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Κύξηα απνηειέζκαηα εξεπλώλ:




Γείθηεο θαηαλάιωζεο πξνϊόληωλ ιηαληθνύ εκπνξίνπ αλά άθημε
Κπξηαξρία εηζαγόκελωλ πξνϊόληωλ ζηα ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα
Αζζελή ζύλδεζε εγρώξηαο βηνηερληθήο παξαγωγήο κε ηνπξηζηηθή αγνξά

ηα πιαίζηα ηνπ πηινηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν «Διερεύνηζη ηου ρόλου ηου ηουριζμού ζηην
παραγωγική δομή και οικονομία ηου Δήμου Χερζονήζου με βάζη ηη προζέγγιζη ηων
Περιθερειακών Δορυθόρων Λογαριαζμών Τουριζμού», πνπ αλέιαβε θαη’ αλάζεζε ηνπ
Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ην Δξγαζηήξην Δξεπλψλ θαη Γνξπθφξσλ Λνγαξηαζκψλ Σνπξηζκνχ
(Δξ.Δ.Γν.Λν.Σ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα επηκέξνπο
θιαδηθψλ κειεηψλ ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη βηνηερλίεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ δήκνπ. Βαζηθφο ζθνπφο
ησλ ελ ιφγσ εξεπλψλ απνηέιεζε ε ζπζρέηηζε ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ζηα εκπνξηθά
θαηαζηήκαηα (έξεπλα ιηαληθνχ εκπνξίνπ) κε ηελ παξαγσγή ηνπξηζηηθψλ θαη άιισλ εηδψλ
(έξεπλα βηνηερληθήο παξαγσγήο), ζηα πιαίζηα κηαο ζπγθξηηηθήο δηεξεχλεζεο κεηαμχ
πξνζθνξάο (παξαγσγή + εηζαγσγέο) θαη ελεξγνπνηνχκελεο ιφγσ ηνπξηζκνχ δήηεζεο.

Δηδηθφηεξα, αληηθείκελα δηεξεχλεζεο ησλ αλσηέξσ εξεπλψλ απνηέιεζαλ:
I.

ζηελ έξεπλα Ληαληθνχ Δκπνξίνπ:
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O

Ζ ποζοηική καηαγπαθή ηων πωληθένηων αγαθών (κύπιων πποϊόνηων ανά κλάδο) ηηρ
ηοςπιζηικήρ πεπιόδος 2012 καθώρ και η διεπεύνηζη ηηρ παπαγωγική ηοςρ πποέλεςζηρ
(Κπήηηρ, ςπόλοιπο σώπαρ, ηπίηερ σώπερ)

O

Ζ καηαγπαθή ηηρ μέζηρ δαπάνηρ ανά αγοπά κάθε επιλεγμένος κλάδος για ηιρ
ηοςπιζηικέρ πεπιόδοςρ 2012 & 2013 (ηα εςπήμαηα ανακοινώθηκαν ζε ππογενέζηεπο
ζηαηιζηικό δεληίο ηύπος)

O

Ζ καηαγπαθή ζηηημάηων επισειπηζιακήρ λειηοςπγίαρ εν καιπώ κπίζηρ (ηα εςπήμαηα
ανακοινώθηκαν ζε ππογενέζηεπο δεληίο ηύπος)

II.
O

ζηελ έξεπλα ζε Βηνηερλίεο ηνπξηζηηθψλ θαη άιισλ εηδψλ:
Ζ ποζοηική καηαγπαθή ηηρ μέζηρ εηήζιαρ παπαγωγήρ ηοςπιζηικών ειδών και ηων
απαιηούμενων ενδιάμεζων αναλώζεων

εκεηψλεηαη φηη ε έξεπλα Ληαληθνχ Δκπνξίνπ επηθεληξψζεθε ζε θαηαζηήκαηα ηνπ
εμεηαδφκελνπ Γήκνπ ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ησλ νπνίσλ ππάγεηαη ζηνπο αθφινπζνπο
θιάδνπο ιηαληθνχ εκπνξίνπ:
-

Δλδπκάησλ
Τπνδεκάησλ / δεξκάηηλσλ εηδψλ / εηδψλ ηαμηδηνχ
Αζιεηηθψλ εηδψλ
Δηδψλ δψξσλ
Αλακλεζηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ιατθήο ηέρλεο
Ρνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ
Σξνθίκσλ θαη πνηψλ (κε εηδίθεπζε ζηα Κξεηηθά ή/θαη θπζηθά-βηνινγηθά πξντφληα)

Ζ επηινγή ησλ θιάδσλ έγηλε κε βάζε ηα είδε ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηνπο
εκπνξηθφηεξνπο δξφκνπο ησλ πιένλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ (νηθηζκνί
Υεξζνλήζνπ, Μαιίσλ θαη ηαιίδαο). Χο πξνο ηελ λνκηθή ηνπο κνξθή ην 89% απνηεινχλ
αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ην 11% Ο.Δ.
Αληίζηνηρα, νη βηνηερλίεο πνπ εξεπλήζεθαλ εδξεχνπλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ
Γήκνπ Υεξζνλήζνπ (θπξίσο ζην Βηνηερληθφ Πάξθν Αλψπνιεο – ΒΗΟΠΑ) θαη εκθαλίδνπλ ηηο
αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο :
-

-

Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ
Καηαζθεπή καραηξηψλ (εθηφο ησλ καραηξηψλ γηα κεραλέο) θαη ςαιηδηψλ θαη ιεπίδσλ
ηνπο
Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο, εθηφο απφ γνχληλα ελδχκαηα
Καηαζθεπή δεξκάηηλσλ εηδψλ θαη εηδηθφηεξα ππνδεκάησλ θαη ηζαληψλ
Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ θαη εηδηθφηεξα χθαλζε πθαζκάησλ απφ
ζπλζεηηθέο αζπλερείο ίλεο, βακβαθεξψλ πθαζκάησλ θαζψο θαη θαηαζθεπή
ηξαπεδνκάληηισλ θαη πεηζεηψλ θαγεηνχ
Καηαζθεπή αγαικαηηδίσλ θαη άιισλ εηδψλ δηαθφζκεζεο
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Δίδε αγαζώλ, ζπλνιηθέο
θαηαλάιωζεο

I.

