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«ΙΣΧΥΡΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» 
 

Μία από τις δομικές αιτίες της κρίσης είναι και η μεγάλη αποβιομηχάνιση που 

υπέστη η χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες.  

 

Ολόκληροι κλάδοι της βιομηχανικής παραγωγής και όχι μόνο, είτε έκλεισαν 

εξολοκλήρου, είτε συρρικνώθηκαν δραματικά, είτε μετέφεραν τις δραστηριότητες 

τους στο εξωτερικό.  

 

Για τη Μαγνησία ειδικά το σύνολο της ΑΠΑ μεταξύ 2008 και 2014, εμφανίζει 

πτώση, από 3.289 εκατομμύρια ευρώ στα 2.230 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 

νούμερα δείχνουν το βάθος της κρίσης που χτύπησε το νομό και προέρχεται 

από όλους τους τομείς της οικονομίας.  

 

Η βιομηχανία μειωνόταν στο παρελθόν διαρκώς υπέρ του τριτογενούς τομέα, σε 

πολλές δυτικές χώρες.  

 

Στην Ελλάδα όμως η μείωση αυτή ήταν δυσανάλογα μεγάλη και οφειλόταν, κατά 

ένα μεγάλο μέρος, σε απουσία εξειδικευμένης βιομηχανικής πολιτικής.  

 

Η συνεισφορά της μεταποίησης στο ΑΕΠ της χώρας βρίσκεται μόλις στο 8,5%, 

τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος έχει αγγίξει το 17,1% στην ΕΕ271  το έτος 

20162 (16,1% στην ΕΕ28).  

 

 

                                                           
1 ΕΕ27 Αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τη Μεγάλη Βρετανία 
2 Τα στοιχεία για το 2016 είναι προσωρινά 
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Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να εξαρτάται όλο και 

περισσότερο από τις εισαγωγές, εμφανίζοντας αυξανόμενα ελλείμματα στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και επιβαρύνοντας σημαντικά το εξωτερικό 

χρέος.  

 

Η αναγνώριση της βαρύτητας της μεταποίησης, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το 2014, οδήγησε στη στρατηγική για την αναγέννηση της βιομηχανίας 

για μια βιώσιμη Ευρώπη.  

 

Προηγμένη οικονομία και φθίνουσα βιομηχανία δεν μπορούν να συνυπάρξουν. 

Ο ρόλος των υπηρεσιών, όσο σημαντικός κι αν είναι, δεν μπορεί να 

υποκαταστήσει το ρόλο της μεταποίησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως 

στόχο η συμμετοχή της ευρωπαϊκής μεταποίησης να φθάσει το 20% του ΑΕΠ 

της,  το έτος 2020.  

 
Η βιομηχανία παραμένει σημαντική για την ελληνική οικονομία, καθότι είναι ο 

τρίτος μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, δημιουργεί το 50% των φόρων 

νομικών προσώπων, καταβάλει αναλογικά υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές 

και δημιουργεί από μόνη της περίπου το 45% της ελληνικής εξωστρέφειας, όταν 

το υπόλοιπο 55% μοιράζεται μεταξύ τουρισμού, διεθνών μεταφορών, 

υπηρεσιών και ναυτιλίας. 

 

 
 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, ως εκπρόσωπος 

των βιομηχανικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων των Περιφερειών Θεσσαλίας 

και Στερεάς Ελλάδας, στην περιοχή εμβέλειας του οποίου ανήκει και ο νομός 
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Μαγνησίας, παρακολουθεί τις εξελίξεις και την πορεία της μεταποίησης στην 

περιοχή μας, για περισσότερα από πενήντα χρόνια. 

 

Το οικονομικό αποτύπωμα της παραγωγής και της μεταποίησης υπάρχει στο 

νομό Μαγνησίας, έχει παράδοση, είναι δυνατό  και συνεχίζει να δημιουργεί αξία 

ακόμη και μέσα στην κρίση. 

 

Ο δευτερογενής τομέας και ειδικότερα η μεταποίηση αποτελεί για το νομό μια 

σημαντική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη 

Αξία (ΑΠΑ) του νομού σε ποσοστό γύρω στο 14%-15%, και αν συμπεριληφθεί 

και ο κλάδος της ενέργειας, της διαχείρισης αποβλήτων και των ορυχείων το 

ποσοστό αυτό φθάνει στο 17%. 

 

 
 

Ο νομός Μαγνησίας συμβάλλει στο 30% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο 40% των εξαγωγών της. 

 

Είναι σημαντικό ότι και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικότερα στο νομό 

Μαγνησίας η μεταποίηση εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της περιφέρειας και του νομού αντίστοιχα, 

διαχρονικά, απ’ ότι σε επίπεδο χώρας.  

