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Αγαπητές και αγαπητοί προσκεκλημένοι καλωσορίσατε στην Ανοικτή 

Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς 

Ελλάδος. 

 

Εκ μέρους του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου θέλω να 

ευχαριστήσω τα μέλη μας για την στήριξή τους και την εμπιστοσύνη με 

την οποία περιβάλουν τον Σύνδεσμο.  

 

Και εγώ προσωπικά να ευχαριστήσω για την τιμή που μου έγινε να 

κρατήσω τα ηνία του Συνδέσμου για μια δεύτερη τριετία.  

 

Θέλω επίσης από αυτό το βάθρο να ευχαριστήσω την εξαιρετική 

προσπάθεια όλων των εργαζομένων που έχουν υπερβάλλει εαυτόν για 

να μπορεί ο Σύνδεσμος να είναι διαχρονικά η Οργανωμένη Φωνή της 

Βιομηχανίας και της Μεταποίησης στη Θεσσαλία & στη Στερεά 

Ελλάδα.  

 

Επιδιώκουμε: 

 

- Να δυναμώσουμε τις σχέσεις συνεργασίας μας,  

 

- Να διευρύνουμε τη δραστηριότητά μας, 

 

- Να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά το έργο και τον αγώνα των 

βιομηχανικών – μεταποιητικών επιχειρήσεων.  

 

Είμαστε το πιο ζωντανό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. 

 

Παράγουμε εθνικό πλούτο, δημιουργούμε προστιθέμενη αξία, 

προάγουμε την απασχόληση, συμβάλλουμε στις εξαγωγές. 

 

Ο Σύνδεσμος παρακολουθεί στενά τον σφυγμό των επιχειρήσεων και 

είναι αποδέκτης των προβληματισμών και της αγωνίας της 

καθημερινότητας τους. 



 

Έχουμε σημαντικές συνεργασίες σε επίπεδα χάραξης στρατηγικής και 

πολιτικών με οργανισμούς στους οποίους: 

 

- Είτε είμαστε μέλη των Διοικήσεών τους, όπως ο ΣΕΒ, η Ελληνική 

Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, η ΑΕΔΕΠ 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος,  

 

- Είτε είμαστε υποστηρικτές όπως στον ΙΟΒΕ,  

 

- Είτε έχουμε πρωτόκολλα συνεργασίας όπως με την Πρωτοβουλία 

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, τα Επιμελητήρια, την Συνεταιριστική Τράπεζα 

Θεσσαλίας, το ΕΛΙΝΥΑΕ, τις Περιφέρειες, το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας και άλλους φορείς. 

 

Μέσω όλων αυτών των σχέσεων, έχουμε πρόσβαση σε τεκμηριωμένες 

μελέτες και οργανωμένα, με εσωτερική τεκμηρίωση και δουλειά στις 

Περιφέρειές μας, αναδεικνύουμε τα προβλήματα. Προτείνουμε λύσεις.  

 

Πρόσφατες μελέτες, ανέδειξαν ότι η εγχώρια μεταποίηση ανακάμπτει 

σταδιακά, τα τελευταία χρόνια, με ταχύτερους ρυθμούς, σε σχέση με το 

σύνολο της οικονομίας. 

 

Ωστόσο, ο κίνδυνος επιστροφής στην ύφεση είναι ορατός, όσο η 

ελληνική πολιτεία: 

 

- Δεν υιοθετεί στοχευμένες πολιτικές για την υποστήριξη της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής και της οικονομίας. 

 

και  

 

- Διατηρεί τους επαχθείς και πολύπλοκους όρους λειτουργίας του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 



 

Ζητάμε να περιοριστούν οι ατέρμονες αναλύσεις, διερευνήσεις, 

διαπιστώσεις, προβληματισμοί και υπαναχωρήσεις.  

 

Ανακυκλώνουν τα προβλήματα και μπλοκάρουν τη δράση.  

 

Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. 

 

Όλοι έχουμε αντιληφθεί τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει και πώς πρέπει 

να γίνει για να καλύψουμε τον χαμένο χρόνο αλλά και τις χαμένες 

ευκαιρίες.  

 

Άμεσα, σύντομα, γρήγορα και πιεστικά χρειαζόμαστε επιτέλους 

αποφάσεις. 

 

Έχουμε με κάθε τρόπο αναδείξει όλα τα σοβαρά ζητήματα που 

αφορούν στις ελληνικές βιομηχανικές – μεταποιητικές επιχειρήσεις. 

