
UHAKH 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2 0 2 2 Σ υ ν έ vi ε υ Ζ η
ο ι 0 ν ΣΤΕΛΙΟ
ΜΟΡΦΙΔΗ
s m ο r f i d ι s ο g ma 1 1 c ο m

Κρίστιαν Xcrrznpnvàs εενε

Μείωση μη μισθολογικού kcxttous
σε εταιρείε8 και εργαζομένου8
που επενδύουν σε δεΕιότητε8
Οι τέσσερκ κρίσιμοι nvXcovzs για τη νέα εποχή ms eXXnviKns oiKovo\iias και η αντιμετώπιση ms έλλει-tyns εξειδικευμένου
δυναμικού στη σκιά του brain drain με επανεκπαίδευση ανάπτυΐη νέων δείιοτήτων και με την αρωγή ms Πολιτεία5

us véss μεγάλκπροκλή

Σσεκ
που έχει να αντιμετωπίσει

η ελληνική οικο

νομίαπρέπει va unapfouv
παρεμβάσεκ ώστε η οικονομία

και οι επιχειρήσει
να μπορέσουν όχι

μόνο να διατηρήσουν τη δυναμική ανά
TTTU&is αλλά και να μπουνστέρεα βάσεκ
για την ελληνική καινοτομία και την εξωστρέφεια

σύμφωνα με τον νέο πρόεδρο
ms Ελληνική5 Evooons Επιχειρηματιών
ΕΕΝΕ Κρίσηαν Χατζημηνά

Ο iôios στην πρώτη του συνέντευξη
cos εκπρόσωποβτηβ Evcoons υπογραμμίζει

τέσσερα πυλώνε tous onoious
χαρακτηρίζει κρίσιμοι για τη νέα εποχή
Tns ελληνική οικονομία5 τη διαρκή
αναβάθμιση των δε&οτήτωντου ανθρώπινου

δυναμικού μέσω os\pàs κινήτρων
από Tis iôiES ns επιχειρήσει τη στοχευ

μένη μείωση τόσο Tns φορολογία5 όσο
και του μη μισθολογικού kôotous στην
απασχόληση αλλά και την επαναβιομη
χανοποίηση μέσω Tns ψηφιακή5 επανάσταση

Πρόκειται για συγκεκριμένες
παρεμβάσεις που πρέπει να πρστεραιοποι
ηθούν Η μεγάλη εικόνα υπάρχει όπως έχει
αποκωδικοποιήσει τις ανάγκες η μελέτη
Πισσαρίδη ύστόσο πρέπει να γίνει προτε
ραιοποίηση εστιάζοντας σε κάποιες συγκεκριμένες

παρεμβάσεις που μπορούν κατά
την άποψη μας να κάνουν άμεσα τη διαφορά

σημειώνει
Στην κορυφή αυτών σύμφωνα με τον

κ Χατζημηνά είναι η ανπμετώτηοη του
μεγάλου προβλήμσκκ Tns έλλειψη δυναμικού

σε όλα τα επίπεδα Κυρίως του

εΞειδικευμένου λέει στο business stories
Δυστυχώς το braingain γίνεται με πολύ πιο

αργούςρυθμούςαπ'ό,τι επιτάσσειηανάπτυ
5ι που έχει η οικονομία η οποία στο μεταΞύ
επιχειρεί και την ψηφιακή μετάβαση Επομένως

λείπουνσήμεραάτομαμεδεΞιότητες
Κι αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο η ΕΕΝΕ

θα επικεντρωθεί το επόμενο διάστημα λέει
ο κ Χατζημηνά5 Επομένως πρέπει να

στραφούμε στον κόσμο που υπάρχει στην
Ελλάδα και είναι αρκετός ώστε να τον επα

νεκπαιδεύσουμε και να αποκτήσει νέες ή

αναβαθμισμένες δεξιότητες Και σ αυτό

πρέπει να επενδύσουν όλες οι επιχειρήσεις
Αυτό όμως πρέπει να υποστηριχθεί και απ

την Πολιτεία για το καλό ολόκληρης της οικονομίας

Οπότε η πρόταση μας είναι μια
γενναία μείωση του μη μισθολογικού κόστους

στηναπασχόληση που θα επιμερίζεται 50-50
σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους Αρα οι μεν
επιχειρήσειςθαέχουνπερισσοτεραπεριθώρια
να κινηθούν οι δε εργαζόμενοι θα μπορούν
να λαμβάνουν περισσότερες απολαβές Κι
αυτό να ισχύσει για τις εταιρείεςαλλά και τους

εργαζομένους που αποδεδειγμένα επενδύουν

στηναναβάθμιση δεδστήτωνή τηναπόκτηση

νέων πιστοποιημένα πάντα Με αυτόν
τον τρόπο θα υπάρΞει ένα μεγάλο κίνητρο και

για τις δύο πλευρές να επενδύσουν σε αυτό
τονίζει

Σύμφωνα με τον ίδιο μια τέτοια στο
χευμένη πριμοδότηση θα είναι αποτελεσματική

διότι θα είναι κίνητρα που θα Ξεκινούν

από κάτω προς τα πάνω και όχι το

αντίθετο όπως συμβαίνει σήμερα συνήθως

με ευρωπαϊκά κονδύλια αφού ο ίδιος ο
εργαζόμενος

θα αισθανθεί ότι ωφελείται σημειώνει

Φοροελάφρυνση
Το δεύτερο σημείο το οποίο ζητεί η ΕΕΝΕ

είναι να υπάρδει στοχευμένη μείωση ms

Η πρόταση μα είναι μια
γενναία μείωση του μη
μισθολογικού kôotous

στην απασχόληση που

θα επιμερίζεται 50-50 σε

επιχειρήσει και

spyazopéwus Αρα οι μεν

επιχειρήσει θα έχουν

περισσότερα περιθώρια
να κινηθούν οι δε

εργαζόμενοι θα μπορούν
να λαμβάνουν

περισσότερε5 anoXafiés

φορολογία ans εταιρείκπου είτε συνεισφέρουν

περισσότερα έσοδα κάθε éios
στο Δημόσιο μέσω ms φορολογία5 είτε
auöivouvTis μισθολογικά δαπάνε5του5

