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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η Ελλάδα είναι µια χώρα που διαθέτει πολλούς τουριστικούς πόρους. Είναι αδήριτη 
ανάγκη να προσδιοριστούν αυτοί οι πλούσιοι πολιτισµικοί, ιστορικοί, θρησκευτικοί, 
ιαµατικοί κλπ πόροι για την αξιολόγηση & µέτρηση της ανταγωνιστικότητας. Η 
µέτρηση της ανταγωνιστικότητας γίνεται µε τη βοήθεια των διαφόρων 
µακροοικονοµικών δεικτών, αλλά & µε διάφορες στατιστικές έρευνες. 
 
Κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι να προσδιοριστεί το πολυδιάστατο τουριστικό 
προϊόν, να εξεταστεί το κατά πόσο επηρεάζεται από την ευρωπαϊκή τουριστική 
πολιτική, να αποτυπωθούν τα ποσοτικά τουριστικά µεγέθη & να εκτιµηθούν οι 
επιπτώσεις της χρηµατοπιστωτικής κρίσης στην ελληνική οικονοµία. Επιπλέον γίνεται 
η προσπάθεια µιας σύντοµης ιστορικής αναδροµής για την εµπέδωση των 
οικονοµικών ταλαντεύσεων που ανέκαθεν επηρέαζαν τους βασικούς πυλώνες της 
οικονοµίας. 
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε έδειξαν ότι η Αθήνα µπορεί να 
έχει ποιοτικό τουρισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ανεξάρτητα από οικονοµικά 
προβλήµατα. Για το σύνολο της οικονοµίας ισχύει ότι οι ξενοδοχειακές µονάδες που 
έχουν εξάρτηση από τους αλλοδαπούς τουρίστες & µάλιστα υψηλής εισοδηµατικής 
στάθµης, ανεξάρτητα από την οικονοµική κρίση έχουν µια ικανοποιητική κερδοφορία. 
Αποδεικνύεται ότι ο τουρισµός διαχέει τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις σε πολλούς 
κλάδους της οικονοµίας & γι’ αυτό  θεωρείται ένα ζωτικό κοµµάτι της ελληνικής 
οικονοµίας ακόµα & κάτω από συνθήκες οικονοµικής δυσπραγίας.    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η παρουσίαση του τουρισµού 

µέσα από µια µακροοικονοµική σκοπιά. Παρουσιάζονται οι µορφές που µπορεί να 

πάρει ο τουρισµός καθώς & τα περιθώρια ανάπτυξης αυτών. Εκτός από την 

αναγνώριση της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα γίνεται µια σύντοµη αναφορά 

των περιθωρίων ανάπτυξης των διαφόρων µορφών τουρισµού σε παγκόσµια βάση. 

 

Παράλληλα µε τη συλλογή στοιχείων για την παρουσίαση του ελληνικού τουρισµού 

έγινε & προσπάθεια συλλογής & επεξεργασίας στοιχείων από µονάδες µεγάλης 

δυναµικότητας που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Σκοπός της 

έρευνας αυτής είναι η συλλογή στοιχείων µε σκοπό τη διερεύνηση & την εξαγωγή 

συµπερασµάτων σχετικά µε την ποιότητα του προσφερόµενου προϊόντος & την 

αποδοχή που έχει αυτό από τους πελάτες των µεγάλων τουριστικών µονάδων. 

 

Όσον αφορά τη δοµή της εργασίας αυτή χωρίζεται σε έξι κεφάλαια & στα 

παραρτήµατα. Τα κεφάλαια αυτά έχουν χωριστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο αναγνώστης 

να διευκολύνεται στη µελέτη των τµηµάτων που τον ενδιαφέρουν. Στην εισαγωγή της 

εργασίας γίνεται µια σύντοµη αναφορά για το τι θα επακολουθήσει στα κεφάλαια που 

ακολουθούν. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ορισµοί του τουρισµού και τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αυτού στην Ελλάδα. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται η ευρωπαϊκή τουριστική ατζέντα & η 

αξιολόγηση των ευρωπαϊκών τουριστικών προγραµµάτων & στρατηγικών. Η 

ευρωπαϊκή ένωση προσπαθεί µέσω της πολιτικής που έχει χαράξει να τονώσει τον 

ευρωπαϊκό τουρισµό στα πλαίσια µιας αναπτυξιακής στρατηγικής για βιωσιµότητα και 

µέσω µακρόπνοων σχεδίων. 

 

Το τρίτο κεφάλαιο είναι η µεγαλύτερη σε έκταση ενότητα, καθώς παρουσιάζονται τα 

διαρθρωτικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ελληνικού τουρισµού. Σε αυτά 

συγκαταλέγονται η συνεισφορά του τουρισµού στο ΑΕΠ, η απασχόληση, οι 

επενδύσεις, τα τουριστικά έσοδα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις & οι ταξιδιωτικές 
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πληρωµές, η πληρότητα, το επίπεδο των τιµών, η ξενοδοχειακή δυναµικότητα, τα 

µερίδια αγοράς, οι ξενοδοχειακές αλυσίδες, τα περιθώρια καθαρού κέρδους, οι δείκτες 

του κύκλου εργασιών, οι οικονοµίες κλίµακας, η αξία του εξαγώγιµου τουριστικού 

προϊόντος κλπ. Παρά τους κραδασµούς που υπέστη ο ελληνικός τουρισµός το 2012 

από τη βαθειά ύφεση, συνεχίζει να αποτελεί κινητήριο µοχλό ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας.         

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις επιπτώσεις της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Οι υπερβάλλουσες πιστωτικές επεκτάσεις προκάλεσαν 

κρίση εµπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστηµα και έλλειψη ρευστότητας. Ο οικονοµικός 

κύκλος πολλών χωρών επηρεάστηκε & γι’ αυτό αναγκάστηκαν να προβούν σε 

συσταλτική δηµοσιονοµική πολιτική. Το 2009, η ρυθµιστική δράση των κεντρικών 

τραπεζών δεν έδωσε λύσεις στα προβλήµατα των αγορών. ∆ηµιουργήθηκε φούσκα 

στην αγορά των ακινήτων, των παραγώγων, των µετοχών και των εµπορευµάτων. Το 

γεγονός αυτό προκάλεσε πτώση τραπεζικών και ασφαλιστικών οργανισµών. Η 

επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονοµίας οδήγησαν σε µείωση της απασχόλησης & σε 

πληθωριστικές πιέσεις. Η ύφεση της οικονοµίας προκαλεί λόγω µειωµένης 

κατανάλωσης οικονοµική ασφυξία και στον τουρισµό. 

 

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κρατική παρέµβαση στην τουριστική οικονοµία. 

Το κράτος προσπαθεί να αµβλύνει τις στρεβλώσεις, να συντονίσει προσπάθειες, να 

δαπανήσει εκείνα τα κονδύλια που υποκινούν την ανάπτυξη. Στο έκτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η µεθοδολογία που ακολουθείται σε µια έρευνα µάρκετινγκ. 

Παρατίθενται τα αποτελέσµατα της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε σε µεγάλες 

ξενοδοχειακές µονάδες. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µέσω χορήγησης 

ερωτηµατολογίων. Τέλος στα παραρτήµατα παρατίθενται το ερωτηµατολόγιο και το 

δείγµα  της έρευνας.  
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Κεφάλαιο 1 : ΤΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΣΤΑΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 
 

 

1.1  Έννοια & διακρίσεις του τουρισµού 

 

       

Ο τουρισµός είναι ένα φαινόµενο, το  οποίο προϋπήρχε στη Αρχαία Αίγυπτο & στην 

Αρχαία Ελλάδα από το  776 π.Χ. . Το 1900 π.Χ. δηµιουργήθηκε ο πρώτος τουριστικός 

οδηγός στην Ευρώπη, ο οποίος διέθετε 750 ταξιδιωτικούς προορισµούς. Στη σύγχρονη 

εποχή ο τουρισµός έχει διαφορετική µορφή. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους 

τουρίστες είναι ποιοτικά αναβαθµισµένες & πολύ οργανωµένες καθώς προσφέρονται 

ποικίλα τουριστικά πακέτα από µια πληθώρα τουριστικών µονάδων που ικανοποιούν 

ανάγκες διαµονής, διατροφής, διασκέδασης, αναψυχής & εξυπηρέτησης. Το κάθε πακέτο 

εκφράζει διαφορετικά τη σχέση τιµής ποιότητας που αποζητά ο τουρίστας & το σύνολο 

αυτών συντελεί στη βελτίωση του επιπέδου ικανοποιήσεώς του (ΠΟΤ,2011). 

 

Η αύξηση του ελεύθερου χρόνου, οι άδειες µετ’ αποδοχών, ο κοινωνικός τουρισµός, τα 

δωρεάν ταξίδια διακοπών που παρέχονται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ως ανταµοιβή 

των εργαζοµένων , η αυξανόµενη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η 

επέκταση του µέσου όρου ζωής, η ανταµοιβή του προλεταριάτου για τη συµβολή του στη 

δηµιουργία προστιθέµενης αξίας, η µείωση του ρυθµού γεννήσεων, η µείωση του χρόνου 

µετακίνησης εξαιτίας των τεχνολογικών εξελίξεων , το εύρος τιµών & η έµφαση στην 

ποιότητα που είναι απόρροια της παγκοσµιοποίησης, η πρόσβαση στην πληροφόρηση & 

η κοινωνική µόρφωση  είναι οι πιο βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην τόνωση της 

τουριστικής ζήτησης & στη σηµερινή τουριστική εικόνα (ΠΟΤ,2011). 

 

Η σηµειολογική σηµασία του τουρισµού προσδιορίζεται µε ακρίβεια & σαφήνεια από τον 

Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού & αφορά την µετακίνηση ατόµων για λόγους 

προσωπικούς, αναψυχής, διασκέδασης σε χώρες της αλλοδαπής & τη διαµονή τους στις 

χώρες αυτές για χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνά το ένα έτος.  

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο τουρισµός διακρίνεται από ποικιλοµορφία. Μπορεί να 

αναπτύσσεται µε τη µορφή του µαζικού τουρισµού , του  εναλλακτικού τουρισµού ή των 
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ειδικών µορφών τουρισµού. Πιο συγκεκριµένα, ο µαζικός τουρισµός ταυτίζεται µε τα 

περίφηµα 3 S (sea, sun, sand) & είναι γνωστός & ως µοντέλο ήλιου – θάλασσας. Είναι η 

πιο κλασική µορφή τουρισµού ,καθώς ο επισκέπτης απολαµβάνει τις φυσικές οµορφιές 

ενός τόπου, έρχεται σε επαφή µε την πολιτιστική κληρονοµιά του & ακόµα απολαµβάνει τις 

υπηρεσίες ξενοδοχείων ή άλλων εγκαταστάσεων. Στον Ελλαδικό χώρο άρχισε να 

αναπτύσσεται  ραγδαία από το 1960. Η µορφή αυτού του τουρισµού αναβάθµισε πολλές 

αποµακρυσµένες περιοχές της περιφέρειας & συνδυάστηκε µε έργα υποδοµής & 

ανωδοµής. Οι χωροχρονικές συγκεντρώσεις οργανωµένων οµάδων οφείλονται στα δέλεαρ 

χαµηλού κόστους & φυσικής οµορφιάς. Παρατηρείται έντονη εξάρτηση από τα ταξιδιωτικά 

πρακτορεία  & τα ταξιδιωτικά γραφεία, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη εξάρτηση σε άλλα είδη 

τουρισµού. Η υπερσυγκέντρωση  πόρων στον τοµέα του µαζικού τουρισµού  µπορεί να 

καταστήσει άλλους τοµείς του παραγωγικού µηχανισµού αναποτελεσµατικούς. 

Επιπρόσθετα, ο µαζικός τουρισµός συσχετίζεται µε την καταστροφή του φυσικού 

περιβάλλοντος & τη διάβρωση αξιών (Buhalis, Costa,2006). 

 

Με τον όρο ειδικές µορφές τουρισµού ορίζεται το σύνολο των ολοκληρωµένων τουριστικών 

υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται από εξειδίκευση για να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες 

ανάγκες των πελατών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευµένο κοινό, είναι  οικολογικά ανεκτές 

και ήπιες δραστηριότητες, ενώ αναδεικνύουν χωρίς να καταστρέφουν τα φυσικά κάλλη 

µίας περιοχής. Τα κύρια χαρακτηριστικά του τουρισµού αυτού είναι η αναζήτηση της 

αυθεντικότητας και της επαφής µε την φύση, η άρνηση των απρόσωπων τουριστικών 

πακέτων και η αποφυγή των κοσµικών παραλιών. ∆εν παρατηρείται σπάνια, ο 

συνδυασµός των διακοπών µε την προσφορά εθελοντικής εργασίας, ο οποίος συµβάλλει 

στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και 

προσφέρει λύσεις σε προβλήµατα της τουριστικής εποχικότητας. Θεωρείται µικρής 

κλίµακας ανάπτυξης του τουρισµού, οργανώνεται από τον τοπικό πληθυσµό ή τους 

τοπικούς φορείς και προσελκύει τουρίστες µε ειδικά ενδιαφέροντα (Κοκκώσης, Τσάρτας, 

Γκρίµπας, 2013). 

 

Τα σηµαντικότερα είδη τουρισµού που συνθέτουν τις ειδικές µορφές είναι τα ακόλουθα:  

• Αγροτουρισµός 

• Οικοτουρισµός 

• Επαγγελµατικός τουρισµός 

• Πολιτιστικός τουρισµός 



5 

• Μαθησιακός τουρισµός 

• Θρησκευτικός τουρισµός 

• Τουρισµός υγείας 

• Κοινωνικός τουρισµός 

• Θαλάσσιος τουρισµός 

• Αθλητικός τουρισµός 

• Γεωτουρισµός 

• Ορεινός-ορειβατικός τουρισµός 

• Χιονοδροµικός τουρισµός και τουρισµός χειµερινών αθληµάτων 

• Περιπατητικός τουρισµός 

• Γαστρονοµικός τουρισµός 

 

Ο Αγροτουρισµός αναπτύσσεται σε µη τουριστικά κορεσµένες αγροτικές περιοχές και 

συνδέεται µε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισµικές αξίες, οι οποίες επιτρέπουν 

τόσο στους «οικοδεσπότες» όσο και στους «φιλοξενούµενους» των περιοχών αυτών να 

υφίστανται αλληλεπιδράσεις και να µοιράζονται εµπειρίες. Τα είδη των αγροτουριστικών 

καταλυµάτων είναι µικρές ξενοδοχειακές µονάδες-ξενώνες, ενοικιαζόµενα δωµάτια στα 

σπίτια αγροτικών οικογενειών, ανεξάρτητες αγροτικές κατοικίες, κάµπινγκ σε 

αγροκτήµατα. Ως δραστηριότητα αναπτύσσεται από τους µόνιµους κάτοικους των 

περιοχών του πρωτογενούς τοµέα, οι οποίοι χρησιµοποιούν τον αγροτουρισµό ως 

συµπληρωµατική πηγή εισοδήµατος. Τα άτοµα που επιλέγουν την ειδική αυτή µορφή του 

τουρισµού είναι άτοµα που αναζητούν στις διακοπές τους τη «φόρµουλα των 3Φ» (Φύση-

Φιλία-Φιλοξενία) και απορρίπτουν ή δεν νιώθουν ότι τους εκφράζει εκείνη των 3S (Sun-

Sea-Sand) του µαζικού τουρισµού. Τα άτοµα αυτά τις περισσότερες φορές έχουν 

συγκεκριµένα ενδιαφέροντα (φυσιολάτρες, παρατηρητές πουλιών, παρατηρητές χλωρίδας 

και πανίδας, ορειβάτες κ.ά.) και είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένα σε περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά προβλήµατα (Κοκκώσης, Τσάρτας, Γκρίµπας, 2013). 

 

Ως Οικοτουρισµός ορίζεται ο περιβαλλοντικά υπεύθυνος τουρισµός που σχετίζεται µε την 

επίσκεψη σε φυσικές περιοχές, αποσκοπεί στην απόλαυση και εκτίµηση της φύσης (και 

των πολιτισµικών στοιχείων του παρόντος και του παρελθόντος), προάγει τη διατήρηση 

της φύσης, έχει χαµηλή επίδραση στο σύνολο των τουριστών και παρέχει χρήσιµη ενεργή 
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κοινωνικο-οικονοµική ανάµιξη του ντόπιου πληθυσµού (Κοκκώσης, Τσάρτας, Γκρίµπας, 

2013). 

 

 Ως Επαγγελµατικός τουρισµός ορίζεται ο τουρισµός, που αναπτύσσεται κατά την διάρκεια 

επαγγελµατικών ταξιδιών. Έχει µερικότερες διακρίσεις ανάλογες µε το κριτήριο του 

σκοπού για τον οποίο γίνεται το επαγγελµατικό ταξίδι. Αν σκοπός του ταξιδιού είναι η 

συµµετοχή σε ένα συνέδριο, τότε ονοµάζεται συνεδριακός τουρισµός (π.χ. στο συνεδριακό 

κέντρο του Ζαππείου). Αν σκοπός του ταξιδιού είναι η συµµετοχή των επαγγελµατιών σε 

µία έκθεση, τότε πρόκειται για τον τουρισµό εκθέσεων. Αντίστοιχα, στην περίπτωση 

σεµιναρίων προκύπτει ο τουρισµός σεµιναρίων, συµποσίων κτλ. Τέλος, αν το ταξίδι είναι 

ένα τουριστικό πακέτο που δίδεται στους επαγγελµατίες σαν δώρο-αµοιβή για την καλή 

τους απόδοση, τότε πρόκειται για τον τουρισµό κινήτρων, αφού τα τουριστικά πακέτα είναι 

κίνητρα που ωθούν τους επαγγελµατίες σε µεγαλύτερες από τις συνηθισµένες αποδόσεις 

(Σωτηριάδης, Φαρσάρη, 2009). 

 

Ο Πολιτιστικός τουρισµός αφορά την επίσκεψη του τουρίστα σε ένα τόπο µε στόχο την 

επαφή του µε τα πολιτιστικά στοιχεία αυτού (αρχαιολογικά, βυζαντινά, κλασικά ή νεότερα 

µνηµεία, ιστορία, τέχνες, λαογραφία κτλ.). Συνήθως δεν εµφανίζεται µόνος του, εκτός των 

περιπτώσεων εκπαιδευτικών εκδροµών σχολείων, αλλά πραγµατοποιείται 

συµπληρωµατικά µε κάποιο άλλο είδος τουρισµού, προσθέτοντας ποικιλία στο τουριστικό 

προϊόν (Σωτηριάδης, Φαρσάρη, 2009). 

 

Μαθησιακός τουρισµός είναι ο τουρισµός που αναφέρεται στην µάθηση. Συγκεκριµένα, 

είναι κάθε µορφή τουρισµού που έχει ως τουριστικό προϊόν τη µάθηση ή που η τουριστική 

πελατεία έχει θεσµική σχέση µε τη µάθηση. Οι κυριότερες µορφές µαθησιακού τουρισµού 

είναι ο εκπαιδευτικός τουρισµός, ο οποίος έχει σαν κύριο τουριστικό προϊόν τη µάθηση και 

ο µαθητικός, σπουδαστικός, φοιτητικός τουρισµός των οποίων η πελατεία αποτελείται από 

µαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές (Σωτηριάδης, Φαρσάρη, 2009). 

 

Ο Θρησκευτικός τουρισµός αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής τουριστικής κίνησης 

και αφορά την επίσκεψη σε θρησκευτικούς τόπους λατρείας, όπως µοναστήρια και 

εκκλησίες. 
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Τουρισµός υγείας είναι ο τουρισµός όπου οι τουρίστες συµµετέχουν σε προγράµµατα 

υγείας ή σε προγράµµατα που σχετίζονται µε την υγεία όπως προγράµµατα διατήρησης, 

πρόληψης, θεραπείας, ανάρρωσης και αποκατάστασης της υγείας µε σύγχρονες ιατρικές 

µεθόδους (π.χ. ιαµατικά λουτρά).  

 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Γραφείο Κοινωνικού Τουρισµού (ΒΙΤS: Bureau Internationale la 

Tourisme Social), ο κοινωνικός τουρισµός είναι το σύνολο των σχέσεων και διεργασιών 

που απορρέει από την εφαρµογή επιδοτούµενων κοινωνικών προγραµµάτων  & 

ενεργοποιεί την τουριστική κίνηση χαµηλόµισθων & άλλων ευαίσθητων οµάδων (π.χ. 

άνεργοι, συνταξιούχοι κ.ά.). 

 

Ο Θαλάσσιος τουρισµός είναι ο τουρισµός ο οποίος συνδέεται µε την πραγµατοποίηση 

δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Συνήθως αφορά την κολύµβηση και την αναψυχή στην 

παραλία, αλλά µε την ειδική του έννοια εµπεριέχει και λοιπές δραστηριότητες, όπως 

θαλάσσια σπορ, παρακολούθηση βυθού κλπ (Σωτηριάδης, Φαρσάρη, 2009). 

 

Στον αθλητικό τουρισµό εντάσσονται οι τουρίστες που ταξιδεύουν για να συµµετάσχουν 

ενεργητικά ή παθητικά σε αθλητικές δραστηριότητες του τουριστικού προορισµού. Επί 

παραδείγµατι, η ιππασία, η ποδηλασία πόλης, το χιονοδροµικό σκι, η ορειβασία είναι 

µερικές µόνο από τις αθλητικές δραστηριότητες που συγκαταλέγονται στον αθλητικό 

τουρισµό (Σωτηριάδης, Φαρσάρη, 2009). 

 

Ο Γεωτουρισµός θεωρείται µια νέα µορφή πράσινου τουρισµού, που µπορεί να 

αναπτυχθεί σε περιοχές που διαθέτουν σηµαντικά γεωλογικά µνηµεία, τα οποία µπορούν 

να αποτελέσουν πόλο έλξης τουριστών ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. φαράγγι Σαµαριάς). 

∆ια µέσω του γεωτουρισµού επιτυγχάνεται η σύνδεση των στοιχείων του φυσικού 

περιβάλλοντος µε τη γεωλογική κληρονοµιά κάθε τόπου, τα πολιτιστικά µνηµεία και τις 

παραδόσεις του. 

 

 Στον Ορεινό τουρισµό υπάγεται ο τουρισµός ορεινών αθληµάτων (απλή ορειβασία, 

τεχνητή ορειβασία, αναρριχήσεις), ο τουρισµός της ορεινής ποδηλασίας και ο τουρισµός 

ορεινών κατασκηνώσεων. Ο ορειβατικός τουρισµός είναι υπάλληλη έννοια του ορεινού 

τουρισµού και περιλαµβάνει µόνο την ορειβασία και τις αναρριχήσεις. Χιονοδροµικός 
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τουρισµός είναι η ειδική µορφή τουρισµού κατά τη διάρκεια της οποίας η κύρια 

δραστηριότητα των τουριστών είναι οι χιονοδροµίες (Σωτηριάδης, Φαρσάρη, 2009). 

 

Ο Περιπατητικός τουρισµός ορίζεται ως η πραγµατοποίηση τουριστικών δραστηριοτήτων, 

που αφορούν τη διενέργεια περιπατητικών εκδροµών δια µέσου περιοχών αξιόλογης 

αισθητικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας (Σωτηριάδης, Φαρσάρη, 2009). 

 

 Ο Γαστρονοµικός τουρισµός συνιστά εναλλακτικό τρόπο διακοπών σε προορισµούς όπου 

κυριαρχεί η κουλτούρα της τοπικής κουζίνας (Σωτηριάδης, Φαρσάρη, 2009). 

 

 Εν ολίγοις, η ζήτηση των ειδικών µορφών τουρισµού διέπεται από ειδικά κίνητρα & 

προϋποθέτει ειδικές υποδοµές. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι ειδικές µορφές τουρισµού 

προϋπήρχαν χρονικά του µαζικού τουρισµού. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι ο 

οικοτουρισµός.  Οι εναλλακτικές µορφές ανήκουν στο υποσύνολο  των ειδικών µορφών 

τουρισµού. Οι διαφορές µεταξύ των µορφών τουρισµού εντοπίζονται στον τρόπο 

οργάνωσής τους, στις ανωδοµές & στις ιδιαίτερες προτιµήσεις των τουριστών. Οι 

τουρίστες που διακρίνονται από οικολογική ευαισθησία & επιθυµούν να γνωρίσουν την 

παράδοση, τα ήθη & τα έθιµα µιας περιοχής, αναζητούν τις εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού. Στην περίπτωση αυτή, κυριαρχεί η αυτονοµία επιλογών & ένα µικρότερο 

φάσµα οργανωµένων υπηρεσιών (Σφακιανάκης, 2000). 

 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το σύνολο των ειδικών µορφών τουρισµού που 

συµπεριλαµβάνει & τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

 

Πίνακας 1.1 : Ειδικές Μορφές Τουρισµού 

Πηγή : Σφακιανάκης, 2000 

Γαστρονοµικός τουρισµός Ιαµατικός τουρισµός Ορεινός τουρισµός

Τουρισµός υπαίθρου Τουρισµός ευεξίας Χειµερινός τουρισµός

Τουρισµός τρίτης ηλικίας Πολιτιστικός τουρισµός Χρονοµεριστική µίσθωση

Αθλητικός τουρισµός Εκπαιδευτικός τουρισµός Τουρισµός περιπέτειας

Περιηγητικός τουρισµός Θρησκευτικός τουρισµός
Τουρισµός σε 
οργανωµένα χωριά 
ειδικού τύπου

Θαλάσσιος τουρισµός Επαγγελµατικός τουρισµός
Τουρισµός σε θεµατικά 
πάρκα & θεµατικά µουσεία

Οικοτουρισµός Συνεδριακός τουρισµός



9 

 

Παραφράζοντας όλα τα παραπάνω, ισχύει ότι οι τοπικές ιδιοµορφίες αποτελούν έρεισµα 

για µια νέα αναπτυξιακή πολιτική & στρατηγική, λαµβάνοντας υπόψη ,όµως ότι η 

εφαρµογή τους διαφέρει από χώρα σε χώρα εφόσον κάθε τουρισµός προορισµός έχει  

ιδιοµορφίες & βασικούς περιορισµούς. ∆εν θα µπορούσε να παραλειφθεί, ότι όλες οι 

µορφές τουρισµού  προστατεύουν σε ένα βαθµό  το πολιτιστικό απόθεµα της κάθε χώρας 

προκειµένου να το αναδεικνύουν αδιάλειπτα, αποσκοπώντας στην παρακίνηση του 

ενδιαφέροντος των επισκεπτών. 

 

Σηµειώνεται, τέλος, ότι ο  τουρισµός µπορεί να διακριθεί σε  εγχώριο, εξερχόµενο, 

εισερχόµενο, διεθνή, εσωτερικό & εθνικό. Ο εγχώριος τουρισµός αφορά την τουριστική  

κίνηση των κατοίκων της ηµεδαπής που υφίσταται εντός της χώρας. Ο εξερχόµενος 

τουρισµός ενεργοποιείται από κατοίκους της ηµεδαπής που ταξιδεύουν προς άλλες χώρες 

για τουριστικούς λόγους. Ο εισερχόµενος τουρισµός είναι το σύνολο των κατοίκων της 

αλλοδαπής που αποτελούν τουρίστες µιας δεδοµένης  χώρας. Τον  εσωτερικό τουρισµό 

στηρίζουν οι κάτοικοι της ηµεδαπής & της αλλοδαπής, ενώ ο εθνικός τουρισµός καλύπτει 

τόσο τον εγχώριο, όσο & τον εξερχόµενο τουρισµό. Για να γίνει κατανοητή η σπουδαιότητα 

του διεθνούς τουρισµού, τα στοιχεία του ΙΟΒΕ για το 2012 δείχνουν ότι στο διεθνές 

εµπόριο, οι τουριστικές εισπράξεις είναι το τέταρτο πιο κερδοφόρο τµήµα της παγκόσµιας 

οικονοµίας. Οι εξαγωγές καυσίµων είναι το πιο προσοδοφόρο κοµµάτι της παγκόσµιας 

οικονοµίας. Ακολουθούν οι εξαγωγές χηµικών & τα προϊόντα της αυτοκινητοβιοµηχανίας 

(Costa, Panyik, Buhalis, 2014). 
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1.2: Περιθώριο ανάπτυξης των διαφόρων µορφών τουρισµού στην 
Ελλάδα και στον κόσµο  
 

 

Η δυνατότητα ανάπτυξης της κλασικής µορφής τουρισµού, της µορφής ειδικών 

ενδιαφερόντων ή ακόµα & του συνδυασµού των δύο αυτών µορφών επηρεάζεται 

σηµαντικά από την φέρουσα ικανότητα της κάθε εν δυνάµει τουριστικής περιοχής. Οι 

φορείς ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού) & ΥΠΕΧΩ∆Ε (Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων), ρυθµίζουν τα ανώτερα & κατώτερα όρια τουριστικής 

δραστηριοποίησης σε µια τουριστική ζώνη. Πιο αναλυτικά, διαχειρίζονται προβλήµατα 

τουριστικής ανάπτυξης & πράσινης δράσης. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε είναι υπεύθυνο για την 

οριοθέτηση των ζωνών, όπου εντός αυτών εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία της 

επιχείρησης & από την άλλη πλευρά ο ΕΟΤ εµποδίζει τις τουριστικές επενδύσεις σε 

κορεσµένες τουριστικά περιοχές όπως είναι αυτές της Αθήνας, της πόλης της Ρόδου, της 

Σαντορίνης, της Ύδρας & της Ελούντα. Η δράση των δύο φορέων έχουν θετικό αντίκτυπο 

στην αισθητική, στην αποφυγή υπερσυγκέντρωσης ξενοδοχείων &  υποβάθµισης του 

περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 2012). 

 

 Η φέρουσα ικανότητα καταδεικνύει τη µέγιστη εκµετάλλευση οικονοµικών, φυσικών, 

πολιτιστικών πόρων µε σκοπό να διατηρηθούν κάποια όρια για τη διασφάλιση της 

ποιότητάς τους & µε απώτερο στόχο την προσέλκυση επισκεπτών στην τουριστική 

περιοχή σε µακροπρόθεσµη βάση. Οι οµάδες ενδιαφεροµένων (τοπική κοινότητα) & οι 

διάφοροι νοµικοί, οικονοµικοί, περιβαλλοντολογικοί παράγοντες µεταβάλουν την φέρουσα 

ικανότητα. Οι περιορισµοί αυτοί λαµβάνονται υπόψη για την µεγιστοποίηση των κερδών 

των τουριστικών µονάδων µιας περιοχής σε µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα.  Για τον 

υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας γίνεται χρήση   δεικτών λειτουργικότητας, 

πυκνότητας, χωρητικότητας, έντασης διανυκτερεύσεων, χωρητικότητας εγκαταστάσεων, 

δόµησης, ανέσεως, προσελκυστικότητας, διατάραξης οικολογικής ισορροπίας, 

ικανοποίησης- µη ικανοποίησης, συµπεριφοράς χρηστών, συµφόρησης, 

προσπελασιµότητας πόρων, χρήσης πόρων. ∆ια µέσου της ανάλυσης ευαισθησίας 

διαφαίνεται το πώς η µεταβολή των διαφόρων παραµέτρων επηρεάζει τους δείκτες 

φέρουσας ικανότητας. Βάσει των αποτελεσµάτων που προκύπτουν, εκτιµάται 

πιθανολογικά το περιθώριο ανάπτυξης του τουριστικού µέρους & συνακόλουθα 

προκρίνεται το κατάλληλο µοντέλο ανάπτυξης. Η επιλογή της τουριστικής ανάπτυξης 
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µπορεί να αφορά την ελεύθερη ανάπτυξη, την ελεγχόµενη  ανάπτυξη, την ανάπτυξη 

ειδικών µορφών τουρισµού & την βιώσιµη  ανάπτυξη (Πανεπιστήµιο Αιγαίου,2012). 

 

Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο οριοθετεί τη δράση των επιχειρηµατιών & αυτό έχει διαφορετικό 

περιεχόµενο για τις αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές, τις αναπτυσσόµενες, αυτές µε 

µειωµένους ρυθµούς ανάπτυξης, τις Μητροπολιτικές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), τις παράκτιες 

(περιοχές του ηπειρωτικού χώρου), τις νησιωτικές (Εύβοια), τις ορεινές περιοχές µε 

υψόµετρο άνω των 600 µέτρων, τις πεδινές & ηµιορεινές (Εύβοια, Κρήτη) τους 

παραδοσιακούς οικισµούς, τις περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας, τους 

αρχαιολογικούς χώρους & τα µνηµεία (Λαγός, ∆ιακοµιχάλης, 2006). 

 

Οι κυκλικές συνιστώσες του τουρισµού βοηθούν τους επιχειρηµατίες να αντιληφθούν τους 

αυξητικούς ή µειωτικούς ρυθµούς  της ζήτησης υπηρεσιών & να ανασχεδιάσουν αν 

χρειαστεί την πολιτική τους.   Τα στάδια του κύκλου ζωής του τουριστικού προϊόντος, 

όπως έχουν οριστεί από τον οικονοµολόγο Martin Butler το 1980, είναι η ανακάλυψη, η 

εµπλοκή, η ανάπτυξη, η ωρίµανση, ο κορεσµός & η παρακµή ή ανανέωση. Μέχρι & το 

στάδιο της ωριµότητας η ζήτηση για έναν προορισµό είναι µεγαλύτερη της προσφοράς, 

ενώ στη συνέχεια η προσφορά είναι µεγαλύτερη της ζήτησης.  Υπό το βάρος της 

εξαιρετικά δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας, οι επενδυτές για µια θέση ισχύος θα πρέπει 

δρώντας νόµιµα & ερµηνεύοντας οικονοµικά φαινόµενα να διαβάζουν τα θετικά & αρνητικά 

µηνύµατα της αγοράς & να αντιδρούν έγκαιρα στις αλλαγές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Με κεντρικούς άξονες το ρυθµιστικό πλαίσιο & τις µορφές τουρισµού, 

αποφασίζεται η διείσδυση σε µια αγορά ή για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις 

προσδιορίζονται οι εναλλακτικές στρατηγικές που εξασφαλίζουν βιωσιµότητα & 

ικανοποίηση των αντικειµενικών τους στόχων(Λαγός, ∆ιακοµιχάλης, 2006). 

 

Ενδεικτικά & συνοπτικά, θα ερµηνευθεί η κάθε κατηγορία των τουριστικών περιοχών της 

Ελλάδας που είναι χωροταξικά σχεδιασµένες για βιώσιµη ανάπτυξη. Παραδοσιακά, οι 

αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές εκλαµβάνονται ως ώριµοι προορισµοί, µε ισχυρή φήµη 

& µαζικότητα. Οι παραγωγικοί πόροι συγκεντρώνονται στον τοµέα του τουρισµού, ενώ ο 

ρυθµός ανάπτυξης αυξάνεται µε φθίνοντα ρυθµό. Παραδείγµατα τέτοιων περιοχών είναι η 

Ρόδος, η Κως, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Πάρος & η Μύκονος. Ο µειωµένος ρυθµός 

ανάπτυξης αντιµετωπίζεται µε στροφή στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών & στην παροχή 

συµπληρωµατικών ή αµιγώς σύγχρονων µορφών τουρισµού. Οι αναπτυσσόµενες 
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τουριστικά περιοχές  συνεπάγονται περιθώριο ανάπτυξης παραδοσιακών, αλλά & ειδικών 

µορφών τουρισµού. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η Μήλος, τα Ιωάννινα, το 

Μέτσοβο, το ∆υτικό Ζαγόρι, η Πάργα, τα Σύβοτα, η Σίφνος, η Νάξος & η Ίος. Στις περιοχές 

µε µειωµένους ρυθµούς ανάπτυξης τουρισµού που µπορεί να είναι  νησιά µικρής 

γεωγραφικής έκτασης, εκδηλώνεται συνήθως µονόπλευρη εξάρτηση από τον τουρισµό. Η 

Αµοργός, η Κέα, η Φολέγανδρος & η Κύθνος ανήκουν σε αυτή την κατηγορία & 

πιθανολογείται ότι οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού θα προσέδιδαν ποιοτικό κέντρο 

βάρους στις τουριστικές υπηρεσίες των περιοχών αυτών.  Εκτός από νησιά κάποιας 

έκτασης, οι σχεδόν ανύπαρκτοι ρυθµοί ανάπτυξης ενδέχεται να αντιστοιχούν σε 

βραχονησίδες & ακατοίκητα νησιά. Τα τελευταία προστατεύονται από το ∆ίκτυο Φύση 

(Natura 2000) για την βιοποικιλότητά τους. Οι περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας 

επιδέχονται ήπιες µορφές τουρισµού & µέσω αυτών γίνεται εφικτή η ανάδειξη του φυσικού 

στοιχείου. Η αποφυγή µονοκαλλιέργειας µαζικού τουρισµού λόγω περιβαλλοντικών & 

κοινωνικών επιπτώσεων είναι µια πιθανή λύση για παραδοσιακούς οικισµούς 

συµπεριλαµβανοµένων των αρχαιολογικών χώρων & µνηµείων. Στις υπόλοιπες περιοχές 

συνδυάζονται οι κλασικές & νέες µορφές τουρισµού µε τις τελευταίες να είναι βαρύνουσας 

σηµασίας για µια νέα αναπτυξιακή τροχιά (Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 2012). 

  

Στην περίπτωση του µαζικού τουρισµού, δεν επιτυγχάνεται εύκολα η επιµήκυνση του  

κύκλου ζωής καθώς η ευαισθησία ως προς την τιµή είναι υψηλή, η στάση των µονάδων 

θεωρείται επιθετική,  συνήθως η τουριστική αγορά βρίσκεται στη φάση της ωρίµανσης, η 

κατανοµή πόρων είναι άνιση & ο ντόπιος πληθυσµός δεν έχει δυναµική δράση. Στον 

αντίποδα, στην περίπτωση των ειδικών µορφών τουρισµού, παρατείνεται πιο εύκολα ο 

κύκλος ζωής του τουριστικού προϊόντος, η ευαισθησία ως προς την αξία είναι υψηλή, η 

στάση των µονάδων είναι αµυντική, δίνεται έµφαση στην ποιότητα, το στάδιο του κύκλου 

ζωής είναι η φάση της ανάπτυξης, ο ντόπιος πληθυσµός έχει ενεργό ρόλο, ενώ η 

ανάπτυξη είναι ισόρροπη (Σωτηριάδης,Φαρσάρη, 2009). 

 

Ανέκαθεν, οι πιο περιζήτητες µορφές του ελληνικού τουρισµού  ήταν ο περιηγητικός 

τουρισµός, ο πολιτιστικός τουρισµός , ο εκπαιδευτικός τουρισµός  & ο ιαµατικός 

τουρισµός. Από το 1980 & ιδίως το 1990, υπήρξε στροφή από το µαζικό τουρισµό στις 

ειδικές µορφές τουρισµού. Τα επιδοτούµενα ευρωπαϊκά προγράµµατα υποκίνησαν την 

εφαρµογή προγραµµάτων βιώσιµης ανάπτυξης. Σήµερα, η θεαµατική αύξηση της ζήτησης 

για νέες µορφές τουρισµού εκδηλώνεται για τον αγροτουρισµό, τον οικοτουρισµό, τα 
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θεµατικά πάρκα, τον πολιτιστικό τουρισµό, τον θαλάσσιο τουρισµό, τον χιονοδροµικό 

τουρισµό, τον αθλητικό τουρισµό, τον τουρισµό υπαίθρου, τον εκπαιδευτικό τουρισµό, τον 

αστικό τουρισµό & τον τουρισµό υγείας & ευεξίας. Η Ελλάδα κατέχει συγκριτικό 

πλεονέκτηµα στον τουρισµό υγείας, τον θαλάσσιο, τον θρησκευτικό & τον αγροτουρισµό 

εξαιτίας των πλούσιων φυσικών πόρων & της πολιτιστικής παράδοσης (Σωτηριάδης, 

Φαρσάρη, 2009).  

 

 O πολιτιστικός τουρισµός προτιµάται περισσότερο από κάθε άλλο είδος τουρισµού. Πέραν 

αυτής της µορφής επιλεκτικού τουρισµού,  ο τουρισµός υγείας ανεβαίνει συνεχώς στις  

προτιµήσεις των τουριστών. Η τουριστική κίνηση στην Ευρώπη για λόγους υγείας 

υπερβαίνει το 15% . Σε παγκόσµιο επίπεδο ξεπερνά τα 5 εκ. τουρίστες. Ο τουρισµός 

υγείας διακρίνεται σε θεραπευτικό, ιαµατικό, φυσιοθεραπείας, υγιεινής διαβίωσης, 

θερµαλιστικό & οµορφιάς. Τα πιο σηµαντικά παρακλάδια του είναι ο ιαµατικός τουρισµός & 

ο  θερµαλιστικός (υδροθεραπεία µε ιαµατικούς πόρους), επειδή η Ελλάδα διαθέτει πολλές 

αξιόλογες ιαµατικές πηγές & το θερµοµεταλλικό ιαµατικό νερό είναι ποικίλης 

φυσικοχηµικής σύστασης. Ορισµένες από τις ιαµατικές πηγές είναι γνωστές από την 

αρχαιότητα, όπως είναι αυτές της Αιδηψού & των Θερµοπυλών. Η ζήτησή του, οφείλεται 

σε ηµεδαπούς τουρίστες, σε τουρίστες τρίτης ηλικίας & σε γυναίκες. Το σύστηµα υγείας & 

οι ασφαλίσεις τονώνουν τη ζήτηση για τουρισµό υγείας (Reisman,2011). 

 

Ο τουρισµός τρίτης ηλικίας είναι µια πολύ ενδιαφέρουσα µορφή τουρισµού που συµβάλει 

στην άµβλυνση της εποχικότητας. Αφορά άτοµα που έχουν ξεπεράσει το εξηκοστό έτος 

της ηλικίας τους. Οι οµάδες τρίτης ηλικίας ανήκουν σε ένα ποσοστό του πληθυσµού που 

συνεχώς αυξάνεται λόγω της βελτίωσης του προσδόκιµου ορίου ζωής. Οι υποχρεώσεις 

τους είναι µειωµένες & έτσι έχουν άπλετο χρόνο να τον αξιοποιήσουν δηµιουργικά. 

Προτιµούν τις περιόδους αντί αιχµής, τα ταξίδια δεν είναι µεγάλης διάρκειας, αλλά είναι 

αρκετά σε αριθµό & τους συναρπάζουν τα πολιτιστικά εκθέµατα. Επίσης, οι ηλικιωµένοι 

θέλουν να έρχονται σε επαφή µε τη φύση & για αυτό τους αρέσει & ο οικοτουρισµός. 

Επιθυµούν ασφάλεια, οργάνωση, ταξίδια µε άλλες οµάδες & πολύ ποιοτικές υπηρεσίες. 

Από τους ηλικιωµένους που ταξιδεύουν, οι περισσότερες είναι γυναίκες. Είναι πολύ 

απαιτητικοί λόγω της µακρόχρονης εµπειρίας τους στα ταξίδια, τους αρέσουν πολύ οι 

κρουαζιέρες & εµφανίζουν ευαισθησία ως προς το κόστος του ταξιδιού. Το πρόγραµµα 

«Τουρισµός Για Όλους» ενδιαφέρει άµεσα τους τουρίστες τρίτης ηλικίας.  Στην Ελλάδα το 

ποσοστό των ατόµων άνω των 60 ετών εγγίζει το 22,3%. Για τις γυναίκες ο µέσος όρος 
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ζωής είναι 80 χρόνια, ενώ για τους άντρες είναι 75 χρόνια. Το 2030, τα ηλικιωµένα άτοµα 

θα αυξηθούν κατά  10% (Eurostat, 2011). 

 

Το ενδιαφέρον πολλών κρατών στρέφεται στον τουρισµό για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  

Εκτιµάται ότι το 10 ή & 12% του πληθυσµού µιας χώρας ανήκει στην περίπτωση των ΑµεΑ 

(Άτοµα µε Αναπηρία).  Ένας στους έξι  Ευρωπαίους έχει κάποιου είδους αναπηρία. Η 

γήρανση του πληθυσµού προσαυξάνει το ποσοστό των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Οι 

Έλληνες δεν έχουν συναίσθηση του αριθµού των αναπήρων σε σχέση µε άλλους 

Ευρωπαίους πολίτες. Η ζήτηση των προσβάσιµων υπηρεσιών αξίζει να ικανοποιηθεί 

καθώς αντιστοιχεί σε µια αναπτυσσόµενη αγορά µε πολύ θετικές προοπτικές. Η 

ικανοποίηση µέχρι & 260 εκ. τουριστών στην Ευρώπη µπορεί να αποφέρει 166 εκ. έσοδα 

στις επιχειρήσεις. Το 50% των ατόµων µε ειδικές ανάγκες θα ταξίδευαν περισσότερο αν 

είχαν γίνει οι κατάλληλες επενδύσεις σε ανωδοµές & υποδοµές. Για την εξυπηρέτηση των 

οµάδων αυτών το µεταφορικό δίκτυο διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο (ΠΟΤ, 2011). 

 

 Οι τουρίστες µε κάποιο πρόβληµα αναπηρίας δεν ταξιδεύουν σε περιόδους έντονης 

τουριστικής κίνησης, ενώ η πιστότητά τους (brand loyalty) είναι υψηλή. Η πώληση 

υπηρεσιών σε ΑΜΕΑ προσδοκάται να αποφέρουν µελλοντικά πολλαπλά  χρηµατικά οφέλη 

εξαιτίας της  συνεχούς ανάπτυξης της αγοράς που οφείλεται στην γήρανση του 

πληθυσµού. Το ποσοστό της ζήτησης ανά Ευρωπαϊκή χώρα πλησιάζει το 25%. Μεγάλες 

ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία & η  Γερµανία έχουν µεριµνήσει για προσβάσιµο 

τουρισµό. Οι εγκαταστάσεις που ενδείκνυνται για πρόσβαση των ΑΜΕΑ λαµβάνουν ειδικό 

σήµα λειτουργίας. Ο προσβάσιµος τουρισµός απασχολεί & άτοµα που δεν µπορούν να 

επικοινωνήσουν σε ένα τουριστικό µέρος επειδή δεν ξέρουν τη γλώσσα, αλλά & τις έγγυες 

γυναίκες. Το 54% των Γερµανών µε κάποια αναπηρία ταξιδεύουν κάθε χρόνο & δαπανούν 

15% περισσότερα χρήµατα σε σχέση µε τους συµπατριώτες τους που είναι απόλυτα 

υγιείς. Οι  Αµερικάνοι πολίτες που έχουν ειδικές ανάγκες αναµένεται µέχρι το 2030 να 

φτάσουν τα 30 εκ. & προτιµούν ευρωπαϊκές χώρες. Συµπερασµατικά, οι επιχειρηµατίες 

δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί αρκετά ώστε να συµπεριλάβουν ευπαθή άτοµα στο 

πελατειακό τους κοινό αν & η ζήτηση υπηρεσιών από την πλευρά των ΑΜΕΑ βαίνει 

αύξουσα (ΠΟΤ,2011).   

    

Τα εµπορικά καζίνο συγκαταλέγονται στις πιο δηµοφιλείς κερδοσκοπικές δραστηριότητες 

& διεκδικούν µερίδιο 27,7% σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι κερδοσκοπικές δραστηριότητες 
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λαµβάνουν τη µορφή διαφόρων τυχερών παιχνιδιών. Τα καζίνο προτιµούνται, γιατί 

διαθέτουν χώρο παιγνίων, διασκέδασης, κέντρα λουτροθεραπείας ή θαλασσοθεραπείας, 

συνεδριακά κέντρα & spa. Εδράζουν κατά βάση σε τουριστικές περιοχές. Η τιµολογιακή 

πολιτική που εφαρµόζεται είναι η διαφορική. Για το 2011 τα τυχερά παιχνίδια απέφεραν 

παγκοσµίως, 419 δις $ & για το 2014 αναµένεται να φτάσουν τα 500 δις $ . Αντίστοιχα τα 

έσοδα από τα δικτυακά καζίνο για το 2015 θα φτάσουν στα 182 δις $ & για το 2011 

εκτιµήθηκαν σε 117 δις $. Τα online καζίνο έχουν πλεονέκτηµα χώρου & χρόνου, αλλά δεν 

υπάγονται στον τουρισµό.  Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις 

επιδόσεις των καζίνο. Τα διαθέσιµα εισοδήµατα των παικτών είναι κατά πολύ µειωµένα & 

γι’αυτό οι παίκτες διαθέτουν όλο & µικρότερα χρηµατικά ποσά για κερδοσκοπία, 

δείχνοντας έµπρακτα την αποστροφή τους προς τον κίνδυνο. Είναι γεγονός, ότι οι πελάτες 

των καζίνο προέρχονται από τη µεσαία τάξη που επηρεάστηκε σε σηµαντικό βαθµό από 

τα µέτρα λιτότητας της ελληνικής οικονοµίας. Αυτή η κατάσταση είναι παρόµοια & για 

άλλες χώρες που βρίσκονται σε οικονοµική δυσπραγία. Οι πιο σηµαντικές επενδύσεις 

καζίνο έχουν πραγµατοποιηθεί από ξένους επενδυτές. Επί παραδείγµατι, το καζίνο 

Λουτρακίου είναι µεγάλης κλίµακας αυστριακή επένδυση µε 1000 µηχανήµατα & 80 

τραπέζια.  Συνολικά, στην Ελλάδα εδρεύουν εννέα αδειοδοτηµένα καζίνο στις περιοχές 

Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Πόρτο Καρράς, Ρόδου, Ξάνθης, Έβρου, Ρίου & 

Κέρκυρας. Τη µερίδα του λέοντος στην αγορά των καζίνο αναµένεται να αποκτήσει η Ασία. 

