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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Στα πέντε τελευταία χρόνια που δουλεύω αυτή την διδακτορική
διατριβή με βοήθησαν τόσοι πολλοί άνθρωποι που φοβάμαι ότι ίσως ξεχάσω
κάποιους. Η ευγνωμοσύνη μου είναι μεγάλη προς όλους όσους συζήτησαν τις
εμπειρίες τους από τις ΕΧΡΟ μαζί μου, μου έδωσαν στοιχεία και με
υποστήριξαν. Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Δημήτριο
Μπακατσέλο, ο οποίος μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχω στα δρώμενα
διεκδίκησης μιας ΕΧΡΟ και όχι μόνον, και με εμπιστεύεται ως ικανό
συνεργάτη και καλό φίλο.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της τριμελούς επιτροπής
Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Βελέντζα και Επίκουρο Καθηγητή κ. Χρήστο
Βασιλειάδη που διάβασαν πολλές φορές τα δοκίμια και με ωφέλησαν τα
μέγιστα με την ακαδημαϊκή τους ειδημοσύνη. Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα
να εκφράσω και στον Λέκτορα κ. Ανδρέα Ανδρονικίδη για την αμέριστη
βοήθεια του.
Ο άνθρωπος όμως που υπήρξε πολύτιμος οδηγός και δάσκαλος μου στο
περίπλοκο θέμα της διατριβής είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής και επιβλέπων
μου κ. Ιωάννης Χατζηδημητρίου, στον οποίο θα ήθελα να εκφράσω την
βαθιά ευγνωμοσύνη μου. Με αστείρευτη υπομονή διάβασε πολλές φορές τα
κείμενα και συνδύασε με τον καλύτερο τρόπο την κριτική, την παραίνεση,
την συμβουλή και την υποκίνηση. Με τις παραινέσεις του μου άνοιξε νέες
συναρπαστικές προοπτικές, εξάντλησε το κείμενο στην λεπτομέρειά του και
επέφερε

αναρίθμητες

πραγματολογικές,

επιστημονικές

και

υφολογικές

βελτιώσεις.
Οι γονείς μου Αριστείδης και Χρυσούλα μου έδωσαν κάθε είδους
υποστήριξη απλόχερα και ανιδιοτελή, όπως κάνουν σε όλη τους την ζωή και
για αυτό τους ευχαριστώ.
Τέλος θα πρέπει να εκφράσω την βαθειά μου αγάπη στην σύζυγό μου
Έλενα και την κόρη μου Χρυσούλα, οι οποίες με αστείρευτη υπομονή,
απεριόριστη υποστήριξη και ανεκτίμητη φροντίδα θυσίασαν οικογενειακές και
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προσωπικές στιγμές για την επίτευξη των στόχων μου. Σε αυτές χρωστώ
πολλά περισσότερα από όσα μπορώ να εκφράσω με λόγια και το ελάχιστο
που μπορώ να ανταποδώσω είναι να τους αφιερώσω αυτή την διατριβή με
όλη μου την αγάπη.
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ΣΥΝΟΨΗ
Σκοπός της παρούσης διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση των
αντιληπτών παραγόντων επιτυχίας και των αναμενόμενων επιπτώσεων των
παγκοσμίων εκθέσεων, αναλύοντας την περίπτωση του προορισμού της
Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα διερευνώνται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που
συνδέονται με την επιτυχή διεκδίκηση και διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ καθώς και
οι δυνητικές επιπτώσεις της διοργάνωσης στον προορισμό. Για την επίτευξη
του παραπάνω σκοπού ή διατριβή εξειδικεύεται στους παρακάτω στόχους:
Α) την διερεύνηση του θεωρητικού και εμπειρικού πλαισίου που
συγκροτούν τους παράγοντες επιτυχίας ενός μεγάλου γεγονότος.
Β) την εκτίμηση των κυριότερων επιδράσεων που προκαλούνται από
την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ.
Γ) την συγκέντρωση για πρώτη φορά όλων των ερευνών, μελετών και
διατριβών σχετικά με το αντικείμενο, την αξιολόγησή τους και τέλος την
συγκριτική παράθεση των αποτελεσμάτων τους.
Η ανάλυση του θέματος της διατριβής γίνεται σε πέντε κεφάλαια. Στο
Κεφάλαιο 1 γίνεται η εισαγωγική τοποθέτηση του αντικειμένου της έρευνας
και διατυπώνεται η προβληματική του θέματος της διερεύνησης. Αναφέρεται
η έλλειψη προηγούμενης ακαδημαϊκής έρευνας και διατυπώνονται τα βασικά
ερωτήματα που αναζητούν απάντηση από την ανάλυση του θεωρητικού και
εμπειρικού πλαισίου. Επίσης αναφέρεται ο σκοπός της έρευνας και
εξειδικεύονται

οι

επιμέρους

στόχοι.

Στην

συνέχεια

περιγράφεται

η

μεθοδολογία τόσο της πρωτογενούς, όσο και της δευτερογενούς έρευνας,
αναλύεται η μέθοδος της διεξαγωγής της πρωτογενούς έρευνας, ορίζεται ο
πληθυσμός και προσδιορίζονται με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά του,
περιγράφεται η διαδικασία της έρευνας με την χρήση ερωτηματολογίου και
αναλύεται ο σκοπός κάθε ερώτησης, ενώ παρουσιάζεται και η στατιστική
επεξεργασία. Επιπρόσθετα αποτυπώνονται το θεωρητικό υπόδειγμα και η
δομή της διατριβής και τέλος καταγράφεται η χρησιμότητά της.
Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσιάζονται
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καταρχήν οι θεωρητικές προσεγγίσεις του τουρισμού. Επίσης παρουσιάζονται
οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι παράγοντες υποκίνησης για συμμετοχή
σε τουριστικές δραστηριότητες και οι επιδράσεις (οικονομικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές) του τουρισμού. Επιπρόσθετα εξετάζεται η
διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με τον τουρισμό γεγονότων,
γίνεται παρουσίαση των κατηγοριών των γεγονότων και εξετάζονται
βιβλιογραφικά οι επιπτώσεις τους στο κοινωνικό, πολιτιστικό, φυσικό και
οικονομικό περιβάλλον. Περαιτέρω γίνεται ανασκόπηση της περιορισμένης
διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τις διοργανώσεις των Παγκοσμίων
Εκθέσεων,

τους

παράγοντες

επιτυχίας

τους

και

τα

κρίσιμα

σημεία

διοργάνωσής τους, ενώ προσεγγίζεται το θέμα των επιπτώσεων των μεγάλων
γεγονότων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η δευτερογενής έρευνα της διατριβής όπου
καταγράφονται όλες οι μελέτες και έρευνες που αφορούν τις επιπτώσεις και
τους παράγοντες επιτυχίας των ΕΧΡΟ σε παγκόσμιο επίπεδο από το 1962
μέχρι το 2005. Επιχειρείται συγκριτική προσέγγιση των μελετών ανά ΕΧΡΟ όπου αυτό είναι εφικτό - και το σύνολο των μελετών παρουσιάζονται για
πρώτη φορά συγκεντρωτικά, ώστε να υποστηρίζουν την μελλοντική έρευνα.
Επίσης γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση στις περιπτώσεις των ΕΧΡΟ της Λισαβόνας
και του Ανοβέρου. Επιπρόσθετα εξετάζεται με αναλυτικό τρόπο η περίπτωση
διεκδίκησης της ΕΧΡΟ 2008 από την πόλη της Θεσσαλονίκης παραθέτοντας
το ιστορικό της διεκδίκησης, το προτεινόμενο οργανωτικό σχήμα, τις
δυνατότητες χρηματοδότησης του εγχειρήματος, την χωροθέτησή της, τα
ανταγωνιστικά

πλεονεκτήματα

της

Θεσσαλονίκης

σε

σχέση

με

τις

συνυποψήφιες πόλεις και τέλος την ανάλυση κόστους οφέλους στην
περίπτωση ανάληψης της έκθεσης.
Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς
έρευνας σχετικά με τους αντιληπτούς παράγοντες επιτυχίας και των
αναμενόμενων επιπτώσεων των παγκοσμίων εκθέσεων. Αναλυτικότερα στο
ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, τα οποία ομαδοποιούνται
στις ενότητες του βαθμού ανάπτυξης του τουρισμού γεγονότων στην Ελλάδα
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και της δυνατότητας διοργάνωσής τους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, της
εμπειρίας και γνώσης του πληθυσμού, της έρευνας σχετικά με τις Παγκόσμιες
Εκθέσεις, των πιθανών επιπτώσεων από την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ, των
παραγόντων επιτυχίας για την διεκδίκηση μιας ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη,
καθώς και των παραγόντων επιτυχίας για την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην
Θεσσαλονίκη.

Επιπρόσθετα

γίνεται

ανάλυση

των

παραγόντων

της

πρωτογενούς έρευνας.
Η διατριβή ολοκληρώνεται με το Κεφάλαιο 5 στο οποίο παρουσιάζονται τα
βασικά συμπεράσματα της πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας, καθώς
επίσης και τα συμπεράσματα από την παραγοντική ανάλυση. Διατυπώνεται η
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και καταγράφονται τα συμπεράσματα από
την ολοκλήρωση της εμπειρικής εφαρμογής σε συνδυασμό με το θεωρητικό
πλαίσιο που παρουσιάστηκε. Εντοπίζονται οι κρίσιμοι αντιληπτοί παράγοντες
επιτυχίας για την διεκδίκηση και διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ και οι αναμενόμενες
επιπτώσεις τους και διατυπώνονται προτάσεις πολιτικής για την άσκηση
διοίκησης μεγάλων γεγονότων τύπου ΕΧΡΟ, καθώς και προτάσεις για
περαιτέρω έρευνα. Τέλος παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόδειγμα και τα
συμπεράσματα της διδακτορικής διατριβής.
Το παράρτημα της διατριβής περιλαμβάνει πίνακες που καταρτίστηκαν
από

εμπειρική

και

δευτερογενή

έρευνα,

το

ερωτηματολόγιο

που

χρησιμοποιήθηκε για την πρωτογενή έρευνα και σχετικά διαγράμματα. Τέλος,
η διατριβή συμπληρώνεται από την σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
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XVIII

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Σκοπός της παρούσης διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση των
αντιληπτών παραγόντων επιτυχίας και των αναμενόμενων επιπτώσεων των
Παγκοσμίων Εκθέσεων ΕΧΡΟ με την αναλυτική παρουσίαση της περίπτωσης
της υποψηφιότητας της Θεσσαλονίκης για την διοργάνωση της ΕΧΡΟ 2008. Η
διοργάνωση μιας παγκόσμιας έκθεσης εντάσσεται στην γενική κατηγορία
διοργάνωσης μεγάλων γεγονότων, που με την σειρά της είναι κλάδος της
τουριστικής δραστηριότητας. Ο τουρισμός συγκαταλέγεται στους κλάδους
της οικονομικής δραστηριότητας με ιδιαίτερη ή και κυρίαρχη σημασία σε
πολλές χώρες. Η ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας, άμεσης ή
έμμεσης, αναπτύχθηκε ραγδαία μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ιδιαίτερα από τα μέσα του περασμένου αιώνα, η μορφή του μαζικού
τουρισμού μέχρι και σήμερα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις,
εκτός της εισαγωγής στην παγκόσμια τουριστική αγορά ως τουριστικά
προϊόντα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως η διοργάνωση
μεγάλων γεγονότων, τα οποία μάλιστα δείχνουν αυξητικές τάσεις ανάπτυξης.
Η ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία τριάντα χρόνια καθώς και η
διοργάνωση μεγάλων γεγονότων όπως οι Παγκόσμιες Εκθέσεις συνέβαλαν
σημαντικά σε οικονομίες χωρών, όχι απλά ως εργαλεία ευημερίας και
ανάπτυξης, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις και ως διέξοδος επιβίωσης και μέσο
σταθεροποίησης. Βεβαίως εκτός των οικονομικών επιπτώσεων, θετικών ή
αρνητικών, υπάρχουν και άλλου είδους επιδράσεις, όπως αυτές στο
περιβάλλον, στην κοινωνική δομή και σύνθεση του προορισμού, στον
πολιτισμό

και

τα

ισχύοντα

ήθη

και

έθιμα,

στην

υγεία

και

την

εγκληματικότητα.
Η ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού τις δεκαετίες του 1950 και 1960 με
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εκρηκτικούς ρυθμούς, ως αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων, όπως η μαζική
χρήση του αεροπλάνου, αλλά και οι κοινωνικές κατακτήσεις της εργατικής
κυρίως τάξης, δεν συνεχίστηκε με τους ίδιους ρυθμούς την εποχή της
πετρελαϊκής κρίσης την δεκαετία του 1970 αλλά ακόμη μέχρι και σήμερα.
Παρόλα αυτά, οι ρυθμοί ανάπτυξης ενώ είναι αυξητικοί, απέχουν
παρασάγγες από τα ποσοστά που σημειώθηκαν στα μέσα του περασμένου
αιώνα. Παράλληλα, νέες τουριστικές αγορές (προορισμοί), προστέθηκαν στον
τουριστικό χάρτη, μαζί με τις παραδοσιακές χώρες υποδοχής τουριστών. Ο
ανταγωνισμός είναι πλέον έντονος και οι τουριστικοί προορισμοί προσπαθούν
να

διευρύνουν

το

μερίδιο

αγοράς,

αποσπώντας

πελάτες

από

τον

ανταγωνισμό, παρά από την είσοδο σε νέες αγορές. Η ποιότητα των
τουριστικών

προϊόντων

διαφοροποίησης

και

και

υπηρεσιών

ανταγωνιστικό

έχει

πλεονέκτημα,

καταστεί
ενώ

η

εργαλείο
ανάπτυξη

εναλλακτικών θεματικών τουριστικών δραστηριοτήτων και η διοργάνωση
μεγάλων διεθνούς ενδιαφέροντος γεγονότων, χρησιμοποιούνται ως οχήματα
προσέλκυσης σημαντικών τμημάτων της τουριστικής αγοράς με ειδικά
ενδιαφέροντα.
Ο τουρισμός ως πολυδιάστατο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό
φαινόμενο, έχει διαφοροποιηθεί στην πάροδο των τελευταίων κυρίως εξήντα
ετών,

με

χαρακτηριστικό

την

βαθμιαία

συμμετοχή

στις

τουριστικές

δραστηριότητες κοινωνικών στρωμάτων, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν
απαραίτητα στις οικονομικές ή κοινωνικές ελίτ, δηλαδή αυτές των
προνομιούχων.

Στην

συμμετοχή

των

«μη-προνομιούχων»

κοινωνικών

ομάδων σαφώς συνέβαλλε η τεχνολογία και ιδιαίτερα αυτή των μεταφορικών
μέσων, με τα στοιχεία της μαζικότητας και της λαϊκοποίησής τους. Οι αλλαγές
στις κοινωνίες των δυτικών χωρών επίσης συνέβαλλαν τα μέγιστα στην
ανάπτυξη του τουρισμού. Τόσο η οικονομική, όσο και η κοινωνική διάσταση
του τουριστικού φαινόμενου, οδήγησε τις κυβερνήσεις πολλών κρατών να
αναλάβουν πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ανάπτυξή του και να
επενδύσουν σημαντικά ποσά για την διεκδίκηση και διοργάνωση μεγάλων
ειδικών γεγονότων. Ειδικότερα, οι πρωτοβουλίες αυτές σχετίζονται είτε με
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την

επένδυση

σε

αυτοκινητόδρομοι

κλπ.)

υποδομές
και

(αεροδρόμια,

ανωδομές

λιμάνια,

(ξενοδοχεία

σύγχρονοι

–ΧΕΝΙΑ,

χώρους

αναψυχής, θεματικά τουριστικά πάρκα, συνεδριακοί χώροι, εκθεσιακά κέντρα
κλπ.), είτε με τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων προσέλκυσης
τουριστικής πελατείας όπως η διοργάνωση πολιτιστικών, επιχειρηματικών και
άλλων γεγονότων.
Στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, ο τουρισμός αποτελεί
βασικό παράγοντα ανάπτυξης. Μελέτες περιπτώσεων έδειξαν ότι η επένδυση
στον

τουρισμό

μπορεί

υπό

προϋποθέσεις,

και

ιδιαίτερα

για

τις

αναπτυσσόμενες οικονομίες, να αποτελέσει την κυριότερη πηγή εισροής
συναλλάγματος και ως εκ τούτου να ενισχύσει θετικά το ισοζύγιο εξωτερικών
συναλλαγών. Εκτός αυτού, ανάπτυξη του τουρισμού και εισροή τουριστών
σημαίνει και αύξηση της απασχόλησης (έστω και σε πολλές των περιπτώσεων
μερική ή/και εποχιακή) και κατά συνέπεια μείωση της ανεργίας. Οι θέσεις
εργασίας δεν περιορίζονται στην άμεση τουριστική δραστηριότητα, αλλά
δευτερογενώς

δημιουργούν

ζήτηση

ανθρώπινου

δυναμικού

και

σε

δορυφορικές επιχειρήσεις και οργανισμούς (βιομηχανία, βιοτεχνία, τοπική
αυτοδιοίκηση, δημόσια ασφάλεια κλπ.). Παράλληλα, λόγω της εισροής
συναλλάγματος σε επιμέρους τουριστικούς προορισμούς, αυξάνει κατά
αναλογία και το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα των κατοίκων, αλλά και ως
συνέπεια αυτού η μέση κατά κεφαλή δαπάνη. Έτσι ο τουρισμός και κατά
συνέπεια η διοργάνωση μεγάλων γεγονότων όπως η ΕΧΡΟ, συμβάλλουν στην
ισόρροπη, τουλάχιστον οικονομική, περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και στην
συγκράτηση πληθυσμών σε τουριστικές ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές,
αποδυναμώνοντας το φαινόμενο της αστυφιλίας.
Συνοπτικά θα μπορούσε να αναφερθεί ότι, ο τουρισμός και η
διοργάνωση μεγάλων γεγονότων συμβάλλουν στην αύξηση του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), δημιουργούν θέσεις εργασίας, μειώνουν την
ανεργία, περιορίζουν το έλλειμμα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών,
συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, αυξάνουν το κατά κεφαλήν
εισόδημα,

δημιουργούν

έσοδα

τόσο

στην

τοπική

και

περιφερειακή
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αυτοδιοίκηση

όσο

και

στην

κεντρική

διοίκηση,

αναπτύσσουν

την

επιχειρηματικότητα και αποτελούν μοχλό για την δημιουργία υποδομών. Από
την άλλη, μπορεί να αποπροσανατολίσουν την επενδυτική δραστηριότητα, να
προκαλέσουν πληθωριστικές πιέσεις, να ευαισθητοποιήσουν την εθνική
οικονομία, αφού η τουριστική βιομηχανία είναι η πρώτη βαλλόμενη από
εξωτερικές

αρνητικές

επιδράσεις,

να

χαλαρώσουν

το

κοινωνικό

και

πολιτιστικό πλαίσιο κλπ. Οι πληθωριστικές πιέσεις μπορεί να προέλθουν από
την μεγάλη ζήτηση που δημιουργεί ο εισερχόμενος τουρισμός, ενώ σε σχέση
με την επενδυτική δραστηριότητα, η “μονοκαλλιέργεια” μπορεί να οδηγήσει
σε οικονομίες υψηλού ρίσκου, αφού ο τουρισμός ως βιομηχανία είναι πολύ
ευαίσθητος σε εξωγενείς παράγοντες. Από φυσικά φαινόμενα μέχρι
τρομοκρατικά χτυπήματα μπορούν να καταστρέψουν την οικονομία μιας
χώρας που βασίζεται κυρίως στην τουριστική εισροή. Ταυτόχρονα εισαγωγή
μοντέλων συμπεριφοράς από τους αλλοδαπούς τουρίστες έχουν επιπτώσεις
στις κοινωνικές αλλά και οικονομικές δομές.
Η διοργάνωση μιας Παγκόσμιας Έκθεσης έχει περίπου τις αυτές θετικές
και

αρνητικές

επιπτώσεις,

αντίστοιχες

με

αυτές

της

τουριστικής

δραστηριότητας. Η διαφοροποίηση έγγυται στο γεγονός ότι η διοργάνωση
μιας ΕΧΡΟ έχει συγκεκριμένη χρονική περίοδο λειτουργίας και συνεπώς
μεγαλύτερη συγκέντρωση τουριστικής πελατείας σε συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, πραγματοποιείται σε ένα συγκεκριμένο τόπο – περιφέρεια και
απαιτεί υψηλή επένδυση πόρων, τόσο στην φάση της διεκδίκησής της, αλλά
κυρίως στην φάση της υλοποίησης. Επιπρόσθετα είναι απαραίτητη η
εφαρμογή τεχνοκρατικού σχεδίου, αλλά και πολιτικού σχεδίου επηρεασμού
προκειμένου να υπάρχει επιτυχής έκβαση στην διαδικασία διεκδίκησης του
γεγονότος.
1.2. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ
Οι παράγοντες επιτυχίας για την διεκδίκηση μιας Παγκόσμιας Έκθεσης,
αλλά και οι πιθανές επιπτώσεις της διοργάνωσης στην τοπική και
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περιφερειακή

οικονομία

του

προορισμού,

δεν

έχουν

μέχρι

σήμερα

διερευνηθεί. Αυτό οφείλεται κυρίως αφενός στην έλλειψη μιας αποδεκτής
μεθοδολογικής προσέγγισης που να μπορεί να εφαρμοσθεί σχετικά με τον
βαθμό επηρεασμού της εθνικής οικονομίας του τόπου διοργάνωσης, αλλά και
της ανυπαρξίας μελετών που να διερευνούν και να συστηματοποιούν τους
παράγοντες επιτυχίας διεκδίκησης και διοργάνωσης των ΕΧΡΟ, και αφετέρου
στην έλλειψη συστηματικής καταγραφής των στοιχείων που είναι απαραίτητα
για την εκτίμηση των παραγόντων επιτυχίας διοργάνωσης του γεγονότος.
Επιπρόσθετα, οι υπάρχουσες μελέτες έγιναν για λογαριασμό εθνικών φορέων
με διαφορετικές μεθοδολογίες και στόχους, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπήρξε
προσπάθεια σύγκρισης αυτών προκειμένου να τεθεί ένα ενιαίο πλαίσιο
αξιολόγησής τους.
Οι δημόσιες κυρίως υπηρεσίες των χωρών που διοργάνωσαν στο
παρελθόν ΕΧΡΟ εκπόνησαν κάποιες μελέτες, τα αποτελέσματα των οποίων
κρίνονται υποκειμενικά, ενώ ελάχιστες από αυτές αντέχουν σε ακαδημαϊκή
κριτική ως προς το μεθοδολογικό πλαίσιο εκπόνησής τους. Επιπρόσθετα οι
κυβερνήσεις των χωρών, στην προσπάθειά τους για μείωση του κόστους
διοργάνωσης των ΕΧΡΟ και των λοιπών μεγάλων γεγονότων, αδιαφορούν για
την μέτρηση των αποτελεσμάτων και την διερεύνηση των παραγόντων
επιτυχημένης

διοίκησης

τέτοιων

γεγονότων,

με

αποτέλεσμα

στις

περισσότερες των περιπτώσεων να μην υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία προς
επιστημονική επεξεργασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην χώρα μας είναι
ο Οργανισμός «Αθήνα 2004», ο οποίος καταργήθηκε αμέσως μετά την
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, χωρίς να προχωρήσει σε οποιαδήποτε
περαιτέρω έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις των αγώνων.
Τα βασικά ερωτήματα τα οποία αναζητούν απάντηση μέσα από την
συγκεκριμένη ανάλυση του θεωρητικού και εμπειρικού πλαισίου είναι τα εξής:
Α) ποιοι είναι οι αντιληπτοί παράγοντες επιτυχίας για την διεκδίκηση
μιας ΕΧΡΟ;
Β) ποιοι είναι οι αντιληπτοί παράγοντες επιτυχίας για την διοργάνωση
μιας ΕΧΡΟ;
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Γ) ποιες είναι οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την διοργάνωση μιας
ΕΧΡΟ;
Δ) πως συνέβαλε η διεκδίκηση της ΕΧΡΟ 2008 από την Θεσσαλονίκη
στην απόκτηση σχετικής τεχνογνωσίας, ικανής για την επιτυχία σε περίπτωση
επαναδιεκδίκησης;
Ε) ποιοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας θεωρούν οι αρχές και οι
φορείς της πόλης ότι ωφελούνται περισσότερο από την διοργάνωση μιας
ΕΧΡΟ;
ΣΤ) ποια είναι η άποψη και η σχετική υποστήριξη των αρχών και
φορέων της Θεσσαλονίκης σχετικά με την επιλογή διεκδίκησης μιας ΕΧΡΟ
από την πόλη;
Παρότι

υπάρχουν

πολλές

αξιόλογες

έρευνες

που

εστιάζουν

το

ενδιαφέρον τους στον τουρισμό ως κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας,
υπάρχουν περιορισμένες μελέτες σχετικά με την διοργάνωση μεγάλων
γεγονότων και ελάχιστες σχετικά με την διοργάνωση παγκοσμίων εκθέσεων.
Στην ελληνική βιβλιογραφία δεν καταγράφηκε καμία έρευνα, ενώ στην διεθνή
βιβλιογραφία εντοπίστηκαν μελέτες και διατριβές που προσεγγίζουν τις
παγκόσμιες

εκθέσεις,

αναλύοντας

τους

παράγοντες

επιτυχίας

της

διοργάνωσης αλλά και τις επιπτώσεις του γεγονότος κυρίως σε χώρες που
διοργάνωσαν στο παρελθόν ΕΧΡΟ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα οι
δραστηριότητες που σχετίζονται με τα μεγάλα γεγονότα δεν έχουν
προσεγγιστεί με σαφήνεια ή περιλαμβάνονται στην συνολική τουριστική
δραστηριότητα της χώρας (π.χ. Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
Θεσσαλονίκη 1997, Σύνοδος Κορυφής 2003, Αθήνα 2004 κλπ). Τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στις υπόλοιπες χώρες, η έλλειψη συστηματικής καταγραφής
στατιστικών στοιχείων είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκτίμησης των
παραγόντων επιτυχίας για τις ΕΧΡΟ, αλλά και της εκτίμησης των πιθανών
οικονομικών επιπτώσεων.
Η έλλειψη στοιχείων και δεδομένων τεχνοκρατικού και οικονομικού
περιεχομένου αποτέλεσε σημαντική δυσκολία στην προσπάθεια ολοκλήρωσης
της παρούσης διδακτορικής διατριβής. Συνεπώς η αναγκαιότητα της
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θεωρητικής και εμπειρικής προσέγγισης του προβλήματος της εκτίμησης τόσο
των παραγόντων για την επιτυχή διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ, όσο και των
αναμενόμενων επιπτώσεων είναι επιτακτική διότι, αφενός υπερεκτιμώνται
ορισμένοι παράγοντες ως προς τον βαθμό συμβολής τους τόσο στην φάση
της

διεκδίκησης,

όσο

και

στην

φάση

της

διοργάνωσης,

αφετέρου

υποβαθμίζονται ή αποκλείονται παράγοντες που μπορεί να έχουν κρίσιμο
ρόλο στην όλη διαδικασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περίπτωση της
Θεσσαλονίκης είναι η αναγωγή του θέματος της χωροθέτησης της ΕΧΡΟ ως
μείζον για την επιτυχή διεκδίκηση, παράγοντας υπερτιμημένος τελικά στην
διαδικασία επιλογής της διοργανώτριας πόλης από τα μέλη του Διεθνούς
Γραφείου Εκθέσεων.
1.3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σκοπός της παρούσης διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση των
αντιληπτών παραγόντων επιτυχίας και των αναμενόμενων επιπτώσεων των
παγκοσμίων εκθέσεων, αναλύοντας την περίπτωση της Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα διερευνώνται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που συνδέονται με την
επιτυχή διεκδίκηση και διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ καθώς και οι επιπτώσεις της
διοργάνωσης στον προορισμό. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού ή
διατριβή εξειδικεύει τους παρακάτω στόχους:
Α) την διερεύνηση του θεωρητικού και εμπειρικού πλαισίου που
συγκροτούν τους παράγοντες επιτυχίας ενός μεγάλου γεγονότος.
Β) την εκτίμηση των κυριότερων επιδράσεων που προκαλούνται από
την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ.
Γ) την συγκέντρωση για πρώτη φορά όλων των ερευνών, μελετών και
διατριβών σχετικά με το αντικείμενο, την αξιολόγησή τους και τέλος την
συγκριτική παράθεση των αποτελεσμάτων τους.
Για την επίτευξη του πρώτου στόχου της διατριβής κρίθηκε απαραίτητο
να προσεγγιστούν:
1. Ο προσδιορισμός του συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος, δηλαδή
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του τουρισμού γεγονότων, εννοιολογικά μέσα από τους αποδεκτούς
ορισμούς στην διεθνή βιβλιογραφία. Όπου διαπιστώνεται έλλειψη
ορισμών ή εννοιών, η διατύπωσή τους γίνεται μέσα από την
εμπειρική

ανάλυση

των

επιμέρους

κλάδων

του

τουρισμού

γεγονότων. Οι επιμέρους έννοιες που αφορούν τις ΕΧΡΟ και για τις
οποίες δεν υπήρχε διαθέσιμη ανάλογη βιβλιογραφία ή προηγούμενη
έρευνα, διερευνήθηκαν και αποσαφηνίστηκαν επακριβώς, ώστε να
είναι δυνατή η επιστημονική τους προσέγγιση στο εννοιολογικό
περιεχόμενο της διοίκησης μεγάλων γεγονότων.
2. Η ανάλυση των επιμέρους παραγόντων που επηρεάζουν την
οργάνωση των παγκοσμίων εκθέσεων όπως παρουσιάζονται από
τους διοργανωτές.
Για την επίτευξη του δεύτερου στόχου της διατριβής, που είναι η
εκτίμηση

των

διοργάνωση

κυριότερων

μιας

μεθοδολογιών,

οι

επιδράσεων

ΕΧΡΟ,

απαιτείται

η

οποίες

καταγράφονται

που

προκαλούνται

ανάλυση
στην

των

ελληνική

από

την

υφιστάμενων
και

διεθνή

βιβλιογραφία και η αξιολόγηση των πλέον αξιόπιστων μελετών.
Τέλος για την επίτευξη του τρίτου στόχου απαιτείται η συγκέντρωση,
αξιολόγηση και σύγκριση όλων των προηγούμενων ερευνών που αφορούν τις
ΕΧΡΟ και η παράθεσή τους ώστε να είναι χρήσιμες ως εργαλείο μελλοντικών
αποφάσεων.
Η σημασία της παρούσης έρευνας είναι σημαντική διότι επιδιώκει να
καλύψει το ερευνητικό κενό που υπάρχει ως προς την εκτίμηση των
παραγόντων για την επιτυχή διεκδίκηση και διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ και να
διερευνήσει τις πιθανές επιπτώσεις της. Εξίσου σημαντική είναι και η
θεωρητική προσέγγιση του θέματος με την συγκέντρωση όλων των
προηγούμενων μελετών και ερευνών και την συγκριτική παρουσίαση τους
ώστε να είναι αξιοποιήσιμες τόσο για ακαδημαϊκούς σκοπούς, όσο και για
πρακτικές αποφάσεις.
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1.4. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Η

χρησιμότητα

της

παρούσας

διατριβής

για

τους

αντιληπτούς

παράγοντες επιτυχίας μιας Παγκόσμιας Έκθεσης και των αναμενόμενων
δυνητικών επιπτώσεών της είναι σημαντική, τόσο από πλευράς συμβολής της
στον εμπλουτισμό της σχετικής θεωρίας, όσο και από πλευράς μεθοδολογίας
και πολιτικής δεδομένου ότι:
o Συμβάλλει στην επιστημονική προσέγγιση των παραγόντων
επιτυχίας για την διεκδίκηση και την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ.
o Συμβάλλει στην επιστημονική προσέγγιση των επιπτώσεων των
παγκοσμίων εκθέσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο.
o Συμβάλλει στον εμπλουτισμό και την βελτίωση των μεθόδων και
τεχνικών διοίκησης και management για την διεκδίκηση και
διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ.
o Παρέχει

την

δυνατότητα

ποσοτικού

προσδιορισμού

των

αναμενόμενων επιπτώσεων από την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ.
o Συγκεντρώνει για πρώτη φορά σχετική διεθνή βιβλιογραφία για
τις ΕΧΡΟ και την παρουσιάζει κριτικά και συγκριτικά.
o Πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενη αρχή για καλές πρακτικές και
τεχνικές επιτυχίας διεκδίκησης και διοργάνωσης μιας ΕΧΡΟ.
o Συμβάλλει στο θεωρητικό πλαίσιο της διοίκησης μεγάλων
γεγονότων και της διαδικασίας διεκδίκησής τους.
o Παρέχει την δυνατότητα ένταξης της διοργάνωσης μεγάλων
γεγονότων στο σύνολο της οικονομίας του τουρισμού, στην
οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική η κατανόηση του ρόλου τους.
o Συνεισφέρει στους μελλοντικούς ερευνητές λόγω της παντελούς
έλλειψης αντίστοιχης εμπειρικής έρευνας.
o Συμβάλλει και βοηθά στην προσπάθεια για εκτίμηση των
αναμενόμενων οικονομικών επιδράσεων της διοργάνωσης των
Παγκοσμίων Εκθέσεων στο σύνολό τους και παρουσιάζει ανά
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μελέτη την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε.
o Συμβάλλει στην υποκίνηση περαιτέρω έρευνας.
o Αποτελεί εκτός από επιστημονικό πόνημα και πρακτικό οδηγό για
τις αρχές της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Κεντρικής Κυβέρνησης
για τις ενέργειες και τεχνικές σε περίπτωση διεκδίκησης από
ελληνική πόλη μιας ΕΧΡΟ.
o Παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την αξιοποίηση των ΕΧΡΟ ως
εργαλείο

στρατηγικής

ανάπτυξης

πόλεων

και

επιταχυντή

οικονομικής αστικής ανάπτυξης.
1.5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Όπως αναφέρθηκε στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να αντληθεί
συγκριτική πληροφόρηση σχετικά με τις αντιλήψεις των εκπροσώπων των
αρχών, φορέων και οργανισμών κυρίως της Θεσσαλονίκης, σχετικά με τους
παράγοντες επιτυχίας μιας Παγκόσμιας Έκθεσης ΕΧΡΟ τόσο κατά την φάση
της διεκδίκησης, όσο και κατά την περίοδο υλοποίησής της. Παράλληλα
εξετάζονται οι αντιλήψεις για τις δυνητικές επιπτώσεις της σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο. Η πρώτη φάση της έρευνας έγινε σε δευτερογενείς
πηγές συγκεντρώνοντας όλες τις διαθέσιμες μελέτες, έρευνες και διατριβές
σχετικές με τις ΕΧΡΟ από το 1962 μέχρι και το 2000. Για την πρόσβαση στις
παραπάνω μελέτες πολλές εκ των οποίων ήταν διαβαθμισμένες ως προς την
εμπιστευτικότητά τους, χρειάσθηκε να γίνουν προσωπικές συναντήσεις του
ερευνητή στα γραφεία του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων (ΒΙΕ) στο Παρίσι,
τόσο με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, όσο και με άλλα ανώτατα
στελέχη του. Κατά την διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν θέματα και
αποκτήθηκαν γνώσεις οι οποίες αξιοποιούνται στην παρούσα διατριβή.
Επιπρόσθετα έγινε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους κρατών του ΒΙΕ,
κρατικούς αξιωματούχους και διπλωμάτες, προκειμένου α) να αποκτηθούν
σχετικά με τις ΕΧΡΟ στοιχεία και β) να διερευνηθεί η άποψή τους σχετικά με
το θέμα της διατριβής. Οι περισσότερες από τις παραπάνω συζητήσεις έγιναν
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κατά την διάρκεια προκαθορισμένων συναντήσεων στην έδρα των Ηνωμένων
Εθνών στην Νέα Υόρκη, και άλλες παράλληλα με την παρουσίαση της
υποψηφιότητας της Θεσσαλονίκης για την ΕΧΡΟ 2008 σε διάφορες χώρες.
Επίσης προσωπικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με όλα τα μέλη της
διυπουργικής επιτροπής που είχε ορίσει η ελληνική κυβέρνηση για την ΕΧΡΟ
2008, τα ονόματα και οι ιδιότητες των οποίων αναφέρονται στην συνέχεια.
Το σύνολο των σχετικών συνεντεύξεων αναφέρονται στην βιβλιογραφία. Τα
στοιχεία της δεύτερης φάσης της έρευνας που θα παρουσιασθούν και θα
αναλυθούν είναι πρωτογενή στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα που
διεξήχθη από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2007 και απευθυνόταν σε όλους
όσους έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν την απόφαση για την
διεκδίκηση μιας Παγκόσμιας Έκθεσης από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ως
τόπος έρευνας επιλέχθηκε η Θεσσαλονίκη για τρεις κυρίως λόγους οι οποίοι
σχετίζονται μεταξύ τους:
1. Η ιδιαίτερη σημασία της πόλης ως οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων.
2. Η εμπειρία της πόλης από την διεκδίκηση της Παγκόσμιας Έκθεσης
ΕΧΡΟ 2008.
3. Η εκπεφρασμένη θέληση της πολιτείας και των τοπικών φορέων για
την επαναδιεκδίκηση μιας ΕΧΡΟ στο εγγύς μέλλον.
Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε
για την συγκεκριμένη έρευνα. Συγκεκριμένα στην συνέχεια θα αναλυθεί η
διαδικασία που ακολουθήσαμε και η οποία περιλαμβάνει την μέθοδο, τον
σχεδιασμό και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, την πιλοτική έρευνα,
τον πληθυσμό, την διαχείριση της έρευνας και την στατιστική ανάλυση. Στο
σχήμα 1.1. παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόδειγμα της διδακτορικής
διατριβής.
Σύμφωνα με το υπόδειγμα το πρώτο βήμα είναι η θέσπιση στόχων της
διατριβής όπου συμπεριλαμβάνεται η διερεύνηση του θεωρητικού και
εμπειρικού πλαισίου των παραγόντων επιτυχίας για την διοργάνωση μιας
ΕΧΡΟ, η εκτίμηση των κυριότερων επιδράσεων που προκαλούνται από την
διοργάνωση μιας Παγκόσμιας Έκθεσης, καθώς επίσης και η συγκέντρωση για
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πρώτη φορά όλων των ερευνών σχετικά με τις ΕΧΡΟ με παράλληλη
αξιολόγησή τους και συγκριτική παράθεση, όπου αυτό είναι εφικτό, των
αποτελεσμάτων τους. Το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει τα μέσα για την
επίπτευξη των στόχων της διατριβής όπου ως εργαλεία και επόμενα βήματα
αξιοποιούνται κατά σειρά η βιβλιογραφική επισκόπηση, η δευτερογενής και η
πρωτογενής έρευνα. Τέλος το πέμπτο και το έκτο και τελευταίο βήμα
περιλαμβάνει την καταγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας και βεβαίως
των συμπερασμάτων αυτής.
Σχήμα 1.1. Θεωρητικό Υπόδειγμα Διδακτορικής Διατριβής.

1.5.1. ΜΕΘΟΔΟΣ
Για την περίοδο 2002 – 2004 η Θεσσαλονίκη διεκδικούσε την διοργάνωση
της Παγκόσμιας Έκθεσης ΕΧΡΟ για το 2008. Θα αναφερθούμε στην συνέχεια
στις σημαντικές επιπτώσεις που είχε η διοργάνωση των ΕΧΡΟ για τους
προορισμούς σύμφωνα με τις μελέτες των διεθνών περιπτώσεων, καθώς
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επίσης και στους παράγοντες επιτυχίας τόσο κατά την φάση της διεκδίκησης,
όσο και στην φάση της διοργάνωσης. Επίσης θα αναλύσουμε το σημαντικό
της τοπικής, περιφερειακής αλλά και εθνικής υποστήριξης στην όλη
διαδικασία διεκδίκησης και διοργάνωσης. Επιπρόσθετα θα αναφερθούμε στο
ότι, με βάση τους κανονισμούς του ΒΙΕ, η προσπάθεια διεκδίκησης και
διοργάνωσης μιας ΕΧΡΟ είναι σε κάθε περίπτωση εθνική υπόθεση και η
δέσμευση τόσο των τοπικών φορέων και αρχών, όσο και της κεντρικής
κυβέρνησης είναι καθοριστικοί παράγοντες όχι μόνον για την επιτυχή έκβαση
του εγχειρήματος, αλλά και για την ίδια την νομιμοποίηση της διεκδίκησης.
Η

Θεσσαλονίκη

ήταν

η

πρώτη

πόλη

της

Ελλάδος

που

έθεσε

υποψηφιότητα για την διεκδίκηση ενός τόσο μεγάλου παγκόσμιου εκθεσιακού
γεγονότος, το οποίο κατατάσσεται ως mega event μαζί με τους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω εμπειρίας, ερευνήθηκαν οι αντιλήψεις
σχετικά με τους παράγοντες επιτυχίας για την διεκδίκηση και την διοργάνωση
της ΕΧΡΟ των φορέων και των αρχών της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, και
επειδή η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ έχει σημαντικές επιπτώσεις στην τουριστική
βιομηχανία, υλοποιήθηκε επιλεκτική έρευνα στον μεγαλύτερο τουριστικό
πανελλήνιο φορέα (Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), αλλά
και σε μέλη της κεντρικής κυβέρνησης που είχαν άμεση συμμετοχή στο
εγχείρημα διεκδίκησης της Θεσσαλονίκης για την ΕΧΡΟ 2008. Όσο αφορά την
διεξαγωγή της έρευνας ακολουθήσαμε τα εξής βήματα: α) εκ των προτέρων
αναγνώριση όλων των ενεργειών που θα έπρεπε να υλοποιηθούν, β)
καθορισμός της αλληλεπίδρασης αυτών των ενεργειών και δράσεων, γ)
σχεδιασμός σειράς ενεργειών και δράσεων ως χρονοπρόγραμμα και δ)
επιλογή μέσων για την ολοκλήρωση των δράσεων και ενεργειών. Η
διαδικασία της παρούσης έρευνας ακολούθησε τα εξής στάδια:
1. Περιγραφή του σκοπού της έρευνας και κατάρτιση του σχεδίου έρευνας.
2. Σχεδιασμός της μεθόδου συλλογής δεδομένων.
3. Επεξεργασία των πληροφοριών και δεδομένων.
4. Ανάλυση των πληροφοριών και συζήτηση συμπερασμάτων.
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Τα στοιχεία για την έρευνα συλλέχθηκαν με την χρήση ερωτηματολογίου
στο οποίο υπήρχαν κλειστές ερωτήσεις, ενώ χρησιμοποιήθηκε εταιρία
ταχυμεταφορών (courier), προκειμένου να υπάρχει βεβαιότητα λήψης του
ερωτηματολογίου από τον παραλήπτη. Αν και η μέθοδος της συνέντευξης
παρέχει άμεση επαφή με τον ερωτώμενο (Aaker et al., 1995), δεν
χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό αυτής της έρευνας λόγω των δημογραφικών
χαρακτηριστικών αλλά και των θέσεων των ερωτώμενων στο πολιτικό,
επιχειρηματικό και κοινωνικό σύστημα. Επειδή οι ερωτώμενοι διέθεταν
ελάχιστο χρόνο και ήταν δύσκολα προσβάσιμοι, αλλά και επειδή η επιλογή
του πληθυσμού (αναλυτική περιγραφή του δίνεται στην ενότητα 1.5.3.) έγινε
σε ομάδες που γνώριζαν άμεσα ή έμμεσα το θέμα, επιλέχθηκε ο τρόπος της
ταχυδρομικής αποστολής.
Το ερωτηματολόγιο είχε στόχο την άντληση συγκριτικής πληροφόρησης
για τις αντιλήψεις των εκπροσώπων των αρχών, φορέων και οργανισμών
κυρίως της Θεσσαλονίκης, σχετικά με τους παράγοντες επιτυχίας μιας
Παγκόσμιας Έκθεσης ΕΧΡΟ τόσο κατά την φάση της διεκδίκησης όσο και
κατά την περίοδο υλοποίησής της. Παράλληλα έγινε προσπάθεια να
εξεταστούν οι αντιλήψεις για τις δυνητικές επιπτώσεις της σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας
διδακτορικής διατριβής θα έπρεπε να καθοριστούν οι παράγοντες επιτυχίας.
Οι παράγοντες αυτοί καθορίστηκαν από μια σειρά πηγών που ήταν κυρίως οι
μελέτες επιπτώσεων των ΕΧΡΟ Ιαπωνίας, Γερμανίας, Πορτογαλίας και
Ισπανίας, καθώς και οι μελέτες διεκδίκησης της Παγκόσμιας Έκθεσης της
Θεσσαλονίκης για το 2008.
Στις περισσότερες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η
μέθοδος Likert. Σύμφωνα με τον Stevens (1946), υπάρχουν 4 κατηγορίες
κλιμάκων μέτρησης: α) η ονομαστική, β) η διατακτική, γ) η διαστημική και δ)
η αναλογική. Η ονομαστική κλίμακα (nominal scale) προϋποθέτει την χρήση
δυο ή περισσοτέρων κατηγοριών για τα αντικείμενα που ερευνώνται. Σε
αυτήν την κλίμακα δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός για το πόσο διαφέρουν
μεταξύ τους οι απαντήσεις και συνεπώς η χρήση των αριθμών είναι
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συμβολική και δεν αντιστοιχεί σε μαθηματικές σχέσεις. Με την ονομαστική
κλίμακα προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τον βαθμό διαφοράς ή ομοιότητας
και να διαχωρίσουμε το δείγμα σε υποομάδες ομοειδών χαρακτηριστικών.
Ειδικά

στην

παρούσα

ανακαλύψουμε

την

έρευνα,

σχέση

όπου

μεταξύ

προσπαθούμε

των

διερευνητικά

χαρακτηριστικών

παρά

να
να

προσδιορίσουμε με ακρίβεια την μαθηματική μορφή της σχέσης, η
ονομαστική κλίμακα είναι χρήσιμη αφού και τα στατιστικά μεγέθη ανάλυσης
είναι περισσότερο περιπτώσεις αρίθμησης και όχι μέτρησης.
Παράλληλα, η χρήση της διατακτικής κλίμακας (ordinal scale) μας
βοήθησε ώστε να προσδιοριστούν οι σχετικές θέσεις των ερωτηθέντων με
βάση τα χαρακτηριστικά τους. Η διαστημική κλίμακα (interval scale), η οποία
βασίζεται σε ίσες μονάδες και διαστήματα μέτρησης, και η αναλογική κλίμακα
(ratio scale), η οποία εισαγάγει και την έννοια του απόλυτου μηδέν, δεν
χρησιμοποιήθηκαν.
Επίσης έγιναν αναφορές στις κλίμακες σχετικά με την διασπορά των
ερωτηθέντων προκειμένου να γίνουν οι σχετικές συγκρίσεις. Οι κλίμακες
χρησιμοποιήθηκαν επειδή θεωρούνται τόσο αποτελεσματικές, όσο και
πρακτικές (Aaker et al., 1995). Η επτάβαθμη κλίμακα Likert είναι ακόμη πιο
λεπτομερής, όμως στην παρούσα έρευνα θα περιόριζε την σύγκριση των
αποτελεσμάτων με τις προηγούμενες έρευνες και για τον λόγο αυτό
χρησιμοποιήθηκε η πενταβάθμια κλίμακα.
1.5.2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Παρόλο

που

οποιαδήποτε

τυπολογία

έρευνας

μπορεί

να

μην

ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες της κάθε επιμέρους εργασίας,
μπορούμε σύμφωνα με τον Φίλια (1996) να ταξινομήσουμε τις έρευνες σε α)
διερευνητικές, όπου η έμφαση δίδεται στην διερεύνηση και ο πρωταρχικός
σκοπός είναι η διατύπωση προβλημάτων για αναλυτική εξέταση ή η
ιεράρχηση προτεραιοτήτων για περαιτέρω έρευνα, β) περιγραφικές, όπου
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κυρίαρχο στοιχείο είναι η εκτίμηση των χαρακτηριστικών μιας δεδομένης
κατάστασης και γ) πειραματικές, που στόχο έχουν τον έλεγχο υποθέσεων.
Η παρούσα έρευνα ανήκει στην γενική κατηγορία των περιγραφικών
ερευνών και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι εντάσσεται στις διαγνωστικές
έρευνες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τις αιτιακές σχέσεις και τις
επιπτώσεις που έχουν στο πρόγραμμα δράσης. Η χρήση μόνο της
περιγραφικής έρευνας θα περιοριζόταν στην απεικόνιση επιφανειακών
στοιχείων της παρούσης κατάστασης. Με την διαγνωστική έρευνα το
αντικείμενο των ΕΧΡΟ δεν περιγράφεται μόνον ως μια κατάσταση, αλλά
επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε αιτιακές και άλλες σχέσεις μεταξύ λανθανουσών
και επιφανειακών μεταβλητών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να
διαγνώσουμε τυχόν προβλήματα για την λήψη επανορθωτικών μέτρων. Με
την διαγνωστική μέθοδο επιχειρούμε να διερευνήσουμε το τι, αλλά και το
πώς, πρέπει να γίνει σε περίπτωση διεκδίκησης μιας ΕΧΡΟ εκ νέου από την
Θεσσαλονίκη, αντί να περιγράψουμε μόνο το τι συμβαίνει.
Πριν από τον σχεδιασμό των ερωτηματολογίων είχαμε καταγράψει το
είδος των δεδομένων τα οποία έπρεπε να συλλεχθούν και που θα ήταν
χρήσιμα για τους σκοπούς της μελέτης, βασιζόμενοι κυρίως σε προηγούμενες
μελέτες και έρευνες, αλλά και στις ανάγκες των υποθέσεων της παρούσας
διατριβής. Ο τρόπος συλλογής των δεδομένων ήρθε ως φυσικό επακόλουθο
μετά από αναλυτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας, εκτενή συζήτηση με τους
επιβλέποντες Καθηγητές, αλλά και μετά από συζήτηση με ανθρώπους
“κλειδιά” για την παρούσα έρευνα, όπως τα περισσότερα μέλη της
Εκτελεστικής Γραμματείας για την διεκδίκηση από την Θεσσαλονίκη της ΕΧΡΟ
2008. Στην φάση αυτή και μετά από μια ιδιαίτερα χρονοβόρα, συνάμα και
λεπτομερή ανάλυση, αναγνωρίστηκαν οι μεταβλητές και αναπτύχθηκαν με
τέτοιον τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες της έρευνας. Σύμφωνα με
τον Dillman (1978), υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά είδη μεταβλητών:
•

Στάσης και διάθεσης (πως οι ερωτώμενοι νοιώθουν σε σχέση με κάτι).

•

Πεποιθήσεων (αν οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι κάτι είναι αληθές ή
ψευδές).
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•

Συμπεριφοράς (τι κάνουν συνήθως οι ερωτώμενοι καταγράφοντας
ταυτόχρονα και την εμπειρία τους).

•

Δημογραφικές (δεδομένα σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των ερωτηθέντων).

Στην έρευνά μας χρησιμοποιήσαμε τις τρεις πρώτες κατηγορίες μεταβλητών
αποκλείοντας τις δημογραφικές παραμέτρους.
1.5.3. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Γνωρίζοντας ότι εξ αρχής θα έπρεπε να ορίσουμε με απόλυτη ακρίβεια το
σύνολο που μελετάμε ως πληθυσμό, καθορίσαμε με σαφήνεια τα άτομα που
θα μπορούσαν να πάρουν μέρος στην παρούσα έρευνα. Οι πληθυσμοί μπορεί
να είναι πεπερασμένοι ή άπειροι, στην περιγραφική στατιστική όμως οι
πληθυσμοί που εξετάζονται είναι πάντοτε πεπερασμένοι. Τα χαρακτηριστικά
του συγκεκριμένου πληθυσμού είναι ποιοτικά και όχι ποσοτικά και βεβαίως
διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία στην συνέχεια προσδιορίζονται με
ακρίβεια. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους αναφέρονται στην ιδιότητα των
ατόμων που τον συνθέτουν και τα οποία δεν εκφράζονται με μια μόνον
συγκεκριμένη
Θεσσαλονίκης).

μονάδα
Η

μέτρησης

μελέτη

του

(π.χ.

βουλευτές

πληθυσμού

με

Α’

βάση

Περιφέρειας
τα

ποιοτικά

χαρακτηριστικά του, ουσιαστικά δεν διαφέρει από την μελέτη ως προς ένα
ποσοτικό χαρακτηριστικό. Θεωρήσαμε συνεπώς τον πληθυσμό Ν που
αποτελείται από ν άτομα και ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό Χ που έχει κ τάξεις
(οι τάξεις ενός ποιοτικού χαρακτηριστικού είναι οι διάφορες κατηγορίες μιας
ονοματολογίας, κατασκευασμένης με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε άτομο του
πληθυσμού να αντιστοιχεί σε μια και μόνον μια κατηγορία). Επειδή οι τάξεις
είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους, κάθε άτομο του πληθυσμού αντιστοιχεί σε
μια τάξη χαρακτηριστικού. Ο πληθυσμός για την παρούσα έρευνα που
επιλέχθηκε είχε τα εξής κυρίαρχα χαρακτηριστικά :
•

Υπουργός Μακεδονίας Θράκης.

•

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.
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•

Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

•

Νομάρχης Θεσσαλονίκης.

•

Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

•

Βουλευτής Κοζάνης και πρώην Υπουργός Μακεδονίας Θράκης.

•

Βουλευτές Α’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

•

Βουλευτές Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

•

Δήμαρχοι πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

•

Πρυτανικές Αρχές Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

•

Πρυτανικές Αρχές Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

•

Διοικητική

Επιτροπή

Εμπορικού

&

Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου

Θεσσαλονίκης.
•

Διοικητική Επιτροπή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

•

Διοικητική Επιτροπή Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

•

Διοικητική Επιτροπή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

•

Διοικητική Επιτροπή Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.

•

Διοικητική Επιτροπή Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

•

Διοικητικό Συμβούλιο Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης Α.Ε.

•

Διοικητικό Συμβούλιο Helexpo Ελληνικές Εκθέσεις Α.Ε.

•

Διοικούσα

Επιτροπή

Τεχνικού

Επιμελητηρίου

Ελλάδος,

Τμήμα

Κεντρικής Μακεδονίας.
•

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης.

•

Διοικητικό

Συμβούλιο

Συνδέσμου

Ελληνικών

Τουριστικών

Επιχειρήσεων.
•

Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εξαιρέθηκαν μέλη που κατέχουν διπλή
ιδιότητα π.χ. ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης είναι και ο Πρόεδρος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο
Αντιπρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
είναι και ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο
Πρόεδρος της Helexpo ΑΕ είναι και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων
Θεσσαλονίκης κλπ. Επίσης εξαιρέθηκαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της
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Αξιωματικής Αντιπολίτευσης από την κατηγορία Βουλευτές Α΄ Θεσσαλονίκης,
παρόλο που εκλέγονται στην Θεσσαλονίκη.
Το σύνολο των ερωτηματολογίων που εστάλησαν στις παραπάνω
κατηγορίες ήταν 97 και απαντήθηκαν τα 75 (χρησιμοποιήσιμα στο σύνολό
τους), δηλαδή ποσοστό της τάξεως του 77,4% το οποίο σαν μέγεθος είναι
αποδεκτό από την στατιστική επιστήμη.
Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων στην παρούσα έρευνα ξεκίνησε πριν
την συλλογή των δεδομένων, αφού η κωδικοποίηση σχεδόν τελείωσε με την
συλλογή των στοιχείων. Με τον όρο κωδικοποίηση εννοούμε την μετατροπή
των απαντήσεων σε ποσοτικά στοιχεία, κατάλληλα για μηχανογραφική
επεξεργασία. Τα ερωτηματολόγια αφού συλλέχθηκαν ελέγχθηκαν για:
1. την πληρότητά τους,
2. την ευκρίνειά τους (γραφικός χαρακτήρας κλπ),
3. την κατανόησή τους (ασάφειες κλπ),
4. την ομοιομορφία τους.
Η αντιπροσωπευτικότητα του πληθυσμού θεωρήσαμε ότι είναι δεδομένη,
με την έννοια ότι οι ερωτώμενοι δεν χαρακτηρίζονται μόνον από το γεγονός
ότι ανήκουν στο συγκεκριμένο σύνολο, αλλά παρουσιάζουν και άλλες
ιδιότητες, αλληλεπιδρούν και βρίσκονται σε κάποιες σχέσεις μεταξύ τους. Για
στατιστικούς λοιπόν λόγους, όλο το σύνολο που μελετήσαμε ονομάστηκε
πληθυσμός και η έρευνα μας χαρακτηρίστηκε ως απογραφική. Το σύνολο
πληθυσμός

ορίστηκε

με

ιδιότητες

και

όχι

με

απαρίθμηση

και

χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό τόσο οι τετριμμένες ιδιότητες, όσο και
συγκεκριμένα γνωστά στοιχεία του πληθυσμού.
1.5.4. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Η έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίων είναι μια από τις πλέον γνωστές
και ευρέως χρησιμοποιημένες μεθόδους συλλογής υλικού, το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί τόσο σε περιγραφική έρευνα (ερωτήσεις συμπεριφοράς ή
γνώμης), όσο και σε επεξηγηματική έρευνα (όταν είναι απαραίτητη στην
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έρευνα και η επεξήγηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών). Το
ερωτηματολόγιο είναι ένα έντυπο που περιέχει μια σειρά δομημένων
ερωτήσεων, οι οποίες παρουσιάζονται σε συγκεκριμένη σειρά και στις οποίες
ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει γραπτά (Ανδρονικίδης, 2007). Η χρήση
του ερωτηματολογίου απαιτεί την συνεργασία του ερωτώμενου, θα πρέπει να
είναι ξεκάθαρο και να μην αφήνει αμφιβολίες για το περιεχόμενό του, να είναι
εύκολο να συμπληρωθεί και να αναλυθεί και να υποχρεώνει κατά κάποιο
τρόπο τον ερωτώμενο να απαντήσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο.
Η έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίου παρουσιάζει προβλήματα
κυρίως λόγω του χαμηλού ποσοστού απαντήσεων, ακόμη και εάν το μέγεθος
του ερωτηματολογίου περιορίζεται στην μια σελίδα. Το ποσοστό απάντησης
μειώνεται δραματικά στα πολυσέλιδα ερωτηματολόγια, ιδιαίτερα όταν αυτά
απευθύνονται σε τυχαίο δείγμα του πληθυσμού. Στην δική μας περίπτωση, οι
παραλήπτες ήταν προσεκτικά επιλεγμένοι και αποτελούσαν τον πληθυσμό της
έρευνας. Σύμφωνα με τον Dillman (1978), το ποσοστό απαντήσεων σε
ερωτηματολόγιο μέσω ταχυδρομείου είναι αρκετά μικρότερο του 50% των
αποστολών και θεωρείται αποδεκτό για την διενέργεια της έρευνας. Ο
Ανδρονικίδης (2007), αναφέρει ότι στην χρήση ερωτηματολογίων είναι
πιθανό να υπάρχει χαμηλό ποσοστό ανταπόκρισης (50%) και έτσι τα
αποτελέσματα της έρευνας μπορεί να μην θεωρηθούν έγκυρα καθώς οι
απόψεις κάποιων ανθρώπων απουσιάζουν.
Επίσης θεωρήθηκε ότι η μέθοδος της αποστολής ερωτηματολογίου είναι
ένας τρόπος κοινωνικής ανταλλαγής γνώσης και άποψης. Σύμφωνα με τους
Homans (1961) και Blau (1964), η κοινωνική ανταλλαγή (social exchange)
διαφέρει από την γνωστή οικονομική ανταλλαγή, διότι εκλείπει το χρήμα ως
μέτρο ανταλλαγής. Παρόλα αυτά, θεωρούν ότι το χρήμα αντικαθίσταται από
την μελλοντική υποχρέωση που δημιουργείται, η οποία σαφώς και δεν είναι
συγκεκριμένη. Οι άνθρωποι θα συμμετέχουν στην κοινωνική ανταλλαγή
επειδή αναμένουν ένα είδος ανταμοιβής, που στην δική μας περίπτωση
θεωρείται ότι ήταν η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Βεβαίως οι Thibaut and Kellely (1959) θεωρούν ότι και στην κοινωνική
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ανταλλαγή δημιουργείται κόστος, το οποίο οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να
ελαχιστοποιήσουν. Συνεχίζοντας, προτείνουν ότι θα πρέπει να γίνουν τρεις
ενέργειες προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό των απαντήσεων α) η
ελαχιστοποίηση

του

κόστους

απάντησης,

β)

η

μεγιστοποίηση

της

«ανταμοιβής» και γ) η δημιουργία αίσθησης εμπιστοσύνης ότι η «ανταμοιβή»
θα πραγματοποιηθεί. Οι Thibaut and Kellely (1959), θεωρούν ότι η αμοιβή
των ερωτωμένων κατέχει την θέση χρήματος για τους ερωτώμενους. Είναι
γεγονός ότι οι ερευνητές δεν έχουν πολλές επιλογές ανταμοιβών στην
διάθεσή τους.
Στην περίπτωσή μας, η ποιότητα των ερωτωμένων, αλλά και το
ενδιαφέρον του θέματος και των αποτελεσμάτων της έρευνας, λειτούργησε
θετικά στο ποσοστό απόκρισης. Επίσης χρησιμοποιήθηκε προσωποποιημένη
συνοδευτική επιστολή (παράρτημα 1), σε πολλές των περιπτώσεων με
χειρόγραφη υποσημείωση του ερευνητή, τεχνική που δημιούργησε αίσθημα
υποχρέωσης

απόκρισης.

Το

ερωτηματολόγιο

είχε

προτυπωμένο

το

ονοματεπώνυμο και τον φορέα που εκπροσωπεί ο ερωτώμενος, γεγονός που
σύμφωνα με τον Dillman (1978) παρουσιάζει αυξημένη θετική ανταπόκριση.
Επίσης χρησιμοποιήθηκε η τεχνική που προτείνει ο Blau (1964), της
τηλεφωνικής

προσωπικής

ερωτηματολογίου.

Βεβαίως,

ευχαριστίας
ο

Blau

μετά

παραδέχεται

την
ότι

απάντηση
ο

του

μεγαλύτερος

παράγοντας κινήτρου δεν είναι τόσο η ανταμοιβή, όσο το ενδιαφέρον που
παρουσιάζει το ερωτηματολόγιο από μόνο του. Το γεγονός ότι οι ερωτώμενοι
θα αρέσκονταν από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν το
μεγαλύτερο κίνητρό μας στην παρούσα διδακτορική διατριβή. Τέλος, το
εμπιστευτικό της απάντησης, το οποίο επισημάνθηκε ιδιαιτέρως στους
συμμετέχοντες, θεωρούμε ότι μας έδωσε μεγαλύτερο αριθμό απαντήσεων.
Όσο αφορά το κόστος σε αυτήν την έρευνα, αυτό αφορούσε περισσότερο
τον χρόνο που θα δαπανούσαν οι ερωτώμενοι, αφού οι παραλήπτες ήταν
κατεξοχήν άνθρωποι πολυάσχολοι, με μεγάλη κινητικότητα και περιορισμένο
χρόνο. Επιπρόσθετα, επειδή εκτός από διερεύνηση στάσεων και απόψεων
σχετικά με την οργάνωση της ΕΧΡΟ υπήρχε και η πολιτική διάσταση,
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ιδιαίτερα

μετά

την

αποτυχημένη

διεκδίκηση

της

έκθεσης

από

την

Θεσσαλονίκη, ο χρόνος απάντησης δεν είχε να κάνει με τον αριθμό των
ερωτήσεων,

αλλά

την

προσεκτική

επιλογή

των

απαντήσεων.

Έγινε

προσπάθεια από τον ερευνητή ώστε το μέγεθος του ερωτηματολογίου να
είναι το ελάχιστο δυνατό, καθώς επίσης να γίνει ελκυστική η μορφοποίησή
του (layout). Έγινε επίσης προσπάθεια να αποφευχθούν πολύπλοκες
ερωτήσεις ή να ενσωματωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολα
κατανοητές. Τέλος αξιοποιήθηκαν στοιχεία από ερωτηματολόγιο αντίστοιχης
έρευνας στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (Sarmento, 1999)
που αφορούσε την ΕΧΡΟ της Σεβίλης το 1992.
Ακολουθώντας επίσης την θεωρία του Dillman (1978), δεν τέθηκαν
ερωτήσεις πολύ προσωπικής φύσεως, οι οποίες προϋποθέτουν μεγαλύτερο
κόστος για τον ερωτώμενο και συνεπάγονται μεγαλύτερο κίνδυνο άρνησης
απάντησης. Τέλος, θεωρούμε ότι το απόλυτο χρηματικό κόστος που
συμπεριλαμβάνεται ως παράγων μη απάντησης στην βιβλιογραφία δεν
υφίσταται στην δική μας έρευνα, λόγω της θέσης των ερωτωμένων στον
κοινωνικό ιστό. Η εναλλακτική μέθοδος της συνέντευξης, θα ήταν ιδιαίτερα
δαπανηρή, ενώ θεωρείται πολύ δύσκολη η συνεργασία μεταξύ ερωτώντος και
ερωτωμένων κατά την διάρκεια της συνέντευξης. Επιπρόσθετα, το αίτημα
συνέντευξης παρουσιάζει μεγαλύτερο ποσοστό αρνήσεων από αυτό που
παρουσιάζεται στην επιστροφή των ερωτηματολογίων με ταχυδρομείο. Στην
δική μας περίπτωση η μέθοδος της συνέντευξης θα παρουσίαζε επιπρόσθετα
προβλήματα λόγω της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής θέσης του
πληθυσμού που είχε επιλεγεί.
Η

διαδικασία

της

έρευνας

με

την

χρήση

του

συγκεκριμένου

ερωτηματολογίου απέδειξε τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου εργαλείου,
όπως αυτά καταγράφονται από τον Ανδρονικίδη (2007) και έχουν ως εξής: α)
στοιχίζουν πολύ φθηνότερα από τις συνεντεύξεις, β) μπορούν να σταλούν σε
μεγάλο αριθμό ανθρώπων (λιγότερο χρονοβόρα μέθοδος), γ) οι ερωτώμενοι
μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα επειδή υπάρχει έλλειμμα άμεσης
επικοινωνίας, δ) οι τρόποι ανάλυσης του υλικού είναι τυποποιημένοι και ε) ο
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ερευνητής δεν μπορεί να επηρεάσει τις απαντήσεις. Τέλος, όσο αφορά το
κλίμα εμπιστοσύνης, θεωρούμε ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε η προηγούμενη και
σημερινή επαγγελματική θέση του ερευνητή, η δικτύωση τόσο του
επιβλέποντα Καθηγητή όσο και του ερευνητή με την ομάδα στόχο και η
υπόσχεση

αποστολής

προπληρωμένου

των

ευρημάτων

ταχυδρομείου

για

τον

της

έρευνας.

απαντητικό

Η

μέθοδος

φάκελο

δεν

χρησιμοποιήθηκε, αφού όλοι οι ερωτώμενοι εκπροσωπούσαν φορείς ή
πολιτικά κόμματα και η απάντηση του ερωτηματολογίου αφορούσε
επιβάρυνση του φορέα που εκπροσωπούσαν και όχι ατομική επιβάρυνση.
Σύμφωνα με τον Dillman (1978), υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που
λειτουργούν

ενθαρρυντικά

στην

απόφαση

απάντησης

και

οι

οποίοι

ακολουθήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους στην έρευνά μας (πίνακας 1.1).
Πίνακας 1.1. Ενθαρρυντικοί Παράγοντες Απάντησης στην Έρευνα.
Παράγοντες ενθάρρυνσης απάντησης

ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ

ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥΣ
Θετική σχέση

*

Προφορική ευχαριστία

*

Συμβουλευτική προσέγγιση

*

Υποστήριξη αξιών ερωτώμενων
Παροχή χειροπιαστής ανταμοιβής

*

Ενδιαφέρον ερωτηματολόγιο

*

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
Εμφάνιση σύντομου ερωτηματολογίου

*

Μείωση φυσικού και πνευματικού κόστους

*

Μείωση ανάγκης επαναπαντήσεων

*

Μείωση ερωτήσεων που δημιουργούν σύγχυση

*

Μείωση χρηματικού κόστους
ΚΛΙΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Παροχή εκ των προτέρων ευχαριστίας

*

Πιστότητα από φερέγγυο ίδρυμα έρευνας

*

Δημιουργία κλίματος κοινωνικής ανταλλαγής

*

Πηγή: Διαμόρφωση από Dillman A. Don, Mail and Telephone Surveys, The Total Design
Method, New York: John Wiley and Sons, 1978, σελ. 18.
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Ένας

επιπρόσθετος

λόγος

που

επιλέχθηκε

η

μέθοδος

του

ερωτηματολογίου ήταν ότι στην συγκεκριμένη έρευνα συγκέντρωνε τα
περισσότερα πλεονεκτήματα ως τεχνική επειδή:
1.

Υπήρχε

ακρίβεια

της

υπόθεσης.

Οι

τομείς

ερωτήσεων

ήταν

περιορισμένοι για στάσεις και γεγονότα που δεν είχαν διφορούμενα ή
πολύπλοκα προβλήματα συμπεριφορών και απόψεων.
2.

Ειλικρίνεια των απαντήσεων. Προκειμένου να απαντήσει το ίδιο
πρόσωπο,

ανεγράφησαν

προσωπικά

τα

στοιχεία

του

στο

ερωτηματολόγιο. Επιπρόσθετα, επειδή το συγκεκριμένο θέμα είναι τα
τελευταία

χρόνια

αντικρουόμενες

σε

δημόσιο

απόψεις,

διάλογο

πιθανώς

ο

στην

Θεσσαλονίκη

ερωτώμενος

να

με

ένοιωθε

περισσότερο άνετα στην μοναχική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου,
παρά στην συζήτηση που θα μπορούσε να επεκταθεί και σε θέματα που
πιθανώς δεν θα ήθελε να πάρει θέση.
Στο ερωτηματολόγιο επιλέχθηκαν κλειστές ερωτήσεις, αν και η επιλογή σε
αυτήν την περίπτωση του ερωτώμενου και η ελευθερία έκφρασής του είναι
περιορισμένη στο ελάχιστο. Για την επιλογή των κλειστών ερωτήσεων
συνεκτιμήθηκε το γεγονός του επιπέδου πληροφόρησης των ερωτωμένων και
οι δυνατότητές τους να διατυπώσουν την γνώμη τους. Άνθρωποι που
ασχολούνται με την πολιτική ή τα κοινά, στο σύνολό τους αναμενόταν να
ανταποκριθούν με μια γνώμη ήδη διαμορφωμένη που θα εκφραζόταν χωρίς
ιδιαίτερο δισταγμό. Επίσης, η κλειστή ερώτηση δεν απαιτεί μεγάλη
προσπάθεια και δεν εμπεριέχει το προσωπικό στοιχείο. Παράλληλα, για ένα
τόσο σοβαρό θέμα όπως η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη, που σε
τελευταία ανάλυση είναι κυβερνητική απόφαση, μια ανοιχτή ερώτηση
μπορούσε να οδηγήσει σε λάθη ερμηνείας και δυσκολίες καταγραφής και
ταξινόμησης

των

απαντήσεων.

Επιπρόσθετα,

χρησιμοποιήθηκαν

προκατασκευασμένες απαντήσεις προκειμένου στα θέματα που έπρεπε, να
δοθεί μεγαλύτερη επιλογή στους ερωτηθέντες.
Στις ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Likert, δηλαδή παρατέθηκε
στους

ερωτηθέντες

μια

σειρά

προτάσεων

και

τους

ζητήθηκε

να
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τοποθετηθούν με βάση αυτές. Αντί λοιπόν να σημειώσουν απλώς αν
διαφωνούν ή συμφωνούν με κάθε πρόταση, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες
να απαντήσουν σε κάθε πρόταση με βάση τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας
τους.
Οι κλειστές ερωτήσεις της έρευνάς μας ήταν:
o Διχοτομικές, με απαντήσεις που είχαν οριστεί ξεκάθαρα και με νόημα.
o Βαθμονόμησης, όπου ο ερωτώμενος μπορούσε να απαντήσει σε μια
μόνον από τις υπάρχουσες κατηγορίες.
o Κατάταξης, όπου ζητούσαμε από τους ερωτώμενους να απαντήσουν
τοποθετώντας ερωτήσεις σε σειρά κατάταξης (διατακτικού τύπου).
o Likert Scale, όπου ζητούσαμε να δηλώσουν πόσο συμφωνούν ή
διαφωνούν με μια πρόταση (Saunders et al., 2007).
Οι διχοτομημένες και πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις αποσκοπούσαν στις
όσο το δυνατόν συστηματοποιημένες απαντήσεις που θα μπορούσαν εύκολα
να ομαδοποιηθούν και να επεξεργασθούν, ώστε οι συγκρίσεις μεταξύ
απόψεων και θέσεων να γίνονται πάνω σε συγκεκριμένα θέματα και κάτω
από τους ίδιους όρους.
Η κλίμακα Likert, όπως και η κλίμακα Thurstone (Φίλιας, 1996),
χρησιμοποιούνται περισσότερο σε έρευνες που διερευνούν στάσεις, όμως η
μέθοδος Likert έχει σαφή πλεονεκτήματα έναντι της Thurstone, επειδή
επιτρέπει την χρήση προτάσεων που δεν είναι φανερά συνδεδεμένες με την
στάση του μελετητή, είναι απλούστερη στην κατασκευή της, δεν δημιουργεί
σύγχυση στους ερωτηθέντες, έχει μεγαλύτερο βαθμό αξιοπιστίας επειδή
μπορούν να εκδηλωθούν περισσότεροι βαθμοί συμφωνίας ή διαφωνίας και
επειδή το εύρος των απαντήσεων επί του θέματος μπορεί να διατυπωθεί σε
περισσότερες από μια πρόταση.
Όλα τα στοιχεία του ερωτηματολογίου συνιστούν πρωτότυπη και
πρωτογενή έρευνα και αποτελούν σημαντικό μέρος της διατριβής. Με την
βοήθεια του ερωτηματολογίου επιδιώξαμε να διαπιστώσουμε και να
επιβεβαιώσουμε τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:
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o Η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ έχει σαφείς θετικές επιπτώσεις για την πόλη
διεξαγωγής της (ερωτήσεις 9, 10, 20 και 21).
o Η διεκδίκηση και διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ αποτελεί αναπτυξιακό
εργαλείο για τον προορισμό διοργάνωσης (ερωτήσεις 5, 6, 7 και 8).
o Οι παράγοντες επιτυχίας διεκδίκησης μιας ΕΧΡΟ αναφέρονται στην
διεθνή δικτύωση της χώρας και στην ετοιμότητά της όσο αφορά τις
γενικές και ειδικές υποδομές (ερωτήσεις 11 και 12).
o Οι παράγοντες επιτυχίας διοργάνωσης μιας ΕΧΡΟ αναφέρονται στην
τεχνοκρατική

οργάνωση

και

στο

διεθνές

δίκτυο

της

χώρας

διοργάνωσης (ερωτήσεις 13, 14, 15, 16, 17, 18 και 19).
o Οι αρχές και οι φορείς της πόλης θα στηρίξουν στο μέλλον μια εκ νέου
διεκδίκηση της ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη (ερώτηση 22).
Κατά την ερευνητική πρακτική, έγινε προέλεγχος (πιλοτική εφαρμογή)
του ερωτηματολογίου (Ανδρονικίδης, 2007), όπου εξετάστηκαν τα εξής:
o Ο συνολικός χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.
o Η καθαρότητα των διευκρινίσεων.
o Το κατά πόσο υπήρχαν δύσκολες ή ασαφείς ερωτήσεις.
o Το κατά πόσο υπήρχαν ερωτήσεις που θα έκαναν τους ερωτώμενους
να νοιώσουν άβολα.
o Αν υπήρχαν σημαντικές παραλήψεις σχετικά με το θέμα.
o Η γενική δόμηση του ερωτηματολογίου.
o Τα επιπρόσθετα σχόλια που οι ερωτώμενοι θα ήθελαν να προσθέσουν.
Μετά τον έλεγχο του ερωτηματολογίου από τον ερευνητή σε άμεση και
διαρκή συνεργασία με τους επιβλέποντες Καθηγητές προχωρήσαμε στην
κατάρτιση του πιλοτικού ερωτηματολογίου με στόχο την αναγνώριση
πιθανών προβλημάτων στην συμπλήρωσή του και σε συγκεκριμένες
ερωτήσεις για να προβούμε σε αναγκαίες αναδιαμορφώσεις και προσαρμογές.
Για την εξέταση του πιλοτικού ερωτηματολογίου επιλέχθηκαν, ο Καθηγητής
κ. Λουκάς Ανανίκας, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, ο
Καθηγητής κ. Γεώργιος Τσιότρας, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδόνιας

(Π.Κ.Μ.),

ο

Καθηγητής

κ.

Χάρης

Κωκώσης,

Διευθύνων
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Σύμβουλος Εταιρίας Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και ο κ. Δημήτρης
Μπακατσέλος,

Πρόεδρος

Εμπορικού

και

Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου

Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), οι οποίοι διέθεταν όχι μόνο γνώση και εμπειρία
σχετικά με το θέμα της διατριβής, αλλά και επιστημονική κατάρτιση,
προκειμένου ο σχολιασμός τους να μην περιοριστεί στο εμπειρικό κομμάτι,
αλλά να επεκταθεί και στην ορθή επιστημονική πρακτική. Μετά τις
βελτιωτικές παρατηρήσεις των πιλοτικά ερωτωμένων, έγιναν οι προσαρμογές
που θεωρήθηκαν απαραίτητες και καταρτίστηκε το τελικό προς αποστολή
ερωτηματολόγιο (παράρτημα 2).
Το ερωτηματολόγιο περιείχε 22 ερωτήσεις και αναπτύχθηκε σε 9 σελίδες.
Όπως προαναφέρθηκε, τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν με τυπωμένο το
όνομα το ερωτώμενου καθώς και του φορέα που εκπροσωπεί, επειδή το
σύνολο των ερωτώμενων προέρχονται από υψηλή κοινωνική και πολιτική
διαστρωμάτωση και

έτσι θα δημιουργούσαμε μια ηθική υποχρέωση

συμπλήρωσής του από τον ίδιο, παρά από σύμβουλο ή βοηθό του. Για την
επίτευξη των παραπάνω, στην διαδικασία της τηλεφωνικής υπενθύμισης
γινόταν ειδική μνεία για την σπουδαιότητα της έκφρασης των δικών τους
απόψεων.
Οι ερωτήσεις 1, 2 και 3 είχαν σκοπό να διερευνηθεί κατά πόσο οι
ερωτώμενοι διαθέτουν γνώση και εμπειρία σχετικά με τον τουρισμό
γεγονότων και τις Παγκόσμιες Εκθέσεις. Ειδικότερα η ερώτηση 1 «Πόσο

ανεπτυγμένος είναι κατά την γνώμη σας στην Ελλάδα ο τουρισμός που
σχετίζεται με γεγονότα όπως εκθέσεις, συνέδρια, πολιτιστικά και αθλητικά»
στόχο είχε α) να διερευνήσει κατά πόσο γνωρίζουν και εκτιμούν την
σημαντικότητα του τουρισμού γεγονότων στην Ελλάδα, αλλά και β) την
άποψή τους σχετικά με την ανάπτυξή του στην Ελλάδα.
Η ερώτηση 2 «Παρακαλώ να κατατάξετε (σε 1ο, 2ο, 3ο, ………… μέχρι και

το 9ο, ανάλογα με πόσα γεγονότα θα προσθέσετε στο “άλλο”) όλα τα
γεγονότα που θα μπορούσαν να διοργανωθούν στην ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης και να προσδώσουν προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα, σημειώνοντας 1 στο πιο σημαντικό και 9 στο λιγότερο
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σημαντικό», στόχο είχε να διερευνηθούν τα mega event τα οποία οι
ερωτώμενοι πιστεύουν πως θα μπορούσαν να διοργανωθούν αυτόνομα ή
μετά από διαδικασία διεκδίκησης στην Θεσσαλονίκη. Στα γεγονότα που
παρατέθηκαν

συμπεριλαμβανόταν

οι

Ολυμπιακοί

Αγώνες,

λόγω

της

εξαγγελίας του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Βασιλείου Παπαγεωργόπουλου για
διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων από την πόλη το 2036. Ακόμη
συμπεριλαμβανόταν οι Διεθνείς Αγώνες Αυτοκινήτου λόγω της εξαγγελίας του
Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη για την κατασκευή πίστας και
την διοργάνωσης αγώνων αυτοκινήτου Formula 1. Επίσης συμπεριλήφθηκαν
οι αγώνες ταχύπλοων σκαφών, λόγω της προσπάθειας από την πόλη της
Θεσσαλονίκης για την διοργάνωσή τους τον Σεπτέμβριο του 2006, και που
τελικά διοργανώθηκαν στην Αθήνα την επόμενη χρονιά λόγω αδυναμίας της
πόλης να συγκεντρώσει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους, αλλά και
τις απαραίτητες άδειες διεξαγωγής των αγώνων. Βεβαίως μεταξύ των
επιλογών ήταν και η Παγκόσμια Έκθεση ΕΧΡΟ.
Η ερώτηση 3 είχε δύο σκέλη α) «Έχετε επισκεφθεί κάποια διοργάνωση

ΕΧΡΟ;» και β) «Εάν ΝΑΙ, ποια ΕΧΡΟ έχετε επισκεφθεί;». Στο πρώτο σκέλος
προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε πόσοι από τους ερωτώμενους είχαν την
εμπειρία της επίσκεψης ενός τέτοιου μεγέθους και τύπου παγκόσμιου
γεγονότος, ενώ στο δεύτερο σκέλος δίδονταν τέσσερις επιλογές, ταυτόσημες
με τις ΕΧΡΟ που διοργανώθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια.
Η ερώτηση 4 «Ποιος είναι ο βαθμός ενημέρωσής σας για τις ΕΧΡΟ όσο

αφορά τους στόχους, κανονισμούς και τις προϋποθέσεις διοργάνωσης;»,
στόχο είχε να διερευνήσει κατά πόσο φορείς και εκπρόσωποι της κυβέρνησης
και της αυτοδιοίκησης γνωρίζουν τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις
διοργάνωσης μιας ΕΧΡΟ. Είναι γεγονός ότι σε πολλές των περιπτώσεων κατά
την διάρκεια διεκδίκησης της ΕΧΡΟ 2008 από την Θεσσαλονίκη, αλλά και
μετά από αυτήν, φορείς έθεταν προτάσεις οι οποίες ήταν αντίθετες με τους
κανονισμούς διοργάνωσης Παγκοσμίων Εκθέσεων του ΒΙΕ.
Οι ερωτήσεις 5, 6, 7, 8, 9 και 10 είχαν στόχο να διερευνήσουν τις
αντιλήψεις για την σημαντικότητα των επιπτώσεων της διοργάνωσης μιας
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ΕΧΡΟ, τόσο στον προορισμό, όσο και στον φορέα που εκπροσωπούσαν.
Συγκεκριμένα η ερώτηση 5 «Πιστεύετε ότι η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ αποτελεί

σημαντικό παγκόσμιο οικονομικό γεγονός για την πόλη και την χώρα που την
φιλοξενεί;», είχε στόχο να διερευνηθεί η αντίληψη των ερωτηθέντων για την
οικονομική σημασία διοργάνωσης μιας ΕΧΡΟ, ανεξάρτητα από την πόλη και
την χώρα διοργάνωσής της.
Η ερώτηση 6 «Πόσο σημαντική είναι για εσάς ή/και τον φορέα σας η

διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη;», είχε στόχο να διερευνήσει την
αντίληψη για το κατά πόσο η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ μπορεί να αποτελέσει
μέσο ανάπτυξης του φορέα που εκπροσωπεί ο ερωτώμενος. Αντίστοιχα η
ερώτηση 7 διερευνούσε τις στάσεις σχετικά με την αντίληψη για την
αναπτυξιακή

πλευρά

των

ΕΧΡΟ.

Συγκεκριμένα

με

την

ερώτηση

7

διερευνήθηκε το κατά πόσο θα μπορούσε η πολιτική ηγεσία της πόλης, αλλά
και οι παραγωγικοί της φορείς, να επιλέξουν την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ ως
μοχλό ανάπτυξης της πόλης και της περιοχής γενικότερα. Παράλληλα, με την
ερώτηση 8 διερευνήθηκε η πιθανότητα ένταξης της διεκδίκησης και
διοργάνωσης μιας ΕΧΡΟ στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της πόλης,
δηλαδή πως θα εξυπηρετούσε τους μακροχρόνιους αναπτυξιακούς στόχους
της περιοχής.
Η ερώτηση 9 αφορούσε στις αντιλήψεις για τις θετικές επιπτώσεις που θα
μπορούσε να έχει η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ σε διάφορους τομείς. Οι 11
τομείς, με τρεις επιπλέον προσωπικές επιλογές, αναφέρονταν στις κατηγορίες
της χωροταξικής – πολεοδομικής ανάπτυξης, την εμπορική και βιομηχανική
παραγωγή, την εκθεσιακή πολιτική, την τουριστική δραστηριότητα, την
ανάπτυξη των υποδομών και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
Η ερώτηση 10 είχε στόχο να διερευνήσει την στάση των ερωτώμενων
σχετικά με τα αναμενόμενα οφέλη της πόλης από την διοργάνωση μιας
ΕΧΡΟ. Τα πεδία ήταν 12 και αφορούσαν τις συνδυασμένες μεταφορές, τις
υποδομές, την διεθνή εικόνα της πόλης, τις υπηρεσίες, τον τουρισμό, τις
ξένες επενδύσεις, το επιχειρείν, την διοργάνωση εκθέσεων, την έρευνα, την
εκπαίδευση και τον πολιτισμό.
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Η ερώτηση 11 είχε στόχο να διερευνήσει τις πεποιθήσεις για τους
παράγοντες εκείνους που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την επιτυχή
διεκδίκηση μιας ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη στο μέλλον.
Η ερώτηση 12 είχε στόχο να διερευνήσει τις πεποιθήσεις για τους
παράγοντες που θα συνέβαλλαν ουσιαστικά στην διεκδίκηση μιας ΕΧΡΟ από
την Θεσσαλονίκη, ενώ η ερώτηση 13 είχε στόχο να διερευνήσει τους
παράγοντες που θα συντελούσαν στην επιτυχή διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στη
Θεσσαλονίκη.
Οι ερωτήσεις 14 και 15 είχαν στόχο να διερευνήσουν την πρόθεση των
ερωτωμένων σχετικά με την χωροθέτηση της ΕΧΡΟ και την διασύνδεσή της
με το ευρύτερο περιβάλλον σε περίπτωση που η Θεσσαλονίκη θα ήταν εκ
νέου υποψήφια για την διοργάνωσή της.
Η ερώτηση 16 είχε στόχο την διερεύνηση της αντίληψης για την
σπουδαιότητα του προτεινόμενου θέματος για την διεκδίκηση μιας ΕΧΡΟ, ενώ
η ερώτηση 17 είχε στόχο να διερευνήσει την άποψη των ερωτώμενων
σχετικά με τους φορείς χρηματοδότησης μιας ΕΧΡΟ.
Η ερώτηση 18 είχε στόχο να διερευνήσει κατά πόσο οι ερωτώμενοι
πιστεύουν ότι η διεκδικήτρια πόλη έχει σε κάθε περίπτωση όφελος από την
διεκδίκηση μιας ΕΧΡΟ ασχέτως τελικής έκβασης και αποτελέσματος.
Η ερώτηση 19 είχε στόχο να διερευνήσει τα δυνατά σημεία της
Θεσσαλονίκης σε περίπτωση διεκδίκησης μιας ΕΧΡΟ στο μέλλον, ενώ η
ερώτηση 20 είχε στόχο να αποκαλύψει τους οικονομικούς τομείς που
σύμφωνα με τους ερωτώμενους θα δέχονταν τις μεγαλύτερες θετικές
οικονομικές επιπτώσεις από την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ. Επιπλέον η ερώτηση
20.1 είχε στόχο να αποκαλύψει την αντίληψη των ερωτώμενων για τους
πέντε τομείς που θα δέχονταν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις.
Η ερώτηση 21 και το υποερώτημα 21.1 είχαν στόχο να διερευνήσουν το
κατά πόσο υπάρχουν πολιτικά οφέλη από την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ και
ποιοι ωφελούνται περισσότερο από αυτά.
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Τέλος, η ερώτηση 22 στόχο είχε να διερευνήσει την πρόθεση και την
στάση των ερωτώμενων σχετικά με την υποστήριξή τους σε μια διεκδίκηση
της ΕΧΡΟ μελλοντικά από την Θεσσαλονίκη.
Η κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων έγινε προκειμένου να είναι δυνατή η
ποσοτική μετατροπή και μέτρηση, η οποία δεν καθορίστηκε μόνον από μια
μονάδα μέτρησης, αλλά και από την εισαγωγή συστηματικών σχέσεων
μεταξύ των κατηγοριών. Στην περίπτωσή μας χρησιμοποιήθηκε η πολλαπλή
ταξινόμηση, προκειμένου εκτός από την κωδικοποίηση ενός δεδομένου
χαρακτηριστικού, να καταγραφεί και η ένταση με την οποία παρουσιάζεται
μια στάση.
Οι ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν στις εξής κατηγορίες:
1. Βαθμός ανάπτυξης τουρισμού γεγονότων (event tourism) στην Ελλάδα
και δυνατότητα διοργάνωσής τους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
(ερωτήσεις 1 & 2).
2. Εμπειρία και γνώση σχετικά με τις Παγκόσμιες Εκθέσεις τύπου ΕΧΡΟ
(ερωτήσεις 3 & 4).
3. Επιπτώσεις από την διοργάνωση μιας Παγκόσμιας Έκθεσης (ερωτήσεις
5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 & 21).
4. Παράγοντες επιτυχίας για την διεκδίκηση μιας ΕΧΡΟ από την
Θεσσαλονίκη (ερωτήσεις 11, 12 & 22).
5. Παράγοντες

επιτυχίας

για

την

διοργάνωση

μιας

ΕΧΡΟ

στην

Θεσσαλονίκη (ερωτήσεις 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19).
Στις παραπάνω ερωτήσεις καταλήξαμε αξιοποιώντας προηγούμενες
έρευνες που είχε εκπονήσει το Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων (BIE 1998), το
Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης κατά την περίοδο διεκδίκησης της ΕΧΡΟ 2008
από την Θεσσαλονίκη (Metron Analysis, 2003), σχετική διδακτορική έρευνα
(Sarmento, 1999) και παρεμφερείς μελέτες. Τα ερωτήματα προσαρμόστηκαν
για

τους

σκοπούς

της

παρούσης

διδακτορικής

διατριβής,

ενώ

συμπεριλήφθησαν και ερωτήματα που ανέκυψαν μετά από την διαδικασία της
προκαταρτικής έρευνας. Κατόπιν αξιολογήθηκαν από τον ερευνητή και τους
επιβλέποντες καθηγητές και βελτιώθηκαν στην πιλοτική διαδικασία.
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1.5.5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Στην στατιστική ανάλυση προσπαθήσαμε να σταθμίσουμε την αξιοπιστία
των δεδομένων που προέκυψαν από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Η
μέθοδος που εφαρμόσαμε κρίνεται ως περιγραφική στατιστική, προκειμένου
να συνοψίσουμε τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε και να προσδιορίσουμε
καταρχήν τι είναι τυπικό στον πληθυσμό, δηλαδή να καταγράψουμε μια
ένδειξη κεντρικής τάσης. Επιπρόσθετα, θέλαμε να διερευνήσουμε πως
διαφοροποιούνται τα άτομα της ομάδας και πως αυτά κατανέμονται σε σχέση
με την μεταβλητή που επιλέξαμε. Τέλος, επιδιώξαμε να αναδείξουμε την
σχέση

που

υπάρχει

ανάμεσα

στις

διαφορετικές

μεταβλητές

και

να

περιγράψουμε τις διαφορές ανάμεσα στις ομάδες των ατόμων.
Η δομή του ερωτηματολογίου μας παρείχε την δυνατότητα λήψης
ποιοτικών [δεδομένα ονομαστικού (nominal) και διατακτικού (ordinal) τύπου]
και ποσοτικών στοιχείων μέσω 5βαθμης κλίμακας Likert (scale data) για την
καταγραφή απόψεων και επίσης 5βαθμης κλίμακας για την μέτρηση του
βαθμού συμφωνίας σε προτάσεις.
Η

επεξεργασία

των

στοιχείων

περιλάμβανε

περιγραφική

και

συμπερασματική στατιστική επεξεργασία. Στην μεν περιγραφική στατιστική,
ανάλογα με το είδος των δεδομένων, υπολογίστηκαν τα στατιστικά μέτρα
θέσης (μέση τιμή για δεδομένα κλίμακας, διάμεσος για δεδομένα διατακτικού
τύπου, μέγιστο και ελάχιστο) και διασποράς (τυπική απόκλιση πρώτου 25%
και τρίτου 75% τεταρτημόριου) για ποσοτικές μεταβλητές, ενώ για τις
ποιοτικές μεταβλητές υπολογίσθηκαν οι κατανομές απόλυτων και σχετικών
συχνοτήτων.
Στην διμεταβλητή ανάλυση, συσχέτιση δύο μεταβλητών, για τον έλεγχο
της ύπαρξης ανεξαρτησίας μεταξύ 2 ποιοτικών

μεταβλητών ανάμεσα στις

ομάδες, εφαρμόσθηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2. Στις ποσοτικές μεταβλητές
(κλίμακες μέτρησης στάσης), για τον έλεγχο ισότητας των μέσων τιμών
μεταξύ 2 ποιοτικών χαρακτηριστικών, εφαρμόσθηκε ο παραμετρικός έλεγχος
t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Στις περιπτώσεις που τα χαρακτηριστικά
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ομαδοποιήθηκαν σε πάνω από 2 υποομάδες, εφαρμόσθηκε η ανάλυση
διακύμανσης (ANOVA) με τον αντίστοιχο έλεγχο πολλαπλών συγκρίσεων του
Gabriel, για τον εντοπισμό της ομάδας που διαφοροποιείται. Για την
συσχέτιση 2 ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής
συσχέτισης Pearson.
Η πολυμεταβλητή ανάλυση περιλαμβάνει την ανάλυση αξιοπιστίας
(reliability analysis) και την παραγοντική ανάλυση (factor analysis). Για την
μέτρηση της αξιοπιστίας όλων των πολυθεματικών μεταβλητών (π.χ. πόσο
ισχυρά πιστεύετε ότι είναι τα παρακάτω σημεία της Θεσσαλονίκης σε
περίπτωση διεκδίκησης μιας ΕΧΡΟ;), έγινε ανάλυση αξιοπιστίας. Η ανάλυση
αξιοπιστίας στηρίχθηκε στην υπόθεση ότι άτομα που έχουν απαντήσει με
υψηλό ή χαμηλό βαθμό σε κάποιο θέμα, τείνουν να έχουν απαντήσει με
σχετικά υψηλό ή σχετικά χαμηλό βαθμό και σε άλλο παρόμοιο θέμα, γεγονός
το οποίο συνηγορεί ότι τα θέματα ενδείκνυνται για την μέτρηση
πολυθεματικής μεταβλητής. Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach's Alpha που
χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα ανάλυση, θεωρείται σαν μέτρο συσχέτισης
μεταξύ των θεμάτων της παρούσας κλίμακας στην μεταβλητή υπό
διερεύνηση με οποιασδήποτε άλλης κλίμακας με ισάριθμα θέματα (Σιάρδος,
1999). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι «… συντελεστής μεγαλύτερος από 0,80

θεωρείται πολύ ικανοποιητικός…… ενώ τιμές κάτω από 0,60 επιβάλλουν την
επινόηση νέων θεμάτων στην πολυθεματική μεταβλητή».
Μία πολυθεματική μεταβλητή δεν αρκεί να είναι αξιόπιστη μόνο, αλλά και
έγκυρη, δηλαδή να μετρά αυτό που επιδιώκει ο ερευνητής να μετρήσει. Ο
έλεγχος εγκυρότητας (εγκυρότητα περιεχομένου και δομής των θεμάτων) της
μέτρησης της ικανοποίησης έγινε με την μέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης
(factor analysis – principal components). Η παραγοντική ανάλυση στόχευε να
αναδείξει από το σύνολο των θεμάτων λιγότερους μη παρατηρούμενους
παράγοντες (ψευδομεταβλητές), οι οποίοι θα συνεισέφεραν στην συνολική
διαμόρφωση της μεταβλητής της στάσης ή αξιολόγησης πολυθεματικών
ερωτήσεων. Το επίπεδο σημαντικότητας για την αποδοχή ή όχι της μηδενικής
υπόθεσης που χρησιμοποιήθηκε για όλους τους στατιστικούς ελέγχους ήταν
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το 5%. Επιπρόσθετα, και προκειμένου να καθορισθεί ο αριθμός των
παραγόντων που θα έπρεπε να εξαχθούν από το μαθηματικό υπόδειγμα
ανάλυσης παραγόντων, χρησιμοποιήθηκε η παράλληλη ανάλυση προκειμένου
να ομαδοποιηθούν οι ερωτήσεις και να ερμηνευθεί η μεταβλητότητα των
απαντήσεων στις πολυθεματικές μεταβλητές της εμπειρικής έρευνας. Για τον
παραπάνω σκοπό χρησιμοποιήθηκε μαθηματική προσέγγιση με χρήση τριών
κριτηρίων (1. κριτήριο kaiser, 2. scree plot και 3. parallel analysis) και
εμπειρική λογική προσέγγιση με χρήση δυο κριτηρίων (1. ερμηνεύσιμες
ομαδοποιήσεις και 2. ομαδοποιήσεις θεματικά συγκοινωνούντων ερωτήσεων).
Η σύγκριση των παραπάνω μεθόδων έδειξε μικρές διαφοροποιήσεις στον
αριθμό των παραγόντων. Οι στατιστικές επεξεργασίες της πρωτογενούς
έρευνας έγιναν με το στατιστικό λογισμικό SPSS ver13.
1.6. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Το υπόλοιπο της διατριβής αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το πρώτο
μέρος της περιλαμβάνει το κεφάλαιο 2, όπου αναλύονται οι θεωρητικές
προσεγγίσεις του τουρισμού γενικά, παρουσιάζονται οι εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, οι παράγοντες υποκίνησης για συμμετοχή σε τουριστικές
δραστηριότητες και οι επιδράσεις (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και
περιβαλλοντικές) του τουρισμού. Επιπρόσθετα εξετάζεται η διεθνής και
ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με τον τουρισμό γεγονότων, γίνεται
παρουσίαση των κατηγοριών των μεγάλων γεγονότων και εξετάζονται
βιβλιογραφικά οι επιπτώσεις τους στο κοινωνικό, πολιτιστικό, φυσικό και
οικονομικό περιβάλλον. Περαιτέρω γίνεται ανασκόπηση της σχετικής και
σημειώνουμε

περιορισμένης

διεθνούς

βιβλιογραφίας

σχετικά

με

τις

διοργανώσεις των Παγκοσμίων Εκθέσεων, τους παράγοντες επιτυχίας τους
και τα κρίσιμα σημεία διοργάνωσής τους, ενώ προσεγγίζεται το θέμα των
επιπτώσεων των μεγάλων γεγονότων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Το δεύτερο μέρος αποτελείται από το κεφάλαιο 3 και το κεφάλαιο 4, όπου
παρουσιάζεται η πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα της διατριβής. Στο
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κεφάλαιο 3 καταγράφονται όλες οι μελέτες που αφορούν τις επιπτώσεις και
τους παράγοντες επιτυχίας των ΕΧΡΟ σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιχειρείται
συγκριτική προσέγγιση των μελετών ανά ΕΧΡΟ όπου αυτό είναι εφικτό και το
σύνολο των μελετών για πρώτη φορά παρουσιάζονται συγκεντρωτικά ώστε
να είναι χρήσιμες στους ερευνητές στο μέλλον. Επίσης γίνεται ιδιαίτερη
ανάλυση στις περιπτώσεις των ΕΧΡΟ της Λισαβόνας και του Ανοβέρου.
Επιπρόσθετα εξετάζεται αναλυτικά η περίπτωση διεκδίκησης της ΕΧΡΟ 2008
από την πόλη της Θεσσαλονίκης παραθέτοντας το ιστορικό της διεκδίκησης,
το προτεινόμενο οργανωτικό σχήμα, τις δυνατότητες χρηματοδότησης του
εγχειρήματος, την χωροθέτησή της, τα δυνατά σημεία που ανέπτυξε η
Θεσσαλονίκη ως ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα σε σχέση με τις
συνυποψήφιες πόλεις και τέλος την ανάλυση κόστους οφέλους στην
περίπτωση ανάληψης της έκθεσης. Η συμβολή της διατριβής και σε αυτό το
επίπεδο θεωρείται σημαντική αφού για πρώτη φορά συγκεντρώνονται σε ένα
ενιαίο

κείμενο,

μελέτες,

έρευνες

και

διαβαθμισμένες

ως

προς

την

εμπιστευτικότητά τους αναφορές, δίδοντας την συνολική εικόνα της
διαδικασίας διεκδίκησης της ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη την περίοδο 2001 –
2004. Επιπρόσθετα η χρησιμότητα της παραπάνω ανάλυσης μπορεί να
αποτελέσει επιστημονικό και εμπειρικό οδηγό σε κρίσιμες τεχνοκρατικές αλλά
και πολιτικές αποφάσεις σε περίπτωση επαναδιεκδίκησης της ΕΧΡΟ από την
Θεσσαλονίκη ή άλλη ελληνική ή ευρωπαϊκή πόλη στο μέλλον. Από την μελέτη
και ανάλυση των παραγόντων επιτυχίας διεκδίκησης και διοργάνωσης των
ΕΧΡΟ

που

διοργανώθηκαν

μέχρι

το

έτος

2000

προκύπτει

και

η

διεπιστημονικότητα του θέματος της διατριβής, όπου καταγράφεται η
βαρύνουσα σημασία των οικονομικών παραγόντων αφενός λόγω της φύσης
των γεγονότων, αλλά και αφετέρου εκ του αποτελέσματος της μελέτης των
ΕΧΡΟ, έναντι των παραγόντων που συμβάλουν στην επιτυχία των
Παγκοσμίων Εκθέσεων και ανήκουν στο θεματικό επιστημονικό πεδίο του
marketing.
Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς
έρευνας, τα οποία ομαδοποιούνται στις ενότητες του βαθμού ανάπτυξης του
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τουρισμού γεγονότων στην Ελλάδα και της δυνατότητας διοργάνωσής τους
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, της εμπειρίας και γνώσης του πληθυσμού
της έρευνας σχετικά με τις Παγκόσμιες Εκθέσεις, των πιθανών επιπτώσεων
από την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ, των παραγόντων επιτυχίας για την
διεκδίκηση μιας ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη, καθώς και των παραγόντων
επιτυχίας για την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη. Επιπρόσθετα
γίνεται ανάλυση των παραγόντων της πρωτογενούς έρευνας.
Το τρίτο μέρος αποτελείται από το κεφάλαιο 5 στο οποίο παρουσιάζονται
τα συμπεράσματα της πρωτογενούς έρευνας, καθώς επίσης και τα
συμπεράσματα από την ανάλυση των παραγόντων. Επιχειρείται η αξιολόγηση
των

αποτελεσμάτων

και

διατυπώνονται

τα

συμπεράσματα

από

την

ολοκλήρωση της εμπειρικής εφαρμογής σε συνδυασμό με το θεωρητικό
πλαίσιο που παρουσιάστηκε. Εντοπίζονται οι κρίσιμοι αντιληπτοί παράγοντες
επιτυχίας για την διεκδίκηση και διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ και οι αναμενόμενες
επιπτώσεις τους και διατυπώνονται προτάσεις άσκησης διοίκησης μεγάλων
γεγονότων τύπου ΕΧΡΟ, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Η
συνεισφορά της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο σε ακαδημαϊκό
επίπεδο όσο και σε εμπειρικό.
Σε ακαδημαϊκό επίπεδο η διατριβή συμβάλει για πρώτη φορά στην
επιστημονική προσέγγιση διοργάνωσης μεγάλων γεγονότων και τις τεχνικές
που θα πρέπει να αξιοποιηθούν ώστε να υπάρχουν επαυξημένες δυνατότητες
επιτυχίας. Επιπρόσθετα δίδεται σε μελλοντικούς ερευνητές η βάση για την
μέτρηση στάσεων και απόψεων διαμορφωτών γνώμης σχετικά με τα μεγάλα
γεγονότα και την αξιοποίησή τους (εστιάζοντας στην περίπτωση της
Θεσσαλονίκης) ως επιταχυντές οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της
περιοχής διοργάνωσης.
Σε εμπειρικό επίπεδο η έρευνα συνεισφέρει στην δημιουργία πλαισίου
δράσεων και πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μια
επόμενη

προσπάθεια

διεκδίκησης μιας ΕΧΡΟ

από την

Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα αποτυπώνει τα ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
της Θεσσαλονίκης που θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέλλον για την
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διεκδίκηση μιας Παγκόσμιας Έκθεσης. Επίσης αποτυπώνει στάσεις και
απόψεις φορέων και πολιτικών που μπορεί να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές
στρατηγικές εθνικές αποφάσεις. Τέλος καταγράφει και παραθέτει τους
σημαντικότερους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την
επιτυχή διεκδίκηση αλλά και διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ. Θα πρέπει να
προσθέσουμε ότι αντίστοιχη έρευνα σε επίπεδο διδακτορικού δεν έχει γίνει
στο παρελθόν και θεωρούμε ότι η συνεισφορά της στην επιστήμη είναι
σημαντική για όποιον έχει ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο θέμα.
Το παράρτημα της διατριβής περιλαμβάνει πίνακες που καταρτίστηκαν
από

πρωτογενή

και

δευτερογενή

έρευνα,

το

ερωτηματολόγιο

που

χρησιμοποιήθηκε για την πρωτογενή έρευνα και σχετικά διαγράμματα. Τέλος,
η διατριβή συμπληρώνεται από την σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
Στο σχήμα 1.2. απεικονίζεται σχηματικά η δομή της διδακτορικής
διατριβής.
Σχήμα 1.2. Δομή της Διατριβής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Το κεφάλαιο 2 εντάσσεται στο πρώτο μέρος της διατριβής και εξετάζει
τις θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν τον τουρισμό ως κλάδο της
οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και ως κοινωνικό φαινόμενο, που έχει
θετικές και αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στην οικονομία και τον κοινωνικό
ιστό, αλλά επίσης στο περιβάλλον, τον πολιτισμό και γενικότερα σε κάθε
έκφανση

της

ανθρώπινης

δραστηριότητας.

Οι

Παγκόσμιες

Εκθέσεις

αποτελούν μέρος της εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας και συνεπώς
στο παρών κεφάλαιο επιχειρείται η σύνδεση και ομαλή μετάβαση από το
γενικό στο ειδικό, δηλαδή από την τουριστική δραστηριότητα στις
εναλλακτικές μορφές του τουρισμού, και από εκεί στα μεγάλα γεγονότα και
την ένταξή τους στην τουριστική βιομηχανία ως εναλλακτικές μορφές
τουρισμού. Τέλος εξετάζονται οι Παγκόσμιες Εκθέσεις ως κορυφαία γεγονότα,
μαζί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στον τουρισμό γεγονότων και γίνεται
βιβλιογραφική επισκόπηση των παραμέτρων και προβλημάτων διιοργάνωσής
τους.
2.1.

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

Η ενότητα αυτή εξετάζει την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία σχετικά
με

τις

θεωρητικές

και

εννοιολογικές

προσεγγίσεις

του

τουρισμού,

περιλαμβάνει συνοπτικά μια ιστορική αναδρομή του τουρισμού, ενώ αναλύει
τις θεματικές ή εναλλακτικές μορφές του. Επιπρόσθετα καταγράφονται οι
παράγοντες υποκίνησης για συμμετοχή σε τουριστικές δραστηριότητες, οι
παράγοντες επιλογής των τουριστικών προορισμών και εξετάζονται οι
οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις του
τουρισμού.

Επιπρόσθετα

επιχειρείται

βιβλιογραφική

επισκόπηση

του

τουρισμού γεγονότων και οι επιπτώσεις του τόσο στις ανεπτυγμένες, όσο και
στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ γίνεται διεξοδική διερεύνηση της σχετικής
και περιορισμένης βιβλιογραφίας των παραγόντων επιτυχίας, αλλά και των
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προβλημάτων συμμετοχής και οργάνωσης των Παγκοσμίων Εκθέσεων.
2.1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ
Η προσπάθεια για την οριοθέτηση της τουριστικής και ταξιδιωτικής
βιομηχανίας συναντά δύο εμπόδια τα οποία σύντομα αναφέρονται ως εξής:
α) ο όρος βιομηχανία έχει συνδεθεί κυρίως με προϊόντα και επιχειρήσεις
παραγωγής και όχι με υπηρεσίες και β) ο τουρισμός αποτελεί την σύνθεση
παραγωγικών επιχειρήσεων και δεν αντιπροσωπεύει έναν ενιαίο παραγωγικό
κλάδο. Σύμφωνα με τους Gee et al. (2001, σελ. 29), “η ταξιδιωτική

βιομηχανία ορίζεται ως το σύνθετο των οργανισμών εκείνων, δημόσιων και
ιδιωτικών, που συμμετέχουν στην ανάπτυξη, την παραγωγή και την
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των
ταξιδιωτών”.
Οι προσπάθειες για την απόδοση του εννοιολογικού περιεχομένου του
τουρισμού και της απόδοσης ενός σαφούς και κυρίως κοινά αποδεκτού
ορισμού δεν έχουν καρποφορήσει μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τους Hunziker
and Krapf (1941, Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού), “ο τουρισμός μπορεί

να ορισθεί ως το σύνολο των φαινόμενων και σχέσεων που προκύπτουν από
την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού και την διαμονή των μη μόνιμων
κατοίκων, εφόσον δεν οδηγούν σε μόνιμη διαμονή και δεν συνδέονται με
καμία κερδοσκοπική δραστηριότητα”. Ο παραπάνω ορισμός δεν λαμβάνει
υπόψη του τον επαγγελματικό τουρισμό. Στον επαγγελματικό τουρισμό
συγκαταλέγονται κυρίως επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ως στόχο την
κερδοσκοπική δραστηριότητα σε περιοχές εκτός της μόνιμης κατοικίας τους
και δημιουργούν μεγαλύτερα έσοδα στον προορισμό από αυτά των
τουριστών αναψυχής. Προφανώς ο ορισμός των Hunziker and Krapf, λόγω
και των κοινωνικών δομών της εποχής που τον διατύπωσαν, προσπαθεί να
διαχωρίσει την τουριστική δραστηριότητα από την αποδημία.
Το 1973 η Επιτροπή των Στατιστικών Εμπειρογνωμόνων της Κοινωνίας
των Εθνών προέτρεπε τα μέλη της να υιοθετήσουν τον ορισμό που
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θεωρούσε “τον τουρίστα ως ένα άτομο, που ταξιδεύει για χρονικό διάστημα

όχι μικρότερο των 24 ωρών σε μια χώρα, διαφορετική από εκείνη που
διαμένει μόνιμα”. Σαφέστατα ο παραπάνω ορισμός δεν περιλάμβανε ως
τουρίστες τους απόδημους, αυτούς που κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές
και εργάζονται σε άλλη χώρα και αυτούς που διέρχονται την χώρα ως
ταξιδιώτες, αλλά δεν συμπληρώνουν 24ωρη παραμονή σε αυτήν. Τέλος
απέκλειε εντελώς τον εσωτερικό ή ημεδαπό τουρισμό (Ηγουμενάκης κ.ά.,
1998).
Το 1963 στην Ρώμη, η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τα Διεθνή
Ταξίδια και τον Τουρισμό, δέχθηκε την εισήγηση της Διεθνούς Ενώσεως
Επίσημων

Τουριστικών

Οργανισμών,

σήμερα

Παγκόσμιος

Οργανισμός

Τουρισμού – Π.Ο.Τ. (World Tourism Organization – W.T.O.) και υιοθέτησε
την άποψη ότι, “ο τουρίστας είναι κάθε άτομο που επισκέπτεται μία χώρα,

άλλη από αυτήν στην οποία διαμένει μόνιμα, για οποιαδήποτε σκοπό, εκτός
από εκείνον της άσκησης ενός επαγγέλματος που να αμείβεται με
χρηματικούς πόρους της χώρας την οποία επισκέπτεται”. Ο ορισμός των
Ηνωμένων Εθνών, επίσης δεν περιλαμβάνει τους απόδημους, μεθοριακούς
εργάτες, νομάδες και πρόσφυγες, διπλωμάτες, στρατιωτικούς και προξενικές
αντιπροσωπείες, αλλά κυρίως δεν περιλαμβάνει εκείνους που κάνουν
εσωτερικό τουρισμό.
Ο τελευταίος ορισμός για τον τουρισμό διαμορφώθηκε τον Ιούνιο του
1991 στην Οτάβα του Καναδά, στο Διεθνές Συνέδριο Στατιστικής για τα
ταξίδια και τον τουρισμό, όπου συμμετέχοντες από 90 χώρες κατέληξαν ότι

“ο τουρισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των ανθρώπων που
ταξιδεύουν και παραμένουν σε περιοχές εκτός του συνήθους περιβάλλοντος
όπου ζουν, για όχι περισσότερο από ένα συνεχόμενο έτος, με δραστηριότητες
σχετικές με τον ελεύθερο χρόνο, το επάγγελμα κ.ά.” (Paci, 1992).
Στο ίδιο συνέδριο, το οποίο θεωρείται σταθμός στην πορεία για την
καθιέρωση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού του τουρισμού, δόθηκαν επιπλέον
ορισμοί όρων που αφορούν την προσπάθεια μέτρησης της τουριστικής
ζήτησης και αυτοί είναι:

41

Διεθνής Τουρισμός .
•

Ταξιδιώτης (Traveler): οποιοσδήποτε ταξιδεύει έξω από την χώρα
κατοικίας

του,

ανεξαρτήτως

σκοπού

μετακίνησης

και

χρησιμοποιούμενου μέσου μεταφοράς.
•

Κάτοικος (Resident): όποιος α) έχει ζήσει στην χώρα για το
μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων 12 μηνών ή β) έχει ζήσει στην
χώρα για μια μικρότερη περίοδο και επιθυμεί να επιστρέψει μέσα σε 12
μήνες για να ζήσει στην χώρα αυτή.

•

Επισκέπτης (Visitor): οποιοσδήποτε ταξιδεύει σε μία χώρα, εκτός
αυτής στην οποία συνήθως ζει και έξω από το συνηθισμένο του
περιβάλλον, για μία περίοδο όχι μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών και
του οποίου ο σκοπός της επίσκεψης δεν έχει σχέση με αμειβόμενη
δραστηριότητα εντός της χώρας που επισκέπτεται.

•

Τουρίστας με διανυκτέρευση (Tourist – overnight stay): επισκέπτης
που μένει τουλάχιστον μια βραδιά σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό κατάλυμα
στην χώρα που επισκέπτεται.

•

Επισκέπτης της ίδιας μέρας (Same – day visitor): επισκέπτης που δεν
περνάει την νύχτα του σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό κατάλυμα στην χώρα
που επισκέπτεται.

Εγχώριος Τουρισμός .
•

Ταξιδιώτης (Traveler): οποιοσδήποτε ταξιδεύει μέσα στην χώρα στην
οποία

κατοικεί,

ανεξαρτήτως

σκοπού

μετακίνησης

ή

χρησιμοποιούμενου μέσου μεταφοράς.
•

Κάτοικος (Resident): α) έχει ζήσει στην περιοχή αυτή για το
μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων 12 μηνών ή β) έχει ζήσει στην
περιοχή αυτή για μικρότερη περίοδο και επιθυμεί να επιστρέψει μέσα
σε 12 μήνες για να ζήσει στην περιοχή αυτή.

•

Επισκέπτης

(Visitor):

οποιοσδήποτε

κάτοικος

μίας

χώρας,

που

ταξιδεύει σε ένα μέρος μέσα στην χώρα αυτή αλλά έξω από το
συνηθισμένο του περιβάλλον, για μία περίοδο μικρότερη των δώδεκα
μηνών και του οποίου ο κύριος σκοπός της επίσκεψης είναι άλλος από
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την αμειβομένη δραστηριότητα στην περιοχή που επισκέπτεται.
Τουρίστας με διανυκτέρευση (Tourist – overnight stay): οποιοσδήποτε

•

μένει τουλάχιστον μια βραδιά σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό κατάλυμα,
στην περιοχή που επισκέπτεται.
Επισκέπτης της ίδιας μέρας (Same – day visitor): οποιοσδήποτε δεν

•

περνάει την νύχτα του σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό κατάλυμα, στην
περιοχή που επισκέπτεται.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού ο παραπάνω ορισμός
περιλαμβάνει:
α) τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων που φθάνουν σε μία χώρα με το
κρουαζιερόπλοιο και επιστρέφουν στο πλοίο το βράδυ για να κοιμηθούν,
παρά το γεγονός ότι το πλοίο μπορεί να παραμείνει στο λιμάνι για αρκετές
ημέρες. Επίσης στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι ιδιοκτήτες ή οι
επιβάτες γιοτ και οι επιβάτες που είναι μέλη μιας ομάδας που καταλύουν
σε τρένο.
β) τα μέλη του πληρώματος πλοίων, που δεν διανυκτερεύουν στην χώρα
προορισμού. Στην

ομάδα

αυτή

περιλαμβάνονται

επίσης

τα μέλη

πολεμικών πλοίων σε εθιμοτυπική επίσκεψη ενός λιμανιού στην χώρα
προορισμού, οι οποίοι μένουν το βράδυ στα πλοία και όχι σε καταλύματα
του προορισμού.
Σε κάθε περίπτωση, πέντε κύρια χαρακτηριστικά ενέχονται στον όποιο
ορισμό της τουριστικής δραστηριότητας, τα οποία είναι και χαρακτηριστικά
συμμετεχόντων σε μεγάλα ειδικά γεγονότα όπως οι Παγκόσμιες Εκθέσεις
ΕΧΡΟ.
α) Ο τουρισμός, είναι αποτέλεσμα μεμονωμένης ή ομαδικής
μετακίνησης ανθρώπων σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς και η
διαμονή τους σε αυτούς, τουλάχιστον επί ένα εικοσιτετράωρο, με σκοπό
την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών ή επιθυμιών.
β) Οι διάφορες μορφές τουρισμού, όποιες και αν είναι αυτές,
περιέχουν απαραίτητα δύο βασικά στοιχεία και συγκεκριμένα το ταξίδι
στον τουριστικό προορισμό και την διαμονή σε αυτόν με την ευρύτερη
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έννοια του όρου, δηλαδή συμπεριλαμβανομένης και της διατροφής.
γ) Το ταξίδι και η διαμονή, λαμβάνουν χώρα εκτός του τόπου της
μόνιμης διαμονής των ανθρώπων που αποφασίζουν να μετακινηθούν για
τουριστικούς σκοπούς.
δ)

Η

μετακίνηση

ανθρώπων

σε

διάφορους

τουριστικούς

προορισμούς είναι προσωρινού και βραχυχρόνιου χαρακτήρα, που
σημαίνει ότι πρόθεσή τους είναι να επιστρέψουν στον τόπο της μόνιμης
διαμονής τους μέσα σε λίγες ημέρες, εβδομάδες ή μήνες.
ε) Οι άνθρωποι επισκέπτονται διάφορους τουριστικούς προορισμούς
για τουριστικούς σκοπούς, δηλαδή για σκοπούς άλλους από εκείνους της
μόνιμης διαμονής τους ή της επαγγελματικής απασχόλησής τους
(Ηγουμενάκης κ.ά., 1998, σελ. 85).
Η διάρθρωση της τουριστικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβάνει προϊόντα
και υπηρεσίες που παρέχονται με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών και
επιθυμιών των δυνητικών πελατών – τουριστών. Το σύνολο αυτών των
πελατών αποτελεί την τουριστική αγορά, η οποία είναι “το σύνολο των

δυνάμεων και συνθηκών που οδηγούν τους πωλητές και αγοραστές
τουριστικών προϊόντων στη λήψη αποφάσεων, που ικανοποιούν τις
τουριστικές ανάγκες ή επιθυμίες των δεύτερων, δηλαδή των αγοραστών
τουριστικών προϊόντων, με την επικερδή διάθεση σε αυτούς εκ μέρους των
πρώτων, δηλαδή των πωλητών τουριστικών προϊόντων, τουριστικών αγαθών
και υπηρεσιών” (Ηγουμενάκης κ.ά., 1982, σελ. 35). Ο τουρισμός συνεπώς
αποτελεί:
α)

την

προσωρινή

μετακίνηση

ανθρώπων

σε

τουριστικούς

προορισμούς που βρίσκονται εκτός των τόπων μόνιμης κατοικίας τους,
β) την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια
της παραμονής τους στους τουριστικούς προορισμούς που επισκέπτονται
και
γ) την χρησιμοποίηση των τουριστικών εγκαταστάσεων που
δημιουργήθηκαν για να ικανοποιούν τις τουριστικές τους ανάγκες ή
επιθυμίες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
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Σύμφωνα με τον ορισμό της τουριστικής αγοράς, η ανάλυση του
τουριστικού φαινόμενου εμπλέκει εκτός της οικονομικής επιστήμης και την
κοινωνιολογία, αφού μελετά τόσο τα κίνητρα επίσκεψης ενός προορισμού,
όσο και την συμπεριφορά των τουριστών στον προορισμό.
Σύμφωνα με τους Gee et al. (2001), οι παράγοντες που συντέλεσαν
στην αύξηση του τουρισμού αναψυχής είναι:
•

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής.

•

Το διπλό εισόδημα των νοικοκυριών.

•

Η προώθηση των ταξιδιών και οι καλύτερες τουριστικές γνώσεις.

•

Οι δημογραφικές αλλαγές.

•

Η διεύρυνση της ταξιδιωτικής βιομηχανίας.
Σήμερα πλέον, τουλάχιστον στις δυτικές κοινωνίες, η τουριστική

δραστηριότητα αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα, ενσωματωμένο ως σύνηθες
στον καθημερινό τρόπο ζωής. Περισσότερος ελεύθερος χρόνος, μέσω των
εργατικών

κατακτήσεων

από

την

εποχή

της

βιομηχανοποίησης,

σε

συνδυασμό με αυξημένα εισοδήματα ή την κοινωνική πολιτική, καθώς επίσης
και βελτίωση υποδομών, ανοδομών και μέσων μεταφοράς, αποτελούν
στοιχεία που δικαιολογούν τα στατιστικά, όσο αφορά τον διεθνή αλλά και
ημεδαπό τουρισμό.
2.1.2. ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Η κυρίαρχη μορφή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, από τα μέσα της
δεκαετίας του 1950 ήταν αυτή του μαζικού τουρισμού. Ο μαζικός τουρισμός
αποτελεί ακόμη και σήμερα την πολυπληθέστερη τουριστική αγορά, με τους
μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς (tour operators) να επηρεάζουν τον
πελάτη, αλλά και να αναδεικνύουν χώρες και προορισμούς. Σύμφωνα με τους
Ηγουμενάκη κ.ά. (1998, σελ. 53), οι τάσεις του μαζικού τουρισμού στην
Ευρώπη διαμορφώνονται ως εξής:
α) Ο μαζικός ή ομαδικός τουρισμός από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες,
αποτελεί ποσοστό που κυμαίνεται γύρω στο 20-30% στο σύνολο των
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αναχωρήσεων που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό γενικά.
β) Το υπόλοιπο ποσοστό, που κυμαίνεται γύρω στο 70-80% στο σύνολο
των

αναχωρήσεων

που

πραγματοποιούνται

στο

εξωτερικό,

είναι

μεμονωμένοι τουρίστες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό και κατευθύνονται
σε γειτονικές κατά το πλείστον χώρες.
γ) Η σχέση αυτή τείνει τα τελευταία χρόνια, βαθμιαία μεν αλλά σταθερά,
να μεταβάλλεται προς όφελος του μαζικού τουρισμού.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (2001) εκτιμά ότι ο ρυθμός
ανάπτυξης του διεθνούς τουρισμού έως και το τέλος της πρώτης δεκαετίας
του 21ου αιώνα, θα παραμείνει σε σταθερό ποσοστό της τάξεως του 4% όσο
αφορά τόσο τους αριθμούς αφίξεων διεθνών τουριστών, όσο και των
διεθνών τουριστικών εσόδων. Ο σταθερός ρυθμός του 4% είναι το
αποτέλεσμα δύο συνδυασμένων παραγόντων:
α) της επιτάχυνσης των πολλών και σχετικά μικρής διάρκειας ταξιδιών από
την πλευρά των τουριστών των ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, τα
οποία θα συμβάλουν στην αύξηση των συνολικών αφίξεων διεθνών
τουριστών και των διεθνών τουριστικών εσόδων, καθώς ο μέσος όρος
των ημερησίων δαπανών που πραγματοποιούν οι διεθνείς τουρίστες κατά
την διάρκεια της τουριστικής τους μετακίνησης τείνει να είναι υψηλότερος
στα μικρότερης διάρκειας ταξίδια από ότι στα μεγαλύτερης διάρκειας,
β) της μεγάλης αύξησης των ταξιδιών στο εξωτερικό και ιδιαίτερα αυτών
για τουρισμό διακοπών από τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων
χωρών (Ηγουμενάκης κ.ά., 1998, σελ.45) .
Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η τουριστική
κίνηση θα συνεχιστεί αυξανόμενη και στο μέλλον.
Στην Ελλάδα μέχρι και το 1990 η τουριστική ανάπτυξη ήταν ταχύτερη
από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως την δεκαετία 1990 – 2000
παρατηρείται μείωση του ρυθμού αύξησης σε σχέση πάντα με την τουριστική
ανάπτυξη των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών (πίνακας 2.1.). Η Ελλάδα
λοιπόν, ως τουριστικό προϊόν, έχει εισέλθει στην φάση της ωριμότητας στον
κύκλο

ζωής

του

τουριστικού

της

προϊόντος

και

χρειάζεται

άμεσα
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επανατοποθέτηση, προκειμένου να αποφύγει αργά ή γρήγορα την εισαγωγή
της στην φάση της πτώσης.
Πίνακας 2.1.

Αφίξεις σε Ελλάδα, Ευρώπη, παγκόσμια, 1950 –
2000.

1950
1960
1970
1980
1990
2000

Παγκόσμια
(σε εκ.)
25,3
69,3
165,8
286,0
457,2
698,8

Μεταβολή
/δεκαετία
174,11%
139,25%
72,50%
59,86%
52,84%

Ευρώπη
(σε εκ.)
16,8
50,4
117,3
188,3
282,7
403,3

Μεταβολή
/δεκαετία
199,70%
133,01%
60,50%
50,13%
42,66%

Ελλάδα
(σε χιλ.)
33,3
399,4
1.609,2
5.271,1
8.873,0
12.500,0

Μεταβολή
/ δεκαετία
1.098,3%
302,87%
227,56%
68,33%
40,88%

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού & Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού από την
μελέτη του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ),Τουρισμός & Απασχόληση,
2003.

Η μέση μεταβολή των αφίξεων στο διάστημα 1990 – 2000 είναι 3,5%
σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ενώ η
αντίστοιχη των εσόδων για το ίδιο διάστημα είναι περίπου 14%. Η διαφορά
των ρυθμών μεταβολής δεν οφείλεται στην πραγματική κατά κεφαλήν
δαπάνη του τουρίστα όπως θα ήταν λογικό, αλλά στην αλλαγή τρόπου
υπολογισμού του τουριστικού συναλλάγματος.
Σημαντικές ποσοτικές και ποιοτικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε χώρες
ανταγωνιστικές προς την Ελλάδα παρατηρούνται στο επίπεδο στήριξης της
τουριστικής υποδομής και ιδιαίτερα στους τομείς που προαπαιτούνται για την
ανάπτυξή τους, ειδικές υποδομές, δηλαδή στα εκθεσιακά και συνεδριακά
κέντρα, στις μαρίνες, στα γήπεδα γκολφ, στα κέντρα θαλασσοθεραπείας κλπ.
Οι παραπάνω ειδικές υποδομές είναι απαραίτητες, γιατί διαφοροποιούν
ποιοτικά κυρίως την σύνθεση του τουριστικού προϊόντος και κατ’ επέκταση
του τουριστικού προορισμού, συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας
και κατά συνέπεια διασφαλίζουν καλύτερες τουριστικές επιδόσεις και
αποδόσεις. Στον πίνακα 2.2. αποτυπώνεται η εικόνα των ειδικών τουριστικών
υποδομών στην ευρύτερη περιοχή της μεσογείου.
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Πίνακας 2.2.

Ειδικές τουριστικές υποδομές 2000.

Γήπεδα γκολφ
Συνεδριακά κέντρα
Κέντρα
θαλασσοθεραπείας
Μαρίνες

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

254
46
89

10
6
31

2
2
5

55
44
42

12
1
2

4
9
5

260

15

2

17

2

15

Πηγή : Andersen (συμβουλευτική μελέτη αναφορικά με τη διαμόρφωση προτάσεων για
στρατηγική ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού, 2002).

Με βάση τον πίνακα 2.2. και κάνοντας αναγωγή ανά εκατομμύριο
αφίξεων και αναλογικά με τους προορισμούς που αναφέρονται στον πίνακα, η
Ελλάδα θα έπρεπε να έχει σήμερα:
•

Γήπεδα γκολφ: 46

•

Συνεδριακά / εκθεσιακά κέντρα: 15

•

Κέντρα θαλασσοθεραπείας: 24

•

Μαρίνες: 42

Ως γνωστό η Ελλάδα διαθέτει ελάχιστα εκθεσιακά κέντρα ή άλλες
υποδομές που μπορούν να υποδεχτούν παγκόσμια εκθεσιακά γεγονότα. Η
Θεσσαλονίκη διαθέτει το μεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο της χώρας που
αναπτύσσεται σε έκταση 185.000 τ.μ. με συνολικούς αξιοποιήσιμους
στεγασμένους

χώρους

60.000

τ.μ.

Το

Διεθνές

Εκθεσιακό

Κέντρο

Θεσσαλονίκης κατασκευάστηκε σταδιακά από την δεκαετία του ’50 μέχρι και
την δεκαετία του ΄70 και στερείται ενιαίας αρχιτεκτονικής και λειτουργικής
δομής, ενώ ανύπαρκτοι είναι και οι υποστηρικτικοί χώροι όπως οι
αποθηκευτικοί χώροι και οι χώροι στάθμευσης. Στην Αττική λειτουργεί από το
2003 το Expo Athens σε συνολικό χώρο 35.000 τ.μ., ενώ από 1/1/2009
ξεκίνησε την λειτουργία του το νέο εκθεσιακό κέντρο (Metropolitan Expo)
στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” συνολικού στεγασμένου χώρου
50.000 τ.μ. Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα
υποδομής για την φιλοξενία παγκοσμίων εκθέσεων στην Ελλάδα και λόγω της
ανταγωνιστικής διαδικασίας οργάνωσης τέτοιου είδους γεγονότων, η χώρα
μας μειονεκτεί έναντι άλλων υποψηφίων χωρών.
Οι τουριστικοί προορισμοί θα πρέπει, προκειμένου να υποδεχθούν τα
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εκατομμύρια των εν δυνάμει τουριστών, να επενδύσουν πόρους και χρόνο
για να ικανοποιήσουν τόσο τους πελάτες – τουρίστες τους, όσο και τις
προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας.
Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν τόσο την σημαντικότητα, όσο και την
αναγκαιότητα για την περαιτέρω επένδυση σε διαφόρων τύπου τουριστικών
προϊόντων,

με

την

παράλληλη

προσήλωση

από

την

πλευρά

του

επιχειρηματικού κόσμου στην ποιότητα και στην βελτιστοποίηση της σχέσης
τιμής

/

ποιότητας.

Ειδικά

για

την

Ελλάδα,

με

την

προσπάθεια

κεφαλαιοποίησης των ωφελειών των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, υπάρχει
μια σημαντική ευκαιρία αύξησης των ρυθμών ανάπτυξης στον τουριστικό
τομέα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO, Tourism Vision 2020 –
Vol.1-6,

2000),

προβλέπει

ετήσιο

ρυθμό

ανάπτυξης

2%,

το

οποίο

μεταφράζεται σε αριθμούς ότι η Ελλάδα προσδοκά 15,2 – 19,7 εκατ. αφίξεις.
Επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω το Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών &
Προβλέψεων (Παπανίκας, 1999), αναφέρει ότι οι αναμενόμενες αφίξεις στην
καλύτερη περίπτωση θα είναι περίπου 500 χιλιάδες επιπρόσθετες κάθε χρόνο,
αρχής γινομένης από το 1998 (έτος ανάληψης της διοργάνωσης των
Ολυμπιακών Αγώνων) έως το 2011. Η πρόβλεψη του ΙΤΕΠ σε αριθμούς
αναφέρεται σε περίπου 17,5 εκατομμύρια τουρίστες το 2010. Βεβαίως η
παραπάνω πρόβλεψη δεν επιτεύχθηκε απόλυτα, μάλλον λόγω της υστέρησης
προβολής των Ολυμπιακών Αγώνων κατά την περίοδο προετοιμασίας τους.
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, οι
προβλέψεις και οι στόχοι αφίξεων καταγράφονται στον πίνακα 2.3.
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Πίνακας 2.3.

Ελλάδα, προβλέψεις και στόχοι αφίξεων και
εσόδων 2010.

ΕΤΟΣ

WTTC

WTTC 2002

WTO

ΣΤΑΘΕΡΗ
ΑΥΞΗΣΗ

ΣΕΤΕ
ΣΤΟΧΟΣ
ΑΦΙΞΕΩΝ

Ετήσια
Μεταβολή
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2,3%

4,7%

2%

3,5%

4,5%

ΣΕΤΕ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ
ΣΕ ΕΚ. $
5,0%

12.500.000
12.787.500
13.081.613
13.382.490
13.690.287
14.005.163
14.327.282
14.656.810
14.993.916
15.338.776
15.691.568

12.500.000
13.087.500
13.702.613
14.346.635
15.020.927
15.726.911
16.466.076
17.239.981
18.050.260
18.898.622
19.786.858

12.500.000
12.750.000
13.005.000
13.265.100
13.530.402
13.801.010
14.077.030
14.358.571
14.645.742
14.938.657
15.237.430

12.500.000
12.937.500
13.390.313
13.858.973
14.344.038
14.846.079
15.365.692
15.903.491
16.460.113
17.036.217
17.632.485

12.500.000
13.062.500
13.650.313
14.264.577
14.906.483
15.577.274
16.278.252
17.010.773
17.776.258
18.576.189
19.412.118

9.221
9.682
10.166
10.674
11.208
11.769
12.357
12.975
13.624
14.305
15.020

Πηγή : ΣΕΤΕ, 2003.

Σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον, οι στόχοι αφίξεων για το 2010
αναφέρονται στο 1,92% της παγκόσμιας αγοράς (από 1,87% το 1990) και
στο 3,68% της ευρωπαϊκής (από 3% το 1990). Στον πίνακα 2.4.
παρατηρούμε το ποσοστό αφίξεων της Ελλάδος τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και
σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πρόβλεψη αναφέρει ποσοστά 3,68% και 1,92%
αντίστοιχα ως μερίδιο αγοράς για το 2010.
Πίνακας 2.4. Μερίδια αγοράς Ελλάδας, 2000 & 2010.

2000
2010

ΕΥΡΩΠΗ
403.346
527.000

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΦΙΞΕΩΝ σε
(000)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
667.700
1.006.400

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΦΙΞΕΩΝ σε
(000)
ΕΛΛΑΔΑ
12.500
19.412

ΜΕΡΙΔΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΡΙΔΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
3,00%
3,68%

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
1,87%
1,92%

Πηγή : ΣΕΤΕ, 2003.

Σαφώς η τουριστική ανάπτυξη προκαλεί και αρνητικές επιδράσεις σε
όλους τους παραπάνω τομείς και οι οποίες θα αναλυθούν λεπτομερώς στην
συνέχεια. Για αυτό το λόγο, η όποια στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης θα
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πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλυση και συνεργία πολλών παραγόντων,
έτσι ώστε να αποφευχθεί η τουριστική εξάρτηση ή το φαινόμενο της
«τουριστικής μονοκαλλιέργειας», να προστατευτεί το φυσικό και δομημένο
περιβάλλον του προορισμού, να μην υπάρχουν εποχιακές διακυμάνσεις
απασχόλησης του τοπικού πληθυσμού, να διατηρηθεί η πολιτιστική
κληρονομιά και τα ισχύοντα κοινωνικά και εθνικά πρότυπα και να
εξασφαλισθεί η ομαλή ροή ανθρώπων και κεφαλαίων στους τουριστικούς
προορισμούς.
2.1.3. ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούμενες ενότητες, υπάρχουν σαφείς
διακρίσεις του τουρισμού. Εκτός από τον θεματικό ή εναλλακτικό τουρισμό
και τις ειδικές δράσεις που εμπεριέχει, θα πρέπει εξ’ αρχής να γίνει διάκριση
των βασικών κατηγοριών του τουριστικού προϊόντος.
•

Μαζικός Τουρισμός.
Ο

μαζικός

τουρισμός

εξ’

ορισμού

εμπεριέχει

το

στοιχείο

της

ομαδικότητας και της μαζικότητας, αλλά δεν ταυτοποιείται με τον τουρισμό
αναψυχής ή διασκέδασης, τον οποίο θα αναλύσουμε στις θεματικές μορφές
τουρισμού. Η συλλογικότητα του μαζικού τουρισμού αναφέρεται σε όλες τις
φάσεις του τουριστικού προϊόντος, όπως στην μετακίνηση, την διαμονή, τις
δραστηριότητες, ακόμη και την εστίαση. Ο συμμετέχων αποδέχεται όρους και
προϋποθέσεις προκαθορισμένων σχημάτων και συμμετέχει σε ομάδες ατόμων
με σχετικά ομοειδείς ανάγκες ή / και επιθυμίες.
•

Ατομικός Τουρισμός.
Επίσης εξ’ ορισμού, ο ατομικός τουρισμός εμπεριέχει τον ατομικό και

μοναδικό σχεδιασμό και εκτέλεση του ταξιδιού από το άτομο. Ο ατομικός
τουρισμός στο μεγαλύτερο ποσοστό του προϋποθέτει την μετακίνηση του
ατόμου με ιδιωτικά ή ιδιόκτητα μέσα (αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, σκάφη
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αναψυχής κλπ.) προς τον προορισμό και τανάπαλι, ενώ τις περισσότερες
φορές έχει περιηγητικό χαρακτήρα.
•

Εσωτερικός Τουρισμός.
Παρά τις προσπάθειες για την απόδοση ενός ορισμού του εσωτερικού

τουρισμού, δεν υπήρξε κοινά αποδεκτό αποτέλεσμα. Γενικά όμως μπορούμε
να πούμε ότι ο εσωτερικός τουρισμός πραγματοποιείται στην ημεδαπή από
κατοίκους της συγκεκριμένης χώρας. Παρόλο που η μορφή αυτή τουρισμού
δεν είναι συναλλαγματοφόρα, αφού ουσιαστικά ανακυκλώνει – αναδιανέμει
το χρήμα, παρουσιάζει όμως άλλα σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά
πλεονεκτήματα, όπως η συγκράτηση εκροής συναλλάγματος, η αναδιανομή
πλούτου σε ασθενέστερες οικονομικά περιοχές, η στήριξη τοπικών κοινωνιών
κλπ.
•

Εξωτερικός Τουρισμός.
Ο εξωτερικός ή διεθνής τουρισμός πραγματοποιείται όταν άτομα που

διαμένουν σε μία χώρα επισκέπτονται μία άλλη για τουριστικούς λόγους.
Όταν κάποια χώρα δέχεται τουρίστες από άλλη χώρα και συνεπώς έχει εισροή
συναλλάγματος, ο εξωτερικός τουρισμός αναφέρεται και ως ενεργητικός
τουρισμός. Αντίθετα, όταν οι κάτοικοι μίας χώρας επισκέπτονται μία άλλη και
συνεπώς εξάγουν συναλλαγματικούς πόρους, τότε λέγεται και παθητικός.
•

Συνεχής Τουρισμός.
Συνεχής τουρισμός νοείται αυτός που δεν επηρεάζεται ολοκληρωτικά

από φυσικούς ή άλλους παράγοντες για την πραγματοποίησή του, όπως ο
τουρισμός αναψυχής, δηλαδή πραγματοποιείται καθ’ όλη την διάρκεια του
χρόνου. Μορφές τουρισμού που επηρεάζονται ελάχιστα από κλιματολογικούς
ή άλλους παράγοντες είναι ο επαγγελματικός τουρισμός, ο συνεδριακός
τουρισμός και ο τουρισμός υγείας.
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•

Εποχιακός Τουρισμός.
Ο εποχιακός τουρισμός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καθ’ όλη την

διάρκεια του χρόνου και επηρεάζεται κυρίως από τις κλιματολογικές
συνθήκες. Η Ελλάδα, από την δεκαετία του ’50, είχε αναπτύξει ένα καθαρά
ηλιοτροπικό μοντέλο προσέλκυσης τουριστών, βασιζόμενο στο τρίπτυχο
Ήλιος – Θάλασσα – Διακοπές, το οποίο διακρίνεται για την εποχιακή
λειτουργία του και την μη συνεχή ροή τουριστών στον προορισμό. Άλλες
μορφές τουρισμού με εποχιακό χαρακτήρα που μπορούν να αναφερθούν
είναι ο τουρισμός χειμερινών αθλημάτων, ο τουρισμός παραχείμασης κλπ.
Η παραπάνω γενική κατηγοριοποίηση του τουρισμού αφορά τα
χαρακτηριστικά του και όχι τους σκοπούς πραγματοποίησής του. Επίσης δεν
τμηματοποιεί την τουριστική αγορά ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες
της κάθε ομάδας αγοραστών – τουριστών.
Την τελευταία δεκαετία πολλές χώρες, μέσα σε αυτές και η Ελλάδα,
αναπτύσσουν ή

προσπαθούν να αναπτύξουν εναλλακτικά τουριστικά

μοντέλα, με σαφή στόχο την άμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας
που γεννά ο ηλιοτροπικός τουρισμός, αλλά και την προσέλκυση ανώτερης
ποιοτικά (σε οικονομικούς όρους) τουριστικής πελατείας, όπως επίσης και την
ανάδειξη νέων παρθένων τουριστικά περιοχών. Οι ευρύτερα διαδομένες
μορφές θεματικού τουρισμού αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω.
•

Τουρισμός Αναψυχής.
Ο τουρισμός αναψυχής βασίζεται στην ανάγκη του ανθρώπου για

ξεκούραση, ηρεμία, απόδραση από τους καθημερινούς ρυθμούς και την
ρουτίνα της πόλης. Ο τουρισμός αναψυχής (Ηγουμενάκης κ.ά., 1998, σελ.
113) διακρίνεται σε:
o τουρισμό περιήγησης, όπου ο τουρίστας παρουσιάζει γεωγραφική
κινητικότητα και μετακινείται τον περισσότερο χρόνο των διακοπών
του από χώρα σε χώρα ή από περιοχή σε περιοχή, στον τουριστικό
προορισμό,
o τουρισμό διαμονής, όπου ο τουρίστας παραμένει στην ίδια
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συγκεκριμένη

περιοχή

ή

τόπο

της

χώρας

του

τουριστικού

προορισμού, σε όλη την διάρκεια των διακοπών του (πολύ σύνηθες
στα ομαδικά πακέτα ξεκούρασης με κατάλυμα τις μεγάλες
ξενοδοχειακές μονάδες – hotel complex), και
o τουρισμό

μεικτού

περιήγησης

χαρακτήρα,

που

περιλαμβάνει

και τουρισμό διαμονής. Για την

τουρισμό

ανάπτυξη του

τουρισμού αναψυχής είναι απαραίτητη από την πλευρά του
προορισμού η επένδυση σε ανωδομές και υποδομές, όπως τα
καταλύματα

διαφόρων

κατηγοριών,

ή

ύπαρξη

διεθνών

αεροδρομίων, αλλά και οι συχνές (προγραμματισμένες ή έκτακτες)
πτήσεις στον προορισμό, η ύπαρξη ασφαλούς και σύγχρονου
οδικού

δικτύου

και

η

ύπαρξη

δορυφορικών

τουριστικών

δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων (μεταφορών, σίτισης κλπ.).
•

Πολιτιστικός Τουρισμός.
Ένα σημαντικό στοιχείο που επηρέασε την ανάπτυξη του τουρισμού

ήταν ο πολιτισμός, η ιστορική κληρονομιά κάθε προορισμού και οι τέχνες. Η
Μεγάλη Περιήγηση (Grand Tour), η οποία αποτελούσε μέρος της εκπαίδευσης
της αριστοκρατικής νεολαίας της Μ. Βρετανίας τον 17ο και 18ο αιώνα, ήταν
ουσιαστικά μια παρατεταμένη χρονικά πολιτιστική περιήγηση (συνήθως
διαρκούσε τρία χρόνια) στην Ηπειρωτική Ευρώπη. Κύριος σκοπός των
συμμετεχόντων σε δράσεις πολιτιστικού τουρισμού, είναι η συμμετοχή σε
πολιτιστικές ή μορφωτικές εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα η επίσκεψη
αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, η παρακολούθηση θεάτρου, συναυλιών,
όπερας κλπ., καθώς επίσης η συμμετοχή σε διάφορες πολιτιστικές
εκδηλώσεις. Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις με την μορφή φεστιβάλ εντάσσεται
σε εκείνη την κατηγορία του τουρισμού, με την οποία θα ασχοληθούμε
αναλυτικά στην συνέχεια, αυτή του τουρισμού γεγονότων (event tourism). Ο
πολιτιστικός τουρισμός έχει ανοδική τάση διεθνώς και βασίζεται στην ύπαρξη
ιστορικών μνημείων, μουσείων κλπ., ή στην δραστηριοποίηση των τοπικών
τουριστικών αρχών για την πραγματοποίηση πολιτιστικών γεγονότων.
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•

Τουρισμός Υγείας.
Ο τουρισμός υγείας δεν είναι σημερινό φαινόμενο, αλλά οι εξελίξεις της

ιατρικής και οι ιάσεις ορισμένων ασθενειών επηρέασαν τον κλάδο του
τουρισμού επί σειρά αιώνων. Ο θεραπευτικός τουρισμός ή τουρισμός υγείας
είναι ο τουρισμός για τον οποίο οι συμμετέχοντες έχουν ως σκοπό την
αποκατάσταση ή / και την διατήρηση της υγείας, ψυχικής ή σωματικής.
Στο παρελθόν, η σύνθεση των τουριστών υγείας ήταν σχεδόν στο
σύνολό τους από άτομα τρίτης ηλικίας. Ειδικά στην Ελλάδα, το φαινόμενο
των δεκαετιών από το 1950 έως και 1970 (αλλά ακόμη και σήμερα με την
μορφή των SPA – Sanitas Per Aquas - το όνομα προέρχεται από την αγγλική
ονομασία της διάσημης λουτροπόλεως Spa του Βελγίου) των μπάνιων στα
λουτρά των Καμένων Βούρλων είναι χαρακτηριστικό. Σήμερα η μορφή αυτή
τουρισμού παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη και στην Ελλάδα, αφού έχουν
δημιουργηθεί ειδικά κέντρα, τα λεγόμενα spa, για την ικανοποίηση των
αναγκών των πελατών τους.
Προκειμένου να υπάρξει τουρισμός υγείας είναι απαραίτητη η ύπαρξη
ειδικών υποδομών, όπως ιαματικά λουτρά, κέντρα θαλασσοθεραπείας ή / και
αεροθεραπείας
ευεργετικών

κλπ.

Είναι

λουτρών

χαρακτηριστικό

από

μόνη

της

ότι

η

σήμερα

ύπαρξη

πλέον

ιαματικών

δεν

αποτελεί

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως ήταν στο παρελθόν (π.χ. ιαματικά λουτρά
Λαγκαδά, Αριδαίας κλπ.). Απαίτηση και προϋπόθεση πλέον είναι η ύπαρξη
συμπληρωματικών

υποδομών

(γήπεδα

άθλησης,

εστιατόρια,

χώροι

ψυχαγωγίας κλπ.) και υπηρεσιών (ιατρική φροντίδα, υπηρεσίες καλλωπισμού
κλπ.). Είναι χαρακτηριστικό ότι, στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελβετία,
υπάρχουν κέντρα Ψυχικής Ηρεμίας και Ευεξίας, τα οποία εντάσσονται και
αυτά στην ευρύτερη κατηγορία του θεραπευτικού τουρισμού ή τουρισμού
υγείας.
•

Τουρισμός Περιπέτειας.
Ο τουρισμός περιπέτειας είναι από τις ανερχόμενες σε ζήτηση μορφές

τουρισμού, ειδικά στις Η.Π.Α., και από το όνομά του είναι φανερό ότι περιέχει
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το στοιχείο του απροσδόκητου, της έκπληξης και της περιπέτειας. Ο
τουρισμός περιπέτειας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στην χώρα του
τουρίστα, είτε εκτός αυτής. Κλασσικά παραδείγματα τουρισμού περιπέτειας
μπορεί να είναι τα φωτογραφικά σαφάρι στην ζούγκλα, η περιήγηση με
αυτοκίνητα 4Χ4 στην έρημο, η κωπηλασία σε ορμητικούς ποταμούς κλπ. Η
δημογραφική σύνθεση της ομάδας καταναλωτών τουρισμού περιπέτειας είναι
κυρίως νέοι ή μεσήλικες, με ανώτερη και ανώτατη μόρφωση και σχετικά καλό
οικονομικό επίπεδο.
•

Οικογενειακός Τουρισμός.
Η ύπαρξη παιδιών σε μια οικογένεια αποτελεί τόσο κίνητρο, όσο και

φραγμό

τουριστικής

μετακίνησης.

Επίσης

αποτελεί

και

καθοριστικό

παράγοντα για την επιλογή του προορισμού. Οι μεγάλες ξενοδοχειακές
μονάδες (κυρίως τα resort hotels), αντιλαμβανόμενες τις ανάγκες των μελών
των οικογενειών που θέλουν να κάνουν τουρισμό, έχουν επενδύσει σε ειδικές
υποδομές, αλλά και σε υπηρεσίες, ώστε να ικανοποιούν όλα τα μέλη της
οικογένειας. Η μεγάλη γερμανο-ελληνική αλυσίδα GRECOTEL στην Ελλάδα
έχει επενδύσει και προσφέρει υπηρεσίες σε όλα σχεδόν τα μη-αστικά
ξενοδοχεία της (με την ονομασία GRECOLAND), όπως αίθουσες παιχνιδιών,
παιδικές χαρές, παιδότοπους, παιδικούς σταθμούς, παιδικές πισίνες κλπ.
Αντίστοιχα, οι τουριστικοί οργανισμοί προκειμένου να προσελκύσουν την
αγορά του οικογενειακού τουρισμού, προσφέρουν ολοκληρωμένα τουριστικά
πακέτα προσιτά σε μέσους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με την επιπλέον
παροχή εκπτώσεων (ανάλογα με την ηλικία των παιδιών).
•

Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας.
Τα

δημογραφικά

στοιχεία

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

(συμπεριλαμβανομένων και της Ελλάδος), δείχνουν ότι σε δύο δεκαετίες η
Ευρώπη συνολικά θα είναι μια περιοχή γερόντων. Η υπογεννητικότητα, σε
συνδυασμό με την αύξηση του μέσου όρου ζωής στις δυτικές κοινωνίες,
δημιουργούν και στον τουρισμό μια νέα δυναμική αγορά, αυτή της τρίτης
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ηλικίας. Χαρακτηριστικά των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας είναι ότι διαθέτουν
ελεύθερο χρόνο (η ανυπαρξία διαθέσιμου χρόνου θεωρείται φραγμός της
τουριστικής

μετακίνησης),

σταθερό

εισόδημα

(άρα

πιο

εύκολα

προϋπολογίζονται οι δαπάνες), υψηλό δείκτη αποταμίευσης σε σχέση με τις
νεότερες γενεές (συνεπώς και διαθέσιμο εισόδημα) και σε μέσους όρους,
ισχυρή επιθυμία για ταξίδια και τουρισμό. Ο τουρισμός τρίτης ηλικίας είναι
μεν σημαντικός για τον εξερχόμενο / διεθνή τουρισμό, αλλά είναι ακόμη πιο
σημαντικός για τον εσωτερικό τουρισμό.
•

Τουρισμός Χειμερινών Αθλημάτων.
Ο τουρισμός χειμερινών αθλημάτων καλύπτει το σύνολο των αθλητικών

δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του χειμώνα. Η
ανάπτυξη του τουρισμού χειμερινών αθλημάτων είναι ένα μέσο των
προορισμών για να ενεργοποιήσουν την τουριστική βιομηχανία τους κατά την
διάρκεια των αδρανών ή / και των πλάγιων εποχών, προκειμένου να
ελαχιστοποιήσουν το πρόβλημα της εποχικότητας, αλλά και να προσελκύσουν
τουρίστες υψηλής κυρίως εισοδηματικής στάθμης. Ο τουρισμός χειμερινών
αθλημάτων, όπως φαίνεται και από την ονομασία του, διενεργείται τον
χειμώνα με κλιματολογικές συνθήκες και θερμοκρασίες γύρω ή πολύ κάτω
από τους 0ο C. Παραδείγματα τουρισμού χειμερινών αθλημάτων μπορεί να
είναι ο τουρισμός για σκι, χιονοσανίδες (snow board) κλπ. Η ανάπτυξη αυτής
της μορφής τουρισμού, επίσης προϋποθέτει την επένδυση σε ειδικές
υποδομές, όπως χιονοδρομικά κέντρα με αντίστοιχα καταλύματα και σαλέ,
πίστες πάγου κλπ., καθώς επίσης και ασφαλή οδική τις περισσότερες φορές,
πρόσβαση των τουριστών στα χειμερινά αθλητικά κέντρα.
•

Ορεινός Τουρισμός.
Η διαφοροποίηση του ορεινού τουρισμού με τον τουρισμό χειμερινών

αθλημάτων είναι ότι ο πρώτος πραγματοποιείται καθ’ όλη την διάρκεια του
χρόνου και δεν απαιτεί χαμηλές θερμοκρασίες ή ειδικές κλιματολογικές
συνθήκες (π.χ. πολύ χιόνι) για την πραγματοποίησή του. Προϋπόθεση επίσης
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για την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού είναι η ύπαρξη κατάλληλων
υποδομών και ανωδομών, όχι όμως της τάξης, όσο αφορά το ύψος της
επένδυσης, αυτής του τουρισμού χειμερινών αθλημάτων.
•

Τουρισμός Παραχείμασης.
Ο τουρισμός παραχείμασης δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στην

Ελλάδα, αλλά στις Η.Π.Α. θεωρείται δεδομένος. Με την ολοκλήρωση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιθανώς η μορφή αυτή του τουρισμού να έχει
ανάπτυξη και στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Όπως και το όνομά του, ο τουρισμός
παραχείμασης αναφέρεται στα άτομα τα οποία κατά την διάρκεια του
χειμώνα κάνουν διακοπές (συνήθως πολλών ημερών ή και μηνών) σε χώρες ή
περιοχές με εύκρατο κλίμα, προκειμένου να αποφύγουν τις άσχημες
κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή προέλευσής τους.
Στις Η.Π.Α., τα άτομα που κάνουν τουρισμό παραχείμασης είναι τα άτομα
τρίτης ηλικίας από τις βόρειες πολιτείες και αγαπημένος τους προορισμός
είναι η πολιτεία της Φλόριντα (Florida State).
•

Αγροτουρισμός.
Ο αγροτουρισμός χαρακτηρίζεται από την συμμετοχή των τουριστών σε

υπαίθριες δραστηριότητες, στο πλαίσιο της αγροτικής ζωής, αλλά και των
αγροτικών εργασιών. Σύμφωνα με τους Ηγουμενάκη κ.ά. (1998, σελ. 121), ο
αγροτουρισμός διακρίνεται σε δύο βασικές μορφές:
1. Σε εκείνη που καλύπτει υποδοχή και φιλοξενία τουριστών σε
αγροκτήματα, όπου οι φιλοξενούμενοι συμμετέχουν στην ζωή των
αγροτών και στις αγροτικές δραστηριότητες γενικότερα. Η μορφή
αυτή αγροτικού τουρισμού είναι ευρύτερα γνωστή σαν διακοπές
αγροικιών.
2. Σε εκείνη που αφορά στην δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων και
ενοικιαζόμενων δωματίων σε εξωαστικούς μικροσυνοικισμούς, όχι
απαραίτητα αγροτικού χαρακτήρα, και την φιλοξενία τουριστών σε
αυτά συνήθως με το σύστημα κλίνη και πρωινό (bed and breakfast).
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•

Θαλάσσιος Τουρισμός.
Για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού είναι απαραίτητη η ύπαρξη

φυσικών προϋποθέσεων, αλλά και μεγάλης κλίμακας οικονομικής επένδυσης.
Ο θαλάσσιος τουρισμός έχει μεγάλη προοπτική και φέρνει πολλά οικονομικά
οφέλη στην χώρα που τον αναπτύσσει. Η περισσότερο προσοδοφόρα μορφή
θαλάσσιου τουρισμού είναι αυτή της ναύλωσης πολυτελών σκαφών
αναψυχής (θαλαμηγών, ιστιοφόρων, κρούϊζερ κλπ.), με πλήρωμα ή χωρίς,
λόγω της μεγάλης οικονομικής επιφάνειας των πελατών. Επίσης θα πρέπει να
αναφέρουμε την σημαντική αγορά των κρουαζιέρων, τα οποία εξασφαλίζουν
υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και απευθύνονται κυρίως στην ανώτερη και
μεσαία (uppers and middle uppers) εισοδηματική στάθμη. Από την πλευρά
της χώρας που δέχεται τουρίστες θαλάσσιου τουρισμού, είναι απαραίτητη η
επένδυση σε ειδικές υποδομές όπως σύγχρονες μαρίνες που θα διαθέτουν
όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες (ανεφοδιασμό, ελλιμενισμό, κλπ.) των σκαφών.
•

Χρονομεριστικός Τουρισμός.
Αναφέρεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του χρονομεριστικού τουρισμού

(timesharing) υπολογίζεται περίπου στο 30% ετησίως. Η αγορά στόχος του
χρονομεριστικού τουρισμού είναι αυτή της μεσαίας και υψηλής εισοδηματικής
στάθμης και η φιλοσοφία του βασίζεται στην χρήση (με δικαιώματα
ιδιοκτησίας) ενός καταλύματος (ξενοδοχείο, διαμέρισμα, μεζονέτα κλπ.) για
ημέρες ή εβδομάδες (ανάλογα με το συμβόλαιο αγοράς), την ίδια χρονική
περίοδο κάθε χρόνο. Οι εταιρίες παροχής χρονομεριστικών υπηρεσιών,
προκειμένου να αποφύγουν τον δισταγμό των υποψηφίων πελατών που
πιθανόν θα προέρχεται από την κούραση διακοπών κάθε χρόνο στον ίδιο
προορισμό και στο ίδιο κατάλυμα, ανέπτυξαν ένα δίκτυο ανταλλαγής
παρόμοιων δικαιωμάτων, όπου ο αγοραστής έχει την δυνατότητα να
ανταλλάξει το δικαίωμα χρήσης ενός καταλύματος την συγκεκριμένη χρονική
περίοδο στο συγκεκριμένο κατάλυμα, με παρόμοιο δικαίωμα χρήσης άλλου
αγοραστή, σε ένα άλλο κατάλυμα, σε διαφορετικό προορισμό και άλλο
χρονικό διάστημα από αυτό που έχει επιλέξει ο πρώτος αγοραστής. Ο
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υποψήφιος πελάτης όπως προαναφέρθηκε, έχει δικαιώματα ιδιοκτησίας,
δηλαδή έχει την δυνατότητα να νοικιάσει, πουλήσει ή να κληροδοτήσει το
δικαίωμα

χρήσης

του

καταλύματος.

Η

φιλοσοφία

προώθησης

του

χρονομεριστικού τουρισμού έχει προσανατολισμό πωλήσεων, με προώθηση
από πόρτα σε πόρτα (door to door) ή τηλεμάρκετινγκ.
Θρησκευτικός ή Προσκυνηματικός Τουρισμός.

•

Ο θρησκευτικός τουρισμός διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες:
1. στον προσκυνηματικό τουρισμό συμμετοχής, όπου ο τουρίστας
συμμετέχει σε τελετές λατρείας (Πάσχα στο Πατριαρχείο της
Κωνσταντινούπολης, προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, Προσκύνημα
στην Μέκκα και Μεδίνα για τους μουσουλμάνους κλπ.) και
2. στον

τουρισμό

θρησκευτικής

περιήγησης

στον

οποίο

συμπεριλαμβάνονται επισκέψεις σε θρησκευτικά μνημεία ή τόπους
υψηλής ιστορικής θρησκευτικής αξίας (π.χ. επίσκεψη στην Αγία Σοφία
της Κωνσταντινούπολης). Ο θρησκευτικός τουρισμός μπορεί να είναι
εξωτερικός ή εσωτερικός και κυρίως σε αυτόν συμμετέχουν άτομα
τρίτης ηλικίας, με υψηλό θρησκευτικό συναίσθημα.
Οικολογικός Τουρισμός.

•

Ο οικολογικός τουρισμός αποτελεί νέα τάση του εναλλακτικού
τουρισμού και βασική προϋπόθεση είναι ο σεβασμός της φύσης από την
πλευρά του τουρίστα συμμετέχοντα. Για την ανάπτυξή του δεν χρειάζονται
μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές και ανωδομές, όμως και εδώ είναι
απαραίτητη η επένδυση για την προστασία και την ανάδειξη των φυσικών
πόρων

των

προορισμών

(παραδοσιακοί

οικισμοί,

εθνικοί

δρυμοί,

υδροβιότοποι κλπ.).
•

Κοσμοπολίτικος Τουρισμός.
Για την ανάπτυξη του κοσμοπολίτικου τουρισμού δεν αρκεί μόνον η

επένδυση μεγάλης κλίμακας σε γενικές και ειδικές υποδομές και ανωδομές,
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αλλά και η καταξίωση της εικόνας του προορισμού ως τέτοιο (π.χ. Κάνες, Σαν
Ρέμο, Μονακό, Μύκονος κλπ.). Η αγορά στόχος του κοσμοπολίτικου
τουρισμού είναι αυτή της υψηλής εισοδηματικής στάθμης, οι οποίοι
ταξιδεύουν κυρίως με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα (πολυτελή γιοτ, αεροπλάνα
jet κλπ.), μετακινούνται συχνά από προορισμό σε προορισμό και δαπανούν
μεγάλα χρηματικά ποσά κατά την διάρκεια των διακοπών τους.
Κοινωνικός Τουρισμός.

•

Ο κοινωνικός τουρισμός, με την ευρύτερη έννοιά του, μπορεί να ορισθεί
ως σύστημα συμμετοχής ταξιδιωτών σε τουριστικά πακέτα, τα οποία
υποστηρίζονται και επιδοτούνται από την κυβέρνηση, τα εργατικά σωματεία,
ή / και την εργοδοσία για κοινωνικούς σκοπούς. Σύμφωνα με τον Ελληνικό
Οργανισμό Τουρισμού, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός πράκτορας της Ελλάδος,
όσο αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, είναι η Εργατική Εστία. Ο λόγος
προφανής: η υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού που στόχο
έχουν να διευκολύνουν τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες να συμμετέχουν
σε τουριστικές δραστηριότητες. Ο κοινωνικός τουρισμός πλέον στις
περισσότερες ανεπτυγμένες δυτικές κοινωνίες θεωρείται κεκτημένος και
νοείται ως υποχρέωση του κράτους προς τους μη κατέχοντες, αλλά και άλλες
ευπαθείς ή / και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (τρίτη ηλικία, μειονότητες,
ΑΜΕΑ κλπ.). Ο κοινωνικός τουρισμός ξεκινά ως ιδέα την δεκαετία του ’20, με
σταθμό το 1936 όπου υπογράφεται η «Συνθήκη Κοινωνικού Τουρισμού» από
14 χώρες. Το 1963 ιδρύεται το Διεθνές Γραφείο Κοινωνικού Τουρισμού
(International Bureau of Social Tourism - BITS), με πρωτοβουλία του οποίου
το 1972 υπογράφεται η «Χάρτα Κοινωνικού Τουρισμού» στην Βιέννη της
Αυστρίας. Στην Ελλάδα ο κοινωνικός τουρισμός άρχισε να εφαρμόζεται το
1982,

με

υπεύθυνους

φορείς

υλοποίησης

τον

Ελληνικό

Οργανισμό

Τουρισμού, την Εργατική Εστία και την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Σε
αυτόν συμμετέχουν μειονεκτούντες κοινωνικές ομάδες και οικονομικά
ασθενέστερες τάξεις.
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•

Τουρισμός Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
Ο τουρισμός ΑΜΕΑ νοείται ως ειδική μορφή τουρισμού και για την

ανάπτυξή του είναι απαραίτητη προϋπόθεση η επένδυση σε ειδικές υποδομές
(τόσο κατά την μεταφορά τους, όσο και κατά την διάρκεια της διαμονής των
τουριστών), προκειμένου να εξυπηρετούν τις ειδικές ανάγκες ανθρώπων τόσο
με προβλήματα κίνησης, όσο και με προβλήματα αντίληψης. Τα μέσα
μεταφοράς, αλλά και κυρίως τα καταλύματα, θα πρέπει να παρέχουν
υπηρεσίες ειδικών προδιαγραφών όπως ράμπες, ειδικούς ανελκυστήρες,
δωμάτια με μεγάλες πόρτες και άνεση στην κίνηση αναπηρικών αμαξιών,
ειδικές τουαλέτες κλπ.
•

Επαγγελματικός Τουρισμός.
Ο επαγγελματικός τουρισμός χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες και

εντάσσεται στην γενικότερη κατηγορία του τουρισμού γεγονότων (event
tourism), η οποία θα αναλυθεί διεξοδικά, αφού αποτελεί και το κεντρικό
αντικείμενο μελέτης της παρούσης διδακτορικής διατριβής. Οι τρεις βασικές
κατηγορίες του επαγγελματικού τουρισμού είναι ο τουρισμός εκθέσεων ή
εκθεσιακός τουρισμός, ο συνεδριακός τουρισμός και ο τουρισμός κινήτρων
(incentive travel).
1. Ο τουρισμός εκθέσεων απευθύνεται σε επαγγελματίες διαφόρων
κλάδων της οικονομίας, οι οποίοι συμμετέχουν ως εκθέτες ή ως
επισκέπτες σε διάφορες εκθέσεις που διοργανώνονται στον κόσμο. Τα
οφέλη του προορισμού από αυτήν την μορφή του τουρισμού (την
οποία θα την αναλύσουμε στον τουρισμό γεγονότων) είναι πολλά και
κατηγοριοποιούνται σε πρωτογενή (στον οργανωτή και το εκθεσιακό
κέντρο), δευτερογενή (στην τοπική και περιφερειακή οικονομία) και
τριτογενή (στο διεθνές εμπόριο). Για την ανάπτυξη του εκθεσιακού
τουρισμού απαιτείται η επένδυση σε ειδικές υποδομές και ειδικότερα
σε σύγχρονα εκθεσιακά κέντρα, αλλά και σε σύγχρονες γενικές
υποδομές (αεροδρόμια, οδικό δίκτυο κλπ.) και ανωδομές (ξενοδοχεία
υψηλών προδιαγραφών κλπ.).
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2. Ο συνεδριακός τουρισμός επίσης έχει μεγάλη προοπτική ανάπτυξης και
σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται όλες οι συναντήσεις, συνέδρια,
σεμινάρια κλπ. σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
Όπως και στον εκθεσιακό τουρισμό, έτσι και στον συνεδριακό είναι
απαραίτητη η ύπαρξη ειδικών υποδομών όπως συνεδριακά κέντρα,
δορυφορικές συνεδριακές υπηρεσίες (οπτικοαουστικός εξοπλισμός,
επισιτιστικές υπηρεσίες κλπ.).
3. Ο τουρισμός κινήτρων (incentive travel) είναι μορφή τουρισμού που
ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. και σήμερα αναπτύσσεται σε όλες σχεδόν τις
δυτικές χώρες. Βασική φιλοσοφία του τουρισμού κινήτρων είναι η
κινητοποίηση ή / και η επιβράβευση εργαζομένων (συνήθως ανώτερων
στελεχών) για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας που εργάζονται.
Ο τουρισμός κινήτρων έχει συνήθως περιορισμένη χρονική διάρκεια
(από

3

έως

6

ημέρες

σε

μέσους

όρους)

και

περιλαμβάνει

δραστηριότητες, το κόστος απόκτησης των οποίων θα ήταν πολύ
δύσκολο να καλυφθεί από τους συμμετέχοντες εάν τα έξοδα βάρυναν
τον δικό τους ατομικό ή οικογενειακό προϋπολογισμό.
2.1.4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΓΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η συμπεριφορά του καταναλωτή και η αγοραστική διαδικασία έχουν
αναλυθεί από σημαντικούς επιστήμονες και ως αποτέλεσμα έχουν καταγραφεί
οι ρόλοι και τα μοντέλα αγοραστικής συμπεριφοράς, τόσο για τα προϊόντα
όσο και για τις υπηρεσίες. Ειδικά για τις τουριστικές υπηρεσίες, η ανάλυση
αγοραστικών συμπεριφορών είναι πολύ πιο δύσκολη σε σύγκριση με αυτήν
των υλικών καταναλωτικών προϊόντων, επειδή κυρίως ψυχολογικοί αλλά και
κοινωνιολογικοί παράγοντες, επηρεάζουν τις αποφάσεις των δυνητικών
τουριστών. Μια συνοπτική εξέταση της πυραμίδας του Maslow (Maslow,
1968), φανερώνει την δυσκολία κατάταξης της επιθυμίας για ταξίδια και
τουρισμό, αφού αυτή μάλλον εμπλέκεται σε όλα τα στάδια ιεράρχησης των
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ανθρώπινων αναγκών και επιθυμιών. Στα ψυχολογικά λοιπόν κίνητρα
εντάσσονται η επιθυμία για απόκτηση νέων εμπειριών, η ανάγκη διαφυγής
από

την

καθημερινή

οικογενειακή,

εργασιακή

αλλά

και

κοινωνική

καθημερινότητα, οι προσωπικές αξίες κάθε ατόμου, η ανάγκη για κοινωνική
επαφή, αλλά και η ανάγκη αυτοπροβολής και ικανοποίησης του status.
Όλα τα παραπάνω κίνητρα έχουν εφαρμογή και στους παράγοντες
επίσκεψης ενός μεγάλου γεγονότος και ιδιαίτερα μιας ΕΧΡΟ. Ο αριθμός των
επισκεπτών μιας ΕΧΡΟ, σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων, είναι
κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία της και η εφαρμογή ενός σωστού
σχεδίου προσέλκυσης επισκεπτών που βασίζεται στα κίνητρα υποκίνησης για
συμμετοχή σε ΕΧΡΟ συμπεριλαμβάνεται στους υπό διερεύνηση παράγοντες
επιτυχίας.

Παρόλη

την

δυσκολία

κατανόησης

των

ψυχολογικών

και

κοινωνιολογικών παραμέτρων, οι οποίες επηρεάζουν την απόφαση επίσκεψης
σε μια ΕΧΡΟ, αλλά και της αγοράς τουριστικών υπηρεσιών, οι τουριστικοί
οργανισμοί

έχουν

κατατάξει

τις

αγορές

(τμηματοποίηση)

βάσει

α)

ταξιδιωτικών συνηθειών και προτιμήσεων (είδος ταξιδιού), β) ομαδικών και
μεμονωμένων ταξιδιών, γ) του σκοπού του ταξιδιού, δ) των δημογραφικών
χαρακτηριστικών και στοιχείων, ε) των ψυχογραφικών στοιχείων και στ) της
συχνότητας των ταξιδιών (Gee et al., 2001).
2.1.5. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ
Σύμφωνα με τους Gee et al. (2001, σελ. 177), τουριστικός προορισμός
είναι ένα συγκεκριμένο μέρος που επιλέγουν οι τουρίστες και στο οποίο
διαμένουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν δύο γενικές
κατηγορίες προορισμών.
•

Ο ανεξάρτητος αυτοτελής προορισμός, ο οποίος έχει αναπτυχθεί με
κύριο οικονομικό σκοπό τον τουρισμό και προσφέρει όλες τις
υπηρεσίες και τα προϊόντα που είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση
των επιθυμιών και αναγκών του επισκέπτη μέσα σε αυτόν (τα
θεματικά

πάρκα,

όπως

η

Euro-Disney,

είναι

ίσως

το
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χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτού του τύπου των προορισμών).
•

Ο προορισμός ο οποίος αν και προσελκύει τουρίστες, ο τουρισμός
αποτελεί

μόνον

ένα

μέρος,

μικρό

ή

μεγάλο,

της

συνολικής

δραστηριότητάς του (π.χ. μεγάλες πόλεις της Ευρώπης όπως το Παρίσι
και το Λονδίνο).
Οι παράγοντες επιλογής των τουριστικών προορισμών είναι πολλοί και
μια ολοκληρωμένη ανάλυση θα μπορούσε να κάνει χρήση της θεωρίας
αγοραστικής συμπεριφοράς. Η ανάπτυξη των προορισμών ως τουριστικών,
εξετάζεται από την διεθνή ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα, όπου
εκτός από όλα τα θετικά της τουριστικής ανάπτυξης, εκφράζονται έντονες
ανησυχίες ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις από την ανάπτυξη του τουρισμού είναι
σε πολλές των περιπτώσεων μη αναστρέψιμες. Οι τουριστικοί προορισμοί (ο
όρος προορισμός μπορεί να σημαίνει μια ολόκληρη χώρα, μια περιφέρεια, μία
ομάδα τουριστικών μονάδων ή και ένα μοναδικό τουριστικό κέντρο),

οι

τοπικές κοινότητες, οι ιδιοκτήτες γης, οι επιχειρηματίες – επενδυτές, οι
θεσμικοί δανειστές και τα οικονομικά ιδρύματα και οργανισμοί έχουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον από την μακροχρόνια και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη μιας
περιοχής. Για τις ανάγκες της παρούσας διδακτορικής διατριβής, θα
αναφερθούμε συνοπτικά στους ειδικούς λόγους που μπορεί να παρακινήσουν
έναν υποψήφιο τουρίστα να επιλέξει έναν συγκεκριμένο προορισμό.
•

Ο Προορισμός
Ο προορισμός διαθέτει πόρους (κυρίως φυσικούς και πολιτιστικούς), οι

οποίοι είναι αδύνατον να μεταφερθούν κάπου άλλου προκειμένου να
συνθέσουν ένα όμοιο ή έστω παρόμοιο τουριστικό πακέτο. Συνεπώς, τα
χαρακτηριστικά του κάθε προορισμού, και στην περίπτωση του τουρισμού
γεγονότων η επίσκεψη σε μια ΕΧΡΟ, και οι διαθέσιμοι πόροι του αποτελούν
σημαντικό στοιχείο για την επιλογή επίσκεψής του. Ένα άλλο στοιχείο που
κάνει τον προορισμό μοναδικό, είναι οι τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, οι
οποίες παίζουν σημαντικό, ίσως και κυρίαρχο ρόλο σε κάποιες μορφές
τουρισμού, όπως ο τουρισμός χειμερινών αθλημάτων, ο τουρισμός αναψυχής
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κλπ. Συνεπώς ο τουριστικός προορισμός και τα θέλγητρά του, αποτελούν από
μόνα τους βασικούς παράγοντες επιλογής επίσκεψης.
•

Τα Χαρακτηριστικά των Προορισμών
Σύμφωνα

με

τους

Ηγουμενάκη

κ.ά.

(1998,

σελ.

145),

πέντε

χαρακτηριστικά τουριστικών προορισμών επηρεάζουν τον υποψήφιο πελάτη
για την επιλογή του τόπου επίσκεψης. Αυτά είναι:
α) Οι περιβαλλοντικές μεταβολές – χαρακτηριστικά όπως βουνά, λίμνες,
ποτάμια, θάλασσα, έδαφος, χλωρίδα, πανίδα, θερμοκρασία κλπ.
β) Η οικονομική διάρθρωση – οικονομική δραστηριότητα, επενδυτικά
πρότυπα, καθεστώς ξένων επενδύσεων, εισαγωγές και εξαγωγές κλπ.
γ) Η πολιτική οργάνωση – πολιτικό σύστημα, ιδεολογία, πολιτικό
περιβάλλον, βαθμός δημοκρατικής έκφρασης κλπ.
δ) Η κοινωνική διάρθρωση – δημογραφικά στοιχεία, πολιτισμός,
θρησκευτικοί συσχετισμοί και κυρίαρχο θρησκευτικό ρεύμα, ηθικές αξίες και
παραδόσεις, γλώσσα κλπ.
ε) Η τουριστική ανάπτυξη – ρυθμός τουριστικής ανάπτυξης, διάρθρωση
τουριστικής

βιομηχανίας,

ποιότητα

παροχής

υπηρεσιών,

τουριστική

εκπαίδευση και κατάρτιση, πρόσθετες δυνατότητες ψυχαγωγίας κλπ.
•

Οι Παράγοντες Προσέλκυσης
Όπως και παραπάνω οι Ηγουμενάκης κ.ά. (1998, σελ. 147) αναφέρουν

τους πέντε βασικούς παράγοντες προσέλκυσης που δίδονται παρακάτω:
1. Τα θέλγητρα του τουριστικού προορισμού τα οποία αποτελούν ουσιαστικά
στοιχεία του περιβάλλοντος του προορισμού και συνοψίζονται σε τέσσερις
ενότητες:
α) Τα φυσικά θέλγητρα, όπως παραλίες, λίμνες, ποταμοί, καταρράκτες,
σπήλαια, τοπία, οικοσυστήματα, κλίμα κλπ.
β) Τα κατασκευασμένα θέλγητρα, όπως ιστορικοί και αρχαιολογικοί
χώροι, μνημεία, θεματικά πάρκα, εκθεσιακά κέντρα, χιονοδρομικά
κέντρα, αθλητικά κέντρα, ζωολογικοί κήποι κλπ.
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γ) Τα πολιτιστικά θέλγητρα, όπως η ιστορία του προορισμού, η
λαογραφία, ο πολιτισμός, η θρησκεία κλπ.
δ) Τα κοινωνικά θέλγητρα, όπως ο τρόπος ζωής των κατοίκων, τα ήθη
και τα έθιμα, η παράδοση και η γλώσσα κλπ.
2. Οι υποδομές, ανωδομές και οι υπηρεσίες του προορισμού, με άλλα λόγια η
ύπαρξη υποδομών που θα διευκολύνουν την διαμονή των πελατών
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.
3. Η ευκολία πρόσβασης στον προορισμό, δηλαδή η ύπαρξη χώρων – πυλών
εισόδου στον προορισμό και η τακτική συγκοινωνία με άλλες χώρες ή
πόλεις.
4. Η εικόνα του προορισμού, η οποία συνδέεται σαφώς με τις προσδοκίες
του υποψήφιου τουρίστα για το τι θα συναντήσει στον προορισμό.
5. Το συνολικό κόστος για την επίσκεψη του προορισμού. Το κόστος αγοράς
ενός τουριστικού πακέτου (μεμονωμένου ή ομαδικού) διαμορφώνεται
ανάλογα με το κόστος των επιμέρους προϊόντων και υπηρεσιών που το
συνθέτουν.
2.1.6. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο τουρισμός όπως έχει προαναφερθεί, αποτελεί σημαντικό κλάδο της
οικονομικής δραστηριότητας. Ως τέτοιος, είναι φυσικό να προκαλεί το
ενδιαφέρον, αλλά και την παρέμβαση από τις εθνικές κυβερνήσεις όλων των
κρατών για την ανάπτυξή του. Το ενδιαφέρον αυτό δεν περιορίζεται στις
εθνικές κυβερνήσεις, αλλά έχει διακρατικό ενδιαφέρον, ενώ πολλοί διεθνείς
οργανισμοί ασχολούνται με την τουριστική ανάπτυξη. Σταθμός στα
παραπάνω θεωρείται το «Σύμφωνο του Ελσίνκι», όπου το 1975 στο Συνέδριο
για την Ασφάλεια και την Συνεργασία, 35 χώρες συμπεριλαμβανόμενων των
Η.Π.Α., συμφώνησαν στις αρχές που καθιέρωναν την απλοποίηση και την
εναρμόνιση

των

διοικητικών

διαδικασιών

στον

τομέα

των

διεθνών

μεταφορών.
Έντεκα χρόνια αργότερα από το Σύμφωνο του Ελσίνκι, η Εκτελεστική
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Επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού το 1986, προχώρησε στην
εκπόνηση ενός προσχεδίου σύμβασης για την διευκόλυνση των ταξιδιών και
του τουρισμού, μέσα από μέτρα ελέγχου των διαβατηρίων, της βίζας, της
υγείας και του συναλλάγματος. Το σχέδιο υιοθετήθηκε από την Γενική
Συνέλευση του οργανισμού ένα χρόνο αργότερα και οι πρακτικές προς
εφαρμογή συνοψίζονται ως εξής:
1. Προδιαγραφές

και

πρακτικές

στα

διαδικαστικά

θέματα

έκδοσης

διαβατηρίων και βίζας.
2. Πρακτικές σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου της υγείας και την
διευκόλυνση των ταξιδιών και της τουριστικής διαμονής για τα άτομα με
ειδικές ανάγκες.
3. Πρακτικές για τις συναλλαγματικές διαδικασίες και τους φόρους, τα τέλη
και τους δασμούς, που εφαρμόζονται στα ταξίδια και την τουριστική
διαμονή (World Tourism Organization, 1986).
Η

κυβερνητική

παρέμβαση

στην

τουριστική

βιομηχανία

συχνά

υποτιμάται. Όμως είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι ο τουρισμός
εκτός των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεών του,
έχει ευθεία σύνδεση με την οικονομία της κάθε χώρας και το εμπορικό της
ισοζύγιο και αυτός είναι ένας από τους κυρίαρχους λόγους που οι κυβερνήσεις
των κρατών, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξή του. Οι
περισσότερες χώρες έχουν ιδρύσει εθνικές υπηρεσίες τουρισμού (γνωστές ως
National Tourism Organizations – NTO, στην Ελλάδα ο Ελληνικός Οργανισμός
Τουρισμού που στο εξωτερικό αναφέρεται ως Greek National Tourism
Organization – GNTO), με κύριο στόχο τόσο τον συντονισμό και την
ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, όσο και την προώθηση του
προορισμού στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τους Gee et al. (2001, σελ.
133-134), μεταξύ των κυριότερων στόχων που υιοθετεί ένας εθνικός
οργανισμός τουρισμού είναι οι εξής:
α) Εσωτερικοί στόχοι και αντικείμενα.
1. Εθνική συνοχή και αίσθηση της εθνικής ταυτότητας.
2. Κατανόηση από το κοινό του ρόλου που παίζουν οι εθνικοί φορείς
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και των πολιτικών ευθυνών των πολιτών.
3. Δημόσια υγεία και ευημερία.
4. Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και

αναδιανομή του εθνικού

εισοδήματος.
5. Δημόσιος σεβασμός για το περιβάλλον.
6. Διατήρηση των παραδόσεων των μειονοτήτων και των περιφερειών.
7. Προστασία του δικαιώματος του ανθρώπου για ελεύθερο χρόνο, για
ψυχαγωγία και τουρισμό, ως στοιχείο ενός ποιοτικού τρόπου
διαβίωσης.
β) Διεθνείς στόχοι και αντικείμενα.
1. Αύξηση στα έσοδα από τις εξαγωγές.
2. Οικονομική ανάπτυξη μέσα από τις ξένες επενδύσεις σε τουριστικές
επιχειρήσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας.
3. Αυξημένο εθνικό εισόδημα και μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα.
4. Επέκταση της υποδομής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των
ξένων επισκεπτών στους τουριστικούς προορισμούς.
5. Στενότερες σχέσεις με τους πολίτες που ζουν στο εξωτερικό ως
μετανάστες.
6. Θετικότερη εικόνα στο εξωτερικό και καλύτερη κατανόηση των
κοινωνικών και πολιτιστικών επιτευγμάτων και της συμβολής της
χώρας στην διεθνή κοινότητα.
7. Διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του έθνους.
8. Ισχυροί διπλωματικοί δεσμοί με τα άλλα κράτη.
9. Προώθηση της διεθνούς κατανόησης και της προσφοράς για την
παγκόσμια ειρήνη.
Οι περισσότεροι από τους παραπάνω στόχους συνδέονται άμεσα ή
έμμεσα με την οικονομία της κάθε χώρας, αλλά και την παγκόσμια οικονομία
και το διεθνές εμπόριο. Ο εισερχόμενος τουρίστας ουσιαστικά αγοράζει
τουριστικά αγαθά και υπηρεσίες από τον προορισμό και έτσι ο τουρισμός του
προορισμού

λειτουργεί

ως

εξαγωγική

βιομηχανία,

αφού

οι

εισροές

προέρχονται από εξωγενείς πόρους. Οι πόροι που εισρέουν, αυξάνουν με την
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σειρά τους το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας του προορισμού,
έμμεσα και άμεσα (αύξηση εισοδήματος, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
κλπ). Παράλληλα, υψηλότερα εισοδήματα και μεγαλύτερη οικονομική
δραστηριότητα σημαίνει αυτόματα υψηλότερους άμεσους και έμμεσους
φόρους, δηλαδή μεγαλύτερες οικονομικές εισροές για την κεντρική διοίκηση.
Οι οικονομικές επιπτώσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε άμεσες και
έμμεσες. Οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις αναφέρονται στις οικονομικές
εισροές που εισπράττονται από τους άμεσους προμηθευτές και ξεκινούν την
διαδικασία κυκλοφορίας του χρήματος με την πληρωμή μισθών, των
προμηθειών, του εξοπλισμού, των φόρων κλπ. Οι έμμεσες ή δευτερογενείς
επιδράσεις αναφέρονται στις οικονομικές εισροές που λαμβάνονται από τις
υπηρεσίες υποστήριξης και άλλες τοπικές επιχειρήσεις και δαπανώνται για την
πληρωμή των πρώτων υλών, της εργασίας και άλλων ειδών που είναι
απαραίτητα για την παραγωγή τουριστικών προϊόντων. Επίσης η κατανάλωση
/ δαπάνη που προκαλούν οι μισθοί συμπεριλαμβάνεται στις έμμεσες
επιδράσεις. Η ροή των οικονομικών τουριστικών εισροών σε έναν τοπικό
τουριστικό προορισμό εμφανίζεται στο διάγραμμα 2.1.
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Διάγραμμα 2.1. Ροή τουριστικών δαπανών στην τοπική οικονομία.

Πηγή: Liu,1979.

Οι κύριες επιπτώσεις στο εθνικό, τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο
για τους προορισμούς, όσο αφορά το οικονομικό περιβάλλον, αναφέρονται
παρακάτω.
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•

Εισροή Συναλλάγματος
Οι τουρίστες είναι πελάτες – καταναλωτές (όπως συμβαίνει και με όλα

τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες) και δαπανούν χρήματα για την
απόκτηση

τουριστικών

προϊόντων

και

υπηρεσιών,

προκειμένου

να

ικανοποιήσουν τις τουριστικές ανάγκες και επιθυμίες τους. Επειδή το θέμα
της παρούσης διδακτορικής διατριβής αφορά τα mega events, όπως οι
παγκόσμιες εκθέσεις ΕΧΡΟ, αναφερόμαστε στον εισερχόμενο τουρισμό,
δηλαδή τον αλλοδαπό τουρίστα που επισκέπτεται έναν προορισμό. Στην
Ευρώπη, μετά την νομισματική ολοκλήρωση και την χρήση του ευρώ στην
ευρωζώνη, η έννοια του εθνικού νομίσματος δεν υπάρχει. Όμως σε χώρες
που

δεν

διαθέτουν

ισχυρό

νόμισμα

(δηλ.

δεν

έχουν

εξωτερική

μετατρεψιμότητα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις
πληρωμές

των

εισαγόμενων

προϊόντων

και

υπηρεσιών),

η

εισροή

συναλλάγματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η δαπάνη των τουριστών δεν
περιορίζεται μόνον στον τουριστικό τομέα, αλλά διαχέεται σε ένα σαφώς
ευρύτερο οικονομικό κύκλωμα. Έτσι σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του τουρίστα, από την αφετηρία του (τον τόπο προέλευσης
συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς του), μέχρι και την αναχώρησή του
από τον τουριστικό προορισμό. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ, 2003), οι θετικές αλλά και οι αρνητικές
οικονομικές επιδράσεις του τουρισμού θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση
την καθαρή συναλλαγματική θέση που διαμορφώνει κάθε χρόνο το
τουριστικό ισοζύγιο πληρωμών, στο οποίο καταχωρούνται στο ενεργητικό
του τα έσοδα από τον τουρισμό και στο παθητικό του οι τουριστικές εκροές.
•

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Η συμβολή του τουρισμού στην διαμόρφωση του ακαθάριστου

εγχώριου προϊόντος μιας χώρας υπολογίζεται με την αποτίμηση σε τρέχουσες
τιμές των δαπανών που πραγματοποιούν οι τουρίστες, τόσο για εσωτερικό
όσο και για διεθνή τουρισμό, και αφού στην συνέχεια αφαιρεθούν τα αγαθά
και οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν από τον τουρισμό (Ηγουμενάκης κ.ά,
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1998, σελ. 217).
•

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
Στην Ελλάδα γίνεται ιδιαίτερη συζήτηση για το ισοζύγιο τρεχουσών

συναλλαγών. Ακόμη περισσότερο σε εκείνες τις χώρες που βασίζουν την
οικονομία τους στον τουρισμό και δεν διαθέτουν «σκληρό» νόμισμα (π.χ.
Τουρκία,

Τυνησία,

Μαρόκο,

Ινδονησία

κλπ.).

Οι

παραπάνω

χώρες

αναγκάζονται να εφαρμόζουν πολιτικές και να παρέχουν κίνητρα, ώστε να
γίνονται επενδύσεις στον τουρισμό. Επίσης εφαρμόζουν πολιτικές ώστε να
υπάρχουν επιπλέον επενδύσεις σε εκείνους τους κλάδους της οικονομίας που
μπορεί να συμβάλλουν στην εισροή ξένων νομισμάτων, προκειμένου να
καλύψουν τα όποια ελλείμματά τους στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
Σύμφωνα με τους Ηγουμενάκη κ.ά. (1998), η βασική διάκριση των
επιδράσεων του τουρισμού στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι α)
αυτή που προκαλείται από τον εσωτερικό, αλλά και τον εισερχόμενο
τουρισμό και β) αυτή που προκαλείται από τον διεθνή παθητικό τουρισμό. Αν
ο εσωτερικός τουρισμός ξεπερνά κατά πολύ σε μέγεθος (αριθμητικό, αλλά
κυρίως σε όρους κατά κεφαλήν δαπάνης) τον εισερχόμενο τουρισμό, τότε
είναι πιθανόν τα έσοδα του εισερχόμενου τουρισμού να κυμαίνονται σε πολύ
χαμηλό επίπεδο και ο εσωτερικός τουρισμός να είναι βασική αιτία
εξαντλήσεως των συναλλαγματικών εσόδων του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών.
Οι επιδράσεις του τουρισμού στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
μπορούν να διακριθούν σε:
α) Πρωτογενείς, δηλαδή οι άμεσες, οι οποίες μπορούν να μετρηθούν
αμέσως και σχετικά εύκολα.
β) Δευτερογενείς, οι οποίες επειδή είναι περισσότερο σύνθετες και
δύσκολα μετρήσιμες και έχουν παραλειφθεί από τις εκτιμήσεις των
περισσοτέρων

ισοζυγίων

τρεχουσών

συναλλαγών.

Οι

δευτερογενείς

επιδράσεις μπορούν περαιτέρω να κατηγοριοποιηθούν σε:
o Άμεσες δευτερογενείς επιδράσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται
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δαπάνες που γίνονται για τουριστική διαφήμιση στο εξωτερικό,
προμήθειες σε ταξιδιωτικούς – τουριστικούς πράκτορες, εκροές υπό
μορφή τόκων και μερισμάτων για πληρωμές σε δικαιούχους ξένους
επενδυτές κλπ., καθώς επίσης εισαγωγές που γίνονται από διάφορες
τουριστικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ικανοποιήσουν τουριστικές
ανάγκες ή επιθυμίες ξένων τουριστών, όπου τα χρήματα που
συνεπάγεται η πραγματοποίησή τους εκρέουν σε ξένους προμηθευτές.
o Έμμεσες δευτερογενείς επιδράσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα
καθαρά

έσοδα

που

πραγματοποιούνται

από

τις

τουριστικές

επιχειρήσεις για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών μέρος των οποίων
στην

συνέχεια

περνούν

σε

άλλους

προμηθευτές

αγαθών

και

υπηρεσιών. Σε περίπτωση που η παραγωγή των παρεχόμενων
τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών εξαρτάται από εισαγόμενα αγαθά
ή / και υπηρεσίες, τότε μια εκροή συναλλάγματος από την χώρα
υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών είναι αναπόφευκτη.
o Επαγωγικές δευτερογενείς επιδράσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται
δαπάνες που γίνονται για την πληρωμή παραγωγών τουριστικών
αγαθών και υπηρεσιών και τους υπαλλήλους που απασχολούν, υπό
μορφή ημερομίσθιων, μισθών και ενοικίων. Η αναλογία εργατικού
δυναμικού που είναι ξένης προέλευσης, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό
την αναλογία των πληρωμών αυτών που εμβάζονται στο εξωτερικό ως
συνάλλαγμα (Ηγουμενάκης κ.ά., 1998, σελ. 219 - 220).
γ) Τριτογενείς είναι εκείνες οι εισροές συναλλάγματος που δεν
προκλήθηκαν από άμεσες τουριστικές δαπάνες, όμως χαρακτηρίζονται ως
τριτογενείς επιδράσεις του τουρισμού στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
και περιλαμβάνουν εισαγόμενα προϊόντα (π.χ. αγορά μίας βαλίτσας ξένου
οίκου στην Ελλάδα ως προϊόν αγοράς από έναν Έλληνα καταναλωτή για την
προετοιμασία του ταξιδιού του στο εξωτερικό, αποτελεί τριτογενή παθητική
επίδραση

στο

επενδυτικές

ισοζύγιο

ευκαιρίες

τρεχουσών

που

συναλλαγών),

παρουσιάστηκαν

από

καθώς
την

επίσης

και

ανάπτυξη

της

τουριστικής δραστηριότητας.
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•

Αύξηση της Απασχόλησης και Μείωση της Ανεργίας
Η ανάπτυξη του τουρισμού είναι συνδεδεμένη με την αύξηση των

ευκαιριών απασχόλησης, τόσο στην τουριστική βιομηχανία, όσο και σε όλες
τις δορυφορικές επιχειρήσεις, οι οποίες αυξάνουν τον κύκλο εργασιών τους
άμεσα ή έμμεσα, ως αποτέλεσμα της τουριστικής δραστηριότητας. Ευκαιρίες
απασχόλησης σημαίνει αυτόματα μείωση των ποσοστών ανεργίας και
κατάληψη εργασιακών θέσεων, όχι μόνον στις τουριστικές επιχειρήσεις όλων
των υποκλάδων, αλλά και στην βιομηχανία, την βιοτεχνία και το εμπόριο.
Παρ’ ότι είναι σαφές πως οι τουριστικές δραστηριότητες αυξάνουν την
απασχόληση σε κλάδους εκτός της τουριστικής βιομηχανίας, ο υπολογισμός
των θέσεων αυτών (κατά βάση ποσοστών απασχόλησης) είναι πολύ δύσκολα
μετρήσιμος

για

την

έμμεση

και

επαγωγική

απασχόληση,

επειδή

η

απασχόληση και οι επιδράσεις του εισοδήματος ναι μεν συνδέονται μεταξύ
τους, όμως όχι απόλυτα, ενώ η άμεση απασχόληση και το εισόδημα μπορούν
να διακριθούν σχετικά εύκολα από την έμμεση απασχόληση και το εισόδημα.
Συνεπώς υπάρχει σχέση απασχόλησης και τουρισμού, η οποία όμως μπορεί
να μην δημιουργείται ταυτόχρονα και δεν είναι του αυτού μεγέθους.
Η πραγματική επίδραση του τουρισμού στην απασχόληση και την
μείωση της ανεργίας είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί για έναν επιπρόσθετο
λόγο. Σε τουριστικές δραστηριότητες απασχολείται ένας μεγάλος αριθμός
εποχιακών εργαζομένων, οι οποίοι προέρχονται είτε από άλλους κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας (κυρίως από τον πρωτογενή τομέα και τις
αγροτικές περιοχές), είτε από άτομα που δεν συγκαταλέγονται στους
οικονομικά ενεργούς όπως φοιτητές και νοικοκυρές. Εκτός επίσης από την
εποχιακή απασχόληση, στην τουριστική βιομηχανία συναντάμε πολύ συχνά
και την μερική απασχόληση, η οποία ναι μεν δεν μειώνει το ποσοστό της
ανεργίας, όμως προκαλεί πληρέστερη ενεργοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού.
Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στον τουρισμό (και ιδιαίτερα
στην

Ελλάδα),

υπάρχει

πολυδιάσπαση

τουριστικών

μονάδων

και

επιχειρήσεων με χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και εργοδότες, οι οποίοι δεν
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συμπεριλαμβάνονται στις περισσότερες στατιστικές για την απασχόληση και
συνεπώς

συμβάλλουν

στην

αδυναμία

αποτύπωσης

της

πραγματικής

συμβολής του τουρισμού στην αύξηση της απασχόλησης και στην μείωση
της ανεργίας.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων σε μελέτη του
σχετικά με την απασχόληση στην ξενοδοχεία (ΣΕΤΕ, 2003), καταλήγει ότι για
κάθε 100 νέες κλίνες στην κατηγορία ξενοδοχείων ΑΑ δημιουργείται άμεση
απασχόληση για 32 άτομα, στην κατηγορία Α για 20 άτομα κλπ. (πίνακας
2.5.). Στο άλλο άκρο, στα βοηθητικά καταλύματα ο αριθμός είναι μόνον 6
άτομα.
Πίνακας 2.5.

Απασχόληση

ανά

κατηγορία

και

είδος

καταλύματος για 100 κλίνες.
100 κλίνες σε
Ξενοδοχείο ΑΑ
Ξενοδοχείο Α
Ξενοδοχείο Β
Ξενοδοχείο Γ
Ξενοδοχείο Δ & Ε
Σύνολο Ξενοδοχεία
Βοηθητικά Καταλύματα

Συντελεστής ανά
κλίνη (Α/Κ)
0,315
0,195
0,17
0,13
0,08
0,163
0,06

Θέσεις
απασχόλησης
32
20
17
13
8
16
6

Πηγή: ΣΕΤΕ, 2003.

Σε μία προσπάθεια ποσοτικοποίησης των μεγεθών της συμβολής του
τουρισμού στην οικονομία και την απασχόληση, το World Travel & Tourism
Council (WTTC, 2003) αναφέρει ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (εξετάζει
τις χώρες της Ε.Ε. προ διεύρυνσης, δηλαδή της Ευρώπης των 15) ο
τουρισμός συμβάλλει με 11,78% στο ΑΕΠ και η τουριστική οικονομία
συμβάλλει με 12,62% στην συνολική απασχόληση. Στον πίνακα 2.6.
καταγράφεται αναλυτικά για κάθε χώρα η συμμετοχή της στα οικονομικά
μεγέθη της Ε.Ε.
Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά εμφανίζονται μεγαλύτερα από τον
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση στην
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συμμετοχή στο ΑΕΠ με 15% και την 2η θέση στην απασχόληση με 17,38%.
Μελέτη του ΙΤΕΠ (Παυλόπουλος, 2001), σχετικά με την συμβολή του
τουρισμού στην ελληνική οικονομία, καταλήγει ότι κατά τα έτη 1980-1997 η
αύξηση της απασχόλησης στην τουριστική οικονομία ήταν 87%, έναντι μόνον
9,2% της συνολικής απασχόλησης και μείωσης 15% στην μεταποίηση, η δε
συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ ήταν 53%, έναντι μόνον 4,6% της
βιομηχανίας.
Πίνακας 2.6.

Συμμετοχή

της

τουριστικής

οικονομίας

στα

συνολικά οικονομικά μεγέθη της ΕΕ – 15, 2002 –
εκτιμήσεις.
ΧΩΡΕΣ

Ο Τουρισμός ως ποσοστό του
ΑΕΠ.

Ισπανία
Πορτογαλία
Ελλάδα
Αυστρία
Λουξεμβούργο
Γαλλία
Φιλανδία
Ιταλία
Ηνωμένο
Βασίλειο
Βέλγιο
Γερμανία
Ολλανδία
Δανία
Ιρλανδία
Σουηδία

18,38
15,40
15,00
14,85
12,42
12,30
11,49
11,36
10,87

Η Τουριστική απασχόληση
ως ποσοστό της συνολικής
απασχόλησης.
20,11
16,96
17,38
16,77
14,54
13,94
12,01
12,20
10,22

10,25
9,88
9,81
8,74
8,53
7,52

11,03
10,78
9,65
8,81
7,68
7,22

Πηγή: WTTC, 2003.

Το παραπάνω συμπέρασμα θεωρείται εύλογο σύμφωνα με το ΙΤΕΠ αν
αναλογισθούμε ότι:
1.

Η τουριστική οικονομία, δηλαδή το σύνολο της προστιθέμενης

αξίας που προσδιορίζεται άμεσα και έμμεσα από την τουριστική ζήτηση,
κυμαίνονταν το 2003 στο 18% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 3% που ήταν
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το 1960.
2.

Η συμβολή της τουριστικής οικονομίας στην οικονομική

ανάπτυξη των τελευταίων 20 ετών ήταν 12 περίπου φορές μεγαλύτερη
από την αντίστοιχη της βιομηχανίας.
3.

Ο τουρισμός έχει προκαλέσει το σύνολο σχεδόν της βελτίωσης

της κατανομής του περιφερειακού εισοδήματος τα τελευταία 20 – 30
χρόνια.
4.

Το τουριστικό συνάλλαγμα είναι 2,5 φορές μεγαλύτερο από το

συνάλλαγμα από βιομηχανικές εξαγωγές και 1,8 φορές μεγαλύτερο από
την συνολική αξία των εξαγωγών.
Στα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι, σύμφωνα με το
WTTC (2003), η σχέση μεγέθους απασχόλησης στην τουριστική οικονομία
προς την άμεση απασχόληση στον τουρισμό, διευρύνεται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο από 2,64 το 1997, σε περίπου 3,0 (ως πρόβλεψη) το 2010. Σύμφωνα
με την παραπάνω πρόβλεψη και όσο αφορά την κάθε θέση άμεσης
απασχόλησης στον τουρισμό, θα δημιουργούνται επιπλέον τουλάχιστον 2,6
έως 3 θέσεις απασχόλησης στην οικονομία γενικά.
Για τον ελληνικό τουρισμό, προκειμένου να γίνει προσπάθεια εκτίμησης
της απασχόλησης με χρονικό ορίζοντα το 2010, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν
μια σειρά μεταβλητές, οι οποίες κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να είναι:
1.

Αριθμός αφίξεων και διανυκτερεύσεων.

2. Αριθμός

καταλυμάτων

και

αναλογία

μεταξύ

κλασικής

ξενοδοχείας και βοηθητικών καταλυμάτων.
3.

Αριθμός επιχειρήσεων στους υπόλοιπους τουριστικούς κλάδους.

4.

Ποιοτική διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς.

5. Μεταβολή της παραγωγικότητας εργασίας στον τουριστικό
τομέα.
6.

Αλλαγές στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων.

7.

Η εξέλιξη της διεθνούς τουριστικής ζήτησης.

Σύμφωνα

με

μελέτη

του

Συνδέσμου

Ελληνικών

Τουριστικών

Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ, 2003), η συνολική απασχόληση στον τουρισμό κατά το
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2010 εκτιμάται στα 1.021.865 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση μεταξύ 2000 και
2010 26,3%, το οποίο σε απόλυτους αριθμούς σημαίνει 213.003 νέες θέσεις
εργασίας. Ο παραπάνω αριθμός αντιστοιχεί στο 50,7% του αριθμού των
ανέργων το 2002 (ο αριθμός των ανέργων το 2002 σύμφωνα με την ΕΣΥΕ –
Η Ελλάδα με αριθμούς – 2002 – ήταν 420.100). Σύμφωνα με τον απολογισμό
του ΣΕΤΕ (2005), το 2005 η απασχόληση (έμμεση και άμεση) ανήλθε σε
838.250 άτομα (19,85%) της συνολικής απασχόλησης, ενώ η συμμετοχή του
τουρισμού στο ΑΕΠ ήταν 16,35% και σε απόλυτα νούμερα ο τουρισμός
δημιούργησε έσοδα ποσού 10,8 δισ. Ευρώ. Τέλος, σύμφωνα με την έκθεση
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Τουρισμού και Ταξιδίων (WTTC, 2007) η
τουριστική ζήτηση στην Ελλάδα θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,5%
μακροπρόθεσμα έως το 2016. Η ζήτηση αυτή, σημειώνεται στην έκθεση, θα
υπερβεί με ευκολία την αναμενόμενη παγκόσμια ανάπτυξη της τουριστικής
κίνησης κατά 4,2% ανά έτος, καθώς επίσης και τον προβλεπόμενο μέσο όρο
ανάπτυξης 3,5% για την ΕΕ.

Όσον αφορά την εργασία στον τομέα του

τουρισμού, το Παγκόσμιο Συμβούλιο εκτιμά ότι μέχρι το 2016 η απασχόληση
στην ελληνική τουριστική βιομηχανία αναμένεται να αυξηθεί κατά 152.000
θέσεις εργασίας, για να παραμείνει στο 10,3% του συνόλου της απασχόλησης
στην Ελλάδα. Οι 867.200 θέσεις εργασίας στην τουριστική οικονομία της
Ελλάδος το 2006 αντιπροσωπεύουν το 20% του συνολικού εργατικού
δυναμικού. Μέχρι το 2016 η άμεση και έμμεση απασχόληση στην τουριστική
οικονομία αναμένεται να αυξηθεί κατά 349.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα,
φθάνοντας το 20,9% της συνολικής απασχόλησης.
Όλα τα παραπάνω, καταδεικνύουν την σημαντικότητα του τουρισμού
όσο αφορά την αύξηση της απασχόλησης και την μείωση της ανεργίας.
Ακόμη και σε σενάρια για την προσεχή δεκαετία, εκτιμάται ότι θα υπάρχει
σημαντική δυνατότητα για την δημιουργία μεγάλου αριθμού νέων θέσεων
εργασίας στον τουρισμό. Οι επενδύσεις στον τουρισμό και η τουριστική
δαπάνη, δεν στηρίζουν απλώς την άμεσα συνδεδεμένη με τον τουρισμό
απασχόληση, αλλά επιπλέον αποτελούν παραγωγό ευκαιριών για απασχόληση
σε μια πλειάδα άλλων δραστηριοτήτων για την προμήθεια προϊόντων ή την

79

παροχή υπηρεσιών. Συνεπώς η αναγνώριση της ειδικής και αυξημένης
δυνατότητας του τουρισμού για συμβολή στην πολιτική για την απασχόληση
και την ανάπτυξη και για ανάλογη, μέσω ειδικής διαχείρισής του, αξιοποίηση
και ανάδειξη αυτής της δυνατότητάς του, θα πρέπει να αποτελεί στόχο και
προτεραιότητα για κάθε προορισμό, για κάθε εθνική κυβέρνηση στην
οικονομική της πολιτική.
Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του
τουρισμού

ως

παραγωγού

δευτερογενών

και

πολλαπλασιαστικών

αποτελεσμάτων για μια πλειάδα άλλων δραστηριοτήτων. Αυτό συμβαίνει
επειδή ο τουρισμός, αντίθετα με άλλες οικονομικές δραστηριότητες, αποτελεί
περισσότερο συνάρτηση της συνεχώς μεταβαλλόμενης δυναμικής εγχώριας
και διεθνούς ζήτησης για τουριστικές και άλλες σχετικές υπηρεσίες και δεν
οριοθετείται σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
Το γεγονός μάλιστα ότι το τουριστικό προϊόν αποτελείται από τόσα πολλά
αλληλένδετα προϊόντα και υπηρεσίες, εξηγεί σε ένα βαθμό την κατανόηση
τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και από τους πολίτες του πραγματικού
χαρακτήρα του τουρισμού και της βαρύτητάς του σε οικονομικό αλλά και σε
κοινωνικό επίπεδο, όσο αφορά κυρίως τα θέματα απασχόλησης και
ανάπτυξης.
•

Ο Τουριστικός Πολλαπλασιαστής
Στις

έμμεσες

τουριστικές

επιδράσεις,

συμπεριλαμβάνεται

και

το

εισόδημα το οποίο δημιουργείται λόγω της επίδρασης του πολλαπλασιαστή.
Ο όρος πολλαπλασιαστής προέρχεται από την μακροοικονομική επιστήμη και
χρησιμοποιείται για να περιγράψει την συνολική επίδραση, δηλαδή την άμεση
και την έμμεση (δευτερεύουσα) επίδραση που ασκεί μια εξωτερική πηγή
εσόδων, η οποία εισάγεται σε μία κοινότητα.
Στην τουριστική βιομηχανία, η έννοια του τουριστικού πολλαπλασιαστή
χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει τις άμεσες και τις έμμεσες επιπτώσεις των
τουριστικών

δαπανών

στην

οικονομία (Isard,

1960).

Ο

τουριστικός

πολλαπλασιαστής ενεργοποιείται την στιγμή πραγματοποίησης άμεσων και
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έμμεσων τουριστικών δαπανών εκ μέρους των τουριστών, σε συγκεκριμένο
προορισμό και σε δεδομένη χρονική περίοδο. Ενώ οι άμεσες τουριστικές
δαπάνες είναι εύκολα κατανοητές (δαπάνες σε τουριστικές επιχειρήσεις όπως
ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικούς οργανισμούς κλπ.), τα εισοδήματα που
δημιουργούνται από τον τουριστικό πολλαπλασιαστή είναι σαφώς πιο
σύνθετα. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν περιορίζονται μόνον στον τουριστικό
τομέα, αλλά επεκτείνονται και στο σύνολο της τοπικής – περιφερειακής
οικονομίας, μέσω μιας οικονομικής αλυσίδας, στην οποία ο ένας κρίκος
ονομάζεται “εισόδημα” και ο αμέσως επόμενος “δαπάνη”. Η αλυσίδα αυτή
συνεχίζεται έως ότου οι διαρροές εισοδήματος από τον έναν κρίκο στον άλλο
σπάσουν την αλυσίδα. Αυτό συμβαίνει λόγω των πολλαπλασιαστικών
επιδράσεων που ασκεί το αρχικό εισόδημα μέσω διαδοχικών συναλλακτικών
πράξεων, οι οποίες προκαλούν δαπάνες και εισόδημα, το ύψος (αριθμητικά)
του οποίου, εξαρτάται από τον αριθμό των συναλλαγών σε έναν τουριστικό
προορισμό.
Μελέτες σε επιμέρους τουριστικούς προορισμούς έχουν δείξει ότι η τιμή
του πολλαπλασιαστή του τουριστικού εισοδήματος κυμαίνεται μεταξύ του 1
και του 2,5 (Holloway, 1989). Ο περισσότερο απλουστευμένος τύπος για την
εύρεση του τοπικού – περιφερειακού πολλαπλασιαστή (Holloway, 1989) είναι
ο εξής:
 Πολλαπλασιαστής τουριστικού εισοδήματος = 1 / (αναλογία

διαρροών από την οικονομία).
Ως παραδείγματα υψηλών διαρροών από την οικονομία, μπορούν να
θεωρηθούν οι υψηλοί συντελεστές φορολογίας, τα υψηλά ποσοστά
αποταμίευσης ή τα υψηλά επίπεδα εισαγωγών. Μεγάλη σημασία στην θετική
και επαυξημένη επίδραση του πολλαπλασιαστή έχει το κατά πόσο είναι
αυτάρκης η τοπική – περιφερειακή οικονομία, προκειμένου να αποφύγει
τυχόν εισαγωγές και να ικανοποιεί με τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες τις
τουριστικές ανάγκες και επιθυμίες των πελατών – τουριστών της.
Εκτός των ποσοτικών (οικονομικών) επιδράσεων του πολλαπλασιαστή
εισοδήματος, υπάρχουν και άλλες επιδράσεις, ως συνέπεια των αυξημένων
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δαπανών που πραγματοποιούν οι τουρίστες. Αυξημένη ζήτηση, και κατ’
επέκταση δαπάνη, οδηγεί στην δημιουργία νέων θέσεων μερικής ή
αποκλειστικής

απασχόλησης

(πολλαπλασιαστής

απασχόλησης),

ενώ

η

κυκλοφορία του χρήματος που προέρχεται από την τουριστική δαπάνη έχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις

τοπικές φορολογικές

αρχές, οι

οποίες

προσμένουν αυξημένο δείκτη του πολλαπλασιαστή των συναλλακτικών
πράξεων. Αυξημένες συναλλαγές λόγω του τουριστικού πολλαπλασιαστή
συναλλακτικών πράξεων, οδηγούν σε αύξηση έργων τουριστικής υποδομής
και ανωδομής, δηλαδή στον πολλαπλασιαστή κεφαλαίου.
Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι ο τουριστικός πολλαπλασιαστής δεν
περιορίζεται

μόνον

σε

ποσοτικά

αποτελέσματα

(οικονομικά),

αλλά

παρουσιάζει και θετικά πλεονεκτήματα τόσο για τους κατοίκους του
προορισμού, όσο και για την τοπική και εθνική διοίκηση.
Θα πρέπει να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει ένας και μόνον αποδεκτός
πολλαπλασιαστής που χρησιμοποιείται ως καθολικός. Επίσης η τιμή των
πολλαπλασιαστών δεν είναι ίδια για όλες τις χώρες ή τους επιμέρους
προορισμούς, επειδή συνδέεται και συναρτάται από την διαθεσιμότητα των
τοπικών πόρων στις υπό εξέταση περιοχές. Ενδεικτικός είναι ο πίνακας 2.7.,
προκειμένου να παρατηρήσουμε τις διαφορετικές τιμές του τουριστικού
πολλαπλασιαστή.
Πίνακας 2.7.
Χώρα ή περιοχή
Ιρλανδία
Ην. Βασίλειο
Δομίνικα
Αντίγκουα
Νησιά Κέϊμαν

Πολλαπλασιαστές τουριστικού εισοδήματος.
Πολλαπλασιαστής τουριστικού εισοδήματος
1,776 – 1,906
1,638 – 1,784
1,195
0,880
0,650

Πηγή: Archer, B.H., Tourism multipliers, the state of art, Bangor occasional papers in
economics, Bangor, University of Wales Press, 1977.

Ως παράδειγμα κατανόησης της διαφορετικότητας, όσο αφορά τις τιμές
του τουριστικού πολλαπλασιαστή, αναφέρουμε τις νησιωτικές περιοχές
(ειδικά στην Ελλάδα, όπου η πλειονότητα των ανεπτυγμένων τουριστικά
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περιοχών είναι νησιωτικές), οι οποίες έχουν περιορισμένους πόρους και που
μπορεί να χάσουν περισσότερο του μισού των ταξιδιωτικών εισροών σε
άμεσες πληρωμές για τις κάθε είδους εισαγωγές, με αποτέλεσμα να έχουν
χαμηλότερους πολλαπλασιαστές.
Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη

•

Το πρόβλημα της ανάπτυξης των περιφερειών δεν είναι μόνον ελληνικό.
Παρόλο που, σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα διέθετε, πριν την ένταξη
της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την φτωχότερη
περιφέρεια

της

Ευρώπης

(Ήπειρος),

πολλές

ανεπτυγμένες

κοινωνίες

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ισόρροπης ανάπτυξης στην επικράτειά τους.
Το πρόβλημα ανάπτυξης των περιφερειών δεν εστιάζεται μόνον στην
οικονομική τους κατάσταση, αλλά αγγίζει και άλλους ευαίσθητους τομείς,
όπως το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Υπάρχουν λοιπόν οικονομικά
ανεπτυγμένες περιφέρειες λόγω τουρισμού, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα οργάνωσης, προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων,
οικιστικά προβλήματα κ.ά., ενώ στην αντίπερα όχθη υπάρχουν φθίνουσες
οικονομικά και κοινωνικά περιφέρειες, οι οποίες έχουν ανάγκη ενίσχυσής τους
με νέες δραστηριότητες. Η υπανάπτυξη ορισμένων περιφερειών μπορεί να
οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως η ανυπαρξία φυσικών πόρων, το
μοντέλο οικονομικής και πολιτικής ανάπτυξης του κάθε κράτους, η
ανεπάρκεια των υποδομών κλπ.
Τις τελευταίες δεκαετίες πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο
προσπαθούν

να

τονώσουν

την

οικονομική

δραστηριότητα

των

μειονεκτούντων, και όχι μόνον, περιφερειών, επενδύοντας στον τουρισμό. Αν
και

ο

τουρισμός

αναπτύχθηκε

κυρίως

στα

αστικά

κέντρα,

τοπικές

αυτοδιοικήσεις με την υποστήριξη εθνικών τουριστικών φορέων, έχουν
επενδύσει στην ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων, προκειμένου
να προσελκύσουν τουριστική πελατεία σε όχι τόσο γνωστούς προορισμούς.
Αν και σαν ιδέα η ανάπτυξη των περιφερειών μέσω του τουρισμού φαίνεται
προκλητική και εύκολα υλοποιήσιμη, υπάρχουν πολλά και σε μερικές των
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περιπτώσεων ανυπέρβλητα εμπόδια για την ανάπτυξή του, με πρώτο και
βασικότερο την ύπαρξη έργων υποδομής. Τα έργα υποδομής στην περίπτωση
που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, στις περισσότερες των περιπτώσεων
απαιτούν

κρατική

χρηματοδότηση,

ή

στην

καλύτερη

περίπτωση

συνχρηματοδότηση, γεγονός που σημαίνει κεντρική κρατική μέριμνα και
επένδυση γενναίων κονδυλίων για την κατασκευή τους. Ταυτόχρονα και ως
παρεπόμενο του πρώτου, θα πρέπει να γίνει επένδυση σε έργα τουριστικής
ανωδομής (καταλύματα διαφόρων τύπων, θεματικά πάρκα, τουριστικές
δραστηριότητες κλπ.), προκειμένου ο προορισμός να γίνει ελκυστικός. Τρίτο
ζητούμενο πλέον στην παγκόσμια τουριστική αγορά είναι η ύπαρξη ποιότητας
στις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η
ποιότητα εκτός των αυτοματοποιημένων συστημάτων τύπου ISO, θα πρέπει
να εμφυσηθεί ως φιλοσοφία τόσο στους εργαζόμενους στους άμεσους
τουριστικούς κλάδους μέσω της δια βίου εκπαίδευσης, όσο και στους πολίτες
του τουριστικού προορισμού. Όλα τα παραπάνω απαιτούν προϋποθέσεις
περιφερειακής ανάπτυξης, όμως η υλοποίηση των παραπάνω εξαρτάται από
την

στρατηγική

και

το

όραμα

τόσο

της

τοπικής

–

περιφερειακής

αυτοδιοίκησης, όσο και από το πρόγραμμα της κεντρικής εξουσίας του
κράτους.
Την

πολιτική

της

περιφερειακής

ανάπτυξης

έχουν

υιοθετήσει

κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, με στόχο την ισόρροπη
ανάπτυξη των επιμέρους γεωγραφικών περιοχών. Ειδικά στην Ελλάδα, έχει
ληφθεί μέριμνα για την ανάδειξη εκτός των στοιχείων της οικονομικής
ανάπτυξης και των γεωγραφικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων της κάθε
μιας. Ειδικότερα για τον πρωτογενή τομέα, επιδιώκεται η αξιοποίηση των
πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να βοηθηθούν οι ορεινές και οι
προβληματικές περιοχές, καθώς επίσης και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στον
δευτερογενή τομέα, κύριος στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής
βάσης, ενώ στις περιοχές όπου δεν υπάρχει βιομηχανία ή είναι ανεπτυγμένη
σε μικρό βαθμό, γίνεται προσπάθεια για την καθετοποίηση της γεωργικής
παραγωγής και την ανάπτυξη εξορυκτικών – μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.
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Τέλος στον τριτογενή τομέα, επιδιώκεται η βελτίωση της υπάρχουσας
υποδομής και της βελτίωσης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Ιδιαίτερη μέριμνα έτυχε ο τουρισμός ως εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης,
για τον οποίο θεσπίστηκαν μέτρα επιδότησης ξενοδοχείων για επέκταση
λειτουργίας τους και ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού. Η όλη
προσπάθεια βεβαίως παρουσίασε και παρουσιάζει δυσκολίες, κυρίως λόγω της
καθυστέρησης ολοκλήρωσης των απαραίτητων έργων υποδομής, αλλά και
λόγω των εγγενών αδυναμιών του διοικητικού πλαισίου εφαρμογής των
προγραμμάτων, της ελλιπούς πληροφόρησης των ενδιαφερομένων (κυρίως
μικρομεσαίων επιχειρήσεων) για τις επενδυτικές δυνατότητες, ή την έλλειψη
ολοκληρωμένων σχεδίων κλπ. Παρόλα αυτά, η περιφέρεια αναπτύχθηκε
οικονομικά στην Ελλάδα μετά την δεκαετία του 1970, αφού οι ξενοδοχειακές
κλίνες παρουσίασαν μέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 6,1% την δεκαετία
του ’70 και μικρότερη την δεκαετία του ’80.
Εκτός των κλινών των ξενοδοχείων, υπάρχουν και οι κλίνες σε
συμπληρωματικά καταλύματα, οι οποίες αντιστοιχούν στο 73% των
δηλωθεισών κλινών (Παυλόπουλος κ.ά., 1998), και σε μεγάλο βαθμό είναι
τροφοδότες της παραοικονομίας. Σύμφωνα με τους Παυλόπουλο κ.ά. (1998),
κατά την εικοσαετία 1970 -1991 η περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη στην
Ελλάδα επιτεύχθηκε κυρίως εκεί που υπήρξε τουριστική ανάπτυξη. Στην
παραπάνω μελέτη διερευνήθηκε η επίδραση που είχε η μεταβολή της
σχετικής θέσεως των εγκατεστημένων κλινών ανά 1.000 κατοίκους κατά
νομό επί της σχετικής ποσοστιαίας μεταβολής του σχετικού κατά κεφαλήν
εισοδήματος κατά νομό. Διαπιστώθηκε ότι η μεταβολή των κλινών ήταν σε
θέση να ερμηνεύσει άνω του 95% των διακυμάνσεων της μεταβολής του
κατά κεφαλήν εισοδήματος κατά νομό. Ως συνέπεια εξήχθη το συμπέρασμα
ότι η τουριστική δραστηριότητα είναι ο κυριότερος παράγοντας δημιουργίας
της οικονομικής ανάπτυξης που επιτεύχθηκε στο υπό εξέταση χρονικό
διάστημα. Διαπιστώθηκε ότι σε αύξηση σχετικής θέσεως εγκατεστημένων
κλινών κατά μία εκατοστιαία μονάδα, αναμένεται αύξηση του κατά κεφαλήν
εισοδήματος από 0,042 έως 0,095 εκατοστιαίες μονάδες ανά νομό. Το γενικό
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συμπέρασμα της παραπάνω μελέτης ήταν ότι ο τουρισμός συνέβαλε και
συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην:
1. Προώθηση της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης.
2. Βελτίωση της περιφερειακής κατανομής του εισοδήματος.
3. Αντιστροφή του μεταναστευτικού ρεύματος προς το κέντρο.
4. Συγκράτηση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας κατά νομό.
Ο τουρισμός λοιπόν μπορεί να αποτελέσει το όχημα της περιφερειακής
ανάπτυξης. Όμως το κύριο και βασικό ζητούμενο είναι η εξισορρόπηση της
εθνικής οικονομικής ανάπτυξης, η πλήρης απασχόληση του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού (και ως συνέπεια η μείωση των ποσοστών ανεργίας), η
αύξηση του κατά κεφαλήν περιφερειακού και ως συνέπεια του εγχώριου
ακαθάριστου εισοδήματος, η εξομάλυνση του προσωπικού εισοδήματος των
πολιτών της περιφέρειας και η αναστροφή της τάσης αστυφιλίας, φαινόμενο
ιδιαίτερα έντονο στην ελληνική επικράτεια. Το τελευταίο αποκτά ιδιαίτερη
σημασία, αφού στην τουριστική βιομηχανία τα περιθώρια αυτοματοποίησης ή
/ και μηχανοποίησης είναι ιδιαίτερα περιορισμένα και ως εκ τούτου, ο
συντελεστής “ανθρώπινος παράγοντας” και “εργασία”, αποκτούν ειδικό βάρος
στην απόφαση για την περιφερειακή ανάπτυξη μέσω του τουρισμού. Με την
παραπάνω παρατήρηση δεν υποβιβάζουμε τον παράγοντα “κεφάλαιο”, ειδικά
στην ξενοδοχεία, όμως η βαρύτητά του είναι καθοριστική στην απόφαση
επένδυσης και όχι στην λειτουργία. Ο τουρισμός ως μέσον περιφερειακής
ανάπτυξης, επιφέρει επίσης αλλαγές – βελτιώσεις στις περιφερειακές δομές,
λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας του προορισμού.
Παρόλο

που

η

τουριστική

ανάπτυξη

δεν

είναι

το

σίγουρο

αδιαμφισβήτητο μέσο για την περιφερειακή ανάπτυξη, ο ρόλος της δεν
πρέπει να υποτιμηθεί, αφού υπάρχουν πλείστες των περιπτώσεων στον
παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, όπου ο τουρισμός συνέβαλε αποφασιστικά στην
οικονομική ευρωστία μειονεκτούντων περιοχών και συγκράτησε (σε μερικές
περιπτώσεις αύξησε κιόλας) τους τοπικούς πληθυσμούς.
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Δημιουργία Κύριων και Συμπληρωματικών Εσόδων

•

Η τουριστική δραστηριότητα είναι φυσικό, όπως συμβαίνει άλλωστε και
σε όλους τους υπόλοιπους οικονομικούς κλάδους, να δημιουργεί κύρια
εισοδήματα στους ανθρώπους που απασχολούνται στις άμεσες τουριστικές
επιχειρήσεις. Όμως, ο τουρισμός δημιουργεί εισόδημα και σε δεκάδες άλλους
οικονομικούς κλάδους που λιγότερο ή περισσότερο εξαρτώνται από την
τουριστική

απόδοση

(καταστήματα

λιανικών

πωλήσεων,

εστιάτορες,

προμηθευτές ξενοδοχείων κλπ.).
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από τα χρήματα που εισρέουν στα
αστικά κέντρα και την περιφέρεια από τον τουρισμό, ένα μέρος τους μπορεί
κάτω από προϋποθέσεις να κυκλοφορεί και να επανακυκλοφορεί μέσα σε
αυτήν και να δημιουργεί πρόσθετο εισόδημα για τους κατοίκους της, αλλά και
έσοδα για την τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος (Κόνσολας, 1982). Συνεπώς
η ανάπτυξη του τουρισμού, μπορεί να αποτελέσει μέσο για την εισροή
εισοδημάτων από τις οποίες επωφελούνται άμεσες και έμμεσες τουριστικές
επιχειρήσεις, η τοπική –περιφερειακή κοινωνία, η τοπική – περιφερειακή
αυτοδιοίκηση και το κράτος.
Επενδύσεις Κεφαλαίου

•

Η ανάπτυξη του τουρισμού, όπως τονίστηκε και παραπάνω, απαιτεί ως
προϋπόθεση την μεγάλης κλίμακας ιδιωτική και δημόσια επένδυση. Η
δημόσια επένδυση αφορά τα έργα υποδομής (αεροδρόμια, οδικά δίκτυα,
λιμάνια κλπ.) και η ιδιωτική επένδυση την ανωδομή (καταλύματα, χώροι
τουριστικής ψυχαγωγίας κλπ.). Σε πολλές των περιπτώσεων και στην Ελλάδα
(επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες ξένων αλυσίδων) γίνεται εισαγωγή
ξένου κεφαλαίου για την τουριστική επένδυση.
Στην σχεδιασμένη τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να υπολογιστεί το
κόστος των εκτεταμένων κεφαλαιουχικών επενδύσεων, τόσο από τον
ιδιωτικό, όσο και από τον δημόσιο τομέα, όπου για τις περισσότερες από
αυτές

ο

ρυθμός

απόδοσης

της

επένδυσης

είναι

μάλλον

χαμηλός.

Παραδείγματα κεφαλαιουχικών επενδύσεων είναι αυτά των υποδομών
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(αεροδρόμια,

δρόμοι,

λιμάνια

κλπ.),

των

μεταφορικών

μέσων

και

συστημάτων, των καταλυμάτων διαφόρων τύπων και κατηγορίας, των
εγκαταστάσεων επισιτισμού, των πολιτιστικών ιδρυμάτων, των εκθεσιακών
και

συνεδριακών

κέντρων,

των

εγκαταστάσεων

αναψυχής,

των

καταστημάτων λιανικής πώλησης, το κόστος συντήρησης και ανάπλασης
ιστορικών μνημείων κλπ.
Η ανάπτυξη του τουρισμού εξαρτάται σαφώς από το μέγεθος τόσο της
δημόσιας, όσο και της ιδιωτικής επένδυσης. Και ενώ το ύψος της δημόσιας
επένδυσης πολλές φορές καθορίζεται και με πολιτικούς όρους, το ύψος της
ιδιωτικής

επένδυσης

συνήθως

καθορίζεται

από

το

μέγεθος

των

αναμενόμενων κερδών από την επένδυση, σε συνδυασμό με τον ρυθμό
ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας, το κόστος αγοράς και χρήσης
τουριστικών κεφαλαιουχικών προϊόντων, το κόστος του χρήματος, καθώς
επίσης και την κρατική πολιτική ως αρωγός τόνωσης της επενδυτικής
τουριστικής δραστηριότητας (π.χ. επενδυτικός νόμος).
2.1.7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Είναι σαφές πλέον ότι ο τουρισμός εκτός από οικονομική δραστηριότητα
είναι και κοινωνικό φαινόμενο. Οι κοινωνικές επιδράσεις του τουρισμού είναι
πολυσύνθετες και όχι εύκολα κατανοητές, όμως οι εμφανείς οικονομικές
επιδράσεις, έχουν σημαντικές κοινωνικές προεκτάσεις που στις περισσότερες
των περιπτώσεων πολύ δύσκολα μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η όλη
τουριστική δραστηριότητα με τις πολυσχιδείς και σε πολλές των περιπτώσεων
μη ορατές επιδράσεις της, απασχολεί σήμερα δεκάδες επιστημονικά πεδία,
όπως την χωροταξική και αρχιτεκτονική δόμηση, τους τρόπους ζωής, τον
πολιτισμό, τα οικοσυστήματα κλπ. Ανάμεσα σε όλα τα παραπάνω, η
κοινωνιολογία του τουρισμού ή τουριστική κοινωνιολογία κατέχει εξέχουσα
θέση, αφού εξετάζει το τουριστικό φαινόμενο σε σχέση με τον άνθρωπο και
την κοινωνία του.
Οι σημαντικές κοινωνικές αλλαγές μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως
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αναφέρθηκε, έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη του τουρισμού, όπως επίσης
έδωσαν νέο επιστημονικό ενδιαφέρον στις κοινωνικές προεκτάσεις του
φαινομένου. Ένα από τα πρώτα πεδία έρευνας ήταν και είναι η επίδραση του
τουρισμού στις τοπικές δομές και ο ρόλος του στην κοινωνική αλλαγή. Η
παρατήρηση αυτή γίνεται εμπειρικά πιο ενδιαφέρουσα, παρακολουθώντας τις
μη αστικές περιοχές αφού σε αυτές οι επιδράσεις είναι εμφανείς, ενώ στα
αστικά κέντρα (όπου ο τουρισμός ακολουθεί συνήθως την εκβιομηχάνιση)
είναι λιγότερο ορατές.
Μια σημαντική διαφοροποίηση που επιτελείται από την στιγμή που
πρωτοεμφανίζονται τουρίστες σε έναν τόπο μέχρι την ανάπτυξή του και την
μετατροπή του σε τουριστικό προορισμό, είναι η αλλαγή του είδους των
τουριστών που αρχικά επισκέπτονταν τον τόπο και οι οποίοι βαθμιαία
αποχωρούν,

δίνοντας

την

θέση

τους

στους

οργανωμένους

(γκρουπαρισμένους) τουρίστες που πλέον επικρατούν (Τσάρτας, 1996). Στην
διάρκεια της όλης παραπάνω διαδικασίας συντελούνται στον προορισμό
κοινωνικές μεταβολές και αλλαγές, οι οποίες καταγράφονται εν συντομία
παρακάτω:
•

Αλλαγές στα ήθη και τα έθιμα

Οι αλλαγές στα ήθη και τα έθιμα επηρεάζουν μεμονωμένα τα άτομα όσο
αφορά την κοινωνική τους συμπεριφορά, αλλά και κατ’ επέκταση των
παραπάνω συμπεριφορών, τον θεσμό της οικογένειας και των ισχυόντων
κοινωνικών δεδομένων. Οι επιδράσεις στην ανθρώπινη συμπεριφορά δεν
εντοπίζονται μόνον στους κατοίκους των περιοχών υποδοχής, αλλά και στους
τουρίστες επισκέπτες. Στην τουριστική κοινωνιολογία εντάσσεται η δράση
τουρισμός – διακοπές, καθορίζοντας την καταναλωτική συμπεριφορά του
τουρίστα σε σχέση με την θέση του στην πυραμίδα της κοινωνικής
διαστρωμάτωσης, αλλά και την θέση του στην πυραμίδα ιεράρχησης
αναγκών και επιθυμιών. Η ελληνική κοινωνία, ως από τις πλέον ομοιογενείς
των ευρωπαϊκών κρατών, έχει δεχθεί πολλούς και ποικίλους κοινωνικούς
επηρεασμούς ως αποτέλεσμα της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Οι
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παρακάτω διαπιστώσεις σαφώς δεν παρατηρούνται μόνον στις τοπικές
κοινωνίες της Ελλάδος, αλλά αφορούν και επηρεάζουν περισσότερο ή
λιγότερο τους περισσότερους προορισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι
διαπιστώσεις (Gee at al., 1997) έχουν ως εξής:
o Επιδράσεις στην εκπαίδευση, με την προσέλκυση μικρού αριθμού
ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου στελεχών, κυρίως με εξειδίκευση
στις

οικονομικές

επιστήμες

και

την

διοίκηση

επιχειρήσεων,

προκειμένου να στελεχώσουν διοικητικές θέσεις σε τουριστικούς
οργανισμούς

και

επιχειρήσεις.

Επίσης

στις

τουριστικές

τοπικές

κοινωνίες, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών
από πολύ μικρή ηλικία, αφού σε μικρές, οικογενειακού τύπου
τουριστικές

επιχειρήσεις,

η

συνεισφορά

όλης

της

οικογένειας,

ανεξαρτήτου ηλικίας, κατά την περίοδο της τουριστικής κίνησης είναι
απαραίτητη και σε πολλές των περιπτώσεων υποχρεωτική.
o Επιδράσεις στην εκκλησία, με την απομάκρυνση από θρησκευτικές
τελετουργίες του ντόπιου πληθυσμού (κυρίως κατά την περίοδο των
θερινών μηνών για τους μεσογειακούς προορισμούς), λόγω της
καθημερινής και συνεχούς απασχόλησης σε τουριστικές υπηρεσίες.
o Επιδράσεις στην οικογένεια και ειδικότερα στον θεσμό του γάμου,
όπου παρατηρείται αύξηση των γάμων μεταξύ αλλοεθνών (έντονο το
φαινόμενο στα ελληνικά νησιά και ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα), αλλά
και αλλόθρησκων.
o Αλλαγή στον παραδοσιακό ρόλο των γυναικών. Παρόλο που σήμερα, η
συμμετοχή των γυναικών ως ενεργοί οικονομικά πολίτες είναι συνεχώς
αυξανόμενη και για τις δυτικές κοινωνίες θεωρείται δεδομένη,
υπάρχουν χώρες που βρίσκονται υπό ανάπτυξη, ή περιοχές όπου ο
ρόλος των γυναικών παραδοσιακά περιορίζεται σε αυτόν της
νοικοκυράς.

Καθώς

ο

ανταγωνισμός

μεταξύ

των

τουριστικών

προορισμών βαίνει συνεχώς αυξανόμενος, ο τουρισμός αναπτύσσεται
σε νέες τουριστικά παρθένες περιοχές, όπου συνήθως υπάρχει
συμβατική (παραδοσιακή) οργάνωση τόσο της οικογένειας, όσο και
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της κοινωνίας.
•

Αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες

Παρατηρείται

η

σταδιακή

υιοθέτηση

δυτικών

κυρίως

προτύπων

καταναλωτικών επιλογών. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο σε παρθένες
τουριστικά περιοχές, όπου η τουριστική ανάπτυξη βρίσκεται στα πρώτα της
στάδια. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών (κυρίως αγροτικών) θεωρούν ότι τα
τοπικά προϊόντα είναι συνήθως κατώτερης ποιότητας και εικόνας (image) από
τα εισαγόμενα, με αποτέλεσμα να στρέφονται στα δεύτερα. Οι κάτοικοι του
προορισμού συνεπώς αποταμιεύουν λιγότερα και δανείζονται περισσότερα,
προκειμένου να καλύψουν τις νέες καταναλωτικές τους συνήθειες και
συμπεριφορές.
•

Αλλαγές στην κοινωνική ασφάλεια

Έχει παρατηρηθεί ότι η εγκληματικότητα βαθμιαία αυξάνεται, ως
αποτέλεσμα της πληθυσμιακής συσσώρευσης σε σύντομο χρονικό διάστημα
(τουριστική περίοδο). Ειδικά για τον τουρισμό γεγονότων, όπου εντάσσεται
και το θέμα της διδακτορικής διατριβής, το φαινόμενο είναι εντονότερο στα
ψυχαγωγικού τύπου γεγονότα, όπως το καρναβάλι του Ρίο στην Βραζιλία,
όπου η εγκληματικότητα αυξάνεται κατακόρυφα την περίοδο του γεγονότος.
Ειδική μνεία στο κεφάλαιο εγκληματικότητας θα πρέπει να γίνει και στην
αύξηση της πορνείας (ο σεξουαλικός τουρισμός απασχολεί έντονα και τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, αλλά και τις εθνικές κυβερνήσεις), όπου
εμφανίζεται έντονα σε τουριστικούς προορισμούς και ιδιαίτερα σε αυτούς με
οικονομία υπό ανάπτυξη (Φιλιππίνες, Κούβα κλπ., αλλά και στις χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης), αλλά και σε περιοχές που διοργανώνουν
παγκόσμια γεγονότα (π.χ. ενδεικτικά αναφέρουμε το σχέδιο της Δημάρχου
Αθηναίων κας. Ντόρας Μπακογιάννη για την λειτουργία των οίκων ανοχής
κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004).
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•

Αλλαγές στην δημόσια υγεία

Οι αλλαγές στην δημόσια υγεία είναι αποτέλεσμα και πάλι της
πληθυσμιακής συσσώρευσης και του ιδιαίτερου σχεδιασμού που είναι
απαραίτητος ιδιαίτερα στους χώρους υποδοχής τουριστών (αεροδρόμια,
λιμάνια κλπ.), στους χώρους παραμονής και εστίασης (ξενοδοχεία, εστιατόρια
κλπ.) και στα μέσα μεταφοράς. Ο ιός του AIDS αλλά και ο ιός της άτυπης
πνευμονίας

(SARS)

είχαν

καταστρεπτικές

συνέπειες

σε

τουριστικές

οικονομίες.
•

Αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις

Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις προέρχονται από την προοδευτική
αποχώρηση του εργατικού δυναμικού από τον πρωτογενή τομέα και την
μεταφορά του ως επί το πλείστον στον τριτογενή, ως αποτέλεσμα της
ανάπτυξης των τουριστικών δραστηριοτήτων και την δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας για την εξυπηρέτηση των τουριστών. Επιπρόσθετα, με την
ανάπτυξη του τουρισμού εμφανίζεται εντονότερα το φαινόμενο της
συμπληρωματικής εργασίας και της μερικής ή / και εποχιακής απασχόλησης.
Επίσης, οι νέες ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει η τουριστική
ανάπτυξη, συνήθως προσελκύουν οικονομικούς πρόσφυγες στον τουριστικό
προορισμό, όπου η ενσωμάτωσή τους στον τοπικό κοινωνικό ιστό είναι πολύ
δύσκολη και σε κάποιες περιπτώσεις έως αδύνατη. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα από την δεκαετία του ’70 είναι αυτό της Μανίλα, όπου η
ταχύτατη
προσέλευση

ξενοδοχειακή
κατοίκων

ανοικοδόμηση
αγροτικών

προκάλεσε

περιοχών

στην

ευρείας

έκτασης

πρωτεύουσα

των

Φιλιππίνων προς αναζήτηση εργασίας. Μικρότερης κλίμακας πληθυσμιακή
αύξηση, κυρίως μεταναστών, παρατηρήθηκε και στην Αθήνα, ως αποτέλεσμα
της αυξημένης ζήτησης ανθρώπινων πόρων στον κατασκευαστικό τομέα που
αφορούσαν κυρίως τα ολυμπιακά έργα.
•

Αλλαγές στη χωροταξία

Οι αλλαγές στην χωροταξία συντελούνται στην περίπτωση που η ανάπτυξη
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του τουρισμού δεν περιορίζεται μόνο στην δημιουργία τουριστικών
υποδομών

και

ανωδομών,

αλλά

προεκτείνεται

και

στην

κατασκευή

συμπληρωματικών οικοδομημάτων όπως εμπορικών κέντρων, κέντρων
εστίασης

κλπ.

Στις

περιπτώσεις

δε

των

περιφερειακών

τουριστικών

προορισμών στις οποίες δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές (δίκτυα
ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.), τα αποτελέσματα της πολεοδομικής, αλλά και
αρχιτεκτονικής αλλαγής, μπορεί να είναι καταστροφικά.
•

Αλλαγές στην διοικητική δομή

Οι αλλαγές στην διοικητική δομή είναι αποτέλεσμα της οργάνωσης των
τοπικών

–

περιφερειακών

ενώσεων,

σωματείων,

φορέων

ή

άλλων

συλλογικών οργάνων για την ανάληψη τουριστικών πρωτοβουλιών και
δράσεων. Αλλαγή επίσης παρατηρείται και στην οργανωτική δομή της τοπικής
– περιφερειακής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ανταπεξέλθει τόσο στον
αυξημένο αριθμό επισκεπτών – τουριστών, όσο και στο εύρος, αλλά και στον
όγκο των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των νέων
οικονομικών και επιχειρηματικών δεδομένων της περιοχής με την τουριστική
ανάπτυξή της.
•

Αλλαγές στην τοπική οικονομία

Οι αλλαγές στην τοπική οικονομία είναι αποτέλεσμα της εισροής
οικονομικών πόρων στην περιοχή, της αύξησης του κατά κεφαλήν
εισοδήματος και συνεπακόλουθα της αύξησης της καταναλωτικής δαπάνης,
αλλά και της δημιουργίας νέων οικονομικών / κοινωνικών τάξεων, με σαφώς
διαφοροποιημένο τρόπο καταναλωτικής συμπεριφοράς.
Όλα τα παραπάνω, καταδεικνύουν την σημαντική επίδραση του
τουρισμού τόσο στην ανθρώπινη συμπεριφορά, όσο και σε κοινωνικό
επίπεδο. Οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης μπορεί να είναι
καταστρεπτικές

στον

κοινωνικό

ιστό

του

προορισμού,

εάν

επέλθει

απρογραμμάτιστα και χωρίς ορθολογικό μακροχρόνιο σχεδιασμό.
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2.1.8. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εκτός των κοινωνικών επιδράσεων του τουρισμού, όπως συνοπτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω, επιδράσεις υπάρχουν και σε πολιτιστικό επίπεδο,
αφού ο πολιτισμός του προορισμού αποτελεί κύριο θέλγητρο επίσκεψης για
τον τουρίστα. Οι πολιτιστικές επιδράσεις του τουρισμού έχουν απασχολήσει
κυβερνητικά και μη κυβερνητικά όργανα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε τα
συμπεράσματα συνεδρίου (The social cultural impact of tourism, effects on

social behavior and values. Proceedings of the WTO/UNER workshop on the
environmental aspects of tourism. Madrid, World Tourism Organization,
1983) για τις πολιτιστικές επιδράσεις του τουρισμού τα οποία είναι τα εξής:
1. Όταν οι τουρίστες μπαίνουν σε μία ξένη χώρα, δεν μεταφέρουν μαζί
τους μόνο την αγοραστική τους δύναμη. Πάνω από όλα, μεταφέρουν έναν
διαφορετικό κοινωνικό τύπο, που μεταμορφώνει ριζικά τις τοπικές κοινωνικές
συνήθειες, αναστατώνοντας και ανατρέποντας τις βασικές και πολύχρονες
αξίες και τους τρόπους συμπεριφοράς των κατοίκων.
2. Ο τουρισμός είναι συνεπώς ένα συνολικό κοινωνικό γεγονός που
οδηγεί σε ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και το οποίο
γενικεύεται, καθώς εξαπλώνεται σε όλες τις περιοχές τους κόσμου.
3. Κατά την τουριστική περίοδο, οι κάτοικοι δεν πρέπει μόνο να
αποδεχτούν τις επιπτώσεις της υπερ-συγκέντρωσης ανθρώπων, που δεν
παρατηρείται τον υπόλοιπο χρόνο, αλλά συχνά να προσαρμόσουν απόλυτα
την ζωή τους (αυξημένοι εργασιακοί ρυθμοί, διπλές δραστηριότητες κλπ.) και
να ζήσουν σε στενή επαφή με ένα διαφορετικό τύπο πληθυσμού, κυρίως
αστικού, που έχει φτάσει εκεί για να διασκεδάσει. Η συμβίωση όμως αυτή δεν
είναι πάντα εύκολη και συχνά οδηγεί σε κοινωνική ένταση και ξενοφοβία, που
παρατηρείται κυρίως σε δημοφιλείς τουριστικές περιοχές στις οποίες ο
πληθυσμός, για ψυχολογικούς, πολιτιστικούς, ή κοινωνικούς λόγους δεν είναι
έτοιμος να υποστεί την τουριστική επιδρομή. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το
“κύμα γυμνισμού” που εξαπλώθηκε τις δεκαετίες του ’70 και ’80, το οποίο οι
τοπικές ελληνικές κοινωνίες δεν ήταν έτοιμες να το δεχθούν.
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Οι επιδράσεις στον πολιτισμό, θετικές και αρνητικές, αναφέρονται σε
πολιτιστικά, λαογραφικά και άλλα παραδοσιακά στοιχεία του προορισμού,
στους τόπους θρησκευτικής λατρείας, στα αρχιτεκτονικά δεδομένα, στους
αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία, αλλά και στους χώρους – μνημεία
φυσικού ή δομημένου κάλλους. Υπάρχει εκτενής διάλογος μεταξύ των
κοινωνιολόγων για το κατά πόσο ο τουρισμός επιδρά θετικά στον πολιτισμό ή
αν είναι αιτία σύγκρουσης των πολιτισμών και των διαφορετικών αξιών. Στην
περίπτωση της πολιτιστικής σύγκρουσης τα πιθανά αποτελέσματα μπορεί να
είναι (Gee et al., 1997, σελ. 219):
α) Συμβιβασμός ή ανοχή, όπου ο επισκέπτης και ο κάτοικος συμβιώνουν
σε μία κατάσταση.
β) Απομονωτισμός, όπου οι τουρίστες και οι κάτοικοι διατηρούν μεταξύ
τους μία κοινωνική απόσταση ή διαχωρισμό, είτε με την αποφυγή επαφής,
είτε με τον περιορισμό των επισκεπτών μέσα στα χρυσά γκέτο των
πολυτελών ξενοδοχείων, των γηπέδων γκολφ, των καταστημάτων και άλλων
εγκαταστάσεων, που έχουν σχεδιαστεί μόνο για τους τουρίστες.
γ) Εναντίωση, όπου οι τουρίστες απορρίπτονται από τους κατοίκους
(γεγονός που εκδηλώνεται με την σκαιή συμπεριφορά, την αγένεια κλπ.), ή η
κοινότητα απορρίπτεται από τους τουρίστες, οι οποίοι συμπεριφέρονται με
υπεροπτικό τρόπο απέναντι στους κατοίκους ή χλευάζουν τα τοπικά έθιμα,
τον τρόπο ζωής, το λεξιλόγιο ή την εκφορά του λόγου.
δ) Διάχυση, όπου η μία ή και οι δύο ομάδες, οι τουρίστες και οι
κάτοικοι, δανείζονται ή τροποποιούν τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά η μια της
άλλης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι κυβερνήσεις χωρών επιβάλουν ή προτρέπουν
τους κατοίκους του προορισμού να μειώσουν ή να αποφύγουν πιθανές
συγκρούσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αυτό της Ουγκάντας
(Turner, 1973),

όπου η τοπική διοίκηση προσπάθησε χωρίς επιτυχία να

πείσει μία φυλή να φορέσει ρούχα για τους τουρίστες. Επιτυχημένη ήταν η
προσπάθεια του συλλόγου ξεναγών της Μαλαισίας (Morgan, 1975), που
έπεισαν τις γυναίκες της φυλής Iban να φορέσουν στηθόδεσμους για να
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χορέψουν για τους τουρίστες τον μέχρι τότε γυμνόστηθο χορό Ajat Main.
Στην Ελλάδα την δεκαετία του ’90, υπήρχε κρατική διαφήμιση προκειμένου οι
πολίτες να είναι ευγενικοί και να χαμογελούν στους τουρίστες, ενώ στην
Πορτογαλία αντίστοιχη διαφημιστική εκστρατεία υλοποιήθηκε προκειμένου να
πείσει τους πολίτες της να είναι επίσης ευγενικοί με τους τουρίστες και να μη
φτύνουν στους δρόμους.
Οι επιδράσεις του τουρισμού όσο αφορά τον πολιτισμό συνοψίζονται ως
εξής (Gee et al., 2001):
o Εμπορευματοποίηση

του

πολιτιστικού

προϊόντος

ως

στοιχείου

τουριστικού πακέτου και ανάδειξή του ως ανταγωνιστικό τουριστικό
πλεονέκτημα

και

όχι

ως

στοιχείο

πολιτιστικής

και

ιστορικής

κληρονομιάς. Σύμφωνα με τον Ropponen (1976), αναφερόμενος στην
εξάλειψη της Λαπωνικής κουλτούρας, η παλιά παράδοση των χωριών
έχει εξαφανιστεί και αναζωογονείται μόνο τεχνητά για την εξασφάλιση
χρημάτων. Αποτέλεσμα της αυξημένης επισκεψιμότητας είναι το
φαινόμενο

των

εκτεταμένων

φθορών

και

ρύπανσης

των

αρχαιολογικών και άλλων πολιτιστικών πόρων.
o Κινητοποίηση τοπικών κοινωνιών, όσο αφορά την προστασία των
πολιτιστικών πόρων, ως αποτέλεσμα της αυξημένης τουριστικής
ζήτησης, προκειμένου να διαφυλάξουν – αναδείξουν τους πόρους
τουριστικά και λόγω τουριστικής κίνησης αναγνώριση της αξίας τους.
o Κινητοποίηση της κεντρικής διοίκησης των χωρών, για την διαφύλαξη
των πολιτιστικών πόρων μετά την εμφάνιση της τουριστικής ζήτησης.
o Ανάδειξη πολιτιστικών – λαογραφικών δρώμενων (ή επαναφορά τους
μετά από χρόνια παύσης) ως επιπρόσθετο τουριστικό χαρακτηριστικό
του προορισμού.
o Πολιτιστική διάχυση λόγω της ύπαρξης ατόμων με διαφορετικές
πολιτιστικές αξίες.
o Αλλοίωση της τοπικής γλώσσας, ως αναγκαιότητα γνώσης και ομιλίας
γλωσσών που επικρατούν στην τουριστική αγορά και την εισαγωγή
ξενόφερτων όρων ως εργαλείο καθημερινής επικοινωνίας.
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2.1.9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Την τελευταία δεκαετία, τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία
του περιβάλλοντος και του πλανήτη γενικά, έχουν αναδειχθεί ως μείζον θέμα
συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτός από κυβερνήσεις κρατών που
παρεμβαίνουν, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο, νομοθετώντας και
εφαρμόζοντας νόμους για την προστασία του περιβάλλοντος, έχουν κάνει την
δυναμική εμφάνισή τους εκατοντάδες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες
ακτιβιστικά, σε κάποιες περιπτώσεις, παρεμβαίνουν για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Ο

τουρισμός

κατηγορείται

για

αρνητική

επίδραση

στο

φυσικό

περιβάλλον επειδή η αυξανόμενη τουριστική ζήτηση και η συσσώρευση
τουριστών σε τουριστικούς προορισμούς δημιουργεί ρύπανση των υδάτινων
πόρων, ρύπανση της ατμόσφαιρας (ως αποτέλεσμα της εντατικής χρήσης για
τουριστικούς

σκοπούς

των

εναέριων

μέσων),

γενικά

ρύπανση

του

περιβάλλοντος από την μαζική χρήση χώρων, καταστροφές σε περιοχές με
ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και απειλή των δασών ή άλλων προστατευμένων
περιοχών, ως αποτέλεσμα της ζήτησης για νέες τουριστικές υποδομές και
ανωδομές.
Σύμφωνα

με

τους

Ηγουμενάκη

κ.ά.

(1998),

τα

κυριότερα

περιβαλλοντικά προβλήματα που ανακύπτουν από την ανάπτυξη της
τουριστικής δραστηριότητας είναι τα εξής:
o Η εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος χώρου από ανεξέλεγκτο
πέταγμα ή εγκατάλειψη σκουπιδιών σε ακτές, παράκτιες ζώνες,
κοινόχρηστους χώρους κ.ά.
o Η άκρατη χρήση προϊόντων με πλαστική συσκευασία, που σημειωτέον
έχει διάρκεια ζωής περί τα τετρακόσια χρόνια, καθώς επίσης η
εκτεταμένη χρήση πλαστικών σακουλών.
o Η φωτοχημική ρύπανση που προκαλεί ο συγχρωτισμός πολυάριθμων
οχημάτων, με αποτέλεσμα την μόλυνση της ατμόσφαιρας, αλλά και
την επιβάρυνση της φθοράς των μνημείων και της αρχιτεκτονικής.
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o Η ρύπανση παράκτιων περιοχών από την ανεξέλεγκτη πολλές φορές
κατασκήνωση, η οποία ως τέτοια δεν σέβεται το περιβάλλον και
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.
o Η αντικοινωνική και συχνά εγκληματική στάση των επισκεπτών μίας
περιοχής που πετούν αναμμένα τσιγάρα, προκαλώντας μεγάλες
πυρκαγιές οι οποίες με την σειρά τους συντείνουν στην έντονη
οικολογική ανισορροπία.
Το

περιβαλλοντικό

κόστος

από

την

ανάπτυξη

του

τουρισμού

συνοψίζεται από τους Gee et al., (2001, σελ. 231) ως εξής:
o Αυξημένα επίπεδα γενικού συνωστισμού και μόλυνσης.
o Αλλαγές στο φυσικό τοπίο και μεταβολές στην οικολογική ισορροπία
των ζωντανών οργανισμών.
o Κόστος αποτροπής εντοπισμένου συνωστισμού ή μόλυνσης.
o Κόστος απώλειας περιοχών άγριας βλάστησης ή αναπότρεπτης
μείωσης της φυσικής ελκυστικότητας.
o Κόστος

δημιουργίας

προστατευμένων

περιοχών

σε

τουριστικές

περιοχές.
o Κόστος ανάληψης σχεδίων αναβάθμισης του φυσικού τοπίου που θα
συμπεριλαμβάνουν τις απρόβλεπτες ή ανεπιθύμητες παρενέργειες.
o Κόστος ανάληψης έργων συντήρησης των ιστορικών και πολιτιστικών
μνημείων.
Προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον, τα τελευταία χρόνια έχει
εισαχθεί η έννοια του “αειφόρου τουρισμού”, η οποία ορίζεται ως “η κάλυψη

των αναγκών των τωρινών τουριστών και των κοινοτήτων που τους
φιλοξενούν, με την παράλληλη προστασία και ενίσχυση των ευκαιριών για το
μέλλον”. Αναλύοντας τον παραπάνω ορισμό μπορούμε να πούμε ότι ο
αειφόρος τουρισμός έχει σαν στόχο (Gee et al, 1994):
o την προστασία και την ενίσχυση του περιβάλλοντος,
o την κάλυψη των βασικών ανθρώπινων αναγκών,
o την βελτίωση της ισότητας στην παρούσα κοινωνία, καθώς και αυτή
μεταξύ της παρούσας γενεάς και των επερχομένων,
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o την βελτίωση των οικονομικών δεδομένων και της ποιότητας της ζωής
των ντόπιων (γηγενών) κατοίκων.
Βεβαίως, θα πρέπει να σημειώσουμε τις πιθανές θετικές επιδράσεις στο
περιβάλλον από τον τουρισμό που συνοψίζονται (Gee et al., 2001, σελ. 233)
στο ότι “η τουριστική ανάπτυξη των μη-ανεπτυγμένων περιοχών με

σπανίζοντες πόρους πρώτων υλών, μπορεί να επιλύσει ή να βελτιώσει τα
επικρατούντα απειλητικά για την επιβίωση περιβαλλοντικά προβλήματα. Στις
δε ανεπτυγμένες περιοχές, ο καθορισμός εκτάσεων γης για αποκλειστική
χρήση δραστηριοτήτων αναψυχής μειώνει την αναπτυξιακή πυκνότητα και
διατηρεί τον ανοιχτό χώρο”. Επειδή επίσης η φυσική ομορφιά είναι
τουριστικό θέλγητρο, η τουριστική ανάπτυξη συνήθως περιλαμβάνει την
διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
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2.2.ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (EVENT TOURISM).
2.2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ.
Από τους προϊστορικούς χρόνους τα ειδικά γεγονότα ήταν μέρος της ζωής
του ανθρώπου. Θρησκευτικές τελετές, γιορτές για την αλλαγή των εποχών,
γιορτές για την σπορά ή τον θερισμό είναι μόνον μερικά παραδείγματα από
τα χιλιάδες γεγονότα που η διοργάνωση τους είχε στόχο την ψυχαγωγία, την
σύσφιξη των κοινωνικών σχέσεων ή ακόμη και την εκπαίδευση. Η αρχαία
ελληνική ιστορία συμπεριλαμβάνει πλήθος σημαντικών γεγονότων όπως τα
Παναθήναια, τους Ολυμπιακούς αγώνες στην αρχαία Ολυμπία, τις Διονυσιακές
γιορτές κ.ά. Όμως η διοργάνωση ειδικών γεγονότων δεν ήταν μόνον
προνόμιο των αρχαίων Ελλήνων. Οι γιορτές για την αλλαγή του χρόνου στην
Κίνα, τα καρναβάλια στην Δυτική Ευρώπη κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα,
ακόμα και γιορτές όπως η 4η Ιουλίου για τις Η.Π.Α., αποτέλεσαν και
αποτελούν γεγονότα στα οποία συμμετέχουν πλήθος πολιτών, αλλά επίσης
προσελκύουν, ανάλογα με το μέγεθος τους εκατοντάδες χιλιάδες ή και
εκατομμύρια επισκεπτών.
Οι Palmer and Lloyd (1972) αναφέρουν ότι στην Βρετανία υπάρχει ισχυρή
παράδοση για την διοργάνωση γεγονότων, τα οποία σχετίζονται κυρίως με
την αγροτική ζωή και την αλλαγή των εποχών. Επιπρόσθετα, οι μετανάστες
που εγκαταστάθηκαν στο νησί, έφεραν τις δικές τους παραδόσεις και
αντίστοιχα τα δικά τους ειδικά γεγονότα. Γι’ αυτό και πολλά από τα φεστιβάλ
που διοργανώνονται σήμερα, ουσιαστικά είναι αναβίωση παλαιοτέρων που
γινόντουσαν αιώνες πριν. Για παράδειγμα, το Lord Mayor’s Show ξεκίνησε το
1215 σαν φεστιβάλ διαμαρτυρίας, με κύριο αίτημα οι κάτοικοι του Λονδίνου
να έχουν δικαίωμα ψήφου για τον Δήμαρχο της πόλης. Το ίδιο γεγονός
σήμερα είναι μια μεγάλη φεστιβαλική παρέλαση, στην οποία συμμετέχουν
περισσότεροι από 6.000 πολίτες, 2.000 στρατιώτες, 200 άλογα, 20 μουσικές
ορχήστρες και άμαξες που καλύπτουν απόσταση 2,5 μιλίων (Lord Mayor’s
Show, 2007).
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Εκτός των φεστιβάλ, μεγάλες εκθέσεις διοργανώνονταν με εμπορικό
προσανατολισμό. Η περίφημη έκθεση του Scarborough Fayre ξεκίνησε την
λειτουργία της το 1161, ενώ η έκθεση του Cambridge το 1211 λειτούργησε
υπό την αιγίδα ενός τοπικού θρησκευτικού σωματείου και συνεχίζεται έως και
σήμερα ως Pleasure Fair. Οι μεγάλες όμως εκθέσεις τύπου ΕΧΡΟ
χρονολογούνται από το 1851 με πρώτη την Great Exhibition, η οποία
διοργανώθηκε στο Crystal Palace εντός του Hyde Park. Ο Smith (1986)
αναφέρει ότι εκείνη η Παγκόσμια Έκθεση ήταν απολύτως επιτυχημένη, αφού
κατόρθωσε να συγκεντρώσει περισσότερα από 6 εκατομμύρια επισκέπτες,
δηλαδή περίπου το 25% του πληθυσμού της Βρετανίας εκείνη την εποχή.
Αποτέλεσε ένα άριστο εργαλείο προώθησης και προβολής της Βρετανικής
βιομηχανίας και ήταν η πρώτη διεθνής έκθεση στον κόσμο.
Για την διοργάνωση όλων αυτών των γεγονότων μπορεί να συμμετέχουν
ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς. Όσο μεγαλύτερο είναι το γεγονός, τόσο
μεγαλύτερη είναι η εμπλοκή του δημοσίου στην οργάνωση και υλοποίηση
του γεγονότος. Σε γεγονότα που απαιτούν μεγάλη οικονομική επένδυση, η
εμπλοκή του δημόσιου τομέα είναι υποχρεωτική από την αναθέτουσα αρχή
(π.χ. για την ανάληψη διοργάνωσης Ολυμπιακών Αγώνων ή Παγκοσμίων
Εκθέσεων ΕΧΡΟ, απαιτείται το αίτημα υποψηφιότητας να κατατίθεται από τον
Πρωθυπουργό της υποψήφιας χώρας). Εκτός από τον δημόσιο τομέα, και
επειδή η διοργάνωση των ειδικών γεγονότων απευθύνεται σε μεγάλες αγορές
στόχους, είναι δεδομένη η ανάμειξη, όσο αφορά τόσο το σχεδιασμό τους όσο
και την υλοποίησή τους, πολλών παραγόντων που έχουν καταλυτικό ρόλο σε
όλες τις φάσεις διοργάνωσης. Ο Hemmerling (1997), ο οποίος υπήρξε
εμπνευστής της διοργάνωσης του Αυστραλιανού αγώνα ταχύτητας (Adelaide
Formula One Grand Prix), στην ερώτηση τι κάνει ένα ειδικό γεγονός
επιτυχημένο, αναφέρεται στους εμπλεκόμενους στην διοργάνωση του
γεγονότος και στις εξωγενείς δυνάμεις, παραθέτοντας ως χαρακτηριστικά
παραδείγματα την οικονομική δραστηριότητα, το ύψος της φορολογίας, την
οικονομική ανάπτυξη, την τηλεοπτική κάλυψη, το προφίλ της αγοράς στόχου,
την εικόνα του προορισμού αλλά και του γεγονότος.
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Ο όρος ειδικό γεγονός (special event) χρησιμοποιείται για να περιγράψει
συγκεκριμένες παραστάσεις, εορτές, παρουσιάσεις, τελετές κλπ, οι οποίες
σχεδιάζονται και υλοποιούνται προκειμένου να προσελκύσουν ευρεία
κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική, αθλητική ή και επιχειρηματική προσοχή,
εξυπηρετώντας τους σχετικούς στόχους της διοργάνωσης. Τα ειδικά
γεγονότα

μπορεί

θρησκευτικές,

να

συμπεριλαμβάνουν

ιστορικές,

πολιτιστικές

και

εθνικές
άλλες

εορτές,
εορτές,

σημαντικές
πολιτιστικές

παραστάσεις, αθλητικούς αγώνες, επιχειρηματικές παρουσιάσεις κλπ. Το
εύρος των ειδικών γεγονότων είναι τέτοιο που είναι αδύνατο να δοθεί σαφής
εννοιολογικός ορισμός. Ο Getz (1997) αναφέρει ότι το κάθε ειδικό γεγονός θα
πρέπει να προσδιορίζεται από το περιεχόμενό του και προτείνει δύο ορισμούς
των ειδικών γεγονότων που παρατίθενται στην συνέχεια. Ο πρώτος εξετάζει
το γεγονός από την πλευρά του διοργανωτή και ο δεύτερος από την πλευρά
του συμμετέχοντα – επισκέπτη – θεατή.
1. Ειδικό γεγονός είναι ένα γεγονός που διοργανώνεται για μια και
μοναδική φορά ή σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα και δεν
συμπεριλαμβάνεται στις καθημερινές συνήθεις δραστηριότητες του
φορέα ή ατόμου διοργάνωσης.
2. Για τον πελάτη ή επισκέπτη, το ειδικό γεγονός είναι μια ευκαιρία για
αναψυχή, διασκέδαση ή κοινωνική δραστηριοποίηση, εκτός των
συνηθισμένων επιλογών και της καθημερινότητας.
Στα χαρακτηριστικά των ειδικών γεγονότων συμπεριλαμβάνονται το
εορταστικό πνεύμα, η ποιότητα των υπηρεσιών, η αυθεντικότητα, η
παράδοση, το θέμα του γεγονότος, η φιλοξενία και ο πιθανός συμβολισμός
του.

Προκειμένου

να

κατηγοριοποιήσουμε

τα

ειδικά

γεγονότα

χρησιμοποιούμαι την κλίμακα επιπτώσεων που ανέπτυξαν οι McDonell et al.
(1999) και την παρουσιάζουμε στο σχήμα 2.1.
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Σχήμα 2.1. Κατηγορίες Ειδικών Γεγονότων.

Πηγή: McDonell et al., 1999, p. 10.

Στον οριζόντιο άξονα τοποθετούνται τα ειδικά γεγονότα ανάλογα με τις
επιπτώσεις τους, τα οποία χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, τα
mega-γεγονότα (event), τα hallmark-γεγονότα (event), τα μεγάλα γεγονότα
(major event) και τα τοπικά γεγονότα (local event). Στον κάθετο άξονα
χαρτογραφούνται οι επιπτώσεις τους όσο αφορά την συμμετοχή του κοινού,
την κάλυψη από τα Μ.Μ.Ε., το κόστος διοργάνωσης, το κόστος υποδομών,
τα οικονομικά και άλλα οφέλη. Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε συνοπτικά
τα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας ειδικών γεγονότων.
•

Mega – Events.

Τα Mega-events είναι εκείνα τα γεγονότα, των οποίων το μέγεθος
επηρεάζει στο σύνολό του το οικονομικό γίγνεσθαι του τόπου διοργάνωσης
και προκαλεί το ενδιαφέρον των ΜΜΕ ολόκληρου του πλανήτη. Στα Megaevents συμπεριλαμβάνονται οι Ολυμπιακοί αγώνες, οι Παγκόσμιες εκθέσεις
ΕΧΡΟ και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, όμως είναι δύσκολο να
συμπεριλάβουμε σε αυτήν την κατηγορία και άλλα γεγονότα. Σύμφωνα με
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τον Getz (1997), τα Mega-events θα πρέπει να ξεπερνούν το ένα
εκατομμύριο όσο αφορά τους συμμετέχοντες θεατές – επισκέπτες, ενώ το
κόστος επένδυσης σε υποδομές και οργανωτικές δομές θα πρέπει να είναι
κατ’ ελάχιστο 500 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης, το μέγεθος αλλά και το
περιεχόμενό τους θα πρέπει να οδηγούν σε σημαντικά επίπεδα τουριστικής
κίνησης, δημοσιογραφικής κάλυψης, επαύξησης της εικόνας του προορισμού
και του διοργανωτή και σε ισχυρά οικονομικά οφέλη για την τοπική,
περιφερειακή και εθνική οικονομία του τόπου διοργάνωσης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πρώτο mega event θεωρείται η Μεγάλη
Έκθεση (Great Exhibition) του 1851 στο Λονδίνο. Παρόλο που την εποχή
εκείνη δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά μέσα μαζικής επικοινωνίας, η Μεγάλη
Έκθεση είχε κατορθώσει να προκαλέσει το ενδιαφέρον του παγκόσμιου
γραπτού τύπου. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός
για το οποίο χώρες ανταγωνίζονται έντονα μεταξύ τους για την διοργάνωση
τους, πολλά χρόνια πριν την φιλοξενία τους. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι
Ολυμπιακοί αγώνες της τελευταίας δεκαετίας συμπεριλαμβάνουν περίπου 300
αθλητικά γεγονότα, στα οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 12.000
αθλητές, οι οποίοι προέρχονται από περισσότερες από 200 χώρες. Το
οικονομικό όφελος από την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων όμως δεν
είναι πάντα δεδομένο. Για παράδειγμα, η πολιτεία του Κολοράντο αποφάσισε
να αποσύρει την υποψηφιότητά της από την διεκδίκηση των Χειμερινών
Ολυμπιακών Αγώνων το 1980, επειδή το κόστος κατασκευής των αναγκαίων
υποδομών θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από την απόδοσή τους. Επιπλέον
θεωρήθηκε ότι θα επηρέαζε αρνητικά την παραδοσιακή κίνηση για σκι στο
Κολοράντο.
Στην Ελλάδα είχαν διατυπωθεί αντιρρήσεις για την διοργάνωση των
Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, όχι μόνον για την οικονομική βιωσιμότητα του
εγχειρήματος,

αλλά

και

για

τις

περιβαλλοντικές

επιπτώσεις

τους.

