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ΕΒΕΘ: Στη σωστή κατεύθυνση για την ενίσχυση
του ελληνικού επιχειρείν ο Αναπτυξιακός
2022/01/21 13:55 στην κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη σωστή κατεύθυνση για την ενίσχυση και τη στήριξη του ελληνικού επιχειρείν
βρίσκεται ο Αναπτυξιακός νόμος επισήμανε ο α’ αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων και πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Μασούτης, στην Αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής
Παραγωγής και Εμπορίου.
Εκπροσωπώντας την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο κ. Μασούτης
κατέθεσε τις παρατηρήσεις του για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Αναπτυξιακός Νόμος
– Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Μασούτη, «ο αναπτυξιακός νόμος είναι ένα ιδιαίτερα
χρήσιμο εργαλείο στήριξης νέων επενδύσεων, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας και
η επιχειρηματικότητα ειδικότερα. Έρχεται μάλιστα σε μια στιγμή που η οικονομία
μας, βγαίνοντας από την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία, προσπαθεί να
σταθεροποιήσει την αναπτυξιακή δυναμική που κατέγραψε στο 2ο εξάμηνο του 2021».

«Το υπό συζήτηση Νομοσχέδιο βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση για την ενίσχυση και
τη στήριξη του ελληνικού επιχειρείν, γεγονός που αποδεικνύεται από τις επιλέξιμες
δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις» πρόσθεσε
ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ και συμπλήρωσε ότι «μια γενική παρατήρηση επί του
νομοσχεδίου είναι ότι τα κίνητρα του νόμου αυτού θα πρέπει να αφορούν όλες
τις ελληνικές επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες και μεγάλες».
«Κύριο μέλημα θα πρέπει να είναι η πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων. Ιδιαίτερα
θετική εξέλιξη της τελευταίας στιγμής είναι το γεγονός ότι η αξιολόγηση θα
περάσει μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” (ΕΦΕΠΑΕ), κάτι που το ζητούσε η
επιχειρηματική κοινότητα και θα βοηθήσει πολύ.
Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι μέχρι στιγμής έχουν εξαιρεθεί κάποιοι ΚΑΔ που
αφορούν στο λιανεμπόριο, στο χονδρεμπόριο, αλλά και στη μεταποίηση, ιδιαίτερα
όταν οι σχετικές επενδύσεις αφορούν σε τρίτους όπως στην περίπτωση των logistics.
Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι ανάγκες στήριξης των επενδύσεων τόσο της
μεταποιητικής βιομηχανίας, όσο και του χονδρεμπορίου και του λιανεμπορίου είναι
ίδιες.
Το ΕΒΕΘ έχει ήδη καταθέσει στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης τις αναλυτικές
θέσεις του, ενώ εντός των προσεχών ημερών θα ανακοινωθούν από την Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων συγκεντρωτικά οι θέσεις της επιμελητηριακής κοινότητας με
σχετικό δελτίο τύπου», κατέληξε ο κ. Μασούτης.

