Ind 1
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Περιγραφή
Ο δείκτης περιγράφει το συνολικό αριθμό των μονάδων που εντάσσονται στον κλάδο
της μεταποίησης και απασχολούν τουλάχιστον 10 άτομα, σε συνδυασμό με το
ποσοστό των καταστημάτων που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα. Η
διαχρονική εξέλιξη των δύο αυτών μεγεθών πληροφορεί για την τάση συγκέντρωσης
της βιομηχανικής παραγωγής, αντανακλώντας ταυτόχρονα και τη διασπορά των
πηγών περιβαλλοντικών πιέσεων.
Σημασία του δείκτη
Ο δείκτης Ind 1 επιλέχθηκε ως εκτίμηση της βιομηχανικής και βιοτεχνικής
δραστηριότητας στο Νομό Θεσσαλονίκης και την επίπτωση του συγκεκριμένου
τομέα στην ποιότητα του περιβάλλοντος και στην αειφορία της περιοχής. Η ένταση
και το μέγεθος της βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας σχετίζονται άμεσα
με τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων που αποτελούν μία από τις βασικότερες
πιέσεις για την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, ο δείκτης
περιγράφει διαχρονικά τη δυναμικότητα και την προσαρμοστικότητα του
συγκεκριμένου τομέα στις οικονομικές και παραγωγικές ανάγκες της περιοχής
μελέτης. Οι εσωτερικές οικονομίες κλίμακας στην κάλυψη των παραγωγικών
αναγκών αποτελούν καθοριστικό παράγοντα της αειφόρου ανάπτυξης και της
οικονομικής δύναμης μιας περιοχής.
Μεθοδολογία υπολογισμού
Ο αριθμός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών καταστημάτων άνω των 10 ατόμων
υπολογίζεται από τα δημοσιευμένα μητρώα βιομηχανικών επιχειρήσεων ανά τάξη
μεγέθους απασχόλησης της ΕΣΥΕ για τα έτη που έχουν εκδοθεί. Από τα μητρώα
βιομηχανικών επιχειρήσεων γίνεται άθροιση των καταγραφών για τις επιχειρήσεις
που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα.
Πορεία του δείκτη
Ο αριθμός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών καταστημάτων στο Νομό
Θεσσαλονίκης δε μεταβάλλεται σημαντικά ως προς το σύνολό τους, ανεξαρτήτως
τάξης μεγέθους απασχόλησης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (έτη 2002 και
2003). Για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο παρατηρείται αύξηση της τάξεως του
3%, η οποία οφείλεται σε νέες επιχειρήσεις μικρού μεγέθους που απασχολούν
λιγότερα από 10 άτομα. Οι επιχειρήσεις μεγαλύτερης κλίμακας, με τάξεις μεγέθους
απασχόλησης μεγαλύτερες των 10 απασχολούμενων ατόμων, παρουσιάζουν
διακυμάνσεις ως προς το πλήθος τους κατά την εξαετία που μελετάται (1999-2004),

ενώ ο αριθμός τους συνολικά μειώνεται. Λαμβάνοντας ως έτος αναφοράς το 1999, ο
αριθμός των καταστημάτων μειώνεται ελαφρώς το έτος 2000 και αυξάνεται μέχρι το
2002. Το μέγεθος της αύξησης σε σχέση με το έτος αναφοράς είναι 14%. Συνολικά
για όλα τα έτη, ο αριθμός των καταστημάτων που απασχολούν περισσότερα από 10
άτομα μειώνεται σημαντικά με το ποσοστό της μείωσης να φτάνει το 38%.
Παρόμοια τάση παρατηρείται και για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα
από 50 άτομα, όπου για τα έτη 2002 και 2003 η μείωσή τους φτάνει το 21%. Η
αντίστοιχη μείωση για τα καταστήματα τάξης μεγέθους μεγαλύτερη των 10
απασχολούμενων ατόμων είναι 18%.
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Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Μονάδες

Εικόνα 1: Αριθμός βιομηχανικών και βιοτεχνικών καταστημάτων άνω των 10
ατόμων
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Εικόνα 2: Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες ανά τάξη απασχόλησης

Αριθμός Επιχειρήσεων
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Εικόνα 3: Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες για τάξεις απασχόλησης >10 και
>50 άτομα

