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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχουμε ήδη δ1αβεί το κατώφλ1 μ1ας εποχής που ίσως μπορούμε με

πεΡ1σσότερη ακρίβε1α VQ προσδlΟρίσουμε με δεδομέvη την τόση κατόργησης

σΤ01χείωv του παρελθόvτος παρά με TnV αvόδυση vέωv. Στο σύγχροvο

πεΡ1βάλλοv που αvαμφίβολα χαρακτηρίζετα1 από έvτοvη Π01κti\ομορφία κα1

ρευστότητα ως προς TnV έκβαση τωv Κ01vωV1κώv - 01κοvομ1κώv κω πολ1ηκώv

πραγμότωv, εμφαvής είvω η δ1ερευvηηκή στόση της εΠ1στημΟV1κής Κ01vότητας

κα1 η αvαζήτηση τωv αρχώv εκείvωv που θα λεπουργήσουv aav υποστηΡ1κηκό

πλέγμα της vέας παγκόσμ1ας 01κοvομ1ΚΟΚ01νωV1κής πραγμαηκότητας. ΟΙ

μεταβολές aTnV πορεία κίvησης κα1 συσσώρευσης του κεφαλαίου προξεvούv

αλυσ1δωτό αvακατατόξε1ς στη γεωγραφία της παραγωγής κα1 TnV καταvομή

της αvόπτυςης αφεvός, αφετέρου καταδε1κvύουv κα1 Tnv αvαγκα1ότητα

επαvαπροσαvατολ1σμού του τρόπου Κ01vωV1κής ρύθμ1σης γ1α TnV αρμΟV1κή

λε1τουργία ενός vtou παγκόσμ10υ κατεστημέvου.

Η κρίση της δεκαετίας του 70 κα1 η παρατεταμέvη ύφεση που

ακολούθησε, έθεσε σε δοκιμασία αλΜ κα1 αμφ1σβήτηση TOV μέΧΡ1 τότε τρόπο

λεπουργίας του καππαλ1σηκού συστήματος κα1 έδωσε το έvαυσμα γ1α μtα

σειρά δ1εθvώv αvακατατόςεων κα1 αλ/αγώv, που προμηvύουv vέες ρυθμίσε1ς

κα1 καταδε1κvύουv TnV αναγκα1ότητα εκσυγΧΡΟV1σμού κα1 αvαδ1όρθρωσης τωv

1δεώv κω πρακηκώv.

1. Σε ανα~ήTηση της νέας χωρικής βαθμίδας ρύθμισης.

Από ης αρχές της δεκαετίας του 70 ήδη, στα παραδοσ1ακό β10μηχαV1κό

κέντρα της φορvηκής εποχής, δρομολογήθηκαv μ1α σε1ρά από αλλαγές ως

προς TnV θεωρηηκή προσέγγ1Οη του χαρακτήρα, της φύσης κα1 του τρόπου

λεπουργίας του εθV1κού κρότους.

Το κράτος πρόVΟ1ας ως βασ1κός φορέας δ1ακαVΟV1σμού τωv Κ01vων1κώv

αvηθέσεων κα1 εγγυητής της εvότητας τωv υποσυστημότωv συσσώρευσης, σε

μ1α Κ01vότητα ατόμωv, συvδεδεμέvωv με tVa Κ01vωV1κό συμβόλα10, δίvε1 τη

θέση του στο σύγχροvο προβλημαησμό γ1α TnV αναγκα1ότητα Κ1vητοποίησής

του σε όλες ης μορφές κω τα επίπεδα ρύθμ1σης.

Σ' αυτό το πλαίσ10 επαvατίθετα1 το θέμα της Κ01vωV1κής ρύθμ1σης που θα

συvοδέΥε1 το vέο καθεστώς συσσώρευσης, ως προς τη χωΡ1κή βαθμίδα

δραστηΡ10ποίησης κα1 οργόvωσης τωv vέωv συvθηκών.

ΟΙ τόσε1ς που δ1αμορφώvοντα1 πρεσβεύουv από τη φ1λελεύθερη απόΡΡ1Υη

της φορvηκής κραηκής δ1αχείρησης κα1 τη δ1εθvοποίηση εvός πολυεθV1κού

Kεφαi\αίOυ απαi\λαγμέvου από πεΡ10Ρ1σμούς της Κ01vων1κής vομοθεσίας, έως

κα1 TnV προοδευηκή KiVnan αvηκατόστασης του κρότους από μ1α Κ01vωV1κή 
πολ1ηκή οργόvωση πλησ1έστερη στο ότομο, που θα 1σχυΡΟΠ01εί τη συvείδηση

, ,
της ΚΟ1νης πoρεtας.



Η γεωγραφική κατανομή της ανόπτυξης που συνδέθηκε με το καθεστώς

μαζικής παραγωγής με την ένταση των περιφερειακών ανισοτήτων κατέστησε

έντονες ης επιπτώσεις της κρίσης σε συγκεκριμένες τοπικές διαστόσεις και

γέννησε την ανόγκη πολnικής παρέμβασης από μέρους της τοπικής διοίκησης

για την οργόνωση "από κότω" του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού.

Η απαίτηση εξόλ/ου για "δημοκραηκό" προγραμμαησμό, η ανόγκη

υπέρβασης της διαχειρισηκής αβεβαιότητας, της αύξησης της προβλεΥιμότητας

και του ελέγχου της τοπικής κοινωνίας, καθιστό σαφή την τόση

ισχυροποίησης των τοπικών θεσμών που θα είναι προσανατολισμένοι σης

τοπικές ιδιαιτερότητες για την εφαρμογή κεντρικών στρατηγικών επti\ογών,

ώστε παρακόμπτοντας το συγκεντρωησμό και τη δυσκαμΥία του

γραφειοκραηκού και απόμακρου κραηκού μηχανισμού, θα διαχειρίζεται

αποτελεσμαηκό ης τοπικές υποθέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό οι τοπικοί φορείς εξουσίας εμπλέκονται στη προσπόθεια

νέας ρύθμισης της μεταφορνηκής εποχής μαζί με το κεντρικό κρότος και από

το 1970 σε αρκετό κέντρα του φορντισμού (Αγγλία, Γαλλία) διαμορφώνονται

και οι πολιηκοί όροι απεξόρτησης της τοπικής διοίκησης από το αυστηρό

τοπικισηκό φόσμα των λεnουργιών της και την καθιστούν λεnouργΙKό τμήμα

του πολιηκού σχήματος διαχείρησης της κρίσης.

Στα νέα δεδομένα ωστόσο χωρικής ρύθμισης, καθορισηκής σημασίας

διαφαίνεται η αναζήτηση του περιθωρίου δραστηριοποίησης του τοπικού και η

σχέση του με το εθνικό. Η θεωρηηκή συζήτηση έχει βοηθήσει ώστε να

προσδιοριστούν οι κίνδυνοι από την ενδεχόμενη πλήρη αυτονομία κόθε μιας

"τοπικής" κοινωνίας και έχουν προσδιοριστεί οι ανησυχίες για τη σταθερότητα

και το δημοκραηκό χαρακτήρα του εθνικού κρότους, τα οποία θα εμπεριέχει

ένα σύνολο από οργανικό συνδεδεμένα στοιχεία, που θα αυτοπροσδιορίζουν

σε σημανηκό βαθμό τη δυναμική και την εξέλιξή τους.

Πέρα όμως από τους όποιους προβλημαησμούς γύρω από το σύγχρονο

πρόσωπο του εθvtKOύ και τοπικού κρότους, η αναγνωρισμένη, δυνηηκό

καλύτερη προσέγγιση και προσαρμογή των μέσων και πολιηκών για την

αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού από την τοπική εξουσία, εvtσχύει

επιπρόσθετα τη σύγχρονη επnαγή για παγκοσμιοποίηση των οικονομικών

δραστηριοτήτων συνοδευόμενη από "τοπικοποίηση" των πολιηκών
,

στρατηγικων.

Η εποχή ωστόσο που καταδεικνύει ης νέες δυνατότητες στο "τοπικό"

επίπεδο ρύθμισης επιφορτίζοντας τους τοπικούς φορείς εξουσίας με το βόρος

της ανόληΥης ουσιασηκών πρωτοβουλιών και σοβαρών ευθυνών, βρίσκει τους

αντίστοιχους πολιηκούς μηχανισμούς στην προσπόθεια επίλυσης προβλημότων

που τους κληροδότησε ο συγKεvτρωηKός χαρακτήρας του εθνικού κρότους.

Υπό το πρίσμα του νέου οικονομικοκοινωvtκού γίγνεσται που φαίνεται να

ανατέλ/ει, διαφοροποιείται το θέμα της συμβατότητας των στόχων της

χωρικής και λεnουργικής ολοκλήρωσης που εκφρόζουν στρατηγικές επιλογές

από μέρους του τοπικού κρότους και του κεφαλαίου αντίστοιχα. Η λεnουργική
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ολοκλήρωση είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος του κεφαλαίου που

προσδιορίζεται από την τόση βελτιστοποίησης της λειτουργίας του και την

ευέλικτη κίνηση του στο χώρο, παρακόμπτοντας κόθε είδους κοινωνικές τριβές

ώστε να αξιοποιεί τα συγκριτικό πλεονεκτήματα που του προσδίδουν νέοι

χώροι και να μεγιστοποιεί τα οφέλη από την εκμετόλλευση της

διαφοροποιημένης αλλό ανόλογης των εκόστοτε απαιτήσεων του,φυσιογνωμίας

τους.

Η χωρική ολοκλήρωση ωστόσο αποτελεί τον κεφαλαιώδη στόχο των

περιφερειακών πολιτικών που επιδιώκουν την ολοκληρωμένη εικόνα ενός

χωρικού πλαισίου, όπου η παραγωγή και η κατανόλωση αλλό και το κέρδος

θα ξεκινούν από αυτό και θα επανέρχονται στο εσωτερικό του. Το τοπικό

κρότος, εκφρασμένο ως μια πολιτική και κοινωνική δύναμη επιθυμεί τον

έλεγχο στη λειτουργία του κεφαλαίου, που είναι εγκατεστημένο στα όρια

επφροής του και την επιβολή του στη διαδικασία συσσώρευσης, προκειμένου

να πετύχει την αυτοδυναμία του μέσω της τοπικής ολοκλήρωσης. Η

προσπόθεια τοπικού ελέγχου της παραγωγής συνεπόγεται την αυτόματη

μετατροπή του τοπικού παραγωγικού συστήματος σε μοχλό ανέλκυσης της

τοπικής οικονομίας και το αντιφατικό στοιχείο αυτής της λογικής σε σχέση με

τη συμπεριφορό του κεφαλαίου εντοπίζεται στον εγγενή προσανατολισμό του

στην μεγαλύτερη αξιοποίηση που δύσκολα μπορεί να το περιορίσει σε τοπικές

συμμαχίες με τοπικούς φορείς εξουσίας. Το κεφόλαιο θα αποσχιστεί αυτόματα

για την αξιοποίηση πλεονεκτημότων όλ/ων τόπων προκειμένου να διατηρεί

την ανταγωνιστικότητό του, χωρίς διόθεση παραχωρήσεων υπέρ του 'τοπικού'
, ,

συμμαχικου συστηματος.

Η δεδομένη αυτή αντίφαση, ειδωμένη υπό το πρίσμα των σύγχρονων

τόσεων λειτουργίας του κεφαλαίου αλ/ό και του τοπικού κρότους φαίνεται να

εκτονώνεται. Το τοπικό κρότος είναι περισσότερο από κόθε όλ/η φορό ο

δυναμικός ρυθμιστής των τοπικών συνθηκών για την εξασφόλιση της

ελκυστικότητας του χώρου του και ο εγγυητής της επιτυχίας για την τοπική

παραγωγική βόση. Οι δυνατότητες πρωτοβουλιών και δραστηριοποίησης που

του δίνονται μπορούν να ευθυγραμμίσουν τους στόχους και τις αποκτήσεις του

κεφαλαίου με την εσωτερική του ευρωστία και οι στόχοι της χωρικής και

λειτουργικής ολοκλήρωσης να συγκλίνουν σε σημαντικό βαθμό.

Η σύγχρονη τόση για υιοθέτηση ευέλικτων δομών στην οργόνωση της

παραγωγής, συντεριόζει περισσότερο τους τοπικούς φορείς σε μια σχέση

συνεργασίας και συμπληρωματικότητας, όπου με την αύξηση της λειτουργικής

τους εξόρτησης φαίνεται ότι ο μόνος δρόμος για την επιτυχία τους είναι ο

αρμονικός τους συνδυασμός. Η σύγχρονη σχέση τοπικού κρότους και

κεφαλαίου προσδιορίζεται από την κατανόηση του ότι ο δρόμος για την

επιτυχία είναι κοινός.

Η εισαγωγή ευέλικτων δομών παραγωγής μπορεί να απαντήσει στη

σύγχρονη απαίτηση για την ανόδειξη του τοπικού ως πρώτη βαθμίδα

κινητοποίησης της ανόπτυξης.
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2. Η ανάδυση νέων ευέλικτων δομών παραγωγής.

Η κρίση του παγκόσμ10υ καππαλ1σηκού συστήματος που ταυτίστηκε με

την κρίση του υποδείγματος της μαζ1κής παραγωγής, πυροδότησε

αναπροσαρμογές στο χώρο των μεθόδων κα1 πρακηκών της βlΟμηχανίας, που

βασ1ζόμεν01 σε ερευνηηκά κα1 εμπεφ1κά δεδομένα μπορούμε να δ1αχωρίσουμε

με κανόνα την μακροπρόθεσμη πολ1ηκή λεπουργία τους.

Η ρευστότητα σης αγορές ΠΡ01όντων, ΟΙ ταχύτατες αλ/αγές των

καταναλωηκών προτύπων, ο δ1αρκώς με10ύμενος χρόνος ζωής των ΠΡ01όντων

κα1 η ένταση του δ1εθνούς ανταγων1σμού οδήγησε μεγάλο μέρος του κόσμου

της μεταποίησης σε συντηρηηκή στάση άμυνας γ1α τον περ10Ρ1σμό του

εΠ1χεφημαηκού Κ1νδύνου κα1 την μείωση του κόστους παραγωγής, με άμεσες

συνέπε1ες την υπερεκμετάλ/ευση της εργασίας κα1 τον περ10Ρ1σμό των ρυθμών

εξέλ1ζης των μονάδων. Η δεύτερη τάση έχε1 να κάνε1 με την δ1αμόρφωση μ1ας

δυναμ1κής έως εΠ1θεηκής στρατηγ1κής άμεσης απάντησης στα δεδομένα της

εποχής, μετατρέποντας ης αρνηηκές εΠ1πτώσε1ς της κρίσης σε σύγχρονες

συνθήκες αναζωογόνησης του εΠ1χεφημαηκού πνεύματος.

ΟΙ εξελίζε1ς της τεχνολογίας εφοδ1άζουν αυτή τη μερίδα του

εΠ1χεφημαηκού κόσμου με σοβαρά όπλα άμεσης ανταπόΚΡ1σης στα

κελεύσματα της αγοράς ζεπερνώντας σε σημανηκό βαθμό τους χρον1κούς

αλ/ά κα1 τους περ10Ρ1σμούς που θέτουν ΟΙ αποστάσε1ς.

Με τον τρόπο αυτό δ1αμορφώνοντα1 πολύπλοκα δίκτυα εΠ1χεφήσεων με

στενές σχέσε1ς αλ/ηλοτροφοδότησης κα1 κατανομής του εΠ1χεφημαηκού

Κ1νδύνου, που δραστηΡ10Π010ύντα1 στο δ1εθνή χώρο, δ1αθέτοντας μ1α δυναμ1κή

συνεχούς επέκτασης με σαφή πρασανατολ1σμό στην έρευνα κα1 κα1νοτομία γ1α

την κατάκτηση 1δ1αίτερων τμημάτων της αγοράς.

Τα δίκτυα αυτά έντασης συντον1σμού, αναζητούν τον κανόνα

μαΚΡΟ01κονομ1κής ρύθμ1σης στην εζ1σορρόΠ1ση μεταζύ ανταγων1σμού κα1

συνεργασίας γ1α την σύλ/ογ1κή εππυχία που αφορά, λ1γότερο ίσως από κάθε

άλ/η φορά, μεμονωμένες μονάδες αλ/ά παραγωγ1κά πλέγματα. Βασ1ζόμεν01 σ'

αυτά τα γνωρίσματα που μπορούμε να δούμε με εππυχία να εμφανίζοντα1 σε

παραγωγ1κά συστήματα ανερχόμενων Ο1κονομ1κά χώρων κα1 με δεδομένη την

αδυναμία ταζ1νομήσεων ή δ1αμόρφωσης τυπολογίας που να τα περ1γράΥε1 σαν

εναλ/ακηκό τρόπο ανάπτυζης, αφού η θεωρηηκή συζήτηση περ10ρίζετα1 σε

εμπεφ1κά δεδομένα μεμονωμένων περ1πτώσεων, έχουμε την τάση να τα

αποδίδουμε στην ανάδυση ενός εναλ/ακηκού τρόπου συσσώρευσης που

συνοδεύε1 ένα νέο β10μηχαν1κό υπόδε1γμα γνωστό ως ευέλ1κτη εζε1δίκευση.

Το νέο υπόδε1γμα που δεν γεννήθηκε με την εποχή της κρίσης αλ/ά

προυπήρχε ως εναλ/ακηκός τρόπος παραγωγής, όπως γίνετα1 γνωστό από

την μελέτη σε ΟΡ1σμένα ΤΟΠ1κά ενΤΟΠ1σμένα δίκτυα, κυρίως ΜΜΕ, τείνε1 να

παρουσ1αστεί σαν ένα τεχν1ΚΟ01κονομ1κό μοντέλο γρήγορης κα1

εζασφαλ1σμένης ανάπτυζης που απαηεί μ1κρό αΡΧ1κό κόστος με εμφανή την

υποτίμηση των ε1δ1κών συνθηκών, ΠΡ01όντων της δ1αχρον1κής κα1 μοναδ1κής

ι 4,



πορείας εξέλιξης των ανήστοιχων κοινωνικοοικονομικών ενοτήτων όπου και

αναδύθηκε.

Η αναμφισβήτητη αδυναμία εφαρμογής πολιτικών -εκ των όνω- που θα

κινητοποιήσουν το σχηματισμό πυκνών παραγωγικών δικτύων σύμφωνων με

τις -επιταγές- του μοντέλου της ευέλικτης εξειδίκευσης και την ομολογούμενη

αυθόρμητη εκδήλωση ενός νέου τρόπου παραγωγής, καθιστό φανερή τη

συνόφειό του με ειδικές συνθήκες και δεδομένα όρικτα συνδεμένα με τη

φυσιογνωμία του χώρου εμφόνισής τους. Στο σημείο αυτό εντοπίζεται και η

αδυναμία διαμόρφωσης μιας τυπολογίας χαρακτηριστικών που θα σημαίνουν

την καταλ/ηλότητα ενός χώρου να φιλοξενήσει την νέου είδους παραγωγική

πρακτική, α.i\λό ταυτόχρονα αιτιολογείται και η ποικιλομορφία ως προς τη

διαδικασία έναρξης ή και ως προς τη φύση αλ/ό και την έκβαση διεργασιών

οργόνωσης της παραγωγής, τύπου ευέλικτης εξειδίκευσης.

Δεδομένα χωρικό προσδιορισμένα που αφορούν την παρόδοση σε

λειτουργίες, ή τη συσσώρευση εμπεφίας στην παραγωγική διαδικασία, κόποιου

κόποιων προιόντων, η ύπαρξη εξειδικευμένου ή μη εργατικού δυναμικού, ή

φύση των συγγενικών δεσμών, ή ο συσχετισμός κοινωνικών δυνόμεων έως και

η οργόνωση του οικιστικού δικτύου που είναι προϊόντα της ιδιαίτερης εξέλιξης

κόθε χωροκοινωνικής οργόνωσης συχνό μετατρέπονται σε στηρίγματα ή και

σε βασικό στοιχεία συντήρησης της τοπικής παραγωγικής δομής και εξέλιξης

της, προσδίδοντός της αξιόλογο δυναμισμό, καθώς διεκδικεί με σαφήνεια

ειδικό τμήματα της αγορός επιλέγοντας τα δικό της συγκριτικό πλεονεκτήματα

που και πόλι συντεριόζουν τα εσωτερικό γνωρίσματα αλ/ό και τα ευρύτερα των
ι , "

οριων της αντιστοιχης τοπικης επιχειρησης.

Το σύγχρονο προφίλ της μεταποιητικής μονόδος εμπεριέχει την όρση της

εσωστρέφειας και τα σαφή αλλό χαλαρό όρια διόκρισής της από το εξωτερικό

περιβό.i\.i\oν. Η ανταγωνιστική της δυναμική δεν αφορό δεδομένα που μπορεί

να ελέγξει αποκλειστικό η ίδια, αλ/ό σχετίζονται με το σύνολο του δικτύου

στο οποίο έχει εμπλακεΙ

Είναι φανερή η στενή σχέση πλέον του παραγωγικού δικτύου μιας

περιοχής με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της, καθώς η ταυτότητα των μονόδων

αναφέρεται και στην περιοχή προέλευσής τους.

Αυτού του τύπου η συσχέτιση καταδεικνύει την βαρύτητα του χώρου

φορτισμένου με κοινωνικοπολιτιστικό στοιχεία στην διαδικασία συσσώρευσης

και καθιστό σαφή τα περιθώρια αλλό και την αναγκαιότητα της συνεργασίας,

αφού όπως φαίνεται από τη διεθνή εμπεφία οι σύγχρονοι κόμβοι ανόπτυξης

περιγρόφονται με το όνομα του τόπου και η εμπορική επιτυχία δεν αποδίδεται

σε μεμονωμένες επιχεφήσεις, αλ/ό σε πυκνό δίκτυα αλληλοτροφοδότησης

όλων των τοπικών φορέων (πχ Τρίτη Ιταλία, Δεύτερη Δανία κλπ).

Η διαμόρφωση ωστόσο ενός νέου πλαισίου σχέσης χώρου - τοπικού

κρότους και κεφαλαίου που τόνισε τη βαρύτητα της μικρής χωρικής κλίμακας

σε ζητήματα ρύθμισης και ανόπτυξης, συνοδεύτηκε από αναζητήσεις γύρω από

τη φυσιογνωμία του τόπου που μπορεί να εξελιχθεί ή έχει τη δυνατότητα να
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στηρίξει ευέλικτες δομές, προκειμένου να σκιαγραφηθεί n νέα γεωγραφία της

παραγωγής, αλλά και απο τη διερεύνηση σχετικά με τις πρωτοβουλίες που

μπορεί να αναλάβει το τοπικό κράτος, αφού προσδιοριστεί n πολιτική του

μορφή τα περιθώρια δράσης του, ο χώρος επιρροής του, για να εξασφαλίσει

την ελκυστικότητα αλλά και την αναζωογόνηση της παραγωγικής βάσης του.

Ο προβληματισμός δεν άφησε ανεπηρέαστες σαφώς και - τις πρακτικές

παρεμβατικής πολιτικής και το χώρο σχεδιασμού της ανάπτυξης. Τα νέα

δεδομένα συνοδεύτηκαν από τη δεκαετία του '60 ακόμα από την στροφή -της

προσέγγισης της έννοιας του "χώρου" και τον μετασχηματισμό της σε "τόπο·

για την πληρέστερη απεικόνιση όλων των α-χωρικών δεδομένων που με τη

δική τους βαρύτητα συνεισφέρουν στην μελ/οντική του εξέλιξη. Οι πολιτικές

τοπιισ-\ς. ανάπτυξης αποτελούν ένα τμήμα προέκτασης· των πολιτικών

περιφερειακής ανάπτυξης που χωρίς να καταργούν προσθέτουν μια νέα

εναλλακτική θέση σε ζητήματακινιποποίησης και αξιοποίησης τοπικών

πόρων.

3. Η νέα γεωγραφία Tnt παραγωγnt

Η χωρική έκφραση των αναδιαρθρώσεων στους κόλπους της βιομηχανικής

παραγωγής δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με σαφήνεια, στο βαθμό που n
σύγχρονη εικόνα του χώρου δεν είναι παρά αποτέλεσμα ταυτόχρονης ισχύς

διαφορετικών τάσεων οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,

αντανακλώντας την αντιφατικότητα και τον πλουραλισμό της εποχής μας.

Η πρώτη διαμορφούμενη τάση, αφορά την παραγωγική αποκέντρωση με

την ανάθεση μέρους της διαδικασίας σε υπεργολάβους για τη διασφάλιση της

ευελιξίας και τον περιορισμό της αβεβαιότητας και του επιχειρηματικού

κινδύνου. Καθώς το σύστημα αυτό ωθεί τον οικονομικό χώρο των ροών να

ξεπεράσει τα όρια του γεωγραφικά προσδιορισμένου χώρου, κάθε χωρική

ενότητα δεν είναι παρά ένα εμπλεκόμενο μέρος του ευρύτερου οικονομικού

περιβάλλοντος και οι τοπικά εξελισσόμενες δραστηρίότητες δεν είναι παρά

τμήματα διαδικασιών και αποφάσεων που ολοκληρώνονται σε διεθνή κλίμακα.

Αυτή είναι n πορεία της διεθνοποίησης του κεφαλαίου, της παραγωγής,

των κατανωλωτικών προτύπων. Στον αντίποδα αυτής της προοπτικής

αναπτύσσεται n τάση αναγνώρισης της βαρύτητας των οικονομικοκοινωνικών

σχέσεων σε τοπικό επίπεδο. .
Η είσοδος στο χώρο της βιομηχανικής παραγωγής ευέλικτων πρακτικών

επιφέρει ένα χωρικό διακανονισμό που δύσκολα μπορούμε να προσδιορίσουμε

γενικά όμως n φύση της σύγχρονης επιχείρησης την ωθεί να ενταχθεί σε

δίκτυα αλ/ηλοτροφοδότησης που τείνουν με τη σειρά τους να εστιάζουν γύρω

από κεντροβαρικά γι αυτά σημεία προκειμένου να περιοριστεί το κόστος

ενδοομαδικής αλληλεπίδρασης.

Μέσω αυτού του μηχανισμού αναδύονται νέα κέντρα ανάπτυξης που είναι

χαρακτηριστικό ότι δεν εμφανίζουν συσχέτιση με τους παραδοσιακούς
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Βιομηχανικούς πυρήνες που σημόδεΥαν την Βιομηχανική ανόπτυξη των αρχών

του αιώνα μας. Η σύγχρονη αυτή τόση αναδιόταξης της παραγωγής που

σκιαγραφεί το νέο χωρικό μοντέλο της ανόπτυξης, σε διεθνή κλίμακα φαίνεται

να συμφωνεί με ερμηνευτικό σχήματα που τονίζουν την σημασία της

απόστασης από την διαμορφωμένη παραγωγική κουλτούρα, που αφήνει

πρόσφορο έδαφος για πειραματισμούς με ελόχιστες τριΒές.

Αυτές οι ανακατατόξεις στο χωρικό διακανονισμό της παραγωγής, σαφώς

εμπεριέχουν και την αλλαγή σε κόποιο Βαθμό και των κριτηρίων χωροθέτησης
• •

για τη συγχρονη επιχειρηση.

Το ενδιαφέρον στοιχείο των νέων - αναθεωρημένων κριτηρίων

χωροθέτησης έγγυται στο γεγονός ότι δεν θεωρούνται πλέον απαγορευτικοί

ορισμένοι παρόγοντες που παραδοσιακό μπορούσαν να αποκλείσουν χώρους

από τον κόσμο της ανόπτυξης. Στην ύπαρξη ή ανυπαρξία αυτών εξόλλου

στηρίχθηκε και η σχέση εξόρτησης και ανισότητας, που καταδίκασε

ορισμένους χώρους στην υπανόπτυξη λόγω της απόκλισής τους από

συγκεκριμένα γνωρίσματα που θεωρούνταν αναγκαία ώστε να αποκτήσουν την

αποδεκτή, υπό το πρίσμα του κεφαλαίου, *ποιότητα* που θα μπορούσε να

αξιοποιήσει

Καθώς επαναπροσδιορίζονται τα κριτήρια χωροθέτησης και οι

προυποθέσεις για ανόπτυξη κατό συνέπεια μπορούμε να δούμε να

διαμορφώνεται μια νέα αναπτυξιακή δυνατότητα για περιθωριοποιημένους

χώρους αν περιγρόΥουμε με αισιόδοξη διόθεση την προοπτική εξέλιξής τους ή

με περισσότερο μετριοπαθείς τόνους να ανατρέπεται η α priori
περιθωριοποίησή τους λόγω έλλεΙΥης παραδοσιακό θεωρούμενων

αξιοποιήσιμων πόρων.

Χαρακτηριστικό όπως το μικρό μέγεθος της αγορός, που δεν ευνόησε την

ενδογενή ανόπτυξη και κληροδότησε κατακερματισμό της ιδιοκτησίας και

μικρό μέγεθος μονόδων, η εξειδίκευση σε παραδοσιακούς κλόδους, η

Βιοτεχνική - χειροτεχνική παραγωγή που σημαίνει συσσωρευμένη εμπειρία και

εγγύτητα στο καινοτομικό πνεύμα, ιδιότυποι κοινωνικοί συσχετισμοί, φθηνό

εργατικό κόστος, και μια σειρό όλλων, η ανόλυση των οποίων δεν αποτελεί

ωστόσο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, όχι μόνο δεν συνιστούν εμπόδια

για την ανόπτυξη αλλό αποτελούν και Βασικές προυποθέσεις για την όνθιση

ευέλικτων δομών παραγωγής, που με τη σειρό τους μπορούν να εγγυηθούν

μετόΒαση σε περισσότερα ώριμα παραγωγικό στόδια.

Συμπερασματικό η τόση συγκέντρωσης που διαφαίνεται στην οργόνωση

της παραγωγής και η υιοθέτηση ευέλικτων πρακτικών, στην οργόνωση

δικτύων

συνοδεύεται από την αναζήτηση και νέων χώρων επαναθεωρώντας τα

παραδοσιακό τα προαπαιτούμενα για την επιλογή τους. Καθώς οι λιγότερο

αναπτυγμένοι χώροι δεν αποκλείονται από το ανταγωνιστικό παιχνίδι ο ρόλος

"του τοπικού κρότους μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικό στο Βαθμό που θα

επιδιώξουν να επωφεληθούν έγκαιρα.
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Το τοπικό κράτος δεν μπορεί σαφώς να θέσει σε ί\εηουργία

αναπτυξωκούς μηχανισμούς που ανηδρούν αυθόρμητα, σε μεγάί\ο βαθμό,

αί\ί\ά είναι ο μόνος φορέας που μπορεί δ1ακρη1κά κα1 εύστοχα να

δ1αμορφώσει ης συνθήκες κα1 ης προϋποθέσεις, το 1δανικό κί\ίμα

ενεργοποίησης των πρωτοβουί\1ών, συνεργασιών και καινοτομικών διαθέσεων

από μέρους του παραγωγικού κόσμου. Πί\ήθος στρατηγ1κών διαμορφώθηκαν

από το 1978 κυρίως στην Αγγί\ία και Γερμαviα με στόχο την ισχυροποίηση

των ΤΟΠ1κών φορέων εξουσίας, τον εμπί\ουησμό των αρμοδ10τήτων του"ς και

την ενεργοποίησή τους σε όί\α τα επίπεδα ρύθμισης του ΤΟΠ1κού

01κονομικοκοινωνικού κί\ίματος. Η διεθνής εμπεφία έχει δείξε1 μ1α σεφά

επιί\ογών κα1 τρόπων υί\οποίησης πρωτοβουί\lών που στοχεύουν στην

ενίσχυση των μικρότερων χωρικών κυττάρων του εθν1κού παραγωγικού

κυκί\ώματος. Αναπτυξιακές εταφείες επενδύσεων, οργαν1Ομοί τοπικής

ανάπτυξης, συμβουί\ευηκές υπηρεσίες, διεκδ1κούν την αποσαφήν1ση του ρόί\ου

του ΤΟΠ1κού κέντρου αποφάσεων κα1 τον προσδ10Ρ1σμό της αυτονομίας του σε

σχέση με την κεντΡ1κή διοίκηση.

4. Πολιπκές τοπικής ανάΠTυ~ης

Προκειμένου να προσδ10Ρ1στεί η σχέση των δύο εΠ1πέδων, είνα1 σκόπιμο

να σΚ1αγραφήσουμετο πρόσωπο του σύγχρονου τοπικού φορέα εξουσίας.

Ο νέος φορέας δ1αχείρησης των ΤΟΠ1κών υποθέσεων θα έχε1 τη μορφή

ενός δ101κηηκού, ποί\ηικού, Κ01νων1κού μηχανισμού, πεΡ1φερε1ακής

ενδεχομένως εμβέί\ε1ας που στόχο θα έχει να διερευνά να αναί\ύε1 και να

ιεραρχεί ης τοπικές ανάγκες, αναί\αμβάνοντας πρωτοβουί\ίες γ1α την

ανημετώΠ1Οη τους, προβαίνοντας σε αξΙ0ί\ογήσε1ς των αποτεί\εσμάτων κα1

δ1ακρίνοντας ης απαραίτητες βεί\ηώσε1ς, ασκώντας μω οί\οκί\ηρωμένη

ποί\lηκή παρέμβασης, χωρίς όμως να υποκαθιστά την κραηκή κεντρικά

προσδlΟΡ1ζόμενη αναπτυξιακή στρατηγ1κή. Πέραν του σύγχρονου

ενδ1αφέροντος γ1α ης δυνατότητες και το ρόί\ο του ·τοπικού·, ως νέα βαθμίδα

αναπτυ~1αKoύ προγραμμαησμού και παρεμβάσεων, δεν μπορεί να θεωρηθεί η

δραστηΡlΟποίηση σ' αυτήν την κί\ίμακα ως υποκατάστατο δυνηηκά των

πρωτοβουί\1ών κα1 ενεργε1ών υπερΤΟΠ1κού χαρακτήρα. ΟΙ ΤΟΠ1κές προσπάθε1ες

πρέπε1 να εΠ1δ1ώκοντα1 καθώς δ1ατηρούν ζωντανή τη μικρότερη δομ1κή

μονάδα του εθν1κού 01κονομ1κού συστήματος. Θα ήταν ανεδαφ1κό όμως να

εΠ1δ1ώξουμε την αυτόνομη μεί\έτη θεμάτων τοπικής ανάπτυξης, παραβί\έποντας

το σύνοί\ο των ενδογενών κα1 εξωγενών παραμέτρων που εμπί\έκοντα1 κα1

δεν

μπορεί να τεθούν υπό τον έί\εγχο ή τη ρύθμ1Οη της ΤΟΠ1κής Κ01νωνίας. Η

συσχέηση των δύο εΠ1πέδων ΤΟΠ1κού και κενΤΡ1κού, πρέπει να εννοηθεί ως

συνδυασμένη δράση για την κάί\υΥη της αδυναμίας του κέντρου να έχε1 τη

δ1ακριηκή ευχέρε1α των ΤΟΠ1κών 1δ1αηεροτήτων αί\ί\ά κα1 δυνατοτήτων ή
,

αναγκων.

8



Η αφετrφία του προβΛημαησμού γύρω από το νέο πρόσωπο του τοπικού

κράτους, είναι η ποΛύπΛοκη συγκυρία των δημοσιονομικών προβΛημάτων,

στασιμοπΛηθωρισμού και υΥηΛών ρυθμών ανεργίας της κρίσης του 70, που

παρεμπόδιζαν την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων και των

αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης με αναδιανεμηηκού τύπου ποΛιτικές. Τα

δεδομένα ευνόησαν την στροφή στη διερεύνηση της σκοπιμότητας αΛΛά και

αποτεΛεσμαηκότητας των ποΛιηκών τοπικής ή ενδογενούς ανάπτυξης. Η

στροφή αυτή σήμαινε ακριβώς και την προσαρμογή του γνωσηκού πεδίου της

χωρικής ανάΛυσης και του χωροταξικού σχεδιασμού προκειμένου να

ερμηνεύσει αλ/ά και να διαχειριστεί τα σύγχρονα δεδομένα και τις τάσεις του

νέου χωρικού διακανονισμούτης εποχής μας.

Η ανάδυση των ποΛιηκών τοπικής ανάπτυξης, συνδέεται με τον

επαναπροσδιορισμότης έννοιας του περιφερειακού προβΛήματος, ης αΛΛαγές

που συνοδεύουν την εμφάνιση ενός νέου μοντέΛου ανάπτυξης και τη

μεταστροφή του χαρακτήρα των κραηκών παρεμβάσεων στο πΛαίσιο της

απαίτησης για Λιγότερο κράτος. Στόχος των ποΛιηκών αυτών είναι η

διαμόρφωση του κατάΛΛηΛου θεσμικού πΛαισίου, αΛΛά και η ρύθμιση όΛων

εκείνων των κοινωνικοοικονομικώνπαραμέτρων που θα ευνοήσουν την •από
κάτω· ανάπτυξη.

Στο χώρο αυτό φαίνεται να επικρατούν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις.

Η πρώτη πρεσβεύει τον περιορισμό της δράσης του κεντρικού κράτους και τον

έΛεγχο της τοπικής ανάπτυξης από τους φορείς της περιφέρειας και αφορά τη

στρατηγική της ευέΛικτης ανάπτυξης ορισμένων δραστηριοτήτων τοπικής

κΛίμακας, που θα βρίσκονται όμως υπό την καθοδήγηση ενός ισχυρού

περιφερειακού κέντρου αποφάσεων.

Αυτή η οπηκή προσέγγιση των ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, που στηρίζεται

στον συντονισμό της τοπικής παραγωγικής βάσης από ένα αποκεντρωμένο, ως

προς ης Λειτουργίες του, κράτος, που θα αφήνει αρκετά περιθώρια

πρωτοβουΛιών και αυτονομίας, αγγίζει περισσότερο Λαϊκές ιδέες για ανάπτυξη

και συμμετοχή και αντιστοιχεί στην υποχώρηση του παραεμβαηκού
a. "

κευνσιανου κρατους.

Παράλ/ηΛα περνάει την ιδέα της χωρικής οΛοκΛήρωσης, αφού το τοπικό

κράτος, εΛέγχοντας την τύχη των τοπικών κοινωνιών, φαίνεται να ασκεί πΛήρη

έΛεγχο, προγραμματίζοντας και συντονίζοντας τη βιομηχανική παραγωγή

(Friedman, storh)
Η θεώρηση αυτή ωστόσο δείχνει να περιορίζει ή να αγνοεί τη βαρύτητα

ευρύτερων αλ/αγών του καπιταΛιστικού συστήματος και να απΛοποιεί το ρόΛο

του κράτους, εσηάζοντας στη σπουδαιότητα της ανάπτυξης σε μικρές

κΛίμακες, και στο βέΛηστο προγραμματισμό για την κινητοποίηση των τοπικών
,

οικονομιων.

Μια δεύτερη στρατηγική τονίζει τη δυνατότητα ουσιασηκών αΛΛαγών στην

παραγωγική δομή σε τοπικό επίπεδο που θεωρεί χώρο αναζωογόννησης του

επιχειρημαηκού πνεύματος και εκκοΛαπτήριο καινοτομικών πρωτοβουΛιών, με
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την αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Ο

κεντρικά προσδιοριζόμενος σχεδιασμός, δεν μπορεί αποτελεσματικά να

διαγνώσει τις διαφοροποιήσεις των τοπικών οικονομικών δεδομένων ώστε να

τις αντιμετωπίσει με ανάλογο τρόπο, προσαρμοσμένο στις χωρικές

ιδιαιτερότητες.

Οι αλλαγές μπορεί να προέλθουν από τις μικρές ενότητες που δεν είναι

δυνατό όμως να κινητοποιηθούν με σχεδιασμό από το κέντρο, και σε

κλίμακες που αυξάνουν την ποικιλία του χώρου αναφοράς του και την

απόσταση του τοπικού στοιχείου από τους στόχους της στρατηγικής (Massey).
Υπερτονίζοντας έτσι το βάρος του "τοπικού", η άΠΟΥη αυτή υποστηρίζει

την ένταξη της τοπικής οικονομικής ανάλυσης στις ευρύτερες και διεθνείς

αλλαγές του συστήματος.

Ωστόσο οι προτάσεις αυτές πολιτικής δεν έχουν ολοκληρωθεί, στο βαθμό

που οι περιπτώσεις ανάπτυξης τοπικών κοινωνιών εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία,

τόσο ως προς τον τρόπο εκκίνησης της διαδικασίας αλλά και ως προς τα

χαρακτηριστικά των τοπικών οικονομιών.

Πέρα όμως από την αδυναμία εφαρμογής πολιτικών "εκ των άνω" για την

κινητοποίηση της διαδικασίας, η εμπεφική εξέταση καθιστά σαφή την

βαρύτητα του τοπικού κράτους για την διαμόρφωση ορισμένων αναγκαίων

προϋποθέσεων.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί εξάλλου ότι το θέμα της τοπικής

ανάπτυξης και της ισχυροποίησης των τοπικών φορέων αφορά εμπεφικά

δεδομένα που προέκυιρν από την μελέτη αναπτυσσόμενων με ταχύτατους

ρυθμούς περιοχών, όπου το βασικό δεδομένο ανέλκυσης της τοπικής

οικονομίας είναι η αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος και η

εισαγωγή ευέλικτων δομών παραγωγής, με μια σεφά γνωρισμάτων ως προς τις

πρακτικές και ιδέες, που συνολικά μορφοποιούν το μοντέλο βιομηχανικής

παραγωγής της ευέλικτης εξειδίκευσης. Αν και η ανάδυση του νέου μοντέλου

συνδέθηκε με τις τεχνολογίες αιχμής των δεκαετιών του 70 και '80 πρέπει να

σημειωθεί ότι η ανταγωνιστικότητά της εξαρτάται από συγκεκριμένες

συνθήκες. Η εφαρμογή ευέλικτων δομών παραγωγής συνεπάγεται ένα ειδικά

διαμορφωμένο - δεκτικό περιβάλλον, προ'ίόν ταυτόχρονης ισχύς πολλαπλών

παραμέτρων και μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά σε ορισμένους μόνο

κλάδους της βιομηχανικής παραγωγής. Αν και παραδοσιακά θεωρούμενα

δεδομενα απαγορευτικά για την ανάπτυξη, δεν αποτελούν πλέον περιορισμό

για την εισαγωγή ευέλικτων δομών παραγωγής, η διαδικασία εισαγωγής είναι

επιλεκτική με όρους δυναμισμού και κατανόησης της ανάγκης εκσυγχρονισμού

σε όλα τα επίπεδα οικονομικής και πολιτικής ζωής. Εξάλλου η ποικιλομορφία

της πορείας που αντιστοιχεί στη διαφοροποίηση και τη μοναδικότητα κάθε

ενός χωρικοοικονομικού πλαισίου σημαίνει και την ιδιαιτερότητα της

πορείας του καθενός προς την ανάπτυξη και κατά συνέπεια την αδυναμία

αλλά και την περιορισμένη σκοπιμότητα της προσπάθειας δημιουργίας
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τυπολογίας και καταλόγου γνωρισμάτων που να ενοποιεί κάθε περίπτωση

σ'ένα πρότυπο.

Αυτό ακριβώς σημαίνει και την αναγκαιότητα, ανοικτής θεώρησης και όχι

προκατασκευασμένης προσέγγισης με βάση σταθερά που απαντήθηκαν σε

άλλες περιπτώσεις, κάθε πρωτοβουλίας ή προσπάθειας τοπικών κοινωνιών να

διαμΟβφώσουν το δικό τους αναπτυξιακό πνεύμα, προσαρμοσμένο στις

ανάγκες αλλά και δυνατότητές τους.

Η υιοθέτηση αρχών που εφαρμόστηκαν με επιτυχία είναι θεμιτή αν είναι

δυνατή, όμως η αντιγραφή δεν είναι ο σίγουρος δρόμος προς την

ανταγωνιστικότητα, ο ασφαλέστερος και ο πιο αποτελεσματικός είναι η

διάγνωση των ενδογενών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και ο προσεκτικός

- εύστοχος χειρισμός τους.

Η τοπική ανάπτυξη, επίσης, είναι μια σύγχρονη μορφή κοινωνικού

συμβιβασμού στηριζόμενη στην προοπτική εξόδου από την κρίση και ασφαλώς

δεν είναι πανάκεια.

Δεν έχουν όλες οι τοπικές κοινωνίες την ίδια δυναμική και συνεπώς η

υιοθέτηση της σαν στρατηγική αναπτυξιακή πολιτική δεν υπόσχεται από μόνη

της την αναγέννηση κάθε μιας γεωγραφικής ενότητας. Εξάλλου οι βασικές

πρακτικές τοπικής ανάπτυξης, όπως η αναβάθμιση του ρόλου των ΜΜΕ, η

βελτίωση της δομής της τοπικής αγοράς εργασίας, η προώθηση ευέλικτων

δομών παραγωγής, και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν είναι

εφαρμόσιμες στο σύνολο των τοπικών κυττάρων του εθνικού χώρου,

τουλάχιστον με την ίδια επιτυχία, δεδομένης της έντονης διαφοροποίησης

τους, προ'ίόν της διαχρονικής τους εξέλιξης. Σίγουρα όμως εμπεριέχει μια

δυναμική που μπορεί να προσφέρει προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης,

ιδιαίτερα αν δεν έχουμε στεγανά ως προς τις προϋποθέσεις, την εποχή που

επαναθεωρούνται και αν αποδεκτούμε την ευρηματικότητα και την καινοτομία

ως προς την πορεία, που μπορεί να υιοθετήσει κάθε τοπική κοινωνία στον

σύγχρονο κόσμο του πλουραλισμού και της ποικολομορφίας.

