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ΘΕΜΑ:  Εξωτερικό εμπόριο Βορείου Μακεδονίας, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020 (προκαταρκτικά 
στοιχεία) 
 

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο όγκος εμπορίου της 
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 έφθασε τα 140.894.087 

χιλιάδες δηνάρια (2.288.103 χιλ. ευρώ), παρουσιάζοντας αύξηση 4,2%, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου 2019.  

Η αξία των εισαγόμενων αγαθών κατά την ίδια περίοδο ήταν 80.728.865 χιλιάδες δηνάρια (1.311.035 
χιλιάδες ευρώ), ήτοι σχεδόν 5,0% περισσότερο από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Από την άλλη, η 
συνολική αξία των εξαγόμενων αγαθών από τη Βόρεια Μακεδονία κατά την περίοδο Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου 2020 ανήλθε σε 60.165.222 χιλιάδες δηνάρια (977.068 χιλιάδες ευρώ), παρουσιάζοντας 
αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το εμπορικό έλλειμμα την 
περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 ανήλθε στα 20.563.643 χιλιάδες δηνάρια (333.967 χιλιάδες ευρώ) 
και η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν 74,5%. 

 
Εξωτερικό Εμπόριο Βόρειας Μακεδονίας, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019 και 2020 

προκαταρκτικά στοιχεία 
 σε χιλιάδες 
 σε δηνάρια σε ευρώ 
 I-II 2019 I-II 2020 I-II 2019 I-II 2020 

Όγκος εμπορίου 135.074.045 140.894.087 2.194.897 2.288.103 

Εξαγωγές 58.165.031 60.165.222 945.159 977.068 

Εισαγωγές  76.909.014 80.728.865 1.249.738 1.311.035 

Εμπορικό ισοζύγιο  18.743.983 20.563.643 304.579 333.967 

Ποσοστό κάλυψης  
εισαγωγών από εξαγωγές 

75,6% 74,5% 75,6% 74,5% 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Βορείου Μακεδονίας-μορφοποίηση Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 

 
Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, αναλύοντας το εξωτερικό 

εμπόριο ανά προϊόν φαίνεται ότι, ως προς τις εξαγωγές της Βορείου Μακεδονίας, τα σημαντικότερα προϊόντα 
αφορούν: ενισχυμένους 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, μέρη καθισμάτων της υποομάδας 821,1 και μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά 10 ή 
περισσότερων ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, με κινητήρα εσωτερικής καύσης του οποίου 
η ανάφλεξη γίνεται µε συμπίεση (ντίζελ ή ηµι-ντίζελ). 

Ως προς τις εισαγωγές στη Βόρεια Μακεδονία, τα σημαντικότερα προϊόντα είναι πλατίνα και κράματα 
λευκόχρυσου, σε ακατέργαστη μορφή ή σε μορφή σκόνης, πετρελαϊκά έλαια και έλαια από ασφαλτικά 
ορυκτά (άλλα από τα ακατέργαστα), πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο 
χάλυβα, μη επικαλυμμένα, επιμεταλλωμένα ή επενδυμένα, και άλλα μέταλλα της ομάδας πλατίνας και 
κράματα αυτών, ακατέργαστα ή σε σκόνη. 
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Η Βόρεια Μακεδονία προμηθεύεται προϊόντα κατά κύριο λόγο από τις χώρες της Ε.Ε. (271) και των 
Δυτικών Βαλκανίων, κατά 47,3% και 8,8% αντίστοιχα στο σύνολο των εισαγωγών της, βάσει των 
προκαταρκτικών στοιχείων για την υπό εξέταση περίοδο. Οι ίδιες ομάδες χωρών είναι και οι βασικές αγορές 
για τη διάθεση των προϊόντων της, κατά 81,0% και 9,2% αντίστοιχα, στο σύνολο των εξαγωγών της για την 
περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020.   

 

Εξωτερικό εμπόριο Βόρειας Μακεδονίας κατά ομάδες χωρών, Ι-ΙΙ 2019 και Ι-ΙΙ 2020  

 Εξαγωγές Εισαγωγές 

  σε χιλιάδες ευρώ 

 Ομάδα χωρών I-II 2019 I-II 2020 I-II 2019 I-II 2020 

ΣΥΝΟΛΟ 945.159 977.068 1.249.738 1.311.035 

ΕΕ 772.684 790.998 622.203 619.948 

EFTA 5.354 8.034 11.421 15.078 

OPEC 2.526 5.662 6.697 11.108 

 Δυτ. Βαλκανίων 88.540 89.863 91.419 114.766 

NAFTA 9.206 6.173 40.036 66.763 

APEC 15.181 14.845 93.939 107.102 

Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων 
Κρατών (ΚΑΚ) 

6.276 7.988 65.015 49.958 

Λοιπές ομάδες χωρών 45.392 53.506 319.008 326.314 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Βορείου Μακεδονίας- μορφοποίηση Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 

 
Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με το συνολικό όγκο εξωτερικού εμπορίου, οι 

σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ήταν η Γερμανία (με μερίδιο 
26,3%), η Μεγάλη Βρετανία (με μερίδιο 7,0%), η Σερβία (με μερίδιο 5,3%), η Ελλάδα (με μερίδιο 5,2%) και η 
Βουλγαρία (με μερίδιο 4,7%) [βλ. κάτωθι πίνακα].  
 

