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1. Γενική επισκόπηση
Η γεωγραφική θέση, το ήπιο κλίμα και οι τοποθεσίες με φυσικό κάλος ή με
θρησκευτικό και ιστορικό ενδιαφέρον, παρέχουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της
τουριστικής βιομηχανίας στην πΓΔΜ.
Η χώρα διαθέτει πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία, εκκλησίες, μοναστήρια, εικόνες,
αρχαιολογικούς χώρους, τζαμιά, παλιά βιβλία και άλλα τεχνουργήματα, στοιχεία που, με
την κατάλληλη προβολή, μπορούν να προσελκύσουν 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 στην χώρα
είναι η λαογραφία και οι παραδοσιακές τέχνες. Τα είδη λαϊκή τέχνης, τα κεντημένα εθνικά
κοστούμια και τα παλιά βιοτεχνικά καταστήματα έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη
διατήρηση της παράδοσης, που για κάποιους επισκέπτες αποτελεί πόλο έλξη.
Παράλληλα, η χώρα διαθέτει φυσικά αξιοθέατα, όπως τρεις φυσικές λίμνες (Αχρίδα,
Πρέσπα και Δοϊράνη) και ψηλά βουνά κατάλληλα για κατασκήνωση, πεζοπορία και
χειμερινά σπορ. Ο πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός, ο οποίος αντιπροσωπεύει
σχεδόν το 80% των τουριστικών εσόδων της πΓΔΜ, είναι η λίμνη της Αχρίδας. Η πόλη της
Αχρίδας, η οποία βρίσκεται σε μια περιοχή εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, απολαμβάνει
την προστασία της UNESCO, ως ιστορικού και πολιτιστικού χώρου.
Οι τουρίστες στην πΓΔΜ διαχρονικά προέρχονται, κυρίως, από την Τουρκία, την
Ελλάδα, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, τις Κάτω Χώρες, την Αλβανία και τη Γερμανία.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της
πΓΔΜ (2017), το σύνολο των δομών φιλοξενίας στη χώρα ανέρχεται σε 574 καταλύματα,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ξενοδοχεία, μοτέλ, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια
κλπ. Ειδικώτερα, τα ξενοδοχεία στη χώρα με άδεια κατηγορίας από 5 έως 1 αστέρων
ανέρχονται σε 230, ενώ τα κάμπινγκ σε 13 και συνολικά οι τουριστικές κλίνες ανέρχονται
σε 46.289.
Στα Σκόπια δραστηριοποιούνται οι ξενοδοχειακές μονάδες franchise: «Holiday Inn»,
«Best Western» και «Marriott». Έχει αρχίσει εδώ και καιρό, η κατασκευή του Double Tree
του Hilton, ωστόσο η παράδοσή του έχει καθυστερήσει από τα τέλη Νοεμβρίου 2017, λόγω
προβλημάτων. Παράλληλα, το Marriott φαίνεται να μελετά την δημιουργία μιας δεύτερης
ξενοδοχειακής μονάδας, το Courtyard by Marriott.
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Ο τουριστικός τομέας στην πΓΔΜ προσφέρει ευκαιρίες στις ελληνικές επιχειρήσεις για
επιχειρηματικές, επενδυτικές και εμπορικές δραστηριότητες και διαθέτει προοπτικές για
περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξη στην διμερή συνεργασία ταξιδιωτικών γραφείων και
πρακτορείων.

