ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ

ππεερριιηηγγήήσσεειιςς µµεε ττοονν οοίίννοο οοδδηηγγόό

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ:
Καλησπέρα. Η δική µας εισήγηση θα είχε άµεση σχέση και θα είχε
ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι
πάντα εφικτό να το προγραµµατίζουµε κατά προτεραιότητα.
Είναι αποτέλεσµα ερευνητικής δουλειάς που έγινε στο τµήµα
Διοίκησης Επιχειρήσεων από την οµάδα τουρισµού που βρίσκεται εκεί. Το
αντικείµενο της έρευνας ήταν ουσιαστικά να απευθυνθούµε σε εσάς, τους
κρασάδες όπως λέτε µεταξύ σας, και να σας ρωτήσουµε βασικά πράγµατα
όσον αφορά τον οινοτουρισµό και φυσικά τους οινοτουρίστες.
Τι προσπαθήσαµε να µάθουµε µέσα από αυτή την έρευνα;
Προσπαθήσαµε να δούµε ποια είναι τα χαρακτηριστικά των οινοτουριστών
στην Ελλάδα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του οινοπαραγωγού στην
Ελλάδα. Των οινικών ή οινοτουριστικών περιοχών.
Και το µεγαλύτερο ενδιαφέρον που επιδιώξαµε να δώσουµε ήταν
στο κοµµάτι τι πλεονεκτήµατα απολαµβάνουν όσοι έχουν εµπλακεί στον
οινοτουρισµό, σε σχέση µε αυτούς οι οποίοι παράγουν οίνο αλλά δεν
έχουν αναπτύξει, τουλάχιστον ακόµα, οινοτουριστικές δραστηριότητες.
Θα δείτε µέρος των αποτελεσµάτων της έρευνας, για λόγους
συντοµίας όπως καταλαβαίνετε. Είναι µία έρευνα που κάναµε µε
πληθυσµό εσάς τους ίδιους. Στείλαµε 300 ερωτηµατολόγια, για την
ακρίβεια 280, εκπροσωπώντας 300 επιχειρήσεις. Το 2006, ξεκινήσαµε τον
Απρίλιο και τελειώσαµε τον Ιούλιο. Πήραµε ένα ποσοστό απάντησης
ιδιαίτερα ικανοποιητικό για τέτοιου είδους έρευνες, 25%. 71 από εσάς
ενδιαφέρθηκαν και µας απάντησαν, 71 ικανά ερωτηµατολόγια.
Πάµε να δούµε βασικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από αυτή την
έρευνα. Η στατιστική επεξεργασία έγινε µε SPSS. Περνάω σύντοµα δύο
χάρτες. Ο πρώτος χάρτης µας δείχνει τι γεωγραφική ανάπτυξη έχει ο
οινοτουρισµός στην Ελλάδα. Θα δείτε ότι εκ των πραγµάτων, όπως
γνωρίζετε λίγο-πολύ, η οινοτουριστική δραστηριότητα είναι πολύ νέα. Ο
µέσος χρόνος ανάπτυξης στις περιοχές που έχει αναπτυχθεί έντονα ο
οινοτουρισµός, προσεγγίζει τα 12 χρόνια κατά µέσο όρο.
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Και ποιές είναι αυτές οι περιοχές; Αυτές που φαίνονται µε κόκκινο
χρώµα στον χάρτη, όπως η κεντρική Μακεδονία, η κεντρική Ελλάδα και
φυσικά τα νησιά του νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
Παράµετρο που ανέφερε και ο κύριος Λέλεκας, ότι βλέπουµε ότι λογικά
βέβαια, ανεπτυγµένες τουριστικά περιοχές προσελκύουν και αναπτύσσουν
µε σηµαντικούς ρυθµούς οινοτουριστικές δραστηριότητες.
Υπάρχουν όµως αρκετές περιοχές, είναι σηµαδεµένες µε κίτρινο
χρώµα στον χάρτη, στις οποίες ο οινοτουρισµός έχει πάρα πολύ λίγα
χρόνια ανάπτυξης, κατά µέσο όρο 2 και περιοχές φυσικά που δεν µας
έδωσαν στοιχεία, τουλάχιστον στην έρευνα.
Δείτε λίγο έναν διαφορετικό χάρτη, που ουσιαστικά µας
παρουσιάζει τον βαθµό ανάπτυξης µε µια κουκίδα, µεγάλη ή µικρή,
οινοτουριστικής δραστηριότητας σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας.
Μεγαλύτερη κουκίδα, µεγαλύτερος ρυθµός ανάπτυξης.
