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Κραχ στη Βόρεια Ελλάδα! 
25 Ιουνίου 2009, 00:04 
 
του ∆ηµήτρη Μαρκόπουλου 

 

Αργεί η άνοιξη για την οικονοµία της Bορείου Ελλάδος. Αυτό είναι το κεντρικό 
συµπέρασµα έρευνας που πραγµατοποίησε ο ΣΒΒΕ στη σκιά της οικονοµικής ύφεσης 
που πλήττει την αγορά.  

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα κυρίαρχο είναι το πρόβληµα της ρευστότητας που 
αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα ως αποτέλεσµα της παγκόσµιας 
οικονοµικής κρίσης, όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα σχετικής έρευνας που 
διενήργησε ο ΣΒΒΕ µεταξύ 197 επιχειρήσεων – µελών του, τη χρονική  περίοδο 15 
Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2009.  

H συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (83%) σηµειώνουν ότι η κρίση έχει 
επηρεάσει αρνητικά ή πολύ αρνητικά τη γενικότερη επιχειρηµατική δραστηριότητα στη 
Βόρεια Ελλάδα, ενώ δύο στις τρεις εκτιµούν ότι η κατάσταση θα γίνει χειρότερη ή 
πολύ χειρότερη το επόµενη διάστηµα  

Παράλληλα, υπάρχουν κλάδοι στους οποίους καταγράφεται το τελευταίο διάστηµα 
πτώση κερδών έως και 55%, ενώ το 88% των επιχειρήσεων έχουν δει τα κέρδη τους 
να µειώνονται.  

Α] Κατά πόσο έχει επηρεάσει αρνητικά ή πολύ αρνητικά η οικονοµική κρίση τους 
τελευταίους έξι µήνες… [ποσοστό (%) των επιχειρήσεων του δείγµατος ανά κλάδο] 
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Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει, για το σύνολο των επιχειρήσεων του 
δείγµατος, ότι έχουν επηρεαστεί αρνητικά ή πολύ αρνητικά τα επενδυτικά τους σχέδια.  

Αυτό σηµαίνει στασιµότητα επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα για τις µεταποιητικές 
επιχειρήσεις τουλάχιστον έως το τέλος  του 2009. 

∆εύτερη σηµαντική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι έχει επηρεαστεί αρνητικά ή 
πολύ αρνητικά η κερδοφορία του συνόλου των επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού 
Τόξου, γεγονός το οποίο έχει επιπτώσεις τόσο στην υλοποίηση των 
προγραµµατισµένων επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων της περιοχής, όσο και 
στη γενικότερη λειτουργία τους. 

Τέλος, ο κλάδος ο οποίος φαίνεται να έχει τις µεγαλύτερες αντιστάσεις στην 
οικονοµική κρίση είναι ο κλάδος τροφίµων και ποτών, για τον οποίο όµως πέντε (5) 
στις δέκα (10) επιχειρήσεις του δείγµατος δηλώνουν ότι έχουν επηρεαστεί αρνητικά  ή 
πολύ αρνητικά το τελευταίο εξάµηνο τα επενδυτικά τους σχέδια και η κερδοφορία 
τους. 

Β] Αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης σε σειρά κρίσιµων παραγόντων 
λειτουργίας των επιχειρήσεων [ποσοστό (%) των επιχειρήσεων που απαντούν]  

Αναφορικά µε τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης σε σειρά κρίσιµων 
παραγόντων λειτουργίας των επιχειρήσεων διαπιστώνουµε τα εξής:  

