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Περίληψη 
Η στροφή της διεθνούς ζήτησης τα τελευταία χρόνια προς παραδοσιακά διατροφικά 

προϊόντα, υψηλής ποιότητας και ασφάλειας διαμορφώνει νέες ευκαιρίες διεθνοποίησης των 

τοπικών συστημάτων αγροτροφικής παραγωγής, έναντι των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών 

που κυριαρχούν στην παγκόσμια αγορά του τροφίμου. Η αυξανόμενη σημασία που έχει 

σήμερα στις επιλογές των καταναλωτών ο έλεγχος των πρώτων υλών, η ποιότητα και η 

ποικιλία των διατροφικών προϊόντων δημιουργεί ουσιαστικές προϋποθέσεις ανάπτυξης για 

μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και μεταποίησης που διαθέτουν αυτά τα πλεονεκτήματα. Στο 

πλαίσιο αυτό, αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελούν οι μικρές αγροτροφικές 

μεταποιητικές μονάδες, συνήθως οικογενειακές ή συνεταιριστικές, που δραστηριοποιούνται 

στην ελληνική περιφέρεια. Τα τοπικά παραγωγικά συστήματα (δίκτυα ή cluster) ανάλογων 

επιχειρήσεων αποτέλεσαν μοχλό για την αναδιάρθρωση ‘καθυστερημένων’ αγροτικών 

περιφερειών της νότιας Ευρώπης μετά το 1980 (Malmberg et al. 2000). Καθώς δε οι αλλαγές 

της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε. στον τρόπο ενίσχυσης του αγροτικού τομέα μετά το 

2003 εντείνουν την παραγωγική αναδιάρθρωση στις αγροτικές περιοχές, η μεταποίηση 

αγροτροφικών προϊόντων αναδεικνύεται σε δραστηριότητα ‘κλειδί’ για την ανάπτυξη και 

βιωσιμότητά τους. Ζητούμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η αποτίμηση του βαθμού 

στον οποίο οι εξεταζόμενες μεταποιητικές μονάδες συγκεκριμένων χωρικών συγκεντρώσεων 

κλαδικής εξειδίκευσης, αξιοποιούν την τοπικότητά τους – την αγροτική παράδοση, τους 

φυσικούς πόρους, την συσσωρευμένη τεχνογνωσία, την παραγωγική κουλτούρα και 

εξειδίκευση των περιοχών όπου δραστηριοποιούνται – ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στη 

βάση αυτή, διερευνάται η δικτύωση των επιχειρήσεων με προμηθευτές, πελάτες και αγορές, 

καθώς και η στρατηγική τους για παραγωγική αναβάθμιση μέσω του τεχνολογικού 

εκσυγχρονισμού και της καινοτομίας. Εξετάζεται ειδικότερα η ικανότητά τους να 

ανταγωνίζονται σε niche market με όρους ποιότητας και όχι χαμηλού κόστους/χαμηλής τιμής. 

Με αφετηρία την ανάλυση δεδομένων πρωτογενούς έρευνας, η μελέτη επιδιώκει να αναδείξει 

διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της εγχώριας αγροτροφικής μεταποίησης μικρής κλίμακας, στην 

κατεύθυνση της βιωσιμότητας των τοπικών οικονομιών της ελληνικής υπαίθρου. 
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Εισαγωγή - Θεωρητική συζήτηση 

Έρευνες της οικονομικής γεωγραφίας και της περιφερειακής επιστήμης έχουν 

εμπειρικά τεκμηριώσει πως η χωρική συγκέντρωση παραγωγικών δραστηριοτήτων 

(agglomeration) συσχετίζεται θετικά με την παραγωγικότητα στο τοπικό επίπεδο 

(Ciccone and Hall 1998, Ciccone 2002). Στη βάση αυτή έχει αναπτυχθεί σχετική 

συζήτηση, που συνδυάζει τις απόψεις του Porter (1990) για το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα επιχειρήσεων και χωρών στις διεθνείς αγορές, με θεωρίες 

περιφερειακής ανάπτυξης για τις βιομηχανικές συνοικίες (industrial districts) και τα 

πλεονεκτήματα της τοπικότητας. Στο επίκεντρο της συζήτησης αυτής βρίσκονται οι 

Μαρσαλιανές εξωτερικότητες χωρικής συγκέντρωσης (που συνδέονται με το τοπικό 

εργατικό δυναμικό, τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων συναφούς παραγωγικής 

δραστηριότητας, τις σχέσεις που διέπουν την αξιακή αλυσίδα) και οι δυναμικές 

εξωτερικότητες του διαμαντιού του Porter1. 

Σύμφωνα με τον Porter (2004), η παραγωγικότητα αποτελεί κεντρική έννοια στον 

προσδιορισμό της ανταγωνιστικότητας. Εστιάζεται στην ικανότητα της οικονομικής 

δραστηριότητας να δημιουργεί αξία παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες σε τιμές 

υψηλότερες του κόστους παραγωγής τους. Η προσέγγιση αυτή έχει δεχθεί σημαντική 

κριτική ως στενά οικονομική, που αγνοεί τις κοινωνικές και χωρικές διαστάσεις. Σε 

αυτήν, αντιπαραβάλλεται ο προσδιορισμός της ανταγωνιστικότητας με βάση το 

μερίδιο της αγοράς (Ketels 2006). Η ανταγωνιστικότητα δηλαδή, προσδιορίζεται ως η 

ικανότητα της οικονομικής δραστηριότητας να διεισδύει στις διεθνείς αγορές και να 

διευρύνει τις εξαγωγές της τοπικής οικονομίας. Η προσέγγιση αυτή υιοθετείται ως 

πλαίσιο ανάλυσης στην παρούσα μελέτη περιφερειακών συγκεντρώσεων μικρών και 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελληνικής αγροτροφικής μεταποίησης. 

