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Εισαγωγή
Η παρούσα έρευνα αγοράς αποσκοπεί, εφενός στην καταγραφή και διερεύνηση
των µεταβλητών εκείνων που συνθέτουν την υπάρχουσα κατάσταση της αγοράς
του Νοµού Κοζάνης και αφετέρου στην αποτύπωση των προοπτικών που
αναδεικνύονται για την αγορά του Νοµού.
Επιπρόσθετα, µελετούνται οι προθέσεις αλλά και οι ενέργειες εκείνες, που
γίνονται ή θα γίνουν στο µέλλον από επιχειρηµατίες, για την αναβάθµιση των
επιχειρήσεών τους έτσι ώστε αυτές να είναι ικανές όχι µόνο να διατηρήσουν τα
υφιστάµενα µερίδια αγοράς τους, αλλά να τα ενισχύσουν.
Η διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην συλλογή
πρωτογενών στοιχείων. Η συλλογή αυτών των στοιχείων πραγµατοποιήθηκε
µε την πιο διαδεδοµένη µέθοδο συλλογής στοιχείων η οποία σχετίζεται µε τη
συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου. Η σύνταξη του ερωτηµατολογίου
στηρίχθηκε σε συγκεκριµένες αρχές και συµπληρώθηκε από τον ερωτώµενο µε
προσωπική συνέντευξη.
Οι ερωτώµενοι οι οποίοι κρίθηκαν κατάλληλοι για τη συµµετοχή στην έρευνα
συνιστούν ένα δείγµα του επιχειρηµατικού κόσµου του Νοµού Κοζάνης. Η
µέθοδος της δειγµατοληψίας στην οποία βασίστηκε η επιλογή των
επιχειρηµατιών ήταν η απλή τυχαία δειγµατοληψία.

Ο υπολογισµός του

δείγµατος έγινε µε βάση τις αρχές της στατιστικής.
Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων θα βασίστηκε σε περιγραφικές
στατιστικές αναλύσεις και πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του ισχυρού
προγράµµατος στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων το SPSS (Statistical Package
for Social Sciences).
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Έρευνα αγοράς για τις ε̟ιχειρήσεις του Νοµού Κοζάνης
1.

Ο Νοµός Κοζάνης

1.1.

∆είκτες ευηµερίας

Ο νοµός Κοζάνης, µε πρωτεύουσα την Κοζάνη, έχει

Κοζάνη 2007

επιφάνεια 3.516

τετραγωνικά χιλιόµετρα (τ.χλµ) και η πυκνότητα του πληθυσµού για το 2001
ήταν 44,5 κάτοικοι ανά τ.χλµ.
Ο νοµός συγκεντρώνει, σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το 1,4% του
πληθυσµού της χώρας ενώ σύµφωνα µε τα στοιχεία των απογραφών στην
δεκαετία 1991-2001 ο πληθυσµός του νοµού, που ανέρχεται στους 155.324
κατοίκους, σηµείωσε αύξηση σε ποσοστό 3,3%, όταν για το ίδιο διάστηµα ο
πληθυσµός της χώρας αυξήθηκε κατά 6,9%.
Στον Νοµό παράγεται το 1,6% του ακαθαρίστου εγχώριου προϊόντος της
Χώρας, από το οποίο το 19% προέρχεται από την παραγωγή ενέργειας
(Σταθµοί ∆ΕΗ Πτολεµαΐδας, Αγίου ∆ηµητρίου, Καρδιάς). Ο νοµός
συµµετέχει µε 17% στο συνολικό προϊόν του ενεργειακού τοµέα της Χώρας.
Οι επενδύσεις των βιοµηχανικών επιχειρήσεων του Νοµού µετά από τη
σηµαντική άνοδο που κατέγραψαν τα έτη 2000, 2001 και 2002 υποχώρησαν,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της ετήσιας Βιοµηχανικής έρευνας της ΕΣΥΕ. Με
κατά κεφαλή προϊόν 14,5 χιλ. ευρώ κατατάσσεται στην 9η θέση µεταξύ των 52
νοµών της Χώρας µε βάση το κριτήριο αυτό µε 113% του µέσου όρου της
Ελλάδος το 2002 και 88% του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των
είκοσι πέντε (ΕΕ-25).
Η αναλογία αυτοκινήτων ανά 100 κατοίκους στα τέλη του 2003 ανερχότανε
στα 28 όταν ο αντίστοιχος µέσος όρος της χώρας την ίδια χρονική περίοδο
έφθανε τα 35.
Ο υψηλός δείκτης οικοδοµικής δραστηριότητας υποχώρησε στα τέλη του
2004 στις 1,2 νέες κατοικίες ανά 100 κατοίκους της .
Γαλάνη ∆έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics
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Το δηλωθέν εισόδηµα ανά φορολογούµενο το 2004 ανήλθε σε 13 χιλ. ευρώ,
µέγεθος που αντιστοιχεί στο 99% του αντίστοιχου µέσου όρου της Ελλάδος.
Οι φορολογούµενοι του Νοµού πλήρωσαν για το έτος 2004 κατά µέσο όρο
φόρο εισοδήµατος 1.107 ευρώ, έναντι του µέσου όρου της χώρας ο οποίος για
την ίδια χρονική περίοδο ανήλθε σε 1.077 ευρώ. Ως προς τον αριθµό των
φορολογουµένων του Νοµού (αριθµητικό µέγεθος αυτών) αυτός, αναλογεί στο
1,4% του συνολικού αριθµού φορολογουµένων της χώρας, το ποσοστό αυτό
κατέγραψε σε σχέση µε το 2003 θετική µεταβολή αύξηση της τάξης 2%.
Επιπρόσθετα, στον Νοµό αντιστοιχεί το 1,3% του δηλωθέντος εισοδήµατος
της χώρας, ποσοστό αύξησης σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά +7%
καθώς και το 1,4% του φόρου εισοδήµατος των φυσικών προσώπων, ρυθµός
αύξησης σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά της τάξης του +3%.
Στον Νοµό επιπρόσθετα καταγράφεται η υψηλότερη αναλογία µαθητών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανά 1.000 κατοίκους. Πιο συγκεκριµένα, η
αναλογία αυτή ανήλθε για το 2004 στους 76 µαθητές ανά 1.000 κατοίκους όταν
ο αντίστοιχος µέσος όρος της χώρας για την ίδια χρονική στιγµή έφθανε τους
64.
Ο Νοµός Κοζάνης κατατάσσεται στα τέλη του 2004 στην 6η θέση ως προς
την παραγωγή µήλων και στην 7η θέση ως προς την παραγωγή σιτηρών µε 7%
και 6% της συνολικής παραγωγής αντίστοιχα.
Στα τέλη του 2004 οι πωλήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων
κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 14% όταν στο σύνολο της Χώρας
αυξήθηκαν κατά 13%.
Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιβατική κίνηση του αεροδροµίου κατέγραψε
στα τέλη του 2004 αύξηση της τάξης του 8% ύστερα από τη θεαµατική µείωση
της προγενέστερης χρονιάς της τάξης του 15%.

Γαλάνη ∆έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics

8

Έρευνα αγοράς για τις ε̟ιχειρήσεις του Νοµού Κοζάνης

Κοζάνη 2007

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε σε πίνακα ορισµένους από τους κυριότερους
δείκτες ευηµερίας σε σύγκριση πάντοτε µε το σύνολο των 52 νοµών της
επικράτειας.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανά έτος η κατάταξη του νοµού στο
σύνολο της επικράτειας, για κάθε ένα από τους διαφορετικούς δείκτες
ευηµερίας, προκειµένου να διαπιστωθούν οι βασικές αδυναµίες του νοµού, να
εκτιµηθεί η θέση που αυτός κατέχει τόσο στο σύνολο της χώρας.
Στα δυνατά σηµεία του νοµού είναι η συντριπτική πλειοψηφία των δεικτών που
αναφέρονται στο δηλωθέν εισόδηµα, το κατά κεφαλή ΑΕΠ, οι µαθητές Α΄
βάθµιας και Β΄ βάθµιας εκπαίδευσης και µία από τις κορυφαίες επιδόσεις στη
χώρα όσον αφορά τη φυσική αύξηση του πληθυσµού. Αντίθετα, στα αδύναµα
σηµεία του νοµού µπορεί κανείς να ξεχωρίσει την ιδιαίτερα χαµηλή επίδοση
στις καταθέσεις ανά κάτοικο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Βασικοί δείκτες ευηµερίας του Νοµού Κοζάνης
ΜΕΓΕΘΗ ΣΕ €,
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΕΤΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, %

ΑΕΠ Κατά Κεφαλή
Κατά

Κεφαλή

αποταµιευτικές καταθέσεις
∆ηλ.

εισόδηµα

ανά

φορολογούµενο
Φόρος ανά φορολογούµενο

Φυσική αύξηση πληθυσµού
ανά 1000 κατοίκους
Μαθητές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

2002

14.500

12.900

9

2003

7.100

9.100

24

2004

13.000

13.200

4

2004

1.100

1.080

3

2003

-0.3

-0,07

15

2003

76

64

2

2003

67

59

8

δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης

ανά

1000

κατοίκους
Μαθητές

δηµοτικού

1000 κατοίκους

ανά

Πηγή 1: Site: www.ketadmak.gr- Έκθεση α̟οτύ̟ωσης ε̟ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, 2006
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1.2.

Κοζάνη 2007

Η Ε̟ιχειρηµατικότητα στο Νοµό Κοζάνης

Ακολουθούν οι ενότητες που περιγράφουν τις µεταβολές στο Μητρώο
Επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ για το Νοµό Κοζάνης, καθώς και η δυναµικότητα
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος σε όρους ακαθάριστης προστιθέµενης
αξίας, εξωστρέφειας, εργατικού δυναµικού, ανεργίας, εκπαιδευτικού επιπέδου
του πληθυσµού, µεταφορικών υποδοµών και δραστηριοτήτων και λοιπών
υποδοµών. Τέλος, παρουσιάζονται εν συντοµία ορισµένα από τα κυριότερα
διαθέσιµα στοιχεία επιχειρηµατικότητας που διατηρούνται στα Μητρώα του
τοπικού Επιµελητηρίου και στις κατά τόπους Αναπτυξιακές εταιρίες.
1.2.1. Μητρώο Ε̟ιχειρήσεων ΕΣΥΕ 1995 & 2000

Σύµφωνα µε το Μητρώο Επιχειρήσεων 1995 ΕΣΥΕ στο Νοµό Κοζάνης
καταγράφηκαν 6.757 επιχειρήσεις, οι οποίες εντάχθηκαν σε 39 διψήφιους
κλάδους ΣΤΑΚΟ∆ 2001.

Ακολουθεί αναλυτικά ο σχετικός πίνακας µε τον αριθµό των επιχειρήσεων ανά
διψήφιο κλάδο και ανά τάξη µεγέθους απασχόλησης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2:Αριθµός ε̟ιχειρήσεων Νοµού Κοζάνης ανά ΣΤΑΚΟ∆ για το έτος 1995
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Οι κλάδοι που συγκέντρωναν, στα µέσα της δεκαετίας του 1990, µε σειρά
σηµαντικότητας το µεγαλύτερο αριθµό επιχειρήσεων του νοµού είναι:
ο κλάδος 52 «ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», µε
2.016 επιχειρήσεις,
ο κλάδος 55 «ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ» µε 752
επιχειρήσεις,
ο κλάδος 45 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» µε 575 επιχειρήσεις,
ο κλάδος 51 «ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ» µε 494 επιχειρήσεις,
ο κλάδος 60 «ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ
ΑΓΩΓΩΝ» µε 479 επιχειρήσεις,
ο κλάδος 50 «ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ:ΛΙΑΝΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» µε 409 επιχειρήσεις,
ο

κλάδος

74

«ΑΛΛΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» µε 387 επιχειρήσεις, και
ο

κλάδος

18

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΙ∆ΩΝ

ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑΣ:

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ» µε 362 επιχειρήσεις.
Οι παραπάνω οκτώ (8) κλάδοι συγκέντρωναν 5.065 επιχειρήσεις ή αλλιώς
περίπου το 75% των επιχειρήσεων του Νοµού Κοζάνης.
Ιδιαίτερα δυναµική ήταν και η παρουσία του µεταποιητικού ιστού στον τοµέα
τροφίµων και ποτών, µε 202 επιχειρήσεις για την ίδια περίοδο.
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Και στην περίπτωση του Νοµού Κοζάνης διαπιστώνεται ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των επιχειρήσεων (88,2%) απασχολούσαν λιγότερο από 10 άτοµα,
ενώ µόνο 87 επιχειρήσεις σ΄ ολόκληρο το νοµό εµφανίζονται για την ίδια
χρονική περίοδο να έχουν αριθµό προσωπικού ίσο ή µεγαλύτερο από 10
άτοµα. ∆ιευκρινίζεται ότι στον παραπάνω πίνακα:
δε συµπεριλήφθηκαν οι επιχειρήσεις του νοµού που ανήκουν στον Πρωτογενή
τοµέα,
ο σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων (708) µε άγνωστη τάξη µεγέθους
απασχόλησης που αναφέρεται είναι σχεδόν βέβαιο ότι ενισχύει ακόµη
περισσότερο το σύνολο των επιχειρήσεων του νοµού µε προσωπικό λιγότερο
από 10 άτοµα.
Από το Μητρώο Επιχειρήσεων 2000 της ΕΣΥΕ (πιο πρόσφατα διαθέσιµα
στοιχεία), προκύπτει ότι στο Νοµό Κοζάνης δραστηριοποιούνται συνολικά
11.690 επιχειρήσεις (1,45% του αντίστοιχου συνόλου της χώρας και 47,7% της
περιφέρειας), οι οποίες και εντάσσονται σε 52 διψήφιους κλάδους ΣΤΑΚΟ∆
2003. Γίνεται αντιληπτό ότι σχεδόν µία στις δύο επιχειρήσεις της περιφέρειας
δραστηριοποιούνται στο νοµό Κοζάνης.
Ο συνολικός παραγόµενος τζίρος των επιχειρήσεων του νοµού ανέρχεται στα
1.002,26 Μ€ (µόλις 0,52% του αντίστοιχου τζίρου στο σύνολο της χώρας και
55,1% της περιφέρειας). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αυτά κατατάσσουν το
νοµό Κοζάνης, στο σύνολο των 52 νοµών της ελληνικής επικράτειας, στη 16η
θέση, ως προς το πλήθος των επιχειρήσεων του και στη 19η θέση ως προς το
µέγεθος του τζίρου τους. Συνολικά η µεταβολή των επιχειρήσεων του Νοµού
Κοζάνης στην 5ετία είναι αυξητική κατά 73% (ή 4.933 επιχειρήσεις).
Ακολουθεί αναλυτικά ο σχετικός πίνακας µε τον αριθµό των επιχειρήσεων ανά
διψήφιο κλάδο και ανά τζίρο κλάδου το έτος 2000 στο Νοµό Κοζάνης (δεν
αναφέρεται ο τζίρος για κλάδους που συγκεντρώνουν λιγότερες από 4
επιχειρήσεις).
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Οι κλάδοι που συγκεντρώνουν, για το έτος 2000, το µεγαλύτερο αριθµό
επιχειρήσεων του νοµού (µε σειρά σηµαντικότητας) είναι:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Αριθµός ε̟ιχειρήσεων του Νοµού Κοζάνης ανά ΣΤΑΚΟ∆ για το 2000.

Γαλάνη ∆έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics

14

Έρευνα αγοράς για τις ε̟ιχειρήσεις του Νοµού Κοζάνης

Κοζάνη 2007

ο κλάδος 52 «ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», µε
3.061 επιχειρήσεις, (51,8% αύξηση από το 1995), και συνολικό τζίρο 298,85
Μ€,
ο κλάδος 55 «ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ» µε 1.539
επιχειρήσεις (104,7% αύξηση από το 1995), και συνολικό τζίρο 45,64 Μ€,
ο κλάδος 45 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» µε

1.445 επιχειρήσεις, (151,3%

αύξηση από το 1995) και συνολικό τζίρο 122,23 Μ€,
ο

κλάδος

74

«ΑΛΛΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» µε 913 επιχειρήσεις (135,9% αύξηση από το 1995)
και συνολικό τζίρο 49,57 Μ€,
ο κλάδος 51 «ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ» µε 831 επιχειρήσεις, (68,2%
αύξηση από το 1995) και συνολικό τζίρο 175,84 Μ€,
ο κλάδος 50 «ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ:ΛΙΑΝΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» µε 544 επιχειρήσεις (33%
αύξηση από το 1995) και συνολικό τζίρο 96,78 Μ€,
ο

κλάδος

18

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΙ∆ΩΝ

ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑΣ:

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ» µε 537 επιχειρήσεις (48,3%
αύξηση από το 1995) και συνολικό τζίρο 18,95 Μ€ και
ο κλάδος 01 «ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» µε 497 επιχειρήσεις
και συνολικό τζίρο 11,64 Μ€.
Γαλάνη ∆έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics
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Οι παραπάνω οκτώ (8) κλάδοι συγκεντρώνουν συνολικά 9.367 επιχειρήσεις ή
αλλιώς το 80,1% των επιχειρήσεων του νοµού Κοζάνης, µε τζίρο 819,5 Μ€ ή
το 81,8% του συνολικού επιχειρηµατικού τζίρου της περιοχής.
Σηµαντική συνεισφορά στην τόνωση της οικονοµίας του νοµού Κοζάνης
αποδίδουν και οι κλάδοι:
60

«ΧΕΡΣΑΙΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΕΣΩ

ΑΓΩΓΩΝ» µε 494 επιχειρήσεις (µε οριακή αύξηση 3,1% από το 1995) και
συνολικό τζίρο 38,21 Μ€
15 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», µε

223

επιχειρήσεις (10,4% αύξηση από το 1995) και συνολικό τζίρο 26,68 Μ€ και
28

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΕ

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», µε
181 επιχειρήσεις (108% αύξηση από το 1995) και συνολικό τζίρο 14,31Μ€
Στο νοµό Κοζάνης οι εναλλαγές που σηµειώνονται στην κατάταξη - σειρά
σηµαντικότητας των επιχειρηµατικών κλάδων, µεταξύ του 1995 και του 2000,
αφορούν κατά κύριο λόγο:
η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου 74 «ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ», µε αποτέλεσµα να αποτελεί την 4η σηµαντικότερη
επιχειρηµατική δραστηριότητα στο νοµό,
η ενίσχυση του τοµέα 45 (Κατασκευών), η αξιόλογη για το νοµό
συνεισφορά του κλάδου 01 «ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΕΙΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»

στο

τοπικό

παραγωγικό προϊόν,
η διατήρηση και οριακή ενίσχυση του κλάδου 18 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑΣ: ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ»
στην 7η θέση µεταξύ των πρωταγωνιστικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
του νοµού, καθώς και
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η οριακή αύξηση των επιχειρήσεων του κλάδου 60 «ΧΕΡΣΑΙΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ», που συνετέλεσε στην
υποχώρησή του στην 9η θέση των σηµαντικότερων επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων του νοµού.
Παράλληλα, επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση του νοµού Κοζάνης η
διατήρηση των κλάδων 52 «ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» και 55
«ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ

ΚΑΙ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ»

στις

σηµαντικότερες

και

περισσότερο διαδεδοµένες επιχειρηµατικές δραστηριότητες του νοµού.
Στην 5ετία 1995 – 2000 σηµειώθηκαν συνολικά µεγάλες αυξήσεις σε
επιχειρήσεις πρωτίστως στους κλάδους του Τριτογενή τοµέα µε µικρή αλλά
και µεγάλη

συµµετοχή στο παραγωγικό προϊόν του νοµού (π.χ. 70:

«∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, 93:
«ΑΛΛΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,

74:

«ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ», κ.α., καθώς και
οι κλάδοι

55 «ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ» και όλοι οι

ανεξαιρέτως οι κλάδοι του ΕΜΠΟΡΙΟΥ - 50, 51, 52).
Σηµαντικές είναι όµως και οι αυξήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε επιµέρους
κλάδους επιχειρήσεων του ∆ευτερογενή τοµέα, µε µικρή κυρίως και µεσαία
συµµετοχή στο επιχειρηµατικό προφίλ του νοµού, όπως οι κλάδοι

33

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ»,
40

«ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,

ΑΤΜΟΥ

ΚΑΙ

ΖΕΣΤΟΥ

ΝΕΡΟΥ»,

29

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Κ.», αλλά και οι
κλάδοι 36 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ. ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Μ.Α.Κ.», 28: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΜΕ
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», µε
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εξαίρεση τον κλάδο 45 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» του οποίου η συµµετοχή στο
Νοµό είναι ιδιαίτερα ενισχυµένη.
Αντίθετα, ελάχιστες ήταν οι µειώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες σηµειώθηκαν
κυρίως σε δύο κλάδους του ∆ευτερογενή και ένα κλάδο του Τριτογενή τοµέα
µε µικρή συµµετοχή στα επιχειρηµατικά δρώµενα της περιοχής,

(19

«ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΨΗ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ∆ΩΝ
ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ (ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ,
ΕΙ∆ΩΝ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ», 34 «ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», και 85 «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ»).
Με γνώµονα τα προηγούµενα, το επιχειρηµατικό προφίλ του νοµού Κοζάνης
συνοψίζεται παρακάτω:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Περισσότερες από το 88,2% των επιχειρήσεων του νοµού Κοζάνης
είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Οι κλάδοι µε τη µεγαλύτερη σηµαντικότητα στο παραγωγικό προϊόν
του νοµού Κοζάνης είναι αυτοί του ΕΜΠΟΡΙΟΥ (50, 51, 52), τα
«ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ», οι «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», ο κλάδος
«ΑΛΛΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»,

ο

κλάδος

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑΣ: ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ
ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ» και ο κλάδος «ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»
Μεταξύ των ετών 1995 – 2000 ενισχύθηκε πρωτίστως ένας µεγάλος
αριθµός κλάδων του Τριτογενή τοµέα και ορισµένοι επιµέρους κλάδοι του
∆ευτερογενή τοµέα, µε µικρή αλλά και µεσαία σχετικά συνεισφορά στο
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παραγωγικό προϊόν του νοµού.
1.2.2. Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται για το σύνολο του Νοµού Κοζάνης η
κατανοµή της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας ανά κλάδο δραστηριότητας
και το σύνολο αυτής κατά τα έτη 1995 – 2001.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4:Ακαθάριστη ̟ροστιθέµενη αξία ανά κλάδο για τα έτη 1995-2001 σε εκ.δρχ-τρέχουσες τιµές
Μεταβο
λή
ΚΛΑ∆ΟΙ

1995

1996

1997

1998

1999*

2000*

2001*

95 – 01

ΓΕΩΡΓΙΑ, KΤΗΝ/ΦΙΑ, ∆ΑΣΗ

36.614

36.488

62.568

64.257

73.595

59.765

67.194

83,50%

ΑΛΙΕΙΑ

67

84

75

76

82

85

95

41,80%

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ

47.643

53.423

56.306

69.541

76.508

92.712

102.524

115,20%

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

30.776

33.948

17.307

16.356

13.924

11.591

9.669

-68,60%

ΚΑΙ Υ∆ΡΕΥΣΗ

132.375

125.411

111.855

126.129

134.977

134.345

146.195

10,40%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

6.824

7.775

15.071

17.627

19.042

20.388

23.741

247,90%

ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

35.502

41.601

47.861

50.412

54.436

63.023

70.764

99,30%

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

13.964

16.352

19.747

21.272

22.383

22.736

24.928

78,50%

14.690

14.753

16.714

19.056

21.398

25.625

28.564

94,40%

4.738

5.619

8.357

10.002

10.978

11.532

12.330

160,20%

60.310

77.000

85.165

91.990

96.226

105.672

112.078

85,80%

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ,

ΦΥΣΙΚΟ

ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ

ΚΑΙ

ΑΕΡΙΟ

ΛΙΑΝΙΚΟ

ΕΜΠΟΡIΟ,

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ,

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΧΡΗΜ/ΣΤΩΤΙΚΗ
∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΚΙΝΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΚΑΙ

ΕΠΙΧ/ΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

14.887

11.890

16.982

18.336

19.717

21.225

22.565

51,60%

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

11.768

12.461

16.421

17.656

19.057

20.771

21.725

84,60%

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

16.682

17.798

22.458

25.198

26.486

27.384

29.644

77,70%

5.467

6.151

6.501

7.221

7.843

7.771

9.480

73,40%

1.223

1.023

1.276

1.483

1.748

1.893

1.908

56,00%

433.530

461.777

504.664

556.612

598.400

626.518

683.404

57,60%

ΑΛΛΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ∆ΡΑΣ/ΤΗΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΜΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Πηγή 2: Site: www.ketadmak.gr- Έκθεση α̟οτύ̟ωσης ε̟ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, 2006
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Από τα δεδοµένα αυτά και µε γνώµονα, αφενός το συνολικό ύψος της
ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας, και αφετέρου της σηµαντικής αύξησής της
στο εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα, ξεχωρίζουν για την πρωταγωνιστική
συνεισφορά τους στη διαµόρφωση του παραγωγικού προϊόντος του νοµού οι
κλάδοι:
«ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ Υ∆ΡΕΥΣΗ», λόγω της
καταλυτικής παρουσίας των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειες της
∆ΕΗ, µε 146,2 δις δρχ. (429,04 Μ€) για το 2001 και αύξηση κατά 10,4%,
«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΧ/ΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ», µε 112,1 δις δρχ. (328,92 Μ€) για
το 2001 και αύξηση κατά 85,8%,
«ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ», ως κλάδος άµεσα συνδεδεµένος µε την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, µε 102.524 δις δρχ. (300,88 Μ€) για το 2001
και αύξηση κατά 115,2%,
«ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ

ΚΑΙ

ΛΙΑΝΙΚΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

ΕΜΠΟΡIΟ,

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ», µε 70,76 δις δρχ. (207,67 Μ€) για το 2001 και αύξηση κατά
99,3%,
«ΓΕΩΡΓΙΑ, KΤΗΝ/ΦΙΑ, ∆ΑΣΗ», µε 67,19 δις δρχ. (197,19Μ€) για
το 2001 και αύξηση κατά 83,5%,
«ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ» µε 24,93 δις δρχ. (73,16Μ€)
για το 2001 και αύξηση κατά 78,5%
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», µε 23,74 δις δρχ. (69,67 Μ€) για το 2001 και
αύξηση κατά 247,9%
Παρά το γεγονός ότι τα παραπάνω δεδοµένα είναι εκφρασµένα σε τρέχουσες
τιµές, υπογραµµίζεται η ιδιαίτερα σηµαντική, σε ορισµένες περιπτώσεις,
αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας (π.χ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, κ.α.).
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Οι παραπάνω επτά (7) κλάδοι συγκεντρώνουν το 80,1% της ακαθάριστης
προστιθέµενης αξίας του νοµού Κοζάνης για το έτος 2001.
Τα συγκριτικά στοιχεία της επταετίας καταδεικνύουν και την αξιοσηµείωτη
µείωση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας του κλάδου της Μεταποίησης
κατά 68,6% (9,67 δις δρχ. ή 28,38 Μ€ για το 2001), γεγονός που συνεπάγεται
την περαιτέρω συρρίκνωση της µεταποίησης στο Νοµό και συνιστά έναν από
τους κύριους παράγοντες µείωσης ή επιβράδυνσης της δεσπόζουσας θέσης ή
της συνεισφοράς του Ν. Κοζάνης στη διαµόρφωση του Περιφερειακού ΑΕΠ.
Όσον αφορά την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ανά τοµέα παραγωγής, από
τον πίνακα προκύπτει ότι για το έτος 2001 ο Πρωτογενής τοµέα συνεισφέρει
κατά 9,8%, ο ∆ευτερογενής τοµέας κατά 41,3% και ο Τριτογενής τοµέας
κατά 48,9% στη συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη αξία του νοµού.
Στην επταετία 95 – 01 η συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη αξία για το νοµό
Κοζάνης σηµειώνει αύξηση κατά 57,6%, φτάνοντας το 2001 στα 683,40 δις
δρχ. (2.005 M€). Τα δεδοµένα αυτά κατατάσσουν το νοµό Κοζάνης στην 1η
θέση µεταξύ των νοµών της περιφέρειας, ως απόλυτη τιµή, και στην 3η θέση ως
µεταβολή στην ίδια χρονική περίοδο.
1.2.3. Ενδοκοινοτικές Εισαγωγές και Εξαγωγές

Ακολουθεί ο πίνακας που παρουσιάζει ανά έτος α) το κύριο προϊόν εισαγωγής
του νοµού Κοζάνης και το ποσοστό που αυτό καταλαµβάνει στο συνολικό
ετήσιο ύψος εισαγωγών του νοµού, β) το πλήθος όλων των προελεύσεων
(χωρών που εισάγουν ένα ή περισσότερα προϊόντα στο νοµό), γ) την κύρια
χώρα εισαγωγών (χώρα µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή – βαρύτητα στις
εισαγωγές), καθώς και δ) το συνολικό ύψος εισαγωγών (σε δρχ. και €).

Γαλάνη ∆έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics

21

Έρευνα αγοράς για τις ε̟ιχειρήσεις του Νοµού Κοζάνης

Κοζάνη 2007

ΠΙΝΑΚΑΣ 5:Εισαγωγές Νοµού Κοζάνης
(%) κύριου
Έτος

Κύριο Προϊόν Εισαγωγής

προϊόντος
Εισαγωγής

Πλήθος

Κύρια Χώρα

Προελεύσεων

Εισαγωγών

ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ.
1998

67,22

14

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

51,22

13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

58,69

13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

67,51

12

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

66,93

13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ
ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ.
1999
ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ
ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ.
2000
ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ
ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ.
2001
ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ
ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ.
2002
ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ

Συνολικό

Ύψος

Εισαγωγών
(∆ρχ & €)
25.276.022.229
(74.177.614,76€)

12.682.166.467
(37.218.390,22€)

15.148.889.029
(44.457.487,98€)

13.615.414.960
(39.957.197,24€)

11.527.210.964
(33.828.939,00€)

Πηγή 3: Site: www.ketadmak.gr- Έκθεση α̟οτύ̟ωσης ε̟ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, 2006

Από τη µελέτη των συνολικών ενδοκοινοτικών εισαγωγών του Νοµού Κοζάνης
για την περίοδο 1998 – 2002 προκύπτει ότι:
στην πενταετία 1998 - 2002 το συνολικό ύψος των εισαγωγών ανήλθε
στα 78.25 δις δρχ. (229.639.629,20 €),
η κύρια κατηγορία προϊόντος που εισάγεται στην Κοζάνη είναι σταθερά
και για όλα τα έτη η «ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ
ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ»,
εκτός από τη Γερµανία, από την οποία προέρχεται το 40,44% του
συνόλου των εισαγωγών στην ίδια περίοδο, ο Νοµός προµηθεύεται προϊόντα
σε µεγάλο βαθµό και από άλλες χώρες όπως η Ιταλία (27,2%), η ∆ανία (9,2%),
η Ισπανία (6,7%) και το Ηνωµένο Βασίλειο.
Από την, κατ΄ ανάλογο τρόπο, ανάλυση των εξαγωγών του νοµού Κοζάνης
προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προκύπτει ότι αυτές
συγκεντρώνονται εξ’ ολοκλήρου και για όλα τα έτη και πάλι στην κατηγορία
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προϊόντων

ΤΕΧΝΗΤΑ

«ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ

ΚΑΙ

ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ.

ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ», δεδοµένο που αποδεικνύει τη σπουδαιότητα του ως
άνω τοµέα για το συνολικό παραγωγικό προϊόν, την οικονοµία και κατ΄
επέκταση την εξωστρέφεια του Νοµού.
Για την ίδια πενταετία, το συνολικό ύψος των ενδοκοινοτικών εξαγωγών του
νοµού ανήλθε στα 33.67 δις δρχ. (98.820.378,1 €). Εκτός από τη Γερµανία,
στην οποία για την ίδια περίοδο κατευθύνθηκε το 40,2% του συνόλου των
εξαγωγών, η εξωστρέφεια του Νοµού εκδηλώθηκε σε µεγάλο βαθµό (µε σειρά
σηµαντικότητας) σε χώρες όπως η Ισπανία (25,8%), η Ιταλία (19,7%) και η
Γαλλία (5,6%). Το εξαγωγικό προϊόν του Νοµού Κοζάνης χαρακτηρίζεται
από µεγάλη διασπορά προορισµών, µε το δεδοµένο ότι αποστέλλεται κατ΄
έτος σε 11 – 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6:Εξαγωγές Νοµού Κοζάνης
(%) Κύριου
Έτος

Κύριο Εξαγωγικό Προϊόν

Εξαγωγικού
προϊόντος

ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ
1999

Πλήθος

Κύρια Χώρα

Προορισµών

Εξαγωγών

Συνολικό

Ύψος

Εξαγωγών

(∆ρχ

& €)

ΚΑΙ

ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ.
ΤΕΧΝΗΤΑ

76,91

14

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

76,03

12

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

78,04

12

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

84,06

12

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

5.896.439.049
(17.304.296,55€)

ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ
ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ
2000

ΚΑΙ

ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ.
ΤΕΧΝΗΤΑ

5.860.809.916
(17.199.735,63€)

ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ
ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ
2001

ΚΑΙ

ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ.
ΤΕΧΝΗΤΑ

6.556.304.471
(19.240.805,49€)

ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ
ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ
2002

ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ.
ΤΕΧΝΗΤΑ

ΚΑΙ
7.371.528.575
(21.633.246€)

ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑΤΑ
Πηγή 4: Site: www.ketadmak.gr- Έκθεση α̟οτύ̟ωσης ε̟ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, 2006
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Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει ανά έτος αλλά και σε επίπεδο πενταετίας
(1998 – 2002) τα συνολικά ύψη ενδοκοινοτικών εξαγωγών και εισαγωγών του
Νοµού και το αντίστοιχο ενεργητικό ή παθητικό υπόλοιπο. Το εµπορικό
ισοζύγιο του Νοµού Κοζάνης είναι αρνητικό για όλη την περίοδο 1998 - 2002.
Το παθητικό υπόλοιπο του εµπορικού ισοζυγίου κορυφώνεται κατά τα έτη
1998 και 2000. Το 2002 το παθητικό υπόλοιπο ήταν 12.195.693 Ευρώ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7:Εµ̟ορικό Ισοζύγιο Νοµού Κοζάνης
Ενεργητικό/Παθητικό
Ετος

Υπόλοιπο Εµπορικού

Συνολικό

Ισοζυγίου

εξαγωγών

Νοµού

ύψος

Συνολικό

ύψος

εισαγωγών

Κοζάνης
1998

1999

2000

2001

2002

δρχ

-17.288.060.402

7.987.961.827

25.276.022.229

ευρώ

-50.735.320,33 €

23.442.294,43 €

74.177.614,76 €

-6.785.727.418

5.896.439.049

12.682.166.467

-19.914.093,67 €

17.304.296,55 €

37.218.390,22 €

-9.288.079.113

5.860.809.916

15.148.889.029

-27.257.752,35 €

17.199.735,63 €

44.457.487,98 €

-7.059.110.489

6.556.304.471

13.615.414.960

-20.716.391,75 €

19.240.805,49 €

39.957.197,24 €

-4.155.682.389

7.371.528.575

11.527.210.964

ευρώ

-12.195.693,00 €

21.633.246,00 €

33.828.939,00 €

δρχ

-44.576.659.811

δρχ
ευρώ
δρχ
ευρώ
δρχ
ευρώ
δρχ

5ετία
ευρώ

-130.819.251,10 €
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1.2.4. Α̟ασχολούµενοι ανά οµάδα οικονοµικής δραστηριότητας

Από την ανάλυση των τελευταίων διαθέσιµων στοιχείων της ΕΣΥΕ (Απογραφή
2001) σκιαγραφούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νοµού Κοζάνης, όσον
αφορά το εργατικό δυναµικό, την απασχόληση, την ανεργία και το επίπεδο
εκπαίδευσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8:Α̟ογραφή ̟ληθυσµού 18ης Μαρτίου 2001
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

6.365

3.507

2.858

21

13

8

Ορυχεία, λατοµεία

2.754

2.672

82

Μεταποιητικές βιοµηχανίες

4.330

3.467

863

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, νερού

4.937

4.496

441

Κατασκευές

4.907

4.738

169

6.699

3.969

2.730

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

2.444

1.410

1.034

Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες

1.929

1.739

190

739

338

401

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις

1.989

983

1.006

∆ηµόσια διοίκηση ,υποχρεωτική ασφάλιση

3.352

2.289

1.063

Εκπαίδευση

3.529

1.349

2.180

Υγεία και κοινωνική µέριµνα

1.903

581

1.322

∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

1.334

727

607

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό

97

6

91

Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα

0

0

0

1.172

892

280

48.501

33.176

15.325

Οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ∆ 91

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία
Αλιεία

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων,
οχηµάτων και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί

∆ε δήλωσαν κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας
Σύνολο
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Οι οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας µε τη µεγαλύτερη
σηµαντικότητα, κατά σειρά αναφοράς, στην απασχόληση είναι:
η «Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχηµάτων και ειδών
προσωπικής και οικιακής χρήσης», που συγκεντρώνει 6.699 απασχολούµενους
(13,8%)
η «Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία», µε 6.365 απασχολούµενους
(13,1% του συνόλου των απασχολούµενων του Νοµού Κοζάνης),
η «Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, νερού», που συγκεντρώνει
4.937 απασχολούµενους (10,2% του συνόλου των απασχολούµενων του
Νοµού Κοζάνης), η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι άνδρες
η οµάδα «Κατασκευές», µε 4.907 απασχολούµενους (10,1%)
η οµάδα «Μεταποιητικές βιοµηχανίες», µε 4.330 απασχολούµενους (8,9% του
συνόλου των απασχολούµενων του Νοµού Κοζάνης),
η «Εκπαίδευση», που συγκεντρώνει 3.529 απασχολούµενους (7,3%)
η «∆ηµόσια διοίκηση, υποχρεωτική ασφάλιση», που συγκεντρώνει 3.352
απασχολούµενους (6,9%)
Οι επτά (7) παραπάνω οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας
συγκεντρώνουν συνολικά το 70,3% των απασχολούµενων του Νοµού Κοζάνης.
∆υναµικές εστίες απασχόλησης αποτελούν και οι οµάδες κλάδων «Ορυχεία
Λατοµεία», µε 2.754 απασχολούµενους και «Ξενοδοχεία και εστιατόρια», µε
2.444 απασχολούµενους.
Η ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης συνιστά πόλο έλξης για τους
απασχολούµενους της περιφέρειας, αφού συνεχίζει να διατηρεί ένα
σηµαντικότατο αριθµό εργαζόµενων στον πρωτογενή τοµέα, παρά τις ισχυρές
τάσεις τριτογενοποίησης, ενώ συνιστά ταυτόχρονα το βιοµηχανικό κέντρο της
περιφέρειας (παραγωγικές µονάδες ∆ΕΗ, ορυχεία - λατοµεία, µεταποιητικές
επιχειρήσεις (γούνα, τρόφιµα ποτά, κλπ). Επιπλέον, τα µεγάλα έργα που
βρίσκονται σε εξέλιξη ή δροµολογούνται σταδιακά στον τοµέα των υποδοµών
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(ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ, κάθετοι και άλλοι Οδικοί Άξονες, Φράγµατα, κλπ),
καθώς και η υψηλή οικοδοµική δραστηριότητα που συνεχίζεται κυρίως στα
δηµοτικά διαµερίσµατα του νοµού, µετά το σεισµό του 1995, συνιστούν τις
προϋποθέσεις πάνω στις οποίες αναπτύσσεται µε ικανοποιητικούς ρυθµούς ο
κλάδος των Κατασκευών.
1.2.5. Υ̟οδοµές Μεταφορών στο Νοµό Κοζάνης

Ο νοµός Κοζάνης συγκεντρώνει ένα σηµαντικό πλέγµα µεταφορικών
υποδοµών, µεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν το αεροδρόµιο και η σύνδεση µε το
σιδηροδροµικό δίκτυο, για τα οποία έχουν δροµολογηθεί και βρίσκονται σε
εξέλιξη έργα εκσυγχρονισµού, καθώς και το οδικό δίκτυο, το οποίο τα
τελευταία χρόνια αναβαθµίζεται συνεχώς µε τη σταδιακή ολοκλήρωση των
τµηµάτων της Εγνατίας Οδού.
Η Κοζάνη συνδέεται σιδηροδροµικά µε την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι
σιδηροδροµικές συνδέσεις (και ιδιαίτερα η σύνδεση µε το Αµύνταιο της
Φλώρινας) είναι συνολικά υποβαθµισµένες, µε αποτέλεσµα τα τελευταία
χρόνια να έχει υποχωρήσει σε µεγάλο βαθµό η κίνηση επιβατών και
εµπορευµάτων. Η έλλειψη ενός επαρκούς εµπορικού σιδηροδροµικού δικτύου
είναι εµφανής και έχει υπογραµµιστεί κατ΄ επανάληψη από τους τοπικούς
παραγωγικούς φορείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εµπορευµατική κίνηση
στους σιδηροδροµικούς σταθµούς της περιφέρειας σηµείωσε, κατά την
περίοδο 1996 – 2003, µεγάλη υποχώρηση κατά 59,3%, ενώ η µέση ανά έτος
µείωση ανέρχεται στο 7,6%. Το κόστος εκσυγχρονισµού του σιδηροδροµικού
δικτύου (βελτίωση δικτύου Αµυνταίου – Κοζάνης) ανέρχεται σε 30.569 Κ€. Το
συνολικό πρόγραµµα εκσυγχρονισµού εκτιµάται ότι προχωρεί αργά.
Η επέκταση του υφιστάµενου σιδηροδροµικού δικτύου του νοµού και της
περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας προς τα νοτιοδυτικά (Γρεβενά, Καλαµπάκα,
Ήπειρο και ∆υτική Ελλάδα), ως τµήµα της σιδηροδροµικής Εγνατίας και του
∆υτικού και Κεντρικού σιδηροδροµικού άξονα της χώρας, έχει ήδη ενταχθεί
στο ∆υτικό Σιδηροδροµικό Άξονα, και θα αποδώσει έως το 2014 την
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απαραίτητη δυναµική στο δίκτυο της περιφέρειας, τόσο στην επιβατική όσο
και στην εµπορευµατική κίνηση.
Στο αεροδρόµιο της Κοζάνης η επιβατική κίνηση για την ίδια περίοδο έχει
σηµειώσει υποχώρηση κατά 38,4%, ενώ η µέση ανά έτος µείωση ανέρχεται στο
6,5%. Το αεροδρόµιο Κοζάνης είναι σήµερα το δεύτερο σε επιβατική κίνηση
αεροδρόµιο της περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (3.951 επιβάτες για το έτος
2003). Ο νέος σχεδιασµός του αεροδροµίου Κοζάνης, µε συνολικό
προϋπολογισµό 6 Μ€, προέβλεπε α) τη φωτοσήµανση εµποδίων ευρύτερης
περιοχής προϋπολογισµού 531.000 €, (δηµοπρατήθηκε στις 12/12/2002), β)
την κατασκευή περιφερειακής οδού και περίφραξης προϋπολογισµού 2,08Μ€
και γ) έργα για την εγκατάσταση και λειτουργία VOR/DME στη θέση
«∆ιάκος» Γρεβενών προϋπολογισµού 2,7 M€, το οποίο ολοκληρώθηκε.
Όσον αφορά το οδικό δίκτυο του νοµού οι προοπτικές του νοµού είναι
ιδιαίτερα ευοίωνες. Ο νοµός Κοζάνης διασχίζεται από την Εγνατία Οδό, ενώ
βρίσκεται πλησίον του οδικού άξονα ΠΑΘΕ και µπορεί να εξελιχθεί σε κέντρο
διακίνησης εµπορευµάτων προς τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες. Η παράδοση
στην κυκλοφορία των 62 χλµ του τµήµατος «Γρεβενά – Πολύµυλος» της
Εγνατίας Οδού έχει ήδη διευκολύνει αισθητά την πρόσβαση προς τα µεγάλα
αστικά κέντρα της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, καθώς και τους νοµούς
Γρεβενών και Καστοριάς και έχει αποφέρει σηµαντική ώθηση στις
εµπορευµατικές µεταφορές. Ταυτόχρονα, η αναµενόµενη ολοκλήρωση του
τµήµατος Πολύµυλου - Βέροιας (παράκαµψη Καστανιάς), θα ελαχιστοποιήσει
περαιτέρω την απόσταση του νοµού από τη µεγάλη αγορά της Θεσσαλονίκης.
Το δεδοµένο αυτό εκτιµάται ότι θα ανοίξει δυναµικά το δρόµο για την
ανάπτυξη επενδύσεων αποθήκευσης, µεταφοράς, διακίνησης (Logistics), καθώς
και ταχείας εστίασης.
Από την άλλη µεριά, προωθείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα της ∆υτικής Μακεδονίας η κατασκευή των κάθετων προς την
Εγνατία Οδό αξόνων Φλώρινας - Πτολεµαΐδας – Κοζάνης, που συνδέει την
περιφέρεια µε τη FYROM και συνεχίζεται νότια προ το νοµό Λάρισας, καθώς
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και η σύνδεση της Κοζάνης και της Καστοριάς µέσω Κρυσταλλοπηγής µε την
Αλβανία, συνολικού προϋπολογισµού 73.368 Κ€. Οι καθυστερήσεις που
σηµειώθηκαν τόσο στην ολοκλήρωση του τµήµατος Παναγιά – Γρεβενά όσο
και στους επιµέρους τµήµατα των κάθετων αξόνων συνεχίζουν να εµποδίσουν
τη µεγιστοποίηση της αναπτυξιακής προοπτικής του νοµού προς τις αγορές
της Ηπείρου, το λιµάνι της Ηγουµενίτσας και τις αγορές των γειτονικών και µη
Βαλκανικών χωρών και κατ’ επέκταση την ενδυνάµωση του σηµαντικού
εξαγωγικού χαρακτήρα του νοµού. Η κατάσταση του επαρχιακού οδικού
δικτύου της περιοχής εκτιµάται ως µέτρια και τα περιθώρια βελτίωσής της
παραµένουν σηµαντικά.
Οι προσδοκίες της επιχειρηµατικής κοινότητας του νοµού Κοζάνης, όσον
αφορά τις υποδοµές µεταφορών, εστιάζονται στην επιτάχυνση της ολοκλήρωση
των υπόλοιπων τµηµάτων της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων της,
καθώς και στην ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρονισµού και στη µέγιστη
δυνατή αξιοποίηση του αεροδροµίου και του σιδηροδροµικού δικτύου. Οι
συνδέσεις της Κοζάνης µε τα µεγάλα αστικά κέντρα και τα λιµάνια των
γειτονικών περιφερειών, µε εξαίρεση αυτής της Θεσσαλονίκης στην Κεντρική
Μακεδονία, συνεχίζουν να συγκεντρώνουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης, τα
οποία µπορούν να µεταφραστούν σε περαιτέρω µειώσεις στα µεταφορικά
κόστη.
Από την παράθεση των διαθέσιµων στοιχείων της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας του νοµού Κοζάνης στον τοµέα των µεταφορών για τα έτη
1987 έως και 2001 συγκρινόµενα µε τις αντίστοιχες τάσεις στο σύνολο της
χώρας διαπιστώνουµε ότι:
ο αριθµός κυκλοφορίας των ταξί διατηρείται, σχεδόν αµετάβλητος (0,6%
αύξηση), όπως και στο σύνολο της χώρας,
σηµειώνεται αύξηση (33,3%) του συνολικού αριθµού των λεωφορείων, η οποία
είναι ελαφρά µικρότερη από την αντίστοιχη αύξηση στο σύνολο της χώρας
(υπερβαίνει το 37%),
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ενώ διαπιστώνεται η αύξηση κατά 68,2% του συνολικού αριθµού των φορτηγών
σε κυκλοφορία, η οποία και είναι µεγαλύτερη και από την αντίστοιχη αύξηση
στο σύνολο της χώρας (66,8%).
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1.2.6. Υ̟οδοµές Ε̟ιχειρηµατικής Mεταφορικής ∆ραστηριότητας
ΠΙΝΑΚΑΣ 9:Υ̟οδοµές ε̟ιχειρηµατικής µεταφορικής
δραστηριότητας στο Νοµό Κοζάνης

ΕΤΗ

Ταξί σε

Λεωφορεία σε Φορτηγά σε

κυκλοφορία κυκλοφορία

κυκλοφορία

1987

339

303

10.541

1988

339

308

10.881

1989

341

312

11.273

1990

341

321

11.662

1991

341

328

12.003

1992

341

337

11.978

1993

341

347

12.483

1994

341

350

12.887

1995

341

365

13.579

1996

341

370

14.527

1997

341

383

15.390

1998

341

391

16.105

1999

341

403

16.783

2000

341

401

17.323

2001

341

404

17.726
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1.2.7. Λοι̟ές Ε̟ιχειρηµατικές Υ̟οδοµές

Στο νοµό έχουν πραγµατοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, µέσω του Γ΄ ΚΠΣ
έργα για τη βελτίωση του επαρχιακού δικτύου, καθώς και την ανάπτυξη
υποδοµών που ενισχύουν τις παραγωγικές δραστηριότητες, τόσο στον
πρωτογενή τοµέα (π.χ. αρδευτικά έργα, αγροτική οδοποιία, µετεγκατάσταση
υποδοµών κτηνοτροφικών µονάδων κλπ) όσο και στο δευτερογενή τοµέα
(αξιοποίηση ορυκτού πλούτου, γεωθερµίας, Εκθεσιακό Κέντρο, ΒΙΟ.ΠΑ.,
ΒΙ.ΠΕ. κ.α.).
Ο νοµός συγκεντρώνει σήµερα ένα σηµαντικό πλέγµα υπηρεσιών και δοµών
επιχειρηµατικής στήριξης, µε εµβέλεια σ΄ ολόκληρη την περιφέρεια (π.χ
Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακή
∆ιεύθυνση ΕΟΜΜΕΧ, Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις
κ.α.). Ιδιαίτερα σηµαντική για την τοπική αγορά κρίνεται η δηµιουργία και
λειτουργία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κοζάνης, στόχος της οποίας είναι η
αποτελεσµατική επίλυση των προβληµάτων χρηµατοδότησης των τοπικών
επιχειρήσεων.
Στα Κοίλα Κοζάνης στεγάζεται το νέο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, στο
οποίο συγκεντρώνεται η αναγκαία υποδοµή για τη διοργάνωση εκδηλώσεων
και εµποροβιοτεχνικών εκθέσεων, µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών
προβολής, προώθησης και εµπορίας τοπικών προϊόντων.
Στο νοµό και ειδικότερα στη Μπάρα Σιάτιστας λειτουργεί το Βιοµηχανικό
Πάρκο Γούνας (έκτασης 91 στρεµµάτων).

Υπό κατασκευή είναι η

Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Κοζάνης, το Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.)
Εράτυρας και το Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) Επίπλου – Ξύλου. Το
τελευταίο θα υλοποιηθεί σε έκταση 45 στρ., θα διαθέτει εκθεσιακό χώρο 2000
τ.µ. και θα µπορούν να στεγαστούν περίπου 20 µικρές επιχειρήσεις ξύλου).
Παράλληλα, στο στάδιο προγραµµατισµού βρίσκεται η δηµιουργία του
Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ) Μαρµάρου.
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Η ολοκλήρωση της ΒΙ.ΠΕ., στα Κοίλα / Μαυροδένδρι (σε µία έκταση 710
στρ. - ήδη έχουν κατατεθεί αιτήσεις από επιχειρήσεις για εγκατάσταση), η
οποία έχει ενταχθεί στο Μέτρο 2.2 του ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας και έχει
καθυστερήσει σηµαντικά, εκτιµάται από τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς
ότι θα πρέπει να συνοδευτεί από ειδικά αναπτυξιακά κίνητρα και ρυθµίσεις µε
γνώµονα την ουσιαστική ενίσχυση της απασχόλησης στη µεταποίηση, η οποία
σηµειώνει σηµαντική υποχώρηση στο σύνολο του νοµού.
Σηµαντικές παρεµβάσεις για την τόνωση της τοπικής οικονοµίας, της
απασχόλησης και την ενδυνάµωση του εκπαιδευτικού επίπεδου στο νοµό, αλλά
και στο σύνολο της περιφέρειας, αναµένεται να αποφέρει και η ολοκληρωµένη
λειτουργία του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.
Στο ∆ρέπανο Κοζάνης έχει δηµιουργηθεί και λειτουργεί µία σύγχρονη
υποδοµή αποθήκευσης και διανοµής – κέντρο Logistics («ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Α.Ε.») µε κλειστό αποθηκευτικό χώρο 4.293 τ.µ., η οποία και συνιστά ένα (1)
από τα επτά (7) κέντρα Logistics που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια µε
κοινοτικά κονδύλια, τα οποία διαχειρίστηκε η Εταιρία Ανάπτυξης Ιδιωτικών
Υποδοµών Βορείου Ελλάδος (Ε.Α.Ι.Υ.Β.Ε.). Σηµαντικές αλλά σαφώς
µικρότερου µεγέθους και χαµηλότερου τεχνολογικού επιπέδου είναι οι
αποθηκευτικές εγκαταστάσεις που συγκεντρώνονται στην υπόλοιπη περιοχή,
ενώ ικανοποιητική κρίνεται και η δραστηριοποίηση ορισµένων ανταγωνιστικών
τοπικών επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας νέων και της
αναβάθµισης των παλαιών αποθηκευτικών τους εγκαταστάσεων.
Η σταδιακή ολοκλήρωση και ο εκσυγχρονισµός του πλέγµατος των
µεταφορικών υποδοµών στο νοµό Κοζάνης ενισχύει ολοένα και περισσότερο
τις προοπτικές ανάπτυξης ανάλογων επενδύσεων.
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∆ιαθέσιµα στοιχεία α̟ό το̟ικούς φορείς

1.3.1. Μητρώα Εµ̟ορικού και Βιοµηχανικού Ε̟ιµελητηρίου Κοζάνης

Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Κοζάνης (Ε.Β.Ε. Κοζάνης)
ιδρύθηκε το 1918. Η παροχή των Μηχανογραφηµένων Υπηρεσιών προς τα
µέλη του ξεκίνησε από το 1996. Το Ε.Β.Ε. Κοζάνης είναι µικτό Επιµελητήριο
και καταχωρεί τα Μέλη του στα εξής τρία (3) τµήµατα: 1) το Βιοτεχνικό
τµήµα που έχει α) τους Βιοτέχνες και β) τους Γουνοποιούς, β) το Εµπορικό,
και γ) το Επαγγελµατικό.
Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του Ε.Β.Ε. Κοζάνης και έπειτα από την
προσπάθεια εκκαθάρισης του µητρώου του, είναι εγγεγραµµένες και ενεργές
8.535 επιχειρήσεις (µέχρι και 15 – 12 – 2005). Η κατανοµή των ενεργών
επιχειρήσεων στα τέσσερα τµήµατα του ΕΒΕ Κοζάνης δίνεται στον πίνακα
που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Κατανοµή ενεργών επιχειρήσεων στα τέσσερα
τµήµατα του ΕΒΕ Κοζάνης – 15.12.2005
ΑΡΙΘΜΟΣ
Α/Α

ΤΜΗΜΑ

ΕΝΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ

1.755

2

ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ

632

3

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

1.928

4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

4.220

ΣΥΝΟΛΑ

8.535

Πηγή 8: Site: www.ketadmak.gr- Έκθεση α̟οτύ̟ωσης ε̟ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, 2006
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∆ιάγραµµα 1: Τµήµατα ΕΒΕ Κοζάνης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΙΚΟ
49%

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
23%

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ
21%

ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ
7%

Πηγή 9: Site: www.ketadmak.gr- Έκθεση α̟οτύ̟ωσης ε̟ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, 2006

Από το σύνολο των εν ενεργεία µελών του Ε.Β.Ε. Κοζάνης, συνολικά 259
επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν εξαγωγική δραστηριότητα. Το µέγεθος των
εξαγωγικών επιχειρήσεων µειώθηκε κατά 32 επιχειρήσεις σε σχέση µε το 2002.
Η µείωση αυτή οφείλεται στη συρρίκνωση του κλάδου της Γουνοποιίας στην
πόλη της Σιάτιστας όπου από 222 το 2002 σήµερα ασκούν

εξαγωγική

δραστηριότητα µόλις 188 επιχειρήσεις ποσοστό 69% του συνόλου των
εξαγωγικών επιχειρήσεων. Η κατανοµή των επιχειρήσεων αυτών ανά νοµική
µορφή δίνεται στον επόµενο πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 11:Εξαγωγικές ε̟ιχειρήσεις Νοµού Κοζάνης ανά κλάδο και νοµική µορφή
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ

Βιοτέχνες

Γουνοποιοί

11

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

2

3

1

3

188

8

2

Ε.Π.Ε.

1

1

1

1

Ε.Ε.

2

0

0

0

Ο.Ε.

5

21

4

0

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

1

0

2

0

Α.Ε.
ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πηγή 10: Site: www.ketadmak.gr- Έκθεση α̟οτύ̟ωσης ε̟ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας ∆υτικής
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Στη συνέχεια ακολουθούν πίνακες µε τα στοιχεία ιδρύσεων και λύσεων
επιχειρήσεων του νοµού Κοζάνης ανά τµήµα και νοµική µορφή από το έτος
1999 έως και τις 31/12/2005 (εξαετία).

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Βιοτεχνικό τµήµα – Ιδρύσεις 1999-31.12.2005

ΤΜΗΜΑ

2002

2003

2004

2005

ΣΥΝΟΛΟ

Α.Ε

2

0

3

1

27

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

100

54

50

66

593

ΕΠΕ

4

0

1

0

10

Ε.Ε

3

1

2

1

10

0

0

1

0

1

Ο.Ε

25

18

13

19

124

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

0

0

0

0

3

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ

Πηγή 11: Site: www.ketadmak.gr- Έκθεση α̟οτύ̟ωσης ε̟ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, 2006

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Τµήµα γουνο̟οιών – Ιδρύσεις 1999-31.12.2005

ΤΜΗΜΑ

2002

2003

2004

2005

ΣΥΝΟΛΟ

Α.Ε

0

0

1

0

2

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

290

14

10

7

508

ΕΠΕ

0

0

0

0

2

Ε.Ε

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

Ο.Ε

30

1

5

2

44

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

0

0

0

0

0

ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ

Πηγή 12: Site: www.ketadmak.gr- Έκθεση α̟οτύ̟ωσης ε̟ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, 2006
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Τµήµα εµ̟ορικό - Ιδρύσεις 1999-31.12.2005

ΤΜΗΜΑ

2003

2004

2005

ΣΥΝΟΛΟ

Α.Ε

5

2

1

28

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

88

108

63

975

ΕΠΕ

4

1

1

21

Ε.Ε

2

2

2

10

1

0

0

2

Ο.Ε

20

26

23

166

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

0

0

0

5

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ

Πηγή 13: Site: www.ketadmak.gr- Έκθεση α̟οτύ̟ωσης ε̟ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, 2006

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Τµήµα ε̟αγγελµατικό – Ιδρύσεις 1999-31.12.2005

ΤΜΗΜΑ

2003

2004

2005

ΣΥΝΟΛΟ

Α.Ε

4

8

5

47

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

396

440

374

2602

ΕΠΕ

3

3

2

17

Ε.Ε

3

8

4

21

0

2

2

5

Ο.Ε

49

59

53

273

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

1

0

0

1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ

Πηγή 14: Site: www.ketadmak.gr- Έκθεση α̟οτύ̟ωσης ε̟ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, 2006
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Τµήµα βιοτεχνικό – Λύσεις 1999-31.12.05
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ

2003

2004

2005

ΣΥΝΟΛΟ

Α.Ε

0

1

0

4

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

72

79

77

442

ΕΠΕ

0

1

0

6

Ε.Ε

0

0

0

4

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

0

0

0

0

Ο.Ε

17

29

20

145

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

0

0

0

0

Πηγή 15: Site: www.ketadmak.gr- Έκθεση α̟οτύ̟ωσης ε̟ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, 2006
ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Τµήµα γουνο̟οιών – Λύσεις 1999-31.12.2005
ΤΜΗΜΑ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ

2003

2004

2005

ΣΥΝΟΛΟ

Α.Ε

0

0

0

1

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

50

138

225

570

ΕΠΕ

0

0

0

1

Ε.Ε

0

0

0

0

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

0

0

0

0

Ο.Ε

5

12

2

38

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

0

0

0

0

Πηγή 16: Site: www.ketadmak.gr- Έκθεση α̟οτύ̟ωσης ε̟ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, 2006
ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Εµ̟ορικό τµήµα – Λύσεις 1999-31.12.2005
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

2003

2004

2005

ΣΥΝΟΛΟ

Α.Ε

3

1

1

8

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

120

168

160

745

ΕΠΕ

3

3

3

17

Ε.Ε

0

2

1

8

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

0

0

0

0

Ο.Ε

31

46

10

214

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

0

0

0

1

Πηγή 17: Site: www.ketadmak.gr- Έκθεση α̟οτύ̟ωσης ε̟ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, 2006
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19:Ε̟αγγελµατικό τµήµα – Λύσεις 1999-31.12.2005

ΤΜΗΜΑ

2003

2004

2005

ΣΥΝΟΛΟ

Α.Ε

0

4

1

10

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

300

445

300

1864

ΕΠΕ

2

1

1

12

Ε.Ε

2

1

1

11

0

0

0

0

Ο.Ε

13

79

73

294

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

0

0

0

0

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ

Πηγή 18: Site: www.ketadmak.gr- Έκθεση α̟οτύ̟ωσης ε̟ιχειρηµατικών τάσεων Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, 2006

Από τα δεδοµένα που παρατέθηκαν προκύπτουν τα ακόλουθα κύρια
συµπεράσµατα:
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του Νοµού, σ΄ όλα ανεξαιρέτως τα τµήµατα,
είναι Ατοµικές επιχειρήσεις, ενώ ακολουθούν οι Οµόρρυθµες και οι Ανώνυµες
Εταιρίες.
Στο Βιοτεχνικό τµήµα του Επιµελητηρίου Κοζάνης, για τη διετία 2004 –
2005, ιδρύθηκαν 164 επιχειρήσεις ενώ την ίδια στιγµή διαγράφτηκαν 207.
Παρατηρείται λοιπόν µία αρνητική σχέση ιδρύσεων ως προς τις διαγραφές της
τάξης των 43 επιχειρήσεων.
Στο τµήµα των Γουνοποιών, η αρνητική σχέση ιδρύσεων ως προς τις
διαγραφές επιχειρήσεων για τη διετία 2004 – 2005 λαµβάνει τεράστια
διάσταση. Συγκεκριµένα, διαγράφτηκαν 377 επιχειρήσεις στην πλειοψηφία
τους ατοµικές και ιδρύθηκαν µόλις 28 (αρνητική διαφορά 349 επιχειρήσεων).
Το γεγονός αυτό καταδεικνύει το τεράστιο πρόβληµα του κλάδου της
Γουνοποιίας µε τις θλιβερές κατά επέκταση συνέπειες που αυτό συνεπάγεται
για την απασχόληση και το ΑΕΠ του Νοµού.
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Στο Εµπορικό τµήµα, η κατάσταση για τη διετία 2004 – 2005 δεν είναι
διαφορετική από αυτή των δύο προηγούµενων τµηµάτων. Πιο συγκεκριµένα
ιδρύθηκαν 244 επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους ατοµικές και διαγράφτηκαν
395 (αρνητική διαφορά 151 επιχειρήσεων).
Στο Επαγγελµατικό τµήµα του Επιµελητηρίου, τη διετία 2004 – 2005
ιδρύθηκαν 836 επιχειρήσεις και διαγράφτηκαν 909 (αρνητική διαφορά 73
επιχειρήσεων).
Για τη διετία 2004 – 2005 ο πυρήνας των Οµόρρυθµων επιχειρήσεων
σηµείωσε αισθητή βελτίωση αφού ενδυναµώθηκε κατά 69 επιχειρήσεις γεγονός
το οποίο αποτυπώνει την προτίµηση των επιχειρηµατιών ως προς την εν λόγω
νοµική µορφή.
Η σχέση ανάµεσα στις ιδρύσεις και διαγραφές ανωνύµων εταιριών για τη διετία
2004 – 2005 διατηρείται στο ίδιο επίπεδο µε τα προηγούµενα έτη (1998 –
2002).
Στο Ε.Β.Ε. Κοζάνης δεν τηρούνται στοιχεία για τις πτωχεύσεις, τις επεκτάσεις
και τις οικονοµικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.
Σε κάθε περίπτωση η εικόνα της κίνησης των επιχειρήσεων στην αγορά του
Νοµού Κοζάνης δεν είναι ικανοποιητική και αντικατοπτρίζει τα προβλήµατα
και τις δυσκολίες που υφίστανται σε καθηµερινή βάση οι περισσότεροι
επιχειρηµατίες. Οι προσδοκίες της επιχειρηµατικής κοινότητας στο νοµό
στηρίζονται εξ΄ ολοκλήρου στην άµεση και ουσιαστική αντιµετώπιση όλων των
καθηµερινών προβληµάτων της αγοράς (π.χ. παραεµπόριο), την προσαρµογή
των εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων στις ιδιαιτερότητες και τα
δεδοµένα της περιοχής, στην παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της
απασχόλησης.
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∆ιεξαγωγή έρευνας αγοράς για τις ε̟ιχειρήσεις του Ν. Κοζάνης

Σκοπός της έρευνας αγοράς είναι η καταγραφή και διερεύνηση των
µεταβλητών εκείνων που συνθέτουν την υπάρχουσα κατάσταση της αγοράς του
Νοµού Κοζάνης και αφετέρου στην αποτύπωση των προοπτικών που
αναδεικνύονται για την αγορά του Νοµού. Επίσης αναλύονται οι προθέσεις
αλλά και οι ενέργειες εκείνες, που γίνονται ή θα γίνουν στο µέλλον από
επιχειρηµατίες, για την αναβάθµιση των επιχειρήσεών τους έτσι ώστε αυτές να
είναι ικανές όχι µόνο να διατηρήσουν τα υφιστάµενα µερίδια αγοράς τους,
αλλά να τα ενισχύσουν.

2.1.

Πηγές δεδοµένων

Μετά τον καθορισµό του θέµατος της έρευνας ακολούθησε η προσπάθεια της
συλλογής στοιχείων/δεδοµένων. Η πρώτη προσπάθεια συλλογής στοιχείων
έγινε παραπάνω µε τη συλλογή δευτερογενών στοιχείων.
∆ευτερογενή στοιχεία (secondary data) είναι εκείνα που έχουν συγκεντρωθεί
για άλλους σκοπούς και όχι για να µελετηθεί το συγκεκριµένο θέµα στη
δεδοµένη χρονική στιγµή.

Τα δευτερογενή στοιχεία υπάρχουν ήδη.

Τα

δευτερογενή στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν εδώ προέρχονται κατά κύριο
λόγο από τη Στατιστική Υπηρεσία και τους διάφορους τοπικούς φορείς. Με
την µελέτη των δευτερογενών στοιχείων έγινε µια προσπάθεια αποτύπωσης της
υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς του Νοµού Κοζάνης.

Προκειµένου

όµως να διερευνηθούν και τα υπόλοιπα ερωτήµατα δηµιουργήθηκε η ανάγκη
συλλογής πρωτογενών στοιχείων (primary data).
Η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων έγινε µε τη µέθοδο της δηµοσκόπησης
(survey research).

Η δηµοσκόπηση είναι η συστηµατική συλλογή

πληροφοριών από ερωτώµενους µε σκοπό την κατανόηση ή την πρόβλεψη της
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συµπεριφοράς του τµήµατος του πληθυσµού που µας ενδιαφέρει. Η συλλογή
των πληροφοριών γίνεται µε τη βοήθεια κάποιας µορφής ερωτηµατολογίου
(questionnaire). Η δηµοσκόπηση περιλαµβάνει:
τη δειγµατοληψία (sampling)
το σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου (questionnaire design)
τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου (questionnaire administration)
την ανάλυση των στοιχείων (data analysis).
2.2.

Η διαδικασία τη δειγµατοληψίας

Εφόσον έχει καθοριστεί το θέµα της έρευνας, έχει επιλεγεί ο τύπος της έρευνας
που θα ακολουθήσει και έχουν σχεδιαστεί τα µέσα τα οποία θα
χρησιµοποιηθούν για να γίνει η συλλογή των στοιχείων, το επόµενο βήµα στην
έρευνα αγοράς είναι η επιλογή των ερωτώµενων, εκείνων δηλαδή, από τους
οποίους θα συγκεντρωθούν τα στοιχεία.
Μια προσέγγιση είναι να ερωτηθούν όλοι οι ερωτώµενοι που κρίνονται ως
κατάλληλοι να συµµετάσχουν στην έρευνα. Ο τρόπος αυτός αναφέρεται ως
απογραφή του «πληθυσµού» (census).

Στην έρευνα αγοράς όµως είναι

συνήθως αδύνατον να συµπληρωθεί ένα ερωτηµατολόγιο από όλους τους
πιθανούς ερωτώµενους που κρίνονται κατάλληλοι για το σκοπό αυτό.
Αντίθετα, ο ερευνητής δεν συγκεντρώνει στοιχεία από το σύνολο του
«πληθυσµού», αλλά βασίζεται σε ένα δείγµα του πληθυσµού (sample) για να
συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες
που θα συγκεντρωθούν από το δείγµα χρησιµοποιούνται για να εξαχθούν
συµπεράσµατα για το σύνολο των ερωτώµενων που αποτελούν τον
«πληθυσµό». Η ικανότητα όµως του ερευνητή να εξάγει συµπεράσµατα µε
βάση το δείγµα για τον «πληθυσµό» εξαρτάται από τη µέθοδο η οποία
χρησιµοποιήθηκε για να επιλεγεί το δείγµα.
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Οι κυριότεροι λόγοι που επιλέγεται ένα δείγµα του πληθυσµού είναι το κόστος
και ο χρόνος που απαιτείται για τη συλλογή των στοιχείων, καθώς και στην
ακρίβεια των συλλεγόντων στοιχείων.
Το ύψος της δαπάνης που απαιτείται για τη συλλογή των στοιχείων αποτελεί
σοβαρό περιοριστικό παράγοντα για να συγκεντρωθούν στοιχεία από όλα τα
µέλη του «πληθυσµού».

Είναι δε πολύ πιθανό το κόστος συλλογής των

πληροφοριών να ξεπερνά κατά πολύ την αξία των πληροφοριών. Συνεπώς, ο
µόνος λογικός τρόπος συλλογής στοιχείων σε ανάλογες περιπτώσεις είναι η
χρησιµοποίηση ενός δείγµατος.
Η περίπτωση της συγκέντρωσης στοιχείων από όλα τα µέλη του πληθυσµού,
πέραν του υψηλού κόστους που συνεπάγεται, απαιτεί επίσης και µεγάλο
χρονικό διάστηµα.

Όταν διεξάγεται µια έρευνα αγοράς ο χρόνος είναι

περιορισµένος µε αποτέλεσµα η χρήση δείγµατος να είναι η µοναδική λύση.
Μια έρευνα που βασίζεται σε όλο τον «πληθυσµό» δε σηµαίνει ότι δεν περιέχει
και στατιστικά σφάλµατα. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό ένας πολύ προσεκτικός
σχεδιασµός του δείγµατος να µπορεί να µειώσει τα στατιστικά σφάλµατα στο
δείγµα. Η µείωση αυτή µπορεί να επιτευχθεί σε τρία επίπεδα:
Μείωση του αριθµού των «άσχηµων συνεντεύξεων», µε καλύτερη εποπτεία
Μείωση των λαθών στην καταγραφή και επεξεργασία των απαντήσεων
Μείωση του ποσοστού άρνησης απάντησης
Η διαδικασία της δειγµατοληψίας αποτελείται από έξι στάδια. Το παρακάτω
σχήµα παρουσιάζει τα στάδια αυτά. Το πρώτο βήµα στη διαδικασία είναι να
οριστεί ο «πληθυσµός» για τον οποίο ο ερευνητής επιθυµεί να βγάλει κάποια
συµπεράσµατα. Στη συνέχεια πρέπει να προσδιορισθούν οι πηγές ή οι πίνακες
που θα χρησιµοποιηθούν για να γίνει η επιλογής του δείγµατος. Στο τρίτο
στάδιο πρέπει να καθοριστεί ποια θα είναι τα µέλη εκείνα που θα αποτελέσουν
το δείγµα. Ακολουθεί η επιλογής της µεθόδου που θα χρησιµοποιηθεί για να
επιλεγεί το δείγµα. Στο επόµενο στάδιο πρέπει να καθοριστεί το µέγεθος του
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Τέλος, γίνεται η συλλογή των στοιχείων από εκείνους τους

ερωτώµενους που έχουν προσδιοριστεί µέσω της παραπάνω διαδικασίας.

