ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Οι θέσεις και οι διεκδικήσεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας
1.

Νέα Δημοσιονομική Πολιτική, τώρα με ένα ριζοσπαστικό φορολογικό
σύστημα μεταβλητού αφορολόγητου.

2.

Καθιέρωση ενιαίου flat rate συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
επιχειρήσεων 20% με ταυτόχρονη συγκράτηση και αναδιάρθρωση των
μη παραγωγικών δαπανών και βελτίωση της εισπραξιμότητας φόρων
και εισφορών.

3.

Θέσπιση ενός νέου συστήματος φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων με «μεταβλητό αφορολόγητο» βάσει εισοδημάτων –
δαπανών, που μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα για την πάταξη της
φοροδιαφυγής.

4.

Αναθεώρηση του συστήματος χρηματοδότησης της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης: αποδέσμευση από τον φόρο εισοδήματος και τον ΦΠΑ
και απόδοση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση φόρων με γεωγραφικό
χαρακτήρα (π.χ. φόρος ακινήτων, τέλη κυκλοφορίας).

5.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από το 20% στο 10%. Το μέτρο αυτό
θα ευνοήσει την άνοδο της καταγεγραμμένης απασχόλησης και τη
μείωση της ανεργίας.

6.

Ταχεία εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και των
μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στην δεύτερη αξιολόγηση.

7.

Ενίσχυση της ρευστότητας, τώρα.

8.

Ριζική αναμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης, τώρα.

9.

Αντιμετώπιση της πολυνομίας και της κακονομίας, τώρα.

10. Ριζική αναμόρφωση της Εκπαίδευσης, τώρα.
11. Πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακραίας
φτώχειας στην Ελλάδα
12. Διαρθρωτικές αλλαγές
Ολοκλήρωση της προσαρμογής της εργατικής νομοθεσίας στα ευρωπαϊκά
δεδομένα.

13. Η προσπάθεια που έχει γίνει, με κόπο και θυσίες από τους Έλληνες, όλα
τα προηγούμενα χρόνια, θα κριθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν
τώρα.
Επίσης για την επαναφορά της οικονομίας σε θετικούς αναπτυξιακούς
ρυθμούς απαιτούνται:
1. Ταχεία ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης.
2. Η επίτευξη υψηλών δημοσιονομικών πλεονασμάτων δεν αποτελεί από
μόνη της μέτρο θετικής εξέλιξης της οικονομίας.

3. Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ακόμη χαμηλός σε σχέση με το έδαφος που
πρέπει να καλυφθεί.
4. Καθυστερεί ακόμη ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής
οικονομίας.
5. Ανταγωνιστική παραγωγή, η οποία θα προκύψει μέσα από σοβαρές
επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, στην καινοτομία, στην
ποιότητα, στη διαφοροποίηση.
6. Ένα ευνοϊκό φορολογικό και διοικητικό περιβάλλον, το οποίο θα εμπνέει
εμπιστοσύνη στους επενδυτές και θα ενθαρρύνει την ανάληψη νέων
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
7. Η γραφειοκρατία και η χαμηλή αποτελεσματικότητα της Δημόσιας
Διοίκησης, σε συνδυασμό με ένα πολύπλοκο και ασαφές νομοθετικό
πλαίσιο, αλλά και με τους απελπιστικά αργούς ρυθμούς απονομής της
Δικαιοσύνης.
8. Ένα σύστημα εκπαίδευσης το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις,
αλλά και στις ευκαιρίες της Οικονομίας της Γνώσης.

