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Χαλκίδα, 27 Απριλίου 2018

Κύριε Γενικέ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι!
Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαιτέρως και μας γεμίζει κουράγιο αισιοδοξία και δύναμη
να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας ως Βιομηχανίες και ως Σύνδεσμος, ώστε να
καταφέρουμε να αναδείξουμε την Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση Οινοφύτων –
Σχηματαρίου σε μία δεσπόζουσα χωροθετημένη, πολεοδομημένη και θεσμοθετημένη
ΒΙΠΕ - πρότυπο.
Έχει καταδειχθεί πλέον με τον πλέον επιτακτικό τρόπο η ανάγκη να ανάπτυξης
Επιχειρηματικών Πάρκων.
Όλοι πλέον, Σύνδεσμοι και φορείς, ανασκουμπώθηκαν για να αναδείξουν να
προωθήσουν και να επιλύσουν χρόνια προβλήματα που είχαν και έχουν σε μεγάλο
βαθμό ταφεί και ξεχασθεί.
Να λοιπόν που η σπίθα της κοινής πρωτοβουλίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας με την υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας και
του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, έγινε πάνδημη φλόγα σε Εθνικό επίπεδο και αυτό είναι
πολύ καλό.
Είναι εξαιρετικά επείγον να δώσουμε ωστική δύναμη στο μεγαλύτερο βιομηχανικό
παραγωγικό κομμάτι της Χώρας που είναι εγκατεστημένο στην Άτυπη Βιομηχανική
Συγκέντρωση των Οινοφύτων, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο
σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης.
H οριοθέτηση και η έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου ΟινοφύτωνΣχηματαρίου, θα δώσει νέα αναπτυξιακή πνοή στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Θα
διαμορφώσει νέο μοντέλο αναστροφής των αρνητικών δεικτών, όπως η περαιτέρω
επιδείνωση της πληθυσμιακής εξέλιξης της Περιφέρειας (Μείωση στη δεκαετία κατά
9,66% έναντι 1,61 στο σύνολο της επικράτειας), σε συνδυασμό με την ταχύτερη
πληθυσμιακή γήρανση ( 163,2 ηλικιωμένοι ανά 100 παιδιά, έναντι 137 ανά 100 παιδιά
σε επίπεδο χώρας).
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Σήμερα που η Οικονομία εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες της κρίσης. Ο
πυλώνας Βιομηχανία χρειάζεται περισσότερο από ποτέ στήριξη σε επίπεδο κινήτρων
και υποδομών. Πώς θα επιβιώσει σήμερα η επιχείρηση που καλείται να καταβάλλει
εξοντωτικά ποσά για να μεταφέρει τα απόβλητά της στο εξωτερικό;
Χωρίς περιβαλλοντικές υποδομές δεν είναι δυνατή ούτε η επιβίωση των υφισταμένων
επιχειρήσεων, ούτε η δημιουργία χώρων και περιοχών υποδοχής νέων άμεσων
επενδύσεων στον τομέα της Βιομηχανίας, πρόβλημα που και παλαιότερα έχουμε
επισημάνει.
Πού θα εγκατασταθεί ο επίδοξος επενδυτής που θα ζητήσει από την Πολιτεία, από την
Περιφέρεια ή από τον Δήμο να του υποδείξουν ένα χώρο να εγκατασταθεί. Υπάρχουν
στην περιοχή οργανωμένοι χώροι υποδοχής νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων;
Αν όχι, ποια θα είναι η συνέχεια; Ή δεν θα κάνει την επένδυση, που είναι και το
πιθανότερο, ή θα αναζητήσει ένα φθηνό εκτός σχεδίου, γεωτεμάχιο για να μπει έτσι
στη χωρία της μη ανεκτής πλέον άτακτης και μη χωροθετημένης διασποράς
παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Εμείς κύριε Γενικέ, θέλουμε να προχωρήσουμε ταχύτατα, χωρίς δολιχοδρομίες, στην
οριοθέτηση στην συνέχεια στην σύσταση της ΕΑΝΕΠ (Εταιρεία Ανάπτυξης
Επιχειρηματικού Πάρκου).
Θεωρούμε ότι η επιτυχία του δικού μας εγχειρήματος θα αποτελέσει πρότυπο
οργάνωσης και ανάπτυξης και άλλων ΑΒΣ.
Στη Στερεά Ελλάδα έχουμε σημαντική παρουσία Βιομηχανίας, η οποία είναι εν πολλοίς
συγκεντρωμένη στην μείζονα περιοχή Οινοφύτων Σχηματαρίου.
Η συγκέντρωση αυτή αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% της συνολικής Βιομηχανικής
δραστηριότητας της Περιφέρειας και πάνω από το 35% της αντίστοιχης
δραστηριότητας της χώρας.
Οι συνδεδεμένες με τον Σύνδεσμο επιχειρήσεις επιτυγχάνουν το 15% των συνολικών
εξαγωγών αγαθών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασμένων αγροτικών
προϊόντων πλην πετρελαιοειδών.
Ο πραγματοποιούμενος από τις επιχειρήσεις - μέλη μας κύκλος εργασιών
αντιπροσωπεύει το 2,5% του ΑΕΠ της χώρας και προσφέρει πάνω από 25.000 άμεσες
και έμμεσες θέσεις εργασίας.
Ένας κούκος όμως, δεν φέρνει την άνοιξη.
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Θεωρούμε ότι η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική (ΕΑΣ 2021) πρέπει να βασισθεί στον
βασικό Πυλώνα της, την Βιομηχανία, η οποία είχε με πολλούς τρόπους τεθεί στο
περιθώριο τα τελευταία χρόνια.
Είναι περισσότερο παρά ποτέ επίκαιρο και αναγκαίο να σχεδιάσουμε την Βιομηχανική
πολιτική σύμφωνα με την εκφρασθείσα Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Στρατηγική, να
αναπτύξουμε την συμμετοχή της βιομηχανίας στο 12% του ΑΕΠ της Χώρας μέχρι το
2020.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντλώντας διδάγματα από την παγκόσμια κρίση του 2008,
υιοθέτησε τη φιλόδοξη Ανακοίνωση «Για μία Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Αναγέννηση»
(COM/2014/014), θέτοντας ως στόχο την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της
Μεταποίησης στο 20% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ έως το 2020.
Η θέση αυτή εκφράσθηκε άλλωστε και από το σύνολο των Βιομηχανικών συνδέσμων
της Χώρας. Ο ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, η Ελληνική ΠαραγωγήΣυμβούλιο βιομηχανιών για την ανάπτυξη, ΣΒΑΠ Σύνδεσμος Βιομηχανιών ΑττικήςΠειραιώς, ΣΒΘΚΕ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, ΣΒΠΔΕ
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και
τέλος ο ΣΒΣΕ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, συνενώσαμε την φωνή μας
ώστε «Να γίνει Εθνικός στόχος η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στο 12% του
ΑΕΠ της Χώρας έως το 2020».
Ωστόσο, φρονώ ότι θα ήταν καθοριστικό η Κυβέρνηση να υλοποιήσει το πάγιο αίτημα
του παραγωγικού κόσμου για σύσταση Υπουργείου Βιομηχανίας.
Για να επιτευχθούν όλα αυτά πρέπει να σπεύσουμε να εξασφαλίσουμε τις
προϋποθέσεις για εμπέδωση της πεποίθησης στους Επενδυτές εγχώριους και ξένους
ότι η Ελλάδα άλλαξε.
Ότι έχει την βούληση να προχωρήσει μπροστά.






