Αθήνα, 9.12.2010

Ειςήγηςη
Υπουργοφ Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ & Ανταγωνιςτικότητασ
ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο για το νζο Επενδυτικό Νόμο

Κφριε Πρόεδρε τθσ Κυβζρνθςθσ,
Κυρίεσ και Κφριοι Συνάδελφοι,
Ζχω ςιμερα τθν τιμι να ςασ παρουςιάςω μία από τισ πιο
ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ του Υπουργείου Περιφερειακισ
Ανάπτυξθσ

και

Ανταγωνιςτικότθτασ

ςτο

πλαίςιο

τθσ

ςυςτθματικισ μασ προςπάκειασ για τθν επανεκκίνθςθ τθσ
οικονομίασ: το νζο Επενδυτικό Νόμο.
Ζναν νόμο-τομι, που δεν αποτελεί ςε καμία περίπτωςθ ζναν
ακόμθ μθχανιςμό ευκαιριακϊν επιδοτιςεων, όπωσ αυτοφσ
που είδαμε να εφαρμόηονται ςτθ χϊρα μασ τισ τελευταίεσ
δεκαετίεσ. Μια νομοκετικι πρωτοβουλία που ενςωματϊνει τισ
αρχζσ, τισ αξίεσ, το ικοσ και το ςχζδιο, με το οποίο οφείλουμε
να πορευτοφμε από εδϊ και πζρα προκειμζνου να
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απαντιςουμε ςτθν κρίςθ, και να βάλουμε τισ βάςεισ για μια
διαφορετικι Ελλάδα. Μια Ελλάδα που κα βαςίηεται ςε ζνα νζο
οικονομικό και κοινωνικό πρότυπο. Ζνα πρότυπο παραγωγικό,
δυναμικό, εξωςτρεφζσ και ανταγωνιςτικό.
Είναι ανάγκθ ςιμερα να τραβιξουμε μια κόκκινθ διαχωριςτικι
γραμμι με το παρελκόν. Μζχρι ςιμερα κινοφμαςταν ςε μια
εντελϊσ διαφορετικι κατεφκυνςθ. Όπωσ αποδείχκθκε, θ
«αναπτυξιακι» μασ πολιτικι ςτόχευε λιγότερο ςτθν βιϊςιμθ
ανάπτυξθ και περιςςότερο ςτθν εφκολθ και βολικι λογικι τθσ
απορρόφθςθσ πόρων χωρίσ ςχζδιο και ςτόχευςθ. Αντί να
ςτθρίηουμε

υγιι

επιχειρθματικά

ςχζδια

με

ςοβαρζσ

προοπτικζσ οικονομικισ απόδοςθσ, πριμοδοτοφςαμε κατά
περιόδουσ διάφορουσ «θμετζρουσ» επιδοτϊντασ πολυτελι
αυτοκίνθτα και βίλεσ.
Δεν ζχει νόθμα να πω περιςςότερα. Τα «κουφάρια» τθσ
Θράκθσ, μιασ περιφζρειασ που ζτυχε ιδιαίτερου κακεςτϊτοσ
ενιςχφςεων, μιλοφν από μόνα τουσ. Οι μονάδεσ που
επιδοτικθκαν και ςυνεχίηουν να παράγουν είναι ελάχιςτεσ.
Κατορκϊςαμε να ςπαταλιςουμε πολφτιμουσ πόρουσ με λίγα
κετικά αποτελζςματα.
Πορευτικαμε με καλζσ προκζςεισ, αλλά χωρίσ ςτρατθγικι. Η
λογικι των επιχορθγιςεων ζφερε ςτο προςκινιο τθν Ελλάδα
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τθσ ιςςονοσ προςπάκειασ, τθσ εςωςτρζφειασ και του
παραςιτιςμοφ. Δθμιουργικθκε ζνα ακόμθ πεδίο ςυναλλαγισ,
εξαιτίασ

