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Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ 
 
Α.1 Περιγραφή Κλάδου - Γενικά Χαρακτηριστικά 
  

Η αγορά ακινήτων στη Βόρεια Μακεδονία αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους 
κλάδους της οικονομίας.  

Ο συγκεκριμένος τομέας, όπως και όλοι οι τομείς οικονομίας της χώρας 
επηρεάστηκαν βαθύτατα από την οικονομική μετάβαση που επέφερε η ανεξαρτησία της χώρας 
το 1991 στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς 

 Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο κλάδος της αγοράς ακινήτων 
εκπροσωπούσε το 2020 το 10,4% του ΑΕΠ, ήτοι περίπου 1,1 δισ. εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι σε 
μέγεθος είναι σχεδόν διπλάσια αγορά σε σχέση με τον κατασκευαστικό κλάδο (520 εκ. ευρώ 
και 5% του ΑΕΠ). Σε γενικές γραμμές ο κλάδος χαρακτηρίζεται την τρέχουσα περίοδο από 
έντονη κατασκευαστική κινητικότητα αλλά και από σχετικά χαμηλές αποδόσεις 
δημιουργώντας ανησυχίες περί ενδεχόμενης μελλοντικής «φούσκας» στην αγορά ακινήτων.  

Η διαρκής κατασκευή νέων κτιρίων τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από μετανάστες 
της χώρας οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν τις οικονομίες τους στη χώρα καταγωγής τους. 
Παράλληλα, το εγχώριο κεφάλαιο δείχνει να προτιμάει την επένδυση σε ακίνητη περιουσία 
από την επισφάλεια των καταθέσεων (το κράτος εγγυάται καταθέσεις έως 30.000 ευρώ/ 
καταθετικό λογαριασμό). 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας, ο όγκος των 
συναλλαγών ακινήτων το 2021 ξεπέρασε σημαντικά το προ πανδημίας επίπεδο. Οι τιμές των 
κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,1% το 2021, με πιο σημαντική ανάπτυξη να σημειώνεται το 
δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους. Ο ρυθμός αύξησης των τιμών των κατοικιών στην εγχώρια 
οικονομία το 2021 ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που είναι 8,3%. 

Συγκριτικά, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών των κατοικιών μεταξύ 2000 
και 2013 ήταν 4%. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας, η άνοδος των 
τιμών των κατοικιών αντανακλούσε παράγοντες από την πλευρά της προσφοράς, όπως η 
αύξηση του κόστους των οικοδομικών υλικών και οι επιπτώσεις της πανδημίας στην 
προσφορά κατοικιών. Σημαντική αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός των οικοδομικών αδειών 
που εκδόθηκαν, γεγονός που δείχνει περαιτέρω αύξηση της προσφοράς στο επόμενο χρονικό 
διάστημα, σε συνθήκες που αυξάνονται όμως και τα κενά ακίνητα τα οποία δεν βρίσκουν 
αγοραστή. 

 
Α.2 Ιστορική Αναδρομή 
 

Η οικονομική μετάβαση της χώρας από την κεντρικά σχεδιασμένη στην ελεύθερη 
οικονομία σηματοδότησε και την πλήρη ανατροπή της αγοράς του real estate στην Βόρεια 
Μακεδονία τόσο σε όρους οίκησης όσο και σε επαγγελματικές στέγες. Ωστόσο, η αγορά 
ακινήτων της χώρας παρουσιάζει απότομες διακυμάνσεις αν και σε γενικές γραμμές 
παραμένει αδύναμη. Πιο αναλυτικά, την δεκαετία 2000-2010, υπήρξε ιδιαίτερη αύξηση 
ζήτησης κατοικιών και επαγγελματικών χώρων στα Σκόπια (δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία 
για τον αριθμό πωλήσεων), όπου κατοικεί το 1/3 του πληθυσμού της χώρας, με αποτέλεσμα 
την κατασκευαστική έκρηξη και συνάμα την αύξηση των τιμών στέγης (αύξηση έως και 19,9%). 
Τα ιδιαίτερα αυξημένα κέρδη των κατασκευαστικών εταιρειών ενθάρρυναν την προσέλκυση 
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νέων και από το εξωτερικό (ιδίως την Τουρκία). Η οικιστική ανάπτυξη, ωστόσο, δεν αφορούσε 
το σύνολο της χώρας, αλλά την ευρύτερη περιοχή γύρω από το κέντρο των Σκοπίων και την 
περίμετρο της πόλης. 

Η άνοδος αυτή επιβραδύνεται στη συνέχεια και μάλιστα το 2013 εξελίσσεται σε έτος 
«πανικού»  καθώς θεωρείται ότι τα προηγούμενα έτη υπήρξε υπερβολική δόμηση που δεν 
ανταποκρίνεται στη ζήτηση και στα οικονομικά μεγέθη της χώρας. Πράγματι, το ίδιος έτος η  
ζήτηση μειώθηκε κατά περίπου 30% (σύμφωνα με εκτιμήσεις) με δημιουργία αποθέματος 
αδιάθετων διαμερισμάτων στα Σκόπια της τάξης των 4.000-5.000. 

Αντίστοιχα, τα τραπεζικά χαρτοφυλάκια εκτέθηκαν σε επισφαλή δάνεια ακινήτων με 
αποτέλεσμα την παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας η οποία, το ίδιο 
έτος, αποφάσισε να διαγράψει σταδιακά τα οικονομικά ανοίγματα των τραπεζών σε ακίνητα  
(με ποσοστό 20% ετησίως) σε μια προσπάθεια να διασώσει τους ισολογισμούς των 
τραπεζών. Έκτοτε και έως το 2017, η αγορά ακινήτων παρέμεινε σταθερή οπότε και η αγορά 
γνωρίζει μια νέα άνοδο η οποία όμως διακόπτεται απότομα από την έναρξη της πανδημίας 
COVID-19, ωστόσο, από το 2021 ανακάμπτει και πάλι.    

 

Α.3 Συγκριτική σπουδαιότητα του κλάδου  
 
 Ο κλάδος των της αγοράς ακινήτων, μαζί με τον κλάδο των κατασκευών αποτελούν 
τους πλέον δραστήριους κλάδους της οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας με την 
σημαντικότερη συνεισφορά στο ΑΕΠ. Διαχρονικά ο κλάδος αντιπροσωπεύει περίπου το 10-
12% του ΑΕΠ της χώρας και κατατάσσεται ως ο τρίτος σπουδαιότερος κλάδος της οικονομίας 
(μετά τον κλάδο εμπορίου και τον βιομηχανικό τομέα). Συγκεκριμένα, το 2020 η συνεισφορά 
του κλάδου ακινήτων στο ΑΕΠ της χώρας ανήλθε περίπου στο 1,14 δισ. ευρώ (ήτοι περίπου 
10,4% του ΑΕΠ της Βόρειας Μακεδονίας σε τιμές αγοράς, βλ. πίνακα). 

Συνεισφορά κλάδου ακινήτων στο ΑΕΠ (τιμές αγοράς) της χώρας (2016-2020, σε δισ. ευρώ) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Κλάδος ακινήτων 0,97 0,96 1,07 11,28 1,14 

ΑΕΠ 9,69 10,06 10,76 1,26 10,9 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Βόρειας Μακεδονίας / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων  
 
 Όπως διαφαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, η αγορά ακινήτων αποτελεί 
κινητήρια δύναμη της οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας και αυτό αποτελεί και βασικό λόγο 
του ισχυρού ενδιαφέροντος της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας προκειμένου να ελέγχονται 
φαινόμενα «υπερθέρμανσης» (φούσκας). Το 2019 παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη 
δραστηριότητα των τελευταίων ετών στον κλάδο, ωστόσο, το 2020 η τάση αυτή περιορίστηκε 
μερικώς εξαιτίας της πανδημίας. 

 Ο κλάδος της αγοράς ακινήτων επίσης επηρεάζεται από το μισθολογικό κόστος. Ως 
προς αυτό, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που εξέδωσε η Κρατική Στατιστική 
Υπηρεσία της Βόρειας Μακεδονίας, ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός που καταβλήθηκε ανά 
εργαζόμενο, τον Σεπτέμβριο του 2022, ήταν 530 ευρώ. Ο μεικτός μισθός ανέρχεται σε περίπου 
794 ευρώ. Ο δείκτης του μέσου μηνιαίου καταβαλλόμενου καθαρού μισθού ανά εργαζόμενο 
τον Σεπτέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021, ανήλθε σε 112,8.  
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Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Β.1 Δομή Αγοράς 
  

Η δομή και επομένως, η προσφορά στην αγορά ακινήτων της Βόρειας Μακεδονίας 
διακρίνεται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: α) Βιομηχανική, β) Λιανική ή Εμπορικές Στέγες, γ) 
Επαγγελματικά Γραφεία, δ) Οικιστική (κατοικίες). 

Α) Βιομηχανική αγορά ακινήτων    

Το 2021, η μεγαλύτερη επενδυτική δραστηριότητα σε βιομηχανικά ακίνητα και 
επομένως σε διαθέσιμη επιφάνεια προς πώληση ή ενοικίαση εμφανίστηκε στην ευρύτερη 
περιοχή των Σκοπίων (70% της προσφερόμενης επιφάνειας στη Βόρεια Μακεδονία) (βλ. σχετ. 
πίνακα). Ακολουθεί η νοτιοδυτική χώρα (περιοχές Πρίλεπ και Μπίτολα) και η βορειοανατολική 
χώρα (Κουμάνοβο).  

