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Ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις και αποφασιστική
συµβολή στη διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας, η µείωση
κατά 25% των εργοδοτικών εισφορών
Σε επιστολή που έστειλε την Τρίτη 21 ∆εκεµβρίου, ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών
Βορείου Ελλάδος, προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα Λ.
Κατσέλη, εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξαγγελθείσα µείωση έως και 25%
των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων έως το 2013, η οποία αποτελεί
ιδιαίτερα θετική απόφαση για τις συνεπείς επιχειρήσεις προς τις υποχρεώσεις τους
προς το κράτος. Με την απόφαση αυτή δικαιώνεται και η πάγια θέση του ΣΒΒΕ που
είναι η επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας.
Η συγκεκριµένη απόφαση, επισηµαίνεται στην επιστολή, αποτελεί πραγµατικό
αναπτυξιακό µέτρο το οποίο αναµένεται να εφαρµοσθεί σε µια δύσκολη χρονική και
οικονοµική συγκυρία για τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζει έµπρακτα την
υγιή επιχειρηµατικότητα της χώρας µας. Σε κάθε περίπτωση, το νέο µέτρο συνιστά
στην ουσία του απόφαση µείωσης του µισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων
µέχρι το 2013, το οποίο αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτηµα των υγιών
επιχειρήσεων, δηµιουργώντας έτσι ένα νέο πλαίσιο για την επιχειρηµατικότητα στη
χώρα. Παράλληλα, συµβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση χιλιάδων θέσεων
εργασίας, ειδικά στην ελληνική περιφέρεια.
Στην παρούσα χρονική συγκυρία κατά την οποία η ρευστότητα των επιχειρήσεων
έχει µειωθεί στο ελάχιστο, το µέτρο είµαστε βέβαιοι ότι θα προσδώσει µια «ανάσα»
στις επιχειρήσεις και θα τις βοηθήσει να αντεπεξέλθουν στις πολύ µεγάλες
υποχρεώσεις τους κατά την επόµενη χρονιά, η οποία σύµφωνα µε όλες τις
προβλέψεις θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό που απαιτείται από την πολιτεία είναι
η επίσπευση των διαδικασιών εφαρµογής του µέτρου ούτως ώστε να δηµιουργηθούν
ουσιαστικές προϋποθέσεις και πραγµατικές συνθήκες ανάκαµψης των επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε να υπάρξει εφαρµογή του µέτρου από την 1η Ιανουαρίου
2011 και να µην υπάρξει η κλιµάκωση του ποσοστού µείωσης, αλλά να ισχύσει εξ΄
αρχής το ποσοστό του 25%.
Τέλος, αποδεικνύεται για άλλη µια φορά ότι µέτρα όπως το προτεινόµενο τονώνουν
την πραγµατική οικονοµία και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων,
γι΄ αυτό και τυγχάνουν της άµεσης αποδοχής του επιχειρηµατικού κόσµου της
χώρας.