Εντός των ιδιαίτερα δύσκολων οικονοµικών συνθηκών, η Ελλάδα δεν µπορεί να έχει 

δυναµική παρουσία σε αυτό το κοµµάτι της αγοράς. Για την διεύρυνση της πελατειακής 

βάσης απαιτείται πρωτίστως αναθέρµανση των µισθών ούτως ώστε να τονωθεί η αγορά 

καζίνο & κατ’ επέκταση  η τουριστική δραστηριότητα (ΠΟΤ,2011). 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποθάλπει ενδιαφέρον για τον τουρισµό προς όλα τα κοινωνικά 

στρώµατα & το αποδεικνύει έµπρακτα δια µέσω του ∆ιεθνή Οργανισµού Κοινωνικού 

Τουρισµού στον οποίο υπάγονται 170 Εθνικοί Οργανισµοί. Οι κοινοτικές χώρες Βέλγιο, 

Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία, χρηµατοδοτούν 

προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού σε εθνικό επίπεδο. Η τουριστική πολιτική ενδιέφερε 

αρχικά πολίτες µε πολύ χαµηλά εισοδήµατα, εκ των υστέρων, όµως υπήρξε µεταστροφή 

της πολιτικής για λόγους περιφερειακής ανάπτυξης. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δίνεται πρόσθετο βάρος σε ευαίσθητες πληθυσµιακές οµάδες & γι’ αυτό αποσπώνται από 

το ευρωπαϊκό κοινοτικό ταµείο 3,5 εκ. ευρώ για το πρόγραµµα Καλυψώ. Το πρόγραµµα 

αυτό, επιτρέπει ταξίδια αναψυχής σε λιγότερο προνοµιούχες κοινωνικές οµάδες & σε αυτό 
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συµµετέχουν 21 κράτη µέλη. Μπορούν να συµµετέχουν άτοµα τρίτης ηλικίας, νέα άτοµα, 

ΑΜΕΑ & οικογένειες που δεν έχουν εύκολα πρόσβαση στον τουρισµό. Η ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία τονώνει τον ενδοευρωπαϊκό τουρισµό & ενδυναµώνει την µη εποχιακή 

ζήτηση. Η νέα τάση για εξωστρέφεια επιβεβαιώνεται από  το πρόγραµµα τουρισµού 

«Europe Senior Tourism», το οποίο ήδη λανσάρεται από την ισπανική κυβέρνηση & έχει 

απήχηση σε άτοµα τρίτης ηλικίας. Η συγκεκριµένη τουριστική δραστηριότητα περιορίζεται 

στο νότιο τµήµα της χώρας. Οι συµµετέχοντες  χώρες είναι η Αυστρία, η Κύπρος, η ∆ανία, 

η Σλοβενία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, το 

Λουξεµβούργο, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η 

Πολωνία, η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας & η Ρουµανία (European Commission, 2013). 

 

Το ελληνικό κράτος δικαίου δίνει την δυνατότητα σε ασθενείς οικονοµικές & κοινωνικές 

τάξεις να απολαύσουν το τουριστικό αγαθό. Το τουριστικό αγαθό αντιµετωπίζεται ως 

κοινωνικό αγαθό για λόγους κοινωνικής ευηµερίας. Οι δικαιούχοι έχουν ίσες ευκαιρίες για 

πρόσβαση στον τουρισµό. Η επιδοτούµενη µορφή τουρισµού εµφανίστηκε το 1982. Η 

ζήτηση για κοινωνικό τουρισµό εκφράζεται από φοιτητές, χαµηλόµισθους εργαζοµένους, 

πολύτεκνες οικογένειες, συνταξιούχους, ανέργους, αγρότες, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 

ανύπαντρες µητέρες, άντρες ή γυναίκες σε χηρεία & πολιτικούς πρόσφυγες. Τα 

προβλήµατα υγείας, η ελλιπής πληροφόρηση & οι οικονοµικοί περιορισµοί  τίθενται ως 

προϋποθέσεις για  πρόσβαση σε αυτό το είδος τουρισµού. Οι διακοπές µπορεί να 

αντιστοιχούν σε εφτά ηµέρες για τις περιόδους αντιαιχµής & µέχρι τέσσερις ηµέρες για 

τους µήνες  Απρίλιο , Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο & Αύγουστο. Οι φορείς του κοινωνικού 

τουρισµού είναι ο ΕΟΤ, η Εργατική Εστία για κοινωνικές παροχές προς υπαλλήλους του 

ΙΚΑ & ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) που απευθύνεται στην αγροτική τάξη. 

Άλλοι δηµόσιοι & ιδιωτικοί φορείς είναι οι Οργανισµοί  Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ,ο 

Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδας (ΟΣΕ) , οι Τράπεζες, αλλά & πολλοί άλλοι. Ο 

κοινωνικός τουρισµός θερµαίνει την τουριστική οικονοµία, αφού συντελεί στη δηµιουργία 

νέων θέσεων απασχόλησης, στην αύξηση των διαθέσιµων εισοδηµάτων & στην άµβλυνση 

των περιφερειακών ανισοτήτων. Οι αλλαγές στο κοινωνικό & πολιτικό προσκήνιο 

συρρικνώνουν την τουριστική δραστηριότητα των ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων. Η αγορά 

προσδιορίζεται από την ζήτηση των διαφόρων οµάδων που συνθέτουν τον κοινωνικό 

τουρισµό. Τα ποσοστά της ζήτησης είναι κάθε χρονιά διαφορετικά. Για το έτος 2012 

υφίσταται µειωµένη χρηµατοδότηση κατά 50%. Το χρηµατικό ποσό που ενέκρινε ο ΕΟΤ 

προσεγγιζόταν στα 57,2 εκ. ευρώ, ενώ πλέον ανέρχεται στα 28 εκ. ευρώ. Το πρόγραµµα 
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ικανοποιεί 540.000 άτοµα, ενώ προβλέπεται να ικανοποιήσει από  270.000 µέχρι 300.000 

µελλοντικά. Τα εισοδηµατικά κριτήρια γίνονται πιο αυστηρά λόγω των δύσκολων 

οικονοµικών συνθηκών. ∆ια µέσω του κοινωνικού τουρισµού, εκδηλώνεται  αυξηµένη 

ζήτηση για ορισµένους τουριστικούς προορισµούς που έτσι & αλλιώς προτιµούνται & ως 

επακόλουθο αυτού είναι η εµφάνιση πληθωριστικών πιέσεων. Για την ανάκαµψη του 

ελληνικού τουρισµού έχει ενεργοποιηθεί από το Υπουργείο Τουρισµού το πρόγραµµα 

«Τουρισµός για Όλους» για τα έτη 2012-2013. Η διάρκεια διακοπών είναι έξι ηµέρες & οι 

συµβεβληµένες επιχειρήσεις επωφελούνται σε µεγάλο βαθµό 

(KOINONIKOSTOURISMOS.GR, 2013). 

 

Ο τουρισµός πολυτελείας δοµεί σε άλλη βάση την τουριστική ελκυστικότητα & κερδίζει 

ολοένα & περισσότερο έδαφος στο ευρωπαϊκό επενδυτικό τοπίο. Είναι µια εξειδικευµένη 

µορφή τουρισµού που καταλαµβάνει προσεγγιστικά το 3% των τουριστικών αφίξεων σε 

διεθνές επίπεδο & επιφέρει το 25% των τουριστικών εσόδων. Το 2009, η τουριστική 

δραστηριοποίηση στην Ευρώπη υποχώρησε κατά 21,8%, το 2010 τονώθηκε κατά 4,0% & 

το 2011 αυξήθηκε κατά 18,2%. Οι τουρίστες υψηλής οικονοµικής επιφάνειας 

επισκέπτονται πολλούς τουριστικούς προορισµούς για µικρό χρονικό διάστηµα. Τα άτοµα 

αυτά προέρχονται κυρίως από τη Γαλλία, τη Μ. Βρετανία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη 

Ρωσία, τη Γερµανία, την Τουρκία, την Ολλανδία, την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Ν. Κορέα, το 

Ταϊβάν, την Ινδία, το Χονγκ Κονγκ, την Σιγκαπούρη, την Αυστραλία & την Ταϊλάνδη.  Οι 

γεωγραφικές αγορές της Γερµανίας, της Ρωσίας & της Τουρκίας είναι αναδυόµενες. Η 

αγορά ταξιδιών πολυτελείας ευηµερεί & αυτό αποδεικνύεται από την πληρότητα των 

πεντάστερων & εξάστερων ξενοδοχείων, από την αυξηµένη ζήτηση για κρουαζιέρες & από 

τις πωλήσεις εισιτηρίων πρώτης θέσης για τρένα & αεροπλάνα. Η αγορά των Ηνωµένων 

Πολιτειών Αµερικής & της Μ. Βρετανίας έχουν πολύ δυναµική παρουσία στον επιλεκτικό 

τουρισµό. Η δε αγορά της Ρωσίας, έχει ευοίωνες προοπτικές για µεγέθυνση εξαιτίας του 

πολυπληθών οµάδων τουριστών που επιδιώκουν να απολαµβάνουν ακριβές τουριστικές 

υπηρεσίες & της διευκόλυνσης της µετακίνησης τους µε τη βίζα Σένγκεν. Οι τουρίστες από 

τις χώρες “BRIC” που είναι η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία & η Κίνα, θέλγονται από τις 

πολυτελείς µπουτίκ της Ευρώπης. Η τάση για ζήτηση πακέτων πολυτελείας παρατηρείται 

διεθνώς.  Στη Γηραιά Ήπειρο, τα πιο ανταγωνιστικά ποιοτικά µερίδια διαθέτουν η Γαλλία, η 

Ιταλία & η Ισπανία. Τα µερίδια τους συνιστούν το 36% του συνόλου των µεριδίων της 

ευρωπαϊκής αγοράς. Οι Μαλβίδες, το Ντουµπάι, η Αίγυπτος, τα νησιά Μπαρµπέϊντος, η 

Ταϋλάνδη, ο Μαυρίκιος, η Ισπανία, η Κύπρος, η Μαλαισία & σε µικρότερο βαθµό Ελλάδα 
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είναι προορισµοί που ταυτίζονται µε την απόλυτη πολυτέλεια. Στην ελίτ των 20 

ευρωπαϊκών τουριστικών προορισµών βρίσκονται η Σαντορίνη, η οποία καταλαµβάνει την 

δεύτερη θέση, η Κέρκυρα διεκδικεί την τρίτη θέση, η Κρήτη την τέταρτη θέση & η Μύκονος 

την έβδοµη θέση (Jurviluoma, 1992). 

 

Ο τουρισµός πολυτελείας εξυπηρετείται από αεροπορικές εταιρίες ,  εταιρίες µε ιδιωτικά 

αεροπλάνα & ελικόπτερα, ναυτιλιακές εταιρίες, εταιρίες µε πολυτελή γιότ , εταιρίες µε 

πολυτελή µέσα µεταφοράς, µεγάλες σιδηροδροµικές εταιρίες, ταξιδιωτικά πρακτορεία & 

γραφεία, αλυσίδες πολυτελών ξενοδοχείων, µεµονωµένα ξενοδοχεία 4, 5 & 6 αστέρων, 

µπουτίκ ξενοδοχεία, ιδιωτικές βίλες, συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, πολυτελή θέρετρα 

σκι, καζίνο, κέντρα spa, πολυκαταστήµατα, πολυτελή εστιατόρια κ.ά. (Σκλαβόλια, Ίκκος, 

2003). 

 

Οι τουρίστες υψηλής οικονοµικής επιφάνειας  διαµένουν κυρίως σε ξενοδοχεία 

πολυτελείας, ενοικιαζόµενες επαύλεις ή σε πολυτελείς θαλαµηγούς. Εν µέσω οικονοµικής 

κρίσης, η ζήτηση για ενοικίαση βιλών ή η διαµονή σε πολυτελέστατα ξενοδοχεία δεν 

υφίσταται ακραίες διακυµάνσεις. Τουλάχιστον το 56% των τουριστών δεν το εγγίζει η 

αρνητική οικονοµική συγκυρία. Οι εργαζόµενες γυναίκες προτιµούν όλο & περισσότερο 

αυτό το είδος τουρισµού αδιαφορώντας για το κόστος & δίνοντας έµφαση στην ποιότητα. 

Η Ελλάδα διαθέτει σηµαντικά κοσµοπολίτικα τουριστικά κέντρα  στην Ελούντα, την 

Σαντορίνη, την Μύκονο, την Αθήνα & την Ρόδο. Οι τουριστικές µονάδες που δίνουν 

έµφαση στην πολύ υψηλή ποιότητα υπηρεσιών σε  όλη την αλυσίδα αξίας προτιµούνται 

από τους εκλεπτυσµένους τουρίστες. Η ποιότητα υπηρεσιών επηρεάζεται από 

οργανωτικές, εργασιακές, πρακτικές, επιχειρησιακές, οικονοµικές, τεχνολογικές, 

υποκειµενικές, υλικές & νοµικές παραµέτρους.  Οι βαθύπλουτοι, πολύ πλούσιοι ή πλούσιοι 

τουρίστες είναι έµπειροι, ενηµερωµένοι & πολύ απαιτητικοί. Οι κροίσοι τουρίστες θέλουν 

να µάθουν για τον τρόπο ζωής των µόνιµων κατοίκων σε µια τουριστική περιοχή, το 

πολιτικό & οικονοµικό γίγνεσθαι, την κουλτούρα, τα καλλιτεχνικά δρώµενα, την 

αρχιτεκτονική & την γαστρονοµία. Πλέον οι προτιµήσεις των τουριστών είναι 

εκλεπτυσµένες & γι’αυτό επιζητούν το «ευ ζην». Επί παραδείγµατι, µια αποκλειστική & 

προσωποποιηµένη υπηρεσία που απευθύνεται σε οικονοµικά εύρωστους τουρίστες είναι η 

διαµονή  σε ένα αποµονωµένο κατάλυµα που οδηγεί  σε κολπίσκο όπου δεν υπάρχουν 

άλλοι λουόµενοι. Σε αδρές γραµµές, τους εντυπωσιάζει η βιολογική κουζίνα, τα 

ξενοδοχεία- γκαλερί, η άριστη εξυπηρέτηση, η εξεζητηµένη διακόσµηση, οι ξεχωριστές 
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εκδηλώσεις, οι προσωπικές ξεναγήσεις & οτιδήποτε απροσδόκητο τους προσφερθεί. Οι 

επιχειρηµατικές µονάδες προσπαθούν να διαφοροποιούνται σε συνεχή βάση από άλλες 

ανταγωνίστριες µε σκοπό να παρατείνουν τον κύκλο ζωής του τουριστικού προϊόντος , 

παρέχοντας νέες ταξιδιωτικές εµπειρίες, ώστε να µην αποµειώνεται αισθητά ο οριακός 

λόγος υποκατάστασης που ερµηνεύει τη ζήτηση των δυνητικών πελατών (ΧΕΝΙΑ, 2008). 

 

Ένας τουριστικός προορισµός µπορεί να αποκτήσει κοσµοπολίτικη κουλτούρα σε βάθος 

χρόνου. Οι πελάτες του τουρισµού πολυτελείας δαπανούν µεγάλα χρηµατικά ποσά κατά 

τη διάρκεια παραµονής τους σε ένα τουριστικό τόπο. Η µέση κατά κεφαλήν δαπάνη των 

τουριστών υψηλής εισοδηµατικής τάξης είναι 500 ευρώ για διανυκτέρευση, µεταφορά & 

ξεναγήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις ο τουρίστας ενδέχεται να ξοδέψει µέχρι 1500 ευρώ 

για µια διανυκτέρευση σε σουίτα. Στον αντίποδα, οι τουρίστες µεσαίας εισοδηµατικής τάξης 

σπαταλούν από 58 έως 67 ευρώ. Άξιο σχολιασµού είναι ότι τέσσερα ξενοδοχεία 

πολυτελείας της Ελλάδας έχουν συµπεριληφθεί στη λίστα µε τα καλύτερα ξενοδοχεία του 

κόσµου για το 2012. Το “Perivolas Hotel” στη Σαντορίνη, το “WESTIN Athens Astir Palace 

Beach Resort”, το “Mykonos Grand Hotel Resort” & το ξενοδοχείο “Grand Bretagne”, είναι 

µερικά από τα ξενοδοχεία που συνθέτουν τη λίστα του περιοδικού Conde Nast Traveler 

(Virtuoso Luxe, 2014). 

 

Στην υπό εξέταση αγορά, οι κρουαζιέρες υπόσχονται υψηλά περιθώρια κέρδους στον 

τουρισµό & µάλιστα µελέτη της Εθνικής Τράπεζας υπογραµµίζει ότι µπορούν να 

αποφέρουν 2 δισεκατοµµύρια για την Ελλάδα το 2016. Οι τουρίστες κρουαζιέρας 

ξεπέρασαν τα 20 εκατοµµύρια το 2011. Οι κρουαζιέρες µε κατεύθυνση την Καραϊβική & τη 

Μεσόγειο είχαν απήχηση στο 60% των επιβατών κρουαζιέρας το 2011. Τα πιο επιθυµητά 

σηµεία στην Μεσόγειο είναι η Ιταλία, η Ισπανία & η Ελλάδα. Τα έσοδα από την κρουαζιέρα 

είναι αρκετά υψηλά. Στον επιλεκτικό τουρισµό ανήκει & ο πολιτικός τουρισµός όπου 

διπλωµάτες όπως Άραβες, Ρώσοι & Κινέζοι πολιτικοί, µετακινούνται για επαγγελµατικούς 

λόγους σε διάφορες χώρες, αφήνοντας σηµαντικά χρηµατικά ποσά στον τοµέα του 

τουρισµού.  

 

Οι βασικές παθογένειες του πολυτελούς τουρισµού έγκεινται στην ελλιπή προστασία του 

περιβάλλοντος λόγω της υπερκατανάλωσης διαφόρων µορφών ενέργειας, της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τα µέσα µεταφοράς ,της καταπάτησης προστατευόµενων 

εδαφικών εκτάσεων κ.λπ.   Η πράσινη δράση των επιχειρηµατιών & η ενηµέρωση των 
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πελατών για αυτή, καθιστούν πιο περιζήτητα & ολοκληρωµένα τα πολυτελή τουριστικά 

πακέτα. Ο κατεξοχήν ανασταλτικός παράγοντας για αναπτυξιακή τροχιά σε επιλεκτικές 

µορφές τουρισµού είναι σε ένα βαθµό οι περιορισµένες επενδύσεις της Ελλάδας  σε 

υποδοµές & ανωδοµές.  

 

Στο µέλλον η ψηφιακή τεχνολογία θα διεισδύσει στη ζωή των τουριστών. Με οποιοδήποτε 

υπολογιστικό σύστηµα θα επιλέγονται τουριστικά πακέτα & ο δυνητικός πελάτης θα 

φιλτράρει δια µέσου των µέσων κοινωνικής δικτύωσης τις πιο οικονοµικές επιλογές 

(Lytras,2011). 

  

Ο εκπαιδευτικός τουρισµός εν πλω  είναι µια ιδιάζουσα µορφή σύγχρονου τουρισµού που  

θα προστεθεί στο φάσµα επιλογών των υπηρεσιών πολυτελείας.  

 

Η ευρωπαϊκή κοινότητα & το ελληνικό κράτος χρηµατοδοτούν επενδυτικές προσπάθειες 

στον τουρισµό & οι επιχειρηµατίες µπορούν να καρπωθούν πολλά οφέλη µε το να 

βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων τους ή να ιδρύσουν νέες υπερσύγχρονες  

µονάδες. Ο επενδυτικός νόµος 3299/04, ο οποίος έχει τροποποιηθεί στο ν. 3522/06 & είναι 

γνωστός ως ο  “νέος αναπτυξιακός νόµος” στηρίζει επενδύσεις άνω των 100.000 ευρώ 

ανεξαρτήτως µεγέθους. Οι επενδύσεις άνω των 100.000 ευρώ είναι µεσαίας & µεγάλης 

κλίµακας. Η χρηµατοδότηση προέρχεται από το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης   

(ΕΣΠΑ 2007-2013). Είναι απαραίτητο οι τουριστικές µονάδες να διασφαλίζουν την 

ποιότητα στις υπηρεσίες τους, αποκτώντας πιστοποιήσεις HACCP, ISO 9000 σήµα 

ποιότητας Q. 

 

Οι ελληνικοί προορισµοί είναι αγαπηµένοι του διεθνούς jet set. Η επίσκεψη διάσηµων 

αστέρων του Hollywood, κορυφαίων επιστηµόνων & επιχειρηµατιών διαφηµίζουν τη χώρα 

µε το βέλτιστο τρόπο & παράλληλα τα γυρίσµατα ταινιών δηµιουργούν γκρίζες 

διαφηµίσεις, αναδεικνύοντας µοναδικά τους φυσικούς & πολιτισµικούς πόρους στο ευρύ 

τουριστικό κοινό (Smith, Eadington, 1992). 

 

Προσεγγίζοντας τον τουρισµό περιπέτειας, διαπιστώνεται ότι είναι µια παραδοσιακή µορφή 

διακοπών µε έντονο το στοιχείο της έκπληξης & του απροσδόκητου που προτιµάται από 

φυσιολάτρες & εµφανίζει ταχεία ανάπτυξη διεθνώς. Η ανάγκη για απόδραση στη φύση & η 

βελτίωση της πνευµατικής & σωµατικής ισορροπίας, οδηγεί νέους, αλλά & άλλα άτοµα έως 
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εξήντα ετών να αποδεχθούν διάφορες  µορφές κινδύνου & χωρίς να αναµένουν υψηλές 

αποδόσεις από τις υπαίθριες δραστηριότητες, να δοκιµάσουν τα όρια & τις αντοχές τους. Η 

εναλλακτική µορφή τουρισµού διακρίνεται σε ήπια & ακραία, ανάλογα µε τη φυσική 

κατάσταση των τουριστών & το βαθµό επικινδυνότητας της δραστηριότητας. Οι εταιρίες 

που ειδικεύονται στον συντονισµό δραστηριοτήτων περιπέτειας απαριθµούνται σε 

σαράντα. Η συµµετοχή του τουρίστα σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής ενέχει 

χαµηλό κόστος. Οι επενδυτικές ευκαιρίες που εντοπίζονται στον τουρισµό περιπέτειας 

είναι χαµηλού ρίσκου. Οι επενδύσεις δεν συνεπάγονται τις αποδόσεις του µαζικού 

τουρισµού ή άλλων ειδικών µορφών τουρισµού. Αναµφίβολα, επιδρούν θετικά στην τοπική 

οικονοµία & δρουν συµπληρωµατικά στην προσφορά του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος. Η προώθηση πακέτων περιπέτειας από ταξιδιωτικά πρακτορεία δείχνει ότι έχει 

δοθεί η δέουσα προσοχή σε αυτό το είδος τουρισµού (Buckley,2007). 

 

Περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας, όπως βουνά, σπήλαια, φαράγγια, λίµνες, ποτάµια, 

βιότοποι συνιστούν εξαιρετικές επιλογές για απόδραση στη φύση & οι οµαδικές επισκέψεις 

από συλλόγους, σχολεία & φορείς γίνονται όλο & πιο συχνές. Οι πιο δηµοφιλείς 

δραστηριότητες αναψυχής είναι το κανοε-καγιακ, η κατάβαση ποταµού, η διάσχιση 

φαραγγιού, η ποδηλασία στο βουνό, το αλεξίπτωτο πλαγιάς, το jeep safari, η ιππασία, η 

πεζοπορία, οι υποβρύχιες καταδύσεις, η ιστιοπλοΐα, το σκι & η ιππασία. Όταν ο τουρισµός 

περιπέτειας είναι ακραίας µορφής, είναι αναγκαίο οι λάτρεις του τουρισµού αυτού να 

ενηµερωθούν για τον τουρισµό επιβίωσης. Οι δεξιότητες επιβίωσης συσχετίζονται µε τη 

διαχείριση του φόβου, του πόνου, του κρύου, της δίψας, της πείνας, της εξάντλησης, της 

ανίας & της µοναξιάς. Οι βιωµατικές ξεναγήσεις στη φύση είναι συναρπαστικές, 

προϋποθέτουν, όµως µαθήµατα διάσωσης για να είναι σε θέση οι τουρίστες να 

αντιµετωπίσουν ατυχήµατα & άλλου είδους περιβαλλοντικούς παράγοντες (Buckley,2007).  

 

Το Καρπενήσι, τα Γρεβενά, τα Τρίκαλα της Κορινθίας, ο Όλυµπος & ο Κίσσαβος είναι τα 

καταφύγια των λάτρεων της φύσης. Εξέχουσα θέση στη φήµη των Ιωαννίνων & γενικότερα 

στης Ελλάδας, έχουν προσθέσει ο Βοϊδοµάτης ποταµός & το φαράγγι του Βίκου . Ο 

Βοϊδοµάτης ποταµός έχει συνδεθεί µε το ράφτινγκ στα κρυστάλλινα νερά του & το φαράγγι 

του Βίκου είναι αξιοθαύµαστο, γιατί είναι το πιο βαθύ φαράγγι του κόσµου στο οποίο 

παρατηρούνται έντονες εναλλαγές οικοσυστηµάτων. Ο τουρισµός περιπέτειας έχει 

αναπτυχθεί αρκετά στην Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη. Τη πρώτη θέση στην αγορά 

διεκδικεί η Αµερική & την δεύτερη η Ευρώπη.   Οι αγορές του Ισραήλ, της Σλοβακίας & της 
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Χιλής είναι αναπτυσσόµενες. Στον ελλαδικό χώρο η τουριστική κίνηση είναι µειωµένη για 

τουριστικά πακέτα που απαιτούν διανυκτέρευση & υψηλό κόστος µετάβασης. Αλλά & στην 

περίπτωση του εισερχόµενου τουρισµού, η ζήτηση δεν κυµαίνεται σε ικανοποιητικά 

επίπεδα λόγω της πολιτικοοικονοµικής ανασφάλειας της χώρας & των φαινοµένων 

κοινωνικής παθογένειας που αυτή απορρέει. Η υπό εξέταση  µορφή εναλλακτικού 

τουρισµού συµβάλει στη διασπορά της τουριστικής κίνησης καθ’ όλη την διάρκεια του 

χρόνου. Είναι γεγονός ότι, η διάδοση των υπαίθριων δραστηριοτήτων από στόµα σε στόµα 

είναι µια από τις πιο αποτελεσµατικές µορφές διαφήµισης για αυτού του είδους τις 

δραστηριότητες (Pomfret,2002). 

 

Η παρατήρηση πουλιών είναι µια συνιστώσα του τουρισµού περιπέτειας που κερδίζει όλο 

& µεγαλύτερα µερίδια στην ελληνική αγορά & έχει ήδη διαδοθεί στην ευρωπαϊκή & 

αµερικανική αγορά. Η ορνιθοπαρατήρηση ήταν συνήθεια των αρχαίων Ελλήνων. Η 

συµπεριφορά των πουλιών προµήνυε κάποια σηµάδια για το µέλλον (οιωνοί). Πέραν της 

Ελλάδας, η Βρετανία, η Γερµανία, η  Ολλανδία, η Ιταλία & η Γαλλία διαθέτουν από τις πιο 

αναπτυγµένες αγορές ορνιθοτουρισµού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το δεύτερο πιο 

διαδεδοµένο χόµπι των Αµερικανών & των Ευρωπαίων είναι η ορνιθοπαρατήρηση. Τα 

έσοδα από τον ορνιθοτουρισµό στις Η.Π.Α. φτάνουν τα 32 δις δολάρια σε ετήσια βάση. Οι 

φανατικοί επισκέπτες - παρατηρητές της Ελλάδας προέρχονται από την Αγγλία & την 

Γερµανία. Η παρατήρηση πουλιών (birdwatching) εµφανίστηκε στην Ελλάδα το 1982 µε 

την ίδρυση της Ορνιθολογικής Εταιρίας, η οποία είναι µια µη κερδοσκοπική οργάνωση που 

υλοποιεί δράσεις για την προστασία των φυσικών πόρων. Στο ποικιλόµορφο φυσικό 

περιβάλλον της Ελλάδας βρίσκουν καταφύγιο 430 είδη πουλιών εκ των οποίων κάποια 

είναι τακτικά αναπαραγόµενα, χειµερινοί επισκέπτες, διερχόµενοι µετανάστατες, τυχαίοι 

επισκέπτες, απροσδιόριστα & εκλιπόντα. Ορισµένα από αυτά βρίσκονται στο χείλος της 

εξαφάνισης & το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού τους βρίσκεται στην Ελλάδα. Μερικά 

από τα σπάνια που φιλοξενεί η Ελλάδα, είναι ο αργυροπελεκάνος, ο µαυρόγυπας, ο 

αιγαιόγλαρος &  ο µαυροπετρίτης. Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα που φιλοξενεί κάποια είδη 

της Ασίας (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, 2013). 

 

Τα παρατηρητήρια πουλιών όλης της Ελλάδας είναι δεκαέξι. Οι παρατηρητές 

καταγράφουν τον αριθµό των απειλούµενων ειδών & τα αξιοπερίεργα χαρακτηριστικά, 

όπως το χρώµα, το κελάηδηµα, τον τρόπο πτήσης, τη συµπεριφορά αναπαραγωγής, τις 

εποχές εµφάνισης & τις διατροφικές προτιµήσεις. Η παρατήρηση υποβοηθείται από κιάλια, 
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οδηγό πεδίου, σηµειωµατάριο & τηλεσκόπιο. Οι υποδοµές για εύκολη προσβασιµότητα & 

τα οριοθετηµένα µονοπάτια στους βιότοπους αποτελούν παροχές που διευκολύνουν την 

µετακίνηση. Οι δραστηριότητες εκδηλώνονται σε λίµνες, ποτάµια, λιµνοθάλασσες, έλη 

κ.λπ. Οι Άγγλοι τουρίστες έχουν τις πιο αξιόλογες επιδόσεις στην ορνιθοπαρατήρηση. Οι 

πανευρωπαϊκές γιορτές πουλιών ελκύουν τους ερασιτέχνες παρατηρητές που θέλουν να 

συλλέξουν δεδοµένα από τη συµπεριφορά των πουλιών & κάποια από τα πολύτιµα 

στοιχεία που συλλέγουν βοηθά σηµαντικά το έργο των επιστηµόνων- ερευνητών. Ο όγκος 

των επισκεπτών είναι µεγαλύτερος από τον όγκο των επιστηµόνων-παρατηρητών. Άλλες 

παράλληλες δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας 

είναι η πεζοπορία, οι ξεναγήσεις µε βάρκα, η ποδηλασία, το πικ-νικ & η ιππασία. Οι 

εξορµήσεις στα οικοσυστήµατα πραγµατοποιούνται & από ερασιτέχνες &  επαγγελµατίες 

φωτογράφους (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, 2013). 

 

Τουρίστες µε οικολογική συνείδηση γίνονται & εθελοντές σε µια προσπάθεια προστασίας 

της περιβαλλοντικής κληρονοµιάς. Από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία παρέχονται 

σεµινάρια για την καλύτερη δυνατή παρατήρηση των πουλιών & τον εθελοντισµό. Τα 

προγράµµατα για ενηµέρωση & εκπαίδευση του κοινού είναι η παρακολούθηση της 

µετανάστευσης, θέµατα προς περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση & καταγραφή των 

θαλασσοπουλιών. Οι διαγωνισµοί για την συλλογή των περισσότερων στοιχείων πάνω 

στη συµπεριφορά & τα χαρακτηριστικά των πουλιών δίνουν κίνητρα στους 

ορνιθοπαρατηρητές να δώσουν ένα δυναµικό παρόν σε αυτούς  (Ελληνική Ορνιθολογική 

Εταιρία, 2013). 

 

Η χώρα διαθέτει δέκα εθνικούς δρυµούς, δεκαεννέα αισθητικά δάση, πενήντα ένα 

διατηρητέα µνηµεία φύσης.  Οι υγρότοποι της Ελλάδας είναι τετρακόσιοι. Η λίµνη Κερκίνη 

προστατεύεται από τη συνθήκη Ramsar & έχει διεθνή απήχηση. Η συνθήκη Ramsar 

αφορά υδροβιότοπους που έχουν διεθνές ενδιαφέρον για τα διάφορα είδη πουλιών. 

Κορυφαίοι βιότοποι µε σπάνια είδη πουλιών που προστατεύονται µε  την ευρωπαϊκή 

οδηγία 74/409, θεωρούνται αυτοί της λίµνης Κερκίνης & του κόλπου Καλλονής της 

Λέσβου. Άλλοι γνωστοί υδροβιότοποι βρίσκονται στη ∆οϊράνη, στο ∆άσος της ∆ασιάς στον 

Έβρο, στην Κρήτη, στα Αντικύθηρα, στη Σκύρο. Ελληνικοί υγρότοποι διεθνούς σηµασίας 

είναι το ∆έλτα Έβρου, η λίµνη Βιστωνίδα, το ∆έλτα Νέστου, οι λίµνες Βόλβη, το ∆έλτα 

Αξιού, οι λιµνοθάλασσες Αµβρακικού, οι λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου & η λιµνοθάλασσα 

Κοτυχίου. Ο Ορνιθολογικός Σταθµός Αντικυθήρων είναι µοναδικός στη Μεσόγειο & σε 
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αυτόν είναι εφικτή η παρακολούθηση της µετανάστευσης & της συµπεριφοράς των 

αρπακτικών. Οι τουριστικές εισπράξεις στο νησί της Λέσβου φτάνουν τα 5 εκ. ευρώ. 

(Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, 2013).Υδροβιότοποι υψηλής οικολογικής αξίας για 

αποδράσεις στο εξωτερικό βρίσκονται στην Γαλλία, στην Ινδονησία, στη Ν. Αφρική, στο 

Βιετνάµ, στην Αυστραλία, στην Ινδία, στις Η.Π.Α. &  στην Μποτσουάνα. 

 

Αν & ο τουρισµός κατηγορείται για τις αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, η 

εναλλακτική αυτή µορφή δίνει την ιδέα της αρµονικής σύνδεσης µε τη φύση. Τα 

αναπτυξιακά προγράµµατα Habitat II, Life, Save, Thermie & Natura 2000, στηρίζουν τη 

βιώσιµη ανάπτυξη. Το Παγκόσµιο Ταµείο Φύσης ενηµερώνει για προγράµµατα 

οικολογικού τουρισµού. Η Πράσινη Σφαίρα είναι διεθνής τουριστική οργάνωση που 

ενθαρρύνει περιβαλλοντικές δράσεις. Η Birdlife συντονίζει τη δράση των ορνιθολογικών 

εταιριών. Οι πανευρωπαϊκές γιορτές υπό την αιγίδα της πραγµατοποιούνται σε 30 χώρες. 

Το Πανευρωπαϊκό Πρόγραµµα Παρακολούθησης των Κοινών Ειδών Πουλιών (PECBMS) 

αποσκοπεί στην καταγραφή & παρακολούθηση των πουλιών & απαρτίζεται από 

οικολογικές οργανώσεις & πανεπιστηµιακές σχολές.  Η µεγάλη απειλή των κατάλληλων 

περιοχών για ορνιθοτουρισµό είναι οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας, η οποία για 

παράδειγµα παρατηρείται στο νησί της Λέσβου (Donald,2007). 

 

Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις επωφελούνται σε µεγάλο βαθµό από τον τουρισµό άγριας 

ζωής. Στην γειτονική Τουρκία, “ο τουρισµός του µελιού” είναι ένα πρόγραµµα όπου οι 

παρατηρητές κατά τη διάσχιση οικοτουριστικών περιοχών, κάνουν γευστική δοκιµή του 

µελιού που παράγεται τοπικά. Το πρόγραµµα δίνει πρόσθετο βάρος στην στήριξη της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας των γυναικών (Buckley, 2010). 

 

Το κυνήγι άγριων ζώων κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από την ορνιθοπαρατήρηση, αλλά 

παρά ταύτα  κοινό σηµείο των φιλόζωων & των κυνηγών είναι το πάθος που τους 

διακατέχει για τις φυσιολατρικές δραστηριότητες. Η κυνηγετική δραστηριότητα είναι πολύ 

παραδοσιακή & δηµοφιλής σε περιφερειακές περιοχές της Ελλάδος. Η υπαίθρια αυτή 

δραστηριότητα τονώνει την τοπική & εθνική οικονοµία σε σηµαντικό βαθµό. Είναι βέβαιο 

ότι αυτή η µορφή τουρισµού µπορεί να συνδυαστεί µε άλλες µορφές φυσιολατρικού 

τουρισµού, όπως για παράδειγµα είναι οι αγροτουριστικές. Οι κυνηγοί που ενθουσιάζονται 

από τη φυσική οµορφιά µιας περιοχής, τείνουν να την επισκέπτονται ξανά & ξανά µετά το 

πέρας της κυνηγετικής περιόδου. Κατά προσέγγιση, ο ετήσιος τζίρος κυνηγιού ξεπερνά τα 
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2 δις ευρώ.  Το κυνήγι προσφέρει 10.000 θέσεις εργασίας στην ελληνική αγορά & 100.000 

στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο κυνηγετικός τουρισµός αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού 

τουρισµού της Ελλάδος, µολονότι η χώρα ξεχωρίζει στη Μεσόγειο & ευρύτερα στην 

Ευρώπη για την υψηλής αξίας χλωρίδα & πανίδα. Οι οργανωµένοι κυνηγετικοί σύλλογοι 

ανέρχονται σε διακόσιους σαράντα ένα. Σύµφωνα µε την µυθολογία οι θεοί του Ολύµπου 

επιδίδονταν σε κυνηγετικές δραστηριότητες & δίδαξαν την τέχνη του κυνηγιού στους 

ηµίθεους που µε τη σειρά τους τη δίδαξαν στους θνητούς. Η ενασχόληση µε την 

κυνηγετική δραστηριότητα τιµούσε τους αρχαίους Έλληνες. Για αυτούς ήταν η καλύτερη 

σωµατική & πνευµατική άσκηση. Εν ολίγοις, το κυνήγι είναι µια πανάρχαια δραστηριότητα 

που απηχεί σε 250.000 Έλληνες που εκτιµούν τον ψυχαγωγικό, φυσιολατρικό & 

γαστρονοµικό χαρακτήρα του. Ο αριθµός των νόµιµων κυνηγών υπολογίζεται επακριβώς 

από τον αριθµό των αδειών που εκδίδονται από τις δασικές αρχές (Lovelock, 2008). 

 

Το κεφάλαιο θήρας χρηµατοδοτείται µε εννέα εκατοµµύρια από τους κυνηγούς. Το 

κεφάλαιο αυτό ορίζει ότι τα έσοδα από το κυνήγι άγριων ζώων διοχετεύονται προς την 

προστασία & τον πολλαπλασιασµό τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληθυσµιακή 

εξέλιξη του ζωικού βασιλείου είναι η βελτίωση του τοµέα της γεωργίας. Με άλλα λόγια, τα 

οφέλη είναι αµφίδροµα.  Εν µέρει, το κυνήγι συντελεί στην διατήρηση της οικολογικής 

ισορροπίας εξαιτίας του πληθυσµιακού ελέγχου των διαφόρων ειδών ζώων. Από 

οικονοµική άποψη, ενώ οι οικολογικές οργανώσεις εναντιώνονται στη συνέχιση του 

επιθετικών προς τα ζώα δραστηριοτήτων, το κυνήγι κρίνεται πολύ προσοδοφόρο για το 

κράτος & τις οικονοµικές µονάδες , αφού τα έξοδα αυτής της υπαίθριας δραστηριότητας 

αφορούν τη µετακίνηση, την κατανάλωση, τη διαµονή, την απόλαυση υπηρεσιών κ.λπ. 

Αξίζει να τονιστεί ακόµη ότι τα ετήσια έσοδα του κράτους που προέρχονται από την 

ανανέωση των αδειών είναι περίπου σαράντα εκατοµµύρια ευρώ. Στην οικονοµική 

δραστηριοποίηση εµπλέκονται & ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες (Κυνηγετική 

Οµοσπονδία,2013). 

 

Ας σηµειωθεί ότι ο κάθε κυνηγός προβαίνει στο κυνήγι των άγριων ζώων για 

διαφορετικούς λόγους. Υπάρχουν οι κυνηγοί εµπειριών, οι κυνηγοί κρέατος, οι κυνηγοί 

τροπαίων & οι κυνηγοί για λόγους αναψυχής.  Η κυνηγετική δραστηριότητα συνδέεται µε 

χωρικούς & χρονικούς περιορισµούς. Η κυνηγετική περίοδος διαρκεί έξι µήνες & συνήθως 

η έναρξη της κυνηγετικής περιόδου πραγµατοποιείται τον Αύγουστο & η λήξη τον 

Φεβρουάριο. Είναι γεγονός ότι ένα  καλό δίκτυο υποδοµών τονώνει τον κυνηγετικό 
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τουρισµό. Οι  κυνηγετικές άδειες διακρίνονται σε τοπικές, περιφερειακές & σε εθνικές. Το 

κυνήγι απαγορεύεται σε ορισµένες προστατευόµενες περιοχές , στα  καταφύγια άγριας 

ζωής, σε συγκεκριµένες ώρες & µέρες & για κάποια συγκεκριµένα είδη & µέσα.  Το νόµιµο 

κυνήγι δεν απειλεί τον πληθυσµό των ζώων. Εκτός από το παραδοσιακό κυνήγι, ασκείται 

& το ελεγχόµενο κυνήγι σε µικρότερη κλίµακα, διότι δεν προσφέρει τις συγκινήσεις που 

προσφέρει το ελεύθερο κυνήγι. Τα αρνητικά γνωρίσµατα της ελεγχόµενης δράσης 

οφείλονται στην οριοθέτηση των περιοχών & στην εκτροφή των θηραµάτων 

(Lovelock,2008). 

 

Τη δραστηριότητα της θήρας ελέγχει η ∆ασική Υπηρεσία. Η διαχείριση της θήρας 

επηρεάζεται από το εθνικό & ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο. Τα άρθρα 251-288, του Ν.∆. 

86/1969, ρυθµίζουν τα θέµατα της θήρας. Το κανονιστικό πλαίσιο περί θήρας κρίνεται 

αυστηρό για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Το έργο της ανάπτυξης αειφόρων κυνηγετικών 

πρακτικών το έχει αναλάβει η Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδος. Ο φορέας αυτός 

παραδίδει σεµινάρια επιµόρφωσης  για θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση των Κυνηγετικών Οργανώσεων (FACE) κατευθύνει την Κυνηγετική 

Συνοµοσπονδία Ελλάδος, παρέχοντας οδηγίες για το πλαίσιο διεξαγωγής του κυνηγιού & 

για την προστασία της φυσικής κληρονοµιάς. Σηµαντικά βήµατα έχουν γίνει για την 

ενίσχυση των χρηµατοδοτικών πόρων του προγράµµατος  Άρτεµις. Στην πράξη, µέσω του 

προγράµµατος Άρτεµις γίνονται στατιστικές αναλύσεις & καταγράφονται στοιχεία για τους 

θηραµατικούς πόρους. Το πρόγραµµα αυτό αποβλέπει στο να είναι το κυνήγι βιώσιµο & 

στη βελτίωση της εικόνας των βιότοπων (Κυνηγετική Οµοσπονδία Ελλάδος,2013). 

 

Αποτρεπτικό παράγοντα για τη διεξαγωγή κυνηγιού συνιστούν οι εγκαταστάσεις των 

αιολικών πάρκων. Η βασική αιτία µείωσης της θηρευτικής δραστηριότητας είναι η µείωση 

των θηραµατικών πόρων εξαιτίας της ύπαρξης των εγκαταστάσεων (Κυνηγετική 

Οµοσπονδία Ελλάδος,2013).   

 

Στους δυσµενείς παράγοντες της θηρευτικής δραστηριότητας συγκαταλέγονται το 

λαθρεµπόριο των άγριων ζώων. Αυτό επικεντρώνεται στην πώληση του δέρµατος των 

ζώων & των σπάνιων ειδών που βρίσκονται στο χείλος της εξαφάνισης, έναντι υψηλών 

αµοιβών. Οµοίως, η καταπάτηση του καταφυγίου άγριας ζωής, η κυνηγετική 

δραστηριότητα εκτός της νόµιµης περιόδου & γενικά η οποιαδήποτε παραβατική 

συµπεριφορά συνεπάγεται διαταραχή της οικολογικής ισορροπίας. Για την αποφυγή 
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τέτοιων περιστατικών, οι θηροφύλακες αναλαµβάνουν την καταδίωξη του παράνοµου 

κυνηγιού. Έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί κυνηγοί προστατεύουν τις παραµεθόριες 

περιοχές, καταγγέλλοντας παράνοµες πράξεις (Κυνηγετική Οµοσπονδία Ελλάδος,2013). 

 

Αρκετά ταξιδιωτικά πρακτορεία αναλαµβάνουν την οργάνωση κυνηγετικών εκδροµών 

προς κυνηγετικούς προορισµούς, όπως είναι ο Έβρος, η ∆ράµα, το Κιλκίς, οι Σέρρες, η 

Λήµνος, η Λάρισα, η Μάνη, ο Βόλος, η Πρέβεζα & η Λαµία. ∆ηµοφιλή θηράµατα είναι ο 

λαγός, ο κότσυφας, η πέρδικα, ο φασιανός & η χήνα. Στην Ελλάδα οργανώνονται 

κυνηγετικές αποδράσεις & για κυνηγετικούς προορισµούς του εξωτερικού. Το σαφάρι σε 

χώρες της Ν. Αφρικής είναι γνωστό από τη δεκαετία του ’60. Σε αρκετές αφρικάνικες 

περιοχές, όπως στην Τανζανία το κυνήγι µειώνει την φτώχεια.  Επιπλέον, η  Βουλγαρία 

αποτελεί προτιµητέο προορισµό για τους λάτρεις του κυνηγιού άγριων ζώων. Η χώρα 

αυτή, διαθέτει περιοχές υψηλής θηραµατικής αξίας & µάλιστα γίνονται προσπάθειες 

ανάπτυξης του γαστρονοµικού τουρισµού που θα βασίζεται στο βιολογικό κρέας 

θηραµάτων & το οποίο θα υφίσταται τους απαραίτητους ελέγχους υγείας. Άλλοι κορυφαίοι 

κυνηγετικοί προορισµοί εντοπίζονται στη Σερβία, στα Σκόπια, στη Πολωνία, στη ∆ανία & 

στη  Τσεχία (Veeck, 2006). 

 

Η αναγκαιότητα ενίσχυσης του εισοδήµατος των αγροτών της περιφέρειας, ώθησε τους 

αγρότες στην ανάληψη νέων επενδυτικών ρίσκων σχετιζόµενων µε τις τουριστικές 

επενδύσεις. Από µακροοικονοµική άποψη, ο αγροτικός τοµέας αποτελεί το 20% του ΑΕΠ 

& ο τουρισµός το 17% του ΑΕΠ ( Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 & 

Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015). Η σύζευξη του 

αγροτικού & του τουριστικού τοµέα ενεργοποιεί παραγωγικές, αναπτυξιακές & πολιτισµικές 

δυνάµεις. Η τουριστική πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης στοχεύει σε αειφόρες 

εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες. Ο γεωργικός  τουρισµός δεν ταυτίζεται µε τον 

αγροτικό, αλλά αποτελεί τµήµα αυτού ( Σφακιανάκης, 2000). Παρά ταύτα τα δυο είδη 

τουρισµού στην Ευρώπη ταυτίζονται.  Στην περίπτωση του γεωργικού τουρισµού, οι 

τουρίστες διαµένουν σε δωµάτια που έχουν διαµορφωθεί εντός του αγροκτήµατος, 

απολαµβάνουν υπηρεσίες σίτισης & ψυχαγωγίας & παράλληλα έχουν την δυνατότητα να 

συµµετέχουν σε δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα ή απλά να τις παρατηρήσουν. 

Ζήτηση για γεωργικό τουρισµό εκφράζουν & εθελοντές που είναι πρόθυµοι να εργαστούν 

στο αγρόκτηµα & να δεχθούν ως αντάλλαγµα υπηρεσίες σίτισης & διαµονής. Οι περιοχές 

στις οποίες αναπτύσσεται ο γεωργικός τουρισµός µπορεί να είναι στο βουνό, κοντά σε 



28 

θάλασσα ή σε λίµνη & σε φυσικά πάρκα. Επίσης κάποιες φάρµες επιτρέπουν σκηνές & 

τροχόσπιτα στον περιβάλλοντα χώρο. Εν αντιθέσει, οι τουρίστες που επιλέγουν αγροτικό 

τουρισµό διαµένουν σε καταλύµατα που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές  όπου δεν 

πραγµατοποιούνται εντατικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις & δεν είναι διατιθέµενοι να 

πάρουν µέρος σε αγροτικές εργασίες (Sidali, Spiller, Schulze, 2011). 

 

Τα δυο είδη τουρισµού µπορούν να εκληφθούν ως τουρισµός relax ή switch off που 

σηµαίνει ότι ο τουρίστας ξεχνάει ότι τον απασχολεί & χαλαρώνει σε ένα περιβάλλον 

εντελώς διαφορετικό από αυτό που βιώνει την καθηµερινότητά του. Ο γεωργικός 

τουρισµός αποτελεί λύση για περιοχές που είναι λιγότερο αναπτυγµένες. Οι τουρίστες είναι 

πολυταξιδεµένοι & αδιάφοροι προς το µαζικό τουρισµό & γι’ αυτό αναζητούν ηρεµία & 

αυθεντικές εµπειρίες. Η πελατοκεντρική φιλοσοφία των µικροµονάδων εξασφαλίζει 

οικονοµική βιωσιµότητα.  Από το 1987 , υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον από ανθρώπους των 

πόλεων για διακοπές σε αγροικίες. Αυτοί, λοιπόν, επιθυµούν να µυηθούν τον τρόπο ζωής 

των αγροτών µε το να καταβάλουν προσωπική εργασία για την παραγωγή µελιού, για το 

µάζεµα των ελιών, για την παραγωγή λαδιού, για την φροντίδα των οικόσιτων ζώων , για 

την καλλιέργεια των φυτών, για την τυροκοµία, για τις υλοτοµικές εργασίες, για τις 

δασοκοµικές εργασίες, για την δενδροκοµία κ.λπ. Εν πολλοίς, οι τουρίστες παρατηρούν τη 

λειτουργία παραδοσιακών εργαλείων, όπως είναι οι χειρόµυλοι & οι αργαλειοί (Sidali, 

Spiller, Schulze, 2011). 

 

Η οργάνωση εκδροµών & ο συνδυασµός του γεωργικού τουρισµού µε άλλα είδη 

εναλλακτικού τουρισµού, όπως είναι ο τουρισµός περιπέτειας, ο τουρισµός ευεξίας, ο 

θρησκευτικός τουρισµός & ο πολιτιστικός τουρισµός ολοκληρώνουν την εικόνα του 

τουριστικού πακέτου. Τα άτοµα που έχουν µεγαλώσει στην πόλη & ειδικά τα παιδιά  

µπορούν να αποκτήσουν πρωτόγνωρες εµπειρίες. Πέρα τούτων, παρέχονται από τις 

µονάδες σεµινάρια σε νέους αγρότες που θέλουν να µάθουν νέες τεχνικές που δεν 

περιορίζονται στον γεωργικό τοµέα, αλλά συσχετίζονται µε το συνδυασµό γεωργικών & 

τουριστικών δραστηριοτήτων. Οι καθιερωµένες τοπικές φολκλορικές εκδηλώσεις  & γενικά 

τα έντονα τοπικά στοιχεία δελεάζουν τους εν δυνάµει τουρίστες. Αξίζει να τονιστεί ότι η 

οργάνωση εκδηλώσεων που απηχούν µόνο στους επισκέπτες των φαρµών δεν είναι τόσο 

προτιµητέες όσο οι εκδηλώσεις που οργανώνονται από τους ντόπιους κατοίκους της 

αγροτικής περιοχής. Η διάχυση της τουριστικής κίνησης επιτυγχάνεται & µε την παροχή 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Από τα παραπάνω 
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συνάγεται ότι όσο περισσότερο απασχολείται ο τουρίστας σε ποικίλες γεωργικές & 

τουριστικές δραστηριότητες, τόσο περισσότερο αποδέχεται αυτό το είδος τουρισµού & το 

δείχνει εµπράκτως µε τις µέρες που διαµένει στο αγρόκτηµα , µε τις επαναλαµβανόµενες 

επισκέψεις στο αγρόκτηµα & µε την παρακίνηση άλλων στο να γνωρίσουν την µοναδική 

ταξιδιωτική εµπειρία που βίωσαν.  Οι περισσότερες αγροτουριστικές µονάδες είναι 

µικροµεσαίες & οικογενειακές & ο τουρισµός στον οποίον ποντάρουν είναι µικρής 

κλίµακας. Σκιαγραφώντας τους τουρίστες, παρατηρείται ότι είναι υψηλής οικονοµικής 

επιφάνειας, µέσης & µεγάλης ηλικίας &  οι περισσότεροι είναι κάτοικοι αστικών κέντρων ( 

George, Mair, Reid, 2009). 

