ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΑΡΥΩΝ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΝΟΜΟΤ

Υποςπγείο Πολιηιζμού και Τοςπιζμού

ΘΕΜΑ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΝΟΜΟΤ:
Ενίζσςζη και ανάπηςξη ηηρ κινημαηογπαθικήρ ηέσνηρ

α) Το ζήτημα το οποίο πρόκειται να ρυθμιστεί:
Θέζπιζη νέος θεζμικού πλαιζίος κινημαηογπαθικήρ πολιηικήρ

β) Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα
Ο Νφκνο 1579/1986, γλσζηφο θαη σο «λφκνο ηεο Μειίλαο»
πξνζέθεξε

εμαηξεηηθά

ζεκαληηθή

ππεξεζία

ζηελ

θηλεκαηνγξαθηθή

θνηλφηεηα, αθνινπζψληαο ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο επνρήο. Δίθνζη
ηέζζεξα

ρξφληα

κεηά

φκσο,

είλαη

επηηαθηηθή

ε

αλάγθε

ζπλνιηθήο

επαλεμέηαζεο ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ηδίσο γηα ηνπο εμήο
ιφγνπο:
Σα

ηειεπηαία

ρξφληα,

ιφγσ

ηεο

άλζηζεο

ησλ

ςεθηαθψλ

ηερλνινγηψλ, ζεκεηψζεθε ξηδηθή αιιαγή φιεο ηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο.
Σν θφζηνο πνπ αθνξνχζε ηηο αλειαζηηθέο δαπάλεο παξαγσγήο κεηψζεθε
θαη θαηά ζπλέπεηα νη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο απμήζεθαλ. Όκσο, ε
έιιεηςε πφξσλ θαη νη ζεζκηθέο αγθπιψζεηο εκπνδίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ
δπλαηνηήησλ θαη ησλ δπλάκεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ κέζα
ζην λέν ζθεληθφ πνπ δηακνξθψζεθε.
Παξάιιεια, κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο πνιιαπιαζηάζηεθαλ νη
ηξφπνη ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ ( internet,
IPTV, streaming media, θηλεηή ηειεθσλία), ελψ ε άλζεζε ησλ πνιχθηλεκαηνγξάθσλ θαη ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ δηαλνκήο έθεξε ζεκαληηθέο
αλαηξνπέο πνπ δηακνξθψλνπλ κηα πνιχ δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα γηα
ηελ ειιεληθή θηλεκαηνγξαθία.
Αθφκα,
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δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε ελαξκφληζεο θαη ζπκκεηνρήο ηεο ειιεληθήο

θηλεκαηνγξαθίαο ζηα λέα επξσπατθά δεδνκέλα. Η Διιάδα είλαη κέινο ηνπ
Δπξσπατθνχ
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Δλίζρπζεο

Δπξσπατθψλ

πκπαξαγσγψλ

θαη

ζπκκεηέρεη ζην Media Programme. Πξφθεηηαη γηα νξγαληζκνχο πνπ
εληζρχνπλ ηηο επξσπατθέο ζπκπαξαγσγέο θαη ηελ εμσζηξέθεηα ζε επξείεο
γεσγξαθηθέο

πεξηνρέο.

Η

αμηνπνίεζε

πξνυπνζέηεη ηην ύπαπξη και ηην
επισειπήζευν

απηψλ

ησλ

δπλαηνηήησλ

ανάπηςξη μικπών και μεζαίυν

οπηικοακοςζηικήρ παπαγυγήρ με ηην ηεσνογνυζία,

ηην εξυζηπέθεια και ηην κεθαλαιακή και επισειπηζιακή επάπκεια
να ανηαποκπιθούν ζηιρ απαιηήζειρ ηυν οπγανιζμών αςηών.
ε φ,ηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ κέζα απφ ηνπο νπνίνπο
γηλφηαλ ε άζθεζε θηλεκαηνγξαθηθήο πνιηηηθήο, ην πλεχκα ζπιινγηθήο
ζπλ-δηαρείξηζεο πνπ είρε θαιιηεξγεζεί ιφγσ ηεο ηζρχνπζαο δνκήο ησλ
θνξέσλ θηλεκαηνγξαθηθήο πνιηηηθήο νδήγεζε ζε ζπζηεκηθή απνηπρία.
Δμάιινπ, πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ρξφληα πξνβιήκαηα ηνπ
ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε εγγελείο αδπλακίεο
θαη ειιείςεηο, είηε κε ηελ πιεκκειή εθαξκνγή ηνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ
ην φηη δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κέηξα πνπ ζα ήηαλ ηδηαίηεξα
επεξγεηηθά γηα ηελ θηλεκαηνγξαθία, φπσο ε επηζηξνθή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ
ζηνπο παξαγσγνχο θαη ε δηάζεζε ηνπ 1,5% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ
ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ γηα ηελ θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή.

