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■ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΟΥΤΣΑΝΑ

● συνέντευξη συνέντευξη ●

Μπορεί η Στερεά να γίνει υπόδειγμα 
ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΝΙΑΔΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Την πλέον ακριβοδίκαιη απο-
τίμηση των πρωτοβουλιών 
που έχουν αναληφθεί απ’ όλες 

τις «μνημονιακές» κυβερνήσεις της 
τελευταίας δεκαετίας, αλλά και την 
τεκμηριωμένη αποτύπωση της κα-
τάστασης στην οποία βρίσκεται η 
τοπική οικονομία, επιχειρεί μέσα από 
τη συνέντευξή του στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ 
ο πρόεδρος του Εμποροβιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Βοιωτίας, Παναγιώτης 
Αγνιάδης.

Παρά τις πρωτοβουλίες που κατά 
καιρούς αναλαμβάνονται, άτονες ή 
και γενναίες, σε τοπικό ή εθνικό αλλά 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αγορά 
συνεχίζει να μη δείχνει σημάδια ανά-
ταξης από τη λαίλαπα της κρίσης. Οι 
όποιες ισχνές ενδείξεις ανάκαμψης 
δεν δύνανται να παγιώσουν μια νέα 
πραγματικότητα. Τι είναι ο κάβουρας, 
τι είναι το ζουμί του... «Ο αριθμός των 
νέων επιχειρήσεων που τολμούν εν 
μέσω κρίσης», παραδέχεται ο πρό-
εδρος του ΕΒΕ Βοιωτίας, «είναι κατ’ 
αναλογία αντίστοιχος των λουκέτων 
που μπαίνουν στις παλαιότερες», μη 
διστάζοντας να χαρτογραφήσει το 
άμεσο μέλλον του νομού, μετά και 
την ολοκλήρωση των μεγάλων πα-
ρεμβάσεων που επιχειρούνται.

Πόσο άμεσα και ορατά θα είναι 
τα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης 
της οικονομίας με την ολοκλήρωση 
του  Επιχειρηματικού Πάρκου στα 
Οινόφυτα, αλλά και με την επέκτα-
ση του υπάρχοντος Επιχειρηματικού 
Πάρκου στη Λιβαδειά; «Η οργάνωση 
της περιοχής θα μπορούσε να περι-
λαμβάνει τη δημιουργία Επιχειρημα-
τικού Πάρκου ποικίλης χρήσης, άνω 
των 450 στρεμμάτων, όπως άλλωστε 
προβλέπεται και στο ΓΠΣ του Δήμου 
Λεβαδέων, και να συνδυαστεί με τη 
λειτουργία εκκολαπτηρίου επιχειρή-
σεων και την ουσιαστική επαναλει-
τουργία της εμπορευματικής χρήσης 
του Σ.Σ. Λιβαδειάς», παραδέχεται ο κ. 
Αγνιάδης και προσδιορίζει τις επόμε-
νες πρωτοβουλίες που προτίθεται να 
αναλάβει.

Είστε επικεφαλής του εμποροβι-
οτεχνικού κόσμου της Βοιωτίας 
επί τρεις συνεχόμενες δεκαετίες. 
Έχετε δει τους ρυθμούς δραστη-
ριοποίησης της αγοράς, με την 
κυβερνητική σφραγίδα όλων των 
κομμάτων και πολιτικών σχηματι-
σμών.  Υποστηρίζετε κι εσείς την 
άποψη ότι η κρίση γεννά ευκαι-
ρίες;

Αρχικά, θα ήθελα να σας ευχαρι-
στήσω για αυτήν τη συνέντευξη κα-
θώς και για τη δυνατότητα που μας 
παρέχετε, ώστε να εκφράσουμε τις 
απόψεις του Επιμελητηρίου Βοιω-
τίας. Είναι αλήθεια ότι υπηρετώ την 
επιχειρηματική κοινότητα του τό-
που μας για αρκετά μεγάλο χρονικό 
διάστημα, γεγονός που μου δίνει τη 
δυνατότητα να παρακολουθώ την 
οικονομική πορεία του τόπου, χωρίς 
μικροπολιτικές και τοπικιστικές πα-
ρωπίδες. Σε θεωρητικό επίπεδο, ίσως 
η άποψη ότι η κρίση γεννά ευκαιρίες 
είναι σωστή, όμως η πραγματικότητα 
είναι αρκετά πιο σκληρή. 