•
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Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τα νέα δεδομένα, αναπροσαρμογής των παραγωγ1κών πρακηκών στους

κόλπους της βιομηχανικnς δραστηριότητας, έφεραν σοβαρές αναζητnσε1ς στο

χώρο του θεωρηηκού προβλημαησμού γ1α το θέμα των περιφερειακών

ανισοτnτων και τη φύση αλλά κα1 χωρικ", κλίμακα σχεδιασμών και πολ1ηκών

αναπτυς1ακού xapaKTnpa.
Το κεντΡ1κό κράτος, φέροντας ως γνωρίσματα του τον συγκεντρωησμό και τη

γραφειοκραηκ", δυσκαμΥία, αλλά κα1 την αδυναμία ερμηνείας, αξ10λόγησης και

αξ10ποίησης των ΤΟΠ1κών 1διαπεροτnτων έχε1 γίνε1 σαφές όη δεν μπορεί να

στηρίςε1 ης αναδ1ανεμηηκού τύπου πολ1ηκές, ούτε όμως κα1 να ελέγξε1 τους

μηχαν1σμούς χωΡ1κnς συγκέντρωσης του κεφαλαίου κα1 να δ10χετεύσει την

ανάπτυξη στην πεΡ1φέρε1α.

ΟΙ ΤΟΠ1κές Κ01νωνίες που αντιμετωπίζουν άμεσα τα προβλnματα της

υπανάπτυξης, είνα1 τα νέα κύτταρα του εκσυγχρον1σμού, που αντ1δρώντας σε

μ1α προσπάθεια απεμπλοκnς από ης συνέπε1ες της κρίσης, σε αρκετές

περιπτώσε1ς εΠ1δε1κνύουν ας1όλογο δυναμ1σμό.

Αντιμετωπίζοντας τα ως εκκολαπτnΡ1α πρωΤΟΠΟΡ1ακών εΠ1χεφnσεων, ΟΙ

πολ1ηκές ΤΟΠ1κnς ανάπτυξης, στηρίζουν την αναπτυξ1ακ", προοπηκ", στην

αυθόρμητη αξιοποίηση ενδογενών αναπτυξ1ακών πόρων με μηχαν1σμούς,

εΠ1φορησμένους με την 1δ1απερότητά τους ΠΡ01όν ης μοναδ1κnς γ1α το

καθένα ισΤΟΡ1κnς, οικονομικnς κα1 κοινων1κοπολιησηκnς του εξέλιςης.

Η δραστηριοποίηση σης μ1κρότερες χωΡ1κές ενότητες του εθν1κού χώρου

κάνει την εμφάν1ση της από ης αρχές της δεκαετίας του 70, όταν σε πολλά

παραδοσιακά κέντρα του φορνησμού, δημιουργούντα1 και ΟΙ πολ1ηκοί όΡ01

ενίσχυσης τους, με τον εμπλουησμό της τοπικnς δ10ίκησης με σημανηκές

αρμοδιότητες, άρρωντας τον αυστηρά ΤΟΠ1Κ1σηκό της xapaKTnpa. Το 1978
κυρίως στην Αγγλία αργότερα Γαλλία - Γερμανία δ1αμορφώνοντα1 κα1 ΟΙ

πρακηκές - φορείς υλοποίησης των πρωτοβουλ1ών του ΤΟΠ1κού κράτους,

μετατοπίζοντας το βάρος της ρύθμ1σης από την εθν1Κ'" σε ΤΟΠ1κές κλίμακες.

Στον Ελλην1κό χώρο, αν κα1 δεν υπάρχε1 ανησΤ01χία τόσο ως προς την

εξέλ1ξη όσο κα1 ως προς την δομ", της ελλην1κnς β10μηχανίας, με ης χώρες

της Δ.Ευρώπης, που αποτελούν παραδοσ1ακά κέντρα του φορνησμού, η

αναζnτηση όρων ενδογενούς n ΤΟΠ1κnς ανάπτυςης χρονολογείται από ης

αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, χωρίς ωστόσο να έχε1 καταφέρει την

ανάδε1ςη ουσιασηκών παραδε1γμάτων εππυχούς Κ1νητοποίησης της ανάπτυςης

σε μ1κρούς πυρnνες, όπως συνέβε1 αντίστοιχα στο εξωτεΡ1κό.

Το αποτέλεσμα αυτό παραπέμπε1 σ' ένα ευρύ φάσμα ερμηνειών που έχουν

να κάνουν με την γεωμορφολογ1Κ'" δομ", του εθν1κού χώρου που εντείνει τη

γεωγραφ1Κ'" απομόνωση ΟΡ1σμένων περιφερε1ών καταδ1κάζοντας τες στην

υπανάπτυςη, τη χωρ1Κ'" κατανομ'" των δημοσίων επενδύσεων που συντηρεί την

ελκυσηκότητα του παραδοσ1ακού άςονα ανάπτυξης της χώρας (Αθnνας 
Θεσ/κης). Αν και αμβλύνε1 ης ανισότητες μεταξύ αυτού και του υπόλοιπου
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αγροτικού χώρου σε κάποιο βαθμό, ωστόσο εντείνει μεταπολεμικά ιδιαίτερα

τις συγκεντρωτικές τάσεις στην περιοχή της πρωτεύουσας και την σχέση

ανισσότητας μεταξύ των δύο πόλων ανάπτυξης και της υπαίθρου, διατηρώντας

το συγκεντρωτικό μοντέλο της εθνικής κατανομής της βιομηχανίας και

ανάπτυξης (Κατοχιανού '84).
Η προσπάθεια ανακατανομής της βιομηχανικής δρασrηριότητας που

συνοδεύτηκε από ένα πλέγμα μέτρων πολπικής, κατά τη διάρκεια της

μετεμφυλιοπολεμικής περιόδου (π.Δ.Ε , νόμοι κινήτρων, υποδομή) δεν φαίνεται

να απέδωσε και η κριτική διερεύνηση των αιτιών, εντοπίζει την αδυναμία

στήριξης της χωρικής αναδιάρθρωσης της εθνικής βιομηχανικής βάσης στις

συχνές αλλαγές και την πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου, την
, " "

ανεπαρκεια των χορηγουμενων κινητρων, την αποοοια αντικινητρων την

απουσία κλαδικών πολιτικών αλλά και την έλλεΙΥη σαφούς πλαισίου ευρύτερης

ρύθμισης της αναπτυξιακής διαδικασίας για το σύνολο του εθνικού χώρου

(Ανδικοπούλου, 1989, Αργύρης 1984).
Η εικόνα αυτή της εξέλιξης των περιφερειακών πολιτικών και ανισοτήτων,

που αντιστοιχεί στην μεταπολεμική περίοδο, σε συνδυαμό με τη δομή της

ελληνικής μεταποιητικής δραστηριότητας που χαρακτηρίζεται από

πολυκατακερματισμό της ιδιοκτησίας με τον οικογενειακό χαρακτήρα των

εκμεταλλεύσεων και τον προσανατολισμό σε παραδοσιακούς κλάδους, αν

ειδωθεί υπό τη σύγχρονη τάση χωρικής αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου σε

διεθνή κλίμακα και την τάση διεθνοποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων,

μπορεί να καταδείξει δύο δυνατότητες αντίδρασης - εξόδου για την ελληνική

μεταποίηση στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Η πρώτη αφορά την επαναπροσδιορισμό των κρπηρίων χωροθέτησης και

των προυποθέσεων της ανάπτυξης μέσα από εναλλακτικές παραγωγικές

πρακτικές.

Αυτή η "επιλογή" μπορεί να εγγυηθεί μια αναπτυξιακή δυνατότητα ικανή

να μεταβληθεί σε αισιόδοξη προοπτική αν αξιοποιηθεί έγκαιρα, και με πνεύμα

δεκτικό ως προς την αναδιάρθρωση και των ιδεών που δεν θα περιορίζει το

οργανόγραμμα της ανάπτυξης με κανόνα "παραδείγματα" που αφορούν άί\λους

χώρους και άλλα δεδομένα, αγνοώντας τη μοναδικότητα κάθε μιας χωρικής

μονάδας και της ιδιαίτερης πορείας της, ούτε και θα εφαρμόζει μέτρα

σύγκρισης και διερεύνησης που αντιστοιχούν σε άί\λες κοινωνικοπολιτικές

ενότητες.

Η δεύτερη "επιλογή" συνδυάζει την ένταση της εσωστρέφειας και της

υπανάπτυξης με την τήρηση αμυντικής στάσης, αμφίβολης βιωσιμότητας

μακροπρόθεσμα, που με τη σειρά της θα εντείνει τον υφιστάμενο χωρικό

δυισμό του εθνικού χώρου. Η αδυναμία των τοπικών κοινωνιών να συλλάβουν

τα νέα ερεθίσματα και να δραστηριοποιηθούν, ή η παραδοχή της αδυναμίας

τους να ελέγξουν θέματα ανάπτυξης και η ολιγορία στην ενίσχησή τους για

αποδοτική ανταπόκριση σ' ένα νέο ρόλο, θα πυροδοτήσει περαίτερω την
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ανισοκατανομή των παραγωγικών πόρων και την πόλωση της ανάπτυξης,

διευρύνοντας το αναπτυξιακό χάσμα στο εσωτερικό του εθνικού χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση σε μικρές

κλίμακες του αναπτυξιακού δυναμικού και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της

τοπικής παραγωγικής βάσης, ώστε να είναι δυνατή η διάγνωση των βασικών

αρχών μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, προκεψένου να διαφυλαχτεί ή να

βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση ενδογενών αναπτυξιακών μηχανισμών,

περισσότερο αποδοτικά απ' ότι μέσω κεντρικά προγραμματιζόμενων
,

στρατηγικων.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της εξέλιξης αλλά και η

κατανόηση της φυσιογνωμίας του δευτερογενούς τομέα παραγωγής στο Ν.

Ημαθίας, προκεψένου να διαμορφωθεί μια πρόταση πλαίσιο των απαραίτητων

προϋποθέσεων υποστηρικτικής πολιτικής, κινητοποίησης της ανάπτυξης ή

προσανατολισμού των εξελίξεων της μεταποιητικής βάσης προς τη βέλτιστη

δυνατή κατεύθυνση.

Παράλληλα θα γίνει προσπάθεια να διαφωτιστούν όλες οι αντιξοότητες

που έχει να αντιμετωπίσει η περιορισμένης έκτασης και δυναμικού παραγωγική

βάση που φέρει έντονα διατυπωμένα στη σημερινή της μορφή τα

χαρακτηριστικά της διαχρονικής εξέλιξης τοπικών ιδιαιτεροτήτων 
πλεονεκτημάτων και μη - που προσδιορίζουν ωστόσο τη μελλοντική της

δυναμική. Ο προβληματισμός εστιάζει στις δυνατότητες της επαρχίας να

διεκδικήσει μια αναπτυξιακή δυνατότητα στο σύγχρονο περιβάλλον αν

δραστηριοποιηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά και στις ιδιαίτερες

απαιτήσεις των τοπικών βιομηχανικών συμπλεγμάτων του αγροτικού χώρου. Η

πρόκληση της ενδογενούς ανάπτυξης μπορεί να ειδωθεί από μια αισιόδοξη

οπτική στο Ν.Ημαθίας που δίκαια διεκδικεί τη θέση ενός από τους πιο

δυναμικούς νομούς της Μακεδονίας.

1. ΑναcpQρά στη θέση και το ρόλο του νομού

Ο νομός Ημαθίας ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και

Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται πάνω στον παραδοσιακό άξονα ανάπτυξης της

χώρας {g} και εντός της ευρύτερης ενδοχώρας επιρροής της θεσσαλονίκης.

Ο νομός χωρίζεται σε δύο επαρχίες, την επαρχία Ημαθίας και Ναούσης.

Πρωτεύουσα του είναι η πόλη της Βέροιας που έχοντας 37.038 κατοίκους

συγκεντρώνει το 27,7% του συνολικού πληθυσμού της Ημαθίας. Σημαντικά

κέντρα βάρους του οικιστικού δικτύου, αποτελούν οι δήμοι της Νάουσας με

19.383 κατ., και ο νεοσύστατος δήμος Ειρηνούπολης με 4.116 στα

βορειοδυτικά του νομού καθώς και ο δήμος Αλεξάνδρειας στα βορειανατολικά

με 11.889 κατ. το 1981. Επίσης ο νομός έχει 58 κοινότητες και 31 οικισμούς.

Κατά το ήμισυ της συνολικής της έκτασης η Ημαθία διαθέτει πεδινές

εκτάσεις με άφθονο υδατικό πλούτο που ευνόησαν την ανάπτυξη του

πρωτογενή τομέα κατά κύριο λόγο της γεωργίας, ενώ παράλληλα οι μικρές
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αποστάσεις από τους κεντρικούς μεταφορικούς κόμβους της Βόρειας Ελλάδος

(90 χιλ από το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Θεσ/κης) κάθε άλΛο παρά

μπορεί να τον χαρακτηρίσουν απομονωμένο, καθιστώντας σαφείς τις

αναπτυξιακές του δυνατότητες που δικαιολογούν την κατάταξή του στους

αγροτοβιομηχανικούς πόλους της χώρας.

1.1. Δημογραφικά χαρακτηριοπκά

Ο αξιόλογος δημογραφικός δυναμισμός είναι η βασική διαπίστωση της

διαχρονικής εξέλιξης των πληθυσμιακών μεγεθών της Ημαθίας. Στο διάστημα

1951 - 1991 οι ποσοστιαίες μεταβολές όπως και οι Μ.Ε.Ρ.Μ. του πληθυσμού

του νομού είναι υΥηλότεροι ή πλησιάζουν με μικρές αποκλίσεις τις τιμές των

αντίστοιχων μεγεθών για το σύνολο της χώρας, αν και εμφανίζουν έντονες

διακυμάνσεις ανά δεκαετία. Οι μεταβολές σε απόλυτες τιμές του συνολικού

πληθυσμού είναι θετικές για όλο το μελετούμενο διάστημα ωστόσο

διακρίνουμε δύο βασικές τομές στην ποσοστιαία μεταβολή του και στις

διακυμάνσεις του Μ.Ε.Ρ.Μ. που αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές εποχές για

τις εξελίξεις των γενικότερων κοινωνικοοικονομικών αλλά και χωρικών

χαρακτηριστικών της Ημαθίας.

Η δεκαετία '61-71 με τη σοβαρή μείωση της αυξητικής δυναμικής του

πληθυσμού, είναι η εποχή του μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος που

υποθήκευσε την ανάπτυξη της υπαίθρου στο σύνολο του εθνικού χώρου, αλλά

κατέδειξε σαφείς τις δυνατότητες του παραγωγικού ιστού του νομού να

συγκρατεί χάρη στην ιδιαιτερότητά του τον πληθυσμό, ασκώντας

προστατευτική επίδραση στη δομή της δημογραφικής πυραμίδας. Ο νομός

Ημαθίας είναι ο ένας απο τους δύο νομούς της Β.Ελλάδος ( ο δεύτερος είναι

η Θεσσαλονίκη) που παρουσιάζουν αύξηση του πληθυσμού τη δεκαετία '61-71
και θετικό Μ.Ε.Ρ.Μ. Η απόδειξη αυτή δυνατότητας αντίστασης σε περιόδους

κρίσης που αφορά την διάρθρωση του τοπικού παραγωγικού συστήματος,

παραπέμπει στην διερεύνηση όλων εκείνων των ιδιαιτεροτήτων που

προσδίδουν στο νομό την αξιόλογη αναμφισβήτητα αναπτυξιακή του δυναμική.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η αναλογία των παραγωγικών ηλικιών στο

σύνολο του πληθυσμού παραμένει υΥηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη για

το σύνολο της χώρας ακόμα και την περίοδο της μετανάστευσης, αν και

μειώνεται, δίνοντας μια αρκετά θετική διάρθρωση στην εικόνα της τοπικής

αγοράς εργασίας που στήριξε σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη όλων των

τομέων της παραγωγής (πίνακας 2).
Τη δεκαετία '81 - '91 παρατηρείται μια εντυπωσιακή πτώση του Μ.Ε.Ρ.Μ.

αλλά και της ποσοστιαίας αύξησης του πληθυσμού που χωρίς να ερμηνεύεται

από μεταναστευτικά ρεύματα δημιουργεί προβληματισμό σε σχέση με τη

πληθυσμιακή δυναμική της προηγούμενης δεκαετίας 71-'81. Παράλληλα η

συμμετοχή των παραγωγικών ηλικιών στο σύνολο του πληθυσμού μειώνεται με

ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με τη δεκαετία '61 - 71 και τείνει να εξισωθεί
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με την αντίστοιχη γω το σύνολο της χώρας γω πρώτη φορά στη μεταπολεμική
• •

ιστορια του νομου.

Η Ημαθία αν και κατόρθωσε να επιδείξει σημαντική δυναμική

συγκράτησης των νέων την εποχής της μετανάστευσης, ζει περισσότερο

έντονα την τελευταία δεκαετία τα σημάδια της δημογραφικής γήρανσης που

αφορούν το σύνολο του εθνικού χώρου, αν και αυτό το ερμηνευτικό σχήμα

δεν μπορεί να διεκδικεί αποκλειστικά την ευθύνη της διαμορφούμενης

δημογραφικής σύνθεσης.

1.2. ~έλ1~η της απασχόλησης - ασπκοποίηση.

Η συσχέτιση της σύνθεσης της απασχόλησης στο νομό Ημαθίας με τη

διαχρονική μεταβολή της χωρικής κατανομής του πληθυσμού που

περιγράφονται στους πίνακες 3 και 5 μαρτυρούν την έντονη κινητικότητα αλλά

και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ χώρου και παραγωγής στο διάστημα '51 - '81.
Τη δεκαετία '51-'61 στο νομό παρατηρείται η υΥηλότερη ποσοστιαία

συμμετοχή του αγροτικού στο σύνολο του πληθυσμού (48,3%), υπερβαίνοντας

ελαφρά την τιμή του αντίστοιχου δείκτη για το σύνολο της χώρας.

Ο πρωτογενής τομέας και κυρίως ο κλάδος της γεωργίας απασχολεί το

71,56% του αριθμού των εργαζομένων όταν η αντίστοιχη τιμή για τη χώρα

είναι 56.38%. Η Ημαθία ζει την εποχή της καταστροφής των εργοστασίων από

τον πόλεμο (κλωστουφαντουργεία, οινοποιεία, τροφίμων) που συγκεντρωμένα

στις πόλεις καθώς ήταν, οδήγησαν στην έξοδο του αστικού πληθυσμού προς

τις πεδινές εκτάσεις σε αναζήτηση απασχόλησης στη γεωργία.

Την επόμενη δεκαεταία '61-71 το βάρος του αγροτικού πληθυσμού αλλά

και της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα περιορίζεται αν και με

μικρότερους ρυθμούς σε σχέση με τη χώρα αλλά παραμένει αρκετά υΥηλό και

για τους δύο δείκτες προσδίδοντας αγροτικό χαρακτήρα στην οικονομία του

νομού. Αισθητή είναι η αύξηση της απασχόλησης στο δευτερογενή και

τριτογενή τομέα αλλά και η μεταφορά του κέντρου βάρους του πληθυσμιακού

χάρτη στις αστικές περιοχές που συγκεντρώνουν το 1971 το 40,5% του

συνολικού πληθυσμού της Ημαθίας. Παρά τη μείωση της συμμετοχής του

ενεργού στο σύνολο του πληθυσμού (πίνακας 4), μετά την ανάσχεση της

μαζικής εξωτερικής μετανάστευσης και την επάνοδο των μεταναστών κατά την

επόμενη δεκαετία κυρίως, η εικόνα του νομού στο ευρύτερο εθνικό σύστημα

φαίνεται να μεταβάλλεται από αγροτική περιοχή εξαγωγής εργατικού

δυναμικού σε ενδιάμεση περιφέρεω χάρη στην αξιόλογη οικονομική και

πληθυσμιακή ανάκαμΥη που παρουσιάζει (HadjimΊChalίs, Vaiou, 1985)
Μετά το 1971 και με την ανατολή της νέας δεκαετίας η γεωργική παραγωγή

αναπτύσσεται σημαντικά μέσα από τη ζήτηση και τις επιδοτήσεις της ΕΟΚ

συνδυάζοντας παραδοσωκά προϊόντα με νέες δυναμικές καλλιέργειες. Η

κρατική παρέμβαση μέσω της κατανομής των δημοσίων επενδύσεων, της

νομοθεσίας κινήτρων και την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων,
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υποβοηθούν σημαντικά την ανάπτυξη του δευτερογενΓ. και ΤΡ1ΤογενΓ. τομέα

παραγωγnς και κυρίως το εμπόριο. Τη δεκαετία 71-'81 η απασχόληση στις μη

αγροτικές δραστηριότητες του νομού αγγίζει την αναλογία, που παρουσιάζεται

για το σύνολο της χώρας. Οι εξελίξεις αυτές που αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν

περιορισμένα θετικά αποτελέσματα ως προς την κλαδικΓ. αναδιάρθρωση

εντείνουν την συγκέντρωση στα αστικά κέντρα του νομού που συγκεντρώνουν

το 51,8% του πληθυσμού, δεδομένης της δυνατότητάς τους να προσφέρουν

απασχόληση, αφού εδώ συγκεντρώνεται το σύνολο των μεταποιητικών και

εμπορικών δραστηριοτnτων της Ημαθίας. Η παραγωγικΓ. δομΓ. του νομού

εμφανίζει ειδίκευση στα τρόφιμα, ποτά, υφαντουργία, έτοιμο ένδυμα,

συνδυάζοντας και τις καθαρά αγροτικές ασχολίες.

Η διαχρονικΓ. εξέλιξη του παραγωγικού συστnματος του νομού

καταδεικνύει εξάλλου τη βαρύτητα του πρωτογενΓ. τομέα που λε1Τούργησε

προωθητικά και πολλαπλασιαστικά για τη δημιουργία βιομηχανιών και τις

εισροές στον τομέα (λιπάσματα, μηχανnματα, know-how παραγωγnς) για τη

βιομηχανικΓ. επεξεργασία (σε α' στάδιο) και τη διεθνΓ. διακίνηση των εκροών.

Επιπλέον στο χώρο της μεταποίησης αναπτύσσονται διαβιομηχανικές

συνδέσεις μέσω υπεργολαβιών (ένδυμα) n και αλληλεξαρτnσεων προς τα

εμπρός n προς τα πίσω (επεξεργασία γεωργικών προιόντων, αγροτικά

μηχανnματα κλπ) που συμβάλλουν στη δημιουργία εξωτερικών οικονομιών σε

περιοχές που όμως διέθεταν κάποια βιομηχανικΓ. παράδοση (Βέροια 
Νάουσα). Οι εξωτερικές ως προς τις επιχειρήσεις οικονομίες κλίμακος είναι

ωστόσο εσωτερικές ως προς το νομό, συμβάλλοντας έτσι στο δυναμισμό και

την ανάδειξΓ. του στο ευρύτερο οικονομικό του περιβάλλον.

Η παράδοση στις μεταποιητικές δραστηριότητες nταν μια βασικΓ.

συνιστώσα της διαμόρφωσης θετικού επιχειρηματικού κλίματος αλλά και της

δημιουργία ιδιαίτερα διαφοροποιημένης αγοράς εργασίας ως προς την

ειδίκευση, εκπαίδευση και τις μορφές συνδικαλιστικnς οργάνωσης.

Η φυσιογνωμία της τοπικnς αγοράς εργασίας έδρασε καταλυτικά για την

ανάπτυξη της βιομηχανίας του νομού.

Ο προσανατολισμός των μεταποιητικών δραστηριοτnτων σε μεγάλο βαθμό

στην αξιοποίηση της τοπικnς και όχι μόνο αγροτικnς παραγωγnς, σnμαινε και

την εποχιακΓ. λε1Τουργία τους ακολουθώντας τους ετnσιους κύκλους των

αγροτικών προιόντων. Κατά συνέπεια οι εποχιακές διακυμάνσεις στη ζnτηση

εργασίας είναι ιδιαίτερα έντονες στη γεωργία και τη βιομηχανία. Ένα τμnμα

του εργατικού δυναμικού •αποκρύβετα( n μετακινείται συνεχώς μεταξύ μερικnς

n ευκαφειακnς απασχόλησης και πλnρους ανεργίας. ΑυτΓ. η ομάδα

εργαζομένων είναι οι ·περιθωριακοί εργάτες* που διαφοροποιούνται από το

·κεντρικό· εργατικό δυναμικό που απασχολείται όλο το χρόνο στα κρατικά

εργαστάσια της Ημαθίας (ΕΛΒΙΖ, Κλωστnρια Ναούσης κλπ) αφού μπορεί να

προσλαμβάνεται και να απολύεται ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγής,

χωρίς συμβάσεις και ασφάλιση.
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Μ' αυτή τη μορφή συμμετέχουν οι γυναίκες σε σημαντικό βαθμό στο

επίσημο και ανεπίσημο εργατικό δυναμικό του νομού.

Οι γυναίκες απασχοΛούνται στην υφαντουργία, στα ενδύματα, στα τρόφιμα

ποτά, στη διαΛογή και συσκευασία φρούτων, όπου οι εργασίες που ορίζονται

ως ''γυναικείε( θεωρούνται αυτόματα χαμηΛής ειδίκευσης και συνεπώς

χαμηΛής αμοιβής. Μέσω της μακροχρόνιας ενασχόΛησης τους σ' αυτού του

είδους εργασίας οι γυναίκες είναι ήδη ειδικευμένες για τις απαιτούμενες

δειξιότητες και την εργασιακή πειθαρχία. Ωστόσο αυτή η εκπαίδευση δεν

αναγνωρίζεται κοινωνικά ως ειδίκευση και δεν μπορεί να αναγορεύσει τις

γυναίκες σαν ειδικευμένες αν και είναι απαραίτητες σε μια πΛηθώρα
,

εργασιων.

Η γενικευμένη κινητικότητα ωστόσο του εργατικού δυναμικού τόσο μεταξύ

κΛάδων και τομέων, όσο και χρονικά και γεωγραφικά μειώνει την μονομερή

εξάρτηση των εργαζομένων - νοικοκυριών από μία μοναδική πηγή

εισοδήματος. Αυτόματα περιορίζεται και ο εΛάχιστος αποδεκτός μισθός,

συμβάi\i\OνTας στη μείωση του κόστους εργασίας για τις επιχεφήσεις της

περιοχής. Ο συνδυασμός οικογενειακής, αγροτικής και βιομηχανικής

απασχόΛησης επιτρέπει στις γυναίκες εργαζόμενες να αντιμετωπίζουν την

τεΛευταία ως κάτι ·πρόσθετο· και να την ασκοόν μέχρι η μηνιαία αμοιβή να

φτάσει το ανώτερο μη φοροΛογητέο όριο. Έτσι η εποχιακή βιομηχανική

απασχόΛηση με χαμηΛούς μισθούς, άτυπες συμβάσεις εργασίας, έΛΛεΙΥη

κοινωνικής ασφάΛισης φαίνεται να βοΛεόει όΛους. Είναι φανερή η βαρύτητα

της λειτουργίας ιδιότυπων κοινωνικών ρυθμίσεων αΛΛά και η αντίΛηΥη της

γυναικείας απασχόΛησης που ενσωματωμένες στους μηχανισμούς ανάπτυξης

του κεφαΛαίου, στο νομό Ημαθίας, που μπόρεσαν να στηρίξουν αΛΛά και να

προωθήσουν την μεταποιητική δραστηριότητα με εμφανή εποχιακό

προσανατοΛισμό ως προς τη Λειτουργία της. Η μεταποίηση του νομού δεν θα

μπορούσε να συντηρήσει μόνιμη απασχόΛηση και επέΛεξε την διαφοροποίηση

της αγοράς εργασίας για τη μείωση του κόστους αΛΛά και την ιδιότυπη

ευέΛικτη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού, όταν συνοΛικά το παραγωγικό

σύστημα δεν τροφοδοτούσε ακαμΥίες σ' αυτή τη διευθέτηση (δυνατότητα

παράΛΛηΛης ενασχόΛησης στη γεωργία). (ΧατζημιχάΛης - Βαϊου 1990).

1.3. Χαρακτηριστικά της μεταποίησης

Παρά τον εμφανή αγροτικό χαρακτήρα του παραγωγικού συστήματος, η

Ημαθία κατέχει μια ουσιαστική θέση στη διαμόρφωση του βιομηχανικού

προφίΛ του εθνικού χώρου με συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή στην

βιομηχανική απασχόΛηση της χώρας όπως φαίνεται από την μεΛέτη του

πίνακα 6 και μάΛιστα με υΥηΛότερες τιμές σε σχέση με το μέσο όρο της

χώρας, πΛην της Αθήνας και Θεσ/κης. Η κατάταξη του στους 8 πρώτους

νομούς σε συμμετοχή στη βιομηχανική απασχόΛηση για την περίοδο 69-84
και στον 70 κατά σεφά νομό με βάση τη συνεισφορά του στην αύξησή της,
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αιηολογεί την βαρύτητά του στον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας (Γ.Καυκαλάς

'92).
Αυξάνοντας κατά 174,8% στο διάστημα '58-'84 τη βιομηχανική απασχόληση,

της αντιστοιχεί το 1984 βιομηχανικό προιόν ανά απασχολούμενο 69,3%
υΥηλότερο από τον αντίστοιχο για το σύνολο της χώρας. (πίνακας 7). Όσον

αφορά την εξέλιξη του δείκτη διαφοροποίησης - εξειδίκευσης για το νομό σε

σχέση με το μέσο όρο της χώρας, η κλαδική διάρθρωση της τοπικής

παραγωγικής βάσης προσεγγίζει την αντίστοιχη του εθνικού χώρου (πλησίον

του μέσου όρο της χώρας) με σαφή ωστόσο την τάση περαιτέρω

διαφοροποίησης της όπως φαίνεται από την σταδιακή αύξηση των ημών του

δείκτη στο νομό (πίνακας 8). Η σχέση του εξάλλου με το μέσο όρο της χώρας,

(υΥηλότερες ημές) τοποθετεί το νομό στους υΥηλά εξειδικευμένους του

βιομηχανικού εθνικού χάρτη.

Ο νομός χαρακτηρίζεται με βάση τον παραπάνω δείκτη ολιγοκλαδικός,

χωρίς την παρουσία όμως συγκεντρωμένων κλάδων, με αξιόλογη βιομηχανική

δραστηριότητα και παράδοση σης βιομηχανίες τροφίμων και

κλωστουφαντουργίας (Καυκαλάς 92).
Πέραν από ης σημανηκές ενδείξεις αναπτυξιακής δυναμικής για το νομό,

ωστόσο το παραπάνω δεδομένο παραπέμπει στο σοβαρό μειονέκτημα

ιδιαίτερης ευαισθησίας της παραγωγικής βάσης ως προς τη διατήρηση της

εμβέλειας της στην αγορά, αφού στηρίζεται σε μη συγκεντρωμένους κλάδους

αλλά και για την επικράτησή της στο ανταγωνισηκό περιβάλλον ή την

διείσδυση σε νέες αγορές με αυξημένες ης πιθανότητες να διαθέτουν ανάλογη

δομή παραγωγικού δικτύου. Τίθεται έτσι ο σοβαρός κίνδυνος σωρευηκής

οπισθοχώρησης της βιομηχανικής δραστηριότητας και αποδιάρθρωσης της

ολιγοκλαδικής παραγωγικής δομής, αν δεν επιδιωχθεί δυναμική εξειδίκευση,

ικανή να διεκδικήσει ανταγωνισηκή παρουσία στον εθνικό και διεθνή χώρο.

1.4 Κλαδική διάρθρωση της μεταποίησης του νομού.

Η διερεύνηση της κλαδικής δομής του μεταποιηηκού συστήματος της

Ημαθίας, καταδεικνύει τη βαρύτητα με κριτήρα απασχόλησης, τεσσάρων

ηγεηκών κλάδων, του κλάδου τροφίμων (20), υφανηκών (23), ένδυσης (24) και

ξύλου εκτός επίπλων (25).
Την πρώτη δεκαετία του μελετούμενου διαστήματος '63-73. (πίνακας 9),

μεγάλη αύξηση της απασχόλησης σε απόλυτες αλλά και σχεηκές ημές

μεγαλύτερες απ' ης αντίστοιχες για τη χώρα, παρατηρείται στους κλάδους

τροφίμων, υφαντουργικών και ξύλου εκτός επίπλων.

Αυτή τη δεκαετία ιδρύονται οι δύο από τους τρεις δευτεροβάθμιοι

αγροηκοί συνεταιρισμοί Νάουσας και Αλεξάνδρειας και πλήθος ιδιωηκών

εξαγωγικών μονάδων επεξεργασίας φρούτων, που μέσω των διασυνδέσεών

τους με μονάδες κατασκευής υλικών συσκευασίας ασκούν προωθηηκές

επιδράσεις στον κλάδο προιόντων απο ξύλο.
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Αντίστοιχες είναι και οι εξεΛίξεις στο χώρο της κΛωστουφαντουργίας και

ενδυμάτων. Ιδρύονται τα Νηματουργεία Ναούσης, n ΒΕΤΛΑΝΣ και οι

θυγατρικές ΤΡΙΚΟΛΑΝ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ και ΒΕΡΛΑΝ, κΛωστήρια

βαμβακουργία στη Νάουσα αΛΛά και πΛήθος μονάδων ετοίμων ενδυμάτων στη

Βέροια. Η τοπική βιομηχανική βάση εμπΛουτίζεται σημαντικά με νέες μονάδες

στους κΛάδους που παραδοσιακά συνδέθηκαν με το όνομα του νομού στην

εθνική και διεθνή αγορά.

Οι εξεΛίξεις στους άΛΛους κΛάδους αυτή τη δεκαετία δεν είναι ουσιαστικές

παρά την θεαματική ποσοστιαία αύξηση σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν

συνοδεύονται όμως και από υΗηΛές απόΛυτες τιμές. Η μεταποίηση του νομού

Ημαθίας εμφανίζει σαφή προσανατοΛισμό σε Λίγους - παραδοσιακούς κΛάδους

που αξιοποιούν τοπικούς πόρους.

Την επόμενη δεκαετία 73-'84 που συμπίμπτει με την ύφεση της εΛΛηνικής

οικονομίας και τις αρνητικές επιπτώσεις στα παραδοσιακά βιομηχανικά κέντρα

(Αθήνα - Πεφαιάς, Πάτρα, ΒόΛος και εν μέρει Θεσ/κη), ο νομός επιδεικνύει

αξιόΛογο δυναμισμό με τη σημαντική αύξηση της απασχόΛησης στους

βασικούς κΛάδους εξειδίκευσής του (τροφίμων, ποτών, υφαντικών ενδυμάτων),

με ρυθμούς μεγαΛύτερους από τους αντίστοιχους για το σύνοΛο της χώρας.

Εντυπωσιακές ποσοστιαίες αυξήσεις , με μικρές όμως απόΛυτες τιμές ύΥους

απασχόΛησης, έχουμε στους κΛάδους εκδόσεων, προιόντων από εΛαστικό,

κατασκευής ηΛεκτρικών μηχανών που παρουσιάζουν μείωση ή μικρούς

ρυθμούς αύξησης στο σύνοΛο της χώρας.

Αντίθετα αρνητική είναι n εξέΛιξη των βιομηχανιών χάρτου, παραγώγων

πετρεΛαίου, μη μεταΛΛικών ορυκτών, προιόντων από μέταΛο, και μεταφορικών

μέσων που είναι εξαφετικά συγκεντρωμένοι στον εθνικό χώρο οι περισσότεροι

Την δεκαετία αυτή συντεΛείται μια σοβαρή διαρθρωτική αΛΛαγή στην

παραγωγική βάση του νομού και n μείωση του συντεΛεστη διακύμανσης (ΣΔ)

μεταξύ 73-'84, αποτεΛεί ένδειξη περισσότερο ισόρροπης κατανομnς της

απασχόΛησης στο σύνοΛο των κΛάδων που άρρει τον αυστηρό

προσανατοΛισμότης μεταποίησης του νομού σε μικρό αριθμό δραστηριοτήτων

που χαρακτήριζαν την τοπική παραγωγή ως αυστηρά εξειδικευμένη σε

παραδοσιακούς κΛάδους.

Η κατάσταση φαίνεται να αντιστρέφεται ριζικά στη συνέχεια με

ανησυχητικές μεταβοΛές για την τοπική βιομηχανία, Λόγω με της σοβαρής

επιβράδυνσης των αυξητικών ρυθμών της απασχόΛησης που για πρώτη φορά

είναι εξαφετικά χαμηΛοί και μικρότεροι από τους αντίστοιχους για το σύνοΛο

της χώρας. (πίνακας 9).
Η δυναμική παρουσία των κΛάδων τροφίμων και υφαντουργικών,

περιορίζεται εν όΥει αρνητικών μεταβοΛών στο νομό που ακοΛουθούν τις

εκδηΛούμενες σε εθνικό επίπεδο τάσεις. Σημαντική ανάκαμΥη παρατηρείται

στις βιομηχανίες ενδυμάτων και σημαντικές αυξήσεις επίσης σε αντίθεση με

την πορεία τους στον εθνικό χώρο στους κΛάδους ποτών, επίπΛων, ξύΛου

προιόντων από μη μεταΛΛικά ορυκτά, μηχανών ηΛεκτρικών και μη, αν και σε
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αρκετούς από τους παραπάνω οι απόλυτες τιμές είναι μικρές αλλά όχι

ασήμαντες για την τοπική απασχόληση. Ωστόσο όπως δείχνει η αύ~ηση του

Σ.Δ. για '88 εντείνεται η συγκέντρωση σε ορισμένους κλάδους και ο

ολιγοκλαδικός προσανατολισμός της βιoμηxαVΙKής δραστηριότητας όπως

ακριβώς και στην αρχή του μελετούμενου διαστήματος '63 , προς όφελος

όμως, περισσότερο, κλάδων ενδιάμεσων ή κεφαλαιουχικών, αν και ηγετικοί

παραμένουν οι παραδοσιακοί συγκεντρώνοντας μεγάλο μέρος της

μεταποιητικής δραστηριότητας.

Συνολικά, ο απολογισμός της διαχρονικής εξέλι~ης του μεταποιητικού

συστήματος καταδεικνύει το βάρος δραστηριοτήτων που σxεTί~oνTαι με την

παράδοση της περιοχής και την μακροχρόνια παρουσία τους στην οικονομική

~ωή του τόπου (υφαντουργείες) λόγω συγκριτικών πλεονεκτημάτων που την

καθυστούσαν ελκυστική στο παρελθόν, αλλά και δραστηριοτήτων που

α~ιoπoιoύν τοπικούς πόρους (αγροτικά προϊόντα) και ασκούν ελκτικές δυνάμεις

σε συμπληρωματικούς γι αυτές κλάδους μέσω υπεργολαβικών σχέσεων.

Πέραν αυτών σταθερή αυ~ηΤΙKή πορεία με κριτήρια απασχόλησης

παρoυσιά~oυν οι κλάδοι επίπλων, εκτυπώσεων, ηλεκτρικών μηχανών,

δραστηριοτήτων που απευθύνονται στην τοπική αγορά καταναλωτικών αγαθών

αλλά που δεν παραπέμπτουν στην ύπαρξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων στο

νομό γι αυτές, αφού δεν είναι συγκεντρωμένες στον εθνικό χώρο, όπως και

στην αγορά γεωργικών μηχανημάτων, δεδομένης της βαρύτητας του γεωργικού

τομέα στην οικονομική ~ωή της Ημαθίας και τις ανάγκες της σε ε~oπλισμό.

Αντίθετα οι κλάδοι που φαίνεται να πλήττονται έντονα πρόσφατα είναι ο

κλάδος ενδυμάτων που απευθύνεται στην εξωτερική αγορά και αντιμετωπίζει

την ένταση του διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, σ' αυτές τις

δραστηριότητες, λόγω εισόδου νέων χωρών φθηνού εργατικού, αλλά και ο

κλάδος τροφίμων με τη δυσμενή οικονομική συγκυρία και την γεωγραφική

απομόνωση του εθνικού χώρου, που παρεμποδίζουν την προσπέλαση των

επιχειρήσεων με ανεκτό κόστος στις παραδοσιακές αγορές της Δ.Ευρώπης.

Ωστόσο οι πυκνές σχέσεις αλληλεξάρτησης των μονάδων τροφίμων με

επιχειρήσεις ~ύλoυ (κιβωτοποιεία) παρασείρουν σε συρρίκνωση και κρίση

επιπλέον και όλες αυτές τις μονάδες που λειτουργούν συμπληρωματικά με τις
,

πρωτες.

1.5 Χαρακτηριστικά των μεταποιητικών καταστημάτων του νομού.

Από τη μελέτη του αριθμού των καταστημάτων ανά κλάδο παρατηρούμε

τάσεις αύ~ησης τους το διάστημα 73-'84 κατά 7,26% ενώ αντίθετα μείωση των

μεταποιητικών μονάδων στην περίοδο '84-'88 μικρής όμως έντασης της Tά~ης

του 0,72%. Δυναμική είσοδος νέων καταστημάτων στο πρώτο διάστημα έχουμε

στους κλάδους κατασκευής μηχανών που αιτιολογείται από την κάλυΥη των

τοπικών αναγκών σε αγροτικά μηχανήματα, στους κλάδους εκτυπώσεων,

προιόντων από ελαστικό, ηλεκτρικών μηχανών και επίπλων. Αντίθετη τάση
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εμφανίζουν ΟΙ κΛάδ01 υφανηκών κα1 ενδυμάτων χωρίς ωστόσο αυτό να

αποτεΛεί ένδε1ξn κατά ανάγκn αρνnηκή γ1α Tnv πορεία του κΛάδου όπως θα

φανεί από Tn μεΛέτn δε1κτών τnς εσωτερ1κής κατάστασnς των μονάδων. Το

ανάΛογο συμΒαίνε1 κα1 στους κΛάδους παραγώγων πετρεΛαίου κα1

μεταφΟΡ1κών μέσων αν κα1 γ1α τον πρώτο n παρουσία του aTn Β10μnχαν1κή

δομή είνα1 εξαιρεηκά περ10Ρ1σμένn.

ΟΙ αυξnηκοί ρυθμοί των καταστnμάτων που εισέρχνοτα1 στο Β10μnχαν1κό

χώρο του νομού πεΡ10ρίζοντα1 α1σθnτά το δ1άστnμα '84-'88 και αυξάνοντα1 ΟΙ

πεΡ1πτώσε1ς πεΡ10Ρ1σμού τnς μεταΠ01nηκής Βάσnς με Tn σnμαντ1κή μείωσn

καταστnμάτων σε ποΛΛούς κΛάδους. Η δ1εύρυνσn τnς μεταΠ01nηκής

δραστnΡ1ότnτας φαίνεται να πεΡ10ρίζετα1 σnμανηκά. ΠρόΒΛnμα ανημετωπίζουν

όΛ01 ΟΙ κΛάδ01 παραδοσ1ακής εξε1δίκευσnς του νομού με μείωσn των

κΛωστουφαντουργείων, Κ1ΒωΤΟΠ01είων , Λόγω τnς κρίσnς του κΛάδου τnς

κΛωστουφαντουργείας αΛΛά κα1 των μονάδων επεξεργασίας φρούτων που

μεταφέρουν τα αρνnηκά δεδομένα των αγορών στους προμnθευτές τους

(Κ1ΒωΤΟΠ010ύς).

Η είσοδος νέων εΠ1χειρήσεων με μ1κρούς αΡ1θμούς, φαίνετα1 να είνα1

δυνατή μόνο σε κΛάδους καταναΛωηκών ή κεφαΛα10υΧ1κών ΠΡ01όντων που

απευθύνοντα1 σης πεΡ1σσότερο σταθερές ΤΟΠ1κές ή πεΡ1φερε1ακές αγορές

όπως στον κΛάδο επίπΛων κα1 μnχανών.

Είναι χαρακτnΡ1σηκό εξάΛΛου από ης ημές του Σ.Δ. όη n κατανομή του

αΡ1θμού των καταστnμάτων ανά κΛάδο παρουσ1άζε1 αξ1όΛογn ομ010γένε1α σε

αντίθεσn με Tnv απασχόΛnσn που συγκεντρώνεται αυστnρά.

Η παραπάνω ε1κόνα καθ1στά φανερή Tnv tVTovn δ1αφοροποίnσn τόσο των

μονάδων ως προς το μέγεθός τους αν ε1δοθούν συνοΛ1κά στο παραγωγ1κό

πΛέγμα όσο κα1 τnς φυσωγνωμίας των κΛάδων με κρπήΡ1α αΡ1θμού κα1

μεγέθους 1δωκτnσ1ών που περιi\αμBάνoυν.

ΟΙ μεγαΛύτερες μονάδες με Βάσn το δείκτn απασχοΛούμεν01 ανά

κατάστnμα (πίνακας 10) είνα1 το 1988 ΟΙ υφαντουργ1κές, κα1 τροφίμων πέραν

των καπνοΒ10μnχαν1κών με πεΡ10ρισμένn παρουσία aTn Β10μnχαν1κή δομή τnς

Ημαθίας (4 καταστήματα).

Αυτές είνα1 ΟΙ παΛα1ότερες κα1 κυρίαρχες γ1α το μεταΠ01nηκό σύστnμα του
, ,

νομου εΠ1χειρnσε1ς.

ΟΙ υφαντουργ1κές είνα1 κα1 ΟΙ περισσότερο σύγχρονες κα1 εξοπΛ1σμένες

μονάδες, αφού πρόκεπα1 γ1α εΠ1χειρήσε1ς έντασnς κεφαΛαίου. ΥΥnΛή ημή

υποδύναμnς ανά κατάστnμα εμφανίζε1 και ο κΛάδος τροφίμων. Στnν ε1κόνα

αυτή συμΒάΛΛουν σnμανηκά ΟΙ αγροηκοί συνεταΙΡ1σμοί που δ1αθέτουν νέα κα1

σύγχρονα μnχανήματα κα1 ανήκουν σης καΛύτερα οργανωμένες κα1 μεγάΛου

δυναμ1κού εΠ1χειρήσε1ς του νομού. ΑνάΛογn είνα1 n ε1κόνα κα1 των
, , ,

εΠ1χειρnσεων ποτων κα1 καπνου.