 
Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Βόρειας Μακεδονίας  / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων  

 
Σε σχέση με το 2017 η προσφορά βιομηχανικών ακινήτων διπλασιάστηκε (70.116 τ.μ. 

από 34.030 τ.μ. το 2017). Σημαντικός λόγος της αύξησης αυτής αποτέλεσε η τόνωση της 
εμπιστοσύνης των επενδυτών για συμμετοχή σε κατασκευαστικά έργα βιομηχανικού 
χαρακτήρα εξαιτίας της αύξησης ζήτησης από ΑΞΕ που ήδη ήταν τοποθετημένες αλλά 
επιζητούσαν επιπλέον χώρους για επέκταση των εργασιών και της παραγωγής τους, καθώς 
και για νέους ενδιαφερόμενους στον τομέα της μεταποίησης. Το υπόλοιπο μερίδιο του 
παραδοθέντος βιομηχανικού αποθέματος αφορούσε ιδιόκτητες κατασκευές για παραχώρηση 
στο λιανικό εμπόριο καθώς και για ανάπτυξη κέντρων logistics.  
 
 Β) Eμπορικά Ακίνητα 
 

Το 2021, η αγορά εμπορικών ακινήτων ανέκαμψε σταθερά από την πανδημική 
περίοδο που επηρέασε σημαντικά στο σύνολό τους τις καταναλωτικές συνήθειες. Η δομή της 
προσφοράς κυριαρχείται από τις αγορές που βρίσκονται στο κέντρο των Σκοπίων με μερίδιο 
59% και ακολουθούν τα μαγαζιά ή πολυκαταστήματα γειτονιάς με 25% συμμετοχή στη 

48685

17000

4413

Περιοχή Σκοπίων Νοτιοδυτική  ΔΒΜ Βορειοανατολική ΔΒΜ

Βιομηχανικό απόθεμα επιφάνειας ακινήτων σε τ.μ. (2021)
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συνολική προσφορά της αγοράς, γκαλερί λιανικής με 7%, πάρκα λιανικής με 4% και μαγαζιά 
κεντρικών δρόμων με 5%. 

 
Τα τελευταία χρόνια ενισχύεται και στη Βόρεια Μακεδονία η γενική τάση 

ανοικοδόμησης μεγάλων εμπορικών κέντρων. Το πλέον εμβληματικό έργο που ξεκίνησε τη 
λειτουργία του το 2021 αποτελεί το “East Gate Mall” το οποίο βρίσκεται στην ανατολική είσοδο 
του κέντρου των Σκοπίων και εκτείνεται σε αξιοποιήσιμο εμβαδόν 57.000 τ.μ. Η τάση υπέρ 
αυτού του τύπου επαγγελματικής στέγης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των μικρών – 
γειτονικών καταστημάτων. Αντίθετα, στα εμπορικά κέντρα δεν παρατηρούνται κενοί χώροι 
(μόλις 0,8%), ωστόσο η αυξημένη ζήτηση οδηγεί αντίστοιχα, σε αύξηση ενοικίων.  

 
Άλλα μεγάλα εμπορικά καταστήματα στα Σκόπια είναι τα: «Skopje City Mall» με 

αξιοποιήσιμο εμβαδόν 36.500 τ.μ. (2012), Ramstore Mall, με αξιοποιήσιμο εμβαδόν 12.000 τ.μ. 
(2005), Point Retail Park με αξιοποιήσιμο εμβαδόν 9.500 τ.μ. (2019) και Capitol Mall με 
αξιοποιήσιμο εμβαδόν 9.500 τ.μ. (2019). Εκτός από την πόλη των Σκοπίων και του Τετόβου 
(Palma Mall, 9.500 τ.μ., με έτος κατασκευής το 2013) καμία άλλη πόλη της χώρας δεν διαθέτει 
εμπορικό κέντρο. 
 

Γ) Επαγγελματική Στέγη   
 

Η αγορά επαγγελματικής στέγης παρουσίασε σχετική πτώση (σε νέες παραδόσεις) τα 
τελευταία χρόνια, ωστόσο, το 2021 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση (παραδόθηκαν επιπλέον 
34.500 τ.μ. χώροι επαγγελματικών γραφείων). Πρόκειται κυρίως για εκσυγχρονισμένα 
γραφεία υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιοτικά χαρακτηριστικά, αυξάνοντας το συνολικό 
διαθέσιμο απόθεμα αυτής της κατηγορίας στα Σκόπια κατά 7%. Το συνολικό πλέον απόθεμα 
της συγκεκριμένης κατηγορίας ακινήτων ανέρχεται στα Σκόπια σε  336.760 τ.μ. 

 
Η σημαντικότερη προσθήκη χώρων κατά το 2021 (12.000 τ.μ.) πραγματοποιήθηκε 

από την παράδοση του Enterprise Business Center (συγκρότημα νέων γραφείων υψηλής 
ποιότητας) που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Σημειώνεται τέλος ότι περίπου το 12% του 
αποθέματος είναι σήμερα διαθέσιμο (κενά γραφεία). 

 
Δ) Οικιστική (κατοικίες) 
 
Σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, οι κατοικίες και εν γένει το οικιστικό κομμάτι 

αποτελεί το πιο δυναμικό τμήμα της αγοράς ακινήτων στην χώρα. Μάλιστα αποτελεί και το 
πλέον κρίσιμο κομμάτι του κατασκευαστικού κλάδου συμμετέχοντας αξιοσημείωτα στην 
ανάπτυξη της οικονομίας. Την τριετία (2018-2020), η συνολική παράδοση οικιστικών μονάδων 
στην αγορά των Σκοπίων ανήλθε σε 7.682. Η μεγαλύτερη ένταση καταγράφηκε στον δήμο 
Aerodrom (39%) και ακολούθησε ο δήμος Karposh (30%). 

 
Το μέσο μέγεθος των οικιστικών μονάδων στα Σκόπια για την περίοδο 2018-2020 

ήταν 68 τ.μ. Ο αριθμός των οικοδομικών αδειών ανά κατοικία αυξήθηκε κατά 180% το 2021 σε 
σύγκριση με το 2020. Το 2021 εκδόθηκαν στην πόλη των Σκοπίων 7.894 νέες οικοδομικές 
άδειες για οικιστικές μονάδες, εκ των οποίων ο μεγαλύτερος αριθμός εκδόθηκε στον Δήμο 
Gazi Baba (2.241) ακολουθούμενος από τον Δήμο Aerodrom (1.441). Στον παρακάτω πίνακα 
φαίνεται η εξέλιξη στις παραδόσεις νέων κατοικιών την τελευταία τετραετία: 
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Παράδοση νέων οικιστικών κατοικιών (2018-2020), %,  
ανά δήμο στην πόλη των Σκοπίων 
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Β.2 Εξέλιξη Αγοράς 
 

Στην Βόρεια Μακεδονία, όπως και στις περισσότερες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, 
ιδίως μετά την κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας, παρατηρείται συγκέντρωση του πληθυσμού 
στα μεγάλα αστικά κέντρα και σταδιακή ερήμωση των χωριών και των μικρών επαρχιακών 
πόλεων. Σημειώνεται ότι στα Σκόπια κατοικούν, σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής του 
2021 σχεδόν το 35% του συνολικού ποσοστού της χώρας. Η τάση αυτή αναμένεται να 
συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, συμπαρασύροντας την σχετική ζήτηση για αγορά ακινήτων 
συνολικά. Αντίθετη πορεία διαφαίνεται να έχει η επαρχία της Βόρειας Μακεδονίας με εξαίρεση 
σημαντικές πόλεις όπως το Τέτοβο. 

 
 Το ποσοστό αποθέματος διαθέσιμων (κενών) βιομηχανικών ακινήτων μειώθηκε στο 

4,5% το 2021. Βασικοί παράγοντες του ποσοστού μείωσης αποτελούν η μακρά διαδικασία 
προετοιμασίας νέων χώρων και η πρόσφατη κυβερνητική πρωτοβουλία για τη ρύθμιση της 
παραγωγής ιατρικής κάνναβης, ενθαρρύνοντας τους επενδυτές να επιδιώξουν μεγαλύτερους 
χώρους για την καλλιέργεια και επεξεργασία του προϊόντος.  

 
Όσον αφορά στους επαγγελματικούς χώρους (καταστήματα και γραφεία) αναμένεται 

σταδιακή αύξηση του αποθέματος ιδίως μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου με την 
ονομασία Diamond στην πόλη των Σκοπίων την οποία εκτελεί η τουρκικών συμφερόντων 
εταιρεία Limak. Πρόκειται για την μεγαλύτερη επένδυση που είναι σε εξέλιξη στον τομέα του 
Real Estate στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας και αποτελείται από νέους, σύγχρονους 
χώρους, συνολικού εμβαδού 325.000 τ.μ. τα οποία συμπεριλαμβάνουν διαμερίσματα (σε δύο 
ουρανοξύστες), εμπορικό κέντρο, ανοιχτούς και κλειστούς χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων 
καθώς και ξενοδοχείο και χώρους άθλησης. Η παράδοση των συγκεκριμένων χώρων 
αναμένεται σταδιακά και το ύψος της συνολικής επένδυσης ανέρχεται στα 250 εκ. ευρώ. 
 
