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Καινοτομία, Επενδύςεισ, Εξωςτρζφεια: Ένα νζο παραγωγικό μοντζλο για την περιφζρεια
Ώρα 14.00-15.30
Διάρκεια 90 ́ Συντονιςτισ Δθμοςιογράφοσ Μιχάλθσ Στάγκοσ, Πρόεδροσ Δ. Σφμβουλοσ τθσ Mscomm
Τίτλοσ τοποκζτθςθσ - Δυτικι Ελλάδα: νζοσ αυτοδφναμοσ επιχειρθματικόσ κόμβοσ τθσ Χϊρασ!

Κφριε Υπουργζ,
αγαπθτοί ςυνομιλθτζσ,
κυρίεσ και κφριοι,
Αποτελεί κοινι διαπίςτωςθ ότι θ ευθμερία και θ βελτίωςθ των
οικονομικϊν τόςο για τθν περιοχι μασ όςο και για τθν χϊρα κα
προζρκει το επόμενο διάςτθμα από:
 τον τουριςμό, ειδικά αν τον ςυνδζςουμε με τθν γαςτρονομία
και τα τοπικά προϊόντα ποιοτικισ διατροφισ,
 τθν εξωςτρεφι και ανταγωνιςτικι βιομθχανικι παραγωγι και
 τθν καινοτόμο τεχνολογία που κα ενςωματωκεί κατά
προτεραιότθτα ςε ελλθνικά τελικά αγακά και υπθρεςίεσ.
Για το λόγο αυτό και οι πρωτοβουλίεσ μασ ςτο Επιμελθτιριο Αχαΐασ
κινοφνται προσ τθν ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ.
Είναι αυταπόδεικτο ότι θ υπερφορολόγθςθ και κυρίωσ το κλίμα
αβεβαιότθτασ όςον αφορά το γενικότερο πλαίςιο των ςχζςεων του
επιχειρίν με το κράτοσ είναι αναςχετικοί παράγοντεσ ςτθ βελτίωςθ
τθσ οικονομικισ κζςθσ για όλουσ μασ.
Όμωσ εμείσ επιμζνουμε να επιχειροφμε ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτθν
Ελλθνικι περιφζρεια γιατί αγαπάμε τον τόπο μασ και πιςτεφουμε
τόςο ςτισ δυνατότθτζσ του όςο και ςτισ δυνατότθτεσ των νζων
ανκρϊπων τθσ περιοχισ μασ.
Ο κφκλοσ ηιτθςθ - επζνδυςθ – προςζλκυςθ αγοραςτϊν και
επενδυτϊν χρειάηεται ςυνεχι προςπάκεια και ιδζεσ για να
λειτουργιςει.
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Οι μεγάλεσ προκλιςεισ για
εμάσ το επόμενο διάςτθμα
επικεντρϊνονται ςτισ εξισ ενζργειεσ και πρωτοβουλίεσ:
 τθν ζκκεςθ καινοτομίασ και μεταφοράσ τεχνογνωςίασ Patras ΙQ
και τθ διεκνοποίθςι τθσ,
 τθν
δθμιουργία
μθχανιςμοφ
άμεςθσ
ενςωμάτωςθσ
καινοτομίασ ςε ελλθνικζσ επιχειριςεισ, για τον οποίο κα
κατακζςουμε ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ από το ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ
κ. Υπουργζ,
 Τθν δθμιουργία μθχανιςμοφ άρςθσ επενδυτικϊν εμποδίων ςε
περιφερειακό επίπεδο, για τον οποίο κα κατακζςουμε
ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ κ. αντιπεριφερειάρχα.
Ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ κυβζρνθςθσ για τθν υποςτιριξθ
και αναηωογόνθςθ των εγχϊριων και τθν προςζλκυςθ άμεςων
ξζνων επενδφςεων κα πρζπει να περιλαμβάνει κατά τθν άποψθ
μασ δράςεισ και μζτρα που κα δθμιουργοφν:
 ςτακερό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον και ςε αυτό κα
πρζπει να ςυνειςφζρουν όλεσ οι πολιτικζσ και οικονομικζσ
δυνάμεισ.
 φιλικό επενδυτικό περιβάλλον με υποδομζσ που υποςτθρίηουν
τθν ανταγωνιςτικότθτα των προϊόντων του πρωτογενοφσ, του
δευτερογενοφσ και του τριτογενοφσ τομζα τθσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ.
 προτεραιότθτα ςε υποδομζσ με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά
ανά περιφζρεια όπωσ π.χ. ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ
είναι το φυςικό αζριο, ο ςιδθρόδρομοσ, το εμπορικό λιμάνι και
θ Μαρίνα – hub ςτθν Πάτρα.
