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(Πξνζσξηλά ζηνηρεία) 

 

ηα πιαίζηα ηεο επηζηεκνληθήο κειέηεο κε ηίηιν «Δηερεύλεζε ηοσ ρόιοσ ηοσ ηοσρηζκού 

ζηελ παραγωγηθή δοκή θαη οηθολοκία ηοσ Δήκοσ Χερζολήζοσ κε βάζε ηε προζέγγηζε ηωλ 

Περηθερεηαθώλ Δορσθόρωλ Λογαρηαζκώλ Τοσρηζκού», πνπ δηελεξγεί θαη’ αλάζεζε ηνπ 

Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ην Δπγαζηήπιο Δπεςνών και Γοπςθόπυν Λογαπιαζμών Τοςπιζμού 

(Δξ.Δ.Γν.Λν.Σ) ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, κε 

επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ νκόηηκν θαζεγεηή θ. Εαραξάην Γεξάζηκν, αλαθνηλώλνληαη ηα 

αθόινπζα σο πξνο ηελ αγνξά θαη ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθώλ θιάδσλ ηνπ 

Ληαληθνύ Δκπνξίνπ ζηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ. 

Καηά ην δηάζηεκα 5-13 Απγνύζηνπ 2013 δηελεξγήζεθε έξεπλα ζε θαηαζηήκαηα πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο αθόινπζνπο θιάδνπο ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ : 

O Καηαζηήκαηα ελδπκάησλ 

O Καηαζηήκαηα κε αζιεηηθό εμνπιηζκό 

O Καηαζηήκαηα κε ππνδήκαηα / δεξκάηηλα είδε / είδε ηαμηδηνύ 

O Καηαζηήκαηα κε είδε δώξσλ 

O Καηαζηήκαηα κε αλακλεζηηθά είδε θαη είδε ιατθήο ηέρλεο 

O Καηαζηήκαηα κε θνζκήκαηα θαη ξνιόγηα 

O Καηαζηήκαηα κε παξαδνζηαθά – Κξεηηθά Πξντόληα 

 



 

 

Βαζηθνί ζηόρνη ηεο έξεπλα απνηέιεζαλ: 

O Ζ θαηαγξαθή ηεο κέζεο δαπάλεο αλά αγνξά γηα θάζε επηιεγκέλν θιάδν (γηα έηε 

2012 & 2013) 

O Ζ πνζνηηθή θαηαγξαθή ησλ πσιεζέλησλ αγαζώλ (θύξησλ πξντόλησλ αλά θιάδν) κε 

έηνο αλαθνξάο ην 2012 θαζώο θαη ε παξαγσγηθή ηνπο πξνέιεπζε (Κξήηεο, ππόινηπν 

ρώξαο, ηξίηεο ρώξεο)  

O Ζ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ελ θαηξώ θξίζεο 

 

 

Α) ΜΔΗ ΓΑΠΑΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑ ΚΛΑΓΟ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

Ζ κέζε δαπάλε αλά αγνξά (κέζε αμία αλά απόδεημε) θαηά ην έηνο 2013 γηα όινπο ηνπο 

εμεηαδόκελνπο θιάδνπο ιηαληθνύ εκπνξίνπ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θπκάλζεθε θαηά κέζν 

όξν ζηα 22€ κε 26€, κεησκέλε ειαθξώο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ηνπξηζηηθή πεξίνδν 

(βι. Πίλαθα 1). 

Πίνακασ 1: Μζςη Δαπάνη Αγοράσ για όλουσ τουσ επιλεγμζνουσ κλάδουσ Λιανικοφ Εμπορίου / Δήμοσ 
Χερςονήςου 2012-2013 

 

 

Αλά θιάδν παξνπζηάζηεθαλ δηαθπκάλζεηο ζηελ κέζε δαπάλε αγνξάο θαζώο θαη 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ηάζε ηεο (απμεηηθή ή πησηηθή) ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε 

ηνπξηζηηθή ρξνληά (2012). Δηδηθόηεξα: 
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O Γηα ηνλ θιάδν ιηαληθνύ εκπνξίνπ Δνδςμάηυν (πιελ εμεηδηθεπκέλσλ θαηαζηεκάησλ 

κε γνύλεο) ε κέζε δαπάλε αγνξάο γηα ην 2013 θπκάλζεθε από 25€ έσο 30€, ρσξίο 

ηδηαίηεξεο κεηαβνιέο ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά (βι. Πίλαθα 2) 