                                                           
1 Ο ισχυρός ρόλος της τοπικότητας στη δημιουργία και διατήρηση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, αποδίδεται από τον Porter στο diamond model που ανέπτυξε καταρχήν για τα 
εθνικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις διεθνείς αγορές (Porter 1990, σ. 19), αλλά στη συνέχεια 
μετατόπισε το ενδιαφέρον από το εθνικό επίπεδο στο περιφερειακό. 
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∆ιερευνάται συγκεκριμένα η ανταγωνιστικότητα σε όρους διεθνοποίησης των 

συγκεντρώσεων αυτών στη βάση των πωλήσεων και ειδικότερα, των εξαγωγών των 

επιχειρήσεών τους. Στόχος της εργασίας είναι η αποτίμηση της ανταγωνιστικότητας 

των εξεταζόμενων τοπικών παραγωγικών συστημάτων, με βάση τον προσδιορισμό 

των παραγόντων που την καθορίζουν. Αποτελέσματα σχετικών ερευνών (Piercy et 

al. 1998, Morgan et al. 2004) έχουν δείξει πως τα πλεονεκτήματα εξαγωγικής 

ανταγωνιστικότητας των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων κυρίως συνίστανται: 

(i) στους πόρους που διαθέτουν και (ii) στις επιχειρηματικές ικανότητες 

(competencies) που αναπτύσσουν. Στη βάση αυτή, μια μικρή αγροτροφική 

επιχείρηση μπορεί να διεισδύσει στις διεθνείς αγορές αξιοποιώντας ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα προϊόντος ή κόστους, που συνδέονται με την τοπικότητά της – που 

απορρέουν δηλαδή από την ενθήκευσή της (embeddedness) στην παράδοση, τους 

φυσικούς πόρους, την παραγωγική εξειδίκευση και συσσωρευμένη τεχνογνωσία, το 

ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο της περιοχής όπου δραστηριοποιείται (Hinrichs 

2000, Murdoch et al. 2000). 

Η τοπικότητα αναδεικνύεται, ιδιαίτερα σήμερα, σε ισχυρό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, καθώς ο αυξανόμενος προβληματισμός για την ασφάλεια και την 

θρεπτική αξία των τροφίμων έχει στρέψει την προτίμηση μεγάλων ομάδων 

καταναλωτών των ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών σε προϊόντα που 

ενσωματώνουν τοπικές οικολογίες και παραδόσεις (Morgan, Marsden & Murdoch 

2006). Η σχετική θεωρητική συζήτηση εστιάζεται στην έννοια του γαλλικού όρου 

‘terroir’ και στο συγκριτικό πλεονέκτημα2 που προσδίδουν συγκεκριμένες τοποθεσίες 

σε συγκεκριμένα αγροτροφικά αγαθά, καθώς ενισχύουν στην αντίληψη του 

καταναλωτή την φήμη τους για υψηλή ποιότητα, ασφάλεια και σημαντικής αξίας 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (Barjolle et al. 1998).  

Ως προς τις ικανότητες των μικρών επιχειρήσεων, που τους προσδίδουν 

ανταγωνιστικότητα έναντι των μεγάλων που κυριαρχούν στη διεθνή αγορά, αυτές 

συνίστανται κυρίως: στο δίκτυο προσωπικών σχέσεων και στην τεχνογνωσια που 

αυτές διαθέτουν. Τα στοιχεία αυτά αντανακλώνται στη συνεργασία με τους 

προμηθευτές, στις συμφωνίες που συνάπτουν με τους πελάτες, στις σχέσεις 

συνεργασίας και ανταγωνισμού με συναφείς επιχειρήσεις και με φορείς της περιοχής, 

                                                           
2 η σημασία των ετικετών προέλευσης των αγροτροφικών προϊόντων (γεωγραφική ένδειξη) συνδέει εκ 
νέου το τοπικό με το παγκόσμιο, δίνοντας έμφαση στον τόπο παραγωγής 
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στην στρατηγική παραγωγικής αναβάθμισης και στις διαδικασίες εκσυγχρονισμού και 

καινοτομίας που οι επιχειρήσεις υιοθετούν. 

Μελέτες περίπτωσης και μεθοδολογία της έρευνας 

Η έρευνα πεδίου εστίασε σε δύο χωρικές συγκεντρώσεις μικρών αγροτροφικών 

μεταποιητικών επιχείρησεων της Ελληνικής περιφέρειας, οι οποίες εμφανίζουν 

παραγωγική εξειδίκευση. Πρώτη μελέτη περίπτωσης αποτελεί η χωρική 

συγκέντρωση επιχειρήσεων μεταποίησης κρέατος και τυροκομικών προϊόντων στην 

περιοχή Πρέβεζας-Άρτας της περιφέρειας Ηπείρου. ∆εύτερη μελέτη περίπτωσης 

αποτελεί η χωρική συγκέντρωση επιχειρήσεων μεταποίησης φρούτων και χυμών 

στην Αργολίδα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Συλλέχθηκαν πρωτογενή δεδομένα 

με συνέντευξη και διακίνηση δομημένου ερωτηματολογίου σε επιχειρήσεις, οι οποίες 

εντοπίστηκαν με τη βοήθεια τοπικών οδηγών Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων, 

καταλόγων της ICAP και των εμπορικών επιμελητηρίων των συγκεκριμένων 

περιφερειών κατά την τελευταία διετία.  

