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Θέση Διοικητικής Επιτροπής ΚΕΕΕ
για τις απαιτήσεις της τρόικας σχετικά με τα Επιμελητήρια
«Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος συζητήθηκε αναλυτικά η απαίτηση των εκπροσώπων της
τρόικας για την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της εγγραφής των επιχειρήσεων
στα Επιμελητήρια. Η ΚΕΕΕ έχει δημοσίως χαρακτηρίσει την απαίτηση αυτή ως
άμεση επίθεση στον επιμελητηριακό θεσμό. Δυστυχώς η διαπιστούμενη επιμονή σε
αυτή την πρόταση καταδεικνύει είτε άγνοια σχετικά με τη λειτουργία και τη
χρησιμότητα του επιμελητηριακού θεσμού, είτε σκοπιμότητα απαξίωσης των
Επιμελητηρίων με απώτερο στόχο την κατάργηση τους.
Στην Ελλάδα τα Επιμελητήρια αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, η
λειτουργία των οποίων δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε κατά ένα
ευρώ, καθώς πόροι τους είναι μόνο οι συνδρομές των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων
σε αυτά. Παρόλα αυτά τα Επιμελητήρια εκπληρώνουν με κάθε δυνατό τρόπο την
αρμοδιότητα τους για τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, ώστε να υπάρχει
μια σαφής εικόνα της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Παράλληλα μέσω του
Γ.Ε.ΜΗ., υποστηρίζουν τις Υπηρεσίες μιας Στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων,
έχοντας συμβάλλει αποφασιστικά στη μοναδική ίσως επιτυχία της χώρας μας ως προς
τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Μνημόνιο, που είναι η βελτίωση (μείωση)
του απαιτουμένου χρόνου για την ίδρυση επιχειρήσεων. Η ενημέρωση και οι άλλες
υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχουν στους επιχειρηματίες μέλη τους, ιδίως ως
προς την ανεύρεση πηγών χρηματοδότησης και επιδοτούμενων προγραμμάτων, σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και σε θέματα όπως το φορολογικό,
ασφαλιστικό, χρηματοδότηση, ευρωπαϊκά προγράμματα, εκθέσεις, συνεργασία
επιχειρήσεων, περιβαλλοντικά κ.λπ., έχουν συμβάλλει αποφασιστικά ώστε πολλές
επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις πολύ επικίνδυνες προκλήσεις που
θέτει η σοβούσα οικονομική κρίση, σε ικανοποιητικό βαθμό. Και όλα αυτά
παρέχονται με το «αντίτιμο» της καταβολής της ετήσιας συνδρομής εγγραφής, το
ύψος της οποίας είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ειδικά εάν συγκριθεί με τις αντίστοιχες
συνδρομές που καταβάλλονται σε Επιμελητήρια ανά την Ευρώπη. Παράλληλα η
επιμελητηριακή κοινότητα, ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας, έχει προτείνει
λύσεις σε πολλά προβλήματα, η υιοθέτηση των οποίων θα είχε συμβάλλει
αποφασιστικά στην αποτροπή της παρούσας τραγικής κατάστασης της οικονομίας.
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Επισημαίνουμε ακόμη εδώ την κοινή Δήλωση του Δικτύου των Επιμελητηρίων
Δημοσίου Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συμμετέχουν - μεταξύ
άλλων - και τα Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Αυστριακά και Ολλανδικά
Επιμελητήρια, στα οποία η υποχρεωτικότητα της εγγραφής των επιχειρήσεών τους σε
αυτά (με συνδρομές κατά πολύ υψηλότερες από της χώρας μας) δεν «βλάπτει» τις
οικονομίες των χωρών τους.
Η διατήρηση της αμιγούς λογιστικής προοπτικής, που διακρίνει τις επιλογές της
τρόικας, ακόμη και σε ένα τέτοιο κρίσιμο αναπτυξιακό θέμα όπως είναι η στήριξη της
επιχειρηματικότητας από την επιμελητηριακή λειτουργία, πρέπει να στηλιτευθεί από
το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας. Οι παροικούντες την
επιχειρηματική Ιερουσαλήμ γνωρίζουμε καλά ότι οι εμπνευστές της επονείδιστης
πρότασης για κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής στα Επιμελητήρια προέρχονται
από τον ελληνικό χώρο. Δεν είναι πρώτη φορά που ένας επιτυχημένος ελληνικός
θεσμός δέχεται πλήγμα «εκ των έσω». Όμως η επιμελητηριακή κοινότητα δεν
προτίθεται να δεχθεί μοιρολατρικά τέτοιες επιθέσεις. Καλούμε όλους όσους
πιστεύουν ότι ο επιμελητηριακός θεσμός δεν έχει θέση στο ελληνικό επιχειρείν να το
δηλώσουν ευθαρσώς, απεκδυόμενοι προσωπεία επίπλαστης τεκμηρίωσης των θέσεων
της τρόικας.
Ήδη σήμερα απεστάλη επιστολή προς τον κ. Πρωθυπουργό και τους κκ. Αρχηγούς
των κομμάτων που στηρίζουν κοινοβουλευτικά την Κυβέρνηση με την οποία
αναδεικνύεται το πρόβλημα, και στην οποία τονίζεται ότι η επιμελητηριακή
κοινότητα προτιμά να καταθέσει τα κλειδιά των Επιμελητηρίων σε αυτούς που θα
αναλάβουν την ευθύνη να βάλουν ταφόπλακα στον επιμελητηριακό θεσμό, παρά να
ανεχθεί την απομείωση και τον εκφυλισμό του».
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