Β.3 Δυναμικότητα κλάδου 
 
 Σε ετήσια βάση η αγορά βιομηχανικών ακινήτων αυξάνεται με ρυθμό 3%. Τα κίνητρα 
που παρέχονται για την προσέλκυση ΑΞΕ δημιουργούν προστιθέμενη αξία στη βιομηχανία 
της Βόρειας Μακεδονίας καθώς η γεωγραφική θέση της χώρας (εγγύτητα στην Ε.Ε.) σε 
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συνδυασμό με την ύπαρξη φθηνής σχετικά εργασίας, αποτελούν πλεονεκτήματα για την 
εγκατάσταση μεταποιητικών βιομηχανιών. Η γεωγραφική της θέση διευκολύνει επίσης την 
αλυσίδα εφοδιασμού προς τις τελικές αγορές προορισμού. Αυτή η στρατηγική συμβάλει στη 
μείωση του κόστους καυσίμων και στη μείωση των καθυστερήσεων αποστολής. Παράλληλα, 
όσον αφορά τα βιομηχανικά ακίνητα, επηρεάζονται από τις αλλαγές που επιφέρει το 
ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Βόρεια Μακεδονία αντιλαμβάνεται ότι σταδιακά θα πρέπει να 
επενδύσει σε εγκαταστάσεις που ενθαρρύνουν τη δημιουργία «έξυπνης εφοδιαστικής 
αλυσίδας» (ηλεκτρονικός και αυτοματοποιημένος έλεγχος αποθέματος, κατανομή πόρων και 
ιεράρχηση παραγγελιών). Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου διαφαίνεται επίσης ότι θα 
επηρεάσει σημαντικά στο άμεσο μέλλον τη ζήτηση για τοποθεσίες Brownfield και για αστικά 
οικόπεδα για logistics «τελευταίου μιλίου». 
 
 Στα βιομηχανικά ακίνητα ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στις Τεχνολογικές – 
Βιομηχανικές Ζώνες (TIDZ) που λειτουργούν στην Βόρεια Μακεδονία και εμφανίζουν 
ορισμένα χαρακτηριστικά ομοιότητας με της ελληνικές ΒΙ.ΠΕ. Στη Βόρεια Μακεδονία 
λειτουργούν προς το παρόν 14 βιομηχανικές ζώνες, παρέχοντας αυξημένα κίνητρα σε 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται εντός των ορίων τους (ενδεικτικά: 0% φόροι και 
τελωνειακοί δασμοί, απαλλαγή από τέλη κοινής ωφέλειας, εξατομικευμένη προσέγγιση, 
συμβολική τιμή μίσθωσης γης και άμεση κρατική βοήθεια ύψους έως 1.000.000 ευρώ). Στις εν 
λόγω περιοχές, εργοστάσια ή επιχειρήσεις σημαντικής αξίας ή στρατηγικού χαρακτήρα 
τυγχάνουν ευνοϊκών ρυθμίσεων όσων αφορά την μακροχρόνια μίσθωση γης (30 έτη ή και 
παραπάνω) με συμβολικό τίμημα. Το εύρος αυτών των ρυθμίσεων εξαρτάται από το ύψος της 
επένδυσης και ως εκ τούτου η εν λόγω αγορά εκφεύγει και δεν χαρακτηρίζεται από την γενική 
θεώρηση της αγοράς ακινήτων του βιομηχανικού τομέα στην Βόρεια Μακεδονία. Η κυβέρνηση 
της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας φαίνεται να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην 
ανάπτυξη των εν λόγω ζωνών, φιλοδοξώντας να αποτελέσουν περαιτέρω κινητήριο μοχλό 
στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και τελικά στην ανάπτυξη της χώρας. Όσον αφορά στα 
επαγγελματικά ακίνητα, ο κλάδος παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμικότητα, ιδίως όμως, στα 
εμπορικά κέντρα. Συγκεκριμένα, τα επόμενα χρόνια αναμένεται να παραδοθούν νέοι κενοί 
χώροι στα εμπορικά κέντρα, ωστόσο, και η σχετική ζήτηση αναμένεται να είναι αυξημένη. 
Εντούτοις, τα ενοίκια δεν αναμένεται να σημειώσουν αξιοσημείωτη αύξηση γεγονός που 
πιθανόν προσφέρει ευκαιρίες για επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα.  
 

Δυναμικότητα αγοράς επαγγελματικών ακινήτων 
Πρόβλεψη 2023 -2024  

Απόθεμα (τ.μ.) σε εμπορικά 
κέντρα - Σκόπια 

  

Ολοκλήρωση νέων χώρων 
(τ.μ.) 

 

Κενά καταστήματα (%) 
 

 

Εξέλιξη ενοικίων σε 
εμπορικά κέντρα 

 

Εξέλιξη ενοικίων σε μεγάλες 
οδικές αρτηρίες 

 

Αποδόσεις (%) 
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Β.3.1 Τιμές πώλησης ακινήτων  
 

Η πανδημία δεν φάνηκε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην παράδοση και στην 
πώληση νέων διαμερισμάτων, με την ανοδική τάση στις τιμές πώλησης να παραμένει σε όλη 
την περίοδο. Οι τιμές πώλησης στην αγορά αυξήθηκαν και το 2022, λόγω της αύξησης του 
κόστους κατασκευής, καθώς οι τιμές των πρώτων υλών κατασκευής, όπως το τσιμέντο και ο 
χάλυβας σημείωσαν σημαντική άνοδο. Όσον αφορά τις τιμές πώλησης διαμερισμάτων (ανά 
τ.μ.) στις βασικότερες περιοχές των Σκοπίων διαμορφώνονται ως εξής: 
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Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, οι τιμές πώλησης διαμερισμάτων 
και γενικότερα οικιστικών χωρών, θα σημειώσει την περίοδο 2023-2025, περαιτέρω ήπια 
άνοδο υπό την αίρεση της παγκόσμιας κρίσης και της επίπτωσης αυτής στο πραγματικό 
εισόδημα και στο ΑΕΠ της χώρας. 

 
Αντίστοιχή τάση αναμένεται για τα επαγγελματικά ακίνητα. Σύμφωνα με έρευνα του 

Γραφείου μας στις μεγαλύτερες ιστοστελίδες Real Estate της χώρας καταδεικνύεται ότι την 
τρέχουσα περίοδο, οι τιμές επαγγελματικών χώρων προς πώληση (σχετικά νέες και σε 
εμπορική περιοχή) κυμαίνονται περί των 1.200 ευρώ/ τ.μ.  

 
Τέλος, για τα βιομηχανικά ακίνητα, η αγορά κυριαρχείται από την ύπαρξη των ειδικών 

Τεχνολογικών και Βιομηχανικών Ζωνών και η μακροχρόνια μίσθωση εξαρτάται κυρίως από το 
ύψος των επενδύσεων (βλ. παράγραφο Β3 για την δυναμικότητα του κλάδου). 

 
Γενικότερα, ωστόσο και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, οι συνολικές τιμές κατασκευής των νέων ακινήτων 
παρουσιάζονται αυξημένες κατά 60% το 2022 (Αύγουστος) σε σχέση με το 2021.  Η αύξηση 
των υλικών ανέρχεται σε 45% ενώ εντυπωσιακή αύξηση κατά 105,1% παρουσιάζει το κόστος 
για το εργατικό δυναμικό κυρίως λόγω των συνεχών αυξήσεων στον κατώτατο μισθό της 
χώρας ο οποίος συμπαρασύρει το μισθολογικό κόστος της ανειδίκευτης και ειδικευμένης 
εργασίας στις κατασκευές (βλ. Παράρτημα, Πίνακα Η1). Η τάση αύξησης αποτυπώνεται και 
στο εκτιμώμενο κόστος κατασκευής ανά m2 όπως αυτό προκύπτει στο Παράρτημα (Πίνακας 
Η2). Συγκεκριμένα και παρά το γεγονός ότι διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν μόνο ως το 2019, 
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παρατηρείται αύξηση του κόστους σχεδόν στα 732 ευρώ το 2019 από 680 το 2017. 
Παρόλαυτα, η μείωση της ζήτησης εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και του υψηλού 
πληθωρισμού αναμένεται να συγκρατήσει τις τιμές των ακινήτων με τις εταιρείες διαχείρισης 
ακινήτων να εμφανίζονται, καταρχήν, πρόθυμες να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων, 
αποδεχόμενες χαμηλότερα κέρδη.  

Β.3.2 Τιμές ενοικίασης ακινήτων 
 

Σήμερα, η μέση ζητούμενη τιμή για ενοικίαση χώρου σε εμπορικό κέντρο ανέρχεται 
στα 39 ευρώ/τ.μ (για τυπική ενοικίαση καταστήματος 70-100 τ.μ.). Αντίστοιχα, η ενοικίαση 
επαγγελματικών γραφείων ανέρχεται σε 13 ευρώ/τ.μ. με μέσο εμβαδόν ζητούμενου χώρου 
περίπου 400 τ.μ.  

Η ενοικίαση κατοικιών, ωστόσο, είναι πιο πολύπλοκη. Από έρευνα του Γραφείου ΟΕΥ 
Σκοπίων στις μεγαλύτερες μεσιτικές εταιρείες της χώρας προκύπτει ότι η μεγαλύτερη ζήτηση 
διαμερισμάτων (39%) αφορά διαμερίσματα με εμβαδόν μεταξύ 67-71 τ.μ. Οι τιμές για αυτού 
του τύπου διαμερίσματος (μη επιπλωμένο) κυμαίνεται μεταξύ 250-400 ευρώ ανάλογα τον 
Δήμο, την παλαιότητα και τον τύπο πολυκατοικίας. Οι τιμές σημειώνουν αύξηση περίπου κατά 
30% - 40% σε περίπτωση που η ζήτηση αφορά επιπλωμένο διαμέρισμα.  

