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Υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος

ώστε η Ελλάδα να καταστεί η πλουσιότερη χώρα της ευρωζώνης μέσα στην
επόμενη 20ετία;«Σαφώς και υπάρχει», απαντά ο Nathan Lewis αρθρογράφος του
«Forbes», η οποία, μάλιστα, είναι και πάρα πολύ απλή. Ποια είναι;

Χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές σε συνδυασμό με ένα σταθερό νόμισμα.
Σύμφωνα με τον αρθογράφο του αμερικανικού περιοδικού, η Ελλάδα βρίσκεται ήδη
στα μισά του δρόμου πριν επιτύχει αυτόν τον στόχο, με δεδομένο ότι τουλάχιστο
το ευρώ είναι ένα σταθερό νόμισμα.
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Μάλιστα υποστηρίζει ότι η Ελλάδα μπορεί να το επιτύχει σε χρονικό διάστημα
μικρότερο από τα 20 χρόνια. Ο κ. Lewis φέρνει ως παραδείγματα που αποδεικνύουν
τον ισχυρισμό του τις οικνομίες Ιαπωνίας (μεταξύ 1950 και 1970), Ν. Κορέας (μεταξύ
1986 και 1996), Μεξικού (μεταξύ 1960 και 1970), Ρωσίας (μεταξύ 1999 και 2008) και
υποστηρίζει ότι «ακόμη και στα τρέχοντα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας θα πρέπει να ενισχυθεί «μόνο» 112% σε σύγκριση με το
γερμανικό, ούτως ώστε οι Έλληνες να καταστούν πιο πλούσιοι από τους
Γερμανούς».

Προσθέτει ακόμη ότι έαν η Ελλάδα δημιουργήσει ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις
φορολογικό σύστημα, οι πρώτοι που θα επιστρέψουν στη χώρα για να επενδύσουν
είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες που προτίμησαν να «μετακομίσουν» στη
Βουλγαρία. Η επιστροφή τους θα σημάνει αύξηση των επενδύσεων και μείωση της
ανεργίας, κάτι το οποίο θα βοηθήσει την ελληνική οικονομία να ανθίσει. Τι
συστήνει ο ίδιος προκειμένου η Ελλάδα να μετατραπεί σε παράδεισο για τις
επιχειρήσεις και τις επενδύσεις; Έναν οριζόντιο φόρο εισοδήματος 15% και
διατήρηση του ΦΠΑ στο τρέχον 23% (πιθανώς και προσπάθεια μείωσής του).
Ταυτόχρονα να υπάρξει μείωση ή ακόμη και κατάργηση των φόρων που
καταβάλλουν οι εργοδότες και αφορά το μισθολογικό κόστος, κάτι το οποίο θα
αυξήσει κατακόρυφα την κερδοφορία των επιχειρήσεων.
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