
Ερευνα γνώµης µεταξύ των µελών του ΣΒΒΕ για την αποτύπωση των «Οικονοµικών 

Προοπτικών και του Επενδυτικού Κλίµατος»  

  

Η οικονοµική και κοινωνική κρίση που αντιµετωπίζει η χώρα µας τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει 
το αποτέλεσµα του δηµόσιου διαλόγου σε ένα αδιαµφισβήτητο συµπέρασµα: στην επιτακτική 
αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας. Κυρίαρχο ερώτηµα στην αλλαγή πορείας της 
οικονοµίας είναι το πώς τελικά θα γίνει πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική. Για τον Σύνδεσµο 
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) η απάντηση διέρχεται από την άµεση, και µε στρατηγικό 
σχεδιασµό, αναδιάρθρωση της περιφερειακής βιοµηχανίας.  

 

Η περιγραφή της κρίσης στην περιφερειακή βιοµηχανία  

 

Η καθολική απαίτηση για τη δηµιουργία του νέου αναπτυξιακού προτύπου για τη χώρα, το οποίο 
θα είναι πιο ορθολογικό από το υφιστάµενο, περισσότερο εξωστρεφές και δυναµικό, δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί αν δεν αρθεί το αδιέξοδο που έχει προκληθεί από την κρίση στην περιφερειακή 
βιοµηχανία. Για την αποτύπωση των «Οικονοµικών Προοπτικών & του Επενδυτικού Κλίµατος» στο 
Βορειοελλαδικό Τόξο, ο ΣΒΒΕ πραγµατοποίησε οµότιτλη έρευνα γνώµης το χρονικό διάστηµα από 
18 έως 26 Αυγούστου µεταξύ των επιχειρήσεων µελών του. 

Τα κυριότερα αποτελέσµατα της έρευνας αναδεικνύουν – για ακόµη µια φορά την τελευταία 
πενταετία– το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η µεταποιητική βάση της περιφέρειας και την 
αναγκαιότητα άσκησης ουσιαστικής βιοµηχανικής πολιτικής, µε στόχο την αναδιάρθρωση της 
µεταποίησης σε αναπτυξιακή κατεύθυνση.  

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας γνώµης του ΣΒΒΕ   

 

Α]  Προβλέψεις για τα βασικά µεγέθη της µεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο 

Οι µεγαλύτερες βιοµηχανίες της Βόρειας Ελλάδας προβλέπουν σηµαντική περαιτέρω πτώση των 
βασικών τους µεγεθών για το 2014 σε σχέση µε το 2013. 

Μέγεθος ΜΕΙΩΣΗ  

προβλέπει το 

… % των 

επιχειρήσεων 

Σε 

ποσοστό 

…% 

ΑΥΞΗΣΗ   

προβλέπει το 

… % των 

επιχειρήσεων 

Σε 

ποσοστό 

…% 

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ 

ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ  

προβλέπει το … % 

των επιχειρήσεων 

Κύκλος εργασιών 12% 2% 

Εξαγωγές 10% 3% 

Αριθμός απασχολουμένων 

 

52% 

3% 

 

14% 

1% 

 

34% 

 
Το πλέον ανησυχητικό µέγεθος που αποτυπώνεται στην έρευνα είναι η περαιτέρω άπνοια στο 
πεδίο των επενδύσεων, µε το 65% των ερωτώµενων να απαντά ότι δεν προβλέπει να 
πραγµατοποιήσει επενδύσεις το επόµενο χρονικό διάστηµα.  

Ερώτηση … ΟΧΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ … 

Θα πραγματοποιήσει ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ η επιχείρησή σας το επόμενο χρονικό 

διάστημα; 

 

65% 

 

21% 

 

12% 



Β] Τα ∆ΕΚΑ (10) κατά σειρά σπουδαιότητας βασικά προβλήµατα της περιφερειακής 

βιοµηχανίας  

Για την αποτύπωση των βασικών παραµέτρων του αντιαναπτυξιακού οικονοµικού περιβάλλοντος 
στο οποίο δραστηριοποιούνται οι βιοµηχανίες στη χώρα µας, ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να 
αναφέρουν και να ιεραρχήσουν τα δέκα (10) προβλήµατα, που κατά σειρά προτεραιότητας 
αποτελούν σηµαντικά προσκόµµατα στην καθηµερινή τους λειτουργία. Η κατηγοριοποίηση των 
προβληµάτων ακολουθεί:  

 

Α.Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1 Το υπάρχον φορολογικό καθεστώς. 

2 Η παντελής έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. 

3 Η αδυναµία συµψηφισµού οφειλών κράτους και επιχειρήσεων. 