Μετακινούμενοι στην ενοικίαση μονοκατοικιών, οι τιμές ασφαλώς αυξάνονται 
σημαντικά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα μεγαλύτερα γραφεία Real Estate της χώρας, η μέση 
τιμή ενοικίασης μονοκατοικίας, στην πόλη των Σκοπίων και δίχως να είναι επιπλωμένη 
κυμαίνεται στα τέλη του 2022 μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη χώρους περί 
των 200 τ.μ.  

Β.4 Προοπτικές στην εξέλιξη της αγοράς 

Παρά την πανδημία και τις νέες τάσεις που επέφερε, όπως για παράδειγμα η εξ΄ 
αποστάσεως εργασία και η κατακόρυφη αύξηση των ηλεκτρονικών παραγγελιών και άρα της 
μειωμένης ανάγκης ύπαρξης φυσικού καταστήματος, δεν φαίνεται να υπάρχει στο μέλλον 
επίδραση στην αγορά ακινήτων της Βόρειας Μακεδονίας. Παρόλαυτα, πιθανώς να 
προκρίνονται χώροι ακινήτων στους τομείς αποθήκευσης (για εξυπηρέτηση online 
παραγγελιών). Επιπρόσθετα, τα κίνητρα που παρέχονται για την προσέλκυση ΑΞΕ 
δημιουργούν προστιθέμενη αξία στη βιομηχανία της χώρας, ιδίως της μεταποίησης, η οποία 
μπορεί να συμμετέχει στην αλυσίδα εφοδιασμού εξαιτίας της εγγύτητάς της στις τελικές αγορές 
της Ευρώπης. Ωστόσο, η ανάπτυξη επαρκών υποδομών για την ενθάρρυνση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου παραμένει περιορισμένη. Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην ευφυή 
καινοτομία, εντούτοις, αποσκοπούν στο μέλλον να καταστήσουν την αγορά μέρος της έξυπνης 
εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Όσον αφορά τα επαγγελματικά γραφεία, έως τις αρχές του 2023 αναμένεται να 
παραδοθούν επιπλέον 29.502 τ.μ. ποιοτικά ακίνητα. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών θα 
δοθεί στο κέντρο των Σκοπίων και συγκεκριμένα στην περιοχή όπου κυρίως βρίσκονται χώροι 
και γραφεία επιχειρήσεων.  Αντίστοιχη δυναμικότητα, με βάση της προγνώσεις παραγόντων 
της αγοράς και σύμφωνα με το Αναλυτικό Αστικό Σχέδιο της Πόλης των Σκοπίων αναμένεται 
και για την αγορά οικιστικών μονάδων. Συγκεκριμένα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μεσοπρόθεσμα, αναμένεται μαζική παράδοση νέων οικιστικών μονάδων στα Σκόπια και 
στους όμορους δήμους. Αντίστοιχα, καθώς και η ζήτηση αναμένεται αυξημένη, προβλέπεται 
να παρατηρηθεί αύξηση τιμών στα νεόδμητα, ετοιμοπαράδοτα σπίτια (βλ. σχετ. πίνακα): 
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Πρόβλεψη τιμών κατοικιών  
Βραχυπρόθεσμα  

(2023-2024) 
  

Μεσοπρόθεσμα 
(2025-2026) 
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Πάντως, με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, τα επόμενα χρόνια αναμένεται η 
πλειοψηφία των νέων ακινήτων προς διάθεση να αφορούν κυρίως διαμερίσματα και κατοικίες 
και λιγότερο βιομηχανικά ακίνητα. Αυτό επιβεβαιώνεται από την τάση της αγοράς τα τελευταία 
πέντε έτη (2017-2021) σύμφωνα με την οποία κατά προσέγγιση το 35%-40% των νέων 
παραδόσεων στον κλάδο αφορά κατοικίες πάσης μορφής. Ακολουθούν οι επαγγελματικοί 
χώροι καταλαμβάνοντας περίπου το 10-12% και τέλος οι βιομηχανικοί με ένα ποσοστό που 
κυμαίνεται μόλις περί του 1,5-2% (βλ. παράρτημα, πίνακας Η3).    

 

Γ. ΖΗΤΗΣΗ 
 
Γ.1 Μέγεθος αγοράς  
 

Η Βόρεια Μακεδονία είναι μια μικρή αλλά αρκετά ανοικτή οικονομία στα Δυτικά 
Βαλκάνια. Παρά τον μικρό πληθυσμό της που ανέρχεται συνολικά στα 1.836.713 άτομα 
(σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της απογραφής του 2021) η ζήτηση για την αγορά ακινήτων 
είναι ισχυρή τόσο από εγχώριους όσο και από αλλοδαπούς υποψήφιους αγοραστές. Το 
έντονο ενδιαφέρον αποτυπώνεται και στις νέες οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν την 
τελευταία πενταετία (βλ. σχετ. πίνακα).  

 
Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Βόρειας Μακεδονίας / Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων  

Συγκεκριμένα, το 2021 αποτελεί το έτος με τις περισσότερες εκδοθείσες οικοδομικές 
άδειες της τελευταίας 5ετίας (περίπου 31% αύξηση σε σύγκριση με το 2020). Μάλιστα, παρά 
τις επιπτώσεις της πανδημίας στον κατασκευαστικό τομέα, δεν παρατηρήθηκε σημαντική 
μείωση αδειών την περίοδο 2019-2020 σε σχέση με την προπανδημική περίοδο που 
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αποδεικνύει το ζωηρό ενδιαφέρον (ιδιωτών και νομικών προσώπων στην συγκεκριμένη 
αγορά). Ειδικότερα, οι ιδιώτες επενδυτές (το 2021) αποτέλεσαν πλειοψηφία όσον αφορά την 
ζήτηση για έκδοση νέων οικοδομικών αδειών (56,7%).  

 

 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Βόρειας Μακεδονίας / Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 

 

 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Βόρειας Μακεδονίας / Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 

 

 Το 2021 οι περισσότερες οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν στα Σκόπια (1.414) 
αποτελώντας σχεδόν το  35% των συνολικών οικοδομικών αδειών και ακολούθησαν οι 
περιοχές Polog (περιοχή Τετόβου) με 17% και οι νοτιοανατολικές και ανατολικές περιοχές της 
χώρας (10%).    
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Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Βόρειας Μακεδονίας / Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
Σκοπίων 

 Σε βάθος δεκαετίας παρατηρείται αύξηση της ζήτησης για νέες οικοδομικές άδειες 
στον σύνολο των περιοχών της χώρας με εξαίρεση την βορειοδυτική περιοχή. Η μεγαλύτερη 
αύξηση παρατηρείται στην περιοχή των Σκοπίων, του Polog και του Vardar (κεντρικό τμήμα 
της χώρας).  

 Το Οικοδομικό Επιμελητήριο της χώρας και η Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων 
αναφέρει ότι περίπου πέντε χιλιάδες διαμερίσματα πωλούνται ετησίως στην πρωτεύουσα 
Σκόπια. Από την άλλη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου Ακινήτων, συνολικά το 
2019 πουλήθηκαν μόλις 2.721 νέα διαμερίσματα και από τον Σεπτέμβριο του 2020, μόλις 
2.088 διαμερίσματα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Κτηματολογίου Ακινήτων, το 2020 ο αριθμός 
των στεγαστικών δανείων ήταν σχεδόν 70.000. Αν λάβουμε υπόψη ότι από το 2020, σε 
σύνολο 320.625 διαμερισμάτων στα Σκόπια, τα 68.409 διαμερίσματα ήταν στεγαστικά, γίνεται 
σαφές ότι πιθανή αύξηση του επιτοκίου ή αδυναμία των πολιτών να πληρώσουν κανονικά τις 
μηνιαίες δόσεις του δανείου μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ιδιοκτησίας. Αυτή η απειλή 
γίνεται ακόμη πιο έντονη στο πλαίσιο της ενεργειακής/οικονομικής κρίσης και των ρυθμών 
πληθωρισμού που έχουν αυξηθεί σχεδόν στο 19% τον Σεπτέμβριο του 2022. 

 

Γ.2 Αγοραστική συμπεριφορά  
 

Όσον αφορά τα βιομηχανικά ακίνητα, το 2021, τα κέντρα διανομής logistics λιανικής 
τροφίμων χωρίς επιλογές online αγοράς συμμετέχουν με 23%, και οι εταιρείες ταχυμεταφορών, 
express & δεμάτων με μόλις 7% στην συνολική απορρόφηση ακινήτων. Οι παραγωγοί 
φαρμακευτικής κάνναβης συμμετέχουν με 12% ενώ ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας 
κυριαρχεί με 58% στη συνολική απορρόφηση.  

Στα επαγγελματικά ακίνητα, η ζήτηση για σύγχρονους χώρους γραφείων παραμένει 
ισχυρή σε όλη την αγορά, με κυρίαρχη την Κεντρική Επιχειρηματική Περιοχή (CBD) των 
Σκοπίων. Η τάση της μετεγκατάστασης από παλαιά κτίρια σε νέα ποιοτικά κτίρια έχει αυξηθεί.  

