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Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ 

 

 

Α.1 Περιγραφή Κλάδου - Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη Βόρεια 

Μακεδονία, καθώς αποτελεί τομέα ζωτικής σημασίας για την οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας, τις εγχώριες επενδύσεις και τη διεθνή 

ανταγωνιστικότητα.  

Διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων, καθώς οι υποδομές– ιδίως καλής ποιότητας –ενισχύουν την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και συμβάλλουν στην ανάπτυξή 

τους και στην προσέλκυση ξένων επενδυτών, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα υψηλή ποιότητα ζωής για τον εγχώριο πληθυσμό. Η 

αδυναμία επένδυσης σε υποδομές σημαίνει, συνήθως, και αδυναμία 

διατήρησης ικανοποιητικού επιπέδου οικονομικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης. 

Ο κατασκευαστικός κλάδος στη Βόρεια Μακεδονία αντιπροσωπεύει 

το 5-8% του ετήσιου ΑΕΠ για πάνω από μια δεκαετία. Ειδικότερα, το 2019, 

ο κατασκευαστικός κλάδος συμμετείχε με 5,4% στο ΑΕΠ της χώρας, με 

100 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό με βάση τους φόρους και 

αποτελούσε το 6,9% του αριθμού των ενεργών επιχειρηματικών 

οντοτήτων και περίπου το 7% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων 

(περίπου 54.000). Το σημαντικότερο ποσοστό (90%) ανήκει σε πολύ 

μικρές και μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν το 63% των 

εργαζομένων του κλάδου. 

Ο κύκλος εργασιών στον κατασκευαστικό κλάδο ήταν 714 εκατ. 

δολάρια το 2019, σε σύγκριση με 846 εκατ. δολάρια το 2018 (επενδύσεις 

κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων της δημόσιας 

επιχείρησης κρατικών δρόμων), σχεδόν το 30% των οποίων δαπανήθηκε 

σε εισαγόμενα προϊόντα, εξοπλισμό και φωτιστικά.  

Όπως δείχνουν και τα στοιχεία της Ένωσης Κατασκευών, 

Οικοδομικών Υλικών και Μη Μεταλλικών Βιομηχανιών, το 2019 ο 

κατασκευαστικός τομέας κάλυψε το 6,9% του συνολικού αριθμού των 

ενεργών επιχειρηματικών οντοτήτων και απασχολούσε το 7,02% του 

συνόλου των εργαζομένων στη χώρα. 
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Α.2 Ιστορική Αναδρομή 

 

Ιστορικά, η κατασκευαστική δραστηριότητα στη Βόρεια Μακεδονία 

αυξήθηκε μετά τον σεισμό του 1963 στα Σκόπια, όταν υπήρχε ανάγκη να 

ανοικοδομηθούν τα κατεστραμμένα κτίρια και το οδικό δίκτυο. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου, οι κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας 

εργάστηκαν επίσης εντατικά σε ξένες αγορές, κυρίως στις πρώην 

Σοβιετικές δημοκρατίες, το Ιράκ, τη Λιβύη κ.λπ.  

Μια δεύτερη «έκρηξη» για τις κατασκευές στη Βόρεια Μακεδονία 

πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής και ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης και κρίσης 

χρέους, όταν οι επενδύσεις κεφαλαίου λειτούργησαν ως κινητήρια 

δύναμη της οικονομίας και η Βόρεια Μακεδονία ξεπέρασε την κρίση με 

συγκριτικά μικρότερες επιπτώσεις από τις περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της κρίσης, η οικονομία της 

Βόρειας Μακεδονίας κατέγραψε αρνητική ανάπτυξη του ΑΕΠ μόνο το 

2009 και το 2012, -0,4% και -0,5%, αντίστοιχα, που αποτελεί μια σχετικά 

μικρή ύφεση, σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στη Βόρεια Μακεδονία, από 

πολλές απόψεις, είναι απομονωμένη από εξωτερικές επιρροές, με 

εξαίρεση ίσως την προμήθεια δομικών υλικών. Με άλλα λόγια, οι 

κινητήριες δυνάμεις του κατασκευαστικού κλάδου είναι οι κεφαλαιουχικές 

επενδύσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, ιδίως στον τομέα των 

πολιτικών μηχανικών και των εγχώριων ιδιωτικών επενδύσεων, όταν 

πρόκειται για πολυώροφα κτήρια ή μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Τα 

τελευταία χρόνια σημειώθηκε σταδιακή μείωση του αριθμού των αδειών 

οικοδομής που εκδόθηκαν, οι οποίες το 2017 ανήλθαν σε 3.390 και το 

2019 σε 2.946. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από 

κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες δομικών υλικών, η κατασκευή 

κτηρίων αυξήθηκε ραγδαία από το 2006-2016, αλλά επιβραδύνθηκε 

σημαντικά το 2017, γεγονός που οφείλονταν στην εσωτερική πολιτική 

κρίση που διήλθε η χώρα. Η κατασκευαστική  βιομηχανία άρχισε να 

δείχνει σημάδια βελτίωσης την περίοδο 2018-2019. Ωστόσο, με το 

ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 στις αρχές του 2020, η ροή 

δραστηριοτήτων και πληρωμών στον κατασκευαστικό κλάδο της χώρας 

επιβραδύνθηκε και πάλι. (βλ. ειδικότερα στο κεφάλαιο Α.4 για τις 

επιπτώσεις της πανδημίας). 
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Α.3 Συγκριτική σπουδαιότητα του κλάδου /Ευκαιρίες επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης ελληνικών επιχειρήσεων στη Βόρεια Μακεδονία 

 

Γενικότερα, οι βαλκανικές χώρες αποτελούν, κατ’ εξοχήν, το 

επίκεντρο των ελληνικών τεχνικών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων, 

λόγω και της γεωγραφικής εγγύτητας, όπου ιδρύουν θυγατρικές 

εταιρείες με στόχο τη διεκδίκηση και ανάληψη έργων. Κατά καιρούς, 

σχεδόν όλοι οι μεγάλοι ελληνικοί κατασκευαστικοί όμιλοι έχουν προβεί σε 

κινήσεις επέκτασης των δραστηριοτήτων τους εκτός συνόρων. 

Σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη του ΙΟΚ (Ινστιτούτο Οικονομίας 

Κατασκευών), οι χώρες της Βαλκανικής προσφέρουν για τον κλάδο 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αφού, πέραν της γειτνίασης, υπάρχει και 

πολιτισμική συνάφεια. Επιπρόσθετα, οι χώρες της Βαλκανικής με 

προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) εμφανίζουν μεγάλες 

ανάγκες σε υποδομές, οι οποίες χρηματοδοτούνται ήδη από την EE και 

διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς, παρέχοντας μεγαλύτερη 

ασφάλεια στον εκάστοτε ανάδοχο των έργων. Παράλληλα, στις 

ελληνικές τεχνικές εταιρείες δίδεται η ευκαιρία να προωθήσουν τη 

διοίκηση και διαχείριση των έργων (project management) στις χώρες 

αυτές, αφού τέτοιου τύπου οργάνωση απουσιάζει. 

Επιπλέον, η αγορά των βαλκανικών χωρών παραμένει σημαντική 

για την επενδυτική παρουσία και τον εξαγωγικό προσανατολισμό 

πολλών ελληνικών επιχειρήσεων και οι προοπτικές που διαγράφονται 

για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις είναι θετικές, λόγω νέων μεγάλων 

έργων σημαντικού προϋπολογισμού, που αναμένεται να 

δημοπρατηθούν. 

Ειδικότερα για την αγορά της Βόρειας Μακεδονίας επισημαίνεται το 

γεγονός ότι τα κτήρια είναι ενεργειακά ανεπαρκή και χρειάζονται σχετικά 

μεγάλο χρόνο για την κατασκευή τους. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται 

νέα κατασκευή για την ικανοποίηση των αυστηρών αντισεισμικών 

προδιαγραφών κατασκευής, ιδίως στα Σκόπια, που αποτελεί την πιο 

ενεργή σεισμική ζώνη της χώρας.  

Ο τομέας των υποδομών στη χώρα επιδέχεται βελτιώσεων, κυρίως 

ως προς τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς και τις 

υποδομές στον τομέα της ενέργειας. Επιπλέον, στον βαθμό που η χώρα 

επιδιώκει την τοποθέτησή της στην παγκόσμια αγορά τουρισμού, οι 

τουριστικές υποδομές αποτελούν έναν ακόμη τομέα στον οποίο 

δημιουργούνται επιχειρηματικές ευκαιρίες και προκλήσεις. 
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Η εγχώρια αγορά στη Βόρεια Μακεδονία προσφέρει κυρίως 

τσιμέντο, προϊόντα τσιμέντου και προϊόντα γύψου. Τα περισσότερα από 

τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή κτηρίων και έργων 

υποδομής εισάγονται από άλλες αγορές. Η Ελλάδα αποτελεί σημαντική 

προμηθεύτρια χώρα δομικών υλικών για την αγορά της Βόρειας 

Μακεδονίας, ιδίως σε σίδηρο, χάλυβα, άργιλο και προϊόντα αυτών  (βλ. 

περισσότερα στο κεφάλαιο Δ2 Ανάλυση εισαγωγών – εξαγωγών). 

 

Α.4 Επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στον κατασκευαστικό τομέα 

 

Πριν από την πανδημία, οι οικονομικές προοπτικές της Βόρειας 

Μακεδονίας ήταν ενθαρρυντικές. Η οικονομική ανάπτυξη ήταν σταθερή 

και τα ποσοστά ανεργίας και φτώχειας παρουσίασαν πτωτική τάση. Η 

πολιτική κατάσταση ήταν επίσης ευνοϊκή. Η χώρα έγινε το 30ο μέλος του 

ΝΑΤΟ, ενισχύοντας έτσι την πολιτική της σταθερότητα. Τον Μάρτιο του 

2020, παρά τη βραδύτητα στην εξέλιξη της διαδικασίας1, η ΕΕ 

συμφώνησε να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις, ένα σημαντικό 

ορόσημο στην ανεξάρτητη ιστορία της χώρας. Ωστόσο, η ταχεία 

εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 στις αρχές Μαρτίου 2020 διέκοψε 

απότομα την ανάπτυξη.  

Συγκεκριμένα, στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας κήρυξε την πανδημία COVID-19, σηματοδοτώντας την αρχή μιας 

υγειονομικής κρίσης χωρίς προηγούμενο και μιας οικονομικής και 

κοινωνικής κρίσης των οποίων οι πλήρεις συνέπειες είναι δύσκολο να 

προβλεφθούν, επί του παρόντος.  

Ως μέρος της παγκόσμιας πρόκλησης προσαρμογής στις νέες 

συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, ο κατασκευαστικός κλάδος 

παγκοσμίως αντιμετωπίζει μια σειρά από διακοπές και δυσκολίες στην 

κανονική λειτουργία.  

Δεδομένης της ίδιας της φύσης των κατασκευαστικών 

δραστηριοτήτων - ως επί το πλείστον, η φυσική εργασία που εκτελείται 

παράλληλα από μεγάλο αριθμό εργαζομένων, προθεσμίες που 

 
1Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδρίασε στις 22 

Ιουνίου 2021 στο Λουξεμβούργο δεν κατέληξε σε απόφαση (απαιτείται ομοφωνία) για την 
έναρξη της ενταξιακής διαδικασίας για τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, διότι δεν κατέστη 
δυνατό να συμφωνηθεί το διαπραγματευτικό πλαίσιο και να ξεκινήσει η πρώτη διακυβερνητική 
διάσκεψη για τις δύο υποψήφιες χώρες. 

 

https://www.cnn.gr/tag/eyropaiki
https://www.cnn.gr/tag/voreia-makedonia
https://www.cnn.gr/tag/alvania
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ορίζονται από επίσημες συμβάσεις, υπαίθρια εργασία, αδυναμία 

εργασίας από το σπίτι για τους περισσότερους εργαζόμενους κ.λπ., τα 

βασικά ζητήματα που ανακύπτουν είναι τα ακόλουθα: 

 -μείωση της ρευστότητας των επενδυτών που οδηγεί σε 

καθυστερήσεις στις πληρωμές, καθυστερήσεις και ακυρώσεις 

παραγγελιών, 

- καθυστερήσεις στις κατασκευαστικές εργασίες που ενδέχεται να 

συνεπάγονται την ενεργοποίηση ποινικών διατάξεων και κυρώσεων, 

 - έλλειψη ή υψηλότερες τιμές πρώτων υλών λόγω διαταραχών στις 

παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού - φθίνουσες απαιτήσεις ακινήτων, 

 - ανακατεύθυνση κεφαλαίων που προορίζονται για επενδύσεις 

κεφαλαίου σε δημόσιους προϋπολογισμούς, 

- δυσκολίες στην απόκτηση των απαραίτητων εγγράφων από τις 

δημόσιες υπηρεσίες - προβλήματα με την οργάνωση της εργασίας σε 

εργοτάξια που προκαλούνται από περιορισμούς κίνησης, απόντες 

εργαζομένους, πρόσθετα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στην 

εργασία (διατήρηση της απόστασης, συνθήκες υγιεινής κ.λπ.)  

- πρόσθετο κόστος για να συμμορφωθούν οι εταιρείες με τα 

απαραίτητα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, καθώς 

και για προβλήματα που σχετίζονται με την προμήθεια του 

απαιτούμενου προστατευτικού εξοπλισμού σε περίπτωση γενικής 

έλλειψης στην αγορά, που συνεπάγεται κίνδυνο επιβολής προστίμων και 

προσωρινό κλείσιμο. 

