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«Εδώ και τώρα» στήριξη της νεανικής…
Eκτύπωση

«Εδώ και τώρα» στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας
Συγκεκριµένες και σαφείς προτάσεις για «άµεση δράση» απευθύνει η Οµοσπονδία Ελληνικών
Συνδέσµων Νέων Επιχειρηµατιών (www. esyne. gr) προς τις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση και τους
κοινωνικούς φορείς για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας και για την αναχαίτιση της
ανεργίας που σήµερα πλήττει αλλά και απειλεί να πλήξει στο εγγύς µέλλον ακόµη βαρύτερα τη νεανική
απασχόληση. Οι προτάσεις διαµορφώθηκαν και υποβάλλονται µε την πρόσφατη εµπειρία του 3ου
Παγκόσµιου Συνεδρίου Επιχειρηµατικότητας που πραγµατοποιήθηκε στο Dubai, στο οποίο η
Οµοσπονδία ΕΣΥΝΕ συµµετείχε ως οικοδεσπότης φορέας της Παγκόσµιας Εβδοµάδας
Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, µαζί µε άλλους 90 οικοδεσπότες φορείς χωρών που συµµετέχουν
στο δίκτυο προώθησης του θεσµού, όραµα του οποίου είναι η συλλογική υποστήριξη της νεανικής
επιχειρηµατικότητας σε παγκόσµιο επίπεδο. Προτείνουν λοιπόν προς τις επιχειρήσεις να ενθαρρύνουν
τα στελέχη τους να παρέχουν συµβουλευτική υποστήριξη στους νέους που ξεκινούν τη δική τους
επιχείρηση. Αλλωστε, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο εκκίνησης δίνουν ώθηση στην τοπική
οικονοµία, µπορούν όµως να συνεισφέρουν και στα κανάλια προµήθειας και διανοµής των ήδη
ανεπτυγµένων επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ανάγκη παροχής προγραµµάτων εργασιακής εµπειρίας, όπως και σε
εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες µε εστίαση στην αυτοαπασχοληση και στην επιχειρηµατικότητα.
Επισηµαίνουν ως πολύ σηµαντική συνεισφορά εκ µέρους των επιχειρήσεων τον σχεδιασµό των
εκπαιδευτικών πολιτικών µε τις οποίες διασφαλίζεται ότι εκείνοι που ολοκληρώνουν το επίσηµο
εκπαιδευτικό σύστηµα θα έχουν και τις ικανότητες και τα προσόντα που απαιτούν οι µελλοντικές θέσεις
εργασίας. Προτείνουν επίσης στις επιχειρήσεις να συνεργάζονται µε συνδέσµους νέων επιχειρηµατιών,
κάτι που έχει σηµαντικό θετικό αντίκτυπο για τις τοπικές κοινωνίες. «Μέσα από την ανταλλαγή
εµπειριών και εξειδικευµένης γνώσης, οι εταιρείες µπορούν να δηµιουργήσουν αισθητή διαφορά στις
υπηρεσίες που είναι δυνατόν να προσφερθούν από τους συνδέσµους των νέων επιχειρηµατιών».
Τελευταία πρόταση είναι η πρόταση προς τις τράπεζες και τις εταιρείες επιχειρηµατικών συµµετοχών
«οι οποίες πολλές φορές δεν µπορούν είτε δεν επιθυµούν να προσεγγίσουν ευαίσθητες κοινωνικές
οµάδες -όπως είναι οι νέοι επιχειρηµατίες- και οι οποίες αδυνατούν να βρουν χρηµατοδότηση». Η
πρόταση της ΟΕΣΥΝΕ προς τις τράπεζες και τις εταιρείες επιχειρηµατικών συµµετοχών είναι η εξής: να
συνεργαστούν µε τους προαναφερθέντες συλλογικούς φορείς οι οποίοι κατανοούν καλύτερα το επίπεδο
του ρίσκου των νέων επιχειρηµατιών και µε τον τρόπο αυτό να διευρύνουν τις υπηρεσίες τους σε νέες
κοινωνικές οµάδες οι οποίες και αποτελούν την κινητήρια δύναµη της βιώσιµης οικονοµικής
ανάπτυξης.
Hµεροµηνία : 18/4/10
Copyright: http://www.kathimerini.gr

Kλείσιµο

news.kathimerini.gr/…/2010_397981

1/1

