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1. Εισαγωγή  

 

Η οικονομική ανάπτυξη της πΓΔΜ, ως μικρής ηπειρωτικής και περίκλειστης χώρας, 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαμόρφωση ενός καλά ανεπτυγμένου δικτύου 
μεταφορών. Γεωγραφικά η χώρα τοποθετείται στο κέντρο της Βαλκανικής Χερσονήσου στη 
διασταύρωση σημαντικών οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων.  

Οι μεταφορές (επιβατικές και εμπορευματικές) διενεργούνται, κατά κύριο λόγο, μέσω 
του οδικού δικτύου, ενώ έπεται η χρήση του σιδηροδρόμου, ο οποίος καλύπτει, όμως, 
σαφώς μικρότερο μέρος του μεταφορικού έργου. Η εναέρια μετακίνηση εξυπηρετεί κυρίως 
επιβατικούς σκοπούς, μέσω των δυο αεροδρομίων της χώρας, τον Διεθνή Αερολιμένα των 
Σκοπίων και το Αεροδρόμιο «Απόστολος Παύλος», ενός δευτέρου μικρότερου αεροδρομίου 
στην Αχρίδα.  

Ως προς τις υποδομές της χώρας, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, τα οποία 
δημιουργούν αρκετές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.  

 

2. Χερσαίες μεταφορές  

 

-Πληροφορίες για τις οδικές μεταφορές και υποδομές στην πΓΔΜ  
 

Οι διάδρομοι διαμετακόμισης που διέρχονται από το έδαφος της πΓΔΜ είναι ο 
Πανευρωπαϊκός διάδρομος VIII (Ανατολή-Δύση) και ο Πανευρωπαϊκός διάδρομος X 
(Βορράς-Νότος).  

Ο διάδρομος VIII ενώνει την Αδριατική με τη Μαύρη θάλασσα. Ξεκινά από τη Βάρνα 
στη Βουλγαρία και καταλήγει στο Δυρράχιο της Αλβανίας, μέσω της Σόφιας, στη 
Βουλγαρία και των Σκοπίων, στην πΓΔΜ.  

Ο διάδρομος X εκτείνεται από βορρά προς νότο σε όλη τη χώρα. Ξεκινά από τη 
Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα και καταλήγει στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, μέσω των 
Σκοπίων στην πΓΔΜ, του Βελιγραδίου στη Σερβία και του Ζάγκρεμπ στην Κροατία. Οι 
κατασκευαστικές εργασίες στο τμήμα των ως άνω δύο διαδρόμων που διέρχεται από την 
πΓΔΜ,   έχουν επικεντρωθεί, τα τελευταία χρόνια, στην εξάλειψη των οδικών συμφορήσεων 
(bottle necks) και στη βελτίωση των υποδομών.  

Η σημασία των οδικών υποδομών για την πΓΔΜ γίνεται αντιληπτή εάν ληφθεί υπ’ όψιν 
ότι το 85% των επιβατών και το 91% των εξαγόμενων ή διεθνώς μεταφερομένων 
εμπορευμάτων μεταφέρονται οδικώς.  
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Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της πΓΔΜ, το 2017, μετακινήθηκαν, μέσω του 
οδικού δικτύου της χώρας, 7.775.000 άτομα και αγαθά συνολικού βάρους 64.221.000 
τόνων.  Το οδικό δίκτυο της πΓΔΜ έχει συνολικό μήκος 14.426 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει 
899 χλμ. εθνικών οδών (εκ των οποίων 259 χλμ. αυτοκινητόδρομοι), 3.778 χλμ. 
περιφερειακών δρόμων και 9.749 χλμ. τοπικών οδών (στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας 
πΓΔΜ).   

Όσον αφορά στην εξέλιξη των έργων οδικών υποδομών σημειώνονται τα ακόλουθα:  

 Ο αυτοκινητόδρομος Demir Kapija – Smokvica (τμήμα του Διαδρόμου Χ), την 
κατασκευή του οποίου έχει αναλάβει η ελληνική εταιρεία ‘ΑΚΤΩΡ’, αναμένεται να δοθεί 
στην κυκλοφορία έως τα τέλη Απριλίου τ.έ. (το πιθανότερο στις 24 τ.μ.). Επιπλέον, 
σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. G. Sugareski, οι εργασίες 
επισκευής και υποστήριξης του οδοστρώματος στο οδικό τμήμα Negotino – Demir Kapija 
σχεδιάζεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουνίου τ.έ.. Με τη δρομολογούμενη 
παράδοση του τμήματος Demir Kapija – Smokvica εντός του τρέχοντος μηνός και την 
αναμενόμενη ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής του τμήματος Negotino – Demir 
Kapija  περατώνονται οι εν εξελίξει εργασίες κατασκευής ή ανακατασκευής στο τμήμα του 
Διαδρόμου Χ από το Tabanovce (σύνορα πΓΔΜ με Σερβία) μέχρι τη Γευγελή (σύνορα 
πΓΔΜ με Ελλάδα).   

