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Το βάρος της μεταναστευτικής πίεσης των τελευταίων
χρόνων θα πρέπει να μοιράζεται περισσότερο
ισομερώς μεταξύ όλων των κρατών-μελών και δεν θα
πρέπει να χτυπάει κυρίως προς τις χώρες της Νότιας
Ευρώπης, τονίζει ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας.

«Η κρίση δεν αντιμετωπίζεται
με αύξηση της φορολογίας»
Χάρη στο σταθερό και απλοποιημένο φορολογικό σύστημα [10% εταιρικό φορολογικό συντελεστή, 10%
φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ, που υπόκειται σε έναν ενιαίο συντελεστή (flat rate) 20%], η Βουλγαρία
κατάφερε να περιορίσει και να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. «Ενα τέτοιο
σύστημα προωθεί τις επενδύσεις», τονίζει στη «N» ο Plamen Oresharski, πρωθυπουργός της Βουλγαρίας.

κ. Oresharski, τον οποίο συναντήσαμε στο συνέδριο
του Economist στη Σόφια, που υποστήριξαν η «Ναυτεμπορική» και το naftemporiki.gr ως χορηγοί επικοινωνίας, σημειώνει ότι είναι «υποστηρικτής της
πρωτοβουλίας της ελληνικής Προεδρίας» και για το μείζον θέμα της λαθρομετανάστευσης, που θα διαχειριστεί, μεταξύ άλλων, η Ελλάδα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αποστολής της,
εξηγεί ότι το βάρος της μεταναστευτικής πίεσης θα πρέπει να
μοιράζεται περισσότερο ισομερώς και να μη χτυπάει κυρίως τις
χώρες της Νότιας Ευρώπης.

Ευρωπαϊκής Ενωσης και από τον εθνικό προϋπολογισμό. Εχουμε “παγώσει”, προς το παρόν, την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες περισσότερες θέσεις εργασίας για τους νέους ανθρώπους. Παρ’ όλα αυτά, η οικονομική
ανάπτυξη είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο σε αυτό το θέμα. Κάθε άλλο μέτρο έχει περιορισμένη επίπτωση εάν δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη».

Ο

Η κρίση χρέους στην Ευρώπη έχει οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας, μείωση του εισοδήματος των πολιτών, κλείσιμο επιχειρήσεων και ούτω καθ’ εξής. Πώς έχει επηρεάσει η κρίση της Ευρωζώνης την καθημερινότητα των Βούλγαρων πολιτών και τις επιχειρήσεις, μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιους βασικούς οικονομικούς δείκτες;
«Η οικονομική κρίση που επηρεάζει τις ευρωπαϊκές οικονομίες
από το τέλος του 2008 φαίνεται να έχει καταστροφική επίπτωση
στην οικονομική ανάπτυξη και στο βιοτικό επίπεδο εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Οι επενδύσεις και η επιχειρηματικότητα έχουν μειωθεί. Ενας σημαντικός αριθμός μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει χρεοκοπήσει (bankrupt), η ανεργία έχει αυξηθεί, το εισόδημα των νοικοκυριών έχει επηρεαστεί
αρνητικά.
Λόγω της συνετής οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής
κατά την προ κρίσης περίοδο, η Βουλγαρία κατάφερε να προσπεράσει την οικονομική κρίση. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα δεν έχει
γλιτώσει από τα αποτελέσματα αυτής της κρίσης. Η οικονομική
ανάπτυξη κινήθηκε πτωτικά και από τα επίπεδα άνω του 6% που
ήταν το 2004-2008 βρέθηκε κάτω από το μηδέν το 2009 και κυμάνθηκε γύρω στο 1% τα τελευταία χρόνια. Το ύψος των άμεσων
ξένων επενδύσεων (Foreign Direct Investment - FDI), το οποίο
έφτανε τα 9 δισ. ευρώ το 2007, μειώθηκε σε κάτω των 2 δισ. ευρώ τον τελευταίο χρόνο. Το επίπεδο ανεργίας, που ήταν 6,5% το
2008, τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε, ξεπερνώντας το 12%. Ολοι
αυτοί οι δείκτες δηλώνουν ότι η κατάρρευση (breakdown) της
βουλγαρικής οικονομίας είναι συνέπεια των αντιξοοτήτων που
προήλθαν από εξωτερικούς παράγοντες».
Στη Βουλγαρία δραστηριοποιούνται πολλοί Ελληνες επιχειρηματίες, υπάρχει στενή συνεργασία εταιρειών σε διάφορους τομείς,
ενώ η χαμηλή φορολογία είχε προσελκύσει τα προηγούμενα χρόνια πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις που μετέφεραν την έδρα τους στη
χώρα σας. Ποιος είναι σήμερα ο φορολογικός συντελεστής για τις
επιχειρήσεις και τι πολιτικές σχεδιάζετε στον τομέα της φορολόγησης και της χρηματοδότησης του επιχειρείν;
«Με ένα 10% εταιρικό φορολογικό συντελεστή και 10% φόρο εισοδήματος, η Βουλγαρία έχει ακολουθήσει μια πολιτική χαμηλής άμεσης φορολογίας. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - ΦΠΑ (Value Added Tax - VAT) υπόκειται σε έναν ενιαίο συντελεστή (flat
rate) 20% και δεν υπάρχει εξαίρεση για καμία κατηγορία αγαθών. Κατά την άποψή μου, ένα τέτοιο φορολογικό σύστημα είναι
απλοποιημένο στο μέγιστο βαθμό και προωθεί τις επενδύσεις.
Αυτό το σύστημα τέθηκε σε εφαρμογή την περίοδο 2006-2007,
όταν ήμουν υπουργός Οικονομικών, δηλαδή είναι σε πλήρη αρμονία με αυτό που εγώ κατανοώ ως αποτελεσματικότητα».

