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Πεξίιεςε 

 

Σηελ παξνχζα έξεπλα εμεηάδεηαη ε εμαγσγηθή δπλαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ λνκνχ 

Τξηθάισλ κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο πνζνηηθψλ θαη εκπεηξηθψλ κεηαβιεηψλ. Η δηεξεχλεζε 

ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ βαζίζηεθε ζηελ ηαπηφηεηα επηρεηξήζεσλ πνπ εμάγνπλ ζε ζρέζε κε 

ηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα θαζψο θαη ζε άιια εκπεηξηθά δεδνκέλα φπσο νη ηάζεηο 

γηα επελδχζεηο θαη πξνζιήςεηο, ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε αηζηνδνμία.  

 

Τα πνζνηηθά δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ θαη αλαιχζεθαλ κέζσ 

θαηεγνξηνπνηήζεσλ, βάζεη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ απαληήζεσλ θαη ηεο ζηαηηζηηθήο θαη 

γξαθηθήο απεηθφληζεο ηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Η παξαπάλσ αλάιπζε αλέδεημε ηξία 

θχξηα επξήκαηα:  

 Oη Τξηθαιηλέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ εμάγνπλ ή ζρεδηάδνπλ 

λα εμάγνπλ ζε πνζνζηφ 67,80% ελψ φιεο πξνβιέπνπλ ζηαζεξφηεηα ή αχμεζε ησλ 

εμαγσγηθψλ ηνπο κεξηδίσλ ην 2013. 

 Οη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ ηα πξντφληα ηνπο πην αληαγσληζηηθά ζηηο 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε θεξδνθνξία ελψ δελ 

ζρεδηάδνπλ πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο απφ ηηο κε εμαγσγηθέο. 

 Οη κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο εμαγσγηθέο εηαηξίεο επηρεηξνχλ πέξα απφ ηα φξηα ηεο 

ΕΕ ζε ζρέζε κε ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, ελψ πξνβιέπνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ αχμεζε ησλ εμαγσγηθψλ ηνπο κεξηδίσλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο. 

Τέινο, ηα παξαπάλσ επξήκαηα εκθαλίδνπλ ζπλάθεηα κε άιιεο παξφκνηεο έξεπλεο θαη 

αλαδεηθλχεηαη φηη ην κείγκα κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο, εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο θαιχηεξσλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ 

θαη κεγαιχηεξεο εμσζηξέθεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνχ Τξηθάισλ. 
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Abstract 

 

The present research examines the export potentiality of the industries in the prefecture 

of Trikala through the presentation of correlation between quantitative and empirical 

variables. The inquiry of the pre-mentioned aim was based on the identity of the 

industries which export, in relation to their financial results as well as other empirical 

data, such as the tendency to invest and hire, competitiveness and optimism.  

 

Questionnaires were used for the compilation of the quantitative data. In the first place, 

they were analyzed through classifications, based on the frequency of the replies and in 

the second place, through the statistical and graphical depiction, considering the 

tendency of the industries. The analysis above had as a result three main findings: 

 Food and drink industries in Trikala export or are planning to export at a 

percentage of 67,80%, while all of them foresee stability or increase in their 

export shares in 2013. 

 Export industries consider their products more competitive in foreign markets 

and are more prosperous, while they are not planning further investments than 

the non-export ones. 

 Larger industries, compared to very small ones, are attempting exports outside 

the borders of the EU, while they foresee greater increase in their export shares 

during the current year. 

Finally, the pre-mentioned results are related to other similar researches and highlight 

that the mixture of the bigger size, export activity and competitiveness generate 

prerequisites to better economic results and for the industries of the prefecture of 

Trikala to become more extroverted. 
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Δηζαγσγή 
 

Σα ηειεπηαία έηε ζπδεηνχληαη εθηελψο νη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ηελ Διιάδα ζηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ην κείγκα ηεο πνιηηηθήο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα ηελ 

έμνδν απφ απηήλ. ε κηθξφηεξν βαζκφ έρνπλ αλαιπζεί νη ηξφπνη εμφδνπ απφ ηελ θξίζε 

κέζσ ηεο αλάθηεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

βειηίσζεο ηεο εμσζηξέθεηάο ηνπο. πλεπψο θαζίζηαηαη ζεκαληηθή ε  δηεξεχλεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ λα πεηχρνπλ θαιχηεξα εμαγσγηθά 

απνηειέζκαηα σο βηψζηκε ιχζε εμφδνπ απφ ηελ θξίζε.    

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ λνκνχ 

Σξηθάισλ- κηαο θπξίσο αγξνηηθήο  πεξηνρήο- λα εμάγνπλ γαιαθηνθνκηθά θαη άιια 

ζπλαθή πξντφληα. Σν δείγκα ησλ επηρεηξήζεσλ επηιέρζεθε βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Σξηθάισλ θαη  

ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

ην πξψην θεθάιαην, πνπ αθνινπζεί, εμεηάδνληαη ην πιαίζην ηεο ζχλδεζεο 

κεηαμχ εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη παξάγνληεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε θαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ ζήκεξα.   

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξνληαη ν ηξφπνο αλάπηπμεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ε επηινγή ησλ εξσηήζεσλ θαη ε ηαπηφηεηα ηεο έξεπλαο. Με ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θξηηεξίσλ φπσο ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, επηιέρζεθαλ νη 38 κεγαιχηεξεο εηαηξίεο 

ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ηνπ Ν. Σξηθάισλ αλαθνξηθά κε ηελ εμαγσγηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα. Αθνινχζσο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο σο πξνο ηεο ζπρλφηεηα ησλ 

απαληήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζην ηξίην θεθαιαίν. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, γίλεηαη ε πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε 

δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Δπηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο ζε 

ζρέζε κε ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ κεγέζνπο ηεο εηαηξίαο θαη ηεο  εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS v.20. Λφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο 

ηνπ ζηαηηζηηθνχ δείγκαηνο δίλεηαη πξνζνρή ζηηο ζπζρεηίζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ πιήξε 

ή θαζφινπ εμάξηεζε.  

Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ε ζχλδεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο κε άιιεο ζπλαθείο έξεπλεο θαη ε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ηεο 

παξαπάλσ αλάιπζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ Δ ΥΔΖ ΜΔ 

ΣΗ ΔΞΑΓΩΓΔ 
 

 

1.1 Αηηίεο θαη ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  
 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα ζπλέπεηα ησλ ζχλζεησλ 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ηεο. Οη θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ θξίζε 

εληνπίδνληαη ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο ρψξαο. πλεπψο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ 

κεηαμχ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ ηεο θξίζεο. 

 

 Οη βαζηθνί εμσηεξηθνί παξάγνληεο είλαη νη εμήο: 

1. Η επαλαμηνιφγεζε θηλδχλνπ δηεζλψο. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε απφ ηηο ΖΠΑ φπνπ ε κε εμππεξέηεζε ησλ πςεινχ 

ξίζθνπ – πςειήο απφδνζεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ (sub-prime loans) νδήγεζε ζε έλα 

ληφκηλν ζπλεπεηψλ εηδηθά ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Απφ απηέο κία απφ ηηο 

ζεκαληηθέο ήηαλ ε επαλαμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ζε παγθφζκηα θιίκαθα (Peter Hall, 

2010). Απηή νδήγεζε ζηελ επαλεμέηαζε ηεο αζθάιεηαο ησλ νκνιφγσλ ησλ θξαηψλ, 

εηδηθά ηεο Δπξσδψλεο πνπ, σο έλα αλαπηπγκέλν κέξνο θάληαδε άηξσην έσο εθείλε ηε 

ζηηγκή. 

 

2. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Επξψ δελ πεξηειάκβαλε ην ζελάξην ηεο θξίζεο 

Μπνξεί ε Δπξσδψλε ζε ζπλζήθεο αλάθακςεο λα έβιεπε ζηαζεξά ηα επηηφθηα ησλ 

νκνιφγσλ ησλ ρσξψλ ζε κεησκέλεο βάζεηο, φκσο δε είρε πξνβιεθζεί ηη ζα γίλεη ζε 

ζπλζήθεο θξίζεο. Έηζη ζηελ αξρή ηεο θξίζεο απνπζίαδαλ νη κεραληζκνί πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηε λνκηζκαηηθή έλσζε ελ ηε γελέζεη ηεο, φπσο ε 

ηξαπεδηθή έλσζε θαη άιινη κεραληζκνί ζηαζεξφηεηαο θαη αλάθακςεο (Lane, 2012).  

  

3. Η απφθιηζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ ηεο Επξσδψλεο 

Δλψ ε Δπξσδψλε παξνπζηαδφηαλ ζηε δηεζλή θνηλφηεηα σο εληαία νληφηεηα κε θνηλφ 

λφκηζκα ην Δπξψ, κεηά ηελ θξίζε θαη κε ηελ απνπζία ησλ ξπζκηζηηθψλ θαη 

ζηαζεξνπνηεηηθψλ κεραληζκψλ δεκηνπξγήζεθαλ κεγάιεο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηψλ ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη σο ζπλέπεηα ππήξμαλ 

κεγάιεο απνθιείζεηο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ ηνπο ζην μέζπαζκα ηεο θξίζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε απφδνζε ησλ νκνιφγσλ ηνπ Ηζπαληθνχ 
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δεκνζίνπ παξνπζίαδε 100 κνλάδεο βάζεο πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε απηή ηεο Γεξκαλίαο, 

ελψ ηεο Διιάδαο 250 κνλάδεο βάζεο πάλσ απφ απηά ηεο Γεξκαλίαο (Flassbeck and 

Spiecker, 2009, Arghyrou and Tsoukalas, 2011). 

 

 Οη θχξηνη εζσηεξηθνί παξάγνληεο είλαη νη αθφινπζνη: 

1. Τα πςειά δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ηεο Ειιάδαο κεηά ηελ είζνδφ ηεο ζην Επξψ 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 θαη κέρξη ηελ αξρή ηεο θξίζεο, ηα θξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσδψλεο απνιάκβαλαλ ρακειά επηηφθηα δαλεηζκνχ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Ζ 

Διιάδα απφ ηε ζηηγκή ηεο έληαμεο ηεο θαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ θζελνχ δαλεηζκνχ 

παξήγαγε ζπλερψο απμαλφκελα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα. ην ηέινο ηνπ 2009 ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα έθζαζε ζην 12,7%, δειαδή 9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πάλσ απφ ην 

φξην 3,7% πνπ είρε ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο (Moraru and Tanase, 

2012). 

 

2. Τν πςειφ δεκφζην ρξένο ηεο Ειιάδαο  

χκθσλα κε ηηο παξαδνζηαθέο αξρέο ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο , γηα λα ζεσξείηαη ην 

θξαηηθφ ρξένο βηψζηκν πξέπεη λα αλέξρεηαη ην πνιχ ζην 90% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Σν 

2010 ε Διιάδα παξνπζίαδε ρξένο πεξίπνπ € 329 δηζεθαηνκκχξηα, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί 

ζην 145% ηνπ ΑΔΠ ηεο, ελψ ην 2011 πξνζηέζεθαλ άιια 21 δηζεθαηνκκχξηα ρξένπο ιφγσ 

ησλ αδπλακηψλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο (Gibson et al, 2011).  

 

3. Τν πςειφ έιιεηκκα ηνπ Ιζνδπγίνπ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ  

Σν ηζνδχγην εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ αληηθαηνπηξίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ 

εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ. Μεηά ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηε δψλε ηνπ επξψ έρεη ππάξμεη 

κία ζπλερήο απμαλφκελε θαηαλάισζε θπξίσο εηζαγνκέλσλ αγαζψλ, πνπ ζηελ έλαξμε ηεο 

θξίζεο ην έηνο 2008 είρε νδεγεζεί ζηα επίπεδα ξεθφξ ησλ πεξίπνπ 64 δηο επξψ. Σελ ίδηα 

ρξνληά ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ είρε θηάζεη ηα 27 δηο επξψ 

ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη ηα θαχζηκα θαη ηα πινία (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 

εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Διιάδνο,). 

 

 Οη ζπλέπεηεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη βαξηέο γηα ηελ θνηλσλία θαη 

ηελ νηθνλνκία. Δίλαη επξέσο αληηιεπηφ φηη νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο νδεγνχλ ηελ νηθνλνκία 

ζε έλα θαχιν θχθιν κε ζεκαληηθή πηψζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ επελδχζεσλ, πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπο νδεγπχλ ζε κεγάιεο θνηλσληθέο επηπηψζεηο φπσο ε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο, 



 

4 

 

ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ε κείσζε ησλ κηζζψλ θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ 

(Inklaar and Yang, 2011) .  

 Ζ πηψζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο απφ ην 2008 έσο ην 2013, πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηε κείσζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο μεπέξαζε ην 25% 

(ΔΛΣΑΣ, δείθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο). Τπνινγίδεηαη φηη έθιεηζαλ πεξηζζφηεξεο 

απφ 100.000 επηρεηξήζεηο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά 500.000 

ζέζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θάηη πνπ αλαηξνθνδνηεί εθ λένπ ηε κείσζε ηεο εζσηεξηθήο 

δήηεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο, 2012).  

 Δπηπξφζζεηα ζεσξείηαη βέβαην κε βάζε ηε δηεζλή εκπεηξία φηη κεηψζεθαλ νη 

ζρεδηαδφκελεο επελδχζεηο σο ζπλέπεηα ησλ θχξησλ βαζηθψλ αηηηψλ, αθελφο ηεο 

αβεβαηφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, θαζψο νη επηρεηξήζεηο ζε πεξηβάιινλ πςειήο 

βεβαηφηεηαο γίλνληαη πξνζεθηηθέο θαη απμάλεηαη ε αμία  ηεο επηινγήο ηεο αδξάλεηαο 

(Bloom, 2009), θαη αθεηέξνπ ηεο αδπλακίαο ξεπζηφηεηαο, θαζψο ε εκπεηξία δείρλεη φηη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηείλνπλ ζε 

πνιχ κεγάιν πνζνζηφ λα πεξηνξίδνπλ ή αθφκε θαη λα αθπξψλνπλ πςειήο αμίαο ζρέδηα 

επελδχζεσλ. Δπίζεο έλαο αθφκε παξάγνληαο πεξηνξηζκνχ ησλ επελδχζεσλ είλαη νη 

δεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί θαη ε κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ζε λέεο επελδχζεηο, 

έξγα ππνδνκήο (Campello et al, 2010). Τπνινγίδεηαη φηη ην 2013 νη πινπνηνχκελεο 

επελδχζεηο ζα κεησζνχλ πεξαηηέξσ θαηά 5%, ελψ κε βάζε κειέηεο πνιπεζληθψλ 

ινγηζηηθψλ εηαηξηψλ, φπσο ηεο Ernst & Young γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο Διιάδαο ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2013, πξνβιέπεηαη αχμεζε ην 2014 θαηά 1,5% θαη 5,5% εηεζίσο γηα ην δηάζηεκα 

2015-2017. 

 Ζ πηψζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ επελδχζεσλ πξνθάιεζε αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ κε ζεκαληηθφηεξν ηελ αλεξγία, ε νπνία ζηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2009 έσο ην Μάξηην ηνπ 2013 απμήζεθε απφ ην 9% ζην 27,2% 

(Eurostat, unemployment statistics). Σν γεληθφηεξν πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ θιίκα 

ραξαθηεξίζηεθε απφ εληάζεηο, πνιιέο θηλεηνπνηήζεηο θαη αβεβαηφηεηα, αλ θαη ην 

ηειεπηαίν έηνο κε βάζε ηηο δηεζλείο κεηξήζεηο θαη ηηο αμηνινγήζεηο θαίλεηαη λα 

πξννδεχεη, αιιά λα κελ έρεη νξηζηηθά ζηαζεξνπνηεζεί (European Commission, 2013). 
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1.2 Αξρηθή αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο 
 

ηελ παξαπάλσ ππνελφηεηα παξνπζηάζηεθαλ νη βαζηθέο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο 

αηηίεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Σν θχξην πξφβιεκα ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο απνηεινχζαλ ηα ηξηπιά ειιείκκαηα, δειαδή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο σο πνζνζηφ 

ρξένπο ηνπ ΑΔΠ, ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο  θαη ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ.  

 Γηα ην πξψην ζπληάρζεθαλ άκεζα κεηά ηε έθθξαζε ηεο θξίζεο δηεζλείο 

ζπκθσλίεο κε ηνπο δαλεηζηέο (Δπξσπατθνί Θεζκνί, ΓΝΣ), πνπ νδήγεζαλ ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ κέζσ κέηξσλ ιηηφηεηαο θαη ηελ καθξνπξφζεζκε απνθιηκάθσζή ηνπ 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ κεξψλ. Όζνλ αθνξά ην 

δεχηεξν έρεη ήδε θαιπθζεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη 

αξθεηνί πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο πξνβιέπνπλ ζχληνκα, ίζσο θαη ην 2013, 

πξσηνγελέο πιεφλαζκα (Καζεκεξηλή, 2013). 

 Σν ηειεπηαίν ζεσξείηαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο 

Διιάδαο θαζψο δεκηνπξγεί ζπλζήθεο ζηαζεξφηεηαο , αιιά θαη δπλαηφηεηα πιεξσκψλ ησλ 

ρξενιπζίσλ γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Οη δαπάλεο θαη ηα έζνδα γηα ηελ 

ηηζάζεπζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο απνηεινχλ θπξίσο 

πνιηηηθφ αληηθείκελν πνπ δελ αθνξά ην θχξην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο.  

