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Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου είναι παραδοσιακά «μπουκωμένη» από τρομακτικά υψηλούς φόρους και
αντί οι κυβερνήσεις να τους εκλογικεύσουν, τους ανεβοκατεβάζουν, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτου, Γιώργος Βασιλάκης, στον Κωστή Τσουπαρόπουλο
και το fmvoice Magazino.
Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου είναι παραδοσιακά «μπουκωμένη» από τρομακτικά υψηλούς φόρους και αντί οι
κυβερνήσεις να έχουν την λογική να τους εκλογικεύσουν μια και καλή τους ανεβοκατεβάζουν, όπως δήλωσε ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτου, Γιώργος Βασιλάκης, στον Κωστή
Τσουπαρόπουλο και το fmvoice Magazino.
«Και εμείς μόνο όποτε κατεβάζουν τους φόρους, όπως προσπαθούν τώρα, πουλάμε αυτοκίνητα» πρόσθεσε ο ίδιος.
Ο κ. Βασιλάκης υπογράμμισε ότι μέχρι τώρα οι καταναλωτές ένοιωθαν ότι δεν αξίζει να αγοράζουν αυτοκίνητα γι
αυτό και πέρυσι οι πτώση στις πωλήσεις έφτασε στο 50%, μία πτώση, βέβαια, που σύμφωνα με τον ίδια ήταν
αναμενόμενη.
Ο πρόεδρος του ΣΕΑΑ δήλωσε ότι η κυβέρνηση κατάλαβε το λάθος της, καθώς εισέπραξε μόνο 600 εκατ. ευρώ
από έναν κλάδο που είναι συνηθισμένη να εισπράττει 1,5 δισ. ευρώ.
Αναφερόμενος στο μέτρο της απόσυρσης, χαρακτήρισε μεγάλα τα κίνητρα που προσφέρει στους καταναλωτές, ενώ
πρόσθεσε ότι αυτήν την φορά γίνεται η έκπτωση στο νέο αυτοκίνητο εφόσον αποσύρουμε το παλαιό, κάτι που δεν
γινόταν στην προηγούμενη απόσυρση, κι έτσι το κίνητρο δίνεται με πιο αποδοτικό τρόπο.
Παράλληλα, ο κ. Βασιλάκης έδωσε κάποιες λεπτομέρειες, ότι η έκπτωση ανέρχεται σχεδόν στο 10% της τελικής
αξίας του αυτοκινήτου, ότι τα αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών, ότι μπορεί
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να γίνει απόσυρση αυτοκινήτου που είχαν κατατεθεί οι πινακίδες χωρίς να πληρωθούν νέα τέλη κυκλοφορίας, ενώ
το δικαίωμα της απόσυρσης είναι μεταβιβάσιμο.
Τέλος, ο καλεσμένος του Κ. Τσουπαρόπουλου εκτιμά ότι η μείωση στην αγορά αυτοκινήτου από το 50% που ήταν
το 2010 θα περιοριστεί στο 20%-25% το 2011.
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