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Βασικά συμπεράσματα της Έρευνας 

 

Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

επιχειρηματική κοινότητα και η περιστολή της οικονομικής δραστηριότητας στις 

αγορές, αρχίζουν να δημιουργούν ένα εξαιρετικά αρνητικό περιβάλλον για τις 

επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ένα συμπαγές αδιέξοδο 

ανασχετικών παραγόντων. 

 

Η τακτική έρευνα, που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & 

Κεντρικής Ελλάδος κάθε εξάμηνο, μεταξύ των επιχειρήσεων – μελών του δεν 

αφήνουν περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών, από εκείνες που επιβεβαιώνουν ότι το 

επιχειρηματικό έργο συνεχώς και περισσότερο υποχωρεί, κλάδοι ολόκληροι περνάνε 

στην φάση της ύφεσης και ότι το όποιο κλίμα αισιοδοξίας σταδιακά υποβαθμίζεται. 

 

Τα συμπεράσματα από την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην περίοδο από 7/5 

έως 3/6/2010, και στην οποία συμμετείχαν 202 μεταποιητικές επιχειρήσεις των 

Νομών της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος περιέχουν όλα εκείνα τα συστατικά 

στοιχεία, που επιβεβαιώνουν την επιδείνωση του παραγωγικού έργου καθώς και τις 

χειρότερες προοπτικές, αν άμεσα δεν εφαρμοστούν πολιτικές, που θα βελτιώσουν τα 

δεδομένα του οικονομικού κλίματος. 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο πολλαπλών ερωτήσεων, και τα 

βασικά της συμπεράσματα είναι τα εξής: 

 

1. Τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2010, για το 51% των επιχειρήσεων 

υπήρξαν χειρότερα από εκείνα της προηγούμενης χρονιάς, ενώ μόνον το 17% 

δηλώνει ότι κατάφερε να έχει θετικότερα αποτελέσματα. 

2. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των επιχειρήσεων του δείγματος εντοπίζεται στην 

ραγδαία επιδείνωση της εσωτερικής ζήτησης και ακολουθούν σε ιδιαίτερα 

μεγάλο ποσοστό (67,3%) η αύξηση των ακάλυπτων επιταγών και η μείωση 

της τραπεζικής χρηματοδότησης (57,4%). Ασφαλώς, ένα μέρος που αφορά σε 

μείωση της εσωτερικής ζήτησης προέρχεται και από την απόφαση των ίδιων 

των επιχειρήσεων να μην εκτελούν επισφαλείς παραγγελίες, λόγω της 

υπονόμευσης της πίστης στην αγορά. 
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3. Οι μισές σχεδόν από τις επιχειρήσεις του δείγματος δηλώνουν ότι έχουν 

υποστεί μείωση των παραγγελιών και της παραγωγής τους σε ποσοστό από 

10% έως 40%, ενώ το 7% δηλώνει ότι η απώλεια αυτή ανέρχεται σε 50%. 

Περίπου όμοια εμφανίζεται και η εικόνα του κύκλου εργασιών των μονάδων, 

ενώ περίπου μία στις τρεις από αυτές δηλώνει ότι δεν έχει ανάλογες απώλειες. 

4. Το πρώτο εντυπωσιακό στοιχείο από την έρευνα είναι η κατάσταση των 

εργασιακών σχέσεων, που ισχύει στις μονάδες του δείγματος: Οι μισές από 

αυτές δηλώνουν ότι δεν έχουν προβεί σε καμία αλλαγή, που θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως μεταβολή. Μόνον το 15% περίπου έχει προχωρήσει σε 

απολύσεις ενώ όλες οι υπόλοιπες, έχουν προχωρήσει σε κατάργηση των 

υπερωριών (32,7%), σε μείωση ημερών και αμοιβών (15,8%) με εσωτερικές 

συμφωνίες, και σε αναγκαστικές άδειες (10,9%). Δηλαδή, οι επιχειρήσεις, 

παρά τις σοβαρές πιέσεις που δέχονται, αναδιαρθρώνουν την δομή τους, 

διατηρώντας, όμως, το παραγωγικό τους δυναμικό χωρίς ουσιαστικές 

μεταβολές. 

5. Το  δεύτερο, εξίσου εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας, είναι ότι οι 

επιχειρήσεις θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα, που μπορεί να βοηθήσει τις 

ίδιες και την οικονομία, την δραστική μείωση της γραφειοκρατίας (81,2%).  

Ακολουθεί αμέσως μετά μία σειρά προτάσεων, που ουσιαστικά έχουν ως 

επιδίωξη την ανάσχεση της δραματικής κατάστασης που σχετίζεται με την 

ρευστότητά τους. Σε ποσοστό 64,4% θεωρούν ότι η εξόφληση χρεών του 

κράτους στις επιχειρήσεις και στην αγορά αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα. 

