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ΕισαΥωγή

Το θέμα που πραγματεύται η εργασια αuπi, ως κύριο στόχο έχει να

διερευνύσει το ρόλο που διαδραμαπ'ζουν οι ΜΜΕ στην ανάπτυξη του

νομού Λάρισας.

Η διεθνής κρι"ση της δεκαετiας του ΊΟ αποτέλεσε )'7α πολλούς

θεωρηπκούς την αpχτj του τέλους του μέχρι εκεiνη την rwpίoδo

κυριφχου μοντέλου εκβιομηχάνισης, στο σύνολο των αναmuγμένων

και αναrτrυσσόμενων κamταλισnκών οικονομιών.

Α" και η κρι"ση του φορνπκού καθεστώτος συσσώρευσης πηγάζει

κυρίως από την σφαιρα της παραΥω)'7κής διαδικασιας, ωστόσο αuπi

προκάλεσε ευρει"ς μετασxrιμαπσμoύς και αl<OδιaΡθΡώσεις σε

οικονομικό, κοινωνικό και πολιπκό εrn"πεδo.

Μέσα στα πλαισια που διαμορφώνει ο Όπόηχος" της κρίσης του ΊΟ,

σ:rην, σημερινή επoχτj αΡχι'ζουν, να διαφαiνοι<ται εl'OλλαΚΤΙKoI

μηχανισμοι' ρύθμισης και τρόποι ανάπτυξης, φέρνοντας έτσι στο

προσκήνιο των συζητήσεω" πς έν/Ο/ες της ευελιξιας και της τοmκής

ή ενδoγεl'oύς ανάπτυξης, καθώς επiσης και τη" αναγνώριση της

=ουοοώτηroς="ΜΜΕως~σικήςαl<Oπτυ~ακήςσυνrστώσσς

Σε αuπi" ακριβώς τη" θεωpι;fΙκή συζήτηση που KυριαpXεi σ:rη"

σύγχρονη πρofJλημαπκή σχεπκά με θέματα περιφερειακής ανάπτυξης,

αναφέΡεται και το πρώτο κεφάλαιο της εργασιας, εντοm'ζοντας στο"

ρόλο που 'μπορούν, να παιξου" οι ΜΜΕ στην. ανάπτυξη 'μιας κοινότητας.

Το ζήτημα αυτό πΡοσεm'ζεται και μέσα από το αναλυπκό πλαισιο

της ΕUέλικ:της EξειδiKευσης και γενικότερα της ευελιξιας, η οποια

απoτελεi χαρακ:τηρισπκό των εmTlJ)(T/μένων παραδειγμάτων της

διεθνούς εμπειρίας, όπου συμπλέγματα ΜΜΕ προώθησαν και

συνέβαλα" αποφασισπκά στην ανάπτυξη τω" περιφερειών,

χωΡοθέ.ιησής τους.

Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασιας στη συνέχεια, αναφέρεται στην.

οικονομική και κοινωνική σημασια =ν ΜΜΕ καθώς και σ:rην αποδΟ)(ή

της σημανπκότητας των στην αl<Oπτυξιακή διαδικασια, γεγονός που

δΙKαιoλoγεi το διεθνές ενδιαφέρον, που εκδηλώνεται )'7α πς ΜΜΕ,

μέσω πληθώρας δράσεων και πολιπκώ" που προωθούνται υπέρ τους
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και που αποσκοπούν κύρια στην βεληστοποιηση του περιβάλλοντος

που δραστηριοποιούνται αυτές.

Στο τρι'το κεφάλαιο που αKOλouθεί, η ανάλυση συγκεκριμενοποιειται

με την ~έταση της διαχρονικής ~έλιξης της ελληνικής μεταποιησης,

και ειδικότερα των ΜΜΕ, οι οποιες αποτελούν και το σημαVΠKότερo

κομμάη της ελληνικής μεταποιηηκής δραστηριότητας τόσο από

άποψη απασχόλησης, όσο και από την άποψη του αριθμού

καταστημάτων.

Σκοπός μας στο μέρος αυτό της εργασιας, ειναι να καταγραφει

διαχρονικά ο μεταποιηπκός τομέας στην χώρα, θεωρώντας κάη

τέτοιο σκόπψο και απαραιτητο, αφού έτσι μας παρέχεται και η

δυνατότητα καλύτερης κατανόησης και ερμηνεiας των προβλημάτων,

των δομών και της διάρθρωσης που παρουσιάζει η ελληνική

μεταποίηση την τρέχουσα περΙοδο.

Από την άλλη μεριά, από την ανάλυση του μεταποιηηκού τομέα και

των ΜΜΕ της χώρας, συνάγονται συμπεράσματα τα οποια αφορούν

προφανώς και την μεταπoiηση του νομού Λάρισας και των ΜΜΕ του,

α~ ως οργανικό UΠooύVlJAO εντάσσονται στο oύVlJAO της ελληνικής

μεταΠolησης.

Τέλος, αKoλoυθεi το τέταρτο .κεφάλαιο το ΟΠΟΙΟ εσnάζει ma την

ανάλυσή μας στην περfπ:rωση-μελέτη του μεταποιηηκού ιστού του

νομού Λάρισας και ειδικότερα σης ΜΜΕ της περιοχής, στην

προσπάθειά μας να διερευνήσουμε τον ρόλο αυτών στην τοmκή

ανάnrυξη.

Η ανιiλuση στο επ[πεδο αυτό, ξεκινάει με την εξέταση της

οικονομικής διάρθρωσης του νομού και αKoλouθεΙ στην συνέχεια η

αναφορά στην εξέλιξη της λαρισαϊκής μεταπο[ησης, έτσι ώστε να

καταγραφούνοι ιδιαιτερότητεςστα πλαισια της τοmκής κοινότητας.

Με την εφαρμογή διαφόρων τεχνικών περιφερειακής ανάλυσης

εντοm"ζονται τα xaρακτηρισnKά της μεταπofησης και των ΜΜΕ στο

νομό Λάρισας, ενώ εmΌης η προσέγγιση ολοκληρώνεται από την

εμπειρική ~έτaση ενός δεΙΥματος 30 ΜΜΕ της περιοχής, βάσει ενός

ερωτηματολογιΟυ.

Τα συμπεράσματα της εmτόmας αυτής έρευνας μας δινουν μια

πληρέστερη εικόνα των ΜΜΕ του νομού καθώς επιΌης και την



δυνατότ/τα μιας mo λεπτομερούς καταγραφής των xαραKτ/ρισnKών

τους,

Έτσι με βάση τ/ν ανάλυση και εμπειρική προσέγγιση που

προηγήθηκε, η εργασία κλε{νει με την διατύΠωση συμπερασμάτων

οχεπκά με τον ρόλο των 'ΜΜΕ του νομού Λάρισας στην τοmκή

ανάπτυξη, καθώς τέλος και με την παρόθεση κάποιων προτάσεων

μέτρων πολιπκής για πς 'ΜΜΕ τ/ς περιοχής, Προτάσεις πολιπκής ΟΙ

οπο{ες αποβλέπουν κυρ{ως στην βελτίωση του πλαισίου δράσης των

'ΜΜΕ και οι οποιες προϋποθέτουν και απαιτούν την συνδρομή και

συνεργασία των φορέων της τοmκής κοινότητας για την ευόδοση και

προώθηση της τοmκής ανάπwξης,

Η εmκαψάτητα άλλωστε τουαναιπυξ,ακού εγχειρήματος σε μlKρή

KλfμαKα στην χώρα μας οφε{λεταl κυριως σε δυο λόγους: Ο πρώτος

ε(ναl όπ η παραγωγική αναδιάρθρωοη δεν υπαγορεύται μόνο από πς

αυξημένες ανταγωνισnKές mέσεις που κυριαρχούν στην διεθ.νή

οικονομία αλλά και από την πορεία της ευρωπαϊκής ενΟΠΟ(ησης και

της υπέρβασης των οικονομικών συνόρων προστασίας της εγχώριας

παραγωγής, Ο δεύτερος λόγος συναρτάται με τ/ν κρισιμότητα του,
εντοΠισμού μιας βιώσιμης ανταγωνισπκής λύσης για πς εrπxειρήσεις

που συΥιιροτούν. πάνω από το 95% του εΥΧώριου μεταποιηπκού ιστού,

Στον πυρήνα τελικά των νέων τρόπων ανάπτυξης, βρ{οκονται

μπορούμε να υποθέσουμε όχι τόσο οι αν.πστοιxfες με συμβαπκές

κατηγορ(ες και παραδοσιακά σχήματα. (παραδοσιακοι' κλάδοι,

αναιπυγμένεςΙυπανάπτυκτες πeριOxές). αλλά οι τρόποι με τους

oπofoυς α) οι εmχειρήσεις κάθε περιοχής ανταποκρι'νονται σnς

εξελ!ξεις, αν δηλαδή έΧουν ένα τρόπο οργάνωσης που ε(ναι

ανταγωνισπκός στα πλα(σια του κλάδου σε διεθνές εm'πεδο ή

ανπ'θεm λειτουργούν με βάση πeρισσότερo παραδοσιακούς τρόπους

οργάνωσης και παραγωγής και β) τα ΤOmKd παραγωγικά συστήματα

αποκτούν ένα βαθμό εσωτερικής συνοχής και δυναμικής ολοκλήρωσης

που να εmτρέπει την εκoυγxρoνισnκή και ευέλ1κττι προσαρμαγή τους

στους νέους τρόπους ανάΠWξης που αναμένεται να επεκταθούν και

να κυριαρχήσουν στο. μέλλον,
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Η δεκαετία του 1970 αποτελεί ορόσημο στην μεταπολεμική

οικονομική ιστορία, αφού την περίοδο εκείνη εμφανίζονται έντονα

οικονομικό κρισιακό φαινόμενα που σηματοδοτούν σε διεθνές επίπεδο

την μείωση των ρυθμών οικονομικής ανόmυξης/μεγέθυνσης που

κυριαρχούσε μέχρι τότε στο σύνολο σχεδόν των καmταλιστικών

αναmuyμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών.

Την περίοδο εκείνη όρχισαν να κλονίζονται και να αποΡυθμίζονται

τα θεμέλια του "οργανωμένου" KamTαAlOΤΙKoύ συστήματος

χαρακτηριστικό του οποίου ήταν η τόση κυριαρχίας των μεγόλων

εθνικών, οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών οργανώσεων και

οργανισμών.

Κύρια στοιχεία " οργόνωσης " του συστήματος είναι : οι τερόστιοι

χώροι εργασίας, οι μεγόλοι Ρυθμοί συγκέντρωσης κεφαλαίου, η τόση

αστικοποίησης γύρω από μεγόλα αστικό. κέντρα, οι συλλογικές

διαπραγματεύσεις σε εθνική κλίμακα μεταξύ εργαζομένων και

εργοδοτών και τέλος η συγκρότηση μιας κουλτούρας και πολιηκής

πρακηκής που αντανακλό οργανωμένες ταξικές ομόδες.

Η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1970 ως αιτία

αποδιΟΡΥόνωσης του μέχρι τότε μεταπολεμικού μοντέλου ανόmυξης

είναι όμεσα συσχεησμένη και πηγόζει από την πλευρό της

παραγωγικής διαδικασίας. Τα αποτελέσματα όμως αυτής της τομής

δεν περιορίζονται μόνο στο πλαίοιο της οργόνωσης της παραγωγής' η

κρίση πρακόλεσε μια σεψό αλυοιδωτών μετασχημαησμών και

αναδιαρθώσεων και στο κοινωνικό, πολιηκό καθώς και στο θεσμικό

επίπεδο.

Μερικές εκφόνσεις των κρισιακών φαινομένων είναι, ο κορεσμός της

αγορός για ορισμένα αγαθό, η στασιμότητα της ζήτησης για πλήθος

πραίόντων, η αύξηση της ανεργίας στις βιομηχανικές χώρες, η αύξηση

της έντασης του ανταγωνισμού από την Ιαπωνία και ης Νέες

βιομηχανικές χώρες (NIC's), καθώς και η μείωση της παραγωγικότητας

σε ορισμένους κλόδους • κλειδιό που είχαν αποτελέσει την κινητήρια

δύναμη της μεταπολεμικής οικονομικής όν8ησης.

Μέσα στα πλαίσια αυτό η χρηματο-οικονομική βόση του Κεϋνσιανού

Κρότους πρόνοιας όρχισε να κλονι"ζεται και στο διεθνές οικονομικό

περιβόλλον όρχισε να εmκρατεί η μακρό ύφεση του '70.
Με την έννοια κρίση νοείται μια διαδικασία η οποία θέτει σε

αμφισβήτηση την δομή ενός συστήματος. Ειδικότερα, μια κρίση
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συνδέεται με μια σημαντική μεταβολή στις σχέσεις και στην εξέλιξη

κρίσιμων παραγόντων, με το μπλοκάρισμα των μηχανισμών που

λειτουργούν για να στηριςουν και να προωθήσουν την δυναμική του

συστήματος με τον ίδιο τρόπο και την ίδια βάση όπως πριν την κρίση.

Ο όρος • κρίση • αποτελεί ταυτόχρονα έκφραση μιας κατάοτασης,

αλλά και και της αναγκαιότητας για εmλογές ώστε το σύστημα να

αντιπαρέλθει τα προβλήματα της κατάστασης αυτής.

Ο βιομηχανικός τομέας είναι ο χώρος που προσδιορίζει την κρίση

και μέσα στον οποίο επίσης εκδηλώνεται η κρίση. Συνεπώς αιτιακά

τουλάχιστον, δικαιολογείται η συγκέντρωση του κέντρου βάρους της

προβληματικής στον βιομηχανικό τομέα, αφού αποτελεί το τμήμα

εκείνου του παραγωγικού συστήματος στο οποίο εκδηλώνονται οι

εντονότερες πιέσεις και συγκρούσεις, ανακατατάξεις και

μεταστροφές, σε διάφορα επίπεδα και σχέσεις.

Αν και παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις (βλtπε σχολή της

ρύθμισης, η σχολή του μετα-φορντισμού και η σχολή της ευέλικτης

εξειδίκευσης' ) που υπάρχουν στην διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την

κρίση που παρατηρείται και την ερμηνεία της, ωστόσο εmκρατεί μια

σύμπνοια μεταξύ των ερευνητών, αποδίδοντας την κρίση αυτή στην

κρίση που διέρχεται το φορντικό μοντέλο εκβιομηχάνισης.

Η πρόσφατη περίοδος διεθνούς μη ισορροπίας μπορεί να γίνει

κατανοητή σαν μια δομική αναδιάρθρωση, σαν μια οργανική

κατάρρευση, που προκλήθηκε από την θραύση της προηγούμενης

ισορροπίας, την θραύση δηλαδή του φοΡντικού καθεστώτος

συσσώρευσης2 και του συνδεδεμένου μ' αυτό τρόπου ρύθμισης.

Έτσι η πολυεπίπεδη κρίση και οι συνεπακόλουθες πoλλαπλtς

εmπτώσεις της, ερμηνεύτηκαν ως η εξάντληση των ορίων του

φορντικού τρόπου παραγωγής, ενώ από την άλλη μεριά οι

διαφαινόμενες τάσεις εγκαινιάζουν την απαρχή μιας· μεταβατικής·

περιόδου.

1 Για μια αναφορό. στις τρεις σχολές βλέπε στον Λαμπριανίδη 1992.

2 Με την έννοια Itαθεστώς συσσώρευσης εννοούμε την μακροχρόνια

μαltΡοοιltovομιltή ισσοροπία που χαΡαltτηρι"ζει ένα μοντέλο ανάπτυξης.
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1.2 Το φορντικό υοντέλο εκβιομηχάνισης

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόmμη η αναφορό σχετικό με το μοντέλο

εκβιομηχόνισης που επικρότησε μεταπολεμικό μέχρι την περίοδο της

κρίσης στην δεκαετία του '70.
Κατό την διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της μεταπολεμικής

περιόδου κυριόρχησε στο σίινολο οχεδόν των αναπτυγμένων και

αναπτυσσομένων χωρών το φορντικό καθεστώς συσσώρευσης, της

μαζικής παραγωγής και της μαζικής κατανόλωσης.

Ο φορντισμός (ιδώμενος είτε ως τεχνιοκο-οικονομικό υπόδειγμα ή

ως μοντέλο βιομηχανικής οργόνωσης και ανόmυξης) αντιστοιχεί σε

ένα συγκεκριμένο τρόπο συσσώρευσης και ρίιθμισης και ουσιαστικό

παραπέμπει σε ένα ολόκληρο οίιστημα τεχνολογιών, αγορών και

θεσμών.

Από τεχνολογικής πλευρός το φορντικό μοντέλο χαρακτηρίζεται από

μεγάλες επενδίισεις σε εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό κι

στενό ειδικευμένους (στην ουσία απο-ειδικευμένους) εργότες. Ο

φορντισμός συνδυόζει τον Τεϊλορισμό (διαχωρισμός της σίιλληψης από

την παραγωγή) με την εκμηχόνιση της παραγωγικής διαδικασίας και

την ενσωμότωση σ' αυτήν δυο νέων χαρακτηριστικών : α) την συνεχή

γραμμή παραγωγής που προϋποθέτει τον συντονισμό διαφορεπκών

μερών του τελικσίι έργου και των επψέρους ρυθμών και β) την αρχή

της τυποποίησης που οδηγεί στην μαζική παραγωγή μεγόλων

ποσοτήτων πανομοιότυπων προϊόντων.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργσίινται στο εσωτερικό των

επιχεψήσεων, οικονομίες κλίμακας οι οποίες εmτρέπουν έτσι την

μείωση του κόστους ανό μονόδα που παρόγεται.

Το φορντικό μοντέλο στην κλασσική του μορφή χαρακτηρίζεται από

μεγόλου μεγέθους επιχειρήσεις έντασης κεφαλαίου με εξαντληπκό

καταμερισμό εργασίας σε απλές και επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Η

παραγωγή κατευθίινεται σε μια συνεχή αναζήτηση εσωτερικών

οικονομιών κλίμακας μέσω μιας αυξανόμενης τυποποίησης του

προϊόντος, εμβόθυνση του καταμερισμοίι της εργασίας και mo μεγόλη

εξειδίκευση του μηχανολογικοίι εξonλισμσίι. Το αποτέλεσμα ήταν η

ποσότητα της παραγωγής, το μέγεθος του εργοστασίου αλλό και η

παραγωγικότητα της εργασίας να τείνουν να αυξόνουν διαχρονικό

(SΙorper and Scott, 19881 Λυμπερόκη,1991).

Αυτό τα χαρακτηριστικό της φορντικής εmχεiρησης προϋπέθεταν

και απαιτοίισαν μεγόλες και σταθερές αγορές που να εξασφαλίζουν,
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την απορρόφηση των μεγάλων ποοοτήτων τυποποιημένων προϊόντων

από την μία, αλλά και την απόσβεση διαχρονικά του υψηλοίι κόστους

επένδυσης και την μόνιμη απασχόληση των συντελεστών παραγωγής.

Η δημιουργία μεγάλων και σταθερών αγορών υπαγόρευσε άμεσα την

δημιουργία ενός συγκεκριμένου προτίιπου κατανάλωσης, θεσμών αλλά

και ιδρυμάτων όπως : η μεγάλη επιχείρηση, ο έλεγχος της αγοράς

μέσω εθνικών και υπερεθνικών συμφωνιών, οι συλλογικές

διαπραΥματείισεις με τα εργαηκά σωματεία κ.λ.π.

Έτm το φορνηκό καθεστώς συσσώρευσης ανηστοιχεί σε ένα

συγκεκριμένο τρόπο ρίιθμισης, δηλαδή ανηστοιχεί σε ένα

συγκεκριμένο θεσμικό πλαίmο κοινωνικών και οικονομικών ρυθμίσεων

που εξασφαλίζουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του

συστήματος στο σίινολό του. Ο συντονισμός της μαζικής παραγωγής

με τη μαζική κατανάλωση εmτuyχάνεται μέσω μιας σειράς ρυθμίσεων

που στόχευαν στο να εξασφαλίσουν όη οι μισθοί και τα κέρδη, η

κατανάλωση και οι επενδίισεις θα λειτουρΥοίιν συμπληρωμαηκά

μεταξίι τους κι όχι ως υποκατάστατα.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε η βιωmμότητα του φαρνηκοίι

μοντέλου στη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου παρ' όλες ης

κυκλικές υφέσεις που δοκίμαζε. Η ηγεμονική εmκράτησή του οφείλεται

στο όη τέθηκαν σε λειτουργία μια σειρά ρυθμισηκών

μηχανισμών/πολιηκών, εμπνευσμένων από τη θεωρία του

Κείίνmανισμοίι περί κράτους πρόνοιας. Οι pamKoί στόχοι των

πολιηκών αυτών απέβλεπαν : α) στην ανημετώmση υφεmακών

καταστάσεων και της ανεργίας μέσω ελλειμαηκών προϋπολογισμών

και εmδοτοίιμενης κατανάλωσης και β) στη διατήρηση και εξασφάλιση

·κοινωνικής· ειρήνης-(κίιρια ·ερΥαmακής· ειρήνης) - μέσω μιας

αναδιανεμηηκοίι χαρακτήρα πολιηκής (όπως για Π.χ. εmδόματα

ανεργίας, στεΥασηκή πολιηκή, κραηκή πρόνοια κ.λ.π.), (Λυμπεράκη,

1991 )
Συνεπώς ο φορντισμός πέρα από ένα σίιστημα σχέσεων

συσώρρευσης, στην ιστορική του μορφή, αποτελεί μοντέλο

συμπεριφοράς και τρόπο ζωής, που εmβάλλει τον συνεχή

εKσuyχρoνισμό, την μαζική κατανάλωση, την πίστη στον ορθολογισμό

και την αποτελεσμαηκότητα του κράτους.

Ωστόσο πέρα από τους παράγοντες που ήδη αναφέρθηκαν

προηΥοίιμενα και οι οποίοι επέδρασαν KαταλuηKά στην απορρίιθμιση

του φορνηκοίι nρoτίιπoυ ανάπτυξης και οι οποίοι θα μποροίισαν να

χαρακτηριστοίιν εξωγενείς ή συγκυριακοί, οι κλυδωνισμοί που δέχτηκε



το φορνηκό σύστημα για πολλούς ερευνητές οφείλεται και σε μια

σειρά εξίσου σημανηκών ενδογενών ακαμψιών που παρουσίαζε το ίδιο

το υπόδειγμα.

Ορισμένα τέτοια ενδογενή χαρακτηριοτικά υπήρξαν η ακαμψία του

συοτήματος παραγωγής και η αδυναμία πρασαρμογής του στις

αλλαγές της ζήτησης. Συνεπώς οι εmχειρήσεις ήταν αναγκασμένες να

διατηρούν μεγάλο όγκο αποθεμάτων εισροών και προϊόντων με

αποτέλεομα την υψηλή εΠlβάpυνoη ανά μονάδα πραϊόντος. Εξάλλου,

δυσκολίες υπήρξαν και οτο συντονισμό της γραμμής ραής κατά την

παραγωγή ούνθετων πραϊόντων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται

τόσο στενότητες όσο και μποτιλιαρίσματα στη γραμμή ραής. Επίσης η

τάση διεθνοποίησης της παραγωγής σε κάποιους κλάδους είχε

επιmώσεις στους μηχανισμούς Ρυθμιστικής πολιτικής ενώ η

χωροθέτηση εmχεψήσεων σε περιοχές με χαμηλό κόοτος εργασίας

έθεσε υπό αμφιοβήτηση το συνεναιτικό δόγμα της σύνδεσης μισθών

και παραγωγικότητας.

Σε κάθε πεpimωoη όπως και να ερμηνευτούν τα κρισιακά φαινόμενα

(είτε ως ευγενή, είτε ως συγκυριακά και εξωγενή) που πυροδότησαν

την κρίση του φοΡνηκού καθεστώτος συσσώρευσης, η ακαμψία

φαίνεται να βρίσκεται στην καρδιά των πραβλημάτων που σήμερα

ανnμεπωm'ζει το φορνηκό σύστημα παραγωγής.

Η αναζήτηση περισσότερης ευελιξίας είναι το κύριο χαρακτηριοτικό

που σηματοδοτεί την τρέχουσα μεταβατική περίοδο. Μπορεί να μην

έχει ακόμη παγιοποιηθεί, αποκρυσταλλωθεί πλήρως το που τελικά θα

καταοταλάξει η μετάβαση αυτή, ωστόσο παραδείγματα από την διεθνή

τουλάχιοτο εμπειρία, διαγράφουν το πως γίνεται η μετάβαση. Είναι

πολύ mθoYό, η αρχή της ευελιξίας (και όχι μόνο σε οχέοη με τη

σφαίρα της παραγωγικής διαδικασίας ) να απoτελtσει στο μέλλον μια

κεντρική συνιστώσα των εναλλακτικών μοντέλων εκβιομηχάνισης και

ανάπτυξης είτε αυτά λέγονται • νεο-φορνπκά· ή ·μετα-φορνηκά·

(Liρietz) , είτε λtyoνται ·ευέλικτη εξειδίκευση· (Storρer and Scott 1988),
είτε λtγoνται ·ευέλικτη αυτοματοπο(ηση·, είτε τέλος, λtγoνται "τεχνο

οικονομικό υπόδειγμα έντασης πληροφορίας· (Freeman και Perez 1986)
(Λυμπεράκη 1991).
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1.3. Οοισμός των Μ.Μ.Ε.

ΠΡίν προχωρήσουμε ειδικότερο για τις ΜΜΕ, την θέση και τον

ρόλο τους στις διαχρονικές εξελίξεις της μεταποίησης, κρίνουμε

σκόmμο στο σημείο αυτό να αναφερθούμε στον ορισμό τους.

Η κατηγοριοποίηση των μεταποιητικών εmχειρήσεων σε

κλίμακες ανόλογα με το μέγεθός τους, στην πρόξη σuναντό

σημαντικές δυσκολίες. Ορισμός έτσι γενικό αποδεκτός δεν uπόΡXει.

Κόθε χώρο έχει θεσπίσει τα δικό της κριτήρια ανόλογα με τις

ιδιαίτερες οικονομικο-κοινωνικές της συνθήκες για να ταξινομήσει το

ετερογενές σύνολο των μεταποιητικών της εmχειρήσεων.

Το συχνότερα χρησιμοποιούμενο κριτήριο είναι ο αριθμός των

=χσλouμένων. Το κριτήριο αυτό έχει ευρύτερη εφαρμογή κυρίως

επειδή δεν επηρεόζεται από τον πληθωρισμό, είναι συχνό mo

συγκεκριμένο και ξεκόθαρο μέτρο, είναι περισσότερο συγκρίσιμο και

επίσης είναι εύκολα μετρήσιμο. Μεθοδολογικό ωστόσο υπόκειται σε

μια σειρό περιορισμούς με κυριότερους τους παρακότω :

- ο ορισμός των απασχολουμένων δεν βρίσκεται πόντα σε θετική

συσχέτιση με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Διαφοροποιείται

σημαντικό ανόλογα με τον κλόδο, το επίπεδο αυτοματοποίησης, την

ύπαρξη υπεΡΥολαβικών σχέσεων παραγωγής κλπ.

προβλήματα στατιστικής καταγραφής των εποχιακό

απασχολουμένων.

- Δεν uπόΡXει κοινό αποδεκτή ταξινόμηση, όμεσα συγκρίσιμη σε

διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με τις ταξινομήσεις της Ε.Ε. οι Μ.Μ.Ε.

απασχολούν Αιγότερο από 500 ότομα (ενώ στην Ελλόδα έως 49

ότομα).

Για να ξεπεραστούν λοιπόν τα παραπόνω προβλήματα, το

βασικό κριτήριο του αριθμού των απασχολούμενων είναι σKόmμO να

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό μ' ένα ή περισσότερο από τα επόμενα

ποσοτικό ή ποιοτικό κριτήρια :

- Κύκλος εργασιών : ΟΡι"ζεται ένα "πλαφόν" των εσόδων της

εmχείρηοης, που αν ξεπεραστεί τότε η εmχείρηση θεωρείται ότι

ανήκει στις μεγόλες.



1.4. Οι Μ.Μ.Ε στην περίοδο του φoPYΤIQI!Q!j

Την περίοδο κυριαρχίας του φoρYTIKOU μοντέλου εκβιομηχάνισης.

όπου το μεγάλο μέγεθος των επιχειρήσεων είναι χαροκτηριστικό του

συστήματος. Ο ρόλος των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων

δείχνει να είναι σαφώς υποδεέστερος και σε ακραίες περιmώσεις η

uπαρξή τους να θεωρείται "παροφωνία" στο οικονομικό περιβάλλον

όπου εκθιάζεται το μεγάλο μέγεθος των βιομηχανικών μονάδων.

Μπορεί λοιπόν οι μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις να επικρατοuν και

να χαροκτηρι"ζουν τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. ωστόσο αυτό

δε σημαίνει και την ανυπαρξία των Μ.Μ.Ε. Σε κάποιες περιmώσεις

αντιθέτως και μέσα οτην καρδιά του συοτήματος μαζικής παρογωγής

επιβιώνουν Μ.Μ.Ε. (KUpιa στον κλάδο των εργαλειομηχανών αλλά και

γενικότερα σε όλο το φάσμα της παραγωγής) με εξειδικευμένο

- ΤΟ μέγεθος της αγοοάς : Οι ΜΜΕ ελέvxουν και επηρεάζουν

ένα μικρό μέρος της αγοράς.

- Q τuπος διojκησης : Συνήθως στις ΜΜΕ ο ιδιοκτήτης εκτελεί

συγκεντρωτικά όλες τις λειτουργίες διοίκησης.

Χρησιμοποίηση εξωτεοικών υπnρεoιών (λοΥ10τική

RαρoKOλoUenan. οργάνωση παρογωγής. marketing κλπ). Συχνά οι πολu

μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις (οικοτεχνίες). δεν XPnmuonoιouv

συστηματικά εξωτερικές υπηρεοίες. λόγω έλλειψης πληροφόρησης.

οικονομικής αδυναμίας. ή και αν ακόμη xpnmuonoιouv η καταγραφή

τους δεν γίνεται πάντα λόγω πιθανών άτυπων οικονομικών σχέσεων.

Από την άλλη. οι περισσότερες μεσαίες και μεγάλες

επιχειρήσεις λόγω της εσωτερικής τους οργάνωσης unOΡOUV να

αυτοεξυπηρετοUνται.

Ο κατάλογος των δυνητικών κριτηρίων OpιoμOU των ΜΜΕ θα

μΠOΡOUΣε να εμπλουτιστεί με πολλά περισσότερα. Πάντως με

δεδομένη την έλλειψη της πληροφορίας. την κακή οργάνωση των

στατιστικών υπηρεοιών καθώς και την uπαρξη του φαινομένου της

άτυπης οικονομίας. δεν θα είχε ιδιαίτερη πρακτική σημασία μια τέτοια

αναφορά.
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αντικείμενο παραγωγής, ικανοποιώντας κάποιους "θύλακες"

εξειδικευμένης ζήτησης αλλά και ποιότητας αγαθών.

Ορισμένα χαρακτηριστικά των Μ.Μ.Ε. βρίσκονται σε αντιδιαστολή με

αυτά των μεγάλων εmχειρήσεων του φορντικού υποδείγματος. Έτσι οι

Μ.Μ.Ε. χαρακτηρι'ζονται γενικά από έλλειψη εσωτερικών οικονομιών

κλίμακας, κατακερματισμένη εργασιακή διαδικασία, λιγότερα σαφή

διάκριση ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες της εργασίας που

συντελείται μέσα στα πλαίσια της εmχείρησης. Εmπλέον ο τίJπoς

ειδίκευσης επιτρέπει τους εργαζόμενους να εκτελoίJν περισσότερα

είδη εργασίας, λόγω της ποσότητας παραγωγής δεν ελέγχουν την τιμή

των πραϊόντων, ενώ οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί ελάχιστα πριμοδοτούν

τις Μ.Μ.Ε. (Λυμπεράκη, 1991).

1.5. Ευέλικτ/ EξειδίKευσn Μια προσπάθεια υπέΡβασης TDC Kρjσnc

και ο ρόλος των Μ.Μ.Ε.

Όπως nρOαναφέΡθηκε η παρατεταμένη διεθνώς οικονομική κρίση

της δεκαετίας του 1970 αποτέλεσε το βασικό εmχείρημα της άποψης

ότι εξαντλήθηκαν τα τεχνολΟγ1κά αλλά και τα κοινωνικά όρια του

φOΡVΤΙKoίJ καθεστώτος συσσώρευσης. Η άποψη αυτή αποτελεί κοινό

τόπο και γ1α τις τρεις "σχολές" (της ρίJθμισης, του μεταφορντισμού

και της ευέλικτης εξειδίκευσης) στην προσπάθειά τους να

ερμηνεύσουν τα κρισιακά φαινόμενα της δεκαετίας του 70.
Κύριο χαρακτηριστικό σλόγκαν της "μεταβατικής" περιόδου αποτελεί

η ευελιξία, ως μια εναλλακτική πρόταση υπέρβασης της κρίσης, αλλά

και ως ένα εναλλακτικό, αισιόδοξο μοντέλο ανάπτυξης, όπως

αναδεικνύουν χαρακτηριστικά διάφορα εmτυχημένα σε διεθνές

επίπεδο παραδείγματα (π.χ. η "Τρίτη" Ιταλία, "ΔείJτερη" Δανία κ.λ.π.)

Οι μεταβολές που παρατηρoίJνται διεθνώς τόσο στη δομή της

κατανάλωσης όσο και της ίδιας της παραγωγ1κής διαδικασίας,

OδηγoίJν σε μια αυξανόμενη ευαισθησία και συνειδητοποίηση της

σημασίας της ευελιξίας. Ευελιξία προϊόντων, ποσοτήτων και

ποιότητας, ευελιξία των μεθόδων παραγωγής έτσι ώστε να

εξασφαλιστεί η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες

που κυριαρχούν.

Σε αντίθεση με τις εmχειρήσεις του φoρντισμoίJ, κάποια εγγενή

χαρακτηριστικά των Μ.Μ.Ε. φαίνεται να αντιστoιxoίJν περισσότερο με

μια σειρά χαρακτηριστικών της μεταβατικής περιόδου.
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Έτσι η αύξηση των υπεργολαβικών - διεπιχεψησιακών σχέσεων, η

λιγότερο αυστηρή ιεραρχική δομή των επιχειρήσεων, η χωροθέτηση

κοντά στην αγορά και τους καταναλωτές, αποτελούν στοιχεία

χαρακτηριστικά κυρίως των Μ.Μ.Ε.

Διαφαίνεται συνεπώς ότι η τρέχουσα μεταβατική περίοδος αποτελεί

μια πρόκληση γενικότερα γ1α το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν

οι Μ.Μ.Ε. στο οικονομικό γίγνεσθαι.

Η ικανότητα προσαρμογής στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες

του οικονομικού περιβάλλοντος, αποτελεί το κλειδί της εmτuχίας. Για

πολλούς θεωρητικούς το εναλλακτικό μοντέλο της ευέλικτης

εξειδίκευσης ενσωματώνει την αρχή της ευελιξίας και συνδέεται με

την άποψη ότι η βιοτεχνική παραγωγή είναι τεχνολΟγ1κά δυναμική,

καινοτόμος, βιώσιμη και αποδοτική. Το υπόδειγμα της Ευέλικτης

Εξειδίκευσης βασίζεται σε τρία χαρακτηριστικά :
Το πρώτο είναι, ότι συμπλέγματα μικρών επιχειρήσεων παράγουν

ευρύ φάσμα πραίόντων γ1α εξειδικευμένες αγαρές. Η παραγωγή τους

συνεχώς αναπροσαρμόζεται προκειμένου να ανταποκριθούν στις

συνεχείς μετατοπίσεις της ζήτησης και να διευρύνουν τους ορίζοντες

της αγοράς τους.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό των μικρών εmχεψήσεων είναι η χρήση

ευέλικτων τεχνολΟγ1ών και μεθόδων παραγωγής. Η στρατηγ1κή της

αέναης καινοτομίας δεν στηρίζεται όμως μόνο στην χρήση ευέλικτων

τεχνολογ1ών παραγωγής. Απαιτεί ταυτόχρονα την ευρεία εξειδίκευση

των εργαζομένων η οποία εmτuyχάνεται με την κατάργηση ή

χαλάρωση των ιεραρχικών δομών στα πλαίσια της εmχείρησης.

Το τρίτο χαρακτηριστικό του υποδείγματος είναι το μικροοικονομικό

ρυθμιστικό σύστημα που το συνοδεύει και το οποίο στοχεύει στην

εξισορρόmση της σχέσης ανταγωνισμού και συνεργασίας (Λυμπεράκη,

1991).

Η προοέΥγ1ση της ευέλικτης εξειδίκευσης γ1α την ερμηνεία των

κρισιακών φαινομένων, θεωρεί αυτά ως αποτέλεσμα της κρίσης

υποκατανάλωσης και μη πρoβλεqnμότητας, αβεβαιότητας και σύΥΧισης

σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της ζήτησης, ενώ κάποια εξωγενή ως προς

το σύστημα προβλήματα (π.χ. η πετρελαϊκή κρίση) θεωρούνται ότι

εmδείνωσαν τα εσωτερικά προβλήματα του συστήματος, αλλά δε τα

προκάλεσαν.

Το νέο καθεστώς συσσώρευσης που διαφαίνεται, αυτό της

ευέλικτης συσσώρευσης, γ1α πολλούς θεωρητικσύς σημαίνει

προσαρμοστικότητα με έμφαση στην ποιότητα, στο σχέδισ, στις



καινοτομίες και όχι οτη χαμηλότερη ημή, οτην αναβάθμιοη της

εργατικής δίιναμης, οτην ένταοη των ουναλλαγών μεταξίι των

εmχειρήσεων και τέλος σημαίνει ευελιξία στην αγορά εργασίας.

Από την μια μεριά, στο ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον που

χαρακτηρι'ζει τη μεταβατική αυτή περίοδο, το μέγεθος της

εmχείρηοης δεν αποτελεί ma τον καθοριστικό παράγοντα εmτυχίας

ενώ από την άλλη επαναπροσδιορίζονταιοι έννοιες του ανταγωνισμοίι

και της συνεργασίας.

Όπως φαίνεται και από τα εmτυxημένα παραδείγματατης διεθνοίις

εμπειρίας (π.χ.η "Τρίτη" Ιταλία, Silicon Valey κ.α.) η

ανταγωνιστικότητα έγκειται κίιρια στις "δικτυώσεις" των εmXειρήσεων

με το ευρίιτερο οικονομικό τους περιβάλλον.

Μέσα από την ανάγνωση αυτών των εmτυχημένων παραδειγμάτων

αναδίιεται το κίιριο χαρακτηριστικό της εmτυχίας: η στρατηγική γίιρω

από την ενδυνάμωοη της ευελιξίας. Οι νέες αυτές χωρικές

συγκεντρώσεις και συστήματα που εμφανίζονται ως απόρροια της

υιοθέτησης ευέλικτων δομών παραγωγής, avamίIcrcroVTa, με εmτυχία,

σε αντιδιαστολή με την κρίοη που διέρχονται οι εmχειρήσεις της

μαζικής παραγωγής.

Τα συσσωρευμένα προβλήματα των φορντικών εmχειρήσεων, καθώς

και η ευελιξία που χαρακτηρι'ζει τις νέες τεχνολογίες, όπως

διαπιστώνεται από τα παραδείγματα της διεθνοίις εμπειρίας, ευνοοίιν

την παραγωγική αποκέντρωση σε μικρότερες εmχειρήσεις. Η

αποκέντρωση αυτή γίνεται για διαφορετικοίις λόγους από τη χωρική

διασπορά της παραγωγής οτην οποία κατέφευγαν οι εmχειρήσεις του

φορντισμοίι, στην προσπάθειά τους να μειώσουν το κόστος παραγωγής

μέσα από τη μείωοη του εργατικοίι κόστους. Η παραγωγική

αποκέντρωση της τρέχουσας περιόδου, αποβλέπει, οτη μείωση του

εmχειρηματικοίι Kινδίινou και της αβεβαιότητας ενώ ταυτόχρονα

γίνεται προσπάθεια απόκτηοης ευελιξίας.

Έτσι καταρχήν, θα μποροίισε να ειπωθεί ότι μέσα στο οικονομικό

αυτό περιβάλλον που μεταβάλλεται και εξελίσσεται με γοργοίις

ρυθμοίις και όπου κυριαρχεί η τάση της παραγωγικής αποκέντρωσης

(κίιρια με την ανάπτυξη υπεργολαβιών), οι Μ.Μ.Ε. μποροίιν να

διαδραματίσουν συμαντικό ρόλο επωφελοίιμενες από την τάση αυτή.

Ωστόσο αν και καταφαίνεται μια αισιόδοξη προοπτική για τις

Μ.Μ.Ε., θα πρέπει αυτές να υιοθετήσουν κάποια χαρακτηριστικάΙ

προϋποθέσεις, ώστε να "σταθοίιν" εmτυχώς στο νέο περιβάλλον που

διαμορφώνεται οτην εποχή της ευέλικτης αναδιάρθρωοης. Κάποια
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τέτοια επίκτητα χαρακτηριστικά (που σε κάποιο βαθμό επιβάλλονται

από το ίδιο οικονομικό κυρίως περιβάλλον) είναι το υψηλό τεχνολογικό

επίπεδο, η πρόσβαση σε πληροφορίες, η "δικτύωση" τους με άλλες

εmχειρήσεις έτσι ώστε να καταμεριστεί κυρίως το κόστος

διαχείρησης, καθώς επίσης και η κοινωνική υποδομή που σε

αντιδιαστολή με τα παραπάνω συνδέεται άμεσα με την παράδοση του

εmχειρηματικού πνεύματος, με το σταθερό προσανατολισμό σε

καινοτομικού χαρακτήρα δράσεις, το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό,

την κοινωνική συναίνεση, τους μηχανισμούς ευρείας συμμετοχής και

αποδοχής κ.λ.π. Η κοινωνική υποδομή είναι στοιχείο που "αποκτάται"

σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, σε αντίθεση με τα "επίκτητα"

εκείνα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να αποκτηθούν μέσα από τη

συνειδητή ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο" από τα κάτω " όσο και "από

τα πάνω-,

Η θεωρητική προσέγγιση της κρίσης και των εκτενών

αναδιαρθρώσεων που αυτή προκάλεσε, μέσα από το αναλυτικό πλαίσιο

της ευέλικτης εξειδίκευσης, προσφέρει τα εργαλεία για μια

επικοδομητική εξέταση της δυναμικής και των προοπτικών της μικρής

βιομηχανίας (και όχι μόνο αυτής).

