Αναμένεται … ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
Τι Προβλέπει ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
Οι βασικές μορφές ενίσχυσης που θα προβλέπονται από το νέο αναπτυξιακό νόμο θα είναι:
α) η επιχορήγηση κεφαλαίου, β) οι φορολογικές απαλλαγές, γ) η επιχορήγηση χρεολυσίων
δανείων και γ) την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού για
συμβάσεις διάρκειας έως 7 έτη.
Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα ισχύουν όλες οι παραπάνω μορφές ενίσχυσης ενώ για
τις μεγάλες επιχειρήσεις ή τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια (άνω των 50 εκ. ευρώ) θα ισχύουν μόνο
οι φορολογικές απαλλαγές.
Σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα επενδύσεων βάσει του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, θα δοθεί
προτεραιότητα σε επενδύσεις που συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, μέσω:
1. Του παραγωγικού, γνωστικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού της οικονομίας,
2. Της δημιουργίας εγχώριας προστιθέμενης αξίας,
3. Της βελτίωσης του ισοζυγίου πληρωμών. Καθώς, και στην προώθηση της πράσινης
επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης.
Ειδικότερα, για κάθε επιχειρηματική πρόταση θα αθροίζονται μόρια με βάση συγκεκριμένα
κριτήρια που θα αφορούν κυρίως την βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας, της Ποιότητας και της
Εξωστρέφειας, την προώθηση της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, καθώς και την
Αναδιάρθρωση, την Απασχόληση και την Ισόρροπη Ανάπτυξη.
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αξιοποιεί το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, όπως ισχύει από την
Ε.Ε., ο οποίος χωρίζει την Επικράτεια σε 4 ζώνες ενίσχυσης (Α, Β, Γ & Δ) με συνολικά ποσοστά
ενίσχυσης 15%, 20%, 30% και 40%, αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά επαυξάνονται έως 10% για τις
μεσαίες επιχειρήσεις και έως 20% για τις μικρές.
Για τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς αξιολόγησης προτάσεων που θα περιλαμβάνονται στο
νέο νόμο, καθώς και για τον έλεγχο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, προβλέπεται προκήρυξη
υποβολής επενδυτικών σχεδίων ανά 6μηνο, με ανακοίνωση συνολικών διαθέσιμων πόρων για
επιχορηγήσεις, ηλεκτρονική υποβολή πρότασης και αυτόματη απόρριψη ελλιπώς
υποβαλλομένων φακέλων.
Η κατανομή των φακέλων, για λόγους διαφάνειας, θα γίνεται με τυχαίο τρόπο σε
πιστοποιημένους αξιολογητές, ενώ προβλέπεται και νέα διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης των
επενδυτικών προτάσεων. Η παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του φακέλου θα γίνεται
μέσα από το διαδίκτυο, με την ανάρτηση των εγκεκριμένων επενδύσεων σε ειδική σελίδα.
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Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 έχουν ως εξής:


υποβλήθηκαν συνολικά 13.486 αιτήσεις ενίσχυσης αναπτυξιακών σχεδίων,



οι υπαγωγές στο νόμο ανέρχονται μέχρι σήμερα (26/04/2010) σε 7.100



ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί ανήλθε σε 14
δις. ευρώ,



το ποσό των εγκεκριμένων επιχορηγήσεων ανήλθε σε 5,8 δισ. ευρώ.



τα επενδυτικά σχέδια προέβλεπαν τη δημιουργία 32.707 νέων θέσεων εργασίας.



από τις 7.100 συνολικές υπαγωγές στο Αναπτυξιακό Νόμο, ολοκληρώθηκαν μόνο τα 1.451
επενδυτικά σχέδια, δηλαδή ποσοστό μόλις 20,4% του συνόλου.



ο προϋπολογισμός των ολοκληρωμένων σχεδίων ανήλθε σε 2,1 δισ. ευρώ,



οι εγκεκριμένες επιχορηγήσεις σε 1 δισ. ευρώ και οι συνολικές εκταμιεύσεις σε 1,6 δις. ευρώ.

Ειδικότερα, εντός του τρέχοντος έτους 2010, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του ν. 3299/04:
- Οι εκταμιεύσεις Ιανουαρίου - Απριλίου 2010 για ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων ανήλθαν σε
440 εκ. ευρώ,
- Οι αναμενόμενες εκταμιεύσεις Απριλίου - Δεκεμβρίου 2010 στο ποσό των 700 εκ. ευρώ, ενώ
Συνολικά υποβλήθηκαν προς αξιολόγηση 3.438 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό ύψος
προϋπολογισμού 10,9 δις. ευρώ. Το αναμενόμενο ύψος των ενισχύσεων είναι 4,1 δις. ευρώ.
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