Η κλίµακα που χρησιµοποιήσαµε ήταν πενταβάθµια. Ξεκινώντας
από το κάτω της λεζάντας, από τα χαµηλότερα σηµεία της λεζάντας,
βλέπετε ότι κυρίαρχες περιοχές ανάπτυξης του οινοτουρισµού είναι η
κεντρική Μακεδονία και το νότιο Αιγαίο. Έχουµε αρκετές περιοχές στις
οποίες ο οινοτουρισµός αναπτύχθηκε λιγότερο και µάλιστα κάποια
περιοχές που εν µέρει θεωρούνται και τουριστικές. Μικρότερη
οινοτουριστική ανάπτυξη υπάρχει δυστυχώς στην περιοχή της Θεσσαλίας.
Πάµε να δούµε λίγο πιο αναλυτικά στοιχεία. Θα ακολουθήσουν
µερικά στοιχεία που µας δίνουν µια εικόνα, µάλλον µας δίνουν τη δική
σας εικόνα για το προφίλ του οινοτουρίστα. Του οινοτουρίστα που
έρχεται, ή Έλληνας ή αλλοδαπός, επισκέπτεται περιοχές που έχουν
αναπτύξει οινική και κυρίως οινοτουριστική δραστηριότητα.
Το κριτήριο εδώ είναι η ηλικιακή διάρθρωση των οινοτουριστών.
Το παρουσιάζουµε µε µία πίτα. Όπως θα δείτε, πάνω από το 50%, 54%55% των οινοτουριστών, ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα 35 µε 54 έτη.
Συνήθως παντρεµένοι, συνήθως µε παιδιά, ευκατάστατοι, µε επάγγελµα,
ταξιδεύουν αρκετά ίσως και πάει λέγοντας.
Αξίζει να δούµε και το µικρό ποσοστό των ηλικιών 0-24, δεν είναι
ευκαταφρόνητο γύρω στο 10% αλλά δεν είναι το επιθυµητό. Και υπάρχει
και µία οµάδα ηλικιακή 55 και πάνω, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το
13%. Αν θυµάµαι καλά, λίγο µεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που έδειχνε η
έρευνα της οµάδας του κυρίου Λέλεκα.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δύο επόµενες διαφάνειες.
Θέλει λίγο χρόνο για να την καταλάβουµε τη διαφάνεια. Αυτή µας
παρουσιάζει την ηλικιακή διάρθρωση των οινοτουριστών, µε κριτήριο
αφενός την ηλικία τους, την ηλικιακή οµάδα, το βλέπετε κάτω-κάτω στο
διάγραµµα, µε δεύτερο κριτήριο τον τόπο, την περιοχή προέλευσης των
οινοτουριστών.
Τι µας λέει για παράδειγµα; Μας λέει πολύ σύντοµα ότι στην
ηλικιακή οµάδα 0 έως 24, οι ντόπιοι αποτελούν το 35% των επισκεπτών.
Το 41,4% των επισκεπτών αυτής της οµάδας προέρχονται από περιοχές
της Ελλάδας και µόνο το 23,36% είναι αλλοδαποί. Μια πολύ λογική
εξήγηση συνιστά το γεγονός ότι έχουµε να κάνουµε και µε σχολεία, τα
οποία κυρίως σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ κινούνται σε περιοχές κοντά
στην έδρα τους.
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Αυτό που έχει σαφώς µεγαλύτερο ενδιαφέρον, αυτό που συνιστά
εύρηµα, είναι το γεγονός ότι όσο προχωράµε προς τα δεξιά, όσο
αυξάνεται δηλαδή η ηλικία, βλέπουµε ότι αυξάνεται σηµαντικά το
ποσοστό των αλλοδαπών οι οποίοι σας επισκέπτονται µε σκοπό ή έχοντας
στο µυαλό τους τον οινοτουρισµό. Και αυτό το ποσοστό αυξάνεται εις
βάρος τόσο των ντόπιων φυσικά και κυρίως των Ελλήνων από την
υπόλοιπη Ελλάδα.
Βλέπετε δηλαδή ότι στην ηλικιακή οµάδα 55 και, έχουµε 54,21%
των τουριστών να προέρχονται από το εξωτερικό, να είναι αλλοδαποί. Και
µόνο οι ντόπιοι, αυτοί οι οποίοι προέρχονται από την ίδια περιοχή,
συγκεντρώνουν µόνο το 18,43%.