Ως προς το μέγεθος των χώρων, ο μέσος όρος ζήτησης είναι από 150 έως 400 τ. μ., 
ωστόσο οι πρόσφατες τάσεις δείχνουν κάποιες μεγαλύτερες συναλλαγές στην αγορά 
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ακινήτων. Ειδικότερα, η ζήτηση γραφείου στην CBD των Σκοπίων καταλαμβάνει το 80% της 
συνολικής ζήτησης, ενώ το 20% των συναλλαγών μίσθωσης αφορούν αιτήματα στην αστική 
περιοχή στα Σκόπια. Το ποσοστό των κενών χώρων το 2021 αυξήθηκε κατά 4,02% σε 
σύγκριση με το 2020, ως αποτέλεσμα των σημαντικών νέων παραδόσεων του 2021. 
Παράλληλα, το 2021 ενοικιάστηκαν συνολικά 24.198 τ.μ. χώροι επαγγελματικών γραφείων. Εξ 
αυτών, 36% αφορούσαν εταιρείες IT και λογισμικού, 31% εταιρείες τηλεπικοινωνιών, 30% 
εταιρείες παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, και 3% άλλες χρήσεις.  

 

Γ.3 Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης  
 

Οι νέες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην χώρα τα τελευταία χρόνια, σε 
συνδυασμό με την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας και των φθηνότερων 
σχετικά υπηρεσιών και εργατικού δυναμικού αναμένεται να εντείνουν την ζήτηση σε νέα 
ακίνητα, κυρίως βιομηχανικών και επαγγελματικών γραφείων. Η βελτίωση των μεταφορικών 
υποδομών της χώρας (οδικές και σιδηροδρομικές αρτηρίες) αποτελούν κρίσιμο παράγοντα 
ζήτησης. 

Σημειώνεται ότι η ζήτηση από το 2021 στρέφεται κυρίως σε νέα ακίνητα που 
διαθέτουν υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η εγχώρια ζήτηση δεν φαίνεται 
μεσοπρόθεσμα ιδιαίτερα ενισχυμένη. Σε σχετικές έρευνες, οι πολίτες δηλώνουν ότι 
αντιμετωπίζουν διαχρονικά δυσκολία αποταμίευσης, ωστόσο, αν είχαν επιλογή, κατά δήλωσή 
τους, θα αγόραζαν ακίνητα ή θα αποταμίευαν σε τράπεζα, Παράλληλα, η αυστηροποίηση της 
νομισματικής πολιτικής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός δεν αναμένεται να 
χαλαρώσει το 2023.  

Το υψηλό κόστος της ενέργειας μειώνουν, επίσης, σημαντικά την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών ενώ έντονα επηρεάζονται και οι αποταμιεύσεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι από τις 
κύριες κατηγορίες επενδύσεων σε συνθήκες στασιμοπληθωρισμού, οι μετοχές έχουν τα 
καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθούν τα ακίνητα, μετά τα ομόλογα και τέλος τα ρευστά ή οι 
καταθέσεις. Παρόλαυτα, το σύνολο των καταθέσεων του πληθυσμού στην ΔΒΜ, τον 
Σεπτέμβριο του 2022 ήταν 5,27 δισ. ευρώ (περίπου 90% του ΑΕΠ), αυξημένες κατά 5,4% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  

Τέλος, ένας επιπλέον δείκτης στην εξέλιξη της αγοράς ακινήτων αποτελεί και η πορεία 
των στεγαστικών δανείων. Πιο αναλυτικά, τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν το 2021 κατά 
περίπου 14%. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας, οι παράγοντες 
που συνέβαλαν στην άνοδο των στεγαστικών δανείων ήταν τα χαμηλά επιτόκια, καθώς και ο 
χαμηλότερος κίνδυνος (τα στεγαστικά δάνεια έχουν το χαμηλότερο ποσοστό μη 
εξυπηρετούμενων δανείων / 0,6%). Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι το δεύτερο τρίμηνο του 
2021 τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν σημαντική ποσοστιαία αύξηση 
κατά 15,5%. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 2022 αλλά καθώς τα επιτόκια έχουν 
αυξηθεί έξι φορές το 2022, εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων, είναι σχεδόν βέβαιη και η 
αύξηση του ποσοστού μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων. Επομένως, τα νέα υψηλά 
επιτόκια πιθανόν να αποθαρρύνουν νέους υποψήφιους αγοραστές ακινήτων, οδηγώντας σε 
μείωση της ζήτησης στην αγορά και για όσο διάστημα συνεχίζονται οι υψηλές πληθωριστικές 
πιέσεις και επομένως τα υψηλά προσφερόμενα επιτόκια (το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής 
Τράπεζας της χώρας, τον Νοέμβριο του 2022 διαμορφωνόταν στο 3,5%).  
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Ε. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
  
Ε.1 Δομή αγοράς ακινήτων 
 

Στη Βόρεια Μακεδονία υπάρχουν αρκετές κατασκευαστικές εταιρείες εγχώριων 
συμφερόντων καθώς και αρκετά γραφεία και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
χώρο του Real estate. Η ενοικίαση ή αγορά κατοικιών και επαγγελματικών χώρων θεωρείται 
ως μια ιδιαίτερα δυναμική αγορά στην χώρα και οι επαγγελματίες του κλάδου έχουν αναπτύξει 
σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό τα αντίστοιχα εργαλεία προβολής και επικοινωνίας με τους 
ενδιαφερόμενους (κυρίως ιστοσελίδες). Η αγορά κατευθύνεται κυρίως στα οικιστικά ακίνητα 
και δευτερευόντως στους επαγγελματικούς χώρους. Τα τελευταία χρόνια είχε παρατηρηθεί 
υπερπροσφορά νεόδμητων διαμερισμάτων με αποτέλεσμα νέα έργα προσωρινά να 
αναβληθούν, ωστόσο, μετά την πανδημία, η συγκεκριμένη αγορά φαίνεται και πάλι να 
ομαλοποιείται. Στην αγορά ακινήτων εμφανίζονται κυρίως δύο μεγάλες εταιρείες  
FORTNONMKA, και CBS οι οποίες και διαχειρίζονται στο portfolio τους τα περισσότερα 
διαθέσιμα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών. Κατόπιν παρατηρείται η ύπαρξη και η σταδιακή 
ανάπτυξη μικρότερων εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο, κατά κύριο λόγο 
στην αγορά κατοικιών και διαμερισμάτων και δευτερευόντως σε επαγγελματικούς χώρους.  

 
Πέραν τον δύο προαναφερόμενων εταιρειών που αποτελούν μέλη πολυεθνικών 

ομίλων, οι υπόλοιπες εταιρείες είναι εγχώριες. Σε γενικές επομένως γραμμές, δεν 
παρατηρείται στην αγορά του real estate αισθητή παρουσία ξένων εταιρειών, σε αντίθεση με 
τις κατασκευαστικές εταιρείες που η παρουσία των τελευταίων είναι πιο ισχυρή.   

 
Ε.2 Βαθμός συγκέντρωσης εγχώριων / ξένων επιχειρήσεων 
 

Η αγορά ακινήτων και κατασκευαστικών εταιρειών περιλαμβάνει αρκετές, σημαντικές 
εγχώριες εταιρείες από τις οποίες διακρίνονται οι JP ZA DRZAVNI PATISTA, η οποία είναι 
δημοσίου συμφέροντος και το ύψος των εσόδων της ετησίως ξεπερνά τα 160 εκ ευρώ ενώ 
απασχολεί περί τους 360 υπαλλήλους. Σημαντική εγχώρια παρουσία στον κλάδο εμφανίζουν 
οι εταιρείες GD GRANOT AD, Skopje (κέρδη 2020: 71,9 εκ. ευρώ και 1342 υπάλληλοι), DG 
Beton AD, (κέρδη 2020: 28,2 εκ. ευρώ και 670 υπάλληλοι), ILINDEN AD (κέρδη 2020: 19 εκ. 
ευρώ και 146 υπάλληλοι).  

Ειδικά στον τομέα των κτιριακών κατασκευών, ξεχωρίζουν οι εγχώριες εταιρείες AK-
NVEST DOOEL με κέρδη 33,4 εκ ευρώ το 2020 και 70 εργαζόμενους καθώς και η ZIKOL 
DOOEL με κέρδη το 2020, 20,6 εκ ευρώ και 435 υπαλλήλους.  

Από ξένες κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην χώρα 
διακρίνονται  η κινέζικη SINOHYDRO CORPORATION LTD PEKING με κέρδη 45,8 εκ. ευρώ 
και 152 εργαζόμενους και η αυστριακή STRABAG AG PODRUZNICAΖ με 28,3 εκ. ευρώ 
κέρδος και 165 εργαζομένους.  

Στον τομέα του αμιγώς real estate δύο εγχώριες επιχειρήσεις κυριαρχούν στην αγορά 
της Βόρειας Μακεδονίας. Πρόκειται για την FORTNONMKA, μέλος του ομίλου CUSHMAN & 
WAKEFIELD και η CBS International μέλος ομίλου σερβικών συμφερόντων. Οι δύο αυτές 
εταιρείες δραστηριοποιούνται στο σύνολο της αγοράς ακινήτων (εμπορικοί και βιομηχανικοί 
χώροι, κατοικίες) απευθυνόμενοι κυρίως σε επαγγελματίες ή ιδιώτες υψηλού εισοδήματος. 
Στην χώρα δραστηριοποιείται και η REMAX Europe όχι όμως απευθείας αλλά μέσω τοπικών 
συνεργασιών. Μικρότερες εταιρείες απευθυνόμενες κυρίως στην αγορά κατοικίας και λιγότερο 



Πρεσβεία της Ελλάδος στα Σκόπια  
                    Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

             

Σελίδα 17 από 25 
 

στην επαγγελματική στέγη είναι οι εταιρείες MOVE IN, DOMIK, NOVEL, ASTORIA, CENTURY 
21 κ.α. 