τθσ

αδιαφάνειασ

των

κανόνων

και

των

γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν.
Το μζγεκοσ τθσ αποτυχίασ των μζχρι ςιμερα αναπτυξιακϊν
πολιτικϊν αποτυπϊνεται ςε πολλζσ ςχετικζσ μελζτεσ. Είναι
χαρακτθριςτικό πωσ το ειδικό βάροσ των κλάδων χαμθλισ
τεχνολογίασ αυξικθκε ςτθν Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια, ςε
αντίκεςθ με ό,τι ςυνζβθ ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ ευρωπαϊκισ
περιφζρειασ. Επιπλζον, αυξικθκαν αντί να μειωκοφν οι
περιφερειακζσ ανιςότθτεσ.
Στα 30 χρόνια λειτουργίασ των Αναπτυξιακϊν Νόμων το ειδικό
βάροσ τθσ Αττικισ ςτθν εκνικι οικονομία αυξικθκε δραματικά,
ενϊ επιδεινϊκθκε θ κζςθ των πλζον αδφναμων περιφερειϊν
τθσ χϊρασ.
Σασ αναφζρω μόνο πωσ θ Αττικι ζφταςε πλζον να παράγει το
50% του ΑΕΠ, ενϊ μαηί με τουσ γφρω νομοφσ –δθλαδι Βοιωτία
και Κορινκία- και τθ Θεςςαλονίκθ παράγουν πάνω από το 60%
του ελλθνικοφ ΑΕΠ. Αντίκετα, θ ςυμμετοχι τθσ Ανατολικισ
Μακεδονίασ και τθσ Θράκθσ μειϊκθκε τα τελευταία 30 χρόνια
από το 7% ςτο 4,5%, τθσ Πελοποννιςου από το 5% ςε λιγότερο
από 3% και οφτω κακεξισ. Και όλα αυτά βζβαια μζςα ςε ζνα
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εκνικό και ευρωπαϊκό πλαίςιο που ζκετε ωσ προτεραιότθτα
τθν περιφερειακι ςφγκλιςθ.

Είναι λοιπόν ςαφζσ ότι οι πολιτικζσ που εφαρμόςτθκαν
απζτυχαν τόςο ςτθν αναπτυξιακι όςο και ςτθν περιφερειακι
τουσ διάςταςθ. Και αυτό κακιςτά τθν προςπάκειά μασ για τθν
επανεκκίνθςθ τθσ οικονομίασ ακόμθ πιο επιτακτικι και
αναγκαία.
Γιατί πρζπει επιτζλουσ να βγάλουμε μπροςτά τθν Ελλάδα που
παράγει και δθμιουργεί. Τουσ ανκρϊπουσ που δθμιουργοφν
πλοφτο, ζχουν ιδζεσ, εκμεταλλεφονται δυναμικά τα ςυγκριτικά
μασ πλεονεκτιματα και κατακτοφν με γοργά βιματα το
μζλλον. Τουσ ανκρϊπουσ ςτουσ οποίουσ οφείλουμε να
βαςιςτοφμε για να βγοφμε από το φαφλο κφκλο τθσ φφεςθσ
και τθσ κρίςθσ.
Αυτι είναι θ ςτόχευςθ και θ φιλοδοξία τθσ νζασ αναπτυξιακισ
μασ ςτρατθγικισ, ςτο επίκεντρο τθσ οποίασ βρίςκεται ο νζοσ
Επενδυτικόσ Νόμοσ. Υλοποιοφμε ιδθ ζνα ςχζδιο που απαντά
ςτο ςιμερα, αλλά λαμβάνει υπόψθ του και τθν επόμενθ μζρα.
Μόλισ χκεσ παρουςιάςαμε, παρουςία του Πρωκυπουργοφ, τθ
νζα εκνικι μασ ςτρατθγικι για τθν εξωςτρζφεια και τισ
εξαγωγζσ. Πρόκειται για μια ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ που
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περιλαμβάνει από τθ δθμιουργία ενόσ εκνικοφ brand και τθν
αναδιοργάνωςθ των εμπλεκόμενων φορζων μζχρι τθν παροχι
ρευςτότθτασ ςτισ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ μζςω του ΕΣΠΑ και
του ΕΤΕΑΝ. 100 εκατομμφρια ευρϊ κα διατεκοφν ωσ ενίςχυςθ
για τουσ εξαγωγείσ μζςα ςτο 2011.
Με

