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Αξιότιμοι συμμετέχοντες,

Ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής
Ελλάδος, επιθυμώ να συγχαρώ τους συνδιοργανωτές της
εκδήλωσης, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και την εταιρεία
BASF για την πρωτοβουλία τους να συνδιοργανώσουν το 5ο
Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων, όπως επίσης το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και το Δήμαρχο
Λαμιαίων που αγκάλιασαν την πρωτοβουλία αυτή.
Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τις Γερμανικές επιχειρήσεις που
συμμετέχουν στο φόρουμ. Ευελπιστούμε σε θετικά αποτελέσματα,
στη συνεργασία τους με τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Ο Σύνδεσμος μας στηρίζει όποιες πρωτοβουλίες έχουν στόχο την
ενδυνάμωση των συνεργασιών των επιχειρήσεων
και την
προώθηση των εξαγωγών.
Ο Αγροδιατροφικός τομέας σε ολόκληρη την Ελληνική γεωγραφική
περιφέρεια, αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικότερους
κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας.

Στις επόμενες τρεις διαφάνειες που ακολουθούν θα ήθελα να σας
παρουσιάσω συνοπτικά τα οικονομικά δεδομένα της περιοχής που
σχετίζονται με τη σημερινή μας εκδήλωση.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα, οι συγκεκριμένοι δύο κλάδοι, του
πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα συμμετέχουν από το
2001 μέχρι σήμερα στη διαμόρφωση της Ακαθάριστης
Προστιθέμενης Αξίας της περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας σε ένα
πολύ μεγάλο ποσοστό και ειδικότερα :
Ο πρωτογενής τομέας συμμετείχε το 2011, με το υψηλό ποσοστό
59.1%, ενώ την τελευταία τριετία 2013-2015, για την οποία έχουμε
στατιστικά στοιχεία διαθέσιμα, με σταθερό ποσοστό περίπου 56%.
Από τα στατιστικά στοιχεία, μπορούμε επίσης να διαπιστώσουμε ότι
ο κλάδος της μεταποιητικής βιομηχανίας, παρουσιάζει σταθερότητα
και σχετική ανάκαμψη τα τελευταία τρία χρόνια τα οποία
εξετάζουμε, γεγονός σημαντικό, δεδομένης της παρατεταμένης
κρίσης της Ελληνικής Οικονομίας και της έλλειψης ρευστότητας.

Στη δεύτερη διαφάνεια , από το 2008 έως το 2014 διαπιστώνεται
μείωση των εισαγωγών, χωρίς ουσιαστική ανάκαμψη των εξαγωγών,
ενώ το 2015,είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι το εμπορικό
ισοζύγιο παρουσιάζεται θετικό, και σταθεροποιείται τα επόμενα δύο
(2) χρόνια.

Στην επόμενη διαφάνεια, απεικονίζεται η συμμετοχή του κλάδου
των τροφίμων και των ποτών, όπως προκύπτει από πρόσφατα
στατιστικά στοιχεία του 2017, στην εξαγωγική δραστηριότητα της
περιφέρειας.
Κατέχει λοιπόν ο κλάδος το 17,01% στο σύνολο των εξαγωγών,
γεγονός που τον κατατάσσει τρίτο, μετά τα Μέταλλα και τα Χημικά
Πλαστικά.
Η κατάταξη του κλάδου στην τρίτη θέση, υποδηλώνει αφενός ότι
είναι ένας δυναμικός εξαγωγικός κλάδος, και αφετέρου,
υποδεικνύει και το περιθώριο βελτίωσης της θέσης αυτής, με την
περαιτέρω ενδυνάμωση των εξαγωγών.
Θεωρούμε λοιπόν, ότι όλες οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται
προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τομέα
είναι σημαντικές και θα παράξουν εξαιρετικά αποτελέσματα.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος τον
οποίο εκπροσωπώ, δημιουργήθηκε το 1966, και όπως υποδηλώνει η
επωνυμία του, δραστηριοποιείται σε δυο περιφέρειες της χώρας,

στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
έχοντας ως μέλη επιχειρηματικές μονάδες εγκατεστημένες στους
εννέα νομούς των δυο περιφερειών.