Πάµε να δούµε λίγο κάτι πιο αναλυτικό, ελπίζω να φαίνεται αρκετά
καθαρά. Τι έχουµε εδώ; Έχουµε τις βασικές περιφέρειες της χώρας στην
πρώτη στήλη και έχουµε τρεις άλλες στήλες, οι οποίες µας παρουσιάζουν
τον τόπο προέλευσης των οινοτουριστών, των επισκεπτών. Από κάτω
έχουµε την ποσοστιαία αναλογία της κάθε οµάδας, ντόπιοι, Έλληνες,
αλλοδαποί, στο σύνολο, στο 100% των οινοτουριστών της συγκεκριµένης
περιφέρειας.
Θα δείτε λίγο µερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Έχουµε για
παράδειγµα τη Θεσσαλία, η οποία οινοτουριστικά έστω και λίγο,
στηρίζεται κυρίως στους ντόπιους. Έχουµε όµως άλλες περιοχές, δείτε την
Κρήτη και τα νησιά του Ιονίου Πελάγους.
Μας δείχνει λοιπόν σε ποιο ποσοστό οι τρεις αυτές κατηγορίες, που
έχουµε ως κριτήριο την προέλευσή τους, αγοράζουν και µε ποιά
συχνότητα προϊόντα κρασιού. Θα δείτε λοιπόν πολύ εύκολα ότι οι ντόπιοι,
το λευκό χρώµα, παρουσιάζουν πολύ µικρότερη αγοραστική συµπεριφορά,
το 49,5% αγοράζει προϊόντα κρασιού ελάχιστες φορές και µόνο το 16,64%
αγοράζει πάντα ή σχεδόν πάντα.
Αντίθετα, αν δείτε στο διάγραµµα τους αλλοδαπούς, θα δείτε ότι ο
ρυθµός τους είναι αυξητικός όσο αυξάνεται η πιθανότητα αγοράς µε
µεγαλύτερη συχνότητα. Οι αλλοδαποί λοιπόν αγοράζουν σχεδόν πάντα
προϊόντα κρασιού κατά τις επισκέψεις τους σε οινοτουριστικές µονάδες,
σε ποσοστό 46,71%. Αναµέναµε να είναι µεγαλύτερο, αλλά αυτό το
feedback είχαµε από τις απαντήσεις που µας δώσατε εσείς, από τα
αποτελέσµατα που µας δώσατε.
Το διάγραµµα που ακολουθεί µπαίνει στο κοµµάτι της σύγκρισης
των οινοπαραγωγών και των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν αναπτύξει
οινοτουριστική δραστηριότητα. Προσπαθήσαµε να δούµε τον βαθµό
ικανοποίησής σας από διάφορες µεταβλητές που σχετίζονται φυσικά µε
την παραγωγή του οίνου και τον οινοτουρισµό και να το συγκρίνουµε µε
τον αναντίστοιχο βαθµό ικανοποίησης από οινοπαραγωγούς που δεν έχουν
αναπτύξει οινοτουριστική δραστηριότητα.
Βλέπετε εύκολα κάποιες παραµέτρους, για παράδειγµα 'Πόσο
ευχαριστηµένοι είστε από τη µέχρι τώρα οινοτουριστική δραστηριότητα;
Από τις πωλήσεις, από τις απολαβές, από τη γεωγραφική εξάπλωση' και τα
λοιπά.
Δύο βασικά ευρήµατα. Και οι δύο οµάδες, και η πράσινη που είστε
οι οινοπαραγωγοί, οι οινοτουριστικοί παραγωγοί και οι απλοί
οινοπαραγωγοί, η κόκκινη, εµφανίζουν ένα αρκετά υψηλό βαθµό
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ικανοποίησης. Για να καταλάβετε, το άριστα εδώ είναι το 5. Μιλάµε πάλι
για µία πενταβάθµια κλίµακα.
Αυτό που έχει όµως µεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι σε όλες τις
παραµέτρους που θέσαµε οι οινοτουριστικοί παραγωγοί, αυτοί οι οποίοι
έχουν αναπτύξει τέλος πάντων οινοτουρισµό, είναι σαφώς περισσότερο
ευχαριστηµένοι από την απόδοση, απ' ό,τι οι απλοί οινοπαραγωγοί.
Εξαιρετικά σηµαντικό εύρηµα, το οποίο σχετίζεται, µάλλον µου δίνει τη
δυνατότητα να πάω στην επόµενη πίτα, η οποία τι µας παρουσιάζει;
Ποιά είναι η πρόθεση των οινοπαραγωγών για επέκταση της δράσης
τους, της ανάπτυξής τους σε οινοτουριστικές δραστηριότητες; Έχουµε ένα
εκπληκτικό ποσοστό 88%, το οποίο απαντάει ότι 'Ναι, µελλοντικά ή θα
αναπτύξω οινοτουριστικές δραστηριότητες ή σκοπεύω να επεκτείνω τις
υπάρχουσες οινοτουριστικές δραστηριότητες'. Αν µη τι άλλο, αυτό δείχνει
µία εξαιρετικά δυναµική αγορά και ανθρώπους οι οποίοι έχουν
αναγνωρίσει τουλάχιστον σε πρώτη φάση κάποια πλεονεκτήµατα.