 Έηζη, ελψ έρεη ζεκεησζεί ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ δχν δεκνζηνλνκηθψλ 

αηηηψλ ηεο ειιεληθήο θξίζεο, ζηηο επφκελεο ελφηεηεο επηρεηξείηαη ε εζηίαζε ζηνλ ηξίην 

παξάγνληα πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε, δειαδή ηνπ  βαζηά 

ειιεηκκαηηθνχ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Θα αλαιπζνχλ επίζεο ηα νθέιε απηήο 

ηεο κείσζεο ηνπ ειιείκκαηνο γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά κεγέζε, θαζψο θαη νη ηξφπνη 

κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί απηφ λα επηηεπρζεί. 

  

1.3 εκαληηθόηεηα θαη ηξόπνη κείσζεο ηνπ εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο 
 

Σν πςειφ ρξένο ηεο Διιάδαο δελ είλαη παγθνζκίσο κνλαδηθή πεξίπησζε. Άιιεο ρψξεο , 

κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηελ Ηαπσλία, έρνπλ επίζεο κεγάιν ρξένο ζε ζρέζε κε 

ην ΑΔΠ, θαηά ηα ρξφληα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ζήκεξα. Οη 

νηθνλνκίεο ηνπο φκσο, ζε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα, ζεσξνχληαη αμηφπηζηεο θαη νη ρψξεο 

ζπλερίδνπλ λα δαλείδνληαη κε επλντθνχο φξνπο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο  (Karl Brenke, 

2012). Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ έγθεηηαη ζηελ ηζρπξή 
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νηθνλνκηθή δπλακηθφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηα ζηαζεξά εκπνξηθά πιενλάζκαηα, ηα 

νπνία ζεσξνχληαη δηεζλψο σο ερέγγπα γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο.  

 Γηα πνιινχο κειεηεηέο ηελ θχξηα αηηία ηεο ζπζζψξεπζεο ρξένπο ζηελ Διιάδα 

απνηειεί ε δηαηήξεζε κέζσ ησλ πνιιψλ εηζαγσγψλ ελφο πςειφηεξνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ 

απφ απηφ πνπ δηθαηνινγνχλ ε δπλακηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ε ρακειή εμαγσγηθή 

βάζε (Karl Brenke, 2012). Έηζη ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ εμαγσγψλ ζε ζρέζε κε 

ηηο εηζαγσγέο, είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο  Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο, θαζψο κπνξεί λα ζπληειέζεη φρη κφλν ζηελ επθνιφηεξε άληιεζε θεθαιαίσλ, 

αιιά θαη ζηελ δεκνζηνλνκηθή βειηίσζε.  

 Παξαδνζηαθά ην έιιεηκκα κεηαμχ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ αληηκεησπίδεηαη κε 

δχν ηξφπνπο: 

 Τπνθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγψλ (import substitution industrialization) 

 Αλάπηπμε κέζσ ησλ εμαγσγψλ (growth- led exports). 

 

1. Η ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγψλ 

Σν κνληέιν ππνθαηάζηαζεο ησλ εηζαγσγψλ εζηηάδεη ζηνπο ηνκείο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο 

ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδνληαη ηα κεγαιχηεξα ειιείκκαηα θαη πξνζπαζεί λα 

ππνθαηαζηήζεη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο 

ηελ εηζαγσγή ησλ αγαζψλ. Ο ηξφπνο απηφο, πνπ βαζίζηεθε ζε ζεσξίεο ηνπ John Keynes, 

πξνθξίζεθε απφ νηθνλνκνιφγνπο φπσο νη Friedrich List, Hans Singer θαη Celso Furtado 

θαη εθαξκφζηεθε γηα πνιιέο δεθαεηίεο κέρξη ην 1950 ζηηο αλαδπφκελεο βηνκεραληθέο 

ρψξεο, θαζψο θαη ην δηάζηεκα απφ ην 1930 έσο ην 1980 ζηηο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο κε θαιά απνηειέζκαηα (Blouet, O. and Blouet B.W. 2002). Βέβαηα ε εθαξκνγή 

έιαβε κέξνο ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο απφ ηηο ζεκεξηλέο , θαζψο ππήξραλ ζε πνιχ 

κεγαιχηεξν βαζκφ δηάθνξεο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο φπσο νη πςεινί δαζκνί, ν θξαηηθφο  

παξεκβαηηζκφο, ν πξνζηαηεπηηζκφο ππέξ ησλ εγρψξησλ εηαηξηψλ, αιιά θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε ζήκεξα εκπφδηα θαη πεξηνξηζκνί εηζφδνπ ζε κηα μέλε αγνξά.  

 ήκεξα ππάξρνπλ βαζηθέο παξάκεηξνη ζηελ Διιάδα πνπ ε πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο 

ζηξαηεγηθήο ζα νδεγνχζε ζε πεξηνξηζκέλε επηηπρία. Πξψηνλ, ε Διιάδα είλαη κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ΟΟΑ θαη δεζκεχεηαη ζε έλα θαζεζηψο αλνηρηήο αγνξάο, 

πγηνχο αληαγσληζκνχ αλεμαξηήηνπ πεγήο ησλ θεθαιαίσλ θαη ειεχζεξεο  δηαθίλεζεο ησλ 

πξντφλησλ, ρσξίο δαζκνχο φπσο ζπκβαίλεη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Γεχηεξνλ, ζήκεξα παξαηεξείηαη έλαο απμαλφκελνο δηεζλήο θαηακεξηζκφο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη ηξίηνλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο νη πεξηζζφηεξεο εηζαγσγέο είλαη 
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ζπκπιεξσκαηηθνχ θαη φρη αληαγσληζηηθνχ ηχπνπ. Με άιια ιφγηα δελ πθίζηαηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εγρψξησλ παξαρζέλησλ θαη εηζαρζέλησλ 

πξντφλησλ (Karl Brenke, 2012).  

 Έηζη ε εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο αληηθαηάζηαζεο ησλ εηζαγσγψλ ζα πξνυπφζεηε 

ηε δεκηνπξγία λέσλ θιάδσλ απφ ηελ αξρή (φπσο θαηαζθεπήο βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ, 

κέζσλ κεηαθνξάο θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ) πνπ ρξεηάδνληαη δεθαεηίεο γηα λα 

αλαπηπρζνχλ θαη λα αληαγσληζηνχλ ηα ήδε παξαρζέληα θαη εηζαγφκελα πξντφληα.  

 Δλ θαηαθιείδη, ε αληηθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγψλ γηα ηε κείσζε ηνπ ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί κεξηθψο θαη ζε θιάδνπο ζηνπο 

νπνίνπο ήδε δξαζηεξηνπνηείηαη ε ειιεληθή παξαγσγή, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν 

παξάδεηγκα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, πνπ κε βάζε ηελ θχζε ηνπ πξντφληνο (εππάζεηα, 

θφζηε κεηαθνξάο) ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κεξηθή ή νιηθή αληηθαηάζηαζε 

εηζαγνκέλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

 

2. Η αλάπηπμε κέζσ ησλ εμαγσγψλ  

ε αληίζεζε κε ην κνληέιν αληηθαηάζηαζεο ησλ εηζαγσγψλ - πνπ είλαη θπξίσο έλα 

θεληξηθνπνηεκέλν ζχζηεκα δηνίθεζεο (centralized), θαζψο γηα λα εθαξκνζηεί ζε κεγάιε 

θιίκαθα απαηηείηαη θεληξηθή πνιηηηθή απφ ην θξάηνο-, ε αλάπηπμε κέζσ ησλ εμαγσγψλ 

βαζίδεηαη ζηελ αλνηρηή αγνξά θαη ζηελ εμσζηξέθεηα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο , 

δειαδή ζηελ πνιηηηθή δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη εμαγσγέο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ε αλάπηπμε ηνπο κέζσ απηψλ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε πνιηηηθή ηεο δηεζλνπνίεζήο 

ηνπο (Albaum et al, 2002).  

 Σν δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ νινέλα θαη πην ειεχζεξν 

εκπφξην κέζσ ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. Σέηνηνη είλαη ε Δπξσπατθή 

Έλσζε, ε ζπκθσλία ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ηεο Β. Ακεξηθήο, ε έλσζε θξαηψλ ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, ελψ βξίζθεηαη ζε ζηάδην πινπνίεζεο ε ζπκθσλία ειεχζεξνπ 

εκπνξίνπ κεηαμχ Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ΖΠΑ. 

 Με βάζε ην ζεκεξηλφ δηεζλέο πεξηβάιινλ νη επηρεηξήζεηο αληηιακβάλνληαη φηη ε 

αλάπηπμε ηνπο βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπο ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

(Mayes and Soteri, 1994), θαζψο παξαηεξείηαη δηεζλψο έλαο ζπλερψο απμαλφκελνο 

αληαγσληζκφο (McWilliams, 1995). πλεπψο ε ζεκαληηθφηεηα δηεζλνχο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο γίλεηαη πην αλαγθαία απφ πνηέ.  

 ηελ Διιάδα, παξφιν πνπ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ απμήζεη ζεακαηηθά ηηο εμαγσγέο 

ηνπο ηελ ηειεπηαία 20εηία, ν δείθηεο ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ ΑΔΠ 

παξακέλεη ν  ρακειφηεξνο ζηελ Δπξσδψλε κε 14,3% θαηά ην έηνο 2012 (Eurostat).  Ζ 
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αλάπηπμε κέζσ ησλ εμαγσγψλ απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο ρψξαο, δεκηνπξγεί 

πινχην θαη ηζνξξνπεί ηα ρξέε ηεο (McCombie and Thirlwall, 1994) . 

 Γηα ηελ επίηεπμε ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία 

ππάξρνπλ δχν βαζηθά εξγαιεία πνπ πξνζαξκφδνπλ ηελ νηθνλνκία ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ 

θαη απμάλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο : ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ε κεηαβνιή ηεο 

νλνκαζηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (Gibson et al, 2011). 

 Με ηελ είζνδν ζηελ Δπξσδψλε ε Διιάδα απψιεζε απηά ηα εξγαιεία θαη έηζη ε 

κφλε ιχζε γηα κείσζε ησλ εκπνξηθψλ ειιεηκκάησλ πνπ νδεγεί θαη ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάθακςε είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο θαη ηα παξάπιεπξα νθέιε 

πνπ απηή δεκηνπξγεί, φπσο ε κεγαιχηεξε θνξνινγηθή βάζε θαη ε αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο. Σν δεδνκέλν ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ππάξρνπλ γηα αχμεζε ηεο παξαγσγήο 

κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ εηζαγσγψλ, φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε δηεζλνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

αλάπηπμε κέζσ ησλ εμαγσγψλ.  

 

1.4 Οθέιε ησλ εμαγσγώλ 
 

ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο νη δηεζλείο εμαγσγέο απνηεινχλ κία απφ ηηο πην 

επηθεξδείο θαη ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη, κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ην 2010, ην 

δηεζλέο εκπφξην μεπεξλά ηα 18 ηξηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο.  

 χκθσλα κε ηε δηεζλή εκπεηξία νη ζπλέπεηεο ηεο δηεζλνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο 

παξαπέκπνπλ ζε κηα ζεηξά απφ αθνινπζνχκελα νθέιε. ε εζληθφ επίπεδν νη 

δηεζλνπνηεκέλεο νηθνλνκίεο έρνπλ επηηχρεη έσο θαη 50% κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο απφ ηηο νηθνλνκίεο πνπ δηεζλνπνηνχληαη πην αξγά (Czinkota and Ronkainen, 

2004). Ζ αηηία, εθηφο απφ ηε δεκηνπξγία ζπλαιιάγκαηνο , είλαη φηη νη εμαγσγέο πξνσζνχλ 

ηελ αλάπηπμε θαη κέζσ ησλ θαιχηεξσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο αιιά θαη κέζσ ησλ 

δηαζπλδέζεσλ ησλ εμαγσγηθψλ κε ηηο κε εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο (Spyropoulou et al, 

2011, Awojobi, 2013).   

 Παξάιιεια, νη θνηλσλίεο ησλ ρσξψλ κε δηεζλνπνηεκέλεο νηθνλνκίεο δηαζέηνπλ 

πεξηζζφηεξν ειεχζεξνπο, κνξθσκέλνπο θαη πγηείο θαηνίθνπο (Czinkota and Ronkainen, 

2004). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο ηνπ ΟΟΑ ην έηνο 2008 ε αχμεζε ηεο 

εμσζηξέθεηαο θαηά 10% νδεγεί ζε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαηά 4%. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε αχμεζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ηείλεη λα θαηεπζχλεη ηηο επελδχζεηο θαη 
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ηελ παξαγσγηθφηεηα πξνο ηηο ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο εληζρχνληαο ηελ αληζφηεηα 

κεηαμχ ησλ εζλψλ (Kim and Lin, 2009), (Rodriquez and Rodrik, 2000).   

 Παξαπάλσ έρνπλ αλαιπζεί νη σθέιεηεο ησλ εμαγσγψλ θαη νη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο πξέπεη λα απμεζνχλ. Γηα λα εκβαζχλνπκε ζηε δπλαηφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ λα εμάγνπλ ζα πξέπεη πξψηα λα θαηαλνεζνχλ νη αηηίεο ησλ ρακειψλ 

εμαγσγηθψλ απνηειεζκάησλ ή αιιηψο ηεο ρακειήο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ.  

 

1.5 Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ  
 

Ζ δεθαεηία πνπ αθνινχζεζε ηελ αιιαγή ηνπ λνκίζκαηνο ηεο δξαρκήο ραξαθηεξίζηεθε 

απφ ηελ εθηίλαμε ηνπ ηζνδπγίνπ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ ηα 12.8 δηζ. επξψ ην 2000 

ζηα 33 δηζ. επξψ ην 2008 (ΔΛΣΑΣ, εμσηεξηθφ εκπφξην). Σελ αηηία ηεο ξαγδαίαο 

αχμεζεο απνηέιεζε ε ηεξάζηηα απψιεηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.  

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ λα εμάγνπλ είλαη 

αλαγθαίν λα κειεηεζνχλ νη αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηελ κεησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα.  

 Με βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη βαζηθέο αηηίεο γηα ηελ ρακειή δηεζλή 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο 

δηαθξίλνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο : 

1) Ζ πςειή ηηκή ησλ πξντφλησλ 

2) Ζ δνκή ηεο νηθνλνκίαο 

3) Ζ αδπλακία κεηαξξπζκίζεσλ 

4) Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπζθνιίεο 

5) Οη αδπλακίεο ζηελ δηαλνκή θαη εκπνξηθή παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ. 

 

1) Η πςειή ηηκή ησλ πξντφλησλ 

Λακβάλνληαο σο ζηαζεξά ην πνζνζηφ θέξδνπο, ε ηηκή δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηε 

δηεζλή αγνξά εμαξηάηαη απφ δχν θχξηνπο παξάγνληεο, ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη ην 

θφζηνο παξαγσγήο. 

 Ζ ηηκή ζπλαιιάγκαηνο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε κία αχμεζε ησλ εμαγσγψλ κέζσ 

ηεο ππνηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηνο (Marin, 1992). Μεξηθά δηεζλή παξαδείγκαηα απφ ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε απνηεινχλ ε Σνπξθία 

φπνπ ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εμαγσγψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο (Dincer and Kandil, 2011) θαη ε Ηλδνλεζία φπνπ νη ηηκέο 
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πξνζθνξάο ησλ εμαγσγψλ ηεο ζεσξνχληαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο θαζνξηζκνχ ηεο 

δήηεζεο (Rahmaddi and Ichihashi, 2012). ηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο, ιφγσ ηεο απψιεηαο ηνπ εξγαιείνπ ηεο ππνηίκεζεο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ε 

ηηκή δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηα θφζηε παξαγσγήο, κεγάιν 

κέξνο ησλ νπνίσλ απνηεινχλ ηα εξγαηηθά θφζηε. 

 Σε δεθαεηία πνπ νδήγεζε ζηελ θξίζε, δειαδή ηα έηε 2001-2009, ζηελ Διιάδα 

παξαηεξήζεθε πεξίπνπ δηπιάζηα αχμεζε ησλ κηζζψλ ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηεο 

Δπξσδψλεο, επηδεηλψλνληαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο (Redy, 2012). Δηδηθφηεξα 

ην ειιεληθφ θφζηνο εξγαζίαο απμήζεθε θαηά 33%, ζε αληίζεζε κε ηζρπξά εμαγσγηθέο 

ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία φπνπ ην θφζηνο εξγαζίαο απμήζεθε κφιηο 6% θαηά ηελ ίδηα 

πεξίνδν (Karagiannis and Kondeas, 2012). Σν εξγαηηθφ θφζηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

απμήζεηο ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ρακεινχ 

θφζηνπο ρψξεο, νδήγεζε ζε κηα πησηηθή ηάζε ηηο εμαγσγέο αγαζψλ θαηά ηελ πεξίνδν 

2000-2008 (Panagiotakopoulos, 2012), (Gibson et al, 2011). Απφ ηελ άιιε ππάξρεη ε 

άπνςε φηη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε ηηο επηδφζεηο 

ζηηο ππεξεζίεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ιηγφηεξν κε ηελ έκθαζε ησλ ηηκψλ 

πξνζθνξάο ηνπο (Pircey et al, 1998). 

