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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία βασίστηκε στην έρευνα πάνω στον κλάδο επίπλων 
οικιακής χρήσης που έγινε στον νόμο Τρικάλων. Η έρευνα αγοράς ήταν ποσοτική. 
Στην συγκεκριμένη έρευνα διατέθηκαν 200 ερωτηματολόγια από τα οποία 
απαντήθηκαν τα 165 από ανθρώπους τυχαία επιλεγμένους σε όλο τον νομό. Τα 
περισσότερα απαντήθηκαν από ανθρώπους που είναι μέσα από την πόλη των 
Τρικάλων. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό απαντήθηκε από κατοίκους στην 
Καλαμπάκα και στην Πύλη και το υπόλοιπο από ανθρώπους διαφόρων χωριών 
επιλεγμένα σύμφωνα με την πληθυσμιακή τους κατανομή. Τα άτομα προέρχονταν 
από όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Το ερωτηματολόγιο που διατέθηκε 
παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας.

Σκοπός της ήταν να αντληθεί ο σφυγμός της αγοράς και να μελετηθεί πόσο 
επηρεάζουν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες καθώς και οι επιχειρήσεις άλλων 
γειτονικών πόλεων τις μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις στο νομό Τρικάλων. 
Μέσα από την έρευνα ευελπιστούν να απαντηθούν τα ερωτήματα: Πόσο στηρίζεται η 
τοπική αγορά από τους Τρικαλινούς; Πόσο απήχηση έχουν οι διαφημίσεις στην 
προτίμηση της κάθε επιχείρησης; Τι είναι αυτό που προσελκύει τον κάθε υποψήφιο 
πελάτη στην επιλογή της κάθε έκθεσης επίπλου;

Β ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο κλάδος των επίπλων οικιακής χρήσης (δηλαδή ο κλάδος εκείνος που 
εστιάζεται κυρίως στην κατασκευή και στο εμπόριο επίπλων υπνοδωματίου, 
τραπεζαρίας και καθιστικού) αποτελεί σημαντικό τομέα στον ευρύτερο κλάδο των 
επίπλων. Αποτελείται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων εκ των οποίων οι 
περισσότερες είναι μικρού μεγέθους βιοτεχνίες και μαραγκοί. Συγκεκριμένα 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο μονάδες μεγάλου μεγέθους με αυτοματοποιημένη 
παραγωγή, καθώς και οικογενειακής μορφής επιχειρήσεις και βιοτεχνίες που 
απευθύνονται κυρίως στην τοπική αγορά.

Πολλές από τις επιχειρήσεις δεν ασχολούνται αποκλειστικά με τα έπιπλα 
οικιακής χρήσης, αλλά δραστηριοποιούνται παράλληλα στην παραγωγή ή εισαγωγή 
και εμπορία επίπλων κουζίνας, μπάνιου, γραφείου, εξωτερικών χώρων, παιδικών 
επίπλων και άλλων οικιακών ειδών. Ιδιαίτερα οι παραγωγικές επιχειρήσεις 
επιδιώκουν τη διεύρυνση της γκάμας προϊόντων που κατασκευάζονται στην ίδια 
γραμμή παραγωγής, προκειμένου να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας.

Βέβαια το μερίδιο αυτών σταδιακά περιορίζεται καθώς ενισχύουν την 
παρουσία τους στην αγορά οι μεγάλες παραγωγικές και εισαγωγικές εταιρίες. Ο 
εισαγωγικός τομέας είναι περισσότερο συγκεντρωμένος και αποτελείται κατά βάση 
από μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εταιρίες. Τα εγχώρια παραγόμενα προϊόντα 
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, ενώ η συνεχή αύξηση παρουσιάζει η 
εισαγωγική διείσδυση. Η εξαγωγική δραστηριότητα είναι περιορισμένη παρά το 
γεγονός ότι τα ελληνικά έπιπλα χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα καθώς η 
έλλειψη οργάνωσης και δικτύων διανομής στις περισσότερες δεν επιτρέπει τη 
διείσδυσή τους και σε αγορές του εξωτερικού.

Ο μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, 
εντείνει τον ανταγωνισμό και προκαλεί διασπορά των μεριδίων της αγοράς. Ιδιαίτερα
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ανταγωνιστικές είναι και οι συνθήκες σε επίπεδο λιανεμπορίου, όπου οι επιχειρήσεις 
επιδιώκουν να ενισχύουν την παρουσία τους με την ίδρυση νέων καταστημάτων.

1. Πρώτες ύλες επίπλων οικιακής χρήσης

Τα έπιπλα οικιακής χρήσης έχουν ως κύριο υλικό κατασκευής το ξύλο. Αλλα 
υλικά κατασκευής που χρησιμοποιούνται σε μικρότερες ποσότητες είναι το μέταλλο, 
το γυαλί και το πλαστικό. Η ξυλεία είναι κυρίως εισαγόμενη και διακρίνεται σε 
γενικές γραμμές στη μαλακή, τη σκληρή και την τροπική. Η μαλακή ξυλεία 
προέρχεται περισσότερο από βελονοφόρα δέντρα όπως το έλατο, το πεύκο, ο κέδρος 
και η σκληρή ξυλεία από τα φυλλοβόλα δέντρα, όπως η δρυς, η καστανιά, η οξιά. Η 
τροπική ξυλεία είναι το τικ, το μαόνι, ο έβενος και χρησιμοποιείται όπου και η 
σκληρή.

Τα βασικά στάδια μετατροπής της ακατέργαστη ξυλείας σε βιομηχανικό 
προϊόν περιλαμβάνουν την κοπή και αποφλοίωση των κορμών, τον πριονισμό των 
αποφλοιωμένων τεμαχίων και τη δημιουργία αξεφάρδιστων πλακών (σανίδες), την 
κοπή σε πρότυπα μήκη και την απομάκρυνση των κατεστραμμένων άκρων. Στην 
συνέχεια πραγματοποιείται ξήρανση της ξυλείας, με φυσικό (αέρας) ή τεχνικό τρόπο 
(σε κλιβάνους), προκειμένου να γίνει πιο σταθερή. Μέρος της ξυλείας υφίσταται 
ειδική επεξεργασία, ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία προορίζεται. Για 
παράδειγμα, οι σανίδες αποκτούν στα άκρα τους αυλακώσεις ή κυρτώσεις σε ειδική 
μηχανή ώστε να καθίσταται εύκολη η συναρμολόγηση ή η συγκόλληση τους.

Εκτός από την φυσική ξυλεία, ευρεία χρήση έχει και η τεχνητή ξυλεία. Τα 
είδη τεχνητής ξυλείας που χρησιμοποιούνται σήμερα συνοψίζονται παρακάτω.

• Καπλαμάδες: είναι λεπτά φύλλα επεξεργασμένης πριστής ξυλείας που 
χρησιμοποιούνται ως επικάλυψη σε άλλα προϊόντα τεχνητής ξυλείας.

• Μοριοσανίδες επενδεδυμένες με καπλαμά ή μελαμίνη: είναι προϊόν που 
κατασκευάζεται από μόρια υπολειμμάτων ξύλου, τα οποία αναμιγνύονται με 
ρητίνες και συγκολλητικές ουσίες και στη συνέχεια συμπιέζονται σε φύλλα

• Ιονοσανίδες μέσης πυκνότητας (MDF): κατασκευάζονται από ίνες ξύλου με 
την ίδια διαδικασία όπως και οι μοριοσανίδες.

• Κόντρα πλακέ: αποτελείται από φύλλα συγκολλημένα και συμπιεσμένα έτσι 
ώστε οι ίνες των φύλλων να διασταυρώνονται μεταξύ τους προσδίδοντας στο 
προϊόν ανθεκτικότητα.

• Πηχοσανίδες ή πλακάζ: αποτελείται από φύλλα τόρνου πολύστρωτα που 
εφαρμόζονται με συγκόλληση και συμπίεση σε υπόστρωμα το οποίο είναι 
πήχες ξυλείας.

Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη «Τεχνητή Ξυλεία»,που εκπονήθηκε από την 
ICAP το 2002, η κατανάλωση καπλαμά παρουσίασε πτωτικές τάσεις κατά την 
περίοδο 1998-1999, ενώ παρατηρείται αύξηση τα τελευταία χρόνια. Μεγάλο μέρος 
της ζήτησης καλύπτεται από εισαγωγές, καθώς η εγχώρια παραγωγή έχει μειωθεί 
σημαντικά σε σχέση με τα επίπεδα που ίσχυαν μέχρι και το 1997. Το 2002 η 
κατανάλωση καπλαμά εκτιμάται αυξημένη κατά 3% σε σχέση με το 2001. Η 
βιομηχανική παραγωγή μοριοσανίδων με επένδυση καπλαμά εκτιμάται ότι κατά το 
2002 δέχθηκε ισχυρό ανταγωνισμό από την μοριοσανίδα με επικάλυψη μελαμίνης, η 
κατανάλωση της οποίας εκτιμάται αυξημένη κατά 2% έναντι του 2001. To MDF είναι 
το προϊόν το οποίο εμφανίζει τη δυναμικότερη προοπτική ανάπτυξη και αυτό γιατί οι 
ιδιότητες του το καθιστούν ανταγωνιστικό όλων σχεδόν των τύπων φυσικής και 
τεχνητής ξυλείας. Κατά το 2002 εκτιμάται ότι η κατανάλωση του αυξήθηκε κατά 9%
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σε σχέση με το 2001. Το κόντρα πλακέ που είναι το παλαιότερο είδος τεχνητής 
ξυλείας καθώς και οι πηχοσανίδες εκτοπίζονται όλο και περισσότερο από την αγορά.

2. Γενικά Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση επίπλων 
οικιακής χρήσης.

Τα έπιπλα αποτελούν διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Η ζήτηση αυτών 
εμφανίζει ελαστικότητα ως προς την τιμή, με την έννοια ότι διαφοροποιείται κυρίως 
το είδος των προϊόντων που αγοράζονται (ποιότητα, υλικά, σχέδια) και σε μικρότερο 
βαθμό η ποσότητά τους.

Η μεγαλύτερη πηγή ζήτησης για έπιπλα είναι τα νέα νοικοκυριά. Μια ένδειξη 
του αριθμού των νοικοκυριών αποτελεί ο αριθμός των γάμων. Παρακάτω φαίνεται το 
διάγραμμα Β.1 των γάμων που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία. Στις αρχές της 
δεκαετίας παρατηρείται αύξηση, στα μέσα της δεκαετίας εμφανίζονται μεγάλες 
διακυμάνσεις μέχρι που οι διακυμάνσεις γίνονται λιγότερες έντονες με πτωτική 
πορεία στα τέλη της δεκαετίας.

Διάγραμμα Β.1: Γάμοι που τελέσθηκαν την 
τελευταία δεκαετία

Πηγή : ΕΣΥΕ

Εντούτοις, ένα μέρος από τους γάμους οδηγείται σε διαζύγιο, γεγονός που 
δημιουργεί επίσης νέα νοικοκυριά. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των 
διαζυγίων δεν έχει μονοσήμαντη αναλογία σε νέα νοικοκυριά, αφού μέρος των 
διαζευγμένων επιστρέφουν στην πατρική εστία.

Στα παλαιά νοικοκυριά η ζήτηση προέρχεται από την αντικατάσταση των 
υπαρχόντων επίπλων. Η συχνότητα αντικατάστασης των επίπλων από τα παλαιά 
νοικοκυριά εκτιμάται ότι είναι κατά μέσο όρο 10 έτη. Θα πρέπει να σημειωθεί 
πάντως ότι η συχνότητα αντικατάστασης σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την 
οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Τις περιόδους κατά τις οποίες η οικονομική 
κατάσταση επιδεινώνεται, η αντικατάσταση επίπλων αναβάλλεται για τις μετέπειτα 
χρονικές περιόδους.

Σημαντική ομάδα καταναλωτών αποτελούν και οι φοιτητές που σπουδάζουν 
σε διαφορετική πόλη από τον τόπο καταγωγής τους. Βέβαια, οι φοιτητές αποτελούν
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μια ομάδα καταναλωτών, οι οποίοι προσανατολίζονται κυρίως σε έπιπλα χαμηλής 
τιμής.

Πηγή ζήτησης επίπλων αποτελούν και οι μετανάστες που εισρέουν και 
εγκαθίσταται στην χώρα μας, που λόγω της οικονομικής τους κατάστασης αναζητούν 
έπιπλα φθηνά.

Οι οικονομικές συνθήκες αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για την 
ζήτηση επίπλων καθώς επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Το 
τελευταίο χρονικό διάστημα τα νοικοκυριά εμφανίζονται επιβαρημένα με 
υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες σε καταναλωτικά, στεγαστικά 
δάνεια και σε πιστωτικές κάρτες. Έτσι, σημαντικό μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος 
είναι δεσμευμένο για τα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα εκτός από τις βασικές 
τρέχουσες ανάγκες, τα νοικοκυριά να έχουν περιορίσει τις υπόλοιπες δαπάνες.

Άλλος παράγοντας που συμβάλλει στη διαμόρφωση της συνολικής ζήτησης 
επίπλων είναι και τα μέσα συναλλαγής που έχουν καθιερωθεί στην εγχώρια αγορά τα 
τελευταία χρόνια. Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών και οι άτοκες δόσεις 
διευκολύνουν την αποπληρωμή και επηρεάζουν την απόφαση απόκτησης επίπλων.

Επίσης, η μόδα και οι τάσεις στην εσωτερική διακόσμηση επηρεάζουν την 
αγορά επίπλων. Τα νέα νοικοκυριά αναζητούν σχέδια που να ανταποκρίνονται στην 
σύγχρονη αισθητική. Σε μικρότερη κλίμακα η μόδα ωθεί σε αντικατάσταση των 
υπαρχόντων επίπλων και όπου αυτό συμβαίνει αφορά κατά κύριο λόγο υψηλές 
εισοδηματικές ομάδες.

Η διαφήμιση είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει περισσότερο τον 
καταναλωτή που έχει αποφασίσει την αγορά επίπλων, έτσι ώστε να στραφεί προς τα 
διαφημιζόμενα εμπορικά σήματα.

Ένας επιπλέον παράγοντας που επηρεάζει έμμεσα την ζήτηση για τα 
εξεταζόμενα είδη είναι η εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας καθώς οι νέες 
κατοικίες απαιτούν εξοπλισμό επίπλωσης.

Στο παρακάτω διάγραμμα Β.2, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΣΥΕ, 
φαίνεται ο αριθμός των αδειών που εκδόθηκαν από τις πολεοδομίες. Μετά από μια 
πτωτική συνολικά πορεία κατά την περίοδο 1987-1995, ο αριθμός των αδειών των 
νέων κατοικιών παρουσίασε μια αύξηση από το 1996. Το 1999 παρατηρείται μια 
μείωση του αριθμού των αδειών κατά 9,1 %, αλλά στην συνέχεια υπάρχει 
ποσοστιαία αύξηση κατά 10,4 % το 2003.
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Η συνολική κατανάλωση επίπλων από τα νοικοκυριά, όπως εμφανίζεται 
στους εθνικούς λογαριασμούς της ΕΣΥΕ, ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 
1995-2002 με μέσο ρυθμό ανάπτυξης σε τρέχουσες τιμές 7,8%. Ένδειξη 
κατανάλωσης επίπλων αποτελεί η μέση μηνιαίων αγαθών αγορών επίπλων, όπως 
καταγράφηκε από την ΕΣΥΕ στην Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της 
περιόδου 1998/1999. Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα Β.1, ο μέσος 
όρος μηνιαίων αγορών επίπλων, φωτιστικών και ειδών οικιακής χρήσης, οικιακά είδη 
άμεσης κατανάλωσης καλύπτει το 15,6 % των δαπανών για διαρκή αγαθά οικιακής 
χρήσης, οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης και οικιακές υπηρεσίες. Ειδικότερα, τα 
ξύλινα έπιπλα αντιπροσωπεύουν το 90% των μηνιαίων δαπανών για έπιπλα, 
φωτιστικά και είδη διακόσμησης.

