ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤ0Υ 2019

www.real.gr

Τι αλλάζει με τον νέο επενδυτικό νόμο
προϋποθέσεις που θέτει η νοµοθεσία, τότε µέσα σε διάστηµα 3
ηµερών θα αποστέλλεται απαντητικό ηλεκτρονικό µήνυµα στον
δυνητικό επιχειρηµατία, µε το οποίο θα του γνωστοποιείται ότι
δεν µπορεί να αδειοδοτηθεί. Η συγκεκριµένη διαδικασία, σύµφωνα µε υψηλόβαθµα στελέχη της Επιµελητηριακής Κοινότητας, θα ισχύει για όλες τις εταιρείες µε εξαίρεση τις ανώνυµες
εταιρείες, οι οποίες θα ακολουθούν µια άλλη διαδικασία αδειοδότησης. Οι ανώνυµες εταιρείες θα πρέπει να προσκοµίζουν
τον φάκελο µε τα δικαιολογητικά σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες µε τη σειρά τους θα αναλαµβάνουν να ελέγχουν
τον φάκελο και να προχωρούν στην αδειοδότησή τους. Στη συνέχεια -και εφόσον η επένδυση θα έχει δροµολογηθεί- δηµόσι-
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χείρησης. Ο έλεγχος από το κράτος θα γίνεται
σε δεύτερο χρόνο, που και σε αυτή την περίπτωση, εάν διαπιστώνονται παραβάσεις, θα
επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.

Απονοµή δικαιοσύνης
Με αυτόν τον τρόπο εκτιµάται ότι θα µπορέσουν να υλοποιηθούν πολλές επενδύσεις, µε
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων να δίνει επίσης ιδιαίτερη
βαρύτητα στη γρήγορη απονοµή της δικαιοσύνης για υποθέσεις που εκκρεµούν για πολύ
καιρό στις ελληνικές δικαστικές αίθουσες. ∆εν
είναι τυχαίο ότι σε πρόσφατη έρευνα της διαΝΕΟσις αναφέρεται ότι «η αποτελεσµατικότητα του δικαστικού συστήµατος είναι µία από τις
σηµαντικότερες προϋποθέσεις για την κοινωνική σταθερότητα και την οικονοµική ανάπτυξη στη χώρα µας, ωστόσο, τα προβλήµατα του
δικαστικού συστήµατος αποτελούν πολύ σηµαντικά εµπόδια στην καθηµερινότητα του πολίτη, όπως και στις επενδύσεις, καθώς και στην
επιχειρηµατικότητα». Μάλιστα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν ειδικά τµήµατα µέσα στα δικαστήρια που θα ασχολούνται µε υποθέσεις
που αφορούν επενδύσεις.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται
στην 132η θέση από τις 190 χώρες του δείκτη Doing Business 2019 ως προς την ταχύτητα απονοµής της δικαιοσύνης. Πιο αναλυτικά,
χρειάζονται 1.580 ηµέρες για την επίλυση µιας
συγκεκριµένου τύπου δικαστικής διαφοράς για
µια επιχείρηση, σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας.
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Στο µέτωπο της αντιµετώπισης της γραφειοκρατίας το επενδυτικό νοµοσχέδιο θα περιλαµβάνει
και τη δηµιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού χάρτη, µέσα από τον οποίο οι δυνητικοί επενδυτές
δεν θα χρειάζεται να επισκεφθούν δεκάδες δηµόσιες υπηρεσίες για να µάθουν εάν, για παράδειγµα, η περιοχή όπου θέλουν να χτίσουν
ένα ξενοδοχείο αποτελεί αρχαιολογικό χώρο.
Στον ενιαίο ψηφιακό χάρτη θα ενσωµατωθούν 14 τουλάχιστον διάσπαρτες βάσεις µε
χωροταξικά δεδοµένα που υπάρχουν σε διαφορετικά υπουργεία και φορείς. ∆εδοµένα
που είναι απαραίτητο να πληροί µια επένδυση
για να µπορέσει να υλοποιηθεί. Πρόκειται για
όρους και περιορισµούς δόµησης, σχέδια πόλεων, χρήσεις γης, ρυµοτοµικές και οικοδοµικές γραµµές, αλλά και για όλα τα ακίνητα που
περιλαµβάνει το κτηµατολόγιο, δασικές εκτάσεις, περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας ειδικών οικοτόπων, ζώνες
αιγιαλού, παραλίας και λιµένα, υδατορέµατα,
υγρότοποι, όχθες πλεύσιµων ποταµών και µεγάλων λιµνών, αρχαιολογικοί χώροι ή ιστορικοί τόποι και παραδοσιακοί οικισµοί ή προστατευόµενοι χώροι.
Στόχος είναι να λειτουργήσει αυτό το σύστηµα πιλοτικά σε πέντε δήµους της χώρας µέχρι
το τέλος του έτους.
Επίσης, ο επενδυτικός νόµος θα ρυθµίζει θέµατα που αφορούν χρήσεις γης, αλλά και πολεοδοµικούς περιορισµούς, για παράδειγµα
εξαιτίας των αρχαιολογικών χώρων.