Τα θέματα διαφθοράς αναδεικνύονται ως καταλύτες στο πολιτικό σκηνικό σε πολλές χώρες σήμερα και αποτελούν τροχοπέδη
για την προσέλκυση επενδύσεων. Το παρατηρούμε στην Ελλάδα,
το αναδεικνύουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στη Βουλγαρία
κ.ο.κ. Συχνά δεν αρκεί η παραίτηση ενός πολιτικού για να λυθεί
το πρόβλημα. Ποιο είναι το δικό σας σχέδιο για να αντιμετωπίσετε φαινόμενα διαφθοράς και να καθησυχάσετε τις ανησυχίες που
έχει εκφράσει η Ε.Ε.;
«Δυστυχώς, η διαφθορά είναι συμπτωματική για όλη την ευρύτερη περιοχή. Αυτά είναι τα συμπεράσματα από αξιόπιστες διεθνείς δημοσκοπήσεις που αναφέρουν ελάχιστες διαφορές από
χώρα σε χώρα στα Βαλκάνια. Κατά την άποψή μου, πρέπει να
αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά πολεμώντας τους παράγοντες που
την προκαλούν παρά τα αποτελέσματά της. Μεγαλύτερη διαφάνεια, απλούστερες και πιο διαφανείς διαδικασίες, λιγότερα διοικητικά βάρη και εμπόδια και πιο αποτελεσματικές δημόσιες
συμβάσεις/προμήθειες είναι ο τρόπος».

Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι οι συνεργασίες μεταξύ των βαλκανικών χωρών θα έφερναν ταχύτερα αποτελέσματα στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση;
«Θα καλωσόριζα και θα ενθάρρυνα κάθε μορφής εμπορική και
οικονομική συνεργασία. Είμαι ευχαριστημένος με την επιτυχημένη ανάπτυξη κάθε βαλκανικής χώρας, καθώς όλη η περιφέρεια
θα προβάλει με αυτό τον τρόπο μια καλύτερη εικόνα σε οικονομικούς όρους».
Η κρίση έχει οδηγήσει στη μετανάστευση πολλούς νέους Βούλγαρους. Τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνει η κυβέρνηση για να ανακόψει αυτό το ρεύμα και να δημιουργήσει ευκαιρίες μέσα στη χώρα;
«Εφαρμόζουμε σχέδια για να εξασφαλίσουμε μια πρώτη δουλειά
για τους νέους ανθρώπους με επιδοτήσεις από τα κεφάλαια της
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Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά
πολεμώντας τους παράγοντες που
την προκαλούν παρά τα αποτελέσματά της.
Μεγαλύτερη διαφάνεια, απλούστερες και πιο
διαφανείς διαδικασίες, λιγότερα διοικητικά βάρη
και εμπόδια και πιο αποτελεσματικές δημόσιες
συμβάσεις/προμήθειες είναι ο τρόπος.

Οι Βούλγαροι πολίτες τον τελευταίο καιρό είναι πιο ενεργοί και παρατηρούμε ότι οι διαδηλώσεις είναι καθημερινό φαινόμενο. Πώς
θα κάμψετε αυτές τις αντιδράσεις; Πόσο δύσκολο είναι για μια
κυβέρνηση συνασπισμού να εξασφαλίσει την κοινωνική συναίνεση;
«Το χαμηλό ποσοστό ψηφοφόρων που πήγαν στις κάλπες για τις
πρόσφατες τοπικές εκλογές τους τελευταίους μήνες δεν είναι ένδειξη ενεργής ενασχόλησης των πολιτών με την πολιτική ζωή. Οι
αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και οι διαδηλώσεις ενάντια στις
αντικυβερνητικές διαδηλώσεις δείχνουν την επιστροφή της δημοκρατίας μετά τις προσπάθειες τεσσάρων χρόνων να καθιερωθεί ένα αυταρχικό σχεδόν δικτατορικό καθεστώς».
Ενα άλλο σημαντικό θέμα για τις χώρες της περιοχής, το οποίο μάλιστα αναμένεται να διαχειριστεί η ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. στο α’ εξάμηνο του 2014, είναι η ενιαία προσέγγιση στη μετανάστευση και το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Ποια είναι η δική σας θέση στο ζήτημα αυτό;
«Είμαι υποστηρικτής της πρωτοβουλίας της ελληνικής Προεδρίας.
Ετσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, το βάρος της μεταναστευτικής πίεσης των τελευταίων χρόνων θα πρέπει να μοιράζεται περισσότερο
ισομερώς μεταξύ όλων των κρατών-μελών και δεν θα πρέπει να
χτυπάει κυρίως προς τις χώρες της Νότιας Ευρώπης».
Εάν σας ζητούσα να κάνετε μια πρόβλεψη για το οικονομικό και
επιχειρηματικό περιβάλλον στη Βουλγαρία και τις χώρες της περιοχής στο τέλος της δεκαετίας, το 2020, πώς θα το περιγράφατε;
«Εύχομαι οι βαλκανικές χώρες να κατατάσσονται μεταξύ των άριστων παικτών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Στρατηγικής “Europe 2020”, να μπορούσαμε να γεφυρώσουμε το κενό μεταξύ
ημών και των πιο ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών και να ανυψώσουμε το βιοτικό επίπεδο των πολιτών μας». [SID:8221125]