Υπενθυμίζουμε ότι συνυποψήφια πόλη με την Αθήνα ήταν η Στοκχόλμη, η
οποία απέσυρε την υποψηφιότητα της λόγω έντονων αντιρρήσεων της
πλειοψηφίας των πολιτών (ακόμη και με βομβιστικές επιθέσεις). Στην
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σύγχρονη ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, αυτοί του 1984 στο Los Angeles
είναι οι πρώτοι που απέφεραν κέρδος 200 εκατομμυρίων δολαρίων στους
διοργανωτές και πολλαπλάσια αυτών στον προορισμό. Βεβαίως, η Ολυμπιακή
Επιτροπή (International Olympic Committee - IOC), δείχνει σαφή προτίμηση
σε προορισμούς οικονομικά ανεπτυγμένους οι οποίοι διαθέτουν σοβαρές
υποδομές. Απόδειξη αυτού είναι ότι 14 από τους 25 Ολυμπιακούς Αγώνες
(1896 – 2004) πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις της Δυτικής Ευρώπης (δεν
συμπεριλαμβάνεται η Μόσχα το 1980), με άλλους επτά σε πόλεις των ΗΠΑ,
της Αυστραλίας και του Καναδά. Η προτίμηση αυτή φαίνεται ακόμη καλύτερα
στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου μόνον αυτοί του Σαράγιεβο
(1984) διοργανώθηκαν σε λιγότερο ανεπτυγμένη οικονομικά χώρα.
Ο Hall (1992) συμπεριλαμβάνει στα Mega-events και το παγκόσμιο
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου (World Soccer Cup Final), μαζί με τις παγκόσμιες
εκθέσεις και τους ολυμπιακούς αγώνες, και θεωρεί ότι τα παραπάνω γεγονότα
έχουν σαν αγορά στόχο τον διεθνή τουρισμό και δημιουργούν συνθήκες
συμμετοχής κρατικών φορέων, ΜΜΕ κλπ. Στις Παγκόσμιες Εκθέσεις θα
αναφερθούμε στην συνέχεια, όμως επί του παρόντος αξίζει η αναφορά στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το γνωστό Mundial, ως mega event.
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ξεκίνησε το 1930, όταν οι
άνθρωποι της FIFA (Federation Internationale de Football Association),
μελετώντας τις επιτυχημένες διοργανώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά
και την δημοφιλία του ποδοσφαίρου, αποφάσισαν να καθιερώσουν τους
ποδοσφαιρικούς αγώνες ανά τέσσερα χρόνια. Μέχρι το 1994 ο προορισμός
του Μουντιάλ ήταν η Ευρώπη ή η Λατινική Αμερική, περιοχές με παράδοση
στο ποδόσφαιρο. Προκειμένου η FIFA να αναδείξει τον θεσμό ως παγκόσμιο,
ανέθεσε το 1994 την διοργάνωσή του Μουντιάλ στις Η.Π.Α. και ακολούθησε
το 2002 η κοινή διοργάνωση Ιαπωνίας και Νοτίου Κορέας.
Βεβαίως, στην ανάθεση του Μουντιάλ, όπως και στους Ολυμπιακούς
Αγώνες (π.χ. Ατλάντα 1996), η διεθνής πολιτική θέση της χώρας που
διεκδικεί το γεγονός επηρεάζει την απόφαση του τόπου διοργάνωσης, με
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της ανάθεσης του Παγκόσμιου
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Κυπέλλου το 2006 στην Γερμανία. Η παραπάνω απόφαση αντιμετώπισε
πολλές ενστάσεις από αφρικανικά κράτη, τα οποία υποστήριζαν ότι α) η
Αφρική δεν έχει διοργανώσει ποτέ Μουντιάλ, β) η ποδοσφαιρική ένωση των
χωρών της Αφρικής (African Football Confederation) έχει τα περισσότερα
μέλη από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο, και γ) το αφρικανικό ποδόσφαιρο έχει
κάνει άλματα προόδου (με την Νιγηρία να έχει κερδίσει Αργεντινή και
Βραζιλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996). Παρόλα αυτά η
πολιτική επιρροή της Γερμανίας και το διεθνές της δίκτυο ήταν τόσο ισχυρό
ώστε να ανατρέψει όλα τα ανταγωνιστικά στοιχεία της αφρικανικής πρότασης
και να αναλάβει την διοργάνωση.
•

Hall Mark Events.

Τα Hall Mark Events είναι εκείνα τα γεγονότα, τα οποία συνήθως
ταυτίζονται με το πνεύμα και την εικόνα ενός προορισμού, ο οποίος μέσω
του γεγονότος απολαμβάνει διεθνή αναγνώριση και επαυξάνει την εικόνα
του. Σύμφωνα με τον Ritchie et al. (1984), τα Hall Mark Events μπορεί να
είναι επαναλαμβανόμενα ή να διοργανώνονται για μια και μοναδική φορά,
ενώ σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να επαυξήσουν την ελκυστικότητα
ενός προορισμού και να δημιουργήσουν έσοδα στον προορισμό σε
βραχυχρόνια ή / και μακροχρόνια βάση. Τα Hall Mark Events βασίζουν την
επιτυχία τους στην μοναδικότητά τους, στην εικόνα τους, στο θέμα τους και
στην ικανότητά τους να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και την προσοχή της
τουριστικής αγοράς. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα Hall Mark Event
είναι το καρναβάλι του Ρίο (Carnival in Rio de Janeiro), ο ποδηλατικός γύρος
της Γαλλίας (Tour de France), το πολιτιστικό φεστιβάλ του Εδιμβούργου
(Edinburgh Festival in Scotland) και η γιορτή μπύρας στην Γερμανία
(Oktoberfest in Munich). Τα παραπάνω Hall Mark Events ταυτίζονται
απολύτως με την τοποθεσία διοργάνωσής τους.
Σύμφωνα με τον Getz (1997), τα Hall Mark Events θα πρέπει να
περιγράφονται, και έτσι να κατηγοριοποιούνται, υπολογίζοντας την ικανότητά
τους

να

προσφέρουν

ανταγωνιστικά

πλεονεκτήματα

στους

τόπους
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διοργάνωσής τους. Σύμφωνα με τον Goldblatt (2002), τα Hall Mark Events
προσφέρουν στους κατοίκους του προορισμού διοργάνωσης ψυχολογικές
ωφέλειες ή όπως είναι διεθνώς γνωστό τον παράγοντα “feel good factor”. Γι’
αυτό το λόγο, οι τοπικές κοινωνίες αποδέχονται θετικά όποια ενόχληση
μπορεί να δημιουργηθεί από την διοργάνωση του γεγονότος, προκειμένου οι
ίδιοι, οι οικογένειές τους και ο προορισμός εν γένει να έχουν μακροπρόθεσμα
οφέλη. Για παράδειγμα, ο Λονδρέζικος Μαραθώνιος (Flora London Marathon),
παρέχει την ευκαιρία σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές να
συμμετέχουν σε ένα μεγάλο διεθνές αθλητικό γεγονός. Στους επαγγελματίες
παρέχει την ευκαιρία ανταγωνισμού με την ελίτ του αθλήματος, ενώ στους
ερασιτέχνες να αποδείξουν την ενεργητική τους διάθεση. Επιπρόσθετα, λόγω
του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του γεγονότος, 76% των συμμετεχόντων
συνεισφέρουν στους στόχους του μαραθωνίου. Το 2000, 24 εκατομμύρια
βρετανικές

στερλίνες

φιλανθρωπικούς

ήταν

σκοπούς,

το
ποσό

ποσό

που

μεγαλύτερο

συγκεντρώθηκε
από

για

τους

οποιαδήποτε

άλλη

εκδήλωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα στην Μ. Βρετανία, με αποτέλεσμα το
ίδιο το γεγονός να απολαμβάνει μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ (Guinness
World Records, 2000).
Ένα άλλο παράδειγμα είναι το Euro ’96 στο Leeds, για το οποίο έρευνα
έδειξε ότι ακόμη και οι κάτοικοι που δεν παρακολουθούσαν ποδόσφαιρο ήταν
θετικά διακείμενοι στην διοργάνωση του γεγονότος και κατά της βίας στα
γήπεδα. Εν αντιθέσει, το 2001 δεν υπήρξε αντίστοιχη υποστήριξη από την
τοπική κοινωνία για την παρέλαση αγάπης (Leeds Love Parade – παρέλαση
θαυμαστών μουσικής hip-hop και underground με μεγάλη συμμετοχή
ομοφυλοφίλων), με αποτέλεσμα να μετακινηθεί η όλη εκδήλωση σε άλλη
πόλη. Έρευνα κοινής γνώμης στην Βρετανία (UK Sport, 1998) έδειξε ότι το
87% των πολιτών πιστεύει ότι είναι σημαντικό να διοργανώνονται μεγάλα
αθλητικά γεγονότα στην χώρα, ενώ το 88% εξ αυτών πιστεύει ότι η
διοργάνωσή τους και μόνο ενισχύει τον παράγοντα “feel good”. Όμως και για
τα Hall Mark Events υπάρχουν αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις. Το Bath and
North East Somerset Council, μετά από έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις του
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Royal Victoria Park Festival, ανακάλυψε ότι το 25% του δείγματος είχε
προγραμματίσει να απουσιάσει από την πόλη προκειμένου να αποφύγει όποια
ενόχληση προερχόμενη από το γεγονός (Bath and North East CVB, 1999).
•

Major Events.

Τα Major Events είναι γεγονότα τα οποία, ανάλογα με το μέγεθός τους,
μπορούν να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών και το ενδιαφέρον του
Τύπου,

ενώ

συνεπάγονται

οικονομικά

οφέλη

για

τον

προορισμό.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ενός Major Event είναι το πρωτάθλημα σούμο
της

Αυστραλίας

(Grand

Australian

Sumo

Tournament),

το

οποίο

διοργανώθηκε στην Μελβούρνη και το Sidney το 1997 και προσέλκυσε
χιλιάδες επισκέπτες, κυρίως από την Ιαπωνία. Σημαντικό είναι ότι το
παραπάνω Major Event λειτούργησε θετικά για τον προορισμό και μετά την
λήξη του, αφού οι δύο παραπάνω πόλεις αύξησαν τα ποσοστά επισκεπτών
σημαντικά από την χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Τα περισσότερα
πολιτιστικά γεγονότα επίσης εμπίπτουν στην κατηγορία των Major Events και
προσελκύουν χιλιάδες αλλοδαπών επισκεπτών.
Το 1997 η κυβέρνηση της Βικτώριας διοργάνωσε την παράσταση του
φαντάσματος της όπερας (the phantom of the opera) με καλλιτέχνες τους
τρεις τενόρους Careras, Domingo και Pavarotti με μεγάλη επιτυχία όσο
αφορά την συμμετοχή των θεατών και τα οικονομικά αποτελέσματα της
προσπάθειας. Αντίστοιχα στον χώρο των συνεδρίων, μεγάλες διεθνείς
συναντήσεις μπορούν να αποφέρουν τεράστια οικονομικά αποτελέσματα
στον προορισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Παγκόσμιο Συνέδριο Χημικών
Μηχανικών (World Congress of Chemical Engineers – Melbourne 2001) και το
Παγκόσμιο Συνέδριο Καρδιολογίας (World Congress of Cardiology – Sydney
2002), το καθένα εκ των οποίων είχε 13.000 συμμετέχοντες. Παραδείγματα
Major Events στην Ευρώπη είναι το TT Races στο νησί Isle of Man και το
Silverstone (British Formula One). Πολλά αθλητικά γεγονότα επίσης
εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και τα οποία διοργανώνονται συνήθως
μετά

από

διαδικασία

ανταγωνισμού

(bid

process)

μεταξύ

των
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ενδιαφερομένων. Σύμφωνα με την UK Sport Association (2005 – 2006), για
να κατηγοριοποιηθεί ένα αθλητικό γεγονός ως Μajor θα πρέπει:
o Να

εμπεριέχει

ανταγωνισμό

ομάδων

ή/και

ατόμων

που

αντιπροσωπεύουν κράτη.
o Να προσελκύει το δημόσιο ενδιαφέρον, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
με την συμμετοχή θεατών και την κάλυψή του από τα μέσα.
o Να είναι σημαντικό γεγονός σε σχέση με τις αθλητικές εκδηλώσεις (UK
Sport, 1999a).
Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι η UK Sport θέτει ανεξάρτητες
κατηγορίες για τα αθλητικά γεγονότα, στις οποίες συμπεριλαμβάνει τα mega
event, calendar event, one-off event και τα showcase event. Σύμφωνα
λοιπόν με την παραπάνω ομαδοποίηση τα αθλητικά γεγονότα θα μπορούσαν
να καταταγούν ως:
o Mega events (διοργανώνονται μετά από ανταγωνισμό – bidding):
Ολυμπιακοί

Αγώνες,

ΠαραΟλυμπιακοί

Αγώνες,

Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.
o Calendar Events (δεν είναι απαραίτητος ο ανταγωνισμός,
εμπορικά επιτυχημένα αθλητικά γεγονότα, συνήθως αποτελούν
μέρος

του

διεθνούς

αθλητικού

προγράμματος): Wimbledon,

Formula One Grand Prix, Open Championship, Rugby Union
Internationals.
o One-off events (συνήθως αναθέτονται μετά από ανταγωνισμό και
έχουν πολύ υψηλά τηλεοπτικά δικαιώματα κάλυψης): Rugby
League, Union World Cups, Cricket World Cup, Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου κλπ.
o Showcase events (συνήθως αναθέτονται μετά από ανταγωνισμό,
έχουν την δυνατότητα προώθησης συγκεκριμένων αθλημάτων και
οι χώρες συμμετέχουν για την παραγωγή μεταλλίων και την
επαύξηση του αθλητικού κύρους): World Judo Championships,
World Disability Championship και European Show Jumping
Championships.
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Στον τουρισμό γεγονότων συμπεριλαμβάνονται πλέον και τα πάρκα
αναψυχής, τα οποία ανάλογα με τον προορισμό που βρίσκονται, αλλά και το
θεματικό τους χαρακτήρα, μπορούν να ικανοποιούν καταναλωτές με
διαφορετικά ενδιαφέροντα. Τα πρώτα πάρκα αναψυχής (amusement parks)
ουσιαστικά

προήλθαν

από

την

εξέλιξη

υπαίθριων

χώρων,

που

χρησιμοποιούσαν οι πολίτες για ημερήσιες εκδρομές. Τα πάρκα αυτά ήταν
δημοφιλή σε Ευρώπη και Αμερική και τα πιο συνηθισμένα παιχνίδια
δραστηριοτήτων ήταν τα γνωστά μας αλογάκια (carousel), χειροκίνητα
βεβαίως εκείνη την εποχή. Το 1879 εμφανίστηκε στα Γαλλικά πάρκα

το

τρενάκι βαρύτητας με λουπ (roller coaster), ενώ στην Αμερική το 1878
εμφανίστηκε το “merry-go-round”, μια μηχανή με ατμό που δεν χρειαζόταν
ανθρώπινη ενέργεια στην κίνησή της.
Το 1893 το Σικάγο διοργάνωσε την Παγκόσμια Έκθεση (σήμερα οι
Παγκόσμιες Εκθέσεις θεωρούνται mega-γεγονότα), η οποία αναπτυσσόταν
γύρω από μια κεντρική λεωφόρο, η οποία κατέληγε στην περίφημη
περιστρεφόμενη ρόδα του George W. Ferris, την Ferris Wheel. Στις αρχές
του 20ου αιώνα (1903) στο Coney Island κοντά στην Νέα Υόρκη,
δημιουργείται θεματικό πάρκο το οποίο διαθέτει επικίνδυνα τρενάκια,
προσομοιώσεις ιπποδρομιών, μαυριτανικά κάστρα και άλλες δραστηριότητες
χωρισμένες σε τρεις θεματικές ενότητες, την Dreamland, το Steeple Castle
και το Luna Park. Από το 1930 και μετά τα θεματικά πάρκα άρχισαν να
χάνουν μερίδιο από την αγορά ψυχαγωγίας, με αποκορύφωμα τα χρόνια του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου όταν και αυτό το ονομαστό Playland του Σαν
Φραντζίσκο έκλεισε για πάντα. Από την δεκαετία του ’50 άρχισε πλέον η
αναβίωσή τους, ίσως και λόγω του πρωτοπόρου Walt Disney, ο οποίος το
1955 ανέπτυξε την Ντίσνευλαντ στο Αναχάιμ της Καλιφόρνια και κατόπιν
στην πολιτεία της Φλόριντα.
Πολλές προσπάθειες έγιναν μετά την επένδυση του Ντίσνευ, επιτυχημένες
ή

όχι.

Ενδεικτικά

αναφέρουμε

τον

Marriott,

ιδρυτή

των

γνωστών

ξενοδοχείων, όπου το πάρκο που κατασκεύασε στην Σάντα Κλάρα της
Καλιφόρνιας με θέμα την ζωή της Αμερικής απέτυχε και πουλήθηκε αρκετά
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χρόνια μετά (1984) στον Δήμο της πόλης. Η Disney παραμένει και σήμερα
ηγέτης του κλάδου με θεματικό πάρκο και στο Παρίσι, το οποίο μετά τα
πρώτα απογοητευτικά νούμερα και μετά την μετονομασία του από Euro
Disney σε Disneyland Paris το 1994, δείχνει πλέον ιδιαίτερα υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης. Αντίστοιχη Disneyland υπάρχει πλέον και στην Σανγκάι
της Κίνας. Εκτός από την Disney, αλλά πάρκα που κατέχουν υψηλές θέσεις
επισκεψιμότητας είναι το Wonderful World of Oz στο Κάνσας και το Lego
Land στην Καλιφόρνια. Όμως τα θεματικά πάρκα δεν είναι μόνον αμερικανικό
εγχείρημα, αφού η Tokyo Disneyland συγκεντρώνει περίπου 20 εκατομμύρια
επισκέπτες ετησίως, ενώ άλλα Ιαπωνικά πάρκα είναι το German Happiness
Kingdom, το Canadian World και το Asterix Park.
Η ανάπτυξη των γεγονότων ως οικονομική δραστηριότητα μας οδήγησε
να μιλάμε σήμερα για την βιομηχανία των γεγονότων (event industry), η
οποία έχει σαφείς επιπτώσεις στο οικονομικό, κοινωνικό και ευρύτερο
περιβάλλον. Άλλωστε η ίδρυση και λειτουργία ενώσεων και φορέων που
εξυπηρετούν τις ανάγκες και τα συμφέροντα των οργανωτών τέτοιου είδους
γεγονότων, ενισχύει το παραπάνω επιχείρημα. Ενδεικτικά αναφέρουμε την
ISES (International Special Events Society) και την IFEA (International
Festivals and Events Association).
2.2.2. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ.
Τα ειδικά γεγονότα δημιουργούν ένα ευρύ φάσμα θετικών και αρνητικών
επιπτώσεων, τόσο στους προορισμούς διοργάνωσής τους, όσο και στους
διοργανωτές. Στον πίνακα 2.8. εμφανίζονται περιληπτικά οι επιπτώσεις,
θετικές και αρνητικές, των ειδικών γεγονότων ανάλογα με το είδος τους,
όπως τις παρουσιάζει ο Hall (1992).
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Πίνακας 2.8.
ΤΥΠΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

Κοινωνικό –
Πολιτιστικό
Περιβάλλον.

Φυσικό Περιβάλλον.

Πολιτικό
Περιβάλλον.

Τουρισμός και
Οικονομία.

Επιπτώσεις των ειδικών γεγονότων.
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Κοινές εμπειρίες.
Συνέχιση και αναγέννηση της
παράδοσης.
Ηθικό τοπικής κοινωνίας.
Συμμετοχή τοπικής κοινωνίας.
Εισαγωγή νέων ιδεών.
Πολιτιστική επέκταση.
Προστασία περιβάλλοντος.
Εισαγωγή προτύπων καλύτερης
περιβαλλοντολογικής
διαχείρισης.
Ευαισθητοποίηση πολιτών σε
σχέση με το περιβάλλον.
Ανάπτυξη υποδομών.
Ανάπτυξη μεταφορικών δικτύων
και επικοινωνιών.
Νέα μοντέλα αστικών
μεταφορών.
Διεθνής εικόνα (prestige).
Επαύξηση εικόνας προορισμού.
Προώθηση και ελκυστικότητα
επενδυτικών ευκαιριών.
Πολιτική συναίνεση.
Ανάπτυξη ικανοτήτων
διοίκησης.
Προώθηση και προβολή του
προορισμού.
Αύξηση τουριστικών
επισκέψεων.
Αυξημένα επίπεδα φόρων.
Δημιουργία ευκαιριών
απασχόλησης.

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Αποξένωση κοινωνίας.
Χειραγώγηση τοπικής κοινωνίας.
Αρνητική εικόνα τοπικής
κοινωνίας.
Άσχημες συμπεριφορές.

Ζημιά στο περιβάλλον.
Ατμοσφαιρική ρύπανση.
Ηχορύπανση.
Κυκλοφοριακά προβλήματα.
Διατάραξη πολιτιστικής
κληρονομιάς.

Κίνδυνος αποτυχίας γεγονότος.
Στρεβλή επενδυτική
δραστηριότητα.
Προπαγανδισμός.
Απώλεια ελέγχου και ιδιοκτησίας
από την τοπική κοινότητα.
Κατάρριψη ιδεολογιών.
Αντίσταση τοπικής κοινότητας
στον εισερχόμενο τουρισμό.
Απώλεια αυθεντικότητας.
Κακή φήμη προορισμού.
Πληθωριστικές πιέσεις.
Κόστος ευκαιρίας (opportunity
costs).

Πηγή: Hall, 1992.

•

Κοινωνικές & Πολιτιστικές Επιδράσεις.

Όλα τα ειδικά γεγονότα έχουν αδιαμφισβήτητες επιδράσεις στον
κοινωνικό και πολιτιστικό ιστό του προορισμού. Οι κοινωνικές επιδράσεις
μπορεί να αναφέρονται στο ανυψωμένο ηθικό της τοπικής κοινότητας που
δημιουργείται από την διεξαγωγή ενός διεθνούς αθλητικού γεγονότος ή μιας
μεγάλης συναυλίας στον προορισμό, ή την διοργάνωση μιας μεγάλης
παρέλασης με την ευκαιρία του εορτασμού κάποιας εθνικής επετείου, ή
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ακόμη από την διοργάνωση γεγονότων που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν
για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες όπως τα άτομα με αναπηρίες και η τρίτη
ηλικία.

Ενδεικτικά

αναφέρουμε

τις

εορταστικές

εκδηλώσεις

που

διοργανώθηκαν με την ευκαιρία της παράδοσης του Χονγκ Κονγκ από την
Μεγάλη Βρετανία στην Κίνα, οι οποίες είχαν ιδιαίτερα συμβολικό πολιτικό και
κοινωνικό χαρακτήρα.
Έρευνα έδειξε (Soutar and McLeod, 1989) ότι οι τοπικές κοινωνίες
κατανοούν και εκτιμούν ιδιαίτερα τον παράγοντα «νοιώθω καλά» (feel good
όπως αναφέρεται στη μελέτη) και είναι διατεθειμένες να υποστούν
προσωρινές ταλαιπωρίες προκειμένου να έχουν στην διάθεσή τους μετά το
ειδικό γεγονός νέες υποδομές και επαύξηση της εικόνας του προορισμού
τους. Στο παραπάνω συμπέρασμα κατέληξαν μετά από εκτεταμένη έρευνα
και ανάλυση των απαντήσεων σχεδόν του συνόλου του πληθυσμού της
πόλης Fremantle, όπου διοργανώθηκε το Κύπελλο Αμερικής (America’s Cup).
Όμως τα ειδικά γεγονότα μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά τόσο την τοπική
κοινωνία, όσο και τον τρόπο συμπεριφοράς των πολιτών της. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι η έρευνα των Arnold et al. (1989) σχετικά με το Grand Prix
της Αδελαϊδας στην Αυστραλία. Η έρευνα έδειξε ότι αυξήθηκαν τα τροχαία
ατυχήματα στην περιοχή της Αδελαϊδας κατά 34% στην περίοδο πριν, κατά
την διάρκεια και μετά τον αγώνα σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία.
Κατόπιν προχώρησαν σε εξειδικευμένη έρευνα για καθένα από αυτά τα
ατυχήματα και υπολόγισαν ότι το 15% των επιπρόσθετων ατυχημάτων
οφειλόταν σε αυξημένες ταχύτητες και επικίνδυνους ελιγμούς ως αποτέλεσμα
της ψυχολογίας των κατοίκων λόγω της διοργάνωσης των αγώνων υψηλών
ταχυτήτων. Ο κανόνας σχετικά με τα ειδικά γεγονότα είναι ότι, όσο
μεγαλύτερο το γεγονός, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος για αρνητικές
επιπτώσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε την έκρηξη βομβών στους Ολυμπιακούς
αγώνες της Ατλάντα το 1996 και την κατάρρευση στο Ισραήλ το 1997 της
γέφυρας της εισόδου του σταδίου που θα φιλοξενούσε το Maccabiah Games,
λόγω του υπερβολικού φόρτου θεατών που δέχθηκε.
Γεγονότα διεθνούς ενδιαφέροντος έχουν επίσης ως αποτέλεσμα κακές
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συμπεριφορές και αύξηση της εγκληματικότητας. Η διαχείριση του πλήθους
που συμμετέχει στα ειδικά γεγονότα θα πρέπει να είναι άριστα σχεδιασμένη
και να υλοποιείται με τρόπο ώστε να αποφεύγονται αντικοινωνικές
συμπεριφορές. Η Θεσσαλονίκη έχει το δικό της χαρακτηριστικό παράδειγμα
με τα γεγονότα που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της Συνόδου
Κορυφής της Ε.Ε. τον Ιούνιο του 2003. Γεγονότα όπως τα παραπάνω
οδηγούν επίσης σε αρνητική στάση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις
εκδηλώσεις και ακόμη χειρότερα βλάβη στον κοινωνικό ιστό της περιοχής.
•

Φυσικό Περιβάλλον.

Η διοργάνωση ενός ειδικού γεγονότος είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος
για την ανάδειξη των ειδικών χαρακτηριστικών και του φυσικού κάλλους του
προορισμού. Όμως, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνονται μέτρα για
την προστασία του, ειδικά όταν το γεγονός διοργανώνεται σε ανοιχτούς
χώρους ή σε χώρους ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Η διοργάνωση των
Ολυμπιακών Αγώνων στο Sidney (2000) προκάλεσε μεγάλη συζήτηση όσο
αφορά τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις στην περιοχή. Αν και υπήρχε
κοινή αποδοχή στην χώρα για τις θετικές επιπτώσεις που θα είχαν οι
Ολυμπιακοί Αγώνες, όχι μόνον στην πόλη διοργάνωσης αλλά και στην χώρα,
υπήρξε εσωτερική διαμάχη και αντίλογος σε σχέση με την κατασκευή του
ολυμπιακού χωριού. Ως αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης εκπονήθηκε το
περιβαλλοντολογικό εγχειρίδιο των Ολυμπιακών Αγώνων (Sydney Olympic
Games’ Environmental Guidelines), το οποίο βασιζόταν στις αρχές που έθετε
ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (United Nations Earth Summit) και το οποίο
αναφερόταν σε αρχές αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης υδάτινων πόρων,
αποφυγής μόλυνσης νερού, αέρα και εδάφους, προστασίας των δασών κλπ.
Τα βασικά σημεία του παραπάνω εγχειριδίου ήταν τα εξής:
•

Εκπόνηση περιβαλλοντολογικής και κοινωνικής μελέτης επιπτώσεων.

•

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.

•

Εφαρμογή του εγχειριδίου στις πολιτικές των προμηθευτών και
συνεργατών.
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•

Χωροθέτηση

και

κατασκευή

όλων

των

σταδίων

και

των

προπονητηρίων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 30 λεπτών από το
ολυμπιακό χωριό.
•

Χρήση ανακυκλώσιμων υλικών.

•

Ορθή και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση απορριμμάτων.

•

Εφαρμογή πολιτικής ανακύκλωσης.

•

Αντικατάσταση χαρτιού, όπου αυτό είναι εφικτό, με ηλεκτρονική
επικοινωνία.

•
Για

Ευρεία χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς.
την

διοργάνωση

περιβαλλοντολογική

μελέτη

μεγάλων

γεγονότων

επιπτώσεων.

Οι

απαιτείται

επιπτώσεις

είναι

πλέον
ακόμη

μεγαλύτερες, όταν το γεγονός διοργανώνεται σε δημόσιο χώρο. Για
παράδειγμα, μόνον από ένα μουσικό γεγονός, την συναυλία του γνωστού
βρετανικού

συγκροτήματος

OASIS

στο

Haymarket,

Roseburn

and

Murrayfield, δημιουργήθηκαν 13 τόνοι σκουπίδια. Ο καθαρισμός της πόλης
μετά το τέλος του φεστιβάλ του Εδιμβούργου το 2000, απαίτησε την
συνοδεία των καθαριστών από αστυνομικούς, αφού οι πρώτοι δεχόντουσαν
επίθεση από μεθυσμένους συμμετέχοντες, οι οποίοι ήθελαν να παρατείνουν
την διάρκεια του γεγονότος (City of Edinburgh Council, 2000). Οι οργανωτές
επίσης δίδουν ιδιαίτερη σημασία στο κυκλοφοριακό και εφαρμόζουν
συστήματα για την ελάφρυνσή του. Πρώτες οι Η.Π.Α. κατά την διάρκεια των
Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες εφάρμοσαν το σύστημα “park &
ride”, όπου η πρόσβαση στους χώρους των γεγονότων επιτρεπόταν μόνον με
μέσα μαζικής μεταφοράς. Κατόπιν, πολλά άλλα γεγονότα, όπως το Liverpool
Martell Grand National και το Royal Show, εφάρμοσαν ανάλογα συστήματα.
•

Πολιτικές Επιπτώσεις.

Η πολιτική και οι πολιτικοί είναι σημαντικό μέρος της διοργάνωσης των
ειδικών γεγονότων. Ο βαθμός ανάμειξης της πολιτικής, εξαρτάται από το
μέγεθος του γεγονότος. Για παράδειγμα, για την διεκδίκηση και διοργάνωση
των Ολυμπιακών Αγώνων ή παγκόσμιας έκθεσης ΕΧΡΟ απαιτείται η δέσμευση
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της κυβέρνησης και όλων των πολιτικών παραγόντων για την θετική συμβολή
τους και την εγγύηση του κράτους για την σωστή διεξαγωγή τους. Στα
τοπικά γεγονότα η συμβολή των τοπικών αρχών ποικίλει ανάλογα με τους
στόχους του κάθε γεγονότος. Η ανάμειξη των πολιτικών στην διοργάνωση
των γεγονότων δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μια αναδρομή στην Ρωμαϊκή
ιστορία μαρτυρά το ενδιαφέρον των αυτοκρατόρων για την άψογη
διοργάνωση θεαμάτων στο Κολοσσαίο. Τον 16ο αιώνα ο Μακιαβέλι έγραφε
ότι οι ηγεμόνες θα πρέπει να διοργανώνουν φεστιβάλ και γεγονότα, τα οποία
θα απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και στα οποία ο άρχοντας θα
πρέπει να δηλώνει την μεγαλοθυμία του και το ενδιαφέρον του για αυτούς.
Η τακτική αυτή συνεχίζεται και σήμερα. Η Sally Atkinson χρησιμοποίησε
τόσο την διοργάνωση της Παγκόσμιας Έκθεσης ΕΧΡΟ στο Μπρισμπέιν το
1998, όσο και την επιτυχή διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων για το
Sidney, ώστε να επανεκλεγεί Δήμαρχος της πόλης. Οι κυβερνήσεις θα
συνεχίσουν και στο μέλλον να χρησιμοποιούν τα ειδικά γεγονότα ώστε να
προωθούν την εθνική ταυτότητα, να δημιουργούν ενθουσιασμό στους
πολίτες και τέλος να περισυλλέγουν ψήφους. Τα ειδικά γεγονότα κοστίζουν
σαφώς λιγότερο από τους πολέμους. Με αυτήν την έννοια τα ειδικά γεγονότα
δεν υποκρύπτουν πολιτικό ρεαλισμό, αλλά είναι ο ρεαλισμός της πολιτικής
(Arnold et al. 1989). Ενισχύοντας την παραπάνω άποψη, ο Hall (1989)
υπογραμμίζει ότι τα μεγάλα γεγονότα (hall mark events) δημιουργούν
ευκαιρίες για την πολιτική, σε βαθμό που μπορούν να αλλάξουν τις πολιτικές
προτεραιότητες σε βραχυχρόνιο επίπεδο και την πολιτική και κοινωνική –
πολιτιστική ιδεολογία σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Μετά από ένα ειδικό γεγονός,
ο

προορισμός

δεν

είναι

ποτέ

πλέον

ο

ίδιος

όσο

αφορά

το

περιβαλλοντολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.
•

Επιπτώσεις στην Οικονομία και τον Τουρισμό.

Όπως αναφέρουμε και στο πρώτο κεφάλαιο, οι κυβερνήσεις των κρατών
δίνουν πλέον ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό ως οικονομική δραστηριότητα.
Τα ειδικά γεγονότα λειτουργούν πλέον ως καταλύτες για την προσέλκυση
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επισκεπτών και την αύξηση της τουριστικής πελατείας στους προορισμούς
διοργάνωσής τους. Επίσης λειτουργούν ως διαμορφωτές εικόνας των
προορισμών, κατασκευάζοντας το προφίλ τους και παρέχοντας σε αυτούς
ανταγωνιστικά

τουριστικά

πλεονεκτήματα.

Όλα

τα

παραπάνω

έχουν

δημιουργήσει ένα νέο πεδίο εντός της επιστήμης του management, αυτό του
τουρισμού γεγονότων (event tourism), το οποίο ορίζεται ως εξής:
1. Ο συστηματικός σχεδιασμός, ανάπτυξη και μάρκετινγκ των γεγονότων
ως τουριστικά θέλγητρα, καταλυτικά ως προς την οικονομική
ανάπτυξη και ως διαμορφωτές εικόνας των προορισμών. Η στρατηγική
των

ειδικών

πληροφορίας

γεγονότων
και

των

επίσης
αρνητικών

εμπεριέχει

την

επιδράσεων

διαχείριση της
που

μπορεί

να

προκαλέσουν.
2. Το τμήμα της αγοράς που αποτελείται από εκείνους τους πελάτες –
καταναλωτές

οι

οποίοι

μετακινούνται

προκειμένου

να

παρακολουθήσουν ένα ειδικό γεγονός ή κινητοποιούνται μετά από
εξωτερική παραίνεση ώστε να παρακολουθήσουν ένα ειδικό γεγονός
που διοργανώνεται σε τόπο εκτός της μόνιμης κατοικίας τους (Getz,
1997).
Οι κρατικοί οργανισμοί τουρισμού συνήθως χρησιμοποιούν τα ειδικά
γεγονότα ώστε να τοποθετούν τους προορισμούς στην παγκόσμια τουριστική
αγορά. Ενδεικτικά αναφέρουμε κείμενο της επιτροπής τουρισμού της Νέας
Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία (1996), όπου ως στρατηγικούς στόχους
θέτει:
o Τοποθέτηση του Sidney και της Νέας Νότιας Ουαλίας ως πρωτεύουσες
των γεγονότων της Αυστραλίας.
o Ανάπτυξη και προώθηση υπαρχόντων και νέων ειδικών γεγονότων για
το Sidney, με την παράλληλη διαμόρφωση της εικόνας του ως
πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ασίας και του Ειρηνικού.
o Κεφαλαιοποίηση των θετικών σημείων από την διοργάνωση των
Ολυμπιακών Αγώνων στο Sidney και προβολή του ως αθλητικό κέντρο
και κέντρο υγιεινούς διαβίωσης.
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Επιπρόσθετα, το Hampshire County Council σημειώνει ότι τα γεγονότα
είναι πρώτης τάξεως ευκαιρίες για την συμμετοχή των πολιτών, την
επαύξηση της εικόνας της πόλης και την απόκτηση ανταγωνιστικού
τουριστικού πλεονεκτήματος για την πόλη (Fuller, 2007). Ενδεικτικό επίσης
είναι το στρατηγικό τουριστικό σχέδιο ανάπτυξης του Bath (Bath & North
East Somerset Council, B&NES, 2001 – 2003) στο οποίο αναφέρεται ότι
προκειμένου να αυξηθεί ο εισερχόμενος τουρισμός στην περιοχή θα πρέπει:
1. Να

αυξηθεί

ο

αριθμός

των

επισκεπτών

στα

γεγονότα

που

διοργανώνονται (εισιτήρια) κατά 5% μέχρι το 2004.
2. Να αυξηθεί ο αριθμός των εισερχόμενων επισκεπτών:
o Αυξάνοντας τον αριθμό των καλλιτεχνικών γεγονότων κατά 20%.
o Βελτιώνοντας τις πολιτιστικές υποδομές της περιοχής.
o Κινητοποιώντας την τοπική κοινωνία ώστε να αυξήσει την συμμετοχή
της έως 20% σε σχέση με την σημερινή (της μελέτης).
o Διοργανώνοντας γεγονότα σε όλη την διάρκεια του χρόνου, αντί τους
μήνες της άνοιξης και του φθινοπώρου.
Το Rugby World Cup το 1999, σύμφωνα με το Wales Tourism Board,
προσέλκυσε περισσότερους από 300.000 τουρίστες στην Ουαλία και αύξησε
την μέση πληρότητα των ξενοδοχείων της περιοχής κατά 7,5%. Από αυτούς
το 70% δήλωσε ότι θα επανέλθει στην περιοχή για διακοπές, ενώ το 25%
από εκείνους που παρακολούθησαν τους αγώνες από την τηλεόραση δήλωσε
ότι θα επιθυμούσε να επισκεφθεί την Ουαλία για τουριστικούς λόγους. Η
παραπάνω έρευνα προέβλεπε ότι 135.000 ταξίδια θα πραγματοποιούνταν
στην Βρετανία ως αποτέλεσμα του παραπάνω γεγονότος, με έσοδα για τον
εθνικό προορισμό της τάξεως των 15 εκατομμυρίων στερλινών.
Ένα ισχυρό πλεονέκτημα του τουρισμού γεγονότων είναι ότι μπορεί να
προσελκύσει επισκέπτες σε περιόδους χαμηλής τουριστικής κίνησης, τότε που
υπάρχει διαθεσιμότητα τουριστικών πόρων. Συνεπώς, ο τουρισμός γεγονότων
μπορεί να λειτουργήσει θετικά στο πρόβλημα της τουριστικής εποχικότητας,
ειδικά σε προορισμούς που έχουν ταυτιστεί με θερινές διακοπές. Θετικά
μπορεί να λειτουργήσει το παραπάνω και για τους πολίτες του προορισμού,
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αφού σύμφωνα με τον Getz (1997) οι ντόπιοι κάτοικοι προτιμούν να
συμμετέχουν σε ειδικά γεγονότα τις περιόδους χαμηλής τουριστικής κίνησης,
επειδή τα ίδια τα γεγονότα έχουν περισσότερο αυθεντικό – τοπικό χρώμα
από αυτά που διοργανώνονται αποκλειστικά για τους αλλοδαπούς επισκέπτες.
Τα μεγάλα ειδικά γεγονότα επίσης λειτουργούν ως μοχλοί ανάπτυξης και
δημιουργοί υποδομών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η διοργάνωση των
Ολυμπιακών Αγώνων, σε όποιο προορισμό και αν διοργανώθηκαν μέχρι
σήμερα. Τα οικονομικά οφέλη από τα ειδικά γεγονότα κατηγοριοποιούνται
όπως και αυτά από την γενική τουριστική δραστηριότητα και αφορούν στην
πλειονότητά τους άμεσες και έμμεσες εισροές. Ενδεικτικά αναφέρουμε την
δημιουργία θέσεων εργασίας, την αύξηση του τοπικού εισοδήματος, την
αύξηση της κατά κεφαλή δαπάνης κλπ. Ο πίνακας 2.9. παρουσιάζει αναλυτικά
τα σημαντικά οικονομικά οφέλη που προήρθαν από την διοργάνωση ειδικών
γεγονότων στην Αυστραλία.
Πίνακας 2.9.

Οικονομικές

επιπτώσεις

από

την

διοργάνωση

ειδικών γεγονότων στην Αυστραλία.
ΕΙΔΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
(‘000)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ
ΣΤΟ ΑΕΠ
(δις $)

World Cup of
Athletics, Canberra
1985
Australian Formula
One Grand Prix,
Adelaide 1992
Sydney Gay and
Lesbian Mardi Gras,
1993
World Masters
Games, Brisbane
1994
World Police and
Fire Games,
Melbourne 1995
Adelaide Festival,
1996

46

10

7.8

18.8

260

19

14.4

37.4

550

5

7.5

12.0

23

18

27.5

50.6

7

9

11.5

21.7

42

6

7.8

13.0 – 15.5

Πηγή: McDonnell et al., 1999.
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Κάθε κατηγορίας ειδικό γεγονός μπορεί να αποφέρει τεράστια ποσά στην
τοπική

οικονομία.

Υπολογίζεται

ότι

οι

θεατρικές

παραστάσεις

του

Μπρόντγουέι αποφέρουν στην πόλη της Νέας Υόρκης για κάθε περίοδο
περίπου 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχα, μόνο η παράσταση του
West End στο Λονδίνο, απέφερε 114 εκατομμύρια στερλίνες στην πόλη του
Λονδίνου, ενώ η παράσταση το “Φάντασμα της Όπερας” προσέλκυσε
550.000 θεατές και απέφερε στην πόλη της Μελβούρνης 300 εκατομμύρια
δολάρια Αυστραλίας.
Μελέτη επιπτώσεων σχετικά με το Network Q Rally έδειξε ότι οι 134.921
θεατές απέφεραν 11,1 εκατομμύρια στερλίνες στην τοπική οικονομία, το
60% των οποίων ήταν εισερχόμενο έσοδο. Οι επαγγελματικές τάξεις που
ωφελήθηκαν περισσότερο ήταν αυτές των ξενοδόχων, των εστιατόρων, των
μεταφορικών επιχειρήσεων και του λιανεμπορίου. Επίσης επισημαίνεται στην
μελέτη ότι δημιουργήθηκε πρόσθετο τουριστικό εισόδημα εξαιτίας των
αγώνων της τάξεως των 17 εκατομμυρίων στερλινών (Lilley III & DeFranco,
1999). Το Βρετανικό Grand Prix υπολογίζεται ότι έχει οικονομικές επιπτώσεις
της τάξεως των 28 εκατομμυρίων στερλινών, εκ των οποίων τα 25
εκατομμύρια προέρχονται εκτός της περιοχής διοργάνωσης (Lilley III and
DeFranco, 1999).
Επίσης και τα εκθεσιακά γεγονότα δημιουργούν σημαντικά οφέλη για την
περιοχή. Το British International Motor Show, το οποίο πραγματοποιείται στο
Birmingham NEC κάθε Οκτώβριο, υπολογίζεται ότι συγκεντρώνει 600.000
επισκέπτες και αντίστοιχα 1.000.000 επισκέπτες της ιστοσελίδας της έκθεσης,
προσφέροντας στην τοπική οικονομία 30 εκατομμύρια στερλίνες (Audit
Bureau of Corculations, ABC-SMMT, 2000). Στον πίνακα 2.10. καταγράφονται
ενδεικτικά τα οικονομικά οφέλη από την διοργάνωση διαφόρων γεγονότων.
Παρά το ότι η μεθοδολογία υπολογισμού είναι διαφορετική για κάθε γεγονός
και συνεπώς τα μεγέθη είναι μη συγκρίσιμα, δίδεται μια εικόνα σχετικά με τα
τεράστια οικονομικά και τουριστικά οφέλη από την διοργάνωση μεγάλων
γεγονότων.
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Πίνακας 2.10.

Οικονομικά

οφέλη

από

την

διοργάνωση

γεγονότων.
ΕΙΔΙΚΟ
ΓΕΓΟΝΟΣ

European
Football
Champion
ships
(Euro’96) UK
1996
1st Cornhill
Test Match
England vs
Australia,
1997
World
Badminton
Champion
ships and
Sudirman
Cup, 1997
British Grand
Prix, 1997
Weetabix
Women’s
British Open
Golf
Champion
ship,
Sunningdale,
1997
Network Q
Rally of
Great
Britain, 1998
Leeds Love
Parade,
2000
Motor Show,
2000

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
ΕΚΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
280.000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(σε εκ.$)
120,0

72.700

66.900 (92%)

4,6

9,0

21.700

13.500 (62%)

0,386

1,9

170.000

136.000 (80%)

25,0

28,0

0,207

2,1

6,7

17,0

50.000

135.000

81.000 (60%)

250.000

165.000 (66%)

600.000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ
(σε εκ.$)
195,0

12,8
30,0

Πηγή: Lilley III and DeFranco, 1999a, 1999b; Tourism Works, 1996; UK Sport, 2000b;
YorkShire Tourist Board, 2000.

Η πόλη του Birmingham, διοργανώνοντας επιτυχώς γεγονότα όπως το G8
Birmingham Summit, το Eurovision Song Contest και το Lions Club
International Conference (1998), κατόρθωσε να τοποθετηθεί στον παγκόσμιο
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συνεδριακό χάρτη ως ελκυστικός προορισμός. Με τηλεφωνική έρευνα και σε
δείγμα χιλίων ανθρώπων, η ΒΜΡ (British Marketing Partnership) ανέδειξε το
γεγονός ότι το 68% των κατοίκων πιστεύει ότι η πόλη βελτιώθηκε από την
διοργάνωση των γεγονότων, το 55% ότι το Birmingham είναι μία φιλική πόλη
και το 70% ότι είναι ένας από τους καλύτερους προορισμούς διοργάνωσης
γεγονότων.

Επιπρόσθετα,

η

κάλυψη

των

γεγονότων

από

τα

ΜΜΕ

υπολογίστηκε στο ποσό του 1,8 εκατομμυρίων στερλινών, δηλαδή οκτώ
φορές μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλο ρεπορτάζ για την πόλη. Το
Birmingham συνεχίζει την πολιτική προσέλκυσης γεγονότων με το σύνθημα
“Europe’s meeting place”, πολιτική η οποία αποφέρει σε ετήσια βάση στην
τοπική οικονομία εισόδημα της τάξεως των 441 εκατομμυρίων στερλινών και
την δημιουργία 12.400 νέων θέσεων εργασίας (Bowdin et al., 2006).
Τα κεφάλαια που απαιτούνται για την διεκδίκηση ή / και την διοργάνωση
ενός ειδικού γεγονότος είναι πολλά και στην απόφαση της επένδυσης θα
πρέπει να συνυπολογιστεί το κόστος ευκαιρίας. Οι περισσότεροι προορισμοί,
πριν την απόφαση διοργάνωσης ενός γεγονότος, προχωρούν σε μελέτη
βιωσιμότητας, η οποία περιλαμβάνει και την ανάλυση κόστους / απόδοσης. Οι
Burns and Mules (1989) μελέτησαν τις οικονομικές επιπτώσεις του Formula
One Grand Prix που διοργανώθηκε στην Αδελαίδα το 1985 και κατέληξαν ότι
το ανώτερο όριο της ανάλυσης κόστους – ωφέλειας ήταν $23.630 : $7.520
εκατομμύρια, ενώ το κατώτερο $24.806 : $6.571 εκατομμύρια, δηλαδή από
3,1 : 1 έως 3,8 : 1. Μετά από συνυπολογισμό της κρατικής επιχορήγησης των
5 εκατομμυρίων δολαρίων, κατέληξαν ότι η απόφαση επένδυσης για το
συγκεκριμένο ειδικό γεγονός ήταν η καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη μορφή
επένδυσης θα μπορούσε να γίνει. Στην ίδια έρευνα συνυπολογίσθηκε το
κοινωνικό όφελος σε σύγκριση με το κοινωνικό κόστος (πίνακας 2.11.), όπου
υπολογίσθηκε ότι το όφελος για την τοπική κοινωνία ήταν σημαντικά
μεγαλύτερο από το κόστος που δημιουργήθηκε λόγω της διοργάνωσης του
γεγονότος.
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Πίνακας 2.11.

Κοινωνικό

όφελος

και

κόστος

από

την

διοργάνωση του Australian Formula One Grand
Prix.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
- Κυκλοφοριακό $6,2 εκ.
- Απαλλοτριώσεις $0,26 εκ.
- Ατυχήματα $3,2 – $5,8 εκ.

-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ
Εισόδημα $28 εκ.+
Ενθουσιασμός κατοίκων.
Εμπορικές ευκαιρίες.
Ευκαιρία πρόσκλησης επισκεπτών.
Ευκαιρία νέων εμπειριών.

Πηγή: Bowdin et al., 2002.

Η FIFA προκειμένου να αναθέσει σε έναν προορισμό την διοργάνωση του
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, απαιτεί την ύπαρξη 8 έως 10
σύγχρονων ποδοσφαιρικών σταδίων, με χωρητικότητα το καθένα από αυτά
από 40.000 έως 60.000 θέσεις. Για το Μουντιάλ του 2002, η Κορέα δεν
διέθετε στάδιο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIFA και προχώρησε στην
κατασκευή δέκα νέων γηπέδων, τα οποία σύμφωνα με τον Sloan (2002)
κόστισαν στην Κορεατική κυβέρνηση 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχα,
η Ιαπωνική κυβέρνηση επένδυσε 4 δισεκατομμύρια δολάρια για την
κατασκευή 7 νέων σταδίων και την ανακαίνιση άλλων τριών. Η συνολική
επένδυση για την φιλοξενία του Mundial (2002) δεν έχει δημοσιοποιηθεί,
όμως οικονομικοί αναλυτές την υπολογίζουν σε 750 δισεκατομμύρια γεν.
Αλλά και οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορεί να είναι ένα δαπανηρό εγχείρημα για
τον προορισμό. Η Ατλάντα επένδυσε περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια το
1996, το Nagano 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια για του χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1998, η Αθήνα δεν έχει ανακοινώσει επίσημο
ισολογισμό για το 2004 και εξετάζουμε στην συνέχεια συνοπτικά τα
οικονομικά αποτελέσματα από την διοργάνωση, ενώ το Πεκίνο προϋπολόγιζε
20 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις υποδομών για τους ολυμπιακούς
του 2008.
Ταυτόχρονα με το κόστος των υποδομών, το οργανωτικό κόστος έχει
επίσης

αυξανόμενους

ρυθμούς.

Τα

τρομοκρατικά

χτυπήματα

στους
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Ολυμπιακούς του 1972 και 2000, αλλά και το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου
2001 στην Νέα Υόρκη, εκτίναξαν τους προϋπολογισμούς στον κωδικό
ασφάλεια στα ύψη. Το Salt Lake City έκανε υπέρβαση προϋπολογισμού
(αρχικός

προϋπολογισμός

1,7

δισεκατομμύρια

δολάρια)

ύψους

300

εκατομμυρίων δολαρίων. Το λειτουργικό κόστος θερινών και χειμερινών
Ολυμπιακών Αγώνων υπολογίζεται κατά μέσο όρο μεγαλύτερο του ενός
δισεκατομμυρίου δολαρίων. Εκτός από τις δαπάνες κατασκευής υποδομών
αλλά και οργάνωσης, οι προορισμοί που διεκδικούν την διοργάνωση μεγάλων
γεγονότων υπολογίζουν ιδιαίτερα, τόσο τα οφέλη που δημιουργούνται σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο όσο και αυτά που έχουν θετικές επιπτώσεις
στην εθνική αλλά και παγκόσμια οικονομία. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Ποδοσφαίρου το 1994 στις Η.Π.Α. υπολογίζεται ότι λόγω των χιλιάδων
επισκεπτών, απέφερε στην αμερικανική οικονομία περίπου 4 δισεκατομμύρια
δολάρια (Hewlett Packard, 1998), ενώ στην μελέτη βιωσιμότητας της
διεκδίκησης από την Αφρική του Μουντιάλ, υπολογιζόταν ότι οι θετικές
οικονομικές επιπτώσεις θα ήταν περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια.
Παράλληλα λόγω του γεγονότος θα δημιουργούνταν 129.000 νέες θέσεις
εργασίας (Khoza, 2000).
Το μεγαλύτερο απόλυτο ποσό σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις από
την διοργάνωση mega event, σύμφωνα με μελέτη του Densu Institute of
Human Studies, υπήρξε στο Μουντιάλ της Ασίας, όπου υπήρξαν έσοδα της
τάξεως των 24,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ιαπωνία και 8,9
δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Νότιο Κορέα. Τα παραπάνω ποσά ως
ποσοστά του Α.Ε.Π. των δύο χωρών, αντιπροσωπεύουν το 0,6% και το 2,2%
για την Ιαπωνία και την Κορέα αντίστοιχα (Finer, 2002). Όμως και για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες τα ποσά είναι αντίστοιχα. Ανάλυση των οικονομικών
επιπτώσεων που εκδόθηκε από την Ολυμπιακή Επιτροπή της Ατλάντα
(Atlanta

Olympic

Organizing

Committee),

αναφέρει

συνεισφορά

των

Ολυμπιακών Αγώνων στην οικονομία των Η.Π.Α. της τάξεως των 5,1
δισεκατομμυρίων δολαρίων και αντίστοιχα την δημιουργία 77.000 χιλιάδων
νέων θέσεων εργασίας. Κυβερνητική υπηρεσία της Αυστραλίας (The Office of
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Financial Management for the New South Wales Treasury) αναφέρει ότι οι
οικονομικές επιπτώσεις από τους Ολυμπιακούς του Sidney ανήλθαν στο ποσό
των 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την δημιουργία 100.000 νέων
θέσεων εργασίας.
Αντίστοιχα,

μελέτες

για

γεγονότα

που

βρίσκονται

σε

διαδικασία

διεκδίκησης, αναφέρουν ότι οι οικονομικές επιπτώσεις από την ανάληψη των
Ολυμπιακών Αγώνων από την Νέα Υόρκη το 2012 υπολογίζονται σε 11
δισεκατομμύρια δολάρια (New York City, 2012) και από την ανάληψη των
χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων από το Βανκούβερ σε 5,7 δισεκατομμύρια
δολάρια (Vancouver/Whistler, 2010). Οι μελετητές των mega events
εξετάζουν

τις

οικονομικές

επιπτώσεις

παλαιότερων

διοργανώσεων,

προκειμένου να προβλέψουν τα μεγέθη για τις επόμενες. Η διαφωνία
διαφαίνεται στον τρόπο υπολογισμού των μεγεθών, τόσο για τις επενδύσεις
υποδομών και διοργάνωσης, όσο και την εισροή χρημάτων λόγω του
γεγονότος. Βεβαίως η πλειονότητα των μελετών αναφέρεται σε επιπτώσεις
που αφορούν την τοπική και περιφερειακή οικονομία και ελάχιστα στην
εθνική, επειδή όπως αναφέρουμε παραπάνω, συνήθως οι διοργανώσεις αυτές
πραγματοποιούνται σε ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες, όπου είναι δύσκολο
να καταμερίσεις επιπτώσεις σε όλη την επικράτειά τους (π.χ. Ολυμπιακοί
Αγώνες στις Η.Π.Α.).
Ο Philip Porter υποστήριξε ότι χρησιμοποιώντας τις σωστές παραμέτρους,
το Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου των Η.Π.Α. (Football Championship, Super
Ball), το οποίο διοργανώνεται από την NFL (National Football League), δεν
έχει καμία απολύτως επίπτωση στην οικονομία του προορισμού (Porter,
1999). Οι Baade and Matheson (2002) μελέτησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του 1984 και του 1996 χρησιμοποιώντας στοιχεία που αφορούσαν θέσεις
εργασίας από τις μητροπολιτικές περιοχές των προορισμών. Στην μελέτη τους
αναφέρουν ότι το έτος 1984 όπου πραγματοποιήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες
στο Λος Άντζελες, δημιουργήθηκαν 5.000 θέσεις εργασίας που δεν μπορούν
να αποδοθούν σε συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Εάν λοιπόν
θεωρήσουμε ότι αυτές προέκυψαν λόγω των αγώνων, τότε σαφώς υπάρχει
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θετικό αντίκτυπο του γεγονότος στην μείωση της ανεργίας. Η συγκεκριμένη
επίπτωση στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σύμφωνα με τους
ερευνητές μεταφράζεται σε συμβολή ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων για
την οικονομία της πόλης. Αντίστοιχα στην μελέτη τους για την Ατλάντα,
αναφέρονται στην δημιουργία 77.000 νέων θέσεων εργασίας. Σε άλλη μελέτη
τους οι Baade and Matheon (2002) αναφέρουν ότι το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου είχε θετικές επιπτώσεις στις 9 αμερικανικές πόλεις
που το φιλοξένησαν συνολικού ποσού 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Οι θετικές επιπτώσεις που δημιουργούνται από την διοργάνωση των
μεγάλων γεγονότων οφείλονται σε τρεις βασικούς παράγοντες:
α) Στην αύξηση της δαπάνης που έχει σχέση με το γεγονός, η μέτρηση
της οποίας μπορεί να είναι μεικτή (gross) ή καθαρή (net). Η δαπάνη μπορεί
απλά να μετρηθεί με την καταγραφή όλων των δαπανών των καταναλωτών
που έχουν σχέση με το γεγονός. Βεβαίως, η αδυναμία της αξιοπιστίας της
μέτρησης προέρχεται από το γεγονός ότι μπορεί αυτή η δαπάνη να γινόταν
έτσι και αλλιώς, όμως σε δραστηριότητες ανεξάρτητες από το γεγονός.
Σύμφωνα με τον Baade (1996), η αδυναμία διαχωρισμού της μεικτής (gross)
από την καθαρή (net) δαπάνη οδήγησε σε διχογνωμία την ακαδημαϊκή και
ερευνητική κοινότητα για το θέμα της συνεισφοράς των μεγάλων γεγονότων
στην τοπική οικονομία. Η λύση του διαχωρισμού της δαπάνης μεταξύ των
κατοίκων και των επισκεπτών εμφανίζει επίσης αδυναμίες, αφού μεγάλο
μέρος των συμμετεχόντων προέρχεται από την τοπική ή περιφερειακή
κοινότητα. Συνεπώς ο διαχωρισμός σε κατοίκους και τουρίστες μπορεί να
οδηγήσει

σε

λανθασμένα

συμπεράσματα.

Μελέτη

σχετικά

με

τους

Ολυμπιακούς Αγώνες στο Sidney (2000) αναφέρεται στον «παράγοντα της
υποκατάστασης» (substitution effect), δηλαδή της συμμετοχής περισσοτέρων
ντόπιων, ακόμη και στα πιο διεθνοποιημένα γεγονότα. Έρευνα της Arthur
Andersen (2000) σχετικά με τις πληρότητες των ξενοδοχείων στο Sidney και
άλλες μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας πριν και κατά την διάρκεια των
Ολυμπιακών Αγώνων, κατέδειξε τα εξής:
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o Όπως ήταν αναμενόμενο τα ξενοδοχεία του Sidney είχαν σχεδόν
100% πληρότητα κατά την διάρκεια των αγώνων (16 – 30
Σεπτεμβρίου 2000), το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση στις πληρότητες
της τάξεως του 49% σε σχέση με αυτές του πρώτου δεκαπενθημέρου
του Σεπτεμβρίου του 2000.
o Σε αντίθεση, άλλες μεγάλες πόλεις είχαν μείωση στην πληρότητα των
ξενοδοχείων

τους.

Για

παράδειγμα,

στην

Μελβούρνη

και

το

Μπρισμπέιν η μείωση για το ίδιο διάστημα ήταν της τάξεως του 19%
και 17% αντίστοιχα.
o Στο σύνολο της Αυστραλιανής επικράτειας, με εξαίρεση το Sidney και
την Αδελαϊδα, σε όλα τα ξενοδοχεία παρουσιάστηκε μείωση στην
πληρότητά τους το 2000 σε σύγκριση με το 1999 (Hotel Industry
Benchmark Survey).
o Ακόμα και παραδοσιακοί προορισμοί αναψυχής, όπως το Tropical
North Queensland και το Gold Coast, είχαν μικρότερες πληρότητες το
2000 σε σχέση με το 1999.
o Η μελέτη καταλήγει ότι στην περίπτωση της Αυστραλίας, το Sidney
είχε σοβαρά οφέλη από την διοργάνωση των αγώνων εις βάρος των
άλλων πόλεων της Αυστραλίας.
β) Στο φαινόμενο της πολυκοσμίας (crowding out effect), το οποίο
αναφέρεται στην αντικατάσταση των παραδοσιακών τουριστών από τους
τουρίστες του τουρισμού γεγονότων. Οι έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις
των μεγάλων γεγονότων αποτυγχάνουν να διαχωρίσουν τους παραδοσιακούς
τουρίστες με αυτούς των ειδικών γεγονότων, επειδή στο σύνολό τους
προσμετρούνται ως επισκέπτες του γεγονότος. Ενδεικτικά αναφέρουμε το
παράδειγμα της Κορέας, όπου το 2002 που διοργανώθηκε το Παγκόσμιο
Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ο αριθμός των Ευρωπαίων τουριστών αυξήθηκε
σημαντικά, όμως ο συνολικός αριθμός τουριστών ήταν ίδιος με τον αριθμό
των τουριστών (460.000) της προηγούμενης χρονιάς (Golovnina, 2002).
Συνεπώς,

παρατηρείται

το

φαινόμενο

της

υποκατάστασης

και

της

πολυκοσμίας λόγω του γεγονότος, αφού αν μελετήσουμε την κατανάλωση θα
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διαπιστώσουμε ότι αυξήθηκε κατακόρυφα η δαπάνη για την αγορά αθλητικών
καταναλωτικών ειδών και μειώθηκε η δαπάνη σε καζίνο ή υπηρεσίες
ξενοδοχείων (room service, αίθουσες συσκέψεων, business centers κλπ.)
(USA Today, 2002).
γ) Ο τρίτος σημαντικός παράγοντας είναι ο λεγόμενος πολλαπλασιαστής
(multiplier), στον οποίον ήδη έχουμε αναφερθεί. Η κεντρική ιδέα του
πολλαπλασιαστή είναι ότι η απ’ ευθείας δαπάνη εξαιτίας του γεγονότος
δημιουργεί επιπρόσθετους κύκλους καταναλωτικών δαπανών λόγω του
αυξημένου εισοδήματος που προέρχεται από την επιπρόσθετη καταναλωτική
δαπάνη. Δεκάδες μελέτες έχουν γίνει σχετικά με τον πολλαπλασιαστή, οι
οποίες όσο αφορά τα ειδικά γεγονότα καταλήγουν στον διπλασιασμό της
οικονομικής επίπτωσης του γεγονότος στον προορισμό. Φυσικά αν υπάρχουν
λανθασμένα στοιχεία στον αρχικό υπολογισμό της απ’ ευθείας δαπάνης, τα
λάθη αυτά εμφανίζονται και στο αποτέλεσμα της επίπτωσης μετά τον
υπολογισμό του πολλαπλασιαστή.
Μια αναλυτική εξέταση του πολλαπλασιαστή θα πρέπει να εμπεριέχει και
διασυνδέσεις

(leakages) με

τα μεγέθη

της εθνικής οικονομίας. Για

παράδειγμα, εάν το γεγονός πραγματοποιηθεί σε προορισμό όπου δεν
υπάρχει ανεργία, το εργατικό δυναμικό θα μεταφερθεί από άλλη περιοχή, με
σημαντική επίπτωση στον δείκτη ανεργίας στον τόπο από όπου προέρχεται
το εργατικό δυναμικό και όχι στον προορισμό διοργάνωσης του γεγονότος.
Το ερώτημα δεν αφορά μόνον τους δείκτες ανεργίας, αλλά και το κατά πόσο
η αυξημένη εισροή παραμένει στην τοπική οικονομία ή μεταφέρεται αλλού.
Εάν υποθέσουμε ότι πράγματι λόγω της διοργάνωσης μεγάλου γεγονότος
έχουμε αύξηση στις διανυκτερεύσεις των τοπικών ξενοδοχείων, θα πρέπει να
διερευνηθεί κατά πόσο η ιδιοκτησία αυτών των ξενοδοχείων και συνεπώς τα
κέρδη είναι τοπικά, εθνικά ή και διεθνή. Συνεπώς το ερώτημα θα πρέπει να
είναι κατά πόσον αποφέρει η διοργάνωση μεγάλων γεγονότων οικονομικά
οφέλη στον προορισμό σε σχέση με την μη διοργάνωσή τους.
Είναι όμως λογικό να υποθέσουμε ότι αφού οι συμμετέχοντες σε μεγάλα
ειδικά

γεγονότα

είναι

εισερχόμενοι,

τότε

ο

πολλαπλασιαστής

είναι
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μεγαλύτερος από αυτόν που θα υπήρχε αν υπολογιζόταν μόνον με την
συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Βεβαίως υπάρχουν γεγονότα (συνήθως όχι
Μega), τα οποία θεωρητικά μπορεί να έχουν μηδενικό ή/και αρνητικό
πολλαπλασιαστή.
2.2.3. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
Ο τρόπος αλλά και οι επιπτώσεις διοργάνωσης ενός μεγάλου γεγονότος
διαφέρουν δραματικά στην περίπτωση που αυτό πραγματοποιείται σε
ανεπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη χώρα. Κατ’ αρχήν το ύψος των επενδύσεων
σε υποδομές είναι σαφώς μικρότερο στις ανεπτυγμένες χώρες. Το κόστος για
την διοργάνωση του Μουντιάλ στις Η.Π.Α. το 1994 υπολογίστηκε σε 30
εκατομμύρια δολάρια (μόνον για υποδομές), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται
και η ανακαίνιση του σταδίου Cotton Bowl στο Dallas, καθώς επίσης και η
τοποθέτηση χορτοτάπητα στο Pontial Silverdome του Detroit. Οι Η.Π.Α.
διέθεταν εξ’ αρχής εννέα στάδια που πληρούσαν τις προδιαγραφές της FIFA
για την διοργάνωση των αγώνων και ακόμη είκοσι στάδια που με μικρές
επεμβάσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.
Το 1998, η Γαλλία απλά ανακαίνισε τα στάδιά της και η μοναδική
επένδυση υποδομών ήταν η κατασκευή του σταδίου Stade de France, που
χρησιμοποιήθηκε για την εναρκτήρια τελετή καθώς και για τον τελικό του
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Το συνολικό κόστος σε ειδικές
υποδομές υπολογίστηκε σε 500 εκατομμύρια δολάρια. Αντίθετα, η Κορέα για
τους αγώνες του 2002 χρειάστηκε να επενδύσει περίπου 2 δισεκατομμύρια
δολάρια για να κατασκευάσει 10 νέα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Η Νότιος Αφρική,
η οποία είχε δηλώσει την πρόθεσή της να είναι υποψήφια διοργανώτρια για
το Μουντιάλ του 2010, θα χρειαζόταν να κατασκευάσει όλα τα απαραίτητα
γήπεδα, προκειμένου να εκπληρώσει τα κριτήρια της FIFA.
Το κόστος των ειδικών υποδομών είναι υψηλό και στις αναπτυσσόμενες
χώρες. Το κόστος αυτό θα πρέπει να υπολογιστεί όχι σε απόλυτους όρους
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(οικονομική δαπάνη), αλλά σε όρους προστιθέμενης αξίας στην κοινωνία, σε
σχέση με αντίστοιχη επένδυση κοινής ωφέλειας ίδιου ύψους στον προορισμό.
Η Νιγηρία το 2001 επένδυσε 330 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή
σταδίου, ποσό που ξεπερνά την δημόσια δαπάνη της χώρας για την υγεία ή
την παιδεία (Khoza, 2002). Η όποια κριτική πηγάζει όχι από το ύψος του
ποσού για την κατασκευή του σταδίου, αλλά για τις προτεραιότητες της
Νιγηριανής κυβέρνησης. Η Ιαπωνική κυβέρνηση δαπάνησε 6 δισεκατομμύρια
δολάρια για επενδύσεις στο Μουντιάλ 2002, οι οποίες όμως είχαν ελάχιστο
κόστος ευκαιρίας, αφού άλλα μεγάλα έργα ήταν υπό εξέλιξη στην χώρα.
Το αν οι επενδύσεις υποδομών είναι σοφές δημόσιες επενδύσεις εξαρτάται
όχι μόνον από την επίπτωση του συγκεκριμένου γεγονότος, αλλά και από την
χρήση τους μετά το πέρας της διοργάνωσης. Η άθληση ως θέαμα και η
ψυχαγωγία θεωρούνται δραστηριότητες πολυτέλειας, συνεπώς και η χρήση
τέτοιων εγκαταστάσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες θα είναι μικρότερη από
αυτήν των ανεπτυγμένων χωρών. Η Νότιος Κορέα για παράδειγμα, κάνει
συχνή χρήση μόνον στα πέντε από τα δέκα νέα στάδια που έχτισε για το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και αυτή η χρήση προσελκύει ελάχιστους θεατές
(3.000 θεατές ανά παιχνίδι κατά μέσο όρο στο εθνικό πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου της Νοτίου Κορέας). Στην Ιαπωνία αντίθετα, το ποδόσφαιρο
είναι οργανωμένο σε επαγγελματική βάση (η εθνική κατηγορία, J-League) και
ήδη

γίνεται

συνεχής χρήση

των

επτά

από τα

δέκα γήπεδα που

χρησιμοποιήθηκαν στο Μουντιάλ. Και σε αυτήν την περίπτωση όμως, οι
16.000 θεατές που συγκεντρώνει ανά παιχνίδι το Ιαπωνικό ποδοσφαιρικό
πρωτάθλημα απέχει παρασάγγες από τους 45.000 θεατές ανά αγώνα του
Μουντιάλ.
Η ανάληψη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων από το Salt Lake City το
2002 οδήγησε ιδιωτικά κεφάλαια σε επενδύσεις σε ξενοδοχειακές υποδομές.
Τα ξενοδοχεία είχαν 100% πληρότητα κατά την διάρκεια των αγώνων, όμως
από το 2002 όλη η πολιτεία της Utah παρουσίασε σημαντική μείωση στις
πληρότητες,

σαφώς

ανεπτυγμένα

κράτη

λόγω
μπορούν

της
να

υπερπροσφοράς.
προσελκύουν

Επιπρόσθετα,
μεγαλύτερο

τα

αριθμό
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επισκεπτών στα μεγάλα γεγονότα από τα αναπτυσσόμενα. Οι τοπικές
κοινωνίες

είναι

πρόθυμες

να

αγοράσουν

ακριβά

εισιτήρια

για

να

παρακολουθήσουν το γεγονός, ενώ οι εισερχόμενοι θεατές δεν έχουν να
αντιμετωπίσουν προβλήματα εγκληματικότητας, γενικών υποδομών, και
ποιότητας υπηρεσιών. Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, στο Μουντιάλ του
2002 τα Ιαπωνικά στάδια είχαν πληρότητα 89,1% για τους 32 αγώνες, ενώ
τα Κορεατικά επέτυχαν πληρότητα 78,8%, δέκα περίπου ποσοστιαίες
μονάδες λιγότερες, το οποίο μεταφράζεται σε διπλάσιες σχεδόν κενές θέσεις.
Τα ποσοστά των κενών θέσεων θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερα, εάν η
Κορεατική ποδοσφαιρική εθνική ομάδα δεν είχε την τρομακτικά επιτυχημένη
πορεία της. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η Κορέα έχει υψηλή
αγοραστική δύναμη, αφού το εισόδημα ανά κάτοικο (per capita income)
ανερχόταν σε 13.478 δολάρια, ενώ της Ιαπωνίας ήταν 23.527 δολάρια
(1998). Τα νούμερα θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλά, εάν συγκριθούν με άλλες
χώρες που διοργάνωσαν Μega Εvents όπως η Αργεντινή ($12.013), Νότιος
Αφρική ($8.488), Βραζιλία ($6.625), Τουρκία ($6.500), Μαρόκο ($3.305) και
Κίνα με $3.105 (Ηνωμένα Έθνη, 2002).
Σαφώς όμως υπάρχουν θετικοί παράγοντες για την διοργάνωση μεγάλων
γεγονότων σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπως για παράδειγμα οι χαμηλές
αμοιβές, οι οποίες συνεπάγονται φθηνό εργατικό δυναμικό για τις επενδύσεις
και μικρότερο λειτουργικό κόστος της διοργάνωσης. Το λειτουργικό κόστος
του Αθήνα 2004 σύμφωνα με τον επίσημο προϋπολογισμό ανερχόταν σε 1,71
δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα απολογιστικά στοιχεία της Οργανωτικής
Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 αναφέρουν ως λειτουργικό
κόστος το ποσό των 1.967,8 εκατομμυρίων ευρώ. Ο απολογισμός της
Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 (ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ
2004) αφορά κατ’ αποκλειστικότητα τις θεσμικά και συμβατικά καθορισμένες
αρμοδιότητες του φορέα, όπως αυτές απορρέουν από την σχετική ελληνική
νομοθεσία, τον φάκελο διεκδίκησης και την σύμβαση της φιλοξενούσας
πόλης και εξαντλούνται μόνο στην προετοιμασία και διοργάνωση των
αγώνων. Η μελέτη και κατασκευή των έργων υποδομής και των αναγκαίων
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αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελούσε ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου και
δεν συμπεριλαμβάνονται στον δημόσιο απολογισμό των αγώνων.
Στον πίνακα 2.12. μπορούμε να παρατηρήσουμε τις σχετικές εισροές και
εκροές των αγώνων.
Πίνακας 2.12.

Δημόσιος απολογισμός της ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004.

ΕΣΟΔΑ
Τηλεοπτικά δικαιώματα.
Διεθνείς και εθνικές χορηγίες.
Συμβατική συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου.
Χρηματοοικονομικά έσοδα.
Εισιτήρια.
Εμπορία προϊόντων και δικαιώματα εκμετάλλευσης
αγώνων.
Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και διαμονής.
Λοιπά έσοδα.
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΑ
Τεχνολογία (πληροφορική, τηλεπικοινωνίες,
ενέργεια).
Λειτουργίες αγώνων (μεταφορές, διατροφή,
διαπίστευση, διαχείριση απορριμμάτων, λειτουργίες
εγκαταστάσεων κλπ.).
Υποστήριξη αγώνων (εθελοντισμός, εκπαίδευση,
φιλοξενία και διαμονή, αθλήματα κλπ.).
Δαπάνες ολυμπιακών και παραολυμπιακών
προσαρμογών.
Παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού
σήματος των αγώνων.
Λαμπαδηδρομία – Τελετές έναρξης και λήξης –
Πολιτισμός.
Διοικητικές υπηρεσίες.
Παραολυμπιακοί Αγώνες (κόστος οργάνωσης).
Οικονομικές υπηρεσίες και εφοδιασμός.
Υποστήριξη προγραμμάτων προώθησης και
marketing (εισιτήρια, χορηγίες, εμπορία
προϊόντων, ιστοσελίδα).
Εικόνα και προβολή.
Δικαιώματα ΔΟΕ και ΕΟΕ.
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ εκ.
578,7
536,7
282,5
226,0
194,1
119,7

Ποσοστό
27,6%
25,6%
13,5%
10,8%
9,2%
5,7%

113,7
47,0
2.098,4

5,4%
2,2%
100,0%

ΕΥΡΩ εκ.
338,8

Ποσοστό
17,2%

309,6

15,7%

298,0

15,1%

190,2

9,7%

171,7

8,7%

133,4

6,8%

101,4
99,4
93,5
92,4

5,2%
5,1%
4,8%
4,7%

69,8
69,6
1.967,8

3,5%
3,5%
100,0%

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004
130,6
Πηγή: ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004, δημόσια δημοσίευση στον Κυριακάτικο Τύπο της 15/5/2005.
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Σημειώνουμε ότι παρόλο που ο δημόσιος απολογισμός δεν συνιστά
ισολογισμό, ο παραπάνω πίνακας, σύμφωνα με την ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004,
συνιστά επακριβή παράθεση των ουσιωδών στοιχείων, που συνθέτουν τον
απολογισμό

και

τα

αποτελέσματα

της

οικονομικής

διαχείρισης

της

οργανωτικής επιτροπής.
Σε σχέση με τον προϋπολογισμό του φακέλου διεκδίκησης που είχε
κατατεθεί στις 14/8/1996 στην έδρα της ΔΟΕ στην Λοζάννη, θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ,
υψηλότερα δηλαδή από τις προβλέψεις που έγιναν κατά την διεκδίκηση των
αγώνων (1,6 δισεκατομμύρια δολάρια). Το μεγαλύτερο μέρος αφορά έσοδα
(38,3%) από τηλεοπτικά δικαιώματα. Η οικονομική συμμετοχή του Ελληνικού
Δημοσίου στον προϋπολογισμό της ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004 υπήρξε απόλυτα
σύμφωνη με το αρχικό ποσό και δεν αυξήθηκε. Έτσι, το Ελληνικό Δημόσιο
κατέβαλε στην ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004 για την προετοιμασία και διοργάνωση των
Ολυμπιακών Αγώνων το συνολικό ποσό των 235 εκατομμυρίων δολαρίων και
το συνολικό ποσό των 45,5 εκατομμυρίων ευρώ ως συμμετοχή του στην
διοργάνωση και τέλεση των Παραολυμπιακών Αγώνων, όπως προβλεπόταν
στον φάκελο διεκδίκησης (συνολικό ποσοστό 13,5%). Κατά την «Αθήνα
2004», το πλεόνασμα προέκυψε από περιορισμό δαπανών, υπερκάλυψη των
προϋπολογισμένων εσόδων από τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες, αλλά και
την διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου.
Συγκεκριμένα, ένα δισεκατομμύριο δολάρια μετατράπηκαν εγκαίρως σε
ευρώ την περίοδο 2002-2004, πριν από την διολίσθηση της ισοτιμίας του
δολαρίου. Ο οργανισμός ανέλαβε επίσης, κατ’ εντολή του Δημοσίου, την
διενέργεια διαγωνισμών για παροχή υπηρεσιών και προμήθεια αγαθών
(αθλητικός εξοπλισμός, έπιπλα, εξοπλισμός εγκαταστάσεων). Επιπρόσθετα,
δόθηκαν χρήματα για την κάλυψη δαπανών απαλλοτριώσεων του Δημοσίου.
Το σύνολο των παραπάνω δαπανών ανήλθε σε 303 εκατομμύρια ευρώ, εκ
των οποίων τα 180 εκατομμύρια ευρώ ήταν επιχορήγηση του Δημοσίου προς
τον «Αθήνα 2004».
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Στο Sidney, τέσσερα χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς της Αθήνας, το
λειτουργικό κόστος ανερχόταν σε 1,97 δισεκατομμύρια δολάρια και της
Ατλάντα το 1996 σε 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Πεκίνο προέβλεπε
λειτουργικό κόστος για το 2008 της τάξεως του 1,625 δισεκατομμυρίων
δολαρίων. Το χαμηλό εισόδημα βεβαίως δεν επηρεάζει την στρατηγική
υψηλής τιμολογιακής πολιτικής (ακριβές τιμές) για τους εισερχόμενους
θεατές. Παρότι υπάρχει σχεδόν ομοφωνία της ακαδημαϊκής κοινότητας ότι οι
ειδικές υποδομές δεν προσφέρουν ανάπτυξη στον προορισμό, οι γενικές
υποδομές λόγω του γεγονότος μπορεί να λειτουργήσουν θετικά. Στην
Πορτογαλία μόνον 450 εκατομμύρια δολάρια επενδύθηκαν σε υποδομές
σταδίων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου το 2004, από τα 4,4
δισεκατομμύρια δολάρια του προγράμματος επενδύσεων λόγω των αγώνων.
Βεβαίως, ζήτημα ανακύπτει στον διαχωρισμό των γενικών και ειδικών
υποδομών.
Το νέο στάδιο Wembley στο Λονδίνο, το οποίο θα αξιοποιηθεί για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, θα κοστίσει 500 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι
γενικές υποδομές (προσβάσεις) όπως προσβασιμότητα δρόμων και σταθμός
του μετρό θα κοστίσουν 150 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, χωρίς την
ύπαρξη του σταδίου δεν θα ήταν απαραίτητες και οι γενικές υποδομές.
Συνεπώς, το συνολικό κόστος θα πρέπει να υπολογίζεται στα 650
εκατομμύρια δολάρια. Επίσης, ένας άλλος θετικός παράγοντας για την
διοργάνωση μεγάλων γεγονότων σε αναπτυσσόμενες χώρες, είναι η ύπαρξη
υψηλού ποσοστού ανεργίας, το οποίο οδηγεί στην μείωση του εργατικού
κόστους, αλλά και στην αποθάρρυνση εισροής οικονομικών μεταναστών.
Κατά την διάρκεια προετοιμασίας και διοργάνωσης των γεγονότων συνήθως
υπάρχει εισαγωγή εργατικού δυναμικού, το οποίο με το τέλος του γεγονότος
επιστρέφει στην χώρα προέλευσης με άδηλους πόρους, μειώνοντας δραστικά
τον συντελεστή του πολλαπλασιαστή. Με αυτήν την έννοια μειώνονται οι
θετικές επιδράσεις στον προορισμό, αφού η όποια δαπάνη πραγματοποιείται
εκτός του προορισμού.
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Σε κάθε περίπτωση, ο προορισμός ωφελείται από τις γενικές και ειδικές
υποδομές, οι οποίες δρουν καταλυτικά στον αστικό επανασχεδιασμό των
πόλεων. Το Sheffield World Students Games το 1991 έδωσε στην πόλη
σοβαρές υποδομές, όπως το Ponds Forge International Pool, την Sheffield
Arena και το Don Valley Stadium, υποδομές οι οποίες, εκτός της κοινωνικής
τους χρήσης, επαύξησαν την εικόνα της πόλης ως αθλητικού προορισμού.
Επίσης, οι αγώνες Commonwealth Games 2002 ουσιαστικά αναβάθμισαν
ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Manchester, με γνωστότερο έργο το
City of Manchester Stadium, το οποίο σήμερα είναι και η έδρα της ομάδος
Manchester City. Ένας από τους ιδρυτές του Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, ο
Henry Harvey Wood, είχε δηλώσει το 1947 ότι αν το φεστιβάλ έχει επιτυχία,
αυτό δεν θα είναι μόνον ένα καλλιτεχνικό επίτευγμα, αλλά και η ίδρυση μιας
νέας βιομηχανίας για την πόλη, αυτή της βιομηχανίας της οργάνωσης
μεγάλων γεγονότων (EIF, 2000).
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2.3.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – EXPO WORLD FAIRS.

2.3.1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ.
Οι εμπορικές εκθέσεις είναι ένας θεσμός ο οποίος ξεκίνησε από τα αρχαία
ακόμη χρόνια. Στην Βίβλο αναφέρεται ότι ο Βασιλιάς της Περσίας Ξέρξης
(King Ahasuerus of Persia) διοργάνωσε μια έκθεση τον 5Ο π.χ. αιώνα,
προκειμένου να επιδείξει τα πλούτη του βασιλείου του (Encyclopedia
Britannica

online,

2002).

Αργότερα,

στην

περίοδο

της

Ρωμαϊκής

Αυτοκρατορίας, υπήρξε τρομακτική ανάπτυξη του εμπορίου και της
παραγωγής, με αποτέλεσμα ο θεσμός των εκθέσεων να εξαπλωθεί. Κατά την
διάρκεια των Μεσαιωνικών χρόνων, η κάμψη του εμπορίου επηρέασε γενικά
την οικονομία και κατ’ επέκταση τις εκθέσεις. Από τον 10ο αιώνα το εμπόριο
εξαπλώθηκε σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο με πρωτοπόρους τους έμπορους
της Βενετίας. Αυτήν την περίοδο ξεκίνησαν εκτεταμένες εισαγωγές και
εξαγωγές με τις χώρες της Ανατολής.
Σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια Britannica (2002), η έκθεση είναι μια
οργανωμένη “βιτρίνα” (showcase) στην οποία παρουσιάζονται αντικείμενα
τέχνης, επιστήμης και βιομηχανίας με σκοπό να κεντρίσουν το ενδιαφέρον
του κοινού, να προωθήσουν προϊόντα και παραγωγούς και να αναδείξουν την
πρόοδο της κοινωνίας. Οι εκθέσεις συνήθως πραγματοποιούνται σε τακτά
χρονικά διαστήματα και η διάρκειά τους κυμαίνεται από λίγες ημέρες έως και
μήνες. Συνεπώς μια έκθεση είναι μια προσωρινή αγορά στην οποία
συναντιούνται αγοραστές και πωλητές, δηλαδή εκθέτες και επισκέπτες. Ο
όρος έκθεση (fair) προέρχεται από την λατινική λέξη “feriae” που σημαίνει
γιορτή. Γι’ αυτό και οι εκθέσεις συνήθως λειτουργούσαν παράλληλα με
κάποιο φεστιβάλ. Οι πρώτες εκθέσεις λειτουργούσαν συνήθως σε σταθμούς
που έκαναν τα εμπορικά καραβάνια. Αργότερα είχαν μόνιμους χώρους, με
αντιπροσωπευτικά παραδείγματα την έκθεση του St. Denis (629 μ.χ.) κοντά
στο Παρίσι και την έκθεση του Αγίου Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη
(Δημήτρια), τους χρόνους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
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Πρωταρχικός στόχος των εκθέσεων είναι η προώθηση του διεθνούς
εμπορίου. Οι πρώτες εκθέσεις είχαν “οριζόντια” διάταξη, δηλαδή μεγάλη
ποικιλία προϊόντων απευθυνόμενη σε μία στοχευμένη αγορά. Αργότερα
διοργανώθηκαν εκθέσεις “κάθετες” στην φιλοσοφία τους, δηλαδή οι εκθέτες
αντιπροσώπευαν μία και μόνη βιομηχανία ή οικονομικό κλάδο. Οι εκθέσεις
δημιουργήθηκαν ουσιαστικά για να συμβάλλουν στο πρόβλημα των
περιορισμένων δικτύων διανομής. Στις αρχές του περασμένου αιώνα, αλλά
μέχρι και πριν μερικές δεκαετίες που δεν υπήρχαν οργανωμένα δίκτυα
διανομής, οι παραγωγοί μπορούσαν μέσω των εκθέσεων να συνάψουν
επιχειρηματικές συνεργασίες.
2.3.2. ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΕΧΡΟ.
Η ΕΧΡΟ είναι μια παγκόσμια έκθεση σκοπός της οποίας είναι να
ενημερώσει, να εκπαιδεύσει και να ψυχαγωγήσει το κοινό. Συνεπώς δεν είναι
μια διεθνής εμπορική έκθεση όπως αυτές που διοργανώνονται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα στα εκθεσιακά κέντρα, ούτε ένα καλλιτεχνικό γεγονός,
αν και μπορεί να συνδράμει σε εμπορικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Οι ΕΧΡΟ συνεπώς αποτελούν ένα πολυσυλλεκτικό γεγονός στο οποίο
προβάλλονται οι επιστήμες, η τεχνολογία, οι τέχνες και τα κοινωνικά θέματα,
τα οποία και παρουσιάζονται υπό το πρίσμα ενός γενικότερου θέματος. Το
θέμα επιλέγεται από την χώρα που φιλοξενεί την ΕΧΡΟ σε συνεργασία με το
Γραφείο Διεθνών Εκθέσεων (Bureau International des Expositions – εφεξής
ΒΙΕ) και είναι αρκετά ευρύ ώστε κάθε χώρα του πλανήτη, αναπτυγμένη ή
αναπτυσσόμενη, να μπορεί να παρουσιάσει όλα τα παραπάνω, δοσμένα από
την εθνική της διάσταση και κουλτούρα. Σε πολλές περιπτώσεις το θέμα
συνδυάζεται με ένα σημαντικό επετειακό γεγονός, όπως τα 500 χρόνια από
την ανακάλυψη της Ινδίας ή τα 45 χρόνια μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου.
Η πρώτη ΕΧΡΟ διοργανώθηκε το 1851 στο Λονδίνο, την εποχή που η
Αγγλία ήταν η παγκόσμια πρωτεύουσα της βιομηχανίας, ενώ η Βρετανική
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αυτοκρατορία κυριαρχούσε στο διεθνές εμπόριο. Η έκθεση ήταν ιδιαίτερα
επιτυχημένη. Την σκυτάλη πήρε το Παρίσι που διοργάνωσε ΕΧΡΟ τα έτη
1867, 1878, 1889 και 1900. Αμέσως μετά άλλες μεγαλουπόλεις ακολούθησαν
το παράδειγμα των Παρισίων, όπως η Βιέννη, το Άμστερνταμ, οι Βρυξέλλες, η
Βαρκελώνη, το St. Louis, το Τορίνο και η Φιλαδέλφεια. Κάποιες από τις
παραπάνω εκθέσεις χαρακτηρίστηκαν επιτυχημένες και άλλες όχι, λόγω
κυρίως της ανεπαρκούς διοργάνωσης. Έτσι διαμορφώθηκαν οι συνθήκες
ώστε να τεθούν όροι και κανόνες, προκειμένου να υπάρξουν εγγυήσεις
προδιαγραφών της ποιότητας διοργάνωσης σε εκθέτες και επισκέπτες.
Μια διεθνής συνθήκη σχετικά με τις ΕΧΡΟ ήταν πλέον απαραίτητη, με την
κυβέρνηση των Παρισίων να την ζητά από την διεθνή κοινότητα από το
1907. Το 1912 η Γερμανική κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία και κάλεσε τις
ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις να συνεργαστούν, ώστε να θέσουν το πλαίσιο
μιας σχετικά κοινά αποδεκτής συμφωνίας. Η πρόσκληση βρήκε θετική
ανταπόκριση, αποδεικνύοντας την θέληση των χωρών να θεσπίσουν όρους
καλής συνεργασίας μεταξύ εκθετών και οργανωτών. Στο Διπλωματικό
Συνέδριο του Βερολίνου (Berlin Diplomatic Conference) τέθηκαν οι βάσεις για
μια διεθνή συνθήκη για τις Παγκόσμιες Εκθέσεις. Όμως η απόφαση της
ολομέλειας του συνεδρίου ουδέποτε υλοποιήθηκε λόγω του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου το 1914. Οι κυβερνήσεις επανεξέτασαν το θέμα το 1920 και μετά
από 8 χρόνια, στις 22 Νοεμβρίου του 1928 σε συνέδριο στο Παρίσι, 31 χώρες
υπέγραψαν την πρώτη συνθήκη σχετικά με την οργάνωση των Παγκοσμίων
Εκθέσεων ΕΧΡΟ.
Η

συνθήκη

του

1928

καθόριζε

τους

κανόνες

διοργάνωσης

και

συμμετοχής, την συχνότητα των εκθέσεων, καθώς επίσης και τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις διοργανωτών και εκθετών. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε το
Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων (International Exhibition Bureau) με σκοπό την
τήρηση της παραπάνω συνθήκης. Η συνθήκη εμπλουτίστηκε δύο φορές, το
1948 και το 1966, με δύο πρωτόκολλα τα οποία και εισήχθησαν ως
προσαρτήματα της συνθήκης. Βεβαίως, οι παγκόσμιες συνθήκες άλλαζαν
συνεχώς και έτσι αναδείχθηκε η ανάγκη προσαρμογής της συνθήκης. Η
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επεξεργασία της συνθήκης ξεκίνησε το 1965 και κατέληξε σε συμφωνία στις
30 Νοεμβρίου του 1972 και μέχρι σήμερα είναι σε ισχύ.
Σύμφωνα με την συνθήκη του 1928 και το πρωτόκολλο του 1972, μια
Παγκόσμια Έκθεση είναι η δημόσια παρουσίαση τεχνολογίας και ιδεών,
ανεξάρτητα από τον τίτλο της, που σκοπό έχει να εκπαιδεύσει και να
μορφώσει το κοινό. Μπορεί να εκθέτει τα μέσα που έχει στην διάθεσή του ο
άνθρωπος για την ανάπτυξη του πολιτισμού ή να αναδείξει την πρόοδο που
έχει επιτευχθεί σε έναν ή περισσότερους τομείς και να επιδείξει την
δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη στο μέλλον. Μια έκθεση είναι διεθνής
όταν περισσότερες από μια χώρες συμμετέχουν σε αυτήν.
Στις Παγκόσμιες Εκθέσεις συμμετέχουν κράτη (εθνικές συμμετοχές), τα
οποία ανάλογα με τον τύπο της ΕΧΡΟ κατασκευάζουν τα δικά τους περίπτερα
ή στεγάζονται σε περίπτερα τα οποία διατίθενται από τον διοργανωτή. Τα
εθνικά περίπτερα είναι πόλοι προσέλκυσης επισκεπτών και γι’ αυτό οι
διοργανωτές υλοποιούν εκτεταμένα προγράμματα προσέλκυσης κρατικών
συμμετοχών. Κάθε χώρα που συμμετέχει έχει την δική της “εθνική ημέρα”,
στην διάρκεια της οποίας διοργανώνει καλλιτεχνικές, εμπορικές, εκπαιδευτικές
και άλλες εκδηλώσεις. Εκτός από τα γεγονότα που διοργανώνονται από τις
εθνικές συμμετοχές, υπάρχουν πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις υπό την
αιγίδα και φροντίδα του διοργανωτή. Οι ΕΧΡΟ είναι οι μεγαλύτερες εκθέσεις
στον κόσμο όσο αφορά την έκτασή τους, τον αριθμό επισκεπτών και φυσικά
τα οικονομικά τους μεγέθη.
Αρμόδιο όργανο για την ανάθεση των ΕΧΡΟ σε μία χώρα είναι το Διεθνές
Γραφείο Εκθέσεων (ΒΙΕ), το οποίο εδρεύει στο Παρίσι και σε αυτό
συμμετέχουν

εκπρόσωποι

των

εγγεγραμμένων

σε

αυτό

χωρών.

Οι

εκπρόσωποι των χωρών είναι κυρίως υψηλόβαθμοι διπλωμάτες ή μέλη των
Υπουργικών Συμβουλίων των χωρών – μελών. Η αίτηση υποψηφιότητας για
την διοργάνωση μιας Παγκόσμιας Έκθεσης κατατίθεται στο ΒΙΕ από τις
κυβερνήσεις που ενδιαφέρονται. Οι αιτήσεις εξετάζονται από την Διοικητική
Επιτροπή του ΒΙΕ όπου και αποφασίζεται η βιωσιμότητά τους. Σε περίπτωση
που υπάρχει αποδοχή από την Διοικητική Επιτροπή, αυτές προωθούνται στην
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Γενική Συνέλευση του οργανισμού, η οποία και μέσω μυστικής ψηφοφορίας
καλείται να επιλέξει ανάμεσα στις υποψήφιες χώρες. Η υποψήφια χώρα θα
πρέπει να καταθέσει:
•

Την φιλοσοφία (θέμα) της προτεινόμενης έκθεσης.

•

Χωροταξικά σχέδια του εκθεσιακού χώρου και διαμόρφωση των
περιπτέρων.

•

Προϋπολογιστικά οικονομικά στοιχεία.

•

Τον γενικό κανονισμό που θα εφαρμοσθεί στην έκθεση.

•

Το σχέδιο του συμβολαίου συμμετοχής για τους εκθέτες.
Οι ΕΧΡΟ, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΒΙΕ στις

31 Μαΐου 1988, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) καταχωρημένες
(registered) και β) αναγνωρισμένες (recognized). Οι καταχωρημένες εκθέσεις,
ή αλλιώς “μεγάλες EXPO”, είναι μεγάλου μεγέθους όσο αφορά την έκτασή
τους, με ευρύ θέμα, ενώ οι συμμετέχουσες χώρες έχουν την δυνατότητα να
κατασκευάσουν

εκ

θεμελίων

τα

περίπτερά

τους.

Η

διάρκεια

των

καταχωρημένων εκθέσεων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των έξι μηνών,
ενώ το διάστημα διοργάνωσης μεταξύ δύο καταχωρημένων εκθέσεων θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε χρόνια. Οι αναγνωρισμένες (recognized) ή
“μικρές EXPO”, έχουν αρκετά μικρότερο μέγεθος και πιο συγκεκριμένο θέμα,
ενώ

οι

συμμετέχουσες

χώρες

παρουσιάζουν

τα

εκθέματά

τους

σε

κατασκευασμένα περίπτερα που παραχωρούνται από τον διοργανωτή. Η
διάρκεια των αναγνωρισμένων εκθέσεων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη
των τριών εβδομάδων και ούτε μεγαλύτερη των τριών μηνών, ο δε χώρος
που καταλαμβάνουν δεν μπορεί να ξεπερνά τα 250 στρέμματα. Τέλος, μόνον
μια

αναγνωρισμένη

έκθεση

μπορεί

να

διοργανωθεί

μεταξύ

δύο

καταχωρημένων.
Η πρώτη Παγκόσμια Έκθεση, όπως έχουμε αναφέρει, πραγματοποιήθηκε
στο Λονδίνο. Έκτοτε έχουν διοργανωθεί δεκάδες παγκόσμιες εκθέσεις οι
οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα 3.
Μέχρι την κατάθεση αυτής της διδακτορικής διατριβής έχει αποφασιστεί η
διοργάνωση τεσσάρων Παγκοσμίων Εκθέσεων για τα έτη 2008, 2010, 2012
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και 2015 (πίνακας 2.13.), ενώ υπάρχει ήδη ενδιαφέρον για τις ΕΧΡΟ του
2017-18 και του 2020.
Πίνακας 2.13.
Έτος

Παγκόσμιες Εκθέσεις στο μέλλον.

2008

Πόλη

Τίτλος

Θέμα

Διάρκεια

Σαραγόσα

Water and the Sustainable
Development.

14.6.2008
13.9.2008

2010

Σανγκάι

Better City – Better Life.

1.5.2010
31.10.2010

2012

Yeosu
(Κορέα)

Exposition
Internationale
Reconnue.
Exposition
Internationale
Enregistree.
Recognized EXPO

12.5.2012
12.8.2012

2015

Μιλάνο

The Living Ocean and
Coast:
Diversity
of
Resources and Sustainable
Activities.
Feeding the Planet, Energy
for Life.

Registered EXPO

1.5.2015
31.10.2015

Πηγή: Bureau International des Expositions, BIE documents, 2005, Expo Museum, 2008.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2003 η Σαγκάη της Κίνας κέρδισε κατά την διάρκεια της
132ης Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων με 54 ψήφους
την διοργάνωση της καταχωρημένης ΕΧΡΟ 2010 με θέμα “Better City, Better
Life”. Οι ημερομηνίες που θα διεξαχθεί η ΕΧΡΟ 2010 είναι από 1 Μαΐου έως
31 Οκτωβρίου 2010. Η έκταση στην οποία θα διοργανωθεί η ΕΧΡΟ είναι 5,28
τετραγωνικά χιλιόμετρα και βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Huangpu,
ανάμεσα στις γέφυρες Nanpu και Lupu. Τα 3,93 τετραγωνικά χιλιόμετρα
βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του ποταμού και τα υπόλοιπα 1,35 στην
δυτική

πλευρά. Η

περιοχή

ήταν

βιομηχανική, με

μέρος αυτής

να

καταλαμβάνουν κυρίως εργατικές κατοικίες. Σύμφωνα με το master plan, η
περιοχή θα αναβαθμιστεί με την ΕΧΡΟ και εκτός της οικιστικής ανάπτυξης, θα
αξιοποιηθεί και ως κέντρο τεχνολογίας. Προβλέπεται ότι οι στεγασμένοι
εκθεσιακοί χώροι θα είναι 850.000 τ.μ., στα οποία θα αναπτύσσονται 160
εθνικά περίπτερα, 20 περίπτερα διεθνών οργανισμών και 30 περίπτερα
επιχειρήσεων.
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2.3.3. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΧΡΟ.
Η απόφαση συμμετοχής σε μια ΕΧΡΟ, σύμφωνα με τον κ. John M. Powels
(ΒΙΕ, 1999) είναι σαφώς πολιτική. Πολλές φορές η απόφαση λαμβάνεται με
εξω-οικονομικά κριτήρια προκειμένου η υποψήφια προς συμμετοχή χώρα να
διατηρήσει καλές πολιτικές σχέσεις με την διοργανώτρια χώρα. Το Βέλγιο
ήταν από τις πρώτες χώρες που δήλωσαν συμμετοχή στην ΕΧΡΟ της
Ιαπωνίας το 1970, επειδή η Ιαπωνική συμμετοχή στην ΕΧΡΟ των Βρυξελών
ήταν η μεγαλύτερη και κατά γενική ομολογία η καλύτερη (Cools, 1995).
Επιπρόσθετα, η απόφαση συμμετοχής της Ιαπωνίας στην ΕΧΡΟ του
Μόντρεαλ (1967) ήταν αποτέλεσμα συμφωνίας για αμοιβαία συμμετοχή και
του Καναδά στην ΕΧΡΟ της Οσάκα (1970). Οι προτεραιότητες είναι συνεπώς
τις περισσότερες φορές πολιτικές και κατόπιν κοινωνικές και οικονομικές. Ο
αριθμός των εκθετών ποικίλει ανάλογα με την θέση της διοργανώτριας χώρας
στο παγκόσμιο πολιτικό και κοινωνικό στερέωμα (μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, χωρών της Ασίας κλπ.).
Μετά τον ψυχρό πόλεμο, οι Παγκόσμιες Εκθέσεις από εκθέσεις “ιδεών”
μετατράπηκαν και αυτές σε οικονομικές - εμπορικές και κατά δεύτερο λόγο σε
πολιτιστικές εκθέσεις. Στην έκθεση της Tsubuka (1985), για πρώτη φορά
Κίνα, Η.Π.Α. και Ε.Σ.Σ.Δ. βρέθηκαν όλες μαζί, όμως ο προσανατολισμός των
Παγκοσμίων Εκθέσεων είχε πια αλλάξει. Γεωπολιτικές και οικονομικές αλλαγές
διαφοροποίησαν και τους λόγους για τους οποίους μια χώρα αποφασίζει να
συμμετέχει. Πολλές χώρες αναγνωρίζουν ότι η συμμετοχή σε ΕΧΡΟ δεν
επιφέρει βραχυπρόθεσμα εμπορικά και οικονομικά αποτελέσματα, αλλά σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα τα οφέλη είναι πολλά και σημαντικά. Τα μέλη του
ΒΙΕ πλέον δίδουν ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της έκθεσης ως δευτερογενή
παράγοντα απόφασης συμμετοχής. Βεβαίως εκτός από τους πολιτικούς
λόγους απόφασης συμμετοχής υπάρχουν και ιστορικοί, όπως για παράδειγμα
η Γαλλία η οποία συμμετέχει σε όλες τις ΕΧΡΟ που έχουν διοργανωθεί μέχρι
σήμερα.
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Για τις αναπτυσσόμενες χώρες ένας άλλος λόγος συμμετοχής είναι η
προώθηση της χώρας και των προϊόντων της στην έκθεση. Σύμφωνα με τον
Vladov (1995), οι Παγκόσμιες Εκθέσεις είναι μια ευκαιρία να αναδειχθούν τα
επιτεύγματα των αναπτυσσομένων χωρών και να παρουσιαστούν οι χώρες
αυτές ως πλήρεις εταίροι σε τέτοια διεθνή γεγονότα. Για αυτό και η
Βουλγαρία συμμετέχει ανελλιπώς από το 1960 και μετά σε όλες τις ΕΧΡΟ,
ανεξαρτήτως της πολιτικής δύναμης που κυβερνά την χώρα. Η διαδικασία
απόφασης σε μια ΕΧΡΟ διαφέρει από χώρα σε χώρα, όμως γενικά η κεντρική
κυβέρνηση λαμβάνει αναφορά από τεχνοκράτες για την συμμετοχή ή μη της
χώρας, η οποία συνυπολογίζεται στην πολιτική απόφαση. Η εισήγηση
περιλαμβάνει τους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς αλλά και λόγους
που έχουν σχέση με το θέμα της έκθεσης, μαζί με έναν αναλυτικό
προϋπολογισμό κόστους. Την τελική απόφαση συμμετοχής λαμβάνει η
κεντρική κυβέρνηση.
Η απόφαση συμμετοχής μπορεί να ληφθεί μέχρι και πέντε (5) χρόνια πριν
την διοργάνωση της έκθεσης. Στην περίπτωση της Σεβίλης, το 40% των
εκθετών είχε δηλώσει συμμετοχή τέσσερα (4) χρόνια πριν την διοργάνωση,
ενώ το 90% είχε τακτοποιήσει την συμμετοχή του δύο (2) χρόνια πριν. Θα
πρέπει βεβαίως να σημειωθεί ότι η Σεβίλη είχε ένα πολύ επιθετικό και
επαγγελματικό πρόγραμμα προσέλκυσης εκθετών το οποίο και κρίθηκε ως
ένας από τους παράγοντες επιτυχίας της διοργάνωσης. Θετικό στοιχείο
προσέλκυσης ήταν το γεγονός ότι ήταν η πρώτη Παγκόσμια Έκθεση στην
Ευρώπη από το 1958 και βεβαίως ότι η Ισπανία ήταν πλέον μέλος της Ε.Ε.
Στις αναγνωρισμένες εκθέσεις οι συμμετοχές κατατίθενται αργότερα,
συνήθως ένα χρόνο πριν την διοργάνωση, επειδή σε αυτές οι συμμετέχουσες
χώρες δεν έχουν την υποχρέωση να κατασκευάσουν εξ’ αρχής το περίπτερό
τους. Στα διαγράμματα 2.2., 2.3. και 2.4. φαίνεται ο χρόνος επιβεβαίωσης σε
μήνες για την συμμετοχή σε μια Παγκόσμια Έκθεση μέχρι το 1995.
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Διάγραμμα 2.2.

Συμμετοχή σε Παγκόσμιες Εκθέσεις (Universal
Expositions - καταχωρημένες)

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Χρόνος
επιβεβαίωσης
συμμετοχής
σε μήνες

60

48

36

24

18

12

6

0

Πηγή: BIE, 1998.

Διάγραμμα 2.3.

Συμμετοχή σε Εξειδικευμένες Παγκόσμιες
Εκθέσεις (Specialized Expositions –
αναγνωρισμένες)

25%
20%
Χρόνος
επιβεβαίωσης
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Πηγή: BIE, 1998.
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Διάγραμμα 2.4.

Συμμετοχή σε Εξειδικευμένες Παγκόσμιες
Εκθέσεις Τύπου ΙΙ (Specialized II Expositions –
αναγνωρισμένες με ανάθεση)

35%
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25%

Χρόνος
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Πηγή: BIE, 1998.

Η απόφαση συμμετοχής μπορεί να προηγηθεί από την αναλυτική
κατάρτιση του προϋπολογισμού. Πολλές χώρες ανακοινώνουν νωρίς την
συμμετοχή τους προκειμένου να έχουν τα οφέλη των πρώτων συμμετοχών,
με βασικότερο την επιλογή χώρου ιδιαίτερης προβολής. Συνήθως οι χώρες
καταρτίζουν σχέδιο προϋπολογισμού, επιλέγουν τον εκθεσιακό χώρο και
κατόπιν σχεδιάζουν τον τρόπο παρουσίασής τους. Ο χρόνος αυτός είναι
μεγαλύτερος όταν πρόκειται για συμμετοχή σε καταχωρημένες εκθέσεις. Ο
χρόνος προετοιμασίας ξεκινά από 33 μήνες πριν το γεγονός για τις
καταχωρημένες και τους 21 και 15 μήνες αντίστοιχα για τις αναγνωρισμένες.
Ένα μοντέλο εργασιών συμμετοχής σε ΕΧΡΟ είναι αυτό που ακολούθησε η
Ιαπωνική Κυβέρνηση για την συμμετοχή της στην Σεβίλη (1992) στον πίνακα
2.14.

145

Πίνακας 2.14.

Εργασίες Ιαπωνίας για την συμμετοχή της στην
Σεβίλη 1992.
1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

ΣΕΒΙΛΛΗ ΕΧΡΟ (20.4-12.10, 92)
Επίσημη πρόσκληση
Αρχική έρευνα και επιλογή
γηπέδου
Κατάρτιση προϋπολογισμού
Απόφαση Υπουργικού
Συμβουλίου
Σχεδιασμός φιλοσοφίας
(creation of concept)
Σχεδιασμός περιπτέρου και
εκθεμάτων
Κατασκευή περιπτέρου
Παραγωγή και εγκατάσταση
εκθεμάτων
Προετοιμασία λειτουργίας
Μετά ΕΧΡΟ αποξήλωση

Πηγή: BIE, 1998.

Πολλές χώρες διαθέτουν ειδικούς οργανισμούς που διαχειρίζονται το
εξωτερικό εμπόριο και την προβολή των εθνικών προϊόντων στο εξωτερικό,
ενώ έχουν στην ευθύνη τους και την προετοιμασία και συμμετοχή σε διεθνείς
εκθέσεις. Οι οργανισμοί αυτοί διαφέρουν στην λειτουργία και το εύρος των
αρμοδιοτήτων τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο C.E.M.E. στην
Γαλλία, ο JETRO στην Ιαπωνία και ο Ο.Π.Ε. στην Ελλάδα.
Σε άλλες χώρες υπάρχει μόνιμη επιτροπή για θέματα ΕΧΡΟ όπως π.χ. στην
Ελβετία όπου λειτουργεί η C.O.C.O. η οποία και διαμορφώνει την εικόνα της
Ελβετίας στο εξωτερικό. Οι κυβερνήσεις έχουν την συνδρομή ιδιωτικών και
δημόσιων φορέων οι οποίοι συμβάλλουν οικονομικά, προσφέροντας δωρεάν
προϊόντα και υπηρεσίες ή παρέχοντας εξειδικευμένο προσωπικό. Το ύψος της
συνδρομής διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της Παγκόσμιας Έκθεσης.
Ενδεικτικά στα διαγράμματα 2.5., 2.6. και 2.7. βλέπουμε την συμμετοχή των
φορέων για την συμμετοχή σε Παγκόσμια Έκθεση.
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Διάγραμμα 2.5.

Χρηματοδότηση συμμετοχής (περίπτωση ΕΧΡΟ
Σεβίλης - καταχωρημένη)

Πηγή: BIE, 1998.

Διάγραμμα 2.6.

Κέντρα κόστους (περίπτωση ΕΧΡΟ Σεβίλης καταχωρημένη)

Πηγή: BIE, 1998.
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Διάγραμμα 2.7.

Χρηματοδότηση συμμετοχής (αναγνωρισμένη
ΕΧΡΟ)

Πηγή: BIE, 1998.

Σε πολλές χώρες η τακτική της οικονομικής βοήθειας από δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς για συμμετοχή στις ΕΧΡΟ φαίνεται ιδιαίτερα προσοδοφόρα.
Για παράδειγμα, στις Η.Π.Α. ο αρμόδιος οργανισμός (State Information
Agency) μπορεί να δέχεται “χορηγίες”. Οι χορηγοί απολαμβάνουν εξαίρεση
των ποσών των χορηγιών από την φορολογητέα ύλη λόγω του Νόμου
Fulbright-Hayes. Ιδιαίτερη σημασία για τις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν οι
χορηγίες και δωρεές, αφού τα εθνικά οικονομικά τους μεγέθη δεν επιτρέπουν
μεγάλους προϋπολογισμούς για συμμετοχή σε ΕΧΡΟ. Σε κάθε περίπτωση, η
Κεντρική Κυβέρνηση είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης συμμετοχής, παρόλο
που η συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας βαίνει συνεχώς αυξανόμενη.
2.3.4. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΧΡΟ.
Το αυξανόμενο κόστος συμμετοχής στις ΕΧΡΟ είναι ένα κεντρικό θέμα
ανάμεσα στις χώρες – μέλη του ΒΙΕ. Σε μελέτη του ΒΙΕ (1998), αναφέρεται
ότι στις καταχωρημένες εκθέσεις η πλειονότητα των χωρών συμμετέχει με
χώρο περίπου 3.000 τ.μ. Το μέσο κόστος συμμετοχής για έναν τέτοιο χώρο
υπολογίζεται περίπου σε 26,3 εκατομμύρια δολάρια, ενώ για χώρο 4.000 τ.μ.
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σε 66,2 εκατομμύρια δολάρια. Η αναλογία κόστους ανά τετραγωνικό μέτρο
είναι μεγαλύτερη στους μικρότερους χώρους. Για παράδειγμα, το κόστος ανά
τετραγωνικό μέτρο σε περίπτερο 1.000 τ.μ. ανέρχεται σε 14.231 δολάρια. Το
μικρότερο αναλογικό κόστος αφορά χώρο 2.000 τ.μ. και υπολογίζεται σε
7.915 δολάρια ανά τ.μ. (πίνακας 2.15.).
Πίνακας 2.15.

Μέσο κόστος συμμετοχής σε ΕΧΡΟ.

Σε $ Η.Π.Α.
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΣΕΒΙΛΛΗ 1992

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Tsukuba 1985
Vancouver 1986
Brisbane 1988

ΕΧΡΟ
% περιπτέρου
Μέσο κόστος
συμμετοχής σε $
Μέσο κόστος ανά
τ.μ. σε $
ΕΧΡΟ
% περιπτέρου
Μέσο κόστος
συμμετοχής σε $

Μέσο κόστος ανά
τ.μ. σε $

500
τ.μ.
-

1000
τ.μ.
16,6%

2000
τ.μ.
33,3%

3000
τ.μ.
33,3%

4000
τ.μ.
33,0%

0

13,3
εκ.δολ.

14,2
εκ.δολ.

0

14.231

500
τ.μ.

Μ.Ο.
25,0%

26,2
εκ.δολ.

66,2
εκ.δολ.

30
εκ.δολ.

7.915

8.420

10.150

10.180

1000
τ.μ.

2000
τ.μ.

3000
τ.μ.

4000
τ.μ.

Μ.Ο.

22,7%

50,0%

13,6%

9,0%

4,54%

20,0%

2,4
εκ.δολ.

5,2
εκ.δολ.

9,6
εκ.δολ.

17
εκ.δολ.

29,2
εκ.δολ.

12,7
εκ.δολ.

4.621

4.266

3.984

5.753

6.297

4.984

Πηγή: BIE, 1998.

Η ανάλυση μας δείχνει ότι το κόστος κατασκευής είναι σαφώς μεγαλύτερο
για μικρότερα περίπτερα (στα 1.000 τ.μ. είναι 7.370 δολάρια), σχεδόν
διπλάσιο από μεγαλύτερες διαστάσεις, γεγονός λογικό δεδομένων των
οικονομιών κλίμακας που δημιουργούνται. Το μέσο κόστος λειτουργίας για
1.000 και 2.000 τ.μ. είναι 4.655 δολάρια και 2.081 δολάρια αντίστοιχα. Το
κόστος για τα περίπτερα των 3.000 τ.μ. και αυτών που είναι μεγαλύτερα των
4.000 τ.μ. διαμορφώνεται στα 1.825 δολάρια και 2.243 δολάρια αντίστοιχα
και πάλι λόγω των οικονομιών κλίμακας που εμφανίζονται (πίνακας 2.16.).
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Πίνακας 2.16.

Μέσο κόστος ανά κατηγορία συμμετοχής σε ΕΧΡΟ.

Σε $ Η.Π.Α.
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΣΕΒΙΛΛΗΣ 1992

ΕΧΡΟ

500
τ.μ.

1000
τ.μ.

2000
τ.μ.

3000
τ.μ.

+4000
τ.μ.

Μ.Ο.

%
περιπτέρου
Περίπτερο
Εκθέματα
Λειτουργία
Κόστος
περιπτέρου
Πολιτιστικά
Άλλα
Κόστος

0,00%

16,6%

16,6%

33,3%

33,0%

25,0%

0
0
0

7.370
1.780
4.655

3.166
1.417
2.081

3.887
1.887
1.825

4.511
2.602
2.243

4.733
1.921
2.701

0

13.804

6.664

7.599

9.356

9.355

0
0

274
153

1.085
167

661
160

378
420

600
225

0

14,231

7,915

8,420

10,153

10,180

ΕΧΡΟ

500
τ.μ.

1000
τ.μ.

2000
τ.μ.

3000
τ.μ.

+4000
τ.μ.

Μ.Ο.

%
περιπτέρου
Περίπτερο
Εκθέματα
Λειτουργία

22,73%

50,00%

13,64%

9,09%

4,54%

20,0%

1.260
1.773
758

1.171
1.760
1.056

1.049
1.719
1.018

2.073
1.919
858

1.398
2.878
938

1.390
2010
925

Κόστος
περιπτέρου
Πολιτιστικά
Άλλα
Κόστος

3.791

3.987

3.786

4.850

5.214

4.325

609
221

252
27

198
0

466
439

605
478

426
233

4,621

4,266

3,984

5,753

6,297

4,984

συμμετοχής
σε εκ.δολ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Tsukuba 1985
Vancouver 1986
Brisbane 1988

συμμετοχής
Σε εκ.δολ.

Πηγή: BIE, 1998.

Το μέσο κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο παραμένει σταθερό, με μια μικρή
αύξηση σε περίπτερα άνω των 4.000 τ.μ. Το κόστος για πολιτιστικές και
άλλες εκδηλώσεις είναι υψηλότερο για περίπτερα των 1.000 τ.μ., ενώ
μειώνεται δραστικά για τα περίπτερα μεγαλύτερα των 4.000 τ.μ. Στις
αναγνωρισμένες εκθέσεις το 50% των συμμετεχόντων διαθέτουν περίπτερα
1.000 τ.μ., με μέσο κόστος συμμετοχής 4,3 εκατομμύρια δολάρια. Παράδοξο
φαίνεται το γεγονός ότι το μέσο κόστος για χώρο 500 τ.μ. ανέρχεται σε 4,6
εκατομμύρια δολάρια και αυξάνεται σε 6,3 εκατομμύρια δολάρια για
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περίπτερα μεγαλύτερα των 4.000 τ.μ. Το μέσο κόστος κατασκευής παραμένει
το ίδιο σε όλες τις κατηγορίες όπως και το λειτουργικό κόστος.
Όπως

θα

αναμενόταν,

το

κόστος

κατασκευής

του

περιπτέρου

τριπλασιάζεται στην περίπτωση της καταχωρημένης έκθεσης, με μέσο κόστος
τα 4.733 δολάρια, ενώ στην περίπτωση της αναγνωρισμένης, ανέρχεται σε
μέσους όρους στα 1.390 δολάρια ανά τετραγωνικό. Το λειτουργικό κόστος
επίσης διπλασιάζεται ή και τριπλασιάζεται ανάμεσα στις δύο κατηγορίες
εκθέσεων, με τις καταχωρημένες σε 2.701 δολάρια και τις αναγνωρισμένες σε
925 δολάρια ανά τ.μ. Σε σχέση με την κατανομή των κονδυλίων στις
καταχωρημένες εκθέσεις, το 43% των συνολικών εξόδων διατίθεται για τον
σχεδιασμό και την κατασκευή του περιπτέρου, ενώ για τις αναγνωρισμένες
μόνον το 25%.
Το ποσοστό εξόδων για την λειτουργία, την διοργάνωση πολιτιστικών
γεγονότων και για λοιπές εκδηλώσεις παραμένει σχετικά σταθερό, με
αναλογία 23% για δαπάνες λειτουργίας, 8% για πολιτιστικά και 4% για άλλες
δραστηριότητες. Το κόστος ανθρώπινου δυναμικού ποικίλει ανάλογα με τον
τύπο της έκθεσης. Συνήθως, συμμετοχή σε καταχωρημένη έκθεση απαιτεί
μεγάλο αριθμό τεχνικού προσωπικού, αφού η ευθύνη κατασκευής και
συντήρησης του κτιρίου παραμένει και κατά την διάρκεια λειτουργίας της
έκθεσης στην συμμετέχουσα χώρα. Επιπρόσθετα, απαιτείται κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό για να ξεναγεί και να εξυπηρετεί τους επισκέπτες.
Το κόστος προσωπικού αυξάνεται επίσης λόγω του ωραρίου λειτουργίας των
εκθέσεων, αφού για την περίπτωση των καταχωρημένων στην εξάμηνη
διάρκειά τους οι ημερήσιες ώρες λειτουργίας ανέρχονται στις δώδεκα (12).
Στα διαγράμματα 2.8. και 2.9. εμφανίζεται ο μέσος όρος αριθμού προσωπικού
απαραίτητος για την λειτουργία του περιπτέρου.
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Διάγραμμα 2.8.

Μέσος αριθμός προσωπικού σε καταχωρημένες
ΕΧΡΟ.

Πηγή: BIE, 1998.

Διάγραμμα 2.9.

Μέσος αριθμός προσωπικού σε αναγνωρισμένες
ΕΧΡΟ.

Πηγή: BIE, 1998.

Η Γενική Συνέλευση του ΒΙΕ ενέκρινε διάταξη (resolution) ώστε η
διοργανώτρια χώρα να παρέχει οικονομικές εγγυήσεις για την διοργάνωση
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της έκθεσης και επίσης να παρέχει διευκολύνσεις ώστε το κόστος συμμετοχής
να είναι συμπιεσμένο.
2.3.5. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Οι

περισσότεροι

συμμετέχοντες

θέτουν

συγκεκριμένα

κριτήρια

συμμετοχής, παράλληλα με το σκεπτικό και την φιλοσοφία (πολιτική,
οικονομική κλπ.) της απόφασης της συμμετοχής. Το μέγεθος των περιπτέρων
όπως αναφέρθηκε προηγουμένως είναι μεγαλύτερο στις καταχωρημένες
εκθέσεις σε σχέση με τις αναγνωρισμένες. Οι παράγοντες που επηρεάζουν
την απόφαση σχετικά με το μέγεθος του περιπτέρου είναι οι εξής:
•

Τα τ.μ. έτσι όπως προτείνονται από τον οργανωτή.

•

Το μέγεθος των άλλων περιπτέρων (ειδικά όταν τα περίπτερα
ομαδοποιούνται, π.χ. Caricom plaza).

•

Το σύνηθες μέγεθος περιπτέρου της χώρας σε παρόμοιες εκθέσεις.

•

Η σημασία για τον συμμετέχοντα (οικονομική και πολιτική κυρίως) της
διοργανώτριας χώρας.

•

Η σχετικότητα του θέματος της έκθεσης για την συμμετέχουσα χώρα.

•

Το κόστος συμμετοχής.

•

Η ύπαρξη χορηγιών για την συμμετοχή, από δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα.

•

Ο σχεδιασμός και η παρουσίαση του περιπτέρου.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το θέμα αναφέρεται σε ένα κλάδο της
οικονομικής δραστηριότητας και έτσι οι συμμετέχουσες χώρες ουσιαστικά
εστιάζουν την παρουσίασή τους σε αυτόν ακριβώς τον τομέα. Για παράδειγμα
το θέμα της ΕΧΡΟ στο Brisbane (1988) ήταν “Αναψυχή στην Εποχή της
Τεχνολογίας” (Leisure in the Age of Technology) και σε αυτήν την περίπτωση
όλες οι χώρες είχαν αναδείξει την τουριστική βιομηχανία της χώρας τους. Το
1986 στο Vancouver, η πλειονότητα των εκθετών ανέδειξε τον τομέα των
μεταφορών, αφού το θέμα ήταν “Άνθρωπος σε Κίνηση: Μεταφορές και
Επικοινωνίες” (Man in Motion: Transportation and Related Communications).
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Σε άλλες ΕΧΡΟ, το θέμα δεν επηρέαζε τόσο πολύ την παρουσίαση των
χωρών, ειδικά αν αυτό ήταν γενικού περιεχομένου. Οι περισσότερες
παρουσιάσεις αποτελούν ένα συνδυασμό, λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω
λειτουργίες:
•

Προώθηση εμπορικών και οικονομικών σχέσεων.

•

Προώθηση και προβολή εθνικού τουριστικού προϊόντος.

•

Βελτίωση της εικόνας της συμμετέχουσας χώρας.

•

Παρουσίαση και προβολή της πολιτικής της ιδεολογίας.

•

Παρουσίαση του εθνικού τομέα που σχετίζεται με το θέμα της ΕΧΡΟ.

•

Προβολή του συγκεκριμένου γεγονότος.

Η προώθηση του εμπορίου γίνεται είτε με την παρουσίαση προϊόντων,
είτε με την βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων. Ακόμα, μπορεί να επιτευχθεί
μέσω παρουσιάσεων από εξειδικευμένους συμβούλους και την διοργάνωση
σεμιναρίων, συμποσίων κλπ. Η λειτουργία καταστημάτων και εστιατορίων
στα περίπτερα συμβάλει κυρίως στην τουριστική προβολή της χώρας. Οι
χώρες που στόχο έχουν την επαύξηση της εικόνας τους το πετυχαίνουν
παρουσιάζοντας κυρίως τα κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία τους με τέτοιο
τρόπο, ώστε να εκλαμβάνεται από τον επισκέπτη ως το ιδανικό μέρος
διαβίωσης και επιχειρείν.
Ανάλογα με το θέμα επίσης παρουσιάζουν τα ιστορικά και πολιτιστικά
τους χαρακτηριστικά. Την δεκαετία του 1970 και 1980 ήταν σύνηθες οι
χώρες να υπερασπίζονται την πολιτική τους ιδεολογία και σύστημα,
παρουσιάζοντας τα οφέλη από τον τρόπο ζωής στην χώρα τους.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι συμμετοχές των Η.Π.Α., της Ε.Σ.Σ.Δ., της
Κούβας κλπ. Σήμερα η παραπάνω διάσταση έχει ατονήσει. Ακόμη πολλές
χώρες προβάλλουν γεγονότα που πρόκειται να διοργανώσουν. Παράδειγμα η
συμμετοχή της Ελλάδος στην ΕΧΡΟ του Ανόβερου (2000), όπου πρόβαλε
εκτεταμένα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, και η συμμετοχή της Κίνας
στο Aichi της Ιαπωνίας (2005), όπου πρόβαλε τόσο τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Πεκίνου το 2008, όσο και την Παγκόσμια Έκθεσης ΕΧΡΟ της
Σαγκάης το 2010. Η συμμετοχή συνοδεύεται με το κατάλληλο έντυπο και
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ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό, το οποίο αναφέρεται κυρίως στον τουρισμό,
τις επενδυτικές ευκαιρίες και τον πολιτισμό της χώρας.
2.3.6. ΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.
Εκτός της συμμετοχής με περίπτερο, οι συμμετέχοντες συνήθως
διοργανώνουν παράλληλα πολιτιστικά προγράμματα. Στο Μόντρεαλ (1967),
παράλληλα με την ΕΧΡΟ διοργανώθηκε ένα διεθνές φεστιβάλ (World Festival)
που συγκέντρωσε τα διασημότερα μπαλέτα και καλλιτέχνες της όπερας από
όλο τον κόσμο. Η Οσάκα (1970) επανέλαβε το εγχείρημα, όπου σε διάστημα
έξι μηνών προσκάλεσε τους διασημότερους καλλιτέχνες της εποχής. Το
πρόγραμμα όμως το οποίο έμεινε ως το πλέον πλούσιο στην ιστορία των
ΕΧΡΟ ήταν αυτό της Σεβίλης το 1992, το οποίο υλοποιήθηκε σε ειδικό χώρο
που είχε ονομαστεί “EXPO Noche”.
Οι αναγνωρισμένες ΕΧΡΟ επίσης διοργανώνουν παράλληλα πολιτιστικά
προγράμματα. Καινοτομία στον πολιτιστικό τομέα των ΕΧΡΟ αποτέλεσε η
πρωτοβουλία του Vancouver (1986), το οποίο διοργάνωσε παραστάσεις
δρόμου σε όλους τους εκθεσιακούς υπαίθριους χώρους. Ο επισκέπτης έτσι
μπορούσε να απολαύσει δωρεάν παραστάσεις σε όλα τα σημεία του
εκθεσιακού κέντρου. Κατά την διάρκεια λειτουργίας της ΕΧΡΟ ΄86, 43.000
καλλιτέχνες διασκέδασαν τους επισκέπτες κατά την διάρκεια των 165 ημερών
λειτουργίας

της.

Οι

παραπάνω

εκδηλώσεις

ενίσχυσαν

ιδιαίτερα

την

επισκεψιμότητα της έκθεσης, αφού υπήρξαν επαναλαμβανόμενες επισκέψεις.
Το πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα είναι εξίσου σημαντικό για τους
συμμετέχοντες αλλά και για τους οργανωτές, για τους οποίους είναι ένα
ισχυρό εργαλείο marketing και ένα στοιχείο του πακέτου πώλησης. Για τους
συμμετέχοντες είναι μια ευκαιρία να αναδείξουν το καλλιτεχνικό τους προϊόν,
να προωθήσουν νέους καλλιτέχνες και να λάβουν τα εύσημα για την
συμμετοχή τους.
Σε κάποιες περιπτώσεις, οι συμμετέχουσες χώρες διοργανώνουν αυτόνομα
το παράλληλο πρόγραμμά τους, ενώ σε κάποιες άλλες εντάσσουν τα
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προγράμματά τους στο γενικό πλάνο του οργανωτή. Είναι σημαντικό για τον
οργανωτή να συντονίζει όλα τα παράλληλα προγράμματα και να φροντίζει
ώστε τα πολιτιστικά γεγονότα που συνδέονται με τις Εθνικές Ημέρες
(National Days) να έχουν την απόλυτη προτεραιότητα. Σύμφωνα με το ΒΙΕ,
το 80% των συμμετεχόντων διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις στις
καταχωρημένες ΕΧΡΟ και το 50% στις αναγνωρισμένες ΕΧΡΟ, λόγω κυρίως
του περιορισμού των χώρων και του διαθέσιμου χρόνου που υπάρχει στις
αναγνωρισμένες (διαγράμματα 2.10. και 2.11.).
Σύμφωνα με τους εκθέτες, τα πολιτιστικά προγράμματα αποδίδουν
ιδιαίτερα στην συμμετοχή, αφού εκτός από την προσέλκυση επισκεπτών,
ελκύουν και τα τοπικά και διεθνή Μ.Μ.Ε. Άλλες παράλληλες εκδηλώσεις
μπορεί να είναι διαλέξεις με διάσημους ομιλητές, όπως κατόχων βραβείων
Νόμπελ

(συμμετοχή Γαλλίας

στην

Σεβίλη, 1992), ή

η

διοργάνωση

πολιτιστικών διαγωνισμών για παιδιά σχολείων.
Διάγραμμα 2.10. Πολιτιστικές εκδηλώσεις κρατών που
συμμετέχουν σε καταχωρημένες ΕΧΡΟ.

Πηγή: BIE, 1998.
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Διάγραμμα 2.11. Πολιτιστικές εκδηλώσεις κρατών που
συμμετέχουν σε αναγνωρισμένες ΕΧΡΟ.

Πηγή: BIE, 1998.

Παράλληλα συνέδρια, συμπόσια κλπ. έχουν επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα και
όταν διοργανώνονται έχουν συνήθως σχέση με το θέμα της έκθεσης. Στις
καταχωρημένες ΕΧΡΟ, το 35% των συμμετεχόντων διοργανώνει συμπόσια
και σεμινάρια, ενώ το 43% άλλες δραστηριότητες. Αντίστοιχα, τα ποσοστά
για τις αναγνωρισμένες ΕΧΡΟ είναι 27% και 52% (διαγράμματα 2.12. και
2.13.). Τα παραπάνω γεγονότα διοργανώνονται συνήθως από τους εκθέτες,
όμως απολαμβάνουν της υποστήριξης του οργανωτή, αφού προσδίδουν
κύρος στην διοργάνωση και τον θεσμό. Το “άλλο” αναφέρεται κυρίως στις
παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών και στις “εθνικές ημέρες”.

157

Διάγραμμα 2.12. Άλλες δραστηριότητες κρατών που συμμετέχουν
σε καταχωρημένες ΕΧΡΟ.

Πηγή: BIE, 1998.

Διάγραμμα 2.13. Άλλες δραστηριότητες κρατών που συμμετέχουν
σε αναγνωρισμένες ΕΧΡΟ.

Πηγή: BIE, 1998.
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2.3.7. Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο στις ΕΧΡΟ είναι η εμπορική δραστηριότητα
των χωρών που συμμετέχουν. Η σημασία τους δεν έγκειται τόσο στο
οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά στην προβολή και προώθηση του τουριστικού
προϊόντος

και

της

γαστρονομίας

τους.

Ένα

μεγάλο

ποσοστό

των

συμμετεχόντων λειτουργεί εμπορικά καταστήματα με αναμνηστικά (souvenirs
and boutique shops) και ανέρχεται σε ποσοστό 91% για τις καταχωρημένες
ΕΧΡΟ και 85% για τις αναγνωρισμένες ΕΧΡΟ (διαγράμματα 2.14. και 2.15.).
Διάγραμμα 2.14. Εμπορικές δραστηριότητες κρατών που
συμμετέχουν σε καταχωρημένες ΕΧΡΟ.

Πηγή: BIE, 1998.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΒΙΕ, ο μέγιστος χώρος που μπορεί να
αξιοποιηθεί για εμπορικές δραστηριότητες μιας χώρας δεν θα πρέπει να
ξεπερνά το 20% της έκτασης του συνολικού εκθετηρίου χώρου. Η λειτουργία
εστιατορίων είναι επένδυση υψηλού κινδύνου, ειδικά για τόσο μικρή περίοδο
λειτουργίας.

Όμως

υπάρχουν

παραδείγματα

επιτυχημένων

οικονομικά

αντίστοιχων επενδύσεων. Η επιτυχία του εστιατορίου εξαρτάται κυρίως από
το πρόγραμμα προβολής και δημοσιότητάς του. Ο οργανωτής επιθυμεί την
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λειτουργία όσο το δυνατόν περισσότερων εστιατορίων, αφού συνήθως
λαμβάνει ποσοστό επί των πωλήσεών τους (royalties). Οι οργανωτές πλέον
έχουν μειώσει στο ελάχιστο το ποσοστό, προκειμένου να υπάρχουν όσο το
δυνατόν περισσότερα σημεία εστίασης στην έκθεση. Ο οργανωτής επίσης θα
πρέπει να βρει την ισορροπία ανάμεσα στα εστιατόρια που φιλοξενούνται στα
περίπτερα των εθνικών συμμετοχών και σε αυτά που λειτουργούν σε
κοινόχρηστους χώρους και συνήθως δίδονται μετά από πλειοδοτικούς
διαγωνισμούς.
Διάγραμμα 2.15. Εμπορικές δραστηριότητες κρατών που
συμμετέχουν σε αναγνωρισμένες ΕΧΡΟ.