ΣοΒαρές ενδείξε1ς εσωτεΡ1κής αναδ1άρθρωσnς παρατnρείται στους κΛάδους

τροφίμων, ποτών, υφαντουργ1κών, εΛασηκών, κα1 μn μεταΛΛ1κών ορυκτών,

στους οποίους αν κα1 αυξάνετα1 ο αΡ1θμός των καταστnμάτων ΟΙ εΠ1χειρήσε1ς
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είναι Kαi\ύτερα εξοπλισμένες και το 1988 έχουν υΥηλό δείκτη υποκατάστασης
,

της εργασιας.

Ανάλογες τάσεις μικρότερης έκτασης εμφανίζουν και οι κλάδοι ενδυμάτων,

επίπλων, μεταφορικών μέσων και προιόντων τελικών από μέταλλο.

Οι παραπάνω μονάδες εκδηλώνουν την τάση εκσυγχρονισμού της τοπικής

παραγωγικής βάσης στην οποία συμμετέχουν με σημαντικό αριθμό

καταστημάτων. Αζίζει να σημειωθεί ότι η διάθεση εκσυγχρονισμού και

υποκατάστασης της εργασίας, είναι βασική εγγύηση της προάσπισης της

ανταγωνιστικότητας των μονάδων, δεδομένου ότι ορισμένες από τις παραπάνω

δραστηριότητες είναι εργατοβόρες με σημαντική επιβάρυνση του κόστους

παραγωγής (πχ. τροφίμων, υφαντουργία).

Πέραν του κλάδου ζύλου εκτός επίπλων στον οποίο φαίνεται να

επικρατούν οι μεγάλες και καλύτερα εξοπλισμένες μονάδες με τάση εζόδου

από την παραγωγή αρκετών επιχεφήσεων παρατηρούμε την αύξηση των

καταστημάτων εκτυπώσεων και μηχανημάτων. Η είσοδος νέων καταστημάτων

ωστόσο δεν συνοδεύεται από βελτίωση της εικόνας των κλάδων με κριτήρια

εξοπλισμού, αφού πρόκειται για μικρές μονάδες που στηρίζονται περισσότερο

στην εργασία λίγων ατόμων (ιδιοκτητών κυρίως), με ελάχιστα μηχανήματα.

Στο διάστημα 73-'88 συνολικά τη μεγαi\ύτερη αύξηση καταστημάτων

έχουμε στους κλάδους επίπλων, κατασκευής μηχανών ηλεκτρικών και μη

καθώς και μεταφορικών μέσων. Αυτός όμως ο εμπλουτισμός της τοπικής

παραγωγικής βάσης, συνοδεύτηκε και απο βελτίωση της εικόνας των

επιχεφήσεων ως προς την υποδομή και τον εγκατεστημένο εξοπλισμό τους

μόνο από τις επιχεφήσεις επίπλων. Σε άλλες δραστηριότητες χαρακτηριστική

είναι η είσοδος μικρών και εί\άχιστα εξοπλισμένων μονάδων κυρίως στο

πρώτο τμήμα 73-'84 του μελετούμενου διαστήματος.

Η συνολική εζέταση των τάσεων ενδοκλαδικής αναδιάρθρωσης

καταδεικνύει τη διαφοροποίηση τους μεταζύ 73-'84 και του διαστήματος '84
'88. Στο πρώτο διάστημα αρχικά η εικόνα του μεγέθους των μονάδων φαίνεται

περισσότερο ομοιόμορφη καθώς στην π/ιεΙΟΥηφία των περιπτώσεων πρόκειται

για μικρά καταστήματα με λιγότερους από 5 απασχολούμενους. Στο τέλος

όμως του διαστήματος παρατηρείται είσοδος στο μεταποιητικό σύστημα του

νομού πολλών νέων επιχεφήσεων μικρού μεγέθους με αποτέλεσμα να εντείνει

περισσότερο τη διαφοροποίηση μεταζύ των μονάδων τροφίμων, υφαντουργικών

καπνοβιομηχανιών και υπόλοιπης βιομηχανικής βάσης του νομού όπως

δείχνει η μεταβολή του Σ.Δ (πίνακας 11). Την εποχή αυτή επίσης λαμβάνει

χώρα με ταχείς ρυθμούς ο εκσυγχρονισμός των ηγετικών κλάδων της

μεταποίησης της Ημαθίας. Η βιομηχανική δομή του νομού παρουσιάζει δυισμό

μεταξύ παραδοσιακών δραστηριοτήτων μακροχρόνιου προσανατολισμού της

παραγωγής του και υπόλοιπων συγκεντρωμένων σε επίπεδο εθνικής κλίμακας

κλάδων με εζαφετικά ισχνή παρουσία στην Ημαθία.

Το δεύτερο διάστημα '84-'88 σε πολλούς 'δευτερεύοντες"' για την τοπική

παραγωγή κλάδους με εμφανή τον κατακερματισμό της ιδιοκτησίας στο
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εσωτερ1κό τους, παρατηρείτα1 έξοδος κατασττψ"άτων που επηρεάζε1 ανοδ1κά το

δείκτη απασχολούμενων ανά κατάστημα ενώ γ1α τους ηγεηκούς κλάδους ο

εκσυγχρον1σμός των εΠ1χειρήσεων μειώνε1 τους απασχολούμενους ή

εΠ1βραδύνε1 τους αυξηηκούς ρυθμούς τους.

Ο απολογ1σμός του μελετούμενου δ1αστήματος καταδε1κνύε1 την έντονη

Κ1νηηκότητα στη μεταποίηση κα1 το παραγωγ1κό πλέγμα της Ημαθίας όπως

δείχνουν ΟΙ μεταβολές του αΡ1θμού των καταστημάτων, με 1δ1αίτερα ευνοϊκή

γ1α την είσοδο στο χώρο της βιομηχανίας την περίοδο 73-'84. Ακολούθως και

μέΧΡ1 το 1988 κατά μέσο όρο η εΠ1χείρηση της Ημαθίας με1ώνε1 τον αΡ1θμό

των απασχολουμένων της στα επίπεδα του 1973 αλλά τώρα ΟΙ μονάδες είνα1

περ1σσότερο εξοπλ1σμένες.

Αξίζε1 να σημε1ωθεί όη ΟΙ μεγάλες δ1ακυμάνσε1ς της απασχόλησης δεν

ερμηνεύoνταt μόνο από την Κ1νηηκότητα στους κόλπους της β10μηχανίας

αφού αυτή αφορά κυρίως μ1κρού μεγέθους μονάδες (2-3 απασχολούμεν01)

αλλά κατά κύΡ10 λόγο από ης αναδ1αρθρώσε1ς κα1 μεταβολές της οργάνωσης

των κορυφαίων εΠ1χειρήσεων του νομού (πάνω από 30 εργαζόμενους), ο

εκσυγχρον1σμός των οποίων επηρεάζε1 αρνηηκά την μεταβολή της

απασχόλησης στη μεταποίηση (τρόφιμα, υφαντουργ1κές). Η παραπάνω

διαπίστωση καθ1στά σαφή την ευα1σθησία του ΤΟΠ1κού παραγωγ1κού

συστήματος, λόγω της εξάρτησής του σε σημαντ1κό βαθμό από εΠ1χειρήσε1ς

εξαγωγ1κού προσανατολ1σμού που υπόκε1ντα1 σης εΠ1δράσε1ς εξωγενών συχνά

αστάθμητων παραμέτρων.

Η τομή γ1α την αναδ1άρθρωση του παραγωγ1κού συστήματος της Ημαθίας

εντοπίζετα1 το 1984 όταν εντείνετα1 η εξε1δίκευση στους παραδοσ1ακά

ανεπτυγμένους κλάδους (τροφίμων, υφαντουργ1κών, επίπλων, καπνού, μηχανών)

που λε1Τουργούν συμπληρωμαηκά με τους άλλους ανεπτυγμένους τομείς της

τοπικής 01κονομίας (γεωργία). Παράλληλα βεληώνετα1 η θέση του νομού ως

προς ης β10μηχανίες ποτών ενώ αντίθετα πεΡ10ρίζετα1 η εξε1δίκευση στον

κλάδο ξύλου κα1 συΡΡ1κνώνοντα1 α1σθητά ΟΙ κλάδ01 παραγώγων πετρελαίου

κα1 μη μεταλλικών ορυκτών. Ο νομός εξε1δ1κεύετα1 ακόμη πεΡ1σσότερο σε

κλάδους καταναλωηκών αγαθών που παραδοσ1ακά χαρακτήΡ1ξαν τη

μεταποιηηκή παραγωγή του αν κα1 στον παραγωγ1κό 1στό αναδε1κνύονται

δυναμ1κά κα1 άλλ01 κλάδοι Μετά το 1984 είνα1 φανερή η τάση εΠlΟτροφΓις

του β10μηχαν1κού χάρτη του νομού στα δεδομένα του 1973. ΟΙ ημές του ΛΧ

(πίνακας 12) γ1 το 1988 προσεγγίζουν ης αντίστοιχες του 73 σε αρκετούς

κλάδους ακολουθώνταςαρνηηκές μεταβολές μετά το '84.
Ο νομός εμφανίζετα1 περ1σσότερο εξε1δ1κευμένος από όη το 73 μόνο

στους κλάδους ποτών, επίπλων κα1 μηχανών, ενώ ΟΙ εξελίξε1ς είνα1 αρνηηκές

γ1α τις κλωστουφαντουργίες,μονάδες τροφίμων κα1 ξύλου που αποτελούν τον

κορμό της ΤΟΠ1κής οικονομίας. Η ένδε1ξη αυτή επερχόμενης ύφεσης που

αγγίζε1 τους βασ1κούς τομείς της ΤΟΠ1κΓις παραγωγ1κής βάσης, δ1αφαίνεται

1δ1αίτερα εΠ1κίνδυνη, δεδομένου του ολ1γοκλαδ1κού προσανατολ1σμού της
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Ημαθίας, που περιορίζει την ανθεκτικότητα και απειλεί με συνολική

συρρίκνωση την βιομηχανική παραγωγή.
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Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η διερεύνηση του μεταποιητικού συστήματος της Ημαθίας βασίστηκε σε

έρευνα ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Ιούλιος 
Αύγουστος 1994. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 50 ερωτήσεις και τα

βασικά αVΤKείμενα διερεύνησης ήταν τα γενικά χαρακτηριστικά του σημερινού

επιχειρηματία της Ημαθίας, η φυσιογνωμία των επιχειρήσεων, ο εξοπλισμός

τους, η αγορά εργασίας και ΠΡOιόVΤOς, τα κριττφια χωροθέτησης, η διεθνής

ανταγωνιστικότητάτους, η επίδραση της ενιαίας ευρωπωκής αγοράς του 1992,
οι ανάγκες και οι επιζητούμενες πολιτικές στήριξης εκ μέρους του

επιχειρηματικού κόσμου από αρμόδιους φορείς.

Χρησιμοποιήθηκε ένα τυχαίο δείγμα 36 επιχειρήσεων που αvτιπρoσωπεύει

το 16,6% του συνόλου των μεταποιητικών μονάδων που δηλώνουν έδρα τους

το νομό Ημαθίας και προέκυΥε από το Μητρώο Ετήσιας Βιομηχανικής

Ερευνας (Ε.Β.Ε.) 1993 του νομού, με τη μέθοδο της τυχαίας στρωματικής

δειγματοληΥίας, εξασφαλίζοντας την αναλογική εκπροσώπιση όλων των

κλάδων παραγωγής στο δείγμα.

1. Αποτελέσρατα έρευνας

1.1. XαραKτηΡlστtKά της επιχείρησης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας τη μεταποιητική βάση του

νομού συνθέτουν σε μεγάλο βαθμό νέες επιχειρήσεις, ο σημερινός ιδιοκτήτης,

των οποίων είναι και ο ιδρυτής τους. Σ' αυτήν την ομάδα ανήκει το 38% των

μονάδων του δείγματος που ιδρύθηκαν μετά το 1980 αλλά και το 28%
εκείνων που ιδρύθηκαν παλαιότερα. Οι πρώτες έχουν μέσο όρο διάρκειας ζωής

9 χρόνια και ο ιδιοκτήτης - ιδρυτής τους είναι 35 ετών. Μεγαλύτερος είναι ο

ιδιοκτήτης - ιδρυτής των επιχειρήσεων με διάρκεια ζωής μεγαλύτερη των 15
χρόνων (ίδρυση πριν το 1980) και ηλικίας 42 ετών. Είναι φανερή η αξιόλογη

επιχειρηματική δράση για το τοπικό παραγωγικό σύστημα μετά το 1980 αφού

εμπλουτίζεταισημαντικά με νέες επιχειρήσεις.

Πέραν όμως της παραπάνω ομάδας μονάδων μικρής διάρκειας ζωής με

νεαρούς επιχειρηματίες που επιτρέπουν αισιόδοξες εν μέρει εκτιμήσεις για το

δυναμισμό και την εξέλιξη της μεταποίησης στην Ημαθία, στο δείγμα

συμμετέχουν και επιχειρήσεις που δίνουν την εικόνα της βίομη'χανικής

παράδοσης του νομού και της μακροχρόνιας ενασχόλησης σε μεταποιητικές

δραστηριότητες.Το 34% των μονάδων προϋπήρχαν της εποχής που ανέλαβε ο

σημερινός ιδιοκτήτης ηλικίας 50 ετών σήμερα και έχουν μέσο όρο διάρκειας

ζωής 24 χρόνια.

Η παράδοση αλλά και η ανανέωση του επιχειρηματικού κλίματος που

συνυπάρχουν σαν δύο ισάξια δεδομένα με αναπτυξιακά κριτήρια

συνδυαζόμενα με τους νέους ιδιοκτήτες μπορούν να υποσχεθούν δεκτικότητα
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σε αναπροσαρμογές κα1 σε όλα τα επίπεδα τnς παραγωγΓις αλλά κα1

δυνατότnτες ουσ1ασηκΓις ώθnσnς τnς ΤΟΠ1κΓις 01κονομίας.

Συνολ1κά γ1α Tnv ταυτότnτα του παραγωγ1κού ιστού μπορούμε να πούμε

όη αυτός συντίθετα1 κατά 64% από εΠ1χεφΓισε1ς δ1άρκε1ας ζωΓις μεγαλύτερnς

των 15 χρόνων κα1 κατά το υπόλ01ΠΟ απο σχεnκά νέες μονάδες.

Από 1δ10κτnσ1ακn άΠΟΥn το 75% των εΠ1χεφΓισεων είνα1 01κογενε1ακές κα1

ως προς αυτό, n ε1κόνα τnς β10μnχανίας τnς Ημαθίας εΠ1βεβα1ώνε1

γνωρίσματα τnς εθν1κΓις β10μnχαν1κnς δομΓις, ενώ μόνο το 3% ανΓικε1 σε'

συνέταφους χωρίς συγγεν1κές σχέσε1ς κα1 ένα ανάλογο ποσοστό είνα1 ΟΙ

αποκλεισηκά ατομ1κές. Ο έντονα 01κογενε1ακός χαρακτΓιρας τnς μεταΠ01nnκnς

εΠ1χείρnσnς δ1κα10λογεί κα1 Tn συμμετοχΓι κατά μ.ο 3,75% απασχολουμένων

με 1δ10κτnσ1ακn σχέσn μ' αυτΓι n μελών τnς 01κογένε1ας του 1δ10κτnτn.

Επίσnς n παρουσία κάΠ010υ θεσμ1κού επενδυτΓι στο 1δ10κτnσ1ακό καθεστώς

αφορά το 14% των μονάδων κα1 αυτός συνΓιθως είνα1 n ΑΤΕ κα1 n ΠΑΣΕΓΕΣ
, ,

γ1α τους αγροηκους συνεταφ1σμους.

ΙκανΟΠ01nηκού εΠ1πέδου yvώon των πλεονεκτnμάτων δ1αφόρων εταφ1κών

μορφών οργάνωσnς δ1αΠ1στώνουμε από Tn δ1ερεύνnσn τnς νομ1κΓις μορφΓις

των εΠ1χεφΓισεων που ερμnνεύετα1 από Tnv παράδοσn τnς πεΡ1ΟχΓις σε

μεταΠ01nηκές δραστnΡ1ότnτες.

Εκτός από τους πρωτοβάθμ1Ους κα1 δευτεροβάθμ1Ους αγροηκούς

συνεταφισμούς (14% του δείγματος), το 31% των μονάδων είνα1 ΟΕ, το 22%
ΑΕ κα1 ΟΙ υπόλ01πες κάΠ01ας άλλnς εταφ1κΓις μορφΓις (ΕΠΕ,ΕΕ), ενώ το

ποσοστό των ατομ1κών εΠ1χεφΓισεων είνα1 μόνο 19%.
Η δ1αφοροποίnσn του παραγωγ1κού 1στού πέραν τnς nλ1κίας των,

εΠ1χεφΓισεων εντοπίζετα1 κα1 στον αΡ1θμό των απασχολούμενων ανά

κατάστnμα που φαίνετα1 να σχετίζετα1 άμεσα με Tn δ1άρκε1α ζωΓις μ1ας

μονάδας.

ΟΙ νέες εΠ1χεφΓισε1ς που 1δρύθnκαν μετά το 1980 (36% του δείγματος)

απασχολούν κατά μέσο όρο 42 άτομα κα1 16 συνολ1κά λ1γότερους

εργαζόμενους από ης παλα1ότερες μονάδες τnς Ημαθίας. Η μείωσn του δείκτn

απασχολούμενων ανά κατάστnμα που προκύπτε1 από Tn δ1εύρυνσn του

μεταΠ01nηκού ιστού Tnv τελεuταία 15ετία δεν αποτελεί κατ'ανάγκn ένδε1ςn

συρρίκνωσnς τnς μονάδας του νομού, δεδομένου όη ο χρόνος ζωΓις είνα1

συνάρτnσn τnς ωριμότnτας αλλά κα1 του βαθμού εςέλ1ςΓις μ1ας εΠ1χείρnσnς. Η

δυναμ1ΚΓι μ1ας νέας μονάδας μπορεί σταδ1ακά να αυξΓισε1 κα1 τον αρ1θμό των

εργαζομένων σ' αυτΓι, καθώς σταθεροποεί Tn θέσn τnς στnν αγορά κω

βελησΤΟΠ01εί Tnv απόδοσΓι τnς. Περ1σσότερο όμως δ1αφωησηκΓι γ1α Tnv
μελλοντ1ΚΓι πορεία των νέων αλλά κα1 παλα1ότερων εΠ1χεφΓισεων είνα1 n
δ1ερεύνnσn τnς πρόθεσΓις τους γ1α Tn μεταβολΓι του εργαηκού δυναμ1κού.

Παρά το όη n πρόσφατn είσοδος στον τομέα τnς μεταποίnσnς δ1κα10λογεί εν

μέρε1 το μ1κρότερο μέγεθος των νέων μονάδων, n πρόθεσn αύςnσ1ς των

εργαζόμενων που εκδnλώνετα1 από ένα μ1κρό μέρος αυτών (30% των

εΠ1χεφΓισεων) δεν αφΓινε1 πολλά πεΡ1θώρ1α α1σ1όδοξων εκημΓισεων γ1α Tnv
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μελ/OVΤΙKή τους πορεία. Η δυνητική τάση αύξησης της απασχόλησης που

ερμηνεύεται από την δυναμική εξέλιξη των νέων μονάδων προς την τελική

τους μοφρφή δεν αγγίζει παρά ορισμένες από αυτές, ώστε να είναι φανερή η

επίδραση εξωγενών δεδομένων που αφορούν γενικότερα την σημερινή

οικονομική συγκυρία. Ωστόσο αυτή η παράμετρος δεν αιτιολογεί μόνο τη

συγρατημένη στάση του νέου επιχεφηματία αλλά αγγίζει και τις αντιδράσεις

των παλαιότερων που προγραμματίζουν μείωση των εργαζόμενων όχι πάντα

για λόγους υποκατάστασης με εισαγωγή τεχνολογίας. Αυτή είναι η πρόθεση

του 38% των επιχεφήσεων του δείγματος με μακρόχρονη παρουσία στον

επιχεφηματικό κόσμο του νομού (ίδρυση πριν το 1980).
Η διαφοροποίηση της αντίδρασης που εκδηλώνεται στο εσωτερικό του

παραγωγικού ιστού παραπέμπει στην αναγκαιότητα διερεύνησης των αιτιών

που την κινητοποιούν σε κάθε περίπτωση.

Δεδομένου του ότι χρησιμοποιούν στον ίδιο βαθμό τραπεζικές πιστώσεις

πέραν των ίδιων πόρων (69% αυτών που ιδρύθηκαν μετά το 1980 και 66% οι

υπόλοιπες) φαίνεται να έχουν ανάλογες δυνατότητες στήριξης της

απασχόλησης σε σχέση με την χρηματοδοτική κάλυΥη. Η διαφοροποιημένη

στάση στην προοπτική μεταβολής του εργατικού δυναμικού φαίνεται να

ερμηνεύεται ικανοποιητικά από το επίπεδο εκπαίδευσης του ιδιοκτήτη ως

βασικού παράγοντα οργάνωσης και διαχείρησης μιας μονάδος. Ο

επιχεφηματίας που πρόσφατα εισήλθε στις μεταποιητικές δραστηριότητες,

όντας 38 ετών κατά μέσο όρο είναι κατά 59% των περιπτώσεων απόφοιτος

πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατά 44% τριτοβάθμιας και

φαίνεται να πλεονεκτεί με βάση το κριτήριο αυτό από τους παi\αιότεΡOυς ,
στον χώρο, ηλικίας 48 ετών περίπου οι οποίοι στη συVΤΡΙΠΤΙKή τους

πλεΙΟΥηφία (78%) είναι απόφοιτοι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους

πρωτοβάθμιας και δευτοροβάθμιας και μόνο ένα 23% τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης. Η υΥηλότερης στάθμης εκπαίδευση φαίνεται να προσδιορίζει σε

σημαντικό βαθμό τη δυναμική των πρώτων χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε

και την παράμετρο της εμπεφίας στην παραγωγή υπέρ των παλαιοτέρων.

Η διαφοροποίηση τους εξάi\λoυ γίνεται σαφέστερη από τη διερεύνηση της

πολιτικής τους στην αγορά του προιόντος, που βέβαια ερμηνεύεται και από

την μόρφωσή τους, στο βαθμό που προσδίδει περισσότερο ανοικτό και δεκτικό

πνεύμα, αλ/ά προσδιορίζει και την ικανότητα κατανόησης των νέων

ερεθισμάτων και παραμέτρων επηρεασμού του επιχεφηματικού πνεύματος στη

σύγχρονη συγκηρία, διαμορφώνοντας νέα νοοτροπία στην προσέγγιση των

επιχεφηματικών δραστηριοτήτων.

Το 52% των επιχεφήσεων διάρκειας ζωής μεγαλύτερης των 15 χρόνων

απευθύνεται μόνο σε μία αγορά για τη διοχέτευση της παραγωγής του, ενώ το

ανάλογο ποσοστό νεώτερων μονάδων (46%) έχει περισσότερες από τρεις

αγορές.
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Αν και ο προσανατολισμός σε μία αγορά μπορεί να σημαίνει και την

εδραίωση σ' αυτή, ωστόσο ασφαλώς αυξάνει την ευαισθησία των μονάδων σε

πιθανούς κλειδωνισμούς.

Αντίθετη είναι πολιτικn των νεότερων επιχειρnσεων που φαίνεται να είναι

καλύτερα εναρμονισμένες στα σύγχρονα δεδομένα επιχειρηματικnς δράσης

καθώς ακολουθούν μια ευέλικτη ΠΟλιτικn παρουσίας σε μεγάλο αριθμό

αγορών, περιορίζοντας τους επιχειρηματικούς κινδύνους. Παράλληλα αυτού του

τύπου η διαχείρηση της παραγωγnς παραπέμπει και στη δυνατότητα

διαφοροποίησης της ώστε να ανταποκρίνεται στα διαφορετικά δεδομένα και

απαιτnσεις των αγορών. Οι νέες επιχειρnσεις είναι περισσότερο κατάλληλα

εφοδιασμένες n έχουν την τάση να υιοθετούν μια ΠΟλιτικn ευελιξίας και

ελέγχου του επιχειρηματικού κινδύνου περισσότερο απ' ότι οι παλαιότερες. Ο

εμπλουτισμός του τοπικού επιχειρηματικού συστnματος δεν σημαίνει, σύμφωνα

με τα αποτελέσματα της έρευνας μόνο την αύξηση του αριθμού των

επιχειρnσεων αλλά και τον εκσυγχρονισμό του ως προς τα μέσα και τις

πρακτικές λειτουργίας του. Οι νέες επιχειρnσεις είναι φορείς της καινούργιας

νοοτροπίας γύρω από την παραγωγή που προσεγγίζει περισσότερο τις

σύγχρονες αντιλnΥεις για την ανταγωνιστικότητα μιας μονάδας και κατά

συνέπεια περιορίζουν τον κίνδυνο του αναχρονισμού για το τοπικό

παραγωγικό δίκτυο αλλά εγγυόνται και την διατnρηση του δυναμισμού του.

Από τη διερεύνηση ανά κλάδο, οι μονάδες τροφίμων είναι οι

πολυπληθέστερες τόσο μεταξύ των νεο"ίδρυθέντων όσο και των παλαιότερων,

καθιστώντας σαφn τον προσανατολισμό της τοπικnς οικονομίας σε κλάδους

παραδοσιακούς και συμπληρωματικούς της πρωτογενnς παραγωγnς. Ωστόσ<;? η

νέα μονάδα τροφίμων απασχολεί κατά μέσο όρο 35 εργαζόμενους λιγότερους

απ' ότι εκείνες που λειτουργούν περισσότερο από 15 χρόνια.

Η εικόνα aUTn είναι σε σημαντικό Βαθμό αποτέλεσμα της συνεισφοράς των

αγροτικών συνεταιρισμών στη διαμόρφωση του δείκτη απασχολούμενων ανά

κατάστημα, αφού είναι οι μεγαλύτερες επιχειρnσεις του νομού, οι περισσότεροι

από τους οποίους όμως ιδρύθηκαν πριν το 1980 μ' αποτέλεσμα ο δείκτης να

εμφανίζει μικρότερη τιμn για τις νέες μονάδες του κλάδου.

Μια περισσότερο αντικειμενικn προσέγγιση που θα συγκρίνει τις επιχειρnσεις

εκτός των συνεταιρισμών για την εκτίμηση της εξέλιξης του μεγέθους τους

Βρίσκει τις νέες μονάδες της Ημαθίας μικρότερες κατά 18 εργαζόμενους,

μέγεθος που δεν παραπέμπει από μόνο του σε ανησυχητικές ενδείξεις για το

δυναμισμό των νέων επιχειρnσεων, δεδομένου του οτι αυτές είναι περισσότερο

καλά εξοπλισμένες και πετυχαίνουν περισσσότερο απ' ότι οι παλαιότερες

υποκατάσταση της εργασίας, αν και αυτός είναι στόχος της πλεΙΟΥηφίας των

μονάδων του δείγματος ανεξαρτnτως της ηλικίας τους.

Μικρότερες επίσης εμφανίζονται οι νέες μονάδες ενδυμάτων και

κλωστοϋφαντουργίας. Αντίθετη είναι η εικόνα των μηχανών και μονάδων

ξύλου (κιβωτοποιεία) ιδιαίτερα που απασχολούν 34 εργαζόμενους

περισσότερους από τις μονάδες που ιδρύθυκαν πριν από 15 χρόνια αν και
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αυτό το δεδομένο δεν σημαίνει κατά ανάγκη δυναμισμό του κλάδου στην

οριακή αγορά της Ημαθίας, αλλά οφείλεται στον χαμηλού επιπέδου εξοπλισμό

των νεων επιχειρήσεων που στηρίζονται στη εκτεταμένη συμμετοχή εργατικού

δυναμικού στην παραγωγή και την ευέλικτη διαχείρηση του παράλληλα

(ανήλικοι, αλλοδαποί κλπ)

1.2 Το προφίλ του σημερινού επιχειρηματία

Στην συVΤΡΙΠΤΙKή τους πλεΙΟ~Jηφία οι επιχειρηματίες της Ημαθίας είναι

άνδρες ηλικίας 46 ετών κατά μέσο όρο, ενώ η είσοδος των γυναικών στην

μεταποίηση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη μονάδος είναι πιο πρόσφατη αφού

η μέση ηλικία τους είναι 36 έτών και αντιστοιχούν στο 10% των περιπτώσεων.

Η ηλικία εισόδου στην παραγωγή εξάλλου φαίνεται να διαφοροποιείται

ανά εποχή. Έτσι οι μεγαλύτεροι των 45 ετών ιδιοκτήτες άρχισαν να

ασχολούνται με την σημερινή τους επιχείρηση σε ηλικία 24 ετών περίπου ενώ

αυτοί που είναι μικρότεροι, έχοντας να αvτιμετωπίσoυν τις αυξημένες

απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ένταση του

ανταγωνισμού στο χώρο σε διεθνή κλίμακα, χρειάζεται να αφιερώσουν

περισσότερο χρόνο στην εξασφάλιση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων

(εκπαίδευση, εμπειρία, κλπ), για να συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή σαν

ιδιοκτήτες μονάδων στα 32 τους χρόνια κατά μέσο όρο. Ωστόσο αυτός δεν

είναι ο μόνος λόγος ανόδου του ορίου έναρξης της επιχειρηματικής

δραστηριότητας, όπως θα δείξουμε στη συνέχεια αλλά ανάλογη είναι και η

επίδραση της έλλεΙΥης κρατικής μέριμνας στήριξης του νέου επιχειρημαJία

τόσο σε θέματα χρηματοδότησης, όσο και ενημέρωσης, προώθησης,

κατάρτησης κλπ. τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει μόνος του ο νέος

ιδιοκτήτης, τη στιγμή που η βιωσιμότητα και αVΤαγωνισΤΙKότητα μιας

επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απο επαρκή χρηματοδότηση,

marketing, οργάνωση και διαχείρηση. Όσο εγκαταλείπεται η παραδοσιακού

τύπου, οργάνωσης και δομής, επιχείρηση, λόγω αναχρονισμού αυτών των

πρακτικών, τόσο πιο έντονο γίνεται το πρόβλημα στήριξης μιας νέας

επιχείρησης και περισσότερο αισθητή η απουσία κατάλληλων φορέων να

αναλάβουν αυτό το ρόλο.

Συμπληρωματική των παραπάνω είναι η εικόνα της εκπαίδευσης αλλά και

του τρόπου εισόδου του ιδιοκτήτη στον τομέα που διαφοροποιεί αισθητά τους

νέους από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες.

Οι μεγαλύτεροι των 45 ετών επιχειρηματίες που αποτελούν το 55% των

ιδιοκτητών του δείγματος, είναι απόφοιτοι μερικών τάξεων δημοτικού ή

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το ήμισυ (48%) όταν αυτού του επιπέδου

εκπαίδευση συναVΤάται για τους μικρότερους μόνο στο 9% των περιπτώσεων.

Στην πρώτη περίπτωση έχουμε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή

κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος μόνο στο 23% του δείγματος ενώ
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αντίθετα το 44% των μικρότερων από 45 ετών διαθέτει επιστημονικού

επιπέδου κατάρτηση.

Εξάλλου και μεταξύ αυτών που είναι απόφο1ΤΟΙ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

(33% του συνόλου) είναι χαρακτηριστική η αναντιστοιχία του αντικειμένου

σπουδών με τη σημερινή τους ενασχόληση, αφού μόνο το 6% αυτών έχει

σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και marketing και το 3% με σπουδές

αντίστοιχες της εργασίας του ενώ η επιστημονική κατάρτιση των υπολοίπων

δεν είναι συναφής των σημερινών δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή μεγάλου

αριθμού πτυχιούχων στο σύνολο (33% του δείγματος) μπορεί να είναι

ενθαρρυντική για τις επι.i\oγές της τοπικής μεταποίησης στον σύγχρονο κόσμο

της ανάπτυξης αλ/ά η διερεύνηση της περιορίζει τη βαρύτητα της αρχικής

εικόνας, που φαίνεται πλασματική αφού μόνο το 9% των πτυχιούχων έχει

ουσιαστικά εφόδια - γνώσεις που μπορεί άμεσα να αξιοποιήσει με την εργασία

που επέλεξε. Οι αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος να προσαρμοστεί

στις απα1Τήσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι η βαθύτερη α1Τία της

διαφαινόμενης απόστασης μεταξύ εκπαίδευσης και παραγωγής, που δεν

αφορά μόνο τη μεταποίηση αλ/ά όλους τους παραγωγικούς τομείς της

οικονομίας για το σύνολο του εθνικού παραγωγικού δικτύου.

Είναι φανερή παρ' όλα αυτά η ουσιαστική βελτίωση του μορφωτικού

επιπέδου όσων ανήκουν στον επιχειρηματικό κόσμο, ώστε να είναι ευοίονες οι

προοπτικές εξέλιξης τους, ωστόσο έχει ενταθεί το πρόβλημα εισόδου στο

χώρο της μεταποίησης για τους νέους επιχειρηματίες. Στο 40% των

περιπτώσεων ίδρυσης της επιχείρησης από τον σημερινό ιδιοκτήτη, αυτός έχει

απασχοληθεί ι

προηγουμένως σε άλλους χώρους, μέχρι τα 36 του χρόνια περίπου, ενώ

ευνοικότερη είναι η θέση αυτού που αναλαμβάνει μια προυπάρχουσα ήδη

επιχείρηση αφού μόνο στο 9% αυτών χρειάστηκε να αναζητήσει

προηγουμένως αλλού εργασία. Η εικόνα αυτή δεν είναι παρά το αποτέλεσμα

της έλλεΙΥης των κατάλ/ηλων μηχανισμών στήριξης του νέου επιχειρηματία

στα πρώτα στάδια εισόδου του στις μεταποιητικές δραστηριότητες και όταν

δεν διαθέτει το αναγκαίο υπόβαθρο εκκίνησης μιας επιχείρησης (κεφάλαια,

εγκαταστάσεις, εμπειρία κλπ).

Η κατάσταση ωστόσο φαίνεται να επηρεάζει εντονότερα τους πιο νέους

από τους επιχειρηματίες δεδομένου ότι η ένταση των ανταγωνιστικών

συνθηκών αυξάνει τη στάθμη των προαπα1Τούμενων για την πετυχημένη

παρουσία μιας μονάδας στο οικονομικό περιβάλλον με όρους εξοπλισμού,

οργάνωσης και διαχείρησης και κατά συνέπεια και το κόστος εισόδου στο

χωρο των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Ο επιχειρηματίας που ίδρυσε τη

μονάδα του μέτά το 1980 σε μεγαλύτερο ποσοστό απ' ότι στο παρελθόν, στο

50% των περιπτώσεων χρειάστηκε προηγουμένως να ασχοληθεί με άλλες

δραστηριότητες. Ο σημερινός νέος επιχειρηματίας με υΥηλώτερο επίπεδο

εκπαίδευσης υφίσταται περισσότερο έντονα την απουσία μηχανισμών

υποβοήθησής του στην οργάνωση μιας νέας επιχείρησης και αυτό έχει
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επηρεάσει και επιβραδύνει τους ρυθμούς δημιουργίας επιχεφήσεων εκ νέου.

Μετά το 1980 μόνο στο 54% των περιπτώσεων πρόκειται για δημιουργία από

την αρχή νέων μονάδων όταν το αντίστοιχο παλαιότερα αφορούσε το 60%
,

των περιπτωσεων.

Χαρακτηριστική επίσης είναι και η στάση των ιδιοκτητών απέναντι στην

προοπτική περαιτέρω εκπαίδευσης των ίδιων και του προσωπικού της

επιχείρησης. Το 71% αυτών θεωρεί αναγκαία την εκπαίδευση και αυτό

επιβεβαιώνει την κατανόηση από μέρους των της αναγκαιότητα της κατάρτισης

για την ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις, αλλά αποτελεί και ένδειξη

της αδυναμίας τους να ανταπεξέλθουν στο σημερινό καθεστώς άσκησης της

επιχεφηματικότητας. Ως εκ τούτου μια πρωτοβουλία αυτής της κατεύθυνσης

φαίνεται αν έχει αρκετές πιθανότητες επιτυχίας, αφού ωστόσο λάβει υπ' όΥιν

της το διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης στη σύνθεση του επιχεφηματικού

κόσμου της Ημαθίας.

1.3 ΧαρακτηρισΤ1κά των εγκαταστάσεων.

Στην συντριπτική πi\ειοynφία των περιπτώσεων, οι εγκαταστάσεις των

μονάδων του δείγματος είναι συγκεντρωμένες στο χώρο του εργοστασίου 
εργαστηρίου, ενώ μόνο κατά το 5% των περιπτώσεων, επιχεφήσεις διαθέτουν

εργοστάσιο, αποθήκες ή ιδιόκτητα καταστήματα λιανικής πώλησης σε περιοχές

εκτός του νομού και κυρίως στη Θεσσαλονίκη.

Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εγκαταστάσεων κατά 89%
των περιπτώσεων είναι ιδιόκτητες ενώ μόνο στο 11% των επιχεφήσεων είναι

ενοικιασμένες εξ' ολοκλήρου ή μερικώς. Το ποσοστό των ιδιόκτητων

εγκαταστάσεων είναι πολύ υΥηλό και δεδομένου του ότι το κόστος χρήσης

συνυπολογίςεται από τους επιχεφηματίες στα κέρδη, οι μονάδες αποκτούν μια

δυναμική σταθερότητας και αντοχής σε περιόδους ύφεσης.

Ενοικιασμένες εγκαταστάσεις συναντούνται στις περιπτώσεις νέων

μονάδων αποκλειστικά, καταδεικνύοντας για άλλη μια φορά την αδυναμία των

νέοϊδρυθέντων επιχεφήσεων να εξασφαλίσουν κατάλληλους ιδιόκτητους

χώρους για την αρχική περίοδο της ςωής τους, αλλά και την ανεπάρκεια των

υπαρχόντων χρηματοδοτικών σχημάτων να στηρίξουν τέτοιου είδους

πρωτοβουλίες.

Το 30,5% των περιπτώσεων ίδρυσης μονάδων μετά το 1980 αντιμετωπίςει

πρόβλημα στην διαμόρφωση κατάλληλων χώρων για την έναρξη της

λειτουργίας του και εδώ εντοπίςεται ένα ακόμα πεδίο αναγκαίας παρέμβασης

για την υποστήριξη των επιχειρηματικώνδραστηριοτήτων.

1.3.1. Εργοστάσια - εργαστήρια.

Η δραστηριότητα των τοπικών επιχειρήσεων στο χώρο εκτός του νομού,

μέσω της διασποράς τμημάτων της παραγωγής, φαίνεται περιορισμένη αφού

μόνο οι μισές από το 14% των μονάδων που διαθέτει δύο εργοστάσια έχει
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κα1 παράδοση αυτών

εκσυγχρον1σμό της

εΠ1λέξε1 γ1α την εγκατάσταση του ενός, χώρους εκτός του νομού, αλλά πάντα

στη Β.Ελλάδα. Ωστόσο η τάση επέκτασης του ΤΟΠ1κού παραγωγ1κού

συστήματος, δ1αφαίνετα1 αξ1όλογη αφού η μ1α σης 2 εΠ1χειρήσε1ς που τη

στηρίζουν έχε1 δ1άρκε1α ζωής μ1κρότερη από 10 χρόν1α. ΟΙ νέες εΠ1χειρήσε1ς

φέροντας μ1α ενδογενή εξελ1κηκή δυναμ1κή επι.i\έγoυν τη δ1ασπορά στον

ευρύτερο χώρο, σαν συνέπε1α εν μέρε1 του προοδευηκού κα1 κα1νοτόμου

πνεύματος στη διαχείρηση της παραγωγής, αφήνοντας έτσ1 πεΡ1θώρια θεηκών

εκημήσεων γ1α τη μελλονηκή κατανομή του ΤΟΠ1κού παραγωγ1κού δ1κτύου.

1.3.2. Αποθήκες - χώΡ01 Υύξης.

Ανάλογα με το είδος του ΠΡ01όντος το 45% των μονάδων δ1αθέτε1 χώρους

αποθήκευσης ή Υύξ;ης. Το γεγονός όη ΟΙ περισσότερες δεν δ1αθέτουν

ανάλογες εγκαταστάσε1ς, δείχνε1 το βαθμο δ1άδοσης της μεθόδου παραγωγής

κατά παραγγελία λόγω της εΠΟΧ1ακής, γ1α μεγάλο αΡ1θμό εΠ1χειρήσεων,

λεπουργίας με έvτoνες δ1ακυμάνσε1ς στη ζήτηση των αγορών κυρίως

αγροηκών αλλά και άλλων ΠΡ01όvτων. Αυτή η πρακηκή ακολουθείτα1 από ης

μονάδες ενδυμάτων (φασόν) κα1 τα Κ1βωΤΟΠ01εία, που το ύΥος της παραγωγής

τους επηρεάζεται από ης δ1ακυμάνσε1ς της ζήτησης που αvτιμετωπίζoυν ΟΙ

βασ1κοί πελάτες τους, ΟΙ μονάδες επεξεργασίας φρούτων, προσδίδοντας έτσ1

χαρακτηΡ1σηκά ευελ1ξίας στη φυσ10γνωμία τους.

1.3.3. Χώρ01 γραφείων

Ιδ10μορφίες εμφανίζοντα1 ως προς την οργάνωση χώρων γραφείου με ένα

τουλάχιστον δ101κηηκό υπάλληλο. Μόνο το 14% των μονάδων έχουν - τα
γραφεία τους εκτός του χώρου των λ01πών εγκαταστάσεων. Πρόκεπα1 γ1α

μονάδες που προϋπήρχαν του σημεΡ1νού 1δ10κτήτη με δ1άρκε1α ζωής

μεγαλύτερη των 30 χρόνων, κα1 ΟΙ τρε1ς σης τέσσεΡ1ς επέλεξ;αν γ1α έδρα τους

το δ101κηηκό κέντρο του νομού, τη ΒέΡ01α, ενώ ΟΙ υπόλ01πες τη Θεσσαλονίκη.

Αξίζε1 να σημε1ωθεί όη το σύνολο σχεδόν των μονάδων του δείγματος

βρίσκοντα1 σε πεΡ10χές περιμεΤΡ1κά κα1 σε μ1κρές αποστάσε1ς από τους

01Κ1σμούς των μεγάλων δήμων (ΒέΡ01α - Νάουσα) κα1 κατά συνέπε1α η

οργάνωση γραφείων, σαν αυτόνομο τμήμα της παραγωγής στο KέVΤΡO δεν

αφορά την ανάγκη εγγύτητας σης υπηρεσίες του αλλά σχετίζετα1 περισσότερο

με τα στάδ1α λεπουργίας κα1 ωρίμανσης της εΠ1χείρησης.

Το 34% των μονάδων δεν δ1αθέτε1 οργανωμένους χώρους γραφείων, ούτε

με κρπήΡ10 προσδ10Ρ1σμού τους τον αναγκαίο εξ;οπλισμό (έΠ1πλα, β1βλ10θήκες

κλπ). Στην πλε10Υηφία αυτών των πεΡ1πτώσεων (27,5%) πρόκε1τα1 γ1α

εΠ1χειρήσε1ς δ1άρκε1ας ζωής 24 χρόνων κατά μέσο όρο ο 1δ10κτήτης των

οποίων είνα1 51 χρονών περίπου κα1 κατά 78% η εκπαίδευση του είνα1
,

μερ1κων

τάξ;εων δημοηκού ή Γυμνασίου.

Το χαμηλό επίπεδο μόρφωσης παρά την εμπειρία

των εΠ1χειρήσεων, λεπούργησε ανασταληκά στον
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νοοοτροπίας γύρω από την οργάνωση της δουλειάς και τις αλλαγές στις

εγκαταστάσεις, KαθιστώVΤας τη δομή αυτής της επιχείρησης αναχρονιστική. Η

εκπαίδευση φαίνεται να είναι περισσότερο καθοριστικής· σημασίας απ' ότι η

εμπειρία στην ανανέωση του επιχειρηματικού πνεύματος και την προοδευτική

διάθεση του επιχειρηματία.

Στην ίδια κατηγορία εξάΝ\ου ανήκει και το 6,5% των νεοιδρυθέντων

επιχειρήσεων με μέσο όρο διάρκειας ζωής 5 χρόνια που έχουν και τους

νεαρότερους ιδιοκτήτες (30 ετών). Η έρευνα βρίσκει αυτές τις μονάδες σε

εξαιρετικά πρώιμα στάδια, που μπορεί να ερμηνεύσουν την έλλεΙΥη

οργανωμένων γραφείων στις εγκαταστάσεις τους, ωστόσο η εικόνα

αιτιολογείται και σ' αυτή την ομάδα επιχειρήσεων από την εκπαίδευση του

ιδιοκτήτη. Οι μισοί είναι απόφοιτοι δημοτικού και οι υπόλοιποι γυμνασίου. Το

επίπεδο εκπαίδευσης φαίνεται τα ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό την θεώρηση της

επιχειρηματικής δραστηριότητας και την οργάνωση της παραγωγής ανεξάρτητα

από την ηλικία του ιδιοκτήτη. Η κατάρτιση ερμηνεύει σε σημαντικό βαθμό τη

συμπεριφορά του ιδιοκτήτη σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων όπως

προκύπτει από τη μέχρι τώρα ανάλυση, αν και δεν περιορίζεται στα

αVΤΙKείμενα που σχολιάσαμε μόνο αυτή η διαπίστωση όπως θα φανεί στη

συνέχεια, και δικαιολογημένα θα μπορούσαμε να τη θεωρήσουμε ως το

βασικότερο ίσως τομέα παρέμβασης στο πλαίσιο μιας πολιτικής ενίσχυσης του
• ••

τοπικου παραγωγικουσυστηματος.

