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Πρόλογος του Προέδρου της ΕΣΕΕ
κ. Βασίλη Κορκίδη

στην έρευνα του ΙΝΕΜΥ  
«Διασυνοριακές μετακινήσεις και εμπόριο. Η περίπτωση της Φλώρινας»

Θα ήθελα να δηλώσω τη μεγάλη ικανοποίησή μου για την έκδοση της μελέτης του ΙΝΕΜΥ 
της ΕΣΕΕ «Διασυνοριακές μετακινήσεις και εμπόριο – Η περίπτωση της Φλώρινας». Και 
αυτό γιατί η εν λόγω μελέτη συνιστά ακόμη ένα βήμα για την καλύτερη γνώση των ιδιαι-
τεροτήτων κάθε περιφερειακής αγοράς της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό, σε μια περίοδο 
που διατυπώνονται, με αβασάνιστο τρόπο, απόψεις για το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας 
οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψιν την πραγματική κατάσταση της οικονομίας, να υπάρχουν 
πηγές αξιόπιστων δεδομένων που θα διευκολύνουν τον καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών. 
Και ειδικά για τις ακριτικές μας περιοχές η ανάγκη αυτή πέρα από οικονομική είναι και 
εθνική.

Ο κοινωνικός εταίρος δεν είναι ένας δευτερεύων παράγοντας της οικονομικής και κοι-
νωνικής ζωής. Αντίθετα βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Εκπροσωπεί κοινωνικά 
αιτήματα, καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις, επισημαίνει τα κακώς κείμενα, διασφαλί-
ζει την κοινωνική συνοχή. Ως ΕΣΕΕ αντιλαμβανόμαστε πολύ σοβαρά το ρόλο μας ως κοι-
νωνικού εταίρου και γι’ αυτόν τον λόγο φροντίζουμε με συνεχείς έρευνες να μελετάμε την 
κατάσταση της εμπορικής επιχειρηματικότητας, τις ιδιομορφίες των εμπορικών αγορών, 
τις στάσεις και τις αντιλήψεις των επιχειρηματιών και την καταναλωτική συμπεριφορά 
των Ελλήνων. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η παρούσα έρευνα.   

Οι διασυνοριακές μετακινήσεις για την αναζήτηση χαμηλότερων τιμών είναι ένα ζήτημα 
που η χώρα μας πρέπει να αναλύσει και στο οποίο πρέπει να δώσει λύσεις. Η περίπτωση 
της Φλώρινας είναι ενδεικτική και στην έκδοσή μας προσπαθούμε να επισημάνουμε κρί-
σιμες πλευρές του εν λόγω φαινομένου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση 
της ανάπτυξης είναι να φτιαχτεί μια σφριγηλή εσωτερική αγορά η οποία θα λειτουργήσει 
ως υπόστρωμα της εξωστρέφειας. Θα πρέπει να εκμεταλλευθούμε τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα της ελληνικής εμπορικής επιχείρησης - ποιότητα υπηρεσιών, ποικιλία προϊό-
ντων, θετική εικόνα καταστημάτων – και να προσεγγίσουμε ξανά το εγχώριο καταναλωτι-
κό κοινό. Αυτό θα είναι το στοίχημα της επόμενης περιόδου. 
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Χαιρετισμός κ. Γ. Καρανίκα
Προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Δυτικής  
και Κεντρικής Μακεδονίας

Αγαπητοί φίλοι,

Η δημοσίευση της έρευνας «Διασυνοριακές μετακινήσεις και εμπόριο – Η Περί-
πτωση της Φλώρινας», αποτελεί μία σημαντική στιγμή τόσο για την Ομοσπονδία 
μας όσο και για το ΙΝΕΜΥ.

Για πρώτη φορά ένα ερευνητικό ινστιτούτο, το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ, δίνει τόσο ση-
μαντικές πληροφορίες οι οποίες μπορούν να τροφοδοτήσουν συγκεκριμένες προ-
τάσεις πολιτικής για περιοχές της χώρας που επηρεάζονται πολλαπλώς από το 
φαινόμενο της διασυνοριακής μετακίνησης. 

Η ανά χείρας έκδοση αποτελεί το επιστέγασμα της συνεργασίας του ΙΝΕΜΥ με το 
Επιμελητήριο Φλώρινας και την Ομοσπονδία μας για τη διερεύνηση τόσο κρίσιμων 
ζητημάτων για την περιοχή μας. Σε αυτό το πλαίσιο, κρίσιμη ήταν η συμβολή αλλά 
του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου Φλώρινας, κ. Σάββα Σιαπαλίδη, με την προτροπή 
του οποίου ξεκίνησε και η εν λόγω προσπάθεια. Τέτοιες συνεργασίας ενδυναμώ-
νουν την πίστη και τη φιλοδοξία ότι μπορούμε να βρεθούμε υπεύθυνα δίπλα στο 
συνάδελφο που μας έχει ανάγκη και να σταθούμε με αξιοπιστία και εγκυρότητα 
απέναντι στην πολιτική ηγεσία, η οποία αναμένει και χρειάζεται τις δικές μας προ-
τάσεις. 

Πρόκειται για σημαντική πρωτοβουλία της ΕΣΕΕ και του ΙΝΕΜΥ, και εμείς ως Ομο-
σπονδία στηρίξαμε, βάζοντας ένα λιθαράκι στην ανάπτυξη καινοτόμων ερευνη-
τικών πρωτοβουλιών οι οποίες μπορούν να έχουν άμεσο όφελος για την τοπική 
οικονομία.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω και να εξάρω το ζήλο για τον οποίο εργάστη-
καν όλοι οι συντελεστές την παρούσας έρευνας. Η ΕΣΕΕ, οι Ομοσπονδίες και οι 
Εμπορικοί Σύλλογοι διαθέτουν ικανότατο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο στις δύ-
σκολες συνθήκες που βιώνει η εμπορική επιχειρηματικότητα, μπορούν να ανταπο-
κριθούν με υψηλή επάρκεια στις απαιτήσεις των καιρών.
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Προλογικό σημείωμα

Η ανά χείρας έκδοση έχει ως θέμα τη διερεύνηση των διασυνοριακών μετακινήσεων στο 
Νομό Φλώρινας και επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι των παραμεθό-
ριων περιοχών προσαρμόζονται και επωφελούνται μετακινούμενοι μεταξύ των δυο κρα-
τών (Ελλάδας-Π.Γ.Δ.Μ.), δημιουργώντας διασυνοριακές καταναλωτικές ροές.

Πρόκειται για μια μελέτη η οποία βασίζεται σε πρωτογενή έρευνα του ΙΝΕΜΥ και εντάσ-
σεται στην κατηγορία των κλαδικών περιφερειακών μελετών του Ινστιτούτου. Η διασυ-
νοριακή καταναλωτική μετακίνηση αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο το οποίο έχει άμεσες 
επιπτώσεις στην επιχειρηματική αγορά διαμορφώνοντας νέα καταναλωτικά πρότυπα.   

Αφορμή για τη διενέργεια της έρευνας στάθηκε η διαπίστωση από πολλούς εμπόρους της 
τοπικής κοινωνίας του φαινόμενου της «διαρροής» κατανάλωσης προς πέραν των συνό-
ρων εμπορικές αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΙΝΕΜΥ, από την πλευρά του, προσπάθησε 
να αποτυπώσει τις ιδιαιτερότητες του φαινομένου με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων 
πολιτικής. Το όλο εγχείρημα σχετίζεται με την πάγια στρατηγική της ΕΣΕΕ να στηρίξει τις 
Ομοσπονδίες-μέλη της και να συμβάλει στο σχεδιασμό στην προώθηση του εμπορίου στις 
περιοχές που βιώνουν αυτές τις νέες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Παράλληλα, η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου ρόλου που καλού-
νται να εκπληρώσουν οι κοινωνικοί εταίροι, ιδιαίτερα στη δύσκολη τρέχουσα συγκυρία, 
ο οποίος απαιτεί έγκυρη επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση και καθιστά επιτακτική την 
ανάγκη παρακολούθησης και ανάλυσης των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών 
εξελίξεων με σκοπό πάντοτε τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής στο κρίσιμο πεδίο της 
ανάπτυξης. 

Η έρευνα διενεργήθηκε με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων σε εμπορικές επι-
χειρήσεις της αγοράς της Φλώρινας και του Αμύνταιου, και σε πολίτες της ΠΓΔΜ οι οποίοι 
διέρχονταν τα σύνορα. Επιπλέον, διενεργήθηκαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε νοικοκυ-
ριά της Φλώρινας και του Αμύνταιου. Το μέγεθος του συνολικού δείγματος ανήλθε σε 
999 άτομα. H τεχνική της δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε για τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις, είναι η στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
από τα τέλη Νοεμβρίου έως τις αρχές Ιανουαρίου 2013. 

Για την εκπόνηση της έρευνας εργάστηκαν: α) στο στάδιο της διεξαγωγής των προσωπι-
κών συνεντεύξεων οι ερευνητές, Ευαγγελία Ζήκου, Γιώργος Κλοκίδης, Στέφανος Μαύ-
ρος, Πλυτώ Μπέλεση, Ιωάννα Νιχωρίτου, Φανή Πάνου και Σοφία Τσουρινάκη και β) στο 
στάδιο της καταγραφής και σχολιασμού των συμπερασμάτων οι συνεργάτες του ΙΝ.ΕΜ.Υ  
Παναγιώτης Κολοκυθάς, Ελισάβετ Σαλπέα, Ξένια Τσιτσιπά και Φανή Προβή η οποία συ-
ντόνισε την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας. Την ευθύνη οργάνωσης παρα-
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EΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

κολούθησης του έργου είχε η Δήμητρα Γούναρη, συντονίστρια του Τμήματος Έρευνας και 
Τεκμηρίωσης του ΙΝ.ΕΜ.Υ.

Πολλές ευχαριστίες οφείλονται σε όλους τους εμπόρους της περιοχής που συνέβαλαν 
τα μέγιστα στην ομαλή ολοκλήρωση της έρευνας, στους εργαζόμενους και τα στελέχη 
του Επιμελητηρίου της Φλώρινας, στον Πρόεδρο του Ε.Σ Φλώρινας κ. Θωμά Ταλίδη, και 
ιδιαίτερα στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κ. Σάββα Σαπαλίδη.

Βάλια Αρανίτου 

Επίκουρη καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Κρήτης 

Διευθύντρια ΙΝΕΜΥ

Ιούνιος  2013
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Εισαγωγή

Βασικές διαπιστώσεις 

Το ζήτημα των διασυνοριακών καταναλωτικών μετακινήσεων που αποτελεί αντικείμενο 
αυτής της έρευνας για τον νομό της Φλώρινας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέ-
ρον στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Η οικονομική κρίση, όπως είναι φυσικό, έχει 
επιδράσει καταλυτικά στην αγοραστική δύναμη των κατοίκων του νομού της Φλώρινας, 
οι οποίοι βλέπουν τα εισοδήματα τους να μειώνονται δραματικά και ως εκ τούτου περι-
στέλλουν συνεχώς τις δαπάνες για αγορές περιορίζοντας την κατανάλωση κυρίως στα 
απαραίτητα για την επιβίωσή τους. 

Στην έρευνα αποτυπώνεται ο φόβος και η ανησυχία των επιχειρηματιών της περιοχής 
καθώς οι επιχειρήσεις τους αντιμετωπίζουν σοβαρή συρρίκνωση του κύκλου εργασιών 
τους και έντονα προβλήματα ρευστότητας, ενώ επιβαρύνονται –όπως εξάλλου και το σύ-
νολο του κλάδου– με τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές και τον Φ.Π.Α. Στην πλειονότητά 
τους δε οι επιχειρηματίες που αποτελούν το δείγμα της έρευνάς μας συγκαταλέγουν στα 
βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα καταστήματά τους τη διαρροή καταναλωτών 
προς την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.) και μάλιστα, 
πολύ συχνά, χαρακτηρίζουν το φαινόμενο αυτό ως απροθυμία των ντόπιων να στηρίξουν 
την τοπική αγορά. 

Παρότι η εκτίμηση των ερωτηθέντων επιχειρηματιών για την έκταση αυτής της «διαρρο-
ής» παρουσιάζει σημαντική διόγκωση,1 είναι αλήθεια πως στην περιοχή της Φλώρινας 
υπάρχει μετακίνηση καταναλωτών προς εμπορικές αγορές της γειτονικής χώρας και συ-
γκεκριμένα προς την πόλη Μπίτολα που απέχει μόλις 15χλμ. από τα σύνορα. 

Τα Μπίτολα, τα οποία γνωρίζουν σημαντική άνθηση και ανάπτυξη κατά την τελευταία 
15ετία, έχουν καταστεί οικονομικό κέντρο της νοτιοδυτικής Π.Γ.Δ.Μ.· σε ό,τι δε αφορά το 
επίπεδο των υποδομών και των υπηρεσιών αλλά και το τουριστικό και ψυχαγωγικό εν-
διαφέρον που παρουσιάζουν –με πληθώρα πολιτιστικών μνημείων, καφεστατόρια κ.λπ.– 
δεν υπολείπονται κανενός άλλου κέντρου της ευρύτερης περιοχής.

Όπως θα γίνει σαφές στον αναγνώστη αυτής της έκθεσης, η διερεύνηση του φαινομένου 
μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το πέρασμα των συνόρων από τους κατοίκους της Φλώ-
ρινας έχει αποκτήσει τα χαρακτηριστικά μιας οργανωμένης καταναλωτικής συνήθειας η 
οποία έχει ενσωματωθεί στον τρόπο ζωής τους. 

1. Η εικόνα των επιχειρηματιών για την έκταση της διαρροής ενδεχομένως να συσκοτίζεται από την αντικειμενική μεί-
ωση της κατανάλωσης λόγω της συρρίκνωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, και από τον μεγάλο όγκο 
των μετακινήσεων προς τη γειτονική χώρα που όμως δεν αφορά πάντα αγορές αλλά και ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
ή κατανάλωση υπηρεσιών. 
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Διαπιστώνεται επίσης ότι η οικονομική κρίση κατά την τελευταία πενταετία έχει εντατι-
κοποιήσει την επισκεψιμότητα των καταναλωτών της Φλώρινας στα Μπίτολα, ειδικά σε 
ό,τι αφορά τις μεσαίες εισοδηματικές κατηγορίες. Το βασικό κίνητρο επομένως για την 
πλειονότητα εκείνων που μετακινούνται στη γειτονική χώρα για αγορές είναι η αναζήτηση 
φθηνότερων προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών τους. Αυτή η επιδίωξη μείωσης του 
κόστους των αγορών ικανοποιείται στη γειτονική εμπορική αγορά της Π.Γ.Δ.Μ., η οποία 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τιμοληψίας2 που διενήργησε το ΙΝΕΜΥ όντως παρου-
σιάζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στο επίπεδο των τιμών σε σύγκριση με την αγορά 
της Φλώρινας. 

Επιπροσθέτως, τα Μπίτολα αναδεικνύονται και σε πόλο διασκέδασης για τους κατοίκους 
της Φλώρινας, αφού ο συνδυασμός των αγορών με ψυχαγωγικές δραστηριότητες αποτε-
λεί σημαντικό λόγο εκροής ελλήνων καταναλωτών προς την κοντινή πόλη –όσοι δεν επι-
σκέπτονται κάποια εμπορική αγορά μεταβαίνουν εκεί για λόγους ψυχαγωγίας ή τουρισμού. 

Εντούτοις μέσω των ερευνητικών δεδομένων μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το φαι-
νόμενο δεν εξαντλείται στη διαρροή του ελληνικού καταναλωτικού κοινού της Φλώρινας 
προς τα Μπίτολα. Απεναντίας πρόκειται για αμφίδρομη οικονομική αλληλεπίδραση: όπως 
τα Μπίτολα για τους κατοίκους της Φλώρινας, έτσι και η Φλώρινα με τη σειρά της συνιστά 
πόλο έλξης για τους πολίτες της Π.Γ.Δ.Μ. που την επισκέπτονται και εκείνοι με βασικό 
κίνητρο την κατανάλωση. 

Το καταναλωτικό προφίλ των μετακινούμενων από την Π.Γ.Δ.Μ. στη Φλώρινα διαφέρει 
κατά πολύ από εκείνο των Ελλήνων που επισκέπτονται τα Μπίτολα. Οι καταναλωτές που 
προέρχονται από τη γειτονική χώρα δεν καταλήγουν εξ ανάγκης στην αγορά της Φλώ-
ρινας· την επιλέγουν συνειδητά βάσει των θετικών χαρακτηριστικών που συνθέτουν τις 
αντιλήψεις τους για την πόλη και την αγορά της. Συγκρινόμενα με εκείνα των Ελλήνων, 
τα θεαματικά υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των καταναλωτών της Π.Γ.Δ.Μ. από τις 
παραμέτρους της εμπορικής αγοράς της Φλώρινας –ειδικά σε ό,τι αφορά την ποιότητα, 
την ποικιλία αλλά και την εικόνα των καταστημάτων– μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
οι ελληνικές αγορές τις οποίες επισκέπτονται προσλαμβάνουν για αυτούς προστιθέμενη 
ψυχολογική αξία, ενισχύοντας θετικά την αυτο-εικόνα τους.3 

Παρότι επομένως διαπιστώνεται ότι είναι διάχυτη η πεποίθηση τόσο στους επιχειρηματίες 
όσο και στους κατοίκους του νομού Φλώρινας ότι οι διασυνοριακές μετακινήσεις ζημι-
ώνουν την τοπική εμπορική αγορά, αξίζει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στον σχεδιασμό μιας 
τοπικής στρατηγικής για το εμπόριο ότι η οικονομική αλληλεπίδραση δίνει τη δυνατότητα 
στους εμπόρους να έχουν πρόσβαση σε μια νέα «δεξαμενή» καταναλωτών η οποία διακα-
τέχεται από θετικές αντιλήψεις για την αγορά της Φλώρινας. 

Κατά συνέπεια, το ουσιώδες ζήτημα που προκύπτει είναι πώς η «απειλή» την οποία συ-
νιστά η γειτνίαση με το εμπορικό κέντρο της Π.Γ.Δ.Μ. θα μετατραπεί σε ευκαιρία για την 
εμπορική αγορά της Φλώρινας. Είναι επομένως αναγκαία η ανάληψη ενεργητικής δράσης 

2. Τα αποτελέσματα της τιμοληψίας που πραγματοποίησε το ΙΝΕΜΥ στην εμπορική αγορά της πόλης Μπίτολα και της 
Φλώρινας παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ. 
3. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει με τους Έλληνες που μεταβαίνουν για αγορές στην Π.Γ.Δ.Μ.: λόγω των εθνικών δι-
αφορών αλλά και των πολιτιστικών στερεοτύπων της περιοχής, αισθάνονται ντροπή και αποφεύγουν να παραδεχτούν 
ότι πραγματοποιούν αγορές στη γειτονική χώρα.
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εκ μέρους των εμπόρων και των αρμόδιων φορέων για προσαρμογή στις συνθήκες που 
διαμορφώνει η εξέλιξη του φαινομένου της διασυνοριακής μετακίνησης. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η περαιτέρω ενίσχυση όσων στοιχείων της τοπικής αγοράς 
γίνονται αντιληπτά ως πλεονεκτήματα (η ποιότητα και η ποικιλία των προϊόντων, η εικόνα 
των καταστημάτων) καθόσον αυτή θα συμβάλει στην προσέλκυση ακόμα περισσότερων 
καταναλωτών από την Π.Γ.Δ.Μ. 

Παράλληλα, είναι αυτονόητο ότι οι σχετικά υψηλές τιμές αποθαρρύνουν τους γηγενείς 
καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους στην εμπορική αγορά της Φλώρινας. 

Ως προς αυτό το ζήτημα είναι σαφές πως η μείωση του Φ.Π.Α. και του φόρου στα καύσιμα 
θα διαμόρφωνε τις συνθήκες εκείνες που θα επέτρεπαν στους επιχειρηματίες του εμπο-
ρίου, μειώνοντας τις τιμές, να επαναπροσελκύσουν και τους ντόπιους καταναλωτές στην 
τοπική αγορά. 

Για να αξιοποιηθεί καλύτερα η ευκαιρία που δημιουργεί η αλληλεπίδραση με τη γειτονική 
χώρα θα πρέπει να εξεταστούν και οι ιδιαίτερες ανάγκες των ξένων επισκεπτών αναφο-
ρικά με την αγορά. Ως παράδειγμα αναφέρεται το χαμηλό επίπεδο της ικανοποίησης στο 
συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό από το ωράριο των καταστημάτων στην τοπική αγορά 
της Φλώρινας. Επίσης, θα πρέπει να διευθετηθούν ενδεχόμενα διαδικαστικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Π.Γ.Δ.Μ. κατά την είσοδό τους στη χώρα μας ώστε η 
μετακίνησή τους να διενεργείται απρόσκοπτα. Σύμφωνα με τα δεδομένα που συνέλεξε η 
έρευνα σε πολίτες της Π.Γ.Δ.Μ., άλλα προβλήματα είναι η δυσκολία στην επικοινωνία και 
η καθυστέρηση στο τελωνείο. 

Τέλος είναι εύλογο να υποστηριχθεί ότι η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Φλώρι-
νας με γνώμονα την ανάδειξη του φυσικού κάλλους αλλά και τη βελτίωση και τον εκσυγ-
χρονισμό των τουριστικών υποδομών θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της εμπορικής 
αγοράς έναντι εκείνης της γειτονικής πόλης Μπίτολα. 



Διασυνοριακή μετακίνηση 

Η περίπτωση της Φλώρινας



Μ
Ε

Ρ
Ο

Σ
 Ι

Διασυνοριακή μετακίνηση 

Η περίπτωση της Φλώρινας



18

EΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.1 Διασυνοριακές μετακινήσεις και εμπόριο

Ο όρος διασυνοριακή μετακίνηση αναφέρεται σε κάθε μετακίνηση προσώπου ή πράγματος 
από μία χώρα σε μιαν άλλη. Πρόκειται για έναν περιγραφικό όρο οποίος μπορεί να αναφέ-
ρεται στη μετακίνηση εργαζομένων, προϊόντων, προσώπων, πιστώσεων, εταιρειών κ.ά. 
Το εμπόριο, ως οικονομική δραστηριότητα η οποία κατά βάση συμβάλλει στη μεταφορά 
του προϊόντος στον τελικό καταναλωτή, αποτελεί κλάδο ο οποίος επηρεάζεται άμεσα από 
τον χαρακτήρα και το είδος της διασυνοριακής μετακίνησης τόσο καταναλωτών όσο και 
προϊόντων (βλ. εξωτερικό εμπόριο). 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η αύξηση της διασυνοριακής συνεργασίας με το άνοιγ-
μα των συνόρων το οποίο έχει επιφέρει κινητικότητα στις δυνάμεις της αγοράς αλλά και 
επιπτώσεις στον χώρο και στην οικονομία. Μέσω της διάσχισης των συνόρων πραγμα-
τοποιούνται εμπορικές ανταλλαγές, γίνονται άμεσες ξένες επενδύσεις και σημειώνεται 
μεταναστευτική ροή. Η άρση των συνοριακών εμποδίων απελευθέρωσε τη μετακίνηση 
ανθρώπων, αγαθών και κεφαλαίων με την άνθηση του διασυνοριακού εμπορίου και επέ-
φερε ακόμη και μετακίνηση ιδεών. Οι διασυνοριακές πολιτικές που υιοθετήθηκαν ήρθαν 
να ενισχύσουν τη συνεργασία παραγόντων εκατέρωθεν των συνόρων αλλά και να «εξορ-
θολογίσουν» τις επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης.1 

Σε συμβολικό επίπεδο, το «σύνορο» παίζει σημαντικό ρόλο καθώς, παρότι τα σύνορα είναι 
«ανοιχτά» μεταξύ χωρών που γειτνιάζουν, η διασυνοριακή οικονομική αλληλεπίδραση 
μεταξύ τους θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αν τα σύνορα δεν υπήρχαν καθόλου. 

Η διασυνοριακή αλληλεπίδραση είναι σημαντική για τους επιχειρηματίες καθώς τους πα-
ρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε «δεξαμενές» καταναλωτών και εργαζομένων. Είναι 
όμως σημαντική και για τους καταναλωτές οι οποίοι αποκτούν εναλλακτικές επιλογές για 
τις αγορές τους (οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις αποδεικνύονται φθηνότερες).2 

Η εξάλειψη των συνοριακών φραγμών επαναπροσδιορίζει τον χώρο αλλά και διευρύ-
νει το μέγεθος της αγοράς και την ακτίνα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων. Αντίθετα 
τα κλειστά σύνορα επηρεάζουν την εγκατάσταση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και 
αυξάνουν το κόστος του διεθνούς εμπορίου. Βέβαια, πρέπει να επισημανθεί ότι το άνοιγμα 
των συνόρων μπορεί να αλλάξει τον προσανατολισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων 
λόγω αύξησης του κρίσιμου μεγέθους της αγοράς.3

Με «ανοιχτά» σύνορα επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους του εμπορίου και η αύξηση 
της προσβασιμότητας των δύο γειτονικών χωρών. Επίσης, εμφανίζονται μεταναστευτικές 
ροές και η διασυνοριακή οικονομική αλληλεπίδραση γίνεται εντονότερη. 

Η εγγύτητα της συνοριακής περιφέρειας με το κέντρο της πόλης στη γειτνιάζουσα χώρα 
διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο καθώς οι απομακρυσμένες από το κέντρο περιφέρειες, με 
την επιπλέον ζήτηση που προκαλείται από μια νέα αγορά κινητοποιούνται και από συνο-
ριακές περιφέρειες δύνανται να μετατραπούν είτε σε περιφέρειες σημαντικών ευκαιριών 

1. Λ. Τοπάλογλου & Γ. Πετράκος (2008). Σύνορα, ολοκλήρωση και ανάπτυξη. Η νέα γεωγραφία των διασυνοριακών 
οικονομικών σχέσεων, Αθήνα: Κριτική. 
2. Στο ίδιο.
3. Στο ίδιο. 
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είτε σε περιφέρειες μεγάλων κινδύνων.4 Οι ευκαιρίες εμφανίζονται στην περίπτωση γειτ-
νίασης με μια μεγάλη αγορά ή στην περίπτωση ύπαρξης μεγάλων κοστολογικών διαφο-
ρών, οπότε παρέχεται πρόσβαση σε αγορά μικρότερου κόστους. 

Αντίστοιχα, κίνδυνοι μπορεί να εμφανιστούν όταν οι υπάρχουσες παραγωγικές δομές 
αδυνατούν να διατηρήσουν την τοπική εξειδίκευση και τις θέσεις εργασίας στις νέες συν-
θήκες ανταγωνισμού που δημιουργούνται. Το κόστος παραγωγής αποτελεί το κομβικό 
σημείο στη διασυνοριακή αλληλεπίδραση, καθώς όσο μεγαλύτερες είναι οι διαφορές από 
τη μία χώρα στην άλλη, τόσο εντονότερες και βαθύτερες πρόκειται να είναι οι χωρικές 
επιπτώσεις για κάθε οικονομία. Η νεοκλασική προσέγγιση τοποθετεί ως γενεσιουργό αι-
τία της διασυνοριακής κινητικότητας της εργασίας, τις διαφορές στο ύψος των μισθών. 

Όσον αφορά το εμπόριο, αυτό αποκτά με τη διασυνοριακή αλληλεπίδραση είτε «διακλαδι-
κό» (ανταλλαγή προϊόντων διαφορετικών κλάδων) είτε «ενδοκλαδικό» (ανταλλαγή προ-
ϊόντων ίδιων κλάδων) χαρακτήρα.5 Η επιβολή δασμών ή ποσοστώσεων αλλά και άλλων 
περιορισμών (όπως η γραφειοκρατία και οι τεχνικές απαιτήσεις για τα εισαγόμενα προϊ-
όντα) στη διάσχιση των συνόρων επιφέρουν οικονομικό κόστος που έχει ως συνέπεια τη 
μείωση του όγκου του εμπορίου.6

Η ανάπτυξη των διασυνοριακών σχέσεων συνδέεται με το διακύβευμα της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης και τον στόχο της οικοδόμησης της «Ευρώπης των πολιτών». Η στρατη-
γική της Ε.Ε. έναντι των γειτόνων της, με την κατάργηση των συνοριακών φραγμών και 
εμποδίων που επιτρέπει τη μετακίνηση ανθρώπων και παραγωγικών συντελεστών, απο-
τελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.7

Η έρευνα επιχειρεί να περιγράψει το φαινόμενο της διασυνοριακής μετακίνησης κατα-
ναλωτών από τον νομό Φλώρινας προς την Π.Γ.Δ.Μ., και πιο συγκεκριμένα στην πόλη 
Μπίτολα, σε μια προσπάθεια να καταγραφούν όλες οι διαστάσεις του αλλά και η επιρροή 
του στην τοπική αγορά.8

4. Στο ίδιο.
5. Δ. Καλλιώρας, Λ. Τοπάλογλου & Σ. Βενιέρης (2008) Η επίδραση του συνόρου στην Ευρώπη: Προσδιοριστικοί πα-
ράγοντες της διασυνοριακής αλληλεπίδρασης, Σειρά ερευνητικών εργασιών 14 (21), Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6. Λ. Τοπάλογλου & Γ. Πετράκος (2008). Σύνορα, ολοκλήρωση και ανάπτυξη. Η νέα γεωγραφία των διασυνοριακών 
οικονομικών σχέσεων, Αθήνα: Κριτική
7. Λ. Τοπάλογλου (2008). Στρατηγικές και αξιολόγηση της διασυνοριακής συνεργασίας: προτάσεις πολιτικής, Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας. 
8. Η συγκεκριμένη εστίαση ερμηνεύει και το ότι η έρευνα δεν επεκτείνεται σε άλλους είδους μετακινήσεις ούτε στις 
εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Π.Δ.Γ.Μ. 
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1.2 φλώρινα

1.2.1. Γεωγραφική θέση και δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Ο νομός Φλώρινας βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας· ανήκει διοικητικά στην 
Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας η οποία περιλαμβάνει επίσης τους Νομούς Γρεβε-
νών, Καστοριάς και Κοζάνης και έχει ως έδρα την Κοζάνη. 

Η Φλώρινα, πόλη της Δυτικής Μακεδονίας, είναι η πρωτεύουσα του νομού Φλωρίνης. 
Βρίσκεται σε υψόμετρο 680 μέτρων, έχει πληθυσμό περίπου 19.985 κατοίκους και απο-
τελεί την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας η οποία έχει συνολικά 51.414 
μόνιμους κατοίκους. Η θέση του νομού είναι κομβική: συνορεύει δυτικά με την Αλβανία, 
ανατολικά με τον νομό Πέλλης, βόρεια με την Π.Γ.Δ.Μ., νοτιοανατολικά με τον νομό Κοζά-
νης και νοτιοδυτικά με τον νομό Καστοριάς· αποτελεί λοιπόν ευλόγως ένα διασυνοριακό 
κέντρο της Βορείου Ελλάδος διαμέσου της οδικής διάβασης Βίγλας προς τις Πρέσπες, τη 
Γιουγκοσλαβία και την Αλβανία, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα εμπορικών συναλλα-
γών και εύκολων μετακινήσεων του καταναλωτικού κοινού. 

Ο δήμος Φλώρινας έχει μόνιμο πληθυσμό 32.8819 κατοίκους και είναι το οικονομικό κέ-
ντρο και το εμπορικό σταυροδρόμι που συνδέει τη χώρα με την Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Αλβανία. Πρόκειται για αστικό δήμο με γεωργο-κτη-
νοτροφικά στοιχεία λόγω των οικισμών που τον αποτελούν ο οποίος απέχει 571 χλμ. από 
την Αθήνα και 159 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. 

Η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη του νομού Φλώρινας είναι το Αμύνταιο που βρίσκεται στο 
νοτιοδυτικό τμήμα του νομού. Ο δήμος Αμυνταίου, με έδρα την ομώνυμη κωμόπολη, απο-
τελείται από 26 οικισμούς, έχει έκταση 589 χλμ2 και ο συνολικός πληθυσμός του ανέρ-
χεται σε 16.973 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Το Αμύνταιο10 απέχει 
33χλμ. από την πόλη της Φλώρινας και 45χλμ. από τα Μπίτολα της Π.Γ.Δ.Μ. Η γεωγραφι-
κή θέση του κατά μήκος βασικών οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων επικοινωνίας με 
τις γειτονικές περιοχές της Μακεδονίας, την Π.Γ.Δ.Μ. και την Αλβανία, καθιστούν τον εν 
λόγω δήμο ένα από τα σημαντικότερα διαμετακομιστικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, 
καθώς λειτουργεί ως δίοδος για εμπορικές συναλλαγές και μετακινήσεις εκτός συνόρων 
προς την Π.Γ.Δ.Μ. 

1.2.2. Γενικά κοινωνικοοικονομικά στοιχεία  
για την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας

Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου ανήκουν διοικητικά και ο δήμος Αμυνταίου 
και ο δήμος Φλώρινας, η ανεργία κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2012 ανήλθε σε 30,0%, 
ποσοστό πολύ υψηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο του συνόλου της χώρας (που ήταν 
23,6%) –βλ. Πίνακας 1. Το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα στην περιφέρεια ανήλθε κατά 
μέσο όρο σε 14.605 ευρώ κατά το οικονομικό έτος 2010. 