Υπολογίζοντας ότι σήμερα το κράτος όχι απλώς δεν εξυπηρετεί υποχρεώσεις 

του παρελθόντος (κατασκευαστικές επιχειρήσεις, προμηθευτές, αναπτυξιακός 

νόμος κλπ) αλλά δημιουργεί και νέες σοβαρές, όπως είναι η αναστολή της 

επιστροφής του ΦΠΑ, γίνεται αντιληπτό ότι σε συνδυασμό με την 

περιοριστική πιστωτική πολιτική, οι επιχειρήσεις βιώνουν μία ανομολόγητη 

ασφυξία ρευστότητας. Η ενίσχυση των εξαγωγών (63,4%), η άμεση 

εφαρμογή των επενδυτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (61,4%) και η άμεση 

εφαρμογή ενός ειδικού προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ προσανατολισμένου στις 

ανάγκες της παραγωγής (56,4%) αποτελούν τις βασικές προτάσεις των 

επιχειρήσεων του δείγματος, που αποσκοπούν τόσο στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων της καχεκτικής ρευστότητας, όσο και στην ενίσχυση της 

ανάπτυξης. 
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6. Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για το «κλείσιμο» του 2010 διαγράφονται 

απαισιόδοξες, δεδομένου ότι μόλις το 23,7% εκτιμά ότι θα έχει θετικά 

αποτελέσματα. Αντίθετα, το 42,6% θεωρεί ότι η χρονιά θα κλείσει με 

χειρότερα από τα περυσινά αποτελέσματα ενώ το 33,6% ότι θα έχει όμοια με 

αυτά του 2009. 

7. Αξιολογώντας, τα κυβερνητικά μέτρα για την αποτελεσματικότητα της κρίσης 

το 37% των επιχειρήσεων τα θεωρεί πλήρη, ενώ καταγράφεται και ένα 

13,9% που τα θεωρεί υπερβολικά. Το 36,6%, ωστόσο, θεωρεί χρειάζονται και 

άλλα μέτρα και ένα 24,7% ότι τα μέτρα δεν είναι ικανά να αντιμετωπίσουν 

την κρίση. 

8. Τέλος, η εικόνα της πλήρους απαισιοδοξίας αποτυπώνεται στις εκτιμήσεις των 

μονάδων των δείγματος για τον χρόνο εξόδου της ελληνικής οικονομίας από 

την κρίση. Η συντριπτική πλειοψηφία εκτιμά ότι αυτή προσδιορίζεται σε 

χρόνο μετά το 2011. 

 

Συμπερασματικά, οι επιχειρήσεις όσο περνάει ο καιρός και δεν διαπιστώνουν 

δραστικές αλλαγές στο περιβάλλον τους υποβαθμίζουν την προοπτική της γρήγορης 

ανάκαμψης. Πιεζόμενες από το αρνητικό δημοσιονομικό περιβάλλον, την έντονη 

αβεβαιότητα, τις επιδράσεις του κακού επιχειρηματικού κλίματος, και την απουσία 

ολοκληρωμένου προγράμματος πολιτικών για μεταρρυθμίσεις και τομές, εκφράζουν 

την απαισιοδοξία τους για το μεσοπρόθεσμο μέλλον, θεωρώντας ότι η έξοδος της 

οικονομίας από την κρίση μετατίθεται σε χρόνο πέραν του 2011.   
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Αποτελέσματα Έρευνας για την κρίση στην Βιομηχανία 

 
1. Εισαγωγή 

 

Την παρούσα έρευνα, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος την  

επαναλαμβάνει κάθε εξάμηνο και άρχισε την διεξαγωγή της από τις αρχές του 2009, 

με βασική επιδίωξη να έχει στην διάθεσή του μία συνεχή καταγραφή στοιχείων και 

αποτελεσμάτων, που αναδεικνύουν την εικόνα της επιχειρηματικής κοινότητας, στην 

διαδρομή της κρίσης. 

 

Από την αρχή της ερευνητικής αυτής πρωτοβουλίας έχει φανεί ότι οι επιχειρήσεις της 

Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος, παρουσιάζουν σημαντικές απώλειες στις αγορές 

και στην παραγωγή, ασφυκτιούν από άποψη χρηματοδότησης, αλλά εξακολουθούν 

να διατηρούν την απασχόλησή τους σχεδόν αμετάβλητη, παρά το γεγονός ότι 

πιέζονται από ένα ισχυρό κλίμα αβεβαιότητας. 

 

2. Τα χαρακτηριστικά της Έρευνας 

 

Η Έρευνα διενεργήθηκε με ερωτηματολόγιο, πολλαπλών ερωτήσεων-απαντήσεων, 

την περίοδο από 7 Μαΐου  2010 έως 3 Ιουνίου 2010 σε ένα δείγμα 202 επιχειρήσεων, 

οι οποίες αποτελούν το 50% περίπου των μελών του Συνδέσμου, με τις εξής 

ταξινομήσεις: 

 

Πίνακας 1 

Επιχειρήσεις ανά Νομό 

Α/Α Νομοί Αρ. επιχ/σεων 

1. Βοιωτία 24 

2. Εύβοια 16 

3. Καρδίτσα 18 

4. Μαγνησία 92 

5. Τρίκαλα 24 

6. Φθιώτιδα - Φωκίδα 28 

 Σύνολο 202 
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Πίνακας 2 

Επιχειρήσεις με βάση τα παραγόμενα προϊόντα1

Α/Α 

 