2. Οικονομικό περιβάλλον και προοπτικές ανάπτυξης της πΓΔΜ
Θετικές είναι οι προοπτικές ανάπτυξης της πΓΔΜ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τόσο των
εγχώριων (Υπουργείο Οικονομικών και Κεντρική Τράπεζα), όσο και των Διεθνών φορέων
(Παγκόσμια Τράπεζα, EBRD, EE κ.α).
Οι εκτιμήσεις εδράζονται στην ύπαρξη ενός ευνοϊκότερου εσωτερικού πολιτικού
πλαισίου, καθώς και ενός ευμενέστερου εξωτερικού περιβάλλοντος, σε σχέση με το
πρόσφατο παρελθόν.
Βάση της δημοσιονομική στρατηγική του 2018-2020 αναμένεται σταδιακή
δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας, με τη χρηματοδότηση του ελλείμματος, μέσω
εξωτερικού και εγχώριου δανεισμού. Οι πρόσφατες αυξήσεις μισθών και συντάξεων
αναμένεται ότι θα αναθερμάνουν την αγορά, με την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης,
που αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης. Επιπλέον, αναμένεται αύξηση των επενδύσεων, εξ
αιτίας της βελτίωσης της εμπιστοσύνης των εγχώριων οντοτήτων και της επιτάχυνση της
πιστωτικής επέκτασης.
Παράλληλα, η βελτίωση του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως η ισχυρότερη τάση
οικονομικής ανάπτυξης ανεπτυγμένων οικονομιών και σημαντικών εταίρων της πΓΔΜ (πχ.
Γερμανίας), καθώς και η αισιοδοξία επιτάχυνσης της διαδικασίας ευρωατλαντικής
ολοκλήρωσης, αποτελούν παράγοντες που ευνοούν την αναπτυξιακή πορεία της πΓΔΜ.
Τα ως άνω τίθενται υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί η εσωτερική πολιτική
σταθερότητα και ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές αναταράξεις στην παγκόσμια και
περιφερική γεωπολιτική σκηνή. Επίσης, σημαντική θεωρείται η διατήρηση και η ενίσχυση
του κύκλου των δημόσιων έργων υποδομής της χώρας.
Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της πΓΔΜ (NBRM), μετά τη στασιμότητα του 2017,
το 2018 και το 2019, το ΑΕΠ θα κινηθεί αυξητικά με ρυθμό 3,2% και 3,5% αντίστοιχα.
Συναφώς, ως προς τον τομέα του τουρισμού, φαίνεται ότι με την πάροδο του χρόνου τα
εισοδήματα των δυνητικών τουριστών από την πΓΔΜ θα τους επιτρέπουν σταδιακά να
επιλέγουν νέους προορισμούς, γεγονός που δημιουργεί προοπτικές και για τη χώρα μας.
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3. Στοιχεία για τον τουρισμό μεταξύ πΓΔΜ και Ελλάδος
Η περσινή τουριστική κίνηση στην πΓΔΜ (2017) παρουσίασε βελτίωση σε σχέση με
τον προηγούμενο έτος, με τον αριθμό των τουριστών να ανέρχεται συνολικά σε 998.841
άτομα, εκ των οποίων το 36,9% ήταν εγχώριοι και το 63,1% αλλοδαποί τουρίστες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της πΓΔΜ για την περίοδο
Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 22,83% σε
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο: ο αριθμός των διανυκτερεύσεων των εγχώριων
τουριστών αυξήθηκε κατά 6,32%, ενώ οι ξένοι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 23,5%.
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Οι αλλοδαποί τουρίστες που επισκοπήθηκαν την πΓΔΜ κατά την διάρκεια του 2017
προήλθαν από τις εξής χώρες: Τουρκία (20,6%), Σερβία (8,4%), Βουλγαρία (7,3%), Ελλάδα
(7,1%), Ολλανδία (4,3%), Γερμανία (3,7%), Πολωνία (3,5%), Αλβανία (3,4%) και Κόσσοβο
(2,8%).
Οι αφίξεις τουριστών στη πΓΔΜ ανήλθαν, κατά μέσον όρο, σε 537,41 εκατοντάδες
άτομα από το 2003 έως το 2017, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των 1.888
εκατοντάδων ατόμων τον Αύγουστο 2017, και στο χαμηλότερο των 210 εκατοντάδων
ατόμων τον Φεβρουάριο 2006.
Η Ελλάδα αποτελεί σημαντική χώρα προέλευσης αλλοδαπών τουριστών για την πΓΔΜ
και βρίσκεται σταθερά μεταξύ των πρώτων θέσεων ως προς τις αφίξεις στη χώρα.
Σημειώνεται ότι, σε μεγάλο βαθμό, κίνητρα για την επίσκεψη Ελλήνων στην πΓΔΜ
αποτελούν η πραγματοποίηση φθηνών αγορών αγαθών και υπηρεσιών (πχ
οδοντιατρικών), αλλά και η επίσκεψη στα καζίνο στα νότια της χώρας.
Επίσης, οι πολίτες της πΓΔΜ επισκέπτονται συχνά τη χώρα μας, τόσο τα
σαββατοκύριακα ή τα εορταστικά τριήμερα, όσο και το καλοκαίρι, για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα. Ο κύριος προορισμός τους για παραθέριση είναι οι ακτές της Βορείου Ελλάδος
(Χαλκιδική και Πιερία). Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια επιλέγουν ολοένα και περισσότερο
και άλλες περιοχές της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένων και των νησιών.
Σημαντικά, κυρίως για την αγορά της Θεσσαλονίκης, είναι τα μονοήμερα ή
ολιγοήμερα ταξίδια των κατοίκων της πΓΔΜ για ψώνια. Οι αγορές αυτές αποτελούν
έμμεσες εξαγωγές για τη χώρα μας και ασφαλώς συντελούν στην τόνωση της εγχώριας
τοπικής οικονομίας. Η βελτίωση του οδικού δικτύου από την πλευρά της πΓΔΜ, κατά μήκος
του Πανευρωπαϊκού άξονα Χ και η παράδοση των τελευταίων υπό κατασκευή τμημάτων
εντός του επόμενου διαστήματος, ενισχύει έτι περαιτέρω την ροή επισκεπτών εκατέρωθεν
των συνόρων.
Οι τουριστικές υποδομές στην πΓΔΜ τυγχάνουν βελτίωσης, γεγονός που δημιουργεί
ευκαιρίες για την δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων στη γειτονική αγορά.