Να πείσει με έμπρακτες παρεμβάσεις στήριξης της βιομηχανικής δράσης και των
παραγωγικών επενδύσεων.
Να αποκτήσει σταθερό και δίκαιο φορολογικό περιβάλλον χωρίς αιφνιδιασμούς
και εκπλήξεις για τους επενδυτές.
Να αποκτήσει ταχύτερη, αποτελεσματική και δίκαια απονομή της δικαιοσύνης
ιδιαίτερα από τα Διοικητικά και τα φορολογικά Δικαστήρια.
Ανταγωνιστικό συνολικό κόστος ενέργειας είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας.
Έχει την βούληση να ασχοληθεί και με τις πάμπολλες καθημερινές μικρές, αλλά
εξαντλητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει και ο πολίτης και η Επιχείρηση.
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Κυρίες και κύριοι,
Ο τομέας της Παραγωγής, ιδιαίτερα των δυναμικών κλάδων της οικονομίας αποτελεί
σύμφωνα με τις διατυπωθείσες θέσεις του Φόρουμ, βασική αναπτυξιακή παράμετρο
της οικονομίας κάθε χώρας. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπινων και
οικονομικών πόρων, διασυνδέεται στενά με άλλους τομείς της οικονομίας (πρωτογενής
& τριτογενής τομέας) και έχει τις σημαντικότερες έμμεσες πολλαπλασιαστικές
επιπτώσεις σε αυτούς, ιδιαίτερα δε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η βιομηχανία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες και της Ελληνικής οικονομίας,
παρά τη σημαντική μείωση που εμφάνισαν τα βασικά μεγέθη της, την περίοδο της
κρίσης, δηλ. από το 2008 μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι:
1. Είναι ο 3ος μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα,
2. Περιλαμβάνει το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων με περισσότερους από 100
εργαζόμενους
3. Διαθέτει ικανό αριθμό σύγχρονων επιχειρήσεων, διεθνώς ανταγωνιστικών και
με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.
4. Προσφέρει μόνιμη απασχόληση, μη υποκείμενη στις εποχικές διακυμάνσεις και
κατά συνέπεια είναι ο σημαντικότερος αιμοδότης όχι μόνο ασφαλιστικών
εισφορών, αλλά και φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Επομένως, η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με στόχο την επανεκκίνηση και
αναζωογόνηση της εθνικής οικονομίας, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς την
ανάκαμψη της Ελληνικής βιομηχανίας και την επανάκτηση και αύξηση του μεριδίου της
στο ΑΕΠ.
Τέλος και ουχί έλασσον, πρέπει να τονίσω τον καταλυτικό ρόλο της ΜμΕ, της Βιοτεχνίας
και του Τουρισμού.
Προσωπικά, πιστεύω στην ισόρροπη ανάπτυξη όλων των τομέων της Οικονομίας, η
οποία βέβαια είναι και νομοτελειακή, με την έννοια ότι η ανάπτυξη ενός τομέα
συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους και με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι
λεγόμενες αλυσίδες αξίας.

Ευχαριστώ.
Χαλκίδα, 27 Απριλίου 2018
Νικόλαος Κουδούνης
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