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Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017 

Η «Ελληνική Παραγωγή-Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» (o φορέας που 

δημιουργήθηκε πρόσφατα από μεταποιητικές επιχειρήσεις και περιφερειακούς συνδέσμους 

για την ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας της μεταποιητικής βιομηχανίας) υπογραμμίζει 

την ιδιαίτερη σημασία πρόσφατων αποφάσεων που λήφθηκαν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για 

την σημασία της βιομηχανίας και δείχνουν το δρόμο που και η χώρα μας πρέπει να 

ακολουθήσει για την ανάπτυξη της εθνικής Οικονομίας και την οριστική έξοδο από την 

κρίση. 

Ειδικότερα, με ψήφισμά της που υιοθετήθηκε στις 5/7 η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική1, χαρακτηρίζει τη 

βιομηχανία «κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, απασχόλησης και καινοτομίας» και 

επισημαίνει ότι στην Ευρώπη «πάνω από 50 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και το 65% 

των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη οφείλονται στη βιομηχανία». 

Οι επισημάνσεις αυτές, που έρχονται να επιβεβαιώσουν τα βασικά συμπεράσματα της 

μελέτης για τη μεταποιητική βιομηχανία που εκπόνησε πρόσφατα το ΙΟΒΕ, για λογαριασμό 

της «Ελληνικής Παραγωγής», αναδεικνύουν τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί και πρέπει να 

παίξει η βιομηχανία για να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα νέο, δυναμικό κι εξωστρεφές 

αναπτυξιακό υπόδειγμα, με ποιοτικές θέσεις εργασίας που θα δίνουν προοπτικές καριέρας 

αναχαιτίζοντας το κύμα φυγής των νέων στο εξωτερικό.  

 Υπογραμμίζουμε επίσης τη σημασία της «Διακήρυξης για τη Βιομηχανική Πολιτική» που 

υιοθέτησαν στις 30/6 οι υπουργοί Ανάπτυξης 20 ευρωπαϊκών χωρών στο Βερολίνο2, 

επισημαίνοντας την ανάγκη η Ελλάδα να συνταχθεί με την πρωτοβουλία αυτή και να 

                                                           
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-
0305+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN 
2 http://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2017/20170630-machnig-europa-braucht-
starke-industrie.html 



συμβάλλει με επεξεργασμένες προτάσεις στην υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκή βιομηχανική 

στρατηγική που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα τέλη του χρόνου. 

Με την πεποίθηση ότι έχει έρθει η στιγμή η Ελλάδα να ξαναγίνει συν-διαμορφωτής των 

ευρωπαϊκών αποφάσεων για την ανάπτυξη,  η «Ελληνική Παραγωγή» δηλώνει έτοιμη και 

πρόθυμη να συμβάλλει με κάθε τρόπο σ’ αυτήν  την προσπάθεια.  
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