 

Τα βιολογικά προϊόντα & ο τρόπος παραγωγής τους ελκύουν τους λάτρες του γεωργικού 

τουρισµού. Τα προϊόντα που προσφέρονται στους επισκέπτες διακρίνονται σε πρωτογενή 

προϊόντα , τοπικά επεξεργασµένα προϊόντα & τοπικά προϊόντα οικοτεχνίας. Κάποια από 

αυτά είναι προϊόντα προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης.  Τα προϊόντα που 

προσφέρονται προέρχονται από το καλάθι του νοικοκυριού τουλάχιστον κατά 40%,ενώ 

µπορεί να προέρχονται & από άλλες τοπικές µονάδες της ευρύτερης περιοχής. Ένας 

λόγος µετακίνησης των κατοίκων των πόλεων σε αγροτικές περιοχές είναι η αγορά αγνών-

τοπικών προϊόντων που δεν υπάρχουν στην πόλη.  Η προβολή της τοπικής κουζίνας 

δηµιουργεί γαστρονοµικό τουρισµό που σε συνδυασµό µε τον οινοτουρισµό  αποτελούν 

πανάκεια για την ανάπτυξη του γεωργικού τουρισµού. Σε κάποιες χώρες τα φεστιβάλ 

φαγητού είναι πολύ διαδεδοµένα & οι εκτατικές φάρµες επωφελούνται σε µεγάλο βαθµό 

από αυτά. Η Ουγγαρία, η Ιαπωνία, η Ιταλία, η Καλιφόρνια & η Ισπανία διαθέτουν τέτοια 

φεστιβάλ (Rebecca, Momgen, 2011). 

 

Η µακρόπνοη ανάπτυξη των αγροτουριστικών µονάδων προϋποθέτει ικανοποιητικές 

υποδοµές & την ύπαρξη αποθέµατος  φυσικών & πολιτιστικών πόρων στην περιοχή. 

Ειδικότερα, η γονιµότητα του εδάφους επηρεάζει τη ζήτηση για γεωργικό τουρισµό. Η 

χρήση του διαδικτυακού µάρκετινγκ (e- marketing) γίνεται ολοένα & πιο συχνή από τους 

ιδιοκτήτες των αγροκτηµάτων. Ουσιαστικά, είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο το οποίο 

βοηθά τα τουριστικά αγροκτήµατα να υλοποιήσουν τους στόχους του µάρκετινγκ (Price, 

Product, Place, Promotion) µε τη χρήση του διαδικτύου για την καλύτερη δυνατή 

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Οι σχέσεις που διατηρούν οι ιθύνοντες µε τους 

πελάτες είναι το κλειδί της εύρυθµης λειτουργίας των τουριστικών µονάδων. Ως δυναµικές 

συνιστώσες του αγροτουρισµού, κρίνονται οι επενδύσεις, οι οποίες µπορούν να 
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αποφέρουν στις µονάδες ακόµα & υπερκέρδη, αρκεί η λειτουργία τους να εξασφαλίζει τη 

βιωσιµότητα πιθανών χρεών από δανεισµό. 

 

 Οι διακοπές αγροικίας (Farm House Holidays) συντελούν στην ανάπτυξη της τοπικής 

οικονοµίας, στη συγκράτηση του πληθυσµού της περιφέρειας, στη δηµιουργία νέων 

θέσεων εργασίας για πολύ παραδοσιακούς τοµείς όπως είναι η κεραµική & η 

ξυλογλυπτική, στη διατήρηση της πολιτισµικής παράδοσης µε την αναβίωση ηθών & 

εθίµων, στην άρση των κοινωνικών ανισοτήτων & στη διατήρηση της οικολογικής 

ισορροπίας. Τα πολλαπλά οφέλη από τις υπαίθριες δραστηριότητες ενισχύουν την τοπική 

ταυτότητα & δεν διαχέονται σε άλλες περιοχές σε σηµαντικό βαθµό. Τα παραδοσιακά 

αγροτόσπιτα διατηρούν την αρχιτεκτονική τους & πολλές φορές η γραφικότητα που αυτή 

προσδίδει,  αποτελεί λόγο προτίµησης ενός συγκεκριµένου τουριστικού προορισµού. Αυτό 

το είδος τουρισµού δεν ενέχει υψηλό κόστος διαµονής. Βέβαια, το χαµηλό κόστος µπορεί 

να σηµαίνει ότι οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις δεν διαφοροποιούνται, η ποιότητα 

υπηρεσιών δεν είναι υψηλή & ότι οι πελάτες τους  ανήκουν σε χαµηλές εισοδηµατικές 

τάξεις. Η ενασχόληση νέων ατόµων µε αγροτουριστικές επιχειρήσεις δείχνει ότι τα άτοµα 

αυτά είναι πρόθυµα να ασχοληθούν & µε το γεωργικό τοµέα, αποκτώντας τις απαραίτητες 

γνώσεις από τα µεγαλύτερα µέλη των οικογενειακών επιχειρήσεων (Rebecca, Momgen, 

2011). 

 

Οι γυναίκες έχουν διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη του αγροτουρισµού. 

Στην Ιαπωνία, στην Αγγλία, στην Καλιφόρνια, στην Ουγγαρία & στην Ελλάδα, οι γυναίκες 

ήταν αυτές που ανέδειξαν αυτή τη µορφή τουρισµού. Αυτό το κατάφεραν µε τη δηµιουργία 

συνεταιρισµών που στην Ελλάδα, όµως έχουν πλέον αποδυναµωθεί. Ένα από τα 

αρνητικά σηµεία των αγροτουριστικών µονάδων είναι ότι οι ενασχοληθέντες µε τον 

πρωτογενή τοµέα δεν έχουν διευρυµένες γνώσεις πάνω στον τουρισµό & το γεγονός αυτό  

συντελεί στην υστέρηση του αγροτουρισµού (Rebecca, Momgen, 2011). 

 

Ο γεωργικός τουρισµός είναι αναπτυγµένος στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στη 

Γερµανία, στη ∆ανία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στη Ιταλία, στη Σουηδία & 

στην Ελβετία. Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις στην Αγγλία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα & στην 

Κύπρο είναι µικρής έντασης (Rebecca, Momgen, 2011).  Στον ελλαδικό χώρο, η ορεινή 

Υπάτη, η Εύβοια , η Κρήτη, τα Ζαγοροχώρια είναι περιοχές που διαθέτουν φάρµες που 

εντάσσονται στον τουριστικό ιστό. Οι περιοχές στις οποίες αναπτύσσεται ο γεωργικός 
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τουρισµός µπορεί να είναι ορεινές, παραθαλάσσιες, παραλίµνιες & ενταγµένες σε φυσικά 

πάρκα.  

 

Στην Ελλάδα ο αγροτουρισµός δεν εµπίπτει στον βασικό άξονα της αναπτυξιακής 

πολιτικής. Μολοταύτα, η ευρωπαϊκή ένωση δίνει έναυσµα για τη δηµιουργία επενδύσεων 

από τις  µικροµεσαίες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου , καθώς τις επιδοτεί µέσω του 

προγράµµατος ΕΣΠΑ 2007-2013. Το ανώτατο ποσοστό  επιδότησης φτάνει το 60%. Το 

βραβείο ευρωπαϊκών προορισµών αριστείας EDEN αναδεικνύει βιώσιµες τουριστικές 

περιοχές, χρησιµοποιώντας ποιοτικά κριτήρια & έχοντας ως θεµατικό άξονα την 

αγροτουρισµό, την άυλη κληρονοµιά & τις προστατευόµενες περιοχές. Το ευρωπαϊκό 

κέντρο οικοαγροτουρισµού (ECEAT) αναπτύσσει το δίκτυο του οικοαγροτουρισµού σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο & δίνει τις κατευθυντήριες γραµµές στους συνεργαζόµενους 

ευρωπαϊκούς φορείς για την ενσωµάτωση της αειφόρου ανάπτυξης στο γεωργικό & 

τουριστικό κλάδο. Την προώθηση του περιβαλλοντικού τουρισµού προωθεί & η «Πράσινη 

Σφαίρα» (Sidali, Spiller, Schulze, 2011). Πρόκειται για ένα διεθνή οργανισµό που στοχεύει 

στο να γίνουν οι επιχειρηµατίες ευαίσθητοι στην αξία της φύσης. Οι αρµόδιοι φορείς που 

ασχολούνται µε τον αγροτουρισµό στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο Γεωργίας, ο Ελληνικός 

Οργανισµός Τουρισµού ( ΕΟΤ) , η Γενική Γραµµατεία Ισότητας, η Πανελλήνια 

Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΤΕΣ) & η Αγροτική Τράπεζα 

Ελλάδος (ΑΤΕ).  Το σήµα ποιότητας αγροτουρισµού ΕΛΟΤ 1417 πιστοποιεί 

αναβαθµισµένες ποιοτικά τουριστικές & γεωργικές δραστηριότητες (ΕΛΟΤ, 2007). 

 

Στην επανεκκίνηση της τουριστικής οικονοµίας µπορεί να συµβάλλει καταλυτικά ο 

τουρισµός παραχείµασης. Ο εν λόγω τουρισµός αφορά την διαµονή τουριστών εκτός του 

τόπου µόνιµης κατοικίας, σε περιοχές που επικρατεί εύκρατο κλίµα & σχετικά ήρεµοι 

ρυθµοί. Η παραχείµαση αφορά περιοχές εντός & εκτός της χώρας µόνιµης διαµονής. 

Συνήθως, οι κάτοικοι που διαµένουν σε βόρειες περιοχές µεταβαίνουν σε νότιες περιοχές 

εντός της χώρας ή κάτοικοι των βόρειων χωρών  µετακινούνται σε νότιες χώρες. Η 

διαχείµαση µπορεί να υφίσταται & για χώρες άλλου ηµισφαιρίου. Κατά κάποιο τρόπο, οι 

τουρίστες αντιγράφουν τη συµπεριφορά των πουλιών. Στην τυπολογία των µορφών 

τουρισµού συµπεριλαµβάνεται & ο τουρισµός παραθέρισης, ο οποίος αναφέρεται στις  

µετακινήσεις τουριστών σε δροσερότερες περιοχές από αυτές που διαµένουν. Ο 

τουρισµός παραθέρισης έχει σχεδόν εκτοπιστεί από τον παράκτιο τουρισµό.    Ως επί τω 

πλείστον, τη χειµερινή  µορφή τουρισµού την επιλέγουν άτοµα τρίτης ηλικίας που 
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αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας, άτοµα που διαµένουν σε περιοχές µε πολύ λίγο 

πληθυσµό & άτοµα που έχουν δυο µόνιµες κατοικίες. Ζήτηση εκφράζουν & εισοδηµατίες 

που έχουν άπλετο ελεύθερο & µειωµένες επαγγελµατικές υποχρεώσεις (Σφακιανάκης, 

2000). 

 

 Οι συνταξιούχοι παρουσιάζουν ευαισθησία στις έντονες διακυµάνσεις των τιµών. Το 

κόστος µεταφοράς & ειδικά το κόστος της αεροµεταφοράς, το κόστος ζωής της περιοχής & 

το κόστος διαµονής επηρεάζουν σηµαντικά την ζήτηση τουρισµού διαχείµασης. Οι καλές 

υποδοµές & ανωδοµές, καθιστούν αυτή τη µορφή χειµερινού τουρισµού πιο θελκτική. Οι 

εναλλακτικές µορφές τουρισµού καταξιώνουν τον παραθεριστικό  προορισµό στη 

συνείδηση των τουριστών.   Οι τουρίστες για τη διαµονή τους σε  περιοχές µε καλές 

κλιµατολογικές συνθήκες επιλέγουν την ενοικίαση, µερική µίσθωση ή & αγορά των 

κατοικιών. Οι κατοικίες διαµονής διακρίνονται σε τουριστικές που υπάγονται σε τουριστικά 

συγκροτήµατα & παραθεριστικές . Οι τουριστικές κατοικίες είναι πιο προσοδοφόρες & 

συνδέονται µε άλλες µορφές εναλλακτικού τουρισµού. Το τουριστικό πλέγµα που 

συναρτάται από τουριστικές κατοικίες, ικανοποιητικές υποδοµές, ειδικές µορφές τουρισµού 

& καλό δίκτυο µεταφορών, παρατείνει τον κύκλο ζωής του τουριστικού προϊόντος & το 

καθιστά λιγότερο ευαίσθητο σε εποχιακούς παράγοντες. Η ανάδειξη της τοπικής 

παράδοσης , η ύπαρξη ποιοτικών υπηρεσιών & αποθεµάτων φυσικών πόρων, συντελούν 

στην αναθέρµανση της τουριστικής ζήτησης & στην ανάταση της τοπικής οικονοµίας 

(Σφακιανάκης, 2000). 

 

Οι τουρίστες που εκφράζουν ζήτηση για τον τουρισµό παραχείµασης προέρχονται από 

χώρες της Βόρειας & Ανατολικής Ευρώπης, όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γερµανία & τις 

Σκανδιναβικές χώρες. Στην Ευρώπη, ο τουρισµός διαχείµασης είναι ο πέµπτος πιο 

σηµαντικός λόγος µετακίνησης. Το 10% των Ευρωπαίων ταξιδεύει προς την εξοχική του 

κατοικία που βρίσκεται σε άλλη χώρα.  Το 2009, 38.800 Ευρωπαίοι ταξίδεψαν µε σκοπό 

να διαχειµάσουν σε µια τουριστική κατοικία. Οι µεσογειακές χώρες & οι νοτιοανατολικές 

ευρωπαϊκές χώρες είναι διαδεδοµένες & προτιµητέες (Οικονοµικό ∆ελτίο της Alpha Bank, 

2006). 

 

Πολλοί  Ευρωπαίοι επιθυµούν µια δεύτερη κατοικία στην Ελλάδα. Προσεγγιστικά, από δύο 

έως τέσσερα εκατοµµύρια Ευρωπαίοι θέλουν να έχουν εξοχική κατοικία στην Ελλάδα.  

Στην ελλαδικό χώρο, οι Γερµανοί επιλέγουν να έχουν την δεύτερη κατοικία τους στην 
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Κρήτη & στην Πελοπόννησο, οι Βρετανοί & οι Ιταλοί προτιµούν την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο 

& την Κεφαλονιά & τέλος οι Σκανδιναβοί & οι Ανατολικοευρωπαίοι διαλέγουν τη Βόρεια 

Ελλάδα. Ο τουρισµός διαχείµασης είναι µια από τις αναπτυξιακές επενδυτικές 

προτεραιότητες. Μέχρι το 2030, ο πληθυσµός των ατόµων που ξεπερνούν το εξηκοστό 

έτος της ηλικίας τους θα αυξηθεί αρκετά & γι’ αυτό εξάγεται το συµπέρασµα ότι η αγορά 

αυτή είναι πολύ ελκυστική (Tourism & Property,  Μαΐος 2007). 

 

Λαϊκό τουρισµό, κάνουν άτοµα χαµηλή εισοδηµατικής στάθµης που ταξιδεύουν µε τα δικά 

τους µεταφορικά µέσα & επιλέγουν να διαµένουν σε οργανωµένα κάµπινγκ ή σε 

οργανωµένους χώρους κατασκηνώσεων. Οι φθηνές αυτές διακοπές βρίσκουν αντίκτυπο 

σε νέους, οικογένειες & κυρίως πολυµελείς & τα µέσα µεταφοράς που χρησιµοποιούν είναι 

δίκυκλα, αυτοκίνητα,  µοτοσικλέτες & τροχόσπιτα. Αναλυτικότερα, τις κατασκηνώσεις 

προτιµούν µαθητές, φοιτητές & µικρά παιδιά. Τις  κατασκηνώσεις τις χαρακτηρίζει η 

αυστηρή οργάνωση & είναι κατά βάση µεγάλων εκτάσεων & διάσπαρτες σε ορεινές &  

παράκτιες περιοχές. Στο χώρο υποδοχής & φιλοξενίας τους υπάρχουν υποδοµές σίτισης & 

υγιεινής. Οι απλές κατασκηνώσεις είναι τάξης Α,Β,Γ & ∆, ενώ οι κατασκηνώσεις µε 

οικίσκους είναι τάξης Α, Β & Γ. Την χρηµατοδότησή τους εξασφαλίζουν ∆ήµοι, αλλά & 

ιδιωτικοί & δηµόσιοι φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (McGehee,2001). 

 

Η βασική διαφορά των κατασκηνώσεων & των οργανωµένων κάµπινγκ είναι ότι τα 

τελευταία προτιµούνται από ενήλικες & ότι υπάρχουν προφυλάξεις ασφαλείας & φύλακες 

επί εικοσιτετράωρης βάσης. Αυτά ανήκουν σε µια από τις κατηγορίες Α, Β, Γ, ∆ , ανάλογα 

µε την ποιότητα υπηρεσιών που παρέχουν. Στην πλειονότητα τους διαθέτουν χώρους  

εστίασης, αναψυχής ,άθλησης &  µπαρ. Επίσης, παρέχονται πρώτες βοήθειες & ειδικές 

εγκαταστάσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Τα κάµπινγκ είναι εγκατεστηµένα σε 

τουριστικά αξιοποιηµένες τοποθεσίες, στις παρυφές των πόλεων & σε οδικές αρτηρίες.  

Επειδή δεν απαιτείται υψηλό χρηµατικό κεφάλαιο για τη εκκίνηση µια τέτοιας τουριστικής 

επένδυσης, σε πολλές χώρες υπάρχουν επαρκείς οργανωµένες εγκαταστάσεις. Ο λαϊκός 

τουρισµός είναι συνυφασµένος µε την περιπέτεια & συνδυάζεται άψογα µε άλλες ειδικές 

µορφές τουρισµού. Η απόδραση στη φύση είναι ο βασικός λόγος µετακίνησης των 

τουριστών. Οι καιρικές συνθήκες της Ελλάδας ευνοούν τον λαϊκό τουρισµό. Συνολικά, στον 

ελλαδικό χώρο καταγράφονται 352 οργανωµένες κατασκηνώσεις (McGehee,2001). 
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Αξίζει να υπογραµµιστεί ότι ο τουρισµός των “σακιδιούχων” εµπίπτει στο λαϊκό τουρισµό. 

Αυτοί είναι Βορειοευρωπαίοι που προσανατολίζονται προς τις χώρες του νότου & στο 

σακίδιο τους έχουν πολλά από τα αγαθά που προσφέρονται από τις τουριστικές µονάδες. 

Μια µεγάλη αγορά από “σακιδιούχους” τουρίστες  εντοπίζεται στην Αυστραλία 

(Σφακιανάκης, 2000). Η νέα ζήτηση για λαϊκό τουρισµό κατευθύνεται στα οικολογικά 

κάµπινγκ & οξύνει τον  ανταγωνισµό µεταξύ των υπαρχόντων & των νέων  κάµπινγκ. Στα 

οικολογικά κάµπινγκ οι τουρίστες έρχονται σε επαφή µε οικολογικά υλικά & στο χώρο τους 

απαγορεύεται η στάθµιση οχηµάτων. Το πρόγραµµα των τουριστών περιλαµβάνει ποικίλες 

περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Τα κάµπινγκ & οι κατασκηνώσεις που πληρούν 

οικολογικά κριτήρια πιστοποιούν τις “πράσινες” υπηρεσίες τους µε το ευρωπαϊκό 

οικολογικό σήµα Ecolabel (The EU Ecolabel for Campsites, 2009). Παράλληλα σε κάποιες 

χώρες, όπως στη Γαλλία, έχει αναπτυχθεί το πολυτελές κάµπινγκ το οποίο προσφέρει 

περισσότερες ανέσεις, οικολογικές δράσεις & περιβαλλοντικά σεµινάρια σε σχέση µε ένα 

παραδοσιακό κάµπινγκ & όλα αυτά σε υψηλές τιµές. 

 

Σηµείο αναφοράς για την ανοδική τάση ζήτησης τουριστών για διαµονή σε κάµπινγκ, 

συνιστά το έτος 1992. Σύµφωνα µε τα ερευνητικά πορίσµατα της ICAP , τα κάµπινγκ της 

Ελλάδας απαριθµούνται σε 403, µε 36.464 θέσεις & 1.550 οικίσκους. Η πλειονότητα των 

κάµπινγκ ανήκει στη Γ τάξη. Το 0,1% του συνόλου της τουριστικής οικονοµίας 

αντικατοπτρίζει τις εισπράξεις των κάµπινγκ. Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση των κάµπινγκ 

από τους αλλοδαπούς τουρίστες  είναι σταθερή, ενώ η ζήτηση από την πλευρά των 

Ελλήνων τουριστών παρουσιάζει µικρή ανάκαµψη λόγω της αναζήτησης πιο φθηνών 

διακοπών εν µέσω βαθειάς οικονοµικής ύφεσης. Οι επενδύσεις σε κάµπινγκ Γ & ∆ 

κατηγορίας κινούνται µε ταχύτερο βηµατισµό. Η αγορά των κάµπινγκ  συντίθεται από 

µικροµεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις. Στην Α κατηγορία υπάγονται 193 µονάδες, 106 

µονάδες στη Β, 68 µονάδες στη Γ & 131 µονάδες στη ∆ (Οικονοµικές & Φυσικές 

Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Κλάδο του Τουρισµού, 2011). 

 

 Η Χαλκιδική, η Πιερία, οι Κυκλάδες, η Μεσσηνία & η Αργολίδα είναι οι νοµοί που 

πρωτοστατούν στην συγκεκριµένη τουριστική δραστηριοποίηση. Τα περισσότερα 

οργανωµένα κάµπινγκ βρίσκονται στη Μακεδονία. Στα παραπάνω θα προστεθεί & η 

µελέτη της Eurostat, η οποία καταδεικνύει ότι το µερίδιο της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά 

κάµπινγκ αγγίζει το 0,9%. Βλέποντας τον αριθµό των κλινών ως ποσοστό του συνόλου 

των κλινών όλων των  τουριστικών µονάδων, διαπιστώνεται ότι το 11% είναι ένα ποσοστό 
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που δείχνει  υποτονική ζήτηση, ειδικά αν συνεκτιµηθεί το χαµηλό κόστος που ενέχει αυτή η 

τουριστική επιλογή & το γεγονός ότι ένας στους πέντε ευρωπαίους προτιµά τα κάµπινγκ ( 

Camping Holidays in the European Union, 2008). Για µια νέα αναπτυξιακή ορµή, είναι 

απαραίτητο το επενδυτικό πεδίο να αλλάξει µε την κατάλληλη στοχοθέτηση σε τουριστικές 

δραστηριότητες ίδιας έντασης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Μόνο το 20% των κάµπινγκ 

της Ελλάδας λειτουργούν όλο το χρόνο. Στο θολό σκηνικό προστίθενται & οι απεργίες που 

επηρεάζουν αρνητικά την αγορά λόγω της έλλειψης ασφάλειας που αυτές συνεπάγονται.  

 

Με βάση τα στοιχεία του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης για το 2010, 

πραγµατοποιήθηκαν 23 εκ. ταξίδια για διακοπές σε κάµπινγκ.  Κατά γενική εκτίµηση, το 

βαρόµετρο της τουριστικής κίνησης είναι η γερµανική αγορά (OECD Tourism Trends and 

Policies 2010). Το 80% των διανυκτερεύσεων σε κάµπινγκ της Ελλάδας το συνθέτουν οι 

τουρίστες από τη Γαλλία, την Ιταλία, το Ην. Βασίλειο, τη Γερµανία, την Ισπανία  & την 

Ολλανδία, ενώ το 30% αντιστοιχεί στις διανυκτερεύσεις των τουριστών από τη ∆ανία, το 

Λουξεµβούργο, τη Γαλλία, τη Σουηδία (Camping Holidays in the EU27, 2010). Το 

ενδιαφέρον των Ελλήνων για κάµπινγκ έχει αυξηθεί κατά 3% τα τελευταία χρόνια. Οι 

διανυκτερεύσεις στα ελληνικά κάµπινγκ προσεγγίζονται σε 1,5 εκ.. Το 49,7% αυτών αφορά 

τον εγχώριο τουρισµό, ενώ το 50,3% τον εισερχόµενο τουρισµό. Το 2012, οι αφίξεις 

µειώθηκαν κατά  30% & ήταν αισθητή η πτώση των ολλανδικών, των γερµανικών, των 

βελγικών, των γαλλικών & των ιταλικών αφίξεων ( Camping Holiday in the European 

Union, 2008).  Ο προϋπολογισµός των ταξιδιών για τους αλλοδαπούς τουρίστες είναι 

αυξηµένος, ενώ για τους Έλληνες όχι. Η τιµή των καυσίµων επηρεάζει τη ζήτηση για 

κάµπινγκ & κυρίως τη ζήτηση των  αλλοδαπών τουριστών ειδικά αν συνεκτιµηθεί ότι 

πολλοί από τους αλλοδαπούς τουρίστες ξεκινούν τα ταξίδια τους από τη Βόρεια Ελλάδα 

για να καταλήξουν στη Νότια. 

 

Ολοένα & περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις περικλείουν πράσινες επενδύσεις στο 

χαρτοφυλάκιο τους, προσπαθώντας µε αυτό τον τρόπο να διαφοροποιηθούν από άλλες 

ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. Η τάση επιβάλλεται από το γεγονός ότι καταγράφεται αύξηση 

της τουριστικής ζήτησης για πράσινες διακοπές από τουρίστες µε υψηλό διαθέσιµο 

εισόδηµα & µορφωτικό επίπεδο. Οι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένοι τουρίστες είναι 

διατεθειµένοι να πληρώσουν πέριξ 5% υψηλότερη τιµή από αυτή που είναι διατεθειµένοι 

να πληρώσουν οποιοιδήποτε άλλοι τουρίστες. Κύριος παράγοντας διαµόρφωσης αυτής 

της επιλογής, είναι οι αυξηµένες περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις που καταδεικνύουν την 
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ποιότητα των πράσινων υπηρεσιών. Επισηµαίνεται ότι, η διάθεση των πελατών να 

πληρώσουν κάτι παραπάνω για ποιοτικές & οικολογικές υπηρεσίες, είναι χαρακτηριστικό 

που µπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις µονάδες που τις παρέχουν. 

Για τους εν λόγω τουρίστες δέουσα σηµασία ενέχει η ηρεµία, η ''πράσινη διακόσµηση'' 

εσωτερικού & εξωτερικού χώρου, η ύπαρξη οικολογικών υλικών στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις,  η ποιότητα & η φυσικότητα των υλικών µε τα οποία έρχεται σε επαφή ο 

πελάτης, η αρµονία των χρωµάτων στο χώρο που οι τουρίστες απολαµβάνουν τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες , οι πρωτότυπες υπηρεσίες όπως η διακοπή µαγνητικής & 

ηλεκτρικής ενέργειας για λίγες ώρες & ο αυτόµατος φωτισµός & τέλος η ανακύκλωση που 

την επιχειρούν το εργατικό δυναµικό & οι θαµώνες των ξενοδοχείων (International Journal 

of Hospitality Management , 2011). 

 

Η ανάπτυξη του πράσινου τουρισµού συναρτάται µε διεθνείς συµβάσεις που έχουν ως 

κεντρικό άξονα τη διάσωση της φυσικής κληρονοµιάς & µε τη συνεχή ενηµέρωση των 

καταναλωτών για περιβαλλοντικά ζητήµατα. Τις δεκαετίες ΄70 & ΄80 εκφράστηκαν οι 

πρώτες περιβαλλοντικές ανησυχίες. Στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του ΄80 εµφανίστηκε ο 

πράσινος καταναλωτισµός. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κάνουν αισθητή την παρουσία 

τους αφού διατείνουν ότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι πρέπει να ενσωµατώνονται σε 

κοινωνικές & πολιτικές αποφάσεις ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιρροές 

αυτών στη φύση, στον πολιτισµό & στην κοινωνία (Tourism Ecolabelling, 2001). Οι 

συνθήκες Montreal Protocol (1987), London Conference (1987), Bank's Policy on the 

Environment (1987), International Conference on Ozone (1988), Environmental Summit 

(1988), Seminar on Alternative Tourism (1989), Prior to Earth Summit (1991), Beijing 

Declaration (1991), Eminent Persons΄ Meetings for Financial Global Environment & 

Development ( 1991), Asian NGO Forum on the Global Environment (1991), Fifth 

Environmental Action Programme (1992), Earth Summit (1992), Osaka Declaration (1994), 

Earth Summit II (1997), είναι βαρύνουσας περιβαλλοντικής σηµασίας (Comperative 

Evolutionary Trends in Environmental Policy : Reflections on Tourism Development, 

1999). 

 

Οι πιστοποιήσεις που θέτουν υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές στον τουρισµό είναι 

οι : ISO 14001 (International Standards Organisation), EMAS ( Eco-management & audit 

scheme), EU Ecolabelling Scheme (UK Ecolabelling Board), Duke of Cornwall΄s Award for 

Conservation in Commercial Forestry ( Royal Forestry Society of England, Wales & 
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Nothern Ireland), The Dulverton Flagon (Timper Growers Association), FSC Principles & 

Criteria of Forest Management (Forest Stewardship Council), Woodmark Scheme (Soil 

Alliance), Green Flag Park (Institute of Leisure & Amenities Management ILAM), Blue Flag 

(European Union), Open Space Management Award (ILAM), The Centers of Excellience 

Award (Forestry Authority in England), Tourism for Tomorrow (British Airways / the 

Conservation Foundation), Tourism Ecolabelling (Consortium of Local Authorities / 

University of Galway/ Udarasgaeltachta), Green Globe/ JGS Certification, The 1995 

European Prize for Tourism & the Environment . Υπάρχουν τουλάχιστον 60 αντίστοιχες 

πιστοποιήσεις. Επί παραδείγµατι, η Πράσινη Σφραγίδα (Green Seal) είναι µη 

κερδοσκοπικός οργανισµός που αξιολογεί τις πράσινες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια του 

κύκλου ζωής & ορίζει υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα που σχετίζονται µε : 1) την 

απασχόληση των εργαζοµένων που είναι κάτοικοι της περιοχής όπου δραστηριοποιείται η 

οικονοµική µονάδα ή των εργαζοµένων που κατοικούν σε γειτονικές περιοχές, 2) την 

ανάθεση εργασιών στους εργαζοµένους που είναι ανάλογες µε τις ικανότητές τους  3) τις 

τοπικές προµήθειες της µονάδας 4) την εµπλοκή της τουριστικής µονάδας σε κοινωνικές & 

περιβαλλοντικές δραστηριότητες στην περιοχή που εδράζει  & την υποστήριξη των 

οργανισµών που απασχολούνται µε τέτοιου τύπου δραστηριότητες, 5) την εφαρµογή 

περιβαλλοντικής πολιτικής στις προστατευόµενες περιοχές  &  ενηµέρωση των πελατών γι’ 

αυτή, 7) την ενηµέρωση για µείζονα περιβαλλοντικά θέµατα & τον τρόπο συµβολής στην 

περιβαλλοντική αναβάθµιση. Μέσω των πιστοποιήσεων οι επιχειρηµατικές µονάδες έχουν 

τη δυνατότητα να αποκτήσουν οικονοµίες κλίµακας & να αυξήσουν την πιστότητα των 

πελατών τους ( brand loyalty). Αναφορικά µε τη µείωση του κόστους, το 30% των 

ξενοδοχειακών αποβλήτων είναι ανακυκλώσιµο. Οι πιστοποιήσεις & οι βραβεύσεις έχουν 

αξία για την επιχείρηση όταν υφίστανται µειώσεις στο κόστος λειτουργίας, όταν 

προσδίδεται υπεραξία στον πελάτη & εν τέλει όταν αυξάνει η ανταγωνιστικότητα & η 

κερδοφορία. Από την παραπάνω ανασκόπηση φαίνεται ότι οι πιστοποιήσεις αποτελούν 

ένα εργαλείο µάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις είτε αυτές πιστεύουν στην πράσινη δράση είτε 

όχι ( Tourism Ecolabelling, 2001). 

 

 Άξιο προσοχής είναι το διαχειριστικό σύστηµα EMS (Global Environmental Management 

System) για όλους τους τύπους & όλα τα µεγέθη οργανισµών & ανεξάρτητα από 

γεωγραφικές, πολιτιστικές & κοινωνικές αποκλίσεις. Τα κριτήρια που επιβάλλουν οι 

πιστοποιήσεις ΙSO 140001 & EMAS, εφαρµόζονται στα πλαίσια διαχείρισης του 

συστήµατος αυτού. (Promoting Green Tourism : the Future of Environmental Awards, 
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2001). Ο οξύς ανταγωνισµός µεταξύ επιχειρήσεων επιβάλει την απόκτηση αρκετών 

οικολογικών σηµάνσεων. Στις ακραίες τους εκφάνσεις, µη συναφές παράδειγµα 

πιστοποιήσεων είναι οι οιονεί οικολογικές σηµάνσεις (quasi ecolabelling) που δεν πληρούν 

τις αυστηρές προδιαγραφές των πιο γνωστών πιστοποιήσεων & ανήκουν & αυτές στο 

ευρύ φάσµα των πράσινων πακέτων που προωθούν τα ταξιδιωτικά γραφεία. ∆εν είναι 

λίγοι αυτοί που ισχυρίζονται ότι οι τουρίστες πρωτίστως επιλέγουν το µέρος διαµονής τους 

για το κλίµα, την ηρεµία, την ποιότητα του νερού & του αέρα & δευτερευόντως για την 

µείωση των δυσµενών περιβαλλοντικών επιδράσεων που προκαλεί η λειτουργία των 

επιχειρήσεων στο περιβάλλον ( Tourism Ecolabelling, 2001). Είναι βέβαιο ότι  για 

οποιοδήποτε λόγο επιλέγονται οι πράσινες διακοπές, αυτές έχουν πολλαπλά οφέλη τόσο 

για τους ιδιώτες επενδυτές όσο & για τους πελάτες. Φυσικά δεν θα µπορούσε να 

παραληφθεί, µια αναφορά στις οµάδες ενδιαφεροµένων που δεν περιορίζονται στις 

επιχειρηµατίες & στους πελάτες, αλλά συµπεριλαµβάνουν τους προµηθευτές, τους 

εργαζόµενους & την τοπική κοινωνία. Το κανονιστικό πλαίσιο δεν αφήνει περιθώρια 

ανεξέλεγκτης δράσης για τις επιχειρήσεις, προστατεύοντας τη φύση, την επιχείρηση & 

όλες τις οµάδες ενδιαφεροµένων. Πιο αναλυτικά, οι πελάτες επιζητούν κυρίως 

ανακύκλωση, µείωση αποβλήτων & βιολογικό φαγητό, οι επενδυτές ποντάρουν στη 

βιώσιµη ανάπτυξη ευελπιστώντας σε υψηλή κερδοφορία, οι προµηθευτές που συνήθως 

δραστηριοποιούνται τοπικά ικανοποιούν τους πελάτες τους µε την πώληση πράσινων 

εισροών & οι εργαζόµενοι εκπαιδεύονται ώστε να είναι πρόθυµοι να συµβάλουν στην 

πράσινη δραστηριοποίηση.  Η επιχείρηση µπορεί να συνεργαστεί µε διεθνείς οργανισµούς 

για συνεχή ενηµέρωση & βελτίωση από τους οποίους οι µη κερδοσκοπικοί έχουν 

καταφέρει να αφυπνίσουν περιβαλλοντικά πολλές επιχειρήσεις & καταναλωτές. Το 1992, 

ιδρύθηκαν οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί UK Countryside Comission & Green Flag 

International, που είναι από τους πρώτους & πιο αξιόλογους µη κερδοσκοπικούς 

περιβαλλοντικούς οργανισµούς.  

 

 Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ) επιδοτεί τις πράσινες 

κινήσεις των επιχειρήσεων µε την πράξη «Πράσινος Τουρισµός». ∆οθέντος τούτου, οι 

επιχειρηµατικές µονάδες δύνανται να ενισχύσουν την ρευστότητά τους, να 

προσανατολιστούν οικολογικά & ακόµη να καταφύγουν σε δανειακά κεφάλαια που 

αντλούνται µε πιο ευνοϊκούς όρους & που παρέχονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα για την 

διαχείριση αποβλήτων, για πράσινες υποδοµές, για τεχνολογία ΑΠΕ (γεωθερµία, 

φωτοβολταϊκά συστήµατα), για αφαλάτωση & πράσινες εφαρµογές.  
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Οι τουριστικές µονάδες µέχρι τώρα προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις περιβαλλοντικές 

προσδοκίες των πελατών τους µε τη διαχείριση ενεργειακών & υδάτινων πόρων & τη 

διαχείριση των αποβλήτων . Οι παγκόσµιες πιστοποιήσεις δεν κυριαρχούν εξαιτίας του 

έντονου τοπικού στοιχείου που επηρεάζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η πλειονότητα 

των πιστοποιήσεων εντοπίζεται στην Ευρώπη & ειδικά στην Γερµανία.  Κατά γενική 

εκτίµηση, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία συµβάλλουν στην αναβάθµιση του φυσικού 

περιβάλλοντος χωρίς να πιστοποιούν τις υπηρεσίες τους. Ειδικότερα, τα ταξιδιωτικά 

πρακτορεία που ανήκουν στον όµιλο Touristik Union International (TUI), που έχουν 

σηµαντικά µερίδια αγοράς, προτείνουν στους πελάτες τους πράσινα πακέτα, βασιζόµενα 

σε στατιστικές & αξιόπιστες περιβαλλοντικές έρευνες. Ο TUI κατατάσσει περιοχές, 

τουριστικές µονάδες & µεταφορές χρησιµοποιώντας κριτήρια που συνδέονται µε το 

µάνατζµεντ του ξενοδοχείου, την αρχιτεκτονική & τα υλικά κατασκευής, τα επίπεδα 

θορύβου, τις πράσινες περιοχές, την ποιότητα νερού της πισίνας, τα χαρακτηριστικά της 

ευρύτερης περιοχής, την τοποθεσία, την ποιότητα της παραλίας, τις πράσινες υπηρεσίες, 

την περιβαλλοντική ενηµέρωση & την περιβαλλοντική δράση της επιχείρησης. Ο TUI 

διανέµει 30 εκ. µπροσούρες & γι’ αυτό το λόγο επηρεάζει καταλυτικά την πράσινη αγορά. 

Η βράβευση TUI International Environmental Award σε οργανισµούς που προωθούν τον 

πράσινο τουρισµό µε τον βέλτιστο τρόπο είναι από τις πιο αξιόλογες διακρίσεις & η 

ανταµοιβή τους πέρα από τη διάκριση που ισχυροποιεί τη θέση τους, είναι ένα χρηµατικό 

έπαθλο ( Buckley, Font, 2002). 

 

Ο οινικός τουρισµός είναι µια νέα βιώσιµη µορφή τουρισµού που θα µπορούσε όπως & 

πολλές  άλλες αειφόρες µορφές, να δώσει οικονοµικό οξυγόνο στην Ελλάδα. Μια κρίσιµη 

επισήµανση είναι ότι η οινική παραγωγή συµβάλει µε  ποσοστό 20,4% στην ακαθάριστη 

αξία παραγωγής των ποτών της Ελλάδας, ενώ το ποσοστό του οινικού τοµέα στην 

προστιθέµενη αξία των ποτών είναι 19%. Τα οινοποιεία που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα ανέρχονται σε 650 & τα εκτάρια αµπέλων  προσεγγίζονται στα 70.000. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό του οινικού τοµέα είναι ότι τα ελληνικά αµπελουργία παράγουν 3,9 

εκατοµµύρια εκατόλιτρα, κάτι το οποίο αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής παραγωγής 

κρασιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Alebaki, Iakovidou, 2010). Οι χώρες προς τις οποίες 

κατά βάση εξάγει η χώρα είναι η Γερµανία, η Αµερική, το Βέλγιο & το Ηνωµένο Βασίλειο. 

Το 40% των αµπελουργών αντανακλά ότι η ηλικία αυτών προσεγγίζεται στα 65 χρόνια, 

ενώ το 20% είναι κάτω των 20 ετών . Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία που αφορούν τις 
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εξαγωγές της Ελλάδας που δείχνουν ότι 350.000 εκατόλιτρα εξάγονται κυρίως προς την 

Ευρώπη  που ισοδυναµούν µε το 90% των εξαγώγιµων οινικών προϊόντων. Παράλληλα, οι 

ελληνικές εισαγωγές πραγµατοποιούνται για 250.000 εκατόλιτρα από την Ευρώπη , που 

καταδεικνύει ότι η χώρα προτιµά τα ευρωπαϊκά οινικά προϊόντα σε ένα ποσοστό 97% 

(Alebaki, Iakovidou, 2010).  Σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  το µερίδιο των µελών-χωρών στην 

παγκόσµια παραγωγή κρασιού είναι 60% & αυτό ισοδυναµεί µε 270 εκ. εκατόλιτρα 

(Karelakis; Mattas; Chryssochoidis, 2008). Αναλύοντας τα µερίδια των µεγαλύτερων 

ανταγωνιστών, για το χρονικό διάστηµα µεταξύ 2005-2007, το µερίδιο εξαγωγής της 

Αυστραλίας ήταν 61,02%, της Χιλής 85,71%, της Γαλλίας 28,36%, της Ιταλίας 36,60%, της 

Νότιας Αφρικής 40,55% & της Αµερικής 15,59% (Cusmano, Morrison, Rabellotti, 2010). 

 

Στη βάση της επιπλέον πληροφόρησης, σε ότι αφορά τα πιο εκλεκτά κρασιά, στην αγορά 

ξεχωρίζουν 20 ελληνικά PDO (Protected Designation of Origin) & 8 PGI (Protected 

Designation of Indication). To 80% των οινικών προϊόντων είναι επιτραπέζιοι οίνοι, το 10% 

αυτών είναι οίνοι OPAP (Appellation of Origin of Superior Quality) & επίσης το 10% είναι 

οίνοι µε γεωγραφική ένδειξη. Σε αδρές γραµµές, η ποιότητα του ελληνικού κρασιού δεν 

είναι πολύ υψηλή & η αναγνωσιµότητά του είναι σχετικά µικρή. Το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα της Ελλάδας  στην παραγωγή κρασιού είναι ότι διαθέτει πλούσιες ποικιλίες.  

Οι καλές κλιµατολογικές συνθήκες, η τεχνοτροπία & η εκπαίδευση είναι παράγοντες που 

επηρεάζουν θετικά την παραγωγή κρασιού (Alebaki ;Iakovidou,2010). 

 

Τα οινοποιεία της Ελλάδας είναι γεωγραφικά διασκορπισµένα & εξαιτίας της δύσκολης 

προσβασιµότητας των επισκεπτών, η ανάπτυξη του οινοτουρισµού υστερεί σε µεγάλο 

βαθµό. Ο οινικός τουρισµός οδηγεί σε αποαστικοποίηση & σε τοπική οικονοµική 

ανάπτυξη. Οι οινοτουριστικές επιχειρήσεις είναι κατά βάση µικροµεσαίες & πωλούν µεγάλο 

µέρος των προϊόντων τους στο χώρο παραγωγής τους, εξοικονοµώντας σηµαντικά 

χρηµατικά κεφάλαια. Μέσω των γευστικών δοκιµών οίνου, οι µονάδες βελτιώνονται 

συνεχώς καθώς αναδύονται νέες γεύσεις & παράγονται νέα βελτιωµένα οινικά προϊόντα. 

Οι συνέργιες που υφίστανται δια µέσω του οινικού τουρισµού αφορούν ταξιδιωτικά 

πρακτορεία, ξενοδοχεία, χώρους εστίασης, εταιρίες κέιτερινγκ & ανταγωνιστικά οινοποιεία 

(Lagos; Papathanasiou-Zuhrt; Triantafyllou; 2007). 

 

Οι πιο οργανωµένες οινικές τουριστικές επιχειρήσεις εδράζουν στην Βόρεια Ελλάδα. Το 

1993, ιδρύθηκε ο µη κερδοσκοπικός οργανισµός “Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα 



41 

της Μακεδονίας”. To 2002, µε τη συµµετοχή της Ηπείρου και της Θράκης, ο οργανισµός 

µετονοµάστηκε σε “Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της Βορείου Ελλάδος”. Ο µη 

κερδοσκοπικός οργανισµός αποτελείται από 38 παραγωγούς κρασιού & 128 

συνεργαζόµενες οικονοµικές µονάδες από τις οποίες οι 50 είναι εστιατόρια, οι 55 είναι 

ξενοδοχεία, οι 19 είναι µονάδες παραγωγής τοπικών προϊόντων  & οι υπόλοιπες 4 είναι 

µονάδες υπαίθριας δραστηριοποίησης. Αξιόλογο το έργο του οργανισµού  “οι ∆ρόµοι του 

Κρασιού” (1997) που  περιλαµβάνουν 8 διαφορετικές διαδροµές, όπου οι τουρίστες 

επισκέπτονται φηµισµένους αµπελώνες, κάνουν γευστικές δοκιµές, παρατηρούν ή 

συµµετέχουν στη διαδικασία του τρύγου, αγοράζουν οινικά & άλλα τοπικά προϊόντα, 

ενηµερώνονται για την ιστορία του τοπικού κρασιού &  λαµβάνουν µέρος σε πολιτιστικά 

δρώµενα µε θεµατικό άξονα τον οίνο (Lagos;Papathanasiou-Zuhrt; Triantafyllou, 2007). 

Ενδεικτικά & συνοπτικά,  γίνεται αναφορά της διαδροµής των Ολύµπιων Θεών, της 

διαδροµής των Λιµνών, της διαδροµής της Νάουσας, της διαδροµής Πέλλας-

Ηγουµενίτσας, της διαδροµής της Θεσσαλονίκης, της διαδροµής της Χαλκιδικής & της 

διαδροµής του ∆ιονύσου. ∆εν θα µπορούσαν να παραλειφθούν οι φολκλορικές 

εκδηλώσεις, οι εκδόσεις βιβλίων, οι οινικές εκθέσεις εντός & εκτός  Ελλάδας που 

πραγµατοποιούνται υπό την αιγίδα της “Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της 

Βορείου Ελλάδος” (Alebaki, Iakovidou, 2010).  Αξίζει να σηµειωθεί, ότι Οι “∆ρόµοι του 

Κρασιού”  έγιναν ευρέως γνωστοί από οινοτουριστικές περιοχές της Γερµανίας & της 

Αυστρίας (Eugene Jaffe ; Hanock Pasternack, 2004). Εκτός από τους “∆ρόµους Κρασιού”, 

“η Γιορτή Κρασιού” είναι µια άλλη αξιόλογη οινική δραστηριότητα που συνδέεται µε 

ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις (Οίνοι Βορείου Ελλάδος, 2012).  

 

Σε µια προσπάθεια αναπροσανατολισµού της οινοτουριστικής ανάπτυξης, το 1998 

ιδρύθηκε η Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της Πελοποννήσου. Την Ένωση 

υποστηρίζουν 40 παραγωγοί κρασιού, οι οποίοι προσπαθούν να προσελκύσουν τουρίστες 

για οινικές εξερευνήσεις. Οι “∆ρόµοι του Κρασιού” περιλαµβάνουν τις διαδροµές της 

Γεράνειας, της Κορινθίας, της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Αχαΐας, της Κεφαλονιάς, της 

Ηλείας, της Μεσσηνίας & της Λακωνίας.  Ισχυρή παρουσία στο Ν.  Αττικής έχει από το 

1999 η µη κερδοσκοπική  “Ένωση Οινοπαραγωγών Αµπελώνα Αττικής” , στην οποία 

ανήκουν 16 οινοποιεία  & βασικός στόχος της είναι η ανάδειξη της οινοτουριστικής 

κληρονοµιάς. Μια ανάλογη προσπάθεια πραγµατοποιήθηκε το 2006, µε τη δηµιουργία του 

“∆ικτύου Οινοποιών Ν. Ηρακλείου” που αποσκοπεί στην ανάδειξη του κρητικού αµπελώνα 

µέσω της ανάπτυξης του οινοτουρισµού. Ο µη κερδοσκοπικός οργανισµός απαρτίζεται 
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από 23 οινοποιεία που εδρεύουν στην περιοχή του Ηρακλείου. Τα αµπελουργία δέχονται 

120.000 τουρίστες σε ετήσια βάση. Σηµαντικά βήµατα για την προσέλκυση οινόφιλων στην 

Κρήτη έχουν γίνει & από το “∆ίκτυο Οινοποιιών ∆υτικής Κρήτης” που ιδρύθηκε το 2009. Το 

∆ίκτυο καλύπτει τις περιοχές των Χανίων & του Ρεθύµνου & περιλαµβάνει 11 οινοποιεία. 

Τα δύο παραπάνω δίκτυα συνεργάζονται για να δώσουν ταυτότητα στα κρασιά της 

Κρήτης. Τέλος, η “ Ένωση Οινοπαραγωγών Αµπελώνα Κεντρικής Ελλάδας” έχει αναλάβει 

από το 2008 την προώθηση των κρασιών της Κεντρικής Ελλάδας. Οι “∆ρόµοι Κρασιού” 

είναι 7 & αφορούν τις περιοχές των Μετεώρων, της Θεσσαλίας, της Αταλάντης, της 

Ελικώνας, της Κιθαιρώνας, της Ριτσώνας & της ∆ίρφυος  (Lagos; Papathanasiou-Zuhrt; 

Triantafyllou; 2007). 

 

Εκτός από τις περιοχές της ηπειρωτικής χώρας  που ήδη έχουν προαναφερθεί, οινική 

παράδοση υπάρχει & στις νησιωτικές περιοχές της Κρήτης, της  Λήµνου, της Ρόδου, της 

Σάµου, της Σαντορίνης, της Κεφαλονιάς, της Λευκάδας & της Ζακύνθου. Από την πλευρά 

της ζήτησης του οινοτουριστικού προϊόντος, σηµειώνεται ότι οι επισκέπτες των 

οινοποιείων διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες.  Υπάρχουν οι τουρίστες υψηλού 

µορφωτικού & εισοδηµατικού επιπέδου που αποζητούν γνώση & επαφή µε τον οινοποιό,  

οι µαθητές χαµηλού εισοδήµατος που βασική τους επιδίωξη είναι η επίσκεψη στο 

οινοποιείο, οι περιστασιακοί οινικοί τουρίστες που δεν δελεάζονται από το κρασί, αλλά 

από την τοπική γαστρονοµία & οι τουρίστες που βλέπουν τα οινοποιεία & τα αµπελουργία 

σαν µια άλλη τουριστική ατραξιόν (Lagos; Papathanasiou-Zuhrt; Triantafyllou, 2007). 