 Σν νινέλα απμαλφκελν αληαγσληζηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ ηαπηφρξνλα κε ηελ 

αδπλακία πξνζθνξάο αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα (Leonidou, 1995). πλεπψο, φπσο έδεημε θαη ε εκπεηξία ηεο Γεξκαλίαο γηα 

ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηελ Δπξσδψλε, ε πνιηηηθή ηεο επειημίαο 

ησλ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ζηελ Διιάδα είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ δηαηήξεζε 

αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ κε βάζε θαη ηελ αληθαλφηεηα ηεο πηνζέηεζεο κηαο 

ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο (Senjur, 2012).  

 

2) Η δνκή ηεο νηθνλνκίαο 

Ζ Διιεληθή νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ην 

κεγάιν αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ην ζχλνιν ηνπ ελεξγνχ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ην 37% είλαη απηναπαζρνινχκελνη. ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη 

ηεο κεηαπνίεζεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο νη κηζνί απαζρνινχκελνη βξίζθνληαλ ζε 

εηαηξίεο θάησ ησλ 10 εξγαδνκέλσλ, ελψ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχζαλ 

πεξηζζφηεξα απφ 250 άηνκα θάιππηαλ κφιηο ην 20% ησλ ζπλνιηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

(ΔΛΣΑΣ). Οη πεξηζζφηεξεο κηθξέο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχζαλ ηνπηθά ή πεξηθεξεηαθά 

θαη δελ είραλ θάπνηα εκπεηξία εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο . Όκσο ην ζχλνιν ηεο δηεζλνχο 

εκπεηξίαο αλαδεηθλχεη φηη ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε εμαγσγηθή ηνπο εκπεηξία 
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ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εμαγσγηθή απφδνζε. Έηζη ε δηαζπνξά ηεο ειιεληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κεηψλεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα θαιχηεξα εμαγσγηθά απνηειέζκαηα.  

 Δηδηθφηεξα δηαπηζηψζεθαλ απφ εξεπλεηέο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο εηαηξίαο ηα 

παξαθάησ: α) Ζ κηθξφηεξε ηθαλφηεηα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ  λα ζπγθξνηνχλ 

πιεξνθνξηαθφ δίθηπν ζρεηηθά κε ηηο μέλεο αγνξέο θαη ηελ αλάπηπμε ζην εμσηεξηθφ 

(Nizam, 2011), β) ε έιιεηςε πφξσλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε δηεζλή 

αλάπηπμή ηνπο πνπ νδεγεί ζε πεξηνξηζκνχο ζηε δηεζλνπνίεζή ηνπο  (Julien and 

Ramangalahy, 2003), γ) ε αλεπάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ κηθξψλ εηαηξηψλ γηα 

εμαγσγέο (Holden, 1992), δ) ηα κηθξφηεξα θέξδε ησλ κηθξνκεζαίσλ εηαηξηψλ απφ ηηο 

επελδχζεηο ζηηο εμαγσγέο ζε ζρέζε κε ηηο κεγάιεο ιφγσ ησλ κηθξφηεξσλ πφξσλ πνπ 

κπνξνχλ λα δαπαλήζνπλ θαη ε) ηα πεξηζζφηεξα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ 

κεγάισλ εηαηξηψλ ζηηο εμαγσγέο (Wu et al, 2007). Δπίζεο ζε ζρέζε κε ηελ εμαγσγηθή 

εκπεηξία ησλ επηρεηξήζεσλ δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: α) ε αληηκεηψπηζε πεξηζζφηεξσλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ πξνβιεκάησλ απφ ηηο κε εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ιφγσ έιιεηςεο 

εμαγσγηθήο εκπεηξίαο (Katsikeas and Morgan 1994), β) ηα πεξηζζφηεξα εκπφδηα ζηηο 

εμαγσγέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε κηθξφηεξν κέγεζνο θαη εμαγσγηθή εκπεηξία (Leonidou, 

1995), θαη γ) ε κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ησλ έκπεηξσλ εμαγσγηθά εηαηξηψλ λα πξνλννχλ ζε 

ζρέζε κε ηελ χπαξμε πηζαλψλ κειινληηθψλ εκπνδίσλ ζηηο εμαγσγέο (Karelakis et al, 

2008). 

 Απφ ηελ άιιε ζχγρξνλεο έξεπλεο ακθηζβεηνχλ ηελ κεηαβιεηή ηνπ κεγέζνπο ηεο 

επηρείξεζεο σο ζπλάξηεζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο  θαη δηαπηζηψλνπλ φηη, 

αθελφο, ε απφδνζε είλαη πεξηζζφηεξν ζπλάξηεζε ησλ θαιά ζρεδηαζκέλσλ εμαγσγηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη ιηγφηεξν ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο (Mavrogiannis et al, 2008) θαη, 

αθεηέξνπ, φηη ε εμαγσγηθή εκπεηξία δε δηαζθαιίδεη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα, αιιά 

είλαη πεξηζζφηεξν ζέκα ζπλερνχο κάξθεηηλγθ θαη δέζκεπζεο εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη 

αλζξψπηλσλ πφξσλ πξνο ηηο εμαγσγέο (Krishnan et al, 2009). πλεπψο νη πνιιέο 

ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζβιέπνπλ ζε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα κε ηε ζηφρεπζε ζπγθεθξηκέλσλ εμαγσγηθψλ αγνξψλ κε πξνζεθηηθά 

επηιεγκέλα πξντφληα, ηελ θαηάξηηζε εμαγσγηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηε δέζκεπζή ηνπο ζε 

απηή.   

 Έλα αθφκε πξφβιεκα γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα εμαγσγέο 

ζεσξείηαη ε επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο φπσο ηα 

πεηξειαηνεηδή θαη ηα ηξφθηκα, κε ηαπηφρξνλε πιήξε απνπζία ζε άιινπο παξαγσγηθνχο 

ηνκείο φπσο πνιινί ηνκείο ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο. Έηζη ε παξαγσγηθή επέθηαζε ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πεξηνξίδεη θαη ηελ εμαγσγηθή βάζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 
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(Karl Brenke, 2012) ε νπνία δελ επηηξέπεη ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα θαξπσζνχλ ηα 

νθέιε ησλ μέλσλ αγνξψλ (Καζεκεξηλή, 2013).  

 

3) Η αδπλακία κεηαξξπζκίζεσλ  

Σελ δεθαεηία πξηλ ην μέζπαζκα ηεο ειιεληθήο θξίζεο νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο δελ 

πξνρψξεζαλ ζηηο απαξαίηεηεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Έηζη, φηαλ μέζπαζε ε 

δηεζλήο πηζησηηθή θξίζε, θαλεξψζεθαλ νη αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε κία 

απφ ηε ζεκαληηθφηεξεο ηελ απψιεηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο (Featherstone, 2011). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα απνηειέζκαηα δηεζλψλ κειεηψλ εθείλεο ηεο 

πεξηφδνπ, φπσο ηεο Γηεζλνχο Σξάπεδαο γηα ηελ επθνιία επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Ease of 

Doing Business) ζηελ πθήιην, πνπ θαηέηαζζε ηελ Διιάδα ηειεπηαία ζηελ Δπξσδψλε, 

αιιά θαη θάησ απφ ηα 100 πξψηα θξάηε. 

 πγθεθξηκέλα ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

επεξεάδεηαη απφ ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θξάηνπο θαη εηδηθά ηνκέσλ πνπ 

επηδέρνληαη βειηηψζεσλ φπσο είλαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, ε 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη πεξηνξηζκνί ζηελ αγνξά (Δrnst & 

Τoung, 2013). Δπίζεο ε αδπλακία κεηαξξπζκίζεσλ δεκηνπξγεί κηα ζεηξά εκπνδίσλ γηα 

ηηο εμαγσγέο φπσο ηα κεγάια γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα, ε απνπζία πξνψζεζεο ηνπ 

εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο δέζκεπζεο ζε κηα εζληθή ζηξαηεγηθή, θαζψο θαη ε απνπζία 

πξνζέιθπζεο μέλσλ θεθαιαίσλ γηα επελδχζεηο πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ θαηλνηνκία θαη 

ζηελ εμσζηξέθεηα ηεο νηθνλνκίαο (Καζεκεξηλή, 2013).  

 Δπίζεο πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ε αλάγθε ελφο επλντθνχ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο γηα λα επδνθηκήζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία (Argyrou and Tsoukalas, 2011), 

θαζψο ε ελδερφκελε πξφβιεςε κείσζεο ησλ ηζνδπγίσλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ κεγάισλ 

πινχζησλ ρσξψλ φπσο νη ΖΠΑ, πνπ απνξξνθνχλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο παγθφζκηαο 

πξνζθνξάο (Rodrik, 2009), κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηεζλή κείσζε ηεο δήηεζεο. πλεπψο, 

εηδηθά ζην πιαίζην κηαο ελδερφκελεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο, νη πνιηηηθέο ηεο 

θπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα νδεγνχλ ζηηο αλαγθαίεο πνιηηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ηνπ 

εκπνξίνπ (Rady, 2012, Karagiannis and Kondeas, 2012). 

 

4) Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπζθνιίεο  

Σν επηηφθην ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ηεο Διιάδαο κε ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο απμήζεθε απφ πνζνζηφ 1,78 ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 ζε πνζνζηφ 26,65 δχν ρξφληα 
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κεηά. Σελ ίδηα πεξίνδν ηα επηηφθηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ απμήζεθαλ θαηά 3% 

πεξίπνπ. Δπίζεο νη ηξάπεδεο παξνπζίαδαλ αξλεηηθή θαζαξή ζέζε κεηά ηελ αλάκημε ησλ 

ηδησηψλ επελδπηψλ ζηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ηα ειιεληθά νκφινγα (PSI), θαζψο 

δηέζεηαλ ζηα ραξηνθπιάθηα ηνπο κεγάιεο αμίεο ησλ νκνιφγσλ απηψλ. Έηζη εθηφο απφ ηελ 

αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ πεξηνξίζζεθε ζεκαληηθά θαη ε δηάζεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ θαηά πεξίπνπ 25 δηο επξψ, ιφγσ αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (National bank of Greece, 2013). Ωο απνηέιεζκα δπζθνιεχεη 

ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο κέζσ επελδχζεσλ θαη δξαζηεξηφηεηαο ζε μέλεο αγνξέο, 

θαζψο κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε δηεζλήο ζέζε θαη αληαγσληζηηθφηεηά ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αδπλακία ξεπζηφηεηαο απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο ζχκθσλα κε ηνλ Παλειιήλην χλδεζκν 

Δμαγσγέσλ, ελψ ηα πςειφηεξα επηηφθηα ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ 

δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ (Ζκεξεζία, 2013). 

Άιισζηε είλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ζηνπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο κε πςειέο αλάγθεο 

ρξεκαηνδφηεζεο νη ρψξεο κε ιηγφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο αγνξέο θεθαιαίνπ έρνπλ 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη κεγαιχηεξα εμαγσγηθά κεξίδηα απφ ηηο ρψξεο κε 

πεξηνξηζκνχο (Beck, 2003), θαζψο θαη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε είρε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

αξλεηηθφ αληίθηππν ζην εκπφξην (Awojobi, 2013). Γηα παξάδεηγκα, ιφγσ ηεο εμάξηεζεο 

ηεο Διιάδαο απφ ηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο ηα πξψηα ζεκάδηα χθεζεο ζηελ νηθνλνκία 

ηεο θάλεθαλ ζηα κέζα ηνπ 2009 φπνπ ην ΑΔΠ εκθάληδε κείσζε 2%, πεξίνδν (2008-

2009) θαηά ηελ νπνία νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο εκθάληδαλ νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε (Rady, 

2012). Γελ είλαη ηπραίν φηη θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν δηεζλνχο θξίζεο κεηψζεθαλ νη 

επελδχζεηο θαηά 11,5%  ην 2008 θαη πεξαηηέξσ 5,6% ην 2009 (Paris et al, 2011).  

 Έηζη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη ε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

ζα ζηεξίμεη ηηο λέεο ή ήδε ππάξρνπζεο εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

5) Οη αδπλακίεο ζηελ δηαλνκή θαη εκπνξηθή παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ  

Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα δηαλνκήο απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ησλ 

ζεκεξηλψλ επηρεηξήζεσλ (Piercy et al, 1998). Ζ δηείζδπζε ησλ πξντφλησλ ζε λέεο αγνξέο 

θαη ε δηαλνκή ηνπο ζε απηέο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηξαηεγηθήο ησλ 

εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη έλα πξντφλ δε ρξεηάδεηαη κφλν λα είλαη αληαγσληζηηθφ σο 

πξνο ηελ πνηφηεηα αιιά, θαη σο πξνο ηελ δηάζεζε ηνπ πξνο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Γηα 



 

14 

 

παξάδεηγκα ε εκπεηξία ειιεληθψλ πξντφλησλ φπσο ηα ζπαξάγγηα καο δείρλεη φηη παξφιν 

πνπ πνηνηηθά είλαη ηζνδχλακα ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα Ηζπαληθά, κπνξνχλ ζε εκπνξηθφ 

επίπεδν λα είλαη αληαγσληζηηθά κφλν ζηηο αγνξέο ηεο βφξεηαο Δπξψπεο θη απηφ θπξίσο 

ιφγσ ηεο ηζρπξήο νκνγέλεηαο, ρσξίο φκσο λα δχλαληαη λα αλαπηχμνπλ θαλάιηα δηαλνκήο 

ζε άιιεο αγνξέο (Kolokontes and Semos, 2009). 

 Δπίζεο, ε εκπεηξία πξνψζεζεο άιισλ ειιεληθψλ πξντφλησλ φπσο ηα ζηαθχιηα 

θαη ηα πνξηνθάιηα ζηελ Βξεηαληθή αγνξά έρεη δείμεη φηη ε δηαλνκή είλαη έλαο θξίζηκνο 

παξάγνληαο ηεο εμαγσγηθήο απφδνζεο, θαζψο ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηα ζηαθχιηα, πνπ πσινχληαη σο δηαθξηηφ πξντφλ ζηα ξάθηα ησλ κεγάισλ 

ζνχπεξ-κάξθεη κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθή ππεξαμία, ελψ απφ ηελ άιιε ε αδπλακία 

ζηελ εχξεζε ησλ θαηάιιεισλ θαλαιηψλ δηαλνκήο κπνξεί λα νδεγήζεη ην πξντφλ ζε 

πψιεζε ρσξίο εκπνξηθή νλνκαζία (ρχκα) ζε αγνξέο κε κηθξφηεξε αγνξαζηηθή δχλακε 

(Vlachos and Patsis, 2004). 

 Δπνκέλσο έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

ειιεληθψλ πξντφλησλ είλαη ε εχξεζε θαη πηνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ ζηηο 

αιπζίδεο εθνδηαζκνχ θαη δηαλνκήο, θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο καδί κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ, φπσο ε ηαρεία πξνψζεζε απφ ηα ιηκάληα θαη 

νη ζπλζήθεο ησλ απνζεθψλ απνζήθεπζεο (Mashabela and Vink, 2008). εκαληηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ απνηειεί ε πξνζήισζε ησλ δηαρεηξηζηψλ 

θαη ησλ δηνηθήζεσλ ζηηο απαξαίηεηεο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ θαη ε αλαδήηεζε βνήζεηαο 

φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ιφγσ ηεο ρακειήο ζρεηηθά εκπεηξίαο ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφ (Karelakis et al, 2009). 

 Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ε εκπνξηθή 

παξνπζίαζε (branding) ηνπ πξντφληνο. Ζ δηεζλήο εκπεηξία καο δείρλεη φηη ππάξρεη κία 

ζνβαξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εκπνξηθήο παξνπζίαζεο θαη ηεο εμαγσγηθήο απφδνζεο 

(Spyropoulou et al, 2011). Ζ αδπλακία ζην branding ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηελ εμσζηξέθεηα ηνπο θαη νδεγεί ζηελ απνπζία ηνπο απφ ηα ξάθηα ηνπ 

ιηαλεκπνξίνπ. Γηα παξάδεηγκα ζηε κεγαιχηεξε αιπζίδα ζνχπεξ κάξθεη ηεο Γεξκαλίαο 

Edeka Gruppe βξίζθνληαη κφιηο 15 ειιεληθά πξντφληα ζε ζρέζε κε απηά άιισλ 

κεζνγεηαθψλ ρσξψλ πνπ επελδχνληαο ζηελ εκπνξηθή παξνπζίαζε απμάλνπλ ζπλερψο ηε 

ζέζε ηνπο ζε απηά (e-news voria, 2013). 

 Δθηφο απφ ηα πιενλεθηήκαηα ζηηο εμαγσγέο πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε 

θαηάξηηζε ηεο εκπνξηθήο παξνπζίαζεο ησλ πξντφλησλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα δίλεηαη 

ζπλερψο θαη κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ εηθφλα ελφο έζλνπο σο εκπνξηθνχ ραξαθηήξα 

(Fanning, 2011). ηελ Διιάδα ν εληαίνο εζληθφο  εκπνξηθφο ραξαθηήξαο δελ έρεη 
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αλαπηπρζεί φζν ζα έπξεπε σο ζήκεξα (Καζεκεξηλή, 2013). Γίλεηαη έηζη πξνθαλέο φηη γηα 

ηελ θαιχηεξε εκπνξηθή παξνπζίαζε θαη απφδνζε ησλ εμαγσγψλ ζα βνεζνχζε ε 

ζπλέξγεηα κεηαμχ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ θαιιηεξγψληαο καθξνπξφζεζκεο 

ζρέζεηο κε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ ζα δεκηνπξγήζνπλ αλαγλσξίζηκεο εκπνξηθέο 

νλνκαζίεο (ΗΟΒΔ, 2013).  

