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Δήλωση του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Γ. Κασιμάτη,
για τα νέα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση
«Τελικά φαίνεται ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε να διακόψει κάθε επαφή με την
οικονομική πραγματικότητα στην αγορά και την κοινωνία. Τα νέα μέτρα που
ανακοινώθηκαν αποδεικνύουν δυστυχώς ότι όλη αυτή την περίοδο οι παρεμβάσεις
όλων ημών που μετείχαμε στον διάλογο – που η ίδια η Κυβέρνηση οργάνωσε και εν
συνεχεία η ίδια απαξίωσε – απευθύνονταν σε ώτα μη ακουόντων.
Το ότι με τα νέα αυτά μέτρα ουσιαστικά η Κυβέρνηση ανατρέπει α) τον
προϋπολογισμό που η ίδια ετοίμασε, εισηγήθηκε και ψήφισε στη Βουλή, και β) το
Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης το οποίο η ίδια ετοίμασε, υπέβαλλε προς
έγκριση από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πανηγύρισε μετά την έγκριση
του, αποδεικνύει ότι δυστυχώς υπάρχει παντελής έλλειψη αυτόβουλου
δημοσιονομικού σχεδιασμού, ότι οι κυβερνητικές επιλογές είναι απόρροια των
«πιέσεων» των παραγόντων των διεθνών αγορών, και ότι οι συστάσεις των
παραγόντων της ΕΕ γίνονται «διαταγές» για την Ελληνική Κυβέρνηση, χωρίς αυτή η
παραχώρηση να συνοδεύεται από κάποιο εμφανές και απτό «αντάλλαγμα», ούτε καν
σε πολιτικό επίπεδο (πολλώ δε μάλλον σε οικονομικό), εκτός από ορισμένες
γενικόλογες δηλώσεις που μέχρι στιγμής δεν δείχνουν να έχουν αποτέλεσμα.
Ως προς την ουσία των μέτρων, η ΚΕΕΕ επισημαίνει, για μια ακόμη φορά, ότι η
αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης μέσω της αύξησης του ΦΠΑ σε όλες τις
κλίμακες, και της αύξησης των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε καύσιμα, ποτά και
τσιγάρα, μαζί με την κατάργηση της απαλλαγής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο
ηλεκτρικό ρεύμα (κάτι που από μόνο του συνεπάγεται επιβάρυνση μιας οικογένειας
με μέση κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 1.770 KW/h το τετράμηνο, στα 9,7 ευρώ)
θα πλήξει άμεσα την αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα καταναλωτή, κάτι που
θα οδηγήσει την αγορά σε αδιέξοδα, καθώς ήδη τα στοιχεία της περιόδου των
εκπτώσεων δεν είναι ενθαρρυντικά καθώς σε ποσοστό 20% έφτασε η μείωση του
τζίρου σε σχέση με την περυσινή περίοδο. Παράλληλα, η κατάσταση φαίνεται να
επιδεινώνεται και από τον τραπεζικό τομέα, ο οποίος περιόρισε τον Ιανουάριο την
ετήσια αύξηση της χρηματοδότησης σε 4,5% προς τις επιχειρήσεις και σε 2,9% προς
τα νοικοκυριά. Δυστυχώς, φαίνεται ότι η κυβέρνηση επέλεξε την εύκολη λύση των
φορολογικών αυξήσεων παρά τη ορθή λύση της προσπάθειας για βελτίωση της
απόδοσης των φοροεισπρακτικών μηχανισμών ώστε να εισπραχθούν φόροι και να
αυξηθούν τα έσοδα χωρίς διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
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Προκαλεί δε ιδιαίτερα μεγάλη έκπληξη ότι η κυβέρνηση έκρινε απαραίτητη εκτός
από τις μειώσεις μισθολογικών δημοσίων δαπανών στις οποίες προέβη – και για τις
οποίες πάλι επισημαίνουμε ότι χάθηκε το μέτρο της λογικής καθώς πλέον πλήττονται
αποδοχές που μέχρι στιγμής αξιοποιούνται για καταναλωτικές δαπάνες (όπως ο 13ος
και ο 14ος μισθός) – και τη μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά
5% στο εθνικό σκέλος του, το οποίο αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της
χώρας. Δεδομένου ότι για το ΕΣΠΑ, μόλις σήμερα δόθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο
νόμου για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου του (ν. 3614/2007), γίνεται
αντιληπτό ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, στην οποία μπορεί
να στηριχθεί η αγορά για να ανακάμψει από την ύφεση όπου βρίσκεται, καθυστερεί
δραματικά. Το πάγωμα του αναπτυξιακού νόμου και η καθυστέρηση για την
ενεργοποίηση ώριμων δράσεων του ΕΣΠΑ έχουν καταστροφικές συνέπειες για την
αγορά».
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