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ΣΒΒΕ: Η επιβολή φόρου πολυτελείας σε είδη από 
γούνα θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην 
οικονοµία της ∆υτικής Μακεδονίας. 

   

Ελλάδα:  Τη µη επιβολή φόρου πολυτελείας σε είδη από γούνα, 
ζήτησε µε επιστολή της, η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ επισηµαίνοντας 
τις καταστροφικές επιπτώσεις στην οικονοµία της ∆υτικής 
Μακεδονίας αλλά και στην εθνική παραγωγή προϊόντων 
δέρµατος και γούνας. 
 
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, στην επιστολή του 
προς Υπουργό Οικονοµικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, και 
κοινοποίηση προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. 
Φίλιππο Πετσάλνικο και την Υπουργό Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη, τόνισε ότι 
έχει επισηµάνει τα έντονα προβλήµατα των µεταποιητικών 
επιχειρήσεων στην περιφέρεια του Βορειοελλαδικού Τόξου, τα 
οποία σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα της παγκόσµιας 
οικονοµικής κρίσης, έχουν πολύ ισχυρό αντίκτυπο πρωτίστως 
στις τοπικές οικονοµίες. 
 
Με την επιστολή του αυτή, υπογράµµισε τη σηµασία του κλάδου 
της Γουνοποιϊας στην περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και 
ειδικότερα στον νοµό Καστοριάς, καθώς η κυοφορούµενη 
επιβολή φόρου πολυτελείας σε είδη από γούνα και δέρµα, θα 
οδηγήσει σε κλείσιµο πολλών επιχειρήσεων του κλάδου στην 
περιοχή. 
 
Ο κλάδος της γουνοποιϊας, παρά τη σοβαρότατη κρίση που 
αντιµετωπίζει, συµβάλλει: 
 
.στην ενίσχυση της εξαγωγικής δυνατότητας της χώρας µας, 
καθώς αποτελεί κλάδο µε κατεξοχήν εξαγωγικό προσανατολισµό 
κατέχοντας τη 2η θέση στην παγκόσµια αγορά και εµπορία 
γουναρικών, 
 
.στην αύξηση της απασχόλησης καθώς αποτελεί δραστηριότητα 
εντάσεως εργασίας, και 
 
.στον περιορισµό της ανεργίας που η περαιτέρω αύξησή της θα 
οδηγούσε σε κοινωνική έκρηξη στην περιοχή. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, καταλήγει στην επιστολή του ο ΣΒΒΕ, το 
ελάχιστα ζητούµενο, είναι η αποφυγή της επιβολής φόρου 
πολυτελείας σε είδη από γούνα, που σε περίπτωση θέσπισής του 
θα επιβαρύνει την παραγωγή τοπικών προϊόντων και θα 
οδηγήσει σε συρρίκνωση της τοπικής δραστηριότητας, ενώ είναι 
αναγκαία η άµεση και καθοριστική παρέµβαση της πολιτείας, 
προκειµένου να στηριχθεί ο κλάδος στη διεθνή αγορά γούνας, 
όπου ο ανταγωνισµός είναι πλέον µεγάλος.  
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