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6. ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

6.1  ΛΑΤΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

6.1.1  Γενικά - Λατοµεία στο Ν. Καβάλας 

Ο Νοµός Καβάλας αποτελεί σήµερα ένα από τα κυριότερα κέντρα εξόρυξης µαρ-
µάρου, σχιστόλιθου αλλά και βιοµηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών στον ελληνι-
κό χώρο. Ιδιαίτερα ο κλάδος της εξόρυξης και επεξεργασίας του µαρµάρου παρουσία-
σε τα τελευταία χρόνια έντονους ρυθµούς ανάπτυξης. ∆ηµιούργησε εύρωστες και δυ-
ναµικές επιχειρήσεις µε επιθετικό εξαγωγικό προσανατολισµό (6-7 δισ. δρχ. ανά έτος 
εισαγωγή συναλλάγµατος) και δηµιούργησε νέες θέσεις εργασίας επιστηµονικού και 
εργατοτεχνικού προσωπικού. Στον τοµέα των εξαγωγών, το 70% του συνόλου των ε-
ξαγωγών µαρµάρου της χώρας µας προέρχεται άµεσα ή έµµεσα από τον νοµό Καβά-
λας. 

Ο πίνακας 6.1 παρουσιάζει τον αριθµό των λειτουργούντων λατοµείων µαρµάρου 
στους νοµούς µε τη µεγαλύτερη λατοµική δραστηριότητα, ενώ στον πίνακα 6.2 παρου-
σιάζονται µερικά από τα λατοµεία του νοµού. Όπως προκύπτει, ο νοµός Καβάλας µε 
83 ενεργά λατοµεία, διαθέτει τα περισσότερα λατοµεία στην Ελλάδα. 

Πίνακας 6.1 : Αριθµός λειτουργούντων λατοµείων στην Ελλάδα 

Ν. Καβάλας Ν. ∆ράµας Ν. Ιωαννίνων Ν. Αργολίδας Ν. Κυκλάδων 
Υπόλοιπη 
Ελλάδα 

83 73 40 24 18 74 
Πηγή : Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) 

Πίνακας 6.2 : Λειτουργούντα λατοµεία µαρµάρου στο Ν. Καβάλας 

ΠΕΡΙΟΧΗ Αριθµός 
Θέσεων 

Αριθµός 
Μονάδων 

Έκταση 
(στρέµµατα) 

Αγ. Κοσµάς 4 12 668 
Γέροντας 1 1 80 
∆ύσβατο 4 5 175 
Ελαφοχώρι 1 3 98 
Ελευθερούπολη 9 11 298 
Ζυγός 2 2 54 
Θάσος 3 6 189 
Θεολόγος 2 2 71 
Κεχρόκαµπος 3 9 832 
Λιµενάρια 2 2 74 
Λίµνια 9 12 554 
Μακρυχώρι 6 8 461 
Νικήσιανη 5 9 273 
Ξεριά 1 1 100 
Π. Καβάλα 2 3 104 
Παναγιά Θάσου 5 9 354 
Ν .ΚΑΒΑΛΑΣ 59 95 4384 
ΣΥΝΟΛΟ Α.Μ.Θ. 111 174 9049 

Πηγή : Επιθεώρηση µεταλλείων Βορείου Ελλάδος 
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Ο νοµός Καβάλας κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή διαµορφωµένων ο-
γκοµαρµάρων και ακανόνιστων υποπροϊόντων στον ελληνικό χώρο. Σύµφωνα µε συ-
γκριτικά στοιχεία παραγωγής του έτους 1998, προκύπτει ότι ο νοµός Καβάλας βρίσκε-
ται πρώτος µε παραγωγή : 72.001 κ.µ. ογκοµαρµάρων, 265.245 κ.µ. ακανόνιστων ό-
γκων και 138.860 τόνων λατυπών σε σχέση µε τους άλλους νοµούς. 

Ο συντελεστής αποληψιµότητας των κοιτασµάτων µαρµάρων του νοµού κυµαίνε-
ται µεταξύ 20-25%, λόγω του κατακερµατισµού και των κοιλοτήτων που συχνά παρου-
σιάζουν οι όγκοι από την τεκτονική επίδραση. Γενικά ωστόσο, τα µάρµαρα του νοµού 
Καβάλας, υπό τη µορφή τελικών προϊόντων, παρουσιάζουν πολύ καλά φυσικά και µη-
χανικά χαρακτηριστικά. 

Σήµερα στο νοµό Καβάλας εξορύσσονται οι παρακάτω τύποι µαρµάρων, ορισµέ-
νοι από τους οποίους είναι παγκοσµίως µοναδικοί : α) χιονόλευκο µάρµαρο Θάσου, β) 
κρυσταλλικό ηµίλευκο Θάσου, γ) λευκό µάρµαρο Κεχροκάµπου, δ) ηµίλευκο Στενω-
πού, ε) λευκό Παγγαίου, στ) κρυσταλλικό ηµίλευκο Παγγαίου, ζ) κρυσταλλικό (τύπου 
σοκολάτα) Παγγαίου. 

Η παραγωγή µαρµάρου σχετίζεται άµεσα µε την απασχόληση των κατοίκων των 
ορεινών και ηµιορεινών περιοχών του νοµού Καβάλας και ιδιαίτερα της περιοχής Λεκά-
νης και της νήσου Θάσου. Οι περισσότερες µονάδες εξόρυξης µαρµάρου είναι είτε κα-
θετοποιηµένες είτε αποβλέπουν σε καθετοποίηση, ιδιαίτερα µετά τα κίνητρα ένταξης 
των επιχειρήσεων αυτών σε καθεστώς επιδότησης από τον αναπτυξιακό νόµο, απα-
σχολώντας 7-8 άτοµα κατά µέσο όρο. 

Ο νοµός Καβάλας διαθέτει σήµερα 113 νόµιµα µισθωµένα λειτουργούντα λατοµεία 
(δηµοτικά και δηµόσια), τα οποία κατανέµονται στις βασικές κατηγορίες λατοµικών ερ-
γασιών ως εξής : 83 λατοµεία µαρµάρου, 22 λατοµεία σχιστόλιθου, 4 λατοµεία βιοµη-
χανικών ορυκτών, 4 λατοµεία αδρανών υλικών. 

