20 Ιανοσαρίοσ 2017
Μελέηη για ηις πιθανές επιπηώζεις ανέγερζης μεγάλων
εμπορικών κένηρων (Malls) επί ηων μικρών καηαζηημάηων
ηης Λάρνακας. Κίνηηρα και Ανηιζηαθμιζηικά Μέηρα για ηις
πολύ μικρές και μικρές επιτειρήζεις
1. Η επίδραζη ηων Malls ζηις μικρομεζαίες γειηνιάζοσζες
επιτειρήζεις.
Η αλάπηπμε κεγάισλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ζεκαηνδνηεί κφληκεο
αιιαγέο απφ ηελ αξρηηεθηνληθή, ηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ, ηηο
κεηαθνξέο, ηελ νηθνλνκία, ηελ αγνξά εξγαζίαο θ.α. Πάλσ απφ φια
φπσο ζεκεηψλεηαη1 απηέο νη αιιαγέο «ζπλίζηαληαη ζηελ εμαθάληζε
ησλ ζεκειίσλ ιεηηνπξγίαο κηθξψλ πφιεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ
ιεηηνπξγηψλ ππεξεζηψλ θαη ιηαλεκπνξίνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ηεο πεξηθέξεηαο» (ππαίζξνπ). Όπσο
ζεκεηψλεη ν θαζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Αηφβα, Κ.
Σηφνπλ, ηα κεγάια εκπνξηθά θέληξα (Malls), πξνζειθχνπλ ηνπο
θαηνίθνπο γηα κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο. Εμαηηίαο ηεο εχθνιεο
πξφζβαζεο, ηνπ κεγάινπ εχξνπο επηινγψλ, ηνπ ειεγρφκελνπ
θιίκαηνο, ηεο εχθνιεο θαη δσξεάλ ζηάζκεπζεο θαη ησλ εθηεηακέλσλ
σξαξίσλ ηνπο. Τα Malls άιιαμαλ, φπσο ζεκεηψλεη, ζεκειηαθά ηνλ
ηξφπν πνπ ςσλίδνπλ νη Ακεξηθαλνί θαζψο πξνζέιθπζαλ
θαηαλαισηέο απφ ην θέληξν ηεο πφιεο ζηα πξνάζηηα φπνπ βξηζθφηαλ
ην Mall. Τα Malls πξνθάιεζαλ ηελ πηψζε ηνπ παδαξηνχ ησλ πφιεσλ,
ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ πνηέ δελ αλάλεςαλ (Stone, 1997).
Ο θαζεγεηήο Kalhan ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε γηα ηελ επίδξαζε ησλ
Malls ζηα κηθξά θαηαζηήκαηα (2007), δηαπηζηψλεη φηη ην 71% ησλ
εξσηεζέλησλ αλέθεξε πηψζε ησλ πσιήζεσλ. Μφλν ην 11% ησλ
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εξσηεζέλησλ αλέθεξε άλνδν ζηηο πσιήζεηο θαη ν ιφγνο είλαη φηη
παξείραλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ δελ πξνζθέξνληαλ ζηα Malls.
Ωο επί ησ πιείζηνλ, ηα κηθξά θαηαζηήκαηα αλέθεξαλ θαηά κέζν φξν
πηψζε πσιήζεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 20%. Τα θαηαζηήκαηα πνπ
επεξεάζηεθαλ δηέζεηαλ ηξφθηκα, ή ξνπρηζκφ πνπ δελ απνηεινχζε
δηεζλνχο θήκεο κάξθα, ή παπνχηζηα ή ειεθηξηθά είδε. Πεξαηηέξσ
δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ έξεπλα, φηη παξαηεξείηαη κηα κεηακφξθσζε
