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Συνέντευξη του µήνα

του Xρήστου Κολώνα

Θνησιγενείς οι µικροµεσαίες
που ανοίγουν εν µέσω κρίσης
«Ανακυκλώνουν χρέη και προσδοκίες» τονίζει ο Γ. Καββαθάς,
πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ

Τ

η δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες, µε αποτέλεσµα ο ένας στους δύο
ασφαλισµένους στον ΟΑΕΕ να µην µπορεί να ανταποκριθεί στην κάλυψη των ασφαλιστικών του υποχρεώσεων, περιγράφει µε
συνέντευξή του στην Οικονοµική ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς.
Ο Γ. Καββαθάς πρόσφατα κατέθεσε και
µηνυτήρια αναφορά κατά του ΟΑΕΕ, αφού
τα χρήµατα που είχαν συγκεντρωθεί από
τις εισφορές των ασφαλισµένων για την
καταβολή επιδόµατος ανεργίας δεν αποδόθηκαν. Ο πρόεδρος εκτιµά ότι τα χρήµατα αυτά διατέθηκαν για την πληρωµή
συντάξεων µια και το ασφαλιστικό ταµείο
είναι µείον...
Ο Γ. Καββαθάς παρουσιάζει τις θέσεις της
ΓΣΕΒΕΕ για το φορολογικό και τον ΟΑΕΕ,
ενώ αναφέρεται και στις επιπτώσεις της
κρίσης στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Όπως τονίζει: «Υπολογίζουµε ότι από το
2010 έχουν κλείσει πάνω από 250.000 επιχειρήσεις, ενώ πρόσφατη έρευνα καταδεικνύει ότι για το 2014 θα έχουµε 30.000 νέα
λουκέτα».
Ο ίδιος παρατηρεί τη µεγάλη αύξηση επιχειρήσεων που ανοίγουν στους τοµείς της
εστίασης και των καφέ. Αποδίδει το φαινόµενο στην ανεργία και την ανάγκη για
επιβίωση, αλλά όπως υπογραµµίζει: «Οι
περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις είναι θνησιγενείς, ενώ επηρεάζουν αρνητικά και το σύνολο της αγοράς ανακυκλώνοντας χρέη και προσδοκίες».
Πρόσφατα καταθέσατε µηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τη µη
απόδοση δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ
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από τον ΟΑΕΕ στον ΟΑΕ∆ για την καταβολή επιδόµατος ανεργίας στους άνεργους ελεύθερους επαγγελµατίες. Πώς
έχει ακριβώς η κατάσταση και γιατί προχωρήσατε σε αυτήν την ενέργεια;
Η δηµιουργία Ταµείου Ανεργίας Αυτοαπασχολούµενων, που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2011 (Ν. 3986) µε σκοπό τη χορήγηση επιδόµατος ανεργίας στους ελεύθερους
επαγγελµατίες, αποτελούσε για τη ΓΣΕΒΕΕ την υλοποίηση διετούς προσπάθειας
για την άµβλυνση των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης σε επαγγελµατικές οµάδες που µέχρι τότε βρίσκονταν εκτός του
πλέγµατος κοινωνικής προστασίας. Σύµφωνα µε τον νόµο αυτό, από 01-08-2011 θεσπίστηκε µηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ,

