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Σε ένα κόσμο που αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, η ελληνική βιομηχανία, 
αλλά και η οικονομία συνολικά, βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο βασικές 
προκλήσεις: Αφενός επιδιώκεται η μετρίαση των συνεπειών της 
κρίσης με βελτίωση των υποδομών και αντιμετώπιση των χρόνιων 
δυσλειτουργιών στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αφετέρου είναι 
επιτακτική η ανάγκη προσαρμογής στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
που αλλάζει τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και παράγουμε. Στη 
βιομηχανία η ψηφιοποίηση βελτιώνει δραματικά την αποδοτικότητα 
λειτουργίας των επιχειρήσεων και την παραγωγικότητα, και 

τροποποιεί ριζικά τις υφιστάμενες δομές συνεργασίας. Οι αλυσίδες αξίας, τα παραγωγικά 
οικοσυστήματα, αλλά και κάθε επιχείρηση, καλούνται να προσαρμοστούν τεχνολογικά, να 
αλλάξουν τα μοντέλα οργάνωσής τους, και να επενδύσουν σε τεχνολογίες και στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους, σε ένα περιβάλλον διαρκούς αλλαγής.  

Μία εξαιρετικά σημαντική παράμετρος για την επιτυχία στη διαδικασία μετάβασης της 
οικονομίας μας στη νέα εποχή είναι η ύπαρξη συγκροτημένης βιομηχανικής πολιτικής για όλες 
τις περιφέρειες της χώρας, με συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Η αναζωογόνηση 
περιοχών με ισχυρή παράδοση στη μεταποίηση θέτει πολλές προκλήσεις. Ο ΣΕΒ δημιούργησε 
το Συμβούλιο Περιφερειακών και Τοπικών Οργανώσεων ώστε, σε συστηματική συνεργασία με 
τους περιφερειακούς και τοπικούς βιομηχανικούς συνδέσμους, να βοηθήσουμε τις δυναμικές 
επιχειρήσεις της περιφέρειας, που δίνουν σταθερές δουλειές στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και 
εκείνες, που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην προσαρμογή.  

Για να συμβάλουμε εποικοδομητικά στον πολλαπλασιασμό του αναπτυξιακού αποτυπώματος 
κάθε περιφέρειας, διενεργήσαμε σχετική μελέτη, σύνοψη του πρώτου μέρους της οποίας, 
κρατάτε στα χέρια σας. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 
(ΙΟΒΕ) και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ, 
χαρτογραφήσαμε το βιομηχανικό οικοσύστημα στην περιφέρεια και την κλαδική του 
διάρθρωση μετά την κρίση. Η επιτάχυνση των απαραίτητων αλλαγών στις δημόσιες πολιτικές 
και στο ρυθμιστικό πλαίσιο επιβάλλεται να βασισθεί σε εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, έγκυρη 
αποτύπωση και εποικοδομητική συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο. Έτσι θα συμβάλει στην 
αξιοποίηση των ευκαιριών που ανοίγονται στην ψηφιακή εποχή, για να αποκτήσει η Ελλάδα 
μια σύγχρονη και δυναμική οικονομία. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ελλάδα μετά από μία παρατεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι. Προσπαθεί να δημιουργήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις, για έναν νέο 
αναπτυξιακό κύκλο με βιώσιμα χαρακτηριστικά, περισσότερες και ποιοτικότερες, καλά 
αμειβόμενες, θέσεις εργασίας.  

Για το ΣΕΒ, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη βιομηχανική 
ανάπτυξη της περιφέρειας. Η βιομηχανία έχει το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 
στην οικονομία και έχει προοπτικές δημιουργίας ισχυρών επιχειρηματικών δικτύων σε τοπικό 
επίπεδο. Για να σχεδιαστούν συνεπώς οι πολιτικές που θα συνεισφέρουν στο νέο αναπτυξιακό 
κύκλο, προκύπτει η ανάγκη να χαρτογραφηθεί σε βάθος ο βιομηχανικός ιστός, ειδικά στην 
περιφέρεια.  

Ο ΣΕΒ ανέθεσε στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και στο 
Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ το έργο με τίτλο 
«Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών 
αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων πρόγνωσης των 
αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας».  

Στόχος του έργου είναι η αποτύπωση του βιομηχανικού οικοσυστήματος, μετά την κρίση.  Το 
έργο συνδυάζει πλήθος δευτερογενών δεδομένων, κλαδικές αναλύσεις, ευρεία ποσοτική 
έρευνα πεδίου σε 1.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας και συναντήσεις 
εμπειρογνωμόνων. Στοχεύει να καλύψει ένα διαχρονικό έλλειμα αποτύπωσης της διάρθρωσης 
βιομηχανικών κλάδων (ειδικά στην περιφέρεια) και να δημιουργήσει έναν μηχανισμό 
σχεδιασμού ρεαλιστικής πολιτικής για κρίσιμους βιομηχανικούς κλάδους.  

Η παρούσα έκδοση δίνει μια σύνοψη της πρώτης φάσης του έργου με τη χαρτογράφηση επτά 
(7) κλαδικών / περιφερειακών οικοσυστημάτων. Η δεύτερη φάση του έργου θα εστιάσει σε 
εκθέσεις πολιτικής και πρόγνωσης των αλλαγών σε αυτά τα οικοσυστήματα.   
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2 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

2.1 Ταυτότητα βιομηχανίας 

Πρόκληση 1: Σημαντική η συμβολή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας. Προκύπτει 
όμως ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυσή της με στοχευμένες παρεμβάσεις και ευθυγράμμιση με 
την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. 

 Στο 9,6% (ή €17,7 δισεκ.) η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της μεταποίησης από 

8,5% (ή €20,6 δισεκ.) το 2008. Για το σύνολο της βιομηχανίας οι αντίστοιχες επιδόσεις 

το 2018 είναι 13,1% και €24,2δις, έναντι 8,5% και €20,6δις το 2008.  

 Ως προς τη συμβολή στην ΑΠΑ, πρωτοπορεί η Αττική με 40,4%, ενώ ακολουθούν Στερεά 

Ελλάδα, Θεσσαλία και Ήπειρος (21,1%), και Κεντρική και Δυτική Μακεδονία (19%) 

Πρόκληση 2: Επενδυτική κινητοποίηση. Αν και το μερίδιο της βιομηχανίας καταγράφεται 
ενισχυμένο μετά την κρίση, παραμένει σημαντική πρόκληση η βελτίωση της παραγωγικής 
δυναμικότητας.  

 Στο 14,5% (ή €3,1 δισεκ.) οι επενδύσεις των βιομηχανικών επιχειρήσεων στις συνολικές 

επενδύσεις της χώρας το 2016, από 5,3% (ή €3 δισεκ.) το 2008.  

 Με βάση την περιφερειακή συμβολή στις επενδύσεις:  

o Αττική (46% το 2016 έναντι 48,2% το 2008),  

o Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Ήπειρος (17,5% το 2016 έναντι 23,1% το 2008),  

o Κεντρική και Δυτική Μακεδονία (15,8% το 2016 έναντι 15,7% το 2008).  

o Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Ιόνια νησιά (9,5% το 2016 έναντι 6,3% το 

2008),  

o Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (6,2% το 2016 έναντι 4,4% το 2008),  

o Κρήτη (3,5% το 2016 έναντι 1,8% το 2008) 

o Βόρειο και Νότιο Αιγαίο (1,5% το 2016 έναντι 0,6% το 2008), 

 Ως προς το μέσο ποσό δαπανών για επενδύσεις την τριετία 2017-2019 πρωτοπορεί η 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (€3,8 εκατ.), και ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία 
και Ήπειρος, και η Κρήτη, με €1,3 εκατ. και € 1,0 εκατ., αντίστοιχα. 

 Οι χωρικές ενότητες του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και η Κρήτη έχουν τις 
χαμηλότερες επιδόσεις στην προστιθέμενη αξία και στις επενδύσεις 

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών δαπανών προορίζεται για αντικατάσταση υφιστάμενου 
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού σε όλες τις χωρικές ενότητες, ενώ σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταγράφονται υψηλές ποσοστιαία δαπάνες για 
αύξηση/βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας. 

Πρόκληση 3: Ταχύτερος εξορθολογισμός των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων: 
Σε όλη τη χώρα, έχει γίνει ένας σημαντικός εξορθολογισμός επιχειρηματικών μεγεθών. 
Δυστυχώς, η κρίση επέδρασσε καταλυτικά με αναδιάρθρωση και με σημαντικές απώλειες σε 

θέσεις εργασίας (-26,8% την περίοδο 2011-2018) και εξασθένιση κύκλου εργασιών (-
14,9%) και αριθμού επιχειρήσεων (-33%). Τα μεγέθη αυτά πρέπει να αναταχθούν σύντομα.  

 Περίπου 160 χιλ. θέσεις απασχόλησης χάθηκαν στη βιομηχανία κατά τη χρονική περίοδο 
2009-2017. 

 11,6% (ή 426 χιλ. απασχολούμενοι) το μερίδιο απασχολούμενων της εγχώριας 

βιομηχανίας στο σύνολο της χώρας το 2017. 

 58,3 χιλ. βιομηχανικές επιχειρήσεις το 2016 από 86,8 χιλ το 2011. 
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 Υψηλή συγκέντρωση βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Αττική (30%) και Κεντρική και 

Δυτική Μακεδονία (25%), με σημαντική όμως διαφορά στο μέγεθος επιχειρήσεων στις 

χωρικές αυτές ενότητες (με μέσο κύκλο εργασιών €483 στην Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία έναντι €2,73 εκατ. στην Αττική) 

 €64,5 δισεκ. ο κύκλος εργασιών το 2016 από €75,9 δισεκ. το 2011 

 

2.2 Ταυτότητα βιομηχανικών οικοσυστημάτων της χώρας 

Πρόκληση 3: Ανάγκη για ενίσχυση των δια-περιφερειακών συνεργατικών και 
επιχειρηματικών σχέσεων, όπως και του επίσης περιορισμένου εύρους / είδους των 
βιομηχανικών οικοσυστημάτων σε όλες τις χωρικές ενότητες. Ειδικότερα:  

Συνεργασίες σε παραγωγικές δραστηριότητες. Οι βιομηχανικές συνεργασίες στην 
παραγωγή προϊόντων, αν και περιορισμένες, αναπτύσσονται εξίσου αποτελεσματικά τόσο 
ενδο-περιφερειακά, όσο και μεταξύ περιφερειών. Η επιλογή θέσης μιας βιομηχανίας 
(ανεξαρτήτως μεγέθους) δεν δείχνει να συνδέεται με την ύπαρξη τοπικών συνεργατών με λίγες 
εξαιρέσεις. Οι επιχειρήσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό απλά παραδίδουν προϊόντα στον επόμενο 
κρίκο της εμπορικής αλυσίδας. Οι επιχειρήσεις αξιολογούν σε χαμηλά επίπεδα μια πιθανή 
συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων με συνέπεια η επιλογή θέσης μιας βιομηχανίας 
να μην δείχνει να συνδέεται με την ύπαρξη τοπικών συνεργατών. Το εύρημα αυτό θέτει το 
εύλογο ερώτημα αν οι σημερινές πολιτικές περιφερειακές εξειδίκευσης ανταποκρίνονται στις 
πραγματικές λειτουργικές ανάγκες της βιομηχανίας στην περιφέρεια.  Ειδικότερα: 

 7,8% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση τελικών προϊόντων, εκ των οποίων 

μόνο το 3,6% εντός περιφέρειας 

 9,2% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση ενδιάμεσων προϊόντων, εκ των 

οποίων μόνο το 4,7% εντός περιφέρειας  

 9,1% outsourcing στη συσκευασία προϊόντος, εκ των οποίων μόνο το 3,5% εντός 

περιφέρειας  

 23,5 % outsourcing στην εφοδιαστική αλυσίδα 

 μόλις το 14,9% των επιχειρήσεων συμμετέχει σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, στο σύνολο 

της βιομηχανίας 

 Μόλις το 45,6% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων βελτιώνει κυρίως την ποιότητα των προϊόντων  

 Μόλις το 32,3% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων βελτιώνει την προώθηση των προϊόντων στην αγορά  

 Μόλις το 12,5% των επιχειρήσεων συνεργάζονται με τοπικά ερευνητικά κέντρα. Οι 

περιορισμένες συνεργασίες για έρευνα και καινοτομία αναπτύσσονται εξίσου 
αποτελεσματικά είτε ενδο-περιφερειακά είτε με ερευνητικά ιδρύματα σε άλλες περιφέρειες.  
Η ευχέρεια της βιομηχανίας να συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα όλης της επικράτειας, 
θέτει εύλογα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης πολιτικής της 
«έξυπνης» (ερευνητικής) εξειδίκευσης στις περιφέρειες.  

Συνεργασίες και κυκλική οικονομία: Σε εξέλιξη η ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών και 
οικονομιών κλίμακας. Ειδικότερα: 

 42% outsourcing στη διαχείριση αποβλήτων/υπολειμμάτων 

 29,6% outsourcing στη διαχείριση τέλους κύκλου ζωής προϊόντων 

 Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία (49,7%), Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Ήπειρος 

(47,8%), καθώς και η Κρήτη (41,6%), ξεχωρίζουν για συνεργασίες στον τομέα της 

διαχείρισης αποβλήτων/υπολειμμάτων, ενώ κατά μέσο όρο το 42% των επιχειρήσεων 

της βιομηχανίας συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις στον τομέα αυτόν. 
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 Οι χωρικές ενότητες Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ηπείρου (44,1%), και Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης (41,4%), καθώς και Βόρειο και Νότιο Αιγαίο (38,6%) 

ξεχωρίζουν για τις συνεργατικές σχέσεις στη διαχείριση τέλος κύκλου ζωής προϊόντων. 

Στο σύνολο της βιομηχανίας σχεδόν το 30% των επιχειρήσεων συνάπτει συνεργατικές 

σχέσεις στη διαχείριση τέλος κύκλου ζωής προϊόντων. 

Πρόκληση 4: Απαιτείται περαιτέρω διείσδυση σε νέες αγορές. Όλες οι χωρικές ενότητες 
παραμένουν εστιασμένες στην τοπική και υπερ-τοπική αγορά. Ειδικότερα: 

Εξωστρέφεια: Σημαντική η συμβολή των εξαγωγών της βιομηχανίας στο εξωτερικό εμπόριο 
της χώρας, καθώς τα 2/5 των εξαγωγών της χώρας προέρχονται από αυτόν. Στο σύνολο της 

βιομηχανίας κατά μέσο όρο το 40,8% των πωλήσεων κατευθύνεται προς την ίδια χωρική 

ενότητα, το 36,5% σε άλλη χωρική ενότητα και το υπόλοιπο 22,7% προς τις αγορές του 

εξωτερικού. Αντίστοιχα, οι αγορές από την ίδια χωρική ενότητα ανέρχονται στο 41,5%, από 

άλλη χωρική ενότητα στο 29,3% και τέλος από το εξωτερικό στο 29,2%. 

Σύνοψη εκροών / εισροών βιομηχανίας χωρικής ενότητας. Οι περιφερειακές χωρικές 
ενότητες που ξεχωρίζουν για την εξωστρέφεια τους είναι :  

 Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Ιόνια νησιά  

o Πωλήσεις :44,1% σε άλλη χωρική ενότητα – 30,6% στο εξωτερικό 

o Αγορές : 42,8% σε άλλη χωρική ενότητα – 14,3% στο εξωτερικό  

 Κεντρική και Δυτική Μακεδονία  

o Πωλήσεις: 35,6% σε άλλη χωρική ενότητα – 34,8% στο εξωτερικό 

o Αγορές : 25,4% σε άλλη χωρική ενότητα – 35,5% στο εξωτερικό 

 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη  

o Πωλήσεις : 37,1% σε άλλη χωρική ενότητα – 28,5% στο εξωτερικό 

o Αγορές : 32,2% σε άλλη χωρική ενότητα – 33,7% στο εξωτερικό 

Τοπικές και υπερτοπικές επιδράσεις βιομηχανίας (ευρύτερα επιχειρηματικά 
οικοσυστήματα): Η ελληνική οικονομία βασίζεται ιδιαίτερα στη βιομηχανία. Το ευρύτερο 
επιχειρηματικό οικοσύστημα είναι πολύ ανεπτυγμένο, ειδικότερα: 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν συνολικά €94 προστιθέμενης 
αξίας (ΑΕΠ) στην χώρα. 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν €56 προστιθέμενης αξίας από 
την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της. 

 Το αποτύπωμα της στο ΑΕΠ της χώρας συνολικά φτάνει τα €54,4 δισεκ. 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στην απασχόληση στην χώρα συνολικά 
φτάνει τις 1.230.000 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ). 

Πρόκληση 5: Ανθρώπινο δυναμικό – ανάπτυξη δεξιοτήτων: Σημαντική η υλοποίηση 
προγραμμάτων επανεκπαίδευσης εργαζομένων σε όλες τις χωρικές ενότητες, αλλά με 
ανεπαρκείς διαδικασίες αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.  

 64% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί προγράμματα επανεκπαίδευσης ή/και ενίσχυση 

δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

 55,7% των επιχειρήσεων επιβραβεύει τη διατύπωση προτάσεων ή και ανάπτυξης 

καινοτομικών λύσεων από εργαζόμενους μέσω κινήτρων. 

 46,1% των επιχειρήσεων επενδύει σε ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις σχετικές με ανάπτυξη 

ανθρώπινου δυναμικού και μάθηση. 

 39,3% των επιχειρήσεων διαθέτει εργαζομένους με δεξιότητες που απαιτούνται για την 

αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις. 
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 46,2% των επιχειρήσεων έχει θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης, ανάπτυξης, 

ανέλιξης, επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Η Αττική (50,4%), η Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Ιόνια νησιά (38,1%) και η  

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία (36,6%) διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό εργαζόμενους 

με κατάλληλες δεξιότητες για την αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές 
τεχνολογίες/λύσεις. Το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της βιομηχανίας ανέρχεται στο 

39,3% των επιχειρήσεων. 

 Η Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Ιόνια νησιά (71,4%), η Κεντρική και Δυτική 

Μακεδονία (65,7%) και η Κρήτη (64,3%) διακρίνονται για προγράμματα 

επανεκπαίδευσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων εργαζομένων. Στο σύνολο της βιομηχανίας 

το 64% των επιχειρήσεων υλοποιεί τέτοιου είδους προγράμματα.  

Πρόκληση 6: 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Ιδιαίτερα περιορισμένο το ποσοστό των 
επιχειρήσεων που αξιοποιεί ήδη τις τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης με 
σημαντικό όφελος για τις επιχειρήσεις.  

 Στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων ιδιωτικότητας και ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, ξεχωρίζουν 

o Οι χωρικές ενότητες Αττικής (36,6%), Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (33,2%), 

καθώς και Κρήτης (30,2%). Με το μέσο όρο στο σύνολο της βιομηχανίας να 

ανέρχεται στο 31,2%. 

 Στην πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς και χρήση κατάλληλων λύσεων και αρχιτεκτονικών, 
πρωτοπορούν  

o Οι χωρικές ενότητες Αττικής (32,2%), Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (27,1%), 

και Κρήτης (24,1%). Στο σύνολο της βιομηχανίας ο δείκτης προκύπτει στο 27,4%. 

 Οι επιχειρήσεις της Αττικής (19,4%) αξιοποιούν ήδη τις τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής 

Επανάστασης με σημαντικό όφελος. Στο 12,3% η επίδοση στο σύνολο της χώρας. 

Πρόκληση 7: Ταχύτερη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υποδομών και των 
δικτύων για την στήριξη των βιομηχανικών επιχειρήσεων: Η συνεχής αναβάθμιση και ο 
εκσυγχρονισμός των υποδομών και των δικτύων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την 
ανάπτυξη βιομηχανικών επιχειρήσεων. Οι μισές βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας 
δηλώνουν ικανοποιημένες με τη διασύνδεση οδικών δικτύων, το δίκτυο Ηλεκτρικής 
ενέργειας/φυσικού αερίου, το δίκτυο τηλεπικοινωνιών, καθώς και το δίκτυο 
ύδρευσης/αποχέτευσης. 

 Η Αττική ξεχωρίζει στη διασύνδεση οδικών δικτύων (65%), και για τα δίκτυα 

τηλεπικοινωνιών (56%) 

 Η Αττική και η Ανατολική Μακεδονία ξεχωρίζουν για τα δίκτυα ύδρευσης / αποχέτευσης, 

53,7% και 52,4%, αντίστοιχα. 

 

2.3 Τυπολογίες  

 Πρόκληση 8: Έγκαιρη αντιμετώπιση του κινδύνου οικονομικής στασιμότητας. Κίνδυνος 

οικονομικής στασιμότητας για την πλειοψηφία (42,7%) των επιχειρήσεων παρότι οι 

περισσότερες επιχειρήσεις (42,9%) παρουσιάζουν δυναμικά εξαγωγικά χαρακτηριστικά. 

Το 51,9% των επιχειρήσεων εμφανίζουν τεχνολογική επιβράδυνση ή στασιμότητα 

o Τις καλύτερες επιδόσεις στα οικονομικά μεγέθη παρουσιάζει η Κρήτη, με το 40% 

των επιχειρήσεων να ανήκει σε δυναμική κατηγορία 
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o Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό εξαγωγικά 

δυναμικών επιχειρήσεων (52,9%) 

 Σημαντική υστέρηση στις επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις με φτωχές 

διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές σχέσεις για το 63,7% των επιχειρήσεων 

 Αδράνεια στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, από το 30,1% των επιχειρήσεων 

και σημαντική υστέρηση στις υποδομές, για το 29,4% των επιχειρήσεων 

o Η Αττική παρουσιάζει τις καλύτερες επιδόσεις, με ένα μεγάλο μέρος των 

επιχειρήσεων (πάνω από 40%) να ανήκουν στις δυναμικές κατηγορίες 

 

Τυπολογίες βιομηχανικών επιχειρήσεων (έρευνα πεδίου) 

Οι τυπολογίες των βιομηχανικών επιχειρήσεων στην περιφέρεια παρουσιάζουν το μέσο όρο 
κατάταξης επιχειρήσεων, βάσει των επιδόσεων και των αναγκών τους   

 

2.4 Συμπεράσματα και επιπτώσεις στις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης 

Προκύπτουν εύλογα ερωτηματικά για τις πολιτικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για 
την άρση των οικονομικών ανισοτήτων στην περιφέρεια και την ανάπτυξη της τοπικής 
βιομηχανίας. Η εστίαση αναπτυξιακών πολιτικών του παρελθόντος σε περιφερειακές 
εξειδικεύσεις και η αποτελεσματικότητα των σημαντικών δημόσιων πόρων χρειάζεται να 
αποτιμηθεί ενώ η αύξηση των πόρων για υποδομές βιομηχανικής αναγέννησης στην 
περιφέρεια είναι κρίσιμη. Όμως οι ανάγκες των επιχειρήσεων αφορούν πρωτίστως πολιτικές 

 
Προφίλ επιχειρήσεων 

Κατηγορία Α 
Δυναμικές  

Κατηγορία Β1  
Προοπτική ανάπτυξης 

Κατηγορία Β2  
Στασιμότητα 

Κατηγορία Γ 
Επιβράδυνση ή 

απόκλιση 

 

Α. Οικονομικό Προφίλ 20,0% 30,3% 

 

7,0% 
 

 

Β. Εξαγωγικές 
επιδόσεις 

 

36,0% 12,0% 9,1% 
 

 

Γ. Τεχνολογικές 
επιδόσεις 

21,1% 20,2% 

 

6,8% 
 

 
Δ. Επιχειρηματικές 
και συνεργατικές 
σχέσεις 

8,8% 11,1% 16,4% 

 

 

 Ε. Επίπεδο 
οργάνωσης και 
πολιτική ανθρώπινων 
πόρων 

25,2% 28,5% 

 

16,3% 
 

 
ΣΤ. Υποδομές και 
δομές λειτουργίας 
των επιχειρήσεων 

25,9% 25,3% 19,3% 

 

42,7% 

42,9% 

51,9% 

63,7% 

30,1% 

29,4% 
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που συμβάλουν (α) στη μεγέθυνση μέσα από την καθετοποίηση και (β) σε  συνεργασίες σε 
όλη την επικράτεια. Τα τοπικά οικοσυστήματα δεν αξιολογούνται πλέον από τη βιομηχανία σαν 
καταλύτες ανάπτυξης ή σημαντικής προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον, η στήριξη του 
ερευνητικού δυναμικού είναι απαραίτητη και πρέπει να ενταθεί. Όμως, σε μια μικρή 
γεωγραφικά χώρα, βασικό κριτήριο πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των σύνθετων 
τεχνολογικών προκλήσεων της βιομηχανίας, ανεξαρτήτως φυσικής θέσης του ερευνητικού 
κέντρου σε συγκεκριμένη περιφέρεια.  

Με όρους διασυνδέσεων, το μικρό γεωγραφικό μέγεθος της χώρας μπορεί να μετατραπεί σε 
πλεονέκτημα. Η φυσική γειτνίαση δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη Βιομηχανία 4.0. 
μειώνοντας περαιτέρω την (έτσι και αλλιώς περιορισμένη) ανάγκη περιφερειακής εξειδίκευσης 
στην Ελλάδα. Η Βιομηχανία 4.0 καταργεί τα γεωγραφικά σύνορα και επαναπροσδιορίζει την 
ανάγκη τοπικών συστάδων (clusters). Η Βιομηχανία 4.0 μπορεί να αναδιατάξει τα βιομηχανικά 
δίκτυα εξελίσσοντας την επικράτεια σε μια ενιαία βιομηχανική χωρική ενότητα. Με ψηφιακές 
τεχνολογίες που διασυνδέουν απομακρυσμένες εγκαταστάσεις σε πραγματικό χρόνο και με 
αδιάκοπη ροή πληροφορίας, η Βιομηχανία 4.0 διευκολύνει και την καθετοποίηση και τις 
επιχειρηματικές συνεργασίες ανεξαρτήτως θέσης. Είναι σημαντικό οι πολιτικές περιφερειακής 
ανάπτυξης αλλά και ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 να αντιληφθούν ότι η η 
βιομηχανία στην περιφέρεια, εξαρτάται όλο και περισσότερο από τεχνολογίες και υποδομές 
δια-περιφερειακής συνεργασίας παρά σε αλυσίδες αξίας τοπικού εύρους. 

Η στρατηγική για τη βιομηχανία για την περιφέρεια ενόψει της 4ης βιομηχανικής επανάστασης 
καλείται να εστιάσει στα εξής: (1) Ενίσχυση των δια-περιφερειακών σχέσεων στην παραγωγή 
με ψηφιακές τεχνολογίες, επιλογή που διαφαίνεται κρισιμότερη από την περιφερειακή 
εξειδίκευση (2) Ταχεία διείσδυση σε αγορές εκτός περιφέρειας μιας και όλες οι χωρικές 
ενότητες παραμένουν εστιασμένες στην τοπική αγορά (3) Στήριξη των ΜμΕ να δημιουργήσουν 
σταθερές Β2Β συνεργασίες με μεγαλύτερες επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδας (4) 
Επικαιροποίηση του ερευνητικού χάρτη της χώρας και διευκόλυνση της κινητικότητας των 
ερευνητών. Οι σύνθετες τεχνολογικές ανάγκες της βιομηχανίας να καλύπτονται από 
ερευνητικά κέντρα όλης της επικράτειας που διαθέτουν θεματική εξειδίκευση παρά εξειδίκευση 
στην τοπική οικονομία μόνο (5) Έγκαιρη αντιμετώπιση του κινδύνου οικονομικής στασιμότητας 
με επενδύσεις τεχνολογικής αναβάθμισης των γραμμών παραγωγής αλλά και καλύτερες 
τοπικές υποδομές.  
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3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

3.1 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 1: Σημαντική η συμβολή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας. Προκύπτει 
όμως ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυσή της με στοχευμένες παρεμβάσεις και 
ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. 

 

%Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία βιομηχανίας 

 

 
Πηγή: Eurostat 
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% Μεταποίησης % Λοιπών βιομηχανικών κλάδων*

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας 

 Στο 9,6% (ή €17,7 δισεκ.) η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της μεταποίησης 

από 8,5% (ή €20,6 δισεκ.) το 2008. Για το σύνολο της βιομηχανίας οι αντίστοιχες 

επιδόσεις το 2018 είναι 13,1% και €24,2δις, έναντι 8,5% και €20,6δις το 2008.  

 14,5% (ή €3,1 δισεκ.) οι επενδύσεις των βιομηχανικών επιχειρήσεων στις 

συνολικές επενδύσεις της χώρας το 2016, από 5,3% (ή €3 δισεκ.) το 2008.  

 Ως προς τη συμβολή των χωρικών ενοτήτων στην ΑΠΑ, πρωτοπορεί η Αττική με 

40,4%, ενώ ακολουθούν Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Ήπειρος (21,1%), και 

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία (19%) 

 Με βάση την περιφερειακή συμβολή στις επενδύσεις, ξεχωρίζει η Αττική (46%), 

ενώ έπονται η Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Ήπειρος (17,5%), και Κεντρική και 

Δυτική Μακεδονία (15,8%).  

 Οι χωρικές ενότητες του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου καθώς και η Κρήτη έχουν τις 
χαμηλότερες επιδόσεις στην προστιθέμενη αξία και στις επενδύσεις 

Πηγή: Eurostat 
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Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία βιομηχανίας ανά χωρική ενότητα  

Πηγή: Eurostat 

 

Πρόκληση 2: Επενδυτική κινητοποίηση. Αν και το μερίδιο της βιομηχανίας 
καταγράφεται ενισχυμένο μετά την κρίση, παραμένει σημαντική πρόκληση η βελτίωση 
της παραγωγικής δυναμικότητας. 

 

Σχηματισμός Πάγιου Κεφαλαίου βιομηχανίας ανά χωρική ενότητα  

Πηγή: Eurostat 
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3.2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% απασχολούμενων σε βιομηχανικές επιχειρήσεις ανά οικοσύστημα 

 

Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 

  

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας 

 Περίπου 160 χιλ. θέσεις απασχόλησης χάθηκαν στη βιομηχανία κατά τη χρονική 
περίοδο 2009-2017. 

 11,6% (ή 426 χιλ. απασχολούμενοι) το μερίδιο απασχολούμενων της εγχώριας 

βιομηχανίας στο σύνολο της χώρας το 2017. 

  Οι χωρικές ενότητες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και Κρήτης έχουν το 
χαμηλότερο μερίδιο απασχολούμενων στη βιομηχανία 

 Στην Αττική και στη Κεντρική και Δυτική Μακεδονία συγκεντρώνονται οι 
περισσότεροι απασχολούμενοι της βιομηχανίας 

Πηγή: Eurostat 
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3.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%βιομηχανικών επιχειρήσεων ανά οικοσύστημα  

 

Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 

 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας 

 58,3 χιλ. βιομηχανικές επιχειρήσεις το 2016 από 86,8 χιλ το 2011, με υποχώρηση 

33% 

 €64,5 δισεκ. ο κύκλος εργασιών το 2016 από €75,9 δισεκ. το 2011, εξασθένιση της 

τάξης του 15% 

 Οι λιγότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και στην 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 

 Υψηλή συγκέντρωση βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Αττική και Κεντρική και 
Δυτική Μακεδονία 

Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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%κύκλου εργασιών βιομηχανικών επιχειρήσεων ανά οικοσύστημα 

 

Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 

 

4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

4.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 

  

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας 

 Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία (49,7%), Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και 

Ήπειρος (47,8%), καθώς και η Κρήτη (41,6%), ξεχωρίζουν για συνεργασίες στον 

τομέα της διαχείρισης αποβλήτων/υπολειμμάτων, ενώ κατά μέσο όρο το 42% 

των επιχειρήσεων της βιομηχανίας συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις στον 
τομέα αυτόν. 

 Οι χωρικές ενότητες Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ηπείρου (44,1%), και 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (41,4%), καθώς και Βόρειο και Νότιο Αιγαίο 

(38,6%) ξεχωρίζουν για τις συνεργατικές σχέσεις στη διαχείριση τέλος κύκλου 

ζωής προϊόντων. Στο σύνολο της βιομηχανίας σχεδόν το 30% των επιχειρήσεων 

συνάπτει συνεργατικές σχέσεις στη διαχείριση τέλος κύκλου ζωής προϊόντων. 
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4.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

Πρόκληση 3: Ανάγκη για ενίσχυση των εξαιρετικά περιορισμένων συνεργατικών και 
επιχειρηματικών σχέσεων, όπως και του επίσης περιορισμένου εύρους / είδους των 
βιομηχανικών οικοσυστημάτων όλες τις χωρικές ενότητες. 

 

 

 

 

Επιχειρήσεις που εισήγαγαν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα (αγαθά ή 
υπηρεσίες) στην αγορά την τελευταία διετία (2017-2018)  

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

 

 

 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας 

 Καινοτομία προϊόντος: Διακρίνονται οι χωρικές ενότητες Κεντρικής και Δυτικής 

Μακεδονίας (53,4%), Κρήτης (52,6%) και Αττικής (50,8%). Στο σύνολο της 

βιομηχανίας σχεδόν το 48% των επιχειρήσεων εισήγαγε νέα ή σημαντικά 

βελτιωμένα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες) στην αγορά την διετία 2017-2018. 

 Οι χωρικές ενότητες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (40%), και Δυτικής 

Ελλάδας, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι (38,1%), καθώς και Κρήτης (34%) 

ξεχωρίζουν για τις συνεργασίες στην υλοποίηση καινοτομιών.  

 Η Αττική (31,7%) και η Κρήτη (26,3%) διαθέτει τις επιχειρήσεις με περισσότερα 

τμήματα έρευνας και ανάπτυξης. Στο σύνολο της βιομηχανίας μόλις το 27,1% των 

επιχειρήσεων δηλώνει ότι διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. 
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Ποσοστό επιχειρήσεων που συνεργάστηκαν στο πλαίσιό των καινοτομικών της 
δραστηριοτήτων με άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς την τελευταία διετία (2017-2018) 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

 

 

Ποσοστό επιχειρήσεων που διαθέτει τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 
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4.3 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ  

 

Πρόκληση 4: Απαιτείται περαιτέρω διείσδυση σε νέες αγορές. Όλες οι χωρικές ενότητες 
παραμένουν εστιασμένες στην τοπική και υπερ-τοπική αγορά 

 

 

Πηγή: ΙΕΕΣ, ΣΕΒΕ, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 

 

 

  

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας 

 Τα 2/5 των εξαγωγών της χώρας από τον βιομηχανικό τομέα 

 Στο σύνολο της βιομηχανίας κατά μέσο όρο το 40,8% των πωλήσεων 

κατευθύνεται προς την ίδια χωρική ενότητα, το 36,5% σε άλλη χωρική ενότητα 

και το υπόλοιπο 22,7% προς τις αγορές του εξωτερικού. 

 Η Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Ιόνια νησιά και η Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία διακρίνονται για την έντονη εξωστρέφεια 

 Στο σύνολο της βιομηχανίας μόλις το 14,9% των επιχειρήσεων συμμετέχει σε 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 
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Κατά προσέγγιση ποσοστό των πωλήσεων της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε 
το 2017 προς 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

 

 

Κατά προσέγγιση ποσοστό των πωλήσεων της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε 
το 2019 προς 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 
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Ποσοστό των πωλήσεων της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το 2017 προς την 
ίδια χωρική ενότητα 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

 

 

Ποσοστό των πωλήσεων της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το 2017 προς άλλη 
χωρική ενότητα 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 
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Ποσοστό των πωλήσεων της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το 2017 προς το 
εξωτερικό 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

 

 

Ποσοστό επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 
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4.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 

 

 

 

Δαπάνες για επενδύσεις την τριετία 2017-2019 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 
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μέσο ποσό επένδυσης, σε χιλιάδες €

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας 

 Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη την τριετία 2017-2019, καταγράφει τις 
υψηλότερες δαπάνες για επενδύσεις (€3,8 εκατ.), και ακολουθούν η Στερεά 
Ελλάδα, Θεσσαλία και Ήπειρος, και η Κρήτη, με €1,3 εκατ. και € 1,0 εκατ., 
αντίστοιχα. 

 Το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών δαπανών προορίζεται για αντικατάσταση 
υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού σε όλες τις χωρικές ενότητες, ενώ σε 
Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταγράφονται 
υψηλές ποσοστιαία δαπάνες για αύξηση/βελτίωση της παραγωγικής 
δυναμικότητας 

Έρευνα πεδίου 
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Ποσοστό επενδυτικών δαπανών την τριετία 2017-2019 για αντικατάσταση υφιστάμενου 
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 

 

 

 

 

Ποσοστό επενδυτικών δαπανών την τριετία 2017-2019 για την αύξηση/βελτίωση της 
παραγωγικής δυναμικότητας 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 
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Ποσοστό επενδυτικών δαπανών την τριετία 2017-2019 για διεύρυνση της παραγωγικής 
δυναμικότητας 

 

 

 

 

Ποσοστό επενδυτικών δαπανών την τριετία 2017-2019 σε άλλες κατηγορίες 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 
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4.5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Πρόκληση 5: Ανθρώπινο δυναμικό – ανάπτυξη δεξιοτήτων: Σημαντική η υλοποίηση 
προγραμμάτων επανεκπαίδευσης εργαζομένων σε όλες τις χωρικές ενότητες, αλλά με 
ανεπαρκείς διαδικασίες αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. 

 

 

 

 

Ποσοστό επιχειρήσεων που διαθέτει εργαζομένους με δεξιότητες που απαιτούνται για 
την αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ  
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Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι

Αττική

% επιχειρήσεων

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας 

 Η Αττική (50,4%), η Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Ιόνια νησιά (38,1%) και 

η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία (36,6%) διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

εργαζόμενους με δεξιότητες που απαιτούνται για την αξιοποίηση των ευκαιριών 
που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις. Το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο 

της βιομηχανίας ανέρχεται στο 39,3% των επιχειρήσεων . 

 Η Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Ιόνια νησιά (71,4%), η Κεντρική και Δυτική 

Μακεδονία (65,7%) και η Κρήτη (64,3%) διακρίνονται για προγράμματα 

επανεκπαίδευσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων εργαζομένων. Στο σύνολο της 

βιομηχανίας το 64% των επιχειρήσεων υλοποιεί τέτοιου είδους προγράμματα.  

Έρευνα πεδίου 
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Ποσοστό επιχειρήσεων που διαθέτει θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης, 
ανάπτυξης, ανέλιξης, επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού 

 

 

 

 

Ποσοστό επιχειρήσεων που επιβραβεύει τη διατύπωση προτάσεων ή και ανάπτυξης 
καινοτομικών λύσεων από εργαζόμενους μέσω κινήτρων 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

 

33,3%

33,8%

38,6%

44,6%

45,2%

50,4%

53,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Κρήτη

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Αττική

47,8%

48,4%

53,6%

57,1%

58,1%

59,4%

62,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Κρήτη

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι

Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Αττική

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Έρευνα πεδίου 

Έρευνα πεδίου 



Ταυτότητα βιομηχανικών οικοσυστημάτων της χώρας 

25 

 

 

 

Ποσοστό επιχειρήσεων που πραγματοποιεί προγράμματα επανεκπαίδευσης ή/και 
ενίσχυση δεξιοτήτων των εργαζομένων 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

4.6 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

  

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν συνολικά €94 
προστιθέμενης αξίας (ΑΕΠ) στην χώρα. 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν €56 προστιθέμενης 
αξίας από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της. 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στο ΑΕΠ της χώρας συνολικά 
φτάνει τα €54,4 δισεκ. 

 Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της βιομηχανίας προσθέτει συνολικά 21 θέσεις 
εργασίας στην χώρα. 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στην απασχόληση στην χώρα 
συνολικά φτάνει τις 1.230.000 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ). 
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Οικονομικό αποτύπωμα της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας 

 

Οικονομικό αποτύπωμα της βιομηχανίας στην απασχόληση στην χώρα 

  

Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν συνολικά €94 προστιθέμενης 
αξίας στην χώρα. Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στο ΑΕΠ της χώρας 
συνολικά φτάνει τα €54,4 δισεκ.  
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Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της βιομηχανίας προσθέτει συνολικά 21 θέσεις εργασίας 
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5 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - INDUSTRY 4.0  

 

Πρόκληση 6: 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Ιδιαίτερα περιορισμένο το ποσοστό των 
επιχειρήσεων που αξιοποιεί ήδη τις τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης 
με σημαντικό όφελος για τις επιχειρήσεις. 

  

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας 

 Στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων ιδιωτικότητας και ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, ξεχωρίζουν 

o Οι χωρικές ενότητες Αττικής (36,6%), Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 

(33,2%), καθώς και Κρήτης (30,2%). Με το μέσο όρο στο σύνολο της 

βιομηχανίας να ανέρχεται στο 31,2%. 

 Στην πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς και χρήση κατάλληλων λύσεων και 
αρχιτεκτονικών, πρωτοπορούν  

o Οι χωρικές ενότητες Αττικής (32,2%), Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 

(27,1%), καθώς και Κρήτης (24,1%). Στο σύνολο της βιομηχανίας ο δείκτης 

προκύπτει στο 27,4%. 

 Η Αττική (19,4%) και η Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Ιόνια νησιά (9,5%) 

αξιοποιούν ήδη τις τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης με 

σημαντικό όφελος. Μόλις το 12,3% των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας. 

 Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, καθώς και η Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και 
Ήπειρος ξεχωρίζουν για την έλλειψη χρηματοδότησης όσο αφορά στην 4η 
βιομηχανική επανάσταση 
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Αξιολόγηση ψηφιακών ικανοτήτων:  

Ποσοστό επιχειρήσεων που έχει αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματική 
διαχείριση κινδύνων ιδιωτικότητας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

 

 

Αξιολόγηση ψηφιακών ικανοτήτων:  

Ποσοστό επιχειρήσεων που έχει αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση σε δίκτυα 
νέας γενιάς και χρήση κατάλληλων λύσεων και αρχιτεκτονικών 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 
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Αξιολόγηση χρήσης τεχνολογικών μέσων 

Ποσοστό επιχειρήσεων που κάνει σε μεγάλο βαθμό χρήση σύγχρονων συστημάτων 
συστηματικής συντήρησης εξοπλισμού και πρόληψης ατυχημάτων 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

 

 

Αξιολόγηση χρήσης τεχνολογικών μέσων 

Ποσοστό επιχειρήσεων που κάνει σε μεγάλο βαθμό χρήση προηγμένων λύσεων (πχ 
IoT) ελέγχου/παρακολούθησης παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου: 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 
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Παρακολούθηση και συμμετοχή στις εξελίξεις της «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης: 

Ποσοστό επιχειρήσεων που αξιοποιεί ήδη τις τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης με σημαντικό όφελος 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

 

Παρακολούθηση και συμμετοχή στις εξελίξεις της «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης: 

Ποσοστό επιχειρήσεων που δεν είναι ενημερωμένο σχετικά με τις εξελίξεις της 4ης 
Βιομηχανικής Επανάστασης 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 
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Παρακολούθηση και συμμετοχή στις εξελίξεις της «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης: 

Ποσοστό επιχειρήσεων που θεωρεί σε μεγάλο βαθμό ότι η έλλειψη χρηματοδότησης 
αποτελεί εμπόδιο για την υιοθέτηση τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

 

Παρακολούθηση και συμμετοχή στις εξελίξεις της «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης: 

Ποσοστό επιχειρήσεων που θεωρεί σε μεγάλο βαθμό ότι η έλλειψη δεξιοτήτων 
ανθρώπινου δυναμικό αποτελεί εμπόδιο για την υιοθέτηση τεχνολογιών της 4ης 
Βιομηχανικής Επανάστασης  

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ  

Έρευνα πεδίου 

Έρευνα πεδίου 

48,1%

50,0%

51,6%

53,6%

56,3%

56,6%

58,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι

Αττική

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Κρήτη

Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

23,8%

26,7%

37,0%

38,2%

42,5%

44,4%

51,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Αττική

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Κρήτη



Yποδομές δίκτυα 

32 

6 YΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΑ  

 

 

Πρόκληση 7: Ταχύτερη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υποδομών και των 
δικτύων για την στήριξη των βιομηχανικών επιχειρήσεων 

 

 

 

 

Αξιολόγηση υποδομών:  

Ποσοστό επιχειρήσεων που είναι αρκετά ικανοποιημένοι με τη διασύνδεση τοπικού 
δικτύου με οδικούς άξονες ή κεντρικό οδικό δίκτυο 

 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας 

 Η Αττική διακρίνονται για τη διασύνδεση οδικών δικτύων (65%), και για τα δίκτυα 

τηλεπικοινωνιών (56%) 

 Η Αττική και η Ανατολική Μακεδονία ξεχωρίζουν για τα δίκτυα ύδρευσης / 

αποχέτευσης, 53,7% και 52,4%, αντίστοιχα. 

21,9%

40,0%

47,5%

50,0%

54,8%

55,6%

65,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Κρήτη

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι

Αττική

Έρευνα πεδίου 
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Ποσοστό επιχειρήσεων που είναι αρκετά ικανοποιημένοι με το δίκτυο Ηλεκτρικής 
ενέργειας/Φυσικού αερίου 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

 

 

 

Ποσοστό επιχειρήσεων που είναι αρκετά ικανοποιημένοι με το δίκτυο  
Τηλεπικοινωνιών/Ευρυζωνικότητας 

 

 

 

 

25,0%

34,9%

36,8%

42,3%

43,6%

45,0%

59,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι

Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Κρήτη

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Αττική

31,3%

32,0%

33,9%

36,4%

40,4%

47,4%

56,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Κρήτη

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι

Αττική

Έρευνα πεδίου 
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Ποσοστό επιχειρήσεων που είναι αρκετά ικανοποιημένοι με τη διαχείριση 
βιομηχανικών αποβλήτων 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

 

 

Ποσοστό επιχειρήσεων που είναι αρκετά ικανοποιημένοι με το δίκτυο ύδρευσης/ 
αποχέτευσης/ όμβριων υδάτων 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

 

 

13,3%

25,8%

28,2%

28,8%

30,6%

34,5%

36,8%

0% 10% 20% 30% 40%

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Κρήτη

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Αττική

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι

22,6%

36,5%

40,7%

47,4%

48,4%

52,4%

53,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Κρήτη

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι

Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Αττική

Έρευνα πεδίου 
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Παράγοντες που ευνοούν την παραμονή στη χωρική ενότητα: 

Διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού 

 

 

Παράγοντες που ευνοούν την παραμονή στη χωρική ενότητα: 

Διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

  

17,0%

25,0%

25,8%

27,9%

31,3%

37,3%

43,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Κρήτη

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Αττική

15,0%

24,3%

27,7%

38,3%

41,9%

48,1%

70,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι

Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Αττική

Κρήτη

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Έρευνα πεδίου 
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7 TΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

7.1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 

 

 

Πρόκληση 8: Έγκαιρη αντιμετώπιση του κινδύνου οικονομικής στασιμότητας. 

Κίνδυνος οικονομικής στασιμότητας για την πλειοψηφία (42,7%) των επιχειρήσεων 

παρότι οι περισσότερες επιχειρήσεις (42,9%) παρουσιάζουν δυναμικά εξαγωγικά 

χαρακτηριστικά.  

 

 

  

 Κίνδυνος οικονομικής στασιμότητας για την πλειοψηφία (42,7%) των επιχειρήσεων 

 Τις καλύτερες επιδόσεις στα οικονομικά μεγέθη παρουσιάζει η Κρήτη, με το 40% 

των επιχειρήσεων να ανήκει σε δυναμική κατηγορία 

 Οι περισσότερες επιχειρήσεις (42,9%) παρουσιάζουν δυναμικά εξαγωγικά 

χαρακτηριστικά 

 Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό εξαγωγικά 

δυναμικών επιχειρήσεων (52,9%) 

 Το 51,9% των επιχειρήσεων εμφανίζουν τεχνολογική επιβράδυνση ή στασιμότητα 

 Το 43,8% των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιόνιων 

Νήσων ανήκει στη πιο δυναμική τεχνολογική κατηγορία 

 Σημαντική υστέρηση στις επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις με φτωχές 

διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές σχέσεις για το 63,7% των επιχειρήσεων 

 Αντίθετα, η χωρική της Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιόνιων Νήσων 
καλλιεργεί σημαντικές διασυνδέσεις 

 Αδράνεια στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, από το 30,1% των 

επιχειρήσεων και σημαντική υστέρηση στις υποδομές, για το 29,4% των επιχειρήσεων 

 Και στις δύο κατηγορίες, η Αττική παρουσιάζει τις καλύτερες επιδόσεις, με ένα 

μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων (πάνω από 40%) να ανήκουν στις δυναμικές 

κατηγορίες 
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Τυπολογίες βιομηχανικών επιχειρήσεων (έρευνα πεδίου) 

 

 
Προφίλ επιχειρήσεων 

Κατηγορία Α 
Δυναμικές  

Κατηγορία Β1  
Προοπτική ανάπτυξης 

Κατηγορία Β2  
Στασιμότητα 

Κατηγορία Γ 
Επιβράδυνση ή 

απόκλιση 

 

Α. Οικονομικό Προφίλ 20,0% 30,3% 

 

7,0% 
 

 

Β. Εξαγωγικές 
επιδόσεις 

 

36,0% 12,0% 9,1% 
 

 

Γ. Τεχνολογικές 
επιδόσεις 

21,1% 20,2% 

 

6,8% 
 

 
Δ. Επιχειρηματικές 
και συνεργατικές 
σχέσεις 

8,8% 11,1% 16,4% 

 

 

 Ε. Επίπεδο 
οργάνωσης και 
πολιτική ανθρώπινων 
πόρων 

25,2% 28,5% 

 

16,3% 
 

 
ΣΤ. Υποδομές και 
δομές λειτουργίας 
των επιχειρήσεων 

25,9% 25,3% 19,3% 

 

42,7% 

42,9% 

51,9% 

63,7% 

30,1% 

29,4% 
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• Κίνδυνος οικονομικής στασιμότητας για την πλειοψηφία (42,7%) των 
επιχειρήσεων

• Υψηλό ποσοστό (60%) με εισαγωγή καινοτομίας (σε προϊόν ή/και παραγωγή ή/και 
διάθεση)

• Φτωχές επιχειρηματικές σχέσεις, κυρίως ενδοπεριφερειακές συναλλαγές

• Μέτρια (42,6%) ικανοποίηση για την καταλληλότητα του ανθρώπινου δυναμικού

Οικονομικό προφίλ 

(πολυπληθέστερη κατηγορία Β2)

• Οι περισσότερες επιχειρήσεις (42,9%) παρουσιάζουν δυναμικά εξαγωγικά 
χαρακτηριστικά

•Αύξηση των πωλήσεων την προηγούμενη διετία για ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της 

κατηγορίας (43,4%), ενώ σχεδόν όλες αναμένουν αύξηση την επόμενη διετία.

•Αξιοσημείωτες τεχνολογικές επιδόσεις, με το 68,5% να προβλέπει αύξηση των 

επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, ενώ το 69,3% εισήγαγε τουλάχιστον μια 
καινοτομία (σε προϊόν ή/και παραγωγή ή/και διάθεση)

•Σημαντικές επιχειρηματικές διασυνδέσεις και με το εξωτερικό για το 40% των 
επιχειρήσεων

•Το 55% δηλώνει ικανοποιημένο απο το ανθρώπινο δυναμικό

•Το 41,3% δήλωσε ικανοποιημένο από τις υποδομές

Εξαγωγικές επιδόσεις 

(πολυπληθέστερη κατηγορία Α

•Το 51,9% των επιχειρήσεων εμφανίζουν τεχνολογική επιβράδυνση ή 
στασιμότητα

•Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (47%) παρουσίασαν πτώση των πωλήσεων την 
προηγούμενη διετία

•Αρκετά χαμηλές επιδόσεις στις συνεργατικές σχέσεις, με μόλις το 6% των 
επιχειρήσεων να παρουσιάζει υψηλές πωλήσεις στο εξωτερικό

•1 στις 4 επιχειρήσεις δηλώνει οτι δεν διαθέτει το κατάλληλο εργατικό δυναμικό

•Το 30% βρίσκει ικανοποιητικές τις υποδομές

Τεχνολογικές Επιδόσεις 

(πολυπληθέστερη κατηγορία Β2)
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•Σημαντική υστέρηση στις επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις με φτωχές 

διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές σχέσεις για το 63,7% των 
επιχειρήσεων

• Χαμηλές οικονομικές επιδόσεις, με το 40,6% να καταγφράφει μείωση στον κύκλο 
εργασιών

• Υποτονικότερες τεχνολογικές επιδόσεις, απο το συνολικό δείγμα, με το 34% να 

προβλέπει αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, έναντι 45% στο 
συνολικό δείγμα

•Το 43% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι οι εργαζόμενοι έχουν τις απαιτούμενες 
δεξιότητες έως ένα βαθμό

•Το 34% βρίσκει ικανοποιητικές τις υποδομές

Επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις 

(πολυπληθέστερη κατηγορία Γ)

• Αδράνεια στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, από το 30,1% των 
επιχειρήσεων

• Οι μισές επιχειρήσεις κατέγραψαν πτώση στον κύκλο εργασιών την τελευταία διετία

• Το 26% προβλέπει αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, 45% στο 
σύνολο

• Το 37,8% εισήγαγε καινοτομία σε προϊόν, έναντι 61,6% στο σύνολο του δείγματος.

• Μόλις το 4,3% εκτιμά ότι οι υποδομές είναι ικανοποιητικές

Επίπεδο οργάνωσης και πολιτική ανθρώπινων πόρων 
(πολυπληθέστερη κατηγορία Β2)

•Σημαντική υστέρηση στις υποδομές, για το 29,4% των επιχειρήσεων, σε μικρή 
απόσταση οι κατηγορίες Α και Β1

• Το 45% των επιχειρήσεων κατέγραψε μείωση στον κύκλο εργασιών, 

• Το 65,6% εισήγαγε τουλάχιστον μια καινοτομία σε προϊόν

• Το 9,8% συμμετείχε σε παγκόσμια αλυσίδα αξίας, έναντι 16,6% στο συνολικό δείγμα

• Το 16,7% αγόρασε εισροές από το εξωτερικό σε ποσοστό πάνω από 70

• 25% ότι διαθέτουν τις δεξιότητες

Υποδομές και δομές λειτουργίας των επιχειρήσεων 

(πολυπληθέστερη κατηγορία Γ)

Στα παρακάτω τμήματα παρουσιάζονται σε κάθε θεματική, οι 3 πρώτες χωρικές ενότητες 
με τα υψηλότερα ποσοστά σε κάθε κατηγορία Α, Β1, Β2 και Γ 
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Εξαγωγικές Επιδόσεις

Α 

Δυναμικές 
επιχειρήσεις

1.Κεντρική και Δυτική Μακεδονία (52,9%)

1.Ανατ.Μακεδονία και Θράκη

1.Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Β1

Επιχειρήσεις με 
προοπτική 
ανάπτυξης

1.Βόρειο και Νότιο Αιγαίο (66,7%)

1.Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

1.Αττική

Β2

Επιχειρήσεις σε 
στασιμότητα

1.Ανατ.Μακεδονία και Θράκη (23,5%)

1.Κρήτη

1.Αττική

Γ

Επιχειρήσεις σε 
επιβράδυνση ή 

απόκλιση

1.Βόρειο και Νότιο Αιγαίο (33,3%)

1.Ανατ.Μακεδονία και Θράκη

1.Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι

Οικονομικό Προφίλ

Α 

Δυναμικές 
επιχειρήσεις

1.Κρήτη (40%)

1.Ανατ.Μακεδονία και Θράκη

1.Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Β1

Επιχειρήσεις με 
προοπτική 
ανάπτυξης

1.Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι (40,9%)

1.Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

1.Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Β2

Επιχειρήσεις σε 
στασιμότητα

1.Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι (50%)

1.Αττική (50%)

1.Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Γ

Επιχειρήσεις σε 
επιβράδυνση ή 

απόκλιση

1.Βόρειο και Νότιο Αιγαίο (40%)

1.Κρήτη

1.Ανατ.Μακεδονία και Θράκη
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Τεχνολογικές επιδόσεις

Α 

Δυναμικές 
επιχειρήσεις

1.Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι (43,8%)

1.Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Αττική

Β1

Επιχειρήσεις με 
προοπτική 
ανάπτυξης

1.Κεντρική και Δυτική Μακεδονία (33,3%)

1.Αττική

Ανατ.Μακεδονία και Θράκη

Β2

Επιχειρήσεις σε 
στασιμότητα

1.Κρήτη (71,4%)

1.Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Ανατ.Μακεδονία και Θράκη

Γ

Επιχειρήσεις σε 
επιβράδυνση ή 

απόκλιση

1.Βόρειο και Νότιο Αιγαίο (14,3%)

1.Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Κρήτη

Επιχειρηματικές και συνεργατικές 
σχέσεις

Α 

Δυναμικές 
επιχειρήσεις

1.Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι (40%)

1.Ανατ.Μακεδονία και Θράκη

1.Αττική

Β1

Επιχειρήσεις με 
προοπτική 
ανάπτυξης

1.Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος (40%)

1.Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Ανατ.Μακεδονία και Θράκη

Β2

Επιχειρήσεις σε 
στασιμότητα

1.Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι (40%)

1.Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Γ

Επιχειρήσεις σε 
επιβράδυνση ή 

απόκλιση

1.Κρήτη (87,5%)

1.Αττική

Ανατ.Μακεδονία και Θράκη
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Επίπεδο οργάνωσης και 
πολιτική ανθρώπινων πόρων

Α 

Δυναμικές 
επιχειρήσεις

1.Αττική (49,6%)

1.Κρήτη

Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Β1

Επιχειρήσεις με 
προοπτική 
ανάπτυξης

1.Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος (50,0%)

1.Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Β2

Επιχειρήσεις σε 
στασιμότητα

1.Ανατ.Μακεδονία και Θράκη (55,6%)

1.Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Κρήτη

Γ

Επιχειρήσεις σε 
επιβράδυνση ή 

απόκλιση

1.Κρήτη (28,6%)

1.Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Υποδομές και δομές λειτουργίας 
των επιχειρήσεων

Α 

Δυναμικές 
επιχειρήσεις

1.Αττική (46,0%)

1.Κρήτη

Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Β1

Επιχειρήσεις με 
προοπτική 
ανάπτυξης

1.Ανατ.Μακεδονία και Θράκη (37,0%)

1.Κρήτη

Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Β2

Επιχειρήσεις σε 
στασιμότητα

1.Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι (50%)

1.Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Κρήτη

Γ

Επιχειρήσεις σε 
επιβράδυνση ή 

απόκλιση

1.Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι (50%)

1.Βόρειο και Νότιο Αιγαίο (50%)

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία
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7.2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΚΛΑΔΩΝ 

Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών επιδόσεων των βιομηχανικών κλάδων της χωρικής ενότητας ως 
προς τη Γενική Ρευστότητα, τη Μόχλευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασικά μέταλλα; 
2,5

Προϊόντα ξύλου 
και χαρτιού; 2,7

Τρόφιμα, ποτά και 
προϊόντα καπνού; 

3,7

Κλωστοϋφαντουργικές 
ύλες και είδη ένδυσης; 

2,7

Λοιποί 
βιομηχανικοί 
κλάδοι; 3,6

Μεταλλικά 
προϊόντα ; 3,1

Μη μεταλλικά 
ορυκτά; 3,9

Ορυχεία -
Λατομεία; 3,0

Πλαστικά 
προϊόντα ; 4,3

Χημικά -
φαρμακευτικά 
προϊόντα; 3,1
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4,0
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6,0
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Γενική Ρευστότητα

 Τα υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας παρουσιάζουν οι κλάδοι των Πλαστικών 
προϊόντων καθώς και των Χημικών-Φαρμακευτικών, και Μεταλλικών προϊόντων. 