Η κατασκευή στη Βόρεια Μακεδονία δεν αποτελεί εξαίρεση στις 

παγκόσμιες τάσεις και αντιμετώπισε παρόμοιες προκλήσεις από την 

αρχή της κρίσης -δεδομένου ότι οι κατασκευαστικές δραστηριότητες 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες και η 

κατασκευαστική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη συνήθως από τις 

15 Μαρτίου έως την 1ηΔεκεμβρίου. Η αρχή της πανδημίας που συνέπεσε 

με την έναρξη της σεζόν αποτέλεσε σοβαρή απειλή για ολόκληρη την 

κατασκευαστική βιομηχανία. 

Αν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η κατασκευή στη 

Βόρεια Μακεδονία δεν απαγορεύθηκε ως επιχειρηματική δραστηριότητα, 

το ξέσπασμα του ιού, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν για την 

προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της κυκλοφορίας, 

είχαν μεγάλο αντίκτυπο στον τομέα.  
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Οι βασικές προκλήσεις σχετίζονται με την παραγωγικότητα και την 

οργάνωση των υπό εξέλιξη έργων (καθυστερήσεις στην κατασκευή 

λόγω περιορισμένων ωρών εργασίας, δυσκολίες στη παράδοση 

υλικών, απόντες εργαζόμενοι κ.λπ.), καθώς και τη ρευστότητα λόγω 

προβλημάτων στις πληρωμές από δημόσιους φορείς και κρατικούς 

οργανισμούς, καθώς και από άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα. 

Σχεδόν το 80% των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά 

εξέφρασαν παράπονα για δυσκολίες στην οργάνωση του έργου και για 

μειωμένη παραγωγικότητα και περισσότερες από τις μισές 

αντιμετώπισαν προβλήματα ρευστότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες 

που αντλούμε από την αγορά, πάνω από το 90% των εταιρειών στον 

κατασκευαστικό τομέα έχουν αναφέρει ακυρωμένες ή καθυστερημένες 

παραγγελίες και συμβόλαια, ως αποτέλεσμα του COVID-19.  

Επίσης, λόγω της μειωμένης έντασης εργασίας της διοίκησης, 

παρατηρείται μειωμένη δυναμική όσον αφορά στις προσκλήσεις για 

δημόσιες συμβάσεις για επενδύσεις κεφαλαίου και δυσκολίες στην 

απόκτηση εγγράφων (πχ. αδειών). Καταγράφεται μείωση του 

ενδιαφέροντος από ιδιώτες, και συνεπώς μείωση στην πώληση 

διαμερισμάτων, στις δραστηριότητες ανακαίνισης και στις πωλήσεις 

δομικών υλικών. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με 

την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, οι κατασκευαστικές εταιρείες 

σημείωσαν μείωση κατά 30% στα έσοδα. Ωστόσο, ο κατασκευαστικός 

τομέας ήταν από τους πρώτους κλάδους που άρχισαν να 

ανακάμπτουν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020, κυρίως εξ αιτίας των 

δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών τον Σεπτέμβριο του 

2020. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2020 σημειώθηκε, εκ νέου, μείωση της 

κατασκευαστικής δραστηριότητας.  

Αν και οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν απέλυσαν υπαλλήλους και 

δεν μείωσαν τους μισθούς μέχρι τον Απρίλιο 2020, εκτιμάται ότι ο 

συνολικός αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά μέσο όρο 12% 

(περίπου 6.000 σε επίπεδο τομέα).  

Δεδομένου ότι ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας ζωτικός 

τομέας από τον οποίο εξαρτώνται 22 άλλες βιομηχανίες και έχει τη 

δυνατότητα να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την ανάκαμψη της 

οικονομίας, βραχυπρόθεσμα, η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας 
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έλαβε μέτρα ώστε να επιδοτήσει τους μισθούς και τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης για τις εταιρείες που πλήττονται περισσότερο.  

Περαιτέρω, η Κυβέρνηση εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να 

εντατικοποιηθεί η δυναμική της πραγματοποίησης επενδύσεων 

κεφαλαίου, τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και από την 

τοπική αυτοδιοίκηση, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας των 

δωρητών-χωρών, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας που 

παρέχεται στη χώρα. Επιπλέον, κρίθηκε απαραίτητο να ληφθούν μέτρα 

για την ενθάρρυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης μέσω επιδοτούμενων 

δανείων για στέγαση και για επιχειρηματικούς χώρους, καθώς και να 

υποστηριχθούν οι πολίτες για την ανάληψη μικρότερων 

κατασκευαστικών έργων (ανακαίνιση). Ως εκ τούτου, ελήφθησαν σειρά 

μέτρων τα οποία στόχευαν στην περιορισμό των επιπτώσεων της 

πανδημίας στους περισσότερο πληττόμενους κλάδους της οικονομίας. 

 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Β.1 Δομή και προϋποθέσεις παραγωγής 
 

Μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες της Βόρειας Μακεδονίας 

Στον τομέα των κατασκευών και των δομικών υλικών στη χώρα 

δραστηριοποιούνται τόσο εγχώριες όσο και ξένες επιχειρήσεις. 

Ενδεικτικά αναφέρονται, ως ακολούθως, ορισμένες από τις 

μεγαλύτερες εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 

κατασκευαστική αγορά της Βόρειας Μακεδονίας, σύμφωνα με την 

ετήσια ταξινόμηση των 200 μεγαλύτερων και πιο επιτυχημένων 

επιχειρήσεων για το έτος 2020. 

Rank 
2019 

Rank 
2018 

Επωνυμία Εταιρείας 
Κέρδη προ φόρου 
εισοδήματος  σε €  

(PBT) 

% ανάπτυξη   
2019/18 

(PBT) 

Συνολικά 
έσοδα σε € 

Αριθμός 
εργαζομένων 

    ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

1   
 
ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

3 4 JP ZA DRZAVNI PATISTA, Skopje 47.657.862 17,27 139.567.061 457 

7 7 
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED PEKING - 
Podruznica Skopje 

26.997.617 5,84 70.190.081 145 

52 66 GD GRANIT AD, Skopje 3.529.437 37,79 87.891.299 1357 

70   MARKOVSKI COMPANY DOOEL, Bitola 2.970.312 532,57 9.985.735 222 

72 180 ILINDEN AD, Struga 2.900.784 186,77 12.837.890 148 

120 94 PELAGONIJA AD, Gostivar 1.888.063 -5,81 8.233.723 77 

176   VARDARGRADBA DOO, Skopje 1.234.403 100,88 9.376.986 110 
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2   
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  

        

29 70 RAPID BILD DOO, Kumanovo 5.407.373 117,83 27.863.393 275 

42 58 NASTEL DOO, Skopje 4.523.505 49,68 14.646.508 25 

45 192 KRMZOV-MR DOOEL,Strumica 4.079.248 321,44 15.447.273 65 

51 31 ADORA ENGINEERING DOOEL, Skopje 3.538.494 -33,5 15.702.930 200 

75 22 ZSF - KOM DOOEL, Skopje 2.815.158 -63,31 7.548.839 25 

77 137 TIM - ENGINEERING DOOEL, Skopje 2.766.079 95,51 5.038.233 11 

88 168 GOLDEN ART DOO, Skopje 2.512.627 128,95 14.241.661 44 

102 64 SIM INZENERING DOO,Strumica 2.249.192 -18,17 6.076.445 28 

121 78 ZIKOL DOOEL, Strumica 1.851.549 -21,04 23.274.670 457 

153   OFIS KOM DOO, Skopje 1.421.296 880,74 1.966.394 13 

166   AK-INVEST DOOEL, Tetovo 1.314.357 267,83 30.830.107 66 

175 169 TRIM DOO, Ohrid 1.235.295 14,26 7.119.543 44 

180   KONSTRUKTOR DOO, Skopje 1.187.187 965,14 4.011.102 41 

3   ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ     

84   SV-INVEST DOOEL, Bitola 2.601.097 196,54 10.336.374 280 

95 95 KRATER DOOEL, Skopje 2.381.097 7,27 6.977.387 128 

111   DVA BRATA GRADITELI DOO, Skopje 1.968.904 395,68 4.816.727 17 

    ΣΥΝΟΛΟ: 129.030.936   533.980.361   

 

Κορυφαίες ξένες κατασκευαστικές εταιρείες στη Βόρεια Μακεδονία  

Υπάρχουν αρκετές διεθνείς εταιρείες που επηρεάζουν την αγορά 

της Βόρειας Μακεδονίας με την παρουσία και τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες.  

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω ορισμένες από αυτές, οι 

οποίες επικεντρώνονται στον τομέα της κατασκευής αυτοκινητοδρόμων 

και μεγάλων έργων υποδομής σε εθνικό επίπεδο.  

Η ελληνική κατασκευαστική εταιρεία Aktor (μέλος του Ομίλου 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ), με παρουσία σε 23 χώρες, με 12.300 υπαλλήλους σε όλο 

τον κόσμο και 60 χρόνια εμπειρίας, συνήψαν συμφωνία με την 

Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας το 2012 για την κατασκευή του 

αυτοκινητοδρόμου Demir Kapija –Smokvica (μήκους 28,2 χλμ). Η 

συνολική επένδυση ανήλθε στα 270 εκατ. ευρώ και το έργο παραδόθηκε 

τον Απρίλιο του 2018.  

Η κατασκευαστική εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέλαβε την κατασκευή του 

αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Orizari – Saraj μήκους 12,5 χλμ. 

συμπεριλαμβανομένων γεφυρών συνολικού μήκους 3.165 μ., εργασιών 

αποχέτευσης, σήμανσης και φωτισμού. 

Η κινεζική κατασκευαστική εταιρεία Sinohydro, με παρουσία σε 55 

χώρες, με 130.000 υπαλλήλους παγκοσμίως, συνήψε συμφωνία με την 

Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας για την κατασκευή των τμημάτων 

του αυτοκινητοδρόμου Miladinovci – Sveti Nikole-Shtip και Kicevo-Ohrid.  
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Η γερμανική κατασκευαστική εταιρεία Strabag AG, με 12.000 

υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο, με πάνω από 90 χρόνια εμπειρίας 

εργασίας. Μέχρι σήμερα έχει ασχοληθεί με διάφορα έργα: - Κατασκευή 

Κέντρου PET στα Σκόπια (cca. 6.000.000 ευρώ) - Κατασκευή 

εργοστασίου για τον ξένο επενδυτή Marquardt GMBH - Συμμετοχή σε 

έργα από τα Σκόπια 2014: Φιλαρμονική Βόρειας Μακεδονίας (27.000.000 

ευρώ) - Αποκατάσταση αυτοκινητοδρόμων και τμημάτων τους: Veles – 

Katlanovo και Krivogastani-Vogjaniκλπ 

Η GEING KrebsundKiefer International, μια γερμανική εταιρεία 

μηχανικής με έδρα στην περιοχή των Βαλκανίων, 100% ιδιωτική 

(κεφάλαια Βόρειας Μακεδονίας - Γερμανίας) είναι ηγέτης στη Βόρεια 

Μακεδονία στους τομείς γεωτεχνικής, υδροτεχνικής, ηλεκτρομηχανικής, 

υποδομής και διαβούλευσης. Η εταιρεία έχει 360+ υπαλλήλους, 150+ 

ειδικευμένους μηχανικούς και 313 άλλους αδειούχους επαγγελματίες. 

Μεταξύ άλλων δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά οι 

τουρκικές εταιρείες Cevahir Holding (TURMAK) και LIMAK.  

Η Cevahir Holding είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που 

δραστηριοποιείται σε διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των 

χρηματοοικονομικών, των εξορυκτικών και της ασφάλειας, με κύριο 

επίκεντρο την κατασκευή, τον τουρισμό και τη φιλοξενία. Το 2011, η 

Cevahir Holding εισήλθε στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας με την 

κατασκευή των πρώτων ουρανοξυστών της πρωτεύουσας των 

Σκοπίων. Πρόκειται για συγκρότημα κτηρίων που κατασκευάστηκε το 

2017 και αποτελείται από τέσσερις πύργους 40 ορόφων για κατοικίες και 

εμπορικό κέντρο. Η συνολική επενδυτική αξία ανέρχεται σε περίπου 300 

εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την Cevahir Holding.  

Από το 2016, η δεύτερη τουρκική εταιρεία LIMAK ξεκίνησε τις 

κατασκευαστικές εργασίες του συγκροτήματος επιχειρηματικών χώρων 

και κατοικιών κοντά στον Παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό, 

συμπεριλαμβανομένης μιας αμφίδρομης σήραγγας με 6 λωρίδες 

μήκους 800 μέτρων. Το συγκρότημα περιλαμβάνει διαμερίσματα, 

γραφεία, εμπορικό κέντρο, ξενοδοχείο, χώρο για πολιτιστικές 

δραστηριότητες, χώρο για Μουσείο, χώρους εστίασης, γυμναστήριο, 

καζίνο και χώρο στάθμευσης με χωρητικότητα περίπου 2.000 οχήματα. 

Στο τέλος της διαδικασίας, ολόκληρη η επένδυση εκτιμάται ότι θα ανέλθει 

σε περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις δημόσιες 

ανακοινώσεις και τα επενδυτικά σχέδια της LIMAK.  
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Β.2 Εξέλιξη Παραγωγής 

Β.2.1 Στατιστικές για τον κατασκευαστικό κλάδο της χώρας 

 

Ο κατασκευαστικός κλάδος παραμένει ένας ζωτικός τομέας για 

την οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας, ειδικά στο βαθμό που 22 άλλες 

βιομηχανίες εξαρτώνται από αυτήν. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι 

κατασκευές περιορίστηκαν, και ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας από 

7,15% το 2015 μειώθηκε σε 5,4% το 2019. 

Η συνεισφορά του κλάδου με βάση τους φόρους στον κρατικό 

προϋπολογισμό (ΦΠΑ και φόρος κέρδους) το 2019 ήταν πάνω από 6 

δισ. δηνάρια (100 εκατ. ευρώ).  

