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Πρόταση επιδότησης κατά 30%  
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Την επιδότηση κατά 30% των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων του 
ιδιωτικού τοµέα από τα αδιάθετα κονδύλια του ΕΣΠΑ ζήτησε ο ΣΒΒΕ µε επιστολές 
του προς τον Πρωθυπουργό κ. Α. Σαµαρά και προς στον Υπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κ. Κ. Χατζηδάκη.  
Στην πρόταση του ο ΣΒΒΕ τονίζει ότι είναι απολύτως γνωστή η τραγική κατάσταση 
στην οποία έχει περιέλθει η µεταποίηση στη χώρα µας, και ειδικά η περιφερειακή 
βιοµηχανία. Το κύριο ζητούµενο την τρέχουσα χρονική περίοδο από τον 
επιχειρηµατικό κόσµο της χώρας είναι η αναχαίτιση της κρίσης, µε τη διατήρηση των 
υφιστάµενων θέσεων εργασίας και την ταυτόχρονη µείωση του κόστους λειτουργίας 
των επιχειρήσεων, ούτως ώστε τα προϊόντα τους να γίνουν περισσότερο 
ανταγωνιστικά, και αυτό µπορεί να υλοποιηθεί µόνο µε άµεσα µέτρα προς την 
πραγµατική οικονοµία, µέτρα που θα γίνουν άµεσα αντιληπτά από το επιχειρείν.   
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΒΕ προτείνει την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών των 
επιχειρήσεων σε ποσοστό 30%, µέσω ειδικού Ταµείου το οποίο θα δηµιουργηθεί για 
το σκοπό αυτό.  
Οι σχετικοί πόροι για το «Ταµείο» µπορούν να ευρεθούν άµεσα από τα αδιάθετα 
κονδύλια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ώστε να µην 
διακινδυνεύσει η βιωσιµότητα των ασφαλιστικών ταµείων.  
Με τον τρόπο αυτόν αφενός εξασφαλίζεται η απορροφητικότητα των σχετικών 
κονδυλίων, και µάλιστα µε έναν τρόπο που συνάδει απολύτως µε τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων, αφού οι πόροι αυτοί θα περάσουν άµεσα στην πραγµατική οικονοµία, 
κάτι που ως τώρα δεν γίνεται, και είναι απολύτως αναγκαίο, και αφετέρου 
διασώζονται από το κλείσιµο πολλές επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται 
θέσεις εργασίας και εξασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή. 
Ζητούµενο απ’ εδώ και στο εξής είναι όχι ν’ αναζητείται απλά η αύξηση της 
απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ ως κριτήριο επιτυχίας, αλλά πόσα χρήµατα έχουν 
διοχετευτεί στην πραγµατική οικονοµία, ενισχύοντας µάλιστα την παραγωγική βάση 
της χώρας και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών. 
Ο ΣΒΒΕ πιστεύει ότι η πρότασή του θα συµβάλλει σηµαντικά στην επιβίωση των 
επιχειρήσεων και στην αναχαίτιση των ανησυχητικά αυξητικών τάσεων της ανεργίας. 
Επίσης, θεωρεί ότι είναι πιθανό να µπορέσουν να βρεθούν και άλλοι πόροι πλην του 
ΕΣΠΑ για την άµεση υλοποίηση της πρότασής, όπως, για παράδειγµα, ένα µέρος 
των πόρων για προγράµµατα ΟΑΕ∆, ΛΑΕΚ, κλπ., τα οποία επίσης είναι 
αναξιοποίητα, προκειµένου αυτά να διοχετευθούν, οµοίως, στην πραγµατική 
οικονοµία. 
Κατά την άποψη του ΣΒΒΕ το σηµαντικό είναι να υπάρξει η πολιτική βούληση και στη 
συνέχεια οι σχετικές αποφάσεις, ούτως ώστε η πρότασή του να µπορεί να 
υλοποιηθεί. Γι’ αυτό ο Σύνδεσµος θεωρεί ότι η εφικτότητα της συγκεκριµένης 
πρότασης, µπορεί να διερευνηθεί άµεσα, για παράδειγµα µέσω του ΙΚΑ, ούτως ώστε 
να υπολογισθεί το µέγεθος των σχετικών κονδυλίων.  
 


