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Εισαγωγή
Το οικοσύστημα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας της Βόρειας Μακεδονίας
παρουσιάζει μία αξιοσημείωτη δυναμική, τα τελευταία δύο χρόνια, αν και η ανάπτυξή του έχει
καθυστερήσει σημαντικά, καθώς η χώρα και η ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης αντιμετώπιζαν, μέχρι προσφάτως, πολιτικές αστάθειες.
Γενικά, από την πλευρά της προσφοράς, νέοι φορείς εισήλθαν στην αγορά
προσφέροντας υποστήριξη σε επιχειρηματίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις, ενώ από την
πλευρά της ζήτησης φαίνεται να υπάρχει έλλειψη δυναμικών επιχειρηματιών και νεοφυών
επιχειρήσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
Εν τούτοις, εκ των προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης Ζάεφ ήταν και είναι η επένδυση
στην καινοτομία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, στο πλαίσιο πάντα αντιμετώπισης της
μετανάστευσης των νέων, αλλά και, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, των επιπτώσεων στην
οικονομική ανάπτυξη που προκάλεσε η πανδημία Covid-19. Προς αυτή την κατεύθυνση και με
την υποστήριξη των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (όπως η Παγκόσμια Τράπεζα)
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα χαρτοφυλάκια των σχετικών φορέων έχουν αυξηθεί
σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Σκιαγράφηση της αγοράς
Το οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας της Βόρειας Μακεδονίας υπολείπεται
σημαντικά των ευρωπαϊκών χωρών, ακόμη και γειτονικών κρατών, ενώ από άποψη μεγέθους
είναι το μικρότερο και λιγότερο αναπτυγμένο σε σχέση με τα παρόμοιου μεγέθους, άλλα
δραστήρια και επιτυχημένα οικοσυστήματα χωρών, όπως της Σλοβενίας και της Εσθονίας. Η
γενική εντύπωση είναι ότι η χώρα δεν στερείται ιδεών, αλλά τεχνογνωσίας αναφορικά με τη
δημιουργία και ανάπτυξη των προϊόντων και διείσδυσης στην αγορά.
Η συγκεκριμένη αγορά για αρκετά χρόνια εξέφραζε τις επιφυλάξεις της ως προς την
ασφαλή προβολή μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας, υπό την έννοια της διασφάλισης
προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, με συνέπεια οι επιχειρήσεις να μην
εκδηλώνονται. Επιπλέον, οι δυνατότητες διείσδυσης στις ξένες αγορές είναι περιορισμένες,
καθώς ελλείπουν η ουσιαστική καθοδήγηση, αλλά και τα μέσα ανάπτυξης της καινοτόμου
επιχειρηματικής ιδέας. Από την άλλη, οι επιταχυντές και πανεπιστημιακοί φορείς δεν φαίνεται
να μπορούν να στηρίξουν επαρκώς την τεχνολογική ενοποίηση και την εμπορευματοποίηση
της έρευνας, αντίστοιχα.
Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα (2018) της Ένωσης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας,
το οικοσύστημα της Βόρειας Μακεδονίας δεν δημιουργεί προϊόντα, καθώς μόνο το 30% των
νεοφυών επιχειρήσεων, που έχουν εισέλθει σε κάποιο είδος προγράμματος, ανέπτυξε ένα
“demo” ή ένα προϊόν, και πιο συχνά, αυτά τα πρωτότυπα δυσκολεύονται ακόμα και να
παράξουν πρώιμα έσοδα.
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Μέχρι το 2018, η υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων εξαντλούνταν κυρίως στη
δημιουργία εκκολαπτηρίων, κόμβων και διαφόρων ΜΚΟ και πλατφορμών που εργάζονται για
την προώθηση, την εκπαίδευση ή προσφέρουν χώρο συνεργασίας για νεοσύστατες
επιχειρήσεις.
Μέχρι το τέλος του 2018, το Ταμείο Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (FITR)
της Βόρειας Μακεδονίας, με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, χρηματοδότησε τη
δρομολόγηση τριών (3) επιταχυντών με στόχο να κατανέμουν επενδυτικά κεφάλαια για
εξαιρετικά ελπιδοφόρες νεοφυείς επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών είναι: το Κέντρο Εκπαίδευσης
και Ανάπτυξης “Seavus”, το τεχνολογικό πάρκο “SEEU”, το εκκολαπτήριο “YES”, ο κόμβος
“CEED”, ο επιταχυντής “UKIM”, το πρόγραμμα επιτάχυνσης του Μοναστηρίου (Bitola) που
υλοποιείται από την Preda (Foundation for Sustainable Economic Development,
http://predaplus.eu/the-future-of-employouth-acceleration-program/) και τον επιταχυντή
“X-Factor” στην πόλη Veles. Πρόκειται για σχετικά νέους φορείς υποστήριξης, οι οποίοι όλοι
βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξής τους και άρχισαν πρόσφατα να παρέχουν
οικονομική αρωγή, με αποτέλεσμα την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων.
Παλαιότερα, προσέφεραν μόνο συνεργασία και καθοδήγηση (mentorship).
Οι πιο ελκυστικοί τομείς για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων στη Βόρεια Μακεδονία είναι οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) και ιδιαίτερα οι λύσεις λογισμικού. Άλλοι τομείς που προσελκύουν το ενδιαφέρον είναι
τα ψηφιακά μέσα, η χρηματοοικονομική τεχνολογία, τα τυχερά παιχνίδια, η αλυσίδα των
μπλοκ/κοινοποιήσεων (block chain), το διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet of Things) και η
τεχνολογία στη γεωργία και στον αγρο-διατροφικό τομέα.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το μερίδιο
των καινοτόμων επιχειρηματικών οντοτήτων στον συνολικό αριθμό επιχειρηματικών
οντοτήτων κατά την περίοδο 2016-2018 ήταν 55,0%. Από τον συνολικό αριθμό των
καινοτόμων επιχειρηματικών οντοτήτων, το 16,8% εισήγαγε την καινοτομία των προϊόντων, το
26,0% εισήγαγε καινοτομία στη διαδικασία και το 55,6% εισήγαγε καινοτομία προϊόντων και
διαδικασιών, ενώ το 1,6% του συνολικού αριθμού καινοτόμων επιχειρηματικών οντοτήτων έχει
εγκαταλείψει ή αναστείλει τις καινοτόμες δραστηριότητες. Ανά τομείς, οι περισσότερες
καινοτομίες καταγράφηκαν στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού (89,5%), ακολουθούμενη από τη διαφήμιση και την έρευνα αγοράς (78,1%), την
πληροφόρηση και την επικοινωνία (77,5%), ενώ το χαμηλότερο ποσοστό καινοτομιών
καταγράφηκε στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (23,5%).

