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Η συμβολή του δευτερογενή τομέα στην οικονομία της 

 Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 

Βόλος  

18 Ιουνίου 2017 

 

 

Αναστάσιος Λάππας 

Έφορος Διοίκησης 



 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1) 

 

Αγαπητές κυρίες και κύριοι  

 

Εκ μέρους της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών 

Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, σας ευχαριστούμε για την 

πρόσκληση.  

 

Παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προσπάθειες 

που αναλαμβάνονται για να συζητηθούν ανοιχτά με τις 

τοπικές κοινωνίες θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας, 

ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας, παραγωγής, βιομηχανίας 

και ανταγωνιστικότητας. 

 

Για αυτό το λόγο είμαστε σήμερα εδώ.  

 

Γιατί επιδιώκουμε, ενισχύουμε και υποστηρίζουμε κάθε 

πρωτοβουλία και δράση που θα μπορέσει να συμβάλλει στην 

αποκατάσταση αυτής της αρνητικής και μίζερης εικόνας που 

υπάρχει στο ερώτημα  

 

«… τι επιχειρήσεις έχουμε στη Θεσσαλία;;;;»  

 

και συμπληρώνεται με το απόφθεγμα «… αφού στην Ελλάδα 

δεν παράγεται τίποτα!!!!»  

 

 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 2) 

 

Και όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι ένα στερεότυπο, είναι 

μια ιδεοληψία που δεν εκφράζει την πραγματικότητα και μας 

υποτιμά όλους. Επιχειρήσεις, Εργαζόμενους, ολόκληρη την 

Κοινωνία.  

 

Το οικονομικό αποτύπωμα της Παραγωγής και της 

Μεταποίησης υπάρχει στη Θεσσαλία και είναι δυνατό, έχει 

παράδοση και μπορεί να γίνει ακόμα δυνατότερο και 

μεγαλύτερο. 

 



 

Η περιοχή μας έχει υψηλή εξειδίκευση σε συγκεκριμένους 

κλάδους βιομηχανικής παραγωγής. 

 

Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι εδώ στη Θεσσαλία, έχουμε 

σημαντικές, γνωστές, λιγότερο γνωστές μικρές, μεσαίες και 

λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. 

 

 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 3) 

 

Εδώ στη Θεσσαλία 

 

▪ Μεταποιούμε φρούτα και λαχανικά και παράγουμε χυμούς, 

μαρμελάδες, κομπόστες. 

▪ Επεξεργαζόμαστε γάλα και παράγουμε γαλακτοκομικά 

προϊόντα 

▪ Διαμορφώνουμε τον χυτοσίδηρο τον σίδηρο και τον 

χάλυβα και παράγουμε ελάσματα, σύρματα, ράβδους, 

σιδηροκράματα, πλατέα προϊόντα έλασης 

▪ Εκκοκκίζουμε και Μεταποιούμε το βαμβάκι 

▪ Δίνουμε μορφή στο αλουμίνιο και φτιάχνουμε Ράβδους, 

φύλλα και ταινίες 

▪ Κατεργαζόμαστε την Ξυλεία, τελειοποιούμε το ξύλο και 

δημιουργούμε Έπιπλα 

▪ Παράγουμε ιμάντες, πλάκες, φύλλα και σωλήνες 

▪ Επεξεργαζόμαστε το Αλάτι, το θείο, τις γαίες και τις πέτρες, 

τον γύψο και τον ασβέστη. 

▪ Βγάζουμε Τσιμέντο 

▪ Κατασκευάζουμε μηχανές και συσκευές και 

ενσωματώνουμε σε αυτές υψηλή τεχνολογία 

▪ Τυποποιούμε τα λάδια και τα ζωικά και φυτικά λίπη 

▪ Τυποποιούμε την πρωτογενή μας παραγωγή. 

 

Και όχι μόνο αυτά: 

 

▪ Φτιάχνουμε ορούς και φάρμακα για τα νοσοκομεία 

▪ Παράγουμε χημικά προϊόντα οικιακής και ευρείας 

κατανάλωσης 

▪ Παράγουμε κρασιά και τσίπουρα πανελλήνιας και διεθνούς 

φήμης  



 

▪ Γευόμαστε αναψυκτικά, γνωστά σε όλη την Ελλάδα και όχι 

μόνο 

▪ Ενσωματώνουμε τεχνολογία αιχμής στον τομέα της 

Πρωτογενούς Παραγωγής 

▪ Εφαρμόζουμε τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της Άμυνας 

και της Ασφάλειας 

 

 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 4) 

 

Στο χρονικό διάστημα 2000-2014, ο Δευτερογενής Τομέας 

(χωρίς τις κατασκευές) συνέβαλε στη συνολική Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη Αξία της Περιφέρειάς μας, κατά μέσο όρο σε 

ποσοστό 15,04%. 

 

 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 5) 

 

Η Βιομηχανική Παραγωγή, στην Περιφέρειά μας, συμβάλει 

(στο ίδιο χρονικό διάστημα) σε υψηλότερα ποσοστά στη 

διαμόρφωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του 

Δευτερογενή Τομέα, από ότι σε επίπεδο χώρας.  

 

 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 6) 

 

Οι εξαγωγές μας, το 2015, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, 

συμμετέχουν σε ποσοστό 4,3% στις εθνικές εξαγωγές.  

 

Το 2015 η αύξηση της αξίας των εξαγωγών σε σχέση με το 

2014 ανήλθε σε 13% και η αύξηση του εμπορικού της 

ισοζυγίου σε 20%. 

 

Ο κλάδος των τροφίμων αναδεικνύεται εδώ ως «κλάδος-

πρωταθλητής» για τις εξαγωγές της Περιφέρειας το έτος 2015 

καθώς αφορά το 50% των εξαγωγών της.  

 

Ακολουθεί ο κλάδος των μετάλλων με ποσοστό 18%, ο 

κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης με ποσοστό 

14%, τα χημικά και τα πλαστικά με ποσοστό 6% κλπ.  



 

 

Είναι αξιοσημείωτο, ότι ο δείκτης επικάλυψης, δηλαδή ο λόγος 

των εξαγωγών προς τις εισαγωγές, κυμαίνεται από το 2010 

και μετά σε ποσοστό 140% μέχρι και 207% το έτος 2013.  

 

Το 2015, αυτός ο δείκτης φτάνει το 186,2% και είναι από τους 

υψηλότερους μεταξύ των Περιφερειών της χώρας. 

 

 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 7) 

 

Ακόμη και μέσα στη δύσκολη αυτή περίοδο από το 2009 μέχρι 

σήμερα, που τα πλήγματα για τις επιχειρήσεις ήταν μεγάλα και 

οι κλυδωνισμοί αλυσιδωτοί, οι Μεταποιητικές Επιχειρήσεις 

συγκρατούν τις απώλειες και δίνουν δουλειά στο 10,15% του 

εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας (στοιχεία 2014), δηλαδή 

ποσοστό σχεδόν αντίστοιχο με το ποσοστό απασχόλησης σε 

επίπεδο χώρας.  

 

Η εποχή της κατανάλωσης και των δανεικών έχει κλείσει 

οριστικά τον καταστροφικό της κύκλο συμπαρασύροντας 

επενδυτικά αγαθά, κεφαλαιακούς πόρους και το χειρότερο 

θέσεις εργασίας. 

 

Στον οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό μας περίγυρο, 

αντιμετωπίσαμε όλοι σοβαρά περιστατικά και μη 

αναστρέψιμες απώλειες. Κανείς δεν είναι περήφανος για αυτό.  

 

Ωστόσο, έχουμε όλοι αντιληφθεί πως είναι επιβεβλημένο 

πλέον να συνεργαστούμε ως Κοινωνία για να 

διαμορφώσουμε ένα Πλαίσιο Στήριξης της 

Επιχειρηματικότητας και της Παραγωγής για την Προσέλκυση 

Επενδύσεων στη Θεσσαλική Περιφέρεια. 

 

 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 8) 

 

Ωστόσο, η προσέλκυση επενδύσεων προσκρούει σε μια 

σειρά προϋποθέσεων που δεν ικανοποιούνται σε αυτή τη 

συγκεκριμένη στιγμή όπως: 



 

▪ Η ένταξη των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο 

Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας 

▪ Η ενθάρρυνση της επιστροφής των ιδιωτικών κεφαλαίων 

και καταθέσεων στις τράπεζες  

▪ Η διευκόλυνση των επιχειρήσεων πρόσβασης στη 

χρηματοδότηση 

▪ Η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων 

▪ Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις 

προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας 

 

 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 9) 

 

Πώς να προσελκυστούν επενδύσεις όταν ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 

 

▪ Λείπει ένα σύγχρονο ευνοϊκό και σταθερό φορολογικό 

σύστημα 

▪ Το μη μισθολογικό κόστος είναι υψηλότατο και συγχρόνως 

μη ανταποδοτικό 

▪ Το κόστος ενέργειας είναι υψηλότατο, μη ανταγωνιστικό σε 

σχέση με τους διεθνείς ανταγωνιστές μας. 

▪ Υπάρχει ένα προβληματικό σύστημα αδειοδότησης 

▪ Δεν υπάρχουν σαφώς προσδιορισμένες χρήσεις γης 

▪ Δεν υποστηρίζονται οι ιδιωτικοποιήσεις στη λογική της 

αξιοποίησης.  

▪ Οι υποδομές είναι ανεπαρκείς (βιομηχανικές περιοχές, 

δίκτυα, λιμάνι, σιδηρόδρομος)  

▪ Όταν η επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζεται με απάθεια ή 

το χειρότερο εχθρικά και με καχυποψία. 

