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Οι θέσεις της ΚΕΕΕ για τα νέα οικονομικά μέτρα
Με διαρκώς αυξανόμενη αγωνία ο επιχειρηματικός κόσμος παρακολουθεί τις
εξελίξεις στο οικονομικό προσκήνιο. Βασικός άξονας προβληματισμού είναι η
οικονομική πολιτική που παρουσιάζεται από την κυβέρνηση, η οποία δείχνει να
υιοθετεί τα πλέον αρνητικά ενδεχόμενα και τις πλέον δυσάρεστες επιλογές,
αποδίδοντας τις ενέργειες της στις πιέσεις που δέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στα πλαίσια
της ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού μηχανισμού δημοσιονομικής στήριξης.
Τους τελευταίους μήνες έχουμε όλοι γίνει θεατές μιας πορείας που σε κάθε βήμα
καταρρίπτει και ένα βασικό ανάχωμα κοινωνικής και οικονομικής προστασίας, τα
οποία μέχρι πρότινος αποτελούσαν «κόκκινες γραμμές», κατά την ορολογία της
κυβέρνησης. Τώρα ως υπέρτατη «κόκκινη γραμμή» έχει τεθεί η αποτροπή της
χρεωκοπίας της χώρας. Και για να υπερασπιστεί αυτό το όριο, η κυβέρνηση καλεί
όλο το λαό, και κυρίως τον επιχειρηματικό κόσμο, να υποστεί θυσίες πρωτοφανείς
στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας.
Η γεωμετρική αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας από την αρχή του χρόνου σε
όλα τα αγαθά, η μεγάλη αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε καύσιμα, ποτά
και τσιγάρα που έχουν πολλαπλές επιδράσεις τόσο στο τζίρο των συναφών
επιχειρήσεων όσο και στην αύξηση του κόστους ενέργειας για τον κρίσιμο κλάδο των
μεταφορών, η τιμωρία του νόμιμου επιχειρηματικού κέρδους με την επιβολή
έκτακτων εισφορών, οι μειώσεις αποδοχών χωρίς λογική με ένα στείρο πνεύμα
περιορισμού δαπανών χωρίς μελέτη επίπτωσης των δαπανών αυτών, έχουν
δημιουργήσει ένα ασφυκτικό κλίμα στην αγορά, η οποία έτσι δεν μπορεί να
λειτουργήσει αναπτυξιακά, και δεν μπορεί να τροφοδοτήσει την ελληνική οικονομία.
Παράλληλα η αξιοπιστία και η αποδοτικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού
παραμένουν χαμηλές, και έτσι δεν υπάρχει σαφής ένδειξη δυνατότητας είσπραξης
των θεσπιζομένων φορολογικών βαρών. Η καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο
αυτό είναι καίριας σημασίας.
Εαν σε αυτά τα μέτρα προστεθεί η παντελής έλλειψη οιασδήποτε αναπτυξιακής
προοπτικής – είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού στις
2.5.2010 δεν έγινε ούτε μια αναφορά στην έννοια της ανάπτυξης – και ο περιορισμός
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ως προς το σκέλος της εθνικής
συγχρηματοδότησης των έργων που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ, είναι φανερά τα
αίτια της ανησυχίας του επιχειρηματικού κόσμου. Το αίτημα μας για στήριξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως μέσω της τόνωσης της ρευστότητας τους,
παραμένει επίκαιρο παρά ποτέ.
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Η επιμελητηριακή κοινότητα εκτιμά ότι η ύφεση που θα προκληθεί από τα μέτρα
αυτά θα αφήσει ανεξίτηλες πληγές στην ελληνική αγορά, η επούλωση των οποίων θα
απαιτήσει πολυετείς προσπάθειες, σε ένα κλίμα ιδιαίτερα δυσχερές. Είχαμε
επανειλημμένως εκφράσει τον προβληματισμό μας και τις αντιρρήσεις μας για τις
επιλογές της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής, τονίζοντας την ανάγκη ενός νέου
αναπτυξιακού προτύπου. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Πλέον το μέλλον είναι
τόσο δυσοίωνο που το μόνο που μπορεί κάνει η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα
είναι να καταβάλλει προσπάθειες επιβίωσης. Τα δύσκολα ήρθαν και δυστυχώς θα
μείνουν για αρκετό καιρό…
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