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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρέμβασή του στην χθεσινή εκδήλωση του Σ.Ε.Β.
Γιώργος Διδασκάλου: «Θέλουμε μια επιχειρηματικότητα σύγχρονη, βασισμένη
στην βαθειά γνώση, την εξωστρέφεια και την καινοτομία»
Παρέμβαση, με εισήγησή του, στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτ. Ελλάδος και το Επιμελητήριο Αχαΐας, με θέμα:
«Καινοτομία στην πράξη: Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας
σε στελέχη & επιχειρήσεις», έκανε, χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Γιώργος Διδασκάλου.
Ο κ. Διδασκάλου ανέφερε ότι η Ελλάδα, ύστερα από μια παρατεταμένη πολυετή
οικονομική κρίση, κυρίως χάρις στις θυσίες του λαού της, βρίσκεται πλέον σε μια τροχιά
ανάπτυξης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κάτι που στηρίζει τις ενδείξεις και
επίσημες προβλέψεις ότι φέτος θα τερματισθεί η μεγάλη εξαετής ύφεση της χώρας.

«Το οικονομικό

κλίμα τώρα αλλάζει -πρόσθεσε- με τους δείκτες να βρίσκονται στο

υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών και το δείκτη οικονομικής εμπιστοσύνης να
παρουσιάζει την μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωζώνη.
Βρισκόμαστε και πάλι σε μια νέα αφετηρία. Η ανάκαμψη και η μεταστροφή της
οικονομίας προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας και πρακτικών βαθιά ριζωμένων. Η κρίση
έχει κινητοποιήσει διαδικασίες αναδιάρθρωσης, ακόμα και στο επίπεδο της μικρής
επιχειρηματικότητας, που χαρακτηρίζει το ελληνικό επιχειρείν. Η νέα επιχειρηματικότητα
συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, όχι τόσο μέσω του πλήθους των νέων
εγχειρημάτων όσο, κυρίως, μέσω των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. Σε αυτό το
πλαίσιο, μεγαλύτερη σημασία έχουν η καινοτομία και η εξωστρέφεια των νέων
εγχειρημάτων.
Η εφαρμογή ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου σε εθνικό επίπεδο, με βασικό πυλώνα το
τρίπτυχο Καινοτομία - Εξωστρέφεια - Επιχειρηματικότητα, διαγράφεται πλέον ως
μονόδρομος. Ένας δύσκολος και απαιτητικός μονόδρομος προκειμένου η χώρα μας να
βρεθεί σε τροχιά ανάπτυξης, να επουλώσει τις κοινωνικές πληγές, που αφήνει πίσω της
η οικονομική κρίση και να βρει πλέον έναν καινούργιο, σίγουρο και σταθερό βηματισμό».
Ο γενικός Γραμματέας επεσήμανε ότι η καινοτομία δεν συνάδει απαραίτητα με το
μέγεθος του ΑΕΠ μιας χώρας, αλλά κυρίως με την αντίληψη, τη φιλοσοφία και τη
γενικότερη στρατηγική ανάπτυξης. Είναι χαρακτηριστικό, ανέφερε, ότι σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, οι χώρες με πολύ υψηλές επιδόσεις στους δείκτες καινοτομίας, είναι χώρες με
σχετικά μικρές οικονομίες, όπως η Δανία, η Φινλανδία, η Αυστρία ή ακόμη και το
Λουξεμβούργο.
Ο κ. Διδασκάλου κατέληξε, λέγοντας ότι η Πολιτεία είναι αρωγός σε όλες τις
πρωτοβουλίες που στηρίζουν στην πράξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και δημιουργούν τη βιώσιμη και κερδοφόρα επιχείρηση του
μέλλοντος, που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και κατά συνέπεια
της κοινωνικής συνοχής.
«Κοινός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια επιχειρηματικότητα σύγχρονη,
βασισμένη στην βαθειά γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, που θα είναι ικανή να
παίξει το ρόλο της ατμομηχανής στο ταξίδι προς την οικονομική ανάταση και την

κοινωνική

πρόοδο,

χαρακτηριστικά.

στο

πλαίσιο

μιας

συγκροτημένης

πολιτικής»,

ανέφερε

