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Μήνυμα
Υπουργού Οικονομικών

jsmess leaders in Greece Business Leaders in Greece Business leaders in Greece Business leaders in Greece Business leaders in Gi

Πα 14η συνεχή χρονιά με την έκδοση Business Leaders in Greece o'OpiXos ins ICAP

προσφέρει έναν πολύτιμο οδηγό ο onoios αναδεικνύει ta σημαντικά επιτεύγματα την

πλούσια δυναμική και us πολλά υποσχόμενε npoomiKCS ομίλων και εταιρειών που σε

σύγκριση δύο ετών διακρίθηκαν για την κερδοφορία tous συνεισέφεραν και

συνεισφέρουν καθοριστικά στην εθνική οικονομία

Η εμπεριστατωμένη αυτή έκδοση επιβεβαιώνει ότι παρά την παρατεταμένη αβεβαιότητα
που προκάλεσε η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση και παρά us πρόσθετε μεγάλε

εξωγενείς δοκιμασίε5 στο γεωπολιτικό κλιματικό και εσχάτου ενεργειακό πεδίο η

UYins επιχειρηματικότητα στη χώρα pas επιδεικνύει ανθεκτικότητα και σε noAAés

περιπτώσει αξιοσημείωτε επιδόσεκ

Ανθεκτικότητα και επιδόσε oris onoios συνέβαλαν καθοριστικά την τελευταία διετία η

χάραξη και εφαρμογή από την Κυβέρνηση pias ouvetôs υπεύθυνηε και φιλοαναπτυξιαα
δημοσιονομικήε noXitmns που συνδυάστηκε με μια ευρεία δέσμη διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και αποκρατικοποιήσεων ένα αποτελεσματικό δίχτυ ασφάλεια με

μέτρα ouipiÇns άνω των 42,7 δισ ευρώ για νοικοκυριά και επιχειρήσει μια διορατική
εκδοτική στρατηγική την ενίσχυση ins διεθνού αξιοπιστίαε και του KÙpous ins xcopas

και την ορθολογική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων

Από την αρχή ins 8nieias pas η περαιτέρω ανάπτυξη ins επιχειρηματία δραστηριότητα5 και η προσέλκυση επενδύσεων στην

πατρίδα pas αποτέλεσαν ßaaiKods owxous ins noAitmns pas

Στο πλαίσιο αυτό ακόμα και μέσα στη δίνη ins πανδημίαε του Covid-19 και των άλλων εξωγενών προκλήσεων που αντιμετωπίσαμε

• Προχωρήσαμε σε μειώσει φόρων π χ μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή μείωση του συντελεστή napaKpäinons

φόρου για τα μερίσματα μείωση ins npoKaiaßoAns φόρου κ.ά και ασφαλιστικών εισφορών

• θεσπίσαμε φορολογικά κίνητρα για έρευνα και καινοτομία και για επενδύσει στην πράσινη οικονομία και στην ψηφιοποίηση

• Σχεδιάσαμε και θέσαμε επιτυχόν σε εφαρμογή κίνητρα για προσέλκυση επιχειρήσεων στη χώρα pas

• Διαμορφώσαρε νέο θεσρικό πλαίσιο για τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο και για την περιστολή του λαθρεμπορίου

• Εισαγάγαρε την υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων και του ρέτρου tns ηλεκτρόνια τιρολόγηση

• Λάβαρε πρωτοβουλίε5-τομέ για την ενίσχυση Tns ρευστότητα5 στην πραγματική οικονομία ôncos είναι ο vôpos για τη ρύθμιση

οφειλών και παροχή 2ns ευκαιρία η υλοποίηση και παράταση του επιτυχημένου προγράμματο Ηρακλήε για τη μείωση των

κόκκινων δανείων

• Αναβαθμίσαμε και εκσυγχρονίσαμε το θεσμικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση και την Κεφαλαιαγορά

Με όλα τα παραπάνω και ρε τη σκληρή και συστηρατική δουλειά όλων pas Kpâious επιχειρήσεων και εργαζορένων καταφέραμε να

επιτύχουμε ισχυρή ανάκαμψη που ξεπερνά i\s apxmés προβλέψει και να θέσουμε στέρεε βάσεΐ5 για την επίτευξη υψηλή5

βιώσιμης éÇunvns και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξη

Συνεχίζοντα στον ίδιο δρόμο με εμπιστοσύνη aus δυνάμει pas ενότητα και εργατικότητα είμαι ßeßaios ότι θα καταφέρουρε να

καταστήσουμε την Ελλάδα ολόπλευρα πιο δυνατή

Χρήστος Σταϊκούραε
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