Ο προέδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς

την οποία κατέβαλλαν οι ασφαλισµένοι
στον ΟΑΕΕ για τον ΟΑΕ∆ στον ειδικό λογαριασµό ανεργίας υπέρ των αυτοτελώς
και ανεξάρτητων απασχολούµενων που είχαν µείνει άνεργοι.
Ο ΟΑΕΕ όµως, ενώ µέχρι τον Μάρτιο του
2013 είχε συγκεντρώσει 110 εκατ. ευρώ,
απέδωσε στον ΟΑΕ∆ µόνο τα 12 εκατ. ευρώ. Αυτό κατά συνέπεια καθιστούσε το Ταµείο Ανεργίας Αυτοαπασχολούµενων ανενεργό, σε συνάρτηση και µε την υπουργική απόφαση η οποία περιόριζε τον αριθµό των δικαιούχων.
∆υστυχώς, στις επανειληµµένες και επίµονες οχλήσεις µας προς τη διοίκηση του
ΟΑΕΕ, µε τις οποίες ζητούσαµε να µας εξηγήσει γιατί δεν έχουν αποδοθεί τα χρήµατα στον ΟΑΕ∆, καµία σαφή απάντηση δεν
πήραµε.
Επί της ουσίας, δεν µας έµεινε καµία άλλη
επιλογή από την κατάθεση µηνυτήριας
αναφοράς κατά παντός υπευθύνου, ώστε
το Ταµείο που έχει συσταθεί για τη χορήγηση βοηθήµατος σε συναδέλφους που
έχουν µείνει άνεργοι επιτέλους να λειτουργήσει ουσιαστικά.
Γιατί δεν έχουν αποδοθεί τα χρήµατα
αυτά; Ποια είναι η εκτίµησή σας;
Όπως σας είπα, δεν έχουµε κάποια επίσηµη ενηµέρωση. Εικάζω όµως ότι τα χρήµατα αυτά έχουν χρησιµοποιηθεί για την
πληρωµή συντάξεων µε δεδοµένη την οικονοµική αιµορραγία που έχει ο ΟΑΕΕ από
την αδυναµία καταβολής εισφορών χιλιάδων επιχειρηµατιών και της εµµονής της
κυβέρνησης και της διοίκησης του ΟΑΕΕ
σε στερεότυπα που οδηγούν όλο και περισσότερους εκτός ΟΑΕΕ.
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Πόσοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες
και βιοτέχνες που έχουν ανάγκη τη χορήγηση επιδόµατος ανεργίας και για
πόσο χρονικό διάστηµα θα µπορεί να
καλύπτονται από αυτό;
Πιστεύουµε ότι αυτή τη στιγµή υπάρχουν
περίπου 50.000 δυνητικοί δικαιούχοι. Το
επίδοµα χορηγείται από 3 έως 9 µήνες ανάλογα µε τα έτη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και αφορά ελεύθερους επαγγελµατίες που έχουν κάνει διακοπή επαγγέλµατος από τις 3/1/2012 και εφεξής.
∆υστυχώς, παρόλο που η δηµιουργία του
Ταµείου αυτού εντάσσεται στο πλαίσιο
των προνοιακών πολιτικών, δεν έχει ξεφύγει από την ταµειακή λογική του µνηµονιακού κυνισµού, µε αποτέλεσµα οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για τη χορήγηση του βοηθήµατος να είναι αρκετά περιοριστικές, όπως π.χ. η δήλωση του εισοδήµατος των προηγούµενων ετών.
Ποιες είναι οι θέσεις της Συνοµοσπονδίας για τον ΟΑΕΕ;
Είναι γεγονός ότι σήµερα η κατάσταση ειδικά για τους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ
είναι απελπιστική, µε συνέπεια τη ραγδαία
επιδείνωση των ασφαλιστικών εισροών
προς τον Οργανισµό. Μόλις 1 στους 2
ασφαλισµένους στον ΟΑΕΕ µπορεί να ανταποκριθεί στην κάλυψη των ασφαλιστικών του υποχρεώσεων. Οι προοπτικές µάλιστα παραµένουν εξαιρετικά δυσοίωνες
για το επόµενο χρονικό διάστηµα, καθώς
7 στους 10 ασφαλισµένους εκτιµούν ότι
δεν θα είναι σε θέση να καταβάλλουν τις
εισφορές τους, σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Είναι προφανές ότι τα δυσµενή οικονοµικά
στοιχείατουΟΑΕΕκαταδεικνύουντηναναγκαιότητα επανεργοποίησης µιας σηµαντικής µερίδας οφειλετών οι οποίοι έχουν πληγεί από την ύφεση. Και αυτό µπορεί να γίνει
µεέναρεαλιστικόπλαίσιορυθµίσεωνκαιµια
προσωρινήαλλάαναγκαίαπροσαρµογήτου
συστήµατος εισφορών στον ΟΑΕΕ. Με τον
τρόπο αυτόθαανακοπείτοκύµαδιόγκωσης
της εισφορο-διαρροής από τον Οργανισµό.
Στο πλαίσιο αυτό έχουµε προτείνει:
• Πάγωµα (κεφαλαιοποίηση) των µέχρι
σήµερα ασφαλιστικών εισφορών, δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα
να τις αποπληρώσει µετά την 01-012016 και να εξεταστεί η δυνατότητα
µεταφοράς ασφαλιστικού χρόνου στο
τέλος του ασφαλιστικού βίου
• Αποπληρωµή των οφειλών σε πολλές
δόσειςαπό01-01-2016σεσυνάρτησηµε
το εισόδηµα του οφειλέτη χωρίς επιβολή πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων

Επιχειρηµατικότητα ανάγκης και ευκαιρίας

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM

•
•
•

Αποποινικοποίηση των οφειλών προς
τον ΟΑΕΕ
Αποδέσµευση της θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας από την ασφαλιστική
ενηµερότητα µέχρι το τέλος του 2015
Ελεύθερη εκ µέρους του ασφαλισµένου
επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας
µέχρι 31-12-2015, που αφενός δίνει τη
δυνατότητα ενεργοποίησης χιλιάδων
ανασφάλιστων και αφετέρου έσοδα
στον ΟΑΕΕ σε ετήσια βάση περισσότερα από 540 εκατ. ευρώ

Από το 2010 έχουν κλείσει
πάνω από 250.000
επιχειρήσεις, ενώ
πρόσφατη έρευνα
καταδεικνύει ότι
για το 2014 θα έχουµε
30.000 νέα λουκέτα
•
•

Αύξηση του ποσού οφειλής που µπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη
του οφειλέτη από 20.000 σε 40.000
Εξορθολογισµό της λειτουργίας του
ΟΑΕΕ.

Η ΓΣΕΒΕΕ έχει πρωτοστατήσει τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης µε τη διενέργεια τακτικών ερευνών που µετρούν
τις επιπτώσεις στους µικροµεσαίους
από την οικονοµική κρίση. Πόσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει από τότε που
ξεκίνησε η ύφεση και µε τι ρυθµό συνεχίζονται τα λουκέτα;
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει αναπτύξει ένα αξιόπιστο µοντέλο υπολογισµού τόσο των επι-

