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ΣΑ ΚΑΦΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΣΗΝ
ΔΛΛΑΓΑ
•

Τν ΝΔΔ έρεη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξώα ηνπ 4.000 ηδησηηθά ζθάθε
αλαςπρήο θαη 4.000 επαγγεικαηηθά ζθάθε αλαςπρήο. Γελ ππάξρνπλ
επίζεκα ζηνηρεία γηα ηα μέλεο ζεκαίαο θαη ηα ιεκβνινγεκέλα ζθάθε
αλαςπρήο. Ωο εθ ηνύηνπ απηά έρνπλ ππνινγηζζεί βάζεη ζηνηρείσλ ηεο
κειέηεο γηα ηελ Αηηηθή.

•

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ην ζύλνιν ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο ζηελ
Διιάδα είλαη πεξίπνπ 17.700, ε ύπαξμή ηνπο δε πξνζθέξεη:
-πεξίπνπ 40.000 άκεζεο θαη έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο
-πεξίπνπ €607,000,000 ζηελ Δζληθή νηθνλνκία ρσξίο λα ππνινγηζζνύλ
νη λαύινη επαγγεικαηηθώλ ζθαθώλ, ηα έμνδα ησλ λαπισηώλ
(ρξεζηώλ) ζηα λεζηά, ηα πνζά αγνξάο θάζε είδνπο ζθάθνπο, ηα
κεζηηηθά θιπ. Τν πνζό απηό πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθό αλαινγηδόκελνη όηη
ηα ζθάθε απηά απνηεινύλ ην 45% ησλ λενινγεκέλσλ ζθαθώλ αλαςπρήο,
ηα δε έζνδα απηά είλαη θπξίσο θαζαξέο εηζξνέο.

Ο ΥΑΜΔΝΟ ΔΘΝΙΚΟ ΠΛΟΤΣΟ
•

Η Διιάδα έρεη πεξίπνπ 16.000 ρικ αθηνγξακκή, ηελ κεγαιύηεξε ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε. Έρεη πεξίπνπ 1.200 λεζηά θαη 4.800 βξαρνλεζίδεο. Δίλαη δε ν επηζπκεηόο
πξννξηζκόο όισλ ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο.

•

Η Διιάδα είλαη από αξραηνηάησλ ρξόλσλ ε θαη’ εμνρήλ λαπηηθή ρώξα, παξά ηαύηα:
-Σηελ Διιάδα έρνπκε 1 ζθάθνο αλαςπρήο αλά 621 θαηνίθνπο (κόλν 25% απηώλ
ηεο Δ.Δ.)
-Σηελ Δπξώπε ν κέζνο όξνο είλαη 1 ζθάθνο αλαςπρήο αλά 164 θαηνίθνπο.

•

Σηελ Διιάδα κε 16.000 ρικ αθηνγξακκή ππάξρνπλ 8.924 κόλνλ ζέζεηο
ειιηκεληζκνύ ελώ ζηελ Γαιιία, κε πεξίπνπ 6.300 ρικ αθηνγξακκή, ην κεγαιύηεξν
κέξνο ηεο νπνίαο είλαη ζηνλ Αηιαληηθό, ππάξρνπλ 226.000 ζέζεηο ειιηκεληζκνύ θαη
αληίζηνηρα πνιιά ζθάθε.

•

Τα αλσηέξσ νθείινληαη ζην ζρεδόλ ερζξηθό Διιεληθό θνξνινγηθό ζύζηεκα πνπ
απσζεί ηα ζθάθε αλαςπρήο. Με ηνλ Ν.3790 ηνπ 2009 ην 25% ησλ ζθαθώλ
αλαςπρήο πνπ ειιηκεληδόληνπζαλ ζε καξίλεο (πεξίπνπ 2.000 ζθάθε) έθπγαλ
γηα άιινπο, πην θηιηθνύο πξννξηζκνύο κεηαθέξνληαο εθεί πεξίπνπ 6.000
ζέζεηο εξγαζίαο.

Με ηέηνηεο απεξηζθεςίεο ράλνληαη ζέζεηο εξγαζίαο.

ΑΝΑΓΧΓΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΗ ΚΑΣΑ ΜΗΚΟ
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ΜΗΚΟ (κ)

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΤΡΗΜΑΣΑ ΣΗ
ΜΔΛΔΣΗ
• Τα κηθξά ζθάθε αλαςπρήο είλαη λεόηεξα.
• Χξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν γηα δηαθνπέο. Άιια
ηαμηδεύνπλ πεξηζζόηεξν, άιια ρξεζηκνπνηνύληαη σο ζεξηλέο
θαηνηθίεο. Άξα ηα έμνδα ηνπο δηαθέξνπλ πνιύ.
• Τν 75% ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο, θαη θπξίσο ηα κεγαιύηεξα,
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξνώζεζε εξγαζηώλ ησλ ηδηνθηεηώλ
ηνπο.
• Η κεγάιε πιεηνςεθία πξνηηκά απόκεξνπο πξννξηζκνύο. Έηζη
κεηαθέξνληαη έζνδα ζηα πην άγνλα λεζηά.
• Πεξηζζόηεξα κεγάια ηδησηηθά ζθάθε είλαη λενινγεκέλα ζε μέλα
λενιόγηα.

ΣΟ ΗΜΔΡΙΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΝΑΙ ΣΙΜΧΡΗΣΙΚΟ

Σύκθσλα κε ηελ εθθξαζζείζα γλώκε εηαηξείαο πνπ επελδύεη θαη ζε
καξίλεο:
“Also, as you know, the current Greek tax code is extremely
unfriendly to yacht owners, so we will have to discuss with the Greek
government the likelihood of modifying today’s punishing tax system
associated with yacht ownership, in order to justify a marina
investment.”

ΣΑ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΔΝΑ "ΣΔΚΜΗΡΙΑ" ΟΤΓΔΜΙΑ ΥΔΗ
ΔΥΟΤΝ ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
πλνιηθά αλειαζηηθά έμνδα ηδησηηθώλ ζθαθώλ Μ.Ο. €12.035

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα ε δηαζπνξά ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ
αλειαζηηθώλ εμόδσλ είλαη κεγάιε.
Σα ειαζηηθά έμνδα δελ αληηπξνζσπεύνπλ ηεθκήξην γηαηί ζα ήηαλ ηα
ίδηα ή θαη πεξηζζόηεξα θαη ρσξίο ζθάθνο.

ύγθξηζε πάγησλ αλειαζηηθώλ εμόδσλ ζθαθώλ από
ηελ δεηγκαηνιεςία θαη θνξνινγηθώλ αληηθεηκεληθώλ
θξηηεξίσλ
ΜΗΚΟ
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"ΚΑΦΑΣΟΤ", ΟΥΙ ΝΑ ΣΟΤ ΓΙΧΥΝΟΤΜΔ
•

Η Διιάδα ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο θαη ην κνλαδηθό
Αξρηπέιαγόο ηεο κπνξεί λα γίλεη ην πξνηηκώκελν ζέξεηξν ηεο Δπξώπεο
αιιά θαη ηνπ θόζκνπ. Αληαγσληζκόο καο νη Γαικαηηθέο θαη νη Σνπξθηθέο
αθηέο.

•

Με έλα θηιόμελν λνκνζεηηθό πιαίζην θαη κε ηελ δεκηνπξγία καξίλσλ
ηθαλώλ λα ειιηκελίδνπλ 10.000 πεξηζζόηεξα ζθάθε αλαςπρήο θαη θαηά
πξνηίκεζε ηα κεγαιύηεξα (άλσ ησλ 15 κέηξσλ) ζα δεκηνπξγνύλην
ηνπιάρηζηνλ 30.000 επηπιένλ ζέζεηο εξγαζίαο.

Κάπνηε πξέπεη λα εγθαηαιείςνπκε αζηήξηθηεο ηδενιεςίεο θαη λα
αλαπηύμνπκε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρώξαο καο. Μόλν έηζη ζα έξζεη
ε αλάπηπμε.

ΔΤΥΑΡΙΣΧ
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