργία στοχευμένων θεματικών διασυνοριακών 
τουριστικών δράσεων (αθλητικού, γαστρονομικού, ιστορικού, εμπορικού, αγροτικού 
θρησκευτικού ενδιαφέροντος κ.ο.κ.). 

Τέλος, για την προσέλκυση ξένων επισκεπτών η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας 
μείωσε το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τον τουρισμό από 18% σε 5%. Οι 
επενδυτές σε έργα προτεραιότητας λαμβάνουν ειδικά οφέλη, όπως μηδενικό ποσοστό 
φόρου εισοδήματος και μηδενικό ποσοστό ΦΠΑ κατά τα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας.  
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7. Συμπεράσματα - Προτάσεις ενίσχυσης τουριστικών ροών 

 

Η Ελλάδα αποδίδει μεγάλη σημασία στις κοινές προσπάθειες και δραστηριότητες, για 
την ενίσχυση του τουρισμού και τη μεγιστοποίηση των οφελών στην οικονομία, το 
περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις κοινωνίες παγκοσμίως.  

Εν προκειμένω, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας επιδιώκει συνεργασίες τόσο 
σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, όπως στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τουρισμού/ UNWTO του ΟΗΕ (εν προκειμένω, σημειώνεται η επανεκλογή της 
Ελλάδας στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του UNWTO), ή αξιοποιώντας προγράμματα και 
δράσεις Διεθνών Οργανισμών, με προεξέχουσα την ΕΕ. 

Πέρυσι η υγειονομική κρίση και το κλείσιμο των συνόρων δημιούργησαν δυσμενείς 
συνθήκες για τις διμερείς τουριστικές ροές μεταξύ Ελλάδος και Βόρειας Μακεδονίας. 
Ωστόσο, στη συνείδηση των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας η Ελλάδα τοποθετείται 
σταθερά στις αγαπημένες προτιμήσεις τους και είναι συνήθως η πρώτη επιλογή για τις 
καλοκαιρινές διακοπές, καθώς αποτελεί την πιο εύκολη, γρήγορη και απρόσκοπτη 
πρόσβαση των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας στη θάλασσα.   

Επίσης, η Ελλάδα προσφέρεται για μονοήμερες επισκέψεις ή για βόλτα τα 
Σαββατοκύριακα, τις αργίες καθώς και για ολιγοήμερες διακοπές καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου, τις οποίες οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας συνδυάζουν με ψώνια, αναψυχή, 
γαστρονομικό τουρισμό κλπ.   

Παράλληλα, αρκετές ελληνικές παραθαλάσσιες ή άλλες περιοχές αναδεικνύονται σε 
νέο τουριστικό προορισμό για τους κατοίκους της Βόρειας Μακεδονίας, εξ αιτίας της 
βελτίωσης των οδικών υποδομών, π.χ. οι κάτοικοι της Βόρειας Μακεδονίας εξερευνούν 
συχνότερα τις ομορφιές της Ηπείρου, λόγω της Εγνατίας Οδού.  

Υπό αυτό το πρίσμα, θα βοηθούσε η στοχευμένη προβολή του τουριστικού προϊόντος, 
με τη μορφή ειδικών εκδηλώσεων, τις οποίες θα μπορούσε να διοργανώσει το Γραφείο 
ΟΕΥ-Σκοπίων, σε συνεργασία με κλαδικούς και επαγγελματικούς φορείς, Επιμελητήρια, 
Δήμους, Περιφέρειες ή/και επιχειρήσεις.  

Συχνά, λόγω χαμηλού κόστους, προβάλλονται στην εδώ αγορά, ιδίως από τα τοπικά 
τουριστικά γραφεία, πακέτα διακοπών, εκτός κύριας καλοκαιρινής περιόδου. Το γεγονός 
αυτό συμβάλλει στην παράταση του χρόνου λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων, 
κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει, ωστόσο, περιθώριο και για πακέτα υψηλότερων 
προδιαγραφών που να απευθύνονται στο αντίστοιχο εισοδηματικό κοινό της Βόρειας 
Μακεδονίας. 
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Τέλος, η Βόρεια Μακεδονία, ως γειτονική χώρα, προσφέρει σημαντικές επιχειρηματικές 
ευκαιρίες και δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, 
καθώς και στους οικονομικούς τομείς που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό 
όπως υποδομές και εγκαταστάσεις, μεταφορές, τροφοδοσία κλπ. 