Για το τελευταίο εξάµηνο πάνω από οκτώ (8) στις δέκα (10) επιχειρήσεις 
δηλώνουν ότι η οικονοµική κρίση έχει αρνητικές επιπτώσεις στα καθαρά τους 
κέρδη, ενώ πάνω από πέντε (5) στις δέκα (10) προβλέπουν ότι η κατάσταση 
αυτή θα συνεχιστεί και το επόµενο εξάµηνο. Η διαπίστωση αυτή συνάδει 
απόλυτα µε τη δήλωση των επιχειρήσεων περί ανάσχεσης των επενδυτικών τους 
σχεδίων.  
Οµοίως, οκτώ (8) στις δέκα (10) δηλώνουν ότι µειώθηκε ο κύκλος εργασιών 
τους το τελευταίο εξάµηνο, αλλά µόνο τέσσερις (4) στις δέκα (10) προβλέπουν 
περαιτέρω µείωση το επόµενο εξάµηνο.  
Πολύ σηµαντική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι έξι (6) στις δέκα (10) 
επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αυξήθηκαν οι ανείσπρακτες επιταγές το τελευταίο 
εξάµηνο. Περίπου αντίστοιχο ποσοστό προβλέπει ότι αυτές θα αυξηθούν επίσης 
το επόµενο εξάµηνο, γεγονός το οποίο εξηγεί την κατακόρυφη πτώση της 
ρευστότητας των µεταποιητικών επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος το 
τελευταίο εξάµηνο. 

Γ] Ποσοτικοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης σε σειρά 
κρίσιµων παραγόντων λειτουργίας των επιχειρήσεων ανά κλάδο το τελευταίο εξάµηνο 

  …τον κλάδο στον 
οποίο ανήκει η 
επιχείρηση 

…τα επενδυτικά 
σχέδια της 
επιχείρησης 

…τη γενικότερη 
λειτουργία της 
επιχείρησης 

…την κερδοφορία 
της επιχείρησης 

Τρόφιµα Ποτά 46 % 50 % 38 % 50 %
Κλωστοϋφαντουργία & 
Ένδυση 70 % 80 % 80 % 60 %

Ξύλο, προϊόντα από ξύλο 
& έπιπλα 100 % 100 % 83 % 100 %

Χαρτί, εκδοτικές, 
εκτυπώσεις 50 % 50 % 25 % 75 %

Χηµικές ουσίες, ελαστικό &
πλαστικά 40 % 50 % 50 % 50 %

∆οµικά Υλικά 94 % 69 % 88 % 94 %
Μεταλλικά προϊόντα 78 % 67 % 56 % 78 %
Ηλεκτρικές µηχανές, 
µηχανήµατα & είδη 
εξοπλισµού 

92 % 67 % 58 % 58 %

Λοιπές επιχειρήσεις 46 % 50 % 38% 50 %
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Η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης στη λειτουργία των 
επιχειρήσεων εµφανίζει, σε κάθε περίπτωση, το µέγεθος των επιπτώσεων της κρίσης 
στις µεταποιητικές επιχειρήσεις τη Βόρειας Ελλάδας. Συγκεκριµένα: 

●      Η πτώση των καθαρών κερδών κατά το τελευταίο εξάµηνο είναι πολύ σηµαντική 
για το σύνολο των κλάδων της µεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα. Το εύρος της πτώσης 
των καθαρών κερδών είναι από 20% - κλάδος χαρτιού, εκδόσεων και εκτυπώσεων - 
έως και 55% - κλάδος ξύλου, προϊόντων από ξύλο και έπιπλα. Η διαπίστωση αυτή 
αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τη γενικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων το 
επόµενο εξάµηνο, ενώ έχει ήδη οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην απόφαση περικοπών 
που αφορούν το κόστος λειτουργίας.  

