Δελτίο Τύπου
7ο Thessaloniki Tax Forum

“Η δανειακή συμφωνία με παρονομαστή τη φορολογία δυσχεραίνει την
αναπτυξιακή προοπτική”
Αθήνα, 17.11.15 - Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργάνωσε το 7ο
Thessaloniki Tax Forum στο ξενοδοχείο Nikopolis της Θεσσαλονίκης με τον επίκαιρο τίτλο:
Οι δοκιμαζόμενες αντοχές της οικονομίας και της κοινωνίας, υπό το ασφυκτικό βάρος της
υπερφορολόγησης και της αυστηρής λιτότητας. Όπως σε κάθε διοργάνωση, έτσι και στην
φετινή, επιδίωξη του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, αποτέλεσε η
αξιολόγηση δια μέσω στοχευμένων εισηγήσεων και δομημένου διαλόγου πάνω στα
“καυτά” θέματα που απασχολούν την ελληνική οικονομία, τις φορολογικές πολιτικές και
την επικινδυνότητα τους για την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.
Το συνέδριο άνοιξε με τον χαιρετισμό του κ. Πάρη Κοκορότσικου, μέλος του Δ.Σ. του
Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη
μετάβασης σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα που θα αποτρέπει την
υπερφορολόγηση, θα καταρρίπτει την φοροδιαφυγή και θα είναι ανεκτικό στις μεταβολές.
Δεν παρέλειψε επίσης να επισημάνει την αποσταθεροποιημένη σχέση μεταξύ φορολογικών
εσόδων, τα οποία διατίθενται για την λειτουργία του κράτους και εκείνα που διατίθενται
για την ανάπτυξη, με την ανάπτυξη να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση.
Ο Πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής, του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου, κ. Σταύρος Κώστας αναφέρθηκε στις δρομολογημένες αλλαγές στο
κεφάλαιο της φορολογίας, με τη μορφή δημοσιονομικών και όχι μόνο παρεμβάσεων σε
στενά χρονικά περιθώρια, που επηρεάζουν ανησυχητικά την ισορροπημένη σχέση ανάμεσα
στις κρατικές δαπάνες και τα κρατικά έσοδα, με υψηλό τίμημα απαξίας για τις
επιχειρήσεις και πρόσθετες σημαντικές «θυσίες» για τα δοκιμαζόμενα νοικοκυριά.
Συγκεκριμένα, ανέφερε «ο κίνδυνος είναι όντως μεγάλος, να βάλουμε τη μπάρα του
«πλούτου» σε λάθος ύψος, οδηγούμενοι σε αίολα και επιφανειακά κριτήρια, στη
προσπάθεια να ξεφύγουμε προσωρινά τουλάχιστον, από την πολιτική βάσανο των
λεγομένων δημοσιονομικών ισοδυνάμων». Επιπλέον, τόνισε ότι «Δεν χωρά αμφιβολία ότι
οι επιπτώσεις της δανειακής συμφωνίας με παρονομαστή τη φορολογία, κάνουν αρκετά
δύσκολη την αναζήτηση αναπτυξιακής προοπτικής, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για
βγούμε από τη δύσκολη περίοδο οικονομικής εμπλοκής. Σε μία συγκυρία, που
χαρακτηρίζεται από εξασθενημένη οικονομία, συρρικνωμένη παραγωγική δυνατότητα,
αστάθεια δημοσιονομικής ισορροπίας, βραδυκίνητη δικαιοσύνη, αναιμική αναπτυξιακή
πνοή, και δυστυχώς «ρεκόρ» εκρηκτικής ανεργίας, πρέπει να δράσουμε με δυναμικές
πολιτικές που θα τις διακρίνει, νομοπαρασκευαστική ευφυία, όραμα και τόλμη, ώστε να
μην οδηγούν σε αντιφάσεις και παράλογα στη τελική εφαρμογή τους. Έτσι μόνο θα
βρούμε το δρόμο - πριν είναι πολύ αργά, προς μία εγγυημένη επανεκκίνηση της
οικονομίας, με εξασφαλισμένες προϋποθέσεις, ώστε η χώρα να βρεθεί σε ελεγχόμενη
τροχιά εξόδου από τη δίνη όπου έχει εγκλωβιστεί, σε συντεταγμένες οικονομικού
ορθολογισμού και βιώσιμης ανάπτυξης.” Κλείνοντας τον χαιρετισμό του δεν παρέλειψε να
αφήσει ένα αισιόδοξο μήνυμα στους συμμετέχοντες του συνέδριου λέγοντας: “Σε μία
περίοδο βαθιάς και παρατεταμένης κρίσης, με ιστορικό υψηλού ποσοστού διαφθοράς, με
ασύντακτη κοινωνία και διαρρηγμένο κοινωνικό ιστό, υπάρχει μία «κερκόπορτα», που