Προκλήσεις
Οι ξένοι επενδυτές εξακολουθούν να είναι σκεπτικοί απέναντι στο οικοσύστημα της
Βόρειας Μακεδονίας, εξ αιτίας βασικών ελλειμμάτων και εμποδίων που αντιμετωπίζουν κατά
τη διείσδυσή τους στη συγκεκριμένη αγορά. Εξ ου και τα τελευταία χρόνια επέλεγαν τελικά να
αναπτύξουν τα κεφάλαιά τους αλλού, σε πιο αναπτυγμένα, γειτονικά οικοσυστήματα (π.χ.
Κροατία, Σερβία, Βουλγαρία).
Στην πρόσφατη έκθεση της Ένωσης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (με την υποστήριξη
της USAID) σκιαγραφούνται ορισμένα από τα εμπόδια, μεταξύ των οποίων καταγράφονται:
- η δυσκολία προσαρμογής στις δυνάμεις της αγοράς,
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η έλλειψη συνοχής και μεταφοράς τεχνογνωσίας,
η υποστήριξη που παρέχεται σε γενικό-θεωρητικό επίπεδο και όχι ad hoc,
τα περιορισμένα κριτήρια εισόδου σε προγράμματα (χωρίς να διακρίνουν τις δυναμικές
καινοτόμες ιδέες), και
η αναντιστοιχία μεταξύ των αναγκών των νεοφυών επιχειρήσεων και των παρεχόμενων σε
αυτές υπηρεσιών.

Από πλευράς μας, σημειώνεται ότι, βασικό έλλειμμα εντοπίζεται στη δικτύωση και
παροχή υπηρεσιών από μέντορες, επενδυτές, διευθυντές επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς,
επιτυχημένους επιχειρηματίες κ.λπ., που συνιστά και το βασικό συστατικό της ωριμότητας
ενός οικοσυστήματος. Η περιορισμένη ροή βιώσιμων επιχειρηματικών ιδεών στο στάδιο της
δημιουργίας παραμένει θέμα για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος. Με λίγες ομάδες να
αναδύονται από το δύσκολο πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης, υπάρχει ευκαιρία για την
Κυβέρνηση, τον ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία να αντιμετωπίσουν συντονισμένα τα
θέματα «εξόδου» των νεοφυών επιχειρήσεων στην αγορά.
Από την άλλη, η τρέχουσα τάση είναι οι νεοφυείς επιχειρήσεις να προσελκύουν την
προσοχή και το ενδιαφέρον εγχώριων επενδυτών και επιχειρήσεων. Οι εταιρείες
ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο να συνεργαστούν με τις νεοφυείς επιχειρήσεις,
επενδύοντας στο καινοτόμο πνεύμα τους και την ευέλικτη προσέγγισή τους απέναντι σε
διάφορες τεχνολογικές προκλήσεις. Έτσι, είτε συμμετέχουν είτε οργανώνουν διαγωνισμούς
και ποικίλες εκδηλώσεις για νεοφυείς επιχειρήσεις αλλά και τους νέους του χώρου (π.χ.
φοιτητές).
Οι επιχειρηματίες και οι νεοφυείς επιχειρήσεις είναι η καρδιά του οικοσυστήματος,
αλλά δεν είναι οι μόνοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή του. Η ισχύουσα
νομοθεσία δεν παρέχει επαρκή στήριξη στις νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς αντιμετωπίζονται
ισότιμα με μεγαλύτερες εταιρείες, χωρίς συγκεκριμένα κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις σε
καινοτόμες δραστηριότητες, ενώ η τάση «φυγής» των νέων (brain drain) από τη χώρα αποτελεί
επίσης μεγάλη απειλή τόσο για τις εδραιωμένες όσο και για τις νέες επιχειρήσεις, στο
ευρύτερο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο της χώρας.
Τα ανωτέρω προβλήματα φαίνεται να έχουν εντοπίσει οι αρμόδιοι φορείς και Αρχές
της χώρας και η νέα Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, στο πλαίσιο του οικονομικού
προγράμματός της, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι, για την προσέλκυση των ξένων
επενδύσεων, θα δοθεί έμφαση τόσο στη δημιουργία σχετικών υποδομών (περιφερειακού
επιταχυντή -accelerator- για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, επιστημονικού και τεχνολογικού
πάρκου και περιφερειακού κέντρου για την ιατρική έρευνα και ανάπτυξη), όσο και στη
νομοθετική πλαισίωση του τομέα, ώστε να καταστεί πιο ελκυστικός και φιλικός για
επενδύσεις.

Μηχανισμός υποστήριξης
Ο μεγαλύτερος παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης στη Βόρεια Μακεδονία είναι η
Κυβέρνηση. Προσφάτως, η χώρα καθιέρωσε το Ταμείο επιχειρήσεων ύψους 10 εκατ. ευρώ,
υπό τη διαχείριση του Ταμείου Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (FITR) της Βόρειας
Μακεδονίας, με χρηματοδότηση της ΕΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, με εντολή να
επενδύσουν σε καινοτόμα έργα επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων και
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επιταχυντών, της Βόρειας Μακεδονίας. Επί του παρόντος, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής των
νεοφυών επιχειρήσεων και των μικρών καινοτόμων εταιρειών είναι το προαναφερθέν Ταμείο
Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ενώ η “South Central Ventures” είναι το πιο
δραστήριο επενδυτικό ταμείο.
Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του 3ου πυλώνα του Σχεδίου Οικονομικής Ανάπτυξης της
Βόρειας Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης,
ενεργοποιήθηκε ιδιαιτέρως ο μηχανισμός χρηματοδοτικής στήριξης της τεχνολογικής
ανάπτυξης του FITR για την υποστήριξη κυρίως των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων.
Ενδεικτικά, παρατίθενται κάτωθι προγράμματα τεχνολογικής ανάπτυξης και
υποστήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας του εν λόγω Ταμείου.