Από την άλλη πλευρά, εταιρείες με ιδιαίτερα σημαντικά έργα αποκλειστικά στον 
κατασκευαστικό τομέα, οι οποίες ωστόσο εμφανίζουν περιορισμένη κερδοφορία προέρχονται 
από την Τουρκία και πρόκειται κυρίως για τις εταιρείες: Όμιλος City Plaza Holding, Turkmak 
AD Istanbul R. Turkey – Subsidiary in Skopje, LIMAK Joint Stock Company for Construction, 
Industry and Trade Branch in Skopje και Pera Constructions.  

 
 
Ε.3 Παρουσία ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών – μερίδιο αγοράς  
 

Όσον αφορά την παρουσία ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
της αγοράς ακινήτων, μέχρι σήμερα, αφορούν μονάχα κατασκευαστικές εταιρείες και είναι 
κυρίως ad hoc κατά την ανάληψη συγκεκριμένων έργων, χωρίς να διατηρούν έδρα ή 
θυγατρική στην χώρα. Στον γενικότερο κατασκευαστικό τομέα, σημειώνεται η ίδρυση 
προσφάτως θυγατρικής της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ενώ παλαιότερα σημαντικά έργα στην 
ΔΒΜ εκτέλεσε η εταιρεία ΤΕΡΝΑ (ανισόπεδος κόμβος στα Σκόπια), ΑΒΑΞ (τούνελ σε 
αυτοκινητόδρομο) κ.α.  Ως εκ τούτου, προς ώρας, ελληνικές εταιρείες του κλάδου δεν κατέχουν 
μερίδιο αγοράς στον συγκεκριμένο τομέα.  

Η αγορά για ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου έχει ευκαιρίες και κινδύνους. 
Ευκαιρίες καθώς, όπως αναφέρθηκε, τα ακίνητα αποτελούν έναν από τους δυναμικότερους 
τομείς της οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας ενώ το μισθολογικό κόστος είναι σχετικά 
χαμηλό. Κινδύνους καθώς η αγορά εμφανίζει σημάδια «υπερθέρμανσης», διαθέτει 
εγκατεστημένους με πολυετή παρουσία «παίκτες» ενώ το εξειδικευμένο προσωπικό στην 
χώρα είναι ανεπαρκές, καθώς συνήθως επιλέγει την αναζήτηση εργασίας σε κάποια άλλη  
μεγάλη οικονομία της Ευρώπης.  

 

ΣΤ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   
 
ΣΤ.1 Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου  
 

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί της ακίνητης περιουσίας κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα 
της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Τα δικαιώματα και η εξειδίκευση της συνταγματικής 
πρόβλεψης στην αγορά ακινήτων προβλέπονται στους ακόλουθους νόμους:  

1. Νόμος περί ιδιοκτησίας και 
λοιπών δικαιωμάτων ακίνητης 
περιουσίας 

Επίσημη Εφημερίδα αρ. 18/2001 και μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις του 

2. Νόμος περί Οικοδομικής Γης Επίσημη Εφημερίδα Αρ. 17/2001 και μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις του 

3. Νόμος για το Διεθνές Ιδιωτικό 
Δίκαιο 

Επίσημη Εφημερίδα Αρ. 87/2007 και μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις του 

4. Νόμος για το Κτηματολόγιο 
Ακίνητης Περιουσίας 

Επίσημη Εφημερίδα Αρ. 55/2013 

5. Νόμος περί Ενοχών Επίσημη Εφημερίδα Αρ. 18/2001 και μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις του 
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Σύμφωνα με το νόμο περί ιδιοκτησίας και άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων, τα 
αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοικοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του ΟΟΣΑ μπορούν να αποκτήσουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας γης, διαμερίσματος και 
επαγγελματικών χώρων στην επικράτεια της Δημοκρατίας Βόρεια Μακεδονία με τον ίδιο 
τρόπο όπως οι πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Αλλοδαπά φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, κάτοικοι τρίτων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ μπορούν 
να αποκτήσουν τα παραπάνω υπό τους όρους αμοιβαιότητας. Όσον αφορά την απόκτηση 
εμπράγματων δικαιωμάτων επί γεωργικής γης, ο νόμος ορίζει ότι αλλοδαπά φυσικά και 
νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να αποκτήσουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας γεωργικής γης στην 
επικράτεια της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Μπορούν, ωστόσο, υπό όρους 
αμοιβαιότητας, να αποκτήσουν το δικαίωμα μακροχρόνιας μίσθωσης γεωργικής γης, βάσει 
συγκατάθεσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Η κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων στην αγορά ακινήτων καταχωρείται στα 
δημόσια βιβλία που τηρεί το Κτηματολόγιο Ακινήτων της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας. Οι εγγραφές στο μητρώο είναι δημοσίως διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του 
Κτηματολογίου Ακινήτων. Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται επιμέρους στοιχεία που 
σχετίζονται με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και το ίδιο το ακίνητο. Όσον αφορά την προστασία 
της ιδιοκτησίας στην χώρα σημειώνεται ότι οι καταχωρήσεις ιδιοκτησίας είναι δεσμευτικές και 
κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να στερηθεί ή να περιοριστεί της ιδιοκτησίας και των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν, εκτός από τις περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος 
που ορίζει ο νόμος ενώ ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα δικαστικής προστασίας.  

Διαδικασία αγοραπωλησιών 

Οι αγοροπωλησίες στην χώρα επικυρώνονται με σχετικό συμβόλαιο το οποίο 
υποχρεώνει τον πωλητή να παραδώσει το αντικείμενο που πουλάει στον αγοραστή, έτσι ώστε 
ο αγοραστής να αποκτήσει την κυριότητα. Ο αγοραστής αναλαμβάνει να πληρώσει στον 
πωλητή τη συμφωνημένη τιμή. Η σύμβαση αγοραπωλησίας ακινήτου πρέπει να συναφθεί 
εγγράφως. Οι υπογραφές των συμβαλλομένων στη σύμβαση αγοραπωλησίας ακινήτου είναι 
συμβολαιογραφικές πράξεις ή επικυρωμένες από συμβολαιογράφο. Τα έξοδα για τη 
συμβολαιογραφική επικύρωση και την επιβεβαίωση εξαρτώνται από την αξία του ακινήτου και 
ο συμβολαιογράφος τα καθορίζει σύμφωνα με το υπάρχον συμβολαιογραφικό τιμολόγιο. Δεν 
υπάρχουν ειδικές εγκρίσεις για τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας, εκτός από την περίπτωση που η 
ακίνητη περιουσία είναι γη που ο πωλητής απέκτησε από το κράτος, οπότε ο πωλητής πρέπει 
να λάβει προηγούμενη έγκριση από τον εισαγγελέα του κράτους και να μεταβιβάσει όλη την 
υποχρέωσή του από τη συμφωνία με το κράτος στον αγοραστή. Μετά τη σύναψη σύμβασης 
αγοραπωλησίας, η σύμβαση υποβάλλεται στον δήμο για εκκαθάριση του φόρου μεταβίβασης 
ακινήτων. Μόλις καταβληθεί ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, το συμβόλαιο αγοραπωλησίας 
επικυρώνεται από συμβολαιογράφο και ο συμβολαιογράφος υποβάλλει την αίτηση εγγραφής 
της αλλαγής στο κτηματολόγιο ακινήτων μετά την οποία ο αγοραστής θα εγγραφεί ως 
ιδιοκτήτης του ακινήτου και πλέον η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωμένη.  

Βασικές πηγές χρηματοδότησης αγοράς ακινήτου 

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος χρηματοδότησης αγοράς ακινήτου είναι με λήψη δανείου 
από τράπεζα και με υποθήκη του υποκειμένου ακινήτου. Για το σκοπό αυτό, συνάπτεται 
σύμβαση ενεχύρου (υποθήκη) με την τράπεζα που χρηματοδοτεί την αγορά του ακινήτου. Η 
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συγκεκριμένη διαδικασία ρυθμίζεται από ειδική  νομοθεσία (Νόμος για τις Τράπεζες και 
Νόμος για το Συμβατικό Ενέχυρο). 

Φόροι ακινήτων  

Οποιαδήποτε συμφωνία περιουσιακών στοιχείων υπόκειται σε φόρο μεταβίβασης 
ακινήτων ύψους μεταξύ 2% και 4% της αξίας του ακινήτου, ανάλογα με τον δήμο στον οποίο 
βρίσκεται το ακίνητο. Η βάση για τον υπολογισμό αυτού του φόρου δεν είναι η συμφωνημένη 
τιμή αγοράς του ακινήτου αλλά η αγοραία αξία του που καθορίζεται από έναν αξιολογητή – 
δημοτικό υπάλληλο. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι γενικά ο υπόχρεος να πληρώσει το 
παραπάνω φόρο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία μίσθωσης. 

Επιπρόσθετα: 

1.Το εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται με ενιαίο συντελεστή 10%.  