δεηνύκελεο

πνζόηεηεο

&

δείθηεο

ηνπξηζηηθήο

Σα θχξηα είδε ησλ αγαζψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ζηα
θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηνπ Γήκνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
-

Δίδε έλδπζεο (πιελ γνπλαξηθψλ)
Δίδε ππφδεζεο
Αμεζνπάξ
Κνζκήκαηα
Σξφθηκα & πνηά
Αλακλεζηηθά
Καιιπληηθά θαη είδε θαιισπηζκνχ
Τθαληά – Κεληεηά
Δίδε ηαμηδηνχ

ηηο ελ ιφγσ θαηεγνξίεο πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά πεξίπνπ 50 είδε αγαζψλ αλεμαξηήησο
αμίαο, γηα ηα νπνία επηρεηξήζεθε ε εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθά ελεξγνπνηνχκελεο δήηεζεο απφ
ηνλ ηνπξηζκφ, ιακβάλνληαο ππφςε ην κεξίδην επί ηνπ ηδίξνπ ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ
αλαινγεί ζηελ θαηαλάισζε ησλ ηνπξηζηψλ (ηνπξηζηηθή αλαινγία επί ησλ ζπλνιηθψλ
πσιήζεσλ αλά θαηάζηεκα ηνπ δείγκαηνο). Δηδηθφηεξα, ηα επηκέξνπο αγαζά πνπ
θαηαγξάθεθαλ αλά θαηεγνξία πξντφλησλ θαη ηα εθηηκψκελα επίπεδα δήηεζεο πνπ
ελεξγνπνηήζεθαλ απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ ηνπξηζηψλ θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2012
ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ έρνπλ σο αθνινχζσο :

Πίλαθαο 1: Δίδε αγαζώλ ιηαληθνύ εκπνξίνπ θαη ειάρηζηα εθηηκώκελεο πνζόηεηεο
δήηεζεο – Γήκνο Υεξζνλήζνπ 2012
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΑΓΑΘΑ


Δίδε έλδπζεο



(αλδξηθά, γπλαηθεία



θαη παηδηθά)





Δίδε ππφδεζε








Αμεζνπάξ







παληειφληα
κπινπδάθηα
πνπθάκηζα
ζνξηο
θνξέκαηα
παπνχηζηα δεξκάηηλα
παπνχηζηα ζπλζεηηθά
παληφθιεο/ζαγηνλάξεο
θαπέια
ηζάληεο δεξκάηηλεο
ηζάληεο ζπλζεηηθέο
ηζάληεο πθαζκάηηλεο
πνξηνθφιηα
δψλεο
γπαιηά ειίνπ
ξνιφγηα (θζελά)
ςεπδνθνζκήκαηα

ΚΑΣ’ ΔΛΑΥΗΣΟΝ
ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 2012

189.000 έσο 215.000 ηεκάρηα

19.000 έσο 20.000 δεπγάξηα

502.000 έσο 666.000 ηεκάρηα
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Κνζκήκαηα









Σξφθηκα – Πνηά *











Αλακλεζηηθά






Καιιπληηθά & είδε
θαιισπηζκνχ









Τθαληά-θεληεηά





Δίδε ηαμηδηνχ




απφ ρξπζφ
απφ αζήκη
ξνιφγηα (αμίαο)
ειαηφιαδν
ειηέο
κέιη
γιπθίζκαηα (παζηέιηα-ινπθνχκηαζηξνπηαζηά θ.ι.π.)
κείγκαηα καγεηξηθήο
βφηαλα
μεξνί θαξπνί – απνμεξακέλα θξνχηα
ιηθέξ
θξαζί
ηζηθνπδηά
νχδν
θξεηηθά καραίξηα
θεξακηθά (δηαθνζκεηηθά & ρξεζηηθά)
αγαικαηίδηα (απφ κπξνχηδν,
πνιπεζηέξα, μχιν, θφθαιν)
καγλεηάθηα (θεξακηθά, ζπλζεηηθά, θιπ)
κπξειφθ
παπνχηζηα πάληλα (ηνπ ηζνιηά)
ζαπνχλη
ζακπνπάλ – αθξφινπηξα
ζθνπγγάξηα ζαιάζζεο
θξέκεο πξνζψπνπ
αληειηαθά
αηζέξηα έιαηα
αξψκαηα
ηξαπεδνκάληεια
πνδηέο
πνπγθηά
ζνππιά
πεζέηεο
βαιίηζεο ηαμηδηνχ,
ζαθίδηα ηαμηδηνχ (Sac Voyage)

98.000 έσο 102.000 ηεκάρηα

319.000 έσο 333.000 θηιά/ιίηξα

478.000 έσο 481.000 ηεκάρηα

575.000 έσο 597.000 ηεκάρηα

πεξίπνπ 71.000 ηεκάρηα

πεξίπνπ 6.500 ηεκάρηα

* αθνξά απνθιεηζηηθά ζε πξντφληα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ πσινχληαη ζε θαηαζηήκαηα κε εηδίθεπζε ζηα
Κξεηηθά – θπζηθά πξντφληα

Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ε ιίζηα ησλ αλσηέξσλ πξντφλησλ δελ είλαη εμαληιεηηθή, θαζφζνλ
θαηαγξάθεθαλ ηα θχξηα είδε πνπ δηαθηλνχληαη ζηνπο ππφ εμέηαζε θιάδνπο. Δπηπξφζζεηα, νη
εθηηκήζεηο ησλ επηπέδσλ δήηεζεο πξνθχπηνπλ κε αλαγσγέο ζην ζχλνιν ησλ επηιεγκέλσλ
θιάδσλ ηνπ δείγκαηνο θαη κόλν. Καζφζνλ ζρεδφλ φια ηα αλσηέξσ πξντφληα πσινχληαη θαη
ζε θαηαζηήκαηα super θαη mini market, ε πεξεηαίξσ ζπκπιήξσζε ηεο εηθφλαο απαηηεί ηελ
δηεξεχλεζή ηνπο, γεγνλφο πνπ ζα νδεγνχζε παξάιιεια θαη ζηελ δηεχξπλζε ηεο ιίζηαο
πξντφλησλ κε ηελ ζπκπεξίιεςε θαη άιισλ εηδψλ, φπσο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πέξαλ ησλ
ηνπηθψλ πξντφλησλ, εηδψλ θαπλνχ θαη εηδψλ ζαιάζζεο (κάζθεο, παηρλίδηα θ.ι.π.).
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαγσγή ζηηο ζπλνιηθέο δεηνχκελεο πνζφηεηεο έγηλε κε βάζε ην πιήζνο
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ ην ιηαληθφ εκπφξην απηνχ ηνπ είδνπο σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα,
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πνπ ηνπο απνδίδεη δειαδή ηελ κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε αμία, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα
ζηνηρεία ηνπ Δκπνξηθνχ-Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ1. Παξάιιεια, ε
θαηαγξαθή δελ επεθηάζεθε ζε θαηαζηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο πσινχλ ηα ελ ιφγσ πξντφληα
ζηα πιαίζηα ησλ δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (κε θχξηα πξντφληα)2. Καηά ζπλέπεηα
ε πξνζέγγηζε είλαη ζπληεξεηηθή, κε απνηέιεζκα ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα επίπεδα δήηεζεο
ησλ πξντφλησλ λα απνηεινχλ θαη’ ειάρηζηνλ εθηηκήζεηο γηα ην ζχλνιν ηεο αγνξάο ηνπ Γήκνπ
Υεξζνλήζνπ γηα ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2012.
Βάζεη ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ δηακνξθψζεθε ην Καλάθι ηος Σοςπίζηα πνπ επηζθέπηεηαη
ηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη δείθηεο θαηαλάισζεο αγαζψλ ιηαληθνχ
εκπνξίνπ γηα ην ζχλνιν ησλ εμεηαδφκελσλ πξντφλησλ θαη ησλ επξχηεξσλ θαηεγνξηψλ ηνπο.
Οη ελ ιφγσ δείθηεο εθθξάδνπλ ηελ Καηανάλωζη μιαρ Μονάδαρ Αγαθού ανά Χ Πλήθορ
Αθίξεων (αλά πφζεο αθίμεηο ηνπξηζηψλ πσιείηαη κηα κνλάδα ηνπ εθάζηνηε αγαζνχ) θαη
αθελφο επηηξέπνπλ πξνβνιέο ηεο κειινληηθήο δήηεζεο βάζεη ησλ εθηηκψκελσλ αθίμεσλ,
αθεηέξνπ ε ζπλερή παξαθνινχζεζή ηνπο ζα παξείρε ρξήζηκε πιεξνθφξεζε γηα ην πσο
επεξεάδεηαη ε θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ απφ ηηο δηαρξνληθέο κεηαβνιέο ησλ ηνπξηζηηθψλ
ξνψλ πξνο ηνλ πξννξηζκφ. ηνλ αθφινπζν πίλαθα εκθαλίδεηαη ν ζρεηηθφο ιφγνο αλά
θαηεγνξία πξντφλησλ.
Πίλαθαο 2: Γείθηεο Καηαλάιωζεο αλά Καηεγνξία Πξνϊόληωλ Ληαληθνύ Δκπνξίνπ –
Γήκνο Υεξζνλήζνπ 2012
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΜΟΝΑΓΑ
ΑΓΑΘΟΤ ΑΝΑ ΠΛΖΘΟ
ΑΦΗΞΔΩΝ 2012