 Ξεχωρίζουν για τις υψηλές επιδόσεις τους στην αποδοτικότητα ίδιων κεφαλαίων τα τα 
Πλαστικά προϊόντα, τα Χημικά-Φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και τα Βασικά 
μέταλλα. 

Τα υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας παρουσιάζουν οι κλάδοι των Πλαστικών προϊόντων 
καθώς και των Χημικών-Φαρμακευτικών, και Μεταλλικών προϊόντων. 

Με σημαντική γενική ρευστότητα εντοπίζονται τα Πλαστικά προϊόντα, τα Βασικά μέταλλα 
και τα Μεταλλικά προϊόντα. 
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Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών επιδόσεων των βιομηχανικών κλάδων της χωρικής ενότητας ως 
προς την Άμεση Ρευστότητα και το περιθώριο ΚΠΤΦΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Βασικά 
μέταλλα; 3,0

Προϊόντα ξύλου και 
χαρτιού; 2,2

Τρόφιμα, ποτά 
και προϊόντα 
καπνού; 2,6

Κλωστοϋφαντουργικές 
ύλες και είδη ένδυσης; 

2,0

Λοιποί 
βιομηχανικοί 
κλάδοι; 2,6

Μεταλλικά 
προϊόντα ; 2,2

Μη μεταλλικά 
ορυκτά; 2,0

Ορυχεία -
Λατομεία; 2,6

Πλαστικά 
προϊόντα ; 3,6

Χημικά -
φαρμακευτικά 
προϊόντα; 3,4
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Άμεση Ρευστότητα

Ξεχωρίζουν για τις υψηλές επιδόσεις τους στην αποδοτικότητα ίδιων κεφαλαίων τα τα 
Πλαστικά προϊόντα, τα Χημικά-Φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και τα Βασικά 

μέταλλα. Σημαντικό περιθώριο μικτού κέρδους για τα Πλαστικά προϊόντα 
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8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής, ΣΕΒ 

Ε. industrial@sev.org.gr  

T. 211 5006 120 

 

 

       

 

mailto:industrial@sev.org.gr
https://www.facebook.com/SEVfacts/
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/sev_fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
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Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Ενότητα 3: Το παραγωγικό οικοσύστημα Ιονίων Νήσων, 
Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου 

 

Νοέμβριος 2019 

 



 

 

Ανάδοχος έργου 

 

 

 

 

 

Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας,  

τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών αλλαγών.  

Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων 
πρόγνωσης των αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας. 

 

 

Το παραγωγικό οικοσύστημα  

των Ιονίων Νήσων, της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου 
 

 

 

 

 

Νοέμβριος 2019 

 

 

 

 

 

 

Τα στοιχεία παράχθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση 
εκθέσεων πρόγνωσης των αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την 

Ελλάδα και την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  

 

 

 

 



 

 

Τεύχος Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ελλάδα μετά από μία παρατεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι. Προσπαθεί να δημιουργήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις, για έναν νέο 
αναπτυξιακό κύκλο με βιώσιμα χαρακτηριστικά, περισσότερες και ποιοτικότερες, καλά 
αμειβόμενες, θέσεις εργασίας.  

Για το ΣΕΒ, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη βιομηχανική 
ανάπτυξη της περιφέρειας. Η βιομηχανία έχει το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 
στην οικονομία και έχει προοπτικές δημιουργίας ισχυρών επιχειρηματικών δικτύων σε τοπικό 
επίπεδο. Για να σχεδιαστούν συνεπώς οι πολιτικές που θα συνεισφέρουν στο νέο αναπτυξιακό 
κύκλο, προκύπτει η ανάγκη να χαρτογραφηθεί σε βάθος ο βιομηχανικός ιστός, ειδικά στην 
περιφέρεια.  

Ο ΣΕΒ ανέθεσε στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και στο 
Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ το έργο με τίτλο 
«Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών 
αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων πρόγνωσης των 
αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας».  

Στόχος του έργου είναι η αποτύπωση του βιομηχανικού οικοσυστήματος, μετά την κρίση. Το 
έργο συνδυάζει πλήθος δευτερογενών δεδομένων, κλαδικές αναλύσεις, ευρεία ποσοτική 
έρευνα πεδίου σε 1.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας και συναντήσεις 
εμπειρογνωμόνων. Στοχεύει να καλύψει ένα διαχρονικό έλλειμα αποτύπωσης της διάρθρωσης 
βιομηχανικών κλάδων (ειδικά στην περιφέρεια) και να δημιουργήσει έναν μηχανισμό 
σχεδιασμού ρεαλιστικής πολιτικής για κρίσιμους βιομηχανικούς κλάδους.  

Η παρούσα έκδοση δίνει μια σύνοψη της πρώτης φάσης του έργου με τη χαρτογράφηση επτά 
(7) κλαδικών / περιφερειακών οικοσυστημάτων. Η δεύτερη φάση του έργου θα εστιάσει σε 
εκθέσεις πολιτικής και πρόγνωσης των αλλαγών σε αυτά τα οικοσυστήματα.   
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2 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

2.1 Οικονομική ταυτότητα χωρικής ενότητας 

Πρόκληση 1: Αναστροφή των απωλειών λόγω κρίσης και διατήρηση ή/και αύξηση του 
μεριδίου της τοπικής βιομηχανίας στο σύνολο της της χώρας, ειδικότερα:  

 Απώλειες λόγω κρίσης: Η κρίση έχει επιφέρει απώλειες €484,7 εκατ. (2008-2016) στην 
προστιθέμενη αξία της τοπικής βιομηχανίας 

 Άνοδος της συνεισφοράς της βιομηχανίας στην τοπική οικονομία: Από 13,3% το 

2008 στο 15,5% το 2016 

 Σημαντική η συμμετοχή της τοπικής βιομηχανίας στην εθνική οικονομία: Στο 

11,2%, κατά μέσο όρο, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία των τοπικών μεταποιητικών 

επιχειρήσεων στο σύνολο της μεταποίησης της χώρας 

 Στην τοπική βιομηχανία κυριαρχούν οι κλάδοι Μη μεταλλικών προϊόντων, Ποτοποιΐας και 
Πλαστικών προϊόντων  

o Μόλις τo 12,4% των επιχειρήσεων ανήκουν στους κλάδους αυτούς 

o Όμως, πάνω από 1/3 των βιομηχανικών πωλήσεων (34,1%) προέρχονται από τους 

κλάδους Μη μεταλλικών ορυκτών, Ποτοποιΐας και Πλαστικών προϊόντων  

Πρόκληση 2: Επιτάχυνση και περαιτέρω ενθάρρυνση των επενδύσεων: Αυξήθηκε μεν 
το μερίδιο των επενδύσεων της χωρικής ενότητας, όμως οι επενδύσεις παραμένουν χαμηλής 
αξίας. 

 Οι επενδύσεις της τοπικής βιομηχανίας αποτελούν το 17,9% (ή €449 εκατ.) των 

συνολικών επενδύσεων της χωρικής ενότητας το 2016 (μ.ο. 2008-2016: 9,9%). Το 

μερίδιο τους αυξήθηκε από 5,2% το 2008 στο 17,9% το 2016. 

 Οι επενδύσεις της βιομηχανίας ανέρχονται στο 11% των επενδύσεων του συνόλου της 

βιομηχανίας της χώρας το 2016 (μ.ο. 2008-2016: 9,5%). Το μερίδιο τους αυξήθηκε από 

8,1% το 2008 στο 11% το 2016. 

 €383 χιλ. περίπου το μέσο ποσό επένδυσης την τριετία 2017-2019 όταν το αντίστοιχο 
ποσό στο σύνολο της χώρας διαμορφώνεται στα €952 χιλ. 

 Το 37,5% των δαπανών προορίζεται για αύξηση/βελτίωση της παραγωγικής 

δυναμικότητας για ήδη παραγόμενα προϊόντα και το 27% για διεύρυνση της παραγωγικής 

δυναμικότητας για την παραγωγή νέων προϊόντων 

Πρόκληση 3: Αύξηση του αριθμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χωρικής 
ενότητας με νέες ευκαιρίες για ανάταξη της τοπικής απασχόλησης: Η κρίση έχει επιφέρει 
υποχώρηση του αριθμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων και της απασχόλησης σε αυτές, 
αλλά ενισχύθηκε το ποσοστό των κερδοφόρων επιχειρήσεων. 

 4,8 χιλ. λιγότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις το 2016 συγκριτικά με το 2011 (από 11,4 χιλ. 

το 2011 σε 6,6 χιλ. το 2016, μείωση κατά 41,8%) 

 Ο κύκλος εργασιών των βιομηχανικών επιχειρήσεων ανήλθε στα €1,38 δισεκ. το 2016 
από €2,7 δισεκ. το 2011. Μείωση, δηλαδή του κύκλου εργασιών των βιομηχανικών 

επιχειρήσεων κατά 49,1% το διάστημα 2011-2016. 

 Οι απασχολούμενοι στη βιομηχανία της χωρικής ενότητας ανέρχονταν σε 36,3 χιλ. το 2017 
από 50,8 χιλ. το 2009 (μ.ο. 2009-2017: 39,6 χιλ.) 

 Παρά την πιο πάνω εικόνα, ενισχύθηκε το ποσοστό των κερδοφόρων βιομηχανικών 

επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας από 43% το 2012 στο 67% το 2017 
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2.2 Ταυτότητα βιομηχανικών οικοσυστημάτων της χωρικής ενότητας 

Πρόκληση 4: Ανάγκη για ενίσχυση των εξαιρετικά περιορισμένων συνεργατικών και 
επιχειρηματικών σχέσεων, όπως και του επίσης περιορισμένου εύρους / είδους των 
βιομηχανικών οικοσυστημάτων. Ειδικότερα:  

Συνεργασίες σε παραγωγικές δραστηριότητες. Πρακτικά απούσες οι τοπικές βιομηχανικές 
συνεργασίες στην παραγωγή, με περιορισμένα τα τοπικά παραγωγικά δίκτυα και τις τοπικές 
συμπράξεις ασθενείς. Οι επιχειρήσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό απλά παραδίδουν προϊόντα στον 
επόμενο κρίκο της εμπορικής αλυσίδας. Οι επιχειρήσεις αξιολογούν σε χαμηλά επίπεδα μια 
πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων. Ειδικότερα: 

 5,8% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση τελικού προϊόντος 

 6,7% outsourcing στις υπηρεσίες μετά την πώληση 

 8,4% outsourcing στον στρατηγικό/επιχειρησιακό σχεδιασμό 

 9,1% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση ενδιάμεσων προϊόντων 

 9,4% outsourcing στη διαχείριση τέλους ζωής προϊόντων, αλλά 

 22,0% outsourcing στην αποθήκευση/μεταφορά/διανομή 

 πάνω από 1/3 των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας (34,5%) δήλωσε ότι συμμετέχει 

σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

 Το 47,6% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων  

 Μόλις το 28,6% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων βελτιώνει την προώθηση των προϊόντων στην αγορά  

Συνεργασίες και κυκλική οικονομία: Σε εξέλιξη η ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών και 
οικονομιών κλίμακας. Ειδικότερα: 

 22,2% outsourcing στις υποστηρικτικές λειτουργίες 

 28,6% outsourcing στην διαχείριση αποβλήτων/υπολειμμάτων 

Πρόκληση 5: Απαιτείται περαιτέρω διείσδυση σε αγορές εκτός χωρικής ενότητες με 
παράλληλη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η χωρική ενότητα έχει μεν καλές 
εξαγωγικές επιδόσεις, παραμένει όμως μια οικονομία προσανατολισμένη στην τοπική και 
υπερ-τοπική αγορά. Ειδικότερα: 

Εξωστρέφεια. Διαχρονικά, το 21% των εξαγωγών αγαθών της χώρας προέρχεται από τη 

χωρική ενότητα. Το 2017 η αξία εξαγωγών ήταν στα €5,03 δισεκ., ενώ οι εισαγωγές 

ανέρχονταν στα €5,97 δισεκ. Το εμπορικό έλλειμμα έφτασε τα €942εκατ (83% η σχέση 

εξαγωγών προς εισαγωγές). Υπάρχει συνεπώς ανάγκη να διευρυνθεί το αξιόλογο μερίδιο 
εξαγωγών της χωρικής ενότητας στο σύνολο της χώρας, κάτι που θα βελτιώσει τον εξαγωγικό 
προσανατολισμό της Ελληνικής οικονομίας συνολικά.  

Σύνοψη εκροών / εισροών βιομηχανίας χωρικής ενότητας 

 Προς / από διεθνή αγορά : 30,6% των πωλήσεων το 2019 (28,9% το 2017) - 14,1% 

των αγορών (14,3% το 2017) 

 Προς / από ίδια περιφέρεια : 25,2% των πωλήσεων το 2019 (24,5% το 2017) - 42,2% 

των αγορών (43% το 2017) 

 Προς / από περιφέρεια: 44,1% των πωλήσεων το 2019 (46,6% το 2017) - 43,7% των 

αγορών (42,8% το 2017) 

Τοπικές και υπερτοπικές επιδράσεις βιομηχανίας (ευρύτερα επιχειρηματικά 
οικοσυστήματα). Η τοπική οικονομία βασίζεται ιδιαίτερα στην τοπική βιομηχανία. Το ευρύτερο 
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επιχειρηματικό οικοσύστημα της περιοχής είναι μεν ανεπτυγμένο αλλά με σαφή περιθώρια 
βελτίωσης. Ειδικότερα: 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν συνολικά €71 προστιθέμενης 
αξίας (ΑΕΠ) στην περιοχή. 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν €54 προστιθέμενης αξίας στην 
ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της. 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στο ΑΕΠ της χώρας συνολικά φτάνει τα 
€6,3 δισεκ. 

 Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της βιομηχανίας προσθέτει συνολικά 15 θέσεις εργασίας 
στην περιοχή. 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στην απασχόληση στην χώρα συνολικά 
φτάνει τις 142.000 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ) 

Πρόκληση 6: Ανάγκη για ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης με 
παράλληλη αύξηση των αντίστοιχων δαπανών και περισσότερες συνεργασίες με φορείς 
εκπαίδευσης/έρευνας και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Ειδικότερα:  

 23,8% των επιχειρήσεων διαθέτει τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης 

 50% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε νέες ή σημαντικά 

βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής προϊόντων  

 Το 55,6% των επιχειρήσεων ανέπτυξε τις καινοτομίες εσωτερικά 

 Το 64,9% των επιχειρήσεων δεν συνεργάστηκε με φορείς εκπαίδευσης/έρευνας και το 

54,5% δεν συνεργάστηκε με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου 

 53,1% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο παράγοντα για την ενίσχυση 

των καινοτομικών δραστηριοτήτων τους προμηθευτές εξοπλισμού, εξαρτημάτων, 
πρώτων υλών και λογισμικού 

Πρόκληση 7: Ανάγκη για αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Περιορισμένες οι 
ψηφιακές ικανότητες κυρίως των επιχειρήσεων, κάτι που παραμένει αναγκαίο ώστε να 
αναταχθεί η απόσταση από τις ευκαιρίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Ειδικότερα: 

 85% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί καθόλου ή λίγο τεχνολογίες 3D εκτύπωσης 

 80% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει καθόλου ή λίγο την υιοθέτηση νέων 

επιχειρηματικών μοντέλων για ψηφιακά περιβάλλοντα 

 70% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει καθόλου ή λίγο την πρόσβαση σε big data 

 66,7% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί καθόλου ή λίγο προηγμένα συστήματα 

προγραμματισμού παραγωγής, αλλά 

 47,6% των επιχειρήσεων κάνει χρήση σε μεγάλο βαθμό προηγμένων λύσεων 

ελέγχου/παρακολούθησης παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου 

 38,1% των επιχειρήσεων διαθέτει εργαζόμενους με δεξιότητες που απαιτούνται για την 

αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις 

Πρόκληση 8: Αναγκαία η συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση αλλά εξίσου 
απαραίτητη η εξεύρεση χρηματοδότησης για τεχνολογικές και ψηφιακές επενδύσεις. 
Ειδικότερα:  

 42,9% των βιομηχανικών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι είναι ενημερωμένες και σκοπεύουν 

να συμμετάσχουν στην 4η βιομηχανική επανάσταση αλλά δεν έχουν διαμορφώσει σχέδιο 
ακόμα 

 47,6% των βιομηχανικών επιχειρήσεων δεν είναι ενημερωμένες για την 4η βιομηχανική 

επανάσταση 
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 50% των βιομηχανικών επιχειρήσεων θεωρούν μεγάλο εμπόδιο για την υιοθέτηση των 

τεχνολογιών της 4ης βιομηχανικής επανάστασης την έλλειψη χρηματοδότησης 
απαραίτητων επενδύσεων 

 33,3% των βιομηχανικών επιχειρήσεων θεωρούν μεγάλο εμπόδιο για την υιοθέτηση των 

τεχνολογιών της 4ης βιομηχανικής επανάστασης την ανησυχία τους για θέματα ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο 

Πρόκληση 9: Ταχύτερη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υποδομών και των 
δικτύων για την στήριξη των βιομηχανικών επιχειρήσεων: Σχεδόν οι μισές τοπικές 
βιομηχανίες δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένες. Ειδικότερα: 

 55,6% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-κόστους στη 

διασύνδεση με οδικούς άξονες ή κεντρικό οδικό δίκτυο 

 47,4% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-κόστους στο 

δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης/ομβρίων υδάτων και στις τηλεπικοινωνίες/ευρυζωνικότητα 
και στο δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης/ομβρίων υδάτων 

 60% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-κόστους 

στην διασύνδεση με σιδηροδρομικό δίκτυο/σταθμό μεταφόρτωσης 

 57,9% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-κόστους 

στη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων 

 

2.3 Τυπολογίες  

Πρόκληση 10: Έγκαιρη αντιμετώπιση του κινδύνου οικονομικής στασιμότητας. Παρά 
τις σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις, παραμένει υπαρκτός ο κίνδυνος οικονομικής 

στασιμότητας για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Το 42% περίπου των επιχειρήσεων να 

ανήκουν σε μη δυναμική κατηγορία (Β2) και το 50% σε κατηγορία τεχνολογικής υστέρησης. 

Οι επιχειρήσεις της χωρικής ενότητας επίσης παρουσιάζουν παρόμοια δυναμική με το σύνολο 
της χώρας, με καλύτερο επίπεδο συνεργατικών σχέσεων και ανθρώπινου δυναμικού. 
Ειδικότερα:  
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Τυπολογίες βιομηχανικών επιχειρήσεων (έρευνα πεδίου) 

 Στο μέσο οι οικονομικές επιδόσεις της χωρικής, με τις επιχειρήσεις να ανήκουν στις 
κατηγορίες Β1 και Β2 

 Η χωρική ενότητα διαθέτει σημαντική εξαγωγική δυναμική, με το 44,4% των 

επιχειρήσεων να ανήκουν στην κατηγορία Α 

 Στάσιμες τεχνολογικά οι περισσότερες επιχειρήσεις (50,0%) 

 Δυο ταχυτήτων επιχειρήσεις, το 40% με ισχυρές επιχειρηματικές και συνεργατικές 

σχέσεις, ενώ αντίστοιχο ποσοστό ανήκει σε στάσιμη κατηγορία 

 Σε δυναμική τροχιά ως προς την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού το 46,7% των 

επιχειρήσεων της χωρικής 

 Σημαντική υστέρηση στις υποδομές, με το 50,0% να εκτιμά ότι αντιμετωπίζει σημαντικές 

δυσκολίες με τις υφιστάμενες Υποδομές  

 
Προφίλ 

επιχειρήσεων 
 

Κατηγορία Α 
Δυναμικές  

Κατηγορία Β1  
Προοπτική 
ανάπτυξης 

Κατηγορία Β2  
Στασιμότητα 

Κατηγορία Γ 
Επιβράδυνση 
ή απόκλιση 

 

Α. Οικονομικό 
Προφίλ 

Συνολικό Δείγμα 20,0% 30,3% 42,7% 7,0% 

 Δυτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, 
Ιόνιοι Νήσοι 

0,0% 

(6η) 

50,0% 

(1η) 

50,0% 

(1η) 
0,0% 

(6η) 

 

Β. Εξαγωγικές 
επιδόσεις 

Συνολικό Δείγμα 42,9% 36,0% 12,0% 9,1% 

 Δυτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, 
Ιόνιοι Νήσοι 

44,4% 

(4η) 
29,6% 

(6η) 

14,8% 

(4η) 

11,1% 

(3η) 

 

Γ. Τεχνολογικές 
επιδόσεις 

Συνολικό Δείγμα 21,1% 20,2% 51,9% 6,8% 

 Δυτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, 
Ιόνιοι Νήσοι 

43,8% 

(1η) 

6,3% 

(7η) 

50,0% 

(5η) 
0,0% 

(7η) 

 

Δ. Επιχειρηματικές 
και συνεργατικές 
σχέσεις 

Συνολικό Δείγμα 8,8% 11,1% 16,4% 63,7% 

 Δυτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, 
Ιόνιοι Νήσοι 

40,0% 

(1η) 
0,0% 

(7η) 

40,0% 

(1η) 
20,0% 

(7η) 

 
Ε. Επίπεδο 
οργάνωσης και 
πολιτική 
ανθρώπινων 
πόρων 

Συνολικό Δείγμα 25,2% 28,5% 30,1% 16,3% 

 Δυτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, 
Ιόνιοι Νήσοι 

0,0% 

(5η) 

46,7% 

(2η) 
26,7% 

(6η) 

26,7% 

(2η) 

 

ΣΤ. Υποδομές και 
δομές λειτουργίας 
των επιχειρήσεων 

Συνολικό Δείγμα 25,9% 25,3% 19,3% 29,4% 

Δυτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, 
Ιόνιοι Νήσοι 

0,0% 

(7η) 

0,0% 

(7η) 

50,0% 

(1η) 

50,0% 

(1η) 
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3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

3.1 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 1: Αναστροφή των απωλειών λόγω κρίσης και διατήρηση ή/και αύξηση του 
μεριδίου της τοπικής βιομηχανίας στο σύνολο της της χώρας. 

 Η ΑΠΑ των βιομηχανικών επιχειρήσεων ανέρχεται στο 15,5% της ΑΠΑ της χωρικής 

ενότητας και στο 11,5% του συνόλου της ΑΠΑ της χώρας ο 2016 (μ.ο. 2008-2016: 

11,2% και 13,6%, αντίστοιχα). 

Πρόκληση 2: Ανάγκη για διατήρηση της ανόδου των επενδύσεων: Αυξήθηκε το μερίδιο 
των επενδύσεων της χωρικής ενότητας στο σύνολο της χωρικής ενότητας και της 
χώρας.  

 Οι επενδύσεις της βιομηχανίας αποτελούν το 17,9% (ή €449 εκατ.) των συνολικών 

επενδύσεων της χωρικής ενότητας το 2016 (μ.ο. 2008-2016: 9,9%) 

 Οι επενδύσεις της βιομηχανίας ανέρχονται στο 11% των επενδύσεων του συνόλου της 

βιομηχανίας της χώρας το 2016 (μ.ο. 2008-2016: 9,5%). 

 €383 χιλ. περίπου το μέσο ποσό επένδυσης την τριετία 2017-2019 όταν το αντίστοιχο 
ποσό στο σύνολο της χώρας διαμορφώνεται στα €952 χιλ. 

Πηγή: Eurostat  

 

3.2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

 

  

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 15,5% το μερίδιο της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της βιομηχανίας 

της χωρικής ενότητας στο σύνολο της χωρικής ενότητας το 2016, από 13,3% το 

2008. Απώλειες, όμως, λόγω κρίσης €484,7 εκατ. την περίοδο 2008-2016 (-
15,9%).  

 11,2%, κατά μέσο όρο, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) των τοπικών 

βιομηχανικών επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανίας της χώρας την 
περίοδο 2008-2016 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 14,5 χιλ. θέσεις απασχόλησης χάθηκαν στη βιομηχανία της χωρικής ενότητας 

κατά τη χρονική περίοδο 2009-2017 (-28,5%) 
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Πρόκληση 3: Αύξηση του αριθμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χωρικής 
ενότητας ώστε να αυξηθεί η απασχόληση στο βιομηχανικό κλάδο: Η κρίση έχει επιφέρει 
υποχώρηση του αριθμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων και της απασχόλησης σε 
αυτές. 

 Οι απασχολούμενοι στη βιομηχανία της χωρικής ενότητας ανέρχονταν σε 36,3 χιλ. το 2017 
από 50,8 χιλ. το 2009 (μ.ο. 2009-2017: 39,6 χιλ.). 

 Οι απασχολούμενοι στη βιομηχανία της χωρικής ενότητας αποτελούν το 7,6% των 

απασχολούμενων της χωρικής ενότητας το 2017 από 8,8% το 2009 (μ.ο. 2009-2017: 

7,9%) 

 Οι απασχολούμενοι στην τοπική βιομηχανία είναι αποτελούν το 8,5% της συνολικής 

απασχόλησης της βιομηχανίας της χώρας το 2016 από 8,6% το 2009 (μ.ο. 2009-2017: 

9%). 

Πηγή: Eurostat 

 

3.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Μείωση του τζίρου που πραγματοποιούν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις της χωρικής 
ενότητας. Άνοδος, όμως, του ποσοστού των κερδοφόρων επιχειρήσεων. 

 4,8 χιλ. λιγότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις το 2016 συγκριτικά με το 2011 (από 11,4 χιλ. 
το 2011 σε 6,6 χιλ. το 2016) 

 Το 13,1%, κατά μέσο όρο την περίοδο 2011-2016, των βιομηχανικών επιχειρήσεων της 

χώρας εδρεύει στη χωρική ενότητα. 

 Ο κύκλος εργασιών των βιομηχανικών επιχειρήσεων ανήλθε στα €1,38 δισεκ. το 2016 
από €2,7 δισεκ. το 2011. Μείωση, δηλαδή του κύκλου εργασιών των βιομηχανικών 

επιχειρήσεων κατά 49,1% το διάστημα 2011-2016. 

 Παρά την πιο πάνω εικόνα, ενισχύθηκε το ποσοστό των κερδοφόρων βιομηχανικών 

επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας από 43% το 2012 στο 67% το 2017. 

Πηγές: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ., Hellastat/ICAP  

 

3.4 ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 Μείωση κατά 41,8% στον αριθμό των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας (από 

τις 11,4 χιλ. το 2011 στις 6,6 χιλ. το 2016) 

 34,7% η μείωση του κύκλου εργασιών από το 2011 (από €635,9 εκατ. το 2011 

στα €415 εκατ. το 2016) 

Βιομηχανικές επιχειρήσεις  

 To 12,4% των επιχειρήσεων ανήκουν σε τρεις κλάδους: Μη μεταλλικά προϊόντα, 

Ποτοποιΐα και Πλαστικά προϊόντα 

 Παρά την κρίση αυξήθηκε ο αριθμός των επιχειρήσεων στις Εξορυκτικές 
δραστηριότητες, στη Συλλογή-Επεξεργασία αποβλήτων και στα Χημικά προϊόντα 
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Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

  

 51,8% των απασχολούμενων στα Οικοδομικά υλικά, και το 29,2% στα Δομικά 

υλικά από άργιλο 

 39,8% των επιχειρήσεων στα Οικοδομικά υλικά, και το 38,3% στα Δομικά υλικά 

από άργιλο 

 80,3% του κύκλου εργασιών στα Οικοδομικά υλικά, και το 9,3% στα Δομικά υλικά 

από άργιλο 

 96,4% των απασχολούμενων στα Πλαστικά προϊόντα, και το 3,6% στο 

Καουτσούκ 

 94,2% των απασχολούμενων στα Πλαστικά προϊόντα, και το 5,8% στο 

Καουτσούκ 

 97,2% των απασχολούμενων στα Πλαστικά προϊόντα, και το 2,8% στο 

Καουτσούκ 

Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Πλαστικών προϊόντων  

Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Μη μεταλλικών προϊόντων 

Πωλήσεις βιομηχανίας 

 Πάνω από 1/3 των βιομηχανικών πωλήσεων (34,1%) προέρχονται από τους κλάδους 

Μη μεταλλικών ορυκτών, Ποτοποιΐας και Πλαστικών προϊόντων 

 Μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών στις Εξορυκτικές δραστηριότητες, στο 
Ηλεκτρικό ρεύμα-Φυσικό αέριο και στους Ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

 

Απασχολούμενοι στη βιομηχανία 

 Το 18,5% των απασχολουμένων ανήκουν σε τρεις κλάδους: Μη μεταλλικά προϊόντα, 

Ποτοποιΐα και Πλαστικά προϊόντα 

 Παρά την κρίση αυξήθηκε ο αριθμός των απασχολούμενων στις Εξορυκτικές 
δραστηριότητες, στη Συλλογή-Επεξεργασία αποβλήτων και στους Ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές 
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4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

4.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 4: Ανάγκη για ενίσχυση των εξαιρετικά περιορισμένων συνεργατικών και 
επιχειρηματικών σχέσεων, όπως και του επίσης περιορισμένου εύρους / είδους των 
βιομηχανικών οικοσυστημάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 Υψηλό ποσοστό (71,4%) των επιχειρήσεων είναι οικογενειακές 

 Πολύ μεγάλο ποσοστό (71,4% έως 94,2%) των δραστηριοτήτων παραγωγής 

και διάθεσης βασικού προϊόντος πραγματοποιούνται από την ίδια την 
επιχείρηση 

 Περιορισμένη η συνεργασία των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας με άλλες 
επιχειρήσεις 

 5,8% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση τελικού προϊόντος 

 6,7% outsourcing στις υπηρεσίες μετά την πώληση 

 8,4% outsourcing στον στρατηγικό/επιχειρησιακό σχεδιασμό 

 9,1% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση ενδιάμεσων προϊόντων 

 9,4% outsourcing στη διαχείριση τέλους ζωής προϊόντων, αλλά 

 22,0% outsourcing στην αποθήκευση/μεταφορά/διανομή 

 22,2% outsourcing στις υποστηρικτικές λειτουργίες 

 28,6% outsourcing στην διαχείριση αποβλήτων/υπολειμμάτων 

 47,6% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων 

 52,4% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων δεν μειώνει το κόστος των προϊόντων και δεν διευκολύνει την 
πρόσβαση σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης 

Έρευνα πεδίου 

Έρευνα πεδίου 
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Αξιολόγηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων: 

Σε ποιο βαθμό η συνεργασία της επιχείρησής σας με άλλες επιχειρήσεις και φορείς… 

 

 
Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 

 

 

4.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2,38

2,62

2,62

2,76

2,85

3,00

3,05

2,67

2,55

2,61

2,96

2,94

2,99

3,15
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...μειώνει το κόστος των προϊόντων

...διευκολύνη την πρόσβαση σε ανθρώπινο 
δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης

...βελτιώνει την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές

...διευκολύνη την πρόσβαση σε συγκεκριμένη 
τεχνογνωσία

...διευκολύνει την πρόσβαση σε κατάλληλους 
προμηθευτές

...βελτιώνει την ικανότητα προώθησης των 
προϊόντων στην αγορά

...βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων

Ελλάδα Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 23,8% των επιχειρήσεων διαθέτει τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης και οι 

αντίστοιχες δαπάνες ανέρχονται μόλις στο 3,9% του κύκλου εργασιών 

 50% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε νέες ή 

σημαντικά βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής προϊόντων 

 Το 55,6% των επιχειρήσεων ανέπτυξε τις καινοτομίες εσωτερικά 
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Πρόκληση 5: Απαιτείται περαιτέρω διείσδυση σε αγορές εκτός χωρικής ενότητες με 
παράλληλη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ  

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 6: Ανάγκη για ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης με 
παράλληλη αύξηση των αντίστοιχων δαπανών και περισσότερες συνεργασίες με 
φορείς εκπαίδευσης/έρευνας και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 21% των εξαγωγών της χώρας διαχρονικά από τη χωρική ενότητα 

 Στο 74,7% το ποσοστό πωλήσεων εκτός της περιφέρειας 

 Εμπορικά ελλειμματική η περιφέρεια την περίοδο 2013-2017 

 Διαχρονικά, το 21% των εξαγωγών αγαθών της χώρας προέρχεται από τη χωρική 

ενότητα 

 Το 2017 η αξία εξαγωγών ήταν στα €5,03 δισεκ., ενώ οι εισαγωγές ανέρχονταν στα 
€5,97 δισεκ. Το εμπορικό έλλειμμα έφτασε τα €942 εκατ. 

 Στο 83% διαχρονικά το ποσοστό των εξαγωγών ως προς τις εισαγωγές 

 

Πηγή: ΙΕΕΣ, ΣΕΒΕ, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 

 23,8% των επιχειρήσεων διαθέτει τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης 

 50% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε νέες ή σημαντικά 

βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής προϊόντων  

 Το 55,6% των επιχειρήσεων ανέπτυξε τις καινοτομίες εσωτερικά 

 Το 64,9% των επιχειρήσεων δεν συνεργάστηκε με φορείς εκπαίδευσης/έρευνας και 

το 54,5% δεν συνεργάστηκε με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου 

 53,1% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο παράγοντα για την 

ενίσχυση των καινοτομικών δραστηριοτήτων τους προμηθευτές εξοπλισμού, 

εξαρτημάτων, πρώτων υλών και λογισμικού 

Έρευνα πεδίου 
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Περισσότερες πωλήσεις εντός της ίδιας περιφέρειας και περισσότερες αγορές από 
άλλες περιφέρειες της χώρας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Χαρτογράφηση εισροών-εκροών βιομηχανίας χωρικής ενότητας 

 στη διεθνή αγορά  

o 30,6% των πωλήσεων το 2019 (28,9% το 2017) 

o 14,1% των αγορών (14,3% το 2017) 

 στην ίδια περιφέρεια  

o 25,2% των πωλήσεων το 2019 (24,5% το 2017) 

o 42,2% των αγορών (43% το 2017) 

 σε άλλη περιφέρεια  

o 44,1% των πωλήσεων το 2019 (46,6% το 2017) 

o 43,7% των αγορών (42,8% το 2017) 

Αν η χωρική ενότητα ήταν μια «ανεξάρτητη» αγορά, (εισροές-εκροές μόνο από τη 
χωρική ενότητα) το «εμπορικό» της ισοζύγιο, δηλαδή ο λόγος των αγορών από την 
ίδια χωρική ενότητα προς τις πωλήσεις στην ίδια χωρική ενότητα, θα ήταν 1,7. Αυτό 
σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, μια βιομηχανική επιχείρηση για την πώληση ενός 
προϊόντος στη χωρική ενότητα έχει αγοράσει 1,7 προϊόντα από την ίδια χωρική 
ενότητα. 

Θετικές προβλέψεις, για την εξέλιξη των πωλήσεων την επόμενη διετία (2020-2021), 

με το 52,4% αυτών να αναμένει ενίσχυση, και ένα 33,3% να δηλώνει ότι θα παραμείνουν 

σταθερές 

Έρευνα πεδίου 

Έρευνα πεδίου 
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Προορισμοί πωλήσεων βιομηχανίας χωρικής ενότητας ανά μέγεθος επιχείρησης 

 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

 

 

 

 

  

30,0

29,4

10,4

70,0

63,9

66,1

0,0

2,3

7,1

0,0

4,4

16,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Στη διεθνή αγορά

Σε άλλη χωρική ενότητα

Στην ίδια χωρική ενότητα

Σε μεγάλες επιχειρήσεις Σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις

Στη δημόσια διοίκηση Τελικοί καταναλωτές

 Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας: Πάνω από 1/3 των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας 

(34,5%) δήλωσε ότι συμμετέχει σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

 Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων που πληρούν τα απαραίτητα διεθνή τεχνικά ή 
ρυθμιστικά πρότυπα, η πρόσβαση σε πρώτες ύλες, η εξειδικευμένη 
γνώση/τεχνογνωσία, η πρόσβαση στην τοπική αγορά και η ικανότητα ταχείας 
τροποποίησης των προϊόντων στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών και το δίκτυο 
διανομής αποτελούν πλεονεκτήματα για συμμετοχή των επιχειρήσεων σε παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας 

Έρευνα πεδίου 
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Αξιολόγηση συμμετοχής σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας: 

Η συμμετοχή της επιχείρησής σας σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλει σε… 

 

 
Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 

4.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

  

2,52

2,83

2,83

3,21

3,38

3,45

3,69

4,10

2,68

3,17

3,26

3,24

3,74

3,46
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4,14
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Χαμηλό κόστος εργασίας

Δίκτυο διανομής

Ευκολία στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης μετά 
την πώληση (after slaes support services)

Πρόσβαση στην τοπική αγορά

Ικανότητα ταχείας τροποποίησης των προϊόντων 
στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών

Πρόσβαση σε πρώτες ύλες

Εξειδικευμένη γνώση/τεχνογνωσία

Υψηλή ποιότητα προϊόντων που πληρούν τα 
απαραίτητα διεθνή ή ρυθμιστικά πρότυπα

Ελλάδα Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος

 €383 χιλ. το μέσο ποσό επένδυσης στην χωρική ενότητα την τριετία 2017-2019 όταν 

το αντίστοιχο ποσό στο σύνολο της χώρας να διαμορφώνεται στα €952 χιλ. 

 27% των δαπανών προορίζεται για την διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας 

για την παραγωγή νέων προϊόντων 

 31% των δαπανών προορίζεται για τη βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας για 

τα ήδη παραγόμενα προϊόντα 

Έρευνα πεδίου 
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4.5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Πρόκληση 7: Ανάγκη για αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Περιορισμένες οι 
ψηφιακές ικανότητες κυρίως των επιχειρήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν συνολικά €71 
προστιθέμενης αξίας (ΑΕΠ) στην περιοχή 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν €54 προστιθέμενης 
αξίας στην ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στο ΑΕΠ της χώρας συνολικά φτάνει 
τα €6,3 δισεκ. 

 Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της βιομηχανίας προσθέτει συνολικά 15 θέσεις 
εργασίας στην περιοχή 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στην απασχόληση στην χώρα 
συνολικά φτάνει τις 142.000 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ) 

 85% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί καθόλου ή λίγο τεχνολογίες 3D εκτύπωσης 

 80% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει καθόλου ή λίγο την υιοθέτηση νέων 

επιχειρηματικών μοντέλων για ψηφιακά περιβάλλοντα 

 70% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει καθόλου ή λίγο την πρόσβαση σε big data 

 66,7% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί καθόλου ή λίγο προηγμένα συστήματα 

προγραμματισμού παραγωγής, αλλά 

 47,6% των επιχειρήσεων κάνει χρήση σε μεγάλο βαθμό προηγμένων λύσεων 

ελέγχου/παρακολούθησης παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου 

 38,1% των επιχειρήσεων διαθέτει εργαζόμενους με δεξιότητες που απαιτούνται για 

την αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις 
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Οικονομικό αποτύπωμα της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της περιοχής 

 

 

 

 

 

 

 
1 

  

                                                           
1 Ο Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης αποτελεί ένα μέτρο της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) επίδρασης στο τοπικό 
ΑΕΠ που έχει η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής σε μια χωρική ενότητα. 

Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας δημιουργούν συνολικά 
€71 προστιθέμενης αξίας στην περιοχή. 

Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στο ΑΕΠ της χώρας 
συνολικά φτάνει τα €6,3 δισεκ. 

Στην χωρική ενότητα Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας ο Δείκτης Τοπικής 

Διασύνδεσης είναι 54,3%. Αυτό σημαίνει ότι μια αύξηση κατά €100 της βιομηχανικής 

παραγωγής (αύξηση της ζήτησης για βιομηχανικά προϊόντα κατά €100) θα επιφέρει μια 
αύξηση στο τοπικό ΑΕΠ, μόνο από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της, κατά 
€54,3 εκατ. 

Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης1 
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Οικοσύστημα γύρω από την βιομηχανία στην περιοχή 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Οικονομικό αποτύπωμα της βιομηχανίας στην απασχόληση της περιοχής  

 

  

Η βιομηχανία στην χωρική ενότητα Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας 
αποτελεί μεγάλο τμήμα της τοπικής οικονομίας. Το τοπικό οικονομικό οικοσύστημα γύρω 
από την βιομηχανία σε αυτήν την χωρική ενότητα είναι μεν ανεπτυγμένο, αλλά σε ελαφρώς 
μικρότερο βαθμό, σε σχέση με τα αντίστοιχα οικοσυστήματα σε άλλες μεγάλες χωρικές 
ενότητες της περιφέρειας, όπως της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. 

Κάθε €100 κύκλου εργασιών της τοπικής βιομηχανίας δημιουργούν €54 προστιθέμενης 
αξίας στην ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της. 

Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας προσθέτει συνολικά 
15 θέσεις εργασίας στην περιοχή. 

Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στην απασχόληση 
στην χώρα συνολικά φτάνει τις 142.000 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ). 
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5 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ – INDUSTRY 4.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 8: Αναγκαία η συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση αλλά εξίσου 
απαραίτητη η εξεύρεση χρηματοδότησης για τεχνολογικές και ψηφιακές επενδύσεις. 

 

Αξιολόγηση παρακολούθησης και συμμετοχής στην 4η βιομηχανική επανάσταση:  

Πως θα χαρακτηρίζατε την επιχείρηση σας ως προς την παρακολούθηση και 
συμμετοχή της στις εξελίξεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης 

 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ  

0,0%

0,0%

0,0%

9,5%

42,9%

47,6%

3,1%

4,5%

9,8%

12,3%

36,2%

34,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Έχει προχωρήσει σε επενδύσεις αλλά δεν αξιοποιεί 
ακόμα παραγωγικά τις σχετικές τεχνολογίες

Έχει διαμορφώσει σχέδιο αλλά δεν έχει προχωρήσει 
στις σχετικές επενδύσεις

Είναι ενημερωμένη αλλά δεν την ενδιαφέρει/δεν 
σκοπεύει να συμμετάσχει

Αξιοποιεί ήδη τις τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης με σημαντικό όφελος

Είναι ενημερωμένη, σκοπεύει να συμμετάσχει αλλά 
δεν έχει διαμορφώσει σχέδιο

Δεν είναι ενημερωμένη

Ελλάδα Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 42,9% των βιομηχανικών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι είναι ενημερωμένες και σκοπεύουν 

να συμμετάσχουν στην 4η βιομηχανική επανάσταση αλλά δεν έχουν διαμορφώσει σχέδιο 
ακόμα 

 Όμως το 47,6% των επιχειρήσεων δεν είναι ενημερωμένες για την 4η βιομηχανική 

επανάσταση  

 Το μεγαλύτερο εμπόδιο για συμμετοχή στην 4η βιομηχανική επανάσταση είναι η έλλειψη 
χρηματοδότησης απαραίτητων επενδύσεων 

 71,4% των πραγματοποιεί προγράμματα επανεκπαίδευσης ή/και ενίσχυσης δεξιοτήτων 

των εργαζομένων 
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Αξιολόγηση εμποδίων για την υιοθέτηση των τεχνολογιών της 4ης βιομηχανικής 
επανάστασης: 

Ποια προβλήματα αποτελούν εμπόδιο για την υιοθέτηση των τεχνολογιών της 4ης 
βιομηχανικής επανάστασης 

 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

  

18,8%

26,7%

31,3%

33,3%

50,0%

26,6%

32,8%

25,0%

24,5%

53,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Έλλειψη κουλτούρας για αλλαγή μέσα στην 
επιχείρηση

Έλλειψη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού

Πρόβλημα συμβατότητας-διαλειτουργικότητας 
μεταξύ των συστημάτων

Ανησυχία για θέματα ασφαλείας στον κυβερνοχώρο

Έλλειψη χρηματοδότησης απαραίτητων επενδύσεων

Ελλάδα Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος

 50% των επιχειρήσεων θεωρούν μεγάλο εμπόδιο για την υιοθέτηση των τεχνολογιών 

της 4ης βιομηχανικής επανάστασης την έλλειψη χρηματοδότησης απαραίτητων 
επενδύσεων 

 33,3% των επιχειρήσεων θεωρούν μεγάλο εμπόδιο για την υιοθέτηση των τεχνολογιών 

της 4ης βιομηχανικής επανάστασης την ανησυχία τους για θέματα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο 

Έρευνα πεδίου 
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Συστήματα αξιολόγησης εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού 

 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

  

33,3%

38,1%

57,1%

71,4%

46,2%

46,0%

55,7%

64,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Έχει θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης, 
ανάπτυξης, ανέλιξης, επιβράβευσης του ανθρώπινου 

δυναμικού

Επενδύει σε ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις σχετικές 
με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη 

μάθηση

Επιβραβεύει τη διατύπωση προτάσεων ή και 
ανάπτυξης καινοτομικών λύσεων από εργαζόμενους 

μέσω κινήτρων

Πραγματοποιεί προγράμματα επανεκπαίδευσης 
ή/και ενίσχυσης δεξιοτήτων των εργαζομένων

Ελλάδα Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος

 71,4% των πραγματοποιεί προγράμματα επανεκπαίδευσης ή/και ενίσχυσης 

δεξιοτήτων των εργαζομένων 

 57,1% των επιχειρήσεων επιβραβεύει τη διατύπωση προτάσεων ή/και ανάπτυξης 

καινοτομικών λύσεων από εργαζόμενους μέσω κινήτρων, αλλά 

 38,1% των επιχειρήσεων επενδύει σε ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις σχετικές με την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη μάθηση 

 33,3% των επιχειρήσεων έχει θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης, ανάπτυξης, 

ανέλιξης, επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού 

Έρευνα πεδίου 
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6 YΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 9: Ταχύτερη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υποδομών και των 
δικτύων για την στήριξη των βιομηχανικών επιχειρήσεων.  

 

Αξιολόγηση ποιότητας κόστους 

 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου ικανοποιητικό και το 5 
πολύ ικανοποιητικό 

 

 

 

 

1,50
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2,83

2,84
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2,44

2,83

2,75

3,09

2,82

3,29

3,27

3,39

3,60

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Διασύνδεση με σιδηροδρομικό δίκτυο/σταθμό 
μεταφόρτωσης

Ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις

Υπηρεσίες υποστήριξης, χρηματοδότησης, clustering, 
εξαγωγών, τοποθέτησης ανθρώπινου δυναμικού

Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων

Εκπαίδευση/έρευνα

Ηλεκτρική ενέργεια/φυσικό αέριο

Τηλεπικοινωνίες/ευρυζωνικότητα

Δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης/όμβριων υδάτων

Διασύνδεση τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες ή 
κεντρικό οδικό δίκτυο

Ελλάδα Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 55,6% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-

κόστους στη διασύνδεση με οδικούς άξονες ή κεντρικό οδικό δίκτυο 

 60% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-

κόστους στην διασύνδεση με σιδηροδρομικό δίκτυο/σταθμό μεταφόρτωσης 

 Οι τελωνειακές αρχές εξωτερικού, οι πολιτισμικές διαφορές και οι υπηρεσίες από 
δημόσιου φορείς αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για την 

παραμονή των επιχειρήσεων στη χωρική ενότητα 
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Παράγοντες που ευνοούν την παραμονή στην χωρική ενότητα 

 

 
Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 

 

 

 

 

  

2,89

3,03

2,52
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2,71

3,80

3,19

2,66

2,43

2,30

2,57

3,02

2,81

2,40

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Υπηρεσίες από δημόσιους φορείς και τοπική 
αυτοδιοίκηση 

Ειδικά επενδυτικά/αναπτυξιακά κίνητρα

Επίπεδο των φορέων ανάπτυξης

Επιχειρηματικοί φορείς

Διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού

Ζήτηση από τοπική αγορά

Επίπεδο των μεταφορικών υποδομών

Ελλάδα Βόρειο & Νότιο Αιγαίο

73,7% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι οι υπηρεσίες από δημόσιους φορείς δεν είναι 

ευνοϊκές για την παραμονή τους στην περιοχή που δραστηριοποιούνται 

Μόλις το 25% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι η διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού 

είναι ευνοϊκή για την παραμονή τους στην περιοχή που δραστηριοποιούνται 

 55,6% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-κόστους 

στη διασύνδεση με οδικούς άξονες ή κεντρικό οδικό δίκτυο 

 47,4% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-κόστους 

στο δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης/ομβρίων υδάτων και στις τηλεπικοινωνίες/ 
ευρυζωνικότητα και στο δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης/ομβρίων υδάτων 

 60% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-κόστους 

στην διασύνδεση με σιδηροδρομικό δίκτυο/σταθμό μεταφόρτωσης 

 57,9% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-

κόστους στη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων 

Έρευνα πεδίου 

Έρευνα πεδίου 
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7 TΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

7.1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 10: Έγκαιρη αντιμετώπιση του κινδύνου οικονομικής στασιμότητας. Παρά 
τις σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις, παραμένει υπαρκτός ο κίνδυνος οικονομικής 
στασιμότητας για τις περισσότερες επιχειρήσεις. 

 

  

 Οι επιχειρήσεις της χωρικής ενότητας παρουσιάζουν παρόμοια δυναμική με το σύνολο 
της χώρας, με καλύτερο επίπεδο συνεργατικών σχέσεων και ανθρώπινου δυναμικού 

 Στο μέσο οι οικονομικές επιδόσεις της χωρικής, με τις επιχειρήσεις να ανήκουν στις 
κατηγορίες Β1 και Β2 

 Η χωρική ενότητα διαθέτει σημαντική εξαγωγική δυναμική, με το 44,4% των 

επιχειρήσεων να ανήκουν στην κατηγορία Α 

 Στάσιμες τεχνολογικά οι περισσότερες επιχειρήσεις (50,0%) 

 Δυο ταχυτήτων επιχειρήσεις, το 40% με ισχυρές επιχειρηματικές και 

συνεργατικές σχέσεις, ενώ αντίστοιχο ποσοστό ανήκει σε στάσιμη κατηγορία 

 Σε δυναμική τροχιά ως προς την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού το 46,7% των 

επιχειρήσεων της χωρικής 

 Σημαντική υστέρηση στις υποδομές, με το 50,0% να εκτιμά ότι αντιμετωπίζει 

σημαντικές δυσκολίες με τις υφιστάμενες Υποδομές 
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Τυπολογίες επιχειρήσεων (έρευνα πεδίου) 

 
Προφίλ 

επιχειρήσεων 
 

Κατηγορία Α 
Δυναμικές  

Κατηγορία Β1  
Προοπτική 
ανάπτυξης 

Κατηγορία Β2  
Στασιμότητα 

Κατηγορία Γ 
Επιβράδυνση 
ή απόκλιση 

 

Α. Οικονομικό 
Προφίλ 

Συνολικό Δείγμα 20,0% 30,3% 42,7% 7,0% 

 Δυτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, 
Ιόνιοι Νήσοι 

0,0% 

(6η) 

50,0% 

(1η) 

50,0% 

(1η) 
0,0% 

(6η) 

 

Β. Εξαγωγικές 
επιδόσεις 

Συνολικό Δείγμα 42,9% 36,0% 12,0% 9,1% 

 Δυτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, 
Ιόνιοι Νήσοι 

44,4% 

(4η) 
29,6% 

(6η) 

14,8% 

(4η) 

11,1% 

(3η) 

 

Γ. Τεχνολογικές 
επιδόσεις 

Συνολικό Δείγμα 21,1% 20,2% 51,9% 6,8% 

 Δυτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, 
Ιόνιοι Νήσοι 

43,8% 

(1η) 

6,3% 

(7η) 

50,0% 

(5η) 

0,0% 

(7η) 

 
Δ. 
Επιχειρηματικές 
και συνεργατικές 
σχέσεις 

Συνολικό Δείγμα 8,8% 11,1% 16,4% 63,7% 

 Δυτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, 
Ιόνιοι Νήσοι 

40,0% 

(1η) 

0,0% 

(7η) 

40,0% 

(1η) 

20,0% 

(7η) 

 Ε. Επίπεδο 
οργάνωσης και 
πολιτική 
ανθρώπινων 
πόρων 

Συνολικό Δείγμα 25,2% 28,5% 30,1% 16,3% 

 Δυτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, 
Ιόνιοι Νήσοι 

0,0% 

(5η) 

46,7% 

(2η) 

26,7% 

(6η) 

26,7% 

(2η) 

 

ΣΤ. Υποδομές και 
δομές λειτουργίας 
των επιχειρήσεων 

Συνολικό Δείγμα 25,9% 25,3% 19,3% 29,4% 

Δυτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, 
Ιόνιοι Νήσοι 

0,0% 

(7η) 

0,0% 

(7η) 

50,0% 

(1η) 

50,0% 

(1η) 
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• Στο μέσο οι οικονομικές επιδόσεις της χωρικής, με τις επιχειρήσεις να ανήκουν στις 
κατηγορίες Β1 και Β2

• Οι επιχιερήσεις της κατηγορίες Β1 καινοτομούν, ενώ αντίθετα στην κατηγορία Β2 
καταγράφεται υστέρηση

Οικονομικό προφίλ

• Η χωρική ενότητα διαθέτει σημαντική εξαγωγική δυναμική, με το 44,4% των 
επιχειρήσεων να ανήκουν στην κατηγορία Α

•Απο τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, το 50% έχει εισαγάγει 2 είδη καινοτομίας, ενώ το 90% 
δηλώνει ότι διαθέτει ως ένα βαθμό εργαζόμενους με δεξιότητες αξιοποίησης των 
ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις.

Εξαγωγικές επιδόσεις

• Η χωρική ενότητα διαθέτει σημαντική εξαγωγική δυναμική, με το 44,4% των 
επιχειρήσεων να ανήκουν στην κατηγορία Α

•Απο τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, το 50% έχει εισαγάγει 2 είδη καινοτομίας, ενώ το 90% 
δηλώνει ότι διαθέτει ως ένα βαθμό εργαζόμενους με δεξιότητες αξιοποίησης των 
ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις.

Εξαγωγικές επιδόσεις

•Δυο ταχυτήτων επιχειρήσεις, το 40% με ισχυρές επιχειρηματικές και 
συνεργατικές σχέσεις, ενώ αντίστοιχο ποσοστό ανήκει σε στάσιμη κατηγορία

• Στη δυναμική κατηγορία όλες οι επιχειρήσεις προώθησαν κάποιου είδους καινοτομία, 
σε αντίθεση με την κατηγορία Β2, όπου μόνο οι μισές καινοτομούν

• Οι δυναμικές επιχιερήσεις διαθέτουν σχεδόν όλες κατάλληλο εργατικό δυανμικό, σε 
πλήρη αντίθεση οι στάσιμες επιχειρήσεις

Επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις

• Σε δυναμική τροχιά ως προς την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού το 46,7% 
των επιχειρήσεων της χωρικής

• Όλες προώθησαν καινοτομία, ενώ χαμηλή είναι η ικανοποίηση απο τις υποδομές

Επίπεδο οργάνωσης και πολιτική ανθρώπινων πόρων

•Σημαντική υστέρηση στις υποδομές, με το 50,0% να εκτιμά ότι αντιμετωπίζει 
σημαντικές δυσκολίες με τις υφιστάμενες Υποδομές

• Ικανοποιητικές καινοτομικές επιδόσεις, απο όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις με μέτρια 
όμως ικανοποίηση από την καταλληλότητα του προσωπικού

Υποδομές και δομές λειτουργίας των επιχειρήσεων

Δυτική Ελλάδα

• Στάσιμες τεχνολογικά οι περισσότερες επιχειρήσεις (50,0%)

•Το 25% δηλώνει οτι δεν διαθέτει εργαζόμενους με κατάλληλες δεξιότητες αξιοποίησης 
των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις, ενώ το 68% δηλώνει μέτρια 
ικανοποίηση

•Οι μισές όμως επιχιερήσεις δηλώνουν ικανοποιημένες απο τις υποδομές

Τεχνολογικές επιδόσεις
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7.2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΚΛΑΔΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών επιδόσεων των βιομηχανικών κλάδων της 
χωρικής ενότητας ως προς τη Γενική Ρευστότητα, τη Μόχλευση 

 

 

 Όσον αφορά την κερδοφορία, τις υψηλότερες επιδόσεις επιτυγχάνουν τα Τρόφιμα-Ποτά-
Καπνός και τα Μη μεταλλικά ορυκτά. 