Προγράμματα FITR
τεχνολογικής ανάπτυξης και υποστήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας

1. Το FITR δημοσίευσε στις 13-27 Δεκεμβρίου 2019, μέσω του νεοσύστατου συστήματος
ταχείας διαδικασίας ("fast track"), ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τεχνολογικής ανάπτυξης.
Σκοπός του εν λόγω εργαλείου ήταν η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την τεχνολογική
ανάπτυξη των ταχέως αναπτυσσόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο μηχανισμός αυτός
παρέχει χρηματοδότηση έως και 30% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού έργου,
ενώ το υπόλοιπο ποσό, έως 70%, καλύπτεται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία.
Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 45 εταιρείες από όλη τη χώρα με προτάσεις συνολικής
αξίας 2.750.000 ευρώ, ήτοι το 92% του συνολικού προϋπολογισμού που διατίθεται μέσω του
συστήματος ταχείας διαδικασίας, ύψους 3 εκατ. ευρώ. Η συνολική επενδυτική αξία εκτιμάται
σε 8.800.000 ευρώ, με τις εταιρείες να πρέπει να επενδύσουν πάνω από 6.000.000 ευρώ στα
έργα τους. Οι περισσότερες αιτήσεις προήλθαν από μικρές (24) και πολύ μικρές (17)
επιχειρήσεις, ενώ οι υπόλοιπες (4) από μεσαίες επιχειρήσεις, με έδρα στις πόλεις Σκόπια,
Στιπ (Stip), Βέλες (Veles), Αχρίδα (Ohrid), Κρούσεβο (Krushevo), Τέτοβο (Tetovo) και
Γκόστιβαρ (Gostivar).
Οι προτάσεις εκτείνονται σε 15 βιομηχανικούς κλάδους και αφορούν κυρίως σε εμπόριο, ενώ
περιλαμβάνονται επίσης οι τομείς μάρκετινγκ, γεωργίας, κατασκευών, ενέργειας,
φιλοξενίας/τουρισμού και ιατρικής. Σύμφωνα με τους κανόνες «ταχείας διαδικασίας», οι
υποβληθείσες προτάσεις πηγαίνουν κατευθείαν στη φάση της τελικής επιλογής, στην οποία η
τελική απόφαση λαμβάνεται από την Επιτροπή Έγκρισης Επενδύσεων.
Οι εταιρείες και οι επενδυτικές προτάσεις τους αξιολογήθηκαν σύμφωνα με πέντε κριτήρια: τον
ολοκληρωμένο χαρακτήρα (βαθμό τεχνολογικής ανάπτυξης), την ποιότητα, τις δυνατότητες
διείσδυσης στην αγορά, την ικανότητα της ομάδας και την προστιθέμενη αξία του έργου (για
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περισσότερες πληροφορίες, βλ. https://fitr.mk/javen-povik-za-finansirane-na-predlog/και
https://fitr.mk/45-kompanii-apliciraa-po-skratena-posta).
2. Ανάλογος διαγωνισμός, υπό συνήθεις διαδικασίες, ήταν ανοικτός έως τις 10.2.2020 (βλ.
https://www.fitr.mk/tehnoloshki-razvoj/).
3. Επίσης, στις 25.12.2019 ανακοινώθηκε δημόσιος διαγωνισμός για συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα νεοφυών επιχειρήσεων και εταιρειών τεχνοβλαστών (spin-off) με σκοπό την
οικονομική στήριξη για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης των εταιρειών. Η αρχική
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ήταν στις 15.2.2020, αλλά λόγω του
αυξημένου ενδιαφέροντος, κυρίως από φοιτητές και νέους από όλη τη χώρα, η ημερομηνία
υποβολής προτάσεων παρατάθηκε κατά είκοσι ημέρες, δηλαδή έως τις 15 Μαρτίου 2020
(βλ.
https://fitr.mk/javen-povik-za-finansirane-na-predlog-proekti-preku-instrumentot-zapoddrshka-kofinansirani-grantovi-za-novoosnovani-trgovski-drushtva-start-ap-i-spin-of/).
4. Άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία του 3ου πυλώνα αφορούν σε επιχορηγήσεις
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για την
ενίσχυση της καινοτομίας και για την επαγγελματική κατάρτιση και πρακτική άσκηση για
νεοαπασχολούμενους.
5. Επιπλέον, στο πλαίσιο της δημόσιας πρόσκλησης "Creaton", για ψηφιακά εργαλεία και
λύσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 (βλ.
http://www.fitr.mk/zatvoreni-povici/) το FITR ανακοίνωσε στις 23.3.2020 ότι έχουν
παραληφθεί συνολικά 546 προτάσεις. Η δημόσια πρόσκληση διήρκεσε 72 ώρες και τα
αρχικά στοιχεία δείχνουν ότι το 57% των πρωτοβουλιών υποβλήθηκαν από εταιρείες,
ενώσεις ή οργανισμούς, ενώ το 43% υποβλήθηκαν από ιδιώτες.
Οι προτάσεις περιελάμβαναν λύσεις για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων, την
ευκολότερη παρακολούθηση και ενημέρωση για τον κορωνοϊό, ψηφιακές πλατφόρμες και
αίθουσες διδασκαλίας, ποιοτική χρήση ελεύθερου χρόνου στο σπίτι, ψηφιακά βιβλιοπωλεία,
διαδικτυακά παιχνίδια, καθώς και λύσεις για πιο αποτελεσματική ηλεκτρονική εργασία.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανερχόταν στα 10 εκατ. δηνάρια (περίπου 163.000 ευρώ), με
μέγιστο ποσό ανά αίτηση 10.000 ευρώ υπολογιζόμενο σε δηνάρια. Το Ταμείο δήλωσε ότι η
πρόσκληση ήταν η πρώτη από τις πρωτοβουλίες τους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Εταίροι της εν λόγω πρωτοβουλίας του FITR ήταν η Πρεσβεία της Ελβετίας στη Βόρεια
Μακεδονία, USAID, UNDP, UNICEF, MASIT (το Εμπορικό Επιμελητήριο για τις Τεχνολογίες
Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Βόρειας Μακεδονίας) και άλλοι εμπειρογνώμονες, με
ρόλο στην αξιολόγηση των προτάσεων.
Βασικό κριτήριο επιλογής ήταν οι προτεινόμενες λύσεις να έχουν τη δυνατότητα να
συνεχίσουν να εφαρμόζονται και υπό κανονικές συνθήκες, μετά την παύση των προληπτικών
μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της
ψηφιοποίησης για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας της Βόρειας Μακεδονίας.
6. Άλλη δημόσια πρόσκληση αφορούσε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε
συνεργασία με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ, το Υπουργείο Εξωτερικών του
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Ισραήλ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Φυσικού Σχεδιασμού της Βόρειας Μακεδονίας,
καθώς και δύο οργανισμούς εταίρους “Kayama Centre for Sustainable Design” από το
Ισραήλ και τον οργανισμό ΜΚΟ-δεξαμενή σκέψης “Macedonia 2025” (sic).
Είκοσι οκτώ (28) προτάσεις έργων από τις 39 συνολικά πήγαν στην τελική φάση επιλογής. Οι
προτάσεις έπρεπε να προσφέρουν λύσεις στο παγκόσμιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής,
με σκοπό τη μείωση των αρνητικών συνεπειών για τη δημόσια υγεία. Η εφαρμογή των
προτεινόμενων λύσεων αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των συνολικών δαπανών για
δημόσιους πόρους, οι οποίες προκαλούνται από τη ρύπανση. Τα έργα αξιολογούνται
σύμφωνα με πέντε κριτήρια: περιβαλλοντικές επιπτώσεις και διαχείριση της κλιματικής
αλλαγής, βαθμός καινοτομίας, ποιότητα της πρότασης έργου, ικανότητα της ομάδας έργου ή
της κοινοπραξίας και δυναμικό της αγοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 3/4 από αυτά τα έργα
προέρχονται από υποψηφίους που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε δημόσιες προσκλήσεις
της FITR, οι οποίοι μιλούν για το ταχέως αυξανόμενο ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη των
εταιρειών και άλλων οργανισμών στις διαδικασίες που εφαρμόζονται.
7. Νέα πρόσκληση από το Ταμείο Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (FITR)
Από την 1η Οκτωβρίου 2020 θα διατεθούν, από το Ταμείο Καινοτομίας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (FITR), 244.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις με τη μορφή κουπονιών καινοτομίας για
τη λήψη υπηρεσιών από Πανεπιστήμια αναφορικά με την έρευνα, πιστοποιητικών και κάθε
είδους επιστημονικής βοήθειας αναφορικά με την καινοτομία και την ανάπτυξη. Τα κουπόνια
μπορούν να καλύψουν έως το 80% των δαπανών, αλλά όχι περισσότερα από 500.000
δηνάρια, εξαιρουμένου του ΦΠΑ. Οι εταιρείες μπορούν να λάβουν κατά μέγιστο δύο κουπόνια
για διαφορετικές υπηρεσίες. Σκοπός της πρόσκλησης είναι να ενθαρρυνθεί η συνεργασία
μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς. Τα κουπόνια θα διανέμονται αμέσως μετά
την υποβολή της αίτησης, με σειρά προτεραιότητας. Η δημόσια πρόσκληση θα διαρκέσει
μέχρι να εξαντληθεί το ποσό των 15 εκατ. δηναρίων. Δικαίωμα αίτησης έχουν οι πολύ μικρές,
μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, ενώσεις ή ιδρύματα, με πλειοψηφική συμμετοχή (50,1%)
φυσικού ή νομικού προσώπου της Βόρειας Μακεδονίας.

