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Με διευρυμζνο πεδίο δράςθσ και αφξθςθ εκκετϊν, που μζχρι ςιμερα κινείται ςτο 20%, πλθςιάηοντασ τουσ 

1.000, ανοίγει τισ πφλεσ τθσ ςτισ 6 Σεπτεμβρίου, θ 79θ εμπορικι Διεκνισ Ζκκεςθ Θεςςαλονίκθσ, ςτο  Εκκεςιακό 

Κζντρο τθσ Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε. Από το βιμα τθσ εν λόγω ζκκεςθσ, θ οποία αποτελεί ζναν από τουσ 

ςθμαντικότερουσ, μακροβιότερουσ και κατεξοχιν οικονομικισ φφςεωσ, κεςμοφσ τθσ Χϊρασ μασ, δυςτυχϊσ 

ςυχνό είναι το φαινόμενο των κακιερωμζνων κυβερνθτικϊν εξαγγελιϊν, που τισ περιςςότερεσ φορζσ 

λειτουργοφν ωσ αντίβαρο, ςτα μζχρι τϊρα λάκθ, παραλείψεισ και αςτοχίεσ τθσ αςκοφμενθσ κυβερνθτικισ 

πολιτικισ και τα τελευταία χρόνια τθσ πολιτικισ λιτότθτασ, που μασ ζχει επιβάλει θ τρόικα. 

 

Η φετινι Διεκνισ Ζκκεςθ Θεςςαλονίκθσ ζχει τθν ιδιαιτερότθτα να είναι ο προπομπόσ τθσ «μετά μνθμονίου» 

εποχισ, κακϊσ το μεγάλο ςτοίχθμα τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ είναι να βάλει τϊρα «φρζνο» ςτισ λανκαςμζνεσ 

και αναποτελεςματικζσ απαιτιςεισ των δανειςτϊν μασ, ςτισ κρίςιμεσ διαπραγματεφςεισ, που κα διεξαχκοφν το 

επόμενο δίμθνο, αρχισ γενομζνθσ από το Παρίςι. Η κυβζρνθςθ βρίςκεται αντιμζτωπθ με πλικοσ ανοιχτϊν 

μετϊπων και προκλιςεων, όπωσ τθν αποκατάςταςθ αδικιϊν και λακϊν ςτον ΕΝ.Φ.Ι.Α., τθν ζλλειψθ 

ρευςτότθτασ ςτθν αγορά και τθ διευκζτθςθ των «κόκκινων», επιχειρθματικϊν δανείων, τισ ομαδικζσ 

απολφςεισ. Στο Μζγαρο Μαξίμου, κεωροφν κακοριςτικό το ςυγκεκριμζνο ραντεβοφ, ευελπιςτϊντασ ότι, κα 

εξαςφαλιςτεί από τθν Τρόικα το πράςινο φωσ για τθν αποκατάςταςθ των αδικιϊν, ίςωσ ςτθν τελευταία 

διαπραγμάτευςθ με τθ μορφι που γνωρίηουμε. 

 

Μετά από ζξι χρόνια φφεςθσ και αβεβαιότθτασ, θ ελλθνικι οικονομία ζχει ειςζλκει ςε τροχιά δθμοςιονομικισ 

εξυγίανςθσ, ςφμφωνα με τουσ βαςικοφσ οικονομικοφσ δείκτεσ, το οικονομικό κλίμα και τθν ανάκτθςθ τθσ 

εμπιςτοςφνθσ των αγορϊν. Ωςτόςο, μεγάλο μζροσ των προβλθμάτων, που ταλανίηουν τον επιχειρθματικό 

κόςμο, δεν ζχει επιλυκεί, επιςκιάηοντασ το δρόμο προσ τθν ανάπτυξθ. Για να βγει οριςτικά θ Χϊρα μασ από τθν 

κρίςθ, δεν είναι αρκετι θ επίτευξθ δθμοςιονομικισ εξυγίανςθσ. Απαιτείται μια ςυνολικι αλλαγι τθσ 

οικονομικισ πολιτικισ, τόςο ςτθ βάςθ τθσ αναδιάρκρωςθσ του ιδιωτικοφ χρζουσ, όςο και ςτθν επίςπευςθ των 

διαδικαςιϊν για τθ ςυγκρότθςθ του Εκνικοφ Σχεδίου Ανάπτυξθσ, το οποίο κα αυξιςει τθν απαςχόλθςθ, μζςα 

από τθ κεμελίωςθ ενόσ εξωςτρεφοφσ, βιϊςιμου και ανταγωνιςτικοφ προτφπου. Η αντιμετϊπιςθ τθσ εκρθκτικισ 

ανεργίασ, θ ζλλειψθ εργοδοτϊν, θ μετανάςτευςθ τθσ νζασ γενιάσ επιςτθμόνων και θ αξιοποίθςθ τθσ 

επαγγελματικισ εμπειρίασ με ανεκτίμθτθ τεχνογνωςία, προχποκζτει νζεσ προςεγγίςεισ ςτθ διάγνωςθ των 

πραγματικϊν αναγκϊν εργαςίασ, ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ δράςεων μεταξφ του κράτουσ και των 

κεςμικϊν κοινωνικϊν και οικονομικϊν δυνάμεων τθσ Xϊρασ. 

