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Θέμα :

Πραγματικότητα κατασκευαστικού κλάδου εν μέσω πανδημίας – επίκληση λογικής

Σχετικά:

Εκτός κάθε πλαισίου λογικής ο ενεργός κατασκευαστικός κλάδος εξαιρείται -έως σήμερα- κάθε μέτρου
υποστήριξης από την Ελληνική Πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό και όσες εταιρείες επιχειρούν να διαφυλάξουν την
παραγωγική διαδικασία και τις θέσεις εργασίας ενεργές προσβάλλονται πολλαπλώς :
1. Από τους «επαΐοντες»: Ο βαθμός «προσβολής» της οικονομικής υγείας της επιχείρησης αξιολογείται από
τους θεωρητικά «επαΐοντες» με κριτήριο την αυξομείωση του τζίρου (κύκλου εργασιών). Οι «επαΐοντες»
φαίνεται να αγνοούν τα ισχύοντα στην πραγματική αγορά, ότι δηλαδή η διαφύλαξη της οικονομικής υγείας
εξαρτάται από την είσπραξη, τα πραγματικά έσοδα της επιχείρησης και όχι από τις όποιες τιμολογήσεις. Οι
τιμολογούντες εργαζόμενοι (με απροσδιόριστο, υπό τις σημερινές συνθήκες, το χρόνο είσπραξης),
ενισχύουν απλά την «εικονική» τους υγεία και αυξάνουν ταυτόχρονα τις φορολογικές και ασφαλιστικές
τους υποχρεώσεις.
2. Από το Ελληνικό Δημόσιο: Οι κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο τομέα των
δημοσίων έργων και συνεχίζουν να παράσχουν εργασίες (διαφυλάσσοντας ενεργές θέσεις εργασίας και
διατηρώντας ενεργό σημαντικό μέρος της οικονομικής δραστηριότητας), δεν έχουν τη δυνατότητα να
εισπράξουν τα οφειλόμενα από τον αντισυμβαλλόμενο (Ελληνικό Δημόσιο), αφού οι υπηρεσίες του
Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Περιφέρειες, Δήμοι, ΝΠΔΔ, κλπ) υπολειτουργούν και ουσιαστικά
απέχουν από τα καθήκοντά τους να επιβλέπουν, να ελέγχουν, να πιστοποιούν και να πληρώνουν να
οφειλόμενα στις Εταιρείες. Σημειώνεται για τους «επαΐοντες» ότι, προκειμένου να πληρωθεί ο Ανάδοχος
ενός Έργου πρέπει να διέλθει από την ατραπό : α) επιτροπών ελέγχων Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών
Εργασιών, β) μηχανικών ελέγχου αναλυτικών επιμετρήσεων εργασιών, γ) επιβλεπόντων και προϊσταμένων
υπηρεσιών υπογραφής πιστοποιήσεων, δ) Δ.Ο.Υ. για βεβαιώσεις ΦΠΑ, εκδόσεις φορολογικών ενημερώσεων,
υπηρεσιών για παρακρατήσεις, ε) διαχειριστικών αρχών, στ) υπηρεσιών Τραπέζης Ελλάδος, ζ) ταμειακών
υπηρεσιών, κλπ. Η ατραπός αυτή είναι υπό κανονικές συνθήκες δύσβατη. Σε περίοδο πανδημίας είναι
αδιάβατη. Το Ελληνικό Δημόσιο, άτυπα αλλά ουσιαστικά, απέχει της υποχρέωσής του να αποζημιώνει τις
εργαζόμενες κατασκευαστικές εταιρείες. Ταυτόχρονα η Ελληνική Πολιτεία ουδέν μέτρο λαμβάνει για τη
στήριξή τους (αναστολή υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, κλπ). Δηλαδή, όσοι διαφυλάσσουν θέσεις
εργασίας, διατηρούν ενεργή οικονομική δράση, δημιουργούν οικονομικά και ασφαλιστικά έσοδα για το
Δημόσιο και δεν ζητούν επιδόματα, τιμωρούνται παραδειγματικά από την Ελληνική Πολιτεία. Η
κατασκευαστική εταιρεία ενώ δεν πληρώνεται, καλείται να πληρώσει εντός προθεσμιών που ισχύουν σε
ομαλές οικονομικές συνθήκες.
3. Από το χρηματοπιστωτικό σύστημα: Το τραπεζικό σύστημα, με το ατυχές επιχείρημα ότι παρέχει
διευκολύνσεις μόνο στους «συνεπείς», εκφεύγει των ευθυνών του, αρνούμενο ουσιαστικά την έντοκη
παροχή διευκολύνσεων σε δανειολήπτες. Δηλαδή μία κατασκευαστική επιχείρηση που υπήρξε επί 20ετία
συνεπής στις τραπεζικές της υποχρεώσεις και το 12.2019 εντοπίζεται με ληξιπρόθεσμη δανειακή υποχρέωση
