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1. Εισαγωγή
Η διεθνής βιβλιογραφία, καθώς και οι πολιτικές µεταφορών και ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο,
κινούνται γύρω από τη γενική παραδοχή πως η λειτουργία νέων µεταφορικών υποδοµών επιδρά
άµεσα ή έµµεσα στη διαµόρφωση νέων οικονοµικών/ περιφερειακών γεωγραφιών, παίζοντας
κρίσιµο ρόλο στην εγκατάσταση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εγνατία
Οδός σχεδιάστηκε και υλοποιείται ως η µεγαλύτερη επένδυση σε υποδοµές µεταφορών για τη
διασύνδεση, ανάπτυξη και χωροταξική οργάνωση του Βορειοελλαδικού χώρου, και της
ευρύτερης περιοχής της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, και για αυτό το λόγο συµπεριλήφθηκε στα
δεκατέσσερα έργα προτεραιότητας του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών.
Στην Ελλάδα, διαπιστώνεται η τάση των επιχειρήσεων όλων των κλάδων να χωροθετούνται κατά
µήκος των µεγάλων οδικών αξόνων και σε πολύ µεγάλη εγγύτητα µε αυτούς. Έτσι, ο
αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ διατρέχει τον παραδοσιακό άξονα σύνδεσης του Ελληνικού χώρου µε
τις γειτονικές χώρες, αλλά οι επιδράσεις από την ολοκλήρωσή του µε τα χαρακτηριστικά ενός
σύγχρονου αυτοκινητοδρόµου σε όλο το µήκος του δεν αναµένεται να προκαλέσουν δραστικές
µεταβολές στο γενικό αναπτυξιακό, χωροταξικό και µεταφορικό επίπεδο. Αντίθετα, το σύστηµα
της Εγνατίας Οδού µε τους κάθετους άξονες εισάγει ένα νέο δίκτυο στην κατεύθυνση ∆ύσης –
Ανατολής µε σηµαντικές επιδράσεις στις διαπεριφερειακές και διεθνείς συνδέσεις. Ήδη τοπικά η
παράδοση και λειτουργία τµηµάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συνδέεται µε
αξιοσηµείωτες αυξήσεις µετακινήσεων, ενώ η παράκαµψη της Καστανιάς, έχει αλλάξει τα
κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της διασύνδεσης ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
Η παρούσα ερευνητική έκθεση έχει ως αντικείµενο µελέτης τον εντοπισµό, την εκτίµηση και την
ανάλυση των επιδράσεων που έχει επιφέρει ή αναµένεται να επιφέρει η Εγνατία Οδός στην
εγκατάσταση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε περιφερειακές περιοχές, χρησιµοποιώντας ως
περίπτωση µελέτης την περιοχή Βατερό Κοζάνης, στην οποία παρατηρείται ιδιαίτερη
συγκέντρωση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τα τελευταία χρόνια. Μέσα από µια κατά το
δυνατόν σφαιρική ανάλυση της διάρθρωσης και της διαχρονικής εξέλιξης της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας στην περιοχή µελέτης, επιχειρείται η εξαγωγή βάσιµων συµπερασµάτων όσον
αφορά στην εκτίµηση των χωρικών επιδράσεων και του αναπτυξιακού ρόλου της Εγνατίας
Οδού.
Τα βασικά ερευνητικά ερωτήµατα είναι τα ακόλουθα:
• Ποια είναι η οικονοµική δοµή της περιοχής µελέτης πριν και µετά το έργο;
• Πως επηρέασε η Εγνατία Οδός τη χωροθέτηση και ανάπτυξη της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας στην περιοχή;
• Ποια αναµένεται να είναι η µελλοντική εξέλιξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
στην περιοχή;
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Γενικά, από τα αποτελέσµατα της έρευνας, και παρά την καταγεγραµµένη επιχειρηµατική
αβεβαιότητα, προέκυψε θετική συσχέτιση µεταξύ της Εγνατίας Οδού και της οικονοµικής
πορείας των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στο Βατερό Κοζάνης.
Στα παρακάτω κεφάλαια της Έκθεσης παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της έρευνας
που τεκµηριώνουν το παραπάνω γενικό συµπέρασµα. Πριν την αναλυτική παρουσίαση των
αποτελεσµάτων, στα δύο αµέσως επόµενα κεφάλαια γίνεται αναφορά (α) στο γενικό πλαίσιο
ανάλυσης της σχέσης µεταξύ εγκατάστασης/ ανάπτυξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και
µεταφορικών υποδοµών, και (β) στην ερευνητική µεθοδολογία που ακολουθήθηκε.