 

Η μεταποίηση παραμένει ο κατεξοχήν κλάδος παραγωγής διεθνώς 

εμπορεύσιμων αγαθών και ένας από τους βασικούς πυλώνες στους οποίους 

στηρίζεται η εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας. 
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Ο νομός Μαγνησίας εμφανίζει υψηλή εξειδίκευση στην παραγωγή και εξαγωγή 

συγκεκριμένων κλάδων βιομηχανικών προϊόντων και τυποποίησης των 

παραγόμενων αγροτικών προϊόντων. 

 

Το έτος 2016 η αύξηση της αξίας των εξαγωγών του νομού, σε σχέση με το 2015, 

ανήλθε σε 23% και η αύξηση του εμπορικού ισοζυγίου του νομού σε 28%, 

παραμένοντας θετική για έβδομη συνεχή χρονιά. 

 

 

 

Ο κλάδος των τροφίμων αναδεικνύεται ως «κλάδος-πρωταθλητής» για τις 

εξαγωγές του νομού διαχρονικά.  

 

Για το έτος 2016 ο κλάδος αυτός συνεισφέρει το 35,54% των εξαγωγών του 

νομού. Ακολουθεί ο κλάδος των μετάλλων (χάλυβας, χυτοσίδηρος, σίδηρος, 

αργίλιο κλπ) με ποσοστό 22,54% ο κλάδος των μη μεταλλικών ορυκτών με 

ποσοστό 14,7%, τα δε φάρμακα και τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που 

προστατεύονται με πατέντα με 7,33% κλπ. 

 

 Είναι αξιοσημείωτο, ότι ο δείκτης επικάλυψης, δηλαδή ο λόγος των εξαγωγών 

προς τις εισαγωγές του νομού, κυμαίνεται από το 45% το έτος 2008, δηλαδή οι 

εισαγωγές στο νομό ήταν διπλάσιες των εξαγωγών του και φθάνει το έτος 2013 

σε ποσοστό 239%, όταν οι εξαγωγές του νομού υπερέβαιναν 2,5 φορές τις 

εισαγωγές.  
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Το γεγονός αυτό οφείλεται και στο ότι υπήρξε μεγάλη πτώση των εισαγωγών του 

νομού, ιδίως κατά τα πρώτα χρόνια της κρίσης, τάση η οποία δείχνει να 

αναστρέφεται τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας το ισοζύγιο του νομού, 

γεγονός που πρέπει να προβληματίσει.  

 

Το έτος 2016 ο δείκτης λαμβάνει την τιμή 162,8%. 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση3  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον 

Πρόεδρο Γιουνκέρ «Για μια νέα Στρατηγική για τη Βιομηχανική Πολιτική», η 

ευρωπαϊκή βιομηχανία χαρακτηρίζεται ως η «κινητήρια δύναμη της 

παραγωγικότητας και της καινοτομίας» και «ακρογωνιαίος λίθος για την 

οικονομική ευημερία στην Ευρώπη».  

 

Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η έξυπνη, καινοτόμος και βιώσιμη 

βιομηχανία στην Ευρώπη, με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και εργαλείων, τη 

μετατροπή ερευνητικών επενδύσεων σε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και τη 

διατήρηση της πρωτοπορίας στον τομέα των χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα και την κυκλική οικονομία. 

 

 

                                                           
3  COM 2017 (479) final 
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Η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας δεν είναι δυνατή χωρίς την ανάκαμψη της 

ελληνικής βιομηχανίας, που θα παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα, υψηλής 

ποιότητας και υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 

 

Στρατηγική κατεύθυνση αποτελεί η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων 

που εκτείνονται κατά μήκος αλυσίδων αξίας, με μεγάλη προστιθέμενη αξία για 

τη χώρα και την περιοχή και οι οποίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας, λειτουργικές υποδομές (τεχνική υποστήριξη, πιστοποίηση 

κ.λπ.), όσο και λειτουργίες όπως ο εφοδιασμός και οι μεταφορές.  
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Η αλυσίδα αξίας δεν αποτελεί απλώς ένα άθροισμα επιμέρους δραστηριοτήτων 

από τον ίδιο ή και διαφορετικούς κλάδους, αλλά ένα οργανικά διασυνδεδεμένο 

σύνολο, ένα δίκτυο αλληλεπιδράσεων μεταξύ όλων των σταδίων και εταίρων 

που αποτελούν ένα παραγωγικό βιομηχανικό σύστημα. 