Τα λατοµεία αυτά καταλαµβάνουν συνολική έκταση 8.240,411 στρεµµάτων και κα-
τανέµονται στο Νοµό Καβάλας ανά ∆ήµο ως εξής : 39 λατοµεία στο ∆ήµο Ορεινού, 29 
λατοµεία στο ∆ήµο Θάσου, 22 λατοµεία στο ∆ήµο Ελευθερούπολης, 7 λατοµεία στο 
∆ήµο Φιλίππων, 6 λατοµεία στο ∆ήµο Παγγαίου, 4 λατοµεία στο ∆ήµο Χρυσούπολης, 3 
λατοµεία στο ∆ήµο Ελευθερών και από 1 λατοµείο στους ∆ήµους Καβάλας, Πιερέων 
και Ορφανού. 

6.1.2  Λατοµεία στις Παράκτιες Περιοχές 

Τα λατοµεία του νοµού Καβάλας κατανέµονται ανάλογα µε το υψόµετρο τους στις 
παρακάτω κατηγορίες : α) 34 λατοµεία παράκτιας ζώνης (υψόµετρο 0-100µ.), β) 12 
λατοµεία πεδινής ζώνης (υψόµετρο 100-200µ.), γ) 28 λατοµεία ηµιορεινής ζώνης (υψό-
µετρο 200-400µ.), δ) 39 λατοµεία ορεινής ζώνης. 

Από τα 34 λατοµεία της παράκτιας ζώνης, τα 29 βρίσκονται στη Νήσο Θάσο και 
είναι όλα λατοµεία µαρµάρου, ενώ τα υπόλοιπα 5 βρίσκονται στην ευρύτερη παράκτια 
ζώνη του νοµού Καβάλας και αποτελούνται από δύο λατοµεία αδρανών υλικών και τρία 
λατοµεία βιοµηχανικών ορυκτών. 
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Επιπλέον, στην ευρύτερη παράκτια ζώνη είναι οριοθετηµένη η χαρακτηρισµένη 
λατοµική περιοχή αδρανών υλικών της επαρχίας Καβάλας, µέσα στην οποία πρόκειται 
µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις να µεταφερθεί η λατοµική δραστηριότητα αδρανών υ-
λικών του νοµού Καβάλας. Η λατοµική αυτή περιοχή επιλέχθηκε στη συγκεκριµένη θέ-
ση, ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σε αδρανή υλικά των µεγάλων έργων υποδοµής 
του νοµού, όπως η Εγνατία Οδός και το νέο λιµάνι Καβάλας. 

Η νήσος Θάσος διαθέτει πλουσιότατα κοιτάσµατα µαρµάρου αρίστης ποιότητας, 
ολόλευκης κρυσταλλικής υφής, µοναδικής παγκόσµιας εµφάνισης, τεράστιας διεθνούς 
ζήτησης και σε θεωρητικά ανεξάντλητα αποθέµατα. Η λατοµική δραστηριότητα στο νη-
σί άρχισε το 1972, ξεκινώντας µία περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης της λατοµικής δραστη-
ριότητας, λόγω κυρίως της διεθνούς ζήτησης του µοναδικού αυτού υλικού. Η ζήτηση 
αυξήθηκε περισσότερο το 1976 µε τη διακοπή της λειτουργίας των λατοµείων νότιας 
Πεντέλης Αττικής και τη µεταφορά πλήθους λατοµικών επιχειρήσεων από τη περιοχή 
αυτή στη νήσο Θάσο. 

Σήµερα, η λατοµική δραστηριότητα στη Νήσο Θάσο συγκεντρώνεται, σε ότι αφορά 
τις δηµοτικές εκτάσεις, σε δύο άτυπες λατοµικές µαρµαροφόρες περιοχές στις θέσεις 
«Σαλιάρα-Βαθύ» και «Τρεις Γκρεµοί». Η συνολική παραγωγή των περιοχών αυτών α-
νέρχεται σε 50.000 m3 µαρµάρου κατά έτος. ∆εδοµένου ότι τα λατοµεία της Ν. Θάσου 
εργάζονται κατά µέσο όρο 250 ηµέρες το χρόνο, προκύπτει ηµερήσια παραγωγή της 
τάξης των 200 m3 από τα λατοµεία των περιοχών αυτών. 

Ωστόσο, η λατοµική εκµετάλλευση παρουσιάζει στις περιοχές αυτές σηµαντικά 
προβλήµατα έλλειψης συνολικής στρατηγικής διαχείρισης των προβληµάτων της πα-
ράνοµης λατόµευσης και της διάθεσης των υποπροϊόντων της εκµετάλλευσης (500.000 
m3 στείρα υλικά ανά έτος). Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της διάθεσης των 
παραπροϊόντων της λατοµικής εκµετάλλευσης, αλλά και για την καταγραφή των δυνα-
τοτήτων διαχείρισης και αποκατάστασης της λατοµικής περιοχής, έχει προταθεί στη 
Νοµαρχία Καβάλας η ίδρυση Ζώνης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων 
(ΖΑΠ∆) ∆ηµοτικών Εκτάσεων. 

6.2  ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ο νοµός Καβάλας θεωρείται η µητρόπολη του ελληνικού πετρελαίου, διότι είναι η 
µόνη περιοχή στην Ελλάδα από το υπέδαφος της οποίας αντλείται εδώ και δεκαεννέα 
χρόνια πετρέλαιο και φυσικό αέριο. ∆ύο άλλα κοιτάσµατα που ανακαλύφθηκαν στον 
ελληνικό χώρο, το πρώτο στη θαλάσσιο περιοχή του Κατάκωλου και το δεύτερο στην 
Επανοµή Θεσ/νίκης παραµένουν προς το παρόν ανεκµετάλλευτα. 