Θα πρέπει να τονιστεί, επίσης, ότι τα νοικοκυριά με 6 μέλη και άνω διαθέτουν 
τα υψηλότερα κονδύλια μηνιαίως για αγορά επίπλων και ακολουθούν τα νοικοκυριά 
με 5 μέλη και τα νοικοκυριά με 3 μέλη. Σίγουρα βέβαια επηρεάζει και η κοινωνικό- 
επαγγελματική κατάσταση του υπευθύνου του νοικοκυριού.

Πίνακας Β.1: Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των 
νοικοκυριών κατά περιοχή (σε ευρώ)

Είδος Όλες
οι περιοχές

Αστικές
περιοχές

Ημιαστικές
περιοχές

Αγροτικές
περιοχές

Συνολικός αριθμός 
νοικοκυριών δείγματος

6.258 8.404 721 1.335

Σύνολο αγορών 1.383 4.480 1.200 1.041
Διαρκή αγαθά οικιακής 
χρήσης-οικιακά είδη άμεσης 
κατανάλωσης και οικιακές 
υπηρεσίες

112,47 380,81 85,98 75,67

Έπιπλα, καλύμματα 
δαπέδου, φωτιστικά και είδη 
διακόσμησης

21,02 72,77 17,41 14,22

Έπιπλα, φωτιστικά και είδη 
διακόσμησης

17,50 62,57 14,64 12,23

Έπιπλα ξύλινα, καινούρια ή 
μεταχειρισμένα, έπιπλα 
κήπου και κάμπινγκ

15,71 56,47 13,07 11,50

Έπιπλα μεταλλικά, 
καινούρια ή 
μεταχειρισμένα, έπιπλα 
κήπου και κάμπινγκ

0,07 0,25 0,04 0,01

Έπιπλα πλαστικά plexiglass, 
έπιπλα κήπου και κάμπινγκ

0,06 0,19 0,04 0,05

Πηγή : ΕΣΥΕ, Ερεονα Οικογενειακού Προϋπολογισμού 1999-1998
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3. Δομή και διάρθρωση του κλάδου των επίπλων οικιακής χρήσης

Ο κλάδος των επίπλων παρουσιάζει σημαντικό βαθμό ανομοιογένειας σε 
επίπεδο επιχειρήσεων. Η πλέον ευδιάκριτη κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων τις 
κατατάσσει σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μαραγκούς και εισαγωγείς επίπλων.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρού μεγέθους, ενώ πολλές εξ’ αυτών 
δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανανέωση του μηχανολογικού τους 
εξοπλισμού και την προβολή των προϊόντων τους. Οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις 
και οι μαραγκοί συρρικνώνονται σταδιακά, καθώς δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον από 
νέα άτομα για να συνεχίσουν την οικογενειακή επιχείρηση. Οι συγκεκριμένες 
επιχειρήσεις δεν διαθέτουν μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα, στερούνται 
οργάνωσης και μάρκετινγκ και έχουν αυξημένο κόστος παραγωγής, καθώς δεν 
διαθέτουν αυτοματοποιημένη παραγωγή. Η παραγωγή τους προσαρμόζεται στις 
εκάστοτε ανάγκες του πελάτη, εφόσον δεν διαθέτουν τυποποιημένα προϊόντα, ενώ 
στερούνται και δικτύων διανομής. Εντούτοις, οι εν λόγω μονάδες εξακολουθούν να 
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, καθώς παρέχουν μεγαλύτερες 
δυνατότητες επιλογής σε υλικά κατασκευής ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη 
και απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης τους. Επιπρόσθετα, οι τιμές πώλησης των 
επίπλων τους κυμαίνονται γενικά σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι των αντίστοιχων 
προϊόντων των μεγάλων εταιριών καθώς δεν περιέχουν έξοδα προβολής και 
μάρκετινγκ. Το μερίδιο τους είναι μεγαλύτερο στην επαρχία, όπου δεν έχει επεκταθεί 
σημαντικά το δίκτυο διανομής των μεγάλων επιχειρήσεων.

Οι βιομηχανίες επίπλων διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό και εκτεταμένο 
δίκτυο πωλήσεων. Οι βιοτεχνίες παράγουν σε μικρότερη κλίμακα και υστερούν 
αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων τους σε σχέση με τις βιομηχανίες.

Ο βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο είναι χαμηλός και η διασπορά των 
μεριδίων είναι μεγάλη. Συγκεκριμένα το 80% περίπου των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι μαραγκοί και βιοτέχνες. Οι μαραγκοί 
πραγματοποιούν κύκλο εργασιών που κυμαίνεται κατά μέσο όρο σε 150-300 χιλιάδες 
ευρώ ετησίως.

Στα παρακάτω διάγραμμα Β.3 και Β.4 παρουσιάζεται η κατανομή των 
επιχειρήσεων παραγωγής άλλων επίπλων (όπως παιδικά δωμάτια, έπιπλα γραφεία και 
κήπου) καθώς και τα τελειώματα επίπλων (λουστραρίσματα, βάψιμο, ταπετσάρισμα). 
Όπως παρατηρείται στο σύνολο της χώρας το 83% των επιχειρήσεων είναι ατομικές, 
το 12% είναι ομόρρυθμες ενώ μόλις το 3% είναι ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες 
περιορισμένης ευθύνης. Στον εμπορικό τομέα επικρατεί περίπου η ίδια αντιστοιχία.
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Διάγραμμα Β.3 : Κατανομή των επιχειρήσεων του 
ευρύτερου κλάδου επίπλων ανάλογα με την νομική 

τους μορφή (2000)

Λοιπές 1% ΕΕ 1%
ΑΕ 2% ΟΕ 12%

ΕΠΕ 1%

Φυσικό
πρόσωπο

83%

Κατηγορία
επίπλων

οικιακής χρήσης

Τα στοιχεία των διαγραμμάτων είναι παρμένα από την ΕΣΥΈ

Διάγραμμα Β.4 : Κατανομή των επιχειρήσεων του 
ευρύτερου κλάδου επίπλων ανάλογα με την νομική 

τους μορφή (2000)

Λοιπές 1 %
ΑΕ 2% ΟΕ 13%

ΕΠΕ 2%

Φυσικό
πρόσωπο

81%

Λιανικό εμπόριο 
επίπλων

Στον τομέα της κατασκευής καρεκλών και καθισμάτων δραστηριοποιούνται, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, 389 επιχειρήσεις το 2000. Στον τομέα 
κατασκευής άλλων επίπλων καταγράφηκαν 5.071 επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 
30% δραστηριοποιούνται στην Αττική. Στο τομέα του λιανικού εμπορίου επίπλων, 
φωτιστικών και ειδών νοικοκυριού δραστηριοποιούνται 7.941 επιχειρήσεις, εκ των 
οποίων η Αττική συγκεντρώνει το 43% αυτών των επιχειρήσεων.

Ο κλάδος των επίπλων αποτελεί εντάσεως εργασίας και τα εμπόδια εισόδου 
είναι χαμηλά, εφόσον πρόκειται για μικρού μεγέθους επιχείρηση. Ωστόσο, για μια 
επιχείρηση που επιδιώκει να ανταγωνιστεί τις μεγαλύτερες του κλάδου, απαιτούνται 
μεγάλα κεφάλαια για επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, δίκτυα διανομής και 
διαφημιστική προβολή.
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Ο τομέας του λιανικού εμπορίου τείνει να συγκεντρωθεί στις μεγάλες 
επώνυμες αλυσίδες επίπλων και οικιακού εξοπλισμού, οι οποίες επεκτείνονται 
ολοένα και περισσότερο στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν σημαντικά 
κονδύλια για την διαφημιστική υποστήριξη του εμπορικού τους σήματος.

Στους παρακάτω πίνακες Β.2 και Β.3 παρουσιάζονται οι ιδρύσεις και 
διαλύσεις των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων αντίστοιχα του κλάδου των 
επίπλων κατά την χρονική περίοδο 1/1/1994 έως και 30/6/2000. Πρόκειται για 
Ανώνυμες Εταιρίες και Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, όπως αυτές έχουν
καταχωρηθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιδρύσεις - διαλύσεις t<av εμπορικών επιχειρήσεων επίπλων (1.1.1994-30.6.2000)

Γετσνύς Αριθμός
Επιχειρήσεων

Αρχικό
Κεφάλαιο

Κεφάλαιο
30.06.2000

Ίδρυση Εταιριών 259 31.000.293 22.427.263
Σύσταση απά Μετατροπή 18 4.844.021 3.730.301
Σύσταση από Συγχώνευση 6 4,393.250 4.393250
Σύσταση από Διάσπαση 1 152.605 15X605
Σύνολο Ιδρύσεων - Ενστάσεων 284 40.390.169 30,703.419
Δώλοση 84 3.846.823 1.350.433
Ανάκληση Αδειας Συστάσεως ή Μετατροπής 17 967.219 626.794
Σύνολο Διαλύσεων - Διακοπής Εργασιών 161 4.814.043 1.977.227
Α$α ee€
Ημεταχροίή ot taro χραγματσχθίήΟήκχ fid&ti ίγςαήαημης ΐΦστψίας 1 taro - 340.75 δρχ. at όία ταΐξααζόρηο έορ· Οι ηχύν 
etipfoeeet atcKilattt οψεΟονηu σης στρογ/νλοχοιήατ.κ

Πηη: ΚΑΡ

Πίνακας Β.2: Ιδρύσεις και διαλύσεις των εμπορικών επιχειρήσεων επίπλων

Από τα στοιχεία του πίνακα Β.2 συμπεραίνεται ότι κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο συστάθηκαν συνολικά 169 παραγωγικές εταιρίες, εκ των οποίων οι 33 
προήλθαν από μετατροπή, οι 4 από συγχώνευση, οι δύο από διάσπαση, ενώ οι 
νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις ανήλθαν σε 130. Ο συνολικός αριθμός των εταιριών που 
διαλύθηκαν ή διέκοψαν τις εργασίες τους διαμορφώθηκε σε 42, εκ των οποίων 26 
διαλύθηκαν και σε 16 ανακλήθηκε η άδεια συστάσεως ή μετατροπής.

Γεγονός Αριθμός
Επιχειρήσεων

Αρχικό
Κεφάλαιό

Κεφάλαια
30.062000

Ίδρυση Εταιριών 130 15.563 287 7.690.154
Σύσταση από Μετατροπή 33 15.651257 12212.085
Σύσταση από Συγχώνευση 4 1253.118 988.995
Σύσταση από Διάσπαση 2 1.144.534 1.056.493
Σύνολο Ιδρύσεων - Συστάσεων 169 33.61X196 21.947.727
Διάλυση 26 3.136.095 1.021.902
Ανάκληση Αδειας Συστάσεως ή Μετατροπής 16 1.122.583 788.901
Σύνολο Διαλύσεων - Διακοπής Εργασιών 42 4.258.678 1.809.335
Αξία σε €
Η μετατροπή σε euro πραγμστοκοιήθηκΣ βάσει της επίσημης ισοτιμίας ί euro =■ 540,75 <5ρχ σε άλα τα εξεταζόμενα έτη. Οι τυχόν 
υπάρχσυσες αποκλίσεις οφείλονται στις στρογγυλοποιήσεις.

_________________________________________________________________ Πηγή: ICAP

Πίνακας Β.3: Ιδρύσεις και διαλύσεις των παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα Β.3 κατά την εξεταζόμενη περίοδο 
συστάθηκαν συνολικά 284 εμπορικές επιχειρήσεις, οι 18 εκ των οποίων είναι 
προήλθαν από μετατροπή, οι έξι από συγχώνευση και μία από διάσπαση, ενώ 
ιδρύθηκαν 259 νέες εταιρίες. Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που διέκοψαν 
τις εργασίες ή διαλύθηκαν ανήλθε σε 101, από τις οποίες οι 84 διαλύθηκαν και σε 17 
ανακλήθηκε η άδεια συστάσεως ή μετατροπής.
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4. Διαφημιστική Δαπάνη

Η διαφήμιση αποτελεί την κύρια μέθοδο προώθησης των πωλήσεων των 
επιχειρήσεων του κλάδου. Εντούτοις, το μερίδιο των οικιακών επίπλων επί της 
συνολικής διαφημιστικής δαπάνης των επίπλων μειώθηκε σε 1,3 % το 2002. Το μέσο 
που χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι επιχειρήσεις για την προβολή των 
προϊόντων τους είναι τα περιοδικά, τα οποία κάλυψαν το 61%-75% περίπου της 
συνολικής διαφημιστικής δαπάνης την περίοδο 1998-2003. Το γεγονός αυτό 
οφείλεται στην κυκλοφορία εξειδικευμένων περιοδικών για ο σπίτι, μέσω των οποίων 
οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν καλύτερη στόχευση της διαφήμισης στο κοινό που τους 
ενδιαφέρει. Ακολουθεί η τηλεόραση με ποσοστό συμμετοχής 11%-28%. Οι 
εφημερίδες κάλυψαν το 3%-8% περίπου της διαφημιστικής δαπάνης κατά τετραετία 
2000-2003. Συμπερασματικά το σύνολο της διαφημιστικής δαπάνης εμφάνισε 
ανοδική τάση την περίοδο 1998-2001 με μέσο ρυθμό ανάπτυξης 14,4% ενώ το 2002 
παρουσίασε ελαφρά κάμψη.

Οπως φαίνεται και στο διάγραμμα Β.5 παρακάτω τα υψηλότερα κονδύλια 
που διατίθενται για την προβολή επίπλων σπιτιού καλύπτουν το 66,9% της συνολικής 
διαφημιστικής δαπάνης το 2002. Η εν λόγω κατηγορία παρουσίασε αύξηση της 
διαφημιστικής δαπάνης κατά 81,4 % συνολικά το χρονικό διάστημα 1998-2002. 
Ακολούθησαν τα λυόμενα έπιπλα με ποσοστό συμμετοχής 15%. Τα μικροέπιπλα 
απορρόφησαν το 13,6% της δαπάνης το 2002 ενώ τα έπιπλα hi-fi το 0,6 %.

Διάγραμμα Β.5 : Κατανομή των δαπανών για την 
προβολή των επίπλων

Λυόμενα
έπιπλα

15%

Έπιπλα
σπιτιού

67%
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5. Δίκτυα διανομής προϊόντων

Στον κλάδο των επίπλων οικιακής χρήσης δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός 
επιχειρήσεων, οι περισσότερες από τις οποίες είναι μικρές βιοτεχνικές μονάδες και 
μαραγκοί. Οι επιχειρήσεις αυτές συνήθως παράγουν «κατά παραγγελία» και δεν 
διαθέτουν δίκτυο πωλήσεων, ενώ συνήθως δεν είναι ευέλικτες αναφορικά με τους 
τρόπους πληρωμής.

Οι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εταιρίες του κλάδου, παραγωγικές και 
εισαγωγικές, έχουν αναπτύξει οργανωμένα δίκτυα πωλήσεων που αποτελούνται από 
τοπικούς αντιπροσώπους, δικά τους καταστήματα, αλλά και καταστήματα τα οποία 
λειτουργούν με την μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising). Η επέκταση του δικτύου 
μίας επιχείρησης μέσα από το franchising αποτελεί ολοένα και συχνότερο φαινόμενο.

Τα έπιπλα οικιακής χρήσης διατίθενται κυρίως από εξειδικευμένα 
καταστήματα ενώ ορισμένα εξ’ αυτών διαθέτουν και άλλα παρεμφερή προϊόντα, 
όπως είδη οικιακού εξοπλισμού, διακοσμητικά, χαλιά. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια 
διατίθενται έπιπλα και μέσω υπερμαρκετ.

