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 επικαιρότητα

Ελλάδα 
Πολιτική, Κοινωνία, 
Παιδεία, ∆ικαιοσύνη, 
∆ιπλωµατία... 

Κόσµος 
Ευρώπη, Αµερική, Ασία, 
Αφρική, Μ.Ανατολή... 

Οικονοµία 
Ελλάδα, Κόσµος, 
Επιχειρήσεις, Αγορές... 

Αθλητισµός 
Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, 
Βόλεϊ, Στίβος... 

Επιστήµη - Τεχνολογία 
∆ιάστηµα, Βιολογία, 
∆ιαδίκτυο, Περιβάλλον... 

Πολιτισµός 
Σινεµά, Θέατρο, Μουσική, 
Εκδηλώσεις, ΥΠΠΟ... 

Περίπτερο 
Πρωτοσέλιδα των 
εφηµερίδων

Καιρός 
Αθήνα, Ελλάδα, Ευρώπη, 
Αµερική, Ασία...

 χρηµατιστήριο
Γ.∆. 2.239,70 +0,12% 
02/07/2009 12:38:38 

Γ.∆είκτης από 1/7/2008 

 αναζήτηση

  

Ειδήσεις ∆ιαδίκτυο nmlkji nmlkj

Αναλυτική αναζήτηση

∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

 οι απόψεις σας 
7/6/2009 23:38 
Νίκη του ΠΑΣΟΚ και 
υψηλή αποχή δείχνει το 
exit poll του in.gr

8/6/2009 01:38 
Καθαρή νίκη αλλά και 
ευθύνη «βλέπει» το 

24/06/09 15:40  
Ζητούν ενίσχυση ρευστότητας 
Απαισιόδοξοι οι επιχειρηµατίες Β.Ελλάδος για το 
επόµενο εξάµηνο βάσει έρευνας του ΣΒΒΕ

 
ΑΠΕ 

Ο πρόεδρος του ΣΒΕΕ, Ν.Πέντζος

Θεσσαλονίκη 

Την απαισιοδοξία των 
Βορειοελλαδιτών επιχειρηµατιών για την κατάσταση στην 
αγορά στο επόµενο εξάµηνο, ως αποτέλεσµα της 
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, καταγράφει έρευνα του 
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Β. Ελλάδας µεταξύ 197 εταιριών-
µελών του, στο διάστηµα 15 Μαϊου-10 Ιουνίου.  
 
Βάσει της έρευνας, κατά µέσο όρο περισσότερες από δύο 
στις τρεις επιχειρήσεις εκτιµούν ότι η κατάσταση στη 
µεταποίηση θα είναι χειρότερη ή πολύ χειρότερη στο 
επόµενο εξάµηνο. 

Ίδια διαπίστωση ισχύει για κερδοφορία και ρευστότητα, 
ενώ ηπιότερες είναι οι εκτιµήσεις για τη χειροτέρευση της 
κατάστασης στον τοµέα των πωλήσεων. 
 
Το 83% των επιχειρήσεων αναφέρουν ότι η κρίση 
επηρέασε αρνητικά ή πολύ αρνητικά την επιχειρηµατική 
τους δραστηριότητα.  

Τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις του δείγµατος θεωρούν ότι 
έχει επηρεαστεί αρνητικά ή πολύ αρνητικά η οικονοµική 
δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη το πρώτο εξάµηνο φέτος.  

Επτά στις δέκα εκτιµούν ότι ο κλάδος στον οποίο ανήκουν 
ακολούθησε φθίνουσα πορεία και έξι στις δέκα σηµειώνουν 
ότι επηρεάστηκε αρνητικά η πορεία υλοποίησης των 
επενδυτικών τους σχεδίων.  

Από την έρευνα προκύπτει επίσης στασιµότητα επενδύσεων 
τουλάχιστον ως το τέλος του 2009.  
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ΠΑΣΟΚ µετά τις 
Ευρωεκλογές

 

 ειδικά νέα 

Εκδηλώσεις 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα...

Αυτοκίνητο 
Παρουσιάσεις, ∆οκιµές, 
Αγωνιστικά Θέµατα, 
Εκθέσεις ...

Υγεία 
Πολιτική υγείας, 
επιστηµονικές εξελίξεις, 
περιβάλλον - διατροφή

Εκπαίδευση 
Ειδήσεις από το χώρο της 
Παιδείας

 

 

 
Οκτώ στις δέκα δηλώνουν ότι το τελευταίο εξάµηνο 
«είδαν» αρνητικές επιπτώσεις στα καθαρά κέρδη και πάνω 
από πέντε στις δέκα προβλέπουν ότι η κατάσταση θα 
συνεχιστεί ως το τέλος του 2009.  

Οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις, επίσης, δηλώνουν ότι 
µειώθηκε ο τζίρος τους το τελευταίο εξάµηνο, αλλά µόνο 
τέσσερις στις δέκα εκτιµούν ότι αυτό θα συνεχιστεί ως το 
τέλος του έτους.  

Έξι στις δέκα δηλώνουν ότι αυξήθηκαν οι ανείσπρακτες 
επιταγές το τελευταίο εξάµηνο, ενώ συνέχιση της 
κατάστασης αυτής «βλέπει» αντίστοιχο ποσοστό, γεγονός 
που εξηγεί τη σηµαντική πτώση ρευστότητας των 
µεταποιητικών επιχειρήσεων το τελευταίο εξάµηνο. 
 