Στάδιο 1

Ορισµός Πληθυσµού

Στάδιο 2

Προσδιορισµός Πλαισίου ∆είγµατος

Στάδιο 3

Καθορισµός Μονάδας ∆ειγµατοληψίας

Στάδιο 4

Επιλογή Μεθόδου ∆ειγµατοληψίας

Στάδιο 5

Καθορισµός Μεγέθους ∆είγµατος

Στάδιο 6

Εκτέλεση
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2.2.1. Ορισµός ̟ληθυσµού

Ο «πληθυσµός» αποτελείται από όλους τους δυνητικούς ερωτώµενους οι οποίοι
θεωρούνται κατάλληλοι για να συµµετάσχουν στην έρευνα. Ο πληθυσµός
ορίζεται από τέσσερις παραµέτρους:
Το στοιχεία (element)
Τη µονάδα δειγµατοληψίας (sampling unit)
Την έκταση (extent)
Το χρόνο (time)
Στην έρευνα αγοράς για την «αγορά του Νοµού Κοζάνης» οι παραπάνω
παράµετροι ορίζονται ως εξής:
Στοιχείο: Όλοι οι επιχειρηµατίες του Νοµού Κοζάνης
Μονάδα δειγµατοληψίας: Όλοι οι επιχειρηµατίες του Νοµού Κοζάνης
Έκταση: Νοµός Κοζάνης
Χρόνος:2006
Ο µη σωστός ορισµός του πληθυσµού είναι πιθανόν να καταστήσει τα
αποτελέσµατα της έρευνας παντελώς άχρηστα. Πάντως, πολλές φορές είναι
δύσκολο να οριστεί µε ακρίβεια ένας «πληθυσµός»
2.2.2. Προσδιορισµός του ̟λαισίου δείγµατος

Το πλαίσιο δείγµατος (sampling frame) είναι οι κατάλογοι εκείνοι που
περιλαµβάνουν όλους τους δυνητικούς ερωτώµενους από όπου θα επιλεγεί το
δείγµα.

Ο προσδιορισµός του πλαισίου δείγµατος απαιτείται µόνο στις

περιπτώσεις όπου το δείγµα είναι δείγµα πιθανότητας.

Αντίθετα, στις

περιπτώσεις όπου το δείγµα είναι µη πιθανότητας δεν απαιτείται η χρήση ενός
πλαισίου δείγµατος.

Γαλάνη ∆έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics

45

Έρευνα αγοράς για τις ε̟ιχειρήσεις του Νοµού Κοζάνης

Κοζάνη 2007

Πλαίσιο δείγµατος έρευνας
Όλοι οι επιχειρηµατίες του Νοµού Κοζάνης

2.2.3. Καθορισµός µονάδας δειγµατοληψίας

Η µονάδα δειγµατοληψίας είναι η βασική µονάδα που περιέχει τα στοιχεία του
πληθυσµού από όπου θα ληφθεί το δείγµα. Η µονάδα δειγµατοληψίας που
επιλέγεται εξαρτάται από το πλαίσιο δείγµατος. Η ύπαρξη ενός αξιόπιστου
πλαισίου δείγµατος καθιστά εφικτή την απευθείας επιλογή του δείγµατος από
το πλαίσιο αυτό, οπότε η µονάδα δειγµατοληψίας και το στοιχείο του
πληθυσµού είναι ίδια, όπως συµβαίνει στην παρούσα έρευνα αγοράς.
2.2.4. Ε̟ιλογή µεθόδου δειγµατοληψίας

Η µέθοδος δειγµατοληψίας αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η
επιλογή των στοιχείων του πληθυσµού που θα αποτελούν το δείγµα.

Οι

µονάδες δειγµατοληψίας µπορούν να χωριστούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες.
∆είγµατα πιθανότητας (probability samples) και δείγµατα µη πιθανότητας
(non probability samples).
Σε ένα δείγµα πιθανότητας κάθε στοιχείο του πληθυσµού έχει γνωστή και µη
µηδενική πιθανότητα να περιληφθεί στο δείγµα. Οι πιθανότητες επιλογής κάθε
στοιχείου µπορεί να µην είναι ίσες, είναι όµως γνωστές. Αντίθετα, σε ένα
δείγµα µη πιθανότητας δεν υπάρχει τρόπος να υπολογισθεί η πιθανότητα που
έχει κάθε στοιχείο του πληθυσµού να συµπεριληφθεί στο δείγµα. Έτσι, δεν
µπορούµε να ξέρουµε αν το δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού.
Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζονται οι µέθοδοι δειγµατοληψίας και στη
συνέχεια αναλύεται το δείγµα πιθανότητας.
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Μέθοδοι δειγµατοληψίας
∆είγµα µη πιθανότητας

∆είγµα πιθανότητας

Συµβατικό δείγµα

Απλό τυχαίο δείγµα

Υποκειµενικό δείγµα

Στρωµατοποιηµένο δείγµα

∆είγµα ποσοστών

∆είγµα βάσει οµάδων

2.2.5. ∆είγµατα ̟ιθανότητας

Στα δείγµατα πιθανοτήτων, ο ερευνητής µπορεί να υπολογίσει την πιθανότητα
ενός στοιχείου του πληθυσµού να αποτελέσει µέρος τους δείγµατος.

Η

πιθανότητα ενός στοιχείου του πληθυσµού να επιλεγεί στο δείγµα είναι γνωστή
και µη µηδενική. Η επιλογή, λοιπόν, του δείγµατος γίνεται µε «αντικειµενικό»
τρόπο. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι στα δείγµατα πιθανοτήτων, ο ερευνητής
µπορεί να υπολογίσει το µέγεθος του δειγµατοληπτικού σφάλµατος, κάτι το
οποίο δεν είναι δυνατό µε τα δείγµατα µη πιθανότητας. Το δειγµατοληπτικό
σφάλµα αφορά τον υπολογισµό της έκτασης της διαφοράς που υπάρχει µεταξύ
του δείγµατος και του «πληθυσµού» στις τιµές των µεταβλητών της µελέτης.
Υπάρχουν τρία δείγµατα πιθανοτήτων: απλό τυχαίο δείγµα (simple random
sampling), στρωµατοποιηµένο δείγµα (stratified sampling) και δείγµα βάσει
οµάδων (cluster sampling).
Α̟λό τυχαίο δείγµα.

Στο απλό τυχαίο δείγµα κάθε στοιχείο του

«πληθυσµού» έχει γνωστή και ίση πιθανότητα να επιλεγεί στο δείγµα (n
στοιχεία του δείγµατος από Ν στοιχεία του πληθυσµού).
Η παρούσα έρευνα αγοράς βασίζεται στο απλό τυχαίο δείγµα.

Κάθε

επιχείρηση έχει γνωστή και ίση πιθανότητα να επιλεγεί στο δείγµα.
Στρωµατο̟οιηµένο δείγµα.

Το στρωµατοποιηµένο δείγµα περιλαµβάνει

πρώτα το χωρισµό του «πληθυσµού» σε πλήρεις, αµοιβαία αποκλειόµενες
οµοειδής οµάδες (strata) και, στη συνέχεια, την επιλογή από κάθε οµάδα
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(stratum) ενός απλού τυχαίου δείγµατος. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι ο
παραπάνω ορισµός ουδόλως καθορίζει τα κριτήρια τα οποία χρησιµοποιούνται
για το χωρισµό του «πληθυσµού» σε οµάδες. Ασφαλώς, τα κριτήρια που θα
επιλεγούν θα επηρεάσουν και τη χρησιµότητα του δείγµατος για τους σκοπούς
της µελέτης. Επίσης, ο ορισµός καθορίζει ότι οι οµάδες πρέπει να είναι
πλήρεις και αµοιβαία αποκλειόµενες. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε στοιχείο του
πληθυσµού πρέπει να ανήκει σε κάποια οµάδα και ότι ένα στοιχείο του
πληθυσµού δεν µπορεί να ανήκει σε περισσότερες από δύο οµάδες. Στη
συνέχεια επιλέγεται το απλό τυχαίο δείγµα.
∆είγµα βάσει οµάδων. Στο δείγµα βάσει οµάδων, ο ερευνητής προχωρά
πρώτα στη διάσπαση του πληθυσµού σε οµάδες (clusters) και στη συνέχεια
επιλέγει τυχαία ένα υποσύνολο των οµάδων αυτών. Ο ερευνητής µπορεί να
επιλέξει να συµπεριλάβει στο δείγµα όλα τα µέλη των επιλεγµένων οµάδων
(one-stage cluster sampling) ή ένα δείγµα, φυσικά πιθανότητας, στοιχείων από
κάθε επιλεγµένη οµάδα (two-stage cluster sampling).
2.2.6. Καθορισµός µεγέθους δείγµατος

Ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της δειγµατοληψίας είναι ο καθορισµός του
µεγέθους του δείγµατος που πρέπει να χρησιµοποιηθεί στην έρευνα.

Η

αντίληψη που συνήθως επικρατεί είναι ότι το δείγµα πρέπει να είναι όσο το
δυνατόν µεγαλύτερο ώστε τα αποτελέσµατα της µελέτης να είναι αξιόπιστα.
∆υστυχώς η αντίληψη αυτή δεν είναι απόλυτα σωστή. Μια έρευνα αγοράς
προσπαθεί πάντα να ισορροπήσει µεταξύ τεχνικής τελειότητας και
αντικειµενικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν ερευνητές και διοικητικά
στελέχη. Έτσι το µέγεθος ενός δείγµατος επηρεάζεται από παράγοντες όπως
οι στόχοι της µελέτης, οι χρονικοί περιορισµοί, το κόστος και οι τεχνικές
ανάλυσης που θα χρησιµοποιηθούν.
Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να
καθοριστεί το µέγεθος του δείγµατος. Αυτές είναι οι παρακάτω:
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Η µέθοδος του εφικτού
Η µέθοδος βάσει παρόµοιων µελετών
Η µέθοδος βάσει τεχνικής ανάλυσης των στοιχείων
Η µέθοδος βάσει των αρχών στατιστικής επιστήµης
Για τον υπολογισµό του µεγέθους του δείγµατος µε βάση τις αρχές της
στατιστικής, απαιτείται η θεώρηση τριών παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί
είναι οι ακόλουθοι:
Η µέση απόκλιση τετραγώνου του πληθυσµού (standard deviation of
the population)
Ο καθορισµός του µεγέθους του σφάλµατος (error) που θα επιτραπεί
Ο καθορισµός του βαθµού της εµπιστοσύνης που επιθυµείται
(confidence coefficient)
Εφαρµόζοντας τις αρχές στατιστικής γίνεται ο υπολογισµός του µεγέθους του
δείγµατος για το απλό τυχαίο δείγµα.
Ο προσδιορισµός του µεγέθους του σφάλµατος και του βαθµού της
επιθυµητής εµπιστοσύνης βασίζεται στην κρίση του ερευνητή και στις επιθυµίες
των διοικητικών στελεχών.

Στα πλαίσια αυτά πρέπει να απαντηθούν δύο

ερωτήσεις: «Τι µεγέθους σφάλµατος είναι αποδεκτό;» και «πόση εµπιστοσύνη
θέλουµε να έχουµε στα αποτελέσµατα;».
Για τον καθορισµό της µέσης απόκλισης τετραγώνου υπεύθυνος είναι
αποκλειστικά ο ερευνητής. Εκτιµήσεις της µέσης απόκλισης τετραγώνου είναι
πολλές φορές διαθέσιµες από παρόµοιες µελέτες στο παρελθόν. Αν όµως
τέτοιες εκτιµήσεις δεν υπάρχουν, ο ερευνητής µπορεί να υπολογίσει τη µέση
απόκλιση τετραγώνου χρησιµοποιώντας ένα µικρό δείγµα, στα πλαίσια του
σχεδίου της δειγµατοληψίας, και εφαρµόζοντας τις αρχές της στατιστικής.
Ο τύπος για τον υπολογισµό του µεγέθους του δείγµατος είναι ο ακόλουθος:
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e

σ
n

n=

Z 2σ 2
e2

όπου:
Ζ: αριθµός σταθερών τυπικών αποκλίσεων, όπως προκύπτει από την κανονική
κατανοµή. Για 95% επίπεδο εµπιστοσύνης Ζ=1,96
e:µέγεθος επιτρεπτού σφάλµατος
σ: µέση απόκλιση τετραγώνου
n: µέγεθος δείγµατος
Η παραπάνω εξίσωση βασίζεται στη λογική της κατανοµής δειγµατοληψίας
(sampling distribution) και στην εκτίµηση του διαστήµατος εµπιστοσύνης
(confidence interval).
Πολλές φορές χρειάζεται αντί για το µέσο να υπολογίσουµε µια αναλογία ή
ποσοστό (proportion). Στην περίπτωση αυτή ο τύπος είναι ο ακόλουθος:
Ζ=

n=

e
p (1 − p )
n
Z 2 [ p (1 − p )]
e2

Όπου:
Ζ= ο αριθµός των σταθερών τυπικών αποκλίσεων
e=µέγεθος σφάλµατος
p=αναλογία στον πληθυσµό που έχει κάποιο συγκεκριµένο χαρακτηριστικό
1-p=αναλογία που δεν έχει το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό
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Για να υπολογίσουµε το δείγµα της παρούσας έρευνας θα κάνουµε τους
παρακάτω υπολογισµούς:
Ζ=1,96 για 95% επίπεδο εµπιστοσύνης
e=±0,04 (4 ποσοστιαίες µονάδες)
p=0,05495 = η αναλογία των επιχειρήσεων µε βάση τον πληθυσµό του Νοµού
Κοζάνης
Πληθυσµός Νοµού Κοζάνης: 155.324
Επιχειρήσεις Νοµού Κοζάνης: 8.535
p=

8.535
= 0,05495
155.324

n=

Z 2 [ p(1 − p)] 1,96 2 [0,05495(1 − 0,05495)]
=
= 124
0,04
e2

Εποµένως, µε βάση τους παραπάνω υπολογισµούς απαιτείται ένα δείγµα 124
επιχειρήσεων. Το δείγµα µε το οποίο πραγµατοποιήθηκε η παρούσα έρευνα
είναι 139 ε̟ιχειρήσεις.
2.3.

Μέθοδος συµ̟λήρωσης του ερωτηµατολογίου

Τρεις είναι οι συνήθεις µέθοδοι συµπλήρωσης ενός ερωτηµατολογίου:
Ταχυδροµικά (mail)
Τηλεφωνικά (telephone)
Προσωπική συνέντευξη (personal interview)
Στη συγκεκριµένη έρευνα αγοράς η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου έγινε
µε τη µέθοδο της προσωπικής συνέντευξης.

Η συνέντευξη ήταν

προγραµµατισµένη, που σηµαίνει ότι ο ερωτώµενος είχε ήδη συµφωνήσει να
απαντήσει στο ερωτηµατολόγιο. Ο ερευνητής βρέθηκε στο χώρο εργασίας
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(στην επιχείρηση) του ερωτώµενου και πρόσωπο µε πρόσωπο ο ερωτώµενος
συµπλήρωσε το ερωτηµατολόγιο.
2.4.

Σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου

Το ερωτηµατολόγιο είναι πολύ απλά ένα έντυπο που περιλαµβάνει συνήθως
τυποποιηµένες ερωτήσεις για τη συλλογή στοιχείων.

Το ερωτηµατολόγιο

αποτελεί την περισσότερο χρησιµοποιούµενη µέθοδο συλλογής πρωτογενών
στοιχείων. Βέβαια η χρήση του ερωτηµατολογίου είναι συνυφασµένη µε τη
διενέργεια δηµοσκοπήσεων. Εν τούτοις, ερωτηµατολόγια χρησιµοποιούνται
και σε πειραµατικές µελέτες και έρευνες.
Η σύνταξη ενός ερωτηµατολογίου είναι ένας από τους σηµαντικότερους
παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των στοιχείων που θα συλλεγούν.
Αν και σηµαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις βασικές αρχές που
πρέπει να διέπουν το σχεδιασµό ενός ερωτηµατολογίου, εν τούτοις σε µεγάλο
βαθµό ακόµη η σύνταξη ενός ερωτηµατολογίου είναι τέχνη και όχι επιστήµη.
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε ορισµένες βασικές αρχές πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό ενός ερωτηµατολογίου. Οι αρχές
αυτές αποτελούν το καταστάλαγµα πολυάριθµων µελετών στο συγκεκριµένο
θέµα, καθώς και εµπειριών που έχουν καταγραφεί από διάφορους ερευνητές.
Πάντως, οι ικανότητες που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός καλού
ερωτηµατολογίου µπορούν να αποκτηθούν µόνο µέσω της εµπειρίας στην
συνεχή σύνταξη ερωτηµατολογίων, καθώς και µέσω της επεξεργασίας ήδη
συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων.
Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασµού ενός καλού
ερωτηµατολογίου. Όπως φαίνεται στο σχήµα, υπάρχουν επτά στάδια στη
διαδικασία αυτή. Τα στάδια αυτά αφορούν αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν
ως προς:
Προκαταρκτικές αποφάσεις
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Αποφάσεις σχετικά µε το περιεχόµενο της κάθε ερώτησης
Αποφάσεις για τον τρόπο διατύπωσης των ερωτήσεων
Αποφάσεις για τον τύπο των ερωτήσεων που θα χρησιµοποιηθούν
Αποφάσεις για τη σειρά των ερωτήσεων
Αποφάσεις για τη φυσική διάταξη και εµφάνιση του ερωτηµατολογίου
Αποφάσεις για τον έλεγχο και την αναθεώρηση του ερωτηµατολογίου.
Πρέπει πάντως να τονιστεί εδώ ότι παρόλο που τα στάδια αυτά εµφανίζονται
να

είναι

διαδοχικά

στο

παρακάτω

αλληλεξαρτώνται µεταξύ τους.

σχήµα,

στην

πραγµατικότητα

Αυτό σηµαίνει ότι οι αποφάσεις που θα

ληφθούν στα πρώτα στάδια θα επηρεάσουν τις αποφάσεις σε µεταγενέστερα
στάδια.

Επίσης, κάποιες αποφάσεις που αφορούν θέµατα των τελευταίων

σταδίων µπορεί να οδηγήσουν σε αναθεώρηση αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε
προγενέστερα στάδια. Για παράδειγµα, η σειρά των ερωτήσεων µπορεί να
επηρεάσει τη διατύπωση των ερωτήσεων.
Στάδιο 1

Προκαταρκτικές Αποφάσεις

Στάδιο 2

Αποφάσεις Σχετικά µε το Περιεχόµενο Κάθε Ερώτησης

Στάδιο 3

Αποφάσεις για τη ∆ιατύπωση των Ερωτήσεων

Στάδιο 4

Αποφάσεις για τον Τύπο των Ερωτήσεων

Στάδιο 5

Αποφάσεις για τη Σειρά των Ερωτήσεων

Γαλάνη ∆έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics

53

Έρευνα αγοράς για τις ε̟ιχειρήσεις του Νοµού Κοζάνης

Κοζάνη 2007

Στάδιο 6

Αποφάσεις για τη ∆ιάταξη και Εµφάνιση του Ερωτηµατολογίου

Στάδιο 7

Αποφάσεις για τον Προέλεγχο και Αναθεώρηση του Ερωτηµατολογίου

2.4.1. Στάδιο 1: Προκαταρκτικές Α̟οφάσεις

Προτού ο ερευνητής προχωρήσει στο σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου πρέπει
να καθορίσει:
Τι είδους πληροφορίες είναι αναγκαίο να συλλεγούν
Από ποιους θα συλλεγούν οι πληροφορίες
Με ποια µέθοδο θα συλλεγούν οι πληροφορίες
Η απάντηση στο ερώτηµα για το είδος των πληροφοριών που πρέπει να
συλλεγούν είναι εύκολη υπόθεση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ερευνητής έχει
ορίσει σωστά το πρόβληµα, καθώς και τους αντικειµενικούς σκοπούς της
µελέτης. Γίνεται λοιπόν και εδώ φανερό πόσο σηµαντικές είναι οι αποφάσεις
που θα ληφθούν κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας της έρευνας, µια και
µπορεί να συλλεγούν δεδοµένα τα οποία είναι µεν ενδιαφέροντα, αλλά
ελάχιστα χρήσιµα, ή µπορεί να συλλεγούν δεδοµένα για διαφορετικό από το
πραγµατικό πρόβληµα.
Ένα άλλο χρήσιµο εργαλείο στο στάδιο αυτό αποτελεί η σχεδίαση υποθετικών
πινάκων (dummy tables).

Ο υποθετικός πίνακας είναι ένας πίνακας

σχεδιασµένο έτσι ώστε να παρουσιάζει οµαδοποιηµένα τα στοιχεία που θα
συλλεγούν. Είναι µεν πανοµοιότυπος µε τον πίνακα που θα προκύψει από την
πραγµατική έρευνα, δεν έχει όµως αριθµούς. Οι πίνακες αυτοί µπορεί να
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βοηθήσουν σηµαντικά στον καθορισµό των πληροφοριών που πρέπει να
συλλεγούν, αφού πρέπει να συγκεντρωθούν πληροφορίες για όλες τις
µεταβλητές που απαρτίζουν τους πίνακες για τον έλεγχο των αντίστοιχων
υποθέσεων.
Είναι επίσης πολύ σηµαντικό να προσδιοριστεί επακριβώς από ποιους
ερωτώµενους θα συγκεντρωθούν οι πληροφορίες. Ερωτήσεις που µπορεί να
είναι κατάλληλες για µια οµάδα ερωτώµενων (π.χ. ενήλικες) µπορεί να
αποδειχθούν τελείως ακατάλληλες για κάποια άλλη οµάδα (π.χ. παιδιά).
Πάντως, όσο πιο ανοµοιογενής είναι η οµάδα των ερωτώµενων τόσο πιο
δύσκολο είναι να σχεδιαστεί ένα καλό ερωτηµατολόγιο για όλη την οµάδα.
Αφού ο ερευνητής έχει προσδιορίσει το είδος των πληροφοριών που θα
συλλεγούν, καθώς και από ποιους, στη συνέχεια πρέπει να καθορίσει τη µέθοδο
που θα χρησιµοποιηθεί για να γίνει η συλλογή των στοιχείων. Στην έρευνά µας
οι ερωτώµενοι είναι οι επιχειρηµατίες και η συλλογή των στοιχείων θα γίνει µε
προσωπική συνέντευξη όπως αναφέραµε παραπάνω. Τέλος, στο σηµείο αυτό ο
ερευνητής πρέπει να αποφασίσει αν οι ερωτώµενοι θα ενηµερωθούν για τον
οργανισµό ή την εταιρεία για λογαριασµό του οποίου γίνεται η έρευνα, για
τους σκοπούς της µελέτης, και για την εξασφάλιση της ανωνυµίας των
απαντήσεων. Στην συγκεκριµένη έρευνα οι ερωτώµενοι ενηµερώνονται για το
σκοπό

της

µελέτης

και

για

την

διατήρηση

της

ανωνυµίας

των

ερωτηµατολογίων.
2.4.2. Στάδιο 2: Α̟οφάσεις για το ̟εριεχόµενο των ερωτήσεων

Οι αποφάσεις σχετικά µε το περιεχόµενο των ερωτήσεων αφορούν
περισσότερο τις πληροφορίες που θα συλλεγούν παρά τη µορφή και το ύφος
της κάθε ερώτησης χωριστά.

Έτσι, στο στάδιο αυτό µας ενδιαφέρει να

καθορίσουµε πρώτον αν η ερώτηση είναι αναγκαία και δεύτερον αν η ερώτηση
είναι ικανοποιητική/επαρκής ώστε να µας δώσε τις πληροφορίες που
απαιτούνται.
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Είναι η ερώτηση απαραίτητη;
Σε γενικές γραµµές, κάθε ερώτηση που περιλαµβάνεται στο ερωτηµατολόγιο
πρέπει να δίνει κάποιες πληροφορίες οι οποίες θα βοηθήσουν στην διεξαγωγή
της έρευνας.

Αν, λοιπόν, διαπιστωθεί ότι κάποια ερώτηση στο

ερωτηµατολόγιο θα δώσει πληροφορίες οι οποίες δεν πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν, τότε η ερώτηση αυτή θα πρέπει να αποσυρθεί από το
ερωτηµατολόγιο.
Είναι η ερώτηση επαρκής/ικανοποιητική;
Αφού έχει εξασφαλιστεί η αναγκαιότητα της ερώτησης, στη συνέχεια ο
ερευνητής πρέπει να βεβαιωθεί ότι η ερώτηση είναι ικανοποιητική. Αυτό
σηµαίνει ότι ο ερευνητής πρέπει να καθορίσει αν η συγκεκριµένη ερώτηση θα
δώσει τις επιθυµητές πληροφορίες ή αν απαιτείται η χρησιµοποίηση δύο ή
περισσότερων ερωτήσεων. Για παράδειγµα στην έρευνά µας ενδιαφερόµαστε
για την γνώµη των επιχειρηµατιών για το αν η τοπική αγορά φθίνει και για
ποιους λόγους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συνταχθούν δύο ερωτήσεις.
Η µια θα καταγράψει για το αν φθίνει ή όχι η τοπική αγορά.
Ερώτηση 10
Στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρχει µια άλλη ερώτηση, η οποία θα καταγράψει
τους λόγους για τους οποίους φθίνει η τοπική αγορά.
Ερώτηση 11
Ένα συνηθισµένο λάθος που διαπράττουν ακόµη και έµπειροι ερευνητές στην
προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν τις πληροφορίες που θέλουν, είναι η διπλή
ερώτηση (double-barreled question). Η διπλή ερώτηση, ουσιαστικά είναι δύο
ερωτήσεις σε µια πρόταση.

Για παράδειγµα θα ήταν λάθος στο

ερωτηµατολόγιό µας να είχαµε την εξής ερώτηση:
Προκειµένου να βελτιώσετε το κατάστηµά σας σκέφτεστε να µειώσετε τις τιµές
και να φέρετε επώνυµα προϊόντα; Είναι όµως δυνατό ο ερωτώµενος να έχει
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διαφορετική γνώµη για τις τιµές (θετική απάντηση) και διαφορετική γνώµη για
τα επώνυµα προϊόντα (αρνητική απάντηση). Μια τέτοια, λοιπόν, ερώτηση δεν
µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική/επαρκής όσον αφορά την ποιότητα των
πληροφοριών που θα συλλεγούν. Αντίθετα στην περίπτωση αυτή απαιτούνται
δύο διαφορετικές προτάσεις. Η µια θα αφορά τις τιµές και η άλλη τα επώνυµα
προϊόντα. Στο συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο για να αποφευχθούν τέτοιου
είδους λάθη η ερώτηση αυτή σχεδιάστηκε ως εξής:

Θα σας αναφέρω ορισµένες ενέργειες και θα ήθελα να µου πείτε αν
σκέφτεστε να καταφύγετε σε αυτές προκειµένου να βελτιώσετε το κατάστηµά
σας:
Ναι

Όχι

∆εν
απαντώ

Να µειώσετε τις τιµές







Να αυξήσετε την ποικιλία των προϊόντων







Να φέρετε επώνυµα προϊόντα







Να βελτιώσετε το επίπεδο εξυπηρέτησης



















το βελτιώσετε αισθητικά







Να συµµετάσχετε σε ίδρυση εµπορικού







των πελατών σας
Να συνεργαστείτε µε άλλους επαγγελµατίες
προκειµένου
προώθηση

να
των

πετύχετε
προϊόντων

καλύτερη
σας

(π.χ.

εκπτωτικά κουπόνια)
Να ανακαινίσετε το κατάστηµά σας και να
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Να διεκδικήσετε από τους τοπικού φορείς
την δηµιουργία χώρου στάθµευσης όπως και
τον εξωραϊσµό της περιοχή σας
Να

λειτουργείτε

περισσότερες

την

ώρες

επιχείρησή
την

ηµέρα

σας
και

περισσότερες ηµέρες την εβδοµάδα
Άλλο, (παρακαλούµε προσδιορίστε)

Ο ερωτώµενος δεν γνωρίζει την απάντηση
Οι ερωτώµενοι συχνά υποβάλλονται σε ερωτήσεις για θέµατα για τα οποία δεν
έχουν καµία πληροφόρηση.

Αυτό σηµαίνει ότι οι ερωτώµενοι απλά δεν

γνωρίζουν την απάντηση στην ερώτηση που τους υποβάλλεται. Συνηθισµένα
παραδείγµατα αφορούν τη γνώµη των καταναλωτών για προϊόντα, µάρκες,
διαφηµίσεις ή καταστήµατα για τα οποία δεν έχουν ακούσει ποτέ τίποτα.

Τι ποσοστό των εσόδων σας, το 2006, πιστεύετε ότι προήλθε από πελάτες
εκτός του Νοµού Κοζάνης;
 0%-25%  25%-50%  50%-75%  75%-100%  ∆Γ/∆Α

Αν η παραπάνω ερώτηση τεθεί στον επιχειρηµατία ενός εµπορικού
καταστήµατος ο οποίος δεν απασχολείται πολλές ώρες στο κατάστηµά του,
είναι πολύ φυσικό να µην είναι δυνατόν να απαντηθεί.
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Αξιοσηµείωτο όµως είναι το γεγονός ότι και στην περίπτωση που ο
ερωτώµενος δεν γνωρίζει την απάντηση, συνήθως δίνει κάποια απάντηση.
Αυτό γίνεται γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι δεν είναι
πληροφορηµένοι για κάποιο θέµα. Το πρόβληµα αυτό γίνεται περισσότερο
οξύ στην περίπτωση που η φρασεολογία της ερώτησης υποδηλώνει ότι ο
ερωτώµενος θα έπρεπε να γνωρίζει την απάντηση.

Φυσικά, σε τέτοιες

περιπτώσεις οι απαντήσεις που δίνονται δεν έχουν καµία απολύτως αξία.
Αντίθετα αποτελούν πηγή για την ύπαρξη σφάλµατος στη µέτρηση.
Στις περιπτώσεις, λοιπόν, αυτές όπου υπάρχει υποψία ότι ο ερωτώµενος είναι
πιθανό να µη γνωρίζει την απάντηση στην ερώτηση, ο ερευνητής πρέπει να
προσπαθήσει να επιβεβαιώσει αν ο ερωτώµενος πράγµατι γνωρίζει την
απάντηση. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω ερωτήσεων φίλτρου (filter question).
Εµπειρικές µελέτες έχουν δείξει ότι η χρησιµοποίηση φίλτρου, αυξάνει το
ποσοστό αυτών που απαντούν κατά 20% έως 25%.
Στην εν λόγω έρευνα για να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα οι
προγραµµατισµένες προσωπικές συνεντεύξεις γίνονταν στο χώρο των
επιχειρήσεων και σε ώρες λειτουργίας ώστε να µπορούν να δώσουν απαντήσεις
και οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων σε περίπτωση που ο επιχειρηµατίας δεν
ήταν σε θέση να απαντήσει.
Ο ερωτώµενος δεν θυµάται
Ο ερωτώµενος δεν πρέπει µόνο να γνωρίζει την απάντηση ή την πληροφορία,
πρέπει και να µπορεί να τη θυµηθεί. Ένα άλλο πρόβληµα δηµιουργείται όταν
ο ερωτώµενος πρέπει να βασιστεί στη µνήµη του για να απαντήσει για
γεγονότα που έχουν συµβεί στο παρελθόν.
Η ικανότητα που έχουµε να θυµόµαστε διάφορα γεγονότα επηρεάζεται από
τρεις παράγοντες. Αυτοί είναι οι ακόλουθοι:
Το πόσο σηµαντικό και σπουδαίο είναι το γεγονός
Η χρονική στιγµή που συνέβη το γεγονός
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Η ύπαρξη ή µη ερεθίσµατος (stimulus) που µπορεί να βοηθήσει στην
ανάκληση (recall) του γεγονότος.
Η ικανότητά µας να θυµόµαστε γεγονότα επηρεάζεται επίσης και από το πόσο
παλιά συνέβη το γεγονός. Έτσι θεωρείται σκόπιµο για γεγονότα τα οποία δεν
θεωρούνται σηµαντικά για τους ερωτώµενους, να ζητούνται πληροφορίες για
τις πιο πρόσφατες περιπτώσεις ή συµβάντα.
Τέλος, ο ερωτώµενος µπορεί να βοηθηθεί να θυµηθεί γεγονότα µε τη χρήση
κάποιου ερεθίσµατος (aided recall).

Στην περίπτωση αυτή δίνεται στον

ερωτώµενο ολική ή µερική περιγραφή του αρχικού γεγονότος.
Ο ερωτώµενος δεν θέλει να απαντήσει
Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις όπου ο ερωτώµενος είναι σε θέση να δώσει
απάντηση σε µια ερώτηση, δεν επιθυµεί όµως να απαντήσει στην ερώτηση. Η
απροθυµία το ερωτώµενου να απαντήσει σε µια ερώτηση µπορεί να οφείλεται
σε τρεις λόγους. Αυτοί είναι οι ακόλουθοι:
Για να απαντήσει ο ερωτώµενος πρέπει να καταβάλει µεγάλη προσπάθεια και
χρόνο
Ο ερωτώµενος δεν µπορεί να εκφραστεί καλά και µε ακρίβεια
Οι ερωτήσεις αφορούν θέµατα που θεωρούνται από τον ερωτώµενο
προσωπικά, απόρρητα ή τον φέρνουν σε αµηχανία.
Ο συντάκτης του ερωτηµατολογίου πρέπει πάντα να έχει στο µυαλό του το
χρόνο και την προσπάθεια που θα χρειαστεί ο ερωτώµενος για να απαντήσει σε
µια ερώτηση. Ερωτήσεις δεν που απαιτούν µεγάλο χρόνο και προσπάθεια για
να απαντηθούν είναι καλό να παραλείπονται από το ερωτηµατολόγιο. Σε άλλες
δε περιπτώσεις ο ερωτώµενος δεν είναι σε θέση να εκφράσει µε ακρίβεια τη
γνώµη του. Στην σύνταξη του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου έχουν ληφθεί
υπόψη οι δύο παραπάνω περιπτώσεις και δεν τέθηκαν ερωτήσεις που να φέρουν
σε αυτή τη θέση τον ερωτώµενο.
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Τέλος, σε ερωτήσεις που µπορούν να χαρακτηρισθούν προσωπικές, αµήχανες
ή απόρρητες ο ερωτώµενος µπορεί να αρνηθεί να απαντήσει. Ένας τρόπος για
να ξεπεραστεί το πρόβληµα αυτό, είναι οι ερωτήσεις της µορφής αυτής
(δηµογραφικές ερωτήσεις) να τοποθετούνται στο τέλος του ερωτηµατολογίου.
Επίσης, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του είδους αυτού µπορούν αν δοθούν
υπό τη µορφή κατηγοριών απαντήσεων και ο ερωτώµενος απλά να τοποθετεί
ένα x στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Υπάρχουν βέβαια και ερωτήσεις που φέρνουν σε αµηχανία τον ερωτώµενο και
µπορεί να αρνηθεί να απαντήσει. Ένας τρόπος για να µειωθεί η πιθανότητα να
αρνηθεί ο ερωτώµενος να απαντήσει σε τέτοιου είδους ερωτήσεις είναι να
υποσχεθεί ο ερευνητής ότι εξασφαλίζεται η ανωνυµία του.

