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ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
Ο ΣΕΒ έχει εκφράσει επανειληµµένα και µε συνέπεια τις θέσεις του για το
θέµα των τιµών. Τα ίδια επαναλαµβάνει και σήµερα.
Η βιοµηχανία βρίσκεται επί χρόνια στο προσκήνιο της συνεισφοράς για τη
µείωση του πληθωρισµού. Όλα τα στοιχεία αποδεικνύουν κάθε φορά ότι ο
δείκτης τιµών χονδρικής (δηλ. οι τιµές στις οποίες πουλά η βιοµηχανία)
υπολείπεται σταθερά του δείκτη τιµών καταναλωτή.
Αυτό είναι αποτέλεσµα του γεγονότος ότι ο ανταγωνισµός λειτουργεί
αποδοτικά και έντονα σε όλους τους κλάδους της βιοµηχανίας και
συγκριτικά πολύ καλύτερα από τους περισσότερους άλλους κλάδους της
οικονοµίας που έχουν τη σηµαντικότερη συνεισφορά στη διαµόρφωση του
δείκτη τιµών καταναλωτή.
Σ’ ένα καθεστώς ελεύθερης οικονοµίας, καµία επιχείρηση δεν πρέπει να
αισθάνεται υποχρεωµένη να δικαιολογήσει γιατί αυξάνει ή µειώνει τις τιµές
της. Απλά οφείλει να είναι έτοιµη να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες και να
υποστεί τις συνέπειες του ανταγωνισµού και των επιλογών του
καταναλωτή, ο οποίος σήµερα και ενηµερωµένος είναι και γνωρίζει άριστα
πώς να υπερασπίζεται άµεσα και αποτελεσµατικά τα συµφέροντά του και
πολλές επιλογές διαθέτει.
Εξάλλου, σήµερα που οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις διοικούνται από
επαγγελµατίες-στελέχη και από σύγχρονες διαδικασίες σχεδιασµού και
διοίκησης, κάνουν τον ετήσιο προγραµµατισµό τους µε γνώµονα την
µακροβιότητα, την ανταγωνιστικότητα και την κάλυψη όλων τους των
υποχρεώσεων προς το περιβάλλον τους.
Αυτό απαιτεί τη συνεχή φροντίδα για χρηµατοδότηση των επενδύσεών
τους και της τεχνολογικής ανάπτυξης, τη διατήρηση ή και αύξηση των
θέσεων εργασίας, την κάλυψη όλων των υποχρεώσεών τους προς τράπεζες,
προµηθευτές και το κράτος, τη συµµόρφωση στις συνεχώς αυξανόµενες
απαιτήσεις για προϊοντική και περιβαλλοντική ασφάλεια και την
ικανοποίηση των µετόχων τους.
Μ’ αυτό τον τρόπο και µόνο, εξάλλου, η επιχείρηση έµπρακτα αποδεικνύει
την ευαισθησία της προς το κοινωνικό σύνολο και ανταποκρίνεται στις
κοινωνικές της ευθύνες.
Γι αυτούς τους λόγους επίσης, η βιοµηχανία έχει και το µεγαλύτερο κίνητρο
και το µεγαλύτερο συµφέρον να ικανοποιεί και να προστατεύει τον
καταναλωτή και τον πελάτη της.
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Η βιοµηχανία έχει αποδείξει ότι µπορεί να ανταποκρίνεται στις πολλαπλές
αυτές υποχρεώσεις µε ανταγωνιστικότητα, επιτυχή αποτελέσµατα και
επίσης, αν αυτό είναι ζητούµενο, µε συγκρατηµένες αυξήσεις τιµών.
Η παράβλεψη αυτής της απλής πραγµατικότητας της λειτουργίας µιας
ανταγωνιστικής Ευρωπαϊκής οικονοµίας, η επίµονη επικέντρωση στο θέµα
του ποσοστού των ανατιµήσεων και η αναγωγή του σε αίσθηση ακρίβειας
είναι ήδη αρνητικές για την οικονοµία:
Οι επιχειρήσεις, που λειτουργούσαν µέχρι σήµερα σ’ ένα προδιαγεγραµµένο
περιβάλλον της πορείας προς την ώριµη λειτουργία µιας ελεύθερης και
ανταγωνιστικής Ευρωπαϊκής οικονοµίας, βρίσκονται σήµερα σε αυξηµένη
αβεβαιότητα για το µέλλον και για το σχεδιασµό της πολιτικής τους για
επένδυση, ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης όπως
επιβάλλει η επιχειρηµατική πρακτική και το συµφέρον της οικονοµίας.
Οι καταναλωτές βρίσκονται σε αναστάτωση και σε αδυναµία να
αποφασίσουν για τις αγορές τους. Η προφανής συνέπεια είναι η µείωση της
ζήτησης.
Οι πληθωριστικές προσδοκίες αυξάνονται, καθώς η εντύπωση για ακρίβεια
και η πρόβλεψη ακόµα µεγαλύτερης ακρίβειας για το µέλλον οδηγεί όλες
τις κοινωνικές οµάδες σε αυξηµένες απαιτήσεις. Το αποτέλεσµα θα είναι η
αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων.
Οι θεσµικές παρεµβάσεις στην αγορά είναι αναποτελεσµατικές και
δηµιουργούν στρεβλώσεις, µε αποτελέσµατα αντίθετα από τα υποτίθεται
επιδιωκόµενα.
Τέτοιες παρεµβάσεις ισοδυναµούν ουσιαστικά µε αναστροφή της
αποφασισµένης και ακολουθούµενης επί χρόνια πολιτικής για τη πορεία της
οικονοµίας. Αν η κυβέρνηση έχει ένα ρόλο να παίξει στο θέµα των τιµών,
αυτός εστιάζεται στην προσπάθεια ενίσχυσης του ανταγωνισµού σε όλους
τους τοµείς και της διασφάλισης των όρων και κανόνων του θεµιτού
ανταγωνισµού.
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