Η πτώση των καθαρών κερδών είναι άµεσο επακόλουθο της πτώσης του κύκλου 
εργασιών των επιχειρήσεων. Οι δύο κλάδοι µε τη µεγαλύτερη πτώση στον κύκλο 
εργασιών το τελευταίο εξάµηνο είναι οι κλάδοι που σχετίζονται µε την 
οικοδοµική δραστηριότητα στη Βόρεια Ελλάδα και στη χώρα, και συγκεκριµένα ο 
κλάδος των µεταλλικών προϊόντων και ο κλάδος των δοµικών υλικών, οι οποίοι 
εµφανίζουν πτώση του κύκλου εργασιών τους µεγαλύτερη από 30%.  
Οµοίως, η πτώση του κύκλου εργασιών έχει άµεσο αντίκτυπο στην πτώση των 
εξαγωγών όλων των κλάδων της µεταποίησης. ∆ύο σηµαντικοί κλάδοι, δηλαδή ο 
κλάδος τροφίµων και ποτών και ο κλάδος κλωστοϋφαντουργίας – ένδυσης, 
εµφανίζουν ισχυρή πτώση των εξαγωγών τους σε ποσοστό 19%, αλλά 
µικρότερο συγκριτικά απ’ όλους τους υπόλοιπους κλάδους, οι οποίοι εµφανίζουν 
πτώση εξαγωγών έως και 62,5% (ηλεκτρικές µηχανές, µηχανήµατα και 
εξοπλισµός).  
Τέλος, η µείωση της ρευστότητας καταγράφεται εξαιρετικά σηµαντική για το 
σύνολο των κλάδων, αφού δηλώνονται από τις επιχειρήσεις του δείγµατος 
ποσοστά µείωσης ρευστότητας το τελευταίο εξάµηνο άνω του 30%, γεγονός που 
δικαιολογεί απόλυτα τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται η µεταποίηση από 
τον Σεπτέµβριο του 2008 κ.ε.. 

∆] Η κατάσταση σε έξι µήνες από σήµερα θα είναι χειρότερη ή πολύ χειρότερη για… 

[ποσοστό (%) των επιχειρήσεων του δείγµατος ανά κλάδο] 

  Πτώση Κύκλου 
Εργασιών 

Πτώση Καθαρών 

Κερδών 
Πτώση Εξαγωγών Μείωση Ρευστότητας 

Τρόφιµα Ποτά - 14,8 % - 36,1 % - 18,8 % 
- 33,8 % 

Ποσοστό των 
επιχειρήσεων που 
σηµείωσαν αύξηση 

Κλωστοϋφαντουργία & 
Ένδυση - 16,5 % - 23,3% - 19,0 % - 15,0% 
Ξύλο, προϊόντα από ξύλο 
& έπιπλα - 28,3 % - 55,3  % - 22,3 % - 50,7 % 
Χαρτί, εκδοτικές, 
εκτυπώσεις - 8,5 % - 20,0 % - 2,0 % - 40,0 % 
Χηµικές ουσίες, ελαστικό &
πλαστικά - 25,7 % - 30,0 % - 20,0 % - 25,0 % 
∆οµικά Υλικά - 30,3 % - 52,0 % - 41,1 % - 30,0 % 
Μεταλλικά προϊόντα - 34,4 % - 36,7 % - 45,0 % - 35,0 % 
Ηλεκτρικές µηχανές, 
µηχανήµατα & είδη 
εξοπλισµού 

- 23,6 % - 36,8 % - 62,5 % - 29,3 % 

Λοιπές επιχειρήσεις - 13,7% - 14,2 % - 12,0 % - 15,0 % 

  …τις πωλήσεις 

της επιχείρησης 

…την κερδοφορία 

της επιχείρησης 

…τη ρευστότητα 

της επιχείρησης 
…τη µεταποίηση 

Τρόφιµα Ποτά 46% 54% 45% 50 
Κλωστοϋφαντουργία & 
Ένδυση 40% 60% 50% 60% 
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Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για την κατάσταση που θα επικρατεί το επόµενο 
εξάµηνο στην αγορά, είναι απαισιόδοξες, µε ελάχιστες εξαιρέσεις. Το σύνολο των 
απαντήσεων των επιχειρήσεων δείχνει την απαισιοδοξία των επιχειρήσεων για την 
κατάσταση που θα επικρατεί στην αγορά έως το τέλος του 2009, γεγονός που 
αποτυπώνεται πλήρως στα πολύ υψηλά ποσοστά που σηµειώνουν για χειροτέρευση 
της κατάστασης στις πωλήσεις τους, στην κερδοφορία τους, στη ρευστότητά τους και 
στη γενικότερη κατάσταση για τη µεταποιητική δραστηριότητα στη Βόρειο Ελλάδα. 
Ειδικότερα: 