χειρήσεων που κλείνουν όσο και των θέσεων απασχόλησης που χάνονται. Σήµερα,
υπολογίζουµε ότι από το 2010 έχουν κλείσει πάνω από 250.000 επιχειρήσεις, ενώ
πρόσφατη έρευνα καταδεικνύει ότι για το
2014 θα έχουµε 30.000 νέα λουκέτα.
Από την άλλη πλευρά διαπιστώνεται
πως ανοίγουν σωρηδόν επιχειρήσεις
εστίασης, καφέ, µεζεδοπωλεία, ταβέρνες και µίνι µάρκετ. Πού αποδίδετε αυτή την εξέλιξη και πόσο βιώσιµα µπορεί να είναι τέτοια εγχειρήµατα;
Η περίοδος που διανύουµε χαρακτηρίζεται από τα πρωτόγνωρα ποσοστά ανεργίας
και το κλείσιµο δεκάδων χιλιάδων επιχειρήσεων. Θα µπορούσε κάποιος να συµπεράνει ότι η αγορά εργασίας είναι κλειστή.
Αυτόοδηγείαρκετόκόσµοπουκατέχειήµπορεί να συγκεντρώσει ένα µικρό κεφάλαιο
στο άνοιγµα µιας επιχείρησης προκειµένου να δηµιουργήσει µια θέση εργασίας για
τον εαυτό του, ώστε να µπορέσει να επιβιώσει. Επιπλέον, η ανυπαρξία δοµών δεύτερης ευκαιρίας και κοινωνικής προστασίας επιτείνει αυτό το φαινόµενο. ∆υστυχώς,
οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις είναι θνησιγενείς, ενώ επηρεάζουν αρνητικά και το σύνολο της αγοράς ανακυκλώνοντας χρέη και προσδοκίες.
Έχει εικόνα η ΓΣΕΒΕΕ για τον αριθµό
αυτών των επιχειρήσεων που έχουν ανοίξει τα χρόνια της κρίσης και τελικά πώς
µπορεί να αντιµετωπιστεί η λεγόµενη
«ρηχή» επιχειρηµατικότητα;
Ακριβής αριθµός για το πόσες τέτοιες επιχειρήσεις έχουν ανοίξει δεν µπορεί να υπάρξει. Οι επιχειρήσεις γενικά που άνοιξαν
από το 2009 και παραµένουν ενεργές µέχρι
Απρίλιος 2014 Οικονοµική Επιθεώρηση
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Συνέντευξη του µήνα
σήµερα είναι 50.000 περίπου. Το φαινόµενο της επιχειρηµατικότητας ανάγκης
δεν είναι πρωτόγνωρο. Υπήρχε και προ κρίσης. Τα αίτια που το προκαλούν δεν έχουν
αλλάξει, απλώς έχουν οξυνθεί λόγω της παρατεταµένης ύφεσης και της εκρηκτικής
αύξησης της ανεργίας. Η απουσία τόσο
ενός σταθερού και ελκυστικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος όσο και αναπτυξιακού σχεδιασµού µε κέντρο τις ΜµΕ είναι αυτά που το προκαλούν, καθώς λειτουργούν αποτρεπτικά για την εισροή νέων επενδυτών και τη λειτουργία επιχειρήσεων µε καινοτοµικά χαρακτηριστικά.
Η κυβέρνηση φαίνεται να προχωρά στην
εφαρµογή της συντριπτικής πλειοψηφίας των προτάσεων του ΟΟΣΑ για
διαρθρωτικές αλλαγές στο λιανικό εµπόριο, τον τουρισµό, τα δοµικά υλικά
και την επεξεργασία των τροφίµων.
Ποια είναι η θέση της ΓΣΕΒΕΕ για αυτές τις προωθούµενες αλλαγές και πιστεύετε ότι οι τιµές θα αποκλιµακωθούν
κι ο ανταγωνισµός θα ενισχυθεί;
Ως πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και έχοντας διαθέσει κλιµάκιο που συνεργάζεται µε την
οµάδα του ΟΟΣΑ για τα γραφειοκρατικά
εµπόδια, µου προξενούν ιδιαίτερα αλγεινή
εντύπωση οι προτάσεις αυτού του διεθνούς
οργανισµού και η έµφαση που αποδίδεται
στη µεταρρύθµιση αγορών στις οποίες η
χώρα έχει ένα σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτηµα (αγροτοδιατροφικός τοµέας, τουρισµός, φάρµακα, τσιµέντα). Οι συγκεκριµένες προτάσεις του ΟΟΣΑ, για τις οποίες
αφιερώνεται µεγάλο µέρος της µελέτης (πάνω από τη µισή εργαλειοθήκη), θα προξενήσουν µετά βεβαιότητας µείωση των εξαγωγών, κλείσιµο µικρών επιχειρήσεων, ενδυνάµωση µεγάλων αλυσίδων, χειραγώγηση–άρακαιαύξηση–τωντιµών,υποβάθµιση
ποιότητας και απώλεια συγκριτικών πλεονεκτηµάτων στις κορυφαίες αγορές ελαιόλαδου, γαλακτοκοµικών και γιαουρτιού.
Το τραγικό είναι ότι η µελέτη αυτή που παρήγγειλε το υπουργείο Ανάπτυξης κόστισε
στον Έλληνα φορολογούµενο 930.000 ευρώ. Παραγγείλαµε δηλαδή και πληρώσαµεπανάκριβατοσκοινίγιαναµαςκρεµάσουν.
Ποιες είναι οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ
για το φορολογικό των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων;
Κατ’ αρχάς, σε µια χώρα που αναζητά ξένες επενδύσεις και ρευστότητα είναι παράλογο να ψηφίζεται ένα φορολογικό νοµοσχέδιο κάθε τρίµηνο και να παράγονται
εκατοντάδες ερµηνευτικές εγκύκλιοι. Παράλογη όµως είναι και η νέα φορολογική
212
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πολιτική της κυβέρνησης µε τη συντριπτική αύξηση στη φορολογία εισοδήµατος και
τα νέα υπέρογκα πρόστιµα τα οποία αυξάνονται από 64% έως 364% σε σχέση µε
όσα ίσχυαν πριν.
Οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ είναι:
• Θεσµοθέτηση ενός πάγιου, απλού φορολογικού συστήµατος τόσο για τη φορολογία του εισοδήµατος όσο και για
τους έµµεσους φόρους
• Ενσωµάτωση των αρχών αναδιανεµητικής δικαιοσύνης στο φορολογικό σύστηµα, ώστε να γίνεται σεβαστή η προβλεπόµενη από το Σύνταγµα αρχή της
φοροδοτικής ικανότητας
• Καθιέρωση φοροαπαλλαγών για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης ή προχωρούν σε επενδύσεις, µε σκοπό την
ενίσχυση της εξωστρέφειας και της καινοτοµίας
• Μείωση των διοικητικών βαρών που
απορρέουν από την υλοποίηση της φορολογικής νοµοθεσίας

Η απουσία σταθερού
και ελκυστικού
επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος και
αναπτυξιακού σχεδιασµού
λειτουργεί αποτρεπτικά
για την εισροή
νέων επενδυτών
•

•

Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεµατικού για τις µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθούν οι
επενδύσεις από ίδια κεφάλαια
Εξορθολογισµός των υπερβολικών και
παράλογων προστίµων ακόµη και για µικρές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας.