 και τζλοσ ςε ζνα αναπτυξιακό νόμο που κα είναι χριςιμο και
ευζλικτο
εργαλείο
για
τθν
επιχειρθματικότθτα,
προςαρμοςμζνοσ ςτισ ςθμερινζσ και μελλοντικζσ αναπτυξιακζσ
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ςυνκικεσ. Ήδθ βλζπουμε πωσ θ κυβζρνθςθ κινείται προσ αυτι
τθν κατεφκυνςθ.
Ανάλογα κα πρζπει να προςαρμοςτεί και ο περιφερειακόσ
ςχεδιαςμόσ για να διαςφαλιςκεί θ αναπτυξιακι δυναμικισ τθσ
περιφζρειασ.
Η περιφερειακι αναπτυξιακι ςτρατθγικι του Επιμελθτθρίου Αχαΐασ
για το επόμενο διάςτθμα κα μποροφςε να εκφραςτεί με μια
πρόταςθ: Δυτικι Ελλάδα νζοσ αυτοδφναμοσ επιχειρθματικόσ κόμβοσ
τθσ Χϊρασ!
Κεντρικό ρόλο ςε όλθ αυτι τθν προςπάκεια κατά τθν άποψθ μου κα
πρζπει να ζχουν οι ςυνζργειεσ φορζων ςε διαπεριφερειακό
επίπεδο.
Η παραγωγικι αξιοποίθςθ νζων γνϊςεων και εφαρμοςμζνθσ
ζρευνασ, ιδιαίτερα από ελλθνικζσ επιχειριςεισ είναι το μεγάλο
ηθτοφμενο για τθν χϊρα μασ.
Η προϊκθςθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ, θ βελτίωςθ των
υποδομϊν και θ άρςθ των επενδυτικϊν εμποδίων είναι μερικά
κλειδιά για τθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
Περιφερειακισ μασ οικονομίασ.
Εμείσ ςτο Επιμελθτιριο Αχαΐασ διαιςκανκικαμε τθν μεγάλθ ανάγκθ
που υπιρχε και υπάρχει να ζρκει κοντά το μεγάλο τεχνολογικό
οικοςφςτθμα που αναπτφςςεται τα τελευταία χρόνια ςτθν Πάτρα
και τθν Δυτικι Ελλάδα, με τθν επιχειρθματικότθτα τθσ περιοχισ.
Ζτςι προχωριςαμε ςτθν δθμιουργία ενόσ κεςμοφ με εκνικι
εμβζλεια και φιλοδοξοφμε να αποκτιςει και διεκνι εμβζλεια.
Σε λίγουσ μινεσ κα ανοίξει τισ πφλεσ τθσ θ 7θ Ζκκεςθ Καινοτομίασ
& Μεταφοράσ Τεχνογνωςίασ - Patras innovation Quest (PATRAS IQ),
που ςυνδιοργανϊνεται πλζον από επτά δθμοςίουσ φορείσ.
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Αυτι θ δράςθ είναι μια καλι απάντθςθ όταν κζλουμε να μιλιςουμε
ςοβαρά για διαςφνδεςθ τθσ γνϊςθσ με τθν παραγωγι ςτθν πράξθ,
για αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και
του οικονομικοφ
αποτελζςματοσ μιασ περιοχισ που βρίςκεται πολφ πίςω ςτον
αναπτυξιακό χάρτθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ.
Τζλοσ, φίλεσ και φίλοι, κζλω να βάλω ζνα ηιτθμα που κα πρζπει
ενόψει και του ςχεδιαςμοφ του νζου ΕΣΠΑ 2021-2027 να μασ
απαςχολιςει άμεςα και ςοβαρά όλουσ -κράτοσ, αυτοδιοίκθςθ,
φορείσ, επιχειρθματικι κοινότθτα-. Αναφζρομαι ςτο πολφ βαςικό
ηιτθμα που αφορά τον επενδυτικό χρόνο! Αλλά και γενικότερα ςτον
παράγοντα χρόνο που αφορά οποιοδιποτε ςχεδιαςμό και δράςθ
μασ.
Καλϊσ ι κακϊσ δεν ζχουμε τθν πολυτζλεια να διακζτουμε άπλετο
χρόνο. Αντικζτωσ, πιςτεφω ότι ο χρόνοσ τθσ οικονομίασ μασ
ςυνολικά ζχει τελειϊςει και εμείσ ςυνεχίηουμε να κινοφμαςτε ςε
ρυκμοφσ προ κρίςθσ, ίςωσ και ποιο αργοφσ, κακϊσ θ πολυετισ
φφεςθ ζχει προκαλζςει απογοιτευςθ. Ζτςι, όμωσ, δεν μποροφμε να
οδθγθκοφμε ςτθ νζα εποχι.
Αν κζλουμε αποτελζςματα πρζπει να αλλάξουμε! Είναι ςτο χζρι μασ
να το κάνουμε και κεωρϊ ότι αυτι θ επιλογι είναι μονόδρομοσ…

Σασ ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ

