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Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορήθηκε
την αντίληψη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ότι αποτελεί
τροχοπέδη για την επιχειρηματικότητα η εγγραφή των επιχειρήσεων στα
Επιμελητήρια, καθώς επίσης και η καταβολή ορισμένης συνδρομής από τους
επιχειρηματίες για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν τα Επιμελητήρια στις
επιχειρήσεις, και ότι για το λόγο αυτό ο ΣΕΒ υπέβαλε στον Υπουργό Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την πρόταση να καταργηθεί η υποχρεωτική
εγγραφή των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια.
Είναι προφανής ο άστοχος χαρακτήρας τόσο του ανωτέρω συμπεράσματος όσο και
της προαναφερθείσας πρότασης του ΣΕΒ. Τα Επιμελητήρια, με την υπερεκατονταετή
παρουσία τους στο δημόσιο βίο, αποτελώντας θεσμικούς συμβούλους της Πολιτείας
σε θέματα επιχειρηματικότητας, αγοράς και οικονομίας, έχουν κερδίσει την
εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου. Αυτό αποδεικνύεται από την προσέλευση
και την ανταπόκριση των επιχειρηματιών σε όλες τις δραστηριότητες (ενημερωτικές,
μελετητικές, διαβουλευτικές, κλπ.) των Επιμελητηρίων και από το ολοένα
αυξανόμενο ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στα αιρετά όργανα και τα κοινά της
επιμελητηριακής κοινότητας. Αυτό που αντιλαμβάνεται η επιχειρηματική κοινότητα,
αλλά δείχνει να μην μπορεί να αντιληφθεί ο ΣΕΒ, είναι η διάκριση των ρόλων μεταξύ
θεσμικού συμβούλου της Πολιτείας, που μεταφέρει την τεκμηριωμένη άποψη της
επιχειρηματικής κοινότητας στα αποφασίζοντα όργανα της Πολιτείας, και
συνδικαλιστικού φορέα που διεκδικεί, ενίοτε και με πολιτικό - κομματικό μανδύα,
την επίτευξη των συμφερόντων των μελών του. Τα Επιμελητήρια ποτέ δεν
διεκδίκησαν ένα τέτοιο συνδικαλιστικό ρόλο. Καταθέτουν πάντα την άποψη της
επιχειρηματικής κοινότητας για τα τεκταινόμενα στην πραγματική οικονομία και
διατυπώνουν προτάσεις ρεαλιστικές, με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση και την
εγνωσμένη εμπειρία που διαθέτουν, για τη βελτίωση του κλίματος της αγοράς και την
ανάπτυξη της οικονομίας και της χώρας. Ο ρόλος αυτός των Επιμελητηρίων έχει
δικαιωθεί και αναγνωριστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και ενισχύεται καθημερινά με
την συνεισφορά της επιμελητηριακής κοινότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο πλαίσιο του Ευρωεπιμελητηρίου, στο οποίο, ειρήσθω εν παρόδω η χώρα μας
κατείχε για μεγάλο διάστημα τη θέση του αιρετού Αναπληρωτή Προέδρου, κάτι που
αναδεικνύει την σημασία που αποδίδει η ευρωπαϊκή επιμελητηριακή κοινότητα στο
έργο των ελληνικών Επιμελητηρίων.
Και ερωτάται ο Πρόεδρος του ΣΕΒ σχετικά με την πρότασή του για την κατάργηση
της υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια, πως θα υλοποιηθεί
στην περίπτωση αυτή το Γενικό Εμπορικό Μητρώο στη χώρας μας, το οποίο δια
νόμου έχει ανατεθεί στα Επιμελητήρια, και το οποίο η Ελλάδα στερείται εδώ και
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χρόνια σε αντίθεση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και που πρόκειται να
συντελέσει στην αναβάθμιση της χώρας μας στους δείκτες της ανταγωνιστικότητας ;
Λυπούμεθα πραγματικά που ο ΣΕΒ εξομοιώνει δυσμενείς παράγοντες όπως οι
συναρμοδιότητες υπουργείων και φορέων με τις επακόλουθες αλληλοεπικαλύψεις, η
έλλειψη συνεργασίας συναρμοδίων υπηρεσιών, η έλλειψη συνεργασίας των κρατικών
αρχών με την επιχειρηματική κοινότητα, η κρατική άγνοια λειτουργίας της αγοράς, η
έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, η πολυνομία, ο κρατικός παρεμβατισμός, η
ύπαρξη καρτέλ στην αγορά, η ύπαρξη κλειστών επαγγελμάτων, και η μη ορθή
εφαρμογή της νομοθεσίας – δηλαδή παράγοντες που τα Επιμελητήρια έχουν
αναδείξει επανειλημμένως ως σημεία που χρήζουν άμεσης διορθωτικής παρέμβασης
– με την υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια. Ίσως ο ΣΕΒ
θεωρεί ότι αποτελεί την αυθεντική έκφραση της ελληνικής επιχειρηματικής
κοινότητας. Οι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες επιχειρηματίες, κυρίως μικρομεσαίοι,
όμως έχουν άλλη άποψη και με την καθημερινή τους συμπεριφορά αναδεικνύουν τον
επιμελητηριακό θεσμό, αξιοποιώντας τον στο έπακρο.
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