Πίνακασ 2: Μζςη Δαπάνη Αγοράσ για τον κλάδο Λιανικοφ Εμπορίου Ενδυμάτων (πλην εξειδικευμζνων 
καταςτημάτων με γοφνεσ) / Δήμοσ Χερςονήςου 2012-2013 

 

 

εκεηώλεηαη όηη ηα θαηαζηήκαηα εκπνξίαο γνπλώλ δελ ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ ζρεηηθή 

κέηξεζε, θαζόηη ζα επεξέαδαλ θαζνξηζηηθά ην ύςνο ηεο κέζεο δαπάλεο. Ζ θαηαγξαθή ηνπο 

σζηόζν παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζόηη ζρεηίδεηαη απόιπηα κε ηελ ηνπξηζηηθή 

θαηαλάισζε. 

 

O Ζ κέζε δαπάλε αλά απόδεημε ζηνλ θιάδν ιηαληθνύ εκπνξίνπ εηδώλ Αθληηικού 

Δξοπλιζμού θαηαγξάθεθε γηα ην έηνο 2013 δηαθύκαλζε από 38€ έσο 48€, 

εκθαλίδνληαο ζεκαληηθή ηάζε πηώζεο ζε ζρέζε κε ην 2012 (βι. Πίλαθα 3). 

Πίνακασ 3: Μζςη Δαπάνη Αγοράσ για τον κλάδο Λιανικοφ Εμπορίου Αθλητικοφ Εξοπλιςμοφ  
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O Ζ κέζε δαπάλε αγνξάο γηα ην έηνο 2013 ζηνλ θιάδν ιηαληθνύ εκπνξίνπ Υποδημάηυν 

/ Γεπμάηινυν Διδών / Διδών Ταξιδιού θπκάλζεθε ζηα 20€ κε 27€, κε αμηνζεκείσηε 

πησηηθή ηάζε ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνύκελν έηνο (βι. Πίλαθα 4). 

Πίνακασ 4: Μζςη Δαπάνη Αγοράσ για τον κλάδο Λιανικοφ Εμπορίου Υποδημάτων και Δερμάτινων ειδών - 
Είδη Ταξιδιοφ  / Δήμοσ Χερςονήςου 2012-2013 

 

 

O Γηα ηνλ θιάδν ιηαληθνύ εκπνξίνπ κε Διδών Γώπυν ε κέζε δαπάλε αλά απόδεημε γηα 

ην έηνο 2013 πξνζέγγηζε ηα 10€ κε 12€, απμεκέλε ζε ζρέζε κε ην 2012 ηδηαίηεξα σο 

πξνο ηελ αλώηεξή ηεο ηηκή (βι. Πίλαθα 5). 

 

Πίνακασ 5: Μζςη Δαπάνη Αγοράσ για τον κλάδο Λιανικοφ Εμπορίου Ειδών Δώρων / Δήμοσ Χερςονήςου 2012-
2013 
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O Γηα ηνλ θιάδν ιηαληθνύ εκπνξίνπ Καινούπγιυν ειδών / Αναμνηζηικών / Διδών Λαφκήρ 

Τέσνηρ ε κέζε δαπάλε αγνξάο αλήιζε ζηα 20€ κε 23€ γηα ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 

2013, ζεκεηώλνληαο ηάζε απμεηηθή ζπγθξηηηθά κε ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2012 (βι. 

Πίλαθα 6). 

Πίνακασ 6: Μζςη Δαπάνη Αγοράσ για τον κλάδο Λιανικοφ Εμπορίου Καινοφργιων ειδών - Αναμνηςτικών - 
Ειδών Λαϊκήσ Τζχνησ / Δήμοσ Χερςονήςου 2012-2013 

 

 

 

O Γηα ηνλ θιάδν ιηαληθνύ εκπνξίνπ Ρολογιών και Κοζμημάηυν ε κέζε αμία αλά αγνξά 

πξνζέγγηζε ην 2013 ηα 25€ κε 27€, εκθαλίδνληαο ζεκαληηθή πησηηθή ηάζε ζε ζρέζε 

κε ηελ πεξίνδν 2012. εκεηώλεηαη όηη ηα θνζκήκαηα αθνξνύλ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία ζε θόζκεκα από αζήκη (βι. Πίλαθα 7). 

