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Τι λένε οι εκπρόσωποι τεσσάρων παραγωγικών φορέων
µέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ /Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, 17:41:47 / Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τις θέσεις και τις απόψεις τους για τα μέτρα που
εξήγγειλε πρόσφατα ο πρωθυπουργός, Αλέξης
Τσίπρας, εξλεφρασαν, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι
πρόεδροι των συνδέσμων Βιομηχανιών και
Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΒΕ και ΣΕΒΕ) και του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ),

καθώς και ο αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου (ΒΕΘ).
 Σύμφωνα με την πλειονότητα των εκπροσώπων των παραπάνω φορέων, τα
μέτρα κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, παρότι κάποια από αυτά θα μπορούσαν
να είναι περισσότερο εξειδικευμένα και πιο ευεργετικά για τη μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα ή και να είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε να συμπεριλάβουν
μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων. Οι θέσεις και οι απόψεις των εκπροσώπων των
φορέων ακολουθούν:  

Αθανάσιος Σαββάκης, πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ): 
«Οι πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, κινούνται προς την
σωστή κατεύθυνση. Όμως, θα αναμέναμε την εξαγγελία και ειδικών μέτρων που
θα συντελούν στην έμπρακτη υποστήριξη της μεταποιητικής δραστηριότητας και
της βιομηχανίας, με στόχο την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. 
 »Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων των επενδύσεων
στο 150% θα βελτιώσει το κλίμα για την υλοποίηση των επενδύσεων, ενώ η
μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση αποτελεί θετικό μέτρο συλλογής ΦΠΑ και φόρου
εισοδήματος από το κράτος, το οποίο μέτρο έχει λειτουργήσει κατά το παρελθόν
θετικά. Επιπλέον, η μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια από το 13% στο 6%, δίνει
μικρή ανάσα ρευστότητας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις της χώρας μας, αλλά
δεν αρκεί για να ενισχύσει τη χαμένη τους ανταγωνιστικότητα εξαιτίας του
υψηλού κόστους ενέργειας.
 »Βεβαίως, το όριο των 100 προσλήψεων ανά έτος που έθεσε η Κυβέρνηση για
θετικές ρυθμίσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις, κατά το Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Ελλάδος θα έπρεπε να ήταν στο μισό (50), ούτως ώστε να δοθεί πραγματικό
κίνητρο για προσλήψεις από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, και ειδικά από τις
μεταποιητικές. Ως θετικά μέτρα αξιολογούνται, τέλος, η επιδότηση των
ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους έως 29 ετών, καθώς επίσης και τα μέτρα
φορολογικής ελάφρυνσης για τους κατοίκους των μειονεκτικών περιοχών και
τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων».

Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ):
«Το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις είναι στη σωστή κατεύθυνση και ανακουφίζει
μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση...
Από την άλλη πλευρά όμως, ως προς τα εξαγγελθέντα μέτρα, το πρώτο σημείο
όπου δεν συμφωνούμε είναι αυτό που αφορά το άρθρο 48 για τις πλήρως
αιτιολογημένες απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση
που ο εργαζόμενος προσφύγει στη δικαιοσύνη και δικαιωθεί σε τρία, τέσσερα  ή
πέντε χρόνια - όλοι γνωρίζουμε πως η απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα
καθυστερεί- θα πρέπει ο εργοδότης να πληρώσει και για τα τέσσερα ή τα πέντε
χρόνια αυτά. Αυτό τινάζει τις επιχειρήσεις στον αέρα. Δεν μπορεί με τίποτα να
σηκώσει τέτοιο βάρος μια μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση.
 »Το δεύτερο σημείο που μας προβληματίζει έχει να κάνει με τις άδειες,
πιστεύουμε ότι αυξάνεται η γραφειοκρατία στο θέμα των αδειών. Και τα δύο αυτά
σημεία αποτελούν τροχοπέδη για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις... Ως προς τα
υπόλοιπα, τα μέτρα που ανακουφίζουν εκατομμύρια συμπολίτες μας, που έχουν
πληγεί από την κρίση, είναι στη σωστή κατεύθυνση και πιστεύω πως πρέπει να
ψηφιστούν από όλα τα κόμματα της Βουλής».