6.2.1  Ιστορική Αναδροµή 

Η ευρύτερη χερσαία και θαλάσσια περιοχή αποτέλεσε αντικείµενο εντατικών ερευ-
νών για την αναζήτηση υδρογονανθράκων, από τη δεκαετία του '70 µέχρι σήµερα. Ει-
δικότερα, ερευνήθηκε συστηµατικά την περίοδο 1975-78 η χερσαία περιοχή του ποτα-
µού Νέστου µε τρεις γεωτρήσεις της ∆ΕΠ, οι οποίες συνάντησαν µικρούς θύλακες φυ-
σικού αερίου σε βάθη άνω των 3.000 µ., οπότε και κρίθηκαν µη εκµεταλλεύσιµοι. Αντί-
θετα µε τις χερσαίες περιοχές, η θαλάσσια περιοχή του Κόλπου Καβάλας και ειδικότε-
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ρα η γεωλογική λεκάνη του Πρίνου έδειξε ότι πληρούσε τις συνθήκες δηµιουργίας, φυ-
σικής µεταφοράς και παγίδευσης-συσσώρευσης του πετρελαϊκού κοιτάσµατος σε φυσι-
κά ρεζερβουάρ. 

Για την προώθηση της έρευνας στο θρακικό Πέλαγος, το Ελληνικό ∆ηµόσιο σύνα-
ψε σύµβαση µε κοινοπραξία εταιρειών, µε επικεφαλής την εταιρεία ΟCΕΑΝΙC. Εντοπί-
στηκαν έτσι τα δύο γνωστά κοιτάσµατα του Πρίνου και της Νότιος Καβάλας, τα οποία 
σήµερα βρίσκονται σε κατάσταση περιορισµένης εκµετάλλευσης λόγω αυξηµένου κό-
στους εξόρυξης. Εκτός αυτών, εντοπίστηκε και το κοίτασµα της Αµµώδους, βόρεια, του 
Πρίνου, µε βαρύ όµως πετρέλαιο το οποίο κρίθηκε οικονοµικά ανεκµετάλλευτο. Η συ-
νεχής γεωλογική και γεωφυσική έρευνα απέδειξε και άλλες συσσωρεύσεις πετρελαίου, 
περιορισµένης όµως έκτασης, ώστε να θεωρηθούν αυτόνοµα κοιτάσµατα. 

Η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος πετρελαίου του Πρίνου και του κοιτάσµατος φυ-
σικού αερίου στη Νότια Καβάλα από την κοινοπραξία εταιρειών ΝΑΡC (Νοrth Αegean 
Petroleum Company) µε επικεφαλής την καναδική εταιρεία DENISOΝ, σήµανε την έ-
ναρξη της πετρελαϊκής παραγωγής για την Ελλάδα, το έτος 1981. Η παραγωγή ξεκίνη-
σε εντυπωσιακά µε 25.000-27.000 βαρέλια την ηµέρα, και συνέβαλε αποφασιστικά 
στην αύξηση του βαθµού της εγχώριας ενεργειακής αυτοδυναµίας κατά 25% περίπου. 
Η σύγκριση των δεικτών ενεργειακής αυτοδυναµίας την περίοδο 1975-1990 µεταξύ των 
χωρών OECD δείχνει ότι η Ελλάδα (21,1) το 1975 βρισκόταν σε καλύτερη µοίρα από 
την Ιταλία (19,7) και την Ιαπωνία (12,1).Το 1990, λόγω κυρίως της εκµετάλλευσης του 
κοιτάσµατος πετρελαίου του ΠΡΙΝΟΥ, η Ελλάδα (39,9) ξεπέρασε κατά πολύ την Πορ-
τογαλία (26,6), έφθασε την Ισπανία (40,2) και ουσιαστικά ανέβηκε στο επίπεδο των ε-
νεργειακά αυτοδύναµων χωρών, µε εξαίρεση βέβαια τις ΗΠΑ (88,8). 

Μέχρι το τέλος του 1990, είχαν παραχθεί 60 εκατ. βαρέλια, δηλ. περίπου το 85% 
του συνολικού όγκου του κοιτάσµατος που µπορεί να ανακτηθεί. Την περίοδο 1990-95, 
η ηµερήσια παραγωγή έπεσε κάτω από τα 10.000 βαρέλια. Ο πίνακας 6.3 παρουσιάζει 
την εξέλιξη της ετήσιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου την περίοδο 1981-
1991. 

Πίνακας 6.3 : Εξέλιξη παραγωγής πετρελαίου από το κοίτασµα ΠΡΙΝΟΣ και αερί-
ου από το κοίτασµα ΝΟΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ ( ΤΙΠ x 103 ) 

Έτος Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο Σύνολο 
1981 196 0 196 
1982 1025 87 1112 
1983 1241 70 1311 
1984 1320 77 1397 
1985 1322 72 1394 
1986 1332 85 1417 
1987 1130 90 1220 
1988 1020 90 1120 
1989 760 90 850 
1990 640 90 730 
1991 540 90 630 

Σύνολο 10526 841 9983 
Πηγή : ∆ηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου 
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Η διατήρηση της παραγωγής στα αρχικά επίπεδα είχε ως αποτέλεσµα την περίοδο 
1998-99 να θεωρείται ότι το κοίτασµα του Πρίνου έχει εξαντληθεί. Θα πρέπει να ση-
µειωθεί ότι το τέλος της εκµετάλλευσης ενός κοιτάσµατος δεν εξαρτάται µόνο από µία 
ελάχιστη ποσότητα καθηµερινής παραγωγής, αλλά και από το διεθνές περιβάλλον, 
δηλ. τις τιµές πετρελαίου στη διεθνή αγορά, οι οποίες ανάλογα µε τις ανοδικές ή καθο-
δικές τάσεις τους επιµηκύνουν ή συντοµεύουν την ενεργό ζωή του κοιτάσµατος. 

Στην Καβάλα βρίσκεται εγκατεστηµένο παράρτηµα της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Πε-
τρελαίου (∆ΕΠ-ΕΚΥ), ώστε να παρακολουθεί τις ερευνητικές δραστηριότητες της κοι-
νοπραξίας καθώς και τις διάφορες φάσεις παραγωγής από την άντληση ως τη φόρτω-
ση του πετρελαίου σε δεξαµενόπλοια. Επιπλέον, η ∆ΕΠ-ΕΚΥ (σήµερα ΕΛΠΕ) είναι αρ-
µόδια για την επίβλεψη της θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς το πετρέλαιο αντλείται σε ι-
διαίτερα τουριστική παράκτια ζώνη. 

