Πρόηαζη ηης ΕΣΕΕ για Πρόγραμμα Επιτορήγηζης Επενδύζεων ζε
Επιτειρήζεις Λιανεμπορίοσ και Εζηίαζης
Η Εζληθή Σπλνκνζπνλδία Ειιεληθνύ Εκπνξίνπ απέζηεηιε επηζηνιή πξνο ηνλ
Υπνπξγό Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο θ. Κσζηή Φαηδεδάθε κε ηελ
νπνία θαηέζεηε κηα πξόηαζε γηα ηελ εθθίλεζε ελόο πξνγξάκκαηνο επηρνξήγεζεο
γηα επελδύζεηο ζε επηρεηξήζεηο ιηαλεκπνξίνπ θαη εζηίαζεο. Τν πξνηεηλόκελν
πξόγξακκα ζα βνεζήζεη πνιιέο Μκε επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθά
δεηλή ζέζε θαη δύλαηαη λα πξνζθέξεη κηα πνιύηηκε «ρείξα βνεζείαο» ζε κία
πεξίνδν πνπ ε ειιεληθή αγνξά βηώλεη κηα πξσηνθαλή δπζπξαγία.
Η ΕΣΕΕ ηόληζε όηη ζηηο αξρέο ηεο ρξνληάο ην Υπνπξγείν απνδέρζεθε όηη «ην
ιηαλεκπόξην απνηειεί δξαζηεξηόηεηα κε πξνθαλή ζεκαζία γηα ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία θαη ηελ απαζρόιεζε ζα πξνθεξπρζεί ζύληνκα εηδηθή δξάζε
ρξεκαηνδνηνύκελε από ην ΕΣΠΑ». Επηπιένλ ηόζν ν ίδηνο ν Υπνπξγόο όζν θαη ν
Γ. Γ. Επελδύζεσλ θ. Γ. Γηαλλνύζεο είραλ δηαθεξύμεη ηελ πξόζεζή ηνπο λα
πξνεηνηκάζνπλ κηα εηδηθή πξνθήξπμε ε νπνία ζα αθνξά κόλν ην ιηαληθό
εκπόξην.
Με βάζε, επνκέλσο, ηηο δεδεισκέλεο πξνζέζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ αιιά θαη κε ην
ζνβαξό ελδερόκελν ηεο «απειεπζέξσζεο» ηεο ρξεκαηνδόηεζεο από ηε δξάζε
ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ, ε ΕΣΕΕ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο
επηρνξήγεζεο γηα επελδύζεηο από ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο
ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ θαη ηεο εζηίαζεο. Άιισζηε, ζύκθσλα κε κειέηεο ηνπ
ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ αιιά θαη κε άιιεο έγθπξεο κειέηεο γηα ηηο αλαπηπμηαθέο
πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πρόκειηαι για δύο κλάδοσς με
προοπηικές για ηην ελληνική οικονομία και ιδιαίηερα ζημανηική ζσμβολή
ζηην απαζτόληζη.
Τν πξνηεηλόκελν πξόγξακκα ζα κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε 1,5 ρξόλν, ζα έρεη
ζρεηηθά κηθξνύο επηκέξνπο πξνϋπνινγηζκνύο θαη ζα πξνζηδηάδεη ζε εθείλν ησλ
ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ. Θα είλαη επέιηθην, κε ειεθηξνληθή αμηνιόγεζε
ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θξηηεξίσλ: γηα παξάδεηγκα, ζηελ πξώηε
νκάδα θξηηεξίσλ ζα θαηαγξάθνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο
(ζύκθσλα κε ην ΑΦΜ είλαη δηαζέζηκα από ην ΤΑΦΙS ), ελώ βαζηθό θξηηήξην ζα
είλαη ε δηαηήξεζε ή αθόκα θαη ε αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο. Άιια θξηηήξηα ζα
ζπλδένληαη κε ηελ θαηλνηνκία αιιά θαη κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Σηε ζπλέρεηα
ε επηρείξεζε ζα επηιέγεη ηηο δαπάλεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ πξόηαζή ηεο από
έλαλ θαηάινγν ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλώλ. Τέινο, από ηα δηαθνξεηηθά πεδία ζα
πξνθύπηεη ειεθηξνληθά ε βαζκνινγία ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα νη
Τξάπεδεο ζα ειέγρνπλ ηελ πξόηαζε θαη ζα πξνζρσξνύλ ζηηο απαηηνύκελεο
εθηακηεύζεηο. Ο ρξόλνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνινγίδεηαη γηα πεξίπνπ
9 κήλεο, ελώ ζα κπνξνύλ λα ππάξμνπλ ζπλέξγεηεο θαη κε ηα πξνγξάκκαηα ηνπ
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ΕΤΕΑΝ αθνύ γηα ην κέξνο ηνπ δαλείνπ ζα είλαη –ζρεδόλ πάληα- απαξαίηεηε ε
εγγύεζε.
Σε θάζε πεξίπησζε ε λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο (ΣΕΣ 2014-2020) πξνζθέξεη
ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ πνιύπιεπξε ζηήξημε ησλ εκπνξηθώλ
επηρεηξήζεσλ. Η ΕΣΕΕ έρεη επηζεκάλεη κία ζεηξά από πεδία ζηα νπνία κπνξεί λα
ππάξμεη έκπξαθηε βνήζεηα. Σπγθεθξηκέλα:
 Σηελ πξόζβαζε ζηε ρξεκαηνδόηεζε, κέζσ ζύγρξνλσλ ρξεκαηνδνηηθώλ
εξγαιείσλ.
 Σηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ, κέζσ δηα βίνπ (lifelong)
θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ζε θαίξηνπο ηνκείο ηεο ζύγρξνλεο
επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο.
 Σηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο πόξσλ.
 Σηελ πηνζέηεζε ζύγρξνλσλ κεζόδσλ θαη ζηξαηεγηθώλ, κέζσ
πξνγξακκάησλ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ πνπ ζα ππνβνεζήζνπλ ηελ
επελδπηηθή δξάζε.
 Σηε ζεζκνζέηεζε δνκώλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα ζηεξίμνπλ ηελ πγηή
επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη κηα αληίζηνηρε ζρέζε κε ηνλ θαηαλαισηή, όπσο
γηα παξάδεηγκα ηα Αλνηθηά Κέληξα Εκπνξίνπ πνπ θαη’ επαλάιεςε έρεη
πξνηείλεη ε Εζληθή Σπλνκνζπνλδία Ειιεληθνύ Εκπνξίνπ.
Γηα ηελ ΕΣΕΕ ε έκπξαθηε ζηήξημε ηεο ρεηκαδόκελεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζα
είλαη κνλόδξνκνο γηα ηελ έμνδν ηεο νηθνλνκίαο από ηελ θξίζε. Η πξνώζεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη κηα θαιή βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ
ελίζρπζε ησλ Μκε επηρεηξεκαηηώλ. Η αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο
έιιεηςεο ξεπζηόηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη θεληξηθή κέξηκλα όισλ. Αο
αμηνπνηήζνπκε κε γόληκν ηξόπν όια ηα εξγαιεία ηα νπνία είλαη ζηε δηάζεζή καο.
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