Επιχειρήσεις ανά κλάδο Αρ. επιχ/σεων 

1.  Κεφαλαιουχικά αγαθά 78 

2. Ενδιάμεσα αγαθά 40 

3. Καταναλωτικά αγαθά 84 

 Σύνολο 202 

 

 

Πίνακας 3 

Επιχειρήσεις με βάση το μέγεθος της απασχόλησης 

Α/Α Επιχειρήσεις και απασχόληση Αρ.επιχ/σεων Σύνολο απασχ/σης 

1. Μικρές (1-20 άτομα) 96 968 

2. Μεσαίες (21-50) 40 1.192 

3. Μεγάλες (51- ) 66 9.652 

 Σύνολο 202 11.812 

 

 

 Η Έρευνα επιδιώκει να καταγράψει τα εξής στοιχεία: 

(α). Τα αποτελέσματα που πετυχαίνουν οι επιχειρήσεις στο α΄ εξάμηνο του 

τρέχοντος έτους σε σχέση με το 2009. 

                                                 
1 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 
26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, 27 Παραγωγή βασικών μετάλλων, 28 Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού, 29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού μ.α.κ., 34 Κατασκευή αυτοκίνητων οχημάτων κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκοΰμενων 
οχημάτων, 45 Κατασκευές 
 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΑΓΑΘΑ 
13 Εξόρυξη μεταλλοΰχων μεταλλευμάτων, 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες, 17 Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών υλών, 20 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων αηό ξΰλο και φελλό, εκτός από τα 
έπιπλα. κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής, 21 Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων 
από χαρτί, 36 Κατασκευή επίπλων λοιπές βιομηχανίες  
μ.α.κ. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 
15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών, 22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 
εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής, 23 Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης 
πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων, 24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων, 25 Κατασκευή προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 
 



Έρευνα για την κρίση στην Βιομηχανία                                                                    ΣΒΘ&ΚΕ 

 6 

(β). Τα πεδία της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα οποία εντοπίζονται τα 

μεγαλύτερα προβλήματα στο α΄ εξάμηνο του 2010. 

(γ).  Πώς εξελίσσονται οι παραγγελίες, η παραγωγή και ο κύκλος εργασιών των 

επιχειρήσεων του δείγματος. 

(δ). Οι επιπτώσεις που έχει η κρίση στις εργασιακές σχέσεις και οι μεταβολές που 

έχουν επέλθει σ΄ αυτές. 

(ε). Προτάσεις, που οι επιχειρήσεις προκρίνουν, ώστε να δημιουργηθούν «ρωγμές» 

στα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν. 

στ).  Τέλος, καταγράφεται το ψυχολογικό κλίμα, που επικρατεί στην αγορά,  και έχει 

σχέση με το πώς εκτιμούν  οι επιχειρήσεις για τις επιδόσεις σε ολόκληρο το 2010, την 

αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης, 

αλλά και τον χρόνο εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την κρίση.  

 

Η παρουσίαση και η ανάλυση της Έρευνας που ακολουθεί διαρθρώνεται από τις εξής 

τρεις (3) ενότητες: 

 

1. Ανάλυση ανά κατηγορία παραγόμενων αγαθών 

2. Ανάλυση ανά μέγεθος με βάση την απασχόληση 

3. Ανάλυση σε επίπεδο Νομών 
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3. Ανάλυση σε επίπεδο Κλάδων 

 

Στην τρέχουσα ενότητα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων του 

δείγματος, ταξινομημένες σε τρεις ευρείες ομάδες προϊόντων. Τα Κεφαλαιουχικά, τα 

Ενδιάμεσα και τα Καταναλωτικά. 

 

3.1. Τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2010 σε σχέση με το 2009 

 

Στο Διάγραμμα 1 οι επιχειρήσεις του δείγματος όλων των κλάδων αποτιμούν τα 

αποτελέσματα του α΄  εξαμήνου του 2010, έναντι των αποτελεσμάτων του 

προηγούμενου έτους. 

 

Διάγραμμα 1. 

 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία ο μεγαλύτερος όγκος των μονάδων, συνολικά, 

δηλώνει ότι είχε χειρότερα αποτελέσματα, σε σχέση με το 2009, με επικεφαλής στις 

αρνητικές επιδόσεις τα ενδιάμεσα αγαθά, και ακολούθως τα κεφαλαιουχικά. Όμως, 

ακόμη και οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι είχαν όμοια αποτελέσματα, δεν σημαίνει 

ότι κινούνται σε θετικό «έδαφος», δεδομένου ότι σε προηγούμενες έρευνες, 

συμμετείχαν στην απάντηση «χειρότερα». Καταγράφεται, βεβαίως, και ένα μικρό 

τμήμα, που δηλώνει θετικότερα αποτελέσματα, το οποίο, όμως, είναι πολύ μικρό για 

να κινήσει έναν μηχανισμό αισιοδοξίας. 
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3.2. Πεδία στα οποία καταγράφονται προβλήματα στο α΄ εξάμηνο 2010    

 

Στο Διάγραμμα 2 οι επιχειρήσεις του δείγματος εντοπίζουν τα πεδία της λειτουργίας 

τους, όπου αναδεικνύονται έντονα προβλήματα, μέσα στο τρέχον εξάμηνο του 2010.  

