ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ Μ&ΠΜΕ-ΕΒΕ
Μικρές &Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις-ΕΒΕ
*Κείµενο Προτάσεων για το Πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ

Οι µικρές επιχειρήσεις δηλαδή όσες απασχολούν µέχρι 10 εργαζόµενους, αποτελούν την
συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αυτό, σε συνδυασµό µε τα
ιδιαίτερα οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και τις επιπτώσεις που
θα υπάρξουν στην ελληνική κοινωνία στην περίπτωση που πολλές από αυτές
οδηγηθούν σε κλείσιµο, επιβάλει την διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για
αυτές.
Στην Ελλάδα, ο συνολικός αριθµός των Μ&ΠΜΕ που απασχολούν έως 50
απασχολούµενους φθάνουν τις 900.000 και είναι το 99% των επιχειρήσεων στην χώρα.
Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ του 2007 συνολικά απασχολούν πάνω από 2.340.000
εργαζόµενους.
Το 93% των επιχειρήσεων αυτών απασχολούν 0 έως 10 εργαζόµενους.
Η αντιµετώπιση των µικρών επιχειρήσεων αποτελεί µια πρόκληση για την Αριστερά σε
οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισµικό επίπεδο. Αποτελεί πρόκληση γιατί
αναγνωρίζουµε ότι η µικρή επιχείρηση αναδεικνύεται σε ουσιαστικό µηχανισµό
πρόσβασης στην αγορά εργασίας για κάποιες οµάδες του πληθυσµού που
αντιµετωπίζουν έντονα προβλήµατα και άρα πρέπει να στηριχθεί και να ενισχυθεί.
Ταυτόχρονα, η µικρή επιχείρηση µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά στην πρόταση
ενός διαφορετικού µοντέλου ανάπτυξης. Αποτελεί πρόκληση γιατί αναγνωρίζουµε ότι η
µικρή επιχείρηση µπορεί να διευκολύνει στην ανάπτυξη εναλλακτικών προϊόντων
πολιτισµού τα οποία δεν θα εντάσσονται στη µαζική παραγωγή και τα οποία θα
συµβάλλουν παράλληλα στη διασφάλιση σηµαντικών ποιοτικών παραµέτρων της ζωής
µας. Ακόµη περισσότερο η δυνατότητα ανάπτυξης µικρών και πολύ µικρών
επιχειρήσεων αποτελεί ουσιαστική παράµετρο της τοπικής-ενδογενούς ανάπτυξης, της
ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και των ανθρώπινων σχέσεων.
Αναγνωρίζουµε επίσης ότι προκειµένου η µικρή επιχείρηση να παίξει τον παραπάνω
ρόλο και να µην ισοπεδωθεί από το τέρας της παγκοσµιοποίησης, πρέπει να
υποστηριχτεί από µια συνολικότερη πολιτική η οποία θα αφορά τόσο τα άµεσα
ζητήµατα που αντιµετωπίζει (πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, επαγγελµατική στέγη,
ασφαλιστικό των αυτοαπασχολούµενων και των µικρών επιχειρηµατιών κλπ), όσο και
τους εξωτερικούς «παράγοντες» (δίκτυα παραγωγής και διανοµής, υποδοµές κλπ).
Με σκοπό την χάραξη από την αριστερά µιας διακριτής πολιτικής για τις µικρές
επιχειρήσεις θα πρέπει να συµφωνήσουµε σε δύο διαπιστώσεις:
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Α) Οι µικρές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους κλάδους της
ελληνικής οικονοµίας εποµένως συχνά οι πολιτικές τέµνονται µε τις αντίστοιχές
κλαδικές (τουρισµός, εµπόριο, βιοµηχανία/ βιοτεχνία, υπηρεσίες) αλλά και µε εκείνους
τους κλάδους των νέων τεχνολογιών. Απαιτούνται εποµένως κάποιες εξειδικεύσεις ανά
περίπτωση.
Β) Θα πρέπει επίσης να µην µας διαφεύγει ότι οι µικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
εξαιτίας του έντονα αυξανόµενου ανταγωνισµού που δέχονται σε όλους τους κλάδους
από την γοργή επέκταση της συγκέντρωσης των µεγάλων, πολλές φορές καταλήγουν
στη φοροδιαφυγή ή την εισφοροδιαφυγή, πρακτική που µας βρίσκει ριζικά αντίθετους.
Εποµένως, αποτελεί πρόκληση για την Αριστερά µια πολιτική για τις µικρές
επιχειρήσεις που θα εντάξει την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε
αυτές, προωθώντας ταυτόχρονα τρόπους βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης
στην αγορά.
Βάσει των παραπάνω η πολιτική µας για τις µικρές επιχειρήσεις δεν µπορεί παρά να
αποτελεί τµήµα µιας συνολικότερης οικονοµικής και βιοµηχανικής πολιτικής µε στόχο
την παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας. Σε αυτή τη διαδικασία οι µικρές επιχειρήσεις µπορούν να παίξουν
σηµαντικό ρόλο.
Ο ΣΥΝ στηρίζει κάθε προσπάθεια τεχνολογικού εκσυγχρονισµού και ποιοτικής
αναβάθµισης της παραγωγικής διαδικασίας υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση
συµµορφώνεται πλήρως µε την εργατική, περιβαλλοντική και λοιπή νοµοθεσία και δεν
επιδιώκει την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της µέσω της συµπίεσης του κόστους
εργασίας, την υποβάθµιση της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας, της
παράκαµψης των περιβαλλοντικών, φορολογικών, ασφαλιστικών ή άλλων
υποχρεώσεών της.
Υπ’ αυτή την έννοια ο ΣΥΝ υποστηρίζει την σύνδεση των πάσης φύσης ενισχύσεων και
κινήτρων µε κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους τις οποίες οι επιχειρήσεις
οφείλουν να ενσωµατώσουν τόσο στα αναπτυξιακά τους προγράµµατα, όσο και στον
καθηµερινό τρόπο λειτουργίας τους.
Βάσει των παραπάνω ο ΣΥΝ:
(α) στηρίζει τις προσπάθειες αναβάθµισης των πολύ µικρών και των µικρών
επιχειρήσεων και ,
(β) διεκδικεί συγκεκριµένα µέτρα στήριξής τους.
(γ) προτείνουµε Γενική Γραµµατεία ΜΜΕπιχειρήσεων στο Υπουργείο
Ανάπτυξης
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Συγκεκριµένα για τις Μικρές &Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
προτείνουµε:
1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ.
Το κόστος διαχείρισης των τραπεζικών δανείων είναι πολύ υψηλότερο για τις µικρές
επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα οι όροι δανεισµού για αυτές είναι περισσότερο επαχθείς, απ’
ότι στην περίπτωση των µεγαλύτερων επιχειρήσεων. Υπ’ αυτή την έννοια πρέπει να
αναζητηθούν τρόποι που θα ευνοούν την εσωτερική δηµιουργία κεφαλαίου από την
ίδια την επιχείρηση µε στόχο την εγχώρια επανεπένδυση. Μέτρα όπως το αφορολόγητο
αποθεµατικό µπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Στα ζητήµατα πρόσβασης στη χρηµατοδότηση ο ΣΥΝ προτείνει:
•

