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Ανάπτυξη και όχι φορολογική κατάπνιξη του τουρισµού
Η Τρόικα προτείνει ανάπτυξη του τουρισµού
και η Κυβέρνηση αντιπροτείνει φορολογίες
Εδώ και χρόνια όλοι µιλούν για την ανάγκη λήψης µέτρων που θα δώσουν
ώθηση στην ανάπτυξη και όχι µέτρων λιτότητας.
Η Τρόικα µε την Έκθεσή της κάνει ειδική αναφορά στον Τουρισµό και
επιβεβαιώνει αυτά που για χρόνια επικαλούνται όλοι οι φορείς του τουρισµού
ότι ο τοµέας αυτός µπορεί να φέρει ανάπτυξη και να δώσει προοπτική στην
οικονοµία και εισηγείται συγκεκριµένα µέτρα προς την κατεύθυνση αυτή.
Προειδοποιεί ταυτόχρονα ότι ο Τουρισµός αποτελεί ένα µεγάλο τοµέα της
οικονοµίας
που
σµικρύνει
λόγω
αυξηµένου
κόστους,
απώλειας
ανταγωνιστικότητας, ψηλών εργατικών, γραφειοκρατίας κτλ.
∆υστυχώς, η Κυβέρνηση µε τις αντιπροτάσεις της, αντί να αξιοποιήσει αυτό το
παράθυρο ευκαιρίας που της ανοίγει η ίδια η Τρόικα, ουσιαστικά µηδενίζει τις
όποιες πιθανότητες ανάπτυξης και προόδου του τοµέα. Προτείνει
πολλαπλασιασµό της φορολογίας ακίνητης περιουσίας, αγνοώντας παντελώς
ότι µια ξενοδοχειακή µονάδα αποτελεί εργαλείο παραγωγικής διαδικασίας.
Προτείνει επίσης αύξηση του ΦΠΑ στον Τουρισµό από 8% σε 10%. ∆ηλαδή
25% αύξηση.
Αν η καθολική διαπίστωση ότι µέσω της ανάπτυξης µπορεί να υπερπηδηθεί η
δυσµενής οικονοµική κατάσταση του τόπου λάβει σάρκα και οστά, τότε η
Τουριστική και Ξενοδοχειακή µας Βιοµηχανία µπορούν να είναι και πάλι η
κινητήριος δύναµη για το σύνολο της οικονοµίας.
Καλούµε την Κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάµεις του τόπου, στο πλαίσιο του
διαλόγου για οριστικοποίηση των διαπραγµατευτικών µας θέσεων, να δουν την
Τουριστική Βιοµηχανία ως εργαλείο για την οικονοµική ανάπτυξη του τόπου και
όχι ως ένα πρόσκαιρο µέσο για την είσπραξη άµεσης φορολογίας και να
αποφύγουν µέτρα και προτάσεις που θα καταπνίξουν τη δυναµική της. Τις
καλούµε να λάβουν σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο
Τουρισµός µας αντιστέκεται στην κρίση και παρέχει τονωτικές ανάσες στη
δυσχερή γενικότερη οικονοµική κατάσταση του τόπου και στην απασχόληση.
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια του ΠΑΣΥΞΕ, του ΣΤΕΚ και του ACTA θα συνέλθουν
εκτάκτως τη ∆ευτέρα για να µελετήσουν σε βάθος την κατάσταση.
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