 

Έχουμε υποδείξει τεκμηριωμένες λύσεις με τις προτάσεις μας.  

 

Σε αυτόν τον κόσμο δεν είμαστε μόνοι.  

 

Ούτε είμαστε αποκομμένοι από τις διεθνείς πολιτικές και οικονομικές 

εξελίξεις, που, πολύ εύκολα μπορούν να επηρεάσουν μια ευάλωτη και 

ασταθή οικονομία. 

 

Οι διεθνείς προκλήσεις και οι ραγδαίες ανακατατάξεις, (ο 

προστατευτισμός των ΗΠΑ, οι κινήσεις της Κίνας για το one belt-one 

road, οι προσπάθειες εκβιομηχάνισης της Αφρικής, η εκτίναξη της 

Ινδίας, ένα πιθανόν ασύνταχτο Brexit, τα σοβαρά προβλήματα της 

οικονομίας στην Ιταλία) φαίνεται να επιβραδύνουν την παγκόσμια 

οικονομική δραστηριότητα, να αλλάζουν τις σχέσεις Ανατολής και 

Δύσης και να επηρεάζουν ανάλογα την ευρωζώνη.  



 

Η Ευρώπη, όμως, αντιδρά. Κινητοποιείται για να στηρίξει την ιδιωτική 

οικονομία, την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη βιομηχανία. 

 

Διαμορφώνει την ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική της, για την 

οποία 136 πανευρωπαϊκές και 395 εθνικές οργανώσεις, 

συνυπογράψαμε Διακήρυξη προς τους αρχηγούς κρατών και 

κυβερνήσεων, προκειμένου να τεθεί η Βιομηχανία στο επίκεντρο της 

χάραξης της στρατηγικής του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει 

και των Ευρωεκλογών.  

 

Στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, που ζούμε, ακούμε τα πάντα.  

 

Από τη μια μεριά, ότι η χώρα μας έχει βγει από την επιτήρηση των 

μνημονίων και ότι όλα είναι ρόδινα και αγγελικά πλασμένα και ότι είναι 

καιρός να δρέψουμε τις δάφνες μας και να αρχίσουμε να μοιράζουμε 

χρήμα. 

 

Από την άλλη πλευρά, ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ότι 

θα πρέπει να επαναδιαπραγματευθούμε τη θέση μας και τα οικονομικά 

μας στη χώρα, με τους εταίρους μας, αλλά και να δώσουμε 

περισσότερο χρήμα. 

 

Αν ακούσουμε τα πολιτικά κόμματα σαν εκφραστές της κοινωνίας, 

βλέπουμε μια κοινωνία που το όνειρό της είναι να γυρίσει πίσω στις 

χρυσές καταναλωτικές εποχές οι οποίες μας φέρανε στην κρίση που 

ζήσαμε και ζούμε.  

 

Στη δίνη της πλειοδοσίας πληρώσαμε πολύ ακριβά το μάρμαρο ως 

πολίτες και ως επιχειρήσεις και θεωρώ ότι αυτό δεν ξεχνιέται και δεν 

πρέπει να ξεχνιέται.  

 

Εμείς που ζούμε τον παλμό της παραγωγής και της 

επιχειρηματικότητας, επιλέγουμε να ρίχνουμε μια πιο προσεκτική και 

βαθιά ματιά και να μιλάμε τεκμηριωμένα.  



- Τι έχουμε λοιπόν;  

- Πού βρισκόμαστε σε σχέση με την Ευρώπη;  

- Τι δείχνουν οι αναλύσεις και τα στοιχεία; 

 

Δείχνουν: 

 

- Υψηλό δημόσιο χρέος, έστω και με βελτιωμένη βιωσιμότητα, από το 

2018. (180% του ΑΕΠ στα τέλη του 2018) 

 

- Επενδυτική φτώχεια σε σχέση με αυτό που χρειάζεται η οικονομία 

για να έχει βιώσιμη ανάπτυξη. (πτώση των επενδύσεων σε πάγια 

μείον 12,2% - το επενδυτικό χάσμα ανέρχεται στα 100 δις ευρώ) 

 

- Υποχρέωση διατήρησης υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων (3,5% 

μέχρι το 2022) 

 

- Υπέρβαση ακόμη και αυτών των υψηλών πλεονασμάτων (πάνω από 

4%) μέσω υπερφορολόγησης και όχι ανάπτυξης.  