 Για την αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης πΓΔΜ - Κοσσόβου, ως προς το σκέλος 
Σκοπίων – Blace, σε πρώτη φάση, θα ανακατασκευασθεί ο υφιστάμενος δρόμος, έργο το 
οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2018 και υπολογίζεται ότι θα 
κοστίσει 4 εκατ. ευρώ. Εν συνεχεία, θα κατασκευαστεί ο αυτοκινητόδρομος, για τον 
οποίον, σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, έχουν ήδη διενεργηθεί οι 
μελέτες εφικτότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και ορισμένες γεωτεχνικές 
έρευνες.  

 Προκειμένου να επισπευσθεί η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου, αποφασίστηκε, 
προσφάτως, σε διυπουργική σύσκεψη η ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για την 
αξιοποίηση της χρηματοδότησης ύψους 1,3 εκατ. ευρώ που εξασφαλίσθηκε από το 
Επενδυτικό Πλαίσιο Δυτικών Βαλκανίων, για την κατάρτιση των μελετών σχεδιασμού του 
αυτοκινητοδρόμου. Επιπροσθέτως, για να διασφαλιστεί ο συντονισμός μεταξύ των 
συναρμοδίων για το έργο Υπηρεσιών, συμφωνήθηκε η σύσταση (α) διυπουργικής 
Επιτροπής, υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της πΓΔΜ, αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές 
υποθέσεις, κ. Β. Osmani, στην οποία θα συμμετέχουν ως μέλη ο αρμόδιος για την 
οικονομία Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. K. Angjushev, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. D. 
Tevdovski, ο Υπουργός Μεταφορών και Μεταφορών, κ. G. Sugareski και οι Διευθυντές των 
κρατικών εταιρειών Εθνικών Οδών και συντήρησης Εθνικών Οδών και (β) διυπουργικής 
τεχνικής ομάδας εργασίας, η οποία θα επιληφθεί των τεχνικών παραμέτρων του έργου. 
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 Όσον αφορά στις υπόλοιπες οδικές υποδομές, η ολοκλήρωση της κατασκευής του 
αυτοκινητοδρόμου  Σκόπια (Miladinovci) – Štip (47 χλμ.) μετετέθη χρονικά από τον Μάιο για 
τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ για τον αυτοκινητόδρομο Kičevo – Αχρίδα (57 χλμ.) η 
Κυβέρνηση της πΓΔΜ προσανατολίζεται στη λήψη δανείου, λόγω αύξησης του 
προϋπολογισμού του έργου (κατά 143 εκ .ευρώ) από την κινεζική ‘Sinohydro Corporation 
LTD’. Η κυβέρνηση της πΓΔΜ εξασφάλισε επίσης, προσφάτως δάνειο ύψους 28 εκατ. 
ευρώ από την EBRD για τη χρηματοδότηση της κατασκευής νέου δρόμου ταχείας 
κυκλοφορίας (μήκους 23,5 χλμ.) μεταξύ των πόλεων Štip και Radoviš, έργο το οποίο 
αναμένεται να συμβάλει στην ασφαλέστερη και ταχύτερη μεταφορά επιβατών και 
εμπορευμάτων προς τα σύνορα με τη Βουλγαρία.     

 

-Πληροφορίες για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και υποδομές στην πΓΔΜ 

Συνολικά το σιδηροδρομικό δίκτυο της πΓΔΜ εκτείνεται σε περίπου 700 χιλιόμετρα και 
αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο τρόπο μεταφοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας της πΓΔΜ, το 2017, μετακινήθηκαν συνολικά, μέσω σιδηροδρόμων, 
500.332 επιβάτες, εκ των οποίων μόλις 5.114 για διεθνείς μεταφορές. Όσον αφορά στις 
εμπορευματικές μεταφορές, ο όγκος των αγαθών που μεταφέρθηκε μέσω σιδηροδρόμων 
στην πΓΔΜ, ανέρχεται σε 1.557.796 τόνοι, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος (851.408 
τόνοι) για διεθνείς μεταφορές.    

