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Αγαπητές κυρίες και κύριοι,  

 

Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας εκδήλωση.  

 

Ευχαριστούμε τον Υπουργό Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και το επιτελείο του για την 

πρωτοβουλία της διοργάνωσης της εκδήλωσης 

παρουσίασης του Φόρουμ Βιομηχανίας στην 

Περιφέρειά μας.  

 

Ευχαριστούμε την Περιφέρεια για την πρόθυμη 

αρωγή όπως πάντα. Κύριε Περιφερειάρχα ξέρουμε 

ότι σας έχουμε πάντα κοντά μας και οι απόψεις μας 

για την ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη μέσα από τις 

επιχειρήσεις, είναι κοινές.  

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής 

Ελλάδας, εδώ και 50 χρόνια, επιδιώκει, 

αναλαμβάνει, ενισχύει και υποστηρίζει, κάθε 

πρωτοβουλία και δράση που αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη των μεταποιητικών – βιομηχανικών 

επιχειρήσεων αλλά και γενικά της 

επιχειρηματικότητας.  
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Αυτός ήταν και ο λόγος που ανταποκριθήκαμε στην 

πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης να συμμετάσχουμε σε όλες τις 

συνεδριάσεις των Ομάδων Εργασίας του Φόρουμ 

για τη Βιομηχανία, που κατέγραψαν τα εμπόδια και 

τα προβλήματα που διαχρονικά αποτελούν 

τροχοπέδη για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας.  

 

Συνεργαστήκαμε και καταθέσαμε τις προτάσεις μας 

για τις ομάδες εργασίας των δυναμικών κλάδων της 

Βιομηχανίας, της βιομηχανίας και καινοτομίας, της 

στήριξης των ΜΜΕ, της εξοικονόμησης ενέργειας, 

των χρηματοδοτικών εργαλείων και του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

 

Ήταν ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με όλους τους 

φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς που εμπλέκονται 

στη λήψη αποφάσεων αλλά και στην εκτέλεση των 

επενδυτικών σχεδίων όπως π.χ. Υπουργεία, Γενικές 

Γραμματείες, Τράπεζες, Κλαδικούς Συνδέσμους, το 

ΙΝΕ – ΓΣΕΕ, και φορείς όπως το Εθνικό Σύστημα 

Υποδομών Ποιότητας και ο Οργανισμός 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 
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Υπάρχει λοιπόν μια ενδελεχής καταγραφή, 

συμπεράσματα και προτάσεις, που ήταν έτοιμα το 

Μάρτιο του 2016.  

 

Τον Απρίλιο του 2016 έγινε η εισήγηση στο 

Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής 

(ΚΥΣΟΙΠ), ώστε να ενταχθούν στην στρατηγική 

κατεύθυνση της χώρας.  

 

Παρακολουθούμε πολύ στενά και συνεχώς τα 

τεκταινόμενα και έχουμε να πούμε ότι, παρόλες τις 

αγαθές προθέσεις, και την εξαιρετική δουλειά που 

έχει γίνει, υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις, 

κύριε Υπουργέ, που υποσκάπτουν τη βιωσιμότητα 

και το μέλλον των βιομηχανικών επιχειρήσεων.  

 

Μετά από 2 χρόνια χωρίς αναπτυξιακό νόμο και 

πάρα πολλά προβλήματα στο κλείσιμο των 

προηγούμενων αναπτυξιακών, που έχουν αφήσει 

επενδύσεις στον αέρα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 

στο σημείο όπου: 
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- Μόλις πριν δύο ημέρες έληξε η προθεσμία 

υποβολής των πρώτων προτάσεων που αφορούν 

στα καθεστώτα ενισχύσεων για την Γενική 

Επιχειρηματικότητα, τις Ενισχύσεις 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού, τις Νέες 

Ανεξάρτητες ΜΜΕ, τις Επενδύσεις Μείζονος 

Μεγέθους. 

 

- Σήμερα δημοσιεύθηκαν τα νούμερα, ότι το ύψος 

των επενδυτικών σχεδίων φθάνει τα 2,21 δις, από 

821 προτάσεις.  

