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Ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος για την αύξηση
στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα
Η ανακοίνωση της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων δείχνει ότι η
Κυβέρνηση έχει περιέλθει πλέον σε καθεστώς πανικού. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί
διαφορετικά η απόφαση της να αυξήσει τη φορολογία της ενέργειας κατά τις
παρούσες συνθήκες ύφεσης. Είναι προφανές ότι κάθε αύξηση στα καύσιμα – και η
αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα συνεπάγεται αύξηση που ίσως
ξεπεράσει και τα 10 λεπτά το λίτρο στο κόστος κίνησης των οχημάτων – θα
μετακυληθεί στον τελικό καταναλωτή αυτών, είτε αυτός είναι επαγγελματίας, είτε
απλός ιδιώτης καταναλωτής. Συνεπώς θα αυξηθεί σημαντικά το κόστος παροχής των
σχετικών υπηρεσιών μετακίνησης και μεταφοράς προσώπων και αγαθών. Αυτό με τη
σειρά του θα οδηγήσει και σε αύξηση της τιμής αγαθών τα οποία μεταφέρονται προς
πώληση. Αυτές οι πληθωριστικές επιπτώσεις θα έχουν δραματική επίδραση στην
μεταποιητική και εμπορική δραστηριότητα, καθώς η αναπόφευκτη αύξηση τιμών θα
καταστήσει ακόμη πιο διστακτικούς τους καταναλωτές να προβούν σε αγορές, και
έτσι θα υποστεί σημαντικό πλήγμα ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων, σε μια
περίοδο που αυτό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις είναι η στήριξη τους μέσω παροχής
κινήτρων για αύξηση του κύκλου εργασιών.
Σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
καυσίμων θα έχει ως συνέπεια τον εκμηδενισμό των όποιων μέτρων στήριξης των
χαμηλότερων εισοδημάτων αφού ό,τι χρήματα δοθούν ως ενίσχυση στους συμπολίτες
μας με τα ασθενέστερα εισοδήματα, θα τα στερηθούν αμέσως λόγω της αύξησης του
κόστους ζωής τους που θα προέλθει από την αύξηση του κόστους μετακίνησης.
Με απλά λόγια, η επιμονή της Κυβέρνησης για την αύξηση αυτή δεν θα οδηγήσει
παρά σε μια πολύ πρόσκαιρη αύξηση εσόδων, και παράλληλα θα δρομολογήσει μια
δυσανάλογα μεγαλύτερη μείωση συναλλαγών και συνακόλουθη μείωση δημοσίων
εσόδων, που προκύπτουν από αυτές τις συναλλαγές.
Είναι δραματικά λυπηρό που σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία, όπου όλες οι
κοινωνικές τάξεις, και ο επιχειρηματικός κόσμος, είναι έτοιμοι να συμβάλλουν με τις
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προτάσεις και τις θυσίες τους, στην εθνική συστράτευση για την προσπάθεια εξόδου
από τη δημοσιονομική κρίση, η Κυβέρνηση, ακυρώνοντας κάθε διαδικασία δημόσιας
διαβούλευσης που η ίδια δρομολόγησε, αποφασίζει μόνη της, εν κρυπτώ και
αιφνιδιαστικά για ένα τόσο κρίσιμο θέμα, αγνοώντας κάθε άλλη άποψη.
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