Για
να
δούµε
λίγο.
Προσπαθήσαµε
λίγο
µέσα
από
το
ερωτηµατολόγιο να πάρουµε µερικές πληροφορίες και για την προσφορά.
Όπως σωστά είπε ο Βαγγέλης ο Χρήστου, καλό είναι να γνωρίζουµε τον
πελάτη, αυτόν στον οποίο θα δώσουµε εµπειρία, τον επισκέπτη, καλύτερα.
Καλό όµως είναι να έχετε µία εικόνα για το ποιοι πραγµατικά είστε εσείς.
Δείτε ένα ερώτηµα που αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των
οινοπαραγωγών στην Ελλάδα. Έχουµε δύο στήλες, η πρώτη στήλη αφορά
αυτούς οι οποίοι έχουν αναπτύξει οινοτουριστική δραστηριότητα και η
δεύτερη αυτούς οι οποίοι δεν έχουν αναπτύξει οινοτουριστική
δραστηριότητα.
Και στις δύο περιπτώσεις έχουµε ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό
ανθρώπων επαγγελµατιών, οι οποίοι έχουν µεταπτυχιακές σπουδές. Δεν
ήταν κριτήριο αν έχουν µεταπτυχιακές σπουδές σχετικές µε το
αντικείµενο ή όχι. Και µόνο αυτό όµως, ότι 28,29% όσων αναπτύσσουν
οινοτουριστικές δραστηριότητες µας απάντησαν ότι είχαν τουλάχιστον
µεταπτυχιακό, είναι εξαιρετικά υψηλό ποσοστό.
Εξίσου σηµαντικό είναι και το ποσοστό αυτών οι οποίοι έχουν
κάποια ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση. 64,1%. Και πάρα πολύ µικρό,
αµελητέο σχεδόν, το ποσοστό 7,5% περίπου αυτών οι οποίοι έχουν απλά
τελειώσει δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Εξαιρετικά σηµαντικά στοιχεία
είναι αυτά.
Δείχνει ένα προφίλ επαγγελµατιών και ανθρώπων, οι οποίοι έχουν
ένα ιδιαίτερα υψηλό µορφωτικό επίπεδο και πολλές φορές, όχι βέβαια
πάντοτε, αυτό συνδέεται και µε µια ιδιαίτερη κουλτούρα. Κουλτούρα την
οποία απαιτεί ο τουρισµός, απαιτεί ο οινοτουρισµός, έστω και µόνο η
οινοπαραγωγή.
Στην ίδια ενότητα, προσπαθήσαµε να δούµε το κοµµάτι
οινοπαραγωγοί και οινοτουρισµός. Προσπαθήσαµε δηλαδή να δούµε ποιος
βγάζει περισσότερα χρήµατα. Αυτός ο οποίος ανέπτυξε οινοτουριστική
δραστηριότητα ή αυτός ο οποίος παραµένει στην παραδοσιακή παραγωγή
και ό,τι άλλο συνεπάγεται;
Θα δείτε µία σηµαντική διαφοροποίηση. Η πρώτη στήλη κλασικά
είναι οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν αναπτύξει οινοτουριστική
δραστηριότητα και η δεύτερη στήλη είναι οι οινοπαραγωγοί που δεν έχουν
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αναπτύξει οινοτουριστική δραστηριότητα. Το πράσινο χρώµα συνιστά
υψηλότερα εισοδήµατα και όπως θα βλέπετε στη λεζάντα δεξιά, αφορά
ετήσια εισοδήµατα τα οποία είναι πάνω από τις 200.000 €.
Το ποσοστό αυτών οι οποίοι έχουν εισόδηµα πάνω από 200.000 €
και έχουν αναπτύξει οινοτουριστική δραστηριότητα, ανέρχεται στο
53,85% του συνόλου αυτών οι οποίοι έχουν αναπτύξει οινοτουριστική
δραστηριότητα.
Σε µικρότερο βαθµό, στο 47% περίπου είναι το
ποσοστό αυτής της οικονοµικής οµάδας, σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν
αναπτύξει οινοτουριστική δραστηριότητα.