 

Το 65% των επενδυτικών σχεδίων και το 51,3% του 

συνολικού ύψους των επενδύσεων είναι στη 

βιομηχανία.  

 

Υπενθυμίζω ότι ο συνολικός προϋπολογισμός για τα 

συγκεκριμένα πεδία για τα οποία κατατέθηκαν οι 

προτάσεις είναι 450 εκατομμύρια ευρώ και 

περιλαμβάνει φοροαπαλλαγές και χρηματοδοτικές 

ενισχύσεις. 
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Είναι τεράστια η δίψα για επενδύσεις και για 

κεφάλαια.  

 

Βλέποντας τα νούμερα και ξέροντας ότι σίγουρα θα 

υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα στις επιλέξιμες αιτήσεις 

και πάλι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Πραγματικά 

είναι σαν να βάζεις 4 πόδια σε μισό παπούτσι. 

 

- Στο ΕΣΠΑ έχουν προκηρυχθεί μόνο 4 

προγράμματα των οποίων η αξιολόγηση 

εξελίσσεται με πολύ αργούς ρυθμούς. 

 

- Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι προκηρύξεις 

προγραμμάτων για την έρευνα και την καινοτομία 

που είναι και η αιχμή του δόρατος για την 

κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης.  

 

- Στα θέματα της χρηματοδότησης συνεχίζουμε να 

λειτουργούμε με καθεστώς capital controls, και 

αν βρούμε δανεισμό, τα επιτόκια είναι 

υπερτριπλάσια της Ευρώπης και των 

ανταγωνιστών μας.  
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Οι τράπεζες συνεχίζουν να ομφαλοσκοπούν και 

όλοι περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει η μπίλια 

με τα «κόκκινα δάνεια».  

 

Η καθυστέρηση βεβαίως της ολοκλήρωσης της 

αξιολόγησης και η αδυναμία πρόσβασης στην 

ποσοτική χαλάρωση, δημιουργεί εκρηκτικό 

κοκταίηλ στην αγορά και ανασφάλεια.  

 

- Το περίφημο πακέτο Γιουνκέρ, με τα χαμηλά 

επιτόκια, αφορά επενδύσεις άνω των 10 

εκατομμυρίων ευρώ και την ώρα που το 99,9% 

του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

είναι μικρές και μεσαίες, αποτελεί από μόνο του 

αποκλεισμό.  

 

- Το κόστος ενέργειας συνεχίζει να μας καθιστά μη 

ανταγωνιστικούς, παρόλα τα μικρά βήματα προς 

τα εμπρός αλλά και αρκετά προς τα πίσω. Γιατί 

ενώ οι ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας τείνουν 

λόγω της επιχειρούμενης απελευθέρωσης της 

αγοράς σε κάποια πτωτική τάση, οι ρυθμιστικές 

χρεώσεις και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης μας 

καθιστούν από τις ακριβότερες χώρες στον κόσμο 

σε θέματα ενέργειας.  
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Όσοι ασχολούνται με τα ενεργειακά γνωρίζουν ότι 

μέσα στους μήνες που πέρασαν, εν μέσω 

κακοκαιρίας, ο στρατηγικός σχεδιασμός της 

ενέργειας της χώρας, ξήλωσε τις ραφές του και μετά 

βίας δεν είχαμε δραματικά περιστατικά όπως black 

out.  

 

- Το υψηλό μη μισθολογικό κόστος, από τα 

μεγαλύτερα των χωρών του ΟΟΣΑ, καλά κρατεί. 

Σε αυτό έρχεται να προστεθεί τώρα το τεράστιο 

θέμα της υπερβολικής φορολόγησης των 

ελευθέρων επαγγελματιών και των 

αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είναι 

προμηθευτές υπηρεσιών για τη βιομηχανία και τις 

επιχειρήσεις. 

 

-  Ζούμε πρωτόγνωρα περιστατικά μαζικής 

κατάθεσης αιτήσεων διακοπής δελτίων παροχής 

υπηρεσιών, που οδηγεί το σύστημα σε αδιέξοδο.  
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- Σε παρόμοιο αδιέξοδο οδηγούνται και οι ίδιοι οι 

επιχειρηματίες από το βάρος των φορολογικών 

και των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, από 

την μία ημέρα στην άλλη. Ξαναθυμίζω το μέγεθος 

της μερίδας του λέοντος των επιχειρήσεων που 

είναι μικρές ή μεσαίες.  

 

- Η υπερφορολόγηση του κόστους παραγωγής και 

μετά και των εσόδων των επιχειρήσεων, έχει 

δημιουργήσει μια χιονοστιβάδα η οποία θα 

επηρεάσει πάρα πολύ άσχημα την 

επιχειρηματικότητα από το 2017. 

 

- Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στη φετινή 

έκθεση για την Ανάπτυξη χωρίς Αποκλεισμούς, 

«The Inclusive Growth and Development Report 

2017», του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, 

στην οποία η Ελλάδα καταλαμβάνει την 29η θέση 

μεταξύ των 30 ανεπτυγμένων οικονομιών, τάση 

μάλιστα που παρατηρείται όχι μόνο φέτος, αλλά 

συνολικά τα τελευταία πέντε χρόνια.  
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Σύμφωνα με την έκθεση, η αξιολόγηση της 

Ελλάδος ως προς ανταποδοτικότητα των φόρων 

κυμαίνεται στο μέσο της βαθμολογίας, 

λαμβάνοντας τιμή 3,58 με άριστα το 7.  

 

Στην έκθεση διαπιστώνεται ότι η επίπτωση της 

υψηλής φορολογίας λειτουργεί ως αντικίνητρο 

στην εργασία, όπου η Ελλάδα βαθμολογείται με 

2,7 στα 7 καθώς και στις επενδύσεις με 

βαθμολογία 2,11 στα 7. 
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Θα ήθελα να προχωρήσω σε κάποια ποσοτικά και 

ποιοτικά στοιχεία για την παρουσία του 

δευτερογενή τομέα στην Θεσσαλία, ο οποίος 

αποτελεί για την Περιφέρεια πολύ σημαντική 

δραστηριότητα.  

 

Από τους διψήφιους κλάδους της μεταποίησης, 

αξίζει να σημειωθεί ότι η Θεσσαλία παρουσιάζει 

υψηλή εξειδίκευση, όπως βλέπετε στον πίνακα 2.  

 
 Κλάδος 20: Παρασκευάσματα  Λαχανικών, Καρπών και Φρούτων ή 

άλλων μερών φυτών (μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά, χυμοί, 

μαρμελάδες, κομπόστες)  

 Κλάδος 04:   Γάλα και Προϊόντα Γαλακτοκομίας   

 Κλάδος 72: Χυτοσίδηρος, σίδηρος, χάλυβας (Ελάσματα, σύρματα, 

ράβδοι, σιδηροκράματα, πλατέα προϊόντα έλασης) 

 Κλάδοι 52:  Βαμβάκι 

 Κλάδος 76: Αργίλιο (αλουμίνιο) και Τεχνουργήματα από αργίλιο 

(Ράβδοι, φύλλα και ταινίες, σύρματα) 

 Κλάδοι 44 και  94: Ξυλεία, κατεργασία Ξύλου και  Έπιπλα 

 Κλάδος 40  : Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ 

(ιμάντες, ράβδοι, πλάκες, φύλλα, σωλήνες) 

 Κλάδος 25 : Αλάτι, θείο, γαίες, Τσιμέντο 

 Κλάδοι 73 : Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο, χάλυβα 

(Σωλήνες, κατασκευές, δεξαμενές, βαρέλια) 

 Κλάδοι 15  : Λίπη και Λάδια 
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Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στατιστικών 

δεδομένων, η συμβολή του δευτερογενή τομέα 

χωρίς τις κατασκευές, στη συνολική Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη Αξία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

για το χρονικό διάστημα 2000-2014, κυμαίνεται 

κατά μέσο όρο σε ποσοστό 15,04%. 