Την επαναδιαπραγµάτευση του συνόλου των ενισχύσεων και των κινήτρων
προκειµένου να διαπιστωθεί η συµβολή τους στην ποιοτική ανάπτυξη της ίδιας
της επιχείρησης αλλά και να διαπιστωθεί η συµβολή τους στην ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας.

•

την ίδρυση µιας νέας δηµόσιας Τράπεζας ειδικού σκοπού για τις µικρές
επιχειρήσεις ή την επέκταση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου σε τράπεζα των
µικρών επιχειρήσεων για χορήγηση δανείων. Αυτό θα συνδράµει στη χορήγηση
δανείων µε ευνοϊκότερους όρους και από τις άλλες τράπεζες

•

Την κατάργηση της εισφοράς στις τράπεζες του 0,6%, εισφορά Ν. 128/78 κατά
τη χρηµατοδότηση για προεξόφληση των απαιτήσεων. Με αυτό τον τρόπο το

κόστος δανεισµού ενός εγγυηµένου δανείου µειώνεται δραστικά, µε αποτέλεσµα το
εγγυηµένο και επιδοτούµενο δάνειο από την ΤΕΜΠΜΕ να αποτελεί ελκυστικότατο
προϊόν στην ελληνική αγορά.

•

Την κατάργηση του 3ο/οο κατά την προεξόφληση επιταγών στις τράπεζες

•

Την προώθηση ειδικών προγραµµάτων χρηµατοδότησης για τις επενδύσεις σε
τεχνολογικό εκσυγχρονισµό των πολύ µικρών επιχειρήσεων και
αυτοαπασχολουµένων.

