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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σημεία παρέμβασης Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ στην 

1η Συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας  

Αθήνα, 14 Απριλίου 2021 

 

Την ικανοποίηση της μεταποιητικής βιομηχανίας, για την έναρξη των εργασιών 

της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας αλλά και για τον στόχο αλλαγής του 

αναπτυξιακού υποδείγματος, με αύξηση της συμμετοχής της μεταποίησης στο 

ΑΕΠ εξέφρασε ο κ. Μιχ. Στασινόπουλος, Πρόεδρος της «Ελληνικής 

Παραγωγής» κατά τη διάρκεια της σημερινής 1ης συνεδρίασης της 

Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας.  

«Η εισήγηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και περιλαμβάνει πολλές από 

τις επισημάνσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, για την ιδιαίτερη συμβολή της 

μεταποίησης στον εθνικό πλούτο και την ποιοτική απασχόληση, χωρίς μάλιστα 

να έχει τύχει, διαχρονικά, κάποιας στήριξης ή ιδιαίτερης προσοχής από την 

Πολιτεία», επεσήμανε χαρακτηριστικά.  

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Κυβερνητικής Επιτροπής, Υπουργό 

Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη αλλά και τους συμμετέχοντες Υπουργούς και 

εκπροσώπους υπουργείων, ο κ. Στασινόπουλος εξέφρασε την ελπίδα να 

συμβάλλει η Κυβερνητική Επιτροπή στον αναγκαίο συντονισμό μεταξύ 

διαφορετικών τομέων πολιτικής «γιατί ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων και η 

απουσία Υπουργείου Βιομηχανίας δεν συνέβαλε στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων του τομέα της μεταποίησης».  

Στην παρέμβασή του, ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

επικεντρώθηκε σε ορισμένα σημεία καθοριστικής σημασίας, όπως είπε, για την 

επίτευξη των στόχων:  

1. Την ξεκάθαρη αναγνώριση των βασικών στοιχείων που 

λειτουργούν ανασταλτικά για την ελληνική μεταποίηση και τη 
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φέρνουν σε μειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών της, 

όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος και το αποθαρρυντικό για 

επενδύσεις καθεστώς αποσβέσεων. 

2. Την ταχύτητα δράσης, γιατί «εκτός από το χαμένο έδαφος 

πρέπει να μπούμε δυναμικά στην πράσινη και ψηφιακή 

μετάβαση» στην οποία ήδη επενδύονται τεράστια κεφάλαια όχι 

μόνο από τις ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες αλλά και από 

χώρες συγκρίσιμες με τη δική μας, όπως η Πορτογαλία.  

3. Τις γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των φορέων 

των επιχειρήσεων και της Πολιτείας, ώστε να γίνονται καλύτερα 

κατανοητές οι συνθήκες λειτουργίας και ανταγωνισμού, να 

εντοπίζονται εγκαίρως τα προβλήματα αλλά και οι ευκαιρίες.  

4. Την παραδοχή πως η ελληνική μεταποίηση μπορεί. Παρά τη, 

συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μικρή συμμετοχή της 

στο ΑΕΠ, συνέβαλλε καθοριστικά στην ανάκαμψη της 

οικονομίας και των εξαγωγών, τόσο κατά τη διάρκεια της 2ης 

φάσης της δεκαετούς κρίσης 2009-2019 αλλά και τώρα, με την 

πανδημική κρίση.  

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Στασινόπουλος αναφέρθηκε στην 

ποικιλομορφία της μεταποίησης, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει ο 

κάθε κλάδος ξεχωριστά, για να τονίσει ότι «έτσι διασφαλίζεται διασπορά 

κινδύνου και αυξημένη ανθεκτικότητα στην εθνική οικονομία, ειδικά σε 

περιόδους κρίσεων». Τέλος, διαβεβαίωσε ότι η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ –

Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» θα συμβάλει με κάθε τρόπο και σε 

κάθε επίπεδο, για να παραχθούν αποτελέσματα και «να φτάσουμε γρήγορα σε 

μια Εθνική Βιομηχανική Στρατηγική, αντάξια των σημερινών και αυριανών 

προκλήσεων». 

______________________________________________________________ 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Μαρία Λαζαρίμου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας 

τηλ: 210 6108959 

κιν: 6974401388 

mlazarimou@hellenicproduction.org  
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