Πηγή: BIE, 1998.

Τα καταστήματα αναμνηστικών θα πρέπει να διαθέτουν προϊόντα
χαρακτηριστικά και παραδοσιακά από την χώρα. Εκτός αυτών, μπορούν να
διαθέτουν προς πώληση πέντε επιπλέον προϊόντα σύμφωνα με τους κανόνες
του ΒΙΕ. Οι χώρες έχουν δικαίωμα κατά την διάρκεια της έκθεσης να
αντικαθιστούν ένα ή και όλα από τα πέντε προαναφερόμενα προς πώληση
αντικείμενα. Ο περιορισμός υφίσταται επειδή τόσο το ΒΙΕ, όσο και οι
οργανωτές, δεν θέλουν να μετατρέψουν τις ΕΧΡΟ σε ένα παγκόσμιο παζάρι.
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2.3.8. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχουσες χώρες
σε μια ΕΧΡΟ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και αναφέρονται στα νομικά και
διοικητικά, στα λειτουργικά και στα οργανωτικά. Καταστάσεις που απορρέουν
από τα παραπάνω προβλήματα αυξάνουν το ύψος των πόρων που πρέπει να
επενδυθούν. Η πρώτη κατηγορία προβλημάτων (νομικά και διοικητικά)
συνήθως προέρχεται από την έλλειψη οργάνωσης της διοργανώτριας χώρας
και την ελλιπή παροχή πληροφόρησης προς τις συμμετέχουσες χώρες σχετικά
με τις διαδικασίες συμμετοχής. Αυτό συμβαίνει επειδή σε πολλές περιπτώσεις
οι εθνικές κυβερνήσεις δεν αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την
υλοποίηση του έργου. Μια σύντομη καταγραφή των ανωτέρω προβλημάτων
είναι η εξής:
•

Προβλήματα σχετικά με τους δασμούς των εκθεμάτων.

•

Προβλήματα επιστροφής φόρων από προϊόντα που αγοράσθηκαν στον
προορισμό της ΕΧΡΟ για χρήση τους όμως μόνο στην έκθεση.

•

Προβλήματα στην δασμολόγηση προϊόντων προς πώληση στα
εστιατόρια και τα καταστήματα.

•

Προβλήματα στην απόκτηση άδειας κατασκευής των περιπτέρων.

•

Προβλήματα στην έγκριση καταλληλότητας των υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν για την οικοδόμηση και τον εξοπλισμό των
περιπτέρων.

•

Προβλήματα σχετικά με την φορολόγηση των κερδών που
προέρχονται από την λειτουργία εμπορικών δραστηριοτήτων.

•

Προβλήματα ίσης φορολογικής – δασμολογικής μεταχείρισης όλων των
συμμετεχόντων (χώρες Ε.Ε., τρίτες χώρες κλπ.).

Η δεύτερη κατηγορία προβλημάτων είναι αυτή που αφορά στην
λειτουργία και οφείλεται κυρίως είτε σε οικονομικούς περιορισμούς του
οργανωτή,

είτε

σε

αναποτελεσματικό

management.

Σε

αυτά

περιλαμβάνονται:
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•

Μεγάλο κόστος για υπηρεσίες εντός εκθεσιακού χώρου (παροχή
ηλεκτρικού, επικοινωνίες, κλπ.).

•

Μεγάλο κόστος διαμονής προσωπικού και επισκεπτών γενικότερα.

•

Δυσκολία στην έκδοση δελτίων ελευθέρας εισόδου στους δικαιούχους.

•

Ελλιπές σύστημα φιλοξενίας VIP (Very Important Persons).

•

Προβλήματα τροφοδοσίας περιπτέρων.

•

Δυσκολία απόκτησης άδειας (licensing) του λογοτύπου της έκθεσης
για χρήση του σε μη εμπορικούς σκοπούς.

•

Μεγάλο κόστος χρήσης των εγκαταστάσεων για τα παράλληλα
γεγονότα.

•

Υψηλά ποσοστά (royalties) για τις πωλήσεις εστιατορίων και
καταστημάτων.

Η τελευταία κατηγορία προβλημάτων σχετίζεται με την οργάνωση ή την
εταιρική συμπεριφορά (corporate personality) του διοργανωτή. Αυτά
προέρχονται

κυρίως

λόγω

ελλείψεως

κατάλληλων

δομών

για

την

εξυπηρέτηση των πελατών. Για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων
παρεμβαίνει το ΒΙΕ, το οποίο ελέγχει δομές και συμπεριφορές του οργανωτή.
2.3.9. Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες εφαρμόζουν προγράμματα εκτίμησης της
αποτελεσματικότητας της συμμετοχής. Αυτό γίνεται συνήθως με την
συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους επισκέπτες και συμπεριλαμβάνει
ποσοτικά αλλά και ποιοτικά στοιχεία. Την ευθύνη σχεδιασμού, υλοποίησης και
καταγραφής των αποτελεσμάτων έχουν συνήθως οι ίδιες οι χώρες. Μόνο το
5% των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το ΒΙΕ, χρησιμοποιεί ανεξάρτητο
οργανισμό για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Οι επισκέπτες στο
μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι ευχαριστημένοι με τις παρουσιάσεις στις
ΕΧΡΟ. Πολλές χώρες αναφέρουν ότι κύριοι παράγοντες επιτυχίας είναι η
ατμόσφαιρα του περιπτέρου, τα ενδιαφέροντα εκθέματα, αλλά και το φιλικό
και πολύγλωσσο προσωπικό. Σημαντικό επίσης είναι και το πρόγραμμα
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δημοσίων σχέσεων και σχέσεων με τα Μ.Μ.Ε. για την επιτυχία της
συμμετοχής. Τα στοιχεία που συνήθως λαμβάνονται υπόψη για την επιτυχία
της συμμετοχής σύμφωνα με τις απόψεις των εκπροσώπων στο ΒΙΕ είναι τα
εξής:
•

Αντίδραση επισκεπτών και σχόλιά τους.

•

Κάλυψη από τα Μ.Μ.Ε.

•

Ενδιαφέρον επισκεπτών για τα εκθέματα.

•

Δημοφιλία των ζωντανών επιδείξεων και καλλιτεχνικών παραστάσεων.

•

Δημοφιλία των εστιατορίων και των εμπορικών καταστημάτων.

Τα στοιχεία των περιπτέρων που συνήθως είναι αρνητικά για τους
επισκέπτες είναι τα εξής:
•

Μεγάλος χρόνος αναμονής για την είσοδο στα περίπτερα.

•

Μικρά περίπτερα για την φιλοξενία πολλών επισκεπτών.

•

Πολυπλοκότητα των παρουσιάσεων και δυσκολία κατανόησης του
μηνύματος των εκθεμάτων.

•

Έλλειψη τουριστικού υλικού.

Τα θετικά αποτελέσματα από την συμμετοχή μιας χώρας σε ΕΧΡΟ είναι
πολλά και σημαντικά. Πρώτα από όλα είναι η επαύξηση της εικόνας της
χώρας και της αναγνωρισιμότητάς της από τους επισκέπτες. Το παραπάνω
δημιουργεί θετικό περιβάλλον για οικονομικές, πολιτικές και άλλες συμφωνίες.
Τα οικονομικά αποτελέσματα δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν σε
βραχυπρόθεσμο επίπεδο, όμως μακροχρόνια σίγουρα λειτουργούν θετικά
προωθώντας το διεθνές εμπόριο. Επίσης μπορεί να υπάρχουν και διακρατικές
οικονομικές συμφωνίες κατά την διάρκεια των ΕΧΡΟ. Άλλα θετικά
αποτελέσματα καταγράφονται σε επιστημονικό, πολιτιστικό και ακαδημαϊκό
επίπεδο. Όταν δε το θέμα της έκθεσης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
τότε μπορεί να υπάρξουν σημαντικές επιστημονικές ανακοινώσεις.
Η τουριστική προβολή είναι πολύ σημαντική για τις χώρες που
συμμετέχουν. Παρόλο που και σε αυτήν την περίπτωση τα αποτελέσματα δεν
είναι άμεσα, σε βάθος χρόνου είναι ιδιαίτερα θετικά. Πολλές συμφωνίες,
κυρίως στον τομέα των αερομεταφορών, έχουν καταγραφεί κατά την
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διάρκεια των ΕΧΡΟ. Όταν εξασφαλίζεται η κυριότητα του περιπτέρου και
μετά την ΕΧΡΟ (σε καταχωρημένες εκθέσεις), τότε μπορεί το κτίριο να
αποτελέσει

πόλο

μόνιμης

προώθησης

και

προβολής

της

χώρας.

Ικανοποιημένοι από τα οφέλη των ΕΧΡΟ είναι και οι χορηγοί όσο αφορά την
προβολή της εικόνας τους και την σχέση τους με το καταναλωτικό κοινό
(relationship marketing), αλλά και με τους εμπορικούς επισκέπτες. Τέλος οι
παγκόσμιες εκθέσεις προσφέρουν μια πλατφόρμα για την ανάδειξη νέων
προϊόντων και παραγωγών, ειδικά νέων καλλιτεχνών και καινοτόμων
επιχειρήσεων.
2.3.10. Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.
Για το διάστημα από το 1958 μέχρι και το 1993 διοργανώθηκαν τέσσερις
(4) καταχωρημένες παγκόσμιες εκθέσεις και έντεκα (11) μικρότερες
αναγνωρισμένες παγκόσμιες εκθέσεις (πίνακας 2.17. και 2.18.).
Πίνακας 2.17.

Καταχωρημένες παγκόσμιες εκθέσεις (1958 –
1993).

ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Brussels
Montreal
Osaka
Seville

17/4-19/10, 1958
28/4–29/10,1967
15/3–13/9, 1970
20/4–12/10, 1992

ΗΜΕΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
186
185
183
176

ΕΚΤΑΣΗ
(εκτάρια)
200
400
351
215

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
41.484.412
50.306.648
64.218.770
41.814.571

Πηγή: BIE, 1998.

Από τις παραπάνω παγκόσμιες εκθέσεις, δύο (2) διοργανώθηκαν στην
Ευρώπη και από μία στην Βόρειο Αμερική και στην Ασία.
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Πίνακας 2.18.

Αναγνωρισμένες παγκόσμιες εκθέσεις (1958 –
1993).

ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Seattle
San Antonio
Spokane
Okinawa
Knoxville
Louisiana
Tsukuba
Vancouver
Brisbane
Genoa
Taejon

21/4-21/10, 1962
6/4–6/10,1968
4/5–3/10, 1974
20/7-8/1,1975
1/5-31/10,1982
12/1-11/10,1984
17/3-16/9,1985
2/1-13/10,1986
30/4-30/10,1988
15/5-15/8,1992
7/8-7/10,1993

ΗΜΕΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
184
184
184
183
184
184
184
165
184
93
93

ΕΚΤΑΣΗ
(εκτάρια)
30
37
40
100
29
33
102
70
40
6
50

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
5.635.067
6.384.482
5.706.000
3.485.750
11.127.786
7.335.279
20.334.727
22.111.578
18.574.476
1.694.800
14.005.808

Πηγή: BIE, 1998.

Από τις παραπάνω αναγνωρισμένες ΕΧΡΟ, έξι (6) έχουν διοργανωθεί στην
Βόρεια Αμερική, τρεις (3) στην Ασία και από μία (1) στην Ευρώπη και στην
Ωκεανία. Το ΒΙΕ αντιμετώπισε πολλά προβλήματα σε σχέση με την
συχνότητα των ΕΧΡΟ, αφού όπως βλέπουμε από τους παραπάνω πίνακες δεν
υπήρξε διαδικασία που να ορίζει τις χρονικές περιόδους διοργάνωσής τους.
Χαρακτηριστικά παρατηρούμε ότι το 1992 διοργανώθηκε καταχωρημένη
ΕΧΡΟ στην Σεβίλη και αναγνωρισμένη στην Γένοβα. Όμως θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι το διάστημα αυτό (1958 – 1993) ήταν το πλέον δραστήριο
για το ΒΙΕ από την ίδρυσή του (1928) μέχρι και σήμερα. Η συχνότητα των
ΕΧΡΟ αυτό το διάστημα οδήγησε σε οικονομικά προβλήματα συμμετοχής σε
πολλές χώρες με αποτέλεσμα οι διοργανωτές να αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στην προσέλκυση κρατών – εκθετών.
Το 1992-1993 στην Γενική του Συνέλευση το ΒΙΕ αποφάσισε με ψήφο
από το 95% των κρατών μελών να υπάρχει πέντε (5) χρόνια κενό διάστημα
από την διοργάνωση μιας καταχωρημένης ΕΧΡΟ μέχρι την επόμενη. Επίσης
αποφάσισε ότι στο μεσοδιάστημα από την μια καταχωρημένη έως την
επόμενη, μπορεί να διοργανώνεται μόνο μια αναγνωρισμένη ΕΧΡΟ. Με αυτόν
τον τρόπο ο μέγιστος αριθμός Παγκοσμίων Εκθέσεων που μπορεί να
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διοργανωθεί σε μία δεκαετία περιορίζεται στις τέσσερις (4). Μια δυσκολία στο
να καθοριστεί η ΕΧΡΟ ανά πενταετία ήταν ότι σε πολλές περιπτώσεις η
διοργάνωσή της θα πρέπει να συμπίπτει με ένα εθνικό ή διεθνές γεγονός.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα εκατό (100) χρόνια από την ίδρυση του
Καναδά (Montreal), τα πεντακόσια (500) χρόνια από την ανακάλυψη της
Αμερικής (Σεβίλη), και τα εκατό (100) χρόνια από την δυναστεία Meiji
(Osaka). Όμως μετά την έκθεση της Λισαβόνας το 1998, υιοθετήθηκε από το
ΒΙΕ η πολιτική της διοργάνωσης καταχωρημένης ΕΧΡΟ στα έτη που λήγουν
σε μηδέν (0) και πέντε (5) και αναγνωρισμένης ΕΧΡΟ στα έτη που λήγουν
από δυο (2) έως τρία (3) και από επτά (7) έως οκτώ (8).
2.3.11. ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΧΡΟ.
Από την ίδρυση του ΒΙΕ το 1928 το Βέλγιο διοργάνωσε δύο
καταχωρημένες ΕΧΡΟ, μία το 1935 και μία 1958. Η ΕΧΡΟ του 1935 ήταν η
τελευταία πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ αυτή του 1958 ήταν η πρώτη
μετά από αυτόν. Η ΕΧΡΟ του 1935 θεωρείται από τις πλέον επιτυχημένες
αφού είχε ιδιαίτερο εμπορικό χαρακτήρα και βοήθησε στην διεθνοποίηση του
εμπορίου. Η ΕΧΡΟ του 1958 ήταν η τελευταία μεγάλη της κατηγορίας της.
Το θέμα της “Για ένα Κόσμο πιο Ανθρώπινο” (Bilan d’un Monde pour un
Monde plus Humain) είναι επίκαιρο ακόμη και σήμερα, αφού αναδεικνύει τον
παραδοσιακό ρόλο της εκπαίδευσης και την πρόοδο του ανθρώπινου είδους
σε συνδυασμό με τον σεβασμό στον άνθρωπο. Οι συμμετέχουσες χώρες
παρουσίαζαν την συμβολή τους στις επιστήμες, στην τεχνολογία, στην
πολιτική και τον πολιτισμό. Αυτό ήταν μια καινοτομία, αφού μετέφερε το
κέντρο βάρους σε σχέση με τις προηγούμενες ΕΧΡΟ από την τεχνολογία,
στην ανάπτυξη και τον πολιτισμό. Το 1967 στο Μόντρεαλ το θέμα ήταν “Ο
Άνθρωπος και ο Κόσμος του” (Man and his World) το οποίο είχε υποθέματα
“Ο Άνθρωπος Εξερευνητής” (Man the Explorer) “Ο Άνθρωπος Παραγωγός”
(Man the Producer), “Ο Άνθρωπος Δημιουργός” (Man the Creator), “Ο
Άνθρωπος της Κοινότητας” (Man of the Community), “Ο Άνθρωπος και η
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Υγεία” (Man and his Health), και

“Ο Άνθρωπος Παροχέας” (Man the

Provider). Πριν την ΕΧΡΟ του 1967 διοργανώθηκαν συνέδρια σε διάφορες
πόλεις του κόσμου, προκειμένου να εφοδιάσουν με επιστημονικό υλικό τα
συμπόσια που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της έκθεσης. Όμως και
όλες οι υπόλοιπες εκθέσεις είχαν ενδιαφέροντα θέματα, καταχωρημένες και
αναγνωρισμένες (πίνακας 2.19.).
Πίνακας 2.19.
EXPO

Θεματολογία Παγκοσμίων Εκθέσεων (1958 – 2015).

ΕΤΟΣ

ΘΕΜΑ

Brussels

1958

A Retrospective of the World for a more Humane World

Seattle

1962

Man in Space Age

Montreal

1967

Man and His World

San Antonio

1968

The Confluence of Civilization in the Americas

Osaka

1970

Progress and Harmony of Mankind

Spokane

1974

Progress without Pollution

Okinawa

1975

The Sea We Would Like to See

Knoxville

1982

Energy Turns the World

Louisiana

1984

The World of Rivers – Fresh Water as a Source of Life

Tsukuba

1985

Dwellings and Surroundings – Science and Technology

Vancouver

1986

Man in Motion: Transportation and Communications

Brisbane

1988

Leisure in the Age of Technology

Seville

1992

Age of Discovery

Genoa

1992

Christopher Columbus: The Ship and the Sea

Taejon

1993

The Challenge of a New Road to Development

Lisboa

1998

Les Oceans: un Patrimoine pour l’avenir

Hanover

2000

Humankind – Nature – Technology

Aichi

2005

Nature’s Wisdom

Saragoza

2008

Water and the Sustainable Development

Sanhai

2010

Better City – Better Life

Yeosu

2012

The Living Ocean and Coast: Diversity of Resources and
Sunstainable Activities

Milan

2015

Feeding the Planet, Energy for Life

Πηγή: BIE, 1998 και expo museum 2008.
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Στην περίπτωση του Knoxville το 1982, το θέμα ήταν απόλυτα
αποτυχημένο (Energy Turns the World), αφού από την πρόταση του θέματος
μέχρι και την λειτουργία της έκθεσης υπήρξε μεγάλη ενεργειακή κρίση με
αποτέλεσμα να απαξιωθεί η θεματολογία της έκθεσης. Λίγοι είναι οι εκθέτες
που προσπαθούν να εναρμονίσουν την παρουσία τους με το θέμα της
έκθεσης. Οι περισσότεροι παρουσιάζουν κάποια εθνικά στοιχεία που αφορούν
το θέμα και αναδεικνύουν κατά τα άλλα τα εκθέματα ανάλογα με τις δικές
τους εθνικές προτεραιότητες. Το ναυτικό περίπτερο (navigator pavilion) στην
Σεβίλη, ήταν ένα από αυτά που είχαν απόλυτη σχέση με το θέμα, όπως και το
περίπτερο των ανακαλύψεων (discoveries pavilion), το οποίο όμως κάηκε
πριν καν ανοίξει η έκθεση. Το θέμα δίδει και την αίσθηση στον επισκέπτη ότι
βρίσκεται σε ένα θεματικό πάρκο. Σχετικά με τα θεματικά πάρκα
αναφερθήκαμε προηγούμενα και τώρα γίνεται προφανής ο λόγος γιατί το
πράξαμε. Παρόλα αυτά, το ΒΙΕ προσπαθεί ακόμη να οριοθετήσει τις διαφορές
του θεματικού πάρκου και των Παγκοσμίων Εκθέσεων. Γεγονός είναι ότι τα
θεματικά πάρκα δανείστηκαν στοιχεία από τις ΕΧΡΟ και οι ΕΧΡΟ από τα
θεματικά πάρκα. Το ΒΙΕ πάντως έχει ειδικό κανονισμό που αφορά την
θεματολογία των Παγκοσμίων Εκθέσεων.
2.3.12. ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΝ ΕΧΡΟ.
Όσο αφορά την επισκεψιμότητα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό προέρχεται από όμορες με την διοργάνωση χώρες. ΕΧΡΟ που
διοργανώνονται σε μεγάλα αστικά κέντρα, ή πλησίον αυτών, έχουν
μεγαλύτερες πιθανότητες να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Όλες
οι καταχωρημένες εκθέσεις με εξαίρεση αυτήν της Σεβίλης, διοργανώθηκαν ή
πρόκειται να διοργανωθούν σε μεγάλες πόλεις. Τα 40 εκατομμύρια
επισκεπτών που συγκέντρωσε η Σεβίλη, οφείλονται σε μεγάλο ποσοστό στην
λειτουργία του “Expo Noche”, της υπαίθριας καλλιτεχνικής σκηνής η οποία
λειτουργούσε μέχρι τις 4:00 το πρωί. Το Μόντρεαλ (1967) είχε επίσης
αντίστοιχη σκηνή (La Ronde), η οποία λειτούργησε θετικά στην προσέλκυση
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επισκεπτών.

Είναι

αξιοσημείωτο

ότι

το

Μόντρεαλ

συγκέντρωσε

50

εκατομμύρια επισκέπτες, παρόλο που υπήρχε απεργία στα μέσα μεταφοράς
τον τελευταίο μήνα της λειτουργίας της έκθεσης. Η ΕΧΡΟ των Βρυξελλών
(1958) ήταν η πρώτη Παγκόσμια Έκθεση μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο, το Μόντρεαλ (1967) ήταν η πρώτη καταχωρημένη ΕΧΡΟ από το ΒΙΕ
στην Βόρειο Αμερική, ενώ η Οσάκα (1970) η πρώτη καταχωρημένη επίσης
από το ΒΙΕ ΕΧΡΟ στην Ασία. Όλα τα παραπάνω ήταν σπουδαίοι λόγοι για να
προσελκύσουν τα εκατομμύρια των επισκεπτών.
Το μέγεθος των καταχωρημένων εκθέσεων ποικίλει από 200 έως και 400
εκτάρια. Από τον αναλυτικό πίνακα στο παράρτημα 3 παρατηρούμε ότι δεν
υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ αριθμού επισκεπτών και έκτασης του
εκθεσιακού χώρου. Σχετικά με την ημερήσια κίνηση επισκεπτών, η ΕΧΡΟ των
Βρυξελλών κατέχει το ρεκόρ αφού την 1η Μαΐου 1958 οι επισκέπτες
ξεπέρασαν το ένα (1) εκατομμύριο. Σχετικά με τις αναγνωρισμένες εκθέσεις,
οι Tsukuba (1985), Vancouver (1986) και Brisbane (1988) είχαν περίπου
είκοσι (20) εκατομμύρια επισκέπτες. Η Taejon προσέγγισε τα δεκαπέντε (15)
εκατομμύρια επισκέπτες αλλά στο μισό διάστημα λειτουργίας από τις
υπόλοιπες. Μειωμένος αριθμός επισκεπτών παρουσιάστηκε στην Louisiana
(1984), κυρίως επειδή απευθυνόταν στην ίδια αγορά με την ΕΧΡΟ του
Knoxville το 1982. Ειδικοί υποστηρίζουν ότι η επιτυχία μιας ΕΧΡΟ διαφαίνεται
τις πρώτες πέντε ημέρες λειτουργίας της, αφού τότε καθορίζονται οι
εντυπώσεις και προβάλλεται παγκοσμίως από τα Μ.Μ.Ε.
2.3.13. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΧΡΟ.
Η “πώληση” της ιδέας της ΕΧΡΟ εξαρτάται από την αποδοχή της σε δύο
κύριες αγορές: την τοπική κοινότητα και την κεντρική κυβέρνηση. Η κεντρική
κυβέρνηση είναι υπεύθυνη να προσελκύσει τις κρατικές συμμετοχές και έχει
την υψηλή ευθύνη της διοργάνωσης. Η ΕΧΡΟ επίσης δεν μπορεί να πετύχει
εάν δεν έχει υψηλό βαθμό στήριξης της τοπικής κοινωνίας. Το πρόβλημα όσο
αφορά το marketing είναι ότι οι οργανωτές έχουν περιορισμένο έως
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ανύπαρκτο προϊόν να παρουσιάσουν μέχρι την πρώτη ημέρα λειτουργίας της
έκθεσης.

Μέχρι

τότε

χρησιμοποιούν

πρωτότυπα,

μακέτες

και

οπτικοακουστικές τεχνικές παρουσιάσεων, προκειμένου να πείσουν τους
πελάτες τους. Σημαντικό επίσης στην προεκθεσιακή περίοδο είναι το
πρόγραμμα σχέσεων με τα Μ.Μ.Ε., τα οποία μπορούν να προσφέρουν
προβολή και δημοσιότητα στο επερχόμενο γεγονός.
Το πρώτο σεμιναριακά πετυχημένο πρόγραμμα marketing για ΕΧΡΟ ήταν
αυτό του Vancouver (1986), όπου η καμπάνια προς τα Μ.Μ.Ε. και την τοπική
κοινωνία ξεκίνησε ένα χρόνο πριν το γεγονός, ενώ το βασικό πρόγραμμα
προβολής και προώθησης επτά μήνες πριν. Η αναγνωρισημότητα της ΕΧΡΟ
στις αγορές στόχους (Καλιφόρνια και δυτική ακτή των Η.Π.Α.) αυξήθηκε στο
διάστημα αυτό από 2% σε 75%. Στις ΕΧΡΟ της τελευταίας δεκαετίας μεγάλη
σημασία έχουν και τα δικαιώματα για την τηλεοπτική κάλυψη. Αυτά βεβαίως
δεν είναι τα ίδια με αυτά των Ολυμπιακών Αγώνων (που είναι η μεγαλύτερη
πηγή εσόδων για τους οργανωτές) αλλά περιλαμβάνουν συνήθως:
•

Μεγάλα γεγονότα μέσα στους χώρους της ΕΧΡΟ (π.χ. Εθνικές ημέρες).

•

Τελετές έναρξης και λήξης.

•

Ενοικίαση στούντιο μέσα στους χώρους της ΕΧΡΟ.

•

Παροχή τεχνικών υπηρεσιών και εξοπλισμού στα τηλεοπτικά
συνεργεία.

2.3.14. ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΕΧΡΟ.
Όσον αφορά τις συμμετοχές, η ΕΧΡΟ των Βρυξελλών (1958) ήταν η
πρώτη πραγματικά παγκόσμια έκθεση (για τα χρόνια που διοργανώθηκε)
αφού συγκέντρωσε 47 χώρες, κυρίως από την Ευρώπη και μικρή συμμετοχή
από την Αφρική και την Ασία. Σημειώνουμε ότι δεν υπήρξε στην παραπάνω
έκθεση συμμετοχή της Ωκεανίας. Στο Μόντρεαλ (1967), ο αριθμός των
χωρών αυξήθηκε στις 67 και στην Οσάκα (1970) σε 74, με μεγάλη
συμμετοχή χωρών της Ασίας. Στην Σεβίλη το 1992 ο αριθμός εκτοξεύτηκε
στις 108 με μεγάλη, για πρώτη φορά σε ΕΧΡΟ, συμμετοχή χωρών από την
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Κεντρική και Νότια Αμερική. Γενικά η πλειονότητα των χωρών που
συμμετέχουν σε ΕΧΡΟ προέρχονται από την Ευρώπη και σε αυτές
προστίθενται οι Η.Π.Α. και η Ιαπωνία. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των
χωρών που προέρχονται από την Ασία, την Αφρική, αλλά και την Μέση
Ανατολή ολοένα και αυξάνεται.
Στις αναγνωρισμένες ΕΧΡΟ ο αριθμός των εκθετών είναι σαφώς
μικρότερος. Η Taejon (1985) και το Vancouver (1986) κατόρθωσαν να
προσελκύσουν 50 χώρες, με το Knoxville (1982) και την Louisiana (1984) να
υπολείπονται μακράν με 16 και 21 χώρες αντίστοιχα. Οι παραπάνω αριθμοί
εκθετών αφορούν επίσημες κρατικές συμμετοχές και σε αυτούς δεν
συνυπολογίζονται οργανισμοί που σταθερά συμμετέχουν σε κάθε ΕΧΡΟ, όπως
τα Ηνωμένα Έθνη, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, ο Ερυθρός Σταυρός και η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως υπάρχουν και εκθέτες που προέρχονται από τον
ιδιωτικό τομέα, αλλά και από εθνικούς ή τοπικούς οργανισμούς (Ο.Τ.Α.,
Περιφέρειες κλπ.). Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΒΙΕ, ο συνολικός
χώρος των εκθετών του ιδιωτικού και εθνικού δημόσιου τομέα, δεν θα πρέπει
να ξεπερνά τον συνολικό χώρο των υπολοίπων διεθνών συμμετοχών.
Σε σχέση με την οικονομική ευρωστία των χωρών που συμμετέχουν, θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι ενώ στις Βρυξέλλες (1958) δεν υπήρχε καμία
αναπτυσσόμενη χώρα, το 1993 στην Taejon το 50% των εκθετών ήταν
χώρες υπό ανάπτυξη. Η αρχή είχε γίνει το 1967 όταν μέσα στην ΕΧΡΟ
δημιουργήθηκε η Africa Plaza, στην οποία συμμετείχαν αναπτυσσόμενα
κράτη της Αφρικής σε μικρά ή και κοινά περίπτερα, προκειμένου να υπάρχει
περιορισμός του κόστους συμμετοχής. Η παραπάνω τακτική συνεχίστηκε και
σε άλλες ΕΧΡΟ, όπου προκειμένου οι οργανωτές να περικόψουν δαπάνες
συμμετοχής και έτσι να κάνουν πιο ελκυστική την συμμετοχή κρατών,
δημιουργούσαν περίπτερα όπου συστεγαζόντουσαν μέχρι και είκοσι (20)
χώρες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Brisbane (1988) με το South
Pacific Area, το Vancouver (1988) με το Organization of Eastern Caribbean
States Pavilion και η Σεβίλη (1992) με το Pavilion of the Americas.
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2.4. ΣΥΝΟΨΗ
Ο

τουρισμός

συγκαταλέγεται

στους

κλάδους

της

οικονομικής

δραστηριότητας και κατέχει σε πολλές χώρες κυρίαρχη σημασία. Η ανάπτυξη
του τουρισμού από τα μέσα του περασμένου αιώνα υπήρξε ραγδαία, με
αποτέλεσμα σήμερα πολλοί προορισμοί να ανταγωνίζονται για την κατάκτηση
μεγαλύτερου μεριδίου από την παγκόσμια τουριστική αγορά. Ανάμεσα στα
προσφερόμενα προϊόντα, και προκειμένου οι τουριστικοί προορισμοί να
διαθέτουν μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, έχουν αναπτύξει τις
εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού (π.χ.
χειμερινός τουρισμός, συνεδριακός τουρισμός κλπ.) τοποθετούνται στην
παγκόσμια

τουριστική

αγορά

ως

αυτοτελή

προϊόντα,

με

στόχο

να

προσελκύσουν τμήματα της αγοράς με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.
Μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού είναι ο “τουρισμός γεγονότων”
(event tourism), ο οποίος συμπεριλαμβάνει εκτός από την διοργάνωση
μεγάλων γεγονότων και τον εκθεσιακό και συνεδριακό τουρισμό. Στον
τουρισμό γεγονότων συγκαταλέγονται και αθλητικά γεγονότα, όπως οι
Ολυμπιακοί Αγώνες και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, αλλά και οι
Παγκόσμιες Εκθέσεις τύπου ΕΧΡΟ. Οι επιπτώσεις από τον τουρισμό
γεγονότων και τον τουρισμό γενικότερα είναι πολυεπίπεδες. Ο τουρισμός
προκαλεί θετικές και αρνητικές επιδράσεις στους προορισμούς. Είναι
σημαντικές οι περιβαλλοντολογικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές
επιδράσεις, όμως στην παρούσα μελέτη αναφερόμαστε αναλυτικά στις
οικονομικές επιδράσεις του τουρισμού.
Συνοπτικά, οι οικονομικές επιδράσεις του τουρισμού αναφέρονται στην
εισροή συναλλάγματος, στην συμβολή του στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, στην αύξηση της απασχόλησης,
στην μείωση της ανεργίας και στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη. Εκτός
από

τις

πρωτογενείς

εισροές,

ο

τουρισμός

δημιουργεί

δευτερογενή

οικονομικά οφέλη τα οποία υπολογίζονται με το σύστημα του “τουριστικού
πολλαπλασιαστή”. Ο τουριστικός πολλαπλασιαστής χρησιμοποιείται για να
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περιγράψει την συνολική επίδραση, δηλαδή την άμεση και την έμμεση
επίδραση που ασκεί μια εξωτερική πηγή εσόδων που εισάγεται σε μία
κοινότητα. Οι άμεσες και οι έμμεσες οικονομικές επιδράσεις είναι μεγάλες
(ποσοτικά)

στον

τουρισμό

γεγονότων,

επειδή

λόγω

μεγέθους

και

ενδιαφέροντος συγκεντρώνει εκατομμύρια θεατών – τουριστών στον
προορισμό, αλλά επίσης απολαμβάνει και την προβολή του προορισμού μέσω
των Μ.Μ.Ε. που καλύπτουν το γεγονός.
Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι επιπτώσεις των μεγάλων
γεγονότων στην τοπική και εθνική οικονομία είναι σημαντικές, τόσο στην
οικονομία, όσο και σε κοινωνικό και περιβαλλοντολογικό επίπεδο. Οι
επιπτώσεις αυτές αναφέρονται στις περιόδους πριν, κατά την διάρκεια, αλλά
κυρίως μετά την διοργάνωση του γεγονότος. Η απόφαση διεκδίκησης ενός
μεγάλου

γεγονότος

εμπεριέχει

όχι

μόνον

ορθολογικές,

τεχνοκρατικά

στοιχειοθετημένες προτάσεις, αλλά και πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες
επηρεάζουν μεγέθη της εθνικής οικονομίας, αλλά και το κοινωνικό, εθνικό και
παγκόσμιο γίγνεσθαι. Οι επιπτώσεις διαφέρουν δραματικά εάν ο προορισμός
που διοργανώνει το γεγονός είναι αναπτυγμένος ή αναπτυσσόμενος.
Αναπτυγμένες

οικονομίες

απαιτούν

συνήθως

μικρότερο

κόστος

κατασκευής γενικών και ειδικών υποδομών, ενώ πολύ πιο εύκολα μπορούν να
προσελκύσουν θεατές, γεγονός που έχει άμεση επίδραση στα έσοδα του
γεγονότος. Αντιθέτως, στις αναπτυσσόμενες οικονομίες το οργανωτικό
κόστος είναι μικρότερο σε σχέση με τις αναπτυγμένες, όμως απαιτείται
μεγαλύτερη επένδυση σε υποδομές και εντονότερη καμπάνια προσέλκυσης
επισκεπτών.
Εκτός των οικονομικών, άλλες επιπτώσεις από την διοργάνωση μεγάλων
γεγονότων είναι οι κοινωνικές, αλλά και οι περιβαλλοντολογικές, οι οποίες
είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του κάθε
γεγονότος. Σήμερα πλέον, μπορούμε να συζητούμε για την «βιομηχανία των
γεγονότων» (event industry), η οποία μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο ή
μικρότερο βαθμό τοπικές, περιφερειακές ή/και εθνικές οικονομίες.
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Υπό την ευρύτερη έννοια των εκθέσεων, οι εμπορικές εκθέσεις αποτελούν
ένα σημαντικό εργαλείο προβολής, το οποίο δεν περιορίζεται μόνον στην
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά επεκτείνεται και στην διάδοση
ιδεών, στην ανάδειξη πολιτισμών και πολιτικών πρακτικών και στην
εκπαίδευση του κοινού σε νέες τεχνολογίες. Στις διεθνείς εκθέσεις υπάρχουν
τρεις σημαντικοί κρίκοι, ο οργανωτής, οι εκθέτες και οι επισκέπτες, οι οποίοι
και δέχονται τις πρωτογενείς εμπορικές κυρίως επιπτώσεις του γεγονότος.
Όμως υπάρχει μια σειρά επιπτώσεων για την τοπική, περιφερειακή και εθνική
οικονομία, αλλά και για το διεθνές εμπόριο. Ειδικά για τις Παγκόσμιες
Εκθέσεις ΕΧΡΟ, οι επιπτώσεις στην οικονομία του προορισμού διοργάνωσης
είναι τόσο μεγάλες που έχουν μακροχρόνιες επιδράσεις στην οικονομική τους
ανάπτυξη. Βέβαια η απόφαση συμμετοχής σε μια ΕΧΡΟ είναι τόσο
τεχνοκρατική, όσο και πολιτική απόφαση.
Στο επόμενο κεφάλαιο θα εξετάσουμε τα ευρήματα της δευτερογενούς
έρευνας όσο αφορά τις παραμέτρους διοργάνωσης και τις επιπτώσεις των
Παγκοσμίων Εκθέσεων από το 1962 έως το 2000 αναλύοντας διεξοδικά τις
περιπτώσεις της Λισαβόνας και του Ανοβέρου. Επίσης θα εξετάσουμε την
περίπτωση της Θεσσαλονίκης ως υποψήφιας πόλης για την διοργάνωση της
Παγκόσμιας Έκθεσης ΕΧΡΟ 2008.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ.

Το κεφάλαιο 3 εξετάζει όλες τις έρευνες και μελέτες από την ΕΧΡΟ του
1962 μέχρι και την ΕΧΡΟ του 2000, που αφορούν τόσο τις επιπτώσεις, όσο
και τους παράγοντες επιτυχίας διοργάνωσης μιας Παγκόσμιας Έκθεσης.
Επιχειρείται συγκριτική προσέγγγιση των μελετών και παρουσιάζονται
αναλυτικά

και

συγκεντρωτικά

τα

συμπεράσματα

για

πρώτη

φορά,

προκειμένου να είναι χρήσιμα στους ερευνητές του μέλλοντος. Επιπρόσθετα
γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση στις περιπτώσεις των ΕΧΡΟ της Λισαβόνας και του
Ανοβέρου, ενώ εξετάζεται αναλυτικά και η περίπτωση της διεκδίκησης της
Παγκόσμιας Έκθεσης ΕΧΡΟ 2008 από την Θεσσαλονίκη.
3.1. ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΧΡΟ.
Στην πρώτη περίοδο των Παγκοσμίων Εκθέσεων το βασικό θέμα ήταν το
εμπόριο και η βιομηχανία. Με την εκβιομηχάνιση οι εκθέσεις απέκτησαν τον
ρόλο της ανάδειξης των νέων ανακαλύψεων και λειτουργιών της βιομηχανίας
στο ευρύτερο κοινό. Σύμφωνα με τον Bertrand (1998), η πρώτη Παγκόσμια
Έκθεση που διοργανώθηκε το 1851 στο Hyde Park του Λονδίνου, είχε σαν
θέμα την βιομηχανία όλων των εθνών (The Great Exhibition of Works of
Industry of all Nations). Διοργανώθηκε σε ένα και μοναδικό κτίσμα συνολικής
έκτασης 10,4 εκταρίων, συμμετείχαν 13.937 εκθέτες και είχε περισσότερους
από 6 εκατομμύρια επισκέπτες. Από το 1958 και μετά διοργανώθηκαν 16
Παγκόσμιες Εκθέσεις με την τελευταία του 20ου αιώνα αυτήν την
καταχωρημένη της Λισαβόνας το 1998, προκειμένου να εορταστεί η άφιξη
του Vasco da Gama στην Ινδία πριν από 500 χρόνια. Το θέμα της ήταν “The
Oceans, a Heritage for the Future” και διοργανώθηκε από 22 Μαΐου έως και
30 Σεπτεμβρίου 1998, ενώ την επισκέφθηκαν 10.128.204 επισκέπτες.
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Οι κυβερνήσεις δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την διεκδίκηση και
ανάληψη μεγάλων γεγονότων τύπου ΕΧΡΟ, προκειμένου να εξυπηρετήσουν
στρατηγικούς εθνικούς στόχους όπως η περιφερειακή ανάπτυξη. Γενικά θα
πρέπει να αναφέρουμε ότι το ενδιαφέρον των περισσοτέρων δυτικών
κυβερνήσεων είναι η διατήρηση επαρκούς πληθυσμού στις περιφέρειες των
χωρών τους, προκειμένου να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στα
αστικά κέντρα, έτσι ώστε να διατηρήσουν σε ολόκληρη την επικράτεια
συνθήκες ζωής που θα διασφαλίζουν την ποιότητα της καθημερινής
διαβίωσης. Η διοργάνωση των παγκοσμίων εκθέσεων συνήθως συντελείται
σε αστικά κέντρα, όχι όμως απαραίτητα σε αυτά. Ως παραδείγματα μπορούμε
να αναφέρουμε ότι για την ΕΧΡΟ του 2010 διεκδικήτριες πόλεις ήταν εκτός
της Σαγκάης και της Μόσχας, η μικρή πόλη Ρέκλοου της Πολωνίας και το
Κερετάρο στο Μεξικό, μαζί με την Γιεσάσου της Νότιας Κορέας. Συνεπώς η
διοργάνωση

μιας

Παγκόσμιας

Έκθεσης

μπορεί

να

συμβάλει

στην

περιφερειακή ανάπτυξη.
Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπήρξαν μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις
των μεγάλων γεγονότων (όπως π.χ. Ολυμπιακοί Αγώνες – Αθήνα 2004) στην
περιφερειακή και εθνική οικονομία. Κάποιες προσπάθειες έχουν γίνει στον
τομέα του τουρισμού και του τουρισμού γεγονότων υπό την ευρύτερη
έννοια. Μια αναλυτική προσέγγιση έγινε από τους Παυλόπουλο και Κουζέλη
(1998) στην μελέτη τους «Περιφερειακή Ανάπτυξη της Ελλάδος και
Τουρισμός» για το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων.
Προκειμένου

να

διερευνήσουν

τις

επιπτώσεις

του

τουρισμού

στην

περιφερειακή οικονομία, εμπλέξανε μια σειρά μεταβλητών. Σύμφωνα με τους
παραπάνω, η οικονομική ανάπτυξη μιας τοπικής οικονομίας μετράται με την
παρατηρούμενη αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος μεταξύ δύο
χρονικών περιόδων. Με τον τρόπο αυτό συνυπολογίζεται τόσο η αύξηση του
εισοδήματος, όσο και του πληθυσμού. Η σχετική θέση της τοπικής οικονομίας
(στην εν λόγω μελέτη εξετάζεται η περιφέρεια ως νομοί) ως προς τον μέσο
όρο της χώρας, αποδίδεται από τον λόγο του ποσοστού αύξησης του κατά
κεφαλή εισοδήματος ανά νομό προς το ποσοστό αύξησης του μέσου κατά
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κεφαλή εισοδήματος της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο εξετάζεται η όποια
οικονομική πρόοδος συντελείται στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εάν το
αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο της μονάδος, τότε η σχετική θέση του νομού
βελτιώθηκε σε σχέση με το σύνολο της χώρας, ενώ εάν είναι μικρότερο της
μονάδος, τότε η περιοχή υποχώρησε όσο αφορά την οικονομική της
ανάπτυξη.
Στην παραπάνω μελέτη επιχειρείται να ερμηνευτεί το σχετικό κατά
κεφαλή εισόδημα ως μεταβλητή χρησιμοποιώντας ένα σύνολο ερμηνευτικών
μεταβλητών όπως οι επενδύσεις, οι υποδομές κ.ά. Η ποσοτικοποίηση των
παραμέτρων προέρχεται από την ζήτηση (π.χ. αφίξεις τουριστών) και από
την προσφορά (π.χ. τουριστική υποδομή). Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε ο
αριθμός κλινών ανά 1.000 κατοίκους, προκειμένου να αποτυπωθεί η
τουριστική υποδομή. Το ζητούμενο στην ποσοτική ανάλυση ήταν η μέτρηση
της συμμετοχής του τουριστικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη ενός
νομού, προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος επηρεασμού του ρυθμού
μεταβολής του κατά κεφαλήν εισοδήματος από την ανάπτυξη της
τουριστικής υποδομής κάθε νομού. Η έρευνα κάλυψε το διάστημα από 1970
έως 1990 και η ποσοστιαία μεταβολή της αύξησης του σχετικού κατά
κεφαλήν εισοδήματος έκαστου νομού της χώρας χρησιμοποιήθηκε ως η
εξαρτημένη

μεταβλητή

της

ανάλυσης.

Ως

εξαρτημένες

μεταβλητές

χρησιμοποιήθηκαν επίσης η ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού, η
ποσοστιαία μεταβολή της απασχόλησης και το επίπεδο ανεργίας στο υπό
εξέταση χρονικό διάστημα. Ως ανεξάρτητη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε η
τουριστική υποδομή και μετρήθηκε με τον αριθμό κλινών ανά 1.000
κατοίκους. Η αριθμητική τιμή της μεταβλητής που μετρά την τουριστική
υποδομή προέκυψε από τον υπολογισμό της σχετικής θέσεως των κλινών, ως
προς τον μέσο όρο της χώρας. Το γενικότερο συμπέρασμα της έρευνας ήταν
ότι η τουριστική δραστηριότητα προκάλεσε περισσότερο από το 95% της
βελτίωσης της σχετικής εισοδηματικής θέσης σε διάφορες περιοχές της
χώρας.

Οι

επιπτώσεις

της

διοργάνωσης

μεγάλων

γεγονότων

συχνά

πολλαπλασιάζονται σε σχέση με αυτές του τουρισμού στον προορισμό.
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Παράλληλα, μεγάλα γεγονότα τύπου ΕΧΡΟ μπορούν εκτός των οικονομικών
μετρήσιμων ωφελειών να εξυπηρετήσουν και άλλους αναπτυξιακούς και
πολιτικούς σκοπούς.
Οι

κυβερνήσεις

των

κρατών

αναγνωρίζοντας

την

σημασία

της

διοργάνωσης μεγάλων εκδηλώσεων και τις οικονομικές επιπτώσεις τους στην
τοπική και περιφερειακή οικονομία διεκδικούν συνεχώς νέα μεγάλα ή
μικρότερα

γεγονότα.

Μελετητές

οικονομολόγοι

προσπαθούν

να

ποσοτικοποιήσουν τις επιπτώσεις κυρίως με την μέθοδο του υπολογισμού του
τοπικού εισοδήματος. Δυστυχώς όμως, τα αναγκαία στοιχεία πολλές φορές
δεν είναι διαθέσιμα. Για τον λόγο αυτό ως δείκτης οικονομικής επίπτωσης και
επίδοσης

χρησιμοποιείται

συχνά

το

ποσοστό

της

ανεργίας

ή

της

απασχόλησης. Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι κανένας δείκτης από μόνος
του δεν μπορεί να εκφράσει με επάρκεια και ακρίβεια την οικονομική
επίπτωση. Για παράδειγμα, η μείωση της ανεργίας μπορεί να οφείλεται σε
μεγάλη πληθυσμιακή συρρίκνωση. Οι κευνσιανές θεωρίες αναλύουν τα
σχετικά φαινόμενα δίδοντας έμφαση στον ρόλο της ενεργούς ζήτησης και
των περιφερειακών εξαγωγών, δηλαδή της ζήτησης στην περιφέρεια που θα
ορισθεί ότι δέχεται τις επιπτώσεις του γεγονότος. Επιπρόσθετα δίνεται
βαρύτητα στον προσδιορισμό του επιπέδου του τοπικού εισοδήματος, της
τοπικής ανεργίας και των ρυθμών μεταβολής τους.
Βασική έννοια στην παραπάνω θεωρία είναι ότι η περιφερειακή οικονομία,
δηλαδή η οικονομία της περιοχής που έχει ορισθεί ότι δέχεται τις επιπτώσεις
της διοργάνωσης του μεγάλου γεγονότος, επιμερίζεται σε δύο συνιστώσες,
τον εξαγωγικό τομέα και τον εγχώριο τομέα, με αποτέλεσμα η απασχόληση
να κατανέμεται αναλογικά μεταξύ των δύο τομέων. Ο εξαγωγικός τομέας
παράγει προϊόντα τα οποία «εξάγονται» σε άλλες περιφέρειες, ενώ ο
εγχώριος τομέας απευθύνεται στην εγχώριο ζήτηση, την ζήτηση της
περιοχής. Από την παραγωγή των δύο βασικών τομέων δημιουργείται ζήτηση
παραγωγικών συντελεστών, η οποία καλύπτεται

είτε από την εγχώρια

προσφορά, είτε με «εισαγωγές» από άλλες περιοχές. Τα σχετικά υποδείγματα
τα οποία αναπτύχθηκαν την δεκαετία του 1950 (Isard, 1960), εστιάζουν στην
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κατασκευή «Περιφερειακών Πολλαπλασιαστών» και δίδουν έμφαση στην
αναπτυξιακή δύναμη των «εξαγωγών» (export led models). Θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι σε όποιες μελέτες έχουν γίνει, χρησιμοποιείται ποικιλία
μεθοδολογίας

με

αποτέλεσμα

να

μην

υπάρχει

πεδίο

σύγκρισης

αποτελεσμάτων.
3.2. ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΧΡΟ.
Τα

μεγάλα

γεγονότα

και

ειδικά

οι

παγκόσμιες

εκθέσεις

ΕΧΡΟ

χρησιμοποιούνται από τις τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις ως εργαλεία
ανάπτυξης του συγκεκριμένου προορισμού διοργάνωσης. Η διεκδίκηση και η
διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ είναι εθνικός στόχος, για αυτό και η πολιτική
απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία. Όπως προαναφέραμε, ανάμεσα στους
στόχους των ΕΧΡΟ συμπεριλαμβάνονται η προώθηση του εμπορίου, η
πολιτιστική συνεργασία, η βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στα κράτη και η
αδελφοποίηση των λαών. Η εκπλήρωση των παραπάνω στόχων είναι πολύ
δύσκολο να αξιολογηθεί μετά το πέρας της έκθεσης. Στους στόχους τέλος
συμπεριλαμβάνεται και η προώθηση και προβολή του προορισμού καθώς και
η βελτίωση της εικόνας της περιοχής σε διεθνές επίπεδο. Το τελευταίο
επιτυγχάνεται σχεδόν σε όλες τις ΕΧΡΟ με χαρακτηριστικά παραδείγματα
αυτά του Μόντρεαλ και της Οσάκα, όπου οι περιοχές γνώρισαν εξαιρετική
ανάπτυξη μετά την διοργάνωση, με αποτέλεσμα το Μόντρεαλ να διεκδικήσει
και να διοργανώσει εννέα (9) χρόνια μετά την ΕΧΡΟ τους Ολυμπιακούς
Αγώνες (1976) και η Οσάκα να γνωρίσει βιομηχανική και εμπορική ανάπτυξη.
Οι οργανωτές επίσης αναφέρουν ότι λόγω των ΕΧΡΟ, επαυξάνεται το κύρος
της χώρας, γίνονται επενδύσεις σε γενικές και ειδικές υποδομές και η περιοχή
αποκτά πολιτιστική ταυτότητα και υποδομή.
Όλα τα παραπάνω συμπεράσματα του ΒΙΕ σχετικά με τις θετικές
επιπτώσεις για τις πόλεις και χώρες που διοργανώνουν ΕΧΡΟ επιβεβαιώνονται
στην συνέχεια από την ανάλυση κόστους ωφέλειας για τις Παγκόσμιες
Εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία τριάντα χρόνια. Άλλωστε
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αυτό είναι και ένα από τα αντικείμενα διερεύνησης της παρούσης μελέτης
προκειμένου να αναλύσουμε πως αντιλαμβάνονται κρατικοί και παραγωγικοί
φορείς, αλλά και διαμορφωτές γνώμης τις παραμέτρους διοργάνωσης και τα
οφέλη από την διοργάνωση τέτοιων παγκοσμίων γεγονότων.
Η οργανωτική δομή των ΕΧΡΟ ποικίλει από χώρα σε χώρα, όμως έχει
ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία του γεγονότος πριν, κατά την διάρκεια και
μετά την έκθεση. Στην περίπτωση των Βρυξελλών, του Μόντρεαλ και της
Taejon αργότερα, η ευθύνη ήταν αποκλειστικά του Επιτρόπου διοργάνωσης
της ΕΧΡΟ (Office of the Commissioner General of the Exposition). Σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις δημιουργήθηκε ανεξάρτητος οργανισμός, ο οποίος είχε
στην ευθύνη του τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο του έργου.
Βεβαίως ο Επίτροπος αντιπροσώπευε την χώρα στο ΒΙΕ και είχε την ευθύνη
ενημέρωσης.
Το 1970, η εκτελεστική γραμματεία του ΒΙΕ (Steering Committee of the
College of Commissioners General) στην Οσάκα αποφάσισε ότι αφού υπάρχει
άμεση ανάμειξη της εθνικής κυβέρνησης στην διεκδίκηση της ΕΧΡΟ, θα
πρέπει να υπάρχει και συμμετοχή της στην υλοποίηση του έργου. Γεγονός
είναι ότι πλέον υπάρχουν ανεξάρτητοι οργανισμοί στους οποίους μπορεί να
συμμετέχουν και ιδιωτικές επιχειρήσεις που διοργανώνουν τις ΕΧΡΟ, όμως με
την συμμετοχή ή / και την επίβλεψη του δημοσίου. Αυτό άλλωστε είναι το
μοντέλο που έχει κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια όσο αφορά τις ΕΧΡΟ.
Ακόμη και για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης ως υποψήφιας πόλης για την
ΕΧΡΟ 2008, υπήρχε έμμεση συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα αφού για
παράδειγμα το ξενοδοχείο της ΕΧΡΟ προβλέπονταν ότι θα κατασκευαζόταν
με την μέθοδο της παραχώρησης και της μακροχρόνιας σύμβασης σε
κοινοπραξία κατασκευαστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.
Η επιτυχία των ΕΧΡΟ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το
εξειδικευμένο και αποτελεσματικό προσωπικό που διαθέτει ο οργανισμός
διοργάνωσης της έκθεσης. Κατά το ΒΙΕ (1998), μεγάλο ποσοστό του
προσωπικού προέρχεται από τον δημόσιο τομέα, το οποίο με αποσπάσεις και
μεταθέσεις αναλαμβάνει καθήκοντα στον οργανισμό των ΕΧΡΟ. Σε πολλές
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περιπτώσεις γίνεται προσέλκυση στελεχών από την ελεύθερη αγορά, για
θέσεις κυρίως υψηλής ευθύνης. Επίσης μεγάλη σημασία έχει η σωστή
εκπαίδευση του εποχιακού προσωπικού. Μεγάλη προσοχή δίδει το ΒΙΕ και
στην επιλογή των συνεργαζόμενων εταιριών, οι οποίες θα πρέπει να
διαθέτουν υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Το ερώτημα, όπως και σε όλα τα άλλα mega events, προκύπτει όσο
αφορά την χρησιμότητα και την συνεισφορά των εθελοντών. Κατά το ΒΙΕ
(1998), η χρησιμοποίηση εθελοντών είναι σημαντική γιατί, εκτός της μείωσης
του κόστους, είναι ένα σημαντικό εργαλείο διασύνδεσης της τοπικής
κοινωνίας με το γεγονός. Ο αριθμός του προσωπικού ποικίλει ανάμεσα στις
ΕΧΡΟ, όμως κατά μέσο όρο χρησιμοποιούνται 85 άτομα (μόνιμο προσωπικό)
ανά εκτάριο. Ο αριθμός αυτός σαφώς μπορεί να μειωθεί με την
χρησιμοποίηση εθελοντών. Το ΒΙΕ ασκώντας πολιτική για τις ΕΧΡΟ, δεν
ενδιαφέρεται τόσο για την ορθολογική διαχείρηση των κονδυλίων δαπανών
προσωπικού των προϋπολογισμών των διοργανωτών, αλλά επιμένει στην
χρησιμοποίηση των εθελοντών ως εργαλείο εμπλοκής και διάδοσης των
αρχών και ιδεών της ΕΧΡΟ στο ευρύ κοινό.
Συνοψίζοντας, οι παράγοντες επιτυχίας στην φάση της διεκδίκησης, αλλά
και για την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ όπως καταγράφονται από εκπροσώπους
του ΒΙΕ (1998) ομαδοποιούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες που είναι:
•

κυβέρνηση και lobbying,

•

τεχνογνωσία και εμπειρία,

•

τεχνοκρατική διεκδίκηση.

3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΧΡΟ.
Υπάρχει η εντύπωση σε πολλούς ότι οι ΕΧΡΟ είναι ζημιογόνες για τους
διοργανωτές με εξαίρεση ίσως τις εκθέσεις της Ιαπωνίας και της Πορτογαλίας.
Σύμφωνα με το ΒΙΕ, η παραπάνω θέση είναι απόλυτα λανθασμένη. Όλες οι
ΕΧΡΟ μέχρι σήμερα δεν παρουσίασαν ζημίες, εφόσον υπολογίστηκε σωστά το
κόστος λειτουργίας, το κόστος υποδομών και οι χορηγικές εισροές. Οι
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καταχωρημένες

εκθέσεις

λαμβάνουν

το

μεγαλύτερο

μέρος

της

χρηματοδότησής τους από την κεντρική κυβέρνηση. Για παράδειγμα, στο
Μόντρεαλ, η χρηματοδότηση είχε ως εξής: κράτος 65%, περιφέρεια 32,5%
και δήμος 12,5%. Επιπλέον, οι χορηγίες είναι ένα ισχυρό χρηματοδοτικό
εργαλείο, με πρώτη ΕΧΡΟ που προχώρησε σε εκτεταμένη χρήση τους αυτήν
της Σεβίλης, η οποία κατόρθωσε να συγκεντρώσει ποσό άνω των 500
εκατομμυρίων δολαρίων.
Στις αναγνωρισμένες εκθέσεις, παρόλο που χρηματοδοτούνται από τις
τοπικές κυβερνήσεις, το κύριο βάρος

όσο αφορά τις χρηματοροές

αναλαμβάνουν οι τοπικές κυβερνήσεις. Εξαίρεση στα παραπάνω είναι οι ΕΧΡΟ
που

διοργανώθηκαν

στις

Η.Π.Α.,

όπου

η

χρηματοδότηση

προήλθε

αποκλειστικά από τις επιμέρους πολιτείες διοργάνωσης. Σύγκριση σχετικά με
την κερδοφορία των ΕΧΡΟ δεν μπορεί να γίνει (παρόλο που έχουμε
διαθέσιμους ισολογισμούς και αποτελέσματα χρήσεως από το 1958 μέχρι
σήμερα), λόγω των διαφορετικών λογιστικών πρακτικών.
Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ο υπολογισμός ή όχι του κόστους της
υποδομής. Γενικά εάν το κόστος υποδομής δεν συμπεριληφθεί ως έξοδο,
τότε όλες οι ΕΧΡΟ είναι κερδοφόρες. Εάν το κόστος των υποδομών
συμπεριληφθεί ως δαπάνη και η χρηματοδότηση του δημοσίου ως εισροή,
επίσης όλες οι ΕΧΡΟ γίνονται κερδοφόρες, με μικρό βεβαίως ποσοστό
κέρδους. Εάν, ωστόσο, υπολογιστεί το κόστος υποδομών ως δαπάνη και η
κρατική χρηματοδότηση δεν εμφανιστεί ως εισόδημα από επιχειρηματική
λειτουργία, τότε αυτόματα όλες οι ΕΧΡΟ γίνονται ζημιογόνες. Οι περισσότεροι
οργανωτές αφαιρούν το κόστος των υποδομών και έτσι το ποσοστό
κερδοφορίας εξαρτάται κυρίως από το ύψος των χορηγιών και τα κέρδη
λειτουργίας (εισιτήρια, παραχωρήσεις για εμπορικές χρήσεις, επίσημα
προϊόντα κλπ.).
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3.4. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΧΡΟ.
Αναλυτικές εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων των ΕΧΡΟ δεν υπάρχουν μέχρι
σήμερα. Ο λόγος είναι απλός. Οι οργανωτικές μονάδες των ΕΧΡΟ δεν έχουν
στους σκοπούς τους την σε βάθος ανάλυση της αποτελεσματικότητας. Το
αντίθετο μάλλον, βιάζονται να “κλείσουν” τους οργανισμούς ΕΧΡΟ για
οικονομικούς λόγους. Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι του ΒΙΕ, δεν έχουν το
επιστημονικό ενδιαφέρον να αναλύσουν τα αποτελέσματα. Το κόστος είναι
ακόμη ένας παράγοντας. Καμιά κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει αναθέσει
εκτίμηση αποτελεσμάτων σε βάθος 10 ετών μετά την ΕΧΡΟ όπως θα
χρειαζόταν. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στα παραπάνω και αναφέρονται
στην περίπτωση της Tsukuba 1985 και στο Spokane 1974. Επίσης υπάρχουν
κάποιες ιδιωτικές μελέτες (κυρίως μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες),
όμως και αυτές επικεντρώνονται στα ενδιαφέροντα τον συγγραφέων τους.
Απεναντίας, έρευνες επισκεπτών έχουν γίνει για όλες τις ΕΧΡΟ μέχρι
σήμερα και αποτελούν βαρόμετρο για την επόμενη διοργάνωση. Οι εκθέσεις
του ΒΙΕ (reports), αποτελούν επίσης ένα στοιχείο αξιολόγησης, όμως στο
σύνολό τους επικεντρώνονται στα θετικά χαρακτηριστικά των ΕΧΡΟ και δεν
αναφέρονται επιστημονικά στην ανάλυση αποτελεσμάτων, γεγονός λογικό
αφού οι συγγραφείς τους είναι διπλωμάτες. Σε καμιά περίπτωση όμως οι
εκθέσεις του ΒΙΕ δεν αναφέρονται στις επιπτώσεις των ΕΧΡΟ στην τοπική και
εθνική οικονομία. Όσο αφορά τα κοινωνικά οφέλη, είναι πολύ δύσκολο να
καταγραφούν, αναφερόμενα σε πρακτικά παραδείγματα. Σε κάθε περίπτωση
όμως, η κληρονομιά των ΕΧΡΟ αξιοποιείται και οικονομικά και κοινωνικά. Το
εύρος των υποδομών και της αντίστοιχης κληρονομιάς των ΕΧΡΟ ποικίλει
ανάμεσα στις εκθέσεις. Μπορεί να περιλαμβάνει μεγάλα έργα (mega projects)
όπως το Shinkansen “bullet train” που συνδέει την Οσάκα με το Τόκιο και
που κατασκευάστηκε λόγω της ΕΧΡΟ στην Οσάκα το 1970, το AVE high
speed που συνδέει σιδηροδρομικά την Μαδρίτη με την Σεβίλη (ΕΧΡΟ 1992),
το Metro Rapid Transit (Μόντρεαλ 1967 και Vancouver 1986) και πολλούς
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αυτοκινητόδρομους ή σιδηροδρομικές γραμμές σε όλες ανεξαιρέτως τις
ΕΧΡΟ.
Μεγάλες χωροταξικές αλλαγές έχουν προέλθει λόγω των ΕΧΡΟ καθώς
επίσης και αναβαθμίσεις υποβαθμισμένων βιομηχανικών ή άλλων περιοχών.
Οι νέες εγκαταστάσεις συνήθως έχουν τουριστική χρήση και περιλαμβάνουν
συνεδριακά και εκθεσιακά κέντρα, χώρους αναψυχής, πολιτιστικούς χώρους,
μουσεία κλπ. Στις καταχωρημένες εκθέσεις, σαφώς υπάρχει εκτεταμένη
χωροταξική αλλαγή των γηπέδων επιλογής, αλλά και των συμπληρωματικών
τους χώρων. Στις Βρυξέλλες για την ΕΧΡΟ του 1958, έγινε αναβάθμιση του
εκθεσιακού κέντρου που είχε χρησιμοποιηθεί για την έκθεση του 1935. Το
λεγόμενο τότε Heysel Plateau, με την προσθήκη νέων κτιρίων και με την
αναβάθμιση των παλαιοτέρων, παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο
σύγχρονα εκθεσιακά κέντρα της Ευρώπης με την ονομασία “Parc des
Expositions”. Το εκθεσιακό κέντρο του Μόντρεαλ ήταν ίσως το πιο
εντυπωσιακό στην ιστορία των ΕΧΡΟ, με το ιστορικό πλέον νησί του Man
Made στον ποταμό του St. Lawrence. Αλλά και στην Σεβίλη, το γήπεδο
αναπτύχθηκε ως νησί στον ποταμό Guadalquivir, με πολλές γέφυρες
(γνωστότερη αυτή του διάσημου αρχιτέκτονα Καλατράβα) να συνδέουν τις
διάφορες ενότητες. Η Οσάκα (1970), η Σεβίλη (1992) και η Taejon (1993)
κατασκεύασαν “πόλεις” (expo towns), προκειμένου να φιλοξενήσουν
επισκέπτες και εκθέτες.
Επειδή οι ΕΧΡΟ, όπως και τα υπόλοιπα mega γεγονότα, έχουν
καταληκτικές ημερομηνίες, λειτουργούν θετικά στην αποπεράτωση των
προγραμματισμένων έργων. Προωθούν έργα τα οποία κάτω από άλλες
συνθήκες θα ήταν δύσκολο όχι μόνον να αποπερατωθούν, αλλά και να
αποφασισθούν. Η υπόσχεση των ΕΧΡΟ για ένα διεθνές παράθυρο στον κόσμο
γεννά εθνική υπερηφάνεια και επιτρέπει στον διοργανωτή να ξεπερνά
γραφειοκρατικές διαδικασίες. Παρόλο που οι ΕΧΡΟ μπορεί να μην έχουν την
απόλυτη αποδοχή της τοπικής κοινωνίας, συνήθως λαμβάνουν μεγάλη
στήριξη, τέτοια που ελάχιστα έργα ή και γεγονότα μπορούν να επιτύχουν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω είναι ότι ο Δήμαρχος του
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Vancouver το 1983 έστειλε επιστολή στο ΒΙΕ δηλώνοντας την αντίθεσή του
για την ΕΧΡΟ του 1986. Δύο χρόνια αργότερα από την αποστολή της
επιστολής, ο ίδιος προσωπικά παρευρέθηκε στην Γενική Συνέλευση του ΒΙΕ
για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα.
Οι ΕΧΡΟ ως αυτόνομα γεγονότα δεν δημιουργούν κέρδη, όμως
πολλαπλασιάζουν την οικονομική δραστηριότητα, αυξάνουν τις θέσεις
εργασίας, ειδικά στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα των υπηρεσιών.
Στις Βρυξέλλες το 1958 απασχολήθηκαν για την ΕΧΡΟ περίπου 10.000
εργάτες, ενώ κατασκευάστηκαν υποδομές (κυρίως οδικές και σιδηροδρομικές)
που θεωρούνται σύγχρονες ακόμη και σήμερα. Στην Σεβίλη (1992)
υπολογίζεται ότι η οικονομική δραστηριότητα που προέκυψε λόγω της ΕΧΡΟ
ανερχόταν σε 1.150.000 εκατομμύρια πεσέτας με 874.200 εκατομμύρια
πεσέτας προς όφελος της περιφέρειας της Ανδαλουσίας και 275.800
εκατομμύρια πεσέτας στην μητροπολιτική περιοχή της Σεβίλης. Όλη η
παραπάνω οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τους διοργανωτές
δημιούργησε 350.000 θέσεις εργασίας για την περίοδο από 1985 έως και το
1991. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην διάρκεια κατασκευής των περιπτέρων,
περισσότεροι από 11.000 εργάτες απασχολήθηκαν σε καθημερινή βάση,
δημιουργώντας συνολικά 13.000 θέσεις εργασίας.
Η επιπλέον οικονομική δραστηριότητα που δημιουργήθηκε λόγω της ΕΧΡΟ
στο Vancouver το 1986 υπολογίστηκε σε 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια
Καναδά, με ετήσια νέα απασχόληση 63.100 θέσεων και αντίστοιχες δαπάνες
μισθοδοσίας 1,34 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά. Σε πολλές περιπτώσεις τα
τουριστικά οφέλη έρχονται μετά την διοργάνωση της έκθεσης. Το Vancouver
και η Σεβίλη είναι δύο πολύ καλά παραδείγματα. Ανάμεσα στους λόγους
ανάπτυξης του τουρισμού είναι και η ύπαρξη πλέον υποδομών εξαιτίας των
ΕΧΡΟ.
Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει τόσο από το ΒΙΕ, όσο και από τους
διοργανωτές για την μετά ΕΧΡΟ χρήση των εκθεσιακών χώρων. Η εμπειρία
δείχνει

ποικιλία

παραδειγμάτων

με

επιτυχή

και

λιγότερο

επιτυχή

αποτελέσματα. Κατ΄ αρχήν οι Βρυξέλλες είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα
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αξιοποίησης των χώρων όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω. Στο Μόντρεαλ
(1967) η περιοχή αξιοποιήθηκε για αναψυχή και κατασκευάστηκε το οικιστικό
συγκρότημα με την ονομασία “habitat”, το οποίο παραμένει έως και σήμερα.
Ένα από τα νησιά που χρησιμοποιήθηκαν για την ΕΧΡΟ, το Floralies,
φιλοξένησε για δεκαπέντε (15) χρόνια αγώνες Formula One Grand Prix. Το
εκθεσιακό κέντρο της Οσάκα μετατράπηκε σε κήπους, με το ιστορικό
διοικητικό κέντρο να παραμένει μέχρι και σήμερα ως αξιοθέατο. Η ΕΧΡΟ της
Σεβίλης (1992) χωριζόταν σε δύο μέρη: α) το πάρκο έρευνας και ανάπτυξης,
όπου στεγάζονταν όλες οι διεθνείς συμμετοχές, και β) το θεματικό πάρκο
όπου βρίσκονταν οι τοπικοί εκθέτες. Σήμερα και οι δύο χώροι έχουν μικρή
επιτυχία όσο αφορά την αξιοποίησή τους. Και στις αναγνωρισμένες εκθέσεις
υπάρχει αντίστοιχη αξιοποίηση των χώρων. Το γήπεδο της ΕΧΡΟ στο
Brisbane σήμερα χρησιμοποιείται ως επιχειρησιακό και πολιτιστικό πάρκο,
ενώ το Seattle φιλοξενεί αθλητικές, μουσικές, πολιτιστικές και άλλες
εκδηλώσεις.
Στην συνέχεια γίνεται αναφορά τόσο στους παράγοντες επιτυχίας όσο και
στις επιπτώσεις των Παγκοσμίων Εκθέσεων ΕΧΡΟ από το 1962 μέχρι και
σήμερα, με ιδιαίτερη έμφαση στις διοργανώσεις της Λισαβόνας και του
Ανοβέρου. Σημειώνουμε ότι η συγκέντρωση όλων των στοιχείων για τις ΕΧΡΟ
των τελευταίων 45 ετών γίνεται για πρώτη φόρα και μπορεί να αποτελέσει
βάση περαιτέρω έρευνας ή πηγή αναφοράς για ενδιαφερόμενους μελετητές.
•

SEATTLE EXPO 1962.

Μελέτη επιπτώσεων πραγματοποιήθηκε για την ΕΧΡΟ στο Seattle (ΒΙΕ,
1998) γνωστή και ως Seattle World’s Fair, Century 21, η οποία άνοιξε τις
πύλες της στις 21 Απριλίου 1962 και ολοκληρώθηκε στις 21 Οκτωβρίου του
ίδιου έτους. Ο Wagner (1964) σε άρθρο του στο Business Review,
αναφέρεται στις επιπτώσεις της ΕΧΡΟ βασιζόμενος σε στοιχεία του
Washington State Tax Committee. Σκοπός της μελέτης ήταν να αναλύσει τις
επιπτώσεις της ΕΧΡΟ 1962 στον τομέα των λιανικών πωλήσεων και των
υπηρεσιών στην περιοχή King County και στην πολιτεία Washington State
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κατά την περίοδο της έκθεσης και στους υπόλοιπους δύο μήνες μετά την
λειτουργία της, δηλαδή μέχρι το τέλος του 1964. Ανέλυσε τις λιανικές
πωλήσεις που υπόκεινται σε φόρο λαμβάνοντας υπόψη τα τριμηνιαία στοιχεία
του Washington State Tax Committee. Επιπλέον, συμπεριλήφθηκαν στα
στοιχεία οι διανυκτερεύσεις της εξεταζόμενης περιοχής στα ξενοδοχεία και
μοτέλ.
Η

ανάλυση

του

Wagner

θεωρήθηκε

υποκειμενική

αφού

δεν

χρησιμοποίησε στατιστικές μεθόδους “ελέγχου υποθέσεων” (hypothesis
testing). Τα συμπεράσματα της μελέτης συνοψίζονται στο ότι η διοργάνωση
της ΕΧΡΟ συνεισέφερε στον τομέα των λιανικών πωλήσεων και υπηρεσιών σε
ποσά που υπολογίζονται μεταξύ των 143 και 173 εκατομμυρίων δολαρίων
στην περιοχή του King County.
•

NEW YORK EXPO 1964.
Η βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης (New York Public Library, 1964), και

ειδικότερα το Τμήμα Municipal Reference, εκπόνησε μελέτη σχετικά με τις
επιπτώσεις της ΕΧΡΟ του 1964. Η New York World’s Fair λειτούργησε από
τον Οκτώβριο του 1964 μέχρι τον Οκτώβριο του 1965, με μια μικρή διακοπή
λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων τον χειμώνα 1964-65. Η μελέτη
πραγματοποιήθηκε πριν την επίσημη λειτουργία της έκθεσης και σκοπός της
ήταν η παρουσίαση των οικονομικών ωφελειών που θα έχει η πόλη της Νέας
Υόρκης. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου εκτιμήθηκε ο αναμενόμενος
αριθμός επισκεπτών και η κατά κεφαλήν δαπάνη του κάθε επισκέπτη,
προκειμένου να υπολογιστούν

οι

θέσεις εργασίας

στον

τομέα των

κατασκευών που θα συνδέονταν άμεσα με το γεγονός. Η παραπάνω μελέτη
κρίθηκε από την ακαδημαϊκή κοινότητα ως αναξιόπιστη σύμφωνα με τις
ανακοινώσεις του ΒΙΕ (1995).
•

MONTREAL ΕΧΡΟ 1967.

Μια αδημοσίευτη μελέτη εκπονήθηκε από τον Dr. Otto Thur (1967),
Καθηγητή Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, σχετικά με την
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ΕΧΡΟ του 1967. Η EXPO Montreal 1967 λειτούργησε για έξι μήνες, από την
άνοιξη έως το φθινόπωρο του 1967. Προκειμένου να διερευνηθούν οι
επιπτώσεις της ΕΧΡΟ, ο Thur και η ομάδα του χρησιμοποίησαν δείκτες που
αφορούσαν τις λειτουργικές δαπάνες, τις καθαρές εισροές στην έκθεση, την
κατά κεφαλήν τουριστική δαπάνη και την μέση δαπάνη ανά επισκέπτη. Η
εργασία (η οποία δεν δημοσιεύθηκε ποτέ) ήταν σύντομη και περιείχε πολύ
λίγα στοιχεία. Τέλος, δεν κατέληγε σε συμπεράσματα.
Τριάντα τρία (33) χρόνια μετά την διοργάνωση της ΕΧΡΟ ’67 στο
Μόντρεαλ, ο σημερινός επίτιμος Πρόεδρος του ΒΙΕ και τότε Διευθυντής
Δημοσίων Σχέσεων, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΧΡΟ ’67 κος. Yves
Jasmin, κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΒΙΕ, μίλησε για τις
επιπτώσεις εκείνης της έκθεσης οι οποίες υφίστανται ακόμη και σήμερα.
Εκτός των άμεσων οικονομικών επιπτώσεων που δημιούργησε η ΕΧΡΟ κατά
την διάρκεια λειτουργίας της και βραχυπρόθεσμα μετά από αυτήν, ο κ.
Jasmin

αναφέρθηκε

και

στην

δημιουργία

νέων

βιομηχανιών

ή

και

επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν λόγω της έκθεσης. Ως παράδειγμα έφερε
την IMAX, εταιρία ηγέτη σήμερα στην παραγωγή προηγμένης τεχνολογίας
οθόνων, η οποία δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της ΕΧΡΟ. Οι επιπτώσεις
επίσης στην τουριστική βιομηχανία ήταν τεράστιες. Ο Jasmin (2000)
υποστηρίζει ότι ο τουριστικός πολλαπλασιαστής ανήλθε στο επτά (7) από την
διοργάνωση της έκθεσης.
Το Καναδικό Γραφείο Τουρισμού (Canadian Bureau of Tourism),
επισημαίνει ότι η διοργάνωση της ΕΧΡΟ του 1967 ήταν ορόσημο, αφού για
πρώτη φορά στην ιστορία του Καναδά οι τουριστικές εισροές ξεπέρασαν το
ένα δισεκατομμύριο καναδέζικα δολάρια. Από αυτά, υπολογίζεται ότι τα 480
εκατομμύρια ήταν εισόδημα που προήλθε άμεσα από την ΕΧΡΟ. Η
σημαντικότερη θετική επίπτωση όμως (Jasmin, 2000) ήταν αυτή στην εικόνα
του Μόντρεαλ, του Κεμπέκ και του Καναδά. Υπολογίζεται ότι από την
διοργάνωση της ΕΧΡΟ και μετά, το Μόντρεαλ συμπεριλήφθηκε στις
μητροπόλεις του κόσμου μαζί με το Παρίσι, το Λονδίνο και την Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με τον Jasmin (2000), η ΕΧΡΟ και η επαυξημένη εικόνα της χώρας
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λόγω της έκθεσης, ήταν ο λόγος που το Μόντρεαλ ανέλαβε τους
Ολυμπιακούς Αγώνες το 1976 και τους αγώνες ταχύτητας (Formula One) στο
Gilles-Villeneuve Circuit. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ένα από τα
βασικότερα

έργα

υποδομής

των

σύγχρονων

πόλεων,

το

μετρό,

κατασκευάστηκε το 1967 στο Μόντρεαλ λόγω της διοργάνωσης της ΕΧΡΟ.
Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Μόντρεαλ έδειξε ενδιαφέρον και για την
διεκδίκηση της Παγκόσμιας Έκθεσης ΕΧΡΟ για το 2015, χωρίς όμως να
καταθέσει επίσημη υποψηφιότητα.
•

SAN ANTONIO EXPO 1968.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο του San Antonio εκπόνησε σε συνεργασία με
ομάδα επιστημόνων μελέτη των επιπτώσεων της EXPO San Antonio 1968
γνωστή και ως Hemisfair ’68, η οποία λειτούργησε από 6 Απριλίου έως και 6
Οκτωβρίου 1968. Στην μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν πολυάριθμα στοιχεία,
τα

οποία

συμπεριελάμβαναν

λιανικές

πωλήσεις,

αριθμό

επιβατών

αεροσκαφών από και προς το San Antonio, καταθέσεις και αναλήψεις σε
τράπεζες, πωλήσεις νέων αυτοκινήτων, τζίρο εργασιών από συνεδριακή
δραστηριότητα,

απασχόληση

στον

τομέα

των

κατασκευών,

αριθμό

ξενοδοχειακών δωματίων και κλινών που κατασκευάστηκαν στο εξεταζόμενο
διάστημα και άλλα πολλά. Παρόλο που η μελέτη συμπεριλάμβανε πολλά
στατιστικά

στοιχεία,

κρίθηκε

ανεπαρκής

(ΒΙΕ,

1998).

Το

μοναδικό

συμπέρασμα στο οποίο κατέληγε ήταν ότι η EXPO του San Antonio αύξησε
την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ΕΧΡΟ που διοργανώθηκαν στις Η.Π.Α.
(με εξαίρεση αυτή του Seattle, 1962), είχαν εθνικά χαρακτηριστικά και
προσέλκυαν κοινό από τις όμορες πολιτείες της πόλης διοργάνωσης.
•

OSAKA ΕΧΡΟ 1970.

Το 1970 η Ιαπωνία διοργάνωσε την πρώτη της ΕΧΡΟ στην Οσάκα
(ακολούθησαν η Οκινάβα – Ocean Expo Okinawa 1975, η Technology EXPO
Tsukuba 1985, η Garden Green EXPO Osaka 1989 και τέλος το Aichi 2005),
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με θέμα “Πρόοδος και Αρμονία” (Progress and Harmony for Mankind). Στην
ΕΧΡΟ της Οσάκα συμμετείχαν 76 χώρες, οι περισσότερες μέχρι τότε στην
ιστορία των ΕΧΡΟ, συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α. και της Ε.Σ.Σ.Δ. Η
Οσάκα ήταν επίσης η πρώτη ΕΧΡΟ που διοργανώθηκε στην Ασία με 17
ασιατικές χώρες να έχουν συμμετοχή. Η Οσάκα συνέχισε την παράδοση των
μεγάλων επιτευγμάτων, όπως το Crystal Palace στην πρώτη παγκόσμια
έκθεση στο Λονδίνο το 1851, τον πύργο του Άιφελ της ΕΧΡΟ των Παρισίων
το 1889 και της τηλεόρασης που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην ΕΧΡΟ
της Νέας Υόρκης το 1939.
Στην Οσάκα δημιουργήθηκε για πρώτη φορά εκθετήριο με βράχους
από το φεγγάρι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην γη από την αστροναυτική
αποστολή του 1969, καθώς επίσης και ένας τεχνητός δορυφόρος. Στην
Οσάκα επίσης παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τα μοντέλα Supersonic
Concorde καθώς και η τεχνολογία IT, με την οποία είναι δυνατή η
αναγνώριση φωνής από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Σύμφωνα με τον Shinji
Fukukawa (Chief Executive Officer of the Dentsu Institute for Human
Studies), όπως δήλωσε σε ομιλία του 30 χρόνια μετά την διοργάνωση (2000),
η

ΕΧΡΟ

’70

συνέβαλε

στην

ανάπτυξη

της

Ιαπωνικής

οικονομίας

δημιουργώντας άμεση αύξηση της ζήτησης από το 1967 έως το 1970 σε
ποσοστό ίσο με το 0,3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (GDP).
Για την Ιαπωνία, η ΕΧΡΟ του 1970 υπήρξε το πρώτο παγκόσμιας
εμβέλειας γεγονός που διοργανώθηκε στην χώρα και θεωρείται, κατά δήλωση
σε προσωπική συζήτηση με τους επικεφαλής της EXPO στο Aichi το 2005, ότι
έδωσε την τεχνογνωσία και την εμπειρία στην χώρα για να διεκδικεί και να
αναλαμβάνει μεγάλα διεθνή γεγονότα.
•

SPOKANE EXPO, 1974.

Από 4 Μαΐου έως και 2 Νοεμβρίου διοργανώθηκε στο Spokane,
Washington η Παγκόσμια Έκθεση EXPO του 1974. Στην διάρκεια των έξι
μηνών

λειτουργίας

της,

την

επισκέφθηκαν

περισσότεροι

από

πέντε

εκατομμύρια επισκέπτες, οι οποίοι δημιούργησαν τεράστιες οικονομικές
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επιπτώσεις για την περιοχή. Το Eastern Washington State College και οι
καθηγητές Dr. Wynd και Dr. Weig (1975) προχώρησαν σε μελέτη
προκειμένου να εκτιμήσουν σε πιο βαθμό οι οικονομικές επιπτώσεις από την
διοργάνωση της έκθεσης είχαν ανταπόκριση στο ακαθάριστο φορολογητέο
εισόδημα (taxable gross income) της χώρας. Το ακαθάριστο εισόδημα που
υπόκειται σε φορολογία καταγράφεται περιοδικά στην υπηρεσία Washington
State Department of Revenue. Τα στοιχεία αυτά που συγκεντρώνονται και
καταχωρούνται ανά τρίμηνο σύμφωνα με τους κωδικούς SIC (Standard
Industrial Classification codes), υπήρξαν και η βάση της παραπάνω μελέτης.
Το ακαθάριστο εισόδημα σε κάθε κωδικό SIC και για την περίοδο από το
1966 έως και το 1973 αξιοποιήθηκαν από τους μελετητές προκειμένου να
γίνει πρόβλεψη για τα πρώτα τρία τρίμηνα του 1974. Κατόπιν έγινε σύγκριση
μεταξύ του πραγματικού ακαθάριστου εισοδήματος και αυτού που είχε
προβλεφθεί.
Επειδή η ΕΧΡΟ 1974 ήταν το μοναδικό γεγονός στην περιοχή Spokane,
κατά την διάρκεια λειτουργίας της θεωρήθηκε ότι η όποια μεταβολή προήλθε
λόγω της διοργάνωσης της ΕΧΡΟ. Συνολικά και σύμφωνα με την μελέτη, η
ΕΧΡΟ 1974 δημιούργησε 139 εκατομμύρια δολάρια ακαθάριστου εισοδήματος
στην περιοχή Spokane Country. Κάποιες οικονομικές δραστηριότητες
επηρεάστηκαν περισσότερο από άλλες. Τομείς που επηρεάζονται από
τουριστική

δραστηριότητα

εμφάνισαν

την

μεγαλύτερη

ανάπτυξη.

Παραδείγματα είναι οι επιχειρήσεις εστίασης (SIC 58), οι επιχειρήσεις
θεαμάτων και διασκέδασης (SIC 78, 79) και τα ξενοδοχεία (SIC 70), τομείς οι
οποίοι σε σύνολο δημιούργησαν 42,8 εκατομμύρια δολάρια επιπρόσθετο
ακαθάριστο εισόδημα. Επιχειρήσεις που ανήκουν στην ευρεία κατηγορία
Λιανικό Εμπόριο και Υπηρεσίες φαίνεται να δέχθηκαν περισσότερο του μισού
των θετικών οικονομικών επιπτώσεων. Με εξαίρεση την οικοδομική
δραστηριότητα που σχετίζεται με την κατασκευή του εκθεσιακού κέντρου, οι
άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις της ΕΧΡΟ 1974 υπολογίστηκαν σε
115 εκατομμύρια δολάρια, με μέσο όρο κατανάλωσης ανά επισκέπτη τα
23,20 δολάρια Η.Π.Α.
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Η συγκεκριμένη μελέτη εστίασε την έρευνά της μόνον στην περιοχή του
Spokane Country, παρόλο που οι μελετητές παραδέχονται ότι κάποιου είδους
επίπτωση υπήρξε κυρίως στις γειτονικές πολιτείες, αλλά και στην χώρα
γενικότερα. Η περιοχή του Spokane βρίσκεται στα ανατολικά όρια της
πολιτείας της Washington και καλύπτει 1.758 τετραγωνικά μίλια. Ο
πληθυσμός της πόλης του Spokane ήταν 174.000 κάτοικοι (1974). Η πόλη
θεωρείται οικονομικό κέντρο της περιοχής Inland Empire, μια περιοχή που
αποτελείται από την ανατολική Washington, το βόρειο Idaho και μέρος της
δυτικής Montana. Η οικονομία είναι κυρίως μη βιομηχανική με έμφαση στο
εμπόριο, τις μεταφορές και τις υπηρεσίες. Η μελέτη αναφέρεται μόνον στην
περίοδο της έκθεσης και θέτει ως υπόθεση ότι η ΕΧΡΟ είναι το μοναδικό
μεγάλο οικονομικό γεγονός που πραγματοποιήθηκε την συγκεκριμένη χρονική
στιγμή

στην

περιοχή.

Το

ακαθάριστο

εισόδημα

ως

αποτέλεσμα

κατασκευαστικής δραστηριότητας σχετιζόμενο με την έκθεση εντοπίστηκε
στην μελέτη και αναφέρεται ξεχωριστά από τους άλλους οικονομικούς τομείς.
Η στεγαστική αστική οικοδομική δραστηριότητα δεν συμπεριλαμβάνεται στην
μελέτη. Τέλος, η μελέτη περιορίζεται στα στατιστικά εισοδήματος και την
επίπτωση της ΕΧΡΟ στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα και δεν λαμβάνει
υπόψη άλλες μεταβλητές (π.χ. θέσεις εργασίας, μεταφορές κλπ.), που θα
μπορούσαν να διαφοροποιήσουν δραματικά τα ευρήματα.
Η

έρευνα

αναγνωρίστηκαν

πραγματοποιήθηκε
εκείνες

οι

διαδοχικά

δραστηριότητες

σε

τρία
που

επίπεδα.

Πρώτα

επηρεάστηκαν

σε

μεγαλύτερο βαθμό από την διοργάνωση της ΕΧΡΟ. Μετά έγινε πρόβλεψη του
επιπέδου της κάθε μεταβλητής κατά την διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης.
Τέλος, το επίπεδο της κάθε ιστορικά θεμελιωμένης πρόβλεψης συγκρίθηκε με
το πραγματικό επίπεδο κατά την διάρκεια της έκθεσης.
Το Standard Industrial Classification Code (SIC) τοποθετεί όλες τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ομογενείς κατηγορίες ανάλογα με την
φύση της δραστηριότητάς τους. Η δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης και
ομάδας μπορεί να μετρηθεί υπολογίζοντας το επίπεδο του ακαθάριστου
εισοδήματος προ φόρων έτσι όπως αυτό αναφέρεται με δύο ψηφία (01 – 94)
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στο Washington State Department of Revenue. Η φορολογική δομή της
πολιτείας της Washington βασίζεται σε δύο βασικούς φόρους εισοδήματος, α)
τον επιχειρηματικό φόρο (business and occupation tax), ο οποίος επιβάλλεται
σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες και β) το φόρο λιανικής (retail sales tax), ο
οποίος επιβάλλεται σε οποιαδήποτε προϊόν λιανικής πώλησης. Συνεπώς τα
πολυκαταστήματα έχουν την ευκαιρία να αναφέρονται ανά κατάστημα ή
μέσω των κεντρικών τους γραφείων. Η μελέτη έλαβε υπόψη τον φόρο που
αναφέρθηκε από τις επιχειρήσεις ανά περιοχή.
Οι μελετητές χρησιμοποίησαν ανάλυση χρονολογικών σειρών (time series
analysis) προκειμένου να προβλέψουν το τριμηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα
κατά την διάρκεια της έκθεσης σε όλες τις ομάδες SIC. Οι ερευνητές
μελέτησαν τα οκτώ προηγούμενα χρόνια από την διοργάνωση της έκθεσης,
προκειμένου

να

διαμορφωθούν

τριμηνιαία

στατιστικά

τα

οποία

χρησιμοποιήθηκαν για το τρίμηνο 1 (1966) μέχρι το τρίμηνο 4 (1973),
δηλαδή σε σύνολο 32 τρίμηνα. Η επεξεργασία έγινε με την μέθοδο του
υποδείγματος

Least

αποπληθωρίστηκε,

Squares

προκειμένου

Fourier
να

μην

Model.

Η

υπάρχει

βάση

δεδομένων

αμφισβήτηση

του

αποτελέσματος όσο αφορά το ύψος του πληθωρισμού για το προβλεπόμενο
διάστημα.
Εάν το προβλεπόμενο μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα σε σύγκριση με το
πραγματικό δεν είχε καμία διαφορά ή έδειχνε μικρή διακύμανση, τότε η ΕΧΡΟ
δεν θα είχε καμία ουσιαστική επίπτωση στην οικονομία. Εάν υπήρχε
αξιοσημείωτη διαφορά, τότε αυτή θα οφείλονταν στην διοργάνωση της
ΕΧΡΟ. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι πολλά υποκαταστήματα επιχειρήσεων στο
Spokane αναφέρουν από τα κεντρικά τους γραφεία τα στοιχεία της περιοχής
τους στο Washington State Department of Revenue. Αντίστοιχα πολλές
επιχειρήσεις με έδρα το Spokane που διαθέτουν υποκαταστήματα σε άλλες
πολιτείες των Η.Π.Α., μπορούν να αναφέρουν τα στοιχεία που αφορούν την
δραστηριότητά τους στο Spokane από τα υποκαταστήματά τους. Επίσης η
μελέτη έλαβε υπόψη μόνον το ακαθάριστο εισόδημα που υπόκειται σε
φορολογία. Τα ευρήματά της υπήρξαν περισσότερο από ενδιαφέροντα. Όπως
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αναφέραμε αναλύθηκαν εννέα (9) κατηγορίες SIC και τριάντα έξι (36)
υποκατηγορίες. Στον πίνακα 3.1. καταγράφονται αυτές οι κατηγορίες, καθώς
επίσης και οι δώδεκα (12) τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο από την
διοργάνωση της ΕΧΡΟ. Σημειώνουμε ότι ο πίνακας παρουσιάζεται στα
αγγλικά, όπως στην πρωτότυπη μελέτη, προκειμένου να μην υπάρξει
σύγχυση του αναγνώστη από την μετάφραση τεχνικών όρων. Η παραπάνω
πρακτική ακολουθείται και στην συνέχεια.
Πίνακας 3.1.

Ακαθάριστο εισόδημα ανά κατηγορία και
οικονομική επίδραση από την ΕΧΡΟ 1974.

Industry

SIC

Significant
NO

Impact
YES

Economic
Impact
(4M)

Percent
of Total
Impact

Agriculture/Forestry/
Fishing
Mining/Quarrying
Contract Construction
General bldg. Contractors
Heavy construction
Special trade contractors
Manufacturing
Food/kindred products
Lumber/wood products
Paper/allied products
Fabricated metal products
Machinery equip./suppliers
Transportation equipment
Other manufacturing
Transportation/Comm/
Utilities
Transportation
Motor freight/warehousing
Other transportation
Communication/utilities
Wholesale Trade
Motor vehicles/auto
equipment
Groceries
Hardware/plumbing/
Heating-Other wholesalers
Retail Trade
Building

01-09

X

10-14
15-17
15
16
17
19-39
20
24
26
34
35,36
37

X
X
-

$23,1

16,6%

40-49
40-47
42

X
-

$27,3

19,6%

48,49

-

$43,8
$4,3

31,5%
3,1%

X
-

50
501
504
507

X
-

52-59
52

Selected
Sectors

X

194

Industry

SIC

materials/hardware
General merchandises
Food
Automotive dealer
Gasoline service stations
Apparel/accessories
Furniture/furnishings
Eating/drinking places
Miscellaneous retail stores
Finance/Insurance/
Real Estate
Services
Hotels, motels
Personal services
Business services
Automotive repair/services
Motion
pictures/amusements
Mediacl/health services
Legal services
Other services
Other business
Total Economic Impact

54
55
554
56
57
58
59

Significant
NO

Economic
Impact
(4M)

Percent
of Total
Impact

X

$5,1

3,7%

X
X
x

$7,6
$15,9
$10,9

5,5%
11,4%
7,8%

x

$11,7

8,4%

X

$33,2
$7,5

23,9%
5,4%

X
X
Χ

$4,8
$1,5
$19,4

3,5%
1,1%
13,9%

$139,1

100,0%

X
X
X
Χ

60-67
70-94
70
72
73
75
78,79
80
81

Impact
YES

Selected
Sectors
X

X
X
X
Χ

Πηγή: Weig and Wynd, 1975.

Οι

επιπτώσεις

όπως

εμφανίζονται

στις

κατασκευές,

σχετίζονται

αποκλειστικά με την προετοιμασία του εκθεσιακού χώρου. Για το εκθεσιακό
κέντρο χρησιμοποιήθηκαν κάποια από τα υπάρχοντα κτίρια και επενδύθηκαν
23,1 εκατομμύρια δολάρια για νέα κτίσματα. Ο τομέας των μεταφορών και
των επικοινωνιών (Transportation/Communication/Utilities) δημιούργησε 27,3
εκατομμύρια δολάρια πρόσθετο ακαθάριστο εισόδημα (πίνακας 3.2.). Το
λιανικό εμπόριο είχε τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από την ΕΧΡΟ. Οι υπηρεσίες
ακολουθούν, ενώ και η κατηγορία χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες
και διαχείριση γης και ακινήτων παρουσίασαν ανοδική πορεία. Στην συνέχεια
παρουσιάζουμε εκείνους τους τομείς που δέχθηκαν την μεγαλύτερη θετική
οικονομική επίδραση από την διοργάνωση της ΕΧΡΟ σύμφωνα με την μελέτη
(πίνακες 3.3. και 3.4.). Τομείς που δεν αναφέρονται, όπως γεωργία, αλιεία
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κλπ., είναι λογικό να μην δέχονται ισχυρές επιδράσεις από την διοργάνωση
της ΕΧΡΟ. Τέλος, κάποιες υπηρεσίες, όπως νομικές, ιατρικές κλπ., που
στοχεύουν

κυρίως

στον

τοπικό

πληθυσμό

δεν

υπολογίζονται

ως

δραστηριότητες που επηρεάστηκαν από την διοργάνωση της ΕΧΡΟ.
Πίνακας 3.2.

Οικονομική επίδραση στον τομέα των μεταφορών
και των επικοινωνιών λόγω της ΕΧΡΟ 1974.

Οικονομική

Πραγματικό
Πρόβλεψη
Διαφορά

Επίδραση
Ακαθάριστο
Εισόδημα
(αποπληθωρισμένες
τιμές 1957-59)
Τρίμηνα 1974
1
2
3
$20,5 $29,3 $19,2
$19,3
$1,2

$17,5 $16,0
$11,8 $3,2

σε εκατομμύρια $
Συνολικό Ακαθάριστο Εισόδημα

Αποπληθωρισμένες τιμές
$69,0

Τιμές
1974
$116,7

$52,8
$16,2

$89,4
$27,3

Πηγή: Weig and Wynd, 1975.

Πίνακας 3.3.

Οικονομική επίδραση στον τομέα των θεαμάτων
και διασκέδασης λόγω της ΕΧΡΟ 1974.

Οικονομική

Πραγματικό
Πρόβλεψη
Διαφορά

Επίδραση
Ακαθάριστο
Εισόδημα
(αποπληθωρισμένες
τιμές 1957-59)
Τρίμηνα 1974
1
2
3
$3,0
$4,6
$7,9
$1,8
$1,2

$1,7
$2,9

$1,7
$6,2

σε εκατομμύρια $
Συνολικό Ακαθάριστο Εισόδημα

Αποπληθωρισμένες τιμές
$18,4
$7,0
$11,4

Τιμές
1974
$31,1
$11,7
$19,4

Πηγή: Weig and Wynd, 1975.
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Πίνακας 3.4.

Οικονομική επίδραση στον τομέα των ξενοδοχείων
λόγω της ΕΧΡΟ 1974.

Οικονομική

Επίδραση
Ακαθάριστο
Εισόδημα
(αποπληθωρισμένες
τιμές 1957-59)
Τρίμηνα 1974
1
2
3
$1,7
$3,9
$4,8

Πραγματικό
Πρόβλεψη
Διαφορά

$1,7
$0,0

$2,3
$1,6

σε εκατομμύρια $
Συνολικό Ακαθάριστο Εισόδημα

$2,3
$2,5

Αποπληθωρισμένες τιμές
$10,4

Τιμές
1974
$18,7

$6,3
$4,1

$11,2
$7,5

Πηγή: Weig and Wynd, 1975.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η ΕΧΡΟ του 1974 είχε
σημαντική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα του Spokane County.
Παρόλο που επισήμως οι οργανωτές της έκθεσης ανακοίνωσαν ζημιές της
τάξεως των 700.000 δολαρίων, η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας
στην περιοχή ήταν πολύ μεγαλύτερη. Ο πίνακας 3.5 συνοψίζει τις οικονομικές
επιπτώσεις στην περιφέρεια της ΕΧΡΟ ’74.
Πίνακας 3.5.

Οικονομικές επιπτώσεις από την ΕΧΡΟ 1974 (σε
εκατομμύρια δολάρια).

Industry
Contract Constr.
Trans./Comm./Util.
Bldg.
Material/Home
Gas. Service
Station
Furniture
Eat./Drink./Places
Misc. Retail Stores
Fin./Ins./Real Est.
Hotels, Motels
Business Services

Gross
(Current
SIC

Income
Dollars)
Projected

Economic

Impact

15-17
40-49
52

Percent
of
Total

Distribute
impact
W/O Con

Actual

Amount

NA
89,4
58,2

NA
$116,7
62,5

23,1
27,3
4,3

%Increase
Over Proj.
NA
30,5%
7,4

16,6%
19,6
3,1

23,5
3,7

554

40,7

45,8

5,1

12,5

3,7

4,4

57
58
59
60-67
70
73

58,0
44,8
53,2
180,7
11,2
24,4

65,6
60,7
64,1
192,4
18,7
29,2

7,6
15,9
10,9
11,7
7,5
4,8

13,1
35,5
20,5
6,5
67,0
19,7

5,5
11,4
7,8
8,4
5,4
3,5

6,6
13,7
9,4
10,1
6,5
4,1
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Gross
(Current
75

Income
Dollars)
23,9

Auto
Repair/Services
Motion
78,79
11,7
pict./Amuse.
Total Economic
Impact
Impact W/O
596,2
Construction
ΝΑ: μη διαθέσιμο (not available).

Economic

Impact

25,4

1,5

31,1

712,2

6,3

Percent
of
1,1

Distribute
impact
1,3

19,4

165,8

13,9

16,7

139,1

-

100,0%

116,0

19,5%

-

100,0

Πηγή: Weig and Wynd, 1975.

Οι εταιρίες εστίασης ωφελήθηκαν τα μέγιστα από τα 5 εκατομμύρια
επισκεπτών της έκθεσης. Οι επιχειρήσεις στην γενική κατηγορία Λιανικό
Εμπόριο (Retail Trade), ωφελήθηκαν κατά 44 επιπλέον εκατομμύρια δολάρια
από αυτά που είχαν υπολογιστεί εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η ΕΧΡΟ.
Αντίστοιχα,

ο

τομέας

υπηρεσίες

είχε

επιπλέον

αύξηση

ποσού

33

εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο τομέας μεταφορές και επικοινωνίες 27
εκατομμύρια δολάρια επιπλέον. Η κατηγορία θεάματα και διασκέδαση είχε
αύξηση δραστηριότητας κατά 166%, ο ξενοδοχειακός κλάδος 67% και οι
εταιρίες εστίασης 35%. Η αύξηση εισροών σε αυτές μόνον τις επιχειρήσεις
ήταν της τάξεως των 42,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Εάν εξαιρεθεί ο τομέας
τον κατασκευών, τότε η συνολική επίπτωση της ΕΧΡΟ ανέρχεται στο ποσό
των 116 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αν διαιρεθεί με τα 5 εκατομμύρια
επισκέπτες μας δίδει μέση δαπάνη ανά επισκέπτη 23,20 δολάρια Η.Π.Α.
•

TSUKUBA EXPO 1985.

Το 1960 η Ιαπωνική κυβέρνηση αποφάσισε να καταστήσει την Tsukuba
ως την πόλη της επιστήμης (Science City), όπου δημόσιος και ιδιωτικός
τομέας που δραστηριοποιείται στην έρευνα και την ανάπτυξη θα μπορούσε
να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δράσεις και προγράμματα που θα στόχευαν
στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Ως εργαλείο της παραπάνω
στόχευσης ιδρύθηκε το Tsukuba National University και μετακινήθηκαν
ερευνητικοί και επιστημονικοί οργανισμοί από το Τόκιο και άλλες πόλεις στην

198

Tsukuba. Το 1985 με την διοργάνωση της ΕΧΡΟ, η πόλη απόλαυσε διεθνή
προβολή. Οι επενδύσεις που έγιναν για την κατασκευή του εκθεσιακού χώρου
και των γενικών υποδομών ώστε να φιλοξενηθεί η ΕΧΡΟ, βελτίωσαν την
ελκυστικότητα της πόλης ως προορισμό εγκατάστασης ερευνητικών και
επιστημονικών οργανισμών. Η εκτενής κάλυψη από τα Μ.Μ.Ε. για 180 ημέρες
επαύξησαν το τεχνολογικό και επιστημονικό προφίλ της πόλης.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, πολλές Ιαπωνικές και αλλοδαπές
επιχειρήσεις και οργανισμοί επένδυσαν στην κατασκευή ερευνητικών κέντρων
και η Tsukuba απέκτησε πλεονέκτημα ως κέντρο έρευνας και τεχνολογίας. Οι
υποδομές της ΕΧΡΟ, η προβολή της πόλης λόγω της ΕΧΡΟ και η σχετικά
φθηνή σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ιαπωνίας γη, οδήγησαν πολλές
επιχειρήσεις στην απόφαση να επενδύσουν στην συγκεκριμένη περιοχή. Ο
μεγάλος αριθμός ερευνητών, επιστημόνων και ακαδημαϊκών είναι η ζωντανή
κληρονομιά της ΕΧΡΟ, η οποία δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί. Σήμερα η
Tsukuba είναι η πόλη ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πανεπιστημίου, 48
εθνικών ερευνητικών οργανισμών, 12 ερευνητικών οργανισμών δημοσίου
συμφέροντος

και

91

οργανισμών

έρευνας

και

ανάπτυξης

ιδιωτικού

χαρακτήρα. Υπολογίζεται ότι 7.000 εξειδικευμένοι ερευνητές απασχολούνται
στα εργαστήρια της Tsukuba. Τέλος, και σύμφωνα με τα σχέδια των
οργανωτών, το εκθεσιακό κέντρο είναι σήμερα ένα σύγχρονο βιομηχανικό
πάρκο, ενώ το Tsukuba Expo Center χρησιμοποιείται και ως χώρος αναψυχής
και ξεκούρασης.
Μελέτη σχετικά με τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την
διοργάνωση της ΕΧΡΟ στο Tsukuba το 1985 εκπονήθηκε από τον Takao
Shimizu, Διευθυντή Οικονομικής Ανάλυσης του WEIS (1995) και τον Osamu
Nakamura, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Ιαπωνίας. Η ΕΧΡΟ της Tsukuba διοργανώθηκε στην πόλη της Tsukuba στην
Ιαπωνία η οποία βρίσκεται σε απόσταση 50 χλμ. από το Τόκιο. Ο επίσημος
τίτλος της έκθεσης ήταν “International Exposition, Tsukuba, Japan 1985” και
λειτούργησε 184 ημέρες, από 17 Μαρτίου έως 16 Σεπτεμβρίου 1985. Το θέμα
της έκθεσης ήταν προσανατολισμένο στην τεχνολογία “Dwellings and
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Surroundings – Science and Technology for Man at Home”. Περισσότεροι
από 20 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν την έκθεση, το κόστος της
οποίας ανήλθε σε 117,8 δισεκατομμύρια γιέν ή 493,8 εκατομμύρια δολάρια
(τιμή ισοτιμίας 1985, 238,53 γιέν = 1 δολάριο).
Οι οργανωτές πίστευαν ότι η έκθεση θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά
στον σκεπτικισμό που υπήρχε σχετικά με την εισαγωγή της τεχνολογίας στην
καθημερινή ζωή. Μετά την έκρηξη της τεχνολογίας των δεκαετιών του 1960,
1970 και 1980, με την καταστροφή του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη όπλων
μαζικής

καταστροφής

και

τον

περιορισμό

των

φυσικών

πόρων,

οι

διοργανωτές θέλανε να αναδείξουν την τεχνολογία ως συστατικό της
ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Οι Ιάπωνες επέλεξαν την πόλη Tsukuba
προκειμένου να της προσδώσουν την ταυτότητα της πόλης της επιστήμης
“Tsukuba Science City”, και να την αναδείξουν ως ένα διεθνές κέντρο
επιστήμης και τεχνολογίας. Όλες οι υποδομές που κατασκευάστηκαν για την
ΕΧΡΟ είχαν σχεδιαστεί προκειμένου να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο
ώστε η πόλη να καταστεί το ακαδημαϊκό κέντρο της Ασίας. Οι στόχοι που
είχαν θέσει οι διοργανωτές για την ΕΧΡΟ ήταν οι εξής:
1. Να εκπαιδεύσουν τους νέους σχετικά με τον βασικό ρόλο της
επιστήμης και της τεχνολογίας τον 21ο αιώνα και να προτρέψουν την
νεολαία να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα προσανατολισμένη
στην επιστήμη και την τεχνολογία.
2. Να προσφέρουν την ευκαιρία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να
παρουσιάσουν

νέα

τεχνολογικά

επιτεύγματα

μέσω

καινοτόμων

παρουσιάσεων.
3. Να λειτουργήσει η ΕΧΡΟ ως καταλύτης περαιτέρω ανάπτυξης
επιχειρήσεων και οργανισμών.
4. Να αποτελέσει η ΕΧΡΟ μια ευκαιρία για επιστήμονες και ερευνητές
προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες και τεχνογνωσία σχετικά με
την τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο και να δώσει την ευκαιρία
στα αναπτυσσόμενα κράτη για τεχνολογική ανάπτυξη, μέσω της
επαφής τους με τα ανεπτυγμένα κράτη.
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5. Να δημιουργήσουν νέα αντίληψη και κουλτούρα βασισμένη στην
επιστήμη και την τεχνολογία σε τομείς όπως η αρχιτεκτονική, η
πληροφορική, ο αστικός σχεδιασμός και το ενεργειακό πρόβλημα.
6. Να επιταχύνουν την ανάπτυξη της πόλης της Tsukuba σαν ένα διεθνές
κέντρο επιστήμης και τεχνολογίας.
Αμέσως μετά την λήξη της έκθεσης, ο οργανισμός Japan Association for
the International Exposition Tsukuba (1985), προχώρησε σε έρευνα σχετικά
με τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της έκθεσης. Αυτή ήταν και η
πρώτη φορά στην ιστορία των Παγκοσμίων Εκθέσεων που διενεργήθηκε
τέτοιου μεγέθους έρευνα για τις επιπτώσεις των ΕΧΡΟ. Προκειμένου να
διερευνηθεί

αν

επιτεύχθηκαν

οι

στόχοι

της

έκθεσης

όπως

αυτοί

περιγράφηκαν παραπάνω, το Φθινόπωρο του 1985 έγινε έρευνα σε εθνικό
επίπεδο. Η μελέτη χωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες προκειμένου να αναλυθούν
τα στοιχεία από τρεις αγορές στόχους.
1. Εθνική έρευνα με στόχο το κοινό (ενήλικες) που ζει στην Ιαπωνία.
2. Έρευνα νοικοκυριών και παιδιών που ζουν στην περιοχή Kanto (η
οποία ανήκει στην μητροπολιτική περιοχή του Τόκιο και της
Γιοκοχάμα) και της περιοχής Kansai (με μητροπολιτικές περιοχές αυτές
της Οσάκα, του Κόμπε και του Κιότο).
3. Εθνική

έρευνα

σε

επιστήμονες,

ακαδημαϊκούς

και

ερευνητές

επιχειρήσεων που εργάζονται στην Ιαπωνία.
Στον πίνακα 3.6. εμφανίζονται αναλυτικά οι περιοχές της παραπάνω έρευνας.
Η παραπάνω έρευνα κατέδειξε σχετικά με τους επισκέπτες ότι 20.334.727
άνθρωποι επισκέφθηκαν την ΕΧΡΟ, εξ αυτών οι 19.580.000 προέρχονταν από
την Ιαπωνία και οι 755.727 ήταν αλλοδαποί. Το 74,6% του συνόλου των
επισκεπτών διέμενε σε απόσταση έως 200 χιλιομέτρων από την Tsukuba, ενώ
το 25,4% σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων. Το 14,4% του
συνόλου των κατοίκων της Ιαπωνίας επισκέφθηκε την έκθεση, ενώ το 21,3%
ήθελε να την επισκεφθεί αλλά δεν τα κατάφερε. Το 29,8% των παιδιών που
φοιτούσαν σε γυμνάσιο και το 25,5% των παιδιών του δημοτικού
επισκέφθηκαν την έκθεση. Το 76,3% της ακαδημαϊκής και επιστημονικής
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κοινότητας της Ιαπωνίας επισκέφθηκε την ΕΧΡΟ, ενώ το 16,5% ήθελε να την
επισκεφθεί αλλά δεν τα κατάφερε. Το 48,1% των ενηλίκων επισκεπτών
επισκέφθηκε την έκθεση έχοντας γενικό ενδιαφέρον για την ΕΧΡΟ και το
θέμα της. Το 34,9% είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε κάποια εκθέματα, το 9,4%
από επαγγελματικό ενδιαφέρον και το 7,6% από περιέργεια.
Πίνακας 3.6.

Περιοχές έρευνας για τις επιπτώσεις της ΕΧΡΟ
Tsukuba 1985.

Περιγραφή
έρευνας

Εθνική έρευνα
κοινού

Περίοδος
Γεωγραφικός
στόχος έρευνας

5/9/’85 – 9/9/’85
200 σημεία στην
Ιαπωνία

Μέθοδος

Συνέντευξη

Έρευνα σε
νοικοκυρές και
παιδιά
19/9/’85 - 25/9/’85
Περιοχή Kanto (150
χλμ. από ΕΧΡΟ) και
περιοχή Kansai (500
χλμ. από ΕΧΡΟ)
Συνέντευξη

Αριθμός
ερωτηματολογίων
ή συνεντεύξεων
Αγορά στόχος

2.000

1.200

Ενήλικες 18 και άνω

Νοικοκυρές έως 59
ετών, παιδιά
δημοτικού και
γυμνασίου

1.148

317

Αριθμός
απαντήσεων

Έρευνα σε
επιστήμονες και
ακαδημαϊκούς
1/12/’85 - 10/12/’85
Σε όλη την Ιαπωνία

Ταχυδρομική έρευνα –
ερωτηματολόγιο
300
Επιστήμονες,
ακαδημαϊκοί,
οικονομολόγοι,
ερευνητές σε μεγάλες
επιχειρήσεις, διοικητές
μουσείων
97

Πηγή: Japan Association for the International Exposition Tsukuba,1985

Συνδυασμένο αποτέλεσμα των κατηγοριών επιστημόνων και κοινού έδειξε
ότι το 95,2% των επισκεπτών βοηθήθηκε στην εξοικείωσή του με τις νέες
τεχνολογίες, ενώ το 56,1% δήλωσε ότι η επίσκεψη στην ΕΧΡΟ άνοιξε νέα
προοπτική και ορίζοντες στον τρόπο ζωής του. Επίσης, το 45,1% των
επισκεπτών δήλωσε ότι η ΕΧΡΟ δεν τους εκπαίδευσε μόνο σχετικά με την
επιστήμη και την τεχνολογία, αλλά τους έφερε σε επαφή με άλλα έθνη,
κουλτούρες και πολιτισμούς. Το 22,2% είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει
απόψεις και πληροφορίες σχετικά με την επιστήμη και την τεχνολογία σε
διεθνές επίπεδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το 49,6% των ενηλίκων που
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δεν επισκέφτηκαν την έκθεση, δήλωσαν ότι η ΕΧΡΟ τους βοήθησε να
εξοικειωθούν με την επιστήμη και την νέα τεχνολογία μέσω της εκτεταμένης
κάλυψης της ΕΧΡΟ από τα Μ.Μ.Ε. Το 27,4% της ίδιας κατηγορίας δήλωσε ότι
η ΕΧΡΟ τους έδωσε νέα προοπτική όσο αφορά την χρήση της τεχνολογίας,
ενώ το 15,4% δήλωσε ότι, μέσω της παρακολούθησης της ΕΧΡΟ από τα
Μ.Μ.Ε συμμετείχαν σε ένα γεγονός παγκοσμίου ενδιαφέροντος.
Ενδιαφέροντα αποτελέσματα έχει να επιδείξει και η έρευνα που έγινε στα
παιδιά. Το 66,7% των παιδιών δήλωσε ότι η έκθεση ήταν καλή ή πολύ καλή,
ενώ το 25,1% δήλωσε ότι ήταν απλά εντάξει (o.k.). Μόνον το 8,2% δήλωσε
ότι η έκθεση δεν ήταν καλή ή πολύ καλή. Το 26,3% των παιδιών που
επισκέφτηκαν την έκθεση άρχισαν να ενδιαφέρονται για τις επιστήμες και την
τεχνολογία, παρόλο που πριν την επίσκεψή τους δεν είχαν κανένα
ενδιαφέρον σε αυτόν τον τομέα. Το 11,1% των παιδιών που είχαν θεματικό
ενδιαφέρον, δήλωσαν ότι η επίσκεψη λειτούργησε θετικά ώστε να
εμβαθύνουν τα ενδιαφέροντά τους.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής και
επιστημονικής κοινότητας, η οποία σε ποσοστό 90% ικανοποιήθηκε πλήρως
(meaningful) από την έκθεση. Η παραπάνω ειδική κατηγορία δήλωσε ότι τα
πλέον αποτελεσματικά και ενδιαφέροντα εκθέματα ήταν:
•

Οπτική τεχνολογία (visual technology) 70,1%

•

Ρομποτική (robotics) 63,9%

•

Τεχνολογία επικοινωνιών (communication technology) 57,7%

•

Βιοτεχνολογία (biotechnology) 54,6%

•

Τεχνολογία διαστήματος (space technology) 46,2%

•

Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών (computer software) 43,3%

•

Νέες ενεργειακές πηγές (new energy sources) 37,1%

•

Τεχνολογία ήχου (audio technology) 36,1%

•

Τεχνολογία ναυτιλίας (marine technology) 34,0%

•

Νέα υλικά (new materials) 33%

•

Τεχνολογία κατασκευών (construction technology) 22,7%
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Η παραπάνω έρευνα έδειξε ότι η ΕΧΡΟ 1985 ήταν επιτυχημένη, αφού
κατόρθωσε να βελτιώσει τον βαθμό γνώσης και ενδιαφέροντος του κοινού σε
σχέση με την τεχνολογία και την επιστήμη και αυτός ήταν ένας από τους
παράγοντες επιτυχίας της.
Η Ιαπωνική κυβέρνηση θέλησε να μελετήσει όχι μόνον τις κοινωνικές
επιπτώσεις της ΕΧΡΟ αλλά και τις οικονομικές. Αμέσως μετά την λήξη της
διοργάνωσης,

ανέθεσαν

στον

μελετητικό

οργανισμό

MRI

(Mitsubishi

Research Institute) να ερευνήσει τις οικονομικές επιπτώσεις. Όπως έχουμε
προαναφέρει η Ιαπωνική κυβέρνηση, δέκα χρόνια μετά το γεγονός της ΕΧΡΟ,
ανέθεσε νέα μελέτη στην εταιρία WEIS (World Economic Information
Services Inc.), με στόχο να ερευνήσει τις οικονομικές επιπτώσεις της ΕΧΡΟ σε
μακροχρόνιο επίπεδο. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή οι δύο μελέτες
εμφανίζονται συνδυαστικά αφού αναφέρονται στο ίδιο γεγονός της ΕΧΡΟ
Tsukuba 1985 (πίνακας 3.7.).
Πίνακας 3.7.

Συνδυασμός μελετών MRI και WEIS σχετικά με τις
οικονομικές επιπτώσεις της ΕΧΡΟ 1985.

Χαρακτηριστικά μελέτης
(study characteristics)
Περίοδος που καλύπτει η
μελέτη (period covered
by the report)
Εκτίμηση άμεσων
δαπανών (direct
expenditures)

Κλίμακα μελέτης (scale of
report)
Μοντέλα ανάλυσης
(Analytical models)

Γεωγραφική περιοχή
(Geographical scope)

MRI

WEIS

1980 - 1985

1980 – 1995

Βασίζεται στην συλλογή
στοιχείων τα οποία
συλλέχθηκαν με
συνεντεύξεις με τους
οργανωτές της ΕΧΡΟ,
οργανισμούς που
συμμετείχαν ως εκθέτες και
από επισκέπτες
Εκτίμηση μακροοικονομικών
και μικροοικονομικών
στοιχείων
Μοντέλο εισροών – εκροών
(input – output) με χρήση
δεδομένων από τρεις
περιφέρειες.

Βασίζεται σε επίσημα
στατιστικά στοιχεία, τοπικά
και εθνικά

Για όλη την Ιαπωνία
χωρισμένη σε τρεις περιοχές

Κυρίως μακροοικονομική
ανάλυση
Μακροοικονομικά μοντέλα
για την Ιαπωνία με μοντέλο
εισροών – εκροών (input –
output) για την περιοχή
Ibaraki
Για όλη την Ιαπωνία
διαχωρίζοντας την περιοχή
Ibaraki και την υπόλοιπη
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Χαρακτηριστικά μελέτης
(study characteristics)

MRI

WEIS

Βιομηχανικοί κλάδοι
(Industrial scope)

Μελετήθηκαν 21
βιομηχανικοί κλάδοι

Ιαπωνία
Μελετήθηκαν 43
βιομηχανικοί κλάδοι

Πηγή: Servant C. & Takeda I., 2002.

Η μελέτη MRI κατατέθηκε αμέσως μετά την λήξη της έκθεσης και
καλύπτει την περίοδο από τον Μάρτιο του 1980, όταν ιδρύθηκε ο οργανισμός
για την ΕΧΡΟ, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1985, όταν ολοκληρώθηκε η
έκθεση. Η έρευνα εξέτασε τρεις τομείς.
1.

Τον καθορισμό της άμεσης δαπάνης (direct expenditure) της εθνικής
και τοπικής κυβέρνησης, των εκθετών και των επισκεπτών.

2.

Τον καθορισμό της άμεσης επίπτωσης (direct impact) της έκθεσης σε
διάφορους τομείς της Ιαπωνικής οικονομίας όπως η παραγωγή, η
εργασία, το κατά κεφαλήν εισόδημα και το ισοζύγιο εξωτερικών
συναλλαγών.

3.

Την εκτίμηση των οικονομικών ωφελειών και του κόστους της
έκθεσης.

Προκειμένου να καθορισθεί η οικονομική επίπτωση σε διαφορετικές
γεωγραφικές περιοχές της Ιαπωνίας, η μελέτη χώρισε την Ιαπωνία σε τρεις
περιοχές.
1. Την περιοχή Kanto, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η περιφέρεια
Ibaraki (τοποθεσία της ΕΧΡΟ) και εννέα (9) ακόμα περιοχές οι οποίες
βρίσκονται στην μητροπολιτική περιοχή του Τόκιο και της Γιοκοχάμα.
2. Την περιοχή Kinki, η οποία βρίσκεται 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του
εκθεσιακού χώρου και ανήκει στην μητροπολιτική περιοχή της Οσάκα,
του Κιότο και του Κόμπε.
3. Την υπόλοιπη Ιαπωνία.
Η δαπάνη η οποία σχετίζεται άμεσα με την έκθεση, και όπως καθορίζεται
από το συνολικό ποσό δαπάνης για την έκθεση με την μορφή κατανάλωσης
και επένδυσης από την κεντρική, περιφερειακή και τοπική κυβέρνηση, τον
ιδιωτικό τομέα και τα νοικοκυριά για το διάστημα από το 1980 μέχρι και το
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1985, εκτιμήθηκε σε 1.157,9 δισεκατομμύρια γιέν, τα οποία ανάγονται στο
0,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (GDP) της Ιαπωνίας το 1985. Η
πλειονότητα των δαπανών από τα παραπάνω ποσά αφορούσαν:
•

Δημόσια επένδυση σε υποδομές που αφορούσαν την ΕΧΡΟ.

•

Κόστος κατασκευής εκθεσιακού χώρου και περιπτέρων.

•

Διοικητικό και λειτουργικό κόστος της ΕΧΡΟ.

•

Ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη από τους επισκέπτες της έκθεσης.

Στον πίνακα 3.8. μπορούμε να δούμε την ανάλυση των δαπανών της
έκθεσης. Σε σχέση με τους βιομηχανικούς τομείς, οι βαριές κατασκευές και οι
υπηρεσίες κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών.
Πίνακας 3.8.

Δαπάνες ανά τομείς για την ΕΧΡΟ Tsukuba 1985.

Τομέας

Φορέας

Δημόσιος τομέας στον
οποίο συμπεριλαμβάνονται
δαπάνες από την εθνική,
περιφερειακή και τοπική
κυβέρνηση

Εθνική κυβέρνηση

Ιδιωτικός τομέας στον
οποίο συμπεριλαμβάνονται
δαπάνες από ιδιωτικές
επιχειρήσεις και ιδιώτες

Δαπάνη σε
δισεκατομμύρια
γιέν
652,3

Ποσοστό
συνολικής
δαπάνης
56,3%

Περιφερειακή και τοπική
κυβέρνηση
Ιδιωτικές επιχειρήσεις

56,0

4,9%

87,7

7,5%

Δαπάνες ιδιωτών για
ιδιωτική κατανάλωση

361,9

31,3%

1.157,9

100,0%

Συνολική δαπάνη

Πηγή: Mitsubishi Research Institute (ΜRI)1985.

Στον πίνακα 3.9. αναφέρονται οι πέντε πρώτοι βιομηχανικοί τομείς σε
σχέση με το ποσό των δαπανών που απορρόφησαν. Όπως θα περίμενε
κανείς, η άμεση δαπάνη σχετικά με την έκθεση πραγματοποιήθηκε στην
περιοχή του Kanto ή σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 200 χλμ. από
το εκθεσιακό κέντρο. Στον πίνακα 3.10. φαίνεται η γεωγραφική κατανομή
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των δαπανών, στην οποία συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για εισαγωγές,
μετακινήσεις κλπ.
Πίνακας 3.9.

Οι πέντε πρώτοι βιομηχανικοί τομείς που
απορρόφησαν το μεγαλύτερο ποσό των δαπανών.

Βιομηχανικός τομέας
Βαριές κατασκευές
Υπηρεσίες
Οικοδομικές κατασκευές
Εμπόριο
Μηχανήματα
Συνολικό ποσό για τους πέντε πρώτους
βιομηχανικούς τομείς
Συνολικές δαπάνες ΕΧΡΟ

Ποσό σε
δισεκατομμύρια γιέν
559,0
360,9
113,1
92,5
25,2
1.150,7

Ποσοστό

1.197,3

100,0%

46,7%
30,1%
9,5%
7,7%
2,1%
96,1%

Πηγή: Mitsubishi Research Institute (ΜRI)1985.

Πίνακας 3.10.

Γεωγραφική κατανομή δαπανών για την ΕΧΡΟ
1985.

Γεωγραφική περιοχή

Δαπάνες σε
δισεκατομμύρια γιέν

Περιοχή Kanto
Περιοχή Kinki
Άλλες περιοχές της Ιαπωνίας
Ξένες χώρες
Συνολική δαπάνη

1.107,3
26,8
54,6
8,6
1.197,3

Ποσοστό επί των
συνολικών
δαπανών
92,5%
2,2%
4,6%
0,7%
100,0%

Πηγή: Mitsubishi Research Institute (ΜRI)1985.

Οι παγκόσμιες εκθέσεις παρουσιάζουν παρόμοιο αποτέλεσμα με τα μέτρα
που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις προκειμένου να αυξήσουν την οικονομική
ανάπτυξη. Οι άμεσες δαπάνες που δημιουργούνται από τον δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα για την κατασκευή και οργάνωση των ΕΧΡΟ, έχουν άμεσο
ενισχυτικό

αποτέλεσμα

στην

εθνική

οικονομία.

Οι

άμεσες

δαπάνες

δημιουργούν ζήτηση και ενεργοποιούν τις παραγωγικές δυνάμεις σε μεγέθη
πολύ μεγαλύτερα από αυτά που καταγράφονται ως άμεσες δαπάνες. Η
μελέτη της MRI χρησιμοποιώντας μοντέλα εισροών – εκροών (input – output
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models), εκτιμά ότι τα 1.157,9 δισεκατομμύρια γιέν τα οποία ήταν οι άμεσες
δαπάνες για την ΕΧΡΟ 1985 δημιούργησαν 2.316,3 δισεκατομμύρια γιέν
παραγωγική δραστηριότητα στην Ιαπωνική οικονομία. Το ποσό αυτό είναι
περίπου ίσο με το 0,75% του ΑΕΠ (GDP) της Ιαπωνίας για το 1985. Ο
πολλαπλασιαστής (multiplier effect) για αυτήν την περίπτωση ήταν 1,9.
Δηλαδή για κάθε 100 γιέν που δαπανήθηκαν από την κυβέρνηση και τον
ιδιωτικό τομέα άμεσα για την ΕΧΡΟ, η Ιαπωνική οικονομία παρήγαγε 190 γιέν
σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η αυξημένη παραγωγικότητα λόγω της έκθεσης
είχε θετικό αντίκτυπο και στις θέσεις εργασίας. Η MRI εκτιμά ότι 457.773
θέσεις εργασίας, δηλαδή το 0,8% των συνολικών θέσεων εργασίας της
Ιαπωνίας το 1985, δημιουργήθηκαν λόγω της διοργάνωσης της ΕΧΡΟ. Στον
πίνακα 3.11. και 3.12. καταγράφονται οι πέντε βιομηχανίες που ωφελήθηκαν
πολλαπλασιαστικά από την διοργάνωση της ΕΧΡΟ και οι θέσεις εργασίας που
δημιουργήθηκαν από το ίδιο γεγονός.
Πίνακας 3.11.

Οι πέντε πρώτες βιομηχανίες που ωφελήθηκαν
από την ΕΧΡΟ.

Βιομηχανία
Βαριές κατασκευές
Υπηρεσίες
Σίδερο, ατσάλι, μέταλλα
Πετροχημικά
Εμπόριο
Συνολική παραγωγή
λόγω ΕΧΡΟ των πέντε
πρώτων βιομηχανικών
κλάδων
Συνολική παραγωγή
λόγω ΕΧΡΟ

Παραγωγή λόγω ΕΧΡΟ
σε δισεκατομμύρια γιέν
558,9
464,8
176,2
159,4
158,4
1.517,7

Ποσοστό συνολικής
παραγωγής
24,0%
20,1%
7,6%
6,9%
6,8%
65,4%

2.316,3

100,0%

Πηγή: Mitsubishi Research Institute (ΜRI)1985.
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Πίνακας 3.12.

Οι νέες θέσεις εργασίας λόγω ΕΧΡΟ 1985.

Βιομηχανία
Υπηρεσίες
Εμπόριο
Βαριές κατασκευές
Χρηματοοικονομικά και
real estate
Οικοδομική
δραστηριότητα
Σύνολο νέων θέσεων
εργασίας στους πέντε
πρώτους οικονομικούς
τομείς
Συνολικός αριθμός
νέων θέσεων εργασίας
λόγω ΕΧΡΟ

Νέες θέσεις εργασίας
λόγω ΕΧΡΟ
137.224
75.330
73.519
15.704

Ποσοστό νέων θέσεων
εργασίας λόγω ΕΧΡΟ
30,0%
16,5%
16,1%
3,4%

14.724

3,2%

316.501

69,2%

457.773

100,0%

Πηγή: Mitsubishi Research Institute (ΜRI)1985.

Μέσα από μια σειρά εκτεταμένων συνεντεύξεων, η MRI εκτιμά ότι οι
20.335.000 επισκέπτες δαπάνησαν 352,8 δισεκατομμύρια γιέν για να
επισκεφθούν την έκθεση. Ο μέσος όρος δαπάνης ανά ενήλικα Ιάπωνα
επισκέπτη ήταν 21.078 γιέν, ενώ ο μέσος όρος για τον ανήλικο Ιάπωνα
επισκέπτη ήταν 9.710 γιέν. Για τους 755.000 ξένους επισκέπτες, ο μέσος
όρος δαπάνης ήταν ελαφρώς υψηλότερος, δηλαδή 21.258 γιέν. Για τους
Ιάπωνες η μεγαλύτερη επιμέρους δαπάνη ήταν το κόστος μετακίνησης (8.540
γιέν), ενώ για τους αλλοδαπούς, το κόστος διαμονής (20.310 γιέν). Η MRI
καταλήγει

ότι η

ΕΧΡΟ

της

Tsukuba είχε μεγαλύτερες

τοπικές

και

περιφερειακές οικονομικές επιπτώσεις από την ΕΧΡΟ της Οσάκα (1970), όπου
οι οικονομικές επιπτώσεις της αναφέρονταν κυρίως σε εθνικό επίπεδο.
Η ΕΧΡΟ της Οσάκα διοργανώθηκε σε μια Ιαπωνική μητρόπολη, όταν η
Ιαπωνική οικονομία ήταν ακόμη σχετικά ανώριμη και βρισκόταν στην φάση
της ανάπτυξης. Για αυτό το λόγο οι οικονομικές επιπτώσεις της Οσάκα δεν
περιορίστηκαν μόνον στην περιφέρεια του Kansai, αλλά διασκορπίστηκαν στο
σύνολο της Ιαπωνικής οικονομίας. Το 1985 η Ιαπωνική οικονομία είχε
διπλασιάσει το μέγεθός της σε σχέση με το 1970 και βρισκόταν στην φάση
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της ωριμότητας. Συνεπώς οποιοδήποτε γεγονός τύπου ΕΧΡΟ θα επηρέαζε
σαφώς λιγότερο την εθνική οικονομία. Επιπλέον, η EXPO Tsukuba
διοργανώθηκε σε μια αγροτική περιοχή της Ιαπωνίας που συνορεύει με τις
γιγάντιες μητροπόλεις του Τόκιο και της Γιοκοχάμα. Σύμφωνα με την μελέτη
της MRI, οι τρεις κύριες επιπτώσεις από την ΕΧΡΟ του 1985 ήταν οι εξής:
1. Η έκθεση συνεισέφερε σημαντικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και
βελτίωσε το επίπεδο διαβίωσης (living standards) στην περιοχή του
νοτίου Ibaraki, όπου και διοργανώθηκε η ΕΧΡΟ. Η παραπάνω περιοχή
θεωρείται

αγροτική

και

είχε

από

τους

χαμηλότερους

δείκτες

οικονομικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας. Επίσης η έκθεση βοήθησε στην
κατασκευή υποδομών και την δημιουργία υπηρεσιών για την
περιφέρεια.
2. Λόγω της πολύ καλής οργάνωσης, η έκθεση άφησε πολιτιστική
κληρονομιά στην περιοχή Ibaraki και στην πόλη Tsukuba. Το
εκθεσιακό κέντρο μετατράπηκε σε βιομηχανικό πάρκο, καθώς επίσης
και σε χώρο πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων, συμβάλλοντας στην
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης.
3. Η έκθεση βοήθησε σημαντικά στην βελτίωση της συνειδητοποίησης
(awareness) της Ιαπωνίας, τονίζοντας την στρατηγική επιλογή της για
την μετάβαση από μια βιομηχανικά προσανατολισμένη οικονομία σε
μια οικονομία προσανατολισμένη στην γνώση και την τεχνολογία.
Το 1995 η μελέτη της WEIS συνεισέφερε σε μια περισσότερο
ολοκληρωμένη εικόνα των επιπτώσεων της ΕΧΡΟ του 1985. Η μελέτη της
WEIS διέφερε όσο αφορά την μεθοδολογία και τους δείκτες από την
προηγούμενη μελέτη της MRI. Τα αποτελέσματα της WEIS σε πολλούς τομείς
διέφεραν από αυτά της MRI. Οι διαφορές που ανέκυψαν ανάμεσα στις
μελέτες συνοψίζονται στις παρακάτω δύο παρατηρήσεις:
1. Σχετικά με το εάν οι μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις αφορούν την
περιφέρεια ή ολόκληρη την χώρα, η μελέτη της MRI καταλήγει ότι
αυτές ήταν τοπικές και περιφερειακές και κυρίως επηρέασαν την
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περιοχή Ibaraki, ενώ η μελέτη της WEIS θεωρεί ότι οι επιπτώσεις
αφορούσαν ολόκληρη την Ιαπωνία και όχι μια συγκεκριμένη περιοχή.
2. Σχετικά με την ευεργετική επίδραση της έκθεσης στην δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας, η μελέτη της MRI εκτιμά περίπου είκοσι (20)
φορές περισσότερες θέσεις εργασίας από την μελέτη της WEIS.
Σχετικά με τις άμεσες δαπάνες, η μελέτη της MRI δεν περιλαμβάνει τα
536,9 δισεκατομμύρια γιέν τα οποία αναφέρονται ως “καταλυτικές δαπάνες”
(catalytic expenditures) και αφορούν γενικές υποδομές οι οποίες δεν
κατασκευάστηκαν μόνον για την ΕΧΡΟ και θεωρήθηκε ότι δεν την
αφορούσαν άμεσα. Η τοπική κυβέρνηση και οι οργανωτές θεωρούσαν τις
παραπάνω δαπάνες ως δαπάνες ΕΧΡΟ, ενώ και η Ιαπωνική εθνική στατιστική
υπηρεσία τις συμπεριέλαβε ως δαπάνες υποδομών. Η μελέτη της WEIS
περιλάμβανε τρία σενάρια σχετικά με τις επιπτώσεις της έκθεσης, στα δύο εκ
των οποίων συμπεριλάμβανε τις “καταλυτικές δαπάνες” και τις εξαιρούσε από
το τρίτο. Πάντως στα τελικά συμπεράσματα της μελέτης, η WEIS
συμπεριέλαβε και αυτή την κατηγορία των δαπανών. Πολλές από τις
διαφορές στις δύο μελέτες οφείλονται στην διαφορετική μεθοδολογία
(πίνακας 3.7.).
Οι κύριες διαφορές στην μεθοδολογία των δύο μελετών συνοψίζονται ως
εξής:
•

Διαφορετικές πηγές δεδομένων. Η μελέτη της MRI έγινε αμέσως μετά
το πέρας της έκθεσης και πριν την ανακοίνωση των επίσημων
στατιστικών. Γι’ αυτό η μελέτη της MRI βασίζεται σε προηγούμενα
στατιστικά, καθώς επίσης και στην πρωτογενή έρευνα με συνεντεύξεις
από τους οργανωτές, τους εκθέτες και τους επισκέπτες. Η μελέτη της
WEIS έγινε δέκα (10) χρόνια μετά (1995) και βασίζεται σε
δευτερογενή στοιχεία εθνικών και περιφερειακών υπηρεσιών.