το

Εκνικό

Ταμείο

για

τθν

Ανάπτυξθ

και

τθν

Επιχειρθματικότθτα που ςασ παρουςιάςαμε πριν από 2
περίπου εβδομάδεσ, κα διοχετευτοφν ςτθν αγορά τουλάχιςτον
2,5 δισ € μζςα ςτθν επόμενθ διετία.
Ταυτόχρονα, ζχουμε ιδθ ξεκινιςει μία προςπάκεια ςε
ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων, ζτςι
ϊςτε πολφ ςφντομα να διαςφαλίςουμε πόρουσ για τθ
χρθματοδότθςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων.
Επιπλζον, διπλαςιάηουμε τουσ ρυκμοφσ απορρόφθςθσ του
ΕΣΠΑ, απλοποιϊντασ δραςτικά το ςφςτθμα διαχείριςθσ και
προςαρμόηοντασ το Πρόγραμμα ςτισ ςθμερινζσ ανάγκεσ τθσ
χϊρασ. Στόχοσ μασ να πετφχουμε μζςα ςτο 2011 απορρόφθςθ
δαπανϊν τουλάχιςτον 5,2 δισ €.
Ζχουμε λοιπόν, αγαπθτοί ςυνάδελφοι, μια υγιι και ρεαλιςτικι
βάςθ

ρευςτότθτασ,

πάνω

ςτθν

οποία

μποροφμε

να

υλοποιιςουμε βιϊςιμεσ πολιτικζσ για τθν αγορά και τθν
οικονομία μασ. Αν κάτι διαφοροποιεί αιςκθτά τθ χϊρα μασ
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από τισ αντίςτοιχεσ που βρζκθκαν ςε παρόμοια κατάςταςθ με
εμάσ, είναι ότι ζχουμε ςτα χζρια μασ διςεκατομμφρια
κοινοτικϊν

πόρων.

Ζχουμε

εγκλωβιςμζνο

ανκρϊπινο

δυναμικό, που χρειάηεται κίνθτρα και κατάρτιςθ. Ζχουμε
εξωςτρεφείσ επιχειριςεισ που ζχουν δοκιμαςτεί ςτα δφςκολα.
Ζχουμε τα εργαλεία και τουσ πόρουσ να απεγκλωβιςτοφμε από
τισ εμμονζσ περί πτϊχευςθσ και αναδιάρκρωςθσ που δεν
οδθγοφν τθν ψυχολογία των πολιτϊν και των αγορϊν
πουκενά. Για αυτό το επαναλαμβάνω: κάνουμε ανάπτυξθ ςτθν
πράξθ, με ςυμμαχίεσ, με ςτόχουσ και ζχοντασ εξαςφαλίςει
ςυνκικεσ ρευςτότθτασ
Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο πρωτοβουλιϊν ερχόμαςτε ςιμερα
να κατακζςουμε το νζο Επενδυτικό Νόμο, ο οποίοσ εκφράηει
τθν πολιτικι μασ βοφλθςθ να ςτθρίξουμε τθν αναπτυξιακι
επανεκκίνθςθ τθσ χϊρασ ςτισ επενδφςεισ.
Με το νζο Επενδυτικό Νόμο αφινουμε πίςω τθν ξεπεραςμζνθ
πολιτικι των επιχορθγιςεων και εςτιάηουμε ςτθν ενίςχυςθ
βιϊςιμων

επενδυτικϊν

ςχεδίων

υψθλισ

οικονομικισ

απόδοςθσ με φοροαπαλλαγζσ και ευνοϊκά δάνεια, ενϊ οι
ενιςχφςεισ

κεφαλαίου

περιορίηονται

παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ.
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ςε

επιλεγμζνεσ

Σασ αναφζρω πολφ ςυνοπτικά πωσ ο νζοσ νόμοσ προβλζπει 3
γενικζσ και 4 ειδικζσ κατθγορίεσ επενδυτικϊν ςχεδίων, που
αντιςτοιχοφν ςε διαφορετικά κακεςτϊτα επενδφςεων.