 

∆εδοµένου ότι το 75% της παγκόσµιας φτώχειας είναι αγροτική, διεξάγεται το συµπέρασµα 

ότι ο οινοτουρισµός στην  Ελλάδα θα µπορούσε να ανεβάσει προς τα πάνω τις επιδόσεις 

του αγροτικού τοµέα, να ενθαρρύνει νέα άτοµα να ασχοληθούν µε τον πρωτογενή τοµέα & 

να συντελέσει σε περιφερειακή συνοχή (Mititelu; Joseph; Claudia Balea, 2010). Είναι 

βέβαιο, ότι υπάρχουν δυνατότητες διαφοροποίησης στον παγκόσµιο αµπελώνα κάτι το 

οποίο διαφαίνεται & από την καλή πορεία των  εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την 

Ρωσία , την Κίνα, την Γαλλία & το Βέλγιο ( ICAP, 2010). 

 

Επειδή η ελληνική οικονοµία χρειάζεται περισσότερο ανταγωνισµό & εξωστρέφεια, το 

ελληνικό τουριστικό προϊόν είναι κατατµηµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασπείρει 

οικονοµικό & κοινωνικό όφελος σε όλη την Ελλάδα & να ακολουθεί τις επιταγές της 

παγκοσµιοποιηµένης αγοράς. Ο αστικός τουρισµός υποστηρίζεται από µια 
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παγκοσµιοποιηµένη αγορά µε τους προορισµούς “city breaks” να ξεχωρίζουν & να 

προσφέρουν ένα αστικό προϊόν  που ζητείται από τουρίστες που προσπαθούν να 

διαφύγουν από τα προβλήµατα της καθηµερινότητάς τους & να αναζητήσουν µοναδικές, 

προσωποποιηµένες  εµπειρίες σε χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνά τις τρεις µέρες. Νέες 

ευκαιρίες ανατέλλουν για την ανάπτυξη του αστικού τουρισµού µέσω αεροµεταφορικών 

εταιριών χαµηλού κόστους. Οι πιο δηµοφιλείς προορισµοί για ολιγοήµερες διακοπές είναι 

το Λονδίνο & το Παρίσι & ακολουθούν το Βερολίνο, το Μόναχο, η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη, 

η Ρώµη, η Φλωρεντία, η Βιέννη, η Πράγα & το Άµστερνταµ. Για το 2009, οι προορισµοί 

“city break” αποσπούν µερίδιο σε ποσοστό 15% από την ευρωπαϊκή αγορά (Koutoulas ; 

Tsartas ; Papatheodorou ; Proutzou, 2009).     Την ίδια χρονιά,  70.000 Γερµανοί 

αφικνούνται στην Αθήνα για “city break”, αλλά & αρκετοί Βρετανοί, Αµερικανοί & Γάλλοι 

(Λαγός; Σταυρουνίδης; Καµπάνη, 2008). Ως προς τον αριθµό των διανυκτερεύσεων των 

µεγάλων αστικών κέντρων για το 2008, οι διανυκτερεύσεις στο Λονδίνο ανέρχονται σε 119 

εκ., στο Παρίσι σε 36 εκ., στη Ρώµη 20 εκ., στο Βερολίνο 17 εκ., στην Βαρκελώνη 15 εκ. & 

στην Αθήνα 5 εκ. (Koutoulas ; Tsartas ; Papatheodorou ; Proutzou, 2009). 

     

Από τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO), 

διακρίνεται ότι το 80% του πληθυσµού της Ευρώπης ζει στα αστικά κέντρα & µάλιστα το 

φαινόµενο αυτό παρατηρείται πιο έντονα στη Γηραιά ήπειρο, από ότι σε άλλες ηπείρους 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000). Σε παγκόσµια κλίµακα, ο πληθυσµός αναµένεται να 

αυξηθεί κατά 61% έως το 2030 & ειδικότερα ο πληθυσµός των πόλεων προσδοκάται να 

αυξηθεί κατά 5 εκ. (Global Report on City Tourism, 2012).  Το «άνοιγµα» των αστικών 

αγορών στον ανταγωνισµό & η πληθυσµιακή εξέλιξη, έχουν ως επακόλουθο οι διεθνείς 

αφίξεις σε µεγάλα αστικά κέντρα ανά τον κόσµο να αυξηθούν κατακόρυφα &  να αυξηθούν 

τα διάφορα ποσοστά του ακαθάριστου διεθνούς εµπορίου, δηλαδή του αθροίσµατος των 

εισαγωγών & των εξαγωγών στο ΑΕΠ. Τα αποτελέσµατα καταµέτρησης των διεθνών 

τουριστών  από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού (UNWTO)  για το 2010, συγκλίνουν 

υπέρ της απόψεως ότι, οι αριθµοί δεν είναι αµελητέοι & ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια 

ανάπτυξης του αστικού τουρισµού. Η εν λόγω έρευνα, δείχνει ότι η Αθήνα µε πληθυσµό 

3.047.160 κατοίκους δέχθηκε 3.170.478 αλλοδαπούς τουρίστες για το 2010, η Βαρκελώνη 

µε πληθυσµό 1.619.337 κατοίκους δέχθηκε 5.160.037 αλλοδαπούς τουρίστες & 1.973.487 

ηµεδαπούς τουρίστες, το Βερολίνο µε πληθυσµό 3.460.725 κατοίκους δέχθηκε 3.274.247 

αλλοδαπούς τουρίστες & 5.777.183 ηµεδαπούς τουρίστες, η Μπογκοτά µε πληθυσµό 

7.363.782 κατοίκους δέχθηκε 1.539.407  αλλοδαπούς τουρίστες & 17.097.258 ηµεδαπούς 
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τουρίστες, το Μπουένος Άιρες µε πληθυσµό 2.891.082 κατοίκους, δέχθηκε 3.017.030 

αλλοδαπούς τουρίστες & 6.995.261 εγχώριους τουρίστες, το Κέιπ Τάουν µε πληθυσµό 

3.497.097 κατοίκους δέχθηκε 1.251.215 αλλοδαπούς τουρίστες & 1.755.000 εγχώριους 

τουρίστες, το Χονγκ Κονγκ µε πληθυσµό 6.979.000 κατοίκους δέχθηκε 36.030.000 

αλλοδαπούς τουρίστες, το Καζάν µε πληθυσµό 1.143.000 κατοίκους δέχθηκε 130.000 

αλλοδαπούς τουρίστες & 930.000 εγχώριους τουρίστες. Για το ίδιο έτος, η Λισαβόνα µε 

πληθυσµό 469.509 κατοίκους δέχθηκε 1.924.017 αλλοδαπούς τουρίστες & 921.896 

ηµεδαπούς τουρίστες, το Λονδίνο µε πληθυσµό 7.750.000 δέχθηκε 14.710.000 

αλλοδαπούς τουρίστες & 11.580.000 ηµεδαπούς τουρίστες, η Μαδρίτη µε πληθυσµό 

3.284.110 κατοίκους δέχθηκε 3.843.643 αλλοδαπούς τουρίστες & 4.025.777 ηµεδαπούς 

τουρίστες, η Μελβούρνη µε πληθυσµό 4.137.432 κατοίκους δέχθηκε 1.449.200 

αλλοδαπούς τουρίστες & 6.470.000 ηµεδαπούς τουρίστες, η Νέα Υόρκη µε 8.175.133 

κατοίκους δέχθηκε 9.744.000 αλλοδαπούς τουρίστες & 39.100.000 ηµεδαπούς τουρίστες, 

το Παρίσι µε 2.211.297 κατοίκους δέχθηκε 8.113.794 αλλοδαπούς τουρίστες  & 7.069.367 

ηµεδαπούς τουρίστες. Τέλος, το Κεµπέκ µε πληθυσµό 621.545 δέχθηκε 1.095.269 

αλλοδαπούς τουρίστες & 8.669.980 ηµεδαπούς τουρίστες, το Κίτο µε πληθυσµό 2.239.191 

κατοίκους δέχθηκε 470.000 αλλοδαπούς τουρίστες & 1.000.000 ηµεδαπούς τουρίστες, το 

Ρίο ντε Τζανέιρο µε πληθυσµό 6.320.446 κατοίκους δέχθηκε 1.610.000 αλλοδαπούς 

τουρίστες, το Σάο Πάολο µε πληθυσµό 11.037.593 κατοίκους δέχθηκε 1.656.495 

αλλοδαπούς τουρίστες & 10.096.181 ηµεδαπούς τουρίστες, η Βιέννη µε πληθυσµό 

1.703.000 κατοίκους δέχθηκε 9.026.220 αλλοδαπούς τουρίστες & 2.650.214 ηµεδαπούς 

τουρίστες, η Ζαραγκόζα µε πληθυσµό 695.656 κατοίκους δέχθηκε 183.471 αλλοδαπούς 

τουρίστες & 616.467 ηµεδαπούς τουρίστες (UNWTO, 2012). 

 

Ο αστικός τουρισµός δεν επλήγη πολύ από την οικονοµική κρίση. Το 2009, το ΑΕΠ των 27 

χωρών-µελών της Ε.Ε. µειώθηκε κατά 4,3% & η ανάταση του αστικού τουρισµού 

οφειλόταν σε αύξηση της ζήτησης κατά 3,5%. Το 2010, το ΑΕΠ αυξανόταν µε φθίνοντα 

ρυθµό, ενώ οι διανυκτερεύσεις στα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα αυξάνονταν κατά 6,8% 

(Roland Berger Strategy Consultants, 2012). 

 

Οι σηµερινές διεθνείς εξελίξεις αναγκαστικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την κάθε 

χώρα για την χάραξη της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής της. Μεγάλη έµφαση θα 

πρέπει να δοθεί στο ρόλο των ταξιδιωτικών πρακτόρων, καθώς συµµετέχουν δυναµικά  

στην αστική τουριστική αγορά. Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία δεν επηρεάζονται από τη φάση 
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ωρίµανσης του κύκλου ζωής του αστικού τουριστικού προϊόντος σε µεγάλο βαθµό,   καθότι 

η προσφορά τουριστικών πακέτων πόλεων ποικίλλει. Ο τουρισµός πόλεων προσφέρει ένα 

ευρύ φάσµα επιλογών. Για παράδειγµα, κάποιες πόλεις προτιµούνται για την πλούσια 

ιστορική & πολιτισµική παράδοση & κάποιες άλλες για τους πλούσιους φυσικούς πόρους, 

για το δίκτυο µεταφορών & υποδοµών που καθιστά πιο εύκολη την τουριστική µετακίνηση, 

για τις τεχνολογικές εξελίξεις που βελτιώνουν τις τουριστικές υπηρεσίες, για τον 

γαστρονοµικό ή τον επαγγελµατικό τουρισµό (διεθνείς εκθέσεις), για τον τουρισµό καζίνο, 

για τα θεµατικά πάρκα, για τα κέντρα υγείας ή ακόµα & για την κοινωνική δεκτικότητα. Τα 

ταξιδιωτικά πακέτα που λανσάρονται είναι είτε “ολοκληρωµένα” ,γιατί περιλαµβάνουν ένα 

φάσµα δραστηριοτήτων που ενεργοποιούν το ενδιαφέρον του επισκέπτη είτε “βασικά” 

αφού συµπεριλαµβάνουν µόνο τις µεταφορικές υπηρεσίες & τη διαµονή.  Από τους πλέον 

προτιµητέους κλασικούς προορισµούς είναι το Άµστερνταµ, η Αθήνα, η Βαρκελώνη, το 

Βερολίνο, η Βουδαπέστη, το ∆ουβλίνο, η Φλωρεντία, η Κωνσταντινούπολη, η Λισαβόνα, 

το Λονδίνο, η Μαδρίτη, η Μόσχα, το Παρίσι, η Πράγα, η Ρώµη, η Αγία Πετρούπολη, η 

Στοκχόλµη, η Βενετία & η Βιέννη. Η ζήτηση κορυφώνεται στις Πασχαλινές διακοπές. 

Σηµεία ενδιαφέροντος για τους ταξιδιώτες είναι τα µουσεία, οι γκαλερί, τα συνεδριακά 

κέντρα, τα ενυδρεία, τα µπαρ, τα εστιατόρια, τα πολυκαταστήµατα, τα ιστορικά κτίρια & οι 

τουριστικές µονάδες, αλλά & οι µονάδες εστίασης που ανήκουν σε διεθνείς αλυσίδες. Οι 

αστικοί τουρίστες δίνουν πρόσθετο βάρος στην ασφάλεια & στο κόστος ζωής µιας πόλης. 

Στην αγορά των παραδοσιακών αγορών κυριαρχούν τα ταξιδιωτικά πρακτορεία & πολλές 

από αυτές διαθέτουν αρκετούς εναλλακτικούς προορισµούς. Οι διακοπές µέσω 

ταξιδιωτικών πρακτορείων καλύπτουν ένα ποσοστό 60%. Η διείσδυση αυτών στον αστικό 

τουρισµό είναι σίγουρα µικρότερη.  Λίγες επιστηµονικές αναφορές υπάρχουν για τις 

δυνατότητες των πόλεων που δεν έχουν εισαχθεί στην παγκόσµια  αγορά, αλλά θα 

µπορούσαν, γιατί στις χώρες που ανήκουν παρατηρείται έντονη τουριστική 

δραστηριοποίηση (J Van der Borg, 1994). Για πολλά χρόνια ο αστικός τουρισµός δεν 

κέντριζε το ενδιαφέρον των επιστηµόνων αν & η ζήτηση του αστικού τουρισµού αυξανόταν 

συνεχώς. Το γεγονός αυτό βρίσκει αντίκτυπο & σε µεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το 

Λονδίνο, το Βερολίνο & το Παρίσι ( Maitland ; Ritchie, 2009). Εκτός από την Αθήνα, άλλα 

αστικά τουριστικά κέντρα της Ελλάδας είναι η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο & ο 

Βόλος. 

 

Από το 1990 µέχρι το 2000, οι διανυκτερεύσεις των τουριστών στην Αθήνα αυξήθηκαν 

κατά 22,5%. Οι διανυκτερεύσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής ήταν 5 εκ. το 1997 & 
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4,7 εκ. το 1999. Ο κύριος όγκος τουριστών προερχόταν από τη Ρωσία, τις Η.Π.Α., τη 

Γαλλία, τη Γερµανία, τη Βρετανία & την Ιταλία. Συγκρίνοντας τον αριθµό των 

διανυκτερεύσεων της Αθήνας µε τον αριθµό των διανυκτερεύσεων άλλων ευρωπαϊκών 

πόλεων, συνάγεται το συµπέρασµα ότι ο τουρισµός της Αθήνας δεν ανταγωνίζεται 

δυναµικά τον τουρισµό µεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Ειδικότερα για το 1997, ο αριθµός 

των διανυκτερεύσεων στην Βαρκελώνη κυµαίνεται σε 7,8 εκ., στην Μαδρίτη σε 7,1 εκ., στη 

Ρώµη σε 11,9 εκ. & στο Μιλάνο σε 5,3 εκ. Χρησιµοποιώντας ως µέτρο σύγκρισης το µέσο 

όρο των διανυκτερεύσεων σηµειώνεται ότι ο µέσος όρος για την Αθήνα είναι 2,6, για τη 

Ρώµη 4,5,  για τη Βουδαπέστη 3,2 & 3,8 για το σύνολο της Ελλάδας. Η ζήτηση για 

τουρισµό στην Αθήνα είναι υποτονική τις τελευταίες δεκαετίες. Αν & ο οικονοµολόγος  

Butler Eamonn ισχυρίζεται ότι οι µεγάλες πόλεις δεν εµφανίζουν σηµάδια εποχικότητας, ο 

τουρισµός της Αθήνας  αποτελεί εξαίρεση  αφού εµφανίζει ευαισθησίες σε εποχιακές 

µεταβολές. Η εποχικότητα δεν είναι τόσο έντονη όσο στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Για 

το 2000, το 51% των αλλοδαπών τουριστών προτιµά να επισκεφθεί την Αθήνα τον Ιούλιο, 

τον Ιούνιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέµβριο & το 6% επισκέπτεται την Αθήνα τους µήνες 

Ιανουάριο, Φεβρουάριο & Μάρτιο. Η διαφορά µεταξύ της πρωτεύουσας της Ελλάδας & 

των άλλων ευρωπαϊκών πόλεων της Ευρώπης οφείλεται στο ότι το αστικό τουριστικό 

προϊόν της Ελλάδας δεν έχει ταυτιστεί µε την πολιτιστική περιήγηση. Επιπρόσθετα, 

προκύπτουν κάποια προβλήµατα γραφειοκρατίας στα µουσεία & στα εκθετήρια τέχνης 

που έχουν ως αποτέλεσµα η Αθήνα να µην καρποφορεί τουριστικά.   Η Αθήνα διαθέτει 

άφθονους πολιτισµικούς  πόρους, όπως µουσεία µε αρχαίες & βυζαντινές συλλογές & 

αρχαία µνηµεία. Το µνηµείο της Ακρόπολης για το 1997, δέχθηκε 1,2 εκ. επισκέπτες & το 

εθνικό αρχαιολογικό µουσείο δέχθηκε 0,3 εκ. επισκέπτες. Οι αριθµοί αυτοί συνεπάγονται 

ότι το ½ των τουριστών επισκέφτηκε την Ακρόπολη & το ¼ επισκέφθηκε άλλα δηµοφιλή 

µουσεία της Αθήνας. Πολύ πιθανώς τα µειωµένα ποσοστά ζήτησης των πακέτων της 

Αθήνας να οφείλονται σε µη αποτελεσµατικό µάρκετινγκ (4p). Τα µέσα µαζικής µεταφοράς 

είναι οικονοµικά προσιτά, αλλά η ποιότητα  παροχής υπηρεσιών δεν θεωρείται υψηλή. Η 

ποιότητα παροχής υπηρεσιών των τουριστικών µονάδων βελτιώθηκε από το 2004 µε την 

πραγµατοποίηση των Ολυµπιακών Αγώνων, όπως & το δίκτυο υποδοµών. Η Αθήνα 

συγκαταλέγεται στις “πόλεις που δεν κοιµούνται ποτέ” εξαιτίας της περιβόητης νυχτερινής 

της ζωής & αυτό είναι ένα από τα δυνατά σηµεία που συνθέτουν την εικόνα της 

(Asprogerakas, 2006).   
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Αυτό που ενδεχοµένως είναι λιγότερο γνωστό, είναι ότι η Εταιρεία Ανάπτυξης & 

Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) βραβεύτηκε µε το “Silver Effie Award” για τις 

προωθητικές της κινήσεις & το λογότυπο “This is my Athens”. Στο προωθητικό πρόγραµµα 

συµµετείχαν εθελοντικά κάτοικοι της Αθήνας & αναλάµβαναν το έργο των ξεναγών. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι τα βραβεία Effie αποτιµούν τις πιο αποτελεσµατικές καµπάνιες (ΕΑΤΑ, 

2012). 

 

Η γενική εικόνα δείχνει την παγκόσµια αγορά να χαρακτηρίζεται από αυξηµένο επίπεδο 

τουρισµού κινήτρων & αξιοσηµείωτο είναι ότι ενώ το 60% του έργου των εργαζοµένων 

αποδίδεται σε µη επιβλεπόµενη εργασία, το 40% επιτυγχάνεται  υπό συνθήκες πίεσης & 

είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τα κίνητρα που παρέχονται από τις επιχειρήσεις  προς τους 

εργαζόµενους. Ο τουρισµός κινήτρων βασίζεται στη θεωρία υποκίνησης του ανθρώπινου 

δυναµικού, σύµφωνα µε την οποία οι µάνατζερ προσπαθούν να αλλάξουν τη στάση των 

εργαζοµένων απέναντι στην εργασία τους. Μέσω των κινήτρων, οι επιχειρηµατικές 

µονάδες επιλύουν τα προβλήµατα του ηθικού κινδύνου & της ασύµµετρης πληροφόρησης 

στοχεύοντας σε βέλτιστες επιδόσεις. Η επαγγελµατική αυτή µορφή τουρισµού έγινε 

γνωστή τη δεκαετία του 1960 στις ΗΠΑ & χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον από εταιρίες 

πωλήσεων. Αργότερα διαδόθηκε στην Ιαπωνία & στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης.  Στον 

ευρωπαϊκό χώρο, στη Γαλλία, στη Γερµανία & στη Βρετανία εντοπίζονται οι πρώτες 

επιχειρήσεις που οργανώνουν ταξίδια κινήτρων για καλύτερα επίπεδα παραγωγικότητας. 

Σήµερα η παροχή κινήτρων δια µέσω ελκυστικών τουριστικών πακέτων, είναι  µια πολύ 

διαδεδοµένη πρακτική πολλών οικονοµικών µονάδων σε ολόκληρο τον κόσµο 

(Σφακιανάκης,2000). 

 

Οι εργαζόµενοι αποδέχονται την πρόκληση του ανταγωνισµού στο εργασιακό περιβάλλον 

για την απόκτηση δωρεάν διακοπών, γιατί θέλουν να ολοκληρωθούν κοινωνικά & για να 

ξεφύγουν από τη ρουτίνα της καθηµερινότητας. Επιπλέον, το δωρεάν τουριστικό προϊόν 

είναι επιθυµητό, επειδή παρέχεται από τους σχεδιαστές του τουριστικού πακέτου µια 

επιπλέον άδεια διακοπών. Ειδικά για τους εργαζόµενους που ανήκουν στη µικροµεσαία 

τάξη, ο στόχος βελτίωσης των αποδόσεων της επιχείρησης είναι ακόµη πιο θελκτικός, 

αφού οι οικονοµικές τους δυνατότητες δεν τους  επιτρέπουν να απολαµβάνουν την 

πολυτέλεια τέτοιων ταξιδιών.  Τα ταξίδια που παρέχονται από τις εταιρίες πωλήσεων ως 

ανταµοιβή της υπερβάλλουσας προσπάθειας, είναι πολύ καλά οργανωµένα & 

προσφέρουν µοναδικές ταξιδιωτικές εµπειρίες. Σύµφωνα µε την πυραµίδα του Maslow, 
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ικανοποιούνται οι κοινωνικές ανάγκες & οι ανάγκες αυτοεκτίµησης των εργαζοµένων. 

Μείζονες στόχοι πολιτικής είναι η επαγγελµατική καταξίωση & ο σεβασµός που δείχνουν οι 

πολύ ικανοί συνάδελφοι ώστε να αποτελέσουν παράδειγµα προς µίµηση για τους 

υπόλοιπους συναδέλφους. Η πείρα έχει δείξει ότι η αποδοχή της πρόκλησης των 

εργαζοµένων για ανταγωνισµό, εκλαµβάνεται ως κίνηση σεβασµού από την επιχείρηση. Σε 

περιπτώσεις υπερβάλλουσας προσφοράς εργασίας, είναι δεδοµένο ότι οι εργαζόµενοι θα 

αποδεχτούν την πρόταση των προϊσταµένων τους για υψηλή στρατηγική στοχοθέτησης. Η 

επικέντρωση του ενδιαφέροντος των εργατικών συνδικάτων στην άρση αποφάσεων 

πίεσης των εργαζοµένων, οφείλεται στις λίγες πιθανότητες ανταµοιβής των περισσοτέρων 

εργαζοµένων. Στον αντίποδα, ο ανταγωνισµός των επιχειρήσεων δίνει ώθηση στον 

τουρισµό κινήτρων. Προκειµένου οι επιχειρήσεις να καταστήσουν  το δέλεαρ που 

προσφέρουν πιο ισχυρό, εµπλέκουν & τις οικογένειες των εργαζοµένων στον ανταγωνισµό 

µε το να τους γνωστοποιούν την παροχή του µοναδικού τουριστικού πακέτου 

(Σφακιανάκης, 2000). 

 

Αναφορικά µε το τι περιλαµβάνει το τουριστικό πακέτο, αξίζει να τονιστεί ότι η διάρκεια 

αυτών δεν ξεπερνά τις εφτά ηµέρες, οι τουριστικοί προορισµοί είναι πολύ ελκυστικοί, ο 

χρόνος µετακίνησης από & προς τον τουριστικό προορισµό είναι συνήθως µικρός, τα 

ταξίδια ξεπερνούν τις προσδοκίες των εργαζοµένων, τα τουριστικά πακέτα απευθύνονται & 

σε νεόνυµφους & µάλιστα ο ανταγωνισµός σε αυτές τις περιπτώσεις οξύνεται αισθητά. Το 

κλίµα & η ασφάλεια είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιλογή ή όχι ενός τουριστικού 

πακέτου. Η ποιότητα υπηρεσιών αποζητείται όχι µόνο από τις τουριστικές µονάδες, αλλά & 

από τις αεροπορικές εταιρίες ,όπου είναι συνυφασµένη µε το µειωµένο χρόνο µετακίνησης 

των επιβατών & την ταξιδιωτική άνεση. Οι  επιχειρήσεις επιθυµούν όσοι κερδίσουν το 

ταξίδι-έπαθλο να αποκτήσουν έντονες βιωµατικές εµπειρίες, οι οποίες θα γίνουν γνωστές 

στο εργασιακό περιβάλλον & θα παρακινήσουν τους συναδέλφους τους να θέσουν πολύ 

υψηλούς στόχους (Κραβαρίτης, 1992). Προς αυτή την κατεύθυνση, οι πιο ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις προσφέρουν πακέτα κρουαζιέρας  που έχουν σχεδιαστεί από εταιρίες, όπως 

η Sunny Cruises που ανήκει στον όµιλο Lloyds για κορυφαίους προορισµούς, όπως η 

Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Γερµανία, τα νησιά της Καραϊβικής, οι Η.Π.Α. & η Ελλάδα. 

Στην Ευρώπη , οι επιχειρήσεις προτιµούν την ανάθεση της οργάνωσης ταξιδιών σε τρίτους 

(Incentive Travel Organizers). Οι διοργανωτές ταξιδιών κινήτρων σχεδόν απουσιάζουν 

από την ελληνική αγορά, αφού η καταλαµβάνουν µόνο το 1% της αγοράς κινήτρων. Από 

την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις µπορούν να αντλήσουν βοήθεια από µη κερδοσκοπικούς  
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οργανισµούς, όπως ο φορέας SITE (Society of Incentive & Travel Executives), o οποίος 

προτείνει εργαλεία διαχείρισης που βελτιώνουν τις πρακτικές τους. 

 

Η προϊούσα αποδοχή του τουρισµού κινήτρων από επιχειρήσεις & εργαζοµένους, 

καταδεικνύει τα αµοιβαία οφέλη που αυτοί ενέχουν. Είναι προφανές ότι η πλάστιγγα γέρνει 

υπέρ των επιχειρήσεων, καθότι το κόστος των ταξιδιών αντιστοιχεί στο 3,2% των εσόδων 

τους (Κραβαρίτης,1992). Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις υλοποιούν το βασικό στόχο 

υποκίνησης που είναι η αύξηση της παραγωγικότητας. Το 10% των συµµετεχόντων στα 

προγράµµατα κινήτρων ανταµείβεται & το υπόλοιπο 90%, ενώ έχει προσπαθήσει 

περισσότερο από όσο θα ήθελε, δεν κερδίζει κάτι (Σφακιανάκης, 2000). Η φοροαπαλλαγή 

της επιχείρησης για τα έξοδα του ταξιδιού που έχει καταβάλει είναι ένα άλλο θετικό 

στοιχείο που λαµβάνεται υπόψη από τα στελέχη του τµήµατος µάρκετινγκ. Μέσα από αυτή 

την οπτική γωνία, διαπιστώνεται ότι η πιο στενή συνεργασία που προκύπτει µεταξύ των 

επιχειρήσεων & των εργαζοµένων  σε µεσοµακροπρόθεσµο επίπεδο, επιφέρει τη 

βελτίωση των οικονοµικών στοιχείων των επιχειρήσεων. Με στόχο την εξασφάλιση της 

µέγιστης συµµετοχής των εργαζοµένων, τα ανώτερα στελέχη επιτρέπουν τη συµµετοχή 

των εργαζοµένων στο σχεδιασµό του πακέτου. Οι εργαζόµενοι αντιδρούν θετικά σε τέτοιες 

αποφάσεις, γιατί θεωρούν ότι η γνώµη τους µετρά, κάτι το οποίο εξυψώνει το ηθικό τους 

(Σφακιανάκης, 2000). Ανάµεσα στα παρεπόµενα πολλαπλά οφέλη, διακρίνονται άριστες 

συνεργασίες µε κορυφαίες επιχειρήσεις του διεθνούς χώρου, υιοθέτηση των 

ανταγωνιστικών  στρατηγικών άλλων επιχειρήσεων &  αύξηση της πιστότητας των 

εργαζοµένων & των πελατών. Αντικειµενικοί στόχοι της επιχείρησης µπορεί να είναι η 

αύξηση του όγκου των πωλήσεων, η προώθηση νέων προϊόντων, η µείωση των έντονων 

διακυµάνσεων των πωλήσεων, η µείωση του πιστωτικού κινδύνου κ.ά. Στην ευρωπαϊκή 

αγορά, έκδηλο ενδιαφέρον για τον τουρισµό κινήτρων εκφράζουν οι 

αυτοκινητοβιοµηχανίες, οι εταιρίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι 

ασφαλιστικές εταιρίες, οι βιοµηχανίες τροφίµων & ποτών, οι κατασκευαστικές εταιρίες & οι 

φαρµακοβιοµηχανίες. ∆ιευκρινίζεται ότι οι στοχοθετήσεις της κάθε οικονοµικής µονάδας 

µπορεί ακόµα να αφορούν την καλύτερη οργάνωσή της & τον καλύτερο δυνατό έλεγχο του 

κόστους παραγωγής (Witt; Gammon; White,1992).    

    

Ο τουρισµός κινήτρων δεν επηρεάζεται πολύ από οικονοµικές ταλαντεύσεις, γιατί οι 

επιχειρήσεις ανταγωνίζονται για τα µερίδια αγοράς & στην προσπάθεια να διεκδικήσουν 

µεγαλύτερο µέρος της πίτας, συνεχίζουν να προσφέρουν τα  πολυτελή ταξίδια για αύξηση 
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της παραγωγικότητας & τελικά της κερδοφορίας. ∆εν είναι λίγες οι φορές που ο τουρισµός 

κινήτρων συνδυάζεται µε το συνεδριακό τουρισµό. Στους εξωτικούς προορισµούς τα 

στελέχη απολαµβάνουν τις δωρεάν διακοπές τους & κάνουν ένα µικρό διάλειµµα  για να 

συµµετάσχουν σε συνέδρια. Βασικές διαφορές των δυο αυτών επαγγελµατικών µορφών 

τουρισµού είναι ότι οι δαπάνες των τουριστών κινήτρων είναι υψηλότερες από των 

συνεδριακών τουριστών & ότι οι πρώτοι επιθυµούν στο ταξίδι τους να απολαύσουν τις 

φυσικές οµορφιές ενός τόπου, ενώ οι δεύτεροι  απαιτούν αναβαθµισµένες ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεις (Κραβαρίτης, 1992). Η Ελλάδα δεν είναι προορισµός κινήτρων λόγω των 

προβληµάτων που συναντούνται σε όλες τις τουριστικές εκφάνσεις, από τα οποία τα 

σηµαντικότερα είναι  η έλλειψη υποδοµών & το παραδοσιακό µοντέλο ήλιου-θάλασσας. 

Από τις ελληνικές εταιρίες, η Εθνική Ασφαλιστική, η Μπουτάρη Οινοποιητική Α.Ε., η 

Ελληνική Εταιρία Εµφιαλώσεως Α.Ε., η Intracom Κατασκευές Α.Ε. κ.ά. έχουν εκφράσει 

ζήτηση για τουρισµό κινήτρων. 

 

Η περιπτωσιολογική µελέτη της εταιρίας Incentive Research Foundation (IRF), δείχνει ότι ο 

τουρισµός κινήτρων έχει συγκεντρώσει υψηλά ποσοστά προτίµησης από τις 

επιχειρηµατικές µονάδες σε παγκόσµιο επίπεδο, γιατί σταθεροποιεί τις αναπτυξιακές τους 

προοπτικές. Ειδικότερα, σχολιάζοντας τους αριθµούς για το 2006, παρατηρείται ότι ο 

τουρισµός κινήτρων αποτελεί το 17% της τουριστικής αγοράς που ισοδυναµεί µε 13,4 δις 

δολάρια. Για το 2008, οι ετήσιοι προϋπολογισµοί εκτιµώνται σε 164.271 $ . Επιβεβαιώνεται 

δηλαδή, ότι από τις πιο δηµοφιλείς τεχνικές ενίσχυσης των πωλήσεων είναι η παροχή 

ταξιδιών κινήτρων. Οι εταιρίες ποντάρουν περισσότερο σε ακριβά & ποιοτικά ξενοδοχεία 

κατά 33%, σε αεροπορικές εταιρίες κατά 26%, στην εστίαση κατά 18% & σε λοιπές 

δραστηριότητες κατά 13%. Οι αντικειµενικοί στόχοι της επιχείρησης ταυτίζονται µε 

περισσότερες πωλήσεις, µε την ανύψωση του ηθικού των εργαζοµένων & µε τη βελτίωση 

της παραγωγικότητας. Οι επιχειρήσεις εξάγουν συµπεράσµατα από µετρήσιµα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από έρευνες & από ανάλυση των δεικτών ROE που 

αντιπροσωπεύουν την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. Σε ετήσια βάση, το 71% των 

επιχειρήσεων αποκοµίζει πάνω από 100 εκ. κέρδη ετησίως & το εναποµείναν 29% 

εισπράττει κάτω από 100 εκ. κέρδη. Μια άλλη διαπίστωση των ερευνητών είναι ότι µε το 

πέρασµα των χρόνων το διάστηµα των ταξιδιών γίνεται όλο & πιο µικρό. Οι παροχές golf 

& spa είναι από τις πιο περιζήτητες & συγκαταλέγονται στο σχεδιασµό  των τουριστικών 

πακέτων (IRF, 2008). Τα κυριότερα ευρήµατα για το 2011, έδειξαν ότι το 52% των 

ερωτηθέντων στην έρευνα δεν είχε πρόθεση να κάνει καµιά αλλαγή στα ταξιδιωτικά 
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προγράµµατα κινήτρων, ενώ το 28% απάντησε ότι η αλλαγή θα αφορούσε την εγχώρια 

αγορά. Το 37% των ερωτηθέντων δεν θα αλλάξουν τον προϋπολογισµό τους, λόγω των 

δύσκολων οικονοµικών συγκυριών που έλαβαν χώρα το 2010 (IRF, 2010). Για το έτος 

2012, η αποδυνάµωση του οικονοµικού περιβάλλοντος φαίνεται να επηρεάζει τον 

τουρισµό κινήτρων. Καταγράφεται στροφή από τα διεθνή ταξίδια κινήτρων στα εγχώρια σε 

σχέση µε το 2010. Το 27% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν κάνει καµιά περικοπή 

εξόδων των πακέτων. Το 21% υποστηρίζει ότι θα µειώσει τον αριθµό των ηµερών των 

ταξιδιών, το 18% επιθυµεί να µειώσει των αριθµό των δωµατίων, το 12% θα προβεί σε 

µειώσεις τιµών & το 48% επιθυµεί να µην υπάρξει καµιά αλλαγή στον προϋπολογισµό.  Οι 

σχεδιαστές & οι τουρίστες κινήτρων προτιµούν τη Β. Αµερική σε ποσοστό 53%, την 

Καραϊβική σε ποσοστό 46%, την Ευρώπη σε ποσοστό 41% & την Αµερική σε ποσοστό 

16%. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες απάντησαν ότι θα χρειαστεί να δώσουν περισσότερα 

κίνητρα στους εργαζοµένους για να παραµείνουν οι πωλήσεις στα ίδια επίπεδα 

(IRF,2012). 

 

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην ταξιδιωτική βιοµηχανία, καθώς οι εταιρίες Virgin Galactic, 

Astrium, Blue Origin, Space X & Bigelow Aerospace εµπλέκονται ενεργά στο διαστηµικό 

τουρισµό. Πάµπλουτοι τουρίστες & αστροναύτες επιθυµούν να βιώσουν µοναδικές 

διαστηµικές εµπειρίες που θα κοστίσουν αρχικά  200.000 δολάρια. Οι προσοδοφόρες 

διαστηµικές επενδύσεις θα αποφέρουν 20 δις δολάρια ετησίως. Ήδη τουρίστες από εκατό 

χώρες έχουν δείξει σαφή προτίµηση προς το εξεζητηµένο αυτό είδος τουρισµού. Οι αγορές 

εισιτηρίων γίνονται δικτυακά ή µέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων. Τα άτοµα που έχουν 

ταξιδέψει στο διάστηµα είναι τετρακόσια εξήντα. Τα αεροσκάφη κατασκευάζονται µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής επάνοδος στην ατµόσφαιρα. Στη διαστηµική αγορά 

έχει διεισδύσει & ασφαλιστική εταιρία, η οποία ασφαλίζει ταξιδιωτικά προγράµµατα. 

Κίνητρα για την υλοποίηση τέτοιων ταξιδιών προσδίδουν η  εντυπωσιακή θέα από τη γη, η 

έλλειψη βαρύτητας & η δυνατότητα φωτογράφησης της γης. Σηµείο αναφοράς της 

απόδρασης στην ατµόσφαιρα, είναι ο ∆εκέµβριος του 1990 που  ταξίδεψε ο πρώτος 

τουρίστας- κοσµοναύτης. Μετέπειτα, τα ιδιωτικά κεφάλαια αντικατέστησαν τα κρατικά & ο 

διαστηµικός τουρισµός κινήθηκε σε νέα τροχιά (Collins,Autino, 2010). 

 

Το εξαθέσιο αεροσκάφος SpaceShipTwo που έχει χρηµατοδοτηθεί από την εταιρία Virgin 

Galactic, θα αναλάβει τη µεταφορά διαστηµικών τουριστών για το 2013, ενώ υπήρχαν 

προκρατήσεις από το 2012, από τριακόσια άτοµα & αξίας 50 εκ. ευρώ. Το µέγιστο ύψος 
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που θα φτάσει το αεροσκάφος θα είναι 360.000 πόδια. Η συνολική διάρκεια πτήσης είναι 

µιάµιση ώρα.  Οι τουρίστες θα εκπαιδεύονται για τρεις µέρες &θα εξετάζεται ενδελεχώς η 

πνευµατική & σωµατική τους υγεία. Το αεροδρόµιο Spaceport America είναι αποµονωµένο 

στην έρηµο του νότιου Μεξικού. Από την ίδια εταιρία σχεδιάζεται διαστηµοδρόµιο στην 

Σουηδία για τους Ευρωπαίους τουρίστες. Το αεροσκάφος SpaceShipOne κέρδισε το 

πρώτο βραβείο αξίας 10 εκ. δολαρίων για το πρώτο ιδιωτικό διαστηµόπλοιο. Σε µια 

δεύτερη  διαστηµική εποχή, η διαστηµική αγορά θα γίνει πιο ανταγωνιστική µε την 

κατασκευή του σκάφους Lynx, αφού θα µπορεί να µεταφέρει φορτία & δορυφόρους στο 

διάστηµα. Οι πτήσεις στο διάστηµα πιθανώς να είναι καθηµερινές. Ακόµη & τα Ηνωµένα 

Αραβικά Εµιράτα έχουν ως σχέδιο την κατασκευή διαστηµοδροµίου (Collins,Autino, 2010). 

 

Η εταιρία Space Adventures είναι πρωτοπόρα στην εκκίνηση των διαστηµικών 

µεταφορών. Η εν λόγω εταιρία, προσέφερε διαστηµική εµπειρία σε έναν Αµερικάνο 

τουρίστα το 2001. Το τόλµηµα επιχείρησαν άλλοι έξι πάµπλουτοι τουρίστες. Σε 

µακροπρόθεσµο ορίζοντα, σε ένα ειδικά διαµορφωµένο τεράστιο µπαλόνι µε ήλιον, το 

οποίο θα συνδέεται µε τον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό , έξι άτοµα θα µπορούν να βλέπουν 

τη θέα από το διάστηµα (Weber,2009). 

 

Η ρωσική εταιρία Orbital Technologies σχεδιάζει την κατασκευή διαστηµικού ξενοδοχείου 

µε εφτά επισκέπτες, το οποίο θα λειτουργήσει µέχρι το 2016. Στο διαστηµικό ξενοδοχείο 

θα µπορούν να θαυµάσουν την ανατολή του ήλιου δεκαπέντε φορές την ηµέρα & να 

περιστρέφονται σε τροχιά γύρω από τη γη κάθε ογδόντα λεπτά. Σε βάθος χρόνου οι 

ανέσεις ενός πεντάστερου ξενοδοχείου θα εντοπίζονται & στα τροχιακά ξενοδοχεία & η 

κατασκευή διαστηµικών γιοτ θα γίνει πραγµατικότητα. Επιπρόσθετα, έως το 2030 θα 

υλοποιηθεί διαστηµικό ταξίδι στον Άρη (Weber,2009). 

 

Με την πρόοδο της αεροδιαστηµικής τεχνολογίας & µε µια πιο µαζική µορφή τουρισµού, 

προσδοκάται ότι η τιµή του εισιτηρίου θα µειωθεί. Στο απώτερο µέλλον η διαµονή σε 

διεθνή διαστηµικό σταθµό θα φτάσει τις εικοσιένα µέρες. Έως το 2017 θα έχουν 

λειτουργήσει & άλλα διαστηµικά λεωφορεία. Το διάστηµα µετακίνησης τους θα είναι 

οκτώµισι λεπτά & θα κατευθύνονται σε διαστηµικά ξενοδοχεία. Οι ανταγωνίστριες 

διαστηµικές εταιρίες στοχεύουν στην κατασκευή διαστηµικού ξενοδοχείου γύρω από τη γη, 

στο οποίο θα µπορούν να διαµείνουν εκατό άτοµα για τρεις ή έξι µήνες. Οι  εµπορικές 
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πτήσεις θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για διαστηµικούς πιλότους, διαστηµικούς 

ξεναγούς & αρχιτέκτονες (Bensousan, 2009). 
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Κεφάλαιο 2: ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

2.1 Η ευρωπαϊκή τουριστική ατζέντα  

 

 

Η Ευρωζώνη κλυδωνίζεται λόγω των οικονοµικών & πολιτικών αναταραχών της  

τελευταίας πενταετίας & για αυτό το λόγο γίνονται προσπάθειες για ευθυγράµµιση των 

τουριστικών  πολιτικών των κρατών- µελών της, ώστε µέσα από αυτή να αναδειχθεί µια 

νέα αναπτυξιακή ατζέντα, όπου θα βασιστεί µια πιο δυνατή οικονοµία. Η ευρωπαϊκή 

τουριστική πολιτική συνδέεται µε αναπτυξιακές πολιτικές & πολιτικές αφύπνισης που 

αφορούν την αγροτική οικονοµία, τις κλιµατικές αλλαγές, τον ανταγωνισµό, την 

εκπαίδευση, τον πολιτισµό, την εργασία, την ενέργεια, το περιβάλλον, την υγεία, την 

προστασία του καταναλωτή, την τεχνολογία, το δίκαιο, τις ναυτιλιακές υποθέσεις, τις 

µεταφορές, την περιφέρεια, την έρευνα, την καινοτοµία, τη φορολογία, το εµπόριο & τη 

συνεργασία. Τα καίρια θέµατα που έχουν απασχολήσει τους ιθύνοντες της ευρωπαϊκής 

πολιτικής, επικεντρώνονται στην αειφόρο ανάπτυξη & στην ανταγωνιστικότητα. Το 2001, η 

ευρωπαϊκή στρατηγική έδινε έµφαση στη συνεργασία των κρατών για το ευοίωνο µέλλον 

του τουρισµού. Το 2003, η στρατηγική υποστήριζε τη βιωσιµότητα του ευρωπαϊκού 

τουρισµού. Το 2006, το επίκεντρο της στρατηγικής ήταν ο εκσυγχρονισµός του τουρισµού 

µέσω νέων δράσεων. Το 2007,  τονίστηκε ότι ήταν επιτακτική η ανάγκη για όξυνση του 

ανταγωνισµού . Το 2010, η φιλοδοξία της ευρωπαϊκής κοινότητας ήταν να αναγνωριστεί η 

Ευρώπη ως πρώτος τουριστικός προορισµός δια µέσω ενός νέου πολιτικού πλαισίου. 

Αντίστοιχα, για τη δεκαετία 2010-2020 , το φιλόδοξο πλάνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για κυριαρχία του ευρωπαϊκού τουρισµού βασίζεται σε πέντε θεµατικούς άξονες. Η 

ικανοποίηση της ζήτησης υπηρεσιών µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η καινοτοµία, η 

άριστη κατανοµή πόρων, η αειφόρος ανάπτυξη & η πρόσβαση σε χρηµατοδοτικούς 

πόρους, είναι θέµατα που επιλύουν προβλήµατα ανταγωνιστικότητας & βοηθούν τον 

τουρισµό να βγει αλώβητος από τη βαθιά ύφεση που έχει πλήξει την ευρωπαϊκή 

οικονοµία. Πιο αναλυτικά, η ζήτηση υπηρεσιών µπορεί να ικανοποιηθεί πιο 

αποτελεσµατικά αν η πληροφόρηση γίνει πιο συµµετρική, αν η κινητικότητα του εργατικού 
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δυναµικού γίνει πιο έντονη & αν αυξηθούν οι επενδύσεις στην καινοτοµία. Επίσης, η 

άριστη κατανοµή πόρων επιτυγχάνεται µε υιοθέτηση αρχών ανάπτυξης βιώσιµου 

τουρισµού. Η πράσινη επιχειρηµατική συµπεριφορά αποκτάται από όλες τις οµάδες 

ενδιαφεροµένων µε κοινωνικό διάλογο & µε κοινωνικά προγράµµατα (Calypso). Η 

επιχειρηµατική δράση εντός ευρωζώνης διευκολύνεται µε επιδοτούµενα χρηµατοδοτικά 

εργαλεία, µε γνωστοποίηση αυτών των εργαλείων στους επιχειρηµατίες των τουριστικά 

αξιοποιηµένων περιοχών, µε ελάφρυνση του διοικητικού βάρους για οικονοµική ανάπτυξη, 

µε άµβλυνση των διαφορών των φορολογικών συστηµάτων & µε πιο ευνοϊκούς όρους 

χρηµατοδότησης (European Commission, 2013). 

 

Μέχρι το 2020 η Ευρώπη καλείται να δηµιουργήσει µια πλατφόρµα τουρισµού που είναι 

διαφορετική από αυτή των ανταγωνιστών της & για αυτό έχει σε πρώτο πλάνο την 

εφαρµογή µακροοικονοµικών µέτρων που θα συνεπάγονται οφέλη για όλους τους τοµείς 

της οικονοµίας. Ύψιστη προτεραιότητα της ευρωζώνης είναι να γίνουν επενδύσεις στην 

καινοτοµία τουλάχιστον σε ένα ποσοστό 3% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, εκµεταλλευοµένη το 

γεγονός ότι  το 75% του ευρωπαϊκού πληθυσµού είναι ηλικίας 20-60 ετών. Η υλοποίηση 

ενεργειακών στόχων είναι µια άλλη προτεραιότητα  & αυτή αναµένεται να 

πραγµατοποιηθεί µέσα από το «πρόγραµµα 20/20/20» που στοχεύει σε εξοικονόµηση 

ενέργειας κατά 20%. Η αντίληψη για την εκπαίδευση έχει αλλάξει & γίνονται προσπάθειες 

για µείωση του ποσοστού των  παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο ώστε αυτό να  µην 

υπερβαίνει το 10%. Προκειµένου να κερδίσει τη µάχη του ανταγωνισµού, η ευρωπαϊκή 

πολιτική θα πρέπει να αντιµετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισµό & τη φτώχεια µε το να 

καταφέρει 20 εκ. λιγότεροι ευρωπαίοι πολίτες να ανήκουν στα κατώτερα 

κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα. Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της ευρωπαϊκής στρατηγικής 

για τα έτη 2007-2013, δίνεται στην αρµονική ανάπτυξη που αποσπά 283.853 εκ. ευρώ. Η 

ανταγωνιστικότητα & η απασχόληση απορροφούν  54.974 εκ. ευρώ, ενώ τα 

περιβαλλοντικά προγράµµατα απορροφούν 2.175 εκ. ευρώ. Οι επιλέξιµες δαπάνες του 

προγράµµατος ανταγωνιστικότητας & καινοτοµίας για το χρονικό διάστηµα 2007-2013, 

είναι 2,17 δις ευρώ για πιο ευνοϊκά δάνεια & επιδοτήσεις προς τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. Αντίστοιχα παλιότερα προγράµµατα µε χρηµατοδοτήσεις 744 εκ. ευρώ, 

αξιοποιήθηκαν από 360.000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις της 

τουριστικής βιοµηχανίας υπολογίζονται σε 2 εκ., συνεισφέρουν στο 5% του ΑΕΠ & 

αυξάνουν την απασχόληση κατά 5,2%. Η ενδυνάµωση της ισόρροπης ανάπτυξης 

επέρχεται & µε το πρόγραµµα δια βίου εκπαίδευσης που προϋπολογίζεται σε 6,97 δις 
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ευρώ.  Όλες οι αναπτυξιακές προσπάθειες συγκεντρώνονται σε τρείς αντικειµενικούς 

στόχους. Ο πρώτος στόχος συσχετίζεται µε την οικονοµική ανάπτυξη φτωχότερων 

περιοχών, ο δεύτερος στόχος αφορά την ανάπτυξη & την έξοδο από την κρίση, ενώ ο 

τρίτος στόχος έχει να κάνει µε τη συνεργασία. Τα ταµεία που υποστηρίζουν τις παραπάνω 

δράσεις είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης & Ταµείο Συνοχής. Οι χρηµατοδοτικοί πόροι που θα ικανοποιήσουν τους τρεις 

αντικειµενικούς στόχους αγγίζουν τα 347.410 δις ευρώ. Για το 2013, έµφαση δίνεται σε µια 

σειρά ορθών πρακτικών, όπως είναι η βιώσιµη ανάπτυξη που θα αποτελέσει το 46,8% 

των συνολικών ευρωπαϊκών κονδυλίων, η χρηµατοδότηση παγκόσµιων δραστηριοτήτων 

που θα διεκδικήσει το 6,4% των συνολικών κονδυλίων, η ασφάλεια & το δίκαιο που θα 

χρηµατοδοτηθούν σε ποσοστό 1,4%. Για το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα, ο 

προϋπολογισµός για την έρευνα & την καινοτοµία εκτιµάται στα 10,8 εκ. ευρώ & η 

χρηµατοδότηση αυτή ισχύει για το έβδοµο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα (The Future 

of European Union Research Policy). Οι χρηµατοδοτήσεις πράσινων επενδύσεων θα είναι 

ύψους 4,8 δις ευρώ & οι χρηµατοδοτικές ενισχύσεις  των καινοτόµων δράσεων θα είναι 

ύψους 1,2 δις ευρώ (Anastasiadou,2007). 