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΓΑΘΩΝ
Δίδε έλδπζεο (πιελ γνπλαξηθψλ)

5,0

Δίδε ππφδεζεο

52,3

Αμεζνπάξ

1,8

Κνζκήκαηα

10,1

Σξφθηκα & πνηά *

3,1

Αλακλεζηηθά

2,1

Καιιπληηθά & είδε θαιισπηζκνχ

1,7

Τθαληά – Κεληεηά

14,2

Δίδε ηαμηδηνχ

156,4

* αθνξά απνθιεηζηηθά ζε πξντφληα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ πσινχληαη ζε θαηαζηήκαηα κε εηδίθεπζε ζηα
Κξεηηθά – θπζηθά πξντφληα

Δπεμήγεζε πίλαθα : Βάζεη ησλ αλσηέξσλ δεηθηψλ πσιείηαη θάπνην είδνο αμεζνπάξ (θαπέιν ή δψλε ή
γπαιηά ειίνπ ή ξνιφη ή ςεπδνθφζκεκα θιπ) ζε θάπνην θαηάζηεκα (π.ρ. δεξκάηηλσλ εηδψλ ή
ελδπκάησλ ή αλακλεζηηθψλ εηδψλ ή κε είδε δψξσλ θιπ) ηνπ δήκνπ θαηά κέζν φξν αλά 1,8 αθίμεηο
1

Μηα επηρείξεζε δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα ηνπ ελφο κε εληειψο δηαθνξεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ιηαληθφ εκπφξην, ππεξεζίεο εζηίαζεο θαη θαηαζθεπέο) . ην κεηξψν ηνπ Δκπνξηθνχ –
Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ, νη επηρεηξήζεηο ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο,
απηήλ δειαδή πνπ ηνπο απνδίδεη ηελ κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε αμία. Δλ πξνθεηκέλνπ ιήθζεθαλ ππφςε φζεο
θαηαγξάθνπλ σο θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο ην Λιανικό Δμπόπιο ησλ επηιεγκέλσλ θιάδσλ.
2
Έλα θαξκαθείν γηα παξάδεηγκα ελδέρεηαη λα πξνσζεί θαιιπληηθά θαη είδε θαιισπηζκνχ ή έλα πεξίπηεξν λα
πσιεί γπαιηά ειίνπ, καγλεηάθηα θαη άιια εμεηαδφκελα είδε.
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(αλεμαξηήησο δηάξθεηαο παξακνλήο). Αληίζηνηρα, πσιείηαη έλα είδνο αλακλεζηηθνχ (θξεηηθφ καραίξη
ή αγαικαηίδην ή θεξακηθφ ή καγλεηάθη θ.ν.θ.) ζε θάπνην θαηάζηεκα κε αλακλεζηηθά είδε ή είδε
δψξσλ θιπ αλά 2,1 αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ. Παξνκνίσο γηα ηηο ππφινηπεο
θαηεγνξίεο αγαζψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη πνιιά είδε αγαζψλ ζπλαληψληαη σο εκπφξεπκα ζε δηαθνξεηηθά
είδε θαηαζηεκάησλ πνπ δελ εμεηδηθεχνληαη απαξαηηήησο ζε απηά.

Σνλίδεηαη φηη ην εκθαληδφκελν κνηίβν θαηαλάισζεο απεηθνλίδεη ηελ δεδνκέλε ρξνληθή
πεξίνδν (ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2012) κε ηελ δεδνκέλε ζχλζεζε εζληθνηήησλ θαη ειηθηαθψλ
νκάδσλ, θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηθέξεηαη θαηά ηδηαίηεξν ηξφπν. Λφγνπ ράξηλ,
αλακλεζηηθά θάζε είδνπο, κπινπδάθηα κε ηελ νλνκαζία ηνπ ηφπνπ επίζθεςεο ή πξντφληα
«ζχκβνια» ηνπ πξννξηζκνχ (π.ρ. ειηέο, ιάδη ή ηζηθνπδηά) είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή ζε
εζληθφηεηεο κε ζρεηηθά κηθξή ηνπξηζηηθή εκπεηξία, ε ζπζζψξεπζε ηεο νπνίαο απνηειεί
θξηηήξην θνηλσληθννηθνλνκηθήο εμέιημεο ζηελ ρψξαο ηνπο θαη ην φπνην αλακλεζηηθφ ή άιιν
πξντφλ κε ζπκβνιηζκφ ιεηηνπξγεί ζεκεηνινγηθά σο αληηθείκελν πνπ ηελ επηδεηθλχεη. Δπίζεο
ε ζρεηηθή αλάγθε εμαζζελεί ζηνπο επαλαιακβαλφκελνπο επηζθέπηεο, νη νπνίνη ήδε ηα έρνπλ
ζηελ θαηνρή ηνπο απφ πξνεγνχκελεο επηζθέςεηο θαη επηδεηνχλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ
ηθαλνπνίεζε ή ιεηηνπξγνχλ πνιχ πην επηιεθηηθά. Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη, πέξα απφ ηα
εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, ε ζχλζεζε ησλ εζληθνηήησλ θαη ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θαζψο θαη ην
ηδηαίηεξν βάξνο πνπ ε θάζε κία έρεη επί ηνπ ζπλφινπ ηεο ηνπξηζηηθήο ξνήο επεξεάδεη
δξαζηηθά ηηο θαηαλαισηηθέο επηινγέο θαη ζπλαθφινπζα ην εηζφδεκα ηνπ εθάζηνηε θιάδνπ.