Εκτός από τα καταστήματα και τις εκθέσεις λιανικής πώλησης, οι 
επιχειρήσεις του κλάδου προμηθεύουν άμεσα και επαγγελματίες (εταιρίες, 
ξενοδοχεία, πλοία κλπ.), οι οποίοι αποτελούν σημαντική κατηγορία πελατών. Στο 
διάγραμμα Β.6 απεικονίζεται το δίκτυο διανομής των επίπλων από τους παραγωγούς/ 
εισαγωγείς στους καταναλωτές.
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Παραγωγή Επίπλων Εισαγωγή Επίπλων

Βιομηχανίες

Βιοτεχνίες / 
Συνεταιρισμοί

Μαραγκοί

Εισαγωγείς
«Επώνυμων»

επίπλων

Εισαγωγείς 
«Ανώνυμων » 
επίπλων

ΧΟΝΔΡΙΚΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ

Υπερμάρκετ franchisees

Εμπορικά Καταστήματα

________±________
Καταναλωτές

Διάγραμμα Β.6 : Δίκτυο διανομής των επίπλων από τους παραγωγούς / εισαγωγείς 
στους καταναλωτές.

Η πολιτική τιμών που ακολουθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου διαφέρει 
ανάλογα με την ποιότητα των προϊόντων, την αναγνωρισιμότητα του εμπορικού 
σήματος και τις εισοδηματικές ομάδες καταναλωτών στις οποίες απευθύνονται. 
Αρκετές από τις επιχειρήσεις ακολουθούν πολιτική σχετικά χαμηλών τιμών, με 
σκοπό την προσέλκυση μεγάλου αριθμού πελατών. Από την άλλη πλευρά, ορισμένες 
επιχειρήσεις ακολουθούν πολιτική υψηλότερων τιμών, δίνοντας έμφαση στην υψηλή 
ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς να αποβλέπουν σε 
σημαντική αύξηση του όγκου των ετήσιων πωλήσεων.

Ο τρόπος εξόφλησης των επίπλων οικιακής χρήσης ποικίλλει από επιχείρηση 
σε επιχείρηση και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μέσων. Τα νέα χρηματοπιστωτικά
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εργαλεία που έχουν τεθεί στη διάθεση των αγοραστών διευκολύνουν τις αγορές και 
σε πολλές περιπτώσεις προωθούν την τελική απόφαση αγοράς, που σε άλλες 
περιπτώσεις θα μπορούσε να αναβληθεί λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου 
εισοδήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις στη λιανική οι πωλήσεις γίνονται είτε 
μετρητοίς είτε μέσω πιστωτικών καρτών, είτε μέσω πιστωτικών καρτών με δόσεις 
από 12 έως 24 μήνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις η πληρωμή γίνεται και μέσω 
επιταγών ή γραμματίων, η χρονική διάρκεια των οποίων εκτείνεται από 2 μήνες το 
ελάχιστο μέχρι και 7 μήνες το μέγιστο ενώ κατά μέσο όρο κυμαίνεται στους 3 με 4 
μήνες. Επίσης, στη διάθεση των καταναλωτών υπάρχουν και χρηματοδοτικά 
προγράμματα μέσω των τραπεζών. Οι εκπτώσεις που παρέχουν τα καταστήματα 
στους πελάτες τους κυμαίνονται μεταξύ του 10%-20%. Η εξόφληση των 
προμηθευτών των καταστημάτων πραγματοποιείται με επιταγές διάρκειας 3 ή 4 
μηνών ή μετρητοίς κατά την παραλαβή. Τα περιθώρια κέρδους του κλάδου 
κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, αλλά υφίσταται έντονες πιέσεις από τον 
ανταγωνισμό.

6. Εγχώρια παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης - Μερίδια παραγωγής

Η εγχώρια παραγωγή επίπλων οικιακής χρήσης, σε ποσότητα ακολούθησε 
πτωτική πορεία την περίοδο 1998-2002. Συγκεκριμένα, εμφάνισε μέσο ετήσιο ρυθμό 
μείωσης 5,3% και διαμορφώθηκε σε 1.850 χιλ. τεμάχια το 2001 από 2.300 χιλ. 
τεμάχια το 1998. (πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς ICAP)

Η μείωση της συνολικής ποσότητας παραγωγής προήλθε από τη 
συρρίκνωση πολλών μικρών παραγωγών, οι οποίοι δεν κατάφεραν να αντεπεξέλθουν 
στον ανταγωνισμό. Οι βιομηχανικές εταιρίες του κλάδου αύξησαν την παραγωγή 
τους, όμως το γεγονός αυτό δεν ανέτρεψε τη γενικότερη καθοδική τάση, αφού αυτές 
καλύπτουν σχετικά μικρό ποσοστό στη συνολική παραγωγή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 
εκπροσώπων του κλάδου, οι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εταιρίες συγκεντρώνουν 
το 25% της εγχώριας παραγωγής, ενώ το 75% καλύπτεται από τις μικρού μεγέθους 
επιχειρήσεις και τους μαραγκούς. Οι τελευταίες εμφανίζουν περιορισμένες 
δυνατότητες ανάπτυξης, καθώς στερούνται υποδομής, δικτύου διανομής και 
αναγνωρισιμότητας σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Σε αντίθεση με την ποσότητα της παραγωγής, η οποία βγαίνει μειούμενη, η 
αξία των παραγομένων επίπλων δεν ακολούθησε την ίδια πορεία, γεγονός που 
οφείλεται μεταξύ άλλων σε αύξηση των τιμών πώλησης. Ειδικότερα, η αξία της 
εγχώριας παραγωγής επίπλων οικιακής χρήσης εμφάνισε ελαφρώς, ανοδικές τάσεις 
την περίοδο 1998-2000, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,1% και ανήλθε σε €411 εκ. 
από €402 εκ. το 1998 (πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς ICAP). Ωστόσο, το 2001 και το
2002 ακολούθησε πτωτική πορεία, με μικρότερο όμως ρυθμό μείωσης (1,4%) σε 
σχέση με την ποσότητα παραγωγής και το 2002 διαμορφώθηκε σε €400 εκ.

Η πορεία του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής επίπλων την περίοδο 1995-
2003 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα 
Β.7. Βάσει των στοιχείων του διαγράμματος, η παραγωγή των εν λόγω προϊόντων 
εμφάνισε ανοδική τάση την περίοδο 1995-2000, ενώ την επόμενη τριετία 2001-2003 
σημείωσε έντονα καθοδική πορεία. Ο γενικός δείκτης όγκου παραγωγής ακολουθεί 
ανοδική πορεία σε αντίθεση με τον εξεταζόμενο κλάδο.
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Όσο αναφορά οχ εισαγωγές και οι εξαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης, 
σύμφωνα με την έρευνα της ΕΣΥΈ για την πενταετία 1997-2001 η χώρα μας έχει 
αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο στα έπιπλα, το οποίο σταδιακά διευρύνεται.

Η αξία των εισαγομένων επίπλων ακολούθησε ανοδική πορεία κατά τη 
διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 12%. Το 2001 
ανήλθε σε € 102 εκατ. έναντι €89,3 εκατ. το 2000, σημειώνοντας αύξηση κατά 
14,2% Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις συνολικές εισαγωγές είχαν τα έπιπλα από 
ξύλο για τραπεζαρίες και καθιστικούς χώρους, η αξία των οποίων παρουσίασε 
διαχρονική αύξηση, καλύπτοντας το 45,3%-52,4% των συνολικών εισαγωγών. 
Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές των επίπλων διαμορφώθηκαν σε €46,3 χιλ. το 2001 από 
€31,9 χιλ. το 1997.

Τα έπιπλα από ξύλο για κρεβατοκάμαρες, κάλυψαν το 9,3%-16% των 
εισαγωγών την περίοδο 1997-2001. Η αξία αυτών εμφάνισε μέσο ετήσιο ρυθμό 
αύξησης 25,8% και ανήλθε σε €16,3 εκατ. το 2001 έναντι €7,2 εκατ. το 1997.

Τα παραγεμισμένα καθίσματα με σκελετό από ξύλο αντιπροσώπευσαν το 
9,5%-12% της συνολικής αξίας των εισαγωγών, σημειώνοντας διαχρονική αύξηση με 
μέσο ετήσιο ρυθμό 19%. Το 2001 η αξία αυτών ανήλθε σε €12,2 εκατ. έναντι €6,1 
εκατ. το 1997.

Οι εισαγωγές των άλλων καθισμάτων με σκελετό από ξύλο ακολούθησαν 
ανοδική πορεία από το 1999 έως το 2001, φθάνοντας τα €8,4 εκατ. Το μερίδιο τους 
στο σύνολο των εισαγωγών κυμάνθηκε μεταξύ 8,2%-11,6%.

Το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών (75,7%-85%) πραγματοποιήθηκε από 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 1999-2001. Ειδικότερα, η Ιταλία κάλυψε 
το 74,5%-76,8% των εισαγωγών από χώρες της Ε.Ε. και το 58%-63,4% επί του 
συνόλου των εισαγωγών. Η Ισπανία, δεύτερη κυριότερη χώρα προέλευσης, 
αντιπροσώπευσε το 6,3%-9,8% της αξίας των εισαγωγών από την Ε.Ε. και το 4,8%- 
8,3% του συνόλου.

Οι τρίτες χώρες κάλυψαν το 15%-24,3% της συνολικής αξίας εισαγωγών το 
διάστημα 1999-2001. Οι κυριότεροι προμηθευτές επίπλων μεταξύ των τρίτων χωρών 
είναι η Ινδονησία, η Τουρκία και η Κίνα. Το μερίδιο της Ινδονησίας στο σύνολο των
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εισαγωγών από τρίτες χώρες κυμάνθηκε μεταξύ 4%-20% την περίοδο 1999-2001, 
ενώ στο σύνολο των εισαγωγών αντιπροσώπευσε το 0,5%-5%. Η Τουρκία αντίστοιχα 
απέσπασε το 5,5%-14,9% των εισαγωγών από τρίτες χώρες και το 0,8%-3,6% των 
συνολικών εισαγωγών σε αξία την ίδια περίοδο. Η Κίνα είναι μια ανερχόμενη δύναμη 
και φαίνεται άρχισε να αποσπάει μεγάλο μερίδιο από την αγορά. Παρακάτω φαίνεται 
στο διάγραμμα Β.7 η διάρθρωση εισαγωγών

Διάγραμμα Β.7 : Διάρθρωση εισαγωγές

Άλλα
καθίσματα 

16,7%

Έπιπλα για 
κρεβατοκάμα 
ρες 16,0%

Σαλόνια
20,2%

Έπιπλα για 
τραπεζαρίες 
και σαλόνια 

45,3%

Οι εξαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και 
παρουσίασαν αυξομειώσεις το χρονικό διάστημα 1997-2001. Το 2001 
διαμορφώθηκαν σε €5,9 εκατ. έναντι €6,5 εκατ. το 2000 σημειώνοντας μείωση 
10,3%.

Την κυριότερη κατηγορία εξαγομένων επίπλων αποτελούν τα έπιπλα από 
ξύλο για τραπεζαρίες και καθιστικούς χώρους που κάλυψαν το 39,7%-50% της 
συνολικής αξίας εξαγωγών το εξεταζόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές των 
εν λόγω προϊόντων διαμορφώθηκαν σε €2,4 εκατ. το 2001 από €2,7 εκατ. το 1997.

Με βάση την αξία των εξαγωγών της περιόδου 1999-2001, τα άλλα 
καθίσματα με σκελετό από μέταλλο βρίσκονται στη δεύτερη θέση, απορροφώντας το 
12,2%-14,6% των συνολικών εξαγωγών. Ειδικότερα, το 2001 ανήλθαν σε €853 χιλ. 
έναντι €779 χιλ. το 1999 και το 2000.

Η αξία των εξαγωγών επίπλων από ξύλο για κρεβατοκάμαρες εμφάνισε 
καθοδική πορεία μέχρι το 2000, ενώ το 2001 παρουσίασε ανάκαμψη. Την περίοδο 
1997-2001 η εν λόγω κατηγορία συμμετείχε κατά 7,2%-29,3% στις συνολικές 
εξαγωγές (€832 χιλ. το 2001 έναντι €1.990 χιλ. το 1997). Έπονται τα άλλα καθίσματα 
με μερίδιο 8,2%-13,5% στην αξία των συνολικών εξαγωγών εμφανίζοντας 
διακυμάνσεις. Το 2001 διαμορφώθηκαν σε €793 χιλ. έναντι €556 χιλ. το 1997. Οι 
εξαγωγές των υπολοίπων κατηγοριών επίπλων κυμαίνονται σε αρκετά χαμηλότερα 
επίπεδα.

Οι εξαγωγές επίπλων οικιακής χρήσης κατευθύνονται ολοένα και 
περισσότερο σε τρίτες χώρες το διάστημα 1999-2001. Ειδικότερα, το 2001 οι τρίτες 
χώρες κάλυψαν το 83% της συνολικής αξίας εξαγωγών, ενώ το 2000 είχαν αποσπάσει

15



μερίδιο 66,2%. Κυριότερη χώρα προορισμού μεταξύ των τρίτων χοίρων αποτέλεσε η 
Κύπρος την τριετία 1999-2001 η οποία κάλυψε το 38%-44% των εξαγωγών προς 
τρίτες χώρες και το 19%-36,5% στο σύνολο των εξαγωγών. Μεταξύ των χωρών της 
Ε.Ε., το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών κατευθύνθηκε στη Γερμανία, η οποία 
κάλυψε το 26%-52% των εξαγωγών προς ευρωπαϊκές χώρες και το 4,5%-20,5% του 
συνόλου των εξαγωγών. Ωστόσο, οι εξαγωγές προς την εν λόγω χώρα παρουσίασαν 
σημαντική μείωση το 2001. Παρακάτω στο διάγραμμα Β.8 φαίνεται η διάρθρωση των 
εξαγωγών.

Διάγραμμα Β.8 : Διάρθρωση Εξαγωγών

Άλλα 
καθίσματα 

29,3%

Σαλόνια
8,3%

Έπιπλα για 
τραπεζαρίες 
και σαλόνια 

41,3%

Έπιπλα
κρεβατο
κάμαρες
21,1%

7. Εγχώρια Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης

Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση επίπλων οικιακής χρήσης σε ποσότητα 
ακολούθησε πτωτική πορεία την περίοδο 1998-2002 με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 
2,8% και διαμορφώθηκε σε 2.198 χιλ. τεμάχια έναντι 2.460 χιλ. τεμαχίων το 1998. 
Την περίοδο 2002/2001 παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη μείωση, της τάξης του 5%, η 
οποία οφείλεται στην αρνητική οικονομική συγκυρία που είχε ως αποτέλεσμα τον 
περιορισμό των δαπανών των νοικοκυριών και την αναβολή της αγοράς επίπλων προς 
αντικατάσταση ήδη υπαρχόντων. Η πτωτική τάση συνεχίζει σε μικρότερο ποσοστό 
μέχρι και σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι, τα παρουσιαζόμενα μεγέθη αφορούν όλα τα 
έπιπλα υπνοδωματίου, τραπεζαρίας και καθιστικών χώρων. Συγκεκριμένα, 
περιλαμβάνουν τα κρεβάτια, τα κομοδίνα και τα άλλα έπιπλα υπνοδωματίου, τις 
καρέκλες και τα τραπέζια τραπεζαρίας, τα τραπέζια σαλονιού, τους καναπέδες, τις 
πολυθρόνες, τα σύνθετα, τους μπουφέδες και τα άλλα έπιπλα και μικροέπιπλα που 
χρησιμοποιούνται στους συγκεκριμένους χώρους.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η φαινομενική κατανάλωση επίπλων 
οικιακής χρήσης.
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Πίνακας Β.4: Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση επίπλων οικιακής χρήσης
Έτος Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Φαινομενική

κατανάλωση
Ρυθμός

μεταβολής
1998 2.300.000 200.000 40.000 2.460.000 -

1999 2.200.000 250.000 35.000 2.415.000 -1,83%
2000 2.100.000 300.000 30.000 2.370.000 -1,86%
2001 2.000.000 340.000 25.000 2.315.000 -2,32%
2002 1.850.000 370.000 22.000 2.198.000 -5,05%

Ποσότητα σε τεμάχια__________________________________ Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς ICAP

Ον εισαγωγές επίπλων ακολουθούν συνεχή ανοδική πορεία το εξεταζόμενο 
χρονικό διάστημα, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 16,6%. Το 2002 
διαμορφώθηκαν σε 370 χιλ. τεμάχια έναντι 340 χιλ. τεμαχίων το 2001, σημειώνοντας 
αύξηση 8,8%. Η κυριότερη χώρα προέλευσης είναι η Ιταλία, ενώ άλλοι σημαντικοί 
προμηθευτές επίπλων είναι η Ισπανία, η Τουρκία και η Κίνα (ιδιαίτερα την τελευταία 
διετία 2003-μέχρι και σήμερα.)

