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ΣΒΒΕ: Προτείνει µείωση των εργοδοτικών εισφορών των

εξαγωγικών επιχειρήσεων

Με επιστολές της ∆ιοίκησης του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, τη ∆ευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011, προς την

πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ζητείται η συνέχεια της προσπάθειας για επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας. 

Ο ΣΒΒΕ προτείνει µείωση των εργοδοτικών εισφορών των εξαγωγικών επιχειρήσεων και άµεση εφαρµογή του εξαγγελθέντος

µέτρου µείωσης των εργοδοτικών εισφορών κατά 25%, από 1ης Ιανουαρίου 2011. 

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, στην πρώτη επιστολή εκφράζεται ικανοποίηση για την προσπάθεια του Υπουργείου

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας να προωθήσει ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης, που να βασίζεται στην

εξωστρέφεια, ενώ ζητείται η συνέχιση της προσπάθειας, µε µέτρα που θα λειτουργήσουν προσθετικά στην ανάπτυξη της

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσµος πιστεύει ότι είναι η κατάλληλη χρονική στιγµή για τη λήψη δυναµικών πρωτοβουλιών και

προτείνει τη µείωση του µη µισθολογικού κόστους, µε τη µείωση των εργοδοτικών εισφορών στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Το µέτρο αυτό αποτελεί πρόσθετο κίνητρο απευθείας στήριξης, που δηµιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη και εποµένως

αισιόδοξες προοπτικές για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

Με τη δεύτερη επιστολή ο Σύνδεσµος επανέρχεται στην εξαγγελθείσα µείωση κατά 25% των εργοδοτικών εισφορών των

επιχειρήσεων σταδιακά έως το 2013, για την οποία εξέφρασε την ικανοποίησή του άµεσα, καθώς αποτελεί ανάσα

ρευστότητας για τις επιχειρήσεις και συµβάλλει αποφασιστικά στη διασφάλιση θέσεων απασχόλησης. 

Ο ΣΒΒΕ επισηµαίνει την επιτακτική ανάγκη κατάθεσης της σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης, µε έναρξη εφαρµογής από 1ης

Ιανουαρίου 2011 χωρίς κλιµάκωση του ποσοστού µείωσης έως το 2013, αλλά να ισχύσει από την αρχή το ποσοστό 25%.

Επιπλέον, µε σκοπό την άµεση έναρξη εφαρµογής του µέτρου προτείνεται η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του

δεσµεύοντος την επιχείρηση, ότι θα τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξή της στο σύστηµα

ηλεκτρονικού ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό και τη διενέργεια αναδροµικών ελέγχων διασφαλίζεται η συνέπεια των

επιχειρήσεων στην καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών. 

Ολοκληρώνοντας, ο Σύνδεσµος αναφέρει ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην άµεση εφαρµογή του µέτρου ενέχει τον

κίνδυνο ελαχιστοποίησης των αναµενόµενων ωφελειών, καθώς η ανάγκη για την υποστήριξη της υγιούς επιχειρηµατικότητας

και τη διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας είναι απαραίτητη στην παρούσα χρονική περίοδο.
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