Περισσότερα στοιχεία για τον τουρισμό και την αγορά της Βόρειας Μακεδονίας 
αναρτώνται, σε τακτική βάση, από το Γραφείο ΟΕΥ-Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη agora:  

(http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/office/859). 

Για πιο στοχευμένη πληροφόρηση, οι ενδιαφερομένου μπορούν να αποστέλλουν τα 
αιτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου ΟΕΥ-Σκοπίων, ως ακολούθως: 
ecocom-skopje@mfa.gr. 

 

 

Πηγές: 

 The Ministry of Economy 

 The Association of hotels, restaurants, cafes and camps – HOTAM 

 State Statistical Office  

 

 

 

Σημείωση: Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΚΟΠΙΩΝ 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) 
Τηλ.: +389 2 3129456, 3129458 
E-mail: ecocom-skopje@mfa.gr 
Ιστότοπος: 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/859 
 
Στελέχωση Γραφείου ΟΕΥ:  
 

 Π. Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 

 Ε. Ξυδιά, Γραμματέας ΟΕΥ Α’ 

 A. Ristovska, Επιτόπια συνεργάτης 
  

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/859
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/859
mailto:ecocom-skopje@mfa.gr
http://www.economy.gov.mk/
http://hotam.org/
http://www.stat.gov.mk/Default_en.aspx
mailto:ecocom-skopje@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/859
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Παράρτημα Στατιστικών Πινάκων 

 

Αφίξεις τουριστών & ημέρες διανυκτερεύσεων, 2006-2020 

        

 
Αριθμός Τουριστών  

 
Αριθμός Διακυκτερεύσεων 

 
Σύνολο Εγχώριοι Αλλοδαποί 

 
Σύνολο Εγχώριοι Αλλοδαποί 

2006 499.473 297.116 202.357 
 

1.917.395 1.474.550 442.845 

2007 536.212 306.132 230.080 
 

2.019.712 1.501.624 518.088 

2008 605.320 350.363 254.957 
 

2.235.520 1.648.073 587.447 

2009 587.770 328.566 259.204 
 

2.101.606 1.517.810 583.796 

2010 586.241 324.545 261.696 
 

2.020.217 1.461.185 559.032 

2011 647.568 320.097 327.471 
 

2.173.034 1.417.868 755.166 

2012 663.633 312.274 351.359 
 

2.151.692 1.339.946 811.746 

2013 701.794 302.114 399.680 
 

2.157.175 1.275.800 881.375 

2014 735.650 310.336 425.314 
 

2.195.883 1.273.370 922.513 

2015 816.067 330.537 485.530 
 

2.394.205 1.357.822 1.036.383 

2016 856.843 346.359 510.484 
 

2.461.160 1.407.143 1.054.017 

2017 998.841 368.247 630.594 
 

2.775.152 1.480.460 1.294.692 

2018 1.126.935 419.590 707.345 
 

3.176.808 1.685.273 1.491.535 

2019 1.184.963 427.370 757.593 
 

3.262.398 1.684.627 1.577.771 

2020 467.514 349.308 118.206 
 

1.697.535 1.444.605 252.930 

Πηγή: 
Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Δημ. Βόρειας Μακεδονίας 
(επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων)  

 

 

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

               
                 Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία (επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων) 
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Αριθμός καταλυμάτων (σε κλίνες) 2015-2020                                       
στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονία 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ΣΥΝΟΛΟ Δημ. Βόρειας Μακεδονίας 72.021 73.168 74.257 76.558 76.942 77.187 

Περιοχή Σκοπίων 6.089 6.510 7.237 7.733 8.049 8.045 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Δημ. Βόρειας Μακεδονίας (επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
Σκοπίων) 
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Περιοχή Σκοπίων ΣΥΝΟΛΟ Δημ. Βόρειας Μακεδονίας 

Αριθμός καταλυμάτων (σε δωμάτια) 2015-2020                                        
στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ΣΥΝΟΛΟ Δημ. Βόρειας Μακεδονίας 27.812 28.305 28.759 29.702 29.933 30.064 

Περιοχή Σκοπίων 2.893 3.102 3.462 3.653 3.839 3.849 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Δημ. Βόρειας Μακεδονίας (επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων) 
 


