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                                                                       Υανιά, 8/4/2013 
 
 

ΓΔΙΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 
ΔΠΗΖΚΑΛΔΗ Δ ΖΚΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΛ ΟΗΘΟΛΟΚΗΑ ΣΟ 

ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΥΑΛΗΩΛ :  
«Λα αναδεισθεί ο ιδιυηικόρ ηομέαρ και η Κμε επισείπηζη ζε 

βαζικό κόμβο ηηρ οικονομικήρ ανάκαμτηρ» 

 

«Ζ ανάπηςξη έσει δύο πποϋποθέζειρ, ηην απομάκπςνζη ηηρ σώπαρ 

από ηον θαύλο κύκλο ηυν μνημονίυν και ηυν πολιηικών λιηόηηηαρ 

και ηην ανάδειξη ηος ιδιυηικού ηομέα και ηηρ Κμε επισείπηζηρ ζε 

βαζικό κόμβο ηηρ οικονομικήρ ανάκαμτηρ. Σο ελληνικό εμπόπιο έσει 

ηην εμπειπία και ηην αποθαζιζηικόηηηα να βοηθήζει ππορ αςηήν ηην 

καηεύθςνζη».  

Απηό ππνγξάκκηζε κεηαμύ άιισλ ν Πξόεδξνο ηεο ΔΔΔ Βαζίιεο Θνξθίδεο 

κηιώληαο ζηελ εκεξίδα κε ζέκα «Πξννπηηθέο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο» πνπ 

ζπλδηνξγάλσζαλ ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην (ηκήκα Γπηηθήο Θξήηεο) κε ην 

Δπηκειεηήξην Υαλίσλ ην βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο 5 Απξηιίνπ ζηελ αίζνπζα 

δηαιέμεσλ ηνπ ΔΒΔΥ.  

Οη δύν  άιινη εθιεθηνί νκηιεηέο ηεο εθδήισζεο, ν θ. Γηώξγνο ηαζάθεο 

Βνπιεπηήο Υαλίσλ ΤΡΗΕΑ θαη ν επηθεθαιήο ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ 

Μειεηώλ ALPH BANK Μηράιεο Μαζνπξάθεο, πξνζεγγίδνληαο δηαθνξεηηθά ην 

ζέκα, ν κελ θ. ηαζάθεο αλαθέξζεθε ζηε πιήξε απνηπρία ηνπ κλεκνλίνπ 

ππνζηεξίδνληαο όηη ε ζπλέρηζε απηήο ηεο πνιηηηθήο δελ νδεγεί πνπζελά ελώ ν 

θ. Μαζηνξάθεο δήισζε όηη ε ρώξα πξέπεη λα παξακείλεη ζηελ ηξνρηά ηνπ 

κλεκνλίνπ.  

Υαηξεηηζκνύο ζηελ εζπεξίδα απεύζπλαλ ηόζν ν Πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Υαλίσλ θ. Μαξγαξώλεο όζν θαη ν Πξόεδξνο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ 

Παληειήο Πεηζεηάθεο.  
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Ο κ. Θοπκίδηρ 

«Ζ ηειεπηαία ηξηεηία είπε κεηαμύ άιισλ ν Πξόεδξνο ηεο ΔΔΔ έρεη 

ζεκαηνδνηήζεη κηα εμαηξεηηθά δύζθνιε θαηάζηαζε γηα ηελ ειιεληθή 

επηρεηξεκαηηθόηεηα. Ζ θξίζε πνπ βηώλεη ε ειιεληθή νηθνλνκία είλαη 

πξσηνθαλήο θαη αγγίδεη όιεο ηηο πιεπξέο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο 

ηεο ρώξαο. Γπζηπρώο, νη πνιηηηθέο ησλ κλεκνλίσλ θαη ε ρσξίο πξνεγνύκελν 

ύθεζε πνπ έρεη θαηαβάιεη ηελ ειιεληθή αγνξά, καο έρνπλ θέξεη όινπο 

κπξνζηά ζε έλαλ πξαγκαηηθό Γνιγνζά γηα ηελ επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

καο. Ηδίσο γηα ηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα, ε θξίζε δεκηνύξγεζε κηα αζθπθηηθή 

θαηάζηαζε θαη θαηέζηεζε απαξαίηεηε ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ 

αλαπηπμηαθνύ κνληέινπ θάζε πεξηνρήο. Ζ Θξήηε είλαη έλα θαιό παξάδεηγκα 

πεξηθέξεηαο ε νπνία ελ πνιινίο ζπκππθλώλεη όιεο ηηο βαξηέο κεηαβιεηέο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο: εκπόξην, λαπηηιία, ηνπξηζκό, αγξνηηθή παξαγσγή.  