•

Ενίσχυση των µηχανισµών εγγυήσεων των δανείων (π.χ ΤΕΜΠΜΕ, εταιρείες
αµοιβαίων εγγυήσεων κ.α.)

•

Αναµόρφωση πτωχευτικού δικαίου (ΤΕΙΡEΣΙΑΣ)

•

Προώθηση νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων, όπως κεφάλαια σποράς,
µικροδάνεια, κουπόνια καινοτοµίας.

•

Εναλλακτικές µέθοδους χρηµατοδότησης για ενίσχυση της ένταξης γυναικών &
νέων στον επιχειρηµατικό τοµέα

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Μ&ΠΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Τα άδικα φορολογικά µέτρα των τελευταίων χρόνων έχουν πλήξει όχι µόνο τα
εισοδήµατα των µισθωτών και των συνταξιούχων αλλά και τις µικρές επιχειρήσεις, οι
οποίες είναι ο εύκολος φοροεισπρακτικός στόχος στον επιχειρηµατικό τοµέα. Αντίθετα
οι µεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές και εγχώριες, αντιµετωπίζονται ιδιαίτερα ευνοϊκά
µε χαριστικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, µεγάλες µειώσεις των φορολογικών συντελεστών
και µε ποικίλες φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις.
Λόγω αυτή της κατάστασης είναι απαραίτητη η ριζική µεταρρύθµιση του υπάρχοντος
φορολογικού συστήµατος, ώστε να γίνει επιτέλους κοινωνικά δίκαιο και
αποτελεσµατικό. Πρέπει η φορολόγηση των µικρών επιχειρήσεων να γίνεται µε βάση
την πραγµατική φοροδοτική τους ικανότητα και όχι µε βάση την αυθαίρετα
καθοριζόµενη από κριτήρια ανεδαφικά και άδικα. Προς αυτή την κατεύθυνση
βρίσκεται η δέσµη των προτάσεών του κόµµατος, όπως αυτές εκφράζονται αναλυτικά
στην ενότητα για το φορολογικό ζήτηµα. Επιγραµµατικά όµως εδώ θα αναφέρουµε
µερικά σηµεία-µέτρα, τα οποία θεωρούµε ιδιαίτερα σηµαντικά για τον κλάδο των
µικρών επιχειρήσεων:
•

Επαναφορά και αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τις ατοµικές επιχειρήσειςαυτοαπασχολούµενους, αντίστοιχη προσαρµογή των φορολογικών κλιµακίων.

•

Ετήσια τιµαριθµοποίηση της φορολογικής κλίµακας.

•

Αναπροσαρµογή των φορολογικών συντελεστών καθαρού κέρδους στις
σηµερινές συνθήκες της αγοράς

•

Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεµατικού

•

Μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά την µεταβίβαση των Μ&ΠΜΕ
επιχειρήσεων καθώς και κατά την πώληση- µέρους ή του όλου- της επιχείρησης
στους υπαλλήλους της.

