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Kατά

την περίοδο της κρίσης η βιομηχανική παραγωγή και οι παραγωγικές
επενδύσεις της χώρας μας κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, καλύπτοντας μικρό
ποσοστό της εσωτερικής κατανάλωσης η οποία ικανοποιήθηκε από την αύξηση των
εισαγωγών. Η αποβιομηχάνιση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί “αρνητικού τύπου”
δεδομένου ότι οι θέσεις εργασίας οι οποίες εκτοπίστηκαν από τον βιομηχανικό τομέα
δεν απορροφήθηκαν από τον τομέα των υπηρεσιών αλλά οδήγησαν σε αύξηση της
ανεργίας.
Σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το 30%
σχεδόν των επιχειρήσεων στη βιομηχανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) της Σίνδου παραμένει
ανενεργό ενώ στη ΒΙ.ΠΕ. του Κιλκίς περισσότερες από το 50% των επιχειρήσεων
έβαλαν λουκέτο. Η κατάσταση είναι εξίσου απελπιστική κατά μήκος του
Βορειοελλαδικού τόξου. Οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες από τις θέσεις
εργασίας που χάθηκαν είναι τεράστιες ενώ το χρηματοοικονομικό κόστος από το
μέγεθος των επενδυμένων κεφαλαίων που εξαφανίστηκαν είναι εξίσου
επιβαρυντικό.
Η φυγή των επιχειρήσεων σε χώρες όπως η Βουλγαρία και τα Σκόπια αναδείχτηκε σε
σημαντικό παράγοντα της αποβιομηχάνισης στη Βόρεια Ελλάδα. Το ευνοϊκό
φορολογικό περιβάλλον, η πρόσβαση σε φθηνό τραπεζικό δανεισμό και οι χαμηλές
ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν τις γειτονικές χώρες πόλο έλξης αλλά και
“σανίδα σωτηρίας” για πολλές επιχειρήσεις. Τα επίσημα στοιχεία από το Γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
αναφέρουν ότι τα έσοδα των επιχειρήσεων με ελληνική συμμετοχή ανέρχονται σε 5
δισ. ευρώ ετησίως. Το Υπουργείο Οικονομικών των Σκοπίων παρέχει ένα σύνολο
επιχειρηματικών κινήτρων που στοχεύουν στην προσέλκυση νέων επενδύσεων όπως
η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 27% έως 31%, ενώ η εγγραφή των
εταιρειών στο εμπορικό μητρώο της χώρας γίνεται εντός μιας ημέρας. Είναι
αξιοσημείωτο ότι τα Σκόπια έχουν προωθήσει τη λειτουργία τεχνολογικών και
βιομηχανικών αναπτυξιακών ζωνών για να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας σε
περιοχές υψηλής ανεργίας , ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι κοινωνικές εισφορές
καταβάλλονται από το κράτος. Ο φορολογικός συντελεστής των κερδών και της
ιδιοκτησίας είναι 0% για 10 έτη και ο φόρος εισοδήματος 5% για 5 έτη. Την περίοδο
2003-2014, οι άμεσες ξένες επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στα Σκόπια
ανήλθαν σε 900 εκατ. – 1 δισ. ευρώ.

Η αντίδραση της ελληνικής πολιτείας στην υπό διαμόρφωση κατάσταση ήταν σχεδόν
ανύπαρκτη. Έλλειψη βιομηχανικής πολιτικής και σχεδίου ανάσχεσης του κύματος
φυγής των επιχειρήσεων. Η εφαρμογή πολιτικών ενίσχυσης της βιομηχανίας είναι
αναγκαία για τη βιώσιμη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η ενίσχυση της
βιομηχανίας πρέπει να αναδειχθεί σε εθνική προτεραιότητα και στρατηγικό στόχο.
Μόνο έτσι θα τονωθεί η απασχόληση, θα αυξηθεί η αγοραστική δύναμη και θα
αντιστραφεί το κλίμα στην πραγματική οικονομία.