Το ερωτηματολόγιο διαρθρώνεται σε πέντε θεματικές ενότητες. Η πρώτη, 

περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν γενικές πληροφορίες για την επιχείρηση: τόπο 

και χρονολογία ίδρυσης, σημερινή έδρα και άλλες μονάδες, περιγραφή παραγωγικής 

δραστηριότητας, κύριους σταθμούς στην πορεία της, ιδιοκτησιακό καθεστώς, στοιχεία 

διαχρονικής εξέλιξης κύκλου εργασιών, δαπανών και κερδοφορίας. Τα δεδομένα 

αυτά επιτρέπουν την καταγραφή της διαχρονικής πορείας της επιχείρησης, με 

ιδιαίτερη έμφαση στην εγκατάσταση και παραμονή της στην περιοχή καθώς και στην 

παραγωγική της ανάπτυξη (νέα γραμμή παραγωγής, διαφοροποίηση ή εμπλουτισμός 

με νέα προϊόντα κλπ.)  

Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στο δίκτυο προμηθευτών που οι επιχειρήσεις 

αναπτύσσουν, αξιολογώντας ως κριτήρια επιλογής τους: τη χωρική εγγύτητα, την 

εντοπιότητα, τη φερεγγυότητα, την ποιότητα, το κόστος και την τεχνογνωσία. Οι 

επιλογές σταθμίζονται σε κλίμακα Likert προκειμένου να αποτυπωθεί η βαρύτητα 

κάθε κριτηρίου. Μέσα από τη σκιαγράφηση των σχέσεων που οι επιχειρήσεις 

συνάπτουν με τους προμηθευτές τους, καθώς και της στρατηγικής τους για την 

ανάπτυξη του δικτύου προμηθειών τους, εντοπίζεται ο βαθμός κάλυψης των 

αναγκών τους στην τοπική και περιφερειακή αγορά. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν 

την αποτίμηση του βαθμού στον οποίον οι επιχειρήσεις βασίζουν την παραγωγή τους 
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στους φυσικούς πόρους της περιοχής και στους τοπικούς παραγωγούς του 

αγροτικού τομέα. Άρα και του βαθμού στον οποίον αξιοποιούν την τοπικότητά τους.  

Ανάλογα, διερευνάται από την ακόλουθη ενότητα ερωτήσεων ο βαθμός κάλυψης των 

υφιστάμενων και των στρατηγικών αναγκών των επιχειρήσεων από την τοπική αγορά 

εργασίας. Εξετάζονται ως κριτήρια επιλογής του εργατικού δυναμικού τους (μόνιμου, 

εποχιακού και στελεχικού): η εντοπιότητα, η επιστημονική γνώση, η τεχνική 

κατάρτιση, η εμπιστοσύνη (trust), η προϋπηρεσία και η δικτύωση στον κλάδο. Οι 

επιλογές σταθμίζονται σε κλίμακα Likert προκειμένου να αποτυπωθεί η βαρύτητα 

κάθε κριτηρίου. Οι σχετικές πληροφορίες παρέχουν τεκμηρίωση του βαθμού στον 

οποίον οι επιχειρήσεις αντλούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από την προϋπηρεσία 

και εξειδίκευση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού στον αγροτροφικό κλάδο.  

Στην τέταρτη ενότητα του ερωτηματολογίου εξετάζεται το δίκτυο πωλήσεων των 

επιχειρήσεων. Αποτυπώνεται η γεωγραφική εμβέλειά του - ως προς την τοπική, 

περιφερειακή, εθνική και διεθνή αγορά. Καθώς και οι κατηγορίες πελατών - 

χονδρεμπόριο, λιανεμπόριο, ειδικευμένο λιανεμπόριο, σούπερ μάρκετ, επιχειρήσεις 

εστίασης. Τα πρωτογενή δεδομένα της ενότητας αυτής παρέχουν πληροφορίες για 

την εξαγωγική ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σε υπερτοπικές αγορές, με 

προϊόντα δικής τους ετικέτας ή όχι.  

Στη συνέχεια, σταθμίζονται ως προς τη σημασία τους τα κριτήρια των επιχειρήσεων 

για τη συνεργασία τους με πελάτες. Αυτά αφορούν: τον όγκο παραγγελίας, τη 

χρονική διάρκεια και σταθερότητα της συνεργασίας, τη χωρική εμβέλεια του δικτύου 

πωλήσεων, την φερεγγυότητα πληρωμών, την τιμή πώλησης και την πρόσβαση σε 

νέες αγορές. Η βαρύτητα των κριτηρίων αυτών αποτυπώνει τις στρατηγικές 

προτεραιότητες των επιχειρήσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται και από τα 

περιθώρια που έχουν για διαπραγμάτευση με τους πελάτες. Επίσης, καταγράφονται 

οι κυριότερες προδιαγραφές/απαιτήσεις των πελατών τους σε ένα εύρος επιλογών 

που περιλαμβάνει: τη χωρική εγγύτητα, την εντοπιότητα, την φερεγγυότητα, την 

ποιότητα, το κόστος, την καινοτομικότητα/διαφοροποίηση προϊόντος. Τα σχετικά 

δεδομένα τεκμηριώνουν τις ποιοτικές διαστάσεις της εξαγωγικής ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεων και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα στα οποία βασίζεται.    

Η πέμπτη ενότητα ερωτημάτων αποσκοπεί στην αποτύπωση της στρατηγικής 

παραγωγικής και ανταγωνιστικής αναβάθμισης των επιχειρήσεων. Καταγράφονται οι 
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πρόσφατοι τεχνολογικοί εκσυγχρονισμοί, η εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων στην 

αγορά, η εισαγωγή καινοτομιών στην διαδικασία παραγωγής και στο επιχειρηματικό 

τους σχέδιο. Τα στοιχεία αυτά προσδιορίζουν το δυναμισμό των επιχειρήσεων, 

συμπληρώνοντας έτσι την αποτύπωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της 

ανταγωνιστικότητάς τους.  

