Νέος «Αναπτυξιακός Νόμος»
Η πανδημία από τον COVID19 ανέδειξε το μεγάλο πρόβλημα επιλογής συγκεκριμένων
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τη χώρα, που θα την καταστήσουν λιγότερο
ευάλωτη από διεθνείς αναταράξεις όπως η συγκεκριμένη.
Για τον Σύνδεσμο η Κυβερνητική πρωτοβουλία θεσμοθέτησης νέου «Αναπτυξιακού
Νόμου» είναι σε θετική κατεύθυνση, αφού οι συνθήκες από το περιβάλλον
δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων επιβάλλουν τη δημιουργία ενός πραγματικά
νέου, φιλικού και ευέλικτου περιβάλλοντος υλοποίησης επενδύσεων.
Θεωρούμε ότι ο νέος «Αναπτυξιακός Νόμος» μπορεί να εισφέρει θετικά στην αλλαγή
του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας και να κινητοποιήσει σημαντικό ύψος
ιδιωτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση, κυρίως, παραγωγικών επενδύσεων.
Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε ότι μέσω του νέου «Αναπτυξιακού Νόμου» η
μεταποιητική δραστηριότητα θα πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα ενίσχυσης, ούτως
ώστε η χώρα μας να συντονισθεί με την παγκόσμια εμπειρία, η οποία μας οδηγεί
αναντίρρητα σε ανάπτυξη της παραγωγικής μας βάσης.
Κατά συνέπεια η βασική θέση του ΣΒΕ είναι η δέσμευση του 60% των διαθέσιμων
κονδυλίων ανά έτος αποκλειστικά και μόνον για την υλοποίηση παραγωγικών
επενδύσεων με τις άμεσες ενισχύσεις σε κυρίαρχο καθεστώς ενίσχυσης και αυξημένα
ποσοστά ενισχύσεων για την περιφέρεια.
Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί πρόκληση η δημιουργία του κατάλληλου
επιχειρηματικού περιβάλλοντος μετά την πανδημία, ούτως ώστε η Ελλάδα, σε
περίπτωση μελλοντικών κρίσεων όπως η χρηματοπιστωτική και αυτή της πανδημίας,
να βιώνει ηπιότερες αρνητικές επιπτώσεις λόγω της ανεπτυγμένης παραγωγικής της
βάσης.
Άλλωστε, η παγκόσμια πρακτική έχει δείξει ότι χώρες με βιομηχανία και μεταποίηση
που εισέφερε στον σχηματισμό ΑΕΠ περισσότερο από 15%, βίωσαν τις δυο
παγκόσμιες κρίσεις λιγότερο έντονα σε σχέση με χώρες όπως η δική μας, στην οποία
η μεταποίηση εισφέρει αρκετά κάτω από το 10% στον σχηματισμό του ΑΕΠ.
Ως εκ τούτου, ένας νέος «Αναπτυξιακός Νόμος» που θα λαμβάνει υπόψη του:
• τη νέα «κανονικότητα» στο επιχειρηματικό περιβάλλον,
• τις πραγματικές ανάγκες για επενδύσεις στη χώρα,
• τις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης,
• τις βασικές κατευθύνσεις περιφερειακής ανάπτυξης, και,
• τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής στην Ελληνική Περιφέρεια,
μπορεί να λειτουργήσει τα επόμενα τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια ως μέσον επίτευξης
του στόχου συνεισφοράς της βιομηχανίας και της μεταποίησης στο σχηματισμό του
ΑΕΠ της χώρας σε ποσοστό τουλάχιστον 12%.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ»
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ΕΝΟΨΕΙ

ΤΗΣ

Το 60% των ετήσιων κονδυλίων να διατίθεται για παραγωγικές επενδύσεις
Οι επιχορηγήσεις να αποτελέσουν το κυρίαρχο καθεστώς ενίσχυσης
Αυξημένα ποσοστά επιχορηγήσεων για τη μεταποίηση με έδρα την περιφέρεια

