
Πρόταση για µικροµεσαίες επιχειρήσεις

Διαγραφή του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων αντίστοιχη της µείω-
σης του κύκλου εργασιών τους κατά την τελευταία τριετία (2009 - 2012), ρύθµιση του υπόλοιπου χρέους µε 
ορίζοντα δεκαετούς εξόφλησης, αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και ίδρυση τράπεζας ειδικού σκοπού για στοχευµένη 
χρηµατοδότηση των ΜΜΕ. Ζητάµε να σταµατήσει άµεσα ο στραγγαλισµός των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
από τις τράπεζες, που ακόµα και στο ζενίθ της οικονοµικής κρίσης εξακολουθούν τις τοκογλυφικές πρακτικές οδηγώντας 
δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις στο “λουκέτο” και τους δανειολήπτες στην απόγνωση.
Μέσα στο 2011 έκλεισαν 68.000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσώπευαν 135.000 θέσεις εργασίας, ενώ 
µε βάση τα στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου το 2012 θα κλείσουν άλλες 62.000 µε 
συνέπεια την απώλεια άλλων 180.000 θέσεων εργασίας.

Τοκογλυφία µε επιτόκιο 50%...
Για την αδυναµία των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν δεν ευθύνονται µόνο η κρίση και η µείωση της κα-
τανάλωσης, αλλά και οι τοκογλυφικές πρακτικές των τραπεζών. Οι τράπεζες λειτουργούν υπό ένα ιδιόρρυθµο κα-
θεστώς νόµιµης τοκογλυφίας. Κι αυτό είναι ένα µεγάλο σκάνδαλο. Αυτό πρέπει να σταµατήσει. Οι τράπεζες αξιοποιούν κάθε 
δυνατότητα, από τα λεγόµενα ψιλά γράµµατα των δανειακών συµβάσεων έως και τον άµεσο εκβιασµό των δανειοληπτών 
οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης. Και στο όνοµα των λεγόµενων ρυθµίσεων των δανειακών υποχρεώσεων 
αυξάνουν το επιτόκιο δανεισµού έως και 50% πάνω από το συµβατικό. Πρέπει να σταµατήσει αυτός ο εκβιασµός, αυτή η 
τοκογλυφία, αυτός ο στραγγαλισµός των οικονοµικών κυττάρων που µπορούν να συµβάλουν στην ανάκαµψη της οικονοµίας 
και στην ανάπτυξη.

Ρύθµιση χρεών για τις επιχειρήσεις εν λειτουργία
• Διαγραφή του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων µιας επιχείρησης κατά ποσοστό αντίστοιχο της µέσης µεί-
ωσης του ετήσιου κύκλου εργασιών του κλάδου δραστηριοποίησης της εταιρείας κατά την τριετία 2009-2012 σε σύγκριση 
µε την αντίστοιχη µείωση για τον ίδιο κλάδο κατά την προηγούµενη τριετία.
Τα στοιχεία του κύκλου εργασιών, του τζίρου δηλαδή, µπορεί να εξαχθούν από τη στατιστική επεξεργασία των δηλώσεων των 
επιχειρήσεων κατά τα συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, από τις περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, από στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ ή από κλαδικές µελέτες που δηµοσιεύονται από ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες είναι αναγνωρισµένες από την 
Τράπεζα της Ελλάδος. Το υπόλοιπο που αποµένει ως χρέος προτείνουµε να ρυθµίζεται για δέκα χρόνια. Υπό τον όρο ότι το 
µέγιστο ποσοστό διαγραφής των δανείων ενός δανειολήπτη, που καλύπτονται από ακίνητα, θα υπόκεινται στον περιορισµό 
ότι δεν θα µπορεί η συνολική αποµείωση να είναι µικρότερη του 110% της εµπορικής αξίας των προσηµειωµένων ακινήτων.
Στην πρότασή αυτή περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως επιχειρηµατικά δάνεια των µικροµεσαίων επιχειρή-
σεων, κεφάλαια κίνησης ανοιχτά, µεσοπρόθεσµα, δάνεια επαγγελµατικής στέγης, επενδυτικά, ακόµη και 
καταναλωτικά που αποδεικνύονται από το µέγεθός τους ή από τον χρόνο λήψης τους ότι χρησιµοποιήθηκαν 
τελικά ως επιχειρηµατικά. Περιλαµβάνονται δάνεια τα οποία έχουν συναφθεί µέσα στο χρονικό διάστηµα 
της µεγάλης κρίσης 2009-2010 στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της κρίσης, όπως για παράδειγµα δάνεια από 
το περιβόητο ΤΕΜΠMΕ καθώς και ειδικά δάνεια όπως εκείνα που αφορούσαν τις σεισµόπληκτες ή πυρόπληκτες περιοχές. 
Αλλά και δάνεια που είχαν δοθεί πριν από το 2008 και ήταν ενήµερα, αλλά µετά έγιναν υπερήµερα λόγω 
αδυναµίας αποπληρωµής.