6.2.2  Πετρελαϊκή υποδοµή Ν. Καβάλας 

Στον κόλπο Καβάλας είναι εγκατεστηµένες σήµερα τρεις εξέδρες άντλησης και 
παραγωγής πετρελαίου του κοιτάσµατος Πρίνου, ενώ νοτιότερα είναι εγκατεστηµένη η 
εξέδρα αερίου του κοιτάσµατος Νοτίου Καβάλας. ∆ύο υποθαλάσσιοι αγωγοί µεταφέ-
ρουν το πετρέλαιο και το αέριο στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου αποθείωσης, στη 
Νέα Καρβάλη. Από τις εγκαταστάσεις αυτές το πετρέλαιο φορτώνεται σε δεξαµενό-
πλοια και µεταφέρεται στα διυλιστήρια εντός και εκτός Ελλάδας. 

Το παραγόµενο πετρέλαιο διατίθεται στα ΕΛ∆Α (Ελληνικά ∆ιυλιστήρια Ασπρο-
πύργου) αλλά και σε άλλα διυλιστήρια (περίπου 50% στη γαλλική ΒΡ), το φυσικό αέριο 
στην Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων για την παραγωγή αµµωνίας, και το θείο 
που προκύπτει, ως παραπροϊόν της αποθείωσης του πετρελαίου, στις διάφορες βιο-
µηχανίες λιπασµάτων της χώρας. 

6.2.3  Οικονοµικές επιπτώσεις της πετρελαϊκής παραγωγής 

Η έναρξη παραγωγής πετρελαίου και αερίου στη θαλάσσια περιοχή της Καβάλας 
προσέδωσε σηµαντική αναπτυξιακή ώθηση στην ευρύτερη περιοχή. Μία τεράστια βιο-
µηχανία άντλησης, µεταφοράς και επεξεργασίας πετρελαίου και αερίου αναπτύχθηκε, 
οδηγώντας σε επενδύσεις εκατοµµυρίων δολαρίων, και έντονη εισροή επιστηµονικού 
και τεχνικού προσωπικού. Ιδιαίτερα θετικές ήταν οι επιπτώσεις στην οικονοµική και 
πληθυσµιακή ανάπτυξη της Καβάλας µε σταθερή απασχόληση 400 ατόµων µε µισθούς 
άνω του µέσου όρου της ελληνικής αγοράς και τη δηµιουργία πλήθους εργολαβικών 
εταιρειών δορυφορικών της κύριας δραστηριότητας. 

Η αναθεωρηµένη σύµβαση εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος προέβλεπε διανοµή 
κερδών 30% των καθαρών κερδών της κοινοπραξίας των εταιρειών προς το Ελληνικό 
∆ηµόσιο, κατά την πρώτη πενταετία (1981-1986), και συντελεστή φορολογίας των κα-
θαρών κερδών 50%, δηλαδή 65% συνολικά. Κατά την περίοδο 1987-1992, το ποσοστό 
των καθαρών κερδών ανήλθε σε 60% των ακαθάριστων εσόδων, και το όφελος του 
∆ηµοσίου σε 39% της συνολικής αξίας παραγωγής. Τέλος, από το 1993 και µετά, το 
όφελος του ∆ηµοσίου περιορίστηκε στο 5% της αξίας παραγωγής, ώστε να δοθεί η δυ-
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νατότητα στην Εταιρεία Βορείου Αιγαίου να παρατείνει για µερικά χρόνια ακόµη τη λει-
τουργία της. 

Η συνολική αξία του κοιτάσµατος (ακαθάριστα έσοδα) ανήλθε σε 220 δισ. δρχ., τα 
καθαρά κέρδη κατά τη δεκαπενταετία 1981-1996 προσέγγισαν τα 92,5 δισ. δρχ. και οι 
εισπράξεις του ∆ηµοσίου τα 60 δισ. δρχ., ποσοστό 27% της συνολικής αξίας παραγω-
γής. Ατυχώς η σύµβαση δεν προέβλεψε τη µεταβίβαση µικρού ποσοστού των κερδών 
προς τη Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως αντισταθµιστικό όφελος για την αναπόφευκτη περι-
βαλλοντική ρύπανση που υφίσταται η περιοχή. Το µερίδιο του Ελληνικού ∆ηµοσίου επί 
των καθαρών κερδών µεταβιβάστηκε στην εταιρεία ∆ΕΠ-ΕΚΥ. 

Πίνακας 6.4 : Μέτοχοι - ποσοστά συµµετοχής στις εκµεταλλεύσεις Πετρελαίου 
και Φυσικού Αερίου 

∆ραστηριότητες Ποσοστό συµµετοχής 
Α.  Κοιτάσµατα Πρίνου  (Κοινοπραξία  "Α") % 
Denison 68,5 
Hellenic 10 
Poseidon 12,5 
White Shield 9 
B.  Κοιτάσµατα Βόρειου Πρίνου  (Κοινοπραξία  "Β") % 
Denison 44,5 
∆ΕΠ -ΕΚΥ 35 
Hellenic 6,5 
Poseidon 8,5 
White Shield 5,5 
Γ.  Κοιτάσµατα Νότιας Καβάλας  (Κοινοπραξία  "Α") % 
Denison 68,5 
Hellenic 10 
Poseidon 12,5 
White Shield 9 
∆.  Κοιτάσµατα Νότιας Καβάλας  (Κοινοπραξία  "B") % 
Denison 58,5 
∆ΕΠ - ΕΚΥ 15 
Hellenic 8,5 
Poseidon 10,5 
White Shield 7,5 

Πηγή : Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ. ΠΕ.) 