Πίνακασ 7: Μζςη Δαπάνη Αγοράσ για τον κλάδο Λιανικοφ Εμπορίου Ρολογιών και Κοςμημάτων / Δήμοσ 
Χερςονήςου 2012-2013 
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O Γηα θαηαζηήκαηα εκπνξίαο Τοπικών Παπαδοζιακών Πποφόνηυν ε κέζε αμία αγνξάο 

θπκάλζεθε κεηαμύ 25€ θαη 30€, κεησκέλε ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην 2012 σο πξνο 

ηελ αλώηεξή ηεο ηηκή (βι. Πίλαθα 8). 

Πίνακασ 8: Μζςη Δαπάνη Αγοράσ για καταςτήματα Λιανικοφ Εμπορίου Τοπικών Παραδοςιακών Προϊόντων / 

Δήμοσ Χερςονήςου 2012-2013 

 

 

Σέινο, ε αλαινγία θίλεζεο εληόο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη πξαγκαηνπνίεζεο αγνξάο 

θπκάλζεθε ζην 30% κε 31%. Απηό ζπλεπάγεηαη όηη 3 ζηνπο 10 επηζθέπηεο ησλ 

θαηαζηεκάησλ πξαγκαηνπνίεζε ηειηθώο κηα αγνξά, δίρσο αμηνζεκείσηεο κεηαβνιέο 

ζπγθξηηηθά κε ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2012  (Πίλαθα 9).  

 

Πίνακασ 9: Αναλογία Κίνηζης (ενηός ηων καηαζηημάηων) και Πραγμαηοποίηζης Αγοράς 
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Β) ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

Ζ πιεηνλόηεηα ησλ πξντόλησλ πνπ δηαθηλνύληαη ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθνύ εκπνξίνπ 

πξνέξρνληαη από ηξίηεο ρώξεο, κε εμαίξεζε ηα αγξνηνδηαηξνθηθά ησλ θαηαζηεκάησλ κε 

παξαδνζηαθά πξντόληα (ιάδη, ειηέο, κέιη, κείγκαηα καγεηξηθήο, βόηαλα, θξαζηά θ.ι.π.), ηα 

θαιιπληηθά (ζαπνύληα, αθξόινπηξα, θξέκεο πξνζώπνπ & ζώκαηνο θ.ι.π.) θαη θάπνηα είδε 

δεξκάηηλσλ (ζαλδάιηα), ηθαλό κέξνο ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη κε ηελ Κξεηηθή παξαγσγή.  

εκαληηθή παξνπζία εηζαγόκελσλ πξντόλησλ θπξίσο από ρώξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο 

εληνπίδεηαη ζηα είδε έλδπζεο, ζηα αλακλεζηηθά (θεξακηθά, αγαικαηίδηα, καγλεηάθηα) - πιελ 

ησλ θξεηηθώλ καραηξηώλ γηα ηα νπνία σζηόζν θαηαγξάθεθαλ θαη εηζαγσγήο - θαζώο θαη ζηα 

πθαληά/θεληεηά, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ απεηθνλίδνπλ παξαδνζηαθέο παξαζηάζεηο (θξεηηθέο & 

ειιεληθέο). Άμην αλαθνξάο, ππό ην πξίζκα κηαο πνιηηηθήο ζύλδεζεο ηνπξηζηηθήο 

θαηαλάισζεο κε ηελ εγρώξηα παξαγσγή,  απνηειεί ην γεγνλόο όηη πιήζνο αληίζηνηρσλ 

πξντόλησλ παξάγνληαη θαη ζην Βηνηερληθό Πάξθν Αλώπνιεο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, όπνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη βηνηερλίεο παξαζθεπήο θεξακηθώλ, cobalt, γύςηλσλ θαη μπιόγιππησλ 

αλακλεζηηθώλ, κπξνύηδηλσλ αγαικαηηδίσλ, γπάιηλσλ εηδώλ, θνκπνινγηώλ, αγηνγξαθηώλ, 

θξεηηθώλ καραηξηώλ, ελδπκάησλ θαζώο θαη ε Τθαληνπξγία Κξήηεο, θαηαιακβάλνληαο 

σζηόζν κεηνςεθηθό κεξίδην ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. 