ζηα θαηαλαισηηθά πξφηππα ησλ πεξηνρψλ πνπ γεηηληάδνπλ κε ηα
Malls. Επηπξφζζεηα, ε έξεπλα δηαπηζηψλεη φηη νη απνιχζεηο
πξνζσπηθνχ εμαηηίαο ηεο πηψζεο ησλ πσιήζεσλ ήηαλ πνιχ
πεξηνξηζκέλεο γηαηί ζπλήζσο ηα κηθξνθαηαζηήκαηα δηνηθνχληαη
νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. Σε ζπλζήθεο ζπλερνχο πίεζεο, ην
ελδερφκελν πεξηζζφηεξσλ απνιχζεσλ δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί.
Μηα άιιε πην πξφζθαηε έξεπλα (Gibas θαη άιινη, 2013) δηαπηζηψλεη
φηη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ελφο κεγάινπ εκπνξηθνχ θέληξνπ (ζηηο
ΗΠΑ) πξνθαιεί ηελ κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ αγνξά
ιηαλεκπνξίνπ θαηά 2,7%, δειαδή θάζε έλαο (1) ππάιιεινο ζην
εκπνξηθφ θέληξν αληηθαζηζηά 1.4 ππαιιήινπο ηνπ ππνινίπνπ
ιηαλεκπνξίνπ ηεο αγνξάο. Η κείσζε ηεο απαζρφιεζεο πξνθαιεί θαη
άιιεο ζπλέπεηεο φπσο ηε κείσζε ησλ εηζξνψλ απφ θφξνπο θαη ηελ
αχμεζε ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο.
Ο θαζεγεηήο Ligthelm (2008) δηαπηζηψλεη φηη γεληθά νη ζηαηηζηηθέο
αλαθέξνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ησλ Malls έλαληη ησλ κηθξψλ
πσιεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηα πεξίρσξα. Σε έξεπλα δηαπηζηψλεηαη φηη
ηξείο ζηνπο πέληε θαηαζηεκαηάξρεο βίσζαλ πηψζε ηεο θεξδνθνξίαο,
ηνπ ηδίξνπ θαη ηεο εκβέιεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπο, ελψ κφιηο ην 4%
αλέθεξε φηη βηψλεη θαιχηεξεο επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο.
Απφ έξεπλεο πνπ δηεμήρζεθαλ ην 2006, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη
νη λεφηεξεο γελεέο επηιέγνπλ ηα Malls εμαηηίαο θηλήηξσλ θνηλσληθήο
πξνέιεπζεο πνπ αθνξνχλ ην πιήζνο επηινγψλ, ηελ πξνδηάζεζε λα
παξακείλνπλ νιφθιεξε ηελ εκέξα θαη άιια, ελψ νη κεγαιχηεξεο
ειηθίεο επεξεάδνληαη ζηα θαηαλαισηηθά ηνπο πξφηππα πεξηζζφηεξν
απφ δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο πνπ έρνπλ ζην επίθεληξν ηνπο ηηο
ηηκέο, θάηη πνπ δελ είλαη ζχλεζεο ζηα Malls (Craig A. Martin, L.W.
Turley, 2004). Επνκέλσο ηα Mall έρνπλ ηδηαίηεξε επηξξνή ζε
λεαξφηεξεο ειηθίεο.
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Επίδραςη των Malls ςτα Μικρά Ομοειδθ
και Γειτνιάζοντα Καταςτθματα
71% αντιμετωπίζει πτώςη των
πωλθςεων
Πτώςη των πωλθςεων κατά
20%
Μείωςη τησ Απαςχόληςησ
κατά 2.7%
Μείωςη τησ Κερφοφορίασ ςτο
60% των Καταςτημάτων