• Να αξιοποιηθούν για την παροχή ρευστότητας προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις τα χρηµατοδοτικά εργα-
λεία του ΕΣΠΑ που αυτή τη στιγµή λιµνάζουν στις τράπεζες και δεν έχουν αξιοποιηθεί αυτά τα κεφάλαια.

• Ίδρυση τράπεζας ειδικού σκοπού και για τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρηµατιών, για τη χρηµατοδότηση των µι-
κρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων ώστε να στηριχθεί η απασχόληση και να τονωθεί η ανάπτυξη.

• Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους προτείνει πριν από τη διαδικασία πλειστηριασµών και 
κατασχέσεων να εφαρµοστεί το παραπάνω µέτρο της διαγραφής. Και η εναποµείνασα απαίτηση της τράπεζας να γίνει προ-
σπάθεια να καλυφθεί από την αξία των ακινήτων ή από τον εγγυητή.

µε τις τράπεζες ή µε την κοινωνία;



Άµεση απεµπλοκή από τα µνηµόνια και τις δανειακές συµβάσεις και ακύρωση των µέτρων που απορ-
ρέουν απ’ αυτά.

Ανατροπή της πολιτικής λιτότητας - να πληρώσουν οι πλούσιοι και αυτοί που δηµιούργησαν την κρίση.
Δραστική µείωση της φορολόγησης των λαϊκών εισοδηµάτων. Αύξηση της φορολογίας στο µεγάλο κεφάλαιο, στους 
βιοµήχανους και τους εφοπλιστές. Άµεσα µέτρα επιβίωσης του λαού. Μέτρα για την αντιµετώπιση της ακρίβειας και της 
υπερχρέωσης των νοικοκυριών. Αυξήσεις στους µισθούς και τις συντάξεις. Υπεράσπιση και αποκατάσταση των εργασια-
κών δικαιωµάτων. Διαφάνεια και πραγµατική Δικαιοσύνη παντού.

Προτεραιότητα οι ανάγκες της κοινωνίας.
Οι θυσίες που επέβαλαν δεν αφορούν ούτε τη διάσωση του ευρώ ούτε τη βιωσιµότητα του χρέους, αλλά µόνο την αύ-
ξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Απαντάµε: Καµία θυσία για τα κέρδη τους, καµία θυσία για το ευρώ, καµία υποταγή στα ψεύτικα διλήµµατα µνηµόνιο ή 
χρεοκοπία, ευρώ ή καταστροφή. Παλεύουµε κόντρα στην σηµερινή Ε.Ε., για ένα ευρωπαϊκό µέτωπο που θα χτίσει µια 
Ευρώπη της ειρήνης, των κοινωνικών δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας, µια Ευρώπη σοσιαλιστική.

Διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του χρέους.
Το χρέος δεν είναι διαχειρίσιµο, είναι προϊόν τοκογλυφικών πρακτικών και δεν το αναγνωρίζουµε ως χρέος των εργαζο-
µένων. Μόνη λύση είναι η διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του και η εξυπηρέτηση του υπόλοιπου µε ευνοϊκούς όρους 
και ρήτρα ανάπτυξης της χώρας. Στη θέση του PSI, αντιπροτείναµε αναστολή πληρωµών για εύλογο χρονικό διάστηµα. 
Αν δεν το αποδεχτούν, η µονοµερής αναστολή πληρωµών είναι αναγκαία. Για µας η απάντηση στο δίληµµα «λεφτά για 
µισθούς, συντάξεις, πρόνοια ή για τους πιστωτές» είναι δεδοµένη: προτεραιότητα είναι οι ανάγκες της κοινωνίας.

Δηµόσιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα υπό κοινωνικό-δηµοκρατικό έλεγχο. Εθνικοποίηση/κοινωνικοποί-
ηση των τραπεζών.
Εθνικοποίηση/κοινωνικοποίηση των τραπεζών - επιστροφή στο Δηµόσιο των επιχειρήσεων και οργανισµών που έχουν 
µερικά ή ολικά ιδιωτικοποιηθεί - διατήρηση ή επιστροφή στον έλεγχο του Δηµοσίου βασικών για την ανάπτυξη παραγω-
γικών µονάδων. Ριζική αλλαγή των όρων, των κριτηρίων και του τρόπου λειτουργίας τους µε δηµοκρατικό, κοινωνικό και 
εργατικό έλεγχο.

Μέτρα για την οικονοµική ανασυγκρότηση της χώρας.
Υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού µοντέλου, στη βάση των αναγκών της κοινωνίας. Αναζωογόνηση της υπαίθρου και 
ανόρθωση του πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας. Το περιβάλλον και η φύση είναι αναπαλλοτρίωτος συλλογικός πόρος, 
κρίσιµος για την ευηµερία µας. Ανάπτυξη νέων µορφών οικονοµικής δράσης: Δηµοκρατικά οργανωµένοι συνεταιρισµοί, 
δοµές αλληλέγγυας και κοινωνικής οικονοµίας, δυνατότητα αυτοδιαχείρισης επιχειρήσεων που κλείνουν.

Υπεράσπιση δηµόσιων αγαθών.
Υπεράσπιση του δηµόσιου, καθολικού, αναδιανεµητικού και κοινωνικού χαρακτήρα του συστήµατος κοινωνικής ασφά-
λισης. Μέτρα κοινωνικής προστασίας των χαµηλών εισοδηµάτων, των ανέργων και των άστεγων. Υπεράσπιση και διεύ-
ρυνση του δηµόσιου, δωρεάν χαρακτήρα της Εκπαίδευσης και της Υγείας για όσους/ες κατοικούν στη χώρα. Λεφτά για 
νοσοκοµεία και σχολεία.

Υπεράσπιση της δηµοκρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας.
Απόκρουση της καταστολής και του αυταρχισµού, του ρατσισµού, του εθνικισµού και της ακροδεξιάς και υπεράσπιση 
των δηµοκρατικών δικαιωµάτων, ριζική αναµόρφωση του σάπιου πολιτικού συστήµατος, ανασυγκρότηση του συνδικα-
λιστικού κινήµατος και λαϊκοί θεσµοί ελέγχου και άµεσης δηµοκρατίας.Υιοθέτηση µιας νέας εξωτερικής πολιτικής στη 
βάση της αλληλεγγύης, του διεθνισµού, της υπεράσπισης της λαϊκής κυριαρχίας της κάθε χώρας µε στόχο την ειρήνη 
και τη συνεργασία των λαών.

ή εµείς ή αυτοί
µαζί µπορούµε να τους ανατρέψουµε
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