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Πρόλογος του Προέδρου της ΕΣΕΕ
κ. Βασίλη Κορκίδη

στην έρευνα του ΙΝΕΜΥ «Εμπόριο και Τουρισμός στην Κρήτη»

Με μεγάλη χαρά παρουσιάζω στους συναδέλφους και στους πολίτες της Κρήτης την έρευ-
να για το εμπόριο και τον τουρισμό στη Μεγαλόνησο. Αυτή η έρευνα υπήρξε προϊόν μιας 
ευρείας και γόνιμης συνεργασίας του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της 
ΕΣΕΕ με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης και τους Εμπορικούς Συλλόγους 
Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Σε μια δύσκολη περίοδο όπου η ελληνική οι-
κονομία βιώνει τα επίχειρα της πρωτοφανούς ύφεσης και αναζητεί λύσεις στα προβλήμα-
τα που την ταλανίζουν, οφείλουμε ως κοινωνικοί εταίροι να εκπονούμε εθνικές, κλαδικές 
και τοπικές μελέτες οι οποίες θα μας βοηθούν να έχουμε σαφή εικόνα της πραγματικό-
τητας της αγοράς και της σχέσης καταναλωτών και επιχειρηματιών. Ειδικά για μεγάλες 
περιφερειακές οντότητες όπως η Κρήτη, η συνδυαστική συνεξέταση πολλαπλών παραγό-
ντων μπορεί να αποκαλύψει αναπτυξιακές προοπτικές σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα.

Ο τουρισμός είναι μία από τις βαριές μεταβλητές της ελληνικής οικονομίας και ένα από τα 
μεγάλα στοιχήματα που πρέπει να κερδίσουμε για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Η 
χώρα μας, λόγω θέσης, μορφολογίας, ιστορίας και φυσικού κάλλους, διαθέτει το συγκρι-
τικό πλεονέκτημα να υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες, οι οποίοι εκ των πραγμάτων 
εξυπηρετούνται και στις πολυάριθμες τουριστικές αγορές. Γι’ αυτόν το λόγο, και για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, επιχειρήσαμε να μελετήσουμε μια σειρά από τουριστικές εμπορικές 
αγορές, να καταγράψουμε τις στάσεις και τις αντιλήψεις των ξένων τουριστών και την 
εικόνα τους από τη λειτουργία και τις παροχές των εμπορικών καταστημάτων. Σκοπός μας 
είναι να φτιάξουμε ένα εργαλείο για τους επιχειρηματίες κάθε τουριστικής περιοχής και 
έναν οδηγό μελέτης και για άλλες τουριστικές αγορές. Είναι πολύ σημαντικό, όταν μάλιστα 
αναμένουμε για το καλοκαίρι του 2014 τόσο πολλούς τουρίστες, να γνωρίζουμε τις ανά-
γκες τους και πού πρέπει να παρέμβουμε για να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες παράγοντα ανάπτυ-
ξης και προκοπής. Ειδικά στις τουριστικές περιοχές υπήρξε το απαραίτητο συμπλήρω-
μα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του τουριστικού κοινού. Διαμέσου της έρευνας που 
κρατάτε στα χέρια σας φιλοδοξούμε να εντοπίσουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία των 
τουριστικών αγορών της Κρήτης· να αναδείξουμε την καταναλωτική συμπεριφορά των 
τουριστών, η οποία άλλωστε σχετίζεται και με τη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής· 
και να προτείνουμε τρόπους αναζωογόνησης της αγοράς και καλύτερης προσαρμογής 
της στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Για την ΕΣΕΕ η υποστήριξη της μικρομεσαίας επι-
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χείρησης είναι βασική προτεραιότητα και ελπίζουμε ότι συνεισφέρουμε επαρκώς και στο 
επίπεδο της καλής γνώσης των στοιχείων μιας τοπικής αγοράς και της κατάρτισης ενός 
αναπτυξιακού πλάνου. 

Είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοι της Κρήτης, αλλά και κάθε Κρητικός γενικά, μπορούν 
να βρουν στην προσπάθειά μας κάποια στοιχεία που θα διευρύνουν τη σκέψη τους. Η πα-
ρούσα μελέτη φιλοδοξούμε να ανοίξει έναν ευρύ διάλογο τόσο για τις αναπτυξιακές δυ-
νατότητες του νησιού όσο και για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν όσον αφορά την καλύ-
τερη υποδοχή της τουριστικής κίνησης. Η ΕΣΕΕ πάντοτε θα αναζητά εκείνες τις θεματικές 
που βρίσκονται στον πυρήνα των αναπτυξιακών προσπαθειών και δεν θα περιορίζεται 
στην περιγραφή, αλλά, αντίθετα, θα προτείνει ρεαλιστικές και προσεγμένες λύσεις. Σας 
καλώ να διαβάσετε προσεκτικά τη μελέτη μας και να μοιραστείτε τους προβληματισμούς 
σας μαζί μας.     
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Προλογικό σημείωμα

Η ανά χείρας έκδοση έχει ως θέμα τη διερεύνηση του καταναλωτικού προφίλ των του-
ριστών και του επιπέδου ικανοποίησής τους από την εμπορική αγορά της Κρήτης. Δε-
δομένης τόσο της υψηλής σημασίας της τουριστικής μεταβλητής για την προώθηση της 
αναπτυξιακής προοπτικής της Περιφέρειας της Κρήτης όσο και της ευρωστίας της του-
ριστικής εμπορικής αγοράς, θεωρούμε ότι η συνδυαστική μελέτη του τουρισμού και του 
εμπορίου είναι επιβεβλημένη. Παρά το γεγονός ότι έχουν κατά καιρούς διενεργηθεί αρ-
κετές μελέτες και έρευνες για την τουριστική δραστηριότητα στις νησιωτικές περιοχές, 
καταγράφεται σημαντικό βιβλιογραφικό κενό σχετικά με την αλληλεπίδραση τουρισμού 
και εμπορίου, δύο κρίσιμων και αλληλένδετων τομέων της τουριστικής οικονομίας. Για το 
λόγο αυτό, η παρούσα έρευνα είναι πρωτότυπη ως προς τις μεθόδους και τις στοχεύσεις 
της. Πρόκειται για μια μελέτη η οποία βασίζεται σε πρωτογενή έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 
και εντάσσεται στην κατηγορία των κλαδικών περιφερειακών μελετών του Ινστιτούτου. 
Αποτελεί την τρίτη κατά σειρά μετά τις αντίστοιχες μελέτες για τη Ρόδο και την Αττική. 

Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου ρόλου που καλούνται να εκ-
πληρώσουν τα ερευνητικά ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων, ιδιαίτερα στη δύσκολη 
τρέχουσα συγκυρία, ο οποίος απαιτεί έγκυρη επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση και 
καθιστά επιτακτική την ανάγκη παρακολούθησης και ανάλυσης των οικονομικών, κοινω-
νικών και πολιτικών εξελίξεων με σκοπό πάντοτε τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής 
στο κρίσιμο πεδίο της ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, η έρευνα διενεργήθηκε στην Περιφέρεια της Κρήτης και αφορούσε τους Νο-
μούς Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου σε δείγμα 1.705 τουριστών με τη μέθοδο 
των προσωπικών συνεντεύξεων. 

Στην ομαλή διεξαγωγή της έρευνας συνέβαλαν με την αμέριστη στήριξή τους το Επιμε-
λητήριο Χανίων και Ρεθύμνου και η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης. Πολλές 
ευχαριστίες οφείλονται στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Γιάννη Μαργαρώνη, 
ο οποίος στήριξε το όλο εγχείρημα,  και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου 
Ρεθύμνου κ. Μανώλη Ψαρουδάκη.

Στο ερευνητικό έργο του ΙΝΕΜΥ συμβάλουν με διαφορετικό με τρόπο και ανάλογα με το 
επιστημονικό τους πεδίο με αλφαβητική σειρά οι: Βαγγέλης Αγγελής, Χαράλαμπος Αρά-
χωβας, Νίκος Γεωργοκώστας, Δήμητρα Γούναρη, Κώστας Ελευθερίου, Κλειώ Καρανίκα, 
Παναγιώτης Κολοκυθάς, Τζένη Λιαλιούτη, Πολύβιος Μουκούλης, Μιλένα Παναγιωτο-
πούλου και Ελισσάβετ Σαλπέα.

Βάλια Αρανίτου 

Επίκουρη καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Κρήτης 

Διευθύντρια ΙΝΕΜΥ



Περιφέρεια Κρήτης

Γεωγραφικά – Δημογραφικά – Οικονομικά  

Xαρακτηριστικά και Τουριστική Δραστηριότητα
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1.1. Ποιοτική φυσιογνωμία περιφέρειας

1.1.1. Θέση και γεωγραφικά-γεωμορφολογικά στοιχεία

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας αλλά και το πέμπτο σε έκταση της Μεσο-
γείου. Χαρακτηρίζεται ως η νοτιότερη περιφέρεια της χώρας και περιλαμβάνει τις Περι-
φερειακές Ενότητες: 1) Ηρακλείου, 2) Λασιθίου, 3) Ρεθύμνης και 4) Χανίων. Προς το βορ-
ρά συνορεύει με τη νησιωτική περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προς τα δυτικά βρέχεται από 
το Μυρτώο Πέλαγος, προς τα ανατολικά από το Καρπάθιο, ενώ στο νότο από το Λιβυκό. 

Συνολικά η περιφέρεια περιλαμβάνει περισσότερα από 70 μικρά νησάκια (Γαύδος, Γαυδο-
πούλα, Σπιναλόγκα, Κουφονήσι, Χρυσή κ.λπ.), ενώ ο βασικός της κορμός χαρακτηρίζεται 
από έντονο ανάγλυφο με συχνή εναλλαγή γεωμορφολογικών σχηματισμών. Η ιδιαιτε-
ρότητά της σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ελληνικά νησιά συνίσταται στο μεγάλο μέγεθος 
ενδοχώρας και πληθυσμού, γεγονός που την καθιστά ένα αυτόνομο χωρικό σύστημα.

Η συνολική έκταση της Περιφέρειας Κρήτης ανέρχεται σε 8.313,0 τ.χλμ. και αποτελεί 
το 6,3% της συνολικής επιφάνειας της χώρας (9η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας). 
Απέχει από την ηπειρωτική χώρα περίπου 160 χλμ., ενώ το μήκος του νησιού είναι 256 
χλμ. με αξιοσημείωτη ακτογραμμή (άνω των 1.000 χλμ.). Στην Κρήτη εντοπίζονται αρκετοί 
ορεινοί όγκοι (Ψηλορείτης, Λευκά  Όρη, Δίκτη) με σημαντικό υψόμετρο (κυμαίνεται μεταξύ 
2.200-2.500 μ.). Οι ορεινές εκτάσεις αποτελούν το 49% της περιφέρειας, οι ημιορεινές το 
12% και οι πεδινές το 39%. 

Αναλυτικότερα, η Περιφέρεια Κρήτης απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από γεωργικές πε-
ριο-χές (αρόσιμη γη, μόνιμες καλλιέργειες, βοσκότοπους κ.λπ.), δάση και ημιφυσικές 
εκτάσεις (θαμνώδεις εκτάσεις, ποώδη βλάστηση κ.λπ.), ενώ οι τεχνητές περιοχές (αστική 
οικοδόμηση, βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες, δίκτυα συγκοινωνιών κ.λπ.) είναι πολύ 
περιορισμένες (Διάγραμμα 1.1). 

Εν κατακλείδι, η Κρήτη αποτελεί μια ακριτική και νησιωτική περιφέρεια με ιδιαίτερο φυ-
σικό περιβάλλον και σημαντική παράδοση και κληρονομιά. Οι αγώνες για την ελευθερία 
και γενικότερα το πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν της έχουν επηρεάσει σε ση-
μαντικό βαθμό την ψυχοσύνθεση των κατοίκων και έχουν συνδιαμορφώσει την ταυτότητα 

Διάγραµµα 1.1: Κατανοµή της έκτασης της Περιφέρειας Κρήτης 
κατά βασικές κατηγορίες χρήσης/κάλυψης γης

Γεωργικές περιοχές

Εκτάσεις που καλύπτονται
από νερό

Δάση − Hµιφυσικές
εκτάσεις

Τεχνητές περιοχές

1,3%

27,1%

71,5%

0,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Προαπογραφικά στοιχεία της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 1999-2000). 
Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ
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της νήσου σήμερα. Παράλληλα, η γεωγραφική της θέση έχει χαρακτηριστεί στρατηγική, 
ιδιαίτερα για τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Τέλος, η μεγάλη διάρκεια της ηλιο-
φάνειας αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα, αφού έχει καταστήσει την Κρήτη τουριστικό πόλο 
έλξης διεθνούς αναγνωρισιμότητας. 

1.1.2. Δημογραφικά στοιχεία

Με βάση την απογραφή του 2011, ο πραγματικός1 (De Facto) πληθυσμός της Περιφέρειας 
Κρήτης παρουσιάζει έντονα ανοδικές τάσεις σε σχέση με την απογραφή του 2001, και 
αντιστοιχεί στο 6,2% του συνολικού πραγματικού πληθυσμού της χώρας (Πίνακας 1.1). Η 
Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, η οποία αποτελεί και την έδρα της περιφέρειας, 
συγκεντρώνει σχεδόν τον μισό πληθυσμό της νήσου (49,5%), ενώ η πληθυσμιακή πυκνό-
τητα σε ολόκληρο το νησί διαμορφώθηκε σε 82,2 άτομα ανά τ.χλμ., οριακά χαμηλότερη σε 
σχέση με το σύνολο χώρας (82,9 άτομα ανά τ.χλμ.). 

Πίνακας 1.1: Βασικά δημογραφικά στοιχεία (πραγματικός πληθυσμός)   

Περίοδος	 2001	 2011	 Σωρευτική
Πληθυσμός	 	 	 μεταβολή	2011/2001
Πραγματικός πληθυσμός (άτομα)  601.131 682.928 13,6%
Συμμετοχή στο σύνολο χώρας (%) 5,5% 6,2% -

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ

Αντίθετα, η ηλικιακή διάρθρωση του μόνιμου2 πληθυσμού στην Κρήτη προκαλεί ανησυχία 
καθώς το 2001 ο μόνιμος πληθυσμός κάτω των 40 ετών αποτελούσε το 55,3% του συ-
νολικού πληθυσμού, ενώ το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό συρρικνώθηκε σε 51,1%. Παρά 
την επιδείνωση αυτή, η συγκέντρωση των ατόμων ηλικίας έως 40 ετών το 2011 ήταν 
υψηλότερη στην Κρήτη σε σχέση με το σύνολο της χώρας (47,2%). Στο πλαίσιο αυτό, η 
μέση ηλικία στην Κρήτη, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, διαμορφώθηκε σε 40 έτη, 
σημαντικά χαμηλότερη από τον μέσο όρο της χώρας (41,9 έτη). 

1.2. Οικονομικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Κρήτης

Οι εξελίξεις του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στην Περιφέρεια Κρήτης (Πίνα-
κας 1.2) παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον, αν και τα δημοσιευμένα στοιχεία υστερούν 
χρονικά καθώς καλύπτουν μόνο το πρώτο διάστημα της κρίσης, δηλαδή μέχρι και το 2011. 
Το ΑΕΠ στην περιφέρεια ακολουθεί τις εξελίξεις του προϊόντος στο σύνολο της επικρά-
τειας. Την περίοδο 2006-2008, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του προϊόντος στην 
Κρήτη διαμορφώθηκε σε 5,6%, χαμηλότερα του εθνικού μέσου όρου (6,5%). Αλλά και κατά 
τη διάρκεια της ύφεσης (2009-2011) ο μέσος ετήσιος ρυθμός συρρίκνωσης στην περιφέ-
ρεια ήταν ελάχιστα μεγαλύτερος συγκριτικά με το σύνολο της χώρας (-3,8% έναντι -3,6%). 

1.  Πραγματικός (De Facto) πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημέρα της απο-
γραφής σε κάθε περιφέρεια. Από το 2011 αποκαλείται De Facto πληθυσμός, σε αντικατάσταση του πραγματικού. 
2.  Μόνιμος πληθυσμός: Ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κρήτη.
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Τα στατιστικά στοιχεία υποδηλώνουν πως η Περιφέρεια Κρήτης αξιοποίησε σε μικρότερο 
βαθμό τις ευκαιρίες την περίοδο της οικονομικής μεγέθυνσης, ενώ κατά το πρώτο διάστη-
μα της ύφεσης η περιφέρεια φαίνεται να πλήττεται τουλάχιστον όσο και ολόκληρη η χώρα. 

Πίνακας 1.2: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στην Περιφέρεια Κρήτης και  
στο σύνολο χώρας (σε εκατ. ευρώ και μεταβολές σε %)

Έτη	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 Σωρευτική
	 	 	 	 	 	 	 	 μεταβολή	
Χωρική	μονάδα	 	 	 	 	 	 	 	 2011/2008
Περιφέρεια Κρήτης 9.749 10.471 10.964 11.473 11.399 10.875 10.197 -
Ετήσια μεταβολή - 7,4% 4,7% 4,6% -0,6% -4,6% -6,2% -11,1%
Σύνολο χώρας 193.050 208.622 223.160 233.198 231.081 222.151 208.532 -
Ετήσια μεταβολή - 8,1% 7,0% 4,5% -0,9% -3,9% -6,1% -10,6%
Συμμετοχή περιφέρειας 
στο προϊόν της χώρας 3,3% 3,3% 3,3% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% -

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ, στοιχεία σε τρέχουσες τιμές.  
Τα στοιχεία για την περίοδο 2008-2011 είναι προσωρινά.

Επίσης, παρατηρούνται σημαντικές ενδοπεριφερειακές ανισότητες στην ένταση της παρα-
γωγικής δραστηριότητας κάθε περιφερειακής ενότητας, αφού στο Ηράκλειο παράγεται το 
49,1% του περιφερειακού προϊόντος, ενώ στο Λασίθι μόλις το 12,2% (στοιχεία 2011). Δι-
αφορές παρατηρούνται και στη δυναμική κάθε περιφερειακής ενότητας, καθώς σε εκείνη 
των Χανίων η ύφεση φαίνεται να επιταχύνεται, στην Ενότητα Ρεθύμνου να επιβραδύνεται 
και στις άλλες δύο παρουσιάζει μεικτές τάσεις. 

Η ανάλυση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας επιβεβαιώνει την επιδείνωση της οι-
κονομικής της επίδοσης, καθώς η απόκλιση με τον εθνικό μέσο όρο διευρύνεται τόσο 
κατά την περίοδο της οικονομικής ευημερίας όσο και κατά την περίοδο της ύφεσης. Πιο 
συγκεκριμένα, το 2005 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας ανερχόταν στο 92,1% του 
εθνικού μέσου όρου, το 2008 στο 88,4%, ενώ το 2011 μόλις στο 86,5%. Η εξέλιξη αυτή 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
την περίοδο 2006-2008 ανήλθε στην περιφέρεια σε 4,8%, ενώ στη χώρα σε 6,2% (Πί-
νακας 1.3). Επίσης, κατά τη διάρκεια της ύφεσης ο μέσος ετήσιος ρυθμός συρρίκνωσης 
διαμορφώθηκε για την περιφέρεια σε -4,1%, ενώ για το σύνολο της χώρας σε -3,5%. 

Πίνακας 1.3: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Περιφέρεια Κρήτης και στο σύνολο χώρας  
(σε εκατ. ευρώ και μεταβολές σε %)

Έτη	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 Σωρευτική
	 	 	 	 	 	 	 	 μεταβολή	
Χωρική	μονάδα	 	 	 	 	 	 	 	 2011/2008
Περιφέρεια Κρήτης 16.034 17.084 17.744 18.431 18.211 17.335 16.225 -
Ετήσια μεταβολή - 6,5% 3,9% 3,9% -1,2% -4,8% -6,4% -12,0%
Σύνολο χώρας 17.403 18.748 19.991 20.846 20.656 19.918 18.747 -
Ετήσια μεταβολή - 7,7% 6,6% 4,3% -0,9% -3,6% -5,9% -10,1%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ, στοιχεία σε τρέχουσες τιμές.  
Τα στοιχεία για την περίοδο 2008-2011 είναι προσωρινά.
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Η μεγαλύτερη σωρευτική υποχώρηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ την περίοδο 2008-2011 
σημειώθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (-13,5%) και ακολούθησε η Ενότητα 
Χανίων (-12,6%). Και στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ οι περιφερειακές ενότητες παρουσιάζουν δι-
αφορετική δυναμική, καθώς στην Ενότητα Ρεθύμνου η ύφεση φαίνεται να επιβραδύνεται, 
ενώ στην Ενότητα Χανίων να επιταχύνεται. 

Στο ίδιο πλαίσιο κυμάνθηκαν οι εξελίξεις της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) 
στην Κρήτη, καθώς την περίοδο 2006-2009 η αξία αναπτυσσόταν με ελαφρώς μικρότερο 
μέσο ετήσιο ρυθμό στην περιφέρεια συγκριτικά με τη χώρα (3,9% έναντι 4,5%). Στη συνέ-
χεια (2010-2011), η ΑΠΑ στην περιφέρεια συρρικνωνόταν με ελαφρώς ταχύτερο μέσο 
ρυθμό απ’ ό,τι στο σύνολο της Ελλάδας (-6,1% έναντι -5,7%). Σε όρους περιφερειακών 
ενοτήτων, εκείνη του Ηρακλείου παράγει το μεγαλύτερο μέρος της ακαθάριστης αξίας της 
περιφέρειας (49,1% το 2011), αποτελώντας αναμφισβήτητα το οικονομικό και πολιτικό 
της κέντρο (Πίνακας 1.4).

Επίσης, με βάση πάντα την ΑΠΑ, η συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα της περιφέρει-
ας στην παραγωγική διαδικασία είναι μεγαλύτερη του εθνικού μέσου όρου (5,7% έναντι 
3,4%), παρατήρηση ενδεικτική για την έμφαση που δίνεται στην Κρήτη στις αγροτικές και 
κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Ο δευτερογενής τομέας συνεισφέρει το 12,6% της ακα-
θάριστης αξίας έναντι 15,8% στο σύνολο της επικράτειας. Τέλος, ο τριτογενής τομέας στην 
Περιφέρεια Κρήτης παράγει το 81,7% της ΑΠΑ, σχεδόν όσο παράγει ο τομέας των υπηρε-
σιών στο σύνολο της χώρας (80,7%). 

Πίνακας 1.4: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) στην Περιφέρεια Κρήτης  
και στο σύνολο χώρας (σε εκατ. ευρώ και μεταβολές σε %)

Έτη	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 Σωρευτική
	 	 	 	 	 	 	 	 μεταβολή	
Χωρική	μονάδα	 	 	 	 	 	 	 	 2011/2008
Περιφέρεια Κρήτης 8.716 9.218 9.611 10.088 10.157 9.557 8.955 -
Ετήσια μεταβολή - 5,8% 4,3% 5,0% 0,7% -5,9% -6,3% -11,3%
Σύνολο χώρας 172.595 183.659 195.622 205.035 205.901 195.222 183.137 -
Ετήσια μεταβολή - 6,4% 6,5% 4,8% 0,4% -5,2% -6,2% -10,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ, στοιχεία σε τρέχουσες τιμές.  
Τα στοιχεία για την περίοδο 2008-2011 είναι προσωρινά.

Η ΑΠΑ των κλάδων του εμπορίου, των μεταφορών – αποθήκευσης, καθώς και των υπη-
ρεσιών παροχής καταλύματος – εστίασης στην Κρήτη έχει μεν επηρεαστεί δυσμενώς, 
αλλά σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τους αντίστοιχους κλάδους στο σύνολο της χώ-
ρας. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός υποχώρησης την περίοδο 2009-2011 διαμορφώθηκε στη 
μεγαλόνησο σε -3,9% έναντι -6,1% στην επικράτεια. Η παρατήρηση αυτή φανερώνει πως, 
ενώ στην Κρήτη η ΑΠΑ υποχώρησε σωρευτικά περισσότερο σε σύγκριση με τη χώρα, η 
σχετικά μικρότερη πτώση στην προστιθέμενη αξία του εμπορίου και του τουρισμού στο 
νησί είχε ουσιαστικά επιβραδυντική επίδραση στη συρρίκνωση της προστιθέμενης αξίας 
σε όλους τους κλάδους (Πίνακας 1.5). 
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Πίνακας 1.5: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, 
της επισκευής – εμπορίας οχημάτων, των μεταφορών – αποθήκευσης και  
των υπηρεσιών παροχής καταλύματος – εστίασης στην Περιφέρεια Κρήτης  
και στο σύνολο χώρας (σε εκατ. ευρώ και μεταβολές σε %)

Έτη	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 Σωρευτική
	 	 	 	 	 	 	 	 μεταβολή	
Χωρική	μονάδα	 	 	 	 	 	 	 	 2011/2008
Περιφέρεια Κρήτης 2.994 3.140 3.366 3.605 3.548 3.398 3.206 -
Ετήσια μεταβολή - 4,9% 7,2% 7,1% -1,6% -4,2% -5,7% -11,1%
Σύνολο χώρας 46.043 48.804 53.467 55.227 51.229 49.980 45.723 -
Ετήσια μεταβολή - 6,0% 9,6% 3,3% -7,2% -2,4% -8,5% -17,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ, στοιχεία σε τρέχουσες τιμές.  
Τα στοιχεία για την περίοδο 2008-2011 είναι προσωρινά.

Ενδεικτικό της σημασίας που έχει ο τουρισμός για την Κρήτη είναι το γεγονός πως το 
35,8% της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται στο νησί παράγεται από την ομάδα των 
κλάδων του εμπορίου, της αποθήκευσης – μεταφορών και των καταλυμάτων – εστίασης. 
Βέβαια, η ανάδειξη του κλάδου αποθήκευσης και μεταφορών οφείλεται αφενός στο μέ-
γεθος της Κρήτης, αφετέρου στη μεγάλη απόσταση που τη χωρίζει από τα μητροπολιτικά 
κέντρα της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και Πάτρα, Λάρισα). Ωστόσο, τα προβλήμα-
τα και οι προκλήσεις για τη μεγαλόνησο παραμένουν.

Οι Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου στην Κρήτη αυξάνονταν την περίοδο 
2006-2007 με υψηλό μέσο ετήσιο ρυθμό, 24,9% έναντι 21,8% στο σύνολο της χώρας. Η 
οικονομική ύφεση όμως επέδρασε ανασχετικά στην ανοδική τους πορεία ήδη από το 2008 
και έκτοτε μειώνονται τόσο στο νησί όσο και στη χώρα. Ωστόσο, οι επενδύσεις στην Κρήτη 
φαίνεται να δοκιμάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό, αφού ο μέσος ετήσιος ρυθμός συρρί-
κνωσης διαμορφώθηκε την περίοδο 2008-2011 σε -16,4% όταν στο σύνολο της χώρας 
ήταν -14,6% (Πίνακας 1.6). 

Πίνακας 1.6: Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου στην Περιφέρεια Κρήτης  
και στο σύνολο χώρας (σε εκατ. ευρώ και μεταβολές σε %)

Έτη	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 Σωρευτική
	 	 	 	 	 	 	 	 μεταβολή	
Χωρική	μονάδα	 	 	 	 	 	 	 	 2011/2008
Περιφέρεια Κρήτης 2.559 2.754 3.991 3.409 2.748 2.365 1.948 -
Ετήσια μεταβολή - 7,6% 44,9% -14,6% -19,4% -13,9% -17,6% -42,9%
Σύνολο χώρας 40.020 47.180 59.368 52.607 45.932 39.185 31.593 -
Ετήσια μεταβολή - 17,9% 25,8% -11,4% -12,7% -14,7% -19,4% -39,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ, στοιχεία σε τρέχουσες τιμές.  
Τα στοιχεία για την περίοδο 2008-2011 είναι προσωρινά.

Πρέπει να σημειωθεί πως η υποχώρηση των επενδύσεων θα έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην παραγωγική δυνατότητα τόσο της περιφέρειας όσο και της χώρας μακροχρόνια. Πα-
ράλληλα, όσο η παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα περιορίζεται και το επιχειρηματικό 
κλίμα παραμένει αβέβαιο, οι πιθανότητες για την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων απο-
μακρύνονται. 
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Είναι επίσης σημαντικό να προσδιοριστούν οι επιμέρους κλάδοι οι οποίοι απορροφούν τις 
περισσότερες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην περιφέρεια. Στην Κρήτη ο μεγαλύτε-
ρος όγκος επενδύσεων καθ’ όλη την υπό εξέταση περίοδο κατευθύνεται στον κλάδο της 
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και ακολουθούν, μέχρι και το 2006, οι επενδύσεις στον 
πρωτογενή τομέα. Την περίοδο 2007-2009 ο δεύτερος σε μέγεθος όγκος επενδύσεων 
απορροφήθηκε από την ομάδα των κλάδων του εμπορίου, των μεταφορών – αποθήκευ-
σης και των καταλυμάτων – εστίασης. Ωστόσο, από το 2010 και έπειτα σημαντικές είναι οι 
επενδύσεις που στοχεύουν στον κλάδο της δημόσιας διοίκησης και άμυνας, της υποχρε-
ωτικής ασφάλισης, της εκπαίδευσης και της υγείας (Πίνακας 1.7). 

Πίνακας 1.7: Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου σε εμπόριο, μεταφορές  
– αποθήκευση, καταλύματα – εστίαση στην Περιφέρεια Κρήτης  
(σε εκατ. ευρώ και μεταβολές σε %)

Έτη	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 Σωρευτική
	 	 	 	 	 	 	 	 μεταβολή	
	 	 	 	 	 	 	 	 2011/2008
Εμπόριο, μεταφορές –
αποθήκευση, 
καταλύματα – εστίαση
(Κρήτη)  230 251 578 526 472 376 387 -
Ετήσια μεταβολή - 9,1% 130,3% -9,0% -10,3% -20,3% 2,9% -26,4%
Συμμετοχή εμπορίου, 
μεταφορών –
αποθήκευσης, 
καταλυμάτων – εστίασης 
στις επενδύσεις (Κρήτη) 9,0% 9,1% 14,5% 15,4% 17,2% 15,9% 19,9% -
Εμπόριο, μεταφορές –
αποθήκευση, 
καταλύματα – 
εστίαση (Χώρα) 6.730 9.402 12.178 11.931 10.483 9.997 8.113 -
Ετήσια μεταβολή - 39,7% 29,5% -2,0% -12,1% -4,6% -18,8% -32,0%
Συμμετοχή εμπορίου, 
μεταφορών – αποθή-
κευσης, καταλυ-
μάτων – εστίασης 
στις ακαθάριστες 
επενδύσεις (Χώρα) 16,8% 19,9% 24,5% 22,7% 22,8% 25,5% 25,7% -

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ, μεταβολές υπολογισμένες από δεδομένα σε τρέχουσες τιμές.  
Τα στοιχεία για την περίοδο 2008-2011 είναι προσωρινά.

Οι κλάδοι στους οποίους κατευθύνονται οι επενδύσεις είναι ενδεικτικοί των προτεραιο-
τήτων της περιφέρειας. Πολλοί αναλυτές όμως επιμένουν πως στην Κρήτη θα πρέπει να 
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην καταπολέμηση της άνισης ενδοπεριφερειακής κατανομής 
εισοδήματος και απασχόλησης, στην ουσιαστική υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά και 
σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ταυτόχρονα, μερικές από τις σημαντικό-
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τερες προκλήσεις της περιφέρειας οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα είναι η 
μεγάλη εξάρτηση της Κρήτης από το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, ιδιαίτερα τους κα-
λοκαιρινούς μήνες. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να συνδεθεί με το χαμηλό ενδιαφέρον για 
την τυποποίηση της αγροτικής παραγωγής και την προβολή των εξαιρετικών κρητικών 
προϊόντων, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν περαιτέρω στην προσέλκυση τουρι-
στών υψηλού εισοδήματος. Τέλος, η περιφέρεια καλείται να επενδύσει σε βελτίωση των 
υποδομών, ειδικότερα στις μεταφορές, αλλά και σε εκείνες της υγείας και της διαχείρισης 
απορριμμάτων – προστασίας του περιβάλλοντος.

1.3. Ειδικά για τον τουρισμό

Από την ανάλυση των στοιχείων που προηγήθηκε προκύπτει πως η τουριστική δραστη-
ριότητα έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κρητική οικονομία. Ωστόσο, οι επιπτώσεις 
της ύφεσης σε συνδυασμό με τον συνεχώς οξυνόμενο διεθνή και εγχώριο ανταγωνισμό 
καλούν πλέον την Κρήτη να αξιοποιήσει πλήρως το πλούσιο ιστορικό παρελθόν της αλλά 
και την πολιτιστική της παράδοση. Παρά την αναμφισβήτητη φυσική της ομορφιά, το του-
ριστικό προϊόν της Κρήτης χρειάζεται συνεχή προσπάθεια ανανέωσης. Οι επενδύσεις σε 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού θεωρείται επιβεβλημένη πρωτοβουλία. Παράλληλα, θα 
πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη συνεργειών με άλλα νησιωτικά κράτη (Κύπρο, Μάλτα). 
Τέλος, άμεση προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση των έντονων πιέσεων 
στη βόρεια ζώνη του νησιού που προέρχονται από την αστική και την τουριστική ανάπτυξη, 
γεγονός που απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή σε περιβαλλοντικά θέματα. 