Περιφερειακές πρωτοβουλίες
Το Ταμείο για την Καινοτομία και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Βόρειας Μακεδονίας
(FITR), σε συνεργασία με το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας και το Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ, διοργάνωσαν συνάντηση εργασίας (29.4.2020) με θέμα την υλοποίηση
της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός περιφερειακού ταμείου καινοτομίας.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν Υπουργοί από έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων,
μεταξύ των οποίων η τότε Υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας, κα Nina
Angelovska, η Υπουργός Επιστημών του Μαυροβουνίου, κα Sara Damjanovic, κυβερνητικοί
αξιωματούχοι από Αλβανία, Σερβία και Κόσσοβο, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, της Παγκόσμιας Τράπεζας και Διευθυντές και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού
τομέα.
Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκε το μοντέλο λειτουργίας του FITR και τα
αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής σε εθνικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες
σημείωσαν την ανάγκη για αυξημένη περιφερειακή συνεργασία και υποστήριξαν την
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πρωτοβουλία δημιουργίας ενός περιφερειακού ταμείου, που θα είχε ιδιαίτερη σημασία σε
περιόδους κρίσης, όπως στην περίπτωση της πανδημίας του COVID-19.
Κύριος στόχος του έργου είναι η στήριξη νέων και νεοσύστατων επιχειρήσεων, η
παροχή κινήτρων στα νεαρά ταλέντα να παραμείνουν στον τόπο τους, καθώς και η
προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδυτών και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην
περιοχή. Η τότε Υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας τόνισε τη σπουδαιότητα μιας
τέτοιας περιφερειακής συνεργασίας για τη στήριξη των οικονομιών, των επιχειρήσεων και εν
γένει της αγοράς στη δύσκολη τρέχουσα περίοδο, αλλά κυρίως μετά την κρίση, στη φάση
ανάκαμψης των εγχώριων οικονομιών.
Ο Διευθυντής του Ταμείου Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης τόνισε ότι με τη
δημιουργία μιας περιφερειακής αγοράς άνω των 20 εκατομμυρίων, η περιοχή θα είναι πιο
ελκυστική για τους επενδυτές ως μία ενιαία αγορά, σε σχέση με τις δυνατότητες που
προσφέρει η κάθε χώρα ως μεμονωμένη αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία του Ταμείου, οι
εταιρείες που έχουν οικονομική στήριξη παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλή αύξηση της
παραγωγικότητας. Όπως προκύπτει από τη σχετική ανάλυση του Ταμείου, σε δείγμα άνω των
200 πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η μέση αύξηση των κερδών, το 2019, υπερβαίνει
το 70% και το ποσό των κεφαλαίων που καταβάλλονται στον κρατικό προϋπολογισμό
υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται από το κράτος στο Ταμείο κατά 25%.
Όπως ανέφερε η τότε Υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας, οι
επιχειρήσεις αποτελούν την κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάκαμψης, σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο και ως εκ τούτου, η εν λόγω πρωτοβουλία είναι μια ευκαιρία για τον
μετασχηματισμό της επιχειρηματικότητας, τη στενότερη συνεργασία των τοπικών
επιχειρήσεων και τη διασύνδεσή τους με τη διεθνή σκηνή.
Εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών επεσήμαναν ότι η δημιουργία ενός τέτοιου ταμείου
θα ήταν μια πολύ θετική κίνηση λόγω της έλλειψης συγκεκριμένων περιφερειακών
πρωτοβουλιών στον τομέα της καινοτομίας.

