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από τα 5 στα η εκατ ευρώ Ακόμη προκειμένου να

επιταχύνουμε

την καταβολή των ενισχύσεων έχουμε ήδη προχωρήσει
σε ρύθμιση με την οποία οι επενδύσεις που έχουν
κατά 25 θα αιτούνται και θα λαμβάνουν το 25 της
ενίσχυσης δηλαδή σε ένα πρώιμο και κρίσιμο για την
υλοποιηθεί

υλοποίηση

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΛΟΗΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ
γενικός γραμματέας Στρατηγικών κατ Ιδτωττκών
Επενδύσεων υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Νομοθετικές
παρεμβάσεις
για τη βελτίωση του
επενδυτικού κλίματος

της επένδυσης στάδιο Συμπληρωματικά μειώνονται
από πέντε σε τρία τα έτη στα οποία μπορεί να γίνει η αξιοποίηση
του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής προκειμένου
η αξιοποίηση της ενίσχυσης να είναι εμπροσθοβαρής
Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά την επιδίωξη να καταστεί
η χώρα μας ακόμη περισσότερο ελκυστικός προορισμός για
εταιρείες που δημιουργούν Μονάδες Παροχής Ενδοομιλικών
Υπηρεσιών Business Centres Διευρύνουμε τις δραστηριότητες
που μπορούν να αναπτύσσουν ανάπτυξη λογισμικού
ερευνά και ανάπτυξη υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής
αποθήκευση και διαχείριση αρχείων και πληροφοριών
καθώς και τις χορηγούμενες ενισχύσεις
Η τρίτη κατεύθυνση είναι η βελτίωση του προγράμματος
Golden Visa Το πρόγραμμα διευρύνεται καθώς προστίθενται
άυλες επενδύσεις αγορά μετοχών ή ομολόγων εισφορά
αγορά ομολόγων ελληνικού Δημοσίου κ.ο.κ στις
επενδυτικές δραστηριότητες που μπορούν να αναπτύσσουν
πολίτες τρίτων χωρών προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια
διαμονής
Τέταρτον προχωράμε σε δύο στοχευμένες δράσεις που
έχουν εμμέσως πλην σαφώς αναπτυξιακό πρόσημο Η πρώτη
είναι η θεσμοθέτηση χρηματικών επάθλων για την
συνεργατικών πρωτοβουλιών για παραγωγή προϊόντος
ή υπηρεσίας αλλά και δικτύων επιστημονικού-ερευ
νητικού δυναμικού στα οποία συμμετέχουν Ελληνες ή ελληνικής
καταγωγής πολίτες οι οποίοι διαμένουν και δραστηριοποιούνται
εκτός χώρας
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής
Γέφυρες Γνώσης Συνεργασίας και ως στόχο έχει να
δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ των Ελλήνων που βρίσκονται
στο εξωτερικό brain drain αλλά και τα 8 εκατομμύρια
της ελληνικής διασποράς με τους Ελληνες που δραστηριοποιούνται
εντός της χώρας
Παράλληλα θεσμοθετούμε έναν σύγχρονο μηχανισμό
συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων μια πρωτοβουλία
εστιασμένη στις ανάγκες ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
μια σύγχρονη θεσμική συνεργασία μεταξύ δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα που εμπλέκει ενεργά την πολιτεία υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης κοινωνικούς εταίρους
Ενωση Επιμελητηρίων ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ και το
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Με αυτές τις παρεμβάσεις οι οποίες έρχονται να ενισχύσουν
συνολικότερες πολιτικές της κυβέρνησης για την ανάπτυξη
την προσέλκυση επενδύσεων τη στήριξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και την αναστροφή του brain drain
την
πεποίθηση ότι θα συμβαλουμε θετικά στη στερέωση
έχουμε
της πορείας προς την ανάταξη της οικονομίας μας μετά
τη χαμένη δεκαετία της πολιτικής λιτότητας
κεφαλαίου

τον προςφατο νόμο του υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης που ψηφίστηκε την προηγούμενη
εβδομάδα γίνονται μια σειρά από σημαντικές

Με

παρεμβάσεις που θα αποτελέσουν τονωτικές ενέσεις
τη
για
βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη χώρα μας η
οποία κάνει τα πρώτα βήματα στη μετά το μνημόνιο εποχή
Οι παρεμβάσεις αυτές κινούνται στοχευμένα σε τέσσερις
κατευθύνσεις με πολλαπλάσια θετικά αποτελέσματα
Η πρώτη κατεύθυνση είναι σημαντικές αλλαγές στον νέο
αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 Τα τρία από χα τέσσερα καθεστώτα
ενισχύσεων του νόμου που έχουν προκηρυχθεί έως
τώρα Γενική Επιχειρηματικότητα Νέες Ανεξάρτητες MME
και Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού ξεπέρασαν
κάθε προσδοκία όσον αφορά τις αιτήσεις επενδυτών και το
συνολικό ύφος των επενδυτικών σχεδίων σε όλη τη χώρα
Ειδικά για το καθεστώς ενισχύσεων Νέες ανεξάρτητες
ΜμΕ το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν τόσο έντονο που
οι προϋπολογισμένες δαπάνες εξαντλήθηκαν Δημιουργούμε
λοιπόν ένα καθεστώς ενισχύσεων προσανατολισμένο στις
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις θα έχουν
τη δυνατότητα να καταθέτουν επενδυτικά σχέδια σε πολλούς
τομείς της οικονομικής δραστηριότητας καθώς και για το
σύνολο της χώρας και να λαμβάνουν σημαντικές φορολογικές
και κεφαλαιακές ενισχύσεις που θα αναθερμάνουν την
πραγματική οικονομία
Το καθεστώς Επενδύσεις μείζονος μεγέθους δεν προ
σείλκυσε εξίσου το ενδιαφέρον των επενδυτών Προχωράμε
έτσι και εδώ σε βελτιωτικές παρεμβάσεις Μειώνεται το
κόστος από τα 2θ εκατ ευρώ στα 1 5 δίνεται η δυνατότητα
να απολαύσουν τη φορολογική απαλλαγή σε μικρότερο
χρόνο ενώ το όριο της παρεχόμενης ενίσχυσης ανεβαίνει
επιλέξιμο

επιβράβευση

Κεντρική