Ειδικότερα, η σημασία του τουρισμού για την Κρήτη μπορεί να επιβεβαιωθεί από το γε-
γονός ότι στο νησί εντοπίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό ξενοδοχειακών κλινών σε ολό-
κληρη τη χώρα (Διάγραμμα 1.2). Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη πως τα συγκεκριμένα 
στατιστικά δεδομένα αναφέρονται σε ξενοδοχειακές μονάδες, εξαιρώντας ουσιαστικά τα 
καταλύματα τύπου ενοικιαζόμενων δωματίων. 

Επίσης, οι αφίξεις των τουριστών σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ στην 
Περιφέρεια Κρήτης αυξάνονταν συνεχώς το χρονικό διάστημα 2006-2011, με μέσο ετή-
σιο ρυθμό 8,7%, όταν ο αντίστοιχος ρυθμός για το σύνολο της επικράτειας είχε διαμορ-

Πηγή: ΣΕΤΕ. Επεξεργασία στοιχείων Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Διάγραµµα 1.2: Ποσοστιαία κατανοµή ξενοδοχειακών κλινών 
σε περιφερειακή διάσταση, 2012
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φωθεί σε 3,9%. Όπως είναι άλλωστε γνωστό, η Κρήτη αποτελεί κορυφαίο πόλο έλξης 
τουριστών, αφού μαζί με την Αττική και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συγκέντρωσαν το 
2012 (τελευταίο διαθέσιμο έτος) το 54,0% των συνολικών αφίξεων στη χώρα (Πίνακας 
1.8 και Διάγραμμα 1.3). Σε ενδοπεριφερειακό μάλιστα επίπεδο, η Περιφερειακή Ενότητα 
Ηρακλείου προσελκύει τον μεγαλύτερο όγκο των επισκεπτών (το 2012 συγκέντρωσε το 
44,9% των συνολικών αφίξεων στην Περιφέρεια Κρήτης).

Πίνακας 1.8: Αφίξεις τουριστών σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ  
στην Περιφέρεια Κρήτης και στο σύνολο χώρας (σε χιλ. άτομα)

Έτη	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 Σωρευτική
	 	 	 	 	 	 	 	 	 μεταβολή	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 2011/2008
Περιφέρεια Κρήτης 1.733 1.854 2.237 2.288 2.383 2.465 2.826 2.739 -
Ετήσια μεταβολή - 7,0% 20,7% 2,3% 4,2% 3,4% 14,6% -3,1% 19,7%
Συμμετοχή περιφέ-
ρειας στο σύνολο 
χώρας 12,9% 13,3% 13,9% 14,3% 14,6% 15,2% 16,9% 18,5% -
Σύνολο χώρας 13.413 13.982 16.038 16.014 16.305 16.241 16.746 14.790 -
Ετήσια μεταβολή - 4,2% 14,7% -0,1% 1,8% -0,4% 3,1% -11,7% -7,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ

Επισημαίνεται μάλιστα πως η Κρήτη προσελκύει κατά κύριο λόγο αλλοδαπούς τουρίστες, 
αφού το 2012 το 88,2% των επισκεπτών ήταν αλλοδαποί, ενώ το 2005 το ποσοστό των 
ξένων επισκεπτών ανερχόταν σε 81,7%. Ο λόγος για την υποχώρηση του μεριδίου των 
ημεδαπών τουριστών στην Κρήτη οφείλεται εν πολλοίς στην οικονομική κρίση, αφού ο 
απόλυτος αριθμός των Ελλήνων επισκεπτών συρρικνώνεται από την εμφάνιση των πρώ-
των, ουσιαστικά, επιπτώσεων της ύφεσης το 2010 και έπειτα. 

Διάγραµµα 1.3: Αφίξεις τουριστών σε καταλύµατα ξενοδοχειακού τύπου 
και κάµπινγκ στην Περιφέρεια Κρήτης: Μεταβολές σε %
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 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ
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Παράλληλα, οι διακυμάνσεις στις διεθνείς τουριστικές αφίξεις τόσο στην Κρήτη όσο και 
στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας υποδηλώνουν και τις φάσεις της οικονομικής 
ύφεσης. Έτσι, η μεγαλύτερη πτώση στις διεθνείς αφίξεις έλαβε χώρα το 2009, όταν εί-
χαν συνειδητοποιηθεί οι επιπτώσεις από τη διεθνή οικονομική ύφεση του 2008. Καθώς η 
οικονομική κατάσταση των χωρών του εξωτερικού βελτιωνόταν, η πτώση των αφίξεων 
επιβραδυνόταν, ενώ το 2011 έγινε έντονα θετική. Η συζήτηση για την παραμονή της χώ-
ρας στο ευρώ, η πολιτική αστάθεια και οι εντάσεις οδήγησαν σε συρρίκνωση των αφίξεων 
το 2012, ενώ το 2013 η κατάσταση αντιστράφηκε θεαματικά (Πίνακας 1.9 και Διάγραμμα 
1.4). Τέλος, οι εκτιμήσεις για το τρέχον έτος σχετικά με τις αφίξεις από το εξωτερικό είναι 
εξαιρετικά θετικές όχι μόνο για την Κρήτη αλλά για ολόκληρη τη χώρα. Φυσικά, οι εκτιμή-
σεις θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και στην πραγματική οικονομία.

Πίνακας 1.9: Διεθνείς τουριστικές αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια (σε χιλ. άτομα)

Περίοδος	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Αφίξεις	
Χανίων και Ηρακλείου 2.849 2.828 2.561 2.523 2.951 2.831 3.336
Μεταβολή  - -0,7% -9,4% -1,5% 17,0% -4,1% 17,8%
Σύνολο χώρας 11.573 11.368 10.688 10.611 11.702 11.414 12.644
Μεταβολή  - -1,8% -6,0% -0,7% 10,3% -2,5% 10,8%

Πηγή: ΣΕΤΕ. Επεξεργασία στοιχείων από AIA (για το αεροδρόμιο της Αθήνας), ΥΠΑ  
και μεμονωμένα αεροδρόμια για τα υπόλοιπα αεροδρόμια

Διάγραµµα 1.4: Διεθνείς τουριστικές αφίξεις στα αεροδρόµια της Κρήτης 
και στα κυριότερα αεροδρόµια της χώρας (µεταβολές σε %)
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Πηγή: ΣΕΤΕ. Επεξεργασία στοιχείων από AIA (για το αεροδρόμιο της Αθήνας), ΥΠΑ  
και μεμονωμένα αεροδρόμια για τα υπόλοιπα αεροδρόμια 
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Τέλος, στην Κρήτη η ανάπτυξη των τουριστικών μονάδων έχει υλοποιηθεί με τρόπο ώστε 
να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εισοδηματικών τάξεων. Με βάση στοιχεία του 2012, 
το νησί συγκεντρώνει το 38,4% των ξενοδοχειακών κλινών ενός και δύο αστέρων της 
χώρας. Την ίδια χρονιά, και λόγω των επενδύσεων σε πολυτελείς ξενοδοχειακές κατα-
σκευές, στην Κρήτη συγκεντρωνόταν το 54,8% των κλινών κατηγορίας τεσσάρων και 
πέντε αστέρων (Διάγραμμα 1.5). Αυτό ακριβώς το στοιχείο παρέχει στην Κρήτη τη δυνα-
τότητα να απευθύνεται τόσο στον μαζικό τουρισμό όσο και σε επισκέπτες με υψηλότερες 
απαιτήσεις. 

Διάγραµµα 1.5: Ποσοστό των ξενοδοχειακών κλινών ανά κατηγορία (αστέρια) 
ως προς το σύνολο της χώρας, 2012 (%)
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Πηγή: ΣΕΤΕ. Επεξεργασία στοιχείων Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 
Δεν περιλαμβάνονται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια καθώς η κατηγοριοποίησή τους  

γίνεται βάσει «κλειδιών» και όχι «αστεριών».
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

◗◗ Οι πέντε πολυπληθέστερες εθνικότητες τουριστών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι 
Γερμανοί, Άγγλοι, Ρώσοι, Γάλλοι και Σκανδιναβοί.

◗◗ Το φύλο των τουριστών είναι ισοκατανεμημένο μεταξύ ανδρών και γυναικών.

◗◗ Η Κρήτη προσελκύει τουρίστες όλων των ηλικιών, με μια τάση προς τα νεαρότερα άτο-
μα, αφού σχεδόν οι μισοί δεν ξεπερνoύν την ηλικία των 34 ετών.

◗◗ Η πλειονότητα των ξένων τουριστών διαμένει μόνιμα σε αστικές περιοχές και έχει 
ανώτερη μόρφωση.

◗◗ Ένας στους δύο τουρίστες είναι παντρεμένος. 

◗◗ Η επαγγελματική κατάσταση που εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα μεταξύ των 
ξένων τουριστών είναι ιδιωτικός υπάλληλος (σε ποσοστό 30%).

◗◗ Ένας στους τρεις ερωτώμενους δεν θέλησε να δηλώσει το ατομικό ετήσιο εισόδημά 
του. Από τους υπόλοιπους το 60% έχει εισόδημα μεταξύ 15.000€ και 45.000€.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΤΑΞΥ  
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

◗◗ Οι τέσσερις βασικότερες εθνικότητες των ξένων τουριστών είναι Σκανδιναβοί, Άγγλοι, 
Γερμανοί και Γάλλοι, με έναν στους δύο να διαμένουν μόνιμα σε κάποια σκανδιναβική 
χώρα.

◗◗ Οι τουρίστες που διέμειναν στο Ν. Χανίων εμφανίζουν υψηλοτέρα εισοδήματα, με έναν 
στους πέντε να δηλώνει ατομικό ετήσιο εισόδημα άνω των 50.000€.

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

◗◗ Οι τέσσερις βασικότερες εθνικότητες των ξένων τουριστών είναι Γερμανοί, Άγγλοι, 
Ρώσοι και Σκανδιναβοί.

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

◗◗ Οι τέσσερις βασικότερες εθνικότητες των ξένων τουριστών είναι Γερμανοί, Άγγλοι, 
Ρώσοι και Γάλλοι.

◗◗ Οι τουρίστες του Ν. Ηρακλείου είναι μικρότεροι σε ηλικία, με το 59% των περιπτώσεων 
να μην ξεπερνάει την ηλικία των 34 ετών.

◗◗ Επίσης, εμφανίζουν το μικρότερο ποσοστό εγγάμων, της τάξης του 44%.

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

◗◗ Οι τέσσερις βασικότερες εθνικότητες των ξένων τουριστών είναι Άγγλοι, Ρώσοι Γερ-
μανοί και Ολλανδοί, με δύο στους πέντε να διαμένουν μόνιμα στην Αγγλία.
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◗◗ Οι τουρίστες του Ν. Λασιθίου είναι μεγαλύτερης ηλικίας, με το 44% να ξεπερνάει την 
ηλικία των 45 ετών, και εμφανίζουν μεγαλύτερα εισοδήματα: ένας στους πέντε δηλώ-
νει ατομικό ετήσιο εισόδημα άνω των 50.000€.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΤΑΞΥ  
ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΑΓΓΛΟΙ

◗◗ Αποτελούνται από άτομα μεγαλύτερων ηλικιών, με τους μισούς ερωτώμενους να εί-
ναι άνω των 45 ετών.

◗◗ Εμφανίζουν διπλάσιο ποσοστό συνταξιούχων από το σύνολο της έρευνας (15% έναντι 
7%) και υψηλότερα εισοδήματα: ένας στους τέσσερις δήλωσε ετήσιο ατομικό εισόδη-
μα άνω των 50.000€.

ΡΩΣΟΙ

◗◗ Αποτελούνται από νεαρότερα άτομα, με το 63% να είναι έως 34 ετών.

◗◗ Διαμένουν μόνιμα σε αστικά κέντρα σε ποσοστό 84%, και το 88% έχει λάβει ανώτερη 
εκπαίδευση.

◗◗ Το 21% των περιπτώσεων δήλωσαν αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό, ποσοστό 
σχεδόν τριπλάσιο από αυτό που υπολογίστηκε στο σύνολο του δείγματος (8%).

◗◗ Εμφανίζουν υψηλά ποσοστά αδιευκρίνιστης απάντησης ως προς την επαγγελματική 
τους κατάσταση και το ατομικό ετήσιο εισόδημά τους.

ΓΑΛΛΟΙ

◗◗ Είναι άτομα μικρών ηλικιών, με το 71% να μην ξεπερνάει την ηλικία των 34 ετών.

◗◗ Η πλειονότητά τους έχει λάβει ανώτερη εκπαίδευση, σε ποσοστό 88%.

◗◗ Εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό αγάμων, της τάξης του 53%.

◗◗ Αποτελούνται από άτομα χαμηλότερου εισοδήματος, αφού το 38% δήλωσε ατομικό 
ετήσιο εισόδημα από 15.000€ έως 30.000€.

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΟΙ

◗◗ Είναι άτομα μεγαλύτερων ηλικιών και υψηλότερων εισοδημάτων. Το 46% είναι άνω 
των 45 ετών και ένας στους τέσσερις δήλωσε ετήσιο ατομικό εισόδημα υψηλότερο 
των 50.000€.

◗◗ Εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό κατώτερης/μέσης εκπαίδευσης, της τάξης του 
36%.

ΓΕΡΜΑΝΟΙ
◗◗ Οι κατανομές των δημογραφικών χαρακτηριστικών των Γερμανών προσεγγίζουν τις κα-

τανομές που βρέθηκαν στο σύνολο της έρευνας, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις.
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2.1. Το δημογραφικό προφίλ των τουριστών

Δεδομένου ότι στόχος της έρευνας είναι όχι μόνο να μελετήσουμε τους τουρίστες της 
Κρήτης σε ένα γενικό πλαίσιο, αλλά και να εμβαθύνουμε σε καθένα νομό χωριστά, στο 
Διάγραμμα 2.1 καταγράφονται τα ποσοστά των τουριστών που διέμειναν σε κάθε νομό. 
Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων θα αναλυθούν σύμφωνα με αυτή τη 
μεταβλητή ώστε να εντοπιστούν τυχόν διαφοροποιήσεις οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν 
το τουριστικό-καταναλωτικό τους προφίλ.

2.1.1. Χώρα μόνιμης διαμονής

Στο Διάγραμμα 2.2 παρουσιάζονται οι 14 χώρες από τις οποίες επιλέχθηκαν οι τουρίστες 
που συμμετείχαν στην έρευνα, καθώς και η αναλογία των συνεντεύξεων που πραγματο-
ποιήθηκαν για κάθε χώρα στο δείγμα που αντλήθηκε. Στην περαιτέρω ανάλυση των ερω-
τήσεων κατά εθνικότητα οι χώρες Νορβηγία, Σουηδία, Δανία και Φινλανδία θα αποτελούν 

Διάγραµµα 2.1: Νοµός στον οποίο διέµειναν το µεγαλύτερο 
διάστηµα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Κρήτη
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τις σκανδιναβικές χώρες. Να σημειωθεί ότι το μέγεθος του δείγματος μας επιτρέπει την 
εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τις χώρες που ξεπερνούν το 10% των συνολικών 
ερωτηματολογίων, δηλαδή την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Ρωσία, τη Γαλλία και τις σκανδινα-
βικές, ενώ για τις υπόλοιπες τα στοιχεία που θα παρατεθούν πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με επιφυλακτικότητα. 

Οι κατανομές των χωρών προέλευσης των τουριστών για κάθε νομό της Κρήτης χωριστά 
παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 2.3 έως 2.6, όπου ξεχωρίζει το ποσοστό των Σκανδινα-
βών τουριστών στο Ν. Χανίων, το οποίο φτάνει στο 50% των περιπτώσεων, και των Άγ-

Διάγραµµα 2.3: Χώρα µόνιµης διαµονής 
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γλων στο Ν. Λασιθίου, που αγγίζει το 40%. Για τους υπόλοιπους δύο νομούς, Ηρακλείου 
και Ρεθύμνου, παρατηρούμε ότι ένας στους πέντε τουρίστες προέρχεται από τη Γερμανία, 
καθώς και ότι ο Ν. Ηρακλείου εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό Γάλλων, της τάξης του 
15%. Γενικότερα παρατηρούμε ότι οι Άγγλοι, οι Γερμανοί και οι Ρώσοι αποτελούν τις βασι-
κές εθνικότητες σε κάθε νομό πλην των Χανίων, το οποίο σε ένα βαθμό οφείλεται και στον 
δειγματοληπτικό σχεδιασμό της έρευνας.

2.1.2. Φύλο

Όσον αφορά το φύλο των τουριστών της Κρήτης, παρατηρείται ότι η κατανομή μεταξύ 
ανδρών και γυναικών είναι μοιρασμένη στη μέση, με το 51% να αποτελείται από άνδρες 
και το 49% από γυναίκες, χωρίς αυτό να διαφοροποιείται ούτε όταν εξετάζουμε τις εθνι-
κότητες ξεχωριστά ούτε όταν αναλύουμε το φύλο κατά νομό.

2.1.3. Ηλικία

Οι ηλικιακές κατηγορίες που επιλέχθηκαν στον αρχικό σχεδιασμό του ερωτηματολογίου 
ήταν εφτά, με τη μικρότερη να είναι η «κάτω των 18 ετών» και η μεγαλύτερη η «άνω 
των 65 ετών». Λόγω του ότι στις ακραίες κατηγορίες παρατηρήθηκαν μικρά ποσοστά, μι-
κρότερα δηλαδή από 5% επί του συνολικού αριθμού των ερωτηματολογίων, η κατώτερη 
συμπτύχθηκε με τη «19 έως 24 ετών» και η ανώτερη με την «55 έως 64 ετών». Η πολυ-
πληθέστερη ηλικιακή κατηγορία στο σύνολο της έρευνας είναι η «25 έως 34 ετών», με 

Διάγραµµα 2.7: Φύλο
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ποσοστό 28%, ενώ για τις υπόλοιπες τα ποσοστά είναι κοντά στο 20%. Γενικότερα, φαί-
νεται ότι οι τουρίστες της Κρήτης αποτελούνται κυρίως από νέους, αφού σχεδόν οι μισοί 
είναι ηλικίας έως 35 ετών. Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμα πιο έντονο στο Ν. Ηρακλείου, 
όπου το συγκεκριμένο ποσοστό αγγίζει το 60% των περιπτώσεων. Από την άλλη, ο νομός 
που δέχεται τους πιο «γερασμένους» τουρίστες είναι ο Ν. Λασιθίου, με περισσότερους 
από τέσσερις στους δέκα τουρίστες να είναι μεγαλύτεροι από 45 ετών.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και οι κατανομές των ηλικιών για ορισμένες εθνικότη-
τες. Συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι με χώρα προέλευσης τη Γαλλία και τη Ρωσία φαίνεται 
να αποτελούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από νέους, ενώ οι ερωτώμενοι από την Αγγλία και 
τις σκανδιναβικές χώρες από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. 

Διάγραµµα 2.9: Ηλικιακή κατηγορία κατά νοµό (%)
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2.1.4. Αστικότητα τόπου διαμονής

Ένα επιπλέον δημογραφικό στοιχείο είναι αν διαμένουν μόνιμα σε αστική ή μη περιοχή. Η 
πλειονότητά τους δήλωσε ότι κατοικεί σε πόλη, με το ποσοστό να ανέρχεται στο 68% των 
περιπτώσεων. Η αστική προέλευση των τουριστών διατηρείται ανεξαρτήτως του νομού 
όπου διέμειναν. Η ανάλυση κατά χώρα προέλευσης αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα των 
τουριστών από τη Ρωσία, εκ των οποίων περισσότεροι από οκτώ στους δέκα μένουν σε 
αστική περιοχή της χώρας τους. Αντίθετα, οι τουρίστες από τη Γερμανία και την Αγγλία 
εμφανίζουν τα μικρότερα ποσοστά όσον αφορά τους κατοίκους αστικών περιοχών.

2.1.5. Εκπαιδευτικό επίπεδο

Ως προς το μορφωτικό επίπεδο των τουριστών που επισκέπτονται την Κρήτη, οι ερωτώ-
μενοι μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ πέντε κατηγοριών. Συγκεκριμένα, μεταξύ πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού τίτλου, μεταπτυ-
χιακού τίτλου και διδακτορικού. Οι δύο πρώτες μπορούν να αντιστοιχηθούν σε κατώτερη 
και μέση μόρφωση, ενώ οι υπόλοιπες τρεις σε ανώτερη. Από τις απαντήσεις συμπεραί-
νουμε ότι οι επισκέπτες της Κρήτης έχουν αρκετά υψηλό μορφωτικό επίπεδο, αφού τρεις 
στους τέσσερις κατατάσσονται στην ανώτερη βαθμίδα. Και σε αυτό το δημογραφικό χα-
ρακτηριστικό δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των τουριστών που 
διέμειναν σε διαφορετικούς νομούς της Κρήτης. Μεταξύ των πέντε βασικών εθνικοτήτων 
που επισκέπτονται το νησί ξεχωρίζουν οι Ρώσοι και οι Γάλλοι λόγω των αυξημένων πο-
σοστών τους στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Διάγραµµα 2.11: Αστικότητα µόνιµης κατοικίας κατά εθνικότητα (%)
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2.1.6. Οικογενειακή κατάσταση

Η οικογενειακή κατάσταση των τουριστών είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό που χρησιμο-
ποιήθηκε ώστε να σκιαγραφηθεί το δημογραφικό τους προφίλ. Οι μισοί ερωτώμενοι δή-
λωσαν ότι είναι παντρεμένοι και το 39% άγαμοι. Για τους επισκέπτες που διέμειναν κατά 
το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών τους στο Ν. Λασιθίου παρατηρείται ότι το ποσοστό 
των εγγάμων είναι κατά 10% μεγαλύτερο από το συνολικό, ενώ το μικρότερο εμφανίζεται 
στους τουρίστες του Ν. Ηρακλείου. Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των τουρι-
στών κατά εθνικότητα, παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των Ρώσων, των τουριστών από 
τις σκανδιναβικές χώρες και των Άγγλων δήλωσαν ότι είναι παντρεμένοι, ενώ αντίθετα 
το 53% των Γάλλων δήλωσαν άγαμοι.

Διάγραµµα 2.12: Εκπαιδευτικό επίπεδο
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Διάγραµµα 2.13: Εκπαιδευτικό επίπεδο κατά εθνικότητα (%)
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2.1.7. Επαγγελματική κατάσταση

Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν επίσης να προσδιορίσουν την επαγγελματική τους κατάστα-
ση. Περίπου ένας στους τρεις δήλωσε ότι απασχολείται ως ιδιωτικός υπάλληλος, ενώ 
οι αυτοαπασχολούμενοι (14%) και οι δημόσιοι υπάλληλοι (14%) αποτελούν τις δύο επό-
μενες μεγαλύτερες κατηγορίες τουριστών. Η κατανομή της επαγγελματικής κατάστασης 
των επισκεπτών παραμένει σχεδόν αναλλοίωτη όταν αναλυθεί σύμφωνα με το νομό στον 
οποίο διέμειναν. 

Οι τουρίστες από τη Ρωσία διαφοροποιούνται για ακόμα μία φορά από τις υπόλοιπες 
εθνικότητες, με έναν στους πέντε να δηλώνει αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό, πο-

Διάγραµµα 2.14: Οικογενειακή κατάσταση κατά νοµό (%)
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Διάγραµµα 2.15: Οικογενειακή κατάσταση κατά εθνικότητα (%)
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σοστό διπλάσιο απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα. Οι Ρώσοι που απασχολούνται 
ως ιδιωτικοί υπάλληλοι αντιστοιχούν μόλις στο 11% του πληθυσμού τους. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το μεγάλο ποσοστό των Ρώσων που δήλωσαν «άλλο» χωρίς να μπορούμε 
να προσδιορίσουμε ποια ακριβώς είναι η επαγγελματική τους κατάσταση. Όσον αφορά τις 
διαφοροποιήσεις στις υπόλοιπες εθνικότητες, αξίζει να σημειωθεί το αυξημένο ποσοστό 
των συνταξιούχων για την Αγγλία και τη Σκανδιναβία, το οποίο έρχεται σε αντιστοιχία με 
την παρατήρηση ότι οι δύο αυτές εθνικότητες εμφανίστηκαν ως οι πιο «γερασμένες» στην 
ανάλυση των ηλικιών.

Πίνακας 2.1: Επαγγελματική κατάσταση κατά εθνικότητα

Επαγγελματική	κατάσταση	 Αγγλία	 Γερμανία	 Ρωσία	 Γαλλία	 Σκανδιναβικές
Ιδιωτικός υπάλληλος 37% 25% 11% 40% 36%
Δημόσιος υπάλληλος 8% 15% 14% 12% 21%
Αυτοαπασχολούμενος 12% 16% 17% 14% 9%
Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό 7% 8% 21% 4% 5%
Συνταξιούχος 15% 2% 2% 6% 11%
Οικιακά 4% 3% 2% 1% 0%
Άνεργος 2% 3% 1% 1% 1%
Αγρότης 0% 1% 0% 0% 0%
Φοιτητής/ρια 5% 17% 4% 9% 9%
Άλλο 6% 7% 26% 10% 6%
ΔΑ 5% 4% 1% 2% 2%

Διάγραµµα 2.16: Επαγγελµατική κατάσταση (%)
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2.1.8. Ετήσιο ατομικό εισόδημα

Η τελευταία δημογραφική μεταβλητή που καταγράφηκε για τους επισκέπτες της Κρήτης 
είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα. Οι κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τέσσερις 
στο πλήθος, όπου κατώτερη είναι η «λιγότερα από 15.000€» και ανώτερη η «περισσότερα 
από 50.000€». Σε αυτή την ερώτηση παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό αδιευκρίνιστης 
απάντησης, με περίπου έναν στους τρεις να μη δηλώνει το ατομικό του εισόδημα. Στην 
ανάλυση κατά νομό, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 24% για το Ν. Χανίων έως 41% για το 
Ν. Λασιθίου. Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων που έδωσαν απάντηση συγκεντρώ-

Διάγραµµα 2.17: Ετήσιο ατοµικό εισόδηµα κατά νοµό (%)
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Διάγραµµα 2.18: Ετήσιο ατοµικό εισόδηµα κατά εθνικότητα (%)
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νεται στις μεσαίες εισοδηματικές κατηγορίες στο σύνολο της έρευνας· συγκεκριμένα, δύο 
στους πέντε δήλωσαν ότι είχαν εισόδημα από 15.000€ έως 45.000€ το προηγούμενο 
έτος, ενώ για τους Νομούς Χανίων και Λασιθίου υπάρχει μια μικρή μετατόπιση προς τις 
μεγάλες εισοδηματικές κατηγορίες. 

Όσον αφορά την ανάλυση του εισοδήματος στις πέντε βασικές εθνικότητες, παρατηρείται 
ότι περίπου ένας στους δύο Ρώσους αρνείται να δώσει κάποια απάντηση και γι’ αυτόν το 
λόγο η κατανομή του εισοδήματος των Ρώσων τουριστών πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
επιφύλαξη. Οι πιο «πλούσιες» εθνικότητες είναι οι Άγγλοι και οι Σκανδιναβοί, με έναν 
στους τέσσερις να δηλώνει ετήσιο ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο από 50.000€· οι Γάλλοι 
συγκεντρώνονται στις μεσαίες εισοδηματικές κατηγορίες, ενώ οι Γερμανοί δεν παρουσιά-
ζουν μεγάλη διαφοροποίηση από τη γενική κατανομή.

Τέλος, πολύ ισχυρή συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ του ατομικού εισοδήματος και της 
ηλικίας των ερωτώμενων. Όπως αναμένουμε, τα μικρότερα σε ηλικία άτομα παρουσιά-
ζουν και μικρότερο ετήσιο ατομικό εισόδημα· αντίθετα, στις μεγάλες ηλικιακές κατηγορί-
ες η κατανομή του εισοδήματος μετατοπίζεται στα υψηλότερα εισοδήματα. 

Διάγραµµα 2.19: Ετήσιο ατοµικό εισόδηµα κατά ηλικιακές κατηγορίες (%)
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

◗◗ Εννιά στους δέκα ερωτώμενους επισκέφθηκαν το νησί για λόγους αναψυχής/διακο-
πών.

◗◗ Οι δύο βασικές πηγές πληροφόρησης πριν από το ταξίδι τους στην Κρήτη ήταν το Διαδί-
κτυο και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Το 43% δήλωσε Διαδίκτυο και το 32% ταξιδιωτικά 
πρακτορεία.

◗◗ Η πλειονότητα οργάνωσε το ταξίδι μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων (53%), ενώ το 
39% μέσω Διαδικτύου.

◗◗ Τα ξενοδοχεία έως τεσσάρων αστέρων αποτελούν την κύρια επιλογή καταλύματος σε 
ποσοστό 40%. Ένας στους τέσσερις επιλέγει all-inclusive καταλύματα κατά τη διαμονή 
του στην Κρήτη.

◗◗ Το 57% διαμένει συνολικά στο νησί έως μία εβδομάδα.

◗◗ Το 46% των τουριστών έχει επαναλάβει τις διακοπές του στην Κρήτη και το 67% δηλώ-
νει ότι είναι πολύ πιθανό να ξαναέρθει στο νησί.

Οι τρεις βασικότεροι παράγοντες που επηρέασαν τους ερωτώμενους στην επιλογή της 
Κρήτης ως προορισμού διακοπών είναι οι εξής:

◗◗ Φυσικό τοπίο / κλίμα.

◗◗ Φιλοξενία/φιλικότητα των ντόπιων.

◗◗ Ποιότητα υπηρεσιών.

Οι εμπορικές αγορές της Κρήτης επηρέασαν πάρα πολύ ή πολύ το 33% των συμμετεχό-
ντων στην έρευνα.

Το 28% των ερωτώμενων διέμεινε σε μία από τις τέσσερις πρωτεύουσες των νομών, 
ενώ το 64% δήλωσε 83 διαφορετικά σημεία του νησιού. 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ  
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

◗◗ Ένας στους πέντε διέμεινε σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων.

◗◗ Η πλειονότητα παρέμεινε στην Κρήτη περισσότερο από μία εβδομάδα σε ποσοστό 54%.

◗◗ Οι τουρίστες του Ν. Λασιθίου εμφανίζουν υψηλό σκορ στο δείκτη αφοσίωσης (62.8), 
με το 75% των ερωτώμενων να δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να επισκεφθεί ξανά το 
νησί.

◗◗ Οι εμπορικές αγορές του νομού επηρέασαν σε μικρότερο βαθμό απ’ ό,τι τους υπόλοι-
πους επισκέπτες στους άλλους νομούς ώστε να επιλέξουν την Κρήτη ως προορισμό 
διακοπών· αντίθετα, η ποιότητα των υπηρεσιών έπαιξε ρόλο σε μεγαλύτερο βαθμό.
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

◗◗ Εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών που διέμειναν σε all-inclusive καταλύ-
ματα (29%).

◗◗ Σημειώνει το μικρότερο σκορ στο δείκτη αφοσίωσης (55.4).

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

◗◗ Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των τουριστών που διέμει-
ναν στο Ν. Ρεθύμνου και στο σύνολο της έρευνας.

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

◗◗ Η πλειονότητα των τουριστών διέμεινε στην Κρήτη έως εφτά ημέρες, σε ποσοστό 63%.

◗◗ Εμφανίζει το μεγαλύτερο σκορ στο δείκτη αφοσίωσης (65.3), με το 75% των ερωτώ-
μενων να δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να επισκεφθεί ξανά το νησί.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ  
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΑΓΓΛΟΙ

◗◗ Πληροφορήθηκαν για την Κρήτη κυρίως μέσω Διαδικτύου.

◗◗ Εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών που κατέλυσαν σε ξενοδοχεία πέντε 
αστέρων, σε ποσοστό 18%.

◗◗ Η φιλοξενία, η ποιότητα των υπηρεσιών, το κόστος των διακοπών και ο πολιτισμός / η 
ιστορία του νησιού αποτελούν παράγοντες που τους επηρέασαν ώστε να επιλέξουν την 
Κρήτη ως προορισμό διακοπών σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι τις άλλες εθνικότητες.

ΓΕΡΜΑΝΟΙ

◗◗ Η πλειονότητα των τουριστών, σε ποσοστό 55%, διέμεινε στο νησί περισσότερο από 
μία εβδομάδα.

ΡΩΣΟΙ

◗◗ Πληροφορήθηκαν για την Κρήτη κυρίως μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων. 

◗◗ Εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών που κατέλυσαν σε ξενοδοχεία πέντε 
αστέρων, σε ποσοστό 18%.

◗◗ Τρεις στους τέσσερις Ρώσους διέμειναν στην Κρήτη για περισσότερο από εφτά ημέρες.

◗◗ Το κλίμα / φυσικό τοπίο αποτελεί τον παράγοντα που τους επηρέασε περισσότερο ώστε 
να επιλέξουν την Κρήτη ως προορισμό διακοπών.
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ΓΑΛΛΟΙ

◗◗ Το 58% οργάνωσε το ταξίδι του μέσω Διαδικτύου. 

◗◗ Εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών που διέμειναν σε all-inclusive κατα-
λύματα (32%).