 

 Μέηα ηελ αλάιπζε ησλ 5 θαηεγνξηψλ, είλαη απαξαίηεην λα ζεκεηψζνπκε φηη 

ζήκεξα παξαηεξνχληαη ηα αθφινπζα: Σν έηνο 2012 ην ηζνδχγην εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ 

κεηψζεθε ζε 3,4% ηνπ ΑΔΠ ζε ζρέζε κε 9,9% ην 2011 θαη πξνβιέπεηαη πεξαηηέξσ 

κείσζε ην 2013. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο κείσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ ηεο θξίζεο 

ζεκεηψζεθε πξνζπάζεηα λα ακβιπλζνχλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα ζεκεηψζεθαλ αιιαγέο 

ζην θφζηνο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, θαζψο κέζσ ηεο λνκνζεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

αλαπηχρζεθε ην πιαίζην γηα ηελ κεγαιχηεξε επειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ νδήγεζε 

ζε κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο θαηά 8% πεξίπνπ ηελ πεξίνδν 2009-2012 (Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο, 2012). 

Παξάιιεια  ε αλαδηάξζξσζε ηεο αγνξάο ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο δεκηνχξγεζε 

αλαθαηαηάμεηο ζηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο νδεγψληαο ζε κία κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ηνπ 

θεθαιαίνπ απμάλνληαο ην πνζνζηφ ησλ δηεζλνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ (European 

Commission, 2013). 

 ε ζρέζε κε ηνπο ππνινίπνπο παξάγνληεο, νη κεηαξξπζκίζεηο γηα ηε δηάξζξσζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαζπζηέξεζαλ αιιά βξίζθνληαη ζήκεξα ζηελ θνξπθή ηεο 

αηδέληαο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ δαλεηζηψλ (Eurobank, 2013), ελψ κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πξνβιέπεηαη λα βειηησζεί 

ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε (Ναπηεκπνξηθή, 2013). Σελ ίδηα ζηηγκή ν θιάδνο ηεο 

παξαγσγήο είλαη ν κφλνο πνπ παξνπζίαζε αχμεζε πσιήζεσλ ην 2012 (ICAP, 2012) ελψ 

νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηδηαίηεξα ζηνπο θιάδνπο ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πξνζπαζνχλ 

κε ζπλέξγεηεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ειιεληθή πνιηηεία λα πξνβιεζνχλ κέζσ θνηλήο 

εκπνξηθήο νλνκαζίαο (Ζκεξεζία, 2013).  

 Με ηα παξαπάλσ επηρεηξήζεθε κηα παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ αηηηψλ θαη 

ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνο ηνλ εμαγσγηθφ ραξαθηήξα 

θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ πεξηθιείεη ηηο εμαγσγέο 
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πξντφλησλ ζα παξνπζηαζηνχλ ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ 

δηεζλή αγνξά, ν ραξαθηήξαο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαη νη πξννξηζκνί ηνπο. 

 

1.6 Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηα ρξόληα ηεο θξίζεο 
 

Ζ Διιάδα σο θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπκκνξθψλεηαη θαη ζπκβάιιεη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο θνηλήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί ηνλ 

κεγαιχηεξν έκπνξν παγθνζκίσο ηφζν ζηηο εμαγσγέο φζν θαη ζηηο εηζαγσγέο , κε ηδίξν πνπ 

μεπέξαζε ην 2011 ηα 3 ηξηο επξψ απνηειψληαο ην 16% ηνπ ζπλνιηθνχ παγθνζκίνπ 

εκπνξίνπ. Σελ Δπξσπατθή Έλσζε αθνινπζνχλ ε Ακεξηθή κε πνζνζηφ 14% θαη ε Κίλα κε 

πνζνζηφ 12% πνπ είδε ην πνζνζηφ ηεο λα ηεηξαπιαζηάδεηαη ηε δεθαεηία 2001-2010  

(Eurostat, export tables). 

 Οη εμαγσγέο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηα έηε ηεο θξίζεο απμήζεθαλ 

ξαγδαία. πγθεθξηκέλα, ε αμία ησλ εμαγσγψλ ην 2011 έθηαζε ηα 20 δηο επξψ, 

επηηπγράλνληαο κεγέζπλζε θαηά 18,4% ζε ζρέζε κε ην 2010 πνπ αλήιζαλ ζηα 17 δηο 

επξψ. Σν 2012 παξαηεξήζεθε πεξαηηέξσ αχμεζε θαηά 8,8% κε ηελ αμία ησλ εμαγσγψλ 

λα θηάλεη ηα 22 δηο επξψ. ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013 ζπλερίδεηαη ε αχμεζε ηεο αμίαο 

ησλ πσιήζεσλ ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαηά 10,5% ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

κήλεο ηνπ έηνπο 2012 (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). πλνιηθά εθηηκάηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θξίζεο, δειαδή ηελ πεξίνδν 2008-2012, ε αμία ησλ εμαγσγψλ απμήζεθε ζπλνιηθά 

θαηά 59% (χλδεζκνο εμαγσγέσλ βνξείνπ Διιάδνο, 2013). 

 Οη πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ηνπνζεηνχλ ηελ Διιάδα 

ζηελ πξψηε ζέζε ζηελ αχμεζε εμαγσγψλ ζην ζχλνιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

απμάλνληαο παξάιιεια θαηά δχν ζέζεηο ηελ εμαγσγηθή θαηάηαμή ηεο ζε ζρέζε κε ηα 27 

θξάηε-κέιε (Eurostat). χκθσλα κε ηηο δηεζλείο εθζέζεηο ζεκαληηθφ ξφιν γηα απηή ηελ 

εμέιημε έπαημε ε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο (Δrnst & Τoung, 

2013) θαη ε άλνδνο ζηε δηεζλή θαηάηαμε αληαγσληζηηθφηεηαο (ΒΒΔ, 2013). Οη 

εμαγσγέο πιένλ απνηεινχλ άλσ ηνπ 50% ησλ εηζαγσγψλ ζε ζρέζε κε ην πεξίπνπ 30% 

πξηλ ηελ θξίζε (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). Σν 2013 εθηηκάηαη επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ 

αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ θαηά 2%-3% πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θξίζε ησλ πεξηνρψλ πνπ 

παξαδνζηαθά απεπζχλνληαη νη εμσηεξηθέο πσιήζεηο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, δειαδή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ (ΠΔ, 2013). Ωζηφζν εθηηκάηαη φηη κε επηηάρπλζε ηεο 

παγθφζκηαο δήηεζεο ην 2013-14 ζα αλαθάκςνπλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο (Δrnst & Τoung, 

2013).  
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 Σνλ κεγαιχηεξν εκπνξηθφ εηαίξν ηεο Διιάδνο απνηειεί ε πεξηνρή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ηελ νπνία ην 2012 θαη 2011 εμήγαγε πάλσ απφ ην 50% ηνπ 

ζπλφινπ κε αμία άλσ ησλ 8 δηο επξψ. Ο δεχηεξνο ζεκαληηθφηεξνο εηαίξνο φζνλ αθνξά 

ηηο εμσηεξηθέο πσιήζεηο είλαη ηα Βαιθάληα πνπ απνξξνθνχλ πεξίπνπ ην 16% ηνπ 

ζπλφινπ κε αμία ζρεδφλ 3 δηο επξψ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ δηεζλνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 1990 θαη ηελ εμάπισζή ηνπο ζην ρψξν ηεο Ν.Α. Δπξψπεο 

πεηπραίλνληαο εμαγσγέο απφ ην 2008 πνπ αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 20% ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ ζε αμία. Οη ηάζεηο γηα ην 2013 κε βάζε ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην – Φεβξνπάξην 

δείρλνπλ κηα κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ Βαιθαλίσλ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ Λνηπψλ Υσξψλ (Ηλδία, Κίλα θιπ) κε 14,3%  ην 2013 έλαληη 11,9% ην 2012 

(ΔΛΣΑΣ).  

 Με βάζε ηηο ρψξεο ην 2012 νη ειιεληθέο εμαγσγέο θαηεπζχλζεθαλ θπξίσο ζηηο 

Ηηαιία, κε πνζνζηφ 10,9% θαη αμία ζρεδφλ 1,9 δηο επξψ, θαη Γεξκαλία, κε πνζνζηφ 

10,1% θαη αμία πεξίπνπ 1,8 δηο επξψ. Σνπο δχν πξψηνπο κήλεο ηνπ 2013, αλ πξνζηεζνχλ 

ζηελ αμία ησλ εμαγσγψλ θαη ηα πεηξειαηνεηδή, ε ρψξα πνπ απνξξνθά ηηο πεξηζζφηεξεο 

εμσηεξηθέο πσιήζεηο ειιεληθψλ πξντφλησλ είλαη ε Σνπξθία κε πνζνζηφ 9,8% θαη αμία 

424 εθ. επξψ θαη ε Ηηαιία κε πνζνζηφ 9,6% θαη αμία 416 εθ. επξψ. Ακθφηεξεο 

παξνπζηάδνπλ κία κεγάιε αχμεζε ζε ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο κήλεο ηνπ 2012 (24,6% θαη 

36,4% αληίζηνηρα), ελψ κεγέζπλζε ησλ εμαγσγψλ παξαηεξείηαη θαη ζηηο ρψξεο ηεο 

Αηγχπηνπ θαη ηεο Ηζπαλίαο κε πνζνζηηαία αχμεζε 238% γηα ηελ πξψηε θαη 88% γηα ηε 

δεχηεξε (ΔΛΣΑΣ).  

 

1.7 Ο ξόινο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ ζηηο εμαγσγέο 
  

Ο θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πεξηιακβάλεη ηελ νκάδα γεσξγηθψλ πξντφλησλ, 

δειαδή ηξφθηκα, δσληαλά δψα, πνηά θαη θαπλφ, θαη θαιχπηεη πεξίπνπ ην 6% ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Δπξσδψλεο.  Κχξηα πξντφληα ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ 

ζεσξνχληαη επίζεο ηα δεκεηξηαθά, ηα θξνχηα, ηα ιαραληθά θαη ηα γαιαθηνθνκηθά 

πξντφληα (Eurostat). 

 ήκεξα ε ηάζε ησλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ λα εμάγνπλ πεξηζζφηεξν 

(Markatou, 2012) θαη ε πηψζε ησλ θχξησλ κεηαπνηεηηθψλ εμαγσγηθψλ κνλάδσλ ησλ 

πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ φπσο ε θισζηνυθαληνπξγία (Panagiotakopoulos, 2011) έρνπλ 

θαηαζηήζεη άιινπο θιάδνπο φπσο απηφλ ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, πνπ δεκηνπξγνχλ 

πιένλ ην 30% ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο κεηαπνίεζεο, σο ζεκειηψδεο 
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κέγεζνο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία (ΗΟΒΔ, 2013, Markatou, 2012). Ζ άλνδνο ηνπ 

θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζην εμσηεξηθφ εκπφξην, φπνπ 

πιένλ ζεσξείηαη σο ε λέα «λαπαξρίδα» ησλ εμαγσγψλ αληηθαζηζηψληαο ηελ 

θισζηνυθαληνπξγία (ΔΒΔ, 2013). 

 Οη ηάζεηο γηα ηνλ θιάδν, παξά ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο πνπ δέρεηαη θαη ηηο 

νινέλα πην απζηεξέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ (Vlachos and Patsis, 

2005), δείρλνπλ ζεηηθέο.  πγθεθξηκέλα  ζεκεηψζεθε αχμεζε 9,4% θαηά ην έηνο 2012 πνπ 

αληηζηνηρεί ζε 357 εθαηνκκχξηα επξψ θαιχπηνληαο πεξίπνπ ην ¼ ησλ ζπλνιηθψλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ. Σαπηφρξνλα απμήζεθαλ θαηά 1,4% νη εμαγσγέο ησλ γεσξγηθψλ θαη 

θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, κε ηα θξνχηα / ιαραληθά λα θαηαιακβάλνπλ ηηο 34 ζέζεηο απφ 

ηα 100 πην εμαγψγηκα πξντφληα ηεο ρψξαο (Παλειιήληνο χλδεζκνο Δμαγσγέσλ, 2013). 

Οη ηάζεηο γηα ην 2013 παξακέλνπλ επνίσλεο κε ηνλ θιάδν λα ζεκεηψλεη πνζνηηθή αχμεζε 

ηνπ πνζνχ ησλ εμαγσγψλ θαηά 22% ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013 ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο (Διιεληθφο Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ 

Δκπνξίνπ, 2013). πλεπψο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηπραίν ην γεγνλφο φηη νη αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ ηεο Διιάδαο ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ εμαγσγηθφ πιεφλαζκα 

(ΔΒΔ, 2013). Μάιηζηα ε πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζεκείσζε 

άλνδν κεγαιχηεξε ηνπ 30% ζηηο εμαγσγέο θαιχπηνληαο πιένλ πεξηζζφηεξν απφ ην 6% 

ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. Μία απφ ηηο πεξηνρέο κε ηηο πην εμσζηξεθείο 

εηαηξίεο ζηελ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ζχκθσλα κε ηνλ ΒΘΚΔ (χλδεζκν Βηνκεραληψλ 

Θεζζαιίαο θαη Κεληξηθήο Διιάδαο) απνηειεί ε πεξηνρή ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ απφ φπνπ 

εμάγεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ.  

 Σα θχξηα πξντφληα πνπ εμάγεη ν Ν. Σξηθάισλ βαζίδνληαη ζηε κεηαπνίεζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ πξψησλ πιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαδνζηαθή θηελνηξνθηθή θαη 

γεσξγηθή παξαγσγή ηεο πεξηνρήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη πςειή 

πξνζηηζέκελε αμία, θαζψο νη σθέιεηεο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ εμαγσγψλ δηνρεηεχνληαη 

θαη ζηνπο παξαγσγνχο ησλ πξψησλ πιψλ πνιιαπιαζηάδνληαο ηα νηθνλνκηθά νθέιε. Σα 

θχξηα πξντφληα πνπ εμάγνληαη  πξνέξρνληαη απφ  ηνλ θιάδν ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, 

πξσηίζησο απφ ηελ γαιαθηνβηνκεραλία θαη αθνινπζνχλ ηα θξνχηα θαη ιαραληθά, ηα πνηά 

θπξίσο κε βάζε ην ζηαθχιη θαζψο θαη δηάθνξα γιπθά, ζαιάηεο, ηνπξζηά θαη θνπινχξηα 

(Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Σξηθάισλ).  

 Ζ δπλακηθφηεηα θαη νη ηάζεηο ησλ εμαγσγψλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ ηξνθίκνπ θαη 

πνηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ κε ηα απνηειέζκαηα 

θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ζηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

 

2.1 Πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην θαηαζθεπάζηεθε γηα λα κεηξήζεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηηο πξννπηηθέο 

ησλ εμαγσγψλ ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζην λνκφ Σξηθάισλ θαη λα 

επηηεπρζνχλ ζπζρεηηζκνί αλάκεζα ζηηο εμαγσγηθέο θαη κε εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. 

 Σν δείγκα επηιέρηεθε βάζεη ησλ εμήο παξακέηξσλ: 

1) Ζ επηρείξεζε λα έρεη έδξα θαη λα αζθεί ηελ θχξηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηά 

ηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ.  

2) Να δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.  

3) Να έρεη θχθιν εξγαζηψλ άλσ ηνπ 1.000.000 επξψ ηνπιάρηζηνλ θαηά 1 έηνο ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία. 

 

 Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαη ην 

Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Σξηθάισλ. Δπηιέρζεθε ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα, ήηνη 38 επηρεηξήζεηο εθ ησλ νπνίσλ 19 είλαη εμαγσγηθέο θαη 19 κε 

εμαγσγηθέο. Ζ έξεπλα δηεμάρζεθε θαηά ηνπο κήλεο Μάην – Ηνχλην κε απνζηνιή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ κέζσ e-mail ή παξάδνζή ηνπο απηνπξνζψπσο. Αληαπνθξίζεθαλ νη 

30 απφ ηηο 38 επηρεηξήζεηο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 79% πνπ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ.  Απφ 

ηηο εμαγσγηθέο αληαπνθξίζεθαλ νη 16 απφ ηηο 19 επηρεηξήζεηο θαη απφ ηηο κε εμαγσγηθέο 

νη 14 απφ ηηο 19 επηρεηξήζεηο.  

 

Καηεγνξηνπνίεζε Δμαγσγηθέο Με Δμαγσγηθέο 

Πνζνζηφ Απαληήζεσλ 82,40% 73,68% 

 

Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαθξίλνληαη ζε 4 ζεκαηηθέο  νκάδεο: 

1) Δξσηήζεηο Σαπηφηεηαο  

2) Σάζε γηα επελδχζεηο, πξνζιήςεηο 

3) Γείθηεο Αηζηνδνμίαο 

4) Γείθηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο  

 

 Με ηελ πξψηε νκάδα δηεξεπλάηαη ε ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο αληιψληαο 

ζηνηρεία γηα ηελ έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηνλ ηφπν ησλ πσιήζεσλ, ηα έηε 
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ιεηηνπξγίαο, ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

φπσο νη πσιήζεηο, ηα θέξδε, ην ελεξγεηηθφ ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο θαη νη κεηαβνιέο 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θιεηζκέλε ρξήζε. Σα δεδνκέλα γηα ηελ ηαπηφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ αληινχληαη απφ ηηο εξσηήζεηο 1 έσο 9 θαη ζε ζρέζε κε ηηο εμαγσγέο 

απφ ηηο εξσηήζεηο 17 έσο 19.  