 

Το 2006 παρουσιάζεται το μέγιστο ποσοστό 

συμμετοχής της ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα, πλην 

κατασκευών, στην ΑΠΑ της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, το οποίο ανέρχεται σε 16,23%. Κατά τη 

διάρκεια των ετών της κρίσης, η ελάχιστη συμβολή 

με ποσοστό 14,04%, παρατηρείται το έτος 2010. Τα 

επόμενα έτη απεικονίζεται μια μικρή, σταδιακή 

αύξηση. 

 

Σε επίπεδο χώρας, η ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα, 

πλην κατασκευών, το χρονικό διάστημα 2008-2010 

καταγράφει πτωτικές τάσεις, ενώ από το 2011 και 

μετά εμφανίζονται τάσεις περιορισμένης 

ανάκαμψης μέχρι και το 2013 και στη συνέχεια 

σταθεροποίηση με τάσεις πτωτικές.  
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Με βάση στοιχεία που προκύπτουν από την 

ανάλυση του 4ου πίνακα, για το χρονικό διάστημα 

2000-2014, αποδεικνύεται ότι στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας, η βιομηχανία συμβάλει σε 

υψηλότερα ποσοστά στο σχηματισμό της 

Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του 

Δευτερογενούς τομέα, απ’ ότι σε επίπεδο χώρας. 

 

 

Σε ενδοπεριφερειακό τώρα επίπεδο, η συμμετοχή 

του κάθε νομού στην ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα 

παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. 

 

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο νομός Λάρισας 

συμμετέχει σε ποσοστό 40% - 45%, ο νομός 

Μαγνησίας σε ποσοστό 30-35% και ακολουθούν ο 

νομός Τρικάλων με ποσοστό 13,5 -19% και ο νομός 

Καρδίτσας με ποσοστό 8%-11%.   
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Στον πίνακα 6, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής, η συμμετοχή της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος της χώρας, την περίοδο 2000-

2014, ήταν κατά μέσο όρο 5,1% ετησίως.  

 

Σύμφωνα με αυτή την επίδοση, τα δύο πρώτα 

χρόνια, η Περιφέρεια καταλαμβάνει την 4η θέση 

στην κατάταξη των Περιφερειών, και στη συνέχεια 

την 3η θέση.  

 

 

Σε επίπεδο νομών, ο νομός Λάρισας παράγει το 

42,78% του προϊόντος, ακολουθεί ο νομός 

Μαγνησίας με 29,43%, ο νομός Τρικάλων με την 

παραγωγή του 15,71% του προϊόντος και στην 

τελευταία θέση συμμετέχει με μικρότερο ποσοστό ο 

νομός Καρδίτσας με 12,09%. 
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Όσο για τις εξαγωγές της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

από το έτος 2005 μέχρι και το έτος 2015, αυτές 

παρουσιάζουν συνεχώς αύξηση, μεταξύ των 

διαδοχικών ετών, εκτός από τα έτη 2007 και 2014, 

όπου παρουσιάζεται ελαφριά κάμψη. 

 

Οι εξαγωγές της Περιφέρειας σε συνδυασμό με τις 

πολύ αυξημένες εισαγωγές της μέχρι και το έτος 

2008, έχουν ως αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο 

της Θεσσαλίας να εμφανίζει έλλειμα μέχρι και το 

έτος αυτό, χρονιά κατά την οποία οι εισαγωγές της 

Περιφέρειας υπερβαίνουν τις εξαγωγές κατά 

400.000€. 

 

Από το έτος 2009 και μετά οι αυξημένες εξαγωγές, 

σε ποσοστά 5% μέχρι 12% μεταξύ διαδοχικών ετών, 

σε συνδυασμό με την μεγάλη μείωση των 

εισαγωγών, έχει ως αποτέλεσμα το εμπορικό 

ισοζύγιο να είναι θετικό και μάλιστα να κυμαίνεται 

γύρω στις 450 με 500 χιλιάδες €. 
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Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει σε ποσοστό 

4,3% στις εθνικές εξαγωγές, για το έτος 2015. Το 

έτος αυτό η αύξηση της αξίας των εξαγωγών σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος ανήλθε σε 13% και 

η αύξηση του εμπορικού της ισοζυγίου σε 20%. 