 Τα Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός, τα Προϊόντα ξύλου-Χαρτιού και οι κλάδοι των 
Κλωστοϋφαντουργικών υλών και των Βασικών μετάλλων, παρουσιάζουν την 
υψηλότερη γενική ρευστότητα 

 Τα υψηλότερα επίπεδα μόχλευσης παρουσιάζουν τα Ορυχεία-Λατομεία, τα Προϊόντα 
ξύλου-Χαρτιού και οι Λοιποί βιομηχανικοί κλάδοι 
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Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών επιδόσεων των βιομηχανικών κλάδων της 
χωρικής ενότητας ως προς την Άμεση Ρευστότητα και το περιθώριο ΚΠΤΦΑ 

 

 

  
Ως προς την αποδοτικότητα ίδιων κεφαλαίων, ξεχωρίζουν τα Μη μεταλλικά ορυκτά, με 
υψηλές ωστόσο αποδόσεις και στο περιθώριο λειτουργικού κέρδους, ενώ με ελαφρώς 
χαμηλότερες επιδόσεις ακολουθούν οι Λοιποί βιομηχανικοί κλάδοι 

Ως προς την άμεση ρευστότητα, υψηλές επιδόσεις καταγράφουν τα Βασικά μέταλλα, με 
μικτές ωστόσο επιδόσεις στους άλλους δείκτες, ενώ με χαμηλή επίδοση στην άμεση 
ρευστότητα εντοπίζονται τα Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός, με μέτριες επιδόσεις σε περιθώριο 
λειτουργικού κέρδους και αποδοτικότητα ίδιων κεφαλαίων. 

 

Ορυχεία -
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8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής, ΣΕΒ 

Ε. industrial@sev.org.gr  

T. 211 5006 120 

 
 

       

 

 
 

 

  

mailto:industrial@sev.org.gr
https://www.facebook.com/SEVfacts/
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/sev_fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
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Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Ενότητα 3: Το παραγωγικό οικοσύστημα Κεντρικής 
και Δυτικής Μακεδονίας  

 

Νοέμβριος 2019 

 



 

 

Ανάδοχος έργου 

 

 

 

 

 

Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας,  

τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών αλλαγών.  

Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων 
πρόγνωσης των αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας. 

 

 

Το παραγωγικό οικοσύστημα  

της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 
 

 

 

 

 

Νοέμβριος 2019 

 

 

 

 

 

 

Τα στοιχεία παράχθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση 
εκθέσεων πρόγνωσης των αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την 

Ελλάδα και την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  
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2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ελλάδα μετά από μία παρατεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι. Προσπαθεί να δημιουργήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις, για έναν νέο 
αναπτυξιακό κύκλο με βιώσιμα χαρακτηριστικά, περισσότερες και ποιοτικότερες, καλά 
αμειβόμενες, θέσεις εργασίας.  

Για το ΣΕΒ οικονομική ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη βιομηχανική 
ανάπτυξη της περιφέρειας. Η βιομηχανία έχει το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 
στην οικονομία και έχει προοπτικές δημιουργίας ισχυρών επιχειρηματικών δικτύων σε τοπικό 
επίπεδο. Για να σχεδιαστούν συνεπώς οι πολιτικές που θα συνεισφέρουν στο νέο αναπτυξιακό 
κύκλο, προκύπτει η ανάγκη να χαρτογραφηθεί σε βάθος ο βιομηχανικός ιστός, ειδικά στην 
περιφέρεια.  

Ο ΣΕΒ ανέθεσε στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και στο 
Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ το έργο με τίτλο 
«Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών 
αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων πρόγνωσης των 
αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας».  

Στόχος του έργου είναι η αποτύπωση του βιομηχανικού οικοσυστήματος, μετά την κρίση.  Το 
έργο συνδυάζει πλήθος δευτερογενών δεδομένων, κλαδικές αναλύσεις, ευρεία ποσοτική 
έρευνα πεδίου σε 1.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας και συναντήσεις 
εμπειρογνωμόνων. Στοχεύει να καλύψει ένα διαχρονικό έλλειμα αποτύπωσης της διάρθρωσης 
βιομηχανικών κλάδων (ειδικά στην περιφέρεια) και να δημιουργήσει έναν μηχανισμό 
σχεδιασμού ρεαλιστικής πολιτικής για κρίσιμους βιομηχανικούς κλάδους.  

Η παρούσα έκδοση δίνει μια σύνοψη της πρώτης φάσης του έργου με τη χαρτογράφηση επτά 
(7) κλαδικών / περιφερειακών οικοσυστημάτων. Η δεύτερη φάση του έργου θα εστιάσει σε 
εκθέσεις πολιτικής και πρόγνωσης των αλλαγών σε αυτά τα οικοσυστήματα.   
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3 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

2.1 Οικονομική ταυτότητα χωρικής ενότητας 

Πρόκληση 1: Ανάταξη της συνεισφοράς της τοπικής βιομηχανίας: Πρόκληση παραμένει 
η αναστροφή των σημαντικών απωλειών μέσα στην κρίση (€800εκ λιγότερη προστιθέμενη 
αξία), αλλά οι τοπικές επιχειρήσεις εντείνουν τις επενδύσεις (€540εκ έναντι €480εκ το 2008). 
Η τοπική βιομηχανία μπορεί να συνεισφέρει περισσότερο στο ΑΕΠ της χώρας. Ειδικότερα:  

 Σημαντικές απώλειες λόγω κρίσης: Η κρίση έχει επιφέρει απώλειες περίπου στα €800 
εκατ. (2008-2011) στην προστιθέμενη αξία της τοπικής βιομηχανίας.  

 Αναβαθμίζεται μετά την κρίση η συνεισφορά της βιομηχανίας στην τοπική 

οικονομία: Στο 12,6% η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της βιομηχανίας στην Κεντρική 

και Δυτική Μακεδονία, από 11,5% το 2008.  

 Η τοπική βιομηχανία συνεχίζει να στηρίζει την εθνική οικονομία. Στο 19% η 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία των τοπικών μεταποιητικών επιχειρήσεων στο σύνολο της 

μεταποίησης της χώρας (έναντι 10,5% του συνόλου της βιομηχανίας). 

 Πρωτοπορεί ο κλάδος των Τροφίμων, ως προς τις επιχειρήσεις, τον κύκλο εργασιών και 
τους απασχολούμενους, ενώ ακολουθούν τα Μεταλλικά προϊόντα και τα Είδη ένδυσης,  

o 17,3% των επιχειρήσεων στα Τρόφιμα, 13,2% στα Είδη ένδυσης και 11,4% στα 

Μεταλλικά προϊόντα 

o 37% των πωλήσεων προέρχονται από επιχειρήσεις στον κλάδο των Τροφίμων, και 

από ένα 7% από τους κλάδους των Μεταλλικών προϊόντων και των Ειδών ένδυσης. 

o 31% των απασχολούμενων στη βιομηχανία εντοπίζεται στα Τρόφιμα, και από ένα 

10% στα Μεταλλικά προϊόντα και στα Είδη ένδυσης. 

Πρόκληση 2: Επενδυτική κινητοποίηση: Η κρίση δημιουργεί τοπικές επενδυτικές ευκαιρίες, 

αλλά παραμένει πρόκληση η παραγωγική μεγέθυνση μιας και μόλις το 15% των δαπανών 

προορίζεται για διεύρυνση της παραγωγής. Ειδικότερα: 

 Στο 19,3% διαχρονικά (2008-2016) οι επενδύσεις των τοπικών μεταποιητικών 

επιχειρήσεων στις συνολικές επενδύσεις της μεταποίησης της χώρας. 

 €986 χιλ. το μέσο ποσό επένδυσης την τριετία 2017-2019 όταν το αντίστοιχο ποσό στο 
σύνολο της χώρας διαμορφώνεται στα €952 χιλ.  

 37% των δαπανών προορίζεται για την αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού 

εξοπλισμού και το 30%  των δαπανών προορίζεται για τη βελτίωση της παραγωγικής 

δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα.  

 Μόλις 15% των δαπανών προορίζεται για τη διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας 

για την παραγωγή νέων προϊόντων 

Πρόκληση 3: Ανάταξη των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας, 
εξορθολογισμός και αναδιάρθρωση: Η κρίση έχει επιφέρει υποχώρηση του αριθμού των 
μεταποιητικών επιχειρήσεων με παράλληλη εξασθένιση εσόδων. Σημαντικές προοπτικές 
εξορθολογισμού μεταποιητικών επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας. 

 Ήπια μείωση του αριθμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων λόγω κρίσης: 5,8% η 

υποχώρηση του αριθμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων από το 2011 (από 20,8 χιλ. το 
2011 στις 14,5 χιλ. το 2016). 

 Εξασθένιση των πωλήσεων μετά την κρίση: 13,4% η εξασθένιση του κύκλου 

εργασιών από το 2011 (από €8,1 δισεκ. το 2011 στα €7 δισεκ. το 2016). Ωστόσο το 62% 

των επιχειρήσεων παρουσίασαν κερδοφορία το 2016 έναντι 52% το 2012. 
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Πρόκληση 4: Μεγέθυνση και προοπτικές ανάπτυξης βιομηχανικών επιχειρήσεων, με 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: Σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης (περίπου 
50 χιλ.) στην τοπική βιομηχανία κατά τη χρονική περίοδο μετά την κρίση. Η μεγέθυνση και οι 
προοπτικές ανάπτυξης επιχειρήσεων, με δημιουργία νεών περισσότερων θέσεων εργασίας 
μπορεί να συνεισφέρει στην τοπική απασχόληση 

 

2.2 Ταυτότητα βιομηχανικών οικοσυστημάτων της χωρικής ενότητας 

Πρόκληση 5: Ανάγκη για ενίσχυση των εξαιρετικά περιορισμένων συνεργατικών και 
επιχειρηματικών σχέσεων, όπως και του επίσης περιορισμένου εύρους / είδους των 
βιομηχανικών οικοσυστημάτων. Ειδικότερα:  

Συνεργασίες σε παραγωγικές δραστηριότητες. Πρακτικά απούσες οι τοπικές βιομηχανικές 
συνεργασίες στην παραγωγή, με περιορισμένα τα τοπικά παραγωγικά δίκτυα και τις τοπικές 
συμπράξεις ασθενείς. Οι επιχειρήσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό απλά παραδίδουν προϊόντα στον 
επόμενο κρίκο της εμπορικής αλυσίδας. Οι επιχειρήσεις αξιολογούν σε χαμηλά επίπεδα μια 
πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων. Ειδικότερα: 

 2,9% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση τελικών προϊόντων 

 3,5% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση ενδιάμεσων προϊόντων   

 3,7% outsourcing στη συσκευασία προϊόντος  

 18,9% outsourcing στην εφοδιαστική αλυσίδα 

 Μόλις το 14,1% των επιχειρήσεων συμμετέχει σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

 Μόλις το 43% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων βελτιώνει κυρίως την ποιότητα των προϊόντων  

 Μόλις το 35% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων βελτιώνει την προώθηση των προϊόντων στην αγορά  

Συνεργασίες και κυκλική οικονομία: Σε εξέλιξη η ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών και 
οικονομιών κλίμακας. Ειδικότερα: 

 43,4% outsourcing στη διαχείριση αποβλήτων/υπολειμμάτων 

 21% outsourcing στη διαχείριση τέλους κύκλου ζωής προϊόντων 

Πρόκληση 6: Απαιτείται περαιτέρω διείσδυση σε αγορές εκτός χωρικής ενότητες με 
παράλληλη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η χωρική ενότητα έχει μεν καλές 
εξαγωγικές επιδόσεις, παραμένει όμως μια οικονομία προσανατολισμένη στην τοπική και 
υπερ-τοπική αγορά. Ειδικότερα: 

Εξωστρέφεια. Το 20% των εξαγωγών της χώρας προέχεται από τη χωρική ενότητα 

Σύνοψη εκροών / εισροών βιομηχανίας χωρικής ενότητας 

 Προς / από διεθνή αγορά : 35% των πωλήσεων (33% το 2017) - 36,3% των αγορών 

(35,5% το 2017) 

 Προς / από ίδια χωρική ενότητα: 31% των πωλήσεων (30% το 2017) - 38,6% των 

αγορών (39,1% το 2017) 

 Προς / από άλλη χωρική ενότητα: 36% των πωλήσεων (35% το 2017) - 25,2% των 

αγορών (25,4% το 2017)  
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Τοπικές και υπερτοπικές επιδράσεις βιομηχανίας (ευρύτερα επιχειρηματικά 
οικοσυστήματα): Η τοπική οικονομία βασίζεται ιδιαίτερα στην τοπική βιομηχανία. Το 
ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα της περιοχής είναι πολύ ανεπτυγμένο, περισσότερο 
από ότι στις υπόλοιπες μεγάλες οικονομικές περιοχές της περιφέρειας. Ειδικότερα: 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας δημιουργούν 
συνολικά €73 προστιθέμενης αξίας (ΑΕΠ) στην περιοχή. 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της τοπικής βιομηχανίας δημιουργούν €56 προστιθέμενης 
αξίας στην ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της 

 Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της βιομηχανίας προσθέτει 16,3 στην περιοχή. 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στο ΑΕΠ της 
χώρας συνολικά φτάνει τα €10,9 δισεκ. 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στην 
απασχόληση στην χώρα συνολικά φτάνει τις 246.900 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ). 

Πρόκληση 7: Ανάγκη για συστηματικότερες συνεργασίες και συμπράξεις με 
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά ιδρύματα για εισαγωγή καινοτομιών. Η τοπική βιομηχανία έχει 
σε χαμηλή προτεραιότητα τις καινοτομίες προϊόντων και παραγωγής, ενώ η συνεργασία με 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα παραμένει μικρής σημαντικότητας. Ειδικότερα: 

 53,4% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε προϊόντα/υπηρεσίες  

 35% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην παραγωγή,  

 27,4% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην οργάνωση,  

 53,2% των επιχειρήσεων συνεργάστηκαν με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 

 13,5% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο παράγοντα για την ενίσχυση 

των καινοτομικών δραστηριοτήτων τα ερευνητικά κέντρα 

Πρόκληση 8: Σημαντική ανάγκη η διαμόρφωση μηχανισμών διαχείρισης και 
επιβράβευσης της απόδοσης και των δεξιοτήτων, ειδικά σε τεχνολογικά και ψηφιακά 
θέματα. Παρότι η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού με νέες δεξιότητες παραμένει σημαντική, 

το 55% των επιχειρήσεων δεν διαθέτει πρόγραμμα επιβράβευσης της καινοτομίας και το 65% 

δεν διαθέτει προγράμματα επιβράβευσης της απόδοσης. Ειδικότερα: 

 65,7% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί προγράμματα επανεκπαίδευσης ή/και ενίσχυση 

δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

 47,8% των επιχειρήσεων επιβραβεύει τη διατύπωση προτάσεων ή και ανάπτυξης 

καινοτομικών λύσεων από εργαζόμενους μέσω κινήτρων. 

 43,4% των επιχειρήσεων επενδύει σε ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις σχετικές με ανάπτυξη 

ανθρώπινου δυναμικού και μάθηση. 

 42,4% των επιχειρήσεων διαθέτει εργαζομένους με δεξιότητες που απαιτούνται για την 

αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις. 

 38,6% των επιχειρήσεων έχει θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης, ανάπτυξης, 

ανέλιξης, επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Πρόκληση 9: Ταχεία αναβάθμιση δεξιοτήτων και ψηφιακών ικανοτήτων, ώστε να 
αναταχθεί η απόσταση από τις ευκαιρίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Περιορισμένο 
είναι το ενδιαφέρον και η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Πολύ μικρός αριθμός επιχειρήσεων 
έχει ξεκινήσει τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, με τις δεξιότητες και τη 
χρηματοδότηση να παραμένουν βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες. Ειδικότερα:  

 37,2% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι είναι ενημερωμένο και σκοπεύει να συμμετάσχει 

στην 4η βιομηχανική επανάσταση αλλά δεν έχει διαμορφώσει σχέδιο ακόμα 
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 25,7% των επιχειρήσεων κάνουν χρήση σύγχρονων συστημάτων συστηματικής 

συντήρησης εξοπλισμού και πρόληψης ατυχημάτων 

 17,6% των επιχειρήσεων έχει χρησιμοποιεί προηγμένες λύσεις (πχ IoT) για τον έλεγχο / 

παρακολούθηση της παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο 

 58,5% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο την έλλειψη χρηματοδότησης  

 42,5% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο την έλλειψη δεξιοτήτων ανθρώπινου 

δυναμικού 

Πρόκληση 10: Ταχύτερη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υποδομών και των 
δικτύων για την στήριξη των βιομηχανικών επιχειρήσεων: Σχεδόν οι μισές τοπικές 
βιομηχανίες δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένες με το οδικό δίκτυο καθώς και με το δίκτυο 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα: 

 48% των επιχειρήσεων δήλωσε πολύ ικανοποιημένο από την ποιότητα στη διασύνδεση 

τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες ή κεντρικό οδικό δίκτυο.  

 45% των επιχειρήσεων δήλωσε πολύ ικανοποιημένο από την ποιότητα στην Ηλεκτρική 

ενέργεια/Φυσικό αέριο. 

 

2.3 Τυπολογίες  

Πρόκληση 11:  Έγκαιρη αντιμετώπιση του κινδύνου οικονομικής στασιμότητας. Παρά 
της σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις, παραμένει υπαρκτός ο κίνδυνος οικονομικής 

στασιμότητας για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Το 40% περίπου των επιχειρήσεων να 

ανήκουν σε μη δυναμική κατηγορία (Β2) και το 43% σε κατηγορία τεχνολογικής 

υστέρησης. Ειδικότερα:  

 Κίνδυνος οικονομικής στασιμότητας για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Το 40% περίπου 

των επιχειρήσεων να ανήκουν σε μη δυναμική κατηγορία (Β2). 

 Η καλύτερη εξαγωγική επίδοση μεταξύ των χωρικών ενοτήτων, με το 53% των 

επιχειρήσεων να παρουσιάζει εξαιρετικές εξαγωγικές επιδόσεις: επιχειρήσεις που 
καινοτομούν και διαθέτουν αξιόλογο εργατικό δυναμικό  

 Στο τεχνολογικό πεδίο, καταγράφονται επιχειρήσεις δυο ταχυτήτων: οι περισσότερες 

παρουσιάζουν τεχνολογική υστέρηση (35%), όμως ένα 24% παρουσιάζει δυναμικότερη 

τεχνολογική ανάπτυξη 

 Οι μισές επιχειρήσεις της ενότητας παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση στις 
επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις 

 Αδράνεια στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, από το 42,9% των επιχειρήσεων   

 Το 42,0% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στις 

Υποδομές 
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Τυπολογίες βιομηχανικών επιχειρήσεων  

 

 Προφίλ 
επιχειρήσεων 

  

Κατηγορία Α 
Δυναμικές  

Κατηγορία Β1  
Προοπτική 
ανάπτυξης 

Κατηγορία Β2  
Στασιμότητα 

Κατηγορία Γ 
Επιβράδυνση 
ή απόκλιση 

 

Α. Οικονομικό 
Προφίλ 

Συνολικό 
Δείγμα 

20,0% 30,3% 42,7% 7,0% 

 Κεντρική και 
Δυτική 
Μακεδονία 

26,8% 
(3η) 

26,8% 
(6η)  

39,0% 
(4η) 

7,3% 
(4η) 

 

Β. Εξαγωγικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

42,9% 36,0% 12,0% 9,1% 

 Κεντρική και 
Δυτική 
Μακεδονία 

52,9% 
(1η ) 

39,2% 
(4η) 

2,0% 
(6η) 

5,9% 
(6η) 

 

Γ. Τεχνολογικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

21,1% 20,2% 51,9% 6,8% 

 Κεντρική και 
Δυτική 
Μακεδονία 

23,8% 
(2η) 

33,3% 
(1η) 

34,9% 
(7η) 

7,9% 
(5η) 

 Δ. 
Επιχειρηματικές 
και 
συνεργατικές 
σχέσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

8,8% 11,1% 16,4% 63,7% 

 Κεντρική και 
Δυτική 
Μακεδονία 

4,0% 
(4η) 

28,0% 
(2η) 

20,0% 
(2η) 

48,0% 
(5η) 

 Ε. Επίπεδο 
οργάνωσης και 
πολιτική 
ανθρώπινων 
πόρων 

Συνολικό 
Δείγμα 

25,2% 28,5% 30,1% 16,3% 

 Κεντρική και 
Δυτική 
Μακεδονία 

2,4% 
(4η) 

35,7% 
(4η) 

42,9% 
(2η) 

19,0% 
(5η) 

 
ΣΤ. Υποδομές 
και δομές 
λειτουργίας των 
επιχειρήσεων 

Συνολικό 
Δείγμα 

25,9% 25,3% 19,3% 29,4% 

Κεντρική και 
Δυτική 
Μακεδονία 

10,1% 
(4η) 

29,0% 
(4η) 

18,8% 
(5η) 

42,0% 
(3η) 
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4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

4.1 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 1: Ανάγκη για ενίσχυση της ΑΠΑ της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας σε 
επίπεδα προ κρίσης. Η βιομηχανία χωρικής ενότητας μπορεί να συνεισφέρει 
περισσότερο στο ΑΕΠ της χώρας. 

 Η ΑΠΑ των μεταποιητικών επιχειρήσεων ανέρχεται στο 19% στο σύνολο των 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων της χώρας το 2016 (μ.ο. 2008-2016: 19%). 

 

Πρόκληση 2: Επενδυτική κινητοποίηση και ανάγκη για περαιτέρω διεύρυνση της 
παραγωγής  

 Οι επενδύσεις της βιομηχανίας αποτελούν το 13,1% (ή €540 δισεκ.) των συνολικών 

επενδύσεων της χωρικής ενότητας (μ.ο. 2008-2016: 9,3%) 

 Οι επενδύσεις της βιομηχανίας ανέρχονται στο 17,5% των επενδύσεων του συνόλου της 

βιομηχανίας το 2016 (μ.ο. 2008-2016: 19,3%). 

Πηγή: Eurostat  

 

4.2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 3: Ανάταξη των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας με 
σημαντικές προοπτικές αναδιάρθρωσης  

 Περίπου 14,5 χιλ. βιομηχανικές επιχειρήσεις το 2016 από 20,8 χιλ. το 2011. Η υποχώρηση 

του αριθμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων διαμορφώνεται στο 5,8%  από το 2011 

(από 20,8 χιλ. το 2011 στις 14,5 χιλ. το 2016). 

 Περίπου το ¼ των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας εδρεύει στην Κεντρική και 
Δυτική Μακεδονία. 

 Ο κύκλος εργασιών των βιομηχανικών επιχειρήσεων ανέρχεται στα €7 δισεκ. το 2016 από 
€8,1 δισεκ. το 2011. Σωρευτική εξασθένιση του κύκλου εργασιών των βιομηχανικών 

επιχειρήσεων κατά 13,4% το διάστημα 2011 -2016. 

 Ενισχύθηκε το ποσοστό των κερδοφόρων βιομηχανικών επιχειρήσεων και από 52% το 

2012 διαμορφώθηκε στο 62% το 2017. 

Πηγές: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ., Hellastat/ICAP   

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 12,6% η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της βιομηχανίας της ενότητας, 

από 11,5% το 2008. Η κρίση έχει επιφέρει απώλειες περίπου στα €800 εκατ. 

(2008-2011).  

 19% η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) των τοπικών μεταποιητικών 

επιχειρήσεων στο σύνολο της μεταποίησης της χώρας. 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 5,8% η υποχώρηση του αριθμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων από το 2011 

(από 20,8 χιλ. το 2011 στις 14,5 χιλ. το 2016). 

 13,4% η εξασθένιση του κύκλου εργασιών από το 2011 (από €8,1 δισεκ. το 2011 

στα €7 δισεκ. το 2016). 
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4.3 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 4: Μεγέθυνση και προοπτικές ανάπτυξης επιχειρήσεων, με δημιουργία νεών 
περισσότερων θέσεων εργασίας  

 

 Οι απασχολούμενοι στη βιομηχανία ξεπερνούν τους 80χιλ το 2016 (μ.ο. 2009-2017: 
84,6χιλ.). 

 Οι απασχολούμενοι στην τοπική βιομηχανία αποτελούν το 23% της συνολικής 

απασχόλησης της εγχώριας βιομηχανίας το 2016 (μ.ο. 2009-2017: 22,5%). 

Πηγή: Eurostat 

 

4.4 ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 

 

 

  

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 50 χιλ. θέσεις απασχόλησης χάθηκαν στη βιομηχανία κατά τη χρονική περίοδο 

2009-2017. 

Βιομηχανικές επιχειρήσεις  

 Οι μισές σχεδόν βιομηχανικές επιχειρήσεις ανήκουν σε τρεις κλάδους: Τρόφιμα, 
Μεταλλικά προϊόντα, και Είδη ένδυσης 

 Ασθενέστερη η επίδραση της κρίσης στα Τρόφιμα, σε όρους επιχειρήσεων, σε 
σύγκριση με τους άλλους κλάδους 

 Πωλήσεις βιομηχανίας 

 Οι μισές βιομηχανικές πωλήσεις ανήκουν σε τρεις κλάδους: Τρόφιμα, Μεταλλικά 
προϊόντα, και Είδη ένδυσης 

 Ισχυρότερη η επίδραση της κρίσης στα Είδη ένδυσης, σε όρους πωλήσεων, σε 
σύγκριση με τους άλλους κλάδους  

Απασχολούμενοι στη βιομηχανία 

 1 στους 2 απασχολούμενους εντοπίζεται σε τρεις κλάδους: Τρόφιμα, Μεταλλικά 
προϊόντα, και Είδη ένδυσης 

 Ενίσχυση των Τροφίμων, μετά την κρίση σε όρους απασχόλησης, σε σύγκριση με 
τους άλλους κλάδους  

 

Στη χωρική ενότητα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας το 2016, φαίνεται να πρωτοπορεί ο 

κλάδος των Τροφίμων, ως προς τις επιχειρήσεις, τον κύκλο εργασιών και τους 

απασχολούμενους, ενώ ακολουθούν τα Μεταλλικά προϊόντα και τα Είδη ένδυσης, με 

σημαντική παρουσία εύρημα το οποίο εντοπίζεται και το 2011. 
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Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 38,6% των απασχολούμενων στα Φρούτα και λαχανικά, και σχεδόν το 21% στα 

Γαλακτοκομικά προϊόντα 

 28,1% των επιχειρήσεων στα Διάφορα είδη διατροφής, ενώ ένα 22,8% στα Λοιπά 

τρόφιμα 

 35,4% του κύκλου εργασιών στα Φρούτα και λαχανικά, και το 22,9% στα 

Γαλακτοκομικά προϊόντα 

 58% των απασχολούμενων στα Δομικά μεταλλικά προϊόντα, και σχεδόν το ¼ στα 

Άλλα μεταλλικά προϊόντα 

 61% των επιχειρήσεων στα Δομικά μεταλλικά προϊόντα, ενώ ένα 19% στα Άλλα 

μεταλλικά προϊόντα 

 56% του κύκλου εργασιών στα Δομικά μεταλλικά προϊόντα, και το 29% στα Άλλα 

μεταλλικά προϊόντα 

Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Μεταλλικών προϊόντων 

 62,1% των απασχολούμενων στα Είδη ένδυσης, και το 36% στα Γούνινα είδη 

 56% των επιχειρήσεων στα Είδη ένδυσης, ενώ ένα 42% στα Γούνινα είδη 

 72% του κύκλου εργασιών στα Είδη ένδυσης, και το 26% στα Γούνινα είδη 

Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Ειδών ένδυσης 

Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Τροφίμων 
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5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

5.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 5: Ανάγκη για ενίσχυση συνεργατικών και επιχειρηματικών σχέσεων. 
Περιορισμένο εύρος / είδος βιομηχανικών οικοσυστημάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 Φτωχές συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων της χωρικής νεότητας  

 43% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει κυρίως την ποιότητα των προϊόντων αυτής  

 35% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει την προώθηση των προϊόντων της στην 

αγορά  

 2,9% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση τελικών προϊόντων 

 3,5% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση ενδιάμεσων προϊόντων 

 3,7% outsourcing στη συσκευασία προϊόντος 

 18,9% outsourcing στην εφοδιαστική αλυσίδα 

 43,4% outsourcing στη διαχείριση αποβλήτων/υπολειμμάτων 

 21% outsourcing στη διαχείριση τέλους κύκλου ζωής προϊόντων 

Έρευνα πεδίου 

 43% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει κυρίως την ποιότητα των προϊόντων αυτής  

 35% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει την προώθηση των προϊόντων της στην αγορά  

Έρευνα πεδίου 
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Αξιολόγηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων: 

Σε ποιο βαθμό η συνεργασία της επιχείρησής σας με άλλες επιχειρήσεις και φορείς… 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο 
βαθμό 

 
 

5.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
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2,99

3,15

2,41

2,69

2,81

2,88

2,96

3,04

3,16
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…διευκολύνει την πρόσβασή της σε ανθρώπινο 
δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης

…μειώνει το κόστος των προϊόντων της

…βελτιώνει την πρόσβασή της σε διεθνείς αγορές

…διευκολύνει την πρόσβασή της σε συγκεκριμένη 
τεχνογνωσία (know-how)

…διευκολύνει την πρόσβασή της σε κατάλληλους 
προμηθευτές

…βελτιώνει την ικανότητα προώθησης των 
προϊόντων της στην αγορά

…βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων της

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία Ελλάδα

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 53,4% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε 

προϊόντα/υπηρεσίες  

 35% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην παραγωγή,  

 27,4% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην οργάνωση 
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Πρόκληση 7: Ανάγκη για συνεργασίες και συμπράξεις με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά 
ιδρύματα για Έρευνα και Ανάπτυξη και εισαγωγή καινοτομιών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ  

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 20% των εξαγωγών της χώρας από τη χωρική ενότητα 

 Παραμένει μικρή η διείσδυση σε άλλες αγορές εκτός χωρικής ενότητας 

Έντονη εξωστρέφεια  

 Διαχρονικά, το 1/5 των εξαγωγών αγαθών της χώρας προέρχεται από τη χωρική 
ενότητα. 

 Το 2017 η αξία εξαγωγών ήταν στα €5 δισεκ., ενώ οι εισαγωγές ανέρχονταν στα 
€5,9 δισεκ. Το εμπορικό έλλειμμα άγγιζε τα €500 εκατ.  

 Αύξηση ετησίως κατά 1,1%, έναντι αύξησης εισαγωγών κατά 1,0% 

 Έντονη εξωστρέφεια με τις εξαγωγές διαχρονικά στο 83% των εισαγωγών 

 Όσον αφορά στη συμβολή των εξαγωγών, εξαγωγών διαχρονικά αποτελούν κατά 

μέσο όρο το 20% των εξαγωγών αγαθών της χώρας. Το 2017 το μερίδιο των 

εξαγωγών αγαθών ανήλθε στο 19,8% 

 
Πηγή: ΙΕΕΣ, ΣΕΒΕ, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 

 53,4% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε 

προϊόντα/υπηρεσίες  

 35% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην παραγωγή,  

 27,4% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην 

οργάνωση,  

 53,2% των επιχειρήσεων συνεργάστηκε με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 

 13,5% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο παράγοντα για την 

ενίσχυση των καινοτομικών δραστηριοτήτων τα ερευνητικά κέντρα 

Έρευνα πεδίου 
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Πρόκληση 6: Περαιτέρω διείσδυση παραγωγής με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Χαρτογράφηση εισροών - εκροών βιομηχανίας χωρικής ενότητας 

 στη διεθνή αγορά  

o 35% των πωλήσεων (33% το 2017) 

o 36,3% των αγορών (35,5% το 2017) 

 στην ίδια περιφέρεια  

o 31% των πωλήσεων (30% το 2017) 

o 38,6% των αγορών (39,1% το 2017) 

 σε άλλη περιφέρεια  

o 36% των πωλήσεων (35% το 2017) 

o 25,2% των αγορών (25,4% το 2017) 

Αν η Περιφέρεια ήταν μια «ανεξάρτητη» αγορά, (εισροές-εκροές μόνο από τη χωρική 
ενότητα) το «εμπορικό» της ισοζύγιο, δηλαδή ο λόγος των αγορών από την ίδια 
χωρική ενότητα προς τις πωλήσεις στην ίδια χωρική ενότητα, θα ήταν 1,3. Αυτό 
σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, μια βιομηχανική επιχείρηση για την πώληση ενός 
προϊόντος στη χωρική ενότητα έχει αγοράσει 1,3 προϊόντα από την ίδια χωρική 

ενότητα. 

Έρευνα πεδίου 

Θετικές προβλέψεις, για την εξέλιξη των πωλήσεων την επόμενη διετία (2020-

2021), με το 66,8% αυτών να αναμένει ενίσχυση, και ένα 24,3% να δηλώνει ότι θα 

παραμείνουν σταθερές. 

Έρευνα πεδίου 

 



Χαρακτηριστικά οικοσυστήματος 

6 

Προορισμοί πωλήσεων βιομηχανίας χωρικής ενότητας ανά μέγεθος επιχείρησης 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 
 

Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,6

32,3

45,4

58,4

53,0

51,3

6,4

6,4

12,6

8,4

3,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Στην ίδια περιφέρεια

Σε άλλη περιφέρεια

Στη διεθνή αγορά

Σε μεγάλες επιχειρήσεις Σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις

Στη δημόσια διοίκηση Σε τελικούς καταναλωτές

Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας: Το 14,1% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε 

ότι συμμετέχει σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

Έρευνα πεδίου 
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Αξιολόγηση συμμετοχής σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας: 

Η συμμετοχή της επιχείρησής σας σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλει σε… 

 
 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 
 
5.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
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3,26

3,17

3,46

3,74

3,92

4,14

2,75

3

3,18

3,43

3,93

4,04

4,14

4,43

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Χαμηλό κόστος εργασίας

Πρόσβαση στην τοπική αγορά

Ευκολία στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης μετά την 
πώληση (after-sales support services)

Δίκτυο διανομής

Πρόσβαση σε πρώτες ύλες

Ικανότητα ταχείας τροποποίησης των προϊόντων στις 
εκάστοτε ανάγκες των πελατών

Εξειδικευμένη γνώση / τεχνογνωσία

Υψηλή ποιότητα προϊόντων που πληρούν τα 
απαραίτητα διεθνή τεχνικά ή ρυθμιστικά πρότυπα

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία Ελλάδα

 

€986 χιλ. το μέσο ποσό επένδυσης στην χωρική ενότητα την τριετία 2017-2019 όταν το 
αντίστοιχο ποσό στο σύνολο της χώρας να διαμορφώνεται στα €952 χιλ.  

37% των δαπανών προορίζεται για την αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού 

εξοπλισμού,  

30% των δαπανών προορίζεται για τη βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας για τα ήδη 

παραγόμενα προϊόντα.  

15% των δαπανών προορίζεται για τη διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για την 

παραγωγή νέων προϊόντων. 

Έρευνα πεδίου 
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5.5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Σημαντική ανάγκη η αναβάθμιση των δεξιοτήτων, ειδικά σε τεχνολογικά και ψηφιακά 
θέματα. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού με νέες δεξιότητες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν συνολικά €73 
προστιθέμενης αξίας (ΑΕΠ) στην περιοχή. 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν €56 προστιθέμενης 
αξίας στην ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της. 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στο ΑΕΠ της χώρας συνολικά φτάνει 
τα €10,9 δισεκ. 

 Το τοπικό οικοσύστημα γύρω από την βιομηχανία είναι πολύ ανεπτυγμένο, 
περισσότερο από ότι στις υπόλοιπες μεγάλες οικονομικές περιοχές της περιφέρειας. 

 Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της βιομηχανίας προσθέτει συνολικά 16,3 θέσεις 
εργασίας στην περιοχή. 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στην απασχόληση στην χώρα 
συνολικά φτάνει τις 246.900 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ). 

 

65,7% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί προγράμματα επανεκπαίδευσης ή/και ενίσχυση 

δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

47,8% των επιχειρήσεων επιβραβεύει τη διατύπωση προτάσεων ή και ανάπτυξης 

καινοτομικών λύσεων από εργαζόμενους μέσω κινήτρων. 

43,4% των επιχειρήσεων επενδύει σε ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις σχετικές με ανάπτυξη 

ανθρώπινου δυναμικού και μάθηση. 

42,4% των επιχειρήσεων διαθέτει εργαζομένους με δεξιότητες που απαιτούνται για την 

αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις. 

38,6% των επιχειρήσεων έχει θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης, ανάπτυξης, 

ανέλιξης, επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Έρευνα πεδίου 
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Οικονομικό αποτύπωμα της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της περιοχής 
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Κεντρική και Δυτική Μακεδονία
Επίδραση στην παραγωγή προϊόντος (ΑΕΠ)

Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας δημιουργούν συνολικά 
€73 προστιθέμενης αξίας στην περιοχή. 

Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στο ΑΕΠ της 
χώρας συνολικά φτάνει τα €10,9 δισεκ.  

Στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία ο Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης είναι 55,9%. Αυτό 

σημαίνει ότι μια αύξηση κατά €100 της βιομηχανικής παραγωγής (αύξηση της ζήτησης για 
βιομηχανικά προϊόντα κατά €100) θα επιφέρει μια αύξηση στο τοπικό ΑΕΠ, μόνο από την 
βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της, κατά €55,9 εκατ. 

Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης1 
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Οικοσύστημα γύρω από τη βιομηχανία στην περιοχή  

 
 
 
 
 
 
 
 
Οικονομικό αποτύπωμα της βιομηχανίας στην απασχόληση της περιοχής  

 
 
 
 
 
 
 
 

Το τοπικό οικοσύστημα γύρω από την βιομηχανία της χωρικής ενότητας είναι πολύ 
ανεπτυγμένο, περισσότερο από ότι στις υπόλοιπες μεγάλες οικονομικές περιοχές της 
περιφέρειας. 

Κάθε €100 κύκλου εργασιών της τοπικής βιομηχανίας δημιουργούν €56 προστιθέμενης 
αξίας στην ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της. 

Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας προσθέτει συνολικά 
16,3 θέσεις εργασίας στην περιοχή. 

Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στην 
απασχόληση στην χώρα συνολικά φτάνει τις 246.900 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ). 
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6 4Η  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - INDUSTRY 4.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη Ψηφιακών ικανοτήτων και υιοθέτηση προηγμένων 
ψηφιακών συστημάτων. 
 
Αξιολόγηση ψηφιακών ικανοτήτων:  

Σε ποιο βαθμό η επιχείρησή σας έχει αναπτύξει τις ακόλουθες ψηφιακές ικανότητες 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 
 
 
 
 
 
 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 27,1% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς και 

χρήση κατάλληλων λύσεων και αρχιτεκτονικών 

 33,2% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την αποτελεσματική διαχείριση 

κινδύνων ιδιωτικότητας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

 37,2% των βιομηχανικών επιχειρήσεων δηλώνει ότι είναι ενημερωμένο και 

σκοπεύει να συμμετάσχει στην 4η βιομηχανική επανάσταση αλλά δεν έχει 
διαμορφώσει σχέδιο ακόμα 

 42,5% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο την έλλειψη δεξιοτήτων 

ανθρώπινου δυναμικού 

 

1,87

2,01

2,49

2,65

1,74

1,86

2,37

2,7

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ψηφιακά 
περιβάλλοντα, όπως e-commerce, πλατφόρμες 

επιχειρησιακής συνεργασίες (participative platforms) 
κ.λπ. 

Πρόσβαση σε Big Data και χρήση data analytics 

Πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς και χρήση κατάλληλων 
λύσεων και αρχιτεκτονικών (cloud, hardware & software 

as a service) 

Αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ιδιωτικότητας 
και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία Ελλάδα
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Αξιολόγηση χρήσης τεχνολογικών μέσων 
Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα παρακάτω για την επιχείρησή σας: 

 
 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 

 
 
 
 
  

1,36

2,39

2,35

2,66

2,67

1,26

2,16

2,34

2,44

2,48

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Τεχνολογίες τρισδιάστατης (3D) εκτύπωσης για γρήγορη 
δημιουργία πρωτοτύπων, παραγωγή εξαρτημάτων, κλπ. 

Σύγχρονα συστήματα για την επικοινωνία και 
συγχρονισμό με συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες της 

(πχ e-invoicing, digital procurement, blockchain κ.λπ.) 

Προηγμένα συστήματα προγραμματισμού της παραγωγής 
(Product Lifecycle Management, CAD/CAΜ, Material 

Requirement Planning, Advanced Planning and …

Προηγμένες λύσεις (πχ IoT) για τον έλεγχο / 
παρακολούθηση της παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο 

Σύγχρονα συστήματα συστηματικής συντήρησης του 
εξοπλισμού και πρόληψης ατυχημάτων (π.χ. sensors, 
predictive maintenance, συσκευές που μπορούν να …

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία Ελλάδα

 25,7% των επιχειρήσεων κάνουν χρήση σύγχρονων συστημάτων συστηματικής 

συντήρησης εξοπλισμού και πρόληψης ατυχημάτων 

 17,6% των επιχειρήσεων έχει χρησιμοποιεί προηγμένες λύσεις (πχ IoT) για τον 

έλεγχο / παρακολούθηση της παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο 

Έρευνα πεδίου 

27,1% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς και 

χρήση κατάλληλων λύσεων και αρχιτεκτονικών 

33,2% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων 

ιδιωτικότητας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

Έρευνα πεδίου 
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Μικρή συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση 
 
Παρακολούθηση και συμμετοχή στις εξελίξεις της «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης  
 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

37,2%

33,7%

11,7%

6,6%

5,6%
5,1%

Είναι ενημερωμένη - σκοπεύει να συμμετάσχει - δεν έχει διαμορφώσει σχέδιο

Δεν είναι ενημερωμένη

Είναι ενημερωμένη - δεν την ενδιαφέρει / δεν σκοπεύει να συμμετάσχει

Αξιοποιεί ήδη τις τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης με σημαντικό όφελος

Έχει διαμορφώσει σχέδιο - δεν έχει προχωρήσει σε σχετικές επενδύσεις

Έχει προχωρήσει σε επενδύσεις - δεν αξιοποιεί ακόμα παραγωγικά τις σχετικές τεχνολογίες

4η 

Βιομηχανική 

Επανάσταση 

 58,5% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο  την έλλειψη 

χρηματοδότησης  

 42,5% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο την έλλειψη δεξιοτήτων 

ανθρώπινου δυναμικού 

Έρευνα πεδίου 
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7 YΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάγκη για Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό υποδομών και δικτύων για την στήριξη των 
βιομηχανικών επιχειρήσεων. 
 
Αξιολόγηση ποιότητας κόστους 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου ικανοποιητικό και το 5 πολύ 
ικανοποιητικό 

 
 
 
 

 

 

 

 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 48% των επιχειρήσεων δήλωσε υψηλή ποιότητα κόστους στη διασύνδεση 

τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες ή κεντρικό οδικό δίκτυο.  

  45% των επιχειρήσεων δήλωσε υψηλή ποιότητα κόστους στην Ηλεκτρική 

ενέργεια/Φυσικό αέριο. 

 Το ανθρώπινο δυναμικό και η τοπική ζήτηση αποτελούν τους σημαντικότερους 

παράγοντες για την παραμονή των επιχειρήσεων στη χωρική ενότητα  

2,38

2,59

2,70

2,72

2,90

3,16

3,20

3,22

3,43

0 1 2 3 4 5

Διασύνδεση με σιδηροδρομικό δίκτυο/σταθμό 
μεταφόρτωσης

Υπηρεσίες υποστήριξης, χρηματοδότησης, κ.λπ.  

Ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις

Εκπαίδευση/Έρευνα

Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων

Τηλεπικοινωνίες/Ευρυζωνικότητα 

Δίκτυο ύδρευσης / αποχέτευσης / όμβριων υδάτων

Ηλεκτρική ενέργεια / Φυσικό αέριο

Διασύνδεση τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες ή 
κεντρικό οδικό δίκτυο 
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Παράγοντες που ευνοούν την παραμονή στην χωρική ενότητα 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2,26

2,36

2,51

2,54

2,60

2,96

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Επίπεδο φορέων ανάπτυξης

Ειδικά επενδυτικά / αναπτυξιακά κίνητρα για την 
περιοχή

Επιχειρηματικοί φορείς 

Δημόσιοι φορείς και τοπική αυτοδιοίκηση

Ζήτηση από τοπική αγορά

Διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού

 

31,3% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού είναι 

ευνοϊκή για την παραμονή της επιχείρησής σας στην περιοχή. 

Έρευνα πεδίου 

 

 48% των επιχειρήσεων δήλωσε υψηλή ποιότητα κόστους στη διασύνδεση 

τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες ή κεντρικό οδικό δίκτυο.  

 45% των επιχειρήσεων δήλωσε υψηλή ποιότητα κόστους στην Ηλεκτρική 

ενέργεια/Φυσικό αέριο. 

 Από ένα 40% για το δίκτυο ύδρευσης/ αποχέτευσης/ όμβριων υδάτων και τις 

Τηλεπικοινωνίες / Ευρυζωνικότητα 

Έρευνα πεδίου 
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8 TΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

8.1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 

  

Οι επιχειρήσεις της χωρικής ενότητας παρουσιάζουν παρόμοια δυναμική με το σύνολο της 
χώρας. Αναλυτικά:  

 Κίνδυνος οικονομικής στασιμότητας για τις περισσότερες επιχειρήσεις, με το 40% 

περίπου των επιχειρήσεων να ανήκουν σε μη δυναμική κατηγορία (Β2), όσο περίπου 
και στο σύνολο της χώρας  

 Η καλύτερη εξαγωγική επίδοση μεταξύ των χωρικών ενοτήτων, με το 53% των 

επιχειρήσεων να παρουσιάζει εξαιρετικές εξαγωγικές επιδόσεις: επιχειρήσεις που 
καινοτομούν και διαθέτουν αξιόλογο εργατικό δυναμικό  

 Στο τεχνολογικό πεδίο, καταγράφονται επιχειρήσεις δυο ταχυτήτων: οι περισσότερες 

παρουσιάζουν τεχνολογική υστέρηση (35%), όμως ένα 24% παρουσιάζει 

δυναμικότερη τεχνολογική ανάπτυξη 

 Οι μισές επιχειρήσεις της ενότητας παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση στις 
επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις 

 Αδράνεια στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, από το 42,9% των 

επιχειρήσεων   

 Το 42,0% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στις 

Υποδομές 
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Τυπολογίες βιομηχανικών επιχειρήσεων (έρευνα πεδίου) 

 

 Προφίλ 
επιχειρήσεων 

  

Κατηγορία Α 
Δυναμικές  

Κατηγορία Β1  
Προοπτική 
ανάπτυξης 

Κατηγορία 
Β2  

Στασιμότητα 

Κατηγορία Γ 
Επιβράδυνση 
ή απόκλιση 

 

Α. Οικονομικό 
Προφίλ 

Συνολικό 
Δείγμα 

20,0% 30,3% 42,7% 7,0% 

 Κεντρική και 
Δυτική 
Μακεδονία 

26,8% 
(3η) 

26,8% 
(6η)  

39,0% 
(4η) 

7,3% 
(4η) 

 

Β. Εξαγωγικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

42,9% 36,0% 12,0% 9,1% 

 Κεντρική και 
Δυτική 
Μακεδονία 

52,9% 
(1η ) 

39,2% 
(4η) 

2,0% 
(6η) 

5,9% 
(6η) 

 

Γ. Τεχνολογικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

21,1% 20,2% 51,9% 6,8% 

 Κεντρική και 
Δυτική 
Μακεδονία 

23,8% 
(2η) 

33,3% 
(1η) 

34,9% 
(7η) 

7,9% 
(5η) 

 Δ. 
Επιχειρηματικές 
και 
συνεργατικές 
σχέσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

8,8% 11,1% 16,4% 63,7% 

 Κεντρική και 
Δυτική 
Μακεδονία 

4,0% 
(4η) 

28,0% 
(2η) 

20,0% 
(2η) 

48,0% 
(5η) 

 Ε. Επίπεδο 
οργάνωσης και 
πολιτική 
ανθρώπινων 
πόρων 

Συνολικό 
Δείγμα 

25,2% 28,5% 30,1% 16,3% 

 Κεντρική και 
Δυτική 
Μακεδονία 

2,4% 
(4η) 

35,7% 
(4η) 

42,9% 
(2η) 

19,0% 
(5η) 

 
ΣΤ. Υποδομές 
και δομές 
λειτουργίας των 
επιχειρήσεων 

Συνολικό 
Δείγμα 

25,9% 25,3% 19,3% 29,4% 

Κεντρική και 
Δυτική 
Μακεδονία 

10,1% 
(4η) 

29,0% 
(4η) 

18,8% 
(5η) 

42,0% 
(3η) 
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• Κίνδυνος οικονομικής στασιμότητας για τις περισσότερες επιχειρήσεις της χωρικής 

ενότητας, καθώς το 39% των επιχειρήσεων ανήκει στην κατηγορία Β2

• Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής έχουν ταυτόχρονα χαμηλές επιδόσεις σε όρους 
καινοτομίας 

• Από την άλλη πλευρά όμως, μία στις 4 επιχειρήσεις της χωρικής ενότητας (26,8%) 
παρουσιάζει πιο δυναμικά οικονομικά στοιχεία

Οικονομικό προφίλ

• Η χωρική ενότητα διαθέτει την καλύτερη εξαγωγική επίδοση μεταξύ όλων των χωρικών 
ενοτήτων, καθώς οι μισές επιχειρήσεις καταγράφουν εξαιρετικές εξαγωγικές επιδόσεις

•Απο τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, μία στις τρεις, έχει εισαγάγει κάποιου είδους 
καινοτομία, ενώ το 42% δηλώνει ότι διαθέτει εργαζόμενους με δεξιότητες αξιοποίησης 
των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις.

Εξαγωγικές επιδόσεις

•Επιχειρήσεις δύο "τεχνολογικών" ταχυτήτων: μία στις τρεις (34,9%) εμφανίζει 
τεχνολογική επιβράδυνση, με ελλείψεις εργαζομένων με δεξιότητες αξιοποίησης των 
ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις

• Από την άλη πλευρά σχεδόν μία στις τέσσερις κατατάσεται στις τεχνολογικά δυναμικές 
επιχειρήσεις

Τεχνολογικές Επιδόσεις

•Σημαντική υστέρηση στις επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις με φτωχές 
διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές σχέσεις

•Χαμηλες επιδόσεις καινοτομίας και χαμηλής ειδίκευσης προσωπικό

• Ωστόσο, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό επιχειρήσεων (28%) καλλιεργεί συνεργατικές 
σχέσεις και βρίσκεται στη 2η θέση στην κατηγορία Β1

Επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις

•Αδράνεια στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, από το 42,9% των 
επιχειρήσεων, 

•Αρκετά χαμηλές καινοτομικές επιδόσεις αυτών των επιχειρήσεων

Επίπεδο οργάνωσης και πολιτική ανθρώπινων πόρων

•Σημαντική υστέρηση στις υποδομές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, με το 42,0% 
να εκτιμά ότι αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες με τις υφιστάμενες Υποδομές

•Πολύ λίγες απο αυτές τις επιχειρήσεις καινοτομούν

•Ελάχιστες διαθέτουν εξιδικευμένο προσωπικό.

Υποδομές και δομές λειτουργίας των επιχειρήσεων
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8.2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΛΑΔΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών επιδόσεων των βιομηχανικών κλάδων της 
χωρικής ενότητας ως προς τη Γενική Ρευστότητα, τη Μόχλευση και το Περιθώριο 
Καθαρού Κέρδους 

 

 
 
 
 
 

Χημικά -
φαρμακευτικά 

προϊόντα; 5

Λοιποί βιομηχανικοί 
κλάδοι; 4

Πλαστικά προϊόντα ; 5

Ορυχεία - Λατομεία; 3

Τρόφιμα, ποτά και 
προϊόντα καπνού; 3

Μεταλλικά προϊόντα ; 
3

Κλωστοϋφαντουργικέ
ς ύλες και είδη 

ένδυσης; 3

Προϊόντα ξύλου και 
χαρτιού; 2

Μη μεταλλικά ορυκτά; 
3

Βασικά μέταλλα; 1

0
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Γενική Ρευστότητα

Τα Πλαστικά προϊόντα, τα Χημικά –φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και οι Λοιποί 
βιομηχανικοί κλάδοι παρουσιάζουν το υψηλότερο περιθώριο καθαρού κέρδους, με καλές 
επιδόσεις στον δείκτη γενικής ρευστότητας. 

 Τα Πλαστικά προϊόντα, τα Χημικά –φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και οι Λοιποί 
βιομηχανικοί κλάδοι παρουσιάζουν το υψηλότερο περιθώριο καθαρού κέρδους, με 
καλές επιδόσεις στον δείκτη γενικής ρευστότητας.  

 Τα Χημικά –φαρμακευτικά προϊόντα, διακρίνονται για τις υψηλές επιδόσεις τους στον 
δείκτη αποδοτικότητας ίδιων κεφαλαίων (ROE) αλλά και στον δείκτη περιθωρίου 
λειτουργικού κέρδους, με καλές επιδόσεις στον δείκτη άμεσης ρευστότητας. 
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Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών επιδόσεων των βιομηχανικών κλάδων της χωρικής 
ενότητας ως προς την Άμεση Ρευστότητα, το περιθώριο ΚΠΤΦΑ, και την Αποδοτικότητα 
Ίδιων Κεφαλαίων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Χημικά -
φαρμακευτικά 

προϊόντα; 4

Ορυχεία - Λατομεία; 2

Τρόφιμα, ποτά και 
προϊόντα καπνού; 2

Κλωστοϋφαντουργικέ
ς ύλες και είδη 

ένδυσης; 2
Πλαστικά προϊόντα ; 3

Μη μεταλλικά 
ορυκτά; 2

Μεταλλικά προϊόντα ; 
2

Λοιποί βιομηχανικοί 
κλάδοι; 2

Προϊόντα ξύλου και 
χαρτιού; 1

Βασικά μέταλλα; 1
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Άμεση Ρευστότητα

Τα Χημικά –φαρμακευτικά προϊόντα, διακρίνονται για τις υψηλές επιδόσεις τους στον 
δείκτη αποδοτικότητας ίδιων κεφαλαίων (ROE) αλλά και στον δείκτη περιθωρίου 
λειτουργικού κέρδους, με καλές επιδόσεις στον δείκτη άμεσης ρευστότητας.  
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9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής, ΣΕΒ 

Ε. industrial@sev.org.gr  

T. 211 5006 120 

 
 

       

 

  

mailto:industrial@sev.org.gr
https://www.facebook.com/SEVfacts/
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/sev_fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
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Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Ενότητα 5: Το παραγωγικό οικοσύστημα Ηπείρου,  
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 

 

Νοέμβριος 2019 

 



 

 

Ανάδοχος έργου 

 

 

 

 

 

Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών αλλαγών. 

Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων 
πρόγνωσης των αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας. 

 

 

Το παραγωγικό οικοσύστημα 

της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας 
 

 

 

 

 

Νοέμβριος 2019 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ελλάδα μετά από μία παρατεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι. Προσπαθεί να δημιουργήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις, για έναν νέο 
αναπτυξιακό κύκλο με βιώσιμα χαρακτηριστικά, περισσότερες και ποιοτικότερες, καλά 
αμειβόμενες, θέσεις εργασίας.  

Για το ΣΕΒ, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη βιομηχανική 
ανάπτυξη της περιφέρειας. Η βιομηχανία έχει το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 
στην οικονομία και έχει προοπτικές δημιουργίας ισχυρών επιχειρηματικών δικτύων σε τοπικό 
επίπεδο. Για να σχεδιαστούν συνεπώς οι πολιτικές που θα συνεισφέρουν στο νέο αναπτυξιακό 
κύκλο, προκύπτει η ανάγκη να χαρτογραφηθεί σε βάθος ο βιομηχανικός ιστός, ειδικά στην 
περιφέρεια.  

Ο ΣΕΒ ανέθεσε στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και στο 
Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ το έργο με τίτλο 
«Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών 
αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων πρόγνωσης των 
αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας».  

Στόχος του έργου είναι η αποτύπωση του βιομηχανικού οικοσυστήματος, μετά την κρίση. Το 
έργο συνδυάζει πλήθος δευτερογενών δεδομένων, κλαδικές αναλύσεις, ευρεία ποσοτική 
έρευνα πεδίου σε 1.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας και συναντήσεις 
εμπειρογνωμόνων. Στοχεύει να καλύψει ένα διαχρονικό έλλειμα αποτύπωσης της διάρθρωσης 
βιομηχανικών κλάδων (ειδικά στην περιφέρεια) και να δημιουργήσει έναν μηχανισμό 
σχεδιασμού ρεαλιστικής πολιτικής για κρίσιμους βιομηχανικούς κλάδους.  

Το παρόν φυλλάδιο δίνει μια σύνοψη της πρώτης φάσης του έργου με τη χαρτογράφηση επτά 
(7) κλαδικών / περιφερειακών οικοσυστημάτων. Η δεύτερη φάση του έργου θα εστιάσει σε 
εκθέσεις πολιτικής και πρόγνωσης των αλλαγών σε αυτά τα οικοσυστήματα.   
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2 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

2.1 Οικονομική Ταυτότητα Χωρικής Ενότητας 

Πρόκληση 1: Ενδυνάμωση της βιομηχανικής ανάκαμψης παρά τις σημαντικές 
απώλειες από την κρίση. Η βιομηχανία της χωρικής ενότητας απώλεσε περίπου €1 δισεκ. 
σε όρους προστιθέμενης αξίας σε λιγότερο από μια δεκαετία. Το πραγματικό ΑΕΠ στην χωρική 

ενότητα διαμορφώθηκε στα περίπου €21,9 δισεκ. (ή 12% του συνόλου της χώρας). Από το 

2008 μέχρι το 2013, η οικονομία της ενότητας συρρικνώθηκε κατά πάνω από €6 δισεκ. 
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2013, φαίνεται να υπάρχει μια σταθεροποίηση στην 
περιοχή των €22 δισεκ., ένδειξη που υποδηλώνει πιθανή ταχεία ανάκαμψη προσεχώς.  