2. Πλαίσιο Ανάλυσης
Οι αποφάσεις χωροθέτησης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των οικονοµιών της αγοράς
επηρεάζονται στην πράξη από ένα συνδυασµό γενικότερων δοµικών σχέσεων και επιµέρους
παραγόντων. Μια σειρά από τέτοιους παράγοντες είναι η διαθεσιµότητα κεφαλαίου, πρώτων
υλών και γης, οι επιχειρηµατικές υποδοµές, οι µεταφορικές υποδοµές ιδιαίτερα σε σχέση µε το
κόστος και το χρόνο, καθώς και η στοχευόµενη αγορά και η εκτιµώµενη ζήτηση. Υπάρχουν
βέβαια και κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν σηµαντικά τη χωροθέτηση των επιχειρήσεων, οι
οποίοι όµως δεν µπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι εκάστοτε
πολεοδοµικές και χωροταξικές πολιτικές, το ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό και πολιτικό κλίµα,
οι διεθνείς οικονοµικές συγκυρίες και η παγκοσµιοποίηση των αγορών. Τέλος, θα πρέπει να
αναφερθεί ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χωροθέτηση σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή
µπορεί να µην έχουν την ίδια ισχύ στο µέλλον.
Οι µεταφορές παίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη όλων των οικονοµικών και
κοινωνικών δραστηριοτήτων, επηρεάζουν το περιβάλλον και αποτελούν ένα πολύπλοκο
παράγοντα σε σχέση µε τις χρήσεις γης, την εργασία, την οικιστική ανάπτυξη και γενικότερα τη
χωροθέτηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Οι αποφάσεις χωροθέτησης των δραστηριοτήτων
λαµβάνονται και µε κριτήριο την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων της τριβής της απόστασης,
την αρχή της ελάχιστης προσπάθειας. Βέβαια, οι ροές µεταξύ δυο περιοχών δεν εξαρτώνται µόνο
από την χιλιοµετρική απόσταση αλλά και από την ποιότητα του οδικού δικτύου, το δίκτυο
συγκοινωνιών και επικοινωνιών κλπ., δηλαδή από αυτό που καλείται γενικά προσπελασιµότητα.
Ο τοµέας των µεταφορών είναι στενά συνδεδεµένος µε την έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης,
και αποτελεί διεθνώς βασικό δείκτη µέτρησης του επιπέδου διαβίωσης και ανάπτυξης. Γενικά,
θεωρείται πως η διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου δικτύου µεταφορικών υποδοµών οδηγεί σε
µείωση της περιφερειακότητας και καταπολέµηση του φαινοµένου της αναπτυξιακής υστέρησης
των αποµονωµένων γεωγραφικά περιοχών. Ένα καλύτερο και σύγχρονο σύστηµα µεταφοράς
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οδηγεί στην µείωση του κόστους µεταφοράς ή σε µεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής, άρα και
στη βελτίωση της προσπελασιµότητας και ανταγωνιστικότητας µιας Περιφέρειας. ∆εν αποτελεί
όµως τη µόνη και αναγκαία συνθήκη για την περιφερειακή ανάπτυξη.

2.1. Νοµός Κοζάνης και Εγνατία Οδός1
Ο Νοµός Κοζάνης είναι ο µεγαλύτερος από τους τέσσερις Νοµούς της Περιφέρειας της ∆υτικής
Μακεδονίας µε συνολική επιφάνεια 3.515,9 km2, που καλύπτει το

37,2% της συνολικής

επιφάνειας της Περιφέρειας. Από την άποψη του πληθυσµιακού µεγέθους ο Νοµός Κοζάνης µε
πληθυσµό 155.324 κατοίκους (απογραφή ΕΣΥΕ, 2001), κατέχει επίσης την πρώτη θέση στην
Περιφέρεια µε ποσοστό 52,3% την 4η θέση ανάµεσα στους 11 Νοµούς από τους οποίους
διέρχεται η Εγνατία Οδός. Ο Νοµός Κοζάνης αποτελεί ενεργειακό κέντρο της χώρας ενώ
παρουσιάζει αυξητικές τάσεις στο µέγεθος αγοράς (ΑΕΠ) και το επίπεδο ευηµερίας (κατά
κεφαλή ΑΕΠ), µε έντονα όµως προβλήµατα ανεργίας (15% το 2001).
Τα τµήµατα της Εγνατίας Οδού που διασχίζουν τον Νοµό έχουν ολοκληρωθεί ως επί το
πλείστον, εκ των οποίων το µεγαλύτερο µέρος παραδόθηκε στην κυκλοφορία από το 2001.
Με βάση τους δείκτες που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού οι χωρικές
επιδράσεις του οδικού άξονα µπορούν να οµαδοποιηθούν ως εξής:
(α) Σε σχέση µε την παράµετρο «κινητικότητα- προσπελασιµότητα»:
o

Σηµαντική αύξηση της κυκλοφορίας.

o

Σηµαντική µείωση των χρονοαποστάσεων προς άλλες περιοχές και πόλεις της ∆υτικής
και Βορείου Ελλάδος.

o

Αύξηση του άµεσα ωφελούµενου πληθυσµού από την Εγνατία Οδό καθιστώντας την
Κοζάνη κοµβικό σηµείο του βορειοελλαδικού χώρου.

o

Αύξηση της προσπελασιµότητας των αστικών κέντρων και της αγοράς του Νοµού.

(β) Σε σχέση µε την παράµετρο «οικονοµική και κοινωνική συνοχή»:
o

Αυξητικές τάσεις του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

o

Η ∆υτική Μακεδονία εµφανίζεται να είναι εξαγωγική Περιφέρεια, αφού ο λόγος
εξαγωγών προς εισαγωγές είναι µεγαλύτερος της µονάδας, ωστόσο παρατηρείται µείωση
των εξαγωγών µε µέσο ετήσιο ρυθµό 1%, που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην κρίση
του κλάδου της γούνας.

1

Το κεφάλαιο βασίζεται στα περιεχόµενα της ειδικής έκθεσης του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού
«Νοµός Κοζάνης και Εγνατίας Οδός: Κατάσταση και Προοπτικές», ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε, Μάρτιος 2005,
Θεσσαλονίκη. ∆ιατίθεται από τον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου στο URL: http://observatory.egnatia.gr.
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o

Σταδιακή αύξηση του τριτογενούς τοµέα στη σύνθεση της παραγωγής και της
απασχόλησης.

(γ) Σε σχέση µε την παράµετρο «ισορροπία και την δικτύωση οικισµών»:
o

Θετική πληθυσµιακή µεταβολή του Νοµού.

o

Πληθυσµιακή αύξηση των δύο αστικών κέντρων του Νοµού, δηλαδή της Κοζάνης και
της Πτολεµαΐδας.

o

Σηµαντική τόνωση των διασυνδέσεων και µετακινήσεων, ενδοπεριφερειακά αλλά και
διαπεριφερειακά.

(δ) Τέλος, σε σχέση µε την παράµετρο «ποιότητα περιβάλλοντος»:
o

Μείωση του άµεσα επηρεαζόµενου από τον θόρυβο πληθυσµού.

o

Σαφής βελτίωση του δείκτη «αποκοπή-συνοχή οικισµών».

o

Ανεπαίσθητη αύξηση του δείκτη «αποκοπή φυσικών περιοχών».

o

Κάτω των επιτρεπτών ορίων συγκεντρώσεις των ρύπων CO και ΝΟx.