 Οη ππφινηπεο ζεκαηηθέο νκάδεο αθνξνχλ ηηο ηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα. Με ηηο εξσηήζεηο 11 έσο 13 επηρεηξείηαη λα ζθηαγξαθεζεί ε ηάζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο εμαγσγέο, ηηο επελδχζεηο θαη ηηο πξνζιήςεηο. Ο 

δείθηεο αηζηνδνμίαο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα θαη 

ηεο επηρείξεζεο εηδηθφηεξα κεηξάηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 10 θαη 14. Σέινο, νη εξσηήζεηο 

15 θαη 16 αθνξνχλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ην θαηά πφζν 

απηή απμήζεθε κε ηελ κείσζε ησλ κηζζψλ θαηά ηελ άπνςε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 Ο ζθνπφο ησλ εξσηήζεσλ είλαη πξσηίζησο  λα απαληεζεί ε δπλαηφηεηα πνπ 

έρνπλ νη επηρεηξήζεηο ηεο επηιεγκέλεο πεξηνρήο λα εμάγνπλ, δειαδή ην αλ εμάγνπλ ή 

ζρεδηάδνπλ λα ην πξάμνπλ, πνχ θαηεπζχλνληαη νη πσιήζεηο ηνπο θαη πνηα ε αμία ησλ 

εμαγσγψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηνπο. Γεπηεξεπφλησο επηρεηξείηαη 

λα δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε ησλ εμαγσγηθψλ θαη κε επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ηάζε γηα επελδχζεηο, ην πφζν αηζηφδνμνη θαη πφζν αληαγσληζηηθνί ζεσξνχλ φηη είλαη.    

 

2.2 Πεξηνξηζκνί ζηελ έξεπλα 
 

Ζ πνζνηηθή θχζε ηεο έξεπλαο δεκηνπξγεί πεξηνξηζκνχο ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε, φπσο 

ηελ θαηαλφεζε ησλ απαληήζεσλ θαη ηηο αηηίεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ απηέο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε ιηηά κε ιίγεο εξσηήζεηο κε ζθνπφ λα ελζαξξπλζεί ν 

εξσηψκελνο λα απαληήζεη. Έηζη, κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην  δελ ππήξρε 

δπλαηφηεηα λέαο εξψηεζεο ή δηεπθξηλήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο . Δπίζεο δελ 

ππήξρε ε κέγηζηε δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, αθνχ ιφγσ 

ηεο λνκηθήο ηνπο νληφηεηαο θάπνηεο εηαηξίεο δελ είραλ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ αληαπνθξίζεθε ζηελ 

έξεπλα (30 επηρεηξήζεηο) παξφηη θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ είλαη ζηαηηζηηθά κηθξφ γηα ηε 

δηεμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ ζην επίπεδν ηεο αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ. 
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 Ζ έξεπλα είρε σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πνζνηηθψλ κνηίβσλ θαη ζπζρεηηζκψλ 

πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ εμαγσγψλ θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ εξσηεκάησλ γηα κειινληηθέο πνηνηηθέο ή πνζνηηθέο έξεπλεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

 

01. Πνηα είλαη ε έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

 1. Σνπηθφ δίθηπν     ----  4.      Γηεζλέο δίθηπν        ---- 

 2.    Πεξηθεξεηαθφ δίθηπν      10,0%               5.      Δζληθφ θαη δηεζλέο δίθηπν      53,3% 

 3. Δζληθφ δίθηπν   36,7% 

 

 Απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην 53,3% ησλ επηρεηξήζεσλ πξνβαίλεη ζε 

εμαγσγέο πξντφλησλ θαη απφ ην ππφινηπν 46,7% πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν ζηελ 

ειιεληθή αγνξά, ην 10% ην θάλεη ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο θαη ην ππφινηπν 36,7% 

θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο.   

  

02. Πφζα έηε ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζή ζαο; 

1 
1 – 5 

2 
6 – 10 

3 
11 – 25 

4 
26 – 50 

5 
> 50 

3,3% 23,3% 40,0% 10,0% 23,3% 

 

 Οη επηρεηξήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέζα ζηελ πεξίνδν ηηο θξίζεο, δειαδή ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία, είλαη κφιηο ην 3,3% ηνπ ζπλφινπ. Απελαληίαο νη επηρεηξήζεηο πνπ 

μεθίλεζαλ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο ηελ πεξίνδν 1988-2002 απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα 

ηνπ ζπλφινπ κε πνζνζηφ 40%. ηελ πεξίνδν πξν θξίζεο 2003-2007 μεθίλεζε ην 23,3%, 

πνζνζηφ ίζν κε ηηο πνιχ παιηέο επηρεηξήζεηο κε εκεξνκελία έλαξμεο πξν ηνπ 1963. 

Σέινο, έλα 10% ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ηελ πεξίνδν 1964-

1987. 

   

03. Πνηνο ήηαλ θαηά πξνζέγγηζε ν αξηζκφο ησλ πιήξσο απαζρνινχκελσλ ζηελ 

επηρείξεζή ζαο; 

 

1 
1 – 4 

2 
5 –19 

3 
20 – 49 

4 
≥50 

2012 6,7% 60,0% 23,3% 10,0% 

 

 Σν 90% ηνπ δείγκαηνο απαζρνιεί θάησ ησλ 50 εξγαδνκέλσλ πιήξνπο 

απαζρφιεζεο. Απφ απηέο ην 60% απαζρνιεί 5-19 άηνκα, 2 ζηηο 32 απαζρνινχλ έσο 4 

άηνκα θαη ην ππφινηπν 23,3% ηνπ ζπλφινπ 20 έσο 49 εξγαδνκέλνπο. 
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04.   Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην έηνο 

2012 ζε ζρέζε κε ην 2011; 

 Αξλεηηθή Κακία 

κεηαβνιή 

Θεηηθή 

>75 75 – 51 50 – 26 25 – 1 0 1 – 25 26 – 50 51 – 75 >75 

2012-

2011 
---- ---- 6,7% 20,0% 60,0% 13,3% ----    ---- ---- 

 

 Ζ κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην ηειεπηαίν πιήξεο 

νηθνλνκηθφ έηνο απνηέιεζε αληηθείκελν γηα ην 40% ησλ επηρεηξήζεσλ. Απφ απηέο ην 

26,7% πξνρψξεζε ζε κείσζε θαη ην ππφινηπν 13,3% ζε αχμεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 

1%-25%. Σν 20% ησλ επηρεηξήζεσλ κείσζε ην πξνζσπηθφ ηεο ζε πνζνζηφ 1% έσο 

25%, ελψ ην 6,7% θαηά 26%-50%. 

 

05. Πνην ήηαλ θαηά πξνζέγγηζε ην ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

 

1 
≤1.000.000 

2 

1.000.001 

– 2.000.000 3 

2.000.001 – 

5.000.000 4 

5.000.001 

– 10.000.000 5 

≥ 

10.000.001 

2012 23,3%     23,3% 36,7% 6,7% 10,0% 

 

 Απφ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο  πεξηζζφηεξν απφ ην 1/3 

πξνβαίλεη ζε εηήζηεο πσιήζεηο ην 2012 απφ 2 έσο 5 εθαηνκκχξηα επξψ. Οη κηζέο 

ζρεδφλ επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο ζεκείσζαλ πσιήζεηο θάησ ησλ 2 εθαηνκκπξίσλ 

επξψ κε ην 23,3% απηψλ λα βξίζθεηαη άλσ ηνπ 1 εθαηνκκπξίνπ ζε ηδίξν θαη ην 23,3% 

θάησ ηνπ παξαπάλσ νξίνπ. Απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζεκείσζαλ πσιήζεηο άλσ ησλ 5 

εθαηνκκπξίσλ επξψ ην 10% μεπεξλά ην φξην ησλ 10 εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη ην 6,7% 

φρη. 

 

06.   Πνηα ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ χςνπο ησλ Πσιήζεσλ θαηά ην έηνο 2012 ζε 

ζρέζε κε ην 2011;  

 Αξλεηηθή Κακία 

κεηαβνιή 

Θεηηθή 

>75 75 – 51 50 – 26 25 – 1 0 1 – 25 26 – 50 51 – 75 >75 

2012-

2011 

---- 3,3% 6,7% 43,3%  16,7% 26,7%   3,3%   ---- ---- 
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 Ζ κεηαβνιή ηνπ ηδίξνπ γηα ην έηνο 2012 ζε ζρέζε κε ην 2011 ππήξμε αξλεηηθή 

γηα ην 53,3% ηνπ δείγκαηνο, ζηάζηκε γηα ην 16,7% θαη ζεηηθή γηα ην ππφινηπν 30% ηνπ 

ζπλφινπ. Απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αχμεζαλ ηηο πσιήζεηο ηνπο κφιηο κία πέηπρε 

απφδνζε άλσ ηνπ 25% κε ηηο ππφινηπεο, δειαδή ην 26,7% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο, λα 

βξίζθνληαη ζην δηάζηεκα απφ 1% έσο 25%. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ κεηψζεθε ν ηδίξνο ηνπο (43,3% απφ ην 53,3%) θπκάλζεθε θαηά 1%-25%, ελψ ην 

ππφινηπν 10% βξίζθεηαη ζηα δηαζηήκαηα 26%-50% θαη 51%-75% θαηά 6,7% θαη 3,3% 

αληίζηνηρα.   

 

07. Πνην ήηαλ θαηά πξνζέγγηζε ην χςνο ησλ θεξδψλ ζαο πξν θφξσλ; 

  

1 

≤ 

50.000 
2 

50.001 – 

100.000 
3 

100.001 – 

300.000 
4 

300.001 

– 1.000.000 
5 

≥ 

1.000.001 

2012 
   33,3% 30,0% 13,3%    16,7%    6,7% 

 

 Σν 63,7% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο παξνπζίαζε 

θεξδνθνξία θάησ απφ 100.000 επξψ ην 2012. Απφ απηέο ην 30% βξίζθεηαη άλσ ησλ 

50.000 επξψ θαη ην ππφινηπν 33,3% θάησ ησλ 50.000 επξψ παξνπζηάδνληαο 

ελδερνκέλσο θαη δεκίεο. Σν 30% ησλ επηρεηξήζεσλ παξνπζίαζε θέξδε απφ 100.000 

επξψ έσο 1.000.000 επξψ. Απφ απηέο νη πεξηζζφηεξεο ηνπνζεηνχληαη άλσ ησλ 300.000 

επξψ (16,7%) θαη νη άιιεο έσο ηα 300.000 επξψ (13,3%). Σν ππφινηπν πνζνζηφ 6,7% 

γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο πέηπρε θεξδνθνξία άλσ ηνπ 1.000.000 επξψ.  

 

08.  Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ χςνπο ησλ Καζαξψλ Κεξδψλ πξν θφξσλ 

θαηά ην έηνο 2012 ζε ζρέζε κε ην 2011; 

 Αξλεηηθή Κακία 

κεηαβνιή 

Θεηηθή 

>75 75 – 51 50 – 26 25 – 1 0 1 – 25 26 – 50 51 – 75 >75 

2012-

2011 
---- 6,6% 16,7% 20,0% 6,7% 36,7% 10,0% 3,3% ---- 

 

 Οη κηζέο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο αχμεζαλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο ην έηνο 2012 

ζε ζρέζε κε ην 2011. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πέηπραλ κεγέζπλζε ησλ θεξδψλ ηνπο 

έσο 25% (36,7% ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο), ελψ 4 απφ απηέο άλσ ηνπ 25%, νη 3 

επηρεηξήζεηο θαηά 26%-50% θαη 1 επηρείξεζε θαηά  51%-75%.  Σν 43,3% ηνπ ζπλφινπ 
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ησλ επηρεηξήζεσλ είδαλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο λα κεηψλεηαη απφ 20% έσο 25%, ην 

16,7% απφ 26% έσο 50% θαη ην ππφινηπν 6,6% θαηά 51%-75%.  

 

09. Πνην ήηαλ θαηά πξνζέγγηζε ην χςνο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο 

επηρείξεζήο ζαο; 

 

1 

≤1.000.000  

2 

1.000.001 – 

2.000.000 

3 

2.000.001 – 

5.000.000 

4 

5.000.001 – 

10.000.000 

5 

≥ 10.000.001 

2011 3,3% 23,4% 43,3% 16,7% 13,3% 

2012 3,3% 23,4% 40,0% 20,0% 13,3% 

 

 Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ην έηνο 2012 είλαη ζε 

πνζνζηφ 30% άλσ ησλ 5 εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη ζε πνζνζηφ 70% θάησ ηνπ παξαπάλσ 

πνζνχ. Απφ ηηο πξψηεο ην 16,7% δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ ζε αληίζεζε 

κε ην ππφινηπν 13,3%. Απφ ηηο δεχηεξεο ην 43,3% βξίζθεηαη άλσ θαη ην 26,7% θάησ 

ησλ 2 εθαηνκκπξίσλ επξψ αληίζηνηρα. Ζ ζχγθξηζε κε ην έηνο 2011 δείρλεη λα κελ 

έρνπλ ζπκβεί ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην δείγκα. 

 

10.  Καηά ηε γλψκε ζαο, ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα αλαθάκςεη ζε: 

(έηε) 

< 1 1 – 2 3 – 5 >  5   Γε γλσξίδσ 

---- 23,3% 36,7% 40,0%  ---- 

 

 χκθσλα κε ηηο γλψκεο ησλ εξσηψκελσλ ην 40% πηζηεχεη φηη ε ειιεληθή 

νηθνλνκία ζα αλαθάκςεη ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα κεηά απφ 5 έηε θαη ην ππφινηπν 

60% θαηά ην δηάζηεκα έσο ηα 5 έηε. Βξαρππξφζεζκε αλάθακςε (1-2 έηε) πξνβιέπεη ην 

23,3% ηνπ δείγκαηνο θαη κεζνπξφζεζκε (3-5 έηε) ην 36,7%. 

 

11.  Δμαηηίαο ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο: 

Έρω επεθηαζεί ήδε ζε 

αγνξά/έο ηνπ εμωηεξηθνύ 

Σρεδηάδω / Επηζπκώ λα 

επεθηαζώ ζε  αγνξά/έο ηνπ 

εμωηεξηθνύ 

Δε ζρεδηάδω / Δελ 

επηζπκώ λα επεθηαζώ ζε 

αγνξά/έο ηνπ εμωηεξηθνύ 

53,3% 10,0% 36,7% 

 

 Απφ ην 46,7% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ εμάγνπλ ην 10% ζρεδηάδεη ή επηζπκεί 

λα επεθηαζεί ζε άιιεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ ελψ ην 36,7% φρη. 
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12. ρεδηάδεηε λα πξνβείηε ζε θάπνηα επέλδπζε θαηά ην επφκελν εμάκελν;  

Ναη Όρη 

33,3% 66,7% 

 

 Σν 1/3 ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζρεδηάδνπλ εληφο  εμακήλνπ λα πξνβνχλ 

ζε επελδχζεηο ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα 2/3 ηνπ ζπλφινπ.   

 

13. ρεδηάδεηε λα πξνβείηε ζε πξνζιήςεηο θαηά ην επφκελν εμάκελν;  

Ναη Όρη 

13.3% 86,7% 

 

 Ζ ζεκαληηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ δε ζρεδηάδεη λα πξνβεί ζε 

πξνζιήςεηο εληφο εμακήλνπ ζε πνζνζηφ 86,7%, ελψ ην ππφινηπν 13,3% δειψλεη φηη 

επηζπκεί λα απμήζεη ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπο. 

 

14.   Πφζν αηζηφδνμνη είζηε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

Πνιύ Αξθεηά Μέηξηα Λίγν Καζόινπ 

23,3% 46,7% 26,7% 3,3% ---- 

 

 Απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ ην 70% δειψλνπλ 

απεξίθξαζηε αηζηνδνμία  γηα ηελ πνξεία ηνπο. Μεγάιε αηζηνδνμία εθθξάδεη ην 23,3% 

ηνπ ζπλφινπ ελψ αξθεηή αηζηνδνμία ην 46,7%. Σν ππφινηπν 30% ησλ επηρεηξήζεσλ 

εκθαλίδεηαη ζπγθξαηεκέλα αηζηφδνμν, εθ ησλ νπνίσλ ην 26,7% κέηξηα θαη ην 3,3% 

ιίγν. 

 

15.   Πφζν αληαγσληζηηθά θαηά ηελ εθηίκεζε ζαο είλαη ηα ειιεληθά πξντφληα ηνπ 

ηνκέα ζαο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ; 

Πνιύ Αξθεηά Μέηξηα Λίγν Καζόινπ 

---- 56,6% 26,7% 10,0% 6,7% 

  

 Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο επηρεηξήζεηο ζε πνζνζηφ 56,6% ζεσξνχλ ηα 

πξντφληα ηνπ ηνκέα ηνπο αξθεηά αληαγσληζηηθά, ιίγν παξαπάλσ απφ ην 1/4 ηνπ 

δείγκαηνο νξηαθά αληαγσληζηηθά θαη ην ππφινηπν 16,7% ιίγν ή κε αληαγσληζηηθά.  
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16. Πφζν απμήζεθε θαηά ηελ εθηίκεζε ζαο ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηε κείσζε ηνπ θαηψηαηνπ βαζηθνχ κηζζνχ; 

Πνιύ Αξθεηά Μέηξηα Λίγν Καζόινπ 

---- 16,7% 43,3% 23,3% 16,7% 

 

 Σν 60% ηνπ δείγκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ αλαγλσξίδνπλ φηη ε κείσζε ηνπ 

θαηψηαηνπ κηζζνχ νδήγεζε ζε κεξηθή αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο , ελψ ην 

ππφινηπν 40% ζεσξνχλ ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο νξηαθή ή κε γελφκελε.  