Πρόκληση 2: Επενδυτική κινητοποίηση με μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία: 
Σημαντική μείωση σημειώθηκε και στις επενδύσεις της μεταποίησης (περίπου €220 εκ.). Οι 
επενδύσεις στην χωρική ενότητα συνεχίζουν να υπερτερούν (κατά μ.ό.) από τις αντίστοιχες 
στο σύνολο της οικονομίας. Επιπλέον, μέσα στην κρίση διατίθενται κυρίως σε πάγια και 
δραστηριότητες χαμηλής καινοτομίας. Η κρίση δημιουργεί τοπικές επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά 
παραμένει πρόκληση η παραγωγική μεγέθυνση με αιχμή την καινοτομία. 

 1,28€ εκατ. το μέσο ποσό επένδυσης στη χωρική ενότητα την τριετία 2017-2019 όταν το 
αντίστοιχο ποσό στο σύνολο της χώρας διαμορφώνεται στα €952 χιλ.  

 34,5% των δαπανών προορίζεται για την αντικατάσταση του υφιστάμενου 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού  

 27,6% των δαπανών προορίζεται για τη βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας για 

τα ήδη παραγόμενα προϊόντα  

 20,1% των δαπανών προορίζεται για τη διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για 

την παραγωγή νέων προϊόντων 

Πρόκληση 3: Ανάκαμψη και εξορθολογισμός των βιομηχανικών κλάδων μετά την 
κρίση, αλλά με γνώμονα την περαιτέρω μεγέθυνση της παραγωγής. Παρά τη μείωση 
στον αριθμό των βιομηχανικών επιχειρήσεων και στην απασχόλησή, οι πωλήσεις ανέκαμψαν 
το 2016 για πρώτη φορά σε επίπεδα οριακά μεγαλύτερα από την αρχή της κρίσης. Ειδικότερα: 

 Το 2016 οι επιχειρήσεις στην ενότητα απαριθμούσαν περίπου στις 10,3 χιλιάδες, 

καταγράφοντας μείωση της τάξης του 28% σε σύγκριση με το 2011. Αντίστοιχα, ο κύκλος 

εργασιών ξεπέρασε οριακά τα €5 δισεκ., παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητος από τα €5,4 
δισεκ. του 2011. 

 Το υψηλότερο μερίδιο αναφορικά με τον κύκλο εργασιών το 2016 κατέγραψαν οι 

επιχειρήσεις στον κλάδο Τροφίμων (46,4% ή €2,36 δισεκ.), ενώ ακολουθούν η ποτοποιία 

με 7,3% ή €372 εκατ. και τα Μεταλλικά προϊόντα με 7,0%, ή €358 εκατ. Σε χαμηλότερα 

επίπεδα εντοπίζονται τα Πλαστικά με 6,7%. 

 Σε κλαδικό επίπεδο, τα πλαστικά προϊόντα ξεχωρίζουν ως προς το ποσοστό των 

κερδοφόρων επιχειρήσεων, με το σχετικό δείκτη το 2017 να ανέρχεται στο 87%, 

σημειώνοντας σημαντική ενίσχυση σε σύγκριση με τα έτη 2015 και 2012. Η ίδια τάση 
εντοπίζεται και στους υπόλοιπους βιομηχανικούς κλάδους με εξαίρεση τα μη μεταλλικά 
ορυκτά και την κλωστοϋφαντουργία που σημειώνουν μείωση του ποσοστού κερδοφόρων 
επιχειρήσεων, ενώ σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα καταγράφεται ο αντίστοιχος δείκτης 
στα τρόφιμα και στους λοιπούς κλάδους. 

Πρόκληση 4: Η ανάπτυξη βιομηχανικών επιχειρήσεων να συνοδευτεί με δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. Εκτός από την εξασθένιση του αριθμού επιχειρήσεων και του κύκλου 
εργασιών, ο αριθμός των απασχολούμενων εμφανίζεται επίσης μειωμένος από 53 χιλ. το 2011 
στις 43 χιλ. το 2016. Δηλαδή, σχεδόν 10.000 θέσεις εργασίας στη βιομηχανία χάθηκαν. 
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2.2 Ταυτότητα Βιομηχανικών Οικοσυστημάτων της Χωρικής Ενότητας 

Πρόκληση 5: Ανάγκη για ταχύτερη επέκταση των συνεργασιών ειδικά στις διαδικασίες 
παραγωγής και αξιοποίηση των συνεργασιών για πρόσβαση σε εξιδεικευμένο 
προσωπικό.   

Συνεργασίες σε παραγωγικές δραστηριότητες. Εξαιρετικά περιορισμένες οι τοπικές 
βιομηχανικές συνεργασίες στην παραγωγή (τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της) και ασθενείς 
τοπικές συμπράξεις. Οι επιχειρήσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό απλά παραδίδουν προϊόντα στον 
επόμενο κρίκο της εμπορικής αλυσίδας. Οι επιχειρήσεις αξιολογούν σε χαμηλά επίπεδα μια 
πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων. Ειδικότερα: 

 4,5% outsourcing στην παραγωγής/συναρμολόγησης τελικών προϊόντων 

 8,5% outsourcing στην παραγωγής/συναρμολόγησης ενδιάμεσων προϊόντων 

 6,7% outsourcing στη συσκευασίας προϊόντος 

 26,6% outsourcing στην εφοδιαστική αλυσίδα 

 Μόλις το 41,0% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη 

μεταξύ επιχειρήσεων βελτιώνει κυρίως την ποιότητα των προϊόντων  

 Μόλις το 30,4% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη 

μεταξύ επιχειρήσεων βελτιώνει την προώθηση των προϊόντων στην αγορά  

 Ένα 14,5% των επιχειρήσεων της ενότητας συμμετέχει σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

Συνεργασίες και κυκλική οικονομία: Σε εξέλιξη η ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών και 
οικονομιών κλίμακας. Ειδικότερα: 

 47,8% outsourcing στη διαχείριση αποβλήτων/υπολειμμάτων 

 44,1% outsourcing διαχείρισης τέλους κύκλου ζωής προϊόντων 

Πρόκληση 6: Περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών της χωρικής ενότητας, αλλά και 
ενίσχυση των διασυνδέσεων με άλλες υπερ-τοπικές αγορές. Ενδεικτικά 

Εξωστρέφεια. Το 20% των εξαγωγών της χώρας προέχεται από τη χωρική ενότητα 

Σύνοψη εκροών / εισροών βιομηχανίας χωρικής ενότητας 

 Προς / από διεθνή αγορά 19,5% των πωλήσεων (19,3% το 2017) – 28,8% των αγορών 

(28,4% το 2017) 

 Προς / από ίδια χωρική ενότητα: 35,7% των πωλήσεων κατευθύνεται στην ίδια χωρική 

ενότητα (34,9% το 2017) – 27,5% των αγορών (28,3% το 2017) 

 Προς / από άλλη χωρική ενότητα: 44,9% των πωλήσεων κατευθύνεται σε άλλη χωρική 

ενότητα (45,8% το 2017) – 43,7% των αγορών (43,4% το 2017) 

 Θετικές προβλέψεις, για την εξέλιξη των πωλήσεων την επόμενη διετία (το 67,5% 

αναμένει αύξηση) 

Τοπικές και υπερτοπικές επιδράσεις βιομηχανίας (ευρύτερα επιχειρηματικά 
οικοσυστήματα): Η βιομηχανική δραστηριότητα στην χωρική ενότητα είναι εξαιρετικά 
σημαντική, τόσο ως μέρος της τοπικής οικονομίας, όσο και ως τμήμα της εθνικής βιομηχανίας. 
Παρά ταύτα, το τοπικό οικονομικό οικοσύστημα γύρω από την βιομηχανία είναι λιγότερο 
ανεπτυγμένο σε σύγκριση με τα αντίστοιχα οικοσυστήματα άλλων περιοχών. 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας δημιουργούν 
συνολικά €49 προστιθέμενης αξίας (ΑΕΠ) στην περιοχή. 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας δημιουργούν €44 
προστιθέμενης αξίας στην ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα 
εφοδιασμού της. 
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 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στο ΑΕΠ της 
χώρας συνολικά φτάνει τα €12,2 δισεκ. 

 Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της τοπικής βιομηχανίας προσθέτει συνολικά 11 θέσεις 
εργασίας στην περιοχή. 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στην 
απασχόληση στην χώρα συνολικά φτάνει τις 278.000 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ). 

Πρόκληση 7: Μέτριες καινοτομικές επιδόσεις. Η περιορισμένη συνεργασία με 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα επιδρά αρνητικά στο τεχνολογικό καινοτομίας 
των επενδύσεων: Η τοπική βιομηχανία έχει σε χαμηλή προτεραιότητα τις καινοτομίες 
προϊόντων και παραγωγής, ενώ η συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 
παραμένει μικρής σημαντικότητας.  

 46,2% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε προϊόντα/υπηρεσίες  

 31% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην παραγωγή,  

 22% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην οργάνωση,  

 38,9% των επιχειρήσεων δεν συνεργάστηκαν με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 

 49,2%των επιχειρήσεων χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο παράγοντα για την ενίσχυση 

των καινοτομικών δραστηριοτήτων τα ερευνητικά κέντρα 

Πρόκληση 8: Σημαντική ανάγκη η διαμόρφωση μηχανισμών διαχείρισης και 
επιβράβευσης της απόδοσης και των δεξιοτήτων, ειδικά σε τεχνολογικά και ψηφιακά 
θέματα. Παρότι η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού με νέες δεξιότητες παραμένει σημαντική, 

το 41,9% των επιχειρήσεων δεν διαθέτει πρόγραμμα επιβράβευσης της καινοτομίας και το 

49,6% δεν διαθέτει προγράμματα επιβράβευσης της απόδοσης. Ειδικότερα: 

Αλλά η εύρεση εργαζομένων με κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες παραμένει δυσχερής.  

 59,2% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί προγράμματα επανεκπαίδευσης ή/και ενίσχυση 

δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

 58,1% των επιχειρήσεων επιβραβεύει τη διατύπωση προτάσεων ή και ανάπτυξης 

καινοτομικών λύσεων από εργαζόμενους μέσω κινήτρων. 

 37,5% των επιχειρήσεων επενδύει σε ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις σχετικές με ανάπτυξη 

ανθρώπινου δυναμικού και μάθηση. 

 25,4% των επιχειρήσεων διαθέτει εργαζομένους με δεξιότητες που απαιτούνται για την 

αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις. 

 Το 41,9% των επιχειρήσεων δεν διαθέτει πρόγραμμα επιβράβευσης της καινοτομίας και 

το 49,6% δεν διαθέτει προγράμματα επιβράβευσης της απόδοσης. 

 50,4% των επιχειρήσεων έχει θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης, ανάπτυξης, 

ανέλιξης, επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Πρόκληση 9: Ανάγκη για αναβάθμιση δεξιοτήτων και ψηφιακών ικανοτήτων. Χαμηλή 
ενημέρωση και ακόμα χαμηλότερη συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση: 
Περιορισμένο ενδιαφέρον και περιορισμένη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Πολύ μικρός 
αριθμός επιχειρήσεων έχει ξεκινήσει τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό. Οι 
δεξιότητες και η χρηματοδότηση βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες 

 22,7% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς και χρήση 

κατάλληλων λύσεων και αρχιτεκτονικών 

 26,2% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων 

ιδιωτικότητας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
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 33,1% των επιχειρήσεων κάνουν χρήση σύγχρονων συστημάτων συστηματικής 

συντήρησης εξοπλισμού και πρόληψης ατυχημάτων 

 37,1% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί προηγμένες λύσεις (πχ IoT) για τον έλεγχο / 

παρακολούθηση της παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο 

 40,5% των βιομηχανικών επιχειρήσεων δηλώνει ότι είναι ενημερωμένο και σκοπεύει να 

συμμετάσχει στην 4η βιομηχανική επανάσταση αλλά δεν έχει διαμορφώσει σχέδιο ακόμα 

 56,6% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο την έλλειψη χρηματοδότησης  

 38,2% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο την έλλειψη δεξιοτήτων ανθρώπινου 

δυναμικού 

Πρόκληση 10: Παραμένει η ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών μεταφορών και 
ενέργειας: Οι τοπικές βιομηχανίες δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένες με το οδικό δίκτυο 

(75%) καθώς ούτε με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (80%).  

 26,4% των επιχειρήσεων της ενότητας δήλωσε πολύ ικανοποιημένο από την ποιότητα 

στη διασύνδεση τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες ή κεντρικό οδικό δίκτυο.  

 19,2% των επιχειρήσεων της ενότητας δήλωσε πολύ ικανοποιημένο από την ποιότητα 

στην Ηλεκτρική ενέργεια/Φυσικό αέριο. 

 Ένα 17,5% για το δίκτυο ύδρευσης/ αποχέτευσης/ όμβριων υδάτων και 8,3% για τις 

Τηλεπικοινωνίες/Ευρυζωνικότητα 

 Το ανθρώπινο δυναμικό (37,3%) και οι υπηρεσίες από το δημόσιο (29,1%) τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα για την παραμονή των επιχειρήσεων στην ενότητα 

 

2.3 Τυπολογίες 

Πρόκληση 11: Αύξηση της δυναμικής των επιχειρήσεων, βασιζόμενη στο εξαγωγικό 
προφίλ και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Παρότι η χωρική ενότητα 
εμφανίζει υψηλά ποσοστά επιχειρήσεων στις υποσχόμενες κατηγορίες εξωστρέφειας και 
ανθρώπινων πόρων, είναι εμφανής η υστέρηση σε θέματα συνεργατικών σχέσεων, υποδομών 
λειτουργίας αλλά και τεχνολογικών επιδόσεων. Η τριπλή αυτή υστέρηση δημιουργεί κινδύνους 
στασιμότητας γιατί ούτε τις οικονομίες κλίμακας ούτε την καθετοποιημένη ανάπτυξη ευνοεί.  
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Τυπολογίες βιομηχανικών επιχειρήσεων (έρευνα πεδίου) 

 
Προφίλ 

επιχειρήσεων 
  

Κατηγορία Α 
Δυναμικές  

Κατηγορία Β1  
Προοπτική 
ανάπτυξης 

Κατηγορία Β2  
Στασιμότητα 

Κατηγορία Γ 
Επιβράδυνση ή 

απόκλιση 

 

Α. Οικονομικό 
Προφίλ 

Συνολικό Δείγμα 
20,0% 

30,3% 42,7% 7,0% 

 Στερεά Ελλάδα, 
Θεσσαλία, 
Ήπειρος 

18,2% 

(4η) 

40,9% 

(3η) 

40,9% 

(2η) 

0,0% 

(6η) 

 

Β. Εξαγωγικές 
επιδόσεις 

Συνολικό Δείγμα 42,9% 36,0% 12,0% 9,1% 

 Στερεά Ελλάδα, 
Θεσσαλία, 
Ήπειρος 

47,1% 

(2η) 

47,1% 

(2η) 

5,9% 

(5η) 

0,0% 

(7η) 

 

Γ. Τεχνολογικές 
επιδόσεις 

Συνολικό Δείγμα 21,1% 20,2% 51,9% 6,8% 

 Στερεά Ελλάδα, 
Θεσσαλία, 
Ήπειρος 

11,1% 

(3η) 

8,3% 

(2η) 

66,7% 

(5η) 

13,9% 

(6η) 

 Δ. 
Επιχειρηματικές 
και 
συνεργατικές 
σχέσεις 

Συνολικό Δείγμα 8,8% 11,1% 16,4% 63,7% 

 Στερεά Ελλάδα, 
Θεσσαλία, 
Ήπειρος 

0,0% 

(5η) 

40,0% 

(1η) 

13,3% 

(4η) 

46,7% 

(6η) 

 Ε. Επίπεδο 
οργάνωσης και 
πολιτική 
ανθρώπινων 
πόρων 

Συνολικό Δείγμα 25,2% 28,5% 30,1% 16,3% 

 Στερεά Ελλάδα, 
Θεσσαλία, 
Ήπειρος 

6,3% 

(3η) 

50,0% 

(1η) 

28,1% 

(5η) 

15,6% 

(6η) 

 
ΣΤ. Υποδομές 
και δομές 
λειτουργίας των 
επιχειρήσεων 

Συνολικό Δείγμα 25,9% 25,3% 19,3% 29,4% 

Στερεά Ελλάδα, 
Θεσσαλία, 
Ήπειρος 

12,8% 

(3η) 

30,8% 

(3η) 

20,5% 

(4η) 

35,9% 

(5η) 

 

Ειδικότερα:  

 Κίνδυνος οικονομικής στασιμότητας για τις μισές σχεδόν (40,7%) επιχειρήσεις της 

χωρικής ενότητας, ενώ αντίστοιχο ποσοστό παρουσιάζει προοπτικές δυναμισμού 

 Τη δεύτερη καλύτερη εξαγωγική επίδοση μεταξύ των χωρικών ενοτήτων, με το 47,1% 

των επιχειρήσεων να παρουσιάζει εξαιρετικές εξαγωγικές επιδόσεις: επιχειρήσεις που 
καινοτομούν και διαθέτουν αξιόλογο εργατικό δυναμικό  

 Στο τεχνολογικό πεδίο, οι περισσότερες παρουσιάζουν τεχνολογική υστέρηση (66,7%) 

 Σημαντική αδυναμία στις επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις για το 46,7%, 

ωστόσο, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό επιχειρήσεων (40%) καλλιεργεί συνεργατικές 

σχέσεις  

 Σε καλύτερη θέση έναντι του συνολικού δείγματος η χωρική στην αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού, με το 50% να ανήκει σε δυναμική κατηγορία  

 Σημαντική υστέρηση στις υποδομές, με το 35,9% να εκτιμά ότι αντιμετωπίζει σημαντικές 

δυσκολίες με τις υφιστάμενες Υποδομές  
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3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

3.1 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 1: Ενδυνάμωση της βιομηχανικής ανάκαμψης παρά τις σημαντικές 
απώλειες από την κρίση. Η βιομηχανία της χωρικής ενότητας απώλεσε περίπου €1 
δισεκ. σε όρους προστιθέμενης αξίας σε λιγότερο από μια δεκαετία. 

 Η τοπική βιομηχανία αποτελεί το 18,4% (ή €3,43 δισεκ.) της συνολικής ΑΠΑ της χωρικής 

ενότητας το 2016 (μ.ό. 2008-2016: 17%). 

 Η ΑΠΑ των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας ανέρχεται στο 21,1% στο 

σύνολο των μεταποιητικών δραστηριοτήτων της χώρας το 2016 (μ.ό. 2008-2016: 

21,3%).  

 Το πραγματικό ΑΕΠ στην χωρική ενότητα διαμορφώθηκε στα περίπου €21,9 δισεκ. (ή 

12% του συνόλου της χώρας). Από το 2008 μέχρι το 2013, η οικονομία της ενότητας 

συρρικνώθηκε κατά πάνω από €6 δισεκ. Από το 2013, φαίνεται να υπάρχει μια 
σταθεροποίηση του. στην περιοχή των €22 δισεκ., 

 

Πρόκληση 2: Επενδυτική κινητοποίηση με μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία 

 Οι επενδύσεις της τοπικής βιομηχανίας αποτελούν το 14,4% (ή €486 δισεκ.) των 

επενδύσεων της χωρικής ενότητας (μ.ό. 2008-2016: 10,8%) 

 Οι επενδύσεις της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας ανέρχονται στο 15,8% των 

συνολικών επενδύσεων της βιομηχανίας το 2016 (μ.ό. 2008-2016: 17,7%). 

 Οι επενδύσεις στο σύνολο της οικονομίας της χωρικής ενότητας υποχώρησαν κατά 59% 

από το 2008 έως το 2016. 

Πηγή: Eurostat, GVA/GFCC Accounts 

 

3.2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

 

 

 

 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 18,4% η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της βιομηχανίας το 2016 στην 

ενότητα, από 17,8% το 2008. Η κρίση έχει επιφέρει απώλειες περίπου 1 δισεκ. € 

(2008-2016).  

 21,1% η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) των τοπικών μεταποιητικών 

επιχειρήσεων στο σύνολο της μεταποίησης της χώρας. 

 14,4% οι επενδύσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων στις συνολικές 

επενδύσεις της χωρικής ενότητας (στα €486 εκατ.) το 2016, όταν το 2008 

ανέρχονταν στο 8,6% (στα 707 εκατ.).  

 15,8%  οι επενδύσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων της ενότητας το 2016 στο 

σύνολο επενδύσεων της μεταποίησης της χώρας, από 23,1% το 2008. 

 27,5 χιλ. θέσεις απασχόλησης χάθηκαν στη βιομηχανία κατά τη χρονική 

περίοδο 2008-2018. 

 12,6% το μερίδιο απασχολούμενων της βιομηχανίας στην ενότητα το 2018. 
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Πρόκληση 3: Ανάκαμψη και εξορθολογισμός των βιομηχανικών κλάδων μετά την 
κρίση, αλλά με γνώμονα την περαιτέρω μεγέθυνση της παραγωγής. 

 Οι απασχολούμενοι στη βιομηχανία της χωρικής ενότητας είναι περίπου 48 χιλ.  

 Οι απασχολούμενοι στην τοπική βιομηχανία αποτελούν το 15,8% της συνολικής 

απασχόλησης της εγχώριας βιομηχανίας το 2018 (μ.ό. 2008-2018: 14,1%). 

Πηγή: Eurostat, Employment/NUTS2 Sector 

 

3.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 Στην χωρική ενότητα εδρεύουν 10,3 χιλ. βιομηχανικές επιχειρήσεις το 2016 από 13,8 χιλ. 
το 2011. Η υποχώρηση του αριθμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων διαμορφώνεται στο 

22% από το 2011 (από 11,2 χιλ. το 2011 στις 8,6 χιλ. το 2016). 

 Περίπου το 15% των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας εδρεύει στην ενότητα. 

 Ο κύκλος εργασιών των βιομηχανικών επιχειρήσεων ανέρχεται στα €5,58 δισεκ. το 2016 
από €5,57 δισεκ. το 2011. Η εξασθένιση του κύκλου εργασιών των βιομηχανικών 

επιχειρήσεων σημειώθηκε έως και -5,7% το διάστημα 2011-2016 αλλά επανήλθε τον 

τελευταίο χρόνο. 

Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 

Επίσης σημαντικό είναι πως ενισχύθηκε το ποσοστό των κερδοφόρων βιομηχανικών 

επιχειρήσεων και από 45% το 2012 διαμορφώθηκε στο 62% το 2017. 

Πηγή: Hellastat/ICAP, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 23% η υποχώρηση του αριθμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων στην χωρική 

ενότητα από το 2011 (από 11,2 χιλ. το 2011 στις 8,6 χιλ. το 2016). 

 2,8% ενίσχυση του κύκλου εργασιών στην χωρική ενότητα από το 2011 (από 

€5,07 δισεκ. το 2011 στα €5,21 δισεκ. το 2016). 
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3.4 ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 

 

 

 

 

  

Βιομηχανικές επιχειρήσεις  

 Σχεδόν οι μισές βιομηχανικές επιχειρήσεις ανήκουν στα τρόφιμα και τα Μεταλλικά 

προϊόντα. Η ποτοποιία αντιστοιχεί στο 2,1% των βιομηχανικών επιχειρήσεων της 

χωρικής ενότητας.  

 Ασθενέστερη η επίδραση της κρίσης στην ποτοποιία, σε όρους επιχειρήσεων, σε 

σύγκριση με τους άλλους κλάδους, καθώς σημειώθηκε μικρή αύξηση 3,3% στον 

αριθμό τους. 

 

Πωλήσεις βιομηχανίας 

 Σχεδόν οι μισές βιομηχανικές πωλήσεις ανήκουν στον Κλάδο των Τροφίμων. Οι 
επόμενοι δύο κλάδοι σε πωλήσεις (Ποτοποιία, Μεταλλικά Προϊόντα) αποτελούν ένα 7% 
ο καθένας. 

 Ισχυρότερη η επίδραση της κρίσης στα μεταλλικά προϊόντα, σε όρους πωλήσεων, 
σε σύγκριση με τους άλλους κλάδους, με κατά μ.ό. υποχώρηση του κύκλου εργασιών 

τους κατά 18%.  

 Σημαντική αύξηση των πωλήσεων της ποτοποιίας 43% μετά την κρίση  

 

Απασχολούμενοι στη βιομηχανία 

 1 στους 3 απασχολούμενους εντοπίζεται στα Τρόφιμα, και λιγότεροι από 1 στους 7 

στα Μεταλλικά προϊόντα. Η ποτοποιία αντιστοιχεί στο 3,9% της απασχόλησης, 

σημειώνοντας μικρή αύξηση από το 2011 (+2%). 

 Σημαντικές μειώσεις λόγω της κρίσης υπέστη ο κλάδος των Μεταλλικών Προϊόντων 

με -27% 

 

Στη χωρική ενότητα το 2016, φαίνεται να πρωτοπορεί με διαφορά ο κλάδος των Τροφίμων, 
ως προς τις επιχειρήσεις, τον κύκλο εργασιών και τους απασχολούμενους, ενώ ακολουθούν 
τα Μεταλλικά προϊόντα και η Ποτοποιία, με σημαντική παρουσία εύρημα το οποίο 
εντοπίζεται και το 2011. 

 

Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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 28,7% των απασχολούμενων στην παραγωγή κρέατος, και 24% στα 

Γαλακτοκομικά προϊόντα. 

 23,9% των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ζωικών και 

φυτικών ελαίων, ενώ ένα 19% στα Γαλακτοκομικά προϊόντα. 

 32,2% του κύκλου εργασιών προέρχεται από την παραγωγή κρέατος, και το 

30,4% από τα Γαλακτοκομικά προϊόντα. 

Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

 77% των απασχολούμενων στα άλλα μεταλλικά προϊόντα, και το 15 σε επικαλύψεις 

και μεταλλοτεχνία 

 Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις βρίσκονται  στα άλλα μεταλλικά προϊόντα, ενώ άλλο 

ένα 41% σε επικαλύψεις και μεταλλοτεχνία 

 54% του κύκλου εργασιών στα άλλα μεταλλικά προϊόντα, και το 36% σε 

επικαλύψεις και μεταλλοτεχνία 

Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Μεταλλικών προϊόντων 

Αναφορικά με τον τρίτο  κυρίαρχο κλάδο (ποτοποιία), στα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
κωδικοποιείται μόνο ως ένας κωδικός-υποκλάδος (ν.132), οπότε δεν είναι δυνατή η 
περεταίρω ανάλυση της κατανομής των επιχειρήσεων και του κύκλου εργασιών 
τους. Από τα δεδομένα του πλαισίου με τις πέντε μεγαλύτερες ωστόσο, φαίνεται πως 
ασχολούνται κυρίως με την εμφιάλωση και εμπορία νερού και αναψυκτικών. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Ποτοποιίας 

Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Τροφίμων 
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4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

4.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 4: Η ανάπτυξη βιομηχανικών επιχειρήσεων να συνοδευτεί με δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων: 

Σε ποιο βαθμό η συνεργασία της επιχείρησής σας με άλλες επιχειρήσεις και φορείς… 

 

Σύνοψη ευρημάτων χωρικής ενότητας  

 Φτωχές συνεργασίες εντός περιφερειών στα αρχικά στάδια παραγωγής, αλλά 
αρκετά σημαντικές αργότερα  

 41% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει κυρίως την ποιότητα των προϊόντων αυτής  

 37,9% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει την πρόσβαση σε κατάλληλους 
προμηθευτές  

 4,5% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση τελικών προϊόντων 

 8,5% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση ενδιάμεσων προϊόντων 

 6,7% outsourcing στη συσκευασία προϊόντος 

 26,6% outsourcing στην εφοδιαστική αλυσίδα 

 47,8% outsourcing στη διαχείριση αποβλήτων/υπολειμμάτων 

 44,1% outsourcing στη διαχείριση τέλους κύκλου ζωής προϊόντων 

 41% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει κυρίως την ποιότητα των προϊόντων αυτής  

 37,9% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει την πρόσβαση σε κατάλληλους προμηθευτές  

Έρευνα πεδίου 

Έρευνα πεδίου 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου φαίνεται ότι δεν εντοπίζονται συνεργατικές 
σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά ούτε και συμπράξεις με πανεπιστήμια και ερευνητικά 
ιδρύματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου έδειξαν πως η συνεργασία των επιχειρήσεων 
με άλλες επιχειρήσεις εστιάζεται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας των 
προϊόντων τους και δευτερευόντως της προώθησης των προϊόντων τους στην αγορά. 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ.: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 

 

4.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνοψη ευρημάτων χωρικής ενότητας  

 46,2% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε 

προϊόντα/υπηρεσίες  

 31% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην παραγωγή,  

 76% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην οργάνωση 

εργασίας και λήψη αποφάσεων,  

  

2,55
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2,94
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2,33

2,56

2,62

2,80

2,85

2,85

3,05
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…διευκολύνει την πρόσβασή της σε ανθρώπινο 
δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης (Ν=931)

…βελτιώνει την πρόσβασή της σε διεθνείς αγορές 
(Ν=910)

…μειώνει το κόστος των προϊόντων της (Ν=932)

…βελτιώνει την ικανότητα προώθησης των 
προϊόντων της στην αγορά (Ν=926)

…διευκολύνει την πρόσβασή της σε συγκεκριμένη 
τεχνογνωσία (know-how) (Ν=937)

…διευκολύνει την πρόσβασή της σε κατάλληλους 
προμηθευτές (Ν=925)

…βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων της 
(Ν=934)

Ενότητα Σύνολο χώρας
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Πρόκληση 5: Ανάγκη για ταχύτερη επέκταση των συνεργασιών ειδικά στις διαδικασίες 
παραγωγής και αξιοποίηση των συνεργασιών για πρόσβαση σε εξιδεικευμένο 
προσωπικό  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ  

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 6: Περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών της χωρικής ενότητας, αλλά και 
ενίσχυση των διασυνδέσεων με άλλες υπερ-τοπικές αγορές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σύνοψη ευρημάτων χωρικής ενότητας  

 Διαχρονικά, το 18% των εξαγωγών της χώρας προέρχεται από την ενότητα 

 Σημαντική και υπαρκτή η διείσδυση σε άλλες αγορές εκτός χωρικής ενότητας, 
αλλά χαμηλή σε αγορές του εξωτερικού 

 

Έντονη εξωστρέφεια  

 Διαχρονικά, περίπου το 1/5 των εξαγωγών αγαθών της χώρας προέρχεται από την 
ενότητα. 

 Το 2017 η αξία εξαγωγών ήταν στα €2,72 δισεκ., ενώ οι εισαγωγές ανέρχονταν στα 
€2,55 δισεκ. Τοπ εμπορικό πλεόνασμα άγγιζε τα €166 εκατ.  

 Μεγάλες αυξομειώσεις στις εξαγωγές από έτος σε έτος. Από το 2014 στο 2015 

αυξήθηκαν κατά 22,4%, και το επόμενο έτος έπεσαν κατά σχεδόν 5%. Οι εισαγωγές 

αυξάνονται με αυξανόμενο ρυθμό, από +3,5% κατά το 2013-2014 μέχρι και +22% το 

2016-2017.  

 Σημαντική εξωστρέφεια με τις εξαγωγές διαχρονικά στο 120% των εισαγωγών. 

 Εμφανίζονται σημαντικές διαφορές στην εξωστρέφεια των επι μέρους περιφερειών της 
ενότητας, καθώς η Θεσσαλία είναι με διαφορά πιο εξαγωγική από την ήπειρο, η οποία 
έχει εμπορικό έλλειμα τα έτη 2013 και 2017.  

 

Πηγή: ΙΕΕΣ, ΣΕΒΕ, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 

 46,2% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε 

προϊόντα/υπηρεσίες  

 31% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην παραγωγή,  

 76% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην οργάνωση 

εργασίας και λήψη αποφάσεων,  

 38,9% δεν συνεργάστηκαν με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 

 42,9% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο παράγοντα για την 

ενίσχυση των καινοτομικών δραστηριοτήτων τους προμηθευτές εξοπλισμού και 
πρώτων υλών. 

Έρευνα πεδίου 
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Θετικές προβλέψεις, για την εξέλιξη των πωλήσεων την επόμενη διετία (2020-2021), 

με το 67,5% αυτών να αναμένει ενίσχυση, και ένα 27% να δηλώνει ότι θα 

παραμείνουν σταθερές 

Χαρτογράφηση εισροών - εκροών βιομηχανίας χωρικής ενότητας 

 στη διεθνή αγορά  

o 19,5% των πωλήσεων (19,3% το 2017) 

o 28,8% των αγορών (28,4% το 2017) 

 στην ίδια χωρική ενότητα  

o 35,7% των πωλήσεων (34,9% το 2017) 

o 27,5% των αγορών (28,3% το 2017) 

 σε άλλη χωρική ενότητα 

o 44,9% των πωλήσεων (45,8% το 2017) 

o 43,7% των αγορών (43,4% το 2017) 

Αν η χωρική ενότητα ήταν μια «ανεξάρτητη» αγορά, (εισροές-εκροές μόνο από τη 
χωρική ενότητα) το «εμπορικό» της ισοζύγιο, δηλαδή ο λόγος των αγορών από την 
ίδια χωρική ενότητα προς τις πωλήσεις στην ίδια χωρική ενότητα, θα ήταν 0,77. Αυτό 
σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, μια βιομηχανική επιχείρηση για την πώληση ενός 
προϊόντος στη χωρική ενότητα έχει αγοράσει 0,77 προϊόντα από την ίδια χωρική 

ενότητα. 

Έρευνα πεδίου 

Έρευνα πεδίου 
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Προορισμοί πωλήσεων βιομηχανίας χωρικής ενότητας ανά μέγεθος επιχείρησης 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

 

 

 

 

 

  

Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας: Το 14,5% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε 

ότι συμμετέχει σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

18,6

32,5

48,2

68

53

50,1

3,7

4,7

0

9,7

9,7

1,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% Στην ίδια χωρική ενότητα

% Σε  άλλη χωρική ενότητα

% Στη διεθνή αγορά 

Ποσοστό πωλήσεων στην Ελλάδα στην ίδια περιφέρεια το 2019

Ποσοστό πωλήσεων στην Ελλάδα σε άλλη περιφέρεια το 2019

Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό το 2019

Σε τελικούς καταναλωτές

Έρευνα πεδίου 
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Αξιολόγηση συμμετοχής σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας: 

Η συμμετοχή της επιχείρησής σας σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλει σε… 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ.: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 

4.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 €1,28 εκατ. το μέσο ποσό επένδυσης στην χωρική ενότητα την τριετία 2017-2019 

όταν το αντίστοιχο ποσό στο σύνολο της χώρας να διαμορφώνεται στα €952 χιλ.  

 34,5% των δαπανών προορίζεται για την αντικατάσταση του υφιστάμενου 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού,  

 27,6% των δαπανών προορίζεται για τη βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας 

για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα.  

 20,1% των δαπανών προορίζεται για τη διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας 

για την παραγωγή νέων προϊόντων. 

2,68

3,26

3,24

3,17
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3,46
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4,14

3

3,5

3,56

3,72

3,89

3,94

4,28

4,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Χαμηλό κόστος εργασίας 

Ευκολία στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης μετά 
την πώληση (after-sales support services) 

Πρόσβαση στην τοπική αγορά 

Δίκτυο διανομής 

Ικανότητα ταχείας τροποποίησης των προϊόντων 
στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών 

Πρόσβαση σε πρώτες ύλες 

Εξειδικευμένη γνώση / τεχνογνωσία 

Υψηλή ποιότητα προϊόντων που πληρούν τα 
απαραίτητα διεθνή τεχνικά ή ρυθμιστικά πρότυπα 

Χωρική Ενότητα Σύνολο χώρας

Έρευνα πεδίου 
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4.5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Πρόκληση 7: Μέτριες καινοτομικές επιδόσεις. Η περιορισμένη συνεργασία με 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα επιδρά αρνητικά στο τεχνολογικό καινοτομίας 
των επενδύσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν συνολικά €49 
προστιθέμενης αξίας (ΑΕΠ) στην περιοχή. 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν €44 προστιθέμενης 
αξίας στην ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της. 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στο ΑΕΠ της χώρας συνολικά φτάνει 
τα €12,2 δισεκ. 

 Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της βιομηχανίας προσθέτει συνολικά 11 θέσεις 
εργασίας στην περιοχή. 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στην απασχόληση στην χώρα 
συνολικά φτάνει τις 278.000 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ). 

 

 59,2% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί προγράμματα επανεκπαίδευσης ή/και 

ενίσχυση δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

 58,1% των επιχειρήσεων επιβραβεύει τη διατύπωση προτάσεων ή και ανάπτυξης 

καινοτομικών λύσεων από εργαζόμενους μέσω κινήτρων. 

 37,5% των επιχειρήσεων επενδύει σε ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις σχετικές με 

ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και μάθηση. 

 25,4% των επιχειρήσεων διαθέτει εργαζομένους με δεξιότητες που απαιτούνται για την 

αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις. 

 50,4% των επιχειρήσεων έχει θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης, ανάπτυξης, 

ανέλιξης, επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Έρευνα πεδίου 
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Οικονομικό αποτύπωμα της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της περιοχής 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ο Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης αποτελεί ένα μέτρο της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) επίδρασης στο τοπικό 
ΑΕΠ που έχει η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής σε μια χωρική ενότητα. 

Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας δημιουργούν συνολικά 
€49 προστιθέμενης αξίας στην περιοχή. 

Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στο ΑΕΠ της χώρας 
συνολικά φτάνει τα €12,2 δισεκ.  

 

Στην χωρική ενότητα αυτή ο Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης είναι 44,3%. Αυτό σημαίνει ότι 

μια αύξηση κατά €100 της βιομηχανικής παραγωγής (αύξηση της ζήτησης για βιομηχανικά 
προϊόντα κατά €100) θα επιφέρει μια αύξηση στο τοπικό ΑΕΠ, μόνο από την βιομηχανία και 
την αλυσίδα εφοδιασμού της, κατά €44,3 εκατ. 

 

Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης1 
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Οικοσύστημα γύρω από την βιομηχανία στην περιοχή 

 

Οικονομικό αποτύπωμα της βιομηχανίας στην απασχόληση της περιοχής  

 

Η βιομηχανική δραστηριότητα στην χωρική ενότητα Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και 
Ηπείρου είναι εξαιρετικά σημαντική, τόσο ως μέρος της τοπικής οικονομίας, όσο και ως 
τμήμα της εθνικής βιομηχανίας. Παρά ταύτα, το τοπικό οικονομικό οικοσύστημα γύρω από 
την βιομηχανία σε αυτήν την χωρική ενότητα είναι λιγότερο ανεπτυγμένο σε σύγκριση με τα 
αντίστοιχα οικοσυστήματα άλλων περιοχών. 

Κάθε €100 κύκλου εργασιών της τοπικής βιομηχανίας δημιουργούν €44 προστιθέμενης 
αξίας στην ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της. 

 

Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της τοπικής βιομηχανίας προσθέτει συνολικά 11 θέσεις 
εργασίας στην περιοχή. Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής 
ενότητας στην απασχόληση στην χώρα συνολικά φτάνει τις 278.000 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ). 
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5 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - INDUSTRY 4.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 8: Σημαντική ανάγκη η διαμόρφωση μηχανισμών διαχείρισης και 
επιβράβευσης της απόδοσης και των δεξιοτήτων, ειδικά σε τεχνολογικά και ψηφιακά 
θέματα. 

 

Αξιολόγηση ψηφιακών ικανοτήτων:  

Σε ποιο βαθμό η επιχείρησή σας έχει αναπτύξει τις ακόλουθες ψηφιακές ικανότητες 

 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ.: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 
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Υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για 
ψηφιακά περιβάλλοντα. όπως e-commerce. 
πλατφόρμες επιχειρησιακής συνεργασίες …

Πρόσβαση σε Big Data και χρήση data analytics 

Πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς και χρήση 
κατάλληλων λύσεων και αρχιτεκτονικών (cloud. 

hardware & software as a service) 

Αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων 
ιδιωτικότητας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

Χωρική Ενότητα Σύνολο χώρας

Σύνοψη ευρημάτων χωρικής ενότητας  

 22,7% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς και 

χρήση κατάλληλων λύσεων και αρχιτεκτονικών 

 26,2% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων 

ιδιωτικότητας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

 40,5% των βιομηχανικών επιχειρήσεων δηλώνει ότι είναι ενημερωμένο και 

σκοπεύει να συμμετάσχει στην 4η βιομηχανική επανάσταση αλλά δεν έχει 
διαμορφώσει σχέδιο ακόμα 

 56,6% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο  την έλλειψη χρηματοδότησης  

 38,2% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο την έλλειψη δεξιοτήτων 

ανθρώπινου δυναμικού 
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Αξιολόγηση χρήσης τεχνολογικών μέσων 

Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα παρακάτω για την επιχείρησή σας: 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ.: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 

 

 

  
 33,1% των επιχειρήσεων κάνουν χρήση σύγχρονων συστημάτων συστηματικής 

συντήρησης εξοπλισμού και πρόληψης ατυχημάτων 

 37,7% των επιχειρήσεων έχει χρησιμοποιεί προηγμένες λύσεις (πχ IoT) για τον έλεγχο 

/ παρακολούθηση της παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο 

22,7% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς και χρήση 

κατάλληλων λύσεων και αρχιτεκτονικών 

26,2% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων 

ιδιωτικότητας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

1,36

2,35

2,39

2,67

2,66

1,35

2,34

2,37

2,71

2,93

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Τεχνολογίες τρισδιάστατης (3D) εκτύπωσης για 
γρήγορη δημιουργία πρωτοτύπων. παραγωγή 

εξαρτημάτων. κλπ. 

Προηγμένα συστήματα προγραμματισμού της 
παραγωγής (Product Lifecycle Management. 
CAD/CAΜ. Material Requirement Planning. 

Advanced Planning and Scheduling systems. κλπ.)

Σύγχρονα συστήματα για την επικοινωνία και 
συγχρονισμό με συνεργάτες. προμηθευτές. πελάτες 
της (πχ e-invoicing. digital procurement. blockchain 

κ.λπ.) 

Σύγχρονα συστήματα συστηματικής συντήρησης 
του εξοπλισμού και πρόληψης ατυχημάτων (π.χ. 
sensors. predictive maintenance. συσκευές που 
μπορούν να φορεθούν από εργαζομένους για …

Προηγμένες λύσεις (πχ IoT) για τον έλεγχο / 
παρακολούθηση της παραγωγής και τον ποιοτικό 

έλεγχο 

Χωρική Ενότητα Σύνολο χώρας

Έρευνα πεδίου 

Έρευνα πεδίου 
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Πρόκληση 9: Ανάγκη για αναβάθμιση δεξιοτήτων και ψηφιακών ικανοτήτων. Χαμηλή 
ενημέρωση και ακόμα χαμηλότερη συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση 

 

Παρακολούθηση και συμμετοχή στις εξελίξεις της «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης  

 

 
Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

 

 

 

 

 

  

36,4

7,4
40,5

5
2,5

8,3

Δεν είναι ενημερωμένη

Είναι ενημερωμένη - δεν την ενδιαφέρει / δεν σκοπεύει να συμμετάσχει

Είναι ενημερωμένη - σκοπεύει να συμμετάσχει - δεν έχει διαμορφώσει σχέδιο

Έχει διαμορφώσει σχέδιο - δεν έχει προχωρήσει σε σχετικές επενδύσεις

Έχει προχωρήσει σε επενδύσεις - δεν αξιοποιεί ακόμα παραγωγικά τις σχετικές τεχνολογίες

Αξιοποιεί ήδη τις τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης με σημαντικό όφελος

4η 

Βιομηχανική 

Επανάσταση 

 56,6% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο  την έλλειψη χρηματοδότησης  

 38,2% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο την έλλειψη δεξιοτήτων 

ανθρώπινου δυναμικού 

Έρευνα πεδίου 
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6 YΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 10: Παραμένει η ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών μεταφορών και 
ενέργειας  

 

Αξιολόγηση ποιότητας κόστους 

 

  
 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ.: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου ικανοποιητικό και το 5 
πολύ ικανοποιητικό 

 

 

 

 

 

2,1

2,48

2,51

2,54

2,84

2,94

3,08

3,37

3,58

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Διασύνδεση με σιδηροδρομικό δίκτυο/σταθμό 
μεταφόρτωσης 

Υπηρεσίες υποστήριξης. χρηματοδότησης. 
clustering. εξαγωγών. τοποθέτησης ανθρώπινου …

Εκπαίδευση /Έρευνα στην επιχείρηση 

Ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις

Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων  

Τηλεπικοινωνίες/Ευρυζωνικότητα 

Ηλεκτρική ενέργεια/Φυσικό αέριο 

Δίκτυο ύδρευσης/ αποχέτευσης/ όμβριων υδάτων 

Διασύνδεση τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες ή 
κεντρικό οδικό δίκτυο 

Σύνοψη ευρημάτων χωρικής ενότητας  

 26,4% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε υψηλή ποιότητα 

κόστους στη διασύνδεση τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες ή κεντρικό οδικό 
δίκτυο.  

  19,2% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε υψηλή ποιότητα 

κόστους στην Ηλεκτρική ενέργεια/Φυσικό αέριο. 

 17,5% για το δίκτυο ύδρευσης/ αποχέτευσης/ όμβριων υδάτων και 8,3% για 

τις Τηλεπικοινωνίες/Ευρυζωνικότητα  

 Το ανθρώπινο δυναμικό (37,3%) και οι υπηρεσίες από δημόσιους φορείς 

(29,1%) «κρατούν» τις επιχειρήσεις στην ενότητα 
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Παράγοντες που ευνοούν την παραμονή στην χωρική ενότητα 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ.: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 

 

 

 

  
37,3% των επιχειρήσεων της ενότητας δήλωσε ότι διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού 

είναι ευνοϊκή για την παραμονή της επιχείρησής σας στην περιοχή. 

 

 26,2% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε υψηλή ποιότητα κόστους στη 

διασύνδεση τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες ή κεντρικό οδικό δίκτυο.  

 19,2% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε υψηλή ποιότητα κόστους στην 

Ηλεκτρική ενέργεια/Φυσικό αέριο. 

 17,5% για το δίκτυο ύδρευσης/ αποχέτευσης/ όμβριων υδάτων και 8,3% για τις 

Τηλεπικοινωνίες/Ευρυζωνικότητα  

 

2,26

2,54

2,57

2,63

2,73

2,99

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Eπίπεδο των φορέων ανάπτυξης 

Eπιχειρηματικοί φορείς 

Eιδικά επενδυτικά / αναπτυξιακά κίνητρα 

Zήτηση από τοπική αγορά 

Yπηρεσίες από Δημόσιους φορείς και τοπική 
αυτοδιοίκηση 

διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού 

Έρευνα πεδίου 

Έρευνα πεδίου 
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7 TΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

7.1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 11: Αύξηση της δυναμικής των επιχειρήσεων, βασιζόμενη στο εξαγωγικό 
προφίλ και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

  

Οι επιχειρήσεις της χωρικής ενότητας παρουσιάζουν παρόμοια κυρίως δυναμική με το 
σύνολο της χώρας, ενώ καταγράφονται καλύτερες επιδόσεις στο οικονομικό σκέλος και στο 
ανθρώπινο δυναμικό. Αναλυτικά:  

 Κίνδυνος οικονομικής στασιμότητας για τις μισές σχεδόν (40,7%) επιχειρήσεις της 

χωρικής ενότητας, ενώ αντίστοιχο ποσοστό παρουσιάζει προοπτικές δυναμισμού 

 Τη δεύτερη καλύτερη εξαγωγική επίδοση μεταξύ των χωρικών ενοτήτων, με το 47,1% 

των επιχειρήσεων να παρουσιάζει εξαιρετικές εξαγωγικές επιδόσεις: επιχειρήσεις που 
καινοτομούν και διαθέτουν αξιόλογο εργατικό δυναμικό  

 Στο τεχνολογικό πεδίο, οι περισσότερες παρουσιάζουν τεχνολογική υστέρηση (66,7%) 

 Σημαντική αδυναμία στις επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις για το 46,7%, 

ωστόσο, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό επιχειρήσεων (40%) καλλιεργεί συνεργατικές 

σχέσεις  

 Σε καλύτερη θέση έναντι του συνολικού δείγματος η χωρική στην αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού, με το 50% να ανήκει σε δυναμική κατηγορία  

 Σημαντική υστέρηση στις υποδομές, με το 35,9% να εκτιμά ότι αντιμετωπίζει 

σημαντικές δυσκολίες με τις υφιστάμενες Υποδομές 
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Τυπολογίες βιομηχανικών επιχειρήσεων (έρευνα πεδίου) 

 
Προφίλ 

επιχειρήσεων 
  

Κατηγορία Α 
Δυναμικές  

Κατηγορία Β1  
Προοπτική 
ανάπτυξης 

Κατηγορία Β2  
Στασιμότητα 

Κατηγορία Γ 
Επιβράδυνση ή 

απόκλιση 

 

Α. Οικονομικό 
Προφίλ 

Συνολικό Δείγμα 
20,0% 

30,3% 42,7% 7,0% 

 Στερεά Ελλάδα, 
Θεσσαλία, 
Ήπειρος 

18,2% 

(4η) 

40,9% 

(3η) 

40,9% 

(2η) 

0,0% 

(6η) 

 

Β. Εξαγωγικές 
επιδόσεις 

Συνολικό Δείγμα 42,9% 36,0% 12,0% 9,1% 

 Στερεά Ελλάδα, 
Θεσσαλία, 
Ήπειρος 

47,1% 

(2η) 

47,1% 

(2η) 

5,9% 

(5η) 

0,0% 

(7η) 

 

Γ. Τεχνολογικές 
επιδόσεις 

Συνολικό Δείγμα 21,1% 20,2% 51,9% 6,8% 

 Στερεά Ελλάδα, 
Θεσσαλία, 
Ήπειρος 

11,1% 

(3η) 

8,3% 

(2η) 

66,7% 

(5η) 

13,9% 

(6η) 

 Δ. 
Επιχειρηματικές 
και 
συνεργατικές 
σχέσεις 

Συνολικό Δείγμα 8,8% 11,1% 16,4% 63,7% 

 Στερεά Ελλάδα, 
Θεσσαλία, 
Ήπειρος 

0,0% 

(5η) 

40,0% 

(1η) 

13,3% 

(4η) 

46,7% 

(6η) 

 Ε. Επίπεδο 
οργάνωσης και 
πολιτική 
ανθρώπινων 
πόρων 

Συνολικό Δείγμα 25,2% 28,5% 30,1% 16,3% 

 Στερεά Ελλάδα, 
Θεσσαλία, 
Ήπειρος 

6,3% 

(3η) 

50,0% 

(1η) 

28,1% 

(5η) 

15,6% 

(6η) 

 
ΣΤ. Υποδομές 
και δομές 
λειτουργίας των 
επιχειρήσεων 

Συνολικό Δείγμα 25,9% 25,3% 19,3% 29,4% 

Στερεά Ελλάδα, 
Θεσσαλία, 
Ήπειρος 

12,8% 

(3η) 

30,8% 

(3η) 

20,5% 

(4η) 

35,9% 

(5η) 
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• Κίνδυνος οικονομικής στασιμότητας για τις μισές σχεδόν (40,7%) επιχειρήσεις της 
χωρικής ενότητας, ενώ αντίστοιχο ποσοστό παρουσιάζει προοπτικές δυναμισμού, στην 
κατηγορία Β1

• Μικρό ποσοστό απο αυτές καινοτομεί, ενώ το 30% εκτιμά ως ικανοποιητικές τις 
υποδομές

Οικονομικό προφίλ

Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

• Η χωρική ενότητα διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη εξαγωγική επίδοση μεταξύ όλων των 
χωρικών ενοτήτων, καθώς σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις καταγράφουν εξαιρετικές 
εξαγωγικές επιδόσεις, ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό ανήκει στην αμέσως επόμενη 
δυναμική κατηγορία Β1

•Απο τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, το 75% έχει εισαγάγει κάποιου είδους καινοτομία, ενώ 
το 75% δηλώνει ότι διαθέτει ως ένα βαθμό εργαζόμενους με δεξιότητες αξιοποίησης 
των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις.

Εξαγωγικές επιδόσεις

•Σημαντική υστέρηση στις επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις με φτωχές 
διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές σχέσεις για το 46,7% των επιχειρήσεων

•Αρκετά χαμηλά ποσοστά επιχιερήσεων που καινοτομούν, ενώ χαμηλες επιδόσεις 
σημειώνονται και στην καταλληλότητα του προσωπικού

• Ωστόσο, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό επιχειρήσεων (40%) καλλιεργεί συνεργατικές 
σχέσεις και βρίσκεται στην 1η  θέση στην κατηγορία Β1

Επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις

•Σε καλύτερη θέση έναντι του συνολικού δείγματος η χωρική

• Στην 1η θέση της δυναμικής κατηγορίας Β1 οι μισές επιχειρήσεις της χωρικής, ένδειξη 
αποτελεσματικής αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού

• Αρκετά ικανοποιητικές οι καινοτομικές επιδόσεις αυτών των επιχειρήσεων

Επίπεδο οργάνωσης και πολιτική ανθρώπινων πόρων

•Σημαντική υστέρηση στις υποδομές, με το 35,9% να εκτιμά ότι αντιμετωπίζει 
σημαντικές δυσκολίες με τις υφιστάμενες Υποδομές

•Πολύ λίγες απο αυτές τις επιχειρήσεις καινοτομούν και ελάχιστες διαθέτουν 
εξιδικευμένο προσωπικό.

Υποδομές και δομές λειτουργίας των επιχειρήσεων

•Κυρίως επιχειρήσεις με τεχνολογική επιβράδυνση παρουσιάζονται στη χωρική, με το 
66,7% να ανήκουν στην κατηγορία Β2, όπως και το σύνολο του δείγματος.

•Το 30% δηλώνει οτι δεν διαθέτει εργαζόεμνους με κατάλληλες δεξιότητες αξιοποίησης 
των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις

•Η πλειοψηφία, το 37,5%, δηλώνει οτι οι υποδομές δεν είναι ικανοποιητικές

Τεχνολογικές Επιδόσεις
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7.2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΚΛΑΔΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών επιδόσεων των βιομηχανικών κλάδων της 

χωρικής ενότητας ως προς τη Γενική Ρευστότητα, τη Μόχλευση και το Περιθώριο 

Καθαρού Κέρδους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τα Βασικά Μέταλλα, τα Χημικά –φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και τα προϊόντα 
ξύλου και χαρτιού παρουσιάζουν το υψηλότερο περιθώριο καθαρού κέρδους, με καλές 
επιδόσεις στον δείκτη γενικής ρευστότητας.  

 Τα Μεταλλικά προϊόντα, διακρίνονται για τις υψηλές επιδόσεις τους στον δείκτη 
αποδοτικότητας ίδιων κεφαλαίων (ROE) αλλά και στον δείκτη περιθωρίου λειτουργικού 
κέρδους, με καλές επιδόσεις στον δείκτη άμεσης ρευστότητας.  

 

Βασικά 
μέταλλα; 5

Χημικά -
φαρμακευτικά 

προϊόντα; 4

Μη μεταλλικά 
ορυκτά; 5

Προϊόντα ξύλου 
και χαρτιού; 5

Ορυχεία -
Λατομεία; 4

Μεταλλικά 
προϊόντα ; 4

Τρόφιμα, ποτά, 
προϊόντα 
καπνού

Κλωστοϋφαντουργικές 
ύλες και είδη ένδυσης; 4

Λοιποί 
βιομηχανικοί 

κλάδοι; 5

Πλαστικά 
προϊόντα ; 4
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Γενική Ρευστότητα

Τα Βασικά Μέταλλα, τα Χημικά –φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και τα προϊόντα ξύλου 
και χαρτιού παρουσιάζουν το υψηλότερο περιθώριο καθαρού κέρδους, με καλές επιδόσεις 
στον δείκτη γενικής ρευστότητας.  
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Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών επιδόσεων των βιομηχανικών κλάδων της 

χωρικής ενότητας ως προς την Άμεση Ρευστότητα, το περιθώριο ΚΠΤΦΑ, και την 

Αποδοτικότητα Ίδιων Κεφαλαίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ορυχεία -
Λατομεία; 4

Τρόφιμα, ποτά και 
προϊόντα καπνού; 3

Κλωστοϋφαντουργικές 
ύλες και είδη ένδυσης; 3

Προϊόντα 
ξύλου και 
χαρτιού; 4

Χημικά -
φαρμακευτικά 

προϊόντα; 4

Πλαστικά 
προϊόντα ; 3

Μη μεταλλικά 
ορυκτά; 3

Μεταλλικά 
προϊόντα ; 3
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κλάδοι; 3

Βασικά 
μέταλλα; 5
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Άμεση Ρευστότητα

Τα Μεταλλικά προϊόντα, διακρίνονται για τις υψηλές επιδόσεις τους στον δείκτη 
αποδοτικότητας ίδιων κεφαλαίων (ROE) αλλά και στον δείκτη περιθωρίου λειτουργικού 
κέρδους, με καλές επιδόσεις στον δείκτη άμεσης ρευστότητας.  
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8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής, ΣΕΒ 

Ε. industrial@sev.org.gr  

T. 211 5006 120 

 

 

       

 

  

mailto:industrial@sev.org.gr
https://www.facebook.com/SEVfacts/
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/sev_fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
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Τα στοιχεία παράχθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση 
εκθέσεων πρόγνωσης των αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την 

Ελλάδα και την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ελλάδα μετά από μία παρατεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι. Προσπαθεί να δημιουργήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις, για έναν νέο 
αναπτυξιακό κύκλο με βιώσιμα χαρακτηριστικά, περισσότερες και ποιοτικότερες, καλά 
αμειβόμενες, θέσεις εργασίας.  

Για το ΣΕΒ, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη βιομηχανική 
ανάπτυξη της περιφέρειας. Η βιομηχανία έχει το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 
στην οικονομία και έχει προοπτικές δημιουργίας ισχυρών επιχειρηματικών δικτύων σε τοπικό 
επίπεδο. Για να σχεδιαστούν συνεπώς οι πολιτικές που θα συνεισφέρουν στο νέο αναπτυξιακό 
κύκλο, προκύπτει η ανάγκη να χαρτογραφηθεί σε βάθος ο βιομηχανικός ιστός, ειδικά στην 
περιφέρεια.  