6.2.4  Η κρίση στην πετρελαϊκή παραγωγή 

Το 1996, η παραγωγική λειτουργία έφτασε σε οριακό στάδιο, λόγω εξάντλησης του 
κοιτάσµατος του Πρίνου. Μία κεκλιµένη γεώτρηση µήκους 4.000 µ. ξεκίνησε από την 
εξέδρα του Πρίνου και εισήλθε οριζόντια στο µικρό, ανεκµετάλλευτο κοίτασµα του Βο-
ρείου Πρίνου. Το 1999, η εταιρεία παραγωγής ΝΑΡC αποφάσισε την αναστολή των 
δραστηριοτήτων της στη περιοχή της Καβάλας, λόγω του αυξηµένου κόστους παρα-
γωγής και των µικρών πετρελαϊκών αποθεµάτων. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο εκχώρησε τα 
δικαιώµατα εκµετάλλευσης στην εταιρεία ΚΑVALA OIL στην οποία συµµετέχουν κατά 
33% οι εργαζόµενοι ενώ το υπόλοιπο 67% ανήκει σε ελληνική τεχνική εταιρεία, µε την 
υποχρέωση της πραγµατοποίησης δύο νέων ερευνητικών γεωτρήσεων για την ανεύ-
ρεση νέου κοιτάσµατος. 
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Παρά την προσωρινή πτώση της παραγωγής και τη διακοπή της πετρελαϊκής 
δραστηριότητας, διαφαίνεται µε σιγουριά η επαναδραστηριοποίηση της ερευνητικής και 
παραγωγικής βιοµηχανίας πετρελαίου στο νοµό Καβάλας, εφόσον η ενεργοποίηση των 
πολλών µικρών µη εκµεταλλεύσιµων σήµερα κοιτασµάτων δώσει ενθαρρυντικά αποτε-
λέσµατα. 

6.2.5  Προοπτικές της παραγωγής πετρελαίου 

Οι µέχρι σήµερα έρευνες δείχνουν ότι το Βόρειο Αιγαίο είναι µία ευρύτερη πετρε-
λαιοφόρος λεκάνη η οποία, λόγω των εθνικών και πολιτικών προβληµάτων (επέκταση 
χωρικών υδάτων στα 12 µίλια), δεν είναι δυνατόν προς το παρόν να διερευνηθεί. Επι-
πλέον, το κοίτασµα αερίου της Νοτίου Καβάλας, µετά την εξάντληση των αποθεµάτων 
του από την Εταιρεία Βορείου Αιγαίου, προβλέπεται να περιέλθει στη ∆ηµόσια Επιχεί-
ρηση Αερίου, η οποία εισέρχεται ενεργά πλέον στην ελληνική βιοµηχανία. Ο ταµιευτή-
ρας αυτός θα συνδεθεί µε το εθνικό δίκτυο αερίου, θα επαναπληρωθεί µε αέριο και θα 
χρησιµοποιείται ως απόθεµα τις ώρες αιχµής κατανάλωσης ή ως στρατηγικό απόθεµα 
της χώρας µας. 

Προκύπτει έτσι ως συµπέρασµα, ότι η Καβάλα, τόσο από τη γεωγραφική θέση της 
όσο και από την υποδοµή των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και του εξειδικευµένου ε-
πιστηµονικού (ύπαρξη Τµήµατος Χηµικών Πετρελαίου στο ΤΕΙ Καβάλας) και τεχνικού 
προσωπικού που διαθέτει, προσφέρεται ως ιδανικό κέντρο µίας νέας επενδυτικής ε-
ξόρµησης, η οποία εγγυάται την συνέχεια της οικονοµικής ανάπτυξης για τις επόµενες 
δεκαετίες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνέχιση των ερευνητικών προσπαθειών 
στην ευρύτερη περιοχή, η επέκταση τους σε ολόκληρο το Θρακικό Πέλαγος, η διατή-
ρηση και συντήρηση των τεχνικών εγκαταστάσεων και ο µεσοπρόθεσµος και µακρο-
πρόθεσµος προγραµµατισµός. 

6.3  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

6.3.1  Απασχόληση στη Βιοµηχανία - Μεταποίηση 

Η απασχόληση στη µεταποίηση του νοµού αντιστοιχεί στο 1,59% της συνολικής 
απασχόλησης στη µεταποίηση της χώρας, το 1988, παρουσιάζοντας σχετική αύξηση 
κατά την περίοδο 1984-1988. Οι δυνατότητες ανάπτυξης του δευτερογενή τοµέα είναι 
µεγάλες. Ο νοµός διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους, οι οποίοι δεν έχουν αξιοποιη-
θεί επαρκώς. Παρουσιάζει επίσης συγκριτικά πλεονεκτήµατα όσον αφορά την εγκατά-
σταση των µονάδων. Τα πλεονεκτήµατα αυτά προέρχονται κυρίως από την βιοµηχανι-
κή παράδοση του νοµού. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη της απασχόλησης στη µετα-
ποίηση. Παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης, τόσο σε απόλυτα µεγέθη, όσο και σε 
ποσοστά στο σύνολο της µεταποίησης της χώρας. 
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Πίνακας 6.5 : Εξέλιξη της απασχόλησης στη Μεταποίηση στο Ν. Καβάλας 

Πηγή : Εµπορικό Επιµελητήριο Καβάλας 

Πίνακας 6.6 : Κατανοµή απασχόλησης στο ∆ευτερογενή Τοµέα 
 1978 1984 1988 
 Αριθµός ερ-

γαζοµένων % Αριθµός εργα-
ζοµένων % Αριθµός ερ-

γαζοµένων % 

Καβάλα 8.053 1,20 9.732 1,42 11.277 1,60

Περιφέρεια Α.Μ.Θ. 24.164 3,60 27.997 4,10 27.989 3,97

Ελλάδα 671.492 100 683.172 100 705.075 100 

Πηγή : Εµπορικό Επιµελητήριο Καβάλας 

Πίνακας 6.7: Απασχόληση στη Μεταποίηση στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. 