 

Και προσοχή. Δεν ζητάμε προστασία. Ζητάμε ΆΡΣΗ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΩΝ. Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για να 

δουλέψουμε.  

 

Και είναι αλήθεια ότι εμείς εδώ σαν περιοχή έχουμε τομείς και 

κλάδους στους οποίους, λόγω της διάρθρωσης των ειδικών 

μας χαρακτηριστικών, ως Περιφέρειας, μπορούμε να τους 

αναδείξουμε και μπορούμε να προσελκύσουμε το επενδυτικό 

ενδιαφέρον.  



 

 

Σας τους ανέφερα συνοπτικά παραπάνω.  

 

Εξάλλου δουλέψαμε ως φορείς μαζί για τα θέματα αυτά σε 

όλα τα στάδια διαμόρφωσης της Στρατηγικής της Έξυπνης 

Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 10 -εικόνα) 

 

Στον Τομέα της Αγροδιατροφής μπορούμε να 

επικεντρωθούμε στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας, σε 

φαρμακευτικά και αρωματικά προϊόντα, στη βιολογική 

γεωργία όπως και στη βιολογική κτηνοτροφία.  

 

 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 11- εικόνα) 

 

Στη Βιομηχανία. Έχουμε εξειδίκευση στο Μέταλλο, στα Τρόφιμα 

και στα Ποτά, στο Ξύλο και στο Έπιπλο. Μπορούμε να 

αξιοποιήσουμε την Ανακύκλωση.  

 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 12 - εικόνα) 

 

Στον τομέα της Ενέργειας. Μπορούμε να εστιάσουμε στη 

Γεωθερμία, στην Αιολική και την Ηλιακή Ενέργεια, στη Βιομάζα 

και στα Βιοκαύσιμα. 

 

 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 13 -εικόνα) 

 

Στις Μεταφορές. Είμαστε στο κέντρο της Ελλάδας και πρέπει 

να το εκμεταλλευτούμε αυτό για την ανάπτυξη των υπηρεσιών 

των μεταφορών και των συνδυασμένων μεταφορών, στη 

διαχείριση των εμπορικών στόλων, και στην παροχή 

υπηρεσιών ασφαλειών και εξυπηρετήσεων. 

 

 

 

 



 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 14 -εικόνα) 

 

Στον Τουρισμό. Δεν θα είχαμε τη δυνατότητα άραγε να 

διευρύνουμε την τουριστική περίοδο στην περιοχή μας και να 

αναπτύξουμε εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες όπως 

συνεδριακό τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό, αθλητικό 

τουρισμό (γκολφ, ιστιοπλοϊκό, υδατοσφαίριση, ποδόσφαιρο, 

μπάσκετ, ορειβασία, σκι), γαστρονομικό τουρισμό, τουρισμό 

υγείας ευεξίας και αποκατάστασης. Δεν θα μπορούσαμε να 

αξιοποιήσουμε τα πολιτισμικά μας δίκτυα και τις διαδρομές, 

τους αρχαιολογικούς μας χώρους και τα μουσεία μας;  

 

 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 15 - εικόνα) 

 

Άφησα τελευταία την Έρευνα και την Καινοτομία. Έχουμε το 

πλεονέκτημα να έχουμε στην Περιφέρειά μας το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

 

Εκτίμησή μας είναι ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο 

μέγιστο βαθμό αυτά τα δύο Ιδρύματα Γνώσης και Έρευνας και 

να συνεργαστούμε μαζί τους για να προωθήσουμε την 

έρευνα και την εισαγωγή καινοτόμων στοιχείων και 

διαδικασιών στην παραγωγή. 

 

Έχουμε επίσης καταξιωμένα Ιδρύματα όπως το ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ 

και την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. 

 

Είναι σημαντικό να δουλέψουμε μαζί τους και για τις 

καινούργιες προκλήσεις της Ψηφιακής Οικονομίας και της 

Κυκλικής Οικονομίας.  

 

 

(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 16) 

 

Ο Σύνδεσμός μας είχε συμπεριλάβει αυτές του τις σκέψεις ήδη 

από το 2013, όταν εκπόνησε και παρουσίασε 2 Αναπτυξιακές 

Μελέτες τόσο για τη Θεσσαλία όσο και για τη Στερεά Ελλάδα, 

δηλαδή τις δύο περιοχές που εκπροσωπούμε συνδικαλιστικά.   

 



 

Και τις 2 αυτές μελέτες μπορείτε να τις δείτε. Είναι ακόμη 

αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας και βρίσκονται όσο ποτέ 

άλλοτε στην επικαιρότητα. Αν τις διαβάσετε διεξοδικά, πιστεύω 

ότι θα συμφωνήσετε μαζί μας. 

 

Σας ευχαριστώ 

 