4. Κυριότεροι υποτομείς - δυνατά και αδύναμα σημεία της αγοράς
Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πολύ περιορισμένες επενδύσεις στον
τουρισμό, τα ξενοδοχεία και οι τουριστικές υποδομές στην πΓΔΜ έχουν ανάγκη επισκευής
και αναβάθμισης. Τελευταίως παρατηρείται η τάση κατασκευής μικρότερων ξενοδοχείων,
κυρίως στα Σκόπια και στις περιοχές γύρω από τη λίμνη της Αχρίδας, τα οποία
θεωρούνται καταλληλότερα για μια μικρή αγορά, όπως αυτή της πΓΔΜ.
Γραφείο ΟΕΥ - Σκοπίων
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Πρόβλημα υποδομών αντιμετωπίζουν και οι κατασκηνωτικοί χώροι, που διοικούνται
από το Υπουργείο Οικονομίας, (όπως π.χ. Ljubaniste, Andon Dukov, Livadiste, Gradiste,
Elesec, Krani και AS κοντά στη Struga και τα Σκόπια) και για το λόγο αυτό δεν έχουν
ικανοποιητική επισκεψιμότητα.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της εδώ αρμόδιας υπηρεσίας (Μάιος 2017), για το
έτος 2016, στις κατασκηνώσεις χρησιμοποιήθηκαν 8.000 κρεβάτια για 41.962
διανυκτερεύσεις και περίπου το 90% ήταν από εγχώριους τουρίστες, ενώ μόνο το
υπόλοιπο 10% από ξένους τουρίστες.
Οι επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας υποστηρίζουν ότι οι αλλοδαποί
τουρίστες επισκέπτονται κατασκηνώσεις στη χώρα, κυρίως τον Ιούνιο και τον Αύγουστο
και οι εντόπιοι τουρίστες κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Οι κατασκηνωτές που
προέρχονται από τις ευρωπαϊκές χώρες αποτελούν μέρος της λεγόμενης ευρωπαϊκής
κατασκηνωτικής περιοδείας (European camping tour) που διαρκεί σχεδόν ένα μήνα, με
αρκετές μέρες να διαμένουν και στην πΓΔΜ. Ο πιο δημοφιλής χώρος κατασκήνωσης στη
πΓΔΜ είναι το κάμπινγκ λίγο έξω από τα Σκόπια, διότι η θέση του ενδείκνυται, ειδικά για
όσους ταξιδεύουν ή επιστρέφουν από την Ελλάδα και την Τουρκία. Οι στατιστικές δείχνουν
ότι η βιομηχανία κατασκήνωσης αποφέρει έσοδα στη χώρα που φτάνουν περίπου τα
27.566 εκατ. δηνάρια (ήτοι περίπου € 450 χιλ.) ετησίως.
Παρά το γεγονός ότι η πΓΔΜ δεν έχει εκτεταμένες ιατρικές υποδομές, το πραγματικό
εισόδημα στον υγειονομικό τουρισμό είναι υψηλότερο σε σύγκριση με τα έσοδα της
περιοχής και κρίνεται ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αύξησή του.
Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat (2014), τα έσοδα της πΓΔΜ από τον
υγειονομικό τουρισμό με τα ιαματικά λουτρά στη πΓΔΜ συμπεριλαμβανομένων των
θεραπειών αλλοδαπών πολιτών σε εξειδικευμένα νοσοκομεία, ήταν 73 εκατ. ευρώ, που
θεωρείται από τα υψηλότερα μεταξύ των γειτονικών χωρών. Σύμφωνα με την ως άνω πηγή
για την ίδια χρονική περίοδο, τα έσοδα της πΓΔΜ είναι υψηλότερα από αυτά στη Σερβία
και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι οποίες συγκέντρωσαν 52 εκατ. ευρώ και 48 εκατ. ευρώ,
αντίστοιχα, από τον ιατρικό τουρισμό, ενώ είναι αρκετά χαμηλότερα από αυτά της
Σλοβενίας, η οποία επέτυχε έσοδα 244 εκατ. ευρώ.
Στην πΓΔΜ παρατηρείται, επίσης, αυξημένος οδοντιατρικός τουρισμός, κυρίως
ασθενών από την Ελλάδα και μεταναστών από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τη Δυτική
Ευρώπη, λόγω της διαφοράς στο κόστος των οδοντιατρικών υπηρεσιών στις χώρες αυτές.
Στις υγειονομικές κλινικές της πΓΔΜ, μεγάλο ποσοστό των ασθενών προέρχεται,
επίσης, από το Κοσσυφοπέδιο και την Αλβανία, οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν την
κατάλληλη θεραπεία στα υγειονομικά ιδρύματα της χώρας τους.
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Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της εδώ Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι
επισκέπτες των spa resort της πΓΔΜ ανέρχονται από 3.000 έως 4.000 σε ετήσια βάση. Οι
περισσότεροι από τους επισκέπτες των spa (54,35%) επικαλούνται λόγους υγείας και ένα
σημαντικό ποσοστό το κάνει για λόγους ψυχαγωγίας και αναψυχής (31,56%), ενώ
μικρότερο ποσοστό επισκέπτονται τα spa με την ευκαιρία κάποιου επαγγελματικού
ταξιδίου (5,85%), ή επίσκεψης σε συγγενείς και φίλους (8,25%) (βάση στοιχείων έτους
2016).

5. Επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες
Η Κυβέρνηση της πΓΔΜ προκειμένου να αυξήσει την επισκεψιμότητα ξένων τουριστών
στη χώρα, μείωσε πρόσφατα τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τον τουρισμό από
18% σε 5%. Επιπλέον, οι επενδυτές σε έργα προτεραιότητας λαμβάνουν ειδικά προνόμια,
όπως 0% φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και 0% ΦΠΑ κατά τα πρώτα δέκα
χρόνια λειτουργίας.
Ωστόσο, ο τουρισμός στην πΓΔΜ αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, ξεκινώντας από
την ανάγκη βελτίωσης των τουριστικών υποδομών, καθώς και της ποιότητας και συνεχούς
καινοτομίας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Ο τομέας του τουρισμού μιας
περίκλειστης χώρας όπως η πΓΔΜ, η οποία δεν έχει πρόσβαση, λόγω γεωγραφικής θέσης,
στον παραθαλάσσιο τουρισμό, οφείλει να προσαρμοστεί με ταχύς ρυθμούς στην ψηφιακή
επανάσταση και τους νέους τρόπους μάρκετινγκ και υπηρεσιών κρατήσεων, προκειμένου
να μπορέσει συναγωνιστεί τις γειτονικές τουριστικές χώρες. Πρέπει, επίσης, να αναπτύξει
νέα ελκυστικά διαφοροποιημένα προϊόντα με βιώσιμο τρόπο για τις τοπικές κοινότητες και
το περιβάλλον.
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.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης χρηματοπιστωτικών οργανισμών (EIF,
EBRD, κλπ) καθώς και χρηματοδοτικών προγραμμάτων διεθνών οργανισμών και
αναπτυξιακών φορέων που στοχεύουν στην προώθηση του τουρισμού. Ενδεικτικά
αναφέρονται το δεύτερο διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδος–πΓΔΜ, INTERREG (ΜΠΒ)
2014-2020 και διάφορες πρωτοβουλίες υποστήριξης της USAID, η οποία στηρίζει την
ανάπτυξη προϊόντων τουρισμού περιπέτειας στη πΓΔΜ, (πχ. προγράμματα για πεζοπορία,
ποδηλασία και αλεξίπτωτο πλαγιάς).
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Στην πΓΔΜ δεν υπάρχουν καθόλου γήπεδα γκολφ, ούτε και σημαντικά κέντρα
θαλάσσιων σπορ στις τρεις μεγαλύτερες λίμνες, Αχρίδα, Πρέσπα και Δοϊράνη, γεγονός
που δημιουργεί ενδεχόμενες επενδυτικές ευκαιρίες.
Ειδικώτερα, 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.).