Σχετικά µε την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της 
οικονοµικής κρίσης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η 
πτώση των καθαρών κερδών στο τελευταίο εξάµηνο 
κυµαίνεται από 20% στον κλάδο χαρτιού, εκδόσεων, 
εκτυπώσεων, έως και 55% στον κλάδο του ξύλου, 
προϊόντων από ξύλο και έπιπλα.  

Σε επίπεδο τζίρου, τη µεγαλύτερη πτώση στο τελευταίο 
εξάµηνο, παρουσιάζουν οι κλάδοι µεταλλικών προϊόντων 
(34,4%) και δοµικών υλικών (30,3%), ενώ τη µικρότερη 
το χαρτί, εκδοτικές εκτυπώσεις (8,5%).  

Στις εξαγωγές, κατακόρυφη πτώση στο τελευταίο εξάµηνο, 
παρουσιάζουν οι κλάδοι ηλεκτρικές µηχανές, µηχανήµατα 
και είδη εξοπλισµού (62,5%), µεταλλικά προϊόντα (45) και 
δοµικά υλικά (41%), ενώ ισχυρή κάµψη εµφανίζουν και οι 
σηµαντικοί κλάδοι των τροφίµων και ποτών (18,8%) και 
κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης (19%).  

Αναφορικά µε τη µείωση ρευστότητας, σηµαντική 
καταγράφεται στο σύνολο των κλάδων και κυµαίνεται από 
15%, ως και 50,7%.  
 
Στην ερώτηση για τα µέτρα που λήφθηκαν ή θα ληφθούν 
ως το τέλος του 2009, οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις 
δήλωσαν ότι προέβησαν σε περικοπές για τη µείωση του 
κόστους λειτουργίας, τρεις στις τέσσερις, µείωσαν έξοδα 
για διαφήµιση στο πρώτο εξάµηνο φέτος και ως το τέλος 
του 2009 θα το επαναλάβουν έξι στις δέκα.  

Αισιόδοξο µήνυµα αποτελεί το ότι µόνο µία στις δέκα 
επιχειρήσεις προέβη σε κατάργηση τοµέων επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας και στη διακοπή παραγωγής προϊόντων.  
 
Για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης, οι 
βορειοελλαδίτες επιχειρηµατίες προτείνουν δέσµη δέκα 
µέτρων µε πρώτο στην κατάταξη, αυτό περί ενίσχυσης της 
ρευστότητας.  

Ακολουθούν: πληρωµή των οφειλών του κράτους προς τις 
επιχειρήσεις, παροχή ενισχύσεων και κινήτρων για 
διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων εργασίας, δηµιουργία 
προγράµµατος εξόδου από την κρίση πέντε ετών, 
τουλάχιστον, µε τη συµφωνία των κοινωνικών εταίρων, 
πάταξη της διαφθοράς στον δηµόσιο τοµέα, λιγότερο 
αυστηροί κανόνες δανειοδότησης επιχειρήσεων, αύξηση 
των δηµόσιων επενδύσεων, µείωση των συντελεστών 
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ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ
 

Επιδοτήσεις έως 65% ΚΡΗΤΗ
 

Ολοκληρωµένες µελέτες για υπηρεσίες -τουρισµό-εµπόριο-
µεταποίηση 
www.entec.biz 

Έσωσα την Επιχείρησή µου

 

Μάθε πώς ένας επιχειρηµατίας βρήκε γιατί έχανε άδικα 
εισόδηµα. 
www.amt-consultants.gr 

Τραπέζια τηλεόρασης

 

Χιλιάδες αγγελίες για ότι κι αν αναζητάς. Εύκολα, γρήγορα & 
δωρεάν. 
www.AggelioPolis.gr 

Ταξιδέψτε µε την Canon

 

Στην Ισπανία των Αρχιτεκτόνων µε κάθε αγορά CAD/GIS 
Plotter! 
www.intersys.gr/LFP_promo 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE

 

Ετήσιος Οδηγός για το Franchise Όλες οι εταιρίες στην 
Ελλάδα. 
www.franchise-success.gr 

 
  

φορολογίας, άµεση προκήρυξη των προγραµµάτων 
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας του ΕΣΠΑ και 
αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. 

Newsroom ∆ΟΛ 

 
Οικονοµία: Περισσότερες ειδήσεις

  

Όροι Χρήσης : Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων : Ασφάλεια Συναλλαγών 

: Πληροφορίες : Eγγραφή : in.mail : SiteMaker : Forum :  
: Προβληθείτε στο in.gr : Καταχωρίστε το site σας : Επικοινωνήστε µαζί µας : 

 
Υποδοµή διαχείρισης περιεχοµένου: Digital Genesis της ∆ΟΛ DIGITAL A.E. 

Caching Services: ObjectCache και DBCache της ∆ΟΛ DIGITAL A.E.  
©1999-2009  ∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε.  

Σελίδα 3 από 3in.gr - Απαισιόδοξοι οι επιχειρηµατίες Β.Ελλάδος για το επόµενο εξάµηνο βάσει έ...

2/7/2009http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1026352&lngDtrID=251