Τα γενικά κακεςτϊτα επενδφςεων:
1. ενιςχφουν ανταγωνιςτικά και βιϊςιμα επενδυτικά ςχζδια
με τεκμθριωμζνεσ προοπτικζσ κερδοφορίασ,
2. ςτθρίηουν τισ επενδφςεισ ςτθν τεχνολογικι ανάπτυξθ και
τθν καινοτομία,
3. προωκοφν τθν περιφερειακι ςυνοχι και τθν πράςινθ
ανάπτυξθ.
Τα ειδικά κακεςτϊτα επενδφςεων αντιμετωπίηουν ειδικότερεσ
προκλιςεισ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ και αντιςτοιχοφν ςε
τομείσ ςτουσ οποίουσ δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ. Αφοροφν:
1. τθν επιχειρθματικότθτα των νζων,
2. τα μεγάλα επενδυτικά ςχζδια,
3. τα ολοκλθρωμζνα επιχειρθματικά ςχζδια για τον
τεχνολογικό

και

οργανωτικό

εκςυγχρονιςμό

επιχειριςεων,
4. τισ επενδφςεισ ςυνζργειασ και δικτφωςθσ (clusters).
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των

Τα παραπάνω κακεςτϊτα ςυνδυάηουν μια ςειρά από μζςα
ενίςχυςθσ όπωσ
 φοροαπαλλαγζσ επί των κερδών προ φόρων, ζξι
χρόνια για υφιςτάμενεσ επιχειρήςεισ και οχτώ
χρόνια για νζεσ επιχειρήςεισ.
 Στοχευμζνεσ επιχορηγήςεισ κεφαλαίου.
 επιδοτήςεισ

ςε

χρηματοδοτικζσ

μιςθώςεισ

(leasing) ανάλογα με την αναπτυξιακή ςτόχευςη
του καθενόσ.
 Παράλληλα, ενεργοποιείται το ΕΤΕΑΝ για την
άμεςη εξαςφάλιςη ρευςτότητασ ςτην αγορά με τη
χορήγηςη ευνοϊκών και χαμηλότοκων δανείων
ςτισ επιχειρήςεισ που θα επενδφςουν
Στθν πράξθ ο νόμοσ κα λειτουργεί ωσ εξισ:
Κάκε

Δεκζμβριο

Περιφερειακισ

κα

εκδίδεται

Ανάπτυξθσ

και

από

το

Υπουργείο

Ανταγωνιςτικότθτασ

ο

προχπολογιςμόσ ενίςχυςθσ επενδφςεων του επόμενου ζτουσ.
Ο προχπολογιςμόσ κα κακορίηει, πζρα από το ςυνολικό ποςό
των ενιςχφςεων, το ποςοςτό που αναλογεί ςτισ διάφορεσ
κατθγορίεσ επενδυτικϊν ςχεδίων, τισ κατθγορίεσ οικονομικϊν
δραςτθριοτιτων που είναι επιλζξιμεσ, τθν κατανομι των
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ενιςχφςεων ςτισ

περιφζρειεσ

και

κάκε

άλλθ ςχετικι

λεπτομζρεια.
Οι φοροαπαλλαγζσ κα είναι τριπλάςιεσ από το άκροιςμα
επιχορθγιςεων και επιδοτιςεων. Συγχρόνωσ κα υλοποιοφνται
οι ςυμβάςεισ του ΕΤΕΑΝ με τισ τράπεηεσ.
Οι θμερομθνίεσ υποβολισ των επενδυτικϊν ςχεδίων κα είναι
ςτακερζσ: δφο φορζσ το χρόνο, κάκε Απρίλιο και Οκτϊβριο. Η
λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ κα ςυμπίπτει με τθν τελευταία
θμζρα του αντίςτοιχου μινα.
Θα