 

- Υψηλά ακόμη επίπεδα Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (Στοιχεία 

Δεκεμβρίου 2018- 45,4% του συνόλου των δανείων – έναντι 3,2% 

που είναι ο Ευρωπαϊκός Μέσος Όρος) 

 

- Περιορισμένη πρόσβαση, της ιδιωτικής οικονομίας, σε 

χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα. (αυτό είναι και ένα θέμα 

που θα παρακολουθήσουμε κατά τη συζήτηση του πάνελ αργότερα). 

 

- Υπέρμετρη φορολόγηση της ιδιωτικής οικονομίας στο σύνολό της. 

(άμεσοι φόροι 43% - έμμεσοι φόροι στο 57%) 

 

- Υψηλότατες, αλλά καθόλου ανταποδοτικές ασφαλιστικές εισφορές 

και φορολογικές κρατήσεις και ένα από τα μεγαλύτερα μη 

μισθολογικά κόστη των χωρών του ΟΟΣΑ.  

 

- Υψηλά ακόμη επίπεδα ανεργίας, ειδικά στις δύο Περιφέρειές μας 

(19,5% - ΕΛΣΤΑΤ – Φεβρουάριος 2019). 

 



- Υψηλότατο κόστος ενέργειας που μας κάνει μη ανταγωνιστικούς. 

 

- Δαιδαλώδεις και εξαιρετικά χρονοβόρες διαδικασίες 

περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων έργων και μεταποιητικών 

εγκαταστάσεων. 

 

- Προβληματική λειτουργία των Βιομηχανικών Περιοχών. 

 

- Έλλειψη οργανωμένης σύνδεσης των υποδομών. 

 

- Γραφειοκρατία, πολύπλοκο και ασταθές νομοθετικό περιβάλλον. 

 

 

Αν συγκριθούμε με το 2010, ναι πράγματι έχουμε κάνει σημαντική 

πρόοδο. 

 

- Προσαρμοσθήκαμε δημοσιονομικά 

 

- Υιοθετήσαμε εκτεταμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά 

αποσπασματικά. 

 

- Περιορίσαμε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

 

- Πετύχαμε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα  

 

- Ανακεφαλαιοποιήσαμε το τραπεζικό σύστημα  

 

Δεν μπορούμε όμως να βλέπουμε πίσω και να εφησυχάζουμε.  



 

Τώρα βλέπουμε μπροστά και μόνο μπροστά.  

 

Χωρίς παλινδρομήσεις, γιατί εδώ ακριβώς ελλοχεύει ο κίνδυνος.  

 

Και ποιος είναι αυτός; 

 

Να βρεθούμε προ δυσάρεστων και απρόοπτων εξελίξεων και να 

χρειαστεί να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. 

 

Ας αναγνωρίσουμε τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας. 

 

Οι ανταγωνιστικά προηγμένες χώρες, θωρακίζονται, προσαρμόζονται, 

προχωρούν. 

 

Σαν χώρα και σαν οικονομία πρέπει και εμείς να κάνουμε συγκεκριμένα 

βήματα.  

 

- Να αξιοποιήσουμε την συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ως ευκαιρίες.  

 

- Να αναλάβουμε την πρωτοβουλία, να διορθώσουμε τις θεσμικές 

στρεβλώσεις, αποκαθιστώντας το επιχειρηματικό οικονομικό 

περιβάλλον.  

 

- Να οδηγήσουμε την οικονομία προς την παραγωγή, την καινοτομία 

και την εξωστρέφεια. 

 

- Να αφήσουμε να συνεχιστούν ανεμπόδιστα οι μεταρρυθμίσεις στη 

δημόσια διοίκηση, στη δικαιοσύνη, στη χωροθέτηση και στο 

σύστημα αδειοδότησης, στη φορολογία, στην εκπαίδευση, στην 

αγορά εργασίας.  

 

- Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να ενισχυθούν οι 

συνεργασίες, να προχωρήσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, να 

προαχθούν τα συστήματα της κυκλικής οικονομίας. 



 

Δηλαδή, με απλά και καθημερινά λόγια:  

 

Να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον σύγχρονο και ανταγωνιστικό, που 

θα προσελκύσει επενδύσεις, θα φέρει περισσότερες και καλύτερες 

δουλειές, θα δώσει καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, θα παράξει 

πλούτο για τη χώρα και τους ανθρώπους της.  

 

Αυτοί είναι οι στόχοι μας ως σκληρά εργαζόμενοι επιχειρηματίες και 

αυτό θέλουμε ως ενεργοί και συνεπείς πολίτες να κάνουμε. 

 

Σας ευχαριστώ 


