Σχέδιο Νόμου για την “Ανάκτηση των παραγωγικών
επιχειρήσεων“, στην Αργεντινή.
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Η πρόσφατα δημιουργημένη Εθνική Διεύθυνση Ανακτημένων
Επιχειρήσεων κατέθεσε στο Κοινοβούλιο της Αργεντινής ένα
σχέδιο νόμου, προϊόν της εικοσάχρονης εμπειρίας των ανακτημένων
επιχειρήσεων. Το νομοσχέδιο επιδιώκει να διευκολύνει τους
εργάτες που αποφασίζουν να λειτουργήσουν με αυτοδιαχείριση
τα εργοστάσια που εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες τους.
Σήμερα λειτουργούν στην πατρίδα μας περισσότερες από 400
ανακτημένες αυτοδιαχειριζόμενες
επιχειρήσεις, που καλύπτουν
περισσότερες από 18.000 θέσεις εργασίας και αναπτύσσουν τις
παραγωγικές τους δραστηριότητες σε διάφορους τομείς της εθνικής
βιομηχανίας και οικονομίας. Από την πλευρά του, το κίνημα των
ανακτημένων εργοστασίων πέτυχε να διαμορφώσει μια νέα
πραγματικότητα στο εργασιακό περιβάλλον, με τη στήριξη ενός
κοινωνικού δικτύου οργανώσεων, οι οποίες παράλληλα με τη
στήριξη που προσφέρουν στα εργοστάσια, από κοινού με τους
εργάτες και τις εργάτριες,
δημιούργησαν τις
συνθήκες
για
φιλοξενία και λειτουργία στα εργοστάσια κοινωνικών χώρων που
προσφέρουν
εκπαίδευση,
πολιτισμό,
πρώτες
βοήθειες,
επαγγελματική εξειδίκευση και κοινωνική ένταξη. Με τον τρόπο
αυτό,
παράλληλα και μέσα
στα
εργοστάσια,
λειτουργούν
πολιτιστικά κέντρα, επαγγελματικά λύκεια λαϊκής εκπαίδευσης,
κέντρα υγείας, θεατρικά εργαστήρια, ραδιόφωνα ακόμα και
τηλεοπτικό κανάλι, όπως το κανάλι Barricada TV, το οποίο σήμερα
εκπέμπει από την ανοιχτή ψηφιακή τηλεόραση (TDA) και
βρίσκεται στο μεταλλουργικό εργοστάσιο IMPA στη συνοικία του
Almargo. Εκεί επίσης λειτουργεί και το Πανεπιστήμιο Εργατών.
Έχοντας λοιπόν εμπειρία, περισσότερη από δύο δεκαετίες, το
Εθνικό Κίνημα Ανακτημένων Επιχειρήσεων (MNER), που ανέλαβε
υπεύθυνη θέση στην Εθνική
Διεύθυνση
Ανακατειλημμένων
Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης με εκπρόσωπο τον
Eduardo Murúa, κατέθεσε στο Εθνικό Κοινοβούλιο της χώρας
”Σχέδιο Νόμου για την Ανάκτηση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
(Αριθμός Φακέλου 1400-D- 2020) ” .
Το σχέδιο νόμου, που παρουσιάστηκε από τον Leonardo
Grosso και
υπογράφεται
από
τους
βουλευτές
και
τις
βουλεύτριες Juan Carlos Alderete, Héctor Bárbaro, Mabel
Caparrós, Federico Fagioli, Itai Hagman, Graciela Landricini,
Monica Macha και Ayelén Spósito προτείνει να δηλωθεί με