•

Κωδικοποίηση & απλούστευση της φορολογικής νοµοθεσίας

•

Μείωση ΦΠΑ για τις υπηρεσίες από το 19% στο 6%

Τελειώνοντας, κρίνουµε αναγκαία την µετατόπιση του φορολογικού βάρους στις
πολύ µεγάλες ανώνυµες εταιρείες, γεγονός που δικαιολογείται τόσο από την
υψηλή τους, κατά κανόνα, κερδοφορία όσο και από τις αθέµιτες πρακτικές που
συχνά υιοθετούν σε βάρος των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
Η κουλτούρα συνεργασίας µεταξύ των µικρών επιχειρήσεων του ίδιου ή διαφορετικού
κλάδου απουσιάζει ιδιαίτερα µεταξύ των ελληνικών µικρών επιχειρήσεων, ενώ πρέπει
να αναζητηθούν τρόποι αλλαγής αυτής της κουλτούρας τόσο µέσω της εκπαίδευσης και
της επιµόρφωσης όσο και µε ειδικά κίνητρα.
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Η δηµιουργία είτε οριζόντιων, είτε κάθετων δικτυώσεων µεταξύ των µικρών
επιχειρήσεων, µπορεί να επιφέρει σηµαντικές µειώσεις στα κόστη παραγωγής και
διανοµής και να εξασφαλίσει το απαραίτητο ελάχιστο µέγεθος που καθιστά
συµφέρουσα την επένδυση σε τεχνολογία και καινοτοµία.
Για την αποτελεσµατική επιδίωξη του στόχου χρήσιµος θα ήταν ο ρόλος των ελεύθερων
επαγγελµατικών οργανώσεων των µικρών επιχειρήσεων (Εµπορικοί Σύλλογοι,
Σωµατεία).
3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ.
Η αναποτελεσµατική αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία και η πολιτική απροθυµία της
κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, είχε ως αποτέλεσµα την
διαµόρφωση µονοπωλιακών καταστάσεων σε αρκετά τµήµατα της αγοράς. Για
παράδειγµα κατά την τελευταία 20ετια η συγκέντρωση του κεφαλαίου και η
συγκέντρωση των αγορών, όχι µόνο δεν ανακόπηκε, αλλά πήρε πρωτόγνωρες
διαστάσεις.
Για εµάς η απάντηση στην αντιµετώπιση του φαινοµένου των ολιγοπωλίων και των
µονοπωλίων στην αγορά δεν βρίσκεται στην αγιοποίηση του ελεύθερου
ανταγωνισµού. Η απάντηση στα µονοπώλια δεν είναι ο ελεύθερος ανταγωνισµός, αλλά
µια πολιτική, η οποία θα τιθασεύει τη δύναµη των µονοπωλίων, αλλά και αυτών που
δεν είναι µονοπώλια και θέλουν να γίνουν.
Η απελευθέρωση των αγορών δεν θα λύσει το πρόβληµα της ανταγωνιστικότητας. Η
ελεύθερη αγορά χωρίς ισχυρά εργαλεία εποπτείας, ελέγχου και ρύθµισης, δηµιουργεί
µία κατάσταση ασυδοσίας την οποία εκµεταλλεύονται όσοι έχουν την δυνατότητα να το
κάνουν. Είναι απαραίτητη η εφαρµογή των αγορανοµικών διατάξεων για τον
έλεγχο της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών από αµφιβόλου ποιότητας
προιόντα χωρίς ταυτότητα και άγνωστη χώρα προέλευσης
Προτείνουµε να δηµιουργηθούν υποδοµές µελέτης και παρακολούθησης ώστε να
ενισχυθούν όλοι οι σχετικοί ελεγκτικοί µηχανισµοί και να υπάρξει συντονισµός µεταξύ
τους (Επιτροπή Ανταγωνισµού, ΕΦΕΤ, Σ∆ΟΕ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). ∆ιασφάλιση
κανόνων για την καταπολέµηση του αθέµιτου ανταγωνισµού στο τοµέα του εµπορίου
όπως
•

εξασφάλιση θέσης –ράφι στα super-market σε µικρούς παραγωγούς

•

εξασφάλιση δυνατότητας προβολής των προϊόντων µικρών παραγωγών στα
µέσα ενηµέρωσης

Θέλουµε να υπάρχουν φορείς υποστήριξης όπως ο ΕΟΜΜΕΧ µε µακροχρόνιες
πολιτικές στήριξης των Μ&ΠΜΕ (όχι εξαρτηµένες από τα εκάστοτε «πακέτα
χρηµατοδότης της ΕΕ)
Την ενδυνάµωση των φορέων εκπροσώπησης (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ κλπ)
Επιπλέον θα µπορούσαµε να προτείνουµε και µια σειρά άλλων θεσµικών προτάσεων
όπως:
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Το ζήτηµα της εµπορικής χωροταξίας το οποίο συνδέεται µε εκείνο των χρήσεων γης.
Οι διαδικασίες αδειοδότησης της εγκατάστασης των µεγάλων επιχειρήσεων που
«πνίγουν» τους µικρούς, ενώ παράλληλα διαµορφώνουν όρους ενίσχυσης και
συγκέντρωσης των µονοπωλίων (π.χ. πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα, πολυχώροι)
4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Θα πρέπει να διακρίνουµε ανάµεσα: α) στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας σε
µεγαλύτερο φάσµα επιχειρήσεων και β) σε µια άλλη νέα διάσταση που να προκρίνει
την ενίσχυση µικρών µονάδων οι οποίες έχουν ως αντικείµενο την σύνδεση έρευνας και
παραγωγής.
Ο χαµηλός βαθµός τεχνολογικού εκσυγχρονισµού των ελληνικών επιχειρήσεων
αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας κυρίως
λόγω των αδυναµιών πρόσβασης στη χρηµατοδότηση. Από την άλλη πλευρά δεν
υπάρχει κανένα οργανωµένο αναπτυξιακό σχέδιο για την ενίσχυση µικρών µονάδων
που θα ασχολούνται µε την τεχνολογία αιχµής (επιχειρήσεις που θα ασχολούνται µε
τεχνολογία) Η εύκολη ερµηνεία ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αρκετοί επιστήµονες
καταρρίπτεται από το σύνολο των ερευνών. Οι νέες θέσεις εργασίας δηµιουργούνται
κατά κανόνα σε κλάδους χαµηλής ειδίκευσης ενώ η µεγάλη ανεργία καταγράφεται σε
οµάδες υψηλότερων ακαδηµαϊκών προσόντων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα το εργατικό
δυναµικό στην Ελλάδα συχνά να διαθέτει περισσότερη και καλύτερη κατάρτιση από
αυτή που απαιτείται από την επιχείρηση.
Ο ΣΥΝ στηρίζει τις προσπάθειες τεχνολογικού εκσυγχρονισµού των µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη το ίδιο το πρόγραµµα ενίσχυσης
να διαθέτει συγκεκριµένες πρόνοιες για το επίπεδο της απασχόλησης και την
εξασφάλιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
•