 

 Το παρελθόν έχει δείξει ότι τα κοινοτικά προγράµµατα είναι αποτελεσµατικά καθώς τα 

διαρθρωτικά προβλήµατα αντιµετωπίζονται & οι αποκλίσεις από τους επιδιωκόµενους 

στόχους δεν είναι µεγάλες (Giannias, 1999). Ενδεικτικά, σύµφωνα µε τα πορίσµατα της 

έρευνας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που εξέτασε 206 τουριστικά 

χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα για την προγραµµατική περίοδο 2000-2006, το 58% των 

έργων συνεπάγονται νέες θέσεις εργασίας, το 73% βελτιώνουν την τουριστική 

δραστηριοποίηση & το 74% δίνουν κίνητρα για νέες τουριστικές δραστηριότητες. Το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ώθησε νέες επενδύσεις σε ποσοστό 74%, 

προκάλεσε αλλαγές στην εικόνα των υφιστάµενων επιχειρήσεων σε ποσοστό 20% , ενώ 

µόνο το 6% θα επένδυε χωρίς την ευρωπαϊκή χρηµατοδοτική στήριξη. Συνεχίζοντας την 

ιστορική αναδροµή, το 2010 διανεµήθηκαν στα κράτη µέλη 111.337,5 εκ. ευρώ & µεταξύ 

2007-2010 δηµιουργήθηκαν 338.310 θέσεις εργασίας. Το πρόγραµµα ανταγωνιστικότητας 

& καινοτοµίας δηµιούργησε νέες επενδύσεις για τις οποίες αντλήθηκαν δάνεια ύψους 

25.469.000.000 ευρώ. Το πρόγραµµα έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης 

χρησιµοποιήθηκε από περισσότερες από 2.000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Επιπροσθέτως, σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα δόθηκαν 293.000 επιχορηγήσεις. Το 

πρόγραµµα δια βίου εκπαίδευσης (Lifelong Programme) ήταν ειδικού βάρους για τις 
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οικονοµικές εξελίξεις του ευρωπαϊκού χώρου. Στην ατζέντα των εκπαιδευτικών 

µεταρρυθµίσεων προστέθηκε το πρόγραµµα Comenius που ζητείται από µαθητές, το 

πρόγραµµα Erasmus που αντιστοιχεί σε υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης, το πρόγραµµα 

Leonardo da Vinci που χρησιµοποιείται για επαγγελµατική εκπαίδευση & το πρόγραµµα 

Grundtvig που αφορά την εκπαίδευση των ενηλίκων. Το 2009, από το πρόγραµµα 

Comenius δόθηκαν 11.400  επιχορηγήσεις, από το πρόγραµµα Erasmus 215.000, από το 

πρόγραµµα Leonardo da Vinci 65.700 & από το πρόγραµµα Grundtvig 1.780. Το 2010, 

από το πρόγραµµα Comenius δόθηκαν 11.700 επιχορηγήσεις, από  το πρόγραµµα 

Erasmus 201.250, από το Leonardo da Vinci 67.800 & από το Grundtvig 2.400. Τέλος, για 

το 2012 τα χρηµατικά κονδύλια που προορίζονταν για τον τουρισµό ανέρχονταν σε 6 δις 

ευρώ & αυτό το ποσό  αντιστοιχούσε στο 1,8% του συνόλου του προϋπολογισµού. Το 

χρηµατικό ποσό των 3,8 δις ευρώ βοήθησε στην αναβάθµιση της ποιότητας υπηρεσιών, 

το 1,4 δις ευρώ συνέβαλε στην προστασία της περιβαλλοντικής κληρονοµιάς & το 1,1 δις 

ευρώ χρησιµοποιήθηκε για την ανάδειξη των φυσικών πόρων. Τα κονδύλια που 

προορίζονταν για τη βελτίωση των υπηρεσιών στήριξαν & την καινοτοµία, τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, τη χρήση τεχνολογίας & το ανθρώπινο κεφάλαιο (European 

Comission,2013). 

 

Η Ευρώπη κινείται σε ευθεία διαχείριση της ενέργειας, των µεταφορών, της τεχνολογίας 

για το  χρονικό διάστηµα 2014-2020 & το αποδεικνύει εµπράκτως µε την χρηµατοδότηση 

της διαχείρισης της ενέργειας µε 9,1 δις, των µεταφορών µε 21,7 δις, της ψηφιακής 

σύγκλισης µε 9,2 δις & µεταφορικών υποδοµών µε 10 δις ευρώ. Άλλες ενδιαφέρουσες 

χρηµατοδοτήσεις προέρχονται από το Ταµείο Αλιείας που χρηµατοδοτεί παράκτιες 

κοινότητες για οικολογική ανάπτυξη µε 6,7 δις ευρώ. Ακόµα, οικονοµική υποστήριξη 

τυγχάνουν συνταξιοδοτικά & ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα  ύψους 12,2 δις 

ευρώ. Για το εν λόγω χρονικό διάστηµα, ο τοµέας της ερευνάς απορροφά 24.598 εκ. ευρώ, 

η καινοτοµία αποσπά 17.938 εκ. ευρώ & η πράσινη ανάπτυξη στηρίζεται µε 31.748 εκ. 

ευρώ. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις λειτουργούν πιο ανταγωνιστικά µε τα προγράµµατα 

Jeremie, Jasmine, Jessica & Jaspers. Πιο συγκεκριµένα, οι επιλέξιµες κατηγορίες για 

χρηµατοδότηση, όπως τις αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η περιφερειακή σύγκλιση 

στην οποία κατανέµονται 162,6 δις ευρώ, οι µεταβατικές περιοχές στις οποίες 

κατανέµονται 39 δις ευρώ, οι ανταγωνιστικές περιοχές στις οποίες κατανέµονται 53,1 δις 

ευρώ, οι περιφερειακές συνεργασίες στις οποίες κατανέµονται 11,7 δις ευρώ, το ταµείο 

συνοχής που αποσπά 68,7 δις ευρώ, οι αραιοκατοικηµένες & αποµακρυσµένες περιοχές 
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που αποσπούν 926 εκ. ευρώ, η σύνδεση της Ευρώπης µέσω διάφορων έργων που 

απορροφά 50 δις ευρώ & ο τοµέας της εκπαίδευσης που απορροφά 16,8 δις ευρώ. Το 

81,5% της συνολικής πίτας αντιστοιχεί σε πολιτικές σύγκλισης, το 16% σε στόχους 

ανταγωνιστικότητας & το 2,5%  σε στρατηγικές συνεργασίας (European Comission, 2013). 

 

Το 2007, η συνθήκη Jean Monnet µε θέµα «Ευρωπαϊκή Ένωση & Βιώσιµη Ανάπτυξη» 

έδωσε έµφαση στην κοινωνική ισότητα, στη σωστή χρήση των φυσικών πόρων, στις 

κλιµατικές αλλαγές, στην εξοικονόµηση ενέργειας, στις δηµογραφικές εξελίξεις, στη 

φτώχεια, στην ανάπτυξη & στην παγκόσµια πράσινη δράση. Η ατζέντα του πράσινου & 

ανταγωνιστικού τουρισµού (2010-2014) στοχοθετεί σε µακροπρόθεσµη βάση, σε 

συγκεκριµένους ρυθµούς ανάπτυξης, σε βιώσιµη προσέγγιση από όλες τις οµάδες 

ενδιαφεροµένων, σε πλήρη πληροφόρηση, σε ελαχιστοποίηση του κοινωνικού & 

περιβαλλοντικού κόστους, στην σωστή τιµολόγηση υπηρεσιών που αντικατοπτρίζει το 

κόστος παροχής, στους χωρικούς περιορισµούς των τουριστικών επενδύσεων, στην 

προσαρµογή των επιχειρήσεων στις αλλαγές του περιβάλλοντος, σε καλύτερες βάσεις 

κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων &  στην τουριστική µετακίνηση για κοινωνικό τουρισµό. 

Βαρύνουσα αξία έχουν ο ποιοτικός τουρισµός & η βιώσιµη ανάπτυξη. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, υπερτονίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι κατευθυντήριες γραµµές για 

τη διαχείριση των περιβαλλοντικών & τουριστικών πόρων, τα ποιοτικά στάνταρ σε εθνικό 

επίπεδο για ικανοποίηση των προσδοκιών του πελάτη, η σύσφιξη των σχέσεων των 

κρατών για καλύτερη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, οι προωθητικές ενέργειες, το 

διαδικτυακό µάρκετινγκ & το ευρωπαϊκό brand (European Commission, 2013).  
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2.2 Η αξιολόγηση των ευρωπαϊκών τουριστικών προγραµµάτων  & 
στρατηγικών 
 

 

Το πρόγραµµα Jean Monnet που υπάγεται στο Πρόγραµµα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης 

αποσκοπεί στη διάδοση της γνώσης & του know how & χρησιµοποιείται από 60 χώρες σε 

5 ηπείρους & σε ετήσια βάση από 250.000 µαθητές. Το δίκτυο Jean Monnet είναι ιδιαίτερα 

δηµοφιλές στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης. Οι ακαδηµαϊκές κοινότητες το έχουν 

αποδεχτεί καθώς οδηγεί σε βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος µέσω των µεθόδων 

που προτείνει & µέσω των ερεθισµάτων που δίνει για καινοτοµία. Επισηµαίνεται ότι από το 

1990 µέχρι & το 2006, 2.850 εκπαιδευτικά προγράµµατα τέθηκαν σε εφαρµογή. Από αυτά, 

τα 112 εντοπίζονται στα ευρωπαϊκά κέντρα αριστείας, τα 720 σε έδρες Jean Monnet & τα 

1.936 σε εκπαιδευτικές εφαρµογές. Για το χρονικό διάστηµα 2007-2013, το πρόγραµµα 

Jean Monnet αναγνωρίστηκε ως ίδιας σπουδαιότητας µε τα προγράµµατα Erasmus & 

Leonardo da Vinci. Ουσιώδη ρόλο στην ανάπτυξη µη αξιοποιηµένων τουριστικών 

προορισµών διαδραµατίζει το πρόγραµµα EDEN (Ευρωπαϊκοί Προορισµοί Αριστείας). Το 

εν λόγω πρόγραµµα βραβεύει τους µη ώριµους προορισµούς όπου η κοινωνική, 

πολιτιστική & περιβαλλοντική διαχείριση είναι άριστη. Τα κονδύλια του συγκεκριµένου 

προγράµµατος προορίζονται για κοινωνική ανάπτυξη, τεχνολογική ανάπτυξη, αγροτική 

ανάπτυξη & ανάπτυξη αλιείας, για ερευνητικά προγράµµατα & για προβολή µέσω 

εκθέσεων. Το δίκτυο EDEN βοηθά τις οικονοµικές µονάδες να ανταλλάξουν απόψεις & να 

συνεργαστούν για να αναζωογονήσουν την τοπική οικονοµία. Το πρόγραµµα εκπονήθηκε 

το 2008, το χρησιµοποιούν 600 οργανισµοί, κινητοποίησε το ενδιαφέρον 3.000 

εµπειρογνωµόνων & προϋπολογίζεται σε 55 εκ. ευρώ.  Χρηµατοδοτικοί πόροι παρέχονται 

& από το πρόγραµµα Leader, το Interreg & το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), που 

διευκολύνουν τη χρηµατοδότηση πολλών τουριστικών επιχειρήσεων της περιφέρειας & όχι 

µόνο (European Commission, 2013).     

 

Το πρόγραµµα EDEN αυξάνει τον ανταγωνισµό µεταξύ των τουριστικών προορισµών & 

δια µέσω αυτού 98 τουριστικοί προορισµοί έχουν αναδειχθεί από 26 συµµετέχοντες 

χώρες. Εντός του 2007, 20 προορισµοί βραβεύτηκαν για τους καλύτερους αγροτικούς 

προορισµούς & ανάµεσα σε αυτούς διακρίνεται & η Φλώρινα. Η τιµητική αναφορά για τη 

Φλώρινα συσχετίζεται & µε το χιονοδροµικό τουρισµό,  τα οικο-καταλύµατα &  το 

γαστρονοµικό τουρισµό. Μέσα στο 2008, για ανέγγιχτη κληρονοµία βραβεύονται 20 
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προορισµοί & ανάµεσα τους & τα Γρεβενά. Το βραβείο για το 2009 απονέµεται σε 22 

προστατευόµενες περιοχές εκ των οποίων η Λέσβος είναι µια από αυτές (European 

Commission, 2013).  

 

Μια άλλη αξιόλογη συνθήκη είναι αυτή της Λισαβόνας που υπογράφηκε το Μάρτιο του 

2000 &  θέτει ψηλά τον πήχη για ανταγωνιστικό τουρισµό. Προς απογοήτευση των µελών 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συνθήκη δεν επέφερε τα επιθυµητά αποτελέσµατα & για 

αυτό επαναπροσδιορίστηκε το 2005.  Η συνθήκη αυτή κινείται στο ίδιο µήκος κύµατος µε 

τη συνθήκη Jean Monnet & δίνει πρόσθετο βάρος στην απλούστευση του νοµοθετικού 

πλαισίου που οριοθετεί τη λειτουργία των επιχειρήσεων (Andrea Saltelli ; Beatrice 

D’Hombres ; Jochen Jesinghaus ;Anna Rita Manca ; Massimiliano Mascherini ; Michela 

Nardo ;Michaela Saisana, 2010).Εν κατακλείδι, στις πιο δυναµικές στρατηγικές θα 

συµπεριληφθεί & η στρατηγική “Europe 2020” που δίνει ώθηση σε κινητήριες δυνάµεις, 

όπως είναι η καινοτοµία, η ανταγωνιστικότητα, η άµβλυνση της εποχιακής ζήτησης, η 

διαφοροποίηση της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, η συνεργασία, οι ανανεωµένες 

βάσεις δεδοµένων, η προβολή ποιοτικού τουρισµού που προσφέρεται από επιχειρήσεις µε 

οικολογική συνείδηση & βασίζεται σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αλλά & σε 

νέες ιδέες που προκύπτουν από τη συνεργασία των επιχειρήσεων. Αδιαµφισβήτητα, οι 

προαναφερθείσες συνθήκες υπάρχουν για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που 

αντιµετωπίζει ο ευρωπαϊκός τουρισµός, όπως είναι για παράδειγµα η παγκοσµιοποίηση, οι 

δηµογραφικές αλλαγές, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η τάση των τουριστών για αναζήτηση 

εξατοµικευµένων εµπειριών , η αναζήτηση υπηρεσιών υγείας & ευεξίας κ.λπ. (European 

Commission, 2013).   

 

Πέρα από τις στρατηγικές της ευρωζώνης, τα προγράµµατα που χρήζουν προσοχής είναι 

το Calypso, το Low Season Tourism, το  Cultural Tourism, το Cycling Routes, το EDEN, το 

European Quality Label, το Promoting Europe Internationally & το Conferences, το 

Enterprise Europe Network & το Professional Skills, τα οποία εναρµονίζονται απόλυτα µε 

τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Από αυτά ξεχωρίζουν τα προγράµµατα  EDEN  & Calypso που 

έχουν προαναφερθεί, το Low Season Tourism, το Enterprise Europe Network & το 

Professional Skills. H ευρωπαϊκή ένωση έχει θέσει σε υπ’ αριθµόν ένα στόχο, την 

ενίσχυση της τουριστικής ροής σε περιόδους χαµηλής τουριστικής ζήτησης από & προς 

την Ευρώπη, την Αργεντινή, τη Βραζιλία & τη Χιλή. Η τουριστική µετακίνηση θα 

πραγµατοποιηθεί από 25.000 τουρίστες της Ευρώπης & 25.000 τουρίστες της Αργεντινής, 
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της  Βραζιλίας & της Χιλής για εκπαιδευτικούς & πολιτιστικούς λόγους ή για γαστρονοµικό 

& πολιτιστικό τουρισµό. Το πρόγραµµα Enterprise Europe Network αποβλέπει στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, στη διείσδυση αυτών 

σε νέες αγορές, στη βελτίωση της καινοτοµίας, στην αύξηση των επενδύσεων, της 

απασχόλησης & των πωλήσεων. Η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών είναι 

επιτακτική & για αυτό αφιερώνονται ευρωπαϊκοί πόροι στο πρόγραµµα Professional Skills 

που λειτουργεί σε βραχυπρόθεσµο, µεσοπρόθεσµο & µακροπρόθεσµο επίπεδο. Σε 

βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, το πρόγραµµα EURES δυναµώνει το ρεύµα οικονοµικής 

µετανάστευσης διότι βοηθά την στελέχωση των επιχειρήσεων µε εξειδικευµένο & έµπειρο 

προσωπικό µέσω της πλατφόρµας που παρέχει. Ο τουρισµός περιπέτειας, ο πολιτιστικός 

τουρισµός, ο θεµατικός τουρισµός & ο τουρισµός υγείας απορροφούν τους περισσότερους 

εργαζοµένους µέσω του προγράµµατος EURES. Σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει διάφορα προγράµµατα για την εκπαίδευση, όπως το 

Πρόγραµµα δια Βίου Εκπαίδευσης (Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig) & 

Erasmus για Νέους Επιχειρηµατίες που βελτιώνουν τις ικανότητες των εργαζοµένων & 

εξασφαλίζουν καλύτερη συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων & του υπαλληλικού 

προσωπικού. Το πρόγραµµα “Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων” (ΕΠΕΠ) 

έρχεται να  συνδέσει τα συστήµατα των επαγγελµατικών προσόντων των διαφόρων 

χωρών της ευρωζώνης  για να αυξήσει την κινητικότητα του εργατικού δυναµικού & τη δια 

βίου εκπαίδευση. Τα επαγγελµατικά προσόντα µετρώνται µε επίπεδα που έχει ορίσει το 

πρόγραµµα ΕΠΕΠ. Το ευρωπαϊκό συµβούλιο της Λισσαβόνας επισήµανε ότι θα πρέπει να 

υπάρχει αντικειµενικό µέτρο σύγκρισης των δεξιοτήτων των υποψηφίων εργαζοµένων, 

ώστε οι επιχειρήσεις να απασχολούν πολύ εξειδικευµένο προσωπικό & να εκφραστεί 

ζήτηση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για εργαζόµενους που προέρχονται από 

οποιαδήποτε χώρας της ευρωζώνης. Για αναπροσανατολισµό της τουριστικής ζήτησης, 

ένα άλλο εργαλείο που χρησιµοποιείται ολοένα & περισσότερο στην Ευρώπη είναι το 

µοντέλο Europass. Το εν λόγω µοντέλο, αποδεικνύει τις ικανότητες των υποψηφίων 

εργαζοµένων βάσει κάποιων ευρωπαϊκών στάνταρ & επιδιώκεται να στραφεί το 

ενδιαφέρον των εργοδοτών προς τους αλλοδαπούς εργαζόµενους. Το ECVET είναι ένα 

µοντέλο που καταµετρά ακαδηµαϊκές µονάδες & µονάδες προερχόµενες από εκπαίδευση 

στο χώρο εργασίας. Μέσω του ECVET οι εργοδότες έχουν την ευχέρεια να εµπεδώσουν 

τα προσόντα των εργαζοµένων. Η µετακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών δεν συνιστά 

εµπόδιο στην συνάθροιση των µονάδων & το στοιχείο αυτό διευκολύνει σηµαντικά την 

µετακίνηση εντός της ευρωζώνης για λόγους εργασίας. Ένα άλλο πρόγραµµα το οποίο δεν 
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αποστερεί πολυάριθµους εργαζόµενους από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι “οι Συµµαχίες 

στον Τοµέα των ∆εξιοτήτων”. Σηµειώνονται 200 συµµαχίες από εκπαιδευτικά ιδρύµατα & 

επιχειρήσεις που απαριθµούνται σε 2.000. Το τελευταίο πρόγραµµα υπάγεται στο 

πρόγραµµα “Erasmus για Όλους” (2014-2020) & είναι ίδιας σπουδαιότητας µε τα άλλα 

προγράµµατα που έχουν προαναφερθεί. Σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, η διάδοση του 

προγράµµατος  “Ευρωπαϊκή Ταξινόµηση ∆εξιοτήτων/Ικανοτήτων & Επαγγελµατιών” σε 

όλες τις οµάδες ενδιαφεροµένων είναι άµεση προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 

πρόγραµµα ESCO είναι σύστηµα αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων 

εργαζοµένων. Η διαφορά του σε σχέση µε τα άλλα προγράµµατα έχει να κάνει µε την 

πολυγλωσσικότητά του. Ουσιαστικά, το πρόγραµµα αυτό µέσω ειδικού λογισµικού, θα 

επιτρέπει την προβολή βιογραφικών & κενών θέσεων εργασίας & µε βάση τις ανάγκες της 

αγοράς θα εξισορροπείται η προσφορά & η ζήτηση εργασίας. Ο σκοπός υλοποίησης 

τέτοιων προγραµµάτων είναι η βέλτιστη συνεργασία µεταξύ ακαδηµαϊκών οργανισµών & 

επιχειρήσεων & η παρατήρηση των αναγκών της αγοράς για ανασχεδιασµό & καλύτερη 

στοχοθέτηση (European Commission, 2013). 

 

Εκτός από τα προγράµµατα που έχουν αναφερθεί, άξια λόγου είναι το πρόγραµµα MEDA 

που αποσκοπεί στην καλύτερη συνεργασία των Μεσογειακών χωρών, το πρόγραµµα 

Market Access Database, το οποίο παρέχει εργαλεία αντιµετώπισης εµποδίων εισόδου σε 

επιχειρήσεις που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν σε αγορές εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το πρόγραµµα CORDIS που ενηµερώνει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την 

ύπαρξη καινοτόµων προϊόντων & υπηρεσιών, το πρόγραµµα Business Campaign που 

καθοδηγεί τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις για τη σωστή λειτουργία της ηλεκτρονικής 

επιχείρησης & το πρόγραµµα SAVE που δίνει ένα καθοδηγητικό πλαίσιο για τη διαχείριση 

ενέργειας.  Το ενδιαφέρον στρέφεται & σε άλλα προγράµµατα, όπως είναι το πρόγραµµα 

Socrates που βελτιώνει την ποιότητα εκπαίδευσης & τη συνεργασία, το πρόγραµµα 

Culture 2000  που προωθεί τη συνεργασία των µελών για τη διάδοση των πολιτισµικών 

πόρων, το πρόγραµµα e-Content που υποστηρίζει την ψηφιακή σύγκλιση, το πρόγραµµα 

e-Ten που καθιστά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαθέσιµες σε όλη την Ευρώπη, το 

πρόγραµµα Urban II που εστιάζει στην αναβάθµιση των αστικών περιοχών & ιδιαίτερα των 

παραµεληµένων, το πρόγραµµα Equal, το οποίο συντελεί στην αντιµετώπιση των 

ανισοτήτων στον εργασιακό χώρο & το πρόγραµµα Leader που επικεντρώνεται στον 

τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης. Στην εποχή του άκρατου ανταγωνισµού, προγράµµατα 

όπως το ΕΝΑΤ βοηθούν τις κοινωνικές µορφές τουρισµού να ακµάσουν & να 
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προστατευτούν οι  ευαίσθητες πληθυσµιακές οµάδες. Παράλληλα έχουν τεθεί σε 

εφαρµογή, χρηµατοδοτικά προγράµµατα βοήθειας & προγράµµατα κατάρτισης, όπως το 

πρόγραµµα ERDF (European Regional Development Fund) που παρέχει χρηµατική 

βοήθεια σε µη αναπτυγµένες περιοχές & το πρόγραµµα Interreg που αναλαµβάνει 

αντίστοιχες δραστηριότητες (Community Initiative for Trans-European Cooperation for 

Balanced Development), το πρόγραµµα Leader που τονώνει την αγροτική οικονοµία, το 

πρόγραµµα “EU Gateway to Japan Export Promotion Campaign” που βοηθά τις 

επιχειρήσεις του ευρωπαϊκού χώρου να διεισδύσουν στην Ιαπωνική αγορά, το πρόγραµµα 

“Executive Training Programme in Japan (ETP) που παρέχει γνώσεις στους 

επιχειρηµατίες που θέλουν να διεισδύσουν στην Ιαπωνική αγορά, το πρόγραµµα 

“Executive Training Programme in Korea” που βοηθά την προσαρµογή των επιχειρήσεων 

στην Κορέα & το πρόγραµµα “Ελλάδα - Βουλγαρία INTERREG IVA 2007-2013” που 

στοχοθετεί σε µια ενιαία ψηφιακή αγορά. Τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής 

Τράπεζας  ενθαρρύνουν την περιφερειακή ανάπτυξη της Ευρωζώνης µε πιο ευνοϊκούς 

όρους χρηµατοδότησης. Προκειµένου οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις να παραβλέψουν τις 

αγκυλώσεις που εµποδίζουν την απορρόφηση των κονδυλίων , η ευρωπαϊκή πολιτική 

υποστηρίζει προγράµµατα, όπως το “Euro Info Centers” & το “Small Business Envy”  για 

την επίλυση των προβληµάτων που απασχολούν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Μόνο για 

την προγραµµατική περίοδο 2000-2006, τα χρηµατοδοτικά πακέτα Interreg III, Equal, 

Leader & Urban απέσπασαν 10,4 δις ευρώ   (European Commission, 2013).     

 

Η συνεχιζόµενη ρωµαλέα αναπτυξιακή ροπή των οικονοµικών µονάδων που 

προστατεύουν & αναδεικνύουν τον πολιτισµό επιβραβεύεται µε τα βραβεία πολιτιστικής 

κληρονοµιάς. Με σηµείο αναφοράς το 2012, διακρίνονται 28 νικητές σε ένα εύρος 226 

συµµετεχόντων & 31 χωρών. Οι επιχειρήσεις που απασχολούνται µε την πολιτιστική 

κληρονοµιά παρέχουν 8,5 εκ. θέσεις εργασίας στην ευρωζώνη & συνεισφέρουν κατά 4,5% 

στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Άξιο αναφοράς είναι ότι 5 δις ευρώ είναι οι ετήσιες δαπάνες για τη 

διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς από το ιδιωτικό & δηµόσιο φορέα & ότι το 40% 

του παγκόσµιου τουρισµού αντανακλά την πολιτιστική δραστηριοποίηση. Τα βραβεία 

οργανώνονται από το πρόγραµµα πολιτισµός της Ε.Ε.. Από το 2007 µέχρι το 2012 έχουν 

γίνει 30 εκ. επενδύσεις σε βιώσιµη-πολιτιστική ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης διαθέτει 6 δις ευρώ για πολιτιστικά προγράµµατα το διάστηµα 

2007-2013. Τα 3 δις ευρώ προορίζονται για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Τα 2,2 δις ευρώ τοποθετούνται στη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών, τα 775 εκ. 
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διοχετεύονται στην παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών. Από το 1998, έχουν διατεθεί 150 εκ. 

ευρώ στην έρευνα & την τεχνολογική ανάπτυξη σε µια γενικότερη προσπάθεια πράσινης 

ανάπτυξης (European Commission, 2013).  

 

Η Ευρώπη έχει να επιδείξει πολλές καινοτόµες πολιτικές & για αυτό το λόγο ανά έτος 

γνωστοποιεί ένα θέµα για το οποίο πρέπει να ενδιαφερθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, αφού 

αυξάνει την κοινωνική ευηµερία. Με γνώµονα την ανάταση της ευρωπαϊκής οικονοµίας, η 

ευρωπαϊκή επιτροπή αφιερώνει το 2009 στην δηµιουργικότητα & στην καινοτοµία. Το 

2010, ήταν αφιερωµένο στην καταπολέµηση της φτώχειας & του κοινωνικού αποκλεισµού, 

το  2011 η χρονιά ήταν αφιερωµένη στον εθελοντισµό, το 2012 η χρονιά ήταν αφιερωµένη 

στη γενιά των ’60, ’70, ’80 & συγκεκριµένα στις δράσεις αυτών στην ευρωζώνη. Η 

τελευταία χρονιά αφιερώθηκε στους ευρωπαίους πολίτες & στον κοινωνικό διάλογο. Ανά 

έτος, η ευρωπαϊκή επιτροπή ενθαρρύνει την επιχειρησιακή δράση σε συγκεκριµένους 

τοµείς & για αυτό το σκοπό οργανώνει συνέδρια για την καλύτερη ενηµέρωση του 

ευρωπαίων πολιτών. Επί παραδείγµατι, το 2010 προβλήθηκε ο βιώσιµος τουρισµός µέσα 

από τις διαδροµές ποδηλασίας. Την επόµενη χρονιά, προωθήθηκε η βιώσιµη ανάπτυξη 

µέσα από τον ποδηλατικό & τον πολιτιστικό τουρισµό. Το 2012, δόθηκε έµφαση στην 

ανταγωνιστικότητα & στην βιωσιµότητα (European Commission, 2013). 

 

Η Ελλάδα συµβαδίζει µε τις ευρωπαϊκές τουριστικές τάσεις, µε το να δηµιουργεί µια 

ποικιλία µηχανισµών για την εφαρµογή µιας πιο ανταγωνιστικής τουριστικής πολιτικής που 

χαράσσεται από το Υπουργείο Τουρισµού & υποστηρίζεται από διάφορους φορείς όπως, 

ο Ο.Τ.Ε.Κ. που είναι ο Οργανισµός Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης , η Ε.Τ.Α.∆. 

που είναι η Εταιρία Ακινήτων ∆ηµοσίου, το Ξ.Ε.Ε. που είναι το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο 

της Ελλάδας, η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού & Τουρισµού κ.λπ. Στο ρεύµα του 

εξευρωπαϊσµού, ο Ο.Τ.Ε.Κ. κατευθύνει άτοµα που θέλουν να ασχοληθούν µε το χώρο του 

τουρισµού καθώς ειδικεύεται  στους τοµείς της πληροφόρησης & της εκπαίδευσης & η 

Ε.Τ.Α.∆. που προέκυψε από τη συγχώνευση της Εταιρίας Τουριστικών Ακινήτων (ΕΤΑ) & 

της Κτηµατικής Εταιρίας ∆ηµοσίου (ΚΕ∆), διαχειρίζεται το τουριστικό χαρτοφυλάκιο 

ακινήτων που αποτελείται από 277 ακίνητα. Επιπλέον, το Ξ.Ε.Ε. εκπονεί µελέτες, 

ενηµερώνει σε συστηµατική βάση τις τουριστικές µονάδες, διεξάγει εκθέσεις κ.ά. & η Ειδική 

Υπηρεσία Πολιτισµού & Τουρισµού διαχειρίζεται τους πόρους του εθνικού στρατηγικού 

πλαισίου. Η Ελλάδα είναι καθ’ οδόν προς την επίτευξη των αναπτυξιακών τουριστικών 

πολιτικών µε ευρωπαϊκούς & εθνικούς πόρους. Πιο συγκεκριµένα για το 2011, ο 
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τουριστικός τοµέας χρηµατοδοτήθηκε  σε ποσοστό 0,4% από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων (Π∆Ε) µε 34.200.000 ευρώ. Το χρηµατικό ποσό των 21.500.000 ευρώ 

προερχόταν από ευρωπαϊκούς χρηµατοδοτικούς πόρους & το ποσό των 12.700.000 ευρώ 

προερχόταν από εθνικούς πόρους (European Commission, 2013). 

 

Προκειµένου να σταθεροποιηθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές του ελληνικού τουρισµού, 

η κυβέρνηση έχει ως αντικειµενικούς στόχους για το χρονικό διάστηµα  2011-2021, το να 

αναγνωριστεί η Ελλάδα ως ένας από τους δέκα καλύτερους προορισµούς στον κόσµο, τη 

θέσπιση του κατάλληλου πλαισίου που ευνοεί τις τουριστικές επιχειρήσεις, την έκδοση 

βίζας που ευνοεί την τουριστική µετακίνηση, την βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών, την 

καλύτερη τουριστική κατάρτιση, την ανάδειξη της Αθήνας ως city break τουριστικό 

προορισµό, την απήχηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε νέες αγορές, την χρήση 

τελευταίας τεχνολογίας & ειδικά των µέσων κοινωνικής δικτύωσης για προώθηση 

λογοτύπων, όπως “You in Greece’’, “Culture in Greece”, “Seaside in Greece”, την 

συνεργασία όλων των φορέων που σχετίζονται µε τον τουριστικό κλάδο, όπως είναι ο 

Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) για τη δηµιουργία πιο 

ανταγωνιστικών εθνικών στρατηγικών (European Commission, 2013). 

 

Η εθνική στρατηγική ενσωµατώνει τις ολιστικές προσεγγίσεις του τουρισµού, τις οδηγίες 

της ευρωπαϊκής ένωσης για µακροπρόθεσµη στοχοθέτηση & για ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών κοινωνικών επιδράσεων εξαιτίας της έντονης τουριστικής δραστηριοποίησης, 

εργαλεία  προληπτικής φύσης για αντιµετώπιση αλλαγών στην αγορά, πολιτική 

συνεργασίας µε τις εµπλεκόµενες οµάδες στο τουριστικό κύκλωµα & συνεχή ενηµέρωση 

αυτών. Οι τρεις στόχοι του προγράµµατος 2007-2013 για σύγκλιση, ανταγωνιστικότητα & 

συνεργασία  µπορούν να υλοποιηθούν µε οικονοµικές ενισχύσεις 3.697 εκ. ευρώ, 9.420 

εκ. ευρώ & 210 εκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι περιφέρειες που έχουν επιλεγεί για σύγκλιση είναι 

αυτές της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, των Ιονίων 

Νήσων, της ∆υτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου, του Βορείου Αιγαίου & της Κρήτης. Η 

Ελλάδα είναι µια από τις 14 χώρες που δικαιούνται χρηµατοδοτήσεις από το Ταµείο 

Συνοχής & µια από τις εννέα χώρες για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (European 

Commission, 2013). 

 

Η καινοτοµία είναι παράγοντας που οδηγεί σε τουριστική άνθηση & αυτό το έχουν 

αντιληφθεί οι ιθύνοντες της τουριστικής πολιτικής αφού δίνουν κίνητρα για τη δηµιουργία 
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καινοτόµων επιχειρήσεων µέσω του προγράµµατος ΕΣΠΑ-Έρευνα-Τεχνολογία-

Καινοτοµία. Το Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς έρχεται να δοµήσει σε άλλη βάση την 

τουριστική ελκυστικότητα, αφού ενθαρρύνει την επιχειρηµατικότητα-ανταγωνιστικότητα, 

την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων & τη διοικητική µεταρρύθµιση. Το σύνολο των 

χρηµατοδοτικών πόρων ανέρχεται σε 169.074.618,66 ευρώ. Τα βιώσιµα προγράµµατα 

που µπορούν να ανεβάσουν τις µετοχές του ελληνικού τουριστικού προϊόντος είναι ο 

“Πράσινος Τουρισµός”, o “Εναλλακτικός Τουρισµός”, η “Συνεργασία”, & o 

“Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών”. Η ελληνική 

κυβέρνηση επιδιώκει οικονοµική µεγέθυνση µέσω του αειφόρου τουρισµού µε την 

“Πρωτοβουλία Αδριατικής & Ιονίου” που αναπτύσσεται από τη Γενική ∆ιεύθυνση 

Ναυτιλιακών Υποθέσεων & Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MARE). Κεντρικός 

στόχος της πρωτοβουλίας είναι η “µπλε ανάπτυξη (European Commission, 2013). 
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Κεφάλαιο 3 : ΤΑ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

  

 

3.1 H αποτύπωση των ποσοτικών τουριστικών µεγεθών 

 

 

Όπως αποτυπώνεται στην µελέτη  «Τουριστικές Τάσεις & Πολιτικές» του 2012 από τον  

Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (OECD), η τουριστική ανάκαµψη 

χτυπά & την πόρτα της Ελλάδας & µάλιστα προσδοκάται ότι η συνεισφορά του τουρισµού 

& των µεταφορών στο ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) θα αυξάνεται κατά 4% ετησίως 

µε χρονική αφετηρία το 2011. Ανάγοντας αυτό το ποσοστό σε προσόδους, διαπιστώνεται 

ότι από 35,3 δις ευρώ έσοδα το 2011, αναµένονται εισπράξεις ύψους 52,2 δις ευρώ το 

2021. Προχωρώντας στην ανάλυση, η απασχόληση στον τοµέα του τουρισµού 

προσδοκάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,1% ετησίως µέχρι το 2021, δηλαδή από 768.000 

θέσεις εργασίας που καταγράφηκαν το 2011, αναµένονται 944.000 θέσεις εργασίας το 

2021. Το 2011, οι επενδύσεις στον τουρισµό εκτιµήθηκαν σε 6 δις ευρώ που 

αντιπροσώπευε το 14,3% των συνολικών επενδύσεων.  Οι επενδύσεις θα αυξηθούν κατά 

3,2% για να φτάσουν στα 8,1 δις ευρώ το 2021 που αντανακλούν το 14,6% των συνολικών 

επενδύσεων. 

 

 Αναφορικά µε τα χρηµατικά αποθέµατα για την ώθηση του τουρισµού, το 2011 ο 

προϋπολογισµός ήταν 50 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14,1 εκ. ευρώ προέρχονταν από τον 

τακτικό προϋπολογισµό & τα 2,2 εκ. ευρώ από τα έσοδα των καζίνο. Το ποσό των 21 εκ. 

ευρώ προέρχονταν από ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ τα 12,7 εκ. προέρχονταν από εθνικούς 

πόρους. Την ίδια χρονιά, ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ) που αναλαµβάνει 

δράσεις τουριστικής προβολής της Ελλάδας, είχε προϋπολογισµό 80 εκ. ευρώ & ο 

Οργανισµός Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) χρησιµοποίησε χρηµατικά 

κονδύλια ύψους 17 εκ. ευρώ. Τα χρηµατικά κονδύλια των δυο τελευταίων οργανισµών 

προέρχονταν & από την δραστηριοποίησή τους στην τουριστική αγορά. Κάνοντας µια 

σύντοµη ιστορική αναδροµή, από το 2004 µέχρι το 2007, οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν 

κατά 9,5%, δηλαδή από 14,3 εκ. σε 18,8 εκ.. Το 2010, οι αφίξεις κινήθηκαν πτωτικά & 

έφτασαν τις 15 εκ.. Το 2009, η κατά κεφαλήν τουριστική δαπάνη ήταν 697,3 ευρώ & το 
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2010 υπολογιζόταν σε 640,04 & σε ηµερήσια βάση τα ποσά ήταν 73,5 & 68,6 αντίστοιχα. 

Η µέση δαπάνη ανά ταξίδι µειώνεται συνεχώς & από 730 ευρώ το 2008, το 2011 µειώθηκε 

σε 635,50 ευρώ. Η µέση ηµερήσια κατανάλωση ήταν 76,3 ευρώ το 2008 & 69,6 το 2011. Η 

µέση διάρκεια παραµονής των αλλοδαπών τουριστών ήταν 9,6 µέρες το 2008 & 8,0 το 

2011. Η κρίση του 2009 δηµιούργησε αρνητικό σκηνικό στην ελληνική αγορά, κάτι το 

οποίο αποδεικνύει & η κατάταξη του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, αφού από τη 

12η θέση το 2008, ο ελληνικός τουρισµός υποχώρησε στη 15η θέση το 2009 & στην 21η 

θέση το 2010. 

 

Αξίζει να διερευνηθεί το αν ο τουρισµός οδηγεί σε µακροπρόθεσµη ανάπτυξη & ευηµερία, 

δηλαδή το κατά πόσο η τουριστική οικονοµία συµµετέχει στο ΑΕΠ. Αναλύοντας, η 

τουριστική οικονοµία ενεργοποιείται από την τουριστική βιοµηχανία & από την κυβέρνηση 

µέσω των δηµοσίων δαπανών (Y=C+I+G) για την βελτίωση της εικόνας του τουριστικού 

προϊόντος, είτε δηµιουργώντας νέες υποδοµές, είτε στηρίζοντας διαφηµιστικές καµπάνιες 

κ.λπ. .  Τα επεξεργασµένα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος & του Παγκόσµιου Συµβουλίου 

Τουρισµού & Ταξιδίων  από το Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), 

καταδεικνύουν την πεµπτουσία του ελληνικού τουρισµού αφού η συµµετοχή της 

τουριστικής οικονοµίας στο ΑΕΠ είναι σηµαντική. Τα στοιχεία αυτά, παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 3.1.1 : Ποσοστιαία συµµετοχή της τουριστικής οικονοµίας στο ΑΕΠ 

Πηγή : ΣΕΤΕ, 2012 

Έτος
Ποσοστιαία συµµετοχή της 

τουριστικής οικονοµίας στο ΑΕΠ

Άµεσες τουριστικές 

εισπράξεις (εκ. ευρώ)

2000 16,60% 10.061,20

2001 17,10% 10.579,90

2002 16,50% 10.284,70

2003 15,90% 9.495,30

2004 16,30% 10.347,80

2005 17,60% 10.729,50

2006 17,80% 11.356,70

2007 17,50% 11.319,20

2008 16,80% 11.635,90

2009 15,90% 10.400,20

2010 16,00% 9.611,30

2011 15,80% 10.504,70

2012 16,40% 10.024,90  

 

Πίνακας 3.1.2 : Η συµµετοχή του τουρισµού στο ΑΕΠ και στην απασχόληση 

Πηγή : ΣΕΤΕ, WTTC 

 

1990 2000 2009 2010 2011

Συµµετοχή του τουρισµού στο ΑΕΠ 15,20% 15,90% 15,20% 15,40% 16,50%

Συµµετοχή στη συνολική απασχόληση 19,50% 19,80% 18,50% 17,10% 18,40%

Άµεση & έµµεση απασχόληση 731,8 781 774,2 754,4 758,3

Η συµµετοχή του τουρισµού στο ΑΕΠ & στην απασχόληση 

 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, η συµµετοχή του τουριστικού τοµέα στο ΑΕΠ από το 1990 

υπερβαίνει το 15,20% & η συµµετοχή στη συνολική απασχόληση ξεπερνά το 19,50%. Τα 

ποσοστά ακολουθούν ανοδικές τάσεις µέχρι το 2009, όπου συγκυριακοί παράγοντες 

ανέκοψαν την αυξητική πορεία αυτών & αποκτούν ανοδικές τάσεις από το 2010. 

 

Θα ήταν χρήσιµο να εξεταστούν & οι ευρωπαϊκές τουριστικές τάσεις του 2012 που 

περιγράφονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με δεδοµένα του Σεπτεµβρίου του 2012, 

προκύπτει ότι η συνεισφορά του τουρισµού στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ ξεπερνά το 5%. Η άµεση 

απασχόληση εκτιµάται στα 2,4 εκ. ευρώ & η συνολική απασχόληση που είναι το άθροισµα 

της άµεσης & έµµεσης απασχόλησης υπολογίζεται µεταξύ 12 εκ. & 14 εκ. (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2013). Στην Μεσόγειο, ανάµεσα σε 8 ευρωπαϊκούς προορισµούς, η Ελλάδα 
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διεκδικεί την τέταρτη θέση για τη συνεισφορά του τουρισµού στο ΑΕΠ & για το χρονικό 

διάστηµα 2005-2010.  Με βάση τους µέσους όρους του εν λόγω χρονικού διαστήµατος, 

την πρώτη θέση διεκδικεί η Κροατία µε ποσοστό 15%, τη δεύτερη η Μάλτα µε ποσοστό 

12%, την Τρίτη η Κύπρος µε ποσοστό 11%, την τέταρτη η Ελλάδα µε ποσοστό 5%, την 

πέµπτη η Πορτογαλία µε ποσοστό 4%, την έκτη η Ισπανία µε ποσοστό  4%,την έβδοµη η 

Τουρκία µε ποσοστό 3%, την όγδοη η Γαλλία µε ποσοστό 2% & την ένατη η Ιταλία µε 

ποσοστό 2% (επεξεργασµένα στοιχεία της Eurostat από ΙΟΒΕ). 

 

Πίνακας 3.1.3 : Τουριστικά έσοδα & αντιστάθµιση του εµπορικού ελλείµµατος 

Πηγή : ΣΕΤΕ, WTTC 

 

2000 2008 2009 2010 2011

Εισοδήµατα 10,1 11,6 10,4 9,6 10,5

Συµµετοχή 

τουρισµού στη 

µείωση του 

εµπορικού 

ελλείµµατος 45,90% 42,30% 33,70% 31,10% 38,60%

Σύνολο εισοδηµάτων από τον τουρισµό (δις ευρώ) & συµβολή 

τουρισµού στην αντιστάθµιση του εµπορικού ελλείµµατος 

 

Τα τουριστικά έσοδα από τη διεθνή τουριστική δραστηριοποίηση ήταν 10,5 δις ευρώ το 

2011 & αν εξαιρεθεί το έτος 2010, τα έσοδα ξεπέρασαν τα 10 δις ευρώ. Τα ποσά αυτά 

αντανακλούν την αναπτυξιακή δυναµική του τουρισµού. Μέσω του τουρισµού 

επιτυγχάνεται αντιστάθµιση του εµπορικού ελλείµµατος σε ποσοστό 38,6% για το 2011, το 

οποίο µειώθηκε σε σύγκριση µε άλλες χρονιές, αλλά λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική 

δυσπραγία, τα ποσοστά του 2009, όπως & τα ποσοστά του 2010 & 2011 θεωρούνται 

σηµαντικά. 

 

Η στατιστική απεικόνιση της τουριστικής δραστηριότητας βοηθά στον εκσυγχρονισµό των 

δοµών της τουριστικής οικονοµίας & για αυτό το λόγο η Τράπεζα της Ελλάδος εκθέτει σε 

συστηµατική βάση στοιχεία για το ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Το ισοζύγιο 

ταξιδιωτικών υπηρεσιών απαρτίζεται από τις ταξιδιωτικές εισπράξεις & τις ταξιδιωτικές 

πληρωµές & για την τελευταία δεκαετία έχει ως εξής :  
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Πίνακας 3.1.4 : Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών 

Πηγή : ΣΕΤΕ, 2012 

Έτος 
Ταξιδιωτικές 

εισπράξεις

Ταξιδιωτικές 

πληρωµές

2003 9.495,30 2.136,00

2004 10.347,80 2.310,40

2005 10.729,50 2.445,70

2006 11.356,70 2.382,80

2007 11.319,20 2.485,70

2008 11.635,90 2.679,20

2009 10.400,20 2.424,60

2010 9.611,20 2.156,00

2011 10.504,60 2.266,50

2012 10.024,90 1.848,70

Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών 
(εκ. ευρώ)

 

 

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από το 2008 µειώθηκαν αισθητά, όπως επίσης & οι ταξιδιωτικές 

πληρωµές. Η καλύτερη χρονιά για τον τουρισµό ήταν το 2008. Είναι προφανές ότι η  

αντιστροφή του οικονοµικού κλίµατος σε παγκόσµια βάση είχε αρνητικό αντίκτυπο στα 

τουριστικά έσοδα.  Τα έτη 2003 & 2010 πραγµατοποιήθηκαν οι χαµηλότερες τουριστικές 

εισπράξεις. Το 2012, οι τουριστικές εισπράξεις µειώθηκαν σε σχέση µε αυτές του 2011, 

αλλά παρόλα αυτά η απόκλιση δεν ήταν µεγάλη. Να σηµειωθεί ότι το τουριστικό 

συνάλλαγµα για το 2012 διαµορφώθηκε στα 10 δις ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια πιο λεπτοµερή εικόνα του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αλλά & του ισοζυγίου 

υπηρεσιών δίνουν οι κάτωθι πίνακες. 
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Πίνακας 3.1.5 : ∆ιάρθρωση ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών  

Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδας 

  

 

 

Πίνακας 3.1.6 : ∆ιάρθρωση ισοζυγίου υπηρεσιών 

Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδας 

 

Ισοζύγιο υπηρεσιών (εκ. ευρώ) 13.248,50 14.629,60 14.719,40

Εισπράξεις 28.477,80 28.609,20 27.105,60

Ταξιδιωτικό 9.611,30 10.504,70 10.024,10

Μεταφορές 15.418,40 14.096,60 13.286,40

Λοιπές υπηρεσίες 3.448,10 4.007,90 3.795,20

Πληρωµές 15.229,40 13.979,60 12.386,30

Ταξιδιωτικό 2.156,00 2.266,50 1.848,70

Μεταφορές 8.155,40 7.234,40 6.322,00

Λοιπές υπηρεσίες 4.917,90 4.478,70 4.215,50

Ιανουάριος-∆εκέµβριος (2012)

 

 

Αναλύοντας, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο του 2012 ήταν πλεονασµατικό & αντιστοιχούσε σε 

8,175 δις ευρώ. Σε σύγκριση µε το 2011, επήλθε µείωση στο ισοζύγιο ύψους 63 εκ. ευρώ. 

Το 2012, το σύνολο των αφίξεων µειώθηκε κατά 5,5%  & σηµειώθηκε µικρή αύξηση ύψους 

1% της µέσης δαπάνης ανά ταξίδι. Τα καθαρά έσοδα από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες 

2010 2011 %Μεταβολή 2012 %Μεταβολή

Εισπράξεις (εκ.) 9.611,20 10.504,60 9,3 10.024,10 -4,6

Πληρωµές (εκ.) 2.156,00 2.226,60 5,1 1.848,70 -18,4

Ισοζύγιο 

ταξιδιωτικών 

υπηρεσιών (εκ.)

7.455,20 8.238,10 10,5 8.175,40 -0,8

Καθαρές 

εισπράξεις από 

ταξιδιωτικές 

υπηρεσίες

Ποσοστό ως 

προς το 

εµπορικό 

ισοζύγιο

-26,4 -30,3 14,8 -41,9 38,6

Ποσοστό ως 

προς το 

ισοζύγιο 

υπηρεσιών

56,3 56,3 0,1 55,7 -1

∆απάνη ανά 

ταξίδι µη 

κατοίκων στην 

Ελλάδα (ευρώ)

640,4 639,5 -0,1 646 1
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συµµετείχαν σε ένα ποσοστό ύψους 55,7% στις συνολικές καθαρές εισπράξεις. Οι θετικές 

µεταβολές του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αντιστάθµισαν τις αρνητικές µεταβολές του 

ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου σε ποσοστό 41,9%.  

 

Εξίσου σηµαντική είναι & η παρουσίαση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε 

διαχρονική βάση.  Το συµπέρασµα που συνάγεται αβίαστα είναι ότι το 2008 ήταν η 

καλύτερη χρονιά για τον ελληνικό τουρισµό, λόγω των υψηλών εισπράξεων. Μετά το 2009 

όπου η οικονοµική ύφεση άρχισε να βαθαίνει, η καλύτερη χρονιά ήταν το 2011. Αναµένεται 

ότι το 2013 ο τουρισµός θα ξεπεράσει τις ήδη θετικές προσδοκίες λόγω των αυξηµένων 

προκρατήσεων & µάλιστα ότι θα είναι από τις πιο κερδοφόρες χρονιές στα πλαίσια της 

οικονοµικής ύφεσης. Στο παρακάτω γράφηµα παρουσιάζεται η εξέλιξη του ισοζυγίου 

ταξιδιωτικών υπηρεσιών την τελευταία δεκαετία. 
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∆ιάγραµµα 3.1.1 : Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών 

Πηγή : ΣΕΤΕ (επεξεργασµένα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας) 

 

Από έρευνα πεδίου που πραγµατοποίησε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & 

Προβλέψεων για το 2012, διαφαίνεται ότι στην ηπειρωτική Ελλάδα, οι τουριστικές µονάδες 

προέβησαν σε µειώσεις τιµών για να καταστήσουν το τουριστικό προϊόν πιο ελκυστικό, 

ενώ αντίθετα στους νησιωτικούς προορισµούς παρατηρήθηκε αισθητή αύξηση των τιµών. 