II.

Γεωγξαθηθή πξνέιεπζε αγαζώλ θαη βαζκόο ζύλδεζεο κε ηνπηθή βηνηερληθή
παξαγωγή.

Βάζεη ησλ επξεκάησλ ηεο Έπεςναρ Λιανικού Δμποπίος ε πιεηνλφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ
δηαθηλνχληαη ζηα εμεηαδφκελα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ απνηεινχλ
εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο. Ζ ζπλνιηθφηεξε εηθφλα απεηθνλίδεηαη ζηνλ αθφινπζν
ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα & δηάγξακκα. εκεηψλεηαη φηη ε ζηήιε «απξνζδηφξηζηεο
πξνέιεπζεο» αθνξά ζε πνζφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ν πξνκεζεπηήο ηνπ εκπνξεχκαηνο ήηαλ
εγρψξηνο (Κξήηεο ή ινηπήο ρψξαο), σζηφζν δελ ππήξρε επίγλσζε ηεο γεσγξαθηθή
πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο. Δπηπξφζζεηα, πξντφληα κε εηζαγφκελε πξψηε χιε αιιά εγρψξηα
επεμεξγαζία ινγίδνληαη σο εγρψξηα πξντφληα.
Πίλαθαο 3: Γεωγξαθηθή Πξνέιεπζε αλά Καηεγνξία Πξνϊόληωλ Ληαληθνύ Δκπνξίνπ –
Γήκνο Υεξζνλήζνπ 2012

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΑΘΟΤ
Δίδε έλδπζεο (πιελ γνπλαξηθψλ)

Κξεηηθφ
5,0%

ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ
Διιεληθφ
Δηζαγσγήο
(πιελ Κξήηεο)
15,9%
62,3%

Απξνζδηφξηζηεο
πξνέιεπζεο
16,8%

Δίδε ππφδεζεο

26,4%

8,8%

62,9%

1,9%

Αμεζνπάξ

11,5%

2,7%

84,8%

1,0%

2,0%

37,0%

61,0%

0,0%

84,7%

10,4%

0,1%

4,8%

8,3%

20,4%

62,8%

8,5%

40,7%

56,4%

2,7%

0,2%

Κνζκήκαηα
Σξφθηκα & πνηά *
Αλακλεζηηθά
Καιιπληηθά & είδε θαιισπηζκνχ
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Τθαληά – Κεληεηά

6,6%

10,1%

79,7%

3,6%

Δίδε ηαμηδηνχ

0,0%

2,2%

97,8%

0,0%

* αθνξά απνθιεηζηηθά ζε πξντφληα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ πσινχληαη ζε θαηαζηήκαηα κε εηδίθεπζε ζηα
Κξεηηθά – θπζηθά πξντφληα

Γηάγξακκα 1 : Γεωγξαθηθή Πξνέιεπζε αλά Καηεγνξία Πξνϊόληωλ Ληαληθνύ Δκπνξίνπ
Γήκνο Υεξζνλήζνπ 2012
Ειςαγωγήσ

Ελληνικό (πλην Κρήτησ)

Κρητικό

Απροςδιόριςτησ προζλευςησ

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Είδη ταξιδιοφ

Αξεςουάρ

Υφαντά –
Κεντητά

Είδη
υπόδηςησ

Αναμνηςτικά

Είδη ζνδυςησ
(πλην
γουναρικών)

Κοςμήματα

Καλλυντικά &
είδη
καλλωπιςμοφ

Τρόφιμα &
ποτά

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην πςειφ πνζνζηφ απξνζδηφξηζηεο πξνέιεπζεο ζηα ελδχκαηα πξνέξρεηαη
απφ κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα ελδπκάησλ (π.ρ. θαηαζηήκαηα κε είδε δψξσλ).
Όπσο εχιεπηα απεηθνλίδεηαη ζην παξαπάλσ πίλαθα θαη δηάγξακκα, νη εηζαγσγέο απφ ηξίηεο
ρψξεο έρνπλ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ζηηο 7 απφ ηηο 9 θαηεγνξίεο πξντφλησλ. Κπξίαξρε
παξνπζία ζην κεξίδην ησλ εηζαγσγψλ θαηαιακβάλνπλ νη Νφηηεο & Ννηηναλαηνιηθέο ρψξεο
ηεο Αζίαο, φπνπ ε Κίλα θαηέρεη κηα δεζπφδνπζα ζέζε ζε φιεο ζρεδφλ ηηο θαηεγνξίεο.
Υαξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηνπξηζηηθά είδε φπσο πθαληά/θεληεηά θαη
αλακλεζηηθά (θεξακηθά, αγαικαηίδηα, καγλεηάθηα), πνιιά εθ ησλ νπνίσλ απεηθνλίδνπλ
παξαδνζηαθέο παξαζηάζεηο, ηνπία θαη ζπκβνιηζκνχο ηνπηθνχο - εζληθνχο, απνηεινχλ
πξντφληα εηζαγσγήο. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Κπηηικών Μασαιπιών εληνπίζηεθε έλα
πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 3% πξνεξρφκελν απφ ηξίηεο ρψξεο ελψ δελ πξνζδηνξίζηεθε ε
πξνέιεπζε γηα άιιν έλα 6% πεξίπνπ επί ηεο ζπλνιηθήο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο.
εκεηψλεηαη φηη κε βάζε εθηηκήζεηο βηνηερλίαο παξαγσγήο θξεηηθψλ καραηξηψλ, πνπ εδξεχεη
ζηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ θαη ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, ην πνζνζηφ ησλ εηζαγσγψλ ζε απηφ ην
είδνο μεπεξλά ην 15%.
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Ζ θαηεγνξία ησλ αγποηοδιαηποθικών πποϊόνηων (ιάδη, ειηέο, κέιη, βφηαλα, θξαζηά θ.ι.π.) ζε
θαηαζηήκαηα κε ηνπηθά-θπζηθά πξντφληα απνηεινχλ εμαίξεζε ζηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο
ηεο αγνξάο (84,7% θξεηηθήο πξνέιεπζεο) κε ακειεηέεο εηζαγσγέο ζηα είδε ησλ μεξψλ
θαξπψλ θαη ησλ κεηγκάησλ καγεηξηθήο. Αηζζεηή παξνπζία ηεο θξεηηθήο παξαγσγήο
εκθαλίδεηαη επίζεο ζηελ θαηεγνξία ησλ καλλςνηικών και ειδών καλλωπιζμού (40,7%), θαζψο
θαη ζηα είδη ςπόδηζηρ (26,4%) θπξίσο ιφγσ ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο εηδψλ θαιισπηζκνχ
θαη δεξκάηηλσλ ζαλδαιηψλ απφ αληίζηνηρεο βηνηερλίεο πνπ εδξεχνπλ ζηνλ δήκν Υεξζνλήζνπ.
Δηδηθφηεξα σο πξνο ηα επηκέξνπο πξντφληα, ν βαζκφο ζχλδεζεο κε ηελ Κξεηηθή παξαγσγή
δξαζηεξηφηεηα απεηθνλίδεηαη αθνινχζσο κε θζίλνπζα ζεηξά. Απεηθνλίδνληαη φια ηα
πξντφληα ηεο έξεπλαο πνπ εκθάληζαλ έζησ θαηά ην ειάρηζην θάπνηα θξεηηθή παξαγσγηθή
πξνέιεπζε (ηνπιάρηζηνλ 0,5%). Γίπια αληηπαξαηίζεληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ινηπήο
πξνέιεπζεο (ειιεληθήο θαη απφ ηξίηεο ρψξεο), ελψ ε ζηήιε «απξνζδηφξηζηεο πξνέιεπζεο»
αθνξά ζε πνζφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ν πξνκεζεπηήο ήηαλ εγρψξηνο, σζηφζν δελ ππήξρε
επίγλσζε ηνπ θαηαζηεκαηάξρε γηα ηελ γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ηνπ εκπνξεχκαηνο.
Πξντφληα ηνπ πίλαθα 1 Είδη αγαιών λιανικοφ εμπορίου και ελάχιςτα εκτιμώμενεσ
ποςότητεσ ζθτηςησ – Δθμοσ Χερςονθςου 2012 πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα
πξνέξρνληαη εμνινθιήξνπ απφ εηζαγσγέο (Διιάδαο & εμσηεξηθνχ).