 

Αξίζει να επισημανθεί ότι τα τρόφιμα 

αναδεικνύονται ως «κλάδος-πρωταθλητής» για τις 

εξαγωγές της Περιφέρειας το έτος 2015 

καταλαμβάνοντας 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 έτος 2015 ο 

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

υψηλότερους μεταξύ των Περιφερειών της χώρας. 
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Συγκρίνοντας τη συμβολή των νομών της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας στις συνολικές εξαγωγές, 

για τα έτη 2008-2013, ο νομός Λαρίσης συμμετέχει 

σε ποσοστό 45,77%, ο νομός Μαγνησίας σε 

ποσοστό 42,89%, ο νομός Τρικάλων σε ποσοστό 

9,59% και ο νομός Καρδίτσας σε ποσοστό 1,75%. 
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Ο ρυθμός μείωσης της απασχόλησης, ιδιαίτερα τα 

χρόνια της κρίσης, υπήρξε εμφανής και στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, με αποτέλεσμα η ανεργία 

να αυξάνεται.  

 

Το έτος 2015 η ανεργία στη Θεσσαλία υπερβαίνει 

τον μέσο όρο της ανεργίας στην χώρα.  

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι μεταξύ των τεσσάρων 

νομών της Περιφέρειας, ο νομός Μαγνησίας 

παρουσιάζει πολύ υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, 

αγγίζοντας το 2015 το 33,4%, μεταξύ των 

υψηλότερων ποσοστών της χώρας και ακολουθούν 

ο νομός Καρδίτσας με 26,8%, ο νομός Λάρισας με 

23,3% και ο νομός Τρικάλων με 22,1%. 
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Ο Δείκτης Τοπικής Εξειδίκευσης αποτυπώνει το 

μερίδιο της απασχόλησης σε ένα τομέα μιας 

Περιφέρειας, σε σχέση με το μερίδιο της 

απασχόλησης στον ίδιο τομέα σε εθνικό επίπεδο.  

 

Εφόσον η τιμή του σε περιφερειακό επίπεδο είναι 

υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο, τότε η 

Περιφέρεια είναι σχετικά ειδικευμένη στην 

παραγωγή του προϊόντος. 

 

Ο Δείκτης Τοπικής Εξειδίκευσης για τον 

δευτερογενή τομέα, πλην κατασκευών, σε επίπεδο 

Θεσσαλίας από το 2006 και μετά λαμβάνει τιμές 

κοντά στην μονάδα. 

 

Μέσα στην κρίση η βιομηχανία στη Θεσσαλία 

διατηρεί θέσεις απασχόλησης σε ποσοστό σχεδόν 

αντίστοιχο με το ποσοστό απασχόλησης σε επίπεδο 

χώρας. 
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Βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της 

ανταγωνιστικότητας θεωρείται η δυνατότητα 

ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.  

 

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου 

Τεκμηρίωσης την περίοδο 2010-2012, η Ελλάδα 

βρισκόταν στην 11η θέση μεταξύ των 28 χωρών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το 52,3% του 

συνόλου των επιχειρήσεών της να ερευνούν ή και 

να καινοτομούν σε έναν ή περισσότερους τομείς.  

 

Σε εθνικό επίπεδο, για το έτος 2013, η Περιφέρεια 

Θεσσαλίας βρίσκεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των 

Περιφερειών της χώρας, με ποσοστό 49,5% των 

επιχειρήσεων της να χαρακτηρίζονται ως 

καινοτόμες, είτε αυτό αφορά σε καινοτομία 

προϊόντος ή και υπηρεσιών, είτε στην εισαγωγή 

καινοτόμων διαδικασιών, ή οργανωσιακών 

καινοτομιών ή ακόμη και σε εισαγωγή καινοτομίας 

στο επίπεδο του μάρκετινγκ.  
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Για την περιφέρεια Θεσσαλίας, το 2013, οι 

συνολικές δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη 

ανήλθαν στα 50,27 εκατομμύρια €. 

