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Μην διστάζεις να το λες!!!
                        Διαβάζω Θράκη Press

Οι ενδεχόμενες επιδράσεις και ωφελήματα της 
Θράκης από την εφαρμογή ενός ειδικού φορολογικού 
καθεστώτος.

Πρόσφατα, η Πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ της 
Θράκης (http://www.economic-forum-ofthrace.com), 
κα Κατερίνα Καραγιάννη, δημοσιοποίησε μία ιδιαίτερα 
σημαντική και καινοτόμα πρόταση για το σύνολο 
της περιοχής μας. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει την 
αξιοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας, έτσι ώστε 
να θεσπισθεί ένα ειδικό φορολογικό και νομικό 
καθεστώς για την μεταχείριση της οικονομικής 
δραστηριότητας στην Θράκη. Το καθεστώς αυτό 
στοχεύει στην προσέλκυση της εγκατάστασης και 
λειτουργίας κοινοτικών και μη επιχειρήσεων στην 
περιοχή μας, οι οποίες θα απολαμβάνουν ταχείες 
και αποτελεσματικές διαδικασίες ίδρυσης και 
υλοποίησης των επενδύσεων τους, καθώς επίσης 
και φορολογικά κίνητρα.
Η πρόταση αυτή είναι βαρύνουσας σημασίας και 

δύναται να αποτελέσει, αν υλοποιηθεί με επάρκεια, την απαρχή μιας νέας, 
διαφορετικής ρότας στην οικονομική, αλλά και κοινωνική ζωή της Θράκης. Στην 
προσπάθεια να προσεγγισθεί η πρόταση αυτή, δεν επιδιώκεται η παραγωγή ενός 
πλήρους οικονομικοτεχνικού κειμένου με ποσοτικά, ποσοστιαία και αριθμητικά 
χαρακτηριστικά. Επιδιώκεται όμως η ανάδειξη των στοιχείων της εφαρμογής 
ενός ειδικού φορολογικού καθεστώτος στην Θράκη, αποσαφηνίζοντας έναν 
εναλλακτικό επιθυμητό χαρακτήρα που θα μπορούσε να  λάβει το μέτρο αυτό, 
και περιγράφοντας το πλαίσιο των εκτιμώμενων επιδράσεων και ωφελημάτων 
για το σύνολο της περιοχής μας.
Έχοντας αυτόν τον προσανατολισμό, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο χαρακτήρας 
της εφαρμογής του ειδικού φορολογικού καθεστώτος, είναι επιθυμητό να είναι 
μόνιμος, προκειμένου να επιφέρει βιώσιμα αποτελέσματα με μακροπρόθεσμη 
προοπτική. Επιπλέον, είναι προτιμητέο να αποφευχθεί η μορφή ενός 
νομοθετήματος, ανάλογου με αυτού των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων, όπου 
συμπεριλαμβάνονται χρονικοί περιορισμοί και άλλες εθνικές γεωγραφικές 
ενότητες. Ακόμη, η αποτελεσματικότητά του θα είναι ενισχυμένη, αν το ειδικό 
φορολογικό καθεστώς διέπει το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς 
κλαδικούς ή άλλους περιορισμούς. Επιπρόσθετα, το φάσμα εφαρμογής του, 
επιβάλλεται να είναι διευρυμένο, περιλαμβάνοντας χαμηλότερους συντελεστές 
ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων, χαμηλότερη φορολογία 
εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα (εταιρίες και επιχειρήσεις), καθώς επίσης 
και στην φορολογία εισοδήματος και περιουσίας (ακίνητα, κληρονομιές κ.α.) των 
φυσικών προσώπων που διαβιούν στη Θράκη.
Η θέσπιση ενός τέτοιου νομοθετήματος θα έχει ως άμεση συνέπεια την μεταβολή 
του οικονομικού κλίματος της περιοχής, με την προσέλκυση επενδύσεων και 
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή ενός ειδικού 
φορολογικού καθεστώτος στη Θράκη, αναμένεται :
• Να προσελκύσει την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων από την Ε.Ε. και τρίτες 
χώρες.
• Να προσελκύσει νέες επενδύσεις και να ενισχύσει την παραγωγική βάση της 
τοπικής αλλά και της εθνικής οικονομίας.
• Να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Θράκης.
• Να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να αυξήσει την απασχόληση και να 
μειώσει ταυτόχρονα την ανεργία.

• Να ενισχύσει το εισόδημα στο επίπεδο της τοπικής οικονομίας.
• Να ενδυναμώσει την ζήτηση και κατ’ επέκταση να παροτρύνει και να εκκινήσει 
την αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη. 
• Να προσελκύσει υψηλού επιπέδου και ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο.
• Να αξιοποιήσει με ενδεχόμενες συνέργειες τα τοπικά πλεονεκτήματα της 
περιοχής (αγροτικά προϊόντα, κάλλος φυσικού περιβάλλοντός, διασυνοριακότητα, 
γειτνίαση κ.α.).
• Και να συνδράμει στην αύξηση του τοπικού πληθυσμού. 
Αυτές οι θετικότατες επιδράσεις, εκτιμάται ότι θα διαχυθούν στο σύνολο 
των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής μας. Έτσι είναι 
απόλυτα δικαιολογημένο να αναμένεται η ενίσχυση του λιανικού και χονδρικού 
εμπορίου, των τραπεζικών και ασφαλιστικών εργασιών, της μεταποίησης και 
του κατασκευαστικού κλάδου, των μεταφορών, της εστίασης και του τουρισμού, 
συμπαρασύροντας παράλληλα ένα μεγάλο αριθμό μικρών και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και επαγγελμάτων που συνδέονται με τους κλάδους αυτούς.
Ακόμη γίνεται αντιληπτό, ότι οι κύριες και παράπλευρες επιδράσεις της 
εφαρμογής ενός ειδικού φορολογικού καθεστώτος στη Θράκη, είναι σε θέση να 
οδηγήσουν την περιοχή σε οριστική έξοδο από την απομόνωση των τελευταίων 
δεκαετιών, και πολύ περισσότερο σε έξοδο από την τρέχουσα οικονομική 
κρίση. Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες 
υποδομές (λιμάνι, αεροδρόμιο, αυτοκινητόδρομος, κάθετοι άξονες κ.α.) και το 
σημαντικότερο δε, να αναδειχθεί η Θράκη ως ένας νέος πόλος του επενδυτικού 
και επιχειρηματικού γίγνεσθαι στην ευρύτερη περιοχή των Νοτιοανατολικών 
Βαλκανίων και της Ε.Ε.
Έτσι, η εφαρμογή ενός ειδικού φορολογικού καθεστώτος στη Θράκη, εμφανίζεται 
να αποτελεί μια κομβική επιλογή, που είναι σε θέση να αναστρέψει θετικά το 
ρουν της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μας. Η επίδραση της επιλογής 
αυτής δύναται να είναι ισχυρή και καθολική. Γεγονός, που ανάγει αυτή την 
απλή επιλογή, σε διεκδίκηση και απαίτηση ανάπτυξης, την οποία οφείλουν να 
την υποστηρίξουν συντεταγμένα όλοι οι πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, 
επαγγελματικοί και παραγωγικοί φορείς της Θράκης μας.
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