Στους επόµενους έξι µήνες η κατάσταση στη µεταποίηση θα είναι χειρότερη ή 
πολύ χειρότερη σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του συνόλου των επιχειρήσεων του 
δείγµατος. Η δήλωση αυτή γίνεται, κατά µέσο όρο, από περισσότερες από δύο 
(2) στις τρεις (3) επιχειρήσεις του δείγµατος.  
Η ίδια διαπίστωση ισχύει τόσο για την κερδοφορία των επιχειρήσεων, όσο και 
για την ρευστότητά τους. Ηπιότερες είναι οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για τη 
χειροτέρευση της κατάστασης στον τοµέα των πωλήσεων.  

Ε] Μέτρα για την αντιµετώπιση της κρίσης από τις επιχειρήσεις 

Στην ερώτηση για τα µέτρα τα οποία έχουν ληφθεί έως σήµερα από τις επιχειρήσεις 
και εκείνα που πρόκειται να ληφθούν το επόµενο εξάµηνο διαπιστώνεται η υγιής 
αντίδραση των µεταποιητικών επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας στην προσπάθειά 
τους να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια της οικονοµικής της κρίσης: 

Οκτώ (8) στις δέκα (10) επιχειρήσεις προέβησαν σε γενικότερες περικοπές οι 
οποίες αφορούν το κόστος λειτουργίας τους, γεγονός που συνιστά προσπάθεια 
εξορθολογισµού των δραστηριοτήτων τους, ούτως ώστε να επιβιώσουν κατά την 
περίοδο της κρίσης και να εξέλθουν από αυτή µε τις µικρότερες δυνατές 
απώλειες.  
Τρεις (3) στις τέσσερις (4) επιχειρήσεις έχουν µειώσει τα έξοδα για διαφήµιση 
των προϊόντων τους κατά το προηγούµενο εξάµηνο, ενώ έξι (6) στις δέκα (10) 
θα το επαναλάβουν κατά τη διάρκεια του εποµένου εξαµήνου. Το γεγονός αυτό 
είναι φυσικό επακόλουθο της µείωσης της ζήτησης στην εγχώρια αγορά, όπου 
κατά κύριο λόγο απευθύνονται οι επιχειρήσεις του Βορειοελλαδικού Τόξου.  
Αισιόδοξο µήνυµα για τα µέτρα που αφορούν την αντιµετώπιση της οικονοµικής 
κρίσης αποτελεί το γεγονός ότι µόνο µία (1) στις δέκα (10) επιχειρήσεις έχει 
προβεί σε κατάργηση τοµέων επιχειρηµατικής δραστηριότητας και στη διακοπή 
παραγωγής προϊόντων, ενώ ίδιο είναι το ποσοστό που προβλέπει ότι θα λάβει τις 
συγκεκριµένες αποφάσεις το επόµενο εξάµηνο. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι η 
µεταποίηση στη Βόρεια Ελλάδα αντιστέκεται στις επιπτώσεις της οικονοµικής 
κρίσης και θεωρεί ότι οι υφιστάµενοι τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας θα 
εξακολουθήσουν και µετά το τέλος της οικονοµικής κρίσης να αποτελούν 
πρόσφορο έδαφος επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 

   

Ξύλο, προϊόντα από ξύλο 
& έπιπλα 16% 66% 66% 66% 
Χαρτί, εκδοτικές, 
εκτυπώσεις 20% 50% 25% 75% 
Χηµικές ουσίες, ελαστικό &
πλαστικά 50% 50% 60% 80% 
∆οµικά Υλικά 43% 62% 50,0 % 81% 
Μεταλλικά προϊόντα 33,3 % 55,6 % 33,3 % 33,3 % 
Ηλεκτρικές µηχανές, 
µηχανήµατα & είδη 
εξοπλισµού 

8,3 % 25,0 % 25,0 % 66,7 % 

Λοιπές επιχειρήσεις 45 % 54 % 46 % 50 % 

 Επιστροφή 
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