 

Και βέβαια, η παραγωγή γνώσης και η συμμετοχή 

στην καινοτομία, δεν αφορά μόνο στις επιχειρήσεις.  

 

Αναφέρεται επίσης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε 

οργανισμούς έρευνας και τεχνολογίας ή ακόμη και 

σε φορείς που παράγουν γνώση και αναπτύσσουν 

συνεργασίες για την εξέλιξη της γνώσης και την 

παραγωγική της εφαρμογή.  
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Η βελτίωση της παραγωγικότητας και των 

οικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που 

αναπτύσσονται στην περιοχή, εξαρτάται από το 

μέγεθος των επενδύσεων.  

 

Ο λόγος των Ακαθάριστων Επενδύσεων Παγίου 

Κεφαλαίου ως προς την Ακαθάριστη Προστιθέμενη 

Αξία απεικονίζει τη σχέση μεταξύ παραγωγής και 

επενδύσεων.  

 

Έτσι για το χρονικό διάστημα 2000-2014, στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, κατευθύνθηκε προς τον 

δευτερογενή τομέα, πλην κατασκευών το 7,16% 

των συνολικών επενδύσεων και παρήχθη το 15,04% 

της ΑΠΑ της Περιφέρειας, που δείχνει τον 

πολλαπλασιαστή που έχει η παραγωγή στην 

οικονομία.  
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Σε επίπεδο χώρας, στο δευτερογενή τομέα πλην 

κατασκευών κατευθύνθηκε το 8,51% των 

επενδύσεων και παρήχθη το 13,12% της 

Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας. 

 

Παρατηρούμε ότι ενώ μικρό ποσοστό των 

επενδύσεων κατευθύνεται στο δευτερογενή 

τομέα, πλην κατασκευών της Θεσσαλίας, το 

παραγόμενο προϊόν δηλαδή η ΑΠΑ είναι 

υψηλότερη αναλογικά απ’ ότι σε επίπεδο χώρας.  
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Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας, μέχρι τον Σεπτέμβριο 2012 στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε θεσμοθετηθεί η 

λειτουργία οργανωμένων χώρων εγκατάστασης και 

λειτουργίας επιχειρήσεων, όπως:  

 

 Η Α΄ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου 

 Η Β΄ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου  

 Το Βιοτεχνικό Πάρκο Βόλου (ΒΙΟΠΑ)  

 Η Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας 

 Η Βιομηχανική Περιοχή Καρδίτσας 

 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι οι 

περιοχές αυτές παρουσιάζουν έντονα σημάδια 

εγκατάλειψης.  

 

Πηγαίνοντας κανείς σε επιχειρήσεις στις ΒΙΠΕ 

Θεσσαλίας, και όχι μόνον, θα διαπίστωνε ιδίοις 

όμμασι το υψηλότατο επίπεδο των επιχειρήσεών 

μας στη δημιουργία και στην καινοτομία.  

 

Θα διαπίστωνε, ωστόσο και τα τεράστια θέματα 

έλλειψης υποδομών. 
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Η Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου, με πρότυπο τρόπο προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματά της και αξίζει κάθε 

διευκόλυνση και βοήθεια γιατί θα είναι και ένας 

οδηγός για επόμενες προσπάθειες σε άλλες περιοχές 

του τόπου μας, που θα επιλέξουν την 

αυτοδιαχείριση.  

 

Πάγιο αίτημά μας, κύριε Υπουργέ, είναι η 

προκήρυξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων, τα 

οποία θα δώσουν τη δυνατότητα βελτίωσης και 

αναβάθμισης των υποδομών των Βιομηχανικών 

Περιοχών, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εικόνα 

τους ως σύγχρονων και οργανωμένων χώρων 

άσκησης βιομηχανικής δραστηριότητας και να 

γίνουν ελκυστική επιλογή για την προσέλκυση της 

εγκατάστασης και νέων επιχειρήσεων. 
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Αγαπητές κυρίες και κύριοι 

 

Πολύ συνοπτικά επιχείρησα να αποτυπώσω την 

εικόνα που παρουσιάζει ο βιομηχανικός – 

μεταποιητικός κλάδος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

 

Η οικονομία της Περιφέρειας, έχει τις προϋποθέσεις 

για να ακολουθήσει μια διαδρομή βιώσιμης 

ανάπτυξης και μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. 