Στη συνέχεια, σταθμίζεται η σημασία ενδοεταιρικών (τεχνικό προσωπικό, στελέχη ή 

άλλοι εργαζόμενοι) και εξωτερικών (προμηθευτές, πελάτες, εξωτερικοί σύμβουλοι, 

ερευνητικοί φορείς) συντελεστών στην ανάπτυξη του προϊόντος και.της παραγωγικής 

διαδικασίας. Ανάλογα σταθμίζεται και η σημασία των πρακτικών ανάπτυξης της 

εταιρικής τεχνογνωσίας (διεθνείς εκθέσεις, επιμόρφωση στελεχών, κατάρτιση 

προσωπικού, κίνητρα στους εργαζόμενους, αγορά τεχνολογικών αδειών, επενδύσεις 

σε Ε&Α, αξιοποίηση θεσμικών δομών). Οι σχετικές πληροφορίες είναι ενδεικτικές των 

ικανοτήτων (competencies) και της στρατηγικής επιχειρηματικής ανάπτυξης. 

Ανάλυση και αποτελέσματα 

Το σύνολο των επιχειρήσεων του ερευνητικού δείγματος είναι παραγωγικές μονάδες 

με μακρά παρουσία (35 χρόνια κατά μέσο όρο) στον κλάδο και στην περιοχή όπου 

αυτές δραστηριοποιούνται. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχουν διαχρονικά 

αναβαθμίσει  την παραγωγική τους δραστηριότητα με νέες γραμμές παραγωγής, με 

νέα προϊόντα στο χαρτοφυλάκιο και με τεχνολογικό αυτοματισμό τμημάτων της 

παραγωγικής τους διαδικασίας. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως όλες οι 

εξεταζόμενες επιχειρήσεις έχουν διατηρήσει την έδρα και τις εγκαταστάσεις τους στην 

περιοχή όπου αρχικά ιδρύθηκαν, ακόμα και αν έχουν σε κάποιες περιπτώσεις 

ιδρύσει επιπλέον μονάδα παραγωγής σε άλλη περιοχή. Τέτοιες περιπτώσεις 

καταγράφονται στη μεταποίηση φρούτων - χυμών, όπου τόπο εγκατάστασης νέων 

μονάδων παραγωγής αποτελεί η περιοχή της Ημαθίας λόγω του ότι παρέχει την 

κατάλληλη πρώτη ύλη και διαθέτει ανάλογη με την Αργολίδα παραγωγική εξειδίκευση 

στον κλάδο (παράδοση, ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, δίκτυα προμηθευτών). 

Έχοντας θέσει την εξαγωγική δραστηριότητα - διεθνοποίηση - ως κριτήριο και δείκτη 

της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η ανάλυση εστιάζεται καταρχήν στον 

προορισμό των πωλήσεών τους. Καταγράφεται πως για το 55% του συνόλου των 

επιχειρήσεων του δείγματος οι διεθνείς αγορές συνιστούν τον σημαντικότερο 

προορισμό των πωλήσεών τους. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται η στατιστικά 
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σημαντική διαφοροποίηση της εξαγωγικής συμπεριφοράς των δύο κλάδων που 

εξετάζονται – φρούτα και χυμοί, κρέας και τυροκομικά (Παράρτημα: Πίνακας 1). Οι 

εξαγωγές είναι οι σημαντικότερες ή οι αποκλειστικές πωλήσεις για το σύνολο σχεδόν 

των επιχειρήσεων μεταποίησης φρούτων και χυμών. Ενώ για τις επιχειρήσεις 

μεταποίησης κρέατος και τυροκομικών, ο σημαντικότερος προορισμός πωλήσεων 

είναι η εθνική αγορά, καθώς η ανεπάρκεια της πρώτης ύλης (κρέας, γάλα) δεν αφήνει 

περιθώρια εξωστρέφειας (σύμφωνα με τις συνεντεύξεις της έρευνας πεδίου). Για το 

σύνολο του δείγματος η ανάλυση δείχνει πως η εθνική αγορά συνιστά το 

σημαντικότερο προορισμό πωλήσεων για το 60% των επιχειρήσεων. 

Έχοντας τεκμηριώσει τον ισχυρά εξαγωγικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων του 

δείγματος, ο προβληματισμός μας εστιάζεται στο κατά πόσο η υπερτοπικότητα και 

ειδικά η διεθνοποίηση των πωλήσεών τους αντανακλά την ανταγωνιστικότητα του 

τοπικού παραγωγικού συστήματος που συνιστούν, υπό τις προϋποθέσεις που 

τέθηκαν στην εισαγωγική θεωρητική ενότητα της μελέτης. ∆ηλαδή, προκύπτει το 

ερώτημα: κατά πόσο οι εξαγωγικές επιδόσεις των αγροτροφικών μεταποιητικών 

μονάδων στους κλάδους και τις περιοχές που εξετάζουμε, είναι αποτέλεσμα 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που προσδίδει η τοπικότητα από τη μια και οι 

επιχειρηματικές ικανότητες (competencies) παραγωγικής αναβάθμισης βάσει 

τεχνογνωσίας και καινοτομίας από την άλλη.  