Η εξαγωγική δραστηριότητα επίπλων είναι περιορισμένη. Συγκεκριμένα, οι 
εξαγωγές κυμάνθηκαν μεταξύ 22-40 χιλ. τεμαχίων, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο 
ρυθμό μείωσης 13,9% την διετία 1998-2002. Οι περιορισμένες δυνατότητες μαζικής 
παραγωγής εξαιτίας του μικρού μεγέθους των περισσοτέρων επιχειρήσεων, η έλλειψη 
οργάνωσης δικτύων διανομής και διαφημιστικής προβολής, αποτελούν παράγοντες 
που δεν επιτρέπουν την αύξηση των εξαγωγών παρόλο που η ποιότητα των 
ελληνικών επίπλων θεωρείται υψηλή και ανταγωνιστική σε σχέση με τα εισαγόμενα 
προϊόντα.

Η αγορά οικιακών επίπλων σε αξία παρουσίασε αύξηση την εξεταζόμενη 
περίοδο με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,3%. Ωστόσο, ο ρυθμός ανόδου σταδιακά 
περιορίστηκε και το 2002 η αγορά εμφάνισε οριακή άνοδο 0,1% και διαμορφώθηκε 
σε €490,5 εκ. έναντι €490 εκ. το 2001. Το 2002 χαρακτηρίστηκε από έντονη 
οικονομική στενότητα για τα νοικοκυριά και ο ανταγωνισμός τον κλάδο οδήγησε σε 
συγκράτηση των τιμών.

Οι εισαγωγές επίπλων παρουσίασαν διαχρονική αύξηση την περίοδο 1998- 
2002 με μέσο ετήσιο ρυθμό 25,7% και διαμορφώθηκαν σε €95 εκ. το 2002 έναντι €38 
εκ. το 1998. Αντίθετα, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €4,5 εκ. το 2002 εμφανίζοντας 
μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 15,4% την εξεταζόμενη περίοδο.

Η εξαγωγική επίδοση είναι πολύ χαμηλή και βαίνει μειούμενη. Το 2002 το 
μερίδιο των εξαγωγών επί της εγχώριας παραγωγής διαμορφώθηκε σε 1,1% έναντι 
2,2% το 1998. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές πραγματοποιούνται από τις 
μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς μόνο αυτές έχουν την δυνατότητα μαζικής 
παραγωγής.

Η διάρθρωση της εγχώριας αγοράς στις επιμέρους κατηγορίες επίπλων 
οικιακής χρήσης το 2002, παρουσιάζεται στα παρακάτω διάγραμμα Β.9 και πίνακα 
Β.5. Διευκρινίζεται ότι, η αγορά των επίπλων τραπεζαρίας περιλαμβάνει μόνο τα 
τραπέζια και τις καρέκλες, ενώ στην κατηγορία επίπλων καθιστικών χώρων 
περιλαμβάνονται εκτός από τα σαλόνια και τα σύνθετα, οι μπουφέδες, οι 
επιπλοσυνθέσεις και τα μικροέπιπλα που χρησιμοποιούνται στους συγκεκριμένους 
χώρους.
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Πίνακας Β.5: Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς 
επίπλων οικιακής χρήσης σε αξία (2002)

Κατηγορία Επίπλων Μέγεθος αγοράς Μερίδιο Συμμετοχής
Υπνοδωματίου 112.800 23%
Τραπεζαρίας 103.000 21%
Καθιστικών χώρων 274.700 56%

Σύνολο 490.500 100%
Αξία σε χιλιάδες ευρώ Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς ICAP

Τα έπιπλα καθιστικών χώρων εκτιμάται ότι κατέλαβαν το 56% (€274,7 εκ.) 
της συνολικής αγοράς των εξεταζομένων επίπλων οικιακής χρήσης το 2002. Τα 
έπιπλα υπνοδωματίου απέσπασαν μερίδιο της τάξης του 23% (€112,8 εκ.) και τα 
έπιπλα τραπεζαρίας κάλυψαν το υπόλοιπο 21% (€103 εκ.) αντίστοιχα.

Διάγραμμα Β.9 :
Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς επίπλου 

οικιακής χρήσης σε αξία (2002)

□ Έπιπλα Υπνοδωματίου

□ Έπιπλα Τραπεζαρίας

□ Έπιπλα Καθιστικών 
Χώρων

8. Μερίδια Αγοράς Βάσει Αξίας

Η αγορά των επίπλων οικιακής χρήσης είναι κατακερματισμένη, καθώς ο 
αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν είναι πολύ μεγάλος και 
τα μερίδια των επιχειρήσεων κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Προκειμένου να 
υπάρξει καλύτερη παρουσίαση της θέσης που καταλαμβάνουν στην αγορά οι 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, κρίνεται σκόπιμος ο υπολογισμός των 
μεριδίων επί του μεγέθους αγοράς που καλύπτουν οι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους 
εταιρίες (€182 εκ.) το 2002 ( παρακάτω πίνακας Β.6).
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Πίνακας Β.6 : Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά επίπλων
οικιακής χρήσης βάσει αξίας (2002)

Πηγή: 1CAP

Εταιρία Μερίδιο
Neoset Επιπλοσυνθέσεις Α.Β.Ε.Ε. 24,5%-25,0%
Modal Bagno Ν.Βαρβέρης Α.Ε; 4,0%-4,5%
House.Mark,et Α.Ε. 3,0%-3,5%
Δελούδης I. A. Ε. 2,5%-3,0%
Αβαξ Α.Β.Ε.Ε, 2,5%-3,0%
Α.Β.Ε.Π.Ε. Α.Ε. Βαράγκης 2,5%-3,0%
Τζιτζής 1. A. Α.Β.Ε. 2,5%-3,0%
Σιλβεστρίδης Α.Ε. 2,5%-3,0%
Κούρτης Αρ. Α.Ε. 2,5%-3,0%
Bo Concept Α.Ε.Ε. 2,0%-2,5%
Μαρμαρίδης Κ. Α.Ε. 2,0%-2,5%
Casa Di Patsi Α.Β.Ε:Ε. 2,0%-2,5%
Βέρσα Α.Ε. Ε. 2,0%-2,5%

Γαλλική Εισαγωγική Οικιακού Εξοπλισμού Α.Ε. 1,5%-2,0%
Καραγιάννης - Κερμελιώτης Ξυλοβιοτεχνική 
Α.Β,&Ε.Ε. 1,5%-2.0%
Επιπλοπροσφορές Α.Ε. 1,5%-2,0%
Ims Hellas Α.Ε. 1,5%-2,0%
Alfa Wood Α.Ε.&Β.Ε. 1 ,$%-2,0%
Σύνολο 62%-71 %

Σημειώνεται ότι, τα αναφερόμενα μερίδια αντιπροσωπεύουν ης πωλήσεις των 
επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά αποκλειστικά και μόνο στα εξεταζόμενα έπιπλα 
οικιακής χρήσης. Επιπλέον, τα αναφερόμενα μερίδια διαφοροποιούνται αν 
υπολογισθούν βάσει ποσότητας, λόγω των αποκλίσεων στις τιμές πώλησης των 
επίπλων μεταξύ των εταιριών. Η εταιρία Neoset Επιπλοσυνθέσεις ΑΒΕΕ κατέχει το 
μεγαλύτερο μερίδιο στην εγχώρια αγορά, με σημαντική διαφορά από τις άλλες 
επιχειρήσεις, το οποίο εκτιμάται μεταξύ του 24,5%-25% για το 2002. Η Moda Bagno 
Ν. Βαρβέρης ΑΕ απέσπασε μερίδιο μεταξύ 4%-4,5% και η House Market ΑΕ μερίδιο 
που κυμαίνεται στο 3%-3,5%. Ακολουθούν οι εταιρίες Δελούδης I. ΑΕ, Αβαξ ΑΒΕΕ, 
Α.Β.Ε.Π.Ε. ΑΕ, Βαράγκης, Τζίτζης I. A. ΑΒΕ, Σιλβεστρίδης ΑΕ και Κούρτης Αρ. 
ΑΕ με μερίδιο αγοράς 2,5%-3% η καθεμία. Οι παρουσιαζόμενες επιχειρήσεις 
ελέγχουν από κοινού το 62%-71% των πωλήσεων επίπλων από τις μεσαίου και 
μεγάλου μεγέθους εταιρίες του κλάδου το 2002, καθώς και το 23%-26% περίπου της 
συνολικής εγχώριας αγοράς επίπλων οικιακής χρήσης.

Επισημαίνεται ότι, ορισμένες επιχειρήσεις δε διαθέτουν τα προϊόντα τους 
απευθείας στη λιανική αλλά προμηθεύουν χονδρεμπόρους ή καταστήματα που 
λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising). Το γεγονός αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα μέρος ή το σύνολο των πωλήσεων τους να εκφράζεται σε τιμές 
χονδρικής και ως εκ τούτου το μερίδιο που εμφανίζεται στον πίνακα κυμαίνεται σε 
χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το μερίδιο που κατέχουν υπολογισμένο σε τιμές 
λιανικής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το μερίδιο αγοράς της Neoset Επιπλοσυνθέσεις 
ΑΒΕΕ σε τιμές λιανικής εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ του 33%-34%.
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9. Κερδοφορία των Επιχειρήσεων

Για την αξιολόγηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου 
χρησιμοποιούνται οι αριθμοδείκτες του μικτού (gross), λειτουργικού (operating) και 
καθαρού (net profit margin) περιθωρίου κέρδους, που εκφράζουν το ποσοστό των 
μικτών, λειτουργικών και προ φόρων κερδών στο σύνολο των πωλήσεων της κάθε 
επιχείρησης.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του συνόλου των επιχειρήσεων διαμορφώνεται 
σε ικανοποιητικά επίπεδα, μέσος όρος 29%, την περίοδο 1997-2001. Τα υψηλά 
λειτουργικά έξοδα εκτός κόστους πωληθέντων, περιορίζουν το λειτουργικό και 
καθαρό περιθώριο κέρδους σε 2,54% και 2,26% αντίστοιχα. Οι δείκτες κερδοφορίας 
των 11 εταιριών διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο του 
συνόλου των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος πενταετίας του μικτού 
περιθωρίου κέρδους των 11 εταιριών διαμορφώθηκε σε 32,16%, του λειτουργικού 
περιθωρίου κέρδους σε 4,79% και του καθαρού περιθωρίου κέρδους σε 5,35%. 
Επιση μαίνεται ότι, τα περιθώρια κέρδους διαφοροποιούνται μεταξύ των εταιριών, 
ανάλογα με το αν πραγματοποιούν χονδρική ή/ και λιανική πώληση.

Τις τρεις πρώτες θέσεις ως προς την κερδοφορία κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο (μέσος όρος περιόδου) κατέλαβαν οι εξής επιχειρήσεις:
• Ως προς το μικτό περιθώριο: Έπιπλοπροσφορές ΑΕ (46,19%), ΑΒΕΠΕ ΑΕ 
Βαράγκης (44,16%) και Ραγιαδάκος Δ. ΑΒΕΕ (43,06%).
• Ως προς το λειτουργικό περιθώριο: ΑΒΕΠΕ ΑΕ Βαράγκης (13,58%), 
Καραγιάννης - Κερμελιώτης Ξυλοβιοτεχνική ΑΒ&ΕΕ (9,14%) και Neoset 
Επιπλοσυνθέσεις ΑΒΕΕ (8,08%).
• Ως προς το καθαρό περιθώριο: ΑΒΕΠΕ ΑΕ Βαράγκης (13,17%), Καραγιάννης - 
Κερμελιώτης Ξυλοβιοτεχνική ΑΒ&ΕΕ (8,97%) και Neoset Επιπλοσυνθέσεις ΑΒΕΕ 
(7,73%).

10. Ανάλυση του Ομαδοποιη μενού Ισολογισμού των Παραγωγικών 
Επιχειρήσεων Επίπλων Οικιακής Χρήσης

Με βάση δείγμα 27 συνολικά επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχουν 
δημοσιευμένοι ισολογισμοί των χρήσεων 2000 και 2001, συνετάχθη ο 
ομαδοποιη μένος ισολογισμός των κυριοτέρων επιχειρήσεων παραγωγής επίπλων 
οικιακής χρήσης, ο οποίος παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα Β.7. Σημειώνεται 
ότι στον ομαδοποιημένο ισολογισμό περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις των οποίων οι 
πωλήσεις από τα εξεταζόμενα είδη καλύπτουν ποσοστό άνω του 50% του συνολικού 
κύκλου εργασιών τους παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10% σε σχέση με το 2000, η 
οποία προήλθε κατά κύριο λόγο από τα καθαρά πάγια (αύξηση κατά €9,2 εκ.).

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε €53,4 εκ. το 2001, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 8% έναντι του 2000. Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι 
μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 35% το διάστημα 2001/2000, ενώ οι 
βραχυπρόθεσμες σημείωσαν αύξηση της τάξης του 11% την ίδια περίοδο. 
Σημειώνεται ωστόσο ότι, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποτέλεσαν το 94,7% των 
συνολικών υποχρεώσεων το 2001.

Οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε €120,3 εκ. το 2001, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 14% σε σχέση με το 2000 (€105,4 εκ ). Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν
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Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων οικιακής χρήσης 
_______________________________(2000-2001) ____________ ____________ ______

Λογαριασμός 2001 2000 Διαφορά Ποσοστό
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΠΑ “ · 4945&880 40.307.987 9.148.893 23
ΕΥΧΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 35.276.648 30.325.316 4.951.332 16
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 33.447.056 28.479.112 4.967.944 17
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 46.870.879 48.271.339 -1.400.460 -3
ΤΑΜΕΙΟ Λ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 5.382:171 5.554.509 -172.338 -3
ΕΥΚΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 135.156 088 Μ,Ί άΛ'ϊ ΟΛΛ ΐ7 *δδ run . ·ί1
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 53.368.557 49.530.1SQ 3.838.407 8
ΜΕΤΟΧΙΚΟ/ΕΤΑΙΡΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29204:882 26325268 2.679.614 10
ΜΑΚΡΟ. & ΜΕΣΟ. ΥΠΟΧ ΣΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.346.450 3222.782 1.123:668 35
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 77.441.979 69.860.016 7.581.963 11
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤ./ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ . 1.416.597 1.786.771 . -370.174 -21
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 120.262.417 105.396.005 14.866.412 14
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 78.246.525 67.580.460 10.666.065 16
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 42.015.894 37.815.544 4.200.350 11
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 2302.497 2.589.451 -286.954 -11
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -3.867.250 4.017.077 -149.827 -4
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 34.620C453 30.375.839 4.244.614 14
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 5.830:686 6.012.081 -181395 -3
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.495.453 1.996.394 -500.941 -25
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ •1 710 707 1.352.725 357.982 26
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 5.312.951 4.711.337 601.614 13
ΚΟΣΤΟΛΟΓΉΘΕ1ΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 4J91.388 4.197.855 393.533 9
ΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 721 561 513.483 208.078 41
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4.893.873 6.142.269 -1.248.396 -20
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 1.006.375 770.635 235.740 31
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1) 9.17 12.4 -26,05
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1) 8,48 11,64 -27,15
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 34,94 35,88 -2,62
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,76 5,57 -14,54
ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,53 1.48 3,38
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ U1 1,18 -5.93
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,64 0,72 -11,11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ 000 EURO 8.258 12.444 -34
ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ 000 EURO 57.715 52.752 9
Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΙΣΠΡΑΞ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 130 144 -10
Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ./ΠΙΣΤΩΤ. 101 106 -5
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 156 154 1
*** ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ *** 27 27
Αξία σε €
Η μετατροπή σε euro πραγματοποιήθηκε βάσα π^ς επίσημης ισοτιμίας / euro = 340,75 δρχ στα εξεταζόμενα έτη. Οι τυχόν 
>κάρχοοσες αποκλίσεις οφείλονται στις οΐραγγυλοποιήαεις.

fhnm: ICAF

Πίνακας Β.7 : Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων 
οικιακής χρήσης (2000-2001)

κατά 1,1%, ενώ τα λειτουργικά μειώθηκαν κατά 3%, γεγονός που οφείλεται στην 
άνοδο των λοιπών λειτουργικών εξόδων (κατά 14% ή €4,2 εκ.). Τα κέρδη προ φόρων 
των εταιριών του δείγματος διαμορφώθηκαν σε €4,9 εκ. το 2001, ενώ το 2000 είχαν 
ανέλθει σε €6,1 εκ. (ποσοστό μείωσης 20%). Η μείωση των καθαρών κερδών 
αποδίδεται μεταξύ άλλων στην αύξηση των μη λειτουργικών εξόδων κατά 26% και 
στη μείωση των μη λειτουργικών εσόδων κατά 25%. Η αποδοτικότητα ιδίου 
κεφαλαίου παρουσίασε μείωση και διαμορφώθηκε σε 9,17% το 2001 από 12,4%
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το2000. Ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια επιδεινώθηκε ελαφρώς το 2001 (1,53:1) 
σε σχέση με το 2000 (1,48:1).