 
 
 

5 πρώτες χώρες-εταίροι της Βόρειας Μακεδονίας  
βάσει όγκου εμπορίου, Ι-ΙΙ 2019 και Ι-ΙΙ 2020 

προκαταρκτικά στοιχεία 

  

Όγκος εμπορίου   
   σε χιλιάδες ευρώ 

Ι-ΙΙ 2019 Ι-ΙΙ 2020 Ι-ΙΙ 2019 Ι-ΙΙ 2020 

ΣΥΝΟΛΟ 2.194.897 2.288.103 
% επί του  

συνολικού όγκου 

Γερμανία 606.752 602.583 27,6% 26,3% 

Η.Β. 148.358 161.102 6,8% 7,0% 

Σερβία  102.934 120.735 4,7% 5,3% 

Ελλάδα 119.550 117.858 5,4% 5,2% 

Βουλγαρία 92.323 106.523 4,2% 4,7% 
Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Βορείου Μακεδονίας- μορφοποίηση και επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 

 
1 Από τον Φεβρουάριο του 2020, η Μεγάλη Βρετανία περιλαμβάνεται στην ομάδα των λοιπών χωρών. 
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Ειδικότερα, ως προς το διμερές εμπόριο Ελλάδος-Βορείου Μακεδονίας, ο όγκος εμπορίου την 
περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 έφθασε τα 7.256.322 χιλιάδες δηνάρια (117.858 χιλ. ευρώ), με 
μερίδιο 5,2% επί του συνολικού όγκου εξωτερικού εμπορίου, παρουσιάζοντας μείωση 1,4%, σε σχέση με την 
περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019. Το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών στη Βόρεια Μακεδονία, την 
υπό εξέταση περίοδο, ήταν 5.673.442 χιλιάδες δηνάρια (92.150 χιλ. ευρώ), εμφανίζοντας μείωση 3,2%, σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι εξαγωγές προϊόντων της Βορείου Μακεδονίας στην Ελλάδα 
έφθασαν τα 1.582.880 χιλιάδες δηνάρια (25.708 χιλ. ευρώ) παρουσιάζοντας αύξηση 5,6% σε σχέση με 
πέρυσι. Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε πλεονασματικό υπέρ της Ελλάδας, με πλεόνασμα 66.442 χιλ. ευρώ. 

 

Όγκος εμπορίου Ελλάδας με Βόρεια Μακεδονία, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018 και 2019 

προκαταρκτικά στοιχεία 

  Νόμισμα 

Όγκος Εξαγωγές Εισαγωγές 

σε χιλιάδες σε χιλιάδες 

I-II 2019 I-II 2020 I-II 2019 I-II 2020 I-II 2019 I-II 2020 

Ελλάδα 
Δηνάρια 7.356.796 7.256.322 1.498.498 1.582.880 5.858.297 5.673.442 

Ευρώ 119.550 117.858 24.350 25.708 95.200 92.150 
Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Βορείου Μακεδονίας- μορφοποίηση Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 

 

Η Ελλάδα εξάγει στη Βόρεια Μακεδονία πετρελαϊκά προϊόντα, ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα, 
προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, υφάσματα, τρόφιμα (ελιές, πορτοκάλια κλπ) κ.α. Σημειώνεται δε ότι, κατά την 
υπό εξέταση περίοδο, τα ελληνικά προϊόντα κατέλαβαν το 7,0% της εδώ αγοράς επί του συνόλου των 
εισαγωγών στη Βόρεια Μακεδονία.  

Συγκρατείται, τέλος, ότι η χώρα μας, παρά τη μείωση των εξαγωγών της προς τη Βόρεια Μακεδονία, 
συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παραμένει μεταξύ των σημαντικότερων 
εμπορικών εταίρων και χωρών προμηθευτών της Βορείου Μακεδονίας (στην 4η θέση, βάσει του όγκου 
εμπορίου, κατά την υπό εξέταση περίοδο), διατηρώντας σε γενικές γραμμές σχετικά σταθερό μερίδιο αγοράς 
στη γείτονα χώρα.  

 