◗◗ Οκτώ στους δέκα έκαναν διακοπές μικρής διάρκειας, έως μία εβδομάδα.

◗◗ Εμφανίζουν το μικρότερο σκορ στο δείκτη αφοσίωσης (47.9), ενώ το 73% των περι-
πτώσεων δεν είχε επισκεφθεί την Κρήτη τα προηγούμενα χρόνια.

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΟΙ

◗◗ Η πλειονότητά τους (61%) οργάνωσε το ταξίδι στην Κρήτη μέσω ταξιδιωτικού πρακτο-
ρείου.

◗◗ Τρεις στους τέσσερις διέμειναν στο νησί έως εφτά ημέρες.

◗◗ Σημειώνουν το μεγαλύτερο σκορ στο δείκτη αφοσίωσης (69.2), ενώ το 55% των του-
ριστών έχει επισκεφθεί τουλάχιστον άλλη μία φορά την Κρήτη.

◗◗ Επηρεάστηκαν από το γεγονός ότι η Κρήτη είναι δημοφιλής προορισμός διακοπών σε 
μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι οι υπόλοιπες εθνικότητες, ώστε να την επιλέξουν για τις 
διακοπές τους.

2.2. Το τουριστικό προφίλ

2.2.1. Κύριος λόγος επίσκεψης στο νησί της Κρήτης

Κατ’ αρχάς, πριν από την παρουσίαση των ερωτήσεων, οι οποίες θα βοηθήσουν να κατα-
νοήσουμε το τουριστικό προφίλ των επισκεπτών της Κρήτης, πρέπει να αναφερθεί ο λό-
γος για τον οποίο βρίσκονταν στο νησί τη δεδομένη χρονική στιγμή της έρευνας. Η συντρι-
πτική πλειονότητα των ερωτηθέντων, της τάξης του 92%, απάντησε ότι ήρθε στην Κρήτη 
με κύριο λόγο τις διακοπές, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 2.20. Το ποσοστό αυτό 
εντοπίζεται να είναι μικρότερο του 90% σε μια πολύ οριοθετημένη ομάδα τουριστών που 
έχει τα εξής χαρακτηριστικά: είναι μικρότεροι των 24 ετών, δήλωσαν φοιτητές, με χώρα 

Διάγραµµα 2.20: Κύριος λόγος επίσκεψης στο νησί της Κρήτης
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μόνιμης διαμονής την Ιταλία. Σε αυτή την ομάδα τουριστών υπάρχουν αυξημένα ποσοστά 
στην απάντηση «άλλο» και το λογικό συμπέρασμα είναι ότι βρέθηκαν στην Κρήτη είτε για 
κάποιο συνέδριο είτε για γενικότερους ακαδημαϊκούς λόγους. Αντίστοιχες περιπτώσεις 
επισκεπτών για συνέδρια κ.λπ. είναι πιθανό να καταγράφονται, ιδιαίτερα με δεδομένη την 
έντονη εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Κρήτης.

2.2.2. Κύρια πηγή πληροφόρησης για την Κρήτη

Η βασικότερη πηγή άντλησης πληροφοριών για την Κρήτη είναι το Διαδίκτυο, ενώ δεύτε-
ρη κατά σειρά είναι τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Το γεγονός ότι μόλις το 5% των τουριστών 
πληροφορήθηκε για την Κρήτη μέσω της τηλεόρασης και του έντυπου Τύπου είναι ένα 
αποθαρρυντικό στοιχείο για την τουριστική διαφήμιση της Κρήτης από τα συγκεκριμένα 
μέσα. Εντυπωσιακό είναι επίσης ότι κανένα δημογραφικό χαρακτηριστικό των ερωτηθέ-
ντων, πλην της χώρας προέλευσης, δεν επηρεάζει την κατανομή των απαντήσεων. Δηλα-
δή το Διαδίκτυο είναι το εργαλείο που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι τουρίστες για να πλη-
ροφορηθούν και κατά συνέπεια να επιλέξουν τον τόπο των διακοπών τους, ανεξάρτητα 
από το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το εισόδημά τους. 

Όσον αφορά την ανάλυση της ερώτησης κατά χώρα προέλευσης, παρατηρούμε το αυξη-
μένο ποσοστό των Άγγλων τουριστών στους οποίους η πληροφόρηση μέσω του Διαδι-
κτύου φτάνει στο 52% των περιπτώσεων, ενώ οι Ρώσοι αποτελούν τη μόνη εθνικότητα 
όπου το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών άντλησε πληροφορίες για την Κρήτη μέσω 
των ταξιδιωτικών πρακτορείων και όχι από το Διαδίκτυο.

Διάγραµµα 2.21: Kύρια πηγή πληροφόρησης για την Κρήτη
κατά εθνικότητα (%)
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2.2.3. Τρόπος οργάνωσης του ταξιδιού

Σημαντικό παράγοντα στην κατανόηση του τουριστικού προφίλ των επισκεπτών της Κρή-
της αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο οργάνωσαν το ταξίδι τους. Αν και η πλειονότητα πλη-
ροφορήθηκε για την Κρήτη από το Διαδίκτυο, όταν ήρθε η στιγμή να οργανώσουν το ταξίδι 
οι περισσότεροι επέλεξαν ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο. Συγκεκριμένα, το 53% απευθύν-
θηκε σε πρακτορείο και το 39% έκλεισε μόνο του το κατάλυμα μέσω Διαδικτύου. 

Η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του τρόπου οργάνωσης και της κύριας πηγής πληροφόρη-
σης που είχαν οι τουρίστες για την Κρήτη φαίνεται στο Διάγραμμα 2.23. Το 86% των ατό-
μων που πληροφορήθηκαν για το νησί μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων κατέληξαν να 
οργανώσουν τις διακοπές τους μέσω αυτών. Αντίθετα, η πλειονότητα των επισκεπτών 
που πληροφορήθηκαν για την Κρήτη μέσω Διαδικτύου, αλλά και μέσω φίλων/συγγενών 
επέλεξαν να οργανώσουν το ταξίδι τους μόνοι τους με απευθείας κράτηση καταλύματος 
μέσω Internet.

Διάγραµµα 2.22: Τρόπος οργάνωσης του ταξιδιού στην Κρήτη

Μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου
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Διάγραµµα 2.23: Οργάνωση ταξιδιού κατά κύρια πηγή πληροφόρησης (%)
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Επίσης, το μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο οργά-
νωσης του ταξιδιού. Τα άτομα που έχουν ανώτερη εκπαίδευση εμπιστεύονται σε μεγαλύ-
τερο βαθμό το Διαδίκτυο, χωρίς να αλλάζει όμως η κυρίαρχη τάση.

Οι περιπτώσεις όπου το Διαδίκτυο βρίσκεται στην πρώτη θέση ως προς τον τρόπο ορ-
γάνωσης των διακοπών αφορούν δύο εθνικότητες τουριστών, τους Άγγλους και τους 
Γάλλους. Αντίθετα, το μικρότερο ποσοστό σε αυτή την απάντηση παρατηρείται στους Ρώ-
σους, με μόλις έναν στους τέσσερις να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να κάνει κράτηση 
καταλύματος στην Κρήτη. Τέλος, οι κάτοικοι των σκανδιναβικών χωρών απευθύνονται σε 
ταξιδιωτικά πρακτορεία σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τις υπόλοιπες εθνικότητες.

Διάγραµµα 2.24: Οργάνωση ταξιδιού κατά µορφωτικό επίπεδο (%)
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Διάγραµµα 2.25: Οργάνωση ταξιδιού κατά εθνικότητα (%)
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2.2.4. Τύπος καταλύματος

Η σημασία του τρόπου οργάνωσης του ταξιδιού για το τουριστικό προφίλ των ερωτώ-
μενων αναδεικνύεται στο Διάγραμμα 2.27, στο οποίο παρουσιάζονται οι κατανομές των 
απαντήσεων για το είδος καταλύματος που χρησιμοποίησε στην Κρήτη κάθε κατηγορία 
τουριστών. Αν και εκ πρώτης όψεως τα ξενοδοχεία είναι τα καταλύματα που προτιμούν 
οι τουρίστες ανεξαρτήτως του τρόπου οργάνωσης, το σημαντικό εύρημα είναι ότι οι του-
ρίστες φαίνεται πολύ πιο πιθανό να διαμείνουν σε all-inclusive ξενοδοχείο όταν έχουν 
οργανώσει τις διακοπές τους μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων ή tour operator. Αντίθετα, 
τα άτομα που έκαναν μόνα τους κράτηση επέλεξαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά 
με τους υπόλοιπους κάποιο ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Η κατανομή του είδους του καταλύ-
ματος που χρησιμοποίησαν κατά την παραμονή τους στην Κρήτη στο σύνολο της έρευνας 
παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.26.

Διάγραµµα 2.26: Τύπος καταλύµατος (%)
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Διάγραµµα 2.27: Τύπος καταλύµατος κατά τρόπο οργάνωσης του ταξιδιού (%)
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Για αυτή τη μεταβλητή είναι η πρώτη φορά στο κεφάλαιο που παρατηρείται διαφοροποίη-
ση των απαντήσεων ανάλογα με το νομό όπου διέμειναν. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των 
τουριστών που επέλεξαν all-inclusive φτάνει στο 29% για το Ν. Ηρακλείου, ενώ για το Ν. 
Χανίων δεν ξεπερνάει το 16%. Αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να μην οφείλεται στα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά των τουριστών, αλλά στην προσφορά τέτοιου τύπου καταλύματος 
στον εκάστοτε νομό. 

Είναι όμως ένα χαρακτηριστικό που ενδέχεται να αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες 
των επισκεπτών. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το ποσοστό των τουριστών που διέμειναν σε 
ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο Ν. Λασιθίου, το οποίο ανέρχεται στο 28%, δηλαδή διπλά-
σιο από αυτό που βρέθηκε στο σύνολο του δείγματος.

Από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων δύο είναι αυτά που επηρεάζουν την 
επιλογή καταλύματος, η ηλικία και η χώρα προέλευσης. Ως προς την ηλικία παρατηρείται 
μια γραμμική σχέση μεταξύ αυτής και του ποσοστού που απάντησε «all-inclusive». Συγκε-
κριμένα, όσο ανεβαίνουμε τις ηλικιακές κατηγορίες, τόσο μειώνεται η πιθανότητα κάποιος 
να διέμεινε σε τέτοιου τύπου κατάλυμα, με το μικρότερο ποσοστό να φτάνει στο 9% για τους 
τουρίστες με ηλικία άνω των 55 ετών. Σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία παρατηρείται και το 
μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που διέμειναν σε κάποιο ξενοδοχείο, της τάξης του 63%.

Αντίστοιχο ποσοστό εμφανίζουν και οι κάτοικοι των σκανδιναβικών χωρών που επέλεξαν 
να διαμείνουν σε ξενοδοχείο, ενώ το μεγαλύτερο παρατηρείται στους τουρίστες από τη Ρω-
σία και αγγίζει το 70% των περιπτώσεων. Παρατηρώντας τα ποσοστά των τουριστών που 
διαμένουν σε ξενοδοχείο, αξιοσημείωτο είναι ότι περίπου ένας στους πέντε Ρώσους και 
Άγγλους επέλεξαν ξενοδοχείο πέντε αστέρων. Στον αντίποδα είναι οι Γάλλοι, εκ των οποί-
ων περίπου ένας στους τρεις προτιμά τις υπηρεσίες των all-inclusive, γεγονός που σχετίζε-
ται και με το ύψος των δαπανών που πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, 
όπως θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο. Πρέπει επίσης να σημειωθεί το υψηλό ποσοστό 
των Άγγλων οι οποίοι έχουν ιδιόκτητη κατοικία στην Κρήτη, που ανέρχεται στο 13% και 
είναι σχεδόν τριπλάσιο σε σύγκριση με το 5% που βρέθηκε στο σύνολο της έρευνας. 

Διάγραµµα 2.28: Τύπος καταλύµατος κατά νοµό (%)
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2.2.5. Διάρκεια παραμονής στην Κρήτη

Από την κατανομή των απαντήσεων για τη χρονική περίοδο που διέμειναν στην Κρήτη, είναι 
σίγουρο ότι οι τουρίστες δεν την προτιμούν για ολιγοήμερες διακοπές, αφού το αθροιστικό 
ποσοστό των απαντήσεων «μία ημέρα» και «δύο με τρεις ημέρες» ανέρχεται μόλις στο 5%. 
Περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους παρέμειναν στο νησί για περίπου μία εβδο-
μάδα, ενώ οι μακράς διάρκειας τουρίστες αποτελούν το υπόλοιπο 43% των περιπτώσεων. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρονική διάρκεια παραμονής στην Κρήτη των τουριστών που 
διέμειναν σε all-inclusive, στους οποίους το ποσοστό που έμεινε περισσότερο από μία 
εβδομάδα είναι κατά 10% μικρότερο απ’ ό,τι στους υπόλοιπους.

Διάγραµµα 2.29: Tύπος καταλύµατος κατά ηλικία (%)
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Διάγραµµα 2.30: Τύπος καταλύµατος κατά εθνικότητα (%)
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Διάγραµµα 2.31: Διάρκεια παραµονής στην Κρήτη
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Διάγραµµα 2.32: Διάρκεια παραµονής στην Κρήτη κατά τύπο καταλύµατος (%)
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Διάγραµµα 2.33: Διάρκεια παραµονής στην Κρήτη κατά νοµό (%)
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Η ανάλυση της ερώτησης κατά το νομό όπου διέμειναν φανερώνει ότι ο Ν. Λασιθίου προ-
σελκύει περισσότερους τουρίστες των οποίων η διάρκεια των διακοπών υπερβαίνει τη 
μία εβδομάδα. Στους υπόλοιπους νομούς παρατηρούμε ότι για την πλειονότητα των επι-
σκεπτών η διάρκεια των διακοπών δεν ξεπερνάει τις εφτά ημέρες, με το Ν. Χανίων να 
έρχεται πρώτος σε αυτή την κατηγορία τουριστών.

Όσον αφορά τις εθνικότητες, οι Ρώσοι πάλι ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους, αφού η πλει-
ονότητά τους παραμένει στην Κρήτη για περισσότερο από μία εβδομάδα σε ποσοστό 73%. 
Οι τουρίστες από τη Γαλλία και τη Σκανδιναβία μπορούν να χαρακτηριστούν στο μεγαλύτερο 
μέρος τους μικρής διάρκειας, αφού οι διακοπές τους δεν ξεπερνούν τις εφτά ημέρες.

Τέλος, παρατηρούμε μια ανάλογη σχέση μεταξύ διάρκειας παραμονής και ηλικίας των 
ερωτώμενων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι δύο στους τρεις τουρίστες ηλικίας κάτω 

Διάγραµµα 2.34: Διάρκεια παραµονής στην Κρήτη κατά εθνικότητα (%)
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Διάγραµµα 2.35: Διάρκεια παραµονής στην Κρήτη κατά ηλικία (%)
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των 24 ετών διαμένει στην Κρήτη έως μία εβδομάδα, ενώ ένας στους δύο τουρίστες 
ηλικίας άνω των 55 ετών πράττει το ίδιο. Η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και 
της οικογενειακής κατάστασης των ερωτώμενων, με την έννοια ότι, όσο μεγαλώνουν 
οι ηλικιακές κατηγορίες, τόσο πιο πιθανό είναι τα άτομα να είναι παντρεμένα, έχει ως 
αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται τα ποσοστά μεταξύ των εγγάμων και αγάμων στον ίδιο 
βαθμό που παρατηρήσαμε στις ακραίες ηλικιακές κατηγορίες. Δηλαδή το 66% των αγά-
μων παρέμεινε στην Κρήτη έως μία εβδομάδα και το 51% των εγγάμων για περισσότερο 
από εφτά ημέρες.

2.2.6. Αφοσίωση τουριστών

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό το οποίο συνθέτει το τουριστικό προφίλ των επισκεπτών της 
Κρήτης αποτελεί η αφοσίωση που δείχνουν στην Κρήτη ως προορισμό διακοπών. Για να 
μετρήσουμε αυτή την έννοια, χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτήσεις. Κατ’ αρχάς πόσες φορές 
έχουν επισκεφθεί την Κρήτη σε προηγούμενα έτη και πόσο πιθανό είναι να την επισκε-
φθούν ξανά.

Διάγραµµα 2.36: Διάρκεια παραµονής στην Κρήτη κατά οικογενειακή κατάσταση (%)

Έως µία εβδοµάδα Περισσότερο από  µία εβδοµάδα

Έγγαµος/η Άγαµος/η

49 51

66

34

0

20

40

60

80

Διάγραµµα 2.37: Πόσες φορές έχουν επισκεφθεί την Κρήτη τα προηγούµενα έτη
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Οι κατανομές των δύο ερωτήσεων φανερώνουν την τάση ότι η Κρήτη είναι ένας προορι-
σμός τον οποίο ο τουρίστας ενδέχεται να τον επισκεφθεί παραπάνω από μία φορά. Το 43% 
των ερωτώμενων δήλωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στο νησί, ενώ δύο 
στους τρεις θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό να το ξαναεπισκεφθούν. 

Στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζονται τα ποσοστά επί του συνολικού αριθμού απαντήσεων για 
κάθε συνδυασμό μεταξύ των δύο ερωτήσεων. Δηλαδή η ομάδα των ερωτώμενων που 
έχουν έρθει στην Κρήτη παραπάνω από τρεις φορές και είναι πολύ πιθανό να έρθουν ξανά 
αποτελούν τους πιο πιστούς τουρίστες και ανέρχεται στο 15% του δείγματος, ενώ αυτοί 
που δηλώνουν ότι είναι η πρώτη τους επίσκεψη και δεν είναι πιθανό να οργανώσουν τις 
διακοπές τους ξανά στην Κρήτη αποτελούν τους λιγότερο πιστούς τουρίστες και αποτε-
λούν μόλις το 3% του δείγματος. 

Πίνακας 2.2: Πιθανότητα τα επισκεφθούν ξανά την Κρήτη – Πόσες φορές έχουν επισκεφθεί 
την Κρήτη τα προηγούμενα έτη

	 Πόσες	φορές	έχουν	επισκεφθεί	την	Κρήτη	τα	προηγούμενα	έτη	
		 Τρεις	και	παραπάνω	 Δύο	 Μία	 Καμία

 Πολύ 15% 7% 12% 33%
 Λίγο 1% 3% 4% 21%
 Καθόλου 0% 0% 0% 3%

Για να είναι πιο εύκολη η κοινή παρουσίαση των δύο ερωτήσεων, κατασκευάστηκε ένας 
εκατοστιαίος δείκτης όπου το 100 αντιστοιχεί στην πρώτη ομάδα τουριστών και το 0 στη 
δεύτερη. Ο μέσος όρος του δείκτη ανάλογα με το νομό που επέλεξαν να διαμείνουν φανε-
ρώνει ότι οι επισκέπτες του Ν. Χανίων είναι οι πιο πιστοί τουρίστες, ενώ αυτοί που έμειναν 
στο Ν. Ηρακλείου οι λιγότερο πιστοί. Ενδεικτικά παραθέτουμε τις κατανομές των απα-
ντήσεων για το πόσο πιθανό είναι να επισκεφθούν ξανά την Κρήτη κατά νομό, όπου τα 
μεγαλύτερα ποσοστά αυτών που απάντησαν «πολύ πιθανό» εμφανίζονται στους Νομούς 
Χανίων και Λασιθίου, ενώ το μικρότερο στο Ν. Ηρακλείου.

Βάσει του δείκτη αφοσίωσης, αναμένουμε τους Σκανδιναβούς να επαναλαμβάνουν τις 
διακοπές τους στην Κρήτη σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα, αφού 
η τιμή του ανέρχεται στο 69.2, δέκα μονάδες δηλαδή παραπάνω από τον γενικό μέσο όρο, 

Διάγραµµα 2.38: Πόσο πιθανό είναι να επισκεφθούν ξανά την Κρήτη
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Διάγραµµα 2.39: Δείκτης πιστότητας κατά νοµό

ΣΥΝΟΛΟ Χανίων Ρεθύµνου Ηρακλείου Λασιθίου
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Διάγραµµα 2.40: Πιθανότητα τα επισκεφθούν ξανά την Κρήτη κατά νοµό (%)

Πολύ πιθανό Λίγο πιθανό Καθόλου πιθανό

Χανίων

Ρεθύµνου

Ηρακλείου

Λασιθίου

0 20 40 60 80 100

75

64

60

75

                23

        32

    33

              24

 2

3

5

1

Διάγραµµα 2.41: Δείκτης πιστότητας κατά εθνικότητα
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καθώς και ότι οι Γάλλοι, που σημειώνουν μόλις 47.9 μέσο όρο, θα είναι οι λιγότερο πι-
στοί τουρίστες της Κρήτης. Στο ίδιο προφανώς συμπέρασμα θα καταλήγαμε αν αναλύαμε 
την ερώτηση πόσες φορές έχουν επισκεφθεί την Κρήτη στο παρελθόν κατά εθνικότητα. 
Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2.41, περίπου ένας στους τρεις Σκανδιναβούς έχει κάνει 
διακοπές στην Κρήτη πάνω από τρεις φορές τα προηγούμενα χρόνια, ενώ για τρεις στους 
τέσσερις Γάλλους το 2013 ήταν η πρώτη φορά που επισκέφθηκαν το νησί.

Δύο ακόμα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την τιμή του δείκτη αφοσίωσης, η 
ηλικία και το ατομικό εισόδημα, μεταξύ των οποίων, όπως αναφέραμε και προηγούμενα, 
υπάρχει ισχυρή συσχέτιση. Και για τα δύο υπάρχει μια γραμμική σχέση, η οποία δηλώνει 
ότι, όσο ανεβαίνουμε τις ηλικιακές και εισοδηματικές κατηγορίες, τόσο αυξάνεται και η 

Διάγραµµα 2.42: Πόσες φορές έχουν επισκεφθεί την Κρήτη 
τα προηγούµενα έτη κατά εθνικότητα (%)
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Διάγραµµα 2.43: Δείκτης πιστότητας κατά εισόδηµα
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τιμή του δείκτη. Δηλαδή οι τουρίστες που συνήθως επαναλαμβάνουν τις διακοπές τους 
στην Κρήτη έχουν κυρίως μεγάλη ηλικία και υψηλό εισόδημα. 

Τα παραπάνω έχουν αντίκτυπο και στις τιμές του δείκτη ανάλογα με την επαγγελματική 
κατάσταση των ερωτώμενων. Όπως παρατηρούμε, οι συνταξιούχοι εμφανίζουν το με-
γαλύτερο σκορ στο δείκτη αφοσίωσης, ενώ οι φοιτητές το μικρότερο, με τη μεταξύ τους 
διαφορά να ανέρχεται περίπου στις 15 μονάδες.

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αφοσίωση των τουριστών ανάλογα με το είδος κατα-
λύματος που επέλεξαν για τη διαμονή τους στην Κρήτη. Οι τουρίστες που διέμειναν σε 
all-inclusive είναι λιγότερο πιθανό να έχουν ξαναέρθει, αλλά και να επισκεφθούν ξανά 
την Κρήτη, ενώ πιο πιστοί εμφανίζονται οι τουρίστες που κατέλυσαν σε ενοικιαζόμενα 
δωμάτια. Η τιμή του δείκτη (68.3) για τους τουρίστες που δήλωσαν ότι έμειναν σε κάποιο 
άλλο κατάλυμα δεν πρέπει να μας παραξενεύει, αφού οι περισσότεροι από αυτούς έχουν 
ιδιόκτητη κατοικία στο νησί, οπότε και είναι πιο εύκολο να το επισκέπτονται συχνότερα.

Διάγραµµα 2.44: Δείκτης πιστότητας κατά ηλικία
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Διάγραµµα 2.45: Δείκτης πιστότητας κατά επαγγελµατική κατάσταση
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2.2.7. Παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στην απόφαση να επισκεφθούν την Κρήτη

Η τελευταία ενότητα του κεφαλαίου αφορά οκτώ παράγοντες που επηρεάζουν έναν του-
ρίστα στην επιλογή του μέρους των διακοπών του. Επιγραμματικά είναι οι εξής:

1.  Φυσικό τοπίο / κλίμα.
2.  Πολιτισμός/ιστορία.
3.  Κόστος των διακοπών / ταξιδιωτικές προσφορές / πακέτα διακοπών.
4.  Ποιότητα υπηρεσιών.
5.  Φιλοξενία/φιλικότητα των ντόπιων.
6.  Ευκολία πρόσβασης από τον τόπο διαμονής.
7.  Εμπορική αγορά.
8.  Δημοφιλής προορισμός.

Διάγραµµα 2.46: Δείκτης πιστότητας κατά τύπο καταλύµατος
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Διάγραµµα 2.47: Παράγοντες που έπαιξαν ρόλο
στην απόφαση να επισκεφθούν την Κρήτη (%)
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Από τους ερωτώμενους ζητήθηκε να αξιολογήσουν κατά πόσο κάθε παράγοντας τους 
επηρέασε ώστε να επιλέξουν την Κρήτη ως προορισμό διακοπών και τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2.47.

Σύμφωνα με τα ποσοστά που συγκεντρώνουν οι απαντήσεις «πάρα πολύ σημαντικό» και 
«πολύ σημαντικό», μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τους οκτώ παράγοντες σε τρεις κατη-
γορίες. 

Η 1η αποτελείται από τους:

◗◗ Φυσικό τοπίο / κλίμα
◗◗ Φιλοξενία/φιλικότητα των ντόπιων
◗◗ Ποιότητα υπηρεσιών

οι οποίοι συγκεντρώνουν ποσοστά μεγαλύτερα του 70%. 

Η 2η από τους:

◗◗ Ευκολία πρόσβασης από τον τόπο διαμονής
◗◗ Πολιτισμός/ιστορία
◗◗ Κόστος των διακοπών / ταξιδιωτικές προσφορές / πακέτα διακοπών
◗◗ Δημοφιλής προορισμός

όπου τα ποσοστά αυτών που απάντησαν ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιλογή τους 
κυμαίνονται μεταξύ 50% και 60%.

Τέλος, η 3η κατηγορία αποτελείται μόνο από έναν παράγοντα, αυτόν της εμπορικής αγο-
ράς, με το 33% των ερωτώμενων να δηλώνουν ότι τους επηρέασε πολύ ή πάρα πολύ στην 
επιλογή της Κρήτης ως προορισμού διακοπών.

Ξεκινώντας από τον παράγοντα της εμπορικής αγοράς, έστω και αν δεν παρουσιάζει τα μεγά-
λα ποσοστά των υπόλοιπων παραγόντων, είναι ενθαρρυντικό ότι ένας στους τρεις τουρίστες 
του νησιού φαίνεται να έχει τουλάχιστον γνώση για την τοπική αγορά και τα προϊόντα που 
μπορεί να προμηθευτεί από αυτή, δεδομένου ότι την έλαβε υπόψη του στο σχεδιασμό των 
διακοπών του. Υπάρχει όμως και το αρνητικό συμπέρασμα ότι για το ίδιο ποσοστό δεν έπαιξε 
καθόλου ή διαδραμάτισε πολύ λίγο ρόλο η εμπορική αγορά της Κρήτης στην απόφασή του, 
που σημαίνει ή ότι δεν έχουν πληροφορηθεί τίποτα για αυτήν ή ότι τη γνωρίζουν αλλά δεν 
τους προσελκύει. Σε αυτό τον τομέα υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης ως προς την 
προβολή των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και εν γένει των επιλογών που τους δίνει 
η ευρύτερη εμπορική αγορά της Κρήτης. Ο νομός που φαίνεται να υπολείπεται έναντι των 
υπολοίπων στον συγκεκριμένο παράγοντα είναι του Λασιθίου, επομένως η τοπική αγορά του 
αποτελεί σε μικρότερο βαθμό πόλο έλξης τουριστών, με έναν στους τέσσερις να δηλώνει ότι 
τον επηρέασε στην επιλογή του. Να σημειωθεί ότι η ανάλυση του παράγοντα με οποιοδήποτε 
άλλο δημογραφικό χαρακτηριστικό δεν διαφοροποιεί τα ποσοστά των απαντήσεων.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το κλίμα και το φυσικό τοπίο αποτελούν τον σημαντικότερο πα-
ράγοντα για να επισκεφθούν την Κρήτη οι ξένοι τουρίστες. Προφανώς πρέπει να αποτελεί 
την αιχμή του δόρατος για οποιαδήποτε διαφημιστική καμπάνια στο εξωτερικό, αφού πε-
ρίπου τέσσερις στους πέντε επισκέπτες της Κρήτης επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από 
αυτόν. Το ποσοστό μεγαλώνει ακόμα περισσότερο για τους τουρίστες με μόνιμη διαμονή 
στη Ρωσία και ξεπερνάει το 90% των περιπτώσεων. 
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Περίπου τρεις στους τέσσερις τουρίστες δήλωσαν ότι η φιλοξενία των Κρητικών καθώς 
και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τούς επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό ώστε να 
επισκεφθούν την Κρήτη. Πρόκειται λοιπόν για άλλα δύο θετικά στοιχεία που μπορούν να 
αξιοποιηθούν ώστε να διαφημιστεί η Κρήτη ως προορισμός διακοπών στο εξωτερικό. 
Ένα ενδιαφέρον εύρημα στην ανάλυση του παράγοντα της φιλοξενίας με την ηλικία είναι 
ότι, όσο μετατοπιζόμαστε προς τα πάνω στις ηλικιακές κατηγορίες, τόσο πιο σημαντικός 
θεωρείται ο παράγοντας για τους ερωτώμενους. Δηλαδή τα άτομα μεγαλύτερων ηλικιών 
η φιλικότητα των ντόπιων τα ενδιαφέρει και τα επηρεάζει θετικά σε μεγαλύτερο βαθμό. 
Συγκεκριμένα, το ποσοστό των απαντήσεων «πάρα πολύ» και «πολύ» ξεκινάει από το 70% 

Διάγραµµα 2.48: Πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξε στην απόφασή τους
να επισκεφθούν την Κρήτη η εµπορική αγορά (%)
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για τους τουρίστες με ηλικία κάτω των 24 ετών και καταλήγει στο 86% για τα άτομα με 
ηλικία άνω των 55 ετών.

Η φιλοξενία και η φιλικότητα επίσης φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στην 
απόφαση διακοπών για τους Άγγλους απ’ ό,τι στις υπόλοιπες εθνικότητες. Μια πιθανή εξή-
γηση είναι το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος τους, της τάξης του 13%, έχει ιδιόκτητη κατοι-
κία στην Κρήτη, οπότε είναι πιθανότερο να έχουν συνάψει περισσότερους και δυνατότερους 
δεσμούς με τους ντόπιους κατοίκους του νησιού και επομένως μπορούν να εκτιμήσουν κα-
λύτερα το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Η εθνικότητα που εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό 
στην αντίστοιχη απάντηση είναι οι Ρώσοι και δεν ξεπερνάει το 60% των περιπτώσεων. 

Διάγραµµα 2.50: Πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξε στην απόφασή τους να επισκεφθούν 
την Κρήτη η φιλοξενία/φιλικότητα των ντόπιων κατά ηλικία (%)

Κάτω των 24

25-34

35-44

45-54

Άνω των 55

0 20 40 60 80 100

Καθόλου / Λίγο σηµαντικό

Πολύ / Πάρα πολύ σηµαντικό
Ούτε/Ούτε
ΔΑ

9

9

5

5

3

                  16

                   18

          15

      9

 7

70

72

77

82

86

4

2

3

4

3

Διάγραµµα 2.51: Πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξε στην απόφασή τους να επισκεφθούν 
την Κρήτη η φιλοξενία/φιλικότητα των ντόπιων κατά εθνικότητα (%)
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Ο τελευταίος παράγοντας της πρώτης ομάδας αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών σε ένα 
γενικό επίπεδο και είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι τουλάχιστον τα άτομα που δήλωσαν ότι 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφασή τους έχουν μια θετική γνώμη για αυτόν, αφού 
επέλεξαν την Κρήτη για τις διακοπές τους. Επομένως ο Ν. Λασιθίου φαίνεται να «κερδίζει» 
τους υπόλοιπους νομούς όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, αφού οκτώ 
στους δέκα που διέμειναν εκεί έδωσαν τις απαντήσεις «πάρα πολύ» και «πολύ», σε αντίθεση 
με τις υπόλοιπες περιοχές όπου τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται από 68% έως 74%.

Οι τουρίστες τους οποίους ενδιαφέρει περισσότερο η ποιότητα των υπηρεσιών που θα 
απολαύσουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους είναι οι Άγγλοι, ενώ οι Γάλλοι έρχονται 
τελευταίοι, με το 65% να απαντάει ότι η ποιότητα των υπηρεσιών τούς επηρέασε σε μεγά-
λο βαθμό για την επιλογή της Κρήτης ως προορισμού διακοπών.

