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Ελλάδα - ΠΓ∆Μ: Ενίσχυση της διµερούς επιχειρηµατικής 
συνεργασίας 

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους ξένους επενδυτές στην ΠΓ∆Μ,
όπως επισηµάνθηκε, σήµερα, στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγµατοποίησε ο
Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) για την παρουσίαση των
επενδυτικών ευκαιριών, παρουσία επιχειρηµατιών από την Μπίτολα και
εκπροσώπων του Επιµελητηρίου.  

Το 80% των επιχειρήσεων ελληνικών συµφερόντων που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας στην ΠΓ∆Μ (συνολικά 58 επιχειρήσεις)
βρίσκονται στα νότια της χώρας, κυρίως σε περιοχές, όπως η Μπίτολα και η
Γευγελή και προσφέρουν εργασία σε 6.000 άτοµα.  
 
 Ένας άλλος σηµαντικός τοµέας δραστηριοποίησης ελληνικών εταιριών που
«τροφοδοτεί» µε εισόδηµα 2.500 άτοµα στη γειτονική χώρα είναι ο τοµέας των
τροφίµων - ποτών, στον οποίο δραστηριοποιούνται 22 εταιρίες, µε το 50% από
αυτές να έχει έδρα την πόλη των Σκοπίων ή τα περίχωρά της. 

 Η Ελένη Καραγιάννη, γραµµατέας Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στο
γραφείο ΟΕΥ του γραφείου συνδέσµου της Ελλάδας στα Σκόπια, ανέφερε
µεταξύ άλλων, ότι η κατανοµή των ελληνικών επενδύσεων στην ΠΓ∆Μ
αποτυπώνει πως το 28% αυτών έχει κατευθυνθεί στον τραπεζικό τοµέα, το
25% στην ενέργεια, το 17% στις τηλεπικοινωνίες, το 15% στη βιοµηχανία, το
10% στα τρόφιµα - ποτά και το 5% σε άλλους τοµείς.  

Ο τοµέας της ενέργειας αποτελεί, κατά την κ. Καραγιάννη, επενδυτική
ευκαιρία, όπως και ο τοµέας των µεταφορών µε επίκεντρο τις αεροµεταφορές,
αλλά και το οδικό δίκτυο. Σηµαντική ευκαιρία αποτελεί και ο τοµέας της
πληροφορικής, καθώς η αγορά λογισµικού "είναι ίσως η πιο ανεπτυγµένη στην
περιοχή της Αδριατικής, καθώς τοπικές εταιρίες εφαρµόζουν λογισµικό για τις
δυτικές αγορές", όπως χαρακτηριστικά είπε η κ. Καραγιάννη.  

Ο πρόεδρος του οικονοµικού επιµελητηρίου της Μπίτολα, Μπλαγκόι Στόϊσεφ
σηµείωσε, µεταξύ άλλων, ότι συναντήσεις όπως οι σηµερινές ενισχύουν τη
συνεργασία των επιχειρήσεων µεταξύ των δύο χωρών.  

Σύµφωνος µε τη τοποθέτηση του κ. Στόϊσεφ ήταν και ο διευθυντής
τεκµηρίωσης και µελετών του ΣΒΒΕ, Χρήστος Γεωργίου, ο οποίος παρουσίασε
τις δράσεις του Συνδέσµου για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στη
Βόρεια Ελλάδα, αλλά και την ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας.  

Από την πλευρά του, ο διευθυντής της βιοµηχανικής ζώνης Ζαµπένι, Τράιαν
Κότεφσκι παρουσίασε τα επενδυτικά project που αναµένεται - µε τη συµβολή
των ξένων επενδυτών - σύντοµα να υλοποιηθούν, όπως τόνισε. 
 
Ορισµένα δε απ' αυτά αφορούν συστήµατα διαχείρισης και καθαρισµού των
υδάτων, σιδηροδροµικό και οδικό δίκτυο, κατασκευή χώρων στάθµευσης
(υπόγεια και ισόγεια). Όσο για τη βιοµηχανική ζώνη, ο κ. Κότεφσκι
αναφέρθηκε στο καθεστώς που τη διέπει, στα κίνητρα για επενδύσεις και στις
διευκολύνσεις προς τους επιχειρηµατίες. 
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