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Επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας, η πρόταση του
ΣΒΒΕ για την επιβίωση των επιχειρήσεων της ελληνικής
περιφέρειας
Κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης στη Βόρεια Ελλάδα, κεντρικό ζητούµενο θα
πρέπει να είναι η διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων εργασίας για τη διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής και την επιβίωση των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό
προτεραιότητα στις πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας θα πρέπει να είναι η
επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας, όπως παραδοσιακά, αλλά στρεβλά
κατά την άποψη του ΣΒΒΕ, συµβαίνει µέχρι τώρα.
Για το λόγο αυτό ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος µε επιστολή του, την
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010, προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης κα Λούκα Κατσέλη, εξέφρασε τον προβληµατισµό του σχετικά µε
δηµοσιεύµατα, τα οποία µιλούν για υλοποίηση προγράµµατος «µαµούθ», όπως
αποκαλείται, για την επιχορήγηση 200.000 θέσεων εργασίας µε επιδότηση έως και
στο 100% των εργοδοτικών εισφορών και σκοπό τη διατήρηση 400.000 θέσεων
εργασίας.
∆υστυχώς, η απογοήτευση του επιχειρηµατικού κόσµου είναι άµεση, επισηµαίνεται
στην επιστολή, καθώς, σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα, για την ένταξη επιχειρήσεων
στο πρόγραµµα απαιτείται να µην έχει υπάρξει µείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια
του τελευταίου τριµήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής. Το κριτήριο αυτό αποκλείει
πολύ µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, αφού είναι γνωστό ότι εξ΄
αιτίας της άσχηµης οικονοµικής συγκυρίας, πολλές από αυτές έχουν ήδη
προχωρήσει σε µειώσεις προσωπικού.
Συµβαίνει λοιπόν το παράδοξο, ένα µέτρο που έρχεται να βοηθήσει τον
επιχειρηµατικό κόσµο να απαξιώνεται πριν ακόµη εφαρµοστεί.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΒΕ ζώντας την καθηµερινή αγωνία των επιχειρήσεων να
επιβιώσουν, και για να τύχει το πρόγραµµα όσο το δυνατόν ευρύτερης εφαρµογής
και να επιτευχθούν οι στόχοι για τους οποίους έχει σχεδιασθεί, προτείνει µέσω της
επιστολής του την τροποποίηση της προϋπόθεσης υπαγωγής στο πρόγραµµα, ως
εξής: στο πρόγραµµα να έχουν δυνατότητα υπαγωγής όλες οι επιχειρήσεις που κατά
το τελευταίο τρίµηνο δεν έχουν προβεί σε µειώσεις προσωπικού σε ποσοστό
µεγαλύτερο του 10%.
«Πιστεύουµε ότι η πολιτεία θα αντιληφθεί ότι το συγκεκριµένο µέτρο πολιτικής µπορεί
να συµβάλλει µε ουσιαστικό τρόπο στην ανάπτυξη και να διορθώσει µια διαχρονική
στρέβλωση για την ανάπτυξη, κατά τους δύσκολους καιρούς που βιώνει ο
επιχειρηµατικός κόσµος στην ελληνική περιφέρεια», καταλήγει η επιστολή.