Πάντως,

αποτελέσµατα µελετών έχουν δείξει ότι η υπόσχεση για εξασφάλιση της
ανωνυµίας ελάχιστα επηρεάζει τον ερωτώµενο να απαντήσει σε τέτοιες
ερωτήσεις.
Μια άλλη τεχνική που µπορεί να χρησιµοποιηθεί είναι να ξεκινήσει η ερώτηση
µε µια πρόταση ή φράση που παρουσιάζει τις απαντήσεις σε αµήχανες
ερωτήσεις σαν κοινή πρακτική (counterbiasing statements). Στην παρούσα
έρευνα αγοράς για να αντιµετωπιστεί η περίπτωση όπου ο ερωτώµενος έρθει σε
αµηχανία και αρνηθεί να απαντήσει η ερώτηση 5 τέθηκε ως εξής:

Στον κλάδο που δραστηριοποιήστε να προσδιορίσετε για κάθε ένα από τα
παρακάτω χαρακτηριστικά να η τοπική αγορά είναι καλύτερη ή χειρότερη από
τις µεγάλες αγορές.
Καλύτερη

Χειρότερη

∆εν

έχει ∆Γ/∆Α

διαφορά
Ποικιλία
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Ποιότητα









Τιµές









Εξυπηρέτηση









Φιλικό περιβάλλον









πώληση









Ωράριο









Υπηρεσίες µετά την

Στον κλάδο που δραστηριοποιήστε προσδιορίσετε αν η τοπική αγορά είναι
καλύτερη ή χειρότερη από τις µεγάλες αγορές ως προς την εξυπηρέτηση:
Καλύτερη …….
Χειρότερη …….
∆εν έχει διαφορά ….
∆Γ/∆Α ……
Στην παραπάνω ερώτηση είναι πολύ απίθανο να παραδεχθεί ένας
επιχειρηµατίας ότι η επιχείρησή του δεν παρέχει καλό επίπεδο εξυπηρέτησης,
είναι πολύ πιθανό όµως να απαντήσει στην παραπάνω ερώτηση.
2.4.3. Στάδιο 3: Α̟οφάσεις για τη διατύ̟ωση των ερωτήσεων

Το τρίτο στάδιο στη διαδικασία σχεδιασµού του ερωτηµατολογίου είναι η
φρασεολογία και το λεξιλόγιο που χρησιµοποιήθηκαν για να διατυπωθεί κάθε
ερώτηση. Το σηµείο αυτό είναι πολύ κρίσιµο, γιατί η κακή διατύπωση των
ερωτήσεων µπορεί να οδηγήσει τον ερωτώµενο να αρνηθεί να απαντήσει ή να
απαντήσει λανθασµένα επειδή δεν κατανόησε την ερώτηση.

Αν και οι

ερευνητές αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα και τη σηµασία που έχει η ορθή
διατύπωση των ερωτήσεων, εν τούτοις στο δύσκολο αυτό έργο υπάρχουν µόνο
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κάποιες γενικές αρχές που µπορούν να τους βοηθήσουν. Η γνώση των αρχών
αυτών θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για τη σωστή διατύπωση των
ερωτήσεων. Οι αρχές αυτές παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Χρήση α̟λών λέξεων
Συχνά οι ερευνητές έχουν την τάση να χρησιµοποιούν λέξεις το νόηµα των
οποίων κατανοούν µεν οι ερευνητές όχι όµως και οι ερωτώµενοι. Ακόµη δε
και απλές λέξεις πολλές φορές δεν έχουν την ίδια σηµασία για όλους τους
ανθρώπους.

Έτσι ο ερευνητής πρέπει να λάβει υπόψη του τις λεκτικές

ικανότητες και το λεξιλόγιο των ερωτώµενων κατά το σχεδιασµό του
ερωτηµατολογίου.
Α̟οφυγή λέξεων µε αµφίβολη/ασαφή έννοια
Οι λέξεις που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει µόνο να είναι όσο το δυνατό πιο
απλές, πρέπει να µην είναι και διφορούµενες. Θα ήταν λοιπόν λάθος να
τοποθετηθεί η παρακάτω ερώτηση στο ερωτηµατολόγιο.
Ερώτηση
Τι µέγεθος των εσόδων σας, το 2006, πιστεύεται ότι προήλθε από πελάτες
εκτός του Νοµού Κοζάνης;
Υψηλό
Μέτριο
Ικανοποιητικό
Χαµηλό
Ουσιαστικά οι απαντήσεις που θα πάρουµε στην παραπάνω ερώτηση είναι
άχρηστες.

Οι λέξεις «υψηλό», «µέτριο», «ικανοποιητικό», «χαµηλό» είναι

ασαφής και διφορούµενες.

Έτσι αν και στην ερώτηση αυτή θα πάρουµε

απαντήσεις, εν τούτοις στην πραγµατικότητα δεν θα ξέρουµε το µέγεθος των
εσόδων που προέρχονται από πελάτες εκτός νοµού.
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Ένας καλύτερος τρόπος για να διατυπωθεί η παραπάνω ερώτηση είναι να
δώσουµε στους ερωτώµενους συγκεκριµένες επιλογές απαντήσεων, όπως
περιγράφονται στην ερώτηση 15 του ερωτηµατολογίου.
Α̟οφυγή ερωτήσεων ̟ου οδηγούν στην ε̟ιθυµητή α̟άντηση
Μια ερώτηση µπορεί να διατυπωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να «καθοδηγεί» τον
ερωτώµενο στην απάντηση που πρέπει να δοθεί (leading question).

Η

επιθυµητή δε απάντηση αντιπροσωπεύει τη γνώµη του ερευνητή.
Έτσι λοιπόν δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στη διατύπωση των ερωτήσεων και στη
χρήση των λέξεων και φράσεων, ώστε να µην επηρεάζουν τις απαντήσεις που
θα δοθούν. Έρευνες έχουν δείξει ότι ακόµη και διαφορετικές λέξεις µε την ίδια
όµως εννοιολογική σηµασία οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσµατα.

Αν,

εποµένως, ο ερευνητής επιθυµεί την πραγµατική και ακριβή απεικόνιση µιας
κατάστασης, πρέπει να αποφεύγει να καθοδηγεί τον ερωτώµενο προς τις
επιθυµητές απαντήσεις.
Α̟οφυγή µη αναφοράς υ̟οθετικών εναλλακτικών λύσεων
Η διατύπωση ή µη µιας πιθανής εναλλακτικής λύσης σε µια ερώτηση επηρεάζει
το ποσοστό των ερωτώµενων που θα επιλέξουν την εναλλακτική λύση. Σαν
γενικός κανόνας, θεωρείται καλύτερο να αναφέρεται η εναλλακτική λύση, αν
φυσικά υπάρχει.
Α̟οφυγή υ̟οθέσεων
Οι ερωτήσεις πολλές φορές διατυπώνονται µε τέτοιο τρόπο που οι απαντήσεις
εξαρτώνται από τις υποθέσεις που γίνονται όσον αφορά τις συνέπειες των
απαντήσεων. Εµπειρικές µελέτες έχουν δείξει ότι πράγµατι το ποσοστό των
θετικών απαντήσεων µειώνεται όταν δηλώνεται άµεσα η συνέπεια µιας πράξης.
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2.4.4. Στάδιο 4: Α̟οφάσεις για τον τύ̟ο των ερωτήσεων

Στο στάδιο αυτό ο ερευνητής πρέπει να αποφασίσει για τον τύπο των
ερωτήσεων που θα χρησιµοποιήσει.

Υπάρχουν τρεις τύπου ερωτήσεων

ανάµεσα στις οποίες µπορεί να επιλέξει ο ερευνητής:
Ανοιχτές ερωτήσεις (open-ended questions)
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple-choice questions)
∆ιχοτοµικές ερωτήσεις (dichotomous questions)
Συνήθως τα περισσότερα ερωτηµατολόγια περιλαµβάνουν και τους τρεις
τύπους των ερωτήσεων.
Ανοιχτές ερωτήσεις
Οι ερωτήσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα και την ελευθερία στον ερωτώµενο
να απαντήσει στην ερώτηση όπως αυτός νοµίζει, χρησιµοποιώντας τις δικές του
λέξεις.

Οι ακόλουθες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου της έρευνας είναι

παραδείγµατα ανοιχτών ερωτήσεων.
Ερώτηση 2
Τύπος επιχείρησης:……………………..
Ερώτηση 3
Πόσα άτοµα απασχολούνται στο κατάστηµά σας:……………………
Οι ανοιχτές ερωτήσεις έχουν το πλεονέκτηµα ότι δεν επηρεάζουν τις
απαντήσεις του ερωτώµενου µε µια προκαθορισµένη κατηγορία απαντήσεων.
Έτσι, ένας ερωτώµενος µπορεί να εκφέρει ελεύθερα τη γνώµη του, η οποία
µπορεί να είναι τελείως διαφορετική από αυτή που περιµένει ο ερευνητής. Στα
πλαίσια αυτά, οι ανοιχτές ερωτήσεις χαρακτηρίζονται από µεγάλη ποικιλία
απαντήσεων.

Το γεγονός αυτό κάνει τις ανοιχτές ερωτήσεις ιδιαιτέρως

κατάλληλες για εξερευνητικές µελέτες.
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Από την άλλη µεριά, όµως, πολλές φορές οι ερωτώµενοι δεν είναι
διατεθειµένοι να δώσουν µια εκτενή απάντηση σε µια ανοιχτή ερώτηση.
Επιπλέον, πολλοί ερωτώµενοι έχουν δυσκολίες στην έκφραση και διατύπωση
της απάντησης. Τέλος, οι ανοιχτές ερωτήσεις παρουσιάζουν προβλήµατα στην
επεξεργασία και κωδικοποίηση των απαντήσεων.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Οι ερωτήσεις της κατηγορίας αυτής παρέχουν τη δυνατότητα στον ερωτώµενο
να επιλέξει µεταξύ πολλών προεπιλεγµένων απαντήσεων.

Σε ορισµένες

περιπτώσεις η απάντηση θα είναι µόνο µία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις µπορεί να
δοθούν περισσότερες από µία απαντήσεις. Οι ακόλουθες ερωτήσεις αποτελούν
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που χρησιµοποιήθηκαν στο ερωτηµατολόγιο.
Ερώτηση 15
Τι ποσοστό των εσόδων σας, το 2006, πιστεύετε ότι προήλθε από πελάτες
εκτός Νοµού Κοζάνης:
0%-25%
25%-50%
50%-75%
75%-100%
∆Γ-∆Α
Σε αντίθεση µε τις ανοιχτές ερωτήσεις, οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής έχουν
το πλεονέκτηµα ότι η επεξεργασία, κωδικοποίηση και ανάλυση των
απαντήσεων είναι πολύ ευκολότερη. Επίσης, οι ερωτήσεις της µορφής αυτή
περιορίζουν την επιρροή του ερευνητή στις απαντήσεις του ερωτώµενου.
Ο σχεδιασµός, όµως, αυτών των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής απαιτεί
µεγάλη προσπάθεια από την πλευρά του ερευνητή.

Επίσης, πρόβληµα

δηµιουργείται όταν οι πιθανές απαντήσεις είναι πολλές, οπότε το
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ερωτηµατολόγιο είναι πολύ µεγάλο. Ένα ακόµη πρόβληµα παρουσιάζεται
όταν οι πιθανές απαντήσεις είναι πολύ περισσότερες από αυτές που δίνονται.
Ακόµη και αν δοθεί σαν λύση η απάντηση «άλλο», αυτό δεν λύνει το
πρόβληµα, µια και οι ερωτώµενοι έχουν τη τάση να επιλέγουν µια απάντηση
από αυτές που τους δίνονται. Υπάρχει δε και η περίπτωση, η συντριπτική
πλειοψηφία των ερωτώµενων να επιλέξει την απάντηση «άλλο», οπότε οι
απαντήσεις στην ερώτηση αυτή είναι ουσιαστικά άχρηστες.

Τέλος, έχει

αποδειχθεί ότι η σειρά που παρουσιάζονται οι εναλλακτικές απαντήσεις
επηρεάζει την απάντηση που επιλέγει ο ερωτώµενος.
∆ιχοτοµικές ερωτήσεις
Οι ερωτήσεις της µορφής αυτής επιτρέπουν στον ερωτώµενο να επιλέξει µόνο
µία από δύο δυνατές απαντήσεις.

Συχνά, στις δύο αυτές απαντήσεις

προστίθεται και µία Τρίτη, ουδέτερη απάντηση, όπως «δεν ξέρω», «δεν
απαντώ». Ακολουθούν µερικές διχοτοµικές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου.
Ερώτηση 16/α
Θα µειώνατε τις τιµές προκειµένου να βελτιώσετε το κατάστηµά σας;
Ναι
Όχι
∆εν απαντώ

Ερώτηση 16/γ
Θα φέρετε επώνυµα προϊόντα προκειµένου να βελτιώσετε το κατάστηµά σας;
Ναι
Όχι
∆εν απαντώ
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Το πλεονέκτηµα των διχοτοµικών ερωτήσεων είναι ακριβώς τα ίδια µε αυτά
των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Οι διχοτοµικές ερωτήσεις παρουσιάζουν
επίσης τα ίδια µειονεκτήµατα και προβλήµατα µε αυτά των ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής. Ένα επιπλέον σοβαρό πρόβληµα είναι το αν πράγµατι η
ερώτηση είναι διχοτοµική ή αν είναι πολλαπλής επιλογής.
2.4.5. Στάδιο 5: Α̟οφάσεις για τη σειρά των ερωτήσεων

Αφού έχει αποφασιστεί το περιεχόµενο και η µορφή της κάθε ερώτησης,
πρέπει στη συνέχεια ο ερευνητής να αποφασίσει τη σειρά µε την οποία ο
ερωτήσεις θα τοποθετηθούν στο ερωτηµατολόγιο. Η σειρά δε των ερωτήσεων
είναι πολύ κρίσιµη µια και επηρεάζει την ποιότητα των απαντήσεων και
συνεπώς την επιτυχία ή µη της ερευνητικής προσπάθειας. ∆υστυχώς, όµως, και
στο στάδιο αυτό µόνο κάποιες γενικές κατευθύνσεις µπορούν να δοθούν.
Αυτές παρουσιάζονται παρακάτω.
Λογική σειρά των ερωτήσεων
Σε γενικές γραµµές, το ερωτηµατολόγιο πρέπει να είναι χωρισµένο σε
θεµατικές ενότητες. Ερωτήσεις δε για το ίδιο θέµα πρέπει να τοποθετούνται
µαζί. Όταν το θέµα αλλάζει, καλό είναι να υπάρχει µια µικρή παράγραφος που
να επεξηγεί και να προλογίζει το σκοπό της οµάδας των ερωτήσεων που
περιλαµβάνονται στο θέµα αυτό.
Τοποθέτηση αλληλεξαρτώµενων ερωτήσεων τη µια µετά την άλλη
Σε µια σειρά ερωτήσεων για κάποιο θέµα, οι γενικές ερωτήσεις πρέπει να
τοποθετούνται πρώτα και στη συνέχεια να ακολουθούν οι πιο εξειδικευµένες.
Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουµε να δώσουµε κάποιες ενδείξεις στον
ερωτώµενο για το τι πρέπει να απαντήσει, και συνεπώς επιτυγχάνουµε
µεγαλύτερη αντικειµενικότητα και αξιοπιστία στις λαµβανόµενες απαντήσεις.
Τοποθέτηση δύσκολων ερωτήσεων στο τέλος
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Ερωτήσεις οι οποίες µπορεί από τη φύση τους χαρακτηρισθούν δύσκολες,
όπως προσωπικές ή απόρρητες ερωτήσεις, πρέπει να τοποθετούνται στο τέλος
του ερωτηµατολογίου. Ένας ερωτώµενος δύσκολα θα αρνηθεί να απαντήσει σε
προσωπικές ερωτήσεις όταν έχει ήδη απαντήσει σε όλες τις προηγούµενες. Αν,
αντίθετα, οι ερωτήσεις του είδους αυτού τοποθετηθούν στην αρχή του
ερωτηµατολογίου, υπάρχει κίνδυνος ο ερωτώµενος να αρνηθεί να συµπληρώσει
όλο το ερωτηµατολόγιο.
2.4.6. Στάδιο

6: Α̟οφάσεις

για τη διάταξη και

εµφάνιση του

ερωτηµατολογίου
Το στάδιο αυτό αναφέρεται στα φυσικά χαρακτηριστικά ενός καλού και
επαγγελµατικού ερωτηµατολογίου. Πιο συγκεκριµένα, η στοιχειοθεσία, το
µέγεθος των γραµµάτων, η σύνθεση, η σελιδοποίηση, η ποιότητα του χαρτιού,
το χρώµα και το µέγεθος του ερωτηµατολογίου επηρεάζουν την ακρίβεια των
απαντήσεων, καθώς και την ευκολία µε την οποία το ερωτηµατολόγιο µπορεί
να συµπληρωθεί.

Πολύ δύσκολα ένας ερωτώµενος θα συµπληρώσει ένα

ερωτηµατολόγιο που προκαλεί σύγχυση ή απαιτεί πολύ χρόνο για να
απαντηθεί.
Στην συνέχεια αναφέρουµε ορισµένες βασικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την
καλύτερη εµφάνιση του ερωτηµατολογίου της έρευνας:
Το ερωτηµατολόγιο πρέπει να έχει όσο το δυνατό πιο επαγγελµατική
εµφάνιση
Το ερωτηµατολόγιο πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολο να απαντηθεί
Πρέπει να χρησιµοποιείται χαρτί καλής ποιότητας.

Οι φωτοτυπίες

ερωτηµατολογίων δεν συνιστώνται
Το ερωτηµατολόγιο πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο µικρό.

Να

αποφεύγεται, όµως, ο «συνωστισµός» των ερωτήσεων ανά σελίδα του
ερωτηµατολογίου
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Το ερωτηµατολόγιο πρέπει να έχει τη µορφή «βιβλίου»
Το όνοµα του οργανισµού που διεξάγει την έρευνα πρέπει να τοποθετείται
στην πρώτη σελίδα
Οι ερωτήσεις πρέπει να αριθµούνται
Αν πρέπει να παραλειφθεί µια ερώτηση, πρέπει να χρησιµοποιείται η φράση:
«πηγαίνετε στην ερώτηση»
Αν πρέπει να παραλειφθεί ένα ολόκληρο κοµµάτι του ερωτηµατολογίου, καλό
είναι να χρησιµοποιούνται διαφορετικά χρώµατα
Πρέπει να δηλώνετε ο τρόπος µε τον οποίο θα πρέπει να δοθούν οι απαντήσεις
(π.χ. τοποθέτηση x ή Ο)
Το ερωτηµατολόγιο καλό είναι να έχει στην αρχή κάποιο πρόλογο που να
δηλώνονται οι στόχοι της έρευνας
2.4.7. Στάδιο 7: Α̟οφάσεις για τον ̟ροέλεγχο του ερωτηµατολογίου

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο στάδιο αυτό αποσκοπούν στο να
διατυπωθούν οι ατέλειες που υπάρχουν στο ερωτηµατολόγιο. Για το σκοπό
αυτό απαιτείται να γίνει δοκιµή του ερωτηµατολογίου υπό πραγµατικές
συνθήκες.
Η δοκιµή και ο προέλεγχος του ερωτηµατολογίου µπορεί να γίνουν σε δύο
στάδια.

Στο πρώτο στάδιο πρέπει να γίνει προέλεγχος µε προσωπική

συνέντευξη ανεξάρτητα του τελικού τρόπου µε τον οποίο θα γίνει η
συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Ο σκοπός του προελέγχου αυτού είναι να
διαπιστωθεί κατά πόσο οι ερωτώµενοι µπορούν και θέλουν να απαντήσουν στις
ερωτήσεις, αν κάποιες ερωτήσεις προκαλούν σύγχυση ή είναι ασαφείς, ή αν
παρουσιάζεται κάποιο άλλο πρόβληµα στις ερωτήσεις, µε αποτέλεσµα να είναι
απαραίτητο να αλλάξει η διατύπωσή τους.

Ο απαιτούµενος αριθµός των

συνεντεύξεων συνήθως κυµαίνεται γύρω στις είκοσι και οι ερωτώµενοι πρέπει να
είναι «όµοιοι» µε εκείνους που θα συµπληρώσουν το τελικό ερωτηµατολόγιο.
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Με βάση τα σχόλια που έγινα στο στάδιο αυτό γίνεται µια πρώτη αναθεώρηση
του ερωτηµατολογίου.
Στη συνέχεια, στο δεύτερο στάδιο, το αναθεωρηµένο ερωτηµατολόγιο
υπόκειται σε έναν δεύτερο προέλεγχο µε ένα µικρό δείγµα ερωτώµενων,
«όµοιων» προς το τελικό δείγµα. Αυτή τη φορά όµως ακολουθείται η µέθοδος
(π.χ. τηλεφωνική, ταχυδροµική, προσωπική) που θα χρησιµοποιηθεί για την
τελική συλλογή των στοιχείων. Ο σκοπός της «πιλοτικής» αυτής δοκιµής είναι
να εντοπισθούν πιθανά προβλήµατα που συνδέονται µε τη συγκεκριµένη
µέθοδο συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου.

Στη συνέχεια, γίνεται

επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων για να καθοριστεί αν οι ερωτήσεις που
υπάρχουν στο ερωτηµατολόγιο παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για
τη λήψη των αποφάσεων από τα στελέχη του µάρκετινγκ.

Με βάση τα

αποτελέσµατα αυτά παραλείπονται ερωτήσεις που δεν δίνουν τις αναγκαίες
πληροφορίες ή αναδιατυπώνονται τυχόν προβληµατικές ερωτήσεις.
Ο προέλεγχος ενός ερωτηµατολογίου πρέπει να γίνεται πάντα, µια και είναι ο
µόνος τρόπος για να είναι σίγουρος ο ερευνητής ότι η ερευνητική του
προσπάθεια θα στεφθεί µε επιτυχία στο να δώσει τις πληροφορίες που
χρειάζεται το στέλεχος του µάρκετινγκ.
Στην παρούσα έρευνα αγοράς η δοκιµή και ο προέλεγχος του
ερωτηµατολογίου έγινε σε ένα στάδιο. Στο στάδιο αυτή έγινε προέλεγχος µε
προσωπική συνέντευξη ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι ερωτώµενοι µπορούν
και θέλουν να απαντήσουν τις ερωτήσεις ή αν κάποιες ερωτήσεις προκαλούν
σύγχυση. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από 15 επιχειρηµατίες του
Νοµού Κοζάνης.

Κατά την επεξεργασία των 15 ερωτηµατολογίων

παρουσιάστηκαν προβλήµατα στην διατύπωση κάποιων ερωτήσεων όπως και
κάποιες ασάφειες.

Όλα αυτά τα προβλήµατα των ερωτηµατολογίων

διορθώθηκαν και έτσι έγινε η αναθεώρηση του ερωτηµατολογίου.

Το

αναθεωρηµένο ερωτηµατολόγιο το οποίο είναι και το τελικό ερωτηµατολόγιο
παρουσιάζεται στο παράρτηµα.
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Προετοιµασία στοιχείων για ανάλυση

Μετά την συγκέντρωση των πρωτογενών στοιχείων, ακολουθεί η επεξεργασία
τους ώστε να είναι διαθέσιµα για άµεση ανάλυση.

Η προετοιµασία των

δεδοµένων για ανάλυση περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
Έλεγχοι στο πεδίο (field edit)
Επεξεργασία ερωτηµατολογίων (editing)
Κωδικοποίηση (coding)
2.5.1. Έλεγχοι στο ̟εδίο

Οι έλεγχοι στο πεδίο είναι διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στο να
περιορίσουν τα λάθη κατά την περίοδο της συλλογής των στοιχείων από τα
δείγµα των ερωτώµενων. Οι έλεγχοι αυτοί συνίστανται στην επίβλεψη και
επιβεβαίωση ότι οι προγραµµατισµένες διαδικασίες εφαρµόστηκαν.
Πιο συγκεκριµένα, η επίβλεψη συνίσταται στην «παρακολούθηση» των ατόµων
που έχουν επιφορτιστεί µε τη συλλογή των στοιχείων από τους ερωτώµενους.
Το έργο αυτό αναλαµβάνουν συνήθως κάποιοι προϊστάµενοι. Η επίβλεψη είναι
συνηθισµένη πρακτική στις τηλεφωνικές συνεντεύξεις όπου ένας προϊστάµενος
«παρακολουθεί» τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των ατόµων που κάνουν τις
τηλεφωνικές συνεντεύξεις.
2.5.2. Ε̟εξεργασία ερωτηµατολογίων

Σε µια έρευνα αγοράς είναι σπάνιο φαινόµενο όλα τα ερωτηµατολόγια να είναι
πλήρως συµπληρωµένα. Αντίθετα, θα υπάρχουν ερωτηµατολόγια που κάποια
τµήµατά τους δεν έχουν συµπληρωθεί.
ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί.

Άλλα θα έχουν κάποιες µόνο

Σε περιπτώσεις σαν τις παραπάνω
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δηµιουργείται προφανώς ο προβληµατισµός για το τι πρέπει να γίνει µε τα
ερωτηµατολόγια αυτά.
Στην πρώτη περίπτωση, όπου ολόκληρα τµήµατα του ερωτηµατολογίου δεν
απαντήθηκαν, η λύση που δόθηκε ήταν τα ερωτηµατολόγια αυτά να µην
συµπληρωθούν στην ανάλυση. Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση, όπου µόνο
κάποιες ερωτήσεις δεν είχαν απαντηθεί, η πρακτική που ακολουθήθηκε ήταν να
επιλεγεί η απάντηση ∆Γ/∆Α.
2.5.3. Κωδικο̟οίηση

Η κωδικοποίηση αφορά τη διαδικασία µε την οποία τα δεδοµένα
ταξινοµούνται σε κατηγορίες. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται σύµβολα,
συνήθως αριθµοί, που µπορούν να ταξινοµηθούν και να αναλυθούν.
Το πρώτο βήµα στην κωδικοποίηση είναι ο καθορισµός των κατηγοριών στις
οποίες θα τοποθετηθούν οι απαντήσεις. Οι κατηγορίες των απαντήσεων για τις
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή τις διχοτοµικές ερωτήσεις καθορίζονται
σύµφωνα µε τις αρχές που αναφέρθηκαν στο σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου.
Έτσι, για τις κλειστές ερωτήσεις δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήµατα
στο στάδιο αυτό.
Αντίθετα, για τις ανοιχτές ερωτήσεις ο καθορισµός των κατηγοριών µπορεί να
αποδειχθεί µια επίπονη διαδικασία.

Ο καθορισµός των κατηγοριών στην

περίπτωση αυτή γίνεται µε βάση τις απαντήσεις που αναµένονται. Ένας άλλος
τρόπος είναι να καθοριστούν οι κατηγορίες µε βάση τις απαντήσεις
ερωτηµατολογίων που έχουν επιστραφεί.
Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας της κωδικοποίησης πρέπει σε κάθε
κατηγορία να δοθεί µια αριθµητική τιµή. Για παράδειγµα στην ερώτηση 1 του
ερωτηµατολογίου που αναφέρεται στον τόπο της επιχείρησης δόθηκαν οι
παρακάτω τιµές:
Κοζάνη: τιµή «1»
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Πτολεµαΐδα: τιµή «2»
Σιάτιστα: τιµή «3»
Σέρβια: τιµή «4»
Νεάπολη: τιµή «5»
Έτσι λοιπόν διαπιστώνεται ότι είναι σηµαντικό να υπάρχουν κατηγορίες για
κάθε πιθανή απάντηση. Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτήθηκε η δηµιουργία µιας
ξεχωριστής κατηγορίας µε το όνοµα «Άλλο». Έτσι λοιπόν στην παραπάνω
ερώτηση προστέθηκε η κατηγορία Άλλο: τιµή «6».
Όλα τα παραπάνω περιλαµβάνονται στο βιβλίο κωδικοποίησης (codebook),
το οποίο περιλαµβάνει οδηγίες για το πώς έγινε η κωδικοποίηση των στοιχείων
και παρουσιάζεται στο παράρτηµα

Πιο συγκεκριµένα, για κάθε ερώτηση

δείχνει τις κατηγορίες των απαντήσεων, καθώς και τους αριθµούς που
αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία.
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Στατιστική ανάλυση

Η ανάλυση των στοιχείων που θα παρουσιαστεί παρακάτω βασίζεται σε
περιγραφικές στατιστικές αναλύσεις (descriptive statistics). Θα γίνει ανάλυση
συχνοτήτων (frequencies) και οι πιο σύνθετες µορφές πινακοποίησης από αυτή
των συχνοτήτων, όπως η διασταυρωµένη ή συνδυαστική πινακοποίηση (cross
tabulation).

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 16 ερωτήσεις και θα

ακολουθήσει ξεχωριστή ανάλυση για κάθε ερώτηση.
3.1.

Ερώτηση 1

Η ερώτηση 1 του ερωτηµατολογίου είναι η ακόλουθη:

Τόπος επιχείρησης:
 Κοζάνη  Πτολεµαΐδα Σιάτιστα  Σέρβια  Νεάπολη
Άλλο, (παρακαλούµε προσδιορίστε) ………………………..

Στην παράγραφο 3.2.6, που αναφέρεται στον καθορισµού του µεγέθους του
δείγµατος,

εφαρµόζοντας τις αρχές στατιστικής έγινε ο υπολογισµός του

µεγέθους του δείγµατος για το απλό τυχαίο δείγµα. Έτσι λοιπόν το δείγµα,
µε βάση το οποίο έγινε η διεξαγωγή της έρευνας, βασίστηκε σε 139
επιχειρηµατίες από διάφορους δήµους του Νοµού Κοζάνης.
3.2.

Ερώτηση 2

Η ερώτηση 2 του ερωτηµατολογίου δίνεται παρακάτω:
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Τύπος επιχείρησης:………………………………………………….

Σκοπός αυτής της ανοιχτού τύπου ερώτησης είναι να διερευνηθεί το
αντικείµενο δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης που συµπεριλαµβάνεται στο
δείγµα. Τα αποτελέσµατα κατηγοριοποιήθηκαν σε κάποιες γενικές κατηγορίες
οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα συχνοτήτων:
Για την διεξαγωγή της έρευνας έχουν επιλεγεί διαφορετικοί τύποι επιχείρησης.
Το 50% περίπου των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην έρευνα αγοράς είναι
επιχειρήσεις που ασχολούνται µε το εµπόριο τροφίµων-ποτών και ειδών
ένδυσης-υπόδησης.

Αυτοί οι κλάδοι άλλωστε είναι ο κλάδοι µε την

µεγαλύτερη παρουσία στην αγορά του Νοµού Κοζάνης.
Από τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων 2000 της Στατιστικής υπηρεσίας
προκύπτει πως το λιανικό εµπόριο συγκεντρώνει το µεγαλύτερο αριθµό
επιχειρήσεων.

Από το σύνολο των 11.690 επιχειρήσεων του µητρώου

επιχειρήσεων, οι 3.061 ανήκουν στον διψήφιο κωδικό 52 (Λιανικό εµπόριο
εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών : επισκευή
ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης-ΣΤΑΚΟ∆ 2001) που αναφέρεται στο
λιανικό εµπόριο.
3.3.

Ερώτηση 3

Η ερώτηση 3 του ερωτηµατολογίου είναι η ακόλουθη:

Πόσα άτοµα απασχολούνται στο κατάστηµά σας; ………………
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Τα αποτελέσµατα της έρευνας συγκεντρώθηκαν στον παρακάτω πίνακα
συχνοτήτων, δηµιουργώντας τρεις τάξεις συχνοτήτων.

Στην πρώτη τάξη

περιλαµβάνονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι 4 εργαζόµενους, στη
δεύτερη τάξη οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 5 έως 9 εργαζόµενους και
στην τρίτη τάξη οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 και πάνω
εργαζόµενους. Αυτός ο διαχωρισµός βασίστηκε στο διαχωρισµό που κάνει η
ΕΣΥΕ στο µητρώο επιχειρήσεων του 1995.
ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Αριθµός εργαζοµένων σε ε̟ιχειρήσεις

Πόσα άτοµα α̟ασχολούνται στο κατάστηµά σας;
ΑΡΙΘΜΟΣ

Αθροιστική

Συχνότητα

Ποσοστό

0-4

129

92,81

129

5-9

6

4,32

135

10 ΚΑΙ ΑΝΩ

4

2,88

139

ΣΥΝΟΛΟ

139

100,00

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Συχνότητα

Από τον πίνακα παρατηρούµε πως η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που
συµµετείχαν στην έρευνα είναι πολύ µικρές επιχειρήσεις.

Η συντριπτική

πλειοψηφία που αντιστοιχεί σε ποσοστό 92,81% απασχολεί µέχρι 4 άτοµα, το
4,32% απασχολεί από 5-9 άτοµα και µόνο το 2,88% απασχολεί από 10 και
πάνω άτοµα.
Τα ίδια συµπεράσµατα προέκυψαν στην παράγραφο 2.2.1. όπου έγινε
σχολιασµός του µητρώου επιχειρήσεων 1995.

∆ιαπιστώθηκε

ότι η

συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (88,2%) απασχολούσαν λιγότερο
από 10 άτοµα, ενώ µόνο 87 επιχειρήσεις σ΄ ολόκληρο το νοµό εµφανίζονται
για την ίδια χρονική περίοδο να έχουν αριθµό προσωπικού ίσο ή µεγαλύτερο
από 10 άτοµα. ∆ιευκρινίζεται δε ότι στον πίνακα του µητρώου επιχειρήσεων
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1995 δεν συµπεριλήφθηκαν οι επιχειρήσεις του νοµού που ανήκουν στον
Πρωτογενή τοµέα.
Ο σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων (708) µε άγνωστη τάξη µεγέθους
απασχόλησης που αναφέρεται είναι σχεδόν βέβαιο ότι ενισχύει ακόµη
περισσότερο το σύνολο των επιχειρήσεων του νοµού µε προσωπικό λιγότερο
από 10 άτοµα.
3.4.

Ερώτηση 4

Η ερώτηση 4 του ερωτηµατολογίου είναι η παρακάτω:

Πόσα οµοειδή καταστήµατα µε το δικό σας υπάρχουν στην αγορά σας;
 Πολλά  Αρκετά  Λίγα  Κανένα  ∆Γ/∆Α

Ο παρακάτω πίνακας συχνοτήτων δείχνει τη συχνότητα εµφάνισης οµοειδών
καταστηµάτων του Νοµού Κοζάνης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Αριθµός οµοειδών καταστηµάτων στην αγορά

Πόσα οµοειδή καταστήµατα µε το δικό σας υ̟άρχουν στην
αγορά σας;
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)

ΠΟΛΛΑ

50

35,97

ΑΡΚΕΤΑ

55

39,57

ΛΙΓΑ

27

19,42

ΚΑΝΕΝΑ

7

5,04
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Παρατηρούµε πως ένα µεγάλο ποσοστό που αγγίζει το 75% δηλώνει πως στην
αγορά υπάρχουν από αρκετά έως πολλά οµοειδή καταστήµατα.
Είναι σίγουρα πιο ενδιαφέρον να δούµε, σε ποιους τύπους επιχείρησης
συναντάµε τα περισσότερα οµοειδή καταστήµατα. Για αυτό το λόγο θα
εξετάσουµε συγκεκριµένους τοµείς δραστηριότητας της επιχείρησης.
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Στο παρακάτω κυκλικό διάγραµµα παρουσιάζονται διαγραµµατικά οι απόψεις
των επιχειρηµατιών για το αν υπάρχουν οµοειδή καταστήµατα στην αγορά,
στον τοµέα τροφίµων και ποτών.

∆ιάγραµµα 2: Οµοειδή καταστήµατα τροφίµων και ̟οτών

ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ
Πόσα οµοειδή κατασήµατα µε το δικό σας
υπάρχουν στην αγορά;

ΛΙΓΑ
28%

ΚΑΝΕΝΑ
3%
`

ΠΟΛΛΑ
31%

ΑΡΚΕΤΑ
38%

Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία,
ποσοστό 69%, δηλώνουν πως υπάρχουν αρκετά έως πολλά οµοειδή
καταστήµατα στην αγορά.
Ένα µικρότερο ποσοστό που ανέρχεται στο 31% δηλώνει πως υπάρχουν λίγα
οµοειδή καταστήµατα στην αγορά.
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Στο επόµενο κυκλικό διάγραµµα παρουσιάζονται διαγραµµατικά οι απόψεις
των επιχειρηµατιών για το αν υπάρχουν οµοειδή καταστήµατα στην αγορά,
στον τοµέα των ειδών ένδυσης και υπόδησης.