ακολουκεί

αξιολόγθςθ,

αρχικι

ζγκριςθ,

δανειακι

ςφμβαςθ, τελικι ςφμβαςθ και υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ.
Όπωσ ίςωσ ιδθ αντιλθφκικατε από αυτι τθ ςυνοπτικι
παρουςίαςθ, ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ καινοτομεί ςε πολλά
επίπεδα και αλλάηει ριηικά τουσ κανόνεσ του παιχνιδιοφ ςτθν
αναπτυξιακι πολιτικι και τθ διαδικαςία ενίςχυςθσ των
επενδφςεων ςτθ χϊρα.
Πρϊτα απ’ όλα ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ διακζτει
ςυγκεκριμζνο ετιςιο προχπολογιςμό. Αυτό ςυμβαίνει για
πρϊτθ φορά. Οι διακζςιμοι πόροι τόςο για το ςφνολο των
επενδφςεων όςο και ανά κατθγορία επζνδυςθσ, είδοσ
δραςτθριότθτασ και περιφζρεια κα είναι εκ των προτζρων
γνωςτοί ςε όλουσ.
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Με δεδομζνο όμωσ το περιοριςμζνο φψοσ των διακζςιμων
πόρων, είναι ςαφζσ πωσ δεν πρόκειται να ενιςχφονται όλα τα
ςχζδια που κα υποβάλλονται. Ειςάγεται λοιπόν μια διαδικαςία
ανταγωνιςμοφ μεταξφ των επενδυτικϊν ςχεδίων. Και αυτι
είναι μια κακοριςτικι εξζλιξθ. Γιατί πλζον κα επιλζγονται μόνο
τα καλφτερα επιχειρθματικά ςχζδια, αυτά που πραγματικά
μποροφν να προςφζρουν ςτον τόπο και να δϊςουν τθν
ιςχυρότερθ αναπτυξιακι ϊκθςθ.
Η διαδικαςία και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αποκτοφν ςυνεπϊσ
πολφ μεγάλθ ςθμαςία. Και εδϊ είναι ακόμθ ζνα ςθμείο, το
ςπουδαιότερο ίςωσ, όπου αλλάηουμε ριηικά τα δεδομζνα. Γιατί
αφενόσ ειςάγουμε ςαφι και μετριςιμα κριτιρια αξιολόγθςθσ
που διαςφαλίηουν το αδιάβλθτο τθσ βακμολόγθςθσ του κάκε
επενδυτικοφ ςχεδίου και αφετζρου αναμορφϊνουμε πλιρωσ
τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ προκειμζνου να επιτφχουμε τθν
απόλυτθ διαφάνεια.
Αναλυτικότερα, ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ:
 Διαςφαλίηει

τθν

αντικειμενικι

αξιολόγθςθ

των

επενδυτικϊν ςχεδίων χρθςιμοποιϊντασ αποκλειςτικά
μετριςιμα και αντικειμενικά κριτιρια επιλογισ.
 Προβλζπει
Επενδυτϊν,

τθ

ςφςταςθ
όπου

κα
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Γραφείων

Εξυπθρζτθςθσ

παρζχεται

θ

αναγκαία

πλθροφόρθςθ και κα γίνεται θ παραλαβι των αιτιςεων
και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν. Με τον τρόπο αυτό
κόβεται κάκε επαφι μεταξφ επενδυτι και αξιολογθτι.
 Προβλζπει τθ ςφςταςθ Ενιαίου Μθτρϊου Αξιολογθτϊν
για όλθ τθν επικράτεια, από το οποίο με το ςφςτθμα τθσ
τυχαίασ επιλογισ κα επιλζγονται οι αξιολογθτζσ για κάκε
επενδυτικό ςχζδιο.
 Προβλζπει

τθν

ανάπτυξθ

Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ,

Ολοκλθρωμζνου

που κα υποςτθρίηει το

ςφνολο των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ, βακμολόγθςθσ
και παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ των επενδυτικϊν
ςχεδίων.
 Προβλζπει τθ λειτουργία γνωμοδοτικϊν επιτροπϊν που
κα ελζγχουν τθν κρίςθ των αξιολογθτϊν. Το ζργο των
επιτροπϊν δεν κα επιδζχεται παρερμθνείεσ, κακϊσ τα
μετριςιμα κριτιρια δεν αφινουν περικϊρια αμφιβολίασ.
 Προβλζπει ζλεγχο τόςο των αξιολογθτϊν, όςο και των
μελϊν των γνωμοδοτικϊν επιτροπϊν από ειδικοφσ
ελεγκτζσ.
 Προβλζπει πόκεν ζςχεσ για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ
ςτθ διαδικαςία.
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 Προβλζπει δικαίωμα ζνςταςθσ του επενδυτι, ςτθν
περίπτωςθ που κεωρεί πωσ θ αξιολόγθςθ του ςχεδίου
του δεν είναι αντικειμενικι.
Είναι νομίηω ςαφζσ από όςα μόλισ ανζφερα πωσ εδϊ ζχει γίνει
μια πραγματικι ανατροπι.
Πολφ