Εκσυγχρονισµό της επιχείρησης-επιµόρφωση προσωπικού.

•

Εξειδικευµένη πληροφόρηση & καθιέρωση διαδικασιών συµβουλευτικής
υποστήριξης µε συµµετοχή του κράτους και των Μ&ΠΜΕ.

•

Ενίσχυση και εξειδίκευση των οργανισµών και κλαδικών ινστιτούτων ανάπτυξης
χωρίς αλληλοεπικαλύψεις,

•

Ειδικευµένη µακροπρόθεσµη πολιτική στη βιοτεχνία, στο εµπόριο και στις
υπηρεσίες µε στόχο τον εκσυγχρονισµό- αναδιάρθρωση -ποιότητα προϊόντωνχωρίς πρόχειρα µέτρα που ενισχύουν την παραοικονοµία και τον άνισο
εξοντωτικό ανταγωνισµό.

•

∆ιασύνδεση των παραγωγικών Μ&ΠΜΕ µονάδων µε ερευνητικούς φορείς στη
µετατροπή γνώσης σε καινοτόµα προϊόντα

•

∆ηµιουργία µόνιµων ερευνητικών µηχανισµών οι οποίοι θα καταγράφουν τις
ανάγκες της αγοράς και τις εξελίξεις της οικονοµίας, ώστε να γνωρίζει η
πολιτεία και να υποβοηθούνται οι µικρές επιχειρήσεις στη λήψη µέτρων και
αντίστοιχων πρωτοβουλιών.
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5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ.
Η αναβάθµιση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών και η
ενσωµάτωση φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων παραγωγής, αποτελεί ταυτόχρονα
οικονοµική επιλογή για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, αλλά
και στοιχείο των υποχρεώσεων της επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία. Υπ’ αυτή την
έννοια προτείνουµε σύνδεση των ενισχύσεων και των αναπτυξιακών κινήτρων που
παρέχονται από το νόµο µε ρήτρες περιβαλλοντικής συµµόρφωσης και ποιοτικής
αναβάθµισης της παραγωγής.
•

Κίνητρα για επενδύσεις Μ&ΠΜΕ µε αντικείµενο την προστασία του
περιβάλλοντος και την εκµετάλλευση ενεργειακών πηγών φιλικών προς το
περιβάλλον

•

∆ηµιουργία συλλογικών υποδοµών για τις Μ&ΠΜΕ , µε Βιοτεχνικά Πάρκα,
Εκθεσιακά Κέντρα µε Ζώνες ελεύθερων δραστηριοτήτων που ταυτόχρονα θα
δίνουν ανάσα στην πρωτεύουσα και τις µεγάλες πόλεις.

•

Εξασφάλιση σταθερής λειτουργίας, µε αναπτυξιακά κριτήρια, της
επαγγελµατικής στέγης και εγκατάστασης των επιχειρήσεων.

•

∆ιευκόλυνση των Μ&ΠΜΕ για την εφαρµογή των συστηµάτων ολικής
ποιότητας και την πιστοποίηση ποιότητας CE και στις πολύ µικρές επιχειρήσεις

•

Μέτρα χρηµατοδοτικής ενίσχυσης για µετεγκατάσταση εκτός των αστικών
κέντρων, µέσα σε βιοµηχανικά πάρκα.
6. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

Για την στήριξη των Μ&ΠΜΕ είναι απαραίτητο να λυθούν θέµατα γραφειοκρατίας
και απλοποίησης διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουµε:
•

Ανάπτυξη ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών δοµών κατά το πρότυπο των ΚΕΠ,
µε στόχο την δραστική µείωση του γραφειοκρατικού κόστους λειτουργίας για τις
Μ&ΠΜΕ.