9. Τα στοιχεία για τον πληθυσμό του δήμου και της πόλης της Φλώρινας καθώς και της ομώνυμης περιφερειακής 
ενότητας είναι από την απογραφή πληθυσμού του 2011· βλ. Ελληνική Στατιστική Αρχή, http://www.statistics.gr/portal/
page/portal/ESYE/BUCKET/General/resident_ population_census2011.xls 
10. Τα στοιχεία προέρχονται από την ιστοσελίδα του δήμου Αμυνταίου στη διεύθυνση: http://www.amyntaio.gr /index.
php? option=com_content&view=article&id=81&Itemid=90
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Πίνακας 1. Ανεργία και δηλωθέν εισόδημα στην περιφέρεια Δ. Μακεδονίας σε σύγκριση  
με το σύνολο της χώρας

Ανεργία 

Σύνολο χώρας 23,6%
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 30,0%
Δηλωθέν εισόδημα 

Σύνολο χώρας 17.241 €
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 14.605 €

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Υπουργείο Οικονομικών. Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή της συγκεκριμένης περιφέρειας στο συνολικό 
ΑΕΠ της χώρας: σύμφωνα με στοιχεία του 2010 (τα οποία είναι τα τελευταία διαθέσιμα), 
αυτή ανέρχεται σε 2,4%11 (αν και εξαιτίας των ριζικών μεταβολών που έχουν επέλθει στην 
ελληνική οικονομία τα τελευταία έτη, λόγω της οικονομικής κρίσης, το ποσοτικό αυτό 
στοιχείο παρατίθεται μόνο ενδεικτικά). Ο δευτερογενής τομέας συγκεντρώνει το 50,7% 
της παραγωγής, ενώ ο πρωτογενής και ο τριτογενής αντιστοιχούν σε 4,7% και 44,6% της 
συνολικής παραγωγής της περιφέρειας. 

Πίνακας 2. Βασικά μεγέθη απασχόλησης για το σύνολο της χώρας και την περιφέρεια  
Δ. Μακεδονίας (σε χιλιάδες άτομα και %)

 Εργατικό  Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη οικονομικά
 Δυναμικό   ενεργοί

Σύνολο χώρας 4.961,9 3.793,1 1.168,8 4.407,8 
  (100,0%) (23,6%) (100,0%)
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 120,5 84,3 36,2 126,0
Ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο της χώρας 2,4% 2,2% 3,1% 2,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Β΄ τριμήνου 2012- Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Πίνακας 3. Κατάσταση απασχόλησης κατά φύλο στην περιφέρεια Δ. Μακεδονίας  
(άτομα και %)

 Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο

Απασχολούμενοι 53.260 31.065 84.325
 63,2% 36,8% 100,0%
Άνεργοι 17.808 18.414 36.222
 49,2% 50,8% 100,0%
Μη οικονομικά ενεργοί 51.447 74.506 125.953
 40,8% 59,2% 100,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Β΄ τριμήνου 2012- Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

11. Σε τρέχουσες τιμές, προσωρινά στοιχεία. 
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Στον νομό Φλώρινας, με βάση το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ (2007), δραστη-
ριοποιούνται 4.412 επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στον δήμο Φλώρινας όπου διεξά-
χθηκε η έρευνα για τις διασυνοριακές μετακινήσεις εδρεύουν 1.856 επιχειρήσεις εκ των 
οποίων οι 653 έχουν εμπορική δραστηριότητα· στον δήμο Αμυνταίου δραστηριοποιούνται 
786 επιχειρήσεις εκ των οποίων εμπορική δραστηριότητα έχουν οι 277 (Πίνακας 4). Όσον 
αφορά τον κύκλο εργασιών των εμπορικών καταστημάτων της περιφέρειας αυτός ανήλ-
θε το 2007 (τελευταίο διαθέσιμο έτος) στο 1,0% του συνόλου της χώρας.

Πίνακας 4. Αριθμός εμπορικών επιχειρήσεων στον νομό Φλώρινας, στον δήμο Φλώρινας 
και στον δήμο Αμυνταίου

ΣΤΑΚΟΔ Περιγραφή Νομός  Δήμος Δήμος
  Φλώρινας Φλώρινας Αμυνταίου

 Χονδρικό & λιανικό εμπόριο· επισκευή 
45 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 136 74 26
 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από εμπόριο 
46 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 216 91 46
 Λιανικό εμπόριο, εκτός από εμπόριο 
47 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 987 488 205
 ΣΥΝΟΛΟ 1.339 653 277

1.3 Μπίτολα

1.3.1. Γεωγραφική θέση και δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Τα Μπίτολα (ή αλλιώς Μοναστήρι) βρίσκονται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Π.Γ.Δ.Μ. Η πόλη 
είναι χτισμένη στο νότιο τμήμα της κοιλάδας της Πελαγονίας, απέχει μόλις 14 χλμ. από 
τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας και αποτελεί σημαντικό κόμβο που ενώνει τον Νότο της 
Αδριατικής με το Αιγαίο και την Κεντρική Ευρώπη. 

Τα Μπίτολα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Π.Γ.Δ.Μ, ανήκει στη διοικητική περιφέ-
ρεια της Πελαγονίας και με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (2002) της στατιστικής 
υπηρεσίας της χώρας12 έχει 74.550 κατοίκους και 23.010 νοικοκυριά. Ο δήμος Μπιτόλων 
στον οποίο ανήκει η ομώνυμη πόλη καθώς και οι τριγύρω οικισμοί έχει 86.408 κατοίκους 
και 26.387 νοικοκυριά, ενώ ο συνολικός πληθυσμός της Π.Γ.Δ.Μ είναι 2.022.547 άτομα. 

Η εθνική καταγωγή των κατοίκων της πόλης είναι κυρίως Σλαβομακεδόνες (88,6%), και 
σε μικρότερο βαθμό Ρομά (3,5%), Αλβανοί (3,2%), Τούρκοι (2,1%), Βλάχοι (1,3%) και Σέρβοι 
(0,7%). 

12. http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblasti_en.aspx 
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1.3.2. Οικονομικά χαρακτηριστικά της Π.Γ.Δ.Μ και των Μπιτόλων 

Το κατά κεφαλήν εθνικό εισόδημα της γειτονικής χώρας ανέρχεται σε 2.830 δολάρια. Το 
νόμισμα της Π.Γ.Δ.Μ είναι το δηνάριο που είναι συνδεδεμένο με το ευρώ.13

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας 
κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012 κυμάνθηκε στο 0,2%, μετά από την ύφεση που παρατηρή-
θηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σε απόλυτο μέγεθος, βάσει στοιχείων του 2011, 
το ΑΕΠ ανέρχεται περίπου στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ· σύμφωνα με τα στοιχεία της 
στατιστικής υπηρεσίας της χώρας αυτό μειώθηκε κατά 0,3% το 2012 ενώ ο πληθωρισμός 
στα τέλη του τρίτου τριμήνου του ίδιου έτους κυμάνθηκε σε 5,3% αν και τον Νοέμβριο του 
2012 σημείωσε ελαφρά πτώση στο 4,6%. Η ανεργία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, 
άνω του 30% (30,6% το τρίτο τρίμηνο του 2012), ενώ τον Οκτώβριο του 2011 ο μέσος 
μηνιαίος καθαρός μισθός ανερχόταν σε 342 ευρώ.14

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Π.Γ.Δ.Μ. είναι μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις (61.794)· οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι μόλις 131 –σε αυτές όμως 
συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των απασχολουμένων (315.553). Βάσει των πιο 
πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων 24615 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν την έδρα δραστη-
ριοποίησής τους στην Π.Γ.Δ.Μ., στα δε Μπίτολα εδρεύουν περί τις 30 επιχειρήσεις ελλη-
νικών συμφερόντων.16 

Πίνακας 5. Επιχειρήσεις και απασχόληση στην Π.Γ.Δ.Μ σε σύγκριση  
με την Ευρωπαϊκή Ένωση

 Επιχειρήσεις Απασχόληση   
Μέγεθος Π.Γ.Δ.Μ. Ε.Ε. (27) Π.Γ.Δ.Μ. Ε.Ε. (27)
 Επί του  Επί του Αριθμός Επί του Επί του
 συνόλου συνόλου εργαζομένων συνόλου συνόλου

πολύ μικρές 57.775 93,3% 92,2% 112.037 20,0% 29,70%
μικρές  3.361 5,4% 6,5% 69.975 12,5% 20,60%
μεσαίες 658 1,10% 1,1% 63.235 11,3% 17,20%
μικρομεσαίες (SMES) 61.794 99,8% 99,8% 245.247 43,7% 67,50%
μεγάλες  131 0,20% 0,2% 315.553 56,30% 32,50%
Σύνολο 61.925 100,0% 100,0% 560.800 100,0% 100,00%

Πηγή: SBA Fact Sheet 2012, Enterprise Industry, European Commission.

13. Investing in Bitola, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ σε συνεργασία με το RESC (REGIONAL ENTERPRISE 
SUPPORT CENTRE -BITOLA) με χρηματοδότηση από το Υπ. Εξωτερικών στο πλαίσιο της Διεθνούς Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας HELLENIC AID.
14. http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=35332
15. Ετήσια Έκθεση 2010 για την οικονομία της Π.Γ.Δ.Μ. για τις διμερείς οικονομικές σχέσεις με την Ελλάδα, Ελληνικό 
Γραφείο Συνδέσμου Σκοπίων, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. 
16. Investing in Bitola, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ σε συνεργασία με το RESC (REGIONAL ENTERPRISE 
SUPPORT CENTRE-BITOLA) με χρηματοδότηση από το Υπ. Εξωτερικών στο πλαίσιο της Διεθνούς Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας HELLENIC AID.
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1.4 Διμερείς συναλλαγές Ελλάδας-Π.Δ.Γ.Μ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012 οι εξαγωγές της Π.Γ.Δ.Μ κατευθύνθηκαν ως 
επί το πλείστον προς κράτη-μέλη της Ε.Ε. (62,8%) και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων 
(24,4%) ενώ οι εισαγωγές της προήλθαν κυρίως από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (58,4%) και 
τις αναπτυσσόμενες χώρες (22,9%). Οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Π.Γ.Δ.Μ εί-
ναι η Γερμανία, η Ελλάδα, η Σερβία, η Βουλγαρία και η Ιταλία, το δε εμπόριο με τις χώρες 
αυτές αντιστοιχεί στο 47,1% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της.

Σύμφωνα επίσης με τη στατιστική υπηρεσία της Π.Γ.Δ.Μ, το σύνολο των εμπορικών συ-
ναλλαγών της χώρας με την Ελλάδα το 2012 ανήλθε σε αξία περίπου στα 991,7 εκατ. 
δολάρια. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της χώρας προς την Ελλάδα ανήλθαν περίπου στα 
188 εκατ. δολάρια και οι εισαγωγές της από τη χώρα μας σχεδόν στα 804 εκατ. δολάρια. Η 
κάλυψη των εισαγωγών προς τις εξαγωγές ήταν 23,4%. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δια-
θέτει έως στιγμής στοιχεία ενδεκαμήνου, όσον αφορά τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές 
κατά το 2012, χωρίς τη συμπερίληψη των πετρελαιοειδών. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, 
οι εισαγωγές της χώρας μας από την Π.Γ.Δ.Μ. ανήλθαν σε αξία στα 156,4 εκατ. ευρώ 
(αυξημένες κατά 1,88% σε σύγκριση με το 2011) και οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την 
Π.Γ.Δ.Μ περίπου στα 255,7 εκατ. ευρώ (αυξημένες κατά 1,14% από το 2011). Το σύνολο 
των διμερών εμπορικών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012 ανήλθε 
στα 412 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά περίπου 1,42% σε σύγκριση με το 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Π.Γ.Δ.Μ, η Ελλάδα στο διάστημα 
1997-2011 επένδυσε συνολικά στη χώρα 390,48 εκατ. ευρώ (ποσοστό 10,7% επί του συ-
νόλου των επενδύσεων που ανέρχονται, για το ίδιο διάστημα, περίπου στα 3,65 δισεκα-
τομμύρια ευρώ), κατατασσόμενη ως τέταρτη επενδύτρια χώρα έπειτα από την Ολλανδία 
(ύψος συνολικών επενδύσεων 744,99 εκατ. ευρώ), την Αυστρία (416,76 εκατ. ευρώ) και 
τη Σλοβενία (405,66 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, βάσει στοιχείων από τις ελληνικές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην Π.Γ.Δ.Μ., μόνον οι 40 μεγαλύτερες εξ αυτών έχουν επενδύ-
σει στη χώρα αρχικά κεφάλαια άνω των 550 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των 
επανεπενδεδυμένων κερδών. Εάν λοιπόν λάβουμε υπ’ όψη τα επανεπενδεδυμένα κέρδη, 
καθώς και τις επενδύσεις των υπολοίπων (άνω των 200) ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά 
και τις μεταβιβάσεις ελληνικών κεφαλαίων μέσω άλλων χωρών (όπως Ολλανδία, Λου-
ξεμβούργο, Κύπρος κ.ά.), η Ελλάδα στην πραγματικότητα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ 
των επενδυτών στην Π.Γ.Δ.Μ., με συνολικό ύψος επενδύσεων περί τα €900 εκατ. έως ένα 
δισεκατομμύριο ευρώ.

1.5 Το αντικείμενο της έρευνας και η παρουσίαση  
των αποτελεσμάτων 

Η διερεύνηση των διασυνοριακών μετακινήσεων στον νομό Φλώρινας επικεντρώνεται 
στον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι των παραμεθόριων περιοχών επωφελούνται μετα-
κινούμενοι μεταξύ των δύο κρατών (Ελλάδας-Π.Γ.Δ.Μ.), δημιουργώντας διασυνοριακές 
ροές (κυρίως καταναλωτικές). Η εμπειρική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε στις περιοχές 
μελέτης του Δημοτικού Διαμερίσματος της Φλώρινας και του Αμυνταίου. Αντικείμενο της 
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έρευνας αποτελεί ο εντοπισμός, η ανάλυση και η σύγκριση των χαρακτηριστικών των δι-
ασυνοριακών μετακινήσεων, οι ροές των οποίων ξεκινούν από τον νομό Φλώρινας προς 
την Π.Γ.Δ.Μ. και αντίστροφα. Στο πλαίσιο αυτό οι κυριότεροι ερευνητικοί στόχοι είναι:

1. ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του κλάδου του λια-
νικού εμπορίου στις δύο βασικές τοπικές αγορές του νομού Φλώρινας

2. η διερεύνηση των αδυναμιών και των προβλημάτων των δύο μεγαλύτερων τοπικών 
αγορών του νομού 

3. η εκτίμηση των επιδράσεων που προκαλεί στις δύο βασικές τοπικές αγορές (Φλώρι-
να και Αμύνταιο) η διαρροή των καταναλωτών και οι συνδεόμενες με αυτή νέες ροές 
μετακίνησης (εντός ή εκτός των συνόρων) των κατοίκων των περιοχών μελέτης, με 
έμφαση στις απώλειες για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου 

4. ο προσδιορισμός των προσδοκιών που δημιουργούνται στους επιχειρηματίες του 
δείγματος για την εξέλιξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας εν μέσω της οι-
κονομικής κρίσης

5. ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών των 
περιοχών μελέτης

6. η διερεύνηση των δυναμικών και των εμποδίων των συγκοινωνιακών υποδομών δια-
σύνδεσης με περιφερειακές τοπικές αγορές εντός της επικράτειας και η συμβολή τους 
στην εξέλιξη του ελληνικού εμπορίου

7. η διερεύνηση των δυναμικών και των εμποδίων της διασυνοριακής οικονομικής αλ-
ληλεπίδρασης 

8. η διερεύνηση των βασικών χαρακτηριστικών των μεταναστευτικών ροών από την 
Π.Γ.Δ.Μ προς τη Φλώρινα.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε –παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι– κα-
θορίστηκαν τρεις διαφορετικές ομάδες-στόχοι:

◗◗ νοικοκυριά Αμύνταιο-Φλώρινα
◗◗ επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου Αμύνταιο-Φλώρινα
◗◗ πολίτες της Π.Δ.Γ.Μ.

Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα σχεδιάστηκαν τρία διακριτά ερωτηματολόγια ανάλογα 
με τις ιδιαιτερότητες κάθε ομάδας-στόχου. Η επεξεργασία και η εξαγωγή των στατιστικών 
αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστά για κάθε ερωτηματολόγιο. Αντίστοιχα 
θα μπορούσε να είχε επιλεγεί και η ξεχωριστή παρουσίαση των αντίστοιχων στοιχείων 
–επιλογή θεμιτή αλλά μάλλον βιαστική και απλούστερη. Αντ’ αυτής η επιστημονική ομάδα 
της μελέτης αποφάσισε να επιλέξει μια πιο σύνθετη παρουσίαση, με βάση τους κοινούς 
θεματικούς άξονες οι οποίοι είχαν οριστεί κατά τη σχεδίαση και διαμόρφωση του ερωτη-
ματολογίου. Η παραπάνω επιλογή κρίθηκε καταλληλότερη διότι στην ανά χείρας έρευνα 
επιχειρείται η ψηλάφηση ενός οικονομικού και κοινωνικού φαινομένου, όπως είναι η δι-
ασυνοριακή μετακίνηση, στο οποία εμπλέκονται ταυτόχρονα και οι τρεις ομάδες-στόχοι. 
Σε κάθε περίπτωση, η σύνταξη των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε μέσω της δια-
φαινόμενης αλληλεπίδρασης του δείγματος όποτε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο παρουσιά-
ζονται και τα αποτελέσματα της έρευνας. 
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2.1 Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της

Το πρώτο μέρος της ανάλυσης που ακολουθεί επικεντρώνεται στα στατιστικά δεδομένα 
που περιγράφουν την επίδραση της οικονομικής κρίσης τόσο στην υφιστάμενη κατάστα-
ση του εμπορίου στις δύο βασικές τοπικές αγορές του νομού Φλώρινας (Φλώρινα-Αμύ-
νταιο) όσο και στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. 

Τα στοιχεία της έρευνας υποδεικνύουν ότι η τοπική αγορά έχει υποστεί σοβαρούς κλυδω-
νισμούς λόγω της κρίσης που μαστίζει την ελληνική οικονομία, κάτι το οποίο επιβεβαιώ-
νεται μέσω της αντίληψης για την οικονομική κατάσταση της χώρας που έχει σχηματίσει 
το σύνολο σχεδόν των επιχειρηματιών-εμπόρων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 
Ειδικότερα, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1 σχεδόν όλοι από τους επιχειρηματίες του δείγ-
ματος (96,4%) θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι δυσμενής. Είναι εύλο-
γο να υποθέσουμε ότι η γνώμη τους διαμορφώνεται εν μέρει από την εικόνα της εμπορικής 
κίνησης στην τοπική αγορά και τη μείωση του τζίρου στα εμπορικά τους καταστήματα.

Η καθολική σχεδόν αντίληψη των επιχειρηματιών για την αρνητική οικονομική κατάσταση 
επιβεβαιώνεται και από το συντριπτικό επίσης ποσοστό των κατοίκων του νομού Φλώρι-
νας που διαπιστώνουν ότι το εισόδημα τους έχει μειωθεί κατά τη διάρκεια της οικονομι-
κής κρίσης (96,7%, βλ. Διάγραμμα 2). Όπως είναι αναμενόμενο η μείωση του οικογενει-
ακού εισοδήματος έχει συρρικνώσει αισθητά και το καλάθι της νοικοκυράς. Ειδικότερα 
όσον αφορά τα επίπεδα της κατανάλωσης, διαπιστώνεται ότι σχεδόν όλα τα νοικοκυριά 

Διάγραµµα 1. Γνώµη για την οικονοµική κατάσταση της χώρας (επιχειρηµατίες)

ΚαλήΚαλή
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Διάγραµµα 2. Εάν έχει µειωθεί το µηνιαίο εισόδηµά τους 
εν µέσω οικονοµικής κρίσης (νοικοκυριά)
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έχουν περιστείλει τις καταναλωτικές τους δαπάνες (97,3%, βλ. Διάγραμμα 3). Αξίζει να 
αναφερθεί ότι μόνο το 2,7% των νοικοκυριών δεν έχει προβεί σε περικοπές δαπανών. 

Συμπεραίνουμε επομένως ότι η περιστολή δαπανών αποτελεί σχεδόν καθολική στρατηγική 
επιβίωσης στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον η διερεύνηση 
της συγκεκριμένης συμπεριφοράς των καταναλωτών σε σχέση με τον παράγοντα ηλικία. 
Παρότι οι διαφοροποιήσεις που διαπιστώνονται ανά ηλικιακή κατηγορία δεν ανατρέπουν 
την εικόνα της γενικής τάσης για μείωση των δαπανών, έχουν στατιστική σημασία και αξίζει 
να αναφερθούν. Επί παραδείγματι, το μεγαλύτερο ποσοστό καταναλωτών που δεν έχουν 
ακόμα προβεί σε μείωση των δαπανών τους συγκεντρώνεται στην ηλικιακή κατηγορία των 
19-24 ετών· πρόκειται για ποσοστό που φτάνει το 17% του συνόλου της ηλικιακής ομάδας, 
όταν το ανάλογο μέσο ποσοστό αγγίζει μόλις το 3% (βλ. Διάγραμμα 4). Από την άλλη πλευ-
ρά, τα μεγαλύτερα ποσοστά καταναλωτών που έχουν περιστείλει τις δαπάνες τους εντοπί-
ζονται στις πλέον παραγωγικές ηλικίες: 25 έως 54 ετών –είναι δε εύλογο να θεωρήσου-
με πως η διαφορά αυτή μεταξύ των δύο ομάδων οφείλεται ενδεχομένως στις αυξημένες 
υποχρεώσεις που μπορεί να έχουν τα άτομα άνω των 25 ετών (π.χ. ανήλικα τέκνα). 

Διάγραµµα 3. Εάν έχουν κάνει περικοπές δαπανών (νοικοκυριά)
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Διάγραµµα 4. Εάν έχουν κάνει περικοπές δαπανών (νοικοκυριά) 
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Άμεση απόρροια της μείωσης του εισοδήματος των καταναλωτών και των επακόλουθων 
περικοπών στις δαπάνες τους είναι η προβληματική οικονομική κατάσταση σημαντικής 
μερίδας των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου. 

Για το 41,2% των επιχειρηματιών η οικονομική κατάσταση της επιχείρησής τους μπορεί να 
χαρακτηριστεί «μέτρια», ενώ λίγο μικρότερο είναι το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι αυτή 
είναι «κακή» (βλ. Διάγραμμα 5). Αντιθέτως, μόνο το 8% των ερωτηθέντων περιγράφουν 
την οικονομική κατάσταση της επιχείρησής τους ως «καλή» ή και «πολύ καλή». Η εικόνα 
αυτή δεν μεταβάλλεται ανά περιοχή δραστηριοποίησης: «κακή» χαρακτηρίζουν την οικο-
νομική κατάσταση της επιχείρησης τους σχεδόν οι μισοί επιχειρηματίες και της Φλώρινας 
και του Αμύνταιου. Από την άλλη πλευρά ωστόσο το ποσοστό όσων αξιολογούν θετικά τα 
οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης που διαχειρίζονται είναι διπλάσιο στο Αμύνταιο σε 
σύγκριση με εκείνο της Φλώρινας (13% & 6% αντίστοιχα).

Θέλοντας στη συνέχεια να διερευνήσουμε τις επιπτώσεις της συρρίκνωσης του εισοδή-
ματος των καταναλωτών ανά κλάδο εμπορίου, θα εστιάσουμε στην ανάλυση δύο μετα-
βλητών: της αντίληψης των εμπόρων για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης ανά 
κλάδο εμπορίου και της μείωσης των καταναλωτικών δαπανών από τα νοικοκυριά ανά 
κατηγορία προϊόντων. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικών κρίσεων για την οικονομική κατάσταση της επιχείρη-
σης εμφανίζεται στον κλάδο των καυσίμων, όπου η μεγάλη πλειονότητα των πρατηριού-
χων (80%) περιγράφει ως κακή την κατάσταση της επιχείρησής τους. Αντιστοίχως, μικρό-
τερα αλλά επίσης σημαντικά ποσοστά αρνητικών κρίσεων παρατηρούμε στους κλάδους 
του οικιακού εξοπλισμού (64%) και στην ένδυση-υπόδηση (59%) (βλ. Διάγραμμα 6).

Διάγραµµα 5. Γνώµη για την οικονοµική κατάσταση 
της επιχείρησής τους (επιχειρηµατίες) (%)
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Από την άλλη πλευρά, οι περικοπές δαπανών στα νοικοκυριά (βλ. Διάγραμμα 7) αφορούν 
σε μεγαλύτερο ποσοστό τα είδη ένδυσης και υπόδησης (47,6%), ακολούθως την ψυχαγω-
γία-διασκέδαση (39,4%) και κατά τρίτον τα καύσιμα κίνησης-θέρμανσης (36,4%). Τα στοι-
χεί αυτά συνάδουν σαφώς με την αρνητική εικόνα που αποτυπώνεται στις αντιλήψεις των 
ιδιοκτητών πρατηρίων καυσίμων καθώς και των εμπόρων ειδών ένδυσης και υπόδησης. 

Διάγραµµα 6. Γνώµη για την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησής τους 
κατά κλάδο εµπορίου (επιχειρηµατίες) (%)
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Διάγραµµα 7. Τοµείς στους οποίους έχουν επέλθει 
οι µεγαλύτερες περικοπές δαπανών (νοικοκυριά) (%)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ΔΑ

Όλα τα αναφερόµενα

Ταξίδια

Ιατρικά θέµατα

Ποτά – Καπνός

Πάγια έξοδα

Τρόφιµα

Καύσιµα κίνησης/
θέρµανσης

Ψυχαγωγία 
– διασκέδαση

Ένδυση - υπόδηση

0,5

18,8

0,2

0,7

3,7

9,4

10,1

36,4

39,4

47,6



32

EΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι συγκεκριμένες περικοπές δαπανών (στα είδη ένδυσης-υπόδησης, στη διασκέδαση και 
στα καύσιμα) αφορούν και τις δύο περιοχές που διερευνήθηκαν: και τη Φλώρινα και το 
Αμύνταιο. Παρότι όμως η μείωση στις δαπάνες για ένδυση-υπόδηση συγκεντρώνει το 
μεγαλύτερο ποσοστό και στους δύο δήμους, οι ερωτηθέντες διαφοροποιούνται σε ό,τι 
αφορά τις περικοπές στις οποίες προέβησαν στα έξοδα για διασκέδαση και για καύσιμα: 
τα ποσοστά όσων περιέκοψαν τις δαπάνες τους σε αυτές τις δύο κατηγορίες είναι σημα-
ντικά μικρότερα στο Αμύνταιο σε σύγκριση με εκείνα της Φλώρινας. Πιο συγκεκριμένα: 
τις δαπάνες για καύσιμα μείωσε το 42% των κατοίκων της Φλώρινας και το 23% των κα-
τοίκων του Αμύνταιου· στις δε δαπάνες για διασκέδαση και ψυχαγωγία πραγματοποίησε 
περικοπές το 44% όσων από τους ερωτηθέντες διαμένουν στη Φλώρινα και το 28% από 
εκείνους που κατοικούν στο Αμύνταιο. 

Αυτές οι διαφοροποιήσεις χρήζουν ερμηνείας. Μια πιθανή εξήγηση είναι η μειωμένη προ-
σβασιμότητα των κατοίκων του Αμύνταιου σε φθηνότερες εμπορικές αγορές που αποτε-
λούν ταυτόχρονα και τόπους διασκέδασης (όπως είναι για παράδειγμα η πόλη Μπίτολα), 
γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα περικοπών στις συγκεκριμένες κατηγορίες προϊ-
όντων. Είναι επίσης πιθανό η διαφορά στα ποσοστά να οφείλεται στο ενδεχόμενο οι δα-
πάνες για τις εν λόγω κατηγορίες (διασκέδαση και καύσιμα) να ήταν ήδη περιορισμένες 
στους καταναλωτές του Αμύνταιου σε σύγκριση με εκείνους της Φλώρινας, ενώ μια άλλη 
εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι οι κάτοικοι του Αμύνταιου πραγματοποίησαν σε μεγα-
λύτερο ποσοστό γενικευμένες περικοπές (σε όλα τα είδη) και όχι μόνο σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες προϊόντων. Πράγματι, στο Αμύνταιο το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι πραγμα-
τοποίησαν περικοπές σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων φτάνει στο 25%, σχεδόν 10 ποσο-
στιαίες μονάδες μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ερωτηθέντων της Φλώρινας.

Άμεση συνέπεια των περικοπών στις καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών είναι η 
συρρίκνωση του κύκλου εργασιών στα εμπορικά καταστήματα. Πιο συγκεκριμένα, το 86% 
των επιχειρηματιών της περιοχής αναφέρει ότι ο τζίρος της επιχείρησής τους σημείωσε 
πτώση κατά το τελευταίο έτος (βλ. Διάγραμμα 8).

Η συμπίεση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του νομού Φλώρινας οφείλεται σε 
ποικίλους παράγοντες. Οι πιέσεις που δέχονται οι εμπορικές επιχειρήσεις σχετίζονται σα-
φώς με το μακροοικονομικό περιβάλλον σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης. Επιπροσθέ-
τως όμως πιέσεις ενδέχεται να απορρέουν από ιδιαιτερότητες της τοπικής οικονομίας και 

Διάγραµµα 8. Μεταβολή του τζίρου το τελευταίο έτος (επιχειρηµατίες)
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κοινωνίας καθώς και να οφείλονται σε ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το εμπόριο 
ή σε ζητήματα που ταλανίζουν κάποιον εμπορικό κλάδο ξεχωριστά. 

Στο πλαίσιο της έρευνας ζητήθηκε από τους επιχειρηματίες να αναφέρουν τα βασικότερα 
κατά τη γνώμη τους προβλήματα που αντιμετωπίζει η εμπορική αγορά ως σύνολο, αλλά 
και ειδικότερα ο κλάδος. 

Σε σχέση με την εμπορική αγορά γενικώς, σημαντικό τμήμα των επιχειρηματιών (33,2%) 
αναφέρει ότι το κυριότερο πρόβλημα στην τρέχουσα συγκυρία είναι η έλλειψη ρευστότη-
τας των επιχειρήσεων (βλ. Διάγραμμα 9). Ωστόσο ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα που 
παρουσιάζουμε εδώ έχει το γεγονός ότι αμέσως επόμενη σε συχνότητα αναφοράς είναι η 
«μη στήριξη της τοπικής αγοράς από τους ντόπιους». Το ποσοστό των επιχειρηματιών που 
υποδεικνύουν ως πρόβλημα την έλλειψη υποστήριξης από τους συντοπίτες τους ανέρ-
χεται σε 19,2% –ποσοστό διόλου ασήμαντο. Η δε αντίληψη αυτή φαίνεται ότι είναι ακό-
μα περισσότερο διαδεδομένη καθώς το επόμενο σε συχνότητα αναφοράς πρόβλημα –το 
οποίο συνιστά απόρροια του προαναφερθέντος– είναι η «μετακίνηση αγοραστικού κοινού 
σε γειτονικές αγορές εντός συνόρων», ζήτημα το οποίο αποσπά ποσοστό 13,6%. Επιπρο-
σθέτως στα παραπάνω το 8,8% των επιχειρηματιών αναφέρει ως ένα από τα βασικότερα 
προβλήματα της τοπικής αγοράς τη «μετακίνηση αγοραστικού κοινού στην Π.Γ.Δ.Μ.». 

Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει τη σκοπιμότητα διενέργειας της έρευνας και υποδεικνύ-
ει μία σημαντική ιδιαιτερότητα της εμπορικής αγοράς της Φλώρινας: τις καταναλωτικές 
εκροές προς άλλες αγορές εντός αλλά και εκτός συνόρων. 

Διάγραµµα 9. Σηµαντικότερα προβλήµατα της τοπικής αγοράς 
(επιχειρηµατίες) (%)
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Εάν εξετάσουμε τις αντιλήψεις των επιχειρηματιών ανά κλάδο, διαπιστώνουμε ότι όσοι 
δραστηριοποιούνται στα «ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη», στα «καύσιμα» και στα «ιατρικά-
καλλυντικά είδη» αναφέρονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους υπόλοιπους στο πρό-
βλημα της ρευστότητας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά 
είδη το ποσοστό όσων υποδεικνύουν το συγκεκριμένο ζήτημα ως κύριο πρόβλημα της 
εμπορικής αγοράς φτάνει στο 81%. 

Εάν αθροίσουμε τα ποσοστά που έχουν οι αναφορές στο πρόβλημα της «μετακίνησης αγο-
ραστικού κοινού σε άλλες αγορές εντός ή εκτός συνόρων» και στο «δεν στηρίζουν οι ντό-
πιοι την τοπική αγορά» –απαντήσεις που συγκλίνουν σε κοινή αντίληψη– συμπεραίνου-
με ότι οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένδυσης-υπόδησης και 
στον κλάδο των τροφίμων είναι σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από τους υπόλοιπους 
εμπόρους φορείς αυτής της άποψης (αθροιστικά ποσοστά: 63% και 53% αντιστοίχως). 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι οι επιχειρηματίες της Φλώρινας εκφράζουν σε μεγαλύ-
τερο βαθμό την άποψη ότι η τοπική αγορά δεν χαίρει της υποστήριξης των κατοίκων της 
πόλης, σε σύγκριση με τους επιχειρηματίες του Αμύνταιου. Από την άλλη, σύμφωνα με 
τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 10, οι επιχειρηματίες του Αμύνταιου πι-
στεύουν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι το πρόβλημα της τοπικής αγοράς είναι η «μετακίνη-
ση αγοραστικού κοινού σε άλλες αγορές εντός ή εκτός συνόρων» (34% έναντι 16% των 
επιχειρηματιών στη Φλώρινα). Ωστόσο, αν εξετάσουμε και εδώ τα αθροιστικά ποσοστά με 
βάση το σκεπτικό που αναπτύχθηκε προηγουμένως, διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρηματί-
ες της Φλώρινας θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι η αρνητική κατάσταση της αγοράς 
οφείλεται στην επιλογή των κατοίκων να μην τη στηρίζουν επιλέγοντας άλλες γειτονικές 

Διάγραµµα 10. Σηµαντικότερα προβλήµατα της τοπικής αγοράς 
κατά περιοχή δραστηριοποίησης (επιχειρηµατίες) (%)
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αγορές για την κάλυψη των καταναλωτικών τους αναγκών (αθροιστικό ποσοστό: Φλώρι-
να: 44%, Αμύνταιο: 37%). Οι επιχειρηματίες στο Αμύνταιο αντιλαμβάνονται στην πλειονό-
τητά τους ότι η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της 
τοπικής αγοράς. Συγκεκριμένα την άποψη αυτή εκφέρει το 56% των επιχειρηματιών του 
Αμύνταιου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Φλώρινα είναι 37%. 