Ο ΣΕΒ ανέθεσε στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και στο 
Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ το έργο με τίτλο 
«Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών 
αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων πρόγνωσης των 
αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας».  

Στόχος του έργου είναι η αποτύπωση του βιομηχανικού οικοσυστήματος, μετά την κρίση. Το 
έργο συνδυάζει πλήθος δευτερογενών δεδομένων, κλαδικές αναλύσεις, ευρεία ποσοτική 
έρευνα πεδίου σε 1.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας και συναντήσεις 
εμπειρογνωμόνων. Στοχεύει να καλύψει ένα διαχρονικό έλλειμα αποτύπωσης της διάρθρωσης 
βιομηχανικών κλάδων (ειδικά στην περιφέρεια) και να δημιουργήσει έναν μηχανισμό 
σχεδιασμού ρεαλιστικής πολιτικής για κρίσιμους βιομηχανικούς κλάδους.  

Το παρόν φυλλάδιο δίνει μια σύνοψη της πρώτης φάσης του έργου με τη χαρτογράφηση επτά 
(7) κλαδικών / περιφερειακών οικοσυστημάτων. Η δεύτερη φάση του έργου θα εστιάσει σε 
εκθέσεις πολιτικής και πρόγνωσης των αλλαγών σε αυτά τα οικοσυστήματα.   

 

 

  



Επιτελική σύνοψη 

2 

2 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

2.1 Οικονομική Ταυτότητα Χωρικής Ενότητας 

Πρόκληση 1: Ενδυνάμωση και αναβάθμιση της δυναμικής της βιομηχανίας στη χωρική 
ενότητα. Η κρίση έχει επιφέρει απώλειες στην ΑΠΑ περίπου €200 εκατ. (από €947εκατ. το 
2008 σε €749 εκατ. το 2016).  

Πρόκληση 2: Ανάταξη βιομηχανικών επιχειρήσεων μετά την κρίση. Εξασθένιση του 

αριθμού επιχειρήσεων (-25%), του κύκλου εργασιών (-19%), και του αριθμού των 

απασχολούμενων στη βιομηχανία (-18%) μετά την κρίση. Σχετικά με τους κυριάρχους 

βιομηχανικούς κλάδους: 

 Το υψηλότερο μερίδιο αναφορικά με τον κύκλο εργασιών το 2016 κατέγραψαν οι 

επιχειρήσεις στον κλάδο Τροφίμων (36,4% ή €532 εκατ.), ενώ ακολουθούν τα Μη 

Μεταλλικά ορυκτά με 13,9%, (€203 εκατ.) και η Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών 

υλών με 8,2% (€120 εκατ.).  

 Το 26,3% των επιχειρήσεων της βιομηχανίας δραστηριοποιείται στον κλάδο των 

Τροφίμων, ενώ ακολουθούν τα Μεταλλικά Προϊόντα με 12,3%. Σε ελαφρώς χαμηλότερα 
επίπεδα εντοπίζεται η παροχή ενέργειας με 10,9%.  

 Σε όρους απασχόλησης, και πάλι το 2016 ο κλάδος των Τροφίμων φαίνεται να 

πρωτοπορεί, με το 33,2% των απασχολούμενων, ενώ ακολουθούν σε μεγάλη 

απόσταση τα Μεταλλικά προϊόντα και τα Μη Μεταλλικά Ορυκτά με 7,7% και 11,5%, 

αντίστοιχα. 

Επενδυτική κινητοποίηση: Λίγες επιχειρήσεις υλοποιούν μεγάλες επενδύσεις. Οι 
περισσότερες ελάχιστες επενδυτικές δαπάνες. Το μέσο ποσό επένδυσης ανέρχεται στα €3,8 
εκατ. Χαμηλό το ποσοστό των επενδυτικών δαπανών που προορίζονται για τη διεύρυνση της 
παραγωγής. 

 48,3% των επιχειρήσεων δήλωσε μηδενικές δαπάνες για επενδύσεις. 

 37,1% των δαπανών προορίζεται για την αντικατάσταση του υφιστάμενου 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού,  

 36,5% των δαπανών προορίζεται για τη βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας για 

τα ήδη παραγόμενα προϊόντα.  

 11,2% των δαπανών προορίζεται για τη διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για 

την παραγωγή νέων προϊόντων 

 

2.2 Ταυτότητα Βιομηχανικών Οικοσυστημάτων της Χωρικής Ενότητας 

Πρόκληση 3: Ανάγκη για επέκταση των συνεργασιών στις διαδικασίες παραγωγής. 
Πρακτικά απούσες οι τοπικές βιομηχανικές συνεργασίες στην παραγωγή, τουλάχιστον στα 
αρχικά στάδια της, και ασθενείς τοπικές συμπράξεις. Οι επιχειρήσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό 
απλά παραδίδουν προϊόντα στον επόμενο κρίκο της εμπορικής αλυσίδας.  

 4,5% outsourcing στην παραγωγής/συναρμολόγησης τελικών προϊόντων 

 4,9% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση τελικών προϊόντων 

 2,3% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση ενδιάμεσων προϊόντων 

 10,8% outsourcing στη συσκευασία προϊόντος 

 22,5% outsourcing στην εφοδιαστική αλυσίδα 

 41,3% outsourcing στη διαχείριση αποβλήτων/υπολειμμάτων 

 41,4% outsourcing στη διαχείριση τέλους κύκλου ζωής προϊόντων 
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Πρόκληση 4: Σημαντική πρόκληση αποτελεί η ενίσχυση των συνεργασιών των 
επιχειρήσεων με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Η τοπική βιομηχανία έχει σε 
χαμηλή προτεραιότητα τις καινοτομίες προϊόντων και παραγωγής, ενώ η συνεργασία με 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα παραμένει μικρής σημαντικότητας.  

 28,4% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε προϊόντα/υπηρεσίες  

 23,9% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην παραγωγή,  

 37,5% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην οργάνωση 

εργασίας και λήψη αποφάσεων,  

 50% δεν συνεργάστηκαν με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 

 64,3% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο παράγοντα για την 

ενίσχυση των καινοτομικών δραστηριοτήτων τους προμηθευτές εξοπλισμού και πρώτων 
υλών. 

Πρόκληση 5: Αξιοποίηση της ιδιαίτερης στρατηγικά γεωγραφικής θέσης της χωρικής 
ενότητας για περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών.  

 28,5% των πωλήσεων κατευθύνεται στην διεθνή αγορά (26,4% το 2017) 

 34,4% των πωλήσεων κατευθύνεται στην ίδια χωρική ενότητα (37% το 2017) 

 37,1% των πωλήσεων κατευθύνεται σε άλλη χωρική ενότητα (36,6% το 2017) 

 Θετικές προβλέψεις, για την εξέλιξη των πωλήσεων την επόμενη διετία (το 57,8% 

αναμένει αύξηση) 

 9% των επιχειρήσεων της ενότητας συμμετέχει σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

Πρόκληση 6: Χαμηλής έντασης προσπάθεια για ενίσχυση των ικανοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού. Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις διαθέτουν οργανωμένα 
προγράμματα ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ η εύρεση εργαζομένων με κατάλληλο 
επίπεδο δεξιοτήτων αποτελεί πρόκληση για τις 7 στις 10.  

 62,5% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί προγράμματα επανεκπαίδευσης ή/και 

ενίσχυση δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

 48,4% των επιχειρήσεων επιβραβεύει τη διατύπωση προτάσεων ή και ανάπτυξης 

καινοτομικών λύσεων από εργαζόμενους μέσω κινήτρων. 

 43,1% των επιχειρήσεων επενδύει σε ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις σχετικές με 

ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και μάθηση. 

 27,7% των επιχειρήσεων διαθέτει εργαζομένους με δεξιότητες που απαιτούνται για την 

αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις. 

 33,8% των επιχειρήσεων έχει θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης, ανάπτυξης, 

ανέλιξης, επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Τοπικές και υπερτοπικές επιδράσεις βιομηχανίας (ευρύτερα επιχειρηματικά 
οικοσυστήματα): Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι η μικρότερη τοπική οικονομία από 
το σύνολο των χωρικών ενοτήτων που εξετάζεται στην παρούσα ανάλυση. Ωστόσο, η 
βιομηχανία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας. 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας δημιουργούν 
συνολικά €69 προστιθέμενης αξίας (ΑΕΠ) στην περιοχή. 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας δημιουργούν €55 
προστιθέμενης αξίας στην ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα 
εφοδιασμού της. 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στο ΑΕΠ της 
χώρας συνολικά φτάνει τα €2,7 δισεκ. 
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 Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της τοπικής βιομηχανίας προσθέτει συνολικά 15 θέσεις 
εργασίας στην περιοχή. 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στην 
απασχόληση στην χώρα συνολικά φτάνει τις 60.300 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ). 

Πρόκληση 7: Χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης Ψηφιακών ικανοτήτων, ιδιαίτερα σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα. Μικρή συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Περιορισμένο 
ενδιαφέρον και περιορισμένη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Η έλλειψη κουλτούρας για 
αλλαγή μέσα στην επιχείρηση και η ελλιπής χρηματοδότηση προκύπτουν ως οι βασικοί 
ανασταλτικοί παράγοντες. 

 17,2% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς και χρήση 

κατάλληλων λύσεων και αρχιτεκτονικών 

 26,6% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων 

ιδιωτικότητας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

 36,9% των βιομηχανικών επιχειρήσεων δηλώνει ότι είναι ενημερωμένο και σκοπεύει να 

συμμετάσχει στην 4η βιομηχανική επανάσταση αλλά δεν έχει διαμορφώσει σχέδιο ακόμα 

 53,6% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο την έλλειψη χρηματοδότησης  

 38,9% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο την έλλειψη κουλτούρας για αλλαγή 

μέσα στην επιχείρηση 

Πρόκληση 8: Ανάγκη για περαιτέρω αναβάθμιση όλων των υποδομών μεταφορών, 
ικανοποιητική σχέση ποιότητας-κόστους μόνο σε ορισμένες υποδομές. Οι μισές από τις 
τοπικές βιομηχανίες δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένες με το οδικό δίκτυο, ενώ η πλειονότητα 
ούτε με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.  

 50% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε υψηλή ποιότητα κόστους στη 

διασύνδεση τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες ή κεντρικό οδικό δίκτυο.  

 34,9% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε υψηλή ποιότητα κόστους στην 

Ηλεκτρική ενέργεια/Φυσικό αέριο. 

 52,4% για το δίκτυο ύδρευσης/ αποχέτευσης/ όμβριων υδάτων και 33,9% για τις 

Τηλεπικοινωνίες/Ευρυζωνικότητα  

 Το ανθρώπινο δυναμικό (27,9%) και η κυρίως η ζήτηση από την τοπική αγορά (38,3%) 

αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για την παραμονή των επιχειρήσεων στη χωρική 
ενότητα 

 

2.3 Τυπολογίες 

Πρόκληση 9: Ουσιαστική επανεκκίνηση της οικονομίας της χωρικής ενότητας και 
αναδιοργάνωση των προτεραιοτήτων και των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, 
βασιζόμενη στο οικονομικό και εξαγωγικό προφίλ. Παρότι η χωρική ενότητα εμφανίζει 
υψηλά ποσοστά επιχειρήσεων στις υποσχόμενες κατηγορίες εξωστρέφειας και οικονομικών 
επιδόσεων, είναι εμφανής η τεχνολογική στασιμότητα και η υστέρηση σε θέματα ανθρωπίνων 
πόρων, συνεργατικών σχέσεων και υποδομών λειτουργίας.   

 Οι επιχειρήσεις της χωρικής ενότητας παρουσιάζουν παρόμοια δυναμική με το σύνολο 
της χώρας, με ελαφρώς καλύτερες οικονομικές επιδόσεις 

 Οικονομικά εύρωστες οι επιχειρήσεις της χωρικής, με το 31,3% να ανήκει στην πλέον 

δυναμική κατηγορία Α 

 Η χωρική ενότητα διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη εξαγωγική επίδοση (47,1% των 

επιχειρήσεων) μεταξύ όλων των χωρικών ενοτήτων (μαζί με τη Στερεά). Ωστόσο, οι 
υπόλοιπες επιχειρήσεις καταγράφουν "φτωχές" εξαγωγικές επιδόσεις 

 Στάσιμες τεχνολογικά οι περισσότερες επιχειρήσεις (66,7%) 
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 Σημαντική υστέρηση στις επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις με φτωχές 

διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές σχέσεις για το 62,5% των επιχειρήσεων 

 Σε στάσιμη κατάσταση η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με το 55,6% να ανήκει 

στην 1η θέση της Β2 κατηγορίας 

 Σημαντική υστέρηση στις υποδομές, με το 40,7% να εκτιμά ότι αντιμετωπίζει σημαντικές 

δυσκολίες με τις υφιστάμενες Υποδομές 

  

Τυπολογίες βιομηχανικών επιχειρήσεων (έρευνα πεδίου) 

 Προφίλ 
επιχειρήσεων   

Κατηγορία Α 
Δυναμικές  

Κατηγορία Β1  
Προοπτική 
ανάπτυξης 

Κατηγορία Β2  
Στασιμότητα 

Κατηγορία Γ 
Επιβράδυνση ή 

απόκλιση 

 

Α. Οικονομικό 
Προφίλ 

Συνολικό 
Δείγμα 

20,0% 30,3% 42,7% 7,0% 

 
Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 

31,3% 

(2η) 

31,3% 

(4η) 

25,0% 

(5η) 

12,5% 

(3η) 
 

Β. Εξαγωγικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

42,9% 36,0% 12,0% 9,1% 

 Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 

47,1% 

(2η) 
11,8% 

(7η) 

23,5% 

(1η) 

17,6% 

(2η) 
 

Γ. Τεχνολογικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

21,1% 20,2% 51,9% 6,8% 

 Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 

12,5% 

(5η) 

15,6% 

(3η) 

62,5% 

(3η) 
9,4% 

(4η) 
 

Δ. 
Επιχειρηματικές 
και συνεργατικές 
σχέσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

8,8% 11,1% 16,4% 63,7% 

 Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 

12,5% 

(2η) 

25,0% 

(3η) 

0,0% 

(6η) 

62,5% 

(3η) 

 

Ε. Επίπεδο 
οργάνωσης και 
πολιτική 
ανθρώπινων 
πόρων 

Συνολικό 
Δείγμα 

25,2% 28,5% 30,1% 16,3% 

 Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 

0,0% 

(5η) 

22,2% 

(5η) 

55,6% 

(1η) 

22,2% 

(4η) 
 

ΣΤ. Υποδομές 
και δομές 
λειτουργίας των 
επιχειρήσεων 

Συνολικό 
Δείγμα 

25,9% 25,3% 19,3% 29,4% 

Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 

7,4% 

(6η) 

37,0% 

(1η) 

14,8% 

(6η) 

40,7% 

(4η) 
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3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

3.1 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 1: Ενδυνάμωση και αναβάθμιση της δυναμικής της βιομηχανίας στη χωρική 
ενότητα. Η κρίση έχει επιφέρει απώλειες στην ΑΠΑ περίπου €200 εκατ. (από €947εκατ. 
το 2008 σε €749 εκατ. το 2016). 

 Η τοπική μεταποίηση αποτελεί το 12,4% της συνολικής ΑΠΑ της χωρικής ενότητας το 

2016 (μ.ό. 2008-2016: 17%). 

 Η ΑΠΑ των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας ανέρχεται στο 4,6 % στο 

σύνολο των μεταποιητικών δραστηριοτήτων της χώρας το 2016 (μ.ό. 2008-2016: 4,7%). 

 Οι επενδύσεις της τοπικής μεταποίησης το 2016 αποτελούν το 18,4% (ή €190 εκατ.) των 

επενδύσεων της χωρικής ενότητας (μ.ό. 2008-2016: 9,7%) 

 Οι επενδύσεις της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας ανέρχονται στο 6,2% των 

συνολικών επενδύσεων της βιομηχανίας το 2016 (μ.ό. 2008-2016: 4,6%). 

Πηγή: Eurostat,  

 

3.2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

 

 

  

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 12,4% η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της μεταποίησης το 2016 στην 

ενότητα, από 11,3% το 2008. Η κρίση έχει επιφέρει απώλειες περίπου €200 εκατ.  

(από €947 εκατ. το 2008 σε €749 εκατ. το 2016).  

 4,6% η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) των τοπικών μεταποιητικών 

επιχειρήσεων στο σύνολο της μεταποίησης της χώρας. 

 14,4% οι επενδύσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων στις συνολικές 

επενδύσεις της χωρικής ενότητας (στα €486 εκατ.) το 2016, όταν το 2008 

ανέρχονταν στο 8,6% (στα €707 εκατ.).  

 15,8% οι επενδύσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων της ενότητας το 2016 στο 

σύνολο επενδύσεων της μεταποίησης της χώρας, από 23,1% το 2008. 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 8,1 χιλ. θέσεις απασχόλησης χάθηκαν στη βιομηχανία κατά τη χρονική περίοδο 
2008-2018. 

 10,8% το μερίδιο απασχολούμενων της βιομηχανίας στην ενότητα το 2018. 
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Ελαφρώς καλύτερη εικόνα για την ανεργία, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Κάτω από το 
μ.ό. ανεργίας της Ελλάδας η χωρική ενότητα.  

 Οι απασχολούμενοι στη βιομηχανία της χωρικής ενότητας το 2016 είναι περίπου 18,5 χιλ.  

 Οι απασχολούμενοι στην τοπική βιομηχανία αποτελούν το 5,1% της συνολικής 

απασχόλησης της εγχώριας βιομηχανίας το 2018 (μ.ό. 2008-2018: 4,7%). 

 Από το 2013 και μετά φαίνεται μια ήπια ανάκαμψη της συνολικής απασχόλησης, και το 
2017 ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 200 χιλ. μετά την αρχή της κρίσης.  

Πηγή: Eurostat-, ΕΛΣΤΑΤ-Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2017 

 

3.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 2: Ανάταξη βιομηχανικών επιχειρήσεων μετά την κρίση. 

 Στην χωρική ενότητα εδρεύουν 3,47 χιλ. βιομηχανικές επιχειρήσεις το 2016 από 4,48 χιλ. 
το 2011. Η υποχώρηση του αριθμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων διαμορφώνεται στο 

23% από το 2011 (από 3,77 χιλ. το 2011 στις 2,9 χιλ. το 2016). 

 Περίπου το 5,2% των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας εδρεύει στην ενότητα. 

 Ο κύκλος εργασιών των βιομηχανικών επιχειρήσεων ανέρχεται στα €1,70 δισεκ. το 2016 
από €1,85 δισεκ. το 2011.  

Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 

 

Επίσης σημαντικό είναι πως ενισχύθηκε το ποσοστό των κερδοφόρων βιομηχανικών 

επιχειρήσεων και από 39% το 2012 διαμορφώθηκε στο 52% το 2017. 

Πηγή: Hellastat/ICAP, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 23% η υποχώρηση του αριθμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων στην χωρική 

ενότητα από το 2011 (από 3,77 χιλ. το 2011 στις 2,9 χιλ. το 2016). 

 10,4% η μείωση του κύκλου εργασιών της μεταποίησης στην χωρική ενότητα 

από το 2011 (από €1,66 δισεκ. το 2011 στα €1,49 δισεκ. το 2016). 
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3.4 ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27% των απασχολούμενων στην Παραγωγή κρέατος, και 20% στα φρούτα και 

λαχανικά. 

 32,5% των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στην Παραγωγή άλλων ειδών 

διατροφής, ενώ ένα 15,8% στην παραγωγή κρέατος. 

 29,2% του κύκλου εργασιών προέρχεται από την Παραγωγή κρέατος, και το 

20,1% από τα φρούτα και λαχανικά. 

 

Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Τροφίμων 

Βιομηχανικές επιχειρήσεις  

 Πάνω από το ένα τέταρτο των βιομηχανικών επιχειρήσεων ανήκουν στα Τρόφιμα, ενώ 

ένα 12,3% των βιομηχανικών επιχειρήσεων εντοπίζεται στα Μεταλλικά προϊόντα. 

Μόλις το 6,6% των βιομηχανικών επιχειρήσεων στα Μη μεταλλικά ορυκτά. 

 Ασθενέστερη η επίδραση της κρίσης στα Τρόφιμα, σε όρους επιχειρήσεων, σε 

σύγκριση με τους άλλους κλάδους, καθώς σημειώθηκε μείωση 8,1% στον αριθμό 

τους, αλλά αντιθέτως τα Μεταλλικά προϊόντα συρρικνώθηκαν κατά 38% 

 

Πωλήσεις βιομηχανίας 

 Πάνω από τις μισές βιομηχανικές πωλήσεις ανήκουν στον Κλάδο των Τροφίμων 

(36,4%) και των Μη μεταλλικών ορυκτών (14%).  

 Ισχυρότερη η επίδραση της κρίσης στα Μεταλλικά προϊόντα, σε όρους 
πωλήσεων, σε σύγκριση με τους άλλους κλάδους, με κατά μ.ό. υποχώρηση του κύκλου 

εργασιών τους κατά 23%.  

 Σημαντική αύξηση των πωλήσεων των μη μεταλλικών ορυκτών κατά 16% μετά 

την κρίση  

 

Απασχολούμενοι στη βιομηχανία 

 1 στους 3 απασχολούμενους εντοπίζεται στα Τρόφιμα, και περισσότεροι από 1 στους 
10 στα Μη μεταλλικά ορυκτά. 

 Σημαντικές μειώσεις λόγω της κρίσης υπέστη ο κλάδος των Μεταλλικών Προϊόντων με 

-34% 

 Ελαφρά αύξηση της απασχόληση στα τρόφιμα μετά την κρίση (+4,1%) 

 

Στη χωρική ενότητα το 2016, φαίνεται να πρωτοπορεί με διαφορά ο κλάδος των Τροφίμων, 
ως προς τις επιχειρήσεις, τον κύκλο εργασιών και τους απασχολούμενους, εύρημα το οποίο 
δεν διαφέρει σημαντικά το 2011. Επίσης, σημαντική παρουσία έχουν τα Μεταλλικά 
προϊόντα και τα Μη μεταλλικά ορυκτά, σε όλα τα οικονομικά μεγέθη.  
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 75,4% των απασχολούμενων στα Άλλα μεταλλικά προϊόντα, και το 15,5% σε 

επικαλύψεις και μεταλλοτεχνία 

 42,5% από επιχειρήσεις βρίσκονται  στα Άλλα μεταλλικά προϊόντα, ενώ άλλο ένα 

40,6% σε επικαλύψεις και μεταλλοτεχνία 

 55,5% του κύκλου εργασιών στα Άλλα μεταλλικά προϊόντα, και το 36,2% σε 

επικαλύψεις και μεταλλοτεχνία 

 

Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Μεταλλικών προϊόντων 

 74,1% των απασχολούμενων στην Επεξεργασία λίθων, και το 14,2% στην 

παραγωγή προϊόντων τσιμέντου, αργίλου, γύψου 

 47,3% από επιχειρήσεις βρίσκονται στην Επεξεργασία λίθων, και το 28,6% στην 

παραγωγή προϊόντων τσιμέντου, αργίλου, γύψου 

 77,9% του κύκλου εργασιών εντοπίζεται στην Επεξεργασία λίθων, και το 11,7% 

στα λειαντικά και μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα στην παραγωγή προϊόντων τσιμέντου, 
αργίλου, γύψου 

 

Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Μη Μεταλλικών Ορυκτών 
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4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

4.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 3: Ανάγκη για επέκταση των συνεργασιών στις διαδικασίες παραγωγής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σύνοψη ευρημάτων χωρικής ενότητας  

 Φτωχές συνεργασίες εντός περιφερειών στα αρχικά στάδια παραγωγής, αλλά 
αρκετά σημαντικές αργότερα  

 50% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει κυρίως την ποιότητα των προϊόντων αυτής  

 44,4% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει την πρόσβαση σε  συγκεκριμένη 

τεχνογνωσία  

 4,9% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση τελικών προϊόντων 

 2,3% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση ενδιάμεσων προϊόντων 

 10,8% outsourcing στη συσκευασία προϊόντος 

 22,5% outsourcing στην εφοδιαστική αλυσίδα 

 41,3% outsourcing στη διαχείριση αποβλήτων/υπολειμμάτων 

 41,4% outsourcing στη διαχείριση τέλους κύκλου ζωής προϊόντων 

Έρευνα πεδίου 
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Αξιολόγηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων: 

Σε ποιο βαθμό η συνεργασία της επιχείρησής σας με άλλες επιχειρήσεις και φορείς… 

 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ.: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 

  

2,61

2,67

2,55

2,99

2,94

2,96

3,15

2,41

2,49

2,6

2,72

2,92

2,98

3,1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

…βελτιώνει την πρόσβασή της σε διεθνείς αγορές 

…μειώνει το κόστος των προϊόντων της 

…διευκολύνει την πρόσβασή της σε ανθρώπινο 
δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης 

…βελτιώνει την ικανότητα προώθησης των 
προϊόντων της στην αγορά 

…διευκολύνει την πρόσβασή της σε κατάλληλους 
προμηθευτές 

…διευκολύνει την πρόσβασή της σε συγκεκριμένη 
τεχνογνωσία (know-how) 

…βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων της 

Χωρική Ενότητα Σύνολο χώρας

 50% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει κυρίως την ποιότητα των προϊόντων αυτής  

 44,4% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει την πρόσβαση σε συγκεκριμένη τεχνογνωσία 

Έρευνα πεδίου 
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4.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 4: Σημαντική πρόκληση αποτελεί η ενίσχυση των συνεργασιών των 
επιχειρήσεων με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ  

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 5: Αξιοποίηση της ιδιαίτερης στρατηγικά γεωγραφικής θέσης της χωρικής 
ενότητας για περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνοψη ευρημάτων χωρικής ενότητας  

 Διαχρονικά, μόλις το 5,59% των εξαγωγών της χώρας προέρχεται από τη 

χωρική ενότητα, παρά τη στρατηγική γεωγραφική της θέση  

 Σημαντική και υπαρκτή η διείσδυση σε άλλες αγορές εκτός χωρικής ενότητας, 

αλλά χαμηλή σε αγορές του εξωτερικού 

Αυξανόμενη Εξωστρέφεια, αλλά και αύξηση εισαγωγών  

 Διαχρονικά, περίπου το 5,6% των εξαγωγών αγαθών της χώρας προέρχεται από 

την ενότητα. 

 Το 2017 η αξία εξαγωγών ήταν στα €930 εκατ., ενώ οι εισαγωγές ανέρχονταν στα 
€537 δισεκ. Τοπ εμπορικό πλεόνασμα άγγιζε τα €393 εκατ.  

 Συνεπής αύξηση στις εξαγωγές από έτος σε έτος. Από το 2013 στο 2017, μόνο μία 
φορά δεν αυξήθηκαν (το 2015). Έκτοτε αυξάνονται και πάλι.  

 Σημαντική εξωστρέφεια με τις εξαγωγές διαχρονικά στο 165% των εισαγωγών. 

Ειδικά τε τελευταία χρόνια, οι εξαγωγές αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό από τις 
εισαγωγές. 

 

Πηγή: ΙΕΕΣ, ΣΕΒΕ, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 

Σύνοψη ευρημάτων χωρικής ενότητας  

 28,4% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε 

προϊόντα/υπηρεσίες  

 23,9% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην παραγωγή, 

 37,5% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην οργάνωση 

εργασίας και λήψη αποφάσεων 

 28,4% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε προϊόντα/υπηρεσίες  

 23,9% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην παραγωγή,  

 37,5% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην οργάνωση 

εργασίας και λήψη αποφάσεων,  

 50% δεν συνεργάστηκαν με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 

 64,3% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο παράγοντα για την 

ενίσχυση των καινοτομικών δραστηριοτήτων τους προμηθευτές εξοπλισμού και πρώτων 
υλών. 

Έρευνα πεδίου 
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Θετικές προβλέψεις, για την εξέλιξη των πωλήσεων την επόμενη διετία (2020-2021), 

με το 57,8% αυτών να αναμένει ενίσχυση, και ένα 31,3% να δηλώνει ότι θα παραμείνουν 

σταθερές 

Χαρτογράφηση εισροών - εκροών βιομηχανίας χωρικής ενότητας 

 στη διεθνή αγορά  

o 28,5% των πωλήσεων (26,4% το 2017) 

o 33,8% των αγορών (33,7% το 2017) 

 στην ίδια περιφέρεια  

o 34,4% των πωλήσεων (37% το 2017) 

o 33,5% των αγορών (34,1% το 2017) 

 σε άλλη περιφέρεια  

o 37,1% των πωλήσεων (36,6% το 2017) 

o 32,7% των αγορών (32,2% το 2017) 

Αν η Περιφέρεια ήταν μια «ανεξάρτητη» αγορά, (εισροές-εκροές μόνο από τη χωρική 
ενότητα) το «εμπορικό» της ισοζύγιο, δηλαδή ο λόγος των αγορών από την ίδια 
χωρική ενότητα προς τις πωλήσεις στην ίδια χωρική ενότητα, θα ήταν 0,9. Αυτό 
σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, μια βιομηχανική επιχείρηση για την πώληση ενός 
προϊόντος στη χωρική ενότητα έχει αγοράσει 1,3 προϊόντα από τη χωρική ενότητα. 

Έρευνα πεδίου 

Έρευνα πεδίου 
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Προορισμοί πωλήσεων βιομηχανίας χωρικής ενότητας ανά μέγεθος επιχείρησης 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

 

 

 

 

 

  

Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας: Μόλις το 9% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας 

δήλωσε ότι συμμετέχει σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Το ποσοστό αυτό είναι το δεύτερο 
χαμηλότερο μεταξύ των χωρικών ενοτήτων της έρευνας. 

18,6

32,5

48,2

68
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50,1

3,7

4,7
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9,7

9,7

1,8
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% Στην ίδια χωρική ενότητα

% Σε  άλλη χωρική ενότητα

% Στη διεθνή αγορά 

Ποσοστό πωλήσεων στην Ελλάδα στην ίδια περιφέρεια το 2019

Ποσοστό πωλήσεων στην Ελλάδα σε άλλη περιφέρεια το 2019

Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό το 2019

Σε τελικούς καταναλωτές

Έρευνα πεδίου 
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Αξιολόγηση συμμετοχής σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας: 

Η συμμετοχή της επιχείρησής σας σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλει σε… 

 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ.: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 

4.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
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Χαμηλό κόστος εργασίας 

Δίκτυο διανομής 

Ικανότητα ταχείας τροποποίησης των προϊόντων 
στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών 

Ευκολία στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
μετά την πώληση (after-sales support services) 

Πρόσβαση στην τοπική αγορά 

Πρόσβαση σε πρώτες ύλες 

Εξειδικευμένη γνώση / τεχνογνωσία 

Υψηλή ποιότητα προϊόντων που πληρούν τα 
απαραίτητα διεθνή τεχνικά ή ρυθμιστικά …

Χωρική Ενότητα Σύνολο χώρας

 €3,84 εκ. το μέσο ποσό επένδυσης στην χωρική ενότητα την τριετία 2017-2019 όταν το 
αντίστοιχο ποσό στο σύνολο της χώρας να διαμορφώνεται στα €952 χιλ. ΑΛΛΑ ο 
αριθμός αυτός οφείλεται σε λίγες επιχειρήσεις που δήλωσαν επενδύσεις κοντά στο 1δις, 
και συνεπώς δεν είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτικός. 

 48,3% των επιχειρήσεων δήλωσε μηδενικές δαπάνες για επενδύσεις.  

 37,1% των δαπανών προορίζεται για την αντικατάσταση του υφιστάμενου 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού,  

 35,6% των δαπανών προορίζεται για τη βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας για 

τα ήδη παραγόμενα προϊόντα.  

 11,2% των δαπανών προορίζεται για τη διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας 

για την παραγωγή νέων προϊόντων. 

Έρευνα πεδίου 
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4.5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Πρόκληση 6: Χαμηλής έντασης προσπάθεια για ενίσχυση των ικανοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν συνολικά €69 
προστιθέμενης αξίας (ΑΕΠ) στην περιοχή. 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν €55 προστιθέμενης 
αξίας στην ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού 
της. 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στο ΑΕΠ της χώρας συνολικά 
φτάνει τα €2,7 δισεκ. 

 Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της βιομηχανίας προσθέτει συνολικά 15 θέσεις 
εργασίας στην περιοχή. 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στην απασχόληση στην χώρα 
συνολικά φτάνει τις 60.300 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ). 

 62,5% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί προγράμματα επανεκπαίδευσης ή/και 

ενίσχυση δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

 48,4% των επιχειρήσεων επιβραβεύει τη διατύπωση προτάσεων ή και ανάπτυξης 

καινοτομικών λύσεων από εργαζόμενους μέσω κινήτρων. 

 43,1% των επιχειρήσεων επενδύει σε ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις σχετικές με 

ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και μάθηση. 

 27,7% των επιχειρήσεων διαθέτει εργαζομένους με δεξιότητες που απαιτούνται για την 

αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις. 

 33,8% των επιχειρήσεων έχει θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης, ανάπτυξης, 

ανέλιξης, επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Έρευνα πεδίου 
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Οικονομικό αποτύπωμα της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της περιοχής 

 

 

 

 
1 

 

 

  

                                                           
1 Ο Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης αποτελεί ένα μέτρο της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) επίδρασης στο τοπικό 
ΑΕΠ που έχει η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής σε μια χωρική ενότητα. 

Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας δημιουργούν συνολικά 
€69 προστιθέμενης αξίας στην περιοχή. 

Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στο ΑΕΠ της χώρας 
συνολικά φτάνει τα €2,7 δισεκ.  

 

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ο Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης είναι 54,9%. Αυτό 

σημαίνει ότι μια αύξηση κατά €100 της βιομηχανικής παραγωγής (αύξηση της ζήτησης για 

βιομηχανικά προϊόντα κατά €100) θα επιφέρει μια αύξηση στο τοπικό ΑΕΠ, μόνο από την 

βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της, κατά €54,9 εκατ. 

Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης1 

898

373

565

1.835

265

562

2.662

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Άμεση Έμμεση
στην περιοχή

Προκαλούμενη
στην περιοχή

Συνολική
στην περιοχή

Έμμεση και 
προκαλούμενη
στην υπόλοιπη 

Ελλάδα

Συνολική
σε όλη την 

Ελλάδα

€
εκ

α
τ.

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
Επίδραση στην παραγωγή προϊόντος (ΑΕΠ)



Χαρακτηριστικά οικοσυστήματος 

18 

Οικοσύστημα γύρω από την βιομηχανία στην περιοχή 

 

Οικονομικό αποτύπωμα της βιομηχανίας στην απασχόληση της περιοχής  

Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι η μικρότερη τοπική οικονομία από το σύνολο  των 
χωρικών ενοτήτων που εξετάζεται στην παρούσα ανάλυση. Ωστόσο, η βιομηχανία είναι 
πολύ σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας. 

Κάθε €100 κύκλου εργασιών της τοπικής βιομηχανίας δημιουργούν €55 προστιθέμενης 
αξίας στην ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της. 

 

Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας προσθέτει συνολικά 
15 θέσεις εργασίας στην περιοχή. 

Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στην απασχόληση 
στην χώρα συνολικά φτάνει τις 60.300 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ). 
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5 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - INDUSTRY 4.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 7: Χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης Ψηφιακών ικανοτήτων, ιδιαίτερα σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα. Μικρή συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση 

 

 

 

Αξιολόγηση ψηφιακών ικανοτήτων:  

Σε ποιο βαθμό η επιχείρησή σας έχει αναπτύξει τις ακόλουθες ψηφιακές ικανότητες 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ.: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 

 

  

Σύνοψη ευρημάτων χωρικής ενότητας  

 17,2% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς και 

χρήση κατάλληλων λύσεων και αρχιτεκτονικών 

 26,6% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την αποτελεσματική διαχείριση 

κινδύνων ιδιωτικότητας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

 36,9% των βιομηχανικών επιχειρήσεων δηλώνει ότι είναι ενημερωμένο και 

σκοπεύει να συμμετάσχει στην 4η βιομηχανική επανάσταση αλλά δεν έχει 
διαμορφώσει σχέδιο ακόμα 

 53,6% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο  την έλλειψη χρηματοδότησης  

 38,9% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο την έλλειψη κουλτούρας για 

αλλαγή μέσα στην επιχείρηση 
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πλατφόρμες επιχειρησιακής συνεργασίες …

Πρόσβαση σε Big Data και χρήση data analytics 

Πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς και χρήση 
κατάλληλων λύσεων και αρχιτεκτονικών (cloud. 

hardware & software as a service) 

Αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων 
ιδιωτικότητας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

Χωρική Ενότητα Σύνολο χώρας
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Αξιολόγηση χρήσης τεχνολογικών μέσων 

Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα παρακάτω για την επιχείρησή σας: 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ.: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 
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Τεχνολογίες τρισδιάστατης (3D) εκτύπωσης για 
γρήγορη δημιουργία πρωτοτύπων. παραγωγή 

εξαρτημάτων. κλπ. 

Σύγχρονα συστήματα για την επικοινωνία και 
συγχρονισμό με συνεργάτες. προμηθευτές. 

πελάτες της (πχ e-invoicing. digital procurement. 
blockchain κ.λπ.) 

Προηγμένα συστήματα προγραμματισμού της 
παραγωγής (Product Lifecycle Management. 
CAD/CAΜ. Material Requirement Planning. 

Advanced Planning and Scheduling systems. κλπ.)

Προηγμένες λύσεις (πχ IoT) για τον έλεγχο / 
παρακολούθηση της παραγωγής και τον ποιοτικό 

έλεγχο 

Σύγχρονα συστήματα συστηματικής συντήρησης 
του εξοπλισμού και πρόληψης ατυχημάτων (π.χ. 
sensors. predictive maintenance. συσκευές που 
μπορούν να φορεθούν από εργαζομένους για …

Χωρική Ενότητα Σύνολο χώρας

 38,5% των επιχειρήσεων κάνουν χρήση σύγχρονων συστημάτων συστηματικής 

συντήρησης εξοπλισμού και πρόληψης ατυχημάτων 

 31,3% των επιχειρήσεων έχει χρησιμοποιεί προηγμένες λύσεις (πχ IoT) για τον 

έλεγχο / παρακολούθηση της παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο 

 17,2% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς και 

χρήση κατάλληλων λύσεων και αρχιτεκτονικών 

 26,6% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων 

ιδιωτικότητας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

Έρευνα πεδίου 

Έρευνα πεδίου 
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4η Βιομηχανική επανάσταση – Μικρό ποσοστό επιχειρήσεων είναι προετοιμασμένο 

 

Παρακολούθηση και συμμετοχή στις εξελίξεις της «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης  

 

  

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36,9

10,8

36,9

6,2
0

9,2

Δεν είναι ενημερωμένη
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Έχει διαμορφώσει σχέδιο - δεν έχει προχωρήσει σε σχετικές επενδύσεις

Έχει προχωρήσει σε επενδύσεις - δεν αξιοποιεί ακόμα παραγωγικά τις σχετικές τεχνολογίες

Αξιοποιεί ήδη τις τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης με σημαντικό όφελος

4η 

Βιομηχανική 

Επανάσταση 

 53,6% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο  την έλλειψη χρηματοδότησης  

 38,9% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο την έλλειψη κουλτούρας για 

αλλαγή μέσα στην επιχείρηση 

Έρευνα πεδίου 
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6 YΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 8: Ανάγκη για περαιτέρω αναβάθμιση όλων των υποδομών μεταφορών, 
ικανοποιητική σχέση ποιότητας-κόστους μόνο σε ορισμένες υποδομές. 

 

Αξιολόγηση ποιότητας κόστους 

 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ.: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου ικανοποιητικό και το 5 
πολύ ικανοποιητικό 
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Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων  

Δίκτυο ύδρευσης/ αποχέτευσης/ όμβριων υδάτων 

Εκπαίδευση /Έρευνα στην επιχείρηση 

Υπηρεσίες υποστήριξης. χρηματοδότησης. 
clustering. εξαγωγών. τοποθέτησης ανθρώπινου 

δυναμικού 

Σύνοψη ευρημάτων χωρικής ενότητας  

 50% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε υψηλή ποιότητα κόστους 

στη διασύνδεση τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες ή κεντρικό οδικό δίκτυο.  

  34,9% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε υψηλή ποιότητα 

κόστους στην Ηλεκτρική ενέργεια/Φυσικό αέριο. 

 52,4% για το δίκτυο ύδρευσης/ αποχέτευσης/ όμβριων υδάτων και 33,9% για τις 

Τηλεπικοινωνίες/Ευρυζωνικότητα  

 Το ανθρώπινο δυναμικό (27,9%) και η κυρίως η ζήτηση από την τοπική αγορά 

(38,3%) «κρατούν» τις επιχειρήσεις στην ενότητα 
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Παράγοντες που ευνοούν την παραμονή στην χωρική ενότητα 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ.: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 

 

 

 

 

 

  

 50% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε υψηλή ποιότητα κόστους 

στη διασύνδεση τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες ή κεντρικό οδικό δίκτυο.  

 34,9% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε υψηλή ποιότητα 

κόστους στην Ηλεκτρική ενέργεια/Φυσικό αέριο. 

 52,4% για το δίκτυο ύδρευσης/ αποχέτευσης/ όμβριων υδάτων και 33,9% για τις 

Τηλεπικοινωνίες/Ευρυζωνικότητα  

2,03

2,42

2,44

2,74

2,85

2,87

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Eπίπεδο των φορέων ανάπτυξης 

Eιδικά επενδυτικά / αναπτυξιακά κίνητρα 

Yπηρεσίες από Δημόσιους φορείς και τοπική 
αυτοδιοίκηση 

Eπιχειρηματικοί φορείς 

διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού 

Zήτηση από τοπική αγορά 

 

27,9% των επιχειρήσεων της ενότητας δήλωσε ότι διαθεσιμότητα ανθρώπινου 

δυναμικού είναι ευνοϊκή για την παραμονή της επιχείρησής σας στην περιοχή. 

Έρευνα πεδίου 

Έρευνα πεδίου 
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7 TΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

7.1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 9: Ουσιαστική επανεκκίνηση της οικονομίας της χωρικής ενότητας και 
αναδιοργάνωση των προτεραιοτήτων και των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, 
βασιζόμενη στο οικονομικό και εξαγωγικό προφίλ. 

 

  

Οι επιχειρήσεις της χωρικής ενότητας παρουσιάζουν παρόμοια δυναμική με το σύνολο της 
χώρας, με ελαφρώς καλύτερες οικονομικές επιδόσεις. Αναλυτικά:  

 Οικονομικά εύρωστες οι επιχειρήσεις της χωρικής, με το 31,3% να ανήκει στην 

πλέον δυναμική κατηγορία Α 

 Η χωρική ενότητα διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη εξαγωγική επίδοση (47,1% των 

επιχειρήσεων) μεταξύ όλων των χωρικών ενοτήτων (μαζί με τη Στερεά). Ωστόσο, οι 
υπόλοιπες επιχειρήσεις καταγράφουν "φτωχές" εξαγωγικές επιδόσεις 

 Στάσιμες τεχνολογικά οι περισσότερες επιχειρήσεις (66,7%) 

 Σημαντική υστέρηση στις επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις με φτωχές 

διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές σχέσεις για το 62,5% των επιχειρήσεων 

 Σε στάσιμη κατάσταση η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με το 55,6% να 

ανήκει στην 1η θέση της Β2 κατηγορίας 

 Σημαντική υστέρηση στις υποδομές, με το 40,7% να εκτιμά ότι αντιμετωπίζει 

σημαντικές δυσκολίες με τις υφιστάμενες Υποδομές.  
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Τυπολογίες επιχειρήσεων (έρευνα πεδίου) 

 Προφίλ 
επιχειρήσεων   

Κατηγορία Α 
Δυναμικές  

Κατηγορία Β1  
Προοπτική 
ανάπτυξης 

Κατηγορία Β2  
Στασιμότητα 

Κατηγορία Γ 
Επιβράδυνση 
ή απόκλιση 

 

Α. Οικονομικό 
Προφίλ 

Συνολικό 
Δείγμα 20,0% 30,3% 42,7% 7,0% 

 Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 

31,3% 
(2η) 

31,3% 
(4η) 

25,0% 
(5η) 

12,5% 
(3η) 

 

Β. Εξαγωγικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 42,9% 36,0% 12,0% 9,1% 

 Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 

47,1% 
(2η) 

11,8% 
(7η) 

23,5% 
(1η) 

17,6% 
(2η) 

 

Γ. Τεχνολογικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 21,1% 20,2% 51,9% 6,8% 

 Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 

12,5% 
(5η) 

15,6% 
(3η) 

62,5% 
(3η) 9,4% 

(4η) 

 
Δ. 
Επιχειρηματικές 
και συνεργατικές 
σχέσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 8,8% 11,1% 16,4% 63,7% 

 Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 

12,5% 
(2η) 

25,0% 
(3η) 

0,0% 
(6η) 

62,5% 
(3η) 

 Ε. Επίπεδο 
οργάνωσης και 
πολιτική 
ανθρώπινων 
πόρων 

Συνολικό 
Δείγμα 25,2% 28,5% 30,1% 16,3% 

 Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 

0,0% 
(5η) 

22,2% 
(5η) 

55,6% 
(1η) 22,2% 

(4η) 

 
ΣΤ. Υποδομές 
και δομές 
λειτουργίας των 
επιχειρήσεων 

Συνολικό 
Δείγμα 25,9% 25,3% 19,3% 29,4% 

Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 

7,4% 
(6η) 

37,0% 
(1η) 

14,8% 
(6η) 

40,7% 
(4η) 
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Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

• Η χωρική ενότητα διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη εξαγωγική επίδοση μεταξύ όλων των 
χωρικών ενοτήτων (μαζί με τη Στερεά), καθώς σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις 
καταγράφουν εξαιρετικές εξαγωγικές επιδόσεις. Ωστόσο, οι υπόλοιπες επιχειρήσεις 
καταγράφουν "φτωχές" εξαγωγικές επιδόσεις

•Απο τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, το 62,5% έχει εισαγάγει κάποιου είδους καινοτομία, 
ενώ το 42,9% δηλώνει ότι διαθέτει ως ένα βαθμό εργαζόμενους με δεξιότητες 
αξιοποίησης των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις.

Εξαγωγικές επιδόσεις

•Σημαντική υστέρηση στις επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις με φτωχές 
διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές σχέσεις για το 62,5% των επιχειρήσεων

• Σχεδόν ανύπαρκτη καινοτομική δραστηριότητα, ενώ χαμηλες επιδόσεις σημειώνονται 
και στην καταλληλότητα του προσωπικού

• Σημαντική υστέρηση στις υποδομές

Επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις

•Σημαντική υστέρηση στις υποδομές, με το 40,7% να εκτιμά ότι αντιμετωπίζει 
σημαντικές δυσκολίες με τις υφιστάμενες Υποδομές, σε απόσταση απο το σύνολο 
(29,4%)

• Μέτρια ικανοποίηση από την καταλληλότητα του προσωπικού, για το 54,5% των 
επιχειρήσεων

Υποδομές και δομές λειτουργίας των επιχειρήσεων

• Οικονομικά εύρωστες οι επιχειρήσεις της χωρικής, με το 31,3% να ανήκει στην πλέον 
δυναμική κατηγορία Α, ενώ αντίστοιχο ποσοστό παρουσιάζει προοπτικές δυναμισμού, 
στην κατηγορία Β1, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των 
χωρικών

•Παρά τις καλές οικονομικές επιδόσεις, η ικανοποίηση απο το ανθρώπινο δυναμικό είναι 
σχετικά μέτρια ή χαμηλή, όπως και οι καινοτομικές επιδόσεις

Οικονομικό προφίλ

• Στάσιμες τεχνολογικά οι περισσότερες επιχειρήσεις (66,7%)

•Το 35% δηλώνει οτι δεν διαθέτει εργαζόμενους με κατάλληλες δεξιότητες αξιοποίησης των 

ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις, ενώ το 45% δηλώνει μέτρια 
ικανοποίηση

•Πολύ χαμηλή ικανοποίηση και απο τις υποδομές

Τεχνολογικές Επιδόσεις

•Σε στάσιμη κατάσταση η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με το 55,6% να ανήκει 

στην 1η θέση της Β2 κατηγορίας, έναντι 30,1% στο συνολικό δείγμα

•Σχεδόν καμία επιχείρηση της κατηγορίας Β2 δεν καινοτομεί, ενώ το 30% δηλώνει μη 
ικανοποίηση απο τις υποδομές

Επίπεδο οργάνωσης και πολιτική ανθρώπινων πόρων
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7.2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΚΛΑΔΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών επιδόσεων των βιομηχανικών κλάδων της 

χωρικής ενότητας ως προς τη Γενική Ρευστότητα, τη Μόχλευση και το Περιθώριο 

Καθαρού Κέρδους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Τα Μη μεταλλικά ορυκτά, διακρίνονται για τις υψηλές επιδόσεις τους σε όλους τους 
δείκτες, ενώ ακολουθούν τα Πλαστικά προϊόντα, με υψηλές επιδόσεις στους δείκτες 
γενικής ρευστότητας και καθαρής κερδοφορίας.  

 Τα υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας επιτυγχάνουν οι κλάδοι των μη μεταλλικών 
προϊόντων, ενώ ακολουθούν τα πλαστικά και μεταλλικά προϊόντα, και οι λοιποί 
βιομηχανικοί κλάδοι. 

Μη μεταλλικά 
ορυκτά; 5

Πλαστικά 
προϊόντα ; 4

Βασικά 
μέταλλα; 2

Μεταλλικά 
προϊόντα ; 4

Λοιποί 
βιομηχανικοί 

κλάδοι; 4

Ορυχεία -
Λατομεία; 3

Χημικά -
φαρμακευτικά 

προϊόντα

Τρόφιμα, ποτά, 
προϊόντα καπνού; 3

Κλωστοϋφαντουργικές 
ύλες και είδη ένδυσης; 2

Προϊόντα ξύλου 
και χαρτιού; 1
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Γενική Ρευστότητα

Τα Πλαστικά και Μη μεταλλικά προϊόντα, όπως επίσης και τα Βασικά μέταλλα 
παρουσιάζουν τους υψηλότερους δείκτες ρευστότητας, ενώ ακολουθούν τα Ορυχεία-
Λατομεία, τα Χημικά-φαρμακευτικά προϊόντα και Μεταλλικά προϊόντα, και οι Λοιποί 
βιομηχανικοί κλάδοι. 



Tυπολογίες βιομηχανικών επιχειρήσεων Χωρικής ενότητας 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών επιδόσεων των βιομηχανικών κλάδων της 

χωρικής ενότητας ως προς την Άμεση Ρευστότητα, το περιθώριο ΚΠΤΦΑ, και την 

Αποδοτικότητα Ίδιων Κεφαλαίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ως προς τον δείκτη αποδοτικότητας ίδιων κεφαλαίων, πρωτοπορούν τα Βασικά μέταλλα, 
κλάδος που παρουσιάζει και υψηλές επιδόσεις στο δείκτη περιθωρίου λειτουργικού 
κέρδους, ενώ ακολουθούν με σχετικά υψηλές επιδόσεις τα Ορυχεία-Λατομεία και τα 
Πλαστικά προϊόντα 

Ορυχεία -
Λατομεία; 4

Τρόφιμα, ποτά και 
προϊόντα καπνού; 3

Κλωστοϋφαντουργικές 
ύλες και είδη ένδυσης; 

2

Προϊόντα ξύλου 
και χαρτιού; 1

Χημικά -
φαρμακευτικά 

προϊόντα; 1

Πλαστικά 
προϊόντα ; 4

Μη μεταλλικά 
ορυκτά; 3

Μεταλλικά 
προϊόντα ; 1

Λοιποί 
βιομηχανικοί 

κλάδοι; 2

Βασικά 
μέταλλα; 5
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Άμεση Ρευστότητα
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8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής, ΣΕΒ 

Ε. industrial@sev.org.gr  

T. 211 5006 120 

 

 

       

 

  

mailto:industrial@sev.org.gr
https://www.facebook.com/SEVfacts/
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/sev_fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
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Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Ενότητα 7: Το παραγωγικό οικοσύστημα Κρήτης  

 

Νοέμβριος 2019 

 



 

 

Ανάδοχος έργου 

 

 

 

 

 

Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών αλλαγών. 

Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων 
πρόγνωσης των αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας. 

 

 

Το παραγωγικό οικοσύστημα της Κρήτης 
 

 

 

 

 

Νοέμβριος 2019 

 

 

 

 

 

 

Τα στοιχεία παράχθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση 
εκθέσεων πρόγνωσης των αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την 

Ελλάδα και την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ελλάδα μετά από μία παρατεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι. Προσπαθεί να δημιουργήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις, για έναν νέο 
αναπτυξιακό κύκλο με βιώσιμα χαρακτηριστικά, περισσότερες και ποιοτικότερες, καλά 
αμειβόμενες, θέσεις εργασίας.  

Για το ΣΕΒ, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη βιομηχανική 
ανάπτυξη της περιφέρειας. Η βιομηχανία έχει το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 
στην οικονομία και έχει προοπτικές δημιουργίας ισχυρών επιχειρηματικών δικτύων σε τοπικό 
επίπεδο. Για να σχεδιαστούν συνεπώς οι πολιτικές που θα συνεισφέρουν στο νέο αναπτυξιακό 
κύκλο, προκύπτει η ανάγκη να χαρτογραφηθεί σε βάθος ο βιομηχανικός ιστός, ειδικά στην 
περιφέρεια.  

Ο ΣΕΒ ανέθεσε στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και στο 
Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ το έργο με τίτλο 
«Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών 
αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων πρόγνωσης των 
αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας».  

Στόχος του έργου είναι η αποτύπωση του βιομηχανικού οικοσυστήματος, μετά την κρίση.  Το 
έργο συνδυάζει πλήθος δευτερογενών δεδομένων, κλαδικές αναλύσεις, ευρεία ποσοτική 
έρευνα πεδίου σε 1.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας και συναντήσεις 
εμπειρογνωμόνων. Στοχεύει να καλύψει ένα διαχρονικό έλλειμα αποτύπωσης της διάρθρωσης 
βιομηχανικών κλάδων (ειδικά στην περιφέρεια) και να δημιουργήσει έναν μηχανισμό 
σχεδιασμού ρεαλιστικής πολιτικής για κρίσιμους βιομηχανικούς κλάδους.  

Η παρούσα έκδοση δίνει μια σύνοψη της πρώτης φάσης του έργου με τη χαρτογράφηση επτά 
(7) κλαδικών / περιφερειακών οικοσυστημάτων. Η δεύτερη φάση του έργου θα εστιάσει σε 
εκθέσεις πολιτικής και πρόγνωσης των αλλαγών σε αυτά τα οικοσυστήματα.   
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2 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

2.1 Οικονομική Ταυτότητα Χωρικής Ενότητας 

Πρόκληση 1: Εξασθένιση τοπικού ΑΕΠ λόγω της κρίσης, αλλά και αύξηση του μεριδίου 
της στην οικονομία της χωρικής ενότητας. Η μεταποίηση μπορεί να συνεισφέρει 
περισσότερο στην εθνική οικονομία. Η κρίση έχει επιφέρει απώλειες περίπου €37 εκατ. 
(2008-2016), ενώ το ΑΕΠ στη χωρική ενότητα  διαμορφώθηκε στα €8,96 δισεκ. το 2017 από 

€11,8 δισεκ. το 2008, σημειώνοντας εξασθένιση 24% στη διάρκεια της κρίσης. 

• 10,4% η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της βιομηχανίας το 2016 στην ενότητα, 

από 7,3% το 2008.  

• 3,0% η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) των τοπικών μεταποιητικών επιχειρήσεων 

στο σύνολο της μεταποίησης της χώρας. 

• 8,1% οι επενδύσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων στις συνολικές επενδύσεις της 

χωρικής ενότητας (στα €106 εκατ.) το 2016, όταν το 2008 ανέρχονταν στο μόλις 1,5% 

(στα €53,8 εκατ.).  

• 3,5% οι επενδύσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων της ενότητας το 2016 στο σύνολο 

επενδύσεων της μεταποίησης της χώρας, από 1,8% το 2008. 

Πρόκληση 2 Αξιοποίηση της μεγάλης αύξησης των επενδύσεων που σημειώθηκε τα 
προηγούμενα χρόνια, παρά την επίδραση της οικονομικής κρίσης: Οι επενδύσεις στην 
χωρική ενότητα υπερτερούν κατά μ.ό. από τις αντίστοιχες στο σύνολο της οικονομίας και 

αυξήθηκαν σημαντικά στο σύνολο της οικονομίας της χωρικής ενότητας κατά 26,8% από το 

2008 έως το 2016, αλλά κυρίως διατίθενται για μη καινοτομικούς σκοπούς. Η κρίση δημιουργεί 
τοπικές επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά παραμένει πρόκληση η παραγωγική μεγέθυνση. 

• €1 εκατ. το μέσο ποσό επένδυσης στη χωρική ενότητα την τριετία 2017-2019 όταν το 
αντίστοιχο ποσό στο σύνολο της χώρας διαμορφώνεται στα €952 χιλ.  

• 33,2% των δαπανών προορίζεται για την αντικατάσταση του υφιστάμενου 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού,  

• 31,2% των δαπανών προορίζεται για τη βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας για 

τα ήδη παραγόμενα προϊόντα.  

• 14,8% των δαπανών προορίζεται για τη διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για 

την παραγωγή νέων προϊόντων 

Πρόκληση 3: Ασθενής υποχώρηση της απασχόλησης, σημειώνοντας ωστόσο μεγάλες 
ανακατανομές μεταξύ των κλάδων μετά την κρίση. Ο όγκος πωλήσεων συσσωρεύεται 
σε λιγότερες επιχειρήσεις. Παρά τη μείωση και στον αριθμό των βιομηχανικών επιχειρήσεων 

και στην απασχόληση (-8,0%), οι πωλήσεις της μεταποίησης ανέκαμψαν το 2016 για πρώτη 

φορά σε επίπεδα οριακά μεγαλύτερα από την αρχή της κρίσης (+5,8%). Ειδικότερα: 

• 1,5 χιλ. θέσεις χάθηκαν στη βιομηχανία κατά τη χρονική περίοδο 2008-2016. 