Διάγραµµα 2.52: Πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξε στην απόφασή τους να επισκεφθούν 
την Κρήτη η ποιότητα υπηρεσιών κατά νοµό (%)
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Διάγραµµα 2.53: Πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξε στην απόφασή τους να επισκεφθούν 
την Κρήτη η ποιότητα υπηρεσιών κατά εθνικότητα (%)
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Τη δεύτερη ομάδα αποτελούν οι παράγοντες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφα-
ση για το αν η Κρήτη θα είναι ο προορισμός διακοπών περίπου στους μισούς από τους 
ερωτώμενους, δηλαδή αυτοί που συγκεντρώνουν ποσοστά στις απαντήσεις «πάρα πολύ» 
και «πολύ» κοντά στο 50%. Συγκεκριμένα, η ευκολία πρόσβασης στο νησί από τον τόπο 
διαμονής τους συγκεντρώνει στις δύο απαντήσεις ποσοστό 58%. Για τους τουρίστες από 
τη Σκανδιναβία παρατηρείται ένα σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό, της τάξης του 73%, και 
ακολουθεί η Αγγλία με 68%. Προκύπτει συνεπώς το λογικό συμπέρασμα ότι η μετακίνηση 
από αυτές τις χώρες στην Κρήτη είναι πιο εύκολη από τις υπόλοιπες. Στο άλλο άκρο εμ-
φανίζονται οι Ρώσοι και οι Γερμανοί: περίπου έξι στους δέκα τουρίστες αυτών των εθνι-
κοτήτων δεν επηρεάστηκαν από τον συγκεκριμένο παράγοντα. 

Διάγραµµα 2.54: Πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξε στην απόφασή τους να επισκεφθούν 
την Κρήτη η ευκολία πρόσβασης από τον τόπο διαµονής κατά εθνικότητα (%)
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Διάγραµµα 2.55: Πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξε στην απόφασή τους να επισκεφθούν 
την Κρήτη το κόστος των διακοπών / οι ταξιδιωτικές προσφορές 

/ τα πακέτα διακοπών κατά εθνικότητα (%)
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Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση του παράγοντα που αφορά το κόστος των διακοπών / τις 
ταξιδιωτικές προσφορές / τα πακέτα διακοπών κατά χώρα μόνιμης διαμονής. Η μόνη εθνι-
κότητα που διαφοροποιείται είναι των Άγγλων: Το ποσοστό των ατόμων που δήλωσαν ότι 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή τους για να έρθουν στην Κρήτη είναι σχετικά υψηλό-
τερο απ’ ό,τι στις υπόλοιπες. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ισχυρότερο νόμισμα της Αγγλίας 
έναντι των υπολοίπων, το οποίο ευνοεί τη μετατροπή συναλλάγματος προς την Ελλάδα. 

Οι δύο τελευταίοι παράγοντες συσχετίζονται με την εικόνα της Κρήτης πρώτον όσον αφο-
ρά τον πολιτισμό και την ιστορία της και δεύτερον όσον αφορά το γεγονός ότι είναι ένας 

Διάγραµµα 2.56: Πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξε στην απόφασή τους να επισκεφθούν 
την Κρήτη ο πολιτισµός / η ιστορία κατά εθνικότητα (%)
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Διάγραµµα 2.57: Πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξε στην απόφασή τους να επισκεφθούν 
την Κρήτη το γεγονός ότι το νησί είναι δηµοφιλής προορισµός κατά εθνικότητα (%)
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δημοφιλής ταξιδιωτικός προορισμός. Οι Άγγλοι και οι Ρώσοι φαίνεται να λαμβάνουν υπό-
ψη τους τον πολιτισμό και την ιστορία της Κρήτης σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι οι υπόλοι-
ποι, με τα ποσοστά στις απαντήσεις «πάρα πολύ» και «πολύ» να φτάνουν κοντά στο 70%, 
ενώ οι Σκανδιναβοί παρουσιάζονται ως οι πιο αδιάφοροι, με το ποσοστό να μην ξεπερνάει 
το 40%. Αντίθετα, έρχονται πρώτοι στον άλλον παράγοντα, που αφορά την εικόνα της Κρή-
της, αφού έξι στους δέκα δηλώνουν ότι επηρεάστηκαν σημαντικά από το γεγονός ότι το 
νησί αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Τέλος, η πλειονότητα των τουριστών από 
τη Γερμανία και τη Γαλλία έλαβαν την απόφαση να έρθουν στην Κρήτη για διακοπές χωρίς 
να επηρεαστούν από τον συγκεκριμένο παράγοντα. 

2.2.8. Περιοχή διαμονής στην Κρήτη

Εκτός από το νομό στον οποίο διέμειναν κατά το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών τους 
στην Κρήτη, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να δώσουν μια πιο συγκεκριμένη απάντηση 
για την περιοχή όπου έμειναν. Η διασπορά που παρατηρήθηκε είναι αρκετά μεγάλη, με 87 
σημεία σε όλο το νησί. Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι περιοχές που 
εμφανίστηκαν στην έρευνα. 

Πίνακας 2.3: Οικισμοί όπου διέμειναν κατά την παραμονή τους στην Κρήτη

 Ηράκλειο 5,4% Κάβρος 0,6% Καμισιανά 0,1%
 Χανιά 5,7% Μπαλί 0,6% Κοκκινοχώρι 0,1%
 Άγιος Νικόλαος 3,4% Αλμυρίδα 0,6% Ραπανιανά 0,1%
 Ρέθυμνο 13,3% Κολυμπάρι 0,6% Σούγια 0,1%
 Χερσόνησος 8,3% Αγία Γαλήνη 0,6% Καλύβες 0,1%
 Πλατανιάς 6,9% Κουτουλουφάρι 0,5% Σείριος 0,1%
 Μάλια 4,2% Σφακιά 0,5% Σπήλι 0,1%
 Σταλίδα 3,2% Μάλεμε 0,5% Μελιδόνι 0,1%
 Γούβες 3,0% Ιδαίο Άντρο 0,4% Βρύσες 0,1%
 Ελούντα 2,6% Αδελιανός Κάμπος 0,4% Βουλγάρω 0,1%
 Αγία Μαρίνα 2,6% Μοχός 0,3% Καμηλάρι 0,1%
 Αγία Πελαγία 2,2% Φόδελε 0,3% Αλίκαμπος 0,1%
 Γεράνι 2,0% Κόκκινο Χάνι 0,3% Αξός 0,1%
 Γεωργιούπολη 1,9% Δαράτσος 0,3% Παλαιόκαστρο 0,1%
 Κάτω Στάλος 1,5% Ίστρον 0,2% Αγία Φωτιά 0,1%
 Ανάληψη 1,4% Ατσιπόπουλο 0,2% Φραγκοκάστελο 0,1%
 Ιεράπετρα 1,3% Σητεία 0,2% Λακόπετρα 0,1%
 Αμμουδάρα 1,1% Τύλισος 0,2% Λέντα 0,1%
 Σίσες 1,1% Άδελε 0,2% Ζαρός 0,1%
 Πάνορμο 1,1% Μίλατος 0,2% Πέργαμος 0,1%
 Άγιος Απόστολος 1,1% Βάμος 0,2% Μηλιά 0,1%
 Παλαιόχωρα 0,9% Ταυρωνίτης 0,2% Επισκοπή 0,1%
 Μακρύς Γιαλός 0,9% Μοίρες 0,1% Κάτω Γαλατάς 0,1%
 Σκαλέτα 0,9% Σταυρός 0,1% Σκηνές 0,1%
 Καλαμάκι 0,9% Μπάλος 0,1% Δαμνόνι 0,1%
 Πλακιάς 0,8% Πισκοπιανό 0,1% Γαύδος 0,1%
 Κίσσαμος 0,8% Ρούστικα 0,1% Βάι 0,1%
 Μάταλα 0,8% Ανώπολη 0,1% Καλδέρα 0,1%
 Ανισαράς 0,1% Καστέλι 0,1% Χρυσή Ακτή 0,1%
     ΔΑ 8,2%



62

INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δαπάνες – Είδη Προϊόντων  

– Καταναλωτικό Προφίλ

Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των ατόμων που κατέλυσαν στην πόλη του Ρέθυμνου, 
το οποίο ανέρχεται σε 13,3% (υπενθυμίζουμε ότι το ποσοστό για ολόκληρο το νομό ήταν 
25%), πράγμα που σημαίνει ότι ένας στους δύο τουρίστες του νομού επέλεξε την πρω-
τεύουσά του για τις διακοπές του. Για τους Νομούς Ηρακλείου και Χανίων παρουσιάζεται 
τελείως διαφορετική εικόνα. Ενώ το 36% των ερωτώμενων διέμεινε στο Ν. Ηρακλείου, 
μόνο το 5,4% έμεινε στην πρωτεύουσά του. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το Ν. Χανίων είναι 
30% και 5,7%, που σημαίνει ότι οι περιφερειακές περιοχές των δύο νομών προσελκύουν 
τη συντριπτική πλειονότητα των τουριστών. Τέλος, το ένα τρίτο των τουριστών που επέ-
λεξε το Ν. Λασιθίου διέμεινε στην πρωτεύουσά του. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2.58, 
συνολικά οι τέσσερις πρωτεύουσες των νομών της Κρήτης προσελκύουν το 28% των 
συνολικών επισκεπτών του νησιού και οι υπόλοιπες το 64%. 

Το μόνο δημογραφικό χαρακτηριστικό που συσχετίζεται με την περιοχή όπου διέμειναν 
είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα των ερωτώμενων. Στο Διάγραμμα 2.59 παρουσιάζεται 
η κατανομή των εισοδηματικών κατηγοριών κατά περιοχή διαμονής, όπου παρατηρούμε 
μια μετατόπιση προς τα υψηλότερα εισοδήματα για τους τουρίστες που έμειναν εκτός των 
πρωτευουσών των νομών.

Διάγραµµα 2.59: Ετήσιο ατοµικό εισόδηµα κατά περιοχή 
όπου διέµειναν τις περισσότερς µέρες (%)
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Διάγραµµα 2.58: Περιοχή όπου διέµειναν τις περισσότερες µέρες στην Κρήτη
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

◗◗ Η μέση συνολική δαπάνη για το ταξίδι στην Κρήτη υπολογίστηκε στα 1.162€ ανά άτομο. 
Το 60% περίπου των δαπανών αντιστοιχεί σε διαμονή και μεταφορικά, ενώ το υπόλοι-
πο σε έξοδα κατά τη διάρκεια της διαμονής στην Κρήτη.

◗◗ Οι τουρίστες που διέμειναν στο Ν. Λασιθίου εμφανίζουν τις μεγαλύτερες συνολικές 
δαπάνες (1.308€), ενώ οι τουρίστες του Ν. Ηρακλείου τις μικρότερες (1.121€). 

◗◗ Η υψηλότερη εκτίμηση σε δαπάνες εστίασης υπολογίστηκε για τους τουρίστες του Ν. 
Χανίων (244€).

◗◗ Οι Ρώσοι είναι η εθνικότητα με τη μεγαλύτερη εκτίμηση συνολικών δαπανών (1.487€), 
καθώς και οι μόνοι που παρουσιάζουν δαπάνες σε αγορές (283€) υψηλότερες από δα-
πάνες σε εστίαση (214€). 

◗◗ Οι Γάλλοι εμφανίζουν τη μικρότερη εκτίμηση συνολικών δαπανών (950€) και οι Γερμα-
νοί τη μικρότερη εκτίμηση δαπανών σε αγορές (105€).

◗◗ Δύο δημογραφικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το ύψος των δαπανών είναι η ηλι-
κία και το ετήσιο ατομικό εισόδημα. Όσο μεγαλώνουν οι ηλικιακές και εισοδηματικές 
κατηγορίες, τόσο μεγαλώνει και το ύψος των δαπανών. Επίσης, η οικογενειακή κατά-
σταση των ερωτώμενων συσχετίζεται με το ύψος των δαπανών, με τους έγγαμους να 
παρουσιάζουν μεγαλύτερες εκτιμήσεις.

◗◗ Σημαντική διαφορά βρέθηκε ανάμεσα στις εκτιμήσεις των δαπανών σε αγορές και σε 
ψυχαγωγικές/πολιτιστικές δραστηριότητες μεταξύ των πρωτευουσών των νομών και 
των υπόλοιπων περιοχών της Κρήτης, με τους τουρίστες που κατέλυσαν στις τέσσερις 
πρωτεύουσες να δαπανούν περισσότερα χρήματα.

◗◗ Τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και τα είδη δώρων – σουβενίρ αποτελούν τα πιο δη-
μοφιλή προϊόντα που αγοράζουν οι τουρίστες κατά την παραμονή τους στην Κρήτη. Οι 
Ρώσοι και οι Γάλλοι αποτελούν τις δύο εθνικότητες που αγοράζουν με μεγαλύτερη 
συχνότητα προϊόντα των δύο ειδών. 

◗◗ Η πλειονότητα των τουριστών επιλέγει προϊόντα ειδών διατροφής – συσκευασμένων 
τροφίμων και είδη δώρων – αξεσουάρ με ελληνική προέλευση σε ποσοστά 87% και 
77% αντίστοιχα. Αντίθετα, τα είδη ένδυσης και υπόδησης που αγόρασαν είχαν κυρίως 
διεθνή προέλευση.

◗◗ Ένας στους δύο συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσε ότι του αρέσει να συνδυάζει τις 
αγορές του με καφέ – φαγητό, ενώ τέσσερις στους δέκα είτε με περιηγήσεις σε αξιο-
θέατα είτε με μπάνιο στη θάλασσα και γενικότερες δραστηριότητες στη φύση.

◗◗ Σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι (48%) δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους 
πραγματοποιούν αγορές αυθόρμητα, χωρίς να σκέφτονται το κόστος, ενώ ένας στους 
τέσσερις (27%) έχει ορίσει πριν από το ταξίδι ένα συγκεκριμένο ύψος χρημάτων που θα 
διαθέσει κατά βούληση σε αγορές. Επίσης, ο βασικότερος λόγος για τον οποίο πραγ-
ματοποιούν αγορές κατά τη διάρκεια των διακοπών τους είναι γιατί τους αρέσουν τα 
τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.
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3.1. Δαπάνες για αγορές και είδη προϊόντων
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν οι ατομικές δαπάνες των τουριστών. Βάσει του 
σχεδιασμού του ερωτηματολογίου, υπάρχει η δυνατότητα να αναλύσουμε τις δαπάνες σε 
τέσσερις βασικές κατηγορίες:

1. Δαπάνες διαμονής και μεταφορικών.

2. Δαπάνες αγορών (είδη ένδυσης, υπόδησης, σουβενίρ κ.λπ.).

3. Δαπάνες εστίασης (εστιατόρια, μπαρ, καφέ).

4. Δαπάνες ψυχαγωγικών/πολιτιστικών δραστηριοτήτων (θέατρα, μουσεία κ.λπ.).

Εκτός αυτών δινόταν και η επιλογή να αναφέρουν τυχόν άλλες δαπάνες που δεν εμπί-
πτουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες, όπως π.χ. η ενοικίαση αυτοκινήτου.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να εκτιμήσουμε ξεχωριστά τις δαπάνες διαμονής και με-
ταφορικών μόνο στην περίπτωση όπου οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι οργάνωσαν τις δια-
κοπές τους μόνοι τους μέσω του Διαδικτύου, αφού συνήθως τα ταξιδιωτικά πρακτορεία 
προσφέρουν πακέτα διακοπών αθροίζοντας τα δύο επιμέρους ποσά.

Κάθε κατηγορία δαπανών θα αναλυθεί κατά νομό στον οποίο διέμειναν οι τουρίστες στο 
μεγαλύτερο μέρος των διακοπών τους και κατά εθνικότητα, ώστε να διερευνηθεί εάν 
υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ αυτών των ομάδων. Στη συνέχεια θα ανα-
λυθούν σύμφωνα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων, καθώς και σύμ-
φωνα με τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το τουριστικό τους προφίλ, όπως είδαμε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, ώστε να επεξηγήσουμε τις διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν 
μεταξύ των νομών και των εθνικοτήτων. Να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση που ανα-
φέρονται διαστήματα εμπιστοσύνης το σφάλμα εκτίμησης έχει υπολογιστεί σε επίπεδο 
σημαντικότητας 95%. Επίσης, λόγω των σφαλμάτων εκτίμησης των μέσων τιμών, καθώς 
και του φαινομένου των missing values, τα επιμέρους αθροίσματα των εκτιμήσεων για 
τις δαπάνες σε διαμονή – μεταφορικά και των δαπανών κατά τη διαμονή τους στην Κρήτη 
αποκλίνουν από τις εκτιμήσεις των συνολικών δαπανών.

3.1.1. Δαπάνες

Η μέση ατομική συνολική δαπάνη διακοπών στην Κρήτη εκτιμήθηκε στα 1.162€ στο σύ-
νολο του δείγματος, οι δαπάνες για διαμονή και μεταφορικά στα 661€ και το σύνολο των 
δαπανών κατά τη διαμονή στο νησί στα 443€, το οποίο υπολογίστηκε αθροίζοντας τις 
εκτιμήσεις των υπόλοιπων δαπανών. Όσον αφορά τα χρήματα τα οποία ξόδεψαν κατά τη 
διάρκεια παραμονής τους στην Κρήτη, το μεγαλύτερο μέρος, σχεδόν το μισό, αντιστοιχεί 
σε έξοδα εστίασης, ενώ για αγορές περίπου το ένα τρίτο. Οι εκτιμήσεις για κάθε είδος δα-
πανών παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3.1 μαζί με τα διαστήματα εμπιστοσύνης. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, για τους τουρίστες που έκαναν κράτηση μέσω Διαδι-
κτύου υπήρχε διευκρινιστική ερώτηση για το χρηματικό ποσό που δαπάνησαν χωριστά σε 
διαμονή και μεταφορικά.

Είναι φανερό από τα Διαγράμματα 3.3 και 3.4 ότι οι τουρίστες που διέμειναν στο Ν. Λασι-
θίου ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα για τη μετάβαση και τη διαμονή τους στην Κρήτη, 
αλλά και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Συγκεκριμένα φαίνεται να έχουν δαπανή-
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Διάγραµµα 3.1: Δαπάνες ανά άτοµο

Λοιπές

Ψυχαγωγικές/πολιτιστικές 
δραστηριότητες

Εστίαση

Αγορές

Διαµονή και µεταφορικά

Συνολική

63±8€

46±6€

198±12€

136±12€

661±27€

1.162±37€
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Διάγραµµα 3.2: Δαπάνες ανά άτοµο (Διαµονή/Μεταφορικά)
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Διάγραµµα 3.3: Συνολική δαπάνη κατά νοµό σε €
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σει στο σύνολο 146€ περισσότερα από τον γενικό μέσο όρο, σε αντίθεση με τους τουρί-
στες που κατέλυσαν στο Ν. Ηρακλείου, για τους οποίους η εκτίμηση της συνολικής μέσης 
δαπάνης ανά άτομο υπολείπεται κατά 41€ από τη μέση τιμή του δείγματος.

Αναλύοντας τα έξοδα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί, προκύπτουν τα εξής 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα: Οι τουρίστες του Ν. Χανίων κατατάσσονται πρώτοι σε δαπά-
νες εστίασης (με τη διαφορά από τον μέσο όρο να ανέρχεται στα 46€), του Ν. Ηρακλείου 
πρώτοι σε δαπάνες που αφορούν ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και τέλος 
του Ν. Λασιθίου πρώτοι στις λοιπές δαπάνες. Όσον αφορά την πρωτιά του Ν. Ηρακλείου, 
δεν χρειάζεται να ελέγξουμε το δημογραφικό και τουριστικό προφίλ των ερωτώμενων 
για να δοθεί εξήγηση. Το πιθανότερο είναι να οφείλεται στο ότι η πρωτεύουσα του νομού 
αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Κρήτης και εκεί υπάρχουν τα περισσότερα ση-
μεία ανάλογου ενδιαφέροντος, όπως μουσεία, ενώ σίγουρα οι αρχαιολογικοί χώροι της 

Διάγραµµα 3.4: Δαπάνες κατά νοµό σε € (Διαµονή – µεταφορικά/
Δαπάνες κατά την παραµονή τους στην Κρήτη)

 ΣΥΝΟΛΟ Χανίων Ρεθύµνου Ηρακλείου Λασιθίου
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Διάγραµµα 3.5: Δαπάνες αγορών και εστίασης κατά νοµό σε €
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Κνωσού και της Φαιστού αποτελούν πόλο έλξης για τους τουρίστες. Για τις εκτιμήσεις των 
δαπανών σε αγορές προϊόντων δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, που σημαίνει 
ότι σε όλες τις τοπικές αγορές έχουμε την ίδια εισροή χρημάτων μέσω του τουρισμού. 

Στον αντίποδα, ο Ν. Λασιθίου εμφανίζει την πιο μικρή εισροή χρημάτων από την αγορά 
προϊόντων, οι επιχειρήσεις εστίασης του Ν. Ηρακλείου έχουν τα λιγότερα έσοδα, με τη 
διαφορά από τον γενικό μέσο όρο να φτάνει στα 43€, και τέλος οι τουρίστες του Ν. Χανί-
ων δαπανούν τα λιγότερα χρήματα σε ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και 
λοιπές δαπάνες. Σημαντική παρατήρηση αποτελεί ότι οι δαπάνες για εστίαση στο Ν. Λασι-
θίου υπερβαίνουν και αυτές τον μέσο όρο κατά 27€. Προφανώς μιλώντας για τα οικονο-
μικά οφέλη του κάθε νομού από τον τουρισμό περισσότερο μας ενδιαφέρουν τα χρήματα 
που δαπανώνται στην εμπορική αγορά και στις επιχειρήσεις εστίασης, αφού αποτελούν 
το 75% των συνολικών εξόδων κατά τη διαμονή των επισκεπτών στην Κρήτη. Mέσα από 
αυτό το πρίσμα ο πιο «κερδισμένος» νομός είναι των Χανίων, ενώ αυτός με τα μικρότερα 
έσοδα ο Ν. Ηρακλείου, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3.7.

Διάγραµµα 3.6: Δαπάνες σε δραστηριότητες και λοιπές δαπάνες κατά νοµό σε €

Σύνολο
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Διάγραµµα 3.7: Άθροισµα δαπανών εστίασης και αγορών κατά νοµό σε €
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Όσον αφορά τις πέντε βασικές εθνικότητες της έρευνας, μπορούμε να τις κατατάξουμε σύμ-
φωνα με το Διάγραμμα 3.8. Παρατηρούμε ότι οι Ρώσοι έχουν συνολική ατομική δαπάνη κατά 
325€ μεγαλύτερη από τη μέση τιμή στο σύνολο του δείγματος και ακολουθούν οι Άγγλοι, οι 
οποίοι εμφανίζουν αντίστοιχη διαφορά, της τάξης των 137€. Οι πολίτες των σκανδιναβικών 
χωρών μαζί με τους Γερμανούς κινούνται κοντά στα συνολικά επίπεδα, ενώ οι Γάλλοι δα-
πάνησαν συνολικά για τις διακοπές τους στην Κρήτη 950€, σαφώς λιγότερα από τα 1.162€ 
που εκτιμήθηκαν στο σύνολο της έρευνας. Οι παραπάνω παρατηρήσεις δεν αλλάζουν σε 
τίποτα πλην ενός σημείου όταν αναφερόμαστε στη δαπάνη για τη διαμονή και τα μεταφορικά. 
Συγκεκριμένα, οι Γερμανοί παύουν να τείνουν προς τον γενικό μέσο όρο και έρχονται στη 
δεύτερη κατά σειρά θέση στις συγκεκριμένες δαπάνες, με 732€ ανά άτομο.

Διάγραµµα 3.8: Δαπάνες κατά εθνικότητα σε €

Συνολική Διαµονή και µεταφορικά
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Διάγραµµα 3.9: Δαπάνες αγορών και εστίασης κατά εθνικότητα σε €
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Το πιο ενδιαφέρον εύρημα που παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3.9 είναι ότι οι μόνοι του-
ρίστες που προτιμούν να δαπανούν περισσότερα χρήματα σε αγορές προϊόντων απ’ ό,τι 
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση είναι αυτοί με μόνιμη κατοικία στη 
Ρωσία. Τα χρήματα που εισρέουν στις τοπικές αγορές από τους συγκεκριμένους τουρί-
στες εκτιμώνται στα 283€. Επίσης, οι δαπάνες των Γάλλων μεταξύ αυτών των κατηγο-
ριών είναι αρκετά κοντά, αυτές της εστίασης ωστόσο παραμένουν υψηλότερες από των 
αγορών. Οι υπόλοιπες εθνικότητες ακολουθούν το πρότυπο που αναφέραμε, δηλαδή τα 
μισά χρήματα που ξοδεύουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους είναι σε εστιατόρια, 
μπαρ, καφέ και το ένα τρίτο στην εμπορική αγορά του τόπου διαμονής.

Οι Ρώσοι εμφανίζουν επίσης τις μεγαλύτερες δαπάνες σε ψυχαγωγικές/πολιτιστικές δρα-
στηριότητες, περίπου διπλάσιες από τη μέση τιμή του συνόλου, και ακολουθούν πάλι οι 
Άγγλοι. Εντυπωσιακό είναι το ύψος των χρημάτων των Άγγλων σε λοιπές δαπάνες, που 
ανέρχονται στα 100€ ανά άτομο, τις οποίες δυστυχώς δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των δύο αναλύσεων έχουμε τους ακόλουθους πίνακες:

  Συνολική Διαµονή και  Ψυχαγωγικές/ 
  δαπάνη µεταφορικά Εστίαση πολιτιστικές  Λοιπές
     δραστηριότητες

 Χανίων     ↑ ↓ ↓

 Ηρακλείου ↓ ↓ ↓ ↑  

 Λασιθίου ↑ ↑ ↑  ↑

Διάγραµµα 3.10: Δαπάνες σε ψυχαγωγικές/πολιτιστικές
δραστηριότητες και λοιπές δαπάνες κατά εθνικότητα σε €

Ψυχαγωγικές/πολιτιστικές δραστηριότητεςΛοιπές

Σκανδιναβικές

Γερµανία

Γαλλία

Αγγλία

Ρωσία

ΣΥΝΟΛΟ

30
33

34
53

41
63

66
98

85
56

46
63
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Στους νομούς στους οποίους κυριαρχούν κάποιες συγκεκριμένες εθνικότητες οι εκτι-
μήσεις των δαπανών που παρουσιάστηκαν κατά νομό είναι σίγουρα αλληλένδετες με το 
ύψος των δαπανών ανά εθνικότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι Νομοί 
Λασιθίου και Χανίων. Στον πρώτο είδαμε ότι το 40% των τουριστών που τον επισκέφθη-
καν έχουν χώρα προέλευσης την Αγγλία και στον δεύτερο το 50% τις σκανδιναβικές χώ-
ρες. Οι υψηλές λοιπόν δαπάνες των Άγγλων στη διαμονή και στα μεταφορικά αλλά και 
στο σύνολο των διακοπών τους, καθώς και οι υψηλές δαπάνες των Σκανδιναβών σε εστι-
ατόρια, μπαρ και καφέ έχουν ως αποτέλεσμα να παρατηρούμε το ίδιο πρότυπο για τους 
αντίστοιχους νομούς που τους φιλοξένησαν. Επίσης, το γεγονός ότι οι Γάλλοι αποτελούν 
την τέταρτη κατά συχνότητα εθνικότητα που συναντάμε στο Ν. Ηρακλείου, με ποσοστό αρ-
κετά υψηλότερο από οποιονδήποτε άλλο νομό, επηρεάζει προς τα κάτω τις εκτιμήσεις 
των δαπανών της συγκεκριμένης περιοχής.

Οι κατά κεφαλήν δαπάνες επηρεάζονται από κάποια δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
ερωτώμενων, όπως η ηλικία, το εισόδημα και η οικογενειακή κατάσταση. Τα δύο πρώτα 
χαρακτηριστικά θυμίζουμε ότι έχουν ισχυρή θετική συσχέτιση, δηλαδή όταν αυξάνεται 
το ένα παρουσιάζεται αύξηση και στο άλλο. Στα Διαγράμματα 3.11 έως 3.15 παρουσιά-
ζονται οι συνολικές δαπάνες διακοπών, οι δαπάνες σε διαμονή και μεταφορικά, καθώς 

 Συνολική Διαµονή και   Ψυχαγωγικές/
 δαπάνη µεταφορικά Αγορές Εστίαση πολιτιστικές  Λοιπές
     δραστηριότητες 

Αγγλία ↑ ↑   ↑ ↑  ↑

Γερµανία   ↑ ↓ ↓    

Ρωσία ↑ ↑ ↑   ↑   

Γαλλία ↓ ↓ ↓ ↓    

Σκανδιναβικές       ↑ ↓ ↓
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Διάγραµµα 3.11: Δαπάνες κατά ηλικία σε €

 Κάτω των 24 25-34 35-44 45-54 Άνω των 55

943

1.090
1.169

1.372
1.321

744
783

674
643

517

Συνολική Διαµονή και µεταφορικά
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και οι δαπάνες σε αγορές και εστίαση για κάθε κατηγορία των συγκεκριμένων δημο-
γραφικών χαρακτηριστικών. Είναι φανερό ότι οι τουρίστες με μεγαλύτερη ηλικία και 
μεγαλύτερο εισόδημα δαπανούν πολύ περισσότερα χρήματα όχι μόνο όσον αφορά τη 
διαμονή και τα μεταφορικά αλλά και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Αξιοσημεί-
ωτο είναι το ποσό που δαπανούν οι τουρίστες με ηλικία 45 έως 54 ετών σε αγορές, το 
οποίο εκτιμήθηκε στα 180€, δηλαδή 45€ περισσότερα από τον γενικό μέσο όρο. Επίσης, 
η διαφορά στις συνολικές δαπάνες μεταξύ των τουριστών που δήλωσαν παντρεμένοι 
και αυτών που δήλωσαν άγαμοι ανέρχεται περίπου στα 290€. Αν και αναφερόμαστε 
πάντα σε ατομικές δαπάνες, είναι λογικό οι τουρίστες που ήρθαν στην Κρήτη με την 
οικογένειά τους να συμπεριλαμβάνουν στις ατομικές δαπάνες και αυτές που αφορούν 
τα παιδιά τους, οπότε και δικαιολογείται η διαφορά σε οποιοδήποτε είδος δαπανών 
μεταξύ των δύο ομάδων τουριστών.

Διάγραµµα 3.12: Δαπάνες κατά ηλικία σε €

 Κάτω των 24 25-34 35-44 45-54 Άνω των 55
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Διάγραµµα 3.13: Δαπάνες κατά εισόδηµα σε € (Συνολική/Διαµονή και µεταφορικά)

 Λιγότερο από  15.000-29.999€ 30.000-44.999€ Μεγαλύτερο από 
 15.000€   50.000€

982
1.063

1.186

1.462

805

707
635

580

Συνολική Διαµονή και µεταφορικά
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Εκτός όμως από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των τουριστών, τις μέσες ατομικές δα-
πάνες επηρεάζουν και κάποια χαρακτηριστικά που συνθέτουν το τουριστικό προφίλ των 
επισκεπτών της Κρήτης και αναλύθηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Πρώτο και βασικότερο 
είναι η διάρκεια παραμονής στο νησί. Είναι εύλογο ότι, αφού τα ερωτηματολόγια συμπλη-
ρώθηκαν κατά την ημέρα αναχώρησης των τουριστών, οι απαντήσεις που δόθηκαν για τις 
εκάστοτε δαπάνες αφορούσαν όλη τη χρονική περίοδο που έμειναν στο νησί. Επομένως 
είναι σίγουρο ότι οι δαπάνες της διαμονής και της εστίασης θα είναι μεγαλύτερες για τα 
άτομα που διέμειναν περισσότερες ημέρες στην Κρήτη. Το ίδιο ισχύει και για τις δαπάνες 
αγορών, με μόνη εξαίρεση τους ερωτώμενους οι οποίοι είχαν θέσει ένα συγκεκριμένο 
ύψος χρημάτων πριν από τις διακοπές το οποίο θα ξόδευαν σε αγορές προϊόντων. Το πόσο 
μεγάλο ρόλο έχει η διάρκεια παραμονής για τις δαπάνες που εκτιμήθηκαν φαίνεται στο 
Διάγραμμα 3.16. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η συνολική δαπάνη διακοπών αυξάνεται 
κατά 47% μεταξύ των δύο κατηγοριών, από τα 968€ στα 1.429€.