Προοπτικές ανάπτυξης
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Ταμείο Καινοτομίας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης της Βόρειας Μακεδονίας (FITR), κατά την περίοδο από 24 Ιουλίου έως 19
Αυγούστου 2020, οι εγχώριες εταιρείες είναι έτοιμες για επενδύσεις σε τεχνολογική ανάπτυξη,
καθώς θεωρούν ότι η επενδυτική επαναδραστηριοποίηση είναι απαραίτητη για την ανάκαμψη
και την περαιτέρω λειτουργία τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 256 εγχώριες εταιρείες, εκ των
οποίων το 57% (145) ήταν πολύ μικρές, το 31% (79) μικρές, το 10% (26) μεσαίες και το 2% (6)
μεγάλες επιχειρήσεις.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του μέσου
χρηματοδοτικής στήριξης της τεχνολογικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του COVID-19, για το οποίο έχει διατεθεί συνολικός προϋπολογισμός 200 εκατ. δηνάρια (3,3
εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα, μέσω του ανωτέρω μέσου, το Ταμείο παρέχει οικονομική υποστήριξη έως
και 70% του συνολικού προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης, αλλά όχι περισσότερο
Γραφείο ΟΕΥ-Σκοπίων

9/17

από 3 εκατ. δηνάρια ανά αιτούντα. Το υπόλοιπο 30% είναι κεφάλαια που παρέχονται από τις
ίδιες τις εταιρείες. Η οικονομική υποστήριξη διαρθρώνεται σύμφωνα με το μέγεθος της
εταιρείας, έως 750.000 χιλιάδες δηνάρια για πολύ μικρές εταιρείες (με έως 10 εργαζόμενους
και ετήσιο εισόδημα, τα τελευταία δύο χρόνια, μικρότερο από 50 χιλ. ευρώ), 1,5 εκατ. δηνάρια
για μικρές εταιρείες (από 10 έως 50 εργαζόμενους και ετήσιο εισόδημα, τα τελευταία δύο
χρόνια, μεγαλύτερο από 50 χιλ. ευρώ και λιγότερο από 2 εκατ. ευρώ) και έως 3 εκατ. δηνάρια
για μεσαίες εταιρείες (από 50 έως 250 εργαζόμενους και ετήσιο εισόδημα, τα τελευταία δύο
χρόνια, μεγαλύτερο από 2 εκατ. ευρώ και λιγότερο από 10 εκατ. ευρώ).
Οι ερωτήσεις του Ταμείου αφορούσαν σε θέματα χρήσης εργαλείων χρηματοδοτικής
στήριξης, εκτιμήσεων επενδυτικού κινδύνου, διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για
χρηματοδότηση, τεχνικής βοήθειας κ.ά.
Εκ των αποτελεσμάτων της έρευνας, συγκρατούνται τα ακόλουθα:
-

Πάνω από 50% των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι κατάλληλος για
επενδύσεις, ενώ μόνο το 13% θεωρεί ότι είναι ακόμη νωρίς για να εισέλθουν σε έναν νέο
κύκλο επενδύσεων.

-

Όσον αφορά το ποσό της χρηματοδοτικής στήριξης, το 40% των εταιρειών θεωρεί ότι το
ποσό επαρκεί για επενδύσεις στη φάση ανάκαμψης, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική
για τις μεσαίες (73%) και μικρές επιχειρήσεις (68%). Το 58% πιστεύει ότι η
χρηματοδότηση είναι επαρκής, ενώ το 29% ότι πρέπει να αυξηθεί.

-

Το 74% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα δεν χρησιμοποιούν κανένα άλλο
είδος κρατικής ενίσχυσης. Από το 26% των εταιρειών που έχουν κάνει χρήση των μέτρων
οικονομικής στήριξης, το 69% χρησιμοποιεί τις επιδοτήσεις κατώτατου μισθού, το 16%
έχει λάβει άτοκα δάνεια, και μόνον το 9% ή 5 εταιρείες είναι δικαιούχοι των κεφαλαίων
FITR.

-

Το 44% πιστεύει ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι σαφής και απλή, ενώ μόνο το
8% αντιμετώπισε ουσιαστικά προβλήματα κατά τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων.

-

Για το 40% των εταιρειών τα κριτήρια αξιολόγησης είναι κατάλληλα, ενώ το 25% πιστεύει
ότι ευνοούνται ορισμένες βιομηχανίες. Το 16% δεν πιστεύει στην αντικειμενικότητα των
κριτηρίων αξιολόγησης και της διαδικασίας επιλογής των εταιρειών.

-

Αναφορικά με προτάσεις για βελτίωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος
για χρηματοδότηση, σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, οι εταιρείες πρότειναν στο FITR να
αναλάβει τη συγκέντρωση των απαραίτητων συνοδευτικών της αίτησης εγγράφων από τις
δημόσιες υπηρεσίες, προς ελάφρυνση της γραφειοκρατικής διαδικασίας για τις εταιρείες.