•

Ενθάρρυνση των συναλλαγών ∆ηµοσίου – Επιχειρήσεων µέσω διαδικτύου

•

την απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα και
αναπτυξιακούς νόµους

•

Κέντρα Εξυπηρέτησης Μ&ΠΜ Επιχειρήσεων.

Μέτρα για την διευκόλυνση της Μεταβίβασης των Μ&ΠΜΕ όπως:
α) Οι εν λειτουργία επιχειρήσεις που µεταβιβάζονται, να µπορούν να
λειτουργήσουν για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα µε την υπάρχουσα άδεια
λειτουργίας και να µειωθεί η γραφειοκρατία που απαιτείται για την έκδοση της νέας
άδειας.
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β) Να προβλεφθούν µέτρα ενίσχυσης της επιχείρησης για τη νοµιµοποίηση της
λειτουργίας της, µε παροχή κινήτρων διαφόρων µορφών, όπως µέτρα χρηµατοδοτικής
ενίσχυσης για εγχώρια µετεγκατάσταση αν αυτή είναι επιβεβληµένη.
7. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ
Ο ΟΑΕΕ είναι ο δεύτερος σε µέγεθος και σηµασία ασφαλιστικός φορέας. Αφορά:
861.300 κύρια Ασφαλισµένους
304.000 συνταξιούχους
1.211.000 µέλη οικογένειας (Ιατρική Περίθαλψη)
Σύνολο: 2.376.300
Για τη στήριξη του ΟΑΕΕ προτείνουµε:
• Τη διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης του ΟΑΕΕ µέσω της ένταξης στον
Ασφαλιστικό Οργανισµό των επαγγελµατιών που κατοικούν σε πόλεις κάτω
των 2000 κατοίκων που σήµερα ασφαλίζονται στον ΟΓΑ
•

Χρηµατοδότηση του ΟΑΕΕ στο 0,62% του ΑΕΠ

•

Αύξηση σταδιακά της κατώτατης σύνταξης µε στόχο τα 1300 €

•

Πλήρης ιατροφαρµακευτική περίθαλψη

•

∆ηµιουργία Επαγγελµατικής Εστίας µε διµερή χρηµατοδότηση ΚράτουςΜΜΕ

•

Ταµείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΜΜΕ
8. ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΩΡΑΡΙΟ

Η απελευθέρωση του ωραρίου και η επιµήκυνση του χρόνου εργασίας προβάλλονται
από τις µεγάλες αλυσίδες και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις ως αναγκαία µέτρα για την
τόνωση της κίνησης στην αγορά και την βιωσιµότητα των επιχειρήσεων λόγω της
κρίσης. Στην πράξη, ωστόσο, η απελευθέρωση του ωραρίου δεν αυξάνει τον κύκλο
εργασιών µιας επιχείρησης. Η καταναλωτική δαπάνη µειώνεται όχι λόγω έλλειψης
χρόνου των καταναλωτών, αλλά εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιµου εισοδήµατος.
Επιπλέον, τα επιχειρήµατα περί αύξησης της απασχόλησης είναι έωλα, καθώς στις
περισσότερες περιπτώσεις, είτε αυτή η αύξηση αφορά θέσεις µερικής απασχόλησης είτε
πρόκειται για υπερωριακή απασχόληση. Η απελευθέρωση του ωραρίου σε σχέση µε το
ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, οδηγεί αφενός σε περαιτέρω ελαστικοποίηση των
εργασιακών σχέσεων και αφετέρου σε βιολογική εξουθένωση τους µικρούς ελεύθερους
επαγγελµατίες. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουµε:
• Καθορισµός ανώτατου ορίου 48 ωρών την εβδοµάδα
•

Λήξη ωραρίου στις 16:00 είµαστε αντίθετοι στην προσπάθεια κατάργησης της
αργίας της Κυριακής µε οποιοδήποτε πρόσχηµα

•

∆υνατότητα καθορισµού µικρότερου ωραρίου σε νοµαρχιακό επίπεδο, έπειτα
από συναίνεση όλων των ενδιαφερόµενων
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∆ευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009
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