Το παραπάνω συμπέρασμα επιβεβαιώνει η πορεία των υπόλοιπων νέων

μονάδων που διαθέτουν οργανωμένους χώρους γραφείων. Η διάρκεια ζωής

τους είναι μεγαλύτερη (9 χρόνια) όπως και ο ιδιοκτήτης (43 ετών) - και

επομένως έχουν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις

προηγούμενες, όπως ο μεγαλύτερος χρόνος στην παραγωγή και οργάνωση που

σημαίνει εμπειρία σε αvτίστoιxα θέματα, όμως η διαφοροποίηση τους γίνεται

εντονότερη βάσει της εκπαίδευσης του ιδιοκτήτη.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό 8% των μονάδων υποεκτιμά

γενικά το ρόλο του κέντρου διαχείρησης και διοίκησης, σαν οργανωμένο

τμήμα της παραγωγής, σε σχέση με την πορεία κύλησης του εμπορεύματος ή

αγνοεί τη σημασία του για τις σύγχρονες συνθήκες, αφού διαθέτει πέραν του

εργοστασίου ή εργαστηρίου χώρους αποθήκευσης αλλά όχι γραφεία. Η

διοίκηση και οργάνωση θεωρείται τομέας όπου μπορεί να γίνουν περικοπές

για τον περιορισμό του κόστους παραγωγής (διοικητικοί υπάλληλοι,

εξοπλισμός κλπ) και παράλληλα αποτελεί δραστηριότητα που μπορεί να ασκεί

επιπλέον ο ιδιοκτήτης στις παραδοσιακής δομής και νοοτροπίας επιχειρήσεις.

Επιπλέον το 29% των καταστημάτων δεν διαθέτει στις εγκαταστάσεις παρά

μόνο το χώρο του εργαστηρίου της παραγωγής. Η δομή αυτών των

επιχειρήσεων είναι πολύ χαλαρή και ο βασικός προασανατολισμόςτους στη

μείωση του κόστους παραγωγnς έχει συρρικνώσει στο ελάχιστο την έκταση

του καταστήματος, υπό το πρίσμα μιας συντηρητικής και αμυντικής πολιτικής

εξασφάλισης της βιωσιμότητας τους και μόνο.

34



Το 16% των εΠ1χειρήσεων του δείγματος που εμφανίζουν τα παραπάνω

χαρακτηΡ1σηκά έχε1 αναθέσε1 τη ρύθμ1ση των λογισηκών υποθέσεων σε

εξωτερ1κά λογ1σηκά γραφεία κα1 στην πλε10Υηφία των περ1πτώσεων πρόκε1Τα1

γ1α μονάδες που λε1Τουργούν εΠΟΧ1ακά (Κ1βωΤΟΠ01εία).

Η μονάδα που εκδηλώνε1 αυτή τη συμπερ1φορά οργανώνε1 την παραγωγή

βάσε1 παραγγελ1ών κα1 αδυνατεί να συντηρήσε1 δ101κηηκούς υπαλλήλους,

λόγω της εΠΟΧ1ακής λε1Τουργίας της κα1 εκδηλώνονε1 μ1α ευέλ1κτη στάση

δ1ακανονισμού των δραστηΡ10τήτων της.

ΟΙ υπόλ01πες (13%) δεν φαίνετα1 να υποβοηθούντα1 γ1α την δ1εκπεραίωση

λογισηκών υποθέσεων από το εξωτεΡ1κό της εΠ1χείρησης περιβάλλον κα1

Π1θανότατα αυτού του τύπου θέματα ρυθμίζοντα1 από τον 1δ10κτήτη.

Συμπερασμαηκά δ1αφαίνετα1 η αδυναμία μεγάλου μέρους μονάδων να

εξασφαλίσουν αυτονομία με δ1άφορες υπηρεσίες γραφείου ή η ανεπάρκε1ά

τους ως προς την ανάληΥη του συνολ1κού κόστους παραγωγής κα1 όλων των

υποσυστημάτων του εσωτερ1κού, που προσδ1Ορίζουν τη μορφή της σύγχρονης

εΠ1χείρησης. Πρόκε1Τα1 γ1α ένα κενό στη λε1Τουργία του ΤΟΠ1κού παραγωγ1κού

δ1κτύου που Π1θανόητατα η δ1ατήρησή του ή η δ1α1ώνηση του θα εντείνε1 την

εσωστρέφε1α κα1 θα αποδυναμώσε1 ης μονάδες από κάθε δυνατότητα

δυναμ1κής αντίδρασης στα δεδομένα που εΠ1φέρουν τη συρρίκωνσή τους.

1.4 Κριτήριο χωροθέτησηι;.

Η εΠ1λογή του τόπου εγκατάστασης των μονάδων επηρεάζετα1 σε μεγάλο

βαθμό από την εγγύτητα σε μεταφΟΡ1κά δίκτυα (αυΤΟΚ1νητόδρομ01,

σ1δηροδρομ1κές γραμμές), δεδομένου του όη μεγάλο μέρος της παραγωγής

είνα1 προϊόντα ευπαθή κω η έγκαιρη μεταφορά τους σης αγορές είνα1

συνάρτηση της Π01ότητας τους (αγροηκά προϊόντα). Το 53% των εΠ1χειρήσεων

θεωρεί την ύπαρξη μεταφΟΡ1κών δ1κτύων βασ1κό ΚΡ1ΤήΡ10 χωροθέτησης των

εγκαταστάσεων τους. Αυτό άλλωστε εΠ1βεβα1ώνε1 κα1 η χωΡ1κή δ1ασπορά των

μεταΠ01ηηκών δραστηΡ10τήτων κατά μήκος των οδ1κών αξόνων σύνδεσης των

μεγάλων δήμων μεταξύ τους αλλά κα1 με το υπεΡΤΟΠ1κό κέντρο της

Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα παρατηρούντα1 συσπειρώσε1ς κα1 γύρω από

σ1δηροδρομ1κούς σταθμούς που αναδε1κνύοντα1 σε βασ1κές β10μηχαν1κές

πεΡ10χές στο νομό (Σ.Σ. Νάουσας κα1 ΒέΡ01ας), σε μικρές αποστάσε1ς από τους
, ,

ανησΤ01χους 01κισμους.

Το αμέσως εΠ1κρατέστερο ΚΡ1Τήρ1Ο χωροθέτησης στους εΠ1χειρημαηκούς

κύκλους της Ημαθίας φαίνετα1 να είνα1 ΟΙ ημές της γης. Το 39% των

1δ10κτητών οργάνωσε ης εγκαταστάσε1ς του σε 1δ1όκτητο 01κόπεδο ενώ το

25% επέλεξε περ10χή εκτός 01κισμού με χαμηλές ημές γης.

Σημανηκή εξάλλου επίδραση ασκεί κα1 η καταγωγή του 1δ10κτήτη αφού το

26% των εΠ1χειρημαηών συνεκτίμησε με το παραπάνω ΚΡ1Τήρ1Ο χωροθέτησης

κα1 αυτό το δεδομένο γ1α την τελ1κή του εΠ1λογή.

35



•

Το θέμα του αρχικού κόστους αγοράς του οικοπέδου αποτεί\εί σοβαρό

περιορισμό για μεγάί\ο μέρος μονάδων όπως φαίνεται από τη συχνότητα

εμφάνισης του ΚΡ1Τηρίου των ημών της γης στην επιί\ογή του τόπου

εγκατάστασης. Η προσπάθεια ανημετώπισής τους με την αναζήτηση φθηνής

γης ή την αξιοποίηση ιδιόκτητων οικοπέδων, αυξάνει την διασπορά στο χώρο

των μονάδων αί\ί\ά παρεμποδίζει και τα περιθώρω επιί\ογής με ΚΡ1Τήρια που

αφορούν την βεί\ηστοποίηση ί\ε1Τουργίας και απόδοσης τους (πχ. εγγύτητα

πρώτων υί\ών, αγοράς κί\π).

Το κόστος της γης είναι πιθανό να κί\ηροδοτήσει δυσί\ε1Τουργίες στο τοπικό

παραγωγικό δίκτυο καθώς η τυχαιότητα στην κατανομή των ιδιόκτητων

οικοπέδων δεν εξασφαί\ίζει και καταλ/ηί\ότητα για βιομηχανική χρήση με

ΚΡ1Τήρια υποδομής, διαθέσιμων εκτάσεων κί\π, αλί\ά υποθηκεύει και μια

μεί\ί\ονηκή προσπάθεια παροχής υποστηρικηκης υποδομής που θα πρέπει να

είναι χωρικά εντοπισμένη. Η διασπορά των μεταποιηηκών δραστηριοτήτων που

ακοί\ουθεί συνήθως τους οδικούς άξονες ανητίθεται επίσης και στην

σύγχρονή απαίτηση ορθοί\ογικής ρύθμισης των χρήσεων γης. Το βάρος

εξάί\ί\ου του ιδιόκτητου οικοπέδου στην επιλογή του τόπου εγκατάστασης

είναι συνέπεια και της δυσκαμΥίας στην αγορά γης, με το καθεστώς

φοροί\όγησης των μεταβιβάσεων που παρεμποδίζει την πώί\ηση ιδιοκτησιών

για την αγορά οικοπέδου στη βέί\ηστη θέση για κείνους τους επιχεφηματίες

που διαθέτουν ιδιόκτητα, αί\ί\ά και της ακαταλί\ηί\ότητας των χρηματοδοηκών

μέσων για τη συγκεκριμένη φυσιογνωμία της τοπικής μονάδας, ως προς την

εξασφάλιση του κόστους της αρχικής επένδυσης γι αυτές.

Η βιoμηXανiα της Ημαθίας έχει ανάγκη ποί\ιηκών στήριξης των μονάδων

στην αρχική επένδυση για την αγορά του οικοπέδου αί\ί\ά και οργανωμένων

χώρων υποδοχής, με την κατάί\ί\ηί\η υποδομή υποβοήθησης στα πρώτα

τουλάχιστον στάδω ανάπτυξης μιας επιχείρησης, που ανημετωπίζει ποικίί\ες

ανηξοότητες όπως έχει φανεί από τη μέχρι τώρα ανάί\υση.

Ο αριθμός των ιδιοκτητών που συνυποί\ογίζει και παραμέτρους που

εξυπηρετούν τη ί\ε1Τουργία της επιχείρησης και την οργάνωση της παραγωγής

πέραν της ύπαρξης δικτύων είναι περιορισμένος.

Το τρίτο σε βάρος ΚΡ1Τήριο χωροθέτησης αποτεί\εί η εγγύτητα σης πρώτες

ύί\ες και εκφράζει την επιί\ογή του τόπου εγκατάστασης για το 22% των

μονάδων του δείγματος. Αυτή η παράμετρος αφορά μονάδες επεξεργασίας

φρούτων. Οι αγροηκοί συνεταφισμοί αλί\ά και οι ιδιώτες εξαγωγείς, επιί\έγουν

για τη διευκόί\υνση των παραγωγών αλί\ά και ί\όγω της ευαισθησίας της

πρώτης ύί\ης, να διασπείρονται στον αγροτικό χώρο, συνεκημώντας ωστόσο

και την ύπαρξη δικτύων αί\ί\ά και του κόστους της γης.

Το 8% του δείγματος εκδηλώνει την πρόθεση μετεγκατάστασης στο

άμεσο μέί\ί\ον. Στο 5% των περιπτώσεων οι μονάδες ανημετωπίζουν πρόβί\ημα

χώρου στην επέκταση των εγκαταστάσεων δεδομένου όη πρόκε1Ται για

καταστήματα εντός των ορίων οικισμού, ενώ οι υπόί\οιπες προγραμματίζουν

μετεγκατάσταση με στόχο την προσέγγιση του χώρου συγκέντρωσης νέων
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πελατών καθώς ΟΙ παλ10ί ήταν εργοστάσ1α που έχουν μετεγκατασταθεί ή

κλείσει

Τα παραδοσ1ακά κέντρα του νομού Νάουσα-Βέρ01α, λόγω ανη01κονομ1κών

κλίμακος αλλά κα1 έλλε1Υης δ1αθέσιμου χώρου, δεν ασκούν πλέον την έλξη

που τα καθ1έρωσε ως κέντρα β10μηχαν1κών δραστηΡ10τήτων. Μ1α πολ1ηκή

οργάνωσης στο χώρο των β10μηχαν1κών δραστηΡ10τήτων φαίνετα1 να έχε1

ευοίονες προοπηκές δεδομένου του όη μεγάλο μέρος των 1δ10κτητών δηλώνε1

την εΠ1θυμία εγκατάστασης σε χώρους εκτός 01κισμών. Προς αυτή την

κατεύθυνση συνε1σφέρε1 κα1 ο εξαγωγ1κός προσανατολ1σμός μεγάλου μέρους

του ΤΟΠ1κού παραγωγ1κού συστήματος, που εκδηλώνετα1 από ηγεηκούς

κλάδους της ΤΟΠ1κής Ο1κονομίας κα1 κατά συνέπε1α η απεξάρτηση από την

ΤΟΠ1κή αγορά, που θα καθ1στούσε ελκυσηκά τα μεγάλα ασηκά κέντρα του
•

νομου.

1.5 Πρώτες ύλες προμηθευτές.

Η δ1ερεύνηση της προέλευσης των πρώτων υλών στηρίχθηκε στη δ1άΚΡ1σή

τους σε αγροηκά προϊόντα β10μηχαν1κά, ορυκτά κα1 υλ1κά συσκευασίας.

Όσον αφορά την προμήθε1α αγΡΟΤ1κών ΠΡ01όντων το 35% των μονάδων

χρησιμΟΠ01εί πρώτες ύλες που προέρχοντα1 από τη Β.Ελλάδα, ενώ μόνο το

19% αξ10Π01εί τα αγροηκά προϊόντα της ΤΟΠ1κής παραγωγής. Είνα1

αξlΟσημείωτος ο δυναμισμός του νομού στην αζ10ποίηση αγροηκών ΠΡ01όντων

όΧ1 μόνο της Ημαθίας αλλά κα1 του ευρύτερου χώρου της Β.Ελλάδας. Ωστόσο

ΟΙ δ1ασυνδέσε1ς της ΤΟΠ1κής βlΟμηχανίας δεν πεΡ10ρίζοντα1 μόνο σ' αυτή τη

χωΡ1κή κλίμακα το 16% των μονάδων προμηθεύετα1 κα1 χρησιμΟΠ01εί αγροηκά

προϊόντα της Ν.Ελλάδας κα1 το 19% κάνε1 ε1σαγωγές από άλλες χώρες. Το

χαμηλό ποσοστό των εΠ1χειρήσεων που προμηθεύοντα1 αγροηκά προϊόντα

από το εσωτεΡ1κό του νομού, δεν σημαίνε1 αδυναμία απορρόφησης της

ΤΟΠ1κής παραγωγής, ή προσανατολ1σμό των μονάδων σε τρίτες αγορές γ1α

αγροηκες πρώτες ύλες, δεδομένου του όη σ' αυτό το ποσοστό δεν

περtΛαμβάνOντα1 ΟΙ αγροηκοί συνεταΙΡ1σμοί που απορροφούν σχεδόν εξ'

ολοκλήρου την ΤΟΠ1κή παραγωγή κα1 είναι σχεδόν αποκλεισηκά

προσανατολ1σμένες σ' αυτή. Αν συμπεΡ1ληφθούν κα1 αυτοί τότε το ποσοστό

των εΠ1χειρήσεων που προμηθεύοντα1 αγροηκές πρώτες ύλες κα1 από το νομό

ανέρχετα1 στο 33% κα1 στο σύνολο σχεδόν των μονάδων που χρησιμΟΠ010ύν

αγροηκές πρώτες ύλες.

Eίναt φανερό πως η ΤΟΠ1κή αγροηκή παραγωγή αποτελεί βασ1κό

προμηθευτή αφού τροφοδοτεί όλες ης μονάδες του νομού που επεξεργάζονται

αυτού του είδους πρώτες ύλες στην παραγωγ1κή δ1αδικασία. Αξίζε1 να

σημε1ωθεί επίσης όη η προμήθεω σε αγροηκές ύλες από το νομό, στην

πλε10Υηφία των πεΡ1πτώσεων, καλύπτε1 τον μεγαλύτερο όγκο των απαπήσεων

των μονάδων σε πρώτες ύλες κα1 η ε1σαγωγή αγΡΟΤ1κών από άλλες πεΡ10χές

έχε1 να κάνε1 με προϊόντα που η εποχή συγκομ1δής κα1 επεξεργασίας δεν
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συμπίπτει μΙ αυτή της τοπικής αγροτικής παραγωγής, άρρωντας έτσι σε μεγάλο

βαθμό τον εποχιακό χαρακτήρα δραστηριοποίησής που τους προσδίδει η

εξάρτηση από τον αυστηρό προσανατολισμό της τοπικής γεωργίας στη

μονοκαλλιέργεια.

Το δυναμικό της μεταποίησης αγροτικών προιόντων του νομού δεν

εξαντλείται όλο το έτος και κατά συνέπεια παραμένουν ανοιχτές οι

δυνατότητες αξιοποίησης της αγροτικής παραγωγής άλλων περιοχών της

χώρας, που δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως μέχρι τώρα και ιδιαίτερα από τους

αγροτικούς συνεταιρισμούς που περιορίζουν τη λε1Τουργία τους στην εποχιακή

επεξεργασία της τοπικής αγροτικής παραγωγής. Το αντίθετο ισχύει για τους

ιδιώτες εξαγωγείς που στρέφονται περισσότερο σε εξωτερικές αγορές πρώτων

υλών, καθώς το ιδιοκτησιακό καθεστώς που δεν τους εξασφαλίζει

προστατευτική μεταχείριση, όπως συμβαίνει με τους πρώτους σε θέματα

χρηματοδότησης, στήριξης τιμών κλπ, καθιστά ζημιογόνα την αδρανοποίησή

τους για τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους, αν ακολουθήσουν τον κύκλο

παραγωγής των αγροτικών προιόντων του νομού. Είναι χαρακτηρισηκό

εξάλλου όη η αναλογία αγροηκών προιόντων του νομού σε σχέση με το

σύνολο αγροτικών προιόντων που επεξεργάζονται οι ιδιώτες εξαγωγείς είναι

πολύ μικρή εως και μηδαμινή, καθώς θέτουν αυστηρότερες προδιαγραφές

ποιότητας των εισερχόμενων πρώτων υλών σε αντίθεση με τους

συνεταιρισμούς, που εξασφαλίζοντας για τους αγρότες επιδότηση και για ης

μη εμπορεύσιμες - ακατάλληλες ποσότητες που θα παραχθούν, έχουν

περισσότερα πλεονεκτήματα και δυνατότητες κραηκής στήριξης σε

απρόσμενες και μη, διακυμάνσεις της ζήτησης στις ήδη κορεσμένες αγqρές

των αγροτικών προιόντων. Οι αγροηκοί συνεταιρισμοί σχεδόν μονοπολούν την

αξιοποίηση της τοπικής αγροτικής παραγωγής.

Όσον αφορά τις πρώτες ύλες που είναι βιομηχανικά προϊόντα, κύριος

προμηθευτής εσωτερικού είναι το μεγάλο βιομηχανικό κέντρο της Β. Ελλάδας

στη ευρύτερη ενδοχώρα επιρροής του οποίου ανήκει και η Ημαθία, η

θεσσαλονίκη. Το 29% των μονάδων προμηθεύεται βιομηχανικές πρώτες ύλες

από τη Θεσσα.ί\ονίκη. Επίσης το 16% μεταποιεί προϊόντα της Ν.Ελλάδος και

κυρίως της Αθήνας, με σαφώς χαλαρότερη διασύνδεσή της τοπικής οικονομίας

από τον μεγαλύτερο βιομηχανικό πόλο της χώρας, ενώ μόλις το 6% των

επιχειρήσεων προμηθεύεται από τοπικές επιχειρήσεις καθώς η βιομηχανική

δομή της Ημαθίας δεν χαρακτηρίζεται από ώριμα στάδια ανάπτυξης, με

παρουσία μονάδων σε κλάδους ενδιάμεσων προιόντων και ως προς τις

βιομηχανικές πρώτες ύλες δεν δείχνει αξιόλογο βαθμό κάθετων

διασυνδέσεων. Πέραν όμως των πηγών προέλευσης αυτής της κατηγορίας

πρώτων υλών που βρίσκονται εντός του εθνικού χώρου, ο βασικότερος

προμηθευτής είναι το εξωτερικό αφού το 45% των μονάδων χρησιμοποιούν

εισαγώμενες πρώτες ύλες μέσω προμηθευτών ή και απευθείας, δεδομένο που

παραπέμπει στην γενικότερη δομή του εθνικού βιομηχανικού συστήματος που

φέρει την αδυναμία ουσιαστικής δραστηριοποίησης σε κλάδους μη
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παραδοσιακούς και τους χαμnί\ούς ρυθμούς ανάπτυξnς τnς βΙ0μnχανικής

παραγωγής ενδιάμεσων προιόντων.

Η εικόνα των εισροών βεί\ηώνεται αισθnτά όταν πρόκεπαι για ορυκτές

πρώτες ύί\ες αφού το 10% των μονάδων προμnθεύονΤQ1 από το νομό για Tnv
κάί\υΥn του αναγκών τους και σε μικρότερο ποσοστό 3% από Tn ΒόρεlΟ κω

3% από Tn Νόηα Εί\ί\άδα. Η κάί\υΥn από το εσωτερικό του νομού των
•

αναγκών σε ορυκτές πρώτες ύί\ες είναι ένδειξn κάποιου βαθμού τοπικής

οί\οκί\ήρωσnς ως προς αυτή Tnv κατnγορία πρώτων υί\ών αί\ί\ά και απόδειξn

τnς επαρκούς αξΙ0ποίnσnς των ορυκτών πόρων του νομού. Τέί\ος aTnv
κατnγορία των υί\lκών συσκευασίας ΟΙ περισσότερες μονάδες προμnθεύονται

απο Tn Θεσσαί\ονίκn (10%) και ένα μικρότερο ποσοστό από το νομό (6%)
καθώς και από Tn Βόρειο και Νόηα Εί\ί\άδα.

Είναι φανερό πως n τοπική παραγωγή στnρίζει Tnv μεταποιnηκή

δραστnριότnτα μόνο ως προς Tnv προμήθεια αγροηκών πρώτων υί\ών και

ορυκτών σε σnμανηκό βαθμό και κατά συνέπεια δnμΙ0υργεί ένα αξιόί\ογο

πί\έγμα κάθετων διασυνδέσεων στο εσωτερικό του, που στοχεύει OTnv
αξlΟποίnσn των τοπικών πόρων, αί\ί\ά n εμβέί\εια τnς τοπικής βΙ0μnχανίας

περιί\αμβάνει τον ευρύτερο του νομού χώρο επιδεικνύοντας αξιόί\ογn διαπί\οκή

σε εθνικό οικονομικό σύστnμα.

Το 90% των μονάδων επίσnς έχει περισσότερους από 5 προμnθευτές και

σης αντίθετες περιπτώσεις πρόκεπαι γω μονάδες ενδυμάτων (φασόν) που

δουί\εύουν συνήθως για έναν οίκο του εξωτερικού, ο οποίος και τους

εξασφαί\ίζει όί\ες ης πρώτες ύί\ες. Αυτός είναι ο μοναδικός τους προμnθευτής

που αποζnτά και αποκί\εισηκότnτα γtα Tnv εξασφάί\lσn τήρnσnς - των

προδιαγραφών και τον αποκί\εισηκό προσανατοί\ισμό τnς παραγωγής

(εργαζομένων, μnχανών) σ' αυτές, προκειμένου να εππευχθεί μέσω τnς

εξειδίκευσnς και βεί\τίωσn τnς ποιότnτας (αποκί\εισηκότnτα - όρος ανάθεσnς).

Επίσnς το 37% των μονάδων για Tnv προμήθεια των πρώτων υί\ών

δραστnΡlΟΠΟlΟύνται σε περισσότερες από 3 αγορές τnς χώρας και του

εξωτερικού για διαφορεηκά ή και ίδια υί\lκά που χρnσιμοποιεί aTnv παραγωγή.

Το ποσοστό καταδεικνύει ης πυκνές διασυνδέσεις των μονάδων με ης αγορές

πρώτων υί\ών, ενώ n γενικότερn εικόνα τnς μεταποίnσnς καθιστά φανερή Tn
BaPUTnTa τnς τοπικής παραγωγής για αυτές.

Το 54% των μονάδων προμnθεύεται ένα τουί\άΧlΟτον είδος πρώτnς ύί\nς

από 2 n περισσότερες αγορές. Ο χαί\αρός προσανατοί\lσμός σε σχέσεις

αποκί\εlΟηκότnτας με μία μόνο αγορά πρώτων υί\ών, προσδίδει έναν ευέί\IΚΤΟ

χαρακτήρα aTn διαχείρnσn προβί\nμάτων που δυνnηκά εμφανίζονται σης

αγορές πρώτnς ύί\nς και ΟΙ περισσότερες μονάδες φαίνεται όη μπορούν να

παρακάμΥουν ακαμΥίες εξασφαί\ίζοντας Tn συνέχεια τnς παραγωγής αί\ί\ά και

να επnρεάσοuν τις ημές και Tnv ποιότnτα, καθιστώντας ανταγωνισηκές ης

σχέσεις των διαφόρων αγορών για Tnv nPOotIιKUon τους. Δtαθέτoυν έτσι μtα

δυναμική που παρασύρει aTn βεί\τίωσn τnς ποιότnτας και του κόστους σης

υΠΟΥήφιες αγορές πρώτnς ύί\nς αποτρέποντας μονοπωί\lακές καταστάσεις που
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ανηστέκονται στην ευελιξία και την προάσπιση της ανθεκηκότητας των
,

επιχειρησεων.

1.6 ΧαρακτηΡΙΟΤ1κά του ~oπλlσμoύ των επιχεφήσεων.

Η μηχανοΙιογικές εγκαταστάσεις προέκυΥε όη επιτρέπουν στο 71% των

μονάδων να παράγουν ποικιλία προιόντων. Η δυνατότητα επομένως κάλυΥης

διαφορεηκών απαιτήσεων σης αγορές προιόντος είναι εφικτή από ένα μεγάλο

μέρος των μονάδων, ενώ παράΙιληΙια περιορίςει την ευαισθησία τους σε πιθανό

κορεσμό της αγοράς ή ενδεχόμενο υποκατάστασης, σε σχέση με την

περίπτωση μονομερούς προσανατοΙιισμού της παραγωγικής διαδικασίας.

Πρόκειται για βιομηχανική δομή που μπορεί να επιδείξει αξιόΙιογη

προσαρμοστικότητα αλλά και ευελιξία σης μεταβολές και τη ρευστότητα των

τεΙιικών αγορών. Το γνώρισμα αυτό εξάλλου σε μεγάΙιο βαθμό αφορά ης

μονάδες επεξεργασίας αγροηκών προιόντων, που προκειμένου να εξασφαλίσυν

τη λειτουργία τους για όλη τη διάρκεια του έτους, προσαρμόστηκαν σης

απαιτήσεις επεξεργασίας διαφορεηκών ειδών προιόντων, κάθε είδος των

οποίων της εξασφαλίςει χρονικά προσδιορισμένη δυνατότητα

δραστηριοποίησης. Η επεξεργασία διαφορεηκών προιόντων ανά εποχές

(ροδάκινα το καλοκαίρι - εσπεριδοειδή το χειμώνα) σημαίνει και την εποχιακή

αναπροσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας.

Η δυνατότητα διαφοροποιημένης παραγωγής που προσφέρει ο εξοπλισμός

στην περίπτωση της Ημαθίας δεν έχει να κάνει μόνο με την ευεΙιιξία της

παρουσίας σης αγορές αλλά και με τη διασφάλιση της συνεχόμενης

Ιιειτουργίας των μονάδων όλη τη διάρκεια ή κατά το μεγαλύτερο μέρος

τουλάχιστον του έτους.

Είναι χαρακτηρισηκό εξάλλου όη το ποσοστό των μονάδων που εξαντλούν

συνήθως ή εποχιακά την παραγωγική τους δυναμικότητα 80% είναι ανάΙιογα

αυτών που έχουν τη δυνατότητα παραγωγής ποικιλίας προιόντων. Σαφώς

υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της δυνατότητας παραγωγής περισσότερων του ενός

προιόντος και της αξιοποίησης σε μεγάλο βαθμό του δυναμικού της

επιχείρησης. Όσο η επιχείρηση απασχολείται με ποικιλία προιόντων τόσο

Ιιιγότερο γίνονται αισθητές εποχιακές διακυμάνσεις της ςήτησης και κατά

συνέπεια εξασφαλίςεταισυνήθως η εξάντΙιηση των παραγωγικών δυνατοτήτων

τους όΙιο το έτος.

Σης επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, ανήκουν οι προμηθευτές

βιομηχανιών επεξεργασίας αγροηκών προιόντων σε υλικά συσκευασίας, ενός

μόνο είδους όμως (ροδάκινα - μήλα), που στην πΙιεΙΟΥηφία τους Ιιειτουργούν

ακολουθώντας τον εποχιακό χαρακτήρα της τοπικής αγροηκής παραγωγής και

επεξεργασίας της. Τέλος το 20% των μονάδων δεν εξαντλεί ποτέ την

παραγωγική δυναμικότητα του εξοπλισμού και σ' αυτή την ομόδα ανήκουν

επιχειρήσεις με προβΙιήματα υποκατάστασης ή έντασης του ανταγωνισμού και

κορεσμό των αγορών που επιδεικνύουν μια αδυναμία δυναμικής παρουσίας
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στην αγορά, αλλά τηρούν αμυνηκή στάση - αναμονής των εςελίςεων που θα

ανατρέΥουν την στασιμότητα ή τα προβλΓψατα σης αγορές, χωρίς να εχουν

σαφή αντίληΥη αυτών όπως και της γενικής κατάστασης της οικονομίας που

τους επηρεάζει Αςίζει να σημειωθεί όη συνήθως πρόκειται για μονάδες

διάρκειας ζωής μεγαλύτερης 15 ετών και παραδοσιακών μορφών οργάνωσης

και διαχείρησης.

Η τοπική βάση λοιπόν εμπεριέχει δύο τύπους επιχειρήσεων ,σε μεγάλη

αναλογία, που της προσδίδουν αφενός τον εποχιακό χαρακτήρα ως προς τη

δραστηριοποίησή της με προσανατολισμό στην αςιοποίηση της τοπικής

αγροηκής παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα είναι σημανηκός ο αριθμός και

αυτών που αν και δεν λειτουργούν εποχιακά συνήθως εςαντλούν ης

παραγωγικές τους δυνατότητες.

Στο θέμα της συντήρησης των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων το 779&
των μονάδων δηλώνει όη καλύπτει ης ανάγκες του από στελέχη της

•
επιχειρησης.

Το παραπάνω ποσοστό φαίνεται πολύ υΥηλό ώστε να θεωρήσουμε όη οι

μονάδες της Ημαθίας εμφανίζουν σημανηκού βαθμού εσωτερική ολοκλΥ\ρωση

και διαθέτουν αυτονομία σε θέματα που αφορούν τον εςοπλισμό τους, ωστόσο

δεν παραπέμπει κατ' ανάγκη σε προηγμένες μορφές εσωτερικής οργάνωσης με

ανεςάρτητα αλλά διαπλεκόμενα μέρη όπου λαμβάνουν χώρα αςιόλογες

οριζόνηες διασυνδέσεις μεταςύ τμημάτων της παραγωγής.

Αντίθετα γίνεται περισσότερο αισθητή η παραδοσιακή νοοτροπία για την

οργάνωση της επιχείρησης, αφού σης περισσότερες των παραπάνω

περιπτώσεων το στέλεχος της επιχείρησης που αναλαμβάνει τη συντήρη-ση,

είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, που βασιζόμενος στην εμπειρία του,

υποβοηθούμενος ορισμένες φορές από εξωτερικούς τεχνικούς (31% των

ιδιοκτητών του δείγματος) ή αποκλεισηκά μόνος του (179&) καλείται να

ανημετωπίσει και μηχανολογικά θέματα πέραν των άλλων δραστηριοτήτων

του.

Στην πολιηκή αυτή συνΤΙ1ρησης εςοπλισμού καταφεύγει το 489& καθώς η

φροντίδα των μηχανών ανημετωπίζεται ως ένα πεδίο δυνηηκής μείωσης του

συνολικού κόστους παραγωγής.

Το χαρακτηρισηκό αυτό, αν συνδιαστεί με τον πολύ περιορισμένο αριθμό

ιδιοκτητών απόφοιτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σπουδές συγγενικές με το

επάγγελμά τους (εκτός marketing, διοίκησης επιχειρήσεων), οδηγεί αφενός σε

προβλημαησμό για την αποτελεσμαηκή αντιμετώπιση προβλημάτων του

εςοπλισμού αλλά και για την γενικότερη κατάστασή του, που επηρεάζει

ασφαλώς την ποιότητα των προιόντων, την ταχύτητα και γενικότερα το στίγμα

της μονάδος μέσω των προιόντων της στην αγορά. Επιπλέον ο ιδιοκτήτης

πέραν των καθηκόντων του ως γενικότερου διαχειριστή της παραγωγικής

διαδιακασίας, σε μεγάλο ποσοστό μονάδων καλείται να αναλάβει και να

μοιράσει το χρόνο του και σ' έναν ακόμη ρόλο, δηλ είναι ουσιασηκά

πολυαπασχολούμενος χωρίς να είναι πολυειδικευμένος με αμφίβολη βέβαια
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απόδοση. Το παραπάνω ποσοστό κάνει σαφή και στο νομό τα χαρακτηριστικά

της παραδοσιακής οργάνωσης των μονάδων και της υποεκτίμησης των

πραγματικών αναγκών μιας μονάδας, στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον

που συνοδεύει την πολυκατακερματισμένη ιδιοκτησία. Ετσι μόνο το 29% των

μονάδων διαθέτει μισθωτούς, ειδικούς τεχνικούς, που ασχολούνται

αποκλειστικά με θέματα εξοπλισμού, εποχιακούς ή μόνιμους ανάi\oγα με το

είδος της μονάδας, που συνεργάζονται σε κάποιες περιπτώσεις και με

εξωτερικούς τεχνικούς ή τους κατασκευαστές. Είναι ενδεικτικό το ότι αυτήν

την πολιτική έχουν υιοθετήσει οι μεγαλύτερες και δυναμικότερες μονάδες

κάθε κλάδου, που έχουν απαιτήσει παράδοση στην παραγωγή του προιόντος

τους. Καμία από τις νέες μονάδες (μετά το 1980) ανεξαρτήτου μεγέθους (εκτός

των αγρ. συν/μών) δεν μπορεί ή δεν κρίνει σκόπιμο να διατηρεί δικούς της

τεχνικούς με σχέση μισθωτού κατά τη διάρκεια λειτουργίας της (εποχιακή και

μη).

Αντίθετα μ' αυτές τις πρακτικές το 23% των μονάδων αναθέτει

αποκλειστικά σε εξωτερικούς συνεργάτες - τεχνικούς επίλυση προβλημάτων

εξοπλισμού χωρίς την ανάμειξη σε καμία περίπτωση του ιδιοκτήτη ή άλ/ων μη

ειδικών στελεχών. Αυτή η κατηγορία βρίσκεται σε πλεονεκτηκότερη θέση από

την προηγούμενη, όπου αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης, αφού αντιμετωπίζει με

μεγαλύτερη σοβαρότητα τα θέματα εξοπλισμού αναθέτοντας τα σε αρμόδιους

όταν χρειαστεί αν και δεν διαθέτει τη δυνατότητα συντήρηρησής τους ως

μισθωτούς. Σ' αυτή την ομάδα επίσης δεν ανήκουν κατ' ανάγκη επιχειρήσεις

με βαρύ εξοπλισμό που δεν θα μπορούσε να φροντίσει ο ιδιοκτήτης, πράγμα

που ισχύει για την προηγούμενη ομάδα επιχειρήσεων αυτοσυντηρούμενων σε

μεγάλο βαθμό σε θέματα εξοπλισμού.

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των περιπτώσεων αδυναμίας συντήρησης

μισθωτών τεχνικών σε μόνιμη βάση που οδηγεί ορισμένες επιχειρήσεις στην

ανάθεση σε εξωτερικούς τεχνικούς ή αναγκάζει τον ιδιοκτήτη να απασχολείται

με την κατάσταση των μηχανημάτων, παρουσιάζει μεγάλη συσχέτιση αφενός

με το είδος της μονάδας, αφού όσες έχουν βαρύ εξοπλισμό έχουν μεγαλύτερο

κόστος συντήρησης που σε μια προσπάθεια περιορισμού του αναλαμβάνει ο

ιδιοκτήτης, αλλά και με την εκπαίδευση του επιχειρηματία σ' ένα δεύτερο

επίπεδο.

Στην πρώτη ομάδα επιχειρήσεων, συμβεβλημένων με εξωτερικούς τεχνικούς, ο

ένας στους δύο περίπου ιδιοκτήτες είναι απόφοιτος ΑΕΙ, ενώ στη δεύτερη η

αντίδραση εκδηλώνει την αντίληΥη για την επιχειρηματική δράση του

ιδιοκτήτη που κατά 85% είναι απόφοιτος έως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι στην πρώτη περίπτωση ο ένας στους τρεις

επιχειρηματίες πτυχιούχους, που αναθέτουν θέμα εξοπλισμού σε εξωτερικούς

τεχνικούς, είναι ειδικότητας που άπτεται αυτών των εργασιών (μηχανολόγος 
ηλεκτρολόγος) αλλά περιορίζει τη δράση του στη διαχείρηση, ως γενικού

διευθυντή, της επιχείρησης.
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Η δ1Qφοροποίηση της νοοτροπίας για την παραγωγική διαδικασία σε

σχέση με την εκπαίδευση του ιδιοκτήτη, φαίνεται να προσδιορίζει και την

ικανότητα αντίί\ηΥης των γενικότερων συνθηκών του σύγχρονου τύπου

βιώσιμης επιχειρηματικής δράσης, που απαιτεί την εξειδίκευση στους χώρους

εργασίας άί\ί\ωτε ί\ιγότερο και άί\ί\ωτε περισσότερο χαί\αρή, αί\ί\ά δεν ευνοεί

τον παραδοασιακό τύπο επιχείρησης που θέί\ει τον ιδιοκτήτη να

δραστηριοποιείται σε όί\ο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας με

μακροπρόθεσμη προοπτική τουί\άχιστον.

Οσον αφορά τώρα την προέί\ευση των τεχνικών που καί\ύπτουν τις

ανάγκες σε συντήρηση της βιομηχανίας του νομού, αυτή επιβεβαιώνει για

άί\ί\η μια φορά την ποικιί\ία διασυνδέσεων στο εσωτερικό του νομού και

ευρύτερα στη Β.Εί\ί\άδα αί\ί\ά και την αξιοποίηση σε σημαντικό βαθμό της

τοπικής αγοράς τεχνικών. Έτσι στο 74% των περιπτώσεων στήριξης από

ειδικούς εκτός των στεί\εχών της επιχείρησης αυτοί προέρχονται από το Νομό

ενώ από τη θεσσαί\ονίκη κατά 37% και από το εξωτερικό 5%. Στις τεί\ευταίες

περιπτώσεις πρόκεnαι συνήθως για τεχνικούς από την κατασκευαστική

εταιρεία που προμήθευσε τα μηχανήματα στις επιχειρήσεις.

Η πί\ηροφόρηση γύρω από θέματα εξοπί\ισμού αποτεί\εί βασική παράμετρο

της εξέί\ιξης και προάσπισης της δυναμικής τους. Η βασικότερη πηγή

πί\ηροφόρησης για τις βιομηχανίες του νομού είναι ειδικά περιοδικά και

ενημερωτικά φυί\ί\άδια των κατασκευαστριών εταιρειών. Το 71% των

ιδιοκτητών ενημερώνονται μ' αυτό τον τρόπο, ένα 29% δηί\ώνει ότι

επισκέπτεται εκθέσεις και άί\ί\ο ένα 6% παρακοί\ουθεί ενημερωτικά σεμινάρια.

Αν θεωρήσουμε πως το πραγματικό ενδιαφέρον για ενημέρωση σχετικά με τις

εξεί\ίξεις του εξοπί\ισμού από μέρους του ιδιοκτήτη εκδηί\ώνεται και με τη

δική του δραστηριοποίηση προς την κατεύθυνση αυτή, τότε μόνο οι δύο

τεί\ευταίες περιπτώσεις υποδηί\ώνουν κατανόηση της βαρύτητας του

εξοπί\ισμού για την επικράτηση στην αγορά και ουσιαστική διάθεση

παρακοί\ούθησης των εξεί\ίξεων. Μόνο το 35% των ιδιοκτητών

ενδιαφέρονται έμπρακτα για την εξέί\ιξη των μονάδων τους σε θέματα

εξοπί\ισμού και επιδιώκουν την γνώση των νέων παραμέτρων που

προσδιορίζουν την ανταγωνιστική αιχμή στις διαρκώς μεταβαί\ί\όμενες

συνθήκες, προκειμένου να προσαρμόσουν και να διαφυί\άξουν την παρουσία

της μονάδας τους στις αγορές. Επίσης περιορισμένης βαρύτητας στην

ενημέΡωση των επιχειρηματιών είναι η συμβοί\ή

του Βιομηχανικού Επιμεί\ητηρίου που διεκδικεί τη θέση του βασικού φορέα

ενασχόί\ησης με θέματα βιομηχανίας - βιοτεχνίας. Μόνο το 11% των

επιχειρήσεων του δείγματος έχει διαπιστώσει τη συμβοί\ή του στην

πί\ηροφόρησή του. Εξίσου χαμηί\ό είναι και ποσοστό των περιπτώσεων

διοχέτευσης πί\ηροφορίας από συναδέί\φους (11%), που καθιστά φανερή την

ποί\ύ περιορισμένης έκτασης ενδοκί\αδική συνεργασία στο νομό και κατά

συνέπεια η πρώτη διαπίστωση δείχνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βάσιμων
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προσδοκών γω ενίσχυση του πνεύματος της συλλογικnς προσπάθεως, σε

θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η βιομηχανία της Ημαθίας χαρακτηρίζετα1 από έντονη εσωστρέφε1α

καθώς ανημετωπίζει όλον τον κόσμο εκτός των ορίων της με ανταγωνισηκn

δ1άθεση. Η εππυχία στην αγορά δεν μπορεί να είνω συλλογικό επίτευγμα

αλλά κάθε επιχείρηση το διεκδικεί μεμονωμένα αφού οι ενδοκλαδ1κές

δ1ασυνδέσε1ς είνα1 εξαφεηκά πεΡ10Ρ1σμένες στο 9,5% των εΠ1χεφnσσεων του

δείγματος {εκτός συνεταφισμών που ισχύε1 ε1δ1κό καθεστώς}. Αξίζε1 εξάλ/ου

να σημειωθεί όη το 11% των επιχεφnσεων δηλώνουν όη δεν τους χρειάζετω

ενημέρωση σε θέματα εξοπλισμού και πρόκεπα1 γ1 αυτές που ο ιδΙ0κτnτης

είναι άνω των 50 ετών κα1 στην πλε10Υηφία τους είνα1 αποκλεισηκά ατομικές.

AUTn η επίδε1ξη αδ1αφορίας είνα1 μ1α συνέπε1α του αναχρονισηκού πνεύματος

που διακατέχει τον 1δ10κτnτη ή της υπερεκτίμησης των δυνατοτnτων του.

Συμπληρωμαηκn εξάλλου της παραπάνω ε1κόνας του ενδιαφέροντος για τον

εξοπλισμό είναι και η επενδυηκn διάθεση των ιδιοκτητών σε συμπληρωμαηκές

n νεές μηχανές. Δεδομένου του όη η πληροφόρηση γ1α ης εξελίξε1ς σ' αυτό

το θέμα είνα1 πεΡ10Ρ1σμένη το 57% των μονάδων δεν σκέφτετα1 καμία

επένδυση σε εξοπλ1σμό περαπέρω. Το ποσοστό είναι αρκετά υΥηλό και μπορεί

να αΠ10λογεί κίνδυνο για την αναπτυξιακή δυναμικn της μεταποίησης αν

καταστεί avaXPOVlonKn η μηχανολογικn της υποστnΡ1ξη. Ωστόσο το 17% των

μονάδων του δείγματος αυτnς της' κατηγορίας είνα1 μ1κρού δυναμ1κού

εΠ1χεφnσε1ς με ενΟΙΚ1ασμένες εγκαταστάσε1ς, με χαμηλού μορφωηκού

επιπέδου 1δ10κτnτη n άλλες που απευθύνοντω στην TOn1Kn ως εΠ1 το πλείστον

αγορά κα1 δεν αντιμετωπίζουν στον κλάδο τους έντονα ανταγωνιφ1κές

συνθnκες. Ο συντηρπισμός του παλαιnς νοοτροπίας 1δΙ0κτnτη, ΟΙ

προστατευηκές συνθnκες της δεδομένης 01κονομ1κής συγκηρίας στην TOn1Kn
αγορά που δεν δημlΟυργούν έντονα προβλήματα σης μονάδες, η αδυναμία

τους να. προσδ10ρίζουν μελλονηκούς κινδύνους, είναι παράγοντες που

αναγκάζουν τον 1δ10κτnτη να επιδιώκε1 εξασφάλιση της βιωσιμότητας

κυρίως και όχι βεληστοποίηση της απόδοσης της μονάδας. Εμφανίζετα1 έτσι

εξαφεηκά παθηηκός σε προοδευηκές πολ1ηκές προσαρμογής σε νέα

δεδομένα που μπορεί ακόμα να απε1λούν κα1 τη βιωσιμότητα της μονάδας.

Είνω χαρακτηρισηκό της έλλε1Υης ενδωφέροντος για αλλαγές κω της

εσωστρέφε1ας ή δυσπιστίας τους γ1α την OualaanKn unoBonanan τους και το

όη καμία από ης μονάδες αυτnς της κατηγορίας δεν ενισχύθηκε n εΠ1χείρησε

να υποβοηθηθεί από κάΠ010 νόμο n προγράμματα εθν1κά κα1 Κ01νοηκά

για εΠ1χεφnσε1ς, αν κω η πλε10Υηφία τους γνωρίζε1 όη υπάρχει aUTn η

δυνατότητα.