Σκοπός της έρευνας του Ταμείου ήταν η συλλογή πληροφοριών για τον σχεδιασμό του
δεύτερου κύκλου προσκλήσεων. Το Ταμείο έχει αιτηθεί πρόσθετα κεφάλαια από την
Κυβέρνηση, από τα ήδη παρασχεθέντα 200 εκατ. δηνάρια, καθώς τα περισσότερα εξ αυτών
θα διατεθούν για την υλοποίηση των επενδυτικών προτάσεων του πρώτου κύκλου.
Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου της δημόσιας πρόσκλησης για την
ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και λύσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
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κορωνοϊού COVID-19 του Ταμείου (η οποία ήταν ανοικτή μεταξύ 29 Μαΐου και 3 Ιουλίου
2020), από τις 166 εταιρείες που υπέβαλαν αίτηση για χρηματοδότηση, συνολικά 123
εγχώριες επιχειρήσεις συνέχισαν στην τελική φάση επιλογής, ενώ εξ αυτών τελικά εγκρίθηκαν
87 εταιρείες.
Το ποσό του επενδυτικού κύκλου για την υλοποίηση και των 87 αυτών έργων είναι
περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα κεφάλαια που ζητήθηκαν από το FITR
ανέρχονται σε 1,7 εκατ. ευρώ, και τα κεφάλαια από τη συγχρηματοδότηση είναι 1,3 εκατ.
ευρώ.
Εκ των ανωτέρω 87 εταιρειών, 76% υπέβαλαν αίτηση για πρώτη φορά στο Ταμείο,
15% υπέβαλαν αίτηση για δεύτερη ή πολλοστή φορά χωρίς προηγούμενη στήριξη και μόνο
9% είναι προηγούμενοι δικαιούχοι. Τα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών αναφέρονται στην
εισαγωγή νέων τεχνολογιών που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την
αποτελεσματικότητα, κυρίως σε δύσκολες συνθήκες όπως αυτές της πανδημίας. Τα
περισσότερα από αυτά είναι στον τομέα της υγείας (21%), τις πωλήσεις και το εμπόριο (14%),
την πληροφορική (10%), αλλά και σε κατηγορίες όπως η μηχανολογία, η δημιουργική
βιομηχανία, η φιλοξενία και η κλωστοϋφαντουργία. Σύμφωνα με την ανάλυση, οι
περισσότερες είναι μικρές (52) και πολύ μικρές (29) εταιρείες, καθώς και 6 μεσαίες
επιχειρήσεις. Οι εν λόγω εταιρείες απασχολούν περίπου 1.296 άτομα και αναμένεται να
πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις τους επόμενους 12 μήνες.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθυντή του Ταμείου, κ. Despotovski, ο κατάλογος των
εταιρειών θα μπορούσε να αυξηθεί καθώς, κατόπιν αιτήματος του Ταμείου, η Επιτροπή
Έγκρισης Επενδύσεων έχει ήδη υποβάλει σχόλια στις εταιρείες από την τελική φάση, οι
οποίες δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο και τις οποίες θα έχουν την ευκαιρία να
επανεξετάσουν, προκειμένου να λάβουν τελική απόφαση για χρηματοδότηση.
Περαιτέρω, σημειώνεται η εισαγωγή κριτηρίων για πρόσθετη βαθμολογία εταιρειών με
γυναίκες στη δομή διαχείρισης ή γυναικείας ιδιοκτησίας και εταιρειών που προέρχονται από
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Σύμφωνα με στοιχεία του Ταμείου, το 52% αυτών των
εταιρειών διευθύνονται από γυναίκες και ο αριθμός των εταιρειών που εδρεύουν σε λιγότερο
ανεπτυγμένες περιοχές έχει αυξηθεί. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες προσκλήσεις,
σημειώθηκε αύξηση στα ανατολικά (13%) νοτιοανατολικά (11%), στις περιφέρειες Vardar (8%)
και Polog (3%).
Τέλος, σημειώνεται ότι, προετοιμάζεται ήδη ένας δεύτερος επενδυτικός κύκλος με
τροποποιημένα κριτήρια, βάσει των αποτελεσμάτων της ανωτέρω έρευνας, ενώ παράλληλα
εξετάζονται νέοι κανονισμοί, που μεταξύ άλλων προβλέπουν δυνατότητες χρηματοδότησης
μεγάλων εταιρειών, καθώς και την αύξηση του ποσού της οικονομικής στήριξης έως και 20
εκατ. δηνάρια. Προτείνεται επίσης να αλλάξει το ποσοστό απόδοσης των κεφαλαίων από 15%
σε 7,5%, καθώς και η περίοδος αποπληρωμής από 3 σε 5 έτη.
Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Δείκτη Καινοτομίας για το 2020, η Βόρεια
Μακεδονία κατέλαβε το 2020 την 57η θέση (Global Innovation Index 2020), μεταξύ 130 χωρών,
σημειώνοντας άνοδο κατά δύο θέσεις σε σύγκριση με πέρυσι, ή 27 θέσεις σε σύγκριση με το
2018. Ειδικότερα, η Βόρεια Μακεδονία έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά το
αυξημένο επίπεδο επενδύσεων στην καινοτομία από εγχώριους οργανισμούς, όπου
κατατάσσεται στην 46η θέση, ή έξι θέσεις υψηλότερα από πέρυσι, και ιδιαίτερα σε σύγκριση
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με το 2018 όταν ήταν 71η. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των καινοτομιών, η χώρα διατήρησε
την 63η θέση, όπως και το 2019, δηλαδή 30 θέσεις υψηλότερες από την κατάταξη του 2018.1
Όσον αφορά στις συστάσεις, στην ανωτέρω έκθεση αναφέρεται ότι, η χώρα πρέπει
να επενδύσει περισσότερο στην εκπαίδευση, στοχεύοντας πρωτίστως στη βελτίωση του
εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και να αυξήσει τη συνεργασία μεταξύ του επιχειρηματικού
τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας, η οποία αξιολογείται σε πολύ χαμηλό επίπεδο.
Επιπλέον, η έκθεση επισημαίνει την ανάγκη για μεγαλύτερες επενδύσεις σε ανθρώπινους
πόρους και έρευνα, στην οποία αναμένεται αυξημένη κυβερνητική δέσμευση, για την οποία η
FITR αναπτύσσει ήδη ειδικά μέσα και προγράμματα στήριξης.
Από κυβερνητικής πλευράς, σύμφωνα με την έκθεση που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός
της Βόρειας Μακεδονίας κ. Ζόραν Ζάεφ στην κοινοβουλευτική συνεδρίαση για την εκλογή της
νέας Κυβέρνησης, στις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος για την περίοδο
2020-2024 είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου και σταθερής ανταγωνιστικής οικονομίας.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι, 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 Ανάπτυξης και του Νόμου περί Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης των
Επενδύσεων, με προκαταβολή χρηματοδότησης σε ποσοστό 10% έως 15% της
προβλεπόμενης επένδυσης για καινοτόμα τεχνολογική ανάπτυξη. Η Κυβέρνηση θα αυξήσει
τον όγκο της χρηματοδοτικής στήριξης για τις εγχώριες εταιρείες μέσω του Σχεδίου
Οικονομικής Ανάπτυξης κατά 25% κάθε χρόνο σε σύγκριση με τον προηγούμενο.
Για το σκοπό αυτό, η Κυβέρνηση σχεδιάζει την πλήρη αναδιάρθρωση των
διαδικασιών και του συστήματος υλοποίησης επενδύσεων δημοσίου κεφαλαίου μέσω της
Μονάδας Παρακολούθησης στο Υπουργείο Οικονομικών και της Κεντρικής Μονάδας
Υποστήριξης Δημοσίων Επενδύσεων, σε κυβερνητικό επίπεδο, με στόχο την έγκαιρη, πλήρη
και διαφανή υλοποίηση των δαπανών του προϋπολογισμού και για τη μέτρηση των
αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των οικονομικών πολιτικών στην ανάπτυξη της
οικονομίας. Επιπρόσθετα, για κάθε σημαντική επένδυση κεφαλαίου, η Κυβέρνηση θα
δημιουργήσει μια ειδική ομάδα επενδύσεων ITF (Investment Task Force) από εγχώριους και
ξένους εμπειρογνώμονες.
Σε νομοθετικό επίπεδο, σημειώνεται ο σχεδιασμός ειδικού νόμου για τους
επιχειρηματικούς αγγέλους και τροποποιήσεις του νόμου περί επενδυτικών κεφαλαίων.
Επίσης, προβλέπεται η περαιτέρω ενίσχυση του Ταμείου Καινοτομίας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης, η δημιουργία περιφερειακού επιταχυντή (accelerator) για νεοφυείς επιχειρήσεις, η
συνέχιση της επένδυσης στο επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο που άρχισε να λειτουργεί
τον Μάρτιο του 2019 για να είναι πλήρως λειτουργικό το 2025. Τέλος, όπως δήλωσε ο Π/Θ,
στη διαδικασία επανεκκίνησης της οικονομίας της χώρας, στο πλαίσιο των στρατηγικών
ανάκαμψης, η νέα Κυβέρνηση θα ακολουθήσει πλήρως την πολιτική της πράσινης και
ψηφιακής μετάβασης στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