Στα παρακάτω κεφάλαια παρουσιάζονται η µεθοδολογία και κατόπιν τα αναλυτικά
αποτελέσµατα της έρευνας για τις επιδράσεις της Εγνατίας Οδού στις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες και προοπτικές στην περιοχή Βατερό Κοζάνης.

3. Μεθοδολογία
Ως περίπτωση µελέτης επιλέχθηκε η περιοχή Βατερό του Νοµού Κοζάνης (Χάρτης 1). Η
επιλογή της περιοχής αυτής προέκυψε από τη συνεκτίµηση όλων των χαρακτηριστικών που
εµφανίζει η περιοχή σε σχέση µε τον άξονα και έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση έγκυρων
συµπερασµάτων. Τα χαρακτηριστικά που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή ταξινοµώντας τα µε
βάση τη σπουδαιότητά τους είναι η αύξηση προσπελασιµότητας από την κατασκευή του άξονα
της Εγνατίας Οδού, το µέγεθος της αγοράς, η προυπάρχουσα επιχειρηµατική δραστηριότητα, οι
θετικές αναπτυξιακές τάσεις του Νοµού και, τέλος, η καθυστέρηση της υλοποίησης της ΒΙΠΕ
του Νοµού Κοζάνης στην παρακείµενη περιοχή Κοίλα.
Συγκεκριµένα το Βατερό απέχει µόλις 5km από την πόλη της Κοζάνης, την πρωτεύουσα της
Περιφέρειας της ∆υτικής Μακεδονίας, και εξυπηρετείται από τον άξονα της Εγνατίας Οδού
µέσω του Α/Κ Καλαµιάς. Με τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού µειώνονται δραστικά οι
χρονοαποστάσεις της πόλης της Κοζάνης από άλλες πόλεις και περιοχές, και ως εκ τούτου
αυξάνεται σηµαντικά η προσπελασιµότητά της. Άλλοι σηµαντικοί λόγοι για την επιλογή της εν
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λόγω περιοχής αποτελούν η προυπάρχουσα σηµαντική επιχειρηµατική δραστηριότητα, οι θετικές
αναπτυξιακές τάσεις του Νοµού και η αυξητική τάση εγκατάστασης επιχειρήσεων στην περιοχή
µελέτης, σε αντίθεση µε την περιοχή Κοίλα όπου βρίσκεται και η υπό εγκατάσταση ΒΙΠΕ του
Νοµού.
Όσον αναφορά το χρόνο, η έρευνα αναφέρεται σε µια χρονική περίοδο, περίπου, µιας δεκαετίας
µε αφετηρία το 1995. Ως χρονικά σηµεία-κλειδιά θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν το έτος που
άρχισε να κατασκευάζεται το έργο (1998), το έτος κατά το οποίο είχε αποδοθεί σε λειτουργία το
µεγαλύτερο µέρος του άξονα στο Νοµό (2001) και, τέλος, το έτος που αποδόθηκε σε λειτουργία
η παράκαµψη της Καστανιάς και µε τον τρόπο αυτό βελτιώθηκε δραστικά η σύνδεση του Νοµού
µε τη Βέροια και τη Θεσσαλονίκη (2004).
Ο πληθυσµός της περιοχής µελέτης, δηλαδή το δείγµα της έρευνας, αναφέρεται σε όλες τις
επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή του οικισµού Βατερό, δηλαδή συνολικά 15
επιχειρήσεις.
Χάρτης 1. Περιοχή µελέτης

Περνώντας στην ανάλυση της µεθοδολογίας στην οποία βασίζεται η µελέτη, γίνεται αναφορά σε
ένα συνδυασµό δύο στρατηγικών έρευνας, της περιγραφικής/ νατουραλιστικής προσέγγισης και
της δευτερογενούς ανάλυσης. Στα πλαίσια της πρώτης µεθόδου χρησιµοποιήθηκαν οι τεχνικές
της επιτόπιας παρατήρησης (καταγραφή-έρευνα), των συνεντεύξεων, των χαρτών και των
φωτογραφιών. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε είναι αυτή της ηµι-δοµηµένης συνέντευξης. Η
διεξαγωγή των συνεντεύξεων έγινε το χρονικό διάστηµα 4/07/05 έως 15/07/05. Όσον αφορά την
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δευτερογενή ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν οι τεχνικές της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, η
συγκέντρωση και επεξεργασία υλικού από το Ίντερνετ, καθώς και η συγκέντρωση στατιστικών
στοιχείων για την επιχειρηµατική δραστηριότητα της περιοχής. Το πλεονέκτηµα της
µεθοδολογίας που επιλέχθηκε έγκειται στη δυνατότητα αποµόνωσης των επιδράσεων που
οφείλονται αποκλειστικά στη βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών από τις συνολικές
µεταβολές στα οικονοµικά και κοινωνικά µεγέθη οι οποίες οφείλονται σε γενικότερες αλλαγές.
Σε αυτό το µεθοδολογικό πλαίσιο, οι βασικές µεταβλητές βάσει των οποίων µελετήθηκε το
δείγµα προκειµένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήµατα αφορούν τόσο ποσοτικά µεγέθη
όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά και είναι οι εξής:
ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ποσοτικές

Ποιοτικές

Αριθµός επιχειρήσεων

Είδος επιχειρήσεων

Εργατικό δυναµικό

Χωροθέτηση επιχειρήσεων

Χρονοαπόσταση

Εµπορικές συναλλαγές

Μεταφορικό κόστος

Γενική αποτίµηση επιδράσεων

Συνολικά, η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε περιλαµβάνει τη συλλογή, την ανάλυση και τη
σύγκριση στοιχείων για τις παραπάνω µεταβλητές. Τα στοιχεία αναφέρονται σε δυο χρονικές
περιόδους, πριν την λειτουργία του έργου και µετά, µε απώτερο σκοπό την ερµηνεία των
µεταβολών που λαµβάνουν χώρα στη χωροθέτηση των επιχειρήσεων. Βασικός στόχος της
έρευνας είναι δηλαδή να διερευνήσει και µελετήσει την εξέλιξη των µεταβλητών πριν και µετά
την κατασκευή του άξονα (∆ιάγραµµα 1). Το 2001 θεωρείται ω το κοµβικό χρονικό σηµείο
δεδοµένου ότι αυτή τη χρονιά παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα τµήµατα της Εγνατίας Οδού
που διασχίζουν τον Νοµό, και ειδικότερα ο κόµβος που συνδέει τον άξονα µε την περιοχή
µελέτης.