Ταυτόχρονα, το μερίδιο του κλάδου στην απασχόληση κυμαίνεται 

μεταξύ 6,4% και 7,8% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων. Οι 

διακυμάνσεις οφείλονται στον εποχιακό χαρακτήρα του και την 

εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες, αλλά και σε άλλους παράγοντες 

όπως η ζήτηση, οι προγραμματισμένες επενδύσεις κεφαλαίου στο 

δημόσιο προϋπολογισμό κ.λπ. 

Σύμφωνα με στοιχεία της εδώ Στατιστικής Υπηρεσίας, ο 

κατασκευαστικός κλάδος απασχόλησε συνολικά περίπου 31.640 

εργαζόμενους (στον τομέα του πολιτικού μηχανικού και της κατασκευής) 

το τελευταίο τρίμηνο του 2019, και 19.952 εργαζόμενους σε εξειδικευμένες 

κατασκευαστικές δραστηριότητες, δηλαδή συνολικά 51.592. Ωστόσο, 

πρέπει να έχουμε κατά νου ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής 

περιόδου, ο αριθμός των εργαζομένων αυξάνεται και σύμφωνα με τα 

στατιστικά στοιχεία των προηγούμενων τριμήνων και ετών φτάνει μεταξύ 

57.000 και 58.000 υπαλλήλων.  

Οι κατασκευαστικές εταιρείες το 2015 αντιπροσώπευαν το 6,3% 

του συνολικού αριθμού των ενεργών επιχειρηματικών οντοτήτων και το 

μερίδιό τους αυξήθηκε σε 6,9% το 2019, ή 5.270. Ο αριθμός των 

κατασκευαστικών εταιρειών τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε κατά 18,9% 

και ο αριθμός των μικρών επιχειρήσεων κατά 21,4%. Ο αριθμός των 

μεσαίων και μεγάλων εταιρειών παραμένει σχετικά αμετάβλητος. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει σε μικρές επιχειρήσεις με έως 49 

υπαλλήλους που συμμετέχουν με συνολικό 90% στον αριθμό των 

ενεργών επιχειρηματικών οντοτήτων και απασχολούν άμεσα το 63% των 

εργαζομένων. 
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Β.3 Παραγωγική δυναμικότητα κλάδου 

 

Οι κατασκευαστικές εταιρείες της Βόρειας Μακεδονίας έχουν 

επιτύχει ικανοποιητικό επίπεδο προσωπικού και τεχνικής 

εμπειρογνωμοσύνης μέσω μακρόχρονης εμπειρίας και συνεργασίας με 

μεγάλες ξένες κατασκευαστικές εταιρείες στον σχεδιασμό και την 

κατασκευή δομών πολιτικού μηχανικού (δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες 

κ.λπ.), έργων πολιτικού μηχανικού (οικιστικά, βιομηχανικά και δημόσια 

κτίρια) και εξειδικευμένων έργων υδροηλεκτρικών κατασκευών 

(φράγματα, εργοστάσια επεξεργασίας, συστήματα παροχής νερού και 

αποχέτευσης, κ.λπ.). 

Μερικές από τις εγχώριες εταιρείες δραστηριοποιούνται εκτός των 

συνόρων παρέχοντας κατασκευαστικές υπηρεσίες, κυρίως στις χώρες 

της περιοχής των Βαλκανίων, όπου οι μεγαλύτερες διαθέτουν τα δικά 

τους γραφεία.  

Όσον αφορά στη δομή του εργατικού δυναμικού, σχεδόν οι μισοί 

εργαζόμενοι είναι τεχνικοί από διαφορετικά επαγγέλματα. Σχεδόν το 30% 

είναι ειδικευμένοι και πολύ ειδικευμένοι εργαζόμενοι, και περίπου το 20% 

είναι μηχανολόγοι με ανώτατη εκπαίδευση.  

Όσον αφορά στη φυλετική διάρθρωση του επαγγέλματος, οι 

άνδρες κυριαρχούν σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων και σε όλες τις 

δραστηριότητες. Η εκπροσώπηση των γυναικών ανέρχεται σε περίπου 

10-20%. 

Το συνολικό ποσό των κατασκευαστικών έργων που 

πραγματοποιήθηκαν το 2019 ήταν 28.043 εκατομμύρια δηνάρια ή 456 

εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μείωση σχεδόν 32% σε σύγκριση με το 2015. 

Εκτός αυτού, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, 

σημειώθηκε σαφής τάση μείωσης των κατασκευαστικών 

δραστηριοτήτων, καθώς ο δημόσιος προϋπολογισμός μειώθηκε κατά 

24%, κυρίως λόγω της ατελούς πραγματοποίησης επενδύσεων 

κεφαλαίου, παρά την αύξηση των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων 

των ιδιωτών επενδυτών κατά 11%. Επιπλέον, την περίοδο 2015-2019, 

καταγράφηκαν πολλαπλές μειώσεις του μεριδίου κατασκευής στις 

συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. 

Σήμερα, αρκετά μεγάλα έργα υποδομής βρίσκονται σε εξέλιξη στη 

Βόρεια Μακεδονία τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση των σχέσεων της 
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χώρας με τους εμπορικούς εταίρους της και στην αύξηση της 

οικονομικής ανάπτυξης.  

Τα έργα υποδομής στη Βόρεια Μακεδονία τυγχάνουν συχνά της 

υποστήριξης διεθνών χρηματοδοτικών φορέων και οργανισμών. Η 

Παγκόσμια Τράπεζα και η ΕΤΑΑ (EBRD) συνεχίζουν να χρηματοδοτούν 

την κατασκευή νέων υποδομών μεταφορών και ενέργειας. Επιπλέον, η 

Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας επενδύει σε τοπικούς δρόμους και 

υποδομές. Όσον αφορά στις σιδηροδρομικές υποδομές, 

προτεραιότητα της Βόρειας Μακεδονίας είναι η ολοκλήρωση της 

σιδηροδρομικής σύνδεσης με τη Βουλγαρία και η κατασκευή αντίστοιχης 

με την Αλβανία. Η κατασκευή κτιρίων κατοικιών αυξήθηκε επίσης τα 

τελευταία χρόνια, έως ότου επλήγη από το ξέσπασμα της πανδημίας 

COVID-19.  

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των αρμόδιων φορέων είναι ότι θα υπάρξει 

σύντομα ανάκαμψη του κλάδου και αποκατάσταση των ρυθμών 

κατασκευής, η οποία θα ακολουθήσει την ανάκαμψη που αναμένεται να 

παρουσιάσει η οικονομία κατά το τρέχον έτος καθώς και τα δύο 

επόμενα έτη. 

Η Βόρεια Μακεδονία, σε γενικές γραμμές, καλωσορίζει ξένες 

κατασκευαστικές εταιρείες που φέρνουν νέες τεχνολογίες και 

τεχνογνωσία και συνεργάζονται με τοπικές εταιρείες ως υπεργολάβοι. Οι 

εταιρείες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε κατασκευές και 

υποδομές πρέπει να γνωρίζουν ότι η Βόρεια Μακεδονία είναι μια 

σεισμογενής χώρα, ειδικά στην περιοχή της πρωτεύουσας των Σκοπίων, 

και ως εκ τούτου έχει αυστηρά αντισεισμικά πρότυπα.  

Β.3.1 Προϊόντα κλάδου και υποκατηγορίες προϊόντων 
 

Κορυφαίοι υποτομείς 

Η παραγωγή δομικών υλικών στη χώρα βασίζεται κυρίως σε μη 

μεταλλικές πρώτες ύλες ορυκτών, όπως μάρμαρα, γύψος, πηλός 

τούβλα, άμμος, χαλίκι, αρχιτεκτονική-διακοσμητική πέτρα (μάρμαρο, 

τραβερτίνη, γρανίτης, όνυχα και άλλα). Όσον αφορά στα προϊόντα, 

στην εγχώρια αγορά παράγονται προϊόντα τσιμέντου, γύψος, 

γυψοσανίδα, ακατέργαστος γύψος, σοβάδες, προϊόντα αργίλου (πλήρη 

τούβλα, όλα τα είδη κοίλων μπλοκ, κεραμίδια κ.λπ.), ασφαλτικά 

μονωτικά υλικά (ασφαλτικές μάζες και γαλακτώματα και ασφαλτικές 

ταινίες). Οι εταιρείες που εξάγουν δομικά υλικά στοχεύουν κυρίως 

γειτονικές χώρες και σε μικρότερη κλίμακα στην αγορά της ΕΕ.  
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Β.3.2 Τιμές και Κόστη (βιομηχανικές) 

 

Κόστος κατασκευής  

Όσον αφορά στα κόστη κατασκευής, με εξαίρεση το κόστος 

εργασίας, μεγάλο μέρος αυτών συνεχίζει να παρακολουθεί τις 

παγκόσμιες εξελίξεις όσον αφορά στις τιμές, καθώς σημαντικό μέρος 

αυτών, ειδικά το κόστος που σχετίζεται με την ολοκλήρωση των 

εργασιών και τα σύνθετα εξαρτήματα, εξαρτάται από τις εισαγωγές. 

Επίσης, η τοπική παραγωγή δέχθηκε μεγάλη πίεση για να ευθυγραμμίσει 

τις τιμές και τον ανταγωνισμό που προέρχεται από τις γύρω χώρες τα 

τελευταία χρόνια.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της 

Βόρειας Μακεδονίας, το πρώτο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με το 

τέταρτο τρίμηνο του 2020, το κόστος κατασκευής νέων κατοικιών 

αυξήθηκε κατά 2,4% και το κόστος υλικών κατά 4,6%, ενώ το κόστος 

εργασίας μειώθηκε κατά 1,7%. Το πρώτο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση 

με το πρώτο τρίμηνο του 2020, το κόστος κατασκευής νέων κατοικιών 

αυξήθηκε κατά 5,1%, το κόστος υλικών κατά 4,5% και το κόστος 

εργασίας κατά 6,5%.  

Μισθοί, αμοιβές & φόροι σε συμβαλλόμενους & τεχνικούς συμβούλους  

Όσον αφορά στο εργατικό κόστος, δεν αναμένουμε υπερβολική  

αύξηση των μισθών στον κατασκευαστικό τομέα την προσεχή περίοδο. 

Ο μέσος ρυθμός αύξησης των μισθών που σημειώθηκε τα τελευταία 

χρόνια εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί την επόμενη τριετία και δεν 

αναμένεται να υπερβεί το 2% ετησίως.  

Ωστόσο, αυτή η προβολή αποκλείει τυχόν κανονιστικές ή 

φορολογικές αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν τα γενικά επίπεδα 

των ακαθάριστων μισθών στη χώρα.  

Ειδικότερα, ως προς το μισθολογικό κόστος, σύμφωνα με την 

Κρατική Στατιστική Υπηρεσία (SSO) της Βόρειας Μακεδονίας, ο μέσος 

μηνιαίος καθαρός μισθός που καταβάλλονταν ανά εργαζόμενο τον 

Ιούλιο του 2016 ήταν 22.334 δηνάρια (περίπου € 362) - ο τομέας 

πολιτικών μηχανικών είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή, ακολουθούμενος 

από το τμήμα κατασκευής κτιρίων και τις εξειδικευμένες κατασκευαστικές 

δραστηριότητες, με τη χαμηλότερη συμμετοχή.  
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Βάσει νεότερων στατιστικών στοιχείων της ίδιας πηγής, ο μέσος 

μηνιαίος καθαρός μισθός που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον 

Δεκέμβριο του 2020 ήταν 28.294 δηνάρια (ήτοι περίπου € 460), ενώ ο 

δείκτης του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού που καταβλήθηκε ανά 

εργαζόμενο τον Δεκέμβριο του 2020, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 

2019, ήταν 105,4. Αντίστοιχα, ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός 

που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Δεκέμβριο 2020 ήταν 42.227 

δηνάρια (περίπου € 687), με τον δείκτη του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου 

μισθού που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Δεκέμβριο του 2020, σε 

σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019, να φτάνει το 105,7.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο ελάχιστος καθαρός μισθός των 

εργαζομένων στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για το 2016 

ανέρχονταν σε 10.080,00 δηνάρια (περίπου € 165) και αποτελούσε το 

χαμηλότερο μηνιαίο ποσό του βασικού μισθού που ο εργοδότης 

υποχρεούνταν να πληρώσει στον εργαζόμενο για μια εργασία που 

πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ωρών πλήρους απασχόλησης, το 

αργότερο στις 15 του τρέχοντος μήνα για τις εργασίες που 

πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Σήμερα ο ελάχιστος 

καθαρός μισθός ανέρχεται σε περίπου 200 ευρώ. 

Ο μισθωτός μερικής απασχόλησης δικαιούται μέρος του ελάχιστου 

μισθού ανάλογο με τον χρόνο που αφιερώνεται στην εργασία. Άλλα 

έξοδα κατά την πληρωμή του βασικού μισθού του εργαζομένου είναι οι 

εισφορές για υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και φόρο εισοδήματος 

προσωπικού. 

Η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση αποτελείται από εισφορές για:  

• Ασφάλιση σύνταξης και αναπηρίας βάσει τρέχοντος μισθού,  

• Υποχρεωτική πλήρως χρηματοδοτούμενη ασφαλιστική σύνταξη,  

• Έτη υπηρεσίας που υπολογίζονται με αυξημένη διάρκεια, 

• Ασφάλιση υγείας και  

• Ασφάλιση σε περίπτωση ανεργίας. 

Τα ποσοστά σύμφωνα με τα οποία υπολογίζονται και 

καταβάλλονται οι εισφορές είναι τα ακόλουθα:  

✓ 18% για υποχρεωτική ασφάλιση σύνταξης και αναπηρίας  

✓ 7,3% για υποχρεωτική ασφάλιση υγείας  

✓ 0,5% για πρόσθετη εισφορά για υποχρεωτική ασφάλιση υγείας σε 

περίπτωση τραυματισμού κατά την εργασία και επαγγελματικής 

ασθένειας και  
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✓ 1,2% για υποχρεωτική εισφορά για ασφάλιση σε περίπτωση ανεργίας.  

