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απόψεις
Τα «προαπαιτούμενα» των επόμενων ημερών
Μέχρι το τέλος του χρόνου απομένουν περίπου 100 ημέρες. Προκειμένου να προχωρήσει η περαιτέρω υλοποίηση του τρίτου πακέτου στήριξης της ελληνικής οικονομίας, θα πρέπει μέσα σε αυτές τις 100 ημέρες να αλλάξουν για μια φορά ακόμη πολλά στη λειτουργία της Οικονομίας, με πολλά από αυτά που πρέπει να αλλάξουν να αφορούν σε επιπρόσθετες οικονομικές φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις.
Μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να νομοθετηθούν τα προαπαιτούμενα (13+2) για την εκταμίευση της δόσης 2,8 δις που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του σταδίου της «πρώτης αξιολόγησης», μέρος των οποίων περιλήφθηκε σε νομοσχέδιο που φέρεται προς ψήφιση στη Βουλή και μάλιστα μάλλον με ονομαστική
ψηφοφορία. Ιδίως, θα πρέπει να ρυθμιστούν ζητήματα που αφορούν στις εισφορές
των τουριστικών καταλυμάτων, στην κατάργηση των εξαιρέσεων για χαμηλότερες
ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο υγείας, στη μείωση της έκπτωσης για την κατά
αποκοπή καταβολή ποσών για την αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης. Ακόμη, θα πρέπει να ρυθμισθούν ζητήματα που αφορούν στα διοικητικά συμβούλια των
τραπεζών, στη μεταρρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου, στον λογαριασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην πώληση ποσοστού 20% του ΑΔΜΗΕ, στην αλλαγή τιμολόγησης της ΔΕΗ, στην έγκριση της Συμφωνίας για το Ελληνικό, στην ενίσχυση
της Υπηρεσίας της Πολιτικής Αεροπορίας. Παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα
για τη διοίκηση και λειτουργία του νέου Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων, για την παραχώρηση της Εγνατίας και για την ορθή λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων. Η σύμφωνα με τις συμβατικές δεσμεύσεις της Ελλάδος υλοποίηση των πιο πάνω δεσμεύσεων θα κριθεί από το Eurogroup σε συνεδρίασή του, στις 10.10.2016,
ώστε να εγκριθεί η αποδέσμευση της δόσης των 2,8 δις ευρώ.
Παράλληλα, στις 3.10.2016 θα κατατεθεί στη Βουλή το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2017 και στις 21.10.2016, το οριστικό σχέδιο. Στις 17.10.2016, θα επανέλθουν οι Θεσμοί για να προχωρήσει η διαδικασία της δεύτερης αξιολόγησης του
προγράμματος, με κυβερνητική στόχευση την ολοκλήρωση της «δεύτερης αξιολόγησης» έως τις 31.10.2016.
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Περαιτέρω, έως τον Μάρτιο 2017 θα πρέπει να υλοποιηθούν ρυθμίσεις που θα
αφορούν στον επιπρόσθετο περιορισμό επιχειρηματικών φοροαπαλλαγών, στην αναθεώρηση του φορολογικού καθεστώτος στη ναυτιλία, στο φορολογικό καθεστώς των
μικρών επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη νέου πλαισίου συλλογικών επενδύσεων, στην
επανεξέταση του καθεστώτος αναγκαστικής εκτέλεσης για είσπραξη δημοσίων εσόδων με τη δημιουργία «αυτοματοποιημένης» διαδικασίας επιβολής κατασχέσεων,
στον εκσυγχρονισμό των διατάξεων για τη φορολογική διαφάνεια ιδίως για τη λειτουργία νομικών οντοτήτων (off shore), στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του
ΦΠΑ, στην εξίσωση των αντικειμενικών τιμών με τις αγοραίες, στην τροποποίηση
της νομοθεσίας για τα μη εισπράξιμα χρέη κ.ά.
Για να ρυθμισθούν τα ανωτέρω, ώστε να προχωρήσει η ομαλή χρηματοδότηση
της χώρας απαιτούνται από την Πολιτεία εντατικοί ρυθμοί και γενικότερη κινητοποίηση. Η επιλογή αποτελεσματικών μέτρων που θα αναδιατάσσουν το σύστημα των
απαλλαγών, της φορολογίας επιχειρήσεων, του πλαισίου αναγκαστικής εκτέλεσης
για απαιτήσεις του Δημοσίου κ.ο.κ. απαιτεί ουσιαστική προεργασία και κυρίως έρευνα και εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη της βέλτιστης
ισορροπίας, προκειμένου η λήψη των μέτρων αυτών αφενός να αποφέρει τα αναγκαία δημόσια έσοδα και αφετέρου να μην οδηγήσει σε συνέχιση της ολέθριας για
την ανάπτυξη της Οικονομίας, ύφεση.
Η επίτευξη της ισορροπίας αυτής δεν μοιάζει εύκολη. Η ελληνική κοινωνία φαίνεται να μην μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στα ολοένα αυξανόμενα φορολογικά και
ασφαλιστικά βάρη. Η προσαρμογή μισθών και συντάξεων δεν φαίνεται να ακολουθείται από την αντίστοιχη ισορροπία σε χαμηλότερο σημείο των υπόλοιπων επιμέρους Αγορών, με εξαίρεση την Αγορά ακινήτων, η οποία έχει καταρρεύσει, συμπαρασύροντας σε ύφεση και οικονομική δυσανεξία ένα μεγάλο μέρος της ιδιωτικής
οικονομίας, με περαιτέρω συνέπεια να επηρεάζονται αρνητικά οι καταναλωτικές και
αποταμιευτικές συνήθειες όχι μόνο της επιχειρηματικής ζωής αλλά και των νοικοκυριών.
Ο τομέας της δημόσιας υγείας και παιδείας μοιάζει να βρίσκεται σε στάδιο πολύ κοντά στην κατάρρευση. Ενώ, η φορολογική βάση δεν φαίνεται να έχει διευρυνθεί σημαντικά, με τα φορολογικά βάρη να επιβαρύνουν υπέρμετρα είτε τους ήδη συνεπείς φορολογούμενους, είτε εμφανείς πηγές φορολόγησης, όπως τα ακίνητα.
Έτσι, το επόμενο μεγάλο στοίχημα έως το τέλος του χρόνου και αμέσως μετά,
εντός του πρώτου τριμήνου του 2017, δεν είναι μόνο ο εντοπισμός της φορολογικής
και ασφαλιστικής ύλης, ώστε να καταστεί δυνατή η εκταμίευση της δόσης 2,8 δις
ευρώ και το κλείσιμο της «δεύτερης αξιολόγησης». Το επόμενο μεγάλο στοίχημα
είναι η εξεύρεση μιας ισορροπίας που επιτέλους μετά από επτά χρόνια ύφεσης θα
μπορέσει να παράσχει έμπρακτα ελπίδα αναδιάταξης.
Ασπασία Μάλλιου
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