ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Αντιαναπτυξιακά τα µέτρα του Μεσοπρόθεσµου που µε βεβαιότητα
θα εµβαθύνουν την ύφεση
Με αφορµή την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών που αφορά στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής, η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ εξέδωσε, την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011, την
παρακάτω ανακοίνωση:
«»»»»»»»Την ώρα που η ελληνική βιοµηχανία παλεύει για την επιβίωσή της, οι
κυβερνητικές αποφάσεις αποδεικνύονται καταστροφικές για το δύσκολο παρόν της
και το αβέβαιο µέλλον της.
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) αντιλαµβάνεται πλήρως την
αγωνία της κυβέρνησης να συλλέξει έσοδα που θα την φέρουν πιο κοντά στην
επίτευξη των στόχων που θέτει το Μνηµόνιο. Όµως δεν αποτελούν µέτρα προς τη
σωστή κατεύθυνση αποφάσεις που επιδεινώνουν ευθέως την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων, µε ορατό πλέον τον κίνδυνο να οδηγήσουν επιχειρήσεις στο κλείσιµο,
στην αύξηση της ανεργίας, και µε µαθηµατική ακρίβεια στην περαιτέρω εµβάθυνση
της ύφεσης.
Η προβλεπόµενη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο θα
επιβαρύνει περαιτέρω τις βιοµηχανίες της χώρας µας, οι οποίες για τη µείωση του
λειτουργικού τους κόστους και στο πλαίσιο της ευαισθησίας τους για την προστασία
του περιβάλλοντος, αποφάσισαν τα προηγούµενα χρόνια να αντικαταστήσουν το
πετρέλαιο µε το φθηνότερο και φιλικότερο προς το περιβάλλον, φυσικό αέριο.
Το ίδιο ισχύει και µε τις αυξήσεις του ΦΠΑ, την επιβολή νέων τελών τραπεζικών
εργασιών, την µείωση του Προγράµµατος ∆ηµόσιων Επενδύσεων και την αφαίµαξη
της κατανάλωσης µε µέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα, ενώ απουσιάζουν παντελώς
µεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
Οι αποφάσεις αυτές αποδεικνύουν περίτρανα αυτό που υποστηρίζουµε εδώ και
τουλάχιστον ένα χρόνο, ότι δηλαδή το κράτος τελικά είναι αυτό που αυξάνει το
κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων µε τις άδικες και αντιφατικές του αποφάσεις, µε
αποτέλεσµα να θέτει σε άµεσο κίνδυνο τη συνέχεια µεγάλου µέρους των
επιχειρήσεων της χώρας. ∆υστυχώς πρόκειται για µια απαράδεκτη συνέχεια στις
κρατικές παρεµβάσεις της τελευταίας χρονιάς, οι οποίες δηµιούργησαν
αλλεπάλληλες αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων (π.χ. αύξηση
τιµολογίων ∆ΕΗ, αύξηση επιτοκίων τραπεζικού δανεισµού, αύξηση τελών και φόρων,
κτλ.), οι οποίες επιδεινώνουν καθηµερινά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
της χώρας.
Η Κυβέρνηση πρέπει επιτέλους ν΄ αντιληφθεί ότι µόνον µε µέτρα έµπρακτης
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας µπορεί να επιτύχει την έξοδο της χώρας από την
κρίση και όχι µε φοροεισπρακτικού περιεχοµένου αποφάσεις, καταφέρνοντας έτσι το
κλείσιµο πολλών επιχειρήσεων ειδικά στην ελληνική περιφέρεια.»»»»»»»»»»»»»