Η ευέλικτη εξειδίκευση που βασίζεται στις μικρού και μεσαίου

μεγέθους επιχειρήσεις, αποτελεί επίσης και ένα εναλλακτικό μοντέλο

εκβιομηχάνησης ως προς τη μαζική παραγωγή, σε ορισμένες

περιπτώσεις, σε ορισμένους κλάδους και ιστορικές- κοινωνικοπολιτικές

συγκυρίες (Λυμπεράκη, 1991).
Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στα προηγούμενα, οι καταστάσεις δεν

έχουν διαμορφωθεί και παγιοποιηθεί πλήρως και συνεπώς θα ήταν

άτοπο να διατυπώσουμε αβασάνιστα την άποψη ότι το μετα-φορντικό

μοντέλο είναι αυτό της ευέλικτης εξειδίκευσης.

Η ευέλικτη εξειδίκευση αποτελεί ένα εναλ/ακηκό υπόδειγμα

εκβιομηχάνισης και οι θεωρητικοί της αντίστοιχης σχολής δεν

υποστηρίζουν ότι το υπόδειγμα αυτό θα γενικευθεί και θα

αντικαταστήσει παντού την μαζική παραγωγή.

Ακριβώς όπως δεν υπάρχει γραμμική εξέλιξη από τις τεχνικές

βιοτεχνικής παραγωγής σε τεχνικές της μαζικής παραγωγής, έτσι δεν

πρέπει να αναμένεται γενικευμένη και ολοκληρωτική μετάβαση από

την μαζική παραγωγή στην ευέλικτη εξειδίκευση (Joff,1987 στο

Λυμπεράκη 1991).
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1.6. Ο ρόλος των υπεΡΥολαβικών σχέσεων παραγωγής

Στο προσκήνιο των θεωρητικών συζητήσεων σχετικά με την κρίση

και τις αναδιαρθρώσεις που αλυσιδωτά αυτή έχει προκαλέσει,

βρίσκεται και η twoιa (φαινόμενο) των υπερΥολαβικών σχέσεων

παραγωγής, η οποία καταρχήν, φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με

τις μΙKpαU ή και μεσαίου μεγέθους εmχειρήσεις.

Η Υπεργολαβία ορίζεται ως η ανάθεση από μια εmχείρηση

(εντολέας) σε μια άλλη (υπεργολάβος) της εκτέλεσης μιας εργασίας ή

της παραγωγής ενός προϊόντος ή της παροχής κάποιας υπηρεσίας

σύμφωνα με κάποιες προδιαγραφές που δίνει ο εντολέας. Στην

περίmωση όπου ο υπεργολάβος δε χρησιμοποιεί δικές του πρώτες

ύλες, αλλά τις προμηθεύεται από τον εντολέα τότε έχουμε ανάθεση

φασόν (Λαμπριανίδης 1992).
Οι υπεΡΥολαβικές σχέσεις παραγωγής δεν είναι νέο φαινόμενο και

μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ως μια αναχρανιστική εξέλιξη, που

επιβίωνε ακόμη και σε προηγμένες καmταλιστικές οικονομίες.

θεωρούνταν δηλαδή ως φαινόμενο εντοmσμένο στις παραδοσιακές

κυρίως και παρακμάζουσες βιομηχανίες, στα παρακμάζοντα κέντρα

των πόλεων ή στις χώρες του Τρίτου κόσμου και ότι θα υποχωρήσει με

την οικονομική ανάκαμψη.

Οι υπεργολαβίες όμως δεν αποτελούν αναχρονισμό, αλλά μια από

τις δυνατότητες του κεφαλαίου προσαρμογής του στις νέες συνθήκες

και ειδικότερα μέσα από την προσφορά περισσότερο ευέλικτων δομών

παραγωγής (Λαμπριανιοης 1992).
Οι υπεργολαβικές σχέσεις παραγωγής προσφέρουν νέες

δυνατότητες για το βιομηχανικό κεφάλαιο όπως : οι οικονομίες που

απΟΡΡέουν απο τις στρατηγικές εξαφάνισης των αποθεμάτων της

εmχείρησης (εντολέα), οι ευέλικτες μορφές βιομηχανικής οργάνωσης

σε αντιδιαστολή με τα άκαμmα τεϋλορικά συστήματα, η δυνατότητα

αξιοποίησης υπαρχουσών ή νέων κατετμημένων αγορών εργασίας,

καθώς και η διάχυση της τεχνογνωσίας ως αποτέλεσμα της ύπαρξης

υπεργολσβικών σχέσεων μεταξύ των εmχειρήσεων.

Αν και οι υπεργολαβικές σχέσεις παραγωγής δεν αποτελούν

νεωτερισμό, ωστόσο το οικονομικό περιβάλλον της τρέχουσας

μεταβατικής περιόδου τείνει να ευνοεί την ανάπτυξη υπεργολαβικών

(και γενικότερα διεmχειρησιακών "δικτύων") στα πλαίσια νέων

κανόνων συνεργασίας.
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Συνεπώς θα μποροίισε να ειπωθεί οτι οι υπεργολαβίες αποτελοίιν

ένα δομικό χαρακτηριστικό του σίιγχρoνou ουστήματος βιομηχανικής

παραγωγής όπως αυτό τείνει να • μορφοποιηθει· στην μεταβατική μετά

τον φορντισμό περίοδο.

Πράγματι, κάποια χαρακτηριστικά των τάσεων που εmκρατοίιν στην

περίοδο αυτή, αποτελοίιν τους βαmκοίις παράγοντες διαμόρφωσης του

νέου πλαισίου της ανάπτυξης υπεργολαβικών σχέσεων παραγωγής

αλλά ταυτόχρονα και κάποιες βασικές ερμηνείες του αντίστοιχου

φαινομένου .
Έτm, καταρχήν στην σημερινή εποχή της ευελιξίας η παραγωγική

αποκέντρωση των εmχειρήσεων με σκοπό την μείωση του

επιχειρηματικοίι κινδίινου και της αβεβαιότητας για την απόκτηση

ευελιξίας, προωθεί την ανάmυξη υπεργολαβικών σχέσεων παραγωγής.

Από την άλλη μεριά, η δομή και η γεωγραφική/χρονική αστάθεια των

αγορών ορισμένων προϊόντων, η οποία δημιουργεί τάσεις για mo
ευέλικτα συστήματα παραγωγής, που με την σειρά τους οδηγοίιν σε

μείωση του κόστους και των απαιτήσεων για επενδίισεις σταθεροίι

κεφαλαίου, εξοπλισμοίι και εξαρτημάτων, η χρησιμοποιοίιμενη

τεχνολογία, η δυνατότητα μείωσης του κόστους εργασίας και η

αίιξηση του ελtγχoυ του κεφαλαίου πάνω στην εργασία, η δυνατότητα

εξομάλυνσης στην παραγωγή, καθώς και οι ολοένα αυξανόμενες

απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας που υπερβαίνουν τα στενά

όρια της μεταποίησης (π.χ. κάποιες υποστηρικτικές διαδικασίες και

υποδομές), όλα αυτά εξυφαίνουν τους αιτιώδεις λόγους ανάπτυξης

των υπεργολαβιών σήμερα, καθώς συγχρόνως προσδιορι"ζουν και το

πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται και -λειτουργούν· οι

υπεργολαβικές σχέσεις παραγωγής.

Το φαινόμενο των υπεργολαβιών όπως ήδη αναφέρθηκε, αποκτά μια

διαφορετική διάσταση υπό το πρίσμα της ευελιξίας, ωστόσο ένας

άλλος σημαντικός λόγος στον οποίο οφείλεται η αναφορά μας στις

υπεργολαβικές σχέσεις παραγωγής είναι, το γεγονός ότι αυτές

αποτελοίιν ένα φαινόμενο ευρίιτατα διαδεδομένο στη μεταποίηση τόσο

στην χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό.

Οι υπεργολαβίες είναι δίισκολο να μετρηθοίιν ποσοτικά με ακρίβεια,

με αποτέλεσμα οτιδήποτε αναφέρεται στο φαινόμενο αυτό να

αποτελεί ποιοτική εKτiμηση παρά ποσοτική καταμέτρηση.

Ωστόσο καποια στοιχεία για το φαινόμενο των υπεργολαβιών στην

ελληνική μεταποίηση συγκεντρώθηκαν από τον ΕΟΜΜΕΧ, όπου σε

σχετική εισηγητική έρευνα του 1983 εντοm"ζονται 4 κλάδοι στους



1.7. Τοπική ανάπτυξη και Μ.Μ.Ε.

οποίους εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη η ανάπτυξη υπεργολαβικών

σχέσεων παραγωγής και οι οποίοι είναι : α) μεταλλικά εξαρτήματα

κάθε φύσης για βιομηχανική χρήση (με 250 Μ.Μ.Ε. που δουλεύουν

υπεργολαβικά), β) ηλετρολογικο • ηλεκτρονικό υλικό με 180 Μ.Μ.Ε., γ) ο

κλάδος πλαστικών· ελαστικών με 70 Μ.Μ.Ε. και δ) στο ξύλο με 70
Μ.Μ.Ε. . Η έκθεση αναφέρεται επίσης στο έτοψο ένδυμα φασόν και

στη γούνα χωρίς όμως να παρέχονται περισσότερα στοιχεία.

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, κρίθηκε απαραίτητη η

αναφορά και στο φαινόμενο των υπεργολαβικών οχέσεων παραγωγής,

tTm ώστε η θεωρηηκή προσέγγιοη που εmΧειΡήται στο πρώτο μέρος

της εργαοίας να είναι όσο το δυνατό σφαιρικότερη καλύπτοντας ένα

μεγάλο μέρος των τάσεων και φαινομένων που απορρέουν οτα πλαίσια

αναδιάρθρωσηςτου κεφαλαίου για να ανππαρέλθειαυτό, την κρίση.
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Μετά την γενίκευση της οικονομικής κρίσης των αρχών της

δεκαετίας του 70 και την κοινωνική, πολιηκή και οικονομική

αναδιάρθρωση που αλυmδωτά αυτή προκάλεσε, διαμορφώνονται

ορισμένα νέα δεδομένα όσον αφορά και ης κεντρικές συνιστώσες του

τρόπου ανάπτυξης, δηλαδή την οργάνωση της παραγωγικής

διαδικασίας, το καθεστώς συσσώρευοης καθώς και ης μορφές

κοινωνικής ρύθμισης. Στα πλαίmα αυτά, το ζήτημα της γεωγραφικής

κατανομής της ανάπτυξης και της γεωγραφικής βάσης της

συσσώρευσηςαποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην τρέχουσα περίοδο, για

την προσαρμογή των παραγωγικών συστημάτων στις νέες συνθήκες,

για την έξοδο απο την κρίση και την υλοποίηση της

ανάκαμψης.(Γετίμηςκαι Καυκαλάς, 1990).
Από ης αρχές της δεκαετίας του '80 παρατηρείται σε διεθνές

επίπεδο μια μετατόπηση από ης κεντρικά σχεδιαζόμενες

αναπτυξιακές πολιηκές πρός ης πολιηκές τοmκής ανάπτυξης.

Η ανάδειξη των πολιτικών τοmκής ανάπτυξης συνδέεται αφενός με

τους νέους όρους εκδήλωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και ης

αλλαγές που συνοδεύουν την υποχώρηση του προηγούμενου μοντέλου

ανάπτυξης (αναδιάρθρωση των τοmκών παραγωγικών δομών) και

αφετέρου με τους νέους όρους διαμόρφωσης της κραηκής

παρέμβασης οης περιφέρειες και ης αλλαγές που συνοδεύουν την
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υποχώρηση του παρεμβατικούΙΚεϋνσιανού Κράτους. (Ανδρικοπούλου,

1992). Ο επαναπροσδιορισμός των κρατικών πολιτικών περιφερειακής

ανάmυξης και η έμφαση σε πολιτικές τοπικής ανάπτυξης σύμφωνα με

τις θεωρίες της ρύθμισης, απορρέουν απο τον διαρθρωτικό χαρακτήρα

της κρίσης του μεταπολεμικού μοντέλου ανάπτυξης και την

υποχώρηση του φοΡντικού καθεστώτος ΣUΣσΏΡWOης, στοιχεία που

επισπεύδουν περαιτέρω την κρίση στις περισσότερες μορφές σχέσεων

μεταξύ κράτους και οικονομίας, ενώ παράλληλα οδηγούν σε μια

ευρύτερη αλλαγή και ανασύνθεση του ρόλου του κράτους.

Από την άλλη μεριά, σχεδόν σε όλες τις χώρες

παρατηρείται,αυξανόμενο το ενδιαφέρον σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες,

μερική αποδέσμευση του κράτους από την σφαίρα της οικονομίας και

μια αύξηση των οικονομικών πρωτοβουλιών σε τοmκό επίπεδσ. Έτσι

έχσυμε το παράδοξο αποτέλεσμα όπου η παγκοσμιοποίηση των

οικονομικών δραστηριστήτων συνοδεύτηκε από την τοmκοποίηση των

πολιτικών στρατηγικών.

Η πολιτική της "από τα κάτω " ανάπτυξης ή "ενδσγενούς

ανάπτυξης" στα πλαίσια που διαμορφώνει η κρίση, εμφανίζεται ως μια

εναλλακτική προσέγγιση μεταξύ άλλων, σε θέματα αναπτυξιακών

στρατηγικών.

Βασικός της στόχος είναι η ανάmυξη επιλεκτικών ενδογενών

δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας που θα βρίσκονται σε συνεργασία με

την περιφέρεια όπου θα λαμβάνονται οι αποφάσεις σχεδιασμού.

Πρόκειται δηλαδή, για εmκράτηση και κυριαρχία του μικρού στο

μεγάλο, της χωρικής στην λειτουργική σλοκλήρωση.

Την αντίθεση αυτή θα μπορούσαμε να την διατυπώσσυμε ως

αντιπαράθεση, ανάμεσα στη στρατηγική του κεφαλαίου για

λειτουργική, ανεξάρτητη δηλαδή από τα γεωγραφικά όρια,

ολοκλήρωση της παραγωγής από την μια μεριά, και στην ανάγκη

τοπικής σλοκλήρωσης που επιδιώκουν οι περιφέρειες, πρσκειμένου να

πετύXouν κάποισ βαθμό αυτονομίας και άσκησης πολιτικσύ ελέγχου

πάνω στη διαδικασία συσσώρευσης, από την άλλη.

Έτσι τα κρισιακά φαινόμενα που κάνουν έντσνη την εμφάνισή τους

στη δεκαετία του 70, όπως είναι τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα,

ο στασψοπληθωΡισμός και οι ιιψηλοί Ρυθμοί αύξησης της ανεργίας,

καθιστούν αμφίβολη και σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικήτην μέχρι

την περίοδο εκείνη κυρίαρχη πολιτική επίλυσης των περιφερειακών

προβλημάτων, που στηρίζονταν σε αναδιανεμητικού χαρακτήρα

επιλσγές.



Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, οης αρχές της δεκαετίας του

'80 παρατηρείται μια οτροφή των αναπτυξιακών πολιηκών πρός ης

πολιηκές τοmκής ανάπτυξης, οι οποιές αναφέρονται κυρίως οτην

ενίσχυση και δημιουργ(α μικρομεοαίων εmχειΡήοεων και άλλων

δροστηριοτήτων μικρής κλίμακας τόσο οτον ιδιωηκό τομέα όσο και

στον λεγόμενο κοινωνικό3 τομέα της οικονομίας .
Η πΡόωθηοη της πολιηκής τοmκής ανάπτυξης ήταν αποτέλεσμα

ουγκεκριμένων αναγκών όπως:

• της ανάγκης ενθάρρυνσης των παραγωγικών επενδύοεων οε

συνδυασμό με το γεγονός πως οι μικρές σχεπκά εmχειρήοεις

παρουσιάζουν πλεονεκτήματα ως προς την δημιουΡγ(α νέων θέοεων

εργασίας,

• της εmτακπκής ma ανάγκης για αναδιάρθρωσητης παραγωγής και

ενίσχυση της εmχεψημαηκότητας,

• της ανάγκης πρόωθησης μιας πολιηκής απασχόλησης που θα

εναρμσνι'ζεται με ης τοmκές δυνατότητες και θα συμβάλλει οτην

διεύρυνσή τους.

Έτσι η έννοια της τοπικής ανάπτυξης περιλαμβάνει όλες εKεiνες τις

πρωτοβουλίες που σκοπεύουν οτην τόνωση της οικονομικής

δραστηριότητας μιας περιοχής τόσο μέσω των δημόσιων οργανισμών

όσο και μέσω των εmχεψήσεων του ιδιωηκού τομέα.

Κύριες συνιοτώσες της τοmκής ανάπτυξης αποτελούν, αφενός η

αναβάθμιση του ρόλου των Μ.Μ.Ε. σε συνδυασμό με την προώθηση

ευέλικτων παραγωγικών συοτημάτων και αφετέρου, η βελτίωση της

οργάνωσης της τοmκής αγοράς.

Έτσι ταυτόχρονα με τη στροφή των αναπτυξιακών πολιηκών πρός

τις πολιηκές τοπικής ανάπτυξης και κάτω από συνθήκες αδυναμίας

προσέλκυσης επενδύσεων και σχεπκής αναποτελεσμαηκότητας των

εθνικών προγραμμάτων αντψετώmσης της ανεργ(ας, γ(νεται συνειδητή

προσπάθεια και αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες από άτομα, ομάδες και

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με έμφαση την αξιοποίηση του

ενδογενούς δυναμικού της περιοχής τους. Οι εξελι'ξεις αυτές έτσι

δημιούργησαν ης προϋποθέσεις για την εμφάνιση πολλών

πρωτοβουλιών (για παράδειγμα οτην Αγγλία και στην Γερμανία) με
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3 Ως κοινωνικός τομέας της οικονομίας ορι"ζεται το σύνολο των οικονομικών

δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που οτόχο έχουν την δημιOUΡΥίΌ απασχόλησης

και την συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων οτα πλαίσια της

επιχειρηματικής δράσης σε ανΤιδιαοτολή με την επιδίωξη

Ktρδouς.(Γloταμιόνoς,1991)
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σκοπό την αντιστοίχηση των τοπικών αναγκών με τους τοπικούς

πόρους.(nοταμιάνος,1991)

Όμως πέρα από τις πρωτοβουλίεςπου μπορούν να αναπτυχθούν σε

τοπικό επίπεδο και οι οποίες όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω,

αποτελούν μια από τις κύριες συνιστώσες στα πλαίσια των πολιτικών

τοmκής ανάπτυξης, εξίσου σημαντικός κατά κοινή ομολογία και

άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτές είναι και ο ρόλος που μπορούν να

διαδραματίσουνοι Μ.Μ.Ε. στην τοmκή ανάmυξη.

Η θεώρηση αυτή άλλωστε, επιβεβαιώνεταικαι από τα μέτρα και τις

πολιτικές που χαράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά για τις Μ.Μ.Ε.,

αλλά και στα πλαίσια προώθησης πολιτικών τοmκής ανάπτυξης, όπου

οι Μ.Μ.Ε. αποτελούν εν δυνάμει κύριο μοχλό της αναπτυξιακής

διαδικασίας. (Για το τι προβλέπεται από την πλευρά της Ε.Ε. για τις

Μ.Μ.Ε. βλέπε στο επόμενο κεφάλαιο).

Η έμφαση στο ρόλο των Μ.Μ.Ε. και η άποψη της σπουδαιότητάς

τους στην τοmκή ανάπτυξη αιτιολογήται εν μέρει, όχι μόνο από τα

εγγενή πλεονεκτήματα που αυτές παρουσιάζουν, αλλά και από το

γεγονός της σημαντικής αύξησης του αριθμού τους τόσο σε διεθνές

όσο και σε εθνικό επίπεδο, στοιχείο αξιοσημείωτο και δηλωτικό της

ανθεκτικότητάςτους στα πλαίσια της διεθνούς κρίσης .
Η αύξηση του αριθμού Μ.Μ.Ε. είναι αποτέλεσμα ευρέων

διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στο ασταθές και μεταβαλλόμενο

οικονομικό γίγνεσθαι που προκάλεσαι η κρίση. Έτσι παρατηρείται:

α) δημιουργία Μ.Μ.Ε. υπεργολαβικά εξαρτημένων από μεγάλες

επιχειρήσεις που αναθέτουν σ' αυτές ορισμένες λειτουργίες τους,

όπως της κατασκευής συστατικών μερών και τμημάτων ή της

δραστηριότητας υπηρεσιών τους,

β) δημιουργία δικτύων Μ.Μ.Ε. οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα

αναmuσσόμενων βιομηχανικών περιοχών,

γ) Μ.Μ.Ε. υψηλής τεχνολογίας που προέρχονται από οίκους έρευνας,

ανάπτυξης και σχεδίασης,

δ) η εμφάνιση Μ.Μ.Ε. με κύριο στόχο τους την αξιοποίηση των

τοπικών πόρων της περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται,

ε) η ανάπτυξη Μ.Μ.Ε. σε περιοχές βιομηχανικής παρακμής και σε

κλάδους όπου η είσοδος είναι εύκολη καθώς οι προσωρινά εκτός

παραγωγής εργάτες αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους εmβίωσης και

στ) Μ.Μ.Ε. που κατόρθωσαν να εmβιώσoυν στους θύλακες των

υπανάπτυκτων κοινωνιών. των παραδοσιακών τεxvιτών των

εξαρτημένων από τοmκοποιημένες μονοπωλιακές αγορές.
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Από την άλλη μεριά, τα παραδείγματα της διεθνούς εμπειρίας,

όπου συμπλέγματα Μ.Μ.Ε. αποτελούν τις κύριες συνιστώσες της

αναπτυξιακής διαδικασίας των περιοχών όπου αυτά

δραστηριοποιoUνται, αναδεικνύουν οτι το μέγεθος της επιχείρησης δεν

είναι και η κρίσιμη παράμετρος εmτuxίας.

Ο νέος τύπος εmχεψηματικής οργάνωσης καθορίζεται πλέον από

την ποιότητα των συναλλακτικών σχέσεων ανάμεσα στις μονάδες που

τον συγκροτoUν, αλλά και από την ΠUKνότητα των δικτύων οικονομικής

συνεργασίας και αλληλοτροφοδ6τησης.

Τα πολύπλοκα διεmχειρησιακά δίκτυα που αναπτύσσουν τα

συμπλέγματα αυτών των Μ.Μ.Ε., είναι άλλοτε κάθετα δηλαδή μεταξύ

μικρών εmχειρήσεων με μεγαλύτερες, αναλαμβάνοντας τη

συναρμολόγηση και άλλοτε πάλι είναι οριζόντια συνδέοντας ένα

αριθμό ισοδύναμων εmχεψήσεων.

Αν ωστόσο αποδομείται η εσωτερική συνοχή της παραδοσιακής

επιχείρησης, οικοδομούνται για πρώτη φορά στενές σχέσεις με το

περιβάλλον της, με τρόπο ώστε τα όρια ανάμεσα σ' αυτήν και τον

οικονομικό της χώρο να γίνονται δυσδιάκριτα και

ασαφή.(Λυμπεράκη,1992)

Γενικά, ξεχωριστές οικονομικές δραστηριότητες συνδέονται κύρια

με δυο τύπους δικτύων, τα "βασίλεια" όπου μεγάλος αριθμός μικρών

εmχειΡήσεων προμηθεύουν μια μεγάλη επιχείρηση η οποία συντονι"ζει

όλες τις δραστηριότητες μέσα από κάθετες και ιεραρχικές σχέσεις.

Το Τυπικό παράδειγμα επιχειρησιακής οργάνωσης τύπου

"βασιλείου" είναι η πρακτική που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην

Ιαπωνία.

Το δεύτερο είδος δικτύων είναι οι λεγόμενες "δημοκρατίες" που

αποτελούνται από ένα σύνολο μικρών εξιδεικευμένων επιχειρήσεων. Οι

δεσμοί που αναπτύσσονται ·μεταξύ αυτών είναι οριζόντιοι ενώ καμμία

από αυτές δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε να ελέγχει και να επιβάλλει

την δική της στρατηγική πάνω στις υπόλοιπες.

Στην περίπτωση αυτή τον ρόλο του συντονιστή παίζει κάποιος

"μεσάζοντας" κρατικής ή συνεταιριστικής/συνεργατικής μορφής.

Κλασmκή περίπτωση δικτύων τύπου "δημοκρατίας" αποτελούν οι

βιομηχανικές συνοικίες που αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται στην

Ευρώπη (κυρίως στην lταλία, την Γερμανία και την Δανία).

Η ανάπτυξη έTm διεmΧειΡησιακών δικτύων αναδεΙKνUει νέους

τύπους εmxειρησιαKής οργάνωσης από την μια και από την άλλη

προσφέρονται όλα τα θετικά στοιχεία στις εmχεψήσεις καθιστώντας
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αυτές ικανές να αντψετωπίσουν από κοινού ma οποιοδήποτε

οικονομικό κόστος καθώς και την αβεβαιότητατης αγοράς.

Οι διεmχειρηmακέςαυτές όμως σχέσεις δεν εμφν(ζονται στο κενό.

ούτε με τρόπο αυθόρμητο και αυτόματο. Η εμπειρία των περιοχών

όπου δραστηριοποιήθηκαν συμπλtγματα Μ.Μ.Ε. καταδεικνύει ότι

εξΙσou σημαντικός εΙναι και ο ρόλος της κοινωνικής υποδομής που

διαμορφώθηκε με την πάροδο του χρόνου καθώς και η ύπαρξη ενός

συνοδευτικούθεσμικού πλαισιου.

Ακριβώς στο σημεΙο αυτό. καταφαΙνεται η σπουδαιότητα της

τοmκής κοινων(ας (δηλαδή των τοmκών φορέων και της

δρασηριοποιησήςτους για ανάλυψη πρωτοβουλιών. η ευαιοθησια τους

και η ανταπόκρισή τους στα σήματα της αγοράς. η εmχειρηματική.

πολιτισμική κουλτούρα κλπ.) στο πλαΙmο μιας "εκ των κάτω"

αναπτυξιακήςπολιτικής .
Οι χώρες. οι περιφέΡειες ή οι μικρότερες τοmκές κοινων(ες που θα

εmδει"ξouν την ανάλογη ικανότητα να οικοδομήσουν εmτuxώς την

απαΡαΙτητη αυτή τεχνικο-θεσμική υποδομή θα έχουν το συγκριτικό

πλεονέκτημα με το μέρας τους στην διεθνή αγορά.

Έτm τόσο η δυναμική των μεταβολών που σηματοδότησε η κρίοη

της δεκαεΤΙας του 70 (δηλ. υποχώρηση της κυριαρχΙας του

φορντικού μοντέλου και του συνοδευτικού Kwvmaνού τρόπου

ρύθμισης. διεθνοποΙηση της παραγωγής και των αγορών. με

ταυτόχρονη μετατόmοη των κεντρικά σχεδιαζόμενων αναπτυξιακών

πολιτικών πρας τις πολιτικές τοmκής ανάπτυξης κλπ.). όσο και η

ιδιότυπη ανθεκτικότητα των Μ.Μ.Ε. οτις κυκλικές διακυμάνσεις και

σε συνδυασμό με τα εmτuχημένα τοmκά παραγωγικά συοτήματα

μικρής κ},(μακας. φtρνoυν οτο προσκήνιο την συζήτηση σχετικά με

την "ευέλικτη εξιδεΙκευση" ως εναλλακτική πρόταση που συνδυάζει

την τοmκή παραγωγή σε μικρή κλψακα με την τοmκή ανάπτυξη.

1.8. Προβλπματισμός και εmΦUλάξεις νια τον ρόλο των Μ.Μ.Ε.

στην τοπική QνάπτuΕη

Το υπόδειγμα της ευέλικτης εξιδείκευσης ως εναλλακτικής

πρότασης που συνδυάζει την τοmκή παραγωγή σε μικρή κλΙμακα με

την τοmκή ανάπτυξη αποτελεΙ ένα από τα κύρια θέματα της

σύγχρανης βιβλιογραφ(ας και προβληματικής.
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Τα εmτuχημένα παραδείγματα που προσφέρει η διεθνή εμπειρία

δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτούσια σε άλλες περιοχές, αλλά ούτε

εύκολα και αβασάνιστα μπορεί κανείς να μετατρέψει οποιοδήποτε

περιφερειακό σύμπλεγμα Μ.Μ.Ε. σε παράδεισο ευέλικτης εξιδείκευσης.

Από την άλλη, οι πολιτικές τοmκής ανάmυξης, βρίσκονται σε

μεγάλο βαθμό σε πειραματικό στάδιο . Η εμπειρία ωστόσο κάποιων

περιοχών, προσθέτει νέα στοιχεία στην θεωρητική συζήτηση και

αποκαλύπτονται έτσι κρίσιμοι παράγοντες που η σημασία τους είναι

καθοριστικοί για την εmτuχία.

Έτσι στην σημερινή συγκυρία της διεθνοποίησης της παραγωγής

και της αποδιάρθρωσης των τοmκών παραγωγικών συστημάτων

τίθενται ερωτιματικά για το πόσο ρεαλιστικός μπορεί να είναι ο ρόλος

των τοmκών πρωτοβουλιών και της ανάmυξης "από τα κάτω".

Στα πλαίσια των αναγκών του κεφαλαίου για λειτουργική

ολοκλήρωση από την μια και της ζήτησης για περιφερειακή ανάπτυξη

στη βάση του τοmκού ελέγχου της παραγωγής (δηλαδή της χωρικής

ολοκλήρωσης) από την άλλη το κατά πόσο οι Μ.Μ.Ε. οι χωροθετημένες

σε περιφερειακές περιοχές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό

ρόλο στην ανάπτυξη της τοmκής κοινότητας, είναι ένα άλλο σημείο

έντονου προβληματιαμού και κριτικής.

Επίσης ένα άλλο θέμα είναι και το κατά πόσο είναι οι Μ.Μ.Ε.

ικανές να διαπραγματευθούν και να συνεργαστούν με τα διεθνή

ολιγοπώλια με όρους ίσης ανταλλαγής όπως και το κάτω από ποιές

συνθήκες μπορούν να πετύχουν αυτοδύναμη και αυτάρκη ανάmυξη

της περιφέρειας χωροθέτησής τους. (Λυμπεράκη και Σκορδίλη 1989).
Στα ίδια πλαίσια της έντονης κριτικής και αμφιβολιών εναντίον

της εμμονής για τις Μ.Μ.Ε., την ευέλικτη εξιδείκευση και την τοmκή

ανάπτυξη, υποστηρι"ζεται οτι η ύπαρξη δυναμικών διαδικασιών

αλλαγής εντός των περιοχών όπου εμφανίστηκε το μοντέλο της

ευέλικτης εξειδίκευσης, θα καταλήξουν σε θεμελιώδεις αλλαγές του

χαρακτήρα τους. Έτσι τέτοιες αλλαγές είναι:

α) η στροφή πρός διεθνείς πηγές εισροών, β) η αύξηση της κυριαρχίας

ολιγάριθμων επιχειρήσεων και γ) οι εξαγορές και ο έξωθεν

χρηματιστικός έλεγχος εmχειρήσεων-"κλειδιά".

Όμοια, προβληματική θεωρείται και η κατάσταση που εmκρατεί και

στους περισσότερους κλάδους, η οποία δεν εmτρέπει την διάδοση και

την ανταγωνιστικότητα τελικά του μοντέλου της ευέλικτης

εξειδίκευσης. Αντιθέτως UΠoστηρι"ζεται οτι αυτό που θα κυριαρχήσει

είναι, οι νέες στρατηγικές ευέλικτης αυτοματοποίησης στις οποίες



ΜΜΕ και rrερfq.ερειακr, ανάπτuςη 24

1

Ι

Ι

1
]

J

J

J

μεγάλοι ολιγοπωλιακοί όμιλοι θα παίξουν ηγετικό ρόλο, όπως άλλωστε

γίνετε φανερό από την ανάκαμψη των μεγάλων ομίλων και την

εmτάχυνση της βιομηχανικής συγκέντρωσης. Έτσι, σίιμφωνα με την

άποψη αυτή, οι στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης θα εξαρτηθούν

τελικά από τις στρατηγικές επιλογές των μεγάλων πολυπεριφερειακών

ομίλων. (ΟυnlοΠΙ,1991)

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί οτι η τοπική ανάπτυξη

αποτελεί ένα κοινωνικό συμβιβασμό σε περίοδο κρίσης και ύφεσης,

όπως αυτή που διανύουμε τώρα, χωρίς ωστόσο να αποτελεί και

πανάκεια για το ξεπερασμά της.

Κάθε τοmκή κοινωνία χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες που την

διαφοροποιούν, ως αποτέλεσμα της διαφορετικής διαχρονικής

εξελιξής της. Συνεπώς και οι βασικές παράμετροι τοmκής ανάπτυξης,

όπως η αναβάθμιση του ρόλου των Μ.Μ.Ε., η βελτίωση της δομής της

τοmκής αγοράς εpyσσiας, η προώθηση των ευέλικτων δομών

παραγωγής και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν είναι

εφαρμόσιμες σε κάθε τοmκή κοινωνία, ενώ από την άλλη μεριά κάθε

τοmκή κοινωνία λόγω της μοναδικότητας των χαρακτηριστικών της,

εμφανι'ζει διαφορετικό βαθμό ανταπόκρισης ή και αφομοίωσης σ'

επιλογές τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής.

Ωστόσο αν και οι πολιτικές τοmκής ανάπτυξης αποτελούν μια

εναλλακτική στρατηγική για την υπέρβασης της κρίσης, δεν θα πρέπει

αυτές να αποτελούν υποκατάστατο των ενεργειών στο υπερ-τοπικό

επίπεδο: μερικές από τις κρίσιμες εξελίξεις στην οικονομική ζωή,

αποτελούν ενέργειες στο εθνικό και υπερ-εθνικό επίπεδο. Οι τοmκές

ενέργειες απαιτούν συντονισμό και υπόκεινται στο "σφάλμα της

σύνθεσης'. Υπάρχουν δε, σημαντικές αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στις

εξωτερικές και τοmκές πρωτοβουλίες. (Dunford,1991).



Οπως έχει ήδη αναφερθεί (στο πρώτο κεφόλαιο), το κυριο

χαραKτηρισnKό των εmχειρήσεων του φορντισμού ήταν το μεγάλο μέγεθος

τους στην προσπάθεια τους να ελαχιστοποιήσουν το κόστος παραγωγής.

Ωστόσο το γεγονός αυτό δεν σημαίνει και την ανυπαρξία Μ.Μ.Ε. την περίοδο

άνθησης του προτύπου μαζικής παραγωγής. Αντιθέτως αν και οι Μ.Μ.Ε.

θεωρoύvταν ως μια -παραφωνία- στο σύστημα. υπήρξαν σ' ορισμένους

κλάδους (κυρίως των εργαλειομηχανών κ.α.) και κατόρθωσαν να εmβιώσOυν

στην εποχή όπου το μεγάλο μέγεθος των εmχειρήσεων εκθιάζεται και

θεωρείται κυριος παράγοντας εmτuχίας.

Η μεταβατικη περίοδος που ξεκινά κύρια με την οικονομική κρίση της

10ετίας τοο . 70, όπου τα πρότυπα του φoΡVΤΙKOύ συστήματος άρχισαν να

υποχωρουν και να αμφισβητούνται, φtρνει στο προσκήνιο των συζητήσεων

και προβληματισμών τις ΜΜΕ, οι οποίες παρουσιάζουν μια ιδιότυπη

ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα στις κυκλικές διακυμόνσεις που

οδήγησε η κρίση.

Ετσι η ίδια η εξέλιξη της οικονομικής ανάmυξης όχι μόνο δεν

οδήγησε στην εξαφάνιση ή μείωση του αριθμου των ΜΜΕ, αντιθέτως δε,

δημιoUΡΥηοε τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες και άφησε ευρυ έδαφος

για την ανόmuξη και αποδοτική λειτοοργία των εmχειρήσεων μικρού και

μεσαίου μεγέθους (Πετράκος Γ. κά 1991).

Ειδικότερα η ανάλυση της κλαδικής διάρθρωσης, από την άποψη

μεγέθους εmχειρήσεων, εμφανίζει μια εικόνα πυραμίδας, όπου τη βάση

αποτελεί ο μεγάλος αριθμός των μικρών εmχειρήσεων, ενώ η κορυφή

αποτελείται από έναν μικρό αριθμό μεγόλων ή πολύ μεγόλων μονόδων

(Πετράκας Γ. κά 1991, ΚΕΠΕ 1989).

Στην σίιγχρονη ανταγωνιστική ακονομία η δημιουργία μεγάλων

εmχειρήσεων θεωρείται από πολλους αναγκαία στα πλαίσια μείωσης τοο

κόστους. Από την άλλη μεριά όμως για να διατηρηθεί ο ανταγωνισμός στα

πλαίσια της αγοράς και να μπορουν α αγοραστές να απολαμβάνουν τα

καταναλωτικά αγαθά σε χαμηλές τιμές πρέπει να έχουν την δυνατότητα να

απειιθUνoνται σε πολλούς πωλητές. Ετσι θα μπορουσαμε να πουμε ότι ο

ρόλος των ΜΜΕ για την διατήρηση του ανταγωνισμου είναι αποφασιστικός.

Η συμβολή και η σημασία των ΜΜΕ σιην κοινωνικο-οικονομική

ανάnτuξη μιας χώρας θα μπορoUσε να συνοψιστεί στα εξής :

α) Mnoρουν νΙ αποτελέσοον φυτώριο ανόmuξης και εξειδίκευσης

εmχειρηματικών ταλέντων σ' όλες τις περιφέρειες της χώρας, αφου
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2.1. Οι.κονouική και κοινωνική σηυασία των Μ.Μ.Ε.
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καλύπτουν στρώματα του πληθυσμού και μπορούν συνεπώς ν' αποτελέσουν

το κανάλι που διοχετεύει πς ικανότητες και την εmδεξιότητα του τεχνίτη

σε σύγχρονες μορφές παραγωγής.

β) Η εκτεταμένη διασπορά και γεωγραφική κατανομή των ΜΜΕ

εξασφαλιζει τον εφοδιασμό της αγοράς με τις αναγκαίες ποσότητες αγαθών

και υπηρεσιών, ειδικότερα σε περιπτώσεις εξειδικευμένων προϊόντων που

δεν προσφέρονται για μαζική παρογωγή, διότι τόσο η παραγωγή τους, όσο

και η διανομή τους απαιτούν ειδικευμένο προσωmκό, και άμεση επαφή

μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή, πράγμα που εmτuvxάνουν μόνο οι ΜΜΕ.

γ) ΕΠίσης ο μεγάλος αριθμός ΜΜΕ εξασφαλιζει και τη δικαιότερη

κατανομή του εθνικού εισοδήματος, αφού το εθνικό εισόδημα δεν

συγκεντρώνεται σ' ένα μόνο μικρό αριθμό μεγάλων εmχειρήσεων, αλλά

ανηθέτως κατανέμεται σ' ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού.

δ) Οπως διαmστώνεται άλλωστε και από την τρέχουσα συγκυρία οι

ΜΜΕ κάτω από κάποιες προϋποθέσεις μπορούν ν' αποτελέσουν εναλλακτική

πράταση στο φορντικό μοντέλο παραγωγής και της κάθετης εξειδίκευσης,

ενώ παράλληλα συνδέονται άμεσα με ης προσπάθειες των τοmκών

κοινωνιών Ύια ανάπτυξη.

ε) ΕΠίσης οι ΜΜ:. είναι δυνατόν να εκμεταλλεύονται εΥΧώριες πρώτες

ύλες γεωγραφικά διασπαρμένες, ακόμη και όταν αυτές προσφέρονται σε

μικρές ποσότητες (Πετράκος r. Κ.ά 1991, ΚΕΠΕ 1989, Κανελλόπουλος Χ.

1987).

2.2. Διεθνές ενδιαφέοον για την ανάπτυξη των Μ.Μ.Ε.

Τα τελευταία χράνια έχει αναπrυχθεί έντονη συζήτηση για το ράλο

και την δυναμική των ΜΜΕ κύρια στους τομείς της δημιουργίας

απασχόλησης και περιφερειακής ανάπτυξης. Παρατηρείται εντυπωσιακή

ομοφωνία τόσο μεταξύ κυβερνήσεων. όσο και διεθνών οργανισμών για τον

θετικό ράλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ και εφαρμόζονται σημαντικές

πολιτικές για τη δημιoυρyiα ευνοίκού κλιματος για την ανάπruξιj τους.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενωοης, αναγνωρίζεται ο

σημανηκός ρόλος των ΜΜΕ, εκπμώντας όπ αυτές συμβάλλουν ουσιασπκά

στην οικονομική, κοινωνική και πολιηστική ζωή και ιδιαίτερα στην

απασχόληση. Ακόμη, θεωρείται ότι οι ΜΜΕ μπορούν να συμβάλλουν

αποφασιστικά στην αvnμετώmση της οικονομικής κρίσης και των

μεταβολών που συντελούνται στην Ένωση ιδιαίτερα όσον αφορά την

καταπολέμησητης ανεργίας.
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Άλλωστε όπως διαπιστώνεται και παρακάτω, οι ΜΜΕ αποτελούν τον

βασικό ιστό της οικονομικής δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σύμφωνα με την έκδοοη "Επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή κοινότητα" του 1992,

εκτιμάται ότι οι ΜΜΕ μtxρι 100 άτομα αποτελούν το 99,3% των

εmχειρήσεων και απασχολούν το 54.7% των εργαζομένων, ενώ οι μΙKρtς

εmχειρήσεις μέχρι 9 άτομα αποτελούν το 92% των επιχειρήσεων,

απασχολώντας το 29,4% των εργαζομένων.(Ζαφραντζάς και Σαρρή, 1994).

Επίσης σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των

ΜΜΕ για το 1993, οι 6 στις 10 θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα

δημιουργούνται από ΜΜΕ, ενώ από το 1989 έως το 1992 η αύξηση της

απασχόλησης οφειλόταν κατά περισσότερο από 75% στις MME.(Euro-Info,

1993).

Ετσι οι ΜΜΕ απέδειξαν ότι με τα πλεονεκτήματα που διαθέτουν και

κυρίως με την ευελιξία τους και την δημιουργικότητά τους μπορούν να

προσαρμόζονται εύκολα στις κυκλικές διακυμάνσεις της οικονομίας και να

συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κρατών-μελών της

(Ε.Ε.) και στην δημιουργία απασχόλησης.

