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Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,
∆ηµοσιεύονται, τελευταία, στον Τύπο, πληροφορίες – που
διαψεύδονται κατηγορηµατικά από τις αρµόδιες αρχές – σύµφωνα µε τις οποίες η
Κυβέρνηση µελετά την αύξηση των συντελεστών του Φ.Π.Α., προκειµένου να εφαρµοσθεί
πιστά ο κρατικός Προϋπολογισµός 2008.
Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων διαφωνεί ριζικά µε το
ενδεχόµενο αυτό γιατί είναι πεπεισµένη πως µία νέα άνοδος του έµµεσου αυτού φόρου θα
έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην πορεία της εθνικής οικονοµίας, σε µία, µάλιστα,
ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας οφείλουν, εν µέσω διεθνών
αβεβαιοτήτων, να προωθηθούν, µε ταχύτατους ρυθµούς και ευρύτατα κοινωνική συναίνεση,
σοβαρές µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες.
Είναι ανάγκη, τη στιγµή αυτή, να επισηµανθούν τα παρακάτω:
•

Η άνοδος των συντελεστών Φ.Π.Α. θα προκαλέσει αλυσιδωτές αυξήσεις στις τιµές
βασικών ειδών ευρείας κατανάλωσης – και όχι µόνον – σε ποσοστά µάλιστα µεγαλύτερα
της επίσηµης ανόδου του Φ.Π.Α., λόγω των εγγενών αδυναµιών που παρουσιάζουν, στη
χώρα µας, τόσον ο ανταγωνισµός όσο και οι έλεγχοι για την αντιµετώπιση φαινοµένων
κερδοσκοπίας. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει στην αναθέρµανση των πληθωριστικών
πιέσεων, στον περιορισµό των πραγµατικών εισοδηµάτων και της αγοραστικής δύναµης
του καταναλωτικού κοινού, τη µείωση της κατανάλωσης, τη διατάραξη της κοινωνικής
συνοχής και τον περιορισµό των εργασιών των επιχειρήσεών µας.

•

Η αύξηση του πληθωρισµού, στη χώρα µας, θα προκαλέσει περαιτέρω εξασθένιση της
ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής – αφού η διαφορά ανάµεσα στον ελληνικό
και τον µέσο κοινοτικό πληθωρισµό θα διευρυνθεί – µε συνέπεια, την άνοδο του ήδη
υπερβολικού ελλείµµατος του εµπορικού µας ισοζυγίου, γεγονός που θα οδηγήσει στην
εξασθένιση των ρυθµών ανάπτυξης της οικονοµίας, στη διεύρυνση του δηµοσίου χρέους
και στην επιδείνωση των προβληµάτων του παραγωγικού µας δυναµικού.

•

Η άνοδος των συντελεστών του Φ.Π.Α. θα καταστήσει ακόµη πιο άδικο το
αναποτελεσµατικό φορολογικό µας σύστηµα, αφού το ποσοστό της έµµεσης φορολογίας
– η οποία, επιβαρύνοντας το ίδιο, πλούσιους και φτωχούς, είναι κοινωνικά άδικη – στο
σύνολον των φορολογικών µας εσόδων θα αυξηθεί, ενώ θα έπρεπε να επιδιώκεται το
αντίθετο. Η ενίσχυση της πεποίθησης ότι το φορολογικό µας σύστηµα γίνεται όλο και

πιο άδικο, θα ενθαρρύνει την τάση για φοροδιαφυγή, γεγονός που θα επηρεάσει
αρνητικά την εξέλιξη των συνολικών κρατικών εσόδων.
•

Η αύξηση, τέλος, του Φ.Π.Α., λίγους µόνον µήνες µετά τις πρόσφατες εκλογές και χωρίς
η σχετική αναπροσαρµογή να έχει προεκλογικά εξαγγελθεί, θα δηµιουργήσει ένα
γενικότερο αρνητικό κλίµα στην αγορά, αφού και η αξιοπιστία της νέας Κυβέρνησης θα
τραυµατισθεί και η άποψη περί ευοίωνων προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας θα
αµφισβητηθεί.

Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύουµε ότι κάθε σκέψη για
αύξηση των συντελεστών του Φ.Π.Α. θα πρέπει να αποκλεισθεί αµέσως και
κατηγορηµατικά, όταν µάλιστα, στον τοµέα της δηµοσιονοµικής µας εξισορρόπησης
υπάρχουν τρεις υγιέστερες επιλογές:
-

∆ραστική µείωση των δηµοσίων δαπανών, µε την πάταξη της σπατάλης και την
ορθολογικότερη οργάνωση και λειτουργία της κρατικής µηχανής, η οποία, παρά τις
προσπάθειες των τελευταίων ετών, εξακολουθεί να αποτελεί τον µεγάλο µας «ασθενή».

-

Αποτελεσµατική αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, όχι µε
αυτόµατες περαιώσεις ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και την επαναφορά µέτρων
που η εφαρµογή τους στο παρελθόν δεν απέδωσε ουσιαστικούς καρπούς, αλλά µε την
οργάνωση ενός νέου, ευέλικτου και αξιοκρατικά στελεχωµένου φοροελεγκτικού
µηχανισµού, ικανού να ολοκληρώνει ταχύτατα όλους τους αναγκαίους ελέγχους και να
αποκαταστήσει ένα κλίµα αµοιβαίου σεβασµού και εµπιστοσύνης ανάµεσα στο
φορολογούµενο και τις φορολογικές αρχές.

-

Άµεση υλοποίηση του µεταρρυθµιστικού προγράµµατος της Κυβέρνησης για την
εδραίωση υψηλών ρυθµών ανόδου του Α.Ε.Π.

Οι εύκολες επιλογές, Κύριε Υπουργέ, δεν είναι, συνήθως, ούτε οι
λιγότερο επώδυνες, ούτε οι περισσότερο αποτελεσµατικές για την οικονοµία, στην
προκειµένη, δε, περίπτωση, ενδεχόµενη αύξηση του Φ.Π.Α., όχι µόνον δεν πρόκειται να
λύσει τα σχετικά προβλήµατα, αλλά θα λειτουργήσει και αποπροσανατολιστικά,
προκαλώντας νέες αναβολές στην προώθηση των αναγκαίων µέτρων εκσυγχρονισµού του
φορολογικού συστήµατος και της εθνικής οικονοµίας γενικότερα.

Με τιµή,
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