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ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΔΙΣΑΙ ΗΜΔΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΗ
ΤΠΗΚΟΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ Δ
ΑΚΙΝΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ», 22.4.13
-

Με ηδηαίηεξε ραξά ζπκκεηέρσ ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγαλψλεη ην Ειιεληθφ
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Invest In Greece, ζρεηηθά κε ηε
δηεπθφιπλζε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, γηα επελδχζεηο ζε αθίλεηα ζηελ
Ειιάδα.

-

Είλαη γεγνλφο φηη κηα ζεηξά απφ εμειίμεηο, ζηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ
κελψλ, δεκηνπξγνχλ έλα ζαθψο επλντθφηεξν επελδπηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ
ειιεληθή αγνξά αθηλήησλ.

-

Η αβεβαηφηεηα πνπ επηθξάηεζε φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, ζρεηηθά κε
ηελ παξακνλή ηεο ρψξαο ζην επξψ, απνηειεί πιένλ παξειζφλ. Σα ζελάξηα ηεο
ρξενθνπίαο θαη ηεο εμφδνπ απφ ην θνηλφ λφκηζκα, έρνπλ πιένλ απνκαθξπλζεί
νξηζηηθά. Η Ειιάδα ππήξμε απφιπηα ζπλεπήο ζηηο δεζκεχζεηο ηεο θαη
θαηάθεξε λα αθήζεη πίζσ ηεο ηελ απεηιή πνπ εθθξάζηεθε κε ηνλ φξν Grexit.

-

Οη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη επηηπγράλνληαη θαη παξά ην γεγνλφο φηη ε χθεζε
ζπλερίδεηαη, είλαη δπλαηφλ ε ειιεληθή νηθνλνκία λα εκθαλίζεη πξσηνγελέο
πιεφλαζκα γηα θέηνο.

-

Πξνβιήκαηα αθφκε ππάξρνπλ θαη ζα ρξεηαζηεί κεγάιε πξνζπάζεηα, ψζηε λα
επαλέιζεη ε ρψξα ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Ωζηφζν, ε δηεζλήο
αμηνπηζηία ηεο Ειιάδαο έρεη ζε κεγάιν βαζκφ απνθαηαζηαζεί θαη πθίζηαληαη
πιένλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο εκπηζηνζχλεο
ζηελ ειιεληθή αγνξά.

-

Η επηθείκελε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ
εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί κηα εμίζνπ ζεηηθή εμέιημε, αθνχ
κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα αλνίμεη ν δξφκνο γηα ηε δπλακηθή επαλελεξγνπνίεζε
ελφο θξίζηκνπ κνρινχ γηα ηηο επελδχζεηο θαη ηελ αλάπηπμε ζηε ρψξα καο.
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-

Η επηηάρπλζε ηνπ ζρεδίνπ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο
δεκφζηαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά απφ άιιεο
κεηαξξπζκίζεηο, δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζηελ αγνξά αθηλήησλ.

-

Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη απηφο πνπ ζπγθεληξψλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ,
ράξε ζηα κνλαδηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη ε ρψξα καο,
φπσο ε γεσκνξθνινγία, ην θιίκα, ε θπζηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά.

-

Ωζηφζν, εμαηξεηηθέο επθαηξίεο παξνπζηάδνληαη θαη ζε ηνκείο φπσο ε ελέξγεηα,
ηα βηνκεραληθά αθίλεηα θαη ηα logistics, φπνπ αλακέλεηαη ζεκαληηθή
αλάπηπμε ηα επφκελα ρξφληα.

-

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπκβάινπλ θαη κεηαξξπζκίζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ
βξίζθνληαη ηψξα ζε εμέιημε, φπσο:
o Η επαλεθθίλεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ησλ κεγάισλ νδηθψλ
αμφλσλ
o Οη δηαδηθαζίεο αμηνπνίεζεο πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ, ιηκέλσλ θαη
καξίλσλ
o Οη ζπκθσλίεο κε κεγάιεο δηεζλείο εηαηξείεο γηα ηε ρξήζε ηνπ Πεηξαηά
σο πχιεο εηζφδνπ ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο.

-

Οη εμειίμεηο απηέο ζα έρνπλ άκεζν ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ αγνξά, αθνχ ζα
δεκηνπξγήζνπλ λέεο ππεξαμίεο θαη ζα αλαδείμνπλ λέεο πεξηνρέο γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ, νηθηζηηθψλ, εκπνξηθψλ θαη άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ
ρξήζεσλ.

-

ίγνπξα ρξεηάδνληαη επηπιένλ παξεκβάζεηο, ψζηε απηφ ην θιίκα λα παγησζεί
θαη λα δεκηνπξγεζνχλ επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ
επθαηξηψλ.

