Ξεκινάμε σήμερα το αφιέρωμα «Η Ελλάδα που παράγει». Στόχος είναι να παρουσιάσουμε τον παραγωγικό
δυναμισμό της ελληνικής μεταποίησης, να καταγράψουμε τα προβλήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και να
αναδείξουμε ένα πλαίσιο θέσεων/προτεραιοτήτων για μια εθνική βιομηχανική πολιτική στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
βιομηχανικής στρατηγικής, που ήδη συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πρωτοβουλία του Προέδρου Γιουνκέρ.
Στο σημερινό αφιέρωμα, δίνουμε το βήμα στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας. Το ακόλουθο κείμενο
υπογράφει ο Πρόεδρος του ΣΒΣΕ κ. Ν. Κουδούνης.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα και οι Επιχειρήσεις
στην Περιφέρεια , δεν παρουσιάζουν ομοιόμορφη

αναπτυξιακή πνοή στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
και θα διαμορφώσει νέο μοντέλο αναστροφής της

κατανομή στις Περιφερειακές ενότητες . Η μεγαλύτερη
συγκέντρωση καταγράφεται στην Περιφερειακή

μέχρι σήμερα διαμορφωθείσας κατάστασης.

Ενότητα Βοιωτίας στην οποία είναι συγκεντρωμένες οι
περισσότερες και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις οι
οποίες διαμορφώνουν το οικονομικό προφίλ της
Περιφέρειας με τα ακόλουθα οικονομικά
χαρακτηριστικά:
Δραστηριοποιούνται περί τις 380 μικρές και μεσαίες
εταιρίες διαφόρων κλάδων. Στη συντριπτική
πλειοψηφία τους είναι Βιομηχανικές - Μεταποιητικές
μονάδες μεταξύ των οποίων περί τις 15 έντονου
εξαγωγικού προσανατολισμού.
Αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Στερεάς Ελλάδας, Οκτ. 2017)

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΞΥΛΟΥ
ΒΙΟΜΗΧ.ΧΑΡΤΙΟΥ,ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧ.
ΒΙΟΜΗΧ. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛ.ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝ.
LOGISTICS
ΛΟΙΠΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός
επιχειρήσεων
11
41
20
15
17
77
20
98
35
46
380

Στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας παράγονται και
εξάγονται προϊόντα που αντιπροσωπεύουν το 15%
των Ελληνικών εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών και
συμβάλουν στην διαμόρφωση του ΑΕΠ κατά 3%.

H οικονομική κρίση έπληξε και την Στερεά Ελλάδα και
ειδικότερα την Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση των
Οινοφύτων Σχηματαρίου και οδήγησε πολλές
Επιχειρήσεις σε μαρασμό. Περισσότερες από 100
επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τις εργασίες τους ή
έχουν κλείσει οριστικά. Πολλές από αυτές έχουν
μεταφέρει τις δραστηριότητές τους σε όμορες χώρες
των Βαλκανίων. Κατά την τελευταία τετραετία,
σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, έχουν χαθεί
επενδύσεις πάνω από 300 εκατ. ευρώ και πάνω από
10.000 θέσεις εργασίας. Οι προβληματισμοί και οι
έκδηλες ανησυχίες των Βιομηχανιών-μελών του
Συνδέσμου μας για την τύχη της περιοχής μας,
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να
οδηγηθούμε σε περαιτέρω μαρασμό, τεχνολογική
απαξίωση και αποβιομηχάνιση της Περιφέρειας.
Υπάρχει ανάγκη να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα
όχι μόνο να ανακοπεί η ραγδαία αύξηση της ανεργίας
που ανήλθε κατά το 2016 για το σύνολο της Στερεάς
Ελλάδας σε ποσοστό 26% έναντι 10,7% το 2009
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2013). Σημειώνεται ότι ο κατατεθείς
προϋπολογισμός του 2017 προβλέπει ποσοστό
ανεργίας 23% για τον σύνολο της Χώρας.
Η κατακρήμνιση της εγχώριας αγοράς τα capital
controls η στενότητα των χρηματοδοτήσεων, το υψηλό
κόστος ενέργειας και η υψηλή φορολογία
δημιούργησαν περαιτέρω ύφεση και κυρίως αρνητική
ψυχολογία και άπνοια επενδύσεων. Η περαιτέρω

Στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας,
Διοικητικό Συμβούλιο ειδικοί επιστήμονες και οι

επιδείνωση της πληθυσμιακής εξέλιξης της
Περιφέρειας (μείωση στη δεκαετία κατά 9,66% έναντι

συνεργάτες, διαμορφώνουν τη δράση του για να
πετύχουμε το ξεκίνημα της κορυφαίου στόχου μας, για

1,61 στο σύνολο της επικράτειας), σε συνδυασμό με
την ταχύτερη πληθυσμιακή γήρανση (163,2

το 2017, που είναι η οριοθέτηση και η έγκριση
ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης

ηλικιωμένοι ανά 100 παιδιά, έναντι 137 ανά 100 παιδιά
σε επί π εδο χώ ρας ).