Κόστη μεταφοράς  

Τα κόστη μεταφοράς επηρεάζουν ιδιαίτερα τον κλάδο των 

κατασκευών, όπως και τους περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Η 

πρόσφατη θέσπιση οικολογικού φόρου για τις εισαγωγές και τις 

πωλήσεις πετρελαίου αναμένεται ότι θα επηρεάσει την αγορά και την 

οικονομία, όπως εκτιμούν οι εκπρόσωποι της Συνδικαλιστικής Ένωσης 

Μεταφορέων MAKAM TRANS. Μετά την εισαγωγή του οικολογικού 

φόρου, ενδέχεται να  ακολουθήσει αύξηση των τιμών για τις υπηρεσίες 

μεταφορών. Ειδικότερα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της MAKAM TRANS οι 

τιμές μεταφοράς τόσο για τα αγαθά όσο και για τους επιβάτες 

αναμένεται να αυξηθούν μεταξύ 10% και 15%.  

Παράλληλα, η Επιτροπή Ρυθμιστικής Ενέργειας (ERC), στις 

12.7.2021, αποφάσισε να αυξήσει τις τιμές της βενζίνης κατά 0,5 δηνάριο 

ή 0,28% σε σύγκριση με τις τιμές που είχαν οριστεί πριν από μια 

εβδομάδα. Συγκεκριμένα, οι νέες τιμές διαμορφώνονται ως εξής: 72 

δηνάρια ανά λίτρο το Eurosuper BS-95, 74 δηνάρια ανά λίτρο το 

Eurosuper BS-98, 63 δηνάρια ανά λίτρο το Eurodiesel και 37,7 δηνάρια 

ανά χιλιόγραμμο μαζουτ. 

 

Β.4 Προοπτικές στην εξέλιξη της παραγωγής 

(Πιθανά σενάρια – προβολές) 

Με βάση τις εκτιμήσεις των εταιρειών, τα έσοδά τους κατά το 

πρώτο τρίμηνο του 2020 είναι 1/3 χαμηλότερα σε σχέση με το πρώτο 

τρίμηνο του 2019.  

Ο αριθμός των εργαζομένων στις κατασκευές αναμένεται να 

μειωθεί κατά 12% (σε απόλυτους αριθμούς περί τους 6.000 συνολικά σε 

όλες τις κατασκευαστικές δραστηριότητες), συνεπεία της υγειονομικής 

κρίσης του 2020. Όσον αφορά στις πωλήσεις, αναμένεται ότι θα 

μειωθούν κατά 36,3% ή 31 δισ. δηνάρια (503 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη 

κατά 37,4% ή 5,8 δισ. δηνάρια (94 εκατ. ευρώ).  

Σε αυτήν την περίπτωση, τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού 

βάσει του φόρου κέρδους (DB και DB-VP) θα μειωθούν κατά 374 εκατ. 

δηνάρια (ήτοι 6 εκατ. ευρώ) και τα συνολικά έσοδα του 
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προϋπολογισμού βάσει του ΦΠΑ θα μειωθούν κατά 1,85 δισ. δηνάρια 

(30 εκατ. ευρώ). 

Εάν η κατάσταση ομαλοποιηθεί, οι περισσότερες εταιρείες (90,7%) 

εκτιμούν ότι θα μπορούσαν να επανέλθουν σε πορεία ανάπτυξης εντός 

περίπου 4 μηνών και να αντισταθμίσουν τις απώλειες έως το τέλος του 

έτους το αργότερο. Εάν η κρίση διαρκέσει ακόμη περισσότερο (πχ. 

υπάρξει και επόμενο κύμα το Φθινόπωρο), οι περισσότερες εταιρείες 

ενδεχομένως να συνεχίσουν λειτουργούν, αλλά θα χρειαστεί κατά μέσο 

όρο περίπου 8 μήνες για να επανέλθει ο τομέας στα πριν από την κρίση 

επίπεδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ίδιων των εταιρειών. 

Στην τελευταία έκθεση της Ένωσης Έρευνας και Ανάλυσης, 

αναφέρεται ότι η μείωση της απασχόλησης κατά 2,7%, η μείωση του 

ΑΕΠ κατά 4,5% και η αυξημένη ανισότητα μεταξύ των εισοδηματικών 

ομάδων είναι μερικές από τις επιπτώσεις της πανδημίας για το 2020. Οι 

ειδικοί προβλέπουν οικονομική ανάκαμψη εντός του 2021, αλλά η 

αύξηση του ΑΕΠ σε επίπεδα πριν από την κρίση θα επιτευχθεί το 2022, 

μέσω στοχευμένων δημόσιων πολιτικών και αυξημένων δαπανών, 

δηλαδή της πραγματοποίησης κεφαλαιουχικών επενδύσεων.  

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, τα μέτρα που αποσκοπούν 

στην προστασία των θέσεων εργασίας έχουν αποφέρει κάποια 

αποτελέσματα. Η προαναφερθείσα έκθεση δείχνει ότι η κρατική βοήθεια 

έχει κατανεμηθεί εξίσου, ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων.  

Για παράδειγμα η κλωστοϋφαντουργία έλαβε τη μεγαλύτερη 

στήριξη, περίπου το 11% του συνόλου των κεφαλαίων, και ακολουθεί ο 

τομέας του λιανικού εμπορίου και της χονδρικής πώλησης. «Το ΑΕΠ 

συρρικνώθηκε το 2020 κατά 4,5%. Η μείωση θα μπορούσε να ήταν 

χειρότερη εάν οι δημόσιες δαπάνες δεν είχαν βελτιωθεί δραστικά και δεν 

είχαν αυξηθεί κατά το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο του 2020.  

Μόνο οι δημόσιες δαπάνες σημείωσαν αύξηση το 2020, ενώ όλοι 

οι άλλοι παράγοντες που καθορίζουν το ΑΕΠ σημείωσαν σημαντική 

πτώση. Η απασχόληση μειώθηκε σε ποσοστό μικρότερο (2,7%) από τη 

μείωση του ΑΕΠ (4,5%), το οποίο σημαίνει ότι τα μέτρα που αποσκοπούν 

στην προστασία των θέσεων εργασίας παρήγαγαν αποτελέσματα, 

μετριάζοντας τις επιπτώσεις της κρίσης, σύμφωνα με δηλώσεις του κ. 

Viktor Mitevski, εκ των ιδρυτών της Ένωσης Έρευνας και Ανάλυσης.  

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δείκτης ανισότητας τα δύο πρώτα τρίμηνα 

του 2020 σημείωσε αύξηση 3,5 ποσοστιαίων μονάδων.  
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Επιπρόσθετα, ομάδες υψηλότερου εισοδήματος ανέφεραν επίσης 

μειωμένα κέρδη. Όπως ανέφερε ο κ. Mitevski, αυτό σημαίνει ότι οι 

εταιρείες δεν ήταν πρόθυμες να δώσουν πρόσθετες ανταμοιβές και 

μπόνους. Το χάσμα πλούτου διευρύνθηκε λόγω απώλειας θέσεων 

εργασίας. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις προσανατολισμένες στις 

εξαγωγές, ωστόσο η ζήτηση από ξένες επιχειρήσεις έχει μειωθεί.  

Η Κυβέρνηση έχει εγκρίνει μέχρι στιγμής έξι πακέτα μέτρων τα 

οποία αποσκοπούν στην υποστήριξη των επιχειρήσεων και της αγοράς, 

τα οποία είχαν σημαντικό αντίκτυπο στη δομή της βοήθειας προς τις 

επιχειρήσεις και που πιθανότατα θα επηρεάσουν την κατανομή του 

εισοδήματος.  

Όπως ανέφερε ο κ. Mitevski, υπάρχει ανάγκη για βελτιωμένη 

συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατικών θεσμών. 

Πρόσθεσε δε ότι η εισαγωγή προοδευτικής φορολογίας είναι μια από τις 

πολιτικές που μπορούν να μειώσουν το χάσμα πλούτου στη χώρα, 

ωστόσο, η επικέντρωση μόνο στη φορολογική μεταρρύθμιση μπορεί 

επίσης να επιδεινώσει την τρέχουσα κατάσταση, η οποία είναι ήδη 

βεβαρημένη, εξ αιτίας της υγειονομικής κρίσης.  

Γ. ΖΗΤΗΣΗ 

 

Γ.1 Μέγεθος αγοράς/ τμήματα αγοράς 

 

Πλατφόρμες πληροφοριών και κανάλια δημοσίευσης τεκμηρίωσης 

διαγωνισμού  

Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας μέσω 

των Υπουργείων και κρατικών φορέων προκηρύσσει κατά καιρούς 

διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων για την υλοποίηση κατασκευαστικών 

έργων και υποδομών. 

Οι παράμετροι και οι κανονιστικές ρυθμίσεις αυτής της 

διαδικασίας διαμορφώνονται επίσημα και νομοθετούνται στον Νόμο 

περί Δημόσιων Συμβάσεων (Закон за јавнинабавки) και των ισχυόντων  

συμπληρωματικών κανονισμών.  

Οι διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων μπορούν να εκτελεστούν και 

να αναρτηθούν δημόσια με τους ακόλουθους 2 τρόπους:  

✓ Ιστοσελίδα του Υπουργείου ή της κρατικής επιχείρησης που 

προκηρύσσει το έργο (Λεπτομερής προεπισκόπηση παρακάτω).  
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✓ Δημόσιο Γραφείο Προμηθειών (Биро за јавнинабавки)  

-Ιστοσελίδα Web: www.bin.gov.mk 

- Δ/νση: 23 Οκτωβρίου "Palace (St. Dame Gruev, αρ. 12) –Skopje)  

-Τηλέφωνο: +389 2 3 255 689, -Fax: +389 2 3 255 689, 

-E-mail: info@bjn.gov.mk,  

- Δ/ντής: κ. Borce Hasziev 

 

Το Γραφείο Δημόσιων Προμηθειών χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα 

πληροφοριών που ονομάζεται ESPP, ένα διαδικτυακό σύστημα, απλό και 

φιλικό προς το χρήστη, το οποίο επιτρέπει τη διεξαγωγή δημόσιων 

προμηθειών σε ηλεκτρονική μορφή. Το ESPP επιτρέπει την  ηλεκτρονική 

επικοινωνία μεταξύ αναθετουσών αρχών στη Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας και εγχώριων και ξένων οικονομικών φορέων.  

Το ESPP διευκολύνει τις διαδικασίες με στόχο τον περιορισμό της 

γραφειοκρατίας και στοχεύει στη διασφάλιση της αποδοτικότητας και 

της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης 

των συμβάσεων.  

Για καλύτερη προώθηση στα κανάλια πληροφόρησης και για την 

προσέλκυση διεθνών επενδυτών, η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της 

Βόρειας Μακεδονίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της - υπουργεία και 

κρατικές επιχειρήσεις - χρησιμοποιούν την εν λόγω διεθνή ιστοσελίδα –με 

στόχο να συνοψίζουν όλες τις ανακοινώσεις διαγωνισμών παγκοσμίως.  

Στον τομέα των έργων πολιτικού μηχανικού, των κατασκευών, των 

προσφορών υποδομής και των επιχειρηματικών ευκαιριών υπάρχουν 

αρκετές διαδικτυακές πλατφόρμες που είναι σχετικές. Παρακάτω 

παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος: 

-Προσφορές CWC (http://www.cwctenders.com)  

-Δημοσιεύσεις διαγωνισμού (http://www.tendernews.co.in)  

-Πρόσκληση προσφορών (https://www.tenderlink.com)  

-Hello Trade(http://tenders.hellotrade.com);  

-Tender Tiger (http://www.tendertiger.com) 

Οι Κρατικές υπηρεσίες της χώρας προκηρύσσουν, κατά καιρούς, 

διαγωνισμούς για την κατασκευή υποδομών σε διάφορους τομείς (ήτοι 

Μεταφορές, Υδάτινοι Πόροι και Γεωργία, Ενέργεια -Πετρέλαιο και Φυσικό 

Αέριο-, Κτήρια και Στέγαση). 

http://www.bin.gov.mk/
mailto:info@bjn.gov.mk
http://www.cwctenders.com/
http://www.tendernews.co.in/
https://www.tenderlink.com/
http://tenders.hellotrade.com/
http://www.tendertiger.com/
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Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται για έργα στη Βόρεια Μακεδονία 

μπορούν να επισκέπτονται τις πλατφόρμες δημόσιας πληροφόρησης 

για να ενημερώνονται για την προκήρυξη διεθνών διαγωνισμών. 

Επίσης, το Γραφείο ΟΕΥ-Σκοπίων συντάσσει και αναρτά σε τακτική 

βάση, στον ιστότοπο “agora” του Υπουργείου Εξωτερικών, ενημερωτικό 

δελτίο των σημαντικότερων τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων 

διαγωνισμών:  

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-

upotheseon/grafeia-ana-xora/office/859 

Προς ενημέρωση παρατίθεται, ως ακολούθως, κατάλογος 

ιδρυμάτων και οντοτήτων που ενδέχεται να κινήσουν διαδικασίες 

δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους σε εθνικό 

επίπεδο.  

- Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας 

(http://www.vlada.mk/)  

- Υπουργείο Οικονομικών (http://www.finance.gov.mk/en) 

Υπουργείο Άμυνας (http://morm.gov.mk/?lang=en)  

- Υπουργείο Εσωτερικών (http://www.mvr.gov.mk/)  

- Υπουργείο Δικαιοσύνης (http://www.pravda.gov.mk/) 

- Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 

(http://www.mtc.gov.mk/)  

- Υπουργείο Οικονομίας (http://www.economy.gov.mk/)  

- Υπουργείο Υγείας (http://www.moh.gov.mk/)  

- Υπουργείο Εξωτερικών (http://www.mfa.gov.mk/index.php/en/) 

- Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας και Διαχείρισης Υδάτινων 

Πόρων (http://mzsv.gov.mk/)  

- Υπουργείο Κοινωνίας της Πληροφορίας και Διοίκησης 

(http://www.mio.gov.mk)  

- Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών (http://www.mon.gov.mk/)  

- Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (http://www.mls.gov.mk/)  

- Υπουργείο Πολιτισμού (http://www.kultura.gov.mk/)  

- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής 

(http://www.mtsp.gov.mk/)  

- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 

(http://www.moepp.gov.mk)  

- Δημόσιο Γραφείο Προμηθειών (http://www.bjn.gov.mk/)  

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/859
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/859
http://www.vlada.mk/
http://www.finance.gov.mk/en
http://morm.gov.mk/?lang=en
http://www.mvr.gov.mk/
http://www.pravda.gov.mk/
http://www.mtc.gov.mk/
http://www.economy.gov.mk/
http://www.moh.gov.mk/
http://www.mfa.gov.mk/index.php/en/
http://mzsv.gov.mk/
http://www.mio.gov.mk/
http://www.mon.gov.mk/
http://www.kultura.gov.mk/
http://www.mtsp.gov.mk/
http://www.moepp.gov.mk/
http://www.bjn.gov.mk/
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- Ανεξάρτητα όργανα της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας:  

- Άλλες μεμονωμένες οντότητες (π.χ. Γραφείο Κτηματομεσιτικών 

Υπηρεσιών της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας κ.λπ.) 

 

Γ.2 Εγχώρια αγορά στον τομέα των κατασκευών (αγοραστική 

συμπεριφορά) 

 

Ο κατασκευαστικός τομέας θα παραμείνει ένας από τους 

βασικούς μοχλούς της οικονομίας κατά την προσεχή περίοδο. 

Αναμένεται ότι η παραγωγή του κατασκευαστικού τομέα θα συνεχίσει να 

συμμετέχει με 5% -8% στο ΑΕΠ της χώρας. Εκ των βασικών θα 

εξακολουθήσουν να είναι έργα κατασκευής και υποδομής κατοικιών, 

οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές, αεριοποίηση, επενδύσεις σε 

ικανότητα παραγωγής ενέργειας.  

Προκειμένου διαμορφωθεί μια πληρέστερη εικόνα της αγοράς 

παρατίθενται ως ακολούθως στοιχεία που αφορούν σε ολοκληρωμένες 

κατασκευές, σε παράνομες κατασκευές, καθώς και στοιχεία οικοδομικών 

αδειών.  

-Ολοκληρωμένες κατασκευαστικές εργασίες από επιχειρηματικούς 

φορείς (βάσει στοιχείων του 2020) 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 

2020, οι επιχειρηματικές οντότητες που ασχολούνται με κατασκευαστικές 

δραστηριότητες ολοκλήρωσαν κατασκευαστικές εργασίες ύψους 32,7 

δισ. δηναρίων. Από το ποσό αυτό, 12,5 δισ. δηνάρια αφορούσαν σε 

κατασκευές ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Κατά τη διάρκεια του 2020, 

πραγματοποιήθηκαν οικοδομικές δραστηριότητες σε 2.385 κατασκευές 

και ολοκληρώθηκαν συνολικά 2.335 κατοικίες, συνολικής ωφέλιμης 

επιφάνειας 152.825 τ.μ., εκ των οποίων οι 2.299 ήταν ιδιωτικής 

ιδιοκτησίας. Η μέση ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου των ολοκληρωμένων 

κατοικιών ήταν 65,5 τ.μ. Από τις γεωγραφικές περιφέρειες, οι 

περισσότερες κατασκευαστικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν 

στην περιοχή των Σκοπίων. (Σημείωση ισοτιμίας νομισμάτων: 1€ = 61,5 

δηνάρια) 

-Παράνομες κατασκευές στη Βόρεια Μακεδονία (βάση στοιχείων 2020) 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο 

αριθμός των παράνομων κατασκευών είναι ως ακολούθως:  
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98 οικιστικές μονάδες (14,3%), 114 επεκτάσεις, ανακαινίσεις και 

προσαρμογές (16,6%), 66 επιχειρηματικά κτίρια (9,6%), 52 γκαράζ (7,6%), 

117 φράχτες (17,1%), 4 σκάλες (0,6%), 14 βεράντες (2%), 11 καλοκαιρινές 

βεράντες (1,6%), 85 στέγαστρα (12,4%), 39 προσωρινές δομές (5,7%) και 

85 βοηθητικές δομές (12,4%). Οι περισσότερες από τις παράνομες 

κατασκευές είναι ιδιωτικής ιδιοκτησίας (99%). 

-Οικοδομικές άδειες (στοιχεία Απριλίου 2021) 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον 

Απρίλιο του 2021, οι αρχές εξέδωσαν 233 οικοδομικές άδειες, ήτοι κατά 

34,7% περισσότερες σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου 

έτους. Σύμφωνα με τις εκδοθείσες άδειες οικοδομής, η εκτιμώμενη 

συνολική αξία των κατασκευών ήταν 3.449.894 χιλιάδες δηνάρια, ήτοι 

5,7% μικρότερη σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. 

Από τον συνολικό αριθμό των εκδοθέντων οικοδομικών αδειών, οι 149 

(63,9%) αφορούν σε κτίρια, οι 24 (10,3%) σε έργα πολιτικού μηχανικού 

και 60 (25,8%) σε ανακατασκευές. Από τις συνολικές 233 οικοδομικές 

άδειες, 117 (50,2%) αφορούν σε ιδιώτες και 116 (49,8%) σε επενδυτές. 

Στην προσεχή τριετή περίοδο στην αγορά εκτιμάται ότι η ετήσια 

αξία των κατασκευαστικών έργων θα κυμανθεί από 650 έως 750 

εκατομμύρια ευρώ. Η κατασκευή κατοικιών αναμένεται να συμμετάσχει 

με 40% -45%, ενώ τα έργα υποδομής με 25% -30% στη συνολική αξία των 

κατασκευαστικών έργων.  

Ωστόσο, ο πραγματικός όγκος, ιδίως σε ό, τι αφορά τα έργα 

υποδομής, θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα της Κυβέρνησης 

να ξεκινήσει και να πραγματοποιήσει προγραμματισμένα έργα.  

Η κατασκευή κατοικιών αναμένεται να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό 

κατά την προσεχή τριετή περίοδο. Αναμένεται ετήσια παράδοση 5.000-

5.500 νέων διαμερισμάτων στην αγορά. Το μεγαλύτερο μέρος των νέων 

διαμερισμάτων θα παραδοθεί στα Σκόπια, αλλά αναμένεται ότι η νέα 

παράδοση θα ενταθεί πιο γρήγορα στις δευτερεύουσες πόλεις, όπως η 

Μπίτολα, το Τέτοβο, το Κουμάνοβο και η Στρούμιτσα.  

Οι ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης που προσφέρουν οι τράπεζες, 

καθώς και οι ενεργές κρατικές επιχορηγήσεις για στοχευμένα τμήματα 

του πληθυσμού (νεαρά ζευγάρια και άτομα έως 36 ετών) αναμένεται να 

υποστηρίξουν τη μελλοντική ζήτηση διαμερισμάτων. Παρατηρούμε 

σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης περιφραγμένων συμπεγμάτων 

κατοικιών (complex), ιδίως στις προαστιακές περιοχές των Σκοπίων.  
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Τα αυξημένα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και η 

αλλαγή στον τρόπο ζωής του πληθυσμού υψηλού εισοδήματος 

αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τη ζήτηση για τέτοιου είδους έργα 

κατά την προσεχή περίοδο. 

 Όσον αφορά στις τιμές, δεν αναμένουμε σημαντική μεταβολή 

στις τιμές πώλησης των διαμερισμάτων. Οι μέσες τιμές κατοικιών 

αναμένεται να παραμείνουν σταθερές γενικά κατά την επόμενη τριετία. 

Οι τιμές στα Σκόπια αναμένεται να κυμαίνονται από 800 έως 1200 € ανά 

τ.μ. ανάλογα με την τοποθεσία. Οι τιμές κατοικιών σε δευτερεύουσες 

περιοχές της πόλης ή και εκτός της πρωτεύουσας των Σκοπίων θα 

συνεχίσουν να κυμαίνονται από 600 έως 800 €.  

Η ανάπτυξη των βιομηχανικών εγκαταστάσεων θα συνεχίσει να 

επικεντρώνεται στις ζώνες (Industrial and TechnologyZones), όχι μόνο 

στα Σκόπια αλλά και στις αναπτυξιακές ζώνες: Stip, Tetovo, Strumica, 

Prilep, Vinica, Kicevo, Gevgelija, Delcevo, Berovo, Rankovce και 

Radovis.  

Ωστόσο, εκτός των Ζωνών, τα Σκόπια θα παραμείνουν μείζον 

σημείο ενδιαφέροντος για τους επενδυτές. Όσον αφορά στα 

καταστήματα λιανικής, εκτός από τα τρέχοντα έργα που βρίσκονται σε 

εξέλιξη, αναμένεται την προσεχή περίοδο να επικεντρωθεί η προσοχή 

των επενδυτών στην ανάπτυξη ιδεών για τα καταστήματα λιανικής στα 

Σκόπια και σε αρκετές δευτερεύουσες πόλεις όπως το Τέτοβο, το 

Κουμάνοβο, τη Στρούμιτσα, το Μοναστήρι (Bitola) και την Αχρίδα. 

 

Γ.3 Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης 

 

-Σχέδιο Οικονομικής Ανάπτυξης της Βόρειας Μακεδονίας 

Σημαντικά κίνητρα, μεταξύ άλλων, για την προσέλκυση ξένων 

επενδυτικών κεφαλαίων στη Βόρεια Μακεδονία είναι η δημιουργία ειδικού 

ταμείου χρηματοδότησης ιδίων κεφαλαίων που προβλέπεται στο 

πλαίσιο του Σχεδίου Οικονομικής Ανάπτυξης της Κυβέρνησης. 

Περαιτέρω, προβλέπεται αύξηση των δημόσιων επενδύσεων στα 

2,2 δισ. ευρώ και σχεδιασμός για προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων 

πάνω από 1,2 δισ. ευρώ. Οι εγχώριες και ξένες επενδύσεις θα 

υποστηριχθούν με 600 εκατ. ευρώ από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. 

Η άμεση υποστήριξη των εγχώριων εταιρειών, με εξαγωγικό 

προσανατολισμό, θα πραγματοποιηθεί μέσω του Σχεδίου Οικονομικής 
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Ανάπτυξης και του Νόμου περί Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης των 

Επενδύσεων, με προκαταβολή χρηματοδότησης σε ποσοστό 10% έως 

15% της προβλεπόμενης επένδυσης για καινοτόμα τεχνολογική 

ανάπτυξη.  

Ως προς την προσέλκυση των ξένων επενδύσεων, σύμφωνα με 

τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης, σημειώνονται τα ακόλουθα έργα 

προτεραιότητας: αεριοποίηση, υποδομές, δημιουργία (κατασκευή) 

περιφερειακού επιταχυντή (accelerator) για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, 

επιστημονικού και τεχνολογικού πάρκου και περιφερειακού κέντρου για 

την ιατρική έρευνα και ανάπτυξη.  

Σημειώνεται επίσης ότι, η εδώ Κυβέρνηση τοποθετεί μεταξύ των 

προτεραιοτήτων της εθνικής στρατηγικής μεταφορών τη δημιουργία 

ανταγωνιστικών και ασφαλών διαδρομών διαμετακόμισης, που 

διέρχονται από το έδαφός της, ώστε να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημά 

της, σε σύγκριση με πολύ μεγαλύτερες θαλάσσιες διαδρομές και να 

μπορέσει να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στις εμπορευματικές 

μεταφορές της Ν.Α Ευρώπης. 

-Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας ενέκρινε Έκθεση δράσης για 

το 2021 στο πλαίσιο της Στρατηγικής Απόκρισης για το IPA III 

Επιπλέον, η  Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας κατά την 53η 

συνεδρίασή της (12.3.2021) αναθεώρησε και ενέκρινε την έκθεση για την 

υποβολή των εγγράφων στρατηγικής απόκρισης και δράσης του IPA III 

για το 2021 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα εγκεκριμένα έγγραφα δράσης 

για το 2021 περιλαμβάνουν επενδύσεις ύψους 130.996.000 ευρώ, εκ των 

οποίων η χρηματοδότηση του IPA ανέρχεται σε 103.400.000 ευρώ, και η 

εθνική συγχρηματοδότηση ανέρχεται σε 27.566.000 ευρώ.  

Γ.4 Προκλήσεις για τις επιχειρήσεις του τομέα 

 

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κατασκευών 

αντιμετωπίζουν συχνά διάφορες προκλήσεις όταν επιχειρούν να 

εκτελέσουν κατασκευαστικά έργα στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας. 

Ιδίως οι ξένες εταιρείες, οι οποίες δεν είναι εξοικειωμένες με το 

εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον αντιμετωπίζουν προβλήματα κυρίως 

επιχειρησιακής και διοικητικής φύσεως, που εμποδίζουν την πορεία της 

επιχείρησης.  