Διάγραµµα 3.14: Δαπάνες κατά εισόδηµα σε € (Aγορές/Εστίαση)

 Λιγότερο από  15.000-29.999€ 30.000-44.999€ Μεγαλύτερο από 
 15.000€   50.000€
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Διάγραµµα 3.15: Δαπάνες κατά οικογενειακή κατάσταση σε €
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Μία ενδιαφέρουσα ανάλυση συσχετίζει τις δαπάνες με το είδος καταλύματος που επέλε-
ξαν κατά τη διαμονή τους στην Κρήτη, τόσο για τα ποιοτικά ευρήματα αλλά και για τις πο-
σοτικές εκτιμήσεις. Όπως αναμέναμε, τα άτομα που επέλεξαν ξενοδοχεία πέντε αστέρων 
ξόδεψαν περισσότερα χρήματα από οποιονδήποτε άλλο σε διαμονή, ενώ επιπλέον δαπα-
νούν 40€ περισσότερα από τον μέσο όρο σε αγορές προϊόντων και ξεχωρίζουν από τους 
τουρίστες των υπόλοιπων καταλυμάτων. Εντύπωση προκαλεί η εκτίμηση της δαπάνης σε 
εστιατόρια, μπαρ, καφέ για τα άτομα που διέμειναν σε all-inclusive, η οποία εκτιμήθηκε 
στα 198€: είναι 50% μικρότερη από οποιαδήποτε άλλη ομάδα τουριστών και υπολείπεται 
κατά 100€ από τον γενικό μέσο όρο. Αν αναλογιστούμε ότι ένας στους τέσσερις επισκέ-
πτες της Κρήτης επέλεξε αυτό το είδος καταλύματος, ο τζίρος των επιχειρήσεων εστίασης 
δυνητικά θα μπορούσε να αυξηθεί το μέγιστο κατά 12,5% αν όλοι οι συγκεκριμένοι τουρί-
στες διέμεναν σε κάποιο άλλου είδους κατάλυμα. Αντίθετα, ο εμπορικός κόσμος δεν φαί-

Διάγραµµα 3.16: Δαπάνες κατά χρονική διάρκεια παραµονής στην Κρήτη σε €

Έως µία εβδοµάδα

Συνολική Διαµονή και
µεταφορικά
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Διάγραµµα 3.17: Δαπάνες κατά τύπο καταλύµατος σε €

 Ξενοδοχείο  Ξενοδοχείο  All-inclusive  Ενοικιαζόµενα
 5 αστέρων έως 4 αστέρων  δωµάτια
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νεται να έχει αντίστοιχες απώλειες από τους τουρίστες που διαμένουν σε all-inclusive, 
αφού η εκτίμηση δαπανών τους είναι πολύ κοντά στον μέσο όρο. 

Ελέγχοντας τις εκτιμήσεις των δαπανών σύμφωνα με την περιοχή όπου διέμειναν σε επί-
πεδο οικισμού, προκύπτουν δύο στατιστικά σημαντικές διαφορές: πρώτον, στις δαπάνες 
αγορών, όπου οι τουρίστες οι οποίοι κατέλυσαν σε κάποια από τις τέσσερις πρωτεύουσες 
εμφανίζουν σχετικές δαπάνες κατά 32€ περισσότερα, και, δεύτερον, στις δαπάνες για ψυ-
χαγωγικές/πολιτιστικές δραστηριότητες, όπου έχουμε αύξηση κατά 60% μεταξύ των δύο 
κατηγοριών. Το ύψος των δαπανών έχει προφανώς σχέση με την προσφορά των προϊ-
όντων και των υπηρεσιών σε κάθε περιοχή. Επομένως είναι λογικό οι πρωτεύουσες να 
εμφανίζουν μεγαλύτερα κέρδη, αφού παρέχουν μεγαλύτερη ποικιλία στους συγκεκριμέ-
νους τομείς.

Διάγραµµα 3.18: Δαπάνες κατά τύπο καταλύµατος σε € (Αγορές/Eστίαση)

 Ξενοδοχείο  Ξενοδοχείο  All-inclusive  Ενοικιαζόµενα
 5 αστέρων έως 4 αστέρων  δωµάτια
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Διάγραµµα 3.19: Δαπάνες κατά περιοχή διαµονής

Πρωτεύουσα νοµού
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Όλα τα παραπάνω συμπεράσματα θα βοηθήσουν ώστε να ερμηνευτούν κάποιες από τις 
διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν στις εκτιμήσεις των δαπανών μεταξύ των νομών 
της Κρήτης. 

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ο Ν. Λασιθίου παρουσιάζει τις υψηλότερες συνολικές 
δαπάνες και τις υψηλότερες δαπάνες σε διαμονή και μεταφορικά είναι ότι, όσον αφορά τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, φιλοξενεί τουρίστες μεγαλύτερων ηλικιών και εισο-
δημάτων. Επίσης, η διάρκεια των διακοπών για την πλειονότητα των τουριστών υπερβαί-
νει τη μία εβδομάδα, ενώ το πιθανότερο είναι οι περισσότεροι επισκέπτες του νομού να 
ήρθαν με την οικογένειά τους. 

Αντίθετα, ο Ν. Ηρακλείου συγκεντρώνει τουρίστες μικρότερων ηλικιών, άρα και χαμηλό-
τερων εισοδημάτων. Επιπλέον, η διάρκεια παραμονής στην Κρήτη για το 60% των ερω-
τώμενων δεν ξεπέρασε τη μία εβδομάδα, με αποτέλεσμα να παρατηρούμε τις μικρότερες 
εκτιμήσεις για τη συνολική δαπάνη διακοπών και διαμονής – μεταφορικών. Τέλος, η χα-
μηλή εκτίμηση της δαπάνης εστίασης συνδέεται με το γεγονός ότι ένας στου τρεις τουρί-
στες του νομού κατέλυσε σε all-inclusive ξενοδοχείο.

Ο Ν. Χανίων αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση. Συγκεντρώνει τουρίστες υψηλών εισοδη-
μάτων σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους νομούς, και η πλειονότητά τους δήλω-
σε ότι είναι παντρεμένοι, άρα το πιθανότερο είναι να έχουμε οικογενειακού τύπου διακο-
πές. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά θα έπρεπε να επηρεάζουν θετικά το ύψος των δαπανών, 
όμως το 63% των ερωτώμενων για το Ν. Χανίων απάντησε ότι διέμεινε στην Κρήτη λιγό-
τερο από μία εβδομάδα, με συνέπεια να αντισταθμίζονται τα δύο δημογραφικά χαρακτη-
ριστικά ως προς το ύψος των δαπανών. Όσον αφορά τις υψηλές δαπάνες σε εστίαση, και 
σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επηρεάζει το γεγονός ότι ο Ν. Χανίων παρουσιάζει το 
μικρότερο ποσοστό τουριστών που κατέλυσε σε all-inclusive ξενοδοχεία.

3.1.2. Είδη που αγόρασαν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Κρήτη

Προκειμένου να διερευνηθεί ποιες ήταν ακριβώς οι αγορές των επισκεπτών κατά τη διάρ-
κεια της παραμονής τους στην Κρήτη και επομένως ποιες εμπορικές επιχειρήσεις έχουν 
μεγαλύτερα οφέλη από τον τουρισμό, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν αν προέ-
βησαν σε αγορές πέντε βασικών προϊόντων, που θεωρητικά καλύπτουν το μεγαλύτερο μέ-
ρος των πιθανών αγορών ενός τουρίστα. Αναλυτικά οι κατηγορίες προϊόντων είναι οι εξής:

◗◗ Δώρα – σουβενίρ – διακοσμητικά – είδη τέχνης
◗◗ Είδη ένδυσης – υπόδησης
◗◗ Εποχικά είδη – παιχνίδια
◗◗ Αξεσουάρ – τσάντες
◗◗ Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα – τρόφιμα.

Η πρώτη και η τελευταία κατηγορία, που αφορούν τα σουβενίρ και τα τοπικά παραδοσιακά 
προϊόντα, προφανώς απευθύνονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες σε τουρίστες 
και αυτό αποδεικνύεται και από τα ποσοστά των ερωτώμενων που απάντησαν «Ναι». 

Περίπου τρεις στους τέσσερις φαίνεται να αγόρασαν προϊόντα αυτών των κατηγοριών. Τα 
καταστήματα που δραστηριοποιούνται στην πώληση ειδών ένδυσης – υπόδησης, καθώς 



77

Δ α π α ν ε ς  –  ε ί Δ η  π ρ ο ϊ ο ν τ ω ν  –  Κ α τα ν α λ ω τ ί Κ ο  π ρ ο φ ί λ   |   ΚΡΗΤΗ

και ειδών αξεσουάρ – τσαντών φαίνεται να ενισχύουν τον τζίρο τους, σε έναν αξιόλογο 
βαθμό, από την εισροή τουριστών, ενώ τέλος μόλις το 16% των επισκεπτών δήλωσε ότι 
προέβη σε αγορές εποχικών ειδών – παιχνιδιών. Όπως φαίνεται στα Διαγράμματα 3.21 
και 3.22, τα ποσοστά των ατόμων που έκαναν αγορές δεν διαφοροποιούνται μεταξύ των 
νομών της Κρήτης, στοιχείο που καταδεικνύει ότι καμία τοπική εμπορική αγορά δεν είναι 
πιο ισχυρή ή υπολείπεται από τις υπόλοιπες. Η ανάλυση αυτή συμφωνεί και με την ανάλυ-
ση δαπανών κατά νομό, όπου δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 
των ποσοτικών εκτιμήσεων σε χρήματα για τις δαπάνες σε αγορές. 

Οι δύο εθνικότητες που τονώνουν περισσότερο τα καταστήματα που εμπορεύονται τοπικά 
παραδοσιακά προϊόντα και είδη σουβενίρ είναι τοι Ρώσοι και οι Γάλλοι, ενώ για τα κατα-

Διάγραµµα 3.20: Είδη που αγόρασαν κατά τη διάρκεια
των διακοπών τους στην Κρήτη (%)
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Διάγραµµα 3.21: Ποσοστό τουριστών που επιδόθηκαν σε αγορές τοπικών 
παραδοσιακών προϊόντων – τροφίµων και δώρων – σουβενίρ – διακοσµητικών 

– ειδών τέχνης κατά νοµό (%)
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στήματα ειδών ένδυσης – υπόδησης και αξεσουάρ – τσαντών οι τουρίστες από τις σκαν-
διναβικές χώρες. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι οι ερωτώμενοι με χώρα προέλευσης 
τη Γαλλία εμφανίζουν τα μικρότερα ποσοστά σε αυτές τις δύο κατηγορίες προϊόντων, κατά 
10% μικρότερα από τα ποσοστά που εκτιμήθηκαν στο σύνολο του δείγματος. Η παραπάνω 
παρατήρηση εξηγεί γιατί οι Γάλλοι εμφανίζουν τις μικρότερες δαπάνες σε αγορές, αφού 
τα προϊόντα των κατηγοριών ένδυση – υπόδηση και αξεσουάρ – τσάντες είναι συνήθως 
τα ακριβότερα. 

Το αξιοπερίεργο είναι ότι οι Ρώσοι εμφανίζουν δαπάνες για αγορές 283€ χωρίς να ξεχω-
ρίζουν στις ακριβές κατηγορίες προϊόντων. Ούτε τα υψηλά ποσοστά αυτών που αγόρασαν 
τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και είδη σουβενίρ μπορούν να δικαιολογήσουν την υψηλή 

Διάγραµµα 3.22: Ποσοστό τουριστών που επιδόθηκαν σε αγορές ειδών ένδυσης 
– υπόδησης, αξεσουάρ – τσαντών και εποχιακών ειδών – παιχνιδιών κατά νοµό (%)
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Διάγραµµα 3.23: Ποσοστό τουριστών που έκαναν αγορές
κατά εθνικότητα (%)
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εκτίμηση δαπανών. Βάσει άλλων μελετών που έχουν διεξαχθεί για τις καταναλωτικές 
συνήθειες των τουριστών στην Ελλάδα, οι Ρώσοι επιδίδονται σε αγορές κοσμημάτων –
ρολογιών σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα την οποία μελετάμε. 
Το υψηλό κόστος αυτών των προϊόντων ίσως να υποκρύπτεται πίσω από την υψηλή εκτί-
μηση στις δαπάνες αγορών για τους τουρίστες από τη Ρωσία.

Το πλήθος των τουριστών που προέβησαν σε αγορές οποιουδήποτε προϊόντος δεν επηρε-
άζεται από το δημογραφικό και τουριστικό προφίλ τους, πλην μίας περίπτωσης που αφορά 
την ηλικία και το ποσοστό αυτών που αγόρασαν σουβενίρ. Οι μικρότεροι σε ηλικία ερω-
τώμενοι είναι σε μεγαλύτερο βαθμό δυνητικοί καταναλωτές αυτού του είδους προϊόντων. 
Οκτώ στους δέκα τουρίστες ηλικίας μικρότερης των 24 ετών έχουν αγοράσει σουβενίρ 
κατά την παραμονή τους στην Κρήτη, ενώ έξι στου δέκα τουρίστες άνω των 55 ετών έχουν 
πράξει το ίδιο.

Διάγραµµα 3.24: Ποσοστό τουριστών που έκαναν αγορές
κατά εθνικότητα (%)
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3.1.3. Προέλευση προϊόντων

Οι τουρίστες ρωτήθηκαν αν μπορούν να αναγνωρίσουν την εθνικότητα προέλευσης των 
εκάστοτε ειδών που αγόρασαν, με πιθανές απαντήσεις «ελληνική», «διεθνής», «και τα 
δύο». Για τα προϊόντα ένδυσης, υπόδησης και εποχικών ειδών παρατηρείται η μεγαλύτερη 
άγνοια ως προς την προέλευσή τους, με έναν στους τέσσερις συμμετέχοντες στην έρευνα 
να μην μπορεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα. Επίσης, τα είδη ένδυσης και υπόδησης 
εμφανίζουν τα μικρότερα ποσοστά όσον αφορά την ελληνική προέλευση, με τους μισούς 
περίπου τουρίστες που προέβησαν σε τέτοιου είδους αγορές να δηλώνουν ότι προτίμησαν 
διεθνείς μάρκες. Ακριβώς το αντίθετο παρατηρείται στα εποχικά είδη, δηλαδή ένας στους 

δύο ερωτώμενους απάντησε ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα που αγόρασε προερχόταν από 
την Ελλάδα. Τέλος, η συντριπτική πλειονότητα εμφανίζεται να προτιμά ελληνικής προέ-
λευσης συσκευασμένα τρόφιμα και γενικότερα είδη διατροφής, ενώ τρεις στους τέσσε-
ρις έδωσαν την ίδια απάντηση για την προέλευση των δώρων – αξεσουάρ που αγόρασαν 
κατά τη διαμονή τους στην Κρήτη. Η προέλευση των εκάστοτε ειδών που προτίμησαν να 
αγοράσουν οι ερωτώμενοι, σε κάθε περίπτωση, συνδέεται προφανώς και με την ανάλογη 
προσφορά που υπάρχει. Αν αναλογιστούμε λοιπόν την πληθώρα προσφοράς προϊόντων 
σε είδη ένδυσης και υπόδησης με διεθνή προέλευση, σε σύγκριση με τη μικρή προσφορά 
των αντίστοιχων ελληνικών προϊόντων, μάλλον είναι ενθαρρυντικό το εύρημα ότι έστω 
και ένας στους τέσσερις στράφηκε σε ελληνικά προϊόντα.

3.2. Καταναλωτικό προφίλ τουριστών

Το καταναλωτικό προφίλ των τουριστών επιχειρήθηκε να σκιαγραφηθεί όχι μόνο ποσοτικά, 
δηλαδή μέσω των εκτιμήσεων των δαπανών, το αν αγόρασαν συγκεκριμένα προϊόντα και 
την προέλευσή τους, αλλά με επιπλέον τρεις ποιοτικού ενδιαφέροντος ερωτήσεις. Συγκε-
κριμένα, τους ζητήθηκε να απαντήσουν με πολλαπλές απαντήσεις ποιες είναι οι δύο δρα-
στηριότητες με τις οποίες συνήθως συνδυάζουν τις αγορές και ποιοι είναι οι βασικότεροι 

Διάγραµµα 3.26: Προέλευση προϊόντων που αγόρασαν στην Κρήτη (%)
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λόγοι για τους οποίους πραγματοποιούν αυτές κατά τη διάρκεια των διακοπών. Τέλος, κλή-
θηκαν να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων προτάσεων εκείνη που τους αντιπροσωπεύει πε-
ρισσότερο και οι οποίες αφορούσαν γενικές καταναλωτικές συνήθειες στις διακοπές τους. 

Λόγω του ότι για τις δύο πρώτες ερωτήσεις οι ερωτώμενοι μπορούσαν να δώσουν παρα-
πάνω από μία απάντηση, το άθροισμα των ποσοστών που θα παρουσιαστούν ξεπερνάει το 
100%, αφού τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί επί του συνόλου των ερωτώμενων και όχι επί 
του συνόλου των απαντήσεων. 

3.2.1. Δραστηριότητες με τις οποίες συνδυάζουν τις αγορές τους στις 
διακοπές

Οι εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κοντά σε καταστήματα εστίασης έχουν 
δυνητικά τα μεγαλύτερα οφέλη από τον τουρισμό, αφού ένας στους δύο επισκέπτες της 
Κρήτης ανέφερε ότι προτιμά να συνδυάζει τις αγορές του με τον καφέ και το φαγητό του. 
Στη δεύτερη θέση, με ποσοστό που αγγίζει το 40%, εμφανίζονται οι δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τον πολιτισμό, όπως οι επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 
και αξιοθέατα, μαζί με την επίσκεψη στις παραλίες του νησιού ή γενικότερες δραστηριό-
τητες στη φύση. 

Η ανάλυση κατά νομό δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις, εκτός από την περί-
πτωση των τουριστών του Ν. Λασιθίου, που δήλωσαν ότι τους αρέσει να συνδυάζουν τις 
αγορές με δραστηριότητες στη φύση (ανέρχεται στο 52% των περιπτώσεων). Όσον αφο-
ρά τη χώρα προέλευσης των ερωτώμενων, τελείως διαφορετική κατανομή απαντήσεων 
παρουσιάζουν οι Γάλλοι όπου στην πρώτη θέση έρχονται οι δραστηριότητες στη φύση και 
ακολουθεί ο καφές – φαγητό, ενώ ο συνδυασμός αγορών με πολιτιστικές δραστηριότητες 
αντιπροσωπεύει μόνο το ένα τέταρτο των συγκεκριμένων τουριστών. Επίσης, οι περιηγή-
σεις σε αξιοθέατα, αρχαιολογικούς χώρους και οι επισκέψεις σε μουσεία είναι δραστη-
ριότητες που συνήθως οι Άγγλοι προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους 
τουρίστες για να συνδυάσουν τις αγορές προϊόντων. Τέλος, για τους Σκανδιναβούς το 
πλήθος των περιπτώσεων που προτιμούν να κάνουν τις αγορές κοντά σε καταστήματα 
εστίασης ανέρχεται στο 66%.

Διάγραµµα 3.27: Δραστηριότητες µε τις οποίες συνδυάζουν
τις αγορές τους στις διακοπές (%)
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3.2.2. Βασικότεροι λόγοι πραγματοποίησης αγορών κατά τη διάρκεια των 
διακοπών

Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο επιδίδονται σε αγορές κατά τη διάρκεια των διακοπών 
τους είναι ότι τους αρέσουν τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, με ποσοστό 60%, το οποίο 
συμφωνεί και με το υψηλό ποσοστό που παρουσιάστηκε στην απάντηση ότι επιδόθηκαν σε 
αγορές αντίστοιχων προϊόντων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι ένας στους πέντε τουρίστες 
έχει τη γνώμη ότι η εμπορική αγορά του προορισμού των διακοπών θα του προσφέρει 
προϊόντα μεγάλης ποικιλίας και χαμηλών τιμών. Σε επόμενο κεφάλαιο θα εξεταστεί κατά 
πόσο έμειναν ικανοποιημένοι από τα δύο αυτά χαρακτηριστικά όσον αφορά την εμπορική 
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Διάγραµµα 3.28: Δραστηριότητες µε τις οποίες συνδυάζουν τις αγορές τους
στις διακοπές κατά εθνικότητα (%)
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αγορά της Κρήτης. Τέλος, οι υπόλοιπες απαντήσεις συγκεντρώνουν χαμηλότερα ποσοστά 
από 20% και αφορούν τον διαθέσιμο χρόνο που έχουν για αγορές όταν είναι σε διακοπές 
και μια γενικότερη αντίληψη ότι αποτελούν τρόπο διασκέδασης.

Στους ερωτώμενους επίσης δόθηκαν οι ακόλουθες τέσσερις προτάσεις για να αποφασί-
σουν ποια τους αντιπροσωπεύει περισσότερο:

◗◗ Έχω προγραμματίσει πριν από το ταξίδι τις αγορές που θέλω να πραγματοποιήσω, 
σύμφωνα με τις ανάγκες που έχω τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

◗◗ Έχω ορίσει ένα χρηματικό πόσο που μπορώ να ξοδέψω σε αγορές και το διαθέτω κατά 
βούληση.

◗◗ Αγοράζω αυθόρμητα κάτι που μου αρέσει χωρίς να σκέφτομαι το κόστος.

◗◗ Πραγματοποιώ αγορές μόνο αν προκύψει κάποια έκτακτη ανάγκη κατά τη διαμονή μου 
στο μέρος των διακοπών.

Οι δύο τελευταίες προτάσεις συνδέονται άμεσα με το ύψος των δαπανών κατά τη διάρκεια 
των διακοπών. Για αυτούς που επέλεξαν την 3η αναμένουμε υψηλές δαπάνες σε αγορές, 
ενώ όσοι δήλωσαν ότι τους αντιπροσωπεύει η 4η θεωρητικά πρέπει να έχουν επιδοθεί σε 
λίγες αγορές, άρα και χαμηλές δαπάνες. Για τους τουρίστες που επέλεξαν τις δύο πρώτες 
προτάσεις δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα πώς θα κινηθούν αγοραστικά, γιατί το ύψος των 
δαπανών θα εξαρτηθεί για τους μεν από τις ανάγκες που έχουν τη συγκεκριμένη περίοδο, 
για τους δε από το ύψος του χρηματικού ποσού που αποφάσισαν πριν από τις διακοπές 
ότι θα ξοδέψουν σε αγορές προϊόντων. Η κατανομή των απαντήσεων παρουσιάζεται στο 
Διάγραμμα 3.30. 

Αισιόδοξο μήνυμα για την εμπορική κοινότητα της Κρήτης αποτελεί ότι ένας στους δύο 
ερωτώμενους δήλωσε ότι αγοράζει αυθόρμητα χωρίς να σκέφτεται το κόστος και μόλις 
το 11% φαίνεται να περιορίζει τις αγορές του σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Τα άτομα 
που έχουν προαποφασίσει ακριβώς τι θέλουν να αγοράσουν αποτελούν το ένα δέκατο του 
δείγματος, ενώ αυτοί που έχουν προαποφασίσει το χρηματικό ποσό που θα ξοδέψουν το 
ένα τέταρτο. 

Τέλος, υψηλή συσχέτιση παρουσιάστηκε μεταξύ του ατομικού ετήσιου εισοδήματος και 
του ποσοστού που αυτοπροσδιορίστηκε με τη 2η και την 3η πρόταση. Όπως φαίνεται στο 

Διάγραµµα 3.30: Πρόταση που τους εκφράζει περισσότερο όσον αφορά 
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Στάσεις και Aντιλήψεις 

για τις Eμπορικές Aγορές 

της Κρήτης

Διάγραμμα 3.31, στις μεγαλύτερες εισοδηματικές κατηγορίες είναι πιο πιθανό να εντοπί-
σουμε άτομα που δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους αγοράζουν αυθόρ-
μητα, χωρίς να αναλογίζονται το κόστος, ενώ στις μικρότερες άτομα που έχουν ορίσει ένα 
χρηματικό ποσό το οποίο θα ξοδέψουν σε αγορές και το διαθέτουν κατά βούληση.

Διάγραµµα 3.31: Πρόταση που τους εκφράζει περισσότερο όσον αφορά τις αγορές 
που πραγµατοποιούν κατά τη διάρκεια των διακοπών κατά εισόδηµα (%)
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

◗◗ Η πλειονότητα των τουριστών δήλωσε ότι έχει γνώση της εμπορικής αγοράς της περι-
οχής που επισκέφθηκε, με μόνο έναν στους δέκα να δηλώνει ότι δεν τη γνωρίζει καθό-
λου καλά. Ο Ν. Χανίων εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που γνωρίζουν «πάρα 
πολύ καλά» ή «πολύ» καλά τις εμπορικές αγορές, ενώ ο Ν. Λασιθίου το μικρότερο.

◗◗ Δύο στους τρεις ερωτώμενους άντλησαν πληροφορίες για την εμπορική αγορά με επι-
τόπια παρατήρηση. Το Διαδίκτυο και οι τουριστικοί οδηγοί αποτελούν τις δύο βασικότε-
ρες πηγές πληροφόρησης για την εμπορική αγορά πριν από το ταξίδι τους στην Κρήτη. 
Οι Άγγλοι ενημερώνονται μέσω Διαδικτύου σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες 
εθνικότητες και οι Γάλλοι μέσω τουριστικών οδηγών.

◗◗ Από το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και την εξυπηρέτηση πελατών έμεινε 
ικανοποιημένο πάνω από το 70% των τουριστών. Περίπου δύο στους τρεις δήλωσαν 
ικανοποιημένοι από την ποιότητα, τις τιμές και την ποικιλία των προϊόντων, ενώ ένας 
στους δύο από τη διάθεση μοναδικών προϊόντων. Η έλλειψη υποδομών στους χώρους 
στάθμευσης είχε ως αποτέλεσμα μόλις το 31% να μείνει ικανοποιημένο από τη δυνα-
τότητα στάθμευσης.

◗◗ Ο Ν. Χανίων σε γενικές γραμμές σημειώνει τον μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης σε 
όλους τους παράγοντες που συσχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας των καταστη-
μάτων και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, ενώ ο Ν. Ηρακλείου τον μικρότερο. Οι 
πόλεις των Χανίων και του Ηρακλείου εμφανίζουν τα μικρότερα ποσοστά ικανοποιη-
μένων επισκεπτών όσον αφορά τη δυνατότητα στάθμευσης.

◗◗ Στα άτομα που διαμένουν μόνιμα στις σκανδιναβικές χώρες παρατηρήθηκαν τα μεγα-
λύτερα ποσοστά ικανοποιημένων επισκεπτών για όλους τους παράγοντες που μελετή-
θηκαν, ενώ στους Γερμανούς τουρίστες τα μικρότερα.

◗◗ Το 28% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι οι τοπικές εμπορικές αγορές τους κάλυψαν 
«πάρα πολύ» ή «πολύ» ως προς τη διάθεση επώνυμων προϊόντων, και το 46% «αρκε-
τά». Οι πρωτεύουσες των νομών εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποιημένων 
τουριστών σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης όσον αφορά τη διάθεση 
επώνυμων προϊόντων.

◗◗  Περίπου ένας στους τρεις (30%), συγκρίνοντας τις εμπορικές αγορές της χώρας του με 
τις εμπορικές αγορές της Κρήτης, δήλωσε ότι οι δεύτερες είναι σε καλύτερο επίπεδο, 
ενώ το 46% ότι είναι στο ίδιο περίπου επίπεδο. Σημαντικά μεγαλύτερο είναι το ποσοστό 
των Γερμανών οι οποίοι παρατήρησαν περισσότερα αρνητικά στις κρητικές εμπορικές 
αγορές σε σχέση με τις γερμανικές, ποσοστό που ανέρχεται στο 30% έναντι του 20% 
που εκτιμήθηκε στο σύνολο του δείγματος.

◗◗ Η ποιότητα των προϊόντων και οι συμφέρουσες τιμές είναι τα δύο βασικότερα χαρακτη-
ριστικά που αξιολογούν οι τουρίστες ως τα σημαντικότερα δυνατά σημεία των εμπορι-
κών αγορών που επισκέφθηκαν κατά την παραμονή τους στην Κρήτη και ακολουθούν 
η εξυπηρέτηση πελατών και η τοποθεσία της αγοράς.

◗◗ Το 58% των περιπτώσεων δεν εντόπισε αδύνατα σημεία στις εμπορικές αγορές της 
Κρήτης, με το ποσοστό αυτό να μειώνεται στο 52% όταν αναφερόμαστε στους τουρί-
στες που διέμειναν κατά το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών τους στο Ν. Ηρακλείου.
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◗◗ Εν γένει οι μετακινήσεις στο νησί φαίνεται ότι άφησαν αρνητική εντύπωση στους του-
ρίστες, με μεγαλύτερο πρόβλημα τη δυσκολία στάθμευσης και την κυκλοφοριακή 
συμφόρηση. Επίσης, εμφανίστηκαν προβλήματα όσον αφορά την έλλειψη υποδομών 
που αφορούν το οδικό δίκτυο, τη σηματοδότηση και τις αστικές συγκοινωνίες. Η κα-
θαριότητα και οι κράχτες των μαγαζιών ήταν άλλα δύο στοιχεία που ενόχλησαν τους 
επισκέπτες της Κρήτης.

4.1. Η κρητική αγορά

4.1.1. Βαθμός γνώσης της κρητικής αγοράς

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν κατά πόσο πιστεύουν ότι γνωρίζουν την εμπο-
ρική αγορά της περιοχής που επισκέφθηκαν. Το 39% δήλωσε ότι τη γνωρίζει «αρκετά 
καλά», ένας στους τρεις απάντησε «όχι και τόσο» ή «καθόλου», ενώ ένας στους τέσσερις 
πιστεύει ότι έχει «πάρα πολύ» ή «πολύ καλή» γνώση για αυτήν. 

Διάγραµµα 4.1: Γνώση εµπορικής αγοράς (%)
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Διάγραµµα 4.2: Γνώση εµπορικής αγοράς 
µε βάση το πόσες φορές έχουν επισκεφθεί την Κρήτη (%)
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Είναι λογικό τα άτομα που έχουν επισκεφθεί ξανά την Κρήτη να έχουν καλύτερη εικόνα 
της εμπορικής αγοράς. Αυτό επιβεβαιώνεται στο Διάγραμμα 4.2, όπου παρατηρούμε ότι το 
40% των ατόμων που έχουν επισκεφτεί την Κρήτη παραπάνω από τρεις φορές δηλώνει 
ότι γνωρίζει την εμπορική αγορά «πάρα πολύ καλά» ή «πολύ καλά». Αντίθετα, ισότιμο 
είναι το ποσοστό των ατόμων που  επισκέπτονται πρώτη φορά την Κρήτη και δηλώνει ότι 
γνωρίζει την εμπορική αγορά «όχι και τόσο» ή «καθόλου». 

Οι κάτοικοι των σκανδιναβικών χωρών θεωρούν ότι έχουν «παρά πολύ καλή» ή «καλή» 
γνώση της εμπορικής αγοράς σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους, ενώ οι Άγγλοι 
σε μικρότερο. Επίσης, οι εμπορικές αγορές του Ν. Χανίων φαίνεται να προσελκύουν με-
γαλύτερο μέρος των τουριστών, αφού τρεις στους τέσσερις τουρίστες δήλωσαν ότι έχουν 

Διάγραµµα 4.3: Γνώση εµπορικής αγοράς κατά εθνικότητα (%)
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Διάγραµµα 4.4: Γνώση εµπορικής αγοράς κατά νοµό (%)
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τουλάχιστον αρκετά καλή γνώση για αυτές, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το Ν. Λασιθίου 
ανέρχεται σε έναν στους δύο ερωτώμενους. 

Λόγω του ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των δύο νομών και των συγκεκριμένων 
εθνικοτήτων, υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια. Είτε οι Σκανδιναβοί αρέσκονται να πληροφο-
ρούνται, με οποιονδήποτε τρόπο, για την εμπορική αγορά της περιοχής όπου θα διαμείνουν 
στις διακοπές τους και οι Άγγλοι όχι, είτε οι εμπορικές αγορές του Ν. Χανίων είναι περισσό-
τερο ελκυστικές για τους τουρίστες, ενώ του Ν. Λασιθίου δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον. Βάσει της περαιτέρω ανάλυσης που διεξήχθη, ισχύει η δεύτερη υπόθεση. Στο Διά-
γραμμα 4.5 έχουμε απομονώσει τις συγκεκριμένες εθνικότητες στους δύο νομούς και όπως 
είναι φανερό οι κατανομές των απαντήσεων διαφέρουν κατά νομό και όχι κατά εθνικότητα. 

4.1.2. Πηγές ενημέρωσης για τις κρητικές αγορές 

Αποκλείοντας από το δείγμα τα άτομα που δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν καθόλου καλά την 
εμπορική αγορά, ζητήθηκε από τους υπόλοιπους να απαντήσουν με ποιους τρόπους ενη-
μερώθηκαν για αυτήν. Και σε αυτή την ερώτηση μπορούσαν να δώσουν παραπάνω από 
μία απαντήσεις, οπότε το άθροισμα των ποσοστών ξεπερνάει το 100%. Δύο στους τρεις 
δήλωσαν «με επισκέψεις στα καταστήματα». Δεδομένου ότι οι υπόλοιπες απαντήσεις 
αφορούν τρόπους ενημέρωσης πριν από το ταξίδι, συμπεραίνουμε ότι ένα μεγάλο ποσο-
στό ενδιαφέρθηκε να αντλήσει πληροφορίες για την εμπορική αγορά προτού επισκεφθεί 
το νησί. Εξαιρώντας λοιπόν την επιτόπια παρατήρηση των καταστημάτων, το Διαδίκτυο 
και οι τουριστικοί οδηγοί αποτέλεσαν τις βασικότερες πηγές πληροφόρησης, ενώ το 28% 
των ερωτηθέντων απευθύνθηκε και σε κάποιο φυσικό πρόσωπο για να πληροφορηθεί 
για την εμπορική αγορά, είτε αυτό ήταν κάποιος γνωστός που είχε επισκεφθεί την Κρήτη 
είτε κάποιο τουριστικό πρακτορείο. Όπως είχαμε σημειώσει σε προηγούμενο κεφάλαιο, 
επιβεβαιώνεται ότι η πληροφορία που εισρέει στους ξένους τουρίστες μέσω διαφημίσε-
ων στον έντυπο Τύπο και στην τηλεόραση είναι ελάχιστη, αφού μόλις το 3% ανέφερε ότι 
πληροφορήθηκε για την εμπορική αγορά της Κρήτης από τα συγκεκριμένα μέσα.

