Δελτίο τφπου 16/11/2016
Για την ανταγωνιςτικότητα και τη προςζλκυςη
επενδφςεων.
Πζρα από τθν ρφκμιςθ του χρζουσ που πρζπει να
πετφχουμε ςυνολικά με τουσ δανειςτζσ μασ, και που
κα μασ δώςει τθ δυνατότθτα να «ρίξουμε»
περιςςότερα χριματα ςτθν πραγματικι οικονομία,
δθλαδι ςτθν παραγωγι και ςτθν κατανάλωςθ (τριτογενισ οικονομία), η απάντηςη
ςτην κρίςη περνά μζςα από τη βελτίωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ, τησ
παραγωγικότητασ, τη διαφάνεια και κατ ‘επζκταςη ςτην ικανότητα ηλεκτρονικών
ελζγχων, και φυςικά ςτην εξωςτρζφεια.
Η Ελλάδα, πραγματικά, ζχει τθ δυνατότθτα να αναδειχκεί ςε πόλο προςζλκυςθσ
επενδφςεων γεγονόσ που ςυνεπάγεται τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ και
αναςτροφισ του φαινομζνου «φυγισ μυαλών» .
Στόχο και αιχμι του δόρατοσ για τα προαναφερόμενα αλλά και για τθν παραγωγικι
αναςυγκρότθςθ τθσ χώρασ μασ και ζξοδο από τθν κρίςθ οφείλουμε να
αναγνωρίςουμε τθν αναγκαιότθτα ςτακεροφ μακροχρόνιου φορολογικοφ
κακεςτώτοσ, που κα βάηει ςτθ «ηυγαριά τθσ πλθρωμισ» το πραγματικό
εναπομείναν ειςόδθμα τόςο των φυςικών προςώπων όςο και των νομικών
προςώπων.
Δεφτερο ςτόχο, αλλά και απαίτθςθ πλζον τθσ αγοράσ θ μείωςθ του Φ.Π.Α. Όταν με
κυςίεσ των εργαηομζνων ζχεισ ανταγωνιςτικά χαμθλό κόςτοσ εργαςίασ, πρζπει και
να ζχεισ και κίνθτρο για επενδφςεισ. Η ανταγωνιςτικότθτα είναι πολλαπλά
παραμετρικι για να μπορζςει να επιτευχκεί και να αποδώςει καρποφσ ςτθν
οικονομία.
Τρίτο ςτόχο, οι εργαςιακζσ ςχζςεισ. Όπωσ οφείλει το κράτοσ να δθμιουργιςει
ευκαιρίεσ επιχειρθματικότθτασ, οφείλει και προςταςία ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ,
δίκαιθ κατανομι του πλοφτου και δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ τθσ ηωισ των
εργαηομζνων και των οικογενειών τουσ, από πλευράσ τουσ.
Και μιασ και ανζφερα τα εργαςιακά κα ιταν άδικο να μθν αναφζρω το
Αςφαλιςτικό. Η ουςία τθσ λφςθσ του, γιατί δεν ζχει λυκεί οριςτικά, δεν βρίςκεται ςε
επιπλζον επιβαρφνςεισ τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ μζςω φόρων και
ειςφορών.
Περιςςότεροι εργαηόμενοι ςυνεπάγεται επίλυςθ τθσ ανεργίασ και μεγαλφτερθ
χρθματοδότθςθ του κοινωνικοαςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ. Παράλλθλα ζνα μοντζλο
που κα εξαςφαλίηει μια ςταδιακά αυξανόμενθ Εκνικι Σφνταξθ και ζνα μεικτό
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ςφςτθμα αναδιανεμθτικοφ χαρακτιρα για παλιοφσ αςφαλιςμζνουσ με ώριμα
ςυνταξιοδοτικά δικαιώματα και κεφαλαιοποίθςθσ των ειςφορών για τουσ νζου
αςφαλιςμζνουσ από δω και φςτερα μπορεί να εξαςφαλίςει τθ βιωςιμότθτα του.
Τζλοσ, οι ρυκμίςεισ πάςθσ φφςεωσ χρεών, τόςο των επιχειριςεων όςο και των
φυςικών προςώπων, φαίνονται όςο ποτζ άλλοτε, περιςςότερο τώρα επιτακτικζσ,
δίνοντασ ζμφαςθ ςτουσ πραγματικά ζχοντασ ανάγκθ κάνοντασ χριςθ ορκολογικών
κριτθρίων ζνταξθσ τουσ.
Κωνςταντίνοσ Μιχαλίτςησ
Αν. Γραμματζασ
τησ Πολιτικήσ Γραμματείασ
Υγείασ Πρόνοιασ & Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ
Ανεξάρτητοι Έλληνεσ

Σελίδα 2 από 2