 

Η οργανική διασύνδεση των ΜμΕ σε ένα ευρύτερο παραγωγικό οικοσύστημα, 

γύρω από μεγαλύτερες και πιο εξωστρεφείς επιχειρήσεις, η ενθάρρυνση 

επενδύσεων και συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών μεγεθών και 

εξειδικεύσεων, θα επιτρέψει την αξιοποίηση νέων αγορών, οικονομίες κλίμακας, 

ευελιξία, σταθερές επιχειρηματικές σχέσεις, προγραμματισμό παραγωγής, αλλά 

και μία νέα προσέγγιση στην περιφερειακή ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας το 

εμπόδιο στην ανάπτυξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι 

και τα μικρά τους μεγέθη. 

 

 
 

Τα μεγέθη αυτά της ελληνικής βιομηχανίας ευνοούν τη σταδιακή στροφή από 

τους κλάδους στις αλυσίδες αξίας, στις οποίες θα «συναντώνται» επιχειρήσεις 

και τεχνολογίες από διαφορετικούς τομείς, για να απαντήσουν στις προκλήσεις 

συγκεκριμένων διεθνοποιημένων αγορών. 

 

Η δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας, η δικτύωση των 

δραστηριοτήτων από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι τη μεταποίηση και τη 

διάθεση ενός προϊόντος στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, μπορεί να  

αποτελέσει επιδίωξη και των επιχειρήσεων του νομού. 

 

Στο νομό Μαγνησίας ο κλάδος της επεξεργασίας μετάλλων, κατασκευής 

μεταλλικών προϊόντων και μεταλλικών κατασκευών έχει δώσει δείγματα 
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εφαρμογής του μοντέλου αυτού, εκμεταλλευόμενο την τεχνογνωσία, αλλά και 

την εμπειρία και τις δεξιότητες του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Ο κλάδος της αγροδιατροφής, η επικέντρωση στην παραγωγή προϊόντων 

ποιότητας στον πρωτογενή τομέα, στη βιολογική γεωργία, στη βιολογική 

κτηνοτροφία, σε φαρμακευτικά και αρωματικά προϊόντα, και στη συνέχεια η 

μεταποίηση τους και προώθησή τους αποτελούν τομέα στόχο, για τη 

δημιουργία αλυσίδων αξίας στο νομό Μαγνησίας. 

 

 
 

Ο νομός έχει τη δυνατότητα για άμεση σύνδεση του κλάδου της αγροδιατροφής 

με τον τουρισμό, τομέας ο οποίος συμβάλει σημαντικά στο εισόδημα και στην 

απασχόληση και στο ηπειρωτικό και στο νησιωτικό τμήμα του τόπου.   

 

Η παρεχόμενη διατροφή στους επισκέπτες μπορεί να προβληθεί ως τοπική 

ταυτότητα.  

 

Με την υποστήριξη των μεγάλων και μεσαίων τουριστικών μονάδων της 

περιοχής, μπορεί να ξεκινήσει μία σοβαρή προσπάθεια οργάνωσης και 

τυποποίησης των τοπικών προϊόντων διατροφής, η οποία εκτός των άλλων, θα 

οδηγήσει τους τοπικούς παραγωγούς του πρωτογενή τομέα, στην απόκτηση 

παιδείας επιχειρηματικής συνέπειας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 

αναπτυχθούν ευρύτερα στην αγορά. 

 

Η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και η ανάπτυξη εναλλακτικών 

τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, όπως ο συνεδριακός τουρισμός, ο 

θρησκευτικός τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός (γκολφ, ιστιοπλοϊκό, 
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υδατοσφαίριση, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ορειβασία, σκι), ο γαστρονομικός 

τουρισμός, ο τουρισμός υγείας ευεξίας και αποκατάστασης κλπ , μπορεί να 

πολλαπλασιάσει τα αποτελέσματα.  

 

Η ενίσχυση μιας αειφόρου βιομηχανίας σε νέες πιο στέρεες και περιβαλλοντικά 

βιώσιμες βάσεις, μπορεί να επιτευχθεί από την εφαρμογή της «Κυκλικής 

Οικονομίας», που θα οδηγήσει μέσα από την εντοπιότητα, στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας των πόρων, με περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

από τη διαχείρισή τους.  

 

Το σύστημα αυτό διατηρεί την προστιθέμενη αξία των προϊόντων για όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συντηρεί τους πόρους εντός της 

οικονομίας, όταν ένα προϊόν έχει φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του και 

περιορίζει τα απόβλητα.  

 

Μέρος αυτής τη λογικής είναι και η «βιομηχανική συμβίωση», ολοκληρωμένα 

δηλαδή συστήματα όπου τα απόβλητα ενός κλάδου γίνονται χρήσιμες πρώτες 

ύλες για έναν άλλο κλάδο.  

 

Σε αυτόν τον τομέα μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα μιας και υπάρχουν 

συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία μπορούν να 

διευρυνθούν και να εξυγιανθούν.  

