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«Η πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο πξφζβαζεο ηεο Διιάδαο – θαη ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηεο ηδξπκάησλ – ζηηο δηεζλείο αγνξέο, απνηειεί ην κεγάιν
δεηνχκελν πξνθεηκέλνπ ε ρψξα καο λα επηζηξέςεη ζηελ αλάπηπμε. Καη γηα λα
επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο, φρη κφλν γηα ηελ Διιάδα, αιιά θαη γηα ηνλ επξσπατθφ
λφην θαη νιφθιεξε ηελ Δπξσδψλε, απαηηείηαη λα πξνρσξήζεη ηάρηζηα ε ηξαπεδηθή
ελνπνίεζε».
Απηφ ηφληζε ο πρόεδρος ηης ΚΔΔΔ και ηοσ ΔΒΔΑ, κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος,
ζηελ νκηιία ηνπ ζην Δηήζιο σνέδριο ηων προέδρων ηοσ Παγκόζμιοσ Γικηύοσ
Γερμανικών Δπιμεληηηρίων με ηίηλο «Δσρωπαϊκά Δμπορικά και Βιομητανικά
Δπιμεληηήρια: Ένα ιζτσρό δίκησο για ηις ΜμΔ, ηην ανηαγωνιζηικόηηηα και ηην
εκπαίδεσζη», πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα ζην Μηιάλν.
Ο πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο θαη ηνπ ΔΒΔΑ, ηφληζε,
φηη «ηα παηρλίδηα κε ηελ ηξαπεδηθή πίζηε, πνπ θνξπθψζεθαλ ζηελ πεξίπησζε ηεο
Κχπξνπ, βιάπηνπλ αλεπαλφξζσηα φρη κφλν ηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο ηεο Διιάδαο
θαη ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ, αιιά θαη ζπλνιηθά ηεο Δπξσδψλεο. Υπάξρεη, πξάγκαηη,
αλάγθε λα ζπάζεη ν θξίθνο κεηαμχ ηξαπεδηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ θξίζεσλ. Αιιά
απηφ δελ κπνξεί λα επηρεηξεζεί ζε βάξνο ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ
ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ.
Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη λα ππάξμνπλ ηαρχηεξα βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
ηξαπεδηθήο ελνπνίεζεο κέζα απφ έλα ζχζηεκα θνηλήο επνπηείαο ησλ ηξαπεδψλ, έλα
θνηλφ ηακείν εθθαζάξηζεο αθεξέγγπσλ ηξαπεδψλ θαη βεβαίσο έλα παλεπξσπατθφ
ζχζηεκα εγγχεζεο θαηαζέζεσλ. Θα πξέπεη επηηέινπο λα γίλεη θαηαλνεηφ, φηη ε
επηβίσζε, ε ζπλνρή θαη ε αλάπηπμε ηεο Δπξσδψλεο απαηηεί γελλαίεο απνθάζεηο.
Απνθάζεηο κε γλψκνλα έλα θνηλφ θαη καθξφπλνν φξακα. Καη φρη κε βξαρππξφζεζκεο
πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο», επεζήκαλε ν θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο εθθξάδνληαο ηελ
ειπίδα φηη κεηά ηηο Γεξκαληθέο εθινγέο ζα αιιάμεη ε πνιηηηθή ηεο ΔΔ πνπ επζχλεηαη
ελ πνιινίο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θξίζεο..
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«Η νηθνλνκηθή θξίζε, ζπλέρηζε ν θ. Μίραινο, έρεη αλαδείμεη έλα επξχηεξν δήηεκα
ζπλνρήο θαη αιιειεγγχεο, πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε. Ναη, ε επξσδψλε
βξέζεθε ζε δχζθνιε ζέζε εμαηηίαο ησλ δνκηθψλ αδπλακηψλ πνπ ζπλφδεπζαλ ην
ζρεδηαζκφ ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο. Κη απηέο πξέπεη λα δηνξζσζνχλ.
Τν κεγαιχηεξν πιήγκα πνπ έρεη δερζεί ε επξσπατθή ηδέα νθείιεηαη ζηελ αλάδπζε
κηαο δηραζηηθήο θαη ιατθίζηηθεο ξεηνξηθήο, απφ φιεο ηηο πιεπξέο. Μηαο ξεηνξηθήο
πνπ ζηεξίρζεθε ζε πξνζβιεηηθά ζηεξεφηππα θαη ζηελ αλαδήηεζε εμσηεξηθψλ ελφρσλ
θαη ερζξψλ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη πξνζεγγίζεηο, φρη κφλν επηδείλσζαλ ηελ θξίζε, αιιά
δεκηνχξγεζαλ ην έδαθνο γηα ηελ ελίζρπζε αθξαίσλ πνιηηηθψλ κνξθσκάησλ ζε φιε
ηελ Δπξψπε.