2. Οι ζσνθήκες
Λάρνακας

ποσ

επιδρούν

ζηις

Επιτειρήζεις

ηης

Σχκθσλα κε ηελ Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, ην 95,5% ησλ επηρεηξήζεσλ
ηεο Κχπξνπ αλήθνπλ ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ εξγνδνηνχλ
κέρξη 9 ππαιιήινπο. Σηελ Λάξλαθα δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξί ησλ
15,000 νηθνλνκηθψλ ππνζηαηηθψλ. Με ην ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ
εκπφξην,
ηηο
ππεξεζίεο
εζηίαζεο
θαη
άιιεο
παξεκθεξείο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηνπο
ζηφρνπο ελφο κέζνπ Mall, ν αξηζκφο ησλ κνλάδσλ ππνινγίδεηαη
κεηαμχ 1500-2000 επηρεηξήζεηο ζηελ Επαξρία ηεο Λάξλαθαο. Σηα
πξψηα ρξφληα ηεο θξίζεο κέρξη ην 2013, ππνινγίδεηαη απφ ηελ
Επξσπατθή Σηαηηζηηθή ππεξεζία φηη έθιεηζαλ γχξσ ζηηο 10,000
ηέηνηεο
επηρεηξήζεηο
ζηελ
Κχπξν.
Τν
ρξένο
ησλ
κε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζε κεξηθά ρξφληα έρεη
ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί απφ 120% ην 2008, ζε 230% ζηα ηέιε ηνπ
2015.
Τα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ
θηάζεη ζηα ηέιε ηνπ 2015 ζην επίπεδν ηνπ 67% ζχκθσλα κε ηελ
έθζεζε ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο Κχπξνπ.
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Με βάζε έξεπλα πνπ δηελήξγεζε ην Alexander Research Centre
(Ννέκβξηνο, 2016) ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο
Λάξλαθαο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ.
Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο θξίζεο, ειάρηζηεο επηρεηξήζεηο έρνπλ
αλαβαζκίζεη
ηερλνινγηθά
ηνλ
νξγαληζκφ
ηνπο
ψζηε
λα
αληεπεμέιζνπλ ζηελ πίεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία.
Πνζνζηά επηρεηξήζεσλ πνπ θπκαίλνληαη κφιηο απφ 6-36% έρνπλ
αγνξάζεη εξγαιεία ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ θαη εκπνξίνπ, ελψ
ηζηνζειίδα δηαζέηνπλ κφιηο ην 58% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Λάξλαθαο.
Η έιιεηςε ξεπζηφηεηαο πνπ απνηειεί ηνλ πξψην παξάγνληα πνπ
επεξεάδεη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Λάξλαθαο (αθνινπζνχλ ν αζέκηηνο
αληαγσληζκφο θαη ε απνπζία θξαηηθήο ζηήξημεο) είλαη ν βαζηθφο
ιφγνο, ν νπνίνο επζχλεηαη γηα ηελ απνπζία επελδχζεσλ ζηηο
επηρεηξήζεηο.
Τελ ίδηα ζηηγκή ησλ 96% ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Επαξρία, έρεη ηελ
πεπνίζεζε φηη ην θξάηνο πξέπεη λα έρεη θεληξηθφ ξφιν κε ζπκβνιή
ζηελ νηθνλνκία ηεο Λάξλαθαο, είηε κε δεκφζηεο επελδχζεηο, είηε κε
πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ή κέζα απφ ζπκπξάμεηο θαη
ζρεδηαζκφ γηα ηελ αλάπηπμε, πνιηηηθέο πνπ απνπζηάδνπλ κέρξη
ζήκεξα θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σηελ ίδηα
έξεπλα θαη ζην εξψηεκα εάλ «Τν 2016, είλαη γηα εζάο θαιχηεξν,
ρεηξφηεξν ή ην ίδην νηθνλνκηθά κε ην 2015;» πνζνζηφ 51% απαληά
φηη ήηαλ θαιχηεξν θαη ειαθξψο θαιχηεξν, πνζνζηφ 20% φηη ήηαλ
ρεηξφηεξν θαη ειαθξψο ρεηξφηεξν θαη πνζνζηφ 26% φηη ήηαλ ζηα ίδηα
επίπεδα. Σε ζχγθξηζε κε έξεπλα καο γηα ην 2016, φπνπ πνζνζηφ
29% δήισζε φηη είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα, 34% φηη είρε αξλεηηθά
απνηειέζκαηα θαη 36% φηη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηα ίδηα,
παξαηεξείηαη κηα κεηξήζηκε πξφνδνο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
γηα κεγαιχηεξν αξηζκφ πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαηά
ην 2016. Επνκέλσο είλαη θξίζηκν θάζε θίλεζε ζην πεξηβάιινλ λα
είλαη πξνζεθηηθή ψζηε ηα επκεηάβιεηα απηά δεδνκέλα λα κελ
επηζηξέςνπλ ζε αξλεηηθή πνξεία.
Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, δελ ππάξρεη επαξθήο εηνηκφηεηα ησλ
πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε λέα
αληαγσληζηηθά δεδνκέλα, αθνχ πξνέξρνληαη απφ κηα κεγάιε
νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πνιηηηθήο ιηηφηεηαο. Δελ
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έρνπλ επελδχζεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπο αθνχ δελ ππάξρνπλ θξαηηθά
ή ηξαπεδηθά θίλεηξα ζηήξημεο. Τα εκπνξηθά θέληξα αλαπηχζζνληαη
εληαηηθά, φπσο θαη ν αξηζκφο ηνπο απμάλνληαο ηνλ αληαγσληζκφ
έλαληη ζην κηθξφ εκπφξην. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ν αληαγσληζκφο ζε
αιιειεπίδξαζε κε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ
πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία κπνξεί λα εθδεισζεί ζε πφιεκν ηηκψλ
ζηνλ νπνίν νη κηθξέο επηρεηξήζεηο λα κελ είλαη έηνηκεο ιφγσ
ηερλνινγηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλεπάξθεηαο λα αληαπνθξηζνχλ.
Ειζηγήζεις και Μέηρα.
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εκβέιεηα θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ Malls, ηελ
επίδξαζε ηνπο ζηελ αγνξά ηεο πεξηνρήο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, ηα
πξνβιήκαηα πνπ επεξέαζαλ ηηο κηθξνεπηρεηξήζεηο ηεο Λάξλαθαο
έλεθα ηεο θξίζεο, ησλ ρξεψλ, ηεο έιιεηςεο ζπλεθηηθήο αλάπηπμεο
ζηελ Επαξρία θαη θπξίσο ζην θέληξν ηεο, ηελ αλάγθε λα
αλαβαζκηζηνχλ ηερλνινγηθά, ρξεηάδεηαη λα κειεηεζνχλ ζεηξά
πξσηνβνπιηψλ πνπ λα πεξηνξίζνπλ θάπσο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο
ζηηο κηθξνεπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ίδηνπο ηνκείο
κε ηα Malls.
Σεηξά έκκεζσλ θαη απεπζείαο κέηξσλ θαη πξσηνβνπιηψλ πξνο
ζηήξημε ησλ θαηαζηεκάησλ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ.