Πίλαθαο 4: Γεωγξαθηθή Πξνέιεπζε αλά Αγαζό – Γήκνο Υεξζνλήζνπ 2012
Πξνϊόλ
Μέιη
Βφηαλα
Σζηθνπδηά
Διαηφιαδν
Ληθέξ
Μείγκαηα καγεηξηθήο
Κξεηηθά καραίξηα
Διηέο
Γιπθίζκαηα (παζηέιηα - ζηξνπηαζηά θ.ι.π.)
ακπνπάλ - αθξφινπηξα
Αηζέξηα έιαηα
Κξέκεο ζψκαηνο - πξνζψπνπ
Σζάληεο δεξκάηηλεο
Αληειηαθά
Παπνχηζηα δεξκάηηλα (κεηαμχ ησλ νπνίσλ
θαη ζαλδάιηα)
απνχλη
Κξαζί
Πνδηέο
Κεξακηθά (δηαθνζκεηηθά – ρξεζηηθά)
Φεπδν-θφζκεκα
Αξψκαηα
Κφζκεκα απφ ρξπζφ
Μαγλεηάθηα
Μπινπδάθηα

Διιεληθήο
Πξνέιεπζεο

Κξεηηθήο
Πξνέιεπζεο

(πιελ Κξήηεο)

Δηζαγωγέο από
Σξίηεο Υώξεο

Απξνζδηόξηζηεο
Πξνέιεπζεο

100,0%
100,0%
100,0%
99,7%
98,9%
93,3%
91,1%
72,2%
71,7%
57,9%
57,7%
55,0%
52,9%
50,2%

0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
1,1%
1,2%
0,0%
27,8%
15,5%
42,1%
42,3%
45,0%
33,8%
49,8%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
3,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
13,3%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,7%
6,0%
0,0%
12,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

50,0%

14,8%

35,2%

0,0%

42,0%
40,0%
33,7%
22,5%
18,4%
12,4%
12,0%
7,5%
5,1%

57,5%
60,0%
1,2%
30,0%
0,5%
87,5%
32,4%
0,1%
12,7%

0,2%
0,0%
43,9%
47,6%
81,1%
0,0%
55,6%
78,1%
64,4%

0,3%
0,0%
21,2%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
14,3%
17,8%
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Σξαπεδνκάληεια
Κφζκεκα απφ αζήκη
Σζάληεο - πνπγθηά

3,2%
1,8%
0,8%

4,2%
38,0%
0,7%

92,6%
60,1%
98,5%

Βηνηερληθή παξαγωγή ζηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ

III.

Άμην αλαθνξάο, ππφ ην πξίζκα κηαο πνιηηηθήο κε επίθεληξν ηελ ζχλδεζε ηεο ηνπξηζηηθήο
θαηαλάισζεο κε ηελ εγρψξηα παξαγσγή, κε ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ
πνιιαπιαζηαζηηθψλ επηδξάζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο ζην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ,
ζηελ πξνζηηζέκελε αμία θαη ζηελ απαζρφιεζε ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο,
απνηειεί ην γεγνλφο φηη πιήζνο αληίζηνηρσλ πξντφλησλ παξάγνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ
νξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηδηαίηεξα ζην Βηνηερληθφ Πάξθν Αλψπνιεο (ΒΗΟΠΑ).
Ζ βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ δήκν επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή θεξακηθψλ,
γχςηλσλ θαη μπιφγιππησλ αλακλεζηηθψλ, κπξνχηδηλσλ αγαικαηηδίσλ, γπάιηλσλ εηδψλ,
θνκπνινγηψλ, αγηνγξαθηψλ, θξεηηθψλ καραηξηψλ, θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ,
ελδπκάησλ, δεξκάηηλσλ ζαλδαιηψλ θαη ηζαληψλ θαζψο θαη πθαληψλ/θεληεηψλ πθαζκάησλ,
θαηαιακβάλνληαο σζηφζν ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο κεηνςεθηθφ ή θαη ακειεηέν κεξίδην ζηελ
ηνπξηζηηθή αγνξά.
ηα πιαίζηα ηεο Έπεςναρ Βιοηεσνικήρ Παπαγωγήρ εμεηάζηεθε ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα
9 εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ βηνηερληθψλ κνλάδσλ πνπ εδξεχνπλ ζηνλ Γήκν, εθ ησλ νπνίσλ 6
δηακνξθψλνπλ ηνλ θχξην θνξκφ (απφ 40% έσο 100%) ηεο βηνηερληθήο παξαγσγήο νιφθιεξεο
ηεο πεξηθέξεηαο ζηα είδε πνπ παξάγνπλ. Δηδηθφηεξα εξεπλήζεθαλ βηνηερλίεο πνπ παξάγνπλ
ηα αθφινπζα πξντφληα:







Δίδε θεξακηθψλ (δηαθνζκεηηθψλ θαη νηθηαθήο ρξήζεο)
Κξεηηθά καραίξηα
Αγαικαηίδηα θαη άιια είδε δηαθφζκεζεο
Δλδχκαηα
Γεξκάηηλα ππνδήκαηα θαη δεξκάηηλεο ηζάληεο
Τθαζκάηηλα είδε (πθαληά θαη κε θέληεκα)