 

Διάγραμμα 2 

 

 

Το μείζον πρόβλημα σε όλους τους κλάδους είναι η μείωση της εσωτερικής ζήτησης, 

με πρώτες να συμμετέχουν σ΄ αυτό τις επιχειρήσεις των κεφαλαιουχικών αγαθών και 

αμέσως μετά αυτές των ενδιάμεσων. Η αύξηση των ακάλυπτων επιταγών συνεχίζει 

να είναι μία βραδυφλεγής βόμβα για όλες τις επιχειρήσεις, που ενδεχομένως να 

επηρεάζει και την επιλεκτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων του δείγματος, ως προς 

την ικανοποίηση της εγειρόμενης ζήτησης. Το αμέσως επόμενο μεγάλο πρόβλημα 

είναι η μείωση της τραπεζικής χρηματοδότησης, η οποία μέσα στο 2010 

χαρακτηρίζεται από έντονες περιοριστικές τάσεις. Μεγαλύτερη πίεση δέχονται οι 

επιχειρήσεις των κεφαλαιουχικών αλλά και των καταναλωτικών αγαθών. Τέλος, 

εξαιρετικά ανησυχητικό είναι ότι ειδικά τα κεφαλαιουχικά αγαθά αντιμετωπίζουν 

σοβαρές απώλειες στις διεθνείς αγορές, όπου εκτόνωναν ένα μέρος της ελλείπουσας 

εσωτερικής ζήτησης. 
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3.3. Περιορισμός δραστηριοτήτων 

 

Στα Διαγράμματα 3 και 4 αποτυπώνονται μεγέθη της επιχειρηματικής λειτουργίας, τα 

 

Διάγραμμα 3 

 

 

οποία εκφράζουν τις επιπτώσεις που έχει στις επιχειρήσεις του δείγματος η τρέχουσα 

 

Διάγραμμα 4 
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κρίση.  

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Διαγράμματος 3 καταγράφεται ένας σοβαρός 

παραγωγικός κορμός, οποίος διατηρεί το ύψος των παραγγελιών και του όγκου της 

παραγωγής του ανέπαφο. Αυτή η εικόνα είναι εξαιρετικά αισιόδοξη. Όμως, ακριβώς 

απέναντί του αθροίζονται περισσότερες από τις μισές όλων των κλάδων που 

δηλώνουν απώλειες, διαφοροποιούμενες μόνον σε επίπεδο ποσοστών. Με πρώτα τα 

ενδιάμεσα αγαθά, ένα μεγάλο ποσοστό, που αγγίζει το 40% δηλώνει απώλειες από 

10% έως και 30%. Ένα μικρότερο τμήμα, που είναι στο 15% περίπου δηλώνει 

απώλειες έως και 40% ενώ στις άλλες κατηγορίες απωλειών είναι αξιοσημείωτη αυτή 

των ενδιάμεσων αγαθών που φθάνει το 50%. 

 

Στο Διάγραμμα 4  αποτυπώνεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών των μονάδων του 

δείγματος, κατά το α΄ εξάμηνο του 2010. Χωρίς να αλλάζουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά, σε σχέση με τις προηγούμενες διαπιστώσεις, υπάρχουν ορισμένα 

ενδιαφέροντα ευρήματα, τα οποία αξίζει να σχολιαστούν. Κατ΄ αρχήν, όλες οι 

επιχειρήσεις, που κατατάσσονται στην κατηγορία απωλειών από 10% έως και 30% 

έχουν μεγαλύτερη ποσοστιαία απώλεια τζίρου από των απώλεια παραγγελιών και 

παραγωγής, γεγονός που μπορεί να ερμηνεύσει προσπάθεια διατήρησης των 

πωλήσεων με χαμηλότερες τιμές πώλησης. Αυτή η πολιτική διαπιστώνεται σε όλες τις 

κατηγορίες επιχειρήσεων, όταν δηλώνουν απώλεια κύκλου εργασιών. 

 

Η διαπίστωση αυτή ισχύει και στην στήλη, όπου συγκεντρώνεται ένα μεγάλο τμήμα 

των επιχειρήσεων του δείγματος, το οποίο δηλώνει ότι ο κύκλος εργασιών τους 

παραμένει αδιατάρακτος. Οι επιχειρήσεις των ενδιάμεσων αγαθών αν και δήλωσαν ότι 

σε ποσοστό 30% δεν έχουν αρνητική μεταβολή των παραγγελιών και της παραγωγής 

τους, για να μπορέσουν να διατηρήσουν την ζήτηση έχουν περιορίσει τον κύκλο 

εργασιών τους. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις των άλλων δύο κλάδων δηλώνουν 

αμετάβλητο τον κύκλο εργασιών τους σε σχέση με τις παραγγελίες τους. 
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3.4. Αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις 

 

Στο Διάγραμμα 5 οι επιχειρήσεις του δείγματος αποτυπώνουν τις μεταβολές, που 

έχουν επέλθει στις εργασιακές σχέσεις και ταυτόχρονα δηλώνουν τα μέτρα εκείνα,   

 

Διάγραμμα 5 

 

 

που έχουν εφαρμόσει, ώστε να καταφέρουν να περιορίσουν το ανελαστικό κόστος 

εργασίας, υπό την πίεση των προβλημάτων. 