Πιο επίσηµα στοιχεία, περισσότερα αποτελέσµατα προκύπτουν αν
δούµε και τις υπόλοιπες οικονοµικές κατηγορίες. Κατά τεκµήριο λοιπόν,
αυτός ο οποίος αναπτύσσει οινοτουρισµό, παράγει, εκµεταλλεύεται, έχει
µεγαλύτερα εισοδήµατα.
Άλλος ένας χάρτης. Προσπαθήσαµε να δούµε πόσο ικανοποιηµένοι
είναι οι οινοπαραγωγοί από τις δραστηριότητές τους και κυρίως από την
οινοτουριστική δραστηριότητα που έχουν αναπτύξει. Θα δείτε ότι έχουµε
µία οµάδα πρώτη, η οποία είναι οι οινοπαραγωγοί οι οποίοι είναι λιγότερο
ικανοποιηµένοι και κάποιοι από αυτούς είναι κάτω κι από τον µέσο όρο.
Αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία είναι να δούµε τις δύο οµάδες,
την τρίτη και την τέταρτη, οι οποίες είναι οι οµάδες οι οποίες γεωγραφικά
είναι περισσότερο ικανοποιηµένες. Περισσότεροι ικανοποιηµένοι από την
ανάπτυξη
του
οινοτουρισµού
είναι
αυτοί
οι
οποίοι
έχουν
δραστηριοποιηθεί στην Κρήτη, γι' αυτό και η Κρήτη είναι µε κόκκινο
χρώµα. Αρκετά ικανοποιηµένοι είναι αυτοί οι οποίοι προέρχονται από την
κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του νοτίου
Αιγαίου.
Βλέπουµε λοιπόν ότι κατά τεκµήριο, ανεπτυγµένες τουριστικά
περιοχές έχουν και µεγαλύτερη ανάπτυξη του οινοτουρισµού και
µεγαλύτερη ικανοποίηση, µε ό,τι αυτό µπορεί να µεταφράζεται.
Εισοδήµατα,
εµπειρία,
διαφήµιση
ή
οτιδήποτε
άλλο,
από
τον
οινοτουρισµό.
Τελευταία διαφάνεια. Σας ρωτήσαµε, θελήσαµε να µάθουµε ποιοι
είναι οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη του
οινοτουρισµού στην Ελλάδα. Δείτε το διάγραµµα από κάτω προς τα πάνω.
Βλέπουµε λοιπόν ότι κατά την εκτίµησή σας, η έλλειψη οργάνωσης
είναι ο πλέον σηµαντικός παράγοντας ο οποίος εµποδίζει σηµαντικά την
ανάπτυξη του οινοτουρισµού στη χώρα µας. Πολύ σηµαντικό όµως είναι
και η έλλειψη υποστήριξης, κυρίως από τοπικούς φορείς. Το 65% αυτών
που απάντησαν, είπαν ότι η έλλειψη υποστήριξης από τους τοπικούς
φορείς είναι εξαιρετικά µεγάλος παράγοντας.
Έλλειψη
ενηµέρωσης,
επίσης
σηµαντικό
κοµµάτι.
Μη
επιδοτούµενος
–
ίσως
αναµενόµενο
–
τοµέας.
Υψηλό
κόστος
δραστηριοποίησης, το 38,33% πιστεύει ότι το κόστος για να αναπτυχθεί η
οινοτουριστική δραστηριότητα είναι αρκετά µεγάλο.
Και για να το σταµατήσουµε κάπου εδώ, τελευταίο ενδιαφέρον
στοιχείο, έλλειψη γνώσεων και τεχνογνωσίας. Και τεχνολογίας. Στοιχεία
τα οποία πιστεύω ότι θα ήταν καλό να τα λάβετε υπόψη για να µπορέσει
να αναπτυχθεί περισσότερο ο οινοτουρισµός στην Ελλάδα.
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Δεν
λίγο-πολύ
γενικότερη
γιατί θα µε

θα προχωρήσω στα συµπεράσµατα γιατί είναι στοιχεία που
έχουµε αναφέρει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη
εµπειρία, γιατί εγώ δεν είµαι κρασάς δυστυχώς, δυστυχώς
ενδιέφερε, για τη φιλοξενία.

Και έχω την εντύπωση ότι στα αµπέλια σας έχετε ακατέργαστο
τουριστικό χρυσό. Μαζέψτε τον και αξιοποιήστε τον, γιατί το µέλλον
ανήκει σε αυτούς που βλέπουν πιο µακριά και µπορούν να κάνουν
συνδυασµένες δραστηριότητες. Σας ευχαριστώ θερµά, να είστε καλά.
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