Τέτοια συχνά προβλήματα και πρακτικές είναι ενδεικτικά τα εξής:  
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-Μακροχρόνιες και αργές διοικητικές διαδικασίες πχ. αδειοδοτήσεις 

ή εντοπισμός του κατάλληλου κυβερνητικού θεσμού ·  

-Η αγορά θεωρείται αναπτυσσόμενη και το θεσμικό πλαίσιο δεν 

είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις σύγχρονες τάσεις, ως εκ τούτου  

ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τεχνικές προκλήσεις, οι οποίες σε πολλές 

άλλες χώρες ξεπερνιούνται εύκολα, αλλά όχι τόσο εύκολα στη Βόρεια 

Μακεδονία. 

- Αθέμιτος ανταγωνισμός όσον αφορά στο εργατικό δυναμικό στις 

κατασκευές, ως προς τον κυρίαρχο ρόλο που διαδραματίζουν οι 

εγχώριες εταιρείες σε αντίθεση με τις ξένες εταιρείες ·  

- Δεν υπάρχει επαρκές επαγγελματικό προσωπικό για πιο 

περίπλοκους τύπους κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, ενώ 

παράλληλα το προσωπικό είναι σταθερά μειούμενο, εξ αιτίας της 

αυξημένης μετανάστευσης εργαζομένων. 

- Όταν ξεσπά πολιτική κρίση, σύμφωνα με τα έως τώρα ιστορικά 

δεδομένα, συνήθως είναι παρατεταμένη και έχει άμεση επίπτωση στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, προκαλώντας συχνά στασιμότητα νέων 

επενδύσεων στην αγορά. 

 

Δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - 

 

Δ.1 Ροές εμπορίου - εμπορικό ισοζύγιο κλάδου/προϊόντων 

 

Τοπική παραγωγή και εισαγωγή δομικών υλικών 

Παρακάτω παρατίθεται κατάλογος με τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται περισσότερο στη διαδικασία κατασκευής στη Βόρεια 

Μακεδονία, ως συμπέρασμα από τις εισροές της κρατικής στατιστικής 

υπηρεσίας για την περίοδο 2012-2019.  

✓ Μπλοκ και τούβλα (Κοίλο / Πλήρες).  

✓ Προκατασκευασμένα προϊόντα από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή 

τεχνητή πέτρα (δοκούς, σύνορα, μπλοκ Behaton κ.λπ.), 

✓ Μαλλί (ορυκτό μαλλί, πέτρινο μαλλί, tervol, γυάλινο μαλλί),  

✓ Κεραμικά πλακίδια (τοίχος, δάπεδο, πρόσοψη). 
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Ακολουθεί κατάλογος με τις πιο επιτυχημένες εταιρείες στην αγορά 

της Βόρειας Μακεδονίας που είναι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί και 

εξαγωγείς των παραπάνω αναφερόμενων δομικών υλικών.  

✓ TITAN Usje;  

✓ Fabrika Karposh;  

✓ Urban Invest;  

✓ ADING;  

✓ ADG AB;  

✓ ”Makedon Beton” (sic);  

✓ Vardar Gradba;  

 

Δ.2 Ανάλυση εισαγωγών - εξαγωγών 
  

Τα δομικά υλικά αποτελούν το 15,3% των συνολικών εισαγωγών της 

Βόρειας Μακεδονίας.  

 

Συνολικές εισαγωγές στη Βόρεια Μακεδονία 

(βάσει προσωρινών στοιχείων έτους 2020) 

 

 
Πηγή : Στατιστική υπηρεσία ΔτΒΜ – Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 

 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, το πανδημικό έτος 2020, οι 

συνολικές εισαγωγές δομικών υλικών στη χώρα ήταν 1.164,99 εκατ. 

ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 13,6% σε σχέση με την προηγούμενη 

χρονιά. Τα προηγούμενα δυο έτη (2018 & 2019) οι εισαγωγές είχαν 

σημειώσει αύξηση της τάξεως του 19,8% και 9,4% αντίστοιχα. Οι 

κυριότερες χώρες προμηθευτές δομικών υλικών, με παρόμοια ποσοστά 

αγοράς επί του συνόλου των εισαγωγών, είναι η Ουγγαρία (7,2%), η 

Ακτή Ελεφαντοστού (7,1%), η Ελλάδα (7,1%), η Πολωνία (7%), η Γερμανία 

(6,9%) κ.α (βλ. ακόλουθο πίνακα). 

84,7%

15,3%

Εισαγωγές λοιπών προιόντων

Εισαγωγές Δομικών υλικών
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Εισαγωγές δομικών υλικών στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 

(2018-2020, σε εκατ. ευρώ) 

 
 

  Αξία σε εκατ. € Μερίδιο Μεταβολή 

ΧΩΡΕΣ 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Εισαγωγές δομικών 
υλικών 

1.232,12 1.348,47 1.164,99 100% 100% 100% 19,8% 9,4% -13,6% 

Ουγγαρία 98,2 99,0 84,3 8,0% 7,3% 7,2% 5,6% 0,8% -14,9% 

Ακτή Ελεφαντοστού 27,9 106,9 83,3 2,3% 7,9% 7,1% >1000% 283,1% -22,2% 

Ελλάδα 110,6 92,6 82,2 9,0% 6,9% 7,1% 36,9% -16,2% -11,3% 

Πολωνία 76,1 98,4 82,0 6,2% 7,3% 7,0% 6,4% 29,4% -16,7% 

Γερμανία 52,6 84,6 80,5 4,3% 6,3% 6,9% 20,8% 60,6% -4,8% 

Ουκρανία 91,5 107,7 79,0 7,4% 8,0% 6,8% 95,6% 17,8% -26,6% 

Βουλγαρία 82,4 86,2 73,7 6,7% 6,4% 6,3% 2,3% 4,7% -14,5% 

Ρουμανία 85,5 81,6 71,7 6,9% 6,0% 6,2% 62,2% -4,5% -12,2% 

Σερβία 86,4 94,9 67,0 7,0% 7,0% 5,8% -11,7% 9,9% -29,4% 

Τουρκία 53,4 58,9 61,5 4,3% 4,4% 5,3% 27,8% 10,3% 4,3% 

Αλβανία 49,2 50,6 52,1 4,0% 3,8% 4,5% 4,4% 2,9% 3,0% 

Ρωσία 48,8 27,7 40,1 4,0% 2,1% 3,4% -6,3% -43,2% 44,6% 

Ιαπωνία 35,7 41,6 38,4 2,9% 3,1% 3,3% 35,7% 16,5% -7,8% 

Κίνα 33,0 34,3 35,4 2,7% 2,5% 3,0% 13,0% 4,0% 3,1% 

Ιταλία 36,7 41,6 35,2 3,0% 3,1% 3,0% 2,7% 13,1% -15,3% 

ΗΠΑ 51,1 51,8 34,4 4,1% 3,8% 3,0% 20,9% 1,3% -33,6% 

Βέλγιο 46,5 44,3 26,1 3,8% 3,3% 2,2% 14,2% -4,7% -41,2% 

Μεξικό 17,3 13,7 19,6 1,4% 1,0% 1,7% 95,3% -20,9% 43,3% 

Ισπανία 13,4 13,0 12,8 1,1% 1,0% 1,1% 7,6% -2,9% -1,5% 

Σλοβενία 16,5 15,7 12,8 1,3% 1,2% 1,1% 2,0% -4,6% -18,6% 

Κόσσοβο 12,7 9,6 12,4 1,0% 0,7% 1,1% -14,1% -24,9% 29,4% 

Κροατία 9,0 9,8 10,4 0,7% 0,7% 0,9% -10,9% 8,5% 6,8% 

Τσεχική Δημοκρατία 7,6 7,8 10,2 0,6% 0,6% 0,9% 10,1% 2,9% 30,7% 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 90,1 76,1 60,1 7,3% 5,6% 5,2% 16,7% -15,5% -21,1% 

 

Πηγή : Στατιστική υπηρεσία ΔτΒΜ – Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
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Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό των εισαγωγών δομικών υλικών 

στην αγορά της Βόρειας Μακεδονία συμπεριελήφθησαν οι εξής 2ψήφιοι 

κωδικοί Συνδυασμένης Ονοματολογίας: 
 

2ψηφ. 
Κωδ Σ.Ο.  

Ονομασία 2ψηφ κωδ. ΣΟ 

25 ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ  

26 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ 

68 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 

69 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ  
70 ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ  
72 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ  
73 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ  
74 ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 

75 ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ  
76 ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ  
78 ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ  
 

Δ.2.1 Διμερές Εμπόριο Δομικών Υλικών 

 

Η Ελλάδα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες χώρες προμηθευτές 

δομικών υλικών για την αγορά της Βόρειας Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, το 2020, η 

Ελλάδα ήταν η τρίτη χώρα – προμηθευτής δομικών υλικών, μετά την 

Ουγγαρία και την Ακτή Ελεφαντοστού, με εισαγωγές άνω των 82 εκατ. 

ευρώ, που αποτελεί το 7,1% του συνόλου εισαγωγών δομικών υλικών 

στη χώρα.  
 

Εισαγωγές δομικών Υλικών στη Βόρεια Μακεδονία 

(βάσει προσωρινών στοιχείων έτους 2020) 

 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της ΔτΒΜ, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ – Σκοπίων 

 
 

92,9%

7,1%

Εισαγωγές Δομικών υλικών από 
άλλες χώρες εκτός της Ελλάδας

Εισαγωγές Δομικών υλικών από 
Ελλάδα
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Εισαγωγές Δομικών Υλικών από Ελλάδα (αξία σε χιλ. €) 2020 
(ανά 2ψηφιo Κωδ. Σ.Ο) 

 
 

 
 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της ΔτΒΜ, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ – Σκοπίων 

 

 

Οι συνολικές εισαγωγές δομικών υλικών στη Βόρεια Μακεδονία, το 

έτος της πανδημίας COVID-19, ήτοι το 2020, μειώθηκαν κατά 13,6% σε 

σχέση με τις εισαγωγές του προηγούμενου έτους.  

 

Ωστόσο, ο ρυθμός μείωσης ήταν μικρότερος για τις εισαγωγές 

τέτοιων προϊόντων από την Ελλάδα, ήτοι -11,3%.  

 

Η Βόρεια Μακεδονία προμηθεύεται από την Ελλάδα, κυρίως, 

χυτοσίδηρο, σίδηρο, χάλυβα και τεχνουργήματα αυτών, καθώς και 

άργιλο και τεχνουργήματα αυτού. Από την Ουγγαρία εισάγει κυρίως 

προϊόντα κεραμευτικής, ενώ από την Ακτή Ελεφαντοστού εισάγει 

μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες (κυρίως μεταλλεύματα νικελίου).    

 

Στον ακόλουθο συγκριτικό πίνακα παρατίθενται στοιχεία που 

αφορούν στην αξία των συνολικών εισαγωγών της Βόρειας 

Μακεδονίας και στην αξία των συνολικών εισαγωγών από Ελλάδα, 

καθώς και στις εισαγωγές δομικών υλικών στην χώρα συνολικά και από 

την Ελλάδα, για την περίοδο 2017-2020. 
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Συγκριτικός πίνακας εισαγωγών στη Βόρεια Μακεδονία  

(2017-2018, σε χιλ. ευρώ) 

  Αξία σε χιλ  €      

 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 
στη ΔτΒΜ 

6.834.891,5 7.676.328,7 8.463.171,0 7.594.537,2 100% 100% 100% 100% 

Συνολικές Εισαγωγές 
από Ελλάδα 

546.146,5 650.632,9 683.713,3 451.714,2 8,0% 8,5% 8,1% 5,9% 

Συνολικές Εισαγωγές 
Δομικών  υλικών στη 
ΔτΒΜ 

1.028.454,1 1.232.123,6 1.348.471,0 1.164.986,9 100% 100% 100% 100% 

Εισαγωγές Δομικών 
υλικών από Ελλάδα 

80.776,8 110.553,5 92.633,0 82.202,3 7,9% 9,0% 6,9% 7,1% 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της ΔτΒΜ, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ – Σκοπίων 

 

Από πλευράς μας σημειώνεται ότι, μεταξύ των ελληνικών δομικών 

προϊόντων τα οποία ενδέχεται να έχουν καλές προοπτικές στην εδώ 

αγορά συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

παράθυρα και  πόρτες αλουμινίου, ντουλάπια δαπέδου και κουζίνας, 

ψευδοροφές, μόνωση, κόλλες, τσιμέντα, μάρμαρα, πέτρες, εξοπλισμός 

θέρμανσης και εξαερισμού, κλιματισμός, συστήματα ψύξης και 

θέρμανσης.  

 

Η εγχώρια αγορά στη Βόρεια Μακεδονία προσφέρει κυρίως τσιμέντο, 

προϊόντα τσιμέντου και προϊόντα γύψου.  

 

Δ.3 Δασμολογικό καθεστώς και μη δασμολογικά εμπόδια 

 

Ως προς το δασμολογικό καθεστώς της Βόρειας Μακεδονίας 

παραπέμπουμε στον ακόλουθο σύνδεσμο, από όπου μπορείτε να 

αρυσθείτε περισσότερες πληροφορίες, ως προς τυχόν δασμολογικές 

επιβαρύνσεις βάσει δασμολογικού κωδικού:  

http://carina.mk/index.php/en/biznis-zaednica-mk-2/presmetka-na-

davacki-en/558-tarifa-en 

  

Η ονοματολογία του δασμολογίου της Βόρειας Μακεδονίας 

εναρμονίζεται με την ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος 

και τη συνδυασμένη ονοματολογία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Επισημαίνουμε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί τυχόν μη 

δασμολογικά εμπόδια και εμπορικοί φραγμοί στις εισαγωγές προϊόντων 

του κλάδου στην εδώ αγορά.  

http://carina.mk/index.php/en/biznis-zaednica-mk-2/presmetka-na-davacki-en/558-tarifa-en
http://carina.mk/index.php/en/biznis-zaednica-mk-2/presmetka-na-davacki-en/558-tarifa-en
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Δ.4 Παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά 

 

Η παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στο κλάδο των κατασκευών 

και των δομικών υλικών στη Βόρεια Μακεδονία είναι σταθερή και 

διαρκής. Κατά καιρούς, μεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις 

έχουν αναλάβει, κατόπιν διεθνών διαγωνισμών, την κατασκευή μεγάλων 

έργων υποδομής.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ο αυτοκινητόδρομος Demir Kapija - 

Smokvica, από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ, που αποτελεί τμήμα του 

Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου Χ και παραδόθηκε σε κυκλοφορία τον 

Απρίλιο του 2018. Ο ονομαζόμενος και «Αυτοκινητόδρομος Φιλίας» 

αποτέλεσε έργο υψηλού συμβολισμού, καθώς σηματοδότησε την 

έναρξη της ευρωπαϊκής εκστρατείας για την κοινοτική υποστήριξη στο 

πεδίο των μεταφορών.  