Όσον αφορά στις σιδηροδρομικές υποδομές και ειδικότερα, στις διεθνείς 
σιδηροδρομικές συνδέσεις της χώρας, η πΓΔΜ υπέγραψε, την 1η Αυγούστου του 2017, 
Μνημόνιο Κατανόησης με τη Βουλγαρία για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, με το οποίο οι 
δύο πλευρές συμφώνησαν να ολοκληρώσουν την κατασκευή των σιδηροδρομικών 
υποδομών τους μέχρι τα μεταξύ τους σύνορα. Αναλυτικότερα, η πΓΔΜ ανέλαβε να 
ολοκληρώσει τη σιδηροδρομική γραμμή μέχρι τα σύνορα με τη Βουλγαρία (Kriva Palanka – 
Deve Bair), έως το 2025 και η Βουλγαρία να κατασκευάσει τη σιδηροδρομική γραμμή από 
τη Σόφια μέχρι τα σύνορα με την πΓΔΜ (μέσω Pernik - Radomir), έως το 2027. 

Στην πλευρά της πΓΔΜ, ο σιδηρόδρομος που θα συνδέσει τις δυο γειτονικές χώρες θα 
είναι μήκους 89 χλμ. Η διαδρομή από το Kumanovo μέχρι το Beljakovce βρίσκεται σε φάση 
υλοποίησης. Το κόστος κατασκευής της ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Όσον αφορά στην 
κατασκευή της δεύτερης διαδρομής από το Beljakovce μέχρι την Kriva Palanka μήκους 34 
χλμ., το έργο βρίσκεται στην τελική φάση της τεχνικής τεκμηρίωσης και αναμένεται ότι 
μέχρι τα μέσα του τρέχοντος έτους θα έχει επιλεγεί και η κατασκευαστική εταιρεία. Το 
συγκεκριμένο τμήμα του έργου, συνολικού κόστους 152 εκατ. ευρώ, σχεδιάζεται να έχει 
ολοκληρωθεί έως το 2021.  
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Η πΓΔΜ εξασφάλισε στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής Δυτικών Βαλκανίων, στην 
Τεργέστη (12/7) τη χρηματοδότηση του έργου με 70 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια 
αναμένεται να αντληθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(ΕBRD). Η κατασκευή της τελευταίας διαδρομής από την Kriva Palanka έως τα σύνορα με 
τη Βουλγαρία μήκους 24 χλμ. σχεδιάζεται να αρχίσει το 2020 και να ολοκληρωθεί το 2025. 
Εκτιμάται ότι δεν κοστίζει περισσότερο από 400 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 60 εκατ. ευρώ 
διατέθηκαν μέσω κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ).  

Ως προς τη σιδηροδρομική σύνδεση πΓΔΜ – Ελλάδος, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

Η σιδηροδρομική σύνδεση Μοναστηρίου – Φλώρινας δεν έχει ακόμα λειτουργήσει, 
καθώς το έργο εκσυγχρονισμού των υποδομών στην πΓΔΜ (σύνδεση Μοναστηρίου - 
Kremenica) δεν έχει ολοκληρωθεί, λόγω προβλημάτων με την εταιρεία, η οποία είχε 
αναλάβει αρχικώς την υλοποίηση του έργου. Η εν λόγω σιδηροδρομική γραμμή 
σχεδιάζεται να συνδέεται με το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο στον σταθμό Νέου 
Καυκάσου και να καταλήγει στη Φλώρινα (διακλάδωση Χd του Πανευρωπαίκού 
Διαδρόμου Χ). Το έργο, συνολικού κόστους 22,5 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει εκτός από την 
ανακατασκευή της ίδιας της γραμμής μήκους 17 χλμ. και έργα ανακατασκευής μικρών 
γεφυρών και σημείων διασταύρωσης της γραμμής με το οδικό δίκτυο, νέας σήμανσης, 
καθώς και εισαγωγής νέων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.  