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων αυξήθηκε σε 156 ημέρες από 154 
ημέρες το 2000. Ο μέσος όρος προθεσμίας εισπράξεως απαιτήσεων μειώθηκε σε 130 
ημέρες το 2001 από 144 ημέρες το 2000, ενώ ο μέσος όρος προθεσμίας εξόφλησης 
προμηθευτών επίσης μειώθηκε σε 101 ημέρες από 106 ημέρες το 2000, 
παραμένοντας ωστόσο βραχύτερος του πρώτου. Η γενική ρευστότητα το 2001 
διαμορφώθηκε σε 1,11 και η άμεση σε 0,64, εμφανίζοντας επιδείνωση σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. Ο αριθμός των κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων του 
δείγματος μειώθηκε σε 21 το 2001 από 22 το 2000. Οι πωλήσεις αυτών 
διαμορφώθηκαν σε €112,55 εκ. το 2001, καλύπτοντας το 93,6% των συνολικών 
πωλήσεων των εταιριών του δείγματος, ενώ τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 
€6,4 εκ. Ο αριθμός των ζημιογόνων επιχειρήσεων αυξήθηκε σε έξι (6) το 2001 από 
πέντε (5) το 2000. Οι ζημιές αυτών διαμορφώθηκαν σε €1,452 εκ. το 2001.

Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων εισαγωγής επίπλων παρουσίασαν 
ανοδική πορεία την περίοδο 1997-2001, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 26,9% και 
ανήλθαν σε €228,4 εκ. από €88 εκ. περίπου το 1997. Το 2002 οι πωλήσεις των 
επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία διαμορφώθηκαν σε €250,2 
εκ. Οι πωλήσεις που προήλθαν από έπιπλα οικιακής χρήσης εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 
€78,5 εκ. το 2001, καλύπτοντας το 31,4% των συνολικών πωλήσεων.

Η εταιρία Ευρωπαϊκή Γραμμή Επίπλου Α.Β.Ε.Ε. παρουσίασε τη μεγαλύτερη 
ποσοστιαία αύξηση (64,4%) του κύκλου εργασιών της το 2001 σε σχέση με το 2000 
και ακολούθησε η Bo Concept Α.Ε. (57,1%) και η Esprit ΑΕ (54,2%).

Γ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1. Ο νομός των Τρικάλων

Ο νομός Τρικάλων έχει έκταση 3.389 τμ, βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας 
και είναι ένας από τους 4 νομούς της περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο πληθυσμός του βάση 
της τελευταίας απογραφής του 2001, είναι 139.548 κάτοικοι. Απαρτίζεται από δύο 
επαρχίες, αυτή των Τρικάλων με πληθυσμό 110.481 κατοίκους και αυτή της 
Καλαμπάκας με πληθυσμό 28.465 κατοίκους. Πρωτεύουσα του νομού είναι η πόλη 
των Τρικάλων, στην οποία σήμερα ζούνε 70.000 κάτοικοι.

Ο νομός συγκεντρώνει το 1,3% του πληθυσμού της χώρας, με φυσική μείωση 
πληθυσμού 1,9% (κατά τάξη 32ος), ενώ το 1997 κατατάχθηκε 43ος στο δείκτη του 
κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. με 66,9% επί του μέσου όρου της Ελλάδας.

Το κύριο χαρακτηριστικό της γεωμορφολογίας του νόμου, όπως φαίνεται και 
στον παραπάνω χάρτη, είναι η ορεινότητα του εδάφους, η έντονη κάλυψη από 
παραγωγικά δάση και οι μεγάλες εκτάσεις βοσκοτόπων. Το 66% της έκτασης είναι 
ορεινό, το 14% ημιορεινό και μόνο το 20% πεδινό.

• ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Σχετικά με τη δομή του παραγωγικού συστήματος του νομού Τρικάλων , 

πρέπει να σημειωθεί ότι στηρίζεται κυρίως στον πρωτογενή τομέα . Συγκεκριμένα, 
στον τομέα της γεωργίας καλλιεργούνται γύρω στα 670.000 στρέμματα (20% της 
συνολικής έκτασης) με σημαντική παραγωγή σε δυναμικές καλλιέργειες όπως 
βαμβάκι, καπνός, οπωροκηπευτικά, σιτάρι, καλαμπόκι κλπ. Τα κύρια κτηνοτροφικά 
προϊόντα είναι το αιγοπρόβειο και αγελαδινό γάλα (τροφοδοτεί τα 3 μεγάλα 
εργοστάσια του γάλακτος του νομού και καλύπτει τις ανάγκες σε εσωτερική
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κατανάλωση, ενώ εξάγει σημαντικές ποσότητες σε τυρί διαφόρων τύπων - κυρίως 
φέτα, κασέρι και γιαούρτι), το κρέας (γύρω στους 20.000 τόνους) και άλλα ζωοκομία 
προϊόντα. Τα δάση από την πλευρά τους (το 30% του νομού καλύπτεται από αυτά), 
τα οποία είναι κυρίως ελάτης, δρυός και οξιάς, αποτελούν σημαντική πηγή 
παραγωγής πρώτης ύλης (ετήσια παραγωγή 150.000 τόνοι ξυλείας συνολικά, 
στρογγυλής και καύσιμης) αλλά και απασχόλησης για τους κατοίκους των ορεινών 
περιοχών. Στο σύμπλεγμα του Ασπροποτάμου διαβιεί εκλεκτής ποιότητας πέστροφα. 
Στην περιοχή λειτουργεί μονάδα παραγωγής γόνου του δασαρχείου Καλαμπάκας, ενώ 
υπάρχει αρκετός αριθμός ερασιτεχνικών αλιέων που ασχολούνται με την αλιεία της 
πέστροφας.

• ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Λόγω του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής, οι περισσότερες μονάδες 

μεταποίησης σχετίζονται με τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα (μάλλινα, βαμβακερά, 
τυροκομικά, αλλαντικά, προϊόντα ξύλου.) Η λειτουργία σημαντικού αριθμού 
αλευροβιομηχανιών, τυροκομείων, 2 μεγάλων εργοστασίων ξυλείας του Δασαρχείου 
Καλαμπάκας και της Ε.Α.Σ. Καλαμπάκας, πολλών μικρών πριστηρίων, δύο μονάδων 
μίξης ζωοτροφών, πολλών μικρών βιοτεχνιών και η ιδιαίτερα αναπτυγμένη 
οικοτεχνία, το είδος και το μέγεθος της αγροτικής παραγωγής, όλα αυτά 
επιβεβαιώνουν τον χαρακτήρα της μεταποίησης. Η διάθεση της αγροτικής παραγωγής 
έχει αποδέκτες της Ενώσεις Αγροτικούς Συνεταιρισμών και τους ιδιώτες, τόσο της 
περιοχής όσο και του λοιπού Νομού ενώ σημαντικές είναι και οι εξαγωγές σε 
βαμβάκι, πεπονοειδή κλπ. Από τα κτηνοτροφικά προϊόντα το αιγοπρόβειο γάλα 
διατίθεται στα τυροκομεία της περιοχής και το αγελαδινό σε βιομηχανίες παραγωγής 
γαλακτοκομικών προϊόντων, που λειτουργούν αποδοτικότατα στον νομό, ενώ το 
μαλλί σε βιοτεχνικά λαναριστήρια της περιοχής, απ’ όπου παίρνουν το νήμα για την 
κατασκευή μάλλινων υφαντών και λοιπών ειδών οικοτεχνίας. Πρέπει να σημειωθεί 
ιδιαίτερα η κατασκευή παραδοσιακών υφαντών και λοιπόν ειδών χειροτεχνίας είτε 
υπό μορφή οικοτεχνίας, είτε υπό μορφή μικρών βιοτεχνιών οικογενειακής μορφής. 
Σημαντικό να αναφερθεί ότι η συμμετοχή του Β’ γενή τομέα στο Ακαθάριστο 
Περιφερειακό Προϊών είναι της τάξης του 25%, ενώ για το σύνολο της χώρας 
ξεπερνά το 33%.Στο νομό λειτουργούν σήμερα γύρο στις 50 βιομηχανίες, πάνω από 
2.200 βιοτεχνίες και 2.760 επαγγελματικές και εμπορικές επιχειρήσεις.

• ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η σχετικά μικρή κλίμακα βιομηχανικής παραγωγής και ο έντονα δασικός και 

γεωργοκτηνοτροφικός χαρακτήρας της περιοχής, προσδιορίζουν σαφώς και τον 
χαρακτήρα της απασχόλησης, που διοχετεύεται στον πρωτογενή κύριο τομέα. 
Στον άξονα Καλαμπάκας-Μετεώρων - Πύλης και των γύρω χωριών, λόγω των 
ποικίλων δραστηριοτήτων, η απασχόληση καλύπτει και τους τρεις τομείς της 
οικονομίας, με σημαντικό ποσοστό απασχολούμενων- πλήρως και αποκλείστηκα -με 
τον τουρισμό κυρίως στην Καλαμπάκα και Καστράκι, λόγω Μετεώρων. 
Στο κύκλωμα Ασπροποτάμου, λόγο της δασικής κάλυψης της περιοχής, αφορά 
κυρίως τα δάση, την κτηνοτροφία και τον τουρισμό, -εξ’ αιτίας του υψηλού 
παραθεριστικού τουρισμού, συμπληρωματικά δε τη γεωργία. Στο σύμπλεγμα 
Χασίων-Αντιχασίων, η δραστηριότητα του ενεργού πληθυσμού επικεντρώνεται στους 
τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Στην υπόλοιπη πεδινή περιοχή οι κάτοικοι 
της ασχολούνται με την γεωργία (δυναμικές καλλιέργειες, γεωργικές επιχειρήσεις, 
θερμοκήπια κλπ ). Στην πόλη τέλος, το μεγαλύτερο μέρος ασχολείται με την παροχή 
υπηρεσιών (εμπόριο, υπηρεσίες, μικρές και μεσαίες βιοτεχνίες, οικοδομές κλπ), και 
αρκετά σημαντικό ποσοστό εργαζομένων στις βιομηχανίες της περιοχής, τόσο μέσα 
και πέριξ της πόλης, όσο και κατά μήκος των οδικών αξόνων Τρικάλων-
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Καλαμπάκας, Τρικάλων- Λάρισας, Τρικάλων - Καρδίτσας και Τρικάλων - Πύλης. 
Πρέπει να τονισθεί ο συμπληρωματικός χαρακτήρας της απασχόλησης των αγροτών 
των ορεινών περιοχών, των οποίων τα εισοδήματα συμπληρώνονται και από τα 
διάφορες εποχιακές εργασίες. Πράγματι, αρκετοί αγρότες των περιοχών αυτών 
μετακινούνται κάθε χρόνο σ’ άλλες περιοχές της χώρας για εποχιακές εργασίες, όπως 
τρύγος ελιές, κλπ. Σε αριθμό που η έκθεση του δετούς Νομαρχιακού Προγράμματος 
Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 88-92 του Νομού Τρικάλων υπολογίζει 
στους 2.000 με 2.500 περίπου ετησίως. Όπως αναφέρθηκε και λίγο νωρίτερα, η 
παραγωγή του νομού στηρίζεται βασικά στον πρωτογενή τομέα, τα τελευταία χρόνια 
όμως σημειώνεται μικρή άνοδος και των υπολοίπων, με παράλληλη πτώση του 
πρωτογενούς.

Συμπερασματικά, πρέπει να ο τονιστεί ότι ο νομός 
Τρικάλων είναι ένας νομός που στηρίζεται οικονομικά σε 
παραγωγικές μονάδες και κυρίως στην γεωργία και την 
κτηνοτροφία.

Κατανομή του 
πληθυσμού

Αγροτικός 70.990
Αστικός 67.057

2. Η δομή του κλάδου του επίπλου στον νομό

Ο κλάδος των επίπλων στον νομό, όπως ήταν αναμενόμενο, παρουσιάζει 
σημαντικό βαθμό ανομοιογένειας σε επίπεδο επιχειρήσεων. Η πλέον ευδιάκριτη 
κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων τις κατατάσσει σε βιοτεχνίες (μικρές και 
μεγαλύτερες), μαραγκούς και έμπορους. Λείπουν οι εισαγωγείς επίπλων και οι 
μεγάλες πολυεθνικές από την τοπική αγορά.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρού μεγέθους, ενώ πολλές εξ’ αυτών 
δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανανέωση του μηχανολογικού τους 
εξοπλισμού και την προβολή των προϊόντων τους. Στο επιμελητήριο Τρικάλων είναι 
καταγραμμένες 160 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 100 είναι παραγωγικές και οι 
υπόλοιπες εμπορικές Οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις και οι μαραγκοί 
συρρικνώνονται σταδιακά, καθώς δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον από νέα άτομα για να 
συνεχίσουν την οικογενειακή επιχείρηση. Παρόλα αυτά, η πορεία του κλάδου στον 
νομό παρουσιάζει μια σταθερή πορεία μιας και τα τελευταία χρόνια (1996-μέχρι και 
σήμερα), 81 επιχειρήσεις άνοιξαν και 81 έκλεισαν. Πιο συγκεκριμένα, έκλεισαν 54 
βιοτεχνίες και άνοιξαν 57 ενώ έκλεισαν 27 εμπορικές επιχειρήσεις και άνοιξαν 25. 
Δεν φαίνεται να έχουν πληγεί οι τρικαλινές βιοτεχνίες ακόμη από τις μεγάλες 
πολυεθνικές και εμπορικές επιχειρήσεις που αρχίζουν να εισβάλλουν στην τοπική 
αγορά._________________________________________________________________________

Πίνακας Γ.1: Ιδρύσεις - διαλύσεις των εμπορικών επιχειρήσεων επίπλων 
(01/01/1996-30/09/2004) Πηγή: Επιμελητήριο Τρικάλων

Έτος Αριθμός νέων Εταιριών Αριθμός Διαλυμένων Εταιριών
1996 0 2
1997 0 1
1998 2 6
1999 3 1
2000 4 5
2001 2 6
2002 6 0
2003 3 3
2004 (μέχρι 30/9/2004) 5 3

ΣΥΝΟΛΟ 25 27
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Πίνακας Γ.2: Ιδρύσεις - διαλύσεις των παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων 
(01/01/1996-30/09/2004) Πηγή: Επιμελητήριο Τρικάλων

Έτος Αριθμός νέων Εταιριών Αριθμός Διαλυμένων Εταιριών
1996 3 5
1997 8 6
1998 6 18
1999 11 4
2000 6 7
2001 8 8
2002 3 3
2003 2 2
2004 (μέχρι 30/9/2004) 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 57 54

Κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις κατά το πέρασμα των χρόνων εξελίχθηκαν και 
άλλαξαν την επωνυμία τους (για παράδειγμα από ατομικές επιχειρήσεις έγιναν 
ομόρρυθμες). Τέτοια δεδομένα δεν υπάρχουν καταγραμμένα στους παραπάνω 
πίνακες.

