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Έρευνα: Κρίση περνά η µεταποίηση στη Θεσσαλονίκη  
 Έρευνα του Οργανισµού Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης για το µέλλον της βιοµηχανίας 

στο νοµό.  

«Πόλη υπηρεσιών» αποτελεί η Θεσσαλονίκη, καθώς ο τριτογενής τοµέας αντιπροσωπεύει 
πλέον το 65% του τοπικού ΑΕΠ και της απασχόλησης, µε το εµπόριο -λιανικό και χονδρικό- 
να υπερέχει συντριπτικά. Υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και µεταφορών γνωρίζουν ολοένα 
µεγαλύτερη ανάπτυξη. 

Την ίδια στιγµή, η βιοµηχανία αντιστέκεται στην κρίση, διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα 
και απασχολεί έναν στους τέσσερις Θεσσαλονικείς. 

Πάντως, δύσκολες ηµέρες εξακολουθεί να περνά η µεταποίηση, που τροφοδότησε την 
ανάπτυξη στο νοµό στο διάστηµα 1960-1980, όπως προκύπτει από έρευνα για το µέλλον 
της βιοµηχανίας στο νοµό, που ολοκλήρωσε ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης 
(ΟΡ.ΘΕ). 

Με βάση όλα τα παραπάνω, ο Ν. Θεσσαλονίκης προβάλει πλέον ξεκάθαρα τριτογενή 
χαρακτήρα και µάλιστα µε αξιοσηµείωτες επιδόσεις καινοτοµίας (κοντά/πάνω από τον µέσο 
κοινοτικό όρο) στους κλάδους πληροφορικής - επικοινωνιών - υπολογιστών, 
επιχειρηµατικών υπηρεσιών, υγείας και µεταφορών. 

Η έρευνα, που παρουσιάστηκε απόψε, ανατέθηκε από τον Οργανισµό στην ερευνητική 
µονάδα URENIO/ΑΠΘ και εκπονήθηκε σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεκµηρίωσης-
Μελετών του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Β. Ελλάδος (ΣΒΒΕ). 

Μείωση 42,5% στα βιοµηχανικά καταστήµατα άνω των 10 εργαζοµένων 

Αισθητή συρρίκνωση υπέστη την τελευταία δεκαετία η µεταποίηση στον νοµό. Το 2005, ο 
αριθµός των καταστηµάτων µεταποίησης άνω των 10 εργαζοµένων ήταν σχεδόν ο µισός (-
42,5%) σε σχέση µε το 1997: από 922 το 1997 µειώθηκαν στα 528 το 2005. 

Παράλληλα, η απασχόληση στη συγκεκριµένη κατηγορία βιοµηχανικών καταστηµάτων 
µειώθηκε κατά 17,8% στη Θεσσαλονίκη (στους 27.695 εργαζοµένους από 33.686 το 1997). 
Αντίθετα, στην Αττική την ίδια περίοδο οι εργαζόµενοι αυξήθηκαν στους 90.064 από 73.322.

Σύµφωνα µε τον διευθυντή Τµήµατος Τεκµηρίωσης-Μελετών ΣΒΒΕ, Χρήστο Γεωργίου, η 
ψαλίδα Θεσσαλονίκης-Αττικής ανοίγει, ενώ ελάχιστοι κλάδοι (π.χ, βιοµηχανία 
ξύλου/σχετικών προϊόντων και ηλεκτρικές συσκευές/µηχανές) παρουσίασαν στο διάστηµα 
1997-2005 αύξηση στον αριθµό καταστηµάτων άνω των 10 εργαζοµένων. 

Αντίθετα, µεγάλη συρρίκνωση υπέστησαν οι κλάδοι δέρµατος-υπόδησης (µε µείωση 73,3%) 
και ενδύµατος-κλωστοϋφαντουργίας, είτε λόγω µετεγκατάστασης σε χώρες χαµηλού 
κόστους είτε λόγω αδυναµίας για συνέχιση της λειτουργίας τους. 

Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις, η Θεσσαλονίκη παρουσίασε -σύµφωνα µε τον κ. Γεωργίου- 
χαµηλότερο µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης (σε βιοµηχανικά καταστήµατα µε περισσότερα από 
10 άτοµα) από την Αττική και το σύνολο της χώρας (πωλήσεις 4,4 δισ. ευρώ το 2005 έναντι 
3,7 δισ. το 1997, ενώ στην Αττική οι αντίστοιχοι αριθµοί ήταν 11,2 δισ. και 5,1 δισ.). 

Κατά τον κ. Γεωργίου, είναι επιτακτική η άσκηση µιας νέας βιοµηχανικής πολιτικής, µε 
µετεξέλιξη της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας σε φορέα σχεδιασµού, παραγωγής και 
άσκησής της. Παράλληλα, επιβάλλεται η άσκηση έµµεσης κλαδικής πολιτικής για την 
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ενίσχυση ευπαθών κλάδων της µεταποίησης. 

Αντέχει η βιοµηχανία 

Παρά την έντονα πτωτική πορεία της µεταποίησης, όµως, η βιοµηχανία συνολικά 
εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντικό αναπτυξιακό πυλώνα για τον νοµό, αφού εισφέρει το 
30% του τοπικού ΑΕΠ, το 20% της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας και το 25% της 
απασχόλησης. «Το στοιχείο αυτό αποδεικνύει τη βαρύνουσα σηµασία που έχει το µέλλον 
της βιοµηχανίας για το µέλλον της τοπικής οικονοµίας», υπογραµµίζουν οι µελετητές. 

Στην «καλύτερη µοίρα» βρίσκονται οι επιχειρήσεις τροφίµων άνω των 10 εργαζόµενων, µε 
συνολική αξία πωλήσεων 900 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ έπονται οι εταιρίες µεταλλουργίας 
(550 εκατ.), χηµικών (500 εκατ.) και µη µεταλλικών ορυκτών (300 εκατ.). 

∆ικτυώνοµαι ...άρα υπάρχω 

Σύµφωνα µε τον καθηγητή Νίκο Κοµνηνό από τη µονάδα URENIO, η βιοµηχανία στη 
Θεσσαλονίκη αναδιαρθρώθηκε για να επιβιώσει. 

Συγκεκριµένα, αντιµετώπισε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό µε δύο στρατηγικές: Πρώτον, µε 
περιορισµό κόστους εργασίας (µε αύξηση της προστιθέµενης αξίας/εργαζόµενο και µείωση 
του µεριδίου αµοιβών εργασίας, από το 13,7% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής στο 
11,5%). ∆εύτερον, µε αναδιάρθρωση παραγωγής και τεχνολογικό εκσυγχρονισµό µονάδων.

Κατά τον κ. Κοµνηνό, οι ερευνητές προτείνουν τη δηµιουργία έξι δικτύων (clusters) 
µεταποίησης, ως βασικό άξονα άσκησης πολιτικής για το µέλλον. 

Τα clusters αυτά -στα οποία εκτός από τις επιχειρήσεις θα δικτυωθούν και εργαζόµενοι, 
υπηρεσίες και οργανισµοί υποδοµών της πόλης- προτείνεται να είναι τα εξής: 

- διατροφής (περίπου 90 εταιρίες άνω των 10 απασχολουµένων, συνολικά 120 οργανισµοί), 

- ένδυσης/µόδας (130 επιχειρήσεις, συνολικά 150 οργανισµοί), 

- χηµικών/ενέργειας (65 επιχειρήσεις/συνολικά 80 οργανισµοί), 

- οικοδοµικών υλικών/οικιακού εξοπλισµού (90 επιχειρήσεις/130 οργανισµοί), 

- µετάλλου (80 επιχειρήσεις, 100 οργανισµοί) και 

- ηλεκτρονικών/ηλεκτρικών συσκευών-τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (50 
επιχειρήσεις/80 οργανισµοί). 

Ευκαιρίες και απειλές ανά κλάδο 

Σύµφωνα µε τον γενικό διευθυντή Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης, Κώστα Τραµαντζά, 
για τα τρόφιµα, οι βασικές απειλές είναι η δυσκολία διείσδυσης σε νέες αγορές, η κυριαρχία 
ισχυρών «brands» ανταγωνιστικών προς τα βορειοελλαδικά προϊόντα και η ελλιπής 
πληροφόρηση για νέες αγορές. Θετικά στοιχεία αποτελούν η υψηλή προσαρµοστικότητα και 
ποιότητα και το καλό τεχνολογικό επίπεδο. Ευκαιρία για τις επιχειρήσεις του κάδου αποτελεί 
η αυξηµένη ζήτηση για νέα προϊόντα (ενεργειακά ποτά, βιολογικά, «νανοτρόφιµα» κτλ). 