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το έργο αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 
τέλος του 2016. Ωστόσο, η κοινοπραξία τριών βουλγαρικών και μίας εγχώριας εταιρείας 
(Vodstroy 98 AD, Trace Group Hold PLC, Ponsstroyengineering EAD και Fabrika Karpos 
AD Skopje) που ανέλαβε την υλοποίησή του, σημείωσε μικρή πρόοδο έως τον Ιούλιο 2016 
(ολοκληρώνοντας μόνον το 25% των συνολικών εργασιών), παρά τις συμβατικές της 
υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση της πΓΔΜ να προβεί σε καταγγελία της 
σύμβασης. Κατόπιν τούτου, υπεγράφη νέα σύμβαση με την  αυστριακών συμφερόντων 
εταιρεία ‘Strabag SE’ για την ολοκλήρωση του έργου, ενώ σχετικό κονδύλι έχει 
συμπεριληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2018.  

Όσον αφορά στη σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης - Σκοπίων - Βελιγραδίου, τα 
έργα υποδομής στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Σερβίας έχουν ολοκληρωθεί. Η μεταφορά 
επιβατών στο τμήμα της διαδρομής Θεσσαλονίκης - Γευγελής διενεργείται από Δευτέρα 
έως Παρασκευή, μέσω λεωφορείων, λόγω έργων στο σκέλος της σιδηροδρομικής γραμμής 
Θεσσαλονίκης - Ειδομένης.   

 

  -Ανάπτυξη της οδικής και σιδηροδρομικής υποδομής 

Όπως σημειώνεται ανωτέρω, οι εργασίες ολοκλήρωσης του αυτοκινητοδρόμου στο 
τμήμα του διαδρόμου Χ που διέρχεται από την πΓΔΜ, αναμένεται να έχουν περατωθεί 
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μέχρι και τα μέσα του 2018. Το οδικό δίκτυο του Διαδρόμου VIII είναι ολοκληρωμένο μόνο 
κατά το 36% και απαιτεί περαιτέρω αναβάθμιση. Επί του παρόντος, η πΓΔΜ συνδέεται 
μόνον οδικώς με τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Ως προς το τμήμα του σιδηροδρομικού 
διαδρόμου Χ που διέρχεται από την πΓΔΜ, οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν 
ολοκληρωθεί.  

Η κυριαρχία των οδικών μεταφορών, ιδίως στις μεταφορές εμπορευμάτων, οδηγεί σε 
αύξηση των καθυστερήσεων στα σημεία διέλευσης των συνόρων και μείωση της ταχείας 
ροής των εμπορευμάτων, γεγονός που επιβάλλει την ανάληψη μέτρων που θα συμβάλλουν 
στη μείωση της ανισορροπίας στις μεταφορές αυξάνοντας το μερίδιο των σιδηροδρομικών 
μεταφορών.  

Σύμφωνα με το πρόσφατο Πρόγραμμα Οικονομικής Μεταρρύθμισης 2018-2020, η 
Κυβέρνηση της πΓΔΜ θεωρεί σημαντική τη διευκόλυνση των διεθνών σιδηροδρομικών 
μεταφορών, μέσω της μείωσης του χρόνου αναμονής στα σημεία διέλευσης των συνόρων, 
με τη συντόμευση των σχετικών διαδικασιών διέλευσης, σύμφωνα με την αρχή της ενιαίας 
εξυπηρέτησης. Η ανάπτυξη της οδικής και σιδηροδρομικής υποδομής συμπληρώνεται με 
την εφαρμογή οριζόντιων μέτρων και αποτελεί μέρος της Μεταρρύθμισης για τη 
Συνδεσιμότητα.  

Η προετοιμασία της εθνικής στρατηγικής για τον τομέα των μεταφορών έως το 2030 
βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να εγκριθεί εντός του 2018. Η σχεδιαζόμενη στρατηγική 
αναμένεται να στοχεύει στη βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας, της 
ασφάλειας και της προσβασιμότητας των μεταφορών, καθώς και της διαχείρισης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μελλοντικών μεταφορικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, 
προβλέπεται ότι θα εξασφαλίζει τον συντονισμό με άλλες τομεακές πολιτικές. 

 

3. Εναέριες μεταφορές  

 

Οι αερομεταφορές στην πΓΔΜ είναι κυρίως επιβατικές. Αεροπορικώς μετακινούνται 
περίπου δύο εκατομμύρια επιβάτες σε ετήσια βάση.  