1.000 ευρώ, αυτομάτως και «τυφλά», εξαιρείται από την πρόσβαση στα μέτρα διευκόλυνσης και αφήνεται
ανυπεράσπιστη στη λαίλαπα της πανδημίας. Επίσης με το πρόσχημα της μη ένταξης στους πληγέντες ΚΑΔ
«νομιμοποιούνται» για τη μη παροχή διευκολύνσεων για τις ληξιπρόθεσμες επιταγές. Πρόδηλά προσχήματα
προς αποφυγή παροχής χρονικών διευκολύνσεων σε πραγματικώς πληττόμενους.
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Οι πολλαπλώς ατυχήσασες Τραπεζικές Επιχειρήσεις, που επέζησαν από τα δισεκατομμύρια που έλαβαν
άτοκα από τον Έλληνα φορολογούμενο, αρνούνται της παροχής έντοκων χρονικών διευκολύνσεων (δόσεις
δανείων, επιταγές, κλπ) σε επιχειρήσεις, που ακόμα και σήμερα, διοικούντες και εργαζόμενοι, προσπαθούν
να συνεχίσουν στην πραγματική παραγωγή, χωρίς χαριστικές ενισχύσεις από το Δημόσιο Ταμείο.
Από τα παραπάνω συνοπτικά και ενδεικτικά αναφερόμενα προκύπτει αδιαμφησβήτητα ότι οι -ακόμαενεργές κατασκευαστικές εταιρείες:
- τελούν υπό ένα ιδιότυπο καθεστώς διωγμού, αφού όσο συνεχίζουν να εργάζονται αυξάνουν τις
υποχρεώσεις τους απέναντι σε εργαζόμενους, προμηθευτές, υπεργολάβους, δημόσιο και ασφαλιστικούς
φορείς,
- Χρηματοδοτούν εμμέσως το Ελληνικό Δημόσιο, αφού καλούνται με ίδιους πόρους υλοποιούν δημόσια έργα
και υποδομές, δίχως να γνωρίζουν το χρόνο είσπραξης των συμβατικά προβλεπόμενων αμοιβών,
- Εκτίθενται στους κινδύνους επιθετικών ενεργειών από το χρηματοδοτούμενο από το Ελληνικό Δημόσιο
τραπεζικού συστήματος, τη σφράγιση επιταγών, κλπ.,
- Στερούνται της δυνατότητας προστασίας τους μέσω ενστάσεων και προσφυγών κατά των παραλήψεων των
αντισυμβαλλομένων τους (αναθετουσών αρχών, Δημοσίου, Περιφερειών, Δήμων, κλπ), αφού και οι
δικαστικοί επιμελητές έχουν αναστείλει την εργασία τους λόγω πανδημίας, ενώ πολλαπλές ερμηνευτικές
εκδοχές υφίστανται αναφορικώς με τις διατάξεις περί αναστολής προθεσμιών που έχουν ήδη εκδοθεί και
επιτείνουν την ασάφεια ως προς το τι πρέπει να πράξουν οι συνεπείς εργοληπτικές επιχειρήσεις για την
προστασία των εννόμων συμφερόντων τους.
Οι συνεχίζοντες την εργασία θα φθάσουν στην απευκταία κατάληξη νωρίτερα από όσους -με ή χωρίς τη
θέλησή τους- έχουν γίνει αποδέκτες κρατικών επιδομάτων και ενισχύσεων. Άλλωστε, δεν νοείται σε
συνθήκες και οικονομικής «πανδημίας» η Πολιτεία να αρνείται οξυγόνου σε όσους φορείς επιχειρούν την
επιβίωση τους χωρίς κρατικά επιδόματα και οικονομικές ενισχύσεις, αιτούμενοι μόνο τη δυνατότητα
χρονικής διευθέτησης των δεδομένων υποχρεώσεών τους.
Συμπερασματικά, αν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν ενταχθούν άμεσα στην κατηγορία των πληττομένων
(βάση των ΚΑΔ), η Ελληνική Πολιτεία θα αποδειχθεί συνεργός στην ολοκληρωτική καταστροφή ενός
παραδοσιακού κλάδου ουσιαστικής παραγωγής επί του πραγματικού πεδίου της οικονομίας.
Τέλος η Πολιτεία οφείλει να πείσει το τραπεζικό σύστημα να λάβει σοβαρά τις παροτρύνσεις της και χωρίς
υπεκφυγές να στηρίξει την ενεργή επιχειρηματικότητα, έχοντας ως παράδειγμα τη δική του επιβίωση μέσω
της πολλαπλής στήριξης του φορολογούμενου.
Ευχαριστούμε για την ανάγνωση, ευελπιστούμε για την ανταπόκριση.

Υ.Γ. : Προς αποφυγή σκέψεων που θα αποδυνάμωναν την αξία των προαναφερόμενων, σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη
εταιρεία διαθέτει ακόμα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και έχει διασφαλίσει την εξόφληση των τρεχουσών
επιταγών της.
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