Μιχάλης Ζορπίδης, πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ)
και Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας:
«Για τη ρύθμιση των  120 δόσεων έχω ήδη δηλώσει ότι τη θεωρώ "δώρο- άδωρο"
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι δεν θα βοηθήσει τους ανθρώπους που
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χρωστάνε χρήματα σε ποσοστό πάνω από 5%, ίσως 7%. Με άλλα λόγια, δεν
εξυπηρετεί εμάς τους επαγγελματίες, καθώς ουσιαστικά η μόνη διευκόλυνση που
παρέχεται για τα νομικά πρόσωπα (εταιρίες) είναι η αύξηση των δόσεων από
12 που είναι σήμερα σε 18, κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί ως ικανοποιητικό. 
»Η μείωση του ΦΠΑ είναι ένα μέτρο καλό για τους επαγγελματίες, αλλά ας μην
ξεχνάμε ότι αυτόν τον ΦΠΑ τον αύξησε κάποια εποχή η ίδια αυτή κυβέρνηση.
Βέβαια, ασφαλώς και είναι θετικό μέτρο, οπότε αν εφαρμοστεί δεν με νοιάζει αν
είναι προεκλογικό ή ημι-προεκλογικό κτλ. Σε κάθε περίπτωση, όσα μέτρα και να
ληφθούν, εμείς έχουμε πρόβλημα με τη φορολογία: το 29% του φόρου είναι κάτι
που δεν μπορεί να το στηρίξει ένας επιχειρηματίας. 
»Ως προς τα υπόλοιπα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, θα έλεγα ότι είναι στη σωστή
κατεύθυνση, θετικά, αλλά μάλλον "χλιαρά"».

Μάριος Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ):
«Θεωρώ ότι με τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13%
ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα του κλάδου αυτού, δηλαδή των αρτοποιών, των
ζαχαροπλαστών και των βιοτεχνιών τροφίμων, που εκπροσωπούμε εμείς ως ΒΕΘ.
 Βέβαια, να θυμηθούμε ότι ο ΦΠΑ στην εστίαση ξεκίνησε από το 8% και έφτασε
στο 13% και το 24%, όταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χώρες που έχουν
αντιμετωπίσει τα ίδια οικονομικά προβλήματα με την Ελλάδα, όπως η Ιρλανδία, το
απλό ψωμί το έχουν στο 0%. Στο δε τρόφιμο (ο ΦΠΑ) δεν ξεπερνά το 6%-8% σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο.
»Ωστόσο θεωρώ ότι αν δεν δούμε την τελική ΠΟΛ, δεν μπορούμε να είμαστε
χαρούμενοι με μια απλή πρωθυπουργική εξαγγελία. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται
για μια πολύ θετική κίνηση, αλλά η μείωση τιμών από τον ΦΠΑ από μόνη της, δεν
είναι αυτό που θα βοηθήσει την επόμενη μέρα να ξαναβγούμε μπροστά ως
οικονομία. Το μη μισθολογικό κόστος, η φορολογία κτλ, αποτελούν σημαντικούς
παράγοντες για την επιχειρηματικότητα την Ελλάδα και πρέπει κάποια στιγμή η
Πολιτεία να αντιληφθεί ότι οι ΜΜΕ στην Ελλάδα είναι η ραχοκοκκαλιά της
οικονομίας, όχι η ραχοκοκκαλιά της εφορίας. Ωστόσο, (τα μέτρα  αυτά) είναι μια
μικρή ένδειξη ότι αρχίζει η παρούσα κυβέρνηση να αντιλαμβάνεται τα λάθη τόσων
χρόνων, είναι μια αχτίδα μέσα από μια χαραμάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
βγήκε ο ήλιος, μην παρουσιάζουμε το μυρμήγκι ως ελέφαντα. 
»Ολα αυτά τα θέματα πρέπει να αποτελέσουν στοιχεία μιας πιο μακροπρόθεσμης
και διακομματικής πολιτικής με ορίζοντα δεκαπενταετίας, προκειμένου το τι ισχύει
για την επιχειρηματικότητα να μη μεταβάλλεται χρόνο με τον χρόνο κι όταν
αλλάζει η κυβέρνηση»._

Αλ.Γ
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