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα η κατασκευή του νοσοκομείου 

στο Štip, από την ελληνική κατασκευαστική εταιρεία ΙNTRACAT. Επιπλέον, 

η ελληνική εταιρεία Dialetis Ltd συμμετείχε στη κατασκευή του Σταθμού 

Επεξεργασίας Υγρών Λημμάτων της Γευγελής, έργο που παραδόθηκε το 

Σεπτέμβριο 2018, με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία και για τις δυο χώρες, 

διότι συμβάλει στον καθαρισμό υδάτων του ποταμού Αξιού/Βαρδάρη.  

Ως προς τον τομέα των δομικών υλικών, στη χώρα 

δραστηριοποιούνται μεγάλες επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: η τσιμεντοβιομηχανία “CEMENTARNICA USJE” 

(Όμιλος ΤΙΤΑΝ), η εταιρεία μαρμάρων MERMEREN KOMBINAT AD Prilep, 

το λατομείο μαρμάρου ARTIK MINING DOO Skopje και η εταιρεία 

αλουμινίου ALUMIL LTD Skopje.  

Επιπλέον στην εγχώρια αγορά δραστηριοποιείται πλήθος 

μικρότερων σε μέγεθος επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων που 

ασχολούνται με συμβουλευτικές υπηρεσίες και μηχανική, με εξόρυξη, με 

κοπή, διαμόρφωση και φινίρισμα πέτρας, ηλεκτρολογικά υλικά και 

υπηρεσίες, ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, κατασκευή και τοποθέτηση 

κουφωμάτων, αλουμινοκατασκευές, εμπόριο εξαρτημάτων αλουμινίου 

και ειδών κιγκαλερίας, εμπόριο και τοποθέτηση PVC πορτών και 

παραθύρων, υδραυλικών συστημάτων, ειδών υγιεινής, συστημάτων 

ψύξης - θέρμανσης  κ.α.   
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Ενδεικτικά και για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας, 

αναφέρονται, ως ακολούθως, περισσότερα στοιχεία για τη 

δραστηριότητα ελληνικών επιχειρήσεων στην εδώ αγορά. 

 

Από τις μεγαλύτερες ελληνικές επενδύσεις στη χώρα αποτελεί η 

εξαγορά της τσιμεντοβιομηχανίας USJE από τον Όμιλο “ΤΙΤΑΝ”. 

Πρόσφατα μάλιστα η “USJE” εξαγόρασε την εγχώρια εταιρεία ID 

Kompani, με έδρα στο Kochani (περιοχή στα ανατολικά της χώρας), 

που δραστηριοποιείται στον τομέα των ορυκτών (εισαγωγές-εξαγωγές), 

έναντι 350.000 ευρώ (ήτοι 415.000 δολάρια). Με τη συμφωνία αυτή, η 

“Cementarnica Usje” αναλαμβάνει επίσης τη θυγατρική της ID 

Kompani, την Opalit DOOEL, η οποία ασχολείται με την εκμετάλλευση 

των ποζολανικών υλικών. Με τη συναλλαγή αυτή, η “USJE” εξασφαλίζει 

μια εναλλακτική μακροπρόθεσμη πηγή προμηθειών ποζολανικών 

υλικών, τα οποία χρησιμοποιεί στην παραγωγή τσιμέντου.  

 

Η «Dojran Steel» επένδυση της ελληνικής εταιρείας SIDENOR βρίσκεται 

στην περιοχή Nikolic, στη Βόρεια Μακεδονία, κοντά στη Λίμνη Δοϊράνης, 

σχεδόν 80 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον 

τομέα της παραγωγής προϊόντων χάλυβα, οπλισμού σκυροδέματος 

στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το Κόσσοβο και την Αλβανία, 

ενώ καλύπτει τις ανάγκες τέτοιων προϊόντων στην ελληνική αγορά και σε 

άλλες αγορές spot. 

 

Η ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Mermeren Kombinat AD Prilep 

είναι εταιρεία που εδρεύει στη Βόρεια Μακεδονία και ασχολείται με την 

εξόρυξη και επεξεργασία λευκού μαρμάρου. Οι δραστηριότητες της 

εταιρείας χωρίζονται σε δύο τμήματα: Λατομείο και Εργοστάσιο. Το 

πρώτο τμήμα λειτουργεί λατομείο μεγάλης κλίμακας επί τη βάση  

μακροχρόνιας παραχώρησης (η εταιρεία διαχειρίζεται πέντε λατομεία 

μαρμάρου μεγάλης κλίμακας στην περιοχή Prilep που καλύπτουν το 

30% της περιοχής παραχώρησης 1,9 τ.χλ.), ενώ το δεύτερο τμήμα 

αφορά εργοστάσιο για την επεξεργασία μαρμάρου σε τελικά προϊόντα. 

Η εταιρεία διανέμει μάρμαρο με την επωνυμία “BIANCO SIVEC”. Η 

εξαγορά της Mermeren Kombinat από την Παυλίδης Μάρμαρα – 

Γρανίτες, πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017, έναντι τιμήματος 73 

εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ελέγχεται από την Stone Works Holdings 

Cooperatief UA., μια ολλανδική εταιρεία που ανήκει σε ιδιωτικά 

επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η NBGI Private Equity, η οποία 

κατέχει το 88,4% των μετοχών της εταιρείας. 
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Μεταξύ άλλων επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των δομικών υλικών στη Βόρεια 

Μακεδονία είναι, η ALUMIL Skopje Doo εισαγωγική και εξαγωγική 

εμπορική εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την πώληση προφίλ 

αλουμινίου και PVC, περιφράξεων, περσίδων, εξαρτημάτων και αρμών. 

 

Ε. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Ε.1 Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου 

 

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κατασκευαστική δραστηριότητα 

στη Βόρεια Μακεδονία αφορά μια σειρά νομών, οι πιο σημαντικοί εκ των 

οποίων παρατίθενται, προς ενημέρωση, στους ακόλουθους 

συνδέσμους:  

1. Νομοθεσία σχετικά με τις συμβατικές σχέσεις στο εμπόριο αγαθών 

και υπηρεσιών (Закон за облигациони 

односи):https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subit

em=view_reg&itemid=E5seb0y667sXOavV7NAnmg== 

2. Νομοθεσία για την κατασκευή (Закон за градење): 

https://dejure.mk/zakon/zakon-za-gradenje 

3. Νομοθεσία για την προστασία από τον περιβαλλοντικό θόρυβο 

(Закон за заштита од бучава во животната средина):  

https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view

_reg&itemid=gyHq+KnGtdhsfXCbP0I5Uw== 

4. Βίβλος σχετικά με τις οριακές τιμές του επιπέδου θορύβου (που 

εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Φυσικού Σχεδιασμού): 

https://www.moepp.gov.mk/wp-

content/uploads/2014/09/Pravilnik%20za%20primenata%20na%20indika

torite%20za%20bucava,%20dopolnitelni%20indikatori%20za%20bucava,

%20nacinot%20na%20merenje%20i%20metodite%20za%20ocenuvanje.

pdf 

5. Νομοθεσία για παραχωρήσεις και εταιρική σχέση δημόσιου-

ιδιωτικού τομέα (Закон за концесии и јавно приватно партнерство): 

https://dejure.mk/zakon/zakon-za-koncesii-i-javno-privatno-partnerstvo 

6. Εταιρικό δίκαιο (Закон за трговски друштва):  

https://dejure.mk/zakon/zakon-za-trgovskite-drushtva 

https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg&itemid=E5seb0y667sXOavV7NAnmg==
https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg&itemid=E5seb0y667sXOavV7NAnmg==
https://dejure.mk/zakon/zakon-za-gradenje
https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg&itemid=gyHq+KnGtdhsfXCbP0I5Uw==
https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg&itemid=gyHq+KnGtdhsfXCbP0I5Uw==
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Pravilnik%20za%20primenata%20na%20indikatorite%20za%20bucava,%20dopolnitelni%20indikatori%20za%20bucava,%20nacinot%20na%20merenje%20i%20metodite%20za%20ocenuvanje.pdf
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Pravilnik%20za%20primenata%20na%20indikatorite%20za%20bucava,%20dopolnitelni%20indikatori%20za%20bucava,%20nacinot%20na%20merenje%20i%20metodite%20za%20ocenuvanje.pdf
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Pravilnik%20za%20primenata%20na%20indikatorite%20za%20bucava,%20dopolnitelni%20indikatori%20za%20bucava,%20nacinot%20na%20merenje%20i%20metodite%20za%20ocenuvanje.pdf
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Pravilnik%20za%20primenata%20na%20indikatorite%20za%20bucava,%20dopolnitelni%20indikatori%20za%20bucava,%20nacinot%20na%20merenje%20i%20metodite%20za%20ocenuvanje.pdf
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Pravilnik%20za%20primenata%20na%20indikatorite%20za%20bucava,%20dopolnitelni%20indikatori%20za%20bucava,%20nacinot%20na%20merenje%20i%20metodite%20za%20ocenuvanje.pdf
https://dejure.mk/zakon/zakon-za-koncesii-i-javno-privatno-partnerstvo
https://dejure.mk/zakon/zakon-za-trgovskite-drushtva
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7. Νομοθεσία για οικοδομές (Закон за градежно земјиште): 

https://dejure.mk/zakon/zakon-za-gradezhno-zemjishte 

8. Νομοθεσία για την απασχόληση αλλοδαπών (Закон за 

вработување на странци): https://dejure.mk/zakon/zakon-za-

vrabotuvanje-i-rabota-na-stranci 

9. Νομοθεσία για τους αλλοδαπούς (Закон за странци): 

https://mvr.gov.mk/zakon/21 

10. Απόφαση για τον καθορισμό ποσοστώσεων για άδειες εργασίας 

για αλλοδαπούς που ενδέχεται να προσληφθούν στο έδαφος της 

Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για το 2021 (εγκρίθηκε από την 

Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας) - (Одлука за определување на 

квота на работни дозволи за странци кои можат да бидат работно 

ангажирани на територијата на Република Северна Македонија за 

2021 година):  https://dejure.mk/zakon/odluka-za-opredeluvanje-na-

kvota-za-rabotni-dozvoli-za-stranci-koi-mozhat-da-bidat-rabotno-

angazhirani-na-teritorijata-na-republika-severna-makedonija 

11. Κανονισμός για τους αλλοδαπούς (εγκρίθηκε από το Υπουργείο 

Εσωτερικών) -Правилникзастранци: 

https://mvr.gov.mk/Upload/Documents/Pravilnik%20za%20stranci%2019

0-19.pdf 

12. Νομοθεσία για τον ελάχιστο μισθό -Закон за минималнаплата: 

https://dejure.mk/zakon/zakon-za-minimalna-plata-vo-republika-

makedonija 

13. Νομοθεσία για τον φόρο εισοδήματος προσωπικού -Закон за 

данок на личен доход: http://www.ujp.gov.mk/mk/regulativa/opis/337 

14. Νομοθεσία για εισφορές υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης  -

Закон за  придонеси од задолжителното социјално 

осигурување:http://www.ujp.gov.mk/mk/regulativa/opis/115 

15. Νομοθεσία φόρου εισοδήματος -Закон за данок на добивка: 

http://www.ujp.gov.mk/mk/regulativa/opis/295 

16. Κατάλογος σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και πληρωμής του 

φόρου εισοδήματος και τον τρόπο αποφυγής της διπλής φορολογίας 

(που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών) · -Правилник за 

начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и 

https://dejure.mk/zakon/zakon-za-gradezhno-zemjishte
https://dejure.mk/zakon/zakon-za-vrabotuvanje-i-rabota-na-stranci
https://dejure.mk/zakon/zakon-za-vrabotuvanje-i-rabota-na-stranci
https://mvr.gov.mk/zakon/21
https://dejure.mk/zakon/odluka-za-opredeluvanje-na-kvota-za-rabotni-dozvoli-za-stranci-koi-mozhat-da-bidat-rabotno-angazhirani-na-teritorijata-na-republika-severna-makedonija
https://dejure.mk/zakon/odluka-za-opredeluvanje-na-kvota-za-rabotni-dozvoli-za-stranci-koi-mozhat-da-bidat-rabotno-angazhirani-na-teritorijata-na-republika-severna-makedonija
https://dejure.mk/zakon/odluka-za-opredeluvanje-na-kvota-za-rabotni-dozvoli-za-stranci-koi-mozhat-da-bidat-rabotno-angazhirani-na-teritorijata-na-republika-severna-makedonija
https://mvr.gov.mk/Upload/Documents/Pravilnik%20za%20stranci%20190-19.pdf
https://mvr.gov.mk/Upload/Documents/Pravilnik%20za%20stranci%20190-19.pdf
https://dejure.mk/zakon/zakon-za-minimalna-plata-vo-republika-makedonija
https://dejure.mk/zakon/zakon-za-minimalna-plata-vo-republika-makedonija
http://www.ujp.gov.mk/mk/regulativa/opis/337
http://www.ujp.gov.mk/mk/regulativa/opis/115
http://www.ujp.gov.mk/mk/regulativa/opis/295
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начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното 

оданочување: http://www.ujp.gov.mk/mk/regulativa/opis/273 

17. Νομοθεσία φόρου προστιθέμενης αξίας. –Закон за данок на 

додадена вредност: http://www.ujp.gov.mk/mk/regulativa/opis/17 

 

Ε.2 Επιπτώσεις θεσμικού πλαισίου 

 

Σύμφωνα με την Έκθεση Παρακολούθησης Δημοσίων 

Συμβάσεων στη Βόρεια Μακεδονία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 

2020 της ΜΚΟ“ Center for Civil Communications” (CCC) στα Σκόπια, η 

οποία δημοσιεύθηκε στις 23.3.2021, οι διαγωνισμοί του δημοσίου της 

Βόρειας Μακεδονίας εμφανίζουν αρκετές προκλήσεις και το όλο 

σύστημα επιδέχεται βελτιώσεων. 