 

17. ε πνηα πεξηνρή έρεη πξνβεί ζε εμαγσγέο ε επηρείξεζή ζαο; 

 1. Δπξσπατθή Έλσζε    30,0% 

 2. Σξίηεο ρψξεο         3,3% 

 3. Δπξσπατθή Έλσζε θαη Σξίηεο ρψξεο  20,0% 

 4. Γελ έρεη πξνβεί πνηέ ζε εμαγσγέο  46,7% 

 

 Σν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμάγνπλ φπσο έρεη απαληεζεί θαη παξαπάλσ 

αλέξρεηαη ζην 53,3% ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο. Ο επηκεξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ γίλεηαη 

κε ην 30% λα εμάγεη ζηα φξηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην 20% ζηελ ΔΔ θαη 

παγθνζκίσο, ελψ κία επηρείξεζε πξνβαίλεη ζε πσιήζεηο ζην εμσηεξηθφ κφλν εθηφο ηεο 

ΔΔ. 

 

 18.  Πνην ήηαλ θαηά πξνζέγγηζε ην πνζνζηφ ησλ Πσιήζεσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ 

νη εμαγσγέο ηα έηε 2012 θαη 2011; 

 

 0 1 – 25 26 – 50 51 – 75  >75 

2012 46,7% 10,0% 26,6% 10,0% 6,7% 

2011 46,7% 13,3% 23,3% 10,0% 6,7% 

 

 Απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ, ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζέο (16,7% απφ ην 53,3%) 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θπξίσο εμαγσγηθέο, δειαδή κε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

κηζέο πσιήζεηο ηνπο λα γίλνληαη ζην εμσηεξηθφ.  Απφ απηέο ην 10% δηαζέηεη ζην 

εμσηεξηθφ έσο ην 75% ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ην ππφινηπν 6,7% άλσ ηνπ 75%. Οη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απφ απηέο πνπ εμάγνπλ (36,6% απφ ην 53,3%) πσινχλ θάησ 
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απφ ηα κηζά πξντφληα ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Σν πνζνζηφ ηνπο επηκεξίδεηαη ζε 10% θαη 

26,6% γηα πνζνζηά πσιήζεσλ 1% έσο 25% θαη 26% έσο 50% αληίζηνηρα.  ε ζρέζε κε 

ην έηνο 2011 παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα κε κία κφλν κηθξή κεηαηφπηζε.  

  

19.   Πνηα εθηηκάηε φηη ζα είλαη θαηά πξνζέγγηζε ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ 

Δμαγσγψλ θαηά ην έηνο 2013 ζε ζρέζε κε ην 2012; 

 Αξλεηηθή Κακία 

κεηαβνιή 

Θεηηθή 

>75 75 – 51 50 – 26 25 – 1 0 1 – 25 26 – 50 51 – 75 >75 

2013  ---- ---- ----   ---- 63,3% 23,4% 13,3%    ---- ---- 

 

 Οη ηάζεηο γηα ηε κεηαβνιή ησλ εμαγσγψλ ην έηνο 2013 γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

εμάγνπλ (ην 53,3% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο) επηκεξίδνληαη σο εμήο: Σν 13,3% 

πξνβιέπεη αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαηά 26%-50%, ην 23,4% πεξηκέλεη κεγέζπλζε ησλ 

εμσηεξηθψλ πσιήζεσλ απφ 1% έσο 25% θαη ην ππφινηπν 16,6% απφ ην 53,3% θακία 

κεηαβνιή ζηελ αμία ησλ εμαγσγψλ ηνπο. 

 

20. Με πνηα ηδηφηεηα επηδίδεζηε ζε απηήλ ηελ επηρείξεζε; 

 1. Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο    23,4% 

 2. Αληηπξφεδξνο επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ     ---- 

 3. Γηαρεηξηζηήο / Διεγθηήο (controller)   13,3% 

 4. Άιιν       63,3% 

 

 Απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην 23,4% ησλ απαληήζεσλ πξνήιζε απφ ζηειέρε 

κε ην ηίηιν ηνπ νηθνλνκηθνχ δηεπζπληή, ην 13,3% απφ δηαρεηξηζηέο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ην ππφινηπν 63,3% απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο ή ππαιιήινπο κε άιιν ηίηιν ζηελ 

επηρείξεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΤΡΖΜΑΣΩΝ 
 

4.1 Μεζνδνινγία ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 
  

ηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην ινγηζκηθφ ηνπ MicrosoftExcel 2007 γηα ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζή ηνπο θαη ηνπ 

IBMSPSSv.20 γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηηο ζρέζεηο 

ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. ην πξψην ζηάδην ηεο αλάιπζεο επηρεηξήζεθε ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο παξακέηξνπο ηνπ κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.   

Σα επξέσο απνδεθηά νηθνλνκηθά δεδνκέλα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ην χςνο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

σο πην αληηπξνζσπεπηηθά επηιέρζεθαλ ηα δχν πξψηα, θαζψο ζηελ εξψηεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλνληαη νη εξγαδφκελνη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη φρη νη 

επνρηαθνί. Έηζη κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ νξηζκνχ ηεο ΔΔ γηα ην κέγεζνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, αλ ην χςνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ησλ πσιήζεσλ δελ μεπεξλά ηα 2 

εθαηνκκχξηα επξψ, νη επηρεηξήζεηο ραξαθηεξίδνληαη πνιχ κηθξέο, ελψ νη ππφινηπεο κε 

βάζε ηα ίδηα θξηηήξηα ραξαθηεξίδνληαη κηθξνκεζαίεο. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηέο ρσξίζηεθαλ ζε εμαγσγηθέο θαη κε 

εμαγσγηθέο. Γεκηνπξγήζεθαλ επνκέλσο νη εμήο 4 θαηεγνξίεο: 

  

Πίλαθαο 4.1.1  

Μέγεζνο  Επηρεηξήζεσλ /    

Δηελέξγεηα Εμαγσγψλ 

Μηθξνκεζαίεο  Πνιχ κηθξέο 

Ναη Δμαγσγηθέο ΜΜΔ  Δμαγσγηθέο πνιχ κηθξέο 

Όρη Με εμαγσγηθέο ΜΜΔ Με εμαγσγηθέο κηθξέο 

  

 Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηα ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ απφ ηηο 

εξσηήζεηο ηαπηφηεηαο ηεο έξεπλαο εκθαλίδνληαη κε ηελ εμήο ζπρλφηεηα ζηα 

απνηειέζκαηα. 
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Πίλαθαο 4.1.2 

ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΜΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ 10 33,33% 

ΡΟΛΥ ΜΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ 6 20,00% 

ΜΜΕ ΜΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ 5 16,67% 

ΡΟΛΥ ΜΙΚΕΣ ΜΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ 9 30,00% 

 

 Οη ππφινηπεο 3 ζεκαηηθέο νκάδεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ιφγσ ηεο ζρεηηθήο ηνπο 

θχζεο κειεηήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ δείγκαηνο πνπ πεξηείραλ 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, αθνχ πξψηα νη απαληήζεηο ηνπο νκαδνπνηήζεθαλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηα ζρεηηθά εξσηήκαηα φπσο απεηθνλίδνληαη παξαθάησ. ε 

ζρέζε κε ηελ αηζηνδνμία νη επηρεηξήζεηο πνπ απάληεζαλ πνιχ ή αξθεηά ζηελ εξψηεζε 

«Πφζν αηζηφδνμνη είζηε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο  ζαο;», ζεσξνχληαη αηζηφδνμεο 

θαη νη ππφινηπεο πεξηνξηζκέλα αηζηφδνμεο. 

 

Πίλαθαο 4.1.3 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ 21 70,00% 

ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΑ 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ 9 30,00% 

 

 Με ηνλ ίδην ηξφπν έγηλε ν δηαρσξηζκφο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 

«Πφζν αληαγσληζηηθά θαηά ηελ εθηίκεζε ζαο είλαη ηα ειιεληθά πξντφληα ηνπ ηνκέα 

ζαο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ;», φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

  

Πίλαθαο 4.1.4 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 18 60,00% 

ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΑ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 12 40,00% 
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 Σέινο ζε ζρέζε κε ηελ πξφζεζε λα επελδχζνπλ νη επηρεηξήζεηο 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηηο απαληήζεηο «λαη» ή «φρη» ζην αληίζηνηρν εξψηεκα.  

 

Πίλαθαο 4.1.5 

ΠΡΟΘΕΗ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΕΝΣΟ 
6ΜΗΝΟΤ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΝΑΙ 10 33,33% 

ΠΧΙ 20 66,67% 

  

ην δεχηεξν ζηάδην ηεο αλάιπζεο έγηλε απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ θαηεγνξηνπνηήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηε γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ ζηειψλ. ηελ αλάιπζε παξνπζηάδνληαη εθηελψο ηα απνηειέζκαηα 

ζε ζρέζε κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηα θαη 

κφλν νη ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ.    

ην ηειηθφ ηξίην ζηάδην ηεο αλάιπζεο πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ κε ην ινγηζκηθφ SPSS θαη ηνλ έιεγρν ηνπ δείγκαηνο κε ηε 

ζηαηηζηηθή κέζνδν Υ2. Λφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο νη κεηαβιεηέο 

ρσξίζηεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε ζπλάθεηα ησλ απαληήζεσλ 

(πξνζάξηεκα), ψζηε λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηεο 

αλάιπζεο. Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε επνκέλσο ζε πίλαθεο κεγέζνπο 2x2 ελψ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ελδεδεηγκέλε ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, αθξηβήο 

κέζνδνο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ (Fisher’s Exact Test). Σν επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηέζεθε γηα p<0.05, ελψ ζε θάζε ζπζρέηηζε ειέγρζεθε ην 

κέγεζνο Phi σο δείθηεο έληαζεο ηεο εμάξηεζεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε κέζνδνο 

ζπζρέηηζεο πνπ επηιέρζεθε κπνξεί λα κελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα 

κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ ιφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο, γηα απηφ έγηλε εζηίαζε κφλν ζηα 

απνηειέζκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ πιήξε ή θαζφινπ εμάξηεζε.    

Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπζρέηηζεο γίλεηαη πιεξνθνξηαθά 

παξάιιεια κε ηηο γξαθηθέο απεηθνλίζεηο. Σα πιήξε απνηειέζκαηα ησλ πηλάθσλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ SPSSγηα ηηο αλαθνξέο πνπ επηιέρζεθαλ παξαηίζεληαη ζην πξνζάξηεκα.  
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4.2 Δπξήκαηα 
 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ ηέζεθαλ παξαπάλσ 

παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηε ζεηξά ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηελ θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ επηρεηξήζεηο (πρ. ε εξψηεζε ζρεηηθά 

κε ηηο πεξηνρέο ησλ εμαγσγψλ αθνξά κφλν ηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο) αγλνήζεθαλ νη 

ππφινηπεο αληαπνθξίζεηο.  

 

 
Δηάγξακκα 4.2.1 Έηε ιεηηνπξγίαο  

 
 χκθσλα κε ην δηάγξακκα 5.2.1 αλαδεηθλχεηαη φηη ην ζχλνιν ην κε εμαγσγηθψλ 

ΜΜΔ μεθίλεζαλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο κεηά ην 1988, ελψ νη πεξηζζφηεξεο ΜΜΔ πνπ 

εμάγνπλ ζε πνζνζηφ 60% δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα απφ 25 έηε. Σν κέγεζνο θαη 
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ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα δε θαίλνληαη λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην επίπεδν 

αξραηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.        

    

 
Δηάγξακκα 4.2.2 Μεηαβνιή Εξγαδνκέλσλ 

 

 Ζ κεηαβνιή ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην έηνο 2012 γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ππήξμε κεδεληθή. Αχμεζε πξνζσπηθνχ παξνπζίαζε ην 37,5% ησλ πνιχ 

κηθξψλ κε εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ελψ θακία πνιχ κηθξή εμαγσγηθή δελ πξνρψξεζε 

ζε κεγέζπλζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο.  

 Σν κέγεζνο φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 5.2.2  δε θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε 

ηε αχμεζε ή κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηελ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε φπνπ απνδεηθλχεηαη φηη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο είλαη αλεμάξηεην κε ηε 

κεηαβνιή ηνπ πξνζσπηθνχ (p=1, CI:95%, Phi=0). 
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Δηάγξακκα 4.2.3 

  

 Οη πεξηζζφηεξεο κε εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζε πνζνζηφ ζρεδφλ 70% είραλ 

κείσζε ηδίξνπ θαηά ην έηνο 2012 ζε ζρέζε κε ην 2011. Παξαηεξείηαη φηη αληίζηνηρεο 

επηδφζεηο θαηέγξαςαλ ηα 4/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ηελ άιιε 

νη ΜΜΔ εμαγσγηθέο αιιά θαη νη κε εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο εηδηθά παξνπζηάδνπλ 

ηζνξξνπεκέλεο επηδφζεηο ζηε κεηαβνιή ησλ πσιήζεσλ. χκθσλα κε ηελ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ππάξρνπλ ελδείμεηο ζρέζεσλ εμάξηεζεο ηεο κείσζεο ησλ πσιήζεσλ κε ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο (Phi: 0,535) θαη ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (Phi:0,339) ρσξίο 

φκσο νη κεηαβιεηέο λα είλαη εμαξηεκέλεο (p> 0,05). 
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Δηάγξακκα 4.2.4 

 

 Σν ζχλνιν ην πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ είρε θεξδνθνξία κηθξφηεξε απφ 100.000 

€ ζηε ρξήζε 2012, ελψ πάλσ απφ ην 80% ησλ εμαγσγηθψλ ΜΜΔ επηρεηξήζεσλ πέηπρε 

ζεηηθφ απνηέιεζκα άλσ ηνπ πξναλαθεξζέληνο πνζνχ. Βάζεη ηνπ πίλαθα θαίλεηαη λα 

ππάξρεη ζαθήο ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην ζηαηηζηηθφ 

έιεγρν αλεμαξηεζίαο φπνπ ε ζρέζε ηεο κεηαβιεηήο ηεο θεξδνθνξίαο άλσ ησλ 100.000 € 

είλαη εμαξηεκέλε ηφζν ηνπ κεγέζνπο (p=0,001 CI: 95%, Phi: 0,7), φζν θαη ηεο εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (p=0,026CI: 95%, Phi: 0,434). 

Αλ θαη ην πξψην εχξεκα είλαη ινγηθφ, θαζψο ε επηζηξνθή θεθαιαίνπ κέζσ ηεο 

θεξδνθνξίαο γηα ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη πνζνηηθά κεγαιχηεξε απφ ηηο 

κηθξφηεξεο, παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη νη ΜΜΔ πνπ εμάγνπλ θαίλεηαη λα 

πεηπραίλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηηο ΜΜΔ πνπ δελ εμάγνπλ. ην επφκελν 

δηάγξακκα γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ θαηά ην ίδην έηνο. 
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Δηάγξακκα 4.2.5 

 
 

  
 Σν 80% ησλ πνιχ κηθξψλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ην ζρεδφλ 60% ησλ 

εμαγσγηθψλ ΜΜΔ παξνπζίαζε αχμεζε θεξδψλ ηε ρξήζε 2012. Απφ ηελ άιιε άλσ ηνπ 

60% ησλ πνιχ κηθξψλ κε εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ είρε κείσζε ησλ απνηειεζκάησλ 

θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Ζ εηθφλα ζηηο κε εμαγσγηθέο ΜΜΔ θαίλεηαη ηζνξξνπεκέλε. ην 

θάησ ζθέινο ησλ γξαθεκάησλ θαίλεηαη κηα αληίζεηε εηθφλα κεηαμχ ησλ εμαγσγηθψλ 

θαη κε εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηε κεηαβνιή ησλ θεξδψλ. Αληίζεηα ε 

δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο παξνπζηάδεηαη ίδηα. Οη παξαπάλσ 

ππνζέζεηο ηθαλνπνηνχληαη θαηά ην ήκηζπ θαζψο απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαίλεηαη 

φηη αθελφο ε κεηαβιεηή «κείσζε θεξδψλ» είλαη αλεμάξηεηε ηεο κεηαβιεηήο «κέγεζνο 

ηεο επηρείξεζεο» κε ηηκή p = 1, αθεηέξνπ δελ είλαη εμαξηεκέλε ηεο κεηαβιεηήο 
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«εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα», αθνχ p = 0,066 ζε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% θαη 

ζρέζε εμάξηεζεο Phi=0,434. 

 

 
Δηάγξακκα 4.2.6 

 
  

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα δελ 

πηζηεχεη ζηε ζχληνκε αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ωο εθ ηνχηνπ ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηεο κεηαβιεηήο ηέζεθε ζηα 5 έηε γηα λα κεηξεζεί ε άπνςε γηα 

καθξνπξφζεζκε ή κεζνπξφζεζκε αλάθακςε ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ ηέζεθαλ. 