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ εκθαλίδεηαη πςειφο βαζκφο εμάξηεζεο απφ ηνλ
ηνπξηζκφ, θαζφηη ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ησλ 8 εθ ησλ 9 βηνηερληψλ πξνέξρεηαη απφ
απηφλ θαηά 80% κε 100% κέζσ ηξίησλ ζεκείσλ πψιεζεο (θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ).
Χζηφζν ε παξνπζία ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηνπ Γήκνπ εκθαλίδεηαη
ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε. Δμαίξεζε απνηειεί ε βηνηερληθή παξαγσγή
θξεηηθψλ καραηξψλ, πθαληψλ, δεξκάηηλσλ ζαλδαιηψλ θαη θεξακηθψλ κε επηζηξσκέλεο
παξαζηάζεηο απφ θνβάιηην (cobalt), ηα νπνία εκθαλίδνπλ πιεηνςεθηθή ή αηζζεηή παξνπζία
ζην είδνο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ην 54% ησλ εηδψλ πνπ παξάγνπλ νη βηνηερλίεο πνπ εξεπλήζεθαλ,
ζχκθσλα κε φζα δειψζεθαλ βάζεη γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο ησλ βηνηερλψλ, έρνπλ ακειεηέν
(< 1%) έσο 5% κεξίδην ζηελ αγνξά ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, ελψ κφιηο έλα 18% ησλ
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παξαγφκελσλ εηδψλ είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ θαη μεπεξλά ην 80% σο κεξίδην επί ηεο
ζπλνιηθήο πξνζθνξάο ηνπ είδνπο ηνπο ζε επίπεδν Γήκνπ.
Υαξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην 77% ησλ εμεηαδφκελσλ βηνηερληψλ αληιεί κφιηο
ην 2% έσο 15% ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ απφ ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηνπ δήκνπ, ζηνλ νπνίν
κάιηζηα εδξεχεη. Ζ θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηελ απφιπηε πιεηνςεθία πξνέξρεηαη απφ
άιινπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηεο Κξήηεο, ελψ εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνο ρψξεο
ηνπ εμσηεξηθνχ έρεη κφιηο 1 βηνηερλία θεξακηθψλ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Γήκνο Υεξζνλήζνπ απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ
ηεο Κξήηεο, ζπγθεληξψλνληαο κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ην 35% ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζε
μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο, ελψ παξάιιεια ζπγθεληξψλεη ηελ
ζεκαληηθφηεξε βηνηερληθή παξαγσγή ζηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεηα ηνπ λεζηνχ. Χζηφζν κε
βάζε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία απνηππψλεηαη κηα δπζαλάινγε ζρέζε κεηαμχ ηεο βηνηερληθήο
παξαγσγήο πιήζνπο ηνπξηζηηθψλ εηδψλ θαη ηεο ηνπξηζηηθήο ηνπο δήηεζεο εληφο ησλ
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. Σν γεγνλφο θαηαδεηθλχεη κηα αζζελή ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή,
σζηφζν ηελ πεξηθεξεηαθά κεγαιχηεξε, ηνπξηζηηθή αγνξά αιιά θαη ζεκαληηθά πεξηζψξηα
αλάπηπμεο ησλ ελ ιφγσ θιάδσλ.
Άμην αλαθνξάο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην ωμαηείο Λαϊκήρ & ύγσπονηρ Σέσνηρ Ζπακλείος
– Λαζιθίος – Ρεθύμνος ο «ΓΑΗΓΑΛΟ», κε έηνο ίδξπζεο ην 1986, απαξηζκνχζε πεξίπνπ 200
κέιε ην 1987, ελψ ζήκεξα έρνπλ πεξηνξηζηεί ζε ιηγφηεξα απφ 55. χκθσλα κε ην ζσκαηείν,
θαηαιπηηθφο παξάγνληαο ζηελ εμέιημε απηή έρεη απνηειέζεη ε εηζβνιή ησλ πξντφλησλ
εηζαγσγήο (θπξίσο θηλέδηθσλ) θαηά ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα, κε απνηέιεζκα ηελ δξαζηηθή
ζπξξίθλσζε ηεο βηνηερληθήο παξαγσγήο ηεο Κξήηεο.
Βάζεη ησλ επηθείκελσλ εξεπλψλ θχξηεο αηηίεο ηεο γεληθφηεξεο απνζχλδεζεο ηεο βηνηερληθήο
παξαγσγήο κε ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά απνηεινχλ:



Ο έληνλνο αληαγσληζκφο αξθεηψλ πξντφλησλ εηζαγσγήο ζε επίπεδν θφζηνπο.
Ζ αδπλακία θάιπςεο ησλ επηπέδσλ δήηεζεο απφ ηελ πθηζηάκελε θιίκαθα
παξαγσγήο.

Γελ κπνξεί λα παξαβιεθηεί ην γεγνλφο φηη ε 10εηή πεξίνδνο ζπξξίθλσζεο ηεο βηνηερληθήο
παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ δηφγθσζε θαη εδξαίσζε ηνπ θηελνχ
all inclusive σο παθέην. Οθείιεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε πησηηθή πνξεία ηεο κέζεο
ηνπξηζηηθήο δαπάλεο αλά ηαμίδη, πνπ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο έρεη
ππνρσξήζεη ζηαδηαθά ζε επίπεδν ρψξαο θαηά ηελ ηειεπηαία 8εηία θαηά 17,4% (απφ 746 € ην
2005 ζηα 616 € ην 2012), ζεσξείηαη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηελ ζηξνθή αξθεηψλ εκπφξσλ ζε
θζελά εκπνξεχκαηα εηζαγσγήο. Ζ πησηηθή απηή ηάζε απνηππψζεθε θαη ζηα πιαίζηα ηεο ελ
ιφγσ έξεπλαο σο πξνο ηελ μέζη αξία ανά αγοπά (κέζε αμία απφδεημεο) γηα ηελ πιεηνλφηεηα
ησλ εμεηαδφκελσλ θιάδσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ3. Σν θαηλφκελν απηφ
ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά ζηελ πεξεηαίξσ ππνβάζκηζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ
θαη ηνπηθψλ πξντφλησλ ελ θαηξψ νηθνλνκηθήο ζπξξίθλσζεο. Ζ ζηξνθή ζηα εηζαγφκελα
3

βι. Έπεςνα Λιανικού Δμποπίος Γήμος Χεπζονήζος, Σοςπιζηική Πεπίοδο 2012-2013 (Ά μέπορ), φπνπ ζηελ
πιεηνςεθία ησλ εμεηαδφκελσλ θιάδσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ εκθαλίζηεθε πηψζε ηεο κέζεο δαπάλεο αλά αγνξά
κεηαμχ 2012 θαη 2013.
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απνδίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ηνπο εκπφξνπο ζηελ αλάγθε δηάζεζεο θηελνχ
εκπνξεχκαηνο ψζηε λα ξεπζηνπνηείηαη εχθνια, παξαβιέπνληαο ζπρλά ηνλ παξάγνληα ηεο
πνηφηεηαο, θαζψο θαη ζηελ επηδίσμή ηνπο γηα δηεχξπλζε ησλ πεξηζσξίσλ ηνπ θέξδνπο αλά
κνλάδα πξντφληνο ππφ ζπλζήθεο κεησκέλεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ ηνπξηζηψλ. ηελ
πησηηθή πνξεία ηεο κέζεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε απμεκέλε θνξνινγία
ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπξξηθλψλεη ηα πνζνζηά θαζαξνχ θέξδνπο θαζψο θαη ν
θνξεζκφο ηεο ηνπηθήο αγνξάο ιηαληθνχ εκπνξίνπ4 πνπ νδεγεί αιπζηδσηά ζε έληνλν
αληαγσληζκφ ηηκψλ.