Οινοφύτων Σχηματαρίου, το οποίο θα δώσει νέα
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Σήμερα που η Οικονομία διέρχεται σοβαρή κρίση, ο

στρέβλωσης που δημιουργεί ο τρόπος υπολογισμού

πυλώνας Βιομηχανία ο οποίος συμμετέχει στη
διαμόρφωση του ΑΕΠ σε ποσοστό 9% με μέσο όρο

του, που δεν λαμβάνει υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος
του ΑΕΠ διαμορφώνεται από Επιχειρήσεις των

ΕΕ 16% και στόχο για την ΕΕ 20%, χρειάζεται
περισσότερο από ποτέ μία νέα βιομηχανική πολιτική

οποίων οι εργαζόμενοι είναι και κάτοικοι Αττικής,
όμορης με τη Βιομηχανική Περιοχή των Οινοφύτων,

προσαρμοσμένη σε ένα νέο Εθνικό Στρατηγικό
Σχεδιασμό. Ο ΣΒΣΕ έχει ήδη προτείνει την ίδρυση

όπου καταναλώνουν το αποκτώμενο από την Βοιωτία
εισόδημα τους και όπου φορολογούνται. Η στρέβλωση

Συμβουλίου Βιομηχανικής Πολιτικής που πιστεύουμε
ότι θα συμβάλει με εποικοδομητικές προτάσεις στη

κατά συνέπεια συνίσταται στην διαμόρφωση πολύ
υψηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος στην Βοιωτία με

χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής, στη διαμόρφωση
της ενεργειακής πολιτικής, στη βελτίωση των

αποτέλεσμα να απαλείφεται η πραγματική
εισοδηματική ανισότητα μεταξύ των Περιφερειακών

αδειοδοτικών διαδικασιών και στην εμπέδωση
κλίματος αξιοπιστίας και σταθερότητας του κράτους

Ενοτήτων. Η παράμετρος αυτή στέκεται εμπόδιο στην
προσέλκυση επιχειρήσεων, καθώς ο νέος

απέναντι στους εγχώριους και ξένους επενδυτές.
Δεν είναι δυνατό να περιμένει κανείς ανάπτυξη με το

αναπτυξιακός νόμος δεν προβλέπει τον διαχωρισμό
του από το πραγματικό εισόδημα των φυσικών

ισχύον φορολογικό καθεστώς τη στιγμή που στη
γειτονιά μας υπάρχει πολύ ελκυστική φορολογική

προσώπων, όπως εμείς προτείνουμε. Στην πράξη η
κατάταξη της Βοιωτίας στους «πλούσιους» Νομούς

αντιμετώπιση. Άλλωστε οι προσδοκώμενοι να
εισπραχθούν φόροι πρέπει να βασίζονται περισσότερο

έχει ως αποτέλεσμα, οι πόροι που κατανέμονται από
τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις να είναι στα

στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και όχι στο
ύψος του ποσοστού με το οποίο υπολογίζονται. Κανείς

χαμηλότερα ποσοστά που προβλέπει ο νόμος.

δεν πιστεύει ότι θα δούμε επενδύσεις αν δεν δούμε
προηγουμένως βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της

στο μεγαλύτερο ίσως βιομηχανικό παραγωγικό
κομμάτι της Χώρας που είναι εγκατεστημένο στην

Ελληνικής Οικονομίας. Η εφαρμοζόμενη σήμερα
τιμολογιακή πολιτική στην ηλεκτρική ενέργεια και στο

Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση των Οινοφύτων, να
ξαναδούμε τις πτυχές του αναπτυξιακού νόμου ο

φυσικό αέριο που διαμορφώνουν σημαντικά το κόστος
παραγωγής δεν συμβάλει στην βελτίωσή της. Οι

οποίος είναι πλέον παρωχημένος και
αναποτελεσματικός, να εξυγιάνουμε τις παραμέτρους

αντίστοιχες τιμές που εφαρμόζονται στους
ανταγωνιστές μας στην ΕΕ είναι πολύ χαμηλότερες.

των περιφερειακών ανισοτήτων και ενισχύσεων
προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και

Η διαμόρφωση του νέου επιχειρηματικού και

αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης και βεβαίως
πρέπει, στην κατανομή των πόρων που προορίζονται

παραγωγικού προτύπου θα προσέδιδε στην
οικονομία μας ανταγωνιστικότητα, τεχνογνωσία και θα
προωθούσε τις εξαγωγές με αποτέλεσμα την
πολυπόθητη ανάπτυξη.
Η ανωτέρω διαμόρφωση των καθεστώτων ενίσχυσης
των επενδύσεων και κυρίως η διαμόρφωση των
ποσοστών επιχορηγήσεων έχει βασισθεί στον Χάρτη

Είναι εξαιρετικά επείγον να δώσουμε ωστική δύναμη

για την βιομηχανική ανάπτυξη, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
Νο2, να ληφθεί υπόψη ο παραγωγικός
προσανατολισμός της κάθε περιοχής και όχι η
μέθοδος της επίπεδης γραμμικής κατανομής. Μόνο
έτσι θα δούμε νέες επενδύσεις και κατά συνέπεια
ανάπτυξη.

Περιφερειακών Ενισχύσεων, ο οποίος καταρτίζεται
βάσει του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας. Θέλω
να τονίσω το διαχρονικό πρόβλημα της ΠΕ Βοιωτίας,

Ν. Κουδούνης
Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

το οποίο συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της.
Αναφέρομαι στο ΑΕΠ, το οποίο στη Βοιωτία
διαμορφώνεται κατά τρόπο πλασματικό λόγω της
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