
                                                                                                                        

 
 
 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 

  

 

Πρωτογενές πλεόνασμα!! Μία φράση που χρησιμοποιείται συνεχώς τον τελευταίο καιρό από 

πολιτικά στελέχη όλων των παρατάξεων αλλά και από τους εκπροσώπους των δανειστών της 

ελληνικής οικονομίας. 

 

Η κυβέρνηση κάνει λόγο για επίτευξη αυτού του πολυπόθητου στόχου, η αντιπολίτευση 

αμφισβητεί τα στοιχεία, ενώ οι εταίροι μας, αναφερόμενοι στο πρωτογενές πλεόνασμα, κάνουν 

λόγο για προαπαιτούμενο που δίνει το δικαίωμα στην ελληνική πλευρά να αισιοδοξεί. 

 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας όμως επιλέγει να μείνει στην ουσία του 

θέματος. Και η πραγματικότητα δείχνει ότι –ανεξάρτητα αν θα επιτευχθεί το πρωτογενές 

πλεόνασμα ή όχι- το Κράτος συνεχίζει να αδιαφορεί για τις ανάγκες τόνωσης της αγοράς. 

Την ώρα λοιπόν που οι επιχειρηματίες δέχονται ασφυκτικές πιέσεις για την έγκαιρη 

καταβολή των υπέρογκων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων τους, το Δημόσιο 

εξελίσσεται σε δεινό κακοπληρωτή που κρατά εγκλωβισμένες χιλιάδες επιχειρήσεις. 

 

Δηλαδή, από τη μία παρατηρείται ο κίνδυνος κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων ή επιβολή 

υψηλότατων προστίμων για επιχειρηματίες που αδυνατούν να φανούν συνεπείς στην πληρωμή 

των υποχρεώσεων τους και από την άλλη το ίδιο το ελληνικό δημόσιο αρνείται να εξοφλήσει τις 

δικές του υποχρεώσεις προς τους ανθρώπους της αγοράς. Δύο μέτρα και δύο σταθμά! 

 

Περισσότερες από 12.400 επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής 

Γραμματείας Εσόδων, είναι στην αναμονή για την επιστροφή του ΦΠΑ. Πόση υπομονή 

απαιτείται; Από 120 ημέρες έως και σχεδόν 2 χρόνια!! Και αυτό συμβαίνει σε μία περίοδο 

που κάθε ημέρα μπορεί να είναι και η τελευταία για δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. 

 

Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν βλέπουμε την πολυπόθητη τόνωση της ρευστότητας, αλλά 

παρατηρούμε συνεχώς την «κάνουλα» να κλείνει, ακόμα και από την «πηγή» που υπό κανονικές 

συνθήκες θα έπρεπε να είναι η πιο συνεπής. Το ίδιο το Ελληνικό Κράτος εμμένει στην άνιση 

μεταχείριση, με τους ανθρώπους της αγοράς να θεωρούνται «αποπαίδια».  

 

 

 

 

 

 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας δεν θα σταματήσει να υποστηρίζει ότι στο 

επίκεντρο των κυβερνητικών επιλογών πρέπει επιτέλους να βρεθεί η ελληνική κοινωνία. Ο 

καταναλωτής με την ολοένα και μικρότερη αγοραστική δυνατότητα, ο μικρομεσαίος 

επιχειρηματίας που δεν ξέρει πως θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και αν θα 

κρατήσει «ζωντανή» την επιχείρηση του, ο εργαζόμενος που αγωνιά για το αύριο, ο άνεργος 

που συνεχίζει να βρίσκει κλειστές πόρτες.  

 

Δεν αρκεί να ευημερούν μόνο οι αριθμοί, αλλά και οι άνθρωποι. Και αν στις χαλεπές ημέρες που 

βιώνουμε είναι δύσκολο να μιλάμε για ευημερία, είναι υποχρέωση όλων μας να εξασφαλίσουμε 

τουλάχιστον τη δυνατότητα επιβίωσης, ειδικά για τα ασθενέστερα μέρη του κοινωνικού και 

επαγγελματικού ιστού.   

                       