εκεηώλεηαη όηη, ζηνηρεία σο πξνο ηηο εθηηκώκελεο πνζόηεηεο πνπ δηαθηλήζεθαλ από ηα 

θαηαζηήκαηα ιηαληθνύ εκπνξίνπ ησλ εμεηαδόκελσλ θιάδσλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαηά 

ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2012, πνπ απνηέιεζε ζεκαληηθό ηκήκαηα ηεο δηεμαγόκελεο έξεπλαο, 

ζα αλαθνηλσζνύλ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο επηζηεκνληθήο κειέηεο. 

 

 

Γ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΚ ΚΑΙΡΧ ΚΡΙΗ 

Σν 92,5% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο δήισζε κέηξηα έσο πνιύ επεξεαζκέλν από ηε 

θξίζε. Γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηεο πξνέβεζαλ ζηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: 

O ζε κείσζε ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο πξνέβε ην 53% ησλ επηρεηξήζεσλ, 

O ζε κείσζε ηηκώλ πξνέβε ην 68% ησλ επηρεηξήζεσλ, 

O ζε αύμεζε πξνζθνξώλ πξνέβε ην 50% ησλ επηρεηξήζεσλ, 

O ζε εκπινπηηζκό εκπνξεύκαηνο, ζπρλά κε είδε θζελόηεξεο αμίαο ππό ηελ αλάγθε 

ξεπζηνπνίεζεο εκπνξεύκαηνο, πξνέβε ην 47% ησλ επηρεηξήζεσλ, 

O ην 10% ησλ επηρεηξήζεσλ δελ πξνέβε ζε θακία ελέξγεηα 

 

Σα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

θαηαζηεκάησλ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ελ θαηξώ θξίζεο αθνξνύλ : 

O ηελ θοπολογία, ε νπνία ζεσξείηαη δπζβάζηαρηε από ην 95% ησλ επηρεηξήζεσλ, ην 

ύςνο ηεο νπνίαο πιένλ ςαιηδίδεη ζεκαληηθά ηα πεξηζώξηα θέξδνπο αθόκα θαη όηαλ ν 

ηδίξνο θπκαίλεηαη ζε πςειά επίπεδα. 



 

 

O ηελ έλλειτη πεςζηόηηηαρ ηεο αγνξάο, ε νπνία γηα ην 92% ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη 

ζπξξηθλώζεη ζεκαληηθά ηηο (άιινηε) δπλαηόηεηεο πξνκήζεηαο εκπνξεπκάησλ κέζσ 

πίζησζεο. 

O ηνλ κοπεζμό ηνπ θάδνπ, ιόγσ ύπαξμεο πνιιώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή πνπ 

παξέρνπλ ην ίδην πξντόλ (δειώζεθε από ην 84% ησλ επηρεηξήζεσλ). Ζ 

παξαηεξνύκελε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ ηνπξηζηώλ θαζώο θαη ε 

κεησκέλε θίλεζε εληόο ησλ θαηαζηεκάησλ (γηα πνηθίινπο ιόγνπο) ζε ζρέζε κε 

πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο, εληείλνπλ πεξεηαίξσ ηνλ βαζκό θνξεζκνύ. 

O ηελ αποδςναμυμένη αγοπαζηική ικανόηηηα ησλ ηνπξηζηώλ, θπξίσο ιόγσ ηεο 

εδξαίσζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ all inclusive θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, ησλ 

κεηαβνιώλ ζηελ ζύλζεζε ησλ εζληθνηήησλ πνπ επηζθέπηνληαη ηνλ δήκν αιιά θαη ηεο 

γεληθόηεξεο επξσπατθήο θξίζεο (ζεκεηώζεθε από ην 76% ησλ επηρεηξήζεσλ). 

O ην παπαεμπόπιο θαζώο θαη ζηα πποφόνηα μαφμού (δειώζεθαλ από ην 70% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο). Σα ηειεπηαία δεκηνπξγνύλ έλα δπζκελέο πεξηβάιινλ 

γηα ηα επώλπκα πξντόληα.  

O ην ύτορ ηος ενοικίος, πνπ γηα ην 68% ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί κεγάιν 

πξόβιεκα. εκεηώλεηαη όηη αξθεηά θαηαζηήκαηα έρνπλ ήδε πεηύρεη ηελ κείσζή ηνπ. 