6. Προτάσεις ενίσχυσης τουριστικών ροών από πΓΔΜ προς Ελλάδα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εδώ Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, όπως αναφέρθηκε
και ανωτέρω, το τουριστικό ρεύμα που κατευθύνεται στη χώρα μας από την πΓΔΜ είναι
μεγάλο, συγκριτικά με τον συνολικό αριθμό κατοίκων της χώρας που δεν ξεπερνά τα δύο
(2) εκατομμύρια. Με την πάροδο του χρόνου, αυξάνεται ο αριθμός ατόμων στην πΓΔΜ τα
οποία διαθέτουν αρκετά υψηλό εισόδημα, που τους επιτρέπει να πραγματοποιούν ταξίδια
σε νέους προορισμούς στη χώρα μας. Επιπλέον, αυξάνεται συνεχώς το ενδιαφέρον για τα
νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθούσε η ύπαρξη αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ των
δυο χωρών, διότι θα διευκόλυνε την γρηγορότερη πρόσβαση π.χ στην Κρήτη και σε άλλα
νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους. Συμφώνα με ανακοίνωσή της τον περασμένο
Οκτώβριο, η ελληνικών συμφερόντων αεροπορική εταιρεία AEGEAN, σχεδιάζει, να
συμπεριλάβει στο νέο πτητικό πρόγραμμά της για το 2018, την γραμμή Αθήνας – Σκοπίων,
γεγονός που θα δημιουργήσει περαιτέρω προοπτικές για τον διμερή τουρισμό.
Παράλληλα, αρκετές ελληνικές παραθαλάσσιες ή άλλες περιοχές αναδεικνύονται σε
νέο τουριστικό προορισμό για τους κατοίκους της πΓΔΜ, εξ αιτίας της βελτίωσης των
οδικών υποδομών, π.χ. οι Σκοπιανοί εξερευνούν συχνότερα τις ομορφιές της Ηπείρου,
λόγω της Εγνατίας Οδού.
Υπό αυτό το πρίσμα, θα βοηθούσε η στοχευμένη προβολή του τουριστικού προϊόντος,
με την 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,
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κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει, ωστόσο, περιθώριο και για πακέτα υψηλότερων
προδιαγραφών που να απευθύνονται στο αντίστοιχο εισοδηματικό κοινό της πΓΔΜ.
Περισσότερα στοιχεία για τον τουρισμό και την εδώ αγορά αναρτούνται, σε τακτική
βάση, από το Γραφείο ΟΕΥ-Σκοπίων στην διαδικτυακή πύλη agora:
(http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/office/859). Για ποιο στοχευμένη πληροφόρηση οι ενδιαφερομένου μπορούν να
στέλνουν 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
Agency for Promotion and Support of Tourism
State Statistical Office