•

Διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Η μελέτη της MRI χωρίζει την
Ιαπωνία σε τρεις περιοχές, το Kanto, το Kansai και την υπόλοιπη
Ιαπωνία. Γι’ αυτό και το συμπέρασμα για θετικότατες περιφερειακές
επιπτώσεις στην τοπική και περιφερειακή οικονομία από την ΕΧΡΟ
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υποστηρίζεται από στατιστικά στοιχεία της περιοχής Kanto, στην οποία
βρίσκονται δύο από τις μεγαλύτερες οικονομικές μητροπόλεις της
Ιαπωνίας και του κόσμου, το Τόκιο και η Γιοκοχάμα. Η WEIS
χρησιμοποιεί περισσότερο συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία και
χωρίζει την Ιαπωνία σε δύο μόνον περιοχές, το Ibaraki και το
υπόλοιπο της Ιαπωνίας. Όταν λοιπόν η μελέτη της WEIS αναφέρεται
στις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, αναφέρεται επακριβώς και
μόνον στην περιφέρεια Ibaraki όπου βρίσκεται η πόλη Tsukuba και ο
εκθεσιακός χώρος.
•

Διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Η μελέτη της MRI καλύπτει το
διάστημα 1980 – 1985, τέσσερα χρόνια πριν από την έκθεση και έναν
χρόνο μετά από αυτήν. Γι’ αυτό, η παραπάνω μελέτη δεν είναι
δυνατόν, λόγω έλλειψης στοιχείων, να αναλύσει την μακροχρόνια
επίπτωση της έκθεσης τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό
επίπεδο. Η μελέτη της WEIS καλύπτει χρονική περίοδο δεκαπέντε (15)
ετών (1980 – 1995), όπου οι μελετητές είχαν την ευκαιρία να
αναλύσουν όχι μόνον τις άμεσες επιπτώσεις, τις οποίες η MRI καλύπτει
λεπτομερώς, αλλά και τον μακροχρόνιο πολλαπλασιαστή (laterdeveloping multiplier effect) που είχε η ΕΧΡΟ στην Ιαπωνική
οικονομία.

•

Οικονομικά μοντέλα. Η MRI χρησιμοποίησε μοντέλο εισροών – εκροών
(input – output model) στις τρεις περιοχές της Ιαπωνίας για να
εκτιμήσει τις επιπτώσεις. Η WEIS χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα του
παραπάνω μοντέλου, χρησιμοποιώντας μακροοικονομικό μοντέλο τόσο
για την περιοχή Ibaraki, όσο και για την Ιαπωνική οικονομία.

Η WEIS, κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ της τοπικής και εθνικής
οικονομίας, διαχωρίζει τα συμπεράσματά της σε σχέση με τις επιπτώσεις σε
τρεις κατηγορίες:
1. Άμεσες δαπάνες και παραγωγική δραστηριότητα που δημιουργήθηκε λόγω
ΕΧΡΟ.
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Η

WEIS

θεωρεί

ότι

οι

“καταλυτικές

δαπάνες”,

θα

πρέπει

να

συμπεριλαμβάνονται στην συνολική άμεση δαπάνη (total direct expenditures)
για την ΕΧΡΟ και συνεπώς εκτιμά το ποσό της άμεσης δαπάνης και για το
διάστημα από το 1980 έως και το 1987 σε 1.694,8 δισεκατομμύρια γιέν, εκ
των οποίων τα 1.244,4 δισεκατομμύρια γιέν ή το 69% του συνολικού ποσού
δαπανήθηκε στην περιφέρεια του Ibaraki. Αυτή η επένδυση δημιούργησε
2.713 δισεκατομμύρια γιέν παραγωγική δραστηριότητα στην Ιαπωνία την
περίοδο 1980 – 1987 και 3.314 δισεκατομμύρια γιέν την περίοδο 1988 –
1995. Στην περιφέρεια του Ibaraki οι δαπάνες για την έκθεση δημιούργησαν
868 δισεκατομμύρια γιέν πρόσθετης παραγωγής για το διάστημα από το 1980
έως το 1987 και 125 δισεκατομμύρια γιέν από το 1988 μέχρι και το 1995.
Στον πίνακα 3.13. παρουσιάζεται ο πολλαπλασιαστής (multiplier effect).
Πίνακας 3.13.

Ο πολλαπλασιαστής της Tsukuba EXPO 1985.

Γεωγραφική περιοχή

Πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής

1980 – 1987

1980 – 1995

Περιφέρεια Ibaraki

0,7

0,8

Υπόλοιπη Ιαπωνία

1,8

3,5

Πηγή: World Economic Information Services (WEIS), 1995.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι παρατηρώντας τον πίνακα 3.13.
καταλαβαίνουμε ότι ο πολλαπλασιαστής λόγω ΕΧΡΟ ήταν μεγαλύτερος για
την εθνική οικονομία της Ιαπωνίας, παρά για την περιφέρεια του Ibaraki.
2. Επιπτώσεις στο ΑΕΠ (GDP) της Ιαπωνίας και της περιφέρειας Ibaraki.
Η ΕΧΡΟ και η αυξημένη παραγωγικότητα λόγω αυτής, συνέβαλε ώστε να
αυξηθεί το ΑΕΠ στην περιφέρεια Ibaraki, αλλά και σε ολόκληρη την Ιαπωνία.
Το 1995 η WEIS εκτιμά ότι η ΕΧΡΟ συνεισέφερε 667 δισεκατομμύρια γιέν ή
το 0,2% του ΑΕΠ της Ιαπωνίας. Η επίπτωση αυτή συνεχίστηκε και μετά το
1985 και εκτιμάται ότι το 1990 δαπάνες και παραγωγή λόγω της ΕΧΡΟ
συνεισέφεραν 374 δισεκατομμύρια γιέν ή το 0,1% του ΑΕΠ της Ιαπωνίας το
1990. Ακόμη και το 1995, δέκα χρόνια μετά την έκθεση, η WEIS θεωρεί ότι
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λόγω ΕΧΡΟ υπήρχε συνεισφορά 505 δισεκατομμυρίων γιέν ή το 0,1% το ΑΕΠ
εκείνης της χρονιάς. Η οικονομία του Ibaraki, πολύ μικρότερη από αυτήν της
Ιαπωνίας, είδε το ΑΕΠ της να αυξάνεται λόγω της ΕΧΡΟ. Το 1984 η έκθεση
συνέβαλε στην αύξηση του περιφερειακού ΑΕΠ κατά 186 δισεκατομμύρια
γιέν ή αύξηση της τάξεως του 2,8%, ενώ το 1985 αυξήθηκε κατά 163
δισεκατομμύρια γιέν ή 2,4% του τοπικού ΑΕΠ.
3. Επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας και τους μισθούς.
Η μελέτη της WEIS εκτιμά πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας από την
μελέτη της MRI. Όμως η επίδραση στους μισθούς, που η μελέτη της MRI δεν
αναφέρει, ήταν θετικότατη σύμφωνα με την WEIS. Στον πίνακα 3.14.
παρατηρούμε τα στοιχεία σχετικά με τις θέσεις εργασίας και την επίδραση της
ΕΧΡΟ στους μισθούς σύμφωνα με την WEIS.
Πίνακας 3.14.

Επίδραση της EXRO Tsukuba 1985 στις θέσεις
εργασίας και τους μισθούς.

Εθνική οικονομία
Ιαπωνίας
1985
1990
1995
Περιφερειακή οικονομία
Ibaraki
1984
1985
1986
1987

Θέσεις εργασίας λόγω
ΕΧΡΟ
19.100
16.900
72.300

Αύξηση στις ετήσιες
αμοιβές λόγω ΕΧΡΟ
11.000 γιέν
4.500 γιέν
5.600 γιέν

Μη διαθέσιμα
6.160
5.280
7.960

6.400 γιέν
10.700 γιέν
8.400 γιέν
Μη διαθέσιμα

Πηγή: World Economic Information Services (WEIS), 1995.

Η WEIS εκτιμά ότι η επιπρόσθετη ζήτηση και οι υψηλότεροι μισθοί λόγω
της ΕΧΡΟ συνέβαλαν στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI Consumer Price Index) κατά 0,1% την περίοδο 1985 – 1986.

Επίσης

εκτιμάται ότι λόγω ΕΧΡΟ αυξήθηκαν οι εισαγωγές της Ιαπωνίας το 1985. Οι
άμεσες εισαγωγές, δηλαδή αυτές που πραγματοποιήθηκαν απ’ ευθείας για την
ΕΧΡΟ, ανήλθαν στο ποσό των 8,6 δισεκατομμυρίων γιέν, αλλά επίσης η
έκθεση δημιούργησε φαινόμενο έμμεσων εισαγωγών το οποίο υπολογίστηκε
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σε 130,5 δισεκατομμύρια γιέν. Πάντως το φαινόμενο των εισαγωγών λόγω
ΕΧΡΟ αντισταθμίστηκε με το ποσό των 3,9 δισεκατομμυρίων άμεσων
εξαγωγών λόγω ΕΧΡΟ και με 36,1 δισεκατομμύρια γιέν τα οποία δαπάνησαν
οι αλλοδαποί επισκέπτες της έκθεσης σε προϊόντα και υπηρεσίες. Εν
κατακλείδει, η WEIS υποστηρίζει ότι οι επιπτώσεις της ΕΧΡΟ είναι
περισσότερο μακροχρόνιες παρά βραχυπρόθεσμες, όπως οι οργανωτές ή οι
κυβερνήσεις θέλουν να παρουσιάζουν.
Οι μελέτες επιπτώσεων για την ΕΧΡΟ της Tsukuba φανερώνουν την
σπουδαιότητά της όσο αφορά την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Τα
στοιχεία των μελετών αποδεικνύουν τις σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις
της διοργάνωσης. Επίσης, η ανάπτυξη της περιοχής καθώς και η καθιέρωσή
της ως ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιστημονικό κέντρο της Ιαπωνίας
καταδεικνύει την σπουδαιότητα των ΕΧΡΟ ως εθνικό εργαλείο ανάπτυξης. Θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Ιάπωνες με την EXΡΟ της Tsukuba για πρώτη
φορά προσπάθησαν να αναβαθμίσουν μια ολόκληρη περιοχή. Μέχρι το 1985,
οι

Παγκόσμιες

Εκθέσεις

είχαν

σαν

τόπο

διοργάνωσης

γνωστούς,

καθιερωμένους προορισμούς (ενδεικτικά Νέα Υόρκη, Βρυξέλλες, Μόντρεαλ
κλπ.), οι οποίοι βεβαίως είχαν πολλαπλασιαστικά οφέλη. Ωστόσο, βασικός
στόχος ήταν η μέγιστη προσέλκυση επισκεπτών και η παραπέρα τουριστική
ανάπτυξή τους.
Η Tsukuba έδωσε πρώτη το παράδειγμα μιας EXPO η οποία στόχο είχε,
εκτός των άλλων, την ανάπλαση μιας ολόκληρης περιοχής και την ριζική
αλλαγή της εικόνας της τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το
παράδειγμα της Tsukuba ακολούθησαν αργότερα πολλές πόλεις (Σεβίλη,
Λισαβόνα, Ανόβερο κλπ.). Ακόμη και στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης ως
υποψήφια πόλη για την ΕΧΡΟ 2008, ο χώρος που είχε επιλεγεί ήταν αυτός
στην περιοχή της Σίνδου στην δυτική πλευρά της πόλης, με εμφανή την
διάθεση αναβάθμισης της δυτικής πύλης της Θεσσαλονίκης. Όμως και η
συνυποψήφιά της Τεργέστη, είχε προτείνει ως χώρο διεξαγωγής της ΕΧΡΟ το
παλιό της λιμάνι, προκειμένου να αναβαθμίσει μια κεντρική περιοχή της
πόλης, η οποία είχε υποστεί το φαινόμενο της ερημοποίησης. Επιπρόσθετα, η
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Σαραγόσα, που τελικά ανέλαβε την διοργάνωση του 2008, διοργάνωσε την
ΕΧΡΟ σε κεντρική πλην όμως υποβαθμισμένη περιοχή της ισπανικής πόλης.
Τέλος, στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε αναλυτικά την χωροθέτηση της
ΕΧΡΟ στην Σαγκάη (2010), η οποία θα διοργανώσει την έκθεση σε χώρο που
ήταν περιοχή εργατικών κατοικιών και αστικών καλλιεργειών.
•

VANCOUVER ΕΧΡΟ 1986.

Σύμφωνα με τον Rod Cameron (2000), Πρόεδρο της εταιρίας Criterion
Communication και Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της ΕΧΡΟ ‘86 στο
Vancouver, η διοργάνωση της ΕΧΡΟ ήταν η πιο σημαντική στιγμή της πόλης
όσο αφορά την αναγνωρισιμότητά της στο εξωτερικό. Αν και το Vancouver
βρίσκεται σε μια σημαντική γεω-στρατηγική θέση, σε ίση απόσταση από την
Ευρώπη και την Ασία και στο σημείο που βρίσκεται η πύλη του Καναδά στο
Pacific Rim, η πόλη ήταν απομονωμένη από την διεθνή κοινότητα. Την
κατάσταση αυτή άλλαξε η ΕΧΡΟ, η οποία άφησε σημαντικές υποδομές και
αύξησε την οικονομική δραστηριότητα. Πολύ σημαντική ήταν η ώθηση που
έδωσε η ΕΧΡΟ στην οικοδομική δραστηριότητα και στην διαχείριση των
ακινήτων. Αυτό έγινε επειδή ουσιαστικά άλλαξε ο χαρακτήρας της περιοχής
από μια παρόχθια βιομηχανική ζώνη, σε αστική περιοχή δίπλα στο ποτάμι.
Σύμφωνα με τον Cameron (2000), 14 χρόνια μετά την ΕΧΡΟ στο
εκθεσιακό κέντρο έχουν επενδυθεί για οικιστική ανάπτυξη περισσότερα από 3
δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά. Σε αυτά τα 14 χρόνια έχουν δημιουργηθεί
κατά μέσο όρο 28.000 θέσεις εργασίας ανά έτος. Από τον συνολικό εκθεσιακό
χώρο, τα 330 εκτάρια έχουν πουληθεί για οικιστική και εμπορική ανάπτυξη,
ενώ τα υπόλοιπα 120 εκτάρια χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης,
αναψυχής και ξεκούρασης.
Σημαντικές επιπτώσεις είχε η ΕΧΡΟ και στον συνεδριακό τουρισμό. Η
πόλη θεωρείται σήμερα ως μία από τις μεγάλες συνεδριουπόλεις του κόσμου,
δραστηριότητα η οποία δημιουργεί οικονομικές επιδράσεις ποσού 250
εκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο στην πόλη.
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•

TAEJON ΕΧΡΟ 1993.

Από 7 Αυγούστου μέχρι 7 Νοεμβρίου 1993 διοργανώθηκε στην Κορέα η
Παγκόσμια Έκθεση ΕΧΡΟ στην πόλη Taejon (Taedok Science Town on
Taejon). Το θέμα της έκθεσης ήταν «Η Πρόκληση για Νέους Δρόμους
Ανάπτυξης» (The Challenge of a New Road Development) και οι επισκέπτες
της έκθεσης ανήλθαν σε 14 εκατομμύρια. Η οργανωτική επιτροπή της
έκθεσης

(Taejon

Organizing

Committee,

1995)

ανέθεσε

σε

ομάδα

επιστημόνων να εκπονήσουν μελέτη με θέμα την ανάλυση των επιπτώσεων
της έκθεσης στις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα. Ο σκοπός της
μελέτης ήταν, μέσω συστηματικής ανάλυσης των οικονομικών, πολιτικών,
διπλωματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών επιπτώσεων της έκθεσης, να
αναδείξει την σημαντική συμβολή της και να προτείνει τρόπους ώστε να
μεγιστοποιηθούν τα θετικά οφέλη από την διοργάνωση. Η περίοδος
διεξαγωγής της έρευνας ήταν από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του
1993.
Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη, οι επιπτώσεις στην εθνική οικονομία
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) αύξηση εγχώριας παραγωγής και
εισοδήματος (το σύνολο των παραχθέντων προϊόντων ως αποτέλεσμα της
έκθεσης ήταν 3.064,3 δισεκατομμύρια won, εκ των οποίων 39% στην
βιομηχανία παραγωγής, 35% στον κατασκευαστικό τομέα, 16% στον τομέα
των υπηρεσιών κλπ.), ενώ το σύνολο του επιπρόσθετου εισοδήματος ήταν
1.250 δισεκατομμύρια won (εκ των οποίων 26% στην παραγωγή, 29% στον
κατασκευαστικό τομέα, 23% στις υπηρεσίες κλπ.). Οι επιπτώσεις στο διεθνές
εμπόριο υπολογίστηκαν σε 445,5 δισεκατομμύρια won και αφορούσαν τις
επιπρόσθετες εισαγωγές λόγω της έκθεσης. Παράλληλα υπολογίστηκαν ως
θετικές επιπτώσεις η ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, καθώς και η
ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας. Στην περιοχή της Taejon οι
επιπτώσεις υπολογίστηκαν ως προϊόν επιπρόσθετης παραγωγής σε 595
δισεκατομμύρια won (35% παραγωγή, 47% κατασκευές, 16% υπηρεσίες
κλπ.), ενώ το επιπλέον εισόδημα υπολογίστηκε σε 235 δισεκατομμύρια won
(24% παραγωγή, 48% κατασκευές, 16% υπηρεσίες κλπ.). Όσο αφορά τις
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θέσεις εργασίας, υπολογίστηκαν 36.000 νέες θέσεις εργασίας με το 21% εξ
αυτών στην παραγωγή, 44% στον κατασκευαστικό τομέα, 28% στις
υπηρεσίες και το υπόλοιπο σε λοιπούς τομείς.
Μελέτη πραγματοποιήθηκε και από την Περιφερειακή Κυβέρνηση της
Κορέας (Seongil, 1992) με σκοπό την ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων
και της συνολικής επένδυσης που πραγματοποιήθηκε. Στην περιοχή της
Taejon η δευτερογενής παραγωγή είναι η κύρια οικονομική δραστηριότητα. Ο
δείκτης δευτερογενούς παραγωγής είναι από τους μεγαλύτερους στην Κορέα
(48,7%), μόλις τρίτος σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία
του 1990 (Economic Planning Board, 1990), η βιομηχανία παρέχει
προστιθέμενη αξία ανά κάτοικο στην πόλη Inchon (2.269.656 κάτοικοι) και
αμέσως μετά στην Taejon (1.691.258 κάτοικοι) με τρίτη πόλη το Pusan
(973.495

κάτοικοι).

Σύμφωνα

με

την

μελέτη,

οι

επιπτώσεις

κατηγοριοποιήθηκαν σε άμεσες και έμμεσες. Οι άμεσες έχουν σχέση με την
απευθείας αύξηση του περιφερειακού εισοδήματος, ενώ οι έμμεσες έχουν
σχέση με τις επιπτώσεις που ναι μεν αφορούν το περιφερειακό επίπεδο, αλλά
υπολογίζονται μέσω του πολλαπλασιαστή.
Η ανάλυση έδειξε ότι οι άμεσες επιπτώσεις κυμάνθηκαν από 50,3 έως 67
δισεκατομμύρια

won,

ενώ

οι

έμμεσες

επιπτώσεις

από

50

έως

70

δισεκατομμύρια won. Συνεπώς εκτιμάται ότι υπήρξαν οικονομικές επιπτώσεις
από 100 έως 137 δισεκατομμύρια won. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το
σύνολο των δαπανών για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία της
έκθεσης ήταν περίπου 400 δισεκατομμύρια won. Σε αυτά θα πρέπει να
προστεθούν 200 δισεκατομμύρια won για επεκτάσεις υποδομών πόλης και
300 δισεκατομμύρια won ως επενδύσεις κυβερνήσεων και εταιριών που
αφορούσαν την κατασκευή περιπτέρων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για την
κατασκευή

εκθετηρίων

χώρων

υψηλής

τεχνολογίας,

η

Korea

Telecommunication Cooperation δαπάνησε 32,5 δισεκατομμύρια won για το
περίπτερο Telecom Pavilion, η Lucky Gold Star κατασκεύασε το Technopia
Pavilion με κόστος 30 δισεκατομμύρια won, η Daewoo διέθεσε 19
δισεκατομμύρια won και η Ssangyong 20 δισεκατομμύρια won. Υπολογίστηκε
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ότι η καταναλωτική δαπάνη ανήλθε σε 260 δισεκατομμύρια won, τα οποία
αναφέρονται σε 13 εκατομμύρια επισκέπτες.
Η ΕΧΡΟ επίσης απέφερε αυξημένο εισόδημα στον τουρισμό ως
αποτέλεσμα της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Οι εισερχόμενοι τουρίστες,
ενώ παρουσίασαν κάμψη το πρώτο εξάμηνο του 1993, παρουσίασαν αύξηση
6,8% τον μήνα Αύγουστο που ήταν τα εγκαίνια της ΕΧΡΟ και 15,8% στην
περίοδο λειτουργίας της έκθεσης.
Η Κορέα με την πόλη Yeosu προσπάθησε να διεκδικήσει ανεπιτυχώς και
την Παγκόσμια Έκθεση ΕΧΡΟ για το έτος 2010 μαζί με την Ρωσία, το Μεξικό
και την Πολωνία. Τελικά όμως, μετά από ψηφοφορία αποκλεισμού του
τελευταίου σε ψήφους υποψηφίου (elimination process), η διοργάνωση
ανατέθηκε στην Σαγκάη της Κίνας. Παρά την παραπάνω αποτυχημένη
διεκδίκηση, η Κορέα επέμενε και της ανατέθηκε η διοργάνωση της ΕΧΡΟ
στην πόλη Yeosou το 2012.
•

SEVILLE ΕΧΡΟ 1992.

Η κληρονομιά της Παγκόσμιας Έκθεσης στην Σεβίλη το 1992, σύμφωνα
με τον Marchena (2000), μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρεις συγκεκριμένες
περιοχές: α) στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας (Andalusian Autonomous
Community), β) στην πόλη της Σεβίλης, και γ) στην περιοχή όπου
λειτούργησε η ΕΧΡΟ, στην “Isla de la Cartuja”. Η ΕΧΡΟ ’92 δημιούργησε
σημαντικές υποδομές στην περιοχή με κυριότερες τις παρακάτω:
•

Το τρένο υψηλών τραχυτήτων (AVE) ανάμεσα στην Μαδρίτη και την
Σεβίλη.

•

Τον αυτοκινητόδρομο Σεβίλη – Μαδρίτη – Ανδαλουσία.

•

Τους νέους σταθμούς (terminal) στα αεροδρόμια της Σεβίλης, της
Μάλαγκα και του Jerez.

•

Μεγάλες επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Οι παραπάνω επενδύσεις υπολογίζονται σε 3.360 εκατομμύρια δολάρια
ΗΠΑ. Οι επενδύσεις που έγιναν στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας λόγω της
ΕΧΡΟ, αύξησαν τον δείκτη υποδομών στο 86%, μεγαλύτερο από τον μέσο
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όρο του εθνικού δείκτη υποδομών. Η πόλη της Σεβίλης αναπτύχθηκε
σημαντικά όσο αφορά τις υποδομές με την ευκαιρία δύο μεγάλων γεγονότων.
Το πρώτο ήταν η Ισπανο-Αμερικανική έκθεση (Hispano-American Exhibition)
το 1929 και το δεύτερο η ΕΧΡΟ του 1992. Πριν το 1992, η περιφέρεια της
Ανδαλουσίας είχε εθνικό και όχι διεθνές οδικό δίκτυο.
Επιπρόσθετα, η ΕΧΡΟ άλλαξε την δομή της πόλης αφού κατασκευάστηκε
νέος κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός (έργο του Καλατράβα), εννέα νέες
γέφυρες πάνω από τον ποταμό Guadalquivir, ενώ αναπλάστηκαν όλες οι
παρόχθιες περιοχές στο αστικό τους μέρος. Το συνολικό κόστος επενδύσεων
σε υποδομές πόλης ανήλθε στο ποσό των 720 εκατομμυρίων δολαρίων
(Marchena, 2000).
Μακροχρόνιες επιπτώσεις είχε η ΕΧΡΟ και στην τουριστική βιομηχανία.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι διανυκτερεύσεις τουριστών στην Σεβίλη το
2000, δηλαδή 8 χρόνια μετά την ΕΧΡΟ, ήταν 130% αυξημένες σε σχέση με
αυτές του 1992. Ο εκθεσιακός χώρος της ΕΧΡΟ ’92 σήμερα λειτουργεί ως
τεχνολογικό πάρκο γνωστό ως “Sevilla Technopolis”. Το 2000 το πάρκο
απασχολούσε 14.000 άτομα και φιλοξενούσε 200 εταιρίες με 9.000
εργαζόμενους και 5.000 φοιτητές. Επίσης δημιουργήθηκαν 5.400 θέσεις
εργασίας από την λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου (Marchena, 2000).
Το 2001 δημιουργήθηκε η “΄Ενωση των Πόλεων που Διοργάνωσαν ή
Διεκδίκησαν Παγκόσμια Έκθεση ΕΧΡΟ”, η ιδρυτική διακήρυξη της οποίας
υπεγράφει στην Σεβίλη, στους χώρους που διοργανώθηκε η ΕΧΡΟ ’92. Η
επιλογή του τόπου της πρώτης και ιδρυτικής συνεδρίασης της παραπάνω
ένωσης είναι σαφώς σημειολογική, αφού το ΒΙΕ ήθελε να δείξει σε όλους
τους συμμετέχοντες την αξιοποίηση του χώρου της ΕΧΡΟ, αλλά και την
αύξηση της αναγνωρισιμότητας της ΕΧΡΟ, εννέα χρόνια μετά την λήξη
λειτουργίας της.
Θα θέλαμε επίσης να σημειώσουμε ότι το 1992 η Βαρκελώνη φιλοξένησε
τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ταυτόχρονη διοργάνωση της ΕΧΡΟ από την
Σεβίλη ήταν μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού ισόρροπης περιφερειακής
ανάπτυξης από την Ισπανική κυβέρνηση. Η Μαδρίτη ως πρωτεύουσα είχε
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αναπτυχθεί δυσανάλογα σε σχέση με την περιφέρεια και έτσι η εθνική
στρατηγική στόχευε στην ανάπτυξη δύο περιφερειακών πόλων, ο ένας στην
βορειοανατολική και ο δεύτερος στην νότια πλευρά της χώρας. Εκ του
αποτελέσματος μπορούμε να θεωρήσουμε επιτυχή την παραπάνω πολιτική
αφού τόσο η Σεβίλη, αλλά πολύ περισσότερο η Βαρκελώνη, είναι πλέον
καθιερωμένοι τουριστικοί προορισμοί και δέχονται χιλιάδες επισκέπτες καθόλη
την διάρκεια του χρόνου. Ενδεικτικό της θετικής εμπειρίας της Ισπανίας από
την διοργάνωση της ΕΧΡΟ είναι το γεγονός ότι η Σαραγόσα, δεκαπέντε
χρόνια μετά την διοργάνωση της Σεβίλης, διεκδίκησε και ανέλαβε την ΕΧΡΟ
2008. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΒΙΕ, πόλη μιας χώρας μπορεί να
διεκδικήσει την διοργάνωση Παγκόσμιας Έκθεσης δεκαπέντε χρόνια μετά την
προηγούμενη διοργάνωση στην ίδια χώρα. Η Ισπανία το έπραξε επιτυχώς με
την Σαραγόσα, δεκαπέντε ακριβώς χρόνια μετά την Σεβίλη.
•

LISBOA ΕΧΡΟ 1998.

Η

ΕΧΡΟ

1998

διοργανώθηκε

στην

Λισαβόνα,

πρωτεύουσα

της

Πορτογαλίας, και θεωρείται ως μια από τις πλέον επιτυχημένες διοργανώσεις
στην ιστορία του θεσμού. Ο βασικός λόγος για την διοργάνωση της ΕΧΡΟ
προήλθε από την ανάγκη αναβάθμισης μιας υποβαθμισμένης περιοχής της
πόλης πάνω στις όχθες του ποταμού Τάγου. Μια μικρή ομάδα ανθρώπων
συνέλαβε την ιδέα μιας πολύ μεγάλης κλίμακας παρέμβασης για την
ανάπλαση της παραπάνω περιοχής. Στην προσπάθεια αυτή, θεώρησαν ότι η
διοργάνωση μιας Παγκόσμιας Έκθεσης θα λειτουργούσε θετικά, ώστε να
μειωθούν οι οποιεσδήποτε εσωτερικές αντιδράσεις, αλλά και να βρεθούν
πρόσθετοι πόροι για την χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων
Η αρχική ιδέα για την διοργάνωση της ΕΧΡΟ στην Λισαβόνα γεννήθηκε
τους πρώτους μήνες του 1989 κατά την διάρκεια ενός δείπνου μεταξύ των
κ.κ. Vasco Grace Moura και του Antonio Mega Ferreira, οι οποίοι είχαν
ορισθεί από την Πορτογαλική κυβέρνηση στην επιτροπή για την διοργάνωση
εκδηλώσεων για τα 500 χρόνια από τα ταξίδια των Πορτογάλων εξερευνητών
και του Vasco da Gama τον 15ο και 16ο αιώνα. Η αρχική ιδέα ήταν για μια
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αναγνωρισμένη έκθεση, η οποία θα αναπτυσσόταν σε έκταση 50 εκταρίων
στην Λισαβόνα, με δυνατότητα να φιλοξενήσει περίπου 60 χώρες. Αμέσως
μετά δημιουργήθηκε διυπουργική επιτροπή και σε συνεργασία με τις αρχές
της Λισαβόνας ξεκίνησε η προετοιμασία. Η τοποθεσία η οποία επιλέχθηκε
ήταν μια υποβαθμισμένη περιοχή της πόλης. Η ομάδα διεκδίκησης της ΕΧΡΟ
για το διάστημα 1989 – 1992, προχώρησε σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα
διπλωματικών επαφών, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την ιδέα της ΕΧΡΟ.
Παράλληλα, ενέπλεξε την Κυβέρνηση της Πορτογαλίας στο όλο εγχείρημα και
επέτυχε την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση από όλα τα πολιτικά κόμματα που
συμμετείχαν στο Κοινοβούλιο. Επιπρόσθετα, είχε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα
μελετών για τον καθορισμό του χώρου, τις απαραίτητες υποδομές και την
κατάρτιση του πρώτου προϋπολογισμού. Όλες οι παραπάνω μελέτες
ενσωματώθηκαν στην επίσημη πρόταση της Πορτογαλικής Κυβέρνησης προς
το Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων.
Το 1991 δημιουργήθηκε επιτροπή διεκδίκησης (η άλλη υποψήφια πόλη
ήταν το Τορόντο του Καναδά) και στις 23 Ιουνίου του 1992 η Λισαβόνα με
23 ψήφους, έναντι 18 του Τορόντο, ανέλαβε την διοργάνωση. Το 1993
δημιουργήθηκε η εταιρία Parque EXPO 98 SA και εγκρίθηκε από την
κυβέρνηση το master plan που αφορούσε την ανάπλαση 330 εκταρίων, τα
οποία συμπεριελάμβαναν τα 50 εκτάρια του εκθεσιακού κέντρου. Το 1998
είχε χαρακτηριστεί από την UNESCO και τα Ηνωμένα Έθνη ως έτος των
ωκεανών και με αφορμή αυτό, οι διοργανωτές προσανατολίστηκαν ως
θεματικό πεδίο της έκθεσης να έχουν τους ωκεανούς (The Oceans, a heritage
for the future).
Η περιοχή η οποία επιλέχθηκε για την φιλοξενία της ΕΧΡΟ ήταν μεγάλης
έκτασης, πολύ κοντά στον πολεοδομικό ιστό της πόλης και πάνω στις όχθες
του ποταμού Τάγου. Μέχρι τότε, στην περιοχή υπήρχαν δεξαμενές καυσίμων,
βαριές και ρυπογόνες βιομηχανίες, ένα στρατόπεδο, καθώς επίσης και μια από
τις

χωματερές

της

Λισαβόνας.

Γνωρίζοντας

από

τις

προηγούμενες

διοργανώσεις ΕΧΡΟ ότι οι Παγκόσμιες Εκθέσεις δεν είναι ιδιαίτερα ή και
καθόλου κερδοφόρες, η Πορτογαλική πρόταση προσέγγισε το όλο εγχείρημα
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αξιολογώντας τα μακροπρόθεσμα οφέλη και αναλύοντας το κόστος –
ωφέλεια των επιμέρους έργων υποδομής, σε σχέση με την προβλεπόμενη
ζημιογόνα διοργάνωση.
Σε διάστημα δύο ετών (1995 – 1996), κατασκευάστηκε το εκθεσιακό
κέντρο και ξεκίνησε η εκστρατεία προσέλκυσης εκθετών, η οποία τελικά
συγκέντρωσε 150 χώρες. Ο εκθεσιακός χώρος διευρύνθηκε για να χωρέσει
όλες τις συμμετέχουσες χώρες, καταλαμβάνοντας τελικά 330 εκτάρια στην
ανατολική πλευρά της πόλης. Το σχέδιο συμπεριελάμβανε οικιστική και
εμπορική

ανάπτυξη

της

περιοχής,

αλλά

και

χώρους

αναψυχής

και

διασκέδασης. Ειδική μέριμνα δόθηκε στο μέτωπο του ποταμού (5 χλμ.
μήκος). Όλη η περιοχή δικτυώθηκε με οπτικές ίνες και η Portogual Telecom
υπέγραψε

συμβόλαιο

για

την

τοποθέτηση

προηγμένων

συστημάτων

επικοινωνίας σε σταθμό που κατασκεύασε στην περιοχή (Oriente Station).
Δύο άλλες σημαντικές επενδύσεις υποδομών που έγιναν ήταν, το κεντρικό
σύστημα ζεστού και κρύου νερού και το βιολογικό σύστημα διαχείρισης
σκουπιδιών (pneumatic garbage transport system). Σημαντικό επίσης έργο
ήταν και η κατασκευή της γέφυρας μήκους 13 χλμ., που συνέδεε την περιοχή
της ΕΧΡΟ με το κέντρο της πόλης. Άλλα έργα λόγω ΕΧΡΟ ήταν η αναβάθμιση
του αεροδρομίου, ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός, η επέκταση του υπογείου
μέσου σταθερής τροχιάς (μετρό), ο εσωτερικός και εξωτερικός περιφερειακός
και ο νέος (ΕΝ10) οδικός άξονας από και προς την ΕΧΡΟ.
Το ΕΧΡΟ URBE project όπως ονομάστηκε, συνεχίζεται ακόμα και σήμερα
(πρόβλεψη ολοκλήρωσης το 2010 με δυνατότητα παράτασής του) και αφορά
την κατασκευή περισσοτέρων από 1.858.000 τ.μ., εκ των οποίων τα
1.173.000 τ.μ. για οικιστική χρήση, τα 450.000 τ.μ. για κοινωφελείς
υπηρεσίες, τα 153.000 τ.μ. για εμπορικές χρήσεις και τα 82.000 τ.μ. για
χώρους αναψυχής. Το Expo Village, στο οποίο φιλοξενήθηκαν οι ξένες
αποστολές, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Expo Urbe και κατασκευάστηκαν
10.000 κατοικίες με σταδιακή στέγαση 25.000 ατόμων ανά έτος. Το 40% των
κατοικιών

είχαν

πουληθεί

πριν

το

1998,

την

χρονιά

δηλαδή

που

διοργανώθηκε η έκθεση.
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Η Πορτογαλία με την διοργάνωση της ΕΧΡΟ απέδειξε ότι συγκαταλέγεται
στις χώρες που μπορούν να διοργανώνουν μεγάλα γεγονότα (όπως και η
Ελλάδα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες – Αθήνα 2004). Σύμφωνα με τον
Ferreira (1999), η έκθεση είχε σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία της
χώρας. Εκτός από τις δραστηριότητες που συνδέονται με τις κατασκευές, η
έκθεση απέφερε μόνον για το έτος 1998 ποσό 300 δισεκατομμυρίων
εσκούδος ή 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το αεροδρόμιο της Λισαβόνας την ίδια
χρονιά γνώρισε αύξηση επισκεπτών της τάξεως του 16,8% και κατετάγη
τέταρτο στον κόσμο πίσω από τις Βρυξέλλες, την Ουάσιγκτον και το
Μόντρεαλ. Η ίδια αυξητική τάση συνεχίστηκε και το 1999, με συνέπεια η
χώρα να απολαμβάνει μετα-εκθεσιακά τουριστικά οφέλη.
Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της ΕΧΡΟ, το εκθεσιακό κέντρο το είχαν
επισκεφθεί 12,5 εκατομμύρια άνθρωποι, αριθμός μεγαλύτερος από τους
επισκέπτες της ΕΧΡΟ κατά την διάρκεια λειτουργίας της. Βέβαια θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι δύο εβδομάδες μετά την τελετή λήξης, στις 30 Σεπτεμβρίου
του 1998, οι οργανωτές άνοιξαν ξανά το εκθεσιακό κέντρο ως θεματικό
πάρκο. Ένα από τα εντυπωσιακότερα θεματικά περίπτερα ήταν το
Oceanarium (το μεγαλύτερο ενυδρείο στην Ευρώπη), το οποίο δέχεται μετά
την ΕΧΡΟ περίπου 1,2 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Το θεματικό
περίπτερο Utopia φιλοξένησε το 1999 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ
και μεγάλες συναυλίες όπως αυτές του Prince, του Bocelli, των REM και της
Sherry, με 15.000 θεατές σε κάθε ένα από τα παραπάνω γεγονότα. Το
περίπτερο Camoes Theatre φιλοξενεί τώρα την Συμφωνική Ορχήστρα της
Πορτογαλίας, ενώ το περίπτερο Dom of Sun έγινε εμπορικό κέντρο με
περισσότερα από 160 καταστήματα. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε τα
εκθεσιακά περίπτερα στα οποία και

δραστηριοποιείται

ο εκθεσιακός

οργανισμός της Λισαβόνας (Fiera di Lisboa).
Όλα τα παραπάνω αναφέρονται προκειμένου να αναδειχθεί η ανάγκη
σωστού σχεδιασμού για την μετα-εκθεσιακή χρήση και οι επιπτώσεις που
μπορεί να έχει αυτή σε μακροχρόνιο επίπεδο. Η Λισαβόνα κατάφερε ώστε η
αξιοποίηση των εγκαταστάσεων ΕΧΡΟ μετά την έκθεση, να προσεγγίσει το
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90%. Η απόφαση για την άμεση επαναλειτουργία του εκθεσιακού χώρου
ήταν στρατηγικής σημασίας για την αποτελεσματική αξιοποίηση του χώρου.
Οι διοργανωτές αρχικά κατέθεσαν προϋπολογισμό ο οποίος προέβλεπε
συνολικές δαπάνες 100 δισεκατομμυρίων esq (176 εκατομμύρια ευρώ) και
αφορούσε υποδομές και δαπάνες λειτουργίας της ΕΧΡΟ σε γήπεδο 195
εκταρίων. Τα έσοδα προβλέπονταν στο ποσό των 40 δισεκατομμυρίων esq
(190 εκατομμυρίων ευρώ) και αφορούσαν έσοδα από εισιτήρια, χορηγίες κλπ.
Στην συνέχεια κατατέθηκε ένα πρόγραμμα ευρύτερης ανάπλασης της
υποβαθμισμένης μέχρι τότε περιοχής, που αφορούσε έκταση 330 εκταρίων.
Το πρόγραμμα αυτό (real estate expo project) προέβλεπε μέχρι το 2008
έσοδα 120 δις esq (περίπου 590 εκατομμύρια ευρώ), έναντι των 40 περίπου
δις esq (περίπου 190 εκατομμύρια ευρώ) κόστος. Το πρόγραμμα των
παραπάνω παρεμβάσεων περιλάμβανε:
1. Εγκαταστάσεις για την λειτουργία της έκθεσης (Expo Site) σε έκταση 95
εκταρίων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν:
o Σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο στο οποίο θα μεταφερόταν
μετά το πέρας της έκθεσης ο Εθνικός Φορέας Εκθέσεων και Συνεδρίων,
Fiera di Lisboa.
o Ενυδρείο (aquarium), το μεγαλύτερο στην Ευρώπη.
o Χώρος

πολλαπλών

χρήσεων

(πολιτιστικές,

αθλητικές

και

άλλες

εκδηλώσεις) χωρητικότητας 15.000 ατόμων.
o Διοικητικό κέντρο – κτίριο γραφείων.
o Πύργο τηλεπικοινωνιών.
o Ανοιχτό θέατρο για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
o Χώρους αναψυχής.
o Εστιατόρια, καφέ, εμπορικά καταστήματα κλπ.
o Σύγχρονη μαρίνα στο ποτάμι και υποδομές για ιστιοπλοΐα και άλλα
θαλάσσια αθλήματα.
2. Εγκαταστάσεις και υποδομές για Real Estate συνολικής έκτασης 235
εκταρίων στα οποία συμπεριλαμβάνονταν:
o Ανέγερση δύο πολυτελών ξενοδοχείων.

225

o Μητροπολιτικό πάρκο στον χώρο ακριβώς που πριν λειτουργούσε η
χωματερή.
o Ανέγερση νέου σιδηροδρομικού σταθμού.
o Υποδομές πρόσβασης στην συγκεκριμένη περιοχή.
o Συγκρότημα πολυτελών κατοικιών προς πώληση μετά την λήξη της ΕΧΡΟ.
o Υποδομές για την υποστήριξη της οικιστικής ζώνης (σχολεία, εκκλησίες,
εμπορικά κέντρα, χώρους στάθμευσης κλπ.).
o Συγκρότημα πολυτελών γραφείων, επίσης προς πώληση μετά την λήξη
της έκθεσης.
Οι παραπάνω παρεμβάσεις δώσανε μακροπρόθεσμη προοπτική στο όλο
εγχείρημα, δημιουργώντας ένα νέο σύγχρονο κέντρο στην πόλη, το οποίο
βοηθούσε στην άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετώπιζε η
πόλη, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελούσε πόλο έλξης για Πορτογάλους και
τουρίστες με την λειτουργία του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου, του
ενυδρείου και των διαφόρων χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Όλες οι
παρεμβάσεις έγιναν με τέτοιο τρόπο, ώστε σήμερα η συγκεκριμένη περιοχή
να παρουσιάζει υψηλό αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα των διοργανωτών όσο αφορά τις υποδομές
ήταν η προσπελασιμότητα της περιοχής. Το δίκτυο πρόσβασης ήταν κακό και
θα έπρεπε να δημιουργηθούν νέες υποδομές, ώστε να μπορούν τα
εκατομμύρια των επισκεπτών να φθάσουν στην έκθεση, αλλά και να γίνουν
ελκυστικά τα ακίνητα που προορίζονταν προς πώληση μετά το γεγονός. Έτσι
πάνω από τον ποταμό Τάγο, κατασκευάστηκε η μεγαλύτερη σε μήκος
γέφυρα της Ευρώπης, η οποία συνέδεε τις δύο πλευρές της Λισαβόνας και
έδινε λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Το έργο της κατασκευής
της γέφυρας εντάχθηκε στο Β’ ΚΠΣ και χρηματοδοτήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση όλων των παραπάνω ήταν η
Parque Expo ’98 S.A., η οποία ιδρύθηκε το 1993 με μετοχικό κεφάλαιο 500
εκατομμύρια esq (800 εκατομμύρια δραχμές ή περίπου 24 εκατομμύρια
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ευρώ) και μετόχους το Πορτογαλικό κράτος με ποσοστό 95% και τον Δήμο
της Λισαβόνας με ποσοστό 5%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος της
Λισαβόνας παραχώρησε το μεγαλύτερο μέρος της γης για την διοργάνωση
της έκθεσης και των γενικότερων υποδομών.
Εκτός από την διοργάνωση της ΕΧΡΟ, κύριος σκοπός της παραπάνω
εταιρίας ήταν και η πολεοδομική ανασυγκρότηση της περιοχής. Την εταιρία
διοικούσε ένα ευέλικτο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Αμέσως μετά την
ίδρυσή της, η εταιρία χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 100 δις esq (160 δις
δρχ. ή 5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ) από τράπεζες με δάνεια που είχαν την
εγγύηση

του

Κράτους.

Σύμφωνα

με

τους

διοργανωτές,

ο

τελικός

απολογισμός του όλου έργου από πλευρά κόστους παρουσιάζεται στον
πίνακα 3.15.
Πίνακας 3.15.

Απολογισμός κόστους ΕΧΡΟ 1998.

Είδος Δαπάνης.
Διοργάνωση ΕΧΡΟ ’98.
Ανάπτυξη Real Estate.
Αποζημιώσεις παλαιών χρηστών γης.
Ανέγερση σιδηροδρομικού σταθμού.
Εγκαταστάσεις δημοτικών αρχών.
ΣΥΝΟΛΟ

Δις. ESQ
140
50
50
10
20
270

Πηγή: HELEXPO, 1999.

Το κόστος διοργάνωσης (κόστος διοργάνωσης ΕΧΡΟ ’98 στον πίνακα
3.15.) αναλύεται ως εξής (πίνακας 3.16.).
Πίνακας 3.16.

Κόστος διοργάνωσης ΕΧΡΟ 1998.

Είδος Δαπάνης.
Κτιριακές εγκαταστάσεις.
Ειδικές εγκαταστάσεις περιπτέρων.
Διαμορφώσεις υπαίθριων χώρων.
Δαπάνες διοργάνωσης πολιτιστικών και λοιπών
εκδηλώσεων.
Διαφημιστική καμπάνια.
Κόστος προσωπικού και λοιπές δαπάνες.
Γενικά έξοδα.
ΣΥΝΟΛΟ

Δις. ESQ
40
10
20
15
10
40
6
140

Πηγή: HELEXPO, 1999.
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Τα έσοδα από την ΕΧΡΟ σύμφωνα με τους διοργανωτές θα προέρχονταν
από εισιτήρια, χορηγίες και πωλήσεις προϊόντων (πίνακας 3.17.)

Πίνακας 3.17.

Έσοδα ΕΧΡΟ 1998.

Έσοδα από την ΕΧΡΟ
Έσοδα από εισιτήρια.
Έσοδα από χορηγίες.
Έσοδα από το λογότυπο και την μασκότ.
ΣΥΝΟΛΟ

Δις ESQ
32
12
5
49

Πηγή: HELEXPO, 1999.

Αν συγκρίνουμε τα παραπάνω στοιχεία, θα διαπιστώσουμε ότι από την
διοργάνωση της ΕΧΡΟ υπήρξε “ζημία” της τάξης των 90 δις esq. Θα πρέπει
βεβαίως να σημειώσουμε ότι στο κόστος της ΕΧΡΟ συμπεριλαμβάνονται και
όλα εκείνα τα απαραίτητα έργα γενικότερης υποδομής, όπως επίσης και οι
αποζημιώσεις των παλαιών χρηστών της γης, έξοδα τα οποία επιμερίσθηκαν
στο Real Estate Project. Ο προϋπολογισμός των εσόδων από την πώληση
γραφείων και κατοικιών ανερχόταν στα 150 δις esq με ορίζοντα πενταετίας.
Η συνολική εικόνα από την διοργάνωση της Παγκόσμιας Έκθεσης στην
Λισαβόνα το 1998 εμφανίζεται στον πίνακα 3.18.
Πίνακας 3.18.

Οικονομικό αποτέλεσμα ΕΧΡΟ ’98.

Δραστηριότητα
Έσοδα ΕΧΡΟ.
Έξοδα ΕΧΡΟ.
Κέρδος (Ζημία).
Έσοδα Real Estate.
Έξοδα Real Estate.
Κέρδος (Ζημία).
Συνολικό Αποτέλεσμα.

Δις. ESQ
49
140
(90)
150
130
20
(70)

ΕΚ. ΕΥΡΩ
230
660
(430)
700
610
90
(330)

Πηγή: HELEXPO, 1999.

Την ΕΧΡΟ ’98 επισκέφθηκαν 10.124.000 επισκέπτες εκ των οποίων το
65% (περίπου 6,5 εκατομμύρια) ήταν Πορτογάλοι. Ο παραπάνω αριθμός είναι
ιδιαίτερα σημαντικός, αν αναλογιστούμε ότι ο πληθυσμός όλης της χώρας το
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1996 ανερχόταν στα 8 εκατομμύρια. Το υπόλοιπο 35% των επισκεπτών ήταν
αλλοδαποί, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων προερχόταν από γειτονικές ή
σχετικά κοντινές χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία. Ο
μέσος όρος τιμής πώλησης των εισιτηρίων ήταν 5.000 esq για ημερήσια
επίσκεψη και 2.000 esq για νυχτερινή επίσκεψη. Στην ΕΧΡΟ ’98 συμμετείχαν
165 χώρες, μεταξύ αυτών η Ελλάδα καθώς και διεθνείς οργανισμοί.
Το σημαντικό που πέτυχε η Παγκόσμια Έκθεση της Λισαβόνας και
θεωρήθηκε ιδιαίτερα πετυχημένη ήταν η συνολική ανάπλαση 330 εκταρίων
γης με συνολικό κόστος 330 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή μόνον 100 ευρώ
ανά τετραγωνικό μέτρο. Το γεγονός αυτό, μαζί με την ικανοποιητική
επισκεψιμότητα της έκθεσης, την κατέστησαν ως μια από τις πλέον επιτυχείς
ΕΧΡΟ στην ιστορία του θεσμού.
Το 2000, στην δεύτερη επέτειο από την λειτουργία της ΕΧΡΟ ’98 στην
Λισαβόνα, η εταιρία Parque Expo ’98 SA, η οποία διαχειρίζεται μέχρι σήμερα
το εκθεσιακό πάρκο, ανέθεσε στο Ερευνητικό Κέντρο του Καθολικού
Πανεπιστημίου της Πορτογαλίας (2000) να διερευνήσει το κατά πόσο
αξιοποιήθηκαν σωστά οι εγκαταστάσεις της ΕΧΡΟ μετά την διοργάνωσή της.
Η έρευνα έγινε σε τυχαίο δείγμα 1.152 ατόμων σε όλη την Πορτογαλική
επικράτεια με την μέθοδο του ερωτηματολογίου μέσω τηλεφώνου. Κάποια
από τα βασικά συμπεράσματα της παραπάνω έρευνας (η οποία διενεργήθηκε
από τις 5 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2000) είναι τα εξής:
1. Σχετικά με την ΕΧΡΟ ’98:
o Το

51%

των

Πορτογάλων

κατοίκων

της

ηπειρωτικής

χώρας

επισκέφθηκε την ΕΧΡΟ. Όσο μεγαλύτερη ήταν η ηλικία, τόσο
μικρότερο ήταν το ποσοστό επίσκεψης. Το ποσοστό αυτών που
επισκέφθηκαν

την

εκπαιδευτικό

τους

ΕΧΡΟ

αυξάνεται

επίπεδο.

Το

όσο

77%

υψηλότερο

των

είναι

επισκεπτών

το

ήταν

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
o Το 97% αυτών που επισκέφθηκαν την ΕΧΡΟ την αξιολόγησαν θετικά ή
πολύ θετικά. Σχετικά με τα επιμέρους εκθέματα, πρώτο κατατάσσεται
το Ενυδρείο (Oceanarium) με ποσοστό 53,2% και ακολουθεί το
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Πορτογαλικό περίπτερο με 23%, το περίπτερο των εθνών με 18,5%,
το Aquamatrix display με 17% και το περίπτερο της Ουτοπίας (Utopia
Pavilion) με 17%.
o Το 94,3% των επισκεπτών θεωρεί ότι ο σχεδιασμός της έκθεσης ήταν
επιτυχημένος ή πολύ επιτυχημένος.
o Οι

περισσότεροι

Πορτογάλοι

δηλώνουν

ικανοποίηση

από

την

διοργάνωση. Το 59% του δείγματος συμφωνεί απολύτως με την
πρόταση “η ΕΧΡΟ ’98 απέδειξε τι είναι ικανή η Πορτογαλία να
διοργανώσει”, ενώ το 55% θεωρεί ότι βελτιώθηκε η εικόνα της χώρας.
o Τα τρία κύρια οφέλη από την διοργάνωση σύμφωνα με την έρευνα
είναι α) η αναβάθμιση μιας υποβαθμισμένης περιοχής της Λισαβόνας
σε ποσοστό 63% (recuperation of a rundown area of Lisbon), β)
βελτίωση της εικόνας της Λισαβόνας και της Πορτογαλίας σε ποσοστό
48% (image projection for Lisbon and Portugal), και γ) δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας σε ποσοστό 43% (job creation).
2. Σχετικά με το εκθεσιακό πάρκο (Parque das Nacoes):
o Το 44% του δείγματος επισκέφθηκε το πάρκο μετά το πέρας της
ΕΧΡΟ. Το 70% των ερωτηθέντων που διαμένουν εκτός Λισαβόνας και
της περιοχής Tagus Valley δεν έχουν επισκεφθεί το πάρκο, όμως το
49,2% εξ αυτών σκόπευε να το κάνει σύντομα.
o Από αυτούς που το επισκέφθηκαν, το 76% το προτίμησε για να
διασκεδάσει (a day out), το 33% για να επισκεφθεί τα θεματικά
περίπτερα, το 22% για να παρακολουθήσει κάποια πολιτιστική
εκδήλωση και το 20% για αγορές στο εμπορικό κέντρο που
δημιουργήθηκε.
o Από αυτούς που το επισκέφθηκαν, το 75% είχε καλή ή πολύ καλή
άποψη για τις δραστηριότητές του και θεωρούσε ότι η επίσκεψη στο
πάρκο ήταν ένας πολύ καλός λόγος για να επισκεφθούν την Λισαβόνα
(87%).
o Το 78% του δείγματος είχε καλή ή πολύ καλή άποψη για την νέα
περιοχή της Λισαβόνας, η οποία αναβαθμίστηκε με την διοργάνωση
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της ΕΧΡΟ. Η άποψη αυτή ήταν ακόμη καλύτερη ανάμεσα σε αυτούς
που επισκέφθηκαν το πάρκο (83%).
3. Σχετικά με το κόστος:
o Στην ερώτηση εάν τα χρήματα που επενδύθηκαν για την ΕΧΡΟ ήταν
για σωστό σκοπό, το 62% αυτών που επισκέφθηκε το εκθεσιακό
πάρκο απάντησε θετικά.
4. Σχετικά με την συμμετοχή της εταιρίας του εκθεσιακού πάρκου σε άλλα
έργα (συμπεριλαμβάνεται το έργο POLIS):
o Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (93%) πίστευε ότι θα πρέπει
να αξιοποιηθεί η εμπειρία του φορέα διοργάνωσης και για την
διοργάνωση άλλων έργων – γεγονότων, εκτός του εκθεσιακού
πάρκου.
o Το 70% του δείγματος υποστήριξε ότι θα πρέπει η εταιρία “Parque
EXPO ’98 SA” να εφαρμόσει το πρόγραμμα POLIS και σε άλλες
περιοχές της Πορτογαλίας.
Το Υπουργείο Χωροταξίας της Πορτογαλίας (Ministry of Equipment,
Planning and Territory Administration – MEPTA), σε συνεργασία με τον
Οργανισμό Σχεδιασμού (Department of Prospective and Planning – DPP),
προχώρησαν το 1998 σε μελέτη σχετικά με τις μακροοικονομικές επιπτώσεις
της ΕΧΡΟ ’98. Η μελέτη βασιζόταν στην ανάλυση πολλαπλών τομέων (multisector) κάνοντας χρήση του μοντέλου εισροών – εκροών (input – output
model). Τα βασικά ευρήματα αποτυπώνονται στον πίνακα 3.19.
Πίνακας 3.19.

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και απασχόληση λόγω
της ΕΧΡΟ ’98.

Έτος
1994
1995
1996
1997
1998
1999 – 2010
1994 – 2010

ΑΕΠ λόγω ΕΧΡΟ
(% συνολικού )
0,1%
0,1%
0,3%
0,6%
0,9%-1,2%
0,1%-0,2%
0,2%-0,3%

Απασχόληση λόγω ΕΧΡΟ
(ετήσιος μέσος όρος)
2.000
4.000
12.000
19.000
23.000-29.000
3.000-7.000
7.000-11.000

Πηγή: MEPTA, 1998.
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Από το 1994 έως και το 1996, το ΑΕΠ λόγω ΕΧΡΟ αντιπροσώπευε το
0,1% του συνολικού ΑΕΠ. Το 1996 το ποσοστό αυξήθηκε σε 0,3% και
δημιούργησε 12.000 νέες θέσεις εργασίας. Το 1997 δημιούργησε 19.000
θέσεις εργασίας και βοήθησε σημαντικά στην πτώση των ποσοστών της
ανεργίας. Το 1998 η εκτίμηση σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας ήταν από
23.000 έως 29.000, αντιπροσωπεύοντας ουσιαστικά το 0,5% έως 0,6% των
συνολικών

θέσεων

απασχόλησης

στην

Πορτογαλία.

Το

τοπικό

ΑΕΠ

ανέρχονταν στο 0,9% - 1,2% του συνολικού ΑΕΠ. Σημαντικά είναι τα
αποτελέσματα σχετικά με την μετα-εκθεσιακή εποχή, όπου φαίνονται οι
θετικές επιπτώσεις (0,1% - 0,2% ΑΕΠ και 3.000 – 7.000 θέσεις εργασίας).
Τα παραπάνω θεωρούνται φυσικό αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι
διοργανωτές αποφάσισαν την συνεχή λειτουργία του εκθεσιακού πάρκου.
Στην περίοδο από το 1994 έως και το 1998, η συνολική επένδυση για την
ΕΧΡΟ αντιπροσώπευε το 0,3% του ΑΕΠ και το 1,4% των συνολικών
επενδύσεων (gross fixed asset formation – GFAF) της Πορτογαλικής
οικονομίας. Περίπου το 79% της συνολικής επένδυσης για την ΕΧΡΟ
κινήθηκε στον κατασκευαστικό τομέα, με ποσοστό της τάξεως του 2,1% της
συνολικής επένδυσης στην Πορτογαλία σε αυτόν τον τομέα. Επίσης το 1998
η ΕΧΡΟ, σαν κατηγορία τουρισμός, απέφερε στο ΑΕΠ 1% λόγω της
διοργάνωσης της ΕΧΡΟ. Η διοργανώτρια εταιρία “Parque Exro ‘98” αμέσως
μετά την έκθεση, δημοσιοποίησε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την
διοργάνωση. Η ΕΧΡΟ ’98 κατέλαβε τελικώς 98 εκτάρια με συμμετοχή 146
κρατών και 14 διεθνών οργανισμών. Οι παραπάνω αριθμοί την ανέδειξαν ως
την ΕΧΡΟ με την συμμετοχή των περισσοτέρων κρατών στην ιστορία του
θεσμού. Η στεγασμένη επιφάνεια ανήλθε σε 72.000 τ.μ. και αναπτύχθηκε σε
126 περίπτερα. Ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών ανήλθε στους
10.128.204 επισκέπτες εκ των οποίων το 79,0% ήταν Πορτογάλοι και το
21,0% αλλοδαποί (πίνακας 3.20.). Αν στον συνολικό αριθμό επισκεπτών
προστεθεί και ο αριθμός των διαπιστευμένων για είσοδο στην έκθεση, τότε
παρουσιάζεται αύξηση της τάξεως των 2.000.000 ανθρώπων.
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Πίνακας 3.20.

Επισκέπτες ΕΧΡΟ ’98.

Επισκέπτες
Σύνολο επισκεπτών από την
Πορτογαλία

Κάτοικοι Πορτογαλίας
Πορτογάλοι που ζούνε εκτός επικράτειας
Σύνολο αλλοδαπών
Σύνολο επισκεπτών

Αριθμός
8.001.281

Ποσοστό
79,0%

7.677.178
324.103

75,8%
3,2%

2.126.923
10.128.204

21,0%
100,0%

Πηγή: Parque Expo, 2000.

Στον πίνακα 3.21. αναλύεται η προέλευση των αλλοδαπών επισκεπτών
όπου φαίνεται ότι πρώτοι με διαφορά είναι οι Ισπανοί επισκέπτες (46,8%) και
ακολουθούν επισκέπτες από την Ευρώπη (αφαιρούνται οι Ισπανοί) με 37%
και κατόπιν επισκέπτες από τις Η.Π.Α., τον Καναδά και την Ιαπωνία με 4,5%.
Πίνακας 3.21.

Ανάλυση αλλοδαπών επισκεπτών ΕΧΡΟ ’98.

Αλλοδαποί επισκέπτες

Αριθμός

Ποσοστό

Ισπανία

995.400

46,8%

Ευρώπη (εκτός Ισπανίας)

786.962

37,0%

Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία

95.712

4,5%

Χώρες με επίσημη γλώσσα την Πορτογαλική

157.392

7,4%

Άλλες χώρες

91.457

4,3%

2.126.923

100,0%

Σύνολο αλλοδαπών επισκεπτών

Πηγή: Parque Expo, 2000.

Οι επιπτώσεις από την ΕΧΡΟ 1998 καταγράφηκαν σε μελέτη του
Sarmento (1999), η οποία βασίστηκε σε πρωτογενή έρευνα δομημένου
ερωτηματολογίου

14

ερωτημάτων

και

σε

δείγμα

518

επισκεπτών.

Σημειώνουμε ότι το παραπάνω ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε για την
σύνταξη του ερωτηματολογίου της πρωτογενούς έρευνας της παρούσης
διδακτορικής διατριβής. Τα βασικά ευρήματα της παραπάνω έρευνας
καταγράφονται ως εξής:
o 41,5% των επισκεπτών ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την
έκθεση.
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o 22,5% των επισκεπτών δήλωσαν ότι η ΕΧΡΟ τους βοήθησε να
ανακαλύψουν την Πορτογαλία.
o Η ποιότητα υπηρεσιών της ΕΧΡΟ ικανοποίησε πάρα πολύ τους
επισκέπτες, αφού η μέση τιμή της αξίας επίσκεψης (mean value of xm)
ήταν 4,1 και η τυπική

απόκλιση (standard deviation) s=0,9 σε

κλίμακα 1 = καθόλου έως 5 = πάρα πολύ.
o Οι απόψεις του δείγματος βασίζονταν στο εκπαιδευτικό τους επίπεδο
κατά 55%, στην ηλικία κατά 45%, στην εθνικότητά τους κατά 22%
και στο φύλλο τους κατά 55%.
o Η γενική άποψη των επισκεπτών ήταν πάρα πολύ καλή (xm=3,5 σε
κλίμακα 1 – 5). Η έρευνα έδειξε ότι υπήρξαν τέσσερις διαφορετικές
ομάδες με ανόμοιες εκτιμήσεις. Κάθε ομάδα είχε ειδικά δημογραφικά
χαρακτηριστικά.
o Ομάδα 1. Ήταν η μεγαλύτερη, αντιπροσωπεύοντας το 40,3%
του δείγματος. Είχε το μεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών και
ημεδαπών ηλικίας από 18 έως 40. Ο μέσος σε αυτήν την ομάδα
ήταν xm=3,7 δίδοντας θετική άποψη.
o Ομάδα 2. Ήταν η μικρότερη, αντιπροσωπεύοντας το 12,2% του
δείγματος. Είχε το μεγαλύτερο ποσοστό επισκεπτών ηλικίας από
41 έως 60. Ο μέσος σε αυτήν την ομάδα ήταν xm=2,9.
o Ομάδα 3. Αντιπροσώπευε το 33% του δείγματος και είχε το
μεγαλύτερο ποσοστό Πορτογάλων επισκεπτών άνω των 60.
Σχετικά με τα θέματα των ερωτήσεων, ο μέσος ήταν xm=4,1,
δίδοντας την καλύτερη άποψη για την έκθεση από όλες τις
άλλες ομάδες.
o Ομάδα 4. Αντιπροσώπευε το 14,5% του δείγματος, είχε το
μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών και έδινε μέσο xm=3,2.
Η έρευνα βασιζόταν σε ανάλυση ερωτηματολογίου 14 ερωτήσεων.
Τέσσερις εξ αυτών αφορούσαν την εθνικότητα, το φύλλο, την εκπαίδευση
και την ηλικία, μία ερώτηση αφορούσε την διαμονή τους (τύπος
καταλύματος, κατηγορία κλπ.) και οι υπόλοιπες το επίπεδο ικανοποίησης και
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τις πιθανές επιπτώσεις του γεγονότος. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS 9.0 και εφαρμόστηκε η ακόλουθη
μεθοδολογία:
o Descriptive analysis, προκειμένου να υπολογιστεί η συχνότητα και το
ποσοστό των δημογραφικών παραμέτρων όπως ο μέσος, η απόκλιση,
οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές των εννέα στρατηγικών θεμάτων
(ερωτημάτων).
o Bivariate analysis (Chi-square test), προκειμένου να διερευνηθεί εάν οι
απαντήσεις των ερωτημάτων ήταν συνδεδεμένες με την εθνικότητα,
το γένος, το επίπεδο εκπαίδευσης και την ηλικία των επισκεπτών.
o Multivariate analysis:
o Cluster analysis, προκειμένου να καθοριστούν ομογενείς ομάδες
ώστε να διερευνηθεί εάν κάθε στοιχείο της ομάδας είναι
περισσότερο ή λιγότερο σχετικό με τα στοιχεία των υπολοίπων
ομάδων.
o One-way analysis, προκειμένου να διερευνηθούν σημαντικές
διαφορές

μεταξύ

των

αναγνωρισμένων

ομάδων

που

καθορίστηκαν από την cluster analysis και να χαρακτηριστεί
κάθε ομάδα σύμφωνα με τις εννέα μεταβλητές.
Για την διενέργεια της έρευνας συνέβαλε το Πορτογαλικό Υπουργείο
Οικονομικών, το οποίο και διένειμε μέσω της Υπηρεσίας Τουρισμού (General
Department of Tourism – GTD) τα ερωτηματολόγια σε 12 τομείς της
ξενοδοχειακής βιομηχανίας (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, μοτέλ,
τουριστικά χωριά, ενοικιαζόμενα δωμάτια, οργανισμούς τουρισμού κλπ.). Το
μέγεθος (n) του δείγματος, σχεδιάστηκε ώστε να παρουσιάζει μικρό ποσοστό
λάθους (λ=95%), ενώ το επίπεδο ακριβείας (precision level) διαμορφώθηκε
στο D=±5. Πεντακόσιοι πενήντα τρεις επισκέπτες – τουρίστες της Λισαβόνας
συμμετείχαν στην έρευνα, αλλά μόνον 518 ερωτηματολόγια θεωρήθηκαν
έγκυρα και εισήχθησαν στην βάση δεδομένων. Για το συγκεκριμένο δείγμα το
επίπεδο ακριβείας ήταν D=±4,3%. Η δημογραφική ανάλυση του δείγματος
εμφανίζεται στα διαγράμματα 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4. Τα αποτελέσματα της
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παρακάτω μέτρησης παρουσιάζουν επίπεδο αποδοχής (confidence level)
λ=95%.
Διάγραμμα 3.1.

Επίπεδο εκπαίδευσης επισκεπτών ΕΧΡΟ ‘98.

Κολέγιο
23%

Πανεπιστήμιο
31%

Λύκειο
36%

Γυμνάσιο
10%

Πηγή: Parque Expo, 2000.

Διάγραμμα 3.2.

Ηλικία επισκεπτών ΕΧΡΟ ‘98.

41-60
33%

>60
14%
<18
11%

18-40
42%

Πηγή: Parque Expo, 2000.
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Διάγραμμα 3.3.

Φύλλο επισκεπτών ΕΧΡΟ ‘98.

Άνδρες
42%

Γυναίκες
58%

Πηγή: Parque Expo, 2000.

Διάγραμμα 3.4.

Εθνικότητα επισκεπτών ΕΧΡΟ ‘98.

Αλλοδαποί
21%

Πορτογάλοι
79%

Πηγή: Parque Expo, 1998.

Ο μέσος, η απόκλιση καθώς επίσης και οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές στις
στρατηγικές ερωτήσεις παρουσιάζονται στον πίνακα 3.22. Τον υψηλότερο
μέσο (xm) παρουσιάζει η ερώτηση 2 (Σας ικανοποίησε η ΕΧΡΟ ’98;) με
xm=4,4 και τυπική απόκλιση s=0,8. Η ίδια ερώτηση παρουσιάζει την
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μικρότερη

απόκλιση

(standard

deviation),

δηλαδή

το

σύνολο

των

απαντήσεων κινούνται γύρω από τον μέσο. Η μικρότερη τιμή μέσου
εμφανίζεται στην ερώτηση 5 (Η ΕΧΡΟ βελτίωσε την διάθεσή σας για να
επενδύσετε στην Πορτογαλία;) με τιμές xm=2,2 και s=1,1. Η συχνότητα των
απαντήσεων εμφανίζεται στον πίνακα 3.23.
Πίνακας 3.22.

Μέσος, απόκλιση, μέγιστες και ελάχιστες τιμές των
στρατηγικών ερωτημάτων.

Factors
1 Expo ’98 influenced your coming/voyage to
Portugal/Lisbon
2 You enjoyed Expo ’98
3 The general service quality at Expo ’98 was
satisfactory
4 Expo ’98 changed your idea/image of Portugal
5 Expo ’98 increased your disposition to invest in
Portugal
6 Expo ’98 improved your knowledge about the
countries present at the exhibition
7 This kind of exhibition is important to Portugal
8 The general service quality at your
accommodation hotel was satisfactory
9 Expo ’98 had influence on the improvement of
your hotel and restaurant service quality,
compared to other visits to Portugal

Mean
3,4

Std. Dev.
0,9

Min.
1

Max.
5

4,4
4,1

0,8
0,9

1
1

5
5

3,3
2,2

1,2
1,1

1
1

5
5

3,0

1,1

1

5

3,8
3,9

1,2
1,0

1
1

5
5

3,0

1,1

1

5

Πηγή: Parque Expo, 2000.

Πίνακας 3.23.
1

2
3
4
5

Συχνότητα απαντήσεων.

Factors
Expo ’98 influenced your
coming/voyage to
Portugal/Lisbon
You enjoyed Expo ’98
The general service quality at
Expo ’98 was satisfactory
Expo’98 changed your
idea/image of Portugal
Expo ’98 increased your
disposition to invest in
Portugal

Nothing
19,9%

Little
8,5%

Reasonably
29,1%

Much
28,7%

Strongly

1,4%
3,9%

1,7%
3,4%

12,7%
35,8%

47,7%
42,3%

36,5%
14,6%

16,7%

15,4%

37,7%

20,7%

9,5%

20,5%

14,6%

42,4%

16,1%

6,4%

13,8%
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6

7
8

9

Factors
Expo ’98 improved your
knowledge about the
countries present at the
exhibition
This kind of exhibition is
important to Portugal
The general service quality at
your accommodation hotel
was satisfactory
Expo ’98 had influence on the
improvement of your hotel
and restaurant service
quality, compared to other
visits to Portugal

Nothing
11,2%

Little
8,5%

Reasonably
39,7%

Much
27,9%

Strongly

8,8%

3,9%

34,5%

27,3%

25,5%

4,6%

3,9%

30,9%

39,2%

21,4%

16,6%

14,5%

44,5%

15,3%

9,1%

12,7%

Πηγή: Parque Expo, 2000.

Οι δύο μεγαλύτερες τιμές παρατηρούνται στην ερώτηση 2 (Σας
ικανοποίησε η ΕΧΡΟ ’98;) με 47,7% στην κατηγορία 4 (πολύ) και στο
ερώτημα 9 (Επηρέασε η ΕΧΡΟ ’98 την βελτίωση του ξενοδοχείου σας και την
ποιότητα υπηρεσιών του εάν το συγκρίνεται με άλλες επισκέψεις σας στην
Πορτογαλία;) με ποσοστό 44,5% στην κλίμακα 3. Οι δύο χαμηλότερες τιμές
εμφανίζονται στην ερώτηση 2 (Σας ικανοποίησε η ΕΧΡΟ ’98;) με 1,4% στην
κλίμακα 1 (καθόλου) και 1,7% στην κλίμακα 2 (λίγο). Η ερώτηση 1
(Επηρέασε την απόφαση επίσκεψής σας στην Πορτογαλία η ΕΧΡΟ;) είχε την
μικρότερη διασπορά ποσοστών απαντήσεων σε κάθε κλίμακα (1-5).
Προκειμένου να εξακριβωθεί εάν οι απόψεις των επισκεπτών είναι
εξαρτημένες ή ανεξάρτητες από τις δημογραφικές παραμέτρους εφαρμόστηκε
το Chi-square test (Reis, 1993). Στον πίνακα 3.23 παρατηρούμε τα
αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης ανάμεσα στα εννέα στρατηγικά
ερωτήματα και τις τέσσερις δημογραφικές παραμέτρους με συντελεστή
σημαντικότητας (significance coefficient) α=5%. Το ερώτημα 2 (Σας
ευχαρίστησε η ΕΧΡΟ ’98;), είναι το μοναδικό το οποίο είναι απόλυτα
ανεξάρτητο ως προς τα δημογραφικά στοιχεία. Τα ερωτήματα 3 και 8 (Σας
ικανοποίησε η ποιότητα υπηρεσιών της ΕΧΡΟ ’98;) και (Σας ικανοποίησε η
ποιότητα υπηρεσιών που αφορούν την διαμονή σας;), δείχνουν την
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μεγαλύτερη συσχέτιση με το επίπεδο εκπαίδευσης, την ηλικία και το φύλλο
των ερωτηθέντων. Αυτές είναι και οι μοναδικές ερωτήσεις σχετικά με την
ποιότητα των υπηρεσιών και δείχνουν ότι η ικανοποίηση από την ποιότητα
των

υπηρεσιών

σχετίζεται

με

τα

δημογραφικά

χαρακτηριστικά

των

ερωτηθέντων. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν προηγούμενη έρευνα του
Sarmento (1997), ο οποίος στην μελέτη του κατέληξε ότι οι οργανωτές θα
πρέπει να προσφέρουν διαφοροποιημένες υπηρεσίες ανάλογα με την
τμηματοποίηση της αγοράς, προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποίηση του
πελάτη.
Οι πίνακες 3.24 και 3.25 φανερώνουν ότι οι απόψεις των ερωτηθέντων
είναι ανεξάρτητες σε σχέση με την εθνικότητα κατά 78%, την ηλικία κατά
55%, το επίπεδο εκπαίδευσης και το φύλλο κατά 45%.
Πίνακας 3.24.

Σχέση μεταξύ στρατηγικών ερωτημάτων και
δημογραφικών χαρακτηριστικών.

Educational
Level

Age Level

Gender

Nationality

1

Pearson
Asymp.
Signif.

Conclusion

Pearson
Asymp.
Signif.

Conclusion

Pearson
Asymp.
Signif.

Conclusion

Pearson
Asymp.
Signif.

Conclusion

1

0,041

Dependent

0,803

0,010

Dependent

0,134

2

0,061

0,537

0,382

Independent

0,058

3

0,010

Independent
Dependent

Independent
Independent
Dependent

0,009

Dependent

0,362

4

0,852

0,145

Independent

0,427

5

0,248

0,045

Independent
Dependent

Independent
Independent
Independent
Dependent

0,863

Independent

0,008

Dependent

6

0,036

0,008

Dependent

0,105

Independent

0,783

7

0,551

0,561

Dependent

0,548

0,049

Independent
Dependent

0,010

8

Independent
Dependent

0,001

Dependent

0,776

9

0,046

Dependent

0,109

0,026

Dependent

0,630

Independent
Independent
Independent
Independent

Independent
Independent
Dependent

0,024
0,673

0,010

Independent

Πηγή: Parque Expo, 2000.
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Πίνακας 3.25.

Ποσοστά απόψεων που σχετίζονται με
δημογραφικές παραμέτρους.

Δημογραφικοί

Εξαρτημένες

Μεταβλητές

Ανεξάρτητες

Μεταβλητές

Παράμετροι

#

%

#

%

1

Εκπαίδευση

5

55%

4

45%

2

Ηλικία

4

45%

5

55%

3

Φύλλο

5

55%

4

45%

4

Εθνικότητα

2

22%

7

78%

Πηγή: Parque Expo, 2000.

Σύμφωνα

με

ομογενοποιημένων

τον

Sarmento

ομάδων

(1997),

εξυπηρετεί

η

την

οργάνωση
έρευνα

και

ανάλυση

προκειμένου

να

αναλυθούν οι υποθέσεις των ερωτημάτων. Ως εργαλείο για την περαιτέρω
ανάλυση των στρατηγικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε η cluster analysis,
η οποία είναι μια στατιστική διαδικασία (multivariate statistical procedure),
όπου κάθε είδους εξάρτηση (interdependency) μεταξύ των παραμέτρων (m)
δεν ισχύει. Η σχέση των ομάδων δεν καθορίζει συνήθεις σχέσεις μεταξύ των
παραμέτρων (Reis, 1993). Σύμφωνα με τον Sarmento (1999), η καλύτερη
μέθοδος είναι η σύνθεση των τεσσάρων ομάδων και αυτές αναγνωρίσθηκαν
με βάση τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά στην συγκεκριμένη έρευνα.
Επιπρόσθετα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Ward (Ward method) και η
τετραγωνισμένη Ευκλείδειος απόσταση (Squared Euclidean distance). Κάθε
μία από τις ομάδες έχει τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) ομάδα 1 – 209
περιπτώσεις, β) ομάδα 2 – 63 περιπτώσεις, γ) ομάδα 3 – 171 περιπτώσεις και
δ) ομάδα 4 – 75 περιπτώσεις. Για την εκτίμηση των τεσσάρων ομάδων όπως
αυτές καθορίστηκαν από την cluster analysis, χρησιμοποιήθηκε η One-way
analysis of variance. Σύμφωνα με τον Sarmento (1999), όλα τα βήματα
αυτής της ανάλυσης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έχοντας υπόψη το
επίπεδο σημαντικότητας (significance level) α=5%. Το τελευταίο είναι
απαραίτητο προκειμένου στα συμπεράσματα να υπάρχει η παραδοχή των
τεσσάρων ομάδων. Περαιτέρω ανάλυση της παραπάνω έρευνας όσο αφορά
τον μέσο κάθε ομάδας εμφανίζεται στον πίνακα 3.26.
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Πίνακας 3.26.

Μέσος των στρατηγικών ερωτημάτων για κάθε
ομάδα.

Factors

1 Expo ’98 influenced your
coming/voyage to
Portugal/Lisbon
2 You enjoyed Expo ’98
3 The general service quality at
Expo ’98 was satisfactory
4 Expo ’98 changed your
idea/image of Portugal
5 Expo ’98 increased your
disposition to invest in
Portugal
6 Expo ’98 improved your
knowledge about the
countries present at the
exhibition
7 This kind of exhibition is
important to Portugal
8 The general service quality at
your accommodation hotel
was satisfactory
9 Expo ’98 had influence on the
improvement of your hotel
and restaurant service
quality, compared to other
visits to Portugal
Mean

Group 1
209
cases
4,072

Group 2
63
cases
3,165

Group 3
171
cases
4,111

Group 4
75
cases
2,333

Total
518
cases
3,421

4,424
4,345

4,115
3,750

4,663
4,589

4,433
3,653

4,408
4,084

4,024

2,302

3,984

2,877

3,297

2,804

1,770

2,585

1,813

2,243

3,381

1,960

3,493

2,973

2,952

3,091

2,910

4,650

4,413

3,766

3,606

3,667

4,375

3,853

3,875

3,433

2,286

4,007

2,355

3,020

3,686

2,880

4,051

3,189

3,452

Πηγή: Parque Expo, 2000.

Το ερώτημα δυο παρουσιάζει την μεγαλύτερη τιμή στην κατηγορία 3 με
μέσο xm=4,663, ενώ στην κατηγορία 2 εμφανίζεται ο μικρότερος μέσος με
τιμή xm=1,770. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η κατηγορία 3 δίνει τους
μεγαλύτερους μέσους εκτός των ερωτήσεων 4 και 5, ενώ η κατηγορία 2 δίνει
τον μικρότερο μέσο.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι
επιπτώσεις

της

έκθεσης

στον

τουριστικό

τομέα.

Η

έρευνα

που

πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της ΕΧΡΟ ’98, βασίστηκε σε 14
ερωτήσεις

και

διενεργήθηκε

σε

δείγμα

357

στελεχών

ξενοδοχείων

(Accommodation Managers).
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Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν εννέα στρατηγικά ερωτήματα και
τέσσερις

δημογραφικοί

παράμετροι

(εκπαίδευση,

ηλικία,

θέση

στην

επιχείρηση και φύλλο). Τέλος, συμπεριλήφθηκε μια ερώτηση σχετικά με τον
τύπο του καταλύματος. Σε αυτήν την έρευνα χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα
Likert (Likert scale) με πέντε επίπεδα απαντήσεων (1 καθόλου – 5 πάρα
πολύ). Ο Πορτογαλικός Οργανισμός Τουρισμού (General Department of
Tourism), ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών, απέστειλε τα
ερωτηματολόγια στα καταλύματα. Η έρευνα διενεργήθηκε κατά την περίοδο
λειτουργίας της ΕΧΡΟ ’98. Το επίπεδο αποδοχής (confidence level) ήταν
λ=95% και το επίπεδο ακρίβειας D=±5%, το δε μέγεθος του δείγματος
υπολογίστηκε σε n=330. Η ομάδα εργασίας παρέλαβε 369 ερωτηματολόγια,
και από αυτά αξιοποίησε τα 357, τα οποία και εισήχθησαν στην βάση
δεδομένων. Για το συγκεκριμένο δείγμα το επίπεδο ακρίβειας (precession
level) υπολογίστηκε σε D=±4,8%. Χρησιμοποιήθηκε ως σύστημα ανάλυσης
το SPSS 9,0 και οι στατιστικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν ήταν descriptive,
bivariate και multivariate analysis. Η δημογραφική ανάλυση του δείγματος
εμφανίζεται στα διαγράμματα 3.5, 3.6, 3.7 και 3.8.
Διάγραμμα 3.5.

Επίπεδο εκπαίδευσης στελεχών ξενοδοχείων.

Πηγή: Parque Expo, 2000.
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Διάγραμμα 3.6.

Ηλικία στελεχών ξενοδοχείων.

<30
8%
30-45
38%

>45
54%

Πηγή: Parque Expo, 2000.

Διάγραμμα 3.7.

Θέση στην επιχείρηση στελεχών ξενοδοχείων.

Άλλο
6%

Top manager
56%

Junior manager
9%

Senior manager
29%

Πηγή: Parque Expo, 2000.
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Διάγραμμα 3.8.

Φύλλο στελεχών ξενοδοχείων.

Άνδρες
26%

Γυναίκες
74%

Πηγή: Parque Expo, 2000.

Στον πίνακα 3.27 παρατηρούμε τον μέσο, την τυπική απόκλιση (standard
deviation), καθώς επίσης και την μέγιστη και ελάχιστη τιμή των εννέα
στρατηγικών ερωτημάτων.
Πίνακας 3.27.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Μέσος, απόκλιση, μέγιστες και ελάχιστες τιμές των
στρατηγικών ερωτημάτων.

Factors
EXPO ’98 contributed to increase room occupancy
rate
You enjoyed EXPO ‘98
EXPO ’98 visitors were satisfied with the service
quality offered in the exposition
EXPO ’98 contributed to changing the image that
visitors had about Portugal
EXPO ’98 increased the visitors’ confidence to
invest in Portugal
EXPO ’98 contributed to improve visitors’
knowledge about the represented countries
This kind of exhibition is important to Portugal
The service quality offered in hotels satisfied
customers
EXPO ’98 had influence on the improvement of
hotel and restaurant service quality

Mean
3,7

Std. Dev.
1,0

Min.
1

Max.
5

4,3
4,0

0,7
0,9

1
1

5
5

3,5

0,9

1

5

2,9

0,9

1

5

3,4

0,8

1

5

4,0
4,3

0,9
0,8

1
1

5
5

2,1

1,1

1

5

Πηγή: Parque Expo, 2000.
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Η υψηλότερη τιμή μέσου (xm=4,3, s=0,8) παρατηρείται στο ερώτημα 8
(Η ποιότητα υπηρεσιών των ξενοδοχείων ικανοποίησε τους πελάτες;) και στο
ερώτημα 2 (Σας ικανοποίησε η επίσκεψή σας στην ΕΧΡΟ;) με xm=4,3 και
s=0,7. Το ερώτημα 2 έχει και την μικρότερη απόκλιση, δηλώνοντας ότι όλες
οι απόψεις συγκεντρώνονται γύρω από τον μέσο. Η μικρότερη τιμή μέσου
εμφανίζεται στο ερώτημα 9 (Η ΕΧΡΟ συνέβαλε στην βελτίωση των
υπηρεσιών των ξενοδοχείων και των εστιατορίων;) με xm=2,1 και s=1,1 και
ακολουθεί το ερώτημα 5 (Η ΕΧΡΟ βελτίωσε την θέληση των επισκεπτών να
επενδύσουν στην Πορτογαλία;) με xm=2,9 και s=0,9. Τα ποσοστά
συχνότητας για κάθε ένα από τα στρατηγικά ερωτήματα εμφανίζονται στον
πίνακα 3.28.
Πίνακας 3.28.

Συχνότητα στρατηγικών ερωτημάτων ανά
κλίμακα.

Factors
1 EXPO ’98 contributed to increase
room occupancy rate
2 You enjoyed EXPO ‘98
3 EXPO ’98 visitors were satisfied
with the service quality offered in
the exposition
4 EXPO ’98 contributed to changing
the image that visitors had about
Portugal
5 EXPO ’98 increased the visitors’
confidence to invest in Portugal
6 EXPO ’98 contributed to improve
visitors’ knowledge about the
represented countries
7 This kind of exhibition is
important to Portugal
8 The service quality offered in
hotels satisfied customers
9 EXPO ’98 had influence on the
improvement of hotel and
restaurant service quality

Nothing
1

Little
2

Reasonably
3

Much
4

Strongly
5

11,5%

14,0%

18,8%

26,9%

28,9%

1,7%
5,0%

3,9%
4,8%

14,0%
23,0%

69,5%
53,5%

10,9%
13,7%

8,4%

3,6%

33,3%

51,8%

2,8%

11,8%

12,0%

58,0%

17,1%

1,1%

6,7%

7,6%

60,8%

21,6%

3,4%

3,4%

2,8%

26,6%

44,0%

23,2%

1,1%

2,0%

16,0%

46,5%

34,5%

44,5%

13,2%

32,2%

9,0%

1,1%

Πηγή: Parque Expo, 2000.
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Το μεγαλύτερο ποσοστό συχνότητας εμφανίζεται στην ερώτηση 2 (Σας
ικανοποίησε η επίσκεψή σας στην ΕΧΡΟ;) με 69,5% στην κατηγορία 4, ενώ
ακολουθεί το ερώτημα 6 (Η ΕΧΡΟ βοήθησε τους επισκέπτες να βελτιώσουν
την γνώση τους για τις συμμετέχουσες χώρες;) με ποσοστό 60,8% στην
κατηγορία 3. Το χαμηλότερο ποσοστό (1,1%), εμφανίζει το ερώτημα 5 (Η
ΕΧΡΟ βελτίωσε την επιθυμία των επισκεπτών να επενδύσουν στην
Πορτογαλία;) στην κατηγορία 5, το ερώτημα 8 (Οι υπηρεσίες που
προσφέρθηκαν από τα ξενοδοχεία ικανοποίησαν τους πελάτες;) στην
κατηγορία 1 και το ερώτημα 9 (Η διοργάνωση της ΕΧΡΟ επηρέασε την
αναβάθμιση των υπηρεσιών των ξενοδοχείων και των εστιατορίων;) στην
κατηγορία 5. Στον πίνακα 3.29 εμφανίζονται οι απόψεις των στελεχών
ξενοδοχείων σε σχέση με την εξάρτηση ή την ανεξαρτησία τους από τις
δημογραφικές παραμέτρους.
Πίνακας 3.29.

Σχέση μεταξύ δημογραφικών χαρακτηριστικών
και απόψεων των ερωτηθέντων.

Factors

Educational
Level
I

Age
Level
I

1 EXPO ’98 contributed to increase
room occupancy rate
2 You enjoyed EXPO ‘98
I
I
3 EXPO ’98 visitors were satisfied
D
D
with the service quality offered in
the exposition
4 EXPO ’98 contributed to changing
D
I
the image that visitors had about
Portugal
5 EXPO ’98 increased the visitors’
D
D
confidence to invest in Portugal
6 EXPO ’98 contributed to improve
D
D
visitors’ knowledge about the
represented countries
7 This kind of exhibition is
I
I
important to Portugal
8 The service quality offered in
I
I
hotels satisfied customers
9 EXPO ’98 had influence on the
I
I
improvement of hotel and
restaurant service quality
I = independent (ανεξάρτητη), D = dependent (εξηρτημένη)

Gender
I

Hierarchic
Level
I

I
D

I
I

I

D

D

I

I

I

D

D

D

I

D

D

Πηγή: Parque Expo, 2000.
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Οι απόψεις που εκφράστηκαν σχετικά με τα ερωτήματα 1 (Συνεισέφερε η
ΕΧΡΟ στην αύξηση της πληρότητας;) και 2 (Σας ικανοποίησε η ΕΧΡΟ;) είναι
ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ στα ερωτήματα 3 (Έμειναν ικανοποιημένοι οι
επισκέπτες από τις υπηρεσίες της έκθεσης;) και 5 (Η ΕΧΡΟ βελτίωσε την
διάθεση των επισκεπτών να επενδύσουν στην Πορτογαλία;) οι απαντήσεις
εξαρτώνται από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων.
Στον πίνακα 3.30 παρατηρούμε ότι οι απόψεις εξαρτώνται από το επίπεδο
εκπαίδευσης σε ποσοστό 45%, από την ηλικία και την θέση στην επιχείρηση
σε ποσοστό 33% και από το φύλλο κατά 55%.
Πίνακας 3.30.

Ποσοστά απόψεων που σχετίζονται με
δημογραφικές παραμέτρους.

1
2
3
4

Δημογραφικοί
Παράμετροι
Εκπαίδευση
Ηλικία
Φύλλο
Θέση στην
επιχείρηση

Εξαρτημένες
#
4
3
5
3

Μεταβλητές
%
45%
33%
55%
33%

Ανεξάρτητες
#
5
6
4
6

Μεταβλητές
%
55%
66%
45%
66%

Πηγή: Parque Expo, 2000.

Προκειμένου

να

καθοριστούν

ομάδες

με

σχετικά

ομοειδή

χαρακτηριστικά, χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι των “multivariate statistics” και
στην προκειμένη περίπτωση cluster analysis και One-way analysis (Sarmento,
1997). Όλες οι διαδικασίες της ανάλυσης έγιναν λαμβάνοντας υπόψη το
επίπεδο σημαντικότητας (significance level) α=5%. Και σε αυτήν την
περίπτωση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Ward και η Squared Euclidean
Distance για την καλύτερη ομαδοποίηση των τεσσάρων κατηγοριών. Κάθε
μία από τις κατηγορίες είχε τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) κατηγορία 1,109
περιπτώσεις, β) κατηγορία 2,82 περιπτώσεις, γ) κατηγορία 3,33 περιπτώσεις
και δ) κατηγορία 4,133 περιπτώσεις. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ομάδων
ήταν τα εξής:
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o Ομάδα 1. Η ομάδα 1 αντιπροσώπευε το 30,5% του δείγματος
και είχε το μεγαλύτερο ποσοστό στελεχών με απολυτήριο
Γυμνασίου. Ο μέσος στα εννέα στρατηγικά ερωτήματα ήταν
xm=3,3 δηλώνοντας πολύ θετική άποψη.
o Ομάδα 2. Η ομάδα 2 αντιπροσώπευε το 22,9% του δείγματος
και συμμετείχαν σε αυτήν το μεγαλύτερο ποσοστό στελεχών
που συμμετείχε στην ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης. Το
27,6% εξ αυτών εργαζόταν στο ξενοδοχείο. Ο μέσος των
στρατηγικών ερωτημάτων σε αυτήν την ομάδα ήταν xm=3,5
δηλώνοντας επίσης πολύ θετική άποψη.
o Ομάδα 3. Η ομάδα 3 ήταν η μικρότερη, αντιπροσωπεύοντας το
9,3% του δείγματος. Σε αυτήν την ομάδα υπήρχε το
μεγαλύτερο ποσοστό νέων στελεχών (junior managers) με
ηλικίες μικρότερες των 30 ετών και απολυτήριο Λυκείου. Η
παραπάνω

ομάδα

είχε

τον

μικρότερο

μέσο

(xm=2,9)

δηλώνοντας θετική άποψη.
o Ομάδα 4. Η ομάδα 4 ήταν η μεγαλύτερη αντιπροσωπεύοντας το
37,3% του δείγματος. Οι ηλικίες της ομάδας 4 ήταν μεταξύ των
30 και 45 ετών και συμμετείχαν στην ανώτερη διοίκηση (senior
managers). Το 28,4% εξ αυτών εργαζόταν σε ξενοδοχεία πέντε
αστέρων. Ο μέσος της κατηγορίας ήταν xm=4,0 δηλώνοντας
πάρα πολύ θετική άποψη.
Ο μέσος για κάθε κατηγορία εμφανίζεται στον πίνακα 3.31.
Το ερώτημα 2 παρουσιάζει την μεγαλύτερη τιμή στην κατηγορία 4 με
μέσο xm=4,725, ενώ στην κατηγορία 3 εμφανίζεται ο μικρότερος μέσος με
τιμή xm=1,152. Το στατιστικό F test διαφοροποιεί την αξία της κάθε
ερώτησης και σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτηθέντων, τις κατατάσσει με
την ακόλουθη σειρά σημαντικότητας: 9-4-1-5-6-7-3-2-8. Να παρατηρήσουμε
επίσης ότι η ομάδα 4 δίνει τον μεγαλύτερο μέσο σε όλες τις ερωτήσεις εκτός
της 7, ενώ η ομάδα 3 δίνει τον μικρότερο μέσο σε όλα τα ερωτήματα εκτός
από το 1.
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Πίνακας 3.31.

Μέσος των στρατηγικών ερωτημάτων για κάθε
ομάδα.

Factors

1 EXPO ’98 contributed to
increase room occupancy rate
2 You enjoyed Expo ’98
3 EXPO ’98 visitors were
satisfied with the service
quality offered in the
exposition
4 EXPO ’98 contributed to
changing the image that
visitors had about Portugal
5 Expo ’98 increased your
disposition to invest in
Portugal
6 Expo ’98 improved your
knowledge about the
countries present at the
exhibition
7 This kind of exhibition is
important to Portugal
8 The service quality offered in
hotels satisfied customers
9 Expo ’98 had influence on the
improvement of your hotel
and restaurant service
quality, compared to other
visits to Portugal
Mean

Group 1
109
cases
2,073

Group 2
82
cases
4,524

Group 3
33
cases
3,667

Group 4
133
cases
4,532

Total
357
cases
3,699

3,936
3,752

4,125
3,512

3,830
3,276

4,725
4,647

4,264
3,986

3,266

3,659

2,403

3,790

3,472

2,881

2,902

2,442

3,158

2,948

3,283

3,337

2,818

3,716

3,414

4,156

3,987

2,727

4,105

3,966

4,257

4,405

3,979

4,432

4,330

1,670

1,220

1,152

3,203

2,090

3,253

3,519

2,922

4,034

3,574

Πηγή: Parque Expo, 2000.

Αν συγκρίνουμε τις δύο έρευνες (επισκεπτών και στελεχών ξενοδοχείων),
θα διαπιστώσουμε ότι οι επισκέπτες δίνουν μεγαλύτερη βαθμολογία στο
ερώτημα 2 (Σας ικανοποίησε η ΕΧΡΟ;) με (μέσο επισκεπτών) xmv=4,4 ενώ ο
μέσος στελεχών ξενοδοχείων έχει τιμή xma=4,3, στο ερώτημα 3 (Σας
ικανοποίησαν οι υπηρεσίες της ΕΧΡΟ;) με xmv=4,1 (xma=4,0) και στο
ερώτημα 9 (Η ΕΧΡΟ επηρέασε στην αναβάθμιση των υπηρεσιών των
ξενοδοχείων;) με xmv=3,0 (xma=2,1). Η μεγαλύτερη διάσταση απόψεων
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παρατηρείται στο ερώτημα 9 (Η ΕΧΡΟ επηρέασε στην αναβάθμιση των
υπηρεσιών των ξενοδοχείων;) με xmv=3,0 και xma=2,1, ενώ υπάρχει
σημαντική διάσταση απόψεων και στο ερώτημα 5 (Η ΕΧΡΟ βελτίωσε την
διάθεση των επισκεπτών να επενδύσουν στην Πορτογαλία;) με xmv=2,2 και
xma=2,9 (πίνακας 3.32).
Πίνακας 3.32.

Μέσος της έρευνας στους επισκέπτες και στα
στελέχη των ξενοδοχείων.

Factors Accommodation
Managers

2 You enjoyed Expo ’98
3 EXPO ’98 visitors were
satisfied with the service
quality offered in the
exposition
4 EXPO ’98 contributed to
changing the image that
visitors had about Portugal
5 EXPO ’98 increased the
visitors’ confidence to invest
in Portugal
6 EXPO ’98 contributed to
improve visitors’ knowledge
about the represented
countries
7 This kind of exhibition is
important to Portugal
8 The service quality offered in
hotels satisfied customers

9 EXPO ’98 had influence on
the improvement of hotel and
restaurant service quality

Factors Visitors

Mean
Accomm.
Managers
(xma)
4,3
4,0

Mean
Visitors
(xmv)

Expo’98 changed your
idea/image Portugal

3,5

3,3

Expo ’98 increased your
disposition to invest in
Portugal
Expo ’98 improved your
knowledge about the
countries present at the
exhibition
This kind of exhibition
is important to Portugal
The general service
quality at your
accommodation hotel
was satisfactory
Expo ’98 had influence
on the improvement of
your hotel and
restaurant service
quality, compared to
other visits to Portugal

2,9

2,2

3,4

3,0

4,0

3,8

4,3

3,9

2,1

3,0

You enjoyed Expo ’98
The general service
quality at Expo ’98 was
satisfactory

4,4
4,1

Πηγή: Parque Expo, 2000.
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Γενικά τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας έχουν ως εξής:
o Το 80,4% τωνστελεχών ήταν ικανοποιημένοι από την διοργάνωση της
ΕΧΡΟ, ενώ το 74,6% δήλωσε ότι η ΕΧΡΟ συνεισέφερε στην αύξηση
της πληρότητας των ξενοδοχείων. Το 28,9% ήταν απόλυτο για την
συνεισφορά της ΕΧΡΟ στο παραπάνω θέμα.
o Οι ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι η ποιότητα υπηρεσιών της ΕΧΡΟ ’98
ικανοποίησε πάρα πολύ τους επισκέπτες. Ο μέσος ήταν xm=4,0 και η
τυπική απόκλιση (standard deviation) s=0,9.
o Οι απόψεις των στελεχών ποικίλουν ανάλογα με το επίπεδο της
εκπαίδευσής τους (45%), την ηλικία τους (33%), την θέση τους στην
επιχείρηση (22%) και το φύλλο τους (33%).
o Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις “Η ΕΧΡΟ ’98 βελτίωσε τις πληρότητες;”
και “Ικανοποιηθήκατε από την ΕΧΡΟ;”, είναι ανεξάρτητες από
δημογραφικές παραμέτρους.
o Η γενική άποψη των στελεχών ήταν καλή (xm=3,6). Επίσης και σε
αυτήν την έρευνα αναγνωρίστηκαν τέσσερις ομάδες οι οποίες είχαν
διαφορετικές εκτιμήσεις. Κάθε ομάδα είχε συγκεκριμένα δημογραφικά
χαρακτηριστικά και απόψεις όσο αφορά τα εννέα στρατηγικά
ερωτήματα.

Οι

παραπάνω

παρατηρήσεις

μας

οδηγούν

στο

συμπέρασμα ότι η ΕΧΡΟ ’98 δεν ήταν μόνον επιτυχής για τους
επισκέπτες, αλλά και για τα στελέχη της ξενοδοχείας, αφού
δημιούργησε ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην τουριστική οικονομία.
Η

τουρισμός

της

Πορτογαλίας

διαθέτει

πολλά

ανταγωνιστικά

πλεονεκτήματα όπως καλές κλιματολογικές συνθήκες, ομορφιά του φυσικού
τοπίου, καθαρές ακτές, ιαματικές πηγές και θερμή φιλοξενία. Από το 1980, ο
τουρισμός της Πορτογαλίας παρουσιάζει αυξητικές τάσεις κατέχοντας
δεσπόζουσα θέση στην εθνική της οικονομία. Σύμφωνα με τον Sarmento
(1995), η διοργάνωση της ΕΧΡΟ συνέβαλε σημαντικά στην περαιτέρω
ανάπτυξη του Πορτογαλικού τουρισμού. Το 1998 το ποσοστό των
απασχολουμένων στον τουρισμό της Πορτογαλίας (με πρόσληψη) ήταν το
4,9% του ενεργά οικονομικού πληθυσμού. Στον πίνακα 3.33 παρατηρούμε
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αύξηση 7.000 εργαζομένων στον τουρισμό το διάστημα 1997 – 1998, ενώ το
1998 το σύνολο των απασχολουμένων στον τουρισμό ήταν 214.200
εργαζόμενοι, δηλαδή το 4,9% του ενεργού οικονομικού πληθυσμού.
Πίνακας 3.33.

Πληθυσμός που απασχολήθηκε στον τουριστικό
τομέα την περίοδο 1995-1999.

Πληθυσμός που
απασχολείται στον
τουριστικό τομέα
Ποσοστό του ενεργού
οικονομικά πληθυσμού

1995
198.900

1996
204.400

1997
207.200

1998
214.200

1999
215.200

4,8%

4,8%

4,8%

4,9%

4,9%

Πηγή: INE (1998 – 1999).

Στον πίνακα 3.34 παρατηρούμε την επίδραση της ΕΧΡΟ ’98 στις εισροές,
στις δαπάνες και στο τουριστικό ισοζύγιο. Τις χρονιές 1997 – 1998 οι εισροές
αυξήθηκαν κατά 18,4%, οι δαπάνες κατά 14,9% και το τουριστικό ισοζύγιο
(tourism balance) επίσης αυξήθηκε κατά 21,5%.
Πίνακας 3.34.

Τουριστικές εισροές, δαπάνες και ισοζύγιο την
περίοδο 1995 – 1998.

Τουριστικές
εισροές (tourism
revenue)
Τουριστικές
δαπάνες
(tourism
expense)
Τουριστικό
ισοζύγιο
(tourism
balance)

1995
3,3

1996
3,7

1997
4,0

1998
4,8

1996/95
13,6%

1997/96
9,6%

1998/97
18,4%

1,6

1,8

1,9

2,2

11,1%

7,7%

14,9%

1,7

1,9

2,2

2,6

15,9%

11,3%

21,5%

Πηγή: INE (1998 – 1999).

Το τουριστικό ισοζύγιο συνέβαλε στην μείωση του ισοζυγίου εξωτερικών
συναλλαγών (external balance of payment), εξυγιαίνοντας μερικώς την
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εθνική

οικονομία.

Η

επένδυση

στην

τουριστική

βιομηχανία

είχε

πολλαπλασιαστικό όφελος (multiplying effect), ειδικά στον τομέα των
κατασκευών, των μεταφορών και της βιομηχανίας κατασκευής ενδυμάτων,
συνεισφέροντας επίσης στην περιφερειακή ανάπτυξη. Οι αφίξεις των
τουριστών στις πύλες εισόδου της χώρας, καθώς επίσης και οι διαμονές τους
στα καταλύματα της Πορτογαλίας καταγράφονται στον πίνακα 3.35.
Πίνακας 3.35.
Αφίξεις
αλλοδαπών
τουριστών στις
πύλες εισόδου
Αφίξεις
αλλοδαπών
επισκεπτών της
ΕΧΡΟ στις πύλες
εισόδου
Διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχεία

Αφίξεις αλλοδαπών και διαμονές.
1995
9,5

1996
9,7

1997
10,2

1998
11,3

1996/95
2,1%

1997/96
5,2%

1998/97
10,8%

1999/98
2,7%

23,1

23,3

24,2

26,6

0,9%

3,9%

9,9%

1,5%

27,9

28,1

29,4

32,4

2,5%

2,8%

10,2%

3,1%

Πηγή: DGT (1999a – 1999b).

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι μεταξύ του 1997 και 1998
υπήρξε αύξηση της τάξεως του 10,8% στις αφίξεις των αλλοδαπών
τουριστών, 9,9% των αλλοδαπών επισκεπτών στις πύλες εισόδου της ΕΧΡΟ
και 10,2% στις διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία. Έναν χρόνο μετά, η
αντίστοιχη αύξηση ήταν 2,7%, 1,5% και 3,1%, αποδεικνύοντας ότι η ΕΧΡΟ
είχε σοβαρές θετικές επιπτώσεις στον Πορτογαλικό τουρισμό και μετά την
διοργάνωση της έκθεσης. Το 1998, χρονιά διοργάνωσης της ΕΧΡΟ, οι
επισκέπτες σε ποσοστό 93,3% προερχόντουσαν από την Ισπανία, το
Ηνωμένο Βασίλειο, την Γερμανία, την Γαλλία, την Ολλανδία και την Ιταλία.
Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε στον πίνακα 3.36 την μέση τιμή
ενοικίασης δωματίου και την μέση τιμή ενοικίασης κλίνης.
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Πίνακας 3.36.

Algarve
Estoril

Lisbon
Porto
Madeira
Azores
Μ.Ο.

1995
Δ
63,3
49,6
61,3
52,3
71,1
42,3
55,4

Τιμές διανυκτέρευσης (σε esq.).
Κ
47,1
43,3
44,8
37,9
66,9
31,6
44,8

1996
Δ
62,5
51,7
62,1
54,3
68,9
38,8
55,2

Κ
46,5
44,5
45,7
39,2
65,1
31,8
44,1

1997
Δ
61,7
53,2
64,7
55,9
69,4
39,8
56,2

Κ
46,0
45,4
48,3
40,8
64,9
32,5
45,4

1998
Δ
63,4
57,8
72,3
56,7
71,5
39,8
59,6

Κ
47,8
49,3
55,7
42,4
67,1
32,4
48,5

1999
Δ
67,2
56,1
72,7
57,3
73,4
44,9
60,8

Κ
50,4
47,1
56,9
42,9
69,6
35,8
49,2

Δ = δωμάτιο, Κ = κλίνη.
Πηγή: DGT (1999a – 1999b).

Το 1998 η μέγιστη μέση πληρότητα στην Πορτογαλία ήταν 72,3% και
σημειώθηκε στην περιοχή της Λισαβόνας. Στην περίοδο της ΕΧΡΟ η
πληρότητα έφθασε σχεδόν το 100%. Από το 1995 έως το 1999, η περιοχή
της Λισαβόνας παρουσίασε την μέγιστη ετήσια διαφορά μεταξύ των τιμών
δωματίων και κλινών. Το 1998 το ποσοστό διαμονής ατόμου σε δίκλινο
δωμάτιο ήταν 16,6%.
Η σύνθεση όλων των παραπάνω μας οδηγεί στην διαπίστωση ότι η
Παγκόσμια Έκθεση ΕΧΡΟ ’98 στην Λισαβόνα ήταν επιτυχημένη όχι μόνον όσο
αφορά τον αριθμό των επισκεπτών και των συμμετεχουσών χωρών, αλλά και
στην ανάπτυξη της οικονομίας ιδιαίτερα δε της τουριστικής. Οι επιπτώσεις
που υπήρξαν λόγω του γεγονότος στην τοπική οικονομία και κατ’ επέκταση
στην εθνική οικονομία της Πορτογαλίας ήταν σημαντικές, σε κοινωνικό αλλά
κυρίως σε οικονομικό επίπεδο.
•

HANOVER ΕΧΡΟ 2000

Η ΕΧΡΟ 2000 στο Ανόβερο της Γερμανίας, άνοιξε τις πύλες τον Ιούνιο
2000 και ήταν η κατά σειρά 27η Παγκόσμια Έκθεση. Το θέμα της EXPO ήταν
“Ανθρώπινο Είδος – Φύση – Τεχνολογία” (Humankind – Nature –
Technology). Η έκθεση λειτούργησε από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου του
2000, για 153 συνεχόμενες ημέρες. Η ΕΧΡΟ 2000 ξεκίνησε ως ιδέα το 1985
(15 χρόνια πριν την διοργάνωσή της) από μια μικρή ομάδα ανθρώπων και
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τέθηκε ως εργαλείο αντιμετώπισης των προκλήσεων του μέλλοντος και της
ανάπτυξης της πόλης του Ανοβέρου. Το 1987 η ιδέα τέθηκε στην Διοίκηση
της έκθεσης του Ανοβέρου (Hanover Deutsche Messe), με στόχο την
διοργάνωση της ΕΧΡΟ στους υπάρχοντες χώρους της έκθεσης το 1998. Η
πρόταση

περιλάμβανε

την

αναβάθμιση

της

υφιστάμενης

εκθεσιακής

υποδομής, αλλά και την προσθήκη νέων εκθεσιακών χώρων – περιπτέρων. Η
τεχνοκρατική προσέγγιση των Γερμανών έδειξε ότι η χρήση υφιστάμενων
υποδομών θα οδηγούσε σε χαμηλό κόστος επένδυσης για την διοργάνωση
του γεγονότος. Έτσι λοιπόν το στρατηγικό πρόγραμμα προσέγγισης κινήθηκε
σε τρεις άξονες:
o Ανάπτυξη και βελτίωση των εκθεσιακών εγκαταστάσεων του Ανοβέρου.
o Ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής (που βρίσκεται νοτιοανατολικά της
πόλης).
o Μακροχρόνια ανάπτυξη της πόλης του Ανοβέρου ως πόλης παροχής
υπηρεσιών.
Τον Μάρτιο του 1988 ο κ. Μάρτιν Μπάγκεμαν, Υπουργός Εμπορίου της
Γερμανίας, παρόλο που δεν είχε την επίσημη συγκατάθεση του ΒΙΕ,
ανήγγειλε την διοργάνωση της ΕΧΡΟ 1998 στο Ανόβερο κατά την διάρκεια
των εγκαινίων της Παγκόσμιας Έκθεσης Πληροφορικής Cebit. Τον Ιούνιο του
1990, το ΒΙΕ δίνει την συγκατάθεσή του για την διοργάνωση της έκθεσης,
όμως λόγω στενότητας του ημερολογιακού προγράμματος καθορίζει ως
χρόνο λειτουργίας της το 2000. Τον Απρίλιο του 1991 (9 χρόνια πριν την
λειτουργία

της

έκθεσης),

οι

Γερμανοί

αποφασίζουν

για

την

τελική

χωροθέτηση της έκθεσης και τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, ο τότε
Γερμανός Καγκελάριος Κολ δίνει επισήμως την συγκατάθεσή του. Τον
Δεκέμβριο του 1991 ο Γερμανός εκπρόσωπος στο ΒΙΕ, κατά την διάρκεια της
Γενικής

Συνέλευσης,

ανακοίνωσε

την

σύσταση

ειδικού

οργανισμού

οργάνωσης και υλοποίησης της ΕΧΡΟ με την συμμετοχή της Ομοσπονδιακής
Κυβέρνησης, της Κυβέρνησης του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας και της πόλης
του Ανοβέρου.
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Τον Μάρτιο του 1992 συνεδριάζει για πρώτη φορά το Διεθνές
Συμβουλευτικό Όργανο της ΕΧΡΟ 2000, ενώ παράλληλα εγκρίνεται από το
Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και
δημιουργείται επιτροπή παρακολούθησης στην οποία συμμετέχουν το
Υπουργείο Οικονομικών, η Κυβέρνηση του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας, το
Περιφερειακό Διοικητικό όργανο του Ανοβέρου και η Έκθεση του Ανοβέρου.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τον Ιούνιο του 1992 πραγματοποιείται
δημοψήφισμα στο Ανόβερο για την αποδοχή ή μη της έκθεσης από τους
κατοίκους της πόλης. Σε εκείνο το δημοψήφισμα προσήλθε το 61,7% των
εγγεγραμμένων και με ποσοστό 51,5% γίνεται αποδεκτή η πρόταση
διοργάνωσης της έκθεσης. Τον Δεκέμβριο του 1993 οι Γερμανοί βιομήχανοι
εμπλέκονται στην διοργάνωση της έκθεσης και συστήνουν εταιρία η οποία θα
συμμετείχε στον ειδικό οργανισμό για την ΕΧΡΟ με κεφάλαιο 20
εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων (10 εκατομμυρίων ευρώ). Τέλος, τον
Μάιο του 1994 συστήνεται ο οργανισμός ΕΧΡΟ 2000 Hannover GmbH, με
μετοχικό κεφάλαιο 100 εκατομμυρίων μάρκων (50 εκατομμύρια ευρώ), το
οποίο κατανεμήθηκε ως εξής:
o Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας

40%

o Κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας

30%

o Οργανισμός Συνδέσμου Βιομηχάνων

20%

o Εταιρία Διαχείρισης Κεφαλαίων Ανοβέρου

6%

o Περιφέρεια Ανοβέρου

2%

o Περιφερειακό Διοικητικό Όργανο Ανοβέρου

2%

Ο οργανισμός EXPO 2000 Hannover GmbH είχε ως βασικό σκοπό την
προετοιμασία και υλοποίηση της World EXPO 2000 στο Ανόβερο, ενώ οι
βασικές αρχές λειτουργίας του ήταν οι εξής:
1. Είχε την πλήρη αρμοδιότητα για την προετοιμασία, οργάνωση και
λειτουργία της ΕΧΡΟ 2000, αρμοδιότητα που περιλάμβανε:
o Τον σχεδιασμό της έκθεσης και τον συντονισμό των θεματικών
συμμετοχών.
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o Την κατανομή των γηπέδων, κτιρίων, εγκαταστάσεων και τεχνικών
μέσων στους συμμετέχοντες εκθέτες.
o Την υλοποίηση ενεργειών δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης, εμπορικής
πολιτικής κλπ.
o Την

οργάνωση

πολιτιστικών

και

άλλων

εκδηλώσεων

και

τον

συντονισμό των δραστηριοτήτων και γεγονότων των συμμετεχόντων.
2. Είχε την ευθύνη ελέγχου της γης, η οποία ανήκει στην World Expo.
3. Είχε την ευθύνη για την κατασκευή του εκθεσιακού χώρου (expo site),
στον οποίον συμπεριλαμβάνονταν οι κατασκευές κτιρίων, τεχνικών
μέσων, εγκαταστάσεων κλπ. Επίσης είχε την ευθύνη για την κατασκευή
όλων των υποδομών, εκτός των εκθεσιακών χώρων ΕΧΡΟ, οι οποίες ήταν
άμεσα συνδεδεμένες με την οργάνωση και υλοποίηση της έκθεσης.
4. Τέλος, ο οργανισμός είχε την ευθύνη για την διασφάλιση της διαμονής
των συμμετεχόντων στο “Expo Village” και της μακροχρόνιας αξιοποίησης
των εγκαταστάσεων βάσει των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.
Ο παραπάνω οργανισμός λειτούργησε ως κερδοσκοπικός και η Διοίκησή του
ασκούνταν από ένα τριμελές συμβούλιο και ένα επιβλέπον 10μελές όργανο.
Η αρχική σκέψη περί αξιοποίησης του υφιστάμενου εκθεσιακού κέντρου
με την παράλληλη βελτίωσή του, αλλά και η επέκτασή του με την κατασκευή
νέων εκθεσιακών χώρων, οδήγησε στην απόφαση για την χωροθέτηση
γηπέδου έκτασης 160 εκταρίων (1.600 στρεμμάτων) για την διοργάνωση της
ΕΧΡΟ 2000, με την προσθήκη άλλων 175 στρεμμάτων, τα οποία θα
χρησιμοποιούνταν ως χώροι στάθμευσης 25.000 αυτοκινήτων. Η επέκταση
των εκθεσιακών χώρων σε σχέση με τις υφιστάμενες εκθεσιακές υποδομές
ανήλθε στο 40% του χώρου. Αν και καταχωρημένη ΕΧΡΟ, το ΒΙΕ επέτρεψε
στους οργανωτές να προσφέρουν εναλλακτικά σενάρια στις συμμετέχουσες
χώρες, δηλαδή είτε να συμμετέχουν στα υφιστάμενα περίπτερα της έκθεσης,
είτε να κατασκευάσουν δικούς τους εκθεσιακούς χώρους. Τα νέα περίπτερα
προγραμματίστηκαν

να

κατασκευαστούν

τόσο

δυτικά,

όσο

και

νοτιοανατολικά του υφιστάμενου εκθεσιακού κέντρου. Στο “δυτικό τόξο” της
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έκθεσης και σε έκταση 14,7 εκταρίων, οι χώρες θα μπορούσαν να
κατασκευάσουν τα δικά τους περίπτερα, τα οποία θα απομακρύνονταν (όπως
και έγινε, με σημερινή χρήση ανοιχτών χώρων εκδηλώσεων και χώρων
στάθμευσης αυτοκινήτων) μετά το πέρας της λειτουργίας της ΕΧΡΟ. Στο
“νοτιοανατολικό τόξο” υπήρξαν κατασκευές χωρών όπως της Ε.Ε., της
Αμερικής και των Αραβικών κρατών. Στην ίδια περιοχή κατασκευάστηκε ένας
χώρος ανοιχτών εκδηλώσεων με την ονομασία “Expo Plaza” και ένας
στεγασμένος χώρος για αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις ο οποίος
ονομάστηκε

“Expo

Arena”.

Κάποια

από

τα

εθνικά

περίπτερα

που

κατασκευάστηκαν εξ’ αρχής παρέμειναν και αξιοποιήθηκαν από τους ιδιώτες
επενδυτές που τα κατασκεύασαν για λογαριασμό των εθνικών συμμετοχών.
Τα βασικά έργα ειδικής (εκθεσιακής) υποδομής που κατασκευάστηκαν
σύμφωνα με το Master Plan είναι:
o Expo Plaza, η πλατεία η οποία λειτούργησε ως κεντρικό σημείο ένωσης
των παλαιών και νέων εγκαταστάσεων.
o Κτίριο Διοίκησης και γραφείων.
o Expo Arena, κλειστός πολυχώρος χωρητικότητας 14.000 ατόμων.
o Εστιατόρια, καφέ και λοιποί χώροι αναψυχής συνολικής έκτασης 70.000
τετραγωνικών μέτρων.
o Μητροπολιτικό πάρκο.
o Τελεφερίκ για την μεταφορά των επισκεπτών.
o Κατασκευή του Γερμανικού περιπτέρου.
Όπως και στην περίπτωση της Λισαβόνας, οι Γερμανοί ανέπτυξαν ένα
οργανωμένο σχέδιο “Real Estate Development”, το οποίο σχεδίασε και
υλοποίησε η Εταιρία Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Ανοβέρου, εταιρία
που συνέστησε ο οργανισμός ΕΧΡΟ με τον Δήμο του Ανοβέρου. Θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι το “δυτικό τόξο” ανήκει στην Έκθεση του Ανοβέρου
(Hanover Deutsche Messe), ενώ το “νοτιοανατολικό τόξο” στον Δήμο του
Ανοβέρου. Επίσης, οι Γερμανοί οργανωτές ανέπτυξαν σχέδιο κατασκευής
κατοικιών (όπως και στην Λισαβόνα) με την ονομασία “χωριό ΕΧΡΟ” (EXPO
Village), το οποίο είχε τα χαρακτηριστικά των “ολυμπιακών χωριών” που
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κατασκευάζονται για να στεγάσουν αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το
παραπάνω χωριό συμπεριλάμβανε 6.000 διαμερίσματα πολύ κοντά στον
χώρο της έκθεσης και υποστηρικτικές υποδομές όπως σχολεία, εκκλησίες,
εμπορικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ. Το χωριό χρησιμοποιήθηκε
κατά την διάρκεια της ΕΧΡΟ ως χώρος διαμονής εκθετών και για την στέγαση
του διοικητικού προσωπικού της ΕΧΡΟ. Μετά το πέρας της έκθεσης τα
διαμερίσματα πωλήθηκαν για μόνιμες κατοικίες.
Όσο

αφορά

τις

υποδομές

πρόσβασης

για

την

ΕΧΡΟ

2000,

κατασκευάστηκαν τα εξής έργα:
o Σιδηροδρομικός σταθμός για τρένα Inter City δίπλα ακριβώς από τις
εγκαταστάσεις της ΕΧΡΟ.
o Νέα γραμμή τραμ από το κέντρο της πόλης προς τους χώρους της ΕΧΡΟ.
o Νέος περιφερειακός δρόμος (επεκτάθηκε) προς το εκθεσιακό της ΕΧΡΟ.
o Διαπλάτυνση του εθνικού αυτοκινητόδρομου που οδηγεί στο Ανόβερο.
o Τρίτος τερματικός σταθμός (terminal) στο αεροδρόμιο του Ανοβέρου, από
τον οποίον κατά την διάρκεια της έκθεσης υπήρχε απευθείας οδική
σύνδεση (shuttle buses) με το εκθεσιακό κέντρο.
o Πεζογέφυρα 300 μέτρων, η οποία συνδέει τον σιδηροδρομικό σταθμό με
την δυτική είσοδο του εκθεσιακού κέντρου.
Η ζώνη φιλοξενίας για την διαμονή εκθετών και επισκεπτών της ΕΧΡΟ
είχε ορισθεί σε περίμετρο 300 χιλιομέτρων από το εκθεσιακό κέντρο και
συμπεριλάμβανε πόλεις όπως η Φρανκφούρτη, η Βρέμη, το Αμβούργο και το
Βερολίνο. Αυτό συνέβη επειδή το Ανόβερο, πόλη του 1.000.000 κατοίκων,
δεν διέθετε την απαραίτητη ξενοδοχειακή υποδομή για να φιλοξενήσει τα
εκατομμύρια των επισκεπτών. Το συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό της πόλης
του Ανοβέρου δεν ξεπερνούσε τις 10.000 κλίνες. Αυτός ήταν ένας από τους
λόγους, ίσως ο πιο σημαντικός, που οι Γερμανοί επένδυσαν κυρίως σε
υποδομές μεταφοράς από και προς την έκθεση.
Όσο

αφορά

τα

οικονομικά

μεγέθη

της

έκθεσης,

ο

συνολικός

προϋπολογισμός του έργου, ο οποίος συμπεριλάμβανε και όλες τις υποδομές
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εκτός ΕΧΡΟ, ανερχόταν στα 15 δις μάρκα. Ο συνολικός προϋπολογισμός
αποκλειστικά και μόνον για το Expo Site ανερχόταν σε 3,4 δις μάρκα και
συμπεριλάμβανε:
o Τις ανακαινίσεις των περιπτέρων της έκθεσης του Ανοβέρου.
o Τις

κατασκευές

των

νέων

κτιρίων

(εξαιρουμένων

των

ιδιωτικών

επενδύσεων).
o Την κατασκευή του Expo Plazza.
o Το ενοίκιο χρήσης χώρου προς την Hanover Deutsche Masse το οποίο
συμφωνήθηκε σε 1.000 μάρκα ανά τετραγωνικό μέτρο.
o Την κατασκευή του τελεφερίκ.
o Την κατασκευή της πεζογέφυρας.
o Το λειτουργικό κόστος του οργανισμού για την υλοποίηση της έκθεσης.
Οι προβλέψεις περί των εσόδων ήταν εξαιρετικά αισιόδοξες, ειδικά η
πρόβλεψη πώλησης εισιτηρίων. Τα προβλεπόμενα από τους διοργανωτές
έσοδα ήταν της τάξεως των 3 δισεκατομμυρίων μάρκων (1.450.000 ευρώ).
Αναλυτικά η πρόβλεψη εσόδων παρουσιάζεται στον πίνακα 3.37.

Πίνακας 3.37. Προϋπολογισμός ΕΧΡΟ 2000.
Σε 000 DM

Σε 000 DM

Δαπάνες
Σύνολο ΕΧΡΟ

3.400.000

Έσοδα
Εισιτήρια

1.600.000

Sponsoring

1.000.000

Merchandising

300.000

Προμήθειες από έσοδα χώρων
αναψυχής και εστίασης

100.000

Σύνολο εσόδων

3.000.000

Αποτέλεσμα

-400.000

Πηγή: HELEXPO, 1999.
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Η Κυβέρνηση της Γερμανίας συνεπώς, αποδεχόμενη τον παραπάνω
προϋπολογισμό, είχε δεχθεί εξαρχής την κάλυψη ελλείμματος 400.000
μάρκων (199.560 ευρώ) προς χάριν των παράπλευρων ωφελειών. Επίσης η
Γερμανική Κυβέρνηση γνώριζε ότι η πρόβλεψη των εσόδων από εισιτήρια
ήταν υπεραισιόδοξη (όπως αποδείχθηκε και εκ του αποτελέσματος), αφού
βασιζόταν στην πρόβλεψη 40.000.000 επισκεπτών με γεωγραφική κατανομή
70% (28.000.000) από την Γερμανία, 25% (10.000.000) από την Ευρώπη και
5% (2.000.000) από τον υπόλοιπο κόσμο. Η αποδοχή του παραπάνω
σεναρίου είχε τον μεγάλο κίνδυνο διεύρυνσης του ελλείμματος από την
διοργάνωση της ΕΧΡΟ. Η ΕΧΡΟ του Ανοβέρου λειτούργησε από την 1 Ιουνίου
έως και 31 Οκτωβρίου 2000, δηλαδή ακριβώς την περίοδο όπου όλοι οι
Γερμανοί κάνουν διακοπές εκτός Γερμανίας. Άρα και η πρόβλεψη για τους
Γερμανούς

επισκέπτες

ήταν

υπερεκτιμημένη.

Η

συγκεκριμένη

εποχή

διοργάνωσης θα λειτουργούσε θετικά μόνον σε χώρες που είναι καθιερωμένοι
τουριστικοί προορισμοί, όπως και λειτούργησε θετικά τόσο στην περίπτωση
της Σεβίλης το 1992, όσο και στην περίπτωση της Λισαβόνας το 1998. Η
πρόβλεψη των Γερμανών διοργανωτών αφορούσε επίσης επισκέψεις από 200
τηλεοπτικά κανάλια, 20.000 δημοσιογράφους και εκατομμύρια τηλεθεατών.
Οι συμμετέχουσες χώρες ανήλθαν στις 199. Επιπρόσθετος ανασταλτικός
παράγοντας ήταν το κόστος επίσκεψης (πίνακας 3.38). Μια οικογένεια με ένα
παιδί, η οποία θα διέμενε στην Φρανκφούρτη (πόλη της περιμέτρου των 300
χιλιομέτρων) και επισκέπτονταν την έκθεση στο Ανόβερο, θα έπρεπε να
δαπανήσει 250 μάρκα υπολογίζοντας μόνον το εισιτήριο εισόδου και το
κόστος μετακίνησης.
Βεβαίως, οι Γερμανοί οργανωτές είχαν ένα αποτελεσματικό σύστημα
χορηγιών, σύμφωνα με το οποίο εταιρίες θα μπορούσαν να εμφανίζονται ως
χορηγοί σε διάφορες κατηγορίες. Το μέγιστο των χορηγιών ήταν τα 30
εκατομμύρια μάρκα και το ελάχιστο τα 6.000 μάρκα.
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Πίνακας 3.38. Κόστος εισιτηρίου στην ΕΧΡΟ 2000.
Τύπος εισιτηρίου.

Τιμή σε DM

Ημερήσιο εισιτήριο.

69

Απογευματινό εισιτήριο.

49

Εισιτήριο 7 συνεχόμενων ημερών.

62

Οικογενειακό Ι (2 ενήλικες πλέον ένα παιδί ηλικίας
μεγαλύτερο από 6 ετών).

159

Οικογενειακό ΙΙ (2 ενήλικες πλέον δύο έως τέσσερα
παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης των 6 ετών).

199

Πηγή: HELEXPO, 1999.

Μακροοικονομική ανάλυση των Γερμανών οργανωτών έδειξε ότι η έκθεση
δημιούργησε περίπου 17 δισεκατομμύρια μάρκα προστιθέμενη αξία για την
γερμανική οικονομία, ενώ υπολογίζεται ότι η Κυβέρνηση εισέπραξε περίπου 4
δισεκατομμύρια μάρκα από φόρους.
Όπως έχουμε αναλύσει στο προηγούμενο κεφάλαιο, στα mega events
όπως οι ΕΧΡΟ πάντα υπάρχει έντονο το στοιχείο της πολιτικής. Υψηλόβαθμος
Γερμανός αξιωματούχος (ο οποίος κατά παράκλησή του και όσο αφορά την
συγκεκριμένη αποστροφή θα ήθελε να παραμείνει ανώνυμος), σε προσωπική
επικοινωνία δήλωσε ότι “η ΕΧΡΟ γίνεται όχι μόνον για να διαπραγματευτεί το
θέμα της, αλλά και για να δείξει ότι η Γερμανία, 45 χρόνια μετά τον πόλεμο,
10 χρόνια μετά την Ένωση και ως η τρίτη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη
στον κόσμο, μπορεί να υλοποιήσει την μεγαλύτερη ΕΧΡΟ που έγινε ποτέ”.
Η καινοτομία της ΕΧΡΟ του Ανοβέρου ήταν ότι για πρώτη φορά στην
ιστορία της διοργάνωσης, όσο αφορά τον εκθεσιακό χώρο, έγινε συνδυασμός
υφιστάμενων εκθεσιακών χώρων και νέων εκθεσιακών υποδομών. Ο
σχεδιασμός του master plan είχε ξεκινήσει από το 1994. Οι Γερμανοί δώσανε
μεγάλη σημασία στις εκτάσεις με πράσινο το οποίο και καταλάμβανε 36
εκτάρια από το συνολικό γήπεδο των 160 εκταρίων. Όλοι οι εκθεσιακοί χώροι
ήταν έτοιμοι από το 1999, με μεγαλύτερο περίπτερο αυτό της Ευρώπης,
συνολικού στεγασμένου χώρου 30.000 τ.μ. Προκειμένου να διοργανωθεί η
έκθεση έγιναν πολύ μεγάλες επενδύσεις υποδομών, με κύριο στόχο την
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ανάπλαση – επέκταση της Διεθνούς Εκθέσεως του Ανοβέρου για εκθεσιακές
χρήσεις μετά την ΕΧΡΟ, αλλά και την ανάπτυξη χώρων λιανικού εμπορίου.
Μέχρι τον Ιούνιο του 1997 οι διοργανωτές είχαν δαπανήσει περίπου 1,8
δισεκατομμύρια μάρκα για επενδύσεις υποδομών και για την προετοιμασία
της οργάνωσης. Οι επενδύσεις αφορούσαν αποκεντρωμένα υπο-έργα, όπως η
επέκταση – αναβάθμιση του εκθεσιακού κέντρου και η κατασκευή
σιδηροδρομικού δικτύου και οδικών αξόνων που θα συνέδεαν το εκθεσιακό
κέντρο με την πόλη. Μέχρι την επίσημη έναρξη της ΕΧΡΟ, το κόστος όλων
των εργασιών είχε ανέλθει στο ποσό των 6,8 δισεκατομμυρίων DM. Στον
πίνακα 3.39 μπορούμε να παρατηρήσουμε τον επιμερισμό των δαπανών για
τα βασικά έργα υποδομής.
Πίνακας 3.39.

Δαπάνες σχετικές με την ΕΧΡΟ 2000 (σε εκατ.
DM)

Field of expenditures

Paid by 30th
June 1997

Commissioned
by 30th June
1997

Federal highway construction
(including crossing and intersection
reconstruction)
Road building: Expo ring
Railway S/Bahn
Stadbahnline D-Sud (Southern city rail
line)
Kronsberg residential area
Fairground as part of the Expo
grounds
EXPO fair grounds excluding
“Messegelande”
Airport
EXPO GmbH company
Decentralized projects
Traffic control
Accounting to

171,0

414,0

Present
planning
status to the
year 2000
611,9

38,0
275,0
226,8

38,3
290,7
290,6

142,0
1.079,0
961,0

10,9
417,0

13,8
457,0

667,8
993,0

38,1

61,4

344,5

130,0
496,5
7,8
1.811,1

130,0
496,5
7,9
2.200,2

390.0
1.468,8
124,5
6.782,5

Πηγή: NORD/LB, KGH, Hannover Region, 1998.
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Οι Γερμανοί διοργανωτές υπολόγισαν ότι η ζήτηση που θα δημιουργηθεί
από την διοργάνωση της ΕΧΡΟ θα ανερχόταν στο ποσό των 14,6
εκατομμυρίων

DM.