∆ιάγραµµα 1. Απεικόνιση του τρόπου µελέτης των µεταβλητών
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4. Αποτελέσµατα έρευνας: επιδράσεις της Εγνατίας Οδού στην περιοχή
µελέτης
Πριν την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας θα πρέπει προκαταβολικά να
επισηµανθεί ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστηµα για την προσαρµογή των οικονοµιών στις νέες
συνθήκες που δηµιουργούνται από την κατασκευή ενός νέου οδικού άξονα. Η εµφάνιση, δηλαδή,
των χωρικών επιδράσεων δεν αναµένεται συγχρόνως µε την έναρξη της λειτουργίας του άξονα,
αλλά απαιτείται κάποιο εύλογο χρονικό διάστηµα για την ανάδειξη των µεταβολών, τόσο σε
σχέση µε τη χωροθέτηση των επιχειρήσεων όσο και σε σχέση µε τη φύση και δοµή τους.
Με βάση τα ενδιάµεσα και τα τελικά αποτέλεσµα που προέκυψαν από την εµπειρική διερεύνηση
των µεταβλητών, ακολουθεί η παρουσίαση και η ανάλυση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
στις επιχειρήσεις της περιοχής Βατερό Κοζάνης, σε σχέση πάντα µε τους υπόλοιπους παράγοντες
που µπορούν να τις επηρεάσουν.

4.1. Αριθµός και είδος επιχειρήσεων
Η φύση των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων είναι ένα σηµαντικό στοιχείο για την εξαγωγή
συµπερασµάτων όσον αφορά τον αναπτυξιακό ρόλο της Εγνατίας Οδού. Η κατανοµή τους,
καθώς και το έτος ίδρυσης ή µετεγκατάστασής τους κρίνεται ικανό να καταδείξει µια γενική
εικόνα της περιοχής έτσι όπως θα διαµορφωθεί τα επόµενα χρόνια. Στο ∆ιάγραµµα 2
παρουσιάζεται η εικόνα των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στην περιοχή.
∆ιάγραµµα 2. Ποσοστιαία κατανοµή επιχειρήσεων ανά είδος
ΚΑΤΣΚΕΥΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

27%

73%

Παρατηρείται πως ο αριθµός των επιχειρήσεων που παράγουν-κατασκευάζουν προϊόντα είναι
µεγαλύτερος από τον αριθµό των επιχειρήσεων που εµπορεύονται-διακινούν προϊόντα. Όπως
φαίνεται παρακάτω, οι επιχειρήσεις που εµπορεύονται-διακινούν προϊόντα είναι και αυτές που
εγκαταστάθηκαν στην περιοχή µετά την έναρξη κατασκευής του άξονα µε πρωτεύοντα λόγο
εγκατάστασης την καλύτερη και πιο κερδοφόρα διακίνηση των προϊόντων.
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4.2. Χωροθέτηση επιχειρήσεων
Μία από τις πιο άµεσες και σηµαντικές επιδράσεις ενός νέου οδικού άξονα αφορά στην
χωροθέτηση και εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων στις περιοχές που ωφελούνται από αυτόν.
Ωστόσο, όπως προκύπτει και από την παρούσα διερεύνηση, η χωροθέτηση επηρεάζεται και από
άλλους σηµαντικούς παράγοντες εκτός της κατασκευής του άξονα (και κατ’ επέκταση της
µείωσης του µεταφορικού κόστους) µε κυρίαρχο το ρόλο των αναπτυξιακών κινήτρων.
Όπως παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 3, µετά το έτος έναρξης λειτουργίας του αυτοκινητόδροµού
στον Νοµό, παρατηρείται µια αύξηση του αριθµού των εγκατεστηµένων στην περιοχή
επιχειρήσεων.
∆ιάγραµµα 3. Ετήσια µεταβολή του αριθµού των επιχειρήσεων στην περιοχή Βατερό
18
16
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0
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Από το ∆ιάγραµµα 4 διακρίνεται εύκολα η µεγάλη επίδραση της Εγνατίας Οδού στην απόφαση
εγκατάστασης των επιχειρήσεων, καθώς αποτελεί τον πρώτο λόγο εγκατάστασης στην περιοχή
µε ποσοστό 47%.

∆ιάγραµµα 4. Λόγοι εγκατάστασης για το σύνολο των επιχειρήσεων
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Ένα πρώτος διαχωρισµός που µπορεί να γίνει ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος που παίζει
η Εγνατία Οδός στη χωροθέτηση επιχειρήσεων, αφορά στους λόγους εγκατάστασης των
επιχειρήσεων πριν και µετά τη κατασκευή του άξονα. Έτσι, το ∆ιάγραµµα 5 δείχνει καθαρά πως
οι λόγοι εγκατάστασης των επιχειρήσεων στην περιοχή πριν τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού
ποικίλουν, µε το υψηλότερο ποσοστό (40%) να αφορά στην ιδιοκτησία οικοπέδου από τους
επιχειρηµατίες. Η Εγνατία Οδός όπως και η διαθεσιµότητα χώρου µοιράζονται το υπολειπόµενο
ποσοστό (από 30%).
∆ιάγραµµα 5. Λόγοι εγκατάστασης για το σύνολο των επιχειρήσεων πριν το 2001