Το 14,2% του δείγματος εξάλλου εμφανίζει ανάλογη συμπερ1φορά γ1ατί

ανημετωπίζε1 σοβαρούς Κ1νδύνους στην αγορά του ΠΡ01όντος κα1 ένταση των

ανταγων1σηκών συνθηκών. Σ' αυτή την κατηγορία ανήκουν μονάδες που

θεωρούν μεταβαηκn κα1 PEuaTn την EnOXn, τηρούν στάση αναμονής των

εξελίξεων, που προσδοκούν όη θα βεληώσουν τη ζnτηση του ΠΡ01όντος τους
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και άλλες που πρόκεnαι να δωκόΥουν προσωρινά τη λεnουργία τους ή το

έχουν κάνει ήδη και ως εκ τούτου δεν δωκινδυνεύουν επενδύσεις. Το

πρόβλημα τους στις αγορές έχει να κάνει με την είσοδο χωρών φθηνού

εργατικού δυναμικού ή με την αύξηση του μεταφορικού κόστους (πόλεμος στα

βόρεια σύνορα). Αξίζει να σημειωθεί ότι σ~αυTή την ομάδα επιχειρήσεων που

στην πλεlΟΥηφία τους δεν προγραμματίζουν επιθετική πολιτική τώρα

τουλάχιστον αν και κατανοούν τους κινδύνους και εκδηλώνουν μια

κινητικότητα ως προς την αναζήτηση λύσεων, βρίσκονται και ορισμένες 5,7%
του δείγματος που ενόΥει της κατάστασης αντιδρούν μετατοπίζοντας το βάρος

της δραστηριότητάς τους, από την μεταποίηση, στην εμπορία ανάλογων αλλά

εισαγώμενων προιόντων. Η κρίση στις αγορές απειλεί να συρρικνώσει τη

μεταποιητική βάση όχι μόνο με το κλείσιμο των μονάδων αλλά και με την

επιλογή τους να μεταβάλλουν τη φύση της δραστηριότητάς τους.

Τέλος στο σύνολο αυτών που δεν ενδιαφέρονται γω επενδύσεις σε

εξοπλισμό (57%) υπάρχουν και ορισμένες 14,2% που η απουσία πρόθεσης

αιτιολογείται από την πληρότητα ή επάρκειά τους σε εξοπλισμό αφού

πρόκεnαι για νέες και δυναμικές μονάδες ή παλαιότερες σε ώριμα στάδια

ανάπτυξης με παράδοση στις αγορές και εκσυγχρονισμένες σε σημαντικό

βαθμό. Πέραν αυτών όμως που για κάποιο λόγο σχετικό με την δεδομένη

οικονομική συγκηρία ή το βαθμό πληρότητας των εγκαταστάσεων δεν

προγραμματίζει επενδύσεις, υπάρχουν και εκείνες οι επιχειρήσεις (10% του

δείγματος), ο ιδιοκτήτης των οποίων θεωρεί, ότι με κρnήρω δυνατοτήτων του

εξοπλισμού, μπορεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαnήσεις και να

προασπίσει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, εκδηλώνοντας την

αναχρονιστική αvτίληyη για τη δομή, το δυναμισμό και τις ανάγκες μιας

μεταποιητικής μονάδος, αλλά και την άγνοια του γύρω από τις σύγχρονες

συνθήκες επιχειρηματικής δράσης.

Αντίθετη είναι η στάση του 43% των επιχειρήσεων που εκδηλώνουν την

επιθυμία να επενδύσουν στο άμεσο μέλλον μετατρέποντας την εικόνα της

επιχείρησης σε διάφορα επίπεδα, οι οποίες δίνουν μια περισσότερο αισιόδοξη

προοπτική για το μέλλον του παραγωγικού δικτύου της Ημαθίας.

Βασικότερο κίνητρο γω επενδύσεις φαίνεται να αποτελεί η ανάγκη

μείωσης του κόστους ανά μονάδα και η υποκατάσταση της εργασίας από

μηχανήματα που εκφράζει τις προθέσεις του 31% των επιχειρηματιών.

Δεδομένου του ότι η πλεΙΟΥηφία των ιδιοκτητών 64% θεωρεί δυσανάλογα

αυξημένο το κόστος της εργασίας σε σχέση με το κόστος παραγωγής, είναι

αναμενώμενη η προσπάθεω περιορισμού του, με υποκατάσταση της εργασίας,

αλλά το ότι αφορά ένα ορισμένο αριθμό επιχειρήσεων καθιστά σαφή την

αναγκη στήριξης των μονάδων είτε μέσω πολιτικών χρηματοδότησης για

εισαγωγή μηχανημάτων είτε μέσω μιας μακροοικονομικής πολιτικής ρύθμισης

των ημερομισθίων και κυρίως των ασφαλιστικών εισφορών, που αφορούν

γενικότερα τη δωχείριση της εθνικής οικονομίας. Ένα μεγάλο μέρος

επιχειρήσεων που αντιμετωπίζει πρόβλημα με το εργατικό κόστος και δεν
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σκοπεύει να ακουί\ουθήσει την παραπάνω ποί\ιτική επενδύσεων, έχει επιί\έξει

ευέί\ικτες πρακτικές, ανεξαρτήτως της κοινωνικής τους αποδοχής, όπως η

απασχόί\ηση ανηί\ίκων ή αί\ί\οδαπών ή η ευρεία απασχόί\ηση εποχιακών

εργατών ανάί\ογα με το ύΥος της ζήτησης, αντιμετωπίζοντας εν μέρει το

πρόβί\ημα, που είναι εμφανές για το σύνοί\ο της εί\ί\ηνικής βιομηχανίας,

επηρεάζοντας μάί\ιστα ιδιαίτερα ορισμένους κί\άδους (ενδυμάτων, υποδημάτων,

κί\ωστοϋφαντουργίες) και την διεθνή ανταγωνιστικότητά τους

Το 23% των επιχειρήσεων επίσης θεωρεί αναγκαία, για την προάσπιση της

ανταγωνιστικότητάς της, την βεί\τίωση της ποιόητητας και οι επενδύσεις της

θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι μονάδες αυτής της κατηγορίας, αν

και ί\ίγες στον αριθμό τους έχουν κατανοήσει πως η ποιότητα είναι ένα

χαρακτηριστικό που εγγυάται την διατήρησή τους στο ανταγωνιστικό παιχνίδι

αί\ί\ά η μικρότερη συχνότητα εμφάνισή της στις μεί\ί\οντικές επιδιώξεις δείχνει

πως οι μονάδες του νομού ενδιαφέρονται περισσότερο για την αντιμετώπιση

άμεσων θεμάτων που πί\ήττουν σοβαρά το δυναμισμό τους, όπως το κόστος

παραγωγής και ί\ιγότερο για μακροπρόθεσμες ποί\ιτικές προώθησης των

προιόντων τους και βεί\τίωσης της θέσης τους μέσω αυτών. Ωστόσο και οι δύο

επιί\ογές υποκατάστασης εργασίας και βεί\τίωσης της ποιότητας, δίνουν το

πί\αίσιο της δυναμικής αντίδρασης στις εξεί\ίξεις και τάσεις προσαρμογής στα

νέα δεδομένα για την προάσπιση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Επίσης μια μικρή μερίδα της τάξης 20% του δείγματος, σκοπεύει να επεκτείνει

την παραγωγή σε νέα προϊόντα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της

επιχείρησης από πιθανές ακαμΥίες στις αγορές. Σ' αυτή την κατηγορία

ανήκουν σε μεγάί\ο βαθμό πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί ή και

αυτόνομοι συνεταιρισμοί, που ενόΥει της κατάργησης του προστατευτισμού

ενίσχυσης τους από κοινοτικές επιδοτήσεις, προσανατοί\ίζονται στην

παραγωγή νέων προιόντων ή νέου τύπου επεξεργασίας για να προστατεύσουν

το εισόδημά τους, περνώντας σε ενίσχυση της καθετοποίησης της

παραγωγΙΚ11ς διαδικασίας. Αξιόί\ογη επίσης είναι και η διάθεση που

εκφράζουν οι μονάδες αυτής της ομάδας να προσεί\κύσουν πεί\άτες

διαφορετικών απαιτήσεων, διευρύνοντας το φάσμα των δραστηριοτήτων τους

και τις παραγωγικές δυνατότητες του εξοπί\ισμού, που θα τους εξασφαί\ίσει

συνεχόμενη και όχι εποχιακή ί\ειτουργία (φασόν). Τέί\ος μόνο το 9% των

μονάδων θεωρεί ότι ο υπάρχον εξοπί\ισμός δεν επαρκεί για να ανταποκριθεί

στο ύΥος της ζήτησης και απαιτείται κατά συνέπεια ο εμπί\ουτισμός του. Η

μικρή του αναί\ογία δείχνει ότι γενικά ο εξοπί\ισμός του νομού επαρκεί για τη

ζήτηση αν και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν εξαντί\είται η δυναμικότητα του

και οι μονάδες δεν έχουν πρόβί\ημα ανταπόκρισης, τη δεδομένη στιγμή

τουί\άχιστον, αί\ί\ά αξιοποιούν πί\ήρως τις δυνατότητες απορρόφησης της
•

αγορας.
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1.7 Τοπική αγορά εργασίας - απασχόληση.

Βασικό γνώρισμά της απασχόλησης στις μεταποιητικές δραστηριότητες

του νομού είναι αφενός ο εποχιακός τnς χαρακτήρας, που σχετίζεται κυρίως

με τον προσανατολισμό του μεγαλύτερου μέρους των μονάδων στην

επεξεργασία αγροτικών προιόντων περιορίζοντας τη λειτουργία αυτών αλλά και

των προμηθευτών - μονάδων στις εποχές συγκομιδής τους, και η μεγάλη

συμμετοχή μελών που έχουν ιδιοκτησιακή σχέση με την επιχείρηση, δηλ

συνήθως μέλη της ίδιας οικογένειας.

Η δομή της απασχόλησης στη μεταποίηση προσδιορίζεται από την

συμμετοχή 3,75 ατόμων κατά μέσο όρο, στην παραγωγή, της οικογένειας, και

τον μεγάλο αριθμό εποχιακών κατά μ.Ο. 50,3 ατόμων. Ο αριθμός των μόνιμων

εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση δεν ξεπερνά τους 25,6, με

σημαντικές διακυμάνσεις στο εσωτερικό της κατανομής. Τη μεγαλύτερη

αναλογία στους μόνιμους εμφανίζουν οι ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι και

λιγότερο οι διοικητικοί υπάλληλοι Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σύνολο των

εποχιακών δεν περιλαμβάνονται μόνο ανειδίκευτοι αλλά και διοικητικοί ή

επιστημονικό προσωπικό (εποχιακοί εξαμήνου).

Οι επιχειρήσεις λόγω της αδυναμίας τους να συντηρήσουν μόνιμους

διοικητικούς υπαλλήλους φαίνεται να απασχολούν για διάστημα ενός

εξαμήνου 4,27 άτομα αυτής της κατηγορίας. Αντίθετα το σύνολο των

εργαζομένων για απασχόληση για λιγότερο του ενός μήνα έως τρεις μήνες,

που αυξομειώνεται περισσότερο αυστηρά σύμφωνα με τη ζήτηση και

προσi\αμβανεται ή παύεται σύμφωνα με το ύΥος της παραγωγής είναι

ανειδίκευτοι, παιδιά ή αλλοδαποί. Σ' αυτού του είδους την απασχόληση είναι

διπλάσια η συμμετοχή των γυναικών. Τις ανάγκες για ευελιξία στην αγορά

εργασίας οι επιχειρήσεις τις καλύπτουν με την απασχόληση 34,6 γυναικών και

15,7 ανδρών, δεδομένου του ότι οι γυναίκες είναι πιθανότερο να

ανταποκριθούν σε ευκαιριακή απασχόληση. Επίσης η πιεστική ανάγκη μείωσης

του εργατικού κόστους έχει καταστήσει ευρέως διαδεδομένη την απασχόληση

αλλαδαπών και κυρίως ανήλικων, ειδικά στα κιβωΤΟΠΟ1εία που ανιτμετωπίζουν

ένταση του ενδοκλαδικού ανταγωνισμού.

Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της μεταποίησης στην Ημαθία, ο

αγροτοβιομηχανικός της χαρακτήρας επηρεάζει και την μορφή της

απασχόλησης με την επικράτηση σε μεγάλο βαθμό της εποιχιακής εργασίας

και την αδυναμία στήριξης μόνιμων υπαλλήλων.

Όσον αφορά την περίοδο έντασης της εποχιακής απασχόλησης κατά

κύριο λόγο πρόκειται για τους καλοκαιρινούς μήνες που αντιστοιχούν στη

συγκομιδή ροδακίνων και τους χειμερινούς, συγκομιδής εσπεριδοειδών.

Από το σύνολο των μονάδων μόνο το 22% έχει πρόβλημα στην εξεύρεση

καταλ/ήλου εργατικού δυναμικού και κατά συνέπεια η τοπική αγορά εργασίας

εμφανίζει αξιόλογη προσαρμογή στις απαιτήσεις της τοπικής βιομηχανίας. Το

πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην εςεύρενση ειδικευμένου εργατικού
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δυναμικού (11%) και γίνεται λιγότερο έντονο για ανειδίκευτους (8%) και

επιστnμονικό προσωπικό (3%). Οι διαφαινόμενες ελλείΥεις ανά KaTnYOpia
εργα~oμένων αντανακλά τις συνέπειες τις αναντιστοιχίας εκπαίδευσnς και

αναγκών τnς βιομnχανiας. που αφορά το σύνολο του εθνικού χώρου αλλά και

Tnv Ημαθία ειδικότερα.

Το πρόβi\nμα ωστόσο που καθιστά τnν τοπικ'" αγορά εργασίας ανεπαρκτ\

aTnv κάi\υΥn ειδll<ών αναγκών και απαιτnσεων για το 22% των επιχειΡnσεων

έχει το αντίκτυπό του και στο εσωτερικό των μονάδων, aTnv παραγωγικ",

διαδικασία που σ'αυτό το επίπεδο αφορά μεγαί\ύτερο αριθμό επιχειΡnσεων .Το

17% των μονάδων έχει προβi\nματα με τις εργασιακές σχέσεις και Tnv έί\ί\εΙΥn

ειδικών γνώσεων (δεςιοτnτων) από τους εργα~όμενoυς. Δεδομένου το ότι το

19% απασχολεί και ανnί\ικους, το θέμα τnς ανταπόκρισnς των εργα~oμένων

στις απαιτnσεις τnς παραγωγnς αγγί~ει το 36% των επιχειρήσεων του

δείγματος.

Τέλος ένα μεγάί\ο μέρος των επιχειΡnσεων (20%) δεν έχει σαφ'" γνωσn

των συνθnκών τnς αγοράς εργασίας και αδυνατεί να προσδ1Ορίσει αν θα

αντιμετωπίσει n όχι πρόβi\nμα σε μια ntaavn ava~nTnan εργα~oμένων,.Aυτό

ουσιασικά σnμαίνει ότι δεν μπορέί να γνωρίζει επαρκώς για Tnv διαθεσιμότnτα

n Tn φύσn ενός παραγωγικού συντελεστ", και κατά συνέπεια να

προγραμματίσει Tnv βέλτιστn αςιοποίnσn του ή Tnv προσαρμογ", σε

ενδεχόμενn έλί\εΙΥ'" του, αί\ί\ά και τον εμπλουτισμό τnς σε ειδικότερους n
γενικά καταi\i\ni\ότερους εργα~oμένoυς.

Ο σnμερινός επιχειΡnματίας τnς Ημαθίας δεν μπορεί να προσδιορίσει αν

προσφέρεται n δυνατότnτα στήριςnς από το τοπικό δυναμικό σε πρωτοβουλίες

ανάπτυςnς n γενικά εςέί\ιςnς τnς επιχείρnσnς.

Όσον αφορά Tnv μεί\ί\οντική μεταβολ", τnς απασχόi\nσnς, μεγαί\ύτερο βάρος

έχει n τάσn διατnρnσnς τnς σε σταθερά επίπεδα (44% των μονάδων). Το

ποσοτό αυτό αντιστοιχεί και στις περιπτώσεις μονάδων που τnρούν στάσn

αναμονnς εν όΥει τnς οικονομικnς συγκnρίας, που έχει διαφοροποιnμένες

επιδράσεις στους κλάδους, αλί\ά και εκείνες που έχουν ωριμάσει και θεωρούν

ότι αγγί~oυν τα όρια βεί\τιστοποίnσnς τnς απόδοσnς τnς επιχείρnσnς. Το

γεγονός ότι μεγάλο μέρος των μονάδων δεν σκοπεύει αύςnσn, δnμ1Ουργεί μια

εικόνα στασιμότnτας στnν αγορά εργασίας για το μέί\ί\ον, αποτελεί ένδειςn

επιβράδυνσnς των αυςυντικών ρυθμών τnς μεταποιnτικnς δραστnριότnτας και

παράί\i\ni\α καταδεικνύει ευαισθnσία τόσο σε aXtan με Tnv ΡΟΠ'" προς

ανάπτυςn όσο αντίθετα και προς Tnv Kpian.
Δεδομένου του ότι το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων μονάδων επιθυμεί

μείωσn τnς απασχόi\nσnς (31%) n αδυναμία και n οριακ", κατάστασn τnς

μεταποίσnς του νομού για Tn δεδομένn XPOVlKn στιγμ'" είναι φανερn.

Η μεγαί\ύτερn ποσοστιαία μείωσn αφορά τους μόνιμους ανειδίδευτους n
nμιειδικευμένους, περισσότερο, αλί\ά και τους εποχιακά απασχολούμενους

ανειδίκευτους, επιβεβαιώνοντας Tnv ανάγκn των μονάδων για ειδικευμένους

εργα~όμενoυς αί\ί\ά και τις αυςnμένες απαιτήσεις τnς παραγωγnς που
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επιβάλλουν αντίστοιχη προσαρμογή της τοπικής αγοράς εργασίας. Ωστόσο η

τάση μείύ)(Jης, αν και μικρότερη και σ' αυτή την κατηγορία εργαζομένων από

το 31% μονάδων στην εσωτερική σύνθεση της απασχόλησης δείχνει την

αδυναμία των αντίστοιχων επιχειρήσεων να συντηρήσουν τον σημερινό αριθμό

των εργαζομένων στο προσεχές μέλλον και έτσι η μείωση δεν είναι εκδnλωση
, ., . .

αποκειστικα αναπροσαρμογης.

Περισσότερο αισιόδοξη αλλά περιορισμένης έκτασης είναι η εικόνα του

25% των μονάδων του δείγματος, που επιθυμούν αύξηση της απασχόλησης.

Μεγαλύτερη απορρόφηση θα αφορά την κατηγορά των ημιειδικευμένων και με

ί\ιγότερη ένταση τους ειδικευμένους και εποχιακά απασχολούμενους. Αξιόλογη

επίσης είναι και η πρόθεση αύξησης του επιστημονικού προσωπικού. Είναι

χαρακτηριστικό ότι οι κατηγορίες εργαζομένων που χρειάζονται οι

βιομηχανίες αυτής της ομάδας συμπίπτουν μ' αυτές που έχουν εντοπίσει οι

επιχειρηματίες σε έλλεΙΥη στην τοπικ'"' αγορά (22%). Η σύνθεση της τοπικnς

αγοράς εργασίας με την υπερπροσφορά ανειδίκευτων ή αγροτοεργατών

(απασχοί\ούμενων εποχιακά σε άλλες εργασίες αγροτών), σύντομα δεν θα

ανταποκρίνεται στις απαιτnσεις της τοπικής βιομηχανίας για ειδικευμένους και
,

επιστημονες.

Όσον αφορά τις βάρδιες λειτουργίας των επιχειρnσεων οι μισές δουλεύουν

μόνο 1 βάρδια όλο το χρόνο και ένα 6% και δεύτερη εποχιακά ανάλογα με

τη ζήτηση. Μικρός είναι ο αριθμός των μονάδων 9% που δουλεύουν συνεχώς

τρεις βάρδιες. Μεγάλος είναι ο αριθμός των μονάδων που δουλεύει με μία

βάρδια (31%) ή ανοικτό ωράριο μόνο εποχιακά. Πρόκειται για τους αγροτικούς

συνεταιρσμούς και τις ιδιωτικές μονάδες επεξεργασίας φρούτων, καθώς και

τις μονάδες - προμηθευτές τους (κιβωτοποιεία). Ένα μεγάλο μέρος δηλαδ,", δεν

μπορεί να προσφέρει μόνιμη απασχόληση και κατά συνέπεια απευθύνεται σε

εργαζόμενους που ζητούν εποχιακή απασχόληση ή εταιροαπασχολούμενες. Σ'

αυτή την αναγκη σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνονται γυναίκες, που αποτελούν

και τον κύριο όγκο των ανειδίκευτων εποχιακά εργαζομένων ή ανήλικοι Η

μεταποίηση φαίνεται να λειτουργεί συμπληρωματικά σε μεγάλο βαθμό για την

ενίσχυση του αγροτικού κατά βάση εισοδήματος του νοικοκυριού της Ημαθίας.

Αν και είναι ποσοστιαία μεγαλύτερη η συμμετοχή μονάδων που όλο το χρόνο

δουλεύουν τουλάχιστον 1 βάρδια (69%), ωστόσο οι μεγαλύτερες, με κριτήριο

αριθμού εργαζομένων, στη συντριπτικ,", τους πλεΙΟ1}ηφία μονάδες λειτουργούν

εποχιακά και δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτών που διατηρούν όλο το

χρόνο εργαζομένους.

1.8. Το είδος των ΠΡ01όντων του

Ημαθίας.

• •
μεταΠ01ηηκου συστηματος της

Το 39% των επιχειρήσεων του δείγματος είναι μονάδες παραγωγής

τροφίμων (14 επιχειρήσεις). Οι περισσότερες απο αυτές 22% επεξεργάζονται

αγροτικά προϊόντα του νομού κυρίως, αλλά και της Νότιας Ελλάδας. Ο κύριος
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όγκος της παραγωγής τους (πάνω από 80%) για το 11% των επιχειρήσεων

περιoρί~εται στα νωπά ροδάκινα και για ίδιο αριθμό μονάδων στα νωπά

εσπεριδοειδή, ενώ ένα 5,5% παράγει ~ωoτρoφές από τα παραπροϊόντα της

επεξεργασίας των αγροτικών προιόντων. Αρκετές επίσης (13,8%) παράγουν

περισσότερα από τρία προϊόντα (σταφύλια, ακτινίδια, πατάτες κλπ) και η

παραγωγική διαδικασία φαίνεται να έχει διαφοροποιηθεί γι αυτές από το 1980
τόσο με την παραγωγή νέων όσο και με τις αλλάγες στις αναλογίες των

διαφορετικών προιόντων στο συνολικό όγκο της παραγωγής. Οι μονάδες

εκείνες που έχουν τη δυνατότητα παραγωγής ποικιλίας προιόντων, δηλαδή

διαθέτουν εξοπλισμό με ανάλογες δυνατότητες, είναι εκείνες που διαχρονικά

πρoσαρμό~oυν την ποσότητα και τη σύνθεση της παραγωγής τους ώστε να

ισορροπούν στις μεταβολές της ~ήτησης των αγορών. Αντίθετη είναι η εικόνα

των μονάδων προιόντων ~αxαρoπλασΤΙKής (8,3%) όπου φαίνεται να δαπηρείται

για το συνολικό σχεδόν όγκο της παραγωγής η εξάρτηση από ένα μόνο

προιόν (άρτος, γλυκά).

Στον κλάδο των ενδυμάτων που αντιπροσωπεύεται από 11,1% των μονάδων

του δείγματος (4 επιχειρήσεις), οι μισές μονάδες είναι προσανατολισμένες

στην επεξεργασία μαλακού υφάσματος και την παράγουν κυρίως φούστες,

παντελόνια και T-shirt. Το 2,7% έχει τη δυνατότητα να δουλεύει σκληρά

υφάσματα και παράγει κυρίως σακάκια, ενώ ένα ανάλογο ποσοστό

πρoσανατoλί~εται σε είδη εξοπλισμού κατοικίας (κουρτίνες, σεντόνια κλπ).

Όλες οι μονάδες παράγουν περισσότερα από τρία είδη, και το διευρυμένο

φάσμα δραστηριοτήτων με τους εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της

αγοράς (διαφορετικά πρoϊόvτα), προσδίδει αξιόλογη αντοχή σε περίπτωση

κλειδωνισμών, περιορίζοντας τις πιθανότητες κατάρρευσης σε σχέση με τον

αποκλειστικό πρασανατολισμό σε ένα είδος. Ο εμπλουτισμός της παραγωγής

με νέα προϊόντα σε σχέση με το 1980 παρατηρείται μόνο στις μισές

περιπτώσεις και σε μονάδες που παρήγαγαν τότε μόνο ένα προιόν, ώστε

σήμερα όλες φαίνεται να έχουν υιοθετήσει ευέλικτες πολιτικές διαχείρησης
,

των αγορων.

Όσον αφορά τη σύνθεση της παραγωγής, οι υφαντουργικές μονάδες (8,3% του

δείγματος) είναι η μόνη κατηγορία επιχειρήσεων που δεν εμφανίζει καμία

αλλαγή στην παραγωγή μετά το 1980. Οι δύο στις τρεις παράγουν μόνο ένα

προιόν, κουβέτρες ή μοκέτες και μόνο μία που ο κύριος όγκος της παραγωγής

της είναι νήματα παράγει περισσότερα του ενός σε μικρές αναλογίες. Στους

κλάδους τελικών ΠΡOιόVΤων από μέταλλο και μηχανών περιλαμβάνονται

μονάδες συνθετικών κουφωμάτων και μηχανουργεία παραγωγής αγροτικών

μηχανημάτων. Μόνο στις δεύτερες, που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις

εισαγωγές, η παραγωγή τελικών περιορίστηκε και παρατηρείται στροφή της

παραγωγής σε ενδιάμεσα τμήματα του τελικού προιόντος και ανταλλακτικά.

Για τις μονάδες ξύλου εκτός επίπλων, που δεν είναι άλλες παρά τα

κιβωτοποιεία στο δείγμα (19,4%), το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους

είναι ξύλινα κιβώτια για τη συσκευασία φρούτων κατά κύριο λόγο ροδακίνων .
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Το αποτέλεσμα είναι αφενός η διστακτική στάση ως προς την επέκταση

των εξαγωγών καθώς το 40% των μονάδων αντιλαμβάνεται ένταση των

αvταγωνισΤΙKών συνθηκών στις αγορές ενώ το 8,3% αυτών αξιολογεί

εξαιρετικά έvτoνo τον ανταγωνισμό στο χώρο του και αισθάνεται άμεσα ότι

απειλείται η θέση του. Η οικονομική συγκυρία και εξωγενείς ως προς τις

επιχειρήσεις παράγονες φαίνεται απειλούν σοβαρά σε συρρίκνωση την

εξαγωγική δραστηριότητα που κατά παράδοση αφορούσε μεγάλο μέρος των
, ,

επιχειΡησεων του νομου.

Πέραν αυτών των μονάδων το 37% του δείγματος απευθύνεται για το 80%
της παραγώμενης ποσότητας στην τοπική αγορά .ΣΌυτήν την κατηγορία εκτός

των μικρών εργαστηρίων τροφίμων και κουφωμάτων ανήκουν όλες οι μονάδες

που είναι συνδεδεμένες με εργοστάσια επεξεργασίας φρούτων.

Αυτ,", η κατηγορία δεν αvτιμετωπίζει οξύ αvταγωνισμό με μονάδες του

εξωτερικού χώρου του νομού και συvnθως ούτε και στο εσωτερικό του από

μονάδες του ίδιου κλάδου, με εξαίρεση τα κιβωτοποιεία που χαρακτηρίζουν

στην πλεΙΟΥηφία τους οξύ τον ενδοκλαδικό ανταγωνισμό.

Τέλος υπάρχουν και οι μονάδες πολλαπλού προσανατολισμού, που

διοχετεύουν μέρος της παραγωγής τους εκτός του νομού, το 14% των

μονάδων στη Β.Ελλάδα, το 19% στη ΛΕλλάδα και το 11% στο εξωτερικό. Σ'

αυτή την κατηγορία αvnκει το 50% των επιχειρnσεωv.

Όσον αφορά τη διείσδυση επιχειΡήσεων από άλλες περιοχές εκτός της

Ημαθίας στις αγορές των μονάδων του νομού, μόνο το 23% δηλώνει ότι δεν

έχει πρόβλημα με την παρουσία του στις αγροές που απευθύνεται, ποσοστό

πολύ μικρό, περιορισμένης βαρύτητας για την αξιολόγηση της γενικότερης

δυvαμικnς του νομού, δεδομένου του ότι πρόκειται για μονάδες μικρού

δυναμικού που απευθύνovται στις περιορισμένες αγορές του νομού (εργαστήρια

ζαχαροπλαστικής - κουφωμάτων) κλάδων που δεν xαραKτηρίζovται από

συγκέντρωση στο ευρύτερο εθνικο χώρο. Στις μονάδες αυτές εξάλλου QVnKOUV
και τα κιβωτοποιεία που φαίνεται να μονοπωλούν την κάλυΥη των αναγκών

των βιομηχανιών, σε ένα είδος υλικών συσκευασίας, αλλά και παραδοσιακού
" , , "

τυπου επιχειρησης που αγνοουν η υποεκτιμουν τις τασεις στις
,

αγορες.

Avτίθετα το 77% των μονάδων, χάνει αγορές από επιχειρήσεις του

εξωτερικού, κυρίως χωρών - μελών της ΕΟΚ αλλά και χώρες φθηνού

εργατικού και σ' αυτή την κατηγορία δεν περιλαμβάνονται μόνο μονάδες που

αναπτύσσουν εξαγωγικ,", δράση, αλλά και άλλες που έχουν πρόβλημα

υποκατάστασης του πρoιόvτoς τους από εισαγώμενα. Οι περισσότεροι

αναταγωνιστές λοιπόν για τις επιχειρήσεις του νομού QVnKOUV στον εκτός του

εθνικού χώρου.

Το 31% των επιχειΡήσεων παρατηρεί διείσδυση μονάδων της Β.Ελλάδας

και Ημαθίας στις αγορές του και μόνο το 6% από τη Νότια Ελλάδα. Οι

αναλογίες καθιστούν σαφή την ενσωμάτωση σε μεγαλύτερο βαθμό στις

διαδικασίες παραγωγnς αλλά και διακίνησης της Β.Ελλάδας σε σχέση με την
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υπόλοιπη χώρα. Ωστόσο n εικόνα δεν είναι αlΟιόδοξη δεδομενου του όη το

σύνολο σχεδόν των μονάδων χάνει ένα κομμάη των αγορών του παρά της

σοβαρής κίνησης αναζήτησης νέων αγορών.

ΕνόΥει των αρνηηκών εξελίξεων οι μονάδες του νομού φαίνεται να

διαθέτουν ορισμένους μηχανισμούς προστασίας, ενισχύοντας την

ανθεκηκότητα τους με τη δραστηριοποίησή τους σε περισσότερες από μία

αγορές. Το 64% του συνόλου των επιχειρήσεων ακολουθεί αυτή την πολπική

και σ' αυτές συμμετέχει το σύνολο σχεδόν των μονάδων που απευθύνονται

στην τοπική αγορά. Είναι χαρακτηρισηκή n προσαρμογή των επιχεφήσων που

ανημετωπίζουν το εξωτερικό, λιγότερο γνωστό περιβάλλον, στο κλίμα

ρευστότητας των αγορών και σε πολιηκές περΙΟΡlΟμού της ευαlΟθησίας τους

με την εξασφάλιση πολλών χώρων διάθεσης της παραγωγής τους. Σε καλύτερη

θέση ωστόσο ως προς το παραπάνω σκεπηκό βρίσκονται οι μονάδες

πολλαπλού προσανατολισμού (50%) που στην πλεΙΟΥηφία τους έχουν

περισσότερες των τριών αγορές.

Γενικά n μεταποίηση του νομού φαίνεται να διαθέτει καλύτερες

προδιαγραφές αντίστασης σε πιθανή συρρίκνωση των αγορών της στο

εσωτερικό, με τη διαπλοκή της σε περισσότερες της μίας αγορές, από όη στο

εξωτερικό περιβάλλον και αυτό αποτελεί μειονέκτημα και κίνδυνο όχι μόνο

για τον τοπικό αλλά γενικότερα για το εθνικό σύστημα.

Αν επανέλθουμε στο προφίλ των ανταγωνιστών ανεξάρτητα από τη χώρα

προέλευσης τους και εξετάζοντας την εσωτερική τους δομή και το

ανταγωνισηκό τους πλεονέκτημα για το σύνολο των μονάδων οι ιδιοκτήτες

κατά 42% νιώθουν να απειλούνται σης αγορές από σύγχρονες μονάδες που

πλεονεκτούν ως προς το ύΥος τους εργαηκού κόστους σε σχέση με το

συνολικό κόστος παραγωγής. Ένας μεγάλος αριθμός μονάδων δηλ χρείζει

άμεσης επένδυσης για την υποκατάσταση της εργασίας προκειμένεου να

διατηρήσει την ανταγωνισηκότητατου. Ο ανταγωνlΟτής αυτής της κατηγορίας

μπορεί να είναι εσωτερικού ή εξωτερικού και στη δεύτερη περίπτωση

πλεονεκτεί και λόγω του χαμηλότερου μεταφορικού κόστους αφού πρόκεπαι

για επιχειρήσεις χωρών - μελών της ΕΟΚ που απευθύνονται όπως και οι

αντίστοιχες της Ημαθίας σε αγορές της Δ.Ευρώπης.

Ακολούθως στο 19% των περιπτώσεων περιγράφει σαν ανταγωνιστές του

ομοειδή εργαστάσια του εσωτερικού και εξωτερικού. Σ' αυτή την περίπτωση οι

μονάδες δεν υστερούν σε εξοπλισμό και σε ευκαιρίες ανταπόκρισης στη

ζήτηση, άλλά έχουν να ανημετωπίσουν τη διαφοροποιημένη συμπεριφορά των

ανταγωνιστών, που εάν είναι ομοειδή εργοστάσια του εξωτερικού πλεονεκτούν

με το μικρότερο ύΥος του μεταφορικού κόστους ενώ αν πρόκεπαι για μονάδες

του εσωτερικού, αυτές περιορίζουν το κόστος παραγωγής και ης ημές σε

βάρος της ποιότητας. Στην πρώτη περίπτωση οι επιχειρήσεις αυτής της

κατηγορίας αν και θεωρούν ισοδύναμη την παρουσία τους και ης δυνατότητες

τους ένανη των ξένων απειλούνται με συρρίκνωση λόγω εξωγενών ως προς

αυτές παραμέτρων (θέση της χώρα, πόλεμος, ελλειπής διασύνδεση), ενώ στη
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δεύτερη που αποτελεί αρνηηκ", αντίδραση της έντασης του ανταγωνισμού

κινδυνεύουν να ακολουθnσουν την τάση πτώσης της ποιότητας, που ωστόσο

δεν εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα των μονάδων, ούτε

μεμονωμένα ούτε στο σύνολό τους.

Τέλος μικρότερος αριθμός μονάδων (11%) νιώθει να απειλείται στο

ανταγωνισηκό παιχνίδι από μονάδες μικρότερες και λιγότερο καλά

εξοπλισμένες. Σ' αυτ", την περίπτωση πρόκειται για μονάδες του νομού που

πλεονεκτούν με το χαμηλότερο παραγωγικό κόστος λόγω της ευέλικτης

διάρθρωσnς τους (απασχόληση ανηλίκων - εποχιακή) ή παραδοσιακnς 
οικογενειακnς δομnς που τους εξασφαλίζει μικρότερο εργαηκό αλλά και

μηδαμινό σχεδόν κόστος οργάνωσης - διαχείρησης - διοίκησης.

Μη έχοντας μακροχρόνια πολιηκ", παραγωγnς και πωλnσεων όπως οι μεγάλες

και προηγμένης δομnς μονάδες μπορούν να προσαρμόζουν την παραγωγn, την

ποιότητα και ης ημές σύμφωνα με ης συνθnκες της αγοράς.

Είναι φανερό όη από το ανταγωνισηκό παιχνίδι του εσωτερικού τουλάχιστον,

υπάρχουν ενδείξεις αρνηηκnς αντίδρασης με την είσοδο στην παραγωγ", όλο

και σε μεγαλύτερο βαθμό αλλοδαπών και ανηλίκων, αλλά και την μείωση των

ημών σε βάρος της ποιότητας, από το οποίο κερδίζουν μικρές - παραδοσιακού

τύπου και οργάνωσης μονάδες με χαμηλό επίπεδο εξοπλισμού και

εγκαταστάσεων. Αυτές εκφράζουν το στίγμα της παραγωγικnς δραστηριότητας

σε περιόδους κρίσης, που ωστόσο δεν εγγυάται τη θεηκ", έκβαση του

ανταγωνισμού αν εξελιχθεί αποκλεισηκά αυθόρμητα. Η παραπάνω εικόνα είναι

ιδιαίτερα εμφανής στον κλάδο ξύλου και τα κιβωτοποιεία.

ΕνόΥει των παραπάνω συνθηκών στην αγορά οι επιχειρnσεις έχουν

προσανατολιστεί θεηκά ως προς την διασφάλιση της ανταγωνιοηκότητας τους,

δεδομένου του όη το 81% στηρίζει την επικράτηση του στην ποιότητα του

προιόντος και θεωρεί βασικ", αυτ", την παράμετρο για την διασφάλιση της

βιωσιμότητάς του. Ωστόσο δημιουργούνται ερωτημαηκά για την εξασφάλιση

βέληστης ποιότητας, πέραν ης υποκειμενικές εκημnσεις των ιδιοκτητών για

την ποιοηκ", στάθμη των προιόντων, δεδομένης της περιορισμένης, σύμφωνα

με τα προηγούμενα, ενημέρωσnς τους σε θέματα εξοπλισμού και των

προβλημάτων

συντnρησής αλλά και λόγω έλλεΙΥης δεξιοτnτων από μέρους των εγαζομένων

που αντιμετωπίζουν οι μισές σχεδόν μονάδες.

Προσδιορίζεται έτσι ένας χώρος αναγκαίας παρέμβασης που θέτοντας ως

στοιχείο αφετηρίας την διάθεση των ιδιοκτητών να αναβαθμίσουν την

ποιότητα του προιόντος, θα αποσκοπεί στην βελτίωση των συντελεστών της

παραγωγnς και στη στnριξη των μονάδων να υιοθετnσουν στρατηγικές προς

αυτ", την κατεύθυνση (χρηματοδότηση, πληροφόρηση).

Δευτερεύοντος το 31% των επιχειρnσεων θεωρεί βασικό ανταγωνισηκό

πλεονέκτημα την παράδοση που έχει αποκτnσει στο χώρο της παραγωγnς του

συγκεκριμένου προιόντος και των μακροχρόνιων καλών εντυπώσεων που έχει

δημιουργnσει στην αγορά. Μικρότερος είναι ο αριθμός των μονάδων (28%)
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που στnρίζεται στις τιμές συνδυαζόμενες ωστόσο και με κάποιο άλλο

παράγοντα όπως n παράδοσn, ποιότnτα, n κάλυΥn του πελάτn και μετά Tnv
,

αγορα.

Τέλος μεγάλο βάρος OTnv προσέλευσn πελατών φαίνεται να αποκτά n
διάθεσn για EζunnptTnon κι αυτό σnμαίνει ανταπόκρισn σε διαφοροποιnμένες

απαιτnσεις, κάλυΥn για πιθανές βλάβες και κυρίως δυνατότnτα ικανοποίnσnς

παραγγελιών με Tnpnon των χρόνων παράδοσnς και προδιαγραφών που θέτει

ο πελάτnς - εντολοδόχος. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτnμα για το 60%
περίπου μονάδων δείγματος. Ενα μεγάλο μέρος των μονάδων δnλ. έχει μπει

OTnv τροχιά των εργολαβιών με Tnv άμμεσn παράδοσn και Tnv προσαρμογ",

στο ύΥος τnς ζnτnσnς, διατnρώντας συνεχ'" επαφ'" και στενές σχέσεις

συνεργασίας μέσω ενός τύπου κάθετων διασυνδέσεων με τις μονάδες n
πελάτες που τροφοδοτεί.

Μεγάλο μέρος των επιχειρnσεων του δείγματος παράγει τελικά προϊόντα αφού

στους πελάτες του 44% των επιχειρnσεων συμπεριλαμβάνονταιιδιώτες, τελικοί

καταναλωτές και καταστnματα λιανικού εμπορίου (36%). Η απουσία

μεσαζόντων, επιτρέπει Tnv διασφάλισn μεγαλύτερου περιθωρίου κέρδους κι

αποτελεί ένδειςn ευελιςίας OTn διαχείρnσn και διάθεσn τnς παραγωγnς.

Συνολικά το 58% των μονάδων έχει πελάτες και των δύο αυτών κατnγοριών

εξασφαλίζοντας αμεσότnτα με Tnv τελικ", αγορά των προιόντων για κάποια

τουλάχιστον ποσότnτα τnς παραγωγnς του. Σ' αυτ", Tnv KaTnYOpia avnKOUV
μονάδες όλων των κλάδων ανεςαρτnτως δυναμικού, μεγέθους n nλικίας που

παράγουν τελικά προϊόντα εκτός των αγροτικών συνεταιρισμών. Είναι

χαρακτnριστικό ότι έχει ευρεία διάδοσn στους αντίστοιχους κλάδους n
πολιτικ", απευθείας σύνδεσnς τnς μονάδος με Tnv τελικ", αγορά του προιόντος,

σαν μια OTpaTnYlKn πωλnσεων και προώθnσnς τnς παραγωγnς που δεν ισχύει

όμως για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς τόσο λόγο του ιδιόμορφου

προστατευτικού καθεστώς των επιδοτnσεων που δεν KlvnTOnotEi Tnv
προσπάθεια εξασφάλισnς περισσότερου κέρδους, αλλά και λόγω του όγκου τnς

παραγωγnς που πρέπει να διακινnθεί ypnyopa. Αν και οι ενδείςεις είναι

αςιόλογες για Tn δομ", του συστnματος διακίνnσnς ωστόσο δεν απουσιάζουν

και οι μεσάζοντες - χονδρέμποροι που αποτελούν πελάτες για κάποια

ποσότnτα του 61% των μονάδων. Οι μεσάζοντες εντοπίζονται σε διακίνnσn

προιόντων όλων των κλάδων αν και δεν σχετίζονται με EpyaOTnpta μικρού

δυναμικού και περιορισμένnς εμβέλειας αγοράς (ζαχαροπλαστεία - κουφώματα

- ενδύματα).

Αρκετά μεγάλος επίσnς είναι και ο αριθμός των επιχειρnσεων που έχει

εσωτερικές ανταλλαγές με μονάδες τnς ίδιας εταιρείας (22%) και κατά

συνέπεια εμφανίζεται αςιόλογn n τάσn καθετοποίnσnς τnς παραγωγnς που

αφορά μονάδες επεςεργασίας τροφίμων και υφαντουργικές, κυρίως μεγάλου

δυναμικού, με xaPOKTnrtOTlKn ωστόσο Tnv διάσπασn και διασποράς των

μονάδων που αναλαμβάνουν τμnματα τnς επεςεργασίας.
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Η έκταση επίσης των διακί\αδικών σχέσεων είναι ιδιαίτερη αξιόί\ογη αφού

το 33% των επιχειρήσεων ενδιάμεσων προιόντων, τροφοδοτούν άί\ί\ες μονάδες

του νομού, στην συντριπτική τους πί\εΙΟΥηφία, ώστε συμπεριί\αμβανομένωνκαι

των μονάδων της προηγούμενης ομάδος το σύνοί\ο του μεταποιητικού

συστήματος να εμφανίζει σημαντικό βαθμό οί\οκί\ήρωσης.

Το σύστημα διακίνησης γενικά εμφανίζει εί\άχιστες περιπτώσεις μονάδων

που απευθύνονται σε μια μόνο κατηγορία πεί\ατών και η ποί\ιτική αυτή από

μέρους των επιχειρήσεων ευνοεί την ανθεντικότητα σε πιθανές ακαμΥίες ή

εμπόδια στην κύί\ηση του προιόντος όπως και ο προσανατοί\ισμός του σε

ποί\ί\ές αγορές, ενώ ταυτόχρονα αποτεί\εί ένδειξη επιθετικής ποί\ιτικής έναντι

δυσχερειών στο ευρύτερο οικονομικό περιβάί\ί\ον.

Η παραπάνω εκτίμηση δεν ενισχύεται απο τη διερεύνηση της διάθεσης τους ν'

ακοί\ουθήσουν κάποια μέθοδο προβοί\ής των προιόντων τους. Δεδομένου του

ότι ποί\ύ μικρός αριθμός επιχειρήσεων χρησιμοποιεί διαφημιστικά

προσπέκτους (19%) και ορισμένες άί\ί\ες (14%) συμμετέχει σε εκθέσεις, η

μέθοδος της διαφήμισης του προιόντος δεν υιοθετείται στη γενικότερη

επιθετιl<ή ποί\ιτική που φαίνεται από άί\ί\α χαρακτηριστικά τους ν'

ακουί\ουθούν. Η προβοί\ή σαν περισσότερο προηγμένος τρόπος ενίσχυσης της

ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης για την πί\εΙΥηφία των μονάδων του

δείγματος είναι μέθοδος - δυνατότητα ανεκμετάί\ί\ευτη. Οι μονάδες που δεν

διαφημίζονται ποτέ (72% του δείγματος), είναι κυρίως μεγάί\ης διάρκειας ζωής

- οικογενειακές επιχειρήσεις που διαθέτουν μικρό αριθμό απασχοί\ούμενων

αί\ί\ά και άλί\ες παραδοσιακής δομής μονάδες που επιδιώκουν να στηρίξουν

την ανταγωνιστικότητά τους στις χαμηί\ές τιμές και μονοπωί\ούν τις αγορές

του νομού στον κί\άδο τους. Στην συντριπτική τους πί\εΙΟΥηφία δεν είναι

εξαγωγικές ή αναπτύσσουν τέτοια δραστηριότητα για ένα μικρό μέρος της
•

παραγωγης τους.