O ηελ μειυμένη κίνηζη ενηόρ ηος καηαζηήμαηορ (γηα ην 60% ησλ επηρεηξήζεσλ) 

ζπγθξηηηθά κε παιαηόηεξεο ηνπξηζηηθέο πεξηόδνπο (θπξίσο πξηλ ην 2005), θαηλόκελν 

πνπ απνδίδεηαη ζηελ εδξαίσζε ηνπ all inclusive, ζηελ κεησκέλε αγνξαζηηθή 

ηθαλόηεηα ησλ ηνπξηζηώλ θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιιώλ εθδξνκώλ από 

ηνπξηζηηθά γξαθεία, ηα νπνία θαηεπζύλνπλ ηνπο δπλεηηθνύο πειάηεο ζε άιινπο 

πξννξηζκνύο. 

O ην κόζηορ ηυν εμποπεςμάηυν, πνπ γηα ην 60% ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί πξόβιεκα 

ελ θαηξώ όπνπ ε κέζε αγνξαζηηθή ηθαλόηεηα ησλ ηνπξηζηώλ βαίλεη κεηνύκελε. Όπσο 

αλαθέξζεθε αλσηέξσ, αξθεηέο επηρεηξήζεηο πξνέβεζαλ ζε εκπινπηηζκό 

εκπνξεύκαηνο θζελόηεξεο αμίαο ππό ηελ αλάγθε ξεπζηνπνίεζεο εκπνξεύκαηνο. 

O ηελ ζςμπεπιθοπά πελαηών, ε νπνία επηζεκάλζεθε από ην 57% ησλ επηρεηξήζεσλ, 

θπξίσο σο πξνο ηελ πξαθηηθή παδαξέκαηνο επί ηεο ηηκήο ησλ πξντόλησλ. 

O ην βάπορ ηυν δανειακών ςποσπεώζευν ηεο επηρείξεζεο, πνπ γηα ην 46% ησλ 

επηρεηξήζεσλ απνηειεί κέηξην έσο κεγάιν πξόβιεκα. 

 

Αθνινπζεί ζρεηηθόο πίλαθαο κε ηα άλσζελ αλαθεξόκελα. ηελ ηξίηε ζηήιε (Βαθμόρ 

Δπιβάπςνζη ηηρ Λειηοςπγίαρ) εκθαλίδεηαη ε έληαζε ηνπ πξνβιήκαηνο σο παξάγνληαο 

επηβάξπλζεο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ (γηα ην πνζνζηό εθείλν ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ην αληηκεησπίδνπλ), όπνπ 1 = πνιύ κηθξή έληαζε, 2 = κηθξή, 3 = κέηξηα, 4 = κεγάιε θαη 

5 = πνιύ κεγάιε έληαζε πξνβιήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα ην 94,6% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο επεζήκαλε όηη ε θνξνινγία απνηειεί πξόβιεκα γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, 

ε έληαζε ηνπ νπνίνπ ραξαθηεξίδεηαη πνιύ κεγάιε (κέζνο βαζκόο επηβάξπλζεο 4.9 ζηα 5). 



 

 

Παξνκνίσο, ην 75,7% ησλ επηρεηξήζεσλ δήισζε όηη ε κεησκέλε αγνξαζηηθή ηθαλόηεηα ησλ 

πειαηώλ απνηειεί πξόβιεκα ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, θαη βαζκόο επηβάξπλζε είλαη 

κεγάινο (κέζνο βαζκόο επηβάξπλζεο 4 ζηα 5). 

 

Πίνακασ 10: Λειτουργικά Προβλήματα Επιχειρήςεων Λιανικοφ Εμπορίου / Δήμοσ Χερςονήςου 

Περηγραθή Προβιήκαηος % Επητεηρήζεωλ 

ποσ ηο 

αληηκεηωπίδεη 

Βαζκός επηβάρσλζες ηες 

ιεηηοσργίας (γηα όζες ηο 

αληηκεηωπίδοσλ) 

Ύςνο θνξνινγίαο 94,6% 4,9 από 5 

Μεησκέλε ξεπζηόηεηαο αγνξάο 91,9% 4,2 από 5 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή  

πξνζθέξνπλ ην ίδην πξντόλ 

83,8% 4,9 από 5 

Μεησκέλε αγνξαζηηθή ηθαλόηεηα πειαηώλ    75,7% 4,0 από 5 

Παξαεκπόξην/Πξντόληα Ματκνύ      70,3% 4,6 από 5 

Ύςνο ελνηθίσλ 67,6% 3,9 από 5 

Μεησκέλε θίλεζε εληόο θαηαζηήκαηνο  

ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο 

59,5% 4,2 από 5 

Κόζηνο εκπνξεπκάησλ 59,5% 3,4 από 5 

πκπεξηθνξά πειαηώλ 56,8% 3,1 από 5 

Βάξνο δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ 45,9% 4,4 από 5 

 