Η θετική στοιχειοθέτηση του παραπάνω ερωτήματος αποτελεί αναγκαία και ικανή 

συνθήκη για τη βιωσιμότητα των τοπικών παραγωγικών συστημάτων και την 

ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών (Morgan et al. 2006). Η ανταγωνιστικότητα που 

βασίζεται σε τοπικά πλεονεκτήματα που προσδίδουν μοναδικότητα, διαφοροποίηση 

και ποιότητα στο προϊόν, καθώς στηρίζεται σε ιδιαίτερη δικτύωση με τοπικούς 

προμηθευτές και ανθρώπινο δυναμικό που εξασφαλίζει τα προαναφερθέντα 

χαρακτηριστικά, είναι κρίσιμη προϋπόθεση για τη διασφάλιση και αναβάθμιση της 

θέσης των τοπικών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά. Για την τεκμηρίωση του 

ερωτήματος χρησιμοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση στα 

πρωτογενή δεδομένα και διερευνήθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα. 

Καταρχήν, διερευνήθηκε η χωρικότητα των προμηθευτών και οι σχέσεις συνεργασίας 

τους με τις εξεταζόμενες επιχειρήσεις. Η στατιστική ανάλυση έδειξε πως το σύνολο 

των εξεταζόμενων επιχειρήσεων χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά τοπικούς και 

περιφερειακούς προμηθευτές (το 95,2% και το 47,6% των επιχειρήσεων, αντίστοιχα) 
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για την πρώτη ύλη της παραγωγής (φρούτα, λαχανικά, κρέας, γάλα) (Παράρτημα: 

Πίνακας 2). Πρόκειται δηλαδή για παραγωγούς του αγροτικού τομέα των 

επιλεγμένων περιοχών με τους οποίους το 76,2% των επιχειρήσεων συνάπτουν 

συμβόλαια/συμβάσεις. Ενώ καταγράφονται και άτυπες συμφωνίες για το 57,1% του 

δείγματος (Παράρτημα: Πίνακας 3). Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις της έρευνας 

πεδίου, οι άτυπες συμφωνίες συνδέονται με το υψηλό ποσοστό προϋπαρχουσών και 

διαχρονικών συνεργασιών για το 75% των επιχειρήσεων (Παράρτημα: Πίνακας 4), 

στη βάση εδραιωμένων σχέσεων εμπιστοσύνης. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα τεκμηριώνουν υψηλό βαθμό τοπικότητας, που 

καταρχήν προκύπτει ως αναγκαιότητα λόγω της φύσης του προϊόντος και κατά 

δεύτερον, ως αποτέλεσμα της παραγωγικής εξειδίκευσης της περιοχής. Η ανάλυση 

όμως των κριτηρίων των επιχειρήσεων για την επιλογή προμηθευτών, καταγράφει 

ως σημαντικότερο κριτήριο την ποιότητα και ακολουθεί το κόστος (για το 95,2% και 

το 71,4% του δείγματος), ενώ η εγγύτητα και η εντοπιότητα έχουν πολύ μικρότερη 

σημασία κι ακόμα μικρότερη η τεχνογνωσία (Παράρτημα: Πίνακας 5). Προκειμένου 

να αποτυπωθεί πληρέστερα η σημασία της τοπικότητας στην ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων, διερευνάται στη συνέχεια η σημασία των παραπάνω κριτηρίων 

(ποιότητα, κόστος, εγγύτητα, εντοπιότητα και τεχνογνωσία) για τους πελάτες. 

Οι σημαντικότερες προδιαγραφές που θέτουν οι πελάτες στις επιχειρήσεις είναι η 

ποιότητα, η φερεγγυότητα/συνέπεια και το κόστος (για ποσοστά 88,9%, 88,9% και 

83,3% του δείγματος) (Παράρτημα: Πίνακας 6). Η χωρική εγγύτητα και η εντοπιότητα 

έχουν μικρή σημασία για τον πελάτη, όπως και η καινοτομικότητα ή διαφοροποίηση 

του προϊόντος. Το γεγονός αυτό τεκμηριώνει και η ανάλυση διακύμανσης 

(Παράρτημα: Πίνακας 7), που δείχνει πως οι εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων 

του δείγματος δεν διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά ως προς το κριτήριο της 

εντοπιότητας. Κατ’ επέκταση, σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, οι ανταγωνιστικές και 

εξαγωγικές επιδόσεις των εξεταζόμενων επιχειρήσεων δεν βασίζονται στην προβολή 

και ανάδειξη της τοπικότητας των προϊόντων. Ούτε και στις ικανότητες παραγωγικής 

και τεχνολογικής αναβάθμισης των επιχειρήσεων, που μέσω της καινοτομικής 

διαφοροποίησης των προϊόντων θα ισχυροποιούσαν τη θέση και τη βιωσιμότητά 

τους στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Για την αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, διερευνήθηκαν στη 

συνέχεια οι σημαντικότεροι πελάτες τους, καθώς και τα κριτήρια για την ανάπτυξη 
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του δικτύου πωλήσεών τους.  Η σημαντικότερη κατηγορία πελατών για το 63,2% των 

επιχειρήσεων του δείγματος είναι το χονδρεμπόριο, ενώ περίπου για το 52,6% τα 

super-market (Παράρτημα: Πίνακας 8). Στον κλάδο μεταποίησης κρέατος και 

τυροκομικών κυριαρχούν οι πελάτες της εθνικής αγοράς, όπως ήδη επισημάνθηκε. 

Ενώ στον κλάδο μεταποίησης φρούτων και χυμών οι πελάτες προέρχονται κυρίως 

από Γερμανία, Ολλανδία, Ρωσία και Σκανδιναβικές χώρες και δευτερευόντως από 

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (κυρίως Ουγγαρία, Πολωνία, 

Σλοβενία) και των Βαλκανίων (κυρίως Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία, Σερβία).  