1

Ο δείκτης συντάσσεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), το Πανεπιστήμιο Κορνέλ των ΗΠΑ (Cornell
University) και τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων INSEAD της Γαλλίας. Ο Δείκτης αξιολογεί τις επιδόσεις των χωρών με βάση 80 επιμέρους
δείκτες, που καλύπτουν από τις επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και τις εφαρμογές διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και
εμπορικών σημάτων, μέχρι τη δημιουργία εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας και τις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας.
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Συμπερασματικά σχόλια
Συναφώς, από τα ως άνω στοιχεία, προκύπτει ότι η Βόρεια Μακεδονία έχει
πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προόδου, γεγονός που οφείλεται στις επενδύσεις σε
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από την Κυβέρνηση και το Ταμείο Καινοτομίας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης τα τελευταία τρία χρόνια.
Εν τούτοις, απαιτείται οργάνωση, συγκεκριμένη και συντονισμένη στρατηγική
ανάπτυξης που να στοχεύει, μεταξύ άλλων, σε:
 Βελτίωση των ικανοτήτων των νεοφυών επιχειρήσεων στις πωλήσεις, την επιχειρηματική
ανάπτυξη και τις στρατηγικές μετάβασης στην αγορά.
 Υποστήριξη και προβολή επιχειρηματικών ιδεών και ταχεία επικύρωση του προϊόντος.
 Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μύηση στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα.
 Διασύνδεση βιομηχανίας, ακαδημαϊκού κόσμου και νεοφυών επιχειρήσεων.
Από πλευράς μας εκτιμούμε ότι υπάρχουν περιθώρια για τη δημιουργία
συνεργειών σε διμερές και περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπ` όψη την πρόθεση
της Ελλάδας να δημιουργήσει ένα ψηφιακό και τεχνολογικό hub καινοτομίας στη
Θεσσαλονίκη, αλλά και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ψηφιακού μετασχηματισμού
(Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027») .
Η Θεσσαλονίκη χωρίς να είναι ούτε μικρή ούτε μεγάλη πόλη, έχει τεράστιο δυναμικό
και κομβική θέση στα Βαλκάνια. Αποτελεί σημείο σύνδεσης της Ελλάδας με τις χώρες των
Βαλκανίων, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει στην προσέλκυση ανθρώπινου
δυναμικού από τις γύρω χώρες. Παρέχει ένα δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών και καινοτόμων
επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με ένα υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό και ερευνητικό
περιβάλλον, με ποιοτικό εργατικό δυναμικό που μπορεί να λειτουργήσει, λόγω γεωγραφικής
θέσης, ως πύλη προς τη Ν.Α. Ευρώπη. Διαθέτει τρία πανεπιστήμια εντός της πόλης, αλλά και
το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε
κοντινή απόσταση, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Παράλληλα, καταλυτικό ρόλο παίζουν οι μεγάλες οικονομικές δυνατότητες της
Θεσσαλονίκης, αλλά και οι νέες προοπτικές με την υλοποίηση μεγάλων projects, όπως η
αξιοποίηση του λιμανιού αλλά και η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου, που θα
καταστήσουν τη Βόρεια Ελλάδα ισχυρό κόμβο στα Βαλκάνια.
Ως εκ τούτου, υπάρχουν δυνατότητες δημιουργίας ενός κομβικού δικτύου
(«ομπρέλας») δράσεων μεταξύ υπηρεσιών και φορέων έρευνας αφενός και
επιχειρήσεων αφετέρου, με απώτερο στόχο τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός
ευρωπαϊκού ψηφιακού και τεχνολογικού κόμβου καινοτομίας, εστιασμένου στις
μελλοντικές ανάγκες και προτεραιότητες καινοτομίας της ευρύτερης περιοχής, με
πολλαπλά οφέλη τόσο για την οικονομία των χωρών της περιοχής όσο και για το
οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
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Σε ευρύτερη κλίμακα, η δημιουργία περιφερειακού κόμβου καινοτομίας και
νεοφυούς επιχειρηματικότητας (hub) στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη,
συμπληρωματικά σε υπάρχουσες πρωτοβουλίες, θα προσέφερε τη δυνατότητα «φυσικού
χώρου» διασύνδεσης της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας και πρωτοβουλίας με
πανεπιστημιακά ιδρύματα και startups και κυρίως διασύνδεσης υφιστάμενων δομών του
χώρου με την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.
Προς αυτή την κατεύθυνση, η δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου θα
ενθαρρύνει τις καινοτόμες πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων, προωθώντας την καινοτόμο
επιχειρηματικότητα στο εξωτερικό και υποστηρίζοντας τη δικτύωση των νεοφυών
επιχειρήσεων με μέντορες και επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων, «ανιχνευτές»
τεχνολογίας, business angels και στρατηγικούς επενδυτές μεγάλων εταιρειών, επιχειρηματίες
κ.λ.π. Παράλληλα, η περιφερειακά συντονισμένη ανάπτυξη του τομέα υπαγορεύει τη
δημιουργία μόνιμης θεσμικής δομής, η έδρα της οποίας θα μπορούσε να είναι στη
Θεσσαλονίκη, λόγω ακριβώς της γεωπολιτικής της θέσης.
Επιπλέον, οι συνέργειες με τη γειτονική χώρα θα μπορούσαν να προκύψουν με την
αξιοποίηση εκατέρωθεν συγκριτικών πλεονεκτημάτων, για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων
για πραγματικά προβλήματα, όπως: το πώς θα αντιμετωπίσει μια περιοχή τις πλημμύρες, πώς
μπορούν να αξιοποιηθούν τα “big data” στην αγροτική παραγωγή, τι εργαλεία παρέχει στο
λιανεμπόριο η τεχνητή νοημοσύνη, ποια τεχνολογικά εργαλεία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη
του ιατρικού τουρισμού, έως και πώς θα αντιμετωπισθούν ζητήματα κυβερνοασφάλειας και
διαφάνειας διαδικασιών κ.λπ. Άλλοι τομείς οι οποίοι ενδιαφέρουν την Ελλάδα, και στους
οποίους θα μπορούσαν να αναπτυχτούν συνέργιες, αφορούν στις καινοτόμες έξυπνες
τεχνολογίες για τις πόλεις και για τη βιομηχανία μέσω ΙοΤ (Internet of Things), αλλά και
εφαρμογές για τον αγρο-διατορφικό τομέα, τον τουρισμό, τις μεταφορές και το περιβάλλον.
Τέλος, η Ελλάδα θα μπορούσε να διαθέσει την τεχνογνωσία και το αξιόλογο
στελεχιακό δυναμικό σε τομείς όπως, μεταξύ άλλων, συμβουλευτικές, τεχνολογικές,
χρηματοοικονομικές, φορολογικές και ελεγκτικές υπηρεσίες και στη διαχείριση εταιρικού
κινδύνου και να συμβάλει στη δημιουργία startups εταιρειών, σε συνεργασία με
πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα για λογαριασμό κρατών, πόλεων και εταιρειών.
Από πλευράς μας, το Γραφείο ΟΕΥ – Σκοπίων θα μπορούσε να συμβάλει στη
διασύνδεση των φορέων μεταξύ Ελλάδος και Βόρειας Μακεδονίας, με τη δημιουργία
στοχευμένων επαφών και δράσεων για την κατ’ αρχήν γνωριμία, καθώς και τη δρομολόγηση
των επόμενων βημάτων κοινής εργασίας με σκοπό τη δημιουργία ενός περιφερειακού
οικοσυστήματος καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
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Παράρτημα
Οι βασικοί φορείς του οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας της Βόρειας
Μακεδονίας είναι:
ΕΝΩΣΗ ΝΕΟΦΥΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αποτελείται από ειδικούς του χώρου, επενδυτές,
επιταχυντές και άλλους οργανισμούς, με κοινούς
στόχους την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της
καινοτομίας και τη ψηφιακή διασύνδεση του
οικοσυστήματος της χώρας.
https://startupmacedonia.mk/