Τα βασικά ευρήματα της έκθεσης συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

- Τα θεσμικά όργανα της Βόρειας Μακεδονίας δεν 

πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με τον επιχειρηματικό κόσμο, 

προκειμένου να βελτιώσουν την τεκμηρίωση των διαγωνισμών και, 

συνεπώς, την ίδια τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων. Κατά την υπό 

εξέταση περίοδο, διεξήχθη τεχνικός διάλογος μόνο για το 1,4% των 

διαγωνισμών και σε αυτή τη «συμβολική» διαδικασία διαβουλεύσεων 

παρατηρήθηκαν παραλείψεις.  

- Κατά την υπό εξέταση περίοδο, συνήφθησαν, μέσω μη 

διαφανούς διαδικασίας διαπραγμάτευσης και χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης, συμβάσεις αξίας 11 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 15% 

από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.  

- Για κάθε τρίτο διαγωνισμό υποβλήθηκε μία, ή ακόμη και καμία 

προσφορά. Ο ανταγωνισμός στις δημόσιες συμβάσεις το πρώτο 

εξάμηνο του 2020 δείχνει μια ελάχιστη βελτίωση σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2019, αλλά επιδείνωση σε σύγκριση με το 

σύνολο του 2019.  

- Η «χαμηλότερη τιμή» χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο για την 

επιλογή της πιο ευνοϊκής προσφοράς στο 96% των διαγωνισμών που 

διεξήχθησαν, σύμφωνα με την πρακτική και τάση του προηγούμενου 

έτους. Η διατήρηση του κριτηρίου της "χαμηλότερης τιμής" σε τέτοιο 

βαθμό (96% των περιπτώσεων) γεννά βάσιμες υποψίες για την 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των δημόσιων πόρων.  

http://www.ujp.gov.mk/mk/regulativa/opis/273
http://www.ujp.gov.mk/mk/regulativa/opis/17
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- Το 92% των διαγωνισμών έγιναν με ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. 

Το υψηλό αυτό ποσοστό αποτελεί «εύφορο έδαφος» για ευρεία διάδοση 

πρακτικών χειραγώγησης όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις.  

- Παρόλο που η εκτιμώμενη αξία των διαγωνισμών δεν 

ανακοινώνεται δημοσίως, ορισμένοι υποψήφιοι υποβάλλουν 

προσφορές που συμπτωματικά πλησιάζουν την εκτιμώμενη αξία.  

- Οι δημόσιοι διαγωνισμοί δεν συμμορφώνονται πλήρως με τον 

νόμο περί δημοσίων συμβάσεων, ιδίως όσον αφορά στην αιτιολόγηση 

της ανάγκης για προμήθειες και του αδιαίρετου χαρακτήρα τους.  

Από πλευράς μας, ως προς τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων 

στη χώρα, συγκρατούμε ότι σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (βλ. τελικό σχέδιο έκθεσης διεύρυνσης ΕΕ για τη Βόρεια 

Μακεδονία, Οκτ. 2020), η χώρα θα πρέπει ειδικότερα να διασφαλίσει την 

εφαρμογή της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης της πλατφόρμας 

ηλεκτρονικών συμβάσεων και να εντείνει τις προσπάθειες εναρμόνισης 

με τις οδηγίες της ΕΕ για τις συμβάσεις παραχώρησης.  

Επίσης, να διασφαλίζει ότι οι αναφορές παρατυπιών στις 

δημόσιες συμβάσεις διερευνώνται δεόντως και οι παραβάτες 

τιμωρούνται. Προς τούτο, απαιτείται  ενίσχυση της διοικητικής 

ικανότητας του Γραφείου Δημοσίων Συμβάσεων, της Κρατικής 

Επιτροπής Προσφυγών και της Ανώτατης Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την 

εποπτεία και την παρακολούθηση των δημόσιων συμβάσεων, καθώς 

και του Υπουργείου Οικονομίας για τη διαχείριση των παραχωρήσεων 

και των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν έχει υπογραφεί εις έτι Διμερής 

Σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ 

Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Ωστόσο, το σχέδιο συμφωνίας τελεί 

υπό διαπραγμάτευση και αναμένεται ότι το προσεχές διάστημα θα 

υπάρξουν εξελίξεις ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα.  

 

ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ο κατασκευαστικός τομέας έχει ιδιαίτερη σημασία για την 

οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας, ως προς τη συμμετοχή του στο ΑΕΠ 

της χώρας, τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων και το ύψος της 

αξία των επενδύσεων που προσελκύει.  
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Η κατασκευαστική δραστηριότητα επηρεάζει, παράλληλα, 

διάφορους κλάδους της οικονομίας με τους οποίος συνδέεται, όπως η 

παραγωγή και το εμπόριο δομικών υλικών, ο τομέας της ενέργειας και ο 

τομέας των μεταφορών. 

Η Βόρεια Μακεδονία φαίνεται διατεθειμένη να στηρίξει τον 

κατασκευαστικό κλάδο με την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών, καθώς 

και τη δέσμευση κονδυλίων στο κρατικό προϋπολογισμό για την 

ανάπτυξη δημοσίων έργων και υποδομών στη χώρα.  

Ενδεικτικά, επισημαίνεται ότι πρόσφατα, διατέθηκαν από την 

Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας  70 εκατ. ευρώ προς διάφορους 

Δήμους της χώρας. Τα εν λόγω κονδύλια προέρχονται από δάνειο που 

έλαβε η Βόρεια Μακεδονία από την Παγκόσμια Τράπεζα για την επισκευή 

τοπικών οδών και δρόμων.  

Επίσης, πρόσφατα, στις 10.7.2021, διατέθηκαν στους Δήμους 

επιπλέον 17,5 εκατ. ευρώ, από το σύνολο των 50 εκατ. ευρώ, τα οποία 

προορίζονταν αρχικά για την TAV, με σκοπό την κατασκευή 

αεροδρομίου cargo στο Stip, το οποίο τελικώς δεν θα πραγματοποιηθεί. 

Τα εν λόγω χρήματα θα δαπανηθούν για έργα υποδομής προς όφελος 

του τοπικού πληθυσμού.  

Συγκρατούμε, επίσης, την πρόσφατη αναθεώρηση του κρατικού 

προϋπολογισμού, όπου η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας πρότεινε 

την αύξηση των κεφαλαιουχικών εξόδων κατά 27%, σε συνολικά 500 

εκατ. ευρώ για ολόκληρο το έτος.  

Από την άλλη πλευρά, επικριτές2 ισχυρίζονται ότι πρόκειται για ένα 

πολύ δύσκολο εγχείρημα, έχοντας κατά νου ότι για τους πρώτους πέντε 

μήνες του τρέχοντος έτους έχουν διατεθεί συνολικά 80 εκατ. ευρώ, σε 

επενδύσεις κεφαλαίου, ήτοι μόλις το 22% των κεφαλαιουχικών δαπανών. 

Με άλλα λόγια, για το επτάμηνο που απομένει στο τρέχον έτος, οι 

κεφαλαιουχικές δαπάνες θα πρέπει να ανέλθουν συνολικά σε 420 εκατ. 

ευρώ.  

Επίσης, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της 

χώρας, στο πλαίσιο του νέου μεσοπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδίου της 

στον τομέα του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα δοθεί μεγαλύτερη 

 
2 Η κριτική προέρχεται από τον κ. Branimir Jovanovic, συγγραφέα μιας πρόσφατης 
μελέτης/ανάλυσης για τις οικονομίες της Ανατολικής Ευρώπης στην μεταCovid εποχή, για 
λογαριασμό του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Μελετών της Βιέννης. 
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έμφαση στη στήριξη της χρηματοδότησης των λεγόμενων πράσινων 

έργων, τα οποία θα βοηθήσουν στη διαδικασία μετασχηματισμού της 

οικονομίας. Επισημαίνεται δε ότι, το τραπεζικό σύστημα στη χώρα είναι 

σχετικά σταθερό και με επαρκή κεφαλαιοποίηση, στοιχεία τα οποία 

παραμένουν ευνοϊκά, ενώ η πιστωτική στήριξη για τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις συνεχίζεται με σταθερή ανάπτυξη περίπου 6%.  

Παράλληλα, πέραν του κρατικού προϋπολογισμού, στα 

μελλοντικά επενδυτικά σχέδια της Κυβέρνησης συμπεριλαμβάνονται και 

προγραμματισμένα χρηματοδοτικά μέσα από διεθνής φορείς, 

οργανισμούς και χώρες-δωρητές που προσφέρουν αναπτυξιακή 

βοήθεια στη Βόρεια Μακεδονία, και τα οποία αναμένεται ότι θα 

διατεθούν και θα παραμείνουν σε σταθερό επίπεδο με ήπια ανάπτυξη 

στο μέλλον. 

Επίσης, η Βόρεια Μακεδονία, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της 

περιοχής, ακολουθούν την ευρωπαϊκή ατζέντα, όπως για παράδειγμα 

στα θέματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, στην πράσινη 

ενέργεια, κλπ, τα οποία συνδέονται, ευρύτερα, με έργα υποδομών. Το 

επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια ύψους εννέα (9) 

δισεκατομμυρίων ευρώ αποτελεί ένα εργαλείο που θα συμβάλει προς 

αυτή την κατεύθυνση και για την υποστήριξη συναφών πολιτικών της 

Βόρειας Μακεδονίας.  

Όπως υποστηρίζουν διάφοροι διεθνείς φορείς (Παγκόσμια 

Τράπεζα, EBRD, EE κλπ) αλλά και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 

Κεντρικής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας, η 

Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει σταδιακά σε θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης, οι οποίοι τα επόμενα δυο έτη θα κυμανθούν μεταξύ 3,5 - 

4,5%, εφόσον η υγειονομική κρίση δεν παραταθεί, επί μακρόν. 

Παράλληλα, τον τελευταίο καιρό, η χώρα ανέπτυξε εργαλεία για την 

προσέλκυση επενδύσεων, ιδιαίτερα στη διάρκεια της πανδημίας, τα 

οποία φαίνεται ότι υπάρχει η πρόθεση να διατηρήσει.  

Στο ως άνω πλαίσιο, συγκρατούμε ότι η παρουσία των ελληνικών 

επιχειρήσεων στη χώρα είναι σημαντική και αρκετές μεγάλες 

κατασκευαστικές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων έχουν αναλάβει, 

συμβάλει και ολοκληρώσει μεγάλα έργα υποδομής στη Βόρεια 

Μακεδονία. 
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Από πλευράς μας, επισημαίνεται η ύπαρξη προοπτικών 

περαιτέρω δραστηριοποίησης ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά της 

Βόρειας Μακεδονίας, στο βαθμό που φαίνεται να αποτελεί 

προτεραιότητα για τη χώρα η προώθηση μεγάλων έργων υποδομής 

στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και του τουρισμού, καθώς 

άλλων μικρότερων έργων οδοποιίας και κτηριακής βελτίωσης, βάσει 

συγχρόνων προτύπων κατασκευής. 

Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας των Σκοπίων είναι στη διάθεση των 

ενδιαφερομένων ελληνικών επιχειρήσεων να παράσχει περισσότερα 

στοιχεία για την αγορά τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της Βόρειας 

Μακεδονίας. 

Η Προϊσταμένη 

 

 

Παγώνα Λάρδα 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 

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

Στοιχεία Επικοινωνίας : 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΟΕΥ) 

ΣΚΟΠΙΑ 

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:  

• Παγώνα  Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 

• Ευτυχία, Γραμματέας ΟΕΥ Α’ 

 
Σημειώσεις / Disclaimer :  

 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από το Γραφείο ΟΕΥ-Σκοπίων, 

παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας 

(ecocom-skopje@mfa.gr).  

3. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν προέρχονται τόσο από επίσημες 

πηγές (Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και 

δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και από αναφορές σε έντυπα και άλλα μέσα μαζική 

ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ- Σκοπίων τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές 

πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 

 

mailto:ecocom-skopje@mfa.gr
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
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Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

- Ministry of Transport and Communications 

Web page: www.mtc.gov.mk 

 

-Ministry of Finance 

Web page:   www.finance.gov.mk  

 

-Ministry of Economy 

Web page: www.economy.gov.mk 

 

-Public Enterprise for State Roads 

Web page:   http://www.roads.org.mk/ 

 

- Economic Chamber of North Macedonia 

-Web page:  www.mchamber.mk 

 

-Association of Civil Construction, Building Materials and Non-metal 

Industries-Web page: www.mchamber.mk 

 

- Chamber of Certified Architects and Certified Engineers  

-Web page: www.komoraoai.mk 

 

 

ΠΗΓΕΣ 

• State Statistical Office of the Republic of North Macedonia  

• Euromonitor  

• Τοπικός και διεθνής τύπος 

 

http://www.mtc.gov.mk/
http://www.finance.gov.mk/
http://www.economy.gov.mk/
http://www.roads.org.mk/
http://www.mchamber.mk/
http://www.mchamber.mk/
http://www.komoraoai.mk/

