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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ικανοποίηση ΣΒΒΕ για μείωση των εργοδοτικών 
εισφορών κατά 25%
Ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις και αποφασιστική συμβολή στη 
διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας

 
Την ικανοποίηση του για την εξαγγελθείσα μείωση έως και 25% των
εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων έως το 2013, εξέφρασε ο 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Σε επιστολή που έστειλε σήμερα προς την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, κ. Λ. Κατσέλη, ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι «θεωρούμε ότι με την 
απόφαση αυτή δικαιώνεται και η πάγια θέση του Συνδέσμου μας 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 

Εργαλεία

     

Σχετικά:

ΣΒΒΕ: Στον πάγο μέχρι 
το 2012 ο
αναπτυξιακός

Προτάσεις του
Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος για 
τον αναπτυξιακό νόμο

Επίσπευση
μεταρρυθμίσεων ζητεί 
ο ΣΒΒΕ

Κριτική από τον Ν.
Πέντζο, ο οποίος 
χαρακτήρισε το ΕΣΠΑ 
τελευταία ελπίδα για τη 
χώρα μας

Στα 450 εκατ.ευρώ οι 
οφειλές του Δημοσίου 
προς τα μέλη του ΣΒΒΕ

Σύμφωνα με επιστολή
του Συνδέσμου προς 
τον υπουργό
Οικονομικών

 
 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Page 1 of 2VORIA.GR - Ικανοποίηση ΣΒΒΕ για μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 25%

22/12/2010http://www.voria.gr/details.php?id=35367



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» συνεχίζει ο ΣΒΒΕ. 

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, «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». Όπως επισημαίνει, 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 ο Σύνδεσμος ζητεί 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» καταλήγει.
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