Οι έμποροι στην άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στον νομό Φλώρινας 
παράλληλα με τα προαναφερθέντα έχουν να αντιμετωπίσουν και τα ιδιαίτερα προβλήματα 
του κλάδου τους. Σύμφωνα με τους 7 στους 10 επιχειρηματίες των δύο βασικών τοπικών 
αγορών του νομού, τα σημαντικότερα εμπόδια στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα 
είναι οι υψηλές εισφορές στον ΟΑΕΕ και ο αυξημένος Φ.Π.Α. (βλ. Διάγραμμα 11). Σημαντι-
κό τμήμα των επιχειρηματιών αναφέρεται επίσης στο πρόβλημα της περιορισμένης ρευ-
στότητας των επιχειρήσεων (36%), ενώ αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό όσων θεωρούν 
ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου τις έκτακτες εισφορές (32,8%). 

Οι αναφορές των επιχειρηματιών στα σημαντικότερα προβλήματα δεν μεταβάλλονται ιδι-
αίτερα εάν εξεταστούν με βάση τον κλάδο δραστηριοποίησης: τα τέσσερα προαναφερθέντα 
προβλήματα υπερισχύουν σε ποσοστά αναφοράς σε όλους τους κλάδους. Ωστόσο, οι ει-
σφορές στον ΟΑΕΕ συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αναφοράς στον κλάδο των 
τροφίμων-ποτών-καπνού (92%)· στον ίδιο κλάδο, όπως και στα «ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά 
είδη» και στον κλάδο ένδυσης-υπόδησης παρατηρούνται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις 
αναφορών στο πρόβλημα του Φ.Π.Α. Από την άλλη, η περιορισμένη ρευστότητα φαίνεται 
ότι απασχολεί σε μεγαλύτερο ποσοστό τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους «ιατρικά-καλλυντικά είδη», «ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη», «οικιακός εξοπλι-
σμός» και «ένδυση-υπόδηση». Τέλος, οι έκτακτες εισφορές αναφέρονται περισσότερο ως 
σημαντικότερο πρόβλημα από τους εμπόρους στα καύσιμα και τον οικιακό εξοπλισμό. 

Διάγραµµα 11. Σηµαντικότερα προβλήµατα του κλάδου τους (επιχειρηµατίες) (%)
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Σε ό,τι αφορά τα συναισθήματα με τα οποία αντιμετωπίζουν την τρέχουσα κατάσταση, η 
γενικευμένη οικονομική δυσπραγία δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία στους επιχειρηματίες 
του εμπορίου οι οποίοι διακατέχονται από φόβο σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη της 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε ποσοστό 54,8% (βλ. Διάγραμμα 12). Σχεδόν οι 
μισοί από τους ερωτηθέντες αισθάνονται «απογοήτευση» όταν σκέφτονται το μέλλον της 
επιχείρησής τους (48,4%) ενώ μεγάλο τμήμα βιώνει επίσης συναισθήματα οργής (34,4%). 

2.2 Βασικά συμπεράσματα

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και κατ’ 
επέκταση στην ευρωστία των εμπορικών επιχειρήσεων του νομού Φλώρινας είναι κατα-
λυτική. 

Σχεδόν το σύνολο των κατοίκων του νομού (96,7%) διαπιστώνουν ότι το εισόδημά τους 
έχει μειωθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ βεβαιώνεται από στατιστική άποψη ότι η 
περιστολή των καταναλωτικών δαπανών αποτελεί καθολική στρατηγική επιβίωσης στις 
τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Οι περικοπές των δαπανών επικεντρώνονται σε με-
γαλύτερο βαθμό στα είδη ένδυσης-υπόδησης, στη διασκέδαση και στα καύσιμα πράγμα 
που παρατηρείται και στις δύο περιοχές του νομού που διερευνήθηκαν, δηλαδή και στη 
Φλώρινα και το Αμύνταιο. 

Από την άλλη, οι περισσότεροι επιχειρηματίες εκφράζουν ανησυχία και φόβο για το μέλ-
λον της επιχείρησής τους καθώς μόνο το 8% των ερωτηθέντων περιγράφουν την οικονο-
μική της κατάσταση ως «καλή» ή «πολύ καλή». Συντριπτικό επίσης είναι το ποσοστό που 
αναφέρει ότι ο τζίρος της επιχείρησης έχει σημειώσει πτώση κατά το τελευταίο έτος (86%). 

Στην έρευνα οι επιχειρηματίες ρωτήθηκαν σχετικά με τα σημαντικότερα προβλήματα της 
τοπικής αγοράς και του κλάδου τους. Βάσει της ανάλυσης των απαντήσεών τους προκύ-

Διάγραµµα 12. Συναισθήµατα για τις εξελίξεις της επιχειρηµατικής τους
δραστηριότητας (επιχειρηµατίες) (%)
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πτει ότι τα δύο βασικότερα προβλήματα της τοπικής αγοράς είναι η έλλειψη ρευστότητας 
και η επιλογή των κατοίκων να μην στηρίζουν την τοπική αγορά επιλέγοντας άλλες γει-
τονικές αγορές για την κάλυψη των καταναλωτικών τους αναγκών. Την τελευταία άποψη 
εκφράζουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι επιχειρηματίες της Φλώρινας σε σύγκριση με όσους 
δραστηριοποιούνται στο Αμύνταιο. 

Τέλος, σύμφωνα με την πλειονότητα των εμπόρων των δύο βασικών τοπικών αγορών 
του νομού, τα σημαντικότερα εμπόδια στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα σε κλαδι-
κό επίπεδο είναι οι υψηλές εισφορές στον Ο.Α.Ε.Ε. και ο αυξημένος Φ.Π.Α.
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Το τρίτο μέρος της έρευνας επικεντρώνεται σε ζητήματα αγοραστικής συμπεριφοράς και 
ικανοποίησης των καταναλωτών από την εμπορική αγορά της Φλώρινας. Αναλυτικότερα 
τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη συνέχεια αφορούν τις στρατηγικές που ενσωματώ-
νουν οι εγχώριοι καταναλωτές στην αγοραστική τους συμπεριφορά ώστε να καλύψουν 
τις καταναλωτικές τους ανάγκες, τις μηνιαίες δαπάνες που πραγματοποιούν για αγορές, 
τα είδη που προμηθεύονται κυρίως από την τοπική αγορά και τη συχνότητα με την οποία 
την επισκέπτονται. Στη συνέχεια εξετάζεται ο βαθμός ικανοποίησης του καταναλωτικού 
κοινού (εγχώριοι καταναλωτές και επισκέπτες από την Π.Γ.Δ.Μ.) αναφορικά με τις βασι-
κές παραμέτρους της εμπορικής αγοράς της Φλώρινας, αλλά και οι αντιλήψεις των ίδιων 
των επιχειρηματιών για το επίπεδό της. Τέλος παρουσιάζονται οι προτάσεις βελτίωσης 
της τοπικής αγοράς που διατυπώθηκαν από τους καταναλωτές και τους επιχειρηματίες 
που μετείχαν στην έρευνα. 

3.1 Καταναλωτική συμπεριφορά

Οι καταναλωτές, δεδομένης της συρρίκνωσης των εισοδημάτων τους, υιοθετούν ποικί-
λες αγοραστικές τακτικές προκειμένου να καλύψουν τις καταναλωτικές τους ανάγκες 
ανάλογα με την αγοραστική τους δύναμη.

Η πλειονότητα των καταναλωτών (53,7%) αναφέρουν ότι αγοράζουν τα απολύτως απα-
ραίτητα για την επιβίωση προϊόντα, και αυτά σε μικρές ποσότητες (βλ. Διάγραμμα 13.) Ταυ-
τόχρονα οι 4 στους 10 αναζητούν προσφορές και εκπτώσεις σε επώνυμα προϊόντα, ενώ οι 
3 στους 10 πραγματοποιούν έρευνα αγοράς και κατόπιν επιλέγουν τα φθηνότερα. 

Το συνολικό ποσό που δαπανούν μηνιαίως οι ερωτηθέντες στην τοπική εμπορική αγορά 
κυμαίνεται για το 40,1% των καταναλωτών από 100 έως 300 ευρώ. Σημαντικό είναι επί-
σης και το ποσοστό (28,5%) όσων αφιερώνουν σε αγορές 300-500 ευρώ μηνιαίως (βλ. 
Διάγραμμα 14). Διασταυρώνοντας το ύψος των μηνιαίων δαπανών στην τοπική αγορά με 

Διάγραµµα 13. Αγοραστική συµπεριφορά (νοικοκυριά) (%)
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τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών διαπιστώνουμε ότι οι δαπάνες δια-
φοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης: τα ποσοστά των καταναλωτών με 
δαπάνες έως 300 ευρώ τον μήνα είναι συγκριτικά υψηλότερα στους ερωτηθέντες κατώ-
τερης εκπαίδευσης ενώ οι καταναλωτές που έχουν ολοκληρώσει ανώτατη εκπαίδευση 
δαπανούν μεγαλύτερα ποσά στην τοπική αγορά σε ποσοστό υψηλότερο από το μέσο.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε και η συχνότητα επίσκεψης στην τοπική εμπορική 
αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν ο ένας στους δύο καταναλωτές 
επισκέπτεται την αγορά του τόπου διαμονής του (Φλώρινα ή Αμύνταιο) 1-2 φορές την 
εβδομάδα, ενώ το 40% περίπου πραγματοποιεί 3 ή παραπάνω επισκέψεις (αθροιστικό πο-
σοστό) (βλ. Διάγραμμα 15). Αξίζει να αναφερθεί ότι η συχνότητα των επισκέψεων στην 

Διάγραµµα 14. Μηνιαίες δαπάνες στην τοπική αγορά (νοικοκυριά) (%)
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τοπική αγορά συνδέεται με το ύψος του εισοδήματος των καταναλωτών. Αναλυτικότερα: 
τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα επισκέπτονται την τοπική αγορά κυρίως οι κατανα-
λωτές που εμπίπτουν στα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, και ιδιαίτερα όσοι έχουν 
ετήσιες απολαβές άνω των 35.000 ευρώ. Αντιθέτως, παρατηρείται ότι οι καταναλωτές 
των χαμηλότερων εισοδηματικών κατηγοριών επισκέπτονται την τοπική εμπορική αγορά 
σπανιότερα. 

Από τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώνεται η δραματική για τα μικρά εμπορικά καταστή-
ματα εξάπλωση και υπερίσχυση των υπεραγορών [super market], αφού 7 στους 10 κατα-
ναλωτές δηλώνουν ότι πραγματοποιούν τις τακτικές αγορές τους σε αυτές (βλ. Διάγραμμα 
16). Ωστόσο, όπως είναι εύλογο, ο εισοδηματικός παράγοντας αποδεικνύεται σημαντικός 
αναφορικά με την επιλογή της αγοράς που θα επισκεφτεί ο καταναλωτής. Συγκεκριμένα, 
οι ερωτηθέντες που προέρχονται από τη μεσαία εισοδηματική κατηγορία (ετήσιο εισό-
δημα 25.000-35.000 ευρώ) προτιμούν τις υπεραγορές σε ποσοστό που φτάνει το 75% 
(έναντι του μέσου ποσοστού που είναι 68%). Παρατηρούμε επίσης ότι η προτίμηση για τα 
συνοικιακά καταστήματα, που γενικά βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα στο σύνολο των κατα-
ναλωτών, παρουσιάζεται σημαντικά ενισχυμένη στους καταναλωτές με ετήσιο εισόδημα 
άνω των 35.000 ευρώ ενώ οι υπαίθριες αγορές προσελκύουν συγκριτικά περισσότερους 
καταναλωτές με εισόδημα έως 5.000 ευρώ ετησίως. 

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι καταναλωτές ρωτήθηκαν ποια είναι τα είδη που αγοράζουν 
σχεδόν πάντα από την τοπική αγορά. Η βασική κατηγορία προϊόντων που καταφέρνει να 
κρατήσει το καταναλωτικό κοινό στην τοπική αγορά αποδεικνύεται πως είναι τα είδη δι-
ατροφής: περισσότεροι από 6 στους 10 αγοράζουν σχεδόν πάντοτε τα αναγκαία τρόφιμα 
από την τοπική αγορά (βλ. Διάγραμμα 17). Επίσης, περισσότεροι από τους μισούς κατανα-
λωτές (56,3%) επιλέγουν την τοπική αγορά για προϊόντα που υπάγονται στην κατηγορία 
«ιατρικά/φαρμακευτικά/καλλυντικά είδη». Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες αγα-
θών οι καταναλωτές που απευθύνονται σχεδόν πάντα στην τοπική αγορά είναι σε όλες τις 
περιπτώσεις λιγότεροι από 4 στους 10. Για παράδειγμα, ιδιαίτερα χαμηλές είναι οι συγκε-
ντρώσεις όσων επιλέγουν την τοπική αγορά για να προμηθευτούν «ποτά-καπνό», «καύσι-
μα κίνησης» και είδη «ένδυσης-υπόδησης»: μόλις 3 στους 10· η δε μικρότερη συγκέντρω-
ση προτίμησης αφορά την κατανάλωση δερμάτινων ειδών/αξεσουάρ όπου το ποσοστό 
των καταναλωτών που προμηθεύονται τέτοια είδη από την τοπική αγορά είναι 9,6%.

Διάγραµµα 16. Πού πραγµατοποιούν συνήθως τις αγορές τους 
στην τοπική αγορά (νοικοκυριά)
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Η επιλογή της τοπικής αγοράς για την κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών των κατοί-
κων διαφοροποιείται όταν συγκρίνουμε την εικόνα της Φλώρινας με εκείνη του Αμύνται-
ου. Ενώ σε ό,τι αφορά τα είδη διατροφής την τοπική αγορά επιλέγει το 75% των ερωτη-
θέντων από το Αμύνταιο, σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων τα ποσοστά των 
κατοίκων του Αμύνταιου είναι μικρότερα από εκείνα των κατοίκων της Φλώρινας, εκτός 
από τα καύσιμα κίνησης στα οποία δεν παρατηρείται σημαντική απόκλιση μεταξύ των κα-
ταναλωτών των δύο τοπικών αγορών.

3.2 ικανοποίηση από την εμπορική αγορά της φλώρινας 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν από τη διερεύνη-
ση του βαθμού ικανοποίησης των καταναλωτών αναφορικά με ορισμένες βασικές δια-
στάσεις της τοπικής εμπορικής αγοράς στη Φλώρινα. 

3.2.1 Τιμές προϊόντων

Οι τιμές των προϊόντων, που αποτελούν βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της συνολικής 
ικανοποίησης από την εμπορική αγορά, διαπιστώνεται ότι δυσαρεστούν την πλειονότητα 
των κατοίκων της πόλης της Φλώρινας.1 Ειδικότερα, σχεδόν το 70% (67,4%) των κατα-
ναλωτών είναι «λίγο» ή «καθόλου» ικανοποιημένοι από τις τιμές των προσφερόμενων 
προϊόντων, ενώ οι πολύ ικανοποιημένοι αποτελούν ένα ιδιαίτερα μικρό τμήμα των κατα-
ναλωτών, μόλις το 3,4% του συνόλου (βλ. Διάγραμμα 18). Ουδέτεροι ως προς τις τιμές 
των προϊόντων (ούτε ικανοποιημένοι/ούτε δυσαρεστημένοι) είναι περίπου οι 3 στους 10 

1. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι κάτοικοι της Φλώρινας εμφανίζονται περισσότερο δυσαρεστημένοι από τις τιμές των 
προϊόντων στην τοπική τους αγορά σε σύγκριση με τους κατοίκους του Αμύνταιου. 

Διάγραµµα 17. Προϊόντα που αγοράζουν σχεδόν πάντα από την τοπική αγορά
(νοικοκυριά) (%)
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καταναλωτές της Φλώρινας. Λαμβάνοντας δε υπόψη και τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευ-
νας που σχετίζονται με τις εκροές των καταναλωτών της Φλώρινας προς την Π.Γ.Δ.Μ., 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι τιμές αποτελούν βασικό παράγοντα «απώθησης» των 
κατοίκων από τα εμπορικά καταστήματα της πόλης. 

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να εξετάσουμε κατ’ αντιπαράθεση με τα παραπάνω δεδομένα την 
ικανοποίηση από τις τιμές των προϊόντων στη Φλώρινα των επισκεπτών καταναλωτών 
που προέρχονται από την Π.Γ.Δ.Μ. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το γεγονός ότι η εικόνα 
ικανοποίησης των ξένων καταναλωτών από τις τιμές στην αγορά της Φλώρινας είναι 
εντελώς διαφορετική: το 67% των καταναλωτών από τη γειτονική χώρα που έχουν επι-
σκεφτεί την αγορά της Φλώρινας δηλώνουν «πολύ» και «πάρα πολύ» ικανοποιημένοι 
από τις τιμές των προϊόντων (βλ. Διάγραμμα 19). Το επίπεδο της ικανοποίησης μάλιστα 
είναι ακόμα μεγαλύτερο στο τμήμα των επισκεπτών που μπορούν να χαρακτηριστούν πι-
στοί καταναλωτές, σε εκείνους δηλαδή που επιλέγουν να επισκεφτούν τη Φλώρινα για 

Διάγραµµα 18. Ικανοποίηση από τις τιµές των προϊόντων 
στην αγορά της Φλώρινας (νοικοκυριά Φλώρινας)
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Διάγραµµα 19. Ικανοποίηση από τις τιµές των προϊόντων στην αγορά της Φλώρινας 
(καταναλωτές Π.Γ.Δ.Μ.)
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καταναλωτικούς σκοπούς. Σε σύγκριση λοιπόν με τους ευκαιριακούς2 καταναλωτές, το 
ποσοστό των πιστών καταναλωτών που είναι «πολύ/ πάρα πολύ» ικανοποιημένοι από τις 
τιμές των προϊόντων είναι πάνω από 20 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο. Όπως θα γίνει 
σαφές στη συνέχεια της παρουσίασης των ερευνητικών ευρημάτων, το τμήμα των πιστών 
καταναλωτών επιλέγει να προμηθεύεται προϊόντα από την εμπορική αγορά της Φλώρι-
νας την οποία και επισκέπτεται με κάποια τακτικότητα ώστε να καλύπτει συγκεκριμένες 
καταναλωτικές ανάγκες (κυρίως τρόφιμα, είδη σπιτιού, είδη ένδυσης-υπόδησης και είδη 
προσωπικής φροντίδας). Παρά το γεγονός ότι η ικανοποίηση από τις τιμές των προϊό-
ντων είναι σημαντικά μεγάλη σε αυτό το τμήμα των επισκεπτών της εμπορικής αγοράς της 
Φλώρινας, οι τιμές δεν αποτελούν παράγοντα προσέλκυσης των ξένων καταναλωτών οι 
οποίοι, όπως προκύπτει, επιλέγουν τη συγκεκριμένη αγορά κυρίως λόγω της ποιότητας 
και της ποικιλίας των προϊόντων. 

Περαιτέρω έχει σημασία να εξετάσουμε την ικανοποίηση των επισκεπτών από την 
Π.Γ.Δ.Μ. σε σχέση με το είδος της εμπορικής αγοράς που επιλέγουν να επισκεφτούν. Με 
βάση τα ερευνητικά δεδομένα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 20 οι επισκέπτες των 
συνοικιακών καταστημάτων είναι σε σημαντικά μικρότερο ποσοστό ικανοποιημένοι από 
τις τιμές των προϊόντων. Αναλυτικότερα, όσοι επισκέπτονται συνήθως συνοικιακά κατα-
στήματα είναι ικανοποιημένοι σε ποσοστό 59,5%, οι πελάτες των υπεραγορών που εμπί-
πτουν στους πολύ ικανοποιημένους φτάνουν το 67,3%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στους 
επισκέπτες των εμπορικών κέντρων και των υπαιθρίων αγορών ανέρχονται σε 70,5% και 
70,6% αντιστοίχως. 

2. Οι ευκαιριακοί καταναλωτές επισκέπτονται τη Φλώρινα για άλλους λόγους και απευθύνονται συμπτωματικά στην 
τοπική αγορά για κάλυψη συγκυριακών καταναλωτικών αναγκών. 

Διάγραµµα 20.  Ικανοποίηση από τις τιµές των προϊόντων στα εµπορικά 
καταστήµατα της Φλώρινας. Πού πραγµατοποιούν συνήθως τις αγορές τους 

στην αγορά της Φλώρινας (καταναλωτές Π.Γ.Δ.Μ.) (%)
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3.2.2 Ποιότητα προϊόντων

Η ποιότητα των προϊόντων στην τοπική αγορά δημιουργεί μεγάλη ικανοποίηση περίπου 
στους μισούς καταναλωτές που κατοικούν στη Φλώρινα.3 Ουδέτεροι αναφορικά με την 
ποιότητα είναι οι 4 στους 10 καταναλωτές, ενώ έντονη δυσαρέσκεια (καθόλου ικανοποι-
ημένοι) εκφράζει μόνο το 2,8% (βλ. Διάγραμμα 21).

3. Όπως και στις τιμές των προϊόντων, η ικανοποίηση από την ποιότητα συγκεντρώνει σημαντικά υψηλότερα ποσοστά 
στους κατοίκους του Αμύνταιου, που είναι «πάρα πολύ» και «πολύ» ικανοποιημένοι από την ποιότητα των προϊόντων 
στην τοπική τους αγορά σε ποσοστό 73%.

Διάγραµµα 21. Ικανοποίηση από την ποιότητα των προϊόντων 
στην αγορά της Φλώρινας (νοικοκυριά Φλώρινας) (%)
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Διάγραµµα 22. Ικανοποίηση από την ποιότητα των προϊόντων 
στην αγορά της Φλώρινας (καταναλωτές Π.Γ.Δ.Μ.) (%)
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Παράλληλα οι επισκέπτες καταναλωτές από τη γειτονική χώρα εκτιμούν ιδιαίτερα την 
ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει η αγορά της Φλώρινας. Όπως μπορούμε να δια-
πιστώσουμε από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 22, ειδικά στους πιστούς 
καταναλωτές, το ποσοστό των πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένων είναι σχεδόν καθολι-
κό αφού φτάνει το 93% του συνόλου. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι μεταξύ των πιστών 
καταναλωτών δεν υπάρχει ούτε ένας που να δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιημένος 
από την ποιότητα των προϊόντων. 

3.2.3 Ποικιλία προϊόντων

Η ποικιλία των προϊόντων στην εμπορική αγορά της Φλώρινας ικανοποιεί σε σημαντικό 
βαθμό (πολύ-πάρα πολύ) το 39% των κατοίκων της πόλης (βλ. Διάγραμμα 23). Παρατηρεί-
ται ότι το μεγαλύτερο τμήμα των καταναλωτών είτε εκφράζουν μικρή ικανοποίηση από 
την προσφερόμενη ποικιλία προϊόντων (λίγο ικανοποιημένοι) είτε εκφράζουν ουδετερό-
τητα (ούτε ικανοποιημένοι/ούτε δυσαρεστημένοι). 

Έχει και εδώ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε το επίπεδο ικανοποίησης από την ποικιλία στην 
εμπορική αγορά της Φλώρινας, με το αντίστοιχο στο Αμύνταιο, όπου οι καταναλωτές που 
εκφράζουν μεγάλη ικανοποίηση από την ποικιλία στην τοπική αγορά υπερβαίνουν τους μι-
σούς από τους ερωτηθέντες (57%). Ωστόσο, αυτή η διαφορά χρήζει ερμηνείας καθώς δεν 
αντικατοπτρίζει μια πραγματική κατάσταση (ότι δηλαδή η εμπορική αγορά του Αμύνταιου 
προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα), αλλά αντανακλά τις διαμορφωμένες αντι-
λήψεις των καταναλωτών αναφορικά με την εμπορική αγορά της πόλης τους. Τέτοιες 
αντιλήψεις ενδεχομένως να απορρέουν από τις διαφορετικές προσλαμβάνουσες των δύο 
target group (κάτοικοι Φλώρινας και κάτοικοι Αμύνταιου) σε σχέση με άλλες εμπορι-
κές αγορές με δυνατότητα εύκολης πρόσβασης από τον τόπο κατοικίας τους. Ταυτόχρονα, 
είναι πιθανό να υπάρχει διαφοροποίηση στα ιδιαίτερα τοπικά καταναλωτικά πρότυπα τα 
οποία υπαγορεύουν και διαφοροποιημένες ανάγκες. 

Διάγραµµα 23. Ικανοποίηση από την ποικιλία των προϊόντων 
στην αγορά της Φλώρινας (νοικοκυριά Φλώρινας) (%)
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Η διαφοροποίηση των καταναλωτικών προτύπων αποτελεί και την αιτία των διαφορών 
που παρατηρούνται στα επίπεδα ικανοποίησης από την ποικιλία για τα δύο φύλα. Ειδικό-
τερα, οι γυναίκες αποδεικνύονται περισσότερο απαιτητικές από τους άνδρες στο ζήτημα 
της ποικιλίας των προϊόντων, αφού όσες δηλώνουν πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένες, 
αποτελούν το 34,9% του συνόλου των γυναικών, όταν οι άνδρες που εκφράζουν μεγάλη 
ικανοποίηση φτάνουν στο 47%. Διαφορές διαπιστώνονται επίσης μεταξύ των καταναλω-
τών αναφορικά με την αξιολόγηση της ποικιλίας στην εμπορική αγορά της Φλώρινας, με 
βάση το εκπαιδευτικό τους επίπεδο. Γενικά, διαπιστώνεται αρνητική συσχέτιση ανάμεσα 
στον βαθμό ικανοποίησης και στο εκπαιδευτικό επίπεδο, δηλαδή οι καταναλωτές με υψη-
λότερο εκπαιδευτικό επίπεδο τείνουν να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από την προσφε-
ρόμενη ποικιλία. 

Ταυτόχρονα, όπως και στο ζήτημα της ποιότητας, η ικανοποίηση από την ποικιλία των 
προϊόντων είναι σημαντικά μεγαλύτερη στους επισκέπτες καταναλωτές από την Π.Γ.Δ.Μ. 
Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειονότητα των επισκεπτών σε ποσοστό που ανέρχεται στο 
85% δηλώνουν πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την ποικιλία των προϊόντων. Ει-
δικά στους πιστούς καταναλωτές, όπως είναι και εύλογο, δεν υπάρχει ούτε ένας που να 
δηλώνει ότι είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένος (βλ. Διάγραμμα 24).

3.2.4 Εξυπηρέτηση των πελατών

Η εξυπηρέτηση που παρέχεται στα εμπορικά καταστήματα της αγοράς στη Φλώρινα αξι-
ολογείται πολύ θετικά από το 75% των κατοίκων της πόλης και από το 76% των επισκε-
πτών από την Π.Γ.Δ.Μ. (βλ. Διαγράμματα 25 και 26). 

Διαπιστώνεται δηλαδή ότι τα επίπεδα ικανοποίησης από τη διάσταση της εξυπηρέτησης 
συμπίπτουν στις δύο ομάδες καταναλωτών. Ωστόσο, το ποσοστό των «λίγο/καθόλου» 
ικανοποιημένων από την εξυπηρέτηση εμφανίζεται σχετικά μεγαλύτερο στα νοικοκυριά 

Διάγραµµα 24. Ικανοποίηση από την ποικιλία των προϊόντων 
στην αγορά της Φλώρινας (καταναλωτές Π.Γ.Δ.Μ.) (%)
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της Φλώρινας (5% έναντι του 2,7% στους καταναλωτές από τη Π.Γ.Δ.Μ.). Παράλληλα οι 
πιστοί καταναλωτές από τη γειτονική χώρα δεν διαφοροποιούνται αισθητά από τους ευ-
καιριακούς, ως προς την αξιολόγηση της εξυπηρέτησης στα καταστήματα. 

Συμπερασματικά, το επίπεδο εξυπηρέτησης στα καταστήματα της Φλώρινας ικανοποιεί το 
μεγαλύτερο τμήμα του καταναλωτικού κοινού στο σύνολό του, ανεξάρτητα από τον τόπο 
διαμονής και τον βαθμό πιστότητας στη συγκεκριμένη αγορά.

Διαπιστώνεται ωστόσο ότι οι αντιλήψεις των ξένων καταναλωτών αναφορικά με την εξυ-
πηρέτηση στην εμπορική αγορά της Φλώρινας επηρεάζονται σημαντικά από το είδος της 

Διάγραµµα 25. Ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση πελατών 
στην τοπική αγορά (νοικοκυριά Φλώρινας) (%)
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Διάγραµµα 26. Ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση των πελατών 
στα εµπορικά καταστήµατα της Φλώρινας (καταναλωτές Π.Γ.Δ.Μ.) (%)
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αγοράς που επισκέπτονται συνήθως. Βάσει των ερευνητικών δεδομένων οι επισκέπτες 
των υπαίθριων αγορών4 εμφανίζουν υψηλότατο ποσοστό στους «πολύ και πάρα πολύ 
ικανοποιημένους» από την εξυπηρέτηση στην αγορά της Φλώρινας (94,1%)· ακολουθούν 
σε ποσοστά ικανοποιημένων οι πελάτες των εμπορικών κέντρων (78,3%) και των υπε-
ραγορών (75%). Οι επισκέπτες καταναλωτές από την Π.Γ.Δ.Μ. που εμφανίζονται λιγότερο 
ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση στα καταστήματα της Φλώρινας είναι οι πελάτες 
των συνοικιακών καταστημάτων. 

3.2.5 Διάθεση επώνυμων προϊόντων

Όσον αφορά τη διάθεση επώνυμων προϊόντων το τμήμα των καταναλωτών-κατοίκων της 
πόλης που είναι πολύ ικανοποιημένο είναι σημαντικό (37,9%).5 Ωστόσο, λόγω της υψηλής 
διαφοροποίησης που παρουσιάζει η ζήτηση σε επώνυμα προϊόντα μεταξύ των ομάδων 
του καταναλωτικού κοινού, υπάρχει σχετική διασπορά των υπολοίπων καταναλωτών ως 
προς τις απαντήσεις τους στο ερώτημα (βλ. Διάγραμμα 27). 

3.2.6 Ωράριο λειτουργίας 

Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων θεωρείται ικανοποιητικό σχεδόν από το σύνο-
λο των κατοίκων της Φλώρινας. Το ποσοστό όσων εκφράζουν μάλιστα μεγάλη ικανοποί-
ηση (πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένοι) αγγίζει το 90% (βλ. Διάγραμμα 28).

Ενδιαφέρον έχουν τα ευρήματα αναφορικά με το επίπεδο ικανοποίησης των καταναλω-
τών της Π.Γ.Δ.Μ. από το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στην αγορά της Φλώρι-

4. Επισημαίνεται ότι για τις υπαίθριες αγορές τα ποσοστά έχουν ενδεικτική σημασία καθώς δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις στατιστικής γενίκευσης των αποτελεσμάτων. 
5. Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε σχέση με την προσφορά επωνύμων ειδών οι κάτοικοι του Αμύνταιου είναι σε μεγαλύ-
τερο ποσοστό ικανοποιημένοι σε σύγκριση με τους κατοίκους της Φλώρινας (πολύ/ πάρα πολύ ικανοποιημένοι: 51%).

Διάγραµµα 27. Ικανοποίηση από τη διάθεση επώνυµων προϊόντων 
στη τοπική αγορά (νοικοκυριά Φλώρινας) (%)
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νας. Εδώ διαπιστώθηκε μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στους πιστούς και στους ευκαι-
ριακούς καταναλωτές: οι πρώτοι είναι πολύ/ πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το ωράριο σε 
ποσοστό 81,1%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους ευκαιριακούς καταναλωτές φτάνει στο 
55,1%. (βλ. Διάγραμμα 29). Ταυτόχρονα σημαντικό τμήμα των ευκαιριακών καταναλω-
τών (19,2%) είναι λίγο ή και καθόλου ικανοποιημένοι από τη συγκεκριμένη παράμετρο της 
αγοράς. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι το ωράριο των καταστημάτων ενδέχεται να 
λειτουργεί ανασταλτικά ως προς το να μετατραπούν οι ευκαιριακοί καταναλωτές σε πιο 
συστηματικούς πελάτες της τοπικής αγοράς. Να σημειωθεί επίσης ότι το ωράριο των κα-

Διάγραµµα 28. Ικανοποίηση από το ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων 
στην τοπική αγορά (νοικοκυριά Φλώρινας) (%)
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Διάγραµµα 29. Ικανοποίηση από το ωράριο λειτουργίας 
στα εµπορικά καταστήµατα της Φλώρινας (καταναλωτές Π.Γ.Δ.Μ.) (%)
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ταστημάτων είναι η μόνη παράμετρος της αγοράς που συγκεντρώνει μεγαλύτερα ποσοστά 
ικανοποιημένων μεταξύ των ελλήνων καταναλωτών και όχι μεταξύ των επισκεπτών από 
την Π.Γ.Δ.Μ.