2.Τα έξοδα που δημιουργούν εισόδημα και το κόστος απόσβεσης εκπίπτουν κατά τον 
υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος.  

3.Κεφαλαιουχικά κέρδη: Τα κεφαλαιουχικά κέρδη φορολογούνται ως τακτικά 
εισοδήματα με 10%, που επιβάλλεται στο 70% των υπολογισμένων κερδών μετά την 
αφαίρεση των δαπανών.  

4.Φόρος κληρονομίας: Οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου βαθμού ή άμεσοι ανιόντες 
και απόγονοι δεν υπόκεινται σε φόρο κληρονομιάς για την κληρονομιά τους.  

5. Κάτοικοι: Οι κάτοικοι φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους με ενιαίο 
συντελεστή 10%. Ως προς αυτό, τηρείται η επιφύλαξη ύπαρξης συμφωνιών αποφυγής διπλής 
φορολόγησης με την χώρα προέλευσης του επενδυτή ή του κατοίκου που αποκτά εισοδήματα 
και στην αλλοδαπή. Σημειώνεται, ότι η Ελλάδα το τρέχον χρονικό διάστημα διαπραγματεύεται 
με την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, σύναψη σχετικής συμφωνίας. 

Εμπορικές μισθώσεις 

Το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι κάθε σύμβαση μίσθωσης διαμερίσματος 
κατοικίας πρέπει να είναι γραπτή. Η συμβολαιογραφική επικύρωση είναι απαραίτητη και 
ενδεδειγμένη γιατί δημιουργεί τη βάση για την εγγραφή της σύμβασης μίσθωσης στο 
κτηματολόγιο, καθιστώντας έτσι τη μίσθωση ορατή σε οποιονδήποτε τρίτο. Συνήθως, οι 
συμφωνίες μίσθωσης ρυθμίζουν τους όρους μίσθωσης του ακινήτου που υπόκειται σε 
μίσθωση, το ύψος του μισθώματος, τα έξοδα συντήρησης, τη ρήτρα επιβολής (που επιτρέπει 
στον εκμισθωτή να εισπράξει τις απαιτήσεις από τον μισθωτή και να εκδιώξει τον μισθωτή 
χωρίς να ζητήσει δικαστική προστασία) κ.λπ. Τονίζεται ότι η ρήτρα εκτέλεσης μπορεί να 
παράγει έννομα αποτελέσματα μόνο εάν η σύμβαση μίσθωσης έχει επικυρωθεί από αρμόδιο 
συμβολαιογράφο. 

Καταγγελία μισθώσεων και ανανεώσεις 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη 
σύμβαση μίσθωσης: (α) εάν οι απαραίτητες επισκευές στο μισθωμένο ακίνητο εμποδίζουν τη 
χρήση του σε σημαντικό βαθμό και για μεγάλο χρονικό διάστημα, (β) εάν κατά τη στιγμή της 
παράδοσης του μισθωμένου ακινήτου υπάρχει ζημιά, ο μισθωτής μπορεί, κατά την κρίση του, 
να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει μείωση του ενοικίου, (γ) εάν ο εκμισθωτής δεν 
επιδιορθώσει τη ζημιά εντός της πρόσθετης προθεσμίας που ορίζει ο μισθωτής, ο μισθωτής 
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μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει μείωση της μίσθωσης, (δ) σε περίπτωση 
νομικών προβλημάτων του μισθωμένου ακινήτου που αποκλείει εντελώς το δικαίωμα του 
μισθωτή να χρησιμοποιεί το αντικείμενο ή (ε) στην περίπτωση που το δικαίωμα τρίτου 
περιορίζει μόνο το δικαίωμα του μισθωτή, ο μισθωτής μπορεί, κατ' επιλογήν του, να 
καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει μείωση του μισθώματος και σε κάθε περίπτωση 
αποζημίωση. 

Από την άλλη πλευρά, ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση 
μίσθωσης όταν: (α) ο μισθωτής, ακόμη και μετά την προειδοποίηση του εκμισθωτή, 
χρησιμοποιεί τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία αντίθετα με τη συμφωνία ή τον σκοπό της 
συμφωνίας ή παραμελεί τη συντήρησή του ακινήτου και υπάρχει κίνδυνος σημαντικής ζημιά 
στον εκμισθωτή, (β) ο μισθωτής δεν πληρώσει το ενοίκιο εντός 15 ημερών αφότου ο 
εκμισθωτής τον κάλεσε να το πληρώσει, (γ) τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία είναι 
υπεκμισθωμένα χωρίς την άδεια του εκμισθωτή. Η μίσθωση παύει επίσης να ισχύει εάν τα 
μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία καταστραφούν από περίπτωση ανωτέρας βίας. 

Μετά τη λήξη της περιόδου για την οποία συνήφθη η σύμβαση μίσθωσης εάν ο 
μισθωτής συνεχίζει να χρησιμοποιεί το αντικείμενο και ο εκμισθωτής δεν έχει αντίρρηση, 
θεωρείται ότι έχει συναφθεί νέα σύμβαση μίσθωσης για αόριστο χρόνο, με τους όρους που 
ίσχυαν στην προηγούμενη. 

Στην Βόρεια Μακεδονία δεν υπάρχουν κανονισμοί μισθώματος, επομένως αυτό 
μπορεί να επανεξεταστεί από τα μέρη κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης μόνο εάν αυτή 
η δυνατότητα προβλέπεται στη σύμβαση μίσθωσης. Επίσης, η ισχύουσα νομοθεσία δεν 
ρυθμίζει συγκεκριμένες υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται μαζί με τη μίσθωση, αλλά τα 
μέρη είναι ελεύθερα να ρυθμίσουν αυτό το θέμα στη μεταξύ τους σύμβαση, εφόσον το 
επιθυμούν. 

Μεταβίβαση μισθώσεων και μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων 

Οποιοδήποτε μέρος μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τη σύμβαση μίσθωσης σε οποιονδήποτε τρίτο με την προϋπόθεση 
προηγούμενης συγκατάθεσης του άλλου μέρους. Επίσης, σε περίπτωση μεταβίβασης 
μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων που είχαν προηγουμένως παραδοθεί στον μισθωτή, ο 
αποκτών των μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων αντικαθιστά τον εκμισθωτή και 
αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από τη σύμβαση μίσθωσης που έχει 
αναλάβει ο εκμισθωτής. 

Σε γενικές γραμμές το νομοθετικό πλαίσιο στη Βόρεια Μακεδονία θεωρείται μετρίως 
υπέρ του ιδιοκτήτη, δεδομένου ότι ο ιδιοκτήτης και ο μισθωτής έχουν πλήρη ελευθερία 
συμβολαίου και συμφωνίας ενοικίου. Παρόλαυτα, η Βόρεια Μακεδονία χαρακτηρίζεται από τη 
δυσκολία και το υψηλό κόστος έξωσης ενός ενοικιαστή.  
 

ΣΤ.2 Επιπτώσεις θεσμικού πλαισίου στην αγορά 
 

Ως κίνδυνος αγοράς σημειώνεται ότι σε περίπτωση πώλησης τμήματος 
συνιδιοκτησίας, οι άλλοι συνιδιοκτήτες έχουν το δικαίωμα προτίμησης αγοράς. Ο 
συνιδιοκτήτης που προτίθεται να πουλήσει το μέρος της συγκυριότητας υποχρεούται με 
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έγγραφη πρόταση μέσω συμβολαιογράφου να προσφέρει προς πώληση το μέρος του στους 
άλλους συνιδιοκτήτες και να ανακοινώσει το τίμημα και τους όρους πώλησης. Εάν οι 
συνιδιοκτήτες της ακίνητης περιουσίας στους οποίους προσφέρεται το μέρος συνιδιοκτησίας 
δεν δηλώσουν ότι αποδέχονται την προσφορά εντός 30 ημερών από την ανακοίνωση στη 
γραπτή πρόταση, ο συνιδιοκτήτης μπορεί να πουλήσει το τμήμα συνιδιοκτησίας της σε άλλο 
πρόσωπο.  

 
Εάν ορισμένοι συνιδιοκτήτες θέλουν να αγοράσουν το εμπράγματο δικαίωμα, τότε 

αυτό θα δοθεί σε ιδιοκτήτη που καθορίζεται από τον πωλητή. Σε περίπτωση που ο 
συνιδιοκτήτης που εκποιεί το τμήμα συνιδιοκτησίας του δεν υποβάλει προσφορά σε όλους 
τους συνιδιοκτήτες, οι συνιδιοκτήτες που δεν έχουν λάβει την προσφορά μπορούν να 
ζητήσουν την ακύρωση της πώλησης με δικαστική διαδικασία. Στην περίπτωση που η ακίνητη 
περιουσία είναι γεωργική γη, οι γείτονες της γης έχουν επίσης το δικαίωμα προτίμησης για την 
αγορά της γης. Τέλος, οποιαδήποτε συμφωνία αγοραπωλησίας ακινήτου αποκτήθηκε κατά τη 
διάρκεια έγγαμου βίου, η πώλησή του πρέπει να υπόκειται σε συναίνεση του/της συζύγου του 
πωλητή. 

 
 

Ζ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ζ.1 Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση –προσφορά 
 

Παρά την σημαντική ατμοσφαιρική ρύπανση, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες, την 
κυκλοφοριακή συμφόρηση και την χωρίς συγκεκριμένο χαρακτήρα αρχιτεκτονική τους, τα 
Σκόπια φαίνεται να είναι μια δημοφιλής πόλη, κρίνοντας από τις σχετικά υψηλές τιμές των 
ακινήτων δεδομένων των οικονομικών επιδόσεων της χώρας.  