Όζο αθορά ζηα Malls
α) Οη φπνηεο παξεθθιίζεηο δνζνχλ λα έρνπλ σο γλψκνλα ηνπο θαη ηελ
δηαθχιαμε ηνπ εκπνξηθνχ πλεχκνλα ηεο πφιεο.
β) Τα έζνδα απφ ηηο παξεθθιίζεηο λα δνζνχλ γηα ζηήξημε ηεο
ηθαλφηεηαο αλαβάζκηζεο ησλ πθηζηάκελσλ κηθξνεπηρεηξήζεσλ θαη
γηα ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο.
γ) Να δηαζθαιηζηεί φηη ζα ππάξρεη ζπιινγηθή ζχκβαζε
εξγνδνηνπκέλσλ ζηα Malls ψζηε λα κελ απνρηνχλ αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα κεηψλνληαο ην θφζηνο εξγαζίαο.
δ) Να εθαξκνζηεί σξάξην θαηαζηεκάησλ πνπ δελ επηηξέπεη ηελ
εξγαζία ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο αξγίεο ψζηε νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ
κε ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ε εξγαζηαθή πξνζέγγηζε λα είλαη
θάπσο πην νκαιέο θαη ινγηθέο.
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Όζο αθορά ζηις πολύ μικρές και μικρές επιτειρήζεις ηης
Λάρνακας
Να δηαηεζεί πξνυπνινγηζκφο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ Δήκνπ πνπ λα
πεξηιακβάλεη δξάζεηο:
α) Γηα εμσξατζκφ ηνπ εκπνξηθνχ θαη ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Λάξλαθαο
ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ηαπηφηεηα κε ηζηνξηθή θαη εκπνξηθή αμία.
β) Επαλαθνξά ηεο αγνξάο ζηελ πφιε ψζηε λα απνηειέζεη πφιν
έιμεο
γ) Να κειεηεζεί ε πεδνδξνκνπνίεζε κέξνπο ησλ νδψλ Εξκνχ θαη
Ζήλσλνο ψζηε λα πξνζθέξεηαη πξφζβαζε ζηνπο πνιίηεο, ρσξίο
θπθινθνξηαθή θίλεζε θαη θαπζαέξηα.
δ) γηα ηερλνινγηθή-ςεθηαθή αλαβάζκηζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε
εξγαιεία φπσο απηά ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ειεθηξνληθήο
πξνψζεζεο
πξντφλησλ.
Πξνο
απηή
ηελ
θαηεχζπλζε
λα
δηνξγαλσζνχλ απφ ηνλ Δήκν ζεκηλάξηα κε εηδηθνχο θαη λα
αλαιεθζνχλ
πξσηνβνπιίεο
ψζηε
λα
δεκηνπξγεζεί
εηδηθή
ρξεκαηνπηζησηηθή δηεπθφιπλζε ζηηο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο
επηρεηξήζεηο.