Στον τομέα κατασκευής οικιακών χρήσης (κρεβατοκάμαρες, μπουφέδες, 
τραπεζαρίες, παιδικά δωμάτια) δραστηριοποιούνται οι περισσότερες εταιρίες. Στον 
τομέα επίπλων γραφείων, κουζίνας και μικροεπίπλων είναι περίπου 25 εταιρίες, στα 
τελειώματα επίπλων (λουστραρίσματα, βάψιμο, ταπετσάρισμα) και σε εταιρίες που 
προμηθεύουν την πρώτη ύλη είναι περίπου συνολικά 5 επιχειρήσεις. Πολλές πρώτες 
ύλες οι κατασκευαστικές εταιρίες αναγκάζονται να τις προμηθεύονται από άλλες 
γειτονικές πόλεις. Στο τομέα του λιανικού εμπορίου επίπλων είναι περίπου 30 
επιχειρήσεις, αλλά εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι και οι περισσότερες βιοτέχνες που 
φαίνονται μόνο σαν παραγωγικές μονάδες χονδρικής προωθούν τα προϊόντα τους και 
στην τοπική αγορά τα τελευταία 3 χρόνια. Στον τομέα κατασκευής καρεκλών και 
καθισμάτων υπάρχει έλλειψη επιχειρήσεων. Ελάχιστες επιχειρήσεις ασχολούνται με 
την κατασκευή καρεκλών και δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που να κατασκευάζουν 
σαλόνια. Τα σαλόνια εμπορεύονται από άλλες πόλεις της Ελλάδας και μετά 
διατίθενται στην τρικαλινή αγορά.

Ο βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο του νομού είναι χαμηλός και η διασπορά 
των μεριδίων είναι μεγάλη. Συγκεκριμένα το 95% περίπου των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι μαραγκοί και μικροβιοτέχνες και το 3% 
περίπου των επιχειρήσεων 
ασχολείται αποκλειστικά 
και μόνο με την εμπορία 
επίπλου. Στο παρακάτω 
διάγραμμα Γ. 1 και στον 
διπλανό πίνακα Γ. 1 
παρουσιάζεται η κατανομή 
των επιχειρήσεων
παραγωγής και εμπορίας 
επίπλων (έπιπλα οικιακής 
χρήσης, παιδικά δωμάτια 
έπιπλα γραφείου και 
κουζίνας) καθώς και τα 
τελειώματα επίπλων (λουστραρίσματα, βάψιμο, ταπετσάρισμα). Όπως παρατηρείται 
στο σύνολο του νομού το 73,5% των επιχειρήσεων είναι ατομικές, το 22% είναι

Είδος Εταιρίας Αριθμός Επιχειρήσεων
Φυσικό πρόσωπο-ατομικές 
επιχειρήσεις

114

Ομόρρυθμές Εταιρίες (ΟΕ) 31
Ετερόρρυθμες Εταιρίες
(ΕΕ)

3

ΑΒΕΕ 2
Ανωνύμες Εταιρίες (ΑΕ) 2
Επιχειρήσεις Περιορισμένης 
Ευθύνης (ΕΠΕ)

3

Πίνακας Γ. 1: Καταμερισμός επιχειρήσεων Τρικαλινής 
Αγοράς
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ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες ενώ μόλις το 4,5% είναι ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες 
περιορισμένης ευθύνης.

Οι τρικαλινές επιχειρήσεις, που οι περισσότερες είναι οικογενειακού 
χαρακτήρα δεν διαθέτουν μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα, στερούνται οργάνωσης 
και μάρκετινγκ και έχουν αυξημένο κόστος παραγωγής, καθώς δεν διαθέτουν 
αυτοματοποιημένη παραγωγή. Η παραγωγή τους προσαρμόζεται στις εκάστοτε 
ανάγκες του πελάτη. Ελάχιστες είναι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τυποποιημένα 
προϊόντα και έχουν αναπτύξει κάποια δίκτυα διανομής και εκτός Τρικάλων. 
Εντούτοις, οι εν λόγω μονάδες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, καθώς 
παρέχουν μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής σε υλικά κατασκευής ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του πελάτη και απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης τους. Επιπρόσθετα, οι 
τιμές πώλησης των επίπλων τους κυμαίνονται γενικά σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι 
των αντίστοιχων προϊόντων των μεγάλων εταιριών καθώς δεν περιέχουν έξοδα 
προβολής και μάρκετινγκ. Τέλος, δεν υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα πωλήσεων 
μεγάλων εισαγωγικών επιχειρήσεων προς το παρών στην τοπική αγορά με 
αποτέλεσμα να υποστηρίζονται οι τοπικές μονάδες από τους Τρικαλινούς 
καταναλωτές.

2. Εκτιμήσεις της αγοράς -στόχος

Η μεγαλύτερη πηγή ζήτησης για έπιπλα είναι τα νέα νοικοκυριά. Μια ένδειξη 
του αριθμού των νοικοκυριών αποτελεί ο αριθμός των γάμων. Παρακάτω στο 
διάγραμμα Γ.2 φαίνεται ο αριθμός των γάμων που έχουν γίνει την τελευταία 
πενταετία στον δήμο των Τρικάλων μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη 2004. Στις αρχές της 
πενταετίας παρατηρείται αύξηση μέχρι και το 2002, όπου εμφανίζεται και η 
μεγαλύτερη τιμή, και στην συνέχεια μέχρι και το τέλος της εξεταζόμενης περίοδος 
παρουσιάζει μια πτωτική πορεία. Θα μπορούσε να σημειωθεί ότι οι διακυμάνσεις δεν 
παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις και να θεωρηθεί ότι ο αριθμός των γάμων κάθε 
χρόνο είναι σχεδόν σταθερός με ενδεικτική τιμή 292 γάμοι στον δήμο των Τρικάλων, 
που είναι και ο μεγαλύτερος δήμος του νομού.
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Διάγραμμα Γ.2 : Γάμοι στα Τρίκαλα που 
τελέσθηκαν τα τελευταία χρόνια

Πηγή: Δημαρχείο 
Τρικάλων______

Είναι γνωστό ότι ένα μέρος από τους γάμους οδηγείται σε διαζύγιο, γεγονός 
που δημιουργεί επίσης νέα νοικοκυριά. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός 
των διαζυγίων δεν έχει μονοσήμαντη αναλογία σε νέα νοικοκυριά, μιας και το 
μεγαλύτερο μέρος των διαζευγμένων επιστρέφουν στην πατρική εστία. Όμως δεν 
υπάρχουν καταγραμμένα δεδομένα για τον αριθμό των διαζυγίων στον νομό των 
Τρικάλων.

Στα παλαιά νοικοκυριά η ζήτηση προέρχεται από την αντικατάσταση των 
υπαρχόντων επίπλων. Η συχνότητα αντικατάστασης των επίπλων από τα παλαιά 
νοικοκυριά εκτιμάται ότι είναι κατά μέσο όρο 10 έτη. Θα πρέπει να σημειωθεί 
πάντως ότι η συχνότητα αντικατάστασης σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την 
οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Τις περιόδους κατά τις οποίες η οικονομική 
κατάσταση επιδεινώνεται, η αντικατάσταση επίπλων αναβάλλεται για μετέπειτα 
χρονικές περιόδους.

Σημαντική ομάδα καταναλωτών αποτελούν και οι φοιτητές που σπουδάζουν 
σε διαφορετική πόλη από τον τόπο καταγωγής τους. Βέβαια, οι φοιτητές αποτελούν 
μια ομάδα καταναλωτών, οι οποίοι προσανατολίζονται κυρίως σε έπιπλα χαμηλής 
τιμής. Ο νομός των Τρικάλων είναι από τις επαρχιακές πόλεις που κάθε χρόνο σχεδόν 
παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχιών μαθητών στα πανεπιστήμια όλης της 
χώρας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι εκθέσεις επίπλων των Τρικάλων να κάνουν 
ειδικές φοιτητικές προσφορές στελεχώνοντας οργανωμένα δίκτυα διανομής, ώστε οι 
τρικαλινοί καταναλωτές να προτιμήσουν το τοπικό φοιτητικό «πακέτο» και όχι αυτό 
που προσφέρουν οι εισαγωγικές εμπορικές εταιρίες των αστικών πόλεων.

Πηγή ζήτησης επίπλων αποτελούν και οι μετανάστες -κυρίως Αλβανοί που 
εισρέουν και εγκαθίσταται στο νομό και λόγω της οικονομικής τους κατάστασης
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αναζητούν έπιπλα φθηνά. Το ποσοστό συνεχώς αυξάνεται μιας και το βιοτικό επίπεδο 
στην επαρχία σίγουρα είναι πιο προσιτό για αυτούς τους ανθρώπους.

Ένας επιπλέον παράγοντας που επηρεάζει έμμεσα την ζήτηση των επίπλων 
είναι η εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας καθώς οι νέες κατοικίες απαιτούν 
εξοπλισμό επίπλωσης. Στο διάγραμμα Γ.3 παρουσιάζεται η οικοδομική 
δραστηριότητα του νομού από το 1995 μέχρι και το 2003, όπως καταγράφηκε μέσα 
από τις άδειες νέων κατοικιών που εκδόθηκαν από την πολεοδομία Τρικάλων.

Διάγραμμα Γ.3 : Η οικοδομική δραστηριότητα 
του νομού (1995-2003)

Πηγή: Πολεοδομία 
Τρικάλων_______

Παρατηρείται λοιπόν μια ανοδική πορεία από το 1995 μέχρι το 1998, όπου 
τότε παρουσιάζεται και η μέγιστη τιμή. Στη συνέχεια μετά την πτωτική τάση το 2001, 
που είναι η ελάχιστη τιμή, υπάρχει ανοδική πορεία. Η τάση της γραφικής 
παράστασης φαίνεται να τείνει να σταθεροποιηθεί σε μια τιμή και να εξομαλυνθούν 
όλο και περισσότερο οι διακυμάνσεις μετά το 2002. Κατά μέσο όρο εκδίδονται 328 
άδειες νέων κατοικιών το χρόνο στην περιφέρεια του νομού των Τρικάλων.

Οι οικονομικές συνθήκες αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για την 
ζήτηση επίπλων καθώς επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Το 
τελευταίο χρονικό διάστημα τα νοικοκυριά εμφανίζονται αρκετά επιβαρημένα με 
υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες σε καταναλωτικά, στεγαστικά 
δάνεια. Έτσι, σημαντικό μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος είναι δεσμευμένο για τα 
επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα εκτός από τις βασικές τρέχουσες ανάγκες, τα 
νοικοκυριά να έχουν περιορίσει τις υπόλοιπες δαπάνες. Όταν λοιπόν η οικονομική 
κατάσταση που επικρατεί σε όλη την χώρα δεν ιδιαίτερα καλή, θα πλήττει και τον 
νομό των Τρικάλων. Βέβαια, τα μέσα συναλλαγής, που έχουν καθιερωθεί στον νομό 
τα τελευταία χρόνια, διευκολύνουν πολύ τους καταναλωτές και αποφασίζουν πιο 
εύκολα για να κάνουν μια αγορά επίπλου.

Η διαφήμιση είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει έμμεσα στη ζήτηση των 
επίπλων, κάτι το οποίο έλλειπε από τα τοπικά καταστήματα επίπλων. Τα τελευταία 
τρία χρόνια όμως, έχουν αρχίσει να δαπανούν χρηματικά ποσά, ώστε η προώθηση και 
η προβολή των προϊόντων τους να γίνεται πιο οργανωμένη και πιο συστηματική με 
τη βοήθεια της διαφήμισης μέσα από το τοπικό ραδιόφωνο και την τοπική 
τηλεόραση.
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Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Τα αποτελέσματα από την στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων 
με την βοήθεια του προγράμματος SPSS είναι τα ακόλουθα:
Το 48,2% των ατόμων που απάντησαν ήταν παντρεμένοι, το 43,3% ήταν ελεύθεροι 
και το 6,7% ήταν αρραβωνιασμένοι.

Η προώθηση των επίπλων έχει αρχίσει να γίνεται και στον νομό μέσα από την 
διαφήμιση. Όλος ο κόσμος επηρεάζεται από την διαφήμιση, ώστε να διαλέξει αυτό 
που του ταιριάζει καλύτερα. Το 84,45% των ατόμων που ρωτήθηκαν, πιστεύει ότι οι 
περισσότερες διαφημίσεις για την επίπλωση ενός σπιτιού ακούγονται μέσα από την 
τηλεόραση, το 50,3% θεωρεί ότι και στο ραδιόφωνο ακούγονται διαφημίσεις σχετικές 
ενώ μόλις το 31,8% τις διαβάζει και στην εφημερίδα, όπως φαίνεται και στο 
διάγραμμα 3.1.

Επειδή τα τοπικά κανάλια δεν έχουν τόση μεγάλη θεαματικότητα σίγουρα οι 
τοπικές επιχειρήσεις υστερούν σε αυτό τον τομέα σε σχέση με άλλες μεγάλες και 
εισαγωγικές εταιρίες που μπορούν να έχουν πρόσβαση παντού. Έτσι, αφού 
προτιμάται από την τοπική αγορά το ραδιόφωνο και η εφημερίδα, όλες οι τοπικές 
επιχειρήσεις προσπαθούν να διαφημιστούν με τη βοήθεια αυτών των μέσων.

Βέβαια, οι διαφημίσεις των τοπικών επιχειρήσεων έχουν αρχίσει να παίρνουν 
έδαφος μιας και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (51,2% των ανθρώπων που απάντησαν 
τα ερωτηματολόγια) θεωρεί ότι ακούγονται πιο πολύ στην τοπική αγορά ενώ το 
25,6% απαντά ότι οι τοπικές διαφημίσεις υπερκαλύπτονται από αυτές των μεγάλων 
καταστημάτων και αλυσίδων επίπλου. Το 23,2% δεν εκφέρει συγκεκριμένη γνώμη.

Ο Τρικαλινό λαός για να επιλέξει ένα κατάστημα επίπλων προσέχει 
συγκεκριμένα κριτήρια. Το 53,5% ενδιαφέρεται για την υψηλή ποιότητα και το καλό 
design ενώ το 41,7% επιλέγει καταστήματα σύμφωνα με τις τιμές που προσφέρει. 
Αυτό που μπορούν να προσφέρουν οι τοπικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις μεγάλες 
εμπορικές αλυσίδες είναι την συνεχή εξυπηρέτηση ακόμη και μετά την πώληση (after 
sale service) το οποίο είναι το τρίτο σε ποσοστό 27,6%. Παρακάτω στο διάγραμμα 
Δ.2 φαίνονται τα κριτήρια και τα ποσοστά προτίμησής τους.

Διάγραμμα Δ.1:
Έχετε δεί ή ακούσει κάποια διαφήμιση για την 

επίπλωση ενός σπιτιού; Αν ναι ;Που;

50,0% 31,8%

5,1%
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Διάγραμμα Δ.2:
Με ποια κριτήρια θα επιλέγατε ένα κατάτημα 

επίπλων για να αγοράσετε έπιπλα;

Συνέπεια στον χρόνο παράδοσης

Χώρος για πάρκινγ

Ποιότητα / design

After sale service

Προσιτές τιμές

Εγγυήσεις

Φήμη

Άλλο

41,7%

53,5%

Εκτός από τα κριτήρια επιλογής του καταστήματος που προαναφέρθηκαν, για 
να αγοράσει ο Τρικαλινός καταναλωτής έπιπλα, ενημερώνεται και αντλεί ιδέες με 
διάφορους τρόπους. Παρακάτω στο διάγραμμα Δ.3 φαίνονται κάποιοι τρόποι 
ενημέρωσης καθώς επίσης και τα ποσοστά προτίμησης τους.