 

Κατ΄ αρχήν, όπως προκύπτει, ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 50% των επιχειρήσεων 

του κλάδου των κεφαλαιουχικών και των καταναλωτικών αγαθών έχουν διατηρήσει, 

παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αμετάβλητες τις εργασιακές τους σχέσεις.  

 

Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις παρατηρούνται επιλογές, οι οποίες αποσκοπούν στον 

περιορισμό του κόστους χωρίς ουσιαστικές μεταβολές των σχέσεων. Ειδικότερα, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των μονάδων επιλέγει την κατάργηση των υπερωριών, την 

αναλογική μείωση εργασίας και αμοιβής, προφανώς με εσωτερική συμφωνία 

εργοδότη-εργαζομένων και τις αναγκαστικές άδειες. Σε απολύσεις, όμως σε ποσοστό 

40% προσφεύγουν οι επιχειρήσεις των ενδιάμεσων αγαθών, προφανώς, λόγω 

εξάντλησης των άλλων τρόπων για την αντιμετώπιση της μείωσης της ζήτησης. 
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3.5. Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

 

Στο Διάγραμμα 6 οι επιχειρήσεις υποβάλλουν προτάσεις, τις οποίες θεωρούν ικανές 

να δημιουργήσουν διεξόδους στα τρέχοντα αδιέξοδα. 

 

Διάγραμμα 6 

 

 

Είναι εντυπωσιακό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μονάδων θεωρούν ότι με την 

γραφειοκρατία, που κυριαρχεί στο επιχειρηματικό πεδίο, η επίλυση των προβλημάτων 

τους είναι από δύσκολη έως αδύνατη. Αμέσως μετά, προτεραιότητα έχει η εξόφληση 

των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι 

επιχειρήσεις επιμένουν στην πρότασή τους αυτή, δεδομένου ότι στα «παλαιά» χρέη 

του κράτους (τεχνικά έργα, αναπτυξιακός νόμος, εξυπηρέτηση προμηθειών) που 

υπερβαίνουν τα 10 δις €, έχει αρχίσει μία «νέα γενιά» χρεών, που έχει να κάνει με 

την μη επιστροφή ΦΠΑ, η οποία πλησιάζει τα 2 δις € και «στεγνώνει» κυριολεκτικά 

την όποια ρευστότητα των επιχειρήσεων, ενώ μειώνει την ικανότητα των εξαγωγικών 

μονάδων να ανταποκριθούν σε ζήτηση του εξωτερικού. Ακολούθως, οι επιχειρήσεις 

προτείνουν την εφαρμογή πολιτικών για την ενίσχυση των εξαγωγών, την άμεση 

εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, την εφαρμογή ενός ειδικού 

ΤΕΜΠΜΕ προσανατολισμένου αποκλειστικά στην μεταποίηση και στην ενίσχυση του 
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κόστους της απασχόλησης μέσω του ΛΑΕΚ. Αν επιχειρηθεί η ταξινόμηση των 

προτάσεων των επιχειρήσεων, καταλήγουμε στο τρίπτυχο μεταρρυθμίσεις-

ρευστότητα-ανάπτυξη. 

 

3.6. Εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα του 2010 

 

Στο Διάγραμμα 7 οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα, που   

 

Διάγραμμα 7 

 
 

εμφανίσουν, με την ολοκλήρωση του τρέχοντος έτους. Μία βασική παρατήρηση είναι 

ότι ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων όλων των κλάδων, με επικεφαλής τα 

ενδιάμεσα αγαθά, προβλέπει ότι η χρονιά θα κλείσει με χειρότερα αποτελέσματα. 

Όμως, αν συγκριθεί η κατάσταση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου σε 

σχέση με τις προβλέψεις για το δωδεκάμηνο φαίνεται να είναι σχετικά αισιόδοξα. Το 

συμπέρασμα αυτό προκύπτει, κυρίως, από την ομάδα των μονάδων που δηλώνουν 

ότι θα έχουν θετικότερα αποτελέσματα, όπου σωρεύεται μεγαλύτερο δυναμικό, από 

όλους τους κλάδους, σε σχέση με όσα δήλωσαν για το α΄ εξάμηνο.   