-

Η δηεπθφιπλζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζέινπλ λα επελδχζνπλ ζε
αθίλεηα, είλαη έλα θξίζηκεο ζεκαζίαο δεηνχκελν.

-

ην πιαίζην απηφ, ζεσξνχκε ηδηαίηεξα ζεηηθή ηελ απφθαζε λα δνζεί ε
δπλαηφηεηα ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, νη νπνίνη πξνβαίλνπλ ζε αγνξά ή
δεθαεηή ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε αθηλήησλ χςνπο 250.000 επξψ θαη άλσ, λα
ιάβνπλ πεληαεηή άδεηα δηακνλήο, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα ηνπο ίδηνπο
θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο.

-

Η ξχζκηζε απηή, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζην λέν Επελδπηηθφ Νφκν,
δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο απφ ρψξεο φπσο ε
Ρσζία, ε Κίλα, νη ΗΠΑ, αιιά θαη νη αξαβηθέο ρψξεο, λα επσθειεζνχλ απφ ηηο
επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδεη ε ειιεληθή αγνξά, γηα επελδχζεηο ζε πςειήο αμίαο
αθίλεηα.
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-

Αθαηξεί έλα ζεκαληηθφ γξαθεηνθξαηηθφ εκπφδην θαη εληζρχεη ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο αγνξάο, έλαληη ρσξψλ ηεο ΕΕ. πνπ ήδε
πξνζθέξνπλ αλάινγα θίλεηξα, φπσο ε Οπγγαξία, ε Ιζπαλία θαη ε
Πνξηνγαιία.

-

Επίζεο, δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ
ζπγθξνηεκάησλ ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ θαη θαηαιχκαηα πνπ νη μέλνη
επηζθέπηεο κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ θαη λα κηζζψλνπλ γηα ην δηάζηεκα πνπ νη
ίδηνη δελ βξίζθνληαη ζηελ Ειιάδα. Πξφθεηηαη γηα ηα ιεγφκελα condo hotels,
ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλα ζην εμσηεξηθφ.

-

Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο
είλαη:
1. Η δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη ζαθνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ φζνλ
αθνξά ηηο ρξήζεηο γεο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή πξνυπφζεζε, κε
ζθνπφ ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ επελδπηψλ.
Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ζεσξνχκε ζεηηθή ηε ξχζκηζε γηα ηε
δεκηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ Εηδηθψλ ρεδίσλ Υσξηθήο Αλάπηπμεο
ηξαηεγηθψλ Επελδχζεσλ, πνπ αθνξά ηελ έθδνζε πξνεδξηθψλ
δηαηαγκάησλ γηα ην ρσξνηαμηθφ πξννξηζκφ, ηελ επελδπηηθή ηαπηφηεηα
αθηλήησλ, ηε ρσξνζέηεζε θαη ηελ παξαρψξεζε αηγηαινχ θαη παξαιίαο.
2. Σε βειηίσζε ηνπ θνξνινγηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δηέπεη ηελ αγνξά
αθηλήησλ, θπξίσο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο
πξνβιεςηκφηεηαο. Σν χςνο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ είλαη
ζαθέζηαηα έλα ζέκα πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηελ
πνξεία επίηεπμεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο ρψξαο. Ωζηφζν, ην
ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην γηα ηνπο επελδπηέο, νη νπνίνη ζέινπλ λα
εκπηζηεπζνχλ ηα θεθάιαηά ηνπο ζηε ρψξα, είλαη λα γλσξίδνπλ φηη ζα
έρνπλ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ζηα επφκελα ρξφληα. ε απηφ ην
πεδίν θαινχκε ηελ θπβέξλεζε λα εζηηάζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο, εηδηθά
φζνλ αθνξά ηηο κεγάιεο επελδχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ην
ζρεηηδφκελν ξίζθν γηα ηνπο επελδπηέο.

-

Πηζηεχνπκε φηη κεηά απφ κηα καθξά πεξίνδν αβεβαηφηεηαο θαη δπζθνιηψλ, ε
Ειιάδα επαλαθάκπηεη σο επελδπηηθφο πξννξηζκφο ζην ρψξν ησλ αθηλήησλ.
Οη πξσηνβνπιίεο πνπ ιακβάλεη ε ειιεληθή Πνιηηεία ην ηειεπηαίν δηάζηεκα
είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη ειπίδνπκε φηη ζα ζπλερηζηνχλ.

-

Καινχκε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο απφ ηξίηεο ρψξεο λα εκπηζηεπζνχλ
ηελ Ειιάδα θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηηο επθαηξίεο πνπ έρεη λα πξνζθέξεη ζηα
επφκελα ρξφληα.
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