∆ιάγραµµα 3: Οµοειδή καταστήµατα ειδών ένδυσης-υ̟όδησης

ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ-ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ
Πόσα οµοειδή κατασήµατα µε το δικό σας
υπάρχουν στην αγορά;

ΛΙΓΑ
13%

ΚΑΝΕΝΑ
2%

ΑΡΚΕΤΑ
35%

ΠΟΛΛΑ
50%

Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία,
ποσοστό 85%, δηλώνουν πως υπάρχουν αρκετά έως πολλά οµοειδή
καταστήµατα στην αγορά.
Ένα µικρότερο ποσοστό που ανέρχεται στο 15% δηλώνει πως υπάρχουν λίγα
οµοειδή καταστήµατα στην αγορά στον τοµέα των τροφίµων και ποτών.
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Στο επόµενο κυκλικό διάγραµµα παρουσιάζονται διαγραµµατικά οι απόψεις
των επιχειρηµατιών για το αν υπάρχουν οµοειδή καταστήµατα στην αγορά,
στον τοµέα των βιβλίων και χαρτικών.

∆ιάγραµµα 4: Οµοειδή καταστήµατα βιβλίων-χαρτικών

ΒΙΒΛΙΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ
Πόσα οµοειδή κατασήµατα µε το δικό σας
υπάρχουν στην αγορά;

ΛΙΓΑ
25%
ΑΡΚΕΤΑ
25%

ΠΟΛΛΑ
50%

Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία,
ποσοστό 75%, δηλώνουν πως υπάρχουν αρκετά έως πολλά οµοειδή
καταστήµατα στην αγορά.
Ένα µικρότερο ποσοστό που ανέρχεται στο 25% δηλώνει πως υπάρχουν λίγα
οµοειδή καταστήµατα στην αγορά στον τοµέα των βιβλίων και χαρτικών.
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Στο επόµενο κυκλικό διάγραµµα παρουσιάζονται διαγραµµατικά οι απόψεις
των επιχειρηµατιών για το αν υπάρχουν οµοειδή καταστήµατα στην αγορά,
στον τοµέα των ειδών δώρων και ειδών ατοµικής περιποίησης.

∆ιάγραµµα 5: Οµοειδή καταστήµατα ειδών δώρων και ειδών ατοµικής ̟ερι̟οίησης

ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ-ΕΙ∆Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
Πόσα οµοειδή κατασήµατα µε το δικό σας
υπάρχουν στην αγορά;

ΚΑΝΕΝΑ 6%
ΛΙΓΑ 28%

ΠΟΛΛΑ 17%
`

ΑΡΚΕΤΑ
49%

Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία,
ποσοστό 66%, δηλώνουν πως υπάρχουν αρκετά έως πολλά οµοειδή
καταστήµατα στην αγορά.
Ένα µικρότερο ποσοστό που ανέρχεται στο 34% δηλώνει πως υπάρχουν λίγα
οµοειδή καταστήµατα στην αγορά.
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Ερώτηση 5

Η ερώτηση 5 είναι µια ερώτηση πολλαπλής επιλογής και είναι η παρακάτω:

Στον κλάδο που δραστηριοποιήστε να προσδιορίσετε για κάθε ένα από τα
παρακάτω χαρακτηριστικά να η τοπική αγορά είναι καλύτερη ή χειρότερη από
τις µεγάλες αγορές.
Καλύτερη

Χειρότερη

∆εν

έχει ∆Γ/∆Α

διαφορά
Ποικιλία









Ποιότητα









Τιµές









Εξυπηρέτηση









Φιλικό περιβάλλον









πώληση









Ωράριο









Υπηρεσίες µετά την

Σε αυτή την ερώτηση δίνονται κάποια χαρακτηριστικά της αγοράς και οι
επιχειρηµατίες καλούνται να συγκρίνουν την αγορά του Νοµού Κοζάνης µε τις
µεγάλες αγορές.

Όταν µιλάµε για µεγάλες αγορές εννοούµε για αγορές

µεγαλύτερες σε σχέση µε την αγορά που εξετάζεται κάθε φορά.
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παράδειγµα, οι επιχειρηµατίες της Κοζάνης συγκρίνουν την αγορά της
Κοζάνης πιθανότατα µε την αγορά της Θεσσαλονίκης. Οι επιχειρηµατίες της
Σιάτιστας συγκρίνουν την τοπική τους αγορά µε την αγορά της Κοζάνης ή µε
την αγορά της Θεσσαλονίκης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Χαρακτηρισµός το̟ικής αγοράς

Στον κλάδο που δραστηριοποιήστε να προσδιορίσετε για κάθε ένα από τα
παρακάτω χαρακτηριστικά αν η τοπική αγορά είναι καλύτερη ή χειρότερη από τις
µεγάλες αγορές.
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆Γ/

ΚΑΛΥΤΕΡΗ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

28

41

68

2

139

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

50

12

75

0

137

ΤΙΜΕΣ

55

24

57

2

138

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

96

4

33

4

137

105

4

26

2

137

81

9

37

9

136

ΩΡΑΡΙΟ

55

18

64

1

138

ΣΥΝΟΛΟ

470

112

360

20

ΦΙΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

∆ΙΑΦΟΡΑ

∆Α

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΕΤΑ

ΤΗΝ

ΠΩΛΗΣΗ

Στο σύνολο του Νοµού Κοζάνης, µε βάση τον παραπάνω πίνακα
παρατηρούµε τα παρακάτω:
Περίπου οι µισοί επιχειρηµατίες υποστηρίζουν πως η αγορά του Νοµού
Κοζάνης δεν έχει διαφορά ως προς την ποικιλία.
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Το 29% των επιχειρηµατιών υποστηρίζει πως η αγορά του Νοµού Κοζάνης
είναι χειρότερη ως προς την ποικιλία από τις µεγάλες αγορές.
Το 55% των επιχειρηµατιών υποστηρίζουν πως η αγορά του Νοµού Κοζάνης
δεν έχει διαφορά ως προς την ποιότητα.
Το 40% των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως ο Νοµός Κοζάνης έχει καλύτερες
τιµές από τις µεγάλες αγορές, ενώ το 41% υποστηρίζει πως δεν υπάρχουν
διαφορές.
Μία πολύ µεγάλη µερίδα επιχειρηµατιών που ανέρχεται στο 70% υποστηρίζει
πως η αγορά του Νοµού Κοζάνης είναι καλύτερη ως προς την εξυπηρέτηση σε
σχέση µε τις µεγάλες αγορές.
Επίσης ένα πολύ µεγάλο ποσοστό επιχειρηµατιών, που ανέρχεται στο 77%,
υποστηρίζει πως η αγορά του Νοµού Κοζάνης είναι καλύτερη ως προς το
φιλικό περιβάλλον σε σχέση µε τις µεγάλες αγορές.
Το 40% υποστηρίζει πως η αγορά του Νοµού Κοζάνης είναι καλύτερη ως
προς το ωράριο, ενώ το 46% υποστηρίζει πως δεν υπάρχει διαφορά µε τις
µεγάλες αγορές.
Στη συνέχεια θα εξετάσουµε κάθε µεταβλητή χωριστά ώστε να σχολιάσουµε
µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τις απόψεις των επιχειρηµατιών για την τοπική
αγορά.
Το παρακάτω διάγραµµα αναφέρεται στην άποψη των επιχειρηµατιών για την
τοπική αγορά σε σχέση µε τις µεγάλες αγορές ως προς την ποικιλία.
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∆ιάγραµµα 6: Χαρακτηρισµός το̟ικής αγοράς ως ̟ρος την ̟οικιλία

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΕ ΑΝ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ
29%

ΚΑΛΥΤΕΡΗ
20%

∆ΕΝ ΕΧΕΙ
∆ΙΑΦΟΡΑ
50%

∆Γ/∆Α
1%

Οι µισοί επιχειρηµατίες δηλώνουν πως η αγορά του Νοµού Κοζάνης δεν έχει
διαφορά ως προς την ποικιλία από τις µεγαλύτερες αγορές.
Το 29% των επιχειρηµατιών υποστηρίζουν πως η αγορά του Νοµού Κοζάνης
είναι χειρότερη ως προς την ποικιλία από τις µεγαλύτερες αγορές.
Ένα µικρότερο ποσοστό που αντιστοιχεί στο 20% δηλώνει πως η αγορά του
Νοµού είναι καλύτερη ως προς την ποικιλία από τις µεγαλύτερες αγορές.
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Το παρακάτω διάγραµµα αναφέρεται στην άποψη των επιχειρηµατιών για την
τοπική αγορά σε σχέση µε τις µεγάλες αγορές ως προς την ποιότητα.
∆ιάγραµµα 7: Χαρακτηρισµός το̟ικής αγοράς ως ̟ρος την ̟οιότητα

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΕ ΑΝ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ
9%

∆ΕΝ ΕΧΕΙ
∆ΙΑΦΟΡΑ
55%

ΚΑΛΥΤΕΡΗ
36%

Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών που αντιστοιχεί σε ποσοστό 55% δηλώνει
πως η αγορά του Νοµού δεν έχει διαφορά ως προς την ποιότητα από τις
µεγαλύτερες αγορές.
Ένα σηµαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο 36% δηλώνει πως η αγορά του
Νοµού Κοζάνης είναι καλύτερη ως προς την ποιότητα από τις µεγαλύτερες
αγορές.
Ένα µικρό ποσοστό που αντιστοιχεί στο 9% δηλώνει πως η αγορά του Νοµού
είναι χειρότερη ως προς την ποιότητα από τις µεγαλύτερες αγορές.
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Το παρακάτω διάγραµµα αναφέρεται στην άποψη των επιχειρηµατιών για την
τοπική αγορά σε σχέση µε τις µεγάλες αγορές ως προς τις τιµές.
∆ιάγραµµα 8: Χαρακτηρισµός της το̟ικής αγοράς ως ̟ρος τις τιµές

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΕ ΑΝ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ
17%

∆ΕΝ ΕΧΕΙ
∆ΙΑΦΟΡΑ
42%

ΚΑΛΥΤΕΡΗ
40%
∆Γ/∆Α
1%

Μεγάλο ποσοστό επιχειρηµατιών δηλώνει πως η αγορά του Νοµού δεν έχει
διαφορά ως προς τιµές από τις µεγαλύτερες αγορές.
Εξίσου σηµαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο 40% δηλώνει πως η αγορά του
Νοµού είναι καλύτερη από τις µεγαλύτερες αγορές ως προς τις τιµές.
Ένα µικρότερο ποσοστό που αγγίζει το 17% δηλώνει πως η αγορά του Νοµού
είναι χειρότερη από τις µεγαλύτερες αγορές ως προς τις τιµές.
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Το παρακάτω διάγραµµα αναφέρεται στην άποψη των επιχειρηµατιών για την
τοπική αγορά σε σχέση µε τις µεγάλες αγορές ως προς την εξυπηρέτηση.
∆ιάγραµµα 9: Χαρακτηρισµός το̟ικής αγοράς ως ̟ρος την εξυ̟ηρέτηση

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΕ ΑΝ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ
70%

∆Γ/∆Α
3%
∆ΕΝ ΕΧΕΙ
∆ΙΑΦΟΡΑ
24%

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ
3%

Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών, ποσοστό 70%, δηλώνει πως η αγορά του
Νοµού είναι καλύτερη ως προς την εξυπηρέτηση από τις µεγαλύτερες αγορές.
Ένα σηµαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο 24% δηλώνει πως η αγορά του
Νοµού δεν έχει διαφορά ως προς την εξυπηρέτηση.
Ένα πολύ µικρό ποσοστό που αντιστοιχεί στο 3% δηλώνει πως η αγορά του
Νοµού είναι χειρότερη από τις µεγαλύτερες αγορές ως προς την εξυπηρέτηση.
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Το παρακάτω διάγραµµα αναφέρεται στην άποψη των επιχειρηµατιών για την
τοπική αγορά σε σχέση µε τις µεγάλες αγορές ως προς το φιλικό περιβάλλον.

∆ιάγραµµα 10: Χαρακτηρισµός το̟ικής αγοράς ως ̟ρος το φιλικό ̟εριβάλλον

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΕ ΑΝ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ
77%

∆Γ/∆Α
1%

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ
3%
∆ΕΝ ΕΧΕΙ
∆ΙΑΦΟΡΑ
19%

Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών, ποσοστό 77%, δηλώνει πως η αγορά του
Νοµού είναι καλύτερη ως προς το φιλικό περιβάλλον από τις µεγαλύτερες
αγορές.
Ένα σηµαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο 19% δηλώνει πως η αγορά του
Νοµού δεν έχει διαφορά ως προς το φιλικό περιβάλλον.
Ένα πολύ µικρό ποσοστό που αντιστοιχεί στο 3% δηλώνει πως η αγορά του
Νοµού είναι χειρότερη από τις µεγαλύτερες αγορές ως προς το φιλικό
περιβάλλον.
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Το παρακάτω διάγραµµα αναφέρεται στην άποψη των επιχειρηµατιών για την
τοπική αγορά σε σχέση µε τις µεγάλες αγορές ως προς τις υπηρεσίες µετά την
πώληση.

∆ιάγραµµα 11: Χαρακτηρισµός της το̟ικής αγοράς ως ̟ρος τις υ̟ηρεσίες µετά την ̟ώληση

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΕ ΑΝ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ
59%

∆Γ/∆Α
7%

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ
7%
∆ΕΝ ΕΧΕΙ
∆ΙΑΦΟΡΑ
27%

Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών, ποσοστό 59%, δηλώνει πως η αγορά του
Νοµού είναι καλύτερη ως προς τις υπηρεσίες µετά την πώληση από τις
µεγαλύτερες αγορές.
Ένα σηµαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο 27% δηλώνει πως η αγορά του
Νοµού δεν έχει διαφορά ως προς τις υπηρεσίες µετά την πώληση.
Ένα πολύ µικρό ποσοστό που αντιστοιχεί στο 7% δηλώνει πως η αγορά του
Νοµού είναι χειρότερη από τις µεγαλύτερες αγορές ως προς τις υπηρεσίες
µετά την πώληση.
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Το παρακάτω διάγραµµα αναφέρεται στην άποψη των επιχειρηµατιών για την
τοπική αγορά σε σχέση µε τις µεγάλες αγορές ως προς το ωράριο.
∆ιάγραµµα 12: Χαρακτηρισµός της το̟ικής αγοράς ως ̟ρος το ωράριο

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΕ ΑΝ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΩΡΑΡΙΟ

∆Γ/∆Α
1%

∆ΕΝ ΕΧΕΙ
∆ΙΑΦΟΡΑ
46%

ΚΑΛΥΤΕΡΗ
40%
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ
13%

Μεγάλο ποσοστό επιχειρηµατιών, αγγίζει το 46%, δηλώνει πως η αγορά του
Νοµού δεν έχει διαφορά ως προς το ωράριο από τις µεγαλύτερες αγορές.
Εξίσου σηµαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο 40% δηλώνει πως η αγορά του
Νοµού είναι καλύτερη από τις µεγαλύτερες αγορές ως προς το ωράριο.
Ένα µικρότερο ποσοστό που αγγίζει το 13% δηλώνει πως η αγορά του Νοµού
είναι χειρότερη από τις µεγαλύτερες αγορές ως προς το ωράριο.
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ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Σε αυτό το σηµείο εξετάζεται η άποψη των επιχειρηµατιών από διαφορετικές
περιοχές για τον αν η τοπική τους αγορά είναι καλύτερη ή χειρότερη από τις
µεγάλες αγορές. Τα αποτελέσµατα συγκεντρώθηκαν στον παρακάτω πίνακα
διπλής εισόδου και παρουσιάζονται στο επόµενο διάγραµµα στηλών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Το χαρακτηριστικό της «̟οικιλίας» στην το̟ική αγορά

Στον κλάδο που δραστηριοποιήστε προσδιορίστε για το
χαρακτηριστικό της ποικιλίας αν η τοπική αγορά είναι καλύτερη
ή χειρότερη από τις µεγάλες αγορές

ΤΟΠΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

∆ΕΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

ΕΧΕΙ

∆Γ/∆Α

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΚΟΖΑΝΗ

16%

23%

61%

0%

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

25%

30%

45%

0%

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

50%

25%

25%

0%

ΣΕΡΒΙΑ

19%

38%

41%

3%

ΝΕΑΠΟΛΗ

18%

36%

41%

5%

Με βάση τον πίνακα και το διάγραµµα προκύπτουν τα ακόλουθα
συµπεράσµατα:
Αξιοσηµείωτο είναι πως στη Σιάτιστα το 50% των επιχειρηµατιών δηλώνουν
πως η τοπική αγορά είναι καλύτερη από τις µεγαλύτερες αγορές.
Το 61% των επιχειρηµατιών της Κοζάνης δηλώνουν πως η τοπική αγορά δεν
έχει διαφορά από τις µεγαλύτερες αγορές.
Επίσης σηµαντικά είναι τα ποσοστά των επιχειρηµατιών που δηλώνουν πως η
τοπική αγορά είναι χειρότερη ως προς την ποικιλία από τις µεγαλύτερες
αγορές. Συγκεκριµένα στη Νεάπολη και στα Σέρβια, το 36% και το 38% των
επιχειρηµατιών αντίστοιχα, δηλώνει πως η τοπική αγορά είναι χειρότερη από
τις µεγαλύτερες αγορές. Στις υπόλοιπες περιοχές οι επιχειρηµατίες δηλώνουν
πως η τοπική αγορά δεν έχει διαφορά.
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∆ιάγραµµα 13: Το χαρακτηριστικό της "̟οικιλίας" στην το̟ική αγορά

Να προσδιορίσετε αν η τοπική αγορά είναι καλύτερη ή
χειρότερη από τις µεγάλες αγορές ως προς την
ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ

ΝΕΑΠΟΛΗ

18

36

41

ΣΕΡΒΙΑ

19

38

41

50

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

25

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

ΚΟΖΑΝΗ

0%

25

30

16

10%

25

45

23

20%

30%

61

40%

50%

60%

70%

80%

90%
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Σε αυτό το σηµείο εξετάζεται η άποψη των επιχειρηµατιών από διαφορετικές
περιοχές για τον αν η τοπική τους αγορά είναι καλύτερη ή χειρότερη από τις
µεγάλες αγορές. Τα αποτελέσµατα συγκεντρώθηκαν στον παρακάτω πίνακα
διπλής εισόδου και παρουσιάζονται στο επόµενο διάγραµµα στηλών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Το χαρακτηριστικό της «̟οιότητας» στην το̟ική αγορά

Στον κλάδο που δραστηριοποιήστε προσδιορίστε
για το χαρακτηριστικό της ποιότητας αν η τοπική
αγορά είναι καλύτερη ή χειρότερη από τις µεγάλες
αγορές

∆ΕΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

ΕΧΕΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΚΟΖΑΝΗ

32%

11%

57%

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

35%

10%

55%

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

50%

13%

37%

ΣΕΡΒΙΑ

45%

3%

52%

ΝΕΑΠΟΛΗ

33%

10%

57%

Με βάση τον πίνακα και το διάγραµµα προκύπτουν τα ακόλουθα
συµπεράσµατα:
Αξιοσηµείωτο είναι πως στη Σιάτιστα το 50% των επιχειρηµατιών δηλώνουν
πως η τοπική αγορά είναι καλύτερη από τις µεγαλύτερες αγορές ως προς την
ποιότητα.
Στις υπόλοιπες περιοχές, η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών, δηλώνουν πως η
τοπική

αγορά

δεν

έχει

διαφορά

από
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∆ιάγραµµα 14: Το χαρακτηριστικό της "̟οιότητας" στην το̟ική αγορά

Να προσδιορίσετε αν η τοπική αγορά είναι καλύτερη ή
χειρότερη από τις µεγάλες αγορές ως προς την
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ

33

ΝΕΑΠΟΛΗ

10

45

ΣΕΡΒΙΑ

3

35

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

10%

20%

52

13

37

10

32

ΚΟΖΑΝΗ

55

11

30%

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ

57

50

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

0%

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

40%

57

50%

60%

70%

80%

90%

Γαλάνη ∆έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics

100%

97

Έρευνα αγοράς για τις ε̟ιχειρήσεις του Νοµού Κοζάνης

Κοζάνη 2007

ΤΙΜΕΣ
Σε αυτό το σηµείο εξετάζεται η άποψη των επιχειρηµατιών από διαφορετικές
περιοχές για τον αν η τοπική τους αγορά είναι καλύτερη ή χειρότερη από τις
µεγάλες αγορές ως προς τις τιµές. Τα αποτελέσµατα συγκεντρώθηκαν στον
παρακάτω πίνακα διπλής εισόδου και παρουσιάζονται στο επόµενο διάγραµµα
στηλών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 25: Το χαρακτηριστικό της «τιµής» στην το̟ική αγορά.

Στον κλάδο που δραστηριοποιήστε προσδιορίστε για το
χαρακτηριστικό των τιµών αν η τοπική αγορά είναι καλύτερη ή
χειρότερη από τις µεγάλες αγορές

∆ΕΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

ΕΧΕΙ

∆Γ/∆Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΚΟΖΑΝΗ

39%

21%

40%

0%

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

30%

10%

55%

5%

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

75%

0%

25%

0%

ΣΕΡΒΙΑ

39%

23%

35%

3%

ΝΕΑΠΟΛΗ

41%

14%

45%

0%

Με βάση τον πίνακα και το διάγραµµα προκύπτουν τα ακόλουθα
συµπεράσµατα:
Αξιοσηµείωτο είναι πως στη Σιάτιστα το 75% των επιχειρηµατιών δηλώνουν
πως η τοπική αγορά είναι καλύτερη από τις µεγαλύτερες αγορές ως προς τις
τιµές, ενώ το 25% δηλώνει πως δεν υπάρχουν διαφορές.
Στην Κοζάνη το 40% των επιχειρηµατιών δηλώνει πως η αγορά τους δεν έχει
διαφορές ως προς την τιµή, ενώ το 39% δηλώνει πως έχει καλύτερες τιµές από
τις µεγάλες αγορές. Το 21% των επιχειρηµατιών δήλωσε πως η τοπική αγορά
είναι χειρότερη από τις µεγάλες αγορές ως προς τις τιµές.
Στην Πτολεµαΐδα η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών δηλώνει πως η τοπική
αγορά δεν έχει διαφορά ως προς την τιµή από τις µεγάλες αγορές.
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Στη Νεάπολη και στα Σέρβια η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως
η τοπική αγορά δεν έχει διαφορές µε τις µεγαλύτερες αγορές ή ότι είναι
καλύτερη.

Εικόνα 1: Χάρτης ∆ήµου Σερβίων
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∆ιάγραµµα 15: Το χαρακτηριστικό της "τιµής" στην το̟ική αγορά

Να προσδιορίσετε αν η τοπική αγορά είναι καλύτερη ή
χειρότερη από τις µεγάλες αγορές ως προς την
ΤΙΜΗ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ

ΝΕΑΠΟΛΗ

41

ΣΕΡΒΙΑ

39

14

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ

45

23

35

75

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

30

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

10%

25

10

39

ΚΟΖΑΝΗ

0%

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

20%

55

21

30%

40%

50%

40

60%

70%

80%

90%
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Σε αυτό το σηµείο εξετάζεται η άποψη των επιχειρηµατιών από διαφορετικές
περιοχές για τον αν η τοπική τους αγορά είναι καλύτερη ή χειρότερη από τις
µεγάλες αγορές ως προς την εξυπηρέτηση. Τα αποτελέσµατα συγκεντρώθηκαν
στον παρακάτω πίνακα διπλής εισόδου και παρουσιάζονται στο επόµενο
διάγραµµα στηλών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 26: Το χαρακτηριστικό της εξυ̟ηρέτησης στην το̟ική αγορά

Στον κλάδο που δραστηριοποιήστε προσδιορίστε για το
χαρακτηριστικό της εξυπηρέτησης αν η τοπική αγορά είναι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ

καλύτερη ή χειρότερη από τις µεγάλες αγορές

∆ΕΝ ΕΧΕΙ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

ΚΟΖΑΝΗ

68%

4%

23%

5%

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

75%

0%

25%

0%

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

63%

0%

37%

0%

ΣΕΡΒΙΑ

77%

3%

19%

0%

ΝΕΑΠΟΛΗ

59%

5%

27%

9%

∆ΙΑΦΟΡΑ

∆Γ/∆Α

Με βάση τον πίνακα και το διάγραµµα προκύπτουν τα ακόλουθα
συµπεράσµατα:
Παρατηρούµε πως σε όλες τις περιοχές, η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών,
δηλώνει πως η τοπική τους αγορά είναι καλύτερη ως προς την εξυπηρέτηση σε
σχέση µε τις µεγαλύτερες αγορές.
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∆ιάγραµµα 16: Το χαρακτηριστικό της "εξυ̟ηρέτησης" στην το̟ική αγορά

Να προσδιορίσετε αν η τοπική αγορά είναι καλύτερη ή
χειρότερη από τις µεγάλες αγορές ως προς την
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ

59

ΝΕΑΠΟΛΗ

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ

5

27

77

ΣΕΡΒΙΑ

3

63

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

25

68

ΚΟΖΑΝΗ

10%

20%

30%

19

37

75

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

0%

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

40%

4

50%

60%

70%

23

80%

90%
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ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σε αυτό το σηµείο εξετάζεται η άποψη των επιχειρηµατιών από διαφορετικές
περιοχές για τον αν η τοπική τους αγορά είναι καλύτερη ή χειρότερη από τις
µεγάλες αγορές ως προς

το φιλικό περιβάλλον.

Τα αποτελέσµατα

συγκεντρώθηκαν στον παρακάτω πίνακα διπλής εισόδου και παρουσιάζονται
στο επόµενο διάγραµµα στηλών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 27: Το χαρακτηριστικό του «φιλικού ̟εριβάλλοντος» στην το̟ική αγορά

Στον κλάδο που δραστηριοποιήστε προσδιορίστε για το
χαρακτηριστικό του φιλικού περιβάλλοντος αν η τοπική
αγορά είναι καλύτερη ή χειρότερη από τις µεγάλες αγορές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

∆ΕΝ ΕΧΕΙ
∆ΙΑΦΟΡΑ

∆Γ/∆Α

ΚΟΖΑΝΗ

74%

4%

19%

4%

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

80%

0%

15%

5%

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

63%

0%

38%

0%

ΣΕΡΒΙΑ

74%

3%

23%

0%

ΝΕΑΠΟΛΗ

86%

5%

9%

0%

Με βάση τον πίνακα και το διάγραµµα προκύπτουν τα ακόλουθα
συµπεράσµατα:
Παρατηρούµε πως σε όλες τις περιοχές, η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών,
δηλώνει πως η τοπική τους αγορά είναι καλύτερη ως προς το φιλικό
περιβάλλον σε σχέση µε τις µεγαλύτερες αγορές.
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∆ιάγραµµα 17: Το χαρακτηριστικό του "φιλικού ̟εριβάλλοντος" στην το̟ική αγορά

Να προσδιορίσετε αν η τοπική αγορά είναι καλύτερη ή
χειρότερη από τις µεγάλες αγορές ως προς το
ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

86

ΝΕΑΠΟΛΗ

5

74

ΣΕΡΒΙΑ

3

37

80

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

15

74

ΚΟΖΑΝΗ

20%

9

23

63

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

0%

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ

40%

4

60%

19

80%
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
Σε αυτό το σηµείο εξετάζεται η άποψη των επιχειρηµατιών από διαφορετικές
περιοχές για τον αν η τοπική τους αγορά είναι καλύτερη ή χειρότερη από τις
µεγάλες αγορές ως προς τις υπηρεσίες µετά την πώληση. Τα αποτελέσµατα
συγκεντρώθηκαν στον παρακάτω πίνακα διπλής εισόδου και παρουσιάζονται
στο επόµενο διάγραµµα στηλών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Το χαρακτηριστικό των «υ̟ηρεσιών µετά την ̟ώληση» στην το̟ική αγορά

Στον κλάδο που δραστηριοποιήστε προσδιορίστε για το
χαρακτηριστικό των υπηρεσιών µετά την πώληση αν η τοπική

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ

αγορά είναι καλύτερη ή χειρότερη από τις µεγάλες αγορές
∆ΕΝ ΕΧΕΙ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

ΚΟΖΑΝΗ

61%

7%

25%

7%

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

68%

0%

16%

16%

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

88%

0%

12%

0%

ΣΕΡΒΙΑ

45%

13%

35%

6%

ΝΕΑΠΟΛΗ

57%

5%

38%

0%

∆ΙΑΦΟΡΑ

∆Γ/∆Α

Με βάση τον πίνακα και το διάγραµµα προκύπτουν τα ακόλουθα
συµπεράσµατα:
Παρατηρούµε πως στην Κοζάνη, την Πτολεµαΐδα και τη Σιάτιστα, η
πλειοψηφία των επιχειρηµατιών, δηλώνει πως η τοπική τους αγορά είναι
καλύτερη ως προς τις υπηρεσίες µετά την πώληση σε σχέση µε τις µεγαλύτερες
αγορές.
Στην Νεάπολη και στα Σέρβια το 57% και το 45% αντίστοιχα δηλώνει πως η
τοπική αγορά είναι καλύτερη ως προς τις υπηρεσίες µετά την πώληση από τις
µεγαλύτερες αγορές. Υπάρχει όµως και ένα σηµαντικό ποσοστό που ανέρχεται
στο 38% και 35% αντίστοιχα που δηλώνει πως δεν υπάρχουν διαφορές.
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Συµπερασµατικά µπορεί να λεχθεί πως η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών
όλων των περιοχών δηλώνουν πως η τοπική τους αγορά είναι καλύτερη ή δεν
έχει διαφορά µε τις µεγαλύτερες αγορές.

Εικόνα 2: Χάρτης ∆ήµου Σιάτιστας
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∆ιάγραµµα 18: Το χαρακτηριστικό των "υ̟ηρεσιών µετά την ̟ώληση" στην το̟ική αγορά

Να προσδιορίσετε αν η τοπική αγορά είναι καλύτερη ή
χειρότερη από τις µεγάλες αγορές ως προς τις
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

57

ΝΕΑΠΟΛΗ

5

45

ΣΕΡΒΙΑ

38

13

36

88

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

12

68

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

16

61

ΚΟΖΑΝΗ

0%

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ

20%

7

40%

60%

25

80%
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ΩΡΑΡΙΟ
Σε αυτό το σηµείο εξετάζεται η άποψη των επιχειρηµατιών από διαφορετικές
περιοχές για τον αν η τοπική τους αγορά είναι καλύτερη ή χειρότερη από τις
µεγάλες αγορές ως προς το ωράριο. Τα αποτελέσµατα συγκεντρώθηκαν στον
παρακάτω πίνακα διπλής εισόδου και παρουσιάζονται στο επόµενο διάγραµµα
στηλών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 29: Το χαρακτηριστικό του «ωραρίου» στην το̟ικήαγορά

Στον κλάδο που δραστηριοποιήστε προσδιορίστε για το
χαρακτηριστικό του ωραρίου αν η τοπική αγορά είναι
καλύτερη ή χειρότερη από τις µεγάλες αγορές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

∆ΕΝ ΕΧΕΙ
∆ΙΑΦΟΡΑ

∆Γ/∆Α

ΚΟΖΑΝΗ

37%

19%

42%

2%

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

20%

15%

65%

0%

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

75%

0%

25%

0%

ΣΕΡΒΙΑ

48%

6%

45%

0%

ΝΕΑΠΟΛΗ

41%

9%

50%

0%

Με βάση τον πίνακα και το διάγραµµα προκύπτουν τα ακόλουθα
συµπεράσµατα:
Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως στη Σιάτιστα το 75% των επιχειρηµατιών
δηλώνει πως το ωράριο είναι καλύτερο από τις µεγάλες αγορές. Αυτό εξηγείται
από το γεγονός πως η Σιάτιστα είναι τουριστικός προορισµός και τα
καταστήµατα δουλεύουν και τις Κυριακές, καθώς πολλές οργανωµένες
εκδροµές γίνονται µε προορισµό τον παραδοσιακό οικισµό της Σιάτιστας.
Στην Κοζάνη και στην Πτολεµαΐδα µόνο το 19% και 15% των επιχειρηµατιών
αντίστοιχα, δηλώνει πως το ωράριο της τοπικής αγοράς είναι χειρότερο από τις
µεγαλύτερες αγορές.
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∆ιάγραµµα 19: Το χαρακτηριστικό του «ωραρίου» στην το̟ική αγορά

Να προσδιορίσετε αν η τοπική αγορά είναι καλύτερη ή
χειρότερη από τις µεγάλες αγορές ως προς το
ΩΡΑΡΙΟ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ

41

ΝΕΑΠΟΛΗ

9

48

ΣΕΡΒΙΑ

45

75

20

10%

25

15

65

37

ΚΟΖΑΝΗ

0%

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ

50

6

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ

20%

19

30%

40%

50%

42

60%

70%

80%

90%
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Ερώτηση 6.α/1

Τι βαρύτητα έχει για σας η «τιµή» για την επιλογή της τοπικής αγοράς;
 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα Πολύ

Σε αυτή την ερώτηση οι επιχειρηµατίες καλούνται να σχολιάσουν τη
σπουδαιότητα της τιµής για την επιλογή της τοπικής αγοράς. Τα στοιχεία
αναλύθηκαν µε βάση την περιοχή που δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση
και παρουσιάζονται στο επόµενο διάγραµµα.
Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως η τιµή έχει
µεγάλη βαρύτητα για να επιλέξει κάποιος καταναλωτής την τοπική αγορά. Σε
όλες τις περιοχές του Νοµού οι επιχειρηµατίες που συµφωνούν µε αυτή την
άποψη κυµαίνεται περίπου από 90%-100%.
Ποσοστό επιχειρηµατιών από 0%-10% των επιχειρηµατιών δηλώνει πως η
τιµή δεν είναι σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή της τοπικής αγοράς.
Παρατηρούµε πως στην τοπική αγορά της Κοζάνης το 91% δήλωσε πως η
τιµή είναι σηµαντικός παράγοντας για την επιλογή της τοπικής αγοράς.
Στην τοπική αγορά της Σιάτιστας το 100% των επιχειρηµατιών δηλώνει πως η
τιµή έχει µεγάλη βαρύτητα για την επιλογή της τοπικής αγοράς.
Στην Πτολεµαΐδα και στη Νεάπολη το 90% δηλώνει πως η τιµή έχει µεγάλη
βαρύτητα για την επιλογή της τοπικής αγοράς.
Στα Σέρβια το 94% δηλώνει πως η τιµή έχει µεγάλη βαρύτητα για την επιλογή
της τοπικής αγοράς.
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∆ιάγραµµα 20: Βαρύτητα της τιµής για την ε̟ιλογή της το̟ικής αγοράς

Τι βαρύτητα έχει για σας η "τιµή" για την επιλογή της τοπικής
αγοράς;
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΣΕΡΒΙΑ

5

5

3 3

ΑΡΚΕΤΑ

10

25

5

5

ΚΟΖΑΝΗ

5

4

10%

ΠΑΡΑ ΠΟΛY

44

25

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

ΠΟΛY

67

25

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

0%

14

ΛΙΓΟ

75

90

16

20%

19

30%

56

40%

50%

60%

70%

80%

90%
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Ερώτηση 6.α/2

Τι βαρύτητα έχει για σας η «ποιότητα» για την επιλογή της τοπικής αγοράς;
 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα Πολύ

Σε αυτή την ερώτηση οι επιχειρηµατίες καλούνται να σχολιάσουν τη
σπουδαιότητα της ποιότητας για την επιλογή της τοπικής αγοράς.

Τα

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα, από το οποίο
προκύπτουν τα ακόλουθα:
Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως η ποιότητα έχει
µεγάλη βαρύτητα για να επιλέξει κάποιος καταναλωτής την τοπική αγορά. Σε
όλες τις περιοχές του Νοµού οι επιχειρηµατίες που συµφωνούν µε αυτή την
άποψη ανέρχεται περίπου στο 90%.
Ποσοστό που κυµαίνεται έως 15% των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως η
ποιότητα δεν είναι σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή της τοπικής αγοράς.

