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«Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ικανοποιούν προσδοκίες και
ανάγκες της επιχειρηματικότητας»
«Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από «βήματος ΔΕΘ» έγιναν σε μια εξαιρετικά δύσκολη
συγκυρία, με τρία κρίσιμα ανοικτά μέτωπα για τη χώρα μας. Όμως, σε ανταπόκριση των
προσδοκιών και αναγκών μας, ο Πρωθυπουργός τοποθέτησε ψηλά στο «πακέτο» των 12
κυβερνητικών βημάτων, την περικοπή των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις μονάδες, με
πλήρη επιδότηση εισφορών 100.000 νέων θέσεων εργασίας, καθώς και το «ψαλίδι» της
εισφοράς αλληλεγγύης για το 2021. Σημαντική είναι επίσης η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε 26
νησιά. Ορθώς ενισχύονται τα κεφάλαια ρευστότητας για τη στήριξη των επιχειρήσεων και
ελεύθερων επαγγελματιών μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Παρατείνονται για 6 μήνες οι
αναστολές πληρωμών σε πληττόμενους και οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Τόνωση στην
αδύναμη κατανάλωση θα δώσει η καταβολή τον Οκτώβριο του 1,4 δις ευρώ των αναδρομικών
για τις κύριες συντάξεις προς 1 εκ. συνταξιούχους και άλλο μισό δις μέχρι τον Δεκέμβριο.
Κατανοούμε πως το οικονομικό επιτελείο προσπαθεί με ιδία μέσα, να χτίσει μια «γέφυρα»
ασφαλούς περάσματος της κοινωνίας και οικονομίας, μέχρι την καθυστερημένη εκταμίευση
των ευρωπαϊκών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι γεγονός, πως πολλά αιτήματα, που είχαμε
διατυπώσει οι παραγωγικές τάξεις, περιλαμβάνονται στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Το
«ενισχυμένο» πακέτο οικονομικών μέτρων που ανακοινώθηκε, δίνει προσωρινές «ανάσες»
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και μια προοπτική μόνιμων ελαφρύνσεων, αφού
περιέχει μειώσεις φόρων και εισφορών, επιδότηση της απασχόλησης, καθώς και ενισχυμένη
παροχή ρευστότητας. Είναι ξεκάθαρο πως, «αιχμή του δόρατος» της κυβέρνησης αποτελεί η
στήριξη της απασχόλησης, με τον περιορισμό του μη μισθολογικού κόστους, και η ενίσχυση του
εισοδήματος, με την καταβολή των αναδρομικών. Η ελάφρυνση βαρών από τις επιχειρήσεις,
φαίνεται να είναι το «μεγάλο στοίχημα» του Πρωθυπουργού, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην
επιχειρηματικότητα του τόπου, με την προοπτική οι επιχειρήσεις να αναπληρώσουν με επενδύσεις
τις απώλειες του ΑΕΠ. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός μπορεί να μην είναι μακροχρόνιος, όμως
φαίνεται πως ξεδιπλώνεται σταδιακά και προσεκτικά, με τον χρόνο εφαρμογής και την έκταση των
μέτρων να προσαρμόζεται στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις εξελίξεις στο μέτωπο της
πανδημίας.
Από την πλευρά μας, οι άνθρωποι της αγοράς, είναι εμφανές πως δείχνουμε αυτοπεποίθηση και
συγκεντρώνουμε τις δυνάμεις για να συνεχίσουμε να δίνουμε την καθημερινή μάχη για μια
καλύτερη επόμενη μέρα. Κάποτε όμως, αυτό το ψυχοφθόρο σκηνικό, «μεταξύ φθοράς και
αφθαρσίας», πρέπει να τελειώσει. Πρέπει επιτέλους, μετά την πανδημία, να γυρίσουμε στην
πρόοδο και την προκοπή, πρέπει να επιστρέψουμε στην κερδοφορία και την ανάπτυξη του βιοτικού
και επαγγελματικού μας επιπέδου.
Κατά την ταπεινή μου άποψη, η ομιλία του Πρωθυπουργού, σε μια δύσκολη «ΔΕΘ»,
κατάφερε να συμπεριλάβει και να συνδυάσει κοινωνική ευαισθησία και οικονομική
λογική. Τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν «με μέτρο», δίνουν τις απαραίτητες
«ανάσες και στηρίγματα», που έχει ανάγκη η ελληνική αγορά. Σε πρώτο άκουσμα, οι
εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ικανοποιούν τις προσδοκίες της κοινωνίας και τις άμεσες
ανάγκες της επιχειρηματικότητας.»
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