νόμο η δημόσια χρησιμότητα της ανάκτησης των επιχειρήσεων
από τους εργάτες, να ενισχυθεί η θεσμική αναγνώριση αυτής
της διαδικασίας και παράλληλα προτείνει στρατηγικά εργαλεία
για την προστασία και ανάπτυξή αυτών των επιχειρήσεων.
Το σχέδιο προτείνει ότι “κάθε παραγωγική μονάδα που
βρίσκεται στη φάση της αναστολής πληρωμών, κλεισίματος
εγκαταστάσεων, εγκατάλειψης από τους ιδιοκτήτες, ξεμονταρίσματος
του μηχανικού εξοπλισμού, απόλυσης εργατών, διάλυσης της
εταιρείας και ένταξης σε διαδικασίες εκκαθάρισης ή κλεισίματος για
οποιαδήποτε αιτία, χωρίς, φυσικά να διακοπούν οι δικαστικές
διαδικασίες που πιθανόν έχουν αρχίσει ή θα αρχίσουν άμεσα,
μπορεί να απαλλοτριωθεί και να παραχωρηθεί για αξιοποίηση
στους εργάτες και τις εργάτριες της ίδιας της επιχείρησης, που
έχουν δημιουργήσει συνεταιρισμούς εργασίας ή βρίσκονται στη
διαδικασία θεσμικής δημιουργίας συνεταιρισμών και επιθυμούν
να συνεχίσουν την παραγωγική δραστηριότητα “ .
Η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία προβλέπει ότι το συνολικό
ποσόν της αποζημίωσης θα προέλθει από συμφωνία ανάμεσα στην
Εθνική Κυβέρνηση (PEN) και τον/την δικαστικό που θα αναλάβει
την κήρυξη της πτώχευσης ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας,
και θα αποφασίσει τη δημιουργία ενός Εγγυητικού Ταμείου που
θα αφορά την πληρωμή του ποσού της αποζημίωσης. Αυτό το
ταμείο θα δημιουργηθεί με βάση διάταξη που θα περιλαμβάνεται στο
Νόμο του Εθνικού Προϋπολογισμού κάθε έτους, και το σχέδιο
προτείνει το συνολικό ποσόν να μην είναι μικρότερο από το 5% του
ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών .
Η κυβέρνηση, σε
εφαρμογή
αυτού
του
νόμου,
θα
προχωρήσει σε ειδική δανειακή σύμβαση με τους συνεταιρισμούς
των εργατών σχετικά με τα απαλλοτριωμένα ακίνητα, που θα
αποβλέπει (η σύμβαση) στην υλοποίηση του κοινωνικού σκοπού
των ανακτημένων επιχειρήσεων. Στη σύμβαση αυτή θα υπάρχει
πρόβλεψη για τα ακίνητα που δεν
χρησιμοποιούνται στην
παραγωγή,
να
χρησιμοποιηθούν
για
την
πραγματοποίηση
κοινωνικών
εκδηλώσεων,
εκπαιδευτικών
και
πολιτιστικών
δραστηριοτήτων, για παροχή πρώτων βοηθειών ή επαγγελματικής
εκπαίδευσης.
Ο νόμος προτείνει επίσης
μια
σειρά από
φορολογικές
απαλλαγές στις ανακτημένες επιχειρήσεις και δημιουργεί το
Εθνικό Μητρώο Ανακατειλημμένων Επιχειρήσεων (RENACER ).
Οι επιχειρήσεις που θα εγγραφούν στο Μητρώο θα έχουν
μια σειρά ευεργετήματα που είναι :

Τεχνική και νομική υποστήριξη και συμπαράσταση
οικονομική βιωσιμότητα της ανακτημένης επιχείρησης.

για

την

Προτεραιότητα στις προμήθειες από το κράτος.
Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση που θα βοηθά στην διατήρηση
των θέσεων εργασίας και στην δημιουργία νέων.
Καθορισμός πιστωτικών παροχών και διασφάλιση προγραμμάτων
για την ενίσχυση και ανάπτυξη της τεχνολογίας.
Συμπαράσταση και υποστήριξη εκ μέρους του κράτους
διαδικασίες, που αφορούν την εξαγωγή των προϊόντων.

στις

Πρόσβαση σε κοινωνικά τιμολόγια για τις υπηρεσίες που είναι
αναγκαίες για την παραγωγή.
Σχετικά με το ανωτέρω
νομοσχέδιο, ο Bruno Di Mauro,
πρόεδρος
του
φαρμακευτικού
συνεταιρισμού
Farmacoop,
επισημαίνει:
“Σίγουρα, μετά από την πανδημία θα βρεθούμε σε μια κατάσταση
όπου ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων δε θα ξαναλειτουργήσουν,
με συνέπεια να υπάρξουν μαζικές απολύσεις εργαζομένων. Αυτό που
εμείς προτείνουμε είναι να ψηφισθεί ένας νόμος που θα διευκολύνει
την ανακατάληψη των επιχειρήσεων. Ένας νόμος, που θα είναι
αποτέλεσμα της ικανότητας των εργατών των εργοστασίων να
οργανωθούν, να αντισταθούν και να αγωνισθούν, κάτι που μερικές
φορές είναι δύσκολο. To νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή
προβλέπει ότι η ανακτημένη επιχείρηση θα απαλλοτριωθεί από το
κράτος και θα παραχωρηθεί με ειδική σύμβαση σε συνεταιρισμό των
εργατών που θέλουν να συνεχίσουν τη λειτουργία της.
Η εργασία στην εποχή μας είναι ένα αγαθό υπό εξαφάνιση και
πρέπει να το προστατέψουμε. Οφείλουμε να προστατέψουμε κάθε
θέση εργασίας στην Αργεντινή και έχουμε τη δυνατότητα να το
κάνουμε. Για περισσότερα από είκοσι χρόνια έχουμε αποδείξει ότι με
τους αγώνες μας οι εργάτες μπορούμε να ανακτήσουμε τις
επιχειρήσεις, να τις διαχειριζόμαστε εμείς οι ίδιοι
και να τις
διατηρούμε βιώσιμες και κερδοφόρες. Στους συντρόφους και τις
συντρόφισσες εργάτες και εργάτριες θα έλεγα να οργανωθούμε
ακόμη περισσότερο και να συνεχίσουμε με
μεγαλύτερη
αποφασιστικότητα τους αγώνες, γιατί είναι ο μόνος δρόμος για να
ξεπεράσουμε τις δυσκολίες.”
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