Μάλιστα, σύμφωνα με την Κρατική Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας, τον Σεπτέμβριο 
του 2022 οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά περίπου 21% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2021. Η απότομη αύξηση ξεκίνησε στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022 και η 
τάση συνεχίστηκε καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι ακριβείς λόγοι για την σημαντική αυτή 
αύξηση δεν είναι στο σύνολό τους αντιληπτοί, σίγουρα όμως σημαντικό ρόλο αποτέλεσαν οι 
πληθωριστικές πιέσεις (τον Οκτώβριο του 2022 ο πληθωρισμός άγγιξε το 19,8%), οι 
διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων που επηρέασε την αγορά των δανείων και η αύξηση του 
μισθολογικού και μη κόστους.  

Παρόλαυτα, παραμένει υψηλή η ζήτηση για ακίνητα, ιδίως μικρού εμβαδού (κάτω των 
90 τ.μ.) ενώ και η διάθεση νέων ακινήτων για την ώρα είναι περιορισμένη μετά την 
υπερπροσφορά που παρατηρήθηκε λίγο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας.  

Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για τη πιθανότητα τεχνητά διογκωμένων τιμών 
στην αγορά και ως εκ τούτου ενδεχόμενων μελλοντικών κινδύνων στην συνολική 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας. 

 

Ζ.2 Προοπτικές ελληνικών εταιρειών κατασκευαστικού τομέα στο Real estate 

 

Κατά διαστήματα, οι κυβερνήσεις της χώρας κατέβαλαν ορισμένες προσπάθειες 
προκειμένου να συγκρατήσουν τις τιμές ακινήτων, ιδίως στις κατοικίες που αποτελούν το 
συντριπτικά μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς (π.χ. χτίζοντας κοινωνικές κατοικίες). Η Κεντρική 
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Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας καθυστέρησε επίσης να επισημάνει παρατυπίες και 
ανησυχητικές τάσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια ανορθόδοξη ανάπτυξη της αγοράς 
ακινήτων που εγκυμονεί κινδύνους την τρέχουσα περίοδο για τις επενδύσεις αλλά και το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας στο σύνολό της. Ο τεχνητός πληθωρισμός των τιμών 
των ακινήτων και ο υψηλός αριθμός των στεγαστικών δανείων σε συνδυασμό με την 
αυξανόμενη πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων την ερχόμενη περίοδο, εξαιτίας της 
οικονομικής και ενεργειακής κρίσης, αυξάνει τους συστημικούς κινδύνους. Αντίστοιχη εικόνα, 
αν και σαφώς σε μικρότερη ένταση παρατηρείται και στην αγορά επαγγελματικών χώρων. 

Πολύ καλύτερη εικόνα διαπιστώνεται στην αγορά βιομηχανικών ακινήτων όπου η 
προσφορά είναι σημαντική και μάλιστα με συγκρατημένες τιμές ενώ επισημαίνεται ο σχετικά 
μεγάλος αριθμός κενών βιομηχανιών ή παραγωγικών μονάδων που είναι διαθέσιμες προς 
πώληση. Υπενθυμίζεται, όμως, ότι γενική κυβερνητική τάση είναι να στηρίζονται και να 
επιδοτούνται επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε τεχνολογικές και βιομηχανικές ζώνες της 
χώρας.  

Ως εκ τούτου, η αγορά ακινήτων, αν και προσφέρει ορισμένες ευκαιρίες για της 
ελληνικές εταιρίες, την τρέχουσα περίοδο, απαιτείται προσεκτική παρατήρηση, έρευνα και 
έλεγχος της αγοράς ιδίως αν πρόκειται για κατοικίες. 

Η είσοδος μιας νέας επιχείρησης στον κλάδο ακινήτων δεν θεωρείται ιδιαίτερα 
δύσκολη και διέπεται από τις γενικές διατάξεις ίδρυσης εταιρειών. Τα όποια εμπόδια 
υπάρχουν καθορίζονται ουσιαστικά από τον ανταγωνισμό ενώ σημαντικό είναι και το μέγεθος 
της επένδυσης (π.χ. απόκτηση καθεστώτος στρατηγικού επενδυτή). Μια νεοεισερχόμενη 
επιχείρηση του κλάδου πρέπει να ανταγωνιστεί τόσο τις εγχώριες επιχειρήσεις όσο και τις 
αλλοδαπές, ορισμένες εκ των οποίων έχουν μακρά παρουσία στη χώρα και επομένως έχουν 
αναπτύξει επαφές με την τοπική αγορά δίνοντας τους ταυτόχρονα γρήγορη πρόσβαση στην 
απαιτούμενη πληροφορία.  

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει σταθερή παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στον 
κλάδο, η δυναμική της αγοράς ακινήτων (και βεβαίως του κατασκευαστικού τομέα) αναμένεται 
να ενισχυθεί ιδίως δε ενόψει της υλοποίησης έργων ύψους 1 δισ. ευρώ (με μοχλεύσεις θα 
ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ) για την επόμενη πενταετία με πόρους κυρίως από την Επενδυτική 
Τράπεζα για τα Δυτ. Βαλκάνια, την EBRD και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

Ειδικότερα, ο κλάδος του Real Estate απαιτεί ισχυρή γνώση της τοπικής αγοράς και 
συνεχή επιτόπια παρουσία ενώ αναφέρεται σε επενδύσεις με μακροχρόνιο ορίζοντα 
παραμονής στην αγορά.    

 Σε κάθε περίπτωση το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας Σκοπιών θα μπορούσε να 
συνδράμει στην προσπάθεια προώθησης και προβολής ελληνικών εταιρειών στην τοπική 
αγορά, καθώς και στην προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων για την ανεύρεση εταίρων. 
Επίσης, μπορεί να βοηθήσει στη διοργάνωση στοχευμένων δράσεων, κατόπιν αιτήματος 
ελληνικών επιχειρήσεων, είτε σε συνεργασία με επιμελητήρια και κλαδικούς φορείς. 

Τα τελευταία χρόνια το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας Σκοπιών έχει διοργανώσει 
επιτυχώς διαφορές τέτοιες δράσεις, περισσότερες πληροφορίες για τις οποίες μπορείτε να 
ενημερωθείτε από τον ιστότοπο “AGORA” του Υπουργείου Εξωτερικών. 

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/office/859 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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:  
 Αναστασία Ζωγράφου, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
 Ευτυχία Ξυδιά, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 
 Βασίλης Γκατζάρας, Γραμματέας ΟΕΥ Γ΄ 
 Aneta Ristovska, Επιτόπια συνεργάτης 
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Η. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Η.1 Δείκτης Κατασκευαστικού Κόστους νέων ακινήτων στην Βόρεια Μακεδονία 
 

 
2020 

(Αύγουστος) 
2021  

(Αύγουστος) 
2022  

(Αύγουστος) 
Κόστος κατασκευής 
νέων ακινήτων 114.1 131.4 160.3 
Κόστος υλικών  100 121.2 145.3 
Κόστος μισθωτής 
ερασίας  156.3 162.2 205.1 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Βόρειας Μακεδονίας / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 

 
Η.2 Τιμές κατασκευής κατοικιών (ανά έτος, ανά κατηγορία, σε ευρώ) 
 

 2016 2017 2018 2019 
Συνολική τιμή ανά m2 700,6 680 701,7 731,6 
Συνολική τιμή ανα m2 (αγορά γης  
& δημόσιες υποδομές) 183,7 184,7 205,2 217,4 
Συνολική τιμή ανά m2, Έξοδα κτιρίου 438 462,6 440,8 413,5 
Συνολική τιμή ανά m2, Άλλα έξοδα 78,9 32,6 59,4 100,6 
Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Βόρειας Μακεδονίας / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 

 
Η.3 Ολοκληρωμένα κατασκευαστικά έργα (ανά έτος, ανά κατηγορία, σε εκ. ευρώ) 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Σύνολο 647,1 610,4 646,8 657,8 735,1 
Σύνολο, ιδιοκτησίας φυσικού προσώπου 393,2 321 351,3 329,6 418,9 
Σύνολο, δημόσιας ιδιοκτησίας 297,7 289,3 295,5 328,2 316,5 
Κατοικίες, ιδιοκτησίας φυσικού 
προσώπου 249,6 221,1 212,7 201,3 285,3 
Κτήρια (μη κατοικίες), ιδοκτησίας 
φυσικού προσώπου 65,1 65,8 103,8 92,3 89,5 
Σύνθετες κατασκευές σε βιομηχανικές 
περιοχές, ιδιοκτησίας φυσικού προσώπου 4,1 3,6 6,4 7,2 6,7 
Σύνθετες κατασκευές σε βιομηχανικές 
περιοχές, δημόσιας ιδιοκτησίας  8,2 19,4 6 8,9 7,2 
Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Βόρειας Μακεδονίας / Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 
Επίσημες Πηγές: 
 State Statistical Office of the Republic of North Macedonia  
 Euromonitor  
 Report of the National Bank: Housing prices during 2021 grew by 6.1%, published on 

24.09.2022, διαθέσιμο σε https://gostivarpress.mk/izveshtaj-na-narodna-banka-czenite-na-
stanovite-vo-tekot-na-2021-godina-porasnaa-za-61/ accessed on 01.10.2022   
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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. 

 

 


