
    

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | 24.06.2021 

 «Η πολιτική για τη μεταποίηση και η νέα οικονομία» 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μεταποίηση στο πλαίσιο της πράσινης και 

ψηφιακής μετάβασης, καθώς και οι πολιτικές προς την κατεύθυνση αυτή, βρέθηκαν 

στο επίκεντρο διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργάνωσε σήμερα Πέμπτη 24 Ιουνίου 

2021 το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) σε συνεργασία 

με την Ελληνική Παραγωγή-Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη. 

Στην εκδήλωση με θέμα «Η πολιτική για τη μεταποίηση και η νέα οικονομία», 

μίλησαν ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η 

επικεφαλής της μονάδας Στρατηγικής και Ρυθμιστικών Κανόνων στην DG GROW της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα. Giulia Del Brenna, ο Τοπικός Σύμβουλος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, κ. Chris Allen, ο Πρόεδρος της Ελληνικής 

Παραγωγής - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, κ. Μιχάλης 

Στασινόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ και Καθηγητής στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Νίκος Βέττας, που συντόνισε και την εκδήλωση. 

Στην ομιλία του, ο  Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, 

επισήμανε: «Έχετε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα προς συζήτηση και πολύ επίκαιρο. 

Έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Μιλάτε για τη βιομηχανία, την Ελλάδα, τη 

μεταποίηση και για το πώς μπορούμε να αυξηθεί η παραγωγή. Λέω ότι τώρα είναι η 

κατάλληλη στιγμή γιατί έχουμε μια κυβέρνηση στην Ελλάδα  που είναι  φιλική προς 

τις επιχειρήσεις και πραγματικά θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Θέλουμε να 

αντιστρέψουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η ελληνική οικονομία στο 

παρελθόν».  

Συνέχισε λέγοντας ότι «Η πανδημία βοήθησε σε αυτό και θα εξηγήσω το γιατί. 

Πρώτον, έπρεπε να βρούμε γρήγορες λύσεις για να αυξήσουμε την παραγωγικότητά 

μας στη μεταποίηση για πράγματα που χρειαζόμασταν για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας όπως μάσκες, αντισηπτικά, γάντια κλπ., γιατί δεν βρίσκαμε αυτά τα 

προϊόντα πουθενά αλλού. Και έτσι καταφέραμε να βρούμε τρόπους να 

λειτουργήσουμε πολύ γρήγορα. Δεύτερον, η πανδημία έκανε την Ευρωπαϊκή Ένωση 

να συνειδητοποιήσει ότι έχοντας τις γραμμές παραγωγής εκτός Ευρώπης, δηλαδή 

στην Ασία ή στα άλλα μέρη του κόσμου, τελικά δεν ήταν καλή ιδέα. Αρχίσαμε να 
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συζητάμε πως μπορούμε να παρακινήσουμε τη δική μας βιομηχανία έτσι ώστε να 

υπάρξει παραγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ο Υπουργός Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ολοκλήρωσε τονίζοντας ότι «Έχουμε λοιπόν 

μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να δώσει τα κατάλληλα κίνητρα, μια Κυβέρνηση 

που είναι πρόθυμη και έναν ελληνικό λαό ο οποίος πλέον έχει ωριμάσει και 

καταλαβαίνει ότι όλες οι συνήθειες που είχαμε, τις περασμένες δεκαετίες, ήταν κακές 

για την ελληνική οικονομία. Έχουμε στείλει ένα ηχηρό σήμα ότι θέλουμε να 

βοηθήσουμε την μεταποίηση και τη βιομηχανία εν γένει. Και θα το κάνουμε». 

Η κα. Giulia Del Brenna, παρουσίασε τις ευκαιρίες που δημιουργεί για την ελληνική 

βιομηχανία η Στρατηγική Βιομηχανικής Πολιτικής της ΕΕ, που ξεκίνησε να 

εφαρμόζεται τον Μάιο. Όπως τόνισε «η Στρατηγική προωθεί την εμβάθυνση της 

κοινής αγοράς, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, στοχεύει στη στήριξη των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στη δημιουργία νέων βιομηχανικών συμμαχιών 

στην ΕΕ σε στρατηγικούς τομείς και στην επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής 

μετάβασης της βιομηχανίας της Ένωσης».  

Ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος, στην τοποθέτησή του τόνισε ότι «Αντλώντας 

συμπεράσματα και από την πανδημική κρίση, η Ευρώπη κινείται με μεγάλη 

ταχύτητα στην κατεύθυνση του διπλού –πράσινου και ψηφιακού– μετασχηματισμού 

της οικονομίας της, με προεξάρχουσα τη βιομηχανία. Η πανδημική κρίση στην 

Ελλάδα υπογραμμίζει ακόμα περισσότερο την ανάγκη να κινηθούμε προς ένα πιο 

ισορροπημένο οικονομικό μοντέλο, με ενίσχυση του παραγωγικού και εξαγωγικού 

πυλώνα της οικονομίας για να συμμετέχουμε ισότιμα στο κύμα του Ευρωπαϊκού 

πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας. Αυτές είναι και οι 

συστάσεις του Σχεδίου Ανάπτυξης που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Πισσαρίδη και 

υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση. Είναι όμως ώρα οι προθέσεις να γίνουν πράξεις. Η 

Ελλάδα ξεκινά από χαμηλότερη θέση λόγω του μικρότερου μεριδίου της 

βιομηχανίας, αλλά η βιομηχανία απέδειξε την ανθεκτικότητά της και τη συμβολή 

στην ανάκαμψη στις δύο πρόσφατες κρίσεις. Πρέπει να βεβαιωθούμε πως όλα τα 

διαθέσιμα εργαλεία, περιλαμβανομένου του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, υπηρετούν με κάθε δυνατό τρόπο το στόχο της αλλαγής του 

παραγωγικού μοντέλου και στηρίζουν τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό 

της εγχώριας παραγωγικής βάσης». 

Από την πλευρά του ο κ. Chris Allen, υπογράμμισε ότι «η έγκριση του Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ύψους 30 δισεκ. ευρώ θα στηρίξει την 

ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική και θα βοηθήσει την ελληνική βιομηχανία να 

προσαρμοστεί σε ένα πιο πράσινο και ψηφιακό μέλλον, ιδιαίτερα μέσω του ποσού 

των 13 δισεκ. ευρώ που αφορά πρόσθετα δάνεια και στήριξη των ιδίων κεφαλαίων 

των εταιρειών αλλά και μέσω της άμεσης στήριξης για πράσινες και ψηφιακές 

επενδύσεις από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (Μμε)». 
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Ο κ. Νίκος Βέττας σημείωσε τους λόγους για τους οποίους η μεταποίηση πρέπει να 

έχει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής οικονομίας μετά τη νέα κρίση 

και τη σημασία διασύνδεσής της με την έρευνα και το ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Επισήμανε, επίσης, προκλήσεις σε αυτήν την πορεία ανάπτυξης που μπορούν να 

εμφανιστούν για τις συγκριτικά λιγότερο ισχυρές οικονομίες και τρόπους 

αντιμετώπισης ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω απόκλιση της παραγωγικότητας και 

των εισοδημάτων στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε επίσης σε προϋποθέσεις ώστε το 

Ταμείο Ανάκαμψης να έχει πράγματι θετική μακροπρόθεσμη συμβολή στην ελληνική 

οικονομία._ 

 