SEAVUS Education &
Development Center (SEDC)

Ιδιωτικός φορέας που ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2010
ως μέρος του ομίλου Seavus και εξειδικευμένο
εκπαιδευτικό κέντρο για την εκπαίδευση προσωπικού
στους τομείς του προγραμματισμού, του σχεδιασμού,
των δικτύων υπολογιστών και των δοκιμών λογισμικού.
Από το 2018, η «SEDC» είναι η μεγαλύτερη Ακαδημία
τεχνολογίας και σχεδιασμού στη Βόρεια Μακεδονία, με
περισσότερους από 250 φοιτητές ετησίως.
Το 2019 δημιουργήθηκε ο επιταχυντής επιχειρήσεων
τεχνολογίας που παρέχει υπηρεσίες σε νεοφυείς
επιχειρήσεις
και
επαγγελματίες
Τεχνολογίας
Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με την
υποστήριξη του Ταμείου Καινοτομίας και Ανάπτυξης
(Innovation and Development Fund).
https://www.sedc.mk/about-us/

BUSINESS ACCELERATOR
UKIM

Επιχειρηματικός επιταχυντής που δημιουργήθηκε για
τον εντοπισμό και την υποστήριξη της ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας
των
πλέον
υποσχόμενων
επιχειρηματιών τεχνολογίας.
https://accelerator.ukim.mk/

X FACTOR ACCELERATOR

Επιταχυντής στην πόλη Veles, με βασικό αντικείμενο την
υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων γειτονικών
πόλεων ώστε να μετεξελιχθούν (scale up).
http://xfacc.mk/

PUBLIC ROOM

Πρόκειται για εστιατόριο και συγχρόνως χώρο
συνεργασίας
για
επιχειρηματίες,
σχεδιαστές,
ελεύθερους επαγγελματίες και νεοφυείς επιχειρήσεις.
http://publicroom.org/

COFFICE

Κοινόχρηστος χώρος γραφείων για επιχειρηματίες στα
Σκόπια.
http://coffice.com.mk/
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FUNKY CO-WORKING

Κοινότητα νεοφυών επιχειρήσεων και ελεύθερων
επαγγελματιών, με στόχο τη δικτύωσή τους (meet-ups to
network).
https://www.facebook.com/FunkyCoworking/

#MKstartups SPACE

Το 1ο κέντρο επιχειρηματικής κοινότητας στα Σκόπια.
Χώρος συνάντησης νεοφυών επιχειρήσεων και
πρωτοπόρων καινοτομίας.
https://www.facebook.com/mkstartupsspace/

CEED HUB SKOPJE

Κόμβος όπου οι νεοφυείς επιχειρήσεις και
επιχειρηματίες μπορούν να αναπτυχθούν με την
υποστήριξη επενδυτών της Βόρειας Μακεδονίας.
https://ceedhub.mk/

SEEUTechPark

Τεχνολογικό πάρκο στην πανεπιστημιούπολη του South
East European University στην πόλη Τέτοβο της Βόρειας
Μακεδονίας. Δημιουργήθηκε το 2013 με στόχο την
κινητοποίηση ίδρυσης νεοφυών εταιρειών, την
ενθάρρυνση συνεργειών μεταξύ των εταιρειών και
ανάπτυξης των υφιστάμενων ΜΜΕπιχειρήσεων (με την
προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης).
https://techpark.seeu.edu.mk/

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
FUND FOR INNOVATIONS AND
TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Το Ταμείο Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(http://www.fitr.mk) ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, με
στόχο
την
ενθάρρυνση
της
νεοφυούς
επιχειρηματικότητας,
των πολύ μικρών και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MSMEs), μέσω της
χρηματοδότησης καινοτόμων έργων.
Σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας
διορίζει τα μέλη των διοικητικών οργάνων και τον
Διευθυντή. Η Επιτροπή για την έγκριση των
επενδύσεων περιλαμβάνει μέλη που εκλέγονται και
διορίζονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της
Βόρειας Μακεδονίας.

South Central Ventures (SCV)

Η SCV κατανέμει 1,5 εκατ. ευρώ για επενδύσεις
εκκίνησης νεοφυών επιχειρήσεων (seed investments)
και έως και 3 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία που
αναπτύσσεται και παρουσιάζει δυναμική διείσδυσης
στη διεθνή αγορά.
https://sc-ventures.com/
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CEED BA CLUB
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«Κοινότητα» Επιχειρηματικών Αγγέλων που αποτελείται
από 16 επιχειρηματίες της Βορείου Μακεδονίας οι
οποίοι επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες ή
υφιστάμενες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν δυναμική
ανάπτυξης.
http://ceed-macedonia.org/ceed-macedonia-businessangels-club/
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