 

 

3.7. Απόψεις για τα κυβερνητικά μέτρα 

 

Στο Διάγραμμα 8, οι επιχειρήσεις καλούνται να αξιολογήσουν την 

αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων, που έχουν ως στόχο να 

λειτουργήσουν ως ανασχετικό ανάχωμα στην οικονομική κρίση. 
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Διάγραμμα 8 

  

Όπως προκύπτει η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι τα μέτρα δε είναι ικανά να 

αντιμετωπίσουν την κρίση και ότι χρειάζονται και άλλα. Η αμέσως επόμενη κατηγορία  

που συγκεντρώνει έναν ικανοποιητικό αριθμό μονάδων θεωρεί ότι τα μέτρα είναι 

πλήρη, ενώ μία μικρότερη ομάδα θεωρεί ότι τα μέτρα είναι υπερβολικά. 

 

3.8 . Η προοπτική εξόδου από την κρίση 

 

Τέλος, όταν οι επιχειρήσεις καλούνται να εκτιμήσουν τον χρόνο εξόδου της ελληνικής 

 

Διάγραμμα 9 
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οικονομίας από την κρίση δεν αφήνουν κανένα περιθώριο γρήγορης ανάκαμψης. Στο 

σύνολό του σχεδόν θεωρούν ότι η έξοδος θα συντελεστεί σε χρόνο που 

προσδιορίζεται μετά το 2011, απάντηση που συνθέτει και το κλίμα αισιοδοξίας που 

επικρατεί στην επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Έρευνα για την κρίση στην Βιομηχανία                                                                    ΣΒΘ&ΚΕ 

 16 

4. Ανάλυση σε επίπεδο επιχειρηματικού μεγέθους 

 

Στην ενότητα που ακολουθεί αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας, βασισμένα 

στις ίδιες ερωτήσεις αλλά ταξινομημένα με βάση την απασχόληση των επιχειρήσεων 

του δείγματος.  

 

4 .1. Τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2010 σε σχέση με το 2009 

 

Στο Διάγραμμα 10 φαίνεται ότι την μεγαλύτερη πίεση δέχονται οι μικρές επιχειρήσεις   

 

Διάγραμμα 10 

 

 

σε ποσοστό που ξεπερνάει το 60%, ενώ καλύτερη γενική εικόνα παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου τω μεγάλων επιχειρήσεων. 

 

 4 .2. Πεδία στα οποία καταγράφονται προβλήματα στο α΄ εξάμηνο 2010   

 

Διάγραμμα 11 
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Στο Διάγραμμα 11 οι επιχειρήσεις καταγράφουν τα πεδία, όπου εντοπίζουν τα 

σημαντικότερα προβλήματα στην λειτουργία τους. Παρατηρείται ότι οι μικρές 

επιχειρήσεις και ακολουθούν και οι μεσαίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από 

την μείωση τα εσωτερικής ζήτησης και την αύξηση των ακάλυπτων επιταγών, μαζί με 

τις μεγάλες χάνουν αγορές στο εξωτερικό, ενώ πρωτίστως οι μεγάλες έχουν σοβαρά 

προβλήματα από την μείωση της τραπεζικής χρηματοδότησης. 

 

4 .3. Περιορισμός δραστηριοτήτων 

 

Στο Διάγραμμα 12 φαίνεται ότι οι μεσαίες και οι μεγάλες μονάδες του δείγματος, σε 

ένα υψηλό ποσοστό δεν έχουν μεταβολές στις παραγγελίες και στην παραγωγής 

τους. Αντίθετα, μία στις τέσσερις μόνον από τις μικρές επιχειρήσεις δηλώνουν 

σταθερά αυτά τα μεγέθη. 

 

Διάγραμμα 12 

 

 

Απώλειες από 10% - 30% δηλώνουν οι μεγάλες, ενώ από 30%-έως 40% 

καταγράφουν οι μικρές επιχειρήσεις. 

 

Στο Διάγραμμα 13, προκύπτει ότι ένα υψηλό ποσοστό μεσαίων και μεγάλων μονάδων 

διατηρούν αμείωτο τον κύκλο εργασιών τους. Όμως απέναντί τους μία άλλη μεγάλη 

ομάδα δηλώνει απώλειες με πρώτες τις μεγάλες και ακολουθούν οι μικρές από 10%-

30%, και είναι επίσης οι μικρές που μεταπηδούν και στην επόμενη κλίμακα απωλειών. 
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Διάγραμμα 13 

 

 

4.4. Αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις 

 

Στο Διάγραμμα 14 φαίνεται ότι κατ΄ αρχήν ένα μεγάλο τμήμα το οποίο αποτελούν οι 

μεγάλες επιχειρήσεις και ακολούθως οι μεσαίες και μικρές δεν έχουν προχωρήσει σε 

μεταβολές των εργασιακών σχέσεων. 

 

Διάγραμμα 14  

 

 

Από τις υπόλοιπες, που έχουν να επιδείξουν μεταβολές, οι μεσαίες, κυρίως, έχουν 

μειώσει τις υπερωρίες τους, ενώ σε μείωση της εργασίας με αντίστοιχη μείωση των 

αμοιβών έχουν προχωρήσει οι μικρές και οι μεσαίες. Σε αναγκαστικές άδειες έχουν 

προχωρήσει μεσαίες και μεγάλες μονάδες, ενώ σε απολύσεις έχουν προχωρήσει 

κυρίως οι μικρές και οι μεσαίες μονάδες. 
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4.5. Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

 

Στο Διάγραμμα 15 οι επιχειρήσεις ιεραρχούν προτάσεις για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων τους. 