Έχει ωστόσο σημασία ότι ο βαθμός ικανοποίησης από το ωράριο στους καταναλωτές της 
Π.Γ.Δ.Μ. διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία της αγοράς που επιλέγει συνήθως 
ο επισκέπτης. Διαπιστώνεται ότι οι πελάτες των εμπορικών κέντρων είναι σε σημαντικά 
μεγαλύτερο ποσοστό πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το ωράριο λειτουργίας, 
ενώ ακολουθούν σε ποσοστά ικανοποίησης οι πελάτες των super market, εκείνοι που 
προτιμούν τις υπαίθριες αγορές και τελευταίοι οι αγοραστές που συχνάζουν στα συνοι-
κιακά καταστήματα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι τελευταίοι δηλώνουν πολύ/πάρα 
πολύ ικανοποιημένοι σε ποσοστό 54,1%, μικρότερο δηλαδή από το αντίστοιχο ποσοστό 
των εμπορικών κέντρων κατά 26 ποσοστιαίες μονάδες. 

3.2.7 Προσβασιμότητα στην τοπική αγορά

Η προσβασιμότητα στην εμπορική αγορά ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό (πολύ/ πάρα πολύ) 
το 51% των κατοίκων της Φλώρινας (βλ. Διάγραμμα 30). Σημαντικό τμήμα των κατανα-
λωτών εκφράζει είτε μικρή ικανοποίηση (λίγο ικανοποιημένοι: 13,8%) είτε και δυσαρέ-
σκεια (καθόλου ικανοποιημένοι: 19,4%) ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης στην εμπο-
ρική αγορά της πόλης. Μπορούμε να συμπεράνουμε επομένως ότι υπάρχουν ορισμένες 
παράμετροι που δυσχεραίνουν την άμεση μετάβαση στην εμπορική αγορά για σημαντικό 
τμήμα των κατοίκων της περιοχής, ιδιαίτερα αν συγκρίνουμε τα ποσοστά αυτά με τα αντί-
στοιχα ποσοστά των καταναλωτών στο Αμύνταιο. Συγκεκριμένα, το 95% των κατοίκων 
του Αμύνταιου είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο από την προσβασιμότητα στην τοπική αγο-
ρά, ενώ μηδενικό είναι το ποσοστό αυτών που είναι λίγο έως καθόλου ικανοποιημένοι 
(έναντι 33,2% των κατοίκων της Φλώρινας). 

Διάγραµµα 30. Ικανοποίηση από την προσβασιµότητα 
στην τοπική αγορά (νοικοκυριά Φλώρινας) (%)

0

10

20

30

40

50

6,0

10,3
13,8

19,4

5,6

44,8

Πάρα πολύ Πολύ Ούτε λίγο/
ούτε πολύ

Λίγο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ



53

Α γ ο ρΑ σ τ ι κ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρΑ  κ Α τΑ ν Α λ ω τ ω ν   |   φλωρινα

Διάγραµµα 31. Ικανοποίηση από τον χώρο στάθµευσης 
στην τοπική αγορά (νοικοκυριά Φλώρινας) (%)
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3.2.8 Δυνατότητα στάθμευσης 

Οι αντιλήψεις των γηγενών καταναλωτών αναφορικά με τη δυνατότητα στάθμευσης στην 
αγορά της Φλώρινας παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά.

Σημαντικό τμήμα των ερωτηθέντων –ποσοστό που ανέρχεται σε 43,6%– είναι πολύ ή 
πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη δυνατότητα στάθμευσης (βλ. Διάγραμμα 31)· από την 
άλλη πλευρά όμως, το σύνολο όσων εκφράζουν μικρή ή καθόλου ικανοποίηση φτάνει και 
αυτό σε ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 40%. Σε ό,τι αφορά το Αμύνταιο, το ποσοστό 
των πολύ-πάρα πολύ ικανοποιημένων από τη δυνατότητα στάθμευσης στην τοπική αγορά 
φτάνει στο 93% του δείγματος.

3.2.9 Εικόνα των καταστημάτων

Η εικόνα των καταστημάτων συγκεντρώνει κυρίως θετικές αντιλήψεις από την πλειονό-
τητα των κατοίκων της Φλώρινας. Πάρα πολύ και πολύ ικανοποιημένοι από την αισθητική 
των εμπορικών καταστημάτων είναι το 76,8% των καταναλωτών της πόλης, ενώ μικρή 
ή καθόλου ικανοποίηση εκφράζει μόνο ένα πολύ μικρό τμήμα (3,8%) (βλ. Διάγραμμα 32). 
Σημειωτέον πως σε ό,τι αφορά το Αμύνταιο και την ικανοποίηση των εκεί καταναλωτών 
από την εικόνα των καταστημάτων στη δική τους αγορά τα ποσοστά ικανοποίησης είναι 
ακόμη υψηλότερα (96%).

Ταυτόχρονα, οι 9 στους 10 καταναλωτές από την Π.Γ.Δ.Μ. δηλώνουν επίσης πολύ/πάρα 
πολύ ικανοποιημένοι από την εικόνα που συναντούν στα εμπορικά καταστήματα της Φλώ-
ρινας (βλ. Διάγραμμα 33). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το εύρημα ότι η εικόνα του χώρου 
αποτελεί τον μόνο παράγοντα για τον οποίο οι συχνοί πελάτες των συνοικιακών καταστη-
μάτων δηλώνουν ικανοποιημένοι σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους. Το 97% 
των πελατών συνοικιακών καταστημάτων που προέρχονται από την Π.Γ.Δ.Μ., το 92% των 
πελατών εμπορικών κέντρων και το 89% των πελατών υπεραγορών είναι ικανοποιημένοι 
από την αισθητική του χώρου στα εμπορικά καταστήματα της Φλώρινας.



54

EΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.3 αντίληψη των επιχειρηματιών για την εμπορική αγορά  
της φλώρινας 

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Φλώρι-
νας θεωρούν στην πλειονότητα τους (72%) βασικό πλεονέκτημα της τοπικής αγοράς την 
ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων (βλ. Διάγραμμα 34). Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 
επιχειρηματίες στον κλάδο του καπνού επισημαίνουν όλοι το πλεονέκτημα της ποιότητας, 
ενώ στον τομέα των τροφίμων και ποτών το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 94% των 
επιχειρηματιών. 

Διάγραµµα 32. Ικανοποίηση από την εικόνα των καταστηµάτων 
(καθαριότητα. διακόσµηση κ.ά.) στην τοπική αγορά (νοικοκυριά Φλώρινας) (%)
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Διάγραµµα 33. Ικανοποίηση από την εικόνα του χώρου 
στα εµπορικά καταστήµατα της Φλώρινας (κaταναλωτές Π.Γ.Δ.Μ.) (%)
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Ωστόσο, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν νωρίτερα, το επίπεδο 
ικανοποίησης από την ποιότητα των προϊόντων είναι μεν πράγματι ιδιαίτερα υψηλό στους 
επισκέπτες από την Π.Γ.Δ.Μ, στους καταναλωτές όμως της Φλώρινας το ποσοστό των 
πολύ ικανοποιημένων βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα. 

Στην αντίληψη μεγάλου τμήματος επιχειρηματιών της Φλώρινας (56%) βασικό πλεονέ-
κτημα της τοπικής αγοράς αποτελεί και η εξυπηρέτηση των πελατών. Αξίζει δε να σημει-
ωθεί ότι η καλή εξυπηρέτηση στα καταστήματα παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά αναφο-
ράς στους κλάδους των ιατρικών ειδών (82%) και στα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη (67%). 
Πράγματι, όπως ήδη αναφέρθηκε το επίπεδο της εξυπηρέτησης στα καταστήματα ικανο-
ποιεί πάνω από τους 7 στους 10 καταναλωτές (γηγενείς και ξένους). 
Σημαντικό τμήμα των επιχειρηματιών (ποσοστό 39% του συνόλου) θεωρεί ότι η τοπική 
αγορά είναι ανταγωνιστική ως προς την ποικιλία των προϊόντων. Την άποψη αυτή εκφρά-
ζουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τους υπόλοιπους επιχειρηματίες όσοι δραστηρι-
οποιούνται στον κλάδο των τροφίμων-ποτών (83,3%). Ωστόσο, ενώ το πλεονέκτημα της 
ποικιλίας αναγνωρίζεται στην αγορά της Φλώρινας από τους ξένους καταναλωτές, δεν 
συμβαίνει το ίδιο και με τους ντόπιους. Τέλος, περισσότεροι από τους μισούς επιχειρη-
ματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του οικιακού εξοπλισμού υποστηρίζουν ότι 
η τοπική αγορά πλεονεκτεί ως προς τις τιμές της (56%). Ωστόσο, όπως έχει επισημανθεί 
παραπάνω, οι τιμές δεν συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά ικανοποίησης στο καταναλωτικό 
κοινό, ενώ ειδικά για τους ντόπιους καταναλωτές οι τιμές στην τοπική αγορά συνιστούν 
βασικό μειονέκτημα. 

Διάγραµµα 34. Πλεονεκτήµατα της τοπικής αγοράς (επιχειρηµατίες) (%)
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3.4 Προτάσεις για τη βελτίωση της τοπικής αγοράς 

Στο πλαίσιο της έρευνας ζητήθηκε από τους εκπροσώπους των νοικοκυριών να προτεί-
νουν τρόπους βελτίωσης της τοπικής αγοράς (βλ. Διάγραμμα 35). Με βάση την ανάλυση 
των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η μείωση των τιμών ως ενέργεια που θα λειτουργήσει 
προωθητικά για την εμπορική αγορά της Φλώρινας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσο-
στό αναφοράς (39,4%).

Όπως διαπιστώνει κανείς από τα ποσοτικά δεδομένα, οι υπόλοιποι τρόποι βελτίωσης που 
αναφέρθηκαν έχουν πολύ μικρότερες συχνότητες. Ειδικά ορισμένες προτάσεις παρατίθε-
νται μόνο ενδεικτικά καθώς δεν έχουν στατιστική σημασία λόγω του μικρού πλήθους των 
ερωτηθέντων που τις αναφέρουν. 

Αξίζει ωστόσο να σημειώσουμε ότι η επόμενη πρόταση βελτίωσης σε ποσοστό αναφοράς 
από τους εκπροσώπους των νοικοκυριών είναι η μείωση του Φ.Π.Α. και των ασφαλιστι-
κών εισφορών για τους εμπόρους επιχειρηματίες (10,7%). Πιο «ριζοσπαστικές» λύσεις 
προτείνει το 7,6% των γηγενών καταναλωτών υποστηρίζοντας το κλείσιμο των συνόρων 
και την απαγόρευση των αγορών από την Π.Γ.Δ.Μ και ακολουθεί σε συχνότητα αναφοράς 
η μείωση της τιμής των καυσίμων (6,7%), που όπως θα δούμε και στη συνέχεια αποτελεί 
και βασικό λόγο επίσκεψης της εμπορικής αγοράς στα Μπίτολα από μερίδα των κατανα-
λωτών της Φλώρινας. 

Διάγραµµα 35. Τρόποι βελτίωσης των εµπορικών αγορών 
του Νοµού Φλώρινας (νοικοκυριά) (%)
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Ακολούθως, ζητήθηκε και από τους επιχειρηματίες του δείγματος να προτείνουν τρόπους 
προσέλκυσης πελατών από γειτονικούς νομούς. Και σε αυτήν την ερώτηση (βλ. Διάγραμ-
μα 36) αναδεικνύεται εμμέσως το πρόβλημα των τιμών, καθώς ο επικρατέστερος σε πλή-
θος αναφορών τρόπος προσέλκυσης πελατών από γειτονικούς νομούς είναι οι εκπτώ-
σεις και οι προσφορές σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλά και η μείωση τιμών (24%). Η 
τουριστική ανάπτυξη (με την ανάδειξη του φυσικού πλούτου και τις διάφορες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις) αποτελεί επίσης για ένα σημαντικό τμήμα των επιχειρηματιών (21,2%) προϋ-
πόθεση για την προσέλκυση πελατών από γειτονικούς νομούς. Ακολουθούν προτάσεις με 
πολύ μικρότερες συγκεντρώσεις αναφορών πρώτη εκ των οποίων έρχεται η «διαφήμιση 
στα ΜΜΕ-ενημέρωση από Εμπορικό Σύλλογο» (7,6%). 

3.5 Συμπεράσματα για την αγοραστική συμπεριφορά  
και την αξιολόγηση της τοπικής εμπορικής αγοράς 

Οι καταναλωτές του νομού Φλώρινας επισκέπτονται συνήθως την τοπική αγορά 1-2 φο-
ρές την εβδομάδα, ενώ ακόμα συχνότερα πραγματοποιούν επισκέψεις στη αγορά όσοι 
ανήκουν σε υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια. Οι 4 στους 10 δαπανούν τον μήνα στην τοπική 
αγορά 100 έως 300 ευρώ. 

Διάγραµµα 36. Τρόποι προσέλκυσης πελατών 
από γειτονικούς νοµούς (επιχειρηµατίες) (%)
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Τα super market υπερισχύουν ως η συνηθέστερη επιλογή της πλειονότητας των κατανα-
λωτών για την πραγματοποίηση των τακτικών αγορών τους. Διαπιστώνεται επίσης ότι τα 
συνοικιακά καταστήματα προτιμούνται σχετικά περισσότερο από καταναλωτές με υψηλό-
τερα εισοδήματα. 

Λόγω της δραματικής συρρίκνωσης των εισοδημάτων, μεγάλο τμήμα των καταναλωτών 
του νομού Φλώρινας έχουν περιορίσει τις αγορές τους στα εντελώς αναγκαία για την επι-
βίωση προϊόντα και/ή αναζητούν προσφορές και εκπτώσεις στα είδη που έχουν ανάγκη. 

Οι κάτοικοι του νομού προτιμούν την τοπική έναντι κάποιας γειτονικής αγοράς κυρίως για 
να προμηθεύονται είδη διατροφής αλλά και ιατρικά-φαρμακευτικά-καλλυντικά προϊόντα. 
Διαπιστώθηκε επίσης ότι επιλέγουν σε μεγαλύτερο ποσοστό την τοπική αγορά σε σύγκρι-
ση με τους κατοίκους του Αμύνταιου για την κάλυψη των περισσότερων καταναλωτικών 
τους αναγκών, με εξαίρεση την κατηγορία των τροφίμων.

Ωστόσο, τα ποσοστά ικανοποίησης των κατοίκων της Φλώρινας από την εμπορική αγορά 
της πόλης τους κυμαίνονται γενικά σε χαμηλότερα επίπεδα από τα ποσοστά ικανοποίησης 
των επισκεπτών της τοπικής αγοράς που προέρχονται από την Π.Γ.Δ.Μ. Ταυτόχρονα οι κά-
τοικοι της Φλώρινας εκφράζουν σε μικρότερο ποσοστό ικανοποίηση από την τοπική τους 
αγορά συγκριτικά με τους καταναλωτές του Αμύνταιου. 

Στο καταναλωτικό κοινό των κατοίκων της Φλώρινας, οι διαστάσεις της εμπορικής αγο-
ράς που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης είναι: 

◗◗ το ωράριο των καταστημάτων (πολύ/παρά πολύ ικανοποιημένοι: 90%), 
◗◗ η εικόνα των καταστημάτων (πολύ/παρά πολύ ικανοποιημένοι: 77%) και 
◗◗ η εξυπηρέτηση των πελατών (πολύ/παρά πολύ ικανοποιημένοι: 75%). 

Τα θεαματικά υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των καταναλωτών της Π.Γ.Δ.Μ. αναφο-
ρικά με ορισμένους παράγοντες της αγοράς της Φλώρινας δεν πρέπει να μας εντυπωσι-
άζουν αφού οι συγκεκριμένοι καταναλωτές και ειδικά οι «πιστοί», έχουν επιλέξει να αγο-
ράζουν προϊόντα από την εμπορική αγορά της Φλώρινας και ως εκ τούτου την προτιμούν 
από άλλες αγορές εντός ή εκτός συνόρων, έχουν δηλαδή κατασταλάξει ότι τους συμφέρει 
(τιμές, ποικιλία, ποιότητα), ότι τους βολεύει (ωράριο) και ότι τους αρέσει (εξυπηρέτηση, 
εικόνα). 

Οι πιστοί καταναλωτές παρουσίασαν υψηλούς βαθμούς ικανοποίησης σε όλους τους πα-
ράγοντες για τους οποίους ρωτήθηκαν αναφορικά με την εμπορική αγορά της Φλώρινας. 
Τα ποσοστά ικανοποίησης που ξεχωρίζουν αφορούν την ποιότητα των προϊόντων, την ει-
κόνα του χώρου και την ποικιλία των προϊόντων.

Ως προς τον διαχωρισμό των καταναλωτών της Π.Γ.Δ.Μ. σε πιστούς και ευκαιριακούς, 
παρατηρούμε ορισμένες ομοιότητες αλλά και διαφορές μεταξύ των δύο υποομάδων. Η 
ικανοποίηση των καταναλωτών ως προς την εξυπηρέτηση και την εικόνα των καταστη-
μάτων δεν επηρεάζεται από το αν είναι πιστοί ή ευκαιριακοί. Ωστόσο, ως προς τους παρά-
γοντες του ωραρίου, των τιμών και της ποιότητας τα ποσοστά των ικανοποιημένων είναι 
σαφώς μικρότερα στους ευκαιριακούς σε σύγκριση με τους πιστούς καταναλωτές από τη 
γειτονική χώρα. Παρότι πρόκειται για αγοραστές με μικρότερη γνώση της συγκεκριμένης 
αγοράς, η άποψη των ευκαιριακών καταναλωτών έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι εύ-
λογο να θεωρήσουμε ότι αντιπροσωπεύει τη γενική αίσθηση που δίνει η εμπορική αγορά, 
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την εικόνα δηλαδή που σχηματίζει κάποιος σε μια πρώτη επαφή και η οποία μπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστική για τη διαμόρφωση των αντιλήψεών του. 

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία της έρευνας που υποδεικνύουν διαφοροποι-
ήσεις στον βαθμό ικανοποίησης για κάθε παράγοντα ανάλογα με το πού πραγματοποιούν 
συνήθως τις αγορές τους οι καταναλωτές από την Π.Γ.Δ.Μ. Διαπιστώθηκε συγκεκριμένα 
ότι οι επισκέπτες αγοραστές που προτιμούν συνοικιακά καταστήματα είναι σε μικρότερο 
βαθμό ικανοποιημένοι από τις τιμές, την εξυπηρέτηση και το ωράριο λειτουργίας σε σύ-
γκριση με εκείνους που προτιμούν τα εμπορικά κέντρα, τις υπεραγορές και τις υπαίθριες 
αγορές. Αντιθέτως, ο μόνος παράγοντας για τον οποίο οι συχνοί πελάτες συνοικιακών 
καταστημάτων δήλωσαν ικανοποιημένοι σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους εί-
ναι από την εικόνα του χώρου. Τα συγκεκριμένα ευρήματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
από τους ιδιοκτήτες των συνοικιακών καταστημάτων εφόσον επιθυμούν να αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους ως προς τα μεγάλα εμπορικά κέντρα. 

Σε γενικές γραμμές ωστόσο, παρά τις διαφοροποιήσεις στα επίπεδα ικανοποίησης των 
διαφόρων ομάδων, η καλή εξυπηρέτηση και η εικόνα των καταστημάτων αποτελούν πα-
ράγοντες που αφήνουν γενικά θετικό αποτύπωμα στη συνείδηση της πλειονότητας των 
καταναλωτών (πάνω από 7 στους 10 σε όλες τις ομάδες). 

Από τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, είναι σαφές ότι για να μπορέσουν τα 
εμπορικά καταστήματα και ιδιαίτερα τα συνοικιακά να κρατήσουν μεγαλύτερο μερίδιο από 
τους ντόπιους καταναλωτές, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να μειώσουν τις τιμές των 
προϊόντων για να είναι ανταγωνιστικά με γειτονικές εμπορικές αγορές. 

Επίσης, για να προσελκύσουν τους επισκέπτες από την Π.Γ.Δ.Μ. τα εμπορικά καταστήματα 
θα πρέπει να προβούν σε περεταίρω μείωση των τιμών ώστε να κερδίσουν μεγαλύτερο 
τμήμα των ευκαιριακών καταναλωτών που δηλώνουν μη ικανοποιημένοι από αυτόν τον 
παράγοντα.

την εικόνα δηλαδή που σχηματίζει κάποιος σε μια πρώτη επαφή και η οποία μπορεί να 
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είναι από την εικόνα του χώρου. Τα συγκεκριμένα ευρήματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
από τους ιδιοκτήτες των συνοικιακών καταστημάτων εφόσον επιθυμούν να αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους ως προς τα μεγάλα εμπορικά κέντρα. 

Σε γενικές γραμμές ωστόσο, παρά τις διαφοροποιήσεις στα επίπεδα ικανοποίησης των 
διαφόρων ομάδων, η καλή εξυπηρέτηση και η εικόνα των καταστημάτων αποτελούν πα-
ράγοντες που αφήνουν γενικά θετικό αποτύπωμα στη συνείδηση της πλειονότητας των 
καταναλωτών (πάνω από 7 στους 10 σε όλες τις ομάδες). 

Από τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, είναι σαφές ότι για να μπορέσουν τα 
εμπορικά καταστήματα και ιδιαίτερα τα συνοικιακά να κρατήσουν μεγαλύτερο μερίδιο από 
τους ντόπιους καταναλωτές, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να μειώσουν τις τιμές των 
προϊόντων για να είναι ανταγωνιστικά με γειτονικές εμπορικές αγορές. 

Επίσης, για να προσελκύσουν τους επισκέπτες από την Π.Γ.Δ.Μ. τα εμπορικά καταστήματα 
θα πρέπει πέραν της μείωσης των τιμών, να τροποποιήσουν και το ωράριο λειτουργίας 
τους, ώστε να κερδίσουν μεγαλύτερο τμήμα των ευκαιριακών καταναλωτών που δηλώ-
νουν μη ικανοποιημένοι από τους δύο αυτούς παράγοντες.
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4.1 Εκροή καταναλωτών

Το φαινόμενο των καταναλωτικών εκροών προς την Π.Γ.Δ.Μ. εξετάστηκε με την άντλη-
ση και τη διασταύρωση δεδομένων από διαφορετικές πηγές. Ειδικότερα: στο πλαίσιο της 
έρευνας πεδίου ρωτήθηκαν οι εκπρόσωποι των νοικοκυριών για το αν επισκέπτονται κά-
ποια άλλη εμπορική αγορά εκτός συνόρων· παράλληλα ζητήθηκε και η άποψη των επιχει-
ρηματιών του νομού σχετικά με την εκροή πελατών προς την Π.Γ.Δ.Μ. Η διττή προσέγγιση 
του ζητήματος δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε τα δεδομένα ώστε να οδηγηθούμε σε 
πιο αντικειμενικά συμπεράσματα για τις διαστάσεις και τη σημασία του υπό διερεύνηση 
φαινομένου. Να σημειωθεί εδώ ότι, όπως αναφέρεται και αναλυτικότερα στο Παράρτημα 
1, οι απαντήσεις των ερωτώμενων στις πόλεις της Φλώρινας και του Αμύνταιου αντιστοι-
χούν στα δύο στρώματα που ορίστηκαν στη στρωματοποιημένη δειγματοληψία με βάση 
το κριτήριο της χιλιομετρικής απόστασης του τόπου κατοικίας από τον συνοριακό σταθ-
μό. Επομένως τα εκάστοτε συμπεράσματα για τις πόλεις επεκτείνονται στον καλλικρατι-
κό δήμο της Φλώρινας για την πρώτη, και στους καλλικρατικούς δήμους Αμυνταίου και 
Πρεσπών για τη δεύτερη.

Καταρχάς πρέπει να επισημανθεί ότι αρκετά σημαντικό ποσοστό των επιχειρηματιών δεν 
έχει επίγνωση για το αν κατά το τελευταίο έτος το καταναλωτικό του κοινό μετακινεί-
ται εκτός συνόρων για αγορές· πιο συγκεκριμένα ένας στους τέσσερις απάντησε ότι δεν 
γνωρίζει αν συμβαίνει κάτι τέτοιο (βλ. Διάγραμμα 37). Η μόνη περίπτωση για την οποία 
δεν ισχύει η παραπάνω παρατήρηση είναι οι πρατηριούχοι καυσίμων οι οποίοι έδωσαν 
συγκεκριμένη απάντηση στο σύνολό τους. 

Οι απαντήσεις των επιχειρηματιών καταδεικνύουν μια ισχυρή τάση αποδυνάμωσης της 
αγοραστικής δύναμης του κοινού στον Νομό Φλώρινας: επτά στους δέκα δηλώνουν ότι 
έχουν χάσει πελάτες, οι οποίοι πλέον προτιμούν αντίστοιχες επιχειρήσεις στη γειτονική 
χώρα (βλ. Διάγραμμα 38). Αξιοσημείωτο είναι ότι σε σύγκριση με τη Φλώρινα, οι επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Αμύνταιου φαίνεται να πλήττονται σε 
μεγαλύτερο βαθμό: το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο Αμύνταιο το 78% των περιπτώ-
σεων. Κάτι τέτοιο δεν είναι αναμενόμενο καθόσον η περιοχή είναι πιο απομακρυσμένη 
από τον διασυνοριακό σταθμό· πρέπει επομένως να είμαστε επιφυλακτικοί για το συγκε-
κριμένο εύρημα το οποίο, όπως θα δούμε πιο κάτω, αντικρούεται από την έρευνα στα 
νοικοκυριά. 

Διάγραµµα 37. Εάν έχουν αντιληφθεί µετακίνηση του καταναλωτικού κοινού 
εκτός των συνόρων (επιχειρηµατίες)

Nαι

Όχι

26%

74%
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Στην προσπάθεια να ποσοτικοποιήσουμε το τμήμα των Ελλήνων που επιλέγουν την 
Π.Γ.Δ.Μ. για τις αγορές τους, κλήθηκαν οι έμποροι να αντιστοιχίσουν τους καταναλωτές 
που χάνουν σε ποσοστό επί του τζίρου της επιχείρησης. Η συγκεκριμένη ερώτηση είχε 
περισσότερο ως σκοπό να εντοπιστεί μια τάξη μεγέθους ως προς την απώλεια που υφί-
στανται οι επιχειρήσεις στον τζίρο τους, παρά μια απόλυτη καταγραφή μεγεθών αφού οι 
αριθμοί που δίνονται αντικατοπτρίζουν μάλλον διαισθητικές εκτιμήσεις. Η μέση τιμή του 
ποσοστού επί του τζίρου που αντιπροσωπεύουν οι πελάτες οι οποίοι «προδίδουν» την 
τοπική αγορά υπολογίστηκε σε 32% (95% διάστημα εμπιστοσύνης, ήτοι: 28%-36%). Η μέση 
τιμή του ποσοστού δεν διαφοροποιείται στατιστικά σημαντικά ανάλογα με την περιοχή 
δραστηριοποίησης, τον κλάδο, τον αριθμό των εργαζομένων και τον κύκλο εργασιών των 
επιχειρήσεων· ωστόσο τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης φαίνεται να επιδρούν σε αυτή. 
Οι καινούριες σχετικά επιχειρήσεις, έως και 20 έτη λειτουργίας, εμφανίζουν μέση τιμή 
κοντά ή χαμηλότερα από τη μέση τιμή του δείγματος, ενώ οι επιχειρήσεις με περισσότερα 
από 20 έτη λειτουργίας εμφανίζουν μέση τιμή κοντά στο 40% (βλ. Διάγραμμα 39). Δηλαδή 
οι παλιές επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν χάσει την επαφή τους με το καταναλωτικό κοινό 

Διάγραµµα 38. Εάν έχουν µειωθεί οι πελάτες τους το τελευταίο έτος 
λόγω προτίµησης της εµπορικής αγοράς της Π.Γ.Δ.Μ. (επιχειρηµατίες)

Nαι

Όχι

31%

69%

Διάγραµµα 39. Ποσοστό επί του τζίρου που αντιπροσωπεύουν οι πελάτες 
οι οποίοι προτιµούν πλέον την εµπορική αγορά της Π.Γ.Δ.Μ. (επιχειρηµατίες) (%)
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της Φλώρινας σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες. Να σημειωθεί ότι το ποσοστό 
αυτό αναφέρεται σε επιχειρήσεις των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν αντιληφθεί ότι κάποιοι 
από τους καταναλωτές μετακινούνται το τελευταίο έτος εκτός συνόρων. 

Η εντύπωση που έχουν σχηματίσει οι επιχειρηματίες της Φλώρινας για το αν και κατά πόσο 
φεύγουν οι πελάτες τους στη γειτονική χώρα, επιβεβαιώνεται εν μέρει από τις απαντήσεις 
των κατοίκων του νομού. Για να διερευνηθεί το μέγεθος της εκροής καταναλωτών από 
την Ελλάδα προς την Π.Γ.Δ.Μ. πρέπει να συνδυαστούν δύο ερωτήσεις που τέθηκαν στους 
κατοίκους: η πρώτη έλεγχε αν περνούν τα σύνορα με σκοπό να επισκεφτούν κάποια εμπο-
ρική αγορά και η δεύτερη, αν αυτοί που δήλωσαν πως δεν πράττουν κάτι τέτοιο, έχουν με-
τακινηθεί στη γειτονική χώρα για άλλο λόγο πέραν των αγορών. Από τις απαντήσεις στα 
δύο αυτά ερωτήματα προκύπτει πως περίπου τέσσερις στους δέκα κατοίκους της Φλώ-
ρινας και του Αμύνταιου (36%) έχουν συμπεριλάβει μια εκτός συνόρων εμπορική αγορά 
στις τοποθεσίες στις οποίες πραγματοποιούν τις βασικές τους αγορές. Να σημειωθεί ότι 
το σύνολο των απαντήσεων για το ποια είναι αυτή η αγορά υποδεικνύει την πόλη Μπίτολα· 
επομένως εφεξής όταν αναφερόμαστε σε εμπορική αγορά εκτός συνόρων θα εννοούμε 
την αγορά της συγκεκριμένης πόλης της Π.Γ.Δ.Μ. 

Παρότι το ποσοστό του 36% φαίνεται μικρό σε σύγκριση με τη γνώμη των επιχειρηματιών 
του νομού για την εκροή καταναλωτών, αν συνδυαστεί με το γεγονός ότι το 83% των υπό-
λοιπων ερωτηθέντων έχουν περάσει τα σύνορα με προορισμό τα Μπίτολα (βλ. Διάγραμμα 
41), η έρευνα φανερώνει ότι συνολικά εννιά στους δέκα κατοίκους έχουν επισκεφτεί τη 

Διάγραµµα 40. Εάν επισκέπτονται εµπορική αγορά εκτός συνόρων (νοικοκυριά)

Nαι

Όχι

36%

64%

Διάγραµµα 41. Εάν έχουν επισκεφτεί την πόλη Μπίτολα (νοικοκυριά)

Nαι

Όχι

17%

83%
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συγκεκριμένη πόλη. Έχοντας ως δεδομένο ότι και η δεύτερη κατηγορία πολιτών, έστω 
και αν δεν μετακινείται με σκοπό τις αγορές, βρέθηκε στην εμπορική αγορά της πόλης, 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάποιοι από αυτούς συμπεριλαμβάνονται στο καταναλωτικό 
κοινό που προτιμά έστω και ευκαιριακά την Π.Γ.Δ.Μ. και έχει επιδοθεί σε αγορές εκεί. 

Από την άλλη πλευρά μπορούμε ίσως να υποθέσουμε ότι, σε μια μικρή κοινωνία όπου 
τα πάντα διογκώνονται, το μεγάλο πράγματι ποσοστό όσων μετακινούνται στη γειτονική 
χώρα δικαιολογεί την εντύπωση των εμπόρων για τις απώλειες που έχουν λόγω του φαι-
νομένου.

Επειδή τα προαναφερθέντα αποτυπώνουν μια στατική εικόνα του φαινομένου, έχει ενδι-
αφέρον να ανατρέξουμε στη συχνότητα με την οποία οι κάτοικοι της Φλώρινας περνάνε 
τα σύνορα είτε ως καταναλωτικό κοινό είτε ως απλοί επισκέπτες προκειμένου να συν-
δυάσουμε και μία χρονική μεταβλητή. Προφανώς όσο μεγάλο και αν είναι το ποσοστό 
των κατοίκων που επισκέπτονται τα Μπίτολα, αν βρεθεί ότι αυτό γίνεται σε πολύ αραιά 
διαστήματα τότε προφανώς υπερεκτιμούμε το φαινόμενο μένοντας στην πρώτη ανάλυσή 
του. Αντιθέτως, αν η μεγάλη εκροή καταναλωτικού κοινού συνδυαστεί με συχνότητα που 
καταδεικνύει ότι πρόκειται κάτι σύνηθες και επαναλαμβανόμενο, τότε είναι φανερό ότι η 
αντίδραση των κατοίκων της Φλώρινας είναι συστηματικοποιημένη. Όσο αφορά τους συ-
νειδητοποιημένους καταναλωτές, έξι στους δέκα μεταβαίνουν στα Μπίτολα τουλάχιστον 
μία φορά τον μήνα για να πραγματοποιήσουν αγορές, δεκαπλάσιο ποσοστό δηλαδή από 
το 6% των ευκαιριακών καταναλωτών (βλ. Διάγραμμα 42) οι οποίοι, όπως παρουσιάζεται 
πιο κάτω, επισκέπτονται τα Μπίτολα για ψυχαγωγία ή τουρισμό. 