• 7,2% το μερίδιο απασχολούμενων της βιομηχανίας στην ενότητα το 2018. 

• Οι απασχολούμενοι στη βιομηχανία της χωρικής ενότητας το 2016 είναι περίπου 16 χιλ., 

σε μείωση 8,0% από το 2011 (17,5 χιλ.). 

• Οι απασχολούμενοι στην τοπική βιομηχανία αποτελούν το 6% της συνολικής 

απασχόλησης της εγχώριας βιομηχανίας το 2018 (μ.ό. 2008-2018: 8,0%). 

• 16,3% η υποχώρηση του αριθμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων στην χωρική ενότητα 

από το 2011 (από 4,50 χιλ. το 2011 στις 3,76 χιλ. το 2016). 

• 5,8% ενίσχυση του κύκλου εργασιών στην χωρική ενότητα από το 2011 (από €1,26 δισεκ. 

το 2011 στα €1,37 δισεκ. το 2016). 
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2.2 Ταυτότητα Βιομηχανικών Οικοσυστημάτων της Χωρικής Ενότητας 

Πρόκληση 4: Ανάγκη για επέκταση των συνεργασιών κυρίως στις διαδικασίες 
παραγωγής και αξιοποίηση τους για μείωση του κόστους και πρόσβαση σε εξειδικευμένο 
προσωπικό. Ειδικότερα: 

Συνεργασίες σε παραγωγικές δραστηριότητες. Πρακτικά απούσες οι τοπικές βιομηχανικές 
συνεργασίες στην παραγωγή, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της, περιορισμένα τοπικά 
παραγωγικά δίκτυα και ασθενείς τοπικές συμπράξεις. Οι επιχειρήσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό 
απλά παραδίδουν προϊόντα στον επόμενο κρίκο της εμπορικής αλυσίδας. Για περίπου τι μισές 

επιχειρήσεις (45%), μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων 

βελτιώνει κυρίως την ποιότητα των προϊόντων τους. 

• 5,8% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση τελικών προϊόντων 

• 4,6% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση ενδιάμεσων προϊόντων 

• 4,7% outsourcing στη συσκευασία προϊόντος 

• 16,5% outsourcing στην εφοδιαστική αλυσίδα 

• Μόλις το 45,6% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων βελτιώνει κυρίως την ποιότητα των προϊόντων  

 Μόλις το 35,8% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων βελτιώνει την προώθηση των προϊόντων στην αγορά  

 Ένα 15,5% των επιχειρήσεων της ενότητας συμμετέχει σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

Συνεργασίες και κυκλική οικονομία: Σε εξέλιξη η ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών και 
οικονομιών κλίμακας. Ειδικότερα: 

• 41,5% outsourcing στη διαχείριση αποβλήτων/υπολειμμάτων 

• 25,0% outsourcing στη διαχείριση τέλους κύκλου ζωής προϊόντων 

Πρόκληση 5: Μέτριες καινοτομικές επιδόσεις, ειδικά σχετικά με την οργάνωση και λήψη 
αποφάσεων, αλλά ανησυχητική η χαμηλή συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα παρότι αναγνωρίζεται η σημασία τους: Η τοπική βιομηχανία έχει σε χαμηλή 
προτεραιότητα τις καινοτομίες παραγωγής, ενώ η συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα παραμένει μικρής σημαντικότητας, παρότι για το 1/3 των επιχειρήσεων θεωρούνται ως 
ο πιο σημαντικός συνεργάτης για την εισαγωγή καινοτομιών και την ισχυρή ερευνητική 
κοινότητα της περιοχής. Ενδεικτικά:  

 52,6% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε προϊόντα/υπηρεσίες  

 28,6% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην παραγωγή,  

 66,7% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην οργάνωση 

εργασίας και λήψη αποφάσεων,  

 25,0% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην οργάνωση, την 

εμπορία και το μάρκετινγκ 

 50,0% δεν συνεργάστηκαν με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα. 

Πρόκληση 6: Στασιμότητα στην εξωστρέφεια και μείωση των εξαγωγών της χωρικής 
ενότητας. Συνεχόμενη αύξηση των εισαγωγών εις βάρος του εμπορικού ισοζυγίου. Η 
χωρική ενότητα, παραμένει μια οικονομία προσανατολισμένη στην τοπική αγορά. Ειδικότερα: 

Εξωστρέφεια. Η χωρική ενότητα έχει μεν κάποιες εξαγωγικές επιδόσεις (διαχρονικά, το 4,1% 

των συνολικών εξαγωγών της χώρας προέρχεται από την χωρική ενότητα), παραμένει όμως 
μια οικονομία προσανατολισμένη στην τοπική αγορά, ενώ βασίζεται ολοένα και περισσότερο 
στην εισαγωγή αγαθών από άλλες χωρικές ενότητες, εμφανίζοντας στασιμότητα στις εξαγωγές 



Επιτελική σύνοψη 

4 

 

από έτος σε έτος. Από το 2013 στο 2015 αυξήθηκαν κατά 10,0%, και το επόμενο έτος έπεσαν 

κατά 8,9%, ενώ συνολικά από το 2013 έως και το 2017 υποχώρησαν κατά €8,1 εκατ. 

Σύνοψη εκροών / εισροών βιομηχανίας χωρικής ενότητας 

 25,4% των πωλήσεων της ενότητας το 2019 πρόκειται για πωλήσεις στο εξωτερικό και 

σε άλλη χωρική ενότητα 

 Προς / από διεθνή αγορά : 19,3% των πωλήσεων κατευθύνεται στην διεθνή αγορά 

(18,8% το 2017) – 17,3% των αγορών προέρχεται από την διεθνή αγορά (16,9% το 

2017) 

 Προς / από ίδια χωρική ενότητα: 54,0% των πωλήσεων κατευθύνεται στην ίδια χωρική 

ενότητα (55,8% το 2017) – 36,9% των αγορών προέρχεται από την ίδια χωρική ενότητα 

(35,1% το 2017) 

 Προς / από άλλη χωρική ενότητα 26,7% των πωλήσεων κατευθύνεται σε άλλη χωρική 

ενότητα (25,4% το 2017) – 45,8% των αγορών προέρχεται από άλλη χωρική ενότητα 

(48,0% το 2017) 

 Θετικές προβλέψεις, για την εξέλιξη των πωλήσεων την επόμενη διετία (το 71,9% 

αναμένει αύξηση) 

Τοπικές και υπερτοπικές επιδράσεις βιομηχανίας (ευρύτερα επιχειρηματικά 
οικοσυστήματα): Η τοπική βιομηχανία αποτελεί σχετικά μικρό κομμάτι της τοπικής οικονομίας 
της Κρήτης. Εντούτοις, το τοπικό οικονομικό οικοσύστημα γύρω από την βιομηχανία στην 
Κρήτη είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο. 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας δημιουργούν 
συνολικά €83 προστιθέμενης αξίας (ΑΕΠ) στην περιοχή. 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας δημιουργούν €62 
προστιθέμενης αξίας στην ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα 
εφοδιασμού της. 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στο ΑΕΠ της 
χώρας συνολικά φτάνει τα €1,8 δισεκ. 

 Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της τοπικής βιομηχανίας προσθέτει συνολικά 19 θέσεις 
εργασίας στην περιοχή. 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στην 
απασχόληση στην χώρα συνολικά φτάνει τις 41.000 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ). 

Πρόκληση 7: Η εύρεση εργαζομένων με κατάλληλο επίπεδο δεξιοτήτων αποτελεί 
μεγάλη πρόκληση. Μόλις 1 στις 5 επιχειρήσεις διαθέτει προσωπικό με τις κατάλληλες 
δεξιότητες, ενώ 2 στις 5 επενδύουν σε ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις σχετικές με ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναμικού και μάθηση. Επίσης, σημαντική παραμένει η ανάγκη διαμόρφωσης 
μηχανισμών διαχείρισης και επιβράβευσης της απόδοσης και των δεξιοτήτων, ειδικά σε 
τεχνολογικά και ψηφιακά θέματα. Ειδικότερα:  

 64,3% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί προγράμματα επανεκπαίδευσης ή/και ενίσχυση 

δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

 53,6% των επιχειρήσεων επιβραβεύει τη διατύπωση προτάσεων ή και ανάπτυξης 

καινοτομικών λύσεων από εργαζόμενους μέσω κινήτρων. 

 41,1% των επιχειρήσεων επενδύει σε ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις σχετικές με ανάπτυξη 

ανθρώπινου δυναμικού και μάθηση. 

 20,0% των επιχειρήσεων διαθέτει εργαζομένους με δεξιότητες που απαιτούνται για την 

αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις. 
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 44,6% των επιχειρήσεων έχει θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης, ανάπτυξης, 

ανέλιξης, επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Πρόκληση 8: Η πρόσβαση και η αξιοποίηση δεδομένων εντοπίζεται σε χαμηλά 
επίπεδα. Μικρό ποσοστό επιχειρήσεων είναι προετοιμασμένο για την 4η Βιομηχανική 
επανάσταση: Περιορισμένο ενδιαφέρον και περιορισμένη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. 
Πολύ μικρός αριθμός επιχειρήσεων έχει ξεκινήσει τον ψηφιακό και τεχνολογικό 
μετασχηματισμό. Οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και η χρηματοδότηση βασικοί 
ανασταλτικοί παράγοντες για πάνω από τις μισές επιχειρήσεις. 

 24,1% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς και χρήση 

κατάλληλων λύσεων και αρχιτεκτονικών 

 30,2% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων 

ιδιωτικότητας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

 21,4% των επιχειρήσεων κάνουν χρήση σύγχρονων συστημάτων συστηματικής 

συντήρησης εξοπλισμού και πρόληψης ατυχημάτων 

 25,5% των επιχειρήσεων έχει χρησιμοποιεί προηγμένες λύσεις (πχ IoT) για τον έλεγχο / 

παρακολούθηση της παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο 

 56,3% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο  την έλλειψη χρηματοδότησης  

 51,0% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο την έλλειψη δεξιοτήτων ανθρώπινου 

δυναμικού 

Πρόκληση 9: Ικανοποιητική μεν η σχέση ποιότητας-κόστους των υποδομών αλλά με 
κρίσιμες ελλείψεις: Περίπου 6 στις 10 από τις τοπικές βιομηχανίες δηλώνουν ότι δεν είναι 
ικανοποιημένες με το οδικό δίκτυο καθώς ούτε με το δίκτυο ύδρευσης, αλλά ούτε και με τις 
επικοινωνίες και την ευρυζωνικότητα. Ειδικότερα:  

 40,0% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε υψηλή ποιότητα κόστους στη 

διασύνδεση τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες ή κεντρικό οδικό δίκτυο.  

 46,3% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε υψηλή ποιότητα κόστους στην 

ακτοπλοϊκή διασύνδεση 

 43,6% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε υψηλή ποιότητα κόστους στην 

Ηλεκτρική ενέργεια/Φυσικό αέριο. 

 36,5% για το δίκτυο ύδρευσης/ αποχέτευσης/ όμβριων υδάτων και 36,4% για τις 

Τηλεπικοινωνίες/Ευρυζωνικότητα  

 Η ζήτηση από την τοπική αγορά (48,1%) το επίπεδο των μεταφορικών υποδομών 

(25,0%) «κρατούν» τις επιχειρήσεις στην χωρική ενότητα 

 

2.3 Τυπολογίες 

Πρόκληση 10: Ώθηση της δυναμικής των συνεργατικών σχέσεων και των τεχνολογικών 
επιδόσεων των επιχειρήσεων, βασιζόμενη στο ισχυρό οικονομικό προφίλ και τις 
εξαγωγές. Παρότι η χωρική ενότητα εμφανίζει υψηλά ποσοστά οικονομικά εύρωστων 
επιχειρήσεων, είναι εμφανής η υστέρηση σε θέματα συνεργατικών σχέσεων τεχνολογικών 
επιδόσεων. 
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Τυπολογίες βιομηχανικών επιχειρήσεων (έρευνα πεδίου) 

 

 
Προφίλ 

επιχειρήσεων 
 

Κατηγορία Α 
Δυναμικές  

Κατηγορία Β1  
Προοπτική 
ανάπτυξης 

Κατηγορία 
Β2  

Στασιμότητα 

Κατηγορία Γ 
Επιβράδυνση 
ή απόκλιση 

 

Α. Οικονομικό 
Προφίλ 

Συνολικό 
Δείγμα 

20,0% 30,3% 42,7% 7,0% 

 
Κρήτης 

40,0% 

(1η) 

20,0% 

(7η) 

20,0% 

(6η) 

20,0% 

(6η) 

 

Β. Εξαγωγικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

42,9% 36,0% 12,0% 9,1% 

 
Κρήτης 

40,0% 

(5η) 

30,0% 

(5η) 

20,0% 

(2η) 

10,0% 

(4η) 

 

Γ. Τεχνολογικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

21,1% 20,2% 51,9% 6,8% 

 
Κρήτης 

9,5% 

(7η) 

9,5% 

(5η) 

71,4% 

(1η) 

9,5% 

(3η) 

 Δ. 
Επιχειρηματικές 
και συνεργατικές 
σχέσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

8,8% 11,1% 16,4% 63,7% 

 
Κρήτης 

0,0% 

(5η) 

12,5% 

(5η) 

0,0% 

(6η) 

87,5% 

(1η) 

 Ε. Επίπεδο 
οργάνωσης και 
πολιτική 
ανθρώπινων 
πόρων 

Συνολικό 
Δείγμα 

25,2% 28,5% 30,1% 16,3% 

 
Κρήτης 

7,1% 

(2η) 

21,4% 

(6η) 

42,9% 

(2η) 

28,6% 

(1η) 

 ΣΤ. Υποδομές 
και δομές 
λειτουργίας των 
επιχειρήσεων 

Συνολικό 
Δείγμα 

25,9% 25,3% 19,3% 29,4% 

Κρήτης 
22,2% 

(2η) 

33,3% 

(2η) 

27,8% 

(3η) 

16,7% 

(7η) 

Ειδικότερα:  

 Οι επιχειρήσεις της χωρικής ενότητας παρουσιάζουν παρόμοια δυναμική με το σύνολο 
της χώρας, με ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις στις υποδομές και στο οικονομικό προφίλ 

 Ικανοποιητικές εξαγωγικές επιδόσεις, με την 5η καλύτερη επίδοση στην κατηγορία Α, 

όπου το 40% των επιχειρήσεων καταγράφουν εξαιρετικές εξαγωγικές επιδόσεις 

 Ανησυχητικά μεγάλη συγκέντρωση επιχειρήσεων σε τεχνολογικά στάσιμη κατηγορία, με 

το 71,4% να ανήκουν στην Β2 κατηγορίας 

 9 στις 10 επιχειρήσεις υστερεί στις επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις με φτωχές 
διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές συναλλαγές, κατατάσσοντας τη χωρική 1η στην 
κατηγορία Γ 

 Σημαντική υστέρηση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, από το 42,9% των 

επιχειρήσεων, 2η υψηλότερη θέση στην κατηγορία Β2 

 Σχετική καλή εικόνα από τις υποδομές, με το 33,3% να εκτιμά ότι οι υφιστάμενες 

υποδομές βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο.   
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3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

3.1 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 1: Εξασθένιση ΑΕΠ και ΑΠΑ λόγω της κρίσης, αλλά και αύξηση του μεριδίου 
της στην οικονομία της χωρικής ενότητας. Η μεταποίηση μπορεί να συνεισφέρει 
περισσότερο στην εθνική οικονομία. 

 Η τοπική βιομηχανία αποτελεί το 10,4% (ή €794εκατ.) της συνολικής ΑΠΑ της χωρικής 

ενότητας το 2016 (μ.ό. 2008-2016: 8,9%). 

 Η ΑΠΑ των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας ανέρχεται στο 3,0% στο 

σύνολο των μεταποιητικών δραστηριοτήτων της χώρας το 2016 (μ.ό. 2008-2016: 2,9%).  

 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στη χωρική ενότητα  διαμορφώθηκε στα €8,96 δισεκ. το 

2017 από €11,8 δισεκ. το 2008, σημειώνοντας εξασθένιση 24% στη διάρκεια της κρίσης. 

 

Πρόκληση 2: Αξιοποίηση της μεγάλης αύξησης των επενδύσεων που σημειώθηκε τα 
προηγούμενα χρόνια, παρά την επίδραση της οικονομικής κρίσης 

 Οι επενδύσεις της τοπικής βιομηχανίας αποτελούν το 12,5% (ή €163 εκατ.) των 

επενδύσεων της χωρικής ενότητας (μ.ό. 2008-2016: 7,0%) 

 Οι επενδύσεις της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας ανέρχονται στο 4,0% των 

συνολικών επενδύσεων της βιομηχανίας το 2016 (μ.ό. 2008-2016: 3,1%). 

 Οι επενδύσεις στο σύνολο της οικονομίας της χωρικής ενότητας αυξήθηκαν κατά 26,8% 

από το 2008 έως το 2016. 

Πηγή: Eurostat 

  

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 10,4% η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της βιομηχανίας το 2016 στην 

ενότητα, από 7,3% το 2008. Η κρίση έχει επιφέρει απώλειες περίπου €37 εκατ. 

(2008-2016). 

 3,0% η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) των τοπικών μεταποιητικών 

επιχειρήσεων στο σύνολο της μεταποίησης της χώρας. 

 8,1% οι επενδύσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων στις συνολικές επενδύσεις 

της χωρικής ενότητας (στα €106 εκατ.) το 2016, όταν το 2008 ανέρχονταν στο 

μόλις 1,5% (στα €53,8 εκατ.).  

 3,5% οι επενδύσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων της ενότητας το 2016 στο 

σύνολο επενδύσεων της μεταποίησης της χώρας, από 1,8% το 2008. 
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3.2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 3: Ασθενής υποχώρηση της απασχόλησης, σημειώνοντας ωστόσο μεγάλες 
ανακατανομές μεταξύ των κλάδων μετά την κρίση. Ο όγκος πωλήσεων συσσωρεύεται 
σε λιγότερες επιχειρήσεις. 

 Οι απασχολούμενοι στη βιομηχανία της χωρικής ενότητας το 2016 είναι περίπου 16 χιλ., 

σε μείωση 8,0% από το 2011 (17,5 χιλ.). 

 Οι απασχολούμενοι στην τοπική βιομηχανία αποτελούν το 6% της συνολικής 

απασχόλησης της εγχώριας βιομηχανίας το 2018 (μ.ό. 2008-2018: 8,0%). 

Πηγή: Eurostat, Employment/NUTS2 Sector 

 

3.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 Στην χωρική ενότητα εδρεύουν 4,4 χιλ. βιομηχανικές επιχειρήσεις το 2016 από 5,1 χιλ. το 
2011. Η υποχώρηση του αριθμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων διαμορφώνεται στο 

16,3%  από το 2011 (από 4,50 χιλ. το 2011 στις 3,76 χιλ. το 2016). 

 Περίπου το 6,6%  των συνολικών βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας εδρεύει στην 

χωρική ενότητα. 

 Ο κύκλος εργασιών των βιομηχανικών επιχειρήσεων ανέρχεται στα €1,48 δισεκ. το 2016 
από €1,37 δισεκ. το 2011. Η εξασθένιση του κύκλου εργασιών των βιομηχανικών 

επιχειρήσεων σημειώθηκε έως και -5,5% το διάστημα 2011-2012 αλλά επανήλθε το 

2015-2016 με +10%. 

Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 

 

Επίσης σημαντικό είναι πως ενισχύθηκε σημαντικά το ποσοστό των κερδοφόρων 

βιομηχανικών επιχειρήσεων και από 44% το 2012 διαμορφώθηκε στο 73% το 2017. 

Πηγή: Hellastat/ICAP, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 1,5 χιλ. θέσεις απασχόλησης χάθηκαν στη βιομηχανία κατά τη χρονική περίοδο 
2008-2016. 

 7,2% το μερίδιο απασχολούμενων της βιομηχανίας στην ενότητα το 2018. 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 16,3% η υποχώρηση του αριθμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων στην 

χωρική ενότητα από το 2011 (από 4,50χιλ. το 2011 στις 3,76 χιλ. το 2016). 

 5,8%  ενίσχυση του κύκλου εργασιών στην χωρική ενότητα από το 2011 (από 

€1,26 δισεκ. το 2011 στα €1,37 δισεκ. το 2016). 
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3.4 ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Βιομηχανικές επιχειρήσεις  

 Σχεδόν το 1/3 από τις  βιομηχανικές επιχειρήσεις ανήκουν στα Τρόφιμα, με τα Μη 

Μεταλλικά ορυκτά να καταλαμβάνουν τη 2η θέση το 5,8%. Τα Πλαστικά προϊόντα 

αντιστοιχούν στο μόλις 0,8% των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας. 

 Ασθενέστερη η επίδραση της κρίσης στα τρόφιμα, σε όρους επιχειρήσεων, σε 

σύγκριση με τους άλλους κλάδους, καθώς σημειώθηκε μικρή μείωση 5,9% στον 

αριθμό τους. Ισχυρότερη ήταν η επίδραση της κρίσης στα μη μεταλλικά προϊόντα, με -
21,3%. 

 

Πωλήσεις βιομηχανίας 

 Σχεδόν οι μισές βιομηχανικές πωλήσεις (46,3%) ανήκουν στον Κλάδο των Τροφίμων. 

Οι άλλοι δύο κλάδοι (Πλαστικά Προϊόντα, Μη Μεταλλικά ορυκτά) αποτελούν ένα 

13,7% και 5,3% αντίστοιχα. 

 Ισχυρότερη η επίδραση της κρίσης στα μη μεταλλικά προϊόντα, σε όρους πωλήσεων, 
σε σύγκριση με τους άλλους κλάδους, με κατά μ.ό. υποχώρηση του κύκλου εργασιών 

τους κατά 19,8%.  

 Σημαντική αύξηση των πωλήσεων των πλαστικών προϊόντων (+33,6%) και των 

τροφίμων (+17,4%) μετά την κρίση. 

 

Απασχολούμενοι στη βιομηχανία 

 4 στους 10 απασχολούμενους εντοπίζονται στα Τρόφιμα, 4,7% στα πλαστικά 

προϊόντα, ενώ τα μη μεταλλικά προϊόντα αντιστοιχούν στο 5,4% της απασχόλησης. 

 Σημαντικές μειώσεις λόγω της κρίσης για τα Μη Μεταλλικά ορυκτά (-31,6%), ενώ τα 

Τρόφιμα και τα Πλαστικά προϊόντα παρουσίασαν αυξήσεις 8,9% και 16,1%, 

αντίστοιχα. 

 

Στη χωρική ενότητα το 2016, φαίνεται να πρωτοπορεί με διαφορά ο κλάδος των Τροφίμων, 
ως προς τις επιχειρήσεις, τον κύκλο εργασιών και τους απασχολούμενους, ενώ ακολουθούν 
τα Πλαστικά Προϊόντα στον κύκλο εργασιών και τα Μη Μεταλλικά ορυκτά στην απασχόληση. 

 

Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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 40,6% των απασχολούμενων στην Παραγωγή ζωικών και φυτικών ελαίων, και 

26% στην Παραγωγή κρέατος. 

 67,0% των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στην Παραγωγή ζωικών και 

φυτικών ελαίων, ενώ ένα 13,6% στα Γαλακτοκομικά προϊόντα. 

 42,4% του κύκλου εργασιών προέρχεται από την Παραγωγή ζωικών και 

φυτικών ελαίων, και το 23,9% από την Παραγωγή κρέατος. 

 

Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 49,8% των απασχολούμενων στην Παραγωγή προϊόντων τσιμέντου, και το 

20,4% στην επεξεργασία λίθων. 

 36,7% επιχειρήσεις βρίσκονται στην Παραγωγή προϊόντων πορσελάνης, και το 

28,7% στην Παραγωγή προϊόντων τσιμέντου. Το 21,9% εντοπίζεται στην 

επεξεργασία λίθων. 

 70,2% του κύκλου εργασιών εντοπίζεται στην Παραγωγή προϊόντων τσιμέντου, 

και το 12,4% στην επεξεργασία λίθων. 

 

Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Μη Μεταλλικών ορυκτών 

Αναφορικά με τον τρίτο  κυρίαρχο κλάδο (πλαστικά προϊόντα), στα στοιχεία της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά, οπότε δεν είναι δυνατή η περαιτέρω 
ανάλυση της κατανομής των επιχειρήσεων και του κύκλου εργασιών τους.  

Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Πλαστικών Προϊόντων 

Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Τροφίμων 
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4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

4.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 4: Ανάγκη για επέκταση των συνεργασιών κυρίως στις διαδικασίες 
παραγωγής και αξιοποίηση τους για μείωση του κόστους και πρόσβαση σε 
εξειδικευμένο προσωπικό  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σύνοψη ευρημάτων χωρικής ενότητας  

 Φτωχές συνεργασίες εντός περιφερειών στα αρχικά στάδια παραγωγής 

 45,6% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει κυρίως την ποιότητα των προϊόντων αυτής  

 38,2% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει την πρόσβαση σε κατάλληλους προμηθευτές  

 5,8% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση τελικών προϊόντων 

 4,6% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση ενδιάμεσων προϊόντων 

 4,7% outsourcing στη συσκευασία προϊόντος 

 16,5% outsourcing στην εφοδιαστική αλυσίδα 

 41,5% outsourcing στη διαχείριση αποβλήτων/υπολειμμάτων 

 25,0% outsourcing στη διαχείριση τέλους κύκλου ζωής προϊόντων 

 45,6% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει κυρίως την ποιότητα των προϊόντων αυτής  

 38,2% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει την πρόσβαση σε κατάλληλους προμηθευτές  

Έρευνα πεδίου 

Έρευνα πεδίου 
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Αξιολόγηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων: 

Σε ποιο βαθμό η συνεργασία της επιχείρησής σας με άλλες επιχειρήσεις και φορείς… 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ.: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 

 

4.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σύνοψη ευρημάτων χωρικής ενότητας  

 52,6% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε 

προϊόντα/υπηρεσίες  

 28,6% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην 

παραγωγή,  

 66,7% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην οργάνωση 

εργασίας και λήψη αποφάσεων 

2,55

2,67

2,61

2,96

2,94

2,99

3,15

2,18

2,63

2,7

2,71

2,85

2,91

3,14

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

…διευκολύνει την πρόσβασή της σε ανθρώπινο 
δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης 

…μειώνει το κόστος των προϊόντων της 

…βελτιώνει την πρόσβασή της σε διεθνείς αγορές 

…διευκολύνει την πρόσβασή της σε συγκεκριμένη 
τεχνογνωσία (know-how) 

…διευκολύνει την πρόσβασή της σε κατάλληλους 
προμηθευτές 

…βελτιώνει την ικανότητα προώθησης των προϊόντων 
της στην αγορά 

…βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων της 

Χωρική Ενότητα Σύνολο χώρας



Χαρακτηριστικά οικοσυστήματος 

13 

 

Πρόκληση 5: Μέτριες καινοτομικές επιδόσεις, ειδικά σχετικά με την οργάνωση και λήψη 
αποφάσεων, αλλά ανησυχητική η χαμηλή συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα παρότι αναγνωρίζεται η σημασία τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ  

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 6: Στασιμότητα στην εξωστρέφεια και μείωση των εξαγωγών της χωρικής 
ενότητας. Συνεχόμενη αύξηση των εισαγωγών εις βάρος του εμπορικού ισοζυγίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σύνοψη ευρημάτων χωρικής ενότητας  

 Διαχρονικά, το 4,1% των συνολικών εξαγωγών της χώρας προέρχεται από την 

χωρική ενότητα 

 Σημαντικότερος προορισμός των πωλήσεων (πάνω από τις μισές) είναι η αγορά 
την ίδιας της χωρικής ενότητας. 

Στάσιμη Εξωστρέφεια  

 Διαχρονικά, περίπου το 4,1% των συνολικών εξαγωγών αγαθών της χώρας προέρχεται 

από την χωρική ενότητα. 

 Το 2017 η αξία εξαγωγών ήταν στα €549 εκατ., ενώ οι εισαγωγές ανέρχονταν στα €456 
εκατ. Το εμπορικό πλεόνασμα άγγιζε τα €93,3 εκατ.  

 Στασιμότητα στις εξαγωγές από έτος σε έτος. Από το 2013 στο 2015 αυξήθηκαν κατά 

10,0%, και το επόμενο έτος έπεσαν κατά 8,9%, ενώ συνολικά από το 2013 έως και το 

2017 υποχώρησαν κατά €8,1 εκατ. 

 Οι εισαγωγές αυξάνονται συνεχώς. Μόνο κατά το 2013-2014 η αύξηση ήταν στο 

+27,1% ενώ το 2016-2017 +11,0%. 

 Οι εξαγωγές διαχρονικά εντοπίζονται στο 143% των εισαγωγών, αλλά ο λόγος αυτός 

μειώνεται συνεχώς. Το εμπορικό πλεόνασμα μειώθηκε από €247 εκατ. το 2013 σε μόλις  
€93,3 εκατ. το 2017. 

 

Πηγή: ΙΕΕΣ, ΣΕΒΕ, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 

 52,6% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε 

προϊόντα/υπηρεσίες  

 28,6% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην 

παραγωγή,  

 66,7% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην οργάνωση 

εργασίας και λήψη αποφάσεων,  

 25,0% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν στην 

οργάνωση, την εμπορία και το μάρκετινγκ 

 50,0% δεν συνεργάστηκαν με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 

 31,3% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο παράγοντα για την 

ενίσχυση των καινοτομικών δραστηριοτήτων τους προμηθευτές εξοπλισμού και 

πρώτων υλών αλλά επίσης ένα 31,3% χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο 

παράγοντα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. 

Έρευνα πεδίου 



Χαρακτηριστικά οικοσυστήματος 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Θετικές προβλέψεις, για την εξέλιξη των πωλήσεων την επόμενη διετία (2020-2021), 

με το 71,9% αυτών να αναμένει ενίσχυση, και ένα 22,8% να δηλώνει ότι θα παραμείνουν 

σταθερές 

Χαρτογράφηση εισροών - εκροών βιομηχανίας χωρικής ενότητας 

 στη διεθνή αγορά  

o 19,3% των πωλήσεων (18,8% το 2017) 

o 17,3% των αγορών (16,9% το 2017) 

 στην ίδια χωρική ενότητα  

o 54,0% των πωλήσεων (55,8% το 2017) 

o 36,9% των αγορών (35,1% το 2017) 

 σε άλλη χωρική ενότητα 

o 26,7% των πωλήσεων (25,4% το 2017) 

o 45,8% των αγορών (48,0% το 2017) 

 

Αν η χωρική ενότητα ήταν μια «ανεξάρτητη» αγορά, (εισροές-εκροές μόνο από τη 
χωρική ενότητα) το «εμπορικό» της ισοζύγιο, δηλαδή ο λόγος των αγορών από την 
ίδια χωρική ενότητα προς τις πωλήσεις στην ίδια χωρική ενότητα, θα ήταν 0,68. Αυτό 
σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, μια βιομηχανική επιχείρηση για την πώληση ενός 
προϊόντος στη χωρική ενότητα έχει αγοράσει 0,77 προϊόντα από την ίδια χωρική 

ενότητα. 

Έρευνα πεδίου 

Έρευνα πεδίου 
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Προορισμοί πωλήσεων βιομηχανίας χωρικής ενότητας ανά μέγεθος επιχείρησης 

 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

 

 

 

 

  

32,4

50,3

47,5
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40,6

43,9

3

2,2

5,6

14,6

6,9

3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% Στην ίδια χωρική ενότητα

% Σε  άλλη χωρική ενότητα

% Στη διεθνή αγορά 

Ποσοστό πωλήσεων στην Ελλάδα στην ίδια περιφέρεια το 2019

Ποσοστό πωλήσεων στην Ελλάδα σε άλλη περιφέρεια το 2019

Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό το 2019

Σε τελικούς καταναλωτές

Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας: Το 15,5% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε 

ότι συμμετέχει σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

Έρευνα πεδίου 
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Αξιολόγηση συμμετοχής σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας: 

Η συμμετοχή της επιχείρησής σας σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλει σε… 

 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ.: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 

4.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
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3,17
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3,46

4,14

2,67
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3,11

3,22

3,78

3,89
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4,11
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Πρόσβαση στην τοπική αγορά 

Ευκολία στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης μετά 
την πώληση (after-sales support services) 

Χαμηλό κόστος εργασίας 

Δίκτυο διανομής 

Εξειδικευμένη γνώση / τεχνογνωσία 

Ικανότητα ταχείας τροποποίησης των προϊόντων στις 
εκάστοτε ανάγκες των πελατών 

Πρόσβαση σε πρώτες ύλες 

Υψηλή ποιότητα προϊόντων που πληρούν τα 
απαραίτητα διεθνή τεχνικά ή ρυθμιστικά πρότυπα 

Χωρική Ενότητα Σύνολο χώρας

 €1 εκατ. το μέσο ποσό επένδυσης στην χωρική ενότητα την τριετία 2017-2019 όταν το 
αντίστοιχο ποσό στο σύνολο της χώρας να διαμορφώνεται στα €952 χιλ.  

 33,2% των δαπανών προορίζεται για την αντικατάσταση του υφιστάμενου 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού,  

 31,2% των δαπανών προορίζεται για τη βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας για 

τα ήδη παραγόμενα προϊόντα.  

 14,8% των δαπανών προορίζεται για τη διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας 

για την παραγωγή νέων προϊόντων. 

Έρευνα πεδίου 



Χαρακτηριστικά οικοσυστήματος 

17 

 

4.5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Πρόκληση 7: Η εύρεση εργαζομένων με κατάλληλο επίπεδο δεξιοτήτων αποτελεί 
μεγάλη πρόκληση. Μόλις 1 στις 5 επιχειρήσεις διαθέτει προσωπικό με τις κατάλληλες 
δεξιότητες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

1. Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν συνολικά €83 
προστιθέμενης αξίας (ΑΕΠ) στην περιοχή. 

2. Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν €62 προστιθέμενης 
αξίας στην ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της. 

3. Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στο ΑΕΠ της χώρας συνολικά φτάνει 
τα €1,8 δισεκ. 

4. Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της βιομηχανίας προσθέτει συνολικά 19 θέσεις 
εργασίας στην περιοχή. 

5. Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στην απασχόληση στην χώρα 
συνολικά φτάνει τις 41.000 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ). 

64,3% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί προγράμματα επανεκπαίδευσης ή/και ενίσχυση 

δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

53,6% των επιχειρήσεων επιβραβεύει τη διατύπωση προτάσεων ή και ανάπτυξης 

καινοτομικών λύσεων από εργαζόμενους μέσω κινήτρων. 

41,1% των επιχειρήσεων επενδύει σε ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις σχετικές με ανάπτυξη 

ανθρώπινου δυναμικού και μάθηση. 

20,0% των επιχειρήσεων διαθέτει εργαζομένους με δεξιότητες που απαιτούνται για την 

αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις. 

44,6% των επιχειρήσεων έχει θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης, ανάπτυξης, 

ανέλιξης, επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Έρευνα πεδίου 
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Οικονομικό αποτύπωμα της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της περιοχής 

 

1 

 

  

                                                           
1 Ο Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης αποτελεί ένα μέτρο της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) επίδρασης στο τοπικό 
ΑΕΠ που έχει η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής σε μια χωρική ενότητα. 
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Επίδραση στην παραγωγή προϊόντος (ΑΕΠ)

Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας δημιουργούν συνολικά 
€83 προστιθέμενης αξίας στην περιοχή. 

Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στο ΑΕΠ της χώρας 
συνολικά φτάνει τα €1,8 δισεκ.  

Στην Κρήτη ο Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης είναι 61,6%. Αυτό σημαίνει ότι μια αύξηση 

κατά €100 της βιομηχανικής παραγωγής (αύξηση της ζήτησης για βιομηχανικά προϊόντα 
κατά €100) θα επιφέρει μια αύξηση στο τοπικό ΑΕΠ, μόνο από την βιομηχανία και την 
αλυσίδα εφοδιασμού της, κατά €61,6 εκατ. 

Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης1 
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Οικοσύστημα γύρω από την βιομηχανία στην περιοχή 

 

Οικονομικό αποτύπωμα της βιομηχανίας στην απασχόληση της περιοχής  

Στην Κρήτη, η τοπική βιομηχανία αποτελεί σχετικά μικρό κομμάτι της τοπικής οικονομίας. 
Εντούτοις, το τοπικό οικονομικό οικοσύστημα γύρω από την βιομηχανία στην Κρήτη είναι 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο. 

Κάθε €100 κύκλου εργασιών της τοπικής βιομηχανίας δημιουργούν €62 προστιθέμενης 
αξίας στην ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της. 

Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας προσθέτει συνολικά 
19 θέσεις εργασίας στην περιοχή. 

Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στην απασχόληση 
στην χώρα συνολικά φτάνει τις 41.000 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ). 
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5 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - INDUSTRY 4.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 8: Η πρόσβαση και η αξιοποίηση δεδομένων εντοπίζεται σε χαμηλά 
επίπεδα. Μικρό ποσοστό επιχειρήσεων είναι προετοιμασμένο για την 4η Βιομηχανική 
επανάσταση. 

 

Αξιολόγηση ψηφιακών ικανοτήτων:  

Σε ποιο βαθμό η επιχείρησή σας έχει αναπτύξει τις ακόλουθες ψηφιακές ικανότητες 

 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ.: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 
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Πρόσβαση σε Big Data και χρήση data analytics 

Υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για 
ψηφιακά περιβάλλοντα. όπως e-commerce. 
πλατφόρμες επιχειρησιακής συνεργασίες …

Αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων 
ιδιωτικότητας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

Πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς και χρήση 
κατάλληλων λύσεων και αρχιτεκτονικών (cloud. 

hardware & software as a service) 

Χωρική Ενότητα Σύνολο χώρας

Σύνοψη ευρημάτων χωρικής ενότητας  

 24,1% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς και 

χρήση κατάλληλων λύσεων και αρχιτεκτονικών 

 30,2% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την αποτελεσματική διαχείριση 

κινδύνων ιδιωτικότητας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

 40,4% των βιομηχανικών επιχειρήσεων δηλώνει ότι είναι ενημερωμένο και 

σκοπεύει να συμμετάσχει στην 4η βιομηχανική επανάσταση αλλά δεν έχει 
διαμορφώσει σχέδιο ακόμα 

 56,3% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο  την έλλειψη χρηματοδότησης  

 51,0% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο την έλλειψη δεξιοτήτων 

ανθρώπινου δυναμικού 
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Αξιολόγηση χρήσης τεχνολογικών μέσων 

Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα παρακάτω για την επιχείρησή σας: 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ.: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 21,4% των επιχειρήσεων κάνουν χρήση σύγχρονων συστημάτων συστηματικής 

συντήρησης εξοπλισμού και πρόληψης ατυχημάτων 

 25,5% των επιχειρήσεων έχει χρησιμοποιεί προηγμένες λύσεις (πχ IoT) για τον έλεγχο 

/ παρακολούθηση της παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο 

 24,1% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς και χρήση 

κατάλληλων λύσεων και αρχιτεκτονικών 

 30,2% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων 

ιδιωτικότητας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
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Τεχνολογίες τρισδιάστατης (3D) εκτύπωσης για 
γρήγορη δημιουργία πρωτοτύπων. παραγωγή 

εξαρτημάτων. κλπ. 

Προηγμένα συστήματα προγραμματισμού της 
παραγωγής (Product Lifecycle Management. CAD/CAΜ. 
Material Requirement Planning. Advanced Planning and 

Scheduling systems. κλπ.)

Σύγχρονα συστήματα για την επικοινωνία και 
συγχρονισμό με συνεργάτες. προμηθευτές. πελάτες της 

(πχ e-invoicing. digital procurement. blockchain κ.λπ.) 

Σύγχρονα συστήματα συστηματικής συντήρησης του 
εξοπλισμού και πρόληψης ατυχημάτων (π.χ. sensors. 
predictive maintenance. συσκευές που μπορούν να 
φορεθούν από εργαζομένους για ασφάλεια. κλπ.) 

Προηγμένες λύσεις (πχ IoT) για τον έλεγχο / 
παρακολούθηση της παραγωγής και τον ποιοτικό 

έλεγχο 

Χωρική Ενότητα Σύνολο χώρας

Έρευνα πεδίου 

Έρευνα πεδίου 
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Παρακολούθηση και συμμετοχή στις εξελίξεις της «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, % 

 
Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 
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Δεν είναι ενημερωμένη

Είναι ενημερωμένη - δεν την ενδιαφέρει / δεν σκοπεύει να συμμετάσχει

Είναι ενημερωμένη - σκοπεύει να συμμετάσχει - δεν έχει διαμορφώσει σχέδιο

Έχει διαμορφώσει σχέδιο - δεν έχει προχωρήσει σε σχετικές επενδύσεις

Έχει προχωρήσει σε επενδύσεις - δεν αξιοποιεί ακόμα παραγωγικά τις σχετικές τεχνολογίες

Αξιοποιεί ήδη τις τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης με σημαντικό όφελος

4η 

Βιομηχανική 

Επανάσταση 

 56,3% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο  την έλλειψη χρηματοδότησης  

 51,0% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο την έλλειψη δεξιοτήτων ανθρώπινου 

δυναμικού 

Έρευνα πεδίου 
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6 YΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 9: Ικανοποιητική μεν η σχέση ποιότητας-κόστους των υποδομών αλλά με 
κρίσιμες ελλείψεις 

 

Αξιολόγηση ποιότητας κόστους 

 
Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ.: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου ικανοποιητικό και το 5 
πολύ ικανοποιητικό 

 

 

 

 

1,95

2,78

2,92

3

3,06

3,15

3,21

3,33

3,39

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Διασύνδεση με σιδηροδρομικό δίκτυο/σταθμό 
μεταφόρτωσης 

Υπηρεσίες υποστήριξης. χρηματοδότησης. clustering. 
εξαγωγών. τοποθέτησης ανθρώπινου δυναμικού 

Εκπαίδευση /Έρευνα στην επιχείρηση 

Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων  

Διασύνδεση τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες ή 
κεντρικό οδικό δίκτυο 

Τηλεπικοινωνίες/Ευρυζωνικότητα 

Δίκτυο ύδρευσης/ αποχέτευσης/ όμβριων υδάτων 

Ηλεκτρική ενέργεια/Φυσικό αέριο 

Ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις

Σύνοψη ευρημάτων χωρικής ενότητας  

 40,0% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε υψηλή ποιότητα 

κόστους στη διασύνδεση τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες ή κεντρικό οδικό 
δίκτυο.  

 46,3% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε υψηλή ποιότητα 

κόστους στην ακτοπλοϊκή διασύνδεση 

 43,6% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε υψηλή ποιότητα 

κόστους στην Ηλεκτρική ενέργεια/Φυσικό αέριο. 

 36,5% για το δίκτυο ύδρευσης/ αποχέτευσης/ όμβριων υδάτων και 36,4% για τις 

Τηλεπικοινωνίες/Ευρυζωνικότητα  

 Η ζήτηση από την τοπική αγορά (48,1%) το επίπεδο των μεταφορικών 

υποδομών (25,0%) «κρατούν» τις επιχειρήσεις στην χωρική ενότητα 
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Παράγοντες που ευνοούν την παραμονή στην χωρική ενότητα 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ.: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 

 

 

 

 

  

Μόλις 17,0% των επιχειρήσεων της ενότητας δήλωσε ότι διαθεσιμότητα ανθρώπινου 

δυναμικού είναι ευνοϊκή για την παραμονή της επιχείρησής σας στην περιοχή. 

 40,0% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε υψηλή ποιότητα κόστους στη 

διασύνδεση τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες ή κεντρικό οδικό δίκτυο.  

 43,6% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε υψηλή ποιότητα κόστους στην 

Ηλεκτρική ενέργεια/Φυσικό αέριο. 

 36,5% για το δίκτυο ύδρευσης/ αποχέτευσης/ όμβριων υδάτων και 36,4% για τις 

Τηλεπικοινωνίες/Ευρυζωνικότητα  

2,31

2,45

2,58

2,64

2,69

3,20

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Eιδικά επενδυτικά / αναπτυξιακά κίνητρα 

Eπίπεδο των φορέων ανάπτυξης 

Eπιχειρηματικοί φορείς 

διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού 

Yπηρεσίες από Δημόσιους φορείς και τοπική 
αυτοδιοίκηση 

Zήτηση από τοπική αγορά 
 

Έρευνα πεδίου 

Έρευνα πεδίου 
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7 TΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

7.1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 10: Ώθηση της δυναμικής των συνεργατικών σχέσεων και των τεχνολογικών 
επιδόσεων των επιχειρήσεων, βασιζόμενη στο ισχυρό οικονομικό προφίλ και τις 
εξαγωγές. 

  

Οι επιχειρήσεις της χωρικής ενότητας παρουσιάζουν παρόμοια δυναμική με το σύνολο της 
χώρας, με ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις στις υποδομές και στο οικονομικό προφίλ. 

Αναλυτικά:  

 Στην 1η θέση της Α κατηγορίας, με οικονομικά εύρωστες επιχειρήσεις 

 Ικανοποιητικές εξαγωγικές επιδόσεις, με την 5η καλύτερη επίδοση στην κατηγορία Α, 

όπου το 40% των επιχειρήσεων καταγράφουν εξαιρετικές εξαγωγικές επιδόσεις 

 Υπερσυγκέντρωση επιχειρήσεων σε τεχνολογικά στάσιμη κατηγορία, με το 71,4% να 

ανήκουν στην Β2 κατηγορίας 

 9 στις 10 επιχειρήσεις υστερεί στις επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις με 
φτωχές διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές συναλλαγές, κατατάσσοντας τη 
χωρική 1η στην κατηγορία Γ 

 Σημαντική υστέρηση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, από το 42,9% των 

επιχειρήσεων, 2η υψηλότερη θέση στην κατηγορία Β2 

 Σχετική καλή εικόνα από τις υποδομές, με το 33,3% να εκτιμά ότι οι υφιστάμενες 

υποδομές βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο 
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Τυπολογίες βιομηχανικών επιχειρήσεων (έρευνα πεδίου) 

 
Προφίλ 

επιχειρήσεων 
 

Κατηγορία Α 
Δυναμικές  

Κατηγορία Β1  
Προοπτική 
ανάπτυξης 

Κατηγορία Β2  
Στασιμότητα 

Κατηγορία Γ 
Επιβράδυνση 
ή απόκλιση 

 

Α. Οικονομικό 
Προφίλ 

Συνολικό 
Δείγμα 

20,0% 30,3% 42,7% 7,0% 

 
Κρήτης 

40,0% 

(1η) 

20,0% 

(7η) 

20,0% 

(6η) 

20,0% 

(6η) 

 

Β. Εξαγωγικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

42,9% 36,0% 12,0% 9,1% 

 
Κρήτης 

40,0% 

(5η) 

30,0% 

(5η) 

20,0% 

(2η) 

10,0% 

(4η) 

 

Γ. Τεχνολογικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

21,1% 20,2% 
51,9% 

6,8% 

 
Κρήτης 

9,5% 

(7η) 

9,5% 

(5η) 

71,4% 

(1η) 

9,5% 

(3η) 

 Δ. 
Επιχειρηματικές 
και συνεργατικές 
σχέσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

8,8% 11,1% 16,4% 63,7% 

 
Κρήτης 

0,0% 

(5η) 

12,5% 

(5η) 

0,0% 

(6η) 

87,5% 

(1η) 

 Ε. Επίπεδο 
οργάνωσης και 
πολιτική 
ανθρώπινων 
πόρων 

Συνολικό 
Δείγμα 

25,2% 28,5% 
30,1% 

16,3% 

 
Κρήτης 

7,1% 

(2η) 

21,4% 

(6η) 

42,9% 

(2η) 

28,6% 

(1η) 

 ΣΤ. Υποδομές 
και δομές 
λειτουργίας των 
επιχειρήσεων 

Συνολικό 
Δείγμα 

25,9% 25,3% 19,3% 29,4% 

Κρήτης 
22,2% 

(2η) 

33,3% 

(2η) 

27,8% 

(3η) 

16,7% 

(7η) 

  



Tυπολογίες βιομηχανικών επιχειρήσεων ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

27 

 

 

 

 

• Oικονομικά εύρωστες οι επιχειρήσεις της χωρικής, καθώς η χωρική βρίσκεται 

στην 1η θέση της Α κατηγορίας, με το 40% των επιχειρήσεων 

•  Καλές επιδόσεις καινοτομίας και ανθρώπινου δυναμικού  

 

 

• Ικανοποιητικές εξαγωγικές επιδόσεις, με την 5η καλύτερη επίδοση στην κατηγορία 

Α, όπου το 40% των επιχειρήσεων καταγράφουν εξαιρετικές εξαγωγικές επιδόσεις 

•  Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις εισήγαγαν κάποιου είδους καινοτομία, ενώ οι 
περισσότερες διαθέτουν έως ένα βαθμό εργαζόμενους με δεξιότητες αξιοποίησης 
των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις. 

 

 

• Υπερσυγκέντρωση επιχειρήσεων σε τεχνολογικά στάσιμη κατηγορία, με το 71,4% 

να ανήκουν στην Β2 κατηγορίας, κατέχοντας την 1η θέση μεταξύ των χωρικών 

•  Υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων (28%) χωρίς κατάλληλο εργατικό δυναμικό 

 

 

• 9 στις 10 επιχειρήσεις υστερεί στις επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις 
με φτωχές διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές συναλλαγές, κατατάσσοντας τη 
χωρική 1η στην κατηγορία Γ 

•  Πολύ χαμηλές επιδόσεις καινοτομίας 

• 8 στις 10 επιχειρήσεις παρουσιάζει λίγο ή πολύ ελλείψεις σε καταλληλόλητα 
ανθρώπινου δυναμικού  

 

 

• Σημαντική υστέρηση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, από το 42,9% 

των επιχειρήσεων, 2η υψηλότερη θέση στην κατηγορία Β2 

• Αρκετά χαμηλές καινοτομικές επιδόσεις αυτών των επιχειρήσεων 

 

 

• Σχετική καλή εικόνα από τις υποδομές, με το 33,3% να εκτιμά ότι οι υφιστάμενες 

υποδομές βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο, στη 2η θέση της κατηγορίας Β2 

• Ευρεία εισαγωγή καινοτομιών από τις περισσότερες επιχειρήσεις της χωρικής 
  

Εξαγωγικές επιδόσεις 

Τεχνολογικές επιδόσεις 

Επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις 

Επίπεδο οργάνωσης και πολιτική ανθρώπινων πόρων 

Υποδομές και δομές λειτουργίας των επιχειρήσεων 

Κρήτη

Οικονομικό προφίλ 
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8 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΚΛΑΔΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών επιδόσεων των βιομηχανικών κλάδων της 
χωρικής ενότητας ως προς τη Γενική Ρευστότητα, τη Μόχλευση και το Περιθώριο 
Καθαρού Κέρδους 

 

 

 

 

 

 

  

 Τα Πλαστικά προϊόντα, διακρίνονται για τις υψηλές επιδόσεις τους στον δείκτη 
περιθωρίου καθαρού κέρδους και στον δείκτη γενικής ρευστότητας. Σε ελαφρώς 
χαμηλότερα επίπεδα τα Προϊόντα ξύλου και χαρτιού. 

 Τα Πλαστικά προϊόντα, διακρίνονται για τις υψηλές επιδόσεις τους στον δείκτη 
αποδοτικότητας ίδιων κεφαλαίων και στον δείκτη περιθωρίου λειτουργικού κέρδους, με 
υψηλές επιδόσεις και στην άμεση ρευστότητα. Σημαντική η παρουσία και των Χημικών-
φαρμακευτικών προϊόντων, με περιορισμένη ωστόσο άμεση ρευστότητα. 

Τα Πλαστικά προϊόντα, διακρίνονται για τις υψηλές επιδόσεις τους στον δείκτη 
αποδοτικότητας ίδιων κεφαλαίων και στον δείκτη περιθωρίου λειτουργικού κέρδους, με 
υψηλές επιδόσεις και στην άμεση ρευστότητα. Σημαντική η παρουσία και των Χημικών-
φαρμακευτικών προϊόντων, με περιορισμένη ωστόσο άμεση ρευστότητα. 

 

Ορυχεία -
Λατομεία; 3

Τρόφιμα, ποτά, 
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1
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Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών επιδόσεων των βιομηχανικών κλάδων της 
χωρικής ενότητας ως προς την Άμεση Ρευστότητα, το περιθώριο ΚΠΤΦΑ, και την 
Αποδοτικότητα Ίδιων Κεφαλαίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τα Πλαστικά προϊόντα, διακρίνονται για τις υψηλές επιδόσεις τους στον δείκτη 
περιθωρίου καθαρού κέρδους και στον δείκτη γενικής ρευστότητας. Σε ελαφρώς 

χαμηλότερα επίπεδα τα Προϊόντα ξύλου και χαρτιού. 

Ορυχεία -
Λατομεία; 2

Τρόφιμα, ποτά και 
προϊόντα καπνού; 2

Κλωστοϋφαντουργικές 
ύλες και είδη ένδυσης; 

1

Προϊόντα ξύλου 
και χαρτιού; 2

Χημικά -
φαρμακευτικά 

προϊόντα; 4

Πλαστικά 
προϊόντα ; 4

Μη μεταλλικά 
ορυκτά; 1

Βασικά 
μέταλλα; 3

Μεταλλικά 
προϊόντα ; 2

Λοιποί 
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κλάδοι; 2
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9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής, ΣΕΒ 

Ε. industrial@sev.org.gr  

T. 211 5006 120 

 

 

       

 

  

mailto:industrial@sev.org.gr
https://www.facebook.com/SEVfacts/
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/sev_fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
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Ανάδοχος έργου 

 

 

 

 

 

Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας,  

τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών αλλαγών.  

Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων 
πρόγνωσης των αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας. 

 

 

Το παραγωγικό οικοσύστημα  

της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 
 

 

 

 

 

Νοέμβριος 2019 

 

 

 

 

 

 

Αξιοποιήθηκαν στοιχεία που παράχθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Χαρτογράφηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και 

επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων πρόγνωσης των αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας», το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  

 

 

 

 

Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Ενότητα 8: Το παραγωγικό οικοσύστημα Βορείου 
και Νοτίου Αιγαίου 

 

Νοέμβριος 2019 

 



 

 

Ανάδοχος έργου 

 

 

 

 

 

Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας,  

τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών αλλαγών.  

Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων 
πρόγνωσης των αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας. 

 

 

Το παραγωγικό οικοσύστημα του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 

 

 

 

 

Νοέμβριος 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα στοιχεία παράχθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση 
εκθέσεων πρόγνωσης των αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την 

Ελλάδα και την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  

 

 

 

  



 

 

 

Τεύχος Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 
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2 Επιτελική σύνοψη ................................................................................................... 2 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ελλάδα μετά από μία παρατεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι. Προσπαθεί να δημιουργήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις, για έναν νέο 
αναπτυξιακό κύκλο με βιώσιμα χαρακτηριστικά, περισσότερες και ποιοτικότερες, καλά 
αμειβόμενες, θέσεις εργασίας.  

Για το ΣΕΒ, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη βιομηχανική 
ανάπτυξη της περιφέρειας. Η βιομηχανία έχει το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 
στην οικονομία και έχει προοπτικές δημιουργίας ισχυρών επιχειρηματικών δικτύων σε τοπικό 
επίπεδο. Για να σχεδιαστούν συνεπώς οι πολιτικές που θα συνεισφέρουν στο νέο αναπτυξιακό 
κύκλο, προκύπτει η ανάγκη να χαρτογραφηθεί σε βάθος ο βιομηχανικός ιστός, ειδικά στην 
περιφέρεια.  

Ο ΣΕΒ ανέθεσε στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και στο 
Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ το έργο με τίτλο 
«Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών 
αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων πρόγνωσης των 
αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας».  

Στόχος του έργου είναι η αποτύπωση του βιομηχανικού οικοσυστήματος, μετά την κρίση. Το 
έργο συνδυάζει πλήθος δευτερογενών δεδομένων, κλαδικές αναλύσεις, ευρεία ποσοτική 
έρευνα πεδίου σε 1.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας και συναντήσεις 
εμπειρογνωμόνων. Στοχεύει να καλύψει ένα διαχρονικό έλλειμα αποτύπωσης της διάρθρωσης 
βιομηχανικών κλάδων (ειδικά στην περιφέρεια) και να δημιουργήσει έναν μηχανισμό 
σχεδιασμού ρεαλιστικής πολιτικής για κρίσιμους βιομηχανικούς κλάδους.  