30%

30%

40%

Εγνατία Οδός

Ιδιοκτησία οικοπέδου

∆ιαθεσιµότητα χώρου

Το ∆ιάγραµµα 6 παρουσιάζει τους βασικούς λόγους εγκατάστασης των επιχειρήσεων στην
περιοχή µελέτης µετά το 2001, δηλαδή µετά την αποπεράτωση και παράδοση σε κυκλοφορία του
άξονα. Είναι καθαρό ότι µετά το 2001 η Εγνατία Οδός αποτελεί τον κυριότερο λόγο
προσέλκυσης των νεοεγκατεστηµένων επιχειρήσεων, µε συντριπτικό ποσοστό 80%. Αντίθετα, η
διαθεσιµότητα χώρου ως λόγος εγκατάστασης εµφανίζει ποσοστό µόνο 20%.
∆ιάγραµµα 6. Λόγοι εγκατάστασης για το σύνολο των επιχειρήσεων µετά το 2001

0%
20%

80%
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Περνώντας στην εξέταση των λόγων εγκατάστασης και της εξέλιξης της χωροθέτησης
των επιχειρήσεων µε βάση το οικονοµικό τοµέα που ανήκουν, για τις επιχειρήσεις του
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δευτερογενούς τοµέα η διαθεσιµότητα χώρου και η ύπαρξη ιδιόκτητου οικοπέδου αποτέλεσαν
τους δυο βασικότερους λόγους εγκατάστασης (∆ιάγραµµα 7). Αυτό οφείλεται κυρίως στο
γεγονός ότι η εγκατάσταση των περισσότερων επιχειρήσεων του δευτερογενούς τοµέα στην
περιοχή έγινε πριν την έναρξη κατασκευής του έργου το 1998.
∆ιάγραµµα 7. Λόγοι εγκατάστασης των επιχειρήσεων του δευτερογενούς τοµέα

7
6

Επιχειρήσεις

5
4

36,40%

36,40%

27,20%

3
2
1
0

Άξονας Εγνατία Οδός

Ιδιοκτησία οικοπέδου

∆ιαθεσιµότητα χώρου

Οι επιχειρήσεις που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή µετά το έτος έναρξης της κατασκευής του
άξονα (1998), ανήκουν στον τριτογενή τοµέα και όπως προκύπτει από το ∆ιάγραµµα 8
αποκλειστικός λόγος της εγκατάστασής τους είναι ακριβώς η Εγνατία Οδός. Αυτό εξηγείται και
από τη φύση των επιχειρήσεων, που έχουν ως κύριο αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών
µεταφοράς και διακίνησης προϊόντων. Για τις επιχειρήσεις αυτές, η κοµβικότητα της περιοχής
και η δραστική µείωση της απόστασης λόγω της Εγνατίας Οδού αποτέλεσαν τους κυριάρχους
παράγοντες για τη χωροθέτηση τους στο Βατερό.
∆ιάγραµµα 8. Λόγοι εγκατάστασης των επιχειρήσεων του τριτογενούς τοµέα
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Χάρτης 2. Σχηµατική αναπαράσταση της χωροθέτησης και εγκατάστασης των επιχειρήσεων στην περιοχή µελέτης
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4.3. Χρονοαποστάσεις
Η βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδοµών

είναι φυσικό να επιφέρει τη µείωση της

χρονοαπόστασης από µια περιοχή σε µια άλλη. Κατ’ επέκταση η µεταβολή της
χρονοαπόστασης, αναµένεται να δηµιουργήσει άµεσα αποτελέσµατα στη µείωση του χρόνου
και του κόστους µεταφοράς προϊόντων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η λειτουργία της
Εγνατίας Οδού επιφέρει σηµαντική µείωση των χρονοαποστάσεων. Όπως φαίνεται στο
∆ιάγραµµα 9, η Κοζάνη (στην οποία εντάσσεται το Βατερό) πριν τη δηµιουργία του άξονα
απείχε από τα Γρεβενά 50 λεπτά, από τη Βέροια 80 λεπτά, ενώ από την Θεσσαλονίκη 135
λεπτά. Με τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού, ο χρόνος που χρειάζεται για τη µεταφορά
προσώπων ή αγαθών από την Κοζάνη προς τα Γρεβενά είναι µόλις 35 λεπτά. Αντίστοιχα για
τη Βέροια είναι 40 λεπτά, ενώ για την πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί και τον
ισχυρότερο πόλο έλξης λόγω του ότι είναι το δεύτερο µεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας,
η χρονοαπόσταση είναι µόνο 75 λεπτά.
∆ιάγραµµα 9. Μεταβολή της χρονοαπόστασης µε σηµείο αναφοράς την Κοζάνη
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Η εντυπωσιακή αυτή µείωση των χρονοαποστάσεων είναι φυσικό να επιφέρει µεταβολές
στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, και ειδικότερα στη διενέργεια του εµπορίου τους. Αυτό
συµβαίνει είτε µε την εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος σε σχέση µε το µεταφορικό
κόστος, είτε µε τη δυνατότητα διεύρυνσης των αγορών στις οποίες θα απευθύνονται τα
προϊόντα των επιχειρήσεων.

4.4. Εργατικό δυναµικό
Το εργατικό δυναµικό αποτελεί µια µεταβλητή, η οποία επιχειρεί να παρουσιάσει την
οικονοµική πορεία των επιχειρήσεων πριν και µετά την κατασκευή του άξονα, καθώς δεν
κατέστη δυνατή η απόκτηση ετήσιων οικονοµικών στοιχείων (π.χ. ισολογισµοί) των
επιχειρήσεων µέσω των συνεντεύξεων.
Η αύξηση του εργατικού δυναµικού για το σύνολο της περιοχής µελέτης µετά την κατασκευή
του άξονα είναι σηµαντική. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην εγκατάσταση νέων
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επιχειρήσεων ή στη µετεγκατάσταση επιχειρήσεων από άλλες περιοχές, γεγονός που
συνεπάγεται αύξηση των απασχολουµένων στην περιοχή. Η µεταβολή αυτή δείχνει την
οικονοµική ευηµερία

