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2η ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2015 
 
 

 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο που διαθέτετε στην υποστήριξη αυτής της 

προσπάθειας. Θα ήταν ευκταίο να μας απαντήσετε μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2015.  

 

 είτε μέσω Fax: 210-9233977, 210-9228130 

 μέσω e-mail: sygkyria@iobe.gr επισημαίνοντας με όποιο σύμβολο επιθυμείτε τις 

απαντήσεις σας  

 είτε μέσω ταχυδρομείου με τη χρήση του απαντητικού φακέλου που εσωκλείεται, 

στη διεύθυνση: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Τσάμη 

Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα  

 

 

Με το ερωτηματολόγιο αυτό συνεχίζεται η Εξαμηνιαία 

Έρευνα Επενδύσεων στη Βιομηχανία του ΙΟΒΕ, η 

οποία από το 1985 αποτελεί επισήμως μέρος της 

κοινής εναρμονισμένης έρευνας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Υπενθυμίζουμε ότι οι πληροφορίες που μας δίνετε 

τηρούνται αυστηρά ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ και 

χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάρτιση των 

συνολικών αποτελεσμάτων.   

 

 
 
Υπεύθυνος για τη συμπλήρωση: 

 

Τηλέφωνο: 

 
e-mail: 
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1. Ποιά είναι περίπου η αξία των δαπανών σας για επενδύσεις στην Ελλάδα * 
 

 ΧΙΛΙΑΔΕΣ € 

α.   Που πραγματοποιήσατε το 2014  

β.  Που εκτιμάτε ότι πραγματοποιήσατε το 2015  

γ.   Που προγραμματίζετε για το 2016  

___________________________________________________________________ 
* Με τον όρο επενδύσεις εννοούνται οι δαπάνες που πραγματοποιήσατε ή προβλέπετε να 

πραγματοποιήσετε  για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, νέου ή προς αντικατάσταση, 
μεταφορικών μέσων και γηπέδων, κατασκευή νέων κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και 
επέκταση ή εκσυγχρονισμό των παλαιών. 

 
 
 
2. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσατε ή προγραμματίζετε επενδύσεις στην Ελλάδα (ερώτ. 1) 

πώς κατανέμονται αυτές ανάλογα με το σκοπό τους; 
 

Σκοπός Επένδυσης 

 
Ποσοστό (%) στο σύνολο των 

επενδύσεων του έτους* 

 2014 2015 2016 

α.   Αντικατάσταση υφισταμένου 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 
% % % 

β.   Αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας για 

ήδη παραγόμενα προϊόντα 
% % % 

γ.   Διεύρυνση παραγωγικής δυναμικότητας 

για την παραγωγή νέων προϊόντων 
% % % 

δ.   Βελτίωση μεθόδων παραγωγής που ήδη 

εφαρμόζετε 
% % % 

ε.   Εισαγωγή νέων μεθόδων παραγωγής % % % 

στ.   Αλλοι σκοποί (π.χ. προστασία 

περιβάλλοντος, όροι ασφαλείας κλπ).  
% % % 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 

* Τα ποσοστά που αναφέρετε στα ερωτήματα α, β, γ, δ, ε και στ θα πρέπει να αθροίζουν σε 
100 για κάθε έτος ξεχωριστά. 
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3. Ποιοί από τους παρακάτω παράγοντες επηρέασαν και σε ποιό βαθμό την 
επενδυτική σας δραστηριότητα το 2015 και πώς αναμένετε ότι θα την 
επηρεάσουν το 2016. 

 
(Σημειώσατε Χ στα τετράγωνα που αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις σας). 
 

 Πολύ θετικά Θετικά Καμία 

επίδραση 

Αρνητικά Πολύ 

αρνητικά 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

α.   Η ζήτηση για τα  

προϊόντα σας 1 
          

β.   Τα κέρδη της 

επιχείρησής σας 
          

γ.   Η διαθεσιμότητα 

κεφαλαίων και το 

κόστος τους.2 

          

δ.   Οι τεχνολογικές 

εξελίξεις. 
          

ε.   Τα κίνητρα για 

επενδύσεις 

(αναπτυξιακός 

νόμος, ΚΠΣ) 

          

στ.  Η φορολογία των 

κερδών 
          

ζ.  Η οικονομική 

πολιτική στο 

σύνολό της   

          

η.  Αλλοι λόγοι            

Αναφέρατε:           

 

1. Η ζήτηση συνδέεται με τις προοπτικές των πωλήσεων σας και με το βαθμό έντασης της 
χρησιμοποίησης του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού. 

2. Η διαθεσιμότητα από το τραπεζικό σύστημα, τα αποθεματικά σας ή το χρηματιστήριο, 
εφόσον η επιχείρησή σας έχει εισαχθεί, αναφέρονται στα κεφάλαια που μπορείτε να 
αντλήσετε. 



ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
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Τσάμη Καρατάση 11, 117  42 Αθήνα, Tηλ.: 92 11 200-10, Fax: 92 33 977 
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1η ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2016 
 
 

 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο που διαθέτετε στην υποστήριξη αυτής της 

προσπάθειας. Θα ήταν ευκταίο να μας απαντήσετε μέχρι τις 18 Απριλίου 2016.  

 

 είτε μέσω Fax: 210-9233977, 210-9228130 

 μέσω e-mail: sygkyria@iobe.gr επισημαίνοντας με όποιο σύμβολο επιθυμείτε τις 

απαντήσεις σας  

 είτε μέσω ταχυδρομείου με τη χρήση του απαντητικού φακέλου που εσωκλείεται, 

στη διεύθυνση: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Τσάμη 

Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα  

 

 

Με το ερωτηματολόγιο αυτό συνεχίζεται η Εξαμηνιαία 

Έρευνα Επενδύσεων στη Βιομηχανία του ΙΟΒΕ, η 

οποία από το 1985 αποτελεί επισήμως μέρος της 

κοινής εναρμονισμένης έρευνας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Υπενθυμίζουμε ότι οι πληροφορίες που μας δίνετε 

τηρούνται αυστηρά ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ και 

χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάρτιση των 

συνολικών αποτελεσμάτων.   

 

 
 
Υπεύθυνος για τη συμπλήρωση: 

 

Τηλέφωνο: 

 
e-mail: 
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1. Ποιά είναι περίπου η αξία των δαπανών σας για επενδύσεις στην Ελλάδα * 
 

 ΧΙΛΙΑΔΕΣ € 

α.   Που πραγματοποιήσατε το 2014  

β.  Που εκτιμάτε ότι πραγματοποιήσατε το 2015  

γ.   Που προγραμματίζετε για το 2016  

___________________________________________________________________ 
* Με τον όρο επενδύσεις εννοούνται οι δαπάνες που πραγματοποιήσατε ή προβλέπετε να 

πραγματοποιήσετε  για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, νέου ή προς αντικατάσταση, 
μεταφορικών μέσων και γηπέδων, κατασκευή νέων κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και 
επέκταση ή εκσυγχρονισμό των παλαιών. 

 
 
 
2. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσατε ή προγραμματίζετε επενδύσεις στην Ελλάδα (ερώτ. 1) 

πώς κατανέμονται αυτές ανάλογα με το σκοπό τους; 
 

Σκοπός Επένδυσης 

 
Ποσοστό (%) στο σύνολο των 

επενδύσεων του έτους* 

 2014 2015 2016 

α.   Αντικατάσταση υφισταμένου 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 
% % % 

β.   Αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας για 

ήδη παραγόμενα προϊόντα 
% % % 

γ.   Διεύρυνση παραγωγικής δυναμικότητας 

για την παραγωγή νέων προϊόντων 
% % % 

δ.   Βελτίωση μεθόδων παραγωγής που ήδη 

εφαρμόζετε 
% % % 

ε.   Εισαγωγή νέων μεθόδων παραγωγής % % % 

στ.   Αλλοι σκοποί (π.χ. προστασία 

περιβάλλοντος, όροι ασφαλείας κλπ).  
% % % 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 

* Τα ποσοστά που αναφέρετε στα ερωτήματα α, β, γ, δ, ε και στ θα πρέπει να αθροίζουν σε 
100 για κάθε έτος ξεχωριστά. 
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3. Ποιοί από τους παρακάτω παράγοντες επηρέασαν και σε ποιό βαθμό την 
επενδυτική σας δραστηριότητα το 2015 και πώς αναμένετε ότι θα την 
επηρεάσουν το 2016. 

 
(Σημειώσατε Χ στα τετράγωνα που αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις σας). 
 

 Πολύ θετικά Θετικά Καμία 

επίδραση 

Αρνητικά Πολύ 

αρνητικά 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

α.   Η ζήτηση για τα  

προϊόντα σας 1 
          

β.   Τα κέρδη της 

επιχείρησής σας 
          

γ.   Η διαθεσιμότητα 

κεφαλαίων και το 

κόστος τους.2 

          

δ.   Οι τεχνολογικές 

εξελίξεις. 
          

ε.   Τα κίνητρα για 

επενδύσεις 

(αναπτυξιακός 

νόμος, ΚΠΣ) 

          

στ.  Η φορολογία των 

κερδών 
          

ζ.  Η οικονομική 

πολιτική στο 

σύνολό της   

          

η.  Αλλοι λόγοι            

Αναφέρατε:           

 

1. Η ζήτηση συνδέεται με τις προοπτικές των πωλήσεων σας και με το βαθμό έντασης της 
χρησιμοποίησης του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού. 

2. Η διαθεσιμότητα από το τραπεζικό σύστημα, τα αποθεματικά σας ή το χρηματιστήριο, 
εφόσον η επιχείρησή σας έχει εισαχθεί, αναφέρονται στα κεφάλαια που μπορείτε να 
αντλήσετε. 
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