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Επιστροφή 

Μέτρα για καλύτερη εφαρµογή του επενδυτικού νόµου 
προτείνουν οι βιοµήχανοι Β.Ελλάδας 

Να καταβάλλονται µέσω τραπεζών οι ενισχύσεις του επενδυτικού νόµου, µε
ταυτόχρονη ανάληψη του χρηµατoοικονοµικού κόστους από το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων, ζητά ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ), µε επιστολή του προς τον υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Γιάννη Παπαθανασίου. Όπως επισηµαίνει, η πρόταση αυτή έχει την πλήρη
συναίνεση των Βρυξελλών, αφού πρόκειται να εφαρµοστεί και στα
προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Η διοίκηση του ΣΒΒΕ προτείνει επίσης τον διπλασιασµό του ορίου υποβολής
επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόµο, στα 4 εκατ. για την περιφέρεια
ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και στα 8 εκατ. για την Κ.Μακεδονία, ενώ ζητά
τη διεύρυνση του αριθµού των αξιολογητών και των ελεγκτικών οργάνωσν, µε
προσφυγή σε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες. Επισηµαίνει, άλλωστε, ότι πρέπει
να τροποποιηθεί η υπουργική απόφαση για τα κριτήρια βαθµολόγησης, αφού το
ελάχιστο όριο των 40 βαθµών, που προβλέπεται σήµερα, δεν επιτρέπει την
επιλογή επενδύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

Με την επιστολή του προς τον κ.Παπαθανασίου, η οποία εστάλη µε αφορµή την
κατάθεση του σχεδίου νόµου «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις» στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο ΣΒΒΕ κάνει λόγο για
σοβαρές δυσλειτουργίες στην εφαρµογή του επενδυτικού νόµου, που µεταξύ
άλλων αφορούν µεγάλες καθυστερήσεις, άνω του ενός έτους, στη διαδικασία
έγκρισης επενδυτικών προτάσεων. Οπως υποστηρίζει, οι προτεινόµενες
τροποποιήσεις είναι µεν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αντιµετωπίζουν
κάποια προβλήµατα. 

Για το ΣΒΒΕ, ως ιδιαίτερα θετικά µέτρα κρίνονται: η διαφοροποίηση του τρόπου
υπολογισµού των αφορολογήτων αποθεµατικών, η διεύρυνση του πεδίου
εφαρµογής του νόµου και η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων
άνω των 10 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι αδυναµίες του σχεδίου νόµου θα πρέπει να
αποτελέσουν θέµατα προβληµατισµού για το υπουργείο "στο αµέσως επόµενο
χρονικό διάστηµα". 

Σύµφωνα µε τον ΣΒΒΕ, µεγάλες καθυστερήσεις σηµειώνονται σήµερα στην
έγκαιρη πληρωµή των επενδύσεων, αλλά και στους ελέγχους και την
πιστοποίηση των δαπανών, κυρίως όσον αφορά επενδύσεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης, γεγονός που οφείλεται στο µικρό αριθµό οργάνων
ελέγχου και το µεγάλο αριθµό προτάσεων. 

Μεγάλες καθυστερήσεις διαπιστώνονται επίσης στη σύγκληση και λειτουργία
των ειδικών γνωµοδοτικών επιτροπών εµπειρογνωµόνων, που εξετάζουν
προτάσεις ειδικών επενδύσεων, όπως καινοτοµία, υψηλή τεχνολογία,
επενδύσεις λογισµικού, νέα προϊόντα και ενέργεια. 

    

 

  ∆ε

Γ. ∆είκ

FTSE-

FTSEM

FTSES

FTSEA

FTSEI-

Τζίρος

 Κλ

 20
µεγ

 20
µεγ

 10
µεγ

 10
µεγ

  Νέ
    Ευ

   ΒΟΥ

   ΚΥΠ

   Π.Γ.

   ΡΟΥ

   ΣΕΡ

   ΤΟΥ

 

  Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | ©2006 Α.Π.Ε. - Μ.Π.Ε.   Υλοποίηση µε το ECS_PORTAL© ver 3.5 

,42   ΑΓΡΑΣ 1,20   ΑΕΓΕΚ 0,13   ΑΚΡΙΤ 0,64   ΑΛΑΠΙΣ 0,62   ΑΛΚΑΤ 2,80   ΑΛΚ

Σελίδα 1 από 2ANAstock.gr

5/2/2009http://stock.ana-mpa.gr/articleview1.php?id=14969