Δπίινγνο
Οη ελ ιφγσ έξεπλεο απνηχπσζαλ γηα πξψηε θνξά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ηνπξηζηηθήο
δαπάλεο θαη θαηαλάισζεο ζε επίπεδν δήκνπ αιιά θαη κηα πξψηε πξνζέγγηζε ησλ
δηαθιαδηθψλ ζρέζεσλ (εηζξνέο-εθξνέο ζε φξνπο πιηθήο κνξθήο) πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ
ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ παξαγσγηθψλ θαη εηζαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Δηδηθφηεξα νη έξεπλεο θαηέδεημαλ ην χςνο θαη ηελ εμέιημε (2012-2013) ηεο κέζεο
ηνπξηζηηθήο δαπάλεο ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη δεηήκαηα
επηρεηξεζηαθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο ελ θαηξψ θξίζεο, φπσο ην χςνο ηεο θνξνινγίαο, ν θνξεζκφο
ηεο αγνξάο θαη ε κεησκέλε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ ηνπξηζηψλ (βι. Έπεςνα Λιανικού
Δμποπίος Γήμος Χεπζονήζος, Σοςπιζηική Πεπίοδο 2012-2013 – Ά μέπορ). Καηέγξαςαλ ην
κέγεζνο ηεο ηνπξηζηηθά ελεξγνπνηνχκελεο δήηεζεο γηα αγαζά πνπ δηαθηλνχληαη ζε εκπνξηθά
θαηαζηήκαηα ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, αιιά θαη ηνλ βαζκφ ζχλδεζήο ηεο κε ηελ ηνπηθή,
πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Αλαδείρηεθαλ νη δπλαηφηεηεο
αληαπφθξηζεο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ζην κέγεζνο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο, νη απεηιέο πνπ
πξνβάιινληαη γηα ηηο βηνηερλίεο απφ ηελ θπξηαξρία ησλ εηζαγσγψλ θαζψο θαη ηα εγρψξηα
εθείλα πξντφληα πνπ εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθά. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν
ραξηνγξαθήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο αιιά θαη νη επθαηξίεο ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο
νηθνλνκίαο γηα παξαγσγηθή αλάπηπμε/επέθηαζε βάζεη ηνπ ελεξγνπνηνχκελνπ φγθνπ δήηεζεο.
Ζ δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο κέζεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο
θαζψο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ αιιά θαη εη δπλαηφλ ησλ επηκέξνπο αλά εζληθφηεηα θαηαλαισηηθψλ
κνηίβσλ ζα ηξνθνδνηνχζε κε ηδηαίηεξα ρξήζηκε πιεξνθφξεζε ηφζν ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ
επηρεηξεζηαθή ηνπο ιεηηνπξγία, φζν θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηελ ράξαμε
ζηνρεπκέλεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο θαζψο θαη ηνπξηζηηθήο νηθνλνκηθήο
πνιηηηθήο. Μηαο πνιηηηθήο κε επίθεληξν ηελ νξγαληθή ζχλδεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο
κε ηελ εγρψξηα παξαγσγή, κε ζθνπφ αθελφο ηελ ελδπλάκσζε ησλ πθηζηάκελσλ
παξαγσγηθψλ θιάδσλ ηεο πεξηθέξεηαο, αθεηέξνπ ηελ επέλδπζε ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο ελ
θαηξψ παξαγσγηθήο ζπξξίθλσζεο.

4

βι. Έπεςνα Λιανικού Δμποπίος Γήμος Χεπζονήζος, Σοςπιζηική Πεπίοδο 2012-2013 (Ά μέπορ), φπνπ ην 84,2%
ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ ζεσξεί φηη ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή πνπ πξνζθέξνπλ ην ίδην πξντφλ κε
ηελ δηθή ηνπο.
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ΖΜΔΗΩΔΗ
Οη έξεπλεο Λιανικού Δμποπίος & Βιοηεσνικήρ Παπαγωγήρ ζηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πηινηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν «Γηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ηνπ
ηνπξηζκνύ ζηελ παξαγωγηθή δνκή θαη νηθνλνκία ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ κε βάζε ηε
πξνζέγγηζε ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Γνξπθόξωλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ».
Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο κειέηεο απνηειεί ην Δξγαζηήξην Δξεπλψλ θαη Γνξπθφξσλ
Λνγαξηαζκψλ Σνπξηζκνχ (ΔΡΔΓΟΛΟΣ) ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ νκφηηκν θαζεγεηή ηνλ θ. Εαραξάην
Γεξάζηκν. Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε θαη’ αλάζεζε ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, ππφ ηελ
δεκαξρία ηνπ θ. Γνμαζηάθε Εαραξία, ζηα πιαίζηα πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο.
Κεληξηθφ ζθνπφο ηεο κειέηεο απνηειεί ε εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ θαηά ηνλ νπνίνλ ε ηνπξηζηηθή
θαηαλάισζε θαη δαπάλε επηδξά ζηελ παξαγσγηθή δνκή θαη νηθνλνκία ηνπ πιένλ ηνπξηζηηθνχ
δήκνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ελφο εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξννξηζκψλ ζηελ Διιάδα.
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ πξαγκαηνπνηνχληαη παξάιιειεο κειέηεο ζε πνιινχο Σοςπιζηικά
Χαπακηηπιζηικούρ θιάδνπο (θαηαιχκαηα, εζηίαζε, επηιεγκέλνη θιάδνη ιηαληθνχ εκπνξίνπ
θιπ) ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ.
εκεηψλεηαη φηη, ε κειέηε ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ
παξαθνινχζεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ κεγεζψλ ζην Γήκν, βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ζα
απνηειεί έλα Παξαηεξεηήξην Σνπξηζκνχ, θαη φρη απιψο ζηελ δηεμαγσγή κηαο ζπγθπξηαθνχ
ραξαθηήξα έξεπλαο. Απνδέθηεο ησλ σθειεηψλ απφ ηελ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ εξγαιείνπ
κέηξεζεο πνπ θαηαζθεπάδεηαη, ζα απνηειεί ηφζν ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηελ ράξαμε ηεο
ηνπξηζηηθήο θαη επξχηεξεο πνιηηηθήο ηεο, φζν θαη νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο θαη γεληθφηεξα νη
ηνπξηζηηθέο ζπιινγηθφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ηνπξηζκφ ηνπ Γήκνπ
Υεξζνλήζνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ δξάζε δηελεξγείηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, γεγνλφο πνπ
θαηαδεηθλχεη ηελ πξσηνπνξηαθή ηεο θχζε. Παξάιιεια απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
κειέηεο πνπ έρνπλ πνηέ δηεμαρζεί ζηελ ρψξα καο ζην πεδίν ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη
ηδηαίηεξα ζε επίπεδν δήκνπ, ε βαξχηεηα ηεο νπνίαο γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή εάλ ιεθζνχλ
ππφςε νη ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο θαη αλαγθαηφηεηεο πιεξνθφξεζεο ηεο ηξέρνπζαο δηεζλνχο θαη
ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο.

