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ΘΕΜΑ: Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη χρηματοδοτική στήριξη των επενδύσεων στη Βόρεια 
Μακεδονία 
 

 
 Στις 30.7.2021 ψηφίσθηκαν οι τροποποιήσεις του νόμου για τη χρηματοδοτική στήριξη των επενδύσεων 

στη χώρα, ο οποίος ρυθμίζει τις μορφές και το ύψος της χρηματοδοτικής στήριξης, αλλά και τις προϋποθέσεις 
και τη διαδικασία για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις για επενδύσεις σε τομείς παραγωγής 
της οικονομίας. 

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο εντάσσεται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης της Βόρειας 
Μακεδονίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Oι τροποποιήσεις του νόμου για την οικονομική στήριξη των επενδύσεων προβλέπουν καλύτερες 
επενδυτικές συνθήκες για περισσότερες από 200 εταιρείες, που έχουν ενεργά συμβόλαια, και ιδιαίτερα για νέες 
εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις το 2020, ή θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις το 2021. 
Σύμφωνα με τις τροπολογίες, διευκολύνονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση οικονομικής στήριξης σε 
εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, διευρύνεται  το πεδίο 
των εταιρειών που μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οικονομική υποστήριξη, βελτιώνονται οι συνθήκες για τις 
επενδύσεις εγχώριων επενδυτών που διαμένουν στο εξωτερικό, ενώ παρέχεται πρόσθετη οικονομική στήριξη για 
εταιρείες που επενδύουν σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας. 

Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αλλαγές: 

- Στο πεδίο των εταιρειών που έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν σύμβαση οικονομικής στήριξης. Σύμφωνα με το 
άρθρο 9, στις οντότητες που μπορούν να είναι δικαιούχοι οικονομικής στήριξης περιλαμβάνονται: 

 όσες έχουν ξεκινήσει μια παραγωγική αρχική επένδυση και παρουσίασαν αύξηση του συνολικού 
εισοδήματος το τελευταίο έτος σε σύγκριση με τον μέσο όρο των προηγούμενων τριών ετών, ή για μικρότερο 
χρονικό διάστημα, εάν η επιχειρηματική οντότητα είναι εγγεγραμμένη και άρχισε να λειτουργεί σε περίοδο 
μικρότερη των τεσσάρων ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για οικονομική στήριξη. Επίσης, ο 
μέσος αριθμός των εργαζομένων των εν λόγω οντοτήτων δεν μειώθηκε κατά περισσότερο από 5% κατά το 
τελευταίο έτος, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της προηγούμενης τριετίας,  ή για μικρότερο χρονικό διάστημα, 
εάν η επιχειρηματική οντότητα είναι εγγεγραμμένη και άρχισε να λειτουργεί σε περίοδο μικρότερη των 
τεσσάρων ετών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για οικονομική στήριξη. 

  νεοσύστατοι επιχειρηματικοί φορείς, για τους οποίους δεν ισχύουν οι ως άνω όροι. 

  επιχειρηματικές οντότητες από τη βιομηχανία επεξεργασίας δέρματος και κλωστοϋφαντουργίας, για τις 
οποίες δεν ισχύουν οι ως άνω όροι. 

 Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, οικονομική στήριξη σύμφωνα με τον παρόντα νόμο δεν μπορεί να χορηγηθεί 
σε επιχειρηματικές οντότητες που έχουν μεν ξεκινήσει μια παραγωγική αρχική επένδυση αλλά είναι επίσης 
εκτελεστές: δραστηριότητας δημοσίου συμφέροντος που καθορίζεται από τον νόμο, αδειοδοτημένης 
δραστηριότητας, ρυθμιζόμενης δραστηριότητας της οποίας η τιμή καθορίζεται από ανεξάρτητο ρυθμιστικό 
φορέα, δικαιούχοι του δικαιώματος παραχώρησης αγαθών γενικού συμφέροντος, εάν η παραχώρηση 
χρησιμοποιείται για μια παραγωγική αρχική επένδυση, δραστηριοτήτων που σχετίζονται με αποκλειστική 
παραγωγή (οπλισμός και στρατιωτικός εξοπλισμός), ή με προϊόντα ειδικού φόρου κατανάλωσης. 
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- Περαιτέρω, επιχειρηματικές οντότητες που επένδυσαν την περίοδο της πανδημίας και κατέγραψαν μείωση 
εσόδων έως και 15% το 2020, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των προηγούμενων τριών ετών, ή για μικρότερη 
περίοδο, εάν η επιχειρηματική οντότητα είναι εγγεγραμμένη και άρχισε να λειτουργεί σε περίοδο μικρότερη των 
τεσσάρων ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για οικονομική στήριξη, μπορούν να υποβάλουν 
σχετικό αίτημα έως τις 16 Αυγούστου 2021 (άρθρο 45).  