αφήνει ανοικτά περιθώρια ανάπτυξης έκνομων συμπεριφορών, όπως στρατηγική
φοροδιαφυγή, επιθετική φοροαποφυγή και φορολογική απάτη».
Ο πρώην υφυπουργός οικονομικών, κ. Γιώργος Μαυραγάνης κατά την διάρκεια της ομιλίας
του έκανε μια μικρή αναδρομή αναφορικά με το έργο του ως υφυπουργός οικονομικών,
την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα αλλά και τους λόγους για τους οποίους
η οικονομία μας έχει οδηγηθεί για ακόμη μία φορά στην ύφεση. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε
«Η επιστροφή της οικονομίας στην ύφεση οφείλεται αφενός στην επιβολή των
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και αφετέρου στην αβεβαιότητα αλλά και στην
αύξηση της φορολογίας που επιβάλλει το 3ο Μνημόνιο. Κατά την άποψή μου δεν έπρεπε
να στηριχθεί το 3ο Μνημόνιο σε αύξηση φόρων αλλά μόνο σε εξορθολογισμό δαπανών,
ιδιωτικοποιήσεις και γενναίες μεταρρυθμίσεις που θα εξαλείφουν τα γραφειοκρατικά
εμπόδια, ώστε να εξομαλυνθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς και να γίνει εφικτή η
προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων».
Πολύ σημαντικό σημείο στην ομιλία του αποτέλεσε η αναφορά του στο 3ο Μνημόνιο
δηλώνοντας ότι το 3ο Μνημόνιο κινείται σε λάθος κατεύθυνση τελείως καθώς θα έπρεπε
αντί να ρίχνει το βάρος στην αύξηση της φορολογίας, να επιδιώξει τη μείωση των δαπανών
της κυβέρνησης, οι οποίες μάλιστα είναι υψηλές ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε επίπεδα
Ευρωζώνης. Την ομιλία του έκλεισε θέτοντας το εξής δίλημμα: “ Είτε θα ακολουθήσουμε
μια οικονομική και φορολογική πολιτική με επίκεντρο τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να
διώξουμε την αβεβαιότητα, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των αγορών και των
επενδυτών και να βγούμε από το Μνημόνιο και από την ύφεση σε μια πορεία σταθερής,
βιώσιμης ανάπτυξης με ρυθμούς πάνω από 2,5% προσπαθώντας να τη φθάσουμε σε
επίπεδα 5% για να αποκλιμακωθεί η ανεργία. Είτε θα βυθισθούμε στη μόνιμη ύφεση, τη
φτώχεια και την υψηλή ανεργία με συνακόλουθες διαλυτικές τάσεις για την κοινωνική
συνοχή καθώς και την περιθωριοποίησή της χώρας. Σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος του
Grexit μπορεί να επιστρέψει στο τραπέζι και αυτή τη φορά με περισσότερους και
ισχυρότερους υποστηρικτές”.
Η ομιλία του Πρόεδρου της AS Network, κ. Γιώργου Σαμοθράκη επικεντρώθηκε κυρίως
στην διαφορά μεταξύ του αναλογικού φόρου “Flat Tax” και του προοδευτικού
επισημαίνοντας τόσο τα μειονεκτήματα όσο και τα πλεονεκτήματα του. Πιο συγκεκριμένα
τα πλεονεκτήματα του flat tax είναι τα ακόλουθα:






Απλός στην εφαρμογή
Κατανοητός από όλους
Φορολόγηση, συνήθως στην πηγή
Αποφεύγεται η μεταφορά εισοδημάτων για χαμηλότερη φορολόγηση (tax shifting)
Εφαρμογή εναλλακτικών μορφών, με εκπτώσεις/μειώσεις φόρου κλπ.

Ενώ τα μειονεκτήματα του συνοψίζονται κυρίως παρακάτω:
 Άδικος
 Δεν συνεισφέρει στην αναδιανομή του εισοδήματος
 Αμφίβολο ότι συμβάλλει στην απλοποίηση και στη βελτίωση της αποδοτικότητας
του φορολογικού και του φοροεισπρακτικού πλαισίου
Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ.
Νίκος Βέττας, από το βήμα του 7ο Thessakoniki Tax Forum, ανέφερε ότι με την οικονομική
κρίση, ο ρυθμός ανάπτυξης των συναλλαγών επιβραδύνθηκε. Τα συστήματα ψηφιακών
πληρωμών συντέλεσαν σημαντικά ώστε πέρα από το γεγονός ότι διευκολύνουν τον ρυθμό
ανάπτυξης των συναλλαγών, γίνονται συνήθεια στους καταναλωτές αυξάνοντας κατ’
επέκταση και την καταναλωτική δαπάνη και επιπρόσθετα συντελούν στον περιορισμό της
φοροδιαφυγής καθώς όλες οι διαδικασίες είναι ψηφιακά ελέγξιμες.
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