Βεβαίως,

οι

Γερμανοί

οργανωτές

είχαν

ένα

αποτελεσματικό σύστημα χορηγιών, σύμφωνα με το οποίο εταιρίες θα
μπορούσαν να εμφανίζονται ως χορηγοί σε διάφορες κατηγορίες. Το μέγιστο
των χορηγιών ήταν τα 30 εκατομμύρια μάρκα και το ελάχιστο τα 6.000
μάρκα. Η άμεση ζήτηση που προκλήθηκε λόγω της ΕΧΡΟ σε σχέση με όλες
τις σχετικές με την ΕΧΡΟ επενδύσεις, υπολογίστηκε περίπου σε 14,6
δισεκατομμύρια DM. Στον πίνακα 3.40 παρατηρούμε τις οικονομικές
επιπτώσεις της ΕΧΡΟ, έτσι όπως αυτές υπολογίστηκαν από το Lower Saxony
Institute for Economic Research (1995). Το φαινόμενο της παραγωγικότητας
αναφέρεται σε κάθε θετική επίπτωση στις εκροές που όμως δεν προκαλείται
από αυξημένες εισροές ή από οικονομίες κλίμακας. Για παράδειγμα μια χρονιά
με καλές κλιματολογικές συνθήκες θα δημιουργήσουν αυξημένες εκροές στον
αγροτικό τομέα που όμως δεν θα οφείλονται σε αυξημένες εισροές.
Αντίστοιχα οι θετικές επιπτώσεις στις εκροές των επιχειρήσεων που άμεσα ή
έμμεσα επηρεάζονται από την διοργάνωση της ΕΧΡΟ δεν προκαλούνται από
αυξημένες εισροές, αλλά από την ίδια την διοργάνωση της έκθεσης.
Πίνακας 3.40.

Γενικές οικονομικές επιπτώσεις (σε εκατ. DM)
Ζήτηση

Επενδύσεις στο
εκθεσιακό κέντρο
Κατασκευή
Kronsbergsiedlung
Τοπικοί και
περιφερειακοί
εκθέτες
Υποδομές
μεταφορών
Τουριστικές
δαπάνες
Συνολικό ποσό

Δημιουργία αξίας
(περιλαμβάνεται ο
πολλαπλασιαστής)

Απασχόληση
(περιλαμβάνεται ο
πολλαπλασιαστής)

3.811,5

Φαινόμενο
παραγωγικότητας
(περιλαμβάνεται ο
πολλαπλασιαστής)
9.393,7

4.674,6

27.662

667,8

1.812,6

898,4

5.182

1.468,9

3.505,7

1.713,7

11.098

3.755,2

9.761,8

4.759,7

29.854

4.893,8

11.291,2

5.549,5

32.808

14.597,2

35.765,0

17.595,9

106.604

Πηγή: Lower Saxony Institute for Economic Researc, 1995.
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι ο κατασκευαστικός τομέας
και ο τομέας των μεταφορών ωφελήθηκαν περισσότερο από τις επενδύσεις
για την ΕΧΡΟ. Λόγω του φαινόμενου της παραγωγικότητας, η ζήτηση
επηρέασε επίσης θετικά και τους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς καθώς
επίσης και τις υπηρεσίες. Για επενδύσεις που ξεκίνησαν μέχρι και 30/6/1997,
υπολογίστηκε μέγεθος απασχόλησης της τάξεως των 19.000 εργαζομένων
ανά έτος. Το ένα τέταρτο εξ αυτών απασχολήθηκε στον κατασκευαστικό
τομέα, το 23% σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ το 12% στο εμπόριο. Μετά το
2000, υπολογίστηκε ότι το μέγεθος της απασχόλησης θα είναι 100.000
εργαζόμενοι ανά έτος, με το 17,7% στις κατασκευές, το 12,4% στο εμπόριο
και το 14,2% στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Οι επιπτώσεις σε περιφερειακό επίπεδο υπολογίστηκαν μόνον για την
περιφέρεια της Κάτω Σαξονίας (Lower Saxony), λόγω της μεθοδολογίας της
έρευνας και της ανάλυσης εισροών – εκροών (input output analysis). Στην
βάση της συντηρητικής υπόθεσης ότι τα δύο τρίτα της οικονομικής
δραστηριότητας που δημιουργήθηκε παρέμεινε στην Κάτω Σαξονία, η
παραγωγική δραστηριότητα βελτιώθηκε γενικά κατά 3,1 εκατομμύρια DM, η
οποία δημιούργησε αξία 1,5 δισεκατομμυρίων DM και 12.500 νέες θέσεις
εργασίας ανά έτος. Εάν ληφθούν υπόψη και οι εργασίες για την κατασκευή
του αυτοκινητόδρομου (East-West S-Bahn), τότε οι θέσεις εργασίας
αυξάνονται κατά 250 ανά έτος. Με βάση τα παραπάνω, και αν ληφθούν
υπόψη οι επενδύσεις και οι δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται άμεσα με
την διοργάνωση της ΕΧΡΟ, τότε η έκθεση προσέθεσε 0,3% ανά έτος
οικονομική δραστηριότητα και 0,2% των θέσεων εργασίας στην περιοχή της
Κάτω Σαξονίας.
Μετά την ολοκλήρωση της ΕΧΡΟ 2000, η συνολική οικονομική
δραστηριότητα που δημιουργήθηκε λόγω της ΕΧΡΟ στην παραγωγική
δραστηριότητα (production stimulus) της Κάτω Σαξονίας, υπολογίστηκε σε
23,8 δισεκατομμύρια DM, ενώ η οικονομική δραστηριότητα (value creation)
σε 11,7 δισεκατομμύρια DM. Όσο αφορά την απασχόληση, υπολογίστηκε ότι
μετά το τέλος της έκθεσης, η συμβολή της θα ήταν 71.000 θέσεις εργασίας
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ανά έτος. Η ανάλυση των παραπάνω δείχνει ότι την μεγαλύτερη ωφέλεια είχε
ο

κατασκευαστικός

κλάδος,

ενώ

όσο

αφορά

την

απασχόληση,

οι

περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στις οικοδομικές εργασίες.
Σύμφωνα με άλλη μελέτη (Norddeutsche Landesbank, 1998), οι
επενδύσεις για την ΕΧΡΟ (μισθοί και ημερομίσθια), καθώς και οι δαπάνες από
τους επισκέπτες, υπολογίστηκαν σε 17,6 δισεκατομμύρια DM. Η έρευνα
αναφέρει ότι με βάση τα παραπάνω ποσά, η δημιουργία πρόσθετων εισροών
προς την κεντρική κυβέρνηση υπό μορφή φόρων, υπολογίστηκε σε 4,5
δισεκατομμύρια DM. Το Πανεπιστήμιο του Ανοβέρου (1999) αναφέρει ότι η
ΕΧΡΟ δημιούργησε περίπου 4.000 μόνιμες θέσεις εργασίας μετά την
διοργάνωση του γεγονότος. Τα στοιχεία επίσης δείχνουν ότι, παρότι το
εθνικό ποσοστό ανεργίας στην Γερμανία το 2000 αυξήθηκε, στην ευρύτερη
περιοχή του Ανοβέρου το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε.
Ο Δήμαρχος του Ανοβέρου κ. Herbert Schmalstieg (2002), δύο χρόνια
μετά την έκθεση, δήλωσε ότι η πόλη κατόρθωσε λόγω της ΕΧΡΟ να
αναπτύξει μια περιοχή (Kronsberg quarter) η οποία είναι η περισσότερο
απομακρυσμένη από το κέντρο της πόλης και βρίσκεται στα όρια του
μητροπολιτικού δήμου. Σε αυτήν την περιοχή, η οποία βρίσκεται σε κοντινή
απόσταση του γηπέδου της ΕΧΡΟ, κατασκευάστηκαν σε δύο μόλις χρόνια
3.000 διαμερίσματα, γεγονός που φανερώνει από μόνο του την συμβολή της
ΕΧΡΟ στον μακροχρόνιο αστικό στρατηγικό προγραμματισμό και την
ανάπτυξη. Ο Δρ. Arno Brandt, Διευθυντής της Τράπεζας του Ανοβέρου
(Director of Economic Science Department of the Norddeutsche Landsbank in
Hanover), σε ομιλία του το 2001 δήλωσε ότι η ΕΧΡΟ 2000 δημιούργησε τις
εξής περιφερειακές επιπτώσεις στο Ανόβερο:
o Σε 153 ημέρες η ΕΧΡΟ 2000 συγκέντρωσε τελικά 18,1 εκατομμύρια
επισκέπτες. Ένας στους τρεις επισκέπτες επισκέφθηκε ξανά την έκθεση
παραμένοντας κατά μέσο όρο 3,7 ημέρες. Ο αριθμός αυτός είναι υψηλός
εάν συγκριθεί με προηγούμενες ΕΧΡΟ. Οι 18,1 εκατομμύρια επισκέψεις
αντιστοιχούν σε 9,4 εκατομμύρια επισκέπτες. Το 50% των επισκεπτών
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προήλθε από περιοχές της Γερμανίας εκτός της Κάτω Σαξονίας, ενώ το
6% προέρχονταν από το εξωτερικό.
o Η πλειονότητα των επισκεπτών ήταν ευχαριστημένοι από την ΕΧΡΟ, με το
95% να την θεωρεί από καλή έως πολύ καλή. Το ίδιο ποσοστό δήλωσε ότι
η έκθεση ήταν σημαντικό εργαλείο για το μελλοντικό marketing της
πόλης.
o Η οικονομική επίδραση της ΕΧΡΟ 2000 στην Κάτω Σαξονία υπολογίζεται
σε 11 δισεκατομμύρια DM. Επίσης υπολογίζεται ότι δημιούργησε
παραγωγική δραστηριότητα μεγαλύτερη των 8 εκατομμυρίων DM, που με
την σειρά της οδήγησε στην δημιουργία 50.000 θέσεων απασχόλησης ανά
έτος.
o Σημαντικές επιπτώσεις υπήρξαν και στην εκθεσιακή δραστηριότητα της
πόλης. Το Ανόβερο είναι πλέον μια παγκόσμια εκθεσιούπολη και το 60%
των εκθεσιακών χώρων της ΕΧΡΟ σήμερα χρησιμοποιούνται από τον
εκθεσιακό φορέα (Hanover Deutsche Messe AG).
o Δόθηκε ώθηση στον τουρισμό της πόλης με την διοργάνωση μεγάλων
γεγονότων μετά την ΕΧΡΟ, την λειτουργία πολυχώρου (Regenwaldhaus
Herrenhauser Gardens) και την μετατροπή του ζωολογικού κήπου
(Hanover’s zoo) σε ζωολογικό πάρκο (Zoological park).
o Αναπτύχθηκαν τα συστήματα επικοινωνίας, με την Deutsche Telecom’s (η
οποία ήταν και βασικός χορηγός της διοργάνωσης) να επενδύει λόγω της
ΕΧΡΟ σε υποδομές μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας (high-bit
rate) σε ολόκληρη την πόλη του Ανοβέρου.
o Μεγάλη βελτίωση υπήρξε στις υποδομές της πόλης με κυριότερα έργα:
o Την νέα γραμμή τραμ μεταξύ Kronsberg και Plaza.
o Την σύνδεση με το αεροδρόμιο (Hanover/langenhagen).
o Την αναβάθμιση των σταθμών του μετρό και την κατασκευή ενός
νέου σταθμού (Kropke station).
o Νέα βαγόνια τραμ και νέα λεωφορεία.
o Νέο σύστημα τηλεματικής για την παρακολούθηση της κίνησης των
δημοσίων μέσων μεταφοράς.
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o Η επιτυχία της ΕΧΡΟ 2000 είχε επιπτώσεις και σε πολιτικό επίπεδο. Το
επίπεδο ικανοποίησης που έφθασε σε 95%, ανέδειξε το Ανόβερο και τις
πολιτικές επιλογές σε επιτυχές παράδειγμα ανάπτυξης.
Τον

Μάιο

του

2001,

το

Υπουργείο

Οικονομικών

της

Γερμανίας

γνωστοποίησε την επίσημη έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της ΕΧΡΟ
2000, στην οποία αναφέρεται τόσο στην επιτυχία της όσο αφορά τους
εκθέτες και επισκέπτες, όσο και στις θετικές μακροοικονομικές επιπτώσεις. Τα
επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας αναφέρουν
18,1 εκατομμύρια επισκέπτες (εισόδους), από τις οποίες (μη καταμετρώντας
τις απογευματινές και βραδινές εισόδους) το 17% ήταν από αλλοδαπούς, εκ
των οποίων το 57% ήταν Ευρωπαίοι και το 43% από άλλες ηπείρους. Το
22% των επισκεπτών προερχόταν από την πόλη και την ευρύτερη περιοχή
του Ανοβέρου και ο μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών ήταν την εβδομάδα
από 20 έως 26 Οκτωβρίου με 1,4 εκατομμύρια επισκέπτες. Η πλειονότητα
των επισκεπτών, επισκέφθηκε το Ανόβερο με τρένο ή άλλο μέσο μαζικής
μεταφοράς (51%), το 32% με ιδιωτικό αυτοκίνητο, το 16% με λεωφορείο
και το 1% με άλλο μέσο. Σύμφωνα με το Federal Office of Statistics της
Γερμανίας (2001), η ΕΧΡΟ προκάλεσε αύξηση διανυκτερεύσεων στην πόλη
του Ανοβέρου. Αναλυτικά, οι διανυκτερεύσεις τον Αύγουστο της ΕΧΡΟ
αυξήθηκαν στην Κάτω Σαξονία κατά 48,7% σε σχέση με την προηγούμενη
χρονιά. Μόνον τον Αύγουστο της χρονιάς της ΕΧΡΟ στην περιοχή του
Ανοβέρου καταγράφηκαν 14,6 εκατομμύρια διανυκτερεύσεων.
Ο συνολικός αριθμός των εκθετών ήταν 182, εκ των οποίων 155 επίσημες
κρατικές συμμετοχές, 17 διεθνείς οργανισμοί και 10 ιδιωτικοί φορείς. Ο
εκθεσιακός χώρος αναπτύχθηκε σε 160 εκτάρια και ήταν η πρώτη ΕΧΡΟ στην
οποία οι εκθέτες είχαν δικαίωμα να κατασκευάσουν περίπτερο ή να
φιλοξενηθούν σε ένα από τα υπάρχοντα περίπτερα. Τελικά 18 χώρες
αποφάσισαν να κατασκευάσουν τα περίπτερά τους σε έκταση 18 εκταρίων.
Στην ΕΧΡΟ 2000 διοργανώθηκαν 5.000 παράλληλα γεγονότα. Η Γερμανική
κυβέρνηση

(Development

Policy

Contribution)

διέθεσε

ποσό

100

εκατομμυρίων DM ως βοήθεια σε 65 αναπτυσσόμενες χώρες για την
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συμμετοχή τους στην ΕΧΡΟ. Επίσης προσέφερε στις παραπάνω χώρες
τεχνική βοήθεια υπό την μορφή της μεταφοράς τεχνογνωσίας, όσο αφορά
την συμμετοχή τους. Εκτός από τις μεμονωμένες χώρες, πέντε συνασπισμοί
κρατών είχαν αντίστοιχη βοήθεια (Southern Africa Development Community
SADC, Sahel Countries – CILSS, Central American States, the Caribbean
states – CARICOM, States of the South Pacific Forum). Ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στην βοήθεια προς τα Αφρικανικά κράτη, τα οποία ομαδοποιήθηκαν
σε έναν εκθεσιακό χώρο ο οποίος ονομάστηκε “The Gift of Africa”. Τον
συγκεκριμένο χώρο επισκέφθηκαν 5 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμός που
φανερώνει την συμβολή της ΕΧΡΟ στην προβολή αυτών των χωρών. Τα
αυτόνομα περίπτερα διαλύθηκαν αμέσως μετά το πέρας λειτουργίας της
ΕΧΡΟ.
Κατά την διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης οι διοργανωτές διαχειρίστηκαν
70 Προέδρους κρατών, 57 Πρωθυπουργούς, 424 Υπουργούς και 25.000
βουλευτές ή άλλα μέλη επισήμων αποστολών. Πολλοί από αυτούς βελτίωσαν
την εικόνα των ΕΧΡΟ με την παρουσία τους, όπως η Βασίλισσα Βεατρίκη και
ο Πρίγκιπας Κλάους της Ολλανδίας, ο Πρίγκιπας Ρενιέ του Μονακό, ο Βασιλιάς
Αλβέρτος ο 2ος του Βελγίου, ο Βασιλιάς Χουάν Κάρλος και η Βασίλισσα Σοφία
της Ισπανίας, ο Πρόεδρος Σιράκ και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών κ. Κόφι Ανάν.
Το πάρκο με τα θεματικά περίπτερα του Ανοβέρου ήταν από τους χώρους
που προσέλκυσαν περισσότερο το κοινό. Τα περίπτερα “Planet of Visions” και
“The 21st Century” είχαν μέση ημερήσια επισκεψιμότητα της τάξεως των
38.000 ατόμων. Σε έρευνα που έγινε, το 70% των επισκεπτών των
θεματικών περιπτέρων ήταν πολύ ή πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Μέρος των
παραπάνω δύο θεματικών περιπτέρων πουλήθηκε στην τοπική κυβέρνηση
της Βεστφαλίας αντί 1,25 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων, προκειμένου να
τα χρησιμοποιήσει σε μελλοντικά γεγονότα.
Οι επιπτώσεις, όσο αφορά την προβολή του προορισμού από την ΕΧΡΟ,
είναι εμφανής στην περίπτωση του Ανοβέρου. Υπολογίζεται ότι 30.000
δημοσιογράφοι από 148 χώρες επισκέφθηκαν και έγραψαν για την ΕΧΡΟ. Οι
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διοργανωτές είχαν προσκαλέσει τους δημοσιογράφους δύο ημέρες πριν την
έναρξη λειτουργίας της έκθεσης (24 Μαΐου, εθνικός τύπος και 25 Μαΐου,
διεθνής τύπος), όπου 2.500 δημοσιογράφοι πρόβαλαν το γεγονός πριν την
έναρξή του. Τις πρώτες 4 εβδομάδες υπήρχαν περισσότερα από 8.000 άρθρα
σε 9 Ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία είχαν ως θέμα την ΕΧΡΟ, ενώ τις πρώτες 6
ημέρες υπήρχαν 1.035 τηλεοπτικές προβολές. Συνολικά, σε όλα τα
τηλεοπτικά κανάλια της Γερμανίας, το θέμα ΕΧΡΟ παρουσιαζόταν 19 ώρες
ημερησίως, περισσότερες και από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου
του 2000. Το 90% από τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν στην Γερμανία ήταν
ουδέτερα, το 4% θετικά και το 6% αρνητικά. Στις στήλες με τα γράμματα
των αναγνωστών, αυτά που αναφερόντουσαν στην ΕΧΡΟ κατά 95% ήταν
θετικά, ενώ το 65% εξ αυτών δήλωνε ότι ήθελε να επισκεφθεί την έκθεση.
Ο ιδιωτικός τομέας είχε μεγάλη ανάμειξη στον σχεδιασμό και την
λειτουργία της ΕΧΡΟ. Από το 1994 και μετά, πέντε από τα δέκα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της EXPO 2000 Hannover GmbH, αντιπροσώπευαν
μεγάλες εταιρίες της Γερμανίας. Ίσως αυτός ήταν και ο λόγος της άρτιας
προετοιμασίας και λειτουργίας της έκθεσης. Οι ιδιωτικές εταιρίες σχημάτισαν
ανεξάρτητη τρίτη εταιρία (Beteiligungsgesellschaft der Deutsxhen Wirtschaft)
προκειμένου αυτή να επενδύσει για τις ανάγκες της ΕΧΡΟ 2000. Οι 12
παγκόσμιοι εταίροι (world partners) και οι 14 εταίροι προϊόντων (product
partners) επένδυσαν περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια DM για την
συμμετοχή τους στην ΕΧΡΟ. Οι διοργανωτές επίσης σύναψαν συμφωνίες με
230 ακόμη εταίρους (36 εταίρους στα θεματικά περίπτερα, 10 εταίρους για το
forum της καινοτομίας, 65 για τις διάφορες υπηρεσίες, 57 προμηθευτές
εξοπλισμού για τα παράλληλα και πολιτιστικά προγράμματα και 75 περίπου
εταιρίες που είχαν άδεια licensees). Το περίπτερο των εταίρων (Partners’
pavilion) αποδείχθηκε δημοφιλές για τους επισκέπτες. Το περίπτερο Planet M,
της εταιρίας Bertelsmann Industrie AG’s είχε την μεγαλύτερη χωρητικότητα,
ενώ η μεγαλύτερη τηλεόραση του κόσμου “exponale” παρουσιάστηκε στο
περίπτερο της Deutsche Telekom AG’s και συγκέντρωσε χιλιάδες επισκέπτες.
Το μεγαλύτερο γραμματοκιβώτιο του κόσμου κατασκευάστηκε στο περίπτερο
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της Deutsce Post AG, ενώ η Daimler Benz κατασκεύασε το εργαστήριο του
μέλλοντος. Η συμμετοχή των ιδιωτικών επιχειρήσεων ήταν σημαντική και
στην ομαλή λειτουργία της έκθεσης. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η
Savings Banks Finance Group είχε αναλάβει την λειτουργία των ταμείων, η
Allianz την ασφαλιστική κάλυψη, η Deutsche Telekom AG την υποδομή για
τις επικοινωνίες, η Siemens τα συστήματα πληροφόρησης των επισκεπτών, η
Sony την τεχνολογία για την αναμετάδοση των γεγονότων και η Volkswagen
διέθεσε τα απαραίτητα οχήματα.
Όπως προαναφέραμε, η πρόβλεψη για την ΕΧΡΟ του Ανοβέρου το
Σεπτέμβριο του 1999 ανέφερε έσοδα της τάξεως των 3,03 δισεκατομμυρίων
DM και έξοδα ποσού 3,43 δισεκατομμυρίων DM, με πρόβλεψη αρνητικού
αποτελέσματος ύψους 400 εκατομμυρίων DM. Στις 16 Αυγούστου του 2000,
η εταιρία EXPO 2000 Hannover GmbH ενημέρωσε τους μετόχους της ότι η
παραπάνω πρόβλεψη δεν μπορούσε να εκπληρωθεί και ότι το πιθανότερο
σενάριο θα ήταν τα έσοδα να ανέλθουν στο ποσό του 1,1 δισεκατομμυρίου
DM, ενώ τα έξοδα θα ήταν περίπου 3,5 δισεκατομμύρια DM, δηλαδή 10%
περίπου περισσότερα από τον αρχικό προϋπολογισμό. Ο τελικός απολογισμός
απογοήτευσε τους μετόχους, με αρνητικό αποτέλεσμα της τάξεως των 2,4
δισεκατομμυρίων DM. Αυτό συνέβη, όπως αναλύσαμε, κυρίως λόγω της
σημαντικής διαφοράς του αριθμού επισκεπτών που είχαν προβλεφθεί και
αυτού που τελικά επισκέφθηκε την ΕΧΡΟ. Επίσης, η πολιτική κλιμάκωσης των
εισιτηρίων (συνταξιούχοι, απογευματινά εισιτήρια, οικογενειακά εισιτήρια,
παιδιά κάτω των 12 ετών δωρεάν κλπ.), διαμόρφωσαν τελικά έναν μέσο όρο
εισιτηρίου της τάξεως των 26 DM αντί των 45 DM που είχαν προβλεφθεί, με
αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειμμα της τάξεως των 1,3 δισεκατομμυρίων DM
μόνον από τα εισιτήρια. Επιπρόσθετα, η απόφαση να μην χρεώνεται η
στάθμευση, οδήγησε στην απώλεια 100 εκατομμυρίων DM. Επίσης τα
προϊόντα προς πώληση δεν εκπλήρωσαν τις προβλέψεις των διοργανωτών,
με τελικό απολογισμό τα 530 εκατομμύρια DM, αντί των 995 εκατομμυρίων
DM που είχαν προϋπολογιστεί.
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Παρόλο το άσχημο οικονομικό αποτέλεσμα της ΕΧΡΟ 2000, οι υποδομές
που άφησε στην πόλη θεωρούνται οι πλέον σημαντικές για τα τελευταία
πενήντα

χρόνια,

όσο

αφορά

την

οικονομική

ανάπτυξή

της.

Όπως

προαναφέραμε, η ΕΧΡΟ 2000 διοργανώθηκε σε ήδη υπάρχοντα εκθεσιακό
χώρο, όπου τα νέα κτίσματα αποτελούσαν το 1/3 του χώρου. Η EXPO Plaza
αμέσως μετά την έκθεση πουλήθηκε σε ιδιωτικές εταιρίες και λειτουργεί
σήμερα

ως

χώρος

διοργάνωσης

γεγονότων,

χώρος

γραφείων

και

εστιατορίων. Το Preussag Arena, ένας από τους μεγαλύτερους χώρους
πολλαπλών χρήσεων της Ευρώπης με χωρητικότητα 13.500 ανθρώπων,
χρησιμοποιείται για πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα (ήδη διοργανώθηκε
εκεί το World Ice Hockey Championship). Στο European House, ένας χώρος
19.000 τ.μ., στεγάζονται η Ακαδημία Μουσικής και Δράματος, το Πολυτεχνείο
και το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Ανοβέρου. Το Γερμανικό Περίπτερο
στεγάζει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την ονομασία “New
Communications” με την συνεργασία των Πανεπιστημίων του Stanford, της
Ουψάλας και του Ανοβέρου, ενώ το Radison SAS Hotel συνεχίζει την
λειτουργία του ως ξενοδοχείο με 250 δωμάτια. Το υπόλοιπο μέρος της ΕΧΡΟ
μετατράπηκε σε εκθεσιακό και εμπορικό κέντρο.
Εκτός από τις υποδομές, οι μακροοικονομικές επιπτώσεις από την
διοργάνωση της ΕΧΡΟ ήταν τεράστιες. Έρευνα της εταιρίας συμβούλων
Roland Berger & Partner και του Τμήματος Στατιστικής και Οικονομετρίας του
Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης έδειξε ότι η ΕΧΡΟ δημιούργησε 100.000
θέσεις εργασίας και έσοδα από φόρους της τάξεως των 2,7 εκατομμυρίων
DM. Η έρευνα καταλήγει ότι, παρά το αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα, η
διοργάνωση δημιούργησε θετικές μακροοικονομικές επιπτώσεις.
•

AICHI ΕΧΡΟ 2005.

Η ΕΧΡΟ του 2005 λειτούργησε από 25 Μαρτίου έως και 25 Σεπτεμβρίου
2005 και για 185 συνεχείς ημέρες στην περιφέρεια του Aichi της Ιαπωνίας. Η
περιφέρεια του Aichi περιλαμβάνει τρεις πόλεις, το Seto, την Toyota και το
Nagakute. Η συνολική έκταση του εκθεσιακού χώρου ήταν 182 εκτάρια. Η
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περιφέρεια του Aichi είναι η Ιαπωνική περιοχή της τεχνολογίας, της
βιομηχανίας και της υφαντουργίας, αλλά επίσης είναι και η περιοχή της
Toyota, όπου στα εκεί εργοστάσιά της κατασκευάζει αυτοκίνητα και διαθέτει
εργαστήρια για την ανάπτυξη τεχνολογίας του διαστήματος. Η πόλη της
Nagoya είναι η τρίτη μεγαλύτερη της Ιαπωνίας, διαθέτει το “γρήγορο” τρένο
(Shinkansen), γνωστό και ως “bullet train”, και θεωρείται ως το κέντρο της
οικονομίας. Ο εκθεσιακός χώρος βρίσκεται περίπου 20 χλμ. από την πόλη της
Nagoya κοντά στην περιοχή του νέου αεροδρομίου. Το θέμα της ΕΧΡΟ 2005
ήταν “η σοφία της φύσης” (Nature’s Wisdom) και είχε τρία υποθέματα α) το
matrix της φύσης (Nature’s Matrix), β) η τέχνη της ζωής (Art of Life) και γ)
ανάπτυξη οικο-κοινοτήτων (Development of Eco-Communities).
Δυστυχώς μέχρι σήμερα, τόσο το ΒΙΕ όσο και οι διοργανωτές δεν έχουν
ανακοινώσει αποτελέσματα ποσοτικά ή/και ποιοτικά από την παραπάνω
έκθεση. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του
προϋπολογισμού της EXPO στο Aichi καλύφθηκε (ανεπίσημα) από την
Toyota, η οποία και απασχολεί περισσότερο από το 40% του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού της περιοχής και που πιθανώς δεν ήθελε την
δημοσιοποίηση σχετικών μελετών. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΧΡΟ στο Aichi
ήταν η Παγκόσμια Έκθεση με την μικρότερη οικονομική συνεισφορά του
κράτους από κάθε προηγούμενη διοργάνωση.
3.5. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, EXPO 2008.

•

Το Ιστορικό της Διεκδίκησης.

Στα εγκαίνια της 64ης ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο του 1999, ο τότε
Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κώστας Σημίτης ανακοίνωσε την βούληση της
Ελληνικής Πολιτείας για την διεκδίκηση της διοργάνωσης της ΕΧΡΟ του 2007
ή του 2008 από την Θεσσαλονίκη. Τον Οκτώβριο του 1999 κλιμάκιο
στελεχών της HELEXPO ΑΕ επισκέφθηκε το Ανόβερο, την Λισαβόνα και το
Παρίσι για την καταγραφή απόψεων και εμπειριών από την διοργάνωση των
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ΕΧΡΟ τα προηγούμενα χρόνια στις χώρες αυτές. Από τότε και μέχρι σήμερα,
το θέμα απασχόλησε και απασχολεί τους πολιτικούς, κοινωνικούς και
επιχειρηματικούς φορείς, ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης.
Στις

1.2.2001

ο Πρόεδρος

και

ο

Γενικός

Γραμματέας

του

ΒΙΕ

επισκέφθηκαν για πρώτη φορά την Θεσσαλονίκη σε μια εθιμοτυπική
επίσκεψη, προκειμένου να καταγράψουν προθέσεις για την διεκδίκηση
ανάληψης διοργάνωσης της ΕΧΡΟ από την Ελλάδα και την Θεσσαλονίκη. Στις
27.04.2001

πραγματοποιήθηκε

στις

Βρυξέλλες

ευρύτατη

σύσκεψη

αντιπροσωπειών των χωρών μελών της Ε.Ε. υπό την Προεδρεία του
αρμοδίου Επιτρόπου, με σκοπό την χάραξη ενιαίας πολιτικής της Ε.Ε. όσο
αφορά την συμμετοχή των χωρών – μελών στις μελλοντικές ΕΧΡΟ. Στην
διάρκεια της σύσκεψης κατατέθηκε η καταρχήν βούληση για την ανάληψη
της διοργάνωσης από την Ελλάδα. Στην ίδια σύσκεψη ενδιαφέρον
διεκδίκησης της διοργάνωσης κατέθεσαν η Τεργέστη (Ιταλία) και η Σαραγόσα
(Ισπανία).
Το καλοκαίρι του 2001 τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Μακεδονίας
Θράκης ανέθεσαν στην ΔΕΘ ΑΕ και στην HELEXPO ΑΕ την εκπόνηση μελέτης
σκοπιμότητας με τίτλο “Ανάληψη διοργάνωσης της ΕΧΡΟ 2007 – 2008 στη
Θεσσαλονίκη”, η οποία και κατατέθηκε σε δυο φάσεις και τα συμπεράσματά
της υποβλήθηκαν στους φορείς της πόλης. Στις αρχές Απριλίου του 2002,
μετά από σύσκεψη Διϋπουργικής Επιτροπής υπό την Προεδρεία του τότε
Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα την
υποψηφιότητα της Θεσσαλονίκης για την ανάληψη της διοργάνωσης της
ΕΧΡΟ 2007-8 και ανέθεσε στους Υπουργούς Μακεδονίας Θράκης και
Οικονομικών τον συντονισμό των περαιτέρω ενεργειών για την προετοιμασία
του

φακέλου

υποψηφιότητας

και

των

ενεργειών

διεκδίκησης

της

διοργάνωσης.
Τον Ιούνιο του 2003 έγινε η πρώτη παρουσίαση της ελληνικής
υποψηφιότητας κατά την διάρκεια της γενικής συνέλευσης του ΒΙΕ.
Αντίστοιχες παρουσιάσεις έγιναν τον Δεκέμβριο του 2003, τον Ιούνιο του
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2004 και τον Δεκέμβριο του 2004, όταν διενεργήθηκε και η τελική
ψηφοφορία.
Η ελληνική κυβέρνηση τόσο πριν, όσο και μετά τις εκλογές της 7ης
Μαρτίου 2004, κατά τις οποίες υπήρξε αλλαγή κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ
στην ΝΔ, υποστήριζε την επιτυχή διεκδίκηση της EXPO 2008, καθώς είχε
επανειλημμένως

δεσμευτεί

σχετικά

με

την

υποστήριξή

της

στην

υποψηφιότητα της Θεσσαλονίκης. Η όλη διαδικασία διεκδίκησης της ΕΧΡΟ
2008 βρισκόταν υπό την αιγίδα της κυβέρνησης, η οποία είχε λάβει τα αρχικά
νομικά μέτρα με σκοπό να θεσμοθετήσει την υποστήριξή της και να
εδραιώσει τις αναγκαίες διοικητικές δομές. Συγκεκριμένα το Υπουργικό
Συμβούλιο υιοθέτησε διάταξη με την οποία την ευθύνη για την διεκδίκηση
είχε Διυπουργική Επιτροπή η οποία απαρτιζόταν από εκπροσώπους των εξής
επτά

Υπουργείων:

Μακεδονίας-Θράκης,

Οικονομίας

και

Οικονομικών,

Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών, υπό τον συντονισμό του
Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης (μετά τον Μάρτιο του 2004 προστέθηκε και
το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης το οποίο δεν υπήρχε πριν την 7η
Μαρτίου 2004).
Προκειμένου να προωθηθούν η διεκδίκηση και οι προκαταρκτικές
προετοιμασίες

της

ΕΧΡΟ

2008,

η

Διυπουργική

Επιτροπή

υιοθέτησε

συγκεκριμένα μέτρα, όπως:
o Η HELEXPO AE ορίστηκε ως εκτελεστικός φορέας υποστήριξης για τις
απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την διεκδίκηση.
o Ορίστηκε η Συντονιστική Επιτροπή Διεκδίκησης και η Εκτελεστική
Γραμματεία και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητές τους.
o Εγκρίθηκε ένας αρχικός προϋπολογισμός.
o Με

ευθύνη

της

Διυπουργικής

Επιτροπής

οργανώθηκε

ένα

πάνελ

εξεχουσών προσωπικοτήτων με σκοπό να προωθήσει την διεκδίκηση της
ΕΧΡΟ 2008 στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
o Οργανώθηκαν ομάδες εργασίας, οι οποίες κάλυπταν συγκεκριμένους
τομείς με σκοπό την αποτελεσματικότερη διεκδίκηση.

276

Την Συντονιστική Επιτροπή Διεκδίκησης αποτελούσαν εκπρόσωποι:
o των

Υπουργείων

Μακεδονίας-Θράκης,

Οικονομίας,

Πολιτισμού,

Ανάπτυξης, Εξωτερικών, Μεταφορών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων,
o του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης,
o της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
o της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
o της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
o του Δήμου Θεσσαλονίκης,
o της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων,
o της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης,
o της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ΑΕ,
o της HELEXPO AE,
o του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
o του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας,
o του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
o του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Την βούληση της Συντονιστικής Επιτροπής Διεκδίκησης υλοποιούσε η
Εκτελεστική Γραμματεία, στην οποία προέδρευε ο Υπουργός ΜακεδονίαςΘράκης (διατελέσαντες Υπουργοί Μακεδονίας Θράκης κατά την περίοδο
διεκδίκησης ήταν οι κ.κ. Γεώργιος Πασχαλίδης, Χάρης Καστανίδης και
Νικόλαος Τσιαρτσιώνης) και συμμετείχαν εκτός του Υπουργού οι:
o Γενικός

Γραμματέας

της

Περιφέρειας

Κεντρικής

Μακεδονίας

(διατελέσαντες οι κ.κ. Λιακόπουλος και Γεώργιος Τσιότρας),
o Νομάρχης Θεσσαλονίκης (κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης),
o Δήμαρχος Θεσσαλονίκης (κ. Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος),
o Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (κ. Δημήτριος
Μπακατσέλος),
o Διευθύνων Σύμβουλος της HELEXPO A.E. (διατελέσαντες οι κ.κ.
Χρυσόστομος

Γερούκης,

Μανώλης

Μιχαηλίδης

και

Θεμιστοκλής

Καρτσιώτης).
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Τον Δεκέμβριο του 2003 με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής
Διεκδίκησης ο γράφων ορίστηκε ως Project Manager της ΕΧΡΟ 2008, θέση
που κατείχε άτυπα από το 1999 και συμμετείχε στην Εκτελεστική Γραμματεία
χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η EXPO 2008 είχε προταθεί να λειτουργήσει από την Πέμπτη 1 Μαΐου
2008 έως και την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2008. Τα πλεονεκτήματα για το
παραπάνω διάστημα σύμφωνα με τον φάκελο υποψηφιότητας ήταν τα εξής:
o Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην
Ελλάδα λειτουργούν ακόμη κατά την έναρξη της περιόδου λειτουργίας.
Αυτό σημαίνει ότι η EXPO 2008 θα αποτελούσε τόπο προορισμού
σχολικών εκδρομών, που είναι πολύ συνηθισμένες αυτήν την περίοδο.
o Κάλυπτε την περίοδο μέγιστης τουριστικής κίνησης κατά τον μήνα Ιούλιο,
για την αξιοποίηση του μεγάλου αριθμού των ξένων τουριστών.
o Προσέφερε ένα επιπρόσθετο στοιχείο προσέλκυσης τουριστών για την
αρχή της θερινής περιόδου, όταν οι πληρότητες δεν είναι ακόμη στα όρια
της δυναμικότητας.
Τα κυριότερα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε η υποψηφιότητα της
Θεσσαλονίκης για την ανάληψη της διοργάνωσης από την Ελλάδα ήταν τα
εξής:
o Ανήκει στην οικογένεια των αναπτυγμένων εθνών.
o Απολαμβάνει μια οικονομική σταθερότητα που παγιώνεται από την
ιδιότητά της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης, ενώ έχει σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες, καλά ανεπτυγμένο
ανθρώπινο δυναμικό και σημαντικά επιχειρηματικά κέντρα,

έρευνα και

πολιτιστική δραστηριότητα.
o Έχει τεχνογνωσία στην οργάνωση σημαντικών διεθνών εκδηλώσεων
(Ολυμπιακοί Αγώνες, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης).
o Είναι

σε θέση να διαδραματίσει τον ρόλο της στα Βαλκάνια,

Νοτιοανατολική
αποτελεσματικά,

Ευρώπη

και

στην

χρησιμεύοντας

ως

ανατολική
πιλότος

Μεσόγειο πολύ
στην

οικονομική

στην
πιο
και

κοινωνική ανασυγκρότησή τους.
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o Είναι σε θέση να χρησιμεύσει ως γέφυρα επικοινωνίας με τις λιγότερο
ευνοημένες περιοχές του κόσμου, αφού για λόγους γεωγραφίας και
ιστορίας/πολιτικής, έχει διατηρήσει σταθερούς τους δεσμούς επικοινωνίας
και συνεργασίας με αυτές.
Όσο

αφορά

τα

πλεονεκτήματα

της

Θεσσαλονίκης

αυτά

είχαν

κωδικοποιηθεί ως εξής:
o Αποτελεί παραγωγικό, εμπορικό, ακαδημαϊκό και πνευματικό κέντρο για
την ευρύτερη περιοχή.
o Είναι η δεύτερη πλέον σημαντική πόλη στο μόνο κράτος μέλος της Ε.Ε.
στην περιοχή, ελκύοντας την προσοχή της διεθνούς κοινότητας ως
ιδιαίτερα σημαντική πύλη ανάπτυξης για τις χώρες της νοτιοανατολικής
Ευρώπης και της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου.
o Είναι ήδη η έδρα διαφόρων διεθνών οργανισμών, ιδρυμάτων και
πρωτοβουλιών.
o Είναι

σημείο

αναφοράς

ως

περιοχή

δραστήρια

και

στους

τρεις

οικονομικούς τομείς, από την παραγωγή και την κατασκευή, το εμπόριο
και την ναυτιλία, τις υπηρεσίες και τον τουρισμό στην ανάπτυξη της
καινοτομίας και των τεχνολογιών.
o Έχει σύγχρονα χερσαία, εναέρια και θαλάσσια μεταφορικά δίκτυα,
συστήματα

και

δομές

τηλεπικοινωνιών

που

υποστηρίζουν

το

επιχειρηματικό πνεύμα και την επιστημονική ανάπτυξη.
o Έχει πολύ σημαντική πρωτογενή καλλιτεχνική και διανοητική παραγωγή
και τα ανάλογα υποστηρικτικά ιδρύματα.
o Έχει ένα υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας και
ένα πολύ μεγάλο μέρος επιστημόνων και επαγγελματιών στον ενεργό
πληθυσμό της.
o Παίζει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της εθνικής στρατηγικής για την
ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού.
o Σχετίζεται με το θέμα αφενός ως κέντρο για την συλλογή και την διάθεση
αγροτικών προϊόντων και αφετέρου ως έδρα ερευνητικών οργανισμών και
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μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην γεωργία και στην
βιομηχανία τροφίμων.
Παράλληλα η EXPO 2008 για την Θεσσαλονίκη θα λειτουργούσε ενισχυτικά
επειδή:
o Θα ενθάρρυνε την ολοκλήρωση και ενίσχυση των υποδομών και των
υπηρεσιών που θα της επέτρεπαν να αντιμετωπίσει την πρόκληση του
διεθνοποιημένου ρόλου της.
o Θα την αναδείκνυε ως πρωταρχικό παραγωγό γνώσης και ερευνητικό
κέντρο για ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανατολική
Μεσόγειο.
o Θα ενίσχυε την διεθνή προβολή της και θα μπορούσε να αυξήσει την
προσέλκυση των επισκεπτών της.
o Θα ενίσχυε την κουλτούρα των συντονισμένων στρατηγικών από πλευράς
των επιχειρήσεων στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.
o Θα ενθάρρυνε την επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα στις
περιοχές που συνδέονται με το θέμα της EXPO 2008 και στους τομείς
ευρύτερου

στρατηγικού

ενδιαφέροντος

για

τον

αναπτυξιακό

προγραμματισμό της χώρας.
o Θα την καθιέρωνε ως χώρο καλλιτεχνικής δημιουργικότητας, παραγωγής
και επίδειξης και της διαπολιτισμικής όσμωσης και αλληλεπίδρασης.
Συνεπώς, και σύμφωνα με το φάκελο υποψηφιότητας, η Θεσσαλονίκη με
πληθυσμό 974.150 κατοίκων που αποτελεί σχεδόν το 10% του εθνικού
συνολικού πληθυσμού, ήταν η πόλη με πλεονεκτήματα στους βασικούς
τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της
Έρευνας & Ανάπτυξης, των Οικονομικών Υπηρεσιών, του Διεθνούς Εμπορίου
και Διεθνών Μεταφορών, της Βιομηχανίας, του Πολιτισμού και του
Τουρισμού.
Κατά την διάρκεια της διεκδίκησης έγιναν πάρα πολλές ενέργειες
προβολής και προώθησης, αλλά και κινήσεις διπλωματικού ενδιαφέροντος.
Τον Φεβρουάριο του 2004 είχα την τιμή να καταθέσω τον επίσημο φάκελο
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υποψηφιότητας της Θεσσαλονίκης για την ΕΧΡΟ στα γραφεία του ΒΙΕ στο
Παρίσι σε 110 αντίτυπα.
Προκειμένου να διερευνηθούν στάσεις και τάσεις των πολιτών της
Βορείου Ελλάδος αλλά και της χώρας γενικότερα, η Εκτελεστική Γραμματεία
αποφάσισε να πραγματοποιήσει ποσοτική έρευνα γνώμης. Τα αποτελέσματα
της έρευνας ενδιέφεραν τόσο την Συντονιστική Επιτροπή Διεκδίκησης, όσο
και το ΒΙΕ. Άλλωστε, η έρευνα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κατά την
επίσκεψη

της

Ελεγκτικής

Επιτροπής

του

ΒΙΕ

στην

Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, από 24 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2004 πραγματοποιήθηκε
πανελλαδική τηλεφωνική ποσοτική έρευνα κοινής γνώμης με χρήση
δομημένου ερωτηματολογίου από την εταιρία Metron Analysis. Το μέγεθος
του δείγματος ήταν 1.500 άτομα, εκ των οποίων τα 600 στον Νομό
Θεσσαλονίκης, τα 200 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτός Νομού
Θεσ/νίκης, τα 200 στην Βόρεια Ελλάδα εκτός της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, τα 250 στην Αττική και την Κεντρική Ελλάδα και τα 250 στην
υπόλοιπη Ελλάδα. Όλοι ήταν άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Προκειμένου
να εξισορροπηθούν τυχόν παράγοντες μεροληψίας, το δείγμα σταθμίστηκε εκ
των υστέρων ως προς το φύλο, την ηλικία, την αστικότητα και την περιοχή.
Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, ο βαθμός ενημέρωσης των ερωτώμενων
για την διεκδίκηση της διοργάνωσης της EXPO 2008 από την Θεσσαλονίκη
ήταν

περιορισμένος. Περίπου

6%

του δείγματος

ήταν

πολύ/αρκετά

ενημερωμένο με ποσοστό που έφθανε στο 22,6% στους κατοίκους της
Θεσσαλονίκης (διάγραμμα 3.9).
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Διάγραμμα 3.9:

Βαθμός ενημέρωσης σχετικά με την διεκδίκηση
της διοργάνωσης της EXPO 2008 από την
Θεσσαλονίκη.
74,5%

50%
45%
40%
35%
30%

19,4%

25%
20%
15%
10%

1,5%

4,6%
0,1%

5%
0%

Πολύ

Αρκετά

Όχι και τόσο

Καθόλου

ΔΓ/ΔΑ

Πηγή: Metron Analysis, Ποσοτική έρευνα για την ΕΧΡΟ 2008, 2003.

Παρότι η γενικότερη ενημέρωση όπως φάνηκε από την προηγούμενη
ερώτηση ήταν περιορισμένη, η υποστήριξη της υποψηφιότητας και οι
αντιλαμβανόμενες θετικές συνέπειες της ανάληψης ήταν σαφώς πλειοψηφικές
στον Ελληνικό πληθυσμό, ξεπερνώντας το 90% του δείγματος (διάγραμμα
3.10).
Διάγραμμα 3.10: Υποστήριξη της διοργάνωσης της διεκδίκησης της
διοργάνωσης
της
EXPO
2008
από
την
Θεσσαλονίκη.
Όχι, δεν τ ην
υποστ ηρίζ ουν
3,1%

ΔΓ/ΔΑ
5,1%

Ναι, τ ην
υποστ ηρίζ ουν
91,8%

Πηγή: Metron Analysis, Ποσοτική έρευνα για την ΕΧΡΟ 2008, 2003.
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Το θέμα (Μητέρα Γη) που είχε επιλέξει η Θεσσαλονίκη φάνηκε ότι ήταν
πολύ ελκυστικό για την κοινή γνώμη. Πιο συγκεκριμένα 9 στους 10
ερωτηθέντες έβρισκαν πολύ/αρκετά ελκυστικό το θέμα που πρότεινε η
Θεσσαλονίκη για την EXPO 2008 (διάγραμμα 3.11).
Διάγραμμα 3.11: Βαθμός ενδιαφέροντος σχετικά με το θέμα της
υποψηφιότητας της Θεσσαλονίκης την EXPO
2008.
49,5%
50%

40,3%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%

6,8%

10%

1,9%

5%

1,5%

0%

Πολύ

Αρκετά

Όχι και τόσο

Καθόλου

ΔΓ/ΔΑ

Πηγή: Metron Analysis, Ποσοτική έρευνα για την ΕΧΡΟ 2008, 2003.

Το 96,4% του δείγματος συμφωνούσε με την επιλογή της πόλης της
Θεσσαλονίκης για την υποψηφιότητα (διάγραμμα 3.12).
Διάγραμμα 3.12: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την επιλογή της
πόλης της Θεσσαλονίκης για την υποψηφιότητα
διοργάνωσης της διεθνούς έκθεσης EXPO 2008;

100%

88,5%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

7,9%

20%

1,6%

10%

1,2%

0,7%

0%

Συμφωνούν

Μάλλον

Μάλλον

Διαφωνούν

απόλυτα

συμφωνούν

διαφωνούν

απόλυτα

ΔΓ/ΔΑ

Πηγή: Metron Analysis, Ποσοτική έρευνα για την ΕΧΡΟ 2008, 2003.
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Αντίστοιχα το 96,9% του δείγματος θεωρούσαν πολύ σημαντική την
διοργάνωση της EXPO 2008 στην Θεσσαλονίκη για την περιοχή της Βόρειας
Ελλάδας (διάγραμμα 3.13).
Διάγραμμα 3.13: Βαθμός σημασίας για την περιοχή της Βόρειας
Ελλάδας της διοργάνωσης της EXPO 2008 στην
Θεσσαλονίκη.

100%
90%
80%

68,9%

70%
60%
50%

28,0%

40%
30%
20%

1,1%

10%

1,4%

0,6%

0%

Πολύ

Αρκετά

Όχι και τόσο

Καθόλου

ΔΓ/ΔΑ

Πηγή: Metron Analysis, Ποσοτική έρευνα για την ΕΧΡΟ 2008, 2003.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι 9 στους 10 ερωτηθέντες πίστευαν ότι η
διοργάνωση της EXPO 2008 στην Θεσσαλονίκη θα επηρέαζε θετικά την
ποιότητα ζωής και την ανάπτυξη στην Θεσσαλονίκη, την οικονομία, την
ανάπτυξη της περιφέρειας και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Β.
Ελλάδα καθώς και την διεθνή εικόνα της χώρας μας (διάγραμμα 3.14).
Επίσης 8 στους 10 ερωτηθέντες θεωρούσαν ότι η πιθανή ανάληψη της
Παγκόσμιας Έκθεσης ΕΧΡΟ 2008 από την Θεσσαλονίκη θα επηρέαζε θετικά
στο μέλλον την ανάπτυξη του τουρισμού σε ολόκληρη την χώρα και την
διοργάνωση διεθνών μεγάλων εκδηλώσεων στην Θεσσαλονίκη.
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Διάγραμμα 3.14: Επιρροή της διοργάνωση της EXPO 2008 στην
Θεσσαλονίκη στους παρακάτω τομείς.
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40%
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100%
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2 5
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24
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Την α νά πτυξη της περ ιφέρ εια ς της Β. Ελλά δα ς
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Την α νά πτυξη του τουρ ισμού στη χώρ α
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78

Τη διορ γά νωση διεθ νών εκδηλώσεων στη Θεσ/νίκη στο μέλλον

Θα επηρεάσει θετικά
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Ούτε ούτε

3
4

5
6

Θα επηρεάσει αρνητικά

Πηγή: Metron Analysis, Ποσοτική έρευνα για την ΕΧΡΟ 2008, 2003.

Επιπλέον, η πλειοψηφία των ερωτώμενων πίστευαν ότι η καλή οργάνωση
και η μεγάλη προβολή/διαφήμιση της EXPO στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό, θα επηρέαζαν την επιτυχία της διοργάνωσης της EXPO 2008 στην
Θεσσαλονίκη με ποσοστά 96,9% και 94,7% αντίστοιχα (διάγραμμα 3.15).
Διάγραμμα 3.15: Παράγοντες επιρροής στην επιτυχία διοργάνωσης
της EXPO 2008 στην Θεσσαλονίκη.
Πολύ

Αρκετά

Όχι και τόσο

Καθόλο

100%
90%

79,3%

80%

70,9%

70%
60%

48,3%

50%
40%
30%
20%
10%

17,3%
1,2%
0,9%1,3%

23,8%

25,6%
11,3%
9,0%
5,8%

2,2%
2,0%
1,1%

0%

Η καλή οργάνωση

Η μεγάλη
προβολή/διαφήμιση της
EXPO στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό

Η επιτυχία της
διοργάνωσης των
Ολυμπιακών Αγώνων
2004

Πηγή: Metron Analysis, Ποσοτική έρευνα για την ΕΧΡΟ 2008, 2003.

285

Το 73,9% των ερωτώμενων θεωρούσαν ότι η επιτυχία της διοργάνωσης
των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 θα επηρέαζε θετικά την επιτυχία της
διοργάνωσης της EXPO 2008 στην Θεσσαλονίκη. Το 50% του δείγματος,
δηλαδή 1 στους 2 ερωτώμενους, θεωρούσαν πολύ/αρκετά πιθανό να
επισκεφτούν την EXPO 2008 στην Θεσσαλονίκη. Η πρόθεση επίσκεψης
έφτανε το 85,6% στους ερωτηθέντες από την ευρύτερη περιοχή του
πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, το 74,3% των κατοίκων
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκτός των κατοίκων της περιοχής του
πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και το 67,7% της περιοχής
της Βόρειας Ελλάδας εκτός των κατοίκων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (διάγραμμα 3.16 και 3.17).
Διάγραμμα 3.16: Πιθανότητα επίσκεψης της EXPO 2008 στην
Θεσσαλονίκη.
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30%
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26,1%

24,8%
20,9%
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10%
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0%

Πολύ πιθανό

Αρκετά πιθανό

Όχι και τόσο
πιθανό

Καθόλου πιθανό

ΔΓ/ΔΑ

Πηγή: Metron Analysis, Ποσοτική έρευνα για την ΕΧΡΟ 2008, 2003.
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Διάγραμμα 3.17: Πιθανή συχνότητα επίσκεψης της EXPO 2008
στην Θεσσαλονίκη.
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30%

20,2%
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21,5%
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9,4%

15%
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Μία
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από τρεις
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Πηγή: Metron Analysis, Ποσοτική έρευνα για την ΕΧΡΟ 2008, 2003.

Περίπου 6 στους 10 ερωτώμενους έβρισκαν πολύ/αρκετά ενδιαφέροντα
τα ακόλουθα πακέτα προσφορών:
o Εισιτήρια πολλαπλών (δύο ή περισσότερων) επισκέψεων σε μειωμένη
τιμή σε ποσοστό 63,5%.
o Οικογενειακά εισιτήρια σε μειωμένη τιμή σε ποσοστό 63,4%.
o Εισιτήρια σε συνδυασμό με εισιτήρια μεταφορικών μέσων (τρένου,
λεωφορείου, κλπ.) σε ποσοστό 62,7%.
o Εισιτήρια σε πακέτο εκδρομών που περιλάμβαναν μετακίνηση και
διαμονή σε ποσοστό 64,8%.
Η παραπάνω έρευνα όπως προαναφέραμε παρουσιάστηκε για πρώτη φορά
κατά την διάρκεια της επίσκεψης της ελεγκτικής επιτροπής του ΒΙΕ στην
Θεσσαλονίκη και δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ.
Στις 2 Απριλίου 2004 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Διυπουργικής
επιτροπής στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ενόψει της επίσκεψης της
Ελεγκτικής Επιτροπής του ΒΙΕ στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τους
κανονισμούς του ΒΙΕ, μετά την κατάθεση του φακέλου δημιουργείται
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ελεγκτική επιτροπή η οποία εξετάζει αναλυτικά τον φάκελο υποψηφιότητας,
επιθεωρεί τις υποδομές και συναντάται με μέλη της κυβέρνησης, προκειμένου
να διαπιστώσει τόσο την πολιτική στήριξη, όσο και την βιωσιμότητα της
πρότασης. Από 18 έως 24 Απριλίου 2004 η επταμελής επιτροπή έφθασε στην
Ελλάδα με πρώτο σταθμό την Αθήνα, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς όλων των κομμάτων που
εκπροσωπούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο. Επίσης πραγματοποιήθηκε
παρουσίαση

από

τους

αρμόδιους

Υπουργούς

των

τριών

εκ

των

δεκατεσσάρων κεφαλαίων του φακέλου υποψηφιότητας. Αμέσως μετά η
επιτροπή φιλοξενήθηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου στους χώρους του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της πόλης έγινε αναλυτική
παρουσίαση του συνόλου του φακέλου. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τόσο
ο φάκελος υποψηφιότητας όσο και οι παρουσιάσεις, ήταν ιδιαίτερα
τεχνοκρατικές και απέσπασαν τα καλύτερα σχόλια αλλά και την υψηλότερη
βαθμολογία σε σχέση με τις άλλες δυο συνυποψήφιες πόλεις (έχουμε
διαθέσιμη την εμπιστευτική έκθεση της επιτροπής του ΒΙΕ).
Έναν μήνα μετά (23 Μαΐου 2004) πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με θέμα την
ολοκλήρωση των έργων υποδομής της πόλης και της ευρύτερης περιοχής
ενόψει της διεκδίκησης της ΕΧΡΟ. Από 7 έως 12 Αυγούστου 2004
φιλοξενήθηκαν στην Ελλάδα 26 διπλωμάτες από χώρες μέλη του ΒΙΕ με την
ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων. Στις 17 και στις 25 Αυγούστου έγιναν δύο
παρουσιάσεις της υποψηφιότητας της ΕΧΡΟ σε όλους τους διαπιστευμένους
δημοσιογράφους και ανταποκριτές ξένου τύπου που ήταν στην Ελλάδα λόγω
των Ολυμπιακών Αγώνων. Αμέσως μετά ξεκίνησε μια παγκόσμια περιοδεία για
την παρουσίαση της υποψηφιότητας της Θεσσαλονίκης, η οποία και
ολοκληρώθηκε στις 13/12/2004, μόλις τρεις ημέρες πριν την κρίσιμη
ψηφοφορία.

Στις

16

Δεκεμβρίου

2004

πραγματοποιήθηκε

η

τελική

παρουσίαση στο Παρίσι και ακολούθησε η μυστική ψηφοφορία. Στον πρώτο
κύκλο της ψηφοφορίας η Θεσσαλονίκη έλαβε 12 ψήφους και αποκλείστηκε
από τον δεύτερο κύκλο, με την Τεργέστη να λαμβάνει 35 ψήφους και την

288

Σαραγόσα 47 ψήφους. Στον δεύτερο κύκλο η Ισπανική πόλη κέρδισε την
διοργάνωση της ΕΧΡΟ 2008 με 57 ψήφους έναντι 41 των Ιταλών.
•

Το Οργανωτικό Σχήμα.

Το Διοικητικό Σχήμα της Έκθεσης το οποίο θα είχε θεσμοθετηθεί αμέσως
μετά το επιτυχές αποτέλεσμα της υποψηφιότητας, θα ήταν ο εκτελεστικός
βραχίονας της κυβέρνησης που θα ασχολούνταν επίσημα με όλα τα θέματα
που θα σχετίζονταν με την Έκθεση. Την συνολική ευθύνη για την οργάνωση
της ΕΧΡΟ 2008, την δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών, την
προετοιμασία

και

την

διοργάνωση

της

Έκθεσης

και

όλων

των

συμπληρωματικών δραστηριοτήτων θα είχε ο Διοργανωτής της Έκθεσης,
ένας φορέας ο οποίος θα οριζόταν από την ελληνική κυβέρνηση. Ο
Διοργανωτής θα είχε θεσμοθετηθεί μετά την ανακοίνωση του θετικού
αποτελέσματος. Ο Διοργανωτής θα είχε την κατάλληλη οργανωτική και
λειτουργική δομή, με εύρος μετόχων και το ανάλογο μετοχικό κεφάλαιο για
τις αρχικές του υποχρεώσεις που θα ήταν η κατασκευή των υποδομών και οι
λειτουργικές δαπάνες για την διοργάνωση της ΕΧΡΟ 2008. Η εκμετάλλευση
των αποθεμάτων μετά την λήξη της Έκθεσης προβλεπόταν να ανατεθεί σε
μία ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Κεφαλαίου, η οποία θα οριζόταν με την
μεταφορά

της

ιδιοκτησίας

των

υποδομών

και

άλλων

πραγματικών

περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα είχαν δημιουργηθεί κατά την
προετοιμασία και την λειτουργία της ΕΧΡΟ 2008. Η κυβέρνηση είχε ήδη
προετοιμάσει προσχέδιο νόμου με σκοπό να το παρουσιάσει στην Βουλή για
έγκριση μετά την τελική επιλογή της ΕΧΡΟ, σύμφωνα με το οποίο καθόριζε
το νομικό πλαίσιο του Διοργανωτή και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κεφαλαίου
(Σχήμα 3.1).
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Σχήμα 3.1: Σύνοψη οργανωτικής δομής για την ΕΧΡΟ 2008.
PREPARATION &
HOSTING

CANDIDACY

AFTER
USE

Government

Steering Committee &
Executive Secretariat

Office of the Commissioner
College of Commissioners/Steering Committee

HELEXPO S.A.
-

Panel of Distinguished
Personalities

-

Work Groups:
1. Thematic Units
2. Communication Policy
3. Socio-economic Impact
4. Utilisation of Stock
5. Thessaloniki Operational Plan

Organising Body

Community
Involvement &
Support

Assets Management & Utilisation

Joint Ministerial
Committee

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

Το σχέδιο οργάνωσης, σύμφωνα με τον φάκελο υποψηφιότητας,
εμπεριείχε τρεις χρονικές περιόδους: α) της υποψηφιότητας (σχήμα 3.2), β)
της προετοιμασίας και λειτουργίας της έκθεσης (σχήμα 3.3) και γ) της
μεταεκθεσιακής χρήσης των εκθεσιακών υποδομών (σχήμα 3.4).
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Σχήμα 3.2: Η οργανωτική δομή κατά την περίοδο της διεκδίκησης
της ΕΧΡΟ 2008.
PREPARATION &
HOSTING

Joint Ministerial
Committee

Steering Committee
& Executive
Secretariat

HELEXPO S.A.
-

Panel of Distinguished
Personalities

-

Work Groups:
1. Thematic Units
2. Communication Policy
3. Socio-economic Impact
4. Utilisation of Stock
5. Thessaloniki Operational Plan

AFTER
USE

•
•
•
•
•
•
•

Ministry of Macedonia-Thrace
Ministry of Finance
Ministry of Culture
Ministry of Development
Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Transport
Ministry of Environment, Planning & Public
Works

•
•
•
•

Region of Central Macedonia
Prefecture of Thessaloniki
Municipality of Thessaloniki
Industrial and Commercial Chamber of
Thessaloniki
HELEXPO
Region of Eastern Macedonia-Thrace
Region of Western Macedonia
Local Union of Municipalities and
Communes
Thessaloniki International Fair
Federation of Industries of Northern Greece
Organisation for the Planning and
Environmental Protection of Thessaloniki
Aristotle University of Thessaloniki
University of Macedonia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Executive Secretariat

CANDIDACY

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

Σε περίπτωση επιτυχούς διεκδίκησης θα λειτουργούσε το γραφείο του
επιτρόπου (Office of the Commissioner of the Exhibition), όπως προβλέπεται
από τους κανονισμούς του ΒΙΕ, το οποίο θα είχε την επίσημη επικοινωνία με
το ΒΙΕ και τις ξένες συμμετοχές
Την ευθύνη για την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΧΡΟ
2008, την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών και όλων των λοιπών
δραστηριοτήτων θα την είχε ανεξάρτητος οργανισμός, ο οποίος θα ήταν υπό
την εποπτεία της ελληνικής κυβέρνησης. Η ελληνική κυβέρνηση θα ελάμβανε
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση λειτουργία του παραπάνω φορέα.
Τον Οκτώβριο του 2004 ήταν έτοιμο στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης το
σχέδιο νόμου για την ίδρυση και λειτουργία του φορέα διοργάνωσης,
προκειμένου να κατατεθεί αμέσως μετά την τελική ψηφοφορία του ΒΙΕ στην
ελληνική βουλή.
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Σχήμα 3.3: Η οργανωτική δομή κατά την διάρκεια προετοιμασίας
και λειτουργίας της ΕΧΡΟ 2008.
PREPARATION &
HOSTING

CANDIDACY

Joint Ministerial
Committee

•
•
•
•
•
•
•

Office of the
Commissioner of the
Exhibition

Organising Body

AFTER
USE

Ministry of Macedonia-Thrace
Ministry of Finance
Ministry of Culture
Ministry of Development
Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Transport
Ministry of Environment, Planning & Public Works

-

Panel of Distinguished
Personalities

-

Work Groups

-

Community involvement

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

Η

οργανωτική

του

δομή,

όπως

είχε

προταθεί

στον

φάκελο

υποψηφιότητας, φαίνεται στο σχήμα 3.4. Επίσης προβλεπόταν ότι θα
υπήρχαν εθελοντικά σχήματα και ιδιώτες που θα είχαν συνδράμει στην
προσπάθεια διοργάνωσης.
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Σχήμα 3.4: Οργανωτική δομή φορέα ΕΧΡΟ 2008.
BOARD OF DIRECTORS

PRESIDENT
SPECIAL CONSULTANTS
CHIEF EXECUTIVE

EXTERNAL ASSOCIATES
PUBLIC RELATIONS

LEGAL SERVICES
EXECUTIVE SECRETARIAT

FINANCIAL MANAGEMENT

GENERAL DIRECTOR OF
PLANNING & ORGANISATION

HUMAN RESOURCES &
ADMINISTRATIVE SUPPORT

ENGINEERING &
CONSTRUCTION

EXPOSITION PLANNING &
PREPARATION

OPERATIONAL & TECHNICAL
SUPPORT

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

Τέλος είχε σχεδιαστεί η λειτουργία ενός ανεξάρτητου φορέα που θα είχε
την ευθύνη της διαχείρισης των ακινήτων από την έκθεση αμέσως μετά την
λήξη της ΕΧΡΟ (σχήμα 3.5).
Σχήμα 3.5: Οργανωτική δομή φορέα μετά την ΕΧΡΟ 2008.
BOARD OF DIRECTORS

PRESIDENT
PUBLIC RELATIONS

MANAGING DIRECTOR

LEGAL SERVICES
SECRETARIAT

ADMINISTRATION &
FINANCE

OPERATIONS

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.
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•

Η Χρηματοδότηση.

Η χρηματοδότηση της ΕΧΡΟ 2008 και τα αναμενόμενα έξοδα / έσοδα,
αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό στοιχείο της μελέτης βιωσιμότητας.

Όλες οι

ενέργειες που σχετίζονταν με το μεγάλο αυτό γεγονός, οι οποίες είτε θα
δημιουργούσαν έξοδα, είτε θα παρήγαγαν έσοδα, είχαν προσδιοριστεί και
εκτιμηθεί σε σχέση με τους παράγοντες που μπορούσαν να επηρεάσουν το
μέγεθος των προβλεπόμενων εξόδων και εσόδων. Πιο συγκεκριμένα, τα
κύρια στοιχεία της οικονομικής μελέτης βιωσιμότητας αποτελούσαν το
Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΧΡΟ, σύμφωνα με το οποίο τα κύρια και
λειτουργικά κεφάλαια για την κατασκευή του ΕΧΡΟ-site, του ΕΧΡΟ Village,
του σχεδίου προώθησης και του Διοργανωτή, προβλέπονταν να αντληθούν
πρώτιστα από τις δημόσιες επιχορηγήσεις. Ένα μικρό ποσοστό της
χρηματοδότησης κατά την διάρκεια της φάσης προετοιμασίας και κατασκευής
προβλέπονταν ότι θα προέρχονταν από τις εισπράξεις πωλήσεων των
εμπορικών αντικειμένων που θα έφεραν το λογότυπο ΕΧΡΟ και από χορηγίες.
Ένα μεγαλύτερο ποσοστό των λειτουργικών κεφαλαίων κατά την διάρκεια
του έτους 2008 θα ήταν έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων και άλλων
σχετικών με την ΕΧΡΟ εισοδημάτων.
Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των χωρών για τις οποίες θα υπήρχαν
περιορισμοί, προβλέπονταν ειδικά μέτρα όσον αφορά την φορολογία και το
τελωνειακό καθεστώς. Οι Διοργανωτές της ΕΧΡΟ 2008 θα προσέφεραν όλες
τις απαραίτητες υπηρεσίες στο ΕΧΡO Site, για την μέγιστη διευκόλυνση όλων
των συμμετεχόντων (κατασκευές, ηλεκτρισμός, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες
και συνδέσεις διαδικτύου, καθαρισμός, εγκαταστάσεις υγιεινής και αποκομιδή
αποβλήτων).
Στην μελέτη σκοπιμότητας (2001) είχε προϋπολογιστεί:
o Κατασκευαστικό κόστος των υποδομών ΕΧΡΟ, περίπου 74 δις δρχ. (56,8
δις

δρχ.

για

την

δημιουργία

των

εσωτερικών

υποδομών

και

εγκαταστάσεων και επιπλέον 17,2 δις δρχ. για την κατασκευή του χωριού
ΕΧΡΟ).
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o Κατασκευαστικό κόστος των εξωτερικών υποδομών πρόσβασης στην
περιοχή της Σίνδου, 23 δις δρχ.
o Λειτουργικό κόστος της ΕΧΡΟ περίπου 55,3 δις δρχ. (29,6 δις δρχ. για την
πενταετούς διάρκειας προβολή του γεγονότος, 24,8 δις δρχ. για την
εκθεσιακή λειτουργία και την λειτουργία του χωριού ΕΧΡΟ και 0,9 δις δρχ.
για την περίοδο εκκαθάρισης).
o Επίσης προβλεπόταν επενδυτική δαπάνη ύψους 25 δις δρχ. για την
αναβάθμιση και επέκταση τουλάχιστον κατά 5.000 κλίνες υψηλής
κατηγορίας του ξενοδοχειακού δυναμικού της πόλης και της ευρύτερης
περιοχής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η μελέτη του 2001 κατέληγε ότι το συνολικό
κόστος διοργάνωσης της ΕΧΡΟ που αναμενόταν να επιβαρύνει την ελληνική
οικονομία κατά την περίοδο 2003 – 2008 ανέρχονταν σε 177,3 δις δρχ.
περίπου (τιμές 2001).
Το 2003 εκπονήθηκε η τελευταία μελέτη σε σχέση με την ΕΧΡΟ, η οποία
αποτέλεσε και τον επίσημο φάκελο υποψηφιότητας της ελληνικής πολιτείας.
Σε αυτήν, το χρηματοοικονομικό σχέδιο εξέταζε σε ετήσια βάση και ανά
κατηγορία τις εισροές και τις εκροές. Οι δύο βασικές φάσεις ήταν οι εξής:
o Της προετοιμασίας (2005 – 2007), η οποία χαρακτηριζόταν σαν
προπαρασκευαστική περίοδος με βασικές εκροές αυτές των κατασκευών
και της προβολής.
o Της λειτουργίας (2008), η οποία χαρακτήριζε την περίοδο λειτουργίας.
Για την προετοιμασία των χρηματοοικονομικών ροών υπήρξαν οι εξής
παραδοχές:
o Όλοι οι υπολογισμοί έγιναν με τιμές 2003, χωρίς καμία προσαρμογή όσο
αφορά τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή του
2003, ο πληθωρισμός ανέρχονταν στο 3,5% με πρόβλεψη τότε την
σταθεροποίησή του μέχρι και το 2008 σε τιμές που θα κυμαίνονταν από
2,5% έως 3%.
o Η οικονομική σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας θα λειτουργούσε ως
εγγύηση προς το ΒΙΕ ότι οι τιμές κόστους όλων των κέντρων θα
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παρέμεναν στο ύψος που είχαν υπολογιστεί, επιβαρυνόμενοι μόνον από
τον πληθωρισμό.
Στον πίνακα 3.41 παρατηρούμε το ετήσιο πλάνο χρηματοροών όπως είχε
κατατεθεί στον φάκελο υποψηφιότητας.
Πίνακας 3.41:
Outflows /
Inflows

Total (in
000 €)

Ratio
(%)

302.724

48,8%

0

119.350

19,2%

0

12.500

2,0%

Promotion and
Operation of
Promotion &
EXPO
11.900 25.560 38.445 109.750 185.655
Operation Cost
(Organizing
Committee)

29,9%

By Project

EXPO Site &
Village

A.
Expenditures
in
Investments
(Outflows)

Ετήσιο πλάνο χρηματοροών ΕΧΡΟ 2008.
Major Details 2005

2006

2007

Construction of
Pavilions,
Facilities
Buildings,
Networks,
Open Spaces,
Access
63.554 118.808 119.268 1.094
infrastructure,
Buildigs &
Equipment of
Village,
Landscaping,
Parking and
Enginnering

Railway Loop
Line, Station,
Road and links
with reingTransportation road,
35.805 35.805 47.740
Links
Upgrading
access road,
EXPO Port and
road
connections
EXPO Hotel

TOTAL A

2008

Building &
equipment

2.500

5.000

5.000

113.759 185.173 210.453 110.844 620.229 100,0%
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Outflows /
Inflows

By Project

Major Details 2005

2006

Total (in
000 €)

Ratio
(%)

433.504

54,0%

119.350

14,9%

12.500

1,6%

13.247 119.226 132.473

16,5%

4.500 37.891

45.391

5,7%

58.9202

7,3%

2007

2008

Subsidies to
the Organizing 75.454 144.368 157.713 55.9691
GOVERNMENT Committee
BUDGET
Direct
35.805 35.805 47.740
0
Investment
B. Details of
Revenues
PRIVATE
(Inflows)
SECTOR

Construction of
EXPO HOTEL
and operation
2.500
based on a
Concessionary
Contract

5.000

Revenues from
Admission Fees
Revenues from
Commercial
Projects
(Sponsors,
Concessions,
Emblem in
Goods etc.)

3.000

SALES OF
FACILITY TO
PRIVATE
SECTOR

Revenues from
Sales of EXPO
VILLAGE

0

TOTAL B

In the
remaining
Surplus as
Reserve

PROFIT
BUSINESS
REVENUES

TOTAL
FINANCIAL Financial
RESULTS (B- Surplus
A)

Surplus

5.000

0

0

58.920

113.759 188.173 228.200 272.006 802.138 100,0%

0

3.000 17.747 161.162 181.909

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

Όσο αφορά τις εισροές, αυτές είχαν κατηγοριοποιηθεί σε τρεις κύριες
κατηγορίες:
o Εισροές από το δημόσιο ως επιχορηγήσεις ή απευθείας επενδύσεις.
o Εισροές από επιχειρηματική δραστηριότητα (χορηγοί, συμμετέχοντες,
διαφήμιση, ενοικίαση καταστημάτων εντός χώρων της ΕΧΡΟ).
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o Εισροές από πωλήσεις ακινήτων του χωριού της ΕΧΡΟ μετά την
διοργάνωσή της.
Στον πίνακα 3.42 παρατηρούμε την ανάλυση των προβλεπόμενων
εισροών από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες εσόδων.
Πίνακας 3.42.

Ανάλυση

εισροών

από

επιχειρηματική

δραστηριότητα και πωλήσεις χώρων.
Category

A.
PROFIT
BUSINES
S
REVENUE
S

Details

(Total A.1.+ A.2.)
A.1.
Revenues
from
Tickets

2005 2006 2007

2008

Total
Revenues
(in 000 €)

3.000 17.747 157.116

177.863

13.247 119.225

132.472

3.000

4.500

37.891

45.391

Clothes,
Souvenirs, Coins,
Pins, Toys etc.

1.000

2.500

7.000

10.500

Revenues
from
Sponsors

They will have the
rights to use the
Emblem.

2.000

2.000

2.000

6.000

Other
Revenues
from Visitors

Maps, Tours,
Parking etc.

7.380

7.380

14.100

14.100

Revenues
from
Admission
Fees

A.2.
Revenues
(Total A.2)
from
Commercia
l Projects Revenues
from
Commercial
Goods

We expect to sale
in advance the
10% or total
estimated tickets

Only from Cultural
events that
Revenues
happened during
from Cultural the Operation of
Events
EXPO
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2008

Total
Revenues
(in 000 €)

1.166

1.166

Revenues
from Leasing
of Commercial
Facilities in
Restaurants, Bars,
Expo Site
Shops, Banks, etc.

2.205

2.205

Revenues
from
Advertising

2.020

2.020

Revenues
from Leasing Apartments,
of Facilities in Restaurants, Bars,
Expo Village Shops, Banks, etc.

2.020

2.020

Revenues
from Sales of
EXPO
VILLAGE after
the EXPO

58,920

58,920

3.000 17.747 216.036

236.783

Category

Revenues
from
Additional
Services to
the
Participants

B. SALES
OF
FACILITY
TO
PRIVATE
SECTOR

Details

2005 2006 2007

Technical support
for exhibition's
area modulation
and dismantling,
etc.

In Expo Site and
Village

TOTAL
(A+B)

0

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

Οι βασικοί παράμετροι στον υπολογισμό των εισροών ήταν οι εξής:
o Ενοίκιο χώρων στεγασμένων και υπαιθρίων.
o Έσοδα από τα εισιτήρια (πίνακας 3.43).
o Έσοδα από δαπάνες επισκεπτών για αγορά οδηγών, καταλόγων,
αναμνηστικών ειδών κλπ. (πίνακας 3.44).
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Ο συνολικός αριθμός των αναμενόμενων επισκεπτών ανέρχονταν σε 4,2
εκατομύρια άτομα.
Πίνακας 3.43:

Εισροές από πωλήσεις εισιτηρίων ανά κατηγορία
εισιτηρίου.
Entrants

Classification

Persons
(number)

%

Ticket Price

Total Revenues

(in €)

(in 000 €)

Adults

5.597.447

75%

20

111.949

Youth

373.163

5%

15

5.597

1.492.652

20%

10

14.927

7.463.262

100%

Children and Adult Discount
TOTAL

132.473

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

Επιπρόσθετες εισροές προβλέπονταν από την παραχώρηση εστιατορίων.
Αναλυτικά υπήρχε πρόβλεψη για την λειτουργία πέντε (5) εστιατορίων, εκ
των οποίων τα τέσσερα (4) θα ήταν προς ενοικίαση και ένα προς δωρεάν
χρήση των συμμετεχόντων σε περιοδική βάση προς χρήση παραδοσιακών
εθνικών γαστρονομικών επιδείξεων.
Πίνακας 3.44:

Item

Άλλες εισροές από επισκέπτες.

Details

Guides-Maps- 9.5% of visitors will buy one of
Catalogues
this product

Units

Average
Total revenue
price per unit
(€)
(in 000 €)

400.000

10

4.000

Organised
tours

2.4% of visitors will make use
of guided tour services

100.000

5

500

Parking

The Parking has a capacity of
5,000 cars. We calculate 4,000
cars daily (daily price €8) for
90 days.

360.000

8

2.880

Total

7.380

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.
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Επίσης

θα λειτουργούσαν

καφέ, μικρά στεγασμένα και υπαίθρια

καταστήματα, καταστήματα τραπεζών και τηλεπικοινωνιών, αυτόματοι
πωλητές κλπ. (πίνακας 3.45).
Πίνακας 3.45:

Εισροές

από

ενοικίαση

εμπορικών

δραστηριοτήτων στην ΕΧΡΟ.
Average
Total revenue
price per unit
(€)
(in 000 €)

Item

Details

Units

Lease of
restaurant
space

Units=m2 .The rent is for the
entire duration of EXPO and
includes levies and cleaning
services of communal area

4.000

150

600

Lease of shops
space

Units=m2 .The rent is for the
entire duration of EXPO
includes levies and cleaning
services of communal area

9.000

150

1.350

1.300

150

195

Units= m2. The space rent is
for the entire duration of EXPO
Lease of space includes levies and cleaning
for services
services of communal area
Lease of
recreational
space

Fun fair in open sites (Green
Buffer Zone)

Total

60
2.205

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

Άλλες πηγές εσόδων προβλέπονταν να είναι:
o Εισροές από εμπορικά είδη, όπως η εκμετάλλευση του λογοτύπου, της
μασκότ, των αναμνηστικών κλπ, για τα οποία είχαν υπολογιστεί
δικαιώματα της τάξεως του 10% επί της τιμής πώλησης (πίνακας 3.46).
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Πίνακας 3.46:

Εισροές από εμπορικά είδη σε ετήσια βάση.

Year
Revenues
(in 000 €)

2006

2007

2008

Total Revenues

1.000

2.500

7.000

10.500

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

o Εισροές από διεθνείς και εθνικούς χορηγούς. Ειδικά για τους διεθνείς
χορηγούς

είχε

καταρτιστεί

κατάλογος

προσέγγισης

ο

οποίος

συμπεριλάμβανε εταιρίες όπως Kodak, Coca Cola, Xerox, McDonalds,
Panasonic, IBM κλπ, καθώς επίσης και οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Παγκόσμια Τράπεζα, η

WWF, η Greenpeace, κλπ (πίνακας

3.47).
Πίνακας 3.47:
Year
Revenues
(in thousands €)

Εισροές από χορηγούς.
2006

2007

2008

Total Revenues

2.000

2.000

2.000

6.000

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

o Εισροές

από

πολιτιστικά

γεγονότα

όπως

συναυλίες,

θεατρικές

παραστάσεις, πολυθεάματα κλπ. (πίνακας 3.48).
Πίνακας 3.48:

Event’s Category

Εισροές από πολιτιστικά γεγονότα.
Number of
events

Average number of Average
Total revenue (in
spectators per
ticket price
000 €)
event
(€)

Major Event
(Concerts,
Ceremonies, Great
Spectacle)

4

80.000

30

9.600

Other Concerts and
Performances

60

5.000

15

4.500

Total

14.100

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.
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o Εισροές από επιπρόσθετες υπηρεσίες προς τους συμμετέχοντες, όπως
τεχνικές υπηρεσίες, πρόσθετος χώρος αποθήκευσης, ποσοστό επί των
πωλήσεων αναμνηστικών των εθνικών συμμετοχών και ποσοστό επί των
πωλήσεων των εθνικών εστιατορίων, το οποίο είχε υπολογιστεί σε 5% επί
των πωλήσεων (πίνακας 3.49).
Πίνακας 3.49:
Additional
Services
Technical support
services

Εισροές από επιπρόσθετες υπηρεσίες.

Details

Units

Average
price per unit
(€)

Revenue (in
000 €)

23,000 man-hours at an
average price of €22 per m-h.

23.000

22

506

Units are the additional
Leasing of additional required sq.m. The price is for
storage space
the entire duration of Expo

9.000

40

360

Units are the number of soled
products. Price is the
commission for Committee
(5% of average sales price €5)

400.000

0,25

100

Units are the number of meals.
Percentages on
Price is the commission for
takings from
Committee (5% of average
national restaurants meal price €10)

400.000

0,50

200

Percentages on
sales of national
products

Total

1.166

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

o Εισροές από διαφημίσεις (πίνακας 3.50).
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Πίνακας 3.50:

Εισροές από διαφημίσεις.

Category

Details

Space on EXPO
2008 website

Page special dedications

Advertising points

Billboards, posters, electronic
screens

Advertising spots on
EXPO media

EXPO TV and radio minutes

Advertising on EXPO Side spreads, inside posters,
buses
whole-bus painting

Units

Average
Revenue (in
price per unit
000 €)
(€)

100

600

60

100

15.000

1.500

20.000

20

400

100

3.000

300

Total

2.260

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

o Εισροές από την παραχώρηση χώρων του χωριού ΕΧΡΟ, όπως η ενοικίαση
των διαμερισμάτων, η ενοικίαση των εστιατορίων και η ενοικίαση μικρών
καταστημάτων (πίνακας 3.51).
Πίνακας 3.51:

Εισροές από ενοικίαση χώρων στο χωριό ΕΧΡΟ.
Average
Revenue (in
price per unit
000 €)
(€)

Details

Units

Rent from
apartments (with
four single-bed
rooms each)

Units=apartments. The rent
includes cleaning services and
utilities. The average price is
per month. Total revenue are
calculated for 3 months rent

450

1.200

1.620

Rent from
restaurants

Units=sq.m. The space rent
includes levies and cleaning
services of communal area

2.000

100

200

Rent from shops
and service facilities

Units=sq.m. The space rent
includes levies and cleaning
services of communal area

2.000

100

200

Total

2.020

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.
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Οι εισροές από την ελληνική κυβέρνηση προβλέπονταν να καλύψουν το
συνολικό

κόστος

της

κατασκευής

του

εκθεσιακού

χώρου

και

των

υποστηρικτικών χώρων, το κόστος λειτουργίας της περιόδου προετοιμασίας,
και το κόστος λειτουργίας των πρώτων μηνών του 2008 (πίνακας 3.52). Οι
παραπάνω εισροές θα προέρχονταν από τον εθνικό προϋπολογισμό ως
δημόσια δαπάνη, ενώ επιπρόσθετη δαπάνη θα προκαλούσε η επένδυση σε
γενικές υποδομές.
Πίνακας 3.52:

Συνολικός

προϋπολογισμός

επένδυσης

από

εθνικούς πόρους.
Category

Income (in 000 €)

Subsidies to the Organizing Committee

433.504

Direct Investment

119.350

Total

552.854

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

Μετά την έκθεση επιπρόσθετες εισροές θα προέρχονταν από την πώληση
των κατοικιών και καταστημάτων του χωριού ΕΧΡΟ (πίνακας 3.53).
Προβλέπονταν ότι θα πουληθούν 40.000 m2, ενώ τα υπόλοιπα 22.000 m2 θα
παραχωρούνταν στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν
ως φοιτητικοί ξενώνες.
Πίνακας 3.53:

Εισροές από πωλήσεις του χωριού ΕΧΡΟ.
Total Revenue

Units (m2)

Average price per unit (€)
(in 000 €)

40.000

1.473

58.920

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.
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Η γη της ΕΧΡΟ θα παραχωρούνταν δωρεάν προς τον Διοργανωτή (με την
συμβολική τιμή του €1). Στον πίνακα 3.54 παρατηρούμε το κόστος
κατασκευής ανά γενική κατηγορία σε ετήσια βάση, ενώ ο πίνακας 3.55
παρουσιάζει την ανάλυση του κατασκευαστικού κόστους.
Πίνακας 3.54:

Κατασκευαστικό κόστος για την ΕΧΡΟ.

CATEGORY/ITEM

2006

2007

Α. EXPO Site

40.200

80.400

80.400

201.000

B. ACCESS INFRASTRUCTURE

3.270

6.540

6.540

16.350

C. TRANSPORTATION LINKS

35.805

35.805

47.740

119.350

D. EXPO Village

11.784

23.568

23.568

58.920

E. EXPO HOTEL (Building and
equipment)

2.500

5.000

5.000

12.500

5.760

5.760

F. GREEN BUFFER ZONE (Landscaping)
G. Architectural & Engineering
TOTAL

8.300

8.300

3.000

101.859 159.613 172.008

2008

Total Cost
(in 000 €)

2005

1.094

20.694

1.094

434.574

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

Πίνακας 3.55:

Ανάλυση κατασκευαστικού κόστους.

CATEGORY/ITEM
Α.

Size

Unit price
(in €)

EXPO Site

Α.1. THEME PAVILIONS

Cost
(in 000 €)
201.000

12.000 m²

9.690

KNOWLEDGE OF THE EARTH

3.000 m2

920

2.760

AGRICULTURE + FOOD

6.000 m2

780

4.680

OPEN AIR MARKET

3.000 m2

750

2.250
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CATEGORY/ITEM
Α.2. PARTICIPANTS' PAVILIONS
INTERNATIONAL PARTICIPANTS

Size

Unit price
(in €)

73.000 m²

Cost
(in 000 €)
56.110

65.000 m2

750

48.750

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

5.000 m2

920

4.600

GREEK PAVILION

3.000 m2

920

2.760

A.3. EVENT FACILITIES
COVERED CENTRAL WALKWAY

31.300 m2

27.125

16.600 m2

700

12.450

CONVENTION CENTRE

5.500 m²

980

4.675

EXPO TOWER

9.200 m²

10.000

A.4. SUPPORTING FACILITIES
ADMINISTRATION CENTRE
GATES

52.895
8.100 m²

750

3 + (1)

12.400

PRESS CENTRE (Equipment only)
CONCESSION SPACES
SERVICE & MAINTENANCE BUILDINGS
SERVICE SPACES AND WAREHOUSING (1)

6.075

1.500
29.200 m²

600

17.520

1.000 m²

400

400

60.000 m²

250

15.000

A.5. OPEN SPACES

19.590

OPEN SPACES FOR CIRCULATION

77.000 m²

150

11.550

OPEN SPACES - LANDSCAPING

67.700 m²

120

8.040

A.6. NETWORKS AND SERVICES (2)

16.000

B.

16.350

ACCESS INFRASTRUCTURE
ENTRANCE PLAZAS

80.000 m²

100

8.000

PARKING (5500 cars +500 coaches)

85.000 m²

40

3.400

165.000 m²

30

4.950

LIGHTING – LANDSCAPING
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CATEGORY/ITEM
C.

Unit price
(in €)

Size

TRANSPORTATION LINKS

119.350

C.2. Railway Loop Line

7 km 2.800.000

19.600

4.300.000

4.300

C.3 EXPO Station
C.1. EXPO Site Junction & approaches

-

23.450

C.4. Palaia Simahiki Road and links
C.5. Upgrading Industrial Zone access
road - link to Thes/niki – Edessa
highway (2+2 lanes)

Cost
(in 000 €)

28.000
4.6 km +
interchange

24.000

C.6. EXPO Port and road connections

20.000

D.

58.920

EXPO Village

D.1. BUILDINGS
D.2. NETWORKS, INFRASTRUCTURES,
COMMON USE FACILITIES
D.3. FURNISHINGS
E.

EXPO HOTEL (Building and
equipment) (3)

F.

GREEN BUFFER ZONE (Landscaping)

62.000 m²

660

40.920

100.000 m2

160

16.000

2000 beds

1.000

2.000

250 beds

50.000

12.500

288.000 m²

20

5.760

INTERVENTIONS TOTAL
G.

Architectural & Engineering (5% of
Interventions cost)

EXPO SITE, TOTAL

413.880
20.694

434.574

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

Το κόστος οργάνωσης είχε κατηγοριοποιηθεί σε τέσσερις τομείς: α) το
εργατικό κόστος, β) το λειτουργικό κόστος, γ) το κόστος προώθησης και
προβολής και δ) τα απρόβλεπτα (πίνακας 3.56).
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Πίνακας 3.56:

Κόστος προβολής, προώθησης και λειτουργίας της
ΕΧΡΟ 2008.

Category

A. LABOUR

Details

Organizing Committee Staff

B. OPERATIONS
Sub Total B.1. EXPO SITE

Electricity

Utilities
Consumable
supplies

Electrical consumption for supporting
facilities, communal area, Theme
Pavilions and air condition for all
Pavilions. Cost per unit: € 0.1/KWh.

2005

2006

2007

1.500 1.500 3.000 34.700 40.700
1.500 29.800 31.300

500

Telephone, Post, Water
Spare parts, stationery, special
outsourcing services e.g. Interpreters,
etc. & Other Costs

Operational
Cultural
Events

Exhibits for Theme Pavilions

During the exposition

Sub Total B.2. EXPO VILLAGE

Electricity

Total electrical consumption for
supporting facilities, communal area,
and apartments. Cost per unit: €
0.1/KWh.

Telephone,
Post, Water
Consumable
supplies &
Other Costs
Insurance
premiums

Spare parts, stationery, special
outsourcing services

Total
Cost (in
000€)

4.660 11.370 18.855 63.670 98.555

Insurance
premiums
Overlays

2008

1.000

4.000

4.500

800

800

4.000

4.000

1.000

1.000

4.000

5.000

16.000

16.000

3.400

3.400

1.000

1.000

400

400

1.500

1.500

500

500

Sub Total
General Costs of Committee (Rent, 1.500 1.500 1.500 1.500
B.3. General travels, telecommunications, third

6.000
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Category

Details

Costs

parties services etc.)

C. PROMOTION

Marketing & Publicity campaign
costs

D.
UNFORESEEN

Including extraordinary Participant
service requirements (e.g.
assistance to developing countries)

TOTAL
(A+B+C+D)

2008

Total
Cost (in
000€)

5.240 12.190 15.590 6.380

39.400

2005

500

2006

500

2007

1.000 5.000

7.000

11.900 25.560 38.445 109.750 185.655

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

•

Τo Θέμα.

Στην πρώτη μελέτη σκοπιμότητας για την διοργάνωση της ΕΧΡΟ στην
Θεσσαλονίκη είχε προταθεί ως θέμα το τρίπτυχο “Άνθρωπος – Μέτρο –
Αρμονία”, το οποίο εγκαταλείφθηκε σχεδόν αμέσως για να δώσει την θέση
του στο “Ανθρώπων Δίκτυα”, το οποίο είχε υποθέματα το “Ανθρώπων Δίκτυα
Πολιτισμού”, “Ανθρώπων Δίκτυα Γνώσης”, “Ανθρώπων Δίκτυα Τεχνολογίας”,
“Ανθρώπων Υπερεθνικά Δίκτυα” και “Μέτρο και Αρμονία”. Κατόπιν το θέμα
εξειδικεύτηκε με προσανατολισμό στην γεωργία σε όλες τις μορφές της, σε
όλα της τα στάδια, στα προϊόντα, στην ανταλλαγή και την ανάπτυξη και στην
μεταφορά τεχνογνωσίας. Ως συνέχεια της ιδέας των δικτύων θεωρήθηκε ότι
το πρώτο και σημαντικότερο ανθρώπινο δίκτυο βασίζεται στην σοφία της
φύσης, στην Μητέρα Γη και λειτουργεί ως βάση δημιουργίας δικτύων
γνώσης, πολιτισμού, επικοινωνίας, εμπορίου, παιδείας και ειρήνης. Το θέμα
λοιπόν περιορίστηκε στο “Ανθρώπων Δίκτυα Γεωργίας – Διατροφής”. Μετά
από σχετικές παρατηρήσεις από το ΒΙΕ, η οργανωτική επιτροπή κατέληξε στο
θέμα “ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ – Γνώση της Γης, Γεωργία, Διατροφή”, το οποίο και
διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της διεκδίκησης.
Ο τίτλος "Μητέρα Γη - Terra Mater" επιλέχθηκε για να δώσει έμφαση στην
λέξη «Μητέρα» ως παράγοντα που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο θέμα από
άλλες αναφορές στο περιβάλλον. Θεωρήθηκε ότι υπάρχει αφ' ενός ένα
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μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού που συνεχίζει να διατηρεί μια
άμεση σχέση με την γη σε όλες τις πτυχές του κοινωνικού, οικονομικού και
πολιτιστικού του βίου. Επιπρόσθετα, υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του
αναπτυγμένου κόσμου που έχει χάσει αυτήν την αρχική επαφή με την γη,
επειδή οι πολίτες έχουν γίνει κάτοικοι πόλεων και επίσης λόγω της ανάπτυξης
άλλων τομέων της οικονομίας, π.χ. βιομηχανία, υπηρεσίες, κλπ. Η επιλογή
του συγκεκριμένου θέματος από την Θεσσαλονίκη ήθελε να αποκαταστήσει
αυτήν την αντίληψη για την "Μητέρα Γη", υπό την έννοια ότι όλοι θα έπρεπε
να κατανοήσουν ότι όλα τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο προέρχονται από
την γη και ότι η γη είναι μια απτή πραγματικότητα, ένας ζωντανός
οργανισμός, χάριν του οποίου υπάρχουμε και θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε.
Με την ΕΧΡΟ 2008, πρόθεση της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον φάκελο
υποψηφιότητας δεν ήταν να προωθηθεί μία ευρεία περιβαλλοντοποίηση ή να
γενικευτούν όροι όπως η διατήρηση, η προστασία και η συντήρηση. Αυτό
που ήθελε η Θεσσαλονίκη ήταν να τοποθετηθεί η γη στην σωστή της θέση.
Μητέρα Γη, η προμήθεια των πόρων, η έννοια της διατηρισιμότητας, ή
οποιαδήποτε ιδέα προερχόμενη από την γνώση και το πάθος για μια
διαχείριση που θα επέτρεπε στην μητέρα γη να συνεχίσει να παρέχει για την
ανθρώπινη ζωή, για τις γενεές που θα έρθουν.
Πιο συγκεκριμένα, το θέμα περιλάμβανε τις ακόλουθες θεματικές ενότητες
α) "Γνώση της γης", όπου κράτη, διεθνείς οργανισμοί και η κοινωνία των
πολιτών θα παρουσίαζαν στην παγκόσμια κοινότητα τι κάνουν και πώς
προτείνουν να επαναπροσδιορίσουν την σχέση μεταξύ του ατόμου και της
γης, β) "Γεωργία", όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να
παρουσιάσουν την ιστορία τους, τα σημερινά τους επιτεύγματα, τις μεθόδους
και τις προτάσεις τους, γ) "Ποιότητα της ζωής και της διατροφής", όπου πάλι
όλοι οι άνθρωποι του κόσμου θα μπορούσαν να προβάλουν τις ιδέες τους για
την διατροφή ως δικαίωμα για την επιβίωση, καθώς και ως στοιχείο του
πολιτισμού.
Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην "Παγκόσμια Ανοιχτή Αγορά", μια
ανοικτή αγορά τροφίμων που θα είχε αυτοτέλεια, ένας χώρος συνάντησης για

311

τους συμμετέχοντες όπου χώρες, λαοί και άτομα θα μπορούσαν να
ανταλλάξουν τα προϊόντα τους, την εμπειρία τους και την γνώση τους σε μια
συγκριτική διαδικασία μάθησης για τους επισκέπτες και για τους εκθέτες. Οι
στόχοι που είχαν τεθεί από την Θεσσαλονίκη για την ΕΧΡΟ 2008 σε σχέση με
το θέμα μπορούν να συνοψιστούν ως:
o η οργάνωση μιας ΕΧΡΟ που θα ήταν ένα ορόσημο στην ιστορία των
αναγνωρισμένων εκθέσεων,
o η ευρύτερη δυνατή ανταλλαγή απόψεων και η εξαγωγή συμπερασμάτων
και προτάσεων για άμεση εφαρμογή,
o η ολοκλήρωση της EXPO τον Ιούλιο του 2008 με μια σειρά προκηρύξεων,
ψηφισμάτων, προτάσεων και σχεδίων που θα απευθύνονταν είτε στους
διεθνείς οργανισμούς είτε στην κοινωνία των πολιτών είτε άμεσα στις
κυβερνήσεις και τα κέντρα λήψης αποφάσεων, σε μια σειρά κρίσιμων
ζητημάτων βαθιάς ανησυχίας της παγκόσμιας κοινότητας,
o η κατάδειξη της σχέσης του ανθρώπου με την γη, μιας γης που
διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επιβίωσή του, μέσω της προβολής τόσο
των επιτυχών προτύπων της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο, όσο
και

των

συστημάτων

των

αξιών

που

διαμορφώνονται

από

την

εκμετάλλευση της γης σε όλο τον κόσμο,
o η μοναδική ευκαιρία που θα αποτελούσε κάθε επίσκεψη στην EXPO 2008
στο επίπεδο της γνώσης, της εκπαίδευσης, της ψυχαγωγίας, της
αναψυχής και της ενεργούς συμμετοχής.
Η EXPO 2008 στόχευε, μέσω των εκθεμάτων και των αποτελεσμάτων των
διασκέψεων, των φόρουμ και των παράλληλων γεγονότων που ήταν
προγραμματισμένα να πραγματοποιηθούν κατά την προπαρασκευαστική
περίοδο και την διάρκεια του γεγονότος, να ενθαρρύνει:
o τον εμπλουτισμό της ανθρώπινης γνώσης της γεωργίας και των αναγκών
του κόσμου για τα αγαθά αυτής της γης και για λογικό προγραμματισμό,
o την ανακάλυψη εξ αρχής της ανάγκης να αναπτυχθούν συνεργασίες και
συνεργίες σε περιοχές σχετικές με την παραγωγή, την ναυτιλία και την
διανομή των αγαθών με τα οποία μας τροφοδοτεί αυτή η γη,
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o την κατανόηση των προβλημάτων του περιβαλλοντικού φορτίου, των
προβλημάτων της ερημοποίησης και τον συντονισμό κοινών προσπαθειών
για την αποτροπή δυσμενών συνεπειών για την γη,
o μια παγκόσμια συζήτηση σχετικά με αυτό που τρώμε και αυτό που
χρησιμοποιούμε, την ποιότητα των διαιτητικών συνηθειών μας, των
αγαθών που καταναλώνουμε και τον επαναπροσδιορισμό των προτύπων
που τα συστήματα της αγοράς έχουν επιβάλει,
o μια κοινή προσπάθεια να εξεταστούν τα προβλήματα του υποσιτισμού και
της ζήτησης στις φτωχές χώρες, ώστε να σχεδιαστούν βιώσιμες λύσεις για
εκείνες τις περιοχές του πλανήτη που πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα
προβλήματα,
o την προβολή των διαφορετικών αντιλήψεων, πολιτισμών και θρησκειών
που αναπτύχθηκαν σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να προωθηθεί η
αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία.
Η θεματική ενότητα “ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ: Η ΓΗ ΩΣ ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ” θα εστίαζε
στην αειφόρο ανάπτυξη της γης, συνοψίζοντας την αποκτηθείσα γνώση
σχετικά με την γη και τους κανόνες που διέπουν την ύπαρξή της, τις
δυνατότητες της γης και τα όριά της και την διαστρέβλωση της ανθρώπινης
σχέσης μαζί της.
Η θεματική ενότητα “ΓΕΩΡΓΙΑ” θα παρουσίαζε την αλληλεπίδραση μεταξύ
του ατόμου και της γης και θα συζητούσε θέματα σχετικά με α) τις
παραδοσιακές

και

καινοτόμες

μεθόδους

καλλιέργειας,

τα

συστήματα

χρησιμοποίησης της χλωρίδας και της πανίδας, την εξέλιξη των ειδών και την
χρησιμοποίηση των παραδοσιακών τοπικών ειδών ανά τον κόσμο, τα
συστήματα για την αξιοποίηση του άγονου εδάφους κλπ. β) τα τεχνολογικά
επιτεύγματα, με σκοπό να μεγιστοποιηθούν οι παραγωγές συγκομιδών και να
βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά των φυτών και τα θετικά και αρνητικά
αποτελέσματα της χρησιμοποίησής τους, την βιοτεχνολογία και τις εξελίξεις
σε ζητήματα σχετικά με την χρήση του γενετικού υλικού, τα τροποποιημένα
προϊόντα, την οργανική καλλιέργεια, την χρήση των βιολογικών μεθόδων για
την καταπολέμηση των ασθενειών, την μηχανοποίηση της καλλιέργειας, γ)
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τις εμπορικές συναλλαγές των γεωργικών προϊόντων ως οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο, τους δρόμους σίτου, τους δρόμους
μεταξιού, τον ρόλο και την κινητοποίηση των συνεταιριστικών οργανώσεων
των αγροτών, την εγκατάλειψη του καλλιεργήσιμου εδάφους και δ) την
κηπουρική πόλεων και την αστική γεωργία.
Η θεματική ενότητα “Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ” θα εστίαζε α)
στην τεχνική, οικονομική και κοινωνική διαδικασία από την οποία ένα φυσικό
προϊόν ενσωματώνεται στην διατροφική αλυσίδα, στην επεξεργασία των
γεωργικών προϊόντων, στην βιομηχανία τροφίμων, στα υλικά συσκευασίας,
στις μεθόδους συντήρησης, στην επικυρωμένη επεξεργασία που χρησιμοποιεί
βιολογικές μεθόδους, κλπ. β) στην διατροφή ως στοιχείο και όχημα του
πολιτισμού στους αιώνες και στον σημερινό διεθνοποιημένο κόσμο, στα
συστήματα διατροφής σε όλο τον κόσμο, στην γαστρονομία, στην οικιακή
οικονομία, στα δίκτυα παρόμοιων προϊόντων, όπως οι δρόμοι τυριών και οι
δρόμοι κρασιού και τα αντίστοιχα μουσεία, στις διατροφικές μετακινήσεις σε
όλο τον κόσμο, στο κίνημα “slow food”, κλπ. και γ) στην κοινωνική ισότητα
και στον διαχωρισμό μέσω των δυνατοτήτων και των όρων της διατροφής,
στο πρόβλημα του υποσιτισμού και στην συζήτηση σχετικά με την
ανταπόκριση στην παγκόσμια ανάγκη για τροφή.
Από την Παγκόσμια Διάσκεψη για την Γη στο Ρίο το 1992 έως και σήμερα,
έχουν διοργανωθεί εκατοντάδες συνέδρια ανά τον κόσμο αποδεικνύοντας ότι
το θέμα που είχε προτείνει η Θεσσαλονίκη είναι στην ημερήσια διάταξη
κυβερνήσεων και παγκόσμιων οργανώσεων δεδομένου ότι τα τελευταία
χρόνια υπάρχει μία στροφή από μια φιλοσοφία ανάπτυξης και προώθησης
των τεχνολογικών επιτευγμάτων, στην ιδέα της συντήρησης και της
προστασίας του κόσμου. Στα πλαίσια προώθησης της υποψηφιότητας της
Θεσσαλονίκης, διοργανώθηκε στην Θεσσαλονίκη Διεθνές Συμπόσιο στις 2627 Σεπτεμβρίου 2003, ως μέσο βολιδοσκόπησης της ανταπόκρισης της
παγκόσμιας κοινότητας στο προτεινόμενο θέμα, καθώς επίσης και του
εμπλουτισμού του με τις απόψεις και τις γνώμες εμπειρογνωμόνων στο
συγκεκριμένο τομέα.
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Γενικά το θέμα που πρότεινε η Θεσσαλονίκη κρίθηκε ιδιαίτερα θετικά από
τις χώρες μέλη του ΒΙΕ, επειδή όλες μπορούσαν να μιλήσουν για αυτό, από
τις πλέον ανεπτυγμένες ως τις αναπτυσσόμενες του τρίτου κόσμου. Επίσης
ήταν θέμα που για πρώτη φορά θα πραγματευόταν μια διοργάνωση
παγκόσμιας έκθεσης. Η Σαραγόσα που τελικά ανέλαβε την διοργάνωση έχει
θέμα το “νερό”, το οποίο είχε παρουσιαστεί σε παραλλαγή του τόσο στην
ΕΧΡΟ της Σεβίλης το 1992, όσο και στην ΕΧΡΟ της Λισαβόνας το 1998.
•

Η Χωροθέτηση της ΕΧΡΟ.

Η EXPO 2008 είχε χωροθετηθεί στην δυτική προαστιακή περιοχή της
Θεσσαλονίκης, σε μια απόσταση 10 χλμ από το κέντρο της πόλης, στο σημείο
όπου ο κύριος δρόμος εισόδου από δυτικά (ΠΑΘΕ), συναντά την
απομακρυσμένη περιφερειακή οδό - συνδεόμενη με την ανατολική πλευρά
της Εγνατίας Οδού (Απεικόνιση 3.1). Η περιοχή ήταν και είναι ιδιοκτησίας
ΤΕΙΘ στο σύνολό της και δεν διέθετε πολεοδομικό καθεστώς.
Απεικόνιση 3.1:

Αεροφωτογραφία ευρύτερης περιοχής
χωροθέτησης της ΕΧΡΟ 2008.

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.
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Η περιοχή αποτελεί και σήμερα το διάδρομο που συνδέει την
Θεσσαλονίκη με τη Νότια και κεντρική Ελλάδα και τα Βαλκάνια, καθώς επίσης
συνδέει την αμιγώς αστική περιοχή με την επαρχία. Οι σχετικές με την
περιοχή εγκαταστάσεις θα ήταν συνολικά νέες δημιουργίες, αναπτυγμένες
στο άφθονο κομμάτι γης της περιοχής. Ο πλέον πιθανός αριθμός για την
καθαρή επιφάνεια της έκθεσης ήταν 70.000 m².

Η καθαρή περιοχή του

EXPO site προβλεπόταν να είναι 250.000 m², με το 66,5% κτίσματα
(σύμφωνα με τους κανονισμούς του BIE). Η συνολική επιφάνεια του EXPO
site, μαζί με το χωριό και το ξενοδοχείο EXPO, τους χώρους στάθμευσης και
την πράσινη ζώνη, θα επεκτεινόταν σε 882.500 m² (απεικόνιση 3.2). Οι
προβλέψεις της προκαταρκτικής έρευνας προσδοκούσαν συνολικά 7.330.000
επισκέψεις, με 81.500 άτομα μέσο όρο καθημερινού αριθμού επισκεπτών. Η
μέγιστη καθημερινή συμμετοχή εκτιμήθηκε σε 175.000 επισκέπτες.
Απεικόνιση 3.2:

Χωροθέτηση εκθεσιακού χώρου ΕΧΡΟ και
συμπληρωματικών υποδομών.

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.
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Αναφορικά με την πρόσβαση στο Expo Site από τα διαφόρων τύπου
καταλύματα, και μέσα από εκτεταμένη ανάλυση, φαινόταν ότι υπάρχει ήδη
επάρκεια εξυπηρέτησης από τα δημόσια μεταφορικά μέσα τα οποία και
προβλεπόταν να ενισχυθούν με υπηρεσίες που θα προσέφεραν ειδικά
λεωφορεία για την μεταφορά των επισκεπτών από και προς το Expo Site.
Οι τιμές των ξενοδοχείων προβλεπόταν ότι θα παρέμεναν σταθερές και θα
κυμαίνονταν από €10 σε κάμπινγκ και από €15 - €50 σε ξενοδοχείο 2*, έως
€140 σε ξενοδοχεία 5* στην Θεσσαλονίκη.
Σχετικά με την στέγαση του προσωπικού των ξένων αποστολών, το EXPO
Village είχε σχεδιαστεί με σκοπό να στεγάσει 2.000 άτομα σε 500
διαμερίσματα, καθένα με 4 υπνοδωμάτια, λουτρό, καθιστικό και μικρή
κουζίνα.

Το

ξενοδοχείο

EXPO

είχε

σχεδιαστεί

για

να

φιλοξενήσει

αντιπροσωπείες ή υψηλόβαθμους επισκέπτες που θα παρέμειναν για μικρή
χρονική περίοδο για λόγους που θα αφορούσαν την Έκθεση.
Στον φάκελο υποψηφιότητας προβλεπόταν ότι οι υπάρχουσες υποδομές
θα ενισχύονταν από σημαντικά κατασκευαστικά προγράμματα με εγγυημένες
ημερομηνίες ολοκλήρωσης πριν από το 2008. Οι εσωτερικές και διεθνείς
αεροπορικές συνδέσεις θα γίνονταν μέσω του αερολιμένα "Μακεδονία", στον
οποίο θα είχαν υλοποιηθεί μεγάλης κλίμακας εργασίες προκειμένου να
αναβαθμιστεί σε κατηγορία αεροδρομίου V (υποδοχή μεγάλων αεροπλάνων).
Ο Λιμένας Θεσσαλονίκης, ο δεύτερος μεγαλύτερος της χώρας και υπ' αριθμόν
ένα για τις εξαγωγές, θα ήταν επίσης η θαλάσσια πύλη στην βαλκανική
ενδοχώρα και το λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιο κοντινό στα
βαλκανικά κράτη, την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Μαύρη Θάλασσα. Η
Θεσσαλονίκη

θα

αποτελούσε

επίσης

βασική

σύνδεση

του

δικτύου

σιδηροδρόμων της χώρας, με ένα σταθμό που θα αποτελούσε το κομβικό
σημείο στις εσωτερικές και διεθνείς γραμμές που θα συνέδεαν την νότια
Ελλάδα με την Μακεδονία, την Θράκη, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Οι
διεθνείς και διαπεριφερειακές οδικές συνδέσεις της πόλης θα οργανώνονταν
γύρω από τις δύο κύριες εθνικές οδούς της χώρας, οι οποίες θα ήταν επίσης
τμήματα του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου: η εθνική οδός ΠΑΘΕ και η
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ΕΓΝΑΤΙΑ Οδός. Διάφορα αναπτυξιακά και κυκλοφοριακά έργα επίσης είχαν
προγραμματιστεί, όπως η υποθαλάσσια σήραγγα ακολουθώντας την γραμμή
της προκυμαίας, η περαιτέρω αναδιάρθρωση των λεωφορειογραμμών και η
ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόμου.
Η αρχική απόφαση για την μετα-EXPO χρήση της περιοχής EXPO ήταν να
λειτουργήσει ως χώρος εγκατάστασης για την οργάνωση των εμπορικών
εκθέσεων και συνεδρίων. Ο χώρος των γραφείων της Διοίκησης της EXPO θα
χρησιμοποιούνταν πρώτιστα ως έδρα των διεθνών οργανισμών, ιδρυμάτων
και δραστηριοτήτων που φιλοξενούνται στην Θεσσαλονίκη. Η αίθουσα
Συνεδρίων θα συνέχιζε να λειτουργεί, χρησιμοποιούμενη από τις ανωτέρω
οργανώσεις, όπως και το Τεχνικό & Επαγγελματικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης σε
αποκλειστική ή κοινή βάση. Το περίπτερο Terra Mater, το ελληνικό περίπτερο
και άλλες ιδιαίτερα ελκυστικές θεματικές περιοχές, θα μπορούσαν να
λειτουργούν ως ανεξάρτητα θεάματα και/ή τόποι συναντήσεως για τις
πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκθέσεις τεχνών.
Η ολοκλήρωση των συνολικών υποδομών του Expo Site είχε προβλεφθεί
ότι θα κόστιζαν €435 εκ. Το Expo Site (Περίπτερα, Ανοικτή Αγορά,
Εγκαταστάσεις Εκδηλώσεων και Ανοικτοί Χώροι) παρουσίαζε ένα εκτιμώμενο
κόστος της τάξης των €206,2 εκ. ενώ το χωριό Expo

υπολογιζόταν να

κοστίσει περίπου €59 εκ. και το ξενοδοχείο Expo άλλα €12,5 εκ. Όλες οι
υποδομές πρόσβασης και οι μεταφορικές συνδέσεις είχαν υπολογιστεί περί
τα €136 εκ. με επιπλέον €185,5 εκ. που αφορούσαν το λειτουργικό κόστος.
Όλα

τα

έργα

υποδομής,

εξαιρουμένου

του

ξενοδοχείου,

θα

είχαν

χρηματοδότηση απευθείας από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
της ελληνικής κυβέρνησης.
Η άμεση πρόσβαση στην περιοχή θα γινόταν από τους δύο τεμνόμενους
αυτοκινητόδρομους,

όπως

και

από

την

εθνική

κεντρική

γραμμή

σιδηροδρόμων, συνδέοντας την Αθήνα με την Θεσσαλονίκη. Οι αεροπορικές
και οι ναυτικές συνδέσεις θα γινόταν μέσω των αντίστοιχων πυλών της
Θεσσαλονίκης. Τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής περιλάμβαναν: το
Τεχνικό & Επαγγελματικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, μια υποδομή τριτοβάθμιας
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εκπαίδευσης με 18.000 σπουδαστές σε 22 τμήματα, την Βιομηχανική Περιοχή
της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 400 παραγωγικές μονάδες, την
κατοικημένη περιοχή της Σίνδου με 7.500 κατοίκους, και τις προστατευμένες
ζώνες της κοιλάδας του Γαλλικού ποταμού και της ζώνης του Δέλτα. Η
περιοχή παρουσίαζε μια σημαντική φυσική έκφραση όσον αφορά το Θέμα,
όντας στην ουσία ένα σημείο του γεωργικού εδάφους κοντά στην
μητρόπολη, και στην πύλη του Εθνικού Πάρκου Υδροβιότοπου του δέλτα των
ποταμών που εκβάλουν στον Θερμαϊκό Κόλπο.
Οι χώροι που θα είχαν δημιουργηθεί για να στεγάσουν την έκθεση
(πίνακας 3.57), θα απεικόνιζαν την δομή των θεματικών ενοτήτων που
προτάθηκαν για την EXPO 2008. Πιο συγκεκριμένα:
o ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ θα ήταν ο χώρος μέσα στον οποίο ο διοργανωτής και οι
συμμετέχουσες διεθνείς οργανώσεις και οργανισμοί θα χρησιμοποιούσαν
ποικίλα μέσα - από ηλεκτρονικές προσομοιώσεις μέχρι φυσικού μεγέθους
αντίγραφα των προϊστορικών εργαλείων και κατασκευές φτιαγμένες από
φυσικά υλικά - για να υποστηρίξουν τις παρουσιάσεις τους.
o ΓΕΩΡΓΙΑ θα ήταν ο χώρος μέσα στον οποίο κάθε χώρα θα παρουσίαζε
την ιστορική της εμπειρία σχετικά με την γεωργική εκμετάλλευση του
εδάφους, τις απόψεις της σχετικά με τα σύγχρονα προβλήματα και τα
παρόντα επιτεύγματά της.
o ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ της ΖΩΗΣ θα ήταν ο χώρος όπου θα είχαν
οργανωθεί οι παρουσιάσεις για την ιστορία της διατροφής, την έκθεση
των προϊόντων στην διατροφική αλυσίδα και την εθνική γαστρονομία.
o Η

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ

ΑΓΟΡΑ

όπου

οι

διοργανωτές

θα

διοργάνωναν μια ανοικτή "υπαίθρια αγορά", όπου ο καθένας θα μπορούσε
να έχει ένα περίπτερο και αυτό, ουσιαστικά, να ήταν μια μικροσκοπική
παγκόσμια αγορά.
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Πίνακας 3.57:

Διευθέτηση απαραίτητων χώρων ΕΧΡΟ.
Land use Plan

Facility Layout plan
Ground level
Total building
floor
floors
(m2)
(m2)
13.200
13.200

Remarks

Land area
(m2)

Ratio (%)

20.600

2,24%

3.000

0,33%

3.000

3.000

1,31%

3.000

0,33%

3.000

3.000

1,31%

7.400

0,81%

-

-

3.000

0,33%

3.000

3.000

1,31%

3.000

0,33%

3.000

3.000

1,31%

Axe of the Earth

1.200

0,13%

1.200

1.200

0,52%

INTERNATIONAL
PARTICIPANTS’ FACILITIES

59.000

6,42%

59.000

73.000

31,91%

Pavilions of international
Participants

54.000

5,88%

54.000

65.000

28,41%

-

3.000

1,31%

THEME FACILITIES
Theme Pavilion “Terra
Matter” (A)
Agriculture Pavilion (B)
Experimental Demonstration
Field
Food and Quality of Life
Pavilion ( C )
Open Air Market (D)

Greek Pavilion
Pavilions of international
Organizations
EVENT FACILITIES AND
VISITORS; CIRCULATION
SPACE
Covered Central Walkway

-

5,77%

Cultivated field in functional
vicinity of the Agriculture
Pavilion

5.000

0,54%

5.000

5.000

2,19%

160.700

17,49%

23.400

24.100

10,53%

15.400

1,68%

15.400

15.400

6,73%

Semi- enclosed
Semi – enclosed linear
exhibition floor of the
covered Central Walkway
connecting Theme Pavilions
B and C

and 33.000 m2 open spaces
in first floor verantas atop
the pavillions

Apart of the space dedicated
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Land use Plan
Land area
(m2)

Ratio (%)

8.000

0,87%

Facility Layout plan
Ground level
Total building
floor
floors
(m2)
(m2)

Remarks
to the “axe of Earth”

Congress Center
Expo Tower (Panorama of
Earth)
Open spaces for big Events

77.000

Open spaces and Paths
SUPPORTING FACILITIES
Commercial Concessions
and Sponsors
Administration (Organizer,
Safety, Gates, Press,)
Maintenance – general
support and utilities –
warehousing

8.000

8.000

3,50%

-

700

0,31%

8,38%

-

-

60.300

6,56%

-

-

5.500

0,60%

5.500

41.500

-

And 5.000 m2 on the terrace
of the Int. Organizations
Pavillion
18,14%

1300

0,14%

1300

29.200

12,76%

3.200

0,35%

3.200

11.300

4,94%

1.000

0,11%

1.000

1.000

0,44%

EXPO SITE AREA (net)

245.800

26,75%

100.900

151.800

66,35%

ACCESS INFRASTRUCTURE
Entrance Plaza(s)
Parking Lots

235.000
80.000
85.000

25,57%
8,71%
9,25%

3.000
-

3.000
-

1,31%

Apart of those used by
participants. In addition,
41.400 m2 open spaces in
the roof garden of the
inetrantional participants'
pavillions
In addition to 60.000 m2 in
the basement level of
buildings
Within BIE limitations for a
recognized EXPO
Land coverage by buildings :
41,00%
Building to land ratio : 0,62
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Land use Plan

Road and Rail (Expo
Station, railroads, roads)
ACCOMMODATION
FACILITIES
EXPO Village
Expo Hotel
GREEN BUFFER ZONE
Gardens, Trees and Hedges
Shuttle Parkings

EXPO SITE, TOTAL

Facility Layout plan
Ground level
Total building
floor
floors
(m2)
(m2)

Remarks

Land area
(m2)

Ratio (%)

70.000

7,62%

3.000

3.000

1,31%

150.000

16,32%

38.500

72.000

31,47%

130.000
20.000
288.200
213.000
75.000

14,15%
2,18%
31,36%
23,18%
8,16%

31.500
7.000

62.000
12.000
-

27,10%
5,24%

919.000

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

100,00%

-

142.400

228.800

100,00%

Land coverage :
- buildings : 15,5%
- other surfaced areas :
36,5%
- green areas : 48,02%
Building to land ratio : 0,25
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Προκειμένου να υποστηριχθούν οι στόχοι που είχαν καθοριστεί, ο
διοργανωτής είχε συντάξει ένα γενικό πλαίσιο αρχών, καθορίζοντας και την
χωρική οργάνωση της έκθεσης και τις οδηγίες για την ρύθμιση των
μεμονωμένων μονάδων του, την φύση, το περιεχόμενο και την γενική
οργάνωση της έκθεσης και των άλλων δραστηριοτήτων λαμβάνοντας υπόψη:
o την μέγιστη αλληλεπίδραση και συμμετοχή των επισκεπτών,
o την

αντιστροφή

της

συνηθισμένης

στατικής

ευθυγράμμισης

των

μεμονωμένων εθνικών περιπτέρων, με έμφαση και ενθάρρυνση των
συλλογικών ενεργειών,
o την χρησιμοποίηση όλων των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας για την
παρουσίαση των πληροφοριών, και
o ένα προτεινόμενο σχέδιο κυκλοφορίας επισκεπτών, καθιστώντας κάθε
επίσκεψη όσο το δυνατόν πιο προσωπική.
Οι εγκαταστάσεις της Έκθεσης θα περιλάμβαναν τρία κύρια Θεματικά
Περίπτερα (περίπτερα της Γης, της Γεωργίας και της Διατροφής). Το διεθνές
γόητρο, η θετική δημόσια εικόνα της Ελλάδας, όπως και η ιδιότητά της ως
αγαπημένο τόπο προορισμού των τουριστών, θα ήταν η βάση για την
εκστρατεία προώθησης με σκοπό να προσελκύσει τις εθνικές συμμετοχές. Οι
επίσημες συμμετοχές θα ήταν ταξινομημένες σε δύο ομάδες: α) χώρες που
αναμενόταν να συμμετέχουν εξαιτίας πολιτικών και γεωπολιτικών λόγων, και β)
αναπτυσσόμενες χώρες με μικρότερη οικονομική δύναμη καθώς επίσης και
γεωγραφικά απόμακρες προς την Ελλάδα. Οι Διεθνείς Οργανισμοί ήταν
ταξινομημένοι σε τρεις ομάδες: i) σημαντικοί διεθνείς κυβερνητικοί οργανισμοί
των οποίων η Ελλάδα είναι μέλος, ii) διεθνείς κυβερνητικοί οργανισμοί θεματικής
ή γεωγραφικής γεωπολιτικής σπουδαιότητας και iii) μη κυβερνητικές οργανώσεις
(απεικόνιση 3.3).
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Απεικόνιση 3.3:

Αναλυτική χωροθέτηση του Expo Site.

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.
Οι παραχωρήσεις θα περιλάμβαναν δύο βασικές κατηγορίες:
•

χορηγοί (στους οποίους θα διατίθεντο αυστηρά εκθεσιακός χώρος) και

•

εμπορικές παραχωρήσεις (καταστήματα δώρων και αναμνηστικών, τροφίμων
και ποτών κλπ.).
Οι προετοιμασίες για την Αρχιτεκτονική Διαμόρφωση της περιοχής και του

ευρύτερου περιβάλλοντος θα ξεκινούσαν τον Ιανουάριο του 2005, ενώ στον
φάκελο υποψηφιότητας είχε συμπεριληφθεί μελέτη που αφορούσε την
πρόβλεψη της επισκεψιμότητας των θεματικών περιπτέρων της ΕΧΡΟ (πίνακας
3.58).
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Πίνακας 3.58:
Thematic
Pavillion

Knowledge of
the Earth
Agriculture
(+experimental
Field)
Food and
Quality of Life
(incl. the Axe
of the Earth
Corridor)
Open Market
TOTAL

Πρόβλεψη επισκεψιμότητας θεματικών περιπτέρων.
Calculation of Size

Standard
No. of
Daily
Visitors

Utilization
Ratio
(%)o

Dispersion
Ratio
(%)

Turnover
Ratio
(times/day)

Unit
Area
(m2)

Demand
on daily
visitors
(turnover
visits)

Planned

140.000

40

20

6

2

3.730

3.000

140.000

40

30

5

3

10.080

11.000

140.000

40

30

5

2

6.720

4.200

140.000

40

20

6

3

5.600
26.130

3.000
21.100

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

Η διάθεση χώρου για τις εγκαταστάσεις της Έκθεσης στηριζόταν στα
ακόλουθα κριτήρια: ι) τα Θεματικά Περίπτερα ήταν τα βασικά σημεία εστίασης
της διάταξης, ιι) οι χρήσεις μετά την Έκθεση αποτελούσαν καθοριστικό
παράγοντα

στην

διάταξη

των

εγκαταστάσεων,

ιιι)

τα

περίπτερα

των

συμμετεχουσών χωρών θα έπρεπε ξεκάθαρα να ενσωματώνουν κριτήρια
ισότητας και ευελιξίας σε ιδιωτική περιοχή – και μεταξύ των Θεματικών
παρουσιάσεων, και iv) τους χωροταξικούς περιορισμούς που επιβάλλονται από
τους κανονισμούς του ΒΙΕ για τις αναγνωρισμένες EXPO επιπροσθέτως με τις
ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες που επέβαλαν εκτεταμένη χρήση ανοικτών
χώρων.
Ο Στεγασμένος Κεντρικός Διάδρομος, το Συνεδριακό Κέντρο, οι άνω όροφοι
του Πύργου της Expo, η στέγη του Περιπτέρου των Διεθνών Οργανισμών και οι
εξέδρες του ελληνικού Περιπτέρου θα φιλοξενούσαν τις παράλληλες εκδηλώσεις.
Οι εμπορικές εγκαταστάσεις, και ειδικά τα καταστήματα εστίασης (πίνακας 3.59),
θα είχαν τοποθετηθεί σε εύκολα προσβάσιμες περιοχές και σε σημεία αυξημένης

325

επισκεψιμότητας.

Οι

εγκαταστάσεις

υπηρεσιών

προβλέπονταν

να

είναι

διεσπαρμένες στην ευρύτερη περιοχή. Τα κεντρικά γραφεία της Διοίκησης θα
καταλάμβαναν τους ορόφους του κτιρίου Διοίκησης δίπλα στην δυτική κύρια
είσοδο, ενώ τα εκδοτήρια εισιτηρίων και οι υπηρεσίες ασφαλείας θα ήταν
διαθέσιμες σε κάθε είσοδο του Expo Site.
Πίνακας 3.59:

Εκτιμώμενο μέγεθος χώρων για υπηρεσίες εστίασης.
No. of
Required
Seats
2.375

Unit
Requirement
(m2/ seat)
2,8

Ratio of
Detached
Facilities
-

Demand

Planned

20

Turnover
Ratio
(times/hr)
2

6.650

5.000

30

3

1.425

2,0

40%

2.850

3.000

25

4

1.040

2,4

30%

2.500

2.000

12.000

10.000

Utilization
Ratio (%)
Restaurants
Cafeteriasbars
Self service
facilities
Total

75

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

7.215

Required Area

Αναλυτικά το εκθεσιακό συγκρότημα (εθνικά περίπτερα και περίπτερα
διεθνών οργανισμών) θα κατασκευαζόταν στον κεντρικό στεγασμένο άξονα με
την δημιουργία έξι περιπτέρων όμοιων διαστάσεων (120 Χ 84 μ.). Το ελληνικό
περίπτερο θα είχε εμβαδό 3.009 τ.μ., ενώ το συνεδριακό κέντρο θα κάλυπτε
συνολική επιφάνεια 5.100 τ.μ. Παράλληλα, είχε προβλεφθεί κέντρο τύπου και
άλλα βοηθητικά κτίρια, καθώς και ζώνες πρασίνου συνολικού εμβαδού 50,45
στρεμμάτων. Τα συνολικά μεγέθη δόμησης και κάλυψης του χώρου και του
χωριού είχαν ως εξής:
Χώρος ΕΧΡΟ:

Επιφάνεια (χωρίς χώρους στάθμευσης και πρόσβασης)
245.805 τ.μ.,
Κάλυψη 93.262 τ.μ. (37,9%)
Δόμηση 159.917 τ.μ. (0,65)
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Χωριό ΕΧΡΟ:

Επιφάνεια 129.720 τ.μ.
Κάλυψη 29.915 τ.μ. (12,17%)
Δόμηση 59.670 (0,243)

Για λειτουργικούς και περιβαλλοντικούς λόγους προτιμήθηκαν τα μαζικά
δημόσια μέσα μεταφοράς – κυρίως των σιδηροδρόμων – ως το κύριο μέσο
τελικής πρόσβασης στον χώρο. Αυτό θα μπορούσε να προαχθεί ακόμη
περισσότερο με την ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων
υπηρεσιών και από διοικητικά μέτρα συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης των
κοντινών θέσεων στάθμευσης. Οδικώς, η κίνηση των επισκεπτών προβλεπόταν
να εξυπηρετηθεί κυρίως από τις κύριες οδούς ΠΑΘΕ / Εγνατία / Περιφερειακός,
οι οποίες συγκλίνουν στην διασταύρωση της Σίνδου και στον δρόμο που συνδέει
την Σίνδο. Η συχνότητα των υπηρεσιών των λεωφορείων θα ήταν αυξημένη,
ενώ θα υπήρχε ειδικό πρόγραμμα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση
τουριστικών λεωφορείων. Ο χώρος στάθμευσης είχε χωροθετηθεί σε απόσταση
περπατήματος από τις πύλες του χώρου της Έκθεσης. Για τα παιδιά και για άλλες
ειδικές κατηγορίες επισκεπτών, ηλεκτρικά κινούμενα οχήματα θα βρίσκονταν
γύρω από τα περίπτερα και άλλες σημαντικές τοποθεσίες προς επίσκεψη.
Οι τελετές Έναρξης και Λήξης, οι οποίες προβλεπόταν να προσελκύσουν
μεγάλο πλήθος κατά την διάρκεια της Έκθεσης, θα υλοποιούνταν στον Πύργο
της EXPO (απεικόνιση 3.4), προκειμένου να εκμεταλλευτούν την κοντινή
κεντρική πλατεία εισόδου καθώς και το μπαλκόνι του ελληνικού περιπτέρου.
Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού (σημεία με ανακοινώσεις, σιντριβάνια,
τηλεφωνικοί θάλαμοι, τουαλέτες, φροντίδα μωρών και σκιαγμένες περιοχές
ξεκούρασης) θα βρίσκονταν δίπλα στις Πύλες, στα σημεία εισόδου και εξόδου
Περιπτέρων και σε κάθε σημείο πρόσβασης ανοικτού χώρου (μέγιστη απόσταση
200 μέτρα). Τρεις κλινικές (υπό την αιγίδα όπως αναγράφεται στον φάκελο
υποψηφιότητας του Δυτικού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης το οποίο θα
είχε αναλάβει την ευθύνη της υγείας κατά την διοργάνωση της EXPO 2008) θα
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ήταν τοποθετημένες σε κάθε μία από τις Πύλες Επισκεπτών. Πυροσβεστικές
φωλιές θα ήταν εγκατεστημένες σε όλες τις κύριες εγκαταστάσεις. Είχαν
σχεδιαστεί μέτρα προφύλαξης, πρόσθετα ενός λεπτομερούς σχεδίου εκκένωσης,
καθώς και μέτρα ψεκαστήρων και πυρόσβεσης σε κάθε περίπτερο κλπ.
Απεικόνιση 3.4:

Ο πύργος της ΕΧΡΟ και τα θεματικά περίπτερα.

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

Μια έκθεση της οποίας το κεντρικό θέμα ήταν η ανθρώπινη αέναη σχέση με
την γη δεν θα ήταν πλήρης χωρίς μία πλειάδα γεγονότων εορτασμού, μια
ευκαιρία να αναμιχθούν τα πολιτιστικά έθιμα διαφορετικών εθνών. Σε αυτόν τον
άξονα είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν συναυλίες της παγκόσμιας
λαϊκής μουσικής και άλλων παραστάσεων που θα συνδέονταν με το θέμα κυρίως κατά την διάρκεια των Παγκόσμιων Ημερών που καθορίζονται από τους
διεθνείς οργανισμούς.
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Αφού κύριος στόχος ήταν να προωθηθεί μια συζήτηση σε ευρεία βάση
σχετικά με το θέμα EXPO 2008, μια σειρά γεγονότων είχαν προγραμματιστεί
γύρω από τα τρία υποθέματα: ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, για να
συζητήσουν τα ανερχόμενα ζητήματα και να προτείνουν λύσεις ή νέες τεχνικές.
Ο προγραμματισμός της προετοιμασίας των σεμιναρίων, συμποσίων και
συνεδρίων στα διάφορα μέρη του κόσμου με την συνεργασία διεθνών
οργανισμών και μεγάλων μη κυβερνητικών οργανώσεων, επέβαλε μια βαθμιαία
προσέγγιση στα προβλήματα και στα θέματα που θα αντιμετώπιζε η ΕΧΡΟ και
που θα κορυφωνόταν στην Θεσσαλονίκη το 2008. Ο δημόσιος διάλογος
απευθυνόταν και θα ήταν ανοικτός σε όλες τις δυνάμεις που εμπλέκονται άμεσα
ή έμμεσα με το θέμα: επιστημονική κοινότητα, ειδικοί σε ιδιαιτέρως
εξειδικευμένα

προβλήματα,

αγρότες,

έμποροι

αγροτικών

προϊόντων,

βιομηχανίες, πολιτικοί, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανώσεις καταναλωτών
και απλοί πολίτες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Διοργανωτής είχε εκπονήσει
ειδικό πρόγραμμα για να ενθαρρύνει την συμμετοχή, τόσο στην ανοικτή αγορά,
όσο και στις συζητήσεις και την επεξεργασία των προκηρύξεων και των
ψηφισμάτων, από τις χώρες που για οικονομικούς ή άλλους λόγους δεν θα
συμμετείχαν στην Έκθεση. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής θα ήθελε, σε συνεργασία
φυσικά και με την έγκριση του ΒΙΕ, να προσκαλέσει εθνικές ομάδες χωρίς να
αποτελούν την επίσημη έκφραση του κράτους.
Ο σημαντικότερος θεματικός χώρος θα ήταν το περίπτερο "Γνώση της Γης",
ενώ συγχρόνως αυτά της "Γεωργίας" και των "Τροφών / Ποιότητα Ζωής", θα
διαμόρφωναν ισορροπημένο τρίγωνο με το πρώτο. Οι χώροι της Έκθεσης είχαν
τοποθετηθεί στρατηγικά σε λειτουργική σχέση με τις συνδεμένες θεματικές
ζώνες. Για παράδειγμα, το πειραματικό αγρόκτημα κατέληγε στο Γεωργικό
Περίπτερο και η Ανοικτή Αγορά αποτελούσε συνέχεια του Περιπτέρου "Τροφές/
Ποιότητα Ζωής ".
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Το Ελληνικό Περίπτερο θα εξέφραζε την άποψη της Ελλάδας ως πολιτιστικής
οντότητας. Δομημένο σαν εικονική περιήγηση θα είχε την μορφή ενός
διαδραστικού παιχνιδιού με τον χρόνο και τον χώρο, μία κατασκευή χωρίς
άκαμπτη δομή, χρησιμοποιώντας όλα τα αρχαιολογικά και ιστορικά πλούτη με
έναν καθολικά πρωτοποριακό τρόπο. Το μίγμα και η ένταση αυτής της εμπειρίας
θα έβρισκαν υποστήριξη από την χρήση και την εναλλαγή των πολύ
διαφορετικών μέσων παρουσίασης.
Ο εκθεσιακός χώρος θα προσφερόταν δωρεάν στους διεθνείς συμμετέχοντες,
επίσημους ή διεθνείς οργανισμούς. Τα κτίρια θα ήταν του ιδίου τύπου για κάθε
κατηγορία. Γενικά, το σύνολο θα περιλάμβανε την κύρια αίθουσα έκθεσης στο
ισόγειο, αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο και ένα μικρότερο χώρο στο πρώτο
πάτωμα, για να χρησιμοποιηθεί ως εστιατόριο ή χώρος πώλησης αγαθών. Η
μόνη πτυχή που θα διαφοροποιούσε την διανομή για τις συμμετέχουσες χώρες,
θα ήταν η εγγύτητά τους προς τα Θεματικά Περίπτερα - και αυτό το θέμα θα
είχε επιλυθεί με βάση το "πρώτος ερχόμενος - πρώτος εξυπηρετούμενος".
Επίσης είχε προβλεφθεί επάρκεια του υπαίθριου χώρου. Εκτός από τον χώρο της
Έκθεσης, προβλεπόταν να διατεθεί χώρος στους συμμετέχοντες στην Ανοικτή
Αγορά (χώρος πώλησης αγαθών 10 τ.μ.) στο Παγκόσμιο Πειραματικό
Αγρόκτημα, στα εστιατόρια (υπό το Σχέδιο Παγκόσμιας Μαγειρικής Κληρονομιάς)
και στον καταμερισμό χρόνου των κοινών βάσεων. Ο ελάχιστος χώρος που θα
διατίθετο στους

ξένους

συμμετέχοντες ήταν

250 τ.μ. εκθεσιακού

και

αποθηκευτικού χώρου και των ανώτερων ορόφων που θα συνόδευαν αναλόγως
την συμμετοχή, μαζί με τον χώρο πώλησης αγαθών στην Ανοικτή Αγορά. Ο
μέγιστος εκθεσιακός χώρος είχε καθοριστεί στα 1.000 τ.μ.

