ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Όχι άλλοι πειραματισμοί εις βάρος των επιχειρήσεων»
Με αφορμή την προτεινόμενη δέσμη νέων φορολογικών μέτρων που
εξετάζεται από τους Κυβερνητικούς Εταίρους, το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Αθήνας σημειώνει ότι πρόκειται για σενάρια που οδηγούν
σε περαιτέρω ύφεση και αφανισμό των Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων.
Είναι προφανές, ότι μέτρα όπως η αύξηση του κανονικού συντελεστή
ΦΠΑ για πέμπτη φορά από το 2010, αλλά και οι σχεδιαζόμενες
ανατροπές στην έμμεση φορολογία, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο ότι θα
υπάρξει περιορισμός της φοροδιαφυγής, εντείνουν ακόμη περισσότερο τη
διάλυση της επιχειρηματικής βάσης της χώρας, με σοβαρότατες
συνέπειες στην ανεργία και τα έσοδα του Δημοσίου.
Οι ιθύνοντες του Υπουργείου Οικονομικών, που προτείνουν τα
συγκεκριμένα μέτρα, θα πρέπει να καταστήσουν σαφές στους δανειστές,
ότι η ακολουθούμενη πολιτική, όπως έχει αποδεχθεί στην πράξη τα
τελευταία χρόνια, είναι αναποτελεσματική, αδιέξοδη και ως εκ τούτου
πρέπει να αντικατασταθεί από μια πολιτική που θα περιλαμβάνει
ουσιαστικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες,
που θα βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας, που τόσο πολλή
έχει ανάγκη η χώρα.
Είναι άλλωστε επιβεβαιωμένο, ότι κάθε φορά που οι κυβερνήσεις
επέλεγαν τα προηγούμενα χρόνια να αυξήσουν τους συντελεστές του
ΦΠΑ, η αύξηση των εσόδων του Δημοσίου, δεν ήταν η αναμενόμενη.

Αρκετές φορές μάλιστα, αντί για αύξηση των εσόδων, προέκυπτε
μείωση, ενώ και η ίδια η Κομισιόν σε παλαιότερη έκθεσή της έχει
επισημάνει ότι σε περιόδους ύφεσης, αύξηση του ΦΠΑ οδηγεί σε
χαμηλότερα έσοδα.
Την ίδια στιγμή που οι δαπάνες του δημοσίου παραμένουν στο
απυρόβλητο, η κυβέρνηση επιχειρεί για πολλοστή φορά, να επιβαρύνει
με υψηλότερους φόρους, τους συνεπείς φορολογουμένους και τις
επιχειρήσεις, διαλύοντας έτσι τον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό,
βάζοντας «ταφόπλακα» στις λιγοστές ελπίδες για ανάκαμψη της
οικονομίας.
Το Β.Ε.Α εκπροσωπώντας τις χιλιάδες ταλανιζόμενες επιχειρήσεις –
μέλη του, περιμένει εναγωνίως την επίσημη ανακοίνωση των νέων
φορολογικών μέτρων, από την Κυβέρνηση, ευελπιστώντας ότι θα
επικρατήσει η λογική και όχι επιλογές και προτάσεις που θα οδηγήσουν
στον αφανισμό της ελληνικής επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα των
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, ειδικότερα των μεταποιητικών,
οι οποίες έχουν ανάγκη από στήριξη και όχι από καταστροφικούς
πειραματικούς μηχανισμούς.