Τον Μάιο του 2012, η µέση τιµή δωµατίου ήταν 66 ευρώ & το 2011 ήταν 65,3 ευρώ & 

παράλληλα τον Αύγουστο του 2012 η µέση τιµή ήταν 102,13 ευρώ & 100 ευρώ τον 
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Αύγουστο του 2011. Μια πρώτη διαπίστωση επ’ αυτού είναι ότι τα ξενοδοχεία που 

φιλοξενούν κυρίως αλλοδαπούς πελάτες πωλούν τις τουριστικές υπηρεσίες σε πιο υψηλές 

τιµές σε σχέση µε τα ξενοδοχεία που απασχολούν κατά βάση ηµεδαπούς πελάτες. Το 

εργατικό δυναµικό του ξενοδοχειακού κλάδου προσεγγίστηκε σε 96.631 για το 2011 & η 

ποσοστιαία µεταβολή σε σχέση µε το 2012 ήταν -2,3%. Η ποσοστιαία µεταβολή της 

πληρότητας µεταξύ 2011 & 2012 ήταν -6,2 % & η µέση τιµή δωµατίου µεταβλήθηκε σε 

ποσοστό 1,14%. Το 2012, η ξενοδοχειακή δυναµικότητα ενισχύθηκε κατά 22 µονάδες & 

3.110 δωµάτια & µάλιστα οι νέες επενδύσεις πραγµατοποιήθηκαν στις Κυκλάδες & στην 

Πελοπόννησο. Οι τουριστικές εισπράξεις υστέρησαν έναντι του 2011 κατά 4,6%. 

 

Ενδεικτικά ο παρακάτω πίνακας  απεικονίζει τις επιδόσεις του ξενοδοχειακού κλάδου για 

τα έτη 2011 & 2012. 

 

Πίνακας 3.1.7 : Επιδόσεις του ξενοδοχειακού κλάδου  για τα έτη 2011 & 2012 

Πηγή : Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων, 2012 

 

Για να καταστεί αντιληπτή η ξενοδοχειακή δυναµικότητα, γίνεται παράθεση του κάτωθι 

πίνακα, ο οποίος καθρεπτίζει την εξέλιξη του συνόλου των µονάδων όλων των κατηγοριών  

για την τελευταία πενταετία & τις µεταβολές στον ξενοδοχειακό κλάδο τα τελευταία δώδεκα 

έτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μάϊος 2011 Μάϊος  2012 (∆%) Αύγουστος  2011 
Αύγουστος 2012 

(∆%) 

Απασχόληση 96.631 -2,3% 119.439 0,8% 

Πληρότητα 48,3% -6,20% 77,8% 0,1% 

Μέση τιµή 

δωµατίου 
65,30 ευρώ 1,14% 100,20  ευρώ 2,0% 
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Πίνακας 3.1.8 : Μεταβολές ξενοδοχειακού δυναµικού 

Πηγή : ΣΕΤΕ, 2012 

 

 

Ένα γενικό συµπέρασµα που µπορεί να διεξαχθεί είναι ότι ο αριθµός συνολικών των 

µονάδων αυξήθηκε το 2012 σε σχέση µε το 2011. Εντύπωση κάνει ότι οι πεντάστερες & 

τετράστερες & τρίστερες  µονάδες αυξάνονται συνεχώς & ότι τα ξενοδοχεία δυο αστέρων & 

ενός αστέρου κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση. ∆ιαχρονικά, τα τελευταία δώδεκα 

χρόνια η µεγαλύτερη αύξηση αφορά  τις µονάδες πέντε αστέρων & αυτή η εξέλιξη είναι 

πολύ θετική, καθώς παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιοτικής στάθµης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία 5***** 4**** 3*** 2** 1* Σύνολο 

2008 230 1.102 2.058 4.387 1.608 9.385 

2009 280 1.164 2.179 4.368 1.568 9.559 

2010 312 1.234 2.268 4.349 1.569 9.732 

2011 334 1.234 2.289 4.274 1.517 9.648 

2012 352 1.252 2.328 4.234 1.504 9.670 

∆ 2000-2012 324,10% 58,08% 55,30% 5,14% -10,05% 19,78% 
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Πίνακας 3.1.9 : Κατάταξη κορυφαίων ξενοδοχειακών οµίλων 

Πηγή : ICAP, 2012 

 

Όµιλος/ Αλυσίδα Ξενοδοχεία Κλίνες

Grecotel

Kalliston, Creta Palace, El Greco, Club Marine Palace, Amirandes, Rhodos 

Royal, Corfu Imperial, Daphnila Bay Thalasso, Eva Palace, Pella Beach, 

Lakopetra Beach, Olympia Oassis, Olympia Riviera Thalasso, Mandola Rosa, 

Ilia Palms, Kos Imperial Thalasso, Royal Park, Mykonos Blu, Cape Sounio, 

Plaza Spa Apartments, Marine Place Suites, Olympia Riviera Resort.

10.439

Όµιλος Μήτση

Sofitel Athens Airport, Blue Domes, Family Village, Norida Beach, Ramira 

Beach, Summer Palace, Galini, Faliraki Beach, Grand Hotels Rhodos, La Vita, 

Lindos Memories, Petit Palais, Rhodos Village, Rhodos Maris, Grand Serai, 

Laguna Resort & Spa, Rinela Beach, Serita Beach, Roda Beach, Alila Resort 

& Spa

11.500

Aldemar Hotels
Royal Mare, Knossos Royal, Royal Villas, Cretan Village, Paradise Mare, 

Olympian Village, Royal Olympian
5.500

Aquis Hotels

Agios Gordios Beach, Pelekas Beach, Marine Resort & Waterpark, Bella 

Beach, Silva Beach, Zorbas Village, Capo di Corfu, Sandy Beach Resort, Arina 

Sand, Blue Sea Resort & Spa, Vassia Beach & Spa

11.000

Classical Hotels

King George Palace, Athens Imperial, Babygrand Hotel, Vouliagmeni Suites, 

Makedonia Palace, Filoxenia, Larissa Imperial, Astir Egnatia Alexandroupolis, 

Meli Palace, Leoniki Residence, Grand Leoniki Apartments

3.125

Όµιλος Μαντωνανάκη 

Helios Helios

Elounda Beach, Elounda Bay Palace, Grand Resort Lagonissi, Nafplia Palace, 

Amphirtyon Hotel, Kalimera Kriti, Kernos Beach
3.300

Atlantica Hotels

Club Aegean Blue, Imperial Resort, Princess, Sensatori Resort, Caldera 

Beach, Caldera Creta Palace, Caldera Village, Aegean Park, Caldera Bay, 

Caldera Villas Chania, Grand Mediterraneo Resort & Spa

7.000

Κορυφαίοι όµιλοι 

 

Η κατάταξη των κορυφαίων ξενοδοχειακών οµίλων έγινε µε βάση τα µερίδια αγοράς από 

την ICAP σε έκδοση που αφορούσε τους 40 Κορυφαίους Κλάδους της Ελληνικής 

Οικονοµίας για το 2012. Οι ξενοδοχειακές αυτές επιχειρήσεις είναι αυτές που παραδοσιακά 

«µονακαλλιεργούν» στην τουριστική αγορά πολυτελείας. Οι µονάδες αυτές στηρίζουν το 

χαρτοφυλάκιο του ελληνικού τουρισµού που αποτελείται από το µοντέλο ήλιου-θάλασσας, 

την περιήγηση, το city break, το θαλάσσιο τουρισµό, τον τουρισµό υπαίθρου, τον 

πολιτισµικό τουρισµό, το συνεδριακό τουρισµό, τον τουρισµό υγείας & τον τουρισµό 

πολυτελείας.  ∆εν  θα µπορούσε να παραλειφθεί ότι µε βάση τα αποτελέσµατα της 

βράβευσης από τον ∆ιεθνή Τουριστικό Οργανισµό, για το 2012 η καλύτερη πράσινη 

ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ευρώπη είναι η Aldemar.  

 

Εξίσου σηµαντική είναι & η παράθεση κορυφαίων ξενοδοχειακών αλυσίδων που 

δραστηριοποιούνται στην παγκόσµια αγορά. Ορισµένες από αυτές δραστηριοποιούνται & 

στην Ελλάδα. Πολύ επιτυχηµένη πορεία στην Ελλάδα διαγράφουν οι αλυσίδες Hilton 
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Hotels, Marriot International & Accor. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ξενοδοχειακές αλυσίδες 

που ανανεώνουν τη δυναµική τους & το 2012. 
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∆ιάγραµµα 3.1.2 : Οι δέκα πιο δυναµικές ξενοδοχειακές αλυσίδες παγκοσµίως βάσει του ρυθµού 

ανάπτυξης  

Πηγή : MKG Hospitality, 2013 
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Αντίστοιχα ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τις κορυφαίες ξενοδοχειακές αλυσίδες στην 

ευρωπαϊκή αγορά για το 2012. Από τις κάτωθι ξενοδοχειακές αλυσίδες, στην Ελλάδα 

ξεχωρίζουν οι Melia International,  Accor, Hilton Worldwide & TUI Hotels & Restaurants. 
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∆ιάγραµµα 3.1.3 : Οι δέκα πιο δυναµικές ξενοδοχειακές αλυσίδες στην ευρωπαϊκή αγορά βάσει των 

ρυθµών ανάπτυξης 

Πηγή : MKG Hospitality, 2013 
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Η κατάταξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων µε βάση το περιθώριο καθαρού κέρδους για 

το 2012, έχεις ως εξής : 

 

Πίνακας 3.1.10 : Κατάταξη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων βάσει περιθωρίου καθαρού κέρδους 

Πηγή : Statbank, 2012 ( Οικονοµικά αποτελέσµατα ξενοδοχείων) 

 

Κατάταξη βάσει 
κερδών

Επωνυµία 
επιχείρησης

Περιθώριο  
καθαρού 
κέρδους

1 ΓΕΚΕ ΑΕ (ΔΛΠ) 58,1

2 ΣΑΝΗ ΑΕ 12,1

3
ΣΑΝΓΟΥΙΝΓΚ ΧΟΤΕΛΣ 

ΕΛΛΑΣ ΑΕ(-08)
28,9

4 ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 13

5 ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΑΕ 21,7

6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΕ 23,3

7

ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗΣ ΑΕ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ

37,6

8

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ  ΑΕ 

(SOFITEL)

11,9

9 ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΕ 28,7

10 ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΞ & ΤΕ 23,2

11 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ Σ. ΑΕ 19,9

12

ΑΓΑΠΗ ΜΠΗΤΣ ΑΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

18,5

13

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕ

20,5

14 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΕ 27,1

15 ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΑΕ 19,8

16 ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΕ 16

17 ΔΡΗΡΟΣ ΑΕ 16,2

18 ΜΕΘΙΛ ΑΕ 29,6

19 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΕ 23,1

20 ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ 10,2
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Το ξενοδοχείο President (Αθήνα) κερδίζει την πρώτη θέση στη λίστα του παραπάνω 

πίνακα λόγω της πολύ υψηλής κερδοφορίας του το έτος 2012. Ακολουθεί το Sani Resort 

(Χαλκιδική) & το Sunwing Resort & Spa Kallithea (Ρόδος). Η εικόνα του πίνακα 

αντιστρέφεται από το εκτιµώµενο ποσοστό των ζηµιογόνων επιχειρήσεων που το 2012 

ξεπερνά το 60%. Το 2011, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εµφάνισαν ζηµίες που 

υπερέβησαν τα 240 εκ. ευρώ (Statbank, 2011-2012) 

 

Σε µια προσπάθεια προσέγγισης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, επισηµαίνεται ότι οι 

περισσότερες µικροµεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι ατοµικές. Χαρακτηριστικά, το 

35% των ξενοδοχείων είναι ανώνυµες εταιρίες. Κατά προσέγγιση το 50% ανήκει στην Γ΄ 

κατηγορία & το 25% στην Α΄ & στην Β΄. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται 

σε περιοχές όπου το δίκτυο υποδοµών κρίνεται ικανοποιητικό. Οι επιχειρήσεις µε 

αυξηµένο µέγεθος διαφοροποιούνται µε το να προσφέρουν ποικίλες υπηρεσίες. Οι 

περισσότερες µονάδες είναι οικογενειακές καθώς τη διοίκηση την αναλαµβάνει ο 

ιδιοκτήτης. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί κάποια προβλήµατα στη διοίκηση & µάλιστα αυτό 

παρατηρείται & στις ανώνυµες εταιρίες.  Στην περίπτωση που  οι τουριστικές µονάδες 

µικρού ή µεσαίου µεγέθους δεν καρπώνονται τα οφέλη των επιδοτούµενων 

προγραµµάτων, αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην άντληση των δανειακών κεφαλαίων. Αν &  

δεν παράγουν τεχνολογία, µπορούν να την χρησιµοποιήσουν µέσω θετικών 

εξωτερικοτήτων ή µέσω των επιδοτούµενων προγραµµάτων  από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Hatta, 2012). 

3.2 Τρόποι ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 

 

 

Είναι σύνηθες φαινόµενο οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις µεγάλου µεγέθους να σηµειώνουν 

οικονοµίες κλίµακες & µέσω αυτού να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτηµα που τους βοηθά 

να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση. Το φαινόµενο των οικονοµιών κλίµακας 

εξηγείται από το γεγονός ότι ο διπλασιασµός των ποσοτήτων των παραγωγικών 

συντελεστών προκαλεί τον υπερδιπλασιασµό του παραγόµενου προϊόντος. Με λίγα λόγια, 

όταν αυξάνεται η κλίµακα της παραγωγής, µειώνεται το κατά µονάδα κόστος.  Μπορεί να 

γίνει µια περαιτέρω διάκριση των οικονοµιών κλίµακας σε εσωτερικές & εξωτερικές. Οι 

εσωτερικές οικονοµίες κλίµακας απορρέουν από τα δυνατά σηµεία της επιχείρησης.  Αυτές 
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µπορεί να συνδέονται µε τις πιστοληπτικές & επενδυτικές ευκαιρίες, δηλαδή να είναι 

χρηµατοδοτικές. Άλλες οικονοµίες κλίµακας είναι οι εµπορικές, που σχετίζονται µε την 

προµήθεια & την διανοµή των προϊόντων (κόστος ανά µονάδα). Επιπλέον, οι διοικητικές 

οικονοµίες κλίµακας συσχετίζονται µε την διάρθρωση της εταιρίας & συγκεκριµένα µε 

θέµατα µεγέθους & κόστους. Επιπρόσθετα, οι τεχνικές οικονοµίες κλίµακας απορρέουν 

από την εξειδίκευση, τις καλύτερες επιδόσεις µέσω νέων τεχνολογιών, τη χρήση 

τεχνολογιών, την εισαγωγή καινοτοµιών & την αξιοποίηση υποπροϊόντων. Σε επίπεδο 

εξωτερικών οικονοµιών, διακρίνονται οι οικονοµίες συγκέντρωσης, οι οικονοµίες 

εξειδίκευσης, οι οικονοµίες πληροφόρησης & οι θεσµικές οικονοµίες. Οι οικονοµίες 

συγκέντρωσης συνεπάγονται πολλαπλά οφέλη για µεµονωµένες επιχειρήσεις από το 

φαινόµενο της συγκέντρωσης. Εξετάζοντας τις οικονοµίες εξειδίκευσης, προκύπτει ότι τα 

οφέλη πηγάζουν από την τοπική & θεµατική εξειδίκευση.  Όσον αφορά τις οικονοµίες 

πληροφόρησης, αυτές προκύπτουν από ευκαιρίες αγοράς ή ευκαιρίες που αναδύονται 

µέσω χρηµατοδοτικών προγραµµάτων. Οι θεσµικές οικονοµίες είναι αποτέλεσµα 

χωροταξικών σχεδίων & κανονιστικών πλαισίων & προσδίδουν όφελος στις τοπικές 

επιχειρήσεις. Σε αντιδιαστολή, οι αντιοικονοµίες κλίµακας προκύπτουν από τα αδύνατα 

σηµεία της επιχείρησης & από αρνητικές επιρροές από το εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. 

θεσµικό πλαίσιο). Υπάρχουν άλλες δυο κατηγορίες οικονοµιών κλίµακας που αξίζει να 

σχολιαστούν. Αυτές είναι οι οικονοµίες εύρους & φάσµατος.  Οι οικονοµίες εύρους 

συνεπάγονται µειωµένο κόστος από την κοινή διαχείριση επιχειρηµατικών µονάδων & οι 

οικονοµίες φάσµατος συνεπάγονται την παραγωγή περισσότερων προϊόντων για µια πιο 

αποδοτική λειτουργία του παραγωγικού συστήµατος. Μέσω των οικονοµιών κλίµακας, το 

σταθερό κόστος επιµερίζεται σε περισσότερες µονάδες & αυτό έχει ως επακόλουθο η 

τιµολόγηση των επιχειρήσεων να είναι πιο ανταγωνιστική. Οι οικονοµίες κλίµακας µπορεί 

να οδηγήσουν σε εµπόδια εισόδου. Είναι πολύ συνηθισµένο οι επιχειρήσεις να µην 

διεισδύουν σε αγορά λόγω οικονοµιών κλίµακας που σχετίζονται µε τις προµήθειες. Η 

κάθε ξενοδοχειακή µονάδα µπορεί να σηµειώσει οικονοµίες κλίµακας για διαφορετικό 

λόγο. (Αλογοσκούφης, ∆ιάλεξη 8;Kakabadse,2000).             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Οι Νέες Τεχνολογίες είναι ένας άλλος παράγοντας που βοηθά τις επιχειρήσεις να 

ξεπεράσουν προβλήµατα ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρηµατικές εφαρµογές 

ηλεκτρονικού τουρισµού συντελούν στην εξοικονόµηση πόρων & χρόνου. Η ψηφιοποίηση 

των λειτουργιών της επιχείρησης ενδυναµώνει την πληροφοριακή βάση & διευκολύνει το 

έργο των στελεχών µιας επιχείρησης. Τα CRS- Computer Reservation Systems συνδέουν 
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τα ταξιδιωτικά πρακτορεία µε τις επιχειρήσεις ταξιδίων & µε τις διεθνείς αεροπορικές 

εταιρίες. Η εφαρµογή των συστηµάτων αυτών ξεκίνησε από τις αεροπορικές εταιρίες. Οι 

αεροπορικές εταιρίες που έδειξαν ενδιαφέρον είναι η United, η British Airways, η SAS, η 

Lufthansa & µεγάλοι ταξιδιωτικοί πράκτορες. Η άµεση ανταλλαγή δεδοµένων είχε ως 

αποτέλεσµα ένα οικονοµικά προσιτό τουριστικό προϊόν. Να διευκρινιστεί ότι τα συστήµατα 

CRS ήταν αµερικάνικα. Προκειµένου η Ευρώπη να ανταγωνιστεί αυτά τα συστήµατα, µε 

έρευνα προώθησε στην αγορά το Παγκόσµιο Σύστηµα ∆ιανοµής- GDS. Τα σπουδαιότερα 

συστήµατα CRS είναι το Amadeus, το Sambre, το Galileo, το Worldspan, το Patheo 

(online ταξιδιωτικά πρακτορεία) & το Abacus (online ταξιδιωτικά πρακτορεία) . Η Amadeus 

αποσπά µερίδιο 9,2% στην αγορά των ΗΠΑ, η Sabre αποσπά µερίδιο 44,7%, το Galileo 

19.7% & το Worldspan 26.5%. To Abacus έχει απήχηση σε πάνω από 25 χώρες & βρίσκει 

εφαρµογή σε πάνω από 80.000 ξενοδοχεία (Lexhagen,2000). 

 

Τα βασικά κριτήρια επιλογής ενός ηλεκτρονικού συστήµατος από µια επιχείρηση που 

εµπλέκεται στην τουριστική δραστηριότητα  σχετίζονται µε τον όγκο, την ποιότητα 

πληροφοριών, µε τη διαδικασία τιµολόγησης κ.λπ. Για παράδειγµα, κάποια ταξιδιωτικά 

πρακτορεία χρησιµοποιούν διάφορα συστήµατα κρατήσεων για παροχή πιο ποιοτικών 

υπηρεσιών & την απόσπαση οφέλους από τις προσφορές που υφίστανται ανά χρονικά 

διαστήµατα. Μια ειδοποιός διαφορά µεταξύ των δυο συστηµάτων είναι ότι τα διεθνή 

συστήµατα κρατήσεων GDS παρέχουν πλατφόρµα που έχει πρόσβαση σε µεγάλο όγκο 

δεδοµένων & στοχεύει σε περισσότερη πληροφόρηση. Οι τεχνολογίες πληροφορικής & 

επικοινωνίας άλλαξαν τον τρόπο λειτουργίας των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. 

Αναµφισβήτητα έχουν γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας. 

Οι ελληνικές τουριστικές µονάδες χρησιµοποιούν τέτοια συστήµατα για την αποκόµιση 

οφέλους από τον περισσότερο αυτοµατισµό & ως χαρακτηριστικά παραδείγµατα µπορούν 

να αναφερθούν τα κιόσκια πληροφοριακά, η διαδικασίες self check in & self check out. Οι 

Νέες Τεχνολογίες χρησιµοποιούνται & για διαφηµιστικούς σκοπούς. Το βασικό 

πλεονέκτηµα των τεχνολογιών αυτών είναι η µείωση του κόστους διανοµής & προµήθειας 

& η βελτίωση των πελατειακών σχέσεων. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι οι Νέες 

Τεχνολογίες µέσω της κατανοµής χρόνου & πόρων επιλύουν διοικητικά προβλήµατα & 

συµβάλλουν καταλυτικά στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων (Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 

2010 ; Σφακιανάκης, 2011 (Σηµειώσεις)). 
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Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας & επικοινωνίας (ΤΠΕ) γίνεται για την 

υποστήριξη του ηλεκτρονικού µάρκετινγκ & την ενίσχυση των πωλήσεων. Συνολικά, η 

χρήση αυτών θεωρείται χαµηλή & είναι ακόµα πιο χαµηλή για τις µικρές επιχειρήσεις. Οι 

επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τον εφοδιασµό & τις προµήθειες κάνουν µεγαλύτερη 

χρήση των ΤΠΕ. Το γεγονός ότι οι ΤΠΕ είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του ηλεκτρονικού 

µάρκετινγκ & των πωλήσεων καταδεικνύει ότι οι τουριστικές µονάδες ενδιαφέρονται σε 

µεγάλο βαθµό για την ποιότητα υπηρεσιών & µέσω της υιοθέτησης των ΤΠΕ καταφέρνουν 

την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη (ΙΟΒΕ, 2008). 

 

Επιπλέον η χρήση του διαδικτύου ενέχει κόστος για µια επιχείρηση που επιζητά τη 

διαδικτυακή παρουσία  προκειµένου να εκπαιδεύσει τους εργαζοµένους της. Οι 

τεχνολογικές υπερδοµές, όπως είναι τα ευρυζωνικά δίκτυα, τα συστήµατα διαχείρισης & 

µάρκετινγκ προορισµού (Destination Management System), τα κοινωνικά δίκτυα ( social 

web- web 2.0), η τεχνολογική εκπαίδευση & η διάχυση της τεχνολογίας σε όλο το 

τουριστικό κύκλωµα είναι παράγοντες καίριας σηµασίας που αναβαθµίζουν το ελληνικό 

τουριστικό προϊόν. Ειδικότερα, η Ελλάδα διεκδικεί την 20η θέση ανάµεσα σε 25 µέλη της 

Ε.Ε. για την πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις. Τα ηλεκτρονικά συστήµατα διαχείρισης 

& µάρκετινγκ τουριστικών προορισµών εφαρµόζονται κατά ένα 20% από δηµόσιους 

φορείς, κατά ένα ποσοστό 16% από συνδέσµους  τουριστικών επιχειρήσεων, κατά 16% 

από συµπράξεις δηµόσιου/ιδιωτικού τοµέα & κατά 44% από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Από 

έρευνα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου  για το βαθµό ικανοποίησης των τουριστικών µονάδων 

από τη χρήση των ηλεκτρονικών αυτών συστηµάτων, προκύπτει ότι το 6% αυτών ήταν 

πολύ ικανοποιηµένοι, το 22,8% ήταν ικανοποιηµένοι, το  28,5% ήταν ουδέτεροι, το 17% 

ήταν δυσαρεστηµένοι & το 25,7% ήταν απολύτως δυσαρεστηµένοι. Επιπλέον, το 

πανεπιστήµιο Αιγαίου συνεργάζεται µε το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ) 

για την ανάδειξη διαφόρων θεµάτων Ηλεκτρονικού Τουρισµού (e-tourism). Σύµφωνα µε τις 

εκτιµήσεις του πανεπιστηµίου, µελλοντικά το κοµµάτι των  Νέων Τεχνολογιών  που θα έχει 

αυξηµένη ζήτηση είναι το Web 2.0 (blogs, podcasts, wikis κ.ά.), το οποίο επιτρέπει τη 

διαχείριση µεγάλου όγκου δεδοµένων. Μελλοντική τάση θα αποτελέσουν & τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, you tube κ.λπ.) που µπορούν να καταστήσουν 

την επικοινωνία της επιχείρησης µε τους εσωτερικούς & εξωτερικούς πελάτες, 

πολυεπίπεδη & αποτελεσµατική (Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 2010 ; Σφακιανάκης, 2011 

(Σηµειώσεις)).  
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Την ανταγωνιστικότητα, ενισχύει & η Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσω του ελέγχου ύπαρξης 

στρεβλώσεων της αγοράς  & της επιβολής προστίµων στις επιχειρήσεις που έχουν 

παραβατική συµπεριφορά. Το ότι, απελευθερώνεται η αγορά των γραφείων τουριστικών 

υπηρεσιών εντός του 2013, δείχνει ότι  η Επιτροπή Ανταγωνισµού διαβλέπει θετικές 

προοπτικές για την αγορά µέσω οξυµένου ανταγωνισµού, αφού αυτός συνεπάγεται ότι θα 

βελτιωθεί η ποιότητα υπηρεσιών & οι τιµολογήσεις. Μέσω αυτής της απελευθέρωσης, τα 

γραφεία τουριστικών υπηρεσιών µπορούν να ιδρυθούν σε οποιαδήποτε περιοχή της 

Ελλάδος. Μια άλλη παρέµβαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού στόχευε στη µη 

πραγµατοποίηση της συγχώνευσης µεταξύ της Aegean Airlines & της Olympic Air κατά το 

2011. Η εν λόγω συγχώνευση θα σήµαινε µειωµένο ανταγωνισµό, αυξηµένη τιµή & ίσως & 

µειωµένη ποιότητα. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δεν ενέκρινε τη συγχώνευση γιατί η ένωση 

των δυνάµεων των δυο εταιριών θα οδηγούσε στον έλεγχο της αεροπορικής αγοράς κατά 

90%. Το 2013, οι δυο εταιρίες επιδιώκουν ξανά να ενώσουν τις δυνάµεις τους µέσω της 

εξαγοράς & την εισαγωγή της νέας πιο ισχυρής εταιρίας στο Χρηµατιστήριο Αξιών. Στο νέο 

σχήµα επιδιώκεται η υπαγωγή των εταιριών Olympic Handling & Olympic Engineering. Η 

δεύτερη προσπάθεια αφορά ευνοϊκότερους όρους, οι οποίοι, όµως δεν έχουν γίνει ευρέως 

γνωστοί. Το θετικό στοιχείο αυτής της κίνησης είναι ότι αποδυναµώνει την εξάρτηση από 

ξένους αεροµεταφορείς. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού βρίσκεται στη φάση της επεξεργασίας 

της νέας πρότασης των δυο εταιριών (Επιτροπή Ανταγωνισµού, 2013).  

 

Σχετικά µε την εξαγορά των µετοχών της Aegean Blue Holdings που διαθέτει στο δυναµικό 

της ξενοδοχεία στη Ρόδο & στην Κρήτη  από την Diamonds Resorts International που 

ειδικεύεται σε προγράµµατα ανταλλαγής διακοπών (timesharing), η Επιτροπή 

Ανταγωνισµού επέτρεψε την υλοποίηση της εξαγοράς, επειδή δεν προκύπτει δεσπόζουσα 

θέση από την αγορά του χαρτοφυλακίου της Aegean Blue Holdings που περιλαµβάνει 

πέντε ξενοδοχεία & 7.400 ιδιοκτήτες ακινήτων. Η εξαγορά αφορά τα δικαιώµατα των 

διακοπών & συγκεκριµένα το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται βάσει συµβολαίων. Η εν 

λόγω εξαγορά πραγµατοποιήθηκε το 2012 (Επιτροπή Ανταγωνισµού, 2013). 

 

Μια άλλη στρατηγική κίνηση είναι αυτή των εταιριών Lamda Development SA η οποία 

δραστηριοποιείται στην επένδυση & διαχείριση ακινήτων & D-Marine Investments Holdings 

B.V. του οµίλου Doğuş που δραστηριοποιείται στη διαχείριση τουριστικών λιµένων. 

Πρόκειται για µια στρατηγική συµµαχία που στοχεύει στην εκµετάλλευση τουριστικών 

µαρίνων εκ των οποίων µια από αυτές είναι η µαρίνα Φλοίσβου. Το 50% της νέας εταιρίας 
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ανήκει στην ελληνική εταιρία & το υπόλοιπο 50% στην τούρκικη. Η εν λόγω στρατηγική 

λαµβάνει χώρα το 2013 (Επιτροπή Ανταγωνισµού, 2013). 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει & η εξαγορά της Classic Travel Limited από την Minoan Group 

Plc που πραγµατοποιείται κατά το 2013. Να διευκρινιστεί ότι η Minoan Group Plc 

δραστηριοποιείται στον τουριστικό & ταξιδιωτικό κλάδο & η Classic Travel Limited είναι 

ταξιδιωτική επιχείρηση. Η Classic Travel Limited διαθέτει δυο ταξιδιωτικά γραφεία στην 

περιοχή της Γλασκώβης & ο κύκλος εργασιών της ανέρχεται σε 2,7 εκ. στερλίνες. Επίσης η 

εξαγορά περιλαµβάνει & την Golf Concierge που οργανώνει διακοπές γκολφ. Η εταιρία 

αυτή εδρεύει στη Σκωτία & έχει αποκτήσει παγκόσµια φήµη για τις ποιοτικές της υπηρεσίες 

(Επιτροπή Ανταγωνισµού, 2013). 

 

Στο ίδιο µήκος κύµατος, η Airfasttickets που είναι ταξιδιωτικό πρακτορείο ελληνικών 

συµφερόντων εξαγοράζει το γραφείο Grecian, το οποίο διαθέτει τέσσερα υποκαταστήµατα 

στην Ελλάδα. Η Airfasttickets είναι µια πολύ υγιής επιχείρηση & στη φάση της οικονοµικής 

στενότητας & δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Γερµανία, στην Αγγλία & στη Ν.Υόρκη. 

Αποτέλεσµα αυτής της εξαγοράς είναι ότι η τεχνογνωσία των επιχειρήσεων θα ενισχυθεί 

σε µεγάλο βαθµό  & ότι θα µειωθεί η µονοµερής εξάρτηση από πρακτορεία του εξωτερικού 

µιας & η Airfasttickets έχει εξωστρεφή χαρακτήρα (Επιτροπή Ανταγωνισµού, 2013). 

 

Μια τελευταία εξαγορά που επετράπη το 2008 από την Επιτροπή Ανταγωνισµού  

αφορούσε την εταιρία «Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε.» από την «Εταιρία Ελληνικών 

Ξενοδοχείων Λάµψα Α.Ε.» & την «Πλάκα Ανώνυµη Εταιρία Ξενοδοχειακών Τουριστικών & 

Εµπορικών Επιχειρήσεων». Η εταιρία «Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε.» ανήκει στην µητρική 

εταιρία «Ιονική Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.», η οποία εκµεταλλεύεται το Hilton της 

Ρόδου. Οι εταιρίες που επιχείρησαν την εξαγορά απέκτησαν η καθεµιά το 50% του 

µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε.».  Η εξαγορά έγινε εφικτή 

επειδή δεν υπήρχαν αυξηµένες πιθανότητες δηµιουργίας στρεβλώσεων στις σχετικές 

αγορές (Επιτροπή Ανταγωνισµού, 2013). 

 

O EOT (Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού), είναι ένας άλλος οργανισµός που 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην τουριστική αγορά & δυναµώνει την ανταγωνιστικότητα. 

Βασικό του έργο είναι να παρακολουθεί & να ρυθµίζει την αδειοδότηση των τουριστικών 

εγκαταστάσεων & να φροντίζει το κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι 
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τουριστικές µονάδες να εξασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία τους. Ακόµα αναλαµβάνει το 

δύσκολο έργο της προώθησης του ελληνικού τουρισµού & γενικά υποστηρίζει την αγορά 

µε τον οποιοδήποτε τρόπο. Το όλο έργο του οργανισµού βασίζεται στην στρατηγική 

ανάπτυξης του ελληνικού τουρισµού για τα έτη 2011-2021. Βασιζόµενος σε αυτή τη 

στρατηγική, επιδιώκει η Ελλάδα να αποτελεί έναν από τους δέκα καλύτερους τουριστικούς 

προορισµούς παγκοσµίως, η άµεση & η έµµεση τουριστική ακαθάριστη προστιθέµενη αξία 

να υπερβαίνει τα 50 δις ευρώ µε µέτρο σύγκρισης το 2009 & οι θέσεις εργασίας που 

δηµιουργεί ο κλάδος του τουρισµού να ξεπεράσουν το 1.000.000 (ΕΟΤ, 2013). 

 

Ο ΕΟΤ αναλαµβάνει & τη δηµιουργία λογοτύπων για την προώθηση του ελληνικού 

τουρισµού. Το παρακάτω σχήµα δείχνει τα λογότυπα που επέλεξε ο τουριστικός 

οργανισµός τα έτη 2000-2012. 

 

Πίνακας 3.2.1 : Λογότυπα του ΕΟΤ (2000-2012) 

Πηγή : ΕΟΤ,2013 
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Ως το καλύτερο διαφηµιστικό σλόγκαν ξεχώρισε το «Chosen by the Gods» που αποτέλεσε 

βασικό συστατικό της διαφηµιστικής καµπάνιας του ΕΟΤ το 1991. Την εν λόγω χρονιά 

υλοποίησε τους στόχους µάρκετινγκ & είχε θετικό αντίκτυπο στα τουριστικά µεγέθη. 

 

Η καµπάνια των ετών 2004-2005 (Live your myth in Greece) στόχευε στην ανάδειξη των 

ολυµπιακών αγώνων. Η λέξη µύθος παραπέµπει στην µυθολογία της αρχαίας Ελλάδας. 

Την εποµένη διετία το µήνυµα «Greece. Explore your senses» στοχεύει ξεκάθαρα στη 

διέγερση των συναισθηµάτων. Το 2008, δια µέσω του σλόγκαν «Greece, the true 

experience», επιχειρείται η επανατοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος στον τουριστικό 

χάρτη. Οι τουρίστες καλούνται να απολαύσουν νέες εµπειρίες µέσω των ειδικών µορφών 

τουρισµού. Αυτές οι µορφές είναι συνυφασµένες µε τον θαλάσσιο τουρισµό, τον 

πολιτιστικό τουρισµό, τον περιηγητικό τουρισµό, τον τουρισµό υπαίθρου, τον τουρισµό 

υγείας & ευεξίας, τον συνεδριακό τουρισµό, τον τουρισµό πολυτελείας & τον τουρισµό 

πόλεων. Σηµαντικά βήµατα έγιναν & το 2009 για την ανάδειξη λογοτύπου που διεγείρει 

συναισθήµατα & δηµιουργεί υψηλές προσδοκίες στους υποψήφιους τουρίστες. Το 

λογότυπο «Greece, a masterpiece you can afford» δηµιουργήθηκε για να διαφηµίσει την 

Ελλάδα ως ένα αριστούργηµα που είναι οικονοµικά προσιτό & αυτός ο συνδυασµός τιµής-

ποιότητας είναι που καθιστά τον ελληνικό τουριστικό προορισµό πολύ ελκυστικό. Το 

λογότυπο «Καληµέρα» που δηµιουργήθηκε το 2010 δεν υλοποίησε τους στόχους 

µάρκετινγκ του ΕΟΤ καθότι δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες των υποψήφιων τουριστών αν 

& η διαφηµιστική καµπάνια ήταν ίδια µε αυτή της προηγούµενης χρονιάς. Σε ότι αφορά την 

καµπάνια του 2011, κεντρική επιδίωξη ήταν ο τουρίστας να µην επηρεαστεί από τη 

δυσµενή οικονοµική, πολιτική & κοινωνική συγκυρία της Ελλάδας & να βιώσει θετικές 

εµπειρίες µέσω του µηνύµατος « You in Greece». Ο στόχος δεν έγινε εφικτός καθώς δεν 

είχε  την επιδιωκόµενη  απήχηση στους υποψήφιους τουρίστες. Το 2012, το λογότυπο 

«Join us in Greece» είχε ως βασικό στόχο την οµογένεια της Αµερικής. Αν & το τουριστικό 

ρεύµα από την Αµερική δεν ενισχύθηκε σηµαντικά, το µήνυµα δεν απέσπασε κακές 

κριτικές & στόχευε µε επιτυχία στην έκκληση θυµικού & στη  διέγερση συναισθηµάτων 

(EOT,2013). 

 

Ένας άλλος µη κερδοσκοπικός οργανισµός που αναµένεται να λειτουργήσει εντός του 

2014 είναι η εταιρία Marketing Greece AE, η οποία θα προωθήσει τον ελληνικό τουρισµό 

µέσω στρατηγικού µάρκετινγκ. Το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά 80% στο Σύνδεσµο 

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), κατά 17,5% στο Ξενοδοχειακό 
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Επιµελητήριο Ελλάδος, κατά 2,5% στην Ένωση Εταιριών ∆ιαφήµισης & Επικοινωνίας 

Ελλάδος (Ε∆ΕΕ). Οι κατευθυντήριες γραµµές της κεντρικής κυβέρνησης επηρεάζουν το 

τουριστικό µάρκετινγκ της εταιρίας. Ο οργανισµός θα στηρίξει µέσω κατάλληλων δράσεων 

την κυβέρνηση, τις τουριστικές µονάδες & τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η 

επιχείρηση βρίσκεται στη φάση της οργάνωσης & το 2014 αναµένεται η έναρξη 

λειτουργίας της (marketinggreece.com). 

 

Κάποιες οικονοµικές νοοτροπίες ενθαρρύνουν συνεργασίες, καινοτοµίες & ανάληψη 

λελογισµένου ρίσκου.  Με κεντρικό άξονα την αύξηση της απόδοσης σε όρους κόστους – 

οφέλους , η Leading Tourism Cluster-LTC που είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός 

στηρίζει τη δηµιουργία επιχειρηµατικών δικτύων. Ο διεθνούς φήµης οικονοµολόγος του 

Harvard Michael Porter, ορίζει τα επιχειρηµατικά δίκτυα ως µια γεωγραφική συγκέντρωση 

από προµηθευτές, διάφορους φορείς & επιχειρήσεις που λειτουργούν σε µια συγκεκριµένη 

αγορά έχοντας ως βασικό στόχο τη συνεργασία & τη µεγιστοποίηση των ωφελειών τους 

δια µέσω αυτής. Η Leading Tourism Cluster είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας ξενοδόχων 

που ένωσαν τις δυνάµεις τους για να αυξήσουν τη διαπραγµατευτική τους δύναµη & να 

ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η διαπραγµατευτική δύναµη που έχουν τα 

συνεργαζόµενα ξενοδοχεία επιφέρει χαµηλές τιµές στις προµήθειες των ξενοδοχείων τους. 

Η εξελιγµένη τεχνολογία βοηθά τους ξενοδόχους να πραγµατοποιήσουν τις συναλλαγές 

τους άµεσα & ταχύτητα. Το σύστηµα ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας έχει σχεδιαστεί για 

την πραγµατοποίηση αυτών των συναλλαγών. Η ελεύθερη πρόσβαση στην τεχνογνωσία 

είναι ένα άλλο σηµαντικό όφελος για τις διασυνδεδεµένες επιχειρήσεις. ∆ια µέσω των 

συντονισµένων δράσεων, µπορεί να επιτευχθούν αναβαθµισµένες ποιοτικές υπηρεσίες, 

καλύτερη προώθηση πωλήσεων, άριστη διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, κοινές 

προωθητικές ενέργειες & εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας (Leading Tourism Cluster-

LTC, 2013). 

 

Σε µια προσέγγιση του τουριστικού κυκλώµατος, θα γίνει αναφορά των εταιριών που έχουν 

ξεχωρίσει στην ελληνική αγορά λόγω της κερδοφόρας λειτουργίας τους & της 

µακρόχρονης πείρας τους. Συνοπτικά, στην ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο οι µονάδες St George Lycabettus, η Μ. Βρετανία, ο 

Αστέρας Βουλιαγµένης, το Hilton, το Crown Plaza, το Intercontinental, το Ledra Marriot, το 

Airotel, το Athens Gate, το Golden Age Hotels Athens, το Esperia κ.λπ. 
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Στην περίπτωση των µεγάλων ταξιδιωτικών πρακτορείων που ασχολήθηκαν µε την 

προώθηση του τουρισµού της Ελλάδας µέσω καµπανιών, άξιο σχολιασµού είναι η TUI , 1-

2 Fly , o Thomas Cook, η Neckermann Reisen,  η ITS &  η Jahn Reisen.  

                                                                                                                                                                                                                                                       

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2012 του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων, 

η ζήτηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος κορυφώνεται µεταξύ Ιουνίου & 

Σεπτεµβρίου  & για την τρέχουσα χρονιά κυµάνθηκε στο 68,9%. Το 20% των ετήσιων 

επισκέψεων πραγµατοποιήθηκε τον Αύγουστο. Η διάρκεια διακοπών είναι αυξηµένη τους 

θερινούς µήνες & οι δαπάνες είναι υψηλότερες το εν λόγω διάστηµα. Χαρακτηριστικά, ο 

µέσος όρος δαπανών ανά ταξίδι ήταν 750 ευρώ & το ∆εκέµβριο του ίδιου έτους ήταν 420 

ευρώ. Προτού η ανάλυση προχωρήσει, θα ήταν ίσως χρήσιµο να παρουσιαστεί & ο 

τρόπος οργάνωσης των ταξιδίων των αλλοδαπών τουριστών. Σύµφωνα µε στοιχεία του 

περιοδικού «Επιστηµονικό Μάρκετινγκ» του τεύχους Μαΐου του 2007, το 48,16% των 

αλλοδαπών τουριστών καταφεύγει σε ταξιδιωτικό γραφείο, το 28,87% προτιµά 

οργανωµένο πακέτο διακοπών, το 17,42% αναλαµβάνει µε δική του πρωτοβουλία την 

οργάνωση των διακοπών του & το 5,55% επηρεάζεται από φορείς & διάφορες 

προσωπικές & συνεργατικές σχέσεις. Η ζήτηση λοιπόν, εκφράζεται δια µέσω µεγάλων 

διεθνών οργανισµών που αναλαµβάνουν την προώθηση τουριστικών πακέτων έχοντας 

κερδίσει την εµπιστοσύνη των τουριστών-πελατών τους & οι οποίοι προκαλούν µονοµερή 

εξάρτηση στον ελληνικό τουρισµό (ITEP,2012). 
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3.3 Η τουριστική  & οικονοµική πραγµατικότητα τα έτη 2011 & 2012  
 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την ταξιδιωτική δαπάνη & τη µέση διάρκεια παραµονής 

των µη κατοίκων στην Ελλάδα για το 1ο & 2ο τρίµηνο του 2012. 

 

Πίνακας  3.3.1 : Ταξιδιωτική δαπάνη & µέση διάρκεια παραµονής των µη κατοίκων στην Ελλάδα 

Πηγή : Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων, 2012 

 

Τρίµηνο ∆απάνη ανά ταξίδι  ∆% 2012/11 
∆απάνη ανά 

διανυκτέρευση 

Μέση διάρκεια 

παραµονής 

Ι 416,2 ευρώ -1,20% 59,8 ευρώ 7 

ΙΙ 627 ευρώ 0,40% 70,3 ευρώ 8,9 

 

Οι τουριστικές δαπάνες δεν αφορούν µόνο τα καταλύµατα, αλλά & τη διατροφή, τις 

µεταφορές, τα ταξιδιωτικά γραφεία, την ψυχαγωγία & το λιανικό εµπόριο. Με άλλα λόγια, ο 

τουρισµός διασπείρει το οικονοµικό όφελος στην κοινωνία µέσω των πολλαπλασιαστικών 

επιδράσεων.  

 

Η Τράπεζα της Ελλάδας, διεξήγαγε έρευνα για την κίνηση του τουρισµού το 2012, 

δίνοντας χρήσιµα στοιχεία γύρω από τις τουριστικές δαπάνες των αλλοδαπών τουριστών. 

Στο σηµείο αυτό, θα παρατεθούν ορισµένα γραφήµατα που δείχνουν τις δαπάνες των 

αλλοδαπών τουριστών ανάλογα µε την πηγή προέλευσης του τουριστικού ρεύµατος & τον 

τρόπο οργάνωσης των ταξιδίων. 
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Πίνακας 3.3.2 : ∆απάνη ανά διανυκτέρευση αλλοδαπών τουριστών για τα έτη 2011 & 2012  

Πηγή : Τράπεζα Ελλάδος, 2012 

 

 

Η δαπάνη ανά διανυκτέρευση των αλλοδαπών τουριστών αυξήθηκε κατά 1,5 ευρώ το 

2012. 

 

Πίνακας 3.3.3 : ∆απάνη ανά διανυκτέρευση τα έτη 2011 & 2012 

Πηγή : Τράπεζα Ελλάδος, 2012 

Ορισµένες από τις 
χώρες εκτός 
ευρωζώνης

∆απάνη ανά 
διανυκτέρευση 

για το 2011 (61,6)

∆απάνη ανά 
διανυκτέρευση το 2012 

(65,6)
∆ανία 69,8 69,2

Ην. Βασίλειο 68,5 71,5

Σουηδία 59,8 67,8

Τσεχία 53,6 53,7

Ορισµένες από τις 
λοιπές χώρες

∆απάνη ανά 
διανυκτέρευση 

για το 2011 (79,6)

∆απάνη ανά 
διανυκτέρευση το 2012 

(82,6)
ΗΠΑ 91,8 91,3

Ρωσία 94,2 99,3

Αυστραλία 111,5 125  

 

Για τις παραπάνω χώρες εκτός ευρωζώνης & για τις λοιπές χώρες αυξήθηκε η δαπάνη 

ανά διανυκτέρευση το 2012 σε σχέση µε το 2011. Η Σουηδία, η Ρωσία  & η Αυστραλία 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην εισροή συναλλάγµατος στη χώρα. 
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Πίνακας 3.3.4 : Οικονοµικά οφέλη της Ελλάδας από τους µεµονωµένους & µη ταξιδιώτες 

Πηγή : ΣΕΤΕ,2013 

2011 2012

Μεµονωµένοι ταξιδιώτες 62,8 63,4

Οργανωµένα ταξίδια 88,4 93  

 

Με βάση το παραπάνω γράφηµα τα οργανωµένα ταξίδια στοιχίζουν αρκετά περισσότερο 

στους αλλοδαπούς τουρίστες σε σχέση µε αυτούς που οργανώνουν µόνοι τους τα ταξίδια. 

Το 2012 τα οικονοµικά οφέλη της Ελλάδας από τους µεµονωµένους & µη ταξιδιώτες ήταν 

περισσότερα σε σχέση µε το 2011. 

 

Στη συνέχιση της διαστολής της ελληνικής τουριστικής δραστηριότητας συµβάλουν & οι 

χώρες της ευρωζώνης. Στα πλαίσια µιας πιο ολοκληρωµένης θεώρησης, θα 

παρουσιαστούν οι δαπάνες ανά ταξίδι ορισµένων χωρών της ευρωζώνης για τα έτη 2011 

& 2012. 

 

Πίνακας  3.3.5 :∆απάνες ανά ταξίδι ορισµένων χωρών της Ευρώπης  

Πηγή : ΣΕΤΕ,2013 

 

∆απάνη ανά ταξίδι Βέλγιο Ολλανδία Γαλλία Γερµανία Ισπανία Αυστρία Κύπρος Ιταλία
2011 (639,5) 731,2 686,9 730,5 820,5 871,7 822,9 750,7 668,2

2012 (646) 794,9 658,4 781,6 784,5 713,9 822,6 652,9 640,4

 

Το βαρόµετρο του ελληνικού τουρισµού παραδοσιακά είναι η Γερµανία & αυτό 

επιβεβαιώνεται από τις δαπάνες ανά ταξίδι & από τον αριθµό αφίξεων από πίνακες που 

έχουν προηγηθεί. Οι τουρίστες που προέρχονται από την Ισπανία, την Αυστρία & το 

Βέλγιο ξοδεύουν σηµαντικά χρηµατικά ποσά στην χώρα  µε δαπάνες για το 2012  ύψους 

713,9, 822,6 & 794,9 αντίστοιχα. 
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Είναι ίσως χρήσιµο να απεικονιστούν σε ένα γράφηµα οι δαπάνες των αλλοδαπών 

τουριστών κατά λόγο ταξιδίου για το έτος 2012.  Το εν λόγω γράφηµα έχει ως εξής : 

 

 

 

∆ιάγραµµα 3.3.1 : ∆απάνες των αλλοδαπών τουριστών κατά λόγο ταξιδίου για το έτος 2012  

Πηγή : ΙΤΕΠ,2012 

 

Είναι αναµενόµενο οι υψηλότερες τουριστικές δαπάνες να πραγµατοποιούνται για λόγους 

αναψυχής, αφού η εικόνα που έχουν οι αλλοδαποί τουρίστες για τη χώρα ταυτίζεται µε τις 

φυσικές οµορφιές & τη διασκέδαση. Το ποσό των δαπανών για λόγους αναψυχής αγγίζει 

τα 8,19 δις ευρώ & µάλιστα δεν ξοδεύονται δισεκατοµµύρια ευρώ από τους τουρίστες για 

κάποιον άλλο λόγο. 

 

Οι τιµολογήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων επηρεάζουν  το κόστος ταξιδίου & 

συνακόλουθα τις τουριστικές δαπάνες των υποψηφίων τουριστών. Σε µελέτη του 

Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης & Έρευνας (ATINER) για το 2009, καταγράφονται οι 

επιδράσεις της τιµής του πετρελαίου στις τουριστικές υπηρεσίες. Το παράγωγο 

συµπέρασµα από οικονοµετρικές αναλύσεις ήταν ότι η τιµή του πετρελαίου επιδρά 

αρνητικά στις τουριστικές αφίξεις. Οι διακυµάνσεις των τιµών του πετρελαίου ετησίως είναι 

πολλαπλάσιες του 10%. Επί παραδείγµατι, η αύξηση της τιµής του πετρελαίου κατά 38% 

το 2008, οδήγησε στη µείωση των τουριστικών αφίξεων κατά 2,5%. Αναµφισβήτητα, ο 

ελληνικός τουρισµός εµφανίζει σηµεία ανθεκτικότητας & ανάπτυξης καθώς αποτελεί έναν 

από τους πιο υγιείς εξωστρεφείς τοµείς διαχρονικά & “αντέχει” στις έντονες διακυµάνσεις 

των τιµών του πετρελαίου. Η άλλη κρίσιµη επισήµανση από το Αθηναϊκό Ινστιτούτο 
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Εκπαίδευσης & Έρευνας είναι ότι ο ελληνικός τουρισµός δεν αυξάνεται ισόποσα µε τον 

παγκόσµιο τουρισµό. Για παράδειγµα, µια αύξηση του παγκόσµιου τουρισµού κατά 10%, 

αυξάνει τον ελληνικό τουρισµό κατά 8,8%. Να διευκρινιστεί ότι η µελέτη γύρω από τη 

σχέση της τιµής του πετρελαίου & του τουρισµού αφορούσε το χρονικό διάστηµα 1980-

2008 (Atiner, 2009). 