μεγάλθ

ςθμαςία

ζχει

επίςθσ

θ

υιοκζτθςθ

χρονοδιαγράμματοσ. Με το νζο ςφςτθμα θ διαδικαςία
αξιολόγθςθσ δε κα ζχει μόνο ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία
ζναρξθσ αλλά και λιξθσ. Η όλθ διαδικαςία, όςον αφορά
τουλάχιςτον το ςκζλοσ που αφορά τισ υποχρεϊςεισ τθσ
Πολιτείασ, δε κα υπερβαίνει ςε διάρκεια τουσ 6 μινεσ.
Δεςμευόμαςτε πωσ πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ νζασ περιόδου
προςκλιςεων, κάκε Απρίλιο και Οκτϊβριο, κα ζχουν ιδθ
τελειϊςει οι αξιολογιςεισ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου.
Με το νζο λοιπόν ςφςτθμα ο επιχειρθματίασ μπορεί να
γνωρίηει τι κα ειςπράξει, πότε κα το ειςπράξει και πωσ μπορεί
να το ςυνυπολογίςει ςτα επενδυτικά του ςχζδια, λίγουσ μινεσ
μετά τθν υποβολι του επενδυτικοφ του ςχεδίου.
Αποκακίςταται ζτςι θ αξία των δθμόςιων πόρων που
παρζχονται για ενιςχφςεισ. Πόρων που με το ιςχφον κακεςτϊσ
του αςαφοφσ προγραμματιςμοφ και των μακροχρόνιων
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κακυςτεριςεων είχαν απαξιωκεί από τθν υγιι επιχειρθματικι
κοινότθτα.
Επιπλζον ο νζοσ νόμοσ, κζτοντασ ωσ κφριο μζςο ενίςχυςθσ τισ
φοροαπαλλαγζσ,
επενδυτικά

πριμοδοτεί

ςχζδια

που

κατ’

εξοχιν

ζχουν

τα

ςαφείσ

δυναμικά
προοπτικζσ

κερδοφορίασ. Για παράδειγμα, μια προβλθματικι επζνδυςθ
που δεν κα αποδϊςει ςτο άμεςο μζλλον δεν κα ζχει και
κανζνα όφελοσ από τθν απαλλαγι φόρου επί των κερδϊν τθσ.
Ο νζοσ νόμοσ λοιπόν ενιςχφει δυναμικζσ επενδφςεισ ςτθν
επίςθμθ οικονομία αυξάνοντασ το ΑΕΠ και τα δθμόςια ζςοδα
και αποκαρρφνει τθν παραοικονομία και τισ δραςτθριότθτεσ
χαμθλισ παραγωγικότθτασ.
Όςο για τισ επιχορηγήςεισ, αυτζσ ςυνεχίηουν να δίνονται ςε
ςυνδυαςμό με φοροαπαλλαγζσ και χαμθλότοκα δάνεια, αλλά
αφοροφν πλζον ςτοχευμζνεσ δραςτθριότθτεσ για τθν άςκθςθ
αναπτυξιακισ πολιτικισ. Η Πολιτεία δθλαδι κακορίηει και
προςαρμόηει ςτθν εκάςτοτε ςυγκυρία τισ προτεραιότθτεσ τθσ
αναπτυξιακισ πολιτικισ που αφοροφν τθν τεχνολογικι
ανάπτυξθ και τθν περιφερειακι ςυνοχι και ανάλογα
κατανζμει τισ διακζςιμεσ επιχορθγιςεισ.
Από τα όςα προβλζπονται για τα υπάρχοντα κακεςτϊτα
ενιςχφςεων