των επιχειρήσεων, καθώς και την ύπαρξη διαθέσιµου εργατικού

δυναµικού στην περιοχή (κυρίως λόγω της εγγύτητας της περιοχής µε την πόλη της
Κοζάνης), γεγονός που αποτελεί και σηµαντικό παράγοντα για την προσέλκυση στην περιοχή
νέων επενδυτικών κεφαλαίων.
Εξετάζοντας τη µεταβλητή του εργατικού δυναµικού σε σχέση µε τον οικονοµικό τοµέα που
ανήκουν οι επιχειρήσεις (∆ιάγραµµα 10), φαίνεται ότι η µεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται
στις επιχειρήσεις του δευτερογενούς τοµέα γεγονός που οφείλεται στην αύξηση της ζήτησης
των παραγόµενων προϊόντων. Στον τριτογενή τοµέα επίσης παρατηρείται αύξηση του
εργατικού δυναµικού, η οποία οφείλεται στην αυξητική τάση εγκατάστασης τέτοιων
επιχειρήσεων στην περιοχή, που µε τη σειρά της οφείλεται αποκλειστικά στη κατασκευή και
λειτουργία της Εγνατίας Οδού.
∆ιάγραµµα 10. Μεταβολή του εργατικού δυναµικού ανά τοµέα
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4.5. Μεταφορικό κόστος
Η συνολική µεταβολή του µεταφορικού κόστους κάθε επιχείρησης έχει σχέση τόσο µε τη
φύση της όσο και µε τη γεωγραφική κατεύθυνση των εµπορικών συναλλαγών, καθώς και µε
το κατά πόσο η κατασκευή των νέων µεταφορικών υποδοµών τις εξυπηρετούν. Για το
σύνολο των επιχειρήσεων οι κυρίως συναλλασσόµενες περιοχές ανήκουν στην Περιφέρεια
∆υτικής Μακεδονίας, την οποία διασχίζει η Εγνατία Οδός. Συνεπώς η βελτίωση του οδικού
δικτύου που συνδέει τις περιοχές αυτές

µεγιστοποιεί την εξοικονόµηση µεταφορικού

κόστους και τα συνολικά οφέλη των επιχειρήσεων. Όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις µε
τους υπευθύνους των επιχειρήσεων στο Βατερό, η εξοικονόµηση του µεταφορικού κόστους
είναι σηµαντική (χωρίς να µπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς), τόσο για την αγορά πρώτων
υλών όσο και για τη µεταφορά των παραγόµενων προϊόντων στις συναλλασσόµενες περιοχές.
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4.6. Εµπορικές συναλλαγές
Η µεταβολή των εµπορικών συναλλαγών, όπως προαναφέρθηκε, είναι αποτέλεσµα της
µείωσης του µεταφορικού κόστους. Η µεταβολή αυτή όµως δεν επέρχεται συγχρόνως µε την
υλοποίηση και την έναρξη της λειτουργίας του οδικού άξονα, αλλά απαιτείται κάποιο
χρονικό διάστηµα προσαρµογής στις νέες συνθήκες. Το χρονικό αυτό διάστηµα είναι
ανάλογο µε τη φύση της κάθε επιχείρησης, το οικονοµικό της µέγεθος, την ευελιξία της σε
θέµατα marketing καθώς και µε τις υφιστάµενες εµπορικές συναλλαγές της.
Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που αποτελούν και το δείγµα της παρούσας έρευνας, οι
επιχειρήσεις πριν τη λειτουργία του άξονα απευθύνονταν στο µεγαλύτερο ποσοστό σε
τοπικές αγορές της ∆υτικής Μακεδονίας. Λόγω του µικρού χρονικού διαστήµατος που είναι
σε λειτουργία η Εγνατία Οδός, δεν παρατηρείται ακόµη σηµαντική γεωγραφική µεταβολή
στις εµπορικές συναλλαγές των επιχειρήσεων. Η εξέλιξη της µεταβλητής αυτής µετά τη
λειτουργία του άξονα στηρίζεται στις προθέσεις των επιχειρηµατιών για µελλοντική
διεύρυνση των εµπορικών τους συναλλαγών. Έτσι εντοπίζεται µια τάση διεύρυνσης των
εµπορικών συναλλαγών των επιχειρήσεων βραχυπρόθεσµα προς τη Βέροια και τα Γρεβενά.
Ανάλογη τάση δεν παρατηρείται όµως προς την αγορά της Θεσσαλονίκης, γεγονός που
οφείλεται στο σχετικά µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε την επιχειρηµατική
αβεβαιότητα, δεδοµένης της σαφώς ανώτερης επιχειρηµατικής δραστηριότητας της
Θεσσαλονίκης σε σχέση µε αυτή της Κοζάνης.
Μακροπρόθεσµα, δηλαδή µετά την ολοκλήρωση όλου του άξονα της Εγνατίας Οδού και των
κάθετων αξόνων, οι επιχειρηµατίες δείχνουν πρόθεση να µετατοπίσουν το κέντρο βάρους των
εµπορικών συναλλαγών προς τα δυτικά και βόρεια. Συγκεκριµένα, οι επιχειρηµατίες του
δείγµατος θεωρούν την αγορά της Ηπείρου ως µια καλή ευκαιρία για επέκταση των
συναλλαγών τους σε ποσοστό 66%. Οι πλέον αισιόδοξοι, µιλούν για δυνατότητα επέκτασης
των αγορών επιρροής τους στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανικών χωρών µετά και την
ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων. Τέλος, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκφράζουν φόβους για
µείωση των αγορών επιρροής τους, λόγω της αύξησης του ανταγωνισµού (ποσοστό 27%) .