Ειδικώτερα, η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια Σκοπίων και Αχρίδας της πΓΔΜ 
κατέγραψε, το 2017, αύξηση της τάξης του 13% σε σχέση με πέρυσι (ανερχόμενη σε 
2.027.344 επιβάτες), σύμφωνα με ανακοίνωση του διαχειριστή των αεροδρομίων της 
χώρας – της τουρκικών συμφερόντων ‘ΤΑV Airports Holding’.  

Ανοδικά κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια της πΓΔΜ, 
καθώς κατέγραψε αύξηση 7% σε σχέση με το 2016 (το 2017 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 
18.130 πτήσεις).  
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Η ανοδική πορεία της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια της χώρας, το 2017, 
οφείλεται στη σύνδεση του αεροδρομίου των Σκοπίων με πέντε νέους προορισμούς 
(Βουδαπέστη, Μάλτα, Ντόχα, Ρώμη και Växjö στη Σουηδία) και της Αχρίδας με την πόλη 
Κατοβίτσε, στην Πολωνία, μέσω εποχιακών πτήσεων. Οι κυριότεροι προορισμοί των 
πτήσεων από το αεροδρόμιο των Σκοπίων ήταν η Κωνσταντινούπολη, η Ζυρίχη, η Βιέννη, 
η Βασιλεία, το Μάλμε και το Λονδίνο.  

Μακράν σημαντικότερος αερομεταφορέας ήταν η ‘Wizz Air’, με το μερίδιό της να 
ανέρχεται στο 59% της αγοράς. Για το 2018, η ‘TAV’ έχει ανακοινώσει τη σύνδεση του 
αεροδρομίου της Αχρίδας με τρεις νέους προορισμούς (Βαρσοβία, Ταλίν και Αϊντχόφεν), 
μέσω εποχιακών πτήσεων.     

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, η κίνηση επιβατών 
και ο αριθμός πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια Σκοπίων και Αχρίδας ανήλθαν, κατά 
το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους, σε 286.129 και 2.588, καταγράφοντας αύξηση της 
τάξης του 20% και 18%, αντιστοίχως (σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2017). Αναμένεται, 
δε, ότι μέχρι τη λήξη της θερινής περιόδου o αριθμός επιβατών θα ξεπεράσει τα δύο (2) 
εκατ., αριθμός που ισοδυναμεί με την επιβατική κίνηση ολόκληρου του 2017.    

Το θερινό πρόγραμμα πτήσεων των αεροδρομίων της πΓΔΜ (25/3 – 27/10 τ.έ.) 
περιλαμβάνει, σύμφωνα με ενημέρωση από τον διαχειριστή των αεροδρομίων της χώρας 
(ΤΑV Airports Holding), τριάντα δύο (32) επιπλέον πτήσεις (σε σχέση με το χειμερινό), οι 
οποίες αφορούν, είτε σε νέες αεροπορικές συνδέσεις, είτε σε αύξηση των συχνοτήτων στις 
υφιστάμενες συνδέσεις.  

Αναλυτικότερα, η πολωνική αεροπορική εταιρεία ‘LOT’ θα εγκαινιάσει, από την 1η 
Ιουνίου 2018, την αεροπορική σύνδεση Βαρσοβίας – Σκοπίων με συχνότητα έξι φορές 
εβδομαδιαίως, τη θερινή περίοδο και τέσσερις φορές εβδομαδιαίως, τη χειμερινή.  

Επιπλέον, θα αυξηθούν οι συχνότητες στις συνδέσεις του αεροδρομίου των Σκοπίων 
με Βελιγράδι (διενεργείται από την Air Serbia), Ζάγκρεμπ (Croatian Airlines), Ζυρίχη 
(Edelweiss και Germania), Κωνσταντινούπολη (Pegasus και Turkish Airlines), Λιουμπλιάνα 
(Adriatic Airways) και Ντουμπάι (Fly Dubai).  

Όσον αφορά στο αεροδρόμιο της Αχρίδας (Αποστόλου Παύλου), κατά τη θερινή 
περίοδο θα προστεθούν τέσσερις νέες αεροπορικές συνδέσεις με Αϊντχόφεν (TUI), 
Βαρσοβία (Rego-Bis), Κωνσταντινούπολη (Onur Air) και Ταλίν (Nordica). Επιπλέον, μετά 
τη λήξη της θερινής περιόδου, σχεδιάζεται η έναρξη της αεροπορικής σύνδεσης Αχρίδας - 
Βιέννης από την ‘Wizz Air’, του μακράν σημαντικότερου αερομεταφορέα στην πΓΔΜ, με 
μερίδιο αγοράς 59%.  
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Επίσης, τον περασμένο Οκτώβριο, ανακοινώθηκε το νέο πτητικό πρόγραμμα της 
AEGEAN, το οποίο περιελάμβανε και την πιθανότητα έναρξης απ’ ευθείας αεροπορικής 
σύνδεσης Αθήνας – Σκοπίων, εντός του 2018. 