Η παρούσα έκδοση δίνει μια σύνοψη της πρώτης φάσης του έργου με τη χαρτογράφηση επτά 
(7) κλαδικών / περιφερειακών οικοσυστημάτων. Η δεύτερη φάση του έργου θα εστιάσει σε 
εκθέσεις πολιτικής και πρόγνωσης των αλλαγών σε αυτά τα οικοσυστήματα.   
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2 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

2.1 Οικονομική ταυτότητα χωρικής ενότητας 

Πρόκληση 1: Αναστροφή των απωλειών λόγω κρίσης και αύξηση του μεριδίου της 
τοπικής βιομηχανίας στο σύνολο της χώρας: Άνοδος, ωστόσο, της συνεισφοράς της 
βιομηχανίας στην τοπική οικονομία. Ειδικότερα: 

 Σημαντικές απώλειες λόγω κρίσης: Η κρίση έχει επιφέρει απώλειες περίπου στα €62,7 
εκατ. (2008-2016) στην προστιθέμενη αξία της τοπικής βιομηχανίας 

 Άνοδος της συνεισφοράς της βιομηχανίας στην τοπική οικονομία: Στο 7,1% η 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της βιομηχανίας το 2016 από 5,7% το 2008 

 Πολύ χαμηλή η συμμετοχή της τοπικής βιομηχανίας στην εθνική οικονομία: Στο 

2,3%, κατά μέσο όρο, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία των τοπικών μεταποιητικών 

επιχειρήσεων στο σύνολο της μεταποίησης της χώρας 

 Κυριαρχούν οι κλάδοι Τροφίμων, Μη μεταλλικών προϊόντων και Ποτοποιίας  

o Πάνω από 4 στις 10 βιομηχανικές επιχειρήσεις (40,4%) ανήκουν στους 

συγκεκριμένους κλάδους 

o Σχεδόν 70% των βιομηχανικών πωλήσεων προέρχονται από τους κλάδους 

Τροφίμων, Ποτοποιίας και Μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

Πρόκληση 2: Ανάγκη για σημαντική ώθηση των επενδύσεων: Χαμηλό το μερίδιο των 
επενδύσεων της χωρικής ενότητας όπως και χαμηλό το μέσο ποσό επένδυσης στη χωρική 
ενότητα συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσό στο σύνολο της χώρας. Ειδικότερα: 

 Οι επενδύσεις της βιομηχανίας αποτελούν το 8,2% (ή €88,3 εκατ.) των συνολικών 

επενδύσεων της χωρικής ενότητας το 2016 (μ.ο. 2008-2016: 4,8%) 

 Οι επενδύσεις της βιομηχανίας ανέρχονται μόλις στο 2,2% των επενδύσεων του συνόλου 

της βιομηχανίας το 2016 (μ.ο. 2008-2016: 1,8%) 

 €194 χιλ. το μέσο ποσό επένδυσης την τριετία 2017-2019 όταν το αντίστοιχο ποσό στο 
σύνολο της χώρας διαμορφώνεται στα €952 χιλ. 

 47,2% των δαπανών προορίζεται για την αντικατάσταση του υφιστάμενου 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και το 29,8% για τη βελτίωση της παραγωγικής 

δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα 

 Το 37,5% των δαπανών προορίζεται για αύξηση/βελτίωση της παραγωγικής 

δυναμικότητας για ήδη παραγόμενα προϊόντα 

Πρόκληση 3: Αύξηση του αριθμού των τοπικών βιομηχανικών επιχειρήσεων ώστε να 
αυξηθεί η απασχόληση στο βιομηχανικό κλάδο: Η κρίση έχει επιφέρει υποχώρηση του 
αριθμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων και της απασχόλησης σε αυτές. Ειδικότερα: 

 33,0% η υποχώρηση του αριθμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων από το 2011 (από 

4,0 χιλ. το 2011 στις 2,7 χιλ. το 2016) 

 4,8 χιλ. θέσεις απασχόλησης χάθηκαν στη βιομηχανία της χωρικής ενότητας κατά τη 

χρονική περίοδο 2009-2017 (-26,7%) 

 34,7% η μείωση του κύκλου εργασιών από το 2011 (από €635,9 εκατ. το 2011 στα €415 

εκατ. το 2016) 

 Παρά την πιο πάνω εικόνα, ενισχύθηκε το ποσοστό των κερδοφόρων βιομηχανικών 

επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας από 39% το 2012 στο 61% το 2017 
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2.2 Ταυτότητα βιομηχανικών οικοσυστημάτων της χωρικής ενότητας 

Πρόκληση 4: Σημαντικός ο στόχος της ενίσχυσης των συνεργατικών σχέσεων: Πολύ 
χαμηλό το ποσοστό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή και διάθεση του 
προϊόντος που πραγματοποιείται εκτός επιχείρησης. 

Συνεργασίες σε παραγωγικές δραστηριότητες. Πρακτικά απούσες οι τοπικές βιομηχανικές 
συνεργασίες στην παραγωγή, με περιορισμένα τα τοπικά παραγωγικά δίκτυα και τις τοπικές 
συμπράξεις ασθενείς. Οι επιχειρήσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό απλά παραδίδουν προϊόντα στον 
επόμενο κρίκο της εμπορικής αλυσίδας. Οι επιχειρήσεις αξιολογούν σε χαμηλά επίπεδα μια 
πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων. Ειδικότερα: 

 2,6% outsourcing στον στρατηγικό επιχειρησιακό σχεδιασμό 

 4,3% outsourcing στη συσκευασία προϊόντος 

 5,0% outsourcing στις υπηρεσίες μετά την πώληση 

 6,0% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση τελικού προϊόντος 

 8,1% outsourcing στο marketing/προβολή/προώθηση πωλήσεων 

 12,1% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση ενδιάμεσων προϊόντων 

 14,5% outsourcing στο σχεδιασμό του προϊόντος 

 Μόνο το 3,3% των επιχειρήσεων συμμετέχει σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

 Το 60% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων βελτιώνει κυρίως την ποιότητα των προϊόντων  

 Μόλις το 34,5% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων βελτιώνει την προώθηση των προϊόντων στην αγορά  

Συνεργασίες και κυκλική οικονομία: Σε εξέλιξη η ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών και 
οικονομιών κλίμακας. Ειδικότερα: 

 35% outsourcing στη διαχείριση αποβλήτων/υπολειμμάτων 

 38,6% outsourcing στη διαχείριση τέλους κύκλου ζωής προϊόντων 

Πρόκληση 5: Απαιτείται περαιτέρω διείσδυση σε αγορές εκτός χωρικής ενότητες με 
παράλληλη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η χωρική ενότητα έχει μεν καλές 
εξαγωγικές επιδόσεις, παραμένει όμως μια οικονομία προσανατολισμένη στην τοπική και 
υπερ-τοπική αγορά. Ειδικότερα: 

Εξωστρέφεια: Χαμηλό το μερίδιο εξαγωγών της χωρικής ενότητας στο σύνολο των εξαγωγών 
της χώρας. Ανάγκη να αυξηθεί το ποσοστό αυτό με δεδομένο ότι η χωρική ενότητα είναι 
εμπορικά πλεονασματική. Ειδικότερα 

 Μόλις 1,5% των εξαγωγών της χώρας διαχρονικά από τη χωρική ενότητα 

 Στο 37,3% το ποσοστό πωλήσεων εκτός της περιφέρειας 

 Εμπορικά πλεονασματική η περιφέρεια την περίοδο 2013-2017 

Σύνοψη εκροών/εισροών βιομηχανίας χωρικής ενότητας 

 Προς / από διεθνή αγορά : 12,9% των πωλήσεων το 2019 (11,6% το 2017) - 12,2% 

των αγορών (13,4% το 2017) 

 Προς / από ίδια χωρική ενότητα: 62,5% των πωλήσεων το 2019 (62,9% το 2017) - 

19,2% των αγορών (18,6% το 2017) 

 Προς / από άλλη χωρική ενότητα: 24,5% των πωλήσεων το 2019 (25,5% το 2017) - 

68,7% των αγορών (68% το 2017) 
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Τοπικές και υπερτοπικές επιδράσεις βιομηχανίας (ευρύτερα επιχειρηματικά 
οικοσυστήματα): Η τοπική οικονομία βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην τοπική βιομηχανία. 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν συνολικά €83 προστιθέμενης 
αξίας (ΑΕΠ) στην περιοχή 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν €62 προστιθέμενης αξίας στην 
ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στο ΑΕΠ της χώρας συνολικά φτάνει τα 
€925 εκατ. 

 Το τοπικό οικοσύστημα γύρω από την βιομηχανία είναι πολύ ανεπτυγμένο, παρ’ ότι η 
βιομηχανία αποτελεί πολύ μικρό κομμάτι της τοπικής οικονομίας 

 Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της βιομηχανίας προσθέτει συνολικά 19 θέσεις εργασίας 
στην περιοχή 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στην απασχόληση στην χώρα συνολικά 
φτάνει τις 20.700 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ) 

Πρόκληση 6: Ανάγκη για αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Πολύ περιορισμένες οι 
ψηφιακές ικανότητες βιομηχανικών επιχειρήσεων-εργαζομένων. 

 90,6% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί καθόλου ή λίγο τεχνολογίες 3D εκτύπωση 

 83,9% έχει αναπτύξει καθόλου ή λίγο την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για 

ψηφιακά περιβάλλοντα 

 77,4% έχει αναπτύξει καθόλου ή λίγο την πρόσβαση σε big data 

 67,7% χρησιμοποιεί καθόλου ή λίγο προηγμένα συστήματα προγραμματισμού 

παραγωγής 

 59,4% έχει αναπτύξει καθόλου ή λίγο την πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς 

 56,3% χρησιμοποιεί καθόλου ή λίγο σύγχρονα συστήματα για την επικοινωνία με 

συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες 

 Μόνο 28,1% των επιχειρήσεων διαθέτει εργαζόμενους με ψηφιακές δεξιότητες 

Πρόκληση 7: Αναγκαία η συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Απαραίτητη η 
εξεύρεση της αναγκαίας χρηματοδότησης επενδύσεων για συμμετοχή σε αυτή. 

 42,9% των βιομηχανικών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι είναι ενημερωμένες και σκοπεύουν 

να συμμετάσχουν αλλά δεν έχουν διαμορφώσει σχέδιο ακόμα 

 Όμως το 39,2% των επιχειρήσεων δεν είναι ενημερωμένες για την 4η βιομηχανική 

επανάσταση και το 10,7% είναι ενημερωμένες αλλά δεν σκοπεύουν να συμμετάσχουν  

 Το μεγαλύτερο εμπόδιο για συμμετοχή στην 4η βιομηχανική επανάσταση είναι η έλλειψη 
χρηματοδότησης απαραίτητων επενδύσεων 

Πρόκληση 8: Μη ικανοποιητικές υποδομές. Ταχύτερη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός 
τους και ειδικά των δικτύων για την στήριξη των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα:  

 43,8% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-κόστους 

στην ηλεκτρική ενέργεια/φυσικό αέριο 

 40,7% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-κόστους 

στις υπηρεσίες υποστήριξης, χρηματοδότησης, clustering, εξαγωγών, τοποθέτησης 
ανθρώπινου δυναμικού, αλλά 

 40,6% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-κόστους στις 

ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις 

 31,3% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-κόστους στις 

τηλεπικοινωνίες/ευρυζωνικότητα  
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2.3 Τυπολογίες 

Πρόκληση 9: Έγκαιρη αντιμετώπιση του κινδύνου οικονομικής κατάρρευσης. Οι μέτριες 
εξαγωγικές επιδόσεις συνδυασμένες με το στάσιμο τεχνολογικό υπόβαθρο διευρύνει τον 
οικονομικό κίνδυνο για τις περισσότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις 

 

Τυπολογίες βιομηχανικών επιχειρήσεων 

 
Προφίλ 

επιχειρήσεων 
 

Κατηγορία Α 
Δυναμικές 

επιχειρήσεις 

Κατηγορία Β1  
Προοπτική 
ανάπτυξης 

Κατηγορία Β2  
Στασιμότητα 

Κατηγορία Γ 
Επιβράδυνση 
ή απόκλιση 

 

Α. Οικονομικό 
Προφίλ 

Συνολικό 
Δείγμα 

20,0% 30,3% 42,7% 7,0% 

Βόρειο και 
Νότιο Αιγαίο 

0,0% 
(6η) 

40,0% 
(3η) 

20,0% 
(6η) 

40,0% 
(1η) 

 

Β. Εξαγωγικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

42,9% 36,0% 12,0% 9,1% 

Βόρειο και 
Νότιο Αιγαίο 

0,0% 
(7η) 

66,7% 

(1η) 
0,0% 
(7η) 

33,3% 
(1η) 

 

Γ. Τεχνολογικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

21,1% 20,2% 51,9% 6,8% 

Βόρειο και 
Νότιο Αιγαίο 

14,3% 
(4η) 

14,3% 
(4η) 

57,1% 
(4η) 

14,3% 
(1η) 

 

Δ. 
Επιχειρηματικές 
και 
συνεργατικές 
σχέσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

8,8% 11,1% 16,4% 63,7% 

Βόρειο και 
Νότιο Αιγαίο 

0,0% 
(5η) 

20,0% 
(4η) 

20,0% 
(2η) 

60,0% 
(4η) 

 

Ε. Επίπεδο 
οργάνωσης και 
πολιτική 
ανθρώπινων 
πόρων 

Συνολικό 
Δείγμα 

25,2% 28,5% 30,1% 16,3% 

Βόρειο και 
Νότιο Αιγαίο 

0,0% 
(5η) 

37,5% 
(3η) 

37,5% 
(4η) 

25,0% 
(3η) 

 

ΣΤ. Υποδομές 
και δομές 
λειτουργίας των 
επιχειρήσεων 

Συνολικό 
Δείγμα 

25,9% 25,3% 19,3% 29,4% 

Βόρειο και 
Νότιο Αιγαίο 

10,0% 
(5η) 

10,0% 
(6η) 

30,0% 
(2η) 

50,0% 
(1η) 

 Οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν σχεδόν παρόμοια δυναμική με το σύνολο της χώρας, με 
ελαφρώς καλύτερες οικονομικές επιδόσεις, χειρότερη όμως εξαγωγική δυναμική 

 Οικονομικά αδύναμο το 40% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας 

 Η χωρική ενότητα διαθέτει την πρώτη καλύτερη εξαγωγική επίδοση στην κατηγορία των 
δυναμικών επιχειρήσεων Β1, με περιορισμένες όμως εξαγωγικές επιδόσεις στις 
υπόλοιπες κατηγορίες 

 Στάσιμες τεχνολογικά οι περισσότερες επιχειρήσεις (57,1%) 

 6 στις 10 επιχειρήσεις σημειώνουν υστέρηση στις επιχειρηματικές και συνεργατικές 
σχέσεις με πολύ περιορισμένες διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές συναλλαγές 

 Σε στάσιμη κατάσταση αλλά με ενδείξεις ανόδου η αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού, με το 37,5% να ανήκει στην 3η θέση της Β1 κατηγορίας 

 Στη χαμηλότερη θέση στις Υποδομές, 1η στην κατηγορία Γ, με σημαντική υστέρηση στις 

υποδομές για το 50% των επιχειρήσεων  
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3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

3.1 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 1: Αναστροφή των απωλειών λόγω κρίσης και αύξηση του μεριδίου της 
τοπικής βιομηχανίας στο σύνολο της χωρικής ενότητας και της χώρας. 

Η ΑΠΑ των μεταποιητικών επιχειρήσεων ανέρχεται μόλις στο 2,3% του συνόλου των 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων της χώρας το 2016 (μ.ο. 2008-2016: 2,3%). 

 

Πρόκληση 2: Ανάγκη για σημαντική ώθηση των επενδύσεων: Χαμηλό το μερίδιο των 
επενδύσεων της χωρικής ενότητας όπως και χαμηλό το μέσο ποσό επένδυσης στη 
χωρική ενότητα συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσό στο σύνολο της χώρας.  

 Οι επενδύσεις της βιομηχανίας αποτελούν το 8,2% (ή €88,3 εκατ.) των συνολικών 

επενδύσεων της χωρικής ενότητας το 2016 (μ.ο. 2008-2016: 4,8%) 

 Οι επενδύσεις της βιομηχανίας ανέρχονται μόλις στο 2,2% των επενδύσεων του συνόλου 

της βιομηχανίας το 2016 (μ.ο. 2008-2016: 1,8%) 

 €194 χιλ. το μέσο ποσό επένδυσης την τριετία 2017-2019 όταν το αντίστοιχο ποσό στο 
σύνολο της χώρας διαμορφώνεται στα €952 χιλ. 

Πηγή: Eurostat  

 

3.2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 3: Αύξηση του αριθμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χωρικής 
ενότητας και της απασχόλησης στο βιομηχανικό κλάδο: Η κρίση έχει επιφέρει 
υποχώρηση του αριθμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων και της απασχόλησης σε 
αυτές. 

 Οι απασχολούμενοι στη βιομηχανία της χωρικής ενότητας ανέρχονταν σε 13,2 χιλ. το 2017 
(μ.ο. 2009-2017: 15,2 χιλ.) 

 Οι απασχολούμενοι στη βιομηχανία της χωρικής ενότητας αποτελούν το 6,9% των 

απασχολούμενων της χωρικής ενότητας το 2017 (μ.ο. 2009-2017: 7,9%) 

 Οι απασχολούμενοι στην τοπική βιομηχανία αποτελούν μόλις το 3,1% της συνολικής 

απασχόλησης της εγχώριας βιομηχανίας το 2016 (μ.ο. 2009-2017: 3,5%) 

Πηγή: Eurostat 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 7,1% η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της βιομηχανίας της χωρικής 

ενότητας το 2016, από 5,7% το 2008. Απώλειες, ωστόσο, λόγω κρίσης €62,7 

εκατ. την περίοδο 2008-2016 (-10,6%). 

 2,3%, κατά μέσο όρο, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) των τοπικών 

βιομηχανικών επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανίας της χώρας την 

περίοδο 2008-2016. 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 4,8 χιλ. θέσεις απασχόλησης χάθηκαν στη βιομηχανία της χωρικής ενότητας κατά 

τη χρονική περίοδο 2009-2017 (-26,7%). 
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4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Μείωση του τζίρου που πραγματοποιούν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις της χωρικής 
ενότητας. Άνοδος, όμως, του ποσοστού των κερδοφόρων επιχειρήσεων. 

 2,7 χιλ. βιομηχανικές επιχειρήσεις το 2016 από 4,0 χιλ. το 2011. Η υποχώρηση του 

αριθμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων διαμορφώνεται στο 33% (1,3 χιλ. λιγότερες 

επιχειρήσεις το 2016). 

 Το 4,5%, κατά μέσο όρο την περίοδο 2011-2016, των βιομηχανικών επιχειρήσεων της 

χώρας εδρεύει στη χωρική ενότητα. 

 Ο κύκλος εργασιών των βιομηχανικών επιχειρήσεων ανήλθε στα €415 εκατ. το 2016 από 
€635,9 εκατ. το 2011. Μείωση, δηλαδή του κύκλου εργασιών των βιομηχανικών 

επιχειρήσεων κατά 34,7% το διάστημα 2011-2016. 

 Παρά την πιο πάνω εικόνα, ενισχύθηκε το ποσοστό των κερδοφόρων βιομηχανικών 

επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας από 39% το 2012 στο 61% το 2017. 

Πηγές: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ., Hellastat/ICAP  

 

4.1 ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 

 

  

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 33,0% η υποχώρηση του αριθμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων από το 

2011 (από 4,0 χιλ. το 2011 στις 2,7 χιλ. το 2016). 

 34,7% η μείωση του κύκλου εργασιών από το 2011 (από €635,9 εκατ. το 2011 

στα €415 εκατ. το 2016). 

Βιομηχανικές επιχειρήσεις  

 Πάνω από 1/3 των βιομηχανικών επιχειρήσεων (36,8%) ανήκουν σε τρεις κλάδους: 

Τρόφιμα, Ποτοποιία και Μη μεταλλικά ορυκτά 

 Παρά την κρίση αυξήθηκε ο αριθμός των επιχειρήσεων στη Συλλογή-Επεξεργασία 
αποβλήτων, στα Χημικά προϊόντα, στην Ποτοποιία, στα Πλαστικά προϊόντα και στην 
Επισκευή μηχανημάτων  

 

Πωλήσεις βιομηχανίας 

 Το 67% των βιομηχανικών πωλήσεων προέρχονται από τους κλάδους Τροφίμων, 

Ποτοποιίας και Μη μεταλλικών ορυκτών 

 Παρά την κρίση, αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών στα Πλαστικά προϊόντα, τη Συλλογή-
Επεξεργασία αποβλήτων, το Ηλεκτρικό ρεύμα-Φυσικό αέριο, την Επισκευή 
μηχανημάτων και τις Κλωστοϋφαντουργικές ύλες 

 

Απασχολούμενοι στη βιομηχανία 

 Πάνω από 4 στους 10 απασχολούμενους (44,9%) εντοπίζεται στους κλάδους 

Τροφίμων, Ποτοποιίας και Μη μεταλλικών ορυκτών 

 Ενίσχυση της απασχόλησης στα Πλαστικά προϊόντα, τη Συλλογή-Επεξεργασία 
αποβλήτων και την Επισκευή μηχανημάτων 

 

Στη χωρική ενότητα Βορείου και Νοτίου Αιγαίου το 2016 πρωτοπορούν σε όρους κύκλου 
εργασιών οι κλάδοι Τροφίμων, Ποτοποιίας και Μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 
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Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

  

 61,5% των απασχολούμενων στα Είδη αρτοποιίας, και το 12,5% στα 

Γαλακτοκομικά προϊόντα 

 63,6% των επιχειρήσεων στα Είδη αρτοποιίας, και το 14% στα Φυτικά και Ζωικά 

έλαια 

 31,9% του κύκλου εργασιών στα Είδη αρτοποιίας, και το 26% στα Γαλακτοκομικά 

προϊόντα 

 37% των απασχολούμενων στα Οικοδομικά υλικά, και το 29,8% στην Επεξεργασία 

λίθων 

 32,5% των επιχειρήσεων στα Προϊόντα πορσελάνης και κεραμικής, και το 29,3% 

στην Επεξεργασία λίθων 

 63,4% του κύκλου εργασιών στα Οικοδομικά υλικά, και το 13,8% στην 

Επεξεργασία λίθων 

Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Μη μεταλλικών ορυκτών  

Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Τροφίμων 
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5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

5.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 4: Σημαντικός ο στόχος της ενίσχυσης των συνεργατικών σχέσεων: Πολύ 
χαμηλό το ποσοστό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή και 
διάθεση του προϊόντος που πραγματοποιείται εκτός επιχείρησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 Πολύ υψηλό ποσοστό των επιχειρήσεων είναι οικογενειακές 

 Πολύ μεγάλο ποσοστό (61,4% έως 97,4%) των δραστηριοτήτων παραγωγής 

και διάθεσης βασικού προϊόντος πραγματοποιούνται από την ίδια την 
επιχείρηση 

 Περιορισμένη η συνεργασία των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας με άλλες 

επιχειρήσεις  

Έρευνα πεδίου 

 2,6% outsourcing στον στρατηγικό επιχειρησιακό σχεδιασμό 

 4,3% outsourcing στη συσκευασία προϊόντος 

 5,0% outsourcing στις υπηρεσίες μετά την πώληση 

 6,0% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση τελικού προϊόντος 

 8,1% outsourcing στο marketing/προβολή/προώθηση πωλήσεων 

 12,1% outsourcing στην παραγωγή/συναρμολόγηση ενδιάμεσων προϊόντων 

 14,5% outsourcing στο σχεδιασμό του προϊόντος 
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Αξιολόγηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων: 

Σε ποιο βαθμό η συνεργασία της επιχείρησής σας με άλλες επιχειρήσεις και φορείς… 

 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 

 

5.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,37

2,48

2,48

2,94

3,13

3,27

3,27

2,67

2,55

2,61

2,96

2,94

2,99

3,15

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

...μειώνει το κόστος των προϊόντων

...διευκολύνη την πρόσβαση σε ανθρώπινο 
δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης

...βελτιώνει την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές

...διευκολύνη την πρόσβαση σε συγκεκριμένη 
τεχνογνωσία

...διευκολύνει την πρόσβαση σε κατάλληλους 
προμηθευτές

...βελτιώνει την ικανότητα προώθησης των 
προϊόντων στην αγορά

...βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων

Ελλάδα Βόρειο & Νότιο Αιγαίο

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 21,2% των επιχειρήσεων διαθέτει τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης και οι 

αντίστοιχες δαπάνες ανέρχονται μόλις στο 6,2% του κύκλου εργασιών 

 85,7% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε νέες ή 

σημαντικά βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής προϊόντων 

 Όλες οι επιχειρήσεις ανέπτυξαν τις καινοτομίες εσωτερικά 
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Ανάγκη για ανάπτυξη δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης και για περισσότερες 
συνεργασίες με φορείς εκπαίδευσης/έρευνας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 5: Απαιτείται περαιτέρω διείσδυση σε αγορές εκτός χωρικής ενότητες με 
παράλληλη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 85,7% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε νέες ή 

σημαντικά βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής προϊόντων 

 Μόλις 1,5% των εξαγωγών της χώρας διαχρονικά από τη χωρική ενότητα 

 Στο 37,3% το ποσοστό πωλήσεων εκτός της περιφέρειας 

 Εμπορικά πλεονασματική η περιφέρεια την περίοδο 2013-2017 

 Διαχρονικά, μόλις το 1,5% των εξαγωγών αγαθών της χώρας προέρχεται από τη 

χωρική ενότητα 

 Το 2017 η αξία εξαγωγών ήταν στα €386,2 εκατ., ενώ οι εισαγωγές ανέρχονταν στα €163 
εκατ. Το εμπορικό πλεόνασμα έφτασε τα €223 εκατ. 

 Αύξηση εξαγωγών ετησίως κατά 1,6%, έναντι αύξησης εισαγωγών κατά 3,6% 

 Η εξωστρέφεια της περιφέρειας είναι ιδιαίτερα έντονη καθώς διαχρονικά οι εξαγωγές 

αντιστοιχούν στο 225% των εισαγωγών 

 

Πηγή: ΙΕΕΣ, ΣΕΒΕ, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 

Έρευνα πεδίου 

 21,2% των επιχειρήσεων διαθέτει τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης 

 85,7% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε νέες ή σημαντικά 

βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής προϊόντων 

 Όλες οι επιχειρήσεις ανέπτυξαν τις καινοτομίες εσωτερικά 

 Μόλις 41,7% των επιχειρήσεων συνεργάστηκε με φορείς εκπαίδευσης/έρευνας 

 40% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο παράγοντα για την ενίσχυση 

των καινοτομικών δραστηριοτήτων τους προμηθευτές εξοπλισμού, εξαρτημάτων, 
πρώτων υλών και λογισμικού 
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Περισσότερες πωλήσεις εντός της ίδιας περιφέρειας και περισσότερες αγορές από 
άλλες περιφέρειες της χώρας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Θετικές προβλέψεις, για την εξέλιξη των πωλήσεων την επόμενη διετία (2020-2021), 

με το 61,3% αυτών να αναμένει ενίσχυση, και ένα 32,3% να δηλώνει ότι θα 

παραμείνουν σταθερές. 

Χαρτογράφηση εισροών-εκροών βιομηχανίας χωρικής ενότητας 

 στη διεθνή αγορά  

o 12,9% των πωλήσεων το 2019 (11,6% το 2017) 

o 12,2% των αγορών (13,4% το 2017) 

 στην ίδια περιφέρεια  

o 62,5% των πωλήσεων το 2019 (62,9% το 2017) 

o 19,2% των αγορών (18,6% το 2017) 

 σε άλλη περιφέρεια  

o 24,5% των πωλήσεων το 2019 (25,5% το 2017) 

o 68,7% των αγορών (68% το 2017) 

Αν η χωρική ενότητα ήταν μια «ανεξάρτητη» αγορά, (εισροές-εκροές μόνο από τη 
χωρική ενότητα) το «εμπορικό» της ισοζύγιο, δηλαδή ο λόγος των αγορών από την 
ίδια χωρική ενότητα προς τις πωλήσεις στην ίδια χωρική ενότητα, θα ήταν 0,3. Αυτό 
σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, μια βιομηχανική επιχείρηση για την πώληση ενός 
προϊόντος στη χωρική ενότητα έχει αγοράσει 0,3 προϊόντα από την ίδια χωρική 
ενότητα. 

 

Έρευνα πεδίου 

Έρευνα πεδίου 
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Προορισμοί πωλήσεων βιομηχανίας χωρικής ενότητας ανά μέγεθος επιχείρησης 

 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

 

 

 

 

  

69,0

48,4

22,2

31,0

46,3

37,3
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1,2

14,6

0,0

4,1

25,9

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Στη διεθνή αγορά

Σε άλλη χωρική ενότητα

Στην ίδια χωρική ενότητα

Σε μεγάλες επιχειρήσεις Σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις

Στη δημόσια διοίκηση Τελικοί καταναλωτές

Έρευνα πεδίου 

 Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας: Μόλις το 3,3% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας 

δήλωσε ότι συμμετέχει σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

 Ωστόσο, η εξειδικευμένη γνώση και τεχνογνωσία, η υψηλή ποιότητα των προϊόντων που 
πληρούν τα απαραίτητα διεθνή τεχνικά ή ρυθμιστικά πρότυπα, η ικανότητα ταχείας 
τροποποίησης των προϊόντων στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών και η πρόσβαση 
στην τοπική αγορά συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή των επιχειρήσεων της 
χωρικής ενότητας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 
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Αξιολόγηση συμμετοχής σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας: 

Η συμμετοχή της επιχείρησής σας σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλει σε… 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 

 

 

5.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
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Χαμηλό κόστος εργασίας

Δίκτυο διανομής

Ευκολία στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
μετά την πώληση (after slaes support services)

Πρόσβαση σε πρώτες ύλες

Πρόσβαση στην τοπική αγορά

Ικανότητα ταχείας τροποποίησης των 
προϊόντων στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών

Υψηλή ποιότητα προϊόντων που πληρούν τα 
απαραίτητα διεθνή ή ρυθμιστικά πρότυπα

Εξειδικευμένη γνώση/τεχνογνωσία

Ελλάδα Βόρειο & Νότιο Αιγαίο

 €194 χιλ. το μέσο ποσό επένδυσης στην χωρική ενότητα την τριετία 2017-2019 όταν το 

αντίστοιχο ποσό στο σύνολο της χώρας να διαμορφώνεται στα €952 χιλ. 

 47,2% των δαπανών προορίζεται για την αντικατάσταση του υφιστάμενου 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 

 37,5% των δαπανών προορίζεται για τη βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας για 

Έρευνα πεδίου 
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5.5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Πρόκληση 6: Ανάγκη για αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Πολύ περιορισμένες 
οι ψηφιακές ικανότητες επιχειρήσεων-εργαζομένων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν συνολικά €83 
προστιθέμενης αξίας (ΑΕΠ) στην περιοχή 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν €62 προστιθέμενης 
αξίας στην ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στο ΑΕΠ της χώρας συνολικά φτάνει 
τα €925 εκατ. 

 Το τοπικό οικοσύστημα γύρω από την βιομηχανία είναι πολύ ανεπτυγμένο, παρ’ ότι η 
βιομηχανία αποτελεί πολύ μικρό κομμάτι της τοπικής οικονομίας 

 Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της βιομηχανίας προσθέτει συνολικά 19 θέσεις 
εργασίας στην περιοχή 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στην απασχόληση στην χώρα 
συνολικά φτάνει τις 20.700 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ) 

90,6% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί καθόλου ή λίγο τεχνολογίες 3D εκτύπωσης 

83,9% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει καθόλου ή λίγο την υιοθέτηση νέων 

επιχειρηματικών μοντέλων για ψηφιακά περιβάλλοντα 

77,4% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει καθόλου ή λίγο την πρόσβαση σε big data 

67,7% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί καθόλου ή λίγο προηγμένα συστήματα 

προγραμματισμού παραγωγής 

59,4% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει καθόλου ή λίγο την πρόσβαση σε δίκτυα νέας 

γενιάς 

56,3% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί καθόλου ή λίγο σύγχρονα συστήματα για την 

επικοινωνία με συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες 

Μόνο 28,1% των επιχειρήσεων διαθέτει εργαζόμενους με ψηφιακές δεξιότητες 

50,4% των επιχειρήσεων διαθέτει εργαζόμενους με δεξιότητες που απαιτούνται για την 

αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις. 

Έρευνα πεδίου 
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Οικονομικό αποτύπωμα της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της περιοχής 

 
1 

  

                                                           
1 Ο Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης αποτελεί ένα μέτρο της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) επίδρασης 
στο τοπικό ΑΕΠ που έχει η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής σε μια χωρική ενότητα. 

Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας δημιουργούν συνολικά 
€83 προστιθέμενης αξίας στην περιοχή 

Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στο ΑΕΠ της χώρας 
συνολικά φτάνει τα €925 εκατ. 

 

Στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο ο Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης είναι 62,3%. Αυτό σημαίνει ότι 

μια αύξηση κατά €100 της βιομηχανικής παραγωγής (αύξηση της ζήτησης για βιομηχανικά 
προϊόντα κατά €100) θα επιφέρει μια αύξηση στο τοπικό ΑΕΠ, μόνο από την βιομηχανία και 
την αλυσίδα εφοδιασμού της, κατά €62,3 εκατ. 

 

Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης1 
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Οικοσύστημα γύρω από την βιομηχανία στην περιοχή 

 

 

 

 

 

 

 

Οικονομικό αποτύπωμα της βιομηχανίας στην απασχόληση της περιοχής  

 

 

 

 

 

Η βιομηχανία αποτελεί πολύ μικρό κομμάτι της τοπικής οικονομίας. Εντούτοις, το τοπικό 
οικονομικό οικοσύστημα γύρω από την βιομηχανία στην χωρική ενότητα του Νοτίου-Βορείου 
Αιγαίου είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο. 

Κάθε €100 κύκλου εργασιών της τοπικής βιομηχανίας δημιουργούν €62 προστιθέμενης 
αξίας στην ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της 

Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας προσθέτει συνολικά 
19 θέσεις εργασίας στην περιοχή 

Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στην απασχόληση 
στην χώρα συνολικά φτάνει τις 20.700 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ) 
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6 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ – INDUSTRY 4.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 7: Αναγκαία η συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Απαραίτητη η 
εξεύρεση της αναγκαίας χρηματοδότησης επενδύσεων για συμμετοχή σε αυτή. 

 

Αξιολόγηση παρακολούθησης και συμμετοχής στην 4η βιομηχανική επανάσταση:  

Πως θα χαρακτηρίζατε την επιχείρηση σας ως προς την παρακολούθηση και 
συμμετοχή της στις εξελίξεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης 

 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ  
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36,2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Έχει διαμορφώσει σχέδιο αλλά δεν έχει 
προχωρήσει στις σχετικές επενδύσεις

Αξιοποιεί ήδη τις τεχνολογίες της 4ης 
Βιομηχανικής Επανάστασης με σημαντικό 

όφελος

Έχει προχωρήσει σε επενδύσεις αλλά δεν 
αξιοποιεί ακόμα παραγωγικά τις σχετικές 

τεχνολογίες

Είναι ενημερωμένη αλλά δεν την 
ενδιαφέρει/δεν σκοπεύει να συμμετάσχει

Δεν είναι ενημερωμένη

Είναι ενημερωμένη, σκοπεύει να συμμετάσχει 
αλλά δεν έχει διαμορφώσει σχέδιο

Ελλάδα Βόρειο & Νότιο Αιγαίο

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 42,9% των βιομηχανικών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι είναι ενημερωμένες και 

σκοπεύουν να συμμετάσχουν στην 4η βιομηχανική επανάσταση αλλά δεν έχουν 
διαμορφώσει σχέδιο ακόμα 

 Όμως το 39,2% των επιχειρήσεων δεν είναι ενημερωμένες για την 4η 

βιομηχανική επανάσταση και το 10,7% είναι ενημερωμένες αλλά δεν σκοπεύουν 

να συμμετάσχουν σε αυτή 

 Το μεγαλύτερο εμπόδιο για συμμετοχή στην 4η βιομηχανική επανάσταση είναι η 
έλλειψη χρηματοδότησης απαραίτητων επενδύσεων 

 51,6% των επιχειρήσεων επενδύει σε ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις σχετικές με 

την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη μάθηση 
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Αξιολόγηση εμποδίων για την υιοθέτηση των τεχνολογιών της 4ης βιομηχανικής 
επανάστασης: 

Ποια προβλήματα αποτελούν εμπόδιο για την υιοθέτηση των τεχνολογιών της 4ης 
βιομηχανικής επανάστασης 

 
Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,1%

25,9%

29,6%

44,4%

48,1%

25,0%

24,5%

26,6%

32,8%

53,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Πρόβλημα συμβατότητας-διαλειτουργικότητας 
μεταξύ των συστημάτων

Ανησυχία για θέματα ασφαλείας στον 
κυβερνοχώρο

Έλλειψη κουλτούρας για αλλαγή μέσα στην 
επιχείρηση

Έλλειψη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού

Έλλειψη χρηματοδότησης απαραίτητων 
επενδύσεων

Ελλάδα Βόρειο & Νότιο Αιγαίο

 62,5% των επιχειρήσεων επιβραβεύει τη διατύπωση προτάσεων ή και 

ανάπτυξης καινοτομικών λύσεων από εργαζόμενους μέσω κινήτρων 

 53,1% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί προγράμματα επανεκπαίδευσης ή/και 

ενίσχυσης δεξιοτήτων των εργαζομένων 

 51,6% των επιχειρήσεων επενδύει σε ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις σχετικές με 

την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη μάθηση 

 48,1% των επιχειρήσεων θεωρεί μεγάλο εμπόδιο για την υιοθέτηση των τεχνολογιών 

της 4ης βιομηχανικής επανάστασης την έλλειψη χρηματοδότησης επενδύσεων 

 44,4% των επιχειρήσεων θεωρεί μεγάλο εμπόδιο για την υιοθέτηση των τεχνολογιών 

της 4ης βιομηχανικής επανάστασης την έλλειψη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 

Έρευνα πεδίου 

Έρευνα πεδίου 
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Συστήματα αξιολόγησης εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού 

 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 
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7 YΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 8: Μη ικανοποιητικές υποδομές Ταχύτερη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός 
τους και ειδικά των δικτύων για την στήριξη των βιομηχανικών επιχειρήσεων 

 

Αξιολόγηση ποιότητας κόστους 

 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου ικανοποιητικό και το 5 
πολύ ικανοποιητικό 
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Υπηρεσίες υποστήριξης, χρηματοδότησης, 
clustering, εξαγωγών, τοποθέτησης …

Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων

Εκπαίδευση/έρευνα

Ηλεκτρική ενέργεια/φυσικό αέριο

Διασύνδεση τοπικού δικτύου με οδικούς 
άξονες ή κεντρικό οδικό δίκτυο

Δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης/όμβριων 
υδάτων

Τηλεπικοινωνίες/ευρυζωνικότητα

Ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις

Ελλάδα Βόρειο & Νότιο Αιγαίο

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 18,2% των επιχειρήσεων λειτουργεί εντός βιομηχανικού πάρκου 

 40,6% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-

κόστους στις ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις 

 43,8% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-

κόστους στην ηλεκτρική ενέργεια/φυσικό αέριο 

 Η τοπική ζήτηση και οι επιχειρηματικοί φορείς αποτελούν τους σημαντικότερους 

παράγοντες για την παραμονή των επιχειρήσεων στη χωρική ενότητα 
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Παράγοντες που ευνοούν την παραμονή στην χωρική ενότητα 

 

 

 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε μεγάλο βαθμό 
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Υπηρεσίες από δημόσιους φορείς και τοπική 
αυτοδιοίκηση 

Ειδικά επενδυτικά/αναπτυξιακά κίνητρα

Επίπεδο των φορέων ανάπτυξης

Επιχειρηματικοί φορείς

Διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού

Ζήτηση από τοπική αγορά

Επίπεδο των μεταφορικών υποδομών

Ελλάδα Βόρειο & Νότιο Αιγαίο

 70% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι η ζήτηση από την τοπική αγορά είναι ευνοϊκή 

για την παραμονή της επιχείρησης στην περιοχή που δραστηριοποιείται 

 38,7% των επιχειρήσεων ότι οι επιχειρηματικοί φορείς είναι ευνοϊκοί για την 

παραμονή της επιχείρησης στην περιοχή που δραστηριοποιείται 

 40,6% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-

κόστους στις ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις 

 31,3% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-

κόστους στις τηλεπικοινωνίες/ευρυζωνικότητα 

 43,8% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-

κόστους στην ηλεκτρική ενέργεια/φυσικό αέριο 

 40,7% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-

κόστους στις υπηρεσίες υποστήριξης, χρηματοδότησης, clustering, εξαγωγών, 

τοποθέτησης ανθρώπινου δυναμικού 

Έρευνα πεδίου 

Έρευνα πεδίου 
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8 TΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

8.1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 9: Έγκαιρη αντιμετώπιση του κινδύνου οικονομικής κατάρρευσης. Οι 
μέτριες εξαγωγικές επιδόσεις συνδυασμένες με το στάσιμο τεχνολογικό υπόβαθρο 
διευρύνει τον οικονομικό κίνδυνο για τις περισσότερες επιχειρήσεις 

 

 

  

Οι επιχειρήσεις της χωρικής ενότητας παρουσιάζουν σχεδόν παρόμοια δυναμική με το 
σύνολο της χώρας, με ελαφρώς καλύτερες οικονομικές επιδόσεις, χειρότερη όμως 
εξαγωγική δυναμική 

 Οικονομικά δυναμικό το 40% των επιχειρήσεων της χωρικής 

 Η χωρική ενότητα διαθέτει την πρώτη καλύτερη εξαγωγική επίδοση στην κατηγορία των 
δυναμικών επιχειρήσεων Β1, με "φτωχές" εξαγωγικές επιδόσεις στις υπόλοιπες 
κατηγορίες 

 Στάσιμες τεχνολογικά οι περισσότερες επιχειρήσεις (57,1%) 

 6 στις 10 σημειώνουν υστέρηση στις επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις 
με φτωχές διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές συναλλαγές 

 Σε στάσιμη κατάσταση αλλά με ενδείξεις ανόδου η αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού, με το 37,5% να ανήκει στην 3η θέση της Β1 κατηγορίας 

 Στη χαμηλότερη θέση αναφορικά με τις Υποδομές η χωρική ενότητα, καθώς 
κατατάσσεται 1η στην κατηγορία Γ, με σημαντική υστέρηση στις υποδομές από το 

50% των επιχειρήσεων 
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Τυπολογίες επιχειρήσεων (έρευνα πεδίου) 

 

Προφίλ 
επιχειρήσεων 

 

Κατηγορία 
Α Δυναμικές 
επιχειρήσεις 

Κατηγορία Β1 
Επιχειρήσεις με 

προοπτική 
περαιτέρω 
ανάπτυξης 

Κατηγορία Β2 
Επιχειρήσεις σε 

στασιμότητα 

Κατηγορία Γ 
Επιχειρήσεις σε 
επιβράδυνση ή 

απόκλιση 

 

Α. Οικονομικό 
Προφίλ 

Συνολικό 
Δείγμα 

20,0% 30,3% 42,7% 7,0% 

 Βόρειο και 
Νότιο Αιγαίο 

0,0% 

(6η) 

40,0% 

(3η) 

20,0% 

(6η) 

40,0% 

(1η) 

 

Β. Εξαγωγικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

42,9% 36,0% 12,0% 9,1% 

 Βόρειο και 
Νότιο Αιγαίο 

0,0% 

(7η) 

66,7% 

(1η) 

0,0% 

(7η) 

33,3% 

(1η) 

 

Γ. Τεχνολογικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

21,1% 20,2% 51,9% 6,8% 

 Βόρειο και 
Νότιο Αιγαίο 

14,3% 

(4η) 

14,3% 

(4η) 

57,1% 

(4η) 

14,3% 

(1η) 

 Δ. 
Επιχειρηματικές 
και συνεργατικές 
σχέσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

8,8% 11,1% 16,4% 63,7% 

 Βόρειο και 
Νότιο Αιγαίο 

0,0% 

(5η) 

20,0% 

(4η) 

20,0% 

(2η) 

60,0% 

(4η) 

 Ε. Επίπεδο 
οργάνωσης και 
πολιτική 
ανθρώπινων 
πόρων 

Συνολικό 
Δείγμα 

25,2% 28,5% 30,1% 16,3% 

 Βόρειο και 
Νότιο Αιγαίο 

0,0% 

(5η) 

37,5% 

(3η) 

37,5% 

(4η) 

25,0% 

(3η) 

 ΣΤ. Υποδομές 
και δομές 
λειτουργίας των 
επιχειρήσεων 

Συνολικό 
Δείγμα 

25,9% 25,3% 19,3% 29,4% 

Βόρειο και 
Νότιο Αιγαίο 

10,0% 

(5η) 

10,0% 

(6η) 

30,0% 

(2η) 

50,0% 

(1η) 
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• Οικονομικά δυναμικό το 40% των επιχειρήσεων της χωρικής στην κατηγορία Β1, 
ενώ αντίστοιχο ποσοστό εμφανίζεται στην κατηγορία Γ

• Καλές καινοτομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων της κατηγορίας Β1, υστέρηση 
υιοθέτησης καινοτιμών στην κατηγορία Γ3

Οικονομικό προφίλ

• Η χωρική ενότητα διαθέτει την πρώτη καλύτερη εξαγωγική επίδοση στην κατηγορία 
των δυναμικών επιχειρήσεων Β1, με "φτωχές" εξαγωγικές επιδόσεις στις υπόλοιπες 
κατηγορίες

•Οι επιχειρήσεις της Β1 κατηγορίας υιοθέτησαν κάποιου είδους καινοτομία, ενώ 
δηλώνουν οτι διαθέτουν ως ένα βαθμό εργαζόμενους με δεξιότητες αξιοποίησης των 
ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις.

Εξαγωγικές επιδόσεις

• Στάσιμες τεχνολογικά οι περισσότερες επιχειρήσεις (57,1%)

• Οι μισές επιχιερήσεις δηλώνουν οτι δεν διαθέτουν εργαζόμενους με κατάλληλες 
δεξιότητες αξιοποίησης των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις, ενώ 
οι υπόλοιπες μισές δηλώνουν μέτρια ικανοποίηση

Τεχνολογικές Επιδόσεις

•6 στις 10 σημειώνουν υστέρηση στις επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις 
με φτωχές διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές συναλλαγές

• Μέτριες οι καινοτομικές επιδόσεις, με τις περισσότερες να έχουν εισαγάγει κάποιου 
είδους καινοτομία, ενώ χαμηλες επιδόσεις σημειώνονται και στην καταλληλότητα του 
προσωπικού

• Σημαντική υστέρηση στις υποδομές

Επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις

• Σε στάσιμη κατάσταση αλλά με ενδείξεις ανόδου η αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού, με το 37,5% να ανήκει στην 3η θέση της Β1 κατηγορίας, και το ίδιο 
ποσοστό στην Β2 κατηγορία

• Σχεδόν καμία επιχείρηση της κατηγορίας Β2 δεν καινοτομεί, ενώ αντίθετα οι δυναμικές 
επιχειρήσεις της Β1 κατηγορίας παρουσιάζουν καλές τεχνολογικές επιδόσεις

Επίπεδο οργάνωσης και πολιτική ανθρώπινων πόρων

• Στη χαμηλότερη θέση αναφορικά με τις Υποδομές η χωρική, καθώς κατατάσσεται 1η 

στην κατηγορία Γ, με σημαντική υστέρηση στις υποδομές από το 50% των 
επιχειρήσεων

• Μέτριες καινοτομικές επιδόσεις και αντίστοιχα μέτρια ικανοποίηση από την 
καταλληλότητα του προσωπικού

Υποδομές και δομές λειτουργίας των επιχειρήσεων

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο
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8.2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΚΛΑΔΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών επιδόσεων των βιομηχανικών κλάδων της 
χωρικής ενότητας ως προς τη Γενική Ρευστότητα, τη Μόχλευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά την κερδοφορία, τα υψηλότερα επίπεδα παρουσιάζονται στους κλάδους των 
Μη μεταλλικών προϊόντων, και των Κλωστοϋφαντουργικών υλών, ενώ ακολουθούν 

τα Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός και τα Πλαστικά προϊόντα. 

 Οι κλάδοι με τα υψηλότερα επίπεδα ρευστότητας είναι τα Ορυχεία-Λατομεία, τα 
Χημικά-Φαρμακευτικά, τα Πλαστικά, και τα Μεταλλικά προϊόντα. 

 Τα υψηλότερα επίπεδα μόχλευσης, παρουσιάζουν οι κλάδοι των 
Κλωστοϋφαντουργικών υλών, ενώ έπονται τα Προϊόντα ξύλου-Χαρτιού, και τα Μη 

μεταλλικά ορυκτά. 

Ορυχεία -
Λατομεία; 3

Τρόφιμα, ποτά και 
προίόντα καπνού; 4

Προϊόντα ξύλου 
και χαρτιού; 1

Χημικά -
φαρμακευτικά …

Πλαστικά 
προϊόντα ; 4

Μη μεταλλικά 
ορυκτά; 5

Κλωστοϋφαντουργικές 
ύλες και είδη ένδυσης; 5

Μεταλλικά 
προϊόντα ; 1
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Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών επιδόσεων των βιομηχανικών κλάδων της 
χωρικής ενότητας ως προς την Άμεση Ρευστότητα και το περιθώριο ΚΠΤΦΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Πρωτοπόρος κλάδος αναδεικνύεται η Κλωστοϋφαντουργία, με υψηλές επιδόσεις σε 
περιθώριο λειτουργικού κέρδους και αποδοτικότητας ίδιων κεφαλαίων, αλλά με χαμηλή 
επίδοση άμεσης ρευστότητας 

Τα Πλαστικά προϊόντα, διακρίνονται για τις υψηλές επιδόσεις τους στον δείκτη 
περιθωρίου μικτού κέρδους, αλλά και στη γενική ρευστότητα 

Σημαντική η παρουσία και των Τροφίμων-Ποτών-Καπνού, των Ορυχείων-Λατομείων 

και των Μη μεταλλικών ορυκτών, με περιορισμένη ωστόσο γενική ρευστότητα. 

Ορυχεία-
Λατομία; 2

Τρόφιμα, ποτά και 
προϊόντα καπνού; 3

Κλωστοϋφαντουργικές 
ύλες και είδη ένδυσης; 5

Προϊόντα ξύλου 
και χαρτιού; 1

Χημικά -
φαρμακευτικά 

προϊόντα; 1

Πλαστικά 
προϊόντα; 2

Μη μεταλλικά 
ορυκτά; 3

Μεταλλικά 
προϊόντα; 1

Λοιποί 
βιομηχανικοί 

κλάδοι; 1
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9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής, ΣΕΒ 

Ε. industrial@sev.org.gr  

T. 211 5006 120 

 
 

       

 

  

mailto:industrial@sev.org.gr
https://www.facebook.com/SEVfacts/
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/sev_fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
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Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Ενότητα 9: Το παραγωγικό οικοσύστημα Αττικής 

 

Νοέμβριος 2019 

 



 

 

Ανάδοχος έργου 

 

 

 

 

 

Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας,  

τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών αλλαγών.  

Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων 
πρόγνωσης των αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας. 

 

 

Το παραγωγικό οικοσύστημα της Αττικής 
 

 

 

 

 

Νοέμβριος 2019 

 

 

 

 

 

 

Τα στοιχεία παράχθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση 
εκθέσεων πρόγνωσης των αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την 

Ελλάδα και την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ελλάδα μετά από μία παρατεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι. Προσπαθεί να δημιουργήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις, για έναν νέο 
αναπτυξιακό κύκλο με βιώσιμα χαρακτηριστικά, περισσότερες και ποιοτικότερες, καλά 
αμειβόμενες, θέσεις εργασίας.  

Για το ΣΕΒ, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη βιομηχανική 
ανάπτυξη της περιφέρειας. Η βιομηχανία έχει το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 
στην οικονομία και έχει προοπτικές δημιουργίας ισχυρών επιχειρηματικών δικτύων σε τοπικό 
επίπεδο. Για να σχεδιαστούν συνεπώς οι πολιτικές που θα συνεισφέρουν στο νέο αναπτυξιακό 
κύκλο, προκύπτει η ανάγκη να χαρτογραφηθεί σε βάθος ο βιομηχανικός ιστός, ειδικά στην 
περιφέρεια.  

Ο ΣΕΒ ανέθεσε στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και στο 
Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ το έργο με τίτλο 
«Χαρτογράφηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τεχνολογικών εξελίξεων και ρυθμιστικών 
αλλαγών. Αποτύπωση επιδόσεων και επιπτώσεων. Κατάρτιση εκθέσεων πρόγνωσης των 
αλλαγών σε τομείς της βιομηχανίας».  

Στόχος του έργου είναι η αποτύπωση του βιομηχανικού οικοσυστήματος, μετά την κρίση. Το 
έργο συνδυάζει πλήθος δευτερογενών δεδομένων, κλαδικές αναλύσεις, ευρεία ποσοτική 
έρευνα πεδίου σε 1.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας και συναντήσεις 
εμπειρογνωμόνων. Στοχεύει να καλύψει ένα διαχρονικό έλλειμα αποτύπωσης της διάρθρωσης 
βιομηχανικών κλάδων (ειδικά στην περιφέρεια) και να δημιουργήσει έναν μηχανισμό 
σχεδιασμού ρεαλιστικής πολιτικής για κρίσιμους βιομηχανικούς κλάδους.  

Το παρόν φυλλάδιο δίνει μια σύνοψη της πρώτης φάσης του έργου με τη χαρτογράφηση επτά 
(7) κλαδικών/περιφερειακών οικοσυστημάτων. Η δεύτερη φάση του έργου θα εστιάσει σε 
εκθέσεις πολιτικής και πρόγνωσης των αλλαγών σε αυτά τα οικοσυστήματα. 
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2 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

2.1 Οικονομική ταυτότητα χωρικής ενότητας 

Πρόκληση 1: Ανάταξη της συνεισφοράς της τοπικής βιομηχανίας και αναστροφή των 
σημαντικών απωλειών μέσα στην κρίση (€2,5 δισεκ. λιγότερη προστιθέμενη αξία). 

 Σημαντικές απώλειες λόγω κρίσης: Η κρίση έχει επιφέρει απώλειες περίπου στα €2,5 
δισεκ. (2008-2016) στην προστιθέμενη αξία της τοπικής βιομηχανίας. 

 Άνοδος της συνεισφοράς της βιομηχανίας στην τοπική οικονομία: Στο 11,3% η 
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της βιομηχανίας στην Αττική το 2016 από 10,4% το 2008. 

 Η τοπική βιομηχανία συνεχίζει να στηρίζει την εθνική οικονομία παρά τις απώλειες. 

Στο 37,1% η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία των τοπικών μεταποιητικών επιχειρήσεων 

στο σύνολο της μεταποίησης της χώρας από 39,6% το 2008. 

Πρόκληση 2: Επενδυτική κινητοποίηση: Αναγκαία η ενίσχυση των επενδύσεων. 

 Μείωση επενδύσεων βιομηχανίας στο €1,5 δισεκ. το 2016 έναντι €1,7 δισεκ. το 2008 

 Στο 36,8% διαχρονικά (2008-2016) οι επενδύσεις των τοπικών μεταποιητικών 

επιχειρήσεων στις συνολικές επενδύσεις της μεταποίησης της χώρας 

 €458 χιλ. το μέσο ποσό επένδυσης την τριετία 2017-2019 όταν το αντίστοιχο ποσό στο 
σύνολο της χώρας διαμορφώνεται στα €952 χιλ. 

 33,6% των δαπανών προορίζεται για την αντικατάσταση του υφιστάμενου 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και το 29,8% για τη βελτίωση της παραγωγικής 

δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα 

 Το 15,6% των δαπανών προορίζεται για τη διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας 

για την παραγωγή νέων προϊόντων 

Πρόκληση 3: Διατήρηση ή/και επαύξηση του αριθμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων 
της χωρικής ενότητας: Η κρίση συρρίκνωσε τον αριθμό των μεταποιητικών επιχειρήσεων. 

 Μείωση αριθμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων λόγω κρίσης: 38,2% λιγότερες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις το 2016 (17,5 χιλ.) συγκριτικά με το 2011 (28,2 χιλ.) 

 Μείωση των πωλήσεων λόγω κρίσης: κατά 14,5% από τα €55,8 δισεκ. το 2011 στα 

€47,7 δισεκ. το 2016. Ωστόσο το ποσοστό των κερδοφόρων επιχειρήσεων αυξήθηκε από 

51% το 2012 στο 64% το 2017 (τάσεις εξορθολογισμού) 

 Οι κλάδοι Ηλεκτρικού ρεύματος (37,4% των πωλήσεων της βιομηχανίας της χωρικής 

ενότητας) και Προϊόντων διύλισης πετρελαίου (26,2%) πρωτοπορούν σε όρους κύκλου 
εργασιών και έπονται οι κλάδοι Βασικών μετάλλων, Φαρμακευτικών προϊόντων και 
Χημικών προϊόντων,  

o 6,7% των πωλήσεων της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας προέρχεται από τα 

Βασικά μέταλλα, 4,4% από τα Φαρμακευτικά προϊόντα και 3,6% από τα Χημικά 

προϊόντα, ενώ 

o 6,3% των απασχολούμενων στη βιομηχανία της χωρικής ενότητας εντοπίζεται στα 

Φαρμακευτικά προϊόντα, 5,4% στα Χημικά προϊόντα και 4,8% στα Βασικά μέταλλα. 
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2.2 Ταυτότητα βιομηχανικών οικοσυστημάτων της χωρικής ενότητας 

Πρόκληση 4: Ανάγκη για ενίσχυση συνεργατικών και επιχειρηματικών σχέσεων. 
Περιορισμένο εύρος/είδος βιομηχανικών οικοσυστημάτων: Δεν έχουν αναπτυχθεί σε 
πολύ μεγάλο βαθμό οι τοπικές βιομηχανικές συνεργασίες. Οι επιχειρήσεις αξιολογούν σε 
χαμηλά επίπεδα μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων 

Συνεργατικές σχέσεις 

 4,7% outsourcing στον στρατηγικό επιχειρησιακό σχεδιασμό 

 7,6% outsourcing στις υπηρεσίες μετά την πώληση 

 10,1% outsourcing στο σχεδιασμό προϊόντος 

 20,2% outsourcing στην αποθήκευση/μεταφορά/διανομή 

 22,4% outsourcing στις υποστηρικτικές λειτουργίες 

 28,8% outsourcing στη διαχείριση τέλους ζωής προϊόντος 

 39,3% outsourcing στη διαχείριση αποβλήτων/υπολειμμάτων 

 Μόλις το 13,2% των επιχειρήσεων συμμετέχει σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

Πρόκληση 5: Ανάγκη για συνεργασίες και συμπράξεις με άλλες επιχειρήσεις, 
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά ιδρύματα. Η τοπική βιομηχανία έχει σε χαμηλή 
προτεραιότητα τις καινοτομίες προϊόντων και παραγωγής, ενώ η συνεργασία με πανεπιστήμια 
και ερευνητικά κέντρα παραμένει μικρής σημαντικότητας.  