4.7. Γενική αποτίµηση των επιδράσεων
Σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα 11, οι επιδράσεις στο σύνολο των επιχειρήσεων από την
παράδοση του έργου µέχρι και σήµερα χαρακτηρίζονται ως θετικές από ένα µεγάλο ποσοστό
των επιχειρήσεων (60%). Αυτό οφείλεται στα προαναφερόµενα άµεσα οφέλη των
επιχειρήσεων από τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η Εγνατίας Οδός. Συγκεκριµένα, η
µείωση της χρονοαπόστασης η οποία συνεπάγεται εξοικονόµηση του µεταφορικού κόστους,
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καθώς και η βελτίωση της προσπελασιµότητας της περιοχής οδηγούν στη θετική επίδραση
του άξονα σε αυτές. Επίσης, υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξεως του 33% των επιχειρήσεων
για τις οποίες η επίδραση του άξονα θεωρείται ακόµη µηδενική λόγω της σχετικά πρόσφατης
παράδοσης του έργου. Αντίστοιχα, στο σύνολο των επιχειρήσεων µόλις το 7% θεωρεί την
επίδραση της κατασκευής του άξονα ως αρνητική. Όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις,
αυτό δεν δικαιολογείται µε κάποια αρνητική µεταβολή στην κερδοφορία των επιχειρήσεων,
αλλά οφείλεται σε λόγους επιχειρηµατικής αβεβαιότητας.
∆ιάγραµµα 11. Εκτίµηση των επιχειρηµατικών του δείγµατος για τις βραχυπρόθεσµες επιδράσεις
της Εγνατίας Οδού
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Μακροπρόθεσµα, σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα 12, οι επιδράσεις από τη λειτουργία του άξονα
εκτιµώνται και αυτές ως θετικές. Συγκεκριµένα, παρατηρείται αύξηση του θετικού ποσοστού,
το οποίο οφείλεται στις προθέσεις των επιχειρήσεων να διευρύνουν γεωγραφικά τις αγορές
µε τις οποίες συναλλάσσονται. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι επιχειρηµατίες στοχεύουν
στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους τόσο προς την ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής
Μακεδονίας όσο και προς την Ήπειρο και η Εγνατία Οδός θεωρείται ως το βασικότερο
πλεονέκτηµα προς αυτή την κατεύθυνση.
∆ιάγραµµα 12. Εκτίµηση των επιχειρηµατικών του δείγµατος για τις µακροπρόθεσµες
επιδράσεις της Εγνατίας Οδού

ΘΕΤΙΚΗ
66%

ΑΡΝΗΤΙΚΗ
27%
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Παρατηρείται, επίσης, µείωση του ποσοστού των µηδενικών επιδράσεων, αλλά και αύξηση
του ποσοστού των αρνητικών επιδράσεων. Αυτό οφείλεται κατά πρώτον στο γεγονός ότι η
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κατασκευή ενός τέτοιου άξονα δεν µπορεί να αφήσει ανεπηρέαστες τις επιχειρήσεις, αφού
δηµιουργεί νέες συνθήκες και επιβάλλει την ένταξη των δραστηριοτήτων σε νέα κλίµακα.
Από την άλλη µεριά, η αύξηση του ποσοστού της εκτίµησης των αρνητικών επιδράσεων
οφείλεται στην επιχειρηµατική αβεβαιότητα.
Πιο συγκεκριµένα, εκφράζονται φόβοι από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων για την
είσοδο ανταγωνιστών, ιδιαίτερα από τη Θεσσαλονίκη, στις αγορές τους. Οι ανταγωνιστές
λόγω µεγαλύτερης οικονοµίας κλίµακας και έντασης κεφαλαίων, πιθανολογείται πως θα
δηµιουργήσουν προβλήµατα στις επιχειρήσεις της περιοχής, εάν αυτές δεν βγουν από τον
τοπικό τους χαρακτήρα και δεν γίνουν πιο ανταγωνιστικές σε διαπεριφερειακό επίπεδο.
Περνώντας τώρα ειδικότερα στις επιχειρήσεις του δευτερογενούς τοµέα, σύµφωνα µε το
∆ιάγραµµα 13, παρατηρείται εκτίµηση της µείωσης των µηδενικών επιδράσεων και αύξηση
των θετικών. Οι επιχειρηµατίες του δευτερογενούς τοµέα προβλέπουν αύξηση των θετικών
επιδράσεων µέσω της αύξησης των συναλλασσόµενων περιοχών, µέσω δηλαδή της αύξησης
της ζήτησης των παραγόµενων προϊόντων.
∆ιάγραµµα 13. Εκτίµηση των επιχειρηµατικών του δείγµατος που ανήκουν στον δευτερογενή
τοµέα για τις επιδράσεις της Εγνατίας Οδού
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Όσον αφορά τις επιχειρήσεις του τριτογενούς τοµέα (βλέπε ∆ιάγραµµα 14) ναι µεν η
πλειοψηφία εκτιµά ως θετικές τις γενικές επιδράσεις από την λειτουργία της Εγνατίας Οδού,
ωστόσο, παρατηρείται µια µείωση της εκτίµησης των θετικών επιδράσεων µακροπρόθεσµα.
∆ιερευνώντας αυτή τη µεταβολή µέσω των συνεντεύξεων, διαπιστώθηκε ότι οφείλεται στο
φόβο πως η µείωση της χρονοαπόστασης από τη Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσει πιθανά ως
µπούµερανγκ: 1 στους 4 επιχειρηµατίες εκτιµά ότι η µείωση της χρονοαπόστασης µπορεί να
φέρει ανταγωνιστές από τη Θεσσαλονίκη και από την Ήπειρο, οι οποίοι θα καλύψουν τις
αγορές µε τις οποίες οι ίδιοι έχουν οικονοµικές συναλλαγές.
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∆ιάγραµµα 14. Εκτίµηση των επιχειρηµατικών του δείγµατος που ανήκουν στον τριτογενή τοµέα
για τις επιδράσεις της Εγνατίας Οδού
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5. Συµπεράσµατα
Το πρώτο βασικό συµπέρασµα είναι ότι, µετά την κατασκευή του άξονα, στην περιοχή
µελέτης παρατηρείται αύξηση του αριθµού των εγκατεστηµένων καθώς και του αριθµού των
απασχολουµένων. Παράλληλα, παρατηρείται ότι η φύση των επιχειρήσεων που
εγκαθίστανται στην περιοχή αλλάζει, αφού οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται πλέον ανήκουν
στον τριτογενή τοµέα. Οι σηµαντικές επιχειρηµατικές επενδύσεις που λαµβάνουν χώρα στην
περιοχή την καθιστούν αρκετά ανταγωνιστική σε σχέση µε την περιοχή Κοίλα όπου
κατασκευάζεται η ΒΙΠΕ του Νοµού, της οποίας η λειτουργία δεν κατέστη δυνατή τα
τελευταία χρόνια.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, γενικά προκύπτει θετική συσχέτιση µεταξύ των
έργων υποδοµής, και πιο συγκεκριµένα της Εγνατίας Οδού, και της οικονοµικής πορείας των
επιχειρήσεων. Στην περιοχή µελέτης αυτή η θετική συσχέτιση εµφανίζεται είτε µε την
εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων λόγω της Εγνατίας Οδού, είτε µε την εκτίµηση πως η
Εγνατία Οδός επέδρασε και αναµένεται περαιτέρω να επιδράσει θετικά στην οικονοµική
ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων.
Στις βραχυπρόθεσµες επιδράσεις εντάσσονται η διαδικασία επιλογής του τόπου
εγκατάστασης για τις επιχειρήσεις, η χρονοαπόσταση καθώς και το κόστος µεταφοράς. Τα
αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν πως για το 47% των επιχειρήσεων που είναι
εγκατεστηµένες στο Βατερό ο κύριος λόγος εγκατάστασης ήταν η Εγνατία Οδός. Ένα ακόµα
σηµαντικό αποτέλεσµα δείχνει πως το 80% των επιχειρήσεων που επέλεξαν το Βατερό για
έδρα της επιχείρησής τους µετά την ολοκλήρωση των έργων είναι ο ίδιος ο άξονας. Όσον
αφορά τη χρονοαπόσταση, τα αποτελέσµατά έδειξαν πως ο χρόνος ο οποίος εξοικονοµήθηκε
για την µεταφορά από και προς το Βατερό, σε σχέση µε τα τρία γειτονικά αστικά κέντρα της
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Βορείου Ελλάδας, τη Βέροια, τα Γρεβενά και τη Θεσσαλονίκη είναι περίπου 40, 15 και 60
λεπτά αντίστοιχα. Τέλος, το κόστος µεταφοράς ως µεταβλητή άµεσα εξαρτώµενη µε τη
χρονοαπόσταση εκτιµάται πως θα µειωθεί αναλόγως.
Οι µακροπρόθεσµες επιδράσεις εµφανίζονται ευνοϊκές, καθώς αναµένεται περαιτέρω
προσέλκυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στο Βατερό. Η παραπάνω πρόβλεψη
στηρίζεται στη µελέτη της διαχρονικής µεταβολής του αριθµού των επιχειρήσεων που
επιλέγουν το Βατερό για τόπο εγκατάστασής τους, καθώς και στην παρατηρούµενη αύξηση
των αξιών γης στην περιοχή. Μια σηµαντική µακροπρόθεσµη µεταβολή αναµένεται να είναι
και η επέκταση των περιοχών συναλλαγής ως αποτέλεσµα της οποίας αναµένεται να
προκύψει αύξηση του όγκου των συναλλαγών, αύξηση των κερδών και τόνωση της τοπικής
απασχόλησης. Η παραπάνω παραδοχή για την αύξηση των συναλλασσόµενων περιοχών
προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσµάτων των συνεντεύξεων, σύµφωνα µε τα οποία οι
επιχειρηµατίες επιθυµούν να αυξήσουν τις συναλλασσόµενες περιοχές και συγκεκριµένα να
ανοιχτούν προς τις αγορές της Ηπείρου, ενώ οι πλέον αισιόδοξοι δείχνουν πρόθεση να
ανοιχτούν προς τις αγορές των Βαλκανίων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Οδηγός συνεντεύξεων - ερωτηµατολόγιο
Οδηγός συνέντευξης
Οδηγός συνέντευξης µε υπευθύνους των επιχειρήσεων της περιοχής Βατερό του νοµού Κοζάνης και
υπευθύνους δηµόσιων φορέων της περιοχής.
Γενικός στόχος της έρευνας
Η διερεύνηση των χωρικών επιδράσεων από την Εγνατία Οδό στην οικονοµική ανάπτυξη της
περιοχής.
Ηµεροµηνία.....................................................................................................................
Όνοµα επιχείρησης........................................................................................................