Τα μέλη του Συνδέσμου προέρχονται από τους κλάδους των
τροφίμων και ποτών, των βασικών μετάλλων και των μεταλλικών
προϊόντων, των μηχανημάτων, των ορυκτών προϊόντων, της
επεξεργασίας ξύλου και χάρτου, των χημικών και πλαστικών, της
κλωστοϋφαντουργίας, καθώς και από τους κλάδους της παροχής
υπηρεσιών σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως οι τράπεζες, οι
εταιρίες συμβούλων, οι εταιρίες μεταφορών και οι εταιρίες
πληροφορικής.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου περιλαμβάνονται η
παροχή ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πληροφόρησης, η
άμεση επικοινωνία με τα μέλη του, η ισχυρή εκπροσώπηση των
συλλογικών τους συμφερόντων, η συνεργασία με Εθνικούς,
Περιφερειακούς και Κοινωνικούς Φορείς, η συμμετοχή και
υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η εκπόνηση
μελετών κλπ.

Για την υποστήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και την
προώθηση της εξωστρέφειας τους, ο Σύνδεσμος έχει αναπτύξει
εποικοδομητική συνεργασία με τις Περιφερειακές Αρχές, καθώς και
σημαντικούς Φορείς της Επιχειρηματικότητας.
Ειδικότερα ο Σύνδεσμος, έχει υπογράψει, το 2016, Πρωτόκολλο
Συνεργασίας με την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, βάσει του
οποίου τόσο οι Επικεφαλής, όσο και τα στελέχη των δύο
Οργανισμών, εργάζονται εντατικότερα, από κοινού για την
υποστήριξη
και
την
προώθηση
των
δράσεων
της
επιχειρηματικότητας.
Η συνεργασία μας έχει ως αποδέκτες τις μεταποιητικές και
εμπορικές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, της Στερεάς Ελλάδας, για
τη συμμετοχή τους σε εκθέσεις, τη διοργάνωση επιχειρηματικών
συναντήσεων, καθώς και τη διοργάνωση από κοινού εκδηλώσεων,
που αποσκοπούν στην συνεχή εκπαίδευση των επιχειρήσεων σε
θέματα εξαγωγών.
Αντίστοιχη συνεργασία έχει ο Σύνδεσμος και με τον Οργανισμό
Enterprise Greece, με τον οποίο επίσης έχει συνάψει Πρωτόκολλο
Συνεργασίας, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο

Οργανισμός στο εξωτερικό, προκειμένου να διευκολύνει τις
ενέργειες εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Πρωτόκολλα συνεργασίας έχει υπογράψει ο Σύνδεσμος και με τα
Επιμελητήρια της περιοχής ευθύνης του, συνενώνοντας τις δυνάμεις
του με τους συγκεκριμένους φορείς για την προώθηση των δράσεων
εξωστρέφειας.
Με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, συνεργάζεται στενά,
προωθώντας τις σημαντικές δράσεις του Επιμελητηρίου προς τα
μέλη του και προτρέποντας τα να αναπτύξουν επιχειρηματικούς
δεσμούς με τη φίλη γερμανική οικονομική κοινότητα.

Το 1996, ιδρύθηκε από τον Σύνδεσμο σε συνεργασία με την ALPHA
BANK , η ΑΕΔΕΠ, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για τη διαχείριση
προγραμμάτων που αφορούν στη χρηματοδότηση δράσεων των
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της εξωστρέφειας.

Η ΑΕΔΕΠ, με μεγάλη επιτυχία έχει διαχειριστεί προγράμματα του Β’
& Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου, του ΕΣΠΑ και πλέον, ως μέλος του
ΕΦΕΠΑΕ, προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου 2014-2020.
Η συνεργασία του Συνδέσμου με τον ΕΦΕΠΑΕ, διευρύνει, για τις
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε εθνικά
χρηματοδοτικά εργαλεία, τις ευκαιρίες προκειμένου να επιτύχουν το
στόχο τους.

Η συνεργασία όμως του Συνδέσμου και με άλλους φορείς όπως τα
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Ερευνητικά
Ινστιτούτα, τους Φορείς καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας,
επιτρέπει την ανάληψη δράσεων που βελτιώνουν την απόδοση των
επιχειρήσεων με την εισαγωγή τεχνολογικά προηγμένων μεθόδων,
και τη μεταφορά καινοτομίας και τεχνογνωσίας. Δημιουργούν έτσι,
προστιθέμενη αξία στα προϊόντα των ελληνικών επιχειρήσεων με
αποτέλεσμα να γίνονται ελκυστικότερα στις ξένες αγορές.