Οι ομάδες ξένων

χωρών που θα επιθυμούσαν να εκθέσουν ομαδικά, θα ενθαρρύνονταν να το
κάνουν με διάφορους τρόπους (π.χ. είχε προβλεφθεί να τους διατεθούν οι
κεντρικές ζώνες των Περίπτερων). Τα σχέδια συμμετοχής θα είχαν ολοκληρωθεί
από το δεύτερο εξάμηνο του 2004 μέχρι το τέλος του 2007. Η Συμμετοχή
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Ανεπτυγμένων Χωρών θα είχε ενθαρρυνθεί μέσω λήψης ειδικών μέτρων, όπως
της υποβοήθησης στο μεταφορικό κόστος των εκθεμάτων, της εφαρμογής
εκπτωτικών τιμών για στέγαση,

της φιλοξενίας κυβερνητικών αντιπροσώπων

κλπ.
•

Οι Επισκέπτες.

Οι πιθανοί επισκέπτες στην EXPO 2008 (πίνακας 3.60), αναμενόταν να
προέλθουν από τρεις διαφορετικές ομάδες: τον πληθυσμό της ίδιας της χώρας
(αριθμός προσδοκώμενων επισκεπτών ημεδαπής 2,8 εκατ.),

τουρίστες που

επισκέπτονται την Ελλάδα (αριθμός προσδοκώμενων επισκεπτών αλλοδαπής
900.000) και επισκέπτες που ταξιδεύουν μόνο για την EXPO, όπως Ερευνητικά
Τμήματα

Πανεπιστημίων,

Μη

Κυβερνητικές

Οργανώσεις,

Επαγγελματικοί

Σύνδεσμοι, επαγγελματίες στους σχετικούς τομείς (αριθμός προσδοκώμενων
επισκεπτών ειδικών επισκεπτών 600.000).

Πίνακας 3.60:
GROUP
Α: Permanent
Residents
Β: Foreign
Tourists
TOTAL

Συνολικός αριθμός αναμενόμενων επισκεπτών.
Percentage
of Total

Average
Number
Visits /
Visitor

Anticipated
Number of
Visits

Percentage
of Total

2.737.875

65%

2,01

5.500.662

74%

1.482.000

35%

1,32

1.962.600

26%

1,77

7.463.262

Anticipated
Number of
Visitors

4.219.875

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

Η πλειοψηφία των προσδοκώμενων επισκεπτών ήταν κάτοικοι της Ελλάδας,
και ιδιαίτερα της Μακεδονίας και της κεντρικής Ελλάδας (πίνακας 3.61).
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Πίνακας 3.61:

Αναμενόμενος αριθμός επισκεπτών από την Ελλάδα.

Potential
VISITOR CATEGORY Population
visitors
base
GROUP Α
(% of
population)
Central Macedonia
Eastern Macedonia –
Thrace / Western
Macedonia / Thessaly
Central Greece / Attica
Rest of Greece

School Trips

Total Group Α

Anticipated
Visitors
Potential
Anticipated
(% of
Visitors
Visitors
potential
number)
1.182.792
72%
844.981

1.862.833

63%

1.661.897

45%

747.854

69%

516.019

4.373.003
3.042.038

33%
25%
43%
38%

1.440.142
760.510
660.550
4.791.848

69%
31%
22%
57%

995.733
235.758
145.384
2.727.948

[1.536.826]
10.939.771

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

Όσον αφορά τον ξένο τουρίστα που θα επέλεγε την Ελλάδα ως προορισμό,
θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι περιοχές της Χαλκιδικής και της Πιερίας που
είναι σε απόσταση 2 περίπου ωρών από την Θεσσαλονίκη, είναι ένας
αγαπημένος προορισμός καλοκαιρινών διακοπών για τους κατοίκους των
ανατολικο-ευρωπαϊκών χωρών (9 εκ των οποίων θα ήταν μέλη της Ε.Ε. μέχρι το
2008). Οι μήνες Μαΐος, Ιούνιος και Ιούλιος προσελκύουν το 42% όλων των
ξένων αφίξεων τουριστών στην χώρα. Η ΕΧΡΟ 2008 αναμενόταν να ενεργήσει
ως πρόσθετος λόγος προσέλκυσης τουριστών.
Εκτός από το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένα κομβικό σημείο για τους
ανθρώπους από την Ανατολική Ευρώπη και ειδικά την Βαλκανική Χερσόνησο
(χάρτης 3.1), διατηρώντας κατά συνέπεια ένα πλεονέκτημα στην δημιουργία
πρόσθετης ροής επισκεπτών, υπάρχει επίσης και η ελληνική Κοινότητα στο
εξωτερικό, που αναμενόταν να διαδραματίσει έναν ζωτικής σημασίας ρόλο στον
συνολικό αριθμό επισκεπτών της EXPO 2008.
Αγρότες, επιχειρηματίες και ανώτεροι υπάλληλοι σε σχετικούς τομείς,
ανώτεροι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών και η παγκόσμια επιστημονική
κοινότητα, ήταν ομάδες-στόχοι επισκεπτών που θα είχαν άμεσο ενδιαφέρον για
το θέμα της ΕΧΡΟ 2008, και θα μπορούσαν να προσεγγιστούν μέσω πιο
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συγκεκριμένων εκστρατειών προώθησης. Τα υποθέματα της EXPO 2008 (Γνώση
της Γης, Γεωργία, Διατροφή) θα είχαν διαμορφώσει ένα πλαίσιο για τα ειδικά
γεγονότα με σκοπό να προσελκύσουν μεγάλους αριθμούς ειδικών επισκεπτών.
Ειδικά γεγονότα είχαν προγραμματιστεί να οργανωθούν επίσης για τις
Παγκόσμιες Ημέρες για τομείς σχετικούς με το θέμα.

Χάρτης 3.1: Αγορές στόχοι για την ΕΧΡΟ 2008.
SOFIA

1.2 million people

SKOPJIE
0.6 million people
2 ½ hours by bus

4 hours by bus

ISTANBUL
15 million people
5 ½ hours by bus
THESSALONIKI
EXPO-SITE

TIRANA
0.5 million people
5 hours by bus

FYR of

ATHENS
4 million people
5 hours by bus

Πηγή: Expo Candidacy File, 2003.

Τέλος, η Ανοικτή Αγορά θα μπορούσε να ενθαρρύνει επαναλαμβανόμενες
επισκέψεις στην EXPO από τους ίδιους ενδιαφερόμενους επισκέπτες. Με αυτό
τον τρόπο, ο αριθμός επισκέψεων από τους κατοίκους της Ελλάδας θα
ανέρχονταν σε 5,5 εκατομμύρια (με μια αναλογία 2,01 επισκέψεων ανά άτομο),
εκτιμώντας ότι επαναλαμβανόμενες επισκέψεις από ξένους τουρίστες ή
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επισκέψεις από επισκέπτες ειδικά για την EXPO δεν αναμενόταν να αυξηθούν
κατά πολύ (στους ξένους επισκέπτες δίνονταν 1,3 επισκέψεις ανά άτομο). Κατά
συνέπεια, ο συνολικός αριθμός των προσδοκώμενων επισκέψεων θα μπορούσε
να φθάσει μέχρι 7,5 εκατομμύρια. Οι επισκέπτες θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν
στα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα κάμπινγκ στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης και σε παρακείμενες παράκτιες περιοχές, ενώ ειδικά μέτρα θα
είχαν ληφθεί προκειμένου να εξεταστεί η αναμενόμενη αύξηση ζήτησης για
στέγαση.

•

Το Κόστος Συμμετοχής.

Το κόστος συμμετοχής στην ΕΧΡΟ 2008 ανά συμμετέχοντα είχε καθοριστεί
στην βάση κάποιων δεικτών ανά κατηγορία δαπάνης:
o Τεχνική υποστήριξη για την κατασκευή και την αποσυναρμολόγηση των
περιπτέρων. Κατά μέσο όρο το κόστος θα είχε τεθεί από τις ομάδες
εργασίας

του

Διοργανωτή

(ηλεκτρολόγοι,

υδραυλικοί,

τεχνικοί

τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών) και προβλεπόταν ότι θα είναι €22 ανά
ώρα (συν την ενοικίαση οικιακών συσκευών προς €45).
o Επιπλέον υπηρεσίες όπως τηλεπικοινωνίες, επιπλέον σημεία προμήθειας
νερού, κλπ.
o Επιπλέον

αποθηκευτικός

χώρος

εκτός

των

200

τ.μ.

δωρεάν

αποθηκευτικού χώρου. Το κόστος θα ανέρχονταν σε €40 /τ.μ. καθ' όλη
την διάρκεια της Έκθεσης.
o Υπηρεσίες Logistics. Το κόστος διεθνών μεταφορών διαφέρει με την
απόσταση και καθορίζεται από τα διεθνή δασμολόγια. Για παράδειγμα, μία
μέση τιμή για 6άωρη χρήση ενός μέσου μεταφοράς άνω των 3,5 τόνων
εντός χώρας υπολογίστηκε σε €312.
o Ηλεκτρική κατανάλωση (εκτός του κλιματισμού) με κόστος σε τιμές 2004
€ 0,1 ανά KWh.
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o Τηλεπικοινωνίες με υπολογισμό τοπικών κλήσεων €0,026 ανά λεπτό και
μέσο όρο διεθνών κλήσεων €0,6 ανά λεπτό, ενώ η σύνδεση στο Internet
€30 ανά μήνα.
o Δαπάνες πληρωτέες σε άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών, όπως ο
τομέας

εστίασης,

αποβλήτων,

ειδικές

υπηρεσίες

απαιτήσεις

ασφάλειας

στον
(εκτός

καθαρισμό,
από

αυτές

διαχείριση
που

θα

προσφέρονταν από τον Διοργανωτή) και δορυφορικές επικοινωνίες.
o Στέγαση με υπολογισμό κόστους διαμερίσματος στο Χωριό EXPO €246,25
ανά άτομο ανά μήνα. Δωμάτιο σε ξενοδοχείο της πόλης κατά μέσο όρο
€88 ανά μέρα ανά άτομο.
o Σίτιση με μέσο όρο €15 ανά άτομο (το σενάριο εμπεριείχε εναλλακτικό
κόστος από €8 έως €30). Η μέση τιμή ενός πλήρους γεύματος στο
εστιατόριο του Χωριού είχε υπολογιστεί σε €12.
o Μεταφορά με τιμή εισιτηρίου λεωφορείου από και προς την πόλη €0,8
ανά διαδρομή. Τιμή ταξί από την περιοχή της ΕΧΡΟ στο κέντρο της πόλης
περίπου €6.
Το συνολικό κόστος ανά συμμετέχοντα αποτελούνταν από τρεις βασικές
κατηγορίες εξόδων: α) επιπλέον υποδομές, β) λειτουργία του Περιπτέρου και γ)
στέγαση μελών αποστολής, με την τελευταία να ευθύνεται για το μεγαλύτερο
μέρος του συνολικού κόστους ανάλογα με το μέγεθος της αντιπροσωπείας. Υπό
το πρίσμα τριών διαφορετικών σεναρίων αναφορικά με το κόστος, σε σχέση με
τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και το μέγεθος της αντιπροσωπείας, το συνολικό
κόστος ανά συμμετέχοντα (χώρα) θα μπορούσε να κυμαίνεται από €79.700 (το
πιο οικονομικό σενάριο) μέχρι €328.000, με το σενάριο των €166.000 να είναι
το πιο πιθανό.
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•

Ανάλυση Κόστους – Οφέλους.

Οι διοργανωτές θέλησαν να μετρήσουν και ανέθεσαν σε μελετητές έρευνα
(κοινοπραξία εταιριών BCS Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ΙΝΤΕΚΟ –
KANTOR, ΚΑΝΤΩΡ, PLANET Regional, PLANET Ernst & Young ΑΕ, ΡΕΜΑΚΟ,
ΕΞΑΝΤΑΣ, 2001) με στόχο να σταθμίσουν τόσο τις άμεσες και έμμεσες, όσο και
τις πολλαπλασιαστικές οικονομικές επιπτώσεις από την διοργάνωση της ΕΧΡΟ
στην Θεσσαλονίκη. Η ανάλυση βασίστηκε στην ανάπτυξη ενός ποσοτικού
μοντέλου αποτίμησης μετρήσιμων οικονομικών επιπτώσεων και στην ποιοτική
αξιολόγηση των μη ποσοτικοποιημένων μεταβλητών που εκτιμήθηκε ότι θα
συμβάλλανε στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Η ποσοτική προσέγγιση
περιλάμβανε αρχικά την ανάλυση της παρούσας καθαρής αξίας με βάση τις
άμεσες χρηματικές ροές από την διοργάνωση και κατόπιν την ανάλυση εισροών
– εκροών, με την οποία καταγράφηκαν οι συνολικές οικονομικές επιπτώσεις. Ο
χρονικός ορίζοντας της ποσοτικής ανάλυσης ήταν δεκαετής (2003 – 2012),
προκειμένου να συμπεριληφθεί στους υπολογισμούς η επίδραση στην τουριστική
κίνηση της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο και μετά την λειτουργία της ΕΧΡΟ.
Οι εκτιμήσεις των άμεσων χρηματικών ροών της διοργάνωσης εκτιμήθηκαν
από τα χρηματοοικονομικά δεδομένα (κατασκευές, λειτουργικά κλπ.) και από την
εκτίμηση της επιπρόσθετης (καθαρής) καταναλωτικής δαπάνης εξαιτίας της
εισροής επισκεπτών στο διάστημα 2007 – 2012. Τα έσοδα από την διοργάνωση
(77 δις δρχ. σύμφωνα με την μελέτη σκοπιμότητας), καθώς και η ιδιωτική
δαπάνη (15 δις δρχ. για την αναβάθμιση των ξενοδοχειακών υποδομών),
θεωρήθηκε ότι δεν θα προέρχονταν από φορολογούμενους της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Συνεπώς δεν θα συνιστούσαν μεταβιβαστικές πληρωμές
(pure transfer payments) και άρα δεν θα συμβάλλανε στην δημιουργία
επιπρόσθετου οικονομικού οφέλους.
Επειδή όμως δεν υπήρχε διάκριση εσόδων της ΕΧΡΟ ανά κατηγορία
επισκέπτη ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια το ύψος των
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μεταβιβαστικών πληρωμών, έγινε η παραδοχή ότι σε ποσοστό 50% των εσόδων
αποκλειστικά κατά την λειτουργία της ΕΧΡΟ θα προέρχονταν από Έλληνες
κατοίκους (άλλων περιφερειών) και αλλοδαπούς επισκέπτες, θεωρώντας ότι οι
υπόλοιπες πηγές εσόδων θα προέλθουν εξ’ ολοκλήρου από φορολογούμενους
κατοίκους

της

Περιφέρειας

Κεντρικής

Μακεδονίας.

Στον

πίνακα

3.62

παρουσιάζεται η εκτίμηση της τουριστικής δαπάνης για τους προβλεπόμενους
επισκέπτες της ΕΧΡΟ ανά πηγή προέλευσης.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στον πίνακα 3.62, το 2007
η επιπρόσθετη καταναλωτική (τουριστική) δαπάνη στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας θα ανερχόταν σε 129,2 δις δρχ. (τιμές 2001). Οι δαπάνες των
350.000 αλλοδαπών επισκεπτών οι οποίοι προβλέπονταν ότι θα αφιχθούν στην
Θεσσαλονίκη αποκλειστικά με αφορμή την ΕΧΡΟ, υπολογίζονταν ότι θα
αναλογούσαν σε ποσοστό 40% (52,7 δις δρχ.) της παραπάνω εκτίμησης.
Πίνακας 3.62:

Άμεση τουριστική ζήτηση κατά την διάρκεια της
ΕΧΡΟ (σε δρχ.)

Ομάδα
Επισκεπτών

Αριθμός
Επισκεπτών

Μέση
Διαμονή/
Επισκέπτη

Ημέρες
Διαμονής

Καταναλωτικές
Δαπάνες
Επισκεπτών

-

Μέση
Ημερήσια
Καταναλωτική
Δαπάνη
-

Κεντρική
Μακεδονία
Ανατολική
Μακεδονία
– Θράκη,
Δυτική
Μακεδονία,
Θεσσαλία
Αττική,
Στερεά
Ελλάδα
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΜΕΔΑΠΟΙ
Τουρίστες
στην Βόρειο
Ελλάδα

970.000

-

385.000

0,5

192.500

20.000

3.850.000.000

990.000

2

1.980.000

20.000

39.600.000.000

84.000

3

252.000

20.000

5.040.000.000

2.429.000
250.000

0,5

2.424.500
125.000

34.000

48.490.000.000
4.250.000.000

-
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Ομάδα
Επισκεπτών

Αριθμός
Επισκεπτών

Μέση
Διαμονή/
Επισκέπτη

Ημέρες
Διαμονής

Καταναλωτικές
Δαπάνες
Επισκεπτών

700.000

Μέση
Ημερήσια
Καταναλωτική
Δαπάνη
34.000

Τουρίστες
στην
υπόλοιπη
Ελλάδα
Επισκέπτες
με κύριο
προορισμό
την ΕΧΡΟ
ΠΓΔΜ,
Βουλγαρία,
Τουρκία
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

350.000

2

250.000

5

1.250.000

34.000

42.500.000.000

100.000

3

300.000

34.000

10.200.000.000

950.000
3.379.000

2.375.000
4.799.500

23.800.000.000

80.750.000.000
129.240.000.000

Πηγή: Μελέτη σκοπιμότητας για την διοργάνωση έκθεσης ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη, Τόμος Β’,
2001.

Στον πίνακα 3.63 καταγράφεται η εκτίμηση της παρακινούμενης τουριστικής
ζήτησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην μετά την ΕΧΡΟ περίοδο.
Ως βάση υπολογισμού, οι μελετητές έλαβαν το έτος 1999 και θεωρήθηκε ότι
στην

αύξηση

των

διανυκτερεύσεων

δεν

συμμετείχαν

οι

κάτοικοι

της

συγκεκριμένης Περιφέρειας.
Πίνακας 3.63:

Παρακινούμενη τουριστική ζήτηση κατά την μετά
ΕΧΡΟ περίοδο.

Διανυκτερεύσεις
Ημεδαπών

Καταναλωτικές
Δαπάνες
Ημεδαπών
Επισκεπτών

Διανυκτερεύσεις
Αλλοδαπών

Καταναλωτικές
Δαπάνες
Αλλοδαπών
Επισκεπτών

Σύνολο
Καταναλωτικής
Δαπάνης

Έτος
1.813.591
2.827.047
Βάσης
1999
% επιπρόσθετων διανυκτερεύσεων ανά έτος σε σχέση με το έτος βάσης: 10%
2008
181.359
3.627.182.000
282.705
9.611.959.800
13.239.141.800
2009
181.359
3.627.182.000
282.705
9.611.959.800
13.239.141.800
2010
181.359
3.627.182.000
282.705
9.611.959.800
13.239.141.800
2011
181.359
3.627.182.000
282.705
9.611.959.800
13.239.141.800
2012
181.359
3.627.182.000
282.705
9.611.959.800
13.239.141.800
ΣΥΝΟΛΟ
906.769
18.135.910.000
1.413.524
48.059.799.000
66.195.709.000

Πηγή: Μελέτη σκοπιμότητας για την διοργάνωση έκθεσης ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη, Τόμος Β’,
2001.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 3.63, αύξηση της τάξης έως το
10% των διανυκτερεύσεων στην ΠΚΜ που θα οφείλονταν στην βελτιωμένη
θέση της περιοχής ως τουριστικός προορισμός λόγω της ΕΧΡΟ και στην μετά
ΕΧΡΟ περίοδο, θα απέφερε επιπρόσθετη καταναλωτική (τουριστική) δαπάνη
ύψους 66,2 δις δρχ. (τιμές 2001).
Αντίστοιχα, η μελέτη προσπάθησε να εκτιμήσει την καθαρή αξία των
χρηματικών ροών στην οικονομία της ΠΚΜ που θα απέρρεαν από την
διοργάνωση το 2007 (δεν είχε αποσαφηνιστεί τότε εάν η ΕΧΡΟ θα
διοργανώνονταν το 2007 ή το 2008). Στον υπολογισμό του κόστους είχαν
συμπεριληφθεί

οι

κατασκευαστικές

κατανεμημένες

χρονικά,

ενώ

στο

αλλά
όφελος

και

οι

είχαν

λειτουργικές
συμπεριληφθεί

δαπάνες
και

οι

επιπρόσθετες τουριστικές δαπάνες λόγω ΕΧΡΟ, αλλά και τα έσοδα που θα
προερχόντουσαν από κατοίκους της ΠΚΜ. Για τον υπολογισμό του συντελεστή
προεξόφλησης (discount rate), οι μελετητές έλαβαν υπόψη τους το ύψος του
επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας,
προσαυξημένο κατά 0,5% (τιμές σταθερές δραχμικές 2001).
Στον πίνακα 3.64 παρατηρούμε ότι το εγχείρημα της ΕΧΡΟ θα μπορούσε να
αποφέρει θετικές χρηματικές ροές στην ΠΚΜ ύψους 13,3 δις δρχ. (τιμές 2001)
σε χρονική περίοδο δεκαετίας. Η παραπάνω εκτίμηση της καθαρής παρούσης
αξίας ήταν βέβαια ιδιαίτερα ευαίσθητη σε τυχόν μεταβολές των παραδοχών
εργασίας. Εάν για παράδειγμα, υπήρχε υπέρβαση κατασκευαστικού και
λειτουργικού κόστους κατά 10% χωρίς να υπάρξει αύξηση των εσόδων, τότε η
καθαρά παρούσα αξία θα αποκτούσε αρνητικό πρόσημο και θα παρουσίαζε
ζημίες.
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Πίνακας 3.64:

Ανάλυση καθαράς παρούσας αξίας (NPV) χρηματικών
ροών ΕΧΡΟ 2007 (σε δρχ.)

ΕΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ
σε 000 δρχ.

ΟΦΕΛΟΣ
σε 000 δρχ.

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ
σε 000 δρχ.

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ΣΥΝΟ
ΛΟ

(12.875.000)
(31.436.884)
(38.491.604)
(60.350.679)
(33.265.000)
(932.000)
0
0

0

(12.875.000)
(31.436.884)
(38.491.604)
(60.350.679)
121.145.159
12.307.141
13.239.141
13.239.141
13.239.141
13.239.141
43.254.700

0
0
154.410.159
13.239.141
13.239.141
13.239.141
13.239.141
13.239.141
220.605.868

0

177.351.168

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ

5,5%

ΚΑΘΑΡΑ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ

13.328.798.405

Πηγή: Μελέτη σκοπιμότητας για την διοργάνωση έκθεσης ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη, Τόμος Β’,
2001.

Στην μελέτη χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος εισροών – εκροών, όπου η
προσφορά προσδιορίζεται κυρίως από την ζήτηση και όλες οι μεταβλητές της
τελικής ζήτησης προσδιορίστηκαν εξωγενώς. Το συγκεκριμένο μοντέλο λαμβάνει
υπόψη την αλληλεξάρτηση μεταξύ των αγορών, υπολογίζοντας τόσο την
πρωτογενή αντίδραση κάθε αγοράς προϊόντος (ή κλάδου) στις μεταβολές των
αγορών των άλλων προϊόντων, όσο και την συνεπαγόμενη δημιουργία σειράς
δευτερευουσών αλληλεπιδράσεων. Σκοπός της χρήσης της συγκεκριμένης
ανάλυσης

ήταν

ο

εντοπισμός

και

η

διερεύνηση

των

παραγωγικών

αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των τομέων και των κλάδων της οικονομίας σε εθνικό
ή περιφερειακό επίπεδο. Επιπρόσθετα, παρουσιάζει την δομή του κόστους των
παραγωγικών δραστηριοτήτων (ενδιάμεσες εισροές, αμοιβή εργασίας και
κεφαλαίου, φόροι επί των προϊόντων και επί της παραγωγής) για το υπό εξέταση
έτος.
Στην μελέτη χρησιμοποιήθηκε ως βάση κατάρτισης του περιφερειακού
υποδείγματος εισροών - εκροών ο Πίνακας Εισροών – Εκροών (ΠΕΕ) της
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ελληνικής οικονομίας για το έτος 2000. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές
συγκέντρωσης της κλαδικής απασχόλησης με βάση τα στοιχεία της έρευνας
εργατικού δυναμικού (ΕΣΥΕ 2000) ανά περιφέρεια. Ο περιφερειακός ΠΕΕ της
Κεντρικής

Μακεδονίας

για

το

έτος

2000

περιλάμβανε

14

κλάδους

δραστηριοποίησης. Για κάθε κλάδο υπολογίστηκε η ακαθάριστη αξία της
ενδιάμεσης παραγωγής, η αξία των πρωτογενών εισροών, το ύψος των
εξαγωγών και εισαγωγών, η αξία της δημόσιας και ιδιωτικής κατανάλωσης, η
αξία των παγίων επενδύσεων, το ύψος των μεταβολών στα αποθέματα και η
αξία της συνολικής ζήτησης. Το Περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι
ίσο με το συνολικό άθροισμα της δημόσιας και ιδιωτικής κατανάλωσης, των
παγίων επενδύσεων, των μεταβολών στα αποθέματα και της διαφοράς μεταξύ
εξαγωγών και εισαγωγών κάθε κλάδου. Η εκτίμηση για το Περιφερειακό ΑΕΠ της
Κεντρικής Μακεδονίας ήταν το 2000 6,15 τρισεκατομμύρια δραχμές, το οποίο
αναλογούσε σε ποσοστό 15,35% του εθνικού ΑΕΠ.
Η διοργάνωση της ΕΧΡΟ αντιπροσώπευε μια σημαντική εισροή νέων ή
αυτόνομων κεφαλαιακών πόρων στην περιφερειακή οικονομία, οι οποίοι σε άλλη
περίπτωση θα είχαν διαχυθεί σε άλλες περιοχές. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε
ότι η διοργάνωση της ΕΧΡΟ δεν θα λειτουργούσε ανταγωνιστικά έναντι άλλων
ήδη υλοποιούμενων ή προγραμματιζόμενων αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην
περιοχή, αλλά θα υπήρχε δαπάνη μεγάλων κονδυλίων στην περιφέρεια που θα
προέρχονταν από πηγές εκτός περιφέρειας. Οι εισροές συνεπώς θα προέρχονταν
από α) δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για την κάλυψη του κατασκευαστικού
και λειτουργικού κόστους και β) από την προσέλκυση τουριστών λόγω της
έκθεσης. Στον πίνακα 3.65 παρατηρούμε τις αρχικές ή άμεσες χρηματικές
εισροές στην περιφερειακή οικονομία λόγω της διοργάνωσης της ΕΧΡΟ 2007/8
κατά κατηγορία δαπάνης και έτος για την περίοδο 2003 – 2012.
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Πίνακας 3.65:

Αρχικές εισροές στην Περιφερειακή οικονομία (σε
δρχ.)

ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
σε 000 δρχ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
σε 000 δρχ.

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

9.700.000
28.261.884
35.316.604
48.738.179
0
0
0
0
0
0
122.016.668

1.925.000
1.925.000
1.925.000
10.362.500
33.265.000
932.000
0
0
0
0
50.334.500

ΣΥΝΟ
ΛΟ

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΗΜΕΔΑΠΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
σε 000 δρχ.

48.490.000
3.627.182
3.627.182
3.627.182
3.627.182
3.627.182
66.625.910

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
σε 000 δρχ.

80.750.000
9.611.959
9.611.959
9.611.959
9.611.959
9.611.959
128.809.799

ΣΥΝΟΛΟ

11.625.000.000
30.186.884.400
37.241.604.400
59.100.679.200
162.505.000.000
14.171.141.800
13.239.141.800
13.239.141.800
13.239.141.800
13.239.141.800
367.786.877.000

Πηγή: Μελέτη σκοπιμότητας για την διοργάνωση έκθεσης ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη, Τόμος Β’,
2001.

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι συνολικές αρχικές εισροές στην ΠΚΜ
εξαιτίας της ΕΧΡΟ ανέρχονταν σε 367,79 δις δρχ. (τιμές 2001) που
αντιστοιχούσε σε επιπλέον αύξηση του περιφερειακού ΑΕΠ για την περίοδο 2003
– 2012 κατά 6%. Ειδικά το έτος διοργάνωσης, η επιπλέον αύξηση του
περιφερειακού ΑΕΠ προβλέπονταν σε ποσοστό της τάξεως του 2,6%.
Στην μελέτη επιχειρήθηκε ο υπολογισμός των οικονομικών επιπτώσεων σε
κλάδους της οικονομικής δραστηριοποίησης, με στόχο να διαφανεί το μέγεθος
επηρεασμού κάθε κλάδου από την αρχική τόνωση της ζήτησης. Σύμφωνα με την
μελέτη, οι κλάδοι που αναμενόταν να επηρεασθούν περισσότερο ήταν οι
κατασκευές, το εμπόριο και τα ξενοδοχεία – εστιατόρια.
Όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο 2, οι οικονομικές επιπτώσεις από την
διοργάνωση των ΕΧΡΟ περιλαμβάνουν και τις έμμεσες ή πολλαπλασιαστικές
επιπτώσεις που δημιουργούνται λόγω των διαδοχικών κύκλων δαπάνης των
αρχικών εισροών εντός της οικονομικής βάσης της περιφέρειας. Αξιοποιώντας
συνεπώς τον περιφερειακό ΠΕΕ της Κεντρικής Μακεδονίας, οι μελετητές
προχώρησαν στην εκτίμηση των πολλαπλασιαστών παραγωγής, απασχόλησης
και εισοδήματος ανά κλάδο της τοπικής οικονομίας. Στην προκειμένη περίπτωση
χρησιμοποιήθηκε ο Περιφερειακός ΠΕΕ 2000 της Κεντρικής Μακεδονίας και
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υπολογίστηκαν οι πολλαπλασιαστές παραγωγής (αποτυπώνουν το συνολικό
άμεσο συν έμμεσο οικονομικό αποτέλεσμα στο παραγόμενο προϊόν), οι
πολλαπλασιαστές απασχόλησης (υπολογίζουν τις συνολικές άμεσες και έμμεσες
θέσεις πλήρους απασχόλησης που δημιουργούνται εξαιτίας της αρχικής και της
έμμεσης εισροής πόρων στην οικονομική βάση) και οι πολλαπλασιαστές
εισοδήματος (υπολογίζουν το συνολικό άμεσο και έμμεσο διαθέσιμο εισόδημα
των νοικοκυριών που προκύπτει εξαιτίας της αρχικής και της έμμεσης εισροής
πόρων στην οικονομική βάση). Σύμφωνα με την μελέτη, οι συνολικές (άμεσες
και

έμμεσες)

οικονομικές

επιπτώσεις

στην

ΠΚΜ

εξαιτίας

της

ΕΧΡΟ

υπολογίστηκαν σε 530,16 δις. δρχ. (τιμές 2001), ποσό που αντιστοιχούσε σε
επιπλέον αύξηση του περιφερειακού ΑΕΠ για το σύνολο της περιόδου 2003 –
2012 κατά 8,61%.
Στον πίνακα 3.66 παρατηρούμε τις εκτιμήσεις για την επιπλέον αύξηση του
περιφερειακού ΑΕΠ ανά κλάδο και έτος λόγω της ΕΧΡΟ 2007/8, με βάση τις
συνολικές επιπτώσεις του έργου.
Πίνακας 3.66:

Επίπτωση
στο
σύνολο
της
οικονομικής
δραστηριότητας
(%
επιπλέον
αύξηση
του
Περιφερειακού ΑΕΠ) από την ΕΧΡΟ 2007/8
ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Πρωτογενής Τομέας
Ορυχεία – Λατομεία
Μεταποίηση
Ηλεκτρισμός – Ύδρευση
Κατασκευές
Εμπόριο
Ξενοδοχεία – Εστιατόρια
Μεταφορές – Επικοινωνίες – Ταχυδρομείο
Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

10. Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και Λοιπές Δραστηριότητες

11. Δημόσια Διοίκηση – Ασφάλεια

Π. ΑΕΠ
%
0,11
0,05
1,57
0,34
1,75
1,28
1,91
0,45
0,11
0,30
0,62

ΑΝΑ
ΕΤΟΣ
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ΣΥΝΟΛΟ

Π. ΑΕΠ
%
0,19
0,57
0,84
1,29
3,12
1,26
0,42
0,32
0,31
0,30
8,61%

Πηγή: Μελέτη σκοπιμότητας για την διοργάνωση έκθεσης ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη, Τόμος Β’,
2001.
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Ο πίνακας 3.67 παρουσιάζει την πρόβλεψη για τις συνολικές επιπτώσεις στην
περιφερειακή απασχόληση ανά κλάδο και ανά έτος λόγω της διοργάνωσης της
ΕΧΡΟ.

Η

επεξεργασία

των

δεδομένων

στηρίχθηκε

στους

κλαδικούς

πολλαπλασιαστές απασχόλησης του Περιφερειακού ΠΕΕ της ΠΚΜ (2000).
Συνολικά εκτιμήθηκε ότι η διοργάνωση της ΕΧΡΟ 2007/8 θα δημιουργήσει
30.173 θέσεις εργασίας στην ΠΚΜ για την περίοδο 2003 – 2012. Η μέγιστη τιμή
υπολογίστηκε ότι θα επιτευχθεί το 2007, όπου προβλεπόταν να δημιουργηθούν
14.675 νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τις παραπάνω εκτιμήσεις, η ΕΧΡΟ
2007/8 θα μπορούσε να παρέχει την δυνατότητα μείωσης της ανεργίας σε
περιφερειακό επίπεδο έως 20% περίπου κατά το έτος της μέγιστης τιμής των
δημιουργουμένων θέσεων απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι υφίσταται
αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό που θα διέθετε τις δεξιότητες ώστε να μπορεί
να απασχοληθεί στους κλάδους όπου συγκεντρώνεται η επίδραση.
Τέλος, σχετικά με τις επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα (μισθοί, αμοιβές,
ημερομίσθια) για τα περιφερειακά νοικοκυριά και για την περίοδο 2003 – 2012,
είχε υπολογιστεί ότι ανέρχονταν σε 75,67 δις δρχ. (τιμές 2001), ενώ το έτος
2007, όπου το επιπλέον εισόδημα θα ανέρχονταν στην μέγιστη τιμή του, το
συνολικό εισόδημα των νοικοκυριών θα είχε αυξηθεί κατά 2,1% με έτος βάσης
το 2000.

344

Πίνακας 3.67:

Συνολικές επιπτώσεις στην περιφερειακή απασχόληση (δημιουργούμενες θέσεις
εργασίας).
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ

1. Πρωτογενής Τομέας

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Ορυχεία – Λατομεία

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Μεταποίηση

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Ηλεκτρισμός – Ύδρευση

0

110

137

399

77

2

0

0

0

0

724

729

1.911

2.388

2.929

0

0

0

0

0

0

7.956

6. Εμπόριο

0

0

0

73

4.248

411

401

401

401

401

6.335

7. Ξενοδοχεία – Εστιατόρια

0

0

0

0

6.319

647

647

647

647

647

9.555

8. Μεταφορές – Επικοινωνίες – Ταχυδρομείο

0

0

0

9

1.169

119

117

117

117

117

1.765

9. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας & λοιπές
δραστηριότητες

28

28

28

0

0

0

0

0

0

0

84

11. Δημόσια Διοίκηση – Ασφάλεια

79

79

79

846

2.717

78

0

0

0

0

3.877

12. Υγεία

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. Εκπαίδευση

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

56

56

105

144

0

0

0

0

0

417

891

2.183

2.687

4.361

14.675

1.257

1.165

1.165

1.165

1.165

30.713

ΚΛΑΔΟΙ

5. Κατασκευές

14. Λοιπές Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών
ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Μελέτη σκοπιμότητας για την διοργάνωση έκθεσης ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη, Τόμος Β’, 2001.
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3.6. ΣΥΝΟΨΗ.

Τα συμπεράσματα των μελετών που εξετάστηκαν στο τρίτο κεφάλαιο της
παρούσης διδακτορικής διατριβής μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η
διοργάνωση μιας Παγκόσμιας Έκθεσης ΕΧΡΟ αποτελεί ένα σημαντικό
παγκόσμιο γεγονός με μακροχρόνιες επιπτώσεις για τον προορισμό που την
φιλοξενεί. Οι επιπτώσεις αναφέρονται τόσο σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, όσο και σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Σε πολλές των
περιπτώσεων η διοργάνωσή τους αποτελεί μέρος ενός εθνικού στρατηγικού
σχεδίου (π.χ. ΕΧΡΟ Λισαβόνας). Βασικός κανόνας λοιπόν για την διοργάνωση
μιας Παγκόσμιας Έκθεσης είναι ότι η διοργάνωσή της δεν αποτελεί
αυτοσκοπό, αλλά θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
οικιστικής,

κοινωνικής

και

τουριστικής

ανάπλασης

της

περιοχής.

Η

διοργάνωση της ΕΧΡΟ της Σεβίλης το 1992 αποτελεί παράδειγμα προς
αποφυγή, αφού η απόφαση ήταν αμιγώς πολιτική (εξομάλυνση εσωτερικών
προβλημάτων για ανισοβαρή πολιτική περιφερειακής πολιτικής λόγω της
ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων την ίδια χρονιά από την Βαρκελώνη) και
ανεπαρκώς σχεδιασμένη για την μετά ΕΧΡΟ χρήση. Σε άλλες περιπτώσεις τα
παραδείγματα είναι εξαιρετικά επιτυχή με κυριότερο αυτό της Λισαβόνας.
Γεγονός είναι ότι οι επιπτώσεις διοργάνωσης μιας Παγκόσμιας Έκθεσης σε
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο είναι σημαντικές και κυρίως θετικές όσο
αφορά τα μακροοικονομικά μεγέθη σε μακροχρόνιο επίπεδο. Η μελέτη
περίπτωσης

της

υποψηφιότητας

της

Θεσσαλονίκης

επιβεβαίωσε

την

προσδοκία θετικών αποτελεσμάτων γενικότερα για την οικονομία μιας
περιοχής από την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ, αλλά και την χρησιμότητά της ως
αναπτυξιακό εργαλείο και μέσο υλοποίησης μεγάλων έργων, κυρίως
υποδομής.
Σχετικά με τους παράγοντες επιτυχίας μιας ΕΧΡΟ, τόσο κατά την περίοδο
της διεκδίκησης όσο και κατά την περίοδο της οργάνωσης, προηγούμενες
μελέτες αναφέρονται στην σωστή οργανωτική δομή, στην πλήρη υποστήριξη
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τόσο της διεκδίκησης όσο και της οργάνωσης από την κεντρική κυβέρνηση
της χώρας, στην επαρκή γενική και ειδική υποδομή, στην ύπαρξη
εξειδικευμένου

προσωπικού

και

στην

χρησιμοποίηση

εθελοντών.

Επιπρόσθετα αναφέρουν ως παράγοντες επιτυχίας την ευρύτερη στήριξη της
έκθεσης από τις τοπικές κοινωνίες, την διαμόρφωση τοπικής συναίνεσης,
αλλά και την διπλωματική ικανότητα της χώρας τόσο κατά την περίοδο της
διεκδίκησης ώστε να πείσει τις άλλες χώρες μέλη του ΒΙΕ να στηρίξουν την
υποψηφιότητά της, όσο κατά την περίοδο της διοργάνωσης, ώστε να
προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερες εθνικές συμμετοχές.
Οι πόλεις που διοργάνωσαν ΕΧΡΟ συνέδεσαν την έκθεση με μια
συνολικότερη αναδιάταξη και με λοιπές παρεμβάσεις στην πόλη και την
ευρύτερη Περιφέρεια. Ουσιαστικά οι ΕΧΡΟ χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να
βελτιώσουν
ερευνητικούς,

το

αστικό

περιβάλλον,

πολιτιστικούς,

να

δημιουργήσουν

τουριστικούς και

εμπορικούς,

εκπαιδευτικούς

πόλους,

εντασσόμενες σε έναν ευρύτερο αναπτυξιακό προσανατολισμό. Εκτός των
αυστηρά ποσοτικών επιπτώσεων, όπως η αύξηση του κατά κεφαλή
εισοδήματος και της καταναλωτικής δαπάνης, της μείωσης της ανεργίας κλπ.,
οι ΕΧΡΟ είχαν σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, στην
βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της πόλης και κατ' επέκταση στην
τουριστική δραστηριότητα, στην δημιουργία εμπορικής και βιομηχανικής
ανάπτυξης αλλά και, σε ένα βαθμό, στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων ή
και στην ανάπτυξη πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων. Τέλος, οι ΕΧΡΟ
ενθάρρυναν την επιχειρηματική δραστηριότητα και βοήθησαν ιδιαίτερα τον
πολιτισμό, τον τουρισμό και την επιστημονική έρευνα.
Στο επόμενο κεφάλαιο θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση της
πρωτογενούς

έρευνας

που

στόχο

έχει

την

άντληση

συγκριτικής

πληροφόρησης για τις αντιλήψεις των εκπροσώπων των αρχών, φορέων και
οργανισμών της Θεσσαλονίκης σχετικά με τους παράγοντες επιτυχίας μιας
ΕΧΡΟ τόσο κατά την φάση της διεκδίκησης, όσο και κατά την περίοδο
υλοποίησης της. Παράλληλα θα παρουσιαστούν σύμφωνα με τις απαντήσεις
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της πρωτογενούς έρευνας οι αντιλήψεις για τις δυνητικές επιπτώσεις της σε
τοπικό

και

περιφερειακό

επίπεδο.

Επιπρόσθετα

γίνεται

διερεύνηση

αντιλήψεων σχετικά με τους κρίσιμους παράγοντες για την διοργάνωση μιας
ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη, όπως το θέμα, η χωροθέτηση, η χρηματοδότηση
του εγχειρήματος, τα πολιτικά και τα κοινωνικά οφέλη. Τέλος, θα
παρουσιάσουμε την τάση του δείγματος όσο αφορά την υποστήριξη μιας
απόφασης επαναδιεκδίκησης της ΕΧΡΟ από την πόλη της Θεσσαλονίκης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ,

ΟΙ

ΑΝΤΙΛΗΠΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ.

Στην

κεφάλαιο

αυτό

γίνεται

ανάλυση

ανά

ερώτηση

των

αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την πρωτογενή έρευνα στο πλαίσιο της
παρούσας διδακτορικής διατριβής. Ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια του
προηγούμενου κεφαλαίου αφού μετά την διεθνή εμπειρία εξετάζονται οι
αντιλήψεις φορέων και διαμορφωτών γνώμης στην Ελλάδα, σχετικά με τους
παράγοντες επιτυχίας των ΕΧΡΟ. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά
κατηγορία ερωτήσεων οι οποίες έχουν ως εξής: α) βαθμός ανάπτυξης
τουρισμού γεγονότων στην Ελλάδα και δυνατότητα διοργάνωσής τους στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης, β) εμπειρία και γνώση σχετικά με τις ΕΧΡΟ, γ)
επιπτώσεις από την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ, δ) παράγοντες επιτυχίας για την
διεκδίκηση μιας ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη και ε) παράγοντες επιτυχίας για
την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη. Τέλος, γίνεται ανάλυση
παραγόντων που διενεργήθηκε στις πολυθεματικές ερωτήσεις.
4.1.

ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η επικρατούσα άποψη για τον βαθμό ανάπτυξης τουριστικών

γεγονότων στην Ελλάδα (πίνακας 4.1) είναι ότι αυτός βρίσκεται σε μέτριο
επίπεδο (76,4% των απαντήσεων), ενώ η δεύτερη ισχυρότερη άποψη είναι
ότι δεν είναι σχεδόν καθόλου ανεπτυγμένη (12,5%). Η άποψη αυτή
διερευνήθηκε με την ερώτηση «Πόσο ανεπτυγμένος είναι κατά την γνώμη
σας στην Ελλάδα ο τουρισμός που σχετίζεται με γεγονότα όπως εκθέσεις,
συνέδρια, πολιτιστικά και αθλητικά;».
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Πίνακας 4.1:

Βαθμός ανάπτυξης τουριστικών γεγονότων στην
Ελλάδα (αθλητικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά
γεγονότα, εκθέσεις και συνέδρια) (ερ. 1).
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

%

ΠΟΛΥ

1

1,3

1,4

ΣΧΕΔΟΝ ΠΟΛΥ

7

9,3

9,7

ΜΕΤΡΙΑ

55

73,3

76,4

ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΟΛΟΥ

9

12,0

12,5

Σύνολο Απαντήσεων

72

96,0

100,0

Χωρίς Απάντηση

3

4,0

Σύνολο

75

100

Αναφορικά με τα γεγονότα που θα μπορούσαν να προσδώσουν
προστιθέμενη αξία στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.),
αυτά διερευνήθηκαν από την ερώτηση 2 (Παρακαλώ να κατατάξετε όλα τα
γεγονότα που θα μπορούσαν να διοργανωθούν στην ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης και να προσδώσουν προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα, σημειώνοντας 1 στο πιο σημαντικό και 9 στο λιγότερο
σημαντικό),

φαίνεται

από

τις

απαντήσεις

ότι

σαν

σπουδαιότερα

κατατάσσονται οι Ολυμπιακοί αγώνες, παρόλο που η επιλογή τους έγινε από
το 74,7% και δευτερευόντως η EXPO που επιλέχθηκε από το 94,7% (πίνακας
4.2). Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει αυτούσιες τις απαντήσεις –
προτεραιότητες που καταγράφηκαν για τα 6 γεγονότα που υπήρχαν στο
ερωτηματολόγιο και τα επιπλέον 3 που προτάθηκαν.

350

Πίνακας 4.2.

Προτεραιότητες όπως απαντήθηκαν στα 6 γεγονότα
που υπήρχαν στην αντίστοιχη ερώτηση (ερ. 2).

1η

2η

3η

4η

5η

6η

7η

8η

9η

Σύνολο
απαντήσεων

32

5

2

3

2

6

2

2

2

56

57,1%

8,9%

3,6%

5,4%

3,6%

10,7%

3,6%

3,6%

3,6%

100%

30

26

9

4

2

71

42,3%

36,6%

12,7%

5,6%

2,8%

100%

4

9

19

17

9

3

3

2

1

67

6,0%

13,4%

28,4%

25,4%

13,4%

4,5%

4,5%

3,0%

1,5%

100%

7

7

12

19

17

2

2

2

68

10,3%

10,3%

17,6%

27,9%

25,0%

2,9%

2,9%

2,9%

100%

1

8

17

13

10

11

3

2

1

66

1,5%

12,1%

25,8%

19,7%

15,2%

16,7%

4,5%

3,0%

1,5%

100%

6

11

11

10

16

12

3

1

70

8,6%

15,7%

15,7%

14,3%

22,9%

17,1%

4,3%

1,4%

100%

Συνέδρια *

2

1

2

1

3

1

Αθλητικές
Διοργανώσεις *

4

1

1

Προτεραιότητα

Γεγονότα

1

Ολυμπιακοί
Αγώνες

2

Παγκόσμια
Έκθεση
ΕΧΡΟ

3

Μεσογειακοί
Αγώνες

4

Αγώνες
Ταχύπλοων
Σκαφών
Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος

5

Διεθνείς Αγώνες
Αυτοκινήτων

6

Διεθνή
Πολιτιστικά
Γεγονότα

Εκθέσεις *

1

1

% στο
σύνολο
(wj)
74,7%

94,7%

89,3%

90,7%

88,0%

93,3%

10

13,3%

6

8,0%

2

2,7%

* : Προταθέντα (στην κατηγορία Άλλο)
Ο ανωτέρω πίνακας αναδεικνύει κάποια ενδιαφέροντα ευρήματα. Σε
πρώτη ανάγνωση, η κατάταξη σαν 1η προτεραιότητα αναδεικνύει πρώτους
τους Ολυμπιακούς αγώνες και δεύτερη την EXPO. Με μια πιο λεπτομερή
ανάγνωση, παρατηρείται ότι για τους Ολυμπιακούς αγώνες σαν γεγονός και
με

διαφορετικού

βαθμού

προτεραιότητας,

τοποθετήθηκαν

μόνο

54

δειγματοληπτικές μονάδες (74,7% στο σύνολο του δείγματος), ενώ
αντίστοιχα για την EXPO 71 (94,7%). Παρόλο που οι Ολυμπιακοί αγώνες
υπερισχύουν κατά 2 απαντήσεις σαν πρώτη προτεραιότητα σε σύγκριση με
την EXPO, το ποσοστό των απαντήσεων διαφοροποιείται σημαντικά στην
κατάταξη σαν 2η προτεραιότητα.
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Για να διερευνηθεί αναλυτικότερα η κατάταξη των προτεινόμενων
γεγονότων και με γνώμονα τον αριθμό των απαντήσεων ανά γεγονός, υπήρξε
στάθμιση των ποσοστιαίων κατανομών ανά γεγονός και προτεραιότητα, με
συντελεστή βαρύτητας (wj j = 1…6 γεγονότα) το ποσοστό των απαντήσεων
του συνόλου ανά γεγονός. Έτσι το ποσοστό κάθε προτεραιότητας (xi, i=1…9)
ανά γεγονός, πολλαπλασιάστηκε με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας wj
. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι στις εμπειρικές έρευνες και στις
ιεραρχικού τύπου ερωτήσεις (ordinal scale), η διαφορά μεταξύ 1ης , 2ης …
νιοστής ιεράρχησης, δεν είναι ισαπέχουσα (όπως συμβαίνει π.χ. με την κλίμακα
LIkert – δεδομένα τύπου διαστήματος). Επομένως η απόσταση (βαρύτητα
που δίνει η δειγματοληπτική μονάδα) μεταξύ 1ης και 2ης προτεραιότητας
μπορεί να είναι διαφορετική μεταξύ 2ης και 3ης προτεραιότητας. Με βάση τα
παραπάνω,

οι

σταθμισμένες

ποσοστιαίες

ιεραρχήσεις

ανά

γεγονός

ομαδοποιήθηκαν ανά ομάδα προτεραιοτήτων. Τα αποτελέσματα φαίνονται
στο παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 4.3.

Σταθμισμένη κατάταξη γεγονότων ανά ομάδα
προτεραιότητας (κατάταξη σε φθίνουσα σειρά).
Ομάδα προτεραιότητας
1η – 2η

3η – 4η

5η – 6η

7η – 9η

Παγκόσμια Έκθεση ΕΧΡΟ

74,7%

17,3%

2,7%

--

Ολυμπιακοί Αγώνες

49,3%

6,7%

10,7%

8,0%

Διεθνή Πολιτιστικά Γεγονότα

22,7%

28,0%

37,3%

5,3%

Μεσογειακοί Αγώνες

17,3%

48,0%

16,0%

8,0%

Διεθνείς Αγώνες Αυτοκινήτων

12,0%

40,0%

28,0%

8,0%

Αγώνες ταχύπλοων Σκαφών
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος

9,3%

25,3%

48,0%

8,0%
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Διάγραμμα 4.1 : Σταθμισμένη κατάταξη γεγονότων ανά ομάδα
προτεραιοτήτων.
48%

Αγώνες ταχύπλοων Σκαφών

25%

Παγκόσμιου Πρωταθλήματος

9%
28%

Διεθνείς αγώνες αυτοκινήτων

40%

5η - 6η

12%
16%

Μεσογειακοί Αγώνες

48%

3η - 4η

17%
37%

Διεθνή Πολιτιστικά Γεγονότα

28%
23%

1η - 2η

11%

Ολυμπιακοί Αγώνες

7%
49%
3%

Παγκόσμια Έκθεση ΕΧΡΟ

17%
75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Με βάση την στάθμιση των ποσοστιαίων κατανομών ανά γεγονός και
προτεραιότητα παρατηρούμε ότι η Παγκόσμια Έκθεση ΕΧΡΟ αξιολογείται ως
πρώτης σπουδαιότητας από την 1η – 2η ομάδα προτεραιότητας με ποσοστό
74,4% και ακολουθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες με ποσοστό 49,3%. Αντίστοιχα
στην 3η – 4η ομάδα προτεραιότητας η ΕΧΡΟ κατατάσσεται πρώτη στην
σταθμισμένη κατάταξη γεγονότων με ποσοστό 17,3% με δεύτερους τους
Ολυμπιακούς Αγώνες με πσοστό 6,7%. Συνεπώς οι ερωτώμενοι συμφωνούν
ότι η διοργάνωση της Παγκόσμιας Έκθεσης ΕΧΡΟ έχει την μεγαλύτερη
σπουδαιότητα ως γεγονός και μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία στην
ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.
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4.2.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΚΑΙ

ΓΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ

ΤΙΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ EXPO
Η εμπειρία των ερωτηθέντων από επισκέψεις σε EXPO που
διοργανώθηκαν σε άλλες χώρες διερευνήθηκε από την ερώτηση «Έχετε
επισκεφθεί κάποια διοργάνωση ΕΧΡΟ;» και ήταν σχετικά χαμηλή. Λιγότερο
από ένας στους τρεις (πίνακας 4.4) έχει αντίστοιχη εμπειρία.
Πίνακας 4.4:

Επίσκεψη σε EXPO (ερ. 3).

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΟΧΙ

53

70,7

ΝΑΙ

22

29,3

Σύνολο

75

100

Από το 29,3% αυτών που επισκέφθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια μια
Παγκόσμια Έκθεση ΕΧΡΟ, οι μισοί επισκέφθηκαν την ΕΧΡΟ του Ανοβέρου το
2000 και μόνον το 21% την τελευταία ΕΧΡΟ που διοργανώθηκε το 2005 στο
Aichi της Ιαπωνίας (πίνακας 4.5).
Πίνακας 4.5:
Σε 19 απαντήσεις

Επίσκεψη σε EXPO (ερ. 3.1).
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Aichi ΕΧΡΟ 2005

4

21,1

Ανόβερο ΕΧΡΟ 2000

10

52,6

Λισαβόνα ΕΧΡΟ'98

7

36,8

Σεβίλη ΕΧΡΟ'92

6

31,6

Η δήλωση περί βαθμού ενημέρωσης (πίνακας 4.6) διερευνήθηκε με
την ερώτηση «Ποιος είναι ο βαθμός ενημέρωσής σας για τις ΕΧΡΟ όσο αφορά
τους στόχους, κανονισμούς και προϋποθέσεις διοργάνωσης;» και δείχνει ότι
μόνο ένας στους τρεις (32,4%) έχει ικανοποιητική ενημέρωση για τις EXPO.
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Βαθμός ενημέρωσής σας για τις ΕΧΡΟ (στόχοι,
κανονισμοί, προϋποθέσεις διοργάνωσης ) (ερ. 4).

Πίνακας 4.6:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΟΛΥ

4

5,4

ΣΧΕΔΟΝ ΠΟΛΥ

20

27,0

ΜΕΤΡΙΑ

35

47,3

ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΟΛΟΥ

14

18,9

ΚΑΘΟΛΟΥ

1

1,4

Σύνολο Απαντήσεων

74

100

Χωρίς Απάντηση

1

Σύνολο

75

Από την συσχέτιση του βαθμού ενημέρωσης των απαντήσεων με την
θέση που κατέχουν στην δημόσια δραστηριότητα στο Π.Σ.Θ. (πίνακας 4.7),
προκύπτει ότι οι πολιτικοί (p = 0,018 ) δήλωσαν περισσότερο ενημερωμένοι
από τους υπόλοιπους για τις EXPO. Στην κατηγορία πολιτικοί εντάσσονται
Υπουργοί και Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και οι βουλευτές που
συμπεριλήφθηκαν στον πληθυσμό. Λιγότερο ενημερωμένοι δήλωσαν οι
εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εκπρόσωποι επιχειρηματικών
και λοιπών φορέων της πόλης. Στην κατηγορία της τοπικής αυτοδιοίκησης
εντάσσονται ο Νομάρχης και ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης,

καθώς

επίσης

και

οι

Δήμαρχοι

του

πολεοδομικού

συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, ενώ στην κατηγορία επιχειρηματικοί φορείς
συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υπόλοιποι του πληθυσμού όπως αναλυτικά
παρουσιάζονται στην ενότητα 1.53.
Πίνακας 4.7:

Βαθμός ενημέρωσής σας για τις ΕΧΡΟ (στόχοι,
κανονισμοί, προϋποθέσεις διοργάνωσης) (ερ. 4).
α

Τυπ.
Απόκλιση

N

Μέση τιμή

17

3,00

0,61

44

2,86

0,73

Πολιτικοί

11

2,18 *

1,08

Σύνολο

72

2,79

0,80

Τοπική
Αυτοδιοίκηση
Επιχειρηματικοί
Φορείς

α Κλίμακα

1 = πολύ, 2 =σχεδόν πολύ, 3 = μέτρια, 4 = σχεδόν καθόλου, 5 = καθόλου

* ANOVA : F = 4,27 p = 0,018 Gabriel test
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4.3.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ
Η σημαντικότητα των επιπτώσεων της διοργάνωσης μιας ΕΧΡΟ

διερευνήθηκε από τις ερωτήσεις 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 και 21. Στην συντριπτική
τους πλειοψηφία (96%) οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι η διοργάνωση μιας
ΕΧΡΟ αποτελεί σημαντικό οικονομικό γεγονός για την πόλη και την χώρα που
την φιλοξενεί (πίνακας 4.8).
Πίνακας 4.8:

Η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ αποτελεί μέγιστο
οικονομικό γεγονός για την πόλη και την χώρα
που την φιλοξενεί (ερ. 5).

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ

72

96,0

ΟΧΙ

3

4,0

Σύνολο

75

100,0

Αντίστοιχα συντριπτικό είναι και το ποσοστό (91,9%) αυτών που
θεωρούν ότι η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη είναι πολύ ή σχεδόν
πολύ σημαντική για τον ίδιο ή τον φορέα που εκπροσωπεί. Σχεδόν τρεις
στους πέντε (61%) υποστηρίζουν ότι η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην
Θεσσαλονίκη είναι πολύ σημαντική (πίνακας 4.9).
Πίνακας 4.9:

Πόσο σημαντική είναι η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ
στην Θεσσαλονίκη σε προσωπικό και συλλογικό
επίπεδο (ερ. 6).
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΟΛΥ

45

60,8

ΣΧΕΔΟΝ ΠΟΛΥ

23

31,1

ΜΕΤΡΙΑ

4

5,4

ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΟΛΟΥ

2

2,7

Σύνολο Απαντήσεων

74

100,0

Χωρίς Απάντηση

1

Σύνολο

75
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Το 97,3% των απαντήσεων υποστηρίζει ότι η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ
στην Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει όχημα ανάπτυξης για την πόλη και
την ευρύτερη περιοχή (πίνακας 4.10).
Πίνακας 4.10:

Για την Θεσσαλονίκη η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ
μπορεί να αποτελέσει όχημα ανάπτυξης (ερ. 7).
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ

71

97,3

ΟΧΙ

2

2,7

Σύνολο Απαντήσεων

73

100,0

Χωρίς Απάντηση

2

Σύνολο

75

Συνέπεια απαντήσεων εμφανίζεται σε συσχετισμό με τις παραπάνω
τρεις ερωτήσεις, αφού όλοι όσοι απάντησαν πιστεύουν ότι η διοργάνωση μιας
ΕΧΡΟ θα πρέπει να ενταχθεί στους μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς
στόχους της πόλης (πίνακας 4.11).
Πίνακας 4.11:

Πιστεύετε ότι η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ θα πρέπει
να

εντάσσεται

στους

μακροπρόθεσμους

αναπτυξιακούς στόχους της Θεσσαλονίκης (ερ. 8).
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ

74

98,7

ΟΧΙ

0

0

Σύνολο Απαντήσεων

74

100,0

Χωρίς Απάντηση

1

Σύνολο

75

Αναφορικά με τον βαθμό ανά παράγοντα που πιστεύουν οι
ερωτηθέντες ότι η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη θα είχε θετικές
επιπτώσεις (πίνακας 4.12), σαν σπουδαιότερος παράγοντας σύμφωνα με τις
απαντήσεις αναδυκνείεται η ενδυνάμωση των εθνικών εκθεσιακών φορέων
ΔΕΘ και HELEXPO, ενώ δεύτερος κατατάσσεται η επιτυχής διεκδίκηση και
διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων στην Θεσσαλονίκη στο μέλλον. Η επιλογή
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των παραπάνω παραγόντων έγινε από το σύνολο των ερωτηθέντων. Θα
πρέπει να αναφερθεί ότι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες είναι επίσης η
ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας, η θετική επίπτωση στην διεθνή
εικόνα της χώρας και η δημιουργία γενικών και ειδικών υποδομών με μέσες
τιμές 4,43, 4,38 και 4,23, αντίστοιχα. Τέλος, τελευταίο στις επιλογές των
ερωτηθέντων εμφανίζονται οι θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των
πολιτών της Θεσσαλονίκης.
Πίνακας 4.12:

Θετικές επιπτώσεις διοργάνωσης EXPO στην
Θεσσαλονίκη (ερ. 9).
N

Μέση
Τιμή α

Τυπική
Απόκλιση

75

4,63

0,73

75

4,48

0,64

Στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας

74

4,43

0,68

Στην διεθνή εικόνα της χώρας

74

4,38

0,71

Στην δημιουργία γενικών και ειδικών υποδομών

75

4,23

0,81

Στην δημιουργία εμπορικής και βιομηχανικής
ανάπτυξης

74

3,93

0,81

Στην οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας

75

3,91

0,82

74

3,85

0,97

75

3,80

0,75

Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

74

3,58

0,95

Στην ποιότητα ζωής των πολιτών της Θεσσαλονίκης

74

3,45

0,86

Παράμετροι
Στην ενδυνάμωση των εθνικών εκθεσιακών φορέων
ΔΕΘ και HELEXPO
Στην επιτυχή διεκδίκηση και διοργάνωση διεθνών
εκδηλώσεων στην Θεσσαλονίκη στο μέλλον

Στην ανάπτυξη του πολεοδομικού συγκροτήματος της
Θεσσαλονίκης
Στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Βόρεια
Ελλάδα

α Κλίμακα

5 = πολύ, 4 =σχεδόν πολύ, 3 = μέτρια, 2 = σχεδόν καθόλου, 1 = καθόλου

Στο διάγραμμα 4.2 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές της κλίμακας των
επιπτώσεων ανά παράγοντα στους τομείς επιλογής.
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Διάγραμμα 4.2:

Μέση τιμή κλίμακας επιπτώσεων.

Στην ποιότητα ζωής των πολιτών της Θεσσαλονίκης

3,45

Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού

3,58

Στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Βόρεια
Ελλάδα

3,80

Στην ανάπτυξη του πολεοδομικού συγκροτήματος
της Θεσσαλονίκης

3,85

Στην οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας

3,91

Στην δημιουργία εμπορικής και βιομηχανικής
ανάπτυξης

3,93

Στην δημιουργία γενικών και ειδικών υποδομών

4,23

Στην διεθνή εικόνα της χώρας

4,38

Στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας

4,43

Στην επιτυχή διεκδίκηση και διοργάνωση διεθνών
εκδηλώσεων στην Θεσσαλονίκη στο μέλλον

4,48

Στην ενδυνάμωση του εθνικού εκθεσιακού φορέα
ΔΕΘ και HELEXPO

4,63

1

2

3

4

5

Σχεδόν το σύνολο των απαντήσεων (99%), συμφωνούν ότι η
διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη θα ενισχύσει την διεθνή προβολή
της (διάγραμμα 4.3). Το 62,7% των απαντήσεων συμφωνούν απόλυτα με
την παραπάνω πρόταση. Επίσης, ένας στους δυο συμφωνεί απόλυτα ότι η
διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη θα ενθαρρύνει την ολοκλήρωση
και ενίσχυση των υποδομών και των υπηρεσιών που θα της επιτρέψουν να
αντιμετωπίσει την πρόκληση του διεθνοποιημένου ρόλου της. Το 40%
συμφωνεί απόλυτα ότι η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη θα
προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
ενώ σχεδόν ένας στους τρεις (30,7%) συμφωνεί απόλυτα ότι θα βελτιώσει
την εισροή του εισερχόμενου τουρισμού. Είναι σημαντικό να αποτυπωθεί ότι
μόνον το 8% υποστηρίζει απόλυτα ότι η ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη θα
αναδείξει την πόλη ως πρωταρχικό παραγωγό γνώσης και ερευνητικό κέντρο
για την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ μόνο το 10,7%
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υποστηρίζει απόλυτα ότι θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις στην πόλη και την
ευρύτερη περιοχή της.
Διάγραμμα 4.3:

Βαθμός συμφωνίας για τις επιπτώσεις από την διοργάνωση μιας EXPO στην Θεσσαλονίκη (ερ. 10).

Την αναδείξει ως πρωταρχικό παραγωγό γνώσης και ερευνητικό κέντρο
για ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη
Θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις στην περιοχή

8,0%
10,7%

Βελτιώσει το επίπεδο εκπαίδευσης του ενεργού δυναμικού της περιοχής

13,3%

Ενθαρρύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα

17,6%

Αποτελέσει κίνητρο προσέλκυσης πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων

18,7%

Την καθιερώσει ως πολιτισμικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής

20,5%

Ενισχύσει τον ρόλο της ως κόμβου συνδυασμένων μεταφορών,
διαμετακόμισης κλπ
Βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους
επισκέπτες

21,9%
27,0%

Βελτιώσει την εισροή εισερχόμενου τουρισμού

30,7%

Προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης
Ενθαρρύνει την ολοκλήρωση και ενίσχυση των υποδομών και των
υπηρεσιών που θα της επιτρέψουν να αντιμετωπίσει την πρόκληση του

40,0%
49,3%

Ενισχύσει την διεθνή προβολή της

62,7%

0%

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ
ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ,ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ

20%

40%

60%

80%

100%

ΣΥΜΦΩΝΩ
ΔΙΑΦΩΝΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

Στο σύνολο των απαντήσεων (73 από τις 75 απαντήσεις, 2 δεν
απάντησαν) υποστηρίζεται, ανεξάρτητα της ιεράρχησης σε σημαντικότητα
θετικών επιπτώσεων, ότι ο τομέας που θα δεχόταν τις μεγαλύτερες θετικές
οικονομικές επιπτώσεις από την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ είναι ο τουρισμός
(πίνακας 4.13). Ακολουθούν με ποσοστό 90,4% και 89% αντίστοιχα οι τομείς
των μεταφορών και επικοινωνιών και οι επιχειρήσεις εστίασης. Δύο στους
τρεις ερωτηθέντες θεωρούν ότι θετικές οικονομικές επιπτώσεις θα δέχονταν
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και οι τομείς των κατασκευών και του λιανικού εμπορίου. Περαιτέρω, περίπου
ένας στους δύο θεωρούν ότι θετικές οικονομικές επιπτώσεις θα δέχονταν οι
τομείς της βιομηχανίας, των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και
της βιοτεχνίας. Τέλος, ο τομέας που θα δέχονταν τις μικρότερες θετικές
οικονομικές επιπτώσεις από την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ είναι αυτός της
υγείας. Το σύνολο των πολλαπλών απαντήσεων ανήλθε σε 488.
Πίνακας 4.13:

Θετικές επιπτώσεις διοργάνωσης EXPO στην
Θεσσαλονίκη σε καθένα από τους τοπικούς
οικονομικούς τομείς (συχνότητα αναφ ορών) (ερ.
20).
Ν

%

Τουριστικές υπηρεσίες

73

100,0%

Μεταφορές – επικοινωνίες

66

90,4%

Επιχειρήσεις εστίασης

65

89,0%

Κατασκευές

55

75,3%

Λιανικό εμπόριο

53

72,6%

Βιομηχανία

33

45,2%

Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

33

45,2%

Βιοτεχνία

32

43,8%

Εταιρίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας

25

34,2%

Δημόσια Διοίκηση - Ασφάλεια

17

23,3%

Πρωτογενής Τομέας

15

20,5%

Εκπαίδευση

15

20,5%

Υγεία

6

8,2%

Σε 73 απαντήσεις

Σύνολο πολλαπλών επιλογών

488

Η σημαντικότητα των τοπικών οικονομικών τομέων που θα δέχονταν
τις μεγαλύτερες θετικές οικονομικές επιπτώσεις από την διοργάνωση μιας
ΕΧΡΟ εμφανίζονται στους πίνακες 4.14 και 4.15. Παρατηρούμε ότι το 50,7%
υποστηρίζει ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις θα δέχονταν τις μεγαλύτερες
θετικές οικονομικές επιπτώσεις, ενώ το 21,9% θεωρεί ότι ο πλέον σημαντικός
τομέας είναι αυτός των κατασκευών.
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Πίνακας 4.14:

Ιεράρχηση σημαντικότητας (1 η θέση ) για
τοπικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας που
θα ωφεληθούν (σε 73 απαντήσεις ) (ερ. 20.1).

Τομέας

Απαντήσεις

%

Τουριστικές επιχειρήσεις

37

50,7

Κατασκευές

16

21,9

Μεταφορές-Επικοινωνία

8

11

Βιομηχανία

7

9,6

Πρωτογενείς τομείς

2

2,7

Βιοτεχνία

2

2,7

Λιανικό εμπόριο

1

1,4

Σύνολο

73

100

Πίνακας 4.15:

Τοπικοί τομείς οικονομικής δραστηριότητας που
θα ωφεληθούν (συγκεντρωτικά από 1 η μέχρι και

5 η σημαντικότητα ) (ερ. 20.1).
Τομέας

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

% (Ν=73)

Τουριστικές επιχειρήσεις

72

98,6%

Μεταφορές-επικοινωνία

59

80,8%

Εστίαση

56

76,7%

Κατασκευές

47

64,4%

Λιανικό εμπόριο

37

50,7%

Βιομηχανία

23

31,5%

Επιχ. Ακίνητης περιουσίας

19

26,0%

Βιοτεχνία

13

17,8%

Χρημ/κες οργανώσεις

13

17,8%

Πρωτογενείς τομείς

9

12,3%

Δημ. Διοίκηση – Ασφάλεια

8

11,0%

Υγεία

2

2,7%

Εκπαίδευση

2

2,7%
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Η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ εμπεριέχει το πολιτικό στοιχείο, αφού η
απόφαση διεκδίκησής της είναι μια πολιτική απόφαση. Το 95,9% υποστηρίζει
ότι υπάρχουν πολιτικά οφέλη από την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ. Το 91,3%
θεωρεί ότι ωφελείται περισσότερο η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση,
ενώ το 79,7% η κεντρική κυβέρνηση (πίνακες 4.16 και 4.17). Το σύνολο των
πολλαπλών επιλογών ήταν 134, ενώ υπήρχε περιορισμός απαντήσεων από
μια έως δύο επιλογές.
Πίνακας 4.16:

Πολιτικά οφέλη από μια EXPO στην Θεσσαλονίκη
(ερ. 21).
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

%

ΝΑΙ

70

95,9

ΟΧΙ

3

4,1

73

100,0

Σύνολο
Χωρίς Απάντηση

2

Σύνολο

75

Πίνακας 4.17:

Φορείς που ωφελούνται περισσότερο από μια
EXPO στην Θεσσαλονίκη (ερ. 21.1).
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

% (Ν=69)

Τοπική - Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

63

91,3%

Κυβέρνηση

55

79,7%

Πρόεδροι Οργανισμών και Φορέων

9

13,0%

Βουλευτές Περιοχής Διοργάνωσης

7

10,1%

Σύνολο Πολλαπλών Απαντήσεων

134

4.4.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ EXPO
ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι παράγοντες επιτυχίας για την διεκδίκηση μιας ΕΧΡΟ από την

Θεσσαλονίκη διερευνήθηκαν από τις ερωτήσεις 11, 12 και 22. Στην ερώτηση
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κατάταξης για τους παράγοντες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την
διεκδίκηση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη, παρατηρούμε από τις απαντήσεις
ότι ο σημαντικότερος είναι η υποστήριξη από την κεντρική κυβέρνηση και η
κρατική χρηματοδότηση της διεκδίκησης μαζί με το τεχνοκρατικό σχήμα
διεκδίκησης, ενώ δεύτερος σε σημαντικότητα κατατάσσεται η ομοφωνία και
κοινή προσπάθεια των τοπικών φορέων και οργανισμών. Στην δε μέση τάση
(διάμεσος), η υποστήριξη της κεντρικής κυβέρνησης και η κρατική
χρηματοδότηση εμφανίζονται ως πρώτης σπουδαιότητας, ενώ ακολουθούν το
τεχνοκρατικά οργανωμένο σχήμα διεκδίκησης και η ομοφωνία και κοινή
προσπάθεια των τοπικών φορέων και οργανισμών (πίνακας 4.18).

Πίνακας 4.18:

Παράγοντες που ενισχύουν την διεκδίκηση μιας
EXPO

στην

Θεσσαλονίκη

(μέση

τάση

σπουδαιότητας ) (ερ. 11).
Τεταρτημόρια
75%

Μέγισ
το

1

3

1

7

3

1

4

1

7

74

3

2

6

1

7

Επαρκής ειδική τουριστική υποδομή

75

4

2

5

1

7

Lobbying

75

4

3

7

1

7

75

5

4

6

1

7

75

6

4

6

1

7

Υποστήριξη από την κεντρική κυβέρνηση
και κρατική χρηματοδότηση διεκδίκησης
Τεχνοκρατικά οργανωμένο σχήμα
διεκδίκησης
Ομοφωνία και κοινή προσπάθεια τοπικών
φορέων και οργανισμών

Επαρκής ανωδομή (ξενοδοχεία,
διαμερίσματα, ξενώνες)
Επαρκής υποδομή (λιμάνια, αεροδρόμια,
οδικό δίκτυο, καταστήματα, τράπεζες κ.α.)
β

β

Ελάχι
στο

N

Διάμεσος

(Median)

25%

75

2

75

Κλίμακα 1 = πιο σπουδαίο, 2 = 2ο σπουδαιότερο κλπ.

Αναφορικά με τον βαθμό που πιστεύουν οι ερωτηθέντες ότι οι
επιλεγέντες παράγοντες θα συνέβαλλαν στην επιτυχή διεκδίκηση μιας ΕΧΡΟ
στην Θεσσαλονίκη, παρατηρούμε ότι στο σύνολο των απαντήσεων θεωρείται
ως πρωταρχικός παράγοντας η κυβερνητική και πολιτική στήριξη και
ακολουθεί η τεχνοκρατική πρόταση διεκδίκησης με τρίτη σε βαθμό
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σπουδαιότητας την τεχνοκρατική οργανωτική δομή του φορέα (πίνακας
4.19).
Πίνακας 4.19:

Παράγοντες

που

συμβάλλουν

στην

επιτυχή

διεκδίκηση μιας EXPO στην Θεσσαλονίκη (ερ. 12).
Παράγοντες

N

Μέση
Τιμή α

Τυπική
Απόκλιση

Κυβερνητική και πολιτική στήριξη

75

1,27

0,58

Τεχνοκρατική πρόταση διεκδίκησης

75

1,35

0,56

Τεχνοκρατική οργανωτική δομή φορέα διεκδίκησης

75

1,45

0,58

Αξιοποίηση διεθνών οργανισμών δικτύωσης (lobbying)

75

1,45

0,70

75

1,49

0,64

75

1,56

0,83

74

1,65

0,73

74

1,74

0,64

Το θέμα της έκθεσης

68

1,94

0,81

Επαρκές θεσμικό πλαίσιο

74

1,96

0,75

Πιστοποίηση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

75

1,97

0,84

Συμμετοχή στο οργανωτικό σχήμα ιδιωτικών φορέων
και επιχειρήσεων

75

2,04

0,83

Αναβάθμιση της γενικότερης υποδομής (οδικό δίκτυο,
συγκοινωνιακά μέσα, τράπεζες, κ.α.)
Κινητοποίηση και συντονισμός διπλωματικών
υπηρεσιών
Σύναψη διακρατικών συμφωνιών με τις χώρες μέλη του
ΒΙΕ
Αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής (ξενοδοχεία,
συνεδριακοί χώροι κ.α.)

α Κλίμακα

1 = πολύ, 2 =σχεδόν πολύ, 3 = μέτρια, 4 = σχεδόν καθόλου, 5 = καθόλου

Στην

συντριπτική

πλειοψηφία

(98,6%)

των

απαντήσεων,

υποστηρίζεται η πρόταση διεκδίκησης μιας ΕΧΡΟ μελλοντικά από την
Θεσσαλονίκη (πίνακας 4.20).
Πίνακας 4.20:

Υποστήριξη της διεκδίκησης μιας EXPO στην
Θεσσαλονίκη (ερ. 22).
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

%

ΝΑΙ

71

98,6

ΟΧΙ

1

1,4

Σύνολο Απαντήσεων

72

100,0

Χωρίς Απάντηση

3

Σύνολο

75
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4.5.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ EXPO
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι παράγοντες επιτυχίας για την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην

Θεσσαλονίκη διερευνήθηκαν με τις ερωτήσεις 13, 14, 15, 16, 17, 18 και 19.
Ο σπουδαιότερος παράγοντας που θα συντελούσε στην επιτυχή διοργάνωση
μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη σύμφωνα με το σύνολο των ερωτηθέντων είναι
η οργανωτική δομή. Ακολουθούν η προβολή και προώθηση της έκθεσης στο
εξωτερικό και η κυβερνητική και πολιτική στήριξη (πίνακας 4.21).
Πίνακας 4.21:

Παράγοντες που θα συντελούσαν στην επιτυχή
διοργάνωση μιας EXPO στην Θεσσαλονίκη (ερ.
13).
N

Μέση Τιμή

α

Τυπ. Απόκλιση

Η οργανωτική δομή

75

1,27

0,47

Η προβολή και προώθηση στο εξωτερικό

72

1,29

0,46

Η κυβερνητική και πολιτική στήριξη

74

1,31

0,68

Η τεχνοκρατική πρόταση διεκδίκησης

75

1,39

0,66

Η διεθνής θέση της χώρας και η διπλωματική
της πειθώ
Η ύπαρξη διακρατικών συμφωνιών με τις
χώρες μέλη του ΒΙΕ
Η επιτυχής διοργάνωση αντίστοιχων
γεγονότων

75

1,61

0,84

73

1,67

0,88

75

1,73

0,68

Το θέμα της έκθεσης

75

1,84

0,77

Η συμμετοχή στο οργανωτικό σχήμα
75
1,85
0,75
ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων
α
Κλίμακα 1 = πολύ, 2 =σχεδόν πολύ, 3 = μέτρια, 4 = σχεδόν καθόλου, 5 = καθόλου

Σχετικά με την χωροθέτηση της ΕΧΡΟ σε περίπτωση διοργάνωσής της
στην Θεσσαλονίκη, το 96% συμφωνεί απόλυτα (70,7%) ή συμφωνεί
(25,3%) ότι αυτή θα πρέπει να συνδεθεί με την συνολικότερη αναδιάταξη
των υπόλοιπων παρεμβάσεων στην πόλη και στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας. Το 94,7% συμφωνεί απόλυτα (62,7%) ή συμφωνεί (32%) ότι η
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χωροθέτηση της έκθεσης θα συμβάλει στην βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος. Ένας στους δύο συμφωνεί απόλυτα ότι θα ενισχύσει την
δημιουργία

πόλων

προσέλκυσης

προωθητικών

δραστηριοτήτων

και

επενδύσεων στους τομείς έρευνας, ανάπτυξης και μεταφορών. Το 93,3%
συμφωνεί απόλυτα (44%) ή συμφωνεί (49,3%) ότι η χωροθέτηση της ΕΧΡΟ
θα πρέπει να έχει μακροχρόνιο αστικό αναπτυξιακό προσανατολισμό, ενώ το
86,7% συμφωνεί απόλυτα (42,7%) ή συμφωνεί (44%) ότι θα πρέπει να
αναδείξει υποβαθμισμένες περιοχές. Τέλος, το 30,7% συμφωνεί απόλυτα και
το 32% συμφωνεί ότι θα τονώσει την οικονομική δραστηριότητα του
κέντρου της πόλης (διάγραμμα 4.4).
Διάγραμμα 4.4:

Βαθμός συμφωνίας σε παραμέτρους που πρέπει να
ληφθούν υπόψη για την χωροθέτηση της EXPO
(ερ. 14).

Πρέπει να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα του κέντρου της πόλης

30,7%

32,0%

Πρέπει να αναδείξει υποβαθμισμένες περιοχές

42,7%

Πρέπει να έχει μακροχρόνιο αστικό αναπτυξιακό προσανατολισμό

44,0%

Ενισχύσει την δημιουργία πόλων προσέλκυσης προωθητικών δραστηριοτήτων και
επενδύσεων στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης και μετα-φορών

44,0%

49,3%

52,0%

Βοηθήσει στην βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

25,3%

62,7%

Πρέπει να συνδεθεί με την συνολικότερη αναδιάταξη των υπόλοιπων παρεμβάσεων στην πόλη
και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

32,0%

70,7%

0%

20%

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ,ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ

40%

25,3%

60%

80%

100%

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

Το 69,1% των ερωτηθέντων που απάντησαν για την κατάλληλη
χωροθέτηση σε περίπτωση διοργάνωσης μιας ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη,
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δήλωσε ως καταλληλότερη περιοχή την δυτική πλευρά της πόλης, ενώ το
19,1% την ανατολική πλευρά της πόλης. Τους χώρους της Διεθνούς
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης προτίμησε το 10,3% των
ερωτηθέντων (πίνακας 4.22).
Πίνακας 4.22:

Κατάλληλη χωροθέτηση σε περίπτωση
διοργάνωσης μιας ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη (ερ.
15).
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

%

Στην δυτική πλευρά της πόλης

47

69,1

Στην ανατολική πλευρά της πόλης

13

19,1

Στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως
Θεσσαλονίκης

7

10,3

Άλλο

1

1,5

Σύνολο Απαντήσεων

68

100,0

Χωρίς Απάντηση

7

ΣΎΝΟΛΟ

75

Δύο στους τρεις ερωτηθέντες πιστεύουν πολύ ή σχεδόν πολύ ότι το
θέμα που προτείνεται για την διεκδίκηση της ΕΧΡΟ είναι σημαντικό για την
επιλογή της υποψήφιας πόλης. Το 8,4% θεωρεί ότι το προτεινόμενο θέμα
είναι καθόλου ή σχεδόν καθόλου σημαντικό για την διεκδίκηση της έκθεσης
(πίνακας 4.23).
Πίνακας 4.23:

Σημαντικότητα

του

θέματος

στην

διαδικασία

διεκδίκησης μιας EXPO για την επιλογή της
υποψήφιας πόλης (ερ. 16).
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

%

ΠΟΛΥ

16

22,2

ΣΧΕΔΟΝ ΠΟΛΥ

33

45,8

ΜΕΤΡΙΑ

17

23,6

ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΟΛΟΥ

4

5,6

ΚΑΘΟΛΟΥ

2

2,8

Σύνολο Απαντήσεων

72

100,0

Χωρίς Απάντηση

3

Σύνολο

75
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Το 64,4%, ποσοστό διπλάσιο από την δεύτερη επιλογή, πιστεύει ότι η
χρηματοδότηση

μιας

(δημόσιου

ιδιωτικού

και

ΕΧΡΟ

πρέπει είναι υπόθεση

τομέα),

ενώ

το

μεικτού σχήματος

31,5%

πιστεύει

ότι

την

χρηματοδότηση θα πρέπει να αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση. Τέλος το
2,7% θεωρεί ότι η ΕΧΡΟ θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον ιδιωτικό
τομέα, ενώ το 1,4% από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (πίνακας
4.24).
Πίνακας 4.24:

Χρηματοδότηση μιας ΕΧΡΟ (ερ. 17).
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

%

Κεντρική κυβέρνηση

23

31,5

Τοπική αυτοδιοίκηση

1

1,4

Ιδιωτικός φορέας

2

2,7

Μεικτό σχήμα

47

64,4

Σύνολο Απαντήσεων

73

100,0

Χωρίς Απάντηση

2

Σύνολο

75

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 83,6% πιστεύει ότι η
διεκδίκηση μιας ΕΧΡΟ συνεπάγεται ανταποδοτικά οφέλη για την διεκδικήτρια
πόλη, ασχέτως τελικής έκβασης και αποτελέσματος της διεκδίκησης (πίνακας
4.25).
Πίνακας 4.25:

Ανταποδοτικά οφέλη για την διεκδικήτρια πόλη
μιας

ΕΧΡΟ

ασχέτως

τελικής

έκβασης

και

αποτελέσματος (ερ. 18).
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

%

ΝΑΙ

61

83,6

ΟΧΙ

12

16,4

Σύνολο Απαντήσεων

73

100,0

Χωρίς Απάντηση

2

Σύνολο

75

Η σπουδαιότερη παράμετρος που θα συντελούσε στην επιτυχή
διεκδίκηση μιας ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τις απαντήσεις είναι
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η ολοκλήρωση των έργων υποδομής (πίνακας 4.26). Ακολουθεί η διεθνής
αναγνωρισιμότητα
γεγονότων.

Στην

της

πόλης

και

προτελευταία

η

θέση

εμπειρία
από

διοργάνωσης

πλευράς

μεγάλων

σημαντικότητας

κατατάσσονται οι δυνατότητες των τοπικών επιχειρήσεων, ενώ στην
τελευταία η πρωτογενής καλλιτεχνική παραγωγή της πόλης.
Πίνακας 4.26:

Αξιολόγηση των σημείων της Θεσσαλονίκης όσο
αφορά στην σημαντικότητά τους σε περίπτωση
διεκδίκησης μιας EXPO (ερ. 19) (ταξινομημένα σε
φ θίνουσα σειρά σπουδαιότητας ).
N

Μέση
Τιμή α

Τυπική
Απόκλιση

Η ολοκλήρωση των έργων υποδομής

73

1,44

0,62

Διεθνής αναγνωρισιμότητα της πόλης

72

1,64

0,79

75

1,69

0,77

75

1,72

0,85

Η στρατηγική γεωγραφική θέση

75

1,72

0,89

Διαθεσιμότητα σύγχρονων χερσαίων εναέριων και
θαλάσσιων μεταφορικών δικτύων που υποστηρίζουν την
επιχειρηματική πρωτοβουλία και την επιστημονική
ανάπτυξη

74

1,80

0,86

Η ύπαρξη κατάλληλων εξειδικευμένων στελεχών

75

1,88

0,77

Τοπική συναίνεση για οικονομικά projects μεγάλης
κλίμακας

75

1,93

0,81

Ειδικές υποδομές (εκθεσιακά, συνεδριακά κέντρα)

75

1,93

0,95

Επίπεδο γενικών υποδομών

75

1,97

0,93

Ισχυρές οικονομικές σχέσεις με χώρες της Βαλκανικής

75

2,04

0,98

Έδρα διεθνών οργανισμών και ιδρυμάτων

73

2,22

0,95

Το δυναμικό των παραγωγικών επιχειρήσεων

74

2,26

0,78

74

2,30

0,95

74

2,42

0,92

Δυνατότητες τοπικών επιχειρήσεων

75

2,48

0,83

Πρωτογενής καλλιτεχνική παραγωγή

75

2,84

0,84

Παράγοντες

Εμπειρία διοργάνωσης μεγάλων γεγονότων (Πολιτιστική
Πρωτεύουσα, Σύνοδος Κορυφής, Ολυμπιακοί Αγώνες)
Δεύτερη σημαντική πόλη στην Ελλάδα και εγγύτητα με
τις αγορές της Βαλκανικής

Παραγωγικό, εμπορικό και ακαδημαϊκό κέντρο για την
ευρύτερη περιοχή
Υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής και ερευνητικής
δραστηριότητας

α

Κλίμακα 1 = πολύ, 2 =σχεδόν πολύ, 3 = μέτρια, 4 = σχεδόν καθόλου, 5 = καθόλου
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4.6.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Ο καθορισμός του αριθμού των παραγόντων – αξόνων (components) που
πρέπει

να

εξαχθούν

από

το

μαθηματικό

υπόδειγμα

της

Ανάλυσης

Παραγόντων, αποτέλεσε και αποτελεί ακόμη ένα κρίσιμο ερώτημα στους
ερευνητές. Η μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιείται στις εμπειρικές έρευνες, για
να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν οι ερευνητές την πολυπλοκότητα των
υπό εξέταση συστημάτων που δέχονται εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις
(δηλαδή δεν αποτελούν «κλειστά» συστήματα). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω
της μεταβλητότητας των απαντήσεων (variability) που καταγράφουν,
συνήθως δειγματοληπτικά οι ερευνητές με στόχο να εντοπίσουν γενικότερες
ομαδοποιήσεις συμπεριφορών – απόψεων – στάσεων και με απώτερο σκοπό
να ερμηνεύσουν τάσεις του συγκεκριμένου «ανοικτού συστήματος». Για μια
ολοκληρωμένη και σε βάθος παρουσίαση και ανάλυση της μεθοδολογίας της
ανάλυσης παραγόντων, οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στον Julei Pallant
και το βιβλίο του SPSS Survivar Manual (2005).
Η παράλληλη ανάλυση για τον καθορισμό του αριθμού των παραγόντων –
αξόνων (unobserved/latent variables) οι οποίοι να μπορούν ομαδοποιήσουν
ερωτήσεις (data reduction) και να ερμηνεύσουν την μεταβλητότητα των
απαντήσεων στις πολυθεματικές μεταβλητές των εμπειρικών ερευνών,
αποτελεί μια μεθοδολογία απάντησης στο παραπάνω ερώτημα, μέσω της
μεθόδου της προσομοίωσης. Όμως, λόγω της φύσης της παράλληλης
ανάλυσης (προσομοίωση), αυτή δεν μπορεί να δώσει απάντηση στο 2ο
κρίσιμο ερώτημα στο ποιες ερωτήσεις (items) πρέπει να ομαδοποιηθούν ανά
παράγοντα για να δώσουν ερμηνεύσιμα αποτελέσματα από τα συλλεχθέντα
δεδομένα.
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, για τον καθορισμό του αριθμού των
παραγόντων που ομαδοποιούν τις ερωτήσεις και ερμηνεύουν πάνω από το
50% της μεταβλητότητας των απαντήσεων στις πολυθεματικές μεταβλητές
που μετρούσαν στάσεις και απόψεις, ελήφθησαν υπ’ όψιν τα παρακάτω
κριτήρια :
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Α.

Μαθηματική προσέγγιση
1. Κριτήριο Kaiser (ιδιοτιμή – eigenvalue > 1)
2. Scree plot (γράφημα ιδιοτιμών)
3. Parallel analysis

Β.

Εμπειρική – λογική προσέγγιση
1. Ερμηνεύσιμες ομαδοποιήσεις
2. Ομαδοποιήσεις θεματικά συγκοινωνούντων ερωτήσεων
Η μαθηματική προσέγγιση μεταξύ των τριών προαναφερθεισών

μεθόδων έδειξε μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ της λύσης της προσομοίωσης
(Α-3 κριτήριο) και της λύσης στις παρατηρηθείσες απαντήσεις (Α1-2 Α-3
κριτήρια) σε ορισμένες πολυθεματικές μεταβλητές. Εκτιμάται ότι λόγω του
γεγονότος

της

ύπαρξης

λίγων

ερωτήσεων

(items)

στις

διάφορες

πολυθεματικές ερωτήσεις, από 6 μέχρι 17 (οι αντίστοιχες προσομοιώσεις στην
parallel analysis της βιβλιογραφίας αναφέρονται σε τουλάχιστον 40 και πάνω
ερωτήσεις ανά πολυθεματική μεταβλητή – χαρακτηριστικό του ψυχιατρικού /
ψυχολογικού / κοινωνιολογικού τομέα των επιστημών), η parallel analysis έχει

υποεκτιμήσει τον αριθμό των παραγόντων για ορισμένες μεταβλητές που
εξήχθησαν από την κλασσική Ανάλυση Παραγόντων με βάση τα παραπάνω
Α1, Α2 και Β1, Β2 κριτήρια για την παρούσα μελέτη. Βεβαίως αυτή η
διαφοροποίηση σε ορισμένες μεταβλητές με μικρό αριθμό ερωτήσεων, είναι
ένα θέμα περαιτέρω μαθηματικής διερεύνησης από την επιστημονική
κοινότητα αναφορικά με την εφαρμογή της μεθόδου της parallel analysis σε
συνάρτηση με τον αριθμό των ερωτήσεων σε μια πολυθεματική μεταβλητή
(Saunders et al., 2007).
Η παράθεση των συγκριτικών αποτελεσμάτων της μεθοδολογίας της
parallel analysis και της «κλασσικής» ανάλυσης παραγόντων παρουσιάζεται
στην συνέχεια.
Στο παράρτημα 4 παρουσιάζεται παράδειγμα του κώδικα SPSS για την
διενέργεια «Παράλληλης ανάλυσης –parallel analysis» με στόχο τον
καθορισμό του αριθμού των παραγόντων (components) στην Ανάλυση
Παραγόντων

(factor

analysis) μέσω της

μεθόδου

υπολογισμού

των
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παραγόντων PCA (Principal Component Analysis – Ανάλυση σε Κύριες
Συνιστώσες), και ο οποίος κώδικας χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη. Ο
κώδικας αντιστοιχεί σε πολυθεματική μεταβλητή με 17 θέματα – ερωτήσεις
(μεταβλητή – ερώτηση 19 του ερωτηματολογίου) με ζητούμενες απαντήσεις
μέσω 5βαθμης κλίμακας Likert για 64 πλήρως απαντημένα ερωτηματολόγια.
Έπονται τα συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ του κλασσικού τρόπου
επιλογής του αριθμού των παραγόντων (Kaiser eigenvalue, scree plot) και
της parallel analysis και τα οποία παρουσιάζονται σε γραφική μορφή στο
παράρτημα 4 για όλες τις πολυθεματικές μεταβλητές (ερωτήσεις 10, 12, 13,
14 και 19).
Βάσει της σύγκρισης του μαθηματικού υποδείγματος της factor
analysis (scree plot) και της προσομοίωσης (parallel analysis), ο αριθμός των
παραγόντων της κλασσικής ανάλυσης που ομαδοποιούν τις παρατηρήσεις και
έχουν ιδιοτιμή μεγαλύτερη από την μέση τιμή των τυχαίων ιδιοτιμών της
parallel (ή και το 95% δεκατημόριό τους – παριστάνονται με τις φθίνουσες ευθείες στα
γραφήματα) αποτελούν μια «λογική» λύση για τον αριθμό των παραγόντων

που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και οι οποίοι ερμηνεύουν την ομαδοποίηση
των πολυθεματικών μεταβλητών. Σε όλες τις πολυθεματικές ερωτήσεις το
αποτέλεσμα σύγκρισης των ιδιοτιμών (eigenvalues) της PCA και των τιμών
κριτηρίων (criterian values) που μας δίνει η παράλληλη ανάλυση είναι
αποδεκτό (παράρτημα 4).
Στην συνέχεια παρουσιάζεται η ανάλυση παραγόντων (factor analysis),
που διενεργήθηκε στις πολυθεματικές ερωτήσεις και αφορούν τις θετικές
επιπτώσεις από την διοργάνωση ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη (ερ. 9), τις
δραστηριότητες που θα αναδειχθούν (ερ. 10), τους παράγοντες για την
επιτυχή διεκδίκηση (ερ. 12) και επιτυχή διοργάνωση (ερ. 13) της ΕΧΡΟ, την
σύνδεση χωροθέτησης με άλλες παρεμβάσεις (ερ. 14) και την σημαντικότητα
για

την

διεκδίκηση

μιας

EXPO.

Για

κάθε

πολυθεματική

μεταβλητή

παρουσιάζεται ο πίνακας των παραγόντων που προκύπτουν από τις
αντίστοιχες ερωτήσεις με την αντίστοιχη περιγραφή του παράγοντα, τα
παραγοντικά

φορτία

βάσει

των

οποίων

οι

αντίστοιχες

ερωτήσεις
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ομαδοποιήθηκαν σε παράγοντες, το αθροιστικό ποσοστό της διακύμανσης
των τιμών που ερμηνεύουν οι παράγοντες και ο συντελεστής αξιοπιστίας
Cronbach’s alpha. Το κριτήριο επιλογής του αριθμού των παραγόντων ήταν η
χαρακτηριστική τιμή (eigenvalue) να είναι μεγαλύτερη από 1. Η μέθοδος
μεγιστοποίησης της διακύμανσης των παραγοντικών φορτίων ήταν η
ορθογώνια περιστροφή μέγιστης διακύμανσης (varimax method).
Στην πολυθεματική μεταβλητή (ερ. 9) “Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η

διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη θα είχε σημαντικές θετικές
επιπτώσεις στους κάθε ένα από τους παρακάτω τομείς” και η οποία
διερευνήθηκε με 11 ερωτήσεις, παρατηρούμε ότι μετά την ανάλυση
προκύπτουν τρεις κυρίαρχοι παράγοντες που ομαδοποιούν τις ερωτήσεις και
καταγράφονται ως εξής (πίνακας 4.27):
Α)

Οικονομική

Ανάπτυξη

και

Απασχόληση.

Υπό

αυτόν

τον

τίτλο

ομαδοποιήθηκαν οι ερωτήσεις που αφορούσαν την οικονομική ανάπτυξη της
ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδος, την δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας εξαιτίας της διοργάνωσης της ΕΧΡΟ, την δημιουργία γενικών και
ειδικών υποδομών λόγω του γεγονότος, την ανάπτυξη δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού και συνεπώς αύξησης της παραγωγικότητας και την
συμβολή στην ποιότητα ζωής των πολιτών της Θεσσαλονίκης, γεγονός το
οποίο άμεσα συνδέεται τόσο με την ανάπτυξη υποδομών, όσο και με την
βελτίωση των δεξιοτήτων.
Β) Διεθνής Εικόνα και Τουρισμός. Υπό αυτόν τον τίτλο ομαδοποιήθηκαν οι
ερωτήσεις που αφορούσαν την επιτυχή διεκδίκηση και άλλων μεγάλων
γεγονότων στην πόλη της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της διοργάνωσης της ΕΧΡΟ
σε αυτήν, την ενδυνάμωση των εθνικών εκθεσιακών φορέων Helexpo και
ΔΕΘ λόγω της ένταξης της Παγκόσμιας Έκθεσης, αλλά και των λοιπών
εκθεσιακών και συνεδριακών γεγονότων, στην ευρύτερη έννοια του
τουρισμού ως εναλλακτική μορφή του τουρισμού γεγονότων, την διεθνή
εικόνα της χώρας η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας
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προβολής λόγω των mega events και βεβαίως την ενίσχυση της τουριστικής
δραστηριότητας.
Γ) Υποδομές. Υπό τον τίτλο υποδομές ομαδοποιήθηκαν οι ερωτήσεις που
αφορούσαν

την

ανάπτυξη

του

πολεοδομικού

συγκροτήματος

της

Θεσσαλονίκης λόγω της διοργάνωσης της Παγκόσμιας Έκθεσης και την
δημιουργία εμπορικής και βιομηχανικής ανάπτυξης.
Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha της πολυθεματικής
μεταβλητής ήταν 0,816, δείκτης πολύ ικανοποιητικός για την διερεύνηση των
θετικών επιπτώσεων (Σιάρδος, 1999). Οι παραπάνω τρεις παράγοντες
ερμηνεύουν το 61,6% της διακύμανσης που παρατηρήθηκε στις απαντήσεις,
ποσοστό δείκτη επίσης ικανοποιητικό για να ερμηνεύσει τις απαντήσεις που
ελήφθησαν.
Πίνακας 4.27:

Σημαντικές

θετικές

επιπτώσεις

από

την

διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη.
Παράγοντας

Ερωτήσεις

Στην οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας
Στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Βόρεια
Οικονομική
Ελλάδα
Ανάπτυξη &
Απασχόληση Στην δημιουργία γενικών και ειδικών υποδομών
Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
Στην ποιότητα ζωής των πολιτών της Θεσσαλονίκης
Στην επιτυχή διεκδίκηση και διοργάνωση διεθνών
εκδηλώσεων στην Θεσσαλονίκη στο μέλλον
Διεθνής
Στην ενδυνάμωση των εθνικών εκθεσιακών φορέων
Εικόνα &
ΔΕΘ και HELEXPO
Τουρισμός
Στην διεθνή εικόνα της χώρας
Στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας
Στην ανάπτυξη του πολεοδομικού συγκροτήματος της
Θεσσαλονίκης
Υποδομές
Στην δημιουργία εμπορικής και βιομηχανικής
ανάπτυξης
Αθροιστικό ποσοστό της διακύμανσης = 61,6%

Παραγοντικά φορτία
(factor loadings)
0,811
0,783
0,720
0,624
0,618
0,840
0,733
0,650
0,562
0,804
0,638

( Cronbach’s alpha = 0,816 )

(Overall Variance Explained)
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Στην μεταβλητή που αφορούσε τον βαθμό συμφωνίας σε μια σειρά
επιπτώσεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης από την διοργάνωση της ΕΧΡΟ
(ερ. 10) και η οποία ουσιαστικά διερευνούσε τα αποτελέσματα από την
διοργάνωσή της, οι 12 ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν σε δύο κύριους
παράγοντες οι οποίοι καταγράφονται ως εξής (πίνακας 4.28):
Α) Πολιτισμός – Έρευνα – Οικονομική Δραστηριότητα. Υπό τον τίτλο αυτόν
ομαδοποιήθηκαν οι ερωτήσεις που αφορούν την προσέλκυση ξένων
επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, την ενθάρρυνση της
επιχειρηματικότητας και την λειτουργία της έκθεσης ως κίνητρο προσέλκυσης
πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων. Παράλληλα, εντάχθηκαν οι ερωτήσεις που
αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής ως ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο
για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και την παραγωγή
πολιτισμού και καθιέρωση της πόλης ως πολιτισμικό κέντρο.
Β) Διεθνής Προβολή και Υπηρεσίες. Υπό αυτόν τον τίτλο ομαδοποιήθηκαν
ερωτήσεις που αφορούν την ενίσχυση της πόλης στον διεθνή ανταγωνισμό
με την βελτίωση της εισροής εισερχόμενου τουρισμού και την παράλληλη
προσφορά ανώτερης ποιότητας υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, την
απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις εκθεσιακές δράσεις της και
συνεπώς την ανάπτυξη του εκθεσιακού και συνεδριακού τουρισμού.
Παράλληλα, οι υποδομές που θα υλοποιηθούν λόγω της ΕΧΡΟ θα
συμβάλλουν

ώστε

η

πόλη

να

αντιμετωπίσει

την

πρόκληση

του

διεθνοποιημένου ρόλου της και θα ενισχύσει την θέση της ως κόμβου
συνδυασμένων μεταφορών. Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha της
πολυθεματικής μεταβλητής ήταν 0,862, δείκτης ιδιαίτερα ικανοποιητικός για
την διερεύνηση του θέματος των αποτελεσμάτων. Οι παραπάνω δύο
παράγοντες ερμηνεύουν το 54,1% της διακύμανσης που παρατηρήθηκε στις
απαντήσεις, ποσοστό δείκτη σχετικά ικανοποιητικού ώστε οι 2 παράγοντες να
ερμηνεύσουν τις απαντήσεις που ελήφθησαν.
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Πίνακας 4.28:

Επιπτώσεις από την διοργάνωση μιας EXPO στην
Θεσσαλονίκη.

Παράγοντας

Πολιτισμός –
Έρευνα –
Οικονομική
Δραστηριότητα

Διεθνής
Προβολή –
Υπηρεσίες

Παραγοντικά
φορτία
(factor loadings)

Ερωτήσεις
Να την αναδείξει ως πρωταρχικό παραγωγό
γνώσης και ερευνητικό κέντρο για ολόκληρη την
Νοτιοανατολική Ευρώπη
Να προσελκύσει ξένες επενδύσεις στην περιοχή
Να την καθιερώσει ως πολιτισμικό κέντρο της
ευρύτερης περιοχής
Να βελτιώσει το επίπεδο εκπαίδευσης του ενεργού
δυναμικού της περιοχής
Να αποτελέσει κίνητρο προσέλκυσης πρόσθετων
ιδιωτικών επενδύσεων
Να ενθαρρύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα
Να ενισχύσει την διεθνή προβολή της
Να ενθαρρύνει την ολοκλήρωση και ενίσχυση των
υποδομών και των υπηρεσιών που θα της
επιτρέψουν να αντιμετωπίσει την πρόκληση του
διεθνοποιημένου ρόλου της
Να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους επισκέπτες
Να βελτιώσει την εισροή εισερχόμενου τουρισμού
Να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Να ενισχύσει τον ρόλο της ως κόμβου
συνδυασμένων μεταφορών, διαμετακόμισης κλπ.

0,821
0,770
0,741
0,730
0,697
0,569
0,792
0,775
0,595
0,577
0,574
0,564

( Cronbach’s alpha = 0,862 )

Αθροιστικό ποσοστό της διακύμανσης = 54,1%

(Overall Variance Explained)

Στην
διεκδίκησης

μεταβλητή
μιας

ΕΧΡΟ

που
από

αφορούσε
την

τους

παράγοντες

Θεσσαλονίκη,

οι

12

επιτυχούς
ερωτήσεις

ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κύριους παράγοντες, οι οποίοι καταγράφονται ως
εξής (πίνακας 4.29):
Α) Υποδομές – Θεσμικό Πλαίσιο. Υπό τον τίτλο αυτόν ομαδοποιήθηκαν οι
ερωτήσεις που αφορούν τόσο την αναβάθμιση των γενικών υποδομών (οδικό
δίκτυο, συγκοινωνιακά μέσα κλπ.), όσο και των τουριστικών υποδομών
(ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα κλπ.). Επιπλέον, στον παραπάνω παράγοντα
εντάχθηκαν οι προτάσεις που αφορούν την επάρκεια του θεσμικού πλαισίου
και την πιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά και το θέμα της
έκθεσης.
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Β) Κυβέρνηση και Lobbying. Υπό αυτόν τον τίτλο ομαδοποιήθηκαν ερωτήσεις
που αφορούν την κυβερνητική και πολιτική στήριξη, αλλά και την σύναψη
διακρατικών συμφωνιών με τις χώρες μέλη του ΒΙΕ που σαφώς εμπίπτει στις
αρμοδιότητες της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Επιπρόσθετα, στον
παραπάνω παράγοντα εντάσσονται και οι ερωτήσεις που αφορούν την
κινητοποίηση των διπλωματικών υπηρεσιών, αλλά και την αξιοποίηση των
διεθνών οργανισμών.
Γ) Τεχνοκρατικό Σχήμα. Υπό τον τίτλο τεχνοκρατικό σχήμα ομαδοποιήθηκαν
οι ερωτήσεις που αφορούν την τεχνοκρατική πρόταση διεκδίκησης και την
τεχνοκρατική οργανωτική δομή του φορέα διεκδίκησης, αλλά και την
συμμετοχή στο οργανωτικό σχήμα ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων.
Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha της πολυθεματικής
μεταβλητής ήταν 0,814, δείκτης πολύ ικανοποιητικός για την διερεύνηση των
παραμέτρων

επιτυχούς

διεκδίκησης.

Οι

παραπάνω

τρεις

παράγοντες

ερμηνεύουν το 71,4% της διακύμανσης που παρατηρήθηκε στις απαντήσεις,
ποσοστό δείκτη ικανοποιητικό ώστε να αποδώσει στους τρεις παράγοντες την
βαρύτητα για μια επιτυχή διεκδίκηση.

378

Πίνακας 4.29:

Παράγοντες επιτυχούς διεκδίκησης μιας ΕΧΡΟ από
την Θεσσαλονίκη.

Παράγοντας

Υποδομές –
Θεσμικό
Πλαίσιο

Κυβέρνηση &
Lobbying

Τεχνοκρατικό
Σχήμα

Παραγοντικά φορτία
(factor loadings)

Ερωτήσεις
Αναβάθμιση της γενικότερης υποδομής
(οδικό δίκτυο, συγκοινωνιακά μέσα,
τράπεζες κ.α.)
Αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής
(ξενοδοχεία, συνεδριακοί χώροι κ.α.)
Πιστοποίηση ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών
Το θέμα της έκθεσης
Επαρκές θεσμικό πλαίσιο

0,818
0,801
0,757
0,645
0,591

Κυβερνητική και πολιτική στήριξη
Σύναψη διακρατικών συμφωνιών με τις
χώρες μέλη του ΒΙΕ
Αξιοποίηση διεθνών οργανισμών
δικτύωσης (lobbying)
Κινητοποίηση και συντονισμός
διπλωματικών υπηρεσιών
Τεχνοκρατική πρόταση διεκδίκησης
Τεχνοκρατική οργανωτική δομή φορέα
διεκδίκησης
Συμμετοχή στο οργανωτικό σχήμα
ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων

0,822
0,813
0,788
0,653
0,919
0,903
0,838

( Cronbach’s alpha = 0,82 )

Αθροιστικό ποσοστό της διακύμανσης = 71,4%

(Overall Variance Explained)

Στην
διοργάνωσης

μεταβλητή
της

ΕΧΡΟ

που
από

αφορούσε
την

τις

παραμέτρους

Θεσσαλονίκη,

οι

9

επιτυχούς
ερωτήσεις

ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κύριους παράγοντες, οι οποίοι καταγράφονται ως
εξής (πίνακας 4.30):
Α) Τεχνογνωσία και Εμπειρία. Υπό αυτόν τον τίτλο ομαδοποιήθηκαν οι
ερωτήσεις που αφορούν τόσο την οργανωτική δομή και την συμμετοχή στο
οργανωτικό σχήμα ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων, αλλά και η εμπειρία
που θα αποκτηθεί από την διοργάνωση αντίστοιχων γεγονότων.
Β) Κυβέρνηση και Lobbying. Υπό τον τίτλο αυτόν ομαδοποιήθηκαν ερωτήσεις
που αφορούν την κυβερνητική και πολιτική στήριξη, αλλά και την ύπαρξη
διακρατικών συμφωνιών με τις χώρες μέλη του ΒΙΕ. Επιπρόσθετα, στον
παραπάνω παράγοντα εντάσσονται και οι ερωτήσεις που αφορούν την διεθνή
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θέση της χώρας και την διπλωματική πειθώ της στα διεθνή φόρα, αλλά και
την γενικότερη προβολή της χώρας στο εξωτερικό.
Γ) Τεχνοκρατική Διεκδίκηση. Υπό τον τίτλο τεχνοκρατική διεκδίκηση
ομαδοποιήθηκαν οι ερωτήσεις που αφορούν την τεχνοκρατική πρόταση
διεκδίκησης και ως συνέπεια την άψογη υλοποίησή της, αλλά και το θέμα της
έκθεσης που έχει άμεση συνάρτηση με το ύφος της διοργάνωσης.
Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha της πολυθεματικής
μεταβλητής ήταν 0,699, δείκτης ικανοποιητικός για την διερεύνηση των
παραμέτρων επιτυχούς διοργάνωσης. Οι παραπάνω τρεις παράγοντες
ερμηνεύουν το 58,3% της διακύμανσης που παρατηρήθηκε στις απαντήσεις,
ποσοστό δείκτη αρκετά ικανοποιητικού ώστε οι τρεις παραπάνω παράγοντες
να ερμηνεύσουν τις παραμέτρους μιας επιτυχούς διοργάνωσης.
Πίνακας 4.30:

Παράγοντες για την επιτυχή διοργάνωση μιας
ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη.
Παραγοντικά φορτία
(factor loadings)

Παράγοντας

Ερωτήσεις

Κυβέρνηση &
Lobbying

Η ύπαρξη διακρατικών συμφωνιών με
τις χώρες μέλη του ΒΙΕ
Η διεθνής θέση της χώρας και η
διπλωματική της πειθώ
Η κυβερνητική και πολιτική στήριξη
Η προβολή και προώθηση στο εξωτερικό

Τεχνογνωσία
& Εμπειρία
Τεχνοκρατική
Διεκδίκηση

0,847
0,822
0,573
0,548

Η οργανωτική δομή
Η επιτυχής διοργάνωση αντίστοιχων
γεγονότων
Η συμμετοχή στο οργανωτικό σχήμα
ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων
Η τεχνοκρατική πρόταση διεκδίκησης
Το θέμα της έκθεσης

Αθροιστικό ποσοστό της διακύμανσης = 58,3%

0,740
0,645
0,639
0,873
0,590

( Cronbach’s alpha = 0,70 )

(Overall Variance Explained)

Στην μεταβλητή που διερευνούσε την χωροθέτηση μιας Παγκόσμιας
Έκθεσης στην Θεσσαλονίκη, οι 6 ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν σε δύο
παράγοντες οι οποίοι καταγράφονται ως εξής (πίνακας 4.31):
Α) Αστικός Σχεδιασμός. Υπό τον τίτλο αυτόν ομαδοποιήθηκαν οι θέσεις που
αφορούν την διασύνδεση του εκθεσιακού κέντρου με την συνολικότερη
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αναδιάταξη των υπολοίπων παρεμβάσεων στην πόλη και γενικότερα στην
Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, τον ενισχυτικό ρόλο του χώρου
διοργάνωσης όσο αφορά το αστικό περιβάλλον, αλλά και τον σχεδιασμό της
χωροθέτησης

έτσι

ώστε

να

έχει

μακροχρόνιο

αστικό

αναπτυξιακό

προσανατολισμό.
Β) Οικονομική Ανάπτυξη Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Υπό
αυτόν τον τίτλο ομαδοποιήθηκαν οι θέσεις που σχετίζονται με τον
συνδυασμό της επιλογής χώρου και της ανάδειξης υποβαθμισμένων
περιοχών, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας του κέντρου της
πόλης λόγω της κατάλληλης επιλογής του χώρου διοργάνωσης και τέλος της
ενίσχυσης δημιουργίας πόλων προσέλκυσης προωθητικών δραστηριοτήτων
και επενδύσεων στους τομείς έρευνας, ανάπτυξης και μεταφορών.
Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha της πολυθεματικής
μεταβλητής ήταν 0,615, δείκτης ικανοποιητικός για την διερεύνηση των
επιπτώσεων

των

παραμέτρων

χωροθέτησης.

Οι

παράγοντες

αυτοί

ερμηνεύουν το 52,9% της διακύμανσης που παρατηρήθηκε στις απαντήσεις,
ποσοστό δείκτη σχετικά ικανοποιητικού ώστε να αποδώσει στους δύο
παράγοντες την ερμηνεία για τις επιπτώσεις/παρεμβάσεις.
Πίνακας 4.31:

Η χωροθέτηση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη.

Παράγοντας

Αστικός
Σχεδιασμός

Οικονομική
Ανάπτυξη
Π.Σ.Θ.

Παραγοντικά φορτία
(factor loadings)

Ερωτήσεις
Πρέπει να συνδεθεί με την συνολικότερη
αναδιάταξη των υπόλοιπων παρεμβάσεων στην
πόλη και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Πρέπει να βοηθήσει στην βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος
Πρέπει να έχει μακροχρόνιο αστικό αναπτυξιακό
προσανατολισμό
Πρέπει να αναδείξει υποβαθμισμένες περιοχές
Πρέπει να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα
του κέντρου της πόλης
Πρέπει να ενισχύσει την δημιουργία πόλων
προσέλκυσης προωθητικών δραστηριοτήτων και
επενδύσεων στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης
και μετα-φορών

Αθροιστικό ποσοστό της διακύμανσης = 52,9%

0,752
0,668
0,633
0,774
0,741
0,539

( Cronbach’s alpha = 0,615 )

(Overall Variance Explained)
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Στην μεταβλητή που διερευνούσε τα ισχυρά σημεία και την
σημαντικότητα αυτών σε περίπτωση διεκδίκησης της Παγκόσμιας Έκθεσης
από την Θεσσαλονίκη μέσω 17 παραμέτρων, τα παραπάνω σημεία
ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις παράγοντες λόγω και του πλήθους των
ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, οι οποίοι καταγράφονται ως εξής (πίνακας
4.32):
Α) Οικονομική – Πολιτιστική – Ερευνητική Παραγωγή. Υπό τον τίτλο αυτόν
ομαδοποιήθηκαν τα σημεία που αφορούν το υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής και
ερευνητικής

δραστηριότητας,

αλλά

και

την

πρωτογενή

καλλιτεχνική

παραγωγή. Επιπλέον εντάχθηκαν τα σημεία που αφορούν τις δυνατότητες
των τοπικών επιχειρήσεων και της ανάπτυξης πόλου εμπορίου και παραγωγής
στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, στον παραπάνω παράγοντα συμπεριλήφθηκε
και η σημασία της τοπικής συναίνεσης για οικονομικά projects μεγάλης
κλίμακας.
Β) Γεωστρατηγική Θέση. Υπό τον τίτλο αυτόν ομαδοποιήθηκαν τα σημεία
που αφορούν την γεωγραφική θέση της πόλης της Θεσσαλονίκης με την
εγγύτητά της στις χώρες της βαλκανικής και τις ισχυρές οικονομικές σχέσεις
με τις χώρες αυτές, αλλά και το δεδομένο ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη της Ελλάδος. Τέλος, εντάχθηκε το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη είναι
έδρα διεθνών οργανισμών και ιδρυμάτων.
Γ)

Εμπειρία

–

Τεχνογνωσία

–

Εξειδίκευση.

Υπό

αυτόν

τον

τίτλο

ομαδοποιήθηκαν τα σημεία που αφορούν την εμπειρία της πόλης από την
διοργάνωση άλλων μεγάλων γεγονότων όπως η πολιτιστική πρωτεύουσα της
Ευρώπης το 1997 και η Σύνοδος Κορυφής το 2003, καθώς επίσης και η
διεθνής αναγνωρισιμότητα της πόλης εξαιτίας αυτών των γεγονότων.
Επιπλέον εντάχθηκαν στον παραπάνω παράγοντα τα σημεία που αφορούν το
δυναμικό των παραγωγικών επιχειρήσεων, αλλά και της ύπαρξης έμπειρων
και εξειδικευμένων στελεχών για την επιτυχή υλοποίηση τέτοιων έργων.
Δ) Γενικές – Ειδικές Υποδομές. Υπό αυτόν τον τίτλο ομαδοποιήθηκαν τα
σημεία που αφορούσαν το επίπεδο των γενικών και ειδικών υποδομών και
της αναγκαιότητας υλοποίησής τους, όπως επίσης και της ύπαρξης και
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διαθεσιμότητάς

τους,

ώστε

να

υποστηρίζουν

την

επιχειρηματική

πρωτοβουλία και την επιστημονική ανάπτυξη.
Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha της πολυθεματικής
μεταβλητής ήταν 0,906, δείκτης ιδιαίτερα ικανοποιητικός για την διερεύνηση
των παραμέτρων επιτυχούς διεκδίκησης. Οι παραπάνω τέσσερις παράγοντες
ερμηνεύουν το 69,0% της διακύμανσης που παρατηρήθηκε στις απαντήσεις,
ποσοστό δείκτη ικανοποιητικού ώστε να αποδώσει στους 4 παράγοντες την
ανάλογη σημαντικότητα σε περίπτωση επαναδιεκδίκησης της ΕΧΡΟ από την
Θεσσαλονίκη.
Πίνακας 4.32:

Ισχυρά σημεία σε περίπτωση διεκδίκησης μιας
ΕΧΡΟ.

Παράγοντας

Οικονομική –
Πολιτιστική –
Ερευνητική
Παραγωγή

Γεωστρατηγική Θέση

Εμπειρία –
Τεχνογνωσία
– Εξειδίκευση

Γενικές –
Ειδικές
Υποδομές

Παραγοντικά φορτία
(factor loadings)

Ερωτήσεις
Υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής και ερευνητικής
δραστηριότητας
Πρωτογενής καλλιτεχνική παραγωγή
Δυνατότητες τοπικών επιχειρήσεων
Τοπική συναίνεση για οικονομικά projects
μεγάλης κλίμακας
Παραγωγικό, εμπορικό και ακαδημαϊκό κέντρο
για την ευρύτερη περιοχή
Η στρατηγική γεωγραφική θέση
Δεύτερη σημαντική πόλη στην Ελλάδα και
εγγύτητα με τις αγορές της Βαλκανικής
Έδρα διεθνών οργανισμών και ιδρυμάτων
Ισχυρές οικονομικές σχέσεις με χώρες της
Βαλκανικής
Εμπειρία διοργάνωσης μεγάλων γεγονότων
(Πολιτιστική Πρωτεύουσα, Σύνοδος Κορυφής,
Ολυμπιακοί Αγώνες)
Διεθνής αναγνωρισιμότητα της πόλης
Το δυναμικό των παραγωγικών επιχειρήσεων
Η ύπαρξη κατάλληλων εξειδικευμένων στελεχών
Διαθεσιμότητα σύγχρονων χερσαίων εναέριων
και θαλάσσιων μεταφορικών δικτύων που
υποστηρίζουν την επιχειρηματική πρωτοβουλία
και την επιστημονική ανάπτυξη
Η ολοκλήρωση των έργων υποδομής
Επίπεδο γενικών υποδομών
Ειδικές υποδομές (εκθεσιακά, συνεδριακά κέντρα)

Αθροιστικό ποσοστό της διακύμανσης = 69,0%

0,774
0,747
0,717
0,658
0,626
0,866
0,815
0,722
0,661
0,871
0,607
0,604
0,550
0,792
0,713
0,693
0,608

( Cronbach’s alpha = 0,906 )

(Overall Variance Explained)
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Η προηγηθείσα ανάλυση διενεργήθηκε με σκοπό την ιεράρχηση των
παραγόντων στις υπό εξέταση μεταβλητές. Από την παραπάνω ανάλυση είναι
προφανές ότι ανά πολυθεματική μεταβλητή ο αριθμός των παραμέτρων ανά
παράγοντα είναι διαφορετικός, με αποτέλεσμα η σύγκριση μεταξύ των
παραγόντων και δη η ιεράρχησή τους, να είναι σχετικά δύσκολη. Για αυτόν
τον λόγο σε κάθε παράγοντα εφαρμόστηκε γραμμικός μετασχηματισμός των
τιμών των απαντήσεων ανά παράγοντα, ο οποίος ακολούθησε τα εξής
βήματα (Σιάρδος, 1999):
1. Υπολογισμός της μέσης τιμής των απαντήσεων κάθε δειγματοληπτικής
μονάδας για κάθε παράγοντα

RSi = (Ε1i + Ε2i +…+ Εni )/n
όπου :

(RS = raw score)

RSi = μέση τιμή κάθε δειγματοληπτικής μονάδας (i = 1 … 75)
Ε1i = η απάντηση στην 1η ερώτηση του παράγοντα
n = ο αριθμός των ερωτήσεων ανά παράγοντα

2. S = { 1 – (RS – 1)/εύρος} x 100
όπου :

S = η βαθμολογία κάθε δειγματοληπτικής μονάδας σε κλίμακα
από 0 – 100
εύρος = το εύρος των απαντήσεων για κάθε ερώτηση, που
για όλες τις ερωτήσεις είναι 4 (πεντάβαθμη κλίμακα Likert 5 –
1 = 4)

Με

τον

παραπάνω

γραμμικό

μετασχηματισμό,

αφ’

ενός

μεν

διατηρούνται τα ποσοτικά μεγέθη των απαντήσεων, αφ΄ ετέρου όλες οι
μέσες τιμές των απαντήσεων ανά παράγοντα, αντιστοιχίζονται σε κλίμακα
από 0 μέχρι 100, με το 0 να δείχνει απόλυτα αρνητική στάση ή απόλυτη
διαφωνία, ενώ το 100 πλήρη συμφωνία ή πολύ θετική στάση απέναντι στις
παρατεθείσες ερωτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται συγκρισιμότητα
για όλους τους υπό εξέταση παράγοντες και για όλες τις μεταβλητές.
Επειδή η κατανομή των υπολογισθεισών τιμών ανά παράγοντα σε
αρκετές

περιπτώσεις

δεν

ακολουθούσε

κανονική

κατανομή

(έλεγχος

Kolmogorov-Smirnov), η ιεράρχηση των παραγόντων ανά πολυθεματική
μεταβλητή έγινε με βάση την διάμεσο (παράμετρος κεντρικής τάσης), ενώ για
την εκτίμηση της διασποράς των τιμών υπολογίστηκαν τα 25% και 75%
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τεταρτημόρια. Επίσης για συγκριτικούς λόγους παρατίθενται οι ελάχιστες και
μέγιστες τιμές. Οι προαναφερθείσες στατιστικές παράμετροι παρουσιάζονται
στους πίνακες 4.33 έως 4.38).
Εξετάζοντας την μεταβλητή που είχε στόχο την διερεύνηση των
στάσεων όσο αφορά τις θετικές επιπτώσεις από την διοργάνωση μιας
Παγκόσμιας Έκθεσης στην Θεσσαλονίκη (πίνακας 4.33), παρατηρούμε ότι ο
παράγοντας “Διεθνής Εικόνα & Τουρισμός” κατατάσσεται πρώτος με τιμή
παραμέτρου κεντρικής τάσης 87,5. Ακολουθούν οι “Υποδομές” και η
“Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση” με τιμές διαμέσων 75,0 και 70,0
αντίστοιχα. Σημειώνουμε ότι όλοι οι παράγοντες κυμαίνονται σε τιμές
ελάχιστου 25 και μέγιστου 100, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν
απόλυτα αρνητικές στάσεις ή απόλυτες διαφωνίες στους παραπάνω
παράγοντες.
Πίνακας 4.33:

(πολυθεματική ερ. 9) Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι
η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη θα
είχε σημαντικές θετικές επιπτώσεις στον κάθε
έναν από τους παρακάτω τομείς;
Διάμεσος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Τεταρτημόρια
25%
75%

Ελάχιστο

Μέγιστο

87,5
75,0

75,0
62,5

100,0
87,5

44
25

100
100

70,0

60,0

85,0

35

100

Η παρακάτω μεταβλητή είχε στόχο την διερεύνηση απόψεων σχετικά
με τις επιπτώσεις από την διοργάνωση της Παγκόσμιας Έκθεσης στην
Θεσσαλονίκη. Μετά τον γραμμικό μετασχηματισμό τιμών των απαντήσεων
ανά παράγοντα, παρατηρούμε ότι ο παράγοντας “Υπηρεσίες – Τουρισμός –
Διεθνής Προβολή” κατατάσσεται πρώτος με τιμή παραμέτρου κεντρικής
τάσης 83,3. Ακολουθεί ο παράγοντας “Πολιτισμός – Έρευνα – Οικονομική
Δραστηριότητα” με τιμή διαμέσου 66,7. Οι τιμές ελάχιστου και μέγιστου
κυμαίνονται από 33 έως 100 και συνεπώς και σε αυτήν την ερώτηση δεν
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υπάρχουν

απόλυτα

αρνητικές

στάσεις

ή

απόλυτες

διαφωνίες

στις

παρατεθείσες προτάσεις (πίνακας 4.34).
Πίνακας 4.34:

(πολυθεματική ερ. 10) Παρακαλούμε σημειώστε
τον βαθμό συμφωνίας σας σε κάθε μια από τις
παρακάτω προτάσεις σχετικά με τις επιπτώσεις
μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη.
Διάμεσος

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΕΡΕΥΝΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τεταρτημόρια
25%
75%

Ελάχιστο

Μέγιστο

83,3

75,0

91,7

42

100

66,7

58,3

79,2

33

100

Εξετάζοντας την μεταβλητή που είχε στόχο την διερεύνηση των
στάσεων όσο αφορά τα σημεία που θα συνέβαλλαν στην επιτυχή διεκδίκηση
μιας ΕΧΡΟ (πίνακας 4.35), παρατηρούμε ότι ο παράγοντας “Κυβέρνηση και
Lobbying” κατατάσσεται πρώτος με τιμή παραμέτρου κεντρικής τάσης 87,5.
Ακολουθούν το “Τεχνοκρατικό Σχήμα” και οι “Υποδομές – Θεσμικό Πλαίσιο”
με υψηλές τιμές διαμέσων που ανέρχονται σε 83,3 και 80,0 αντίστοιχα.
Σημειώνουμε ότι όλοι οι παραπάνω παράγοντες κυμαίνονται σε τιμές
ελάχιστου 30 και μέγιστου 100, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν
απόλυτα αρνητικές στάσεις ή απόλυτες διαφωνίες στις παραμέτρους. Ειδικά
για τους δύο πρώτους παράγοντες οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές
διαμορφώνονται από 50 έως 100, γεγονός που φανερώνει θετική στάση έως
πλήρη συμφωνία με τις παρατεθείσες παραμέτρους.
Πίνακας 4.35:

(πολυθεματική ερ. 12) Σε ποιο βαθμό κατά την
γνώμη σας, πιστεύετε ότι θα συνέβαλλαν στην
επιτυχή διεκδίκηση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη
οι παρακάτω παράγοντες;
Διάμεσος

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & LOBBYING
ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

87,5
83,3
80,0

Τεταρτημόρια
25%
75%

83,3
75,0
70,0

100,0
91,7
93,8

Ελάχιστο

Μέγιστο

50
50
30

100
100
100
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Από τους τρεις παράγοντες που αφορούσαν την διερεύνηση των
σημείων που θα συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση μιας Παγκόσμιας
Έκθεσης στην Θεσσαλονίκη (πίνακας 4.36), παρατηρούμε ότι ο παράγοντας
“Κυβέρνηση & Lobbying” κατατάσσεται πρώτος. Το γεγονός αυτό φανερώνει
την ιδιαίτερη σημασία του, έχοντας την υψηλότερη τιμή (93,8) παραμέτρου
κεντρικής

τάσης

από

όλους

τους

παράγοντες

των

πολυθεματικών

μεταβλητών. Ακολουθεί ο παράγοντας “Τεχνοκρατική Διεκδίκηση” με τιμή
διαμέσου επίσης υψηλή (87,5) και τρίτος ο παράγοντας “Τεχνογνωσία &
Εμπειρία” με τιμή διαμέσου 83,3. Οι τιμές ελάχιστου και μέγιστου κυμαίνονται
από 33 έως 100 και συνεπώς και σε αυτήν την ερώτηση δεν υπάρχουν
απόλυτα αρνητικές στάσεις ή απόλυτες διαφωνίες.
Πίνακας 4.36:

(πολυθεματική ερ. 13) Σε ποιο βαθμό πιστεύετε
ότι οι παρακάτω παράγοντες θα συντελούσαν
στην

επιτυχή

διοργάνωση

μιας

ΕΧΡΟ

στην

Θεσσαλονίκη;
Διάμεσος
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & LOBBYING
ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ

93,8
87,5
83,3

Τεταρτημόρια
25%
75%

81,4
75,0
75,0

100,0
100,0
91,7

Ελάχιστο

Μέγιστο

33
38
50

100
100
100

Εξετάζοντας τους παράγοντες που αφορούν την χωροθέτηση της
ΕΧΡΟ (πίνακας 4.37), παρατηρούμε ότι ο παράγοντας “Αστικός Σχεδιασμός”
(μακροπρόθεσμος) κατατάσσεται πρώτος με πολύ υψηλή τιμή παραμέτρου
κεντρικής τάσης (91,7). Ακολουθεί ο παράγοντας “Οικονομική Ανάπτυξη
Πολεοδομικού

Συγκροτήματος

Θεσσαλονίκης”

με

τιμή

διαμέσου

που

ανέρχεται σε 83,3. Σε αυτήν την ερώτηση οι τιμές ελάχιστου και μέγιστου
κυμαίνονται από 42 έως 100, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν
απόλυτα αρνητικές στάσεις ή απόλυτες διαφωνίες στις παρατεθείσες
παραμέτρους.
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Πίνακας 4.37:

(πολυθεματική ερ. 14) Παρακαλούμε σημειώστε
τον

βαθμό

συμφωνίας

σας

σχετικά

με

την

χωροθέτηση της ΕΧΡΟ.
Διάμεσος
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
(Μακροπρόθεσμος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Π.Σ.Θ.

Τεταρτημόρια
25%
75%

Ελάχιστο

Μέγιστο

91,7

83,3

100,0

58

100

83,3

66,7

91,7

42

100

Οι παράγοντες που αναφέρονται στον πίνακα 4.38 αφορούν την
διερεύνηση

των

δυνατών

σημείων

και

πιθανών

ανταγωνιστικών

πλεονεκτημάτων που θα συνέβαλαν σε περίπτωση διεκδίκησης μιας ΕΧΡΟ.
Μετά τον γραμμικό μετασχηματισμό τιμών των απαντήσεων ανά παράγοντα,
παρατηρούμε ότι οι παράγοντες “Γεωστρατηγική Θέση”, “Γενικές και Ειδικές
Υποδομές” και “Εμπειρία – Τεχνογνωσία – Εξειδίκευση” έχουν ίδιες τιμές
παραμέτρου κεντρικής τάσης που ανέρχονται σε 81,3. Συνεπώς οι τρεις
παραπάνω παράγοντες με βάση την ανάλυση, έχουν την αυτή υψηλή
σημασία όσο αφορά τα δυνατά σημεία διεκδίκησης μιας Παγκόσμιας Έκθεσης
από την Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί τέταρτος ο παράγοντας “Οικονομική –
Πολιτιστική – Ερευνητική Παραγωγή” με τιμή διαμέσου 65,0. Οι τιμές
ελάχιστου και μέγιστου κυμαίνονται από 20 έως 100 και συνεπώς και σε
αυτήν την ερώτηση δεν υπάρχουν απόλυτα αρνητικές στάσεις ή απόλυτες
διαφωνίες. Σημειώνουμε ότι στον παράγοντα “Οικονομική – Πολιτιστική –
Ερευνητική Παραγωγή”, η μέγιστη τιμή ανήλθε στο 95, γεγονός που
υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία απέναντι σε αυτόν τον
παράγοντα.
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Πίνακας 4.38:

(πολυθεματική

ερ.