Παξαηεξνχκε ζην πάλσ κέξνο ηνπ γξαθήκαηνο φηη, φζν πην εζσζηξεθήο θαηά πξψην 

ιφγν θαη κηθξή θαηά δεχηεξν ιφγν είλαη ε επηρείξεζε, ηφζν πηζηεχεη ζηε καθξνπξφζεζκε 

αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. ην θάησ κέξνο ηνπ γξαθήκαηνο  θαίλεηαη κηα αζζελήο ζρέζε 
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κεηαμχ εμαγσγηθψλ θαη κε εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο νη πξψηεο εκθαλίδνληαη πην 

αηζηφδνμεο γηα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά 20%, ελψ ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο δε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε ζπρλφηεηα ησλ απαληήζεσλ. Γελ εκθαλίδεηαη 

θάπνηα ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ.   

 

 
Δηάγξακκα 4.2.7 

 
  

 Ζ θαηεγνξία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ θαίλεηαη λα επελδχεη πεξηζζφηεξν κέζα ζην 

2013 είλαη νη κε εμαγσγηθέο ΜΜΔ κε πνζνζηφ πεξίπνπ 60%. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα 

ηηο εμαγσγηθέο ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο αλέξρεηαη ζην 40%. Οη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά 

ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ, ζρεδφλ 80%, δελ πξνηίζεληαη λα επελδχζνπλ. χκθσλα κε ηνλ 

ζηαηηζηηθφ έιεγρν ε κεηαβιεηή εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη αλεμάξηεηε ηεο 

πξφζεζεο γηα επελδχζεηο εληφο 6κήλνπ, αθνχ ην p ηζνχηαη κε 1 ζηε κεηαμχ ηνπο 

ζπζρέηηζε.  
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     Δηάγξακκα 4.2.8 

 

 ην παξαπάλσ δηάγξακκα νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δε δηαθαίλνληαη 

πξνηηζέκελεο λα απμήζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ην επφκελν 6κελν. Απφ απηέο φπσο θαη 

ζηελ πξφζεζε λα επελδχζνπλ, εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 40% πεξίπνπ νη 

κε εμαγσγηθέο ΜΜΔ σο έηνηκεο λα πξνζιάβνπλ λέν πξνζσπηθφ. Ζ ζηαηηζηηθή 

ζπζρέηηζε δείρλεη φηη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο είλαη αλεμάξηεην ηεο πξφζεζεο γηα 

λέεο πξνζιήςεηο (p=1, CI: 95%). 
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Δηάγξακκα 4.2.9 

 

 χκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα νη εξσηψκελνη εκθαλίδνληαη σο επί ην 

πιείζηνλ αηζηφδνμνη γηα ηελ επηρείξεζή ηνπο. Οη πνιχ κηθξέο κε εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο εκθαλίδνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπγθξαηεκέλεο / πεξηνξηζκέλεο 

αηζηνδνμίαο κε πεξίπνπ 40%. Ζ αηζηνδνμία βάζεη δηαγξάκκαηνο δε θαίλεηαη λα 

επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, ε 

κεηαβιεηή «κέγεζνο» είλαη ηειείσο αλεμάξηεηε ηεο κεηαβιεηήο «αηζηνδνμία» βάζεη 

ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ (p=1, CI: 95%).   

 ην παξαθάησ δηάγξακκα 5.2.10 εμεηάδεηαη ε ζεσξνχκελε απφ ηνπο εξσηψκελνπο 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ. Παξαηεξνχκε φηη νη 

εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 80% ζεσξνχλ ηα 

πξντφληα αληαγσληζηηθά. Απφ ηελ άιιε, σο ιίγν ή θαζφινπ αληαγσληζηηθά 

αληαπνθξίλεηαη ην 50% ησλ πνιχ κηθξψλ κε εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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Δηάγξακκα 4.2.10 

 

 

 ην θάησ κέξνο ηνπ δηαγξάκκαηνο δηαθαίλεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ελψ αληηζέησο ην κέγεζνο θαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα δε δείρλνπλ λα έρνπλ ηζρπξή ζπζρέηηζε. Πξάγκαηη, βάζεη ζηαηηζηηθήο 

επεμεξγαζίαο ππάξρεη ζεκαληηθή εμάξηεζε κεηαμχ ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ζεσξνχκελεο αληαγσληζηηθφηεηαο, αθνχ p=0,001 ζε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% θαη 

ζπζρέηηζε Phi = 0,665, άξα ε ππφζεζε ηθαλνπνηείηαη. Δπίζεο, έλα ελδηαθέξνλ εξψηεκα 

απνηειεί ην αλ νη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα βειηηψζεθε 

ζεκαληηθά κε ηελ πξφζθαηε κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο. 
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Δηάγξακκα 4.2.11 

 

 
 Όπσο θαίλεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ παξαπάλσ δηάγξακκα νη αληαπνθξίζεηο 

πνηθίινπλ, αθνχ θακηά απάληεζε δε ζρεκαηίδεη ζπρλφηεηα κεγαιχηεξε ηνπ 60%. 

πγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ είδαλ βειηίσζε είλαη νη πνιχ κηθξέο 

αληαγσληζηηθέο κε πνζνζηφ πεξίπνπ 30%, ελψ αξλεηηθά απάληεζε πεξηζζφηεξν απφ 

50% ησλ πνιχ κηθξψλ κε εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ. ην θάησ κέξνο ηνπ 

δηαγξάκκαηνο θακηά κεηαβιεηή δε θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο. Όλησο, 

ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο αλαδεηθλχεη πσο νχηε ην κέγεζνο (p=1) νχηε ε εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα (p=1) επεξεάδνληαη απφ ηε ζεσξνχκελε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο. Δπνκέλσο ε 

απάληεζε ζηελ παξαπάλσ ππφζεζε, φηη νη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο είδαλ ζεκαληηθή 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, είλαη αξλεηηθή.  

ηε βάζε ηνπ πιήξνπο δείγκαηνο ησλ 30 επηρεηξήζεσλ, ε εμέηαζε ησλ 

ζπζρεηίζεσλ ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ (5.1) 
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πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ εκπεξηέρνπλ αξηζκεηηθά δεδνκέλα 

(εθηφο ηνπ ηδίξνπ θαη ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ εμεηάζηεθαλ κέζσ ηνπ κεγέζνπο). Απφ ηα 

απνηειέζκαηα δελ πξνέθπςε θάπνηα ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ «πξφζεζε γηα 

επελδχζεηο εληφο 6κήλνπ» θαη «αηζηνδνμίαο» κε ηα έηε ιεηηνπξγίαο, ηελ θεξδνθνξία θαη 

ηηο κεηαβνιέο πσιήζεσλ / θεξδψλ / εξγαδνκέλσλ. Απφ ηελ άιιε πξνέθπςε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο ηεο «αληαγσληζηηθφηεηαο» ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβνιέο πσιήζεσλ 

θαη θεξδψλ φπσο θαίλεηαη ζηα δηαγξάκκαηα 5.2.12 θαη 5.2.13.  

 

 

Δηάγξακκα 4.2.12 

 

 Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζεσξνχλ ηα πξντφληα ηνπ ηνκέα ηνπο αληαγσληζηηθά ζηηο 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ είραλ ζηαζεξέο ή απμαλφκελεο πσιήζεηο θαηά ην έηνο 2012 ζε 

πνζνζηφ 60%, ελψ απφ ηελ άιιε νη επηρεηξήζεηο πνπ δε ζεσξνχλ ηα πξντφληα επζέσο 

αληαγσληζηηθά παξνπζίαζαλ κείσζε πσιήζεσλ πεξηζζφηεξν απφ 70%. Ζ ζηαηηζηηθή 

ζπζρέηηζε παξνπζηάδεη εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, αθνχ p=0,001ζε 

δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% . 

 Αληίζηνηρα, νη αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο παξνπζίαζαλ αχμεζε ησλ θεξδψλ 

θαηά ηε ρξήζε 2012 ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 70%, ελψ ην πνζνζηφ ησλ κε αληαγσληζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δελ παξνπζίαζε αχμεζε μεπεξλά ην πνζνζηφ ηνπ 80%, φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ. 
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Δηάγξακκα 4.2.13 

 

Έηζη, κε βάζε ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν, p = 0,001 ζε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% θαη 

επνκέλσο νη κεηαβιεηέο ραξαθηεξίδνληαη εμαξηεκέλεο. 

 

 

Δηάγξακκα 4.2.14 

 

 Οη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο πνπ δελ αζθνχλ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

παξνπζηάδνπλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έλα πνζνζηφ ζρεδφλ 80% κε 

πξφζεζεο λα επεθηαζνχλ ζην εμσηεξηθφ έλαληη πεξίπνπ 20% πξφζεζε λα εμάγνπλ. 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ πνιχ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ δε ζρεδηάδνπλ λα επεθηαζνχλ, ελψ ζηηο ΜΜΔ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 
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θηάλεη ην 60%. Γηαθαίλεηαη έηζη έλαο βαζκφο εμάξηεζεο κεηαμχ κεγέζνπο θαη 

επηζπκίαο επέθηαζεο, φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε επηρείξεζε ηφζν απμάλνληαη νη 

πηζαλφηεηεο λα γίλεη εμσζηξεθήο. Παξά ηαχηα ην δείγκα θξίλεηαη αξθεηά κηθξφ (14 κε 

εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο) γηα λα νδεγήζεη ζε αζθαιή ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα.  

 

 
Δηάγξακκα 4.2.15 

 

  

 Δίλαη γλσζηφ φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζην ζχλνιφ ηεο απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν 

εκπνξηθφ εηαίξν ηεο Διιάδαο. ην παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε θαηεχζπλζε 

ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ηεο ΔΔ. Οη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζην ζχλνιν ηνπο εμάγνπλ κφλν ζηελ ΔΔ, ελψ 

νη πεξηζζφηεξεο ΜΜΔ ζε πνζνζηφ 70% εμάγνπλ ζε ηξίηεο ρψξεο. Έηζη,γηα ηνπο 

πξννξηζκνχο ησλ πξντφλησλ, ην κεγαιχηεξν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο δείρλεη λα 

ζπλδέεηαη κε κεγαιχηεξε εμσζηξέθεηα φζνλ αθνξά ηε δηάζεζε ηνπο. Ζ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε, φπσο θαη παξαπάλσ, πεξηνξίδεηαη ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο. 

 Σν χςνο ησλ εμαγσγψλ σο πξνο ηηο πσιήζεηο θαζνξίδεη θαη ην πφζν εμαγσγηθή 

ζεσξείηαη κηα επηρείξεζε. Απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα (5.2.16) δελ δηαθαίλεηαη 

θάπνηα ζπζρέηηζε, θαζψο ε ζπρλφηεηα ησλ απαληήζεσλ είλαη παξφκνηα ζηηο 

επηρεηξήζεηο, κε ηηο ΜΜΔ λα έρνπλ πην απμεκέλα πνζνζηά ζην εχξνο 26% έσο 50% θαη 

αληίζηνηρα πην κεησκέλα ζην εχξνο 1% έσο 25%.      
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Δηάγξακκα 4.2.16 

 

 ην ηειεπηαίν δηάγξακκα ηεο αλάιπζεο παξαηεξείηαη κία ζπλνιηθή εθηίκεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ πεξί κε κείσζεο ησλ εμαγσγψλ ηνπο θαη κία πξφβιεςε ζε πνζνζηφ 

ζρεδφλ 70% γηα ηε ζεηηθή κεηαβνιή ησλ πσιήζεσλ.   

 

 
Δηάγξακκα 4.2.17 

 

 Γίλεηαη εκθαλέο απφ ην γξάθεκα φηη νη κεγαιχηεξεο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο 

πξνζδνθνχλ κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο κηθξφηεξεο 

επηρεηξήζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

5.1 ύλδεζε κε άιιεο έξεπλεο 
 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπζρεηίζηεθαλ κε ηελ κειέηε ηνπ πλδέζκνπ 

Βηνκεράλσλ Θεζζαιίαο θαη Κεληξηθήο Διιάδνο (ΒΘΚΔ) γηα ην α’ εμάκελν ηνπ 2013 

θαη ηελ εξγαζία ησλ Λαδαξίδε θ.α. πνπ δηελεξγήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο θεληξηθήο θαη βνξείνπ Διιάδνο θαη εκπεξηείραλ εξσηήζεηο θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο ζηηο ηάζεηο γηα πξνζιήςεηο, επελδχζεηο, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ 

αηζηνδνμία θαη ηνλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ 

ζπλάθεηα αθνχ νη απνθιίζεηο δελ μεπεξλνχλ ην 15%.  

 ηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο ηα απνηειέζκαηα αλαδεηθλχνπλ φηη δελ πξφθεηηαη 

λα αλαθάκςεη δπλακηθά κέζα ζην έηνο 2013 θαζψο αχμεζε πξνζσπηθνχ ζρεδηάδεη 

κφιηο ην 13,3% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο, κέγεζνο ζπλαθέο κε ην πνζνζηφ 19,4% 

ηεο έξεπλαο ησλ Λαδαξίδε θ.α. Παξά ηηο κειέηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο (Ernst & Young, 

2013), νη επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ ζε πνζνζηφ 83,3% δελ ζεσξνχλ φηη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα βειηηψζεθε ζεκαληηθά. Σν απνηέιεζκα ζπλάπηεη κε ηελ έξεπλα ηνπ 

ΒΘΚΔ φπνπ ην 81% ππνζηεξίδεη φηη ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο δε ζπλδέεηαη 

κε πεξεηαίξσ ξπζκίζεηο ζηελ εξγαζία. 

Δπίζεο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηα 2/3 ησλ επηρεηξήζεσλ δε 

ζρεδηάδνπλ λα επελδχζνπλ εληφο ηνπ επφκελνπ 6κήλνπ κέγεζνο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηηο 

απαληήζεηο ζηελ έξεπλα Λαδαξίδε θ.α. (68,2%) θαη παξνπζηάδεηαη ιίγν κεγαιχηεξν 

απφ ηελ έξεπλα ηνπ ΒΘΚΔ (52%). ηνλ ηνκέα ηεο αηζηνδνμίαο νη επηρεηξήζεηο 

παξνπζηάδνληαη αθελφο αηζηφδνμεο γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζή ηνπο, αθεηέξνπ 

πεξηζζφηεξν απαηζηφδνμεο γηα ηελ πνξεία αλάθακςεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

πγθεθξηκέλα, ην 70% ησλ Σξηθαιηλψλ επηρεηξήζεσλ αλαθέξνπλ αηζηνδνμία γηα ην 

κέιινλ ηεο επηρείξεζεο ηνπο έλαληη 80% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ζπλφινπ θεληξηθήο θαη 

βνξείνπ Διιάδνο. Δπίζεο ην 76,7% αλέθεξε φηη ζα ρξεηαζηνχλ πεξηζζφηεξα απφ 3 έηε  

γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, απνηέιεζκα απμεκέλν ζε ζρέζε κε ηε κειέηε 

Λαδαξίδε θ.α. (61,5%) θαη ζπλαθέο κε ηε κειέηε ηνπ ΒΘΚΔ (81,7% αλάθακςε κεηά 

ην 2014). 

 Σέινο, ζην επίπεδν ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηα 2/3 ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηνλ θιάδν ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζην λνκφ Σξηθάισλ εμάγνπλ ή ζρεδηάδνπλ λα εμάγνπλ 
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πιεζηάδνληαη έηζη ην πνζνζηφ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ηεο 

κειέηεο ηνπ ΒΘΚΔ κε 67,5%. Σν ζχλνιν ησλ δηεζλνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

πξνβιέπεη δηαηήξεζε ησλ εμαγσγηθψλ ηνπο κεξηδίσλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο, ελψ ην 

68,75% απφ απηέο πξνβιέπεη αχμεζε. Οη ηάζεηο ηνπ θιάδνπ παξά ηηο δχζθνιεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο παξνπζηάδνληαη επνίσλεο φπσο αληηζηνηρεί θαη ζηηο εθηηκήζεηο 

ηνπ ΟΠΔ (Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ) γηα ηελ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ην έηνο 2013. 

  

5.2 πκπεξάζκαηα 
 

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο παξνπζηάδνληαη αηζηφδνμεο γηα ην 

κέιινλ ηνπο (70%) αιιά ηαπηφρξνλα κφλν ην 1/3 απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο 

ζρεδηάδεη επελδχζεηο εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ δελ επεξεάδεη ηελ ηάζε αχηε, ελψ είλαη αλεμάξηεηε θαη απφ ηε ζεψξεζε 

ηεο αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο.  

Απφ ηελ άιιε ε θεξδνθνξία άλσ ησλ 100.000 € ζπλδέεηαη φπσο είλαη θπζηθφ κε 

ην κεγαιχηεξν κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη κε ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηά 

ηνπο. Δπίζεο, νη επηρεηξήζεηο πνπ ζεσξνχλ ηα ειιεληθά πξντφληα ηνπ ηνκέα ηνπο 

αληαγσληζηηθά ζην εμσηεξηθφ παξνπζίαζαλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηε κεηαβνιή 

πσιήζεσλ θαη θεξδψλ θαηά ην έηνο 2012 απφ ηηο αληίζηνηρεο κε αληαγσληζηηθέο 

δηεζλψο επηρεηξήζεηο.  

Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη αθνξά ηε ζπζρέηηζε ηνπ κεγέζνπο ηεο 

επηρείξεζεο κε ηελ ηάζε λα μεθηλήζεη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Αληίζηνηρα νη 

πξνβιέςεηο γηα ηηο εμαγσγέο ην 2013 παξνπζηάδνληαη ζεηηθά απμαλφκελεο απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο. Σέινο, νη επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ ηείλνπλ λα ζεσξνχλ πην 

αληαγσληζηηθά ηα πξντφληα ηνπο δηεζλψο. 

Αλαδεηθλχεηαη ζπλεπψο φηη ην κείγκα κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο, εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο θαιχηεξσλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη κεγαιχηεξεο εμσζηξέθεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

λνκνχ Σξηθάισλ. Πεξαηηέξσ έξεπλα ησλ αηηηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ εμαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ζπλαθψλ επηρεηξήζεσλ.  
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ 

 

Δλόηεηα 1: Δξσηεκαηνιόγην 

 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

01. Πνηα είλαη ε έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

  1.   Σνπηθφ δίθηπν  4.     Γηεζλέο δίθηπν 

  2.   Πεξηθεξεηαθφ δίθηπν  5. Δζληθφ θαη δηεζλέο δίθηπν 

   3. Δζληθφ δίθηπν 

 

02. Πφζα έηε ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζή ζαο; 

1. 
1 – 5 

2. 
6 – 10 

3. 
11 – 25 

4. 
26 – 50 

5. 
> 50 

     

 
   

03. Πνηνο ήηαλ θαηά πξνζέγγηζε ν αξηζκφο ησλ πιήξσο απαζρνινχκελσλ ζηελ 

επηρείξεζή ζαο; 

 1

. 

1 – 4 2

. 

5 –19 3

. 

20 – 49 4

. 

≥50 

2012     

 

 
04. Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην έηνο 

2012 ζε ζρέζε κε ην 2011; 
 

 Αξλεηηθή Κακία 

κεηαβνιή 

Θεηηθή 

>75 75 – 

51 

50 – 

26 

25 – 

1 

0 1 – 

25 

26 – 

50 

51 – 

75 

>75 

2012-
2011          
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05. Πνην ήηαλ θαηά πξνζέγγηζε ην ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζήο ζαο;

  

 

1. 
≤1.000.000 

2. 

1.000.001 – 

2.000.000 3. 

2.000.001 – 

5.000.000 4. 

5.000.001 – 

10.000.000 5. 

≥ 

10.000.001 

2012      

 

06.    Πνηα ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ χςνπο ησλ Πσιήζεσλ θαηά ην έηνο 2012 ζε 

ζρέζε κε ην 2011;  

 Αξλεηηθή Κακία 

κεηαβνιή 

Θεηηθή 

>75 75 – 

51 

50 – 

26 

25 – 

1 

0 1 – 

25 

26 – 

50 

51 – 

75 

>75 

2012-
2011 

         

 

07. Πνην ήηαλ θαηά πξνζέγγηζε ην χςνο ησλ θεξδψλ ζαο πξν θφξσλ; 

  

1. 

≤ 

50.000 2. 

50.001 – 

100.000 3. 

100.001 – 

300.000 4. 

300.001 – 

1.000.000 5. 

≥ 

1.000.001 

2012      

 

 

08.  Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ χςνπο ησλ Καζαξψλ Κεξδψλ πξν θφξσλ 
θαηά ην έηνο 2012 ζε ζρέζε κε ην 2011; 

 Αξλεηηθή Κακία 

κεηαβνιή 

Θεηηθή 

>75 75 – 

51 

50 – 

26 

25 – 

1 

0 1 – 

25 

26 – 

50 

51 – 

75 

>75 

2012-
2011          

 

09. Πνην ήηαλ θαηά πξνζέγγηζε ην χςνο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο 

επηρείξεζήο ζαο; 

 

1. 

≤1.000.000  

2. 

1.000.001 – 

2.000.000 

3. 

2.000.001 – 

5.000.000 

4. 

5.000.001 – 

10.000.000 

5. 

≥ 

10.000.001 

2011      

2012      

 

10.  Καηά ηε γλψκε ζαο, ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα αλαθάκςεη ζε: 

(έηε) 

< 1 1 – 2 3 – 5 >  5   Γε γλσξίδσ 
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11. Δμαηηίαο ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο: 

Έρω επεθηαζεί ήδε ζε 

αγνξά/έο ηνπ εμωηεξηθνύ 

Σρεδηάδω / Επηζπκώ λα 

επεθηαζώ ζε αγνξά/έο ηνπ 

εμωηεξηθνύ 

Δε ζρεδηάδω / Δελ 

επηζπκώ λα επεθηαζώ ζε 

αγνξά/έο ηνπ εμωηεξηθνύ 

   

 
 

12. ρεδηάδεηε λα πξνβείηε ζε θάπνηα επέλδπζε θαηά ην επφκελν εμάκελν; 

Ναη Όρη 

  

 
 

13. ρεδηάδεηε λα πξνβείηε ζε πξνζιήςεηο θαηά ην επφκελν εμάκελν; 

Ναη Όρη 

  

 

 
14. Πφζν αηζηφδνμνη είζηε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζήο ζαο; 
 

Πνιύ Αξθεηά Μέηξηα Λίγν Καζόινπ 

     

 
 
 

15. Πφζν αληαγσληζηηθά θαηά ηελ εθηίκεζε ζαο είλαη ηα ειιεληθά πξντφληα ηνπ 

ηνκέα ζαο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ; 

Πνιύ Αξθεηά Μέηξηα Λίγν Καζόινπ 

     

 
 

16. Πφζν απμήζεθε θαηά ηελ εθηίκεζε ζαο ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηελ κείσζε ηνπ θαηψηαηνπ βαζηθνχ κηζζνχ; 

Πνιύ Αξθεηά Μέηξηα Λίγν Καζόινπ 
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17. ε πνηα πεξηνρή έρεη πξνβεί ζε εμαγσγέο ε επηρείξεζή ζαο; 

  1. Δπξψπε 

  2. Σξίηεο Υψξεο 

  3. Δπξψπε θαη Σξίηεο Υψξεο   

  4. Γελ έρεη πξνβεί πνηέ ζε εμαγσγέο 

 
 

18.  Πνην ήηαλ θαηά πξνζέγγηζε ην πνζνζηφ ησλ Πσιήζεσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη 

εμαγσγέο ηα έηε 2012 θαη 2011; 

 0 1 – 25 26 – 50 51 – 75  >75 

2012      

2011      

 

 

 

19. Πνηα εθηηκάηε φηη ζα είλαη θαηά πξνζέγγηζε ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ 

Δμαγσγψλ θαηά ην έηνο 2013 ζε ζρέζε κε ην 2012; 

 Αξλεηηθή Κακία 

κεηαβνιή 

Θεηηθή 

>75 75 – 

51 

50 – 

26 

25 – 

1 

0 1 – 

25 

26 – 

50 

51 – 

75 

>75 

  2013          

 

20. Με πνηα ηδηφηεηα επηδίδεζηε ζε απηήλ ηελ επηρείξεζε; 

  1. Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 

  2. Αληηπξφεδξνο επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

  3. Γηαρεηξηζηήο / Διεγθηήο (controller) 

  4. Άιιν 
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Δλόηεηα 2: Καηεγνξηνπνίεζε Μεηαβιεηώλ γηα έιεγρν αλεμαξηεζίαο 

κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ SPSS 

 

02. Πφζα έηε ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζή ζαο; 

 

1 
<= 25 

2 
>25 

66,67% 33,33% 

 

 

04. Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην έηνο 

2012 ζε ζρέζε κε ην 2011; 

 

1 
ΜΔΣΑΒΛΖΘΖΚΔ 

2 
ΓΔ ΜΔΣΑΒΛΖΘΖΚΔ 

40,0% 60,0% 

 

 

06.    Πνηα ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ χςνπο ησλ Πσιήζεσλ θαηά ην έηνο 2012 ζε 

ζρέζε κε ην 2011;  

 

1 
ΜΔΗΩΘΖΚΔ 

2 
ΓΔ ΜΔΗΩΘΖΚΔ 

53,3% 46,7% 

 

 

07. Πνην ήηαλ θαηά πξνζέγγηζε ην χςνο ησλ θεξδψλ ζαο πξν θφξσλ; 

 

1 
<=100.000 

2 
>100.000 

63,3% 36,7% 

 

 

08.  Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ χςνπο ησλ Καζαξψλ Κεξδψλ πξν θφξσλ 

θαηά ην έηνο 2012 ζε ζρέζε κε ην 2011;  

1 
ΑΤΞΖΘΖΚΔ 

2 
ΓΔΝ ΑΤΞΖΘΖΚΔ 

50,0% 50,0% 

10.  Καηά ηε γλψκε ζαο, ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα αλαθάκςεη ζε:  



 

62 

 

 

1 
<=5 

2 
>5 

60,0% 40,0% 

 

 

11. Δμαηηίαο ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο:  

          (Με εμαγσγηθέο κφλν): 

1 

ΥΔΓΗΑΕΟΤΝ / 

ΔΠΗΘΤΜΟΤΝ 2 

ΓΔ ΥΔΓΗΑΕΟΤΝ / 

ΔΠΗΘΤΜΟΤΝ  

21,4% 78,6% 

 
 

12. ρεδηάδεηε λα πξνβείηε ζε θάπνηα επέλδπζε θαηά ην επφκελν εμάκελν;  

 

Ναη Όρη 

33,3% 66,7% 

 

 

13. ρεδηάδεηε λα πξνβείηε ζε πξνζιήςεηο θαηά ην επφκελν εμάκελν;  

 

Ναη Όρη 

13.3% 86,7% 

 

14. Πφζν αηζηφδνμνη είζηε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζήο ζαο;  

 

1 

ΑΗΗΟΓΟΞΟ 
2 

ΤΓΚΡΑΣΖΜΔΝΑ 

ΑΗΗΟΓΟΞΟ 

70,0% 30,0% 

 

 

15. Πφζν αληαγσληζηηθά θαηά ηελ εθηίκεζε ζαο είλαη ηα ειιεληθά πξντφληα ηνπ 

ηνκέα ζαο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ;  
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1 
ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΑ 

2 
ΜΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΑ 

56,6% 43,4% 

 

 

16. Πφζν απμήζεθε θαηά ηελ εθηίκεζε ζαο ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηελ κείσζε ηνπ θαηψηαηνπ βαζηθνχ κηζζνχ;  

 

1 
ΔΠΖΡΔΑΔ 

2 
ΓΔΝ ΔΠΖΡΔΑΔ 

60,0% 40,0% 

 

 

17. ε πνηα πεξηνρή έρεη πξνβεί ζε εμαγσγέο ε επηρείξεζή ζαο;     

            Μφλν εληφο ΔΔ (Δμαγσγηθέο κφλν) 

1 
ΝΑΗ 

2 
ΟΥΗ 

56,3% 43,7% 

 

 

18.  Πνην ήηαλ θαηά πξνζέγγηζε ην πνζνζηφ ησλ Πσιήζεσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη 

εμαγσγέο ηα έηε 2012 θαη 2011;  

 (Δμαγσγηθέο κφλν): 

1 
<50% 

2 
>50% 

68,7% 31,3% 

 

 

19.  Πνηα εθηηκάηε φηη ζα είλαη θαηά πξνζέγγηζε ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ 

Δμαγσγψλ θαηά ην έηνο 2013 ζε ζρέζε κε ην 2012; (Δμαγσγηθέο κφλν) 

1 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ +0% ΔΩ +25%  

2 
ΑΤΞΖΖ >25%  

75,0% 25,0% 
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Δλόηεηα 3: Πίλαθεο Απνηειεζκάησλ SPSS 

 

1. Μέγεζνο  ζε ζρέζε κε ην αλ κεηαβιήζεθε ή φρη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,000
a
 1 1,000 1,000 ,645 

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,000 1 1,000 1,000 ,645 

Fisher's Exact Test    1,000 ,645 

N of Valid Cases 30     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

2. Μέγεζνο ζε ζρέζε κε ην αλ ηα θέξδε μεπέξαζαλ ηα 100.000 €.  

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,368
a
 1 ,000 ,000 ,000 

Continuity Correction
b
 14,354 1 ,000   

Likelihood Ratio 22,032 1 ,000 ,000 ,000 

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

N of Valid Cases 30     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi -,761 ,000 ,000 

Cramer's V ,761 ,000 ,000 

N of Valid Cases 30   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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3. Μέγεζνο ζε ζρέζε κε ην αλ ηα θέξδε απμήζεθαλ ή φρη.  
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,133
a
 1 ,715 1,000 ,500 

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,133 1 ,715 1,000 ,500 

Fisher's Exact Test    1,000 ,500 

N of Valid Cases 30     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

4. Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ην αλ ηα θέξδε μεπεξλνχλ ηηο 100.000€ 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,662
a
 1 ,017 ,026 ,021 

Continuity Correction
b
 3,999 1 ,046   

Likelihood Ratio 6,016 1 ,014 ,026 ,021 

Fisher's Exact Test    ,026 ,021 

N of Valid Cases 30     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,13. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,434 ,017 ,026 

Cramer's V ,434 ,017 ,026 

N of Valid Cases 30   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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5. Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ην αλ ηα θέξδε απμήζεθαλ ή φρη. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,821
a
 1 ,028 ,066 ,033 

Continuity Correction
b
 3,348 1 ,067   

Likelihood Ratio 4,963 1 ,026 ,066 ,033 

Fisher's Exact Test    ,066 ,033 

N of Valid Cases 30     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi -,401 ,028 ,066 

Cramer's V ,401 ,028 ,066 

N of Valid Cases 30   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 
6. Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ πξφζεζε επελδχζεσλ εληφο 6κήλνπ. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,067
a
 1 ,796 1,000 ,550 

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,067 1 ,796 1,000 ,550 

Fisher's Exact Test    1,000 ,550 

N of Valid Cases 30     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,67. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,047 ,796 1,000 

Cramer's V ,047 ,796 1,000 

N of Valid Cases 30   
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7. Μέγεζνο ζε ζρέζε κε ηελ πξφζεζε πξνζιήςεσλ εληφο 6κήλνπ. 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,000
a
 1 1,000 1,000 ,701 

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,000 1 1,000 1,000 ,701 

Fisher's Exact Test    1,000 ,701 

N of Valid Cases 30     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

8. Μέγεζνο ζε ζρέζε κε ην αλ νη επηρεηξήζεηο είλαη αηζηφδνμεο ή πεξηνξηζκέλα 
αηζηφδνμεο. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,159
a
 1 ,690 1,000 ,500 

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,159 1 ,690 1,000 ,500 

Fisher's Exact Test    1,000 ,500 

N of Valid Cases 30     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 
9. Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ην αλ ζεσξνχλ αληαγσληζηηθά ηα 

πξντφληα ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,274
a
 1 ,000 ,001 ,000 

Continuity Correction
b
 10,720 1 ,001   

Likelihood Ratio 14,449 1 ,000 ,001 ,000 

Fisher's Exact Test    ,001 ,000 

N of Valid Cases 30     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,07. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi -,665 ,000 ,001 

Cramer's V ,665 ,000 ,001 

N of Valid Cases 30   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 

10. Καηεγνξία επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ην αλ ζεσξνχλ αληαγσληζηηθά ηα πξντφληα 
ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

 ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ Total 

ΑΝΣΑΓΩΝ. ΜΗ 

ΑΝΣΑΓ. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΜΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
Count 9 1 10 

Adjusted Residual 2,6 -2,6  

ΜΜΕ ΜΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
Count 2 3 5 

Adjusted Residual -,8 ,8  

Πολύ Μικρή ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
Count 5 1 6 

Adjusted Residual 1,5 -1,5  

Πολύ Μικρή ΜΗ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

Count 1 8 9 

Adjusted Residual -3,3 3,3  

Total Count 17 13 30 

 

 

 
11. Μέγεζνο ζε ζρέζε κε ηε ζεψξεζε φηη απμήζεθε ε αληαγσληζηηθφηεηα ιφγσ 

κείσζεο κηζζψλ. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,000
a
 1 1,000 1,000 ,645 

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,000 1 1,000 1,000 ,645 

Fisher's Exact Test    1,000 ,645 

N of Valid Cases 30     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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12. Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα  ζε ζρέζε κε ηε ζεψξεζε φηη απμήζεθε ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ιφγσ κείσζεο κηζζψλ. 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,089
a
 1 ,765 1,000 ,529 

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,089 1 ,765 1,000 ,529 

Fisher's Exact Test    1,000 ,529 

N of Valid Cases 30     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,60. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,055 ,765 1,000 

Cramer's V ,055 ,765 1,000 

N of Valid Cases 30   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
13. Αληαγσληζηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην αλ κεηψζεθαλ νη πσιήζεηο ή φρη. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,129
a
 1 ,024 ,033 ,028 

Continuity Correction
b
 3,593 1 ,058   

Likelihood Ratio 5,336 1 ,021 ,033 ,028 

Fisher's Exact Test    ,033 ,028 

N of Valid Cases 30     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,07. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,413 ,024 ,033 

Cramer's V ,413 ,024 ,033 

N of Valid Cases 30   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

14.  Αληαγσληζηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην αλ απμήζεθαλ ηα θέξδε ή φρη. 
 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,652
a
 1 ,010 ,025 ,013 

Continuity Correction
b
 4,887 1 ,027   

Likelihood Ratio 6,946 1 ,008 ,025 ,013 

Fisher's Exact Test    ,025 ,013 

N of Valid Cases 30     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,471 ,010 ,025 

Cramer's V ,471 ,010 ,025 

N of Valid Cases 30   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


