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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μανώληρ Αγγελάκαρ ζηο Σύνδεζμο Βιομησανιών Πελοπ. – Γςη. Δλλάδαρ

«Πποσωπήζηε ζε μία εξωζηπεθή επισειπημαηική ζηπαηηγική»
ηηο εξγαζίεο ηεο εηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ
Πεινπνλλήζνπ θαη Γπηηθήο Διιάδαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ζήκεξα, ζηελ
Πάηξα, παξαβξέζεθε, πξνζθεθιεκέλνο ηνπ Πξνέδξνπ Γιώπγος Κεπενού θαη
ησλ κειψλ ηνπ Γ.., ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ Μανώληρ Αγγελάκαρ.
Απεπζπλφκελνο, κε ζχληνκν ραηξεηηζκφ ηνπ, πξνο ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ,
θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν θ. Αγγειάθαο αλέθεξε:
«Η Διιεληθή νηθνλνκία θαη, ζπλεπψο θαη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη,
ζήκεξα, ζηελ αθεηεξία ελφο λένπ δξφκνπ, πνπ δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο
γηα

κηα

καθξά

πεξίνδν

πξσηνγελψλ

πιενλαζκάησλ,

πςειήο

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη κηαο «έμππλεο» θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα ηε ρψξα
καο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζε επξσπατθφ, αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν
δηεξρφκαζηε κηα θξίζηκε θακπή, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηηο ηαρχηαηεο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηηο ζεκαληηθφηαηεο αιιαγέο ζηε θηινζνθία ησλ
νηθνλνκηψλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο εμέιημεο, είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ
θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη πςειή αβεβαηφηεηα ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη
ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, πνπ καζηηδφηαλ απφ ζνβαξφηαηεο παζνγέλεηεο ζε
αμηαθφ, ζεζκηθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, πνπ νδήγεζαλ ζε ζπλζήθεο
βαζηάο θαη παξαηεηακέλεο χθεζεο.
Όια απηά, φκσο, νθείινπκε λα ηα’ αιιάμνπκε άκεζα, αλ ζέινπκε θαη πάιη λα
ζηαζνχκε «ζηα πφδηα καο».
Καη ζ’ απηή ηελ πξνζπάζεηα πξέπεη λα είκαζηε ζπκκέηνρνη φινη καο, απφ ηνλ
πξψην, κέρξη ηνλ ηειεπηαίν. Η δηθή ζαο, δε ζπλδξνκή είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή.
Με εξγαιεία φπσο ην ΔΠΑ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014 – 2020,
αιιά θαη ηελ ακέξηζηε βνήζεηα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, νθείιεηε λα
πξνρσξήζεηε

κπξνζηά,

ζην

δξφκν

ηεο

αλάπηπμεο

θαη

ηεο

αληαγσληζηηθφηεηαο.
Πξέπεη λα πξνρσξήζεηε ζε κία εξωζηπεθή επισειπημαηική ζηπαηηγική,
ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο εμαγσγηθήο δξάζεο,
πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα ησλ μέλσλ αγνξψλ, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηε
ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ. Η Δπξψπε ησλ 490 εθαηνκκπξίσλ θαηαλαισηψλ,
ηα Βαιθάληα ησλ 60 εθαη. πνιηηψλ, νη Αξαβηθέο θαη νη ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ,
ησλ 250 εθαη. πνιηηψλ πξέπεη λα είλαη ν ζηφρνο καο.
Απαξαίηεηε είλαη ε ζςνεπγαζία ηος Σςνδέζμος ζαρ με ανώηαηα
εκπαιδεςηικά και ηεσνολογικά ιδπύμαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ψζηε λα
ζπλδεζεί ε γλψζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
Λέλε, φηη βηψζηκεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ ην 10 κε 15% ησλ

θεξδψλ ηνπο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε. Όπσο θαη ε ςιοθέηηζη ππόηςπων
μονηέλων ηος εξωηεπικού θαη ηαπηφρξνλα, ε αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη
ησλ δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ ζαο.
Απφ ηελ πιεπξά καο, νθείινπκε λα ζπλδξάκνπκε ηηο πξνζπάζεηέο ζαο, κε
ηελ εμάιεηςε ηων γπαθειοκπαηικών εμποδίων θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ
δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο λέσλ επελδχζεσλ, καθώρ και με ηην ανάπηςξη
ηων ςποδομών, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί θάζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
ηεο ρψξαο καο».