 

Για την επιχειρηματική κοινότητα, η αποκατάσταση 

της ομαλότητας στην οικονομική ζωή και η 

αναστροφή των αρνητικών ρυθμών ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας αποτελεί πρωταρχική 

συνθήκη αλλά και πρόκληση.  

 

Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν καλές προθέσεις, 

ωστόσο η πραγματικότητα δείχνει ότι υπάρχουν 

σημαντικές καθυστερήσεις, που στην ουσία δεν 

βοηθούν τον αγώνα μας.  
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Περιμένουμε με την ψυχή στο στόμα να δούμε τι θα 

γίνει με τη δεύτερη αξιολόγηση, η οποία λόγω των 

εκλογικών αναμετρήσεων σε βασικές χώρες της 

Ενωμένης Ευρώπης έχει εξαιρετικά στενά 

περιθώρια.  

 

Οι τελευταίες εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο 

δημιουργούν εξαιρετικά θολό τοπίο και αίσθημα 

αναμονής μεγάλων αλλαγών.  

 

Η αβεβαιότητα και πολλές φορές η ανασφάλεια 

είναι συνοδοιπόρος στην καθημερινότητά μας.  

 

Όλα αυτά έχουν επιδεινώσει την οικονομία και το 

κλίμα για τις επενδύσεις.  

 

Ενώ τώρα θα έπρεπε να εκτοξευόμαστε προς τα 

μπρος με μεγάλες ταχύτητες, δυστυχώς 

βραδυπορούμε.  

 

Παρόλα αυτά υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν και 

μπορούν να παράγουν σε αυτόν τον τόπο.  

 

Οι βιομηχανικές μας επιχειρήσεις είναι εδώ. 
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Κοιτάξτε γύρω σας. Υπάρχουν εξαιρετικά δείγματα 

επιχειρήσεων που επιβίωσαν, που τόλμησαν, που 

έχουν τη δύναμη και το όραμα της δημιουργίας.  

 

Υπάρχουν πρωταθλητές, υπάρχουν αγωνιστές που 

αξίζουν το σεβασμό και το θαυμασμό μας.  

 

Στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & 

Κεντρικής Ελλάδος, εκτιμούμε ότι υπάρχουν 

τεράστιες δυνατότητες για την ανάληψη 

επενδυτικών πρωτοβουλιών στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας, για την αξιοποίηση του παραγωγικού 

δυναμικού της περιοχής, την ανάπτυξη 

συνεργασιών και τη δημιουργία οικονομιών 

κλίμακας. 

 

 

Έχουμε την εμπειρία, το στελεχιακό δυναμικό και 

τα εργαλεία, όπως το Enterprise Europe Network-

Hellas και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχείρισης 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΑΕΔΕΠ) για να 

συνεχίσουμε τον ιστορικό μας ρόλο στη ζωή της 

παραγωγικής επιχειρηματικότητας στην περιφέρειά 

μας.  
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Επιδιώκουμε αδιάκοπα τη συνεργασία του 

Συνδέσμου με τους βασικούς φορείς της περιοχής, 

όπως η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, την ΕΒΕΤΑΜ, και 

τα Θεσσαλικά Επιμελητήρια και βεβαίως με την 

Κεντρική Διοίκηση και ειδικά το Υπουργείο σας 

κύριε Υπουργέ.  

 

Είμαστε στη διάθεσή σας, αρωγοί σε οποιοδήποτε 

σχεδιασμό ή ενέργεια ή πρωτοβουλία που έχει να 

κάνει με θετικά βήματα στην καθημερινότητα, τη 

βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεών 

μας.  

 

Σας ευχαριστώ πολύ  

 