Όπως τεκμηρίωσαν οι συνεντεύξεις, η διάθεση των προϊόντων – ειδικά στις διεθνείς 

αγορές – γίνεται ως επί το πλείστον στο χονδρεμπόριο χωρίς ετικέτα του 

παραγωγού, ή στα super-market με ιδιωτική ετικέτα. Οι σχέσεις των επιχειρήσεων με 

τους πελάτες καταγράφονται στην πλειονότητα ως κυρίως προϋπάρχουσες και 

διαχρονικές συνεργασίες (για τον 52,9% του δείγματος), αν και παράλληλα 

σημειώνεται μια δευτερεύουσα τάση σύναψης νέων συνεργασιών (για το 64,7% του 

δείγματος) (Παράρτημα: Πίνακας 9). Για το 94,1% των επιχειρήσεων του δείγματος η 

φερεγγυότητα στις πληρωμές αποτελεί το κυριότερο κριτήριο για τη σύναψη 

συνεργασιών με πελάτες, ιδιαίτερα στη τρέχουσα περίοδο οικονομικής κρίσης. 

Μεγάλη είναι επίσης και η σημασία που δίνουν οι επιχειρήσεις στη χρονική 

διάρκεια/σταθερότητα της συνεργασίας (για το 70,6% του δείγματος) και ακολουθεί 

ως κριτήριο μικρότερης σημασίας η τιμή και η πρόσβαση σε νέες αγορές 

(Παράρτημα: Πίνακας 10). Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν αμυντική 

στρατηγική πωλήσεων και εξαγωγών.   

Η ικανότητα παραγωγικής αναβάθμισης των επιχειρήσεων διερευνήθηκε ως προς 

τους πρόσφατους τεχνολογικούς εκσυγχρονισμούς που έχουν κάνει και την 

καινοτομικότητά τους. Εξετάσθηκε αντίστοιχα η στρατηγική τους ως προς τους 

τρόπους που υιοθετούν για την ανάπτυξη προϊόντος και παραγωγής, τις διαδικασίες 

ανάπτυξης της εταιρικής τεχνογνωσίας που εφαρμόζουν, καθώς και τη συμβολή του 

ανθρώπινου δυναμικού τους σε όλα αυτά. Ως προς τη συμβολή του ανθρώπινου 

δυναμικού στην ανάπτυξη του προϊόντος ή/και της παραγωγικής διαδικασίας, η 

ανάλυση έδειξε πως τον κυριότερο ρόλο έχουν: το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, 

τα στελέχη και οι πελάτες (Παράρτημα: Πίνακας 11). 

Οι τρόποι ανάπτυξης της εταιρικής τεχνογνωσίας συσχετίστηκαν στη συνέχεια με τις 

επιδόσεις των επιχειρήσεων σε τεχνολογικούς εκσυγχρονισμούς και καινοτομίες, με 
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τη χρήση πίνακα συνάφειας (Παράρτημα: Πίνακας 12). Τα αποτελέσματα έδειξαν 

πως το 76,2% των επιχειρήσεων του δείγματος που εφαρμόζει συστηματικά 

ενημέρωση στελεχών και το 66,7% που εφαρμόζει πρακτικές κατάρτισης 

προσωπικού, επιτυγχάνουν τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. Πρακτικές όπως η αγορά 

τεχνολογίας, η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, οι επενδύσεις σε Ε&ΤΑ και η 

αξιοποίηση των θεσμικών δομών δεν εμφανίζουν τόσο ισχυρή συνάφεια ούτε με την 

ικανότητα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού αλλά ούτε και με την ικανότητα ανάπτυξης 

καινοτομιών. Γενικά οι επιδόσεις των εξεταζόμενων επιχειρήσεων σε καινοτομίες 

προϊόντος και επιχειρηματικού σχεδίου καταγράφονται μέτριες, υπερτερούν οι 

καινοτομίες παραγωγικής, ενώ το 95,2% των επιχειρήσεων κάνει τεχνολογικούς 

εκσυγχρονισμούς (Παράρτημα: Πίνακας 13). Οι μέτριες καινοτομικές επιδόσεις όμως 

δεν επιρρεάζει τις εξαγωγές, όπως δείχνει η ανάλυση διακύμανσης (Παράρτημα: 

Πίνακας 14) που τεκμηριώνει την διαπίστωση πως η καινοτομικότητα δεν  ενδιαφέρει/ 

δεν απαιτείται από τους πελάτες. 

Συμπεράσματα 

Για τις περισσότερες Eυρωπαϊκές χώρες, ο αγροτροφικός τομέας έχει ιδιαίτερη 

σημασία για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και ως εκ τούτου 

αποτελεί αντικείμενο πολιτικού ενδιαφέροντος και σχεδιασμού. Χαρακτηρίζεται από 

υψηλό βαθμό χωρικής συγκέντρωσης σε συγκεκριμένες περιφέρειες/περιοχές, 

γεγονός που οφείλεται στη φύση των προϊόντων του, που προϋποθέτει γεωγραφική 

εγγύτητα με την πρωτογενή παραγωγή (γεωργία, κτηνοτροφία) και με συγκεκριμένα 

φυσικά περιβάλλοντα (καλλιέργεις, βοσκοτόπια κλπ.). Σε πλήθος εμπειρικών 

ερευνών, η χωρική συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων έχει συνδεθεί με την 

αύξηση των εξαγωγών της τοπικής οικονομίας - σύνδεση που όπως τεκμηριώνεται, 

καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από οικονομίες τοπικότητας (Malmberg et al. 2000). 