Αντίθετα η προβοί\ή του προιόντος συνοδεύει την παρουσία στις αγορές

όί\ων των δυναμικών ιδιωτικών επιχειρήσεων επεξεργασίας φρούτων,

εξαγωγικού προσανατοί\ισμού, καθώς και των δευτεροβάθμιων αγροτικών

συνεταιρισμών. Αυτό το τμήμα του τοπικού παραγωγικού δικτύου έχοντας

εμπειρία των σύγχρονων συνθηκών επιχειρηματικής δράσης στον εξωτερικό

χώρο υιοθετεί τη διαφήμιση σαν ποί\ιτική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας

του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όί\ες οι μονάδες αυτής της κατηγορίας δηί\ώνουν

αύξηση των εξαγωγών τους τα τεί\ευταία πέντε χρόνια, επιβεβαιώνοντας την

αποτεί\εσματικότητα της προβοί\ής για την προώθηση των πωί\ήσεων, αν και

σίγουρα δεν μπορούμε να αποδώσουμε αποκί\ειστικά σ' αυτή, το δυναμισμό
•

μιας επιχειρησης.

Ανάί\ογη είναι η στάση και άλ/ων επιχειρήσεων, νέων συνήθως (ίδρυση

μετά το 1980) ή και παί\αιότερων οικογενειακών, στις οποίες πρόσφατα τη

διαχείρηση ανέί\αβε κάποιο νεότερο μέί\ος της οικογένειας του ιδιοκτήτη,

αί\ί\ά και στις δύο περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης είναι κάτοχος πτυχίου ή η
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προηγμένη μορφή οργάνωσης της μοναδας, που περιλαμβάνει επιστημονικό 
διοικητικό προσωπικό, συμπληρώνει την ανεπαρκή εκπαίδευσή του.

1.10. Εκημήσε1ς της εΠ1δράσεως της εν1αίας Ευρωπα1κής Αγοράς

Οι βασικές διαπιστώσεις σχετικά με τις εκτιμήσεις των ιδιοκτητών για τις

επιδράσεις της ένταξης της χώρας στην ΕΕΑ, είναι αφενός η έλλεΙΥη

πληροφόρησης αφού ο μισοί περίπου δεν γνωρίζουν τίποτα γι αυτές ή δεν

μπορούν να προσδιορίσουν αν διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη λειτουργία τους

και ο μικρός αριθμός των μονάδων που δηλώνουν αρνητικές επιδράσεις. Στους

ιδιοκτήτες που δεν γνωρίζουν (61%) εντάσσονται πέραν εκείνων που δηλώνουν

άγνοια και αυτοί που θεωρούν πως ευνοούνται γενll<ά έμμεσα γιατί οι

ευρωπαικές αγορές είναι ο ζωτικός χώρος των πελατών τους (κιβωτοποιεία 
μονάδες φρούτων), αλλά και εκείνοι που χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν

με σαφήνεια τα νέα δεδομένα για την επιχειρηματική δράση επιμένουν ότι δεν

τους επηρεάζει η ΕΕΑ. Είναι φανερό ότι μια μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων

χρειάζεται ενημέρωση για να μπορεί και να αξιοποιήσει δυνατότητες που τις

προσφέρονται, αλλά και να προσαρμοστεί έγκαιρα και καταλληλότερα στις

σύγχρονες τάσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ενθαρρυντικό στοιχείο είναι εξάλλου και το ότι μικρό ποσοστό (6%) των

μονάδων εκτιμά ότι επηράζεται αρνητικά, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι οι

μόνες που υφίστανται ανάλογες συνέπειες αλλά και πολλές από κείνες που

βλέπουν αρνητικές εξελίξεις χωρίς να μπορούν να εκτιμήσουν με σαφήνεια

την αιτία των αλλαγών.Τα βασικότερα προβλήματά τους αφορούν τη

διευκόλυνση των εισαγωγών και την υποκατάσταση του προιόντος τους από

όμοια ή αντίστοιχα του εξωτερικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι σ' αυτές τις

περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι υπολοίπονται σε σχέση με τις μονάδες

του εξωτερικού στο θέμα της διαφήμισης και προβολής του προιόντος αν και

διαθέτουν ανάλογη ή καλύτερη ποιότητα. Δεδομένου του μικρού αριθμού

επιχειρήσεων που διαφημίζεται με κάποιον τρόπο (28%), διαφαίνεται η

παθητική στάση ή η αδυναμία προσαρμογής σε νέους τύπους - μεθόδους

προώθησης της ανταγωνιστικότητας τους, ακόμα και όταν αυτή απειλείται
,
αμεσα.

Εκτός από αυτές υπάρχει και ένας μικρός αριθμός μονάδων που θεωρεί

ότι ευνοήθηκε μέσω της ΕΕΑ. Το 25% των μονάδων θεωρεί ως σημαντική

επίπτωση της ενοποίησης, τις κάθε είδους επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις μέσω

ευρωπαικών προγραμμάτων αλλά και πολιτικών στήριξης τιμών.

Το 22% θεωρεί θετικό για τη λειτουργία του την κατάργηση των συνόρων που

σήμαιναν κόστος και καθυστερήσεις. Ενώ μόνο το 11% διαβλέπει δυνατότητες

εξεύρεσης νέων αγορών, συνεργασίας με χώρες του εξωτερικού, δυνατότητα

μεταφοράς τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρησης και οργάνωσης της

σύγχρονης επιχείρησης. Είναι φανερό ότι πολύ μικρός αριθμός επιχειρήσεων

διαβλέπει πολλαπλές δυνατότητες βελτίωσης της θέσης του με την ενιαία
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ευρωπαll<l1 αγορά σε σχέση με τη δική του διάθεση να δραστηριοποιηθεί

περαιτέρω (11%) . Οι θετικές εκημήσεις του περιορίζονται σε μέτρα στήριξης

που τους παρέχονται είναι ένδειξη μειονεκτικής στάσης απέναντι στα νέα

δεδομένα, που προσεγγίζει την παραδοσιακή νοοτροπία του προστατευτισμού,

χωρίς να είναι ιδιαίτερα ευνοική για την δυνατότητα της τοπικής μεταποίησης

να αξιοποιήσει ης ευκαιρίες που της δίνονται μεταβάλλοντας κατάλληλα το

προφίλ της. Σε μεγάλο βαθμό αυτή η εικόνα ασφαλώς είναι και αποτέλεσμα

της ελλειπούς ή ανύπαρκτης ενημέρωσης που διαφαίνεται ωστόσο κρίσιμη

παράμετρος για την μετάβαση της τοπικής βιομηχανίας όπως και γενικότερα

της εθνικής στο περιβάλ/ον της ευρωπαικής αγοράς.

1.11. Χρηματοδότηση

Η χρηματοδοτική στήριξη για ένα μεγάλο μέρος των μονάδων (92%)
προέρχεται από ίδια κεφάλαια της επιχείρησης αποκλειστικά ή κατά ένα

•
μερος.

Η διαπίστωση αυτή μπορεί να αποτελεί ένδειξη της οικονομlκής

ευρωστίας για ορισμένες, όμως με βάση την προηγούμενη αναλυση δεν είναι

δυνατό να δεχτούμε ότι το σύνολο σχεδόν των μονάδων (92%) δεν

αντιμετωπί~ει τρέχουσες ή άλλες ανάγκες ή ότι μπορούν όλες να τις καλύΥουν

επαρκώς με δικούς τους πόρους. Η βαρύτητα των ίδιων πόρων στη

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων υποδηλώνει τη διστακτικότητα τους να

αναζητήσουν ή να αξιοποιήσουν άλλες χρηματοδοτικές πηγές, σε περίπτωση

που η ρευστότητα της επιχείρησης δεν επαρκεΙ

Η κατάσταση αυτή αφενός καθηλώνει τις μονάδες σε αναπτυξιακούς ρυθμούς

ανάλογους των διαθεσίμων τους , αφετέρου καθιστά σαφή την κύρια επιδίωξη

των επιχειρηματιών, ενόΥει της ρευστότητας των αγορών, που περιορίζεται

στην διασφάλιση της βιωσιμότητας στο πλαίσιο μιας συγκρατημένης στάσης

ασφαλείας, και όχι στην βελτιστοποίηση της απόδοσης των μονάδων.

Η δεύτερη επιλογή των επιχειρήσεων σε θέματα χρηματοδότησης είναι οι

βραχυχρόνιες τραπε~ΙKές πιστώσεις. Οι μονάδες καταφεύγουν στις τραπεζικές

πιστώσεις, στις περισσότερες των περιπτώσεων μόνο όταν πρόκειται για

έκτακτες ανάγκες τους (κεφάλαια κίνησης). Αυτή είναι η πολιτική του 53% των

επιχειρήσεων, ενώ για μακροχρόνιες πιστώσεις που αφορούν κάθε είδους

επενδύσεις, για άλλη μια φορά αναδεικνύεται η αδυναμία του τραπε~ΙKoύ

συστήματος να υποστηρίξει με μακρόπνοη προοπτική την επέκταση και

ανάπτυξη της ελληνικής μεταποιητικής μονάδας, αφού ο αριθμός των

ιδιοκτητών της Ημαθίας που τις χρησιμοποιεί είναι ακόμη πιο μικρός (39%).
Τα παραπάνω ποσοστά αξιοποίησης των τραπε~ΙKών πιστώσεων μαρτηρούν

την αδυναμία μεγάλου μέρους των επιχειρήσεων της Ημαθίας να αςιοποιήσουν

δυνατότητες χρηματοδότησης, αλλά δεν είναι καθόλου ασήμαντα για τα

δεδομένα του εθνικού χώρου. Αντίθετα εKφρά~oυν μια αξιόλογη κινητικότητα

προς την εκμετάλλευση χρηματοδοτικών πηγών αρκετά ευνοική για την
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ανάπτυξη του επιχειρημαηκού πνεύματος, αλλά και του παραγωγικού
• •

συστηματος της περιοχης.

Ανάλογα προβλήματα παρουσιάζονται και με την αξιοποίηση των

επιχορηγήσεων από αναπτυξιακούς νόμους. Μόνο το 17% των επιχειρήσεων

δηλώνει όη χρησιμοποίησε αυτού του τύπου ης ρυθμίσεις, αλλά για να

μπορούμε να αξιολΟΥr1σουμε τη σημασία του παραπάνω ποσοστού αρκεί να

σημειωθεί όη ο νομός Ημαθίας ανήκει στην κατηγορία εκείνων της χώρας με

αξιόλογη επενδυηκή δραστηριότητα όσον αφορά τον αναπτυξιακό νόμο

1262/82 (ΚΕΠΕ, '91 Χωροταξική κατανομή και κλαδικη σύνθεση των

επενδύσεων του Ν. 1262/82).
Ο ιδιοκτήτης της Ημαθίας φαίνεται επίσης αρκετά καλά ενημερωμένος για

ης δυνατότητες χρηματοδοηκής στήριξης που του παρέχονται Περισσότερο

ενημερωμένος είναι σχεηκά με παραδοσιακούς - καθιερωμένους τρόπους

χρηματοδότησης (ίδια κεφάλαια, ιδιωηκοί πόροι, τραπεζικές πιστώσεις) αλλά

όχι και για νέα χρηματοδοηκά σχήματα (αναπτυξιακούς νόμους, Ieasing,
ειδικές πιστώσεις για ΜΜΕ). Ανεξάρτητα απ' αυτή τη διαφοροποίηση η εικόνα

του πίνακα 47 είναι εξαιρεηκά θεηκή και ενθαρρυνηκή για το επίπεδο

πληροφόρησης σχεηκά μ' αυτό το θέμα, στους επιχειρημαηκούς κύκλους της

Ημαθίας.

Η αντίφαση μεταξύ του αριθμού εκείνων που γνωρίζουν και εκείνων που

έχουν σπεύσει να αξιοποιήσουν αυτές ης δυνατότητες, αποτελεί ένδειξη της

ανανηστοιχίας μεταξύ των υπαρχόντων χρηματοδοηκών σχημάτων και των

αναγκών αλλά και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των μονάδων (μικρό μέγεθος,

εποχιακή λειτουργία, εμπράγματες ασφάλειες, επιτόκια κλπ).

Η περιορισμένη αξιοποίησή τους από τους ιδιοκτήτες, που αφορά το

σχεδιασμό των πρωτοβουλιών χρηματοδότησης από τους αρμόδιους φορείς,

έχει τελικά επακόλουθο την αναποτελεσμαηκότητα της προσπάθειας στήριξης

της ελληνικής και ειδικότερα της μεταποίησης του νομού χωρίς όμως να

έχουν

εξαλειφθεί οι ανάγκες της. Στο ιδιαίτερα καίριο αυτό σημείο της

χρηματοδότησης, για την διασφάλιση της δυναμικής των επιχειρήσεων,

απαιτείται άμεση παρέμβαση από αρμόδιους φορείς, για την διερεύνηση των

αναγκών και απαιτήσεων τους, ώστε να είναι αποδοηκή η λειτουργία των
• ••

ανηστοιχων υποστηρικηκωνμηχανισμων.

Ενδεικηκή για την δυνατότητα των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν

υπάρχοντες μηχανισμούς είναι η εκτίμηση του 75% των ιδιοκτητών, σχεηκά

με το ύΥος των επιτοκίων, που θεωρεί όη λειτουργεί ανασταληκά για την

ανάπτυξη μιας βιομηχανικής επιχείρησης. Από τους υπόλοιπους το 17%
δηλώνει όη δεν επηρεάζει την επιχείρησή τους το επιτόκιο των τραπεζικών

πιστώσεων, αλλά αυτή είναι άΠΟΥη εκείνων που δεν χρησιμοποιήσαν ποτέ

ούτε έχουν την πρόθεσή να ενισχύσουν την επιχείρηση με άλλους πόρους

εκτός των ιδίων κεφαλαίων, συνήθως δεν γνωρίζουν ης δυνατότητες
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χρηματοδότησης που τους παρέχονται, ταυτίζοντας την επιτυχία της

επιχείρησης με την αυτοδυναμία της ανεξαρτήτως της απόδοσής της.

Αντίθετη είναι η άΠΟΥη του 8% των ιδιοκτητών που θεωρεί θεηκό το ύΥος του

επιτοκίου αν και η μία σης τρεις δεν χρησιμοποιεί τραπεζικές πιστώσεις και

κατά συνέπεια δεν έχει άμεση εμπειρία των επιπτώσεων του στην πορεία της

επιχείρησης. Οι υπόλοιπες αυτης της ομάδας στηρίζονται και σε μακροχρόνιες

και σε βραχυχρόνιες πιστώσεις αλλά οι περισσότερες είναι αγροηκοί

συνεταιρισμοί που χαίρουν ιδιαίτερης μεταχείρησης (χαμηλά επιτόκια,

εγγυήσεις κλπ). Ουσιασηκά οι αρνητικές εκημησεις αφορούν τη συντριπτική

πλεΙΟΥηφία εκείνων των ιδιωτών που χρησιμοποιούν τραπεζικές πιστώσεις,

δημιουργώντας προβλημαησμό για την αποτελεσμαηκότητά τους και την

ουσιασηκή συμβολή τους στην ανάπτυξη της βιομηχανίας.

1.12. Ανάγκες των επιχεψήσεων και επιθυμητές πολιτικές στήΡl~ης

Σε ερώτηση σχεηκά με τη φύση ενός φορέα που κρίνει ο ιδιοκτήτης

αναγκαία για την υποβοήθησή του, το 36% αυτών δηλώνει την δημιουργία

κέντρου πληροφόρησης για θέματα τεχνολογίας, αγορών κλπ.

Το αίτημα δημιουργίας ενός οργανωμένου φορέα διακίνησης πληροφορίας για

θέματα της παραγωγής που στηρίζεται από τους περισσότερους ιδιοκτήτες,

εκφράζει την έντονα πια αισθητή απουσία του για το τοπικό παραγωγικό

σύστrψα αλλά και την κατανόηση της βαρύτητας των πληροφοριών και της

ενημέρωσης για τις σύγχρονες συνθήκες επιχειρημαηκής δράσης. Οι απόΥεις

των ιδιοκτητών τοποθετούν την δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου, έργο πρώτης

προτεραιότητας για την τοπική βιομηχανία.

Αμέσως μετά το 33% των επιχειρήσεων δηλώνει όη επιθυμεί κοινές

προσπάθειες marketing, εκθέσεις κλπ, καταδεικνύοντας την αδυναμία τους, με

δεδομένα τον πολύ μικρό αριθμό αυτών που διαφημίζονται, να αναλάβουν

μεμονωμένο το κόστος αλλά και να στηρίξουν αποτελεσματικά μια στρατηγική

marketing, αν και αναγνωρίζουν σε σημανηκό βαθμό την αναγκαιότητά της.

Είναι φανερό με βάση ης δύο παραπάνω πρώτες προημήσεις των

ιδιοκτητών ότι υπάρχει η διάθεση συλλογικής δραστηριοποίησης που

υπερβαίνει σημαντικά την εσωστρέφεια και την τάση απομόνωσης αφού

εκφράζεται από όλο το φάσμα των μονάδων (παραδοσιακές, μικρές, σύγχρονες

κλπ). Οι επιχειρηματίες έχουν προσδιορίσει ης εξωτερικές εισροές που θα

επιθυμούσαν σε σχέση με την οικονομική συγκηρία για τη στήριξή τους, και

εκημουν ιδιαίτερα τη δυνατότητα συνένωσης όλων σε διαδικασίες προβολής.

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων στην

υποστήριξη της παραπάνω θέσης, διαφαίνεται η διάκριση του ανταγωνισηκού

μετώπου σ' αυτό που έχει να κάνει με μονάδες του εξωτερικού απένανη στο

οποίο κατανοούν περισσότερο επιτακηκn την ανάγκη συνεργασίας.

Το περιβάλλον φαίνεται ιδιαίτερα ευνοlκό για τη δημιουργία δικτύων

συνεργασίας ακόμα και σε χρηματοδοτικά θέματα αφού το 19% των
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επιχειρηματιών θα ιΊθελε τη δημιουργία συνεταιριστικιΊς τράπεζας

προσδοκώντας ευνοικότερη αντιμετώπιση και καλύτερη προσαρμογιΊ στις

πραγματικές ανάγκες και ιδιομορφίες των επιχειρήσεων. Η παραπανω πρόταση

δημιουργίας συνεταιριστικιΊς τράπεζας και η υποστιΊριξιΊ της από τους

ιδιοκτιΊτες υποδηλώνει και την δυσαρέσκεια τους ως προς την

αποτελεσματικότητα αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης στα υπάρχοντα

χρηματιδοτικά σχιΊματα για τη βιομηχανία που σχεδιάζονται κεντρικά.

Επίσης το 61% επισημαίνει τα προβί\ιΊματα που δημιουργεί έλλει!:]η

ουσιασΤΙΚΙ1ς κρατικιΊς προσπάθειας στιΊριξιΊς τους μέσω αξιόπιστης και

συνεπούς εξαγωγικιΊς πολιτικιΊς.

Οι μονάδες αυτιΊς της κατηγορίας, διαπιστώνοντας την

αναποτελεσματικότητα της κρατικιΊς παρουσίας n απουσίας σε όλες τις φάσεις

της παραγωγιΊς και διακίνησης του προιόντος, ζητούν ουσιαστικιΊ έρευνα που

να προσεγγίζει και να μπορεί να διαγνώσει τα προβλιΊματα της σημερινιΊς

ελληνικιΊς επιχείρησης προκειμένου να είναι ουσιαστικές και επικοδομητικές οι

κάθε είδους κρατικές παρεμβάσεις στη βιομηχανία, ίση μεταχείρηση των

επιχειριΊσεων ανεξαρτιΊτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (ιδιωτικές - θεσμικού

επενδυτιΊ), φροντίδα για τη διασφάλιση της ποιότητας και τη ρύθμιση σε

κάποιο βαθμό του ανταγωνιστικού παιχνιδιού, καταλληλότερους όρους

δανειοδότησης αλλά και τη διασφάλιση της αποπληρωμιΊς των εξαγώμενων

προιόντων και τη στιΊριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτιΊτων στο

εξωτερικό.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι το 11% των ιδιοκτητών αποζητά

προστατευτισμό με τη δημιουργία φορέα ενιαίας τιμιΊς πρώτης ύλης n την

επιδότηση εγχώριου ΠΡOιόVΤOς καθώς αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις

σύγχρονες ανταγωνιστικές συνθιΊκες, δίνοντας ένα περιορισμένης έκτασης

βέβαια, δείγμα της παραδοσιακιΊς νοοτροπίας των ελληνικών επιχειριΊσεων να

στηρίζουν τη λειτουργία σε κάποιο βαθμό στο ευνοϊκό και κατάληλα

διαμορφωμένο περιβάλλον από κρατικές παρεμβάσεις. ΑυτιΊ η άΠΟΥη

συνέχισης του προστατευτισμού εκφράζεται από ορισμένους μεγάλους σε

ηλικία ιδιοκτήτες που έζησαν το ανάλογο καθεστώς και αδυνατούν να

προσαρμοστούν στην κατάργηση των συνόρων και το άνοιγμα της ΕυρωπαικιΊς

Αγοράς.

1.13. Μελλονηκά σχέδια - προοπηκές ~έλιξης.

Τα σχέδια των ιδιοκτητών της Ημαθίας για το μέλλον και η

προγραμματιζόμενη αντίδρασιΊ τους στο νέο περιβάλλον είναι εξαιρετικά

ενθαρρυντικιΊ. Το 56% των ιδιοκτητών σκέφτονται εκσυγχρονισμό της

επιχείρησης και εδώ διαφαίνεται η αναγκαιότητα σχεδιασμού κατάλληλων

τρόπων χρηματοδότησης (μακροπρόθεσμες επενδύσεις - υΥηλού κινδύνου), που

θα μπορούσαν να δώσουν ουσιαστικιΊ ώθηση στην τοπικιΊ μεταποίηση σ'

αυτιΊν την οριακιΊ στιγμιΊ επαναπροσαρμογιΊς της λειτουργίας της, όπως
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φαίνεται από το σχεδιασμό περαιτέρω επενδύσεων. Αξιόί\ογος επίσης είναι και

ο αριθμός εκείνων (39%) που προγραμματίζουν επέκταση της επιχείρησης.

Πέραν αυτών που επιδιώκουν επέκταση σε διαφορετικά είδη προιόντος, ή σε

μεγαλύτερες ποσότητες παραγωγής υπάρχουν μονάδες (5% του δείγματος) που

προγραμματίζουν επέκταση στο εξωτερικό και σε Ανατολικές Χώρες

(Ρουμανία) για την εκμετάί\λευση του φθηνού εργατικού κόστους, που απειλεί

την διεθνή ανταγωνιστικότητά τους με το ύΥος του στην Εί\ί\άδα, και κατά

συνέπεια δυεισδύουν στο ευρύτερο του εθνικού οικονομικό σύστημα.

Εκτός αυτών των σοβαρών ενδείξεων δυναμισμού, το 36% των

επιχειρήσεων σε σχέση με την παραγωγική του πολιτική προσανατοί\ίζεταl

στην παραγωγή περισσότερων , διαφορετικών τύπων προιόντων προκειμένου

να ανταποκριθούν σ' ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων στις αγορές και να

διευρύνουν τον κύκλο των πελατών τους. Ο κίνδυνος και ο ανταγωνισμός στις

αγορές καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη πολλαπλών διαφορετικών πηγών που

να διασφαί\ίζουν τα έσοδα της μονάδας.

Στα μελί\οντικά σχέδια του 36% των μονάδων ανήκει και η αναζήτηση

νέων αγορών στο εσωτερικό, ενώ στο εξωτερικό θα στραφεί το 19% των

επιχειρήσεων. Πέρα από αυτές όμως υπάρχουν και κείνες που δεν άντεξαν

στον ανταγωνισμό ή την έί\ί\εΙΥn υποστηρικτικών μηχανισμών και έκλεισαν ή

δlέΚΟΥαν ή πρόκειται να δlαΚΟΥουν προσωρινά τη λειτουργία τους.πρόκειταl

για 3 επιχειρήσεις (8,3%) οι δύο από τις οποίες είναι εξαγωγικές.

1.14. Αtιοί\όγηση φορέων - θεσμών για τη συνεισφορά τους στη

Βιομηχανική ανάπτυtη.

Στο τεί\ευταίο μέρος της έρευνας γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των

εl<τψήσεων των lδιωκτητών γύρω από τη λειτουργία ή την επίδραση ορισμένων

θεσμών ή διαδικασιών.

Είναι σημαντικό για τη λειτουργία της μεταποίησης του νομού το ότι η

έγκριση περlβαλλOVΤIKών όρων (ΥΠΕΧΩΔΕ) για τη λειτουργία μιας μονάδας, η

άδεια εγκατάστασης και ο συvτεί\εστής δόμησης βιομηχανικών κτιρίων εκτός

σχεδίου, είναι θεσμοί που βρίσκουν στην πλεΙΟΥηφία τους σύμφωνους τους

ιδιοκτήτες με την εφαρμογή τους, καθώς θεωρούν ότι επιδρούν θετικά για τη

μονάδα τους ή χωρίς να τις επηρεάζουν ιδιαίτερα άμεσα, συμβάλί\ουν στην

βελτίωση της γενικότερης ρύθμισης του χώρου που άπτεται και θεμάτων της

βιομηχανίας.

Μεγάλος είναι επίσης και ο αριθμός των επιχειρήσεων που τίθεται υπέρ

του θεσμού των ΒΙΠΕ. Στην πλεlΟΥηφία αυτών που εκτιμούν ότι δεν τους

επηρεάζει ανήκουν lδIΟΚΤ1\τες που δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τα

πλεονεκτήματα των οργανωμένων ΒΙΠΕ, δεδομένου ότι ζητούν πολί\ές

υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχονται σ' αυτούς τους χώρους.

Όσον αφορά τη φορολόγηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων, η

πλεlΟΥηφία θεωρεί ότι λόγω του ύΥους της επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία
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των μονάδων κα1 1δ1αίτερα αν συνυπολογ1στεί η έλλε1Υη υποδομής ή

υπηρεσ1ών υποστηΡ1κηκών, από ης οποίες θα είχαν άμεσα οφέλη

ανησταθμίςοντας την απώλε1α του ε1σοδήματος τους, λόγω της φορολόγησης.

Χαρακτηρισηκη εξάλλου είνα1 η άΠΟΥn των 1δ10κτητών γω την παρουσία

τnς ΤΟΠ1κής Αυτοδ10ίκησnς χα1 ΝομαΡΧ1ών αλ/ά κα1 υΥηλότερης χωρ1κής

κλίμακας φορέων (Vπουργεία). Η πλε10Υnφία δεν επηρεάςετα1 από τη δράση
, , , , ",

των παραπανω φορεων κα1 ενω γ1α την περ1πτωση των ΤΟΠ1κων αυτη η aΠΟΥη

είνα1 συνέπε1α των περωρισμένων αρμοδωτήτων τους, γ1α τους κενΤΡ1κούς

αποτελεί ένδε1ξη της αδράνειάς τους σύμφωνα με ης απόΥε1ς των 1δ10κτητών,

αλλά κα1 ως έλλείΥης αμεσότητας μεταξύ αυτών κα1 την 1δ1απεροτήτων τnς

ΤΟΠ1κl)ς β10μnχανίας. Τέλος ένα πολύ μεγάλο μέρος 1δωκωτών θεωρεί την

παρέμβασή τους αρνηηκή, καθώς η αναχρον1σηκή τους δομή, n δυσκαμΥία

κα1 η εμμονή τους σε τυΠ1κότητες κα1 κοντόφθαλμες προσεγγίσε1ς που

απέχουν του πνεύματος της ουσ1ασηκής Β10μηχαν1κής πολ1ηκής κα1 των

πραγμαηκών προΒλnμάτων.

•
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Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

20 ΚΑΙ 25

Η διερεύνηση σε επίπεδο κλάδου, με βάση τα στοιχεία του

ερωτηματολογίου, θα περιοριστεί για την παρούσα μελέτη στους κί\άδους 20
και 25, οι οποίοι συμμετέχουν με μεγάλο αριθμό μονάδων (περισσότερες από

7) στο δείγμα, ώστε να είναι αντιπροσωπευτική η εικόνα για τον κλάδο στο
,

νομο.

Ο κλάδος των τροφίμων (20) είναι παραδοσιακά συνδεδεμένος με την

μεταποιητιι<l\ δραστηριότητα του νομού Ημαθίας, στηρίζει σε μεγάλο βαθμό

την τοπική οικονομία με αξιόλογο εξαγωγικό προσανατολισμό. Οι βιομηχανίες

τροφίμων (κυρίως επεξεργασίας αγροτικών προιόντων) αποτελούν προωθητικές

μονάδες για το σύνολο του παραγωγικού δικτύου, με ποικίλες διασυνδέσεις

τόσο στο χώρο της μεταποίησης και με άλλους κλάδους (κυρίως 25) όσο και

με άλλους παραγωγικούς τομείς του νομού (γεωργίας). Ενδιαφέρον παρουσιάζει

επισης και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων διακλαδικών

σχέσεων και εξαρτησεων αφορά, όπως προέκυΥε από την έρευνα, τις μονάδες

επεξεργασίας φρούτων και τα κιβωτοποιεία.

Στο χώρο των επιχειρήσεων τροφίμων οι μονάδες διαφοροποιούνται ως

προς το ιδιοκτησιακό καθεστως, στις ιδιωτικές και τους αγροτικούς

συνεταιρισμούς, που φαίνεται αν και ίδιου αντικειμένου να διαφέρουν

ουσιαστικά τόσο ως προς τη φυσιογνωμία - λειτουργία, αλλά όσο και ως προς
, ,

τις προοπτικες και αναγκες τους.

Ο κλάδος ξύλου με τα κιβωτοποιεία χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό της

ιδιοκτησίας και μεγάλο αριθμό μονάδων, που εξαρτώνται από τις πρώτες

επιχειρήσεις και εμφανίζουν ευέί\ικτες πολιτικές λειτουργίας για να

διατηρηθούν στην οριακή αγορά του νομού.

Χωρίς να παραγνωρίζουμε την βαρύτητα της παρουσίας και άλλων κλάδων στο

εισόδημα της Ημαθίας, πρέπει να σημειωθεί ότι το στίγμα της μεταποίησης

του νομού, προσδιορίζεται από τις επιχειρήσεις επεξεργασίας φρούτων και τις

εξαρτώμενες από αυτές μονάδες - προμηθευτές (κιβωτοποιεία), που

διαμορφώνουν ενα σημαντικά ολοκληρωμένο και αυτόνομο δίκτυο στο χώρο

της Ημαθίας. Η παρουσία και η δράση του ωστόσο δεν γίνεται αισθητή μόνο

από τη διερεύνηση του μεταποιητικού συστήματος, αλλά δεδομένης της

σχέσης του με τον πρωτογενή τομέα που απορροφά το μεγαλύτερο μέΡος του

απασχολούμενου πληθυσμού, αλλα και με τον τριτογενή (υπηρεσίες,

μεταφορών, εμπόριο), το δίκτυο της μεταποίησης στιγματίζει τον χαρακτήρα

της τοπικής οικονομίας, με ουσιαστική γι αυτήν προωθητική δράση.

Σ' αυτό το τμήμα της έρευνας θα αναζητήσουμε τη δομή του κλάδου

τροφίμων και το σχήμα των διασυνδέσεων του με προμηθευτές - μονάδες του

κί\άδου ξύλου (25), που εμφανίζουν αξιοσημείωτες πολιτικές ευέλικτης
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λειτουργίας και προσαρμογής στις συνθήκες

βιομηχανία του νομού.

1. Επιχειρήσεις Tρo~ων (κΛάδος 20)

,
υφεσης που διέρχεται η

Η διερεύνηση της φυσιογνωμίας των μονάδων τροφίμων θα γίνει στη

βάση της διάκρισής τους, σ' αυτές που ιδρύθηκαν πριν το 1980 και στις

νεότερες, ώστε να παρουσιάσουμε τη διαφοροποίηση των πρακτικών της νέας

επιχείρησης από την παλαιότερη ως ένδειξη αναδιαρθρώσεων στο

εσωτερικό

του κλάδου. Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα εξετάσουμε την πολιτική των

ιδιωτικών επιχειρήσεων και των αγροτικών συνεταιρισμών στο χώρο της

επεξεργασίας φρούτων για να διαπιστώσουμε τη διαφοροποίηση εκτιμόμενων

προοπτικών για την επιχειρηματική δράση στο νομό, από τους ιδιώτες και
, ,

κρατικους φορεις.

Στον κλάδο 20 συναντάμε κατά μέσο όρο τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες

(51 ετών) απ' όλους τους άλλους χώρους, που στο σύνολο των περιπτώσεων

είναι άνδρες.

Ο σημερινός επιχειρηματίας άρχισε να απασχολείται με τη σημερινή του

επιχείρηση σε ηλικία 34 ετών περίπου, μεγαλύτερη από τους ιδιοκτήτες

μονάδων άλλων κλάδων κι αφού στο 45% των περιπτώσεων έχει ασχοληθεί

προηγουμένως σε άλλους χώρους.

Ανάλογος είναι κι ο αριθμός των περιπτώσεων ίδρυσης της επιχείρησης από

το σημερινό ιδιοκτήτη (45%), ώστε διαφαίνεται το πρόβλημα εισόδου στο

χώρο νέων επιχειρηματιών.Η καθυστέρηση, σε σχέση με άλλους κλάδους,

ίδρυσης της σημερινής επιχείρησης κι η απασχόληση προηγουμένων του

ιδρυτή σε άλλες δραστηριότητες είναι αποτέλεσμα της έλλεΙΥης ή αδυναμίας

εξεύρεσης του αρχικού κεφαλαίου για την επένδυση, που επιβραδύνει για τους

νέους του χώρου, την είσοδο στην παραγωγή τροφίμων.

Η έλλεΙΥη μηχανισμών στήριξης είναι καταφανής, όπως και για το σύνολο

της χώρας, όμως στο νομό το θέμα αποκτά άλλη διάσταση αφού παρεμποδίζει

την ανάπτυξη σ' έναν κλάδο κυρίαρχο για την πορεία της τοπικής οικονομίας.

Την διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει και η εξέλιξη του αριθμού των

καταστημάτων από το 1973 έως το 1988, με μείωση του ρυθμού αύξησης των

καταστημάτων κατά 98% στο διάστημα '84 - '88 σε σχέση με το παρελθόν με

το αντίστοιχο αντίκτυπο και στην απασχόληση του ίδιου αλλά των

εξαρτώμενων κλάδων.

Η κατάσταση αυτή ωστόσο φαίνεται να εντείνεται ιδιαίτερα όπως

διαπιστώνουμε από την ηλικία ίδρυσης της επιχείρησης, από τον σημερινό

ιδιοκτήτη για τις νέες μονάδες του κλάδου. Για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν

πριν το 1980 (ιδιωτικές), την πρωτοβουλία αναλαμβάνει ο 26-χρονος τότε

ιδιοκτήτης ενώ στη συνέχεια η γενικότερη συγκηρία αλί\άζει ριζικά τη

φυσιογνωμία του νεοεισερχόμενου στο χώρο επιχειρηματία. Οι νεότερες
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μονάδες ιδρύθηκαν όταν ο ιδιοκτήτης ήταν 37 ετών παρά του ότι το επίπεδο

;ωτάρτησής του φαίνεται να έχει βελτιωθεί. Η τάση εισόδου νέων μονάδων

δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη και η διαπίστωση αυτή δεν αποτελεί παρά μία

από τις ενδείξεις της ύφεσης που έχει να αντιμετωπίσει η βιομηχανία

τροφίμων της Ημαθίας.

Η διερεύνηση της επιλογής του τόπου εγκατάστασης καταδεικνύει

σημαντική διαφοροποίηση των πολιτικών για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε

σχέση με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Η λογική των πρώτων εστιάζει

στην προσπάθεια περιορισμού της αρχικής επένδυσης για την αγορά του

οικοπέδου, όπως φαίνεται από τη βαρύτητα των κριτηρίων του κόστους γης ή

του ιδιόκτητου οικοπέδου. Η ιδιωτική πρωτοβουλία ίδρυσης της επιχείρησης,

δεν αποφασίζει τη χωροθέτηση με βάση την βελτιστοποίηση της απόδοσης

και π\ν καλύτερη δυνατή οργάνωση των δραστηριοτήτων της, κατά συνέπεια

υπολείπεται σε σχέση μ' αυτή η δυνατότητα αφενός, αφετέρου ενισχύεται η

διασπορά στο χώρο των μονάδων ακολουθώντας την τυχαία κατανομή των

ιδιόκτητων ή χαμηλής τιμής οικοπέδων. Αντίθετα σε πλεονεκτική θέση

φαίνεται να βρίσκονται οι συνεταιρισμοί, που λόγω του ειδικού καθεστώτος

ί\ειτουργίας τους, δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ύΥους αρχικής επένδυσης και

επιλέγουν με κριτήρια που σχετίζονται και ευνοούν περισσότερο την

οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας (εγγύτητα σε πρώτες ύλες, ύπαρξη

δικτύων).

Η έλλεΙΥη μηχανισμών στήριξης των ιδιωτικών επιχειρήσεων ή η

περιορισμένη απόδοση των υπαρχόντων για το συγκεκριμένο είδος μονάδων,

γίνεται περισσότερο αισθητή από την περιορισμένη ή διστακτική στάση

αξιοποίησης χρηματοδοτικώνσχημάτων.

Οι επιχειρήσεις των συνεταιρισμών αξιοποιούν στην πί\εΙΟΥηφία τους και

άλλοτε στο σύνολό τους όλες σχεδόν τις δυνατότητες χρηματοδότησης και

διαφοροποιούνται αισθητά από τις ιδιωτικές που στην πί\εΙΟΥηφία των

περιπτώσεων φαίνονται αυτοδύναμες, με ελάχιστες περιπτώσεις

χρησιμοποίησης τραπεζικών πιστώσεων και κυρίως για έκτακτες ανάγκες τους

(κεφάλαια κίνησης). Η εικόνα αυτή δημιουργεί προβληματισμό για την

προσφορά των μέσων χρηματοδότησης στην τοπική τουλάχιστον βιομηχανία

λόγω των μικρών ποσοστών αξιοποίησης τους και ενώ δεν μπορούν να

αιτιοί\ογηθούν από πιθανή έλλεΙΥη πληροφόρησης, αφού για τα περισσότερα

σχήματα οι επιχειρηματίες στην πλεΙΟΥηφία τους είναι ενήμεροι Αν και η

παραπάνω κατάσταση διαφαίνεται ανησυχητική για την τύχη των ιδιωτικών

μονάδων τροφίμων ωστόσο δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αρνητικές

επιδόσεις στη σύγχρονη συγκυρία, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Είναι χαρακτηριστικό επίσης της αυτόνομης πορείας αυτού του είδους των

επιχειρήσεων και το ότι καμία δεν έχει αξιοποιήσει κάποιο τρόπο ενίσχυσης

από αναπτυξιακούς νόμους, εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα ση,ριξης των

βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Η στάση αυτή εκφράζει την διάθεση αποχής

από γραφειοκρατικούς μηχανισμούς αλλά και τη δυσπιστία για την
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αποτελεσματικότητα κρατικών και άλλων πρωτοβουλιών υποβοήθησης των

επιχειρήσεων, σύμφωνα με ης δηλώσεις των ιδιοκτητών. Αποτέλεσμα των

επιλογών αυτών, συντήρησης με βάση ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, για ης

ιδιωτικές μονάδες είναι η αδυναμία επενδύσεων κατά την τελευταία πενταετία,

που εκδηλώνεται από το σύνολο των μονάδων του δείγματος. Αντίθετα οι

επιδόσεις των συνεταιρισμών είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικές με βάση αυτό το

κριτήριο, χωρίς να παραβλέπουμε ωστόσο στην ερμηνεία της δυναμικής τους

το ευνοικό καθεστώς εγγυnσεων και δανειοδότησής τους.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί αποτελούν σήμερα τις μεγαλύτερου δυναμικού

επιχειρl\σεις του κλάδου και του νομού γενικότερα. Στην πλεΙΟΥηφία τους

έχουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης της παραγωγής αν και το αντίστοιχο

ισχύει και για τις ιδιωτικές επιχειρnσεις, τόσο για ης νέες όσο και γι αυτές

διάρκεια ζωnς μεγαλύτερης των 15 χρόνων. Γενικά στο σύνολο τους οι

μονάδες του κλάδου τροφίμων είναι εφοδιασμένες σε κάποιο βαθμό, με

μηχανισμούς αντίστασης σε περιόδους ύφεσης και προβλημάτων στις αγορές.

Μια τέτοια εποχή φαίνεται ν' αντιμετωπίζει η ΤOnIKn βιομηχανία, όπως

εκδηλώνεται τόσο από την πρόθεση επενδύσεων όσο και από τις μεταβολές

σης εξαγωγικές δραστηριότητες που αφορούν μεγάλο μέρος των επιχεφnσεων.

Οι ιδιωτικές μονάδες στην πλεΙΟΥηφία τους και οι νεότερες στο σύνολο τους

δεν προγραμματίζουν επενδύσεις για το μέλλον, αφού αρκετές δηλώνουν

ενδεχόμενο διακοπης της λειτουργίας τους ή τηρούν στάση αναμονής των

εξελίξεων για να προσδιορίσουν την πορεία τους. Αντίθετη είναι η

προγραμματιζόμενη αντίδραση των συνεταιρισμών. Το 80% αυτών σκοπεύει να

προβεί σε περαιτέρω επενδύσεις για εξοπλισμό, όταν η αντίστοιχη πρόθεση

εκδηλώνεται μόνο από το 33% των ιδιωτικών και μόνο των παλαιότερων

επιχειρήσεων. Οι παραπάνω διαπιστώσεις δίνουν ενδείξεις διυσμού στο

εσωτερικό του κλάδου που δεν οφείλεται όμως τόσο στη διαφοροποιημένη

εγγενή δυναμική των επιχειρnσεων, όσο στην ειδική κρατική μεταχείρηση που

προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια κατηγορία μονάδων.

Το εξωτερικό περιβάλλον δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχεφι\σεις

του νομού και αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στις ιδιωτικές που έχουν μειώσει

τις εξαγωγές τους μετά το 1990 στο 75% των περιπτώσεων, έναντι του 30%
,

των συνεταιρισμων.

Οι συνεταιρισμοί παρά τη διαφαινόμενη θετικn, συγκριτικά με τις άλλες

μονάδες, πορεία τους φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά δυσλειτουργίας των

δημόσιων επιχειρήσεων, αν και δεν είναι ακριβώς αυτής της μορφnς,

αποκλίνοντας από αυστηρά ιδιωτικοοικονομικά KpITnpta λειτουργίας και

στηρίζοντας τις δραστηριότητες τους στον κρατικό προστατευτισμό.

Αν και αποτελούν τις πιο σύγχρονες μονάδες της Ημαθίας, με το

υΥηλότερο επενδεδυμένο κεφάλαιο σε εξοπλισμό, στην συντριπτική τους

πλεΙΟΥηφία (80%) εξαντλούν την παραγωγική τους δυναμικότητα, μόνο σε

περιόδους αιχμής, εγκλωβισμένες στους εποχιακούς κύκλους της αγροτικnς

παραγωγής του νομού, στην αξιοποίηση της οποίας περιορίζουν τη λειτουργία
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τους. Αντίθετn είναι n πολnΙΚΙ1 των ιδιωτικών επιχειρήσεων που στο 45% των

περιπτώσεων δnλώνουν ότι συνήθως εξαντλούν τις παραγωγικές τους

δυνατότnτες.

Επιβεβαίωσn τnς μn αποδεκτής λεnουργίας τους αποτελεί και n εικόνα

τnς απασχόλnσnς στους συνεταιρισμούς, αν ειδοθεί συγκριτικά με τις

υπόλοιπες επιχειρήσεις τροφίμων και δεδομένου του επιπέδου του εξοπλισμού

τους. Ο αριθμός απασχολούμενων ανά μονάδα είναι υΥnλότερος στους

τελευταίους, σ' όλες τις κατnγορίες εργαζομένων και στο σύνολο. Διαθέτουν

υΥnλό αριθμό μονιμών εργαζομένων αν και δεν λεnουργούν παρά μόνο τους

καλοκαιρινούς μήνες OTnv συνΤΡΙΠΤΙΚΙ1 τους πλεΙΟΥnφία. Το βάρος τnς

απασχόλnσnς φαίνεται ν' αφορά τους εποχιακούς και για τις ιδιωτικές

μονάδες με πολύ μικρό αριθμό μόνιμων εργαζομένων, κυρίως διοικnτικών και

ειδικευμένων για τις παλαιότερες κι ανειδίκευτων για αυτές που ιδρύθnκαν
, ,

σχετικα προσφατα.

Οι νεότερες δεν διαθέτουν Tnv ίδια δυνατότnτα στήριξnς τnς

απασχόλnσnς και έχουν ελλείΥεις σε επιστnμονικό ή ειδll<ευμένο προσωπικό

σε μια προσπάθεια περιορισμού του κόστους εργασίας. Η πολιτική αυτή

εξάλλου επιβεβαιώνεται κι από Tnv xpnOIμonoinon εποχιακής απασχόλnσnς

με αξlOσnμείωτn Tn συμμετοχή των γυναικών, που εκφράζει Tn διάθεσn

ευέλικτnς αξιοποίnσnς του εργατικού δυναμικού. Δεν λείπουν εξάί\λου και οι

περιπτώσεις απασχόλnσnς αλλοδαπών σε όλες σχεδόν τις ιδιωτικές

επιχειρήσεις, όπως δήλωσαν οι ιδιοκτήτες, για τον περιορισμό του εργατικού

κόστους.

Από Tnv παραπάνω ανάλuoη προκύπτει μια συγκεχιμένn εκτίμnσn για τον

χαραΚΤι1ρα τnς εποχής που διανύουμε και τις επιδράσεις OTnv τοπική

οικονομία, δεδομενου του ότι n πορεία για ένα τμήμα επιχειρήσεων

διαφαίνεται θετική, σε αντίθεσn με άί\λες του ίδιου κλάδου που εφαρμόζοντας

ευέί\ικτες στρατnγικές λεnουργίας δίνουν το στίγμα τnς ύφεσnς.