• Αύξηση των υφιστάμενων ποσοστών άμεσων ενισχύσεων στο ανώτερο
προβλεπόμενο ποσοστό όπως αυτό θα καθορισθεί από τον νέο Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων.
• Αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη
χώρα κατά τουλάχιστον 10%.
• Για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, ψηφιακού μετασχηματισμού,
εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος και
εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ, τα ποσοστά ενίσχυσης να είναι αυξημένα
κατά 20% επί των ποσοστών επιχορήγησης και έως το ανώτατο όριο του Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων.
• Το ποσοστό φορολογικής απαλλαγής να αυξηθεί για την επόμενη 3ετία σε 50%
για όλες τις περιφέρειες της χώρας εκτός από την Αττική. Εναλλακτικά, για τις
εταιρίες οι πωλήσεις των οποίων σε ποσοστό άνω του 50%
πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής
να είναι 50%.
4. Ετήσια δημοσιοποίηση πορείας υλοποίησης - Αναθεώρηση στόχων
5. Υπεραποσβέσεις
6. Συμπλήρωση του καταλόγου των προς ενίσχυση επενδύσεων
Ο κατάλογος προτείνουμε να συμπληρωθεί και τουλάχιστον επτά (7) διακριτά είδη
επενδύσεων,
όπως:
Τεχνολογικός
εκσυγχρονισμός
και
ψηφιακός
μετασχηματισμός, Εξοικονόμηση ενέργειας, Μείωση του ανθρακικού
αποτυπώματος, Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ, κλπ.
7. Ενισχύσεις ειδικών επιχειρησιακών στόχων
Προτείνεται να μπορούν να ενισχυθούν επενδύσεις που εξυπηρετούν έναν ή
περισσότερους στόχους που σχετίζονται με τις προκλήσεις του μέλλοντος όπως
ενδεικτικά, οι παρακάτω: Αύξηση δυναμικότητας παραγωγικής μονάδας,
Εκσυγχρονισμός παραγωγικής μονάδας, Ενίσχυση της εξωστρέφειας των
ελληνικών επιχειρήσεων, Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων
προϊόντων, κλπ.
8. Κριτήρια αξιολόγησης
Να υπάρχει αυξημένη κλιμακωτή βαθμολογία για: τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, την
υποκατάσταση εισαγωγών ή/και αύξηση εισαγωγών, για υλοποίηση δράσεων
όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η κυκλική οικονομία, κλπ.. και το ποσοστό
της ίδιας συμμετοχής.
9. Απλοποίηση διαδικασιών λειτουργίας του «Αναπτυξιακού Νόμου»
Στα ακόλουθα πεδία: Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων, Κριτήρια και διαδικασία
αξιολόγησης αιτήσεων, Άρση της γραφειοκρατίας που αφορά στα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά, Ηλεκτρονική υποβοήθηση υποψήφιων επενδυτών, Μη ουσιώδεις
λόγοι απόρριψης αίτησης, Επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης αιτημάτων
τροποποίησης, Ολοκλήρωση επενδύσεων που εντάσσονται στο καθεστώς των
φορολογικών απαλλαγών και Εκταμιεύσεις
10. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων για την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ηπείρου
• Ενισχύσεις λειτουργικού χαρακτήρα για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της
Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπως: μισθολογικό κόστος,
μεταφορικό κόστος, και, κόστος ενέργειας, και,
• Ειδικό καθεστώς ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της Ηπείρου, το οποίο να λειτουργεί με το καθεστώς των άμεσων
ενισχύσεων «Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Αναδιάρθρωσης και
Ανάπτυξης».
11. Ειδικά θέματα
• Να δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης μιας επένδυσης σε περισσότερες από μία
θέσεις (ενότητες) εντός της ίδιας περιφέρειας.

• Να είναι επιλέξιμα τα μεταφορικά μέσα εντός της επιχείρησης (όπως
περονοφόρα οχήματα) που αποκτώνται με χρηματοδοτική μίσθωση.
• Στις επιλέξιμες δαπάνες να συμπεριληφθούν και οι δαπάνες ιδιοπαραγωγής
λογισμικού, όπως ίσχυε στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και
3908/2011.
• Να αποσυνδεθεί κατά την αξιολόγηση η απασχόληση από το ύψος του
επενδυτικού σχεδίου (1 θέση απασχόλησης / 250.000€ επένδυσης). Θα ήταν
αποδοτικότερο να γίνει πιο «ευέλικτη» η σχέση δημιουργίας νέων θέσεων
απασχόλησης σε σχέση με το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων και
να προβλέπεται η αυξημένη αξιολόγηση για εξειδικευμένες θέσεις που θα
προσφέρουν και θα ενσωματώνουν αξία για την επιχείρηση.
• Να απαλειφθεί η πρόβλεψη ρήτρας κερδών, η οποία δεν επιτρέπει σε
επιχειρήσεις να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων περί κεφαλαιακής
ενίσχυσης (επιχορήγηση), ενίσχυσης leasing ή μισθολογικού κόστους.
• Να επιτρέπεται η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Οργανωμένους Υποδοχείς
Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) και να
εντάσσονται στο σημερινό άρθρο 12 του Νόμου.
• Να δοθεί η δυνατότητα χρήσης της χρηματοδοτικής μίσθωσης όχι μόνο μέσω
σύμβασης με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και με προμηθευτές του
εξωτερικού ή του εσωτερικού, οι οποίοι παρέχουν τη συγκεκριμένη επιλογή.
• Να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για net – metering.
• Για τις επιχειρήσεις 3PL προτείνουμε την αλλαγή της ποσόστωσης των
κτιριακών εγκαταστάσεων στο σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.
• Για κατηγορίες επενδύσεων όπως η πληροφορική, η βιοτεχνολογία, η
νανοτεχνολογία κλπ., προτείνουμε τη συνεργασία των συναρμόδιων
Υπουργείων και Υπηρεσιών για την τροποποίηση του αδειοδοτικού πλαισίου,
ούτως ώστε οι συγκεκριμένες δραστηριότητες να μην κατατάσσονται σε
κατηγορίες μέσης και υψηλής όχλησης.