Εταιρείες δηλαδή που με το μovτέL τους

καταφέρνουν να αυΞάνουν τον κύκλο εργασιών

και τα κέρδη τους διοχετεύοντας τους

καρπούς και στο προσωπικό τους είτε αυ

ϊαΧο\ηάςτοεπεαυΐαΧονταςτιςαπό^βέςτους>κ
Το τρίτοσημείο το οποίο θεωρούμε εΒσου

σημαντικό με το μη μισθολογικό κόστος για
την ανάπτυΞη της χώρας και την περαιτέρω
διευκόλυνση των επενδύσεων είναι η ταχύτητα

απονομής της Δικαιοσύνης Δυστυχώς
τα σημερινά προβλήματα υπονομεύουν σε

μεγάλο βαθμό την ίδια τη χώρα Οι Ξένοι

επενδυτές περισσότερο ενδιαφέρονται να έχουν

ένα σωστό θεσμικό περιβάλλον παρά μείωση
της φορολογίας Οταναναγκάζονται π.χ να

συνεταιριστούνμι κάποιον ντόπιο επιχειρηματία

θέλουν να νιώθουν προστατευμένοι
Οτι στην περίπτωση που συμβεί κάτι θα
απευθυνθούν στα δικαστήρια τα οποία θα

εκδώσουνσχετικά σύντομα μιααπόφαση όχι

μετά από 5 και 6 χρόνια Κι αυτό δεν αφορά
μόνο τους Ξένους επενδυτές Σήμερα η κυβέρνηση

δίνει πολύ σωστά κίνητρα για συγχωνεύσεις

Δένε ότι ο Ελληνας επιχειρηματίας

δεν έχεχ μάθη στο συνεταιρίζεοθαι Σε έναν

βαθμό ίσως ισχύει αυτό αλλά υπάρχουν κι
άλλοι που φοβούνται σήμερα τα πολυμετοχικά

σχήματα μήπως και συμβεί κάτι και δεν

μπορούν μετά να βρουν το δίκιο τους Κι
αυτό διότι οι καθυστερήσεις στην απονομή
mAimiomnms είναι τραγικές συνεχίζει

ΟτέταρκκπυλώναΒ,όπακε&ιγεί,στον
οποίοπρέπει να γίνουνπερισσστερα είναι
η επαναβιομηχανοποίηοηττκχώρο Οχι

όμως με τους παλιούς όρους τα φουγάρα
που λέγαμε Η επαναβιομηχανοποίηση είναι

τρόπος σκέψης όπου πλέον το hi-tedi κυριαρχεί

οι ψηφιακές τεχνολογίεςδιασυνδέονται

με τις βιομηχανίες Ημαστε πλέον στην
εποχή του Industry 4.0 Και αυτή αφορά
tous πάντκ απ τον παραδοσιακό κλάδο
Tns βιομηχανία5 έ&κ τη ναυτιλία τον τουρισμό

K.O.K

Ο κ Χατζημηνά5 ανησυχεί για Tis ε£ε
Ai&is στο μέτωπο insπαγκόσμια οικονομία

και τα κύματα που θα δεχθεί και η
ελληνική Ο λογαριασμός νομίζω θα έρθει

με το που τελειώσει ο πόλεμοςστην Ουκρανία

Ακόμα δεν τονέχουμε δει Ανησυχώ για του

χρόνου περισσότερο Ηδη πολλοί μιλάνε για
το ενδεχόμενο στασιμοπληθωρισμού και
δυστυχώς βλέπω κι εγώ μια τέτοια εΞέλιΞη

ως πιθανότερη Γί αυτό όμως πρέπει να

επισπεύσουμε κι εμείς τις παρεμβάσεις που

προανέφερα Η Ελλάδα έχει αποκτήσει δυναμική

και θεωρώ ότι θα γλιτώσει τη στασιμότητα

Νομίζω ότι θα παραμείνουμε σε ανα
πτυΞιακή τροχιά χάρη στον τουρισμό στη
ναυτιλία στις εΞαγωγέςκαιτις επενδύσεις έστω

λιγότερες από πριν Για τον πληθωρισμό
πάλι δεν νομίζω ότι θα το αποφύγουμε
σημειώνει

Για τον ίδιο η παραγωγή Kaivorcpas
και η εξωστρέφεια είναι οι μόνε5 οδοί για
την πρόοδο ms ελληνική5 οικονομία Στο
πλαίσιο αυτό στόχευση ms ΕΕΝΕ είναι η

εμβάθυνσητωνδιεθνώνσυνεργασιών Οχι

απλώς στο να φέρουμε επενδύσεις απ το

εξωτερικό αλλά και να πάμε αντίστροφα
ελληνικές επιχειρήσεις να επεκταθούν στο

είωτερικό ΗδϊισΜκομμάητ^δ^ροφήςκαι
msδιασκέδαοτκ έχουμεΞεκινήσει να το κάνουμε

Διάσημα ελληνικά εστιατόρια Ξεφυτρώνουν

σεμεγά^5πόλεΐ5τωνΗΠΑήτηςΕυρώπης Το

ίδιο μπορεί να γίνει και με mjs υπόλοιπους

χώρους να φτάσουμε δηλαδή να εΞάγουμε
ικανότητες και know liow καταλήγει
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