 

 
 

 



11 
 

Σε συνδυασμό με τα απόβλητα των ήδη υπαρχουσών βιομηχανιών οι οποίες 

μπορούν να είναι προμηθευτές ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων στην 

ευρύτερη περιοχή.  

 

Μεταξύ των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, 

συμπεριλαμβάνεται η στρατηγική για τις πλαστικές ύλες και μέτρα για τη 

βελτίωση της παραγωγής ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και τη μετατροπή 

τους σε προϊόντα βιολογικής προέλευσης και βιοενέργεια.  

 

Είναι αποδεδειγμένο ότι η ανάπτυξη κινείται γύρω από την καινοτομία σε 

προϊόντα, τεχνολογίες παραγωγής, οργανωτικές μεθόδους και μεθόδους 

προβολής και προώθησης.  

 

 
 

 

Ο νομός Μαγνησίας έχει το πλεονέκτημα να φιλοξενεί στην εμβέλειά του τις 

περισσότερες σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Ινστιτούτο Βιο-

οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ και την εταιρία Βιομηχανικής 

Έρευνας και Πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.  

 

Οι φορείς αυτοί, μαζί με το ΤΕΙ Θεσσαλίας, αποτελούν πηγή γνώσης και η 

συνεργασία των μεταποιητικών επιχειρήσεων μαζί τους προωθεί την έρευνα και 

την εισαγωγή καινοτόμων στοιχείων και διαδικασιών στην παραγωγή. 
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Η αποκατάσταση του κτιρίου της Κίτρινης Αποθήκης, για την εγκατάσταση και 

ανάπτυξη της ‘Technopolis Ιάσων: Innovation Hot Spot Επιχειρηματικής 

Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Διεπιστημονικής Έρευνας’, μπορεί να 

δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για τη διεξαγωγή ερευνητικής 

δραστηριότητας και την παραγωγική αξιοποίησή της μέσα από τη διάχυση της 

γνώσης και την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων.  

 

Μπορούν να γεννηθούν οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του υψηλά 

μορφωμένου ανθρώπινου δυναμικού της πόλης, δίνοντας παράλληλα, ώθηση 

σε μία δυναμική και καινοτόμα τοπική οικονομία της γνώσης, ικανή να παράγει 

σταθερές και ποιοτικές θέσεις εργασίας και να ανατρέψει το brain drain. 

 

Η συνεχής βελτίωση των υποδομών είναι θεμελιώδους σημασίας για την 

υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.  

 

Η αναβάθμιση, η εξυγίανση και η ορθολογική λειτουργία των βιομηχανικών 

περιοχών, ο εκσυγχρονισμός του λιμένα Βόλου, η σύνδεση του με το 

σιδηροδρομικό δίκτυο και με το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, η σύνδεση των 

βιομηχανικών περιοχών του νομού με το σιδηροδρομικό δίκτυο, θα συμβάλλουν 

στην υποβοήθηση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, αλλά 

και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή. 
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Για να οραματιστούμε όμως το μέλλον μας θετικά, χρειαζόμαστε επειγόντως 

«έξυπνες» και ρεαλιστικές επιλογές, στις περισσότερες περιπτώσεις, χωρίς 

ιδιαίτερο δημοσιονομικό βάρος, ρυθμίζοντας τη λειτουργία της οικονομίας και 

αναβαθμίζοντάς την σε σύγχρονη ευρωπαϊκή. 

 
 

Πάγιο αίτημα μας στο ΣΒΘΚΕ είναι να έχουμε ανάλογο επιχειρηματικό 

περιβάλλον με αυτών των εταίρων μας στην Ευρώπη.  

 

Δεν δεχόμαστε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει.  
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Η στρατηγική υπάρχει από την Ευρώπη και οι απλές και διαφανείς πολιτικές που 

την υπηρετούν επιβάλλεται επιτέλους να υποστηρίζουν μια υγιή οικονομία και όχι 

να αποτελούν εμπόδιο για τις επιχειρήσεις μας.  

 

Το όραμα για τη Μαγνησία για τα επόμενα 20 χρόνια, περνάει μέσα από το 

όραμα για την Ελλάδα. 

 

Έχουμε ένα εξαιρετικό τόπο, εξαιρετικούς ανθρώπους και δυνάμεις 

επιχειρηματικότητας που είναι έτοιμες να εκτιναχθούν. 

 

Αυτό που χρειάζεται είναι το αυτονόητο. 

 

Ένα σύγχρονο, φιλικό και έξυπνο επιχειρηματικό περιβάλλον που θα μας 

επιτρέψει να δείξουμε τις πραγματικές μας δυνατότητες. 

 

 