Στη δεκαετία της κρίσης χιλιάδες 
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μικρομεσαίες, 
έβαλαν λουκέτο με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται σε κοινωνικό και ανθρωπιστικό 
επίπεδο. Χαρακτηριστικά αναφέρω 
ότι οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις 
στο Επιμελητήριο Βοιωτίας κατά 
την αρχή της κρίσης ήταν περίπου 
11.500, ενώ σήμερα ανέρχονται σε 
8.500. Ίσως τελικά η άποψη ότι ακό-
μη και σε σκληρές συνθήκες οικονο-
μικής κρίσης και ύφεσης υπάρχουν 
ευκαιρίες για το επιχειρείν, να εκφρά-
ζει καλύτερα την ελληνική πραγματι-
κότητα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία 
της Συνομοσπονδίας Εμπορίου 
Επιχειρηματικότητας, ο τζίρος στο 
εμπόριο αυξήθηκε, αλλά μεγάλω-
σε η ψαλίδα μεταξύ μικρών και 
μεγάλων του κλάδου. Τι σημαίνει 
αυτό σε απλά ελληνικά;

Δυστυχώς, οι πολιτικές που υλο-
ποιήθηκαν κατά τη δεκαετία της κρί-
σης ήταν εξαιρετικά εχθρικές για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με αποτέ-
λεσμα η άλλοτε ραχοκοκαλιά της ελ-
ληνικής οικονομίας να έχει υποφέρει 
και να υποφέρει σημαντικά. Πολιτι-
κές, όπως η υπερφορολόγηση, η έλ-
λειψη οικονομικής ρευστότητας, το 
ασφαλιστικό σύστημα, η μείωση της 
εσωτερικής κατανάλωσης  και πολ-
λές άλλες αποδείχθηκαν καθοριστι-
κές για τον βίο των πιο ευάλωτων μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων. Αντίθετα, 
οι «μεγάλοι» του εμπορίου φαίνεται 
ότι άντεξαν περισσότερο, κατάφε-
ραν φθηνότερες προμηθευτικές συ-
νεργασίες και τελικά συγκέντρωσαν 
μεγαλύτερους τζίρους.  

Πώς μεταφράζεται σε αριθμούς η 
πραγματική κατάσταση της αγοράς;

Η πραγματική κατάσταση της 
αγοράς συνεχίζει να είναι αρνητική. 
Φαίνεται όμως ότι μπορούμε να δια-
κρίνουμε κάποια ισχνά σημάδια ανά-
καμψης. Χαρακτηριστικά μπορούμε 
να αναφέρουμε ότι στο μητρώο του 
Επιμελητηρίου Βοιωτίας εντός του  
2018 εγγράφηκαν 288 νέες επιχειρή-
σεις, ενώ διαγράφηκαν 238 παλιές. Η 
ίδια θετική αναλογία παρατηρείται 
και στους πρώτους μήνες του 2019. 

Είναι φιλικό το περιβάλλον για την 
ανάπτυξη του εμπορίου; Υπήρξε 
μια προσπάθεια τόνωσης του 
λιανικού εμπορίου μέσω ΕΣΠΑ, 
αναφέρομαι στη γνωστή «Εργα-
λειοθήκη Επιχειρηματικότητας». 
Μπορεί, κατά τη γνώμη σας, να 
λειτουργήσει ανασχετικά στην 
πρωτόγνωρη κρίση που βιώνει ο 
κλάδος;

Ο επιχειρηματικός κόσμος της 
Περιφέρειάς μας, μετά και την πο-
λύχρονη απουσία δράσεων που θα 
χρηματοδοτούσαν την ανάπτυξη του 
εμπορίου αλλά και της εστίασης, ανέ-
μενε με μεγάλες ελπίδες το συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα, οι οποίες τελικά 
φαίνεται ότι διαψεύστηκαν. Παρά τις 
διαμαρτυρίες και του Επιμελητηρίου 
μας, τα ποσά που τελικά διατέθηκαν 
για την κάλυψη της δημόσιας δαπά-
νης της συγκεκριμένης δράσης ήταν 
εξαιρετικά χαμηλά.