Σαπηόηεηα έξεπλαο
Ζ Έπεςνα Λιανικού Δμποπίος δηελεξγήζεθε θαηά ην θχξην ζθέινο ηεο ην δηάζηεκα 5-13
Απγνχζηνπ κε ηελ κέζνδν ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. Λήθζεθε ζηξσκαηνπνηεκέλν θαηά
θιάδν δείγκα πνπ αλαινγεί, ζχκθσλα κε ην κεηξψν ηνπ Δκπνξηθνχ – Βηνκεραληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ, ζην 11,6% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο
Υεξζνλήζνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη (σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα) ζηνπο εμεηαδφκελνπο
θιάδνπο θαη ζην 14,2% αληίζηνηρα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μαιίσλ. εκεηψλεηαη φηη ε
έξεπλα ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο, ηνπ πςεινχ βαζκνχ
δπζθνιίαο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηελ απνπεξάησζή ηεο (θαηαγξαθέο πνζνηήησλ
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πνπ δηαθηλήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ 2012), πεξηνξίζηεθε ζηα
πιαίζηα ηεο πηινηηθήο θαη πεηξακαηηθήο ηεο εθαξκνγήο ζηηο θπξηφηεξεο απφ άπνςε
ηνπξηζηηθήο πξνζέιεπζεο πεξηνρέο (νηθηζκνί Υεξζνλήζνπ, Μαιίσλ & ηαιίδαο). Ζ πιήξε
εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζα απαηηνχζε ηελ δηεξεχλεζε ηνπ δείγκαηνο κε
ζθνπφ ηελ έληαμε θαη άιισλ νηθηζκψλ (π.ρ. Κνπηνπινπθάξη, Πηζθνπηαλφ θι.π.) θαη
Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ (Γ.Δ. Γνπβψλ) ηνπ Γήκνπ. Σν κεξίδην σζηφζν πνπ θαηέρνπλ ζηελ
ηνπηθή ηνπξηζηηθή αγνξά νη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο θαζηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηδηαίηεξα
αληηπξνζσπεπηηθά γηα ην ζχλνιν ηεο δεκνηηθήο επηθξάηεηαο, θαζφηη αληηζηνηρνχλ ζηνλ
10,9% ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ επηιεγκέλσλ θιάδσλ ζε επίπεδν Γήκνπ.
Ζ επηινγή ησλ θιάδσλ πνπ εμεηάζηεθαλ έγηλε κε βάζε ηα είδε ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ
θπξηαξρνχλ ζηνπο εκπνξηθφηεξνπο δξφκνπο ησλ πιένλ ηνπξηζηηθψλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ,
ελψ θξηηήξην επηινγήο ησλ πξντφλησλ πνπ δηεξεπλήζεθαλ απνηέιεζε ε ηδηφηεηά ηνπο σο
κύπια πποϊόνηα διακίνηζηρ ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ ησλ επηιεγκέλσλ θιάδσλ.
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθά ελεξγνπνηνχκελεο απφ ηνλ ηνπξηζκφ δήηεζεο γηα αγαζά πνπ
δηαθηλνχληαη ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ιήθζεθε ππφςε ε ηνπξηζηηθή αλαινγία επί ησλ
ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ αλά θαηάζηεκα ηνπ δείγκαηνο (κεξίδην επί ηνπ ηδίξνπ πνπ αλαινγεί
ζηελ θαηαλάισζε ησλ ηνπξηζηψλ).

Ζ Έπεςνα Βιοηεσνικήρ Παπαγωγήρ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην θχξην ζθέινο ηεο ηελ πεξίνδν
Φεβξνπάξην-Απξίιην 2013 κε ηελ κέζνδν ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. Δπηιέρζεθαλ ελλέα
απφ ηηο θπξηφηεξεο βηνηερλίεο πνπ εδξεχνπλ ζηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ (θπξίσο ζην Βηνηερληθφ
Πάξθν Αλψπνιεο – ΒΗΟΠΑ), ζε ζχλνιν πεξίπνπ 40 βηνηερληψλ, κε αληηθείκελν ηελ
θαηαζθεπή εηδψλ πνπ δηαθηλνχληαη ζηα ηνπηθά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ ζηα
πιαίζηα ηεο Έπεςναρ Λιανικού Δμποπίος.

Παξαπνκπέο
Σν πξψην κέξνο ηεο έξεπλαο Ληαληθνχ Δκπνξίνπ, φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα επξήκαηα ηεο
έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ Μέζη Γαπάνηρ Ανά Αγοπά γηα θάζε επηιεγκέλν θιάδν γηα ηηο
ηνπξηζηηθέο πεξηφδνπο 2012 & 2013 θαζψο θαη Εηηήμαηα Δπισειπηζιακήρ Λειηοςπγίαρ Δν
Καιπώ
Κπίζηρ,
εληνπίδεηαη
ζηελ
αθφινπζε
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
http://www.hersonisos.gr/municipal/tourism/tourism-satellite-accounts.html.
ηελ ίδηα δηεχζπλζε αλαξηψληαη φια ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο δηάθνξεο
πιεπξέο ηεο επηζηεκνληθήο κειέηεο :
 Κιαδηθή δηάξζξσζε Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζξαθιείνπ
 Βαζηθέο Σνπξηζηηθά Υαξαθηεξηζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Γήκνπ θαη Κξήηεο –
Μεηξψν Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
 Γπλακηθφηεηα θιηλψλ φισλ ησλ ηχπσλ θαηαιχκαηνο Γήκνπ θαη Κξήηεο
 Ξελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα – δηακεξίζκαηα αλά κνξθή,
ηάμε θαη νηθηζκφ
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Δπνρηθφηεηα δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα αλά κνξθή παθέηνπ
Αθίμεηο - δηαλπθηεξεχζεηο αλά ρψξα πξνέιεπζεο ηνπξηζηψλ αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα
Καηαλαιψζεηο πξντφλησλ, ελέξγεηαο θαη χδαηνο ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ
Έξεπλα ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη βηνηερληθήο παξαγσγήο
Έξεπλα επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ εζηηαηνξίνπ

Γξ. Υαηδεκαξηλάθεο ηαχξνο
Δξεπλεηήο Δξγαζηεξίνπ Δξεπλψλ θαη Γνξπθφξσλ Λνγαξηαζκψλ Σνπξηζκνχ (Δξ.Δ.Γν.Λν.Σ)
Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
Παλεπηζηήκην Παηξψλ
e-mail: shatzi@upatras.gr
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