Σημειώνεται ότι η εξαετής συμφωνία επιδότησης της Wizz Air με την Κυβέρνηση της 
πΓΔΜ λήγει τον Ιούνιο τ.έ.. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της πΓΔΜ 
πρόκειται να προβεί, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, στην προκήρυξη νέου 
διεθνούς διαγωνισμού για την επιδότηση αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους που 
ενδιαφέρονται να συνδέσουν τα αεροδρόμια της χώρας με διεθνείς προορισμούς. Το 
κονδύλι, το οποίο περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2018, για την 
επιδότηση νέων αεροπορικών συνδέσεων με τα αεροδρόμια Σκοπίων και Αχρίδας 
ανέρχεται σε 1,7 εκατ. δηνάρια (περίπου 27.645 ευρώ).    

 

4. Επιχειρηματικές ευκαιρίες 

 

Ο τομέας των μεταφορών στην πΓΔΜ παρουσιάζει ευκαιρίες δραστηριοποίησης για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις. Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται για την αγορά της πΓΔΜ μπορούν, 
μεταξύ άλλων, να συμμετάσχουν σε έργα ανάπτυξης οδικών και σιδηροδρομικών 
υποδομών, στους τομείς του εξοπλισμού κατασκευών και δομικών υλικών, στον εξοπλισμό 
σταθμών διοδίων, στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων και 
παρακολούθησης της κυκλοφορίας, στις υπηρεσίες διαχείρισης έργων και στην παροχή 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 

Μέχρι σήμερα, ο προϋπολογισμός συντήρησης του οδικού δικτύου της πΓΔΜ ήταν 
ανεπαρκής, με αποτέλεσμα  να μην δύναται να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση. Υπάρχουν 
τμήματα στο οδικό δίκτυο που απαιτούν επέκταση της χωρητικότητας λόγω της αύξησης 
της κυκλοφορίας. Η επέκταση των τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου θα προσφέρει 
πρόσθετες ευκαιρίες για ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις, καθώς και για τις 
επιχειρήσεις δομικών υλικών. 

Για το 2018, η Κυβέρνηση της ΠΓΔΜ ενέκρινε επενδύσεις συνολικής αξίας 
16.748.600.000 δηναρίων (€ 272,3 εκατ.) στο ετήσιο πρόγραμμα κατασκευής, 
ανασυγκρότησης, αποκατάστασης και συντήρησης εθνικών οδών μέσω της Δημόσιας 
Επιχείρησης Δημόσιων Οδών. Εκτός από ίδια κεφάλαια, η χρηματοδότηση των έργων θα 
προέρχεται επίσης από δάνεια της Exim Bank και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.  
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Ειδικώτερα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) 
ανακοίνωσε (26.2.2018) τη χορήγηση δανείου ύψους 86 εκατ. ευρώ στη Δημόσια 
Επιχείρηση Εθνικών Οδών της πΓΔΜ (PESR) για την αναβάθμιση του εθνικού οδικού 
δικτύου. Με το εν λόγω δάνειο θα χρηματοδοτηθεί η αναβάθμιση 26 τμημάτων του εθνικού 
οδικού δικτύου, συνολικής έκτασης άνω των 400 χλμ.. Οι χρηματοδοτούμενες εργασίες 
αφορούν σε επισκευή των υφιστάμενων οδοστρωμάτων, ανανέωση των διαγραμμίσεων 
και βελτίωση της σήμανσης. Το προαναφερθέν ποσό αποτελεί τη δεύτερη δόση δανείου, 
συνολικού ύψους 181 εκατ. ευρώ, που χορηγεί η EBRD στην PESR με στόχο τη βελτίωση 
της οδικής ασφάλειας στην πΓΔΜ. Πέραν του εκσυγχρονισμού των οδικών υποδομών, το 
εν λόγω επενδυτικό πρόγραμμα της EBRD περιλαμβάνει, επίσης, την ενίσχυση της 
θεσμικής ικανότητας και τη βελτίωση των εθνικών προτύπων στον τομέα της οδικής 
ασφάλειας. Μέσω των έργων  κατασκευής και ανακατασκευής των οδικών υποδομών της 
πΓΔΜ, η Κυβέρνηση επιδιώκει να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