 

 

 

∆ιάγραµµα 3.3.2  : ∆είκτες κύκλου εργασιών στον τοµέα υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και 

εστίασης  

ΠΗΓΗ : ΣΕΤΕ, 2012 

 

Είναι προφανές ότι οι δείκτες του κύκλου εργασιών  ακολουθούν ανοδική τάση σε 

περιόδους αιχµής όπου η τουριστική ζήτηση είναι υψηλή & ότι σε όλες τις άλλες περιόδους 

οι µεταβολές είναι αρνητικές, λόγω του έντονου προβλήµατος εποχικότητας του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος. Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, ο µέσος δείκτης 

του κύκλου εργασιών στον τοµέα παροχής καταλύµατος & εστίασης ακολουθεί φθίνουσα 

πορεία από την έναρξη της ύφεσης το 2008.   

 

Το 2008 στην Ελλάδα εντοπίζονται σαράντα φορολογικές επιβαρύνσεις. Οι 28 από αυτές 

καταβάλλονται από τον τουρίστα, ενώ οι υπόλοιπες 12 καταβάλλονται από τις τουριστικές 
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επιχειρήσεις. Το 2012, από την έµµεση φορολογία στην τουριστική βιοµηχανία 

προκύπτουν 1,4 δις εκ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 5% των συνολικών εσόδων 

από έµµεση φορολόγηση. Αξίζει να διευκρινιστεί ότι  ο φορολογικός συντελεστής 

προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις & στα λοιπά καταλύµατα είναι 

23% & ότι ο ΦΠΑ για τις υπηρεσίες διαµονής είναι 6,5% (Υπουργείο Οικονοµικών, 2011). 

Να σηµειωθεί ότι πριν το 2011 ο συντελεστής ΦΠΑ ήταν 11% στις τουριστικές υπηρεσίες & 

13% στις υπηρεσίες διαµονής των τουριστικών καταλυµάτων. 

 

Ο συγκεντρωτικός πίνακας δείχνει τις αυξήσεις στο φόρο προστιθέµενης αξίας µεταξύ 

2011 & 2012.  Η αναφερόµενη άνοδος επιφέρει ανατιµολογήσεις οι οποίες φαίνονται & 

στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 3.3.6 : Μεταβολές του φόρου προστιθέµενης αξίας µεταξύ 2011 & 2012 

Πηγή : Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος, 2013 

 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 2011 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 2012

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις & λοιπά 

καταλύµατα 11%

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις & λοιπά 

καταλύµατα 23%

υπηρεσίες διαµονής 13% υπηρεσίες διαµονής 6,5%

ξενοδοχεία all inclusive 9,30% ξενοδοχεία all inclusive 11,80%

ξενοδοχεία µε ηµιδιατροφή 7,80% ξενοδοχεία µε ηµιδιατροφή 9,80%

ξενοδοχεία µε πρωινό 7,80% ξενοδοχεία µε πρωινό 9,10%

Ανατιµολογήσεις τουριστικών πακέτων

 

Με χρονική βάση το 2009, παρατηρείται ότι οι γειτονικές χώρες που ανταγωνίζονται την 

Ελλάδα έχουν χαµηλότερους συντελεστές ΦΠΑ, κάτι το οποίο τις βοηθά να ακολουθούν 

πολύ ανταγωνιστικές τιµολογήσεις.  

 

Πίνακας 3.3.7 : Συντελεστές ΦΠΑ  των γειτονικών χωρών 

Πηγή : Hatta (Hellenic Association of Travel & Tourist Agencies), 2010  

 

Τουριστικά Πακέτα Ξενοδοχεία Τουριστικές µεταφορές
Ισπανία 16% 7% 7%

Γαλλία 19,60% 5,50% 5,50%

Ιταλία 20% 10% 10%

Κύπρος 15% 8%

Μάλτα 18% 5%

Πορτογαλία 20% 5% 5%  
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Τα διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας ανακόπτουν σε ένα βαθµό την 

ανοδική πορεία του τουριστικού τοµέα. Τα προβλήµατα γραφειοκρατίας, οι πληθωριστικές 

πιέσεις, οι φορολογικές επιβαρύνσεις είναι ορισµένα µόνο από τα προβλήµατα που 

διαβρώνουν την ανταγωνιστικότητα της τουριστικής οικονοµίας. Προκειµένου οι 

επιχειρηµατικές µονάδες που εµπλέκονται µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο µε τον τουριστικό 

πυλώνα να τονώσουν την  ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τους, προβαίνουν σε 

συνέργιες. Εν συντοµία, αναφέρονται κάποια από τα κοµµάτια της οικονοµίας που 

επιλέγονται για συνέργιες : 

 

Πίνακας 3.3.8 : Συνέργιες για την ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης 

 

 

 

Είναι άξιο επισηµάνσεως ότι,  οι παραπάνω διάφοροι κλάδοι αλληλοεξαρτώνται άµεσα ή 

έµµεσα µε τον τουρισµό, προσθέτουν αξία σε όλες τις δραστηριότητες στις οποίες 

εµπλέκονται & τελικά προσδίδουν υπεραξία στα προϊόντα & στις υπηρεσίες του πελάτη. Η 

τοποθέτηση της κάθε εταιρίας στην αλυσίδα αξίας δείχνει τη στρατηγική της. 

 

 

 

 

 

 

Συνέργιες για την ενίσχυση της 

τουριστικής ζήτησης 
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Πίνακας  3.3.9 : Η τυπική αλυσίδα αξίας στην τουριστική βιοµηχανία 

Πηγή : Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 2010  

 

 

Οι παραδοσιακές αγορές που τροφοδοτούσαν την Ελλάδα µε τουρίστες συρρικνώθηκαν 

κατά 8,5% σε σύγκριση µε το 2011. Η πολωνική αγορά σηµείωσε πτώση κατά 43,5% που 

ισοδυναµεί µε 200.000 λιγότερους τουρίστες. Η γαλλική αγορά κατέγραψε πτώση ύψους 

15%, η ολλανδική µειώθηκε κατά 14%, η ελβετική κατά 17,1% & η φιλανδική κατά 8,1%. 

Με τη σειρά της, η γερµανική αγορά υποχώρησε κατά 5,9% ,δηλαδή οι γερµανικές αφίξεις 

µειώθηκαν κατά 150.000. 

 

Ο ακόλουθος πίνακας δίνει την εικόνα των µεταβολών των αφίξεων από το 2010 µέχρι το 

2012. 

 

Πίνακας 3.3.10 : Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα 

Πηγή : Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων, 2012 

 

Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα 

2010 2011 2012 ∆% 2011/10 ∆% 2012/11 

15.007.490 16.427.247 15.517.622 9,5 -5,5 

 

Η τυπική αλυσίδα αξίας στην 

τουριστική βιομηχανία 
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Από την επεξεργασία των στοιχείων του πίνακα, συνάγεται το συµπέρασµα ότι το 2012 οι 

αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών µειώθηκαν κατά 5,5%, λόγω της έντονης 

πολιτικοοικονοµικής αστάθειας της Ελλάδας. 

 

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τη συνολική ταξιδιωτική κίνηση των µη κατοίκων στην 

Ελλάδα, διαχωρίζοντας τις πηγές προέλευσης µε κριτήριο το αν εντάσσονται στην 

ευρωπαϊκή ζώνη ή όχι.    

 

Πίνακας 3.3.11 : Εισερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση µη κατοίκων στην Ελλάδα (2008-2012) 

Πηγή: ΣΕΤΕ, 2012 

 

Χώρες προέλευσης 2008 2009 2010 2011 2012

Χώρες ζώνης ευρώ 7.173.500 6.598.700 6.109.200 6.600.200 5.866.300

χώρες Ε.Ε. εκτός ζώνης ευρώ 4.641.700 4.288.800 4.090.700 4.097.800 3.925.700

Λοιπές χώρες 4.123.600 4.027.000 4.807.600 5.729.200 5.725.700

Σύνολο 15.938.800 14.914.500 15.007.500 16.427.200 15.517.600

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μη κατοίκων στην Ελλάδα (2008-2012)

 

 

Την τελευταία πενταετία παρατηρείται ότι οι αφίξεις των τουριστών από την ευρωζώνη 

µειώνονται σταδιακά & ότι οι αφίξεις των τουριστών που προέρχονται από τις λοιπές 

χώρες ακολουθούν ανοδική τροχιά. 

 

Εξετάζοντας τις δέκα πρώτες χώρες που αποτελούν πηγή προέλευσης επισκεπτών για 

την τελευταία τριετία, παρατηρείται ότι κάποιες χώρες αποτελούν το βαρόµετρο του 

ελληνικού τουρισµού & στηρίζουν σταθερά τον τουρισµό, ενώ κάποιες άλλες 

προσανατολίζονται προς άλλες αγορές & τη θέση τους παίρνουν νέες αναδυόµενες. Η 

γερµανική & βρετανική αγορά είναι οι πιο ζωτικές αγορές για την Ελλάδα, παρά τις όποιες 

διακυµάνσεις εµφανίζουν την τελευταία τριετία. Ο πίνακας που παρατίθεται στη συνέχεια 

δίνει µια σαφή εικόνα για τις δέκα πρώτες πιο δυναµικές αγορές για την Ελλάδα την 

τελευταία τριετία. 
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Πίνακας 3.3.12 : Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα κατά χώρα προέλευσης 

Πηγή : Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων, 2012 

 

   

Στον παρακάτω πίνακα διαφαίνονται οι ποσοστιαίες µεταβολές των αφίξεων µεταξύ 2011-

2010 & 2012-2011. 

 

Πίνακας 3.3.13 : Ποσοστιαίες µεταβολές αφίξεων αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα κατά χώρα 

προέλευσης 

Πηγή : Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων, 2012 

 

 

 

Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα κατά χώρα 

προέλευσης 

Χώρες ∆% 2011/10 ∆%  2012/11 

Γαλλία 32,4 -15 

Γερµανία 9,9 -5,9 

Ην. Βασίλειο -2,4 9,3 

Ιταλία 11,2 -9,6 

Ολλανδία 6,2 -14,7 

Πολωνία 12 -43,5 

Σουηδία 18,8 -4,2 

Τσεχία 4,8 -6,5 

Ελβετία 31,7 -17,1 

Ρωσία 63,8 18,4 

Τουρκία -1,6 9,1 

Η.Π.Α. -2,7 -22,9 

Θέση Χώρες 2010 Χώρες 2011 Χώρες 2012

1 Γερµανία 2.038.871 Γερµανία 2.240.481 Γερµανία 2.108.787

2 Ην. Βασίλειο 1.802.203 Ην. Βασίλειο 1.758.093 Ην. Βασίλειο 1.920.794

3 Γαλλία 868.346 Γαλλία 1.149.388 Γαλλία 977.376

4 Ιταλία 843.613 Ιταλία 938.232 Ρωσία 874.787

5 Τουρκία 561.198 Ρωσία 738.927 Ιταλία 848.073

6 Ολλανδία 528.157 Ολλανδία 560.723 Τουρκία 602.306

7 Η.Π.Α. 498.301 Τουρκία 552.090 Ολλανδία 478.483

8 Ρωσία 451.239 Η.Π.Α. 484.708 Η.Π.Α. 373.831

9 Πολωνία 402.170 Πολωνία 450.618 Σουηδία 319.756

10 Τσεχία 294.936 Ελβετία 361.405 Ελβετία 299.619

Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα κατά χώρα προέλευσης 
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Οι συνολικές µειώσεις στις αφίξεις του 2012 σε σχέση µε το 2011 που ήταν 5,5%, 

αντικατοπτρίζονται σε αρκετές από τις δυναµικές αγορές που δείχνει ο παραπάνω 

πίνακας. Συγκεκριµένα, 8 από αυτές έχουν αρνητικές ποσοστιαίες µεταβολές & µάλιστα σε 

αυτές συγκαταλέγονται αγορές βαρύνουσας σηµασίας για τον ελληνικό τουρισµό, όπως 

είναι η γαλλική & η γερµανική αγορά. 

 

Σχολιάζοντας περαιτέρω την εξέλιξη της εξωστρέφειας του ελληνικού τουρισµού, οι αφίξεις 

των άγγλων τουριστών αυξήθηκαν κατά 9,3% το 2012 σε σχέση µε το 2011 & σε σχέση µε 

το 2008, οι αγγλικές αφίξεις ήταν λιγότερες κατά 350.000. Κατά γενικό κανόνα, η Γερµανία 

είναι η χώρα που τροφοδοτεί την ελληνική τουριστική αγορά µε τους περισσότερους 

τουρίστες. Στη δεύτερη θέση έρχεται η Μ. Βρετανία & στην Τρίτη η Γαλλία. Κατά το 2012, 

παρατηρήθηκε ότι η ρωσική αγορά διογκώθηκε κατά 18,4% & ήταν η τέταρτη αγορά που 

στήριξε σε σηµαντικό βαθµό την ελληνική τουριστική αγορά. Οι Νορβηγικές αφίξεις 

αυξήθηκαν κατά 29,8% & οι τουρκικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 9,1%. Πτωτική πορεία 

ακολούθησαν το Ισραήλ, η Άπω Ανατολή, οι Η.Π.Α., ο Καναδάς κ.λπ.  Σε αδρές γραµµές, 

οι σηµαντικότερες µειώσεις στις αφίξεις επήλθαν από την Πολωνία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, 

τη Γερµανία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία & την Ολλανδία & οι σηµαντικότερες αυξήσεις στις 

αφίξεις οφείλονται στο Ην. Βασίλειο & στη Ρωσία. Για το 2012, το µερίδιο της ευρωπαϊκής 

αγοράς ήταν 63,1%, της Αµερικής 3,6%, της Ασίας 5,9% & των λοιπών περιοχών 27,4%. 

Το µερίδιο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µειώθηκε κατά 5%. Οι λιγότερες αφίξεις 

από Κινέζους & Ιάπωνες τουρίστες ερµηνεύονται από το γεγονός ότι οι τουρίστες αυτοί 

ταξιδεύουν αρκετά για επαγγελµατικούς λόγους  & η Ελλάδα δεν είναι µέχρι τώρα ένας 

καταξιωµένος τουριστικός προορισµός.  
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∆ιάγραµµα 3.3.3 : Ποσοστιαίες αφίξεις αλλοδαπών 2012/2011 

Πηγή : ΙΤΕΠ, 2012 

 

Το παραπάνω γράφηµα απεικονίζει τις µεταβολές των τουριστικών αφίξεων από το 2011 

έως το 2012. Οι λοιπές χώρες που απεικονίζονται είναι οι γειτονικές ανταγωνίστριες 

χώρες. Εξαιρετικές επιδόσεις κατέγραψε η Κροατία. Πολύ θετικές ήταν & οι µεταβολές της 

Πορτογαλίας & της Κύπρου. Αντίθετα, η Ελλάδα είχε απώλειες στις διεθνείς τουριστικές 

αφίξεις.  

 

Σε καθεστώς ανταγωνισµού, η Ελλάδα µε βάση τα εκτιµώµενα στοιχεία του 2013 από τον 

Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού κατακτά την 32η θέση. Για αυτή τη θέση, οι διεθνείς 

αφίξεις είναι 16.427.200, οι διεθνείς τουριστικές εισπράξεις είναι14.622.600 $, η µέση κατά 

κεφαλή δαπάνη είναι 890 $, ο πληθυσµός 12 εκ. & το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι 26.258.000 

$. Στο παρακάτω πίνακα δίνεται η τουριστική εικόνα των ανταγωνιστών. Στις τουριστικές 

επιδόσεις, ξεχωρίζουν η Ισπανία, η Πορτογαλία & η Κύπρος. Να τονιστεί ότι τα στοιχεία 

αυτά προκύπτουν από εκτιµήσεις & εποµένως αναµένονται αποκλίσεις από τα τελικά 

στοιχεία που θα προκύψουν µετά τον ετήσιο απολογισµό του 2013. 
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Πίνακας 3.3.14 : Κατάταξη ανταγωνιστικότητας τουρισµού Ελλάδας & ανταγωνιστών 2013 

Πηγή : ΣΕΤΕ (επεξεργασµένα στοιχεία Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ) 

 

Χώρα Σειρά Κατάταξης
∆ιεθνείς 

τουριστικές 
αφίξεις

∆ιεθνείς 
τουριστικές 

εισπράξεις ($)

Μέση κατά 
καφαλή 

δαπάνη ($)
ΠληθυσµόςΚατά κεφαλή ΑΕΠ ($)

Ισπανία 4 56.694,30 59.892,30 1.056 48,8 30.477,70

Πορτογαλία 20 7.412,20 11.338,60 1.530 11,2 23.362,60

Κύπρος 29 2.392,20 2.543,00 1.063 1,1 27.520,80

Ελλάδα 32 16.427,20 14.622,60 890 12 26.258,00

Κροατία 35 9.926,70 9.364,00 943 4,6 18.014,30

Τουρκία 46 34.038,00 23.020,00 676 74,3 14.392,50

Αίγυπτος 85 9.496,90 8.707,10 917 83,1 6.454,80

                                Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας Τουρισµού Ελλάδας & Ανταγωνιστών 2013

 

Σε επίπεδο τιµών, η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας & των γειτονικών ανταγωνιστριών 

χωρών, όπως καταγράφεται από το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ, έχεις ως ακολούθως : 

 

Πίνακας 3.3.15 : Η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και των γειτονικών χωρών ως προς το επίπεδο 

τιµών 

Πηγή : Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ  

 

2013 Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Ιταλία Κροατία Κύπρος Πορτογαλία

θέση χώρας με βάση την 

ανταγωνιστικότητα 

τιμών ανάμεσα σε 140 

χώρες

127η 112η 106η 134η 109η 102η 108η

βαθμολογία από 1 έως 7 3,6 4 4,1 3,4 4 4,2 4  

Πίνακας 3.3.16 : Μερίδιο αγοράς ανταγωνιστών στην Ευρώπη 

Πηγή :  ΣΕΤΕ (επεξεργασµένα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού) 

 

2007 2008 2009 2010 2011

Ισπανία 12,20% 11,80% 11,30% 11,00% 11,30%

Κύπρος 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Τουρκία 4,60% 5,20% 5,50% 5,70% 5,80%

Αίγυπτος 2,20% 2,50% 2,60% 3,00% 1,90%

Κροατία 1,90% 1,80% 1,90% 1,90% 1,90%

Μερίδιο αγοράς ανταγωνιστών στην Ευρώπη
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Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται η εντυπωσιακή δυναµική του τουρκικού τουρισµού, 

αφού το µερίδιό του στην Ευρώπη βαίνει συνεχώς αυξηµένο. Επιπλέον είναι φανερό ότι η 

Ισπανία είναι από τις πιο ανταγωνιστικές χώρες κάτι το οποίο οφείλει στην ευελιξία του 

τουριστικού προϊόντος που διαθέτει & συγκεκριµένα στην επαρκή ανάπτυξη των 

εναλλακτικών  µορφών τουρισµού. 

 

Αξιολογώντας τα παραπάνω, η Ελλάδα δεν ανταγωνίζεται δυναµικά τις γειτονικές χώρες 

ως προς το επίπεδο των τιµών, διότι τα επίπεδα των σχετικών τιµών για τουριστικές 

υπηρεσίες που δεν είναι σηµαντικά διαφοροποιηµένες, είναι σχετικά υψηλά. 
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Πίνακας 3.3.17 : Αξιολόγηση ανταγωνιστριών γειτονικών χωρών  

 

 Οι κυρίως ανταγωνιστικοί προορισµοί της Ελλάδας  

Ισπανία Κροατία Τουρκία Πορτογαλία Ιταλία Μάλτα

∆υν ατά  σ η µε ία

πρόσβαση στην κεντρική Ευρώπη

∆υν ατά  σ η µε ία

ποιότητα στις υπηρεσίες

θεµατικός τουρισµός (γκολφ, συνέδρια)

πολύ καλή σχέση τιµής & απόδοσης

πλούσιοι φυσικοί πόροι

πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά

γαστρονοµικός τουρισµός

Αδύ να τα σηµ εία

φυσικές οµορφιές πολύ ανταγωνιστικές τιµές

ποιότητα υποδοµών

µοντέλο ήλιο-θάλασσας

αστικός τουρισµός (city break)

τουρισµός γκολφ

µεγάλα προγράµµατα all-inclusive

πολύ ανταγωνιστικές τιµές

µοντέλο ήλιου-θάλασσας

πολιτιστικός τουρισµός

οινοτουρισµός

αθλητικός τουρισµός

βασίζετα στις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις

Αδύ να τα σηµ εία

υψηλό  επίπεδο τιµών

µεγάλη προσφορά τουριστικού προϊόντος

εποχικότητα

µη επαρκής ανάπτυξη ειδικών 

µορφών τουρισµού

µη ασφαλής προορισµός όχι πολύ ανταγωνιστική τιµολογιακή πολιτκή

τουριστικές υποδοµές

εποχικότητα

µη επαρκές µεταφορικό δικτύο

δεν έχει δωθεί αρκετή έµφαση 

σε ποιότητα υπηρεσιών

ελλιπής ανάπτυξη των 

ειδικών µορφών 

τουρισµού

δεν παρατηρείται υψηλή 

εξείδικευση του εργατικού 

δυναµικού

  

Οι ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας βρίσκονται στην Μεσόγειο, βασίζονται σε µεγάλο 

βαθµό στο µοντέλο ήλιου-θάλασσας, το προϊόν που παρέχουν οι περισσότερες δεν είναι 

σηµαντικά διαφοροποιηµένο, οι αγορές-στόχοι είναι παραπλήσιοι, δέχονται παρόµοιες 

επιρροές από το πολιτικό & οικονοµικό προσκήνιο λόγω ευρωπαϊκών & διεθνών 

εξελίξεων, αναπτύσσουν εναλλακτικές µορφές τουρισµού σε µικρή κλίµακα µε εξαίρεση 

την Ιταλία & την Ισπανία & διαφοροποιούνται µεταξύ τους σηµαντικά σε τιµολογιακή 
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πολιτική & στην ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού. Ο Κυπριακός τουρισµός 

ανταγωνίζεται τις παραπάνω χώρες. Το τουριστικό προϊόν της Κύπρου έχει παρόµοια 

χαρακτηριστικά µε αυτό της Ελλάδας, αφού υστερεί σε υποδοµές, οι τιµές δεν είναι 

ανταγωνιστικές, η ποιότητα στις υπηρεσίες δεν είναι υψηλή, δίνει πρόσθετο βάρος στον 

µαζικό τουρισµό & έχει πλεονεκτική θέση εξαιτίας της γεωφυσικής θέσης της.  Τέλος, το 

τουριστικό προϊόν της Β. Αφρικής που είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό, βασίζεται στο 

φυσικό κάλλος, στους πλούσιους πολιτισµικούς πόρους & στις ανταγωνιστικές τιµές. Το 

βασικό του µειονέκτηµα είναι οι πολιτικές & κατ’επέκταση κοινωνικές αστάθειες της χώρας 

που το καθιστούν µη ασφαλές.  

 

Πίνακας 3.3.18 : Εισερχόµενος τουρισµός στην Ελλάδα από ανταγωνίστριες χώρες 

Πηγή : ΣΕΤΕ,2013 

 

Ισπανία 155.722

Ιταλία 848.073

Κροατία …

Κύπρος 424.827

Μάλτα 2.286

Τουρκία 602.306

Εισερχόµενος τουρισµός στην Ελλάδα από ανταγωνίστριες χώρες (2012)

 

 

Το µεγαλύτερο  τουριστικό ρεύµα προς την Ελλάδα από τις ανταγωνίστριες χώρες, 

καταγράφεται από την Ιταλία. Μεγάλη τουριστική ροή καταγράφεται & από την Τουρκία. 

Παραδοσιακά, οι ιταλικές τουριστικές αφίξεις ανέρχονται στην τέταρτη θέση του πίνακα µε 

τις χώρες που τροφοδοτούν την Ελλάδα µε τους περισσότερους τουρίστες. Για το 2012, 

την τέταρτη θέση καταλαµβάνει η Ρωσία & την πέµπτη η Ιταλία. 

 

Ας σηµειωθεί εδώ ότι, το Νοέµβριο του 2012 στην Ελλάδα, πραγµατοποιήθηκε µείωση του 

δείκτη τιµών της οµάδας «Ξενοδοχεία- Καφέ - Εστιατόρια» κατά 0,2%  σε σχέση µε τον 

Οκτώβριο του 2011, λόγω της καθοδικής τάσης των τιµών στην ξενοδοχειακή αγορά. Το 

ποσοστό αυτό αφορά τη µηνιαία σύγκριση. Για την ίδια οµάδα, το 2012 η τιµή του δείκτη 

ήταν 106,18 σε σχέση µε το 2011 που ήταν 106,64 & αυτή η µεταβολή αντιστοιχεί στο -

0,4%. ∆ηλαδή, υπήρξε µείωση που οφείλεται στην πίεση των τιµών της ξενοδοχειακής 

αγοράς για την διεύρυνση της πελατειακής βάσης  & την τόνωση των προσόδων της 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2012). 
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Η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισµού συναρτάται από τα δυνατά & αδύνατα 

σηµεία του & από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που ενέχει.  Οι πίνακες που ακολουθούν 

παρουσιάζουν ορισµένα από τα στοιχεία που δίνουν προβάδισµα στον ελληνικό τουρισµό.  

 

Πίνακας 3.3.19 : Συγκριτικά πλεονεκτήµατα του ελληνικού τουρισµού 

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα του ελληνικού τουρισµού

νησιωτικά 

συµπλέγµατα & 

φυσικά 

οικοσυστήµατα
γεωφυσική θέση ιστορική & 

πολιτιστική 

κληρονοµιά
καλές 

κλιµατολογικές 

συνθήκες
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Πίνακας 3.3.20 : Τα δυνατά & αδύνατα σηµεία του ελληνικού τουρισµού 

Πηγή : Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 2010 

φυσικό κάλλος γεωγραφική συγκέντρωση ξενοδοχειακου δυναµικού

πολυάριθµα νησιωτικά συµπλέγµατα χωροταξική ανισοκατανοµή

ακτογραµµή που ξεπερνά τα 15.000 χλµ

γεωφυσική θέση

κλιµατολογικές συνθήκες ανεπαρκείς υποδοµές & ανωδοµές

φυσικοί & πολιτιστικοί πόροι χαµηλή διαφοροποίηση ως προς την ποιότητα υπηρεσιών

µοναδικά παραδοσιακά προϊόντα µονοδιάστατο τουριστικό προϊόν (µοντέλο "ήλιος-θάλασσα")

γαστρονοµία µη ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη

ιστορική κληρονοµιά µη επαρκής ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού

ασφαλείς τουριστικοί προορισµοί χαµηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο

πρόσβαση σε επιδοτούµενα ευρωπαϊκά προγράµµατα

καλή φήµη έντονη εποχικότητα

εφαρµογή νέων τεχνολογιών µη εκσυγχρονισµένη τουριστική νοµοθεσία

παραξενοδοχία

µη αποτελεσµατικός εθνικός στρατηγικός σχεδιασµός

καθετοποιήσεις τουριστικών µονάδων & πρόσβαση σε 

διεθνείς αγορές
η σχέση τιμής- ποιότητας δεν είναι ικανοποιητική

ο συντονισµός δράσεων επιχειρήσεων & φορέων δεν 

κρίνεται ικανοποιητικός

∆υνατά σηµεία του ελληνικού τουρισµού Αδύνατα σηµεία του ελληνικού τουρισµού

δεν µεγιστοποιούνται τα συµφέροντα των οµάδων 

ενδιαφεροµένων

µη περιβαλλοντική συµµόρφωση (φέρουσα ικανότητα, 

πιστοποιήσεις ποιότητας)

µονοµερής εξάρτηση του ελλ. τουριστικού προϊόντος από 

διεθνείς ταξιδιωτικούς οργανισµούς

 

Παραδοσιακά, ο κύριος όγκος τουριστών επιλέγει να ταξιδέψει από τον Ιούνιο µέχρι τον 

Οκτώβριο & αυτό επιβεβαιώνεται & το 2012. Το παρακάτω γράφηµα δείχνει πώς κινήθηκε 

το τουριστικό ρεύµα τους εν λόγω µήνες.  
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Πίνακας 3.3.21 : Χρονικό διάστηµα & ποσοστά αφίξεων των αλλοδαπών τουριστών 

Πηγή : Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας, 2012 

 

 

 

 

 

Η εθνικότητα παίζει ρόλο στην επιλογή του χρόνου επίσκεψης των τουριστών. Η εποχική 

συµπεριφορά των τουριστών συνδέεται στενά µε το χαρτοφυλάκιο του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος που δίνει αυξηµένη βαρύτητα στο µοντέλο ήλιου-θάλασσας. 

 

Από µεθοδολογική σκοπιά, για την ανάλυση της εποχικότητας του ελληνικού τουρισµού 

απαιτείται διαχρονική σύγκριση. Για αυτό το λόγο παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας που 

δείχνει την εποχική διάρθρωση του ελληνικού τουρισµού σε ποσοστιαία βάση για την 

περίοδο 1990-2008. Επί της ουσίας, η διαχρονική εξέλιξη δείχνει κατά πόσο ο 

δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός της ελληνικής οικονοµίας (2008) επηρέασε την εποχική 

διάρθρωση του ελληνικού τουρισµού. 

 

 

 

 

 

Χρονικό διάστηµα & ποσοστά  αφίξεων των 
αλλοδαπών τουριστών 
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Πίνακας 3.3.22 : Εποχική διάρθρωση του ελληνικού τουρισµού σε ποσοστιαία βάση (1990-2008) 

Πηγή : Alphabank, 2009 (Τριµηνιαία Έκδοση/ Οκτώβριος 2009 / Τεύχος 110) 

 

Έτος/περίοδος 1)Χειµερινή 2)Ενδιάµεση 3)Θερινή Σύνολο
1990 20,10% 38,30% 41,60% 100,00%

1995 18,90% 39,90% 41,20% 100,00%

2000 19,90% 38,40% 41,70% 100,00%

2002 21,00% 37,50% 41,60% 100,00%

2004 20,20% 38,60% 41,20% 100,00%

2006 20,10% 37,40% 42,50% 100,00%

2008 19,60% 37,80% 42,70% 100,00%

% αύξηση 1990-2008 34,30% 36,20% 41,40% 38,00%

% αύξηση 2000-2008 8,10% 8,10% 12,30% 9,90%

% αύξηση 2004-2008 21,90% 23,10% 30,30% 25,80%

1) Ιανουάριος-Μάρτιος 

Νοέµβριος-∆εκέµβριος

2) Απρίλιος-Ιούνιος 

Οκτώβριος

3) Ιούλιος-Σεπτέµβριος

 

  

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται προφανές ότι στην ενδιάµεση & θερινή περίοδο 

πραγµατοποιούνται οι περισσότερες τουριστικές αφίξεις. Στις δύο αυτές περιόδους, 

πραγµατοποιείται κατά µέσο όρο το 80% των αφίξεων σε ξενοδοχεία & τουριστικά 

καταλύµατα. Αυτό το ποσοστό συντίθεται από το 38% που αφορά την ενδιάµεση περίοδο 

& το 42% που αντιστοιχεί στην θερινή περίοδο. ∆ιαχρονικά, στη θερινή περίοδο, 

παρατηρούνται αυξηµένοι ρυθµοί επισκεψιµότητας, κάτι το οποίο υποδηλώνει ότι η 

εποχικότητα ενισχύεται ολοένα & περισσότερο.  

 

Το 2012, ο µέσος χρόνος διαµονής των αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα ήταν περίπου 

9 µέρες (διανυκτερεύσεις). Η διάρκεια παραµονής στη χώρα µειώνεται διαχρονικά. Η 

διάρκεια επηρεάζεται από το προφίλ του τουρίστα που έχει την τάση να πραγµατοποιεί 

πολλά ταξίδια µικρής σχετικά διάρκειας, από διάφορα συγκυριακά φαινόµενα & από την 

ελκυστικότητα του τουριστικού προϊόντος. Ο πίνακας απεικονίζει τη µέση διάρκεια 

παραµονής των αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα την τελευταία οκταετία. 
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Πίνακας 3.3.23 : Μέση διάρκεια παραµονής ανά ταξίδι µη κατοίκων στην Ελλάδα κατά χώρα 

προέλευσης (2005-2012) 

Πηγή : ΣΕΤΕ 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Χώρες ΕΕ (27) 11,2 11,2 10,6 10,3 10,3 10,1 10,1 10,1

Χώρες Ζώνης Ευρώ 12,1 11,9 11,6 11,2 11,3 11,1 11,1 11

Χώρες ΕΕ εκτός ζώνης ευρώ 9,6 9,8 9 8,9 8,7 8,7 8,4 8,7

Λοιπές χώρες 8,8 8,8 8,2 7,7 7,5 7,6 7,5 7,3

Σύνολο 10,7 10,7 10 9,6 9,5 9,3 9,2 9,1

Μέση διάρκεια παραµονής ανά ταξίδι µη κατοίκων στην Ελλάδα κατά χώρα προέλευσης (2005-2012)

 

 

Τα µερίδια διαφόρων αγορών στην ελληνικό τουριστικό τοµέα βάσει των αφίξεων έχουν ως 

ακολούθως: 

                                                                              

    

∆ιάγραµµα 3.3.4 : Μερίδια διαφόρων αγορών στον ελληνικό τουρισµό βάσει αφίξεων 

Πηγή : Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων, 2012 

 

Τα µερίδια του 2012 σε σχέση µε αυτά του 2011 είναι ελαφρώς συρρικνωµένα σε όλες τις 

αγορές εκτός από τις ευρωπαϊκές. Η διαφορά µπορεί να εξηγηθεί από την ύφεση που 

µαστίζει τη γηραιά ήπειρο & ιδίως τις χώρες της Μεσογείου.  

2010 2012 
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Για µια πιο ολιστική προσέγγιση του θέµατος, παρατίθεται η εξερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση 

για το 2012 & από το γράφηµα που ακολουθεί φαίνεται ότι η πλάστιγγα γέρνει µε διαφορά 

υπέρ της εισερχόµενης ταξιδιωτικής κίνησης. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 3.3.5 : Εξερχόµενη & εισερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση (2012) 

Πηγή : ΣΕΤΕ, 2012 

 

Η εξερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση τα τελευταία οχτώ χρόνια εξελίσσεται ως εξής : 

 

Πίνακας 3.3.24 : Εξερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση κατοίκων στο εξωτερικό την τελευταία οκταετία 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3.636,40 3.318,10 3.519,10 3.764,90 3.834,90 3.799,40 4.941,50 4.681,40

Εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατοίκων στο εξωτερικό την τελευταία οκταετία (000)

 

 

Από τον πίνακα φαίνεται ότι η εξερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση βαίνει αύξουσα ακόµα & την 

τελευταία διετία. Άξιο αναφοράς είναι ότι το 2012, ο εισερχόµενος τουρισµός κινήθηκε 

ανοδικά, ενώ ο εξερχόµενος τουρισµός κινήθηκε σε αντίθετη κατεύθυνση. 
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Προσεγγίζοντας τις αεροπορικές αφίξεις, το 2012 καταγράφηκε µείωση των αλλοδαπών 

τουριστών κατά 3,1%, ενώ το 2011 οι  αεροπορικές  αφίξεις αυξήθηκαν κατά 8%. Εξαίρεση 

στην πτωτική πορεία αποτελούν κάποιες περιφέρειες, όπως αυτή της Πελοποννήσου, 

όπου αυξήθηκαν οι αεροπορικές αφίξεις κατά  44,3%, δηλαδή σε απόλυτους αριθµούς 

αυξήθηκαν κατά 30.000 τουρίστες. Το 2012, προτιµήθηκαν διάφορες αναδυόµενες & 

παραδοσιακές αγορές της Ελλάδας, όπως είναι αυτές της Βορείου Ελλάδας, του Ιονίου & 

της Κρήτης. Στη Β. Ελλάδα υπήρξε αυξηµένο τουριστικό ρεύµα από Ρωσία, Τουρκία & Μ. 

Ανατολή. Το Ιόνιο επανάκτησε µέρος της βρετανικής αγοράς που οδήγησε σε ανάκαµψη 

της τουριστικής του αγοράς. Από την άλλη πλευρά, η Κρήτη δεν παρουσίασε έντονες 

διακυµάνσεις στις προτιµήσεις των αλλοδαπών τουριστών. Το Νότιο Αιγαίο εµφάνισε 

πτώση στις αφίξεις κατά 3,5%, τα νησιά του Αρχιπελάγους εµφάνισαν πτώση της τάξης 

του 6,4%. Οι αρνητικές µεταβολές στις αφίξεις για τις περιοχές του Αιγαίου που 

περιγράφηκαν οφείλονται στη συρρίκνωση της γερµανικής, ολλανδικής & ελβετικής 

αγοράς. Στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” οι αφίξεις µειώθηκαν κατά 14,6% & στα περιφερειακά 

αεροδρόµια οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 0,6%. Το κάτωθι σχήµα δείχνει το πώς κυµάνθηκαν 

οι αφίξεις στο αεροδρόµιο της Αθήνας & στα αεροδρόµια της υπόλοιπης Ελλάδας & το 

συµπέρασµα που συνάγεται είναι ότι ο τουρισµός στην Αθήνα πλήττεται από τις διάφορες 

αρνητικές συγκυρίες που υφίστανται την τελευταία πενταετία. 
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Πίνακας 3.3.25 : ∆ιεθνείς τουριστικές αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόµια 

Πηγή : ΣΕΤΕ, 2012 

 

Στα αεροδρόµια µε την περισσότερη κίνηση για το 2012, συγκαταλέγεται το αεροδρόµιο 

της Αθήνας (15,9%), το αεροδρόµιο Ηρακλείου (13,8%) & το αεροδρόµιο της Ρόδου 

(10,7%). 

 

Άκρως ενδιαφέρουσα είναι & η σύγκριση της Ελλάδας & των ανταγωνιστριών χωρών ως 

προς τις αεροπορικές υπηρεσίες. Τα διαθέσιµα στοιχεία αφορούν τα έτη 2008 & 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ∆ιεθνείς τουριστικές αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόµια 

            Αθήνα 

Συνολική επικράτεια 

              Αθήνα             Αθήνα 

Συνολική επικράτεια 
Συνολική επικράτεια 
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Πίνακας 3.3.26 : Σύγκριση της Ελλάδας & των ανταγωνιστριών χωρών ως προς τις αεροπορικές 

υπηρεσίες 

Πηγή : Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ 2008 & 2009. 

 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Ελλάδα 35 40 16 14 31 31 16 19 45 44

Ιταλία 71 78 65 69 39 42 5 5 73 89

Ισπανία 25 34 50 52 26 26 7 6 16 41

Πορτογαλία 33 43 30 30 25 32 22 25 37 39

Μάλτα 41 35 8 8 8 8 100 81 53 56

Κύπρος 55 44 13 11 13 14 40 36 54 53

Σλοβενία 64 63 47 47 36 37 102 103 74 81

Κροατία 75 81 26 26 48 51 60 55 92 99

Τουρκία 49 55 85 81 71 67 14 14 43 52

Τυνησία 43 29 74 58 67 72 62 53 48 40

Ποιότητα 
αεροπορικών 

υποδοµών

Αριθµός 
αεροδροµίων 

ανά εκατ. 
πληθυσµού 

Αναχωρήσεις 
αεροσκαφών 

ανά 1000 
πληθυσµού

Αριθµός 
αεροπορικών 

εταιριών 
τακτικών 
πτήσεων

∆ιεθνές 
αεροπορικό 

δίκτυο

 

 

∆εν παρατηρούνται έντονες διακυµάνσεις µεταξύ 2008 & 2009 για τις αεροπορικές 

υπηρεσίες της Ελλάδας. Ως προς τις µεταβλητές που εξετάζονται, η Ελλάδα δεν κρίνεται 

ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Η Ιταλία, η Κροατία & η Τυνησία παρέχουν αναβαθµισµένες 

αεροπορικές υπηρεσίες. 

9,6

9,5

9,3
9,2

7

8,9

Μέση διάρκεια παραµονής

2008

2009

2010

2011

1ο τρίµηνο 2012

2ο τρίµηνο 2012

 

∆ιάγραµµα 3.3.6 : Μέση διάρκεια παραµονής των τουριστών στην Ελλάδα 

Πηγή : ΙΤΕΠ, 2012 
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Το παραπάνω γράφηµα απεικονίζει τη µέση διάρκειας παραµονής των τουριστών στην 

Ελλάδα από το 2008 µέχρι & το δεύτερο τρίµηνο του 2012. Σηµειώνεται ότι, µέσος χρόνος 

παραµονής των τουριστών στην Ελλάδα µειώνεται σταδιακά λόγω της  αρνητικής 

προβολής της Ελλάδας, αλλά & της ευρύτερης οικονοµικής δυσπραγίας που έχει ως 

απόρροια τη χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008. 

 

Σε ότι αφορά την ξενοδοχειακή δυναµικότητα, το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & 

Προβλέψεων παραθέτει στοιχεία ξενοδοχειακής δυναµικότητας για τα έτη 2009, 2010, 

2011 & 2012 στην ετήσια έκθεση για τις Εξελίξεις στον Τουρισµό & στα Βασικά Μεγέθη της 

Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012. Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα πιο βασικά στοιχεία 

της ξενοδοχειακής αγοράς για την τελευταία τετραετία. 

 

Πίνακας 3.3.27 : Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναµικού την τελευταία τετραετία 

Πηγή : ΙΤΕΠ 

 

 

Έτος    Μονάδες  Δωμάτια (000)                      Δ% των δωματίων ως προς 

το προηγούμενο έτος 

Μέσος όρος σε 

δυναμικότητα(δωμάτια) 

 

2009      9.559    383,0    2,1     40,1  

2010      9.732    397,7    3,8     40,9  

2011      9.653    396,2   -0,4     41,0  

2012      9.661    399,0    0,7     41,3  

 

Το 2011 ήταν µια κρίσιµη χρονιά για τον τουρισµό καθόσον οι µεγαλύτερες αρνητικές 

ποσοστιαίες µεταβολές σηµειώθηκαν αυτή τη χρονιά & αυτό εξηγείται από τις βαθιές 

αλλαγές στο οικονοµικό, πολιτικό & κοινωνικό γίγνεσθαι.  

 

Το 2012, το µερίδιο των πεντάστερων ανήλθε στο 17%, το µερίδιο των τετράστερων ήταν 

23%, των τριών αστέρων ήταν 23%, των δύο αστέρων ήταν 25% & των ενός αστέρου ήταν 

13%. Η ποσοστιαία κατανοµή έγινε µέσω του συστήµατος  “Hotelstars Union”, που 

αξιολογεί τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες. Το εξεταζόµενο δείγµα περιλάµβανε 350 

ξενοδοχεία. Το σχετικό γράφηµα, έχει ως ακολούθως : 

 

                          Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναµικού 
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Ποσοστιαία κατανοµή ξενοδοχειών στην κλίµακα 
αστέρων 5*-1* 
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∆ιάγραµµα  3.3.7 : Ποσοστιαία κατανοµή ξενοδοχείων στην κλίµακα αστέρων 5*-1* 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδας, 2013 (Αποτελέσµατα της πρώτης πιλοτικής 

εφαρµογής του ευρωπαϊκού συστήµατος “Hotelstars Union” στην ελληνική ξενοδοχία)  

 

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την γεωγραφική συγκέντρωση των ξενοδοχειακών 

µονάδων για το 2012. Η περιφέρεια των ∆ωδεκανήσων, της Κεντρικής Ελλάδας, της 

Κρήτης, των Κυκλάδων & της Μακεδονίας  συγκεντρώνουν πάνω από 1000 ξενοδοχειακές 

µονάδες. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι µόνο η περιφέρεια της Κρήτης συγκεντρώνει 

1.529 µονάδες.  

 

Πίνακας 3.3.28 : Γεωγραφική συγκέντρωση των ξενοδοχειακών µονάδων για το 2012 

Πηγή : ΣΕΤΕ, 2012 

 

Περιφέρεια Μονάδες

Δωδεκάνησα 1.040

Ήπειρος 373

Θεσσαλία 15.163

Θράκη 108

Κεντρική Ελλάδα 1.279

Κρήτη 1.529

Κυκλάδες 1.029

Μακεδονία 1.595

Νησιά Αιγαίου 395

Ιόνια Νησιά 915

Πελοπόννησος 825  
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Το γράφηµα της γεωγραφικής κατανοµής των ξενοδοχειακών µονάδων µε τα δεδοµένα 

του ευρωπαϊκού συστήµατος “Hotelstars Union” για το 2012, έχεις ως εξής : 

0 10 20 30 40 50

ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Ν.ΑΙΓΑΙΟ

Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Β.ΑΙΓΑΙΟ

ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Γεωγραφική κατανοµή των ξενοδοχειακών µονάδων για το 
2012 

 

∆ιάγραµµα 3.3.8 : Γεωγραφική κατανοµή των ξενοδοχειακών µονάδων για το 2012 

Πηγή : Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδας, 2013 (Αποτελέσµατα της πρώτης πιλοτικής 

εφαρµογής του ευρωπαϊκού συστήµατος “Hotelstars Union” στην ελληνική ξενοδοχία)  
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∆ιάγραµµα  3.3.9 : Εξέλιξη πληθυσµού στους τουριστικούς νοµούς 

Πηγή : Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 2010 

 

Οι θετικές επιπτώσεις της ύπαρξης µεγάλης προσφοράς του τουριστικού προϊόντος στην 

περιφέρεια έχει αντίκτυπο στην πληθυσµιακή εξέλιξη. Προκύπτουν πολλά 

κοινωνικοοικονοµικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες από την δραστηριοποίηση τουριστικών 
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µονάδων. Η αύξηση της ευηµερίας &  η συγκράτηση πληθυσµού είναι τα πιο σηµαντικά 

οφέλη που απορρέουν από τη κερδοφόρα λειτουργία των ξενοδοχειακών µονάδων. Μια 

εικόνα για την πληθυσµιακή ροή σε περιφέρειες της Ελλάδας από το 1951 µέχρι & το 

2001, δίνει ο άνωθι πίνακας. 

 

Επιπλέον των ανωτέρω, τα επώνυµα ξενοδοχεία δίνουν δυναµικό παρόν στην ελληνική 

ξενοδοχειακή αγορά. Αξιολογώντας τα πορίσµατα σχετικής έρευνας (The 2009 Greek 

Hotel Branding Report), διαπιστώνεται ότι τα επώνυµα ξενοδοχεία της Ελλάδας το 2009 

απαριθµούνταν σε 431.  Το 2005, τα επώνυµα ξενοδοχεία ανέρχονταν σε 296. Υπάρχει 

µια τάση ολοένα & περισσότερα ξενοδοχεία να εντάσσονται σε ξενοδοχειακές αλυσίδες για 

να έχουν µια πιο δυναµική παρουσία στην ξενοδοχειακή αγορά. Τα επώνυµα ξενοδοχεία 

συνιστούν το 4% του συνόλου των ξενοδοχείων. Η έρευνα αποτύπωσε ότι τα ξενοδοχεία 

αυτά διαθέτουν δωµάτια που αντιστοιχούν στο 19% του συνόλου των ξενοδοχειακών 

δωµατίων. Τα επώνυµα ξενοδοχεία δεν ελέγχουν την τουριστική αγορά, όπως συµβαίνει 

σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αποσπούν  το 25-40% της ξενοδοχειακής δυναµικότητας. 

Ως προς τη δυναµικότητα, την πρώτη θέση στην αγορά για το 2009 καταλαµβάνει η 

αλυσίδα Mitsis Hotels µε 16 µονάδες & 4.787 δωµάτια (1,2% του συνόλου των δωµατίων). 

Ακολούθως, τη δεύτερη θέση διεκδικεί η Grecotel µε 19 µονάδες & 4.473 δωµάτια, η οποία 

µαζί µε την αλυσίδα Classical Hotels απαρτίζουν τον όµιλο ∆ασκαλαντωνάκη.  Άλλα 

επώνυµα ξενοδοχεία είναι το Aldemar, το Helios Hotels & Resorts, το Divani Collection, το 

Aquis & το Mareblue. Σε τοπικό επίπεδο ξεχωρίζουν οι όµιλοι Κυπριώτη & Esperia στα  

∆ωδεκάνησα & ο όµιλος της G-Hotels στην Χαλκιδική. Η Grecotel ανήκει κατά το ήµισυ 

στην γερµανική TUI που κυριαρχεί στην αγορά των ταξιδιωτικών πρακτορείων. Ο όµιλος 

TUI ασκεί έλεγχο & σε άλλες ξενοδοχειακές αλυσίδες, όπως Atlantica, Magic Life, 

Robinson Club, Sensatori & Sensimar. Ο όµιλος TUI εκτός από τη διακίνηση µεγάλου 

όγκου τουριστών στην Ελλάδα, κερδίζει & την πρώτη θέση ως ο µεγαλύτερος ξενοδόχος 

της χώρας. Άλλα µεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία είναι ο Thomas Cook, η Altours & η Rewe 

που διαθέτουν στην κυριότητά  τους ελληνικές ξενοδοχειακές αλυσίδες. Οι κυπριακοί 

όµιλοι έχουν στη  ιδιοκτησία τους ξενοδοχεία που εδρεύουν στην Ελλάδα. Παραδείγµατα 

αποτελούν οι όµιλοι Louis Hotels & Atlantica Hotels. Ο τελευταίος όµιλος ελέγχεται κατά το 

ήµισυ από την TUI. Οι πολυεθνικές αλυσίδες δεν έχουν διεισδύσει δυναµικά στον κλάδο. 

Πετυχηµένα παραδείγµατα ξενοδοχειακών οµίλων είναι αυτά της Best Western, της Hilton 

& της Accor. Ξεχωρίζουν τα αµερικάνικα ξενοδοχεία της Starwood & τα ισπανικά της 

Iberostar & της Solmelia.  
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Μια κρίσιµη επισήµανση είναι ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κινούνται ως επί τω 

πλείστον σε καθεστώς µονοπωλιακού ανταγωνισµού. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός 

ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις είναι πολλές & το τουριστικό προϊόν είναι ελαφρώς 

διαφοροποιηµένο. Στην περίπτωση του µονοπωλιακού ανταγωνισµού η τιµή είναι 

υψηλότερη από την τιµή που θέτει  ο τέλειος ανταγωνισµός & χαµηλότερη από την τιµή 

που θέτουν το µονοπώλιο & το ολιγοπώλιο. Στη µονοπωλιακή αγορά, οι ανταγωνιστές 

κατέχουν µέχρι & το 10% της αγοράς. 