Διάγραμμα Δ.3: Ποιους από τους ακόλουθους τρόπους 
ενημέρωσης και άντλησηςιδεών ακολουθήσατε πριν 

αποφασίσετε για τα έπιπλα που θα αγοράσετε;

Ιδέες από φιλικά σπίτια

Περιοδικά 40,3%

Συμβουλές και συστάσεις φίλων 15,2%

Διαφημιστικό υλικό από διάφορα 
καταστήματα επίπλων 34,0%

Επισκέψεις σε εκθέσεις επίπλων

Συμβουλές διακοσμητή

61,8%
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Αυτό που είναι επίσης ενδιαφέρον και πρέπει να αναφερθεί είναι ότι το 74,4% 
των τρικαλινών καταναλωτών προτιμάει την τοπική αγορά και το 61% θεωρεί ότι ο 
αριθμός των εκθέσεων που υπάρχουν στον νομό υπερκαλύπτουν τις ανάγκες του. Το 
77,4% των ερωτηθέντων έχουν μείνει ευχαριστημένοι από την εξυπηρέτηση τους στα 
διάφορα τοπικά καταστήματα επίπλων ενώ μόνο το 21,3% προτιμάει άλλες αγορές, 
όπως Λάρισα, Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Το 51,2 % επισκέπτεται τις 
εκθέσεις επίπλων που είναι εγκαταστημένες έξω από την πόλη ενώ το 21,3% δεν 
ενδιαφέρεται αν η έκθεση είναι μέσα στην πόλη ή όχι.

Το 46,3% του αγοραστικού κοινού προτιμάει ακριβά και νεοκλασικά έπιπλα. 
Τα μοντέρνα έπιπλα προτιμούνται από το 28,7 % ενώ μόνο το 7,8 % προτιμάει 
έπιπλα εξειδικευμένα και προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του. Η καλύτερη ώρα για 
να αγοράσουν έπιπλα οι Τρικαλινοί είναι το απόγευμα όπως δήλωσε ένα ποσοστό 
μεγάλο ποσοστό 77,4%.

2. Στη συνέχεια χωρίστηκε το δείγμα σε δύο κομμάτια και μελετήθηκε με τον 
ίδιο τρόπο. Το πρώτο δείγμα είναι οι ερωτηθέντες που έχουν αγοράσει πρόσφατα 
έπιπλα και το δεύτερο δείγμα είναι αυτοί που δεν έχουν αγοράσει πρόσφατα έπιπλα. 
Αυτή η μελέτη έγινε για να διαπιστωθεί ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων που 
αγόρασαν ήδη έπιπλα καθώς και ο τρόπος σκέψης αυτών που μπορεί να είναι 
δυνητικοί αγοραστές.

Τα αποτελέσματα δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από τα αποτελέσματα της 
προηγούμενης μελέτης. Το 70,8% των ερωτηθέντων που αγόρασαν πρόσφατα έπιπλα 
είναι άνθρωποι παντρεμένοι ή αρραβωνιασμένοι. Τα έπιπλα που προτιμήθηκαν από 
τα παντρεμένα ζευγάρια που αγόρασαν έπιπλα τα τελευταία 2 χρόνια έπιπλα ήταν 
κατά κύριο λόγο τα νεοκλασικά (με ποσοστό προτίμησης 46,2%) και μάλιστα το 49% 
προτίμησαν ακριβά έπιπλα.

Ο Τρικαλινός λαός προτίμησε να αγοράσει τα έπιπλα του κατά το μεγαλύτερο 
ποσοστό από την τοπική αγορά, μιας και το 86,2% δήλωσε ικανοποιημένο από την
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πρόσφατη αγορά μη πρόσφατη αγορά

Εχετε αγοράσει πρόσφατα έπιπλα;

Διάγραμμα Δ.5 : Διαγραμματική απεικόνιση της ερώτησης αν έχετε αγοράσει πρόσφατα 
έπιπλα και της ερώτησης ποιας επιχείρησης η διαφήμιση ακούγεται πιο πολύ κατά την 
γνώμη σας
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εξυπηρέτηση του και το 61,5% ότι επαρκούν οι τοπικές εκθέσεις για τις ανάγκες του 
νομού. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί στο διάγραμμα Δ. 5 όπου το κόκκινο χρώμα 
απεικονίζει τη διαφήμιση καταστημάτων-αλυσίδων που βρίσκονται εκτός Τρικάλων 
(Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα) και το πράσινο είναι η διαφήμιση καταστημάτων της 
τοπικής αγοράς. Παρατηρείται ότι ενώ οι άνθρωποι που δεν έχουν αγοράσει 
πρόσφατα έπιπλα γνωρίζουν καλύτερα εκθέσεις επίπλων και αλυσίδες εκτός 
Τρικάλων, όταν είναι να ψωνίσουν ασχολούνται περισσότερο με την τοπική αγορά, 
προσέχουν περισσότερο τις διαφημίσεις τοπικών επιχειρήσεων και κατά ένα ποσοστό 
τις προτιμούν. Αυτό αποδεικνύεται και από το διάγραμμα Δ.6 παρακάτω, από όπου 
φαίνονται οι προτιμήσεις των κατοίκων των Τρικάλων για την τοπική αγορά.

Εχετε αγοράσει πρόσφατα έπιπλα;
Διάγραμμα Δ. 6 : Διαγραμματική απεικόνιση της ερώτησης αν έχετε αγοράσει πρόσφατα 
έπιπλα και της ερώτησης αν προτιμάτε την τοπική τρικαλινή αγορά.

Τα κριτήρια επιλογής καταστημάτων, ο τρόπος άντλησης ιδεών για να γίνει η 
επιλογή των επίπλων, τα μέσα διαφημίσεων που ακούγονται περισσότερο πάλι έχουν 
την ίδια σειρά προτεραιότητας είτε ο καταναλωτής έχει αγοράσει πρόσφατα έπιπλα 
είτε όχι. Αυτό που είναι ενδιαφέρον και φαίνεται και στο διάγραμμα Δ.7 είναι ότι οι 
άνθρωποι που δεν έχουν αγοράσει πρόσφατα έπιπλα σκέφτονται και δίνουν τη 
μεγαλύτερη βαρύτητα στην ποιότητα (26,25%) και κατά δεύτερο στις προσιτές τιμές 
με ποσοστό (21%). Ενώ τα ποσοστά και η απόκλιση αυτών των δύο μεγεθών αλλάζει 
για αυτούς που έχουν ήδη αγοράσει έπιπλα.
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Κριτήρια επιλογής

1 Ιπροσιτές τιμές

I Ισυνέπεια στον χρόνο 

παράδοσης

^πο'ότητα /design

Γ/Ιεγγυήσεις

I bnun καταστήματος

Ιευκολία πρόσβασης

Rafter sale service

■Μλο
πρόσφατη αγορά μη πρόσφατη αγορά

Εχετε αγοράσει πρόσφατα έπιπλα;

Διάγραμμα Δ. 7: Διαγραμματική απεικόνιση της ερόπησης που αναφέρεται στον αν έχετε 
αγοράσει πρόσφατα έπιπλα και της ερώτησης που αναφέρεται στα ποια είναι τα 
κριτήρια επιλογής ενός καταστήματος επίπλου για την αγορά επίπλου.

Ε. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ (ανάλυση X2)

Με τον έλεγχο X2 γίνεται ένας έλεγχος ανεξαρτησίας μεταξύ των μεταβλητών 
που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα ζεύγη των υπό μελέτη ερωτήσεων. Έστω 
χ και ψ ένα ζεύγος ερωτήσεων από το ερωτηματολόγιο τότε η μηδενική υπόθεση 
είναι;
Ηο: οι μεταβλητές χ και ψ είναι ανεξάρτητες
Ηι : οι μεταβλητές χ και ψ έχουν σχέση μεταξύ τους.
Αν η τιμή της πιθανότητας της στατιστικής ελέγχου (δηλαδή αν Ρ(Χ2>χ2)>0,05, όπου 
χ2 είναι η στατιστική ελέγχου) είναι μεγαλύτερη του 5% τότε η μηδενική υπόθεση 
γίνεται αποδεκτή. Στην αντίθετη περίπτωση δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των 
μεταβλητών.

Η εφαρμογή του ελέγχου του X2 στα δεδομένα μας έδωσε τα ακόλουθα 
αποτελέσματα που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα Ε.1 (Οι πίνακες με τα 
αποτελέσματα των ζευγών ερωτήσεων βρίσκονται στο παράρτημα):
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Ζεύγος
Ερωτήσεων

Έλεγχος X2 Τιμή πιθανότητας Σχέση
μεταβλητών

Ερ 13 καιΕρ 14 4,477 0,345 Οχι
Ερ 13 καιΕρ 9 3,828 0,148 Οχι
Ερ 13 καιΕρ 17 17,334 0,002 Ναι
Ερ 13 καιΕρ 11 6,125 0,409 Οχι
Ερ 13 καιΕρ 4 9,639 0,210 Οχι
Ερ 6 και Ερ 9 2,197 0,333 Οχι
Ερ 6καιΕρ 10 2,092 0,351 Οχι
Ερ 6καιΕρ 17 5,278 0,153 Οχι
Ερ 14καιΕρ 6 2,809 0,422 Οχι
Ερ 14καιΕρ 7 0,889 0,828 Οχι
Ερ 14 καιΕρ 17 2,928 0,570 Οχι
Ερ 14καιΕρ 9 4,943 0,293 Οχι
Ερ 17καιΕρ 9 0,906 0,924 Οχι
Ερ 0 και Ερ 4 3,784 0,804 Οχι
Ερ 0 και Ερ 11 2,825 0,830 Οχι

Πίνακας Ε. 1: Πίνακας αποτελεσμάτων

Κατά την μελέτη της ανάλυσης X2 στις διάφορες ερωτήσεις βγήκανε τα εξής 
αποτελέσματα:

Παρατηρήθηκε ότι κατά γενική ομολογία οι ερωτήσεις δεν έχουν ιδιαίτερη 
σχέση μεταξύ τους. Αυτό μάλλον οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι υπάρχουν κάποια 
ερωτηματολόγια με ακραίες απαντήσεις. Επειδή δε το δείγμα δεν είναι και πολύ 
μεγάλο όταν δεν λαμβάνονται υπόψη αυτές οι συγκεκριμένες απαντήσεις, μπορεί να 
αποφέρει τέτοιες αποκλίσεις.

• Μελέτη της σχέσηζ μεταζύ τηα ερώτησης «Είστε α) Ελεύθερος β) Παντρεμένοζ 
γ) Αρραβωνιασμένοα » και τηα ερώτησηο, « Προτιμάτε έπιπλα α) μοντέρνα β) 
παραδοσιακά γ) νεοκλασικά δ) κάτι το εζειδικευμένο:»

Η οικογενειακή κατάσταση του καθενός παίζει ρόλο στο είδος του επίπλου 
που θα αγοράσει. Όταν κάποιος είναι ελεύθερος σκέφτεται διαφορετικά από κάποιον 
που είναι παντρεμένος ή και αρραβωνιασμένος. Δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία αν το 
έπιπλο είναι διαχρονικό. Προτιμάει κάτι mo «πρόχειρο» και δεν ψάχνει ένα έπιπλο 
που δεν θα χρειαστεί να το αλλάξει για αρκετά χρόνια. Βέβαια το γούστο είναι κάτι 
πολύ υποκειμενικό και δεν αλλάζει εύκολα είτε ο καταναλωτής είναι δεσμευμένος 
είτε όχι, άλλα σίγουρα η χρήση του και ο σκοπός που θα εξυπηρετεί στην κάθε 
περίπτωση θα είναι διαφορετική. Για παράδειγμα ένας παντρεμένος, ο οποίος θα 
μείνει σε ιδιόκτητο σπίτι μπορεί να θέλει ένα έπιπλο εξειδικευμένο για τον χώρο του 
ή κάτι που δεν φεύγει γρήγορα από την μόδα. Ένα έπιπλο που μπορεί να μην 
εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός ελεύθερου, ιδιαίτερα αν μένει και στο πατρικό του σπίτι. 
Βέβαια αυτό δεν είναι απόλυτο γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ηλικία του 
παντρεμένου ή και του ελεύθερου σε κάθε περίπτωση. Παρακάτω στο διάγραμμα Ε. 1 
φαίνεται η γραφική απεικόνιση των δύο ερωτήσεων, στο όποιο φαίνεται ότι ο 
παντρεμένος προτιμάει το νεοκλασικό έπιπλο με ένα μεγάλο ποσοστό που έχει 
σημαντική απόκλιση από τα υπόλοιπα. Σε αντίθεση ο ελεύθερος είναι αναποφάσιστος 
ή ακόμη δεν έχει σκεφτεί ποιο έπιπλο θα τον βόλευε καλύτερα. Δεν έχει 
«ξεκαθαρισμένο» ακόμη ποιο έπιπλο προτιμάει με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν
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τόσες μεγάλες αποκλίσεις στις προτιμήσεις του. Η πρώτη επιλογή του είναι ένα 
έπιπλο μοντέρνο και κατά δεύτερο είναι το νεοκλασικό έχοντας μικρή απόκλιση από 
την πρώτη προτίμηση.

Είστε

Διάγραμμα Ε.1: Διαγραμματική απεικόνιση της ερώτησης αν είστε παντρεμένος ή 
ελεύθερος ή αρραβωνιασμένος και της ερώτησης ποιο έπιπλο προτιμάτε.

ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Τρικαλινή αγορά παρουσιάζει πολλές επιλογές για κάποιον που θέλει να 
αγοράσει έπιπλα. Είναι κατακερματισμένη σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
όπως άλλωστε ήταν και αναμενόμενο από μια επαρχιακή μικρή πόλη. Υπάρχουν 
αρκετές εμπορικές και παραγωγικές επιχειρήσεις που έχουν μεγάλη ποικιλία για να 
μπορέσει ο καταναλωτής να επιλέξει. Προσφέρουν διαφοροποιημένα και 
εξειδικευμένα προϊόντα, εξυπηρέτηση ακόμη και μετά την αγορά με αποτέλεσμα να 
προσελκύουν τον καταναλωτή. Προσπαθούν να κάνουν δελεαστικές προσφορές, οι 
οποίες έχουν κάποιο αντίκρισμα στο καταναλωτικό κοινό. Προσπαθούν να 
διαφημίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο, χωρίς βέβαια να έχουν καταφέρει να 
γίνουν γνώστες μόνο μέσα από τέτοια μέσα. Κάνουν διευκολύνσεις πληρωμής και 
φροντίζουν πολύ τον πελάτη για αυτό και μένουν ικανοποιημένοι από την 
εξυπηρέτηση. Ο Τρικαλινός καταναλωτή εμπιστεύεται την τοπική αγορά και θεωρεί 
μάλιστα ότι υπερκαλύπτει τις ανάγκες του. Παρατηρείται δηλαδή μια μικρή ανάπτυξη 
στο χώρο του επίπλου στον νομό.

Από την άλλη η τρικαλινή αγορά απειλείται από τις μεγάλες εισαγωγικές 
πολυεθνικές αλυσίδες καταστημάτων, που δεν έχουν ακόμη εισχωρήσει και δεν 
παίρνουν μεγάλο μερίδιο από την τοπική αγορά. Η διαφήμιση μέσα από τα
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πανελλαδικά μέσα δίκτυα τέτοιων καταστημάτων είναι πολύ μεγάλη και ο 
καταναλωτής ήδη τα γνωρίζει χωρίς ακόμη να έρθουν κοντά στα Τρίκαλα. Ο 
τρικαλινός αγοραστής θα αλλάξει τον τρόπο επιλογής επίπλων όταν θα έρθουν πιο 
κοντά στα Τρίκαλα. Τα έπιπλα τέτοιων πολυεθνικών λόγω χαμηλών κοστών, θα είναι 
πολύ πιο φθηνά από τα τρικαλινά και αυτό είναι πράγματι ένας πόλος έλξης. Βέβαια 
μέσα από την έρευνα που έγινε βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι προσιτές τιμές σε 
συνεργασία με την ποιότητα είναι αυτά που προτιμάει ο τρικαλινός καταναλωτής. 
Έτσι, αν αυτές οι αλυσίδες προσέξουν την ποιότητα τότε τα πράγματα για τις 
τρικαλινές κυρίως παραγωγικές επιχειρήσεις θα είναι δύσκολα. Το ποσοστό που 
απάντησε ότι προτιμάει γειτονικές αγορές (Λάρισα, Καρδίτσα) είναι σχετικά 
ασήμαντο σε σχέση με αυτούς που απάντησαν ότι προτιμούν μεγάλες εισαγωγικές 
επιχειρήσεις όποτε και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τις τρικαλινές επιχειρήσεις.
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Η. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται τα αποτελέσματα που βγήκανε μέσα από το SPSS 
καθώς και το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα.

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 2,197a 2 ,333
Likelihood Ratio 2,369 2 ,306
Linear-by-Linear
Association 1,193 1 ,275

N of Valid Cases 150
3. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 6,72.

Πίνακας H.l: Σχέση μεταξύ της ερώτησης 6: Στις εκθέσεις επίπλου που επισκεφτήκατε 
μείνατε ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση; και της ερώτησης 9: Τι θα ήταν αυτό 
που θα σας τραβούσε την προσοχή σε ένα κατάστημα επίπλων σε σχέση με τις 
προσφορές α) Ένα ταξίδι αναψυχής β) Φθηνότερα προϊόντα γ)Μία κλήρωση δ) Άλλο

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 2,0923 2 ,351
Likelihood Ratio 2,109 2 ,348
Linear-by-Linear
Association 1,837 1 ,175

N of Valid Cases 149
a 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 1,45.

Πίνακας H.2: Σχέση μεταξύ της ερώτησης 6: Στις εκθέσεις επίπλου που επισκεφτήκατε 
μείνατε ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση; και της ερώτησης 10 : Όταν αγοράζετε 
έπιπλα^ με ποιον τρόπο θα προτιμούσατε να πληρώσετε; Α) Μετρητοίς με την ανάλογη 
έκπτωση Β) Διακανονισμό με την επιχείρηση Γ) Πολλές δόσεις μέσω τραπέζης Δ) Άλλο

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 5,278a 3 ,153
Likelihood Ratio 5,113 3 ,164
Linear-by-Linear
Association ,241 1 ,623

N of Valid Cases 151
a 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 2,86.

Πίνακας H. 3: Σχέση μεταξύ της ερώτησης 6: Στις εκθέσεις επίπλου που επισκεφτήκατε 
μείνατε ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση; και της ερώτησης 17: Προτιμάτε έπιπλα 
α) μοντέρνα β) παραδοσιακά γ) νεοκλασικά δ)κάτι το εξειδικευμένο
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Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 3,828a 2 ,148
Likelihood Ratio 3,834 2 ,147
Linear-by-Linear
Association 1,650 1 ,199

N of Valid Cases 156
a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 16,38.

Πίνακας H.4: Σχέση μεταξύ της ερώτησης 13: Είστε α) ελεύθερος β) Παντρεμένος γ) 
αρραβωνιασμένος; και της ερώτησης 14: Τι θα ήταν αυτό που θα σας τραβούσε την 
προσοχή σε ένα κατάστημα επίπλων σε σχέση με τις προσφορές α) Ένα ταξίδι 
αναψυχής β)Φθηνότερα προϊόντα y)Mia κλήρωση δ) Άλλο

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 4,477® 4 ,345
Likelihood Ratio 4,336 4 ,362
Linear-by-Linear
Association ,248 1 ,618

N of Valid Cases 159
a 2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 2,63.

Πίνακας H.5: Σχέση μεταξύ της ερώτησης 13: Είστε α) ελεύθερος β) Παντρεμένος γ) 
αρραβωνιασμένος; και της ερώτησης 14: Αγοράζετε έπιπλα α) φθηνά β) ακριβά γ) πολύ 
ακριβά;

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 17,334® 4 ,002
Likelihood Ratio 18,768 4 ,001
Linear-by-Linear
Association ,135 1 ,714

N of Valid Cases 159
a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 1,36.

Πίνακας H.6: Σχέση μεταξύ της ερώτησης 13: Είστε α) ελεύθερος β) Παντρεμένος γ) 
αρραβωνιασμένος; και της ερώτησης 17: Προτιμάτε έπιπλα α) μοντέρνα β) 
παραδοσιακά γ) νεοκλασικά δ) κάτι το εξειδικευμένο
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Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 6,125a 6 ,409
Likelihood Ratio 6,163 6 ,405
Linear-by-Linear
Association ,237 1 ,627

N of Valid Cases 163
a 2 cells (14,3%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 1,36.

Πίνακας H. 7: Σχέση μεταξύ της ερώτησης 13: Είστε α) ελεύθερος β) Παντρεμένος γ) 
αρραβωνιασμένος; και της ερώτησης 11: Ποιους από τους ακόλουθους τρόπους 
ενημέρωσης και άντλησης ιδεών ακολουθήσατε πριν αποφασίσετε για τα έπιπλα που θα 
αγοράσετε; α) περιοδικά β) ιδέες από σπίτια γνωστών και φίλων γ) συμβουλές και 
συστάσεις φίλων δ) διαφημιστικό υλικό από διάφορα καταστήματα επίπλων ε) 
συμβουλές διακοσμητή Q επισκέψεις σε εκθέσεις επίπλων η) άλλο

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 7 ,210
Likelihood Ratio 10,148 7 ,180
Linear-by-Linear
Association ,439 1 ,507

N of Valid Cases 163
a. 4 cells (25,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,46.

Πίνακας H.8: Σχέση μεταξύ της ερώτησης 13: Είστε α) ελεύθερος β) Παντρεμένος γ) 
αρραβωνιασμένος; και της ερώτησης 4: Με ποια κριτήρια θα διαλέγατε ένα κατάστημα 
για να αγοράσετε τα έπιπλα σας α) προσιτές τιμές β) συνέπεια στον χρόνο παράδοσης γ) 
ποιότητα/design δ) εγγυήσεις ε) φήμη / καλό όνομα του καταστήματος στ) ευκολία 
πρόσβασης (χώρος για parking) ζ) συνεχής εξυπηρέτηση-δηλαδή να είναι δίπλα στον 
πελάτη και μετά την πώληση για οποιαδήποτε ανάγκη και αν χρειασθεί η) Άλλο

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 2,928a 4 ,570
Likelihood Ratio 3,180 4 ,528
Linear-by-Linear
Association 2,261 1 ,133

N of Valid Cases 158
a. 2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 3,85.

Πίνακας H.9: Σχέση μεταξύ της ερώτησης 14: Αγοράζετε έπιπλα α) φθηνά β)ακριβά γ) 
πολύ ακριβά; και της ερώτησης 17: Προτιμάτε έπιπλα α) μοντέρνα β) παραδοσιακά γ) 
νεοκλασικά δ)κάτι το εξειδικευμένο
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Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 2,809a 3 ,422
Likelihood Ratio 2,651 3 ,449
Linear-by-Linear
Association ,025 1 ,873

N of Valid Cases 154
a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 1,64.

Πίνακας H.10: Σχέση μεταξύ της ερώτησης 14: Αγοράζετε έπιπλα α) φθηνά β) ακριβά 
γ) πολύ ακριβά; και της ερώτησης 6: Στις εκθέσεις επίπλου που επισκεφτήκατε μείνατε 
ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση;

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square ,889a 3 ,828
Likelihood Ratio ,884 3 ,829
Linear-by-Linear
Association ,215 1 ,643

N of Valid Cases 155
a 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 2,03.

Πίνακας H.10: Σχέση μεταξύ της ερώτησης 14: Αγοράζετε έπιπλα α) φθηνά β) ακριβά 
γ) πολύ ακριβά; και της ερώτησης 7: Προτιμάτε την Τρικαλινή αγορά για την αγορά 
επίπλων;

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 4,943a 4 ,293
Likelihood Ratio 5,175 4 ,270
Linear-by-Linear
Association ,201 1 ,654

N of Valid Cases 157
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 8,72.

Πίνακας H.ll: Σχέση μεταξύ της ερώτησης 14: Αγοράζετε έπιπλα α) φθηνά β) ακριβά 
γ) πολύ ακριβά; και της ερώτησης 9: Τι θα ήταν αυτό που θα σας τραβούσε την 
προσοχή σε ένα κατάστημα επίπλων σε σχέση με τις προσφορές α) Ένα ταξίδι 
αναψυχής β) Φθηνότερα προϊόντα γ)Μία κλήρωση δ) Άλλο

40



Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square ,906a 4 ,924
Likelihood Ratio ,884 4 ,927
Linear-by-Linear
Association ,562 1 ,454

N of Valid Cases 154
a. 2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 3,84.

Πίνακας H.12: Σχέση μεταξύ της ερώτησης 17: Προτιμάτε έπιπλα α) μοντέρνα β) 
παραδοσιακά γ) νεοκλασικά δ)κάτι το εξειδικευμένο; και της ερώτησης 9: Τι θα ήτα\> 
αυτό που θα σας τραβούσε την προσοχή σε ένα κατάστημα επίπλων σε σχέση με τις 
προσφορές α) Ένα ταξίδι αναψυχής β)Φθηνστερα προϊόντα γ)Μία κλήρωση δ) Άλλο

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 2,825a 6 ,830
Likelihood Ratio 2,824 6 ,831
Linear-by-Linear
Association ,441 1 ,507

N of Valid Cases 163
a 3 cells (21,4%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 1,20.

Πίνακας H. 13: Σχέση μεταξύ της ερώτησης 0 :έχετε αγοράσει πρόσφατα έπιπλα; και 
της ερώτησης 11: Ποιους από τους ακόλουθους τρόπους ενημέρωσης και άντλησης 
ιδεών ακολουθήσατε πριν αποφασίσετε για τα έπιπλα που θα αγοράσετε; α) περιοδικά 
β) ιδέες από σπίτια γνωστών και φίλων γ) συμβουλές και συστάσεις φίλων δ'<) 
διαφημιστικό υλικό από διάφορα καταστήματα επίπλων ε) συμβουλές διακοσμητή Q 
επισκέψεις σε εκθέσεις επίπλων η) άλλο
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο: «Μια εμπειρική διερεύνηση 
των προτιμήσεων των καταναλωτών στον κλάδο του επίπλου: Η περίπτωση του

Νομού Τρικάλων»

13 |

0. Έχετε αγοράσει πρόσφατα έπιπλα
Ναι □ όχι □

1. Έχετε δει ή ακούσει κάποια διαφήμιση για την 
επίπλωση ενός σπιτιού; Αν ναι; Που;
A) Τηλεόραση □ Β) ραδιόφωνο □ Ε) πινακίδες □ 
Γ) εφημερίδα □ Δ) πόστερ □ Ζ) Αλλο □

Αντρας

Γυναίκα
Είστε

Ελεύθερος;
Παντρεμένος;
Αρραβωνιασμένος;

2. Ποιας επιχείρησης η διαφήμιση ακούγεται πιο πολύ κατά την γνώμη 
σας; 

3. Ποια άλλα καταστήματα επίπλου γνωρίζετε;

Έχετε ακούσει κάποια διαφήμιση τους; Από ποια καταστήματα;

4. Με ποια κριτήρια θα διαλέγατε ένα κατάστημα για να αγοράσετε τα έπιπλα σας
• προσιτές τιμές □
• συνέπεια στον χρόνο παράδοσης □
• ποιότητα/design □
• εγγυήσεις □
• φήμη / καλό όνομα του καταστήματος □
• ευκολία πρόσβασης (χώρος για parking) □
• συνεχής εξυπηρέτηση-δηλαδή να είναι δίπλα στον πελάτη και μετά την 

πώληση για οποιαδήποτε ανάγκη και αν χρειασθεί □
• Αλλο □

5. Προτιμάτε να επισκέπτεστε τις εκθέσεις επίπλου που βρίσκονται:
Μέσα στην πόλη □ έξω από την πόλη □

~Ϊ5~1_______________________________________________
Ποιες ώρες της ημέρας κμοτιμάτε να επισκέπτεστε 
μια έκθεση επίπλου;
α)πρωί □ β) μεσημέρι □ γ) απόγευμα □

Αγοράζετε έπιπλα; 
α) φθηνά □ 
β) ακριβά □ 
γ) πολύ ακριβά □
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6. Στις εκθέσεις επίπλου που επισκεφτήκατε μείνατε ικανοποιημένοι από την 
εξυπηρέτηση; Ναι □ όχι □
Σε ποιες εκθέσεις;
Βαϊου □ Κρέσσσς □ Κόκκας □ Αντωνίου^ ΣαριγάλλαςΟ
ΑγγελήςΟ Γαλαράς □ ΜπράτσοςΟ ΖαφειρόπουλοςΟ Λιατίφηςϋ
Γκαραμάτσαςϋ ΒλόντζοςΟ Τζέγκας □ Mega CenterQ ΓρηγορίουΟ

7. Προτιμάτε την Τρικαλινή Αγορά για την αγορά επίπλων; Ναι G όχι G Αν
όχι ποια / ποιες;..................................................................................
ΤέΓ

8. Θεωρείτε ότι επαρκούν οι 
εκθέσεις επίπλων στα Τρίκαλα; 

NaiQ όχι □

Στο όνομα της λέξης 
«έπιπλα» ποιο όνομα σας 
έρχεται στο μυαλό...........

9. Τι θα ήταν αυτό που θα σας τραβούσε την προσοχή σε ένα κατάστημα 
επίπλων σε σχέση μο τις προσφορές 
Ένα ταξίδι αναψυχής □
Φθηνότερα προϊόντα □
Μία κλήρωση □

Αλλο □

10. Όταν αγοράζετε έπιπλα, με ποιον τρόπο 
θα προτιμούσατε να πληρώσετε; □
Α) Μετρητοίς με την ανάλογη έκπτωση □
Β) Διακανονισμό με την επιχείρηση □
Γ) Πολλές δόσεις μέσω τραπέζης □
Δ) Αλλο □

11. Ποιους από τους ακόλουθους τρόπους ενημέρωσης και άντλησης ιδεών 
ακολουθήσατε πριν αποφασίσετε για τα έπιπλα που θα αγοράσετε;
α) περιοδικά □
β) ιδέες από σπίτια γνωστών και φίλων □
γ) συμβουλές και συστάσεις φίλων □
δ) διαφημιστικό υλικό από διάφορα καταστήματα επίπλων □
ε) συμβουλές διακοσμητή □
ζ) επισκέψεις σε εκθέσεις επίπλων □
η) άλλο □

Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια

Προτιμάτε έπιπλο 
α) μοντέρνο; □ 
β) παραδοσιακό; □ 
γ) νεοκλασικό; □ 
δ) κάτι το εξειδικευμένο;ϋ
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Θ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Μελέτη ICAP για τον κλάδο οικιακής Χρήσης - Απρίλης 2003

• Τεχνικό και εμπορικό επιμελητήριο Τρικάλων

• Δημαρχείο Τρικάλων

• Πολεοδομία Τρικάλων

• Στατιστική Υπηρεσία του νομού Τρικάλων

• Στατιστικές Εφαρμογές με SPSS - Ευστάθιος Δημητριάδης- Εκδόσεις 

Κριτική ΑΕ-2002

• Στατιστικές μέθοδοι τόμος 1- Δημήτρης Α. Ιωαννίδης- Εκδόσεις ΖΗΤΗ

• www.3kala.gr
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