- Σε ορισμένα μέτρα και κριτήρια που αφορούν στις προϋποθέσεις και το ύψος της χρηματοδότησης επενδύσεων 
εγχώριων επενδυτών που διαμένουν στο εξωτερικό. Ειδικότερα, για τις παραγωγικές αρχικές επενδύσεις 
επιχειρηματικών οντοτήτων που ιδρύθηκαν από πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά 
διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών, από την ημέρα της 
υποβολής της αίτησης και κατέχουν τουλάχιστον το 51% της κυριότητας της επιχειρηματικής οντότητας, για 
ολόκληρη την περίοδο ισχύος της συμφωνίας χρηματοδοτικής στήριξης, το ποσό της οικονομικής στήριξης 
αυξάνεται από 10% σε 15% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, αλλά όχι περισσότερο από 1.000.000 ευρώ 
(αντιστοίχως σε δηνάρια βάσει της μέσης συναλλαγματικής ισοτιμίας της Κεντρικής Τράπεζας της Δημοκρατίας 
της Βόρειας Μακεδονίας την ημέρα πληρωμής) (άρθρο 33). 

- Επίσης, επενδυτές που συνεργάζονται με προμηθευτές της Βόρειας Μακεδονίας θα λάβουν δέκα φορές 
μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια από την Κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, η βοήθεια προς τους επενδυτές που 
προμηθεύονται πάνω από το 7,5% των προμηθειών από εγχώριες επιχειρήσεις θα αυξηθεί από 1% σε 10%.  

- Στη ρύθμιση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, οπότε οι εταιρείες που θα υλοποιήσουν επενδυτικά 
σχέδια σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές θα λάβουν πρόσθετη οικονομική στήριξη. Η πρόσθετη βοήθεια θα 
υπολογιστεί ως ποσοστιαία διαφορά μεταξύ της περιφέρειας με τη μεγαλύτερη αξία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και 
της αξίας του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιοχής στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση (άρθρο 31). 

Επιπλέον, σημειώνεται ότι, από το 2022, εισάγεται η αρχή της πληρωμής του ποσού της χρηματοδοτικής 
στήριξης σε δύο δόσεις (καταβολή της πρώτης δόσης, ύψους 50% της εγκεκριμένης βοήθειας, το αργότερο εντός 
60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής πλήρους αίτησης πληρωμής και της δεύτερης το αργότερο έως 25 
Δεκεμβρίου) προκειμένου να βελτιωθεί η ρευστότητα των εταιρειών. 

Οι εταιρείες που έχουν ήδη συνάψει συμφωνίες στήριξης με την Κυβέρνηση, έχουν τη δυνατότητα έως 
τις 16 Αυγούστου 2021, να υποβάλουν αίτηση για εναρμόνιση των συμφωνιών με τις νέες τροποποιήσεις του 
νόμου. Οι εταιρείες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις το 2020 και θέλουν να συνάψουν συμφωνία 
οικονομικής βοήθειας, πρέπει να υποβάλουν αίτημα στον Οργανισμό Ξένων Επενδύσεων και Προώθησης 
Εξαγωγών, ή στη Διεύθυνση Τεχνολογικών και Βιομηχανικών Αναπτυξιακών Ζωνών, επίσης έως τις 16 
Αυγούστου, για να διασφαλίσουν ότι η κρατική υποστήριξη θα τους καταβληθεί έως το τέλος του 2021. 

Το πλήρες κείμενο του νόμου είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο (στην τοπική γλώσσα - δεν έχει 
εισέτι δημοσιευθεί αγγλική εκδοχή του): 

https://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=90aee944-dfe9-4d2f-8daf-9ce313f266c2. 

 

 
 