Μονάδες Απασχολούµενα άτοµα ΝΟΜΟΣ Πλήθος % Πλήθος % 
ΕΒΡΟΣ 1748 48,8 6375 19 
ΡΟ∆ΟΠΗ 984 27,4 4187 12 
ΞΑΝΘΗ 853 23,8 6949 20 
∆ΡΑΜΑ - - 6993 20 
ΚΑΒΑΛΑ - - 9823 29 
ΣΥΝΟΛΟ 3585 100 34327 100 

Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε., Απογραφή Καταστηµάτων Βιοµηχανίας και Εµπορίου  

Πίνακας 6.8 : Μονάδες µεταποίησης και αριθµός απασχολούµενων στο Ν. Καβά-
λας 

 Αριθµός απασχολούµενων ατόµων 
 1-9 10-19 20-49 50-99 100 
Μονάδες µεταποίησης 

Ν. Καβάλας 
76 35 48 17 15 

Μονάδες µεταποίησης 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

176 86 122 40 35 

Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε., Απογραφή Καταστηµάτων Βιοµηχανίας και Εµπορίου (1999) 

 

 

 

 

 

Νοµοί 1981 1991 
∆ράµας 20,26 24,71 
Έβρου 19,82 16,91 
Καβάλας 30,92 30,50 
Ξάνθης 11,87 10,68 
Ροδόπης 17,12 17,20 
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Πίνακας 6.9 : Απασχόληση στη Μεταποίηση κατά κλάδο 
Απασχολούµενα άτοµα Ποσοστό 

Κλάδος Μεταποίησης 
Περιφέρεια Ν. Καβάλας % 

Ενδύµατα - Εσώρουχα – Αξεσουάρ 5328 1647 30,9 
Είδη ∆ιατροφής 4811 1723 35,8 
Προϊόντα µη µεταλ. Ορυκτών 3079 844 27,4 
Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 1737 300 17,3 
Καπνός 767 747 97,4 
Αγροτικά Προϊόντα 672 341 50,7 
Μεταλ. Προϊόντα και Κατασκευές 449 133 29,6 
Ελαστικά – Πλαστικά 396 163 41,2 
Έπιπλα 389 73 18,8 
Ξύλο - Φελλός και Προϊόντα 360 5 1,4 
Ποτά 351 93 26,5 
Χαρτί και προϊόντα 302 3 1,0 
∆ιάφορα Προϊόντα 279 142 50,9 
Μηχανήµατα 155 45 29 
Ορυχεία - Μεταλλεία – Αλυκές 123 123 100 
Μεταφορικά Μέσα – Ναυπηγεία 96 6 6,3 
Εκδόσεις – Εκτυπώσεις 98 24 30,8 
Χηµικά - Χρώµατα – Εκρηκτικά 75 8 10,7 
Ηλεκτρολογικός Εξοπλισµός 61 45 73,8 
Υποδήµατα - ∆ερµάτινα Είδη 61 29 47,5 
Ηλεκτρικές συσκευές – φωτιστικά 55 35 63,6 
Εκδόσεις εφηµερίδων – περιοδικών 41 16 39,0 
Σύνολο 20324 6545  
Πηγή : Εµπορικό Επιµελητήριο Καβάλας 

6.3.2  Επενδύσεις στη Βιοµηχανία - Μεταποίηση 

Ο ρυθµός προσέλκυσης νέων επενδυτικών σχεδίων στην µεταποίηση, κατά τα τε-
λευταία χρόνια είναι ικανοποιητικός. Κατά το έτος 1999 ολοκληρώθηκαν στο νοµό Κα-
βάλας 1262 σχέδια επενδύσεων, συνολικής δαπάνης 6,674 δις. δρχ. (3,22% των επεν-
δύσεων για το σύνολο της χώρας κατά την ίδια περίοδο), που δηµιούργησαν 2.103 νέ-
ες θέσεις απασχόλησης (4,90% των συνολικών θέσεων εργασίας). Η κατάταξη των νο-
µών της χώρας κατά φθίνουσα τάξη του επενδυµένου κεφαλαίου, τοποθετεί το νοµό 
Καβάλας στην ενδέκατη θέση (1999). 

Η συµµετοχή του Ν. Καβάλας στις επενδύσεις της µεγάλης βιοµηχανίας (µε απα-
σχόληση µεγαλύτερη των 10 ατόµων) της χώρας αυξάνει από 0,69% το 1993 σε 1,17% 
το 1996. Η σχετική της θέση όµως σε σχέση µε τους νοµούς Ξάνθης και ∆ράµας χειρο-
τερεύει, όπως φαίνεται στον πίνακα 6.10. Η συµµετοχή της ανέρχεται στο 37% της 
συµµετοχής της Ξάνθης, ενώ στη ∆ράµα µειώνει την απόσταση που την χωρίζει από 
την Καβάλα προσεγγίζοντας τη συµµετοχή της τελευταίας. 
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Πίνακας 6.10 : Επενδύσεις στη βιοµηχανία µε απασχόληση > 10 ατόµων  

 1993 1994 1995 1996 
 106 ∆ρχ. (%) 106 ∆ρχ. (%) 106 ∆ρχ. (%) 106 ∆ρχ. (%) 

Ν. ∆ράµας 484 0,15 1.309 0,44 1.570 0,43 2.895 0,77 
Ν. Καβάλας 2.172 0,69 3.190 1,07 3.185 0,88 4.407 1,17 
Ν. Ξάνθης 4.662 1,47 9.831 3,29 8.931 2,46 11.963 3,18 
Περιφ. ΑΜΘ 11.231 3,55 22.590 7,57 22.385 6,18 30.500 8,11 
Ελλάδα 316.650 100 298.539 100 362.380 100 376.175 100 

Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων 

6.3.3  Βιοµηχανία – Βιοτεχνία στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

Στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, η κύρια ώθηση για τον δευτερογενή τοµέα 
προέρχεται από την έντονη κατασκευαστική και µεταποιητική δραστηριότητα, εξαιτίας 
της παροχής ισχυρών επενδυτικών κινήτρων µέσω των αναπτυξιακών νόµων της τε-
λευταίας δεκαπενταετίας, καθώς και την αξιοποίηση σηµαντικών ενεργειακών (υδροη-
λεκτρικά φράγµατα, κοιτάσµατα πετρελαίου, γεωθερµικά πεδία, κ.λ.π.) και µεταλλευτι-
κών (αδρανή, µάρµαρα, µικτά θειούχα, κ.λ.π.) αποθεµάτων. 