Φορολογικά κίνητρα
Ενα σηµαντικό µέρος του επενδυτικού νόµου
θα αφορά τα φορολογικά κίνητρα τα οποία θα
δίνονται στις επιχειρήσεις. Μέτρα τα οποία δεν
αποκλείεται να συµπεριληφθούν και στο νέο µεγάλο φορολογικό νοµοσχέδιο που θα ψηφισθεί
στη Βουλή εντός του Σεπτεµβρίου. Σύµφωνα µε
πληροφορίες της «R», αναµένεται να δοθούν
ακόµη περισσότερα κίνητρα σε ξένους επενδυτές οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν Χρυσή Βίζα, ενώ θα αποσαφηνιστεί και θα βελτιωθεί το καθεστώς της φορολογικής κατοικίας.
∆ηλαδή να βρεθεί ένας άλλος, πιο ήπιος τρόπος φορολόγησης για όσους ξένους µένουν περισσότερο από 6 µήνες στην Ελλάδα, αλλά είναι κάτοικοι εξωτερικού µε στόχο να αποφεύγεται η διπλή φορολόγησή τους. Το µέτρο αυτό έχει ως στόχο πολλαπλάσια οφέλη από τους
φόρους που θα καλούνται να πληρώσουν οι
ξένοι που διαµένουν στη χώρα µας µέσα από
τις αγορές τους και ως καθηµερινοί καταναλωτές, ενώ εκτιµάται ότι θα τονωθεί ακόµη περισσότερο ο τουρισµός. Πρόκειται για φορολογικά κίνητρα τα οποία θα δοθούν σε ξένους που
θέλουν να µείνουν µόνιµα στην Ελλάδα υπό
προϋποθέσεις. Μια πρόταση που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις από τους δανειστές.

Αναπτυξιακά µέτρα

ες υπηρεσίες θα ελέγχουν τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα έρχονται αντιµέτωπες µε αυστηρότατες ποινές στην περίπτωση
που εντοπίζονται σηµαντικές παραλήψεις, όπως για παράδειγµα εάν εντοπίζονται ψευδείς γνωµατεύσεις.
Στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιθυµούν
να δοθούν στον ιδιωτικό τοµέα όλες οι αρµοδιότητες για
την αδειοδότηση των επιχειρήσεων σε µια προσπάθεια
να τρέξουν γρήγορα µεγάλες επενδύσεις, µε τις δηµόσιες υπηρεσίες να έχουν εποπτικό ρόλο. Πηγές από το
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφέρουν ότι
δεν αποκλείεται να δοθεί και η δυνατότητα στις τράπεζες να αξιολογούν µεγάλες επενδύσεις που θέλουν να
ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόµο, οι οποίες έτσι και
αλλιώς ελέγχουν τους επενδυτικούς φακέλους, προκειµένου να προχωρήσουν στη δανειοδότηση µιας επι-
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Μεγάλη βαρύτητα αναµένεται να δοθεί και
σε αναπτυξιακά µέτρα µε παρεµβάσεις στον
αναπτυξιακό νόµο, προκειµένου να απορροφηθούν ταχύτερα κονδύλια του ΕΣΠΑ.
Επίσης, µεγάλη βαρύτητα αναµένεται να
δοθεί στη δηµιουργία βιοµηχανικών πάρκων αλλά και στην οργάνωση και πολεοδόµηση περιοχών που συγκεντρώνονται βιοµηχανίες και εταιρείες Logistics.
Επίσης, στο στόχαστρο του επενδυτικού
νόµου αναµένεται να βρεθεί και η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Στο
πλαίσιο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που θα πάρει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων περιλαµβάνεται και η δηµιουργία ενός σύγχρονου
πάρκου καινοτοµίας µέσα στο οποίο θα
µπορούν να δραστηριοποιούνται νεοφυείς επιχειρήσεις.