γ) Οι στόχοι της νομοθετικής πρωτοβουλίας
Με ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην επηρεηξείηαη κηα ζπλνιηθή παξέκβαζε πνπ
ζα αληηκεησπίδεη φια ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ κέζα απφ ην
πξίζκα ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Βαζηθνί ζηφρνη είλαη:
- ε ελίζρπζε ησλ λέσλ δεκηνπξγψλ
- ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο
- ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή
- ε πξνζέιθπζε μέλσλ παξαγσγψλ θαη ζπκπαξαγσγψλ
- ε αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο κέζα απφ ηελ εμαγσγηκφηεηα ηεο ειιεληθήο
παξαγσγήο.

- ε δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ θξαηηθψλ
θνξέσλ πινπνίεζεο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο πνιηηηθήο (ΔΚΚ, Φεζηηβάι
Κηλ/θνπ Θεο/λίθεο)

δ) Οι στρατηγικές επιλογές για την επίτευξη των στόχων της νομοθετικής
πρωτοβουλίας
Κεληξηθή ζηξαηεγηθή επηινγή είλαη ε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ
γηα ηε ιεηηνπξγηθή θαη νηθνλνκηθή αλαβάζκηζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ
εηαηξεηψλ παξαγσγήο. Δίλαη ε ελδεδεηγκέλε ινγηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο
εγρψξηαο παξαγσγήο αιιά θαη ηε δεκηνπξγία ελφο πιέγκαηνο παξνρήο
ππεξεζηψλ κε ηελ απαξαίηεηε πνηφηεηα θαη ην θαηάιιειν εχξνο θαη
εμεηδίθεπζε γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη ηελ εμππεξέηεζε μέλσλ παξαγσγψλ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη ε
δεκηνπξγία πνιιαπιψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο κέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο
ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ηε ζηήξημε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζηελ
θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ πιαηζίνπ ηεο θξαηηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ μεπεξλψληαο ηε
ζεκεξηλή γξαθεηνθξαηία.
Βαζηθά κέζα γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ είλαη ε ζςνολική
αναμόπθυζη ηος πλαιζίος ενιζσύζευν από ηον ειδικό θόπο, η
αναμόπθυζη ηος πλαιζίος για ηην εθαπμογή ηος 1.5% και η
αναδιάπθπυζη ηυν δημοζίυν οπγανιζμών μέζα από ηοςρ οποίοςρ
σπημαηοδοηούνηαι
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(Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο).
Οη επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο επηινγέο θαζνξίδνληαη αθνινχζσο:
- ε απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ελίζρπζεο ησλ εηαηξεηψλ παξαγσγήο απφ
ηα έζνδα ηνπ εηδηθνχ θφξνπ. Δίλαη αμηνζεκείσην, φηη ζηελ πξάμε θαη
ζπζηεκαηηθά, νη εηαηξείεο παξαγσγήο δελ εηζέπξαηηαλ πνηέ απηά ηα
ρξήκαηα,

ηα

νπνία

ζχκθσλα

κε

ηε

λνκνζεζία

δηθαηνχληαλ,

ιφγσ

γξαθεηνθξαηηθψλ αλαρσκάησλ.
- Η ζπλνιηθή αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ εληζρχζεσλ απφ ηα έζνδα ηνπ
εηδηθνχ θφξνπ. Αληηθαζίζηαηαη ην ηζρχνλ πιαίζην κε έλα λέν αληηθεηκεληθφ,

απηφκαην ζχζηεκα απφδνζεο ησλ εληζρχζεσλ. Έγηλαλ νη εμήο ζηξαηεγηθέο
επηινγέο:
α) ςτηλόηεπη ενίζσςζη για ηιρ ηαινίερ πος ππαγμαηοποιούν μέσπι
50.000 ειζιηήπια,
β) εθαξκνγή αληίζηξνθεο θιίκαθαο,
γ) ζχλδεζε ηεο

παξαγσγήο κε ηελ αίζνπζα κέζα απφ ην κεραληζκφ

επηζηξνθήο θφξνπ. Αθφκα, ε δέζκεπζε πνζνζηνχ 1.5% επί ησλ εζφδσλ
απφ

ηελ

θχξηα

δξαζηεξηφηεηα

ησλ

ηειενπηηθψλ

ζηαζκψλ

εζληθήο

εκβειείαο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο κε θξηηήξηα
πνπ ελαπφθεηληαη ζηελ επηινγή ησλ ηδίσλ ησλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ ζα
έρεη πνιιαπιέο επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο: α) ηελ αχμεζε ηεο ηδησηηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο

πνπ
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θαηεπζπλζεί

πξνο

ηελ
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παξαγσγή β) ηελ πνιπθσλία ζηε ρξεκαηνδφηεζε.
Δπηπιένλ, ε ζπλνιηθή αλακφξθσζε ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ κέζα
απφ ηνπο νπνίνπο δηνρεηεχεηαη ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηνλ
θηλεκαηνγξάθν, ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο
παξαγσγήο. Ενδεικηικά αναθέπεηαι η αύξηζη ηος ποζού από ηα
έζοδα ηος ειδικού θόπος πος θα καηεςθύνεηαι ππορ ηο Ελληνικό
Κένηπο Κινημαηογπάθος. Επίζηρ η ζςζηήνονηαι ηα Hellenic Film
Commission και Thessaloniki Film Commission,
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ανηιζηαθμιζηικών οθελών με ζκοπό ηην πποζέλκςζη ηυν ξένυν
παπαγυγών.
Σν πιαίζην απηφ ζα ιεηηνπξγήζεη νξηδφληηα, ζπλδπαζηηθά θαη
πνιιαπιαζηαζηηθά
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ε) Τα διαθέσιμα θεσμικά, οργανωτικά, υλικά ή δημοσιονομικά μέσα
Σα δηαζέζηκα ζεζκηθά κέζα είλαη νη επνπηεπφκελνη νξγαληζκνί απφ
ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη, ην
Διιεληθφ Κέληξνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, ην Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ

Θεζζαινλίθεο, ην Δζληθφ Οπηηθναθνπζηηθφ Αξρείν, ε ΔΡΣ ΑΔ., ν ΔΟΣ θαζψο
θαη ε Γηεχζπλζε Κηλεκαηνγξάθνπ θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ. Γελ
ηδξχνληαη λένη νξγαληζκνί, αληίζεηα θαηαξγνχληαη άιια επηκέξνπο φξγαλα
άζθεζεο

θηλεκαηνγξαθηθήο

πνιηηηθήο,

φπσο

ην

ζπκβνχιην

θηλεκαηνγξαθίαο θαη ν εηδηθφο ζχκβνπινο θηλεκαηνγξαθίαο.
ε φ,ηη αθνξά ηα νξγαλσηηθά κέζα νξγαλσηηθά, πξνηείλνληαη
αιιαγέο ζηνπο νξγαληζκνχο κε άμνλεο:
Α)Σε δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνπηζηία, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ
δεκνζίνπ ρξήκαηνο θαη ηελ ηαθηηθή ινγνδνζία ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ
νξγαληζκψλ
Β)Σε κεγαιχηεξε επειημία ησλ νξγαληζκψλ: ιηγφηεξα φξγαλα δηνίθεζεο,
πεξηζζφηεξν ζπλεθηηθά, απινχζηεπζε θαη επηηάρπλζε δηαδηθαζηψλ, ζαθήο
εζσηεξηθή θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ
Γ)Σελ νξζνινγηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο. Ξεθάζαξνο ν
ξφινο θάζε νξγάλνπ: ειεγθηηθφο γηα ην Γ.., εηζεγεηηθφο-εθηειεζηηθφο γηα
ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή.
Γ)Σνλ πεξηνξηζκφ ησλ θαηλνκέλσλ «παξαγνληηζκνχ» θαη δηαζπνξάο ηεο
επζχλεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ
ε φ,ηη αθνξά ηα δεκνζηνλνκηθά κέζα, απηά ζπλίζηαληαη ζηνλ εηδηθφ
θφξν επί ησλ εηζηηεξίσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ ηειενπηηθψλ
ζηαζκψλ θαη ησλ παξφρσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. Σα κέηξα απηά
εληάζζνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη κε ηα
θνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηελ παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο, ηα νπνία
ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην θνξνινγηθφ λνκνζρέδην.

ζ) Ιεράρχηση των στρατηγικών επιλογών βάσει των διαθέσιμων μέσων για
την επίτευξη των στόχων:
1. Δμπγίαλζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
2. Δπηζηξνθή θφξνπ ζηνπο παξαγσγνχο
3. Φνξνινγηθά θίλεηξα (αλαπφζπαζηνο παξάγνληαο ηεο λέαο νηθνλνκίαο
ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ)
4. πκκεηνρή ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσλίαο
ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία

ε θάζε πεξίπησζε επηζεκαίλεηαη φηη ηα επηκέξνπο κέηξα δεκηνπξγνχλ έλα
ζπλνιηθφ πιέγκα γηα ηελ νκαιή εμέιημε απφ ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζε κία
ζηαζεξή θηλεκαηνγξαθηθή «βηνηερλία».