Το ενδιαφέρον της Κοινότητας για τις ΜΜΕ ξεκινά από το 1971, με μια

μελέτη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το ρόλο των ΜΜΕ

οτην ΕΟΚ. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ενωση ακολουθεί πια μια σαφή πολιτική

για τις ΜΜΞ από το 1986 και μετά όπου εγκρίθηκε και το Κοινοτικό

πρόγραμμα Δράσης για τις ΜΜΕ.

Κύριος άξονας της Κοινοτικής πολιτικής υnερ των ΜΜΕ είναι η

βελτίωση του περιβάλλOYTQς μέσα στο οποίο δρουν οι ΜΜΕ. Ετσι το

Κοινοτικό nράγραμμα Δράσης για τις ΜΜΕ καθόρισε τις κατευθυντήριες

γραμμές του προγράμματος γύρω από δύο άξονες ή κύριους στόχους :

(α) τη δημιουργία ενός ευνοίκού θεσμικού. διοικητικού, οικονομικού

και κοινωνικού περιβάλλοντος για τη δημιουργία και ανάπτυξη ΜΜΕ.

(β) την ενίσχυση των ΜΜΕ για την διατήρηση της ευελιξίας τους και

προσαρμοστικότητάς τους στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του οικονομικού

περιβάλλοντος.(Ζαφραντζάς και Σαρρή, 1994)

Οι σημαντικές όμως επιmώσεις από τη δημιουργία της εσωτερικής

αγοράς του 1992 στις εJUχειρήσεις και σε συνδυασμό με την εμπειρία που

αποκτήθηκε από το παραπάνω κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για τις ΜΜΕ,

οδήγησε την ειuτΡOπή να συμπληρώσει και να προσαρμόσει την πολιτική για

τις ΜΜΕ στα νέα ma δεδομένα εγκρίνοντας ένα ψήφισμα όπου τονι"ζεται η

μεγάλη σημασία για τις ΜΜΕ,

- της ενίσχυσης των δυνάμεων της αΥαράς
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- της κατάργησης των περιττών κοινοτικών κανονισμών και νομοθεσιών που

αφορούν ης επιχειρήσεις, καθώς και την απλοποίηση των υφισταμένων

- της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προοφέρουν για τις Mt.E τα

διαρθρωτικάταμεία καθώς και τα λοιΠά κοινοτικά προγράμματα

- της ανάπτυξης σε κοινοτικό εΠίπεδο ειδικών υπηρεσιών για τις ΜΜΕ,

μεταξύ των άλλων στους τομείς της πληροφόρησης και της διεθνικής

συνεργασίας

- της ανταλλαγής εθνικών εμπειριών που αφορούν την ενίσχυση των w.tE

- της ανάγκης χάροξης της κοινοτικής πολιτικής σε συνεργασία με τους

κοινωνικούς εταίρους και λαμβάνοντας υπόψιν την ποικιλία των θεσμικών

και πολιτισμικών δομών της κοινότητας. (Ζαφροντζάς και Σαρρή, 1994).

Για την εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής για τις Mt.E εγκρίθηκε το

1989 το ποσό των 130 εκατομμυρίων ECU για την περίοδο 1990-1993, για την

χρηματοδότηση συγκεκρψένων μέτρων και δΡΟοτηΡιοτήτων που αφορούν τη

βελτίωση του περιβάλλοντος των εmχειρήσεων και την προώθηση

ανάπτυξης ΜΜΕ, στην Κοινότητα. (ΖαφΡαντζάς και Σαρρή, 1994).

Erήσης για τη διεύρυνση της πληροφόρησης, η Κοινότητα προώθησε

τη δημιουργία δικτύου ΕυΓΟ - ΙπΙο - Gentτes τα οποία παρέχουν πληροφόρηση

και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις ΜΜΞ σε τοηικό εΠίπεδο.

Στα ίδια πλαίσια υποστήριξης των ΜΜΕ υπάγονται και οι πολιτικές

ενθάρρυνσης και συνεργασίας μεταξύ των εmχειρήσεων (Europartenariat),

έτσι ώστε οι ΜΜΕ να μπορέσουν να αντλήσουν τα οφέλη από την κοινοτική

διάσταση, προάγοντας ταυτόχρονα και την τοπική ανάπτυξη. Για την

εΠίτευξη του παραπάνω στόχου η Κοινοτική πολιτική μεταξύ άλλων

διαμορφώνεται στους τομείς :

-του ανταγωνισμού με παρεκκλίσεις υπέρ των Mt.E, σε θέματα

υπεργολαβιών, μεταφοράς τεχνολογίας και έρευνα και ανάπτυξης (Ε & Α)

- της καινοτομίας, με το πρόγραμμα SPRtNT, για τη συνεργασία των

φορέων που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στις Mt.E.

Οσον αφορά τον χρηματοδοτικό τομέα, δίνεται ιφοτεραιότητα από

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις ΜΜΕ με τα -σφαιρικά δάνεια-,

καθώς εrήσης από το νέο κοινοτικό Μέσο (NtC) και τα Ολοκληρωμένα

Μεσογειακά Προγράμματα (ΜΟΠ) (Ποταμιάνος, 1991).

Εξάλλου για την πρόσβαση στην κεφαλαιαγορά, εγκαινιάστικε

πρότυπο πρόγραμμα με την ίδpuση 'Κοινοπραξίας Κεφαλαίων γψηλού

Κινδύνου' με στόχο την χρηματοδότηση των Mt.E που στΡέφονται προς τις

νέες τεχνολογίες.



Η κανότητα συγχρηματοδοτεί μέσω των διαρθρωτικών ταμείων ή

άλλων μέσων διαρθρωτικης πολιτικης ορισμένα εθνικά περιφερειακά

αναπτυξιακά προγρ/τα. Ετσι χρηματοδοτεί την ΠαΡοχη συμβουλευτικών

υπηρεσιών προς ΜΜΕ, και την ανόπτυξη σε τοmκό η περιφερειακό επίπεδο

εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης (financiaI engίneeήng). Συνrjθως οι

μηχανισμοί χρηματοδότησης των ΜΜΕ συστrjνoνται με συνεργασία μεταξύ

κοινοτικών και εθνικών/περιφερειακών αρχών. Με τον τρόπο αυτό

προστίθεται η εγγύηση του κράτους ή των τοmκών αρχών στην κανοτική

και αυξόvoνται τα κίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα, κυρίως τράπεζες ή άλλα

χρηματοδοτικά ιδρύματα ώστε να επενδύσει σε w.4E. Ωστόσο οι

χρηματοδοτικοί αυτοί μηχανισμοί της κοινότητας δεν έχουν συχνά

σημαντικά αποτελέσματα. Εχει υπολογιστεί για παράδειγμα ότι οι

εmδοτrjσεις του ΕΤΠΑ για τις ΜΜΕ έχουν ένα πολλαπλασιαστικό

αποτέλεσμα 1/3 στις επενδύσεις σε ΜΜΕ. Δηλ. 1 ECU του κοινοτικού

προϋπολογισμού δημιουργεί επένδυση 3 ECU σε ΜΜΕ (Ζαββός Σπ. στο

Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1994).

Ετσι το κύριο βάρος και η βασικη ευθύνη για μια αποτελεσματικη

πολιτική χρηματοδότησης των ΜΜΕ μετατοm"ζεται αΠό την Κοινότητα προς

τις εθνικές και τοmκές αρχές και στους αρμόδιους φορείς.

Υπό διαμόρφωση τέλος, βρίσκονται προγράμματα για το ξεΠέΡασμα

των προβλημάτων των ΜΜΞ που συνδtoνται με το κεφάλαιο εκκίνησης, ενώ

το ΕΤΠΑ προβλέπει ολοένα και εντονότερο προσανατολισμό του Ταμείου

προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού

δυναμικού που αποτελούν και οι ΜΜΕ των διαφόρων περιφερειών. Σημαντική

επίσης ενέργεια για την υποστήριξη των ΜΜΞ είναι η κοινοτική ενέργεια

ίδρυσης των "Κέντρων Εmχειρηματικης Καινοτομίας" (BIC's) τα οποία

προσφέρουν μια ολοκληρωμένη υποδομη για την στέγαση εmχειρηματικών 

καινοτομικών μονάδων, με ευκολίες τηλεmκοινωνιών και μηχανοργάνωσης

(Ποταμιάνος, 1991).

Τόσο η συνθηκη του Μάαστριχτ, όσο και η ΛΕUKη Βίβλος και το

Πράσινο Βιβλίο για την Ευρωπαίκη Κοινωνικη πολιτικη, όλα δίνουν ιδιαίτερη

έμφαση στις ΜΜΕ. Με στόχο την διευκόλυνση της ένταξης των ΜΜΕ στην

δυναμικη της εσωτερικης αγοράς κυρίως στις περιφέρειες του Στόχου 1, η

εmτροnή ετοίμασε ένα ειδικό πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας για τις

MME.(Mnλέσιoς,1994).

Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την ενίσχυση της ικανότητάς τους για

αλληλεm'δραση με το οικονομικό περιβάλλον τους και την nρoaywyrj της

διεθνοποίησής τους. Οι εφτά άξονες/προτεραιότητες που προβλέπονται στην
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πρωτοβουλία αυτή είναι : 1) η βελτίωση των συστημάτων παραγωγής και

οργάνωσης των ΜΜΕ, 2) συνεκτίμηση του φυσικού περιβάλλοντος και της

ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, 3) ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ

ερευνηπκών κέντρων και ΜΜΕ, 4) διευκόλυνση της πρόσβασης σε νέες

αγορές και ιδιαίτερα σης κραπκές προμήθειες, 5) ανάmυξη συνεργασίας

και δικτύων ΜΜΕ, 6) ενίσχυση επαγγελματικών προσόντων και 7) βελτίωση

της πρόσβασης των ΜΜΕ στην χρηματοδότηση και την πίστη (ΜπΜσιος,

1994),

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι η πολιτική της

Κοινότητας κατά κάποιο τρόπο μεροληπτεί προς όφελος των μεγαλύτερων

και mo οργανωμένων εmχειρήσεωv. Αναφέρουμε χαραKτ/ρισnKά ΤΟ

Πρόγραμμα Retex που απευθύνεται σε ΜΜΕ που απασχολούν περισσότερα

από 40 άτομα. Είναι γνωστό ότι το επίπεδο πληροφόρησης των

εmχειρηματιώνμικρών μονάδων για τις δράσεις και τα μέτρα πολιτικής της

Ε.Ε. για τις ΜΜΕ δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Από την άλλη για τα

Ευρωπαϊκά δεδομένα, το κριτήριο της απασχόλησης μέχρι 500 άτομα είναι

το μοναδικό για την κατάταξη μεταποιητικής εmχείρησης στις ΜΜΕ. Γίνεται

φανερό συνεπώς, το όχι ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον που ισχύει ή

διαμορφώνεταιαπό την πλευρά των κοινοτικών πολιτικών για τις μικρότερου

μεγέθους ΜΜΕ, οι οποίες σημειωτέον αποτελούν και την πλειοψηφία στις

χώρες της Ν. Ευρώπης και της Ελλάδας, όπου η βιομηχανική τους υποδομή

είναι προσανατολισμένησε περισσότεροπαραδοσιακούςκλάδους.

Το συμβούλιο υπουργών βιομηχανίας το 1989, αναγνώρισε τα

προβλήματα που παρουσιάζονται για πς μικρότερες ΜΜΕ και υπήρξε έτσι

προσαρμογή των πολιτικών της ΕΕ. ώστε στα προγράμματα να

συμπεριλαμβάνονται και οι μικρές ΜΜΕ : προσαρμογές που αφορούν κυρίως

όμως τους τομείς της εκπαίδευσης, των αvταλλαγών νέων και των

προϋποθέσεων προσέγγισης των τεχνολογιών (Euro-info, 1989).

Αν και η Ε.Ε. αναγνωρίζει την σπουδαιότητα του ρόλου των ΜΜΕ ως

κρίσψης αναmυξιακής συνιστώσας. γεγονός που εmβεβαιώνεται αΠό την

πληθώρα των μέτρων και ενεργειών που προωθεί υΠέρ των ΜΜΕ, δεν είναι

ωστόσο το ίδιο ικανοποιητικά τα αποτελέσματα σε πρακτικό επίπεδο. Ετσι

στη χώρα μας για την περίοδο 1989-1993, διατέθηκε μέσω του πρώτου

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) και των διαφόρων Κοινοπκών

Πρωτοβουλιών ένα ποσοστό περίπου 13% για την ενίσχυση των ΜΜΕ, Το

ποσοστό αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό λαμβανομένου υπόψη ότι

σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις η απορρόφηση δεν ξεπέρασε το 10%

του συνόλου (Μπλέσιος, 1994).
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Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάmυξης (ΟΟΣΑ),

θεωρεί εmσης σημαντική την υποβοήθηση της δημιουργίας νέων και

ανάπτυξη υφιστάμενων ΜΜΕ. Η πολιπκή του εκτείνεται σε μια ευρύτερη

γεωγραφική περιοχή ποο περιλαμβάνει χώρες με διαφορετικό επίπεδο

ανάπτυξης και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Για ης χώρες αυτές

ειαψάται όπ η ανάπτυξη των ΜΜΕ θα. συμβάλλει ουσιαστικά στο εmΤα/(τικό

πρόβλημα της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και στην ισόρροπη

περιφερειακή ανάmuξη.

Τα προγράμματα του ΟΟΣΑ που αφορούν τις w.tΞ αναφέρονται στους

τομείς μελετών, Εκπαίδευσης. απασχόλησης, συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ωστόσο λόγω του συμβOUλεUΠKoύ και όχι χΡηματοδοπκού XGfXlκτTιpα του

οργανισμώ, υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή τους. (Σκορδίλη, 1989).

Η ομοφωνία σχετικά με τη σκοmμότητα ανάπτυξης των ΜΜΕ

χαρακτηρίζει και τις εθνικές πολιτικές βιομηχανικής ανάmuξης των επί

μtρouς κρατών. Και στο επίπεδο αυτό τονι"ζΟνΤαι οι δυνατότητες των ΜΜΕ

να δημιουργούν απασχόληση και να δείχνουν ευελιξία και

προσαρμοστικότητα στις κυκλικές διQl(υμάνσεις της οικονομίας.

Ειδικότερα για την Ελλάδα στα προκαταρκπκά του ~ετoύς rιρoγρlτoς

οικονομικής και κοινωνικής ανάmυξης (1983187) αναφέρεται ως βασική

εrnδίωξη η διεύρυνση κω ενίσχυση του ρόλου των ΜΜΕ στην ανάmuξη του

μεταποιητικώ τομέα (ΚΕΠΕ, 1985).

Για τις περισσότερες περιφέρειες της Νότιας Ευρώπης. ιδιαίτερα.

αποτελεί αναπόφευκτη αναγκαιότητα η πολιτική τόνωσης των ΜΜΕ. αφού

αυτές αποτελούν τον κύριο κορμό του μεταποιητικού τομέα στις χώρες

αυτές και την μοναδική διέξοδο για την βιομηχανική τους ανάmυξη.
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2.3. Τύποι ΜΜΕ και περιφερειακήενσωμάτωση

ΜΜΕκαι nεριφ,εpειaκ,~ aνάm"Lι~η

nίνακας 1. Κατανομή ΜΜΕ στις χώρες της Ν. Ευρώπης

nηγη . Σκoρδiλη Σ. 1989

ο. w.ε αποτελούν ένα αρκετά ετερογενές σύνολο. ανάλογα με το

είδος της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας, την κλαδική τους ειδίκευση, το είδος

της απασχόλησης που δημιουργούν, το μέγεθος της αγοράς που

απευθύνονται, τον έλεγχο της παραγωγής κλπ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον (στα πλαίωα της εργασίας), έχει η τυπολογία

των Brusco & SabeI που έγινε με βάση τον εσωτερικό καταμερισμό της

εργασίας και τις εξωτερικές διασυνδέσεις των επιχειρήσεων στις παρακάτω

3 κατηγορίες. (βλέπε σχετικά Λυμπεράκη και Σκορδίλη, 1989).

(α) ~~νιKές ΜΜΕ : Οι εmχειρήοεις αυτές χΡηωμοποιούν

παραδοωακές μεθόδους παραγωγής κω προμηθεύουν την τοmκή αγορά. Από

άποψη απασχόλησης. απασχολούν πολύ λίγο προσωπικό που είναι κυρίως ο

εmχειρηματίας κω μέλη της οικογένειάς του. Στηρίζοντω στην

υπερεκμετάλλευση της εργασίας καθώς κω στην δυνατότητα προσαρμογής

της παραγωγής στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών. Είναι

χαρακτηριστικό ότι το 84,7% των ελληνικών μεταπαητικών επιχειρήσεων

απασχολούν μέχρι και 4 άτομα (Ε.Σ.Υ,Ε., 1988) κω ανήκουν στην κατηγορία

αυτή.

Από την άλλη είναι γενικά αποδεκτό, ότι τέτοιες μικρές εmχειρήοεις

δεν είναι ικανές να δημιουργήσουν αυτάρκεια και αυτοδυναμία στις

περιφέρειες χωροθέτησής τους. Ετω κω η συμβολή τους στην περιφερειακή

ανάπτυξη κω τη δημιουργία απασχόλησης είνω μικρή.

Ωστόσο, όμως, αν και έχουν τα παραπάνω "δυσμενή" χαρακτηριστικά,

CM. ΜΜΞ του τύπου αυτού παρουσιάζων τις πιο ισχυρές διασυνδέσεις με την

τοπική οικονομία.

Χώρα Αριθμός Απασχολουμένων

1-9 10-49 50-99 100 + Μέσο

(%) (%) (%) (%) μέγεθος

εmχείρηοης

Ελλάδα (1979) 91,3 6,5 1,6 0,6 5,2

Ιταλία (1981) 84,7 12,7 1,4 1,1 7,4

noρτογαλία (1971) 78,9 15,9 2,6 2,7 15,6

Ιonανiα (1970) 76,6 18,5 2,5 2,4 15
. . .
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(β) AνεEόρτnτες WJE : Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ΜΜΕ εκείνες

όπου εκτελούν όλο το φόσμα εργασιών στην παραγωγική διαδικασία του

προϊόντος τους, ενώ καλύπτουν εκτός αΠό την τοmκή και υπερτοmκές

αγορές.

Αν και δεν είναι όμεσα συνδεδεμένες με οποιαδήποτε σχέση με

αντίστοιχες μεγάλες εmχειρήσεις, όχι σπάνια εξαρτώνται απ' αυτές σε

διάφορες εmxειρημαΤΙKές λειτουργίες, όπως προμήθεια πρώτων υλών,

τεχνολογία, διείσδυση στην αγορό. καθορισμό τιμών κλπ.

Διαφέρουν από τις ΜΜΕ της πρώτης κατηγορίας ως προς την

απασχόληση που δημιουργούν που στηρίζεται στην μισθωτή εργασία, το

εmπεδο εφαρμοζόμενης τεχνολογίας κλπ, ενώ είναι συγκεντρωμένες κύρια

σε κλάδους εξαγωγικούς που χαρακτηρίζονται από mo προχωρημένη

τεχνολογία.

Στην ιφοσπόθειατους να ξεπερόσουντην οικονομική κρίση του '70 οι

ΜΜΕ αυτού του τύπου εισήγαγαν νέες τεχνολογίες και μεθόδους

παραγωγής. (Σκορδίλη και Λυμπεράκη, 1989), (Hudson and Lewis, 1985).

Το γεγονός όμως αυτό. συνεπόγεται την βαθμιαία -αποκκόληση- τους

από τα ΤOΙUKό παραγωγικό συστήματα, που πaρa.δoσιακό υπαγόνταν και την

-ένταξή- τους σε ευρύτερα κλαδικό κυκλώματα 4 είτε στο εθνικό. είτε στο

υπερεθνικό εmπεδο.

(γ) Εξαστημένες ΜΜΕ : Οι εmχειρήσεις του τύπου αυτού, διακρίνονται

σε 2 υποκατηγορίες ανάλογα με την νομική τους μορφή που καθορίζει και

την ένταση της εξάρτησης από μια και περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις.

Ετσι μπορεί να είναι είτε ανεξόρτητες ΜΜΞ που βρίσκονται όμως σε

υπεργολαβική σχέση με μια ή περισσότερες μεγάλες εmχειρήσεις (βλέπε

αντίστοιχα την περίπτωση των δικτύων τύπου -δημοκρατίας- σελ. ) είτε

αποκεντρωμένες μονόδες της ίδιας ειuxείρησης που εκτελούν

συγκεκριμένες φόσεις των σταδίων παραγωγής των ιφοϊόντων της.

Ειδικότερα οι ΜΜΕ της πρώτης υποκατηγορίας εμφανίζονται κατά

κόρον μετό την κρίση του '70, όπου όρχισε να υποχωρεί η κυριαρχία του

μοντέλου της μαζικής παραγωγής. Οι εmχειρήσεις του τύπου αυτού θα

μπορούσαμε να πούμε ότι εμmπτουν στο υπόδειγμα της -διόχυτης

εκβιομηχάνισης" στη βάση των βιομηχανικών συνοικιών (ΜυπaΥ, 1991 στο

Λυμπεράκη και ΣκοΡδίλη 1989).

4 Για την έννοια του κλαδικοίι κυκλώματος βλέπε σχετικά στον Καυκαλά 1984.



Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί όπ βάσει της παραπάνω

τυπολόγησης, έχουν διατυπωθεί και δύο διαφορετικές απόψεις σχετικά με

την οικονομική ευημερία της συμβατικά λεγόμενης "Τρίτης" Ιταλίας.

ETm η πρώτη άποψη (με κύριους υποστηρικτές τους ArcangeIli, Lewis,

Murray κά) θεωρεί ότι η εmτυχία της Τρίτης Ιταλίας οφείλεται στα θετικά

αποτελέσματα της αποκέντρωσης της παραγωγικής διαδικασίας μεγάλων

εmχειρήσεων του βιομηχανικού τριγώνου (Μλάνο - Τορίνο - Γένοβα) σε

αποκεντρωμένες/εξαρτημένες ΜΜΕ. Αντίθετα η δεύτερη άποψη (Fua,

GarofoIi, SabeI κά) αποδίδει την εmτυχiα στην ευόδωση nρoσnαθειών

ενδογενούς ανάmυξης με εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων ΜΜΕ (Λυμπεράκη

και Σκορδίλη, 1989).

Η παραπάνω ταξινόμηση των ΜΜΕ όπως ήδη αναφέρθηκε δεν είναι

και η μοναδική και μπορεί να υπάρξει πλήθος τυπολογίας, ανάλογα με το

κριτήριο που χρησιμοποιείται κάθε φορά και ανάλογα με την περίmωση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την κατηγοριοποίηση των ΜΜΕ με κριτήριο το

καθεστώς ιδιοκτησίας τους, δηλ. σε εmχειρήσεις προερχόμενες α) από

τοmκές πρωτοβουλίες, β) από μη-τοrnκές πρωτοβουλίες και γ) εmχειρήσεις

υπό ευρύτερο (κρατικό) έλεγχο (Ανδρικοπούλου, 1990).

Φυσικά οι ΜΜΕ επίσης μπορούν να διακριθούν και ανάλογα με τον

κλάδο στον οποίο ανήκουν, οπότε μιλάμε για ΜΜΕ προσανατολισμένες στην

παραγωγή είτε καταναλωτικών αγαθών, είτε ενδιάμεσων προϊόντων ή τέλος

ΜΜΕ που παράγουν κεφαλαιουχικό εξοπλισμό.
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Η ενότητα αυτή αποτελεί μια συνέχεια των προβληματισμών που

διατυπώθηκαν ήδη στο προηγούμενο κεφάλαιο (βλέπε και ενότητα 1.8.),

περιέχοντας κάποια ερωτήματα που αξίζουν παραπέρα διερεύνηση.

Στα πλαίσια της διεθνούς ομοφωνίας ως προς την αναγκαιότητα της

ενίσχυσης των ΜΜΕ aρKετoί μελετητές αντιμετωπίζουν με κριτική στάση

την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας πολιτικής.

Τα κύρια σημεία της κριτικής τους περιστρέφονται σ' ένα πρώτο

ειήπεδο, γύρω από τα βαmκά ζητήματα της αυτάρκειας, της αυτοδυναμίας,

της ανεξαρτησίας των ΜΜΞ και τον αναπτυξιακό ρόλο που μπορούν τελικά

αυτές να διαδραματίσουν.

Σ' ένα δεύτερο επίπεδο οι εmφuλάξεις προεκτείνονται σε ειδικότερα

θέματα που εμφανίζονται σχεδόν αυταΠόδεικτα ως τα ισχυρά σημεία των



ΜΜΕ. Πρόκειται δηλ. για προβληματισμούς που avamύooovraI σχετικά με

το ότι οι ΜΜΕ δημιουργούν απασχόληση, παρουσιάζουν ευελιξία και

προσαρμοστικότητα, έχουν την ικανότητα να δημιουργούν καινοτομίες. Στο

σημείο αυτό μπορούμε να σημειώσουμε ότι βάσει των στατιστικών

στοιχείων, οι ΜΜΕ πρό.Υματι είναι -πηγές- απασχόλησης απορροφώντας

κάποιο ποσοστό της ανεργίας. Ποιές όμως είναι οι συνθήκες εργασίας που

προσφέρουν οι Mt.E;

Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα των M~ στις κυκλικές

διακυμάνσεις της οικονομίας, αναφέρονται ως πλεονέκτημα των ΜΜΕ,

έναντι των δύσκαμπτων και στατικών μεγάλων βιομηχανικών μονάδων.

Εμπειρικές άμως έρευνες έχουν δείξει ότι η ευελιξία είναι μάλλον η

εξαίρεση και όχι ο κανόνας ιδίως για τις μικρότερες Mt.E (Moncted, 1984

στο Σκορδίλη 1989).

Ειήσης υποστηρίζεται ότι οι ΜΜΕ μπορούν να αποτελέσουν ·ΦUτώρια

καινοτομιών. Εμπειρικές μελέτες (Rothwell, 1983), συνηγορούν ότι κάποιες

κατηγορίες ΜΜΕ είναι τεχνολογικό καινοτόμες. Πρόκειται όμως για νέες

έντασης τεχνολογίας ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν και το δυναμικότερο

κομμάπ των ΜΜΕ. Ετσι τίθεται το ερώτημα το κατά Πόσο οι πολύ μικρές

μονάδες που αποτελούν και τον κύριο όγκο των ΜΜΕ συγκεντρώνουν τις

απαραίτητες προϋποθέσεις σε κεφάλαια, γνώσεις, πληροφόρηση έτσι ώστε

να δημιουργήσουν καινοτομίες στην παραγωγή; (Σκορδίλη, 1989).

Εκτός των παραπάνω, εmφuλάξεις διατυπώνονται από τους

διάφορους μελετητές και για μια σειρά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν

με την παραδοσιακή κλαδική διάρθρωση των ΜΜΕ και την ανεπάρκεια των

πολιπκών για πς ΜΜΞ.

Επειδή όμως οποιαδήποτε κριπκή που διατυπώνεται σ' ένα τέτοιο

αφαιρεπκό ετήπεδο δεν μπορεί παρά να είναι γενικόλογη και ασαφής,

αγνοώντας πς ιδιαίτερες οικονομΙΚΟ-fCοινωνικές, πολιπκές, πολιτισμικές

συνθήκες που διαμορφώνουν και το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι

ΜΜΕ, θεωρούμε σκόmμο να εmκεντρώσουμε την ανάλυσή μας στην ελληνική

περίπτωση.
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Α περίοδος: Σταθεooπoίησnς

Πίνακα!: 2. Αλλαγές στην τομεακή σύνθεση του ΑΕΠ (% με τιμές 1992)

Η πρώτη περίοδος εκτείνεται από το 1953 έως τα τέλη της 10ετίας

του 1950 περίπου. Η περίοδος αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η

περίοδος της οικονομικής ανασυγκρότησης και σταθεροποίησης.

Στην αρχή της μεταπολεμικής περιόδου η Ελλάδα είναι μια

καθυστερημένη οικονομία. όπου κυριαρχούν ο αγροτικός τομέας και οι

υπηρεσίες. Στην αρχή της φάσης αυτής (1950), ο αγροτικός τομέας

ανηιφοσωπεύει το 28% του ακαθάριστου εκvxώριou εισοδήματος, η

μεταποίηση το 14% και ο τριτογενής τομέας το 52% περίπου (βλέπε τον

πίνακα 2).

36

3.1 Μεταπολεμική εξέλιξη της Ελληνικός μεταπoίηg:ης

ΜΜΕ και nεpιq.εpειaKJ~ ανάπτυιξη

Η μεταπολεμική ανάmυξη της ελληνικής οικονομίας έχει ως ορόσημο

το 1953, καθώς συμβατικά έχει εmκρατήσει να θεωρείται το έτος αυτό ως η

αρχή μιας πολιτικά και οικονομικά σταθερής πορείας.

Ετσι μπορεί κανείς να διακρίνει τις εξής γενικότερες φάσεις στην

αναπτυξιακή διαδικασία της νεότερης Ελλάδας : α) 1953 μέχρι τα τέλη της

δεκαετίας του 1950 περίπου, β) 1960 μέχρι την εμφάνιση της οικονομικής

κρίσης γύρω στα 1974 και γ) 1974 μέχρι σήμερα. Η περιοδοποίηση αυτή

ισχύει σε γενικές γραμμές για όλες σχεδόν τις βασικές εξελίξεις στην

ελληνική οικονομία και οπωσδήποτε δεν είναι απόλυτη μιας και οι εξελίξεις

αυτές δεν σημειώνονται με απότομες ρήξεις. (Γιαννίτσης και Βαίτσος, 1987).

Πηγη . Βαιτσος, Κ., Γιαννιτσης, Τ. 1987 παρατιθεται στη Λυμπερακη 1991

Αγροτικός Βιομηχανία Υπηρεσίες

Τομέας

Σύνολο Μεταποίηση Σύνολο Σχετικές με

την

μεταποίηση

1950 28,S 20,2 14,6 51,3 8,5

1960 22,8 25,7 16,3 51,4 9,1

1970 18,2 31,4 19,1 50,4 10,0

1980 17,7 31,3 19,5 51,2 10.4
. . - . . .
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Στην μεταποίηση τα 2/3 της παραγωγής αφορών την κάλυψη των

βασικών αναγκών του πληθυσμού, δηλ. τους κλάδους αγροτοβιομηχανία

(τρόφιμα - ποτά, καπνός), υφαντικά είδη, ρούχα, υποδήματα και οικοδομικά

υλικά. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόΎΟ στο εmλεΥμένο

αναπτυξιακό μοντέλο της περιόδου εκείνης, το οποίο έδινε έμφαση στον

εKσuyxρoνισμό της γεωργίας καθώς και στην ανάπτυξη ελαφράς

βιομηχανίας καταναλωτικών αγαθών.

Στην περίοδο αυτή μπαίνουν επίσης και οι βόσεις για την δημιουργία

μιας υποδομής σης μεταφοράς, τον ηλεκτρισμό, τις τηλεmκοινωνίες και τον

ΧΡJl1ατο-οικονομικό τομέα.

Αν κω την περίοδο αυτή υπήρξε μια παλιτική υποστήριξης της

βιομηχανίας, τα απoτελtσματα ήταν πολύ κατώτερα από τα αναμενόμενα

και αυτό λόγω της αnρoθuμίας του ντόιuoυ κεφαλαίου να επενδύσει στη

μεταποίηση. Αντιθέτως υπήρξε μια σαφής πρατίμηση στις κατασκευές κω

σης υπηρεσίες κυρίως το εμπόριο. Είναι xαρακτηρισnKό ότι οι δύο

τελευταίες κατηγορίες συγκέντρωναν για την περίοδο 1953-1962 πάνω από

το 60% των ιδιωτικών επενδύσεων (Καυκαλάς, 1984).

Στην ουσία μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950 η ελληνική

οικονομία έχει πετύχει την ανοικοδόμηση των ζημιών της δεκαετίας 1940

1950 και την αναπαραγωγή σε μια ποσοτικά mo εκτεταμένη βάση των δομών

και των στοιχείων παραγωγής που την χαρακτήριζαν και προπολεμικά,

χωρίς παράλληλα να γνωρίζει σημαντικές ποιοτικές μεταβολές στην

παραγωγική της διάρθρωση (Βαϊτσος και Γιαννίτσης, 1987). Ωστόσο,

δημιουργούνται οι προίίποθέσεις για τις ταχύρρυθμες εξελίξεις της

επόμενης περιόδου.

Β περίοδος: ΜεΥέθυνσης

Στην περίοδο που ακολουθεί και καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα

από τις σρχές της δεκαετίας του '60 μέχρι και την εμφάνιση της

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης πραγματοποιούνται δύο πολύ σημαντικές

μεταβολές : πρώτον, ο μετασχηματισμός της οικονομίας από αγροτική σε

ημιβιομηχανική, στοιχείο που την εντάσσει στην δεκαετία του 1970 στην

κατηΎΟρία των νεο-εκβισμηχανιζόμενων χωρών, και δεύτερον, η βαθμιαία

ενσωμάτωσή της στην διεθνή αγορά, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας

σύνδεσης με την ΕΟΚ το 1961 κω τον εξωστρεφή χαρακτήρα της ανάπτυξης

που ακολουθήθηκε.
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Η εισβολή του ξένου κεφαλαίου προς τις βιομηχανικές επενδύσεις

είναι σημαντική για όλη τη διάρκεια της περιόδου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο

σημείο αυτό είναι τσ γεγονός ότι οι επενδύσεις αυτές προσανατολίζονται σε

κλάδους - κλειδιά της βιομηχανίας (Χημικές βιομηχανίες, βασικές

μεταλλουργικές μονάδες και βιομηχανίες μεταφορικών μέσων,

συγκεντρώνονται την περίοδο 1963-1973 ποσοστό μεγαλύτερο από 75% των

ξένων επενδύσεων (Καυκαλάς, 1984)) και από την άποψη αυτή μπορούμε να

μιλήσουμε για ποιοτικό άλμα στην ελληνική μεταποίηση. Οι ξένες όμως

επενδύσεις από την άλλη μεριά, κατευθύνονται στην δημιουργία μεγάλων

μονάδων με κύρια χαρακτηριστικά την εξυπηρέτηση της διεθνούς αγοράς,

την υψηλή παραγωγικότητα εργασίας, την χαμηλή απορροφητικότητα

εργασίας (λόγω ξένης τεχνολογίας συνήθως έντασης κεφαλαίου) και μεγάλο

βαθμό συγκέντρωσης. Οι μεγάλες αυτές εmχειρήσεις δεν διαουνδέθηκαν

απαραίτητα με τα τοmκά παραγωγικά κυκλώματα, αλλά παρέμειναν

"θύλακες ανάπτυξης·. Παράλληλα σuνunάρxει και ο παραδοσιακός τομέας

της μεταποίησης αποτελούμενος από μεγάλο αριθμό μικρών μεταποιητικών

μονάδων που απευθύνονται κύρια στην ελληνική αγορά και διακρίνονται από

χαμηλή συγκέντρωση κεφαλαίου και εργασίας και χαμηλή παραγωγικότητα.

Οι εξελίξεις της περιόδου αυτής μετασχημάτισαν ριζικά την

κοινωνικο-οικονομική δομή της χώρας και συντέλεσαν στην δυναμική

επέκταση της συσσώρευσης του κεφαλαίου και τον εκσυΎΧΡΟνισμό του

παραγωγικού συστήματος. Το κοινωνικό και πολιτικό κόστος όμως που

συνόδεψε αυτές τις αναδιαρθρώσεις ήταν ιδιαίτερα υψηλό.

Έτσι παρατηρείται την περίοδο εκείνη μια διάλυση της δημογραφικής

δομής πολλών περιφερειών ως αποτέλεσμα των μεταναστεUΤΙKών ροών προς

το εξωτερικό, γεγονός που υποδηλώνει και την περιορισμένη εmΟραση της

αναπτυξιακής διαδικασίας στην μεγέθυνση της απασχόλησης. Στο μέγεθος

αυτών των εmπτώσεων έχει συνυπολογιστεί και η εσωτερική μετανάστευση

προς τα μεγάλα κυρίως αστικά κέντρα που σημειώνεται επίσης την περίοδο

αυτή, δημιουργώντας με τη σειρά της νέου είδους προβλήματα στις πόλεις

υποδοχής των εσωτερικών μεταναστών λόγω έλλειψης της κατάλληλης

υποδομής.

Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι η μετανάστευση, όπως και η εισροή

του ξένου κεφαλαίου, είχε μια σειρά 8θετικών
8

εmπτώσεων. Ετσι πολλές

περιφέρειες και η χώρα συνολικά, ανακουφίστηκαν από τις mέσεις της

ανεργίας και ιδίως της υποαπασχόλησης στον αγροτικό τομέα, ενώ τα

μεταναστευτικά εμβάσματα αποτέλεσαν σημαντική βοήθεια στην κάλυψη

του μόνιμα προβληματικού ισοζυγίου πληρωμών. (Καυκαλάς, 1984).
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Η περίοδος της 10ετίας του ' 60 λοιπόν χαρακτηρίζεταιαπό υψηλούς

ρυθμούς μεγέθυνσης μιας σεφάς μακροοικονομικώνμεγεθών, όπου ο τομέας

της μεταποίησηςαποτελεί τον ηγετικό τομέα της ανάπτυξης,

Η ανάmυξη όμως του μεταποιητικού τομέα παρουσιάζει ορισμένες

διαρθρωηκές αδυναμίες. Μεταξύ του σύVXΡονοu και του παραδοσιακού

τομέα της μεταποίησης οι διασυνδέσεις είναι ανύπαρκτες. Η παραγωγική

βάση είναι περιορισμένη και μια σειρά από άλλες τεχνολογικές σχέσεις

(χαμηλές διακλαδικές διασυνδέσεις, βαθμός εγχώριας επεξεργασίας,

κλίμακα παραγωγής, τεχνολογική εξάρτηση) παραυσιάζουν σημαντικές

αδυναμίες (Γιαννίτσης και Βάίτσος, 1987).

Γ περίοδος: Κρίση

Το 1973 εγκαινιάζει την περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης

που σημαδεύει και το τέλος μιας μακράς περιόδου μεταπολεμικής

καπιταλιστικής ανάπτυξης που είχε άλλωστε αρχίσει να επιβραδύνεται από

τα μέσα της δεκαετίας του ι 60. Η ελληνική οικονομία υφίσταται τις

επιπτώσεις αυτής της κρίσης καθώς η δυναμική της συσσώρευσης δεν

μπορεί ma να τροφοδοτηθεί. Παράλληλα μηδενίζονται πρακτικά οι

μεταναστεUΠKές κινήσεις προς το εξωτερικό ενώ αρχίζει το ρεύμα της

παλλινόστησης με τα ιδιαίτερα προβλήματα ενσωμάτωσης των μεταναστών

στις αλλαγμένες πια κοινωνικές και οικονομικές δομές. Οι επενδύσεις δε

των ξένων κεφαλαίων. στα πλαίσια της σε παγκόσμια κλίμακα ανασύνταξης

του κεφαλαίου. επιβραδύνονται και αναJφOσαναΤOλίζOVΤαι κάτω από τον

έλεvxο κέντρων αποφάσεων πολύ έξω από την δυνατότητα ελέvxου της

χώρας (KΑUKαλάς,1984).

Η σημαντικότερη εξέλιξη εντοΠίζεται στην εγκατάλειψη κλάδων

έντασης κεφαλαίου οι οποίοι ήταν κυρίαρχοι στην προηγούμενη περίοδο και

ένα γλύστρημα της παραγωγικής βάσης προς τις παλιές παραδοσιακές

δομές.

Η στροφή αυτή προς τους κλάδους έντασης πρώτων υλών (τρόφιμα,

ποτά, υφαντικά, τσιμέντο) και έντασης εργασίας, ελάχιστα συμβάλλει στη

βελτίωση της θέσης της χώρος στον διεθνή καταμερισμό της εργασίας.

Αντίθετα σε μια φάση που χαρακτηρίζεται από έντονες προσπάθειες

βιομηχανικής αναδιάρθρωσης στο χώρο των βιομηχανικών χωρών, η

ελληνική ακονομία αναπτύσσεται ρίχνοντας το βάρος της συγκέντρωσης

των πόρων σε τομείς χαμηλού τεχνολογικού εmnέδου. Οι προοπτικές

άντλησης ωφελειών μέσα από τους μηχανισμούς τω δειθνούς εμπορίου
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Συ.νολικήβιομηχανική Ρυθμός αύξησης ανά

απασχόληση έτος

1978 : 671.497 1973·1978 : + 0,022

1984 : 684.147 1978·1984 : + 0,003

1988 : 706.308 1984·1988 : + 0,008
. .

Πηγη . ΕΣΥΕ 1978, 1984, 1988

106
104 1Λ----------

1Q2lΛ---------

100

98

96

94

92

Διάγραμμα 1. Εξέλιξη του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής 1984-1993

Πίνακας 3. Απόλυτα μεγέθη και ρυθμοί αύξησης της βιομηχανικής

απασχόλησης σε επίπεδο χώρας

είναι με μια τέτοια σΤfXlτηγική περιορισμένες, ενώ και η εσωτερική αγορό

δεν μπορεί να στηρίξει σημανrΙKoύς ρυθμούς μεγέΝΘUσης ενός παραγωγικού

δυναμικού με τέτοια χαρακτηριστικά(Βαίτσος και Γιαννiτσης, 1987).

Την περίοδο αυτή πρέπει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρείται

αποβιομηχάνιση με την έννοια της μείωσης της απασχόλησης στον β-γενή

τομέα. Aνrιθέτως η παραγωγικότητα της βιομηχανίας μετά το 1973

παρουσιάζει OημανrΙKή μείωση με αποτέλεσμα ενώ στην περίοδο 1963·1973 ο

μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας ήταν 9,3% μετά το

1973 και μέχρι το 1978 ο ρυθμός έπεσε στο 1,6% (Γλυτσός, 1988).