Παράλληλα, αν συνυπολογίσουμε ότι για το πρώτο υποσύνολο του δείγματος ένας στους 
δέκα πηγαίνει στην Π.Γ.Δ.Μ. με σκοπό τις αγορές πάνω από μία φορά την εβδομάδα, μπο-
ρούμε να καταλήξουμε ότι οι συγκεκριμένες μετακινήσεις έχουν ενταχθεί στη ζωή αυτών 
των πολιτών, με άλλα λόγια ότι αποτελούν μια οργανωμένη καταναλωτική συνήθεια. Ου-
σιαστικά έχουν οργανώσει με τέτοιο τρόπο την καθημερινότητά τους ώστε το πέρασμα 

Διάγραµµα 42. Συχνότητα επισκεψιµότητας της εµπορικής αγοράς 
των Μπιτόλων (νοικοκυριά) (%)

Τουλάχιστον 1-2 
φορές την εβδοµάδα

1-2 φορές 
το µήνα

ΔΑΣπανιότερα

Πιστοί Ευκαιριακοί

12

0

47

6

41

87

0
7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



66

EΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

των συνόρων να μη διαφέρει από μια επίσκεψη στην τοπική εμπορική αγορά. Όσο για τους 
απλούς επισκέπτες, η παρουσία τους στη γειτονική χώρα είναι περισσότερο περιστασιακή.

Σημαντική διαφοροποίηση ως προς τη συχνότητα μετακίνησης στα Μπίτολα παρατηρείται 
ανάλογα με την περιοχή κατοικίας των ερωτώμενων. Είναι προφανές ότι για τους κα-
τοίκους του νομού Φλώρινας που βρίσκονται πιο κοντά στον διασυνοριακό σταθμό, εί-
ναι ευκολότερο να πηγαινοέρχονται στη γειτονική χώρα κάθε βδομάδα. Έτσι τα ποσοστά 
για τη μετακίνηση στη Π.Γ.Δ.Μ. τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα διαμορφώνονται στο 
13% και στο 5% για τους κατοίκους της Φλώρινας και του Αμύνταιου αντιστοίχως, ενώ 
για όσους μετακινούνται σπανιότερα από μία φορά το μήνα παραμένουν στα ίδια επίπεδα 
(Διάγραμμα 43). 

Το εύρημα της έρευνας των νοικοκυριών του νομού Φλώρινας το οποίο έρχεται σε πλή-
ρη αντιδιαστολή με την έρευνα των επιχειρήσεων είναι ότι οι κάτοικοι του Αμύνταιου σε 
σύγκριση με εκείνους της Φλώρινας δηλώνουν σε πολύ μικρότερο βαθμό ότι επισκέπτο-
νται εμπορική αγορά εκτός συνόρων καθώς και με μικρότερη συχνότητα. Συγκεκριμένα 
το 85% των κατοίκων του Αμύνταιου δηλώνει ότι δεν μεταβαίνει σε εμπορικές αγορές 
εκτός Ελλάδας σε αντίθεση με το 56% των πολιτών της Φλώρινας (βλ. Διάγραμμα 44). 
Από την άλλη παρατηρήσαμε ότι οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο Αμύνταιο 
φαίνεται να πλήττονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις διασυνοριακές μετακινήσεις σε 
σύγκριση με τους εμπόρους της Φλώρινας. Η διάσταση μεταξύ των δύο ευρημάτων μπο-
ρεί να ερμηνευτεί με τις εξής παρατηρήσεις: πρώτον οι κάτοικοι του Αμύνταιου έχουν 
κάνει περικοπές σε όλα τα αγαθά λόγω κρίσης σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους Φλωρι-
νιώτες, όπως είδαμε στο σχετικό κεφάλαιο, και δεύτερον επισκέπτονται άλλες εμπορι-
κές αγορές εντός συνόρων σε μεγαλύτερο βαθμό και συχνότερα από τους κατοίκους της 
Φλώρινας, όπως θα δούμε πιο κάτω. Επομένως η σμίκρυνση της αγοραστικής δύναμης 
που αντιλαμβάνονται οι έμποροι του Αμύνταιου αποδίδεται μάλλον εσφαλμένα στις δια-
συνοριακές μετακινήσεις.

Διάγραµµα 43. Συχνότητα επισκεψιµότητας της εµπορικής αγοράς 
των Μπιτόλων (νοικοκυριά) (%)
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Όσον αφορά το δημογραφικό προφίλ των νοικοκυριών που έχουν την τάση να πηγαίνουν 
για αγορές στα Μπίτολα, ο μόνος παράγοντας με στατιστική σημαντικότητα που διαφορο-
ποιεί τις απαντήσεις είναι ο αριθμός των μελών της οικογένειας. Τα νοικοκυριά με ένα 
τουλάχιστον παιδί τείνουν να έχουν αυτή τη συνήθεια σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα υπό-
λοιπα, με τη διαφορά τους να ανέρχεται σε 11 ποσοστιαίες μονάδες (βλ. Διάγραμμα 45).

Και η συχνότητα μετάβασης στην Π.Γ.Δ.Μ. ακολουθεί το ίδιο πρότυπο: τα νοικοκυριά με 
περισσότερα από τρία μέλη έχουν πενταπλάσιο ποσοστό εβδομαδιαίας επίσκεψης στην εν 
λόγω εμπορική αγορά, έναντι των υπολοίπων (βλ. Διάγραμμα 46). 

Διάγραµµα 44. Εάν επισκέπτονται εµπορική αγορά 
εκτός συνόρων (νοικοκυριά) (%)
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Ο λόγος για τον οποίο οι πολυμελείς οικογένειες εμφανίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι 
απόρροια του γεγονότος ότι η εκροή πελατών οφείλεται σε οικονομικές αιτίες, όπως θα 
αποτυπωθεί αργότερα στην ανάλυση. Επιβεβαιώνεται λοιπόν το σκεπτικό ότι όσο μεγα-
λύτερες ανάγκες υπάρχουν σε κάποιο νοικοκυριό τόσο περισσότερο τα μέλη του θα ανα-
ζητήσουν και θα εφαρμόσουν εναλλακτικές λύσεις κάλυψής τους με μικρότερο κόστος. 

Δύο ακόμη παράγοντες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, παρότι δεν εξαρτώνται με στα-
τιστικά σημαντικό τρόπο από το κατά πόσον οι ερωτώμενοι επισκέπτονται την εμπορική 
αγορά της γειτονικής χώρας, είναι η επαγγελματική κατάσταση και το ετήσιο οικογενειακό 

Διάγραµµα 46. Συχνότητα επισκεψιµότητας 
της εµπορικής αγοράς των Μπιτόλων (νοικοκυριά) (%)
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εισόδημα (βλ. Διαγράμματα 47 & 48). Όσο αφορά το επάγγελμα τα μεγαλύτερα ποσοστά 
επίσκεψης της αγοράς των Μπιτόλων εμφανίζονται στους υπαλλήλους του ιδιωτικού και 
του δημοσίου τομέα· σε ό,τι αφορά τις εισοδηματικές κατηγορίες, παρατηρούμε πως όσο 
μεγαλύτερο είναι το εισόδημα τόσο περισσότερα άτομα δηλώνουν επισκέπτες της εμπο-
ρικής αγοράς της γειτονικής χώρας. 

Τέλος αξίζει να εξετάσουμε την κατανομή για τα έτη που έχουν περάσει από την πρώτη 
επίσκεψη των κατοίκων της Φλώρινας στην Π.Γ.Δ.Μ. Από αυτή φαίνεται ότι τα τελευταία 5 
χρόνια έχει αυξηθεί η εκροή του καταναλωτικού κοινού, αφού περίπου τέσσερις στους 10 
ερωτώμενους έκαναν για πρώτη φορά αυτό το ταξίδι εντός της τελευταίας πενταετίας και 
τα ποσοστά μειώνονται καθώς αυξάνονται τα χρόνια από την πρώτη επίσκεψη σε εμπορι-
κή αγορά της γειτονικής χώρας (βλ. Διάγραμμα 49).

Το συγκεκριμένο γεγονός είναι πιο εμφανές όταν συναρτηθεί με το πλήθος των ατόμων 
από τα οποία αποτελείται το νοικοκυριό και αφορά οικογένειες που έχουν τουλάχιστον 
ένα παιδί. Αντίθετα στα νοικοκυριά που αποτελούνται από ένα ή δύο άτομα παρατηρούμε 
ότι περίπου ένας στους δύο ερωτηθέντες έχει βρεθεί στην εμπορική αγορά των Μπιτό-

Διάγραµµα 48. Εάν επισκέπτονται εµπορική αγορά εκτός συνόρων 
(ανά ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα) (%)
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λων για πρώτη φορά πριν από 15 χρόνια τουλάχιστον (βλ. Διάγραμμα 50). Το παραπάνω 
εύρημα επιβεβαιώνει προηγούμενη παρατήρηση που αφορούσε τον συσχετισμό των με-
λών του νοικοκυριού με το εάν και πόσο συχνά πηγαίνουν στα Μπίτολα για καταναλωτι-
κούς λόγους.

Το συμπέρασμα ότι οι κάτοικοι της Φλώρινας έχουν εντάξει στην καθημερινότητά τους την 
αγορά αγαθών από τα Μπίτολα δεν μπορεί να γενικευθεί χαρακτηριζόμενο ως πάγια και 
μακροχρόνια παλαιόθεν τακτική. Η υπόθεση εργασίας ότι υπάρχει συστηματικοποίηση της 
τάσης του καταναλωτικού κοινού να μετακινείται σε άλλες αγορές εκτός συνόρων λόγω 
της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνεται στο Διάγραμμα 
51, όπου φαίνεται ότι το 65% των ερωτηθέντων έχει αυξήσει τη συχνότητα επίσκεψης 
στην αγορά της γειτονικής χώρας. Προφανώς και πριν από την οικονομική κρίση υπήρχαν 
νοικοκυριά στη Φλώρινα που επιδίδονταν σε αγορές εκτός των συνόρων, με τη διαφορά 
ότι αυτό δεν γινόταν σε τόσο έντονο βαθμό. Η οικονομική κρίση της τελευταίας πενταετίας 
έχει εντατικοποιήσει αυτή την καταναλωτική συνήθεια, με τα δύο τρίτα εξ αυτών να έχουν 
αυξήσει τη συχνότητα της αγοράς προϊόντων στα Μπίτολα.
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Διάγραµµα 50. Χρόνια που έχουν περάσει από την πρώτη επίσκεψη 
στην αγορά εκτός συνόρων (νοικοκυριά) (%)
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Συμπερασματικά υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντοτε άτομα που μετακινούνται από όμο-
ρες χώρες σε εμπορικές αγορές της γείτονος ψάχνοντας κάτι καλύτερο· στην περίπτωση 
του νομού Φλώρινας ωστόσο το φαινόμενο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει οξυνθεί. 
Αν και οι απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν βρέθηκε να εξαρτώνται με στατι-
στική σημαντικότητα από κάποιο από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών, 
υπάρχουν δύο διασταυρώσεις που αποτυπώνουν μία τάση ως προς τις νέες συνήθειες 
των κατοίκων του νομού. Για μία ακόμη φορά παρατηρείται ότι ο αριθμός των μελών του 
νοικοκυριού διαφοροποιεί τα ποσοστά των αποκρίσεων: συγκεκριμένα 7 στις 10 οικογέ-
νειες με ένα τουλάχιστον παιδί μεταβαίνουν στα Μπίτολα για αγορές πιο συχνά μετά την 
οικονομική κρίση, ενώ μία στις δύο οικογένειες που αποτελούνται από το πολύ δύο μέλη 
συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο (βλ. Διάγραμμα 52). 

Επίσης, ανάλογα με τις κατηγορίες του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, παρουσιάζο-
νται διαφορές ως προς το ποια νοικοκυριά έχουν εντείνει αυτή τη συνήθεια. Στις ακραί-
ες εισοδηματικές κατηγορίες υπολογίστηκαν τα μικρότερα ποσοστά με τις απαντήσεις να 
μοιράζονται ακριβώς στη μέση, ενώ για τις μεσαίες κατηγορίες τα ποσοστά κυμαίνονται 
ή κοντά ή επάνω από το γενικό ποσοστό του δείγματος, δηλαδή με την πλειονότητα των 
ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι έχουν αυξήσει τη συχνότητα μεταβίβασης στην Π.Γ.Δ.Μ. 
για καταναλωτικούς λόγους. Η κατανομή των απαντήσεων έχει να κάνει με το ποιους επη-
ρέασε περισσότερο η οικονομική κρίση και ποια νοικοκυριά μπορούν να κάνουν κάτι για 
αυτό. Οι οικογένειες με μεγάλα εισοδήματα, άνω των 35.000 ευρώ ετησίως, αν και προ-
φανώς έχουν πληγεί και αυτές από τα καινούρια οικονομικά δεδομένα που επικρατούν 
στη χώρα, δεν προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρήματα αλλάζοντας τις αγοραστικές 
τους συνήθειες ως προς τον τόπο όπου πραγματοποιούν αγορές, διότι ακόμα και τώρα 
δέχονται τη μικρότερη πίεση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες. Ομοίως, τα νοικοκυριά με ετή-
σιο οικογενειακό εισόδημα έως και 5.000 ευρώ και προ της κρίσης θα είχαν σχεδιάσει τον 
οικογενειακό τους προϋπολογισμό έτσι ώστε να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονό-
μηση χρημάτων, οπότε θα είχαν ήδη συμπεριλάβει τις αγορές στα Μπίτολα στις συνήθειές 
τους αν είχαν διαπιστώσει ότι τους συμφέρει.

Διάγραµµα 52. Εάν η οικονοµική κρίση έχει αυξήσει τη συχνότητα 
επίσκεψης της εµπορικής αγοράς της Π.Γ.Δ.Μ. (νοικοκυριά) (%)
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Η επόμενη ερώτηση έρχεται να επιβεβαιώσει τα παραπάνω ευρήματα, αλλά και να υπο-
δείξει κατά πόσον διαπιστώνεται μια τάση όλο και περισσότεροι κάτοικοι του νομού 
Φλώρινας να σκοπεύουν να εντάξουν την αγορά των Μπιτόλων στις καταναλωτικές 
τους συνήθειες στο άμεσο μέλλον. Η διασταύρωση της πρόθεσης να ψωνίσουν από την 
εμπορική αγορά της γειτονικής χώρας κατά το επόμενο τρίμηνο με το αν επισκέπτονται 
αγορά εκτός συνόρων δείχνει καταρχάς ότι το 66% των πιστών καταναλωτών θα το 
πράξει εντός του επόμενου τριμήνου· το εύρημα αυτό συμφωνεί με τη συχνότητα που 

Διάγραµµα 53. Εάν η οικονοµική κρίση έχει αυξήσει τη συχνότητα επίσκεψης 
της εµπορικής αγοράς της Π.Γ.Δ.Μ. (νοικοκυριά)  (%)
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Διάγραµµα 54. Εάν το επόµενο τρίµηνο έχουν πρόθεση να ψωνίσουν 
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αναφέρθηκε προηγουμένως ότι έξι στους δέκα πηγαίνουν στα Μπίτολα για αγορές του-
λάχιστον μία φορά τον μήνα. Το ενδιαφέρον προσελκύει περισσότερο το 6% των ερωτη-
θέντων που απάντησαν καταρχάς αρνητικά –ότι δηλαδή δεν επισκέπτονται κάποια εμπο-
ρική αγορά εκτός συνόρων– και ακολούθως καταφατικά στο ερώτημα εάν το επόμενο 
τρίμηνο θα πάνε στα Μπίτολα για αγορές. Επομένως άτομα που μέχρι πρότινος δεν έχουν 
επισκεφθεί την αγορά της γειτονικής χώρας, δηλώνουν ότι μέσα στους επόμενους τρεις 
μήνες όχι μόνο θα την επισκεφτούν αλλά θα πραγματοποιήσουν και αγορές. Αν και το 6% 
φαίνεται εκ πρώτης όψεως μικρό ποσοστό, αν αναλογιστούμε ότι κατά κάποιον τρόπο 
υπολογίζει τον ρυθμό της εκροής νέων πελατών από την Ελλάδα προς την Π.Γ.Δ.Μ. στο 
άμεσο μέλλον, συμπεραίνουμε ότι το φαινόμενο θα οξυνθεί ακόμα περισσότερο και μά-
λιστα βραχυπρόθεσμα.

4.2 Εισροή καταναλωτών από την Π.Γ.Δ.Μ.

Στη συνέχεια θα εξεταστεί η εισροή καταναλωτικού κοινού από την Π.Γ.Δ.Μ. στην Ελλάδα 
και συγκεκριμένα στον νομό Φλώρινας, όπως την αντιλαμβάνονται οι έμποροι του νομού 
και σε συνδυασμό με τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα που διεξήχθη 
σε πολίτες της Π.Γ.Δ.Μ.

Καταρχάς για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα της έρευνας 
στους πολίτες της Π.Γ.Δ.Μ. πρέπει να τους διαχωρίσουμε σε δύο βασικές κατηγορίες. 
Όπως συμβαίνει και με τους Έλληνες που περνάνε τα σύνορα, έτσι και για τους πολίτες της 
γειτονικής χώρας υπάρχουν άτομα που έρχονται στην Ελλάδα με βασικό μέλημα την αγο-
ρά αγαθών και άλλα που εισέρχονται στη χώρα μας για διαφορετικούς λόγους αλλά με την 
ευκαιρία επισκέπτονται κάποια εμπορική αγορά και επιδίδονται σε αγορές. Θα ονομάσου-
με τους πρώτους πιστούς καταναλωτές και τους δεύτερους ευκαιριακούς καταναλωτές. 
Τέλος, επειδή μας ενδιαφέρει πρωτίστως ο αντίκτυπος που έχει η διασυνοριακή μετακίνη-
ση ατόμων στην εμπορική αγορά του νομού Φλώρινας θα διερευνήσουμε τη συμπεριφορά 
των συγκεκριμένων καταναλωτών και όχι γενικότερα των πολιτών της Π.Γ.Δ.Μ. που μπο-
ρεί να επισκέπτονται και να αγοράζουν προϊόντα σε άλλες ελληνικές πόλεις. Σύμφωνα με 
την έρευνα το 63% των επισκεπτών από τη γειτονική χώρα είναι πιστοί καταναλωτές και 
μάλιστα της τοπικής αγοράς της πόλης της Φλώρινας (βλ. Διάγραμμα 55). 

Διάγραµµα 55. Επισκέπτες από την Π.Γ.Δ.Μ.
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Πιο αναλυτικά, 7 στους 10 από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι ο κύρι-
ος λόγος επίσκεψης στην Ελλάδα είναι η αγορά αγαθών, ενώ οι υπόλοιποι έρχονται στη 
χώρα μας είτε για τουρισμό/αναψυχή είτε για εργασιακούς λόγους (βλ. Διάγραμμα 56). 

Από αυτούς που έρχονται για καταναλωτικούς λόγους, εννέα στους 10 καταλήγουν συνή-
θως στην πόλη της Φλώρινας, ενώ το 8% των ερωτηθέντων επιλέγει τη μεγαλύτερη αγο-
ρά της Θεσσαλονίκης. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι μόλις το 1% των καταναλωτών από 
την Π.Γ.Δ.Μ. επισκέπτεται συνήθως την εμπορική αγορά του Αμύνταιου. Συνολικά λοιπόν 
καταλήγουμε ότι 9 στους 10 πολίτες της Π.Γ.Δ.Μ. που περνάνε τα σύνορα για καταναλωτι-
κούς λόγους έχουν επισκεφτεί την τοπική εμπορική αγορά της Φλώρινας. 

Για να υπάρξει πληρέστερη εικόνα της εισροής καταναλωτών στη Φλώρινα θα συνεχί-
σουμε την ανάλυση παρουσιάζοντας τη συχνότητα με την οποία έρχονται οι πολίτες της 
Π.Γ.Δ.Μ. στη χώρα μας, όπως κάναμε αντιστοίχως με τη μετακίνηση του ελληνικού κοινού 
στη γειτονική χώρα. 

Καταρχάς πρέπει να αναφερθεί ότι η συχνότητα επίσκεψης εξαρτάται, με στατιστική σημα-
ντικότητα, από τον σκοπό για τον οποίο έρχονται οι πολίτες της Π.Γ.Δ.Μ. στην Ελλάδα. Όσον 

Διάγραµµα 56. Κύριος λόγος επίσκεψης στην Ελλάδα
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αφορά το πιστό καταναλωτικό κοινό που καταλήγει στην εμπορική αγορά της Φλώρινας, 
περίπου οχτώ στους δέκα το πράττουν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, συχνότητα που 
συμβαδίζει χονδρικά με την αντίστοιχη του ελληνικού καταναλωτικού κοινού (έξι στους 
10). Εκεί που αλλάζουν οι συνήθειες είναι όταν αναφερόμαστε σε συχνότητα επίσκεψης 
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, όπου το ποσοστό των πολιτών της γειτονικής χώρας 
σχεδόν τριπλασιάζεται σε σύγκριση με το αντίστοιχο των Ελλήνων και φτάνει στο 40% 
των περιπτώσεων –υπενθυμίζουμε ότι το ποσοστό για τους κατοίκους της Φλώρινας που 
επισκέπτονται την αγορά στα Μπίτολα με ανάλογη συχνότητα είναι 13%. Οι ευκαιριακοί 
καταναλωτές όπως είναι αναμενόμενο παρουσιάζουν μια κάμψη στην επισκεψιμότητα σε 
σύγκριση με τους πιστούς, όπως παρατηρήσαμε αντίστοιχα και στην έρευνα των νοικοκυ-
ριών, με το 45% να περνάει τα σύνορα σπανιότερα από μία φορά το μήνα προς τη Φλώρινα 
(βλ. Διάγραμμα 58).

Από τα αμέσως προαναφερθέντα συμπεραίνουμε ότι η εισροή καταναλωτών από την 
Π.Γ.Δ.Μ. στην πόλη της Φλώρινας έχει τα χαρακτηριστικά της σταθερότητας και της συνέ-
πειας σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η αντίστροφη εκροή.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το συντριπτικό ποσοστό των επισκεπτών από τη γειτονική χώρα 
όχι μόνο έρχεται σε επαφή με την εμπορική αγορά της Φλώρινας αλλά το κάνει και αρ-
κετά συχνά, πράγμα το οποίο περιμένουμε να αποτυπωθεί στις σχετικές απαντήσεις των 
επιχειρηματιών. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως: στην 
ερώτηση για το αν οι επιχειρήσεις έχουν πελάτες από την Π.Γ.Δ.Μ. καταφατική απάντη-
ση δίνουν λιγότεροι από ένας στους πέντε επιχειρηματίες στο σύνολο του δείγματος. 
Επειδή όμως η έρευνα για τις επιχειρήσεις διεξήχθη σε δύο περιοχές (Φλώρινα και Αμύ-
νταιο) ενώ οι πολίτες της γειτονικής χώρας επιδίδονται σε αγορές μόνο στην πόλη της 
Φλώρινας, είναι ορθότερο να ελέγξουμε την κατανομή των απαντήσεων ξεχωριστά για 
τις δύο περιοχές. Καταλήγουμε λοιπόν ότι στη Φλώρινα πελάτες από τη Π.Γ.Δ.Μ. έχει 
μία στις τέσσερις επιχειρήσεις ενώ στο Αμύνταιο το ποσοστό περιορίζεται μόλις στο 3% 
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Διάγραµµα 58. Συχνότητα επισκεψιµότητας 
εµπορικής αγοράς της Φλώρινας (%)
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των επιχειρήσεων. Και πάλι ωστόσο παρουσιάζεται διάσταση με το επιβλητικό 89% των 
επισκεπτών της Π.Γ.Δ.Μ. που αγοράζουν κάποιο προϊόν από καταστήματα της Φλώρι-
νας (για το Αμύνταιο η κατανομή συμβαδίζει περισσότερο με τα σχετικά στοιχεία από την 
έρευνα σε πολίτες της Π.Γ.Δ.Μ.). 

Προτού αναζητήσουμε τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό, πρέπει να ελεγχθεί μήπως 
το καταναλωτικό κοινό από την Π.Γ.Δ.Μ. πραγματοποιεί μεγάλο μέρος τζίρου σε μικρό 
πλήθος επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αντισταθμίζεται η μεγάλη εισροή πελατών με το σχε-
τικά μικρό πλήθος επιχειρήσεων που την απολαμβάνουν. 

Όπως προσπαθήσαμε να ποσοτικοποιήσουμε το ελληνικό αγοραστικό κοινό που περνάει 
τα σύνορα προς την Π.Γ.Δ.Μ. έτσι και εδώ οι επιχειρηματίες που δήλωσαν ότι έχουν πε-
λάτες εκτός των συνόρων ρωτήθηκαν ποιο ποσοστό επί του τζίρου τους αντιπροσωπεύ-
ουν αυτοί. Η μέση τιμή του ποσοστού υπολογίστηκε στο 5% (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 
3%-6%). Ωστόσο εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελούν οι νεότερες επιχειρηματικές 
προσπάθειες των κατοίκων της Φλώρινας: σε επιχειρήσεις νεότερες των δέκα ετών, οι 
πελάτες από τη γειτονική χώρα αντιπροσωπεύουν το 8% του τζίρου, ποσοστό που διαφέ-
ρει με στατιστική σημαντικότητα από τις μέσες τιμές των υπόλοιπων κατηγοριών αυτής 
της μεταβλητής. Επομένως, ενώ οι επιχειρήσεις έχουν απώλειες της τάξης του ενός τρί-
του του τζίρου τους από τις διασυνοριακές μετακινήσεις του ελληνικού κοινού ανακτούν 
μόλις το 5% από την εισροή καταναλωτών από τη γειτονική χώρα, με τις καινούριες επι-
χειρήσεις να δέχονται μικρότερη πίεση. 

Η ασυμφωνία που παρατηρήθηκε φαίνεται μεγαλύτερη αν λάβουμε υπόψη μας τα απο-
τελέσματα από την παραπάνω ερώτηση, αφού ούτε μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων 
έχει καταναλωτικό κοινό από την Π.Γ.Δ.Μ. ούτε όμως και εκείνες που έχουν βλέπουν να 
μεταφράζεται αυτό σε σημαντικό μέρος του τζίρου τους. Μια πρώτη εξήγηση για την εν 
λόγω αναντιστοιχία μεταξύ των δύο ερευνών είναι η πυκνότητα των πολιτών της Π.Γ.Δ.Μ. 
που περνούν τα σύνορα. Δηλαδή αν το απόλυτο μέγεθος των επισκεπτών είναι σχετικά 
μικρό, τότε ακόμα και αν εκείνοι που αγοράζουν προϊόντα από τη Φλώρινα ήταν το 100%, 
οι αγορές τους δεν θα αποτυπώνονταν με σημαντικά ποσοστά στην έρευνα των επιχειρή-

Διάγραµµα 59. Εάν έχουν πελάτες από την Π.Γ.Δ.Μ. (%)
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σεων. Από την άλλη, έχοντας ως υπόθεση εργασίας ότι η διασυνοριακή μετακίνηση είναι 
σημαντικής τάξης, πρέπει να αναζητήσουμε την ερμηνεία της αναντιστοιχίας αλλού. 

Η εξήγηση προκύπτει από το ερώτημα που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας στους πο-
λίτες της Π.Γ.Δ.Μ. ως προς το είδος των καταστημάτων στα οποία επιλέγουν συνήθως να 
κάνουν τις αγορές τους στη Φλώρινα. Δεδομένου ότι η έρευνα των επιχειρήσεων διενερ-
γήθηκε κατά κύριο λόγο σε συνοικιακά καταστήματα του νομού Φλώρινας, τα οποία απο-
τελούν και την καρδιά μιας μικρής εμπορική αγοράς, προκειμένου να αποτυπωθεί η αγο-
ραστική δύναμη των καταναλωτών από την Π.Γ.Δ.Μ. θα πρέπει αυτοί να πραγματοποιούν 
τις αγορές τους κυρίως σε τέτοιου είδους καταστήματα. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει· 
όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 61, το μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί σε συνοικιακά κα-
ταστήματα έρχεται τρίτο, μετά από τις υπεραγορές [super market] και τα εμπορικά κέντρα. 

Διάγραµµα 60. Ποσοστό επί του τζίρου που αντιπροσωπεύουν 
οι πελάτες από την Π.Γ.Δ.Μ. (%)
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Διάγραµµα 61. Είδος καταστήµατος που επιλέγουν συνήθως 
να κάνουν τις αγορές τους (%)
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Να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο διάγραμμα έχουν συμπεριληφθεί και οι δύο υποο-
μάδες καταναλωτών της Π.Γ.Δ.Μ.: και οι πιστοί και οι ευκαιριακοί καταναλωτές. Η εικόνα 
όσον αφορά τα συνοικιακά καταστήματα δεν αλλάζει εάν εξετάσουμε τις δύο υποομάδες 
ξεχωριστά, διαφορές ωστόσο υπάρχουν για τις υπεραγορές και τα εμπορικά κέντρα. Η 
πλειονότητα των ερωτώμενων και στις δύο υποομάδες απάντησαν ότι κάνουν τις αγορές 
τους σε υπεραγορές, οι ευκαιριακοί καταναλωτές όμως παρουσιάζουν ποσοστό μεγαλύ-
τερο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ για τα εμπορικά κέντρα η εικόνα αντιστρέφεται, 
αφού μεγαλύτερο μέρος των πιστών καταναλωτών σε σύγκριση με τους ευκαιριακούς 
πραγματοποιεί σε αγορές σε τέτοιου είδους καταστήματα. Πιο συγκεκριμένα τα εμπορικά 
κέντρα απορροφούν το ένα τέταρτο της αγοραστικής δύναμης των πιστών καταναλωτών 
και κάτι λιγότερο από το ένα πέμπτο εκείνης των ευκαιριακών (βλ. Διάγραμμα 62). 

4.3 Καταναλωτικό προφίλ μετακινούμενων από τη φλώρινα  
στα Μπίτολα

Ας δούμε τώρα πού συνηθίζουν να κάνουν τις αγορές τους οι Έλληνες όταν πηγαίνουν 
στα Μπίτολα· αναφερόμαστε πάντοτε σε εκείνους που αντιμετωπίζουμε ως το σταθερό 
κομμάτι του καταναλωτικού κοινού, δεν συνυπολογίζουμε δηλαδή τους ευκαιριακούς 
επισκέπτες της πόλης. Η γενική εικόνα που παρουσιάζεται είναι ότι υπάρχει σημαντική 
διασπορά ως προς το είδος των καταστημάτων που επιλέγουν για τις αγορές τους χωρίς 
να δημιουργείται κάποια ισχυρή τάση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι στην πρώτη θέση των 
προτιμήσεων έρχονται, έστω και μικρή διαφορά της τάξης του 6%, οι υπαίθριες αγορές 
των Μπιτόλων. Εν πάση περιπτώσει, η εικόνα είναι τελείως διαφορετική από εκείνη των 
πολιτών της Π.Γ.Δ.Μ. από τους οποίους ένας στους δύο κάνει τις αγορές του σε super 
market της Φλώρινας. Πολύ σημαντικό εύρημα από τη συγκεκριμένη ερώτηση αποτελεί 
ότι το 15% του καταναλωτικού κοινού που εκρέει στη γειτονική χώρα το κάνει μόνο για τα 
καύσιμα, χωρίς να αγοράζει άλλα αγαθά. Αυτό πρέπει να ανακουφίζει ως ένα σημείο τους 

Διάγραµµα 62. Είδος καταστήµατος που επιλέγουν 
συνήθως να κάνουν τις αγορές τους (%)
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επιχειρηματίες των άλλων κλάδων λιανικού εμπορίου, αφού η παρατηρούμενη φυγή πε-
λατών μετριάζεται κάπως σε ό,τι τους αφορά.

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι η επιλογή του είδους του καταστήματος δεν εξαρτάται 
με στατιστική σημαντικότητα από κάποιον δημογραφικό παράγοντα αν και, όπως βλέπου-
με στο Διάγραμμα 64, υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάλογα με το εάν ο καταναλωτής 
προέρχεται από τη Φλώρινα ή από το Αμύνταιο: οι επιλογές των κατοίκων του δεύτερου 
αγνοούν τελείως τα εμπορικά κέντρα προς όφελος των υπεραγορών.

Η έρευνα των νοικοκυριών του νομού Φλώρινας ως προς τις αγορές στη γειτονική χώρα 
έχει ως στόχο –εκτός από το μέγεθος της μετακίνησης– να διευκρινίσει τη συχνότητά της, 
από πού αγοράζουν οι καταναλωτές αγαθά, ποια προϊόντα μπαίνουν στο καλάθι τους, το 

Διάγραµµα 63. Πού πραγµατοποιούν συνήθως τις αγορές τους 
στην εµπορική αγορά των Mπιτόλων (νοικοκυριά) (%)
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Διάγραµµα 64. Πού πραγµατοποιούν συνήθως τις αγορές τους 
στην εµπορική αγορά των Mpιτόλων (%)
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χρηματικό ποσό που ξοδεύουν και τέλος να εντοπίσει ένα μέτρο της εξοικονόμησης χρη-
μάτων που γίνεται από τη μετάβασή τους στην εμπορική αγορά των Μπιτόλων. 