Διάγραµµα 4.5: Γνώση εµπορικής αγοράς κατά νοµό και εθνικότητα (%)
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Οι τουρίστες που προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό να κάνουν βόλτες στην αγορά της πε-
ριοχής όπου διαμένουν είναι οι Σκανδιναβοί, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4.7, και ακο-
λουθούν οι Ρώσοι. Αυτό αυτομάτως τους κατατάσσει στην ομάδα των τουριστών που 
είναι πιο πιθανό να προβούν σε αγορές προϊόντων. Οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και οι Άγγλοι 
εμφανίζουν ποσοστά μικρότερα από το γενικό ποσοστό στη συγκεκριμένη απάντηση, και 
εξηγεί εν μέρει γιατί οι τρεις αυτές εθνικότητες εμφάνιζαν μέσες εκτιμήσεις δαπανών σε 
αγορές μικρότερες από την εκτίμηση του γενικού μέσου όρου. 

Το γεγονός ότι οι Άγγλοι εμφανίζονται πρώτοι ως προς την πληροφόρησή τους για την 
εμπορική αγορά μέσω Διαδικτύου ήταν αναμενόμενο, αφού στη γενικότερη ερώτηση 
ποια ήταν η κύρια πηγή πληροφόρησης για την Κρήτη είχαν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο 
ποσοστό στην απάντηση «μέσω Διαδικτύου», όπως παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο «Δη-
μογραφικό – Τουριστικό Προφίλ». Αξιοσημείωτο είναι ότι τέσσερις στους δέκα Γάλλους 
συνέλεξαν στοιχεία για την εμπορική αγορά που θα επισκέπτονταν από τουριστικούς οδη-
γούς, ποσοστό διπλάσιο από αυτό που βρέθηκε στο σύνολο του δείγματος. 

Διάγραµµα 4.6: Tρόποι ενηµέρωσης για την εµπορική αγορά (%)
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4.2. Βαθμός ικανοποίησης από την κρητική αγορά
4.2.1. Βαθμός ικανοποίησης στο σύνολο της έρευνας

Η ικανοποίηση των τουριστών από την εμπορική αγορά που επισκέφθηκαν μετρήθηκε σε 
πενταβάθμια κλίμακα για εφτά παράγοντες. Οι τέσσερις αφορούσαν χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, την τιμή, την ποιότητα, την ποικιλία και τη διάθεση μοναδικών προϊόντων. Δύο 
σχετίζονταν με τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων, δηλαδή το ωράριο λειτουργίας 
και την εξυπηρέτηση των πελατών, και ένας με τις υποδομές της εμπορικής αγοράς και 
συγκεκριμένα τη δυνατότητα στάθμευσης κοντά σε αυτήν. 

Διάγραµµα 4.8: Τρόποι ενηµέρωσης για την εµπορική αγορά κατά εθνικότητα (%)
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Διάγραµµα 4.9: Βαθµός ικανοποίησης (%)
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Οι παράγοντες που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποιημένων τουριστών αφο-
ρούν τη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή του τρόπου λειτουργίας των καταστημάτων. Και για τους 
δύο ποσοστό μεγαλύτερο του 70% των ερωτώμενων δήλωσαν ότι είναι «απόλυτα ικανοποι-
ημένοι» ή «ικανοποιημένοι». Το ποσοστό των απόλυτα ικανοποιημένων ως προς το ωράριο 
λειτουργίας φτάνει στο 33%, ενώ το αντίστοιχο ως προς την εξυπηρέτηση πελατών στο 26%.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, παρατηρούμε δύο διακριτές κατηγορίες 
βάσει των ποσοστών ικανοποίησης. Η πρώτη αποτελείται από τους παράγοντες τιμή, ποι-
ότητα, ποικιλία και η δεύτερη από τη διάθεση μοναδικών/ιδιαίτερων προϊόντων. Για την 
πρώτη τα ποσοστά αυτών που δήλωσαν «απόλυτα ικανοποιημένοι» ή «ικανοποιημένοι» 
κυμαίνονται μεταξύ 62% και 69%, ενώ για τη δεύτερη το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται 
στο 50%. Να επισημανθεί εδώ ότι και για τους τέσσερις παράγοντες τα ποσοστά των από-
λυτα ικανοποιημένων κυμαίνονται μεταξύ 11% και 13%.

Τέλος, ο παράγοντας που έρχεται τελευταίος ως προς το βαθμό ικανοποίησης των ερω-
τώμενων είναι η δυνατότητα στάθμευσης, αφού συγκεντρώνει ποσοστό ικανοποιημένων 
επισκεπτών στο 31%· παρατηρούμε όμως αυξημένο ποσοστό αδιευκρίνιστης απάντησης, 
διπλάσιο από οποιουδήποτε άλλου παράγοντα. Αυτό ερμηνεύεται λογικά αν αναλογιστού-
με ότι δεν χρησιμοποιούν όλοι οι τουρίστες αυτοκίνητο κατά την περίοδο των διακοπών 
τους, οπότε και δεν μπορούν να αξιολογήσουν τον συγκεκριμένο παράγοντα. Υπάρχει 
ωστόσο αρκετό περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά τη συγκεκριμένη υποδομή, η οποία και 
θα διευκολύνει την πρόσβαση των τουριστών στις τοπικές εμπορικές αγορές, με αποτέ-
λεσμα τη μεγαλύτερη εισροή χρημάτων σε αυτές.

Έχοντας κατατάξει προηγουμένως τους τουρίστες σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το 
βαθμό που δήλωσαν ότι γνωρίζουν την εμπορική αγορά, και αναλύοντας το βαθμό ικα-
νοποίησης για τους εφτά παράγοντες, τα ευρήματα είναι ακόμα πιο ενθαρρυντικά για την 
εμπορική κοινότητα της Κρήτης. Στο Διάγραμμα 4.10 παρουσιάζονται τα ποσοστά των 

Διάγραµµα 4.10: Ποσοστό ικανοποιηµένων τουριστών
κατά βαθµό γνώσης της εµπορικής αγοράς (%)
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ικανοποιημένων τουριστών για όλους τους παράγοντες κατά βαθμό γνώσης της εμπο-
ρικής αγοράς. Είναι φανερό ότι τα άτομα που δήλωσαν ότι γνωρίζουν «πάρα πολύ καλά» 
ή «πολύ καλά» την εμπορική αγορά έχουν και μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποιημένων, της 
τάξης του 10%, πλην μίας περίπτωσης που αφορά τη δυνατότητα στάθμευσης. Δηλαδή η 
ικανοποίηση για τον παράγοντα αυτό δεν επηρεάζεται από το κατά πόσο καλά γνωρίζουν 
την εμπορική αγορά που επισκέφθηκαν, αντίθετα με όλους τους υπόλοιπους.

 

4.2.2. Βαθμός ικανοποίησης κατά νομό

Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση κατά νομό στον οποίο διέμειναν οι ξένοι τουρίστες τις 
περισσότερες μέρες στην Κρήτη. Ως προς το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, οι 
Νομοί Χανίων και Ρεθύμνου εμφανίζουν τους περισσότερους ικανοποιημένους επισκέ-
πτες, με το Ν. Χανίων να ξεπερνάει το 80%. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την εξυπη-

Διάγραµµα 4.11: Iκανοποίηση από ωράριο λειτουργίας κατά νοµό (%)

Ικανοποιηµένοι Ούτε/Ούτε Δυσαρεστηµένοι ΔΓ/ΔΑ

Λασιθίου

Ηρακλείου

Ρεθύµνου

Χανίων

0 20 40 60 80 100

68

69

74

83

9

    7

  8

         3

7

7

7

5

16

   18

     11

                  9

Διάγραµµα 4.12: Iκανοποίηση από εξυπηρέτηση πελατών κατά νοµό (%)
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Διάγραµµα 4.13: Iκανοποίηση από ποιότητα κατά νοµό (%)
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Διάγραµµα 4.14: Iκανοποίηση από τιµές κατά νοµό (%)
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Διάγραµµα 4.15: Iκανοποίηση από ποικιλία κατά νοµό (%)
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ρέτηση πελατών, με τη διαφορά ότι ο Ν. Ηρακλείου ξεχωρίζει αρνητικά, αφού το ποσοστό 
των ικανοποιημένων τουριστών ανέρχεται στο 64% των περιπτώσεων. 

Η κατάταξη των νομών ως προς τους παράγοντες που αφορούν την ποιότητα, τις τιμές, 
την ποικιλία και τη διάθεση μοναδικών/ιδιαίτερων προϊόντων είναι η ίδια: πρώτος ο Ν. 
Χανίων, δεύτερος ο Ν. Ρεθύμνου, τρίτος ο Ν. Λασιθίου και τέταρτος ο Ν. Ηρακλείου. Να 
υπενθυμίσουμε ότι στην ανάλυση των δαπανών σε αγορές οι Νομοί Χανίων και Ρεθύμνου 
ξεπερνούσαν τον γενικό μέσο όρο, ενώ οι Νομοί Λασιθίου και Ηρακλείου βρίσκονταν χα-
μηλότερα από αυτόν. Επομένως διαφαίνεται μια σχέση μεταξύ του βαθμού ικανοποίησης 
στους συγκεκριμένους παράγοντες και στο ύψος των δαπανών σε αγορές. Όσο περισσό-
τερο ικανοποιημένοι δηλώνουν, τόσο πιο πιθανό είναι να έχουν αυξημένες δαπάνες. 

Η εμπορική αγορά του Ηρακλείου υστερεί χαρακτηριστικά ως προς την ποικιλία και την 
ποιότητα των προϊόντων που παρέχει στους τουρίστες, αφού εμφανίζει ποσοστά ικανο-
ποιημένων 56% και 61% αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιποι νομοί στον παράγοντα ποικιλία 

Διάγραµµα 4.16: Iκανοποίηση από διάθεση 
µοναδικών/ιδιαίτερων προϊόντων κατά νοµό (%)
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Διάγραµµα 4.17: Iκανοποίηση από δυνατότητα στάθµευσης κατά νοµό (%)
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ξεπερνούν το 60% και στον παράγοντα ποιότητα το 70%. Επίσης, οι Νομοί Ηρακλείου και 
Λασιθίου διαφοροποιούνται σημαντικά από τους άλλους δύο όσον αφορά τις τιμές και 
τη διάθεση μοναδικών/ιδιαίτερων προϊόντων. Το κομμάτι των τουριστών που δήλωσαν 
ικανοποιημένοι από τις τιμές δεν ξεπερνάει το 65% και στους δύο νομούς, ενώ το αντί-
στοιχο που δήλωσε ικανοποιημένο από τη διάθεση ιδιαίτερων και μοναδικών προϊόντων 
το 47%.

Η ικανοποίηση από τη δυνατότητα στάθμευσης παρουσιάζει μια τελείως διαφορετική 
εικόνα: ο Ν. Χανίων έρχεται στην τελευταία θέση, με έναν στους τέσσερις τουρίστες να 
δηλώνει ικανοποιημένος, αλλά και μεγάλο ποσοστό αδιευκρίνιστης απάντησης, ενώ οι 
υπόλοιποι νομοί εμφανίζουν ποσοστό κοντά στο 33%, με πρώτο το Ν. Λασιθίου. Στο Διά-
γραμμα 4.18 παρουσιάζονται τα ποσοστά για το βαθμό ικανοποίησης από τη δυνατότητα 
στάθμευσης στις τέσσερις πρωτεύουσες των νομών και στις περιοχές που ξεπερνούν σε 
αντιπροσώπευση το 3% του δείγματος. Είναι φανερό ότι τα αστικά κέντρα των Χανίων 
και του Ηρακλείου εμφανίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα υποδομών στάθμευσης, αφού 
παραπάνω από ένας στους τέσσερις τουρίστες δήλωσε ότι έμεινε δυσαρεστημένος ως 
προς αυτό τον παράγοντα.

4.2.3. Βαθμός ικανοποίησης κατά εθνικότητα

Ως προς την ανάλυση των παραγόντων κατά εθνικότητα, να αναφέρουμε ότι ο τελευταίος 
παράγοντας, που αφορά τη δυνατότητα στάθμευσης, δεν θα παρουσιαστεί, αφού σημασία 
έχει η περιοχή στην οποία διέμειναν και λόγω αυτής υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις κα-
τανομές των απαντήσεων.

Οι Σκανδιναβοί παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποιημένων επισκεπτών σε 
πέντε από τους έξι παράγοντες, το ωράριο λειτουργίας, την εξυπηρέτηση πελατών, τις 
τιμές, την ποικιλία και τη διάθεση μοναδικών/ιδιαίτερων προϊόντων· για τον πέμπτο, που 

Διάγραµµα 4.18: Ικανοποίηση από δυνατότητα στάθµευσης 
κατά οικισµό όπου διέµεναν (%)
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Διάγραµµα 4.19: Iκανοποίηση από ωράριο λειτουργίας κατά εθνικότητα (%)
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Διάγραµµα 4.20: Iκανοποίηση από την εξυπηρέτηση πελατών κατά εθνικότητα (%)
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Διάγραµµα 4.21: Iκανοποίηση από την ποιότητα κατά εθνικότητα (%)
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Διάγραµµα 4.22: Iκανοποίηση από τις τιµές κατά εθνικότητα (%)
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Διάγραµµα 4.23: Iκανοποίηση από την ποικιλία κατά εθνικότητα (%)
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Διάγραµµα 4.24: Iκανοποίηση από τη διάθεση µοναδικών/ιδιαίτερων
προϊόντων κατά εθνικότητα (%)
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είναι η ποιότητα των προϊόντων, κατατάσσονται δεύτεροι με πολύ μικρή απόκλιση, της 
τάξης του 3%, από την πρώτη θέση όπου βρίσκονται οι Ρώσοι. Στον αντίποδα βρίσκονται 
οι τουρίστες με μόνιμη κατοικία στη Γερμανία, που καταλαμβάνουν σε πέντε από τους έξι 
παράγοντες την τελευταία θέση ως προς το ποσοστό των ατόμων που δήλωσαν «απόλυτα 
ικανοποιημένοι» ή «ικανοποιημένοι» και την προτελευταία στον παράγοντα που αφορά το 
ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. 

Οι τουρίστες με χώρα προέλευσης την Αγγλία και τη Γαλλία καταλαμβάνουν θέσεις από 
τη δεύτερη έως την τέταρτη μεταξύ των πέντε εθνικοτήτων. Συγκεκριμένα, οι Άγγλοι έρ-
χονται δεύτεροι στους παράγοντες ωράριο λειτουργίας, εξυπηρέτηση πελατών και ποικι-
λία, τρίτοι στον παράγοντα που αφορά τη διάθεση μοναδικών/ιδιαίτερων προϊόντων και 
τέταρτοι στην ικανοποίηση από τις τιμές των προϊόντων. Ενώ οι Γάλλοι έρχονται δεύτεροι 
στους παράγοντες που αφορούν τις τιμές και τη διάθεση μοναδικών/ιδιαίτερων προϊό-
ντων, τρίτοι στην ικανοποίηση από το ωράριο και τέταρτοι όσον αφορά την εξυπηρέτηση 
πελατών και την ποιότητα των προϊόντων. 

Για το τέλος αφήσαμε τους Ρώσους, που αποτελούν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Κατ’ αρχάς 
εμφανίζουν το μικρότερο ποσοστό ικανοποιημένων επισκεπτών όσον αφορά το ωράριο 
λειτουργίας, συγκεκριμένα 43%, ενώ οι υπόλοιπες εθνικότητες σημειώνουν ποσοστά άνω 
του 70%. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένας στους πέντε Ρώσους δήλωσε «δυσαρεστημένος» 
ή «απόλυτα δυσαρεστημένος» σε αυτή την ερώτηση. Αντιθέτως, εμφανίζονται οι πιο ικα-
νοποιημένοι ως προς την ποιότητα των προϊόντων που βρήκαν στην Κρήτη, σε ποσοστό 
78%. Για τους άλλους τέσσερις παράγοντες τα ποσοστά των ικανοποιημένων επισκεπτών 
προσεγγίζουν τα ποσοστά που βρέθηκαν στο σύνολο της έρευνας, με απόκλιση μόλις 3%.

Όπως αναφέραμε και στην ανάλυση κατά νομό, και σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέ-
σματα επεξηγούν εν μέρει τις εκτιμήσεις δαπανών σε αγορές για κάθε εθνικότητα πλην 
αυτής των Ρώσων. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα των Σκανδιναβών και των Γερ-
μανών. Οι μεν πρώτοι παρουσιάζονται να έχουν μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης σχεδόν 
σε όλους τους παράγοντες και η εκτίμηση των δαπανών σε αγορές ανέρχεται σε 159€· οι 
δε Γερμανοί παρατηρήθηκε ότι αποτελούν την εθνικότητα με τους λιγότερο ικανοποιημέ-
νους επισκέπτες και η αντίστοιχη εκτίμηση υπολογίστηκε στα 105€ (να υπενθυμίσουμε 
ότι η μέση εκτίμηση δαπανών σε αγορές στο σύνολο του δείγματος ήταν 136€). Για τους 
τουρίστες από τη Ρωσία εκτιμήθηκε ότι έχουν δαπάνες σε αγορές 283€. Το γεγονός λοι-
πόν ότι δεν έμειναν ικανοποιημένοι από το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων δεν 
τους εμπόδισε να προβούν σε υψηλού κόστους αγορές. Σε αυτό πιθανότατα συντέλεσαν 
τα υψηλής ποιότητας προϊόντα των εμπορικών αγορών της Κρήτης.

4.2.4. Κατά πόσο η αγορά επώνυμων προϊόντων της Κρήτης καλύπτει  
τις απαιτήσεις των τουριστών

Ένας επιπλέον παράγοντας που χαρακτηρίζει την εμπορική αγορά αποτελεί το κατά πόσο 
ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να βρει επώνυμα προϊόντα. Οι τουρίστες ρωτήθηκαν αν η 
εμπορική αγορά που επισκέφθηκαν τους κάλυψε όσον αφορά τη διάθεση τέτοιων προϊό-
ντων και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.25. Η πλειονότητα απάντησε 
ότι είναι «αρκετά ικανοποιημένοι» σε ποσοστό 46%, ενώ οι απαντήσεις «πάρα πολύ» ή 
«πολύ» ανέρχονται περίπου στο ένα τέταρτο των ερωτηθέντων, με 28%. 
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Το ύψος των δαπανών σε αγορές για τους Ρώσους φαίνεται να μη συνδέεται ούτε με 
αυτό το χαρακτηριστικό, αφού παρουσιάζουν το μικρότερο ποσοστό (18%) ικανοποιημέ-
νων επισκεπτών από τη διάθεση επώνυμων προϊόντων. Επίσης, ένας στους τέσσερις δεν 
είχε γνώμη επ’ αυτού, από το οποίο μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν ενδιαφέρθηκαν 
να αναζητήσουν τέτοιου είδους προϊόντα. Στο ίδιο μήκος κύματος όσον αφορά την ικανο-
ποίηση κινούνται οι Γερμανοί, με έναν στου πέντε να δηλώνουν ότι η εμπορική αγορά τους 
κάλυψε ως προς τα επώνυμα προϊόντα. Οι υπόλοιπες εθνικότητες προσεγγίζουν τη γενική 
κατανομή, με τους Γάλλους να έχουν την τάση να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι.

Η ανάλυση της ερώτησης κατά νομό δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τις απο-
κλίσεις των ικανοποιημένων επισκεπτών από το γενικό ποσοστό να είναι της τάξης του 
5%· εδώ ο Ν. Ρεθύμνου παρουσιάζει μια τάση περισσότερο ικανοποιημένων και ο Ν. Χα-
νίων περισσότερο δυσαρεστημένων. Αντιθέτως, όταν αναλύσουμε τα δεδομένα σε επίπε-
δο οικισμών, παρατηρούμε μεγαλύτερες διαφορές. Στο Διάγραμμα 4.27 παρουσιάζονται 
αναλυτικά οι κατανομές των απαντήσεων για τις τέσσερις πρωτεύουσες των νομών και 
τους οικισμούς που ξεπερνούν σε αντιπροσώπευση το 3% του δείγματος. Η πόλη του Ηρα-

Διάγραµµα 4.25: Διάθεση επώνυµων προϊόντων
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Διάγραµµα 4.26: Διάθεση επώνυµων προϊόντων κατά εθνικότητα (%)

Πάρα πολύ / Πολύ καλά Αρκετά Λίγο / Καθόλου ΔΑ

0 20 40 60 80 100

Ρωσία

Γερµανία

Αγγλία

Σκανδιναβικές

Γαλλία

18

21

29

31

33

13

              17

                       13

                             20

                              14

25

13

11

4

6

44

48

47

45

47



101

Σ τά Σ ε ι Σ  κ ά ι  ά ν τ ι λ ή ψ ε ι Σ  γ ι ά  τ ι Σ  ε μ π ο ρ ι κ ε Σ  ά γ ο ρ ε Σ  τ ή Σ  κ ρ ή τ ή Σ   |   κρητη

κλείου, ως το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Κρήτης, παρέχει και το μεγαλύτερο πλήθος 
επώνυμων προϊόντων, με το ποσοστό των ικανοποιημένων να ανέρχεται στο 39%. Ενώ 
για τους μικρότερους οικισμούς, όπως τον Πλατανιά και τις Γούβες, το αντίστοιχο ποσοστό 
δεν ξεπερνάει το 20%. 

4.2.5. Σύγκριση των κρητικών αγορών με αντίστοιχες αγορές στη χώρα 
μόνιμης διαμονής

Στο σχεδιασμό της έρευνας, εκτός από τις εξειδικευμένες ερωτήσεις για τα διάφορα χα-
ρακτηριστικά των εμπορικών αγορών, υπήρχε και μία γενικότερη που αφορούσε τη σύ-
γκριση της τοπικής αγοράς που επισκέφθηκαν στην Κρήτη με την εμπορική αγορά της χώ-
ρας τους. Ουσιαστικά είναι μια έμμεση αξιολόγηση των εμπορικών αγορών της Κρήτης 
έχοντας ως βάση την εμπορική αγορά στην οποία συνήθως κινείται ο ερωτώμενος. Περί-
που ένας στους τρεις δήλωσε ότι η εμπορική αγορά που επισκέφθηκε είναι σε καλύτερο 

Διάγραµµα 4.28: Σύγκριση τοπικών αγορών της Κρήτης 
µε αντίστοιχες αγορές στη χώρα µόνιµης διαµονής 
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Διάγραµµα 4.27: Διάθεση επώνυµων προϊόντων κατά οικισµό (%)
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επίπεδο από της χώρας του, ενώ ένας στους πέντε σε χειρότερο. Η πλειονότητα των ερω-
τώμενων δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται ούτε να απογοητεύεται από τις εμπορικές αγορές 
του νησιού, αφού τις κατέταξε στο ίδιο επίπεδο με αυτές της χώρας του. 

Σε αυτή την ερώτηση έχει νόημα να εξετάσουμε αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις μόνο εντός 
των εθνικοτήτων, αφού η σύγκριση συσχετίζεται άμεσα με τη χώρα προέλευσης του ερω-
τώμενου. Οι Ρώσοι τουρίστες κατατάσσουν τις εμπορικές αγορές που επισκέφθηκαν στην 
Κρήτη σε καλύτερο επίπεδο από τις δικές τους σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιαδήποτε άλλη 
εθνικότητα, ενώ οι Γερμανοί σε χειρότερο. Συγκεκριμένα, ένας στους τρεις Ρώσους απάντη-
σε «πολύ καλύτερο» ή «λίγο καλύτερο» επίπεδο και το ίδιο ποσοστό Γερμανών «πολύ χει-
ρότερο» ή «λίγο χειρότερο». Οι υπόλοιπες εθνικότητες κινούνται σε ποσοστά πολύ κοντά σε 
αυτά που βρέθηκαν στο σύνολο της έρευνας. Και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται να συνδέ-
εται η αξιολόγηση των κρητικών εμπορικών αγορών με το ύψος των δαπανών σε αγορές.

4.2.6. Τα δυνατά σημεία των κρητικών εμπορικών αγορών

Θέλοντας να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς βλέπουν οι τουρίστες τις 
εμπορικές αγορές της Κρήτης, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να ιεραρχήσουν τα τρία 
πρώτα δυνατά σημεία των αγορών ως προς τη σπουδαιότητα που έχουν για αυτούς. Ουσια-
στικά, είναι μια αξιολόγηση της εμπορικής αγοράς με τη διαφορά ότι πλέον έχει σημασία 
πόσο σημαντικό θεωρούν τον κάθε παράγοντα. Το 24% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η 
ποιότητα των προϊόντων είναι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα των κρητικών εμπορικών 
αγορών, το 15% οι καλές τιμές και οι προσφορές και το 13% η τοποθεσία της αγοράς. 

Στο Διάγραμμα 4.31 παρουσιάζονται τα ποσοστά για κάθε παράγοντα που αναφέρθηκε 
είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος είτε ως τρίτος όσον αφορά το κατά πόσο σημαντικός 
θεωρείται. 

Ένας στους δύο επισκέπτες της Κρήτης θεωρεί ότι η ποιότητα των προϊόντων είναι ένα 
δυνατό σημείο των αγορών και την κατατάσσει στην πρώτη τριάδα σπουδαιότητας. Επί-

Διάγραµµα 4.29: Σύγκριση τοπικών αγορών της Κρήτης µε αντίστοιχες
αγορές στη χώρα µόνιµης διαµονής κατά εθνικότητα (%)
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σης, το 41% των ερωτώμενων δηλώνει ότι οι τιμές των προϊόντων και η ύπαρξη προσφο-
ρών αποτελούν πλεονεκτήματα των εμπορικών αγορών, ενώ στην τρίτη θέση έρχονται 
δύο παράγοντες, η καλή εξυπηρέτηση πελατών και η τοποθεσία της αγοράς. Εντυπωσια-
κό είναι ότι ένας στους εκατό ερωτώμενους κατέταξε το ωράριο λειτουργίας των κατα-
στημάτων στην πρώτη τριάδα, ως προς τη σπουδαιότητα, πλεονεκτημάτων. Ενώ  δηλαδή 
βρέθηκε ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας άφησε ικανοποιημένους σε μεγαλύτερο βαθμό 
από οποιονδήποτε άλλον τους τουρίστες, τελικά φαίνεται ότι δεν παίζει μεγάλο ρόλο όταν 
αξιολογούν μια εμπορική αγορά. 

Διάγραµµα 4.30: Το πρώτο σε σπουδαιότητα δυνατό σηµείο 
των κρητικών εµπορικών αγορών (%)
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Διάγραµµα 4.31: Τα δυνατά σηµεία των κρητικών εµπορικών αγορών (%)
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4.2.7. Τα αδύνατα σημεία των κρητικών εμπορικών αγορών

Εκτός από τα δυνατά σημεία των εμπορικών αγορών της Κρήτης οι τουρίστες ρωτήθηκαν 
αν εντόπισαν αδύνατα σημεία. Η πλειονότητα απάντησε ότι δεν υπάρχουν σε ποσοστό 58%, 
ενώ στην ανάλυση κατά νομό ο Ν. Ηρακλείου σημειώνει το μεγαλύτερο ποσοστό που δή-
λωσε ότι οι εμπορικές αγορές έχουν κάποια αδύνατα σημεία. Το εύρημα αυτό έρχεται να 
συμφωνήσει και με τους χαμηλούς βαθμούς ικανοποίησης που παρατηρήθηκαν για το Ν. 
Ηρακλείου σε σύγκριση πάντα με τους υπόλοιπους νομούς.

Στη συνέχεια, από τα άτομα που δήλωσαν ότι υπάρχουν αδύνατα σημεία ζητήθηκε να τα 
ιεραρχήσουν σε επίπεδο σημαντικότητας. Στις τρεις πρώτες θέσεις οι ερωτώμενοι κα-
τέταξαν τη δυσκολία στάθμευσης – κυκλοφοριακή συμφόρηση, τις υψηλές τιμές και τη 
μικρή ποικιλία προϊόντων. Να σημειωθεί ότι αυτή η τριάδα μειονεκτημάτων εντοπίζεται 
πρώτη σε όλους τους νομούς και ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Η δυσκολία στάθμευσης και η κυκλοφοριακή συμφόρηση αναδεικνύονται το πρώτο πρό-
βλημα και μέσω της επόμενης ερώτησης, που αφορούσε γενικότερες παρατηρήσεις και 
αρνητικά που εντόπισαν οι τουρίστες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κρήτη. 

Διάγραµµα 4.32: Εάν εντόπισαν αδύνατα σηµεία 
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Για την ποιοτική ανάλυση της ερώτησης, στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται όλες οι απαντή-
σεις που δόθηκαν, ενώ ο αριθμός αντιπροσωπεύει το πλήθος των ατόμων που έδωσε την 
εκάστοτε απάντηση. Συναφείς είναι και οι απαντήσεις που βρίσκονται στην 4η, 5η και 6η 
θέση, με αποτέλεσμα η εν γένει δυσκολία-επικινδυνότητα μετακίνησης να αναδεικνύεται 
ως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τέλος, η καθαριότητα και τα άτομα που τους πίεζαν να μπουν 
στα μαγαζιά (κράχτες) ήταν τα άλλα δύο αρνητικά σημεία που ενόχλησαν τους τουρίστες. 

Πίνακας 4.1: Παρατηρήσεις και αρνητικά σχόλια 

Διάγραµµα 4.34: Τα  aδύνατα σηµεία (%)
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Κατάσταση δρόμων / σηματοδότηση 21
Αστικές συγκοινωνίες 21
Επικίνδυνη οδήγηση 20
Εξυπηρέτηση πελατών 18
Ηχορύπανση / πολυκοσμία 13
Πολλά μαγαζιά που απευθύνονταν 
μόνο σε τουρίστες 11
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Μικρή ποικιλία προϊόντων 5
Αδέσποτα 5
Τουριστική εκμετάλλευση των παραλιών 5
Έλλειψη σημείων πληροφόρησης 5
Λίγες επιλογές για διασκέδαση 4
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Ωράριο καταστημάτων 2
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Ωράριο μουσείων 1
Μεθυσμένοι τουρίστες 1
Έλλειψη πάρκων 1
Συμπεριφορά αστυνομίας 1
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

◗◗ Οι τουρίστες που επισκέφθηκαν την Κρήτη με κρουαζιερόπλοιο είναι εν γένει ευκατά-
στατοι, μεγάλων ηλικιών και ανώτερου μορφωτικού επιπέδου.

◗◗ Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και αυτοί που διαμένουν μόνιμα σε χώρες εκτός Ευρώπης 
έχουν μεγαλύτερα ατομικά εισοδήματα, ενώ τα νεαρότερα άτομα είναι πιο πιθανό να 
έχουν λάβει ανώτερη/ανώτατη εκπαίδευση.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

◗◗ Οι οικογενειακές διακοπές είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό των τουριστών που ήρθαν 
στην Κρήτη με κρουαζιερόπλοιο και γίνεται εντονότερο για αυτούς με μεγαλύτερα ει-
σοδήματα.

◗◗ Η τάση που έχουν να γνωρίσουν από κοντά τον πολιτισμό / την ιστορία του νησιού έχει 
ως αποτέλεσμα να συνδυάζουν και τις αγορές τους με δραστηριότητες που συσχετίζο-
νται με αυτό τον παράγοντα.

◗◗ Η πλειονότητα των τουριστών από ευρωπαϊκές χώρες έχουν επισκεφθεί την Κρήτη 
τουλάχιστον μία φορά, σε αντίθεση με τους μη Ευρωπαίους. 

◗◗ Στο σύνολό τους είναι αυθόρμητοι καταναλωτές και γενικότερα έρχονται στην Κρήτη 
ανοιχτοί ως προς τα ερεθίσματα που θα δεχθούν από τις εμπορικές αγορές.

ΔΑΠΑνΕΣ

◗◗ Η εκτίμηση της μέσης ατομικής συνολικής δαπάνης υπολογίστηκε στα 176€ για τους 
τουρίστες που επισκέφθηκαν την Κρήτη με κρουαζιερόπλοιο, οι δαπάνες αγορών στα 
102€ και οι δαπάνες σε επιχειρήσεις εστίασης στα 46€.

◗◗ Όσο λιγότερες χώρες έχουν επισκεφθεί πριν από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της 
κρουαζιέρας τους, τόσο μεγαλύτερες είναι οι δαπάνες στη χώρα μας. Επίσης, και το 
ύψος των δαπανών αυξάνεται ανάλογα με τις ώρες που έμειναν εκτός του κρουαζιε-
ρόπλοιου.

◗◗ Η μεσαία ηλικιακή κατηγορία (34 έως 54 ετών) εμφανίζει σαφώς μικρότερες δαπάνες 
σε αγορές, της τάξης των 76€, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που ξεπερνούν τα 110€.

◗◗ Τα τέσσερα δημοφιλέστερα είδη προϊόντων που αγοράζουν οι τουρίστες στην Κρήτη 
είναι σουβενίρ, τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, είδη ένδυσης και τρόφιμα.