Aυrή η διαφοροποίηση είχε ως αποτέλεσμα το γεγονός, όη ενώ η

απασχόληση κατά την περίοδο 1984-1988 στην μεταποίηση ακολουθεί

αυξητική πορεία (βλέπε πίνακα 3 και διάγραμμα 1) η αύξηση του

βιομηχανικού πρoίόνroς επιβραδύνθηκε σημαντικά, για την χρονική περίοδο

από το 1984·1989.
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Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε. Τμήμα Εθνικών και Περιφερειακών λογαριασμών
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Πίναιcας 4.Κατανομή (%) των μεταπoιητιιcών επιχειρήσεων ιcατά μέγεθος

στην περίοδο (1958-1978)

Την περίοδο αυτή λοιπόν, αν και δεν nαpaΠIpoίιvrm στην Ελλάδα

φαινόμενα απojlισμηχάνισης, στο διεθνή χώρο παρατηρείται μια καθαρή

μείωση των θέσεων εργασίας στην βιομηχανία. Ετσι για Π.χ. σε εΠίπεδο

ΕΟΚ υπήρξε απώλεια στην βιομηχανική απαοχόληση της τάξης των 2.5

&ItQT. θέσεων, αν κ.α/ ΤΟ βιομηχανικό προϊόν αυξήθηκε ελαφρά. Αντίθετα

στις περιοχές της Ν. Ευρώπης, η αναδιάρθρωση έχει πάρει άλλες μορφές

που συνδυάζουντην επtιcταση της παραοιl(ονομίας,την σχετιις;ή αύξηση της

απασχόλησης στην μεωποίηστι. την πολυαπασχόληση και πι μείωση ή

αναστροφή της αΥΡοτικής εξόδαJ. ETm οι ελληνικές εξελίξεις είναι

σuyyενικές με τα παραπάνω, στο μέτρο που η βιομηχανική απασχόληση δεν

μειώνεται (ο.κονόμου, 1990).

Onως έχει ήδη αναφερθεί στη διάρκεια της δεύτερης περιόδου

παρατηρείται μια σuyκ.έντρωση του μεταποιητικού τομέα σε κλάδους 

·κλειδιά·, σι οποίοι στο μεγαλύτερο μέρος τους όμως ελέγχονταν από το

ξένο κεφάλαιο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον κλάδο της βαmκής

μεταλλcιuρyιις:ής που ελεγχόταν από την Pechiney και την Reρublican SteeI,

ενώ ο κλάδος των προϊόντων από μέταλλο ελεγχόταν από την VΊokat και την

Metka (Λυμπεράκη, 1992).

Aιnή η τάση σuγκεντρoπoίησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο

της ελληνικής εκβιομηχάνισης στην μεταπολεμική περίοδο.

Από την άλλη όμως θα πρέπει να σημειώσουμε και την αντίθετη τάση

που υπήρχε σε όλη την διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, δηλ. η

ανθειπιΙCότητα. η διατήρηση ΙCαι σε ιcάπoιες φάσεις αύξηση των ΜΜΕ.

ΠηΥη:Λυμπερακη,1992

1958 1963 1969 1973 1978

Μικρές 94,8 95,2 95,0 93,6 93,3

εmχειρήοεις

(1-10)

Μεσσίες 4,5 4,1 4,2 5,4 5,5

εmχειρήσας

(11-50)

Μεγάλες 0,7 0,7 0,8 1,0 4,2

εmχειρήσεις

(50 +)
.. .
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Πίνακας 5.Κατανομή (%) της απαοχόλησης στη μεταποίηση κατά μέγεθος

στην περίοδο (1958-1978)
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Πηγη . Μοσχονας 1986 στο Λυμπερακη 1992
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Οπως ιφοκύπτει από τους παραπάνω πίνακες ο ρυθμός αύξησης των

μεγάλων εmχειρήσεων για την περίοδο 1958-1978 ήταν 2,1 ενώ ο ρυθμός

αύξησης των μεσαίων εmχειρήσεων ήταν 1,4 και των μικρών εmχειρήσεων

1.2. Αυτά όμως αποτελούν μια γενική εικόνα, χωρίς να αποκαλύπτουν τις

διαφoρεnKές τάσεις που υπήρχαν στους διάφορους κλάδους της

μεταποίησης. Η πραγματική εικόνα θα μπορούσε να αvγνωρισθεi μόνο με την

διαχρονική εξέταση της κλαδικής κατανομής των εmχειρήσεων κατά

μέγεθος.

Ετσι οι μεγάλες εmχειρήσεις αυξάνουν και με απόλυτους και με

σχετικώς όρους σχεδόν σ' όλους τους κλάδους την περίοδο 1958-1978. Οι

ίδιες τάσεις παρουσιάζονται σε μεγάλο βαθμό και στις μεσαίες εmχειρήσεις

(με μια ελαφρά πτώση, μετά το 1973. του αριθμού των μεσαίων

εmχειρήσεων στους κλάδους: τροφίμων, υφαντουργίας, ξύλου και φελλού,

χάρτου, εκτυπώσεων και παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα).

(Λυμπεράκης, 1992).

Για ης εmχειρήσεις μικρού μεγέθους η εικόνα είναι διαφορεηκή.

Στους περισσότερους από τους 8παραδοσιακούς κλάδους8 της ελαφρός

βιομηχανίας (τρόφιμα, ποτά, ενδύματα και υποδήματα) ο αριθμός των

μικρών εmXειρήσεων μειώθηκε. Ανπθέτως ο αριθμός τους αυξήθηκε στους

8σύγχΡονους δυναμικούς8 κλάδους και ιδιαίτερα στα ιφοίόντα από μέταλλο.

στις μηχανές, και τα εργαλεία, στα ηλεκτρικά μηχανήματα και ης

ηλεκτρικές συσκευές και οτα μεταφορικά μέσα (Λυμπεράκη, 1992).

Αυτή ακριβώς η μετατόmση των μικρών ΜΜΕ σε σύγχρονους και

δυναμικούς κλάδους. συνεπάγεται ένα σενάριο αναδιάρθρωσης εκ μέρους

της μικρής βιομηχανίας, που ίσως να εξηγεί την ανθεκηκότητά της και την

καλή γενική της επίδοση.

Ολοκληρώνοντας τέλος την αναφορά μας στη μεταπολεμική εξέλιξη

της μεταποίησης, κρίνεται σκόmμο στο σημείο αυτό να πούμε ότι, για

1958 1963 1969 1973 1978

Μικρές 52,3 17,6 49,9 42,4 39,1

εmχειρήσεις

Μεσαίες 20,4 14,8 20,0 21,2 20,9

Μεγάλες 27,3 37,6 30,1 36,4 40,0
. . . .
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πολλούς ερευνητές ο τρόπος ανάπωξης της μεταποίησης μεταπολεμικά

στην Ελλάδα κω κύρια την β' περίοδο της μεγέθυνσης δικωολογεί την

κατάταξή της στις χώρες του λεγόμενου -nεριφερειQJtού φορνησμού
8

•

υπόδειγμα ανάπτυξης που για αρκετούς μελετητές ίσχυσε την περίοδο

&ιtείνη στις χώρες του Εuρωπαίκού Νότου. Ετσι αν και για ορισμένους

μελετητtς (π.χ. υρiθlz) οι ιδιομορφίες του ελληνικού κοινωνικού

σχηματισμού κω ο τρόπος ανάπτυξης της μεταποίησης την περίοδο της

ευημερίας δικαιολογεί την ένταξη της ελληνικής οικονομίας στα πλαίσια των

χωρών του περιφερειακού φορνπσμού, ωστόσο από την άλλη μεριά

διατυπώνονται και σοβαρές εmφuλάξεις για το δόκψο του όρου στην

περίπτωση της Ελλάδας.

Ο περιφερειακός φορντισμός αναφέρετω στη μεταφορά των

απλοποιημένων φοΡντικών μεθόδων παραγωγής σε χώρες με χαμηλό

εΡΥαπκό κόστος ιιαι ελάχιστη κοινωνική προστασία. Μα τέτοια προσέγγιση

ίσως είναι χρήσψη στο να ερμηνεύσει το ρόλο των χωρών της Ν. Ευρώπης

σαν σύνολο στον Διεθνή Καταμερισμό της εργασίας. αλλά είναι ιδιαίτερα

αφηρημένη στο να περιγράψει ης εσωτερικές κοινωνικο-οικονσμικές

αλλαγές που συντελέστηκαν στο εσωτερικό των χωρών. Κάθε χώρα έχει

ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες που τελικά προσδιορίζουν την εξέλιξή της.

(HalzimichaiisNaiou 1987 στο Λψπεράκη και Σκορδίλη, 1989).
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3.2 Η συμμgmχή των ΜΜΕ στην Ελληνικ:ή Μεταποίηση

Onως αναφέρθηκ:ε κ:αι στα προηγούμενα το κ:ύριο χαρακτηριστικό

στην εξέλιξη της ελληνικής μεταποίησης μεταπολεμικά (κύρια την περίοδο

της μεγέθυνσης) είναι η συνύπαρξη μεγάλου αριθμού μικρών και μεσαίου

μεγέθους εmχειρήσεων δίπλα στις λίγες και συγκεντρωμένες μεγάλες

επιχειρήσεις_ Το ίδιο ισχύει και από κ:λαδικ:ή όποψη όπου παρόλληλα με ης

μεΥόλες εργοστασιακές μονόδες υψηλότερης τεχνολογίας και έντασης

κεφαλαίου που συχνό ασκούν μονοπωλιακό έλεγχο στην αΥΟρά..

συνυπόρχουν κύρια στους παραδοσιακούς Kλόδouς και μεΥόλος αριθμός

μικρών κω μεσαίων εmχειρήσεων.

Ετσι ορισμένοι μελετητές (Mouζέλης, 1978) μιλούνε ακόμη κω για

δυϊσμό της ελληνικής μεταποίησης εκείνης της περιόδου. Ωστόσο όπως ήδη

ειπώθηκε παραπάνω, η θέση αυτή αμφισβητείται αφού οι ΜΜΕ την περίοδο

εκ:είνη σψειώνουν αύξηση του αριθμού τους σε δυναμικούς Kλόδouς της

μεταποίησης (Σκορδι'λη, 1989).



3.2.1 AριΘUός μεταποιητικών επιmρήσεων

Η περίοδος μετά το 1974 οριοθετεί και το τέλος του μεταπολεμικού

μοντέλου συσσώρευσης. Μέσα σ' ένα γοργά μεταλλασσόμενο διεθνές

περιβάλλον και κάτω από τον συνδυασμό των εmδράσεων της

κληρονομημένης τεxνoλo~Kής εξάρτησης και της σταδιακής μείωσης της

προστασίας της παραγωγής η ελληνική μεταπο(ηση, αρχίζει να διέρχεται

κρίση. (Λυμπεράκη, 1991).

Ετσι ενώ στην διάρκεια της 1Οετίας του '60 η βιομηχανία ήταν ο

κεντρικός άξονας της ανάπτυξης, ο δυναμισμός αυτός ανακόπτεται στα

τέλη της 10ετίας του 70 και στη δεκαετία του '80. Αντιθέτως παρατηρείται

μια μετατόmση της δυναμικής και σαν ταχύτερα αναπτυσσόμενος πόλος της

οικονομίας αναδεικνύεται ο τριτογενής τομέας.

Στην συνέχεια γίνεται αναφορά βάσει των mo πρόσφατων

σταπσnKών στοιχείων στην συνολική εικόνα των ελληνικών ΜΜΞ και στον

συσχετισμό τους με την μεγάλη βιομηχανία.

Οπως προκύπτει αΠό τα δεδομένα του πίνακα (1 του Α παραρτήματος)

ο αριθμός καταστημάτων των ΜΜΕ ~α το 1988 αποτελεί το 98,99% στον

συνολικό αριθμό μεταποιηπκών καταστημάτων, ένανπ του 99% που ήταν για

το 1984 στη χώρα. ΑΠό την άλλη οι εmχεφήσεις με αριθμό απασχολουμένων

50 άτομα και πάνω, αποτελεί μόλις το 1,01% ~α το 1988 έναντι του 1% που

ήταν ~α τη χώρα το 1984.

Ο συντριπτικά μεγαλύτερος αριθμός των ΜΜΕ αφορά επιχειρήσεις

που απασχολούν μέχρι και 4 άτομα rφοσωmκό αν και μεταξύ της περιόδου

84/88 παρατηρείται μια μείωση του αριθμού τους της τάξης του 1,15%.

Αντιθέτως αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ που

απασχολούν 5-9 άτομα καθώς και των μεγαλύτερων w.tΞ που απασχολούν

10-49 άτομα, μια αύξηση της τάξης του 7,88% και 6,3% αντίστοιχα. Βέβαια

ε(ναι λογικό να συμπεράνουμε ότι ποσοστό της αύξησης των ΜΜΕ οφε(λεται

και στη μετατόπιση μεγαλύτερων εmχειρήσεων σε αμέσως μικρότερες

τάξεις μεγέθους, λόγω περιορισμού του προσωmκού.

Ειήσης τα στσιχε(α για την δεκαετ(α 78-88 ε(ναι αποκαλυπτικό του

γεγονότος ότι, nρόyμαπ οι ΜΜΕ ε(ναι περισσότερο ανθεκτικές σε περιόδους

οικονομικής κρ(σης ένανπ των μεγαλυτέρων εmχεφήσεων.

Με τέτοιου ει'δους διάρθρωση του μεταποιητικού τομέα η Ελλάδα έχει

την mo κατακερματισμένη παραγω~Kή βάση απ' όλες τις Ευρωπαϊκές

χώρες. Το φαινόμενο γίνεται mo έντονο λαμβόνοντας υπόψη ότι στην
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ελληνική μεταποίηση η ύπαρξη πολλών καταστημάτων που να ανήκουν στην

ίδια εταιρία είναι η εξαίρεση, ενώ σης άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είναι

αριιετά διαδεδομένο (Αγγλία 22%, Γαλλία 44%). (lewΊS & WilIiams 1987 στο

Λυμπεράκη και ΣκοΡδίλη. 1989).

3.2.2 Απασχολούμενοικατά τάξη μεvtθoυς KατασΊDIJάτων

Την δεκαετία 78188 η συνολική απuσχόληση στον μεταποιητικό τομέα

αυξήθηκε κατά 5,18% (βλέπε σχετικά οτον nίναoα 2Α). Η εξέλιξη αυτή

οφείλεται στην αύξηση των απασxo~νων σης ΜΜΞ κατά 12,42% και την

αvnστσιχη μείωσn σης μεγάλες επιχειρήσεις κατά 5,7%.

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι, την περίοδο 78188 οι

ΜΜΞ όχι μόνο απορρόφησαν το ποσοστό ανεργίας (5,7%) που δημισυρΎftθηKε

από τις μεγάλες εmχειρήσεις, αλλά δημιούργησαν και 18.840 νέες θέσεις

εργασίας.

Ακόμη παρατηρείται ότι ενώ οι t&E συγκεντρώνουν το 98,99% των

καταστημάτων απασχολούν μόνο το 64,18% της συνολικής απασχόλησης στη

μεταποίηση, ένανη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν το

1,01% και συγκεντρώνουν το 35,82% των απασχολημένων στη μεταποίηση

της χώρας (ΕΣΥΕ 1988).

3.2.3. Κλαδι<ή ανάλυςm

Από κλαδικής άποψης ο μεγαλύτεροςαριθμός ΜΜΕ συγκεντρώνεταιστους

κλάδους τροφίμων, ένδυσης/υπόδυσης, ξύλου/φελλού, εnίπλων, προϊόντων

απο μέταλλο και κατασκευής μεταφορικών μέσων. Ειδικότερα το 1988, στο

σύνολο των εmχειρήσεων στους παραπάνω κλάδους το 99,3% των μονάδων

είναι t&E και αποτελούν το 69,53% του συνόλου των μεταποιητικών

καταστι'μάτων της χώρας ένανη του 70,6% που ήταν για το 1984.

Παρατηρούμε λοιπόν οι w.E να εξαoOλouθoύν (σε σχέση με το 78, '84) να

εξειδιKεύovται σε παραδοσιακούς κλάδους κύρια έντασης εργασίας και

χαμηλήςπροστιθέμενηςαξίας (ΣκοΡδίλη 1989, ΚΕΠΕ 1989).

Αν και στη φάση της μεγέθυνσης (κυρίως δεκαετία 1960)

παρατηρήθηκε μια αύξηση αριθμού ΜΙοΕ ως αποτέλεσμα ανάπτυξης

δραστηριοτήτων "προς m μπρος" ορισμένων βασικών βιομηχανιών και αυτές

οι Mf.E είχαν συμπληρωματικό xαρακτipl και πρόσφεραν στην αύξηση της

απασχόλησης (Βαϊτσος και Γιαννiτσης, 1987). Την περίοδο της 10ετίας του

'80 το ouς.:OνσμΙKό περιβάλλον και η μετατόmση προς παραδοσιακούς



Η ποσοστιαία συμμετοχή των M~ στην προστιθέμενη αξία του

προίόντος της μεταποίησης το 1970, 1975, 1980 είναι 43,1%, 40% και 37,7%

αντίστοιχα. ακολουθώντας μια συνεχή πτωτική τάση. Επίσης η

διαφοροποίηση μεταξύ ΜΜΕ διαφορετικών μεγεθών και κλάδων είναι

σημαντική (ΚΕΠΕ 1989).

Ετσι οι ΜΜΕ που απασχολούν από (0-4 άτομα) συμμετέχουν το 1980

με ποσοστό στην προστιθέμενη αξία του nρoιovτoς 13,8%, ενώ

αντιπροσωπεύουν το 1980 το 84,8% του συνολικού αριθμού καταστψάτων

και απασχολούν το 31,8% των εργαζομένων στην μεταποίηση. Τέλος. το

1.2% του συνολικού αριθμού των μεταποιητικών καταστημάτων που

απασχολεί περισσότερα από 50 άτομα συμμετέχει με 40% στη συνολική

βιομηχανική απασχόληση και με το 62,3% της προστιθέμενης αξίας.

Ως αποτέλεσμα της χαμηλής προστιθέμενης αξίας είνω και η χαμηλή

παραγωγικότητατης εργασίας η οποία μετριέται με τον δείκτη προστιθέμενη

αξία/απασχολούμενσι.Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίησητης παραγωγικότητας

μεταξύ σύγχρονων και παραδοσιακών κλάδων όπως και μεταξύ μικρών και

μεγάλων ειuxειρήσεων.

Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι χαρακτηριστικό ότι ακολουθεί

την αύξηση του μεγέθους των εmχειρήσεων σ' όλες τις κατηγορίες (ΚΕΠΕ,

1989). Ετσι στις ΜΜΕ το '80 η παραγωγικότητα ήταν 149.000 δρχ/άτομο

έναντι 392.000 δρχ./άτομο στις εΙUXειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50

άτομα (ΚΕΠΕ 1989).

3.2.4 ΠροστιθέμενηΑΕία - ΠαραΥωΥικόmτα
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μεγάλη βιομηχανία nρoίόντων
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3.2.5 Ιπποδύναμη και τάξη μεγέθους

Για την περίοδο 1978184 η ολική αύξηση της ιπποδύναμης των ΜΜΕ

είναι 48,1% έναντι 28,8% των μεγάλων εΙUXειρήσεων. Συνεπώς παρατηρείται

μια τάση εKσυΎXPOvισμoύ του παραγωγικού δυναμικού των ΜΜΕ. Ωστόσο

από την άλλη ο λόγος ιπποδύναμης/απασχολούμενο αυξάνει με την αύξηση



ΜΜΕ και περιrιερειακ~ ανd:rττvξη 47

της τάξης μεγέθους της εmχείρησης και άρα οι ΜΜΞ είναι μονάδες

περισσότερο έντασης εργασίας. (ΚΕΠΕ 1989).

Πράγματι οι ΜΜΕ για το 1984 απασχολούν το 63,6% των εργαζομένων

στη μεταποίηση, χΡησψοποιώντας το 40,1% της ιπποδύναμης, έναντι των

μεγάλων εrnχειρήσεων που απασχολούν το 36,4% των εργαζομένων και

χρησιμοποιούν το 59,9% της ιηηοδύναμης (ΚΕΠΕ 1989).

3.2.6 Χωροταξικήκατανομή των ΜΜΞ

Σ' όλη τη διάρκεια της αναπτυξιακής της πορείας η μεταποίηση

παρουσιάζει ανισοκατανομή στο χώρο της Ελλάδας. Ετσι το παλιό διπολικό

σχήμα της αντίθεσης μεταξύ κέντρου-κεντρικού άξονα και περψέτρου

μετασχηματίζεται σΙ ένα χωρικό καταμερισμό της εργασίας που

περιλαμβάνει : τον φθίνοντα πόλο της Αθήνας, πς αναπτυσσόμενες

περιοχές κατά μήκος του άξονα Αθήνα - θεσlνίKη την υπόλοιπη

(·περιμετρική") ηπειρωτική χώρα και τις νηmωτικές περιοχές. (Γετίμης και

Οικονόμου 1992).

Αν και πράγμαπ στην Ατπκή παρατηρείται μια μείωση του αριθμού

απασχολουμένων στην μεταποίηση (από το 42,7% των συνολικά

απασχολουμένων στη βιομηχανία για το 1984 μειώνεται σε 42,4% το 1988),

ωστόσο μαζί με τον νόμό θεσΙνίκης αντιπρoσωπεύεouν το 52,58% των

απασχολουμένων στη μεταποίηση της χώρας και το 54,71% στο σύνολο των

μεταποιηπκών καταστημάτων.

Οπως φαίνεται και από τον χάρτη 1 (βάσει του πίνακα 3Α του

παραρτήματος) η κατανομή των ΜΜΕ είναι περισσότερο ισόμορφη στον

ελλαδικό χώρο, σε σύγκριση με την χωρική κατανομή των μεγαλυτέρων

εrnχειρήσεων. Πράγμαπ. όπως παρατηρούμε οι μεγαλύτερες μονάδες είναι

συγκεντρωμένες κατά μήκσr του αναπτυξιακού άξονα ·S· .

Συνέπεια της χωΡοθετικής συμπεριφοράς των μεγάλων εmχειρήσεων

είναι όπ η διασπορά της απασχόλησης είναι ακόμα μικρότερη από τη

διασπορά των καταστημάτων στη χώρα.

ΕΠίσης η Απική το 1988 συγκεντρώνει από το σύνολο των ΜΜΕ το

37,4% των καταστημάτων και το 42,27% της απασχόλησης, έναντι του

39,7% και 46,5% αντίστοιχα το 1978. Η συγκέντρωση αυτή στην Αττική (όχι

μόνο των ΜΜΕ αλλά γενικότερα της βιοτεχνίας - βιομηχανίας) αντανακλά

αναλογικά το γενικότερο πληθυσμιακό βάρος της Απικής στο ελληνικό

χωρικό σύστημα πολύ περισσότερο απ' όπ συνέβαινε με το αντίστοιχο

ποσοστό της Αττικής το 1978.
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Στα πλαίσια ανακατανομής της μεταποιητικής δραστηριότητας

εφαρμόστηκε ένα πλέγμα μέτρων πολιπκής (π.χ. Π.Δ.Ε. νόμοι κινήτρων,

υποδομή, BI.f'E κά) χωρίς ωστόσο να έχουν ικανοποιητικάαποτελέσματα.5

Συνεπώς, όπως διαmστώθηκε παραπάνω, οι ΜΜΕ χωρoθετoύvται

περισσότερο ομοιόμορφα έναντι της συγκεντρωτικής χωροθετικής

συμπεριφοράς των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων, ακολουθώντας με μικρές

αποκλίσεις την πληθυσμιακή κατανομή.
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3.2.7 Συνθετική Υενική εικόνα των ΜΜΕ

Ανακεφαλαιώνονταςτα παραπάνω παρατηρούμεότι την δυναμική που

υΠέδειξε ο μεταποιητικός τομέας (και οι ειδικότερα οι ΜΜΕ) μεταπολεμικά

(και κυρίως την δεκαΕτία του '60). ακολούθησε στην συνέχεια η κρίση και η

στασιμότητα.

Είναι φανερό ότι οι αιτίες των διαρθρωτικώναδυναμιών της ελληνικής

μεταποίησης πέρα των εξωγενών αιτιών της διεθνούς κρίσης, εντorιiζovται

και σης αναmuξιακές εrnλογές των περιόδων της σταθεροποίησης και της

μεγένθυσης.

ErnλέχτηKε μια διαδικασία -εύκολης ανάπτυξης- που επωφελήθηκε

από την ευνοϊκή διεθνή συγκυρία και ακολουθήθηκε μια εrnφανειακή και

σχετικά εύκολη ανάπτυξη -Των τελευταίων διχιστηριοτήτων- της

παραγωγικής αλυσίδας. Δηλαδή εmτεύχθηκε μια οριζόντια διαφοροποίηση

του πΡαγωγικού ορίζοντα της οικονομίας χωρίς να προωθηθεί και η ανάλογη

ανταγωνιστική εμβάθυνση των παιχιγωγικών δομών και η παιχιγωγική

αναβάθμιοή τους. (Βαίτσος και Γιαννίτσης, 1987).

Σπς συνθήκες της διεθνούς οικονομικής κρίσης και της αύξησης του

διεθνούς ανταγωνισμού. οι "εγγενείς αδυναμίες της ελληνικής μεταποίησης

οδήγησαν σε στασιμότητα και στην μετατόmσή της προς τους

παραδοσιακούς κλάδους.

Μα τέτοια εικόνα απέχει κατά πολύ από το να χαρακτηρίσουμε

ανταγωνιστική την ελληνική μεταποίηση στα πλαίσια του αυξανόμενου

διεθνούς ανταγωνισμού και της ολοκλήρωσης των αγορών.

5 Η KΡΙnκή της αποτελεσμαπκότητας της πολιτικής περιφερειακής ανακατανομης

της μεταποιηπκής δραστηριότητας δεν αποτελεί θέμα αναφορός της εργασίας.

Ωστόσο θα μπορούσαμε να πούμε οτι οι κυριώτεροι λόγοι εντοπίζονται στις συχνές

αλλαγές του θεσμικού πλαισίου,στην ανεπάρκεια των χορηγούμενων κινήτρων,

στην απουσία αντίστοιχων αντικινήτρων, στην απουσία κλαδικής πολιτικής...
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Ωστόσο μέσα σε ένα γρήγορα μεταλλασσόμενο οικονομικό περιβάλλον

είναι αξιοσημείωτη η ανθεκτικότητα των ΜΜΕ (ειδικά την 10ετία 1978/88

αυξάνεται ο αριθμός καταστημάτων ΜΜΕ σε 12,4%) έναντι των μεγάλων

εmχειρήσεων.

Οι ΜΜΞ αποδεικνύεται την περίοδο 78/88 όχι μόνο να ανθίστανται

στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αλλά αντιθέτως να δημιουργούν και

νέες θέσεις απασχόλησης (για την 10ετία 1978/88 οι νέες θέσεις εργασίας

είναι 18.840).

Από την άλλη όμως πρέπει να εντοπιστεί και η εξειδίκευσή τους σε

παραδοοιακούς κλάδους όπως επίσης και το γεγονός ότι είναι περισσότερο

έντασης εργασίας εmχειρήσεις, χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι

ιδιαίτερα θετικά στα πλαίσια απαίτησης ανταγωνιστικής πολιτικής.

Η ανάλυση που προηγήθηκε περιγράφει αδρά τη γενικότερη εικόνα

της ελληνικής μεταποίησης και των ΜΜΕ της τρέχουσας περιόδου. Βασική

επιδίωξη δεν ήταν η εξαντλητική παρουσίαση και καταγραφή του

μεταποιητικού τομέα, αλλά η συνοπτική αναφορά χαρακτηριστικών της

ελληνικής μεταποίησης και των ελληνικών WJlE μεταπολεμικά μέχρι και

σήμερα (βάσει των mo πρόσφατων στατιστικών στοιχείων), ώστε να

κατανοηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι εξελίξεις του μεταποιητικού ιστού και

των ΜΜΞ του Ν. Λάρισας.

Ετσι παρακάτω περνάμε στην μελέτη μιας συγκεκριμένης περιοχής,

εξετάζοντας την δυναμική των ΜΜΞ στην τοmκή οικονομία και τον ρόλο

τους στην ανάπτυξη της τοmκής κοινότητας.
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4.1. Γενική εικόνα της τouεακής διάρθ-ρωσης του Ν.Λάρισας
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Στη συνέχεια αναφερόμαστε συνοππκά στα οικονομικά

χαραΚ'Τψιστικά του Ν. Λάρισας με βασικό σκοπό να καταδειχθεί η σημερινή

δυναμική του νομού συνολικά έτσι ώστε να προσδιοριστεί mo ευκρινώς η

θέση και ο ρόλος της μεταποίησης (και ειδικότερα των ΜΜΕ) στην

αναπruξιαKήπορεία του νομού.

Ο νομός της Λάρισας έχει συνολική έκταση 5.390 τετραγωνικά

χιλιόμετρα και πληθυσμό 270.612 κατοίκους (απογραφή 1991),

παρουσιάζοντας μια αύξηση σε σχέση με το 1981 της τάξης του 6,42%, ενώ

αντιπροσωπεύει το 36,82% του συνολικού πληθυσμού της Θεσσαλίας. Ο

πληθυσμός αυτός κατανέμεται στους 164 συνολικά σΤΑ του νομού, ενώ από

οικιστικής άποψης έχουμε το 46,3% του πληθυσμού να είναι αστικός, το

20,2% ημιασnKός και το 33,5% αγροτικός.

Πηγη.Ε.Σ.γ.Ε.

Η εξέλιξη της διάρθρωσης του πληθυσμού στο νομό, ακολουθεί την

αντίστοιχη της χώρας, όλη την εξεταζόμενη περίοδο, δηλ. αύξηση του

αστικού και ημιαστικού πληθυσμού με ταυτόχρονη μείωση του αγροτικού.

Το εργατικό δυναμικό ανέρχονταν το 1981 σε 87.788 άτομα δηλ.

ποσοστό 34,5% του συνολικού πληθυσμού. ενώ την ίδια περίοδο το ποσοστό

ανέργων ήταν 4,16%, ελαφρώς χαμηλώτερο από το αντίστοιχο ποσοστό

(4,38%) για όλη τη χώρα.

Η παραγωγική δομή του νομού Λάρισας χαρακτηρίζεται από την

ισχυρή παρουσία του α-Υενή τομέα, που ωστόσο αΠό άποψη απασχόλησης

μεταξύ 1971-1981 παρουσιάζει μείωση της τάξης του 19,73% ενώ σύμφωνα με

στοιχεία της Δινσης Γεωργίας, εκτιμάται σήμερα ότι η συμμετοχή του α

γενή τομέα στην συνολική απασχόληση είναι 28-30%. Από την άλλη,

έχοντας υπόομν τις πιέσεις που θα δημιουργηθούν λόγω της νέας Κ.Α.Π. και

των συμφωνιών της GAΠ είναι βάσιμο να υπoθtσoψε όπ η πτωπκή τάση

του α-γενή τομέα της συμμετοχής του στην συνολική απασχόληση θα

Πίνακας 6. Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού σε αστικό, ημιαστικό.

αγροτικό

ΕΤΟΣ ΑΣΤιΚΟΣ ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟTlΚΟΣ

1971 35,9 20,3 43,8

1981 44,7 17,3 38

1991 46,3 20,2 33,5
..
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συνεχιστεί κω στη δεκαετία του 1990. Με βάση μια τέτοια meaYή εξέλιξη

διαφαiνετω ακόμη mo σημαντικός ο ρόλος της μεταποίησης που θα ·κληθεί·

να απορροφήσειμέρος του πλεονάζοντοςπια δυναμικού.

Η καλλιεργήσιμη γη στο νομό το 1992 ανήλθε στα 2.420.000

στρέμματα δηλ. ποσοοτό 48,11% των συνολικών στρεμμάτων της

περιφέρειας. Από αυτά τα 1.045.000 στρεμ. είναι αρδεύσιμα. Η κύρια δε

παραγωγή του νομού είνω τα σιτηρά με παραγωγή που το 1992 κάλυπτε το

64% περίπου της θεσσαλικής παραγωγής κω το 14% της εγχώριας. Η

κτηνοτροφία είνω συμπληρωματική της γεωργίας με κυρίαρχη μορφή τις

οικογενειακές μικρομονάδες, ενώ η ζωίκή παραγωγή συμμετέχει με 24% στο

συνολικό ακαθάριστο εισόδημα του νομού.

Στον τομέα των δασών οι δυνατότητες ανάmuξης είναι

περιορισμένες, λόγω της μικρής έκτασης παραγωγικών δασών, του χαμηλού

παραγώμενου εισοοήματος καθώς και της περιορισμένης πρασφοράς

εργασίας (ΥΧΟΠ 1984).

Το συνολικό ΑΕΠ στο νομό το 1992 ανέρχονταν σε 271.822 ορχ. (σε

τρέχουσες ημές) αντιπροσωπεύοντας το 38,6% του συνολικού ΑΕΠ της

θεσσαλίας.

Η συμμετοχή του α-γενή τομέα στο συνολικό ΑΕΠ του νομού ήταν το

1991 το 35,8% με μια συνεχή αυξηηκή τάση από το 1979 έως το 1991 που

υΠάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Πίνακας 7. Τομεακή οιάρθρωση του Α.Ε.Π. στο Ν. Λάρισας.

Πηγη . ΕΣΥΕ Τμημα Περιφερ. κω Εθνικων Λογαριασμων

ΔεΟΟμένου δε του γεγονότος ότι από το 1971 έως σήμερα

παρουmάζετω μια τάση μείωσης της απασχόλησης στον α-γενή τομέα κω

σε συνδιασμό με την αντίστοιχη αύξηση της συμμετοχής του γεωργικού ΑΕΠ

στο συνολικό ΑΕΠ του νομού, συνάγεται ότι οι αγρότες του νομού

1986 1987 1988 1989 1990 1991

α-γενής 41635 51233 51804 67383 71403 97432

β-γενής 34109 37085 43246 51702 60676 69945

(Μεταποίηση) 21519 24123 27783 32903 36926 42426

γ-γενής 44109 49742 59002 72775 87830 104444

ΣΥΝΟΛΟ 119553 138061 154052 191860 219909 271821

ΝΟΜΟν

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 315641 355140 417917 531034 572323 703951

ΧΩΡΑ 4872730 5464645 6578298 7852681 9226518 11058657
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βρίσκονται σε μεγάλο ποσοστό σε καλή εισοδημαπκή κατάσταση. Το

γεγονός αυτό εmσημαίνεται εδώ για να παρατηρήσουμε όπ έτσι

εξασφαλίζεται μια ελάχιστη ζήτηση μεταποιητικών προϊόντων από την μια,

αλλά και μια σχεπκά καλή αγορά για πς τοmκές μεταποιηπκές

εmχειρήσεις από την άλλη. Επίσης λόγω του γεωργικού χαρακτήρα της

περιοχής είναι φανερό ότι υπάρχουν αλληλεmδρόσεις μεταξύ του α-γενή

τομέα κω της μεταποίησης κω μέσω του κυκλώματος ·πρώτες ύλες

αγροτικής προέλευσης .... γεωργικές βιομηχανίες· χωρίς ωστόσο αυτό να

είναι ιδιαίτερα έντονο φαινόμενο, λόγω του εξαγωγικού προσανατολισμού

των προϊόντων του α-γενούς τομέα.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός όπ (όπως φαίνεται από την ανάλυση

στο επόμενο κεφάλαιο) ο νομός Λάρισας το 1988 παρουσιάζεται να

εξειδικεύετω και στο κλάδο (36) κατασκευή μηχανών (εκτός ηλεκτρικών),

λόγω του ειδικού βάρους που έχουν στην κλαδική απασχόληση οι υποκλάδοι

που σχεlίζoνται με την κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων δηλ. ο (3631)

κω (3638), στοιχείο που ως ένα βαθμό εmβεβαιώνει τα προηγούμενα.

Q..ι.oια και στον υποτομέα του εμπορίου παρατηρείται από το 1985 έως

το 1991 μια αυξηπκή πορεία της σψμετοχής του στο συνολικό ΑΕΠ του

νομού, ανηπροσωπεύοντας το 10,6% του συνολικού ΑΕΠ για το 1991. Οσον

αφορά τον γ-γενή τομέα παρατηρείται το 1991 να ανππροσωπεύει το

μεγαλύτερο ποσοστό (38,42%) στο συνολικό ΑΕΠ του νομού. Το 1981 όπου ο

γ'-γενής τομέας ανππροσώπευε το 29,24 της συνολικής απασχόλησης του

νομού, συμμετείχε στη διαμόρφωση του συνολικού ΑΕΠ με ποσοστό 32,6%.

Από τα σταπσπκά στοιχεία, ενδοτομεακά η συνεχής αύξηση ττις

συμμετοχής του γ-γενή στο ΑΕΠ του νομού οφείλεται κυρίως στο εμπόριο

και τη δημόσια διοίκηση, γεγονός που δικαιολογείτω λόγω της αύξησης της

εμπορικής δραστηριόττιτας στο νομό από τη μια, και λόγω του όπ η Λάρισα

ως διοικηπκή πρωτεύουσα ττις περιφέρειας συγκεντρώνει και μεγάλο

ποσοστό απασχολουμένων στη δημόσια διοίκηση (σε σύγκριση με την

υπόλοιπη περιφέρεια).

Η διαφαινόμενη δυναμικότητα του νομού ωστόσο, συνεmκουρείται και

από ττιν ύπαρξη ικανοποιηπκής συγκοινωνιακής υποδομής, δημιουργώντας

έτσι πς στοιχειώδεις και απαραίττιτες εξωτερικές οικονομίες. Πράγμαπ, η

κεντροβαρική θέση του καθώς και η διέλευση μέσα από το νομό του εθνικού

οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, τον καθιστούν σημαντικό

διαμετακομιστικό εμπορικό κόμβο, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε

εθνική κλίμακα. Το γεγονός αuτό συμβάλλει όπως είναι φανερό στην

ανάδειξη της δυναμικής του νομού καθώς υπάρχουν τα αντίστοιχα πολιτικά
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οφέλη, αλλά αποτελούν ταυτόχρονα αυτά και την βασική υποδομή για την

παραπέρα ανάπτυξή του. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, το ποσοστό

ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου του νομού είναι 71,85% μεγαλύτερο

από το αντίστοιχο ττις χώρας, εκ των οποίων τα 369 χλμ. αποτελούν

εθνικές οδούς.

Συνοψι:ζοντας τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ττιν κυριαρχία του α-γενή

και του γ-γενή τομέα στην οικονομική ανάπτυξη του νομού (όπως φαίνεται

από την συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του συνολικού ΑΕΠ αλλά και της

συνολικής απασχόλησης), ενώ ακολουθεί στη συνέχεια ο β-γενής τομέας και

κύρια η μεταποίηση. Η τομεακή διάρθρωση του νομού που σχετίζεται με μια

σειρά παραγόντων τόσο φυσικών/ενδογενών (θεσσαλική πεδιάδα,

κεντροβαρική γεωγραφική θέση), όσο και επίκτητων χαρακτηριστικών

(διοικητική πρωτεύουσα περιφέρειας, σημαντικός διαμετακομιστικός

εμπορικός κόμβος) προσδίδει στο νομό μια πoλuτoμεαKή διάρθρωση αλλά και

μια αναπτυξιακή δυναμική, κατατάσσοντάς τον στις δυναμικά

αναπτυσσόμενες περιοχές της χώρας, ενώ σύμφωνα και με στοιχεία του

ΚΕΓΕ το 1984 κατείχε την 12η θέση κατά φθίνουσα σειρά στο σύναλο της

χώρας από πλευράς ανάπτυξης.
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4.2. Βασικά xαραKτnρισΠKάτης μεταποίησης στο Ν. Λάρισας

Στο προηγούμενο κεφάλαιο περιγράφτηκε συνοππκά η τομεακή

διάρθρωση του Ν. Λάρισας, εστιάζovτας την ανάλυση κυρίως στον α-γενή

και Υ-γενή τομέα οι οποίοι αvαδεικνύοvroικαι οι κυρίαρχοι τόσο όσον αφορά

τη συμμετοχή τους στην συνολική απασχόληση, όσο και ως προς την

συμμετοχή τους στην διαμόρφωσητου συνολικού ΑΕΠ της περιοχής.

θεωρώντας σKόιuμη και απαραίτητη την ιδιαίτερη αναφορά σπι

μεταποίηση του νομού, στη συνέχεια αναλύεται και καταγράφεται η

δυναμική του τομέα αυτού, με στόχο να διερευνηθεί και να καταδειχθεί η

θέση και ο ρόλος του στην ανσnτuξιαKήοορεία της περιοχής.

Στα πλαίσια της ανάλυσης ΤΟΟ μεταποιητικού ιστού, εντάσσονται και

οι w.ε της περιοχής, ως αναπόσnαστo κομμάτι της μεταποίησης, αφού

άλλωστε αποτελούν το 98,6% του συνόλοο των μεταποιητικών επιχειρήσεων

και απασχολούν το 62,2% των συνολικά απασχολουμένων στη μεταποίηση

στο νομό (ΕΣΥΕ 1988).

Onως φαίνεται και από τον (πίνσκα 18) από το 1978 έως το 1988 η

απασχόληση στην μεταποίηση του Ν. Λάρισας αυξήθηκε κατά 2.441 άτομα

(16,57%). Οι κλάδοι υφαντικές βιομηχανίες (23), ένδυσης/υπόδησης (24),

επίπλου (26), ελαστικά/πλαστικά (30), ηλεκτρικές μηχανές (37), και

μεταφορικών μέσων (38), ήταν αυτοί που συνέβαλλαν κυρίως στη θεπκή

μεταβολή της απασχόλησης.

Αντίθετα την πιο σημανηκή πτώση την ίδια περίοδο παρουσιάζουν οι

κλάδοι καπνού (22), ο οποίος ουσιαστικά από το '84 και μετά δεν μετέχει

καθόλου στη μεταποίηση του νομού, ξύλου/φελλού (25) και μεταλλικών

προϊόντων (35). Επίσης από τον πίνακα διαmστώνουμε ότι η αύξηση της

απασχόλησης είναι μικρότερη κατά την υποπερίοδο 84/88 σε σχέση με την

υποπερίοδο 78/84, γεγονός που οφείλεται κύρια στην ελαφρό υποχώρηση

των κλάδων ενδιάμεσων και κεφαλαιουχικών αγαθών. Η τάση αυτή ωστόσο

είναι -συμβατή- με πς γενικότερες τάσεις που ισχύουν για την μεταποίηση

στη χώρα, δηλ. μια μεταποίηση Ιψος τους "παραδοσιακούς" κλάδους,

στροφή οου εγκαινιάστηκε μετά την κρίση της 10ετίας του 1970.

Πράγμαπ. όπως φαίνεται τόσο από τους λόγους χωροθέτησης. όσο

και από την εφαρμογή του τύπου των MarquiIlas - Estaban (βλέπε παρακάτω

σχετικά) το μεταποιητικό συγκρότημα του Ν. Λάρισας εξειδικεύεται κύρια

σε κλάδους καταναλωπκών αγαθών και ειδικότερα στους κλάδους των

τροφίμων (20), υφαντικών (23), ένδυσης/υπόδησης (24), ξύλου/φελλού (25)

και επίπλων (26).
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Την αύξηση της απασχόλησης την ίδια περίοδο 78/88 συνόδευσε

αντίστοιχη αύξηση των μεταποιητικών ειηχεψήσεων κατά 627 μονάδες δηλ.