Ως προς τα είδη που προμηθεύονται οι καταναλωτές από την αγορά της Π.Γ.Δ.Μ., μπο-
ρούμε να χωρίσουμε το καλάθι των αγορών σε τρία μέρη ανάλογα με τη συχνότητα που 
μπαίνουν τα διάφορα προϊόντα σε αυτό. Τα καύσιμα κίνησης αποτελούν μόνα τους το 
πρώτο μέρος αφού τρεις στους τέσσερις κατοίκους της Φλώρινας περνάνε τα σύνορα και 
εφοδιάζονται με βενζίνη για τα μεταφορικά τους μέσα, μάλιστα κάποιοι από αυτούς όπως 
είδαμε προηγουμένως μετακινούνται μόνον για αυτόν τον λόγο. Στο δεύτερο μέρος το-
ποθετούνται τα τρόφιμα και τα είδη ένδυσης/υπόδησης που παρουσιάζουν ποσοστά 48% 
και 40% αντίστοιχα και στο τρίτο προϊόντα καπνού/αλκοολούχα, οικιακού εξοπλισμού και 
ιατρικά/φαρμακευτικά σε χαμηλότερα μεν αλλά υπολογίσιμα ποσοστά. 

Ενδιαφέρον έχει να εξετάσουμε τις απαντήσεις των επιχειρηματιών ανά κλάδο δραστη-
ριοποίησης στην ερώτηση εάν έχουν μειωθεί οι πελάτες τους το τελευταίο έτος λόγω 
προτίμησης της εμπορικής αγοράς της Π.Γ.Δ.Μ. Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο 
Διάγραμμα 66, διαπιστώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση οι επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στα καύσιμα ξεχωρίζουν, με εννιά στους δέκα να δηλώνουν ότι χάνουν 
πελάτες το τελευταίο έτος λόγω της διασυνοριακής μετακίνησης. Είναι επομένως εύλογο 
να συμπεράνουμε ότι με αφορμή τη μεγάλη αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω φο-
ρολογίας στην Ελλάδα οι κάτοικοι της Φλώρινας αναζητώντας οικονομικότερες λύσεις 
εκτός των συνόρων αλλάζουν και τις γενικότερες καταναλωτικές τους συνήθειες.

Ένα αισιόδοξο εύρημα για τους εμπόρους της Φλώρινας προέρχεται από τις μηνιαίες δα-
πάνες των ελλήνων καταναλωτών στην αγορά των Μπιτόλων. Αν και υπάρχει μεγάλη και 

Διάγραµµα 65. Προϊόντα που αγοράζουν από την εµπορική αγορά των Μπιτόλων (%)
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συχνή εκροή καταναλωτικού κοινού η οποία επιδίδεται σε αγορές διαφόρων προϊόντων 
με συνέπεια να πλήττονται όλοι οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου, τουλάχιστον όσο αφορά 
το χρηματικό ποσό που ξοδεύεται στη γειτονική χώρα αυτό διατηρείται ως επί το πλείστον 
σε χαμηλά επίπεδα. Τα δύο τρίτα των σταθερών καταναλωτών δαπανούν μηνιαίως έως 
100 ευρώ στη γειτονική χώρα, ενώ μόνον το ένα τέταρτο δαπανά 100 έως 300 ευρώ. 

Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ των κατανομών ανάλογα με το πλήθος 
των μελών του νοικοκυριού η οποία συμφωνεί με όλα τα προηγούμενα αποτελέσματα 
ως προς τη συμπεριφορά των δύο κατηγοριών αυτής της μεταβλητής. Οι οικογένειες με 
τουλάχιστον ένα παιδί εμφανίζονται να δαπανούν 100 με 300 ευρώ μηνιαίως στην εμπο-
ρική αγορά της Π.Γ.Δ.Μ. σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ό,τι τα νοικοκυριά με το πολύ 
δύο μέλη.

Επιπροσθέτως, ζητήθηκε από τους κατοίκους της Φλώρινας να μας δώσουν μια τάξη με-
γέθους για την ετήσια εξοικονόμηση χρημάτων από την επιλογή τους να προβαίνουν σε 
αγορές εκτός συνόρων. Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά είχαν να δώσουν κάποια απάντηση 
πράγμα που σημαίνει ότι η επιλογή τους για αγορές στα Μπίτολα γίνεται μετά από ώριμη 

Διάγραµµα 66. Εάν έχουν µειωθεί οι πελάτες τους το τελευταίο έτος 
λόγω προτίµησης της εµπορικής αγοράς της Π.Γ.Δ.Μ. (%)
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Διάγραµµα 67. Μηνιαίες δαπάνες στην εµπορική αγορά των Μπιτόλων
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σκέψη και αφού προβούν σε σύγκριση τιμών μεταξύ των δύο αγορών και ότι έχουν πλήρη 
επίγνωση των αποτελεσμάτων της. Για το υπόλοιπο 25% των καταναλωτών φαίνεται ότι 
πιστεύουν πως κερδίζουν με το να κάνουν αγορές εκτός συνόρων, δεν έχουν όμως συ-
γκεκριμενοποιήσει το όφελός τους. Αν και η κατανομή των ποσοστών, όπως παρουσιάζε-
ται στο Διάγραμμα 69, δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με την έννοια ότι δεν 
υπάρχει κάποια κυρίαρχη τάση, η διασταύρωση της ερώτησης αυτής με την ερώτηση που 
αφορούσε το μηνιαίο ποσό που ξοδεύουν στην εμπορική αγορά της Π.Γ.Δ.Μ. αποκαλύπτει 
χρήσιμα στοιχεία (βλ. Διάγραμμα 70). 

Είναι προφανές ότι οι δύο μεταβλητές εξαρτώνται με στατιστικά σημαντικό τρόπο· παρα-
τηρούμε ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι μηνιαίες δαπάνες τόσο μεγαλύτερη είναι και ετήσια 
εξοικονόμηση χρημάτων για το νοικοκυριό –πράγμα λογικό αφού όσο πιο πολλές ανά-
γκες καλύπτονται με χαμηλότερο κόστος τόσο μεγαλύτερη είναι η εξοικονόμηση χρημά-
των. Ένα στα δέκα νοικοκυριά που δαπανούν μηνιαίως έως 100 ευρώ στα Μπίτολα, τρία 
στα δέκα με δαπάνες 100 έως 300 ευρώ και οχτώ στα δέκα με δαπάνες 300 έως 500 
ευρώ εξοικονομούν περισσότερα από 1.000 ευρώ τον χρόνο. Πρέπει να σημειώσουμε ότι 
τα ποσοστά αυτά αναφέρονται στο σύνολο των ερωτηθέντων χωρίς να έχουμε εξαιρέσει 

Διάγραµµα 68. Μηνιαίες δαπάνες στην εµπορική αγορά των Μπιτόλων (%)
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Διάγραµµα 69. Ετήσιο ποσό που εξοικονοµούν από τις αγορές εκτός συνόρων
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τις περιπτώσεις που δεν είχαμε απόκριση. Μόνο για την τελευταία κατηγορία πρέπει να 
είμαστε λίγο επιφυλακτικοί γιατί υπάρχει μικρή πληθυσμιακή βάση, αλλά και πάλι η τάση 
που παρατηρείται είναι τόσο ισχυρή που δεν μπορούμε να αμφιβάλουμε για αυτή.

4.4 Καταναλωτικό προφίλ μετακινούμενων από την Π.Γ.Δ.Μ.  
στη φλώρινα

Ας δούμε τώρα ποια προϊόντα αγοράζουν οι δύο υποομάδες καταναλωτών από την 
Π.Γ.Δ.Μ. στην εμπορική αγορά της Φλώρινας. Παρότι μας ενδιαφέρουν περισσότερο οι 
πιστοί καταναλωτές, για να έχουμε συνολικότερη εικόνα για τα προϊόντα που προτιμούν οι 
πολίτες της γειτονικής χώρας, θα παρουσιαστεί και η υποομάδα των ευκαιριακών.

Για τους πρώτους παρατηρούμε ότι σχεδόν όλοι αγοράζουν τρόφιμα ενώ ένας στους δύο 
αγοράζει προϊόντα που σχετίζονται με τον οικιακό εξοπλισμό. Σε αυτήν την κατηγορία 
μπορούμε να εντάξουμε και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (χαλιά, κουρτίνες κ.λπ.) 
που προτιμώνται από το 6% των αγοραστών από την Π.Γ.Δ.Μ.. Επίσης σημαντικό είναι το 
ποσοστό (αγγίζει το 42%) που δηλώνει ότι επισκέπτεται τη Φλώρινα για να προμηθευτεί 
είδη ένδυσης και υπόδησης. Τέλος με μη αμελητέα συχνότητα μπαίνουν στο καλάθι των 
πιστών καταναλωτών και προϊόντα από τις εξής κατηγορίες: «δερμάτινα είδη/τσάντες/
αξεσουάρ», «ιατρικά/καλλυντικά/είδη προσωπικής φροντίδας» και «εποχικά είδη/παιχνί-
δια/βιβλία/γραφική ύλη». 

Η εικόνα για τους ευκαιριακούς καταναλωτές παρουσιάζει και ομοιότητες και διαφορές 
συγκρινόμενη με εκείνη των πιστών καταναλωτών. Το ποσοστό όσων από τους ευκαιρια-
κούς αγοράζουν τρόφιμα είναι αρκετά υψηλό, ενώ και πάλι το δεύτερο μεγαλύτερο ποσο-
στό συναντάται στην κατηγορία «οικιακός εξοπλισμός/είδη σπιτιού» εμφανώς μειωμένο 
(23%) όμως σε σύγκριση με την υποομάδα των πιστών καταναλωτών. Οι ερωτώμενοι της 
υποομάδας των ευκαιριακών αγοράζουν όπως διαπιστώνουμε είδη ένδυσης-υπόδησης 

Διάγραµµα 70. Ετήσιο ποσό που εξοικονοµούν 
από τις αγορές εκτός συνόρων – Μηνιαίες δαπάνες (%)
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καθώς και ιατρικά/καλλυντικά/είδη προσωπικής φροντίδας όχι όμως στον ίδιο βαθμό με 
την άλλη υποομάδα. Τέλος τα προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες «δερμάτινα είδη/
τσάντες/αξεσουάρ», «εποχικά είδη/παιχνίδια/βιβλία/γραφική ύλη» δεν εμφανίζονται στο 
καλάθι των αγορών τους. 
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Διάγραµµα 71. Προϊόντα που αγοράζουν συνήθως από τη Φλώρινα
– Πιστοί καταναλωτές (%)

Διάγραµµα 72. Προϊόντα που αγοράζουν συνήθως από τη Φλώρινα
– Ευκαιριακοί καταναλωτές (%)
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Η σύγκριση με το καλάθι των Ελλήνων –εκτός από την οφθαλμοφανή απουσία των καυσί-
μων κίνησης– καταδεικνύει ότι εάν ο απόλυτος αριθμός των επισκεπτών από τις δύο χώ-
ρες ήταν ίσος, οι επιχειρήσεις της Φλώρινας που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των 
τροφίμων, των ειδών οικιακού εξοπλισμού, των ιατρικών/φαρμακευτικών προϊόντων και 
των ειδών ένδυσης θα επωφελούνταν από τις διασυνοριακές μετακινήσεις. Αντίθετα οι 
επιχειρήσεις που διακινούν προϊόντα καπνού/αλκοόλ θα είχαν σοβαρές απώλειες λόγω 
του φαινομένου.

4.5 αιτίες για τις εισροές και εκροές καταναλωτών

Αφού αναλύθηκε η αγοραστική συμπεριφορά των κατοίκων της Φλώρινας και των πολι-
τών της Π.Γ.Δ.Μ. που επιλέγουν για τις καταναλωτικές τους συνήθειες την ξένη αντιστοί-
χως εμπορική αγορά, στη συνέχεια θα εξεταστούν οι λόγοι που τους ωθούν να μετακινη-
θούν σε άλλη χώρα. Και στις δύο περιπτώσεις θα αναφερθούμε στους πιστούς καταναλω-
τές. Για τους πολίτες της Π.Γ.Δ.Μ. οι βασικές αιτίες είναι τέσσερις: τις δύο πρώτες θέσεις 
στις απαντήσεις στο συγκεκριμένο ερώτημα καταλαμβάνουν η ποιότητα των προϊόντων 
σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ποικιλία που συναντούν στα καταστήματα τη Φλώρινας· 
με αυτόν τον τρόπο καταδεικνύεται ότι στους συγκεκριμένους τομείς οι επιχειρήσεις του 
νομού όχι μόνο δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις αντίστοιχες της γειτονικής χώρας, 
αλλά το πιθανότερο είναι να υπερτερούν. Ακολούθως, τέσσερις στους δέκα καταναλωτές 
από την Π.Γ.Δ.Μ. αναφέρουν την ευκολία πρόσβασης ενώ ως τέταρτος λόγος, με ποσοστό 
28%, αναφέρονται οι καλύτερες τιμές. Το τελευταίο στοιχείο ανατρέπει την εντύπωση ότι 
στη γειτονική χώρα όλα τα προϊόντα πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με την 
Ελλάδα. Προφανώς οι κάτοικοι της Π.Γ.Δ.Μ., μετά από έρευνα αγοράς, έχουν εντοπίσει 
προϊόντα τα οποία τους συμφέρει να αγοράζουν από την εμπορική αγορά της Φλώρινας 
παρά από τον τόπο κατοικίας τους. 

Διάγραµµα 73. Λόγοι που προτιµούν οι πολίτες της Π.Γ.Δ.Μ.
την Ελλάδα για τις αγορές τους (%)
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Ένα ενδιαφέρον στοιχείο προκύπτει όταν συνδυάσουμε την πόλη μόνιμης διαμονής των 
καταναλωτών της γειτονικής χώρας με τον λόγο για τον οποίο έρχονται στην εμπορική 
αγορά της Φλώρινας. Διαφορές ποσοστών μεταξύ αυτών που διαμένουν στα Μπίτολα 
σε σχέση με τους υπόλοιπους υπάρχουν καταρχάς σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα: οι 
πρώτοι αναφέρουν περισσότερες φορές τη Φλώρινα πράγμα λογικό εφόσον είναι η πόλη 
που βρίσκεται εγγύτερα στον διασυνοριακό σταθμό. Παρατηρείται όμως και μια διαφο-
ρά όσον αφορά την ποιότητα και την ποικιλία των προϊόντων: κάτοικοι άλλων πόλεων 
της Π.Γ.Δ.Μ. αναφέρουν αυτούς τους δύο παράγοντες ως ελκυστικούς για τη Φλώρινα 
σε μεγαλύτερο βαθμό από τους κατοίκους των Μπιτόλων. Βεβαίως αυτό δεν ανατρέπει 
το σκεπτικό που αναπτύχθηκε νωρίτερα, ότι οι επιχειρήσεις της Φλώρινας υπερτερούν 
σε ποιότητα και ποικιλία προϊόντων από εκείνες που δραστηριοποιούνται στα Μπίτολα, 
απλώς το αμβλύνει.

Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά όταν αναφερόμαστε στους κατοίκους της Φλώρινας και 
τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν να επισκέπτονται αγορές εκτός συνόρων. Το 
επιβλητικό 86% που παρατηρούμε στην απάντηση «καλύτερες τιμές» δεν αφήνει καμία 
αμφιβολία ότι οι οικονομικές δυσκολίες είναι εκείνες που τους ωθούν να αναζητήσουν 
εναλλακτικές λύσεις για να καλύψουν τις καταναλωτικές τους ανάγκες. Το συμπέρασμα 
αυτό ανέκυψε επανειλημμένα κατά την ανάλυση των προηγούμενων αποτελεσμάτων, 
ιδιαιτέρως όταν μελετούσαμε την αγοραστική συμπεριφορά των νοικοκυριών με περισ-
σότερα από τρία μέλη, και έρχεται να επιβεβαιωθεί με αδιαμφισβήτητο τρόπο σε αυτό το 
σημείο. Δεύτερη σε συχνότητα απάντηση, με αξιόλογο ποσοστό, είναι ο συνδυασμός των 
αγορών με άλλες δραστηριότητες –ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες κατοίκους της 
Φλώρινας δηλώνει ότι αυτός είναι ο λόγος που επισκέπτεται αγορά εκτός συνόρων (βλ. 
Διάγραμμα 75). 

Διάγραµµα 74. Λόγοι που προτιµούν οι πολίτες της Π.Γ.Δ.Μ.
την Ελλάδα για τις αγορές τους (%)
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Η συγκεκριμένη απάντηση μας οδηγεί στο να ελέγξουμε ποιες είναι οι άλλες δραστηριό-
τητες που ενθαρρύνουν κατά κάποιο τρόπο τους κατοίκους της Φλώρινας να επισκεφτούν 
την εμπορική αγορά στα Μπίτολα. Από τις απαντήσεις γίνεται φανερό ότι η πόλη της γει-
τονικής χώρας αποτελεί και πόλο ψυχαγωγίας (βλ. Διάγραμμα 76). Κάτι λιγότερο από έξι 
στους δέκα ερωτώμενους συνδυάζουν τις αγορές τους με μια βόλτα για καφέ ή μια βρα-
δινή έξοδο, εάν δε συνυπολογίσουμε σε αυτό το ποσοστό και τις απαντήσεις που αφορούν 
τον τουρισμό, ο οποίος υποκρύπτει και τουλάχιστον μια μέρα παραμονής στα Μπίτολα, 
φτάνουμε στο 65% των περιπτώσεων. Σημαντική παρατήρηση είναι ότι ένας στους τέσ-
σερις δεν εμπλέκει καμία άλλη δραστηριότητα και έχει ως μόνο σκοπό την αγορά αγαθών 
από τη γειτονική χώρα. 

Διάγραµµα 75. Λόγοι που προτιµούν την αγορά των Μπιτόλων
έναντι της τοπικής αγοράς (%)
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Διάγραµµα 76. Λόγοι τους οποίους επισκέφθηκαν τα Mπίτολα
πλην τους καταναλωτικούς (%)
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Το εύρημα ότι η πόλη Μπίτολα ενδείκνυται όχι μόνο για αγορές αλλά και για διασκέδαση 
επιβεβαιώνεται και από τους ευκαιριακούς έλληνες καταναλωτές. Όταν στα άτομα που 
απάντησαν αρνητικά στο αν επισκέπτονται κάποια εμπορική αγορά εκτός συνόρων τέθηκε 
η ερώτηση γιατί πηγαίνουν στα Μπίτολα, το μεγαλύτερο μέρος τους απάντησε για ψυ-
χαγωγία και τουρισμό με το ποσοστό να φτάνει αθροιστικά το 71%. Σε πολύ μικρότερα 
ποσοστά υπήρξαν απαντήσεις που αφορούσαν εργασιακούς αλλά και ιατρικούς λόγους. 
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ένας στους πέντε ερωτηθέντες αυτής της υποομοά-
δας αρνήθηκε να κατονομάσει τους λόγους της επίσκεψής του, δεν θέλησε δηλαδή να 
απαντήσει σε μία σχετικά «απλή» ερώτηση.

Στην αρχή της μελέτης αναφέρθηκε ότι επτά στους δέκα επισκέπτες από την Π.Γ.Δ.Μ. έρ-
χονται στην Ελλάδα με βασικό σκοπό να κάνουν αγορές· το υπόλοιπο 30% των απαντήσε-
ων μοιράζεται σχεδόν ισόποσα μεταξύ εργασιακών λόγων και αναψυχής/τουρισμού (βλ. 
Διάγραμμα 78). 

Για εκείνους που επισκέπτονται τη χώρα για λόγους αναψηχής/τουρισμού, οι οποίοι απο-
τελούν το 16% του δείγματος, η Φλώρινα είναι ένας από τους κύριους προορισμούς: επι-

Διάγραµµα 77. Λόγος για τον οποίο επισκέφθηκαν τα Mπίτολα
– Ευκαιριακοί καταναλωτές (%)
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Διάγραµµα 78. Κύριοι λόγοι επίσκεψης στην Ελλάδα
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λέγεται ως τόπος διακοπών από έναν στους τρεις. Οι άλλες δύο περιοχές της χώρας μας 
που εμφανίζουν αξιόλογα ποσοστά απόκρισης είναι η Κατερίνη και η Χαλκιδική. Επομέ-
νως, όπως τα Μπίτολα για τους κατοίκους της Φλώρινας, έτσι και η Φλώρινα αποτελεί 
πόλο έλξης για τους τουρίστες από την Π.Γ.Δ.Μ. (βλ. Διάγραμμα 79) 

Όσον αφορά το χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα, ο κύριος όγκος των τουρι-
στών από τη γειτονική χώρα αποτελείται από μικρής διάρκειας επισκέπτες: επτά στους 
δέκα παραμένουν για διάστημα μέχρι μία εβδομάδα. 

Το πιθανότερο αίτιο για αυτό είναι ότι το συντριπτικό ποσοστό των ερωτηθέντων, δηλαδή 
το 90%, θεωρούν ότι το συνολικό κόστος διακοπών στη χώρα μας είναι υψηλό, όπως 
φαίνεται στο Διάγραμμα 81. Όσο για τα ευρήματα της ερώτησης γιατί επιλέγουν την Ελλά-

Διάγραµµα 79. Πόλη που προτιµούν για τις διακοπές τους στην Ελλάδα
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Διάγραµµα 80. Διάρκεια διαµονής στην Ελλάδα για διακοπές
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Διάγραµµα 81. Γνώµη για το κόστος διακοπών στην Ελλάδα
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δα για τις διακοπές τους, αυτά είναι απογοητευτικά καθώς στις απαντήσεις που έδωσαν 
οι ερωτηθέντες δεν εμφανίζονται παράγοντες που να συσχετίζονται με τις τουριστικές 
υποδομές στη χώρα μας (βλ. Διάγραμμα 82). Το γεγονός της γεωγραφικής εγγύτητας και 
το φυσικό κάλλος της ελληνικής υπαίθρου πρέπει να γίνουν εφαλτήρια της τουριστικής 
ανάπτυξης και όχι να αποτελούν αυτά καθ’ εαυτά τους βασικούς λόγους προσέλκυσης 
τουριστών από τη γειτονική χώρα.

Όσον αφορά το τμήμα των πολιτών της Π.Γ.Δ.Μ. που έρχονται στην Ελλάδα για εργασι-
ακούς λόγους, η διασπορά των απαντήσεων ως προς τον τόπο εργασίας τους είναι αρ-
κετά μεγάλη: ανιχνεύτηκαν έντεκα διαφορετικές απαντήσεις για περιοχές ορισμένες εκ 
των οποίων βρίσκονται σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση από τον διασυνοριακό σταθμό. 
Η Φλώρινα πάντως φαίνεται να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού 

Διάγραµµα 82. Λόγοι που επέλεξαν την Ελλάδα για τις διακοπές τους (%)
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Διάγραµµα 83. Πόλη όπου εργάζονται κυρίως στην Ελλάδα (%)
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από τη γειτονική χώρα: δηλώνεται ως τόπος εργασίας από έναν στους τρεις ερωτηθέντες. 
Εν ολίγοις, η Φλώρινα παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι είναι προορισμός είτε για διακοπές 
είτε για εργασία για ένα μεγάλο μέρος των πολιτών της Π.Γ.Δ.Μ. που περνάνε τα σύνορα 
χωρίς να έχουν ως κύριο στόχο την επίσκεψη μιας εμπορικής αγοράς στη χώρα μας.

Περαιτέρω, στο Διάγραμμα 84 διαπιστώνουμε πως η πλειονότητα των πολιτών της 
Π.Γ.Δ.Μ. που εισέρχονται στην Ελλάδα για εργασιακούς λόγους απασχολείται σε γεωρ-
γικές εργασίες. 

Στα Διαγράμματα 85 και 86 παρατηρούμε αφενός ότι το 56% των ερωτηθέντων δεν δια-
μένει στην πόλη στην οποία εργάζεται, αλλά επιστρέφει στον τόπο μόνιμης κατοικίας του 
αυθημερόν αφετέρου δε ότι ο βασικότερος λόγος για την επιλογή αυτή είναι το υψηλό κό-
στος διαβίωσης στον τόπο εργασίας. Στο σημείο αυτό είναι άξιο αναφοράς το μικρό αλλά 
όχι αμελητέο ποσοστό (ένας στους δέκα) εκείνων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 
έκδοση άδειας εργασίας και παραμονής στην Ελλάδα. Αν λυνόταν αυτό το γραφειοκρατι-
κό πρόβλημα, θα μεγεθυνόταν ενδεχομένως ο αριθμός των πολιτών της Π.Γ.Δ.Μ. που θα 
εντάσσονταν στις τοπικές κοινωνίες και αντιστοίχως θα πολλαπλασιάζονταν τα οφέλη 
που συνεπάγεται η παρουσία τους για αυτές. 

Αφού ανιχνεύσαμε μέσω της προηγούμενης ερώτησης ένα ζήτημα που εμποδίζει τους 
εργαζόμενους από τη γειτονική χώρα να παραμείνουν στην Ελλάδα περισσότερο από 24 
ώρες, καλό θα ήταν να ελέγξουμε στο σύνολο των επισκεπτών ποιες δυσκολίες αντιμε-

Διάγραµµα 84. Eπάγγελµα που ασκούν στην Ελλάδα
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Διάγραµµα 85. Διάρκεια παραµονής στην Ελλάδα για λόγους εργασίας
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τώπισαν κατά τις πρώτες εισόδους τους στη χώρα μας. Αν εξαιρέσουμε το ένα πέμπτο των 
ερωτηθέντων που δεν απάντησαν είτε επειδή δεν θυμόντουσαν είτε επειδή δεν ήθελαν, 
παρατηρούμε ότι δύο ήταν τα βασικότερα προβλήματα: στην πρώτη θέση, για τέσσερις 
στους δέκα ερωτηθέντες, εντοπίζεται η δυσκολία στην επικοινωνία και στη δεύτερη θέση, 
για έναν στους τρεις, η καθυστέρηση στο τελωνείο. 

Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία είναι αναμενόμενο να αποτελεί πρόβλημα, τουλάχιστον 
κατά τις αρχικές επισκέψεις· είναι όμως πιθανό η δυσκολία να αμβλύνεται με την πάρο-
δο του χρόνου εφόσον πρόκειται για επαναλαμβανόμενες επισκέψεις. Εάν κρίνουμε από 
τα στοιχεία του Διαγράμματος 88, κάτι τέτοιο πράγματι συμβαίνει. Τέσσερις στους δέκα 

Διάγραµµα 86. Baσικότερος λόγος που δεν διαµένουν
στην περιοχή που εργάζονται (%)
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Διάγραµµα 87. Δυσκολίες που συνάντησαν
κατά την πρώτη εισοδό τους στην Ελλάδα  (%)

ΔΓ/ΔΑ

Ξενοφοβική 
συµπεριφορά Ελλήνων

Δεν αντιµετώπισαν 
δυσκολίες

Όλα τα αναφερόµενα

Καθυστέρηση 
στο τελωνείο

Δυσκολία στην 
επικοινωνία

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

20

2

3

6

32

41



93

Δ ι α σ υ ν ο ρ ι α κ έ σ  μ έ τα κ ι ν ή σ έ ι σ   |   φλωρινα

επισκέπτες από την Π.Γ.Δ.Μ. μιλούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα μας 
κυρίως τη σλαβική ενώ ένας στους τρεις χρησιμοποιεί την ελληνική, που σημαίνει ότι και 
από τις δύο πλευρές έχουν καταβληθεί προσπάθειες να βρεθεί ένας δίαυλος επικοινω-
νίας. Μεγάλο κομμάτι των πολιτών της γειτονικής χώρας έχουν μάθει κάποια ελληνικά, 
αλλά και οι Έλληνες προσαρμόστηκαν λόγω του φαινομένου και εμπλούτισαν τις γνώ-
σεις τους στη σλαβική γλώσσα. 

Αντιθέτως οι δυσκολίες που συναντούν οι πολίτες της Π.Γ.Δ.Μ. στο τελωνείο του συνο-
ριακού σταθμού πιθανολογούμε πως δεν μειώνονται με την πάροδο του χρόνου και είναι 
πιθανό να αποτελούν τροχοπέδη για τη μαζικότερη εισροή καταναλωτικού, τουριστικού 
και εργασιακού κοινού στην Ελλάδα.

Ένας σημαντικός παράγοντας που έχει να κάνει με το μέγεθος των διασυνοριακών με-
τακινήσεων είναι αν διευκολύνεται η πρόσβαση μέσω του οδικού και κατ’ επέκταση του 
συγκοινωνιακού δικτύου κάθε χώρας. Προφανώς το οδικό δίκτυο ως σταθερός παρά-
γοντας επηρεάζει εξίσου και τις δύο πλευρές και είτε ευνοεί είτε αποθαρρύνει συνολικά 

Διάγραµµα 88. Γλώσσα επικοινωνίας

Σλάβικα/Σκοπιανά

Eλληνικά

Και οι τρεις

Αγγλικά

4%

29%

39%

27%

Διάγραµµα 89. Μετακινήσεις που εξυπηρετεί το υπάρχον 
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τις μετακινήσεις ανεξαρτήτως κατεύθυνσης. Το συγκοινωνιακό όμως δίκτυο κάθε χώρας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για το πού μπορούν να κατευθυνθούν τα άτομα που είτε δεν 
διαθέτουν ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα είτε δεν επιλέγουν να τα χρησιμοποιούν για την 
επίσκεψή τους στη γειτονική τους χώρα. 

Είναι φανερό ότι το συγκοινωνιακό δίκτυο στην Π.Γ.Δ.Μ. είναι σαφώς πιο ανεπτυγμένο 
όσο αφορά τις μετακινήσεις εκτός συνόρων· αθροίζοντας τις απαντήσεις «εκτός των συ-
νόρων» και «και τις δύο», το ποσοστό των ερωτηθέντων που πιστεύει ότι το υπάρχον 
συγκοινωνιακό δίκτυο στον τόπο διαμονής του εξυπηρετεί μετακινήσεις εκτός συνόρων 
ανέρχεται σε 55%, ενώ το αντίστοιχο για τους κατοίκους της Φλώρινας φτάνει μόλις το 
9%. Σχετικά μικρή αλλά σημαντική είναι και η διαφορά που παρουσιάζεται στα ποσοστά 
που αφορούν την απάντηση ότι οι συγκοινωνίες δεν εξυπηρετούν κανέναν προορισμό. Για 
τους κατοίκους της Φλώρινας το 13% έχει αυτή τη γνώμη, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι 
δεν βρέθηκε σχεδόν κανείς πολίτης της Π.Γ.Δ.Μ. που να ισχυριστεί κάτι τέτοιο.

4.6 Συνέπειες και οφέλη της διασυνοριακής μετακίνησης

Θα κλείσουμε αυτή την ενότητα παρουσιάζοντας τη γνώμη των κατοίκων της Φλώρινας 
για το ποια ομάδα πολιτών απολαμβάνει σε μεγαλύτερο βαθμό τα οφέλη από τις διασυ-
νοριακές μετακινήσεις μεταξύ Φλώρινας και Π.Γ.Δ.Μ. και τη γνώμη των επιχειρηματιών 
της Φλώρινας για το αν η αγορά της περιοχής τους αποκομίζει οφέλη από το φαινόμενο. 

Και οι δύο ομάδες ερωτηθέντων (κάτοικοι και επιχειρηματίες) της Φλώρινας εκφράζουν 
απογοήτευση ως προς τα ενδεχόμενα ευεργετικά αποτελέσματα από τις μετακινήσεις 
πολιτών μεταξύ των δύο χωρών. Οκτώ στους δέκα επιχειρηματίες έχουν κατασταλάξει 
ότι οι διασυνοριακές μετακινήσεις ζημιώνουν την τοπική αγορά, μόλις ένας στους δέκα 
πιστεύει ότι ούτε χάνει ούτε κερδίζει από αυτές και σχεδόν κανείς (για την ακρίβεια τρεις 
επιχειρηματίες σε σύνολο 250) δεν έχει τη γνώμη ότι οι μετακινήσεις πληθυσμών επι-
δρούν θετικά στην τοπική αγορά. 

Το ίδιο ακριβώς πιστεύουν στο σύνολό τους και οι κάτοικοι του νομού, αφού όταν ρωτή-
θηκαν για το ποιος απολαμβάνει τα οφέλη της οικονομικής αλληλεπίδρασης ούτε ένας 
δεν απάντησε «οι εμπορικές επιχειρήσεις της Φλώρινας». Αντιθέτως τρεις στους τέσσε-
ρις έχουν τη γνώμη ότι επωφελείται κυρίως η αντίστοιχη ομάδα των πολιτών της Π.Γ.Δ.Μ. 

Διάγραµµα 90. Γνώµη των επιχειρηµατιών για τη γειτνίαση µε την Π.Γ.Δ.Μ.

Δεν επιφέρει ούτε θετικές, 
ούτε αρνητικές επιδράσεις

Επιφέρει κυρίως θετικές επιδράσεις

ΔΓ/ΔΑ

Επιφέρει κυρίως αρνητικές επιδράσεις

10% 1%

80%

9%



95

Δ ι α σ υ ν ο ρ ι α κ έ σ  μ έ τα κ ι ν ή σ έ ι σ   |   φλωρινα

Σε ό,τι αφορά τους κατοίκους τόσο των Αμύνταιου όσο και της Φλώρινας, τα ποσοστά 
απόκρισης είναι ίσα και στις δύο περιπτώσεις. Ακόμα πιο απογοητευμένοι φαίνονται οι 
κάτοικοι του Αμύνταιου σε σύγκριση με τους κατοίκους της Φλώρινας, αφού μόλις το 3% 
των πρώτων έχει την πεποίθηση ότι είναι αυτοί που επωφελούνται από την οικονομική 
αλληλεπίδραση στην περιοχή ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους ερωτώμενους στην 
πόλη της Φλώρινας ανεβαίνει στο 15% (βλ. Διάγραμμα 92). 