Με βάση τη συγκέντρωση της απασχόλησης καθώς και την αξιολόγηση της οικο-
νοµικής απόδοσης ανά κλάδο σε σχέση µε τα αντίστοιχα εθνικά µεγέθη, διαπιστώνεται 
ότι η Περιφέρεια παρουσιάζει κλαδική εξειδίκευση στα ενδύµατα, την κλωστοϋφα-
ντουργία, την εξόρυξη και επεξεργασία µαρµάρου, των προϊόντων καπνού, των τροφί-
µων και ποτών και του ξύλου.  

Η µεταποίηση στην Περιφέρεια µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. (1996) 
συγκεντρώνει το 4,7% των βιοµηχανιών της χώρας µε απασχόληση άνω των 10 ατό-
µων, το 6,45% της απασχόλησης, το 4% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής, το 4,47% 
της προστιθέµενης αξίας και το 4,1% των πωλήσεων. 

Κατά την τρέχουσα δεκαετία, εκτιµάται ότι η µεταποίηση παράγει το 25-26% του 
περιφερειακού ΑΕΠ ετησίως, παρόλο που απασχολεί περίπου το 12% του εργατικού 
δυναµικού, στοιχείο ενδεικτικό της υψηλής παραγωγικότητας της βιοµηχανικής εργασί-
ας. Η σηµαντική αυτή εξέλιξη αποδίδεται στις µεγάλες επενδύσεις εκσυγχρονισµού, 
που πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της αξιοποίησης των ευεργετι-
κών διατάξεων του Ν.1892/90 καθώς και των άλλων συγχρηµατοδοτούµενων από την 
Ε.Ε. δράσεων στα πλαίσια του Β' Κ.Π.Σ και οι οποίες διεύρυναν την παραγωγική δυνα-
µικότητα των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια. 

Πίνακας 6.11 : Τοµεακή ∆ιάρθρωση Περιφέρειας 

Τοµεακή ∆ιάρθρωση ∆ευτερογενής Τοµέας 
 Απασχόληση % ΑΕΠ % 
Αν. Μακεδονία & Θράκη 17,9 29,7 
Σύνολο Χώρας 22,5 25,1 
Ε.Ε. 29,5 30,7 

Πηγή : Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, 1997 
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Πίνακας 6.12 : Απασχόληση στη βιοµηχανία - βιοτεχνία (Περιφέρεια) 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ -  
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
(απασχόληση>10 άτοµα) 

1993 1994 1996 1997 1998 

Αριθµός µεταποιητικών επιχειρήσεων 293 282 264 260 262 

Προστιθέµενη αξία µεταποιητικών επιχει-
ρήσεων(εκ. δρχ.) 

92.326 94.836  110.541 115.278 128.569

Πωλήσεις µεταποιητικών επιχειρήσεων 
(εκ. δρχ.) 

190.604 203.139 241.961 263.036 284.360

Πηγή : Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 

6.3.4  Βιοµηχανία – Βιοτεχνία στο Ν. Καβάλας 

Η µεγάλη πλειοψηφία των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών µονάδων του Νοµού Κα-
βάλας βρίσκονται πέραν των ορίων της πόλης της Καβάλας, στην περιοχή προς τα α-
νατολικά και τα βόρεια. Οι εγκατεστηµένες µέσα στην πόλη µονάδες που απασχολούν 
πάνω από 50 εργαζόµενους είναι καπνοβιοµηχανίες και βιοµηχανίες ετοίµων ενδυµά-
των, ενώ έξω από την πόλη, εκτός από την Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων 
(Β.Φ.Λ.) και την µονάδα αποθείωσης πετρελαίου, υπάρχουν µονάδες επεξεργασίας 
µαρµάρου, υφαντικές, ειδών διατροφής, βιοµηχανίες πλαστικών, επίπλων και κατα-
σκευής ηλεκτρικών µηχανών - συσκευών. 

Πίνακας 6.13 : Απασχολούµενοι στη βιοµηχανία-βιοτεχνία Ν. Καβάλας 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1993 1994 1996 1997 1998 
Αριθµός µεταποιητικών επιχειρήσεων (απασχο-
λούµενα άτοµα >10) 

93 
 

90 
 

83 
 

81 
 

82 
 

Προστιθέµενη αξία µεταποιητικών επιχειρήσεων 
(εκ. δρχ.) 

24.428
 

25.556
 

30.088 
 

31.835
 

34.360
 

Πωλήσεις µεταποιητικών επιχειρήσεων  
(εκ. δρχ.) 

47.581 
 

53.789
 

65.509 
 

67.358
 

70.985
 

Πηγή : Εµπορικό Επιµελητήριο Καβάλας 

Πίνακας 6.14 : Κατανοµή εισοδήµατος (% επί του ΑΕΠ) του Ν. Καβάλας στο  
∆ευτερογενή τοµέα 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΕΠ) 1994 1995 1996 1997 
Βιοµηχανία 33,3 33,8 23,5 22,5 
Ορυχεία 11,8 12,1 4,3 2,2 
Μεταποίηση 14 14,1 11,1 11,3 
Ενέργεια 1,0 1,0 2,0 2,0 
Κατασκευές 6,0 6,3 6,5 7,2 
Πηγή : Εµπορικό Επιµελητήριο Καβάλας 

Ο µέσος όρος απασχολουµένων ανά µονάδα αυξάνεται ελαφρά για τις εκτός πό-
λης περιοχές. Υπάρχει επίσης τάση χωροθέτησης των νέων µονάδων εκτός πόλης, 
όπως επίσης και τάσεις µετεγκατάστασης µονάδων από το εσωτερικό της Καβάλας, σε 
νέες εγκαταστάσεις εκτός πόλης. Με εξαίρεση, όµως, την βιοµηχανική περιοχή της 
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ΕΤΒΑ (2100 στρ. που βρίσκεται στον οδικό άξονα Καβάλας-Ξάνθης  και σε απόστα-
ση20 χλµ. από την πόλη της Καβάλας), όλες οι σηµαντικές µονάδες του Νοµού βρί-
σκονται σε ακτίνα µικρότερη των 10χλµ. από το κέντρο της πόλης. Οι περισσότερες και 
µεγαλύτερες βρίσκονται στα ανατολικά στον οδικό άξονα προς Ξάνθη και οι υπόλοιπες 
προς τα βορειοδυτικά, στην αρχή της πεδιάδας των Φιλίππων, στους οδικούς άξονες 
προς ∆ράµα και προς Θεσσαλονίκη (παλιά Εθνική οδός). 