Σημειώσεις:
1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή.
2. Η χώρα αναγνωρίζεται από την Ελλάδα ως πΓΔΜ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ – ΣΚΟΠΙΩΝ
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:
 Π. Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’
 Μ. Χαροκόπος, Γραμματέας ΟΕΥ Α’
 Aneta Ristovska, Επιτόπια συνεργάτης
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Παράτημα Στατιστικών Πινάκων
Αφίξεις τουριστών & ημέρες διανυκτερεύσεων, 2003-2017

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Πηγή:

Αριθμός Τουριστών
Σύνολο
Εγχώριοι
Αλλοδαποί
483.151
325.459
157.692
465.015
299.709
165.306
509.706
312.490
197.216
499.473
297.116
202.357
536.212
306.132
230.080
605.320
350.363
254.957
587.770
328.566
259.204
586.241
324.545
261.696
647.568
320.097
327.471
663.633
312.274
351.359
701.794
302.114
399.680
735.650
310.336
425.314
816.067
330.537
485.530
856.843
346.359
510.484
998.841
368.247
630.594
Κρατική Στατιστική Υπηρεσία πΓΔΜ
(επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ)

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Αριθμός Διανυκτερεύσεων
Σύνολο
Εγχώριοι
Αλλοδαποί
2.006.867
1.660.667
346.200
1.865.434
1.504.845
360.589
1.970.041
1.527.053
442.988
1.917.395
1.474.550
442.845
2.019.712
1.501.624
518.088
2.235.520
1.648.073
587.447
2.101.606
1.517.810
583.796
2.020.217
1.461.185
559.032
2.173.034
1.417.868
755.166
2.151.692
1.339.946
811.746
2.157.175
1.275.800
881.375
2.195.883
1.273.370
922.513
2.394.205
1.357.822
1.036.383
2.461.160
1.407.143
1.054.017
2.775.152
1.480.460
1.294.692

Αφίξεις τουριστών στην πΓΔΜ, 2003-2017
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Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία (επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ)
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Αριθμός καταλυμάτων (σε δωμάτια) στην πΓΔΜ 2012-2017
2012
26.877
2.439

ΣΥΝΟΛΟ πΓΔΜ
Περιοχή Σκοπίων

2013
26.887
2.487

2014
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2017
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ΣΥΝΟΛΟ πΓΔΜ
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Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία (επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ)

Αριθμός καταλυμάτων (σε κλίνες) στην πΓΔΜ 2012-2017
2012
70.287
5.169

ΣΥΝΟΛΟ πΓΔΜ
Περιοχή Σκοπίων

2013
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Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία (επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ)
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