21,8% (ΕΣΥΕ 1988). Το μέσο μέγεθος των καταστημάτων για το 1988, το

οποίο προκύπτει βάσει του δείκτη απασχολούμενοι ανά κατάστημα, είναι

4.89 άτομα περίπου ίσο με το αντίστοιχο μέγεθος για το σύνολο της

ελληνικής μεταποίησης (4,88 άτομα). Όμοια η μείωση του μέσου μεγέθους

των καταστημάτων noo παρατηρείται από το 1978 έως το 1988 στο σύνολο

της χώρας ακολουθεί το αντίστοιχο μέγεθος και στο μεταποιητικό τομέα

του νομού.

Σχετικά με την ιπποδύναμη ανά κατάστημα την 10ετία 1978/88, η οποία

αποτελεί όχι μόνο δείκτη του μεγέθοος των μονάδων. αλλά και τον βαθμό

μηχανοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, παρατηρείται αύξηση σχεδόν

σ' όλους τους κλάδους. Η μεγαλύτερη βελτίωση του δείκτη σημειώθηκε

στους κλάδους των τραφίμων (20), υφανηκών (23), χάρτου (27) και

μεταλλουργικών (34). Γενικά παρατηρείται όπ οι κλάδοι με την μεγαλύτερη

απασχόληση ανά μονάδα είναι ταυτόχρονα και -.εκείνοι με την μεγαλύτερη

ιπποδύναμη.

Η τάση για υποκατάσταση της εργασίας από μηχανολογικό εξοπλισμό

προσδιορίζεται από τον δείκτη ιπποδύναμη ανά απασχολούμενο. Ομοίως ο

δείκτης αυτός παρουσιάζει αύξηση από το 78/88 στο νομό η οποία είναι

αισθητά μεγαλύτερη στους κλάδους εκείνους όπου παρουσιάζουν

μεγαλύτερες πμές και οι προηγούμενοι δείκτες (δηλ. οι κλαδοι 20, 23, 27

και 34).

Ενα άλλο συγκριπκό στοιχείο για τη μεταποίηση του νομού αποτελεί

και ο δείκτης της ετήσιας καταναλούμενης ανά μονάδα παραγωγής

ενέργειας.

Πηγη . ΣΒθΚΕ 1993

Πίνακας 8 . Μ.Ο. ετήσιας κατανάλωσης ηλ. ρεύματος ανά εmχείρηση για

βιομηχ. χρήση (σε Kwhr)

Οπως προκύπτει και από τον πίνακα η κατανάλωση ενέργειας για

βιομηχανική χρήση είναι στο νομό πολύ χαμηλή, χαμηλώτερη από τον

περιφερειακό και εθνικό μέσο όρο. Τούτο υποδηλώνει όπ η μεταποιηπκή

1984 1988 % Διαφορά

Ν. Λαρίσης 47,6 54,56 14,62

Περιφέρεια 124,69 131,35 5,34

Χώρα 78,66 85 8,06
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Πηγή . ΣΒθΚΕ 1993

δραστιμότητα στην περιοχή της Λάρισας, εκτελείται από μονάδες, κυρίως,

βιοτεχνικής μορφής.

Σχετικά με την επενδυτική δραστηριότητα στο νομό Λάρισας, βάσει

των επενδυτικών σχεδίων που εντάχθηκαν στα πλαίσια τou αναπτυξιακού

νόμου 1262/1982 Υια την περίοδο από την έναρξη ισχύος του νόμου (1.1.1982)

έως τις 30.6.1990, παρατηρούμε (από τον mvaKQ 9) ότι, από τα

ολοκληρωθέντα σχέδια που ανέρχονται συνολικά στα 755, το 38%

εκτελέσθηκαν στο νομό Λάρισας.

Πίνακας 9. Επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν στο νόμο 1262/82

(1.1.1982130.6.1990) Στο Ν. Λάρισας

Onως παρατηρούμε λοιπόν, το μέοο ύψος της αξίας της επένδυσης,

φανερώνει ότι τα προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν είναι πολύ μικρά για

να απευθύνονται στη δημιουργία μεγάλων μονάδων. Επίσης ο δείκτης του

μέσου όρου της απασχόλησης ανά πραγματοποιηθείσα επένδυση καθώς και

ο δείκτης επενδύσεων ανά θέση εργασίας, υποδηλώνουν όπ τα

εκτελεσθέντα προγράμματα δεν είχαν προσανατολισμό έντασης κεφαλαίου

αλλά κυρίως έντασης εΡΥασίας.

οσον αφορά τη χωρική κατανομή της μεταποίησης (βλέπε mvαoa 38)

παρατηρούμε την έντονη τάση σUΓKεντρωπoίησης που διαφαίνεται κυρίως

στην επαρχία Λάρισας. ΠράΥματι για το 1988 έχουμε στην επαρχία Λάρισας

να είναι εγκατεστημένα το 60,6% των μεταποιηπκών καταστημάτων και το

72,09% της μεταποιητικής απασχόλησης. Για την περίοδο 84/88 αύξηση του

αριθμού των μεταποιηπκών εmχειρήσεων έχοομε σης επαρχίες Λάρισας

(6,5%) κω Φαρσάλων με 5,6%, ενώ την ίδια περίοδο παρατηρείται μείωση

τοο αριθμού των μονάδων σης υπόλοιπες τρεις επαρχίες. Συνεπώς αν και

την περίοδο 84/88 έχουμε μείωση του συνολικού αριθμού μεταποιηπκών

ΑΡιθμός Υψος Νέες θέσεις Μ.Ο. Μ.Ο. Μ.Ο.

επενδύσεων Επένδυσης απασχόλησης ύψους απασχόλησης ύψους

(σε χιλ. επένδυσης ανά επένδυση

δρχ) επένδυση ς ανα

(άτομα) θέση

εργασίας

(σε

χιλ.δρχ.)

Λάρισα 287 7.581.593 1.583 26.347 5,5 4.776

Σύνολο 755 19.321.403 3.172 25.591 4,2 6.091
.

J

Ί

J
J

J

J
J
J
J

ι

1
1
[

1

\

]



'ΜΜΕ και περιrι:ι:pειαK,~ αναπ.rυξη 57

1

1

1
j

1

ι

J

J
J
]

J

!

J
J

επιχειρήσεων, στις επαρχίες Λάρισας και Φαρσάλων παρατηρείται αύξηση η

οποία ωστόσο όμως δεν αντιστάθμισε την συνολική μείωση των

καταστημάτων.

Ανπθέτως για την ίδια περίοδο 84/88 η μεταποιητική απασχόληση

παρουσιάζει αύξηση σχεδόν σε όλες τις επαρχίες (μ' εξαίρεση την επαρχία

Αγιάς -38%) του νομαύ όπου όμως και πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό (72,09%

για το 1988) της απασχόλησης στον τομέα το συγκεντρώνει η επαρχία της

Λάρισας.

Επίσης κάπ άλλο που διαπιστώνουμε από τη μελέτη του πίνακα είναι

όπ τα μεγαλύτερα ποσοστά τόσο στον αριθμό καταστημάτων, όσο και της

απασχόλησης, συγκεντρώνουν μετά την επορχία Λάρισας οι επαρχίες

Φαρσάλων και Τυρνάβου, λόγω της μεγαλύτερης εγγύτητας των

αντίστοιχων πόλεων προς την πόλη της Λάρισας, αλλά και λόγω του όπ

στις επαρχίες Αγιάς και Ελασσόνας η μεταποίηση αποτελεί δευτερεύουσας

σημασίας παραγωγική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, οι περισσότερες μεταποιηπκές μονάδες στην επαρχία της

Λάρισας συγκεντρώνονται σε μια περιμετρική της πόλης της Λάρισας

περιοχή, και κυρίως κατά μήκος των οδικων αξόνων πρός Αθήνα και

θεσΙνίκη, πρός τον Τύρναβο, πρός το Βόλο και νόπα της Λάρισας πρός τα

Φάρσαλα. Η ευρύτερη αυτή περιοχή η οποία χωρίζεται σε ζώνες (η πρόταση

της ΙΟΕ Λάρισας, τις περιμετρικές αυτές περιοχές της χαρακτηρίζει

βιομηχανικές ζώνες), αποτελεί το κέντρο βάρους της μεταποιητικής

δραστηριότητας του νομού. Οι μεταποιηπκές μονάδες που χωροθετούνται

στις υ~όλoιπες επαρχίες εκτός κάποιων εξαψέσεων, και κύρια οι

επιχεψήσεις που είναι εγκατεστημένες σπς επαρχίες Ελασσόνας και Αγιάς,

αποτελούν μικρές βιοτεχνικές μονάδες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων

και ικανοποίησης άμεσων αναγκών της τοπικής ζήτησης (αρτοποιεία,

ζαχαροπλαστεία, ξυλουργεία, τυροκομεία ...). Στο σημείο αυτό πρέπει να

αναφερθεί όπ στην επαρχία της Λάρισας βρίσκονται Βιοτεχνικό Πάρκο

(κατά μήκος της οδαύ προς Βόλο), το οποίο είναι απλώς οριοθετημένο, ενώ

λειτουργεί και ΒΙΠΕ η οποία είναι ενταγμένη στην Β' περιοχή κινήτρων. Οι

επιχειρήσεις δε που εγκαθίστανται στην ΒΙΠΕ απολαμβάνουν κίνητρα

περιοχής Γ ως προς τις εmχορηγήσεις επενδύσεων και την εmδότηση

εmτοκίου. Ωστόσο η ΒΙΠΕ Λάρισας παρουmάζει αρκετά προβλήματα και

περιοριομένη εmτuχία (μόνο 9 μονάδες είναι εγκατεστημένες στη ΒΙΠΕ)

λόγω κυρίως :

1) Ελλιπαύς υδροδότησης, μέρος της οποίας οφείλεται στη χρήση

νερού της ΒΙΠΕ από καλλιεργητές και η οποία συνεπώς είναι απαγορευτική
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για την εγκατάσταση μεγάλων μεταποιηπκών μονάδωνι ειδικά των

υδροβόρων

2) Ελλειψης κεντρικής μονάδας επεξεργασίαςαποβλήτων και

3) της απόστασης της ΒΙΠΕ από την πόλη της Λάρισας (απέχει 13

χλμ.), της ανεπάρκειας τηλεφωνικής υποδομής και ηλεκτροφωτισμού.

Από την άλλη μεριά η συμμετοχή του μεταποιητικού ΑΕΠ στο

συνολικό ΑΕΠ του Ν. Λάρισας, όπως φαίνεται από τον πίνακα 48,

παρουσιάζει μια πτωτική τάση από το 1985 (που υπάρχουν διαθέσιμα τα

στοιχεία) και έτσι φτάνει το 1991 να αντιπροσωπεύει το 15,6% του συνολικού

ΑΕΠ του νομού. Το γεγονός αυτό αVΤΙKατoπτρίζει την κρίση που διέρχεται η

μεταποίηση του νομού η οποία γίνεται περισσότερο έκδηλη κυρίως τα

τελευταία τρία χρόνια και η οποία σε γεVΙKές γραμμές οφείλεται τόσο σε

ενδοτομεακά προβλήματα, διαρθρώσεις και δομές, όσο όμως και σε

εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν και το οικονομικό περιβάλλον

που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις του τομέα. Ωστόσο η μεταποίηση

ακολουθεί σε σπουδαιότητα τον α~γενή και τον. γ-γενή τομέα και έρχεται

τρίτη κατά σειρά όσον αφορά την συμμετοχή της στη διαμόρφωση του

συνολικού ΑΕΠ στο νομό.

Οπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η μεταποίηση του νομού τα

τελευταία κυρίως τρία χρόνια διέρχεται κρίση, εικόνα την οποία δεν

μπορούμε να διαγνώσουμε λόγω της ανυπαρξίας πιο πρόσφατων

σταπστικών στοιχείων, ωστόσο όμως αυτή εmσημαίνεται από δημοσιεύσεις

απόψεων και εκθέσεων των τοmκών φορέων.

ΠράΥμαπ η μεταποίηση τα τελευταία χρόνια διέρχεται κρίση η οποία

εκδηλώνεται με την μορφή αποβιομηχάνισης, με την έννοια δηλαδή της

καθαρής απώλειας θέσεων απασχόλησης και της μείωσης του κύκλου

εργασιών σε πολλές εmχειρήσεις. Χαρα.κ:τηρισπκό άλλωστε του γεγονότος

αυτού είναι όπ ο νομός σπς αρχές περίπου του 1994, εντάχθηκε στις

φθίνουσες περιοχές και στο αντίστοιχο πρόγραμμα μελετών με ένα κονδύλι

της τάξης των 20 εκατομ. δρχ. ΣκοΠός της μελέτης είναι να καταγραφεί η

κατάσταση του τομέα στο νομό και η κατάθεση προτάσεων και μέτρων

πολιτικής για την διέξοδο από την κρίση.

EVΔειKΠKή επίσης του μεγέθους του προβλήματος που αντιμετωm"ζει

σήμερα η μεταποίηση στο νομό, λόγω της έξαρσης του φαινομένου της

απ~oμηXάvισης, είναι μια συνοπτική έκθεση που συνέταξαν οι TomKoί

φορείς, στην οποία καταγράφονται στοιχεία και εκπμήσεις για πς

εmπτώσεις της ύφεσης σε ορισμένους από τους σημαντικότερους κλάδους

της μεταποίησης. Ετσι σύμφωνα με την έκθεση αυτή (η οποία βασίστηκε σε
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στοιχεία που συνέλεξαν οι ίδιοι οι φορείς λόγω της ανυπαρξίας πρόσφατων

στατιστικών στοιχείων), η μεταποίηση δέχεται την επίδραση τριών κυρίως

παραγόντων: α) του έντονου ποιοτικού και κοστολογικού ανταγωνισμού,

β) των οδηγιών ή κανόνων που απορρέουν από την προσπάθεια σύγκλισης

των Ευρωπαϊκών οικονομιών και γ) της ελληνικής θέσης στα θέματα

αναπτυξιακής πολιτικής. (ΕΞΠΡΕΣ, 1994).

Σύμφωνα πάντα με την έκθεση αυτή, είναι χαρακττιριστικό ότι κυρίως

οι κλάδοι που πλήπονται από την κρίση, αποτελούν παραδοσιακές

δραστηριότητες στο νομό Λάρισας και σε ορισμένοος απ' αυτούς ο νομός

παρουσιάζει (όπως φαίνεται και παρακάτω) εξειδίκευση. Ετσι οι πληγέντες

κυρίως κλάδοι είναι των επίπλων, γεωργικών μηχανημάτων, μεταλλικών

κατασκειΜν, ταπητουργίας, ετοίμου ενδύματος και ο κλάδος των τροφίμων.

Στους κλάδους αυτούς παραττιρείται μείωση του κύκλου εργασιών ττις

τάξης του 20 έως και 60%, μείωοη της απασχόλησης από 5 έως και 45%,

ενώ παρατηρείται παράλληλα μείωση των εξαγωγών και επενδυτική απραγία

(ΕΞΠΡΕΣ 1994).

Ενα άλλο χαρακτηριστικό της κατάστασης φανερώνει ο αριθμός των

εmχειρήσεων (12 συνολικά εκ των οποίων οι 6 ήταν ΜΜΕ και 2

απασχολούσαν 300 άτομα κάθε μια) που σταμάτησαν να λειτουργούν από το

1989 έως σήμερα, ενώ ταυτόχρονα ·χάνονται· μέσα στο ίδιο χρονικό

διάστη.ια 1.170 θέσεις απασχόλησης.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι οι πληγέντες κλάδοι κυρίως

της κλωστοϋφαντουργίας και του ετοίμου ενδύματος, δεν αποτελούν

εγγενές πρόβλημα που παρατηρείται αποκλειστικά στο Ν. Λάρισας.

Πρόκειται για γενικότερο πρόβλημα που οφείλεται κυρίως στο άνοιγμα των

αγορών της Ανατολικής Ευρώπης και της Απω Ανατολής. Ο αντίκτυπος

όμως της κFiσης είναι mo έντονος στο νομό, λόγω του μεγάλου αριθμού των

επιχειρήσεωνπου συγκεντρώνονταιστους κλάδους αυτούς.

4.3. Εξειδίκευσητου Ν. Λάρισας

Onως διαmστώθηκεπροηγουμένως,την περίοδο 78188 αυξάνεται τόσο

η απασχόληση όσο και ο αριθμός των καταστημάτων στη μεταποίηση του Ν.

Λάρισας, αύξηση που σημειώθηκε σχεδόν σΙ όλους τους κλάδους. Ωστόσο το

γεγονός ότι η μεταποίηση του νομού είναι προσανατολισμένη κύρια σε

·παραδοσιακούς· κλάδους, αποδεικνύεται τόσο από τους λόγους

χωροθέτησης, όσο και από ττιν εφαρμογή του τύπου των Estaban 

MarquiIIas.
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όπου ΑίΓ = η απασχόληση στον κλάδο ί στο νομό r (στην περίπτωση μας)

Ar = η απασχόληση συνολικά (δηλ. σ' όλους τους κλάδους) στο νομό,Γ

Αίπ = η απασχόληση στον κλάδο i στο σύνολο της χώρας π

Απ = η συνολική απασχόληση της χώρας

Σύμφωνα με τους Estaban - MarquiIias μια περιοχή μπορεί να θεωρηθεί

ότι ειδικεύεται σε έναν κλάδο αν ισχύει: Eij-Ej(EixJEx»O και δεν ειδικεύεται

στην αντίθετη περίπτωση δηλ. αν είναι η διαφορά αυτή αρνητική.

Όπου: Eij = η απασχόληση στον κλάδο ί στο νομό το έτος βάσης (εδώ είναι

το 1988)

Ισχύει, δε ότι για τιμές του Λ.Χ. = 1, τότε η δραστηριότητα είναι

αναπτυγμένη στο νομό όσο και στο σύνολο της χώρας. Για Λ.Χ. > 1 η

δραστηριότητα ί είναι περισσότερο αναπτυγμένη στο νομό απ' ότι στο

σύνολο της χώρας. Ενώ για τιμές Λ.Χ. < 1 τότε η δραστηριότητα ί είναι

λιγότερο αναπτυγμένη στο νομό απ' ότι είναι στο σύνολο της χώρας.

Ένας δεύτερος τρόπος υπολογισμού της ειδίκευση του νομού, γίνεται με

την εφαρμογή του τίιnou των Estaban - MarquiIias (βλέπε Γλυτσός, 1988 σελ.

300), ο οποίος δίνεται από τη σχέση:
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Λ.χ. = (ΑίΓ/ΑΓ) / (Αίπ/Απ)

Είί - Ej (ΕίχΙΕχ) > Ο

(1)

(2)
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Ej = η συνολική απασχόληση στη μεταποίηση στο νομό

Είχ = η συνολική απασχόληση στον κλάδο ί στη χώρα και

Εχ = η συνολική απασχόληση στη μεταποίηση στη χώρα.

Πρέπει να σημειωθεί όπ το κριτήριο αuτό είναι σταπκό, αναφέρεται

δηλ. στην κατάσταση που υΠάρχει μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (εδώ το

έτος 1988).

Ο τίιnoς (2) δείχνει την θετική ή αρνητική διαφορά της απασχόλησης

στον κλάδο ί στην περιοχή j σε σχέση με την απασχόληση που θα είχε ο

κλάδος στην περιοχή αν η συμμετοχή του στη συνολική απασχόληση της

περιοχής, ήταν ίση με την απασχόληση στον κλάδο στη συνολική

βιομηχανική απασχόληση της χώρας.
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Κλάδος Σuνrελεu:rής

εξειδ{κευσης

20 Τροφίμων 1,17

23 γφαντουργίες 1,49

25 Ξύλο/φελλός 1,42

26 Εmπλα 1,11

33 Προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά 1,0

34 Βαmκές μεταλουργικές 2,67

36 Κατασκευή μηχανών (εκτός 1,78

ηλεκτρικών)

38 Μεταφορικά είδη 1,0
. . . .

Πηγη . γΠΕθΟ στο Ex-ante αξιολΟΥηση του ΠΕΠ θεσσαλιας (1994-1999)

Η εξειδίκευση του νομού Λάρισας βάσει του τύπου των Estaban 

MarQuiIias δίνετω στον πίνακα 58.

Με βάση τα ΠαΡο.πάνω υπολογίστηκαν οι λόγοι χωροθέτησης για το

νομό της Λάρισας για τις χρονιές 1978, 1984 και 1988, καθώς επίσης

εφαρμόστηκε κω ο τύπος των Estaban-MarquiIIas. Onως διαmστώνοuμε

λοιπόν από τους αντίστοιχους πίνακες, ο νομός παρουσιάζετω να

εξειδικεύεται στους κλάδους των τροφίμων (20), υφαντικών (23),

ένδυσης/υπόδησης (24), ξύλου/φελλού (25), επίπλου (26), χάρτου (27),

ελαστικών/πλαστικών (30) και κατασκευής μηχανών (36). Στο σημείο αυτό

πρέπει να παρατηρήσουμε τα εξής :

- ο κλάδος των ελαστικών/πλαστικών αρχίζει να έχει ιδιαίτερη

βαρύτητα στη μεταποίηση του νομού μετά το 1984

• ο νομός εξειδικεύεται το 1988 στον κλάδο 36, γεγονός που

οφείλετω κύρια στον γεωργικό χαρακτήρα του, αφού ενδοκλαδικά

τουλάχιστον η βαρύτητα του κλάδου αυτού στη μεταποίηση οφείλετω στους

υΠOKλάδouς κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων (ελκυστήρων) (3632) και

εmσκευής μηχανημάτων για την γεωργία και ζωοκομία (3638)

- στους υπόλοιπους παραδοmακού χαρακτήρα κλάδους, ο νομός

ειδικεύεΤQ1 τουλάχιστον από το 1978 (μέχρι τότε υπάρχουν διαθέmμα τα

στοιχεία), γεγονός που οφείλετω εν μέρη και στον ισχυρό αγροπκό τομέα

της περιοχής, που αποτελεί πηγή εισροών στη μεταποίηση.

Σε επίπεδο περιφέρειας παρατηρούμε όπ στους κλάδους που ο νομός

παρουmάζει ειδίκευση, στους ίδιους κλάδους εξειδικεύεται κω η Θεσσαλία

για το 1988 (Περιφέρεια Θεσσαλίας, 1994).

Πίνακας 10. Κλαδική εξειδίκευση της περιφέρειας Θεσσαλίας.

J
J

J

Ι

U
]

Ι

1
1
1

Ι

J

1
J



J
'ΜΜΕ ιιαι nεpιιιqJεlακ;~ αvάπr~η

4.4. Ecpαρuoνri της ανάλυσης απόιιcλισης - συμμετοχής στο Ν. Λά~σας

62

1
J

j

J
J

J

Τόσο οι λόγοι χωροθέτησης. όσο και ο τύπος των Estaban - Marquillas

στην ανάΛUΣΗ που προηγήθηκε μας δίνουν μια στατική εικόνα της περιοχής

ΙΙCαι του τφέα που εξετάζουμε. Ακριβώς για να OVΤιπaρέλθOUμε αυτή τη

στατι.ή περιγραφή, εφαρμόζουμε στη συνέχεια την Ανάλυση ΑΠό.λισης

Συμμετοχής, η οποία ανήκει στις -δι.ινομικές- μεθόδους δίνοντας σχεπκούς

δείηες μεταβολής. Μπορεί να εξεταστεί με τη μέθοδο αυτή σε noισύς

κλάδους Κ:α/ σε ποιές περιοχές &VΤOrι':ζOVΤαι διαφοΡές από μια υποθετιις;ή

εικόνα μεταβολών ι κλαδικών. χωρικών ίδιων με του συνόλου της

μεταποίησης. οπότε διακρίνονται οι περιπτώσεις δυναμικών,

αναrπuσσόμενων και μη δυναμικ:ών Ι(λάδων ιtαι nεριOxών_

Πρόκειται δηλ. για μια τεχνικ:ή συγκριτικής ενδοπεριφερειακής

ανάλυσης που χρησιμοποιείται στην περιφερειακή οικονομικ:ή ανάλυση, στην

πολΙτ1κή και στον ΠΡΟΥρ!μό διότι cmTρtna :

- ΠΟΙΟΊ1.κή Ι(αι ποσοτική συσχέΊιση των περιφερειών μεταξύ τους και

ως προς το σύνολο,

- περιγραφή της OΙ<Ovoμι<ής δομής των περιφερειών,

διερεύνηση των τάσεων ανάπτυξης της υπό εξέτασης

δραστηριότητας σε περιφερειακό επίπεδο για προγραμματικούς σκοπούς.

Η ανάmuξη της μεθόδου βασίστη.ε στην παρατήρηση, ότι .αθεμια

περιοχή δεν ακολουθεί συνήθως την κλαδική σύνθεση του συνόλου της

χώρας, οι δε .λάδοι μιας δραστηριότητας δεν μεταβάλλονται στην περιοχή

κατ' ανάγκη, όπως στο σύνολο της χώρας.

Η τεχνική της μεθόδου δίνει τους παράγοντες που rφOKαλoύν τις

διαφορές στην ανάπτυξη μεταξύ των περιοχών, γιατί επιτρέπει τον

προσδιορισμό των εrnδράσεων στην περιοχή των μεταβολών σΙ εθνικό

επίπεδο στους κλάδους που διαθέτει και από την άλλη καταδεικνύει τα

συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η περιοχή στους κλάδους της

δραστηριότητας που εξετάζεται. (ΜαΥΥανά - ΚQ<αουνά.η, 1991).

Η τεXVΙ.ή συνίσταται στην ανάλυση της μεταβολής σε μια xρovι.ή

περίοδο ενός ΠεΡιφεΡεια.σύ μεγέθους (συνήθως η απασχόληση στη

βιομηχανία), σε τρεις παράγοντες που εξαρτώνται από την εθvι.ή μεταβολή

του μεγέθους αυτού στο σύνολο της χώρας.

Ετσι η μεταβολή της πεΡιφεΡεια<ής βιoμηxαvι.ής απασχόλησης (Mr)

διακρίνεται σε δύο συνιστώσες, στη συνlCT.Γώσα Ul.f.ψCΤOχής (EΣ.r) και στη

συνιστώσα απ6ιrλισης (Κr).



όπου Mr = η μεταβολή της απασχόλησης οτο Νομό r

ΕΣΓ = η συνιστώσα εθνικής συμμετοχής του Νομού Γ

ΟΣΓ = η συνιστώσα ομολογικής απόκλισης του Νομού Γ

ΔΣΓ = η συνιστώσα διαφορικής απόκλισης του Νομού Γ

ΑίΓ = η απασχόληση του κλάδου ί στο Νομό Γ

Aίn = η απασχόληση του κλάδου ί στο σύνολο της χώρας

ΑΓ = η συνολική απασχόληση στο Νομό Γ

Αη = η συνολική απασχόληση στη χώρα

Ο = η αρχή της περιόδου ανάλυσης

Ι = το τέλος της ανάλυσης

Η συνιστώσα "εθνικής συμμετοχής· δείχνει τη μεταβολή της

απασχόλησης στην περιφtρεια Γ. που θα λάμβανε χώρα αν αυτή

μεταβάλλονταν με τον ίδιο ρυθμό που μεταβάλλεται η απασχόληση σ' εθνικό

επίπεδο.

Η συνιστώσα -απόκλισης- ανηnρoσωπεύει κάθε είδους απόκλιση

μεταξύ της μεταβολής της περιφερειακής απαοχόλησης και της συνιοτώσας

-εθνικής συμμετοχής-. Η συνιστώσα είναι θεηκή σε ανεπrυγμένες περιοχές

και αρVΗηKή σε φθίνουσες περιοχές. Η συνιστώσα αυτή διακρίνεται σε δύο

εmμέρους συνιστώσες:

- Την συνιστώσα ·ομολογικής απόκλισης" (OΣr) η οποία μετράει το

ποσό της απόκλισης που οφείλεται στη σύνθεση των βιομηχανικών κλάδων

τηςπεριοχής. Η συνιστώσα αυτή είναι θετική σε περιοχές όπου είναι

εγκατεστημένοι δυναμικοί κλάδοι. ταχύρρυθμα αναπruσσόμενOΙ σε εθνικό

επίπεδο κω αρνητική σε περιοχές ειδικευμένες σε κλάδους φθίνοντες ή

ελάχιστα αναπrυγμένoυς σε εθνικό επίπεδο.

- Την συνιστώσα -διαφορικής απόκλισης-. (ΔΣr) η οποία μετράει το

ποσό της απόκλισης που οφείλεται σ' ορισμένους κλάδους της βιομηχανίας,

οι οποίοι αναπrύσσoνται ταχύτερα ή αργότερα στην περιφέρεια απ' ότι σ'

εθνικό επίπεδο. Η -διαφορική- συνιστώσα είναι θεnKή όταν η περιφέρεια

στην οποία αναφέρεται παρουσιάζει ορισμένα τοmκά πλεονεκτήματα στην

ανάπrυξη ορισμένων κλάδων ή δραστηριοτήτων.

Οι συνιστώσες που αναφέρθηκαν δίνονται από ης παρακάτω σχέσεις:
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'ΜΜΕ και nεptq.εpεtoκr; ανάπ.τuξη

ΜΓ = ΕΣΓ + oΣr + ΔΣΓ

EΣr = (AnUAno) Aro - Aro

ΟΣ:Γ = Σ: [(AίnυAίΠo - AnUAno) ΑίΓο]

ΔΣ.Γ = Σ: [(Αίrt - ΑίΓο (ΑίηυΑίηο))

(1)

(2)

(3)

(4)
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Ωστόσο η μέθοδος έχει τη δυνατότητα να δώσει πληροφορίες και σε

επίπεδο κλάδου, γιατί έτσι μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα όσον

αφορά τις δυνατότητες της περιφtρειας για την ανάητυξη των εmμέρους

κλάδων. Ετσι στην περίπτωση μας οι παραπάνω σχέσεις γίνονται:
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'ΜΜΕ και περιrιεpE:ιαKrι ανάπτυξη

ΜίΓ = ΕΣίΓ + ΟΣίΓ + ΔΣiΓ

ΕΣίΓ = (AnUAno) ΑίΓο - λίΓο

OΣiΓ = ΑίΓο (ΑίηυΑίηο - AnUAno)

ΔΣίΓ = ΑίΓι - ΑίΓο (ΑίηυΑίno)

(5)

(6)

(7)

(8)
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Η εφαρμογή της ανάλυοης απόκλιοης-συμμετοχής για την μεταποίηση

στον Ν. Λάρισας φαίνεται στον πίνακα 68 όπου ΟΣ. ΔΣ και Ε είναι η

ομολογική, η διαφορική και η εθνική συνιστώσα αντίστοιχα.

Τα όποια συμπεράσματα εξάγονται από την εφαρμογή της μεθόδου

συσχετίζονται και αξιολογούνται σύμφωνα με την τεχνική του Boudeville ο

οποίος βάσει του μεγέθους και του προσήμου της διαφορικής και της

ομολογικής συνιστώσας καθόρισε οκτώ τύπους περιφερειών. Οι περιοχές

που ανήκουν στους τύπους από 1-4 αναπτύσσονται με ρυθμό ταχύτερο από

το μέσο ρυθμό της χώρας, ενώ αυτές που ανήκουν στους τύπους 5-8 με

μικρότερο ρυθμό.

Εχοντας υπόψιν τα παραπάνω και όπως τελικά συνάγεται από την

εφαρμογή της μεθόδου, έχουμε στο Ν. της Λάρισας να είναι: ΟΣ < Ο. ΔΣ >0

και ΙΟΣ! < ΙΔΣΙ. δηλαδή σύμφωνα με τις τυπολογήσεις (βλέπε πίνακες στο

παράρτημα 8), ο Ν. Λάρισας κατατάσσεταιστον 40 τύπο περιφερειών. Αυτό

σημαίνει ότι ο νομός χαρακτηρίζεται από δυσμενή κλαδική διάρθρωση και

από -θεηκούς- τοπικούς παράγοντες.

Προκύπτει συνεπώς ότι η μεταποίηση του νομού έχει δυσμενή κλαδική

διάρθρωση, γεγονός που ισχύει εν μέρει, αφού όπως διαπιστώθηκε σε

προηγούμενο σημείο. ο νομός είναι παροσανατολισμένος σε

δραστηριότητες/κλάδους παραδοσιακού χαρακτήρα. ένταοης εργασίας, οι

οποίοι δύσκολα μπορούν να σταθούν στα πρότυπα που επιβάλλονται στα

πλαίσια του έντονου διεθνή ανταγωνισμού.

Από την άλλη η ύπαρξη θετικών τοπικών παραγόντων δικαιολογείται

πράγματι και εξηγείται από την ύπαρξη μιας σειράς χαρακτηριστικών που

παρουσιάζει ο νομός Λάρισας. Τέτοιοι θετικοί παράγοντες ενδεικτικά

μπορούν να θεωρηθούν: η γεωγραφική κεντροβαρική θέση του νομού, το

γεγονός ότι είναι οημαντικός εμπορικός διαμετακομιστικός κόμβος, λόγω
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της διέλευσης μέσα απ' αυτόν των οδικών και σιδηροδρομικών εθνικών

δικτύων. αλλά και γενικότερα λόγω της ύπαρξης υποδομών που δημΙΟΟΡΥούν

τις αντίστοιχες ευεργετικές εξωτερικές οικονομίες, το γεγονός ότι είναι

διοικητική πρωτεύουσα της περιφέρειας καθώς και η πλούσια ενδοχώρα του

λόγω του αναπτυγμένου α-Υενή τομέα.

Σε κλαδικό επίπεδο πια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης

οι κλάδοι, ξύλου/φελλού (25), δέρματος (29) και κατασκευής μηχανών

(εκτός ηλεκτρικών) (36) και σύμφωνα με την τυπολογία του BoudeviIIe,

χαρακτηρίζονται από δυσμενή διάρθρωση, ενώ και οι ΤOmKoί παράγοντες

είναι αρνητικοί για την παραπέρα ανάπτυξή τους. Στην άλλη άκρη του

φάσματος βρίσκονται οι κλάδοι ποτών (21), ένδυσης/υπόδησης (24),

εκδόσεις/εκτυπώσεις (26), χημικές (31), παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα

(32), βασικές μεταλλουργικές (34), μεταφορικών μέσων (36), και οι λοιπές

βιομηχανίες (39), οι οποίοι (πάντα σύμφωνα με την ανάλυοη και την

αντίστοιχη τυπολογία) χαρακτηρίζονται από ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση και

την ύπαρξη θετικών τοmκώv παραγόντων. Οι κλάδοι υφαντικών (23),

εΠίπλου (26), ελασηκών/πλασηκών (30), μη μεταλλικών ορυκτών (33),

πραίόντων από μέταλλο (35) και κατασκευής ηλεκτρικών μηχανών (37)

συνάγεται ότι έχουν προβληματική διάρθρωση, ενώ τέλος οι κλάδοι

τροφίμων (20), καπνού (22), και χάρτου (27) χαρακτηρίζονται από

αρνητικούς τοπικούς παράγοντες.

Ωστόσο αν και η μέθοδος είναι πολλαπλά χρήσιμη στην περιφερειακή

οικονομική ανάλυση, έχει υποστεί κριηκές6 (ης οποίες δεν θα αναφέρουμε

εδώ γιατί ξεφεύγουν από τα πλαίσια της εργασίας). Ενδεικηκά μόνο

αναφέρουμε τις επιφυλάξεις σχετικά με το αν η υπο εξέταση περιοχή έχει

εθνικής ή όχι οημασίας κλάδους, το γεγονός ότι εξελίξεις οτην προσφορά

και στην τεχνολογία ή μετατοπίσεις της ζήτησης κλπ επηρρεάζουν και ης

δύα συνιστώσες και άρα ο δυναμισμός της περιοχής δεν εκφράζεται μόνο

από την διαφορική συνιοτώσα, την κλίμακα της χωρικής μονάδας που

εξετάζεται, όπως και η εmλεγμένη χρονική περίοδος (από την άποψη της

διάρκειας) για την οποία μελετάται η μεταβολή (Κατοχιανού, Δ. 1964).

Η τεχνική της μεθόδου ανάλυσης απόκλισης - συμμετοχής συνεπώς

και σύμφωνα με την εφαρμογή της στο Ν. Λάρισας μας δίνει μια δυναμική

εικόνα της μεταποίησης της περιοχής για τη δεκαετία 1976/1966 τόσο το

σύνολο του τομέα, όσο και σε κλαδικό επίπεδο. Τα συμπεράσματα που

6Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά τόσο με την μέθοδο απόκλισης

συμμετοχής. όσο και με τις ιφιπκές ποο έχουν διαωπωθεί βλέπε Κατοχιανού,1984

σελ.192-193.



έχουν διατυπωθεί βάσει των αποτελεσμάτων που μας παρέχει η εφαρμογή

της μεθόδου και με βάση την τυπολογία που πρότεινε ο BoudeviIIe. θα πρέπει

να εξετάζονται πάντα στα πλαiσια των επιφυλάξεων που εν συντομία

διατυπώθηκαν προηγουμένως.

Ωστόσο, αυτό που κυρίως πρέπει να συγκρατησουμε στην περίπτωση

αυτή. είναι το συμπέρασμα που αφορά το σύνολο της μεταποίησης του

νομού. δηλαδη ότι η περιοχη κατατάσσεται στον 40 τύπο περιφερειών, με

κύρια χαρακτηριστικά την δυσμενή κλαδική διάρθρωση της μεταποίησης κω

την ύπαρξη θετικών τοmκών παραγόντων. Οπως αναφέρθηκε ήδη. τα

χαρακτηριστικά αυτά προσεγγίζουν ικανοποιητικά την πραγματικη. δυναμική

εικόνα της μεταποίησης του νομού. Από την άλλη. βάσει της μεθόδου.

-αυτόματα- στον αντίστοιχο τύπο περιφέρειας προτείνονται μέτρα. που στην

περίπτωσή μας αφορσύν τη βελτίωση της κλαδικής διάρθρωσης του

μεταποιητικού τομέα.

Η mραπάνω πρόταση δίνει μια πρώτη κατεύθυνση για την αναζητηση

ενός πλαισίου μέτρων πολιτικής, χωρίς ωστόσο να εστιάζει περισσότερο.

αποτελώντας έτσι μια γενικόλογη πολιτική. Για το λόγο αυτό, παρακάτω θα

εmκεντρώσouμε την ανάλυσή μας στις ΜΜΕ του νομού.
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4.5. Οι Μ.Μ.Ε. στο Ν. Λάρισα"
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Οι ΜΜΕ προφανώς δεν αποτελούν ξεχωριστό κομμάτι της

μεταποίησης του νομού Λάρισας, αντιθέτως δε η βαρύτητά τους στον

μεταποιητικό ιστό της περιοχής είναι σημαντική, γεγονός που τουλάχιστον

ποσοτικά εκφράζεται τόσο από το ότι αυτές αντιπροσωπεύουν το 98,6% του

συνόλou των καταστημάτων όσο και από το ότι αποτελούν το 62,2% της

συνολικής απαοχόλησης στην μεταποίηση της περιοχής για το 1988.

Για το λόγο αuτό, καταρχήν, κρίθηκε απαραίτητο να επικεντρώσουμε

την ανάλυσή μας στις ΜΜΕ του νομού, έτσι ώστε να καταγραφεί καλύτερα η

κατάσταση και ο ρόλος που αuτές διαδραματίζουν στην τοmκή ανάπτυξη

της Λάρισας.

Πράγματι, οι ΜΜΕ στο Ν. Λάρισας για το 1988 από τα 3508 συνολικά

μεταποιητικά καταστήματα, συγκεντρώνουν τα 3459 (98,6%)

παρουmάζοντας σε σχέση με το 1978 μια αύξηση κατά 616 μονάδες, σ'

αντίθεση με τις μεγάλες εmχειρήσεις που την ·ίδια περίοδο παρουσιάζουν

αύξηση μόλις 11 εmχειρήσεων. Προφανώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψην και

το γεγονός ότι κάποιες μεγάλες εmχειρήσεις λόγω μείωσης του προσωmκού

τους, μετατοπίστηκαν στις αμέσως μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις.

Οσον αφορά την απασχόληση παρατηρούμε ότι από τους 17171

απασχολούμενους στη μεταποίηση στο νομό το 1988, οι ΜΜΕ απασχολούν τα

10684 άτομα (62,2%) δημιουργώντας στη διάρκεια της δεκαετίας 78/84, 1495

νέες θέσεις εργασίας, έναντι 945 θέσεων που δημιουργήθηκαν αντίστοιχα

από τις μεγάλες εmχειρήσεις. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι στη διάρκεια

της περιόδου 78/88, η απασχόληση συνολικά στις ΜΜΕ αυξήθηκε, ωστόσο

σημαντικότερη ήταν η αύξησή της (κατά 21,04%) στις εmχειρήσεις που

απασχολούν 04 άτομα. Το γεγονός αυτό φανερώνει μια τάση έντονη για

αuτoαπασχόλήση,ενώ από την άλλη προδηλώνει μια προβληματικότηταόσον

αφορά την ικανότητά τους να ανταποκριθούν εmτuχώς στα πλαίσια του

έντονου ανταγωνισμού. Συνεπώς αυτή η καταρχήν παραδοξότητα χρήζει

περισσότερηςπροσοχής στη συνέχεια. (βλέπε πίνακες παραρτήματοςΒ).
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Πίνακας 10.Κατανομή απασχόλησης στη μεταποίηση κατά τάξη μεγέθους Ν.

Λάρισας 1978.1988

Πηγη : ΕΣΥΕ 1978. 1988

ΑΠό την άλλη μεριά, όπως διαπιστώνεται άλλωστε και αΠό τον

πίνακα, οι ΜΜΕ είναι εκείνες που δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις

απασχόλησης σε σύγκριση με τις μεγάλες εmχεψήσεις, ενώ από την άλλη

είναι αυτές που παρουσιάζουν και την μεγαλύτερη -θνησιμότητα- από την

άποψη της βραχυχρόνιας διάρκειας λειτουργίας τους. Το παραπάνω

χαρακτηριστικό φυσικά δεν αφορά μόνο τις ΜΜΕ του Ν. Λάρισας, αλλά

πρόκειται για ιδιαιτερότητα των ΜΜΕ γενικότερα. Προφανώς εδώ πρέπει να

λαμβάνεται υπόψην και η όλη δυναμική ·κίνηση- στο εσωτερικό του

μεταποιητικού τομέα όπου μικρότερες εmχειρήσεις γίνονται μεγαλύτερες

και μεγαλύτερες εmχειρήσεις μεταnίmουν σε μικρότερα μεγέθη

καταστημάτων.

Οι WλE του νομού από κλαδική άποψη συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό

Kατασrrιιάτων στους κλάδους 20,23,24,25.26.27.30 και 36 στους οποίους

όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα ο νομός Λάρισας παρουσιάζει το 1988

εξειδίκειχπι, όπως επίσης μεγάλος αριθμός ΜΜΞ Kαταστη.Jάτων εντοm'ζεται

και στους κλάδους 33.35,37 και 38. Ο μεγαλύτερος δε αριθμός των ΜΜΕ

στους κλάδους αυτούς, είναι καταστήματα μεγέθους 0-4 ατόμων. Στο

σημείο αυτό, πρέπει να παρατηρήσουμεότι. η πληθώρα ΜΜΕ στους κλαδους

20 και 38. οφείλεται κυρίως στους υΠOKλάδouς 206 (αρτοποιία 

ζαχαραπλαστία) και 384 (εmσκευές αυτοκινήτων), σύμφωνα με την εξέταση

των τριψήφιων και τετραψήφιων κωδικών της ΕΣΥΕ. Οι δραστηριότητες

αυτές. όπου υπάρχει μεγάλη συμμετοχή ΜΜΕ όμως με δυσκολία μπορούν να

χαρακτηριστούν μεταποιητικές.

Erήσης παρατηρούμε ότι οι κλάδοι 25,33 και 35 και οι οποίοι

σχετίζονται άμεσα με την οικοδομική δραστηριότητα, παρουσιάζουν

σύμφωνα και με τα απoτελtσματα της ανάλυσης απόκλισης-συμμετοχής

δυσμενή κλαδική διάρθρωση. Το γεγονός αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε

και στο ότι τελεuταία παρατηρείται μια αξιοσημείωτη κάμψη της

0-4 άτσμα 5-9 άτομα 10-49 Σύνολο 50 + άτομα

άτομα Μ.Μ.Ε.

1978 4371 1503 3315 9189 5541

1988 5291 1735 3658 10684 6486

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 920 232 343 1495 945

78/88
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οικοδομικής δραστηριότητας στο νομό Λάρισας, όπως αυτό φαίνεται

τουλάχιστον από τη συμμετοχή του τομέα στη διαμόρφωση του συνολικού

ΑΕΠ του νομού (στοιχεία της ΕΣΥΕ).

Η σύντομη αυτή αναφορά σε κάποια βαmκά XaραKτηρισΠKά των ΜΜΕ

του νομού Λάρισας στη συνέχεια συμπληρώνεται από την παρουσίαση και

τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα πεδίου σΙ ένα δείγμα 30

ΜΜΕ.
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4.6.Ευπειρική Ερευνα για τι ,ς ΜιΚΡομεσαίες Εmmρήσεις στο Ν. Λάρισας

4.6.1 Μεθοδολογία

Οι γενικές εκτιμήσεις που προηγήθηκαν και περιγράφουν την εξέλιξη

και τα χαρακτηριστικά του τοπικού παραγωγικού συστήματος της Λάρισας,

πηγάζα.ιν κύρια από την επεξεργασία των διαθέσιμων επίσημων στατιστικών

στοιχείων και κειμένων ανάλυσης και πολιτικής.

Ωστόσο ένα τέτοιο πρότυπο ανάλυσης, πέρα από την αδιαμφισβήτητη

χρησιμότητά του, συγκενrρώνει και μια σειρά προβλημάτων όπως:

. Η δομή του συστήματος πληροφοριών εμποδίζει την έγκαιρη

καταγραφή των ραγδαίων αλλαγών των κοινωνικοοικονομικών μεγεθών που

χαρακτηρίζουν την εποχή μας. Αντίθετα δε, οι διαθέσιμες πληροφορίες

χαρακτηρι"ζονται από έντονη χρονική υοτέρηση (π.χ. απογραφή πληθυσμού

'91, απογραφή βιοτεχνίας-βισμηχανίας' 88). Αλλωστε όπως φάνηκε και

προηγούμενα τα σημάδια κρίσης που διέρχεται η μεταποίηση στο Ν.

Λάρισας γίνονται έκδηλα κυρίως τα τρία τελευταία χρόνια δηλ. από το '90

και μετά, κάτι το οποίο δεν συνάγεται σε σημαντικό βαθμό από τα επίσημα

στατιστικά στοιχεία της απογραφής του 1988.

- Η ανεπάρκεια πληροφοριών, κυρίως σε περιφερειακό και νομαρχιακό

επίπεδο.

- Ελλείψεις και περιορισμοί του συστήματος πληροφοριών εμποδίζσυν

την καταγραφή ή προκαλούν στρεβλώσεις στgJαντΙKών συστατικών

στοιχείων του παραγωγικού συστήματος (π.χ. άτυπες εργασιακές σχέσεις,

πολυαπαοχόληση κλπ).

• Τέλος, η αναφορά των επίσημων στατιστικών στοιχείων σε

συνολικά μεγέθη. Η χρήση και η αναφορά σε μέσους όρους, συγκαλύπτει τα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μεμονωμένων περιπrώσεων, δημιουργώντας σε

κάποιο βαθμό αφηρημένα μεγέθη αναφοράς.

Ενα αντίστοιχο είδος παρουσίασης και για τον μεταποιητικό τομέα

λοιπόν, κρίνεται ανεπαρκές να αποκαλύψει, και να ερμηνεύσει το ζητούμενο,

δηλ. την δυναμική του τομέα.

Για τους παραπάνω λόγους κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή

επιτόπιας έρευνας πεδίου, βάσει ενός ερωτηματολογίου7 (παράρτημα ), το

7Η σύνταξη του ερωτηματολογίου. βασίστηκε κυρίως σε αντίστοιχο

ερωτrιιατoλόyιo έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τις ΜΜΕ στο Ν. Καρδίτσας,

καθώς και σε πρότυπο σχετικό ερωτηματολόγιο που μας παραχωρήθηκε από το

EΛ.ΚE.ΓlA.



οποίο συμπληρώθηκε από τις απαντήσεις των επιχειρηματιών της περιοχής

σε προσωmκές μας συνεντεύξεις.

Τα ερωτήματα περιστρέφονταν σε θέματα σχετικά με κάποια γενικά

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, σχετικά με την

αγορά εργασίας, τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και την τεχνολογία, την

λειτουργία και τη θέση της εmχείρησης στην αγορά, την επίδραση της

ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς, τη χωροθέτηση των επιχειρήσεων καθώς

επίσης και σε θέματα σχετικά με τα προβλήματα, τις ανάγκες, και την

επιζητούμενη υποστηρικτική πολιτική.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι οι επιχειρηματίες στους

οποίους απευθυνθήκαμε τις περισσότερες φορές έδειχναν απροθυμία να μας

βοηθήσουν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, ενώ εκείνοι πou τελικά

προθυμοποιήθηκαν να συνεργαστούν, δεχτήκανε κατόπιν διαβεβαιωσής μας

ότι δεν υπάρχουν άμεσες οικονομικής φύσεως ερωτήσεις. οσες φορές

επεKταθήKaμε αποσπαομαπκά σε ερωτήσεις καθαρά οικονομικού

περιεχομένου, αντιμετωπίσαμε την καχυποψία των εmχειρημaτιών, οι οποίοι

τότε εΠέδειξαν φανερά μια πρόθεση να συγκαλύψουν ή και να

διαστρεβλώσουν τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη της εmχείρησής τους.

Για τον λόγο αυτό και στην επεξεργασία των απαVΙΉσεων του

ερωτηματολογίου και εμείς δεν αναφερόμαστε στην οικονομική κατάσταση

των εmχειρήσεων, εφόσον τίθεται θέμα ma φερεγγυότηταςτων στοιχείων.

Ωστόσο η μελέτη-περίπrωση συμπληρώθηκε και με συνεντεύξεις

τοmκών φορέων όπως του ΕΟΜΜΞΧ, τou εμΠOΡΙK~ιoτεxνιKoύ

επιμελητηρίου, τον ΣΕΒ, του BIC, της Νομορχίας που όμως και στην

περίπτωση αυτή συναντήσαμε ορκετές φορές την αδιαφορία εξυπηρέτησης.

Από την άλλη μεριά επειδή και η έρευνα διεξήχθη σε περίοδο θερινών

διακοπών για τους περισσότερους υπαλλήλους των παραπάνω υπηρεσιών.

γίνεται φανερό το πρόβλημα συνεργασίας και εξυπηρέτησης που

αντιμετωπίσαμε.
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4.6.2 Επιλογή δείνuατoς

Για τη διεξαγωγή της έρευνας πεδίου χρησψοποιήθηκε ένα τυχαίο

δείγμα 308 εmχειρήσεων το οποίο πάρθηκε από καταστάσεις του ΕΒΕ

Λάρισας, με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας, προσπαθώντας να

θ Στο σημείο αυτό να πΟΟμε ότι. ύστερα από την εmσκεψη μας σε τουλάχιστον 50
επιχεψήσεις ·κατορθώσαμε· να συλλέξουμε τον εmθuμητό αριθμό των 30
εmχειρήσεων του δείγματός μας.
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εξασφαλίσουμε την ανάλογη εκπροσώπηση των επψέρους κλάδων της

μεταποίησης στο δείγμα. Κατά τη διαδικασία επιλογής, με δεδομένες πάντα

τις περιορισμένες μας δυνατότητες, προσπαθησαμε να επιτύχοψε την

μεγαλύτερη δυνατη αντιπροσωπευτικότητα, όσον αφορά και την κλαδικη

συγκρότηση και την χωροταξικη κατανομη των εJUλεγμένων επιχεψησεων.

Επίσης το δείγμα αποτελείται μόνο από ΜΜΕ, επιλογη που έγινε κυρίως

βάσει του κριτηρίου της απασχόλησης, συνεκτιμώντας ωστόσο και μια σειρά

άλλων κριτηρίων ποσοτικης και ποιοτικης φύσεως. (βλέπε σχετικά για το

θέμα ορισμού των ΜΜΕ στο κεφ. 1.3).

Από την πλευρά της χωρικης κατανομης των επιλεγμένων

επιχεψησεων, σημειώνεται ότι πρόκειται για επιxεΨJισεις χωροθετημένες

είτε μtσα στον αστικό ιστό της Λάρισας, είτε για επιχεψησεις

εγKατεστl).1ένες κατά μηκος οδικών αξόνων περιμετρικά της πόλης της

Λάρισας. Αλλωστε η επιλογή του δείγματος από τον -πληθυσμό- των ΜΜΕ

μόνο του βιομηχανικού κέντρου της Λάρισας, εξασφαλίζει ικανοποιητικά την

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, λόγω κυρίως του ότι ο μεγαλύτερος

αριθμός μεταποιητικών καταστημάτων -φιλοξενείται- στο βιομηχανικό

κέντρο Λάρισας. Επίσης στο δείγμα των 30 επιχεψησεων περιλαμβάνονται

και ΜΜΞ που είναι ηδη εγκατεστημένες στο Βιοτεχνικό Πάρκο και στη

Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) της Λάρισας.

4.6.3 Παρουσίαση αποτελεσμάτωντης εμπειρικής προσέγγισης των ΜΜΕ

του Ν. Λάρισας

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα της έρευνας

πεδίου, βάσει των 30 επιχεψησεωντου δείγματος.

Από το σύνολο των επιχεψησεων τοο δείγματος, προκύπτει ότι το

50% είναι Ο.Ε. και το 33% Α.Ε., ενώ το υπόλοιπο 17% καλύπτει άλλες

μoρφtς ετωρικής οργάνωσης. (π.χ. ΕΠΕ, ατομική). Ο μεγάλος αριθμός

επιxεΨJισεων ΟΕ δικαιολογείται εν μέρει από το μέγεθος των επιχεψησεων,

από την άλλη δε, η ποικιλία απαντήσεων καλύπτοντας όλο το φάσμα

διάκρισης ανάλογα της νομικης μορφης των επιχεψησεων, μας επιτρέπει να

υποθέσουμε ότι υπάρχει μια έστω και σε μικρό βαθμό ενημέρωση σχετικά με

τα πλεονεκτήματα των εταιρικών μορφών οργάνωσης.

Σχετικά με τη μόρφωση του επιχεψηματία προκύπτει ότι οι 10 στοος

30 είναι απόφοιτοι ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, έναντι 9

επιχεψηματιών οι οποίοι δηλωσαν απόφοιτοι του δημοτικού. Ετσι το σχετικά

υψηλό μορφωτικό επίπεδο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πλειοψηφία
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των εmχειρηματιών είναι ηλικίας κότω των 45 ετών, αφήνει κάποια

περιθώρια αισιοδοξίας όσον αφορό. την δεκτικότητα τους σε νέες

τεχνολογίες και μορφές οργάνωσης. Πρό.γματι ειδικότερα για τα θέματα των

νέων τεχνολογιών, διαmστώθηκε και στις κατ' ιδίαν συνεντεύξεις με τους

επιχειρηματίες, το έκδηλο ενδιαφέρον τους, που ωστόσο όπως θα δούμε και

παρακότω κάποιοι παρό.γοντες καθιστούν απαγορευτική για την πλειοψηφία

των εmχειρήσεων. την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας.

Το 80% των εmχειρήσεων του δείγματος δηλιiκJανε ότι το rφoϊόν

τους είναι τελικό. 3 απ' αυτές ότι είναι ενδιάμεσο και 2 εmχειρήσεις φασόν.

ενώ σχετικό με το ποσοστό των πωλήσεών τους το 40% απ' αυτές

διαθέτουν το 100% της παραγωγής τους στην τοmκή αγορό, ενώ το

υπόλοιπο 60% των εrnχειρήσεων διοχετεύουν το προϊόν τους σε μικρότερα

ποσοστά και σε όλλες αγορές, είτε του εσωτερικού (με κυριότερη αγορό.

την Αθήνα), είτε του εξωτερικού (με κύρια αγορά την Γερμανία).

Σχετικό με τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή το

10% των εmχειρήσεων δηλώνει ότι είναι αποκλειστικό τοrnκής rφoέλευσης,

το 16% δηλώνει ότι προέρχονται εξ ολοκλήρου απ' άλλες περιοχές της

Ελλόδας. ενώ οι υπόλοιπες εmχειρήσεις χρησιμοποιούν διόφορους

συνδυασμούς τοmκών και μη-τοπικών αλλά και εισαγώμενων rφώτων υλών.

Βόσει των παραπόνω διαrnστώνouμε μια τάση υΠΟχΡησιμοποίησης των

τοπικών παραγωγικών πόρων, γεγονός που συνεπάγεται εκροές εισοδήματος

προς άλλες περιοχές και προς το εξωτερικό.

Ενα μικρό ποσοστό των εrnχειρήσεων (10%), δήλωσαν ότι

χρησιμοποιούν εποχιακό απασχολούμενους (κατά μέσο όρο 3-4 μήνες).

καθώς και ένα 20% των εrnχειρήσεων δεν χρησιμοποιεί στελέχη και

υπαλλήλους γραφείου. Στις περιπτώσεις αυτές ο εrnχειρηματίας συνήθως

-εκτελει" τους ρόλους αυτούς, δηλ. εκτός της συμμετοχής του στην

παραγωγική διαδικασία. φροντίζει όλα τα οργανωτικό και διαχειριστικά

θέματα της εmχείρησης και φυσικά και τις εμπορικές της δραστηριότητες

(διάθεση των προϊόντων).

ΕΠίσης ένας σημαντικός αριθμός των εmχεφήσεων (56%) του

δείγματος, δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν από 1 έως 5 μέλη της οικογένειάς

τους στην παραγωγή. στοιχείο που ε1"Dβεβαιώνει τον προσωποπαγή

χαρακτήρα των εrnχειρήσεων, αλλά που εξηγεί και την ευελιξία τους στις

διακυμόνσεις της ζήτησης. Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα της

αδυναμίας τελικά των εrnχειρήσεων αυτών να rφooφέρouν πρόσθετη

απασχόληση, είτε λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργεί ο ανταγωνισμός

και που μπορεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ανάληψη του βάρους
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απασχόλησης μισθωτής εργασίας, είτε λόγω του ότι μια προοπτικη προς

αυτη την κατεύθυνση πρoίiπoθέτει διαφορετικό τρόπο οργάνωσης κω

επιχειρησιακιΊς ικανότητας.

Ωστόσο το 77% των επιχειρησεων, δηλώνουν ότι δεν αντιμετωπίζουν

δυσκολία εξεύρεσης ειδικευμένων εργατών, αντιθέτως θεωρούν ότι δεν

έχουν έλλειψη, ενώ το 23% αυτών δηλώνουν έλλειψη. Αυτό το υψηλό

ποσοστό (77%) όσον αφορά την αγορά εργασίας οφείλεται και στην κρίση

που πληπει τις μεταποιητικές επιχειρησεις κω οι οποίες για να

ανταπεξέλθοιιν των προβλημάτων τους (με μια "παρεξηγημένη" θεώρηση της

έννοιας της αριθμητικής ευελιξίας), τείνουν στη μείωση του

απασχολούμενου προσωπικού τους.

Σχετικά με την ιπποδύναμη, το 26% των επιχειρησεων του δείγματος

χρησιμοποιεί ισχύ πάνω από 100 ΗΡ ενώ οι υπόλοιπες επιχειρησεις (πλην

33% που απέφυγαν να απαντήσουν) χρησιμοποιούν χαμηλής ισχύος

μηχανολογικό εξοπλισμό. Στο σημείο αυτό, έχοντας υπόψην την

επιφυλακτικότητα και καχυποψία των επιχειρηματιών στην αντίστοιχη

ερώτηση, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί ως προς το αξιόruστο των

απαντήσεων. Ωστόσο οι επιχειρησεις που έχουν σχετικά μεγαλύτερη

ιπποδύναμη, διαπιστώθηκε ότι εκμεταλλεύονται εξ' OλOKληΡOU τον

μηχανολογικό τους εξοπλισμό στην παραγωγικη διαδικασία.

Επίσης το 86% των επιχειρησεων δηλώσανε ότι υπάρχουν πιο

σύγχρονα μηχανήματα για την παραγωγη των προϊόντων τους από αυτά που

ηδη χρησιμοποιούν, ενώ ένα ποσοστό 13,6% απάντησε ότι έχουν τα πιο

σύγχρονα μηχανήματα που xρησιμoπoιoύvτω τη στιγμή αυτή για την

παραγωγιΊ των προϊόντων τους.

Από την άλλη μεριά πέραν ελαχίστων περιπτώσεων, οι περισσότεροι

επιχειρηματίες δήλωσαν ότι στο προσεχές μέλλον σκοπεύουν να

επενδύσουν σε πιο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, σε μια προσπάθεια

μείωσης του κόστους παραγωγης και εκσυγχρονισμού της παραγωγικης

διαδικασίας για την παραγωγη καλύτερης ποιότητας προϊόντων. Ωστόσο αν

δεν έχουν προβεί μέχρι τώρα στην αγορά σύγχρονης τεχνολογίας

μηχανημάτων, οι περισσότεροι επιχειρηματίες του δείγματος αVΤΙτάσOυν ως

σημαVΤΙKότερoυς λόγους από τη μια το μικρό μέγεθος της εmχείρησης

(θεωρώντας ότι τα σύγχρονης τεχνολογίας μηχανήματα ενδείκνυται για

μεγάλο όγκο παραγωγής), καθώς και την δυσκολία που αντιμετωπίζουν όσον

αφορά τη χρηματοδότησή τους από τις τράπεζες. Παρόλες αυτές όμως τις

δυσκολίες οι επιχειρηματίες αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα
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εκσυγχρονισμού της παραγωγικής τους διαδικασίας κάτι που τους

εmβάλλεται ma στα πλαίσια του εντεινόμενουανταγωνισμού.

Το 86% επίσης των εmχειρήσεων χρησψοποιούν ΗΙΥ, ενώ πολύ λίγες

απ' αυτές διαθέτουν και δίκτυο HfY. Από την άλλη οι 21 στις 30 εmχειρήσεις

πληροφορούνται για θέματα που αφορούν την τεχνολογία παραγωγής τους

μέσω εκθέσεων και αντιπροσώπων,όπως επίσης 33% των επιχειρήσεων του

δείγματος ενημερώνονται σε τέτοια θέματα μέσω συναδέλφων, είτε μέσω

φορέων όπως ο ΕΟΜΜΕΧ και το ΕΛΚΕΠΑ.

Τα παραπάνω αποτελούν θετικά χαρακτηριστικά, από την άποψη ότι

οι εmχειρη.ιατίες στην πλειοψηφία τους αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα

της χρήσης HfY στις επιχειρήσεις τους, όπως εΠίσης ενδιαφtρoνται να

ενημερώνονται και σε θέματα τεχνολογίας της παραγωγής τους.

Οσον αφορά τη χωροθέτηση των επιχειρήσεων είναι χαρακτηριστικό

ότι το 50% αυτών, δήλωσε ότι ο κύριος λόγος εmλογής του κτιρίου που

βρίσκονται ήδη εγκατεστημένες, είναι το γεγονός ότι αυτό είναι ιδιόκτητο.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι οι εmχειρήσεις αποκτούν ένα πλεονέκτημα

σταθερότητας από την άποψη ότι το κόστος χρήσης της εγκατάστασης

συνυπολογίζεται στα κέρδη και σε περιόδους κρίσης μπορεί να λειτουργήσει

προστατευτικά. Κατά σειρά ακολουθούν ως άλλοι κύριοι λόγοι το χαμηλό

ενοίκιο του κτιρίου (20%) και η εγγύτητα προς τους πελάτες (16%).

Ως επακόλουθο του υψηλού βαθμού χρήσης ιδιόκτητων κτιρίων είναι

το γεγονός ότι το 86% των εmχειρήσεων δεν σκοπεύει να μετεγκατασταθεί

στην Βιπε Λάρισας ή και στο Βιοτεχνικό Πάρκο. Ωστόσο πρέπει να

σημειωθεί ότι αποτρειπικά σε μια τέτοια προοπτική εκτός αυτού, δρουν και

τα προβλήματα υποδομής που παρουσιάζει η ΒΙΠΕ (δες σελ. 54). Από τις

υπόλοιπες μόλις το 6,6% σχεδιάζει να εγκατασταθεί στη Βιπε, ενώ το άλλο

6,6% θεωρεί mθανή την μετεγκατάστασή του, προβάλλοντας ως κυριότερο

λόγο την ανάγκη για μεγαλύτερους χώρους. Σχετικά δε με τα κίνητρα που

θεωρούν απαραίτητα για μια μελλοντική μετεγκατάσταση στην ΒΙΠΕ, 27

επιχειρήσεις του δείγματος επιλέγουν ένα είδος ειδικής χρηματοδότησης.

Εδώ επίσης παρουσιάζει ενδιαφtρoν το γεγονός ότι 11 εmχειρήσεις

του δείγματος θεωρούν χΡήσψο να βρίσκονται κοντά σ' εmχειρήσεις του

ίδιου κλάδου (έναντι 7 εmχειρήσεων που αρνούνται την συνύπαρξη τους με

ομοειδείς εmχειρήσεις), αναγνωρίζοντας τα οφέλη που mθανά μπορούν να

προκύψουν λόγω των όποιων ενδοκλαδικών σχέσεων και των οικονομιών

συγκέντρωσης. Αντιθέτως η πλειοψηφία των εmχειρήσεων θεωρεί αδιάφορη

την εγΥύτητά τους με εmχειρήσεις άλλων κλάδων, γεγονός που ως ένα

βαθμό εκφράζει και τη σχετική ανυπαρξία διακλαδικών σχέσεων.
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Όcroν αφορά τη θtση των επιχειρήσεων στην αγορά το 77% του

δείγματος θεωρεί την θέση τους από αρκετά έως πολύ σταθερή,

αποδίδοντάς το κυρίως στη διατήρηση καλών σχέσεων με τους αγοραστές

Και τους συνεργάτες τους Και κατά δεύτερο μείζονα λόγο στη βελτίωση της

ποιότητας του προϊόντος τους, ενώ το υπόλοιπο 23% θεωρούν όπ η θtση

τους στην αγορά είναι αρκετά ευάλωτη, αποδίδοντας το κυρίως στην

καλύτερη οργάνωση των ανταγωνιστών τους και στο ότι το κόστος

παραγωγής αυξάνει.

Αξιοσημείωτο ακόμη είναι το γεγονός ότι το 56% των επιχειρηματιών

θεωρούν ότι η ποιότητα της συσκευασίας των nρoiόντων που παράγouν

(όπου υπάρχει συσκευασία/τυποποίηση) είναι εφάμιλλη ή και καλύτερη σε

σύγκριση με το εξωτερικό.

Ακόμη ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι το 53% των ερωτηθέντων

επιχειρηματιών δήλωσαν ότι συνεργάζovται ή ότι επιθυμούν συνεργασία με

αvταγωνιστές τους (έναντι του 47% που θεωρούν αρνηπκή την ανάπτυξη

σχέσεων συνεργασίας με τους ανταγωνιστές τους), παρόλο που οι 20 στις

30 εmχειρήσεις αναγνωρίζουν την ύπαρξη έντονου ανταγωνισμού. Ωστόσο

από την άλλη η πλειοψηφία των επιχειρηματιώντου δείγματος (16) θεωρεί

όπ η ΣUVXώνευση ή η συνεργασία μ' άλλες ανταγωνιστικές εmχειρήσεις

δεν θα βελπώσει την ανταγωνιστικότητα της εmχείρησης, σε αντίθεση με 8

συνολικά εmχειρηματίες οι οποίοι αντιμετωπίζουν θεπκά μια meaYή

συνεργασία με ανταγωνιστές τους, οφελούμενοι έτσι τη βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας της εmχείρησrις τους.

Ενα δε ποσοστό 43% των ερωτηθέντων ΜΜΕ υποστηρίζει όπ η ενιαία

ευρωπαική αγορά θα επηρεάσει την επιχείρησή τους λόγω κυρίως της

αύξησης του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα των εισαγωγών, ενώ ένα 20%

θεωρεί όπ η ενιαία αγορά λόγω της κατάργησης των δασμών θα τους δώσει

την δυνατότητα εξαγωγής των προιόντων τους.

Πράγμαπ διαmστώνεται όπ ένα μεγάλο ποσοστό (47%) των

εmχειρημαnών mστεύει όπ η ενιαία αγορά θα έχει θετική εmοραση

συνολικά στην εmχείρησή τους, ενώ ένα 30% αντιμετωπίζει με

επιφυλακτικότητα την ενιαία αγορά, εκτψώντας ότι τελικά αυτή θα

εmδΡάσει αρνητικά στην πορεία της εmχειρησής τους. Από την άλλη όμως

υπάρχει και ένα ποσοστό 23% των εmχειρηματιών του δείγματος που

δηλώνει άγνοια όσον αφορά την ενοποίηση της αγοράς και τις πιθανές

εmδΡάσεις της.

Τα κυριότερα εμπόδια λειτουργίας που εντοπίζονται από τις

περισσότερες εmχειρήσεις είναι κατά σειρά, η έλλειψη mστώσεων ή
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κεφαλαίων κίνησης, ο ανταγωνισμός των μεγάλων εmχειρήσεων, ο ξένος

ανταγωνισμός,και το περιορισμένομέγεθος της αγοράς.

Από την άλλη όπως διαπιστώθηκε ήδη και από τις προηγούμενες

απαντήσεις των εmχειρηματιών του δείγματος, η πλειοψηφία αυτών (24

στις 30) έχουν έρθει κατά καιρούς σε επαφή με φορείς παροχής υnηρεmών

όπως ο ΕΟΜΜΕΧ, το ΕΛΚΕΠΑ, είτε για την προμήθεια του ΗΝ, είτε για τη

συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, ενώ ένα 7% μόλις των

εmχειρηματιών του δείγματος, δήλωσαν ότι αν και απευθύνθηκαν στους

παραπάνω φορείς, δεν βοηθήθηκαν.

Τέλος, σχετικά με το ποιά θεωρούν ως σημαντικά υποστηρικτικά

μέτρα για την εmχείρηση τους, δηλώνουν κατά σειρά : 1) τα προγράμματα

εκπαίδευσης σε θέματα προώθησης πωλήσεων, διαχείρισης, πληροφορικής,

2) την δημιουργία γραφείου υποστήριξης εmχειρήσεων σε θέματα

nρoγρΙμoύ, έρευνας αγοράς και διάδοσης πληροφοριών καθώς και 3) την

υποστήριξη για την έρευνα και ανάπτυξη καινούργιων προϊόντων.

4.6.4. Κλαδικη προσέγγιση των ΜΜΕ του δείγματος και στο Νομό Λάρισας

Η ανάλυση που έχει προηγηθεί, ανέδειξε μια σειρά χαρακτηριστικών

διαθέσεων και προβλημάτων, στην προσπάθεια για τη σωστή διάγνωση της

κατάστασης των ΜΜΕ στο Ν. Λάρισας. Παρακάτω γίνεται και μια

προσπάθεια κλαδικής προσέγγισης των ΜΜΕ η οποία όμως δεν καλύπτει το

σύνολο των κλάδων της μεταποίησης. Αυτό οφείλεται κυρίως στο μικρό

μέγεθος του δείγματος, αλλά από την άλλη και στην εrnλογή στα πλαίσια

της εργασίας της συνολικής θεώρησης των ΜΜΕ της περιοχής.

Έχοντας λοιπόν τα παραπάνω υπόψην η προσέγγισή μας παρακάτω

βασίζεται, τόσο στις απαντήσεις των εmχειρήσεων του δείγματος (και

ειδΙKότqx:ι εκείνες που εκφράζουν κάποια -ποιοτικά- χαρακτηριστικά), όσο

και στην έκθεση τοmκών φορέων σχετικά με κλάδους που παρουmάζουν

προβλήματα κυρίως τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι τρεις ομάδες κλάδων προσδιορίστηκαν με βάση κάποια κοινά

χαρακτηρισπκά και λόγω μιας καταρχήν -συγγενικής- ή συμπληρωματικής

τους σχέσης.

Qμάδα 10 : (Κλάδοι: 20,21) : Αν και ο κλάδος ειδικότερα των

τροφίμων, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση των τοmκών αρμόδιων

φορέων, τα τελευταία τρία χρόνια φαίνεται ότι διέρχεται κρίση, που

αποτυπώνεται τόσο από την πτώση του κύκλου εργασιών, όσο και από τη

μείωση της απασχόλησης, οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό,
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αλλά και γενικότερα οι ΜΜΞ της ομάδας αυτής, παρουσιάζουν μια δυναμική

εικόνα, η οποία δικαιολογείται και από τον εξαγωγικό, πέρα της τοmκής

αγοράς δηλ. προσανατολισμό τους και στην κινητικότητα των

επιχειρηματιών για ενημέρωση (κυρίως σε θέματα τεχνολογίας της

παραγωγής τους). καθώς και στην αναγνώριση της σπουδαιότητας της

αναβαθμισμένης ποιότητας και συσκευασίας. Τα παραπάνω προκύπτουν

όμοια και από τις εmχειρήσεις του δείγματος, οι οποίες αποτελούν και τις

mo δυναμικές από το σύνολο των εmχειρήσεων που εξετάσαμε.

Είναι χαρακτηριστικό επίσης εδώ το γεγονός ότι οι 2 στις 6

εmχειρήσεις των κλάδων αυτών δήλωσαν ότι σκοπεύουν μετεγκατάσταση

στην ΒΙΠΕ λόγω κυρίως για την απόκτηση μεγαλύτερων χώρων, σημάδι που

δείχνει ως ένα βαθμό και την αναπτυξιακή τους δυνατότητα. Πράγματι το

σύνολο των εmχειρήσεων της ομάδας αυτής θεωρεί πολύ σταθερή τη θέση

τους στην αγορά, κάτι που το αποδίδουν κυρίως στην βελτίωση της

ποιότητας των προϊόντων τους.

Σχετικά με κάποια 8ποιοτικά8 χαρακτηριστικά, όσον αφορά τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς και των υποστηρικτικών μέτρων που

θεωρούν σημαντικά για την εmχείρησή τους, κοινός τόπος των απαντήσεων

των εΙUXειρηματιών είναι για τα πρώτα η έλλειψη mστώσεων ή κεφαλαίων

κίνησης κω στη δεύτερη περίπτωση η υποστήριξη για την έρευνα κω

ανάπτυξη καινούργιων προϊόντων. Το τελευταίο στοιχείο ιδιαίτερα θα

μπορούσαμε να πούμε ότι δηλώνει μια διαφαινόμενη τάση δυναμισμού,

απάντηση που διαφοροποιείται σαφώς από τις απαντήσεις άλλων

εmχειρήσεων που ανήκουν σ' άλλους κλάδους.

Qμάδα 20 (Κλάδοι 23,24) : Σ' αυτή την περίπτωση ανήκουν οι κλάδαι

που σύμφωνα και με την σχετική έκθεση θεωρούνται οι πλέον πληγέντες,

κυρίως μετά το 1988, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την πτώση του

κύκλου εργασιών και αΠό τη μείωση της απασχόλησης. Αρκετές δε, είναι οι

εmχειρήσεις οι οποίες στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας έχουν κλείσει

και οι οποίες αφορούν κυρίως τις υφαντουργικές και το έτοιμο ένδυμα.

Η εικόνα αυτή πράγματι, διαφαίνεται και στις επιχειρήσεις του

δείγματος (10 συνολικά) που εξετάσαμε όπου κύριο κοινό τους σημείο είναι

η 8χαλαρώτητα
8

, η ανυπαρξία αvταγωνιστιKών χαρακτηριστικών και η στάση

αμυντικού χαρακτήρα για την εξασφάλιση της ·επιβίωσής· τους. Αν οι

εmχειρήσεις της πρώτης ομάδας χαρακτηρίζοντω σχετικά περισσότερο

έντασης κεφαλαίου. οι εmχειρήσεις στην περίπτωση αυτή είναι mo πολύ

έντασης εργασίας. Τόσο η ενδακλαδική τους διάρθρωση. όσο και εξωγενείς

παράγοντες όπως π.χ. το άνοιγμα των αγορών της Ανατολικής Ευρώπης και



79

]

1

1
J

J

1
J

j

J
j

]

J
J
J

της Απω Ανατολής, εm.τείνοuν και κάνουν mo έντονο το πρόβλημα νια τις

εmχειρήσεις αυτές, που σημειωτέον ο Ν. Λάρισας παρουσιάζει το 1988

εξειδίκευση στους ανήστοιχοuς κλόδouς. Επίσης το σύνολο από τις

εmχεφήσεις του δείγματος έχουν μικρή ισχύ, ενώ σ' άλλες περιπτώσεις ο

κεφαλαιουχικός εξοπλισμός υπολειτοuργεί.

Το 100% των εmχειρησεων δηλώσαν ότι δεν προτίθενται στο μέλλον

να μετεΥκατασταθούν στην ΒΙΠΕ όπως επίσης και το 100% περίπου των

εmχειρημαπών απάντησαν ότι δεν ενδιαφέρονται να βρίσκονται κοντό σε

ομοειδείς εοχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις κάποιου άλλou κλάδου. Από την

άλλη και σύμφωνα με τις απαντήσεις των επιχειρηματιώντου δείγματος ως

κύρια προβλήματα στην λειτουργία της επιχείρησης αναφέρονται κατά

σειρό. η έλλειψη πιστώσεωνή κεφαλαίων κίνησης και ο ξένος ανταγωνισμός,

ενώ χοιχικπιριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι 80% των ερωτηθέντων

θεωρούν ότι η ανταγωνιστικότητά τους δεν θα βελτιωθεί με τη σuvxώνευση

με όλλες ανταγωνιστικές εmχειρήσεις.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί η περίπτωση της συνεργασίας

(άτυπης) μεταξύ των εm.χειρηματιών του υποκλάδου κατασκευής

υποδημάτων. Πράγματι το 1993 στο Ν. Λάρισας δραστηριοποιούνται 4 μόνο

τον αριθμό επιχειρήσεις, ύστερα από το κλείmμο το 1991 μιας μεγάλου

μεγέθους (300 απασχολούμενοι) υποδηματοποιίας. Οι 4 αυτές εmχειρήσεις

αν και μικρότερου μεγέθους, ωστόσο απορρόφησαν κάποιο οριθμό

ειδικευμένων εργατών που διοχετεύθηκαν από τη μεγάλη εm.χείρηση,

ύστερα από το κλείσψό της.

Το αξιόλογο στην περίπτωση αυτή είναι ότι οι επιχειρηματίες των

μονάδων αυτών συμφώνησαν να συγκεντρώνονται σε τακτά χρονικά

διαστiματα σε μια προσπάθεια συνεργασίας και αλληλοενημέρωσης. Ωστόσο

αναμεσά τους αν και υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός, αυτός δεν είναι

αθέμιτος, από την άποψη ότι κάθε εοχειρηματίας σχεδιάζει νέα προϊόντα

και τα διαθέτει στην αγορά αφού πρώτα όμως -δειγματίσουν- τα προϊόντα

τους και α υπόλοιποι. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει μεν ένα υγιή

ανταγωνισμό μεταξύ των, όμως η ανάπτυξη αυτής της άτυπης φιλικής

συνεργασίας προσδιΟει και ένα δυναμικό χαρακτηριστικό στην

εm.χεψηματική κουλτΟΟρα τους.

Πρό.γματι, ο υποκλάδος κατακευής υποδημάτων αναδεικνύεται,

δυναμικός και ικανός να ανταπεξέλθει στα προβλήματα που δημιουργεί η

κρίση των τελευταίων χρόνων ι αποτελεί δε και την εξαίρεση στο σύνολο

των εm.χειρήσεων της δεύτερης ομάδας. Η συνεργασία αυτή αποτελεί και

ένα σημαντικό λόγο κατά ομολογία και των ιΟι.ων των εmχειρηματιών στον



Αριθμός των εmχειρησεων του δείγματος κατά κλάδο.

οποίο οφείλεται, η δυναμική που χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις τους και τον

κλάδο.

Qμάδα 3" (Κλάδοι : 25,26) : Το σύνολο των επιχειρήσεων στην

κατηγορία αυτή είναι ΜΜ μονάδες, ενώ η πλειονότητα τους καλύπτει κυρίως

ανάγκες της τοπικής αγοράς. Ο κλάδος των επίπλων ειδικότερα διέρχεται κι

αυτός κρίση τα τελευταία κυρίως χρόνια. ενώ οι μικρές βιοτεχνίες είναι

εκείνες που σε μεγαλύτερο βαθμό πλήποvrαι από την κρίση αυτη.

Ωστόσο και οι 4 εmχειρηματίες στους οποίους απευθυνθήκαμε

δηλωσαν ότι θεωρούν τη θέση της επιχείρησης τους αρκετά σταθερή στην

αγορά. ενώ ως σημαντικότερο πρόβλημα κρίνουν ότι είναι η έλλειψη

mστώσεων ή κεφαλαίων κίνησης και ο αvrαγωνισμός των μεγαλυτέρων

επιχειρήσεων.

Τόσο ο αριθμός των υπόλοιπων εmχειρήσεων του δείγματος. όσο και

η ποικιλία των απαvrήσεων δεν μας εmτρέπουν παραπέρα κατηγοριοποίηση

των κλάδων και προφανώς και την εξαγωγή περισσότερων συμπερασμάτων.

Αλλωστε σε κλαδικό επίπεδο συμπεράσματα για την μεταποίηση του

νομού έχουν ήδη αναφερθεί στα προηγούμενα και τα οποία θεωρούμε ότι

δίνουν ανάγλυφα την εικόνα του τομέα συνολικά και κατά κλάδους.

Ο. όποιες τuπoπoιησεις που θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερο.

όμως βάσει του δεΙγματος, κρίνουμε ότι εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό

διακινδύνευσης και εξαγωγής συνεπώς εσφαλμένων συμπερασμάτων.
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Κλάδος Αριθμός επιχειρήσεων

20,21 6

23,24 10

25,26 4

28 1

29 1

30 3

33 1

36 3

37 1
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4.6.5. Συμπεράσματα ro<ετικά με την μεταποίηση και τις ΜΜΕ οτο

Ν. Λάρισας

Οπως προκύπτει από τις προηγούμενες αναφορές μας, η

μεταποίηση στο νομό Λάρισας, είναι τρίτη κατά σειρά όσον αφορά τη

συμμετοχή της οτη διαμόρφωση του ΑΕΠ, αποτελώντας δίχως

αμφιβολία σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της περιοχής. Αν ωστόσο

το μεταποιητικόΑΕΠ του νομού ακολουθεί μια πτωτική σχετικά πορεία

τα τελευταία χρόνια, δεν συμβαίνει το ίδιο και ως προς την

απαοχόληοη γενικότερα οτον δευτερογενή τομέα, ο οποίος μαζί με

τον τριτογενή παρουσιάζουν τάσεις αύξηοης, σε αντίθεση με τη

μείωση της απαοχόληοηςπου παρατηρείταιστον πρωτογενήτομέα.

Επίσης μια σειρά κυρίως εξωγενών παραγόντων (όπως π.χ. η

GAΠ και η νέα ΚΛΠ), επαυξάνουν την σπουδαιότητα του ρόλου που

καλείται να διαδραματίσει η μεταποίηση οτην ανάπτυξη του νομού,

καθιοτώντας έτσι τον β-γενή τομέα οτο μέλλον ακόμη πιο οημαντικό.

Οπως προκύπτει εξάλλου τόσο από τους λόγους χωροθέτησης,

όσο και από την εφαρμογή του τύπου των Estaban-MarQuillas, ο νομός

για το 1988 παρουσιάζεται να εξειδικεύεται κυρίως σε παραδοσιακούς

κλάδους, γεγονός που οφείλεται σε κάποιο βαθμό και οτην ύπαρξη

ενός ισXυιχκJ πρωτογενή τομέα. προϊόντα του οποίου αποτελούν

εισροές πρώτων υλών για την μεταποίηση της περιοχής.

Από την άλλη χαρακτηριστικό είναι ότι οι ΜΜΕ του Ν. Λάρισας

όσον αφορά τα ποσοοτά απαοχόλησης και καταοτημάτων,

ακολουθούν σχεδόν τα αντίοτοιχα ποσοστά στο σύνολο της χώρας,

όπως επίσης και το ότι το μέσο μέγεθος των μεταποιητικών

καταστημάτων του νομού για το 1988 είναι σχεδόν ίσο με το

αντίστοιχο μέγεθος για τη χώρα (4,89 και 4,88 άτομα αντίστοιχα).

Η εφαρμογή επίσης της ανάλυοης "απόKλισης-σuμμεΤOXής" για

τον τομέα της μεταποίησης του νομού Λάρισας και σύμφωνα με την

τυπολογία του BoudeviIIe, κατατάσσει τον νομό στο 40 τύπο

περιφερειών, με χαρακτηριοτικά την ύπαρξη θετικών τοmκών

παραγόντων, αλλά δυσμενή κλαδική διάρθρωση.