Εικόνα 3: Νεά̟ολη Κοζάνης
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∆ιάγραµµα 21: Βαρύτητα της ̟οιότητας για την ε̟ιλογή της το̟ικής αγοράς

Τι βαρύτητα έχει για σας η "ποικιλία" για την επιλογή της
τοπικής αγοράς;
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Ερώτηση 6.α/3

Τι βαρύτητα έχει για σας η «ποικιλία» για την επιλογή της τοπικής αγοράς;
 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα Πολύ

Σε αυτή την ερώτηση οι επιχειρηµατίες καλούνται να σχολιάσουν τη
σπουδαιότητα της ποικιλίας για την επιλογή της τοπικής αγοράς.

Τα

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα, από το οποίο
προκύπτουν τα ακόλουθα:
Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως η ποικιλία έχει
µεγάλη βαρύτητα για να επιλέξει κάποιος καταναλωτής την τοπική αγορά. Σε
όλες τις περιοχές του Νοµού οι επιχειρηµατίες που συµφωνούν µε αυτή την
άποψη κυµαίνεται από 90%-100%
Ποσοστό περίπου από 0%-11% των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως η ποικιλία
δεν είναι σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή της τοπικής αγοράς.

Εικόνα 4: Εργοστάσιο της ∆ΕΗ στην Πτολεµαΐδα
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∆ιάγραµµα 22: Βαρύτητα της ̟οικιλίας για την ε̟ιλογή της το̟ικής αγοράς

Τι βαρύτητα έχει για σας η "ποικιλία" για την επιλογή της
τοπικής αγοράς;
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Ερώτηση 6.α/4

Τι βαρύτητα έχουν για σας τα «νέα προϊόντα» για την επιλογή της τοπικής
αγοράς;
 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα Πολύ

Σε αυτή την ερώτηση οι επιχειρηµατίες καλούνται να σχολιάσουν τη
σπουδαιότητα της εισόδου νέων προϊόντων για την επιλογή της τοπικής
αγοράς. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα, από το
οποίο προκύπτουν τα ακόλουθα:
Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως τα νέα προϊόντα έχουν
µεγάλη βαρύτητα για να επιλέξει κάποιος καταναλωτής την τοπική αγορά. Σε
όλες τις περιοχές του Νοµού οι επιχειρηµατίες που συµφωνούν µε αυτή την
άποψη κυµαίνεται από 67%-100%
Ποσοστό περίπου από 0%-33% των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως η ποικιλία
δεν είναι σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή της τοπικής αγοράς.
Αξιοσηµείωτο είναι πως στην Σιάτιστα, όλοι οι επιχειρηµατίες συµφωνούν µε
τη σπουδαιότητα των νέων προϊόντων στην αγορά.
Στη Νεάπολη, τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά, καθώς το 33% των
επιχειρηµατιών δηλώνουν πως τα νέα προϊόντα δεν έχουν µεγάλη βαρύτητα για
την επιλογής της τοπικής αγοράς.
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∆ιάγραµµα 23: Βαρύτητα των νέων ̟ροϊόντων για την ε̟ιλογή της το̟ικής αγοράς

Τι βαρύτητα έχουν για σας τα "νέα προϊόντα" για την επιλογή
της τοπικής αγοράς;
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3.10. Ερώτηση 6.α/5

Τι βαρύτητα έχει για σας «η εξυπηρέτηση» για την επιλογή της τοπικής
αγοράς;
 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα Πολύ

Σε αυτή την ερώτηση οι επιχειρηµατίες καλούνται να σχολιάσουν τη
σπουδαιότητα της εξυπηρέτησης για την επιλογή της τοπικής αγοράς. Τα
αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα, από το οποίο
προκύπτουν τα ακόλουθα:
Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών δηλώνουν η εξυπηρέτηση έχει

µεγάλη

βαρύτητα για να επιλέξει κάποιος καταναλωτής την τοπική αγορά. Σε όλες τις
περιοχές του Νοµού οι επιχειρηµατίες που συµφωνούν µε αυτή την άποψη
κυµαίνεται από 76%-100%
Ποσοστό περίπου από 0%-24% των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως η
εξυπηρέτηση δεν είναι σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή της τοπικής
αγοράς.
Αξιοσηµείωτο είναι πως στην Σιάτιστα, όλοι οι επιχειρηµατίες συµφωνούν µε
τη σπουδαιότητα της εξυπηρέτησης για την επιλογή της τοπικής αγοράς.
Στη Νεάπολη, τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά, καθώς το 24% των
επιχειρηµατιών δηλώνουν πως η εξυπηρέτηση δεν έχει µεγάλη βαρύτητα για
την επιλογής της τοπικής αγοράς.
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∆ιάγραµµα 24: Βαρύτητα της εξυ̟ηρέτησης για την ε̟ιλογή της το̟ικής αγοράς

Τι βαρύτητα έχει για σας η "εξυπηρέτηση" για την επιλογή της
τοπικής αγοράς;
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3.11. Ερώτηση 6.α/6

Τι βαρύτητα έχει για σας το «ωράριο λειτουργίας» για την επιλογή της τοπικής
αγοράς;
 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα Πολύ

Σε αυτή την ερώτηση οι επιχειρηµατίες καλούνται να σχολιάσουν τη
σπουδαιότητα του ωραρίου λειτουργίας για την επιλογή της τοπικής αγοράς.
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα, από το οποίο
προκύπτουν τα ακόλουθα:
Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως το ωράριο λειτουργίας έχει
µεγάλη βαρύτητα για να επιλέξει κάποιος καταναλωτής την τοπική αγορά. Σε
όλες τις περιοχές του Νοµού οι επιχειρηµατίες που συµφωνούν µε αυτή την
άποψη κυµαίνεται από 68%-90%
Ποσοστό που κυµαίνεται από 10%-32% των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως η
το ωράριο λειτουργίας δεν είναι σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή της
τοπικής αγοράς.
Αξιοσηµείωτο είναι στην Πτολεµαΐδα το 90% των επιχειρηµατιών δηλώνουν
πως το ωράριο λειτουργίας είναι σηµαντικός παράγοντας για την επιλογή της
τοπικής αγοράς.
Από την άλλη πλευρά, το 32% των επιχειρηµατιών των Σερβίων πιστεύουν πως
το ωράριο λειτουργίας δεν έχει µεγάλη βαρύτητα για την επιλογή της τοπικής
αγοράς.
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∆ιάγραµµα 25: Βαρύτητα του ωραρίου λειτουργίας για την ε̟ιλογή της το̟ικής αγοράς

Τι βαρύτητα έχει για σας το "ωράριο λειτουργίας" για την
επιλογή της τοπικής αγοράς;
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3.12. Ερώτηση 6.α/7

Τι βαρύτητα έχει για σας το «φιλικό περιβάλλον» για την επιλογή της τοπικής
αγοράς;
 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα Πολύ

Σε αυτή την ερώτηση οι επιχειρηµατίες καλούνται να σχολιάσουν τη
σπουδαιότητα του φιλικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων για την επιλογή
της τοπικής αγοράς.

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω

διάγραµµα, από το οποίο προκύπτουν τα ακόλουθα:
Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως το φιλικό περιβάλλον έχει
µεγάλη βαρύτητα για να επιλέξει κάποιος καταναλωτής την τοπική αγορά. Σε
όλες τις περιοχές του Νοµού οι επιχειρηµατίες που συµφωνούν µε αυτή την
άποψη κυµαίνεται από 85%-100%
Ποσοστό που κυµαίνεται από 0%-15% των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως η το
φιλικό περιβάλλον δεν είναι σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή της τοπικής
αγοράς.
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∆ιάγραµµα 26: Βαρύτητα του φιλικού ̟εριβάλλοντος για την ε̟ιλογή της το̟ικής αγοράς

Τι βαρύτητα έχει για σας το "φιλικό περιβάλλον" για την
επιλογή της τοπικής αγοράς;
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3.13. Ερώτηση 6.α/8

Τι βαρύτητα έχουν για σας οι «υπηρεσίες µετά την πώληση» για την επιλογή
της τοπικής αγοράς;
 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα Πολύ

Σε αυτή την ερώτηση οι επιχειρηµατίες καλούνται να σχολιάσουν τη
σπουδαιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται µετά την πώληση ενός
προϊόντος ή µιας υπηρεσίας

για την επιλογή της τοπικής αγοράς.

Τα

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα, από το οποίο
προκύπτουν τα ακόλουθα:
Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως οι υπηρεσίες µετά την
πώληση έχουν µεγάλη βαρύτητα για να επιλέξει κάποιος καταναλωτής την
τοπική αγορά.

Σε όλες τις περιοχές του Νοµού οι επιχειρηµατίες που

συµφωνούν µε αυτή την άποψη κυµαίνεται από 76%-100%
Ποσοστό που κυµαίνεται από 0%-24% των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως οι
υπηρεσίες µετά την πώληση δεν είναι σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή της
τοπικής αγοράς.
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Τι βαρύτητα έχουν για σας οι "υπηρεσίες µετά την πώληση"
για την επιλογή της τοπικής αγοράς;
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3.14. Ερώτηση 6.α/9

Τι βαρύτητα έχουν για σας οι «πωλήσεις µε πίστωση, δόσεις…» για την
επιλογή της τοπικής αγοράς;
 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα Πολύ

Σε αυτή την ερώτηση οι επιχειρηµατίες καλούνται να σχολιάσουν τη
σπουδαιότητα των πωλήσεων µε πίστωση ή µε δόσεις

για την επιλογή της

τοπικής αγοράς. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα,
από το οποίο προκύπτουν τα ακόλουθα:
Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως οι πωλήσεις µε πίστωση και
δόσεις, έχουν µεγάλη βαρύτητα για να επιλέξει κάποιος καταναλωτής την
τοπική αγορά. Με εξαίρεση τη Σιάτιστα που έχει τα πιο χαµηλά ποσοστά,
στις υπόλοιπες περιοχές του Νοµού οι επιχειρηµατίες που συµφωνούν µε αυτή
την άποψη κυµαίνεται από 66%-75%
Ποσοστό που κυµαίνεται από 25%-34% των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως οι
πωλήσεις µε πίστωση δεν είναι σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή της τοπικής
αγοράς. Στη Σιάτιστα το 50% των επιχειρηµατιών δηλώνει πως η πώληση µε
δόσεις δεν αποτελεί βασικό κριτήριο.
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∆ιάγραµµα 27: Βαρύτητα των ̟ωλήσεων µε ̟ίστωση για την ε̟ιλογή της το̟ικής αγοράς

Τι βαρύτητα έχουν για σας οι "πωλήσεις µε πίστωση,
δόσεις..." για την επιλογή της τοπικής αγοράς;
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3.15. Ερώτηση 6.α/10

Τι βαρύτητα έχει για σας η «πρόσβαση µε αυτοκίνητο (Parking)» για την
επιλογή της τοπικής αγοράς;
 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα Πολύ

Σε αυτή την ερώτηση οι επιχειρηµατίες καλούνται να σχολιάσουν τη
σπουδαιότητα της ύπαρξης χώρων στάθµευσης για την επιλογή της τοπικής
αγοράς. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα, από το
οποίο προκύπτουν τα ακόλουθα:
Παρατηρούµε πως η πρόσβαση µε αυτοκίνητο έχει µεγαλύτερη σηµασία για
τις µεγάλες πόλεις του Νοµού, όπως η Κοζάνη και η Πτολεµαΐδα. Το 81%
των επιχειρηµατιών της Κοζάνης και το 90% της Πτολεµαΐδας, δηλώνει πως η
πρόσβαση µε αυτοκίνητο έχει µεγάλη βαρύτητα για την επιλογή της τοπικής
αγοράς. Αυτό πιθανότατα συµβαίνει γιατί αυτές οι δύο πόλεις συγκεντρώνουν
καταναλωτικό κοινό από τις γύρω περιοχές, οι οποίοι µετακινούνται µε τα
αυτοκίνητά τους. Άρα λοιπόν η πρόσβαση µε το αυτοκίνητο για αυτούς είναι
πολύ σηµαντική για τη διευκόλυνσή τους.
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∆ιάγραµµα 28: Βαρύτητα της ̟ρόσβασης µε αυτοκίνητο για την το̟ική αγορά

Τι βαρύτητα έχει για σας η "πρόσβαση µε αυτοκίνητο
(Parking)" για την επιλογή της τοπικής αγοράς;
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3.16. Ερώτηση 6.α/11

Τι βαρύτητα έχει για σας η «πρόσβαση µε µέσο µαζικής µεταφοράς» για την
επιλογή της τοπικής αγοράς;
 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα Πολύ

Σε αυτή την ερώτηση οι επιχειρηµατίες καλούνται να σχολιάσουν τη σηµασία
της πρόσβασης µε µέσο µαζικής µεταφοράς για την επιλογή της τοπικής
αγοράς. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα, από το
οποίο προκύπτουν τα ακόλουθα:
Παρατηρούµε πως η πρόσβαση µε µέσο µαζικής µεταφοράς είναι σηµαντική
για την επιλογή της τοπικής αγοράς, στην Κοζάνη και την Πτολεµαΐδα.
Συγκεκριµένα το 75% των επιχειρηµατιών της Πτολεµαΐδας και το 61% των
επιχειρηµατιών της Κοζάνης θεωρούν σηµαντική την πρόσβαση µε µέσο
µαζικής µεταφοράς.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός της κάλυψης των

καταναλωτικών αναγκών των ατόµων από τις γύρω περιοχές.

Πολλοί

καταναλωτές χρησιµοποιούν τα µέσα µαζικής µεταφοράς για την πρόσβαση
στα µεγαλύτερα αστικά κέντρα.
Στις µικρότερες πόλεις του Νοµού τα αποτελέσµατα διαφοροποιούνται.
Ποσοστά που κυµαίνονται από 45%-50% δηλώνουν πως η πρόσβαση µε µέσο
µαζικής µεταφοράς δεν είναι τόσο σηµαντική για την επιλογή της τοπικής
αγοράς.
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∆ιάγραµµα 29: Βαρύτητα της ̟ρόσβασης µε µέσο µαζικής µεταφοράς για την ε̟ιλογή της το̟ικής αγοράς

Τι βαρύτητα έχει για σας η "πρόσβαση µε µέσο µαζικής
µεταφοράς" για την επιλογή της τοπικής αγοράς;
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3.17. Ερώτηση 6.α/12

Τι βαρύτητα έχει για σας τα «εµπορικά κέντρα» για την επιλογή της τοπικής
αγοράς;
 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα Πολύ

Σε αυτή την ερώτηση οι επιχειρηµατίες καλούνται να σχολιάσουν τη σηµασία
των εµπορικών κέντρων για την επιλογή της τοπικής αγοράς.

Τα

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα, από το οποίο
προκύπτουν τα ακόλουθα:
Από το διάγραµµα προκύπτει πως οι περισσότεροι επιχειρηµατίες των
µικρότερων πόλεων του Νοµού θεωρούν πως τα εµπορικά κέντρα δεν είναι
τόσο σηµαντικά για την επιλογή της τοπικής αγορά.

Το 55% των

επιχειρηµατιών της Νεάπολης, το 54% των επιχειρηµατιών των Σερβίων και
το 50% των επιχειρηµατιών της Σιάτιστας δεν δίνουν µεγάλη βαρύτητα στα
εµπορικά κέντρα.
Στην Πτολεµαΐδα το 74% των επιχειρηµατιών και το 61% των επιχειρηµατιών
της Κοζάνης θεωρούν πως τα εµπορικά κέντρα είναι σηµαντικά για την επιλογή
της τοπικής αγοράς.
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∆ιάγραµµα 30: Βαρύτητα εµ̟ορικών κέντρων για την ε̟ιλογή της το̟ικής αγοράς

Τι βαρύτητα έχουν για σας τα "εµπορικά κέντρα" για την
επιλογή της τοπικής αγοράς;
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3.18. Ερώτηση 6.α/13

Τι βαρύτητα έχουν για σας τα «επώνυµα προϊόντα» για την επιλογή της
τοπικής αγοράς;
 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα Πολύ

Σε αυτή την ερώτηση οι επιχειρηµατίες καλούνται να σχολιάσουν τη σηµασία
των επώνυµων προϊόντων για την επιλογή της τοπικής αγοράς.

Τα

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα, από το οποίο
προκύπτουν τα ακόλουθα:
Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως τα επώνυµα
προϊόντα έχουν µεγάλη βαρύτητα για να επιλέξει κάποιος καταναλωτής την
τοπική αγορά.

Σε όλες τις περιοχές του Νοµού οι επιχειρηµατίες που

συµφωνούν µε αυτή την άποψη κυµαίνεται από 75%-85%
Ποσοστό περίπου από 15%-25% των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως τα
επώνυµα προϊόντα δεν είναι σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή της τοπικής
αγοράς.
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∆ιάγραµµα 31: Βαρύτητα ε̟ώνυµων ̟ροϊόντων για την ε̟ιλογή της το̟ικής αγοράς

Τι βαρύτητα έχουν για σας τα "επώνυµα προϊόντα" για την
επιλογή της τοπικής αγοράς;
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3.19. Ερώτηση 6.α/14

Τι βαρύτητα έχουν για σας οι «διαφηµίσεις και τα ενηµερωτικά φυλλάδια» για
την επιλογή της τοπικής αγοράς;
 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα Πολύ

Σε αυτή την ερώτηση οι επιχειρηµατίες καλούνται να σχολιάσουν τη
σπουδαιότητα των διαφηµίσεων και των ενηµερωτικών φυλλαδίων των
προϊόντων τους ή των υπηρεσιών που παρέχουν για την επιλογή της τοπικής
αγοράς. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα, από το
οποίο προκύπτουν τα ακόλουθα:
Στη Σιάτιστα και τη Νεάπολη παρατηρούµε πως οι απόψεις είναι µοιρασµένες.
Οι µισοί επιχειρηµατίες πιστεύουν πως οι διαφηµίσεις έχουν µεγάλη βαρύτητα
για την επιλογή της τοπικής αγοράς και οι υπόλοιποι µισοί πως όχι.
Στις υπόλοιπες περιοχές, Σέρβια, Πτολεµαΐδα και Κοζάνη οι περισσότεροι
επιχειρηµατίες συµφωνούν µε την ύπαρξη διαφηµίσεων και διαφηµιστικών
φυλλαδίων για την επιλογή της τοπικής αγοράς.
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∆ιάγραµµα 32: Βαρύτητα διαφηµίσεων για την ε̟ιλογή της το̟ικής αγοράς

Τι βαρύτητα έχουν για σας οι "διαφηµίσεις και τα ενηµερωτικά
φυλλάδια" για την επιλογή της τοπικής αγοράς;
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3.20. Ερώτηση 6.α/15

Τι βαρύτητα έχουν για σας τα καταστήµατα Franchising για την επιλογή της
τοπικής αγοράς;
 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα Πολύ

Σε αυτή την ερώτηση οι επιχειρηµατίες καλούνται να σχολιάσουν τη
σπουδαιότητα των καταστηµάτων franchising για την επιλογή της τοπικής
αγοράς. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα, από το
οποίο προκύπτουν τα ακόλουθα:
Στη Σιάτιστα, τη Νεάπολη και τα Σέρβια παρατηρούµε πως η πλειοψηφία των
επιχειρηµατιών δεν θεωρούν τα καταστήµατα franchising σηµαντικά για την
επιλογή της τοπικής αγοράς.
Αντίθετα στις µεγαλύτερες αγορές της Κοζάνης και της Πτολεµαΐδας, η
πλειοψηφία των επιχειρηµατιών αποδίδουν µεγάλη βαρύτητα στην ύπαρξη
καταστηµάτων franchising για την τοπική αγορά. Αυτό εξάλλου είναι λογικό
καθώς τα τελευταία χρόνια τόσο στην αγορά της Πτολεµαΐδας όσο και της
Κοζάνης αρκετά καταστήµατα franchising λειτουργούν µε επιτυχία.
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∆ιάγραµµα 33: Βαρύτητα καταστηµάτων franchising για την ε̟ιλογή της το̟ικής αγοράς

Τι βαρύτητα έχουν για σας τα καταστήµατα franchising για την
επιλογή της τοπικής αγοράς;
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3.21. Ερώτηση 6.β.

Ποιο από τα παραπάνω κριτήρια είναι το κύριο κριτήριο για σας, εκτός της
τιµής, για την επιλογή της τοπικής αγοράς;

Οι επιχειρηµατίες καλούνται να επιλέξουν ένα µόνο από τα παραπάνω κριτήρια
που αναλύθηκαν, εκτός της τιµής για την επιλογή της τοπικής αγοράς.
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
∆ιάγραµµα 34: Κριτήρια για την ε̟ιλογή των το̟ικής αγοράς, εκτός της τιµής
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Παρατηρούµε πως η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών, ποσοστό 56%, θεωρούν
σηµαντικό παράγοντα για την επιλογή της τοπικής αγοράς την ποιότητα.
Ακολουθούν η εξυπηρέτηση και η ποικιλία µε ποσοστά 14% και 13%
αντίστοιχα.
Μόνο το 6% των επιχειρηµατιών θεωρούν σηµαντικό παράγοντα το φιλικό
περιβάλλον για την επιλογή της τοπικής αγοράς και το 4% τα νέα προϊόντα.
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3.22. Ερώτηση 7
Η επόµενη ερώτηση που καλούνται να απαντήσουν οι επιχειρηµατίες είναι µια
διχοτοµική ερώτηση και είναι η παρακάτω:

Γενικά µιλώντας για τον κλάδο που δραστηριοποιήστε στην τοπική αγορά, σαν
σύνολο, θα λέγατε ότι είναι µια αγορά
 Με ελλείψεις  Χωρίς ελλείψεις  ∆εν απαντώ

Σε αυτή την ερώτηση οι επιχειρηµατίες πρέπει να απαντήσουν αν η αγορά του
κλάδου τους παρουσιάζει ελλείψεις ή όχι. Σκοπός αυτής της ερώτησης είναι να
ερευνήσουµε την γνώµη των επιχειρηµατιών για την κατάσταση της αγοράς,
τόσο για την τοπική αγορά όσο και για τον κλάδο στον οποίο
δραστηριοποιούνται.
ΠΙΝΑΚΑΣ 30: Χαρακτηρισµός το̟ικής αγοράς

Γενικά µιλώντας για τον κλάδο που δραστηριοποιήστε
στην τοπική αγορά, θα λέγατε ότι είναι µια αγορά:
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

46

33,09

81

58,27

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

12

8,63

Σύνολα

139

100

ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

Από τον παραπάνω και το παρακάτω διάγραµµα συµπεραίνουµε τα ακόλουθα:
Το 58% των επιχειρηµατιών πιστεύουν πως η αγορά του Νοµού Κοζάνης δεν
παρουσιάζει ελλείψεις.

Γαλάνη ∆έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics

141

Έρευνα αγοράς για τις ε̟ιχειρήσεις του Νοµού Κοζάνης

Κοζάνη 2007

Το 33% των επιχειρηµατιών πιστεύουν πως η αγορά του Νοµού Κοζάνης
παρουσιάζει ελλείψεις.
∆ιάγραµµα 35: Χαρακτηρισµός της το̟ικής αγοράς

Γενικά µιλώντας για τον κλάδο που
δραστηριοποιήστε στην τοπική αγορά, σαν
σύνολο, θα λέγατε ότι είναι µια αγορά:

∆ΕΝ
ΑΠΑΝΤΩ
9%

ΜΕ
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
33%

ΧΩΡΙΣ
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
58%

Για να µπορέσουµε να ερευνήσουµε την κατάσταση της τοπικής αγοράς είναι
χρήσιµο να µελετηθούν οι απαντήσεις των επιχειρηµατιών ανάλογα µε την
περιοχή που δραστηριοποιούνται.
παρακάτω ακιδωτό διάγραµµα.

Για αυτό το λόγο δηµιουργήθηκε το

Ο κάθετος άξονας αναπαριστά τον τόπο

εγκατάστασης των επιχειρήσεων και ο οριζόντιος ποσοστά.
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∆ιάγραµµα 36: Χαρακτηρισµός της το̟ικής αγοράς ανά ̟εριοχή

Γενικά µιλώντας για τον κλάδο που δραστηριοποιήστε στην
τοπική αγορά, σαν σύνολο, θα λέγατε ότι είναι µια αγορά ....
ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

27

ΝΕΑΠΟ ΛΗ

53

ΚΟ ΖΑΝΗ

0%

34

25

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

73

ΣΕΡΒΙΑ

ΠΤΟ ΛΕΜΑΪ∆Α

ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

13

63

5

12

90

35

20%

5

54

40%

60%

11

80%
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Με βάση το παραπάνω διάγραµµα αξίζει να τονίσουµε ότι:
Το 90% των επιχειρηµατιών της Πτολεµαΐδας υποστηρίζει ότι η τοπική αγορά
δεν έχει ελλείψεις.
Το 63% των επιχειρηµατιών της Σιάτιστας δήλωσε πως η αγορά τους δεν έχει
ελλείψεις.
Το 73% των επιχειρηµατιών της Νεάπολης υποστηρίζει ότι η τοπική αγορά
δεν έχει ελλείψεις.
Στην περιοχή της Κοζάνης περίπου οι µισοί επιχειρηµατίες, ποσοστό 54%,
δήλωσαν πως η αγορά τους δεν παρουσιάζει ελλείψεις.
Στα Σέρβια το 53% των επιχειρηµατιών δηλώνει πως η αγορά τους
παρουσιάζει ελλείψεις. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στην γεωγραφική θέση των
Σερβίων η οποία είναι στα σύνορα µε το Νοµό Λάρισας. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα την µετακίνηση καταναλωτικού κοινού είτε προς τη Λάρισα είτε
προς την Κοζάνη µε αποτέλεσµα η τοπική αγορά να µην εξελίσσεται.
Συµπερασµατικά καταλήγουµε, σύµφωνα µε την άποψη των επιχειρηµατιών
και µε εξαίρεση την αγορά των Σερβίων, πως ο Νοµός Κοζάνης είναι ένας
νοµός χωρίς ελλείψεις στην αγορά.

Γαλάνη ∆έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics

144

Έρευνα αγοράς για τις ε̟ιχειρήσεις του Νοµού Κοζάνης

Κοζάνη 2007

3.23. Ερώτηση 8
Η ερώτηση 8 είναι µια διχοτοµική ερώτηση η οποία περιγράφεται παρακάτω:

Η βελτίωση της οδικής διασύνδεσης της περιοχής σας και η µείωση του
χρόνου που απαιτείται για να µεταβεί κανείς σε άλλο µεγάλο αστικό κέντρο
πιστεύετε ότι θα ωφελήσει ή θα βλάψει την λειτουργία της τοπικής σας αγοράς;
 Θα ωφελήσει  ∆εν θα επηρεάσει  Θα βλάψει  ∆Γ/∆Α

Σκοπός αυτής της ερώτησης είναι να διερευνηθεί η βελτίωση του οδικού
δικτύου θα επηρεάσει την αγορά του Νοµού Κοζάνης. Τα αποτελέσµατα της
έρευνας συγκεντρώνονται στον παρακάτω πίνακα και παρουσιάζονται στο
επόµενο κυκλικό διάγραµµα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 31: Η σηµασία της βελτίωσης του οδικού δικτύου

Η βελτίωση της οδικής διασύνδεσης της περιοχής σας
και η µείωση του χρόνου που απαιτείται για να
µεταβεί κανείς σε άλλο µεγάλο αστικό κέντρο
πιστεύετε ότι θα ωφελήσει ή θα βλάψει την λειτουργία
της τοπικής σας αγοράς;
Συχνότητα
ΘΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ

Ποσοστό
(%)

38

27,34

29

20,86

ΘΑ ΒΛΑΨΕΙ

68

48,92

∆Γ/∆Α

4

2,88

Total

139

100

∆Ε ΘΑ
ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ
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Σε αυτό σηµείο είναι σηµαντικό να τονίσουµε πως
επιχειρηµατίες

οι µισοί περίπου

(ποσοστό 49%) δηλώνουν πως η βελτίωση της οδικής

διασύνδεσης θα βλάψει την τοπική αγορά.
Ακολουθεί ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 27% το οποίο δηλώνει πως η
βελτίωση της οδικής διασύνδεσης θα ωφελήσει την τοπική αγορά.
Το 21% των επιχειρηµατιών πιστεύουν πως η βελτίωση της οδικής
διασύνδεσης δεν θα επηρεάσει την λειτουργία της αγοράς.

∆ιάγραµµα 37: Η σηµασία της βελτίωσης του οδικού δικτύου

Η βελτίωση της οδικής διασύνδεσης της περιοχής σας και
η µείωση του χρόνο που απαιτείται για να µεταβεί κανείς
σε άλλο µεγάλο αστικό κέντρο πιστεύετε ότι θα ωφελήσει
ή θα βλάψει την τοπική αγορά;

∆Γ/∆Α
3%

ΘΑ
ΩΦΕΛΗΣΕΙ
27%

ΘΑ ΒΛΑΨΕΙ
49%
∆Ε ΘΑ
ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ
21%

Στη συνέχεια θα αναλυθεί η άποψη των επιχειρηµατιών για την βελτίωση της
οδικής διασύνδεσης ανάλογα µε τον τόπος εγκατάστασης της επιχείρησής τους.
Τα αποτελέσµατα συγκεντρώθηκαν στον παρακάτω πίνακα διπλής εισόδου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 32: Η σηµασία της βελτίωσης του οδικού δικτύου ανά ̟εριοχή

Η βελτίωση της οδικής διασύνδεσης της περιοχής σας και η µείωση του χρόνου που απαιτείται
για να µεταβεί κανείς σε άλλο µεγάλο αστικό κέντρο πιστεύετε ότι θα ωφελήσει ή θα βλάψει
την λειτουργία της τοπικής σας αγοράς;
ΘΑ

∆ΕΝ ΘΑ

ΩΦΕΛΗΣΕ

ΕΠΗΡΕΑΣΕ

Ι

Ι

ΚΟΖΑΝΗ

22,81

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

ΤΟΠΟΣ

ΘΑ

∆Γ/

ΒΛΑΨΕΙ

∆Α

36,84

33,33

7,02

100

10,00

20,00

70,00

0,00

100

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

62,50

0,00

37,50

0,00

100

ΣΕΡΒΙΑ

43,75

9,38

46,88

0,00

100

ΝΕΑΠΟΛΗ

18,18

4,55

77,27

0,00

100

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Μελετώντας το επόµενο διάγραµµα συµπεραίνονται τα ακόλουθα:
Το 69% των επιχειρηµατιών της Σιάτιστας δηλώνουν πως η βελτίωση της
οδικής διασύνδεσης θα ωφελήσει την αγορά της Σιάτιστας, ενώ το 38% θεωρεί
ότι θα τη βλάψει.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως µια µεγάλη πλειοψηφία των επιχειρηµατιών
της Πτολεµαΐδας (ποσοστό 70%) θεωρούν πως η βελτίωση του οδικού δικτύου
θα βλάψει τον τοπική τους αγορά. Η δηµιουργία κάθετου άξονα Πτολεµαΐδας
- Φλώρινας έχει ως αποτέλεσµα την µετακίνηση αγοραστικής δύναµης προς
την αγορά των Σκοπίων.
Το 47% των επιχειρηµατιών των Σερβίων πιστεύει πως η βελτίωση του οδικού
δικτύου θα βλάψει την τοπική αγορά.

Η καθυστέρηση κατασκευής οδικού

δικτύου που συνδέει το Νοµό Κοζάνης µε το Νοµό Λάρισας ουσιαστικά
παρακάµπτει την περιοχή των Σερβίων.
Στην περιοχή της Νεάπολης, όπως και της Πτολεµαΐδας, το µεγαλύτερο
ποσοστό των επιχειρηµατιών (77%) θεωρεί πως η βελτίωσης της οδικής
διασύνδεσης της περιοχής θα βλάψει την τοπική τους αγορά.
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Στην Κοζάνη οι απόψεις είναι διαφορετικές. Ένα σχετικά µικρό ποσοστό
(23%) δηλώνει πως θα ωφεληθεί η τοπική αγορά από τη βελτίωση της οδικής
διασύνδεσης, το 33% πιστεύει πως αυτό θα βλάψει την αγορά, ενώ το 37%
πιστεύει πως η τοπική αγορά της Κοζάνης δεν θα επηρεαστεί από την
βελτίωση της οδικής διασύνδεσης της περιοχής.

Εικόνα 5: Γέφυρα Σερβίων
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∆ιάγραµµα 38: Η σηµασία της βελτίωσης του οδικού δικτύου ανά ̟εριοχή

Η βελτίωση της οδικής διασύνδεσης της περιοχής σας και η µείωση του
χρόνου που απαιτείται για να µεταβεί κανείς σε άλλο µεγάλο αστικό κέντρο
πιστεύετε ότι θα ωφελήσει ή θα βλάψει την λειτουργία της τοπικής σας
αγοράς;
ΘΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ

18

ΝΕΑΠΟ ΛΗ

5

9

47

62

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

10

ΠΤΟ ΛΕΜΑΪ∆Α

38

20

70

23

ΚΟ ΖΑΝΗ

0%

37

20%

ΘΑ ΒΛΑΨΕΙ

77

44

ΣΕΡΒΙΑ

∆ΕΝ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ

40%

33

60%

80%

100%
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3.24. Ερώτηση 9
Η ερώτηση 9 είναι µια ερώτηση πολλαπλής επιλογής και είναι η παρακάτω:

Όταν πρόκειται οι συµπολίτες σας να κάνουν αγορές για το νοικοκυριό τους,
µε βάση ποιο από τα παρακάτω κριτήρια πιστεύετε ότι αποφασίζουν από που
θα κάνουν τις αγορές τους;
Τιµές



Ποικιλία



Ποιότητα



Να έχει καλή εξυπηρέτηση



Να είναι κοντά στο σπίτι 
τους

∆Γ/∆Α

Τα αποτελέσµατα αυτής της ερώτησης συγκεντρώνονται στον παρακάτω
πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 33: Κριτήρια µε τα ο̟οία οι καταναλωτές κάνουν τις αγορές τους

Όταν πρόκειται οι συµπολίτες σας να κάνουν αγορές για το
νοικοκυριό τους, µε βάση ποιο από τα παρακάτω κριτήρια
πιστεύετε ότι αποφασίζουν από πού θα κάνουν τις αγορές τους
Συχνότητα

Ποσοστό
(%)

ΤΙΜΕΣ

109

78,42%

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

10

7,19%

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

8

5,76%

ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

5

3,60%

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ

2

1,44%

∆Γ/∆Α

5

3,60%

Σύνολο

139

1
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Το 78% των επιχειρηµατιών πιστεύουν πως οι καταναλωτές πραγµατοποιούν
τις αγορές τους µε βάση το κριτήριο της τιµής.
Το επόµενο κριτήριο µε βάση το οποίο οι καταναλωτές αποφασίζουν να
κάνουν τις αγορές τους είναι η ποιότητα (ποσοστό 7%).
Το τρίτο κριτήριο, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά µε την ποιότητα, είναι η
ποικιλία (ποσοστό 6%).
Ακολουθεί η εξυπηρέτηση µε ποσοστό 4%, και τέλος µε 1% βρίσκεται το
κριτήριο «να είναι κοντά στο σπίτι τους».