Η ερώτηση τέθηκε στο σύνολο του δείγματος ώστε να πάρουμε τη γενικότερη αίσθηση 
που έχει δημιουργηθεί στους κατοίκους του Νομού. Επειδή όμως αυτή είναι εν μέρει με-
ροληπτική, εφόσον υπάρχουν άτομα που δεν πηγαίνουν στην Π.Γ.Δ.Μ. για αγορές οπότε 
δεν υπάρχει πιθανότητα να επωφελούνται οι ίδιοι ούτε μπορούν να μπουν στη θέση όσων 
πράγματι μπορεί να επωφελούνται σε μεγαλύτερο βαθμό, παρουσιάζουμε την επόμενη 
διασταύρωση των απαντήσεων με το ποσό που θεωρούν ότι εξοικονομούν ετησίως από 
τις αγορές τους εκτός συνόρων για να αποκομίσουμε πιο σαφή συμπεράσματα. 

Διάγραµµα 91. Γνώµη για το ποιός απολαµβάνει τα οφέλη 
της οικονοµικής αλληλεπίδρασης  κατά περιοχή κατοικίας
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Και σε αυτή την περίπτωση η κυρίαρχη τάση που παρατηρήθηκε πριν δεν ανατρέπεται σε 
καμία κατηγορία, αλλά είναι σαφές ότι τα άτομα που ετησίως εξοικονομούν πάνω από 500 
ευρώ πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι είναι αυτοί οι κερδισμένοι (βλ. Διάγραμμα 93). 
Πιο συγκεκριμένα ένας στους πέντε των δύο τελευταίων κατηγοριών θεωρεί ότι απολαμ-
βάνει τα οφέλη της οικονομικής αλληλεπίδρασης, ενώ στην κατηγορία όσων εξοικονο-
μούν από μηδέν ως 500 ευρώ πιστεύει το ίδιο ένας στους δέκα.

4.7 Μετακινήσεις καταναλωτικού κοινού εντός συνόρων

Σε αυτή την ενότητα της μελέτης θα αναλύσουμε τη συμπεριφορά των κατοίκων του νο-
μού Φλώρινας ως προς ενδεχόμενες μετακινήσεις τους σε εμπορικές αγορές εκτός νο-
μού μεν αλλά εντός ελληνικών συνόρων. Καταρχάς επισημαίνεται ότι τέσσερις στους 10 
ερωτηθέντες δεν έχουν εντάξει στις συνήθειές τους την αγορά αγαθών από άλλες ελλη-
νικές πόλεις. Για τους υπόλοιπους έξι στους δέκα που έχουν αυτή τη συνήθεια, δύο είναι 

Διάγραµµα 93. Γνώµη για το ποιός απολαβάνει τα οφέλη 
της οικονοµικής αλληλεπίδρασης µεταξύ των δύο κοινωνιών (%)
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Διάγραµµα 94.  Έτερη εµπορική αγορά εντός συνόρων που συνήθως επισκέπτονται (%)
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οι βασικοί προορισμοί εντός της ελληνικής επικράτειας που τους ελκύουν: κατά κύριο 
λόγο η Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια η Πτολεμαΐδα, στον νομό Κοζάνης. Να επισημαν-
θεί ότι για το 5% των μετακινούμενων που δεν επιλέγουν ούτε τη Θεσσαλονίκη ούτε την 
Πτολεμαΐδα η διασπορά των προορισμών τους είναι ιδιαίτερα μεγάλη: δώδεκα επιπλέον 
επιλογές ως τόποι στους οποίους πηγαίνουν για αγορές. 

Βασικές διαφορές ως προς τις επιλογές για αγορές εντός συνόρων υπάρχουν και μεταξύ 
των κατοίκων της Φλώρινας και εκείνων του Αμύνταιου. Καταρχάς οι δεύτεροι έχουν μια 
ασθενώς μεγαλύτερη τάση να επιλέγουν άλλες ελληνικές εμπορικές αγορές προκειμέ-
νου να καλύψουν τις καταναλωτικές τους ανάγκες με τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων 
ερωτηθέντων να υπολογίζεται στο 7%. Η μεγάλη διαφοροποίηση όμως εντοπίζεται στην 
πόλη την οποία επιλέγουν για τις αγορές τους. Ένας στους δύο κατοίκους του Αμύνταιου 
πηγαίνει στην Πτολεμαΐδα ενώ το 45% των κατοίκων της Φλώρινας πηγαίνουν στη Θεσ-
σαλονίκη (Διάγραμμα 95). Αν συνυπολογίσουμε ότι η πρωτεύουσα του νομού Φλώρινας 

απέχει περίπου δύο ώρες με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο από τη συμπρωτεύουσα, φαί-
νεται ότι το τμήμα αυτό του καταναλωτικού κοινού είναι αρκετά αποφασισμένο για την 
επιλογή του. Δεδομένου δε ότι η εμπορική αγορά της Θεσσαλονίκης πλεονεκτεί σε αρκετά 
σημεία –όπως στην ποικιλία και τις τιμές των προϊόντων– από τις μικρότερες αγορές του 
νομού Φλώρινας η εκ νέου προσέλκυσή του στην τοπική αγορά φαντάζει δύσκολη. Το ανη-
συχητικό συμπέρασμα για τους επιχειρηματίες λιανικού εμπορίου του νομού Φλώρινας 
δεν είναι τόσο η μετακίνηση του καταναλωτικού κοινού στη Θεσσαλονίκη, όσο το ότι δεν 
υπάρχει οικονομική αλληλεπίδραση εντός του νομού, αφού οι κάτοικοι των μικρότερων 
πόλεων επιλέγουν εμπορική αγορά γειτονικού νομού η οποία απέχει χιλιομετρικά από τις 
κατοικίες τους όσο και η πρωτεύουσα του νομού τους, δηλαδή η πόλη της Φλώρινας. 

Περαιτέρω διαπιστώθηκε πως τα περισσότερα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερω-
τηθέντων συναρτώνται με στατιστικά σημαντικό τρόπο με το κατά πόσον επιλέγουν να 

Διάγραµµα 95. Έτερη εµπορική αγορά εντός συνόρων 
που συνήθως επισκέπτονται (%)
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προβαίνουν σε εμπορικές αγορές εντός συνόρων αλλά εκτός του τόπου διαμονής τους. 
Συγκεκριμένα οι κατανομή των απαντήσεων διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία, την 
εκπαίδευση, τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού και το ετήσιο εισόδημα των ερωτη-
θέντων. Όσο αφορά τους δύο πρώτους παράγοντες παρατηρείται μια γραμμική τάση: όσο 
μικραίνει η ηλικία και ανεβαίνει η εκπαίδευση τα άτομα είναι πιθανότερο να επισκέπτονται 
άλλη εμπορική αγορά εντός συνόρων. Έτσι για τις ακραίες ηλικιακές κατηγορίες, κάτω 
των 34 και άνω των 65 ετών, η διαφορά στις καταφατικές απαντήσεις φτάνει στο 48% 
(Διάγραμμα 96) και μεταξύ των ατόμων ανώτερης και κατώτερης εκπαίδευσης στο 58% 
(Διάγραμμα 97). 

Διάγραµµα 96. Εάν επισκέπτονται εµπορική αγορά 
εντός συνόρων ανά ηλικιακή κατηγορία (%)
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Διάγραµµα 97. Εάν επισκέπτονται εµπορική αγορά 
εντός συνόρων ανά εκπαιδευτικό επίπεδο (%)
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Το ίδιο πρότυπο ακολουθούν τα πολυμελή νοικοκυριά και αυτά που ανήκουν σε υψη-
λές εισοδηματικές κατηγορίες. Τα δύο τρίτα των οικογενειών με τουλάχιστον ένα παιδί 
επισκέπτονται αγορές εντός των συνόρων (Διάγραμμα 98), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
για νοικοκυριά με εισόδημα άνω των 35.000 ευρώ ετησίως φτάνει στο 86% (Διάγραμμα 
99). Συμπερασματικά τα ευκατάστατα πολυμελή νοικοκυριά που αποτελούνται από άτομα 
ανώτερης εκπαίδευσης και χαμηλών ηλικιακών κατηγοριών έχουν πιο έντονα την τάση 
να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για τις αγορές τους εντός της ελληνικής επικράτειας. 

Η συχνότητα με την οποία μεταβαίνουν σε γειτονικές πόλεις της Ελλάδας ώστε να καλύ-
ψουν κάποιες από τις καταναλωτικές τους ανάγκες είναι ένας παράγοντας που θα δείξει 

Διάγραµµα 98. Εάν επισκέπτονται εµπορική αγορά 
εντός συνόρων ανά αριµό µελών ανά οικογένεια (%)
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Διάγραµµα 99. Εάν επισκέπτονται εµπορική αγορά εντός συνόρων 
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αν το φαινόμενο παρουσιάζει συνέπεια ή όχι. Στο σύνολο των απαντήσεων εμφανίζεται 
ότι τα δύο τρίτα πηγαίνουν σπανιότερα από μία φορά το μήνα σε άλλες αγορές, οπότε κα-
ταλήγουμε ότι ο κύριος όγκος των κατοίκων του νομού Φλώρινας δεν προκρίνει αυτή την 
επιλογή συστηματικά. 

Και εδώ όμως υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στη συγκεκριμένη συχνότητα ανάλογα με 
τον τόπο κατοικίας. Για την πλειονότητα των κατοίκων του Αμύνταιου, όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα 101, η πρακτική να εφοδιάζονται αγαθά από άλλες ελληνικές πόλεις και ου-
σιαστικά από την Πτολεμαΐδα, όπως είδαμε νωρίτερα, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Πε-
ρισσότεροι από ένας στους δέκα πηγαίνει εκεί τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα, ενώ 
έξι στους δέκα εμφανίζουν συχνότητα τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Αντίθετα σχεδόν 
μηδενικό είναι το ποσοστό των κατοίκων της Φλώρινας που επισκέπτονται εμπορικές 
αγορές εντός των συνόρων κάθε εβδομάδα ενώ 7 στους 10 ερωτηθέντες κάνουν κάτι 
τέτοιο αραιότερα από μία φορά το μήνα. Το δεύτερο αποτέλεσμα ακούγεται φυσιολογικό 
αφού ο βασικός προορισμός αυτής της υποομάδας του δείγματος για αγορές εντός συνό-

Διάγραµµα 100. Συχνότητα επισκεψιµότητας 
της έτερης εµπορικής αγοράς εντός συνόρων
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ρων αλλά εκτός τόπου κατοικίας είναι η Θεσσαλονίκη την οποία όμως λόγω απόστασης 
δεν μπορούν να επισκέπτονται με ιδιαίτερα μεγάλη συχνότητα. 

Ένα γενικό συμπέρασμα από όλα τα παραπάνω είναι ότι η τοπική αγορά του Αμύνταιου 
είναι αυτή που δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις από τις εντός συνόρων μετακινήσεις του 
καταναλωτικού κοινού, χωρίς ωστόσο να μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτήν την τάση οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Φλώρινας. 

Τέλος, οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι κάτοικοι του νομού προτιμούν άλλη εμπο-
ρική αγορά στην Ελλάδα πλην της τοπικής τους είναι τρεις. Στο σύνολο του δείγματος 
ως πρώτη αιτία αναφέρεται η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων που βρίσκουν σε αυτές τις 
αγορές (Διάγραμμα 102)· ακολούθως ένας στους δύο ερωτηθέντες απαντά ότι συνδυάζει 
τις αγορές του με άλλες δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή. Κατά τρίτον ένα σημα-
ντικό τμήμα του δείγματος, περίπου ένας στους τρεις έχει βρει στην εναλλακτική αγορά 
που πηγαίνει χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με την αγορά του τόπου διαμονής του. Στους 
άλλους λόγους, οι οποίοι συγκεντρώνουν μόλις το 7% των απαντήσεων για το ποιοτικό 
μέρος της ανάλυσης, αναφέρουμε ότι εμφανίστηκαν: η καλύτερη ποιότητα των αγαθών, η 
διάθεση επώνυμων προϊόντων και η ύπαρξη εμπορικού κέντρου. 

Η ανάλυση ανά τόπο διαμονής για τους λόγους για τους οποίους προτιμούν άλλη εμπορική 
αγορά εντός των συνόρων υποδεικνύει ότι εκτιμούν πως η τοπική αγορά της Φλώρινας 
υστερεί σε ποικιλία προϊόντων από την αντίστοιχη της Θεσσαλονίκη, πράγμα φυσικό, αλλά 
και έναντι της αγοράς της Πτολεμαΐδας, την οποία προτιμούν οι κάτοικοι του Αμύνταιου 
ακριβώς για αυτόν τον λόγο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το συνολικό κατά 10 ποσοστι-
αίες μονάδες. Αντίθετα, για τους κατοίκους της Φλώρινας η συγκεκριμένη αιτία έχει μει-
ωμένα ποσοστό ενώ άνοδο στη συχνότητα απάντησης παρουσιάζει ως αιτία οι καλύτερες 
τιμές, χωρίς ωστόσο να αλλάζει κάτι στη γενικότερη εικόνα.

Διάγραµµα 102. Λόγοι που προτιµούν άλλη αγορά εντός συνόρων 
έναντι της τοπικής κατά περιοχή κατοικίας (%)
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4.8 Συμπεράσματα 

Ως προς την εκροή καταναλωτών: σύμφωνα με τις απαντήσεις των επιχειρηματιών 
διαπιστώνεται μια ισχυρή τάση αποδυνάμωσης της αγοραστικής κίνησης στον νομό Φλώ-
ρινας, αφού 7 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν χάσει πελάτες, οι οποίοι πλέον προτιμούν 
αντίστοιχες επιχειρήσεις στην Π.Γ.Δ.Μ., ενώ η μέση τιμή του ποσοστού επί του τζίρου που 
αντιπροσωπεύουν οι πελάτες οι οποίοι «προδίδουν» τα τοπικά καταστήματα υπολογίστη-
κε σε 32%. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της έρευνας στα νοικοκυριά 
καθώς περίπου τέσσερις στους 10 κατοίκους της Φλώρινας (36%) έχουν συμπεριλάβει 
αγορά εκτός των συνόρων ως τοποθεσία όπου θα πραγματοποιήσουν κάποιες από τις 
βασικές τους αγορές. Παράλληλα, το 83% των υπόλοιπων νοικοκυριών έχουν περάσει 
ήδη και πολλάκις τα σύνορα με προορισμό τα Μπίτολα. 

Από τη διερεύνηση της συχνότητας των επισκέψεων που πραγματοποιούν οι κάτοικοι της 
Φλώρινας στα Μπίτολα –και ιδιαίτερα όσοι μεταβαίνουν εκεί για καταναλωτικούς λό-
γους– μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει πλέον παγιωθεί 
ως τρόπος ζωής, με άλλα λόγια συνιστά οργανωμένη καταναλωτική συνήθεια. Ουσιαστι-
κά έχουν οργανώσει με τέτοιο τρόπο την καθημερινότητά τους ώστε το πέρασμα των συ-
νόρων να μην διαφέρει από μια επίσκεψη στην τοπική εμπορική αγορά. Όσο αφορά τους 
συνειδητοποιημένους καταναλωτές, έξι στους δέκα μεταβαίνουν στα Μπίτολα τουλάχι-
στον μία φορά τον μήνα για τον σκοπό αυτό, ποσοστό δηλαδή δεκαπλάσιο από το 6% των 
ευκαιριακών καταναλωτών.

Ωστόσο, οι κάτοικοι του Αμύνταιου σε σύγκριση με εκείνους της Φλώρινας δηλώνουν σε 
πολύ μικρότερο βαθμό ότι επισκέπτονται εμπορική αγορά εκτός συνόρων καθώς και με 
μικρότερη συχνότητα. Συγκεκριμένα, το 85% των κατοίκων του Αμύνταιου δεν μεταβαίνει 
σε εμπορικές αγορές εκτός Ελλάδας σε αντίθεση με το 56% των πολιτών της Φλώρινας. 
Παράλληλα και σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω ευρήματα, διαπιστώθηκε ότι οι επιχει-
ρηματίες της περιοχής του Αμύνταιου δηλώνουν ότι πλήττονται από τις εκροές κατανα-
λωτών εκτός συνόρων σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται στη Φλώρινα. Η αντίφαση που προκύπτει μπορεί να δικαιολογηθεί 
από δύο παρατηρήσεις: πρώτον ότι οι κάτοικοι του Αμύνταιου έχουν κάνει περικοπές σε 
όλα τα αγαθά λόγω κρίσης σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους κατοίκους της Φλώρινας, 
και δεύτερον ότι επισκέπτονται άλλες εμπορικές αγορές εντός συνόρων περισσότερο και 
συχνότερα από τους κατοίκους της Φλώρινας. 

Οι οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά 
από τα νοικοκυριά με το πολύ δύο μέλη τόσο στις αγορές εκτός συνόρων όσο και στη 
συχνότητα επίσκεψής τους. Αυτά τα ευρήματα είναι εύλογα καθώς όσο μεγαλύτερες 
ανάγκες υπάρχουν σε ένα νοικοκυριό τόσο πιο συστηματικά τα μέλη του θα αναζητήσουν 
εναλλακτικές λύσεις για να τις καλύψουν με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

Σύμφωνα με τα ερευνητικά ευρήματα η οικονομική κρίση τα τελευταία 5 χρόνια έχει εντα-
τικοποιήσει την επισκεψιμότητα σε εμπορικές αγορές της ΠΓΔΜ κυρίως για τις μεσαίες ει-
σοδηματικές κατηγορίες. Σε συνδυασμό με αυτό το δεδομένο, ανησυχητικό είναι το γεγο-
νός ότι στη διερεύνηση της πρόθεσης για μελλοντική επίσκεψη στην αγορά των Μπιτόλων 
διαπιστώθηκε ότι ένα στα 20 νοικοκυριά που μέχρι πρότινος δεν έχουν καν επισκεφθεί 
την πόλη, δηλώνουν ότι μέσα στους επόμενους τρεις μήνες όχι μόνο θα την επισκεφτούν 
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αλλά θα πραγματοποιήσουν και αγορές. Είναι εύλογο να πιθανολογήσουμε επιπροσθέ-
τως ότι το φαινόμενο θα οξυνθεί περαιτέρω και σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ως προς την εισροή καταναλωτών: επτά στους 10 καταναλωτές από την Π.Γ.Δ.Μ. δή-
λωσαν ότι ο κύριος λόγος επίσκεψης στην Ελλάδα είναι για να αγοράσουν αγαθά· οι υπό-
λοιποι έρχονται στην Ελλάδα είτε για τουρισμό/αναψυχή είτε για εργασιακούς λόγους. 
Από τους επισκέπτες-καταναλωτές 9 στους 10 καταλήγουν στην πόλη της Φλώρινας. Η 
δε εισροή αυτή στην πρωτεύουσα του νομού έχει τα χαρακτηριστικά της σταθερότητας και 
της συνέπειας σε μεγαλύτερο βαθμό από την εκροή καταναλωτών, αφού στους πιστούς 
καταναλωτές από την Π.Γ.Δ.Μ. διαπιστώνεται ότι το ποσοστό αυτών που επισκέπτονται 
την εμπορική αγορά της Φλώρινας τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα είναι τριπλάσιο από 
το αντίστοιχο ποσοστό των ελλήνων που μεταβαίνουν στα Μπίτολα.

Παράλληλα με βάση τις απαντήσεις των επιχειρηματιών της περιοχής, πελάτες από τη 
γειτονική χώρα έχει η μία στις τέσσερις επιχειρήσεις της Φλώρινας και μόλις το 3% των 
επιχειρήσεων του Αμύνταιου. Τέλος, ενώ οι επιχειρήσεις έχουν απώλειες της τάξης του 
ενός τρίτου του τζίρου τους από τις διασυνοριακές μετακινήσεις, το ποσοστό που ανα-
κτούν λόγω της εισροής καταναλωτών είναι μόλις 5% –αν και οι νεότερες επιχειρήσεις 
φαίνεται να επωφελούνται κάπως περισσότερο. 

Ως προς το καταναλωτικό προφίλ των μετακινούμενων από τη Φλώρινα στα Μπί-
τολα: ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των Ελλήνων που 
μετακινούνται σε εμπορικές αγορές της ΠΓΔΜ έρχονται, έστω και μικρή διαφορά της τά-
ξης του 6%, οι υπαίθριες αγορές των Μπιτόλων. Βασιζόμενοι στις απαντήσεις που δόθη-
καν στο ερώτημα γιατί πηγαίνουν σε αγορά εκτός συνόρων, όπου η πλειονότητα απάντησε 
«λόγω των καλύτερων τιμών», πιθανολογούμε ότι στις υπαίθριες αγορές βρίσκουν τις 
καλύτερες προσφορές ή ακόμη έχουν τη δυνατότητα για «παζάρια».

Ως προς το είδος των προϊόντων που προμηθεύονται από την εμπορική αγορά της γει-
τονικής χώρας, αξίζει να επισημανθεί ότι τρεις στους τέσσερις κατοίκους της Φλώρινας 
περνάνε τα σύνορα για να εφοδιαστούν βενζίνη κίνησης –μάλιστα κάποιοι από αυτούς 
μετακινούνται μόνον για αυτόν τον λόγο. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από τους επιχει-
ρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των καυσίμων οι οποίοι δηλώνουν σε ανα-
λογία εννιά στους δέκα ότι χάνουν πελάτες το τελευταίο έτος λόγω της διασυνοριακής 
μετακίνησης. Δεν θα ήταν επομένως υπερβολή να συμπεράνουμε ότι η μεγάλη αύξηση 
των τιμών των καυσίμων λόγω φορολογίας στην Ελλάδα αποτελεί βασικό παράγοντα 
εξώθησης των καταναλωτών προς την εμπορική αγορά της Π.Γ.Δ.Μ. 

Δεύτερα σε προτίμηση, μετά τα καύσιμα κίνησης, έρχονται τα τρόφιμα και τα είδη ένδυσης/
υπόδησης (με ποσοστά 48% και 40% αντίστοιχα) και έπονται τα είδη καπνού/αλκοολούχα 
ποτά, τα είδη οικιακού εξοπλισμού και τα ιατρικά/φαρμακευτικά σε χαμηλότερα αλλά υπο-
λογίσιμα ποσοστά. 

Όσον αφορά το χρηματικό ποσό που δαπανούν οι καταναλωτές της Φλώρινας στη γει-
τονική χώρα, θετικό είναι ότι μένει επί το πλείστον σε χαμηλά επίπεδα. Τα δύο τρίτα των 
σταθερών ελλήνων καταναλωτών δαπανούν μηνιαίως έως 100 ευρώ στα Μπίτολα ενώ, 
όπως είναι αναμενόμενο, διαπιστώθηκε ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι μηνιαίες δαπάνες 
τόσο μεγαλύτερη είναι και η ετήσια εξοικονόμηση χρημάτων για το νοικοκυριό, πράγμα 
που μπορεί να ωθήσει ακόμα περισσότερους κατοίκους της Φλώρινας να διαθέτουν αυ-
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ξημένο ποσοστό του οικογενειακού προϋπολογισμού στην εκτός συνόρων αγορά προσ-
δοκώντας μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη.

Ως προς το καταναλωτικό προφίλ των μετακινούμενων από την ΠΓΔΜ στη Φλώρι-
να: η πλειονότητα των πολιτών της Π.Γ.Δ.Μ. επιλέγουν για τις αγορές τους τις υπεραγορές. 
Το μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί στα συνοικιακά καταστήματα έρχεται τρίτο κατά σειρά, 
μετά τα εμπορικά κέντρα. Συνεπώς τα οικονομικά οφέλη από τη διασυνοριακή μετακίνηση 
δεν τα απολαμβάνουν κυρίως οι έμποροι των μικρών εμπορικών καταστημάτων. 

Η σύγκριση με το καλάθι που γεμίζουν οι Έλληνες στα Μπίτολα, εκτός βεβαίως από την 
προφανή απουσία των καυσίμων κίνησης, υποδεικνύει ότι αν ο απόλυτος αριθμός των 
εκατέρωθεν επισκεπτών από τις δύο χώρες ήταν ίσος, τότε οι επιχειρήσεις της Φλώρινας 
που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των τροφίμων, των ειδών οικιακού εξοπλισμού, 
των ιατρικών/φαρμακευτικών και των ειδών ένδυσης θα επωφελούνταν από τις διασυ-
νοριακές μετακινήσεις, καθώς αυτά είναι τα είδη που επιλέγουν οι επισκέπτες από την 
Π.Γ.Δ.Μ. στην εμπορική αγορά της Φλώρινας. Αντίθετα οι επιχειρήσεις που πουλάνε προ-
ϊόντα καπνού/αλκοόλ θα είχαν σοβαρές απώλειες λόγω του φαινομένου. Αξίζει να ανα-
φερθεί ότι τα τρόφιμα συνιστούν την κατηγορία προϊόντων που αγοράζουν στη Φλώρινα 
σχεδόν όλοι οι επισκέπτες από την Π.Γ.Δ.Μ.

Ως προς τις αιτίες, τις συνέπειες και τα οφέλη των μετακινήσεων: η ποιότητα, η 
ποικιλία και η εγγύτητα της εμπορικής αγοράς της Φλώρινας είναι οι βασικές αιτίες που 
αυτή επιλέγεται από τους κατοίκους της ΠΓΔΜ. 

Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά όταν αναφερόμαστε στους κατοίκους της Φλώρινας 
και τους λόγους για τους οποίους επισκέπτονται αγορές εκτός συνόρων. Το εντυπωσι-
ακό 86% που διαπιστώνουμε στην απάντηση «για καλύτερες τιμές» δεν αφήνει καμία 
αμφιβολία ότι οι οικονομικές δυσκολίες είναι εκείνες που τους ωθούν να αναζητήσουν 
εναλλακτικές λύσεις για να καλύψουν τις καταναλωτικές τους ανάγκες. Ωστόσο ο συνδυ-
ασμός των αγορών με άλλες δραστηριότητες, φαίνεται ότι αποτελεί σημαντικό λόγο για 
την εκροή ελλήνων καταναλωτών προς τη Π.Γ.Δ.Μ. Τα Μπίτολα αναδεικνύονται σε πόλο 
διασκέδασης, αφού και όσοι δεν μεταβαίνουν εκεί για κάποια εμπορική αγορά επισκέπτο-
νται την πόλη για λόγους ψυχαγωγίας ή τουρισμού. 

Αντιστοίχως και η Φλώρινα αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες από την Π.Γ.Δ.Μ. 
Ωστόσο είναι αποθαρρυντικό για την τοπική οικονομία το γεγονός ότι το συντριπτικό πο-
σοστό των ξένων επισκεπτών θεωρούν ότι το συνολικό κόστος διακοπών στη χώρα μας 
είναι υψηλό. Προβληματισμό δημιουργούν και τα ευρήματα της ερώτησης γιατί επιλέγουν 
την Ελλάδα για τις διακοπές τους, όπου δεν εμφανίζονται παράγοντες που σχετίζονται με 
τις τουριστικές υποδομές. Η γεωγραφική εγγύτητα και το φυσικό κάλλος της υπαίθρου 
πρέπει να λειτουργήσουν μάλλον ως εφαλτήρια τουριστικής ανάπτυξης και όχι να αποτε-
λούν μόνον αυτά τους λόγους προσέλκυσης τουριστών από τη γειτονική χώρα. 

Η Φλώρινα εκτός του ότι αποτελεί τουριστικό προορισμό, απορροφά επίσης το μεγαλύ-
τερο τμήμα των εργαζομένων από την Π.Γ.Δ.Μ. γεγονός που διευρύνει δυνητικά το κα-
ταναλωτικό κοινό στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί η τοπική αγορά. Ωστόσο, τόσο οι επι-
χειρηματίες όσο και οι κάτοικοι της πόλης, στη συντριπτική τους πλειονότητα, θεωρούν 
ότι οι διασυνοριακές μετακινήσεις ζημιώνουν την τοπική εμπορική αγορά. Παράλληλα οι 
κάτοικοι της Φλώρινας θεωρούν ότι οι κερδισμένοι από την οικονομική αλληλεπίδραση 
είναι κυρίως οι εμπορικές επιχειρήσεις της Π.Γ.Δ.Μ.
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Ως προς τις εντός συνόρων εμπορικές αγορές: οι 6 στους 10 καταναλωτές του νομού 
Φλώρινας επισκέπτονται και άλλες, εκτός από την τοπική, εμπορικές αγορές εντός συνό-
ρων. Ένα γενικό συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι η τοπική αγορά του Αμύνταιου είναι 
αυτή που δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις από τις εντός συνόρων μετακινήσεις του κατα-
ναλωτικού κοινού, χωρίς όμως αυτό να μπορούν να το εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στη Φλώρινα. 

Ενώ οι κάτοικοι της τελευταίας επιλέγουν να επισκέπτονται κυρίως τη Θεσσαλονίκη 
(45%), ο ένας στους δύο κατοίκους του Αμύνταιου πηγαίνει για αγορές στην Πτολεμαΐδα. 
Δεδομένου ότι η εμπορική αγορά της Θεσσαλονίκης πλεονεκτεί σε αρκετά σημεία (π.χ. 
ποικιλία, τιμές, κ.λπ.) έναντι των μικρότερων αγορών του νομού Φλώρινας, η διαρροή 
τμήματος της κατανάλωσης από τη Φλώρινα στη συμπρωτεύουσα είναι αναμενόμενη. Το 
ανησυχητικό για τους επιχειρηματίες λιανικού εμπορίου του νομού είναι ότι δεν υπάρχει 
οικονομική αλληλεπίδραση εντός των ορίων του: οι κάτοικοι των μικρότερων πόλεων 
επιλέγουν εμπορική αγορά σε γειτονικό νομό παρότι αυτή απέχει περίπου όσο και η Φλώ-
ρινα από την κατοικία τους. 
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ΠαραρΤΗΜα ι. Η έρευνα

1. Αντικείμενο και στόχοι 

Ο απώτερος σκοπός της διερεύνησης των διασυνοριακών μετακινήσεων στον νομό 
Φλώρινας αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι των παραμεθόριων περιοχών επω-
φελούνται μετακινούμενοι μεταξύ των δύο κρατών (Ελλάδας και Π.Γ.Δ.Μ.), δημιουργώ-
ντας διασυνοριακές ροές κυρίως με καταναλωτικούς σκοπούς. 

Ειδικότερα, αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε ο εντοπισμός, η ανάλυση και η σύγκριση 
των χαρακτηριστικών των διασυνοριακών μετακινήσεων, οι ροές των οποίων ξεκινούν 
από τον νομό Φλώρινας προς την Π.Γ.Δ.Μ. και αντίστροφα. 

Στο πλαίσιο αυτό οι κυριότεροι ερευνητικοί στόχοι που είχαν οριστεί κατά το στάδιο του 
ερευνητικού σχεδιασμού είναι οι εξής:

1. ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του κλάδου του λια-
νικού εμπορίου στις δύο βασικές τοπικές αγορές του νομού (Φλώρινα και Αμύνταιο) 
και η διερεύνηση τυχόν αδυναμιών και προβλημάτων 

2. η εκτίμηση των επιδράσεων που προκαλεί η διαρροή των καταναλωτών και οι συν-
δεόμενες με αυτή νέες ροές μετακίνησης (εντός ή εκτός των συνόρων) των κατοίκων 
των περιοχών μελέτης, στις δύο βασικές τοπικές αγορές, με έμφαση στις απώλειες 
για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου 

3. ο προσδιορισμός των προσδοκιών που δημιουργούνται στους επιχειρηματίες του 
δείγματος για την εξέλιξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας εν μέσω της οι-
κονομικής κρίσης

4. ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών των 
περιοχών μελέτης

5. η διερεύνηση των δυναμικών και των εμποδίων των συγκοινωνιακών υποδομών δια-
σύνδεσης με περιφερειακές τοπικές αγορές εντός της επικράτειας και η συμβολή τους 
στην εξέλιξη του ελληνικού εμπορίου

6. η διερεύνηση των δυναμικών και των εμποδίων της διασυνοριακής οικονομικής αλ-
ληλεπίδρασης 

7. η διερεύνηση των βασικών χαρακτηριστικών των μεταναστευτικών ροών από την 
Π.Γ.Δ.Μ προς τη Φλώρινα

2. Μεθοδολογία, δειγματοληψία και τεχνική συλλογής δεδομένων 

Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων σκοπών και στόχων της έρευνας, η επιλογή της πο-
σοτικής προσέγγισης προκρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη για τη διερεύνηση των γενικών 
τάσεων που έχουν διαμορφωθεί αναφορικά με το υπό έρευνα φαινόμενο και τη δυνατό-
τητα στατιστικής γενίκευσης των ευρημάτων με αναγωγή στον πληθυσμό. 

Λόγω της συνθετότητας των διαστάσεων του φαινομένου των διασυνοριακών μετακι-
νήσεων, η ερευνητική στρατηγική που υιοθέτησε η επιστημονική ομάδα σχεδιάστηκε με 
τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί δυνατή η άντληση των απαιτούμενων δεδομένων και εν 
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τέλει η σφαιρική περιγραφή και η αποσαφήνιση των βασικών διαστάσεων που εμπλέκο-
νται στο υπό έρευνα ζήτημα. 