Χαρακτηριστικά σημειώνουμε 
ότι το ποσό που αναλογούσε για την 
κάλυψή της στον κλάδο εμπορίου για 
τη Στερεά Ελλάδα ήταν μόλις 800.000 
€. Αντίστοιχο ποσό αναλογεί και για 
τον κλάδο της εστίασης. Δηλαδή, 
η χρηματοδότηση αυτή μόλις που 
επαρκούσε για την κάλυψη των ανα-
γκών μιας δεκάδας επιχειρήσεων ανά 
κλάδο, για όλη τη Στερεά Ελλάδα.

Έχετε διατελέσει πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς 
και του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, 
αλλά και έχετε συμμετάσχει θε-
σμικά σε πανελλαδικά συλλογικά 
όργανα με στόχο την επανεκκίνη-
ση της ατμομηχανής της οικονομί-
ας… με όλους τους κυβερνητικούς 
σχηματισμούς των τελευταίων 
τριών δεκαετιών. Ειδικά κατά την 
τελευταία δεκαετία της κρίσης, 
υπήρξε εναλλαγή πολλών κυβερ-
νήσεων. Θα μπορούσε μια πιθανή 
αλλαγή κυβέρνησης στις επικεί-
μενες εκλογές να επιφέρει θεαμα-
τικές αλλαγές στη λειτουργία και 
στην ανάπτυξη της αγοράς;

Πραγματικά, ως πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Βοιωτίας αλλά και ως 
γενικός γραμματέας της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας έχω 
παρακολουθήσει αρκετές κυβερνη-
τικές εναλλαγές. Όμως, αν θέλουμε 
να είμαστε ειλικρινείς, η οικονομική 
πολιτική την τελευταία δεκαετία χα-
ρασσόταν κυρίως από τους δανει-
στές της χώρας και ήταν αρνητική, 
ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι η νέα κυβέρνηση, κα-
θώς ο μνημονιακός έλεγχος φαίνεται 
να χαλαρώνει, θα πράξει πιο ορθολο-
γικά για την ανάταξη της αγοράς και 
θα είναι πιο κοντά στις ανάγκες των 
επιχειρηματιών.

Παρότι έχετε εκδηλώσει ανοικτά 
και κάτω από πολλές περιστάσεις 
την πολύ συγκεκριμένη κομμα-
τική σας ταυτότητα, παραμένετε 
αμετακίνητος στο «τιμόνι» του 
Επιμελητηρίου.  Θα ήταν ασφαλές 
το συμπέρασμα ότι η πλειονότητα 
της αγοράς αποδέχεται το φιλε-
λεύθερο μοντέλο ανάπτυξης της 
οικονομίας; Τι κρύβεται πίσω από 
την «αειθαλή» υποψηφιότητά σας;

Η επιχειρηματικότητα δεν μπο-
ρεί να τεθεί υπό κομματικούς και 
τοπικιστικούς περιορισμούς. Πι-
στεύουμε ότι την αντίληψη αυτή 
την έχουμε υπηρετήσει πιστά, παρά 
τις όποιες προσωπικές πεποιθήσεις, 
και για αυτό έχουμε επανειλημμένα 
επιβραβευθεί από την τοπική επιχει-
ρηματική κοινότητα. Ανεξαρτήτως 
κυβέρνησης, οι δράσεις μας είναι 
πάντα υποστηρικτικές του τοπικού 
επιχειρείν, ενώ διαχρονικά συνεργα-
ζόμαστε αρμονικά με όλες τις αρχές 
της αυτοδιοίκησης της Βοιωτίας.

Είναι και το άγρυπνο ενδιαφέρον 
σας για ό,τι μπορεί να επηρεάσει 
την οικονομική δραστηριότητα 
στην περιοχή σας. Αναφέρομαι 
στην «ένσταση» που υποβάλατε 
στο Υπουργείο Μεταφορών για τη 
μη πρόβλεψη στάσης της υπερ-
ταχείας στη Λιβαδειά. Υπήρξε 
κάποια εξέλιξη στο θέμα;

