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∆ηµοσιογράφος: Για τον Αναπτυξιακό Νόµο να µας πείτε κ. Πρόεδρε;
Οδυσσέας Κυριακόπουλος: Στα χέρια µας έχουµε ένα κείµενο για τον Αναπτυξιακό. ∆εν είναι
ακόµα το Νοµοσχέδιο. ∆εν ξέρουµε ακόµα πια θα είναι η οριστική του µορφή. Πάντως έχει
ξεκινήσει η επεξεργασία των θέσεων του Υπουργείου, που Θα έλεγα ότι, κατ’ αρχήν, είµαστε
στη σωστή κατεύθυνση αλλά βεβαίως χρειάζονται σηµαντικές βελτιώσεις σε ορισµένους τοµείς.
Ο ΣΕΒ ελπίζει ακόµη ότι θα µπορέσουµε να αποσυνδέσουµε τα αναπτυξιακά κίνητρα και το
νόµο από την άµεση σύνδεση µε τις θέσεις εργασίας. Είναι κάτι που έκανε τον προηγούµενο
νόµο ανενεργό και θέλουµε να πιστεύουµε ακόµα ότι µε τα επιχειρήµατά µας θα πείσουµε το
Υπουργείο ώστε να γίνει αποσύνδεση. Βεβαίως δεν σηµαίνει ότι δεν θα δηµιουργηθούν πολλές
νέες θέσεις εργασίας αυτός είναι ο στόχος ενός αναπτυξιακού νόµου αλλά ίσως όχι µ΄αυτόν τον
άµεσο τρόπο. Στα υπόλοιπα στελέχη η επαναφορά των αφορολόγητων αποθεµατικών, ο
τρόπος µε τον οποίο χειρίζονται παλαιές και νέες επιχειρήσεις µας βρίσκει κατ’ αρχήν θετικούς.
Και βεβαίως η εξασφάλιση ενός σταθερού φορολογικού καθεστώτος για τους επενδυτές.
∆ηµοσιογράφος: Μπορεί να δηµιουργήσει µια ανισότητα, αυτή που λένε, µεταξύ ελλήνων και
ξένων επενδυτών;
Οδυσσέας Κυριακόπουλος. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι δεν θα δηµιουργήσει κάτι έµµεσο.
Είµαστε σε ένα διάλογο. Νοµίζω ότι ακόµη είναι πολύ νωρίς. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι τα
πράγµατα αυτά θα ισχύουν τα ίδιο και για τις ξένες και για τις ελληνικές
επενδύσεις
προφανώς.
∆ηµοσιογράφος: Ένα σχόλιο για τις πολιτικές εξελίξεις θα µας κάνετε κ. Πρόεδρε;
Οδυσσέας Κυριακόπουλος: Ε, ‘Οχι δεν θα κάνω κανένα σχόλιο για τις πολιτικές εξελίξεις.
Αυτές είναι κυρίως κοµµατικές εξελίξεις. Και ξέρετε ότι ο ΣΕΒ δεν παίρνει κοµµατικές θέσεις.
∆ηµοσιογράφος: Ναι αλλά θα υπάρξουν και αλλαγές στη Κυβέρνηση;
Οδυσσέας Κυριακόπουλος: Να τις δούµε πρώτα και θα τις συζητήσουµε µετά.
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