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«Εθ κέξνπο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Επηκειεηεξίσλ Ειιάδνο, ραηξεηίδσ ην Έθηαθην
Σπλέδξην ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηώλ. Έλα ζπλέδξην πξαγκαηνπνηείηαη ζε θξίζηκε
πεξίνδν γηα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Η ρώξα καο βξίζθεηαη κεηέσξε αλάκεζα ζηα εξείπηα ηεο ζαζξήο αλάπηπμεο ηνπ ρζεο
θαη ζε έλα αύξην πνπ θαίλεηαη λα αξγεί. Η επεκεξία πνπ ζηεξίρζεθε απνθιεηζηηθά
ζηελ αύμεζε ηεο ηδησηηθήο θαη δεκόζηαο θαηαλάισζεο θαηέξξεπζε όηαλ έθιεηζαλ νη
πόξηεο ησλ αγνξώλ θαη ηνπ δαλεηζκνύ. Τηο ζπλέπεηεο ηηο βηώλεη ην ζύλνιν ησλ
πνιηηώλ, ηηο βηώλνπλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο θαη νη εξγαδόκελνί ηνπο, ζε
θάζε Πεξηθέξεηα ηεο Ειιάδαο.
Γη’ απηό θαη ζα πξέπεη λα γίλεη ζπλείδεζε ζε όινπο όηη ε έμνδνο από ηελ θξίζε δελ
κπνξεί λα ζεκαίλεη επηζηξνθή ζην παξειζόλ. Δελ κπνξνύκε θαη δελ πξέπεη λα
γπξίζνπκε πίζσ. Δελ είλαη ην δεηνύκελν λα μαλαβγεί ην θξάηνο ζηηο αγνξέο θαη λα
βξεη δαλεηθά, γηα λα αξρίζνπκε, όπσο παιηά, λα θαηαλαιώλνπκε απηά πνπ παξάγνπλ
άιινη.
Τν δεηνύκελν είλαη λα αξρίζνπκε λα δεκηνπξγνύκε εκείο ηνλ εζληθό πινύην πνπ
ρξεηάδεηαη, γηα λα απνθαηαζηαζεί ζηαδηαθά ην βηνηηθό επίπεδν ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο. Σήκεξα, όιεο νη ειπίδαο αλάθακςεο ζηεξίδνληαη ζηελ αλάδεημε ελόο λένπ
αλαπηπμηαθνύ ππνδείγκαηνο. Ελόο ππνδείγκαηνο πνπ δελ ζα ζηεξίδεηαη πιένλ ζην
θξάηνο, αιιά ζηηο δπλάκεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. Θα έρεη σο αηρκή ηελ
επηρεηξεκαηηθόηεηα, ηελ παξαγσγή, ηελ εμσζηξέθεηα, ηηο επελδύζεηο πνπ
δεκηνπξγνύλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.
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Σε απηή ηελ πξνζπάζεηα, νη Πεξηθέξεηεο ζα έρνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν. Η πεξηθεξεηαθή
απηνδηνίθεζε είλαη ν ζεζκόο πνπ κπνξεί λα πξσηαγσληζηήζεη ζηελ πνξεία
κεηάβαζεο ζην λέν κνληέιν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Μπνξεί λα πξσηαγσληζηήζεη
ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ζηξαηεγηθώλ, πνπ ζα νδεγήζνπλ
θάζε Πεξηθέξεηα ηεο ρώξαο ζηελ επόκελε κέξα, κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη
ηηο δπλαηόηεηέο ηεο.
Ωο εθπξόζσπνη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο ππνινγίδνπκε ζεκαληηθά ζε απηό ην
ξόιν ησλ Πεξηθεξεηώλ. Πξνζβιέπνπκε ζε ζπλέλσζε δπλάκεσλ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία
θαη ζπληνληζκό, όρη κόλν γηα λα αληηκεησπίζνπκε πθηζηάκελα πξνβιήκαηα, αιιά θαη
γηα λα δεκηνπξγήζνπκε από θνηλνύ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα πγηή θαη βηώζηκε αλάπηπμε.
Η ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδόηεζεο επηρεηξήζεσλ,
θαηαπνιέκεζεο ηνπ παξεκπνξίνπ θαη ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο είλαη γηα εκάο
απαξαίηεηε θαη ζεκαληηθή. Αθόκε πην θξίζηκε, όκσο, είλαη ε πξνζπάζεηα λα
ζρεδηάζνπκε ζσζηά θαη λα αμηνπνηήζνπκε ηνπο πόξνπο πνπ δηαηίζεληαη ζηε ρώξα,
κέζσ ηνπ λένπ ΕΣΠΑ. Με βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ ηζρύνπλ σο ηώξα, νη
Πεξηθέξεηεο ζα έρνπλ βαξύλνπζα ζπκκεηνρή θαη ιόγν ζηηο δξάζεηο ηεο λέαο
πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ. Είλαη κηα θαηεύζπλζε κε ηελ νπνία ζπκθσλνύκε απόιπηα.
Καη ηόζν ε Κεληξηθή Έλσζε Επηκειεηεξίσλ, όζν θαη ηα 59 θαηά ηόπνπο
Επηκειεηήξηα ηεο ρώξαο ζα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά. Σπλεηζθέξνληαο ηελ εκπεηξία
ηνπο θαη ηε βαζηά γλώζε ησλ αλαγθώλ θάζε ηνπηθήο νηθνλνκίαο, κε ζθνπό ην
ζρεδηαζκό απνηειεζκαηηθόηεξσλ παξεκβάζεσλ.
Από ηελ Πνιηηεία, δεηνύκε λα αλαγλσξίζεη έκπξαθηα ηε ζεκαζία ηνπ πεξηθεξεηαθνύ
αλαπηπμηαθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ην ξόιν ησλ θνξέσλ πνπ αλαιακβάλνπλ απηή ηελ
επζύλε. Δελ κπνξεί λα ππάξρεη απαίηεζε από ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ απηνδηνίθεζε
επξύηεξα γηα ζηξαηεγηθή ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε, όηαλ ηελ ίδηα ζηηγκή ν ζεζκόο
απνγπκλώλεηαη νηθνλνκηθά, ζε ζεκείν πνπ λα αδπλαηεί λα εθπιεξώζεη βαζηθέο
αξκνδηόηεηεο.
Σηεξίδνπκε, ινηπόλ, ηηο δηεθδηθήζεηο ζαο θαη είκαζηε πξόζπκνη γηα ζπλεξγαζία ζε
όια ηα επίπεδα, πξνο όθεινο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ θαη ηεο ρώξαο καο επξύηεξα».
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