Συµµερίζεστε τις θέσεις της κυβέρνησης και άλλων φορέων ότι η χώρα φέτος θα γυρίσει σε αναπτυξιακή τροχιά,
καθώς και ότι ήδη υπάρχουν σηµάδια
ανάκαµψης της οικονοµίας;
Θα ευχόµουν πραγµατικά να µπορούσαµε
να ισχυριστούµε ότι κάτι τέτοιο θα συµβεί.
Τα πραγµατικά δεδοµένα είναι άλλα. Σε
µια χώρα µε σωρευτική µείωση του ΑΕΠ
στο 25%, µείωση τζίρου στο 50-60%, αύξηση ανεργίας στο 28%, αύξηση του πληθωρισµού στο 8% συνολικά, ποιο το πραγµατικό όφελος από τη µείωση τιµών κατά
1% και την αµφιλεγόµενη αύξηση του ΑΕΠ

κατά 0,5%; Είναι άραγε βιώσιµη µια τέτοια οικονοµική κατάσταση; Με τα σηµερινά δεδοµένα, θεωρούµε ότι βρισκόµαστε
πολύ κοντά σε αυτό που ονοµάζουµε ισορροπία σε ένα πολύ χαµηλότερο επίπεδο οικονοµικής δραστηριότητας, µε δυσδιάκριτες θετικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη.
Όλα αυτά σχετίζονται τόσο µε τη βιωσιµότητα του χρέους όσο και µε την κατάσταση ρευστότητας και επενδύσεων που
επικρατούν στην αγορά, παράγοντες που
είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικοί.
Ποιος είναι ο µέχρι τώρα απολογισµός
του ιατρείου της Κοινωνικής Αποστολής που έχει κάνει η ΓΣΕΒΕΕ;
Για τη ΓΣΕΒΕΕ η ανάπτυξη υπηρεσιών και
υποστηρικτικών δικτύων προς τα µέλη της
–σε µια αναβίωση της παλιάς καλώς εννοούµενης συντεχνίας, όπου κυριαρχούσε η
έννοια της αλληλεγγύης και της υποστήριξης µεταξύ των µελών– αποτελεί στρατηγική επιλογή ή, για να ακριβολογώ, επιτακτική ανάγκη.
Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η σύστασηκαιλειτουργίατουΚοινωνικούΙατρείου
της ΓΣΕΒΕΕ από τον Οκτώβρη του 2013,
σε συνεργασία µε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τη ΜΚΟ Αποστολή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το Κοινωνικό Ιατρείο της
ΓΣΕΒΕΕ φιλοδοξεί να αποτελέσει τον κεντρικό άξονα πρωτοβάθµιας περίθαλψης
στην Αττική για όλους τους ανασφάλιστους
επαγγελµατοβιοτέχνες και εµπόρους.
Το ιατρείο εξοπλίστηκε µε ιδίους πόρους
της ΓΣΕΒΕΕ και στεγάζεται στα παλιά γραφεία της Συνοµοσπονδίας, στην οδό Καποδιστρίου 24. Λειτουργεί µε ραντεβού και
έχει στελεχωθεί µε εθελοντές γιατρούς κατ’
αρχάς των βασικών ειδικοτήτων παθολόγου, καρδιολόγου και παιδιάτρου, ενώ στον
ίδιο χώρο στεγάζεται και η κεντρική διάθεσηφαρµάκωντουΙατρείουΚοινωνικήςΑποστολής. Στο Κοινωνικό Ιατρείο πραγµατοποιήθηκε ήδη Ηµέρα Προληπτικής Ιατρικής Φροντίδας, η οποία περιελάµβανε κλινική εξέταση από παθολόγο, παιδίατρο,
καρδιολόγο, ορθοπεδικό, και εργαστηριακές εξετάσεις από βιοπαθολόγο, όπου χρειάζονταν. Επίσης, τα παιδιά των ανασφάλιστων επαγγελµατιών είχαν τη δυνατότητα
να κάνουν δωρεάν τα εµβόλια του βασικού
εµβολιασµούπουτουςλείπουν,καθώςκαιτη
δυνατότητα υπερηχολογικού-καρδιολογικού ελέγχου που χρειάζονται για τη βεβαίωση του σχολείου ή για τα αθλήµατά τους.
Μέχρι σήµερα το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής εξυπηρετεί 100 µε 150 ανασφάλιστους συµπολίτες µας κατά την ηµέρα που
λειτουργεί.
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