Μέζα ζε απηό ην πιαίζην, πξέπεη λα ζθεθηνύκε θαη λα ζρεδηάζνπκε ηελ 

αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο ρώξαο γηα ην επόκελν δηάζηεκα. Ζ θεηηλή ρξνληά 

ζπλέρηζε, μεθίλεζε κε ηνλ ρεηξόηεξν δπλαηό ηξόπν γηα ηηο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, θαζώο ν 

Γείθηεο Όγθνπ ζηνλ θιάδν - ν νπνίνο ζηελ νπζία απνηππώλεη ηνλ θύθιν 

εξγαζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζηαζεξέο ηηκέο - δηακνξθώζεθε ζηηο 66,3 

κνλάδεο (γεληθόο δείθηεο) όληαο κεησκέλνο θαηά 16,4% ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληίζηνηρν πεξπζηλό (Ηαλνπάξηνο 2012) θαη θαηά 20,1% ζε ζύγθξηζε κε ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2012. 

Απηό ζεκαίλεη όηη ην ζηνίρεκα ηεο αλάπηπμεο πξέπεη λα θεξδεζεί πάζε ζπζία 

γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ αλάπηπμε είλαη ζύλζεηε έλλνηα θαη δελ ζεκαίλεη 

απιά αύμεζε θαη κεγέζπλζε, αιιά θπξίσο δεκηνπξγία εηζνδήκαηνο, ζέζεσλ 

εξγαζίαο, πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη θέξδνπο. Ζ επηζηξνθή ζε έλα παξαγσγηθό 

θαη έμππλν κνληέιν αλάπηπμεο ζα γίλεη βήκα – βήκα θαη ζε έλα πξαγκαηηθό 

επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ίζσλ επθαηξηώλ όπνπ ζα ληώζνπκε όινη ηζόηηκνη 
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Δπξσπαίνη πνιίηεο θαη επηρεηξεκαηίεο. Ζ Μκε επηρείξεζε πξέπεη λα αλαδεηρζεί 

ζε θξίζηκν θόκβν ηεο δηαδηθαζίαο.  

Αλαθεξόκελνο ζηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ αλάγθε ζήκεξα νη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο επεζήκαλε ηξεηο: Σελ ζηήξημε ηελ πξνζηαζία θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκό.  

«Γηα λα γίλνπλ όκσο απνηειεζκαηηθά είπε θαηαιήγνληαο, πξέπεη λα γίλνπλ 

άκεζα θαη κε εηδηθό ρεηξηζκό». 

Ο κ. Καπγαπώνηρ 

ην ζύληνκν ραηξεηηζκό ηνπ ν Πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θ. Μαξγαξώλεο 

αλέθεξε κεηαμύ άιισλ όηη «Ζ πνιπλνκία, ε ζύγρπζε, ε επηθάιπςε 

αξκνδηνηήησλ, ε έιιεηςε ρσξνηαμηθνύ, ν ζρεδηαζκόο πξνγξακκάησλ ρσξίο 

ηελ ζπκκεηνρή ηεο βάζεο, ε κείσζε δηεπθνιύλζεσλ ξύζκηζεο ρξεώλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε παληειήο έιιεηςε ρξεκαηνδόηεζεο θαη ελ ηέιεη, ε έιιεηςε 

ελόο γεληθόηεξνπ ζρεδίνπ αλάθακςεο ηεο παξαγσγηθήο βάζεο, πξσηνγελή, 

δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο είλαη ζπζζσξεπκέλα, δεηήκαηα 

πνπ θάλνπλ ην κίγκα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο εθξεθηηθό. ην ΔΒΔ έρνπκε 

απνθαζίζεη εδώ θαη έλα ρξόλν  όηη νθείινπκε λα πξνρσξήζνπκε καδί κε 

όινπο ηνπο ηνπηθνύο θνξείο γηα λα θαηαθέξνπκε λα ζηεξίμνπκε θαη λα 

αλαπηύμνπκε ηελ Υαληώηηθε νηθνλνκία.  

Έρνπκε ξίμεη όιε καο ηελ δύλακε γηα λα επηηύρνπκε ζ’ απηό ηνλ ζθνπό, 

δειαδή λα αλαπηύμνπκε ηνλ ηνπξηζκό, λα απμήζνπκε ηηο εμαγσγέο, λα 

ζηεξίμνπκε ηα ηνπηθά πξντόληα, ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο Υαληώηηθεο 

βηνηερλίεο.  

Θαη ν Πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαηέιεμε ιέγνληαο: «Οιε ε πνιηηηθή 

εγεζία νθείιεη λα θαηαζέζεη πξνηάζεηο πνπ ζα θάλνπλ ην θξάηνο ζύγρξνλν, 

απιό, γξήγνξν, δίθαην θαη απνηειεζκαηηθό. Να γίλνπλ κεηαξξπζκίζεηο, λα 

παηαρζεί ε γξαθεηνθξαηία θαη ε πνιπλνκία. ηέιλνπκε ηελ θαζεκεξηλή 

θξαπγή αγσλίαο ησλ ΜΜΔ «όηη δελ αληέρνπκε άιιν…».                                     


