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Για όλουσ εμάσ, που βλζπουμε τθ μεγάλθ κρίςθ ςαν ευκαιρία για να ανοίξουμε ζνα
νζο, βιϊςιμο αναπτυξιακό κφκλο, ο κεςμόσ των επιμελθτθρίων είναι πολφτιμοσ,
ςτρατθγικόσ ςφμμαχόσ μασ.
Είναι ανάγκθ ςιμερα περιςςότερο από ποτζ άλλοτε, τα Επιμελθτιρια να παρζχουν
πραγματικι βοικεια και ςτιριξθ ςε κάκε επιχείρθςθ που αγωνίηεται να διατθριςει
τθ κζςθ τθσ ςτθν αγορά και παλεφει ςτθν πιο δφςκολθ ϊρα τθσ κρίςθσ να
ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ. Σε αυτι τθν προςπάκεια, οφείλουμε ωσ
κεςμικοί παράγοντεσ, Κυβζρνθςθ και Επιμελθτιρια, να ξεπεράςουμε τισ δυνάμεισ
μασ, προκειμζνου να ςτθρίξουμε τον αγωνιηόμενο επιχειρθματία.
Αναγνωρίηω πρϊτοσ εγϊ τα προβλιματα. Η χρθματοδότθςθ και θ φορολογία είναι
αναμφίβολα τα πιο ςθμαντικά. Ωςτόςο, παςχίηουμε να τα ανατρζψουμε, κι ωσ τότε
να αμβλφνουμε τισ ςυνζπειζσ τουσ. Η ανακεφαλαιοποίθςθ των τραπεηϊν ανάβει το
πράςινο φϊσ για τθ ςταδιακι αποκατάςταςθ τθσ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά. Ωσ τότε,
αξιοποιοφμε όλα τα χρθματοδοτικά εργαλεία που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ, όπωσ το
ΕΤΕΑΝ και τθν ςυνεργαςία μασ με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων.
Παράλλθλα, το πζραςμα τθσ οικονομίασ ςε κετικοφσ ρυκμοφσ κα μασ επιτρζψει να
εκπλθρϊςουμε τθ δζςμευςι μασ για πιο αναπτυξιακοφσ φορολογικοφσ
ςυντελεςτζσ. Θα μασ επιτρζψει επίςθσ να επιςτρζψουμε -όπωσ ζχουμε δεςμευκείτο 70% του πλεονάςματοσ ςτουσ πιο αδφναμουσ και αδικθμζνουσ ςυμπολίτεσ μασ.
Διότι δεν κα πρζπει να διαλανκάνει τθσ προςοχισ μασ θ ανάγκθ ενίςχυςθσ τθσ
κοινωνικισ ςυνοχισ.
Η κυβζρνθςθ δείχνει εμπράκτωσ τθν πίςτθ τθσ ςτο ρόλο των Επιμελθτθρίων, με το
να ςυνομιλεί όπωσ αρμόηει ςτο κεςμό ςε μόνιμθ βάςθ μαηί τουσ, μεταφζρει
αρμοδιότθτεσ ςε αυτά, τισ οποίεσ είμαι βζβαιοσ ότι κα αξιοποιιςουν με τον
καλφτερο τρόπο. Η νζα διάςταςθ που δίνουμε ςτα Επιμελθτιρια, αναδεικνφοντάσ
τα ςε αδειοδοτοφςεσ Αρχζσ, αλλά και το γεγονόσ ότι ςχεδόν όλεσ οι υπθρεςίεσ του
ΓΕΜΗ (Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου) λειτουργοφν ςτο πλαίςιο των Επιμελθτθρίων,
είναι θ απόδειξθ -κι θ πρόκλθςθ, ςυνάμα- για το ρόλο τουσ ςτθν λειτουργία τθσ
αγοράσ.
Με αυτζσ τισ ςκζψεισ, εφχομαι καλι επιτυχία ςτισ εργαςίεσ ςασ και καλι δφναμθ
ςτον κακζνα από εςάσ!

