ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συζήτηση των μελών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ με τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη για
την προσπάθεια ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας και
το ρόλο της βιομηχανίας
Αθήνα, 26 Απριλίου 2021

Η συμβολή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην
προσπάθεια τόνωσης των επενδύσεων για την ανάπτυξη της Ελληνικής
οικονομίας και ο ρόλος της μεταποιητικής βιομηχανίας αποτέλεσαν τα κύρια
θέματα συζήτησης σε διαδικτυακή συνάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη με τα μέλη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ –ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021.
Καλωσορίζοντας τον κ. Υπουργό, ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ κ.
Μ. Στασινόπουλος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη μεγάλη ανθεκτικότητα που
επέδειξε η ελληνική μεταποίηση και την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου
παραγωγικού μοντέλου, σύμφωνα και με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης. «Για μας, για τον παραγωγικό κόσμο, το Εθνικό Σχέδιο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ιστορική ευκαιρία για τον συνολικό
μετασχηματισμό της χώρας και τη θεμελίωση ενός αναπτυξιακού
υποδείγματος περισσότερο παραγωγικού, καινοτόμου και εξωστρεφούς,
κυρίως όμως, περισσότερο ανθεκτικού απέναντι σε δυνητικές κρίσεις.
Γνωρίζετε και αναγνωρίζετε την αξιοσημείωτη συμβολή της μεταποιητικής
βιομηχανίας στην ανάκαμψη της οικονομίας αλλά και στην ανάκαμψη των
εξαγωγών τόσο κατά τη διάρκεια της 2ης φάσης της δεκαετούς κρίσης 20092019 αλλά και τώρα, με την πανδημική κρίση, καθώς η εγχώρια βιομηχανική
παραγωγή πορεύεται καλύτερα του Ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ η
σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών, συνέβαλε στον μετριασμό των
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας. Το Εθνικό Σχέδιο
Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, όπως και το δεκαετές αναπτυξιακό Σχέδιο που
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ετοίμασε η Επιτροπή Πισσαρίδη, έχουν σωστή στόχευση. Ξέρουμε όλοι μας, κι
εσείς κι εμείς, ότι το βασικό στοίχημα βρίσκεται στην υλοποίηση.»
Ο κ. Σκυλακάκης διαβεβαίωσε τα μέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ότι

«καθώς οδεύουμε προς την επόμενη μέρα της πανδημίας, κεντρικός στόχος
της Κυβέρνησης αποτελεί η μείωση του επενδυτικού κενού που χαρακτήρισε
την Ελληνική Οικονομία τις προηγούμενες δεκαετίες προκαλώντας ανεργία,
μειώσεις μισθών, μείωση εξωστρέφειας και ανατροπή της δημοσιονομικής
ισορροπίας καθώς και του εξωτερικού ισοζυγίου». «Η βασική απόφαση της
Κυβέρνησης για την επανεκκίνηση της οικονομίας περνάει μέσα από την
αύξηση της ρευστότητας των κερδοφόρων επιχειρήσεων και την πρόσθετη
μείωση της φορολογίας τους». Στη συνέχεια ο κ. Σκυλακάκης αναφέρθηκε πιο
συγκεκριμένα στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι «εμπεριέχει κάθε
είδους μεταρρυθμίσεις, πολλές εκ των οποίων αφορούν στη βελτίωση του
επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος αλλά και βασικές
πρωτοβουλίες μέσα από δάνεια και συγκεκριμένες τομεακές επιδοτήσεις» και
πως «πρώτη φορά επενδυτικό εργαλείο έχει τόσο μεγάλη αναλογία
συμμετοχής ιδιωτικών επενδύσεων».
Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων στην
κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανάκαμψης και της ανταγωνιστικότητας και
στο ρόλο της βιομηχανίας στην προσπάθεια του πράσινου και ψηφιακού
μετασχηματισμού της Ελληνικής οικονομίας.
______________________________________________________________
Για περισσότερες πληροφορίες:
Μαρία Λαζαρίμου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας
τηλ: 210 6108959
κιν: 6974401388
mlazarimou@hellenicproduction.org
_____________________________________________________________________
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