 

Διάγραμμα 15 

 

 

Ανεξαρτήτως μεγέθους, οι επιχειρήσεις εκτιμούν ως πρώτο πρόβλημα την 

γραφειοκρατία. Την εξόφληση των χρεών του κράτους προς τις επιχειρήσεις 

προκρίνουν ως λύση αύξηση της ρευστότητας και παράτασης της βιωσιμότητάς τους 

οι μεσαίες και μεγάλες μονάδες. Την άμεση εφαρμογή ενός ΤΕΜΠΜΕ για την 

μεταποίηση προτείνουν μεσαίες και μικρές, την ενίσχυση των εξαγωγών, κυρίως οι 

μεγάλες, την άμεση εφαρμογή του ΕΣΠΑ θεωρούν ως λύση στην ανάπτυξη οι μεσαίες 

και οι μικρές, ενώ με μεγάλη διαφορά οι μεσαίες θεωρούν ότι η κάλυψη μέρους του 

κόστους εργασίας από τον ΛΑΕΚ θα έδινε σοβαρή βοήθεια στην λειτουργία τους. 

 

4 .6. Εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα του 2010 

 

Στο Διάγραμμα 16 παρουσιάζεται μία αξιοσημείωτη διαφοροποίηση στις εκτιμήσεις 

για τα αποτελέσματα του 2010, από τις μεγάλες επιχειρήσεις, σε σχέση με τα 

θετικότερα αποτελέσματα της προηγούμενης ενότητας. 

 

Εκείνες που θεωρούν ότι το 2010 θα «κλείσει» χειρότερα είναι οι μικρές επιχειρήσεις 

ενώ οι άλλες δύο κατηγορίες είναι περισσότερο μετριοπαθείς. Μεγάλη συγκέντρωση 
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βέβαια παρουσιάζεται στην απάντηση για όμοια αποτελέσματα με το προηγούμενο 

έτος. 

 

Διάγραμμα 16 

 

 

4.7. Απόψεις για τα κυβερνητικά μέτρα 

 

Στο Διάγραμμα 17 κρίνονται τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης.  

 

Διάγραμμα 17 
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Η κρίση ότι τα μέτρα είναι ανίκανα να αντιμετωπίσουν την κρίση και ότι χρειάζονται 

και πρόσθετα προκρίνεται από την μεγαλύτερη ομάδα των επιχειρήσεων του 

δείγματος. Υπερβολικά τα θεωρούν οι μικρές μονάδες, που ίσως ένα μέρος των 

μέτρων να έχουν πλήξει ευθέως και τις ίδιες. 

 

 

4.8 . Η προοπτική εξόδου από την κρίση 

 

Τέλος, στο Διάγραμμα 18 οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών εκτιμούν την προοπτική 

εξόδου της οικονομίας από την κρίση. 

 

Διάγραμμα 18 

 

 

Μόνον ένα ποσοστό της τάξης του 20% των μεσαίων επιχειρήσεων εκτιμά ότι μέσα 

στο 2011 θα υπάρξει ανάκαμψη. Όλες οι άλλες επιχειρήσεις μεταθέτουν την 

ανάκαμψη σε χρόνο μεταγενέστερο του 2011. 

 

5. Ανάλυση σε επίπεδο Νομών 

 

Τέλος, στην παρούσα ενότητα αναλύονται τα στοιχεία της έρευνας με βάση την 

γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων του δείγματος στους Νομούς της 

γεωγραφικής περιφέρειας της Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος. 
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5 .1. Τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2010 σε σχέση με το 2009 

 

Από τα στοιχεία του Διαγράμματος 19, οι επιχειρήσεις του Νομού Μαγνησίας έχουν 

καταγράψει στο α΄ εξάμηνο του 2010 τα χειρότερα αποτελέσματα, ενώ εκείνες του 

 

Διάγραμμα 19 

 

 

Νομού Καρδίτσας τα θετικότερα. Θετική είναι επίσης, η εικόνα για τις επιχειρήσεις 

του Νομού της Βοιωτίας. 

 

5 .2. Πεδία στα οποία καταγράφονται προβλήματα στο α΄ εξάμηνο 2010   

 

Διάγραμμα 20 
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Χωρίς να αλλάζει η εικόνα για τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο των προβλημάτων, 

όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 20, η μείωση της ζήτησης στο εσωτερικό 

εμφανίζεται μεγαλύτερη στις επιχειρήσεις των Νομών Φθιώτιδας-Φωκίδας, στην 

αύξηση των ακάλυπτων επιταγών  είναι περισσότερο εκτεθειμένες οι επιχειρήσεις της 

Εύβοιας, το πρόβλημα της χαμηλής χρηματοδότησης από τις τράπεζες είναι 

εντονότερο για τις επιχειρήσεις των Τρικάλων, ενώ μεγαλύτερη μείωση των 

εξαγωγών έχουν οι επιχειρήσεις του Νομού Μαγνησίας. 