Στην κλωστοϋφαντουργία, τα προβλήµατα εντοπίζονται κυρίως στις ανεξέλεγκτες εισαγωγές 
προϊόντων αµφίβολης ποιότητας και στη στασιµότητα κατανάλωσης ενδύµατος στις 
σηµαντικότερες δυτικές αγορές. Αντίθετα, θετικοί παράγοντες είναι το ειδικευµένο 
ανθρώπινο δυναµικό, η ευελιξία επιχειρήσεων και η ισχυρή διεθνοποίησή τους. Οι 
επιχειρήσεις του κλάδου θα µπορούσαν να εκµεταλλευτούν τάσεις όπως η οικολογική 
πιστοποίηση και η σταδιακή µετατόπιση της παραγωγής από τα απλά στα εξειδικευµένα 
προϊόντα (πχ, «λειτουργικά» υφάσµατα). 

Στα οικοδοµικά υλικά, πρόβληµα αποτελεί ο ισχυρός ανταγωνισµός στην εσωτερική αγορά 
και η µικρή πρόσβαση σε εξωτερικές. Στα «ατού» περιλαµβάνεται η ισχυρή τεχνογνωσία και 
η διαθεσιµότητα πρώτων υλών πολύ καλής ποιότητας στο νοµό. Η περαιτέρω διεθνοποίηση 
των επιχειρήσεων του κλάδου αποτελεί µονόδροµο, σύµφωνα µε τον κ. Τραµαντζά-. 
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Στις ηλεκτρικές µηχανές/συσκευές, αρνητικό ρόλο παίζουν το ισχυρό «αντίπαλο δέος» των 
πολυεθνικών brands, αλλά και τα φθηνά κινέζικα προϊόντα. Αντίθετα, ευκαιρίες προσφέρουν 
το άνοιγµα νέων αγορών (π.χ., Βαλκάνια) και η προσπάθεια για αύξηση εξαγωγών, π.χ., 
προς Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ρωσία, όπου ήδη υπάρχει εξαγωγική δραστηριότητα του 
κλάδου. 

Χαιρετισµούς στην εκδήλωση απεύθυναν οι πρόεδροι του ΣΒΒΕ, Ν.Πέντζος, του ΟΡΘΕ, Στ. 
Μπαϊρακτάρη και της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ, Στ.Πανάς. 

www.kathimerini.gr µε πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ 

    Τελευταία Νέα κατηγοριών 

   Πολιτική
- Να κριθεί από το έργο της ζητά η Άστον
- Λύθηκε το "ζήτηµα Κίσινγκερ" για την Ε.Ε.

   Οικονοµία
- Εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της Ευρωζώνης
- Η δωροδοκία και η διαφθορά πλήττουν την ελληνική αγορά

   Επιχειρήσεις
- Ετήσια αύξηση 2,38% της ανεργίας στη Βουλγαρία
- Αγορά ιδίων µετοχών από τη Eurobank Properties

   ∆ιεθνής Οικονοµία
- Συµφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας για το φυσικό αέριο 
- Θετικά ξεκίνησαν οι δείκτες στις ευρωαγορές 

   Ελλάδα
- Η Ατζέντα της Ηµέρας
- Φωτιά σε γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη

   Κόσµος
- Κατέρρευσε ο κυβερνητικός συνασπισµός του Κοσόβου
- "Συγγνώµη" Σαρκοζί στον Ιρλανδό πρωθυπουργό για το Μουντιάλ

   Πολιτισµός
- Επανεκδόθηκε το πρώτο ελληνικό βιβλίο της Αυστραλίας 
- ∆ιεθνές Συµπόσιο για τον Καβάφη στην Αίγυπτο

   Αθλητισµός
- Ανακοινώθηκαν οι ειδικές βραβεύσεις από τον ΠΣΑΤ 
- Αθλητικό σκάνδαλο µε στηµένους αγώνες στην Ευρώπη
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