19)

Αξιολογήστε

τους

παράγοντες όσον αφορά στην σημαντικότητά
τους σε περίπτωση διεκδίκησης μιας ΕΧΡΟ από
την Θεσσαλονίκη.
Τεταρτημόρια

Διάμεσος
ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ελάχιστο

Μέγιστο

93,8
93,8
87,5

31
33
38

100
100
100

80,0

20

95

25%

75%

81,3
81,3
81,3

62,5
68,8
68,8

65,0

55,0

Η διερεύνηση της διαφοροποίησης της μέσης τάσης όλων των
παραπάνω παραγόντων ανά πολυθεματική μεταβλητή σε σχέση με τις
βασικές ποιοτικές μεταβλητές των ερευνητικών υποθέσεων, δηλαδή :
•

ιδιότητα του ερωτηθέντα (αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις, πολιτικοί),

•

επισκέψεις σε προηγούμενες EXPO,

•

βαθμός ενημέρωσης για τις EXPO,

έγινε

με

την

ανάλυση

διακύμανσης

με

τις

παραπάνω

μεταβλητές

θεωρούμενες ως ανεξάρτητες (Univariate ANOVA). Η ανάλυση διακύμανσης
δεν έδειξε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην μέση άποψη ή
στάση για τους προαναφερθέντες παράγοντες για καμία επιμέρους ποιοτική
μεταβλητή. Αυτό σημαίνει ότι η στάση των παραπάνω ομάδων είναι κατά το
μάλλον ή ήττον ταυτόσημες, ανεξάρτητα της συμμετοχής, ενημέρωσης ή
ιδιότητας του απαντώντα.

4.7. ΣΥΝΟΨΗ.

Στο κεφάλαιο 4 επιχειρήθηκε να αντληθεί συγκριτική πληροφόρηση για
τις αντιλήψεις των εκπροσώπων αρχών, φορέων και οργανισμών σχετικά με
τους παράγοντες επιτυχίας διεκδίκησης και διοργάνωσης μιας Παγκόσμιας
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Έκθεσης ΕΧΡΟ. Αποτυπώθηκε αναλυτικά η διαδικασία της έρευνας και
παρουσιάστηκαν

τα

αποτελέσματά

της.

Περαιτέρω

έγινε

ανάλυση

παραγόντων που διενεργήθηκε για τις πολυθεματικές ερωτήσεις, ενώ έγινε
και διερεύνηση της διαφοροποίησης της μέσης τάσης όλων των παραγόντων
ανά πολυθεματική μεταβλητή σε σχέση με τις βασικές ποιοτικές μεταβλητές
των ερευνητικών υποθέσεων, όπου δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά στην μέση άποψη ή στάση για τους επιλεγμένους παράγοντες. Η
παρούσα στατιστική μέθοδος συγκλίνει ως προς τα αποτελέσματα της
αντίστοιχης παράλληλης ανάλυσης – parallel analysis, ενισχύοντας την
υπόθεση εργασίας όσο αφορά τον ακριβή αριθμό των παραγόντων –
διαστάσεων για την επιτυχή διεκδίκηση και διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ. Στο
επόμενο κεφάλαιο, που είναι και το τελευταίο της παρούσας διδακτορικής
διατριβής, θα γίνει ανάλυση των συμπερασμάτων της έρευνας, σύνδεση
ευρημάτων με την βιβλιογραφία και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο κεφάλαιο αυτό, με το οποίο ολοκληρώνεται η διδακτορική διατριβή,
παρουσιάζονται

τα

βασικά

συμπεράσματα

της

πρωτογενούς

και

δευτερογενούς έρευνας, αξιολογούνται τα αποτελέσματα της παραγοντικής
ανάλυσης και καταγράφονται τα συμπεράσματα από την ολοκλήρωση της
εμπειρικής εφαρμογής σε συνδυασμό με το θεωρητικό πλαίσιο που
παρουσιάστηκε. Επίσης εντοπίζονται οι κρίσιμοι αντιληπτοί παράγοντες
επιτυχίας για την διεκδίκηση και διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στη Θεσσαλονίκη,
παρουσιάζονται οι αναμενόμενες επιπτώσεις τους για την πόλη και την
ευρύτερη περιοχή και διατυπώνονται προτάσεις πολιτικής για την άσκηση
διοίκησης μεγάλων γεγονότων τύπου ΕΧΡΟ, καθώς και προτάσεις για
περαιτέρω έρευνα.
5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όπως έχει αναφερθεί στην βιβλιογραφική επισκόπηση, οι Παγκόσμιες
Εκθέσεις EXPO αποτελούν πολυσυλλεκτικά γεγονότα στα οποία προβάλλονται
επιστήμες, τεχνολογία, τέχνες και κοινωνικά θεάματα, τα οποία έχουν ως
σκοπό να ενημερώσουν, να ψυχαγωγήσουν και να εκπαιδεύσουν τους
επισκέπτες. Οι ΕΧΡΟ εντάσσονται στα μεγάλα γεγονότα (mega events) και,
τόσο η διαδικασία διεκδίκησής τους όσο και η διοργάνωσή τους, απαιτούν
ιδιαίτερη προσπάθεια και επένδυση πολυποίκιλων πόρων. Επιπρόσθετα, η
πολιτική στήριξη και η διεθνής διπλωματία είναι προαπαιτούμενα για την
επιτυχία του εγχειρήματος. Η δευτερογενής έρευνα ανέδειξε ότι οι επιπτώσεις
από την διοργάνωση τέτοιου τύπου γεγονότων, επηρεάζουν όχι μόνο την
τοπική και περιφερειακή οικονομία της περιοχής διοργάνωσης, αλλά το
σύνολο της εθνικής οικονομίας του προορισμού διοργάνωσης και σε ένα
βαθμό και την παγκόσμια οικονομία. Οι οικονομικές επιπτώσεις δεν είναι οι
μοναδικές, καθώς παρατηρούνται κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
που θα πρέπει να συνυπολογιστούν (Hall, 1992).
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Η πρωτογενής και δευτερογενής έρευνά μας στις παγκόσμιες εκθέσεις
που διοργανώθηκαν από το 1962 μέχρι σήμερα, αλλά και οι μελέτες
περιπτώσεων της Λισαβόνας, του Ανοβέρου και της Θεσσαλονίκης, στις
οποίες εστιάσαμε, ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τον Hall (1992), ο οποίος είχε
ομαδοποιήσει τις επιπτώσεις των ειδικών γεγονότων σε τέσσερις κατηγορίες,
αυτές που αφορούν α) το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, β) το φυσικό
περιβάλλον, γ) το πολιτικό περιβάλλον και δ) τον τουρισμό και την οικονομία.
Ειδικά το δεύτερο μέρος της μελέτης του Sarmento (1997) επιβεβαιώνει τις
δύο εξειδικευμένες παρατηρήσεις του Hall (1992) περί προώθησης και
προβολής

του

τουρισμού, αλλά και

της

αύξησης

των

τουριστικών

επισκέψεων. Επιπρόσθετα, η πρωτογενής έρευνά μας επαυξάνει τις
παραπάνω παραδοχές με το εύρημα ότι οι περισσότερες θετικές επιπτώσεις
από την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη αφορούν την ενίσχυση
της τουριστικής δραστηριότητας.
Η πόλη της Θεσσαλονίκης επιχείρησε να διοργανώσει την Παγκόσμια
Έκθεση ΕΧΡΟ 2008 διεκδικώντας το διάστημα 2002 – 2004 το γεγονός,
σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες του Διεθνούς Γραφείου
Εκθέσεων. Μετά το ατυχές για την Θεσσαλονίκη αποτέλεσμα, η πολιτική
ηγεσία δια του τότε Υπουργού Μακεδονίας Θράκης κ. Ν. Τσιαρτσιώνη,
δήλωσε το ενδιαφέρον της να επαναδιεκδικήσει στο μέλλον η πόλη μια
επόμενη διοργάνωση, καλύτερα προετοιμασμένη και με την εμπειρία που είχε
αποκομίσει από την προηγούμενη προσπάθεια διεκδίκησης. Η έρευνα που
διενεργήσαμε

στην

παρούσα

διδακτορική

διατριβή

αποσκοπεί

στην

συγκέντρωση όλων των μελετών και ερευνών που διενεργήθηκαν για τις
ΕΧΡΟ από το 1962 μέχρι σήμερα και στην συγκριτική αξιολόγησή τους,
καθώς και στην άντληση συγκριτικής πληροφόρησης των εκπροσώπων των
αρχών, φορέων και οργανισμών της Θεσσαλονίκης για τους παράγοντες
επιτυχίας μιας Παγκόσμιας Έκθεσης ΕΧΡΟ, τόσο κατά την φάση της
διεκδίκησης, όσο και κατά την περίοδο διοργάνωσής της. Επιπρόσθετα,
εξετάζουμε τις αντιλήψεις εκπροσώπων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα για τις δυνητικές επιπτώσεις της σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
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5.2.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η δευτερογενής έρευνα διενεργήθηκε με προφανή σκοπό την

συγκέντρωση του ιδιαίτερα χρήσιμου αλλά πολυδιασπασμένου και δύσκολα
προσβάσιμου ερευνητικού υλικού, προκειμένου α) να υπάρξει σύγκριση
μεταξύ των παραγόντων και αποτελεσμάτων διοργάνωσης των παγκοσμίων
εκθέσεων από το 1962 μέχρι και σήμερα, β) να είναι εύκολα διαθέσιμο το
υπό διερεύνηση υλικό, γ) να συγκριθούν τα αποτελέσματα της πρωτογενούς
έρευνας με αυτά που βιβλιογραφικά αναφέρονται ως αποτελέσματα των
μελετών της δευτερογενούς έρευνας και δ) να μελετηθεί η ευρωπαϊκή
εμπειρία σε σχέση με την ελληνική προσπάθεια διεκδίκησης, εστιάζοντας στις
περιπτώσεις της Λισαβόνας, του Ανοβέρου και της Θεσσαλονίκης.
Προκειμένου να διερευνηθούν αναλυτικά οι στόχοι της διδακτορικής
διατριβής που ήταν η διερεύνηση του θεωρητικού και εμπειρικού πλαισίου
των παραγόντων επιτυχίας διεκδίκησης και διοργάνωσης μιας ΕΧΡΟ, αλλά και
η εκτίμηση των κυριότερων επιδράσεων που προκαλούνται από την
διοργάνωσή της, τέθηκαν τα βασικά ερωτήματα με επιπλέον ζητούμενα α)
την συγκέντρωση για πρώτη φορά όλων των μελετών σχετικά με τις ΕΧΡΟ
και β) στο μέτρο του δυνατού, την συγκριτική αξιολόγησή τους. Για την
επίτευξη των παραπάνω στόχων κρίθηκε αναγκαία η διερεύνηση της σχέσης
του τουρισμού, με την διοργάνωση μεγάλων γεγονότων και ειδικότερα με τις
παγκόσμιες εκθέσεις.
Η διαδοχική αλληλουχία του τουρισμού, τουρισμού γεγονότων,
διοργάνωσης

μεγάλων

υποστηρίχθηκε

γεγονότων

και

Παγκοσμίων

εννοιολογικά, ενώ παρουσιάστηκε

Εκθέσεων

και

η

ΕΧΡΟ

μεθοδολογία

εκτίμησης των επιδράσεων τόσο σε επίπεδο τουριστικής βιομηχανίας, όσο και
σε επίπεδο τουρισμού γεγονότων. Κατόπιν έγινε εκτεταμένη, χρονοβόρα και
επίπονη προσπάθεια συγκέντρωσης όλων των σχετικών, μελετών, ερευνών,
εργασιών, άρθρων κλπ. για τις ΕΧΡΟ που διοργανώθηκαν μεταπολεμικά.
Παράλληλα

αξιοποιώντας

τις

παραπάνω

έρευνες

καταγράφηκαν

οι
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παράγοντες που επηρεάζουν την διοργάνωση των ΕΧΡΟ. Τα μέσα για την
επίτευξη των παραπάνω στόχων που αξιοποιήθηκαν ήταν α) η βιβλιογραφική
επισκόπηση, β) η δευτερογενής έρευνα και γ) η πρωτογενής έρευνα.
Στην βιβλιογραφική ανασκόπηση καταγράφηκαν οι απαραίτητες
τουριστικές έννοιες, ενώ μελετήθηκαν οι επιδράσεις του τουρισμού σε
κοινωνικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και ιδιαίτερα σε οικονομικό επίπεδο.
Περαιτέρω, έγινε έρευνα στην περιορισμένη βιβλιογραφία που αφορά τον
τουρισμό γεγονότων και, εκτός από την ιστορική διαδρομή του και τα είδη
του, καταγράφηκαν οι σημαντικότερες θετικές και αρνητικές επιδράσεις του
στον

τόπο

διοργάνωσης

των

γεγονότων.

Τέλος,

πραγματοποιήθηκε

εννοιολογική προσέγγιση των Παγκοσμίων Εκθέσεων και παρουσιάστηκαν οι
βασικοί κανόνες διοργάνωσής τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οργανωτές και συμμετέχοντες, καθώς και η αποτελεσματικότητα της
συμμετοχής των εκθετών, ενώ καταγράφηκαν οι κατηγορίες των παγκοσμίων
εκθέσεων και οι πιθανές επιπτώσεις από την διοργάνωσή τους.
Στην δευτερογενή έρευνα συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά όλες οι
διαθέσιμες μελέτες που αφορούν την διοργάνωση των ΕΧΡΟ και μελετήθηκαν
κατά περίπτωση οι επιπτώσεις τους από το 1962 μέχρι το 2000. Έγινε
αναλυτική καταγραφή και παρουσίαση δώδεκα ΕΧΡΟ και μια σύντομη
αναφορά λόγω της μη διαθεσιμότητας επιστημονικών στοιχείων σε μια
ακόμη, αυτήν της Ιαπωνίας το 2005. Ερευνήθηκαν αναλυτικά δύο από αυτές
ως μελέτες περιπτώσεων, της Λισαβόνας και του Ανοβέρου. Ως μελέτη
περίπτωσης αποτυπώθηκε και η προσπάθεια διεκδίκησης της ΕΧΡΟ 2008 από
την Θεσσαλονίκη.
Από την δευτερογενή έρευνα προέκυψαν οι παράγοντες επιτυχίας των
ΕΧΡΟ, τα οικονομικά αποτελέσματά τους και οι επιπτώσεις τους σε
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Η πρωτογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο των
συνεντεύξεων και των ερωτηματολογίων. Ο πληθυσμός ο οποίος επιλέχθηκε
ήταν δύσκολα προσβάσιμος και υψηλού κοινωνικού και κυρίως πολιτικού
επιπέδου. Για τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας με τη χρήση
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ερωτηματολογίου

χρησιμοποιήθηκε

περιγραφική

και

συμπερασματική

στατιστική επεξεργασία, έγινε ανάλυση αξιοπιστίας και παραγοντική ανάλυση,
ενώ επιπρόσθετα αξιοποιήσαμε το στατιστικό εργαλείο της παράλληλης
ανάλυσης.
Από

την

βιβλιογραφική

επισκόπηση

και

την

πρωτογενή

και

δευτερογενή έρευνα εξήχθησαν τα συνολικά συμπεράσματα τα οποία και
ομαδοποιούνται σε εξής έξι κατηγορίες: α) βαθμός ανάπτυξης τουρισμού
γεγονότων στην Ελλάδα, β) προσδοκώμενες επιπτώσεις από την διοργάνωση
της ΕΧΡΟ, γ) γνώση και εμπειρία αρχών και φορέων σχετικά με τις ΕΧΡΟ, δ)
αντιληπτοί παράγοντες επιτυχούς διεκδίκησης μιας ΕΧΡΟ, ε) αντιληπτοί
παράγοντες επιτυχίας διοργάνωσης μιας ΕΧΡΟ και στ) αντιληπτά ισχυρά
σημεία διεκδίκησης μιας ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη.
Αναλυτικά η πρώτη κατηγορία αφορά τον βαθμό ανάπτυξης του
τουρισμού γεγονότων στην Ελλάδα όπου τα αποτελέσματα δείχνουν το
έλλειμμα ανάπτυξης σε αυτήν την κατηγορία εναλλακτικού τουρισμού. Η
δεύτερη κατηγορία αφορά τις προσδοκώμενες δυνητικές επιπτώσεις από την
διοργάνωση των ΕΧΡΟ όπου η επαύξηση της διεθνούς εικόνας του
προορισμού διοργάνωσης, η αυξημένη εισροή εισερχόμενου τουρισμού, η
κατασκευή γενικών και ειδικών υποδομών, η οικονομική ανάπτυξη και η
απασχόληση, η διεθνής προβολή και ανάδειξη του πολιτισμού και η
επιστημονική έρευνα είναι οι σημαντικότερες επιπτώσεις από την διοργάνωση
των ΕΧΡΟ. Η τρίτη κατηγορία σχετίζεται με την γνώση και εμπειρία αρχών
και φορέων σχετικά με τους κανονισμούς και διαδικασίες διοργάνωσης μιας
ΕΧΡΟ. Οι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εμφανίζονται να έχουν
έλλειμμα επαρκούς ενημέρωσης και παρουσιάζεται ως αναγκαιότητα η
περαιτέρω γνώση από όλους τους εμπλεκόμενους σε περίπτωση μιας εκ νέου
διεκδίκησης ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη.
Η τέταρτη κατηγορία σχετίζεται με τους αντιληπτούς παράγοντες
επιτυχούς διεκδίκησης μιας ΕΧΡΟ, όπου κατά σειρά σημαντικότητας τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι η κυβερνητική στήριξη και το διεθνές lobbying
είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες μαζί

με το τεχνοκρατικό σχήμα
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διεκδίκησης, την ανάπτυξη των υποδομών, αλλά και την διαμόρφωση
κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που θα υποστηρίζει την προσπάθεια
διεκδίκησης. Όσο αφορά τους παράγοντες για την επιτυχή διοργάνωση μιας
ΕΧΡΟ, και εδώ ως σημαντικότερος παράγοντας είναι η κυβερνητική στήριξη
και το διεθνές lobbying και ακολουθούν το τεχνοκρατικό σχήμα διοργάνωσης
και η τεχνογνωσία και εμπειρία της χώρας από την διοργάνωση αντίστοιχων
γεγονότων. Τέλος όσο αφορά τα αντιληπτά ισχυρά σημεία για μια
ενδεχόμενη μελλοντική διεκδίκηση μιας ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη, αυτά
κατά σειρά σημαντικότητας είναι η γεωστρατηγική της θέση, η ύπαρξη
γενικών και ειδικών υποδομών, η εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει η
πόλη από την διοργάνωση προηγούμενων γεγονότων, καθώς επίσης και η
οικονομική δραστηριότητά της, αλλά και η πολιτιστική και ερευνητική
παραγωγή της.
Η πρωτογενής έρευνα, όπως προαναφέραμε, διενεργήθηκε με την
μέθοδο του

ερωτηματολογίου

το οποίο

περιείχε

22

ερωτήσεις

και

αναπτύχθηκε σε εννέα σελίδες.
Οι ερωτήσεις (1, 2 και 3) που αφορούσαν τον βαθμό ανάπτυξης του
τουρισμού γεγονότων στην Ελλάδα και την δυνατότητα διοργάνωσής τους
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, είχαν σκοπό να διερευνηθεί κατά πόσο οι
εκπρόσωποι των αρχών, φορέων και οργανισμών διαθέτουν γνώση και
εμπειρία σχετικά με τον τουρισμό γεγονότων και τις Παγκόσμιες Εκθέσεις.
Ειδικότερα οι στόχοι ήταν να διερευνηθεί:
α) ο βαθμός ανάπτυξης του τουρισμού γεγονότων στην Ελλάδα,
β) η άποψη σχετικά με την προστιθέμενη αξία που θα μπορούσε να
προσδώσει

η

διοργάνωση

μεγάλων

γεγονότων

στην

πόλη

της

Θεσσαλονίκης, και
γ) η εμπειρία επίσκεψης σε τέτοιου είδους γεγονότα, καθώς και σε ποια
συγκεκριμένα.
Η επικρατούσα άποψη σύμφωνα με την έρευνα για τον βαθμό
ανάπτυξης τουριστικών γεγονότων στην Ελλάδα είναι ότι αυτός βρίσκεται σε
μέτριο επίπεδο (76,4% των απαντήσεων). Το γεγονός οφείλεται στο
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ηλιοτροπικό μοντέλο τουρισμού που η Ελλάδα είχε αναπτύξει από την
δεκαετία του 1950. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, για τις οποίες τα
τελευταία

χρόνια

γίνεται

προσπάθεια

για

την

ανάπτυξή

τους,

δεν

αποτελούσαν για πολλά χρόνια, και εξακολουθούν μέχρι και σήμερα, το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδος. Ανάλογη υστέρηση υπήρξε και στις
υποδομές για την ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού (Andersen, 2002) στην
Ελλάδα. Το 9,3% των απαντήσεων που θεωρεί ότι ο τουρισμός γεγονότων
είναι σχεδόν πολύ ανεπτυγμένος και το 1,3% που θεωρεί ότι είναι πολύ
ανεπτυγμένος

πιθανόν

απαντά

θετικά

λόγω

της

διοργάνωσης

των

Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα. Η υστέρηση στην ανάπτυξη
εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα, και συνεπώς και του
τουρισμού γεγονότων, επιβεβαιώνεται και από την ανακοίνωση του
Υπουργού Τουρισμού κ. Α. Σπηλιωτόπουλου το 2007, ο οποίος στο νέο
στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο του ΕΟΤ εντάσσει τις θεματικές μορφές
τουρισμού και περιλαμβάνει σε αυτό και τον τουρισμό γεγονότων.
Αναφορικά με τα γεγονότα που θα μπορούσαν να προσδώσουν
προστιθέμενη αξία στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.),
φαίνεται από τις απαντήσεις ότι ως σπουδαιότερα κατατάσσονται οι
Ολυμπιακοί Αγώνες (παρόλο που η επιλογή τους έγινε από το 74,7%) και
δευτερευόντως η EXPO με ποσοστό 94,7%. Ωστόσο, στην διερεύνηση της
κατάταξης των προτεινόμενων γεγονότων με σταθμισμένη κατάταξη τους με
συντελεστή βαρύτητας ανά ομάδα προτεραιότητας παρατηρούμε ότι η
Παγκόσμια Έκθεση ΕΧΡΟ κατατάσσεται ως το σημαντικότερο γεγονός που θα
μπορούσε να προσδώσει προστιθέμενη αξία στο ευρύτερο πολεοδομικό
συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Ακολουθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα διεθνή
πολιτιστικά

γεγονότα,

οι

Μεσογειακοί

Αγώνες,

οι

διεθνείς

αγώνες

αυτοκινήτων και τέλος οι αγώνες ταχύτητας ταχύπλοων σκαφών.
Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ερώτησης θεωρείται απόλυτα
φυσιολογικό ως προϊόν απάντησης των εκπροσώπων ιδιωτικών και δημόσιων
φορέων της Θεσσαλονίκης, αφού παρόλο που οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το
μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός, λόγω της προηγούμενης εμπειρίας των
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ερωτώμενων από την διεκδίκησης της πόλης της ΕΧΡΟ το 2008 και των
προσδοκώμενων έργων εξαιτίας αυτής, θεωρούν περισσότερο ρεαλιστικό το
σενάριο διοργάνωσης μιας ΕΧΡΟ, από την διοργάνωση των Ολυμπιακών
Αγώνων. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες συμπεριλαμβάνουν περίπου 300 αθλητικά
γεγονότα και εκατοντάδες παράλληλα εκπαιδευτικά, ψυχαγωγικά, κοινωνικά
και άλλα γεγονότα, ενώ σε αυτούς συμμετέχουν κατά μέσο όρο 12.000
αθλητές που προέρχονται από περισσότερες από 200 χώρες (Getz, 1997). Η
ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων προϋποθέτει επίσης έντονο ανταγωνισμό
που διαμορφώνεται μεταξύ ισχυρών πόλεων (υποψήφιες πόλεις για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 μαζί με το Λονδίνο που κέρδισε την
διοργάνωση ήταν το Παρίσι και η Νέα Υόρκη). Η Θεσσαλονίκη δεν διαθέτει
τις απαραίτητες υποδομές και λοιπές προϋποθέσεις για να ανταγωνιστεί
πόλεις όπως οι παραπάνω. Οι Παγκόσμιες Εκθέσεις ΕΧΡΟ κατατάσσονται
πρώτες σε σειρά σπουδαιότητας για την Θεσσαλονίκη επειδή, παρότι δεν
απολαμβάνουν την δημοσιότητα των Ολυμπιακών Αγώνων, έχουν την
παγκόσμια κάλυψη κυρίως από τα ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν
της συνεχούς επικοινωνιακής κάλυψης σε επίπεδο πλανήτη. Επιπρόσθετα, η
καμπάνια ενημέρωσης που είχε υλοποιήσει η Επιτροπή Διεκδίκησης της ΕΧΡΟ
2008, βοήθησε ώστε το συγκεκριμένο γεγονός να τοποθετείται πρώτο όσο
αφορά την σπουδαιότητά του. Τέλος, είναι πολύ πιθανό ότι η επιλογή των
Μεσογειακών Αγώνων και των Διεθνών Αγώνων Αυτοκινήτων έχει να κάνει με
την επιτυχή διεκδίκηση των πρώτων από τις πόλεις της Λάρισας και του
Βόλου και των δηλώσεων του Νομάρχη και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης για
την διοργάνωση Grand Prix στην περιοχή.
Το

προηγούμενο

εύρημα

δείχνει

υψηλότερη

συναίνεση

των

ερωτηθέντων για την σπουδαιότητα της EXPO από την αντίστοιχη για τους
Ολυμπιακούς αγώνες. Η εξήγηση του παραπάνω ευρήματος αποδίδεται στους
εξής δύο βασικούς λόγους: α) Η Θεσσαλονίκη είναι η μητρόπολη των
εκθέσεων στην Ελλάδα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης διοργανώνεται από
το 1926 μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα οι Θεσσαλονικείς και ο πληθυσμός της
έρευνας να θεωρούν φυσικό ότι μια Παγκόσμια Έκθεση θα προσδώσει
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ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην περιοχή. Ένας επιπρόσθετος λόγος είναι
η αναγκαιότητα πλέον για την πόλη ώστε να υπάρξουν νέες σύγχρονες
υποδομές που θα φιλοξενούν τόσο την Γενική Έκθεση κάθε Σεπτέμβριο, όσο
και τις διάφορες κλαδικές εκθέσεις. β) Η διεκδίκηση της ΕΧΡΟ 2008
δημιούργησε προσδοκίες ανάπτυξης της περιοχής, ιδιαίτερα συγκρίνοντας τις
επιπτώσεις σε επίπεδο υποδομών και οικονομίας με την διοργάνωση των
Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004.
Κατά την περίοδο της διεκδίκησης το σύνολο των αρχών και φορέων
αναφέρονταν στην ΕΧΡΟ ως αναπτυξιακό εργαλείο της πόλης και επιταχυντή
έργων και οικονομικής ανάπτυξης. Η εκπαιδευτική διαδικασία πολιτών και
φορέων κατά την τριετή φάση διεκδίκησης σχετικά με τα πλεονεκτήματα
διοργάνωσης μιας ΕΧΡΟ στην πόλη, δημιούργησε και την αντίληψη
σημαντικότητας

του

γεγονότος.

Σημειώνουμε

ότι

προκειμένου

να

εκπαιδευτούν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης σχετικά με την υποψηφιότητα της
πόλης για την ΕΧΡΟ 2008, η οργανωτική επιτροπή λειτούργησε δύο χώρους
ενημέρωσης που τους ονόμασε Expo House. Ο πρώτος ήταν εντός των
χώρων του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και ο δεύτερος επί
της οδού Τσιμισκή στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης.
Εκτός της ενημέρωσης σχετικά με την ΕΧΡΟ, η οργανωτική επιτροπή
ήθελε να δημοσιοποιήσει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης τα έργα γενικών
υποδομών που θα κατασκευάζονταν λόγω της ΕΧΡΟ στην πόλη (εξωτερική
περιφερειακή, προαστιακός στην δυτική Θεσσαλονίκη, θαλάσσια συγκοινωνία
μέχρι την περιοχή του Καλοχωρίου κλπ.). Ενδεικτική είναι η δήλωση του τότε
Υπουργού Πολιτισμού κ. Ε. Βενιζέλου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο της πόλης (Ιούνιος 2003) ότι «η ΕΧΡΟ θα είναι οι Ολυμπιακοί
Αγώνες της Θεσσαλονίκης». Με την παραπάνω δήλωση ο Υπουργός ήθελε,
εκτός από το να απομακρύνει την όποια δυσαρέσκεια υπήρχε στην πόλη
επειδή οι υποδομές στην Αθήνα βρισκόταν ήδη σε φάση ολοκλήρωσης, να
φέρει σε δημόσια συζήτηση ως εθνική πολιτική την ισόρροπη ανάπτυξη με
την διοργάνωση μεγάλων γεγονότων στην περιφέρεια. Θα πρέπει να
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αναφέρουμε ότι το 2006 η Πάτρα είχε ήδη τον τίτλο της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης, ενώ η Λάρισα και ο Βόλος προετοίμαζαν την
υποψηφιότητά τους για τους επόμενους Μεσογειακούς Αγώνες.
Η παραπάνω πολιτική έχει σαφείς ομοιότητες με το Ισπανικό μοντέλο
ανάπτυξης αναφορικά με την διοργάνωση μεγάλων γεγονότων, όπου την ίδια
χρονιά (1992) διοργανώθηκαν Ολυμπιακοί Αγώνες (Βαρκελώνη) και ΕΧΡΟ
(Σεβίλη) σε διαφορετικές πόλεις. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΒΙΕ, μια
χώρα που μια πόλη της έχει διοργανώσει ΕΧΡΟ δεν έχει δικαίωμα διεκδίκησης
άλλης ΕΧΡΟ πριν περάσουν τουλάχιστον 15 χρόνια από την διοργάνωση της
προηγούμενης. Η τελευταία ΕΧΡΟ που διοργανώθηκε στην Ισπανία ήταν το
1992 στην Σεβίλη. Δεκαπέντε χρόνια μετά η Ισπανία διεκδίκησε και ανέλαβε
την ΕΧΡΟ 2008, αυτή την φορά στην Σαραγόσα. Τα παραπάνω φανερώνουν
και επιβεβαιώνουν την σημαντικότητα των Παγκοσμίων Εκθέσεων ως εθνικό
στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης.
Η έρευνά μας έδειξε ότι η εμπειρία των ερωτηθέντων στελεχών των
φορέων της πόλης από επισκέψεις σε EXPO που διοργανώθηκαν σε άλλες
χώρες ήταν σχετικά χαμηλή. Μόνο ένας στους τρεις είχε αντίστοιχη εμπειρία.
Το παραπάνω εύρημα καταδεικνύει το γεγονός της έλλειψης στους φορείς
της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της βιωματικής εμπειρίας και γνώσης
ως προς την λειτουργία, αλλά και την σημαντικότητα των Παγκοσμίων
Εκθέσεων. Εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι οι εκθέσεις ΕΧΡΟ εξ
αντικειμένου δεν μπορούν να έχουν την παγκόσμια τηλεοπτική κάλυψη που
απολαμβάνουν άλλα Mega Events όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το
Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα

παρακολούθηση

των

Ποδοσφαίρου.

μεγάλων

αθλητικών

Συνεπώς,

η

τηλεοπτική

γεγονότων

προσφέρει

και

εμπειρικές εξ αποστάσεως διαδικασίες μάθησης, ενώ οι Παγκόσμιες Εκθέσεις
απαιτούν φυσική παρουσία προκειμένου να υπάρξει πλήρης βιωματική
εμπειρία και γνώση. Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο μέρος των τηλεοπτικών
καλύψεων των ΜΜΕ στις ΕΧΡΟ αφορούν παράλληλα ψυχαγωγικά –
καλλιτεχνικά γεγονότα και όχι διαδραστικές παρουσιάσεις τεχνολογίας και
επιστήμης.
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Από το 29,3% αυτών που επισκέφθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια
κάποια Παγκόσμια Έκθεση ΕΧΡΟ, οι μισοί επισκέφθηκαν την ΕΧΡΟ του
Ανοβέρου το 2000 και μόνον το 21% την τελευταία ΕΧΡΟ που διοργανώθηκε
το 2005 στο Aichi της Ιαπωνίας. Σε απόλυτα νούμερα μόνον 4 στελέχη
φορέων επισκέφθηκαν την τελευταία ΕΧΡΟ στην Ιαπωνία. Θα θέλαμε να
σημειώσουμε ότι η ΕΧΡΟ της Ιαπωνίας διοργανώθηκε το 2005, έναν χρόνο
μετά από το αρνητικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας (Δεκέμβριος 2004) για
την υποψηφιότητα της Θεσσαλονίκης το 2008. Εάν σε εκείνη την ψηφοφορία
υπήρχε θετικό αποτέλεσμα, θεωρούμε ότι ο αριθμός των στελεχών που θα
την είχαν επισκεφθεί θα ήταν ιδιαίτερο υψηλός, αφού θα έπρεπε και εκ του
κανονισμού του ΒΙΕ, αλλά και λόγω της δημοσιότητας που θα αποκτούσε το
γεγονός της διοργάνωσης, να υπάρξουν ομαδικές επισκέψεις τουλάχιστον
από την οργανωτική επιτροπή και τις αρχές της πόλης.
Το γεγονός ότι τα περισσότερα στελέχη επισκέφθηκαν την έκθεση του
Ανοβέρου το 2000 και την έκθεση της Λισαβόνας το 1998, σε περιόδους που
δεν υπήρχε σκέψη διεκδίκησης ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη, θεωρούμε ότι
οφείλεται στην εγγύτητα των δύο προορισμών με την Ελλάδα, στην ευκολία
πρόσβασης, ειδικά στην ΕΧΡΟ του Ανοβέρου, στο μειωμένο κόστος
μετακίνησης (συγκρινόμενο με την Ιαπωνία) και στο ασφαλές Ευρωπαϊκό
περιβάλλον. Ένα άλλο γεγονός που επιβεβαιώνει τα παραπάνω και δικαιολογεί
το χαμηλό ποσοστό επίσκεψης από εκπροσώπους φορέων της πόλης είναι και
ότι την ευθύνη για την διοργάνωση των ελληνικών συμμετοχών στις
Παγκόσμιες Εκθέσεις την έχει τυπικά το Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών το οποίο χρησιμοποιεί ως εκτελεστικό βραχίονα για την
υλοποίηση των έργων τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου
(γνωστότερο ως ΟΠΕ) και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Οι δύο
οργανισμοί εδρεύουν στην Αθήνα και συνεπώς τα στελέχη τους και οι
εκπρόσωποι των διοικήσεών τους έχουν μεγαλύτερη εμπειρία επισκέψεων
από τους εκπροσώπους φορέων της Θεσσαλονίκης. Το παραπάνω έλλειμμα
εμπειρίας καταγράφεται και στα αποτελέσματα της επόμενης ερώτησης που
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διερευνά τον βαθμό ενημέρωσης σχετικά με τους κανονισμούς και τις
προϋποθέσεις διοργάνωσης των ΕΧΡΟ.
Το Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων (ΒΙΕ) το διέπει ένας ιδιαίτερα
αναλυτικός και λεπτομερής κανονισμός για την διοργάνωση Παγκοσμίων
Εκθέσεων. Επιπρόσθετα, υπάρχουν αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων που
ρυθμίζουν διάφορα άρθρα του Κανονισμού. Επιπλέον, για κάθε υποψήφια ή
διοργανώτρια χώρα υπάρχουν σχέδια κανονισμών τα οποία οι χώρες
δεσμεύονται ότι θα τα αποδεχτούν και θα τα εφαρμόσουν. Επειδή σε
δημόσιες δηλώσεις Ελλήνων επισήμων καταγράφηκαν απόψεις οι οποίες
αντίκεινται στους κανονισμούς του ΒΙΕ, θέλαμε να διερευνήσουμε κατά πόσο
οι εκπρόσωποι αρχών και φορέων της Θεσσαλονίκης γνωρίζουν τους
στόχους,

τους

κανονισμούς

και

τις

προϋποθέσεις

διεκδίκησης

και

διοργάνωσης μιας ΕΧΡΟ. Κατά δήλωσή τους μόνον ένας στους τρεις (32,4%)
έχει ικανοποιητική ενημέρωση για τις EXPO, ενώ πολύ ενημερωμένο
εμφανίζεται μόνον το 4%. Είναι σημαντικό ότι το 47,3% δηλώνει ότι έχει
μέτρια γνώση, ενώ το 18,9% σχεδόν καθόλου.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι, παρότι η Θεσσαλονίκη
ήταν υποψήφια πόλη για την διοργάνωση της ΕΧΡΟ 2008, οι εκπρόσωποι της
πόλης και των φορέων αυτής μάλλον είχαν έλλειμμα ενημέρωσης για τους
στόχους, τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις διοργάνωσης. Το γεγονός
αυτό επαληθεύει και το άστοχο των από καιρό σε καιρό δηλώσεων περί νέας
υποψηφιότητας και τον χρόνο αυτής, καθώς επίσης και τα περί χωροθέτησης
της

ΕΧΡΟ.

Ενδεικτικά

αναφέρουμε

ξανά

ότι

για

την

διοργάνωση

καταχωρημένης ΕΧΡΟ απαιτούνται τουλάχιστον 600.000 τ.μ. συνεχούς
γηπεδικής έκτασης που είναι απαραίτητη για την κατασκευή του EXPO site
και της υποστηρικτικής υποδομής. Αντίστοιχα οι κανονισμοί του ΒΙΕ απαιτούν
συνεχή

γηπεδική

έκταση

250.000

τ.μ.

για

την

διοργάνωση

μιας

αναγνωρισμένης ΕΧΡΟ. Προτάσεις που διατυπώθηκαν για την διοργάνωση
μιας ΕΧΡΟ στο υπάρχον εκθεσιακό κέντρο της Διεθνούς Εκθέσεως
Θεσσαλονίκης είναι μη εφαρμόσιμες και μπορούν να υλοποιηθούν μόνον με
την προσθήκη του χώρου που σήμερα βρίσκεται το Γ’ Σώμα Στρατού.
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Αντίστοιχα, ΕΧΡΟ στους χώρους των Λαχανόκηπων, η οποία είναι άλλη μια
περιοχή που είχε προταθεί από τοπικούς φορείς, είναι σχεδόν αδύνατη για
δυο κυρίως λόγους. Πρώτον, επειδή υπάρχουν πολλές ιδιοκτησίες στην
συγκεκριμένη περιοχή. Ο δεύτερος λόγος είναι η κοινοτική οδηγία Sevezo
περί αποστάσεων ασφαλείας χώρων συναθροίσεων κοινού από δεξαμενές
καυσίμων, καθώς η προτεινόμενη έκταση των Λαχανοκήπων γειτνιάζει με τις
στρατιωτικές

δεξαμενές

καυσίμων,

καθώς

και

με

τις

εγαταστάσεις

αποθήκευσης πετρελαιοειδών των ΕΛΠΑ (τ. Β. Μαμιδάκης).
Πολύ ενδιαφέρον είναι επίσης, το γεγονός ότι από την συσχέτιση του
βαθμού ενημέρωσης των απαντήσεων με την θέση που κατέχουν στην
δημόσια δραστηριότητα στην Θεσσαλονίκη, προκύπτει ότι οι πολιτικοί (p =
0,018) δήλωσαν περισσότερο ενημερωμένοι από τους υπόλοιπους για τις
EXPO. Αμέσως μετά ακολουθούν οι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών φορέων
(p = 0,73). Επιπρόσθετα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ κατά το
ΒΙΕ η χώρα υποβάλει υποψηφιότητα αλλά είναι η πόλη που διεκδικεί την
διοργάνωση, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης δείχνουν να είναι οι
λιγότερο ενημερωμένοι για τα θέματα των ΕΧΡΟ. Τέλος θα πρέπει να
αναφερθεί ότι σε έρευνα κοινής γνώμης το 2003 (Metron Analysis, 2003),
στην ερώτηση ποιος ο βαθμός ενημέρωσής σας σχετικά με την διεκδίκηση
της ΕΧΡΟ 2008 από την Θεσσαλονίκη, το 74,5% απάντησε καθόλου, ενώ το
19,4% όχι και τόσο.
Παρά το έλλειμμα ενημέρωσης που παρουσιάζεται στους εκπροσώπους
αρχών και φορέων, στην συντριπτική τους πλειοψηφία (96%) υποστηρίζουν
ότι η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ αποτελεί σημαντικό οικονομικό γεγονός για την
πόλη και την χώρα που την φιλοξενεί (ερ. 5, 6, 7 και 8). Οι ΕΧΡΟ μπορούν να
εξυπηρετήσουν όχι μόνον τοπικούς, αλλά και εθνικούς στρατηγικούς στόχους
όπως η περιφερειακή ανάπτυξη. Οι απόψεις των ερωτώμενων συμπίπτουν με
αυτές που παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα ερευνών στο κεφάλαιο 3 και
ενδεικτικά αναφέρουμε την προώθηση του εμπορίου, την πολιτιστική
συνεργασία, την βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στα κράτη, την προώθηση
και προβολή του προορισμού καθώς και την βελτίωση της εικόνας της
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περιοχής σε διεθνές επίπεδο. Η σημαντικότητα των ΕΧΡΟ ως οικονομικό
γεγονός επιβεβαιώνεται και από το ΒΙΕ (ΒΙΕ Report, 1998), το οποίο
υποστηρίζει ότι οι Παγκόσμιες Εκθέσεις ως αυτόνομα γεγονότα δεν
αποφέρουν χρηματικά κέρδη στους διοργανωτές, όμως πολλαπλασιάζουν την
οικονομική δραστηριότητα και αυξάνουν τις θέσεις εργασίας στην ευρύτερη
περιοχή της διοργάνωσης και στην χώρα γενικότερα.
Την θέση ότι η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ αποτελεί σημαντικό παγκόσμιο
οικονομικό γεγονός για την πόλη και την χώρα που την φιλοξενεί
υποστηρίζει, σύμφωνα με την έρευνά μας, το συντριπτικό ποσοστό (91,9%)
των ερωτηθέντων, οι οποίοι θεωρούν ότι η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην
Θεσσαλονίκη είναι πολύ ή σχεδόν πολύ σημαντική για τον ίδιο (φυσικό
πρόσωπο) ή τον φορέα που εκπροσωπεί. Χαρακτηριστικά, περίπου δύο στους
τρεις υποστηρίζουν ότι η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη είναι
πολύ σημαντική. Η παραπάνω θέση ταυτίζεται με αυτήν της έρευνας γνώμης
(Metron Analysis) που είχε διενεργηθεί το 2003 σε πανελλαδικό επίπεδο όπου
το 96,9% του δείγματος θεωρούσαν πολύ ή αρκετά σημαντική την σημασία
της διοργάνωσης της ΕΧΡΟ 2008 στην Θεσσαλονίκη για την ευρύτερη
περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Σημειώνουμε επίσης τα ευρήματα της μελέτης
WEIS (1995), όπου αναφέρεται ότι οι μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις
της ΕΧΡΟ στην Tsukuba αφορούσαν την ευρύτερη περιοχή του Ibaraki. Τα
προηγούμενα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν και την ερευνητικό ερώτημα που
θέσαμε, βασιζόμενοι σε προηγούμενες έρευνες και διεθνή εμπειρία, ότι η
διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ έχει σαφείς θετικές επιπτώσεις για την πόλη
διεξαγωγής της.
Στην ερώτηση εάν η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη μπορεί
να αποτελέσει όχημα ανάπτυξης για την πόλη (ερ. 7), η συντριπτική
πλειοψηφία της τάξεως του 97,3% υποστηρίζει ότι η διοργάνωση μιας
Παγκόσμιας Έκθεσης μπορεί να επιτελέσει και αυτό το ρόλο, επιβεβαιώνοντας
την υπόθεση εργασίας 2 ότι η διεκδίκηση και διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ αποτελεί
αναπτυξιακό εργαλείο για τον προορισμό διοργάνωσης. Σε έρευνα για την
ΕΧΡΟ 2008 στην Θεσσαλονίκη (Metron Analysis, 2003), το 68,9% του
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δείγματος θεωρούσε πολύ σημαντική την διοργάνωση για την Βόρειο Ελλάδα
και το 28% αρκετά σημαντική. Σύμφωνα με το 98,7% των απαντήσεων στην
παραπάνω έρευνα, η διοργάνωση της ΕΧΡΟ αποτελεί όχημα ανάπτυξης όχι
μόνο για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά επιπρόσθετα εξυπηρετεί και θα
πρέπει να ενταχθεί στους μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους της
χώρας.
Η θέση αυτή εμφανίζεται συνεπής με την παγκόσμια πρακτική,
σύμφωνα με την οποία πόλεις και χώρες ανταγωνίζονται προκειμένου να
επιτύχουν την διοργάνωση όχι μόνον μιας Παγκόσμιας Έκθεσης, αλλά και
άλλων μεγάλων γεγονότων όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Διεκδίκηση γεγονότων αυτού του μεγέθους
εντάσσονται σε κυβερνητικά προγράμματα, επικυρώνονται από εθνικά
κοινοβουλευτικά

όργανα

προϋπολογισμούς

ως

και

συμπεριλαμβάνονται

μεσομακροπρόθεσμη

επένδυση

σε
της

εθνικούς
χώρας

με

αναπτυξιακό προσανατολισμό. Για αυτό άλλωστε παρατηρούμε ότι στο
στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης 2007 – 2010
(2007) συμπεριλαμβάνονται ως αναπτυξιακά εργαλεία της πόλης η διεκδίκηση
της ΕΧΡΟ για το 2018 ή το 2023, καθώς και η διεκδίκηση των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2036.
Ο σπουδαιότερος παράγοντας

ο οποίος θα είχε θετικές επιπτώσεις

στην Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την παραγοντική ανάλυση της έρευνάς μας,
είναι αυτός της ενδυνάμωσης των εθνικών εκθεσιακών φορέων ΔΕΘ και
Helexpo. Ως δεύτερος σπουδαιότερος κατατάσσεται η δυνατότητα της
επιτυχούς διεκδίκησης και διοργάνωσης και άλλων διεθνών εκδηλώσεων στην
Θεσσαλονίκη στο μέλλον. Σημειώνουμε ότι ως ιδιαίτερα σημαντικοί
παράγοντες

αναδεικνύονται

επίσης

η

ενίσχυση

της

τουριστικής

δραστηριότητας, η θετική επίπτωση στην διεθνή εικόνα της χώρας και η
δημιουργία γενικών και ειδικών υποδομών. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι
υπό την ευρύτερη έννοια, όλοι οι παράγοντες που εμφανίζονται πρώτοι στις
επιλογές σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την τουριστική δραστηριότητα. Οι
δραστηριότητες της ΔΕΘ και της Helexpo (εκθέσεις, συνέδρια, πολιτιστικά
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γεγονότα)

εντάσσονται

στην

ευρύτερη

έννοια

του

εκθεσιακού

και

συνεδριακού τουρισμού ή του τουρισμού γεγονότων, ενώ η διοργάνωση
διεθνών εκδηλώσεων έχει ως κυρίαρχο στόχο την προσέλκυση εισερχόμενου
τουρισμού στον προορισμό, καθώς επίσης και την προβολή του ή/και την
επαύξηση της εικόνας του.
Σε έρευνα γνώμης (Metron Analysis, 2003) είχε παρατηρηθεί ότι 8
στους 10 ερωτηθέντες θεωρούσαν ότι πιθανή ανάληψη της Παγκόσμιας
Έκθεσης 2008 από την Θεσσαλονίκη θα επηρέαζε θετικά στο μέλλον την
ανάπτυξη του τουρισμού σε ολόκληρη την χώρα, καθώς και την διοργάνωση
μεγάλων διεθνών εκδηλώσεων στην Θεσσαλονίκη. Επίσης σύμφωνα με την
ίδια έρευνα το 88% εκτιμούσε ότι θα υπήρχε θετική επιρροή γενικότερα στην
ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης από την διοργάνωση της ΕΧΡΟ. Σημειώνουμε ότι
το Hampshire Country Council αναφέρει ότι η διοργάνωση mega events είναι
πρώτης τάξεως ευκαιρία για την συμμετοχή των πολιτών, την επαύξηση της
εικόνας

της

πόλης

και

την

απόκτηση

ανταγωνιστικού

τουριστικού

πλεονεκτήματος (Fuller, 1999).
Για το λόγο αυτό η ηγεσία του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης θα
πρέπει να εντάξει την διοργάνωση μεγάλων γεγονότων στο συνολικό
τουριστικό πρόγραμμα εφαρμόζοντας εξειδικευμένες τεχνικές προβολής και
προώθησής τους. Θεωρούμε ότι η ενιαία τουριστική προβολή της χώρας,
όπως αυτή που εξυπηρετεί την προσέλκυση πελατείας μαζικού τουρισμού, εκ
προοιμίου θα είναι αποτυχημένη με το δεδομένο ότι οι συμμετέχοντες των
ειδικών τουριστικών γεγονότων, ανάλογα με το είδος, τον χαρακτήρα και την
εμβέλειά του κάθε γεγονότος, διαφοροποιούνται δραματικά τόσο στα
δημογραφικά όσο και στα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά τους, με αποτέλεσμα
να αποτελούν από μόνοι τους αυτόνομες αγορές για την προσέλκυση των
οποίων είναι απαραίτητη η εφαρμογή διαφοροποιημένων μεθόδων marketing.
Άλλοι παράμετροι, όπως αποκαλύφθηκαν στην ανάλυση παραγόντων,
είναι αυτοί που αφορούν στην δημιουργία εμπορικής και βιομηχανικής
ανάπτυξης,

στην

ανάπτυξη

του

πολεοδομικού

συγκροτήματος

της

Θεσσαλονίκης, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Βόρειο Ελλάδα,
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στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και τέλος στις
θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Οι
απαντήσεις της πρωτογενούς έρευνας βρίσκονται σε απόλυτη ταύτιση με τα
ευρήματα της δευτερογενούς έρευνας και ειδικότερα των μελετών που
εξέτασαν τις περιπτώσεις της Λισαβόνας και του Ανοβέρου.
Σύμφωνα με την μέση τιμή της κλίμακας επιπτώσεων, οι απαντήσεις
στο σύνολό τους συμφωνούν ότι η διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη
θα ενισχύσει την διεθνή προβολή της. Ένας στους δύο συμφωνεί απόλυτα ότι
θα ενθαρρύνει την ολοκλήρωση και ενίσχυση των υποδομών και των
υπηρεσιών που θα επιτρέψουν στην Θεσσαλονίκη να αντιμετωπίσει την
πρόκληση του διεθνοποιημένου ρόλου της. Το 40% υποστηρίζει ότι η
διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη θα προσφέρει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ ένας στους τρεις
(30,7%) συμφωνεί απόλυτα ότι θα βελτιώσει την εισροή του εισερχόμενου
τουρισμού. Είναι σημαντικό να αποτυπωθεί ότι μόνον το 8% υποστηρίζει
απόλυτα ότι η ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη θα αναδείξει την πόλη ως ερευνητικό
κέντρο

και

πρωταρχικό

παραγωγό

γνώσης

για

την

περιοχή

της

νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ μόνο το 10,7% υποστηρίζει απόλυτα ότι θα
προσελκύσει ξένες επενδύσεις στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της.
Όλα τα παραπάνω ευρήματα της έρευνας είναι απολύτως σύμφωνα με
την βιβλιογραφία και τις έρευνες που αναλύθηκαν διεξοδικά στο πρώτο
κεφάλαιο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τους Gee et al. (2001), οι
επιπτώσεις ομαδοποιούνται στις κατηγορίες της αύξησης των εσόδων, της
οικονομικής ανάπτυξης μέσα από άμεσες ξένες επενδύσεις, της επέκτασης
των υποδομών, της θετικότερης εικόνας στο εξωτερικό και της δημιουργίας
ισχυρών διπλωματικών δεσμών με άλλα κράτη. Επιπρόσθετα, το ΒΙΕ
αναφέρεται στην αξιοποίηση των μετά ΕΧΡΟ εγκαταστάσεων, όπου στις
περισσότερες των περιπτώσεων χρησιμοποιούνται ως νέες σύγχρονες
υποδομές για τους τοπικούς εκθεσιακούς φορείς. Τέλος, θα πρέπει να
αναφέρουμε ότι οι επενδύσεις που έγιναν στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας
για την ΕΧΡΟ στην Σεβίλη αύξησαν τον δείκτη υποδομών στο 86%.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας και ανεξάρτητα της
ιεράρχησης σε σημαντικότητα θετικών επιπτώσεων, ο τομέας που θεωρούν οι
απαντήσεις στο σύνολό τους (100%) ότι θα δεχόταν τις μεγαλύτερες θετικές
οικονομικές επιπτώσεις από την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ είναι ο τουρισμός.
Ακολουθούν με ποσοστό 90,4% και 89% αντίστοιχα οι τομείς των
μεταφορών και επικοινωνιών και των επιχειρήσεων εστίασης. Δύο στους τρεις
περίπου ερωτηθέντες θεωρούν ότι θετικές οικονομικές επιπτώσεις θα
δέχονταν και οι τομείς των κατασκευών (75,3%) και του λιανικού εμπορίου
(72,6%). Περαιτέρω, περίπου ένας στους δύο θεωρούν ότι θετικές
οικονομικές επιπτώσεις θα δέχονταν οι τομείς της βιομηχανίας, των
ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και της βιοτεχνίας. Τέλος, ο
τομέας που θεωρείται ότι θα δέχονταν τις μικρότερες θετικές οικονομικές
επιπτώσεις από την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ είναι αυτός της υγείας.
Σημειώνουμε ότι στην μελέτη επιπτώσεων της ΕΧΡΟ στο Spokane (Wynd,
1975), οι επιπτώσεις σε τομείς εμφανίζονται με την σειρά κατασκευές,
μεταφορές και επικοινωνίες, λιανικό εμπόριο και τουρισμός. Στην δε έρευνα
της MRI (1985) για την ΕΧΡΟ στην Tsukuba, οι τρεις πρώτοι τομείς ήταν οι
κατασκευές, οι υπηρεσίες και το εμπόριο. Στον κατασκευαστικό τομέα κατά
κύριο λόγο, αλλά και στον τομέα των μεταφορών, κατευθύνθηκαν οι θετικές
οικονομικές επιπτώσεις και στην ΕΧΡΟ του Ανοβέρου σύμφωνα με την
NORD/LB (1998). Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην έρευνα του
Υπουργείου Οικονομικών της Πορτογαλίας αναφέρεται ότι το 74,6% του
δείγματος υποστηρίζει ότι η ΕΧΡΟ συνεισέφερε στην αύξηση της πληρότητας
των ξενοδοχείων της. Άλλωστε και ο Sarmento (1995) υποστηρίζει ότι η
ΕΧΡΟ συνέβαλε σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του Πορτογαλικού
τουρισμού.
Στην ιεράρχηση της σημαντικότητας των τοπικών οικονομικών τομέων
που θα δέχονταν τις μεγαλύτερες θετικές οικονομικές επιπτώσεις από την
διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη, παρατηρούμε ότι το 50,7%
υποστηρίζει ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις θα δέχονταν τις μεγαλύτερες
θετικές οικονομικές επιπτώσεις, ενώ το 21,9% θεωρεί ότι ο πλέον σημαντικός
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τομέας είναι αυτός των κατασκευών. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τον
Cameron (2000), οι σημαντικότερες επιπτώσεις της ΕΧΡΟ του Vancouver
αφορούν τον τουρισμό και ιδιαίτερα τον συνεδριακό τουρισμό.
Στην ιεράρχηση των παραγόντων των υπό εξέταση μεταβλητών
παρατηρούμε ότι ο παράγοντας “Διεθνής Εικόνα & Τουρισμός” κατατάσσεται
πρώτος στις θετικές επιπτώσεις από την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ στην
Θεσσαλονίκη, ενώ ακολουθούν οι “Υποδομές” και η “Οικονομική Ανάπτυξη &
Απασχόληση”.
Όσο αφορά τα πολιτικά οφέλη από την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ, το
95,9% υποστηρίζει ότι αυτά υπάρχουν και κατευθύνονται πρωτίστως προς
την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και κατόπιν προς την κεντρική
κυβέρνηση. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα ευρήματα της έρευνας
συμφωνούν απόλυτα με τα αντίστοιχα των Arnold et al. (1989), οι οποίοι
αναφέρουν ότι τα ειδικά γεγονότα δεν υποκρύπτουν πολιτικό ρεαλισμό αλλά
είναι ο ρεαλισμός της πολιτικής. Περαιτέρω ο Hall (1989) υπογραμμίζει ότι τα
μεγάλα γεγονότα δημιουργούν ευκαιρίες για την πολιτική σε βαθμό που
μπορούν να αλλάξουν τις πολιτικές προτεραιότητες σε βραχυχρόνιο επίπεδο
και την πολιτική και κοινωνική – πολιτιστική ιδεολογία σε μακροχρόνιο
ορίζοντα. Ενισχυτικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι και η ΕΧΡΟ του Ανοβέρου
είχε επιπτώσεις σε πολιτικό επίπεδο, αφού το επίπεδο ικανοποίησης που
έφθασε σε 95% ανέδειξε το Ανόβερο και τις πολιτικές επιλογές σε επιτυχές
παράδειγμα ανάπτυξης (Brandt, 2001).
Σχετικά με τους παράγοντες επιτυχίας για την διεκδίκηση μιας ΕΧΡΟ
από την Θεσσαλονίκη, παρατηρούμε ότι σύμφωνα με την παραγοντική
ανάλυση της έρευνάς μας οι σημαντικότεροι είναι η υποστήριξη από την
κεντρική κυβέρνηση, η κρατική χρηματοδότηση της διεκδίκησης και το
τεχνοκρατικό σχήμα διεκδίκησης. Στην συνέχεια, ως δεύτερης σπουδαιότητας
κατατάσσεται η ομοφωνία και κοινή προσπάθεια των τοπικών φορέων και
οργανισμών. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι τα ευρήματα της
παραπάνω ερώτησης δεν είναι μόνον εμπειρικά αλλά και θεσμικά, αφού το
ΒΙΕ ουσιαστικά δεν δέχεται υποψηφιότητα χωρίς την αμέριστη υποστήριξη
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όχι μόνον της Κυβέρνησης, αλλά του συνόλου των κομμάτων των εθνικών
κοινοβουλίων.
Η παραπάνω τακτική του ΒΙΕ εφαρμόζεται ουσιαστικά μετά το 2005
επειδή την πενταετία 2000 – 2005 υπήρξαν δύο ακυρώσεις ΕΧΡΟ που
οφείλονταν σε πολιτικούς λόγους. Η πρώτη συνέβη στις Φιλιππίνες όπου η
νεοεκλεγείσα κυβέρνηση ακύρωσε την έκθεση ένα χρόνο πριν την έναρξη
λειτουργίας της και η δεύτερη στην Γαλλία η οποία πυροσβεστικά ανέλαβε
την διοργάνωση της ΕΧΡΟ των Φιλιππίνων που ακυρώθηκε. Ωστόσο, αλλαγή
ηγεσίας στον Δήμο του Παρισιού κατέληξε σε ακύρωση και αυτής της
διοργάνωσης. Συνεπώς το ΒΙΕ απαιτεί ευρεία συναίνεση για την διοργάνωση
μιας ΕΧΡΟ από όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου κάθε διεκδικήτριας χώρας.
Επιπρόσθετα, η κρατική χρηματοδότηση ουσιαστικά απαιτείται από το ΒΙΕ ως
εγγύηση διεξαγωγής της έκθεσης, προκειμένου να μην υπάρχουν ακυρώσεις
διοργάνωσης για οικονομικούς λόγους. Τέλος, το τεχνοκρατικό σχήμα
διεκδίκησης είναι εκ της πρακτικής προαπαιτούμενο, λόγω των κανονιστικών
υποχρεώσεων

που

αναλαμβάνει

κάθε

υποψήφια

πόλη

ενώπιον

της

Εκτελεστικής Επιτροπής του ΒΙΕ.
Οι παράγοντες που θα συνέβαλλαν στην επιτυχή διοργάνωση μιας
ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη σύμφωνα με την παραγοντική ανάλυση είναι κατά
σειρά σημαντικότητας η κυβερνητική και πολιτική στήριξη, η τεχνοκρατική
πρόταση διεκδίκησης και η τεχνοκρατική οργανωτική δομή του φορέα. Ο
Hemmerling (1997) αναφέρει ότι κυρίαρχο στοιχείο της επιτυχίας ενός
ειδικού

γεγονότος

είναι

ο

φορέας

διοργάνωσης

και

η

οικονομική

δραστηριότητα, καθώς και η εικόνα τόσο του προορισμού όσο και του
γεγονότος. Και σε αυτήν την περίπτωση η κυβερνητική και πολιτική στήριξη
είναι πρωταρχικός παράγοντας επιτυχούς διοργάνωσης. Η διεθνής πρακτική
υπαγορεύει την αμέριστη πολιτική στήριξη, κυρίως μέσω των διπλωματικών
υπηρεσιών. Τόσο η πρωτοβουλία διοργάνωσης στις ΕΧΡΟ της τελευταίας
εικοσαετίας όσο και η διαδικασία διεκδίκησης, είχαν πολιτικό και κυβερνητικό
συντονισμό και έλεγχο.
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Γενικά, τα παραπάνω ευρήματα δικαιώνουν εν μέρει τα επιχειρήματα
που αξιοποιήθηκαν για την διεκδίκηση της ΕΧΡΟ του 2008 από την
Θεσσαλονίκη, όμως δεν έγινε ιδιαίτερη προβολή στα βασικότερα εξ αυτών,
τα οποία θα μπορούσαν σε ένα βαθμό να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της
διεκδίκησης. Κυρίως αναφερόμαστε στην ελλιπή δικτύωση με πολιτικά λόμπι
και

στο

έλλειμμα

πειθούς

ξένων

κυβερνήσεων

και

κρατών

μέσω

διπλωματικών διόδων.
Το θέμα της χωροθέτησης των ΕΧΡΟ είναι κυρίαρχο από το 1992 και
μετά, αφού οι διοργανωτές προσπάθησαν να αναδείξουν επιλεγμένες
περιοχές της διοργανώτριας πόλης. Αντίστοιχα και στην υποψηφιότητα της
Θεσσαλονίκης είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για την χωροθέτηση της ΕΧΡΟ
2008. Τελικά είχε επιλεγεί η περιοχή της Σίνδου στην δυτική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την έρευνά μας το 96% υποστηρίζει ότι η χωροθέτηση της
ΕΧΡΟ θα πρέπει να συνδεθεί με την συνολικότερη αναδιάταξη των
υπόλοιπων παρεμβάσεων στην πόλη και στην Περιφέρεια της Κεντρικής
Μακεδονίας. Επίσης το 94,7% θεωρεί ότι η χωροθέτηση της έκθεσης θα
συμβάλει στην βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Ένας στους δύο
συμφωνεί απόλυτα ότι θα ενισχύσει την δημιουργία πόλων προσέλκυσης
προωθητικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων στους τομείς έρευνας,
ανάπτυξης και μεταφορών. Το 93,3% υποστηρίζει ότι η χωροθέτηση της
ΕΧΡΟ θα πρέπει να έχει μακροχρόνιο αστικό αναπτυξιακό προσανατολισμό,
ενώ το 86,7% θεωρεί ότι θα πρέπει να αναδείξει υποβαθμισμένες περιοχές.
Τέλος, το 62,7% δηλώνει ότι θα τονώσει την οικονομική δραστηριότητα του
κέντρου της πόλης. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία,
μεγάλες χωροταξικές αλλαγές έχουν επέλθει λόγω της διοργάνωσης των
ΕΧΡΟ, αρχής γινομένης από την ΕΧΡΟ των Βρυξελλών το 1958. Θα πρέπει να
αναφέρουμε ότι ένας κύριος στόχος της Κυβέρνησης της Πορτογαλίας για την
διοργάνωση της ΕΧΡΟ ήταν η πολεοδομική ανασυγκρότηση της περιοχής
διοργάνωσης,

ενώ

στην

περίπτωση

του

Ανοβέρου

στόχος

ήταν

ο

εκσυγχρονισμός και η επέκταση του υπάρχοντος εκθεσιακού κέντρου, καθώς
και η ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής του.
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Το 69,1% θεωρεί ότι η καταλληλότερη περιοχή για την χωροθέτηση
μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη είναι η δυτική πλευρά της πόλης και το 19,1%
η ανατολική πλευρά της πόλης. Τους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως
Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης προτιμά το 10,3%. Σημειώνουμε ότι και
στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, ο χώρος που είχε επιλεγεί σε περίπτωση
ανάληψης της διοργάνωσης ήταν αυτός στο αγρόκτημα της Σίνδου, στην
δυτική πλευρά της πόλης. Επίσης, το αποτέλεσμα της έρευνας συνδέεται και
με την πλειονότητα των επιλογών της διεθνούς πρακτικής, όπου επιλέγονται
χώροι

υποβαθμισμένοι,

προκειμένου

να

συντελεστεί

χωροταξικός

ανασχεδιασμός και κοινωνική ισορροπία. Βεβαίως, το αποτέλεσμα της
ερώτησης δηλώνει επιθυμία αφού, σε συνδυασμό με την άγνοια των
κανονισμών του ΒΙΕ, οι ερωτώμενοι προφανώς δεν ήταν απόλυτα ενήμεροι
για τις προδιαγραφές χωροθέτησης μιας παγκόσμιας έκθεσης. Επιπλέον, δεν
έλαβαν υπόψη τις γενικές υποδομές που είναι απαραίτητες και θα πρέπει αν
δεν υπάρχουν να δημιουργηθούν προκειμένου να εξυπηρετήσουν την
διοργάνωση. Συνεπώς η άποψη περί χωροθέτησης στην δυτική Θεσσαλονίκη
προφανώς εντάσσεται στην επιθυμία αναβάθμισης αυτής της πλευράς της
πόλης και δίδει πεδίο σε πιθανή μελλοντική έρευνα να διερευνήσει την
δυνατότητα υλοποίησης μιας τέτοιας κατεύθυνσης θέτοντας παραμέτρους και
κανονισμούς όσο αφορά τους κανοσιμούς του ΒΙΕ, αλλά και καταγράφοντας
τις απαραίτητες γενικές υποδομές που θα υποστηρίξουν μια τέτοια απόφαση.
Περίπου δύο στους τρεις ερωτηθέντες (68%) πιστεύουν ότι το θέμα
που προτείνεται για την διεκδίκηση της ΕΧΡΟ είναι σημαντικό για την επιλογή
της υποψήφιας πόλης και μόνον το 8,4% θεωρεί ότι το προτεινόμενο θέμα
είναι καθόλου ή σχεδόν καθόλου σημαντικό για την διεκδίκηση της έκθεσης.
Το θέμα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το ΒΙΕ και την επιτροπή
αξιολόγησης, όμως δεν είναι βασικό κριτήριο απόδοσης ψήφου από τις χώρες
– μέλη του ΒΙΕ, όπου κυρίαρχο στοιχείο είναι οι διμερείς διπλωματικές
σχέσεις

με

την

χώρα

διεκδίκησης.

Σημειώνουμε

ότι

το

θέμα

της

Θεσσαλονίκης κατά την διάρκεια υποψηφιότητάς της για την ΕΧΡΟ 2008 είχε
κριθεί από την επιτροπή εξέτασης φακέλου του ΒΙΕ ως ιδιαίτερα σημαντικό
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και είχε πάρει την μεγαλύτερη από τις συνυποψήφιες πόλεις βαθμολογία.
‘Ομως η παραπάνω πρωτιά δεν κατέστη δυνατό να μεταφραστεί σε ψήφους
στην διαδικασία ανάδειξης της διοργανώτριας πόλης.
Όσο αφορά την χρηματοδότηση της έκθεσης, το 64,4% πιστεύει ότι
αυτή θα πρέπει είναι υπόθεση μεικτού σχήματος (δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα), ενώ το 31,5% θεωρεί ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι
υποχρέωση της κεντρικής κυβέρνησης. Μόνον το 2,7% θεωρεί ότι η ΕΧΡΟ θα
πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ το 1,4% από τους
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πρακτική των ΕΧΡΟ τα τελευταία 20
χρόνια

μας

δείχνει

ότι

η

πλειονότητα

αυτών

διοργανώθηκε

με

χρηματοδότησή τους από την Κεντρική Κυβέρνηση της χώρας διοργάνωσης.
Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις όπου η χρηματοδότηση αναφέρεται σε μεικτό
σχήμα, όμως και σε αυτό το μοντέλο το μεγαλύτερο ποσοστό των
χρηματικών εισροών προέρχεται από το δημόσιο. Σημειώνουμε ότι και στην
περίπτωση της Θεσσαλονίκης, ο φάκελος υποψηφιότητας προέβλεπε
χρηματοδότηση υποδομών και διοργάνωσης από τις δημόσιες επενδύσεις.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι το 83,6% πιστεύει ότι η
διεκδίκηση μιας ΕΧΡΟ συνεπάγεται ανταποδοτικά οφέλη για την διεκδικήτρια
πόλη, ασχέτως τελικής έκβασης και αποτελέσματος της διεκδίκησης. Ο
Γενικός Γραμματέας του ΒΙΕ είχε υπογραμμίσει το γεγονός σε δημόσια
ερώτησή μου κατά την διάρκεια συνεδρίου που διοργάνωσε το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 2007, αναφέροντας
ότι με μέσο κόστος διεκδίκησης μιας αναγνωρισμένης ΕΧΡΟ 12 εκατομμύρια
ευρώ, μπορείς να επιτύχεις προβολή της πόλης σε περισσότερες από 120
χώρες μέλη του ΒΙΕ αξίας πολλαπλάσιου ποσού. Ο Loscertales (2007)
εννοούσε ότι εάν η υποψήφια χώρα διέθετε το παραπάνω ποσό για την
προβολή της χώρας στο εξωτερικό αξιοποιώντας συμβατικούς τρόπους
προώθησης (διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων κλπ.) τα αποτελέσματα θα
ήταν σαφώς κατώτερα από αυτά που απολαμβάνει η υποψήφια χώρα λόγω
των δράσεων υποψηφιότητας, αλλά και της επιπρόσθετης προώθησής της
από το ΒΙΕ και από τις χώρες μέλη του. Τα τελευταία χρόνια έχουμε
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επαναλαμβανόμενες υποψηφιότητες πόλεων και χωρών (Πολωνία, Κορέα) οι
οποίες αξιοποιούν την υποψηφιότητά τους προς απόκτηση δημοσιότητας,
διεθνών σχέσεων, εικόνας κλπ.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι κυριότερες προϋποθέσεις που θα
συντελούσαν στην επιτυχή διεκδίκηση μιας ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη είναι
η ολοκλήρωση των έργων υποδομής, η διεθνής αναγνωρισιμότητα της πόλης
καθώς επίσης και η εμπειρία διοργάνωσης μεγάλων γεγονότων. Στην
προτελευταία

θέση

από

πλευράς

σημαντικότητας

κατατάσσονται

οι

δυνατότητες των τοπικών επιχειρήσεων, ενώ στην τελευταία η πρωτογενής
καλλιτεχνική παραγωγή της πόλης.
Σχετικά με την επιτυχή διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ, ως σπουδαιότερος
παράγοντας σύμφωνα με την έρευνα είναι η οργανωτική δομή. Ακολουθούν
η προβολή και προώθηση της έκθεσης στο εξωτερικό και η κυβερνητική και
πολιτική στήριξη. Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με το ΒΙΕ, η επιτυχία των ΕΧΡΟ
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εξειδικευμένο και αποτελεσματικό
προσωπικό που διαθέτει ο φορέας διοργάνωσης. Συνεπώς το ΒΙΕ ουσιαστικά
συστήνει τεχνοκρατική στελέχωση και λειτουργία του φορέα διοργάνωσης.
Στη ανάλυση παραγόντων που διενεργήθηκε στις πολυθεματικές
ερωτήσεις και αφορούν τις θετικές επιπτώσεις από μια διοργάνωση στην
Θεσσαλονίκη, τις δραστηριότητες που θα αναδειχθούν, τους παράγοντες για
την επιτυχή διεκδίκηση και επιτυχή διοργάνωση της ΕΧΡΟ, την σύνδεση
χωροθέτησης με άλλες παρεμβάσεις και την σημαντικότητα για την
διεκδίκηση μιας EXPO, προκύπτουν τρεις κυρίαρχοι παράγοντες που
ομαδοποιούν τις ερωτήσεις και είναι α) η οικονομική ανάπτυξη και
απασχόληση, β) η διεθνής εικόνα και ο τουρισμός και γ) οι υποδομές.
Η οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση περιλαμβάνει όλες εκείνες τις
παραμέτρους που εξετάστηκαν και ομαδοποιήθηκαν σε προηγούμενες
επιστημονικές και άλλες διεθνείς έρευνες που παρουσιάστηκαν στην
δευτερογενή έρευνα και αφορούν τόσο τις επιπτώσεις των ΕΧΡΟ όσο και τις
γενικότερες επιπτώσεις του τουρισμού γεγονότων. Στην διεθνή εικόνα και
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τον

τουρισμό

ομαδοποιήθηκαν

οι

παράμετροι

που

ανταποκρίνονται

γενικότερα στα μεγάλα διεθνή γεγονότα και ιδιαίτερα στα mega events.
Τέλος, στις υποδομές αναφέρονται η πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης, αλλά
και η εμπορική και βιομηχανική της ανάπτυξη λόγω τόσο των επιπρόσθετων
υποδομών, όσο και της ίδιας της διοργάνωσης.
Στην μεταβλητή που αφορούσε τον βαθμό συμφωνίας σε μια σειρά
επιπτώσεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης από την διοργάνωση της ΕΧΡΟ, οι
ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν σε δύο κύριους παράγοντες: α) στον πολιτισμό,
έρευνα και οικονομική δραστηριότητα και β) στην διεθνή προβολή και
υπηρεσίες. Στον πρώτο παράγοντα αναφέρονται παράμετροι που δεν
αφορούν μόνον το επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά επιχειρείται σύνδεση
αυτού με την έρευνα και τεχνολογία, όπως άλλωστε γίνεται με την εμπλοκή
του θέματος των ΕΧΡΟ και την προβολή του. Ταυτόχρονα, ο πολιτισμός ως
εθνική ταυτότητα των συμμετεχόντων χωρών, αλλά και ως προωθητικό μέσο
της εικόνας των χωρών, αναδεικνύεται μέσω του παράλληλου προγράμματος
των ΕΧΡΟ αλλά και των άμεσων εκθεμάτων. Η διεθνής προβολή
αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία απόκτησης διεθνούς κύρους σε παγκόσμιο
επίπεδο, αλλά και ως μέσο απόκτησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε
επιχειρηματικό και κοινωνικό επίπεδο.
Στην

μεταβλητή

που

αφορούσε

τους

παράγοντες

επιτυχούς

διεκδίκησης μιας ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη, οι ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν
σε τρεις κύριους παράγοντες: α) υποδομές – θεσμικό πλαίσιο, β) κυβέρνηση
και lobbying, και γ) τεχνοκρατικό σχήμα. Στις υποδομές και θεσμικό πλαίσιο
οι παράγοντες αναφέρονται στο έλλειμμα υποδομών που υπάρχει στην
Θεσσαλονίκη και την Βόρειο Ελλάδα γενικότερα για την διεκδίκηση τέτοιων
μεγάλων γεγονότων. Οι ερωτήσεις προφανώς ομαδοποιήθηκαν ως υποδομές
και θεσμικό πλαίσιο λόγω και της εμπειρίας των Ολυμπιακών Αγώνων στην
Αθήνα

το

2004,

όπου

με

ειδικό

θεσμικό

και

νομοθετικό

πλαίσιο

ολοκληρώθηκαν μεγάλα έργα με ταχύτατους ρυθμούς. Η κυβέρνηση και το
lobbying

αναφέρονται

ως

ομαδοποιημένοι

παράγοντες,

αφού

σε

διοργανώσεις αυτού του επιπέδου και με τους ισχύοντες κανονισμούς, η
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δικτύωση και το lobbying μπορεί να επιτευχθεί μόνον σε κυβερνητικό –
διπλωματικό επίπεδο. Τέλος, το τεχνοκρατικό σχήμα αναφέρεται ως
παράγοντας σοβαρής διεκδίκησης στις δομές του ΒΙΕ, και αξιοποιείται ως
εργαλείο αποτροπής από την διαδικασία διεκδίκησης φορέων, οργανισμών και
θεσμικών παραγόντων που μπορεί να απολαμβάνουν πειθώ σε εθνικό
επίπεδο,

όμως

έχουν

έλλειμμα

τεχνοκρατικής

επάρκειας

για

την

ολοκληρωμένη διεκδίκηση. Επιπλέον, στον γραμμικό μετασχηματισμό των
πολυθεματικών που αφορούσε μεταβλητή που είχε στόχο την διερεύνηση
των στάσεων όσο αφορά τα σημεία που θα συνέβαλλαν στην επιτυχή
διεκδίκησης μιας ΕΧΡΟ, παρατηρούμε ότι ο παράγοντας “Κυβέρνηση και
Lobbying” κατατάσσεται πρώτος, ενώ ακολουθούν το “Τεχνοκρατικό Σχήμα”
και οι “Υποδομές – Θεσμικό Πλαίσιο”.
Στην

μεταβλητή

που

αφορούσε

τις

παραμέτρους

επιτυχούς

διοργάνωσης της ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη, οι ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν
σε τρεις κύριους παράγοντες: α) τεχνογνωσία και εμπειρία, β) κυβέρνηση και
lobbying, και γ) τεχνοκρατική διεκδίκηση. Προφανώς οι λόγοι ομαδοποίησης
συμπίπτουν με τους συντελεστές επιτυχούς διεκδίκησης, μόνον που σε αυτήν
την περίπτωση ενώ τα μέσα είναι τα ίδια, οι στόχοι είναι διαφορετικοί.
Τεχνογνωσία και εμπειρία, αλλά και τεχνοκρατικό σχήμα διεκδίκησης
αναφέρονται στην ανάγκη ανθρώπινου δυναμικού με εξειδικευμένη γνώση
και εμπειρία να διαχειριστούν το γεγονός και την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Η
κυβέρνηση και το lobbying στην περίπτωση αυτή έχει νόημα όχι ως μέσο
προσέλκυσης θετικής ψήφου διοργάνωσης, αλλά ως πειθώ προσέλκυσης
κρατικών συμμετοχών στην υλοποίηση της ΕΧΡΟ. Επίσης ο παράγων
κυβέρνηση διαδραματίζει ρόλο θεματοφύλακα της διοργάνωσης και εγγυητή
της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας. Από τους παραπάνω παράγοντες που
αφορούσαν την διερεύνηση των σημείων που θα συνέβαλαν στην επιτυχή
διοργάνωση μιας Παγκόσμιας Έκθεσης στην Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τον
γραμμικό μετασχηματισμό των τιμών απαντήσεων, παρατηρούμε ότι ο
παράγοντας “Κυβέρνηση και Lobbying” κατατάσσεται πρώτος, γεγονός που
φανερώνει και την ιδιαίτερη σημασία του. Δεύτερος ακολουθεί ο παράγοντας
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“Τεχνοκρατική Διεκδίκηση” και τρίτος ο παράγοντας “Τεχνογνωσία και
Εμπειρία”.
Στην μεταβλητή που διερευνούσε την χωροθέτηση μιας Παγκόσμιας
Έκθεσης

στην

Θεσσαλονίκη,

οι

ερωτήσεις

ομαδοποιήθηκαν

σε

δύο

παράγοντες: α) αστικός σχεδιασμός, και β) οικονομική ανάπτυξη ΠΣΘ. Ο
αστικός

σχεδιασμός

αναφέρεται

στην

αναγκαιότητα

χωροταξικών

παρεμβάσεων στην πόλη και στην ήπια μεταλλαγή της από άναρχη δόμηση
σε ισορροπημένη αστική ανάπτυξη. Η ΕΧΡΟ μπορεί να λειτουργήσει ως
καταλύτης στον μακροχρόνιο αστικό σχεδιασμό, αφού πιθανή διοργάνωσή
της μπορεί να σημαίνει βελτίωση του περιβάλλοντος της πυρίκαυστης ζώνης
της πόλης με την απελευθέρωση 180.000 τ.μ. που σήμερα καταλαμβάνει η
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και την αναβάθμιση περιοχών με την
δημιουργία περιφερειακών οικιστικών και επιχειρηματικών πόλων. Η αστική
ανάπτυξη και η συνεπαγόμενη βελτίωση της ποιότητας ζωής επιφέρει και
οικονομική ανάπτυξη, αφού νέα δορυφορικά κέντρα θα δημιουργηθούν σε
ζώνες που λόγω έλλειψης υποδομών δεν είχαν οικονομική και επιχειρηματική
δραστηριότητα. Ο γραμμικός μετασχηματισμός για τους παράγοντες που
αφορούν την χωροθέτηση της ΕΧΡΟ φανερώνει ότι ο παράγοντας “Αστικός
Σχεδιασμός” (μακροπρόθεσμος) κατατάσσεται πρώτος και ακολουθεί ο
παράγοντας

“Οικονομική

Ανάπτυξη

Πολεοδομικού

Συγκροτήματος

Θεσσαλονίκης”.
Στην μεταβλητή που διερευνούσε τα ισχυρά σημεία και την
σημαντικότητα αυτών σε περίπτωση διεκδίκησης της Παγκόσμιας Έκθεσης
από την Θεσσαλονίκη, υπήρξε ομαδοποίηση τεσσάρων παραγόντων: α)
οικονομική, πολιτιστική και ερευνητική παραγωγή, β) γεωστρατηγική θέση, γ)
εμπειρία, τεχνογνωσία, εξειδίκευση, και δ) γενικές και ειδικές υποδομές. Στον
πρώτο παράγοντα συμπεριλαμβάνονται οι τομείς (έρευνα, εκπαίδευση και
πολιτισμός) που έχουν ενισχυτικό ρόλο στην πολιτιστική και οικονομική
ανάπτυξη. Ως ισχυρό σημείο αναφέρεται και η γεωστρατηγική θέση της
πόλης. Τέλος, στις υποδομές ομαδοποιούνται τόσο αυτές που είναι γενικής
φύσεως και αφορούν το σύνολο της πόλης, όσο και αυτές που είναι
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απαραίτητες για την διοργάνωση μιας ΕΧΡΟ. Οι απαραίτητες υποδομές για
την διοργάνωση της έκθεσης δεν είναι μόνον αυτές που σχετίζονται με το
εκθεσιακό

κέντρο

και

τις

δορυφορικές

του

λειτουργίες,

αλλά

συμπεριλαμβάνονται και άλλες υποδομές, κυρίως αυτές της πρόσβασης τόσο
στην πόλη, όσο και στο εκθεσιακό κέντρο.
Οι παραπάνω παράγοντες αφορούν την διερεύνηση των δυνατών
σημείων και πιθανών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που θα συνέβαλαν σε
περίπτωση διεκδίκησης μιας ΕΧΡΟ. Μετά τον γραμμικό μετασχηματισμό τιμών
των

απαντήσεων

ανά

παράγοντα,

παρατηρούμε

ότι

οι

παράγοντες

“Γεωστρατηγική Θέση”, “Γενικές και Ειδικές Υποδομές” και “Εμπειρία –
Τεχνογνωσία – Εξειδίκευση” έχουν ίδιες τιμές παραμέτρου κεντρικής τάσης
και συνεπώς οι τρεις παραπάνω παράγοντες, με βάση την ανάλυση, έχουν
την αυτή υψηλή σημασία όσο αφορά τα δυνατά σημεία διεκδίκησης μιας
Παγκόσμιας

Έκθεσης

από

την

Θεσσαλονίκη.

Ακολουθεί

τέταρτος

ο

παράγοντας “Οικονομική – Πολιτιστική – Ερευνητική Παραγωγή”.
Η ανάλυση των παραγόντων με την σειρά της επιβεβαίωσε τόσο τις
υποθέσεις της διδακτορικής διατριβής, όσο και την συμβατότητα των
απαντήσεων με προηγούμενες μελέτες που αφορούσαν τις ΕΧΡΟ. Θα πρέπει
να αναφέρουμε ότι και από την παραγοντική ανάλυση αναδεικνύεται, εκτός
του σημαντικού της τεχνοκρατικής οργάνωσης των φορέων διοργάνωσης και
της ύπαρξης υποδομών, η σημασία της διπλωματικής δικτύωσης της χώρας
και η διεθνής πειθώ της για την επιτυχή διεκδίκηση και διοργάνωση της
ΕΧΡΟ.
Το θεωρητικό υπόδειγμα το οποίο αξιοποιήθηκε για τους σκοπούς της
διδακτορικής διατριβής παρουσιάζεται στο σχήμα 5.1.
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Σχήμα 5.1: Θεωρητικό υπόδειγμα και συμπεράσματα διδακτορική διατριβής.
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Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα θα διατυπώσουμε στην
συνέχεια προτάσεις πολιτικής, χρήσιμες ελπίζουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο,
ενώ θα γίνουν και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Θεωρούμε ότι το
παραπάνω θεωρητικό υπόδειγμα μπορεί να συμβάλλει στην δουλειά
επόμενων μελετητών που θα θελήσουν να ασχοληθούν με το θέμα, ενώ
μπορεί να αξιοποιηθεί και ως πρακτικό μονοπάτι ενεργειών σε περίπτωση
διεκδίκησης ΕΧΡΟ από ελληνική πόλη.
5.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τα αποτελέσματα της έρευνας μας οδηγούν σε διαπιστώσεις και
συμπεράσματα που μπορεί να είναι χρήσιμα σε πρακτικούς όρους, αφού η
συζήτηση για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και την καθιέρωσή της ως μια
σύγχρονη ευρωπαϊκή μητρόπολη είναι επίκαιρη σήμερα όσο ποτέ. Παράλληλα
υπάρχουν ισχυρές και πολυπληθείς φωνές που ζητούν από την πολιτεία, η
πόλη να διεκδικήσει και πάλι την διοργάνωση μιας Παγκόσμιας Έκθεσης.
Θέλοντας να συμβάλλουμε σε αυτόν τον ιδιαίτερα σημαντικό δημόσιο
διάλογο που αφορά την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και να στηρίξουμε με
επιστημονικό και τεχνοκρατικό τρόπο επιχειρήματα και πρότασεις που εκτός
από την ακαδημαϊκή τους αξία μπορεί να έχουν και πρακτική χρησιμότητα ως
εργαλείο λήψης αποφάσεων αλλά και ως δεξαμενή ιδεών, δράσεων και
πολιτικών που θα συμβάλλουν στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, προχωράμε
στην παρουσίαση του παρόντος εδαφίου για την διατύπωση προτάσεων
πολιτικής με μοναδικό στόχο την επιστημονική συμβολή μας στην υπο
διαμόρφωση στρατηγική ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης.
Με τις ερωτήσεις που αφορούσαν τον βαθμό ανάπτυξης του τουρισμού
γεγονότων στην Ελλάδα και την δυνατότητα διοργάνωσής τους στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης διαπιστώσαμε ότι ο τουρισμός γεγονότων βρίσκεται σε
μέτριο επίπεδο. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού δεν έχουν αναπτυχθεί
ακόμη ώστε να προσελκύουν την ειδική τουριστική πελατεία. Η πολιτική
ηγεσία αρμόδια για θέματα τουρισμού με την συνδρομή του ιδιωτικού τομέα
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θα πρέπει να αναπτύξει συγκεκριμένο και στοχοποιημένο σχέδιο για την
προβολή του τουρισμού γεγονότων. Ακόμη θα πρέπει να ορίσει υπεύθυνο
φορέα για την διεκδίκηση μεγάλων γεγονότων. Είναι προφανές ότι οι
τουριστικές επιτροπές δήμων και νομαρχιών, αλλά και οι διάφορες ενώσεις
πρακτόρων και ξενοδόχων δεν έχουν την γνώση και την εμπειρία για την
διεκδίκηση τέτοιων γεγονότων. Η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες ευρωπαϊκές
χώρες που δεν διαθέτουν εθνικό γραφείο συνεδρίων και επισκεπτών
(National Convention and Visitors Bureau), το οποίο να εξειδικεύεται στην
διεκδίκηση συνεδρίων και γεγονότων. Επιπλέον, η στελέχωση του παραπάνω
φορέα δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει με πολιτικά κριτήρια ή
μεταφέροντας πλεονάζον προσωπικό από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Τα
στελέχη θα πρέπει να είναι εξειδικευμένα και έμπειρα για να μπορούν να
ανταγωνιστούν στις διεθνείς αγορές.
Επιπρόσθετα η πολυδιάσπαση φορέων για τον τουρισμό δημιουργεί
σύγχυση στην παρουσία της χώρας μας στις παγκόσμιες τουριστικές αγορές.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Θεσσαλονίκη τουριστική επιτροπή διαθέτει ο
Δήμος της πόλης αλλά και η Νομαρχία. Παράλληλα λειτουργεί το γραφείο
συνεδρίων

και

επισκεπτών

προβολής

και

ανάπτυξης

Θεσσαλονίκης,
της

ο

Θεσσαλονίκης,

οργανισμός
η

ένωση

τουριστικής
ξενοδόχων

Θεσσαλονίκης, δύο ενώσεις ταξιδιωτικών πρακτόρων, διάφορες τουριστικές
επιτροπές δήμων του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης και
βεβαίως ο εθνικός φορέας τουρισμού (ΕΟΤ, Δ/νση Θεσσαλονίκης). Ολοι οι
παραπάνω προσπαθούν για την προβολή της πόλης συμμετέχοντας σε
διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό και εκδίδοντας ο καθένας το δικό
του τουριστικό έντυπο. Είναι προφανές ότι εκτός από την κατασπατάληση
οικονομικών και άλλων πόρων, δημιουργείται και τεράστια σύγχυση στην
τουριστική πελατεία. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας φορέας για
την προώθηση του προορισμού και πιθανόν άλλοι (όπως γραφεία συνεδρίων
και επισκεπτών) για εξειδικευμένη προώθηση σε ειδικές τουριστικές αγορές.
Αναφορικά με τα γεγονότα που θα μπορούσαν να προσδώσουν
προστιθέμενη αξία στην πόλη της Θεσσαλονίκης διαπιστώνουμε ότι ως
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σπουδαιότερο κατατάσσεται η EXPO και ακολουθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Οι Μεσογειακοί αγώνες, οι διεθνείς αγώνες αυτοκινήτων και τα διεθνή
πολιτιστικά γεγονότα κατατάσσονται αμέσως μετά. Θεωρούμε ότι με την
υπάρχουσα αλλά και την υπό σχεδιασμό υποδομή της πόλης, τα
δημογραφικά

και

πληθυσμιακά

της

χαρακτηριστικά,

τις

οικονομικές

δυνατότητες της χώρας, αλλά και τους διεθνείς συσχετισμούς όσο αφορά την
ανάθεση Ολυμπιακών Αγώνων σε μια πόλη, είναι σχεδόν αδύνατον η
Θεσσαλονίκη να διεκδικήσει μεσοπρόθεσμα Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι πόλεις
που διοργανώνουν τους παραπάνω αγώνες είναι τουλάχιστον πενταπλάσιες
πληθυσμιακά σε σχέση με την Θεσσαλονίκη, προέρχονται από οικονομικά
εύρωστες χώρες, διαθέτουν μεγάλου εύρους γενικές και ειδικές υποδομές,
αλλά και τεράστια διπλωματική επιρροή. Συνεπώς η αναφορά για διεκδίκηση
των Ολυμπιακών Αγώνων το 2032 από την Θεσσαλονίκη στο στρατηγικό και
επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2007 – 2013 του Δήμου Θεσσαλονίκης,
μάλλον φαντάζει ως απραγματοποίητο όνειρο παρά ως ρεαλιστικός στόχος.
Αλλά και η διοργάνωση μιας καταχωρημένης ΕΧΡΟ φαίνεται αδύνατη
και γίνεται αμέσως αντιληπτό από την απλή αναφορά των διεκδικητών
χωρών της ΕΧΡΟ για το 2010 που τελικά ανέλαβε η Σαγκάι στην Κίνα. Ρωσία,
Μεξικό, Πολωνία και Κορέα διεκδίκησαν την διοργάνωση ανεπιτυχώς.
Πιστεύουμε

ότι

η

Θεσσαλονίκη

θα

μπορούσε

να

διεκδικήσει

την

αναγνωρισμένη ΕΧΡΟ του 2023 (το 2015 η ΕΧΡΟ θα γίνει στο Μιλάνο και
συνεπώς για το 2018 το ΒΙΕ θα κατευθύνει την διοργάνωση εκτός Ευρώπης)
και εφόσον οι υπόλοιποι διεκδικητές δεν θα είναι απόλυτοι κυρίαρχοι σε
διπλωματικό επίπεδο. Το 2008 η Ελλάδα είχε να αντιμετωπίσει την Ιταλία και
την Ισπανία. Στην επόμενη προσπάθεια θεωρούμε ότι η Ελλάδα δεν θα
πρέπει να βρεθεί απέναντι σε α) ευρωπαϊκή χώρα με μεγαλύτερη επιρροή από
αυτήν, β) ισπανόφωνη χώρα και γ) μουσουλμανική χώρα. Συνεπώς η
Θεσσαλονίκη θα πρέπει να περιμένει την κατάθεση υποψηφιοτήτων για το
2023 και να τοποθετηθεί ως υποψήφια μόνον όταν εκπληρώνονται οι
παραπάνω

προϋποθέσεις.

Όσο

αφορά

τα

υπόλοιπα

γεγονότα

που

αναφέρονται στην έρευνα πιστεύουμε ότι μπορούν να διοργανωθούν στην
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Θεσσαλονίκη, ειδικά τα πολιτιστικά και συνεδριακά γεγονότα, εφόσον υπάρξει
ένα έξυπνο και αποτελεσματικό σχέδιο marketing που θα κάνει την πόλη
αναγνωρίσιμη προκειμένου να αποκτήσει επιτέλους brand name.
Με τις ερωτήσεις σχετικά με την εμπειρία των ερωτηθέντων από
επισκέψεις σε EXPO διαπιστώσαμε ότι αυτή ήταν χαμηλή. Σε περίπτωση που
υπάρξει απόφαση για την εκ νέου διεκδίκηση της ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη
για το 2018 ή για το 2023, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο, αν όχι επιτακτικό, να
υπάρξει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των φορέων της πόλης
και των λοιπών εμπλεκομένων στην προσπάθεια της διεκδίκησης. Το
πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει επισκέψεις στις προσεχείς ΕΧΡΟ,
αλλά και εκπαίδευση στελεχών (on site training) σε συνεργασία με τους
διοργανωτές και το ΒΙΕ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ομάδα διεκδίκησης θα
μπορούσε να αποκτήσει εμπειρία και τεχνογνωσία σχετικά με τις τεχνικές
διοργάνωσης παγκόσμιων γεγονότων. Είναι βέβαιο ότι αν αυτή η εμπειρία
υπήρχε

κατά την

διάρκεια

διεκδίκησης της

ΕΧΡΟ

2008, θα

είχαν

εξοικονομηθεί σημαντικοί πόροι οι οποίοι καταναλώθηκαν λόγω άγνοιας και
απειρίας. Επίσης η αξιοποίηση αλλοδαπών στελεχών που εργάσθηκαν για τις
ΕΧΡΟ μπορεί να είναι χρήσιμη για δύο λόγους: α) διότι έχουν την εμπειρία και
γνωρίζουν τις απαραίτητες ενέργειες και β) έχουν ήδη δημιουργήσει δίκτυα
επαφών και επιρροής που είναι ιδιαίτερα σημαντικά κυρίως στην φάση
διεκδίκησης μεγάλων διεθνών γεγονότων. Επιπρόσθετα θα ήταν ιδιαίτερα
σημαντικό εκπρόσωποι φορέων της πόλης, αλλά και διαμορφωτές γνώμης να
αποκτούσαν αντίστοιχη εμπειρία έτσι ώστε οι όποιες παρεμβάσεις τους στην
πορεία διεκδίκησης να είναι σύμφωνες με τους κανόνες, αλλά και τις
προδιαγραφές διοργάνωσης των ΕΧΡΟ.
Επίσης από την έρευνα διαπιστώσαμε ότι μόνον ένας στους τρεις από
τους ερωτηθέντες έχει ικανοποιητική ενημέρωση για τις EXPO, ενώ πολύ
ενημερωμένο εμφανίζεται μόνον το 4%. Η γνώση σχετικά με τους
κανονισμούς διοργάνωσης των ΕΧΡΟ δεν μπορεί να είναι μόνον εμπειρική και
να αποκτηθεί μέσω των επισκέψεων σε άλλες ΕΧΡΟ. Χρειάζεται μελέτη και
ανάλυση των κανονισμών και των δεδομένων σε πλήρη συνεργασία με το
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ΒΙΕ. Συνεπώς, και για να καλυφθεί το έλλειμμα γνώσης που εμφανίζεται από
την έρευνά μας, θα πρέπει σε περίπτωση που παρθεί απόφαση για την εκ
νέου διεκδίκηση της ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη να οργανωθεί πλήρης και
λεπτομερής ενημέρωση, ώστε να υπάρχει δομημένη στρατηγική προσέγγιση
διεκδίκησης

και

να

αποφευχθούν

άστοχες

κινήσεις

και

δηλώσεις,

αποπροσανατολισμός αρχών και κοινής γνώμης, αλλά και κατασπατάληση
πόρων με λάθος ενέργειες και επιδιώξεις.
Σύμφωνα με την έρευνα ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος θα
είχε θετικές επιπτώσεις στην Θεσσαλονίκη είναι αυτός της ενδυνάμωσης των
εθνικών εκθεσιακών φορέων ΔΕΘ και Helexpo. Ο λόγος προφανής, αυτός της
εμπλοκής του εθνικού εκθεσιακού φορέα σε παγκόσμιας εμβέλειας εκθεσιακό
γεγονός. Όμως η αποτυχία ανάληψης της διοργάνωσης δεν θα πρέπει να
καθυστερήσει την ανάπτυξη της ΔΕΘ. Το ανταγωνιστικό περιβάλλον πλέον
στην εκθεσιακή βιομηχανία της ευρύτερης περιοχής της Νοτιανατολικής
Ευρώπης είναι ιδιαίτερα έντονο και η ΔΕΘ καλείται να πρωταγωνιστήσει
έχοντας απωλέσει τα ισχυρά πλεονεκτήματά της. Το εκθεσιακό κέντρο της
Θεσσαλονίκης είναι απαρχαιωμένο, ενώ ο φορέας δεν διαθέτει ικανό διεθνές
δίκτυο για την προσέλκυση ξένων εκθετών και επισκεπτών, δηλαδή για την
διεθνοποίηση των γεγονότων της. Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού κ. Κ.
Καραμανλή (6/9/2008) στο πλαίσιο της ομιλίας του στην 73η ΔΕΘ σχετικά με
την μετεγκατάσταση της ΔΕΘ και την δημιουργία ενός νέου σύγχρονου
εκθεσιακού κέντρου έδωσε αισιοδοξία στην πόλη για το μέλλον της έκθεσης,
αρκεί η παραπάνω εξαγγελία να υλοποιηθεί άμεσα. Διαφορετικά με τον οξύ
εσωτερικό και εξωτερικό ανταγωνισμό αν καθυστερήσει η ολοκλήρωσή του
δεν θα έχει αντίκρυσμα. Προκειμένου η πόλη να διατηρήσει το ανταγωνιστικό
εκθεσιακό της πλεονέκτημα, το νέο εκθεσιακό κέντρο θα πρέπει να
λειτουργήσει το 2012, δηλαδή σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια από σήμερα,
χρόνος ικανός για την κατασκευή του σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία.
Παράλληλα απαραίτητη είναι η στρατηγική συμμαχία της Helexpo με διεθνή
οίκο διοργάνωσης εκθέσεων προκειμένου να αποκτήσει διεθνές δίκτυο,
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πρόσβαση

στις

παγκόσμιες

αγορές

και

εκθεσιακά

σήματα

διεθνούς

αναγνωρισιμότητας.
Το θέμα της χωροθέτησης των ΕΧΡΟ είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού
όλες οι ΕΧΡΟ με διαφορετικούς σαφώς στόχους προσπάθησαν να αναδείξουν
περιοχές

οι

οποίες

είτε

ήταν

υποβαθμισμένες,

είτε

θα

έπρεπε

να

αναβαθμιστούν περαιτέρω ή τέλος να ενταχθούν στον αστικό ιστό της πόλης
διοργάνωσης. Για την Θεσσαλονίκη είχε γίνει μεγάλη συζήτηση, η οποία
οδήγησε πολλές φορές και σε αντεγκλήσεις μεταξύ των φορέων της πόλης,
για την χωροθέτηση της ΕΧΡΟ 2008 σε περίπτωση που η Θεσσαλονίκη θα
είχε κατορθώσει να την διεκδικήσει με επιτυχία. Στην μελέτη βιωσιμότητας
(2001) είχαν εξεταστεί εννέα διαφορετικές τοποθεσίες. Πέντε εξ αυτών είναι
στην δυτική πλευρά της πόλης και τέσσερις στην ανατολική. Τελικά, στον
φάκελο υποψηφιότητας προτάθηκε ως οριστική επιλογή η περιοχή της Σίνδου
στην δυτική Θεσσαλονίκη, με προφανή σκοπό την αναβάθμιση αυτής της
πλευράς της πόλης.
Η απόφαση ελήφθει όχι με τεχνοκρατικά δεδομένα, αλλά με απόλυτο
πολιτικό κριτήριο. Είναι γνωστό ότι η δυτική πλευρά της πόλης υπολείπεται
σε ανάπτυξη και υποδομές από τον κεντρικό και ανατολικό τομέα. Έτσι,
πρόθεση της Κυβέρνησης ήταν η διοργάνωση της ΕΧΡΟ να συνδεθεί με ένα
γενικότερο σχέδιο αναβάθμισης της δυτικής Θεσσαλονίκης, το οποίο θα
περιλάμβανε την δημιουργία γενικότερων υποδομών, κυρίως πρόσβασης και
κατασκευής δικτύων κοινής ωφελείας, που θα συνέβαλαν στην ισόρροπη
αστική ανάπτυξη. Σύμφωνα με την έρευνά μας, το 69,1% θεωρεί ότι η
καταλληλότερη περιοχή για την χωροθέτηση μιας ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη
είναι η δυτική πλευρά της πόλης. Το θέμα γίνεται σήμερα περισσότερο
επίκαιρο μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για μετεγκατάσταση της
έκθεσης και την συζήτηση για την χωροθέτησή της. Η πόλη πριν αποφασίσει
την οριστική χωροθέτηση της ΔΕΘ θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξετάσει την
ευρωπαϊκή πρακτική και να εστιάσει στα κριτήρια για την τοποθεσία ενός
εκθεσιακού κέντρου.
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Καταρχήν ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο θα πρέπει να βρίσκεται
κοντά στις πύλες εισόδου της πόλης (κυρίως στο αεροδρόμιο), θα πρέπει
επίσης σε χρονοαπόσταση έως 20 λεπτών να βρίσκονται ξενοδοχειακές
μονάδες πέντε αστέρων, να υπάρχει καλό οδικό δίκτυο, να βρίσκεται κοντά
σε ελκυστικά αξιοθέατα (κυρίως για τα προγράμματα συνοδών συνέδρων),
κοντά σε εμπορικά κέντρα και επισητιστικές υπηρεσίες. Τέλος ο εκθεσιακός
χώρος με τις υποστηρικτικές υποδομές του θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ
των 600 και 1.000 στρεμμάτων. Αν και ο μόνος αρμόδιος φορέας για την
οριστική

πρόταση

χωροθέτησης

του

νέου

εκθεσιακού

κέντρου

της

Θεσσαλονίκης είναι ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, πιστεύουμε ότι
με την σημερινή δεδομένη κατάσταση η ανατολική πλευρά της πόλης
ικανοποιεί τις περισσότερες τεχνοκρατικές προϋποθέσεις για την χωροθέτηση
του νέου εκθεσιακού κέντρου. Θεωρούμε ότι εάν με πολιτικά κριτήρια και την
πρόφαση της αναβάθμισης υποβαθμισμένων περιοχών επιλεγεί η δυτική
πλευρά της Θεσσαλονίκης, ενέχει ο κίνδυνος περαιτέρω απαξίωσης του
εκθεσιακού μας φορέα.
Το 98,6%, σύμφωνα με την έρευνα, θα υποστήριζε μια πρόταση
διεκδίκησης

ΕΧΡΟ

μελλοντικά

από

την

Θεσσαλονίκη.

Το παραπάνω

συντριπτικό ποσοστό θεωρείται αναμενόμενο και επιβεβαιώνει την υπόθεσή
μας ότι οι αρχές και οι φορείς της πόλης θα στήριζαν στο μέλλον μια εκ νέου
διεκδίκηση της ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη, λόγω της θέσης των
ερωτώμενων αλλά και λόγω της δημόσιας δέσμευσης δύο Υπουργών
Μακεδονίας και Θράκης αλλά και του Δημάρχου της πόλης, ότι η
Θεσσαλονίκη θα επαναδιεκδικήσει σε κατάλληλο χρόνο την διοργάνωση μιας
ΕΧΡΟ. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι και ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Κ.
Καραμανλής στην συνέντευξη τύπου της 72ης ΔΕΘ (8/9/2007), όταν
ερωτήθηκε από δημοσιογράφο για την περίπτωση διεκδίκησης μιας ΕΧΡΟ από
την Θεσσαλονίκη, απάντησε ότι “βλέπει την υπόθεση διεκδίκησης της ΕΧΡΟ
από

την

Θεσσαλονίκη

συμπαθητικά”.

Με

δεδομένο

ότι

ήδη

έχουν

αποφασιστεί οι προορισμοί διοργάνωσης των επόμενων ΕΧΡΟ μέχρι το 2015,
εάν η Θεσσαλονίκη διεκδικήσει εκ νέου μια ΕΧΡΟ, αυτό θα μπορεί να συμβεί
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για τις ΕΧΡΟ του 2017 ή 2018 και μετά. Σημειώνουμε ότι το ΒΙΕ αποφασίζει
στο πλαίσιο των Γενικών του Συνελεύσεων τον προορισμό διοργάνωσης μιας
ΕΧΡΟ

περίπου

επτά

χρόνια

πριν

το

έτος

λειτουργίας

της.

Εάν

συνυπολογίσουμε και την περίοδο διεκδίκησης η οποία είναι περίπου δύο
χρόνια, αυτό σημαίνει ότι η απόφαση για την διεκδίκηση της ΕΧΡΟ θα πρέπει
να ληφθεί εννέα χρόνια πριν το έτος διοργάνωσης της. Συνεπώς εάν η
Θεσσαλονίκη επιδιώξει την διοργάνωση της ΕΧΡΟ 2018, θα πρέπει μέχρι το
τέλος του 2009 να έχει ληφθεί η οριστική απόφαση διεκδίκησης της. Ωστόσο,
αν και πιστεύουμε ότι η προσφορότερη ημερομηνία έτσι ώστε να υπάρχουν
σοβαρές πιθανότητες ανάληψης της διοργάνωσης είναι αυτή του 2023.
Στην παραγοντική ανάλυση, και εξετάζοντας την μεταβλητή που
διερευνούσε τα ισχυρά σημεία και την σημαντικότητα αυτών σε περίπτωση
διεκδίκησης της Παγκόσμιας Έκθεσης από την Θεσσαλονίκη, ως ισχυρό
σημείο αναδείχθηκε και η γεωστρατηγική θέση της πόλης, ειδικότερα μετά
την δημιουργία των νέων αγορών της Βαλκανικής που δημιουργήθηκαν μετά
την κατάρρευση του κομμουνιστικού συστήματος. Οι αγορές της Βαλκανικής
είναι νέες και πολλά υποσχόμενες, οι οποίες, ειδικότερα μετά την ένταξη της
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ε.Ε., δείχνουν σημαντικούς ρυθμούς
ανάπτυξης. Η Θεσσαλονίκη, ως δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος,
διαθέτει μηχανισμούς και υποδομές που θα μπορούσαν με την κατάλληλη
πολιτική να την θέσουν στο επίκεντρο της ανάπτυξης της ευρύτερης
περιοχής. Η γεωστρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης μπορεί να αποτελέσει και
τακτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προς το ΒΙΕ, αφού είναι δεδομένο το
ενδιαφέρον του για να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα των ΕΧΡΟ σε νέες
γεωγραφικές περιοχές.
Έχει

σημασία

να

τονίσουμε

ότι

ουδέποτε

έχει

διοργανωθεί

αναγνωρισμένη ή καταχωρημένη ΕΧΡΟ ανατολικότερα της Ιταλίας και
δυτικότερα της Κίνας. Ενδεχόμενη διοργάνωση ΕΧΡΟ στην Θεσσαλονίκη,
μπορεί να καλύψει την αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της
Ανατολικής Μεσογείου. Βεβαίως το επιχείρημα καταρρίπτεται αυτόματα εάν
άλλη πόλη στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και
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Ανατολικής Μεσογείου θέσει υποψηφιότητα και κερδίσει την διοργάνωση.
Σημειώνουμε ότι για την ΕΧΡΟ του 2015 υποψήφια πόλη ήταν η Σμύρνη η
οποία όμως κατετάγη δεύτερη χάνοντας την διοργάνωση από το Μιλάνο.
Επιπρόσθετα, το ασφαλές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, το θεσμικό
και νομικό πλαίσιο που είναι εναρμονισμένο με το κοινοτικό κεκτημένο, αλλά
και η γεωγραφική εγγύτητα με τις νέες αγορές, μπορούν να αποτελέσουν
σημεία διαμόρφωσης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και για την διαδικασία
διεκδίκησης μιας ΕΧΡΟ. Η εμπειρία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία ουσιαστικά
ομαδοποιούν παράγοντες που έχουν σχέση με το πλούσιο βιογραφικό της
πόλης στην διοργάνωση μεγάλων γεγονότων, αλλά και στην τεχνογνωσία της
που προέρχεται κυρίως από τα ογδόντα και πλέον χρόνια λειτουργίας της
Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
Ελπίζουμε

και

ευελπιστούμε

ότι

οι

προτάσεις

πολιτικής

όπως

αναλύθηκαν παραπάνω, θα βοηθήσουν τους αρμόδιους δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς στην διαμόρφωση της στρατηγικής τους που αφορά τον
χρόνο κατάθεσης πιθανής υποψηφιότητας για την εκ νέου διεκδίκηση μιας
ΕΧΡΟ από την Θεσσαλονίκη, στην χάραξη στρατηγικής και των απαραίτητων
κινήσεων σε τακτικό επίπεδο, αλλά και θα διευρύνουν τις γνώσεις τους όσο
αφορά τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που ορίζει το ΒΙΕ για την
διοργάνωση Παγκοσμίων Εκθέσεων.
5.4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ
Η αναγκαιότητα εκτίμησης και αξιολόγησης των παραγόντων επιτυχούς
διεκδίκησης και διοργάνωσης μιας Παγκόσμιας Έκθεσης στην Θεσσαλονίκη,
καθώς επίσης και των δυνητικών επιπτώσεών της σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο είναι ένα σημαντικό θέμα. Στην περίπτωση που υλοποιηθεί η
εκπεφρασμένη βούληση της πολιτείας περί επαναδιεκδίκησης στο μέλλον μιας
ΕΧΡΟ από την πόλη της Θεσσαλονίκης, η υπόθεση της διεκδίκησης θα πρέπει
να αντιμετωπιστεί άμεσα και με μεγαλύτερο βαθμό αξιοπιστίας από ότι στην
προσπάθεια για την ΕΧΡΟ 2008, προκειμένου εκπρόσωποι αρχών και φορέων
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να τεκμηριώσουν επαρκώς τα μέτρα πολιτικής και δράσης που θα
προτείνουν.
Στο πλαίσιο αυτής της αναγκαιότητας και προκειμένου η Θεσσαλονίκη να
είναι έτοιμη για ένα τέτοιου μεγέθους εγχείρημα, θεωρούμε ότι υπάρχει
σημαντικός ακόμη “χώρος” για περαιτέρω έρευνα, τόσο στον τομέα διοίκησης
και οργάνωσης μεγάλων γεγονότων, όσο και στην εκτίμηση των επιπτώσεων
μιας Παγκόσμιας Έκθεσης σε οικονομικό, αλλά και σε κοινωνικό και
περιβαλλοντικό επίπεδο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την παντελή
έλλειψη εθνικών ακαδημαϊκών ερευνών και επιστημονικών μελετών στο υπό
διερεύνηση θέμα, καθώς επίσης και την περιορισμένη επιστημονική
βιβλιογραφία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα προτείνουμε την περαιτέρω
διερεύνηση του θέματος στα εξής θεματικά πεδία:
•

Σε θεωρητικό επίπεδο την διερεύνηση και συγκρότηση μιας
ολοκληρωμένης και ενιαίας προσέγγισης η οποία αυτοτελώς να
ερμηνεύει

την

διοργάνωση

γεγονότων

ως

οικονομική

και

επιχειρησιακή δραστηριότητα, η οποία θα εντάσσεται σε τεχνικές
και μεθόδους του σύγχρονου management και θα αναγάγει την
διοργάνωση

εκθέσεων

ως

αυτόνομο

τομέα

επιχειρηματικής

δραστηριότητας με κανόνες εξειδικευμένης γνώσης.
•

Επικαιροποίηση της εκτίμησης σχετικά με το κόστος διεκδίκησης
μιας Παγκόσμιας Έκθεσης, αλλά και το όφελος που συνεπάγεται
αυτή η δραστηριότητα.

•

Την περαιτέρω διερεύνηση της επιχειρησιακής μεθοδολογίας για
την αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων management που είναι
διαθέσιμα για την διεκδίκηση και διοργάνωση των ΕΧΡΟ στο
πλαίσιο της λειτουργίας του event management.

•

Την διερεύνηση των δυνητικών οικονομικών επιπτώσεων σε
μακροοικονομικό επίπεδο, με την χρήση περιφερειακών και
τομεακών πολλαπλασιαστών αξιοποιώντας μοντέλα εισροών –
εκροών

ή

εφαρμόζοντας

την

σχετική

Κεϋνσιανή

θεωρία

πολλαπλασιαστών.
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•

Την

αναγωγή

του

μοντέλου

επιτυχούς

διεκδίκησης

και

διοργάνωσης Παγκόσμιων Εκθέσεων ΕΧΡΟ και σε άλλου τύπου
μεγάλων

(mega)

προσέγγισης

γεγονότων

υποψηφιότητας

και
υπό

την

κατάρτιση

διαδικασία

τεχνικής

ανταγωνιστικής

επιλογής (biding process).
•

Στον

έλεγχο,

καθιέρωση

και

βελτίωση

του

θεωρητικού

υποδείγματος αξιολόγησης της επαρκούς υποδομής και των
παραγόντων που επιδρούν στην ελκυστικότητα του προορισμού
για την διοργάνωση γεγονότων (events).
•

Την βελτίωση του μοντέλου επιπτώσεων των εκθέσεων με σαφή
διαχωρισμό

πρωτογενών

(επιχειρηματικών),

δευτερογενών

(περιφερειακών) και τριτογενών (εθνικών) ωφελειών.
•

Την διερεύνηση πιθανών δυσμενών – αρνητικών επιπτώσεων στην
πόλη διεξαγωγής μιας ΕΧΡΟ σε οικονομικό, κοινωνικό, τουριστικό
και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Με το δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε προορισμό διοργάνωσης ή
διεκδίκησης μεγάλων γεγονότων την τελευταία δεκαετία (π.χ. Θεσσαλονίκη
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1997, Σύνοδος Κορυφής Ε.Ε. 2003,
Ολυμπιακοί Αγώνες 2004, Θεσσαλονίκη Υποψήφια Πόλη ΕΧΡΟ 2008 κλπ.)
προτείνουμε την εκπόνηση σχετικών μελετών στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και της ένταξης του τουριστικού κλάδου στην
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, όπου θα υπάρχει ως εξειδίκευση ο τομέας της
διαχείρισης γεγονότων και του τουρισμού γεγονότων (event management
and event tourism). Το παράδειγμα της Αυστραλίας που ανέπτυξε ισχυρό
ακαδημαϊκό προσωπικό στον παραπάνω τομέα μετά τους Ολυμπιακούς
Αγώνες το 2000 μπορεί να αποτελέσει πρότυπο ώστε η Ελλάδα α) να
αποκτήσει εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης γεγονότων, β) να εξάγει
τεχνογνωσία σε διεθνείς προορισμούς που επιθυμούν να διεκδικήσουν
πολυποίκιλα μεγάλα γεγονότα και γ) να είναι προετοιμασμένη για ενδεχόμενη
μελλοντική διεκδίκηση μεγάλων γεγονότων και ιδιαίτερα στην περίπτωση που
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αποφασιστεί η Θεσσαλονίκη να είναι υποψήφια πόλη για την διοργάνωση της
ΕΧΡΟ του 2018 ή μεταγενέστερης.
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Αγαπητέ Κύριε,
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εκπονώ την διδακτορική μου διατριβή με
τίτλο «Οι επιπτώσεις των Παγκοσμίων Εκθέσεων ΕΧΡΟ στην τοπική
και περιφερειακή οικονομία» στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με επιβλέποντα Καθηγητή τον
Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Χατζηδημητρίου. Στόχος της
συγκεκριμένης έρευνας είναι να αντληθεί συγκριτική πληροφόρηση για τις
αντιλήψεις των εκπροσώπων των αρχών, φορέων και οργανισμών της
Θεσσαλονίκης σχετικά με τους παράγοντες επιτυχίας μιας ΕΧΡΟ τόσο κατά
την φάση της διεκδίκησης, όσο και κατά την περίοδο υλοποίησής της.
Παράλληλα εξετάζονται οι αντιλήψεις για τις δυνητικές επιπτώσεις της σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Επειδή οι απόψεις σας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την έρευνά μας, σας
παρακαλώ να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας προκειμένου να
συμπληρώσετε το συνημμένο ερωτηματολόγιο. Θα ήθελα να σας
διαβεβαιώσω ότι ο χαρακτήρας της έρευνας είναι αυστηρά επιστημονικός και

όλες οι απαντήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές
χρησιμοποιηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και ανωνυμία.

και

θα

Όταν ολοκληρώσετε την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, παρακαλούμε
να μας το αποστείλετε ταχυδρομικά στην διεύθυνση του αποστολέα, με fax
στο 2310222322 ή εναλλακτικά να με ειδοποιήσετε τηλεφωνικά
(6977989899) για την παραλαβή του από το γραφείο σας. Εφόσον το

επιθυμείτε, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας θα σας αποστείλουμε τα
συνολικά συμπεράσματά της.
Θα το εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως αν μας στέλνατε συμπληρωμένο το
ερωτηματολόγιο έως την Παρασκευή 18 Μαΐου 2007.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμβολή σας και είμαι στην διάθεσή
σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση χρειασθείτε.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Κυριάκος Ποζρικίδης

Υποψήφιος Διδάκτορας
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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Πίνακας 3.1.
Έτος
1851

Πόλη
Λονδίνο

Παγκόσμιες Εκθέσεις ΕΧΡΟ.
Τίτλος

Θέμα

Διάρκεια

Exposition

The Great Exhibition

01.04.1851

Universelle de

of the Works of

11.10.1851

Londres

Industry of all

Έκταση σε

Χώρες

εκτάρια

Εκθέτες

10,4

25

Επισκέπτες

Έξοδα
Έσοδα

6.039.195

335742ΕΡ
522179ΕΡ

nations
1855

Παρίσι

Exposition

Les produits de

15.05.1855

Universelle de Paris

l’agriculture, de

15.11.1855

15,2

27

5.162.330

11340000F
3200000F

l’industrie et des
beaux arts
1862

Λονδίνο

London

L’Industrie et l’Art

01.05.1862

27,25

39

6.096.617

01.11.1862

International

458842ΕΡ
459632ΕΡ

Exhibition on
Industry and Art
1867
1873

Παρίσι
Βιέννη

Exposition

01.04.1867

Universelle de Paris

03.11.1867

Welt-Ausstellung

Culture et education

1873 in Wien
1876

Φιλαδέλφεια

01.05.1873

687.000 τ.μ.

42

15.000.000

26114000F
233

35

7.255.000

31.10.1873

Exposition

Celebration du

10.05.1876

internationale des

centenaire de

10.11.1876

beaux-arts de

l’independence

22984000F
19123270FI
4256349FI

115

35

10.000.000

8000000$
3700000$

474

Έτος

1878
1880

Πόλη

Παρίσι
Μελβούρνη

Τίτλος

Θέμα

l’industrie, des

americaine et de la

produits du sol et

Declaration du 4

des mines

Julliet 1776

Διάρκεια

Exposition

20.05.1878

Universelle de Paris

10.11.1878

International

Arts, Manufactures,

01.10.1880

Exhibition of Arts,

Agriculture et

30.04.1881

Manufactures and

Industrie

Έκταση σε

Χώρες

εκτάρια

Εκθέτες

750.000 τ.μ.

36

Επισκέπτες

Έξοδα
Έσοδα

16.156.626

55389961F
26685196F

25

33

1.330.000

320000EP
70000EP

Agricultural and
Industrial Products
of all Nations
1888

Βαρκελώνη

Exposition

08.04.1888

Universelle de

10.12.1888

46,5

30

2.300.000

8500000pts
2000000pts

Barcelone
1889

Παρίσι

Exposition

Commemoration du

05.05.1889

Universelle de Paris

centenaire de la

31.10.1889

96

35

32.250.297

41500000F
49500000F

Revolution francaise
1893

Σικάγο

Exposition

4eme centenaire de

01.05.1893

Universelle de

la decouverte de

03.10.1893

Chicago 1893,

l’Amerique par

290

19

27.500.000

27040316$
28448524$
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Έτος

Πόλη

Τίτλος
Worlds Columbian

Θέμα

Διάρκεια

Έκταση σε

Χώρες

εκτάρια

Εκθέτες

36

27

Επισκέπτες

Έξοδα
Έσοδα

Christophe Colomb.

Expo
1897

Βρυξέλλες

Exposition

10.05.1897

Internationale de

08.11.1897

6.000.000

5700000FB
7000000FB

Bruxelles
1900

Παρίσι

Exposition

Le bilan d’un siecle.

15.04.1900

120

40

50.860.801

12.11.1900

universelle et

119225707F
123318168F

internationale de
Paris, 1900
1904

1905

Σαίντ-

Exposition

Louisiana Purchase

30.04.1904

Λούις

Universelle de Saint

Exposition.

01.12.1904

(ΗΠΑ)

Louis 1904

Λιέγη

Exposition

Commemoration du

27.04.1905

Universelle de Liege

soixante-quinzieme

06.11.1905

1905.

anniversaire de

500

60

19.694.855

25000000$
26000000$

70

35

7.000.000

14451FB
14526FB

l’independence de
Liege 1905.
1906

Μιλάνο

Exposition

Celebration de

28.04.1906

Internationale de

l’achevement de la

11.11.1906

Sampione 1906.

percee du tunnel du

100

31

7.500.000 –

13000000lires

10.000.000

11000000lires
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Έτος

Πόλη

Τίτλος

Θέμα

Διάρκεια

Έκταση σε

Χώρες

εκτάρια

Εκθέτες

90

26

Επισκέπτες

Έξοδα
Έσοδα

Simplon.
1910

Βρυξέλλες

Exposition

23.04.1910

Universelle de

07.11.1910

13.000.000

17750000FB
17500000FB

Bruxelles 1910.
1913

Γάνδη

Exposition

26.04.1913

Universelle et

03.11.1913

130

24

9.503.419

16500000FB
14000000FB

internationale de
Gand 1913.
1915

Σαν
Φραντζίσκο

Panama-Pacific

Inauguration du

20.02.1915

International

Canal de Panama et

04.12.1915

Exposition.

celebration de la

635

30

19.000.000

25865914$
27178914$

reconstruction de
San Francisco.
1929

Βαρκελώνη

Exposition

20.05.1929

Internationale de

15.01.1930

118

29

Budget:
25083921$

Barcelone.
1933

Σικάγο

A Century of

A century of

27.05.1933

Progress

Progress.

12.11.1933

International

01.06.1934

Exposition 1933 –

31.10.1934

170

21

38.872.000

42900989$
43589154$
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Έτος

Πόλη

Τίτλος

Θέμα

Διάρκεια

Έκταση σε

Χώρες

εκτάρια

Εκθέτες

140

35

Επισκέπτες

Έξοδα
Έσοδα

1934.
1935

Βρυξέλλες

Exposition

Themes des

27.04.1935

Universelle de

transports.

06.11.1935

Aviation.

Μάιος 1936

20.000.000

197000000FB
252400000FB

Bruxelles.
1936

Στοκχόλμη

Exposition

5.300 τ.μ.

(14 ημέρες)

Aeronautique
Internationale
Stockholm.

1937

Παρίσι

Exposition

Les arts et les

25.05.1937

internationale des

techniques dans la

25.11.1937

Arts et techniques

vie moderne.

105

45

31.040.955

1443288391F
1661024345F

dans la Vie
moderne.
1938

Ελσίνκι

Deuxieme
exposition

Aeronautique.

14.05.1938

800 τ.μ.

22.05.1938

Aeronautique
Internationale de la
ligue de defense
aerienne de
Finlande SILI.
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Έτος
1939

Πόλη
Νέα
Υόρκη

Τίτλος

Θέμα

Διάρκεια

New York World’s

Building the World of

30.04.1939

Fair 1939-1940.

Tomorrow.

31.10.1939

Έκταση σε

Χώρες

εκτάρια

Εκθέτες

500

55

Επισκέπτες

Έξοδα
Έσοδα

44.955.997

125000000$
18000000$

11.05.1940
27.10.1940
1939

1949

Λιέγη

Exposition

La grande saison

Μάιος 1939

Internationale de la

internationale de

Νοέμβριος

technique de l’eau.

l’eau.

Port au

L’exposition

Bicentenaire de la

Δεκέμβριος

Prince

Internationale de

foundation de Port

1949

Port au Prince

au Prince.

08.06.1949

L’Exposition

Vue d’ensemble de

27.07.1949

Universelle du

l’etat actuel du sport

13.08.1949

Sport de la

et de la culture

linguiade.

physique dans tous

50

1939
30

1949.
1949

Στοκχόλμη

37

les pays du monde a
l’occasion du
centenaire de la mort
de M.Ling, fondateur
de la gymnastique

479

Έτος

Πόλη

Τίτλος

Θέμα

Διάρκεια

Έκταση σε

Χώρες

εκτάρια

Εκθέτες

15

22

Επισκέπτες

Έξοδα
Έσοδα

suedoise.
1951

Lille

L’Exposition textile

Le Textile.

28.04.1951

1.500.000

20.05.1951

internationale –
Lille 1951.
1953

Ιερουσαλήμ

La conquete du

La conquete du

22.09.1953

desert Exposition

desert.

14.10.1951

13

Internationale.
1953

Ρώμη

Exposition

Agriculture.

1953

Rome 1953.
Νάπολι

Exposition

120.000τ.μ.

Οκτώβριος

d’agriculture de
1954

Ιούνιος

La Navigation.

Internationale de la

15.05.1954

1.000.000τ.μ

15.10.1954

navigation.
1955

Helsingbo
rg

H55, Exposition

Arts et Metiers.

10.06.1955
28.08.1955

internationale des
Arts appliqués de
l’Habitation et de
l’Amenagement
interieur.

1956

Ισραήλ

Exposition des

Agrumes.

Μάιος 1956
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Έτος

Πόλη

Τίτλος

Θέμα

Διάρκεια

Έκταση σε

Χώρες

εκτάρια

Εκθέτες

200

39

Επισκέπτες

Έξοδα
Έσοδα

agrumes en Israel,
1956.
1957

Βερολίνο

Exposition

Reconstruction du

06.07.1957

Internationale du

quartier Hansa.

29.09.1957

Exposition

Bilan d’un Monde

17.04.1958

Universelle et

pour un Monde plus

19.10.1958

Internationale de

humain.

batiment.
1958

Βρυξέλλες

41.454.412

2530500FB
2571890000FB

Bruxelles 1958.
1962
1965

Σιάτλ
Μόναχο

Century 21

Man in the Space

21.04.1962

Exposition.

Age.

21.10.1962

The International

Transport.

25.06.1065

30

50

9.609.969

36

3.200.000

62

50.306.648

23000000$

03.10.1965

Exhibition of
Transport and
Communications.
1967

Μόντρεαλ

Exposition

Terre des Hommes.

Universelle et

28.04.1967

400

27.10.1967

431904683$c
221239872$c

Internationale.
1968

Σαν
Αντόνιο

Hemisfair 1968.

La confluence des

06.04.1968

civilisations aux

06.10.1968

23

481

Έτος

Πόλη

Τίτλος

Θέμα

Διάρκεια

Έκταση σε

Χώρες

εκτάρια

Εκθέτες

330

78

Επισκέπτες

Έξοδα
Έσοδα

Ameriques.
1970

Οσάκα

Exposition

Progres humain dans

15.03.1970

universelle du

l’harmonie.

13.09.1970

64.218.770

89110905655
(yens)

Japon.
1971
1974

1975
1981

Βουδαπέ-

Exposition Mondiale

La Chasse a travers

27.08.1971

στη

de la Chasse.

le Monde.

30.09.1971

Σποκάνε

International

Celebrating

01.05.1974

Exposition on the

Tomorrow’s Fresh

01.11.1974

Environment.

New Environment.

International Ocean

The Sea We Would

19.07.1975

Exposition.

like to See.

18.01.1976

Exposition

La Chasse.

16.06.1981

Οκινάουα
Φιλιππούπολη

108550307672

35

52

1.900.000

40

10

5.600.000

784000000$

100

35

3.485.750

46018milY
46018milY

12.07.1981

Cynegetique
Mondiale.

1982

Knoxville

The Knoxville

Energy turns the

01.05.1982

International

world.

31.10.1982

The 1984 Louisiana

The world of rivers.

12.05.1984

World Exposition.

Frenaitre as a Source

11.11.1984

29

16

11.127.780

34

15

7.335.000

Energy Exposition –
Energy Expo 82.
1984

Νέα
Ορλεάνη

350000000$
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Έτος

Πόλη

Τίτλος

Θέμα

Διάρκεια

Έκταση σε

Χώρες

εκτάρια

Εκθέτες

100

48

Επισκέπτες

Έξοδα
Έσοδα

of Life.
1985

Tsukuba

International

Dwellings and

17.03.1985

Exposition,

Surroundings –

16.09.1985

Tsukuba.

Science and

20.334.727

117,9δις yens
117,9δις yens

Technology for Man
at Home.
1985

Φιλιππούπολη

Exposition mondiale

Les Inventions.

04.11.1985

58.000 τ.μ.

73

1.000.000

70

53

20.111.578

30.11.1985

des Realisations
des Jeunes,
Inventeurs.

1986

Βανκούβερ

1988

The 1986 World

World in Motion.

Exposition.

02.05.1986
13.10.1986

Μπρισμπέι

International

Leisure in the Age of

30.04.1988

ν

Exposition on

Technology.

30.10.1988

Deuxieme

L’activite des jeunes

07.06.1991

exposition Mondiale

au service d’un

07.07.1991

des realisations des

monde de paix.

802εκ.$
491εκ.$

40

36

18.560.447

6

54

1.694.800

Leisure.
1991

Φιλιππούπολη

jeunes inventeurs.
1992

Γένοβα

Specialised

Christopher

15.05.1992

483

Έτος

1992

Πόλη

Σεβίλη

Τίτλος

Θέμα

Διάρκεια

international

Columbus – The ship

exposition.

and the sea.

Exposition

L’ere des

20.04.1992

universelle de

decouvertes.

12.10.1992

The Taejon

The Challenge of a

07.08.1993

International

new road to

07.11.1993

Exposition.

development.

Exposition

Les oceans: un

22.05.1998

Specialisee.

Patrimoine pour

30.09.1998

Έκταση σε

Χώρες

εκτάρια

Εκθέτες

215

112

Επισκέπτες

Έξοδα
Έσοδα

15.08.1992
41.800.000

121642εκ.pts
137539 εκ.pts

Seville.
1993

1998

Taejon

Λισαβόνα

90,1

141

14.005.808

2 τρις Won

50

155

10.128.204

75874 εκ.Esc.

160

155

18.000.000

10,2 εκ.DM

l’avenir.
2000
2005

Ανόβερο
Aichi

Exposition

Humankind – Nature

01.06.2000

Universelle.

– Technology.

31.10.2000

The 2005 World

Nature’s Wisdom.

25.03.2005

Exposition.

120

25.09.2005

Πηγή: Bureau International des Expositions, BIE documents, 2005.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ κλασσικού τρόπου επιλογής του αριθμού
παραγόντων και της παράλληλης ανάλυσης.

485

Πίνακας κώδικα SPSS για την διενέργεια «Παράλληλης ανάλυσης
parallel analysis».
INPUT PROGRAM.
LOOP LOOP#1 = 1 TO 64.
DO REPEAT V = V1 TO V17.
COMPUTE V = RND (NORMAL (5/6) + 3).
IF (V LT 1)V = 1.
IF(V GT 5)V = 5.
END REPEAT.
END CASE.
END LOOP#1.
END FILE.
END INPUT PROGRAM.
FACTOR
/VARIABLES v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 V12 V13 V14 V15 V16 V17
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 V12 V13 V14 V15 V16 V17
/PRINT INITIAL EXTRACTION
/CRITERIA MINEIGEN(0) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/ROTATION NOROTATE
/METHOD=CORRELATION.
Πηγή: SPSS Manual, 2007.

Επεξηγήσεις για τα παρακάτω γραφήματα:
Scree plot = Καμπύλη που δείχνει τον αριθμό των παραγόντων – αξόνων που
μπορεί να ομαδοποιήσουν τις ερωτήσεις μιας πολυθεματικής
μεταβλητής. Κριτήριο επιλογής : κανόνας του Kaiser (eigenvalue >
1) και έλεγχος του Cattell.
Mean = Μέση τιμή του συνόλου των ιδιοτιμών (eigenvalues) που παρήχθησαν
ανά παράγοντα – άξονα (component) μέσω της προσομοίωσης για
50 φορές της ανάλυσης παραγόντων με τυχαία δεδομένα.

95% = Οι τιμές ανά παράγοντα που αντιστοιχούν στο 95% δεκατημόριο των
ιδιοτιμών που παρήχθησαν από την προσομοίωση.
• Οι αριθμοί στο άξονα Χ δείχνουν τον αριθμό των ερωτήσεων ανά
πολυθεματική ερώτηση.
• Ά ξονας Υ : Ιδιοτιμές (eigenvalues) των ερωτήσεων.
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Ερώτηση 9
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Ερώτηση 10
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Ερώτηση 12
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Ερώτηση 13
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Ερώτηση 14
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Ερώτηση 19
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