Πρόκειται για όρο που στις παραδοσιακές προσεγγίσεις αναγόταν στη μείωση της 

απόστασης μεταξύ των επιχειρήσεων και των εμπορικών τους εταίρων, αλλά πλέον 

αναφέρεται και στις κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις του χώρου και του τόπου.   

Η διερεύνηση του ρόλου της τοπικότητας στην ανταγωνιστικότητα χωρικών 

συγκεντρώσεων μικρών επιχειρήσεων αγροτροφικής μεταποίησης σε αγροτικές 

περιοχές της Ελλάδας, αποτέλεσε το αντικείμενο αυτής της εργασίας. 

Χρησιμοποιώντας τα πρωτογενή δεδομένα έρευνας πεδίου, η παρούσα ανάλυση 
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διερεύνησε τα παραγωγικά συστήματα μεταποίησης φρούτων και χυμών στην 

Αργολίδα και κρέατος και τυροκομικών στην περιοχή Άρτας-Πρέβεζας. Οι χωρικές 

αυτές συγκεντρώσεις επισημάνθηκαν ως παραγωγικά συστήματα τόσο στη βάση της 

τοπικής παράδοσης, συσσωρευμένης τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης που 

εμφανίζουν στους αντίστοιχους αγροτροφικούς κλάδους, όσο και λόγω της ισχυρής 

διασύνδεσης των μεταποιητικών επιχειρήσεων με τους προμηθευτές και το εργατικό 

δυναμικό των αντίστοιχων περιοχών. Η ανάλυση εστίασε ειδικότερα στον 

προσδιορισμό του βαθμού στον οποίον οι παράγοντες της τοπικότητας αξιοποιούνται 

και αναδεικνύονται ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από τις τοπικές μεταποιητικές 

επιχειρήσεις.  

Στη βάση αυτή, μελετήθηκε καταρχήν η εμβέλεια (τοπική, υπερτοπική) των 

πωλήσεων των εξεταζόμενων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα οι εξαγωγές τους στη 

διεθνή αγορά, ως στοιχείο ενδεικτικό της διεθνοποίησης και της ανταγωνιστικότητάς 

τους. Η ανάλυση κατέδειξε υψηλή εξαγωγική δραστηριότητα και ανέδειξε τη 

σκοπιμότητα διερεύνησης των χαρακτηριστικών της εξωστρέφειας και της 

διεθνοποίησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, προκειμένου να τεκμηριωθεί ο 

χαρακτήρας της ανταγωνιστικότητάς τους – με έμφαση την αξιοποίηση 

πλεονεκτημάτων τοπικότητας. ∆ιερευνήθηκε δηλαδή εάν πρόκειται για ανταγωνισμό 

χαμηλού κόστους/χαμηλής τιμής, ή υψηλής ποιότητας και τεχνογνωσίας. Στη δεύτερη 

περίπτωση, η προστιθέμενη αξία παραγωγής είναι υψηλότερη, τα περιθώρια 

κέρδους μεγαλύτερα και κατ’ επέκταση, ισχυρότερη και η προοπτική βιωσιμότητας 

και ανάπτυξης του τοπικού παραγωγικού συστήματος.          

Η διερεύνηση των σχέσεων που οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν με τους προμηθευτές 

τους στον πρωτογενή τομέα, έδειξε υψηλό βαθμό τοπικότητας με την έννοια της 

αξιοποίησης διαχρονικά εδραιωμένων συνεργασιών εμπιστοσύνης στην ικανοποίηση 

των κριτηρίων ποιότητας και κόστους του προϊόντος. Η μακρόχρονη εγκατάσταση 

των εξεταζόμενων επιχειρήσεων στις συγκεκριμένες περιοχές, η αποκλειστική 

συνεργασία τους με προμηθευτές και εργατικό δυναμικό της τοπικής αγοράς 

αντανακλά την ικανοποίηση των προαναφερθέντων κριτηρίων. Καθώς δε η ανάλυση 

έδειξε πως η εντοπιότητα και η χωρική εγγύτητα έχουν μικρότερη σημασία για τις 

επιχειρήσεις ως κριτήρια επιλογής των προμηθευτών τους, εξάγεται το συμπέρασμα 

πως η τοπικότητα δεν αναφέρεται στην απόσταση, αλλά στα στοιχεία παράδοσης, 
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εξειδίκευσης και κοινωνικής δικτύωσης που ενθηκεύει το τοπικό παραγωγικό 

σύστημα.            

Εν συνεχεία, η διερεύνηση των σχέσεων που οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν με τους 

πελάτες τους στις υπερτοπικές και ιδιαίτερα στις διεθνείς αγορές, έδειξε πως το 

τοπικό παραγωγικό σύστημα διασφαλίζει τη ζητούμενη ποιότητα και το κόστος των 

προϊόντων. Καθώς όμως η εντοπιότητα του προϊόντος και η χωρική εγγύτητα έχουν 

μικρή σημασία για τον πελάτη, ενώ παράλληλα και τα προϊόντα διατίθενται χωρίς 

ετικέτα παραγωγού στις αγορές, εξάγεται το συμπέρασμα πως οι επιχειρήσεις δεν 

έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν την τοπικότητα της παραγωγής τους ως 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ταυτότητα των προϊόντων που εξάγουν. Το 

γεγονός αυτό δεν επιτρέπει την ισχυροποίηση της διαπραγματευτικής θέσης των 

παραγωγών απέναντι στους πελάτες τους, με επακόλουθο τη δυνητική υποβάθμιση 

της θέσης τους στο πλαίσιο του εντεινόμενου διεθνή ανταγωνισμού.    