πάντωσ,

που

οριοκετοφν
13

και

τισ

κφριεσ

αναπτυξιακζσ μασ προτεραιότθτεσ, αξίηει να ςτακεί κανείσ ςε
δφο κυρίωσ ςθμεία.
Κατά πρϊτον ςτθν πρόβλεψθ ότι για τα επενδυτικά ςχζδια
Περιφερειακισ Συνοχισ τόςο θ κατανομι των πιςτϊςεων όςο
και οι πίνακεσ αξιολόγθςθσ κα διαμορφϊνονται ανά
Περιφζρεια. Αυτό διαςφαλίηει πωσ οι ςυνολικζσ ενιςχφςεισ
ανά Περιφζρεια κα είναι ςυγκεκριμζνεσ και δεν υπάρχουν
περικϊρια για παρεκκλίςεισ από τον εκάςτοτε αναπτυξιακό
ςχεδιαςμό.
Το δεφτερο ςθμείο είναι οι ιδιαίτερα ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ για
τουσ νζουσ επιχειρθματίεσ. Αποτελεί ςτρατθγικι μασ επιλογι θ
ενκάρρυνςθ

τθσ

νζασ,

νεανικισ

και

καινοτόμου

επιχειρθματικότθτασ. Γι’ αυτόν το λόγο ενιςχφουμε τουσ νζουσ
επιχειρθματίεσ κάτω των 40 ετϊν για διάςτθμα πζντε ετϊν
από τθν ζναρξθ τθσ επιχείρθςισ τουσ για το ςφνολο
ουςιαςτικά των δαπανϊν τουσ, ακόμθ και για τα λειτουργικά
τουσ ζξοδα. Η ςυνολικι ενίςχυςθ μπορεί να φκάςει μζχρι το 1
εκατ. €.
Ο νζοσ επενδυτικόσ νόμοσ λοιπόν κζτει ςυγκεκριμζνουσ
ςτόχουσ ςτο πλαίςιο του νζου μοντζλου οικονομικισ
ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ. Στόχουσ που κα μποροφν ςε ετιςια
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βάςθ να προςαρμόηονται και να εξειδικεφονται μετά από
ςυςτθματικό διάλογο με τουσ παραγωγικοφσ φορείσ.
Άλλωςτε και ο ίδιοσ ο νόμοσ είναι δυναμικόσ και όχι ςτατικόσ.
Γι’ αυτό και ςυνιςτά μια ρεαλιςτικι απάντθςθ ςτα
προβλιματα που αντιμετωπίηει ςιμερα θ ελλθνικι οικονομία.

Αναλυτικότερα, ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ προςφζρει
πειςτικζσ απαντιςεισ:
 Στθ ςπανιότθτα των διακζςιμων δθμόςιων πόρων,
απαντάμε

με

τθν

ειςαγωγι

νζων

εργαλείων

χρθματοδότθςθσ για τθν ενίςχυςθ των επενδφςεων.
 Στο πρόβλθμα τθσ ρευςτότθτασ και ςτα απαγορευτικά
επιτόκια για χρθματοδότθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων,
απαντάμε

με

τα

χαμθλότοκα

δάνεια

και

τθ

δραςτθριοποίθςθ του ΕΤΕΑΝ.
 Στθν τάςθ μείωςθσ των επενδφςεων, απαντάμε με τθ
ςυνδρομι τθσ δθμοςιονομικισ πολιτικισ, δθλαδι με τισ
φοροαπαλλαγζσ. Πετυχαίνουμε ζτςι τθν επίςπευςθ
επενδυτικϊν αποφάςεων και τθν άρςθ αντικινιτρων για
τθν ανάλθψθ επενδυτικοφ ρίςκου.
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 Στθν υςτζρθςθ τθσ αξιοποίθςθσ κοινοτικϊν πόρων,
απαντάμε με το ςυντονιςμό πολιτικϊν για αξιοποίθςθ
κοινοτικϊν πόρων και τθ διοχζτευςι τουσ ςτο ΕΤΕΑΝ.
 Στθν επιδείνωςθ των επιχειρθματικϊν προςδοκιϊν,
απαντάμε με τθν εξυγίανςθ των «κανόνων του
παιχνιδιοφ» και με ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ για τθ
δθμιουργία αγορϊν.
 Στθ

χαμθλι

ποιότθτα

επενδυτικϊν

αποφάςεων,

απαντάμε με τθν πριμοδότθςθ βιϊςιμων επενδυτικϊν
ςχεδίων και τθν αντιμετϊπιςθ των υπερτιμολογιςεων.
 Στον επαναπροςδιοριςμό των ςχζςεων παραοικονομίασ
και επίςθμθσ οικονομίασ, απαντάμε με τθν ειςαγωγι
κινιτρων για τθν άμεςθ και ςυνεχιηόμενθ διοχζτευςθ
πόρων τθσ παραοικονομίασ ςτθν επίςθμθ οικονομία.