◗◗ Το ένα τρίτο περίπου των ερωτώμενων έβαλε στο καλάθι του προϊόντα από τρεις και 
περισσότερες κατηγορίες προϊόντων και η δαπάνη σε αγορές εκτιμήθηκε για αυτούς 
στα 168€. Ενώ μόλις το 7% δεν έκανε καμία αγορά κατά την παραμονή του στην Κρήτη.

◗◗ Τα σουβενίρ και τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα τα προτιμούν οι μεγαλύτερες ηλικίες, 
ενώ τα προϊόντα ένδυσης και υπόδησης τα άτομα έως 34 ετών. 

◗◗ Τα άτομα που δήλωσαν ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο των 30.000€ εμφανίζουν μια 
τάση να αγοράζουν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ σε μεγαλύτερο βαθμό, 
ενώ οι τουρίστες με εισόδημα έως 30.000€ είδη ένδυσης και υπόδησης.
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◗◗ Η πλειονότητα των τουριστών (57%) πραγματοποίησε τις περισσότερες αγορές σε 
μικρά καταστήματα. Τα άτομα που επέλεξαν μεγάλα καταστήματα, εμπορικά κέντρα ή 
πολυκαταστήματα και διεθνείς αλυσίδες, αν και αποτελούν το 13% του δείγματος, εμ-
φανίζουν δαπάνες μεγαλύτερες από 200€.

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗψΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

◗◗ Ένας στους τρεις τουρίστες που επισκέφθηκαν την Κρήτη με κρουαζιερόπλοιο είναι 
ενημερωμένος για την εμπορική αγορά του νησιού, με βασικότερες πηγές πληροφό-
ρησης τους τουριστικούς οδηγούς, το Διαδίκτυο και τις πληροφορίες που του δόθηκαν 
εντός του κρουαζιερόπλοιου.

◗◗ Το 40% των ερωτώμενων έκρινε πως το επίπεδο των εμπορικών αγορών της Κρήτης 
είναι καλύτερο από άλλων χωρών που επισκέφθηκαν πριν από την Ελλάδα κατά τη 
διάρκεια της κρουαζιέρας τους και καλύτερο από αυτό που προσδοκούσαν. Το ποσο-
στό αυτό αυξάνεται όταν αναφερόμαστε σε κατοίκους χωρών εκτός Ευρώπης κατά 10 
ποσοστιαίες μονάδες.

◗◗ Η πλειονότητα θα αναφέρει την εμπορική αγορά της Κρήτης ως κάτι θετικό σε μια συ-
ζήτηση για τις διακοπές του και το 80% θα προτρέψει το συνομιλητή του να επισκεφθεί 
και αυτός την Κρήτη και τις εμπορικές αγορές του νησιού. Οι βασικότεροι λόγοι για 
τους οποίους θα το κάνει είναι η φιλικότητα με την οποία τους αντιμετώπισαν και η το-
ποθεσία / γενικότερη ατμόσφαιρα που αποπνέουν οι εμπορικές αγορές. Οι τιμές είναι 
και αυτός ένας παράγοντας που θα τεθεί ως κίνητρο όσον αφορά τα άτομα με μεσαία 
και χαμηλά εισοδήματα. 

◗◗ Η πλειονότητα των τουριστών έμεινε ικανοποιημένη από όλα τα χαρακτηριστικά των 
εμπορικών αγορών και περισσότερο από την εξυπηρέτηση πελατών, με τους Ευρω-
παίους τουρίστες να εμφανίζουν μικρότερους βαθμούς ικανοποίησης έναντι των υπό-
λοιπων τουριστών.

◗◗ Τα δύο σημαντικότερα χαρακτηριστικά για τους τουρίστες, όσον αφορά την αξιολόγηση 
μιας αγοράς, είναι οι τιμές και η ποιότητα των προϊόντων και σε αυτά πρέπει να δώ-
σουν βάρος οι έμποροι του νησιού ώστε να βελτιώσουν τη γενικότερη εικόνα τους. 

◗◗ Η ποικιλία και οι τιμές των προϊόντων, αν και έχουν περιθώρια βελτίωσης, είναι δύο 
στοιχεία στα οποία υπερτερούν οι κρητικές εμπορικές αγορές έναντι άλλων τουριστι-
κών προορισμών και αποτελούν τα βασικότερα πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα, η ποι-
κιλία εκπλήσσει θετικά σε μεγαλύτερο βαθμό τους τουρίστες με μόνιμη κατοικία εκτός 
Ευρώπης και οι τιμές τους Ευρωπαίους τουρίστες.
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5.1. Το δημογραφικό προφίλ των τουριστών

Το δημογραφικό προφίλ των τουριστών που επισκέφθηκαν την Κρήτη με κρουαζιερό-
πλοιο δημιουργήθηκε βάσει πέντε μεταβλητών: το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπε-
δο, το ετήσιο ατομικό εισόδημα και την εθνικότητα των ερωτώμενων.

5.1.1. Φύλο

Ως προς το φύλο το δείγμα αποτελείται από ισοπληθείς ομάδες ανδρών και γυναικών, με 
το 48% των συμμετεχόντων στην έρευνα να είναι άντρες και το 52% γυναίκες.

5.1.2. Ηλικία

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, υπήρχαν έξι διακριτές ηλικια-
κές κατηγορίες, με τη μικρότερη να είναι «έως 24 ετών» και τη μεγαλύτερη «άνω των 65 
ετών». Η κατανομή των απαντήσεων φανερώνει μια τάση προς τις μεγαλύτερες ηλικίες, 
με το 17% των ερωτώμενων να είναι έως 34 ετών, ενώ το 46% άνω των 55 ετών. Λόγω 
του μικρού μεγέθους δείγματος, στην περαιτέρω ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί η συγκε-
κριμένη μεταβλητή με τρεις κατηγορίες, «έως 34 ετών», «35-54 ετών» και «άνω των 
55 ετών», ώστε να υπάρχει σε καθεμία ικανό πλήθος παρατηρήσεων για όσο το δυνατόν 
ασφαλέστερα συμπεράσματα.

Διάγραµµα 5.1: Φύλο

Άνδρας

Γυναίκα
52% 48%

Διάγραµµα 5.2: Ηλικία 
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5.1.3. Εκπαιδευτικό επίπεδο

Η πλειονότητα των τουριστών κρουαζιέρας αποτελείται από άτομα με υψηλό μορφωτικό 
επίπεδο: τρεις στους τέσσερις δήλωσαν ότι έχουν ανώτερη/ανώτατη εκπαίδευση. Το μορ-
φωτικό επίπεδο των ερωτώμενων βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ηλικία τους: τα 
νεαρότερα άτομα είναι πιο πιθανό να έχουν λάβει ανώτερη/ανώτατη εκπαίδευση. Συγκε-
κριμένα, το 85% των ερωτώμενων έως 34 ετών ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα άνω των 55 ετών είναι 68%.

5.1.4. Εισόδημα

Όσον αφορά το ετήσιο ατομικό εισόδημα των τουριστών που επισκέφθηκαν την Κρήτη με 
κρουαζιερόπλοιο, οι αρχικές κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πέντε στον αριθμό, 
με τη μικρότερη να είναι η «έως 15.000€» και τη μεγαλύτερη «μεγαλύτερο των 70.000€». 
Το συγκεκριμένο δημογραφικό χαρακτηριστικό πάντα παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό αδι-
ευκρίνιστης απάντησης: σε αυτή την έρευνα το 28% αρνήθηκε να δηλώσει το ατομικό του 
εισόδημα. Βάσει των υπόλοιπων απαντήσεων, διακρίνεται μια τάση προς τα μεγάλα εισο-
δήματα, με έναν στους πέντε να δηλώνει ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο των 70.000€. Για 
τον ίδιο λόγο που συμπτύχθηκαν οι ηλικιακές κατηγορίες θα συμβεί το ίδιο και με αυτή τη 
μεταβλητή. Συγκεκριμένα, από εδώ και στο εξής θα χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη με-

Διάγραµµα 5.3: Εκπαιδευτικό επίπεδο 
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ταβλητή με τρεις κατηγορίες: «έως 30.000€», «30.000€ έως 50.000€» και «μεγαλύτερο 
των 50.000€». Η εξάρτηση του εισοδήματος από την ηλικία είναι ένα σημείο που πρέπει 
να τονιστεί. Τα νεαρότερα άτομα παρουσιάζουν τελείως διαφορετική εικόνα από τα υπό-
λοιπα, με την πλειονότητά τους να ανήκει στην εισοδηματική κατηγορία «έως 30.000€».

5.1.5. Χώρα μόνιμης διαμονής

Στο Διάγραμμα 5.7 παρουσιάζεται η κατανομή των εθνικοτήτων από τις οποίες αποτελεί-
ται το δείγμα. Οι Άγγλοι και οι Γερμανοί αθροιστικά καλύπτουν το 44% των περιπτώσεων, 
ενώ 11% έχει μόνιμη κατοικία στις ΗΠΑ, 10% στον Καναδά και 10% σε κάποια σκανδιναβι-
κή χώρα.  

Η ανάλυση κατά εθνικότητα στην έρευνα της κρουαζιέρας δεν ήταν εφικτή κυρίως λόγω 
της μεγάλης διασποράς των απαντήσεων. Η μόνη κατηγοριοποίηση που επιτρέπει την 
εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ερωτώμε-
νων είναι μεταξύ τουριστών από κάποια ευρωπαϊκή χώρα και από χώρες εκτός Ευρώπης. 
Βάσει αυτής της κατηγοριοποίησης, βρέθηκε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του ατομικού 

Διάγραµµα 5.5: Ετήσιο ατοµικό εισόδηµα 
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εισοδήματος και της χώρας μόνιμης διαμονής. Το 51% των τουριστών που δεν διαμένουν 
στην Ευρώπη δήλωσε ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο των 50.000€, ενώ το αντίστοιχο πο-
σοστό των Eυρωπαίων τουριστών ανέρχεται στο 26%. 

5.2. Το τουριστικό – καταναλωτικό προφίλ των επισκεπτών 
κρουαζιέρας

Για τη διαμόρφωση του τουριστικού προφίλ χρησιμοποιήθηκαν τρεις ερωτήσεις: πρώτον, 
με ποια πρόσωπα πραγματοποίησαν τις διακοπές τους· δεύτερον, εάν έχουν επισκεφθεί 
την Κρήτη τα προηγούμενα χρόνια και πόσες φορές· και, τρίτον, ποιοι ήταν οι βασικότεροι 
λόγοι για τους οποίους επέλεξαν τον συγκεκριμένο προορισμό. Όσον αφορά το κατανα-
λωτικό τους προφίλ, τέθηκαν δύο ερωτήσεις: με ποιες δραστηριότητες συνήθως συνδυ-
άζουν τις αγορές τους κατά τη διάρκεια των διακοπών, και να επιλέξουν την πρόταση που 
τους προσδιορίζει καλύτερα μεταξύ των εξής:

Διάγραµµα 5.7: Χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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Διάγραµµα 5.8: Ετήσιο ατοµικό εισόδηµα κατά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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◗◗ Έχουν προγραμματίσει πριν από το ταξίδι τις αγορές που θέλουν να πραγματοποιή-
σουν, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν τη συγκεκριμένη περίοδο.

◗◗ Έχουν ορίσει ένα χρηματικό πόσο που μπορούν να ξοδέψουν σε αγορές και το διαθέ-
τουν κατά βούληση.

◗◗ Αγοράζουν αυθόρμητα κάτι που τους αρέσει χωρίς να σκέφτονται το κόστος.

◗◗ Πραγματοποιούν αγορές μόνο αν προκύψει κάποια έκτακτη ανάγκη κατά τη διαμονή 
τους στο μέρος των διακοπών.

Τέλος, ρωτήθηκαν ποιες άλλες χώρες έχουν επισκεφθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια 
της κρουαζιέρας και πόσες ώρες έμειναν εκτός του κρουαζιερόπλοιου στην Κρήτη.

5.2.1. Πρόσωπα με τα οποία πραγματοποίησαν τις διακοπές τους

Οι οικογενειακές διακοπές υπερέχουν σημαντικά όταν αναφερόμαστε στους τουρίστες 
που επισκέφθηκαν την Κρήτη με κρουαζιερόπλοιο, αφού το 65% δήλωσε ότι το συνοδεύ-
ουν πρόσωπα του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Ένας στους πέντε πραγματοποίησε 
το ταξίδι με φίλους, ενώ μόλις το 5% των περιπτώσεων έκανε διακοπές στην Κρήτη μόνο 

Διάγραµµα 5.9: Πρόσωπα µε τα οποία πραγµατοποίησαν τις διακοπές τους 
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του. Τα άτομα με μεγαλύτερα εισοδήματα τείνουν στο πρότυπο των οικογενειακών διακο-
πών σε μεγαλύτερο βαθμό, αφού σχεδόν οκτώ στους δέκα ήρθαν στην Κρήτη με την οικο-
γένειά τους. Αντιθέτως, οι ερωτώμενοι με εισόδημα έως 30.000€ εμφανίζουν διπλάσιο 
ποσοστό από το γενικό όσον αφορά τις ατομικές διακοπές.

5.2.2. Πόσες φορές έχουν επισκεφθεί ξανά την Κρήτη

Ένα ενθαρρυντικό εύρημα για τις τοπικές κοινωνίες της Κρήτης που στηρίζουν την οικο-
νομία τους κυρίως στον τουρισμό είναι ο βαθμός επανεπισκεψιμότητας των ξένων του-
ριστών. Ένας στους δύο ερωτώμενους έχει επισκεφθεί το νησί τα προηγούμενα χρόνια 
τουλάχιστον μία φορά. Αυτό είναι και ένα από τα σημαντικότερα ζητούμενα για μια τουρι-
στική περιοχή, δηλαδή να μπορέσει να αφήσει θετική εντύπωση τους επισκέπτες ώστε την 
επόμενη φορά που θα σχεδιάσουν τις διακοπές τους να είναι στις πρώτες τους επιλογές. 

Το να «κρατήσει» μια περιοχή τους τουρίστες της προφανώς βρίσκεται σε άμεση συνά-
φεια με την ευκολία πρόσβασης σε αυτήν. Είναι φανερό στο Διάγραμμα 5.12 ότι οι κάτοι-
κοι των ευρωπαϊκών χωρών, έχοντας να καλύψουν λιγότερα χιλιόμετρα για να φτάσουν 
στην Κρήτη, το πραγματοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι τα άτομα που διαμένουν σε 

Διάγραµµα 5.11: Πόσες φορές έχουν επισκεφθεί την Κρήτη τα προηγούµενα χρόνια
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τα προηγούµενα χρόνια κατά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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χώρες εκτός Ευρώπης. Συγκεκριμένα, τα αντίστοιχα ποσοστά που βρέθηκαν για τις δύο 
υποομάδες τουριστών είναι 61% και 30% όσον αφορά τα άτομα που έχουν ξαναέρθει στο 
νησί τουλάχιστον μία φορά.

5.2.3. Βασικότεροι λόγοι για τους οποίους επέλεξαν την Κρήτη ως προορισμό 
διακοπών

Όσον αφορά τους βασικότερους λόγους για τους οποίους επέλεξαν την Κρήτη ως προο-
ρισμό διακοπών, ξεχωρίζουν δύο, ο πολιτισμός / η ιστορία και το κλίμα, με περίπου έναν 

Διάγραµµα 5.13: Βασικότεροι λόγοι για τους οποίους επέλεξαν 
την Κρήτη ως προορισµό διακοπών (%)
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Διάγραµµα 5.14: Βασικότεροι λόγοι για τους οποίους επέλεξαν 
την Κρήτη ως προορισµό διακοπών κατά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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στους δύο ερωτώμενους να δίνει τις δύο αυτές απαντήσεις. Το αποθαρρυντικό για τον 
εμπορικό κόσμο της Κρήτης είναι ότι μόλις το 4% δήλωσε ότι ήρθε στην Κρήτη έχοντας 
ως κίνητρο τις εμπορικές της αγορές. Είναι εμφανής η ανάγκη να διαφημιστεί η εμπορι-
κή αγορά της Κρήτης (τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, υψηλή ποιότητα προϊόντων κ.λπ.), 
ώστε να αποτελέσει η ίδια πόλο έλξης ξένων τουριστών και να μην παραμείνουν μόνο 
η ιστορία και το φυσικό κάλλος του νησιού τα κυριότερα κίνητρα για το επισκεφθούν. Η 
χώρα προέλευσης των ερωτώμενων διαφοροποιεί την κατάταξη των βασικότερων λό-
γων για τους οποίους το επισκέφθηκαν. 

Αν εξαιρέσουμε τον πρώτο λόγο, που και για τις δύο περιπτώσεις είναι ο πολιτισμός / η 
ιστορία, παρατηρούμε ότι για τους μη Ευρωπαίους πολίτες δεύτερος δεν είναι κάποιος 
συγκεκριμένος, αλλά ότι η Κρήτη ήταν μια στάση της κρουαζιέρας τους. Αντίθετα, για τους 
Ευρωπαίους τουρίστες η «τυχαία» επιλογή της Κρήτης αποτελεί τον τέταρτο κατά σειρά 
λόγο προτίμησης.

5.2.4. Δραστηριότητες με τις οποίες συνδυάζουν τις αγορές τους στις διακοπές

Όπως αναφέρθηκε, έγινε προσπάθεια να σκιαγραφηθεί και το καταναλωτικό προφίλ των 
τουριστών μέσω δύο ποιοτικών ερωτήσεων. Η πρώτη, η οποία αναφέρεται στις δραστη-
ριότητες με τις οποίες προτιμούν οι τουρίστες να συνδυάζουν τις αγορές τους, επιβεβαιώ-
νει κατά κάποιον τρόπο τα αποτελέσματα της ερώτησης για τους βασικότερους λόγους για 
τους οποίους επισκέφθηκαν την Κρήτη. Δηλαδή η πλειονότητα των ερωτώμενων δήλω-
σε ότι συνδυάζει τις αγορές της με περιηγήσεις σε αξιοθέατα, αρχαιολογικούς χώρους και 
επισκέψεις σε μουσεία σε ποσοστό 61%, πολύ κοντά στο ποσοστό που δήλωσε ότι ήρθε 
στη Κρήτη για τον πολιτισμό / την ιστορία της. Οι επιχειρήσεις λοιπόν που δραστηριοποι-
ούνται κοντά σε τέτοιους χώρους φαίνεται να έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι των υπο-
λοίπων. Η ανάπτυξη εμπορικών καταστημάτων που απευθύνονται κυρίως σε τουρίστες, 
κοντά σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος μπορεί να αποτελέσει μια λύση για τους 
επιχειρηματίες αρκεί να γίνει με τον δέοντα σεβασμό. Τον δεύτερο πόλο έλξης τουριστών,  
ως προς τις καταναλωτικές τους συνήθειες, αποτελούν οι επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στην εστίαση. Ένας στους τέσσερις τουρίστες αρέσκεται να κάνει τις αγορές του 
σε συνδυασμό με τον καφέ και το φαγητό του, ενώ ακόμα υψηλότερο είναι το ποσοστό 

Διάγραµµα 5.15: Δραστηριότητες µε τις οποίες συνδυάζουν τις αγορές τους
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αυτό όταν αναφερόμαστε στις ηλικίες έως 34 ετών. Αν συνυπολογιστεί ότι για αυτή την 
ηλικιακή κατηγορία βρέθηκε ότι το 12% συνδυάζει τις αγορές του με τη βραδινή έξοδο, 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα εμπορικά μαγαζιά που βρίσκονται σε περιοχές με 
καταστήματα εστίασης έχουν νεανικότερο κοινό. 

5.2.5. Πρόταση που τους εκφράζει περισσότερο όσον αφορά τις αγορές  
που πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια των διακοπών

Η δεύτερη ερώτηση που συσχετίζεται με την καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών 
αφορά το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάνουν αγορές όταν είναι σε διακοπές. Έχοντας να επι-
λέξουν μεταξύ τεσσάρων προτάσεων αυτήν που τους προσδιορίζει καλύτερα, μπορούμε 
να τους κατατάξουμε σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Οι τέσσερις προτάσεις ήταν οι εξής:

◗◗ Έχουν προγραμματίσει πριν από το ταξίδι τις αγορές που θέλουν να πραγματοποιή-
σουν, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν τη συγκεκριμένη περίοδο.

◗◗ Έχουν ορίσει ένα χρηματικό πόσο που μπορούν να ξοδέψουν σε αγορές και το διαθέ-
τουν κατά βούληση.

◗◗ Αγοράζουν αυθόρμητα κάτι που τους αρέσει χωρίς να σκέφτονται το κόστος.

◗◗ Πραγματοποιούν αγορές μόνο αν προκύψει κάποια έκτακτη ανάγκη κατά τη διαμονή 
τους στο μέρος των διακοπών.

Τα άτομα που επέλεξαν την τέταρτη πρόταση δεν αναμένουμε να έχουν προβεί σε πολλές 
αγορές κατά την περίοδο των διακοπών τους και είναι οι πιο καταναλωτικά περιορισμένοι 
τουρίστες. Αντιθέτως, αυτοί που επέλεξαν την τρίτη είναι οι πιο αυθόρμητοι ως προς το 
είδος των αγορών, χωρίς επιπλέον να έχουν κάποιον χρηματικό περιορισμό. Η ποιοτική 
διαφορά μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης πρότασης έγκειται στο ότι οι μεν ξέρουν τι 
ψάχνουν να αγοράσουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους χωρίς να λαμβάνουν τόσο 
υπόψη τους το κόστος, ενώ οι δε έρχονται στην Κρήτη χωρίς να έχουν σκοπό να αγορά-

Διάγραµµα 5.16: Δραστηριότητες µε τις οποίες συνδυάζουν
τις αγορές τους κατά ηλικία (%)
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σουν κάτι συγκεκριμένο, αλλά έχοντας βάλει ένα άνω όριο στο ύψος των δαπανών. Η 
κατανομή των απαντήσεων παρουσιάζεται στα Διαγράμματα 5.17 και 5.18.

Το θετικό στοιχείο για την εμπορική κοινότητα της Κρήτης είναι ότι η πλειονότητα ανήκει 
στην τρίτη ομάδα τουριστών, με το 56% να αγοράζει αυθόρμητα χωρίς να σκέφτεται το 
κόστος όταν είναι σε διακοπές. Επίσης, το 20% έχει ορίσει ένα χρηματικό ποσό, μικρό ή 
μεγάλο, το οποίο θα ξοδέψει κατά βούληση. Δηλαδή τρεις στους τέσσερις τουρίστες είναι 
ανοιχτοί στα ερεθίσματα που θα τους δώσουν οι εμπορικές αγορές της Κρήτης. Αν λοιπόν 
υπάρχει υψηλό επίπεδο ποιότητας και ποικιλίας, καθώς και διάθεση ιδιαίτερων προϊό-
ντων που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των τουριστών, τότε ο εμπορικός κόσμος μπορεί 
να ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Η σύγκριση των Ευρωπαίων πολιτών 
με τους υπόλοιπους δείχνει ότι οι πρώτοι είναι λίγο πιο συγκρατημένοι όσον αφορά τις 
αγορές τους κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ένας στους πέντε Ευρωπαίους είτε έχει 
προγραμματίσει τι θα αγοράσει είτε θα προβεί σε αγορές μόνο αν προκύψει κάποια έκτα-

Διάγραµµα 5.17: Πρόταση που τους εκφράζει περισσότερο (%)

ΔΑ

Πραγµατοποιούν αγορές µόνο αν προκύψει
κάποια έκτακτη ανάγκη κατά τη

διαµονή τους στο µέρος των διακοπών

Αγοράζουν αυθόρµητα κάτι που
τους αρέσει χωρίς να σκέφτονται το κόστος

Έχουν ορίσει ένα χρηµατικό πόσο που
µπορούν να ξοδέψουν σε αγορές και

το διαθέτουν κατά βούληση
Έχουν προγραµµατίσει πριν από το ταξίδι 

τις αγορές που θέλουν να πραγµατο-
ποιήσουν, σύµφωνα µε τις ανάγκες 

που έχουν τη συγκεκριµένη περίοδο

8

8

56

20

8

0 10 20 30 40 50 60 70
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κτη ανάγκη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των πολιτών που δεν διαμένουν στην Ευρώπη 
ανέρχεται μόλις στο 6%. Αυτό ίσως συσχετίζεται με το γεγονός ότι οι μη Eυρωπαίοι τουρί-
στες εμφάνισαν σαφώς υψηλότερα εισοδήματα. 

5.2.6. Ποιες άλλες χώρες έχουν ήδη επισκεφθεί κατά τη διάρκεια της 
κρουαζιέρας και χρονική διάρκεια που έμειναν έξω από το κρουαζιερόπλοιο

Οι δύο τελευταίες μεταβλητές που συνδέονται με το τουριστικό – καταναλωτικό προφίλ 
των επισκεπτών της Κρήτης είναι ποιες άλλες χώρες έχουν ήδη επισκεφθεί κατά τη δι-
άρκεια της κρουαζιέρας τους και πόσες ώρες έμειναν έξω από το κρουαζιερόπλοιο. Και 
οι δύο μπορούν εν δυνάμει να επηρεάσουν το ύψος των δαπανών σε αγορές. Η πρώτη 
γιατί οι τουρίστες που έχουν επισκεφθεί και άλλες χώρες υπάρχει περίπτωση να έχουν 
εξαντλήσει το χρηματικό ποσό που έχουν να διαθέσουν σε αγορές ή να έχουν καλυφθεί 
από τις προηγούμενες εμπορικές αγορές που επισκέφθηκαν και η δεύτερη γιατί, όσο πε-
ρισσότερο χρόνο μένουν εκτός του κρουαζιερόπλοιου, τόσο πιο πιθανό είναι να προβούν 
σε αγορές.

Διάγραµµα 5.19: Πόσες χώρες έχουν επισκεφθεί πριν από την Ελλάδα
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Η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα, με 58%, πριν από την Ελλάδα επισκέ-
φθηκε άλλες δύο χώρες, για έναν στους πέντε η Ελλάδα ήταν ο δεύτερος προορισμός της 
κρουαζιέρας και περίπου ένας στους δέκα είτε ξεκίνησε το ταξίδι του στη χώρα μας είτε 
έχει επισκεφθεί ήδη τουλάχιστον άλλες τρεις χώρες. Οι χώρες στις οποίες είχαν ήδη τα-
ξιδέψει οι τουρίστες που συμμετείχαν στην έρευνα παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5.20. 
Η Τουρκία και η Ιταλία είναι οι δύο χώρες στις οποίες πιθανότατα έχει ήδη βρεθεί ο ερω-
τώμενος πριν έρθει στην Ελλάδα. 

Τέλος, η μέση τιμή των ωρών που βρέθηκαν εκτός του κρουαζιερόπλοιου υπολογίστηκε 
στις πέντε ώρες, χωρίς να υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά ανάλογα με τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά και το τουριστικό προφίλ των ερωτώμενων. 

5.3. Δαπάνες και είδη προϊόντων

5.3.1. Δαπάνες

Η εκτίμηση της μέσης ατομικής συνολικής δαπάνης υπολογίστηκε στα 176€ για τους του-
ρίστες που επισκέφθηκαν την Κρήτη με κρουαζιερόπλοιο, οι δαπάνες αγορών στα 102€ 
και οι δαπάνες σε επιχειρήσεις εστίασης στα 46€. Τα σφάλματα εκτίμησης που παρουσιά-
ζονται στο Διάγραμμα 5.21 υπολογίστηκαν σε επίπεδο σημαντικότητας 95%.

Όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων, δεν βρέθηκε κανένα που 
να επηρεάζει σημαντικά την ατομική συνολική δαπάνη. Αντιθέτως, δύο χαρακτηριστικά 
που εμπίπτουν στο τουριστικό – καταναλωτικό προφίλ φαίνεται να διαφοροποιούν το 
ύψος των συνολικών χρημάτων που δαπάνησαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους 
στην Κρήτη: πρώτον, το πλήθος των χωρών στις οποίες έχουν ταξιδέψει προτού έρθουν 
στην Ελλάδα και, δεύτερον, οι ώρες που έμειναν έξω από το κρουαζιερόπλοιο.

Αν και υπάρχει μικρό πλήθος περιπτώσεων όπου η Ελλάδα είναι η πρώτη στάση της κρου-
αζιέρας και οι εκτιμήσεις είναι αρκετά επισφαλείς, η τάση που διακρίνεται είναι ότι, όσο 
λιγότερες χώρες έχουν επισκεφθεί, τόσο μεγαλύτερο είναι το ύψος των δαπανών. Όσο 
νωρίτερα λοιπόν επισκέπτονται τα κρουαζιερόπλοια τους ελληνικούς προορισμούς, τόσο 
μεγαλύτερα οφέλη θα έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Επίσης, διαχωρίζοντας τους τουρίστες 

Διάγραµµα 5.21: Μέσες ατοµικές δαπάνες
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σε δύο ομάδες σύμφωνα με τις ώρες που έμειναν εκτός του κρουαζιερόπλοιου, παρα-
τηρούμε ότι τα άτομα που έμειναν πέντε ώρες και άνω εκτός του κρουαζιερόπλοιου εμ-
φανίζουν σαφώς μεγαλύτερη εκτίμηση στη μέση συνολική ατομική δαπάνη, 202€ έναντι 
114€. Τα δύο παραπάνω συμπεράσματα ισχύουν και για τα δύο είδη δαπανών, εστίαση και 
αγορές, όπως φαίνεται στα Διαγράμματα 5.24 και 5.25, και προφανώς έχουν αντίκτυπο 
στις συνολικές δαπάνες.

Το μόνο δημογραφικό χαρακτηριστικό που βρέθηκε ότι επηρεάζει το ύψος των δαπανών 
σε αγορές είναι η ηλικία των ερωτώμενων. Η εκτίμηση για τη μεσαία ηλικιακή κατηγορία 
35-44 ετών ανέρχεται στα 76€ και υπολείπεται αρκετά από τις δύο ακραίες, που ξεπερ-
νούν τα 110€. 

Επίσης, από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που έχουν αναλυθεί μέχρι στιγμής πρέπει να 
παρουσιαστούν οι εκτιμήσεις δαπανών σε αγορές βάσει της πρότασης που επέλεξαν οι 
ερωτώμενοι ότι τους προσδιορίζει περισσότερο. Επιβεβαιώνεται, μέσω των εκτιμήσεων, 
ότι τα άτομα που αυτοπροσδιορίστηκαν μέσω της πρότασης «αγοράζω αυθόρμητα κάτι 

Διάγραµµα 5.22: Συνολική δαπάνη κατά πλήθος χωρών
που έχουν επισκεφθεί πριν από την Ελλάδα (€)
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Διάγραµµα 5.23: Συνολική δαπάνη κατά αριθµό ωρών
που έµειναν εκτός του κρουαζιερόπλοιου (€)
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Διάγραµµα 5.24: Δαπάνες κατά πλήθος χωρών που έχουν
επισκεφθεί πριν από την Ελλάδα (€)
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Διάγραµµα 5.25: Δαπάνες κατά αριθµό ωρών που έµειναν
εκτός του κρουαζιερόπλοιου (€)
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Διάγραµµα 5.26: Δαπάνες σε αγορές κατά ηλικία (€)
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που μου αρέσει χωρίς να σκέφτομαι το κόστος» είναι δυνητικά και τα άτομα που ξοδεύ-
ουν περισσότερα χρήματα σε αγορές προϊόντων, με την εκτίμηση να ανέρχεται στα 125€. 
Αντίθετα, τα άτομα που επέλεξαν την πρόταση «πραγματοποιώ αγορές μόνο αν προκύψει 
κάποια έκτακτη ανάγκη κατά τη διαμονή μου στο μέρος των διακοπών» παρουσιάζουν το 
χαμηλότερο ύψος δαπανών, στα 46€.

5.3.2. Είδη προϊόντων

Πριν προχωρήσουμε στην περαιτέρω ανάλυση των δαπανών σε αγορές, πρέπει να παρου-
σιαστούν τα είδη των προϊόντων που αρέσκονται να αγοράζουν οι τουρίστες και ο τύπος 
των καταστημάτων στα οποία πραγματοποίησαν τις περισσότερες αγορές τους. Τη μεγα-
λύτερη απήχηση έχουν τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των σουβενίρ, με περίπου 
έναν στους δύο τουρίστες να τα αγοράζουν. Επίσης, προϊόντα των κατηγοριών τοπικά πα-

Διάγραµµα 5.27: Δαπάνες σε αγορές κατά πρόταση
που τους εκφράζει περισσότερο (%)
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Διάγραµµα 5.28: Είδη προϊόντων που αγόρασαν κατά
την παραµονή τους στην Κρήτη (%)
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ραδοσιακά, ένδυση και τρόφιμα μπαίνουν στο καλάθι του 33% των επισκεπτών. Τέλος, ένας 
στους τέσσερις φεύγει από την Κρήτη έχοντας αγοράσει δερμάτινα είδη ή υποδήματα και 
το 17% κοσμήματα ή ρολόγια. Αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι μόλις το 7% των ερωτη-
θέντων δεν έκανε καμία αγορά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι εντός των πέντε ωρών 
που έμειναν οι τουρίστες στην Κρήτη κατά μέσο όρο επιδόθηκαν σε σχετικά αρκετά ψώνια. 