Σήκεξα, έλα ρξφλν πξηλ ηηο εθινγέο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ θνξπθαίνπ επξσπατθνχ
ζεζκνχ, είλαη αλάγθε λα εζηηάζνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο ζηελ απνθαηάζηαζε ελφο
ελσηηθνχ θιίκαηνο. Γελ πξέπεη λα αθήζνπκε ηε δπζαξέζθεηα ησλ πνιηηψλ γηα ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε λα κεηαηξαπεί ζε φρεκα γηα ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ επξσπατθνχ
νξάκαηνο. Να κε γίλεη αθνξκή γηα λα μεραζηνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο
δεκηνπξγήζεθε ε Δπξσπατθή Έλσζε. Γη’ απηφ πηζηεχσ φηη ζήκεξα ε Δπξψπε έρεη
αλάγθε απφ ηζρπξέο θσλέο – ηφζν ζε πνιηηηθφ φζν θαη ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν –
ππέξ ηεο ελφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο αιιεινθαηαλφεζεο θαη ηεο ζπλέλσζεο
δπλάκεσλ».
Αλαθεξφκελνο ζην ξφιν ησλ Δπηκειεηεξίσλ, ν πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο
Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο θαη ηνπ ΔΒΔΑ ηφληζε:
«Η θξίζε πνπ βηψλνπκε νθείιεη λα ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιχηεο αιιαγήο, ηφζν γηα ηηο
νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ καο, φζν θαη γηα ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο καο. Γηαλχνπκε κηα
επνρή ζηελ νπνία ζηνηρεία φπσο ε εμσζηξέθεηα, ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε
πξνζαξκνζηηθφηεηα απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο φρη κφλν αλάπηπμεο, αιιά θαη
επηβίσζεο.
Απέλαληη ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο, ν ζεζκφο ησλ Δπηκειεηεξίσλ κπνξεί θαη πξέπεη λα
αλαιάβεη ελεξγφ ξφιν, φρη κφλν ζε εζληθφ αιιά θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. Γη’ απηφ
θαη ζεσξψ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ φπσο ε ζεκεξηλή.
Τα δίθηπα ησλ Δπξσπατθψλ Δπηκειεηεξίσλ δηαζέηνπλ ην κνλαδηθφ πιενλέθηεκα λα
ζπλδπάδνπλ ηελ ηνπηθή γλψζε – ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο ή αθφκα θαη λνκνχ – κε ηε
δπλαηφηεηα γηα δξάζε ζε επξσπατθφ επίπεδν. Γξάζε κε ηε κνξθή παξαγσγήο θαη
δηάρπζεο ηεο γλψζεο, κε ηε κνξθή ηεο δηθηχσζεο, ηεο αλάπηπμεο πξνηάζεσλ, ηεο
δηεθδίθεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Πηζηεχσ φηη απηφ ην
πιενλέθηεκα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί.
Σήκεξα – πεξηζζφηεξν απφ πνηέ – απαηηείηαη ηζφξξνπε θαη απνηειεζκαηηθή
εθπξνζψπεζε ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
Δπξσπατθνχ Νφηνπ. Όρη κφλν γηαηί νη επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ αλάγθε θάζε δπλαηήο
ππνζηήξημεο, αιιά θαη γηαηί ε κάρε πνπ δίλνπλ φια απηά ηα ρξφληα ελάληηα ζηελ
χθεζε, κπνξεί λα πξνζθέξεη ρξήζηκα καζήκαηα ζην ζχλνιν ηεο επξσπατθήο
επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο.
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Η αλεξγία επεξεάδεη ζήκεξα πεξηζζφηεξνπο απφ 5,5 εθαηνκκχξηα λένπο ζηελ
Δπξψπε. Η Διιάδα θαηέρεη δπζηπρψο ηα πξσηεία, κε ηελ αλεξγία ζηνπο λένπο
ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηψλ λα αγγίδεη ην 59%.
Τν ζχζηεκα ηεο δηπιήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, φπσο έρεη εθαξκνζηεί κε
επηηπρία ζε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Απζηξία, κπνξεί πξάγκαηη λα βνεζήζεη
ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Με ην ζπλδπαζκφ ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζε επηρεηξήζεηο θαη ηεο ζεσξεηηθήο
εθπαίδεπζεο, εμαζθαιίδεη θαιά εθπαηδεπκέλνπο εξγαδφκελνπο, ζπκβάιεη ζηε κείσζε
ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο θαη ηαπηφρξνλα εληζρχεη ηηο επηρεηξήζεηο. Η πινπνίεζε ελφο
ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο απαηηεί βηψζηκεο δνκέο θαη θπξίσο ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο
Πνιηηείαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Η Πνιηηεία απφ ηελ πιεπξά ηεο λα
δεκηνπξγήζεη ηηο δνκέο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη ε αγνξά λα παξαρσξήζεη ζέζεηο
πξαθηηθήο εμάζθεζεο.
Τα Δπηκειεηήξηα κπνξνχλ, βεβαίσο, λα έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε, φρη κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε επξσπατθφ – κε κεηαθνξά
εκπεηξίαο, ηερλνγλσζίαο, θαιψλ πξαθηηθψλ θηι. Τα παξαδείγκαηα δηαζπλνξηαθψλ
ζπλεξγαζηψλ είλαη αξθεηά γηα λα αλαδείμνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ θαη ην ηη
κπνξνχκε λα θάλνπκε ζηε ζπλέρεηα.
Δκείο, σο Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο είκαζηε πξφζπκνη λα
αλαιάβνπκε πξσηνβνπιίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηαίξνπο καο απφ άιιεο
επξσπατθέο ρψξεο».
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