4 Το υψηλό κόστος ενέργειας, το οποίο διαµορφώνει υψηλό κόστος παραγωγής.  

5 Το υψηλό χρηµατοοικονοµικό κόστος. 

6 Η µη ουσιαστική άσκηση ελέγχου της αγοράς. 

7 Η γραφειοκρατία των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ που λειτουργεί αποτρεπτικά για 
την υλοποίηση επενδύσεων.  

8 Οι σχέσεις βιοµηχανίας και λιανεµπορίου. 

9 Η µη θεσµοθετηµένη εξωδικαστική διευθέτηση των «κόκκινων» δανείων, και,  

10 Οι ανολοκλήρωτες µεταφορικές και λοιπές υποδοµές, που σχετίζονται ευθέως µε 
την εύρυθµη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

 

 

Γ] Αξιολόγηση της γενικής οικονοµικής πολιτικής των τελευταίων δυο ετών   

Μετά την καταγραφή των δέκα (10) σηµαντικότερων προβληµάτων, οι ερωτώµενοι εκλήθησαν να 
αξιολογήσουν την γενική οικονοµική πολιτική που έχει ασκηθεί τα τελευταία δυο χρόνια.  

 

Ερώτηση: Η γενικότερη 

οικονομική πολιτική τα 

τελευταία δυο χρόνια, 

κρίνεται … 

Σε ποσοστό 

…% 

Ερώτηση: Η γενικότερη οικονομική 

πολιτική τα τελευταία δυο χρόνια, 

ήταν  … 

Σε ποσοστό …% 

Επιτυχημένη  16% Στη σωστή κατεύθυνση 26% 

Ικανοποιητική  17% Σε λάθος κατεύθυνση 59% 

Ανεπιτυχής  67% Χωρίς κατεύθυνση  15% 

 

 

Δ] Αξιολόγηση της πορείας και των επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων που έχουν 

συντελεσθεί τα τελευταία δυο χρόνια, στην οικονομία    

Λόγω ακριβώς της κρισιμότητας των μεταρρυθμίσεων για την ανάταξη της οικονομίας, ζητήθηκε από τους 

ερωτώμενους να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων, το εύρος τους και να προτείνουν αν 

θα πρέπει να συνεχισθούν ή όχι.   



 

Ερώτηση: Οι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία που έχουν συντελεσθεί τα τελευταία δυο 

χρόνια …  

Σε ποσοστό 

…% 

Είχαν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία … 18% 

Είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία … 71% 

Δεν είχαν ούτε θετικό, ούτε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία  11% 

 
 

Ερώτηση: Πως κρίνετε το εύρος των μεταρρυθμίσεων στην οικονομία που έχουν 

συντελεσθεί τα τελευταία δυο χρόνια …  

Σε ποσοστό 

…% 

Μεγάλο 18% 

Ικανοποιητικό 18% 

Μικρό 64% 

 

Ερώτηση … ΟΧΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ … 

 

Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχισθούν; 

 

11% 

 

84% 

 

5% 

 

 

Ε] Αξιολόγηση του αντίκτυπου της δηµοσιονοµικής πολιτικής και προσαρµογής στην 
οικονοµία και την ανάπτυξη 

Το επόµενο ζήτηµα το οποίο αξιολογήθηκε µέσω της έρευνας γνώµης, ήταν αυτό του αντικτύπου 
της δηµοσιονοµικής πολιτικής και προσαρµογής που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, στην 
οικονοµία και στην ανάπτυξη. 

 

Ερώτηση: Η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας τα τελευταία δυο χρόνια …  Σε ποσοστό …% 

Είχε θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην ανάπτυξη … 30% 

Είχε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην ανάπτυξη … 55% 

Δεν είχε ούτε θετικό, ούτε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην ανάπτυξη  15% 

 

 

ΣΤ] Αξιολόγηση του Κυβερνητικού έργου στον τοµέα των επενδύσεων, της περιφερειακής 
ανάπτυξης, της ενίσχυσης της απασχόλησης και της γενικότερης υποστήριξης της 
βιοµηχανίας 

Η έρευνα ολοκληρώθηκε µε τη βαθµολόγηση των επιδόσεων του Κυβερνητικού έργου στα τέσσερα 
παραπάνω κρίσιµα ζητήµατα για την ανάπτυξη σε κλίµακα από 1 – η χαµηλότερη επίδοση έως 10 
– η άριστη επίδοση.  

Αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου στον τομέα …   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

με άριστα το 10 

Των επενδύσεων 4 

Της περιφερειακής ανάπτυξης 3 

Της ενίσχυσης της απασχόλησης 4 

Της υποστήριξης της βιομηχανίας 2 

 

 