Ωστόσο n αντικειμενική διερεύνnσn θα έκρινε πλασματικές και τις ενδείξεις

ευρωστίας ορισμένου μέρους επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών, αφού n
κρατική προστασία κρύβεται πίσω από την εικόνα του δυναμισμού τους.

Όσον αφορά Tnv προέλευσn των πρώτων υλών και τις αγορές διάθεσnς

του τελικού προιόντος ο νομός Ημαθίας φαίνεται νΌποτελεί βασικό

προμnθευn1 για κάποια ποσότnτα πρώτnς ύλnς αλί\ά και κύρια αγορά αφού

μεγάλο μέρος των μονάδων εμφανίζει διασυνδέσεις με το τοπικό σύστnμα

τροφοδότnσnς και κατανάλωσnς. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί απορροφούν

εξολοκλήρου σχεδόν Tnv αγροτική παραγωγή του νομού και διοχετεύουν τον

κύριο όγκο του τελικού προιόντος στο εξωτερικό ή Tnv Ν. Εί\λάδα και κυρίως

Tnv Αθήνα.

Από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις οι παλαιότερες και σε ωριμότερα στάδια

αναπτυξnς φαίνεται να επεκτείνονται πέραν τnς τοπικής και στις εξωτερικές

αγορές.
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Εξαγωγικές είναι οι επιχειρήσεις επεξεργασίας αγροτικών προιόντων, που σε

αντίθεση με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς δεν συνδέονται τόσο έντονα με

το τοπικό παραγωγικό δυναμικό του προωτογενή τομέα που μονοπωλούν οι

τελευταίοι, αλλά εμφανίζοντας αξιόλογη διαπλοκή στο ευρύτερο παραγωγικό

δίκτυο της χώρας, προβαίνουν σε " εισαγωγη" αγροτικών από τn Νότια κυρίως

Ελλάδα. Στην πλεΙΟΥηφία τους, προσαρμόζουν την γραμμή προσαρμογής oτnv

επεξεργασία διαφορετικών ειδών ανά εποχΤΙ ώστε να λειτουργούν όλο το

χρόνο με διαφορετικά προϊόντα, η περίοδος επεξεργασίας καθενός απο τα

οποία συμπίπτει με την εποχή συγκομιδής του.

Περισσότερο συγκρατημένη φαίνεται η στάση των νεότερων που διασφαΛίζουν

τη λειτουργία τους πίσω από τη σχεΤΙΚΙ1 σταθερότητα και τη γνώση τωv

συνθηκών της τοπικής αγοράς.

Ο χαρακτΤΙρας του ανταγωνιστικού παιχνιδιού που φαίνεται να χάνουν οι

εξαγωγικές μονάδες, προσδιορίζεται με κριτήρια κυρίως παραγωγικού κόστους.

Οι αγορές στο εξωτερικό των τοπικών βιομηχανιών απειλουνται κυρίως από τις

μεσογειακές χώρες της ΕΕ. Οι ιδιοκτΤΙτες δηλώνουν δυσανάλογα αυξημένο το

εργατικό κόστος προς την κατεύθυνση περιορισμού του οποίου κινούνται οι

προγραμματιζόμενες επενδύσεις.

Οι ανταγωνιστές πλεονεκτούν σε σχέση με αυτό τον συντελεστή
, "" ,

παραγωγης και οι τοπικες επιχειρησεις περαν απο την επισημανση της

έλλεΙΥης εργασιακής συνείδησης και δεξιοτήτων των εργαζομένων δεν

θεωρούν ότι υστερούν σε σχεση με όλ/α κριτΤΙρια (ποιότητα, koow how κλπ)

από αυτούς. Ιδιαίτερα έντονη γίνεται η απειλή για την ανταγωνΙOΤΙKότnτα των

μονάδων της Ημαθίας με την αύξηση του μεταφορικού κόστους, όπως

εκτιμούν οι επιχειρηματίες αλλά και στελέχη των αγροτικών συνεταιρισμών,

που ουσιαστικά τείνει να θέσει εκτός ανταγωνιστικού παιχνιδιού τις

βιομηχανίες τους νομού.

Οι ανταγωνίστριες χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) διαθέτουν το

πΛεονέκτημα της εγγύτητας στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης που

παραδοσιακά απευθύνονταν οι μεταποιητικές δραστηριότητες του νομού. Η

γεωγραφική θέση της χώρας και η ελλειπής διασύνδεση με τα κέντρα της

Δύσης εξελίσσεται σε ουσιαστικΤΙ αδυναμία πρόσβασης στις αγορές με

επιτρεπτό κόστος για την εξασφάλιση της ανταγωνισΤΙKότnτας του προιόντος,

η οποία επιπλέον επιβαρύνεται κω με αυξημένο νεκρό χρόνο μεταξύ

παραγωγής και διάθεσης. Είνω προφανής εξάλλου η ένταση του προβλήματος

λόγω του πολέμου στα Βόρεια σύνορα που θεωρούν οι ιδιοκτήτες βασικό

αίτιο μαρασμού της τοπικής οικονομίας, δεδομένου του ότι εξαρτάται σε

σηματνικό βαθμό από τις εξαγωγές.

Η αντίδραση στην σημερινή συγκηρία, πέραν του πραγραμματιζόμενου

εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων συνοδεύετω και από την εκφραζόμενη σε

ποΛλές περιπτώσεις διάθεση αναζήτησης νέων αγορών στις χώρες της

Ανατολικής Ευρώπης και πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ωστόσο μια τέτοια

προοπτική κατανοούν οι ιδιοκτήτες ότι πρέπει να συνοδευτεί από γενικότερες
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αμυνηκή διάθεση με στόχο τη δωσφάλιση της βιωσιμότητας των
,

επιχειρησεων.

Τα κιβωτοποιεία, που στο 85% των περιπτώσεων είναι οικογενειακές

επιχειρήσεις, λε1Τουργούν σχεδόν όλα, μόνο εποιχιακά (τους καλοκαιρινούς

μήνες) και οι μlΟές μονάδες απασχολούν σχεδόν αποκλεισηκά ανήλικους.

Θεωρούν όη πρόβλημα σων αγορά εργασίας δεν υπάρχει σε σχέση με την

προσφορά εργαζομένων αλ/ά μόνο με την έλλεΙΥη δεξιοτήτων από μέρους

τους, δεδομένο που είναι αναμενόμενο για την κατηγορία εργαζομένων που

απορροφούν (ανήλικους - αλλοδαπούς).

Απασχολούν σήμερα κατά μέσο όρο 20 άτομα και όλες δηλώνουν αύξηση του

αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση από το 1980.
Παρά την προσπάθεια μείωσης του εργαηκού κόστους, που καταδεικνύει η

παραπάνω εικόνα, όλοι οι ιδιοκτήτες θεωρούν δυσβάσταχτο το ύΥος των

μlΟθών. Αποτέλεσμα αυτής της εκτίμησης είναι η πρόθεση που εκφράζει το

42% των ιδιοκτητών, για μείωση της απασχόλησης ή διατήρησής της στα

σημερινά επίπεδα (50%).
Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του κόστους παραγωγής οι μισές

επιχειρήσεις προγραμματίζουν εκσυγχρονισμό για υποκατάσταση της εργασίας,

ενώ μεγάλος είναι κω ο αριθμος εκείνων που αναμένουν ανάκαμΥη σης

αγορές γω να πρισδιορίσουν ης κινήσεις τους, εκλοβlΟμένες στην αδυναμία

τους να αναλάβουν τον κίνδυνο επενδύσεων, στην περίοδο ύφεσης που

ανημετωπίζουν.

Όσον αφορά την κατάσταση του εξοπλlΟμού, το 67% δηλώνει όη δεν έχει

τη δυνατότητα παρασκευής ποικιί\ίας προιόντων και στην πλεΙΟΥηφία τους τα

τελευταία 15 χρόνια δεν έχουν επιχειρήσει αλλαγές στον προσαναταλισμό της

παραγωγής, τόσο ως προς ης ποσότητες των δύο κυρίως ειδών που

παρασκευάζουν, όσο και ως προς τον αριθμό των δωφορεηκών προιόντων.

Η εξειδίκευσή φαίνεται να εντείνει την ευαlΟθησία τους, όπως υποδηλώνει και

η αδυναμία τους σήμερα να συντηρήσουν εργαζόμενους σε θέματα διοίκησης

- δωχείρησης και εξοπλισμού. Όλες οι μονάδες εκτός από ης δύο

μεγαλύτερου δυναμικού, αναθέτουν ης λΟΥισηκές υποθέσεις σε εξωτερικά

γραφεία και ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που μόνος ή με τη βοήθεια σε ορισμένες

περιπτώσεις εξωΤΕΡικών τεχνικών, στηριζόμενος σων εμπειρία του

αναλαμβάνει τα προβΜψατα και τη συντήρηση των μηχανημάτων. Η

ενημέρωσή τους σε θέματα εξοπλlΟμοί> στηρίζεται για ης μlΟές σε prospect
των κατασκευαστών και πολλοί είναι εκείνοι (30%) που απαντούν όη δεν τους

χρειάζεται πληροφορία για αυτό το θέμα.

Το 80% των ιδιοκτητών θεωρεί όη δεν έχει διαπιστώσει πρόβλημα

διείσδυσης σης αγορές των επιχειρήσεων από άλλες περιοχές, αλλά

χαρακτηρίζει έντονα τον ενδοκλαδικό ανταγωνισμό μεταξύ των μονάδων του

νομού και θεωρεί όη έχουν οξυνθεί οι μεταςύ τους σχέσεις.

Οι εγκαταστάσεις για το 60% περιορίζονται στο χώρο του εργαστηρίου

της παραγωγής με χαρακτηρισηκή την απουσία οργανωμένων χώρων
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γραφείου, ακόμα και με τα αναγκαία έπιπλα για αρκετές. Η δομή της

επιxείρrισrις περιλαμβάνει μόνο τα απολύτως αναγκαία τμnματα σύμφωνα με

τrιν παραδοσιακή νοοτροπία για τrιν oργάνωσrι τrις και λείπουν εντελώς οι

λειτουργίες δlOlKrισrις - διαxείprισrις, συντήprισrις, ΠΡοβολnς, που εμπεφικα

αναλαμβάνει ο ιδΙOKτήτrις συμμετέχοντας παpάλλrιλα και στrι γραμμή

παραγωγl1ς. Eπίσrις οι μισές μόνο διαθέτουν οργανωμένους χώρους

αΠOθήKευσrις καθώς δουλεύουν σχεδόν όλες αποκλειστικά με παραγγελίες

που διατίθονται αμέσως στους πελάτες. Εξάλλου στrιν πλεlΟ!Jrιφία τους

θεωρούν ως ανταγωνιστικό πλεOνέKτrιμα τrις επlxείprισrις τrι δυνατότrιτα

έγKυprις παράδoσrις και άμεσrις ανταπόKpισrις στις παραγγελιες.

Είναι xαpαKτrιρισΤΙKό ότι υπάρχουν και δείγματα προσαρμογl1ς της

παραγωγής σε ειδικά τμήματα τrις ~ήτrισrις. Ορισμένα κιβωτοποιεία

εξειδικεύονται σε υλικά συσκευασίας φρούτων που απευθύνονται στrιν εγχώρια

αγορά , ή παρασκευάζουν χάρτινα κιβώτια για ορισμένους εξαγωγείς που

επιδιώκουν καινοτομικές πρακτικές συσκευασίας του προιόντος τους.

Στrιν προσπάθεια τους να υπoβorιθrιθoύν στις έντονα ανταγωνιστιχές

συνθήκες αλλά και στrιν περίοδο ύφεσrις που απειλεί ορισμένες με διαχοπή

τrις λειτουργίας τους, φαίνεται να έχουν δραστrιριoπoιrιθεί σrιμανΤΙKά για τrιν

αξlOΠOίrισrι κυρίως προγραμμάτων επιμόρφωσrις, αφού οι μισές είχαν μια

τέτοια εμπεφία, αριθμός που δεν συναντάμε σε άλλον κλάδο. Ωστόσο το 25%
των ιδΙOKτrιτών δεν θεωρεί ότι επωφελήθrιxε ουσιαστιι<ά λόγω καθυστερήσεων

στrιν καταβολή των xρrιμάτων ή ανεπάρκειας των υπrιpεσιών - φορέων που

ανέλαβαν τrιν αντίστOΙXrι πρωτοβουλία.

Τέλος xαραKτrιpισΤΙKό τrις αδυναμίας τους να αvταπεξέλθoυν στrιν σrιμερινή

συγκυρία είναι και rι επιθυμία του 30% των ιδΙOKτrιτών να διαμορφωθεί ένα

ειδικό προστατευτικό περιβάλλον από κεντρικούς φορείς και τα κιβωτοποιεία

(π.χ. ενιαία τιμή πρώτrις ύλrις, προιόντος κλπ). Παράλλrιλα οι επιχεφήσεις

αυτού του κλάδου είναι οι μόνες που ζrιτoύν τrι δrιμlOυργία

συνεταφιστικής τράπεζας (50%), καθιστώντας σαφή τrιν αδυναμία των

υπαρχόντων xρrιμαΤOδOΤΙKών σXrιμάτων να προσεγγίσουν και να

λειτουΡγnσουν αποδοτικά απέναντι στις ιδιομορφίες των κιβωτοποιείων.
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Ε. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η διερεύνηση της δομής του μεταποιηηκού συστήματος ως Ημαθίας,

προσδιόρισε ορισμένα βασικά χαρακτηρισηκά του τοπικού παραγωγικού

συστήματος, που αποτελούν και την αφετηρία της προσπάθειας σχεδιασμού
, ,

μιας προτασης στρατηγικης.

Οι μεταποιηηκές δραστηριότητες του νομού καταδεικνύουν αφενός την

επιτυχή πορεία τους στο παρελθόν, που κληροδοτεί αξιόλογο δυναμικό στον

σημερινό βιομηχανικό χάρτη της περιοχής, με υΥηλή εξειδίκευση στους

κλάδους τροφίμων, κλωστουφαντουργίας, ενδυμάτων που παραδοσιακά

συνδέονται με την οικονομικr'\ του ευρωστία.

Η σημερινή οικονομική συγκηρία φαίνεται να αποτελεί μια οριακή εποχή για

ης επιχειρήσεις της Ημαθιας, που λόγω του εξαγωγικού τους προσανατολισμού

παρασύρουν το παραγωγικό δίκτυο σης διακυμάνσεις των περισσότερο

ευμετάβλητων δεδομένων των εξωτερικών αγορών. Παράλληλα η διαπλοκή

τους σε ευρύτερους του εθνικού χώρους σημαίνει όη επιβαρύνονται ή

επηρεάζονται από ης γενικότερες συνθήκες γεωπολιτικών, κοινωνικών και

οικονομικών σχέσεων της χώρας με το εξωτερικό της περιβάλλον.

Τα προβλήματα της μεταποίησης του νομού προσδιορίζονται σε τρία

διαφορεηκά επίπεδα σε σχέση με την πρέλευσή τους. Αφενός παρατηρούνται

εγγενείς αδυναμίες των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα

που εμφανίζουν συσχέηση με την παραδΟΟΙGl<ή και αναχρονισηκή νοοτροπία

για την επιχειρησιακή δράση, του ιδιοκτήτη, αφετέρου διαπιστώνουμε τα

αποτελέσματα της αδυναμίας κεντρικών φορέων να στηρίξουν μια

ολοκληρωμένη και ουσιασηκή βιομηχανική πολιηκή, ώστε τα γενικευμένα

προβλήματα ως ελληνικής βιομηχανίας να γίνονται φανερά ως δομικό
, "

στοιχειο και της τοπικης μεταποιησης.

ΣΙ ένα τρίτο επίπεδο η θέση της χώρας και οι αποστάσεις από ης

παραδοσιακές αγορές, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια του εθνικού δικτύου

διασύνεσης μ , αυτές, και το πρόβλημα του πολέμου στα Βόρεια σύνορα,

καταδεικνύουν ένα επιπλέον ανταγωνισηκό πλεονέκτημα στους αναταγωνιστές

και καταδικάζουν ουσιαστικά ης τοπικές επιχειρήσεις σε απουσία από ης
,

αγορες.

Η προσέγγιση μιας πολιτικής τοπικής ανάπτυξης με βάση αυτά τα

δεδομένα,έχει να ανημετωπίσει το πρόβλημα του σχεηκά περιορισμένου

πεδίου δράσης, αφού η κρίση της τοπικής οικονομίας αφορά υπερτοπικές

επιλογές και δεδομένα που δεν μπορούν να ελεγχθούν παρά μόνο κεντρικά.

Στη διάρκεια της ανάλυσης προσδιορίσωκαν αρκετά πεδία δυνητικής

παρέμβασης, που παραπέμπουν στην αναγκαία δραστηριοποίηση φορέων

τοπικr'\ς αλλά και εθνικής εμβέλειας.

Μια στρατηγική κινητοποίηση του τοπικού δυναμικοί), παρά την

αναμφισβήτητη βαρύτητά της στην ισχυροποίηση του τοπικού παραγωγ1κού

δικτύου και της οικονομίας, δεν μπορεί να εξασφαλίσει πρόσβαση στις αγορές
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να ρυθμίσει

πολιτικής που

και επάρκεια συνδέσεων υπερτοπικών δικτύων, ούτε

μακροοικονομικές μεταβλητές και επιλογές βιομηχανικής

αποφασίζονται κεντρικά.

Με βάση την κατανόηση των περιορισμών που διέπουν την δυνατότητα

κινητοποίησης των τοπικών φορέων, αλλά και την αδυναμία τους να εί\έξουν

τους βασικούς παράγοντες που ευθύνονται για την σημερινή εικόνα μαρασμού

της τοπικής οικονομίας, γίνεται προσπάθεια στη συνέχεια να αναλυθούν

κάποlOι άξονες στρατηγικnς που θα Euvonoouv τον τοπικό παραγωγικό ιστό,

με περιορισμένης ωστόσο αισlOδοξία για την επίλυση των κύριων αιτιών της

διαφαινόμενης κρίσης. Εξάλλου καμία πολιτικn TOnlKnt;; ανάπτυξης δεν μπορεί

να εγγυηθεί από μόνη της και λειτουργώντας ανεξάρτητα από κεντρικές

αναπτυξιακές επιλογές, την επιτυχία των τοπικών κοινωνιών. Τα όρια των

δυνατοτnτων παρέμβασης των τοπικών φορέων, αυτόματα προσδιορίζουν και

το βαθμό εί\έγχου και επηρεασμού των τοπικών συνθηκών, σε μια προσπάθεια

ρύθμισnς τους.

1. Άξονες στρατηγικής.

Οι απαντήσεις των ιδιοκτητών σχετικά με την ενημέρωση τους γύρω από

θέματα εξοπί\ισμού αξιοποίησης θεσμών n προγραμμάτων υποστήριξης της

βιομηχανικής παραγωγής, αλλά κοι οι εκφραζόμενες από αυτούς επιθυμητές

πολιτικές, κατέδειξαν τόσο τις ελί\είΥεις σ' αυτό τον τομέα όσο και την

κατανόηση από μέρους του επιχειρηματία της συμμετοχnς της πί\ηροφορίας

στον σχεδιασμό επιτυχημένης επιχειρηματικnς δράσης.

Η npoonTlKn δημιουργίας κέντρου πληροφόρησης σε θέματα αγορών,

τεχνολογίας κί\π υποστηρίζεται από την πλεΙΟΥηφία των επιχειρηματιών, ως

πρ(δτη προτεραιότητα ενός σχεδίου προώθησης της τοπικής μεταποιητικής

βάσης.

Το επίπεδο, η ταχύτητα και ο χρόνος της πί\ηροφόρησης εξεί\ίσσονται σε

ανεξάρτητο παραγωγικό συντεί\εστή, που προσδlOρίζει αποφασιστικά την

επιτυχία της σύγχρονης βιομηχανικής επιχείρησης. Η αναγκαιότητα αυτού του

συντελεστή στην περίπτωση της Ημαθίας δεν έχει να κάνει τόσο με την

κινητοποίηση του παραγωγικού δικτύου, όπως συμβαίνει σε αρκετές

περιπτώσεις της ελί\ηνικής επαρχίας, αί\λά με την προάσπιση του δυναμισμού

του. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να επισημανθεί η διάθεση μεγάλου

μέρους των ιδιοκτητών να συνεργαστεί με φορείς πί\ηροφόρησης σχετικά με

θέματα επιχειρηματικής δράσης, που αποτελεί και ιδιαίτερα θετική ένδειξη για

την έκβαση μιας ανάί\ογης πρωτοβουί\ίας από τοπικούς φορείς. Ωστόσο μια

τέτοια προσπάθεια πρέπει να ί\άβει σοβαρά υπ' ΟΥιν της τη διαφοροποίηση του

επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτησης του σημερινού επιχειρηματικού κόσμου

αν αξιώνει ουσιασΤΗ(ή και αποτελεσματική παρεμβατική δράση.

Μια δυναμική στρατηγική ανάπτυξης δεν μπορεί επίσης να αγνοεί και τη

βαρύτητα του ανθρώπινου κεφαί\αίου στην επιτυχία της τοπικής βlOμηχανίας.
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Ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και η ευέλικτη διαχείρηση του

θέματος της απασχόλησης δεν είναι νέο φαινόμενο για το νομό που

καταδεικνύει η έρευνα, ώστε να παραπέμπει αυτόματα σε αμυντικές και

παραδοσιακές στρατηγικές αναδιάρθρωσης ενόΥει της σημερινής οικονομικnς

συγκηρίας. Ο προσανατολισμός της παραγωγιΊς στην αξιοποίηση των

αγροτικών προιόντων που σι'μαινε εποχιακούς κύκλους της λειτουργίας των

εργοστασίων ανάλογα μ' αυτούς της γεωργικnς παραγωγιΊς, ανάγκασε τις

τοπικές επιχειριΊσεις στην υιοθέτηση της ευρέως πια διαδεδομένης, εποχιακnς

απασχόλησης.

ΑυτιΊ η διευθέτηση ωστόσο εμπεριέχει σημαντικά προβλιΊματα αφού η

τοπικη προσοφορά εργασίας διεκδικεί συμπληρωματικά και όχι κύρια

εισοδιΊματα από την απασχόληση στη μεταποίηση και κατά συνέπεια δεν

μπορούμε να διαγνώσουμε στη σύνθεσιΊ της στοιχεία δεξιοτιΊτων και

εξειδίκευσης, ανάλογα των σημερινών απαιτιΊσεων της βιομηχανίας , όπως

επιβεβαιώνουν αρκετοί ιδιοκτΓlτες επιχειριΊσεων.

Δεδομένου του ότι οι εποχιακές μεταβολές της απασχόλησης στη μεταποίηση

και τον πρωτογενι, τομέα, παρουσιάζουν ταύτιση των περιόδων αιχμιΊς, με

υΥηλές ανάγκες και για τους δύο τομείς τους καλοκαιρινούς μιΊνες, το

πρόβλημα της απόδοσης των αγροτοεργατών είναι υπαρκτό και επισημαίνεται
" .

απο αρκετους επιχειρηματιες.

Είναι XaPOKTIIPiaTlKn επίσης η συμμετοχn των γυναικών, ανιΊλικων και

αλλοδαπών, ομάδων που περισσότερο εύκολα ανταποκρίνονται στη

δυνατότητα ευκαιριακιΊς απασχόλησης, στο τοπικό παραγωγικό δίκτυο. Αυτό

το δεδομένο όμως που εμπεριέχει την πρσπάθεια περιορισμού του εργατικού

κόστους, ευθύνεται και για τα προβλιΊματα εργασιακών σχέσεων και έλλεΙΥης

δεξιοτιΊτων που εντοπίζονται στο εσωτερικό των μονάδων.

Η εκπαίδευση αυτών των ομάδων εργαζομένων σε ειδικότητες που άπτονται

των απαιτιΊσεων της τοπικής βιομηχανίας αποτελεί ένα δεύτερο επιπεδο

παρέμβασης.

Το περισσότερο αισιόδοξο δεδομένο για το μέλλον του νομού που

κατέδειξε η έρευνα, είναι η διάθεση των ιδιοκτητών να συνεργατούν και να

συμμετέχουν σε τοπικές συμμαχίες προκειμένου να παρακάμ!,:ιουν δυσκαμΥίες

n έλλείΥεις των κρατικών φορέων και να αναλάβουν από κοινού τη διαχείρηση

προβλημάτων με τρόπο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητές τους, αλλά και

στην φυσιογνωμία του τοπικού δικτύου που εντάσσονται Οι επιχιερηματίες

τίθε\ι'Ίαι υπέρ των πρωτοβουλιών κοινών προσπαθειών marketing και

διαφιΊμισης και της προοπτικιΊς ίδρυσης συνεταιριστικιΊς τράπεζας και λιγότερο

συνενώσεων σε συνεταιριστικιΊ n κοινοπρακτικιΊ βάση. Η διαπίστωση

αυτιΊ σημαίνει την κατανόηση της δυναμικιΊς των συνεργασιών και της

συνένωσης, για την επικράτηση στις ανταγωνιστικές συνθιΊκες των αγορών

και συνηγορεί με τη σειρά της υπέρ της συνειδητοποίησης της αυτόνομης

ύπαρξης του τοπικού δικτύου και τη συσχέτισης της επιτυχίας κάθε μιας

μεμονωμένης μονάδας με το περιβάλΛον προέλευσιΊς της.
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Το επιχειρηματικό πνεύμα του νομού φαίνεται να ευνοεί τοπικές συνεργασίες

και επιδεικνύει αξιόΛογη ωριμότητα για την εφαρμογn πραι<τικών αυτnς της

κατεύθυνσης.

Ένα βασικό γνώρισμα επίσης του τοπικού οικονομικού περιβάλΛοντος, που

διαφαίνεται από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, είναι η έλ/εΙΥη

υΠOστrφΙKΤΙKών μηχανισμών και υπηρεσιών στnριξης που θα καλύΥουν την

αδυναμία των επιχειΡnσεων να aUVTnpnaouv μεμονωμένα διοικητικό και

επιστημονικό προσωπικό σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά και ειδικούς σε θέματα

συντnρησης του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η αποδοτικόπτητά

τους. Η οργάνωση υπηρεσιών που θα αναλαμβάνουν Λογιστικές υποθέσεις

αΛλά και συντnρησης, κατάΛΛηΛα ειδικευμένων με πρωτοβουΛία κΛαδικών ί~

διακΛαδικών οργάνων θα μπορούσε να ανακουφίσει αρκετά τους

επιχειρηματίες από το πρόβΛημα του παραγωγικού κόστους και να διασφαΛίσει

την ομαΛγ) και αποδοτικότερη λειτουργία των επιχειρnσεων ενισχύοντας την

ανθεκτικότητά τους σε περιόδους ύφεσης.

Εξίσου σημαντικn επίσης είναι και η διασφάλιση ευνοϊκών προϋποθέσεων

για τους νεοεισερχόμενους επιχειρηματίες, για την πορεία και εξέλιξη της
, ,

τοπικης μεταποιησης.

Η έρευνα έφερε στην επιφάνεια τα προβλnματα έλλεΙΥης μηχανισμών

υποβοnθησης σε θέματα εξασφάΛισης χώρου 1<0 Ι οργάνωσης των

εγκαταστάσεων, αφού το ύΥος της αρχικnς επένδυσης Λειτουργεί απαγορευτικά

για την δημιουργία νέων επιχειρnσεων, n δυσχεραίνει τη λειτουργία τους σε

πρώιμα στάδια της ζωnς τους.

Μια τέτοια προσπάθεια θα λειτουγούσε εξάλλου θετικά και για την

ορθοΛογικγ) διαχείρηση των ζητημάτων του χώρου καθώς θα περιόριζε την

τυχαιότητα στην κατανομn των μονάδων. Η επιθυμία επισης των ιδιοκτητών

να εγκατασταθούν σε χώρους εκτός οικισμού όταν επιΛέγουν τον τόπο

οργάνωσης των δραστηριοτrnων τους, δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές μιας

πολιτικnς οργάνωσης στο χώρο των βιομηχανικών δραστηριοτnτων, που θα

συνδύαζαν και χωρικά εντοπισμένες ειδικές εξυπrφετnσεις.

Στο σημείο αυτό τέΛος, θα πρέπει να επισημάνουμε και την απουσία n τον

περιορισμό σε αποΛύτως αναγκαίες και τυπικές διαδικασίες ρουτίνας, της

δραστηριότητας όΛων των αρμόδιων φορέων σε θέματα βιομηχανίας του

νομού Ημαθίας (τμnμα Βιομηχανίας Νομαρχίας, Εμποροβιομηχανικό

Επιμεi\ητnριο). Η διαπίστωση auτn δεν αποτελεί αποκΛειστικά προσωπικn

εκτίμτιση της Λειτουργίας και συμβολnς τους, αλλά επισημαίνεται από το

σύνοΛο σχεδον των ιδιωτών που συμμετείχαν στην έρευνα αΛΛά και των

ιδίων των προϊσταμένων των παραπάνω υπηρεσιών.

Οι τεΛευταίοι προβάλΛουν ως βασικό επιχείρτιμα της ολιγορίας τους n ττις

αδυναμίας τους να ανταπεξέΛθουν, ττιν έΛλεΙΥη δυναμικού, την αναντιστοιχία

μεταξύ ειδικοτnτων των υπαλλήΛων σε σχέση με τη θέση τους και τις

υποχρεώσεις που πρέπει να αναλάβουν, καθώς και την έΛλει!:!η συντονισμού

μεταξύ συναρμόδιων υπηρεσιών. Το έργο τους επίσης θεωρούν ότι δυσχεραίνει
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η έί\ί\εΙΥη τεχνικών μέσων (μηχανοργάνωση), αί\ί\ά και ο συγκεντρωτικός

χαρακτnρας της δημόσιας διοίκησης. Παρά τα ομοί\ογουμένως υπαρκτά

παραπάνω πρoβiΊήματα του δημόσιου τομέα, που πιθανά αιτιoiΊoγoύν εν μέρει

την απουσία των τοπικών αρχών από τα δεδομένα του τοπικού δικτύου

παραγωγής, αντίθετη είνΟ1 η εικόνα του επιμεί\ητηρίου που το ουσιαστικότερο

πρόβiΊημα του είναι η αδιαφορία για τις επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο των

γενικότερων αναδιαρθρώσεων ιδε(δν και πρακτικών στο χώρο της βlΟμηχανίας.

Η σημερινή κατάσταση παραμονής σε αχρηστία του νεοεγκατεστημένου

εξoπiΊισμoύ μηχανοργάνωσης iΊόγω αδυναμίας του υπάρχοντος προσωπικού να

τον αξιοποιήσει, πέραν της μηδενικής απόδοσης της επένδυσης και κατά

συνέπεια της χατασπατάί\ισης πόρων σε μηχανισμούς καταδικασμένους στην

αναποτεί\εσματικότητα, συμπί\ηρώνεται και από την άγνοια γύρω ακόμα και

από τον αριθμό, τη φύση και τα στοιχεία των επιχειρήσεων που βρίσκονται
,

στο νομο.

Το σημερινό επιμεί\ητΓιριο της Ημαθίας, όπως και το τμήμα βιομηχανίας δεν

έχει καν μια οί\οκί\ηρωμένη εικόνα της βιομηχανίας και κατά συνέπεια δεν

μπορούν με το σημερινό καθεστώς να εγγυηθούν δυναμικές πρωτοβουί\ίες

παρέμβασης.

Δεδομένης της δυσκαμΥίας υπαρχόντων φορέων l' της αδιαφορίας τους

για ουσιαστικές υπηρεσίες στην τοπική βιομηχανία, θα nTav ανεδαφικό να

προταθεί η ίδρυση νέων φορέων και υπηρεσιών και να καταστρωθούν σχέδια

και στρατηγικές παραγνωρίζοντας την αναγκαιότητα σε πρώτο επίπεδο

δραστηριοποίησης των πΛέον αρμόδιων φορέων. Η τοπική οικονομία δεν είναι

αποκί\ειστικά θέμα της αυτόνομης δράσης του επιχειρηματία της Ημαθίας, την

εποχή μάΛιστα που η επιτυχία έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτέί\εσμα

συνδιασμένης προσπάθειας και κινητοποίησης σε όΛα τα επίπεδα.
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ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη διεαγωγή της έρευνας αποτέλεσε η άγνοω

των υπαλλήλων δωφόρων υπηρεσιών για το δωθέσψο υλικό μελετών και

ερευνών, γω θέματα του νομού. Ακόμα και στην περίπτωση που ήταν γνωστή

η ύπαρξή ΟΡlΟμένων στοιχείων, αρκετές φορές οι υπάλληλοι δεν γνώριζαν

που βρίσκοντω κω αν είναι στο νομό ή σε κεντρικές υπηρεσίες (Αθήνα,

θεσσαΛονίκη).

Επίσης δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις άρνησης να δωθέσουν το υλικό κω

κυρίως από τους δήμους (Γ.π.Σ. Βέροιας - Νάουσας - Αλεξάνδρεως) με το

αιηοΛογlκό των απόρρητων υπηρεσωκών στοιχείων που δεν επηρέπετω να

δωτεθούν στο κοινό. Ανάλογη ήταν και η ανημετώΠlΟη από τους υπαλ/ήλους

της Γενικής Γραμματεία της περιφέρειας κεντρικής κω Δυηκής Μακεδονίας.

Όσον αφορά την έρευνα πεδίου η περίοδος διεξαγωγής της, συνέπεσε με

την εποχή Ο1χμής της λεηουγίας των επιχεφήσεων και οι lδlΟκτήτες λόγω

φόρτου εγασίας, δυσανασχετούσαν συχνά και προσπαθούσαν να αποφύγουν ή

να αναβάλλουν τη συνέντευξη για το φθινόπωρο.

Οι απαντήσεις τέΛος που δόθηκαν σε ερωτήσεις σχεηκά με την αξία του

εξοπλlΟμού, το ύΥος των επενδύσεων και τον κύκλο εργασιών του τελευταίου

έτους, δεν ήταν δυνατό να αξlΟποιηθούν στην τεΛική επεξεργασία, λόγω του

6η μεγάλος αριθμός lδlΟκτητών δεν απαντούσε, αμφισβητώντας την καθαρά

διερευνηηκή διάθεση του ερωτηματολογίου, ή οι απαντήσεις ήταν εντελώς

αναξιόΠlΟτες στην πλεlO~ηφία τους.
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ΠΙΝΑΚΕΣ

Παρουσίαση σταησηκών δεδομένων

•
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Πίνακας 1. Εξέλιξη συνολικού πληθυσμού

Πληθυσμός

Ετος Ι 1951
,

1961 1971 1981 1991Ι
• • .

Νομός Ημοθίας 96439 114515 118103 133750 139934
Σύνολο χc.;ψας 7639643 8405742 8768641 9740417 1025638

Ι% ΝίΧ 1,26 ......6 1,34 1,37 1,36':"ι~

Ι Ποσοσηαίες μεταβολές πληθυσμού

ανά δεKαετiα Μ.Ε.Ρ.Μ

Έτος '51-'61 '61-'71 '71-'81 '81-'91 '51-'61 '61-'71 '71-'81 '81-'91
Ν. Ημαθίας 18,7 3,1 13,2 4,6 1,73 0,3 125 0,45,
Σύνοί\ο χc.:ψος 10,0 43 11,0 5,2 0,96 0,42 1,05 0,51,

Πίνακας 2. Ποσοστιαία διάρθρωση πληθυσμού κατά ηλικίες

ΕΤΟΣ 1951 1961 1971 1981
ΠΕΡΙΟΧΗ Ν Χ Ν Χ Ν Χ Ν Χ

Ομόδες πί\ηθυσ.

0-14 34,39 28,59 29,35 26,74 27,29 25,36 26,86 23,7
15-44 45,35 43,08 48,47 44,74 46,24 42,52 41,69 40,66
45-46 14,10 16,87 16,41 20,32 18,00 21,29 21,45 22,92
46-άvω 6,16 7,46 5,77 8,2 8,47 10,83 10,00 12,72

• Πηγή Απογραφές πληθυσμού '51, '61, '71, '81, '91 ΕΣγΕ

Πίvακας 3. Αστικοποίηση - Ποσοστιαία καταvομή πληθυσμού

Ετος Ασηκός • •
ημιασηκος αγροηκος

ΝΟΜΟΣ '51 38,7 13,0 48,3
'61 37,4 12,2 50,4
'71 405 13,2 46,3,
'81 51,8 7,1 41,1

ΧΩΡΑ '51 36,8 15,5 47,7
'61 43,3 13,0 43,8
'71 53,2 11,7 35,1
'81 58,1 11,6 30,3

•



Πίνακας 6. Σύνθεση της απασχόί\ησης

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΤΟΣ • ! δευτερογενής •
πρωτογενης τριτογενης

ΝΟΜΟΣ '61 71,56 14,78 Ι 13,66
'71 546 20,00 Ι 20,40•
'81 43,42 28,95 Ζ7,63

ΧΩΡΑ '61 56,38 18,74 24,88
'71 40,00 Ζ7,40 32,6
'81 29,15 30,47 40,38

• Πηγή Πίνακας δεικτών βασικών μεγεθών των νομών ΚΕΠΕ 1984 ή

Απογραφές πί\ηθuσμoύ '61, '71, '81 ΕΣγΕ

Πίνακας 7. Μπαβοί\ή ενεργού πί\ηθuσμoύ

ΕΤΟΣ
• % στο σύνολο Απασχολούμενοlενεργος

πληθυσμός του πληθυσμού

ΝΟΜΟΣ '61 25850 46,15 48.500
'71 46624 39,47 45.000
'81 46640 34,87 44.465

ΧΩΡΑ '61 3638601 43,37 3423431
'71 3244768 37,00 3134040
'81 3538530 36,33 3383251

Πίνακας 8. Συμμετοχn στη Βιομηχανlκn απασχόί\ηση

ΕΤΟΣ 1964 σ 1978 % 1984 %,ο

Ν. Ημαθίας 5.180 1,1 10105 1,5 11970 1,7
Σύνολο χώρας 9643 12913 13156 1,9
Σύνολο χώρας

εκτός Α81'1να-

Θεσσαλονίκη 4167 0,83 6135 0,91 6865 1,04

Πίνακας 9.

ΕΙΔΟΣ ΒΙΟΜ ΠΡΟΙΟΝ pve.METAB. ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑ Ι<ΕΦΑΛΗΝ

ΑΠΑΣ.ΧΟΛ ΒΙΟΜ ΑΠΑΣ.Χ. ΙΛfQTΙΚΕΣ ΜΜΦΑΒΗΤΩΝ ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ

ΚAΤAθEΣFίΣ EJΊfNΔγΣΕΙΣ

ΠΟΣ 1981 78-'84 '58-'84 1981 1981 1982
ΠΕΡΙ0ΧΗ

Ημαθία 921 20,66 174,8 96,3 9,9 16,2

Σύν·xώpaς 544 4.04 55,13 92,3 8.6 30,6



Πίνακας 10.

,
ΔΈΙι\ΤΗΣ Ε:ΙΔί;\Ε'ι'ΣΗΣ Ι ΔJΑΦΟΡοnΟIΗΣΗΣι,

ΕΤΟΣ
,

1969 Ι 1978 i 1984 ι 69-78 Ι 78-84 69-84
Ι Ι Ιι

Ι Ι Ι
ΗΜΑΘΙΑ - "1~ 0.454 0,465 i 43,21 ι 2,42 Ι 46,68, U.J Ι ,

Ι
. .

ι ΙΙ
Μ.ο.ΧΩΡΑΣ ' Ο '){11'" 0347 Ι 0,332 17,23 , -4.32 1?1'-ι ._:10

Ι Ι Ι
_, .ι Ο, . ,

•



ι

Π(νακας 11. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
% Μεταβολή

Νομός νομός
•

νομός
•

νομός
•

χωρα χωρα χωρα

Κωδ. Κλάδος 63 73 78 84 88 '63-'73 '73-'84 '84-'88
20 1289 2950 3658 4653 4355 128,86 16,80 27,20 11,34 -6,40 4,92
21 64 68 243 176 236 6,25 43,91 -27,57 14,24 34,09 -376,
22 Ο 94 88 167 132 -46,65 89,77 12,99 -20,96 26,14
23 1418 2187 3021 3521 3096 54,23 22,36 16,55 -4,19 -12,07 1,31
24 494 437 429 469 908 -11,54 0,93 9,32 34,54 93,60 20,66
25 641 1082 887 865 854 68,80 20,75 -248 -255 -127 -7,70, , ,
26 191 214 317 358 392 12,04 35,76 12,93 7,61 9,50 -383,
27 3 3 5 2 5 0,00 29,91 -60,00 36,17 150,00 10,66
28 33 34 53 87 88 3,03 20,71 64,15 9,71 1,15 29,16
29 14 Ο Ο 4 20 -100,00 31,29 31,07 400,00 -29,78
30 12 68 108 159 152 466,67 98,11 47,22 30,84 -4,40 -6,84
31 1 9 6 11 14 800,00 60,97 83,33 36,92 27,27 0,12
32 Ο 183 Ο 6 5 173,15 56,72 -16,67 26,85
33 212 311 211 297 336 46,70 33,37 40,76 5,71 13,13 -4,44
34 Ο Ο 2 Ο Ο 243,64 -100,00 53,08 -13,41
35 229 300 352 286 335 31,00 23,77 -18,75 5,34 17,13 -659,
36 150 194 326 278 316 29,33 G2 I 36 -14,72 0,51 13,67 -630,
37 30 31 88 150 181 3,33 124,31 70,45 -628 20,67 -ο 48, ,
38 171 310 285 440 565 81,29 52,71 54,39 26,15 28,41 4,56
39 33 46 25 41 60 39,39 47,95 64,00 1,14 46,34 13,49

Σύνολο 4985 8521 10104 11970 12050 70,93 28,08 18,47 13.32 0,67 3,19

Μ.Ο 249,25 426,05 505,2 598,5 602,5
σ 415,349 782,672 997,887 1225,542 1118,828
ΣΔ 0600098 0,54435 0,50627 0,488355 0,53851



Πίνακας 12. Λόγος χωροθετικής συγκέντρωσης

Κωδ. Κλάδος ΛΧ63 ΛΧ73 ΛΧ78 ΛΧ84 ΛΧ88

20 1,595266 2,34214 2,579109 2,676355 2,447273

21 0,707995 0,391675 1,256515 0,715834 1,022402
22 Ο 0,736452 0,585389 0,934097 0,600012
23 2,399153 2,26597 2,562237 3,071524 2,732759
24 0,654904 0,430074 0,327131 0,276743 0,455187
25 2,1281 2,229075 1,791609 1,475063 1,617406
26 0,833243 0,515282 0,675668 0,646198 0,754161
27 0,046254 0,02668 0,030137 0,010536 0,0244
28 0,236067 0,150976 0,203694 0,284045 0,228023
29 0,133154 Ο Ο 0,013363 0,097545
30 0,142069 0,304488 0,369349 0,438943 0,461726
31 0,007519 0,031498 0,015221 0,022679 0,029552
32 Ο 3,446441 Ο 0,05816 0,039165
33 0,713981 0,588458 0,35394 0,428806 0,52036
34 Ο Ο 0,012093 Ο Ο

35 0,56042 0,444463 0,438934 0,324481 0,417068
36 0,912303 0,580285 0,987408 0,667346 0,829852
37 0,208904 0,072109 0,19324 0,300324 0,373251
38 0,467858 0,416156 0,30073 0,377708 0,475483
39 0,381615 0,2694 0,147345 0,191517 0,253141

Σύνολο 1 1 1 1 1

-



Πίνακας 13. Δείκτες

Απασχόληση Ι Κατάστημα % % Ισχύς Ι Απασχολούμενο % % Ισχύς Ι Κατάστημα % %
Κωδ. Κλάδος 73 84 88 73·84 84-88 73 84 88 73-84 84-88 73 84 88 73-84 84-88

20 11.38 15,77 14,70 38,59 -676 13,61 12,57 14,99 -767 19,23 164,19 210,33 228,78 28,10 8,77, ,
21 0,84 1,83 2,51 119,44 36,94 2,29 6,42 5,59 180,94 -13,02 9,60 81,73 134,75 751,33 64,88
22 48,00 83,50 33,00 73,96 -60,48 3,57 7,60 19,48 112,85 156,13 171,50 635,00 224,00 270,26 -64,72
23 35,51 66,52 68,80 87,33 3,43 6,77 12,72 14,63 87,99 15,05 301,98 972,49 1076,86 222,04 10,73
24 1,53 2,22 4,05 45,03 82,08 1,01 1,15 1,33 14,15 15,99 2,49 3,44 6,61 38,57 91,93
25 4,41 3,42 3,87 -22,40 13,14 4,69 7,58 8,95 61,82 17,99 21,62 26,39 34,73 22,06 31,61
26 2,74 2,94 2,70 7,24 -811 5,55 7,70 9,49 38,67 23,25 15,63 23,04 25,78 47,46 11,87,
27 3,00 2,00 2,50 -33,33 25,00 2,33 3,00 4,00 28,57 33,33 7,00 6,00 12,00 -14,29 100,00
28 2,46 3,31 3,03 34,38 -826 2,13 2,84 3,30 32,94 16,36 5,33 8,65 9,90 62,19 14,45,
29 4,00 2,22 -44,44 0,50 0,83 66,67 2,00 1,88 -6,25
30 3,78 4,91 3,90 29,87 -20,56 5,64 22,85 22,74 305,02 -ο 46 22,24 62,84 94,14 182,61 49,81,
31 4,50 2,75 2,50 -38,89 -909 2,78 0,50 0,44, -82,00 -1111 12,50 2,00 1,33 -84,00 -33,33, ,
32 45,75 6,00 5,00 -86,89 -16,67 16,55 200,00 100,00; .11Ωε,32 -50,00 757,25 1200,00 500,00 58,47 -58,33,
33 5,10 3,97 5,11 -22,08 28,57 10,53 29,50 41,19 ':<\0 25 39,66 62,70 142,21 223,82 126,81 57,38,
34
35 1,71 1,42 1,80 -16,92 26,50 4,07 5,68 7,86 39,41 38,44 7,35 8,40 14,85 14,43 76,71
36 2,69 2,42 2,61 -10,28 8,03 8,60 7,61 7,36 -11,49 -3,28 23,23 19,56 20,19 -15,80 3,21
37 1,35 1,83 1,88 35,72 2,50 2,95 3,54 2,06 20,20 -41,98 4,67 13,05 6,85 179,70 -47,51.
38 2,18 1,68 1,78 -23,07 6,28 2,86 3,79 4,22 32,57 11,35 6,88 6,73 8,12 -226 20,69,
39 1,70 1,95 1,76 14,60 -9 61 3,21 0,91 1,20 -71,72 31,46 6,43 1,43 2,72 -77,78 90,56,

Σύνολο 178,63 212,44 163,73 18,93 -22,93 99,14 336,46 269,67 239,37 -19,85 1602,57 3425,29 2627,30 113,74 -23,30

μ.Ο. 18,80 21,24 16,37 13,22 1,28 10,44 33,65 26,97 121,59 17,26 168,69 342,53 262,73 101,24 19,96
σ 15,60507 22,89001 16,30508 50,63388 30,82654 4,262925 44,78736 23,0644 264,728 43,229 185,4222 353,4413 261,2855 189,8363 50,60914
ΣΔ 1,204953 0,928098 1,004166 0,261134 0,041459 2,44812 0,751248 1,16919 0,4593 0,399267 0,909772 0,969127 1,005529 0533321 0,39435



ΠΙΝΑΚΕΣ

Παρουσίαση των απαντήσεων που δόθηκαν σης ερωτήσεις του

ερωτηματοΛογίου.



