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απόψεις
Οι διαφορετικές προσεγγίσεις και η αναγκαία
σύγκλιση
Στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ, μεταξύ άλλων, προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζ. Κ. Γιουνγκέρ.
Απευθυνόμενος προς την Κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θ. Φέσσας προέτρεψε τους κυβερνώντες: «Κάντε τη δουλειά σωστά και γρήγορα και κάντε την τώρα». Και αιτιολόγησε την παραίνεσή του αυτή, υπογραμμίζοντας ότι: «Με τα υφεσιακά μέτρα που υπάρχουν στο πρόγραμμα μαζί με μια ανόρεκτη εφαρμογή του, δηλαδή την άρνηση της κυβέρνησης να αναλάβει την πραγματική ιδιοκτησία του, η ανάπτυξη πράγματι δεν μπορεί να έρθει...Το ελληνικό ζήτημα δεν σηκώνει άλλες αναβολές από κανέναν ούτε από την ελληνική κυβέρνηση, ούτε όμως και από τους εταίρους μας, που λόγω επιμέρους εθνικών συμφερόντων, αρνούνται να λάβουν πιο γενναίες αποφάσεις για την Ελλάδα».
Κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας διέγνωσε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται μπροστά σε ένα ιστορικό για αυτή «momentum» μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του τρίτου χρηματοδοτικού προγράμματος και κατά
συνέπεια βρισκόμαστε στην κατάλληλη στιγμή αναστροφής του υφεσιακού κλίματος σε κλίμα ανάπτυξης. Υποστήριξε δε ότι η επιδείνωση της ελληνικής κρίσης ουσιαστικά οφείλεται στην έλλειψη αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ότι η καθυστέρηση της αξιολόγησης οφείλεται στη
διαφωνία μεταξύ της Ευρώπης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ιδίως για
τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, ενώ η ελληνική πλευρά είχε έγκαιρα και αποτελεσματικά προβεί στη λήψη όλων των μέτρων που είχαν συμφωνηθεί. Τέλος, ο Έλληνας πρωθυπουργός προέτρεψε την ελληνική επιχειρηματικότητα να τολμήσει νέες επενδύσεις, ώστε η εσωτερική δυναμική ανάπτυξη να δημιουργήσει το αναγκαίο
υπόστρωμα εμπιστοσύνης για να προσελκυθούν ξένες επενδύσεις.
Από τη μεριά του, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ζ. Κλ. Γιουνγκέρ τόνισε για μια
φορά ακόμη τα φιλικά του αισθήματα προς τη χώρα μας. Υπογράμμισε, όμως, ότι
μεταξύ φίλων πρέπει να λέγεται η αλήθεια και η αλήθεια κατά την άποψή του είναι
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ότι πρέπει η χώρα μας να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο κράτος και αυτός είναι ο στόχος των εταίρων μας στο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον.
Οι τρεις αυτές τοποθετήσεις (του προέδρου του ΣΕΒ, του Πρωθυπουργού και του
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), όπως συνοπτικώς εδώ παρατίθενται αντικατοπτρίζουν με τον αντιπροσωπευτικότερο τρόπο το πλαίσιο εντός του οποίου πορευόμαστε καθόλο το φρικώδες χρονικό διάστημα της συνεχούς ύφεσης καθώς και
κυρίως τις διαφορετικές προσεγγίσεις των επιμέρους κοινωνικών παραγόντων. Ενώ,
η ύφεση συνοδεύεται από την υποχώρηση όλων των αξιακών χαρακτηριστικών του
κράτους πρόνοιας και τελικά από τον περιορισμό του ίδιου του κράτους δικαίου.
Ενώ, παράλληλα:
– Tο έτος 2015 συνιστά το έτος, κατά το οποίο σημειώθηκε το υψηλότερο ποσό φυγής ξένων κεφαλαίων από την Ελλάδα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι κατά το
έτος 2010, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα είχαν ανέλθει σε 330.000.000
ευρώ. Κατά το έτος 2013, εισήλθαν στη χώρα 2.820.000.000 ευρώ για την πραγματοποίηση άμεσων επενδύσεων. Ενώ, κατά το προηγούμενο έτος 2015, καταγράφηκαν αποεπενδύσεις 289.000.000 ευρώ (δηλαδή, οι εκροές ξένων κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις ήταν μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες εισροές).
– Κατά το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους, τα έσοδα ΦΠΑ στα πλέον τουριστικά νησιά (ιδίως, Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά) έχουν σημειώσει δραματική μείωση, κινούμενη σε ποσοστό πλησίον του 40%,
γεγονός που επιβεβαιώνει την παντελή έλλειψη φορολογικής συνείδησης των
επιτηδευματιών σε αυτά, αφού υπό το νέο καθεστώς της κατάργησης των αυτοτελών προστίμων Κ.Β.Σ. (μη έκδοση απόδειξης, απόκρυψη συναλλαγής, εικονικές συναλλαγές κ.ο.κ.), η φοροδιαφυγή φουντώνει ανεξέλεγκτα.
– Ήδη και προκειμένου να προχωρήσουμε στη δεύτερη αξιολόγηση θα εξετασθούν,
μεταξύ άλλων, το φορολογικό καθεστώς της ελληνικής ναυτιλίας, η παρουσίαση
της εθελοντικής εισφοράς των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τα φορολογικά κίνητρα
επιχειρηματικής δράσης, η αναθεώρηση του καθεστώτος φορολογικών προστίμων,
η αναμόρφωση του ΚΦΔ, του ΚΕΔΕ, και της είσπραξης φορολογικών οφειλών.
Στο ως άνω πλαίσιο, θα πρέπει να προσμετρηθεί η δύσκολη εξίσωση του προσφυγικού ζητήματος και ο απόλυτος πρόσφατος αιφνιδιασμός του «BREXIT».
Ο καθένας από εμάς επιλέγει οπτική γωνία και προσπαθεί να προσεγγίσει την
δυσεπίλυτη εξίσωση της μετάβασης της ελληνικής οικονομίας από την ύφεση στην
ανάπτυξη. Αυτό, όμως, που τα επτά χρόνια σκληρής δοκιμασίας καθώς και οι δύσκολες μεταβλητές του προβλήματος φαίνεται ότι υποδεικνύουν είναι πως δεν είναι εφικτή η εξεύρεση αποδοτικής, αν οι διάφορες οπτικές δεν οδηγηθούν σε μια
στοιχειώδη σύγκλιση.
Μόνο οι προσπάθειες σύγκλισης των διαφορετικών προσεγγίσεων είναι τελικά
δυνατόν να μας οδηγήσουν σε μια κοινά αποδεκτή διαδρομή διεξόδου. Χωρίς αυτή
θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε προσπάθειες «απεγνωσμένες σαν των Τρώων».
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