 

5 .3. Περιορισμός δραστηριοτήτων 

 

Διάγραμμα 21 

 

 

Διάγραμμα 22 
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Στο Διάγραμμα 21, όπου καταγράφονται οι εξελίξεις στις παραγγελίες και στην 

παραγωγή, οι επιχειρήσεις της Καρδίτσας είναι μακράν εκείνες, που παρουσιάζουν 

σημαντική σταθερότητα. Στην αντίπερα όχθη, οι επιχειρήσεις της Βοιωτίας έχουν τις 

μεγαλύτερες μειώσεις στην κατηγορία από 10% - 30%, της Εύβοιας από 30%-40% 

ενώ στην από 40%-50% απώλειες καταγράφεται ένα 11% του Ν. Μαγνησίας, και 

στην Εύβοια ένα 12% από 60% και πλέον απώλειες. 

 

Στο Διάγραμμα 22, που αφορά στην αποτύπωση απωλειών στον Κύκλο εργασιών 

όλες οι επιχειρήσεις των Νομών έχουν μείωση μεγαλύτερη από εκείνη των 

παραγγελιών, απόδειξη ότι συμπιέζουν τις τιμές τους για να συγκρατήσουν αγορές.  

 

5.4. Αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις 

 

Στο Διάγραμμα 23, με επικεφαλής τις επιχειρήσεις του Νομού Καρδίτσας ένα μεγάλο 

τμήμα των επιχειρήσεων όλων των Νομών δεν έχει προβεί σε μεταβολές στις 

εργασιακές σχέσεις. 

 

Διάγραμμα 23 

 

 

Από τις επιχειρήσεις που καταγράφουν αλλαγές, κατάργηση βάρδιας έχουν κάνει οι 

επιχειρήσεις της Φθώτιδας – Φωκίδας, όπως και κατάργηση υπερωριών, σε μείωση 

των ωρών εργασίας με αντίστοιχο περιορισμό των αμοιβών έχουν προχωρήσει οι 

επιχειρήσεις της Βοιωτίας, στην εφαρμογή της διαθεσιμότητας οι μονάδες της 

Μαγνησίας, σε αναγκαστικές άδειες αυτές της Εύβοιας, ενώ απολύσεις έχουν 

αποφασίσει οι μονάδες των Τρικάλων και της Βοιωτίας. 
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5.5. Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

 

Στο Διάγραμμα 24 όλες ο επιχειρήσεις των Νομών θεωρούν ότι η πάταξη της 

γραφειοκρατίας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την οικονομία και για τις ίδιες. 

 

Διάγραμμα 24 

 

 

Περαιτέρω, την εφαρμογή ενός ειδικού ΤΕΜΠΜΕ για την μεταποίηση προτείνουν οι 

μονάδες της Καρδίτσας, την εξόφληση των χρεών του κράτους προς τις επιχειρήσεις 

οι μονάδες της Φθιώτιδας – Φωκίδας, την ενίσχυση των εξαγωγών οι επιχειρήσεις της 

Καρδίτσας, την άμεση εφαρμογή του ΕΣΠΑ οι μονάδες της Μαγνησίας και την 

κάλυψη ενός μέρους του κόστους εργασίας οι επιχειρήσεις της Φθιώτιδας – Φωκίδας. 

 

 5 .6. Εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα του 2010 

 

Στο Διάγραμμα 25 οι επιχειρήσεις όλων των Νομών εκτιμούν τα αποτελέσματά τους 

με την ολοκλήρωση του τρέχοντος έτους. 

 

Οι επιχειρήσεις του Ν. Καρδίτσας καταγράφουν τις πλέον αισιόδοξες προοπτικές, 

δεδομένου ότι πάνω από τις μισές εκτιμούν ότι τα αποτελέσματά τους θα είναι 

θετικότερα. Όμοια αποτελέσματα με το 2009 εκτιμούν ότι θα έχουν οι επιχειρήσεις  
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Διάγραμμα 25 

 

 

των Τρικάλων, ενώ χειρότερα αποτελέσματα εκτιμούν ότι θα έχουν οι επιχειρήσεις 

των Νομών της Φθιώτιδας – Φωκίδας και Μαγνησίας 

 

5.8. Απόψεις για τα κυβερνητικά μέτρα 

 

Στο Διάγραμμα 26 φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις της Εύβοιας θεωρούν ότι χρειάζονται 

 

Διάγραμμα 26 

 

 

και άλλα μέτρα, της Μαγνησίας ότι τα μέτρα είναι ανίκανα να αντιμετωπίσουν την 

κρίση, των Τρικάλων ότι είναι πλήρη και της Φθιώτιδας – Φωκίδας, ότι είναι 

υπερβολικά. 
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5.8 . Η προοπτική εξόδου από την κρίση 

 

Διάγραμμα 27 

 

 

Τέλος, πέραν ελαχίστων επιχειρήσεων όλων των Νομών που εκτιμούν ότι η έξοδος 

από την κρίση μπορεί να επέλθει το 2011, όλες οι υπόλοιπες εκτιμούν ότι ο χρόνος 

εξόδου θα είναι μετά το 2011. 


