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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παρέμβαση κ. Μιχάλη Στασινόπουλου στην Ανοικτή Γενική 

Συνέλευση  

του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 

Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΔΕ)  

Η εγχώρια Βιομηχανία ανάχωμα στην κρίση 

Επιτακτική η ανάγκη αλλαγής παραγωγικού προτύπου 

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2020 

 

«Η εγχώρια βιομηχανία αποτελεί ανάχωμα στην κρίση, 

επιβεβαιώνοντας την επιτακτική ανάγκη αλλαγής παραγωγικού 

προτύπου» τόνισε ο Πρόεδρος της «Ελληνικής Παραγωγής», κ. 

Μιχάλης Στασινόπουλος στην παρέμβασή του στην Ανοικτή Γενική 

Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 

Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΔΕ) που πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακά την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020. 

Στην παρέμβασή του, ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος ανέφερε επίσης μεταξύ 

άλλων:  

 Είναι πολύ θετικό ότι συνειδητοποιείται ευρύτερα πως για να είναι 

η οικονομία μας πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική σε εξωγενή σοκ, για 

να διασφαλίζει ευημερία και κοινωνική συνοχή, πρέπει να γίνει 

πιο παραγωγική, καινοτόμος κι εξωστρεφής, ώστε να μπορέσει να 

συμμετάσχει και στην κούρσα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης 

και της πράσινης οικονομίας. 

 Μέσα στην πανδημική κρίση η ελληνική μεταποίηση δείχνει 

αξιοσημείωτα σημάδια αντοχής και θετικής αντίδρασης. Τα 

οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι η εγχώρια βιομηχανία αποτελεί 

πραγματικά ανάχωμα και φρένο σε αυτήν την κρίση, είναι αυτή 

που μας βοηθάει να κρατηθούμε όρθιοι. 
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 Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι τόσο στο πόρισμα της Επιτροπής 

Πισσαρίδη όσο και στο προσχέδιο του Ελληνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επισημαίνεται ξεκάθαρα ότι 

βασικός στόχος του οικονομικού σχεδιασμού για τα επόμενα 

χρόνια είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και της 

εξωστρέφειας. 

 Οι άνθρωποι της παραγωγής γνωρίζουμε καλά πως ο στόχος για 

μια πιο παραγωγική Ελλάδα είναι εφικτός. Η χώρα διαθέτει πολλές 

δυναμικές εταιρείες, συχνά ΜΜΕ, που καταφέρνουν να εξάγουν 

ακόμα και σχεδόν το σύνολο της παραγωγής τους, βασιζόμενες 

πρωτίστως στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό τους, αλλά και σε 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που είναι πολυεπίπεδα και συχνά 

πολύ ιδιαίτερα. 

 Αποτελούν παραδείγματα που αξίζει η Πολιτεία να πλησιάσει και 

να μελετήσει προκειμένου να διαμορφώσει ένα σχέδιο που θα 

θέτει ως κεντρικό στόχο για την ανάπτυξη τη διαρκή βελτίωση 

των όρων και των συνθηκών που συμβάλλουν στην ενίσχυση των 

εξαγωγών και τη σημαντική παρουσία κλάδων που βρίσκονται 

στην πρώτη γραμμή των διεθνών μεγα-τάσεων. 

 Τώρα είναι η ευκαιρία να σχεδιάσουμε και να θεμελιώσουμε ένα 

νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα περισσότερο παραγωγικό, καινοτόμο 

κι εξωστρεφές που θα επιτρέψει στη χώρα μας να συμμετάσχει 

ισότιμα στη νέα πράσινη και ψηφιακή οικονομία προς την οποία 

κινείται με ταχύτητα η Ευρώπη. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος 

Δένδιας, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γρηγόρης 

Ζαριφόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ κ. 

Νίκος Βέττας, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ κ. 

Ευθύμιος Βιδάλης, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση του 

Πρόεδρου του ΣΕΒΠΔΕ, κ. Κλεομένη Μπάρλου. 

______________________________________________________________ 
Για περισσότερες πληροφορίες: 

Μαρία Λαζαρίμου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας 

τηλ: 210 6108959 

κιν: 6974401388 

mlazarimou@hellenicproduction.org 
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