Η δευτερεύουσα σημασία που έχει και η καινοτομικότητα και η ικανότητα 

διαφοροποίησης του προϊόντος για τους πελάτες των εξεταζόμενων επιχειρήσεων, 

επίσης αποτελεί ένδειξη της χαμηλότερης ανταγωνιστικής τους θέσης στον κλάδο 

διεθνώς. Παράλληλα αντανακλά την περιορισμένη ικανότητα των τοπικών 

επιχειρήσεων για παραγωγική αναβάθμιση, γεγονός που συντηρεί την ευάλωτη θέση 

του τοπικού παραγωγικού συστήματος στο πλαίσιο του διεθνή ανταγωνισμού. Ο 

εκσυγχρονισμός των αγροτροφικών συστημάτων θεωρητικά αποφέρει ευρύτερη 

οικονομική ανάπτυξη. Η αύξηση της ζήτησης των μεταποιητικών αγροτροφικών 

προϊόντων κινητοποιεί τις καινοτομίες προϊόντος και διαδικασίας και την ανάπτυξη 

ισχυρότερων δεσμών προς τα εμπρός και προς τα πίσω μέσα στο αγροτροφικό 

παραγωγικό σύστημα και στην τοπική οικονομία. 

Προϋπόθεση αποτελούν οι επενδύσεις που βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την 

ποιότητα και μειώνουν την απώλεια προϊόντος. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

απαιτεί επίσης την αλληλοϋποστήριξη επιχειρήσεων και συστημάτων τόσο εγχώριου 

όσο και εξαγωγικού προσανατολισμού, για την ανάπτυξη των αναγκαίων συνεργιών. 

Καθώς όμως οι διαδικασίες αυτές δεν είναι αυτόματες ή αυθόρμητες, στην 

κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία η πολιτική παρέμβαση και ο σχεδιασμός.  
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Παράρτημα 

Πίνακας 1. T-Test – ΚΛΑ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

  TTESTMvF N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

1,00 10 2,4000 ,84327 ,26667
ΕΞΑΓΩΓΕΣ  

2,00 10 1,2000 ,63246 ,20000

Πίνακας 2. ΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (% επιχειρήσεων) 

  ΤΟΠΙΚΟΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

0,00 4,8 52,4 71,4 81,0
1,00 95,2 47,6 28,6 19,0

Πίνακας 3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (% επιχειρήσεων) 
  ΑΤΥΠΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ/ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΆΛΛΟ 

,00 42,9 23,8 71,4 95,2
1,00 57,1 76,2 28,6 4,8

Πίνακας 4. ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (% επιχειρήσεων) 
 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1,00 75,0 25,0
2,00 25,0 56,3
3,00  18,8

Πίνακας 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (% επιχειρήσεων) 
  ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ 

1,00 52,4 42,9 95,2 71,4 38,1
2,00 42,9 42,9 4,8 23,8 52,4
3,00 4,8 14,3 0,0 4,8 9,5

Πίνακας 6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (% επιχειρήσεων) 
 ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΦΕΡΡΕΓΥΟΤΗΤΑ ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

1,00 83,3 88,9 22,2 88,9 55,6 27,8
2,00 16,7 11,1 72,2 11,1 27,8 44,4
3,00 0,0 0,0 5,6 ,00 16,7 27,8

Πίνακας 7. ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ΤΟΠΙΚΟΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ,093 2 ,046 ,921 ,417

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ,976 2 ,488 2,088 ,155

ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ,140 2 ,070 ,329 ,724

∆ΙΕΘΝΕΙΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ,836 2 ,418 4,144 ,034
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Πίνακας 8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (% επιχειρήσεων) 
 ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
SUPER 

MARKET ΕΣΤΙΑΣΗ 

1,00 63,2 31,6 10,5 52,6 21,1
2,00 5,3 15,8 5,3 15,8   
3,00 31,6 52,6 84,2 31,6 78,9

Πίνακας 9. ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ (% επιχειρήσεων) 

  ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1,00 52,9 29,4
2,00 47,1 64,7
3,00  5,9

Πίνακας 10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (% επιχειρήσεων) 

  ΟΓΚΟΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΧΩΡΙΚΗ 
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 

ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
1,00 52,9 70,6 17,6 94,1 64,7 58,8
2,00 47,1 23,5 58,8 5,9 35,3 41,2
3,00 ,00 5,9 23,5 100,0 100,0 100,0

Πίνακας 11. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ (% επιχειρήσεων) 
 ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΙΠΟΙ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
1,00 60,0 60,0  40,0 55,0 25,0  
2,00 25,0 35,0 35,0 25,0 30,0 65,0 50,0
3,00 15,0 5,0 65,0 35,0 15,0 10,0 50,0

Πίνακας 12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ (% επιχειρήσεων) 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙΝΟΝΟΤΟΜΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 42,9 19,0 28,6 14,3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 76,2 33,3 42,9 28,6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 66,7 38,1 38,1 19,0

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΕ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 38,1 19,0 23,8 9,5

ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 57,1 28,6 38,1 19,0
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Ε&TΑ 42,9 14,3 28,6 19,0
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 42,9 19,0 28,6 14,3

Πίνακας 13. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ/ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ (% επιχειρήσεων) 

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ  
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙΝΟΝΟΤΟΜΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

,00 4,8 61,9 47,6 66,7
1,00 95,2 38,1 52,4 33,3

 



 

16 
 

Πίνακας 14. ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ/ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

,041 2 ,020 ,383 ,688

,909 17 ,053     ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

,950 19       

,290 2 ,145 ,579 ,571

4,260 17 ,251     ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
4,550 19       

,058 2 ,029 ,101 ,905

4,942 17 ,291     ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

5,000 19       

,090 2 ,045 ,185 ,833

4,110 17 ,242     
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ 4,200 19       

 
 