Γενικά χαρακτηριστικά (αριθµός εργαζοµένων, είδος παραγόµενων προϊόντων, έτος ίδρυσης, έτος
εγκατάστασης στην περιοχή Βατερό, περιοχές προορισµού προϊόντων, περιοχές προµήθειας
προϊόντων)
Βασικά ερευνητικά ερωτήµατα
1.

Ποια είναι η φύση της επιχείρησής σας;

2.

Ποιοι ήταν οι λόγοι που επιλέξατε την περιοχή Βατερό της Κοζάνης για να εγκαταστήσετε την
επιχείρηση σας;

3.

Με ποιους τρόπους επηρέασε η Εγνατία Οδός την επιχείρηση;

4.

Υπήρξε αύξηση των εργαζόµενων στην επιχείρηση µετά την κατασκευή της Εγνατίας Οδού;

5.

Άλλαξε η φύση των επιχειρήσεων στην περιοχή µετά την κατασκευή του άξονα;

6.

Άλλαξε η οικονοµική δοµή της επιχείρησης;

7.

Αυξήθηκε ο τζίρος της επιχείρησης τα τελευταία 4 χρόνια;

8.

Πώς επηρέασε η µείωση της χρονοαπόστασης την επιχείρηση;

9.

Πώς µεταβλήθηκε ο όγκος των µεταφορών σας από την κατασκευή της Εγνατία Οδού;

10. Πώς χαρακτηρίζεται την συνολική επίπτωση στην επιχείρηση από την κατασκευή του άξονα;
11. Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι µακροπρόθεσµες επιδράσεις;
12. Μελλοντικές προοπτικές της επιχείρησης µετά την κατασκευή της Εγνατία Οδού;
13. Προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν µετά την κατασκευή της Εγνατία Οδού;
14. Υπήρξε αύξηση του κόστους γης τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην περιοχή;
15. Επηρέασε η Εγνατία Οδός τη χωροθέτηση των επιχειρήσεων στην περιοχή;
16. Ποια κίνητρα δόθηκαν για την εγκατάσταση της επιχείρησης στην περιοχή;
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