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Θέμα: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2020-2030.

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Η παγκόσμια και η Ελληνική Οικονομία βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με την πλέον κρίσιμη

πρόκληση των τελευταίων δεκαετιών με αντικειμενικούς κινδύνους για την ίδια την

επιβίωση της επιχειρηματικής μας κοινότητας εξαιτίας της πανδημίας του Οονίό-19.

Αναπόφευκτα, οι κοινωνικές συνέπειες από την απρόβλεπτη υγειονομική και οικονομική

κρίση προβλέπονται σκληρές και εκτεταμένες.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.), σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του τον

Ιούνιο, προβλέπει ότι η παγκόσμια οικονομία το 2020 θα σημειώσει ύφεση 4,9%, ενώ η

Ευρωζώνη 10,2%. Πρόσθετη αδυναμία για το περιβάλλον της Ελληνικής οικονομίας

αποτελεί αναμφίβολα η πρόσφατη ολοκλήρωση ενός επώδυνου κύκλου δημοσιονομικής

προσαρμογής στο πλαίσιο απαιτητικών μνημονιακών προγραμμάτων με τεράστιες

απώλειες οι οποίες στην πραγματική οικονομία υπολογίζονται σε 54,7% του Ακαθάριστου

Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Το καίριο πλήγμα στα εισοδήματα των πολιτών και

επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την έκρηξη της ανεργίας κατά τα προηγούμενα χρόνια

δεν έχει πλήρως αναστραφεί μέχρι σήμερα από την Ελληνική οικονομία. Το Ελληνικό

δημόσιο χρέος (€361,8 δις, Μάρτιος 2020) εξακολουθεί να παρουσιάζει ανησυχητική

ανθεκτικότητα σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για την ευρωστία και προοπτική της

οικονομίας.

Η παρούσα πρωτοβουλία/ επιστολή προς τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της

Κρήτης έχει ως στρτηγικό στόχο να προωθήσει στη συνεδρίαση του προσεχούς

Περιφερειακού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων της Κρήτης την από κοινού διαμόρφωση
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των όρων συγκρότησης περιφερειακής επιτροπής διεθνώς καταξιωμένων και

εξειδικευμένων επιστημόνων και προσωπικοτήτων της Οικονομίας και της

Επιχειρηματικότητας με αποστολή την επεξεργασία και εισήγηση του νέου Παραγωγικού

Μοντέλου για την Ανάπτυξη της Κρήτης την επόμενη δεκαετία (2020-2030). Είναι

αναγκαίο στη συγκεκριμένη επιτροπή να προβλεφθεί ισόρροπη αντιπροσώπευση και των

τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων του νησιού μας.

Η Ελληνική κυβέρνηση έχει πρόσφατα ανακοινώσει τη συγκρότηση Επιτροπής για τη

διατύπωση Σχεδίου Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας με Πρόεδρο τον νομπελίστα

καθηγητή Χριστόφορο Πισσαρίδη και αντικείμενο τη βέλτιστη αξιοποίηση του έκτακτου

χρηματοδοτικού πακέτου των €32 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως προτάθηκε από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αποτελεί πεποίθηση μου ότι σε μια πραγματικά ιστορική πρόκληση για την οικονομία και

την κοινωνία της Κρήτης οφείλουμε ενωμένοι να προετοιμάσουμε το μέλλον,

αναζητώντας με ευθύνη και ειλικρίνεια τους πλέον άξιους του τόπου μας με σκοπό να

καταρτίσουν το επιστημονικά τεκμηριωμένο ολοκληρωμένο υπόδειγμα ανασυγκρότησης

το οποίο, αφού το θέσουμε σε ανοιχτό διάλογο με όλους τους θεσμικούς φορείς και την

κοινωνία του τόπους μας, θα το εισηγηθούμε θεσμικά στην Ελληνική Κυβέρνηση ως τη

δική μας συμβολή στο εθνικό σχέδιο για το μέλλον της πατρίδας μας για το αύριο της

Κρήτης.
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