Είναι πράγματι γεγονός, ότι ο νομός παρουσιάζει κάποια φυσικά

πλεονεκτήματα (π.χ. η κεντΡοβαρική γεωγραφική του θέοη, η μεγάλη

ι

1

Ι

1
J
j

1

ι

!
]

]

Ι ]

j

J
J

]

J
Ι

'ΜΜΕ και ΠEρlrIt:pε'OK.j ανάπτυξη 81



'ΜΜΕ κω πεpιι/.'εpειακ.~ ανdrπυξη 82

1

1

1

Ι

Ι

1

J

J
J
J

J

J

U
J

J
J
J

θεσσαλική πεδιάδα), αλλά και εξίσου σημαντικά επίκτητα

χαρακτηριστικά (όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι είναι διοικητική

πρωτΕUoυσα της περιφέρειας, διέρχονται μέσα από αυτόν τμήματα

του εθνικοΙ; οδικoU και σιδηροδρομικoU δικτuου καθιστώντας τον

σημαντικό διαμετακομιστικό εμπορικό κόμβο) τα οποία συνολικά

δημιουργoUν τις προϋποθέσεις παραπέρα ανάπτυξης του

μεταποιητικοΙ; τομέα, ως απόρροια της uπαρξης σημαντικών

εξωτερικών οικονομιών που εντοπίζονται κυρίως στο βtoμηXανικό

κέντρο της Λάρισας.

Οσον αφορά την κλαδική διάρθρωση της μεταποίησης θεωρoUμε

το γεγονός του προσανατολισμoU του τομέα κυρίως προς τους

παραδοσιακοuς (καταναλωτικών αγαθών) κλάδους ότι καταρχήν δεν

αποτελεί μειονέκτημα. Πιθανόν μια κλαδική αναδιάρθρωση προς την

KατεUθuνση παραγωγής περισσότερο Ύεοτεριστικών" προϊόντων (π.χ.

προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ΟΟΥχρονου κεφαλαιουχικoU εξοπλισμοΙ;

κλπ) να συμβάλλει θετικά στην εξέλιξη ανάπτυξης του μεταποιητικoU

τομέα. Ωστόσο κρίνουμε (όπως θα φανεί και στη συνέχεια από τα

συμπεράσματα της έρευνας πεδίου) ότι η προβληματικότητα που

παρουσιάζεται σήμερα στη μεταποίηση του νομoU θα πρέπει κυρίως

να αναζητηθεί στο επίπεδο της ίδιας της εmχείρησης και λιγότερο

στην κλαδική αναδιάρθρωση του τομέα, πολΙ; περισσότερο δε όταν

κάτι τέτοιο είναι σχεδόν ανέφικτο έχοντας υπόψην την ανεπάρκεια

(χρηματοδοτική αλλά και διατuπωσης μέτρων) των πολιτικών που

στOXΕUOυν στην ανάπτυξη του τομέα. (Σχετικά με τις πολιτικές στα

πλαίσια του ΠΕΠ και του ΜΟΠ για τη μεταποίηση βλέπε παρακάτω).



Ο αριθμός των 30 εmχειρήσεων του δείγματος της εmτόπιας

έρευνας, αποτελώντας το ελάχιοτο στατιστικώς αποδεκτό μέγεθος

και σε συνδυασμό με την προσπάθεια αντιπροσωπευτικής επιλογής

του οuμφωνα και με τις βασικές αρχές της τυχαίας δειγματοληψίας

μας εmτρέπει καταρχήν τα όποια συμπεράσματα συνάγονται από τη

μελέτη των επιχειρήσεων του δείγματος, να αφοροuν κατ' επέκταση

(με κάποιο ποσοοτό σφάλματος) και το ΣUνoλo των ΜΜΕ του Ν.

Λάρισας.

Εχοντας λοιπόν υπόψην την παραπάνω εmσήμανση και την

ανάλυση που προηγήθηκε, η γενική εικόνα για τις ΜΜΕ της περιοχής

που διαμορφώνεται είναι ότι αυτές σαφώς στο σuνολό τους δεν

unoρouv να XapaKTηpIσTOUV "δυναμικές" (πολΙ; περισσότερο όταν γίνει

η ouYΚPloή τους με τις ΜΜΕ της ευέλικτης εξειδίκευσης), αλλά

ωστόσο δεν εντάσσονται και στην άλλη άκρη του φάσματος.

Οπως διαmστώνεται από τα προηγοuμενα η προβληματικότητα

των ΜΜΕ της Λάρισας πηγάζει τόσο από κάποια ευγενή

χαρακτηριστικά τους (όπως το μικρό μέγεθος, η οργάνωσή τους και ο

τρόπος παραγωγής), όσο όμως και από το γενικότερο οικονομικό

περιβάλλον σ' εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι

αν και οι ΜΜΕ συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό σχεδόν σ' όλους τους

κλάδους της μεταποίησης στο νομό, προσανατολίζονται κυρίως σε

παραδοσιακοuς κλάδους, γεγονός που καταρχήν δεν μπορεί να

θεωρηθεί μειονέκτημα. Τα μειονεκτήματα στην περίmωση αυτή

εντοm"ζονται κυρίως στο "μικρό-επίπεδο" της ίδιας της εmχείρησης

και σε μικρότερο βαθμό σχετίζονται με την κλαδική διάρθρωση των

ΜΜΕ.
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Είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το ΣUνoλo των

εmχειρήσεων του δείγματος και κατ' επέκταση οι ΜΜΕ στο νομό,

πέραν ελαχίστων ΠεΡιmώσεων, δεν έχουν αναnruξει διακλαδικές ή

και ενδοκλαδικές σχέσεις συνεργασίας, ενώ η μη ολοκληρωση της

υποδομής των υπαρχόντων υποδοχέων της μεταποίησης (όπως η ΒΙΠΕ

και το ΒΙΟΠΑ) οι οποίοι θα μπορOUσαν να δράσουν ευνοϊκά προς την

KατΕUΘUνση αυτή, εmτείνουν το φαινόμενο αυτό.
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Από την άλλη μεριά, αρκετές είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες

αντψετωm'ζουν τις κυκλικές διακυμάνσεις της αγοράς με την

υιοθέτηση της "ευέλικτης" και περιστασιακής εργασίας, με την έννοια

δηλαδή ότι προσφεύγουν στην μείωση του αριθμού των

απασχολούμενων σε μια προσπάθεια μείωσης του κόστους

παραγωγής.

Ωστόσο μια σειρά χαρακτηριστικών όπως είναι η αναγνώριση

της σπουδαιότητας της νέας τεχνολογίας στην βελτίωση της

παραγωγικής διαδικασίας, η αποδοχή της αναγκαιότητας για

πληρέστερη πληροφόρηση και η σχετική κινητικότητα που

παρατηρείται από την πλευρά των επιχειρηματιών όσον αφορά την

ενημέρωσή τους, προσδίδουν κάποιο εν δυνάμει τουλάχιστον δυναμικό

εmχειρηματικόπροφίλ.

Είναι πράγματι γεγονός, ότι όσες από τις ΜΜΕ τουλάχιστον που

εξετάσαμε έχουν βελτιώσει την ποιότητα των παραγώμενων

προϊόντων τους και ακολουθούν μια πολιτική ανταγωνισμού μέσω της

βελτίωσης της ποιότητας και όχι της χαμηλής τιμής, είναι εκείνες οι

εmχειρήσεις που θεωρούν την θέση τους στην αγορά από αρκετά έως

πολύ σταθερή. Αντιθέτως οι εmXειρήσεις που δεν έχουν υιοθετήσει

(για διάφορους λόγους) την είσοδο νέας τεχνολογίας μηχανολογικό

εξοπλισμό στην παραγωγική τους διαδικασία, γεγονός που

αντικατοmρίζεται σε μεγάλο βαθμό και στην ποιότητα των προίόντων

τους, είναι οι πιο ευάλλωτες στις μεταβολές της αγοράς.

Σκοπός φυσικά της εμπειρικής προσέγγισης των ΜΜΕ της

περιοχής δεν ήταν μόνο η διάγνωση και καταγραφή της καταστασής

τους και των δυσκολιών τους, αλλά συνάμα και η δυνατότητα που σε

κάποιο βαθμό και έως ένα σημείο που μας δίνεται, να προβούμε στην

απάντηση κάποιων ζητημάτων που θίχτηκαν στα πρώτα κεφάλαια της

εργασίας.

Είναι φανερό λοιπόν ότι κάτω από τις συνθήκες στις οποίες

δραστηριοποιούνταιοι ΜΜΕ του Νομού Λάρισας, σε συνδυασμό με τα

ευγενή προβληματικά χαρακτηριστικάτους (όπως π.χ. το πολύ μικρό

μέσο μέγεθος, που φυσικά όμως δεν χαρακτηρίζει μόνο τις ΜΜΕ της

Λάρισας) και την ισχνότητα των όποιων πολιτικών μέτρων και κυρίως

εκείνων που αφορούν την χρηματοδοτική πολιτική (βλέπε σχετικά και



'ΜΜΕ και περιrι.εpειαK'ι ανάπτυξη 85

]

]

Ί

]

1

J

J

1

J
J

στα επόμενα), δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι ΜΜΕ στο νομό

αποτελούν φυτώρια καινοτομιών, πολύ περισσότερο δε όταν δεν

πληρούνται και στοιχειώδεις προϋποθέσεις όπως η ύπαρξη

κεφαλαίων, γνώσεων και πληροφόρησης. Αν από την άλλη

παρατηρούνται δράσεις προς την κατεύθυνση ικανοποίησης των

παραπάνω προίΙποθέσεων ι τα αποτελέσματα δεν είναι θεαματικά και

σίγουρα απέχουν αρκετά από εκείνο το σημείο όπου οι ΜΜΕ πράγματι

θα μπορούσαν ν' αποτελέσουν πηγές καινοτομιών.

Αδιαμφιοβήτητα όμως, δεν θα μπορούσαμε να αρνηθούμε το

σημαντικό ρόλο των ΜΜΕ στην τοπική ανάπτυξη, κάτι που άλλωστε,

τουλάχιστον ποσοτικά, καταφαίνεται από το γεγονός ότι ο τομέας της

μεταποίησης είναι τρίτος κατά σειρά στο νομό ως προς την

συμμετοχή του στη διαμόρφωση του ΑΕΠ.

Ωστόσο η βελτίωση του γενικού πλαισίου δραοτηριοποίησης των

ΜΜΕ, η προώθηση "γενναιότερων" παρεμβατικών πολιτικών, οι οποίες

θα προέρχονται τόσο από το κεντρικό κράτος, όσο όμως και από

πρωτοβουλίες των τοπικών φορέων, θεωρούμε ότι τελικά θα

ισχυροποιήσουν το ρόλο των ΜΜΕ στην περιφέρεια χωΡοθέτησής

τους, και ως απόρροια ακριβώς των υποστηρικτικών αυτών πολιτικών

και δράσεων.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω και συνδέοντάς τα με την

θεωρητική συζήτηση του πρώτου κεφαλαίου, δηλ. προσεγγίζοντας την

όλη προβληματική και υπό το πρίσμα του μοντέλου της Ευέλικτης

Εξειδίκευσης, φαίνεται ότι τελικά οι ΜΜΕ του νομού Λάρισας (βάσει

τουλάχιστον του δείγματος), απέχουν αρκετά από το να ενταχθούν σ'

ένα πλαίσιο τύπου ευέλικτης Εξειδίκευσης. Αυτό είναι εμφανές ακόμη

και στην περίπτωση των "δυναμικών" εmχειρήσεων, όπου οι αρχές

της ευέλικτης εξειδίκευσης έχουν να κάνουν πολύ δρόμο πριν

πραγματοποιηθούν.

Η συζήτηση των διαφορών ανάμεσα στο υπόδειγμα της

Ευέλικτης Εξειδίκευσης και στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης που

πραγματοποιούνται στην τρέχουσα περίοδο, φανερώνει ότι δεδομένης

της γενικής κατάστασης της ελληνικής μεταποίησης, είναι μάλλον

ουτοπία να περιμένει κανείς να εμφανιστεί από μόνη της η ευέλικτη

στρατηγική, ως αυθόρμητη απάντηση στα σήματα της αγοράς.
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Σuνεπώς κρίνεται απαραίτητο, για την πραώθηση πολιτικών

πρας την κατείiθuνση της εuέλικτης στρατηγικής, ένα θεσμικό πλαίσιο

παρεμβάσεων οικονομικής πολιτικής.
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4.8.Δράσεις και πολιτικές Υποστήριξης των ΜΜΕ στα πλαίσια του

ΠΕΠ Θεσσαλίας και του MOn-AKE

Στο σημείο αυτό θεωρούμε σκόmμο να αναφερθούμε ειδικότερα

στις πολιτικές που προωθούνται για τις ΜΜΕ σε περιφερειακό

επίπεδο, τόσο μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας, όσο και μέσω του MOn-AΚE.

Τα nρoγρόμματα αυτά καθορίζουν στόχους, μέτρα και δράσεις που

αφορούν και τον τομέα της μεταποίησης της περιφέρειας καθώς και

τις ΜΜΕ της περιοχής, προβλέποντας και τα ανάλογα χρηματοδοτικά

σχήματα των πολιτικών αυτών.

Πιο συγκεκριμένα στο ΠΕΠ Θεσσαλίας το υποπρόγραμμα 2

αφορά την μεταποίηση της περιφέρειας, το δε συνολικό του κόστος

ανέρχεται στα 83763 ECU, αντιπροσωπεύοντας το 15% περίπου στο

σύνολο του ΠΕΠ (βλέπε διάγραμμα 2).

Το υποπρόγραμμα 2 περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που

ομαδοποιούνται στα παρακάτω 4 μέτρα :

- 10 Μέτρο : Προώθηση νέων παραγωγικών επενδύσεων (με

συνολικό κόστος 6204 ECU)

- 20 Μέτρο : EKσuyχΡOνισμός βιομηχανίας-Βιοτεχνίας (με

κόστος 5867 ECU)

- 30 Μέτρο: Ερευνα και Τεχνολογία (με κόστος 1687 ECU) και

τέλος το

- 4σ Μέτρο: Συμπληρωματικές δράσεις βιομηχανίας-βιοτεχνίας

ΜΜΕ (του οποίου το συνολικό κόστος είναι 14163 ECU).

Από τις παραπάνω δράσεις που προβλέπονται στα πλαίσια του

ΠΕΠ, το μέτρο 4 είναι εκείνο που αναφέρεται άμεσα στις ΜΜΕ και το

οποίο σκοπό έχει τη δημιουργία και ενίσχυση μηχανισμών ΜΜΕ, την

οργάνωσή τους, την βελτίωση της πρόοβασης αυτών στην

κεφαλαιαγορά, την ενίοχυση των ΜΜΕ για εφαρμογή ενεργειών

ανάπτυξης επιχειρηματικών δραοτηριοτήτων, την κατάρτιση μελετών

κλπ. Η δράση αυτή στοχεύει στην στήριξη των ΜΜΕ, στη βελτίωση

των δομών και στον εKσuyχρoνιoμό των ΜΜΕ, στην αύξηοη της

παραγωγικότητας, στην προώθηση καινοτομιών, στην αντιμετώπιση

προβλημάτων ειδικών ή ευαίοθητων κλάδων και τέλος στη βελτίωοη

της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων (ΠΕΠ Θεσσαλίας 1994-1999).
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Ομοίως και στο ΜΟΠ-ΑΚΕ περιέχονται πολιτικές για τη

μεταποίηση και ειδικότερα μέτρα αποκλειοτικά για τις ΜΜΕ.

Ειδικότερα στο σύνολο του υποπρογράμματος που αφορά τη

βιομηχανία-βιοτεχνία. η πλειονότητα των δράσεων στοχεύει στην

υποστήριξη των ΜΜΕ.

Ετσι στο αντίστοιχο υποπρόγραμμα του ΜΟΠ-ΑΚΕ

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα για τις ΜΜΕ:

- Το μέτρο 8 : Για την δημιουργία και ανάπτυξη τοmκών

πρωτοβουλιών, οργανισμών ή εταιριών τεχνικής βοήθειας και παροχής

υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ.

- Το μέτρο 9 : Για την δημιουργία και ανάπτυξη κοινών

υπηρεσιών για τις ΜΜΕ,

- το μέτρο 10 : Για την βελτίωση της διαχείρισης των ΜΜΕ με τη

βοήθεια της πληροφορικής,

- ΤΟ μέτρο 11 : Για τη βελτίωση και τηνnpoώθηση των προϊόντων

των ΜΜΕ καθώς και

- το μέτρο 12 : Για την ενθάρρυνση εφαρμογής καινοτομιών στον

τομέα των προϊόντων και της τεχνολογίας στις ΜΜΕ.

Αν και τα περισσότερα από τα παραπάνω μέτρα

χαρακτηρίζονται καινοτομικά ο συντελεστής βαρύτητάς τους στο

σύνολο του υποπρογράμματος, είναι μόλις το 4,7% (τελική έκθεση

αξιολόγησης ΜΟΠ-ΑΚΕ).

Ο καινοτομικός χαρακτήρας των μέτρων έyyuται στο ότι, είτε

τα μέτρα αυτά πΡοωθσύν δράσεις που για πρώτη φορά σκοπεύουν

στην υποστήριξη των ΜΜΕ, είτε διότι αναγνωρι"ζεται το γεγονός της

προβληματικότητας που εμπεριέχει το μικρά μέγεθος των

επιχειρήσεων, οπότε οι αντίστοιχες δράσεις έχουν βασικό στόχο την

άρση αυτού του προβλήματος, μέσα από τη δημιουργία κοινών

υπηρεσιών ή την ανάπτυξη συνεργασιών για την επίτευξη οικονομιών

κλίμακας.

Οπως διαmστώνεται από τα παραπάνω, τόσο οι δράσεις στα

πλαίσια του ΠΕΠ, όσο και στα πλαίσια του ΜΟΠ-ΑΚΕ για τις ΜΜΕ της

περιφέρειας έχουν κοινό τους χαρακτηριστικό το μικρό χρηματοδοτικό

ύψος. Ωστόσο αν είναι χαμηλά τα κονδύλια για την χρηματοδότηση



'ΜΜΕ και rιεριrιερειΣX.~ ανάrrτυξη 89

Ί

!

!

J

j

Ι

Ι

J

των αvtίστoιxων πολιτικών, το ίδιο χαμηλή είναι και η

απορροφητικότητα τους (Οικονόμου, 1994).

Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι, στα παραπάνω σημαντική

είναι και η έλλειψη παρέμβασης για την κατασκευή οργανωμένων

βιομηχανικών υποδοχέων. Στην πεΡίmωση όπου οι ΒΙΠΕ καλυφθούν

από το Εθνικό Σκέλος του ΚΠΣ, οι υπόλοιποι οργανωμένοι υποδοχείς

της μεταποίησης, τα Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙΠΑ) και τα Βιοτεχνικά

Πάρκα (ΒlonΑ), μόνο στα πλαίσια των ΠΕΠ και ΜΟΠ μπορούν να

χρηματοδοτηθούν. Η σημασία τέτοιων υποδοχέων είναι σημαντική

τόσο από την άποψη εκσuyXPOνισμού και οΤήριξης των μονάδων και

ιδίως των ΜΜΕ, με συλλογικές υπηρεσίες, όσο και από την άποψη

προστασίας του περιβάλλοντος. Συνεπώς τόσο η γενική αναφορά των

μέτρων (και του ΠΕΠ αλλά και του ΜΟΠ-ΑΚΕ), όσο και το

περιορισμένο ύψος των κονδυλίων καθιστούν. ανεπαρκή την

προτεινόμενη πολιτική των προγΡαμμάτων.(Εχ-anl αξιολόγηση του ΠΕΠ

Θεσσαλίας) .

Σε επίπεδο νομού Λάρισας η υπάρχουσα ΒΙΠΕ και τα

προβλήματα που αυτή παρουσιάζει σχολιάσθηκαν σε προηγούμενο

κεφάλαιο.

Τα παραπάνω αφορούν δράσεις και πολιτικές σε περιφερειακό

επίπεδο. ενώ η έλλειψη στοιχείων σε τοπική κλίμακα, δεν μας

επιτρέπει να αναφερθούμε συγκεκριμένα πια για τις ΜΜΕ του Ν.

Λάρισας.

Ωστόσο και συνοψίζοντας τα παραπάνω. οι όποιες πολιτικές

προωθούνται για τις ΜΜΕ στα πλαίσια του ΠΕΠ και του ΜΟΠ, κοινό

χαρακτηριστικό τους έχουν το χαμηλό χρηματοδοτικό ύψος των

μέτρων. καθώς και την μικρή απορροφητικότητα των αντίοτοιχων

κονδυλίων, ενώ όπως επιοημαίνεται και στην αξιολόγηση του ΠΕΠ

Θεσσαλίας. η διατύπωση των στόχων κάποιων μέτρων κρίνεται

ανεπαρκής.
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Q. Το πλαίσιο των προτάσεων παρεμβατικήςπολιτικής

Εχοντας υπόψη όλη την ανάλυοη που προηγήθηκε και η οποία

βασίστηκε στα επίσημα, διαθέαιμα στατιοτικά στοιχεία, οτα

αποτελέσματα της έρευνας πεδίου σ' ένα δείγμα 30 ΜΜΕ της

περιοχής, καθώς και σε κείμενα ανάλυοης και πολιτικής, οτο σημείο

αυτό μπορούμε να ισχυριστούμε ότι διαφαίνεται και το πλαίαιο

προτάσεων πολιτικής για τις ΜΜΕ και την συμβολή τους στην

περιφερειακή (τοmκή) ανάπτυξη.

Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι οποιεσδήποτε προτάσεις

πολιτικής πρέπει να εντάσσονται και οτα πλαίαια της διεθνοποίησης

των αγορών, των κανόνων που εmβάλλει η ένταση διεθνώς του

ανταγωνισμού, της σπουδαιότητας του ρόλου της πληροφόρησης ως

νέου και οημαντικού συντελεστή παραγωγής, της κινητικότητας των

συντελεοτών παραγωγής, καθώς και της αυξανόμενης σχέσης

αλληλεξάρτησης των τοπικών και εθνικών με τα υπερ-εθνικά κέντρα

λήψης αποφάσεων.

Είναι φανερό από τα παραπάνω όπ, όλα αυτά τα

χαρακτηριστικά διαμορφώνουν ένα περιβάλλον, όπου οποιαδήποτε

πρόταση ενδογενούς ανάπτυξης δεν μπορεί να είναι αυτοδύναμη. Δεν

πρόκειται για την αποδοχή της σχέσης εξάρτησης και "υποταγής" του

TomKoύ στο εθνικό και υπερεθνικό, αλλά για την αναγνώριση των

σχέσεων αλληλεξάρτησης μεταξύ των διαφόρων χωρικών (κοινωνικο

οικονομικώνσυνεπώς) εmπέδων.

Το γεγονός αυτό επισημαίνει επίοης ότι οι πολιτικές τοπικού

εmπέδou, δεν μπορούν να είναι ανεξάρτητες από τις κρατικές

πολιτικές, χωρίς αυτό από την άλλη να ερμηνεύεται ως απόλυτη

εξάρτηοη των τοmκών από τις κεντρικές πολιτικές. Η πολιτική

ενδογενούς ανάπτυξης πρέπει να αποβλέπει οτην διαλλεκτική σχέση

τοπικών και κρατικών πολιπκών, καθώς και στην σταδιακή αυτόνομη

συμμετοχή του τοπικού σε υπερτοmκά και υπερεθνικά δίκτυα

εmκοινωνίας με ιεραρχικά ανώτερα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Πρόκειται για την αναγνώριση των πλεονεκτημάτων και της
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συμπληρωματικότητας μεταξίι της "εκ των άνω" πολιτικής ανάπτυξης

από την μία και της "εκ των κάτω" στρατηγικής εmλογής ανάπτυξης

από την άλλη. Στο σημείο αυτό ακριβώς δίνεται και το στίγμα της

αναζήτησης των νέων πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης που

κυριαρχεί ως προβληματική στο χώρο του προγραμ/μοίι.

Ωστόσο η πρόταση πολιτικής θα πρέπει σαφώς να λαμβάνει

υπόψην τις δυνατότητες, προοπτικές και περιορισμοίις της

μεταποίησης στην περιοχή αναφοράς, καθώς και των τάσεων που

εmκρατοίιν σε ευρίιτερο επίπεδο. (εθνικό, διεθνές).

Από την ανάλυση που έχει προηγηθεί για την μεταποίηση του Ν.

Λάρισας και για τις ΜΜΕ ειδικότερα, οι προτάσεις παρεμβατικής

πολιτικής δεν είναι συνειδητά ενταγμένες στο θεωρητικό πλαίσιο της

ευέλικτης εξειδίκευοης, αλλά αποτελοίιν δράσεις ανεξάρτητες από το

οποιοδήποτε θεωρητικό υπόδειγμα/μοντέλο εκβιομηχάνισης.

Ωστόσο ορισμένα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι ΜΜΕ,

(όχι μόνο του Ν. Λάρισας) θα μποροίισαν να προσεΥΥιστοίιν υπό το

πρίσμα των διεθνών τάσεων Ευέλικτης Εξειδίκευσης, στηριγμένης στις

ΜΜΕ και την ενεργοποίηση του τοπικοίι δυναμικοίι. Πράγματι τα

επιτυχημένα παραδείγματα της διεθνοίις εμπειρίας (όπως π.χ. η

"Τρίτη" Ιταλία, της Γερμανίας κ.α.) προσφέρουν πολίιτιμα στοιχεία

όσον αφορά την ανάπτυξη των περιοχών που δραστηριοποιοίινται.

Φυοικά δεν μποροίιμε να ισχυριστοίιμε ότι η αντιγραφή τους οτην

Ελληνική περίπτωοη προσφέρει λίισεις, αφοίι αυτά εμφανίστηκαν και

αναπτίιχθηκαν ως απόρροια πολλών (ιστορικών, πολιτικών, οικονομικο

κοινωνικών, πολιτιομικών) παραγόντων, από την άλλη όμως μποροίιμε

να αξιοποιήσουμε την σωρρευμένη εμπειρία αυτών των

παραδειγμάτων, στα πλαίσια χάραξης μέτρων πολιτικής.
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Οπως αναφέρθηκε ήδη και σίιμφωνα με την ανάλυση που

προηγήθηκε σχετικά για την μεταποίηση και τις ΜΜΕ του Ν. Λάρισας,

η όποια προβληματικότητά τους θα πρέπει να αναζητηθεί οτο επίπεδο

της ίδιας της επιχείρηοης κυρίως και λιγότερο να συσχετιστεί με την

κλαδική διάρθρωση του τομέα.

Εχοντας υπόψην την παραπάνω επισήμανση, καθώς και το

πλαίοιο μέσα στο οποίο εντάσσονται οι όποιες πολιτικές, στη

συνέχεια προτείνονται κάποια μέτρα παρεμβατικής πολιτικής που

αφοροίιν ειδικότερα τις ΜΜΕ του νομοίι Λάρισας.

Ενα πρώτο μέτρο αφορά την 'δημιουργία κοινού ενδιάμεσου

φορέα παρο)(ής πληροφοριών, ενημέρωσης και τεχνικής υπαπήριξης

των 'ΜΜΕ. Οπως πράγματι προκίιmει και από την εμπειρική έρευνα

των 30 επιχειρήσεων, η πλειοψηφία των επιχειρηματιών αναγνωρι"ζει

την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα. Η σημαντικότητα

της πληροφόρηοης/ενημέρωσηςείναι προφανής, πολίι περισσότερο δε

στην τρέχουσα περίοδο, όπου το επίπεδο ο χρόνος και η ταχίιτητα

της πληροφόρησης είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιβίωση

και την ανάπτυξη όχι μόνο των επιχειρήσεων, αλλά όλων των

δραστηριοτήτων που κινοίινται μέσα σε μεταβαλλόμενα ή

ανταγωνιστικά πλαίmα. Οι διεθνείς εξελίξεις που αφοροίιν είτε τις

τιμές, είτε την τεχνολογία παραγωγής, οι αποφάσεις εθνικών και

υπερεθνικών διοικητικών κέντρων, καθώς και εξελι"ξεις ενδοκλαδικές,

αποτελοίιν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη αποφάσεων και

την καλίιτερη ένταξη των τοπικών παραγωγικών συστημάτων στον

εθνικό και διεθνή καταμερισμό εργασίας.

Ακριβώς προς αυτή την κατείιθυνση προσανατολίζονταν και μια

αιmόδοξη πρόταση του συνδέσμου θεσσαλικών βιομηχανιών, για την

δημιουργία ενός Κέντρου Υποστήριξης ΜΜΕ (ΚΥΜΜθ), ως αναγνώριση

της σπουδαιότητας ίιπαρξης ενός τέτοιου φορέα, προσπάθεια όμως

που δυστυχώς για διάφορους λόγους δεν προχώρησε.

ΠέΡον της παροχής πληροφοριών ο φοΡέας αυτός θα μποροίισε

κατάλληλα στελεχωμένος από ειδικευμένο και υψηλής ποιότητας
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ανθρώπινο δυναμικό, να υποστηρίξει τις ΜΜΕ σε θέματα προώθησης

των προϊόντων, marketing, μελετών, σκοπιμότητας και αγοράς, παροχή

συμβουλών όσον αφορά την οργάνωση και την τεχνολογία παραγωγής.

Όπως άλλωστε έγινε φανερά και από την ανάλυση το μικρό

μέγεθος των ΜΜ μονάδων σε αρκετές περιmώσεις είναι απαγορευτικό

για την ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών από κάθε επιχείρηση

μεμονωμένα.

Επίσης σημαντικό μέτρο θεωροuμε την προώθηση και

θεσμοπσίηση δΙKrύω~ συνεργασι'ας και επαφώ~ μεταξύ Tω~

επιχεψήσεων. Ενας από τους βασικοuς λόγους έλλειψης συνεργασίας

μεταξ'; επιχειρήσεων τόσο ενδοκλαδικά, όσο κυρίως σε διακλαδικό

επίπεδο, αναδεικνuεται το μικρά μέγεθος των μονάδων, που όμως

από την άλλη ακριβώς αυτός ο λόγος συνηγορεί υπέρ της προώθησης

ενός τέτοιου μέτρου πολιτικής. Στην περίmωση αυτή είναι

απαραίτητη η uπαρξη και ενός συντονιοτικο'; φορέα ο οποίος θα

εξασφαλίσει και θα ρυθμίζει τις μορφές, τους όρους και τον βαθμό

αυτής της συνεργασίας.

Η συνεργασία μεταξ'; των επιχειρήσεων θα μποροuσε να αφορά

για παράδειγμα, την από κοινο'; πρόσβαση σε υποστηρικτική υποδομή,

την συγχρηματοδότηση κεφαλαιουχικOU εξοπλισμοu, την

αλληλοενημέρωση σε θέματα παραγωγής και αγορών την

συμπαραγωγή πρσίόντων, δίνοντας έτσι στις ΜΜΕ τη δυνατότητα να

αναπruξoυν δραστηριότητες από κοινο'; μ' άλλες επιχειρήσεις, κάτι

που συνήθως για την μεμονωμένη εmχείρηση αποτελεί δυσβάσταχτο

κόστος και συνεπώς αποτρεmικό παράγοντα προώθησης των

επιχειρηματικών της επιλογών.

Εξίσου σημαντικό μέτρο και συμπληρωματικό με τα παραπάνω

είναι, η ποιοπκή αναβάθμιση του aιιθpώmνoυ δυναμικού που

συμμετέχει στις τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες. Η

σπουδαιότητα του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικο'; αναγνωρι'ζεται

και από την Ε.Ε. η οποία προωθεί μέτρα και πολιτικές προς την

KατεUθuνoη αυτή, ενώ σε σχετική έρευνα της Ε.Ε. το ανθρώπινο

δυναμικό αποτελεί τον δεuτερο κατά σειρά παράγοντα ανάπτυξης των

περιφερειών (ΠΕΠ Θεσσαλίας). Επίσης για την Ελλάδα έχει βρεθεί

(PeIrakos and Zikos 1991) ότι η μακροχρόνια έλλειψη σοβαρών
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επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό σε συνδυασμό με την ολική

υποβάθμιση TOU εκπαιδευτικού συστήματος και την έλλειψη

μηχανισμών κατάρτισης και επψόΡφωσης είναι ένας από τouς

παράγοντες nOU οδήγησαν στην πτώση των puθμών αύξησης TOU

προϊόντος της μεταποίησης και στη σχετική αποβιομηχάνιση της

χώρας (Πετράκος, Κ.α. 1991)

Από την εμπειρική έρευνα εξάλλou σε δείγμα επιχειρήσεων TOU

νομού, προκύπτει ότι η ζήτηση για προγράμματα εκπαίδευσης των

επιχειρηματιών αποτελεί το πρώτο και σημαVΤΙKότερo υποστηρικτικό

μέτρο για τις ΜΜΕ, σύμφωνα με την άποψη των περισσότερων

ερωτηθέντων επιχειρηματιών.

ΣUΝεπώς κρίνεται ότι η ανάnτuξη σε τοmκή κλίμακα δεν μπορεί

παρά να προϋποθέτει και να προωθεί διαδικασίες αναβάθμισης των

γνώσεων, της ποιότητας και κατά συνέπεια των δυνατοτήτων του

τοπικού avepώmvou παραγωγικού δυναμικού και της αντίστοιχης

τοπικής αγοράς εργασίας.

Η κατάρτιση των επιχεψηματιών. των υπαλλήλων και των

εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες παραγωγής και στις

επιστημονικές μεθόδouς διαχείρισης και οργάνωσης θα επιτρέψει όχι

μόνο την καλύτερη αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών TOU

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων αλλά και

την πιο αποτελεσματική χρήση του αναγκαίου τεχνολογικά σύΥΧρονοu

κεφαλαιouχικού εξοπλισμού (nετράκος Κ.α. 1991).

Οπως διαmστώθηκε στην ανάλυση nou αφορά τις ΜΜΕ του

νομού (και μπορούμε να υποθέσοιιμε και για τις ΜΜΕ της χώρας το

ίδιο) η έλλειψη πιστώσεων ή κεφαλαίων κίνησης αποτελεί σημαντικό

απαγορευτικό παράγοντα υλοποίησης διάφορων επιχειρηματικών

εmλογών. Ετσι αν τα παραπάνω μέτρα μπορούμε να πούμε ότι

αποτελούν κατεύθυνση ·ποιοτικών- πολιτικών, το χρηματο-ακονομικό

πακέτο δράσεων θεωρούμε ότι τελικά πΡοσεΥΥι'ζει περισσότερο τα

προβλήματα των ΜΜΕ. Ακριβώς λοιπόν, για να βελτιωθεί η πρόσβαση

των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση θα πρέπει να προωθηθεί η ανάnτuξη

μιας σειράς θεσμών όπως:

- TOU κεφαλαίou εκκίνησης (seed capίtal)

- του κεφαλαίou uψηλoύ κινδύνou (venture capίtaJ)
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- της ανάληψης απαιτήσεων τρίτων (facΙοήng)

- της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Ieasing) και τέλος

- της βελτίωσης της πρόσβασης των ΜΜΕ στην κεφαλαιαγορά.

Επίσης σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα

στη δημιουργία συστημάτων παροχής εΥΥυήσεων υπερ των ΜΜΕ και

φορέων που θα προωθούν συστηματικά την συμμετοχή του ιδιωτικού

τομέα σrην επενδυτική προσπάθεια των ΜΜΕ.

Σε επίπεδο Ε.Ε. η σημασία βελτίωσης ή και προώθησης νέων

χρηματοδοτικών σχημάτων υπερ των ΜΜΕ έχει αναγνωριστεί καθώς

προβλέπονται ιδιαίτερες δράσεις της προς την κατεύθυνση αυτή.

Ωστόσο, πέραν των παραπάνω μέτρων, θεωρούμε σημαντική την

ολοκλήρωση της υποδομής της ΒΙΓΕ του νομού Λάρισας, που είναι

αίτημα άλλωστε και των τοmκών φορέων, καθώς επίσης και του

βιοτεχνικού Πάρκου το οποίο όπως αναφέρθηκε ήδη παραμένει απλώς

οριοθετημένο, αντψετωπίζοντας σημαντικές ελλείψεις υποδομής. Στα

πλαίσια αυτά, ΟΙ TomKoί φαρείς προτείνουν: την ένταξη της ΒΙΠΕ

Λάρισας στην κατηγορία κινήτρων Δ κατηγορίας, όμοια με αυτά των

γειτονικών νομών Καρδίτσας και Τρικάλων, την παροχή

διευκολύνσεων και την μη αύξηση της τιμής για την αγορά

βιομηχανικών γηπέδων στην ΒΙΠΕ.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί η απαραίτητη και ιδιαίτερα

σημαντική συνδρομή των τοπικών φορέων στα παραπάνω μέτρα

πολιτικής.

Αλλωστε και η επιτυχία των "βιομηχανικών/βιοτεχνικών

περιοχών" της Τρίτης Ιταλίας καθώς και ΟΙ επιδόσεις περιοχών της

Γερμανίας και της Γαλλίας που στηρι"ζονται σε εmχειρήσεις

μικρομεσαίας κλίμακας παραγωγής, ήταν σε μεγάλο βαθμό

συναρτημένη με την ύπαρξη και λειτουργία ενός πυκνού δικτύου

θεσμών και υπηρεσιών που προσφέρονταν από το περιφερειακό ή το

τοπικό κράτος (Σκορδίλη και Λυμπεράκη 1989).

Από την άλλη, η εφαρμογή μακρόπνοων πολιτικών εmλογών

αποδεικνύεται πολύ "ακριβή" για να αναληφθεί εξ ολοκλήρου

μεμονωμένα από την κάθε εmχείρηση. Επιπλέον είναι κοινωνικά πολύ

σημαντικές για να αφεθούν στα χέρια ασυντόνιστων, ατομικών,

ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Η εξασφάλιση συνεπώς κάποιας μορφής
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δημοκρατικού ελέγχου κρίνεται απαραίτητη όταν λαμβάνονται

σημαντικές αποφάσεις στη σφαίρα της οικονομίας και ειδικότερα της

μεταποίησης. Αλλωστε για να ευοδώσουν οι πολιτικές αυτές επιλογές.

πρέπει να συνοδεύονται από κοινωνική συναίνεση, που σε τελική

ανάλυση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο στη βάση της συμμετοχής και

του δημοκρατικού διαλόγου.

Η εμπειρία που προκύπτει από την περίπτωση των ΜΜΕ του Ν.

Λάρισας αλλά και των ΜΜΕ στο σύνολό τους. εmσημαίνει την

αναγκαιότητα ma. μιας νέας προσέγγισης στη σύλληψη και την

άσκηση της βιομηχανικής πολιτικής. Καθώς απουσιάζει κάθε έννοια

κοινωνικής συναίνεσης και η παραγωγική κουλτούρα μένει

προσκολλημένη στις αρχές του παρελθόντος με κυρίαρχα

χαρακτηριστικά την "αμυντικού" τύπου αντίδραση για την εmβίωση

"από μέρα σε μέρα". χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό με οικονομικές και

κοινωνικές προτεραιότητες. τότε οι ΜΜΕ (παρόλη την ευελιξία. την

προσαρμοστικότητα και τη συνεχή αναπροσαρμογή της παραγωγής

τους) θα παραμείνουνανίκανες να ξεπεράσουντις ευγενείς αδυναμίες

τους. όπως είναι η χαμηλή ποιότητα. η καθυστέρηση στην καινοτομία.

η εmφuλακτικότητα απέναντι σε κάθε μορφή θεσμοθετημένης

συνεργασίας και συντονισμού διαφορετικών δραστηριοτήτων

(Λυμπεράκη1992).

Αν και η πρόταση της ευέλικτης εξειδίκευσης δεν αποτελεί

παγιοποιημένο μοντέλο εκβιομηχάνισης αλλά "τυπολογία" των

διαφαινόμενων τάσεων και ένα εναλλακτικό υπόδειγμα βιομηχανικής

ανάπτυξης και στο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι εξελίξεις της

τΡέχουσας μεταβατικής περιόδου. μπορούμε να πούμε ότι κάποια

χαρακτηριστικά της ευέλικτης εξειδίκευσης μπορούν να αξιοποιηθούν

προς όφελος των τοπικών παραγωγικών συστημάτων. χωρίς αυτό να

σημαίνει την αυτούσια μεταγραφή της διεθνούς εμπειρίας και την

απόλυτη αποδοχή των όποιων χαρακτηριστικών τους στην Ελληνική

πραγματικότητα ή σε κάθε τοmκή κοινότητα.

Ωστόσο. η κριτική αυτή στάση απέναντι στο μοντέλο της

Ευέλικτης Εξειδίκευσης. δεν υποβαθμίζει. ούτε αναιρεί την

σπουδαιότητα ενεργοποίησης των τοπικών φορέων. Οι πρωταγωνιστές
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τελικά της ανάπτυξης, σε μικρή κλίμακα, είναι οι ίδιοι οι

επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι, οι φορείς και η τοπική κοινωνία.

Όπως φαίνεται τελικά στον πυρήνα των νέων τρόπων

ανάπτυξης, βρίσκονται μποροίιμε να υποθέσσιιμε όχι τόσο οι

αντιστοιχίες με συμβατικές κατηγορίες και γενικά θεωρητικά σχήματα

("παραδοσιακοί" κλάδοι, "αναπτυyμένες/UΠανάπτυKες" περιοχές),

αλλά οι συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους α) οι επιχειρήσεις κάθε

περιοχής ανταποκρίνονται οτις εξελίξεις στσιις αντίστοιχους

κλάδους: αν δηλ. έχσιιν ένα τρόπο οργάνωσης που είναι

ανταγωνιστικός στα πλαίσια τσιι κλάδσιι σε διεθνές επίπεδο ή,

αντίθετα, λειτσιιργοίιν με βάση πΡοηγοίιμενους περισσότερο

παραδοσιακοίις τρόπους οργάνωοης και παραγωγής και β) τα τοπικά

παραγωγικά συστήματα αποκτοίιν ενα βαθμό εσωτερικής συνοχής και

δυναμικής ολοκλήρωσης που να επιτρέπει την εκουγχρονιστική και

ευέλικτη προσαρμογή τους στους νέσιις τρόπους ανάπτυξης που

εμφανι"ζονται και αναμένεται να επεκταθοίιν και να κυριαρχήσουν την

τρέχουσα 10ετία.
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Κωδικάι; Oνoμασiα κλάδου
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26 BιoμηxαVΊE, ιmίπλou κοι eι&W Enίnλωσn,
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29 Δiρματoς

30 EλασnKών\Πλαστικ:ών
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:rT HΛeιφιKών μηχανών
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39 ΛοιπΙ, βιoμηxαvίε,
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ΠlNAJ<λt 1
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟIΗΤιΚΩΝ EmXEIPHIEnN ΚΑΤΑ

ΤΑΞΗ ΜΕΓΕΒΟΥΙ (1978-1988)

::
•

ΠIΙΥι\ :Ε.ΙΥ.Ε.197θ,19θ-t19θθ

ΑΑ Α Α Α Α

Ι

Α Λ



ΜΕΓΕθΟΥΣ

0·4 άτομα

5-9 11

10·49 "

nnvtι: εrY.E. 1970.19θ(1980.