∆ιάγραµµα 39: Κριτήρια µε τα ο̟οία οι καταναλωτές κάνουν τις αγορές τους

Κριτήρια µε τα οποία οι κατανωλωτές αποφασίζουν
να κάνουν τις αγορές τους

7,19%

5,76%

3,60%

1,44%

3,60%

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ

∆Γ/∆Α

78,42%

ΤΙΜΕΣ

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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Στη συνέχεια θα µελετηθούν τα κριτήρια µε τα οποία οι καταναλωτές κάνουν
τις αγορές ανάλογα µε την περιοχή στην οποία κατοικούν. Για να µελετηθεί
αυτή η περίπτωση έγινε επεξεργασία των δεδοµένων και συγκεντρώθηκαν στον
παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 34: Κριτήρια µε τα ο̟οία οι καταναλωτές κάνουν τις αγορές τους ανά ̟εριοχή
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Όταν ̟ρόκειται οι
συµ̟ολίτες σας να
κάνουν αγορές για το
νοικοκυριό τους, µε
βάση ̟οιο α̟ό τα
̟αρακάτω κριτήρια
̟ιστεύετε ότι
α̟οφασίζουν α̟ό ̟ού
θα κάνουν τις αγορές
τους

ΚΟΖΑΝΗ

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΣΕΡΒΙΑ

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΤΙΜΕΣ

86

55

100

81

68

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

5

15

0

3

5

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

5

20

0

6

5

4

0

0

3

9

ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ

0

0

0

3

5

∆Γ/∆Α

0

10

0

3

9

ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ

Total

100

Με βάση τον παρακάτω πίνακα κατασκευάστηκε το επόµενο διάγραµµα το
οποίο µας βοηθά να καταλήξουµε σε χρήσιµα συµπεράσµατα.
Παρατηρώντας το διάγραµµα διαπιστώνουµε ότι σε όλες τις περιοχές του
Νοµού Κοζάνης οι καταναλωτές πραγµατοποιούν τις αγορές τους µε βάση την
τιµή. Πιο συγκεκριµένα:
Στην περιοχή της Σιάτιστας, το 100% των καταναλωτών κάνουν τις αγορές
τους µε κύριο κριτήριο την τιµή.
Στην περιοχή της Κοζάνης το 86% των καταναλωτών πραγµατοποιούν τις
αγορές τους µε βάση την τιµή.
Στην περιοχή της Πτολεµαΐδας το 55% των καταναλωτών πραγµατοποιεί τις
αγορές µε βάση την τιµή, ενώ ένα ικανοποιητικό ποσοστό που ανέρχεται στο
15% πραγµατοποιεί τις αγορές του µε βάση την ποικιλία.
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∆ιάγραµµα 40: Κριτήρια µε τα ο̟οία οι καταναλωτές κάνουν τις αγορές τους ανά ̟εριοχή

Όταν πρόκειται οι συµπολίτες σας να κάνουν αγορές για το νοικοκυριό
τους, µε βάση ποιο από τα παρακάτω κριτήρια πιστεύετε ότι
αποφασίζουν από που θα κάνουν τις αγορές τους;
ΤΙΜΕΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

68

ΝΕΑΠΟ ΛΗ

5 5

81

ΣΕΡΒΙΑ

9

5

3 6 33

100

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

55

ΠΤΟ ΛΕΜΑΪ∆Α

15

20

86

ΚΟ ΖΑΝΗ

0%

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ

20%

40%

5 5 4

60%

80%
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3.25. Ερώτηση 10

Θεωρείτε ότι η τοπική αγορά φθίνει στον κλάδο σας;
 Ναι  Όχι  ∆Γ/∆Α

Σκοπός αυτής ερώτησης είναι να µελετηθεί η παρούσα κατάσταση της αγοράς
ανάλογα µε τη δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης. Σε πρώτη φάση θα
εξεταστεί η κατάσταση της αγοράς σαν σύνολο.

Οι απαντήσεις των

επιχειρηµατιών

πίνακα

συγκεντρώθηκαν

στον

παρακάτω

κατανοµής

συχνοτήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ 35: Ά̟οψη των ε̟ιχειρηµατιών για την το̟ική αγορά

θεωρείτε ότι η το̟ική αγορά φθίνει στον κλάδο
σας;
Συχνότητα

Ποσοστό
(%)

ΝΑΙ

66

47,5

ΟΧΙ

67

48,2

∆Γ/∆Α

6

4,3

Total

139

100,00

Από τον πίνακα αυτό παρατηρούµε πως οι απόψεις είναι µοιρασµένες. Το
48% των επιχειρηµατιών πιστεύουν πως η αγορά φθίνει, ενώ το υπόλοιπο 48%
πιστεύει πως η αγορά δεν φθίνει. Τα στοιχεία παρουσιάζονται και στο επόµενο
κυκλικό διάγραµµα.
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∆ιάγραµµα 41: Ά̟οψη των ε̟ιχειρηµατιών για την το̟ική αγορά

Θεωρείτε ότι η τοπική αγορά φθίνει στον κλάδο
σας;

∆Γ/∆Α
4%
ΟΧΙ
48%
ΝΑΙ
48%

Μελετώντας το διάγραµµα συµπεραίνουµε τα παρακάτω:
Οι κλάδοι που παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία είναι οι κλάδοι των µεγάλων
ηλεκτρικών συσκευών και των αυτοκινήτων-συνεργείων-ανταλλακτικών.
Το 100% των επιχειρηµατιών απάντησαν πως ο κλάδος της υγείας δεν
παρουσιάζει φθίνουσα πορεία.
Τη µικρότερη φθίνουσα πορεία παρουσιάζουν οι κλάδοι που αναφέρονται σε
είδη δώρων/ατοµικής περιποίησης, συσκευές ήχου και εικόνας-Η/Υ και ο
κλάδος των επίπλων και ειδών διακόσµησης σπιτιού.
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3.26. Ερώτηση 11

Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι φθίνει η τοπική αγορά στον κλάδο σας.
Ναι

Όχι

∆Γ/∆Α

Περιορισµένη Ποικιλία







Μη
ποιότητα













Τιµές







Μη καλή εξυπηρέτηση



















ικανοποιητική

Εύκολη πρόσβαση
άλλες αγορές

σε

Ωράριο

Στον παρακάτω πίνακα συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις των επιχειρηµατιών που
πιστεύουν πως η τοπική αγορά φθίνει. Τα αποτελέσµατα συγκεντρώθηκαν στον
παρακάτω πίνακα και οι τιµές είναι σε ποσοστά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 36: Λόγοι για του ο̟οίους η αγορά του Νοµού φθίνει

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΦΘΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ

ΌΧΙ

∆Γ/∆Α

ΣΥΝΟΛΑ

38

61

1

100

17

81

1

100

ΤΙΜΕΣ

36

57

7

100

ΜΗ ΚΑΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

13

81

6

100

82

14

4

100

22

75

3

100

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΆΛΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΩΡΑΡΙΟ
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Οι λόγοι που φθίνει η τοπική αγορά είναι οι παρακάτω:
Όσον αφορά την εύκολη πρόσβαση σε άλλες αγορές το 82% των
επιχειρηµατιών πιστεύουν πως αυτός είναι ένας λόγος ενώ το 14% πιστεύει πως
όχι.
Όσον αφορά την µη ικανοποιητική ποιότητα, η πλειοψηφία (81%) πιστεύει πως
δεν αποτελεί λόγο για τη φθίνουσα πορεία της αγοράς, ενώ το 17% πιστεύει
πως ναι.
Ο κύριος λόγος που η αγορά φθίνει είναι η εύκολη πρόσβαση σε άλλες αγορές.
Οι λόγοι που συµβάλλουν λιγότερο στην φθίνουσα πορεία της αγοράς είναι η
µη καλή εξυπηρέτηση και η περιορισµένη ποικιλία.

∆ιάγραµµα 42: Λόγους για τους ο̟οίους η αγορά φθίνει

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΦΘΙΝΕΙ Η
ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΝΑΙ

ΌΧΙ

22

ΩΡΑΡΙΟ

∆Γ/∆Α

75

3

82

ΕΥΚΟ ΛΗ ΠΡΟ ΣΒΑΣΗ
ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΑΓΟ ΡΕΣ

13

ΜΗ ΚΑΛΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

14
81

6

36

ΤΙΜΕΣ

57

17

ΜΗ ΙΚΑΝΟ ΠΟ ΙΗΤΙΚΗ
ΠΟ ΙΟ ΤΗΤΑ

0

7

81
38

ΠΕΡΙΟ ΡΙΣΜΕΝΗ
ΠΟ ΙΚΙΛΙΑ

20

1
61

40

4

60

1
80

100
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3.27. Ερώτηση 12
Η επόµενη ερώτηση είναι µια ερώτηση διχοτοµική και είναι η ακόλουθη:

Πιστεύετε ότι συµβάλουν στη φθορά της τοπικής αγοράς τα
πολυκαταστήµατα;
 Πολύ  Αρκετά  Λίγο  Καθόλου  ∆Γ/∆Α

∆ιάγραµµα 43: Συµβολή των ̟ολυκαταστηµάτων στη φθορά της αγοράς του Νοµού

Πιστεύετε ότι συµβάλουν στη φθορά της τοπικής
αγοράς τα πολυκαταστήµατα;

ΛΙΓΟ
14%

ΚΑΘΟΛΟΥ
5%

ΑΡΚΕΤΑ
37%
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Οι περισσότεροι επιχειρηµατίες (ποσοστό 44%) πιστεύουν πως στη φθορά της
τοπικής αγοράς συµβάλουν κατά πολύ τα πολυκαταστήµατα.
Το 37% πιστεύει πως τα πολυκαταστήµατα συµβάλουν αρκετά στην φθορά της
τοπικής αγοράς.
Ένα πολύ µικρό ποσοστό που αντιστοιχεί στο 5% πιστεύει πως τα
πολυκαταστήµατα δεν ευθύνονται για τη φθορά της τοπικής αγοράς.
Στην συνέχεια θα αναλυθεί η περίπτωση της φθοράς της τοπικής αγοράς των
πολυκαταστηµάτων ανάλογα µε την περιοχή που δραστηριοποιείται η κάθε
επιχείρηση.

Στον παρακάτω πίνακα διπλής εισόδου συγκεντρώθηκαν τα

αποτελέσµατα. Οι τιµές του πίνακα είναι οι συχνότητες εµφάνισης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 37:Συµβολή των ̟ολυκαταστηµάτων στο φθορά της το̟ικής αγοράς
Πιστεύετε ότι συµβάλουν στην φθορά της τοπικής αγοράς τα πολυκαταστήµατα;

ΤΟΠΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Total
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ

∆Γ/∆Α

ΚΟΖΑΝΗ

24,56

45,61

21,05

7,02

1,75

100,00

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

40,00

35,00

20,00

5,00

0,00

100,00

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

62,50

25,00

0,00

12,50

0,00

100,00

ΣΕΡΒΙΑ

59,38

28,13

9,38

3,13

0,00

100,00

ΝΕΑΠΟΛΗ

63,64

31,82

4,55

0,00

0,00

100,00

Η γραφική παράσταση των δεδοµένων του πίνακα δίνεται στο παρακάτω
διάγραµµα. Ο κάθετος άξονας αναπαριστά τις περιοχές του Νοµού Κοζάνης
και οι τιµές δίνονται σε ποσοστά και συµβολίζουν τη γνώµη των
επιχειρηµατιών για τη συµβολή των πολυκαταστηµάτων στη φθορά της
τοπικής αγοράς.
Από το διάγραµµα συµπεραίνουµε πως σε όλες τις παραπάνω περιοχές που
µελετήθηκαν, οι επιχειρηµατίες πιστεύουν σε πολύ µεγάλο βαθµό πως τα
πολυκαταστήµατα ευθύνονται για τη φθορά της τοπικής αγοράς από αρκετά
έως πολύ.
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∆ιάγραµµα 44: Συµβολή των ̟ολυκαταστηµάτων στη φθορά της το̟ικής αγοράς

Πιστεύετε ότι συµβάλουν στη φθορά της
τοπικής αγοράς τα πολυκαταστήµατα;
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

32

59

ΣΕΡΒΙΑ

63

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

40

ΠΤΟ ΛΕΜΑΪ∆Α

0%

ΚΑΘΟΛΟΥ

64

ΝΕΑΠΟ ΛΗ

ΚΟ ΖΑΝΗ

ΛΙΓΟ

25

45
20%

40%

9

25

12

20

20
60%

4

28

35

80%

∆Γ/∆Α

4

5

7 2
100%
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3.28. Ερώτηση 13

Πιστεύετε ότι συµβάλουν στον υγιή ανταγωνισµό της τοπικής αγοράς τα
πολυκαταστήµατα;
 Πολύ  Αρκετά  Λίγο  Καθόλου  ∆Γ/∆Α

Σκοπός αυτής της ερώτησης είναι να διερευνηθεί η άποψη των επιχειρηµατιών
του κατά πόσο τα πολυκαταστήµατα συµβάλουν στον υγιή ανταγωνισµό της
τοπικής αγοράς. ∆ηλαδή αν η ύπαρξη ή η δηµιουργία πολυκαταστηµάτων
οδηγήσει τους επιχειρηµατίες να βελτιώσουν τη δική τους επιχείρηση
προκειµένου να αντέξουν τον ανταγωνισµό.
Οι απόψεις των επιχειρηµατιών παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα:
∆ιάγραµµα 45: Συµβολή των ̟ολυκαταστηµάτων στον υγιή ανταγωνισµό της αγοράς
Πιστεύετε ότι συµβάλουν στον υγιή ανταγωνισµό
της τοπικής αγοράς τα πολυκαταστήµατα;

ΛΙΓΟ
31%
ΑΡΚΕΤΑ
27%

ΠΟΛΥ
13%
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Από το διάγραµµα συµπεραίνουµε τα ακόλουθα:
Το 31% των επιχειρηµατιών πιστεύουν πως τα πολυκαταστήµατα συµβάλουν
«λίγο» στον υγιή ανταγωνισµό της τοπικής αγοράς.
Το 29% των επιχειρηµατιών πιστεύουν πως τα πολυκαταστήµατα δεν
συµβάλουν καθόλου στον υγιή ανταγωνισµό της τοπικής αγοράς.
Το 27% των επιχειρηµατιών πιστεύουν πως τα πολυκαταστήµατα συµβάλουν
«αρκετά» στον υγιή ανταγωνισµό της τοπικής αγοράς.
Μόνο το 13% των επιχειρηµατιών πιστεύουν πως τα πολυκαταστήµατα
συµβάλουν «πολύ» στην υγιή ανταγωνισµό της τοπικής αγοράς.
Στη συνέχεια θα µελετηθεί η ερώτηση 13 ανάλογα µε τη περιοχή στην οποία
δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Τα αποτελέσµατα συγκεντρώθηκαν στον

παρακάτω πίνακα διπλής εισόδου. Οι τιµές αναφέρονται σε ποσοστά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 38: Συµβολή των ̟ολυκαταστηµάτων στον υγιή ανταγωνισµό της το̟ικής αγοράς
Πιστεύετε ότι συµβάλουν στον υγιή ανταγωνισµό της τοπικής αγοράς τα

ΤΟΠΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

πολυκαταστήµατα;

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ

∆Γ/∆Α

ΚΟΖΑΝΗ

8,77

33,33

26,32

29,82

1,75

100,00

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

10,00

0,00

60,00

25,00

5,00

100,00

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

0,00

37,50

25,00

37,50

0,00

100,00

ΣΕΡΒΙΑ

25,00

15,63

25,00

25,00

9,38

100,00

ΝΕΑΠΟΛΗ

9,09

40,91

22,73

27,27

0,00

100,00

Τόσο από τον πίνακα, όσο και από τα παρακάτω διάγραµµα συµπεραίνουµε
Στη Σιάτιστα το 38% των επιχειρηµατιών πιστεύουν πως τα πολυκαταστήµατα
δεν συµβάλουν καθόλου στον υγιή ανταγωνισµό της τοπικής αγοράς.
Στην Πτολεµαΐδα, περισσότεροι από τους µισούς επιχειρηµατίες (ποσοστό
60%) πιστεύουν πως τα πολυκαταστήµατα συµβάλουν λίγο στον υγιή
ανταγωνισµό της τοπικής αγοράς.
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Το 33% πιστεύει πως τα

πολυκαταστήµατα συµβάλουν αρκετά στον υγιή ανταγωνισµό της τοπικής
αγοράς, το 26% πιστεύει πως συµβάλουν λίγο και το 30% πως δεν συµβάλουν
στο υγιή ανταγωνισµό.

Εικόνα 6: Αεροφωτογραφία της ̟όλης της Σιάτιστας
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∆ιάγραµµα 46: Συµβολή ̟ολυκαταστηµάτων στον υγιή ανταγωνισµό της το̟ικής αγοράς

Πιστεύετε ότι συµβάλουν στον υγιή
ανταγωνισµό της τοπικής αγοράς τα
πολυκαταστήµατα;
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

9

ΝΕΑΠΟ ΛΗ

41

25

ΣΕΡΒΙΑ

16

25

25

10

ΠΤΟ ΛΕΜΑΪ∆Α

0%

33
20%

27

25

9

25

26
40%

∆Γ/∆Α

37

60

9

ΚΟ ΖΑΝΗ

ΚΑΘΟΛΟΥ

23

38

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΛΙΓΟ

60%

5

30
80%

2
100%
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3.29. Ερώτηση 14

Πόσοι πελάτες σας πιστεύετε ότι προέρχονται από άλλη περιοχή;
 Κανένας  Λίγοι  Αρκετοί  Πολλοί  ∆Γ/∆Α

Ο λόγος ύπαρξης αυτής της ερώτησης είναι να διαπιστωθεί εάν, κάθε τοπική
αγορά που εξετάζεται, δέχεται πελάτες από άλλες αγορές εκτός της τοπικής
αγοράς, αλλά µέσα στα όρια του Νοµού Κοζάνης.

Έτσι λοιπόν

δηµιουργήθηκε ο παρακάτω πίνακας διπλής εισόδου. Οι τιµές του πίνακα
αναφέρονται σε συχνότητες εµφάνισης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 39: Αριθµός ̟ελατών ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό άλλη ̟εριοχή ανά τό̟ο ε̟ιχείρησης

ΤΟΠΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πόσοι πελάτες σας πιστεύετε ότι προέρχονται από άλλη περιοχή;

ΣΥΝΟΛΑ

ΚΑΝΕΝΑΣ

ΛΙΓΟΙ

ΑΡΚΕΤΟΙ

ΠΟΛΛΟΙ

∆Γ/∆Α

ΚΟΖΑΝΗ

0

22

29

4

2

57

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

0

10

8

1

1

20

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

0

3

0

5

0

8

ΣΕΡΒΙΑ

0

22

8

2

0

32

ΝΕΑΠΟΛΗ

1

13

6

2

0

22

1

70

51

14

3

139

ΣΥΝΟΛΑ

Για να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για την έρευνα θα κατασκευαστεί και
θα σχολιαστεί το παρακάτω διάγραµµα σε ράβδους.
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∆ιάγραµµα 47: Ποσοστά ̟ελατών ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό άλλη ̟εριοχή ανά τό̟ο ε̟ιχείρησης

Πόσοι πελάτες πιστεύετε ότι προέρχονται από
άλλη περιοχή;
ΚΑΝΕΝΑΣ

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΛΙΓΟΙ

5

ΑΡΚΕΤΟΙ

59

27

69

ΣΕΡΒΙΑ

ΠΟΛΛΟΙ

∆Γ/∆Α

9

25

6

`
ΣΙΑΤΙΣΤΑ

38

50

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

ΚΟΖΑΝΗ

0%

63

40

39

20%

5 5

51

40%

60%

7 4

80%

100%
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Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως στη Σιάτιστα το 63% των επιχειρηµατιών
απαντούν πως οι πελάτες που προέρχονται από άλλες περιοχές, εντός του
Νοµού, είναι πολλοί. Αυτό εξηγείται από το γεγονός πως η Σιάτιστα είναι ένας
τουριστικός προορισµός και έτσι αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών από άλλες
περιοχές.

Επίσης στην αγορά της Σιάτιστας κυριαρχεί η αγορά των

δερµάτινων ειδών και ειδών γουνοποιίας γεγονός που προσελκύει πελάτες από
τις υπόλοιπες περιοχές του Νοµού.
Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός πως το 51% των επιχειρηµατιών της
αγοράς της Κοζάνης δηλώνουν πως αρκετοί πελάτες προέρχονται από άλλες
περιοχές. Η Κοζάνη, ως πρωτεύουσα του Νοµού Κοζάνης, θεωρείται το
εµπορικό κέντρο του Νοµού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να εξυπηρετεί µια
σηµαντική µερίδα καταναλωτών από περιοχές που βρίσκονται κοντά στην
πόλη της Κοζάνης ή από τις υπόλοιπες περιοχές νοµού που δεν µπορούν να
καλύψουν τις ανάγκες τους από την τοπική τους αγορά.
Στην Πτολεµαΐδα το 40% των επιχειρηµατιών δηλώνουν πως αρκετοί πελάτες
τους προέρχονται από άλλη περιοχή. Ο δήµος της Πτολεµαΐδας, είναι ο
δεύτερος µεγαλύτερος δήµος σε πληθυσµό µετά το δήµο Κοζάνης,
καταλαµβάνοντας ένα σηµαντικό ποσοστό των καταναλωτών.
Στα Σέρβια, η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών, ποσοστό 69%, υποστηρίζει
πως οι πελάτες που προέρχονται από άλλη περιοχή είναι λίγοι. Η γεωγραφική
και οικονοµική τοποθεσία τους δεν συνιστά προορισµό µετακίνησης
αγοραστική δύναµης και ροπής προς κατανάλωση.
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3.30. Ερώτηση 15

Τι ποσοστό των εσόδων σας, το 2006, πιστεύετε ότι προήλθε από πελάτες
εκτός του Νοµού Κοζάνης;
 0%-25%  25%-50%  50%-75%  75%-100%  ∆Γ/∆Α

Στην ερώτηση αυτή γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί το ποσοστό των
πελατών που προέρχονται από περιοχές εκτός του Νοµού Κοζάνης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 40: Έσοδα ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό ̟ελάτες εκτός Νοµού Κοζάνης
Τι ποσοστό των εσόδων σας, το 2006, πιστεύετε ότι προήλθε από πελάτες εκτός του

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ

Νοµού Κοζάνης;

ΣΥΝΟΛΑ

0%-25%

25% - 50%

50% - 75%

75% -100%

∆Γ/∆Α

ΚΟΖΑΝΗ

78,95

12,28

3,51

0,00

5,26

100

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

84,21

10,53

0,00

0,00

5,26

100

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

37,50

12,50

12,50

37,50

0,00

100

ΣΕΡΒΙΑ

75,00

9,38

6,25

0,00

9,38

100

ΝΕΑΠΟΛΗ

63,64

9,09

9,09

4,55

13,64

100

Με βάση τον πίνακα και το παρακάτω διάγραµµα προκύπτουν τα εξής
συµπεράσµατα:
Ο δήµος Σιάτιστας έρχεται πρώτος σε πελάτες που προέρχονται εκτός του
Νοµού Κοζάνης. Συγκεκριµένα το 37,5% πιστεύει πως ποσοστό των εσόδων
τους, που αντιστοιχεί σε 75%-100%, προέρχεται από πελάτες εκτός του
Νοµού.

Όπως αναφέραµε και παραπάνω η Σιάτιστα είναι τουριστικός

προορισµός και συγκεντρώνει επισκέπτες από περιοχές εκτός Νοµού. Επίσης
η αγορά της σε δερµάτινα είδη και είδη γούνας προσελκύει σηµαντικό αριθµό
καταναλωτών. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα εξίσου σηµαντικό ποσοστό
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που αντιστοιχεί στο 37,5% που θεωρεί πως µόνο το 0%-25% των εσόδων του
προέρχεται από πελάτες εκτός νοµού. Πιθανότητα σε αυτή την κατηγορία των
επιχειρήσεων ανήκουν εκείνες οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ή
εµπορεύµατα που δεν σχετίζονται µε τον τουρισµό.
Με εξαίρεση τους επιχειρηµατίες της Σιάτιστας, οι επιχειρηµατίες των
υπόλοιπων περιοχών δηλώνουν πως µόνο το 0%-25% των εσόδων τους
προέρχεται από πελάτες εκτός του Νοµού Κοζάνης.

Εικόνα 7: Γεφύρι στο Ροδοχώρι Βοΐου του ∆ήµου Τσοτυλίου
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∆ιάγραµµα 48: Έσοδα ε̟ιχειρηµατιών ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό ̟ελάτες εκτός

Τι ποσοστό των εσόδων σας, το 2006, πιστεύετε ότι προήλθε από
πελάτες εκτός του Νοµού Κοζάνης;
0%-25%

25% - 50%

64

ΝΕΑΠΟ ΛΗ

37

9

75% -100%

5

9

13

13

6

20%

40%

11

12
60%

10

37

79

ΚΟ ΖΑΝΗ

∆Γ/∆Α

13

84

ΠΤΟ ΛΕΜΑΪ∆Α

0%

9

75

ΣΕΡΒΙΑ

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

50% - 75%

80%

5

4 5
100%

Νοµού
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3.31. Ερώτηση 16

Θα σας αναφέρω ορισµένες ενέργειες και θα ήθελα να µου πείτε αν
σκέφτεστε να καταφύγετε σε αυτές προκειµένου να βελτιώσετε το κατάστηµά
σας:
Ναι

Όχι

∆εν
απαντώ

Να µειώσετε τις τιµές







Να αυξήσετε την ποικιλία των προϊόντων







Να φέρετε επώνυµα προϊόντα







Να βελτιώσετε το επίπεδο εξυπηρέτησης
των πελατών σας































Να διεκδικήσετε από τους τοπικού φορείς
την δηµιουργία χώρου στάθµευσης όπως και
τον εξωραϊσµό της περιοχή σας







Να λειτουργείτε την επιχείρησή
περισσότερες ώρες την ηµέρα
περισσότερες ηµέρες την εβδοµάδα













Να συνεργαστείτε µε άλλους επαγγελµατίες
προκειµένου
να
πετύχετε
καλύτερη
προώθηση των προϊόντων σας (π.χ.
εκπτωτικά κουπόνια)
Να ανακαινίσετε το κατάστηµά σας και να
το βελτιώσετε αισθητικά
Να συµµετάσχετε σε ίδρυση εµπορικού
κέντρου στην περιοχή σας

σας
και

Άλλο, (παρακαλούµε προσδιορίστε)

Για να πραγµατοποιηθεί η στατιστική ανάλυση θα µελετηθεί η κάθε πιθανή
ενέργεια χωριστά.
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Ενέργεια 1
Οι επιχειρηµατίες καλούνται να απαντήσουν εάν θα µειώνανε τις τιµές
προκειµένου να βελτιώσουν το κατάστηµά τους. Το παρακάτω διάγραµµα µας
δείχνει τις απαντήσεις τους στο σύνολο του Νοµού.
∆ιάγραµµα 49: Ενέργεια 1 – Μείωση τιµών

Προκειµένου να βελτιώνατε το κατάστηµά σας,
θα µειώνατε τις τιµές;

∆εν απαντώ
8%
ΝΑΙ
33%

ΟΧΙ
59%

Παρατηρούµε πως το 59% των επιχειρηµατιών δεν θα µείωναν τις τιµές για τη
βελτίωση του καταστήµατός τους.
Ένα ποσοστό ικανοποιητικό που ανέρχεται στο 33% δηλώνει πως θα µείωνε
τις τιµές προκειµένου να βελτιώσει το κατάστηµά του.
Η περίπτωση αυτή θα µελετηθεί ανά περιοχή, για να δούµε τις προθέσεις των
επιχειρηµατιών.

Γαλάνη ∆έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics

172

Έρευνα αγοράς για τις ε̟ιχειρήσεις του Νοµού Κοζάνης

Κοζάνη 2007

∆ιάγραµµα 50: Ενέργεια 1 – Μείωση τιµών

Προκειµένου να βελτιώσετε το καταστηµά σας
µειώνατε τις τιµές;
ΝΑΙ

ΝΕΑΠΟΛΗ

23

44

44

50

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

12

50

20

70

33

ΚΟΖΑΝΗ

0%

∆εν απαντώ

77

ΣΕΡΒΙΑ

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

ΟΧΙ

10%

20%

10

58

30%

40%

50%

60%

9

70%

80%

90%

100%

Από το διάγραµµα συµπεραίνουµε τα παρακάτω:
Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών τόσο στην Πτολεµαΐδα όσο και στη
Νεάπολη δηλώνουν πως δεν θα µείωναν τις τιµές προκειµένου να βελτιώσουν
την επιχείρησή τους.
Στην Κοζάνη ένα σηµαντικό ποσοστό των επιχειρηµατιών (58%) δηλώνει πως
δεν θα µείωνε τις τιµές προκειµένου να βελτιώσουν το κατάστηµά τους.
Στη Σιάτιστα και στα Σέρβια οι µισοί περίπου επιχειρηµατίες δηλώνουν πως
είναι διατεθειµένοι να µειώσουν τις τιµές για τη βελτίωση της επιχείρησής τους.
Ενέργεια 2
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Οι επιχειρηµατίες ρωτήθηκαν εάν θα προχωρούσαν σε αύξηση της ποικιλίας
των προϊόντων τους προκειµένου να βελτιώσουν το κατάστηµά τους.
Οι απαντήσεις παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα:
∆ιάγραµµα 51: Ενέργεια 2 - Αύξηση ̟οικιλίας ̟ροϊόντων

Προκειµένου να βελτιώνατε το κατάστηµά σας,
θα προχωρούσατε σε αύξηση της ποικιλίας των
προϊόντων;

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

70,50%

22,30%
7,19%
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆εν απαντώ

Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών (ποσοστό 70,50%) θα προχωρούσε σε
αύξηση της ποικιλίας των προϊόντων προκειµένου να βελτιώσουν το κατάστηµά
τους.
Μόνο το 22% δεν συµφωνεί µε την αύξηση της ποικιλίας των προϊόντων.
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Στη συνέχεια θα µελετηθεί η περίπτωση της αύξησης της ποικιλίας των
προϊόντων ανά περιοχή. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω
διάγραµµα.
∆ιάγραµµα 52: Ενέργεια 2 – Αύξηση ̟οικιλίας ̟ροϊόντων

Προκειµένου να βελτιώσετε το καταστηµά σας θα
προχωρούσατε σε αύξηση της ποικιλίας των
προϊόντων;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

59

ΝΕΑΠΟΛΗ

41

75

ΣΕΡΒΙΑ

9

16

100

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

75

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

15

67

ΚΟΖΑΝΗ

0%

∆εν απαντώ

10%

20%

30%

10

28

40%

50%

60%

70%

80%

5

90%

100%

Από το διάγραµµα παρατηρούµε πως σε όλες τις περιοχές που µελετώνται οι
επιχειρηµατίες συµφωνούν µε την αύξηση της ποικιλίας των εµπορευµάτων.
Πιο συγκεκριµένα, στη Σιάτιστα όλοι οι επιχειρηµατίες είναι υπέρ της αύξησης
της ποικιλίας των προϊόντων, ενώ στην Πτολεµαΐδα και στα Σέρβια το 76%
των επιχειρηµατιών συµφωνούν µε την αύξηση της ποικιλίας των προϊόντων.
Στη Νεάπολη το 40% διαφωνεί µε την αύξηση της ποικιλίας των προϊόντων.
Ενέργεια 3
Οι επιχειρηµατίες ρωτήθηκαν εάν θα βελτίωναν το επίπεδο εξυπηρέτησης των
πελατών τους προκειµένου να βελτιώσουν το κατάστηµά τους.
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∆ιάγραµµα 53: Ενέργεια 3 – Ε̟ώνυµα ̟ροϊόντα στο σύνολο του Νοµού

Προκειµένου να βελτιώνατε το κατάστηµά σας,
θα φέρνατε επώνυµα προϊόντα;

∆εν απαντώ
14%

ΟΧΙ
40%

ΝΑΙ
46%

Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών (ποσοστό 46%) απαντούν πως θα έφερναν
επώνυµα προϊόντα.
Το 40% των επιχειρηµατιών δηλώνει πως δεν θα έφερναν επώνυµα προϊόντα
προκειµένου να βελτιώσουν το κατάστηµά τους.
Επειδή σηµαντικό ποσοστό των επιχειρηµατιών είναι υπέρ των επώνυµων
προϊόντων, αυτό δείχνει και µια τάση του καταναλωτικού κοινού για επώνυµα
προϊόντα.
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι απόψεις των επιχειρηµατιών για επώνυµα
προϊόντα ανά περιοχή.
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Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα:
∆ιάγραµµα 54: Ενέργεια 3 – Ε̟ώνυµα ̟ροϊόντα ανά ̟εριοχή

Προκειµένου να βελτιώσετε το καταστηµά σας θα
φέρνατε επώνυµα προϊόντα;
ΝΑΙ

36

ΝΕΑΠΟΛΗ

∆εν απαντώ

59

47

ΣΕΡΒΙΑ

19

50

65

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

25

44

ΚΟΖΑΝΗ

10%

20%

5

34

50

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

0%

ΟΧΙ

39

30%

40%

50%

60%

10

18

70%

80%

90%

100%

Παρατηρούµε πως πρώτη η Πτολεµαΐδα και δεύτερη η Σιάτιστα, µε ποσοστά
65% και 50% αντίστοιχα, είναι υπέρ των επώνυµων προϊόντων.
Το 59% των επιχειρηµατιών της Νεάπολης είναι κατά των επώνυµων
προϊόντων.
Με εξαίρεση την Νεάπολη, όλες οι υπόλοιπες περιοχές του Νοµού είναι υπέρ
των επώνυµων προϊόντων.
Ενέργεια 4
Οι επιχειρηµατίες ρωτήθηκαν εάν θα βελτίωναν το επίπεδο εξυπηρέτησης των
πελατών τους προκειµένου να βελτιώσουν το κατάστηµά τους.
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∆ιάγραµµα 55: Ενέργεια 4 – Βελτίωση ε̟ι̟έδου εξυ̟ηρέτησης ̟ελατών στο σύνολο του Νοµού
Προκειµένου να βελτιώνατε το κατάστηµά σας,
θα βελιτώνατε το επίπεδο εξυπηρέτησης των
πελατών σας;

ΟΧΙ
22%

∆εν απαντώ
12%

ΝΑΙ
66%

Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών (ποσοστό 66%) απαντούν πως θα βελτίωναν
το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών τους.
Ένα µικρό ποσοστό που αντιστοιχεί σε 22% των επιχειρηµατιών, δηλώνει πως
δεν θα βελτίωνε το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονιστεί πως κατά τη διάρκεια των
προσωπικών συνεντεύξεων µε τους επιχειρηµατίες, πολλοί δήλωσαν πως το
επίπεδο εξυπηρέτησης είναι αρκετά υψηλό που δεν µπορεί να ανέβει
περισσότερο. Αυτοί οι επιχειρηµατίες ανήκουν στο 22% που δηλώνουν πως
δεν θα βελτίωναν το επίπεδο εξυπηρέτησης.
Οι απόψεις των επιχειρηµατιών, για τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης
των πελατών τους, ανάλογα µε την περιοχή που δραστηριοποιείται ο κάθε
επιχειρηµατίας παρουσιάζονται συνοπτικά στο επόµενο διάγραµµα.
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∆ιάγραµµα 56: Ενέργεια 4 – Βελτίωση ε̟ι̟έδου εξυ̟ηρέτησης ̟ελατών ανά ̟εριοχή

Προκειµένου να βελτιώσετε το καταστηµά σας θα
βελτιώνατε το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών
σας;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆εν απαντώ

59

ΝΕΑΠΟΛΗ

32

66

ΣΕΡΒΙΑ

16

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

75

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

75

0%

10%

20%

30%

19

25

5

67

ΚΟΖΑΝΗ

9

20

26

40%

50%

60%

70%

80%

7

90%

100%

Παρατηρούµε πως το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηµατιών που δήλωσε
πως θα βελτίωνε το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών, είναι οι επιχειρηµατίες
της Σιάτιστας και της Πτολεµαΐδας σε ποσοστό 75%.
Ενέργεια 5
Στο σηµείο αυτό οι επιχειρηµατίες ρωτήθηκαν αν θα συνεργάζονταν µε άλλους
επαγγελµατίες προκειµένου να πετύχουν καλύτερη προώθηση των προϊόντων
τους.