Κφριε Πρόεδρε,
Κυρίεσ και κφριοι ςυνάδελφοι,
Δε κζλω να ςασ κουράςω άλλο με λεπτομζρειεσ. Ο νζοσ
Επενδυτικόσ Νόμοσ ειςάγει πολλζσ και ςθμαντικζσ τομζσ. Από
όςα ιδθ ανζφερα πιςτεφω πωσ ζγινε αντιλθπτό γιατί εξαρχισ
χαρακτιριςα το νόμο αυτό καινοτόμο και γιατί υποςτιριξα ότι
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εκφράηει τισ αρχζσ, τισ αξίεσ, το ικοσ και το ςφςτθμα με το
οποίο οφείλουμε να κινθκοφμε προσ το αφριο.
Πρόκειται πραγματικά για ζναν νόμο

ρεαλιςτικό και

προοδευτικό. Ζνα εργαλείο πολιτικισ που εκφράηει τισ αξίεσ
μασ για κοινωνικι ςυνοχι, διαφάνεια, ςεβαςμό ςτο δθμόςιο
χριμα, λογοδοςία, ίςθ μεταχείριςθ, διαγενεακι δικαιοςφνθ.
Εκφράηει τθν πολιτικι βοφλθςθ να εντάξουμε ςτο επιχειρείν τθ
νζα γενιά, να αποςφρουμε τθν καχυποψία ςτθ ςχζςθ κράτουσ
–

επιχειρθματία,

να

δθμιουργιςουμε

νζεσ,

ςτακερζσ,

ποιοτικζσ κζςεισ εργαςίασ.
Εκφράηει τζλοσ, τθν εμφανι κοινωνικι ανάγκθ για ςυνεργαςία
και διάλογο. Ο νζοσ νόμοσ προζκυψε μετά από δίμθνθ
διαβοφλευςθ με τουσ φορείσ τθσ αγοράσ, τθ διεκνι κοινότθτα,
τον

ΟΟΣΑ,

τθν

Ευρωπαϊκι

Επιτροπι,

διακεκριμζνουσ

εμπειρογνϊμονεσ από τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα, τον
τραπεηικό κλάδο, τισ επιχειριςεισ, τα ερευνθτικά ινςτιτοφτα.
Ο διάλογοσ οικοδομικθκε πάνω ςτθν κοινι πεποίκθςθ τθσ
εκνικισ επιβίωςθσ μζςα από τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν
πραγματικισ ανάπτυξθσ, με κοινζσ δεςμεφςεισ και μζςα. Η
διαδικαςία τθσ διαβοφλευςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ κα είναι
διαρκισ. Είναι δζςμευςθ που κα τθρθκεί από κάκε πλευρά.
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Κάνουμε λοιπόν ζνα τολμθρό βιμα, για τθν Ελλάδα του αφριο.
Και κάκε τολμθρό βιμα, κάκε μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια
κζλει ςκλθρι δουλειά, επεξιγθςθ, δθμόςιο διάλογο, πρακτικά
αποτελζςματα. Να είςτε βζβαιοι ότι προςπάκειά μασ κα
ανταμειφκεί και το 2012 κα ζχουμε αλλάξει τουσ όρουσ του
παιχνιδιοφ.
Τϊρα είναι θ ευκαιρία, να ςπάςουμε το φαφλο κφκλο τθσ
κρίςθσ και να προχωριςουμε ςτον δθμιουργικό κφκλο τθσ
παραγωγικισ προςπάκειασ, τθσ δθμιουργίασ, του δυναμιςμοφ
και τθσ αιςιοδοξίασ.
Σασ ευχαριςτϊ.
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