ε) Να ζρεδηαζηεί εηήζην πξφγξακκα ςπραγσγηθνχ, θαιιηηερληθνχ θαη
πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο κε επίθεληξν ην θέληξν ηεο Λάξλαθαο ζε
ζχλδεζε κε ηνλ Άγην Λάδαξν πνπ απνηειεί ην πιένλ ηζηνξηθήο θαη
ζξεζθεπηηθήο ζεκαζίαο αμηνζέαην ηεο Λάξλαθαο γηα ηνπο ηνπξίζηεο.
4. Σσμπεράζμαηα
Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί αλά ηνλ θφζκν, ηεθκεξηψλνπλ ηελ
αξλεηηθή επίδξαζε ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ζηα νκνεηδή
κηθξά γεηηληάδνληα θαηαζηήκαηα κηαο πφιεο. Η πιεηνςεθία ησλ
θαηαζηεκάησλ ζα ζεκεηψζεη πηψζε ζηηο πσιήζεηο ρσξίο απηή λα
κπνξεί λα θαηαγξαθεί σο πξνο ην πνζνζηφ ζην νπνίν θπκαίλεηαη
(αλαθνξέο θηάλνπλ κέρξη 20%). Η απαζρφιεζε κπνξεί λα κελ
επεξεαζζεί δξακαηηθά, αιιά κεζνπξφζεζκα ζα έρεη αξλεηηθφ
αληίθηππν αθνχ νη δηεζλείο έξεπλεο αλαθέξνπλ επηπηψζεηο ζηελ
θεξδνθνξία κέρξη θαη ζην 70% ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξήζεσλ
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πνπ δηαζέηνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο ίδηα κε απηά ησλ κεγάισλ
εκπνξηθψλ θέληξσλ ή δελ πσινχλ δηεζλνχο θήκεο κάξθεο.
Οη κηθξν-επηρεηξήζεηο πνπ εμέξρνληαη απφ ηελ θξίζε ιαβσκέλεο θαη
ρσξίο ξεπζηφηεηα είλαη ππεξεπαίζζεηεο ζε δξακαηηθέο αιιαγέο θαη γη
απηφ πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ ζε θξαηηθφ, δεκνηηθφ θαη ηερλνινγηθφ
επίπεδν ηνπιάρηζηνλ ζε πξψηε θάζε. Σε αληίζεηε πεξίπησζε,
ιακβάλνληαο ππφςε φηη απνηεινχλ ην 95% ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Κχπξν, ζα πξνθιεζνχλ κεγάια νηθνλνκηθά θαη
εξγαζηαθά πξνβιήκαηα.
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