Ως εκ τούτου, στην προσπάθεια να διερευνηθούν οι ποικίλες παράμετροι των διασυνο-
ριακών μετακινήσεων στον νομό της Φλώρινας συμπεριλήφθησαν στον πληθυσμό της 
έρευνας διαφορετικές ομάδες εμπλεκόμενων στο φαινόμενο. Συγκεκριμένα ορίστηκαν 
τρεις υπο-ομάδες στόχοι: 

α) τα νοικοκυριά της Φλώρινας και του Αμύνταιου, 

β) οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στη Φλώρινα και το Αμύνταιο 

γ) οι πολίτες της Π.Γ.Δ.Μ. που διασχίζουν τον μεθοριακό σταθμό της Νίκης.

Βάσει αυτής της σύνθετης ερευνητικής προσέγγισης καθορίστηκε για κάθε ομάδα-στόχο 
μια διαφοροποιημένη προσέγγιση, ανάλογα με τα ιδιαίτερα στοιχεία και τις συνθήκες που 
τη χαρακτηρίζουν. Ως εκ τούτου, υπήρξαν διαφοροποιήσεις στην προσέγγιση κάθε ομά-
δας-στόχου αναφορικά με την τεχνική συλλογής δεδομένων, την τεχνική της δειγματολη-
ψίας αλλά και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου. 

Με βάση τις ιδιαιτερότητες και τους πρακτικούς περιορισμούς αναφορικά με κάθε ομάδα 
ερωτώμενων χρησιμοποιήθηκαν δύο τεχνικές συλλογής δεδομένων:

◗◗ η πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη [face to face interview] και 

◗◗ η τηλεφωνική συνέντευξη. 

Η έρευνα διενεργήθηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο πραγματοποιήθηκαν πρόσωπο με πρό-
σωπο συνεντεύξεις σε δείγμα των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου: συνολικά διενερ-
γήθηκαν 250 τέτοιες συνεντεύξεις με 163 επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην 
πόλη της Φλώρινας και με 87 που δραστηριοποιούνται στο Αμύνταιο. Κατά την πρώτη 
φάση διεξήχθησαν επίσης αντίστοιχες πρόσωπο με πρόσωπο συνεντεύξεις στο δείγμα 
πολιτών της Π.Γ.Δ.Μ. στον μεθοριακό σταθμό της Νίκης: πρόκειται για 300 τέτοιες συνε-
ντεύξεις με πολίτες της γειτονικής χώρας οι οποίοι είτε εισέρχονταν είτε εξέρχονταν από 
την ελληνική επικράτεια. 

Στη δεύτερη φάση της έρευνας διενεργήθηκαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε νοικοκυριά 
της Φλώρινας και του Αμύνταιου: συγκεκριμένα πρόκειται για 449 τηλεφωνικές συνε-
ντεύξεις με ένα άτομο άνω των 19 ετών από κάθε νοικοκυριό. Το δειγματοληπτικό πλαί-
σιο που χρησιμοποιήθηκε είναι ο τηλεφωνικός κατάλογος του ΟΤΕ. Η τηλεφωνική έρευ-
να πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του ΙΝΕΜΥ από το τηλεφωνικό κέντρο στην Αθήνα 
κατά το χρονικό διάστημα Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η έρευνα διεξήχθη με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Για 
κάθε ομάδα ερωτώμενων συντάχθηκε διαφορετικό ερωτηματολόγιο ανάλογα με τα ειδι-
κά ερευνητικά ερωτήματα και τους άξονες διερεύνησης που προέκυψαν κατά τον ερευνη-
τικό σχεδιασμό για κάθε ομάδα στόχου. 

Όλα τα ερωτηματολόγια περιλάμβαναν κλειστές ερωτήσεις, ερωτήσεις πολλαπλής επι-
λογής, ερωτήσεις ιεράρχησης και διαβάθμισης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρή-
θηκε απαραίτητο να περιληφθούν και ερωτήσεις ανοικτού τύπου, με απώτερο στόχο την 
ανάδυση ζητημάτων που δεν έχουν προβλεφθεί κατά τον σχεδιασμό της έρευνας. Τα ερω-
τηματολόγια αν και διαφορετικά για κάθε ομάδα στόχου, σχεδιαστήκαν με τρόπο ώστε να 
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αντληθούν συγκρίσιμα μεταξύ τους δεδομένα, προκειμένου να καταστεί εφικτή η συνθε-
τική-συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Ως προς το μέγεθος το συνολικό δείγμα ανέρχεται σε 999 άτομα. H τεχνική της δειγμα-
τοληψίας που χρησιμοποιήθηκε για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, είναι η στρωματο-
ποιημένη δειγματοληψία. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει τη διαίρεση του πληθυσμού σε 
ομοιογενή υποσύνολα (ή στρώματα) βάσει ενός κριτηρίου που θεωρείται σημαντικό, με 
την έννοια ότι αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης του πληθυσμού σε σχέση με το αντι-
κείμενο της μελέτης. Ως εκ τούτου τα στρώματα που ορίζονται αποτελούν υποσύνολα του 
εν λόγω πληθυσμού τα οποία χαρακτηρίζονται από σχετική ομοιογένεια αναφορικά με τη 
μεταβλητή που έχει οριστεί ως κριτήριο της στρωματοποίησης. 

Πιο συγκεκριμένα, η δειγματοληψία που σχεδιάστηκε για το δείγμα των νοικοκυριών εί-
ναι στρωματοποιημένη σε ένα στάδιο, όπου ως στρώμα ορίστηκε η χιλιομετρική απόστα-
ση των δημοτικών διαμερισμάτων από τον μεθοριακό σταθμό της Νίκης. Τα στρώματα 
που καθορίστηκαν εν τέλει είναι δύο: περιοχές με χιλιομετρική απόσταση μικρότερη των 
20χλμ. (Δ.Δ. Φλώρινας) και περιοχές με χιλιομετρική απόσταση μεγαλύτερη των 20χλμ. 
(Δ.Δ. Αμυνταίου). 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο αριθμός των ερωτηματολογίων που είχε προσδιοριστεί 
για κάθε στρώμα κατά τον σχεδιασμό της δειγματοληψίας, ο οποίος είναι ανάλογος με το 
ποσοστό των μόνιμων κατοίκων στους αντίστοιχους δήμους προς τον συνολικό πληθυ-
σμό του νομού Φλώρινας, και το αντίστοιχο πραγματοποιηθέν δείγμα. Το μέγιστο τυπικό 
σφάλμα για τις εκτιμήσεις των ποσοστών υπολογίστηκε σε 0,025. 

Πίνακας 1. Σχεδιασθέν και πραγματοποιηθέν δείγμα νοικοκυριών

Περιοχή Πληθυσμός Σχεδιασθέν δείγμα Πραγματοποιηθέν δείγμα

Δήμος Φλώρινας 33.282 273 319
Δ.Δ. Φλώρινας 14.555  
Δήμοι Αμυνταίου & Πρεσπών 21.486 177 130
Δ.Δ. Αμυνταίου 4.407  
Σύνολο 54.768 450 449

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η διαφορά ανάμεσα στο σχεδιασθέν και το 
πραγματοποιηθέν δείγμα δεν προέκυψε τυχαία αλλά αποφασίστηκε από την επιστημονική 
ομάδα της έρευνας. Αναλυτικότερα η αύξηση του δείγματος στον δήμο Φλώρινας και η 
αντίστοιχη μείωση του αριθμού των ερωτηματολογίων στο Αμύνταιο υπήρξαν αποτέλε-
σμα τροποποίησης της ερευνητικής προσέγγισης, καθώς τα πρώτα συμπεράσματα που 
εξήχθησαν στη φάση που είχε ολοκληρωθεί περίπου το 1/3 του συνολικού δείγματος 
υπέδειξαν ότι οι διασυνοριακές ροές από το Αμύνταιο στην Π.Γ.Δ.Μ. ήταν πολύ πιο περι-
ορισμένες σε σύγκριση με τον όγκο των μετακινήσεων από τον δήμο Φλώρινας. Επιπρο-
σθέτως τα εντυπωσιακά χαμηλά ποσοστά θετικής απάντησης στο δείγμα της Φλώρινας 
σχετικά με το εάν επισκέπτονται τα Μπίτολα για αγορές, οδήγησαν την επιστημονική ομά-
δα σε περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος και σε εκ νέου άντληση πληροφοριών για το 
πεδίο της έρευνας και την πιθανή διάσταση του υπό έρευνα φαινομένου μέσω συζητήσε-
ων με βασικούς πληροφορητές και βιβλιογραφικής αναζήτησης. 
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Ως απόρροια των παραπάνω, η επιστημονική ομάδα οδηγήθηκε σε ορισμένες υποθέσεις 
αναφορικά με τις ιδιαιτερότητες του κοινωνικού πλαισίου διεξαγωγής της έρευνας που 
ενδεχομένως να δημιουργούν συνθήκες συσκότισης των πραγματικών διαστάσεων του 
φαινομένου. Ειδικότερα υποθέσαμε ότι τα εδραιωμένα στην περιοχή πολιτιστικά και εθνι-
κιστικά στερεότυπα καθιστούν «ταμπού» την παραδοχή, εκ μέρους ενός έλληνα δημό-
τη της Φλώρινας, ότι επιλέγει για τα ψώνια του εμπορικές αγορές στην επικράτεια της 
Π.Γ.Δ.Μ.

Δεδομένων των παραπάνω κρίθηκε σκόπιμη η αύξηση του δείγματος της Φλώρινας ώστε 
να υπάρξει η δυνατότητα περαιτέρω διερεύνησης του φαινομένου. Επιπλέον, η αύξηση 
αυτή κρίθηκε απαραίτητη ώστε να είναι εφικτή η προσθήκη επιπλέον ερωτήσεων στο 
ερωτηματολόγιο των νοικοκυριών οι οποίες αναφέρονται αποκλειστικά στην πόλη Μπί-
τολα (ρωτιούνται τα μέλη του δείγματος εάν έχουν επισκεφτεί την πόλη Μπίτολα, πόσο 
συχνά την επισκέπτονται, ποιοι οι λόγοι της επίσκεψης και αν υπάρχει πρόθεση επανεπί-
σκεψης).1

Επιπλέον, θέλοντας να ελέγξουμε όσο το δυνατόν πληρέστερα τις ερευνητικές συνθή-
κες αποφασίστηκε η συνέχιση της τηλεφωνικής έρευνας κυρίως κατά τις απογευματινές 
ώρες, καθώς η διεξαγωγή της κατά την πρώιμη φάση κυρίως πρωινές ώρες, ενδεχομέ-
νως απέκλειε τη δυνατότητα συμμετοχής στο δείγμα καταναλωτών υψηλότερης έντασης 
(απασχολούμενοι). 

Για το δείγμα των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου στο Δημοτικό 
Διαμέρισμα της Φλώρινας και το Δημοτικό Διαμέρισμα Αμυνταίου, σχεδιάστηκε στρω-
ματοποιημένη δειγματοληψία σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο της δειγματοληψίας θεω-
ρήθηκε ως στρώμα η χιλιομετρική απόσταση των δύο δημοτικών διαμερισμάτων από τον 
μεθοριακό σταθμό της Νίκης. Πιο συγκεκριμένα, την πρώτη υποομάδα αποτελεί η Φλώρι-
να, που απέχει λιγότερο από 20χλμ. και τη δεύτερη το Αμύνταιο με χιλιομετρική απόσταση 
μεγαλύτερη των 20χλμ. Στο δεύτερο στάδιο της δειγματοληψίας θεωρήθηκε ως στρώμα 
ο τομέας της δραστηριότητας των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου με τετραψήφιο 
ΣΤΑΚΟΔ (με εξαίρεση τους υπαίθριους πάγκους και αγορές). 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται το σχεδιασθέν και το πραγματοποιηθέν δείγμα σε κάθε κλά-
δο. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που είχε προσδιοριστεί από τον σχεδιασμό ακο-
λουθεί περίπου την ίδια κατανομή με την κατανομή των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 
πανελλαδικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το έτος 
2007. Αναφέρεται επίσης ότι το μέγιστο τυπικό σφάλμα για τις εκτιμήσεις των ποσοστών 
υπολογίστηκε ίσο με 0,029. 

1. Στην πρώτη εκδοχή του ερωτηματολογίου τα μέλη του δείγματος ερωτήθηκαν εάν υπάρχουν αγορές εκτός συνόρων 
που επισκέπτονται και κλήθηκαν να τις αναφέρουν αυθόρμητα. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, με την προσθήκη των 
επιπλέον ερωτήσεων αναφορικά με τα Μπίτολα σε άλλο τμήμα του ερωτηματολογίου, σημαντικό τμήμα του δείγματος 
που δεν τα είχε αναφέρει αρχικώς, στην ειδική ερώτηση που προστέθηκε στο ερωτηματολόγιο απαντούσε θετικά (ότι 
έχει δηλαδή επισκεφτεί την πόλη).
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Πίνακας 2. Σχεδιασθέν και πραγματοποιηθέν δείγμα επιχειρήσεων  
ανά κλάδο λιανικού εμπορίου

  Περιοχή
  Δ.Δ. Φλώρινας Δ.Δ. Αμυνταίου  
 <20χλμ από σύνορο >20χλμ από σύνορο Σύνολο 
Κλάδος Σχεδια- Πραγματο- Σχεδια- Πραγματο- Σύνολο πραγματο-
Λιανικού σθέν ποιηθέν σθέν ποιηθέν σχεδιασθέντος ποιηθέντος
Εμπορίου δείγμα δείγμα δείγμα δείγμα δείγματος δείγματος

Τρόφιμα-ποτά-καπνός 47 47 29 29 76 76
Καύσιμα 13 13 7 7 20 20
Ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη 14 15 6 6 20 21
Οικιακός εξοπλισμός 21 19 10 6 31 25
Ένδυση-Υπόδηση 27 27 14 14 41 41
Ιατρικά-καλλυντικά είδη 13 13 7 7 20 20
Άλλο λιανικό 28 29 14 18 42 47
Σύνολο 163 163 87 87 250 250

Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε η σχεδιασθείσα δειγματοληψία των επιχειρήσεων τη-
ρήθηκε σχεδόν απαρέγκλιτα κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Τέλος, το δείγμα των πολιτών της Π.Γ.Δ.Μ. αποτέλεσαν 300 άτομα όπως και είχε αρχικά 
οριστεί από τον ερευνητικό σχεδιασμό. Οι συμμετέχοντες εντοπίστηκαν στον μεθοριακό 
σταθμό της Νίκης εισερχόμενοι ή εξερχόμενοι από την ελληνική επικράτεια. Για τη διε-
ξαγωγή της έρευνας στους πολίτες της Π.Γ.Δ.Μ. χρησιμοποιήθηκαν μεταφρασμένα και 
προσαρμοσμένα στη σέρβικη γλώσσα ερωτηματολόγια, για την καλύτερη κατανόηση των 
ερωτήσεων και την ορθή συμπλήρωσή τους από την εν λόγω κατηγορία συμμετεχόντων. 
Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν από 5 καταρτισμένους ερευνητές οι οποίοι γνωρίζουν βαλ-
κανικές γλώσσες (σερβικά ή/και βουλγαρικά) και είχαν λάβει ειδική εκπαίδευση2 για την 
ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της έρευνας. 

Τέλος, σε κάθε περίπτωση δόθηκαν οδηγίες στους ερευνητές με σκοπό να εξασφαλιστεί η 
τυχαιότητα του δείγματος και η κάλυψη των αναλογιών της στρωματοποίησης. 

2. Η εκπαίδευση των συνεντευκτών αλλά και η συνεχιζόμενη εποπτεία τους δεν αποσκοπεί μόνο στην εξοικείωσή τους 
με τη χρήση των ερευνητικών εργαλείων, αλλά και στη μείωση του πιθανού συστηματικού σφάλματος από την πλευρά 
των ερευνητών.
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ΠαραρΤΗΜα ιι. Πίνακες σημαντικών διασταυρώσεων  
για τις θεματικές ενότητες που αναφέρονται στη μελέτη

Πίνακας 1. Γνώμη για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησής τους κατά περιοχή 
δραστηριοποίησης (επιχειρηματίες)    

 Σύνολο Φλώρινα Αμύνταιο

Καλή 8% 6% 13%
Μέτρια  42% 45% 36%
Κακή 50% 50% 51%
Σύνολο 100% 100% 100%

Πίνακας 2. Τομείς στους οποίους έχουν επέλθει οι μεγαλύτερες περικοπές δαπανών  
ανά περιοχή κατοικίας (νοικοκυριά)

 Σύνολο Φλώρινα Αμύνταιο

Πάγια έξοδα 9% 9% 11%
Καύσιμα κίνησης/θέρμανσης 36% 42% 23%
Τρόφιμα 10% 7% 18%
Ποτά - Καπνός 4% 3% 6%
Ένδυση - υπόδηση 48% 48% 47%
Ιατρικά θέματα 1% 0% 2%
Ψυχαγωγία - διασκέδαση 39% 44% 28%
Όλα τα αναφερόμενα 19% 16% 25%
Ταξίδια 0% 0% 0%
ΔΑ 0% 1% 0%
Σύνολο 167% 170% 159%
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Πίνακας 3. Σημαντικότερα προβλήματα της τοπικής αγοράς στον κλάδο του εμπορίου 

 Σύνολο Τρόφιμα- Καύσιμα Ηλεκτρικά Οικιακός Ένδυση Ιατρικά Άλλο
  Ποτά-  - Ηλεκτρο- εξοπλισμός -Υπόδηση -καλλυντικά λιανικό
  Καπνός  νικά είδη    είδη 

Έλλειψη ρευστότητας/
Οικονομική κρίση 44% 47% 55% 81% 36% 20% 55% 36%
Μετακίνηση αγοραστικού 
κοινού σε άλλες αγορές 
εντός ή εκτός συνόρων 22% 12% 25% 33% 16% 29% 25% 30%
Δεν στηρίζουν οι ντόπιοι 
την τοπική αγορά 19% 41% 0% 0% 0% 34% 5% 4%
Μικρή αγοραστική δύναμη 10% 8% 0% 0% 36% 10% 10% 11%
Αδιαφορία από φορείς/
κράτος 6% 9% 0% 10% 12% 2% 0% 4%
Μειωμένη ανταγωνιστι-
κότητα (τιμές, ποικιλία κτλ) 5% 0% 0% 0% 4% 15% 5% 9%
Άλλο 12% 3% 5% 10% 28% 17% 5% 19%
Κανένα 2% 1% 5% 0% 0% 0% 0% 4%
ΔΓ/ΔΑ 9% 1% 20% 0% 12% 7% 15% 19%
Σύνολο 129% 122% 110% 133% 144% 134% 120% 136%

Πίνακας 4. Σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου τους ανά κλάδο εμπορίου (επιχειρήσεις)

 Σύνολο Τρόφιμα- Καύσιμα Ηλεκτρικά Οικιακός Ένδυση Ιατρικά Άλλο
  Ποτά-  - Ηλεκτρο- εξοπλισμός -Υπόδηση -καλλυντικά λιανικό
  Καπνός  νικά είδη    είδη 

Υψηλές εισφορές ΟΑΕΕ 72% 92% 60% 62% 52% 71% 60% 64%
Έκτακτες εισφορές (Ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης, κ.α.) 33% 21% 55% 33% 44% 29% 35% 38%
Αύξηση Φ.Π.Α. 69% 80% 55% 81% 48% 76% 60% 60%
Ειδικό τέλος ακινήτων- 
είσπραξη μέσω ΔΕΗ 10% 1% 10% 19% 12% 2% 20% 21%
Δυσμενείς αλλαγές στο 
φόρο εισοδήματος 24% 16% 40% 10% 28% 20% 40% 30%
Περιορισμένη ρευστότητα 36% 17% 35% 48% 48% 44% 60% 38%
Περιορισμένη χρηματοδότη-
ση των ΜμΕ από τις τράπεζες 6% 0% 0% 5% 40% 5% 0% 6%
Υψηλά μισθώματα ακινήτων 8% 11% 0% 5% 4% 17% 0% 9%
Όλα τα παραπάνω 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
Άλλο 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
ΔΓ/ΔΑ 2% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 6%
Σύνολο 261% 238% 260% 262% 276% 268% 275% 277%
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Πίνακας 5. Μηνιαίες δαπάνες στην τοπική αγορά ανά επίπεδο εκπαίδευσης (νοικοκυριά)

 Σύνολο Κατώτερη Μέση Ανώτερη

0 - 100 € 13% 22% 14% 10%
100 - 300 € 42% 50% 48% 34%
300 - 500 € 30% 19% 24% 38%
Περισσότερα από 500 € 15% 9% 14% 18%
Σύνολο 100% 100% 100% 100%

Πίνακας 6. Συχνότητα επισκεψιμότητας της τοπικής εμπορικής αγοράς κατά ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα 2011 (νοικοκυριά)

 Σύνολο Κάτω των  5.000 15.000 25.000 Άνω των
  5.000 €  -15.000 € -25.000 € -35.000 € 35.000 €

Περισσότερες από 
5 φορές την εβδομάδα 17% 13% 13% 16% 21% 28%
3-4 φορές την εβδομάδα 23% 17% 22% 22% 23% 33%
1-2 φορές την εβδομάδα 50% 47% 54% 52% 48% 35%
1-2 φορές το μήνα 9% 17% 11% 9% 8% 2%
Σπανιότερα 1% 7% 0% 2% 0% 2%
Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Πίνακας 7. Πού πραγματοποιούν συνήθως τις αγορές τους στην τοπική αγορά κατά ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα 2011 (νοικοκυριά)

 Σύνολο Κάτω των  5.000 15.000 25.000 Άνω των
  5.000 €  -15.000 € -25.000 € -35.000 € 35.000 €

Υπαίθριες Αγορές 19% 24% 20% 22% 15% 12%
Εμπορικά Κέντρα 0% 0% 1% 0% 0% 0%
Υπεραγορές (super-market) 68% 66% 69% 67% 75% 61%
Συνοικιακά Καταστήματα 12% 10% 11% 11% 10% 27%
Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Πίνακας 8. Προϊόντα που αγοράζουν σχεδόν πάντα από την τοπική αγορά  
κατά θέση στην απασχόληση (νοικοκυριά)

 Σύνολο Αυτοαπα- Δημόσιος Ιδιωτικός Αγρότης Οικιακά Φοιτητής Συνταξι- Άνεργος
  σχολού- υπάλληλος υπάλληλος   /Φαντάρος ούχος
  μενος        

Τρόφιμα 62% 57% 63% 76% 75% 60% 100% 59% 64%
Ποτά - Καπνός 26% 36% 23% 26% 25% 26% 100% 22% 21%
Καύσιμα κίνησης 34% 36% 33% 29% 75% 34% 0% 32% 36%
Ηλεκτρικές οικιακές 
συσκευές και 
ηλεκτρονικά είδη 29% 25% 31% 35% 50% 29% 0% 20% 43%
Οικιακός εξοπλι-
σμός/είδη σπιτιού 37% 39% 43% 41% 50% 26% 0% 32% 45%
Ένδυση/υπόδηση 26% 30% 23% 29% 50% 21% 0% 28% 25%
Δερμάτινα είδη/
αξεσουάρ 10% 11% 11% 9% 25% 4% 0% 7% 18%
Ιατρικά/Φαρμακευ-
τικά/Καλλυντικά 57% 50% 66% 53% 50% 49% 100% 59% 55%
Όλα τα παραπάνω 18% 29% 14% 12% 0% 23% 0% 17% 11%
Κανένα από 
τα παραπάνω 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ΔΓ/ΔΑ 3% 3% 1% 0% 0% 1% 0% 5% 4%
Σύνολο 300% 314% 309% 312% 400% 273% 300% 282% 321%

Πίνακας 9. Προϊόντα που αγοράζουν σχεδόν πάντα από την τοπική αγορά  
κατά περιοχή κατοικίας (νοικοκυριά)

 Σύνολο Φλώρινα Αμύνταιο

Τρόφιμα 61% 55% 75%
Ποτά - Καπνός 25% 28% 20%
Καύσιμα κίνησης 34% 35% 32%
Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 
και ηλεκτρονικά είδη 29% 37% 8%
Οικιακός εξοπλισμός/είδη σπιτιού 37% 49% 8%
Ένδυση/υπόδηση 27% 28% 23%
Δερμάτινα είδη/αξεσουάρ 10% 12% 3%
Ιατρικά/Φαρμακευτικά /Καλλυντικά 56% 61% 45%
Όλα τα παραπάνω 18% 20% 14%
Κανένα από τα παραπάνω 0% 0% 0%
ΔΓ/ΔΑ 3% 3% 2%
Σύνολο 299% 328% 230%
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Πίνακας 10. Ικανοποίηση από την ποικιλία των προϊόντων στην τοπική αγορά ανά φύλο 
(Νοικοκυριά Φλώρινας)

  Άνδρας Γυναίκα ΔΑ Σύνολο

Πάρα πολύ 4,3% 3,6%   3,8%
Πολύ 42,7% 31,3% 20,0% 35,1%
Ούτε λίγο/ούτε πολύ 29,1% 21,9% 20,0% 24,5%
Λίγο 19,7% 27,1% 40,0% 24,8%
Καθόλου 3,4% 15,6% 20,0% 11,3%
ΔΓ/ΔΑ 0,9% 0,5%   0,6%
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 11. Ικανοποίηση από την ποικιλία των προϊόντων στην τοπική αγορά  
ανά εκπαιδευτικό επίπεδο (Νοικοκυριά Φλώρινας)

  Κατώτερη Μέση Ανώτερη ΔΑ  Σύνολο 

Πάρα πολύ 7,5% 3,8% 2,8%   3,8%
Πολύ 57,5% 38,9% 24,8% 66,7% 35,1%
Ούτε λίγο / ούτε πολύ 20,0% 24,4% 25,5% 33,3% 24,5%
Λίγο 12,5% 21,4% 31,7%   24,8%
Καθόλου 2,5% 11,5% 13,8%   11,3%
ΔΓ/ΔΑ     1,4%   0 ,6%
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 12. Ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση πελατών στα εμπορικά καταστήματα  
της Φλώρινας – Πού πραγματοποιούν συνήθως τις αγορές τους στη Φλώρινα

 Υπαίθριες  Εμπορικά Υπεραγορές Συνοικιακά Σύνολο
 Αγορές Κέντρα  (super-market)  καταστήματα 

Καθόλου/Λίγο 5,9%  1,4% 10,8% 2,7%
Ούτε λίγο / ούτε πολύ  21,7% 23,6% 21,6% 21,4%
Πολύ/Πάρα πολύ 94,1% 78,3% 75,0% 67,6% 76,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 13. Ικανοποίηση από το ωράριο λειτουργίας στα εμπορικά καταστήματα  
της Φλώρινας – Πού πραγματοποιούν συνήθως τις αγορές τους στη Φλώρινα 

 Υπαίθριες  Εμπορικά Υπεραγορές Συνοικιακά Σύνολο
 Αγορές Κέντρα  (super-market)  καταστήματα 

Καθόλου/Λίγο 18,8% 6,6% 8,1% 16,2% 9,5%
Ούτε λίγο / ούτε πολύ 18,8% 13,1% 15,5% 29,7% 17,2%
Πολύ/Πάρα πολύ 62,5% 80,3% 76,4% 54,1% 73,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Πίνακας 14. Ικανοποίηση από την εικόνα του χώρου στα εμπορικά καταστήματα  
της Φλώρινας – Πού πραγματοποιούν συνήθως τις αγορές τους στη Φλώρινα

 Υπαίθριες  Εμπορικά Υπεραγορές Συνοικιακά Σύνολο
 Αγορές Κέντρα  (super-market)  καταστήματα 

Ούτε λίγο / ούτε πολύ 23,5% 8,2% 11,0% 2,7% 10,0%
Πολύ/Πάρα πολύ 76,5% 91,8% 89,0% 97,3% 90,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας 15. Πλεονεκτήματα της τοπικής αγοράς κατά κλάδο εμπορίου 
(επιχειρηματίες Φλώρινας)

  Τρόφιμα Καπνός Καύσιμα Ηλεκτρικά Οικιακός Ένδυση Ιατρικά- Άλλο Σύνολο
 -Ποτά    -Ηλεκτρο- εξοπλισμός -Υπόδηση καλλυντικά λιανικό 
    νικά είδη   είδη  

Οι καλές τιμές 
των προϊόντων /
η πραγματοποίηση 
προσφορών 0% 0% 15% 13% 56% 15% 36% 59% 24%
Η ποιότητα 
των προϊόντων 94% 100% 85% 60% 72% 67% 64% 59% 75%
Η καλή εξυπηρέτηση 
στα καταστήματα 39% 50% 38% 67% 56% 59% 82% 85% 59%
Η μεγάλη ποικιλία 
των προϊόντων 83,3% 70% 31% 20% 22% 11% 27% 37% 41%
Η εγγύτητα /
προσβασιμότητα 
της αγοράς 6% 10% 8% 13% 17% 19% 18% 0% 10%
Η δυνατότητα 
parking 0% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 7% 3%
Η διάθεση 
επώνυμων προϊόντων 0% 0% 15% 27% 11% 37% 0% 22% 15%
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ΠαραρΤΗΜα ιιι. Τιμοληψίες και σύγκριση μεταξύ των αγορών  
της φλώρινας και των Μπιτόλων

Καλάθι Τιμή  Τιμή Ισοτιμία Διαφορά Ποσοστιαία
της νοικοκυράς στη Φλώρινα στα Μπίτολα σε ευρώ  τιμών διαφορά
 (€) (δηνάρια,  (07-02-2013) Φλώρινας
  MKD)   με Μπίτολα   

Μη τρόφιμα          
Αφρόλουτρο (1lt) 5,26 185 2,91 2,35 80,8%
Οδοντόκρεμα (τεμάχιο) 2,42 79 1,24 1,18 95,2%
Κρεμοσάπουνo (300 ml) 1,93 50 0,79 1,14 144,3%
Οδοντόβουρτσα (τεμάχιο) 2,78 40 0,63 2,15 341,3%
Σαπούνι (125 gr.) 0,63 25 0,39 0,24 61,5%
Σαμπουάν (400 ml) 3,43 185 2,91 0,52 17,9%
Καθαριστικά πατώματος 
(χλωρίνες:1250ml) 1,075 50 0,79 0,285 36,1%
Χαρτί υγείας (8 τεμάχια) 2,61 99.3 1,56 1,05 67,3%
Παιδικές πάνες (20 τεμάχια) 11,2 716.6 11,26 -0,06 -0,5%
Χαρτί κουζίνας (τεμάχιο) 1,99 70 1,1 0,89 80,9%
Χαρτοπετσέτες (80 τεμάχια) 0,72 24 0,38 0,34 89,5%
Σακούλες απορριμμάτων 
(10 τεμάχια) 2 50 0,79 1,21 153,2%
Αλουμινόχαρτο (20 μέτρα) 1,93 48 0,75 1,18 157,3%

Συμπληρώματα μαγειρικής          
Συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας
(520 gr.) 0,82 43 0,68 0,14 20,6%
Ελαιόλαδο (1 lt) 5,63        
Μαγιονέζα (450 ml) 3,15 100 1,57 1,58 100,6%
Κέτσαπ (540 gr.) 2,92 85 1,34 1,58 117,9%

Γαλακτοκομικά          
Λευκό γάλα παστεριωμένο (1 lt) 1,09 40 0,63 0,46 73,0%
Γιαούρτι (600 gr.) 1,66 64.8 1,02 0,64 62,7%
Τυρί για τοστ 
(σε φέτες, 200 gr) 1,66 53.2 0,84 0,82 97,6%
Φέτα (1 Kg) 8,27 219 3,44 4,83 140,4%

Προϊόντα Πρωινού          
Μαρμελάδα (450 gr.) 1,79 180 2,83 -1,04 -36,7%
Δημητριακά (375 gr.) 2,94 294 4,62 -1,68 -36,4%
Μέλι (720 gr.) 4,18 332.30 5,22 -1,04 -19,9%

Αμυλούχα τρόφιμα           
Ρύζι (500 gr.) 1,14 60 0,94 0,2 21,3%
Μακαρόνια (τεμάχιο) 0,83 30 0,47 0,36 76,6%
Ψωμί (500 gr.) 0,74 25 0,39 0,35 89,7%
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Καλάθι Τιμή  Τιμή Ισοτιμία Διαφορά Ποσοστιαία
της νοικοκυράς στη Φλώρινα στα Μπίτολα σε ευρώ  τιμών διαφορά
 (€) (δηνάρια,  (07-02-2013) Φλώρινας
  MKD)   με Μπίτολα   

Μη αλκοολούχα ποτά          
Νερό (1,5 lt) 0,45 20 0,31 0,14 45,2%
Αναψυκτικά (330 ml) 0,69 30 0,47 0,22 46,8%
Χυμός (1lt ) 0,89 50 0,79 0,1 12,7%

Αλκοολούχα ποτά          
Μπίρα (500 ml) 1,01 30 0,47 0,54 114,9%
Κρασί (1 lt) 7,19 100 1,57 5,62 358,0%

Λαχανικά          
Πατάτες (1Κg)  0,6 30 0,47 0,13 27,7%
Ντομάτες (1Κg) 1,49 70 1,1 0,39 35,5%
Λάχανο (1Κg) 0,35 25 0,39 -0,04 10,3%
Καρότα (500gr) 0,29 12.5 0,2 0,09 45,0%
Κρεμμύδια (1 Κg) 0,35 18 0,28 0,07 25,0%
Αγγούρια (τεμάχια) 0,59 40 0,63 -0,04 6,3%
Λεμόνια (1 Κg) 1,39 60 0,94 0,45 47,9%

Φρούτα          
Πορτοκάλια (1 Κg) 0,72 60 0,94 -0,22 -23,4%
Μήλα (1 Κg) 1,43 35 0,55 0,88 160,0%

Παιδικές τροφές          
Παιδικές κρέμες (400 gr.) 4,43 115 1,81 2,62 144,8%
Γάλα βρεφικής ηλικίας (900 gr.) 15,18         δεν βρέθηκε       
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