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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηµερίδα για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις οργάνωσε ο Σύνδεσµος Ελληνικών
Βιοµηχανιών στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγµατοποιεί κατά
τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας. Η εκδήλωση έγινε µε την ευκαιρία της
συνεδρίασης της Μόνιµης Επιτροπής Μικροµεσαίων της UNICE (΄Ενωσης
Βιοµηχανικών και Εργοδοτικών Συνδέσµων της Ευρώπης) -όπου ο ΣΕΒ έχει ενεργό
παρουσία και στην οποία µετέχουν επιχειρηµατίες και στελέχη Συνδέσµων από όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η πρωινή συνεδρίαση της Επιτροπής επικεντρώθηκε στο κρίσιµο ζήτηµα της
επιχειρηµατικότητας, που επηρεάζει άµεσα την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας
και συνδέεται στενά µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία των µικρών και µεσαίων
εταιριών. Οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Συνδέσµων έκαναν αξιολόγηση της
Πράσινης Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιχειρηµατικότητα, θεωρώντας
ότι αποτελεί αντικειµενική προσέγγιση των προβληµάτων και των προτεραιοτήτων,
καθώς αναγνωρίζει το σηµαντικό έλλειµµα επιχειρηµατικότητας στην Ευρώπη,
χρειάζεται όµως να θέσει συγκεκριµένους στόχους και ενέργειες. Η συζήτηση
κατέληξε στους παρακάτω κρίσιµους τοµείς όπου η UNICE και οι Σύνδεσµοι µέλη της
θα επικεντρώσουν τις ενέργειές τους:

απλούστερο, αποτελεσµατικότερο νοµοθετικό πλαίσιο,
απλοποίηση διοικητικού πλέγµατος που θα επιτρέψει την ίδρυση νέων εταιριών
και θα διευκολύνει τη λειτουργία των υπαρχουσών µΜΕ,
ελάφρυνση φορολογικών βαρών,
ελαστικότερη αγορά εργασίας και προώθηση νέων µορφών απασχόλησης,
συνεργασία επιχειρήσεων, πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων,
ενίσχυση της καινοτοµίας και προώθηση της τεχνολογίας και έρευνας,
απλοποίηση και µείωση βαρών κατά τη µεταβίβαση επιχειρήσεων,
προώθηση της έννοιας της επιχειρηµατικότητας στο εκπαιδευτικό σύστηµα,
κοινωνική αποδοχή της επιχειρηµατικής αποτυχίας και ενθάρρυνση ανάληψης
νέων πρωτοβουλιών.

΄Αλλα θέµατα που απασχόλησαν τη Συνεδρίαση ήταν η Ευρωπαϊκή Χάρτα
Μικροµεσαίων και η πρόοδος εφαρµογής της στα κράτη-µέλη, τα κριτήρια µε τα οποία
ορίζονται οι µΜΕ και η Συµφωνία της Βασιλείας για τη διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης
στις µΜΕ.
Κατά την απογευµατινή συνεδρίαση, όπου µετείχαν και εκπρόσωποι µικροµεσαίων
εταιριών από τη Βόρειο Ελλάδα, συζητήθηκε ο ρόλος της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και
οι δράσεις της UNICE για τις µΜΕ, οι πρωτοβουλίες του Ελληνικού Οργανισµού
Εξωτερικού Εµπορίου για την ενίσχυση των εξαγωγών, το πλαίσιο συνεργασίας
τραπεζών και µΜΕ και τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία και υπηρεσίες, καθώς και οι
υπηρεσίες πληροφόρησης και στήριξης των µΜΕ για συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά
ερευνητικά προγράµµατα.
Η εκδήλωση, που έγινε µε την υποστήριξη της EFG EUROBANK-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, τόνισε µε
έµφαση την ανάγκη στήριξης των µικροµεσαίων εταιριών από όλους τους κοινωνικούς
φορείς, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενθαρρύνοντας την ανάληψη
πρωτοβουλίας και ρίσκου και επιβραβεύοντας την εφευρετικότητα, τη
δηµιουργικότητα, το ταλέντο.