Πραγματικά το Επιμελητήριο Βοι-
ωτίας, ως θεσμικός εκφραστής της 
τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, 
διαμαρτυρήθηκε -μια ακόμη φορά- 
για την πολιτική της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 
στη Βοιωτία. Μετά την αδικαιολόγη-
τη υποβάθμιση των Σιδηροδρομικών 
Σταθμών Λιβαδειάς και Θήβας σε 
απλά πρακτορεία έκδοσης εισιτηρί-
ων, την κατάργηση των υπηρεσιών 
εμπορευμάτων, αλλά και τη συνεχή 
αναβλητικότητα για μια ουσιαστική 
ένταξη της Βοιωτίας στα δρομολό-
για του προαστιακού σιδηροδρόμου, 
έρχεται μια νέα απόφαση της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ, η οποία αποκλείει τη Βοιωτία 
από τα σχεδιαζόμενα γρήγορα ηλε-
κτροκινούμενα δρομολόγια μεταξύ 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, 
η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εμμένει προς το παρόν 
στην άποψή της, αλλά δηλώνει ταυ-
τόχρονα ότι θα επανεξετάσει το θέμα 
μετά την έναρξη λειτουργίας της 
υπερταχείας. Εμείς από τη μεριά μας 
θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα αυ-
τονόητα για τη Βοιωτία και θα θέσου-
με το θέμα και στη νέα κυβέρνηση. 

Θα ήθελα να σταθούμε στο με-
γάλο κεφάλαιο του Ασωπού και 
του στρατηγικού σχεδιασμού για 
την εξυγίανση και την ανάπτυξη 
της γύρω περιοχής που υλοποι-
είται. Πρόκειται για ένα θέμα που 
απασχολεί την περιοχή για πολλά 
χρόνια. Ποια ήταν τα σημαντικό-
τερα εμπόδια που έπρεπε να ξεπε-
ραστούν;

Με την έκδοση του Νόμου 
4605/2019 μπαίνουν τα θεμέλια για 
την οργάνωση και εξυγίανση της 
Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης 
στην περιοχή Οινοφύτων. Ουσιαστι-
κά, οι διατάξεις αυτές ικανοποιούν 
ένα πολύχρονο και πάγιο αίτημα 
της τοπικής κοινωνίας της Βοιωτίας, 
αλλά και ολόκληρης της Στερεάς Ελ-
λάδας.  Η περιοχή αυτή ανήκει στην 
αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου Βοι-
ωτίας και το αίτημα της οργάνωσης 
και εξυγίανσής της έχει υιοθετηθεί 
ανεπιφύλακτα από τον φορέα μας, 
ο οποίος άλλωστε αποτελεί και τον 
θεσμικό εκπρόσωπο της τοπικής επι-
χειρηματικής κοινότητας. Το ζήτημα 
του Ασωπού είναι ένα θέμα πρώτης 
προτεραιότητας, εθνικής θα λέγαμε 
προτεραιότητας.

Η ευρύτερη Βιομηχανική Συγκέ-
ντρωση  Οινοφύτων -  Σχηματαρίου 
αποτελεί  την πλέον οχλούσα περι-
βαλλοντικά και άναρχη πολεοδομικά 
Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση 
της ελληνικής επικράτειας. Ταυτό-
χρονα, όμως, αποτελεί έναν από τους 
μεγαλύτερους μητροπολιτικούς πό-
λους ανάπτυξης της μεταποίησης και 
της επιχειρηματικότητας και κατ’ επέ-
κταση της απασχόλησης σε επίπεδο 

εθνικού χώρου. 
Η παραπάνω υπαρκτή αντίφαση 

έχει για χρόνια ταλαιπωρήσει την το-
πική κοινωνία, τις πολιτικές ηγεσίες 
σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, την 
επιχειρηματικότητα και τους εργαζο-
μένους, τους φορείς πολιτών και πε-
ριβαλλοντικών οργανώσεων και την 
πρωτογενή παραγωγή. Η κατεστη-
μένη διχαστική αντίληψη που ορί-
ζει ότι ή «ο Ασωπός καθαρός και οι 
βιομηχανίες κλειστές» ή «ο Ασωπός 
μολυσμένος και οι βιομηχανίες ανε-
ξέλεγκτες», συμπληρωματικά με τις 
ποικίλες και διαχρονικές παθογένειες 

Ανεξαρτήτως κυβέρνησης, οι δράσεις 
μας είναι πάντα υποστηρικτικές του 
τοπικού επιχειρείν, ενώ διαχρονικά 
συνεργαζόμαστε αρμονικά με όλες 
τις αρχές της αυτοδιοίκησης της 
Βοιωτίας.