Οι αποστάσεις από την πόλη των βασικότερων µονάδων είναι τέτοιες που αποτε-
λούν τόπο εργασίας για κατοίκους της Καβάλας. Έρευνα στα πλαίσια του Γενικού Πο-
λεοδοµικού Σχεδίου Καβάλας το 1984, έδειξε ότι οι καθηµερινές µετακινήσεις από το 
αστικό κέντρο προς τις γύρω µονάδες του δευτερογενούς τοµέα έφταναν τις 1200 πε-
ρίπου (σε σύνολο 2000 µετακινήσεων προς τις µονάδες αυτές), ενώ οι µετακινήσεις 
κατοίκων από τους γύρω οικισµούς για εργασία στην πόλη ήταν σαφώς λιγότερες (έως 
450). Συγχρόνως, οι µετακινήσεις από την πόλη προς την περιφέρεια για απασχόληση 
στον τριτογενή τοµέα, ήταν µόλις 100.  

6.3.5  Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.)  

Στο Ν. Καβάλας υπάρχουν 2 χωροθετηµένες βιοµηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) : 

 Ανατολικά της  Νέας  Καρβάλης επί της εθνικής οδού Καβάλας - Αλεξανδρου-
πόλεως µε  έκταση 20.800 στρεµµάτων 

 Στην Αµφίπολη έκτασης 4.245 στρεµµάτων από τα οποία 1706 στρέµµατα ανή-
κουν στο Ν. Σερρών και τα 2.539 στο Ν. Καβάλας. 

Πίνακας 6.15 : Κατανοµή εκτάσεων ΒΙ.ΠΕ. (περιοχή Καρβάλης) 

Βιοµηχανικά Οικόπεδα 1297 στρέµµατα 
Βιοτεχνικά Επίπεδα 189 στρέµµατα 
Οδικό ∆ίκτυο 255 στρέµµατα 
Χώρος Πρασίνου 27 στρέµµατα 
Φυσικό Πράσινο 272 στρέµµατα 
Βιολογικός Καθαρισµός 40 στρέµµατα 

Πηγή : Εµπορικό Επιµελητήριο Καβάλας ,1999 

Η Βιοµηχανική Περιοχή Καβάλας φιλοξενεί 15 επιχειρήσεις συνολικής απασχόλη-
σης 234 ατόµων. Το µέσο µέγεθος καταστήµατος των επιχειρήσεων στην ΒΙ.ΠΕ. είναι 
15 απασχολούµενοι ανά επιχείρηση. Στο νοµό λειτουργούν επίσης οι δύο µεγάλες βιο-
µηχανικές µονάδες : η Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων (Β.Φ.Λ.) Νέας Καρβάλης 
και η βιοµηχανία αποθείωσης πετρελαίου ΝΑΡC . 
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Πίνακας 6.16 : Κατανοµή απασχολούµενων εντός και εκτός ΒΙ.ΠΕ. των Νοµών 
της Περιφέρειας 

Νοµός Απασχολούµενοι 1996 
 Εκτός ΒΙ.ΠΕ. Εντός ΒΙ.ΠΕ. 

Ν. ∆ράµας 2.844 770 
Ν. Καβάλας 5.565 189 
Ν. Ξάνθης 2.106 1.169 
Ν. Ροδόπης 1.602 679 
Ν. Έβρου 2.559 20 
Περιφέρεια Α.Μ.Θ. 15.176 2.827 

Πηγή : Εµπορικό Επιµελητήριο Καβάλας ,1999 

Τα τελευταία χρόνια, έχει εµφανιστεί σταδιακά και το φαινόµενο της αποβιοµηχά-
νισης. Η αποβιοµηχάνιση έχει παρουσιασθεί σε µεγαλύτερο βαθµό στον κλάδο των έ-
τοιµων ενδυµάτων µε τη διακοπή της λειτουργίας πολλών µεσαίων και µικρών µονά-
δων .Τα προβλήµατα που παρουσιάζει ο τοµέας προέρχονται κυρίως : 

 από την άµεση γειτνίαση µε περιοχές υψηλών επιχειρηµατικών κινήτρων (∆ρά-
µα, Ξάνθη), οι νοµοί της Θράκης ανήκουν στην ∆' περιοχή κινήτρων, ενώ ο νο-
µός Καβάλας στην Γ' περιοχή (εκτός από την ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας), καθώς και µε 
περιοχές χαµηλού κόστους εργασίας, όπως είναι η Βουλγαρία 

 από την έλλειψη τεχνικής και βιοµηχανικής υποδοµής 

 από τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις υπάρχουσες βιοµηχανίες 

Οι ανάγκες που υπάρχουν στις επιχειρήσεις είναι σηµαντικές και µπορούν να ταξι-
νοµηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: ανάγκες σε marketing, χρηµατοοικονοµικές ανά-
γκες, ανάγκες σε εκπαίδευση - επιµόρφωση, οργανωτικές ανάγκες και τεχνικές ανά-
γκες. Για την αντιµετώπιση των παραπάνω αναγκών προτείνονται τα εξής: 

 διεξαγωγή έρευνας αγοράς εσωτερικού και εξωτερικού 

 συµµετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού 

 αύξηση της συµµετοχής σε κοινοτικά προγράµµατα χρηµατοδότησης 

 εκπαίδευση προσωπικού σε εξειδικευµένες γνώσεις και επιµόρφωση στελεχών 
σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης 

 
 