Τα αποτελέσµατα των απαντήσεων παρουσιάζονται στο επόµενο

διάγραµµα.
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∆ιάγραµµα 57: Ενέργεια 5 – Συνεργασία µε άλλους ε̟ιχειρηµατίες στο σύνολο του Νοµού
Θα συνεργαζόσταν µε άλλους επιχειρηµατίες
προκειµένου να πετύχετε καλύτερη προώθηση
των προϊόντων σας;

∆εν απαντώ
12%

ΟΧΙ
22%

ΝΑΙ
66%

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι απόψεις των επιχειρηµατιών, από
διαφορετικές περιοχές, όσον αφορά τη συνεργασία τους µε άλλους
επαγγελµατίες για την προώθηση των προϊόντων τους.
∆ιάγραµµα 58: Ενέργεια 6 – Συνεργασία µε άλλους ε̟αγγελµατίες ανά ̟εριοχή

Θα συνεργαζόσασταν µε άλλους επαγγελµατίες
προκειµένου να πετύχετε καλύτερη προώθηση των
προϊόντων σας;
ΝΑΙ

45

ΝΕΑΠΟΛΗ

0%

13

80

30

10%

31

63

10

ΚΟΖΑΝΗ

5

41

25

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

∆εν απαντώ

50

28

ΣΕΡΒΙΑ

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

ΟΧΙ
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10
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70%

80%

90%

100%

Παρατηρούµε πως στη Νεάπολη, στη Σιάτιστα, στην Πτολεµαΐδα και στην
Κοζάνη, ποσοστό επιχειρηµατιών από 50% και πάνω δηλώνουν πως δε θα
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συνεργαζόντουσαν µε άλλους επαγγελµατίες προκειµένου να πετύχουν την
καλύτερη προώθηση των προϊόντων τους. Το ποσοστό άρνησης συνεργασίας
µε άλλους επιχειρηµατίες είναι ιδιαίτερα υψηλό στην Πτολεµαΐδα, το οποίο
ανέρχεται στο 80%.
Ενέργεια 6
Οι επιχειρηµατίες ρωτήθηκαν εάν θα ανακαίνιζαν το κατάστηµά τους και θα το
βελτίωναν αισθητικά προκειµένου να βελτιώσουν την επιχείρησή τους.
Οι απαντήσεις των επιχειρηµατιών παρουσιάζονται διαγραµµατικά παρακάτω:
∆ιάγραµµα 59: Ενέργεια 6 – Ανακαίνιση ε̟ιχείρησης στο σύνολο του Νοµού

Θα ανακαινίζατε το κατάστηµά σας και θα το
αλλάζατε αισθητικά προκειµένου να το
βελτιώσετε;

ΟΧΙ
28%

∆εν απαντώ
7%

ΝΑΙ
65%

Από το διάγραµµα παρατηρούµε πως η πλειοψηφία, ποσοστό 65%, των
επιχειρηµατιών θα βελτίωναν αισθητικά το κατάστηµά τους.
Ένα

µικρότερο ποσοστό που αντιστοιχεί στο 28% δηλώνει πως δεν θα

ανακαίνιζε ούτε θα βελτίωνε αισθητικά το κατάστηµα του.

Γαλάνη ∆έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics

181

Έρευνα αγοράς για τις ε̟ιχειρήσεις του Νοµού Κοζάνης

Κοζάνη 2007

Στη συνέχεια θα µελετηθεί η κάθε περιοχή χωριστά, αναλύοντας τις απόψεις
των επιχειρηµατιών που αναφέρονται στην πρόθεση ανακαίνισης και αισθητικής
βελτίωσης των επιχειρήσεων τους.
∆ιάγραµµα 60: Ενέργεια 6 – Ανακαίνιση ε̟ιχείρησης ανά ̟εριοχή

Θα ανακαινίζατε το κατάστηµά σας και θα το αλλάζατε
αισθητικά προκειµένου να το βελτιώσετε;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

59

ΝΕΑΠΟΛΗ
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ΣΕΡΒΙΑ

75

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

75
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20%
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Παρατηρούµε πως σε όλες τις περιοχές, ποσοστό των επιχειρηµατιών
µεγαλύτερο από 50%, θα ανακαίνιζε το κατάστηµά του.
Στην Πτολεµαΐδα ένα σηµαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο 40% δηλώνει
πως δεν θα ανακαίνιζε το κατάστηµά του.
Ενέργεια 7
Η ενέργεια αυτή αναφέρεται στην επιθυµία των επιχειρηµατιών να
συµµετάσχουν στην ίδρυση εµπορικού κέντρου στην περιοχή.
Οι απαντήσεις των επιχειρηµατιών παρουσιάζονται στο διάγραµµα που
ακολουθεί.
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∆ιάγραµµα 61: Ενέργεια 7 – Ίδρυση εµ̟ορικού κέντρου στο σύνολο του Νοµού

Προκειµένου να βελτιώσετε το κατάστηµά σας
θα συµµετείχατε στην ίδρυση εµπορικού κέντρου
στην περιοχή σας;

∆εν απαντώ
13%

ΝΑΙ
23%

ΟΧΙ
64%

Παρατηρούµε πως η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών, που ανέρχεται σε 64%,
δηλώνει πως δεν επιθυµεί τη συµµετοχή σε ίδρυση εµπορικού κέντρου.
Ένα µικρό ποσοστό που αντιστοιχεί στο 23% δηλώνει πως επιθυµεί να
συµµετάσχει στην ίδρυση εµπορικού κέντρου.
Στη συνέχεια θα εξεταστούν οι απόψεις των επιχειρηµατιών από διαφορετικές
περιοχές και η επιθυµία τους να συµµετάσχουν στην ίδρυση εµπορικού
κέντρου.
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∆ιάγραµµα 62: Ένέργεια 7 - Ίδρυση εµ̟ορικού κέντρου ανά ̟εριοχή

Προκειµένου να βελτιώσετε το κατάστηµά σας θα
συµµετείχατε στην ίδρυση εµπορικού κέντρου στην
περιοχή σας;
ΝΑΙ

27

ΝΕΑΠΟΛΗ

34

ΣΕΡΒΙΑ

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α
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5
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75

5

13

85

23

ΚΟΖΑΝΗ

0%

∆εν απαντώ

41

13

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΟΧΙ

10%

10
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20%

30%
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70%
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100%

Με εξαίρεση την περιοχή των Σερβίων, οι υπόλοιποι επιχειρηµατίες, σε
ποσοστό από 50% και άνω, δηλώνουν πως είναι κατά της συµµετοχής τους σε
ίδρυση εµπορικού κέντρου.
Τα πιο υψηλά ποσοστά αντιστοιχούν στις περιοχές της Σιάτιστας και της
Πτολεµαΐδας.

Ειδικά στην Πτολεµαΐδα ένα πολύ µικρό ποσοστό που

ανέρχεται στο 5% δηλώνει πως επιθυµεί να συµµετέχει σε ίδρυση εµπορικού
κέντρου.
Ενέργεια 8
Σε αυτή την ερώτηση οι επιχειρηµατίες καλούνται να απαντήσουν αν θα ήθελαν
να διεκδικήσουν από τους τοπικούς φορείς τόσο τη δηµιουργία χώρων
στάθµευσης όσο και τον εξωραϊσµό της περιοχής τους.
Στο σύνολο του Νοµού οι απαντήσεις που δόθηκαν παρουσιάζονται
διαγραµµατικά παρακάτω:
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∆ιάγραµµα 63: Ενέργεια 8 – ∆ηµιουργία χώρων στάθµευσης στο σύνολο του Νοµού

Προκειµένου να βελτιώσετε το κατάστηµά σας
θα διεκδικούσατε από τους τοπικούς φορείς τη
δηµιουργία χώρων στάθµευσης και τον
εξωραϊσµό της περιοχής σας;

∆εν απαντώ
12%
ΟΧΙ
27%

ΝΑΙ
61%

Παρατηρούµε πως το 61% των επιχειρηµατιών είναι υπέρ της δηµιουργίας
χώρων στάθµευσης και του εξωραϊσµού της περιοχής.
Ένα σηµαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο 27%, δηλώνει πως δεν θα
διεκδικούσε από τους τοπικούς φορείς τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης και
τον εξωραϊσµό της περιοχής.
Στη συνέχεια θα µελετηθεί κάθε περιοχή χωριστά, ώστε να διερευνήσουµε τις
απόψεις των επιχειρηµατιών για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης και τον
εξωραϊσµό της περιοχής τους.

Το διάγραµµα που ακολουθεί µας δίνει

απαντήσεις σε αυτό το ερώτηµα.
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∆ιάγραµµα 64: Ενέργεια 8 – ∆ηµιουργία χώρων στάθµευσης ανά ̟εριοχή

Προκειµένου να βελτιώσετε το κατάστηµά σας θα
διεκδικούσατε τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης και
τον εξωραϊσµό της περιοχής σας;
ΝΑΙ

ΟΧΙ
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ΝΕΑΠΟΛΗ
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Στην περιοχή της Νεάπολης και των Σερβίων ποσοστό επιχειρηµατιών
µικρότερο του 50% δηλώνει πως θα διεκδικούσε από τους τοπικούς φορείς τη
δηµιουργία χώρων στάθµευσης και τον εξωραϊσµό της περιοχής.
Στη Σιάτιστα, την Πτολεµαΐδα και την Κοζάνη πολύ υψηλό ποσοστό των
επιχειρηµατιών δηλώνει πως θα διεκδικούσε από τους τοπικούς φορείς τη
δηµιουργία χώρων στάθµευσης και τον εξωραϊσµό της περιοχής.
Ενέργεια 9
Η επόµενη ερώτηση αναφέρεται στο ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων του
Νοµού Κοζάνης.

Συγκεκριµένα οι επιχειρηµατίες ρωτήθηκαν αν θα

λειτουργούσαν την επιχείρησή τους περισσότερες ώρες την ηµέρα και
περισσότερες ώρες την εβδοµάδα. Οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν σε πίνακα
κατανοµής συχνοτήτων και απεικονίσθηκαν στο παρακάτω διάγραµµα.
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∆ιάγραµµα 65: Ενέργεια 9 – Αλλαγή ωραρίου στο σύνολο του Νοµού

Προκειµένου να βελτιώσετε το κατάστηµά σας
θα λειτουργούσατε την επιχείρησή σας
περισσότερες ώρες την ηµέρα και περισσότερες
ηµέρες την εβδοµάδα;

∆εν απαντώ
9%

ΝΑΙ
19%

ΟΧΙ
72%

Παρατηρούµε πως η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών, που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 72%, δηλώνει πως δεν θα λειτουργούσε την επιχείρησή του
περισσότερες ώρες την ηµέρα και περισσότερες ώρες την εβδοµάδα.
Μόνο το 19% των επιχειρηµατιών δήλωσαν πως

θα λειτουργούσαν την

επιχείρησή τους περισσότερες ώρες την ηµέρα και περισσότερες ώρες την
εβδοµάδα.
Η άποψη των επιχειρηµατιών για το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεών τους
αναλύθηκε στατιστικά ανά περιοχή και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν είναι
τα ακόλουθα.
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∆ιάγραµµα 66: Ενέργεια 9 – Αλλαγή ωραρίου ανά ̟εριοχή

Προκειµένου να βελτιώσετε το κατάστηµά σας θα
λειτουργούσατε την επιχείρησή σας περισσότερες
ώρες την ηµέρα και περισσότερες ώρες την εβδοµάδα;
ΝΑΙ

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΣΕΡΒΙΑ

5

86

16

63

22

75

20

75

26

ΚΟΖΑΝΗ

0%

9

25

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

ΟΧΙ

10%

5

70

20%

30%

40%

50%

60%

4

70%

80%

90%

100%

Από το παραπάνω διάγραµµα προκύπτει πως η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών
δεν θα λειτουργούσαν τις επιχειρήσεις τους περισσότερες ώρες την ηµέρα και
περισσότερες ώρες την εβδοµάδα. Αξίζει να σηµειωθεί πως στην Σιάτιστα και
στην Κοζάνη ένα ικανοποιητικό ποσοστό που αντιστοιχεί στο 25% και 26%
δηλώνει πως θα λειτουργούσαν τις επιχειρήσεις τους περισσότερες ώρες την
ηµέρα.
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Συµ̟εράσµατα

Παρακάτω

παρατίθενται

τα

συµπεράσµατα

της

έρευνας,

που

πραγµατοποιήθηκε για την αγορά του Νοµού Κοζάνης. Τα συµπεράσµατα
παρουσιάζονται σύµφωνα µε τον τόπο εγκατάστασης της κάθε επιχείρησης και
αφορούν την πλειοψηφία των απόψεων των επιχειρηµατιών.
Στην το̟ική αγορά της Σιάτιστας η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών απάντησε
πως η αγορά δεν παρουσιάζει ελλείψεις. Η βελτίωση του οδικού δικτύου θα
ωφελήσει την τοπική αγορά, καθώς αρκετοί πελάτες τους προέρχονται από
άλλες περιοχές εντός του Νοµού Κοζάνης και πάνω από τα µισά έσοδα
προέρχονται από πελάτες εκτός Νοµού Κοζάνης. Οι καταναλωτές κάνουν τις
αγορές τους µε κύριο κριτήριο την τιµή.
Οι επιχειρηµατίες της Σιάτιστας δήλωσαν πως η τοπική αγορά τους είναι
καλύτερη ως προς την ποικιλία, την ποιότητα και τις τιµές των προϊόντων τους
σε σχέση µε τις µεγαλύτερες αγορές. Επίσης θεωρούν ότι η αγορά τους είναι
καλύτερη και ως προς την εξυπηρέτηση που προσφέρουν, το φιλικό
περιβάλλον, τις υπηρεσίες µετά την πώληση και το ωράριο λειτουργίας των
επιχειρήσεών τους.
Πιστεύουν ότι τα πολυκαταστήµατα συµβάλλουν στην φθορά της τοπικής
αγοράς χωρίς να βοηθάνε στον υγιή ανταγωνισµό της. Προκειµένου να
βελτιώσουν το κατάστηµά τους θα µείωναν τις τιµές, θα αύξαναν την ποικιλία
των προϊόντων, θα έφερναν επώνυµα προϊόντα, θα ανακαίνιζαν το κατάστηµά
τους, θα διεκδικούσαν χώρους στάθµευσης αλλά δεν θα συνεργάζονταν µε
άλλους επιχειρηµατίες για την καλύτερη προώθηση των προϊόντων τους, ούτε
θα άλλαζαν το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, όπως επίσης δεν θα
συµµετείχαν στην ίδρυση εµπορικού κέντρου.
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Η το̟ική αγορά των Σερβίων δεν παρουσιάζει ελλείψεις. Η βελτίωση του
οδικού δικτύου θα βλάψει την τοπική αγορά. Οι πελάτες που προέρχονται από
άλλες περιοχές είναι λίγοι ενώ ελάχιστα είναι τα έσοδα που προέχονται από
πελάτες εκτός Νοµού Κοζάνης. Οι καταναλωτές κάνουν τις αγορές τους µε
κύριο κριτήριο την τιµή. Πιστεύουν ότι συµβάλλουν στην φθορά της τοπικής
αγοράς τα πολυκαταστήµατα χωρίς αυτά να συµβάλουν στον υγιή ανταγωνισµό
της αγοράς. Προκειµένου να βελτιώσουν το κατάστηµά τους θα µειώνανε τις
τιµές, θα αύξαναν την ποικιλία των προϊόντων, θα έφερναν επώνυµα προϊόντα,
θα ανακαίνιζαν το κατάστηµά τους, θα διεκδικούσαν χώρους στάθµευσης αλλά
δεν θα συνεργάζονταν µε άλλους επιχειρηµατίες για την καλύτερη προώθηση
των προϊόντων τους ούτε θα άλλαζαν το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεών
τους, όπως επίσης δεν θα συµµετείχαν στην ίδρυση εµπορικού κέντρου.
Η το̟ική αγορά της Νεά̟ολης είναι µια αγορά µε ελλείψεις. Η βελτίωση
του οδικού δικτύου θα βλάψει την τοπική αγορά. Έχουν λίγους πελάτες από
άλλες περιοχές και ελάχιστα είναι τα έσοδα που προέχονται από πελάτες εκτός
Νοµού Κοζάνης. Οι καταναλωτές κάνουν τις αγορές τους µε κύριο κριτήριο
την τιµή. Πιστεύουν ότι συµβάλλουν στην φθορά της τοπικής αγοράς τα
πολυκαταστήµατα.

Προκειµένου να βελτιώσουν το κατάστηµά τους, θα

έφερναν επώνυµα προϊόντα, θα ανακαίνιζαν το κατάστηµά τους, θα
διεκδικούσαν χώρους στάθµευσης αλλά δεν θα µείωναν τις τιµές, δεν θα
συνεργάζονταν µε άλλους επιχειρηµατίες για την καλύτερη προώθηση των
προϊόντων τους ούτε θα άλλαζαν το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεών
τους, όπως επίσης δεν θα συµµετείχαν στην ίδρυση εµπορικού κέντρου και δεν
θα βελτίωναν το επίπεδο εξυπηρέτησης ούτε θα αύξαναν την ποικιλία των
προϊόντων τους.
Η το̟ική αγορά της Κοζάνης δεν έχει ελλείψεις. Η βελτίωση του οδικού
δικτύου δεν θα επηρεάσει την τοπική αγορά. Έχουν αρκετούς πελάτες από
άλλες περιοχές, ενώ ελάχιστα είναι τα έσοδα που προέχονται από πελάτες
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εκτός Νοµού Κοζάνης. Οι καταναλωτές κάνουν τις αγορές τους µε κύριο
κριτήριο την τιµή.
Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών της Κοζάνης πιστεύει πως η τοπική του
αγορά δεν έχει διαφορά ως προς την ποικιλία, την ποιότητα, τις τιµές και το
ωράριο λειτουργίας σε σχέση µε τις µεγαλύτερες αγορές. Ενώ θεωρούν πως
είναι καλύτεροι ως προς την εξυπηρέτηση, το φιλικό περιβάλλον και τις
υπηρεσίες µετά την πώληση από τις µεγάλες αγορές.
Πιστεύουν

ότι

συµβάλλουν

στην

φθορά

της

τοπικής

αγοράς

τα

πολυκαταστήµατα ενώ η ύπαρξη πολυκαταστηµάτων δεν συµβάλει στον υγιή
ανταγωνισµό της αγοράς. Προκειµένου να βελτιώσουν το κατάστηµά τους, θα
αύξαναν την ποικιλία των προϊόντων, θα έφερναν επώνυµα προϊόντα, θα
ανακαίνιζαν το κατάστηµά τους, θα διεκδικούσαν χώρους στάθµευσης αλλά δεν
θα συνεργάζονταν µε άλλους επιχειρηµατίες για την καλύτερη προώθηση των
προϊόντων τους ούτε θα άλλαζαν το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεών
τους, όπως επίσης δεν θα συµµετείχαν στην ίδρυση εµπορικού κέντρου και δεν
θα µείωναν την τιµές των προϊόντων και παρεχόµενων υπηρεσιών.
Η αγορά της Πτολεµαΐδας δεν παρουσιάζει ελλείψεις. Η βελτίωση του
οδικού δικτύου θα βλάψει την τοπική αγορά. Έχουν αρκετούς πελάτες από
άλλες περιοχές, ενώ ελάχιστα είναι τα έσοδα που προέχονται από πελάτες
εκτός Νοµού Κοζάνης. Οι καταναλωτές κάνουν τις αγορές τους µε κύριο
κριτήριο την τιµή αλλά δίνουν και µεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα και
ποικιλία.

Πιστεύουν ότι συµβάλλουν στην φθορά της τοπικής αγοράς τα

πολυκαταστήµατα, χωρίς να συµβάλουν στον υγιή ανταγωνισµό της αγοράς.
Προκειµένου να βελτιώσουν το κατάστηµά τους, θα αύξαναν την ποικιλία των
προϊόντων, θα έφερναν επώνυµα προϊόντα, θα ανακαίνιζαν το κατάστηµά τους,
θα διεκδικούσαν χώρους στάθµευσης αλλά δεν θα συνεργάζονταν µε άλλους
επιχειρηµατίες για την καλύτερη προώθηση των προϊόντων τους ούτε θα
άλλαζαν το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, όπως επίσης δεν θα
συµµετείχαν στην ίδρυση εµπορικού κέντρου και δεν θα µείωναν την τιµές.
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Ερωτηµατολόγιο
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ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ.
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1. Τόπος επιχείρησης:
 Κοζάνη  Πτολεµαΐδα

 Σιάτιστα  Σέρβια  Νεάπολη

Άλλο, (παρακαλούµε προσδιορίστε)
…………………………………….
2. Τύπος επιχείρησης: …………………………..
3. Πόσα άτοµα απασχολούνται στο κατάστηµα σας;
……………………………………………
ΙΙ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
4. Πόσα οµοειδή καταστήµατα µε το δικό σας υπάρχουν στην αγορά σας;
 Πολλά

 Αρκετά

 Λίγα

 Κανένα
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5. Στον κλάδο που δραστηριοποιήστε να προσδιορίσετε για κάθε ένα από τα
παρακάτω χαρακτηριστικά αν η τοπική αγορά είναι καλύτερη ή χειρότερη από
τις µεγάλες αγορές.
Καλύτερη Χειρότερη

∆εν έχει διαφορά

∆Γ/∆Α

Ποικιλία









Ποιότητα









Τιµές









Εξυπηρέτηση























Φιλικό
περιβάλλον 
Υπηρεσίες µετά
την πώληση 
Ωράριο





6.α) Τι βαρύτητα έχουν για σας τα παρακάτω κριτήρια για την επιλογή της
τοπικής αγοράς; (Συντελεστής βαρύτητας α̟ό 1=καθόλου έως 5=̟άρα
̟ολύ)
1
Τιµή



2
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 Ποιότητα











 Ποικιλία











 Νέα προϊόντα











 Εξυπηρέτηση











 Ωράριο λειτουργίας











 Φιλικό περιβάλλον











 Υπηρεσίες µετά την πώληση











 Πώληση µε πίστωση, δόσεις,….











 Πρόσβαση µε αυτοκίνητο (Parking)









 Πρόσβαση µε µέσο µαζικής µεταφοράς









 Εµπορικά κέντρα











 Επώνυµα προϊόντα











 ∆ιαφήµιση-ενηµερωτικά φυλλάδια 

















 Franchising
(Γερµανός, Goody’s Multirama …..) 

6.β) Ποιο από τα παραπάνω κριτήρια είναι το κύριο κριτήριο για σας ,εκτός
της τιµής, για την επιλογή της τοπικής αγοράς; (Παρακαλώ δηλώστε µε  στο
κατάλληλο αριστερό τετραγωνάκι )
7. Γενικά µιλώντας για τον κλάδο που δραστηριοποιήστε στην τοπική αγορά,
σαν σύνολο, θα λέγατε ότι είναι µια αγορά
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∆εν απαντώ 

8. Η βελτίωση της οδικής διασύνδεσης της περιοχής σας και η µείωση του
χρόνου που απαιτείται για να µεταβεί κανείς σε άλλο µεγάλο αστικό κέντρο
πιστεύετε ότι θα ωφελήσει ή θα βλάψει την λειτουργία της τοπικής σας αγοράς;
 Θα ωφελήσει

 ∆εν θα επηρεάσει

 Θα βλάψει  ∆Γ/∆Α

9. Όταν πρόκειται οι συµπολίτες σας να κάνουν αγορές για το νοικοκυριό τους,
µε βάση ποιο από τα παρακάτω κριτήρια πιστεύετε ότι αποφασίζουν από πού
θα κάνουν τις αγορές τους;
Τιµές



Ποικιλία



Ποιότητα



Να έχει καλή εξυπηρέτηση



Να είναι κοντά στο σπίτι τους



∆Γ/∆Α



10. θεωρείτε ότι η τοπική αγορά φθίνει στον κλάδο σας;
 Ναι

 Όχι

 ∆Γ/∆Α

11. Αν ναι, για ποιους λόγους;
Ναι
Περιορισµένη Ποικιλία
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Τιµές







Μη καλή Εξυπηρέτηση







Πρόσβαση







Ωράριο







Εύκολη

12. Πιστεύετε ότι συµβάλουν στην φθορά της τοπικής αγοράς τα
πολυκαταστήµατα;
 Πολύ

 Αρκετά

 Λίγο

 Καθόλου

 ∆Γ/∆Α

13. Πιστεύετε ότι συµβάλουν στον υγιή ανταγωνισµό της τοπικής αγοράς τα
πολυκαταστήµατα;
 Πολύ

 Αρκετά

 Λίγο

 Καθόλου

 ∆Γ/∆Α

14. Πόσοι πελάτες σας πιστεύετε ότι προέρχονται από άλλη περιοχή;
 Κανένας  Λίγοι

 Αρκετοί  Πολλοί

 ∆Γ/∆Α

15. Τι ποσοστό των εσόδων σας, το 2006, πιστεύετε ότι προήλθε από πελάτες
εκτός του Νοµού Κοζάνης;
 0%-25%

 25%-50%

 50%-75%  75%-100%  ∆Γ/∆Α
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16. θα σας αναφέρω ορισµένες ενέργειες και θα ήθελα να µου πείτε αν
σκέφτεστε να καταφύγετε σε αυτές προκειµένου να βελτιώσετε το κατάστηµα
σας;
Ναι

Όχι

∆εν απαντώ

Να µειώσετε τις τιµές







Να αυξήσετε την ποικιλία των προϊόντων







Να φέρετε επώνυµα προϊόντα









































Να βελτιώσετε το επίπεδο
εξυπηρέτησης των πελατών σας
Να συνεργαστείτε µε άλλους επαγγελµατίες
προκειµένου να πετύχετε καλύτερη
προώθηση των προϊόντων σας
(π.χ. εκπτωτικά κουπόνια)
Να ανακαινίσετε το κατάστηµα σας
και να το βελτιώσετε αισθητικά

Να συµµετάσχετε σε ίδρυση εµπορικού κέντρου
στην περιοχή σας
Να διεκδικήσετε από τους τοπικούς φορείς
την δηµιουργία χώρων στάθµευσης
όπως και τον εξωραϊσµό της περιοχής σας
Να λειτουργείτε την επιχείρηση σας περισσότερες
ώρες την ηµέρα και περισσότερες ηµέρες την εβδοµάδα 
Άλλο,(παρακαλούµε προσδιορίστε)
……………………………………………………….
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Ευρετήριο αγγλικής ορολογίας

aided recall, 60

open-ended questions, 65

census, 42

personal interview, 51

cluster sampling, 47

primary data, 41

codebook, 74

probability samples, 46

coding, 72

proportion, 50

confidence coefficient, 49

questionnaire, 42

confidence interval, 50

questionnaire administration, 42

counterbiasing statements, 61

questionnaire design, 42

cross tabulation, 75

recall, 60

data analysis, 42

sample, 42

descriptive statistics, 75

sampling, 42

dichotomous questions, 65

sampling distribution, 50

double-barreled question, 56

sampling frame, 45

dummy tables, 54

sampling unit, 45

editing, 72

secondary data, 41

element, 45

simple random sampling, 47

error, 49

standard

extent, 45

deviation

of

the

population, 49

field edit, 72

stimulus, 60

filter question, 59

stratified sampling, 47

frequencies, 75

stratum, 48

leading question, 64

survey research, 41

mail, 51

telephone, 51

multiple-choice questions, 65

time, 45

non probability samples, 46

two-stage cluster sampling, 48

one-stage cluster sampling, 48
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Βιβλίο Κωδικο̟οίησης

List of variables on the working file

Name (Position) Label

ΑΑ (1) ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

ΠΟΛΗ (2) ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Measurement Level: Scale
Column Width: 5

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΚΟΖΑΝΗ

2

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

3

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

4

ΣΕΡΒΙΑ

5

ΝΕΑΠΟΛΗ

9

ΤΣΟΤΥΛΙ

ΑΛΛΟ_1 (3) ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Measurement Level: Nominal
Column Width: 14

Alignment: Center

Print Format: A15
Write Format: A15

Ν_2 (4) Τύπος επιχείρησης
Measurement Level: Nominal
Column Width: 19

Alignment: Right

Print Format: F25
Write Format: F25
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Label

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ
ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ-ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ)
ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΒΙΒΛΙΑ/ΧΑΡΤΙΚΑ
ΕΠΙΠΛΑ/ΕΙ∆Η ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ/Η-Υ
ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ/ΕΙ∆Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΙ∆Η
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
_

ΥΓΕΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (ΙΕΚ,ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΑ...)
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ν_3 (5) Πόσα άτοµα απασχολούνται στο κατάστηµα σας;
Measurement Level: Scale
Column Width: 5

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Ν_4 (6) Πόσα οµοειδή καταστήµατα µε το δικό σας υπάρχουν στην αγορά
σας;
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΠΟΛΛΑ

2

ΑΡΚΕΤΑ

3

ΛΙΓΑ

4

ΚΑΝΕΝΑ
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∆Γ/∆Α

Ν_5_1 (7) ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Measurement Level: Scale
Column Width: 5

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΚΑΛΥΤΕΡΗ

2

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

3

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ

4

∆Γ/∆Α

Ν_5_2 (8) ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΚΑΛΥΤΕΡΗ

2

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

3

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ

4

∆Γ/∆Α

_

Ν_5_3 (9) ΤΙΜΕΣ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

1

Label

ΚΑΛΥΤΕΡΗ
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2

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

3

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ

4

∆Γ/∆Α

Κοζάνη 2007

Ν_5_4 (10) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΚΑΛΥΤΕΡΗ

2

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

3

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ

4

∆Γ/∆Α

Ν_5_5 (11) ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Measurement Level: Scale
Column Width: 3

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΚΑΛΥΤΕΡΗ

2

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

3

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ

4

∆Γ/∆Α

Ν_5_6 (12) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΚΑΛΥΤΕΡΗ

2

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

3

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ
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∆Γ/∆Α

_

Ν_5_7 (13) ΩΡΑΡΙΟ
Measurement Level: Scale
Column Width: 3

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΚΑΛΥΤΕΡΗ

2

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ

3

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ

4

∆Γ/∆Α

N_6_A_1 (14) ΤΙΜΗ
Measurement Level: Scale
Column Width: 8

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

N_6_A_2 (15) ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

N_6_A_3 (16) ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

N_6_A_4 (17) ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
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Write Format: F8

N_6_A_5 (18) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

N_6_A_6 (19) ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

_

N_6_A_7 (20) ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

N_6_A_8 (21) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

N_6_A_9 (22) ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ, ∆ΟΣΕΙΣ...
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

N_6_A_10 (23) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (PARKING)
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8
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N_6_A_11 (24) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

N_6_A_12 (25) ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

N_6_A_13 (26) ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

N_6_A_14 (27) ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

_

N_6_A_15 (28) FRANCHISING
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

N_6_B (29)
Ποιο είναι το κύριο κριτήριο για σας ,εκτός της τιµής, για
την επιλογή
της τοπικής αγοράς;
Measurement Level: Scale
Column Width: 6

Alignment: Center
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Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

2

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

3

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

4

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

5

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

6

ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

7

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

8

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ, ∆ΟΣΕΙΣ...

9

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

10

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΜΕΣΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

11

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

12

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

13

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ

14

FRANCHISING

Ν_7 (30)
Γενικά µιλώντας για την τοπική αγορά, σαν σύνολο, θα λέγατε
ότι είναι
µια αγορά:
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

2

ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

3

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

_

Ν_8 (31)
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Η βελτίωση της οδικής διασύνδεσης της περιοχής σας και η
µείωση του
χρόνου που απαιτείται για να µεταβεί κανείς σε άλλο µεγάλο
αστικό κέντρο
πιστεύετε ότι θα ωφελήσει ή θα βλάψει την λειτουργία της
τοπικής σας
αγοράς;
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΘΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ

2

∆ΕΝ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ

3

ΘΑ ΒΛΑΨΕΙ

4

∆Γ/∆Α

Ν_9 (32)
Όταν πρόκειται οι συµπολίτες σας να κάνουν αγορές για το
νοικοκυριό
τους, µε βάση ποιο από τα παρακάτω κριτήρια πιστεύετε ότι
αποφασίζουν
από πού θα κάνουν τις αγορές τους
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΤΙΜΕΣ

2

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

3

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

4

ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

5

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ

6

∆Γ/∆Α

Ν_10 (33) θεωρείτε ότι η τοπική αγορά φθίνει στον κλάδο σας;
Measurement Level: Scale
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Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

3

∆Γ/∆Α

_

Ν_11_1 (34) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

3

∆Γ/∆Α

Ν_11_2 (35) ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

3

∆Γ/∆Α

Ν_11_3 (36) ΤΙΜΕΣ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center
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Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

3

∆Γ/∆Α

Ν_11_4 (37) ΜΗ ΚΑΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

3

∆Γ/∆Α

_

Ν_11_5 (38) ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

3

∆Γ/∆Α

Ν_11_6 (39) ΩΡΑΡΙΟ
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8

Γαλάνη ∆έσποινα, Οικονοµολόγος MSc Statistics

216

Έρευνα αγοράς για τις ε̟ιχειρήσεις του Νοµού Κοζάνης

Κοζάνη 2007

Write Format: F8

Value

Label

1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

3

∆Γ/∆Α

Ν_12 (40)
Πιστεύετε οτι συµβάλουν στην φθορά της τοπικής αγοράς τα
πολυκαταστήµατα;
Measurement Level: Scale
Column Width: 5

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΠΟΛΥ

2

ΑΡΚΕΤΑ

3

ΛΙΓΟ

4

ΚΑΘΟΛΟΥ

5

∆Γ/∆Α

_

Ν_13 (41)
Πιστεύετε οτι συµβάλουν στον υγιή ανταγωνισµό της τοπικής
αγοράς τα
πολυκαταστήµατα;
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΠΟΛΥ

2

ΑΡΚΕΤΑ
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Ν_14

(42)

3

ΛΙΓΟ

4

ΚΑΘΟΛΟΥ

5

∆Γ/∆Α

Πόσοι

πελάτες

σας

πιστεύετε

ότι

Κοζάνη 2007

προέρχονται

από

άλλη

περιοχή;
Measurement Level: Scale
Column Width: 5

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΚΑΝΕΝΑΣ

2

ΛΙΓΟΙ

3

ΑΡΚΕΤΟΙ

4

ΠΟΛΛΟΙ

5

∆Γ/∆Α

Ν_15 (43)
Τι ποσοστό των εσόδων σας, το 2006, πιστεύετε ότι προήλθε από
πελάτες
εκτός του Νοµού Κοζάνης;
Measurement Level: Scale
Column Width: 5

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

0%-25%

2

25% - 50%

3

50% - 75%

4

75% -100%

5

∆Γ/∆Α

_

Ν_16_1 (44) Να µειώσετε τις τιµές
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Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

3

∆εν απαντώ

Ν_16_2 (45) Να αυξήσετε την ποικιλία των προϊόντων
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

3

∆εν απαντώ

Ν_16_3 (46) Να φέρετε επώνυµα προϊόντα
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

3

∆εν απαντώ

Ν_16_4 (47) Να βελτιώσετε το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών σας
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8
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Value
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Label

1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

3

∆εν απαντώ

_

Ν_16_5 (48)
Να

συνεργαστείτε

µε

άλλους

επαγγελµατίες

προκειµένου

να

πετύχετε
καλύτερη προώθηση των προϊόντων σας
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

3

∆εν απαντώ

Ν_16_6 (49) Να ανακαινίσετε το κατάστηµα σας και να το βελτιώσετε
αισθητικά
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

3

∆εν απαντώ

Ν_16_7 (50) Να συµµετάσχετε σε ίδρυση εµπορικού κέντρου στην περιοχή
σας
Measurement Level: Scale
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Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

3

∆εν απαντώ

Ν_16_8 (51)
Να διεκδικήσετε από τους τοπικούς φορείς την δηµιουργία χώρων
στάθµευσης
όπως και τον εξωραϊσµό της περιοχής σας
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

1

ΝΑΙ

2

ΟΧΙ

3

∆εν απαντώ

_

Ν_16_9 (52)
Να

λειτουργείτε

την

επιχείρηση

σας

περισσότερες

ώρες

την

ηµέρα και
περισσότερες ηµέρες την εβδοµάδα
Measurement Level: Scale
Column Width: 4

Alignment: Center

Print Format: F8
Write Format: F8

Value

1

Label

ΝΑΙ
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2

ΟΧΙ

3

∆εν απαντώ

Κοζάνη 2007

ΑΛΛΟ_16 (53) ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΕ ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Measurement Level: Nominal
Column Width: 8

Alignment: Center

Print Format: A30
Write Format: A30
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