 

Γ) ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ – ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΧΝ Χ ΠΡΟ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΟΤ ΣΟ 2014 

Γηα ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2014 νη επηρεηξεκαηίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

εθηίκεζαλ ηα αθόινπζα:  

O ην 90% ησλ επηρεηξεκαηηώλ εθηίκεζε όηη ζα ιεηηνπξγήζεη πάιη ηελ επηρείξεζή ηνπ 

θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2014, ελώ ην 10% εμεηάδεη ην ελδερόκελν παύζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

O ηα 2/3 (66,7%) ησλ επηρεηξεκαηηώλ δήισζαλ όηη πξνβιέπεηαη ζπγθξάηεζε ηνπ 

εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο επηρείξεζεο πνπ δηεπζύλνπλ, ην 2,6% αύμεζε θαη ην 2,6% 

κείσζή ηνπ, ελώ ην 28,2% δελ γλσξίδεη/δελ απάληεζε. 

O ην 5,1% δήισζε όηη ζρεδηάδεη θάπνηα κνξθήο επέλδπζε γηα ηελ λέα ηνπξηζηηθή 

πεξίνδν (άλνηγκα λένπ θαηαζηήκαηνο ή επέθηαζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο), ην 12,8% 



 

 

πξνβιέπεη αλαθαίληζε ηνπ θαηαζηήκαηνο (σο επί ησ πιείζησλ απιή ζπληήξεζε), ην 

59% δελ ζα πξαγκαηνπνηήζεη θακία απνιύησο αιιαγή, ελώ ην 23,1% απάληεζε όηη 

νπνηαδήπνηε θίλεζε ζα εμαξηεζεί από πνιινύο παξάγνληεο. 

 

 



 

 

ΗΜΔΙΧΔΙ 

Ζ Έπεςνα Λιανικού Δμποπίος πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο κε ηίηιν 

«Γιερεύνηζη ηοσ ρόλοσ ηοσ ηοσριζμού ζηην παραγωγική δομή και οικονομία ηοσ Γήμοσ 

Υερζονήζοσ με βάζη ηη προζέγγιζη ηων Περιθερειακών Γορσθόρων Λογαριαζμών 

Σοσριζμού». 

Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο κειέηεο απνηειεί ην Δπγαζηήπιο Δπεςνών και Γοπςθόπυν 

Λογαπιαζμών Τοςπιζμού ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξώλ, κε νκόηηκν θαζεγεηή ηνλ θ. Εαραξάην Γεξάζηκν, θαη’ αλάζεζε ηνπ Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ, κε δήκαξρν ηνλ θ. Γνμαζηάθε Εαραξία, ζηα πιαίζηα πξνγξακκαηηθήο 

ζύκβαζεο.  

Κεληξηθό ζθνπόο ηεο κειέηεο απνηειεί ε εμέηαζε ηνπ ηξόπνπ θαηά ηνλ νπνίνλ ε ηνπξηζηηθή 

θαηαλάισζε θαη δαπάλε επηδξά ζηελ παξαγσγηθή δνκή θαη νηθνλνκία ηνπ πιένλ ηνπξηζηηθνύ 

δήκνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ελόο εθ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πξννξηζκώλ ζηελ Διιάδα. 

Γηα ηνλ ζθνπό απηόλ πξαγκαηνπνηνύληαη παξάιιειεο κειέηεο ζε πνιινύο Τοςπιζηικά 

Φαπακηηπιζηικούρ θιάδνπο (θαηαιύκαηα, εζηίαζε, επηιεγκέλνη θιάδνη ιηαληθνύ εκπνξίνπ, 

rent-a-car/bike θιπ) ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. 