 37,8% των επιχειρήσεων συνεργάστηκαν με φορείς εκπαίδευσης/έρευνας 

 33,5% των επιχειρήσεων συνεργάστηκαν με άλλες επιχειρήσεις  

 7,8% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο παράγοντα για την ενίσχυση 

των καινοτομικών δραστηριοτήτων τους φορείς εκπαίδευσης/έρευνας 

Τοπικές και υπερτοπικές επιδράσεις βιομηχανίας (ευρύτερα επιχειρηματικά 
οικοσυστήματα): Η τοπική οικονομία βασίζεται ιδιαίτερα στην τοπική βιομηχανία. Το 
ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα της περιοχής είναι πολύ ανεπτυγμένο, περισσότερο 
από ότι στις υπόλοιπες μεγάλες οικονομικές περιοχές της περιφέρειας.  

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν συνολικά €80 προστιθέμενης 
αξίας (ΑΕΠ) στην περιοχή 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν €56 προστιθέμενης αξίας στην 
ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στο ΑΕΠ της χώρας συνολικά φτάνει τα 
€22,5 δισεκ. 

 Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της βιομηχανίας προσθέτει συνολικά 16 θέσεις εργασίας 
στην περιοχή 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στην απασχόληση στην χώρα συνολικά 
φτάνει τις 512.000 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ) 

Πρόκληση 6: Περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας. Η χωρική ενότητα έχει μέτριες 
εξαγωγικές επιδόσεις 

 Η εξωστρέφεια της δεν είναι έντονη καθώς οι εξαγωγές αντιστοιχούν στο 41,1% των 

εισαγωγών, αλλά 

 Το 54,7% των εξαγωγών της χώρας διαχρονικά πραγματοποιείται από τη χωρική ενότητα 

Σύνοψη εκροών/εισροών βιομηχανίας χωρικής ενότητας 

 Προς / από στη διεθνή αγορά: 18,5% των πωλήσεων το 2019 (18,2% το 2017) έναντι 

32,9% των αγορών (31,7% το 2017) 
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 Προς / από ίδια χωρική ενότητα : 47,5% των πωλήσεων το 2019 (47,8% το 2017) έναντι 

48,6% των αγορών (49,8% το 2017) 

 Προς / από άλλη χωρική ενότητα: 34,1% των πωλήσεων το 2019 (35% το 2017) έναντι 

18,5% των αγορών (18,5% το 2017) 

Πρόκληση 7: Ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Το 60% 

περίπου των επιχειρήσεων δεν διαθέτει πρόγραμμα επιβράβευσης της καινοτομίας. 

 64,2% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί προγράμματα επανεκπαίδευσης ή/και ενίσχυση 

δεξιοτήτων των εργαζομένων 

 59,4% των επιχειρήσεων επιβραβεύει τη διατύπωση προτάσεων ή και ανάπτυξης 

καινοτομικών λύσεων από εργαζόμενους μέσω κινήτρων 

 53,5% των επιχειρήσεων έχει θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης, ανάπτυξης, 

ανέλιξης, επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού 

 52,5% των επιχειρήσεων επενδύει σε ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις σχετικές με ανάπτυξη 

ανθρώπινου δυναμικού και μάθηση 

 50,4% των επιχειρήσεων διαθέτει εργαζόμενους με δεξιότητες που απαιτούνται για την 

αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις 

Πρόκληση 8: Χαμηλή συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Περιορισμένο 
ενδιαφέρον των επιχειρήσεων αναφορικά με τις εξελίξεις που αφορούν στην 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση. 

 Μόνο το 32% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι είναι ενημερωμένο και σκοπεύει να 

συμμετάσχει στην 4η βιομηχανική επανάσταση αλλά δεν έχει διαμορφώσει σχέδιο ακόμα 

 Το 28% δεν είναι ενημερωμένο 

 Το 11,9% είναι ενημερωμένο αλλά δεν σκοπεύει να συμμετάσχει 

 Το 51,6% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο συμμετοχής στην 4η Βιομηχανική 

Επανάσταση την έλλειψη χρηματοδότησης απαραίτητων επενδύσεων 

Πρόκληση 9: Παρ’ ότι είναι ικανοποιητικές οι υποδομές φαίνεται να είναι αναγκαία η 
βελτίωση των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. 

 65,0% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-κόστους στη 

διασύνδεση του τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες 

 59,3% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-κόστους 

στην ηλεκτρική ενέργεια/φυσικό αέριο 

 41,5% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-κόστους 

στη συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης 

 56,5% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-κόστους 

στα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη 
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2.3 Τυπολογίες  

Πρόκληση 10:  Έγκαιρη αντιμετώπιση του κινδύνου οικονομικής στασιμότητας. 
Παραμένει υπαρκτός ο κίνδυνος οικονομικής στασιμότητας για τις περισσότερες επιχειρήσεις. 
Το 50% περίπου των επιχειρήσεων να ανήκουν σε μη δυναμική κατηγορία (Β2) όπως και σε 
κατηγορία τεχνολογικής υστέρησης. Οι εξαγωγές χρήζουν προσοχής, γιατί υπολείπονται των 
εθνικών επιδόσεων Ειδικότερα:  

Τυπολογίες βιομηχανικών επιχειρήσεων (έρευνα πεδίου) 

 
Προφίλ 

επιχειρήσεων 
  

Κατηγορία Α 
Δυναμικές  

Κατηγορία Β1  
Προοπτική 
ανάπτυξης 

Κατηγορία 
Β2  

Στασιμότητα 

Κατηγορία Γ 
Επιβράδυνση 
ή απόκλιση 

 

Α. Οικονομικό 
Προφίλ 

Συνολικό 
Δείγμα 

20,0% 30,3% 42,7% 7,0% 

 
Αττική 

16,0% 
(5η) 

28,7% 
(5η) 

50,0% 
(1η) 

5,3% 
(5η) 

 

Β. Εξαγωγικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

42,9% 36,0% 12,0% 9,1% 

 
Αττική 

32,0% 
(6η) 

40,0% 
(3η) 

18,0% 
(3η) 

10,0% 
(4η) 

 

Γ. Τεχνολογικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

21,1% 20,2% 
51,9% 

6,8% 

 
Αττική 

21,5% 
(3η) 

23,6% 
(2η) 

50,0% 
(5η) 

4,9% 
(6η) 

 
Δ. 
Επιχειρηματικές 
και συνεργατικές 
σχέσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

8,8% 11,1% 16,4% 63,7% 

 
Αττική 

5,6% 
(3η) 

2,2% 
(6η) 

13,3% 
(4η) 

78,9% 
(2η) 

 Ε. Επίπεδο 
οργάνωσης και 
πολιτική 
ανθρώπινων 
πόρων 

Συνολικό 
Δείγμα 

25,2% 28,5% 
30,1% 

16,3% 

 
Αττική 

49,6% 
(1η) 

18,8% 
(7η) 

20,5% 
(7η) 

11,1% 
(7η) 

 
ΣΤ. Υποδομές 
και δομές 
λειτουργίας των 
επιχειρήσεων 

Συνολικό 
Δείγμα 

25,9% 25,3% 19,3% 29,4% 

Αττική 
46,0% 

(1η) 
22,6% 

(5η) 
14,6% 

(7η) 
16,8% 

(6η) 

 Οι επιχειρήσεις της Αττικής υστερούν σε εξαγωγές και τεχνολογία, ωστόσο υπερτερούν 
στις υποδομές και στο ανθρώπινο δυναμικό, σε σύγκριση με μέσο όρο 

 Οικονομικά στάσιμες οι επιχειρήσεις της Αττικής, με το 50,0% να ανήκει στην 

κατηγορία Β2, κατέχοντας την 1η θέση μεταξύ των χωρικών ενοτήτων 

 Οι εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων της Αττικής παρουσιάζουν μεν σχετική 

δυναμική, αλλά μόνο το 40% να εντοπίζεται στην κατηγορία Β1  

 Στάσιμες τεχνολογικά οι μισές επιχειρήσεις (50,0%) 

 Σημαντική υστέρηση στις επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις με φτωχές 
διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές συναλλαγές για το 78,9% των επιχειρήσεων, 
κατατάσσοντας 2η την Αττική στη χαμηλή κατηγορία 

 Την καλύτερη επίδοση σε θέματα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού παρουσιάζει η 

Αττική, με το 49,6% να ανήκει στην κατηγορία A, την πλέον δυναμική 

 Στην πρώτη θέση ως προς την ικανοποίηση από τις υποδομές βρίσκονται οι επιχειρήσεις 

της Αττικής, με το 46,0% να ανήκει στην κατηγορία Α 
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3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

3.1 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 1: Ανάταξη της συνεισφοράς της τοπικής βιομηχανίας: Πρόκληση παραμένει 
η αναστροφή των σημαντικών απωλειών μέσα στην κρίση (€2,5 δισεκ. λιγότερη 
προστιθέμενη αξία) 

 Η ΑΠΑ των μεταποιητικών επιχειρήσεων ανέρχεται στο 37,1% στο σύνολο των 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων της χώρας το 2016 (μ.ο. 2008-2016: 37,1%). 

Πρόκληση 2: Επενδυτική κινητοποίηση: Αναγκαία η ενίσχυση των επενδύσεων 

 Οι επενδύσεις της βιομηχανίας αποτελούν το 19,1% (ή €1,5 δισεκ.) των συνολικών 

επενδύσεων της χωρικής ενότητας το 2016 (μ.ο. 2008-2016: 12,8%) 

 Οι επενδύσεις της βιομηχανίας ανέρχονται στο 36,8% των επενδύσεων του συνόλου 

της βιομηχανίας το 2016 (μ.ο. 2008-2016: 37,7%). 

Πηγή: Eurostat  

 

3.2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

Σημαντικό το μερίδιο της απασχόλησης στον βιομηχανικό κλάδο της χωρικής ενότητας 
στο σύνολο της βιομηχανίας της χώρας 

 Οι απασχολούμενοι στη βιομηχανία ξεπερνούν τους 170 χιλ. το 2016 (μ.ο. 2009-2017: 
172,6 χιλ.). 

 Οι απασχολούμενοι στην τοπική βιομηχανία αποτελούν το 39,9% της συνολικής 

απασχόλησης της εγχώριας βιομηχανίας το 2016 (μ.ο. 2009-2017: 38,8%). 

 

Πηγή: Eurostat 

  

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 11,3% η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της βιομηχανίας της χωρικής 

ενότητας, από 10,4% το 2008. Η κρίση έχει επιφέρει απώλειες περίπου στα €2,5 

δισεκ. (2008-2016)  

 37,1% η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) των τοπικών μεταποιητικών 

επιχειρήσεων στο σύνολο της μεταποίησης της χώρας 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 73,3 χιλ. θέσεις απασχόλησης χάθηκαν στη βιομηχανία κατά τη χρονική περίοδο 

2009-2017 
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3.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

 

 

Πρόκληση 3: Διατήρηση ή/και επαύξηση του αριθμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων 
της χωρικής ενότητας. Η κρίση συρρίκνωσε τον αριθμό των μεταποιητικών 
επιχειρήσεων 

 Περίπου 17,5 χιλ. βιομηχανικές επιχειρήσεις το 2016 από 28,2 χιλ. το 2011. Η 

υποχώρηση του αριθμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων διαμορφώνεται στο 38,2% 

από το 2011 (από 28,2 χιλ. το 2011 στις 17,5 χιλ. το 2016). 

 Περίπου το 1/3 των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας εδρεύει στην Αττική. 

 Ο κύκλος εργασιών των βιομηχανικών επιχειρήσεων ανέρχεται στα €47,7 δισεκ. το 
2016 από €55,8 δισεκ. το 2011. Σωρευτική εξασθένιση του κύκλου εργασιών των 

βιομηχανικών επιχειρήσεων κατά 14,5% το διάστημα 2011-2016. 

 Ενισχύθηκε το ποσοστό των κερδοφόρων βιομηχανικών επιχειρήσεων και από 51% το 

2012 διαμορφώθηκε στο 64% το 2017. 

 

Πηγές: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ., Hellastat/ICAP  

 

3.4 ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 

Βιομηχανικές επιχειρήσεις  

 Πάνω από 1/3 των βιομηχανικών επιχειρήσεων ανήκουν σε τρεις κλάδους: Μεταλλικά 
προϊόντα, Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και Ηλεκτρικό ρεύμα-Φυσικό αέριο 

 

Πωλήσεις βιομηχανίας 

 Πάνω από το 60% των βιομηχανικών πωλήσεων προέρχονται από δύο κλάδους: 
Ηλεκτρικό ρεύμα-Φυσικό αέριο και Προϊόντα διύλισης πετρελαίου 

 Ισχυρότερη η επίδραση της κρίσης στις Δραστηριότητες εξυγίανσης για τη διαχείριση 
αποβλήτων και στα Προϊόντα ξύλου, σε σύγκριση με τους άλλους κλάδους  

 

Απασχολούμενοι στη βιομηχανία 

 1 στους 3 απασχολούμενους εντοπίζεται σε τρεις κλάδους: Ηλεκτρικό ρεύμα-Φυσικό 
αέριο, Μεταλλικά προϊόντα, και Επισκευή μηχανημάτων 

 Ενίσχυση των Εξορυκτικών δραστηριοτήτων, της Συλλογής-Επεξεργασίας 
αποβλήτων και Φαρμακευτικών προϊόντων, μετά την κρίση σε όρους απασχόλησης, 
σε σύγκριση με τους άλλους κλάδους  

 

Στη χωρική ενότητα Αττικής το 2016, φαίνεται να πρωτοπορεί ο κλάδος Ηλεκτρικού 
ρεύματος-Φυσικού αερίου, ως προς τις επιχειρήσεις, τον κύκλο εργασιών και τους 
απασχολούμενους, ενώ ακολουθούν τα Μεταλλικά προϊόντα. Πλην αυτών έπονται τα 
Βασικά μέταλλα, τα Χημικά προϊόντα και τα Φαρμακευτικά προϊόντα. 

  

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 38,2% η υποχώρηση του αριθμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων από το 2011 
(από 28,2 χιλ. το 2011 στις 17,5 χιλ. το 2016) 

 14,5% η εξασθένιση του κύκλου εργασιών από το 2011 (από €55,8 δισεκ. το 2011 

στα €47,7 δισεκ. το 2016) 
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Πηγή: Μητρώα ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

  

 47,8% των απασχολούμενων στα Βασικά πολύτιμα μέταλλα, και το 36,7% στο 

Βασικό σίδηρο, χάλυβα και σιδηροκράματα 

 38,6% των επιχειρήσεων στα Βασικά πολύτιμα μέταλλα, ενώ ένα 28,8% στη 

Χύτευση μετάλλων 

 66,7% του κύκλου εργασιών στα Βασικά πολύτιμα μέταλλα, και το 19,4% στο 

Βασικό σίδηρο, χάλυβα και σιδηροκράματα 

 50,6% των απασχολούμενων στα Προϊόντα καθαρισμού (οικιακά και 

καλλωπιστικά), και το 19,3% στα Χρώματα, βερνίκια και παρόμοια επιχρίσματα 

 48,4% των επιχειρήσεων Προϊόντα καθαρισμού (οικιακά και καλλωπιστικά), 

ενώ ένα 19,1% στα Βασικά χημικά προϊόντα 

 38,2% του κύκλου εργασιών στα Βασικά χημικά προϊόντα, και το 28,5% στα 

Χρώματα, βερνίκια και παρόμοια επιχρίσματα 

Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Χημικών προϊόντων 

 86,4% των απασχολούμενων στα Φαρμακευτικά σκευάσματα, και το 13,6% στα 

Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα 

 76,8% των επιχειρήσεων στα Φαρμακευτικά σκευάσματα, και το 23,2% στα 

Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα 

 69,5% του κύκλου εργασιών στα Φαρμακευτικά σκευάσματα, και το 30,5% στα 

Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα 

Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Φαρμακευτικών προϊόντων 

Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Βασικών μετάλλων 



Χαρακτηριστικά οικοσυστήματος 

9 

 

4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

4.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 4: Ανάγκη για ενίσχυση συνεργατικών και επιχειρηματικών σχέσεων. 
Περιορισμένο εύρος/είδος βιομηχανικών οικοσυστημάτων: Δεν έχουν αναπτυχθεί σε 
πολύ μεγάλο βαθμό οι τοπικές βιομηχανικές συνεργασίες. Οι επιχειρήσεις αξιολογούν 
σε χαμηλά επίπεδα μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 Το συντριπτικό ποσοστό των επιχειρήσεων είναι οικογενειακές 

 Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των δραστηριοτήτων παραγωγής και 
διάθεσης βασικού προϊόντος πραγματοποιούνται από την ίδια την επιχείρηση 

 51,7% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει κυρίως την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές 

και την προώθηση των προϊόντων της στην αγορά 

 4,7% outsourcing στον στρατηγικό επιχειρησιακό σχεδιασμό 

 7,6% outsourcing στις υπηρεσίες μετά την πώληση 

 10,1% outsourcing στο σχεδιασμό προϊόντος 

 20,2% outsourcing στην αποθήκευση/μεταφορά/διανομή 

 22,4% outsourcing στις υποστηρικτικές λειτουργίες 

 28,8% outsourcing στη διαχείριση τέλους ζωής προϊόντος 

 39,3% outsourcing στη διαχείριση αποβλήτων/υπολειμμάτων 

Έρευνα πεδίου 

 51,7% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει κυρίως την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και την 
προώθηση των προϊόντων της στην αγορά 

 45% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ 

επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει πρόσβαση σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής 
εξειδίκευσης 

Έρευνα πεδίου 
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Αξιολόγηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων: 
Σε ποιο βαθμό η συνεργασία της επιχείρησής σας με άλλες επιχειρήσεις και φορείς… 

 
Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε 
μεγάλο βαθμό 

4.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

 

 

 

Πρόκληση 5: Ανάγκη για συνεργασίες και συμπράξεις με άλλες επιχειρήσεις, 
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά ιδρύματα. Η τοπική βιομηχανία έχει σε χαμηλή 
προτεραιότητα τις καινοτομίες προϊόντων και παραγωγής, ενώ η συνεργασία με 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα παραμένει μικρής σημαντικότητας. 
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2,67
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3,15
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...διευκολύνη την πρόσβαση σε ανθρώπινο 
δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης

...βελτιώνει την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές

...μειώνει το κόστος των προϊόντων

...διευκολύνει την πρόσβαση σε κατάλληλους 
προμηθευτές

...βελτιώνει την ικανότητα προώθησης των 
προϊόντων στην αγορά

...διευκολύνη την πρόσβαση σε συγκεκριμένη 
τεχνογνωσία

...βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων

Ελλάδα Αττική

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 31,7% των επιχειρήσεων διαθέτει τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης 

 54% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε νέες ή 

σημαντικά βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής προϊόντων 

 61% των επιχειρήσεων ανέπτυξε τις καινοτομίες εσωτερικά  

 31,7% των επιχειρήσεων διαθέτει τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης 

 54% των επιχειρήσεων έχει εισάγει καινοτομίες που αφορούν σε νέες ή σημαντικά 

βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής προϊόντων  

 61% των επιχειρήσεων ανέπτυξε τις καινοτομίες εσωτερικά  

 37,8% των επιχειρήσεων συνεργάστηκε με φορείς εκπαίδευσης 

 49,6% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο παράγοντα για την 

ενίσχυση των καινοτομικών δραστηριοτήτων τους προμηθευτές εξοπλισμού, 
εξαρτημάτων, πρώτων υλών και λογισμικού 

 

Έρευνα πεδίου 
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4.3 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ  

 

 

 

 

Πρόκληση 6: Περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας. Η χωρική ενότητα έχει μέτριες 
εξαγωγικές επιδόσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερες πωλήσεις και αγορές εντός της ίδιας χωρικής ενότητας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 54,7% των εξαγωγών της χώρας από τη χωρική ενότητα 

 Στο 53% το ποσοστό πωλήσεων εκτός της περιφέρειας 

Έντονη εξωστρέφεια  

 Διαχρονικά, το 54,7% των εξαγωγών αγαθών της χώρας προέρχεται από τη χωρική 

ενότητα 

 Το 2017 η αξία εξαγωγών ήταν στα €13,9 δισεκ., ενώ οι εισαγωγές ανέρχονταν στα 
€34,3 δισεκ. Το εμπορικό έλλειμμα άγγιζε τα €20,4 δισεκ.  

 Αύξηση εξαγωγών ετησίως κατά 2,4%, έναντι αύξησης εισαγωγών κατά 2,6% 

 Η εξωστρέφεια της περιφέρειας δεν είναι ιδιαίτερα έντονη καθώς οι εξαγωγές 
αντιστοιχούν στο 41,1% των εισαγωγών 

 Το 2017 το μερίδιο εξαγωγών της χωρικής ενότητας στο σύνολο των εξαγωγών της 

χώρας διαμορφώθηκε στο 54,8% από 52,9% το 2013 

Πηγή: ΙΕΕΣ, ΣΕΒΕ, Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 

Χαρτογράφηση εισροών-εκροών βιομηχανίας χωρικής ενότητας 

 στη διεθνή αγορά  

o 18,5% των πωλήσεων το 2019 (18,2% το 2017) 

o 32,9% των αγορών (31,7% το 2017) 

 στην ίδια χωρική ενότητα  

o 47,5% των πωλήσεων το 2019 (47,8% το 2017) 

o 48,6% των αγορών (49,8% το 2017) 

 σε άλλη χωρική ενότητα  

o 34,1% των πωλήσεων το 2019 (34,0% το 2017) 

o 18,5% των αγορών (18,5% το 2017) 

Αν η Περιφέρεια ήταν μια «ανεξάρτητη» αγορά, (εισροές-εκροές μόνο από τη χωρική 
ενότητα) το «εμπορικό» της ισοζύγιο, δηλαδή ο λόγος των αγορών από την ίδια χωρική 
ενότητα προς τις πωλήσεις στην ίδια χωρική ενότητα, θα ήταν 1. Αυτό σημαίνει ότι, κατά 
μέσο όρο, μια βιομηχανική επιχείρηση για την πώληση ενός προϊόντος στη χωρική ενότητα 
έχει αγοράσει ένα προϊόν από την ίδια χωρική ενότητα. 

Έρευνα πεδίου 
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Προορισμοί πωλήσεων βιομηχανίας χωρικής ενότητας ανά μέγεθος επιχείρησης 

 
 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

 

 

 

 

 

  

Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας: Το 13,2% των επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας δήλωσε 

ότι συμμετέχει σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

Έρευνα πεδίου 

 

Θετικές προβλέψεις, για την εξέλιξη των πωλήσεων την επόμενη διετία (2020-

2021), με το 65,9% αυτών να αναμένει ενίσχυση, και ένα 28,5% να δηλώνει ότι θα 

παραμείνουν σταθερές 

Έρευνα πεδίου 
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Αξιολόγηση συμμετοχής σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας: 

Η συμμετοχή της επιχείρησής σας σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλει σε… 

 

 
 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε 
μεγάλο βαθμό 

4.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
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Χαμηλό κόστος εργασίας

Πρόσβαση σε πρώτες ύλες

Δίκτυο διανομής

Πρόσβαση στην τοπική αγορά

Ευκολία στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
μετά την πώληση (after slaes support services)

Ικανότητα ταχείας τροποποίησης των 
προϊόντων στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών

Εξειδικευμένη γνώση/τεχνογνωσία

Υψηλή ποιότητα προϊόντων που πληρούν τα 
απαραίτητα διεθνή ή ρυθμιστικά πρότυπα

Ελλάδα Αττική

 €458 χιλ. το μέσο ποσό επένδυσης στην χωρική ενότητα την τριετία 2017-2019 
όταν το αντίστοιχο ποσό στο σύνολο της χώρας να διαμορφώνεται στα €952 χιλ.  

 33,6% των δαπανών προορίζεται για την αντικατάσταση του υφιστάμενου 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού,  

 29,8% των δαπανών προορίζεται για τη βελτίωση της παραγωγικής 

δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα.  

 15,6% των δαπανών προορίζεται για τη διεύρυνση της παραγωγικής 

δυναμικότητας για την παραγωγή νέων προϊόντων. 

Έρευνα πεδίου 
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4.5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Πρόκληση 7: Ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Το 60% 
περίπου των επιχειρήσεων δεν διαθέτει πρόγραμμα επιβράβευσης της καινοτομίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν συνολικά €80 
προστιθέμενης αξίας (ΑΕΠ) στην περιοχή 

 Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας δημιουργούν €56 προστιθέμενης 
αξίας στην ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στο ΑΕΠ της χώρας συνολικά φτάνει 
τα €22,5 δισεκ. 

 Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της βιομηχανίας προσθέτει συνολικά 16 θέσεις 
εργασίας στην περιοχή 

 Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στην απασχόληση στην χώρα 
συνολικά φτάνει τις 512.000 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ) 

 64,2% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί προγράμματα επανεκπαίδευσης ή/και 

ενίσχυση δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

 59,4% των επιχειρήσεων επιβραβεύει τη διατύπωση προτάσεων ή και ανάπτυξης 

καινοτομικών λύσεων από εργαζόμενους μέσω κινήτρων. 

 53,5% των επιχειρήσεων έχει θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης, ανάπτυξης, 

ανέλιξης, επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού. 

 52,5% των επιχειρήσεων επενδύει σε ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις σχετικές με 

ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και μάθηση. 

 50,4% των επιχειρήσεων διαθέτει εργαζόμενους με δεξιότητες που απαιτούνται για 

την αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις. 

Έρευνα πεδίου 
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Οικονομικό αποτύπωμα της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της περιοχής 

 

 

 

 

Κάθε €100 κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας δημιουργούν συνολικά 
€80 προστιθέμενης αξίας στην περιοχή. 

Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στο ΑΕΠ της χώρας 
συνολικά φτάνει τα €22,5 δισεκ.  

 

Στην Αττική ο Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης είναι 56,3%. Αυτό σημαίνει ότι μια αύξηση κατά 
€100 της βιομηχανικής παραγωγής (αύξηση της ζήτησης για βιομηχανικά προϊόντα κατά €100) 
θα επιφέρει μια αύξηση στο τοπικό ΑΕΠ, μόνο από την βιομηχανία και την αλυσίδα 
εφοδιασμού της, κατά €56,3 εκατ. 

Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης1 
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Οικοσύστημα γύρω από την βιομηχανία στην περιοχή 

 

Οικονομικό αποτύπωμα της βιομηχανίας στην απασχόληση της περιοχής  

 

Η χωρική ενότητα είναι η μεγαλύτερη οικονομική περιοχή. Λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της οικονομίας, που αποτελεί το πληθυσμιακό και διοικητικό κέντρο της 
επικράτειας, η Αττική δεν προσφέρεται για συγκρίσεις με τις περιφερειακές χωρικές ενότητες, 
ωστόσο συμπεριλαμβάνεται στην ανάλυση για λόγους πληρότητας. 

Κάθε €100 κύκλου εργασιών της τοπικής βιομηχανίας δημιουργούν €56 προστιθέμενης αξίας 
στην ίδια την περιοχή από την βιομηχανία και την αλυσίδα εφοδιασμού της. 
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5 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ – INDUSTRY 4.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 7: Ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Το 60% 
περίπου των επιχειρήσεων δεν διαθέτει πρόγραμμα επιβράβευσης της καινοτομίας. 

 

Αξιολόγηση ψηφιακών ικανοτήτων:  
Σε ποιο βαθμό η επιχείρησή σας έχει αναπτύξει τις ακόλουθες ψηφιακές ικανότητες 
 

 
 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε 
μεγάλο βαθμό 

1,45

2,06

2,72

2,78

1,36

1,87

2,67

2,65

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Χρήση τεχνολογιών 3D εκτύπωσης

Υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για 
ψηφιακά περιβάλλοντα

Χρήση σύγχρονων συστημάτων συστηματικής 
συντήρησης εξοπλισμού και πρόληψης 

ατυχημάτων

Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων 
ιδιωτικότητας

Ελλάδα Αττική

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 36,6% των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει την αποτελεσματική διαχείριση 

κινδύνων ιδιωτικότητας και ασφάλειας; Στον κυβερνοχώρο 

 33,4% των επιχειρήσεων κάνει χρήση σύγχρονών συστημάτων συστηματικής 

συντήρησης εξοπλισμού και πρόληψης ατυχημάτων 

 32% των βιομηχανικών επιχειρήσεων δηλώνει ότι είναι ενημερωμένο και 

σκοπεύει να συμμετάσχει στην 4η βιομηχανική επανάσταση αλλά δεν έχει 
διαμορφώσει σχέδιο ακόμα 

 51,6% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο την έλλειψη χρηματοδότησης 

απαραίτητων επενδύσεων 

Κάθε €1 εκατ. κύκλου εργασιών της βιομηχανίας της χωρικής ενότητας προσθέτει συνολικά 
16 θέσεις εργασίας στην περιοχή. 

Το αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χωρικής ενότητας στην απασχόληση 
στην χώρα συνολικά φτάνει τις 512.000 θέσεις εργασίας (ΙΠΑ). 
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Αξιολόγηση χρήσης τεχνολογικών μέσων 
Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα παρακάτω για την επιχείρησή σας: 
 

 

 
Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε 
μεγάλο βαθμό 

 

 

 

 

 

  

2,16

2,45

2,54

2,59

2,67

2,01

2,35

2,39

2,66

2,49

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Πρόσβαση σε big data και χρήση data analytics

Χρήση προηγμένων συστημάτων 
προγραμματισμού παραγωγής

Χρήση σύγχρονων συστημάτων για επικοινωνία 
και συγχρονισμό με συνεργάτες, προμηθευτές, 

πελάτες

Χρήση προηγμένων λύσεων 
ελέγχου/παρακολούθησης παραγωγής και 

ποιοτικού ελέγχου

Πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς και χρήση 
κατάλληλων λύσεων και αρχιτεκτονικών

Ελλάδα Αττική

 29,8% των επιχειρήσεων κάνουν χρήση προηγμένων λύσεων 

ελέγχου/παρακολούθησης παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου 

 27,6% των επιχειρήσεων κάνουν χρήση σύγχρονων συστημάτων για επικοινωνία και 

συγχρονισμό με συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες 

Έρευνα πεδίου 

36,6% των επιχειρήσεων έχουν αναπτύξει την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων 

ιδιωτικότητας και ασφάλειας; Στον κυβερνοχώρο 

33,4% των επιχειρήσεων κάνουν χρήση σύγχρονών συστημάτων συστηματικής 

συντήρησης εξοπλισμού και πρόληψης ατυχημάτων 

32,2% των επιχειρήσεων έχουν αναπτύξει πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς 

 

Έρευνα πεδίου 
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Πρόκληση 8: Χαμηλή συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Περιορισμένο 
ενδιαφέρον των επιχειρήσεων αναφορικά με τις εξελίξεις που αφορούν στην 4η 
Βιομηχανική Επανάσταση. 

 

Παρακολούθηση και συμμετοχή στις εξελίξεις της «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης  
 

 
 
Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

 

 

 

 

  

32,0%

28,0%

19,4%

11,9%

5,2%
3,5%

Είναι ενημερωμένη-σκοπεύει να συμμετάσχει-δεν έχει διαμορφώσει σχέδιο
Δεν είναι ενημερωμένη
Αξιοποιεί ήδη τις τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης με σημαντικό όφελος
Είναι ενημερωμένη-δεν την ενδιαφέρει/δεν σκοπεύει να συμμετάσχει
Έχει διαμορφώσει σχέδιο-δεν έχει προχωρήσει σε σχετικές επενδύσεις
Έχει προχωρήσει σε επενδύσεις-δεν αξιοποιεί ακόμα παραγωγικά τις σχετικές τεχνολογίες

4η 
Βιομηχανική 
Επανάσταση

 51,6% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο την έλλειψη χρηματοδότησης  

 23,8% των επιχειρήσεων θεωρεί βασικό εμπόδιο την έλλειψη δεξιοτήτων ανθρώπινου 

δυναμικού 

Έρευνα πεδίου 
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6 YΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ  

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκληση 9: Παρ’ ότι είναι ικανοποιητικές οι υποδομές στα βιομηχανικά πάρκα είναι 
αναγκαία η βελτίωση των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων: Σημειώνεται ότι μόλις το 

13,4% των επιχειρήσεων λειτουργεί εντός βιομηχανικού πάρκου. 

 

Αξιολόγηση ποιότητας κόστους 
 

 
 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου ικανοποιητικό και 
το 5 πολύ ικανοποιητικό 

 
 

2,97

3,02

3,05

3,05

3,43

3,55

3,58

3,59

3,88

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Διασύνδεση με σιδηροδρομικό δίκτυο/σταθμό 
μεταφόρτωσης

Υπηρεσίες υποστήριξης, χρηματοδότησης, 
clustering, εξαγωγών, τοποθέτησης …

Εκπαίδευση/έρευνα

Ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις

Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων

Τηλεπικοινωνίες/ευρυζωνικότητα

Δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης/όμβριων 
υδάτων

Ηλεκτρική ενέργεια/φυσικό αέριο

Διασύνδεση τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες 
ή κεντρικό οδικό δίκτυο

Σύνοψη ευρημάτων ενότητας  

 65,0% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-

κόστους στη διασύνδεση του τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες 

 56,5% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-

κόστους στα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη 

 Η διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και η τοπική ζήτηση αποτελούν τους 
σημαντικότερους παράγοντες για την παραμονή των επιχειρήσεων στη χωρική 

ενότητα 
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Παράγοντες που ευνοούν την παραμονή στην χωρική ενότητα 

 
 

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα ΙΟΒΕ-ΕΒΕΟ 

Σημ: Μέση τιμή σε πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 σημαίνει καθόλου και το 5 σε 
μεγάλο βαθμό 

  

2,36

2,42

2,55

2,82

2,92

3,19

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Επίπεδο των φορέων ανάπτυξης

Ειδικά επενδυτικά/αναπτυξιακά κίνητρα 
για την περιοχή

Επιχειρηματικοί φορείς

Υπηρεσίες από δημόσιους φορείς και 
τοπική αυτοδιοίκηση

Ζήτηση από τοπική αγορά

Διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού

 43,8% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού είναι 

ευνοϊκή για την παραμονή της επιχείρησης στην περιοχή. 

 41,9% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι η ζήτηση από την τοπική αγορά είναι ευνοϊκή 

για την παραμονή της επιχείρησης στην περιοχή. 

 

Έρευνα πεδίου 

 65,0% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-κόστους 

στη διασύνδεση του τοπικού δικτύου με οδικούς άξονες 

 59,3% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-κόστους 

στην ηλεκτρική ενέργεια/φυσικό αέριο 

 41,5% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-

κόστους στη συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης 

 56,5% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιητική η σχέση ποιότητας-

κόστους στα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη 

Έρευνα πεδίου 
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7 TΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

7.1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Οι επιχειρήσεις της Αττικής υστερούν σε εξαγωγές και τεχνολογία, ωστόσο υπερτερούν στις 
υποδομές και στο ανθρώπινο δυναμικό, σε σύγκριση με το μέσο όρο. Αναλυτικά:  

 Οικονομικά στάσιμες οι επιχειρήσεις της Αττικής, με το 50,0% να ανήκει στην κατηγορία 

Β2, κατέχοντας την 1η θέση μεταξύ των χωρικών ενοτήτων 

 Οι εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων της Αττικής παρουσιάζουν σχετική δυναμική, 

με το 40% να εντοπίζεται στην κατηγορία Β1  

 Στάσιμες τεχνολογικά οι μισές επιχειρήσεις (50,0%) 

 Σημαντική υστέρηση στις επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις με φτωχές 

διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές συναλλαγές για το 78,9% των επιχειρήσεων, 

κατατάσσοντας 2η την Αττική στη χαμηλή κατηγορία 

 Την καλύτερη επίδοση σε θέματα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού παρουσιάζει η 

Αττική, με το 49,6% να ανήκει στην κατηγορία Α, την πλέον δυναμική 

 Στην πρώτη θέση ως προς την ικανοποίηση από τις υποδομές βρίσκονται οι επιχειρήσεις 

της Αττικής, με το 46,0% να ανήκει στην κατηγορία Α 
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Τυπολογίες βιομηχανικών επιχειρήσεων (έρευνα πεδίου) 

 
Προφίλ 

επιχειρήσεων 
  

Κατηγορία Α 
Δυναμικές  

Κατηγορία Β1  
Προοπτική 
ανάπτυξης 

Κατηγορία 
Β2  

Στασιμότητα 

Κατηγορία Γ 
Επιβράδυνση 
ή απόκλιση 

 

Α. Οικονομικό 
Προφίλ 

Συνολικό 
Δείγμα 

20,0% 30,3% 42,7% 7,0% 

 
Αττική 

16,0% 
(5η) 

28,7% 
(5η) 

50,0% 
(1η) 

5,3% 
(5η) 

 

Β. Εξαγωγικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

42,9% 36,0% 12,0% 9,1% 

 
Αττική 

32,0% 
(6η) 

40,0% 
(3η) 

18,0% 
(3η) 

10,0% 
(4η) 

 

Γ. Τεχνολογικές 
επιδόσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

21,1% 20,2% 51,9% 6,8% 

 
Αττική 

21,5% 
(3η) 

23,6% 
(2η) 

50,0% 
(5η) 

4,9% 
(6η) 

 
Δ. 
Επιχειρηματικές 
και συνεργατικές 
σχέσεις 

Συνολικό 
Δείγμα 

8,8% 11,1% 16,4% 63,7% 

 
Αττική 

5,6% 
(3η) 

2,2% 
(6η) 

13,3% 
(4η) 

78,9% 
(2η) 

 Ε. Επίπεδο 
οργάνωσης και 
πολιτική 
ανθρώπινων 
πόρων 

Συνολικό 
Δείγμα 

25,2% 28,5% 
30,1% 

16,3% 

 
Αττική 

49,6% 
(1η) 

18,8% 
(7η) 

20,5% 
(7η) 

11,1% 
(7η) 

 
ΣΤ. Υποδομές 
και δομές 
λειτουργίας των 
επιχειρήσεων 

Συνολικό 
Δείγμα 

25,9% 25,3% 19,3% 29,4% 

Αττική 
46,0% 

(1η) 
22,6% 

(5η) 
14,6% 

(7η) 
16,8% 

(6η) 
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• Οικονομικά στάσιμες οι επιχειρήσεις της Αττικής, με το 50,0% να ανήκει στην 
κατηγορία Β2, κατέχοντας την 1η θέση μεταξύ των χωρικών ενοτήτων

• Παρά τις σχετικά μέτριες οικονομικές επιδόσεις, καινοτομίες προωθούνται απο το 43% 

των επιχειρήσεων, ενώ το 50% δηλώνει οτι το ανθρώπινο δυναμικό διαθέτει τις 
κατάλληλες δεξιότητες αξιοποίησης των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές 
τεχνολογίες/λύσεις.

Οικονομικό προφίλ

Αττική

• Οι εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων της Αττικής παρουσιάζουν σχετική 

δυναμική, με το 40% να εντοπίζεται στην κατηγορία Β1 (3η μεταξύ των χωρικών στην 
κατηγορία)

•Απο τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, το 55% έχει εισαγάγει τουλάχιστον 2 είδη καινοτομίας, 

ενώ το 50,0% δηλώνει ότι διαθέτει ως ένα βαθμό εργαζόμενους με δεξιότητες 
αξιοποίησης των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις.

Εξαγωγικές επιδόσεις

• Στάσιμες τεχνολογικά οι μισές επιχειρήσεις (50,0%)

• Το 31,9% δηλώνει οτι διαθέτει εργαζόμενους με κατάλληλες δεξιότητες αξιοποίησης 

των ευκαιριών που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες/λύσεις, ενώ το 50,7% δηλώνει 
μέτρια ικανοποίηση

• Αρκετά υψηλή ικανοποίηση απο τις υποδομές για το 41,7% των επιχειρήσεων

Τεχνολογικές Επιδόσεις

•Σημαντική υστέρηση στις επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις με φτωχές 

διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές συναλλαγές για το 78,9% των επιχειρήσεων, 
κατατάσσοντας 2η την Αττική

• Ωστόσο, εμφανίζεται σημαντική καινοτομική δραστηριότητα από το 60% των 

επιχειρήσεων, αλλά και ικανοποίηση απο το προσωπικό για το 57,4%

Επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις

• Την καλύτερη επίδοση σε θέματα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού η Αττική, με 

το 49,6% να ανήκει στην κατηγορία Α, την πλέον δυναμική

• Το 80% των επιχιερήσεων καινοτομεί σε κάποιο βαθμό, ενώ 1 στις 10 έχει υιοθετήσει 
3 είδη καινοτομίας

Επίπεδο οργάνωσης και πολιτική ανθρώπινων πόρων

•Στην πρώτη θέση ως προς την ικανοποίηση απο τις υποδομές βρίσκονται οι 

επιχειρήσεις της Αττικής, με το 46,0% να ανήκει στην κατηγορία Α 

• Υψηλές καινοτομικές επιδόσεις από το 62% των επιχειρήσεων, αλλά και ικανοποίηση 

από την καταλληλότητα του προσωπικού, για το 75% των επιχειρήσεων

Υποδομές και δομές λειτουργίας των επιχειρήσεων
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7.2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΛΑΔΩΝ 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών επιδόσεων των βιομηχανικών κλάδων της 

χωρικής ενότητας ως προς τη Γενική Ρευστότητα, τη Μόχλευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας παρουσιάζουν οι κλάδοι των Χημικών-
Φαρμακευτικών, Πλαστικών και Μεταλλικών προϊόντων. 

Τα Πλαστικά προϊόντα, διακρίνονται για τις υψηλές επιδόσεις τους στον δείκτη 
αποδοτικότητας ίδιων κεφαλαίων 

 Οι κλάδοι Κλωστοϋφαντουργικών υλών, Χημικών-Φαρμακευτικών προϊόντων 
και Μεταλλικών προϊόντων παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ρευστότητας. 

 Τα υψηλότερα επίπεδα μόχλευσης παρουσιάζουν οι κλάδοι των Ορυχείων-
Λατομείων και οι Λοιποί βιομηχανικοί κλάδοι, ενώ ακολουθούν τα Τρόφιμα-

Ποτά. 

Πλαστικά προϊόντα 
; 5

Μεταλλικά 
προϊόντα ; 5

Χημικά -
φαρμακευτικά 

προϊόντα; 5

Κλωστοϋφαντουργι
κές ύλες και είδη 

ένδυσης; 3

Τρόφιμα, ποτά, 
προϊόντα καπνού; 4

Προϊόντα ξύλου και 
χαρτιού; 4

Λοιποί 
βιομηχανικοί 

κλάδοι; 4

Μη μεταλλικά 
ορυκτά

Ορυχεία -
Λατομεία; 1

Βασικά μέταλλα; 2
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Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών επιδόσεων των βιομηχανικών κλάδων της 

χωρικής ενότητας ως προς την Άμεση Ρευστότητα και το περιθώριο ΚΠΤΦΑ 

 

 

 

 

 

 

  

Χαμηλές επιδόσεις στην άμεση ρευστότητα, εντοπίζονται στα Βασικά μέταλλα και 
τα Μη μεταλλικά ορυκτά. 

Ως προς την κερδοφορία πρωτοπορούν τα Πλαστικά προϊόντα και τα Μεταλλικά 
προϊόντα 

Ξεχωρίζουν για τις υψηλές επιδόσεις τους στην αποδοτικότητα ίδιων κεφαλαίων 
τα Χημικά-Φαρμακευτικά προϊόντα, τα Πλαστικά προϊόντα, καθώς και οι 

Λοιποί βιομηχανικοί κλάδοι 

Ορυχεία-Λατομεία; 
1

Τρόφιμα, ποτά και 
προϊόντα καπνού; 3

Κλωστοϋφαντουργι
κές ύλες και είδη 

ένδυσης; 2

Προϊόντα ξύλου και 
χαρτιού; 3

Χημικά -
φαρμακευτικά 

προϊόντα; 4

Πλαστικά προϊόντα; 
4

Μη μεταλλικά 
ορυκτά; 1

Βασικά μέταλλα; 1

Μεταλλικά 
προϊόντα; 3

Λοιποί 
βιομηχανικοί 

κλάδοι; 4
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8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής, ΣΕΒ 

Ε. industrial@sev.org.gr  

T. 211 5006 120 

 
 

       

 

  

mailto:industrial@sev.org.gr
https://www.facebook.com/SEVfacts/
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/sev_fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

28 

 

  
 

 



Παράρτημα  

1 

 

 

 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 



Παράρτημα  

2 

A. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας είναι οι αλυσίδες για την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος, οι οποίες 
συγκροτούνται από επιχειρηματικές δραστηριότητες (R&D, παραγωγή, διανομή, κτλ) που 
πραγματοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις.  

Ο Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης αποτελεί ένα μέτρο της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) επίδρασης 
στο (τοπικό) ΑΕΠ που έχει η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής σε μια χωρική ενότητα. 

B. ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ  

Η τυπολογία των επιδόσεων των επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκε με βάση την έρευνα πεδίου. Οι 
επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες δυναμικότητας Α, Β1, Β2, και Γ, με 
τη χρήση συγκεκριμένων ερωτήσεων ως κριτήρια, σε 6 θεματικές κατηγορίες (Οικονομικό προφίλ, 
Εξαγωγές, Συνεργατικές σχέσεις, Τεχνολογικές επιδόσεις, Ανθρώπινο δυναμικό και Υποδομές).  

Παρακάτω αναφέρονται οι θεματικές, καθώς και τα κριτήρια κατάταξης των επιχειρήσεων στις 4 
κατηγορίες Α, Β1, Β2 και Γ. Για την κατάταξη θα πρέπει οι επιχειρήσεις να πληρούν ταυτόχρονα όλα 
τα κριτήρια. Για παράδειγμα, στο οικονομικό προφίλ, οι επιχειρήσεις που παρουσίαζαν αύξηση του 

κύκλου εργασιών 10% τα δυο προηγούμενα έτη, ενώ εξέφρασαν θετικές εκτιμήσεις για τις πωλήσεις 

και την απασχόληση την επόμενη διετία, κατατάσσονταν στην κατηγορία Α. 

 

Κριτήρια τυπολογίας 
Κατηγορία Κριτήρια ΚΑΤΗΓ. Α  ΚΑΤΗΓ. Β1  ΚΑΤΗΓ. Β2 ΚΑΤΗΓ. Γ  

Οικονομικό 
προφίλ 

Μέση αύξηση κύκλου 
εργασιών τελευταία 2ετία  

>10% και τα δύο 
έτη 

>10% ένα έτος <10% 
Αρνητικός 

ρυθμός  

Εξέλιξη πωλήσεων επόμενη 
διετία  

Αύξηση  Σταθερότητα  Σταθερότητα  Μείωση  

Εξέλιξη απασχόλησης 
επόμενη διετία  

Αύξηση  Σταθερότητα  Σταθερότητα  Μείωση  

Εξαγωγικές 
επιδόσεις 

Ποσοστό εξαγωγών στις 
πωλήσεις (3ετία) 

Μέσος όρος 2 ετών 
>70% 

Μέσος όρος 2 ετών 
<70%, >50% 

Μέσος όρος 2 ετών 
<50%, >25% 

Μέσος 
όρος 2 

ετών <25% 

Εξέλιξη εξαγωγών επόμενη 
διετία  

Αύξηση 
Αύξηση  ή 

Σταθερότητα  
Σταθερότητα  Μείωση 

Ποσοστό πωλήσεων προς τη 
Διεθνή αγορά 

Διεθνή αγορά 
>70% 

Εθνική αγορά >10% 
Διεθνή αγορά >10% 

Εθνική αγορά >10% - 

Τεχνολογικές 
Επιδόσεις 

Επενδύσεις σε Έρευνα και 
Ανάπτυξη την επόμενη διετία 

Αύξηση  Αύξηση Σταθερότητα  Μείωση 

Εισαγωγή καινοτομίας στα 
προϊόντα, ή/και σε 
παραγωγικές διαδικασίες ή/και 
στην οργάνωση, στην εμπορία, 
ή στο μάρκετινγκ; 

Τουλάχιστον 2/3 Τουλάχιστον 1/3 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Συνεργασία στο πλαίσιο 
καινοτομικών δραστηριοτήτων 
με άλλες επιχειρήσεις ή 
οργανισμούς; 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Επιχειρ/κές 
και 

συνεργατικές 
σχέσεις 

Ποσοστό πωλήσεων σε άλλη 
περιφέρεια ή στο εξωτερικό  

Ποσοστό 
πωλήσεων στο 
εξωτερικό >70% 

Ποσοστό πωλήσεων 
σε άλλη περιφέρεια 
>70% & Ποσοστό 

πωλήσεων στο 
εξωτερικό >15% 

Ποσοστό 
πωλήσεων σε άλλη 
περιφέρεια >25% 

και <70% & 
Ποσοστό 

πωλήσεων στο 
εξωτερικό <15% 

Ποσοστό 
πωλήσεων 
στην ίδια 

περιφέρεια 
>70% 

Ποσοστό αγορών από άλλη 
περιφέρεια ή από το εξωτερικό 

Ποσοστό αγορών 
από το εξωτερικό 

>70% 

Ποσοστό αγορών 
από άλλη 

περιφέρεια >70% & 
Ποσοστό αγορών 
από το εξωτερικό 

>15% 

Ποσοστό αγορών 
από άλλη 

περιφέρεια >25% 
και <70% & 

Ποσοστό αγορών 
από το εξωτερικό 

<15% 

Ποσοστό 
αγορών 
από την 

ίδια 
περιφέρεια 

>70% 

Συμμετοχή σε παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Κατηγορία Κριτήρια ΚΑΤΗΓ. Α  ΚΑΤΗΓ. Β1  ΚΑΤΗΓ. Β2 ΚΑΤΗΓ. Γ  

 
Επίπεδο 

οργάνωσης 
και πολιτική 
ανθρώπινων 

πόρων 

Εργαζόμενοι με τις 
απαιτούμενες δεξιότητες για 
την αξιοποίηση των ευκαιριών 
που δίνουν οι ψηφιακές 
τεχνολογίες / λύσεις;  

 
ΝΑΙ  

 
Ως ένα βαθμό  

 
ΌΧΙ  

 
ΌΧΙ 

(1) Θεσμοθετημένες 
διαδικασίες αξιολόγησης; (2) 
Επιβράβευση για τη 
διατύπωση προτάσεων (3) 
Προγράμματα για 
επανεκπαίδευση (4) Επένδυση 
σε ψηφιακές τεχνολογίες  

ΝΑΙ και στις 4 
κατηγορίες 

ΝΑΙ σε τουλάχιστον 
2 από τις 4 

ΝΑΙ το πολύ σε 1 
κατηγορία 

ΝΑΙ σε 
καμία 

κατηγορία 

Εκπαιδευτική διάρθρωση 
προσωπικού  

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ 
και με 

Μεταπτυχιακό 
>70% 

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ 
και με Μεταπτυχιακό 
<70% & Απόφοιτοι 

Τεχνικής 
εκπαίδευσης >20% 

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ 
και με 

Μεταπτυχιακό 
<70% Οι απόφοιτοι 

Τεχνικής  
εκπαίδευσης <20% 

Οι 
Απόφοιτοι 
Δευτεροβά

θμιας & 
Τεχνικής 

εκπαίδευσ
ης >70% 

Υποδομές και 
δομές 
λειτουργίας 
των 
επιχειρήσεων 

Σχέση ποιότητας / κόστους των 
υποδομών-υπηρεσιών που 
παρέχονται (9 κατηγορίες 
υποδομών) 

καλή βαθμολογία 
σε πάνω από 7 

από τις 9 
κατηγορίες 
υποδομών 

καλή βαθμολογία σε 
3-6 από τις 9 
κατηγορίες 

υποδομών & μέτρια 
βαθμολογία σε 
πάνω από 3  

καλή βαθμολογία σε 
1 ή 2 από τις 9 

κατηγορίες 
υποδομών & μέτρια 

βαθμολογία στις 
περισσότερες  

καλή 
βαθμολογί
α σε καμία 
από τις 9 

κατηγορίες 
υποδομών 

Τα ποσοστά στον πίνακα Τυπολογίες επιχειρήσεων (έρευνα πεδίου) αναφέρονται στο μερίδιο των 
επιχειρήσεων που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια και κατατάσσονται ανάλογα στις 4 κατηγορίες Α, 
Β1, Β2 και Γ σε κάθε χωρική ενότητα και στο σύνολο του δείγματος. Οι αριθμοί στην παρένθεση 
αντιστοιχούν στην κατάταξη της χωρικής ενότητας ανάμεσα στις 7 χωρικές ενότητες. Στις κατηγορίες 
Α και Β1 είναι επιθυμητές οι υψηλές θέσεις (1η - 3η), ενώ στις κατηγορίες Β2 και Γ οι χαμηλότερες 
θέσεις (5η – 7η). 
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C. ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ  

Οι τυπολογίες αφορούν στις επιδόσεις των επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα σε επιλεγμένους 
χρηματοοικονομικούς δείκτες. Αναλυτικά, για τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών δεικτών των 
επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία ισολογισμών από τη βάση της Hellastat για την τριετία 2015-
2017, για κάθε χωρική ενότητα και κλάδο της βιομηχανίας. Οι χρηματοικονομικοί δείκτες προέκυψαν από 
το μέσο όρο των οικονομικών μεγεθών των ισολογισμών την τριετία 2015-2017. Ουσιαστικά, επιχειρείται 
μια ταξινόμηση των βιομηχανικών κλάδων για κάθε χωρική ενότητα σε κατηγορίες βάσει των επιδόσεων 
τους σε επιλεγμένους δείκτες. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τυπολογίες, καθώς και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που τις 
συνθέτουν, ενώ αποτυπώνονται και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των βιομηχανικών επιχειρήσεων 
αναφορικά με τις επιδόσεις τους σε αυτούς την τριετία 2015-2017. Η πρώτη ομάδα δεικτών, δηλαδή 
γενική ρευστότητα, κερδοφορία και μόχλευση, αφορά στην Τυπολογία Α, ενώ η δεύτερη ομάδα δεικτών, 
δηλαδή η αποδοτικότητα ίδιων κεφαλαίων, η άμεση ρευστότητα και το περιθώριο ΚΠΤΦΑ, καθορίζουν 
την Τυπολογία Β, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Κριτήρια Τυπολογίας Α και Τυπολογίας Β 
 

 

Πολύ 
χαμηλή 
επίδοσ
η 

Χαμηλή 
επίδοσ
η 

Μέτρια 
επίδοσ
η 

Υψηλή 
επίδοσ
η 

Πολύ 
υψηλή 
επίδοσ
η 

Δείκτης 

Τυπολογία 
Α 

Γενική 
Ρευστότητα 

<0,8 
0,8 < και 
<1 

1< και 
<1,3 

1,3< και 
<1,7 

>1,7 

Κυκλοφορούν 
ενεργητικό προς 
βραχυπρόθεσμε
ς υποχρεώσεις 

Κερδοφορία (ή 
ζημιές) 

<-4% 
-4%< και 
<0% 

0< και 
3% 

3%< και 
>5% 

>5% 

Περιθώριο 
καθαρού 
κέρδους 
(προ φόρων) 

Μόχλευση >2,5 
1,5< και 
<2,5 

1,2< και 
1,5 

0,8< και 
<1,2 

<0,8 

Συνολικές 
Υποχρεώσεις 
προς Ίδια 
Κεφάλαια 

ΤΥΠΟΛΟΓΊ
Α Β 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤ
Α ΊΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΊΩΝ 
ROE 

<0 ΈΩΣ 5% 
ΑΠΌ 5% 
ΈΩΣ 
10% 

ΑΠΌ 
10% 
ΈΩΣ 
20% 

ΆΝΩ 
ΤΟΥ 
20% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ 
ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Άμεση 
ρευστότητα 

κάτω 
του 0,5 

από 0,5 
έως 1 

από 1 
έως 1,5 

από 1,5 
έως 2,5 

άνω του 
2,5 

Απαιτήσεις και 
διαθέσιμα προς 
βραχυπρόθεσμε
ς υποχρεώσεις 

EBITDA (margin) <0 έως 5% 
από 5% 
έως 
10% 

από 
10% 
έως 
20% 

άνω του 
20% 

Περιθώριο 
ΚΠΤΦΑ 

Σημ.: Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία καθορίζονται οι επιδόσεις, καθώς και η επιλογή των 
χρηματοοικονομικών δεικτών αλλά και τα όρια των επιθυμητών τιμών θα μπορούσαν να είναι 
διαφορετικά. Οι προτεινόμενες τιμές των δεικτών έχουν οριστεί αφενός βάσει της διαμέσου αυτών στο 
σύνολο της βιομηχανίας ανά χωρική ενότητα, και αφετέρου αναφορικά με εμπειρικά δεδομένα που 
αφορούν στη βιομηχανία. Επίσης, οι τιμές που καθορίζουν αν η επίδοση είναι καλή ή κακή μπορεί να 
διαφοροποιούνται ανά βιομηχανικό κλάδο, καθώς κάθε επιμέρους κλάδος της βιομηχανίας έχει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά.  
Εφαρμόζοντας τα παραπάνω κριτήρια των τυπολογιών στους επιμέρους υποκλάδους του βιομηχανικού 
τομέα για κάθε χωρική ενότητα προκύπτει η κατηγοριοποίηση αυτών. Με αυτόν τρόπο επιτυγχάνεται μια 
καλύτερη αποτύπωση των κλαδών του βιομηχανικού τομέα ανά χωρική ενότητα, ενώ παράλληλα 
αναδεικνύονται και τυχόν διαφοροποιήσεις σε κλαδικό επίπεδο ανά χωρική ενότητα, και αντίστροφα. 
Ωστόσο, στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων που αφορούν στην κατηγοριοποίηση των κλάδων θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανομοιογένεια αυτών, καθώς αποτελούνται αφενός από διαφορετικό πλήθος 
επιχειρήσεων, και αφετέρου από επιχειρήσεις διαφορετικών μεγεθών και επιδόσεων, που ενδεχομένως 
να επηρεάζουν την εικόνα του κλάδου. 
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