 Περισσότερες πληροφορίες, ως προς τα υπό κατασκευή έργα που εντάχθηκαν στον 
ετήσιο προγραμματισμό του 2018, μπορείτε να αρυσθείτε από την ιστοσελίδα του εδώ 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (στην τοπική γλώσσα): 

http://www.mtc.gov.mk/usvoena-godishnata-programa-za-izgradba-i-rekonstrukcija-na-
drzavni-patishta-za-2018-godina 

 

 Επιπλέον, σε τακτά χρονικά διαστήματα το Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων εκδίδει δελτία 
για τις τρέχουσες προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών, τα οποία αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Γραφείου:    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mtc.gov.mk/usvoena-godishnata-programa-za-izgradba-i-rekonstrukcija-na-drzavni-patishta-za-2018-godina
http://www.mtc.gov.mk/usvoena-godishnata-programa-za-izgradba-i-rekonstrukcija-na-drzavni-patishta-za-2018-godina
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
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5. Συμπεράσματα  

 

Η πΓΔΜ επιδιώκει να τοποθετηθεί ως οριζόντιο σταυροδρόμι στους δυο 
προαναφερθέντες Πανευρωπαϊκούς διαδρόμους διαμετακόμισης (VΙΙΙ και Χ) στην Ν.Α. 
Ευρώπη. 

 Δεδομένου ότι πρόκειται για περίκλειστη, ηπειρωτική χώρα, η ανάπτυξη των οδικών 
και σιδηροδρομικών υποδομών αποτελεί μονόδρομο γι’ αυτήν, προκειμένου να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς μεταφορές. Η πΓΔΜ θεωρείται από εδώ 
αναλυτές ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημά της, ως προς την απόσταση, σε 
σύγκριση με πολύ μεγαλύτερες θαλάσσιες διαδρομές, εφ’ όσον δημιουργήσει 
ανταγωνιστικές και ασφαλείς διαδρομές διαμετακόμισης, οι οποίες θα διέρχονται από την 
επικράτειά της. 

Η  αγορά της χώρας προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες για τη δραστηριοποίηση 
ελληνικών επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων και ο τομέας των 
μεταφορών. Σημαντικό για τις επιχειρήσεις είναι η συνεχής επαφή με την επιχειρηματική 
πραγματικότητα στην χώρα και η παρακολούθηση των εντόπιων εξελίξεων, στο βαθμό που 
πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη χώρα στην οποία τόσο οι ευκαιρίες, όσο και οι κίνδυνοι 
είναι συνεχώς μεταβαλλόμενοι. 

Για το λόγο αυτό το Γραφείο ΟΕΥ – Σκοπίων εκδίδει τακτικά ενημερωτικά δελτία με 
πληροφορίες οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, ώστε να 
καλύπτει, στο μέτρο του δυνατού, αυτή την ανάγκη του επιχειρηματικού κόσμου. 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, οι οποίες δεν λαμβάνουν τα εν λόγω ενημερωτικά δελτία, 
μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail του Γραφείου ΟΕΥ – Σκοπίων 
(ecocom-skopje@mfa.gr) και να ζητήσουν την εγγραφή τους στον κατάλογο αποδεκτών. 
Διαφορετικά μπορούν να επισκέπτονται τακτικά τον ιστότοπο του Γραφείου ΟΕΥ – 
Σκοπίων, τον οποίο φροντίζουμε να ενημερώνουμε τακτικά.  

 

Πηγές 

 Δημόσια Επιχείρηση Εθνικών Οδών πΓΔΜ (http://www.roads.org.mk/en)  

 Οργανισμός Σιδηροδρόμων πΓΔΜ (http://www.mzi.mk/en/) 
 TAV Airports (http://www.tavhavalimanlari.com.tr/en-EN/Macedonia/Pages/Macedonia.aspx)  

 Στατιστική Υπηρεσία πΓΔΜ (http://www.stat.gov.mk) 

 Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών πΓΔΜ (http://www.mtc.gov.mk/)  

 (ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ πΓΔΜ) 
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