Στο πλαίςιο του Σχεδίου, κεωροφμε αυτονόθτθ υποχρζωςι μασ, εκπροςωπϊντασ τισ υγιείσ δυνάμεισ των 

παραγωγικϊν φορζων του τόπου, να ςυνδράμουμε ςτθ διαμόρφωςι του, επιςθμαίνοντασ και 

προτείνοντασ λφςεισ ςτα εξισ κομβικά ςθμεία: 



•Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ρευςτότθτασ και νζα βάςθ μζτρθςθσ τθσ εμπορικισ πίςτθσ. 

• Εξωδικαςτικι επίλυςθ και ρφκμιςθ επιχειρθματικϊν οφειλϊν, εγγυιςεων και «κόκκινων» τραπεηικϊν 

δανείων. 

• Εξυγίανςθ προβλθματικϊν αλλά βιϊςιμων επιχειριςεων και «Ζκτακτθ διαδικαςία ειδικισ διαχείριςθσ» 

υπό εκκακάριςθ επιχειριςεων. 

• Αποποινικοποίθςθ με κατάργθςθ διοικθτικϊν και ποινικϊν κυρϊςεων των «εντόσ κρίςθσ» οφειλετϊν, 

αλλά και αναγνϊριςθ των ςυνεπϊν. 

• Στοχευμζνεσ φορολογικζσ ελαφρφνςεισ νοικοκυριϊν και επιχειριςεων και αποκατάςταςθ αδικιϊν 

υπερφορολόγθςθσ των μικρομεςαίων. 

• Αποδοχι και υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ «παγϊματοσ, κεφαλαιοποίθςθσ και ελεφκερθσ επιλογισ κλάςθσ» 

για λφςθ ςτον Ο.Α.Ε.Ε. 

• Δθμιουργία Κϊδικα δεοντολογίασ και εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ, χωρίσ κρατικζσ παρεμβάςεισ 

ςτισ αποφάςεισ των τοπικϊν κοινωνιϊν. 

• Αξιοποίθςθ των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τθν ενίςχυςθ τθσ δθμιουργικισ επιχειρθματικότθτασ και 

τθσ βιϊςιμθσ απαςχόλθςθσ. 

• Επιτάχυνςθ των ζργων ςτον τομζα του διαμετακομιςτικοφ εμπορίου και τθν αφξθςθ των εξαγωγϊν 

ελλθνικϊν προϊόντων. 

• Στιριξθ του κλάδου τθσ ακτοπλοΐασ μασ και ανάδειξθ τθσ κυριαρχίασ τθσ ποντοπόρου ελλθνόκτθτθσ 

ναυτιλίασ ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ. 

• Δθμιουργία ενόσ επιμελθτθριακοφ «οδικοφ χάρτθ» για τθ μετεξζλιξθ όλων των Επιμελθτθρίων ςτο 

δίπτυχο «βιϊςιμεσ επιχειριςεισ-υγιι Επιμελθτιρια». 

• Κοινωνικι Συμφωνία για ανάπτυξθ με απαςχόλθςθ, αναγνϊριςθ του ςυνεπι εργοδότθ και κεςμοκζτθςθ 

του «Συνθγόρου του Επιχειρθματία». 

 

Είναι πλζον προφανζσ, ότι βριςκόμαςτε ςε ζνα κρίςιμο ςταυροδρόμι γιατί, είτε κα διορκϊςουμε τισ 

πακογζνειζσ μασ, είτε κινδυνεφουμε να γίνουμε μια περικωριακι, αδφναμθ Χϊρα, χωρίσ προοπτικι. Τόςο 

τα κόμματα τθσ κυβζρνθςθσ, όςο και αυτά τθσ αντιπολίτευςθσ πρζπει να δείξουν υπευκυνότθτα και 

ςφνεςθ για τθ διατιρθςθ τθσ πολιτικισ ςτακερότθτασ ςτο τόπο. Είναι ιςτορικό κακικον όλων των 

παρατάξεων, απζναντι ςτθν πατρίδα και τουσ πολίτεσ. 

Ολοκλθρϊνοντασ, επιςθμαίνω ότι θ Δ.Ε.Θ. είναι μια διεκνισ εμπορικι ζκκεςθ και εφχομαι ςε όλουσ τουσ 

εκκζτεσ και τουσ επαγγελματικοφσ επιςκζπτεσ επικερδείσ ςυμφωνίεσ και καλζσ δουλειζσ. 