Άφησα, εσκεμμένα τελευταίο να σας παρουσιάσω ένα πολύ
σημαντικό εργαλείο του Συνδέσμου, το Δίκτυο Enterprise Europe
Network, μέλος του οποίου είναι ο Σύνδεσμος από το 2008.

Το Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο
επιχειρηματικότητας & καινοτομίας, το οποίο ιδρύθηκε από τη
Γενική Διεύθυνση ‘Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας’ της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, και περιλαμβάνει περισσότερους από 660 οργανισμούς
σε 60 χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελληνική Κοινοπραξία, Enterprise Europe Network-Hellas, μέλος
του ομώνυμου παγκόσμιου Δικτύου, παρέχει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις με
εξωστρεφή και καινοτόμο προσανατολισμό, με στόχο την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητάς τους.

Αποτελείται από 12 οργανισμούς, (ερευνητικούς και τεχνολογικούς
οργανισμούς, συνδέσμους επιχειρήσεων, επιμελητήρια, κλπ)
κατανεμημένους σε όλη την χώρα. Οι οργανισμοί αυτοί
συνεργαζόμαστε στενά προκειμένου να επιτύχουμε τους βασικούς
στόχους του Δικτύου, μεταξύ των οποίων είναι και η διευκόλυνση
της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε νέες αγορές.

Όπως ήδη προανέφερα, ένας από τους βασικούς πυλώνες
υπηρεσιών του Δικτύου ΕΕΝ, είναι η προώθηση και η ενδυνάμωση
της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Για να το επιτύχει αυτό, τα στελέχη του ΕΕΝ:
• Παρέχουν συμβουλευτικό έργο στις επιχειρήσεις για την
επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε νέες αγορές.
• Συνδιοργανώνουν επιχειρηματικές συναντήσεις B2B, στα
πλαίσια μεγάλων και καταξιωμένων εκθέσεων, όπως η Anuga,
και η Sial, δίνοντας τη δυνατότητα, αφενός σε επιχειρήσεις
που συμμετέχουν με περίπτερο να διευρύνουν τις
πιθανότητες συνεργασιών, και αφετέρου στις επιχειρήσεις
που δεν έχουν περίπτερο, να πραγματοποιήσουν face to face
συναντήσεις με μικρότερο κόστος.
• Παρέχουν στήριξη για την εισαγωγή στις εκδηλώσεις Β2Β,
‘ανταγωνιστικών’ profiles των επιχειρήσεων, την επιλογή
πιθανών ενδιαφερομένων, καθώς και υποστήριξη για την
επίτευξη της τελικής συμφωνίας.
• Έχουν εκπαιδευτεί στη διαχείριση των ευρωπαϊκών βάσεων
και των εργαλείων που παρέχουν ολοκληρωμένη
πληροφόρηση σε θέματα εκτελωνιστικά, δασμολογικά,
διαδικασιών εξαγωγής, πιστοποίησης και τυποποίησης
προϊόντων.
• Έχουν πρόσβαση σε μία διεθνή ‘δεξαμενή’ επιχειρηματικών
profiles, στην οποία επίσης μπορούν να εισάγουν αντίστοιχα
profiles ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, για την ανεύρεση
συνεργατών.
Όλες οι ενέργειες που σας προανέφερα παρέχονται δωρεάν στις
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη Θεσσαλία και στη Στερεά
Ελλάδα, και ενδυναμώνονται από τη συνεργασία του Δικτύου με
όλους τους προαναφερθέντες οργανισμούς.

Ο κλάδος της Αγροδιατροφής είναι, όπως αποδεικνύεται από τη
διαχρονική του συμμετοχή στην οικονομία της χώρας, ένας πολύ
σημαντικός κλάδος, ο οποίος στις εξαγωγές έχει το συγκριτικό
πλεονέκτημα του ‘branding’ της ελληνικής και μεσογειακής
διατροφής’, και ως εκ τούτου, αξίζει την προσπάθεια όλων μας
προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω τις επιδόσεις του.
Ο Σύνδεσμος, με την εμπειρία του, και τη σημερινή του παρουσία,
δηλώνει ‘παρών’ σε όλες τις συνεργασίες για την επίτευξη του
στόχου αυτού.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία, στην αυριανή
σημαντική ημέρα των επιχειρηματικών συναντήσεων, με πολλές και
παραγωγικές συνεργασίες και επικερδή αποτελέσματα.

Ευχαριστώ