Αυτό γίνεται ακόμα πιο φανερό αν παρατηρήσουμε την κατανομή που αφορά από πόσες 
διαφορετικές κατηγορίες αγόρασαν προϊόντα, με έναν στους τρεις να έχουν επιλέξει προ-
ϊόντα από τρεις και περισσότερες κατηγορίες. 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 5.30, το συγκεκριμένο κομμάτι τουριστών έχει και τις υψη-
λότερες δαπάνες, που ανέρχονται στα 168€, σε αντίθεση με τα άτομα που αγόρασαν προ-
ϊόντα από ένα είδος και η μέση δαπάνη σε αγορές εκτιμήθηκε στα 34€.

Το καλάθι των τουριστών θα αναλυθεί χωριστά για καθένα από τα βασικά προϊόντα κατά 
τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, ώστε να προσδιοριστεί ποιες ομάδες προτιμούν 
συγκεκριμένα προϊόντα. Να σημειωθεί ότι τα άτομα που δεν έκαναν καμία αγορά κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους στην Κρήτη θα εξαιρεθούν από την ανάλυση. Οι τρεις κατη-
γορίες που θα αναλυθούν είναι τα σουβενίρ, τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και τα είδη 
ένδυσης – υπόδησης. Τα δύο πρώτα είδη φαίνεται ότι τα προτιμούν οι μεγαλύτερες ηλι-
κίες, ενώ τα προϊόντα ένδυσης και υπόδησης τα άτομα έως 34 ετών. Ως προς τις εισοδη-

Διάγραµµα 5.29: Πλήθος κατηγοριών από τις οποίες αγόρασαν προϊόντα
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ματικές κατηγορίες, τα άτομα που δήλωσαν ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο των 30.000€ 
εμφανίζουν μια τάση να αγοράζουν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ σε μεγα-
λύτερο βαθμό, ενώ οι τουρίστες με εισόδημα έως 30.000€ είδη ένδυσης και υπόδησης.

5.3.3. Τύπος καταστήματος απ’ όπου έκαναν τις περισσότερες αγορές

Ενθαρρυντικό μήνυμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο 
εμπόριο αποτελεί το γεγονός ότι τα μικρά καταστήματα προσελκύουν στον μεγαλύτερο 
βαθμό τους τουρίστες, με το 57% να δηλώνει ότι έκανε τις περισσότερες αγορές του σε 
τέτοιου τύπου καταστήματα. 

Διάγραµµα 5.31: Προϊόντα που αγόρασαν κατά ηλικία (%)
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Διάγραµµα 5.32: Προϊόντα που αγόρασαν κατά εισόδηµα (%)
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Το πλήθος όμως των αγορών δεν έχει πάντα ποσοτικό αντίκτυπο στο ύψος των δαπανών. 
Αυτό γίνεται φανερό αν παρατηρήσουμε τις εκτιμήσεις κατά τύπο καταστήματος, με τους 
τουρίστες που επέλεξαν τα μικρά καταστήματα και τις υπαίθριες αγορές να εμφανίζουν 
δαπάνες της τάξης των 100€, ενώ τα υπόλοιπα είδη καταστημάτων 220€. 

5.4. Στάσεις και αντιλήψεις των τουριστών για τις εμπορικές αγορές  
της Κρήτης

Στο τελευταίο μέρος της μελέτης θα επιχειρηθεί να αξιολογηθούν οι εμπορικές αγορές 
της Κρήτης και να διευκρινιστούν εν γένει τα δυνατά και αδύνατα σημεία. Αυτό θα επι-
τευχθεί μέσω του βαθμού ικανοποίησης των τουριστών για διάφορα χαρακτηριστικά των 
εμπορικών αγορών που επισκέφθηκαν, μέσω συγκρίσεων έναντι άλλων αγορών, ενώ θα 
διερευνηθεί κατά πόσο άφησαν θετική εντύπωση ώστε να αποτελούν ένα σημείο αναφο-
ράς μετά τις διακοπές τους.

Διάγραµµα 5.33: Τύπος καταστήµατος απ’ όπου έκαναν
τις περισσότερες αγορές (%)
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Διάγραµµα 5.34: Δαπάνες σε αγορά κατά τύπο καταστήµατος (€)
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5.4.1. Ενημέρωση για την εμπορική αγορά της Κρήτης

Κατ’ αρχάς οι τουρίστες ρωτήθηκαν αν είχαν ενημερωθεί για την εμπορική αγορά της Κρή-
της πριν από το ταξίδι τους και, αν ναι, ποιες ήταν οι βασικότερες πηγές πληροφόρησης. 
Ένας στους τρεις δήλωσε ότι είχε λάβει πληροφορίες και οι κύριες πηγές ήταν οι τουρι-
στικοί οδηγοί, το Διαδίκτυο, αλλά και οι πληροφορίες που τους δόθηκαν εντός του κρου-
αζιερόπλοιου. Οι γυναίκες και τα νεαρότερα άτομα εμφανίζουν μια τάση να δηλώνουν ότι 
είχαν ενημερωθεί για την εμπορική αγορά πριν ξεκινήσει η κρουαζιέρα σε μεγαλύτερο 
βαθμό, όπως φαίνεται στα Διαγράμματα 5.35 και 5.36.

Διάγραµµα 5.35: Εάν είχαν ενηµερωθεί για την εµπορική αγορά της Κρήτης
πριν από το ταξίδι τους κατά φύλο (%)
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Διάγραµµα 5.36: Εάν είχαν ενηµερωθεί για την εµπορική αγορά της Κρήτης
πριν από το ταξίδι τους κατά ηλικία (%)
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5.4.2. Σύγκριση εμπορικών αγορών της Κρήτης με προσδοκώμενη εικόνα  
και με εμπορικές αγορές άλλων χωρών που έχουν επισκεφθεί

Η αξιολόγηση των εμπορικών αγορών της Κρήτης ξεκινάει με δύο συγκρίσεις: πρώτον, 
μεταξύ της εικόνας που βίωσαν και της εικόνας που ανέμεναν και, δεύτερον, μεταξύ των 
αγορών των άλλων χωρών που επισκέφθηκαν με την κρουαζιέρα πριν από την Ελλάδα. 
Να σημειωθεί ότι, όταν αναφερόμαστε σε άλλες χώρες, ουσιαστικά αναφερόμαστε στην 
Τουρκία και την Ιταλία, αφού το 84% των ερωτώμενων έχει επισκεφθεί είτε τη μία από τις 
δύο είτε και τις δύο χώρες. Από τις απαντήσεις συμπεραίνουμε ότι οι εμπορικές αγορές 
της Κρήτης δεν αιφνιδιάζουν δυσάρεστα τους τουρίστες ούτε υπολείπονται σε κάτι από τις 
αγορές των γειτονικών χωρών. Μόλις το 2% απάντησε ότι βρήκε χειρότερη την εμπορική 
αγορά της Κρήτης από αυτό που περίμενε και το 6% από αυτό που ήδη είχε συναντήσει 
κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας του. 

Η χώρα προέλευσης των τουριστών επηρεάζει τις κατανομές των απαντήσεων και για τις 
δύο ερωτήσεις. Τα άτομα που διαμένουν σε χώρες εκτός Ευρώπης αξιολογούν ως καλύ-
τερη την εμπορική αγορά της Κρήτης σε μεγαλύτερη συχνότητα από τα υπόλοιπα. 

Διάγραµµα 5.37: Βασικότερες πηγές πληροφόρησης
για την εµπορική αγορά της Κρήτης (%)
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Διάγραµµα 5.38: Σύγκριση βιωµατικής µε προσδοκώµενη εικόνα 
της εµπορικής αγοράς της Κρήτης
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Προκειμένου να διευκρινιστούν τα σημεία στα οποία υστερεί η κρητική αγορά, πραγματο-
ποιήθηκε μία ανοιχτού τύπου ερώτηση στους τουρίστες, οι οποίοι απάντησαν ότι ήταν σε 
χειρότερο επίπεδο σε σύγκριση με τις άλλες χώρες που έχουν επισκεφθεί. Το μικρό πλή-
θος περιπτώσεων που έδωσε αυτή την απάντηση δεν επιτρέπει την ποσοτική ανάλυση. 
Ποιοτικά να αναφέρουμε ότι εμφανίστηκαν συνολικά 10 στοιχεία στα οποία υστερούν οι 
εμπορικές αγορές της Κρήτης και παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.

Πίνακας 5.1: Απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση ποια στοιχεία της αγοράς της Κρήτης 
ήταν σε χειρότερο επίπεδο σε σύγκριση με τις άλλες χώρες που έχουν επισκεφθεί 
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Ποικιλία Φιλικότητα
Διάθεση επώνυμων προϊόντων Αστικές συγκοινωνίες
Οργάνωση Απομιμήσεις

Διάγραµµα 5.39: Σύγκριση της εµπορικής αγοράς της Κρήτης 
µε τις εµπορικές αγορές των άλλων χωρών που επισκέφθηκαν
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Διάγραµµα 5.40: Συγκρίσεις της εµπορικής αγοράς της Κρήτης
κατά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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5.4.3. Εντύπωση που άφησαν οι εμπορικές αγορές της Κρήτης

Έναν δεύτερο τρόπο αξιολόγησης αποτέλεσαν δύο ερωτήσεις για την εντύπωση που 
άφησαν οι εμπορικές αγορές. Η πρώτη αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα αναφερθούν 
οι τουρίστες για την εμπορική αγορά μετά τις διακοπές τους και η δεύτερη εάν θα προέ-
τρεπαν κάποιον να επισκεφθεί την Κρήτη για τις τοπικές εμπορικές αγορές. Τα ευρήματα 
είναι πολύ ενθαρρυντικά για την κρητική εμπορική κοινότητα, αφού οκτώ στους δέκα 
τουρίστες θα ανέφεραν στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους τις εμπορικές αγο-
ρές ως κάτι θετικό. Η θετική αυτή εντύπωση έχει ως αποτέλεσμα το 38% των ερωτώμε-
νων να δηλώνει ότι σίγουρα θα προέτρεπαν κάποιον να πραγματοποιήσει ένα ανάλογο 
ταξίδι για να επισκεφθεί την Κρήτη και τις εμπορικές της αγορές, και το 43% ότι μάλλον 
θα προέτρεπαν. 

Όπως επιχειρήθηκε να ανιχνευτούν τα αδύνατα σημεία της εμπορικής αγοράς, επιχειρή-
θηκε να διευκρινιστούν και τα δυνατά της σημεία. Από τα άτομα που δήλωσαν ότι θα προέ-
τρεπαν κάποιον να επισκεφθεί τις εμπορικές αγορές της Κρήτης ζητήθηκε να απαντήσουν 
τους βασικότερους λόγους για τους οποίους θα το έκαναν αυτό. Στις δύο πρώτες θέσεις 
εμφανίζονται παράγοντες που δεν συσχετίζονται με τα προϊόντα, δηλαδή η φιλικότητα 
που δείχνουν οι Κρητικοί και η τοποθεσία/ατμόσφαιρα της αγοράς. Τα δύο αυτά στοιχεία 
δεν πρέπει να αλλοιωθούν, αφού ουσιαστικά διαφημίζουν την Κρήτη στο εξωτερικό. Εάν 
αναλύσουμε τους λόγους για τους οποίους θα προέτρεπαν κάποιον να επισκεφθεί την 

Διάγραµµα 5.41: Σχολιασµός της εµπορικής αγοράς της Κρήτης 
στον κοινωνικό τους περίγυρο ως θετικής ή αρνητικής εµπειρίας
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Διάγραµµα 5.42: Εάν θα προέτρεπαν κάποιον να επισκεφθεί την Κρήτη 
για την εµπορική αγορά της σε µια σχετική συζήτηση
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Κρήτη και την εμπορική της αγορά κατά εισοδηματικές κατηγορίες προκύπτουν τα εξής 
συμπεράσματα: Στα άτομα με εισόδημα μεγαλύτερο των 50.000€ η φιλικότητα και η το-
ποθεσία της αγοράς είναι ξανά οι δύο βασικότεροι λόγοι με υψηλότερα όμως ποσοστά. Για 
τις άλλες δύο κατηγορίες η πρώτη δυάδα αποτελείται από τις τιμές των προϊόντων και τη 
φιλικότητα. Είναι σαφές ότι τα πιο ευκατάστατα στρώματα δεν ενδιαφέρονται τόσο για τις 
τιμές, οπότε δεν θα τις αναφέρουν και ως κίνητρο για να επισκεφθεί κάποιος την Κρήτη. 
Αντιθέτως, στις μικρότερες εισοδηματικές κατηγορίες οι τιμές των προϊόντων έκαναν θε-
τική εντύπωση, με αποτέλεσμα να προτείνουν το νησί και για αυτόν το λόγο.

Διάγραµµα 5.43: Λόγοι για τους οποίους θα προέτρεπαν κάποιον 
να επισκεφθεί την Κρήτη και την εµπορική αγορά της (%)
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Διάγραµµα 5.44: Δύο βασικότεροι λόγοι για τους οποίους θα προέτρεπαν κάποιον 
να επισκεφθεί την Κρήτη και την εµπορική αγορά της κατά εισόδηµα (%)
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5.4.4. Βαθμός ικανοποίησης από τις εμπορικές αγορές της Κρήτης

Οι τουρίστες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιο βαθμό έμειναν ικανοποιημένοι από έξι βα-
σικούς παράγοντες που οριοθετούν το επίπεδο μιας εμπορικής αγοράς. Συγκεκριμένα οι 
παράγοντες ήταν οι εξής:

◗◗ Οι τιμές των προϊόντων.

◗◗ Η ποιότητα των προϊόντων.

◗◗ Η εξυπηρέτηση πελατών.

◗◗ Η ποικιλία των προϊόντων.

◗◗ Το ωράριο των καταστημάτων.

◗◗ Η εικόνα των καταστημάτων.

Στα πέντε από τα έξι χαρακτηριστικά πάνω από το 60% των ερωτώμενων δήλωσε ότι είναι 
«πάρα πολύ» ή «πολύ» ικανοποιημένοι, αποτυπώνοντας το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών 
και προϊόντων που παρέχουν οι κρητικές εμπορικές αγορές. Ο μόνος παράγοντας που δεν 
υπερέβη αυτό το όριο είναι το ωράριο των καταστημάτων, αλλά σε αυτό οφείλεται το με-
γάλο ποσοστό αδιευκρίνιστης απάντησης, που ανέρχεται στο 31% των περιπτώσεων. Το 
γεγονός ότι η φιλικότητα βρέθηκε ο πρώτος λόγος για τον οποίο θα προέτρεπαν κάποιον 
να επισκεφθεί την Κρήτη και την εμπορική της αγορά έχει υπόβαθρο το βαθμό ικανοποί-
ησης από την εξυπηρέτηση των πελατών, η οποία εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό ικα-
νοποιημένων τουριστών, της τάξης του 75%. Για τους παράγοντες που συσχετίζονται με 
τα προϊόντα, δηλαδή οι τιμές, η ποικιλία και η ποιότητα, το ποσοστό των ικανοποιημένων 
επισκεπτών είναι πολύ κοντά και κυμαίνεται από 65% έως 69%. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης κατά χώρα προέλευσης 
των ερωτώμενων. Οι τουρίστες από χώρες εκτός Ευρώπης εμφανίζουν ποσοστά στις 
απαντήσεις «πάρα πολύ» ή «πολύ» μεγαλύτερα απ’ ό,τι οι Ευρωπαίοι τουρίστες, με τη 
διαφορά μεταξύ των δύο υποομάδων να ξεκινάει από 12% ως προς τις τιμές των προϊό-
ντων και να φτάνει ως 32% όσον αφορά την ποικιλία και την εικόνα των καταστημάτων. 

Διάγραµµα 5.45: Βαθµός ικανοποίησης (%)
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Η εμφανής αυτή διαφοροποίηση δικαιολογεί και γιατί οι κάτοικοι μη ευρωπαϊκών χωρών 
απάντησαν σε μεγαλύτερη συχνότητα από τους Ευρωπαίους ότι οι εμπορικές αγορές τις 
Κρήτης ήταν καλύτερες από αυτό που ανέμεναν και καλύτερες από εμπορικές αγορές άλ-
λων χωρών.

Δύο ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση είναι: Πρώτον, οι τιμές των προ-
ϊόντων. Ενώ για τους Ευρωπαίους τουρίστες βρίσκονται στη δεύτερη θέση, ως προς το 
ποσοστό των ικανοποιημένων, για τους μη Ευρωπαίους εμφανίζονται ως ο πέμπτος πα-
ράγοντας. Δεύτερον, η ποικιλία των προϊόντων. Ενώ για τους ερωτώμενους με ευρωπαϊκή 
χώρα προέλευσης κατατάσσεται τέταρτη, για τους τουρίστες με μόνιμη κατοικία εκτός Ευ-
ρώπης έρχεται πρώτη, με ίδιο ποσοστό με την εξυπηρέτηση πελατών. 

Για να κριθεί η εμπορική αγορά της Κρήτης επιτυχημένη, δεν αρκεί μόνο να παρατηρήσουμε 
τα ποσοστά των ικανοποιημένων επισκεπτών της, αλλά και να κατατάξουμε τον κάθε πα-
ράγοντα ανάλογα με το πόσο σημαντικό τον θεωρούν όταν αξιολογούν μια εμπορική αγο-
ρά. Αν βρεθεί ότι οι σημαντικοί παράγοντες σημειώνουν και μεγάλο βαθμό ικανοποίησης, 

Διάγραµµα 5.46: Βαθµός ικανοποίησης τουριστών ευρωπαϊκών χωρών (%)
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Διάγραµµα 5.47: Βαθµός ικανοποίησης τουριστών χωρών εκτός Ευρώπης (%)
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τότε θα έχουμε καταλήξει ότι πρόκειται για μια επιτυχημένη αγορά. Τα Διαγράμματα 5.48 
και 5.49 παρουσιάζουν το συνδυασμό του βαθμού ικανοποίησης με τη σημαντικότητα του 
κάθε παράγοντα στο σύνολο της έρευνας στους τουρίστες από κάποια ευρωπαϊκή χώρα 
και στους τουρίστες που διαμένουν μόνιμα σε χώρα εκτός Ευρώπης. Όσο πιο ψηλά εμφα-
νίζονται τα σημεία στο διάγραμμα, τόσο πιο μεγάλο είναι το ποσοστό των ικανοποιημένων 
τουριστών, ενώ, όσο πιο δεξιά, τόσο πιο σημαντικό θεωρούν τον συγκεκριμένο παράγοντα 
στην αξιολόγηση μιας εμπορικής αγοράς. 

Βάσει των παραπάνω, καταλήγουμε ότι η εμπορική αγορά της Κρήτης μπορεί να χαρακτη-
ριστεί επιτυχημένη, αφού οι πιο σημαντικοί παράγοντες, που είναι η ποιότητα και οι τιμές 
των προϊόντων, εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ικανοποίησης. Αντιθέτως, οι παράγοντες που 
έρχονται τελευταίοι στο βαθμό ικανοποίησης, δηλαδή το ωράριο λειτουργίας και η εικόνα 
των καταστημάτων, είναι και οι πιο ασήμαντοι όσον αφορά την αξιολόγηση μιας εμπορι-
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Διάγραµµα 5.49: Ικανοποίηση – Σηµαντικότητα κατά χώρα προέλευσης
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κής αγοράς. Προφανώς υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης και οι προσπάθειες του 
εμπορικού κόσμου της Κρήτης πρέπει να έχουν ως βασικότερους στόχους την καλύτερη 
ποιότητα προϊόντων και όσο το δυνατόν την πτώση των τιμών, ώστε να αποτελέσουν βα-
σικό πόλο έλξης ξένων τουριστών. 

Η ποιοτική διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των επισκεπτών ανάλογα με τη χώρα δια-
μονής είναι ότι οι τουρίστες που διαμένουν μόνιμα εκτός Ευρώπης θεωρούν τις τιμές των 
προϊόντων με διαφορά τον πιο σημαντικό παράγοντα αξιολόγησης. Ο βαθμός ικανοποίη-
σης όμως από αυτές εμφανίζει τη μικρότερη αύξηση σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους 
τουρίστες και, όπως αναφέραμε, βρίσκεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των παραγόντων. 
Επίσης, ίδιας τάξης μετατόπιση προς τα δεξιά με τις τιμές εμφανίζει και ο παράγοντας 
της ποικιλίας των προϊόντων, με τη διαφορά ότι ο βαθμός ικανοποίησης σημειώνει πολύ 
μεγαλύτερη αύξηση.

5.4.5. Βασικότερο πλεονέκτημα των εμπορικών αγορών της Κρήτης

Οι τουρίστες τέλος ρωτήθηκαν ποιο θεωρούν το βασικότερο πλεονέκτημα των εμπορι-
κών αγορών της Κρήτης. Η ερώτηση αυτή υποκρύπτει μια σύγκριση της κρητικής αγοράς 
με άλλες εμπορικές αγορές και δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το βαθμό ικανοποίησης 
για κάθε παράγοντα. Δηλαδή κάποιο χαρακτηριστικό μπορεί να εμφανίζει σχετικά μικρό 
βαθμό ικανοποίησης, αλλά σε σχέση με άλλες εμπορικές αγορές να είναι πολύ υψηλότε-
ρος, οπότε και να αποτελεί και το βασικότερο πλεονέκτημα των κρητικών αγορών. Αυτό 
γίνεται αντιληπτό όταν παρατηρήσουμε ότι η ποικιλία και οι τιμές των προϊόντων, ενώ 
εμφάνιζαν ποσοστό ικανοποιημένων 65%, αποτελούν τα βασικότερα πλεονεκτήματα της 
εμπορικής αγοράς της Κρήτης. 

Βέβαια, αν αναλύσουμε την ερώτηση κατά χώρα μόνιμης διαμονής, η ποικιλία των προϊό-
ντων προηγείται έναντι των υπόλοιπων χαρακτηριστικών για τους ερωτώμενους με χώ-
ρες προέλευσης εκτός Ευρώπης και οι τιμές για τους Ευρωπαίους τουρίστες. Τα δύο αυτά 

Διάγραµµα 5.50: Βασικότερο πλεονέκτηµα της εµπορικής αγοράς
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ευρήματα συμβαδίζουν ως ένα σημείο και με τους αντίστοιχους βαθμούς ικανοποίησης 
που παρουσιάστηκαν για τις δύο ομάδες επισκεπτών. Ουσιαστικά, οι τουρίστες από την 
Ευρώπη φαίνεται να δέχονται τα ίδια ερεθίσματα ως προς την ποικιλία των προϊόντων 
από άλλες εμπορικές αγορές, αλλά σε όχι τόσο καλές τιμές, ενώ οι τουρίστες από την 
υπόλοιπη υφήλιο εκπλήσσονται θετικά από τα είδη των προϊόντων που συναντούν στις 
κρητικές αγορές. Αυτό είναι ακόμα πιο φανερό στο Διάγραμμα 5.52, όπου παρουσιάζεται 
το πλήθος των κατηγοριών από τις οποίες πραγματοποίησαν τις αγορές τους οι μεν και οι 
δε. Το 43% των μη Ευρωπαίων τουριστών αγόρασε προϊόντα από τρία τουλάχιστον δια-
φορετικά είδη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους Ευρωπαίους είναι 27%.

Διάγραµµα 5.51: Βασικότερο πλεονέκτηµα εµπορικών αγορών της Κρήτης (%)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

1. Αντικείμενο και σκοποί της έρευνας 

Αντικείμενο της έρευνας είναι η καταγραφή, με συστηματικό τρόπο, των πληροφοριών 
που αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προφίλ των ξένων τουριστών που επισκέ-
πτονται την Κρήτη και είτε διαμένουν σε καταλύματα, είτε την επισκέπτονται ως μέρος 
των διακοπών τους με κρουαζιερόπλοιο. Επίσης η αλληλεπίδραση αυτών με τις εμπο-
ρικές αγορές του νησιού και το επίπεδο της ικανοποίησης τους από τη λειτουργία και τις 
παροχές των εμπορικών καταστημάτων. 

Βασικοί σκοποί της έρευνας είναι:

◗◗ Ο προσδιορισμός κοινωνικού-οικονομικού προφίλ των τουριστών που επισκέπτονται 
την Κρήτη.

◗◗ Η διερεύνηση ποιοτικών χαρακτηριστικών ως προς την οργάνωση του ταξιδιού και 
κατηγοριοποίηση των επισκεπτών βάση αυτών.

◗◗ Ο προσδιορισμός των θετικών στοιχείων της εμπορικής αγοράς που μπορούν να απο-
τελέσουν πόλο προσέλκυσης ξένων επισκεπτών.

◗◗ Ο προσδιορισμός των αρνητικών στοιχείων της εμπορικής αγοράς που απειλούν την 
εικόνα της.

◗◗ Η διερεύνηση των καταναλωτικών συμπεριφορών, αναγκών και προσδοκιών του ξέ-
νου καταναλωτικού κοινού ώστε οι προτάσεις ανάπτυξης της αγοράς να είναι περισ-
σότερο στοχευμένες σε αυτό το target group. 

2.  Μεθοδολογία της έρευνας και τεχνική συλλογής δεδομένων 

◗◗ Η μεθοδολογία της έρευνας είναι ποσοτική ώστε να αποτυπωθούν οι γενικές τάσεις 
του υπό έρευνα πληθυσμού και να καθίσταται εφικτή η στατιστική γενίκευση των απο-
τελεσμάτων. 

◗◗ Η τεχνική συλλογής των δεδομένων που θα εφαρμοστεί στην έρευνα πεδίου είναι η 
προσωπική συνέντευξη με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου πριν την επιβίβαση, 
στα δύο μεγάλα αεροδρόμια του νησιού. 

◗◗ Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από κλειστές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερω-
τήσεις ιεράρχησης και διαβάθμισης, και περιλαμβάνει επίσης ορισμένες ερωτήσεις 
ανοικτού τύπου (ελεύθερης απάντησης) ώστε να εντοπιστούν τυχόν ζητήματα που δεν 
έχουν προβλεφθεί από τον ερευνητικό σχεδιασμό. 

3.  Πληθυσμός της έρευνας, δείγμα της έρευνας και τεχνική δειγματοληψίας  

Ο πληθυσμός της έρευνας είναι οι ξένοι τουρίστες στην Κρήτη, όπου σύμφωνα με στοι-
χεία για το έτος 2012 ανέρχονται περίπου στα 2.860.000 άτομα. 
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Το μέγεθος του δείγματος προσδιορίστηκε στα 1300 άτομα. Η δειγματοληψία που σχεδι-
άστηκε είναι στρωματοποιημένη σε δύο στάδια. Στο δείγμα καταρχήν συμπεριλήφθηκαν 
χώρες που το ποσοστό των αφίξεων των επιβατών, στα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια του 
νησιού, ξεπερνά το 2% του συνολικού αριθμού αφίξεων από το εξωτερικό και είναι 14 τον 
αριθμό. Να σημειωθεί ότι οι επιβάτες από τις 14 αυτές χώρες καλύπτουν το 86.8% των 
συνολικών αφίξεων για το έτος 2012. 

Στο πρώτο στάδιο ως στρώματα ορίστηκαν τα δύο αεροδρόμια της Κρήτης, “Ν. Καζαντζά-
κης” του Ηρακλείου και “Κ. Δασκαλογίαννης” των Χανίων. Ο αριθμός των ερωτηματολο-
γίων για κάθε στρώμα είναι ανάλογος με το ποσοστό των επιβατών που αποβιβάστηκαν 
στα δύο αεροδρόμια από τις επιλεχθείσες χώρες. 

Στο δεύτερο στάδιο ως στρώματα ορίστηκαν οι χώρες προέλευσης των επιβατών. Ο 
αριθμός των ερωτηματολογίων για κάθε στρώμα είναι ανάλογος με το ποσοστό των επι-
βατών από κάθε χώρα σε κάθε αεροδρόμιο.

Το μέγιστο τυπικό σφάλμα για τα ποσοστά των απαντήσεων της στρωματοποιημένης δειγ-
ματοληψίας που σχεδιάστηκε είναι 0.0141. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η 
αναλυτική διάρθρωση του δείγματος όπως καθορίστηκε από τον ερευνητικό σχεδιασμό. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

	 Α/Α	 ΧΩΡΑ	 ΗΡΑΚΛΕΙΟ	 ΧΑΝΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ
 1 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 177 38 215
 2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 191 21 212
 3 ΡΩΣΙΑ 164 2 166
 4 ΓΑΛΛΙΑ 126 3 129
 5 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 11 82 93
 6 ΣΟΥΗΔΙΑ 15 62 77
 7 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 59 7 66
 8 ΙΤΑΛΙΑ 47 17 64
 9 ΔΑΝΙΑ 6 53 59
 10 ΠΟΛΩΝΙΑ 35 19 54
 11 ΦΙΛΑΝΔΙΑ 7 37 44
 12 ΒΕΛΓΙΟ 34 10 44
 13 ΕΛΒΕΤΙΑ 40 0 40
 14 ΤΣΕΧΙΑ 31 6 37
   ΣΥΝΟΛΟ	 943	 357	 1300

Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το 
σύνολο των τουριστών στην Κρήτη αφού το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό ως προς τις 
εθνικότητες των επισκεπτών καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων για κάθε εθνικό-
τητα που έχει βάση τα 60 άτομα. 

1.  Με βάση το μέγιστο τυπικό σφάλμα μπορούμε να κατασκευάσουμε τα διαστήματα εμπιστοσύνης για κάθε ερώτηση 
χρησιμοποιώντας τον τύπο (Εκτίμηση ποσοστού ± Συντελεστής επιπέδου εμπιστοσύνης * Τυπικό σφάλμα), όπου για το 
επίπεδο σημαντικότητας 95% ο συντελεστής είναι 1.96. 
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Επίσης αν ληφθεί υπόψη η κατανομή που ακολουθούν οι τουρίστες ως προς το Νομό 
που επιλέγουν το κατάλυμά τους από δεδομένα που υπάρχουν για το 2011 μπορεί θεω-
ρητικά να επεκταθεί η ανάλυση και ανά νομό. Συγκεκριμένα για τον Νομό Ρεθύμνης που 
απορροφά το μικρότερο ποσοστό των επισκεπτών στην Κρήτη (15.1%) αναμένετε βάση 
200 περίπου ατόμων.

Όσον αφορά την περίπτωση των αλλοδαπών τουριστών που επισκέπτονται την Κρήτη με 
κρουαζιερόπλοιο, λόγω της έλλειψης πραγματικών δεδομένων για τη χώρα προέλευσης 
επιλέχθηκε τυχαία δειγματοληψία. 

Λόγω του ότι υπήρχε η περίπτωση να μην συγκεντρωθεί ικανός αριθμός ερωτηματολο-
γίων από τουρίστες οι οποίοι διέμειναν στον Ν. Ρεθύμνου, κρίθηκε αναγκαίο να πραγ-
ματοποιηθούν 100 επιπλέον ερωτηματολόγια στην πόλη του Ρεθύμνου. Για τα επιπλέον 
ερωτηματολόγια δεν δόθηκε συγκεκριμένη κατανομή όσον αφορά την χώρα μόνιμης 
διαμονής των ξένων τουριστών και ακολουθήθηκε απλή τυχαία δειγματοληψία.

Τα πραγματοποιηθέν δείγματα ανά χώρα προέλευσης και στις δύο περιπτώσεις παρου-
σιάζονται στους επόμενους πίνακες.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ   

	 Α/Α	 ΧΩΡΑ	 ΗΡΑΚΛΕΙΟ	 ΧΑΝΙΑ	 ΡΕΘΥΜΝΟ	 ΣΥΝΟΛΟ
 1 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 174 39 29 242
 2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 191 21 19 231
 3 ΡΩΣΙΑ 164 2 9 175
 4 ΓΑΛΛΙΑ 126 3 10 139
 5 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 11 83 1 95
 6 ΣΟΥΗΔΙΑ 15 63 0 78
 7 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 59 7 5 71
 8 ΙΤΑΛΙΑ 47 16 5 68
 9 ΔΑΝΙΑ 6 53 0 59
 10 ΠΟΛΩΝΙΑ 35 17 1 53
 11 ΦΙΛΑΝΔΙΑ 7 37 1 45
 12 ΒΕΛΓΙΟ 34 11 2 47
 13 ΕΛΒΕΤΙΑ 40 0 2 42
 14 ΤΣΕΧΙΑ 31 6 1 38
 15 ΑΛΛΗ 0 0 9 9
   ΣΥΝΟΛΟ	 940	 358	 94	 1392
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ  

	 Α/Α	 ΧΩΡΑ	 ΗΡΑΚΛΕΙΟ	 ΧΑΝΙΑ	 ΣΥΝΟΛΟ
 1 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 52 27 79
 2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 49 6 55
 3 Η.Π.Α. 1 34 35
 4 ΚΑΝΑΔΑΣ 6 26 32
 5 ΦΙΛΑΝΔΙΑ 17 0 17
 6 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 0 14 14
 7 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 3 9 12
 8 ΕΛΒΕΤΙΑ 4 3 7
 9 ΙΤΑΛΙΑ 1 4 5
 10 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0 5 5
 11 ΑΥΣΤΡΙΑ 3 1 4
 12 ΡΩΣΙΑ 4 0 4
 13 ΑΛΛΗ 12 24 36
 14 ΔΑ 1 0 1
   ΣΥΝΟΛΟ	 153	 153	 306