εκεηώλεηαη όηη, ε κειέηε ζηνρεύεη ζηελ δεκηνπξγία ελόο κόληκνπ κεραληζκνύ 

παξαθνινύζεζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ κεγεζώλ ζην Γήκν, βαζηθό ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ζα 

απνηειεί έλα Παξαηεξεηήξην Σνπξηζκνύ, θαη όρη απιώο ζηελ δηεμαγσγή κηαο ζπγθπξηαθνύ 

ραξαθηήξα έξεπλαο. Απνδέθηεο ησλ σθειεηώλ από ηελ ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ εξγαιείνπ 

κέηξεζεο πνπ θαηαζθεπάδεηαη, ζα απνηειεί ηόζν ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηελ ράξαμε 

ηνπξηζηηθήο θαη επξύηεξεο πνιηηηθήο ηεο, όζν θαη νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο θαη γεληθόηεξα νη 

ηνπξηζηηθέο ζπιινγηθόηεηεο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ηνπξηζκό ηνπ Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ελ ιόγσ δξάζε δηελεξγείηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα, γεγνλόο πνπ 

θαηαδεηθλύεη ηελ πξσηνπνξηαθή ηεο θύζε. Παξάιιεια απνηειεί κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο 

κειέηεο πνπ έρνπλ πνηέ δηεμαρζεί ζηελ ρώξα καο ζην πεδίν ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη 

ηδηαίηεξα ζε επίπεδν δήκνπ, ε βαξύηεηα ηεο νπνίαο γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή εάλ ιεθζνύλ 

ππόςε νη ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο θαη αλαγθαηόηεηεο πιεξνθόξεζεο ηεο ηξέρνπζαο δηεζλνύο θαη 

ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 

Μεθοδολογία 

Ζ Έπεςνα Λιανικού Δμποπίος  δηελεξγήζεθε θαηά ην δηάζηεκα 5-13 Απγνύζηνπ 2013 κε ηελ 

κέζνδν ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. Λήθζεθε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα πνπ αλαινγεί ζην 

11,4% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Υεξζνλήζνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη (σο 

θύξηα δξαζηεξηόηεηα) ζηνπο εμεηαδόκελνπο θιάδνπο θαη ζην 12,2% αληίζηνηρα ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μαιίσλ. Πξνβιέπεηαη λα εληαρζνύλ θαη άιιεο επηρεηξήζεηο ζην ζρεηηθό 

δείγκα. εκεηώλεηαη όηη ε έξεπλα ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθνύ εκπνξίνπ, ιόγσ ηεο 



 

 

πνιππινθόηεηαο, ηνπ πςεινύ βαζκνύ δπζθνιίαο θαη ηνπ απαηηνύκελνπ ρξόλνπ γηα ηελ 

απνπεξάησζή ηεο (θαηαγξαθέο πνζνηήησλ πνπ δηαθηλήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο 

ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ), πεξηνξίζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο πηινηηθήο θαη πεηξακαηηθήο ηεο 

εθαξκνγήο ζηηο θπξηόηεξεο από άπνςε ηνπξηζηηθήο πξνζέιεπζεο πεξηνρέο (νηθηζκνί 

Υεξζνλήζνπ & Μαιίσλ). Ζ πιήξε εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζα 

απαηηνύζε ηελ δηεξεύλεζε ηνπ δείγκαηνο κε ζθνπό ηελ έληαμε θαη άιισλ νηθηζκώλ (π.ρ. 

Κνπηνπινπθάξη, Πηζθνπηαλό θι.π.) θαη Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ (Γ.Δ. Γνπβώλ) ηνπ Γήκνπ. Σν 

κεξίδην σζηόζν πνπ θαηέρνπλ ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηνπ Γήκνπ νη εμεηαδόκελνη νηθηζκνί 

θαζηζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηδηαίηεξα αληηπξνζσπεπηηθά γηα ην ζύλνιν ηνπ Γήκνπ. 

 

Παραπομπές 

Γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο παξαθαινύκε λα επηζθεθζείηε ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ (http://www.hersonisos.gr/municipal/tourism/tourism-satellite-

accounts.html), όπνπ αλαξηώληαη ζπλνπηηθά όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηηο δηάθνξεο 

πιεπξέο ηνπ έξγνπ (πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, θάζεηο ηνπ έξγνπ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

θιαδηθή δηάξζξσζε ηνπ Γήκνπ αλά είδνο ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ, ζηνηρεία αθίμεσλ - 

δηαλπθηεξεύζεσλ αλά ρώξα πξνέιεπζεο ηνπξηζηώλ αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα, ελεξγεηαθέο 

θαηαλαιώζεηο μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ θιπ). 

 

 

Γξ. Υαηδεκαξηλάθεο ηαύξνο 

Δξεπλεηήο Δξγαζηεξίνπ Δξεπλώλ θαη Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ (Δξ.Δ.Γν.Λν.Σ) 

Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ 

e-mail: shatzi@upatras.gr 
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