-

ΠΙΝΑΚΑΣ: 2
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΜΕΓΕθΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 1978.1984.1988.
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ΝΟΜΟΣ

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΡΓΟ!ΙΙΔΑ

ΑΑ(ΑΔΙΑ

Μ'ΤΑ

PXAJA
80lΩΤΙΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΔΡΙ>ΜΑ

ΔΩΔJNHΣA

ΕΒΡΟΣ

ΕΥΒΟΙΑ

ΕΤΡΠΑΝΙΑ

ΗΡΑλ/ΕΙΟ

ΗΛΕΙΑ

ΗΜΑθIΑ

ΖΑΚΥΝθΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ

θΕΣΠΡΩΤιΑ

θΕΣlΝlΚΗΣ

ΡΕθΥΜΝΟ

ΡΟΔΟΠΗ

ΣΙ>ΜΟΥ

ΣΕΡΡΩΝ

ΤΡ1ΚΜΩΝ

_ ~θΙΩTIΔA

ΧΑΝΙΑ

ΙDΩΚΙΔΑ

IDΛΩΡ1ΝΑ

XMΚΙΔlΚH

ΧιΟΣ

ΜΡιΣΑ

Κ'rMAΔEΣ

MΣIBIOY

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΜ'ΔιΤΣΑ

ΚΑΒΜΑ

ΚΑΣΤΟΡ1Α

ΚΕΙD/ΝΙΑ

ΚΟΡ1ΝθΟΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΛΕΣΒΟΣ

99.7
98.9
98.9
99,8
99.4
98.6
96Α

11Ι
97.4
99.7

99

~~98.7
99.Ε
99.4
98.1

~~
99.7
98.8

~~98.,

~~99.
992

11 111 lν ΝΟΜΟΣ Ι 1I 111 lν

Ο., 85.S 14.1/~ 100 Ο 100 (
1.1 642 35. ΜΑιΉΗΣIΑ 98.4 1.6 46.2 53.ε
1.1 75.4 2Η ΜΕΣΣΗΝΙΑ 99,5 0,5 64,8 352
02 ΤΙ.4 22.ε ΠΕΜΑ ~.~ Η «,1 55.\
0.6 78,8 212 ΞΑΝθΗΣ 97. ~'c 40.3 59;
l.4 51.7 48" ΠΙΕΡ1Α • 98.~ 1._ 54.5 45.5
3.6 31,5 68":;J:.::nPE~BEZA=...J...=99:;:;I.bl...::0:::.41..-:::'4.6~, ι.:25~-'c:J4

( 100
2.6 41.3 58.
0.3 88.9 11.1

1 67.2 32,8
l.4 39.9 60.1
1.3 41.7 58"
ΟΑ 88.1 11~
Ο. 79.5 20.=
1.9 49.8 50,
Ο. 82.1 17.
Ο 100

Ο. 67Α 32.
12 67.7 32,
0.1 962 3.
1.1 65" 34)
ΟΑ 79.ε 20.4
0.7 80.5 19;
Ο, 79,= 20.'

1 5Ε 44
0,3 88,5 11.1
Ο. 87,ε 12.4
Ο 100 (

Ο,ε 82.6 17,4
0.6 792 20.<
1.4 622 37.8
0.5 58.Β 41.<

C 100 Ο
0.7 80" 19.
0,5 85:5 14,5
2, 49.< 502
0.1 98': 1;
( 100 (

1, 56.J 43.
l.' 62.1 '51;'
0,4 68.3 31>

O~ ~σ; 7~"---
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙ:ΧΟΛΗΙ:ΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ

ΝΟΜΟΣ ΜΡΙΣΑΣ ( 1978.1988)

λΙΙΛΣχΟΛΗΣΗ % ΔΙΛJ~θPΩΣH ΚΛΤΛ ΚΛΛΔΟ % I.ΙΕΤλΒΟΛΗ λΠλΣΧΟΛΗΙ:Ηι: ΛΟΓΟΙ XOPOθErIill'I:

ΚΛλΔΟΣ ,918 19β4 19ββ 1918 1984 19ββ 78/84 β41ββ 18/88 1918 198-1 19ββ

,Ο :\225 3029 31m 21,89 18,36 18,06 ·β,α, 2,38 -],"41 156 1.26 1,2?
21 163 310 192 1,11 l,ββ 1,12 90,η ·38,06 1/.19 0,57 0.91 Ω.!ιβ

" 43 Ο 2 0,29 0,00 0,01 . . ·95.J!) 0,2 0.0(1 0,01

23 2918 3059 3330 19,βl 18,54 19,39 4,63 β,6fι 14,12 Ι,β9, Ι9:Ί ~,Ω6

24 Ιβ!'+4 2714 3163 12,66 16.45 18.42 43,29 16.5~ 61,00 0,911 1Μ, 1,1\

" 1001 785 7β2 6,80 4,76 4,55 ·21,58 ·0,38 ·21,86 Ο.Ο!1 09/ 1,04

26 8" IOC>6 1039 50,55 6,46 6,05 30,48 ·2,53 21.11 1,19 1.40 1.40

27 3113 316 304 2,60 1,92 2,12 ·17,49 15,19 -4,9fi 162 121 1,25

" "ο 12β 200 0,95 Ο,7β 1,16 -8,57 !J6,2!i 42,00 σ.3!, 030 O,.M'i,. 34 45 lβ 0,23 0,27 0,10 32,35 -60,00 -4706 0.09 0,11 0,00
30 2" 554 524 1,45 3,36 3,05 158,88 ·5,42 1014.813 0,48 1.11 1.12

" 2. 40 32 0,16 0,2β 0,19 91,6/ ·30,43 ~':\,33 0,04 0,0"' Ω,α,

32 / 31 22 0,05 0.19 0,13 34?,ββ ·29,03 214,29 Ο. ()il Ο 2? 0,12

33 7!ί3 βοβ β75 5,11 4,90 5,10 7.30 B,2<J 1ι1.2(J Ο,β!ι 08!1 n.H5

34 "'6 200 213 1,06 1,21 1,24 28,21 6,!ίΟ 3Il,54 0,11 O.lf Ο,Β4

35 911 994 βοβ 6,1β 6,02 4,71 9,11 ·)8,11 -11,31 O,l~) 0.80 0,11

36 826 996 βlβ 5,61 6,04 4,70 20,56 ·1/.61 .0,97 '69 1.10 UII

37 2!ι5 2β2 429 1;/3 1,71 2,50 10,59 52,13 66,24 0,1' 0,41 Ο,Η2

3. 6Β9 1008 1072 5,90 6,11 6,2,' 16,00 6,3!ί 23,36 0.63 06,1 Ο,!'!3

3' 91 129 16/ 0,60 0,7β 1,09 32,99 44,94.) 92,1" Ο,3!) 0,44 Il,!ι!ί

Σ:ΥΝΟΛΟ 14130 10500 17171 100,00 100,00 100,00 12,02 4,01 16,!ΊΙ 100 1,00 1,00

Ι Ιιιγή- Ε Σ.γ Ε 19i'6,1964,1988.
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MAΚPOXPOtιEΣ ΤΛ.ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΚλΤf\ΣlI-1UΛ.ΤΩN

Τ11l: 11IΚ>6Yt-ιΛMΙIΣ ΚΑΙ TIV: ENf AΣro.: KECιΛΛΛIOY

tl Ο Ν. ΛΛΡΙΣΜ (10Tf\·19fI1)

KA"rΛΣ rI ...Aτλ ΠΙΙΙΟΔΎΝΑΜΗ ••ΙOΔytt./ΚλΤΛΣΓHMΛ %78188 ••ΙOAYNJAIIλΣXOΛOYMEOO ΛJ1AT...xOΛ.JΚΛτλl.llμΑ

• "8 ,- .... 1918 .... 1_ 1918 ..... .... ..18 1_ '988 "Ιβ 1884 "'8
20 450 552 561 34619 56'79 58851 77,51 101,7136 104,9037 35,3' 10,82 18,55 16,98 7,17 5,49 5,5~

21 90 268 139 110 2709 1949 8,56 (),1Ι 14,02 63,89 4,72 8,74 10,15 1,81 1,16 1,3Β

22 2 , 1 , , - , - - - - 21.5 , 2
23 150 142 103 24tJ9 35046 36123 130.73 246,80 356,53 121,83 8.28 11.46 11,03 19,45 21,54 32,~!3,. 443 422 442 1038 3556 2833 2,34 8,43 6,41 173,55 0,55 1,31 0,9 4,28 6,43 7,1Η

25 283 313 306 6461 8100 'Κ)398 22,83 25.88 33,9& 46,84 6,45 10,32 13,3 3,54 2,51 2,5013
28 218 308 211 3018 6011 19>.5 13,84 22,31 28,61 100,66 3.69 6,45 1,63 3,75 3,46 3,75
21 4 5 6 11960 23680 27264 2995,00 4736,00 4544,00 51,72 31,28 74,94 74,9 9:i,75 63,2 θΟ,Ε,1

28 32 35 54 240 250 494 7,50 1,14 9,15 21,98 1,71 1,95 2,47 4,38 3.66 3,1'

29 8 13 1 18 52 82 9,75 4,00 8,86 .9,16 2,29 1,16 3,« 4,25 3,46 2.57
30 40 18 99 1853 5913 5"'9 46.33 76,58 52,41 13,14 8,66 10,78 9,9 5,35 1,1 5,29
31 9 11 11 1β5 141 81 20,56 12,82 1,38 ·64,18 7,71 3,07 2,53 2,67 4,18 2,91
32 1 3 5 , 1111 '104 - 370,33 220,80 , - 35,84 50,18 1 10,33 4,'
33 109 130 124 11359 11631 17017 tό4,21 135,67 131,23 31,69 15,06 21,83 S,45 6,91 6,22 7,00
34 1 1 4 428 4000 1110 428,00 4000,00 1921,50 350,35 2,'" 20 38,2 156 200 53.7.5
35 370 439 383 4391 1480 S400 11,68 Π,Ο4 14,28 ",96 4,83 1,53 6.16 2,46 ',26 2,11
3. 206 118 221 6999 5539 5652 33,98 31,47 25,57 ·24,73 8,47 5.rJβ 6,91 41,01 5,66 3,7
31 95 123 151 280 107 948 2,95 5,75 6,28 113,01 1.' 2,51 2.21 2,88 2.29 2,84
31! 325 419 549 1146 2351 ~5n 3,53 4,91 8,51 84,52 1...12 2,33 3,33 2,67 ?,1 1.9!)
39 44 52 85 203 455 536 4,61 8,75 8,25 78.73 2,09 3,53 2,81 2,2 2,48 2.8-'1

ΥΝΟΛ( 2880 3520 3508 109423 181837 193768 37,99 51,66 55,24 45,38 1,43 11,02 11,28 5,11 4,69 4,89
Γltιvι'!. Ε.Σ.Υ.Ε.191Α,1984,1988.



AΓlAΣXOΛHΣH ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ Ο'ΚΟΝΟΜ,ΚΗΣ

ΔΡΑΣΤt-PtΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

1
Ι

Ι

] ΤΟΜΕΙΣ ΓιΑΡΑΓΩΓΗΣ 1971 % 1981 % %71J81

6

Ι

Ι

Ι ]
j

J
Ι

J

::341ΡΩΠΧ'ΈΝΗΣ:':' .:::.:.:::::::: :::·:.16782:: ':. :::55:31· :.::: ::/37554\: ::\42':'76':':' :::·:Α9.13·:·:·

:::·ιι:ΔErιEPoΓENHIΣ.::·::·:: ::::Δ1ιJ44:::: :::·:·::20.15"':'::' ::•.:.221σl::::.:: ::·:::::;~5,1B:·:·:·:: :::::::'29;1.>:::·:

ι::puχaί1 360 0,43 260 0,32 -22,22
Μεταπαήση 114δ4 13,56 14()()1 15,96 21,91
Ηλεκτμσμός 312 0,31 321 0,31 2,ββ

Κατασκωέι; 4δΒδ 5.16 1499 6.54 53.42

:4IJTPIT'(f{;IΞNHΣ····..M4δ:: .::":.23:;3$:./ :·:256$····:·29:2'(·..·::29.98:·:..
Eμπ6pto Π56 9,11 Β365 9,53 1.65
Mεταφoρές-&rιKOI'I'ωyΙες 3732 4,41 3875 4,41 3,83

Τράnεζες-AσφdλDι:ς 660 1,02 2125 2.42 147,09
Υπφοοιες 1400 6,15 '11304 12.ββ 52,16
Δtν Μλωααν 916 1.08 2456 2,60 166.34
ΣΥΝΟΛΟ Β4560 100.00 6Π66 100,00 3,79

ΠηΥή;Ε.Σ..γ.Ε. "'fiJn,'995

'-
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Γ1οσοσΤ1ωα roτανoμfl μεταnαηπιtών μονάδων

<ατά τάξη μι:ytθouς σro "'- Λάρισας (1978-1988)

7

Τάξεις Αριθμός Αριθμσς

μι:yέθouς onoιry:oλoιl! ΙΙ:νων ιι:ατ~των

Ι 1978 1988 1978 19ββ

D-4 ό-TΌμQ 29,67 30,8 21,04 85,06 86,3 23,63
5-9ά'tOUQ 10,2 10,1 15,4 8,12 7,46 11,9

10-49 άτOUQ 22,5 21,3 10,3 5,5 4,78 5,6

5ΟΤ άτCUQ 37,63 37,8 Π,05 1,32 1,46 28,9

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 16,57 100 100 21,7

f)-;yη::L '(.:. 1918,1988.

1
]

J

J
Ι



r ..-

ΚΛΑΔΙΚΗ KATANQMH ΚΑΤΑΠΗΜΑΤΩΝ ι..ΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ

IεΓΕΟΟΥΣ. Ν. ΛΑΡιΣΑΣ 1916,1988.

ιηrι\ Ε[ (Ε 1!181!8

1!11! 19ΒΒ AιιόΛUιι~ tIf:HJPoλo 1918/1988
ΚΛΑΔΟΣ 0-4 δι-otJQ 5·9 ό. ιτιιια 10·49 άτοιια 50+ 0-4 όταια 5-9 όιοιια 10-49 όιοιια 50+ 0-4 όιοιιη 5-9 όιοιιο '0-49 όωιια 511+

20 363 46 32 7 474 57 23 1 111 9 -9 Ο

21 53 4 3 Ο 133 4 1 1 50 Ο -2 1
22 1 Ο 1 Ο 1 Ο Ο Ο Ο Ο -, Ο

23 99 20 11 14 61 11 9 ,6 ·32 -9 -6 2
24 395 >Ι 26 6 346 26 56 ,2 ·19 " 26 6
25 255 13 12 3 262 Ι. 10 Ο 21 1 -, -3
26 175 32 10 1 224 3' 19 Ο '19 2 9 -1
21 2 1 Ο 1 3 , , 1 1 Ο 1 Ο

26 21 , 4 Ο 44 6 1 1 17 Ι ·:1 1
29 5 3 Ο Ο 1 Ο Ο Ο 2 ·3 Ο Ο

30 33 2 4 1 62 10 5 2 ,19 Β 1 ,
31 6 1 Ο Ο 10 1 Ο Ο 2 Ο Ο Ο

32 1 ,
Ο Ο 3 2 Ο Ο 2 1 Ο Ο

33 73 ,7 16 1 66 16 14 4 15 1 -4 3
34 Ο Ο Ο 1 Ο Ο 3 1 Ο Ο 3 Ο

35 336 24 7 1 357 17 6 1 19 -, ,
Ο

36 16, 26 '6 , ,76 33 11 1 15 5 5 Ο-.
37 63 10 2 Ο 139 5 6 1 :>6 5 4 1-.
36 307 13 4 1 531 16 Ο Ο 224 5 -Ι -1
39 41 2 1 Ο 62 1 , 1 21 -1 Ο

,
ΣΥΝΟΛΟ 2450 '3< 15. 38 3029 262 166 49 579 26 9 11

,

'"



]

1

Ί
1

j

J
1
Ι

Ι

ΧΩΡιΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ.Ι: 1984.19888

1984 1988 % 84188

ΕΙ1ΑΡΧ1Α % %
AIlAL 179 5.09 136 J.β8 -24.02

EΛAD:~ 504 14.32 473 13.48 -6.15

ΛAf'fΣλΣ. 1997 56.73 2127 60.63 6.51
ΊΎΡΝΑβΟΥ 62δ 17.78 546 15.56 -12.78
ΦΑΡΣΑΛΩΝ 214 6.08 226 6.44 5.61

rYNOAO J520 100.00 3508 100.00 -σ.34

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ METAJΊOιHTΙKHΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ: 1984,1988

1984 1988 % 84188

ΕΠΑΡΧΙΑ % %
AIlAL 363 2.2Ό 22S 1,31 .;)8.02

ΕΛΑΠΟΝΑΣ 1054 6,39 1056 6.15 0.19
ΛΑΡΙΣΑΣ. 12351 74,84 12378 72.09 0.22
ΤΥΡΝΑ8ΟΥ 1793 10,86 2272 1323 25,72
ΦλPΣAΛQN 942 5,71 1239 7,22 31,53

ΣΥΝΟΛΟ 16503 100,00 17170 100.00 4.04

Π"Υη:Ε.Σ.Υ.Ε.1984.1988.

9
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Η ΑΝΑΛΥΙΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ-ιγμΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ Ν. λΑΡΙΣΑ!.

ΚλΑΔΟΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟVUEN:>Ι ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

ΣΤΟ Ν. ΛAPJΣ.AΣ ΣΤΗ ΧΏΡΑ

1978 1988 1978 1988 ΟΕ ΔΣ Ε

20 3225 3101 94324 104307 174,15 -465,33 167,18

21 163 192 12722 13530 1,90 18,65 8,45

22 43 2 9771 12895 11,52 -54,75 2,23

23 ~8 3330 78377 66403 -597,06 857,60 151,26

24 1894 3163 87284 116924 544,99 625,83 98,18

25 10σι 782 33009 30949 -114,36 -156,53 51,89

26 ΙW 1039 31263 30467 -63,15 242.80 42,35

v 383 364 11023 12011 14,47 -53,33 19,85

28 140 200 17285 22621 35,96 16,78 7,26

29 34 18 1554Β 12σι8 -9,48 -6,28 1,76

30 214 524 19480 19296 -13,11 312,02 11.09
31 2. 32 26009 27768 0,38 6,38 1.24

32 7 22 4745 7483 3,68 10,96 0,36
33 153 875 39517 37848 -70,84 153,80 39,03

:!4 156 213 9816 10418 1,48 47,43 8.09
35 9Τ1 800 54317 47001 -168,59 18,36 47,22

26 826 818 22323 22320 -42,93 -7,69 42,62

27 255 429 30401 28424 -29,60 190,56 13,22

38 Β69 1072 63004 69650 46.62 1~.33 45.05
39 97 187 11279 13693 17,45 67.52 5,03

ΣΥΝΟΛΟ -..1730 17171 671497 706306 11i256;72[ "1931115' )j'g63;5ni~<: • 1
1"tjy:Ί; E~Υ.Ε. 1978,1988.

10
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nnol fΈPIΦEPEIONΚΑΤΑ ΒουΟΕVIΙΙΕ

ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΤΟΝ fΈPIΦEPEIAKONnnON

Τύπος Κntτιψo Boυdθ'lIIIO XOOOKΤηMσtιKόm:ΟΙ,(Dερι.\αΚΊ'\ςανάπnιξης ΓΙΟΟtειν6ιιcναμtτικι

1 ΟΣ>Ο,ΔΣ>Ο KQt [ΟΣ]>[ΔΣ) ΕlJνοlκι'\ κλα&Κf) διόΡΟρωοη,

OεtιKoi 10mKoίποΡ(ιγοντες

2 ΟΣ>Ο,ΔΣ>Ο και (ΟΣ1 ....ΔΣ:] Ευvoϊκι'ι κλο&κι'ι διάρθρωση,

OCnKo( 10mιcOl ποΡόγοντες

3 ΟΣ.>Ο,ΔΣ<Ο ΚΟΙ (ΟΣ»ΙΔΣ) Euνolκfι κλarιικιΊ διόρ(lρωση,

" αρνηηκο( ΤOΠl κα πop~yoνιcς uελ'tίωση \moδoμ(~

• OL<OAt>O ΚΟΙ [ΟΣ)<[ΔΣ) Δuo\,ιε......ς Kλσ&κfι αόρΟρωση, Dελ,ίωση κ.λο&κιΊς &όΡθΡωσης

Οεηκο( tomKo( nopόyovtcc;

5 ΟΣ>Ο,ΔΣ<Ω ΚΟ\ [ΟΣ]>[ΔΣΙ Δυσμενι1ς κλσδι.κ" &.όρ(lρΙύO"T}, Βελτίωση κλαδι.κιΊς δtόρθρωσης

Οεnκά iomKQt πορόγοντες
6 ΟΣ>Ο,ΔΣ<Ο και [ΟΣ]«ΔΣ) EιινoίΚJΊ κλο&κι'ι διόρΟρι.ιοη,

opvηru«I( tOmK<'Iί παρό)'ονιες Ucλ'tίωση υποδομής

7 ΟΣ.<Ο,ΔΣ<Ο ΚΟΙ (ΟΣ»(ΔΣ) ΔuoμεVΉς κλα&κfι &όρθρωση, Uι:'..λ'τ(ιιxιη κ.λοδι.κής

αρνηtlκο( tOmKo( παρ6yoντCς δtό~ωσης,IΠ10δφιΊς

6 ΟΣ<Ο,ΔΣ<Ο ΚΟΙ [ΟΣ]<[ΔΣ] ΔUΣΜενιΊς κλο&κι'ι &όρΘρωση, Βελτίωση κλα&κιΊς

αρνη"κοί tOmKoί πορόγοντε:ς διό~ης".,oδo,,~ς
ΠαπαΟΟσκλ611ovλος.1993
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ΑΓιΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟI

ΚΛΑΔΟΣ Ν. ΛΑΡιΣΑΣ ΧΩΡΑ

1988 1988
}]~]i~~~j~i~~~I~~~~\~!i!i~~~i~~~
':::::'{::~~~:::~~::::~~:::? Mo\ROOILl.AS... ..... .....

!

J

Ι

Ι

20

21

22

23

2'
25
26

28

29

3Ο

3'
32

33

"
36

37

38

39

ΣΥΝΟΛΟ

3ΊΟ1 104307

192 13530
2 12895

3330 66403
3163 116924
782 30949
1039 30467
364 τισn

200 22821

18 12018
524 19296

32 27768
22 ϊ483

875 37848
213 10418
8ΟΒ 47081
818 22320

429 28424
1072 69650
187 13893

17171 706306

2535,8'1 ::::::::::::::::::~:::::::::::::::::.~~'G

328,93 -136,93
313,49 -311,49

'1614,32 {:::::!/:::%:::::ΙΙ::ι?'~

2~~:~":§!'~i!·!;~~;~
::: ;i;@@~i~A:~
549,94 ·349,94

:~'~ ::,:σ:::,:,:,::::::,:,::::~, ......:::..: ....:::...•: ..: ..: .... ,.....
675,07 -643,07
181,92 ·159,92
920,12 ·45,12
253,27 -40,27
1144,59 -336,59
542,62:::,,,,,:::::::::::::::::::::::::m;3!
691,02 ·262,02

'1693,26 -621,26

337,75 ·150,75
17171,σο Ο,σο

ιi'ιYή: Γί".:τσός Ν. 1988
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ΣUΜμεTOX" {ου μεrΟ110ιηnκoU Α.Ε.Π. στο συνολικδ Α.Ε.Π. του NoIJotJ Λ6ρισας

και σuιιιιεTOχή του ΙΙ&ΤΟΗοιηnκού Α.Ε.Π. του ναιιού σω συνολικό lιεΤΟ1l0ιητικό

Α.ε.π. της ηcριφf.ρειoς θεσσαΜοςγια τα ttη 1985-1991

ΓΕΡΙΟΧΗ

i' ~ ':.ι"

196.~

% Στο

Νοιιό

% στην

Iflcριφtρεια

1988
"'Στο

Νομό

%στην

flcριφtρεια

1989
% Στο

Νο"ό

% σιην

Περιφtρεια

1990
% Στο

Νομό

%στην

Περιφtρεια

1991
% Στο

Νομό

% στην

Περιφtρεια

3715,637173717,23717,737,517,4
Πηγή:Ε.Σ.γ.ε. ηιήJa εθνικών κω τιεριφερεlοκών λογσργιαομων

Ι
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ΧΑΡΤΗΣ2

'" ΜΕΤΑΒΟΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝΚΑΤΑΣ:ΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡIΣΑΣ{1984-19β8)

6,51

•

-6;15 ,
,.r".-( / .

• ,-J'!
Ει< ΕΛΑΣΣΩΝΑΣ r·J ",; .r· f "'')

,..,.12,78 t._'. ' ') ,'-' .;
.. Θ ( / Επ.ΑΠΑΣ

!Ει<ΤΥΡΝAιιQγ ,Ι ο

r}....· ....'\. ~~ (,,~
. • e ., -24,02

,) Ει< ΛAPrΣAΣ t..
\'0

Ι

j

]

Ι

]

Ι

1--'"....,
.---....ι-.....""'. _

5,61
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ΧΑΡΤΗΙ: 3

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΙ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΙ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΙ:ΗΙ:

ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡIΣΑΣ(1984-1988)

31,53

•

0,19

/ .. ,..,. .
Επ. ΕλΑΣΣΩΝΑΣ r-J ι (,

Ι .r'/ .,
\. 26,72 c..~. :

" i .""
• • ( / Επ. ΑΠΑΣ
( f·
.EΠTYPN~ ~

r.k· ..... ·\,. ~' ~
• • Θ " -38,02
,) Επ. ΛΑΡΙΣΑΣ ι.....

\'.

1
]

Ι

Ι

J
Ι
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MMt= και Περιφεραακη ΑναΠ1υξη

Πίνακας 1

Μορφή επιχείρησης %
Ο.Ε. 50
Α.Ε. 33
Άλλη 17

Πίνακας 2

Mόρφωσn επιχειρηματία %
Δημοηκό 30

ΑνώτεDn και ανώτατn εκπαίδεuσn 33
Άλλη 37

Πίνακας 3

Το προϊόν είναι... %
τελικό 80

ενδιάυεσο 10
φασόν 10

Πίνακας 4

Πωλήσεις στην τοπική αγορά %
100% 40

50-99% 30
0-49% 30

Πίνακας 5

Οι πρώτες ύλες είναι %
Τοπικής προέλευσης 10

Από άλλες πεΡIΟΥές της Υώρας 16
Δίαφοροl άλλοι συνδιασμοίτοπικής, μη 74
τοπικής προέλευσης και εισανώυενεc



MMc και ιιψφφοοκηΑνΟΠ1υξη

Πίνακας6

,

]

1
l
!

j

]

J
]

J
J

J
J

Απασχολούμενοι %

Εποχιακοί 10

Ύπαρξη στελεχών, υπαλλήλων 80

Μέλη της οικογένειας (1-5 άτομα) 56

Πίνακας 7

Eπlyεloήσειc που•.. %
δεν αντιμετωπίζουν δυσκολία εξείιρεσης 77

ειδΙKΕUυένων εονατών

αντιμετωπίζουνέλλειψη ειδικευμένων 23
εργατών

Πίνακας 8

Ιπποδύναυη εm~ειρriσεων (ΗΡ) %
1-100 51
>100 26

Πίνακας 9

'γπαρξη πιο σύγχρονων %
μηχανημάτων

γπάρ~oυν 86,4
Δεν υπάρχουν 13,6

Πίνακας 10

Αρνητικοί παράγοντες για την αγορά %
μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας

γπάρχει δυσκολία χρηματοδότησης 50

Τα μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας 46,6
εδείKνυvται για μεγάλο όγκο παραγωγής



Ι

ΜΜΕ KOI rΊεpιφεptJOKr, Ανάπτυξη

Αβεβαιότητα για την μελλαντική παρεΙα της

avaaaC

Πίνακας 11

Xαιiσn ΗΝ %
Ναί 86,6
Ον, 13,4

Πίνακας 12

40

3

J
]

]

J

Ι

J

!

Τρόποιπληραφόρησης Αριθμός επιχειρήσεων

επιχειρηματιών μέσω

Εκθέσεων /Αντιπροσώπων 21

Άλλων σwαδέλφων 10

Φαρέων (π,χ. ΕΛΚΕΠΑ. ΕΟΜΜΕΧ) 9

Έλλειψη πληραφόρησης 1

Πίνακας 13

Λόγοι εmλογήςτου κτιρίου %

Ιδιόκτητο 50

Χαμηλό μίσθωμα 20

Εγγύτητα πρός ταυς πελάτες 16

Πίνακας 14

ΜελλοντικήμετεγKατόσrασηστην %
Βι.ΠΕ. Λάρισας

Οχι 86

Πιθανόν 6,6

Ναί 6,6
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Ι

Ι

Ι

ΜΜΕ και ΓiιριφερυaK~ Ανάπτυξη

Πίνακας 15

Κίνητρα για μετεγκατάστασηστη Αριθμός εmxειρήσεων

Βι.ΠΕ.

Ειδική χρηματοδότηση 27

Ετπχορήγηση με το Ν.1892190 1

Πίνακας 16

Αναγκαιότηταεγγύτητας με %
ομοειδείς εmxει

.
Δεν υπάρχει 24

Αδιάφορο 40

Υπάρχει 36

Πίνακας 17

Αναγκαιότητα εγγύτητας με %
επιχειρήσεις άλλου κλάδου

Αδιάφορο 80

Υπάρχει 20

Πίνακας 1θ

4

!

1

Σταθερότητα στην αγορά % Λόγοι

Αρκετά εως πολύ οταθερή 76.6 -ύπαρξη καλών σχέσεων με

ανοραστέε και πελάτεε

-βελτίωση ποιότηταε προϊόντοε

Αρκετά εως πολύ ευάλλωτη 23.4 -καλύτερη οργάνωση

αντανωνιστών

-αύξηση κόστους παραγωγής
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ΜΜε και r:cpιφεpεJaKf, Ανάπτυξη

Πίνακας 19

Ανταγωνισμός %

Έντονος 66,6

Λίγος - καθόλου 33,4

Πίνακας 20

Επιθuuία συνεοvασίαc %
Ναί 53
Όχι 47

Πίνακας 21

Εμπόδια λεπουργίας εmXείρησης %

Έλληψη πιστώσεων ή κεφαλαίων κίνησης 56

Ανταγωνισμός μεγάλων επιχειρήσεων 46,6

Ανταγωνισμός ξένος 46,6

Περιορισμένη αγορά 43,3

Πίνακας 22

Μέτρα υποστήριξης %

Προγράμματα εκπαίδευσης 66,6
εmXειpηματιών

Γραφείο υποστήριξης επιχειρήσεων 40

5
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Ι
ΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. Η νομική μορφή της επιχείρησης

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ προϊΟΝΤΟΣ

3. Διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης __

2. Η μόρφωση του επιχειρηματία

Π Δημοτικό Ο Ιδιωτική Σχολή

Π Γυμνάσιο Ο Ανώτερη Εκπαίδευση

D Λύκειο Ο Ανώτατη Εκπαίδευση

l
1
]

]

1

]

Ι

J

Ο Α.Ε.

Ο ΕΠ.Ε.

Οο.Ε.

ΟΕ.Ε

ΟΑΤΟΜΙΚΗ

ΟΑΜΗ

J

J
J

j

J
J

1. Ποιο είναι το κύριο προϊόν της επιχείρησης και τι ποσοστό της παραγωγής

αφορά;

2. Το κύριο προϊόν της επιχείρησης είναι:

Π Τελικό

Ο Ενδιάμεσο

Π Φασόν

3. Από τις συνολικές πωλήσεις ποιό ποσοστό διατίθεται σε;

2



χώρα

νομός ή πόλη

Ι

]

Ι

!
]

Ί

Ι

Ι

Ι

1
j

1
]

J
J

!
J
J
~

_--'%::..JI Τοπική αγορά

_--'%::..JI Eθv1Kή αγορά

_--'%::..JI Εξαγωγές

4. Από τις εγχώριες και ξένες αγορές, ποιές είναι πιο σημαντικές; (πόλη, νομός ή

χώρα).

5.Από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιείται στην παραγωγή, τι ποσοστό

αγοράζεται από την τοπική αγορά;

6. Ο, πρώτες ύλες που αγοράζετε στην τοmκή αγορά παράγονται:

_----"Α"-ο Ι Στην τοπική αγορά

_----"Α"-, Ι Εισάγονται από άλλες περιοχές της Ελλάδας

_--,%",,1 Εισάγονται από το εξωτερικό

7. Τις πρώτες ύλες που δεν αγοράζεται από την τοπική αγορά από που τις

προμηθεύεστε;

α) Εξωτερικό

β) Εσωτερικό

8. Εξέλιξη των πωλήσεων και των κερδών σε σύγκριση με τις προηγούμενες

χρονιές

Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣιΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Πόσα άτομα απασχολήσατε μόνιμα, με πλήρες ωράριο κατά τη διάρκεια του

1993 (εκτός επιχειρηματία και μελών οικογένειας)

3
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2. Πόσα άτομα απασχολήσατε εποχιακά το 1993 και για πόσο διάστημα κατά

μέσο όρο

3. Από του μόνιμα απασχολούμενους πόσο! είναι:

Στελέχη

Υπάλληλοι γραφείαυ

Ειδικευμένοι εργάτες

Ανειδίκευτοι εργάτες

4. Πόσα μέλη της οικογένειας με συγγένεια 1ου βαθμού απασχολούνται στην

επιχείρηση ;

5. Σε ποιές ειδικότητες αντιμετωπίζεται δυσκολίες εξεύρεσης εργαζομένων;

6. Που οφείλονται οι δυσκoλiες αυτές;

Ο 1.Υψηλή αμοιβή

Ο 2:Ελλειψη

Ο 3. Ανεπαρκής κατάρηση υπαρχόντων

Δ. EΞOΠNΣMOΣl KEΦAΛAJO.

1. Η συνολική ισχύς της επιχείρησης ΗΡ ---

2. Υπαρξη fax Ο

3. Τηλεφωνικές γραμμές πόσες;

4. Σύνδεση με δίκτυα α) Hellaspack
β) Hellascom/Hellastel

5. Γνωρίζεται αν υπάρχουν πιο σύγχρονα μηχανήματα για την παραγωγή των

προϊόντων σας από αυτά που χρησιμοποιείται;

Ο Υπάρχουν Ο Δεν υπάρχουν Ο Δεν γνωρίζω

6. Ποιοί από τους παρακάτω λόγους επηρεάζουν αρνητικά την αγορά

μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας: (ιεραρχήστε)

Ο Τα μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας ενδείκνυνται για μεγάλο όγκο

παραγωγής (το μέγεθος της επιχείρησης είναι πολύ μικρό για να χρησιμοποιήσω

τέΤοια μηχανήματα)

Ο Υπάρχει δυσκολία χρηματοδότησης από τις τράπεζες

4
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Ο Αβεβαιότητα για τη μελλοντική πορεία της αγοράς

Ο Αλλοl λόγοι

7. Χρησιμοποιείται ΗΙΥ στην επιχείρηση σας; ΝΑΙ Ο ΟΧΙ Ο (Δίκτuο ΗΙΥ ΝΑΙ Ο

ΟΧΙ Ο)

Υπολογιστική ισχύς σε ΜΒ

Β.Με ποιούς τΡόποuς πληροφορείστε για τις εξελίξεις στην τεχνολογία nou
αφορά την παραγωγή σας;

Ο Μέσω σuναδέλφων

Ο Από άλλοuς nou τη χρησιμοποιούν

Ο Από ειδικά περιοδικά

Ο TuXaia
Ο Από άλλοuς φορείς (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. κ.α.)

Ο HellasleI
Ο Από αντιπροσώποuςΙεκθέσεις

Ο Δεν πληροφορούμαι

Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. Ποιός ο λόγος επιλογής Tou KTιpiOU nOU βρίσκεστε για την εγκατάσταση της

επιχείρησης;

- χαμηλή αξία (ΚTIpiOU ή οικοπέδοu)

- για να είστε κοντά στοuς προμηθεuτές σας

- για να είστε κοντά στους πελάτες σας

- το κτίριο/οικόπεδο είναι ιδιόκτητο

- προσττέλαση σε οδικούς άξονες μεταφορών

- άλλοι λόγοι

2. Σχεδιάζεται μελλοντικά εγκατάσταση σας στην ΒΙ.ΠΕ ή Βιο.ΠΑ Λάρισας;

ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΙΘΑΝΟΝ _

3. Αν ναι, γιατί;

- χρειάζεται μεγαλύτερος χώρος

- uψηλό ενοίκιο uπάρχοuσες εγκατάστασης

- αναγκάζεται από τις τοπικές αρχές λόγω ρύπανσης

- καλύτερη uποδομή

- μεταφορές

- άλλοι λόγοι

4. Τι κίνητρα θα θέλατε για να εγκατασταθεΙτε στη ΒΙ.ΠΕ. ή ΒΙΟ.ΠΑ.

5



5. Θεωρείτοl χρήσιμο να βρίσκεστε κοντά σε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου

ΝΑΙ_ ΟΧΙ_ ΑΔΙΑΦΟΡΟ_

- ειδική χρηματοδότηση κόστους εγκατάστασης

- επιχορήγηση με το νέο αvαmυξιακό νόμο 1892/90.

- άλλα κίνητρα

Ι

Ι

1 Ί._Κάποlου άλλου κλάδου

ΝΑΙ_ ΟΧΙ_ ΑΔΙΑΦΟΡΟ, _

6

Ζ. ΛΕΙΤΟΥ?ΠΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

D Άλλοι λόγοι

1. Πόσο σταθερή θεωρείται τη θέση της επιχείρησης και των προϊόντων στην

σγορά

[] Πολύ σταθερή D Αρκετά ευάλωτη

D Πολύ ευάλωτηΠ Αρκετά σταθερή

2. Αν τη θεωρείται "σταθερή", σε τι το αποδίδεται;

Ι Ι Η ζήτηση επεκτείνεται

Ι Ι Το προϊόν μας βελτιώνεται συνεχώς

Ι Ι Γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί στο κόστος

Ι Ι Συντηρούμε καλές σχέσεις με αγοραστές και συνεργάτες

Ι Ι Εξυπηρετούμε ειδικές ανάγκες και δεν υπάρχουν ανταγωνιστές

~Αν τη θεωρείται "ευάλωτη". σε 11 το αποδίδετε;

Ι Ι Το κόστος παραγωγής αυξάνει

Ι Ι Η αγορά προτιμά άλλα ποιοτικά ανώτερα προϊόντα που εμείς δεν παράγουμε

Ι Ι Οι ανταγωνιστές μας έχουν καλύτερη οργάνωση

Ι Ι Οι ανταγωνιστές μας χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα

Ι Ι Το προϊόν αρχίζει να υποκαθίσταται από άλλα προϊόντα

1
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!
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1

1

J
J
Ι

U
J
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Ι Άλλοι λόγοι

4. Αν υπάρχει συσκευασία, η ποιότητα είναι με αυτή του εξωτερικού

-της ίδιος ποιότητας

- καλύτερη

- χειρότερη

- δεν ξέρω

5. Σwεργαaiα με ανταγωνιστές ΝΑΙ_ ΟΧΙ_

6. Πόσο έντονος είναι ο μεταξύ σας aνταγωνIσμός

- πολύ έντονος

- λίγο

- καθόλου
7. Θεωρείται ότι η συγχώνευση ή η σwεpyaaia με άλλες ανταγωνΙοπκές

επιχειρήσεις θα βελτιώσει την ανταγωνιοπκότητα της επιχεlρησης

ΝΑΙ_ ΟΧΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ

8. Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς νομίζετε ότι θα επηρεάσει την επιχείρηση

σας, και αν ναι με ποιό τρόπο;

- αύξηση ανταγωνισμού λόγω εισαγωγών

- μείωση κόστους παραγωγής λόγω ανοίγματος της αγοράς

- δυνατότητα εξαγωγών λόγω κατάργησης δασμών

- άλλο

9. Πιστεύεται ότι η ενιαία αγορά θα έχει αρνητική ή θετική επίδραση αυνολικά

στην επιχείρηση αας;

-Θετική -Αρνητική - δεν ξέρω

-μάλλον θετική - μάλλον αρνητική

10. Εχετε συμβουλευτεί ποτέ το Euroin!o Centre;

11. Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας τα κυριότερα εμπόδια λειτουργίας της

επιχείρησης αας (ιεράρχηση)

έλλειψη κατάλληλων δικτύων διάθεσης

έλλειψη ειδικευμένων εργατών

κακή ποιότητα ή έλλειψη πρώτων υλών

έλλειψη πιστώαεων ή κεφαλαίων κίνησης

έλλειψη διοικητικών ή τεχνικών γνώσεων και εμπειρίας

προβλήματα πρoσωτrKoύ
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ανταγωνισμός μεγάλων επιχειρήσεων

ανταγωνισμός ξένος

περιορισμένη αγορά

γραφειοκρατικά εμπόδια

κοινωνικές επιβαρuvσεις

έλλειψη uπηρεσιών στην περιοχή

12. Εχετε έρθει σε mαφή με τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ, ή άλλη uπηρεσία

παροχής πληροφοριών; με ποιό σκοπό; σας βοήθησαν;

13. Ποιά κατά σειρά προτεραιότητας είναι τα πιο σημαVΤIKά υποστηρικτικά μέτρα

ποu θα θέλατε να ληφθοίιν για την επιχείρηση σας; (ιεράρχηση)

- Προγράμματα εκπαίδεuσης επιχειρηματιών σε θέματα: προώθησης πωλήσεων,

διαχείρισης, πληροφορικής

- Νέα κίνητρα για σuμμετοχή επιχειρήσεων σε κοινοπραξίες ή άλλες μορφές

σίιμπραξης

- Υποστήριξη για την έρεuνα και την ανάmuξη καινοίιργιων προϊόντων

- Γραφείο uποστήριξης mιχειρήσεων σε θέματα προγραμματισμοίι, έρεuνας

αγοράς και διάδοσης πληροφοριών

-Άλλα
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