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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Ευρώπη στηρίζει και στηρίζεται στη βιομηχανία της  

Βαρυσήμαντη παρέμβαση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στις «Ευρωπαϊκές Μέρες Βιομηχανίας» 

 

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2022 

 

Ισχυρά μηνύματα για τη σημασία που αποδίδει η Ευρώπη στη βιομηχανία 

της, ως βασικό πυλώνα για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της και τη 

διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, κατά τη διαδικασία του πράσινου και 

ψηφιακού οικονομικού μετασχηματισμού, περιείχε η ομιλία της Προέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, στην εκδήλωση «Ευρωπαϊκές 

Μέρες Βιομηχανίας» (EU Industry Days), που πραγματοποιήθηκε 8-11 

Φεβρουαρίου, στις Βρυξέλλες. Η Πρόεδρος της ΕΕ μεταξύ άλλων τόνισε:  

 Το “ Made in Europe” συμβολίζει κάτι πολύ περισσότερο από την 

κορυφαία ποιότητα των προϊόντων μας. Συμβολίζει προϊόντα που 

παράγονται εκεί όπου υπάρχουν τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα 

και όπου οι εργαζόμενοι έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και 

αμοιβών. Συμβολίζει προϊόντα που προέρχονται από μια ήπειρο που έχει 

δρομολογήσει τον μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας της 

προς ένα περισσότερο βιώσιμο τρόπο ζωής και εργασίας. Η βιομηχανία 

βρίσκεται στην καρδιά της προσπάθειας του πράσινου και ψηφιακού 

μετασχηματισμού κι αποτελεί ανεκτίμητο σύμμαχό μας.  

 Γνωρίζουμε ότι ο μετασχηματισμός απαιτεί πρωτοφανούς ύψους 

επενδύσεις και γι’αυτό θα πρέπει να στηριχθεί με σημαντικούς δημόσιους, 

κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. 

 Η κυρία Von der Leyen έκανε επίσης εκτενείς αναφορές στην τρέχουσα 

ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της, ειδικά στη βιομηχανία εντάσεως 

ενέργειας, προαναγγέλλοντας νέες πρωτοβουλίες για τη ενίσχυση της 

ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ.  
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Με αφορμή τις «Ευρωπαϊκές Μέρες Βιομηχανίας» αλλά και ενόψει της 

έκτακτης Συνόδου κορυφής που θα γίνει 10-11 Μαρτίου στο Παρίσι, με βασικό 

θέμα το νέο ευρωπαϊκό αναπτυξιακό πρότυπο, η «Ελληνική Παραγωγή – 

Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» επισημαίνει τα εξής:  

 Στην Ευρώπη συντελείται ένας ριζικός οικονομικός μετασχηματισμός που 

φιλοδοξεί να πετύχει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής οικονομίας μέσα από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.  

 Ο εκσυγχρονισμός και η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσα από την 

ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, είναι 

στην καρδιά της προσπάθειας και για το σκοπό αυτό εκπονούνται 

προτάσεις, κινητοποιούνται πόροι, αναθεωρούνται κανονισμοί.  

 Η ελληνική μεταποίηση, όλων των κλάδων και μεγεθών, έχει τη βούληση 

αλλά και τις προϋποθέσεις να συμμετάσχει με αξιώσεις στον 

συντελούμενο μετασχηματισμό, συμβάλλοντας στη δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το έχει άλλωστε 

αποδείξει με τη μεγάλη συμβολή της στην ανάκαμψη της οικονομίας και 

των εξαγωγών, τόσο την περίοδο της δεκαετούς κρίσης όσο και 

πρόσφατα, με την κρίση της πανδημίας. Σήμερα, αγωνίζεται να 

ανταπεξέλθει στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, κυρίως λόγω 

της εκτίναξης του κόστους ενέργειας σε συνδυασμό με χρόνιες υστερήσεις 

και στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά ενέργειας.  

 Οι ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, κυρίως δε οι εξωστρεφείς κάνουν 

σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης και του 

πράσινου μετασχηματισμού, γνωρίζοντας ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί 

όρο για την επιβίωσή τους.  

 Ωστόσο η δική τους προσπάθεια από μόνη της δεν αρκεί. Για τον 

οικονομικό/βιομηχανικό μετασχηματισμό απαιτούνται γενναίες ρυθμιστικές 

αποφάσεις και βεβαίως εμπροσθοβαρείς επενδύσεις πολύ μεγάλης 

κλίμακας. Γι’ αυτό και τονίζεται διαρκώς, σε επίπεδο ΕΕ, ότι είναι 

απαραίτητο να συμμετέχει στην προσπάθεια αυτή και ο δημόσιος τομέας-

με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.  

Με αφορμή τις «Ευρωπαϊκές Μέρες Βιομηχανίας» αλλά και ενόψει του 

έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, υπενθυμίζουμε την 

επικαιρότητα των βασικών συστάσεων του δεκαετούς ελληνικού 

αναπτυξιακού σχεδίου που εκπόνησε η Επιτροπή Πισσαρίδη.  

Διατηρήσιμη ανάπτυξη και υψηλή ποιότητα ζωής μπορούν να επιτευχθούν 

μόνο με σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και της παραγωγικότητας 

της οικονομίας, προϋποθέσεις που μόνο η μεταποίηση μπορεί να 

διασφαλίσει. 
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Το διακύβευμα δεν αφορά μόνο τη συμμετοχή μας στο συντελούμενο 

ευρωπαϊκό οικονομικό μετασχηματισμό. Η μετάβαση σε ένα αναπτυξιακό 

υπόδειγμα πιο παραγωγικό, καινοτόμο και εξωστρεφές είναι κυρίως εθνικό 

διακύβευμα, για να διασφαλίσουμε μια ανάπτυξη ισχυρή αλλά και ανθεκτική, 

με σταθερές και ποιοτικές δουλειές και προοπτική για την οικονομία και την 

κοινωνία. 

______________________________________________________________ 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Μαρία Λαζαρίμου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας 

τηλ: 210 6108959 

κιν: 6974401388 

mlazarimou@hellenicproduction.org  
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