•

Α. ΠΡΟΦJΛ ΤΟΥ EmXEJPHMAηΑ

1. Φόί\ί\ο •

Κωδ. KiΊάδoυ
, 20 Ι ?1 ι 23 24 25 98 Ι 30 33 Ι 35 ι 36,

~- ι ~'

αριθμός μονάδων 9 1 i 3 4 ι 7 , 2 1 1 2 1ι Ι

άνδρες 9 Ι 1 Ι 3 4 Ι 7 1 1 1 2 1,

Ι
ι ! Ι

, ? 1νυνα\κες
,
ι

~

Σύνολο μονάδων ανδρών
,

γυναlκων

31 30 3
% 86 90 10

2, ΗΛlκία (ανά κί\άδο κω στο σύνοΛο)

Κωδ. κi\άδοu 20 23 24 25
μ.Ο. ηi\ικίας ιδlΟΧΠ1τη 51 46 43 44
]1.0. ηi\l!<ίας ιδιο!<πΊτη στο σύνολο 45,4
μ.Ο. ηi\ικίας ανδρών 46,3
μ.Ο. ηλικίας γυναικών 36,6
μικρότεροι 45 ετών ιδιοκτι1τες 45%
μι:γαi\ύτεροι των 45 ετών ιδl0Kτnτες 550',ο

3-5 Τάπος γέννησης - κατοικίας ιδιοκτήτη

Τόπος γέννησης Ι Τόπος κατοικίας

Βέροια Ξπ.Ημαθίας Νάουσα Επ.Νάουσας ΘεσΙκΤι Σύνοί\ο
"1

Βέοοια 7 - 7,

Επ. Ημαθίας 1 2 3
Νάουσα 15 15
Επ. Νάουσας 5 5
Περ. εΙΗός νομού 2 2 2 6
Σ' , 10 2 17 5 2 36υνΟΛΟ

4. Εκπαίδευση

ΣύνoiΊo επιχειρημ. Χ ( 45 ετών (%) 45 ετών (%) (

Μερικές τάξεις δημοτ:κού 4 11 Ο 22
απόφοιτος δημοτικού 6 17 9 28
απόφσιτος Γυμνασίου 10 27 30 22
απόφοιτος Λυκείου 4 12 17 6
απόφοιτος M.Eπαγ.Σxoί\r'lς

•
Ο Ο Ο Ο

απ&:ροιτος Ανωτ. τ\ Ανωτ. Σχοί\. 9 25 35 17
Κάτοχος Μεταπτυχιακού 3 8 9 6

ΣύνοΛο 36 ]00 Ι 100 100

•



Σύνο"ο επιχειρ. i % ΣύνοίΊο επιχεψ • Ι Χ

Απόφοιτοι Τριτό8aθ;.ιιcς ΕκπαΙδευσης • Ιι• • 12 ι 33 7 22"ΟίΟΧΟΙ IJGίCfnuxtc"ou
,

J

ειδlκόΤΠΤΩ δlοΙκπση επ;χεψήcεων Ι
Ι

rrιarketing 3 8 2 6
ειδlκότπτα ανό"ογπ του εnαγγέλματoς

ι

(μnχcνοί1όγος, ηλεκτρολόγος κλπ) 4 11 1 3
Λοιποί Ι 5 14 4 ,

13ι

6. Πότε άρχισε να ασχοΛείται με τη σημερινή του επιχείρηση

Κωδ. κλάδου 20 23 24 25
μ.Ο. διάρκειας απασχόΛησης 18 25 10,5 17
ηί\ικία ένoρSnς της απασχόί\ησης 33 21 32,5 'Zl

Σύνολο

μ.Ο. διάρκειας απασχόί\ησης (έτη) Ι 11
ηλικία έναρξης απασχόλησης 28,4
< 45 ετών ιδlοκτι\τες Ι 32.

45 ετών ιδιοκτήτες ι 24

7. Έχει κάνει άλλο επάγγελμα πριν το σημερινό·

Ι % Ναι % oχι Ι %
EntXEtpriOEtc;; που ιδρύθηκαν

, • •
Ι 65 8 40 12 60απο το σημερινο ΕΠlχεφηματια

Προγενέστερες 35 1 9 10 90
Επιχειρήσεις που lδρύθηκαν ι

μετά το 1980 35 6 55 5 Ι 45

ίδρυση {δρυση

πριν το 1980 μετά το 1980

% -- 35O:J

Μ.ο. ηλικίας lδlοκτnτη (έτη) 48 38
ηλικία έναρςης της απασχ. με

• • 25 29τη σημερινη επιχειρηση

•



8. Με ποια ιδιότητα πρωίOασΧOί\ήθnKε
, , .

με τη σημερινη του επιχεφnση.

! ~aΙNΨ'ς ··-·Χ %, ....r ...I~ ... .ι ~.Ιί' •
ι

μισθωτός
,

2 -ως ι Ι,.
!\ταν ο~κογεvεtaκn E~tXffpnon

ι 14 45•,

Ιτην ίcρι;σε ο 'δ
.. ~

48, ως
ι l~

.? -.δ "ο
. • 20 % 23 i ι ί %ht! . KrΊα "ου

ι , Ι , % ; 24 % 25,
ι, , , •

t:~ μ~cθωίός i 2 22 Ο Ο ο i ο ο Ι Ο
!

3 2• • 33 67 1 2S 3 431'\τα ν οικογενειακη

'~ 'δ 4 45 1 33 3 75 4 57της ωρuσε ο: ιας

Σύνοι10 Ι 9 100 Ι
.., 100 4

,
100 7 Ι 100.> ,

!

10, Πως κρίνει τη δυνατότητα περOlτέρω εκπαίδευσης του ίδιου και

ίου υπόΛοιπου προοωπικού της επιχείρησης. •

αριθμ. i::πιχειρήσεωv i %
αvaγιω[α Ι 22 71

, ,
20σrωπιμη ο

• 3 9πεοιττη
•

Σύ.'ΟJ10 31 100

Β. rTO]XEJA ΤΗΣ ΕΠ]ΧΕ]ΡΗΣΗΣ

11. Έτος ίδρυσης

αριθμ. επιχ. 'h Κωδ. "λάδου με ης
•

περισσότερες νέες μονάδες•

πριν το 1940 3 8 23
tSz;,;cufa '50 4 11 20-25
δεκαετία '60 5 14 20
δεr:aε;la 70 11 31 20-25
δεκαετία '80 13 36 20-25
Σύvο?n 36 100



13. - , ,t.TatptKn μορφπ

-
αριθμ. ΕΠΙΧ. %

ΑΕ 8
,

22ι

ΕΠΕ 4 11
ΟΕ

•• 3111

ΕΞ 1 3•

Αγροτικός Συνεταιρισμός
ι 5 14

Προσωπική εΙ1ιχεΙρηση 7 19
Σύωi1ο 36 100

14. ΙδlOκτπσωκό καθεστώς

αρθμ. επ:χ. %
αΠOKλεισΤΙKfι ατομική 3 8
0llωγενε1ακή Ί:1 75
υπάρχουν και άλλοι εταίροι 1 3
ανήκει σε κάποιο θεσμικό επενδυτή 5 14

Σύνολο 36 100

15. Έχει ενισχυθεί ~ , , ".
π εΠlχειρπσπ με καΠΟ10ν απο τους παραΚΟίω τροπους

αριθμ. επιχ. %
Επιχορι\γηση του Ν. 1262 4 13
Επιχορl\γηση του Ν. 1892 2 6
Φσρολογlκή απαλλαγή του Ν.1892 10 32-
Επιδοτούμενα προγρ. επψορφ. προσωπ. 9 29
Κοινοτικά προγράμματα (ΜΕΝΤΩΡ ΡΕΤΕΧ κλπ) Ο Ο

.

Ενίσχυση από τον ΕΟΜΜΕΧ 3 10
βρίσκονται επί της διαδικασίας 4 13
αποοοίφθησαν 3 10, , •

αριθμ. επιχ. %
Συνολικό επεχείρησαν

να ενισχυθούν 17 55
Ενισχύθηκαν με έναν

ΤΟIJΜχιστον τρόπο 11 35
με περισσότερους από δύο 4 15



16. ΑξιοΛόγηση της εμπειρίας αξιοποίησης των παραπάνω δυνaΤΟϊΛτων στήριξης μιας

επlxείρησnς.

αριθμ. είΟΙΧ. %
θετικn

~ 35ο ι

• 3 Ι 18ικανοποιηnκη

• 6 ι 35αρνητικn

δεν γνωρίζω ') 12-
Σύvοι1a 17 ι 100

Γ. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

17. Θέση της επιχείρησης. Eπιxεlρήσεlς που εμφανίζουν δtασπoρά των εγκαταστάσεων

αριθμ. επιχ. %
Επιχεφl1σεις μη συγκεντρωμένων

• 5 14εγκαταστασεων

γραφεία εκτός των εγκαταστάσεων 5 14
καταστ. ίΊαινικής, αποθήκες και! ή

δεύτερο εργοστάσιο 4 11

Επιχειρπσεις με συγκεντρωμένες εγκαταστάσεις

Περιοχτ'ι αριθμ.επιχεφ. %
Βέροια 3 8
.LΊίΊεζά νδρεια 2 6
Επ. Ημαθίας 5 14
Ν' 1? 33j OOlJoa .~

Επ. Νάουσας 9 25
ΣύνοΛο 3] 86

18. IδlOKτησtαKό καθεστιδς κτιρίου - κύριας εγκατάστασης (εργοστασίου)

Ι αριθμ. εϊΗΧ. % ίδρυση μετά το 1980 Ι ίδρυση πριν το 1980
ιδιόκτητο 32 89 25% 64%
νοικιασμένο 4 11 . 11% 0%
ΣύνοΛο 36 100 36% Ι 64%



19. Πως επιΛέχθηκε Ο τόπος εγκατάστασης του εργαJτασίOυ

Κριττ''ρ:c Ι αριθμ. επιχ. %
Ι εγγύτπτα στις πρώτες ύλες 8 22
2. εγγύτητα στην τελι;.;ή αγορά ϊΊρoι6vίoς 9 25
3. Iincrζn διαθέσιμου εργατ. δυναμικού ? 5,5-
4.ύπαρζπ δικτύων μεταφοράς 19 53
5. φθπντ\ ψ:ι 5 14
, , ,

2 55Ο. εγγυτπτα σε υππρεσιει; ,
7. λόγω ε~άρτnσnς από επιχειρ. άλλου κλάδου 7 19
8. εκτός οικισμού 4 II
9. ιδιόκτπτο οικόπεδο - καταγωγή 14 39
10. ΠΡΟΙJπήρχαν οι εγκατσστόσετς 2 5,5

,
κλάδος 20 % κλαδος 23 % κλάδος 24 % κλάδος 25 %ΚΡΙΤΙΊρια

1 6 67 1 33 1 14
2 3 33 3 43
3 1 II 1 14
4 6 67 2 67 2 50 6 86
5 - 2 50 1 14
6 1 25
7 5 71
8 1 II 1 25
9 6 67 1 33 2 50 1 14

10 2 22

2ο.Υπάρχεl πρόθεση μετεγκατάΟϊασηςκι αν ναl γlO ποιο Λόγο .

αριθμ. επιχ. % κωδ. κί\άδου

επιθυμούν μετεγκατόστασΙΊ 3 8
λόγω προ6λΙΊμάτων χώρου 2 5 20
λόγω απόστασης από την

TeίlIKn αγορά του πρσιόvτoς 1 3 28
•



Δ. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

21. Κύριες πρώτες ύr.ες χαι ενδιάμεσα προϊόντα - προέλευσης τους *

ε(δος nfYJJTnc;; ύΛης -- (αριθμός j.ιονάδων που χρησψοποιε( κάθε ε(δος)

Ι '! ορυκτεςπρoέΛεuσn

Νομός Ημαθίας

Βόοεια ElΊλάδα,

ΘεσσαΛονίκη

Ν. EiΊMδα

Εξωτερικό

ί αγΡΟTlκές

19%
Ι 35%

0%
16%
19%

β,αμηχανιι.;ές

i 6%
13%
29%
16%
45%

Ι 10%
3%
O'h
3%
0%

υί\ι;<ά οι;σκευnοfaς

6%
3%

10%
3%
0%

22. Αριθμός προμηθευτών ί ης επιχείρησης

αριθμός προμηθευτών αριθμ. εf1IX. Ι %
έναν Ο

δύο· πέντΕ 4 10
πφισc6τερους από r:έvTI': 32 90
ΣύνοΛο 36 100

Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΟΣ ΕΞΟΠΛJΣΜΟΣ (μηχανήματα, εργαλεία, οχήματα, Η/Υ)

24. Έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις μετά το 1990

επιχεφτΊcεις που δεν έχουν επενδ'JCει περαιτέρω μετα το 1990
κωδ. κλόδου αριθμ. μονόδων % επί του κλάδου

20 8 89
25 2 29
28 1
35 1
36 1

25. Ο μηχανοΛογικός εξοπλισμός που υπάρχει σήμερα επιτρέπει την παραγωγή

μεγάλης ποικιΛίας διαφορετικών προϊόντων (για λόγους πχ γρήγορης ανταπόκρισης

σε μια νέα μορφή ζήίησnς)

αριθμ. επιχ. Ι %

Ναι 22 71

°X I 13 39
Σύωι10 35 100



Επιχεφήσεις που δεν έχουν τη δυνατότηίG παραγωγΓ..ς ποικιΛίας

Κωδ. κλάδου αριθμ. % επί του κiιάδcυ

20 ι 1 11
Ι23 1 33

24 2 50
2S 6 86

•••
ΠΡΟlΟντων

26. Η σημερινή παρογωγll<ή δυναμικότητα της επιχείρησης εξαντi\είτΟ1

αριθμ. επιχ. %

Συνήθως 14 40
Μόνο σε περιόδους αιχμής 14 40
ποτέ 7 20

ιδιωτικές επιχειριίσεις % επί του συνόΛου Αγρ. % επί του
, ,

Συν/σμοί συνόilουτροφιμων αυτων

•
αυτων

ΣυντΊθως 4 45 Ο Ο

Μόνο σε περιόδους αιχμής 2 22
. 4 80

ποτέ 3 33 1 20
Σύι'οΛο 9 100 5 ]()()

Ζ7. Η συνττΊρηση του εξοπλωμού γίνετΟ1:

αριθμ. επιχ. %

από στεilέχη της I:-τιιxεiρησης V 77
από υπαilill\iιους τεχνικούς 10 29
από τον lδlοκττΊτη και εξωτερικούς τεχνικούς 11 31
αποκiιειοnκό από τον ιδ!Οκτή.τη 6 17
αποl<1ΙΕ10τικό από εξωτερικούς τεχνικούς 8 23

ΣύνοΛο 35 ]()()
.

Προέλευση των εξωτερικών τεχνικών

αριθμ. επιχ. %

Ν. Ημαθίας 14 74
Θεσσαilονίκη 7 37
Αθήνα 1 5
Εξωτερικό 1 5



28. Αν υπάρχει πρόθεση επενδί.'σεων σε εξοπλισμό ποια
• •

εινOl n αιτια

cοιθμ. m1X. (1) (,t έχουν εnενδύσει Ι % επί του (1)
μετά το 1990 ί

Δεν υπάρχει rφόθεση επενδύσεων Ι 20 57 10
,

50ι.
ετnε:υμούν επενδύσεις 15 43 11 73..

'"i' .• , 3 9ουζηση προιοντος

υr.οκατόσταση εργασ[ας 11
Ι

31
SefIrfωo" ί10ιόηίΟς 8 23

• , ••• 7 20επεχταση σε νεα ποοιοντο ,

για περισσότερους του 1 iιόγους 4 11

Επιχειρήσεις που προγραμματίζουv επεvδί.'σεις ανά κλάδο

κωδ. κλάδου Ι αριθμ. εnιχ. % επί του κλάδου

20 6 43
24 ι 3 75Ι

25 3 43
28 2

29. Πως

διεθνώς

,
ενημερωνεστε για τις εξελίξεις σε θέματα εξοπλισμοlΥ και τεχνολογίας

,
αριθμ. επιχ. %

από ειδικά περ;οδlκά prospect 25 71
εκθέσεις 10 29
από συναδέλφους 4 11
από επψελητΛρια - οργαV10μσύς 4 11
από ειδικά σεμινάρια ? 5,7-
δεν ενnμερώνσντoι 4 11

ΣΤ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

30. Αριθμός απασχολουμένων στην επιχείρηση

αριθμ. οπασχ./καταστ.

απασχολούμενοι με lδιοκτησιακn σχέση 2
μ6νιμο "ρoaQmK6 (μισ8ωίΟΟ 25,6

• 2,83-επιστημοV1ΚΟ

- διοικητικό 6,35
- ειδικευμένο εργατικό 21,1
- ανειδίκευτο t\ Γψιεlδικευμένο 127,
μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη 1,75
εποχιaκο{ ε[σμnι:ου 4,27
εποχιακοί iιίγωι' μnvcδv 50.3
εποχιακοί άνδρες 157,

, ,
34,6εποχιακες γυναικες



αριθμός απασχολούμενων ανά κατάστημα γιο τους 6α<JtΚΟύς κλάδους

κωδικός κΛάδου

Ι 20 23 ι 25Ι

επιχειρησεις που ιδρύθηκαν πριν το 1980 Ι 71,2 80
,

31
,,
ι

επιχι:ιρηοεις που ιδρύθηκαν μετά το 1980 36,2 63
,

64,5Ι

31. Υπάρχει πρόθεση αύξησης ή μείωσης του προσωπικού

αριθμ .επιχ. Ι % • ~ ,
%κατηγορια εργα{,ομενων

Αύξηοη 9 25 Επιστημονικό προσωπικό 17
Διοικηηκό 8
Ειδικευμένο 42
Ανειδίκευτο - ημιειδικευμένο 58

,
42εποχιακοι

Μείωση 11 31 ειδικευμένο 53
ανειδικευτο - ημιειδικευμένο 106

• 80εποχιακοι

Σταθερές 16 44 - -
Σύvοiiο 36 100

.- -

32. Αντιμετωπίζεται δυσκολίες στην εξεύρηση κατάλληλου εργατικού δυναμικού, και
•

αν ναι σε ποια κατηγοριο

αριθ,επιχ. % KamYOpia εργαζομένων %
Οχι 21 58
Ναι 8 22 • • 3επιστημονικο πρaσωΠΙKO

ειδικευμένο 11
ανειδίκευτο - ημιειδικευμένο 8

δεν γνωρίζουν 7 20

34. Το εργατικό κόστος (μισθοί - ασφαλιστικά) κατά τα τελευταία χρόνιο (μετά το

1990) πώς αυξήθηκε σε σχέση με το συνολικό κόστος παραγωγής

αριθμ. επιχ. %
ανάλογα 9 25

, 23 64περισσοτερο

λιγότερο 4 11
Σύvο.nο 36 100



35. ΠΟIO είναι τα κυριότερα πρo6ϊΊf,ματα, αν υπάρχουν, σε σχέση με το σημερινό
•

προσωπικο

αριθμ. εnιχ. (;'6 κΛάδος έ"ϊοσης

•
του ΠΡοβΛΙ1ματος

U\:jni\ές αμοιβές
Α ,. 20• 1.l-r

Ι, ,
2 C;εργαΟlπκες σχεσεlς

ι,,

έΛλεlΥη ειδικών γνώσεων 6 i 17 23ι

απασχόΛηση ανηΛίκων
.., ! 19 25ι

άλλο
• 31

ΣύνοΛο 17 Ι 47 Ι Ι

36. Με τι βάρδιες δουί\εύεl
,

η επιχεφηση

αριθμ. επιχ. Ι %
μία βάρδια 19 54
και δεύτερη εnοχιαχά 2 6
δύο βάρδιες 2 6
τρεις βάρδιες 3 9
μία βάρδια εποχιακά 11 31
Eljνοι1 ο 35

Επιχειρήσεις που ί\επουργούν εποχιοκά

Κωδ. κλάδου αριθμ. επιχ. % επί του κΛάδου

20 7 50
25 ι1 -~

'τ ';)/

•

•



2. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

37. Ποιά είναι τα κύρια προιόντα της επιχείρησης

αλλαγές σε σχέση με

1980

Ι<ωδ. κλάδου αριθμ. % επί του 80% επί της άλλα
•

ως προς τα ποσοτητες

κλάδου
•

είδη των εΙδοςεπιχ. παραγωγης προιοντα

προιόντων
- - _.

4 29 ροδόκινα μήλα, ακτινίδια κεράσια 4 3
20 4 29 εσπεριδοειδή σταφύλια πατάτες βερύκοκοκa 1

2 14 ζωοτροφές αλεύρι 1
') 21 είδη ζαχΛ<ής γλυκά - Υωμιά 1 1v

1 7 αλεύρι σιμιγΜλl KαλαμΠOI<άλεUΡO 1
-

23 1 33 • μαλλιάνηματα

1 33 κουβέρτες

1 33 μοκέτες.-
24 1 25 Ο\<ληρά υφάσματα (ενδύματα) κοστούμια - συνολα 1

2 50 μαλακά υφάσματα (ενδύματα) φορέματα 1
1 25 εΙδη εξοπί\. κατοικ. (κουρτΙ νες) σεντόνια, τραπεζομάντηλα

- ._-
25 6 86 ~ύλlνα Klβ,J:ιτια χάρτινα, διαφορεΤιιωί τύποι 1 1

•
ξύλινωνφρουτων

1 14 ξui\εία οικοδομής
- -

28 1 50 μπλοκ προσκλητήρια, αφΙσες ],

1 50 εφημερΙδες περιοδικό, prospect κλll

---
30 1 100 φιλμ P.V.C. σωλιινες, καπνόl1ανα--- -- -
33 1 100 πλακόl<ια μάρμαρα ειδΙKιι'Jν διαστ.-
35 2 100 •

ι<άγKεiΊα, τ~άμ\α κλπκουφωμaτα

-
36 1 100 αντλίες - Υειωστικά ενδιάμεσα ανταλλακτικά 1



Επιχεψ";,σεις που εμφανίζουν αναδιάρθρωση

1980 με έναν από τους παραπάνω τρόπους

οριθμ. επιχ. Ι %
20 9 2Ξ)

24 2 5,5
25 2 '-5J,

28 ι 1 3
36 • 3.ι.

ΣύνοΛο 15 ι 12

,- ,-
της παραγωγης μεία το

38. Σε ποιες αγορές δΙΟίίθεται το προιόν της επιχείρησης

1. Επιχεφl1σεις που δlOXετε\ίOιJν σε μία αγορά το μεγαλύτερο μι~ρoς τnς παρaγωγ11ς

παραγωγική ποσόΤl1τα Αγορά Ι αριθμ. επιχ. % Κωδ. ;.;ί\άδου

1.1 80% 100% Tnc παραγωγnς Ν. Ημαθίας 13 37 20-25-28
1.2 60% 100% Β. ΕΛΛάδα 2 6 20-36
1.3 60% 100% Λ. Εί\ί\άδα 3 8 23-30
1.4 Ι 8()Ί) 100% Εξωτερικό 10 2<J 20-23-24

lIlvoAo Ι 28 80
2.EΠΙXεφrίσεις που διοχετεύουν !10σότητες , 50% της παραγωγής σε δύο τουΛάχιστον αγορές

Αγορά αριθμ. επιχ. % επί του συνόίloυ κωδ. Ki\όδOυ

Ν. Ημαθίας 6 17 20-24-25
Β. ΕΛλάδα 5 14
Λ. Ε?ιί1άδα 7 19
Εςωιερικό 4 11

Σύι,,,Λ,, Ι 7 Ι 20

Επιχειρτ',σεις που απευθύνονται σε περισσότερες από 1 αγορές όνα κατηγορία

οριθ. επιχ. % επί τnς κοτnγορίος % επί του συνόΛου

1.1 7 54 20
1.2 2 100 3
1.3 2 67 6
1.4 4 40 11
2

~ 100 20J

ΣύνοΛο 22 63



Οι αγορές των τοπικών βιομηχανικών γlO τμήμα ή το σύνοΛο της παραγωγής
,

τους εινOl:

αριθμ. επιχ. Ι %
Ν. Ημαθίας 23 66
Β. ΕΛί\άδα 14 40
Λ. Ελλάδα

1/" ι

46,
.0 Ι

Εξωτερικό Ι 18 52
ΣύνοΛο Ι 35 Ι 9ϊ

39. Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκουν οι πελάτες της επιχείρησης

οριθμ. επιχ. %
ιδιώτες, τελικοί καταναλωτές 16 Ι 44. '"\ , . 13 36καταστηματα Ι\ιονικου εμποριου

χονδρέμποροι 22 61
άλλες βιομηχανίες 12 33
άλλες μονάδες της ίδιας εταιρείας 8 22

,
4 11αvτιπρoσωπoι

40. Έχετε αυξήσει τις εξαγωγές 1<ατό τα τελευταΙα χρόνια (μετό το 1990)

αριθμ. επιχ.
(]f
,ο

Ναι 11 32
Εξάγουν 4 11
ΌΧ1 7 20
Σ,lVΟilο 18 S2

41. ΘεωρείτOl ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα του κλόδου σας ή της

επιχείρησης σας έχει προβλήματα, και αν ναι ΠΟIO

αριθμ. επιχ. %
Ναι 14 40
Όχι 4 12
ΠΡοβλnματα

, ,
8 23παραγωγικο κοστος

• ,
7 20μεταφορικο κοστος

,
3 9noIomtG

προβολ'" 3 9
, ,

3 9!<ροη!<π μερψνα



42. Παρατηρείται διείσδυση, κατά τα τελευταία χρόνω επιχειρήσεων από άλλες

ηεριοχές, σης δικές σcς αγορές

αριθμ. επιχ. ! % αριθμ.επιχ. Ι %

ΟΧ1 8 23 1
ι

ΝΑΙ 27 Ι 77, ,

- Εί1ιχειρι'ισεις από ΕΟΚ
,

13 37ι

- Επιχειρήσεις Τρίτες Χώρες, Ανατ. Ευρώπη 6 17
- Επιχειρήσεις Β. Ελλάδα, Ημαθία 11 31
- Επιχειρήσεις Ν. ΕλΛάδα 2 ~

ο

43. Ποιό θεωρείται
,

επιχειρησης

•
οτι

,
ειναl το ανταΥωνισί1κό πΛεονέκτημα της δικής σας

Ι αριθμ. επιχ. %
• • 29 81ΠΟΙΌτητα του προιοντος

παράδοση της επιχείρησης 11 31
εξυπηρέτηση 11 31

, • 10 28n τιμη TOU προιοντος

ανταπόιφιση σε παραγγελίες 10 28
Tήpnon προδιαγραφών 7 19

r • • 4 11ΙΟΙQιτεροτητα του προlOνΊος

ανταπόκριση σε ειδικές απαιηΊσεις 4 11
εξειδίκευση της επιχείρησης 1 ...

.J

ΔΔ. Ε ' 7... φαρμο",εταl κάποια πρακτική προβοΛής των προιόνίων σας

αριθμ. επιχ. cr
/0

καμιά ι'ι σχεδόν καμία 6 17
διαφημισηκά φuλλάδιο - prospect 5 19
συ'''' ετo"rι σε εl<θέσεις 7 14

'""""" λ
διαφημίσεις σε ΜΜΕ 2 6
ΣυνοΛικά διαφπμί?,ωιτσι 10 28



45. Ποιοί είναl οι βασικοί σας ανταγωνιστές, ποιο το ανταγωνιστικό τους

τιλεονέκτπμα

ι

αριθμ. επιχ. %Ι
• •

ανταγωνιστικπ επιχεφησπ
.

σύγχρονη - μεγαλύτερη μονάδα 15 42
• 7 19ομοια

• 40 11μ!κροτερη

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Ι
• • 5 14μεταφορικο κσστος

οργάνωση - δlOχείρηση 4 11
χαμηλές τιμές (καΚl1 ποιότητα) 11 3

46. Η έντα~η στην Ενιαία ΕυρωπαικΤι Αγορά δυσχεραίνεl Τι διευκολύνει την ε~έλιξη

της επιχείρησης και γιατί

Ι αριθμ. επιχ. %
διευκολύνει 12 33
λόγω επιδοτήσ:::ων - επιχορηγl\σεων

• 9 25πρoγρaμματα

λόγω κατάργησης συνόρων 8 22
, ,

4 11νεες αγορες

δυσχεραίνει 2 6
λόγω αύξησης εισαγωγό)ν 2 6
δεν ~έρω 22 61
ΣύνοΛο 36 100

47. Ποιούς από τους παρακάτω τρΔπους χρηματοδότησης

είστε επαρκώς ενημερωμένος

, ,
χρησιμοποιεl και για ποιους

•

τρόποι χρηματοδόωσης χρησιμοποιώ ήδη
• •

ειμαι επσρκως

•
ενημερωμενος

αριθμ.επιχ. % αριθμ.επιχ. %

ίδια κεφόλαια 33 92 36 100
ιδιωτικοί πόροι εκτός επιχ. 3 3 36 100
επιχ/ση από αναπτ. νόμους 6 17 26 72
8ρax/νιες τρaπ.πιστώσεlς 19 53 32 89
Μακρ/νιες τραπ. πιστώσεις 14 39 29 81
Leasing 3 3 25 69
Ειδικές πιστώσεις για ΜΜΕ 5 14



48. ΠοιοΙ από τους παρακάτω θεσμούς

ΙJπο<πτ'.ριξη της επιχείρησης

,
πlOτευΕίαl

,
οη είναι κατάΛΛηλοι για την

•

επlθUΜητές πολιτικές ι αριθμ. επιχ. %Ι

εξ,αγωγική ποΛιτική - κρατική μέριμνα ί 22 61•

Ιδημ:ouργία κέντρου πληροφόρησης 1" 36...)
κοινές προσπάθειες marketing, εκθέσεις κΛπ 12 33

Ι
δημιουργία συνεταιριστικής τράπεζας 7 19ι

Ισυννένωση σε κοινοπρακτικιΊ συνεταιριστική βάση 4 11
Ι

άλΛο 8 22Ι

49. Πώς θα χαρακτηρίζατε την επίδραση των παρακάτω διαδικασιών,

κανονισμών ΚΟΙ υπηρεσιών, στην ανάπτυξη μιας βιομηχανικής επιχείρησης.

χωρις ιδιαίτερη Ι
θετική επίδραση

•
αρνηηκη

Εγκριση περlβαί\ί\ονΤ1κών όρων ιγΠΕΧΩΔΕ) 56% 39% 5%
ύπαρξη ΒΙΠΕ 50% 47% 3%
Άδεια εγκατάστασης (Yn. Βιομηχaνιας - Νομαρχια) 47% 33% 20%
ΣυντεΛεσηΊς δόμησης βlομηχανΗ<ών κτιρίων

εκτός σχεδίου 28% 58% 14%
Γενικά, συμβοί\ή mς Τ.Α. στην BIOUnXaνlKn

ανάπτυξη 11% 56% 33%
Επιτόκια βιομηχανικών δανείων 8% 17% 75%
Φοροί\όγηση ΒlομηχανlΚ6)ν επιχειρήσεων 19% 19% 61%
Γενικά, συμβολή της Διοίκησης (Νομαρχία,

γπουργεια κλπ) στη βιομηχανική αvάπτuςη 14% 42% 44%

50. Ποια είναι τα σχέδια σας για το μέλλον

αριθμ. επιχ. %
• • 20 56εκσυγχρονισμcςτης επιχεφησης

• 14 39επεκταση

• , • 13 36παραγωγη περισσοτερων προlOντων

αναζήτηση νέων αγορών στο εσωτερικό 13 36
.

εξαγωγές 7 19
προσωρινή διακοπή mς ί\ειτουργίας 2 5,5

• 8 22πποτα

•



nJNAKEΣ - ΚΛΑΔΟΣ 20 (14 επιχειρήσεις. 39%)

L Χαρακτηριστικά Επιχειρηματία

! lδρυση μετά το 1980 Ι ίδρυση πριν το 1980
• ,
i ιδιωτικές σύνολο ιδιωτικές Ι σύνολο

ηί\υ<ία ιδlOKτnτη (μ.ο) 44 39 53 49
ηλικία ίδρυσης mς επιχείρησης 37 31 26 25
διάρκεια ζωΙ1ς της επιχείρησης (μ.ο)

ι 8 10 26 27
ΣύνοΛο εnιχειρnσεων :3 5 6 9

Ι% 21 36 43 6<1

- Εκπαίδευση

ίδρυση πριν το 1980 ίδρυση μετά το 1980

ιδιωτικές ΑΥΡ. Συν!:τ Ι ιδιωτικές ΑΥΡ. Συνετ
, r ,

2αποφοιτος οnμοηκου - - -
απόφοιτος Γυμνασίου 1 - 2 -
απόφοιτος Λυκείου 2 - - -
Ανωτέρας - Ανωτάτης Σχολής 1 2 1 2
Μεταπτυχιακού - 1 - -

2. Στοιχεία της επιχείρησης

- Εχει ενισχυθεί η επιχείρηση με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:

ΑΥΡΟ. Συν/μοί Ιδιωτικές επιχεΙΡl1σεις

Επιχορι'ιγηση του Ν. 1262 4- -•

Επιχορήγηση του Ν. 1892 2 -

φοροί\ογική απαλί\αγl1 του Ν. 1892 1 -
Επιδ. προγ. επιμόρφωσης 3 -
Κοινοτικά προγράμματα 1 -

ΣύνοΛο 5 9



- ΕπιΛογή ίΟυ τόπου εγκατάστασης

ιδιωτικές επιχειρήσεις
•

AγΡOτ.Σuν!σμOί
,
ίδ()υοη ποιν Το 1980 •

κριτηρια ι Ι νεοτερες
• • •
•
οριθ.επιχ

ι
ις αριθ.εnιχ. %

,
%,

ι npta ~""γ ,
Ι ι

,.
Ι

\_ • c,. Ι,". i

EYY\:'mTQ σε πΡ6)τες ύΛες 5 • 100 Ι 1 17 ίι
; •

, 7 ι • ς , ί

" Ι 80 Ι
1 ,'"' 1 ........•

υπαΡζη μεΤΟΨί χων oIxTuwv -. .1 ... / Ι
• .).)

Ι
.ι..

διαθέοωο εργ!κό δυναμικό ί
• ,

1 20 Ι Ι
ι

ι

ΙφθηνΙ1 γη
ι

ι
ι • .- • ,., ....

Ι
-

ι
- 1 1/ ... .),)

ι Ιδ . . δ ι . - - .1- 67 1 33ι IOKmτo οικοπε ο -κατ, γη • -
ΣύνοΛο επιχειρΓισεωιl

,
5 Ι

,
6 ι 3 Ιι Ι Ι Ι,

- Προέλευση πρώτων υλών

ιδιωτιχές ::πιχειριΊcεις

AYf)OTIKOf Συν/cμοί ίδρυση nr:v το 1980 •
. νεοτερες

•

αριθ.επιχ. % Ι αριθ.επιχ Ι % Ι αριθ.επιχ. f'f
Ι ;ο

•

Ν.Ημοθίας 5 100 5 83 ? 100oJ

Θεσσαλονίκη 4 80 2 33 2 67
Β. ΕΛλάδα 1 20 5 Ι 83 2 67.ι..

Ν, Εi\i\άδα 2 10 5 83 2 67
Εξωτερικό Ι 2 40 1 17 1

,.,,.,
.),)

3. Μηχανολογικός εξοπΛισμός

- Επενδύσεις μετά το 1990

είδος επιχείρι:σης οριθμ. επιχ. %
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 5 100.. • •
ιοιωτιχες επιχειρησεις - -
ίδρυσι: πριν το 1980 - -

ΣύνοΛο 14 39

- Υπάρχει πρόθεση επενδύσεων σε εξοπλισμό και ποια είναι η αlίία

aριθμ. επιχ. %
Ναι Οχι Ναι Οχ!

• • 4 1 80 20αγροτικοι συνεταιρισμοι

Ιδιωτικές επιχειρήσεις 3 6 33 67
ίδρυση πριν ΤΟ 1980 ,.,

3 50 50.)

• 3 100νεοτερες - -

•



.

AγpσΤl~01 LuνGτ/c,μσί
,

i ί 10tω1'lJotΙ=:ς ~'1'χt;,ρΠdgtς,,
, i αριθμ. επιχ. i % αριθμ. επιχ. ι %αΙ110 ι

, ,
ι

Ι Ι
Ιεnεκταση της nαρaγωγnς

Ι
,

•
Ι, ,

3 60σε νεα προ10VΤα - -
, , , Ι

μαωση TOV KOOTOιJς ανα
Ι ι

μονάδα 2 20 2 ,
22ι

βελτίωση ποιότητας • - 2 22

- Ο μηχανοΛογικός εξοπΛισμός που υπάρχει σΤΙμερα επηρέπεl την παραγωγη μεγάΛης

ποικιΛίας δlOφορεTlκών προιόντων

Ι Νοι % i OXI Ι %,

Αγροτ. ΣυνΙσμοί ι1 80 Ι
,

10,
• ~

ιδιωηκές επιχειρήσεις
,

4~ 5 , 45~ ι, .

ίδρυση πριν το 1980 3 33 3 33
, 2 22 1 11νεοτερες

.

4. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

- Αριθμός απασxoiΊoυμένων στην επιχείρηση (μ.ο)

ιδιωτικές επιχειρΤΙσεις

Αγροτ. ίδρυση πριν
,

νεοτερες

ΣυνετΙσμοί το 1980
απασχοί\ούμενοι με ιδΙΟί<τησlOΚIΊ σχέση - 2 2

, 62 5 6μονιμοι

, ,
9 0,3- εΠlΟτημονικο προοωπ:χο -

- διοικητικό προσωπικό 20 1 1
- ειδικευμένο προσωπικό 12 1,8 -

- ανειδίκευτο - ηωεlδικεuuέvο 20 0,5 5, ,

μέλη της οικογένειας - 1 1
εποχιακοί εξαμιΊνου 2,2 .- -

, ,
50 45 11εποχιακοι μηνων

• 24 8 4- ανρες
,

26 37 7- γυναικες

ΣύνοΛο απασχ0l10υμέι:ων 90 53 19



- Υπάρχει πρόθεση Guξησης r, μείωσης του προσωπιχού

ιδιωηχές εΟ1ιχειρl'ισι:ις

ι r-jVOlIO
ι %

,
Αγροτ. Σ\Jν/ομοί i ίδΡ'Jοη πριν

ι •
Ι Ι

, ,
νεοτερες,

Ι
,

ι ΙΙ
,

το 1980,, Ι
, ,

,~ 1
Ι

- i 1αυςηση
Ι

ι•
• 7 50 ι " 3 1μειωσn

.., ,
1 Ι

καμία μεταβολή
,- 43 , 1 3 2ο

Ι ι Ι

6. ΑΓΟΡΑ nPOjONTOr

- Σε ποιες αγορές δωτίθεται το προϊόν της επιχείρησης

ιδlωίlKές επιχεφήσεις

Αγροτ. ΣυνετΙσμο! Ιδρυση πριν το 1980 •
νεοτερες

Ι αριθ.επιχ. % αριθ.επιχ. % αριθ.επιχ. σ
,ο

Ν. Ημαθίας
: 1 20 3 50 2 67

Β. Ελλάδα 1 20 - - 1 3..1•
Λ. Ελλάδα

~ 100J - - - -
Εξωτερικό 4 80 '> 50 2 67ύ

• •
κυριος ογχος της

naραγωγnς οτο εξωτερικό 2 40 ι1 50 1 33• ~

- Έχετε αυ~ήσει τις ε~αyωγές στο ε~ωίεΡΙKό κατά τα τελευταία χρόνω (μετά ίΟ 1990}

Μονάδες επεξεργασίας αγΡOίlKών προϊόντων (εξαγωγικές)

ΑγΡΟί. Συνεταιρισμο! ιδιωτn<ές επιχεφl\σεις

αριθμ.επιχ. %
,

αριθμ. επιχ. %Ι

Ναι 2 50 1 25
oχι 2 50 3 75
ΣύνοΛο μOIι'άδων 4 100 4 100

•



7·0 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΑ ΚΑ1 IlPΟΟΠΤJΚΕΣ

- ΠolOί~ τρόπους xρnμα~oδότησnς χρτιση..ιοποιείται
, ,

επαρκως ενημεροl

.. .
"'01 γω ποlOυς ειστε

ι Τους χρησΨΟΠΟ16) non ! είμαι επαρκώς ενημερωμένος,
Τρόποι xρημaτoδόπωης Αγροτ. Συνετ. lδιωτ.επιχ.

,
Αγροτ. Συνετ. lδιωτ. επιχ.Ι

ίδlO κεφάΛαια πις ε:l1χ!σης
ι 100% Ι 100% Ι 100% Ι 100%..

ι
..

ι

ιδιωτικοί πόροι εκτός
.. ..
..

ι ΙΙ• 60% Ι 100% 100%επιχεφησης -
Ι.. . ..

επιχορηγηση απο ι

αναπτυξια1<ΟΙjς νόμους 100% - 100% 89%
6ρaχυχρόV1ες τρaπ. πιστώσ. 60% 22% 100% 100%

• .. 60% 11('Jf 100% 89%μΟ!<ραχρονιες τραπ. πιστωσ. 11.0
Ι..

100% 67%Leasin~ - -
ειδικές πιστώσεις ΜΜΕ - - 40% 22%

- Ποιοί από τους παρακάτω θεσμούς πιστεύεται ότι είναι κατάλληλοι για την

υπomiφl~η της επιχείρησης σας

Ι Αγροτ. Συνετ. ιδιωΤ1κές επιχ!σεις

αριθ. επιχ. % αριθ. επιχ. %
κοινές προσπάθειες market\ng 3 60 3 33
δημιουργία συνεταφlOΤ1κιΊς τρ<Ίπε~ας 1 11 ..- -
δτψιουργία κέντρου πληροφόρησης

..
20 4 441

συνένωση σε κοιν/κlΊ n συν/κιl. βάση 2 40 1 11
φορέας διασφάλισης ποιότητας 1 20 - -
εξαγωγικn πoΛΙΤΙKrΊ - διασφάi\ιση εξαγωγών

..

4 44- -
ίση μεταχείρηση συνεταιρισμών - ιδιωτών

.. • " 33σπα το Kρaτας - - .:>

- Ποιά είναι τα σχέδια σος για το μέλλον

Αγροτ. Συν/σμοί ιδlωΤ1κές επ/σεις

αριθ. επιχ. % αριθ. επιχ. %
υπάρχει ενδεχόμενο διαKoπrΊς mς

Λειτουργίας της επιχεφησnς - - 2 ι 22
θα επεκτείνεται την επιχείρηση 2 40 2 22
θα την εκσυγχρονίσετε 2 40 - 55~

θα παρ<Ίγετε περισσότερα προιόντα 2 40 - -
εξειδίκει.;ση σε λίνα 2 40 1 11
θα αναζηmσετε νέες αγορές Ι• 1 20 3 33στο εσωτερικο

,
2 22ηποτα - -



Σημειώσει(

(-) Στους πίνακες δε.ν περιλαμβάνονται οι Λypσrii<Oi Συνεταlρωμoί όταν η ειδική

φυσιογνωμία τους αλλοιώνει την αντικειμενική εικόνα της τοπικnς παραγωγlκής

δομής, που στοχεύει να διερευνήσει η ερώτηση.

Πχ σϊn διερεύνηση του φύλλου του επιχειρηματία υπάρχει οvσιcστική, διαφορά

μεταξύ των μηχανισμών επιλογτ'ις διευθυντού ή προέδρου στους Αγροτικούς

Συνεταιρισμούς, από τις κοινωνικές ρυθμίσεις που υποκινούν την ανάλnΥn

επιχεφηματικτίς πρωτοβουΛίας από τα δύο φύΛΛα.

- Στις περιπτώσεις που γίνεται ανάΛυση κατά κί'.άδο, παρουσιάζονται οι τιμές των

βασlκ(:>ν γlO την τοπική οικονομία κi\άδωv, που συμμετέχουν στοδείγμα με

περισσότερες των 5 (σε ορισμένες περιπτώσεις, περισσότερες των 3) επιχειρήσεις ώστε

να είναι σχετιl{ά αντιπροσωπεIJτI,{ές οι εκτιμήσεις γ:α το σύνοΛο.

- Οι ΠOσαJτιαίες τιμές στρογγυλοποιούνται στον πΛησιέστερο ακέραιο.

•

•

'.

•

"
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