 

Η γενική εικόνα δείχνει αρκετές τουριστικές µονάδες να αποφεύγουν την νοµιµοποίηση 

των λειτουργιών τους, καθώς δεν αποκτούν το ειδικό σήµα λειτουργίας από τον ΕΟΤ. Κατ’ 

εκτίµηση, η παράνοµη επιχειρηµατική δραστηριότητα διενεργείται από 70.000 µονάδες. Για 

να γίνει πιο κατανοητό το µέγεθος αυτό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι  λειτουργούν 

9.670 ξενοδοχειακές µονάδες µε 771.271 κλίνες. Αυτές οι παράνοµες δραστηριότητες 

αντιστοιχούν σε ένα ποσό που κυµαίνεται µεταξύ 500 & 1 δις ευρώ. Η παραξενοδοχία 

συνεπάγεται απώλειες των εσόδων του κράτους, των εσόδων των φορέων που 

εκπροσωπούν τον τουρισµό & απώλειες σε θέσεις εργασίας (Τράπεζα Ελλάδας, 2012). 

 

Εξετάζοντας τις χρηµατοδοτικές ευκαιρίες που προκύπτουν, τέσσερις τράπεζες χορηγούν 

δάνεια µε ευνοϊκούς όρους σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις συµπεριλαµβανοµένων & αυτών 

που εµπλέκονται στην τουριστική δραστηριότητα. Οι εν λόγω τράπεζες είναι η Εθνική 

Τράπεζα, η Alpha Bank, η Eurobank & η Τράπεζα Πειραιώς. Τα επιτόκια κυµαίνονται  από 

3,67% έως 4,53%, λόγω ευρωπαϊκών επιδοτήσεων & είναι σταθερά για χρονικό ορίζοντα 

δέκα ετών. Οι κατηγορίες για τις οποίες χορηγούνται τα δάνεια είναι η «Γενική 

Επιχειρηµατικότητα» (Alpha bank), η «Επιχειρηµατικότητα Νέων» (Εθνική Τράπεζα 

Ελλάδος), η «Εξωστρέφεια» ( Eurobank EFG), «Θεµατικός τουρισµός, Αφαλάτωση, 

∆ιαχείριση Απορριµµάτων, Πράσινες Υποδοµές, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» (Εθνική 

Τράπεζα Ελλάδος) & «Καινοτόµα Επιχειρηµατικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιµα, 

Ποτά» (Τράπεζα Πειραιώς). Τα ποσά της χρηµατοδότησης για τις παραπάνω κατηγορίες 

είναι µε τη σειρά  300 εκ. ευρώ, 90 εκ. ευρώ, 210 εκ. ευρώ, 150 εκ. ευρώ  & 150 εκ. ευρώ 

(ΕΤΕΑΝ, 2013). 

 

Άµεσα συνδεδεµένα µε το πιο πάνω θέµα είναι τα δάνεια που εγκρίνονται για το 

πρόγραµµα “Νησιωτική Επιχειρηµατικότητα”. Ο χρονικός ορίζοντας των δανείων είναι 4 
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έτη, το επιτόκιο είναι 2,8% & το ποσό της χρηµατοδότησης  κυµαίνεται µεταξύ 10.000 & 

30.000 ευρώ. Για νησιά που ο πληθυσµός δεν ξεπερνά τους 3.100 κατοίκους, τα δάνεια 

είναι άτοκα. Το δάνειο απευθύνεται σε επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος & το 

σύνολο των χρηµατοδοτικών κονδυλίων δεν ξεπερνά τα 80 εκ. ευρώ. Οι λόγοι άντλησης 

χρηµατοδοτικών πόρων µπορεί να είναι η διαµόρφωση χώρων, το λογισµικό, τα 

µηχανήµατα, οι µισθοί, τα ενοίκια, το κόστος εµπορευµάτων κ.λπ.. Τα πιστωτικά ιδρύµατα 

που χρηµατοδοτούν τα εν λόγω δάνεια είναι η Εθνική Τράπεζα, η Πειραιώς-ΑΤΕ, η 

τράπεζα Αττικής, η Νέα Proton, η Παγκρήτια Συνεταιριστική, η Συνεταιριστική Ευβοίας & η 

Συνεταιριστική Χανίων.  

   

Στην προσπάθεια µιας πιο ολιστικής προσέγγισης, παρατίθενται τα µερίδια παραγωγικών 

µηχανισµών της οικονοµίας στην τραπεζική χρηµατοδότηση για το τρίτο τρίµηνο του 2012. 

 

 

∆ιάγραµµα 3.3.10 : Μερίδιο παραγωγικών κλάδων στην τραπεζική χρηµατοδότηση 

Πηγή : Τράπεζα Ελλάδας (Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2012) 

 

Οι τουριστικές επιχειρήσεις που καταφεύγουν σε πιστωτικά ιδρύµατα αποσπούν µόλις το 

6,6% της συνολικής τραπεζικής χρηµατοδότησης, κάτι το οποίο υποδηλώνει οι επιδοτήσεις 

& τα ίδια κεφάλαια των ιδιωτών δεν µπορούν να θεωρηθούν αµελητέα. Εν µέσω 

οικονοµικής αβεβαιότητας το κόστος χρήµατος είναι πολύ υψηλό & το στοιχείο αυτό 

αποθαρρύνει επίδοξους επιχειρηµατίες να καταφύγουν στα δανειακά κεφάλαια των 

τραπεζών. Μια τελευταία παρατήρηση αφορά τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις που είναι πιο 

υψηλές λόγω δανείων που αντλήθηκαν σε παλαιότερη εποχή. Οι δυσκολίες αποπληρωµής 
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είναι πιο έντονες για παλαιότερα δάνεια από ότι για νέα δάνεια & υπαίτιες των 

αποεπενδύσεων (ΙΤΕΠ, 2012) 

 

Πίνακας 3.3.29 : Χρηµατοδότηση των µη χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων από τα νοµισµατικά 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα 

Πηγή : Τράπεζα Ελλάδας (Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2012) 

 

Μη χρηµατοπιστωτικές 

επιχειρήσεις

Υπόλοιπα 31/12/12 

(εκ. ευρώ)

Εµπόριο 22.167

Βιοµηχανία 22.162

Ναυτιλία 12.442

Κατασκευές 10.286

Τουρισµός 7.501

Ηλεκτρισµός-Φυσικό αέριο-

Ύδρευση 6.057

Γεωργία 1.412

Μεταφορές πλην Ναυτιλίας 1.119

Λοιποί κλάδοι 17.612

Σύνολο 100.758

Χρηµατοδότηση των µη χρηµατοπιστωτικών 
επιχειρήσεων από τα νοµισµατικά 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα

 

 

Από τις µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις, οι τουριστικές µονάδες διεκδικούν την πέµπτη 

θέση του πίνακα για την άντληση δανείων από τα πιστωτικά ιδρύµατα. Αυτό δείχνει, ότι οι 

δανειακές επιβαρύνσεις δεν είναι πολύ µεγάλες στον κλάδο του τουρισµού. Πολλές από 

αυτές χορηγούνται µε ευνοϊκά επιτόκια από το ΕΤΕΑΝ & το ΕΣΠΑ & όπως ήδη έχει 

προαναφερθεί οι µεγαλύτερες δανειακές επιβαρύνσεις προέρχονται από δάνεια που έχουν 

χορηγηθεί πριν & λίγο µετά την χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008. Επίσης, δεν είναι 

απαραίτητο όλες οι τουριστικές µονάδες να προβούν σε δανειοδοτήσεις για τη δηµιουργία 

νέων επενδύσεων, καθώς κάποιες από αυτές χρηµατοδοτούν τις προσπάθειες τους µέσω 

ιδίων κεφαλαίων. Οι επιχειρήσεις που το καταφέρνουν αυτό έχουν υγιείς εξωστρεφείς 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες.  

 

Πέρα από το πρόβληµα της δανειοδότησης, οι τουριστικές µονάδες καλούνται να 

αντιµετωπίσουν & γραφειοκρατικά εµπόδια. Το πρόβληµα της γραφειοκρατίας απασχολεί 

τις περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε την «Παγκόσµια Έκθεση για την 
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Ανταγωνιστικότητα 2007», οι επιχειρήσεις απασχολούν το 5% των εργαζοµένων τους για 

την επίλυση γραφειοκρατικών προβληµάτων. Σύµφωνα µε την ΙΤΕΠ για το 2008 τα 

γραφειοκρατικά εµπόδια είναι ύψους 26,4%. Πέραν των επιχειρήσεων, για τους 

αλλοδαπούς τουρίστες που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης , τα 

γραφειοκρατικά εµπόδια είναι λιγότερα εξαιτίας της βίζας Σένγκεν & αυτό είναι ένα στοιχείο 

που έχει πολύ µεγάλη αξία για τις τουριστικές αφίξεις αφού ένα µεγάλο ποσοστό Ρώσων 

αλλά & άλλων τουριστών εισρέει στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά παραµένουν κάποια 

γραφειοκρατικά εµπόδια σε πολιτισµικούς χώρους, όπως µουσεία.  

 

Παρατηρώντας τις δηµόσιες & ιδιωτικές επενδύσεις, διαπιστώνεται ότι υπάρχει µια αισθητή 

συρρίκνωση λόγω της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας που οφείλεται στη µνηµονιακή 

συνθήκη. Ένας βαθύτερος  λόγος για αυτές τις δυσµενείς εξελίξεις είναι ότι το Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) αποτελεί µόνο το 3,2% του ΑΕΠ της χώρας & συγκεκριµένα 

οι επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο εκτιµώνται στο 1,6% του ΑΕΠ. Κατά το 2008, οι δηµόσιες 

επενδύσεις ανέρχονταν στο 3,7% του ΑΕΠ. Οι ιδιωτικές επενδύσεις κινούνται µε ταχύτερο 

βηµατισµό. Οι ιδιωτικές επενδύσεις µειώθηκαν κατά 21,3% το πρώτο τρίµηνο του 2012. 

Αυτή η ποσοστιαία µεταβολή ήταν κατά πολύ µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των 

δηµοσίων επενδύσεων που ακολούθησαν µονοψήφια µεταβολή (ΙΤΕΠ,2012). 

 

Τα ευρήµατα της Statbank (Τράπεζα Πληροφοριών για την Οικονοµία & τις Επιχειρήσεις) 

επιβεβαιώνουν την έντονη οικονοµική αβεβαιότητα στον ξενοδοχειακό χώρο για τα έτη 

2011-2012. Η εν λόγω εταιρία εξέτασε τα οικονοµικά στοιχεία 778 µεγάλων εταιριών του 

χώρου & εξακρίβωσε ότι οι 457 εµφάνισαν ζηµίες. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που 

κατέγραψαν ζηµίες το 2012, ξεπέρασαν το 60% & την προηγούµενη χρονιά οι ζηµίες 

ανήλθαν στο 58,5%. Το 2010, οι συνολικές ζηµίες των εξεταζόµενων  ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων ανήλθαν στα 228,6 εκ. ευρώ & το 2011 προσέγγισαν τα 247,4 εκ. ευρώ. Σε 

ότι αφορά τη σύνθεση των οικονοµικών τους στοιχείων, οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 

9,1% , όµως οι ζηµίες υπερέβησαν κατά πολύ αυτό το ποσοστό, αγγίζοντας το 23,4%. Στις 

µονάδες που κατέγραψαν ζηµίες συγκαταλέγονται & οι : Πόρτο Καρράς ΑΕ, ΤΕΜΕΣ ΑΕ, 

Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης, Καψή Τουριστικό Συγκρότηµα, Μήτσης Company Ξενοδοχεία 

Ελλάδος, Λάµψα ΑΕ, Ακτή Αριάδνη ΑΕΞ & ΤΕ, Ήλιος ΑΕ, Αθήναιον ΑΕ, Χανδρή Ελλάς 

Ξενοδοχεία ΑΕ, Αργολικός Ήλιος, ΤΕΑΒ ΑΕ, Σουλούνιας Ν.ΑΕ.AKS Ξενοδοχεία ΑΞΤΕ & 

ΕΠΤΕΑ ΑΕ. 
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Μέχρι η οικονοµική ύφεση της Ελλάδας να βαθύνει (2009), οι τουριστικές επενδύσεις 

ακολουθούσαν αυξητικούς ρυθµούς. Με σηµείο αναφοράς το 2009, οι επενδύσεις που 

προηγήθηκαν & ακολούθησαν κινήθηκαν σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Ενδεικτικά, ο 

παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη θετικές επενδυτικές ροές από τον Μάϊο του 2005 έως 

τον Ιούλιο του 2009 για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο ν. 3299/04 & από το 

Μάϊο του 1998 έως το Μάϊο του 2005 για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο ν. 

2601/98. 

 

Πίνακας 3.3.30 : Επενδυτικές ροές 

Πηγή : Alphabank, 2009 (Τριµηνιαία Έκδοση / Οκτώβριος 2009 / Τεύχος 110) 

 

ν. 3299/04 ν.2601/98 ν. 3299/04 ν.2601/98 ν.3299/04 ν.2601/98 ν.3299/04 ν.2601/98

Εγκατάσταση ειδικών 

τουριστικών υποδοµών
21 28 158 212 73 76 … …

Εκσυγχρονιµσός κάµπινγκ 11 12 8 3 4 1 … …

Εκσυγχρονισµός ξενοδοχείων 738 630 1.696 569 703 140 133.092 79.389

Ίδρυση ξενοδοχείων 535 70 2.605 143 1.158 30 49.319 5.886

Μετατροπή διατηρητέων - 

παραδοσιακών κρτιρίων σε 

ξενοδ.

227 232 165 143 78 58 3.826 4.862

Προσθήκη συµπλ. 

εγκαταστάσεων ξενοδοχείου
39 17 68 17 27 4 … …

Σύνολο 1.571 989 4.701 1.087 2.042 309 186.237 92.828

Αριθµός 
επενδυτικών 

σχεδίων
Προϋπολογισµός 

Επιχορήγηση        
(εκ. ευρώ)

Κλίνες (χιλ)

 

Ο λόγος για τον οποίο επισκέπτονται οι τουρίστες την Ελλάδα είναι κοµβικής σηµασίας &  

επιταχύνει τον βηµατισµό των επενδύσεων. Οι λόγοι ταξιδίου ανάλογα µε τη χρονική 

συγκυρία είναι διαφορετικοί & ο επόµενος πίνακας απεικονίζει τους λόγους επίσκεψης 

τουριστών στην Ελλάδα λίγο πριν τις αρνητικές οικονοµικές συγκυρίες που υφίστατο ήδη 

από το 2008 αλλά & αρκετά πιο µετά µε την σταθεροποίηση των πολύ δυσµενών 

πολιτικών, οικονοµικών & κοινωνικών παραγόντων.  
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Πίνακας 3.3.31 : Ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά λόγο ταξιδίου 

Πηγή : ΙΤΕΠ, 2012 

 

2007 8.765,80 280,6 41,7 715,5 534,9 10.338,50 980,7 11.319,20 -0,3

2008 9.301,20 272,2 50,4 646 462 10.731,80 904,1 11.635,90 2,8

2009 8.336,10 306,4 40,3 546,6 472,4 9.701,90 698,4 10.400,30 -10,6

2010 7.461,80 282,1 29,8 471,6 620,4 8.865,70 745,6 9.611,30 -7,6

2011 8.446,70 223,9 35,2 489,5 596,1 9.791,30 713,1 10.504,70 9,3

2012 (1o & 

2o τρίµηνο)
2.047,60 101,2 13,1 190,3 202,1 2.554,30 266,6 2.820,80 -10,3

Αναψυχή Σπουδές Λόγοι υγείας

Επίσκεψη  

σε 

οικογένεια

  Ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά λόγο ταξιδιού (σε εκατ. ευρώ )

Προσωπικοί Λόγοι

Περίοδος

Λοιποί λόγοι

Σύνολο 

προσωπικών 

λόγων

Επαγγελµατικοί 

λόγοι
Σύνολο

%Μεταβολή 

(t2-t1)

 

 

Το 80% των αλλοδαπών τουριστών επισκέπτονται τη χώρα µας για να απολαύσουν το 

µοντέλο ήλιου-θάλασσας. Το 6,8% των τουριστών προτιµούν την Ελλάδα για 

επαγγελµατικούς λόγους. Από την παρατεταµένη ύφεση επηρεάστηκε ο τουρισµός υγείας, 

ο εκπαιδευτικός τουρισµός & ο επαγγελµατικός τουρισµός. Στα δύο πρώτα τρίµηνα του 

2012 ήταν αισθητή η µείωση των ταξιδιών για επαγγελµατικούς λόγους. Κατά το 2ο 

τρίµηνο του 2012, η ζήτηση των επαγγελµατικών ταξιδιών µειώθηκε κατά 19,2%. Τα 

γραφήµατα που ακολουθούν δείχνουν πιο συνοπτικά τα ποσοστά των  ταξιδιωτικών 

εισπράξεων κατά λόγο ταξιδίου τα έτη 2010 & 2011. 
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∆ιαγράµµατα 3.3.11 & 3.3.12 : Ποσοστά ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά λόγο ταξιδίου (2010-2011) 

Πηγή : ΙΤΕΠ, 2012 

 

Η Τράπεζα Ελλάδας µε ∆ελτίο Τύπου για τις “Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο 

Πληρωµών” από τον Ιανουάριο µέχρι τον Ιούνιο του 2012, δείχνει την κατανοµή των 

ταξιδιωτικών εισπράξεων ανά χώρες προέλευσης εντός & εκτός ζώνης ευρώ & για λοιπές 

χώρες. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 3.3.13 :  % Κατανοµή ταξιδιωτικών εισπράξεων ανά χώρες προέλευσης 

Πηγή : Τράπεζα Ελλάδος, 2012 
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Σύµφωνα µε το ∆ελτίο Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδας που αφορά όλη τη χρονιά του 

2012, οι τουριστικές εισπράξεις της Ελλάδας  από την Ε.Ε. µειώθηκαν κατά 7,5% & από 

τις λοιπές χώρες αυξήθηκαν κατά 1,5%. 

 

Οι µεγαλύτερες τουριστικές εισπράξεις προέρχονται από τους Γερµανούς τουρίστες, 

ακολουθούν µε τη σειρά οι Άγγλοι, οι Ρώσοι & οι Γάλλοι τουρίστες. Το ποσό των 6,57 δις 

ευρώ προήλθε από µεµονωµένους τουρίστες & το ποσό 3,43 δις ευρώ από τουρίστες που 

προτίµησαν οργανωµένα πακέτα. 

 

Εξίσου σηµαντικά είναι & τα µερίδια αγοράς του ελληνικού τουρισµού βάσει των 

τουριστικών εισπράξεων στην Ευρώπη & στον Κόσµο. Αυτά παρουσιάζονται εν συνεχεία. 

 

Πίνακας 3.3.32 : Μερίδιο αγοράς ελληνικού τουρισµού βάσει των τουριστικών εισπράξεων (2007-

2011) 

Πηγή:ΣΕΤΕ,2013 

 

Έτος Μερίδιο στην Ευρώπη Μερίδιο στον Κόσµο

2007 3,60% 1,80%

2008 3,60% 1,80%

2009 3,50% 1,70%

2010 3,10% 1,40%

2011 3,20% 1,40%

Μερίδιο αγοράς ελληνικού τουρισµού βάσει 
των τουριστικών εισπράξεων (2007-2011)

 

 

Ο πίνακας επιβεβαιώνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι το βαρόµετρο του ελληνικού 

τουρισµού. Τα αντίστοιχα στοιχεία του 2012 ακολουθούν µια χρονική υστέρηση. 

 

Η παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή τουριστική πραγµατικότητα αξίζει να διερευνηθεί. Για 

το λόγο αυτό γίνεται αξιολόγηση του ελληνικού τουρισµού µε βασικό κριτήριο τις 

τουριστικές εισπράξεις. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας 

βάσει των τουριστικών εισπράξεων τα έτη  2007, 2008, 2009, 2010 & 2011. 
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Πίνακας 3.3.33 : Η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας βάσει των τουριστικών εισπράξεων 

Πηγή : ΣΕΤΕ (στοιχεία από Παγκόσµιο Τουριστικό Βαρόµετρο, Σεπτέµβριος 2012) 

 

Έτος
Τουριστικές εισπράξεις 

(δις $)

Σειρά κατάταξης-

Κόσμος

Σειρά Κατάταξης-

Ευρώπη

2007 15,5 12 8

2008 17,1 12 8

2009 14,5 15 8

2010 12,7 21 10

2011 14,6 19 9  

 

Η Ελλάδα απώλεσε εφτά θέσεις από το 2007 στη σειρά κατάταξης, λόγω του διαρκώς 

αυξανόµενου διεθνούς ανταγωνισµού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ανακατατάξεις για τη 

χώρα δεν ήταν έντονες, καθόσον από τη 8η θέση το 2007 κατέληξε στην ένατη θέση το 

2011. ∆εν υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες για το 2012, όµως υπάρχουν διαθέσιµα 

στοιχεία για τις µεταβολές των τουριστικών µεγεθών της Ελλάδας & των αντίστοιχων 

µεταβολών  των γειτονικών ανταγωνιστριών χωρών. Στο σηµείο αυτό παρατίθεται το 

σχετικό γράφηµα που δείχνει τις σχετικές µεταβολές µεταξύ του 2011 & 2012. 
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∆ιάγραµµα 3.3.14 : Τουριστικές εισπράξεις (%) 2012/2011 

Πηγή : ΙΤΕΠ, 2012 
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Το 2012, οι τουριστικές εισπράξεις της Ελλάδας υποχώρησαν. Το µεγάλο προβάδισµα 

είχαν η Κύπρος & η Πορτογαλία. Η Ελλάδα ήταν η µόνη χώρα που είχε απώλειες στις 

τουριστικές εισπράξεις. 

 

Πολλές από τις τουριστικές µονάδες ακολούθησαν τα µηνύµατα της αγοράς & άλλαξαν την 

τιµολογιακή πολιτική τους προκειµένου να εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητά τους.  Τα µικρά 

ξενοδοχεία προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε χαµηλότερες τιµές το 2012 έναντι του 2011. 

Πιο αναλυτικά, το ∆εκέµβριο του 2012, στα µικρά ξενοδοχεία οι τιµές µειώθηκαν κατά 6,6% 

& το Μάιο του 2012 οι τιµές µειώθηκαν κατά 4%. Σε ότι αφορά τα µεσαία ξενοδοχεία, το 

Μάϊο του 2012 οι τιµές µειώθηκαν κατά 6% & τον Αύγουστο οι τιµές αυξήθηκαν κατά 2,9%. 

Την εν λόγω χρονιά, στα πεντάστερα ξενοδοχεία οι τιµές ενισχύθηκαν κατά 9% & στα 

τετράστερα οι τιµές αυξήθηκαν κατά 2,5%. Στα ξενοδοχεία τριών αστέρων οι τιµές 

κινήθηκαν πτωτικά κατά 3,7% & στα ξενοδοχεία δυο αστέρων οι τιµές µειώθηκαν κατά 

7,8%. Η µέση τιµή του δωµατίου ήταν 100,2 ευρώ τον Αύγουστο του 2012 & το Μάϊο του 

2012 η µέση τιµή ήταν 65,3 ευρώ. Οι επιπτώσεις της παρατεταµένης ύφεσης ήταν 

εµφανείς σε ξενοδοχεία χαµηλών τάξεων. Τα ξενοδοχεία που εξυπηρετούν αλλοδαπούς 

τουρίστες πλήττονται λιγότερο από την ύφεση & πολύ περισσότερο οι µικροµεσαίες 

τουριστικές µονάδες. Οι µονάδες που βασίζονται σε αλλοδαπούς τουρίστες προβαίνουν & 

στις µεγαλύτερες αυξήσεις τιµών. Στο σύνολο, η µείωση του κύκλου εργασιών των 

ελληνικών ξενοδοχείων συρρικνώθηκε γύρω στο 5%. Τις καλύτερες οικονοµικές επιδόσεις 

παρουσίασαν ξενοδοχεία της νησιωτικής χώρας. Αν η οικονοµική  αβεβαιότητα οδηγήσει & 

άλλες επιχειρήσεις στην επιλογή της καθίζησης τιµών, κάποιες από αυτές δεν θα 

επιβιώσουν λόγω του ισχυρού ανταγωνισµού & των συµπιεσµένων εσόδων µε 

αποτέλεσµα την έξοδό τους από την αγορά & την εµφάνιση τάσεων συγκέντρωσης σε 

αυτή (ΙΤΕΠ, 2012). 

 

Από τα στοιχεία της φετινής έρευνας του Παγκόσµιου Συµβουλίου Τουρισµού & Ταξιδίων 

που δηµοσιεύει ο Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, διαφαίνεται η 

αποδυνάµωση των ανοδικών τάσεων της συνολικής απασχόλησης από το 2008 που είναι 

η έναρξη των αρνητικών οικονοµικών συγκυριών & ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τη 

διαχρονική εξέλιξη της άµεσης & συνολικής απασχόλησης. Να σηµειωθεί ότι ο τουρισµός 

διαχέει τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις σε άλλους κλάδους της οικονοµίας & η έµµεση 

απασχόληση είναι απόρροια αυτού του γεγονότος.  Η συνολική απασχόληση είναι το 

άθροισµα της άµεσης & έµµεσης απασχόλησης. 



135 

Πίνακας 3.3.34 : Άµεση & συνολική απασχόληση 

Πηγή: ΣΕΤΕ, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτος  
Άµεση 

απασχόληση (000) 

Συνολική 

απασχόληση (000) 

2000 347,6 788,3 

2001 341,7 796,6 

2002 340,9 796,2 

2003 327,6 776,3 

2004 325,8 785,3 

2005 360,9 855,1 

2006 371 885,6 

2007 365,4 878,2 

2008 361,5 854,4 

2009 331,9 798,6 

2010 345,3 786 

2011 329 720,6 

2012 330,6 688,8 
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∆ιάγραµµα 3.3.15 :(%) µεταβολή της απασχόλησης σε επιλεγµένους κλάδους της ελληνικής 

οικονοµίας 

Πηγή : ΙΤΕΠ, 2012  

 

Το παραπάνω γράφηµα δείχνει τις µεταβολές της απασχόλησης σε επιλεγµένους κλάδους 

της ελληνικής οικονοµίας από την απαρχή της κρίσης µέχρι το 2012. Παρατηρείται ότι οι 

αρνητικές µεταβολές στον κλάδο του τουρισµού ήταν σχετικά µικρές σε σχέση µε άλλους 

κλάδους. Αυτό αποδεικνύει έµπρακτα ότι ο τουρισµός είναι ένα ζωτικό κοµµάτι της 

ελληνικής οικονοµίας. Στον αντίποδα, το χονδρικό & λιανικό εµπόριο, η µεταποίηση & οι 

κατασκευές είναι παραγωγικοί τοµείς που επηρεάστηκαν πολύ αρνητικά από 

δηµοσιονοµική κρίση της Ελλάδας. Οι τουριστικές επιχειρήσεις & οι επιχειρήσεις εστίασης 

δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας αντισταθµίζοντας τις αρνητικές συνέπειες της 

υποαπασχόλησης άλλων κλάδων. Στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί  από 01/03/2013 

έως 30/04/2013, το 84,12% των νέων θέσεων εργασίας δηµιουργήθηκαν στο Ν. Αιγαίο & 

στην Κρήτη. Για την κατηγορία “ξενοδοχεία-καταλύµατα-εστιατόρια”, το ποσοστό των 

θέσεων που καλύφθηκαν ξεπέρασε το 46%. Οι προσλήψεις για τον κλάδο ξενοδοχεία-

καταλύµατα εκτιµήθηκαν σε 25.363 (Υπουργείο Εργασίας, 2013). 
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Το Ινστιτούτο Τουριστικής Έρευνας & Προβλέψεων, εξέτασε 1200 ξενοδοχειακές µονάδες 

το 2012 & διαπίστωσε ότι η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,8% στις ελληνικές 

ξενοδοχειακές µονάδες τον Αύγουστο του 2012 σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2011. 

Αντιθέτως, τα ποσοστά της απασχόλησης το Μάιο του 2012 αποµειώθηκαν κατά 2,3% σε 

σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το 2012, το ποσοστά της απασχόλησης 

αυξήθηκαν, αλλά  το περιθώριο κέρδους των ξενοδοχειακών µονάδων µειώθηκε σε σχέση 

µε το 2011. Το Μάιο του 2012, οι αρνητικές µεταβολές ερµηνεύονται από την 

υπολειτουργία  των ξενοδοχειακών µονάδων που οφείλεται στην πτώση του εσωτερικού 

τουρισµού. Στην Περιφέρεια, η απασχόληση αυξήθηκε σε µονάδες που εξυπηρετούν 

αλλοδαπούς τουρίστες. Οι περιφέρεις που πλήχθηκαν περισσότερο ήταν αυτές της 

Ηπείρου-Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου & της Αττικής. Η συρρίκνωση σε αριθµούς ήταν 

για την Ήπειρο-Θεσσαλία 31,5% το Μάιο του 2012 & 21,3% τον Αύγουστο του 2012 , για 

την Πελοπόννησο 16% & για την Αττική 8,2%. Η µείωση της απασχόλησης στην Αττική, 

δικαιολογείται από τις αποεπενδύσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των κοινωνικών 

αναταραχών.  

 

Σε αντίθετη τροχιά, η περιφέρεια της Μακεδονίας-Θράκης απορρόφησε περισσότερο 

εργατικό δυναµικό κατά 11,4%. Πολύ θετικές ήταν οι εξελίξεις στην Κρήτη & στα νησιά 

Νοτίου Αιγαίου, εξαιτίας των νέων επενδύσεων. Συνολικά, η αύξηση της απασχόλησης, 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι το ξενοδοχειακό δυναµικό ενισχύθηκε κατά 3.000 

δωµάτια. Εντύπωση προκαλεί  η τουριστική εικόνα το Μάϊο του 2012 όπου δεν 

λειτούργησε το 12,8% των ενός αστέρου ξενοδοχείων, το 10,3% των δυο αστέρων 

ξενοδοχείων & το 6,9% των τριών αστέρων ξενοδοχείων. Τα κλειστά ξενοδοχεία 

συνέθεσαν το 4,3% του ξενοδοχειακού δυναµικού. Το 2012, ο αριθµός των αλλοδαπών 

εργαζοµένων µειώθηκε σηµαντικά. Το Μάιο του 2012, το ποσοστό της απασχόλησης των 

αλλοδαπών µειώθηκε κατά 20,48% & τον Αύγουστο κατά 21,42% στο σύνολο των 

απασχολουµένων. Συγκρίνοντας τα ποσοστά απασχόλησης των αλλοδαπών µε την 

περσινή χρονιά, υπήρξε µείωση της τάξης του 7,3% το Μάιο & 8,4% τον Αύγουστο. 

∆ραµατική µείωση καταγράφηκε στα ξενοδοχεία της ηπειρωτικής χώρας των µεσαίων 

κατηγοριών. Ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρούνται στις ξενοδοχειακές µονάδες χαµηλών 

κατηγοριών του Ν. Αιγαίου & της Κρήτης. Αξιοπερίεργο είναι ότι οι ξενοδόχοι, σε αδρές 

γραµµές, προτιµούν ηµεδαπούς απασχολούµενους & µάλιστα ντόπιους  για λόγους 

κοινωνικής αλληλεγγύης (∆ελτίο Τύπου από ΙΤΕΠ, 2013). 
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Για να γίνουν ακόµη πιο κατανοητές οι παραπάνω µεταβολές θα παρατεθεί σχετικός 

πίνακας που καταδεικνύει τους κλάδους που απορρόφησαν σηµαντικό µέρος του 

εργατικού δυναµικού της Ελλάδας µέχρι & το 2008 όπου φάνηκαν τα πρώτα σηµάδια της 

οικονοµικής κρίσης.  Οι κατασκευές & το λιανικό εµπόριο ήταν από τους πιο δυναµικούς 

κλάδους που απορρόφησαν την εν λόγω οκταετία  88.419 & 87.993 εργαζοµένους 

αντίστοιχα. Οι κλάδοι αυτοί από το 2008 & µετά κινήθηκαν σε αντίθετη τροχιά & δέχτηκαν 

τις συνέπειες της παρατεταµένης ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας. 

 

Πίνακας 3.3.35 : Κλάδοι που δηµιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας (2000-2008) 

Πηγή : ΙΤΕΠ, 2012 

 

Κλάδος Αριθµός θέσεων
Κατασκευές 88.419

Λιανικό Εµπόριο 87.993

∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Άµυνα & Κοιν. Ασφάλιση 80.869

Άλλες Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες 80.185

Εκπαίδευση 72.182

Ξενοδοχεία-Εστιατόρια 52.697

Υγεία & Κοινωνική Μέριµνα 45.822

Χονδρικό Εµπόριο 35.809

Άλλες ∆ραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 25.272

∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 21.493

Σύνολο 590.741

Κλάδοι που δηµιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας (2000-2008)

 

 

Πίνακας 3.3.36 : (%) απασχόληση γυναικών στα ξενοδοχεία 

Πηγή : ΙΤΕΠ, 2012 

 

Μάϊος 2012 Αύγουστος 2012 Μάϊος 2012 Αύγουστος 2012 Μάϊος 2012 Αύγουστος 2012 Μάϊος 2012 Αύγουστος 2012 Μάϊος 2012 Αύγουστος 2012

51,1 51,7 55,1 55,4 60,1 60,4 64,3 66,1 64,7 69,3

Απασχόληση γυναικών στα ξενοδοχεία (%)

 Πεντάστερα    Τετράστερα   Ενός αστέρου  Τρίστερα    ∆υο αστέρων
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Ο παραπάνω πίνακας δείχνει την κατανοµή του γυναικείου εργατικού δυναµικού στα 

ξενοδοχεία της Ελλάδας. Η Αττική απασχολεί το µικρότερο µέρος του εργατικού δυναµικού 

& αυτό ισχύει κυρίως για τα πεντάστερα & τετράστερα ξενοδοχεία. Αντιθέτως στις 

Κυκλάδες, στα Ιόνια Νησιά & στη Μακεδονία-Θράκη απασχολούνται οι περισσότερες 

γυναίκες. Η απασχόλησή τους περιορίζεται στα ξενοδοχεία ενός αστεριού. 

 

Το 2012, το 28,95% των εργαζοµένων που λειτουργούν σε τουριστικές επιχειρήσεις δεν 

είχε κάποια ασφαλιστική κάλυψη. Από 15.013 απασχολούµενους, οι 4.347 ήταν 

ανασφάλιστοι. Η απώλεια των κρατικών εσόδων είναι ίση µε 6 δις ευρώ σε ετήσια βάση. 

Παρεπόµενο της οικονοµικής ύφεσης & των αυξηµένων επιπέδων φορολόγησης είναι το 

πιο έντονο φαινόµενο της αδήλωτης εργασίας (ΙΤΕΠ,2012). 

 

Αναφορικά µε το είδος της απασχόλησης, η πλήρης απασχόληση είναι αυτή που 

προτιµάται από τους ξενοδόχους. Η πολιτική αυτή έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα 

υπηρεσιών, αφού οι εργαζόµενοι αποτελούν ζωτικό κοµµάτι των οικονοµικών µονάδων. 

Από το Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών επισηµαίνεται ότι, η πλήρης 

απασχόληση προτιµάται από τους περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Το 

53% των εργαζοµένων στον τουριστικό κλάδο είναι ηλικίας µεταξύ 25 & 44 ετών. Το 45% 

των απασχολουµένων στις τουριστικές µονάδες είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, το 38% είναι απόφοιτοι πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης & το 16% είναι 

απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στο σηµείο αυτό, παρατηρείται υστέρηση στην 

απορρόφηση αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από τον κλάδο, αφού εξετάζοντας 

συνολικά τους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 26%. 

Παράγωγο συµπέρασµα είναι ότι ο βαθµός εξειδίκευσης των εργαζοµένων στις τουριστικές 

υπηρεσίες δεν είναι υψηλός. Οι ανταγωνίστριες χώρες δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στο 

µορφωτικό επίπεδο των εργαζοµένων. Χαρακτηριστικά, στην Ισπανία ο  τουριστικός 

κλάδος απορροφά το 23% των αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης & στην Κύπρο το 

ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 30%. 

 

Σε καθεστώς επιδότησης υπάγονται αρκετές ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις το 2013 & 

συµβάλουν στη µείωση των καλπάζοντων ποσοστών ανεργίας. Οι µονάδες απασχολούν 

αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ για πέντε µήνες µέχρι & τον Οκτώβριο του 2013. Το πρόγραµµα 

διαχειρίζεται ο Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) & η Ελληνική 

Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) (ΣΕΤΕ, 2013). 
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3.4 Οι Έλληνες τουρίστες στο εξωτερικό 

 

 

Οι πιο πάνω προσεγγίσεις περιορίζονται στον εισερχόµενο & εγχώριο τουρισµό. Αξίζει να 

διερευνηθούν χαρακτηριστικά του εξερχόµενου τουρισµού για µια πιο σφαιρική εκτίµηση 

των τουριστικών ροών. Είναι γεγονός ότι, το 2012 διατέθηκαν µόνο 1,8 δις  ευρώ για 

ταξίδια στο εξωτερικό & αυτό το ποσό ήταν το χαµηλότερο των τελευταίων δέκα ετών. Για 

µεµονωµένα ταξίδια προς το εξωτερικό οι Έλληνες τουρίστες διέθεσαν 1,6 δις ευρώ & για 

οργανωµένα ταξίδια 234,7 εκ. ευρώ. Το σύνολο των ταξιδίων υπολογίζεται σε 4,68 εκ.. Το 

σύνολο αυτό το συνθέτουν 4,36 εκ. µετακινήσεις µεµονωµένων ταξιδιωτών & 312,7 

χιλιάδες µετακινήσεις ταξιδιωτών που προτιµούν οργανωµένα πακέτα. Πρώτη σε 

προτίµηση για τους Έλληνες τουρίστες έρχεται η Γερµανία, ακολουθεί η Αγγλία, η Ιταλία  & 

η Τουρκία.  Τα ποσά που ξοδεύτηκαν σε αυτές τις χώρες ήταν 262,5 εκ., 198,5 εκ. ευρώ, 

153,8 εκ. ευρώ & 91 εκ. ευρώ αντίστοιχα. Η µέση δαπάνη ανά ταξίδι των Ελλήνων στο 

εξωτερικό ήταν 393,9 ευρώ. Η µέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση ήταν 51,2 ευρώ. Τα 

µεγαλύτερα χρηµατικά ποσά δαπανήθηκαν στις ΗΠΑ (1.062,2 ευρώ), στη Ρωσία (741,4 

ευρώ) & στην Αγγλία (718,8 ευρώ). Τα υψηλότερα χρηµατικά ποσά ανά διανυκτέρευση 

που δαπανήθηκαν ήταν 117,1 ευρώ & µάλιστα αφορούσαν τουριστικούς προορισµούς της 

Τσεχίας. Η µέση διάρκεια παραµονής των Ελλήνων στο εξωτερικό ήταν 7,7 ηµέρες. Η 

µεγαλύτερη διάρκεια παραµονής σηµειώθηκε στις ΗΠΑ & στη Ρωσία. Οι διανυκτερεύσεις 

στο εξωτερικό ήταν 36 εκ. & οι περισσότερες από αυτές πραγµατοποιήθηκαν στην Αγγλία 

(4,34 εκ.) & στη Γερµανία (3,96 εκ.) (ΕΛ.ΣΤΑΤ,2013). 

 

Για ένα δυναµικό βαρόµετρο ανταγωνιστικότητας, το Υπουργείο Τουρισµού & Πολιτισµού 

υποστηρίζει το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Το πρόγραµµα αυτό 

στοχεύει στην καλύτερη δυνατή προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Στο 

πλαίσιο του προγράµµατος γίνεται χρήση κοινωνικών δικτύων & εφαρµογών για προβολή 

του τουρισµού, εντοπισµός αρχαιολογικών ζωνών, διατίθεται οπτικό υλικό που αφορά τους 

χώρους των µουσείων & πληροφορίες γύρω από την πολιτιστική κληρονοµιά, γίνεται 

αναπαράσταση πολιτιστικών εκθεµάτων που δείχνουν πώς ήταν πριν την ολική 

καταστροφή τους & έκθεση καλλιτεχνικών δηµιουργιών µέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρµας. Το πρόγραµµα αυτό επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   
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3.5 Χαρακτηριστικά του τουρισµού της Αθήνας 

 

 

Η εταιρία GBR Consulting  διενήργησε έρευνα για την πορεία του τουρισµού στην Αθήνα 

το 2012 , εξετάζοντας ένα δείγµα 28 ξενοδοχείων & διαπίστωσε ότι οι τιµές που χρεώνουν 

τα ξενοδοχεία µειώθηκαν κατά 7,8% & οι πληρότητες µειώθηκαν κατά 13,4%.Τα έσοδα 

των δωµατίων των πεντάστερων ξενοδοχείων µειώθηκαν κατά 37%, τα έσοδα των 

τετράστερων ξενοδοχείων µειώθηκαν κατά 34% & οι εισπράξεις των τρίστερων & ενός 

αστέρου ξενοδοχείων µειώθηκαν κατά 58%. Οι διεθνείς αφίξεις στην Αθήνα µειώθηκαν 

κατά 27% & αυτή τη χρόνια έτυχε για πρώτη φορά οι αφίξεις στην Κρήτη να είναι 

περισσότερες από τις αφίξεις στην Αθήνα. Όλες οι µεταβολές που αναφέρθηκαν έχουν ως 

χρονική αφετηρία το 2007. ∆εν θα µπορούσε να παραλειφθεί το γεγονός ότι, η οικονοµική 

στενότητα & η υποβάθµιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, είχε ως αποτέλεσµα να µην 

εκδηλώνεται αυξηµένη ζήτηση για τον επαγγελµατικό τουρισµό (MICE: meetings, 

incentives, conferences, exhibitions). 

 

Τα πορίσµατα της εν λόγω έρευνας έδειξαν ότι από το 2009 µέχρι το 2012, οι Έλληνες 

αξιολόγησαν αρνητικά την Αθήνα για τον αστικό τουρισµό σε σχέση µε αλλοδαπούς 

αξιολογητές. Επιπλέον, θεώρησαν ότι η έλλειψη ασφάλειας είναι βασικό χαρακτηριστικό 

της Αθήνας, ενώ οι αλλοδαποί τουρίστες δεν ήταν τόσο αυστηροί κριτές. Τα δυσφηµιστικά 

σχόλια που πυροδοτήθηκαν από την Ελλάδα έκαναν λιγότερο ελκυστικό το ελληνικό 

τουριστικό προϊόν. Εν τούτοις από την έρευνα προέκυψαν & κάποια θετικά στοιχεία όπως 

η πρόθεση των περισσότερων τουριστών να επαναλάβουν την επίσκεψη τους στην 

Αθήνα. 

 

Αναµφίβολα, ο τουρισµός είναι η οικονοµική ραχοκοκαλιά της Ελλάδας & είναι επιτακτική η 

ανάγκη της εκµετάλλευσης των όποιων ευκαιριών ανατέλλουν & η προβολή των όψεων 

της τουριστικής εικόνας που είναι συµφέρουσες για την Ελλάδα. Η τρέχουσα εικόνα 

φαίνεται από την παγκόσµια κατάταξη των τουριστικών brand για το 2012, η οποία δείχνει 

ότι η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία “BBB”. Η κατηγορία αυτή είναι η τέταρτη στην 

ελκυστικότητα της “εικόνας που έχει χτίσει” ο κάθε τουριστικός προορισµός. Οι τρείς 

πρώτες θέσεις είναι µε τη σειρά η “ΑΑΑ”, η “ΑΑ” & η “Α” (Bloom Consulting, 2012). 
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3.6 Τουριστικοί & µακροοικονοµικοί δείκτες  

 

 

Το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ έχει θεσπίσει δείκτες ανταγωνιστικότητας ταξιδίων & 

τουρισµού για να είναι πιο εύκολη η συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων χωρών σε 

επίπεδο τουριστικής δραστηριοποίησης. Ο πίνακας που παρατίθεται στη συνέχεια δείχνει 

για το 2013 τη θέση της Ελλάδας µε βάση διάφορους δείκτες ανταγωνιστικότητας που έχει 

προκύψει από σύγκριση µε άλλες 140 χώρες. 

 

Πίνακας 3.4.1 : Η θέση της Ελλάδας µε βάση διάφορους δείκτες ανταγωνιστικότητας 

Πηγή : Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ, 2013 

 

∆είκτης Θέση  το έτος 2013

Γενικός ∆είκτης 32η

Ρυθµιστικό Περιβάλλον 39η

Επιχειρηµατικό Περιβάλλον & Υποδοµές 33η

Ανθρώπινοι Πολιτιστικοί & Φυσικοί Πόροι 30η

Ρυθµιστικό Πλαίσιο & Πολιτικές 98η

Πράσινη ∆ράση-Βιωσιµότητα 72η

Ασφάλεια 69η

Υγειονοµικοί παράγοντες 13η

Η Σπουδαιότητα του Τουρισµού 28η

Υποδοµές Μέσων Αεροµεταφοράς 20η

Λοιπές Υποδοµές Αεροπορικών Εταιριών 58η

Τουριστικές Υποδοµές 3η

Τεχνολογικές Υποδοµές 33η

Ανταγωνιστικότητα Τιµών 127η  

 

Τα ευρήµατα της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικής & Οικονοµικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας 

για το 2012, έδειξαν ότι ο δείκτης εµπιστοσύνης στον κλάδο του τουρισµού ακολούθησε 

ανοδικούς ρυθµούς το δεύτερο εξάµηνο κάτι που προµήνυε ότι η τουριστική αγορά θα 

διευρυνθεί το 2013. Η ανθεκτικότητα του τουρισµού στην ύφεση είναι γεγονός. 
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∆ιάγραµµα 3.4.1 : ∆είκτης εµπιστοσύνης υπηρεσιών 

Πηγή :Εθνική, 2012 

 

Ο δείκτης εµπιστοσύνης τουρισµού βελτιώθηκε κατά 28 µονάδες το δεύτερο εξάµηνο του 

2012, έναντι 10 µονάδων των µεταφορικών υπηρεσιών & 6 µονάδων των λοιπών 

υπηρεσιών. Ο δείκτης εµπιστοσύνης για ελεύθερους επαγγελµατίες συρρικνώθηκε κατά 15 

µονάδες. Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι ο τουρισµός συνεχίζει εν µέσω 

παρατεταµένης ύφεσης να αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 

(Εθνική Τράπεζα, 2012). 

 

Ένας άλλος δείκτης που αξίζει να διερευνηθεί είναι ο τουριστικός πολλαπλασιαστής. Το 

2012, ο τουριστικός πολλαπλασιαστής ήταν 2,1%. Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε ευρώ που 

δίνεται στον τουρισµό, δηµιουργείται υπερδιπλάσιο όφελος στην υπόλοιπη οικονοµία. 

Βάσιµα µπορεί να υποστηριχθεί ότι ο τουρισµός µπορεί να οδηγήσει σε µελλοντική 

ανάπτυξη (Λαγός,2012). 

 

Είναι άξιο επισηµάνσεως ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος βελτιώθηκε κατά 22,5 

µονάδες τον Φεβρουάριο του 2013. Οι εκτιµήσεις που αφορούν τους µήνες Απρίλη, Μάη & 

Μάρτη είναι θετικές. Η ζήτηση στις υπηρεσίες αναµένεται να τονωθεί. Ο δείκτης 

επιχειρηµατικών προσδοκιών στον κλάδο «Ξενοδοχεία-Εστιατόρια-Τουριστικά 

Πρακτορεία» κινείται προς την ίδια κατεύθυνση  & προµηνύει θετικά σηµάδια για το 

επόµενο τρίµηνο (Alpha Bank, 2013). Επισηµαίνεται ότι & για το 2012, οι δείκτες 

επιχειρηµατικών προσδοκιών προµήνυαν τις θετικές εξελίξεις που θα ακολουθήσουν στον 

τουριστικό επιχειρηµατικό τοµέα. Τον Αύγουστο του 2012, ο δείκτης επιχειρηµατικών 
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προσδοκιών για την κατηγορία «Ξενοδοχεία- Εστιατόρια» κινήθηκε στις 83,3 µονάδες, τον 

Ιούλιο του 2012 στις 88,2 µονάδες, τον Ιούνιο του 2012 στις 78,5 µονάδες & το Μάϊο του 

2012 στις 57,3 µονάδες.  Υγιή οικονοµική προοπτική υπόσχονται & οι δείκτες 

επιχειρηµατικών προσδοκιών για την κατηγορία «Τουριστικά πρακτορεία». Αναλυτικότερα, 

τον Αύγουστο του 2012 ο δείκτης διαµορφώθηκε στις 98,3 µονάδες, τον Ιούλιο του 2012 

ήταν 83,2 µονάδες & τον Ιούνιο του 2012 ήταν 73,1 µονάδες (ΙΟΒΕ, 2012). 

 

Πρέπει βεβαίως να εξεταστεί & ο δείκτης οικονοµικής συγκυρίας. Ο πίνακας που 

ακολουθεί δείχνει την πιστωτική επέκταση από το 2010 µέχρι & το 2012. Είναι φανερός ο 

µειούµενος ρυθµός πιστωτικής επέκτασης των τουριστικών µονάδων τα έτη 2011 & 2012. 

 

Πίνακας 3.4.2 : Πιστωτική επέκταση 2012/2011 

Πηγή : Alphabank, 2012 

 

Τουριστικές επιχειρήσεις 2010 1ο εξάµηνο του 2011 2ο εξάµηνο του 2011 3ο εξάµηνο του 2011 4ο εξάµηνο του 2011 2011 2012

Πιστωτική επέκταση 2,9 0,2 0,5 -0,8 -2,3 -2,3 -0,8  

 

Ένα άλλο σηµαντικό εύρηµα µε βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

είναι ότι ο δείκτης τιµών καταναλωτή ενισχύθηκε κατά 2,9% το Φεβρουάριο του 2012 σε 

σχέση µε το Μάρτιο του 2011 & για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα µεταξύ 2012-2013 ο 

δείκτης βελτιώθηκε κατά 1,2%. Πάντως, για την κατηγορία “Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια" 

ο δείκτης τιµών  αυξήθηκε κατά 1,2%. Στον συγκεκριµένο επιµέρους δείκτη παρατηρήθηκε 

αποκλιµάκωση τιµών. Το στοιχείο αυτό ευνοεί την τιµολογιακή πολιτική των τουριστικών 

επιχειρήσεων (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2012).        

                                                                                                                                                                                     

Στη βάση της επιπλέον πληροφόρησης, ο δείκτης εξαγωγικής δραστηριότητας δίνει µια 

γενική εικόνα για τις εξωστρεφείς δραστηριότητες της ελληνικής οικονοµίας. Οι 

καταγεγραµµένοι δείκτες ακολούθησαν θετικές µεταβολές για το 2012 & µάλιστα το σχετικό 

ισοζύγιο ενισχύθηκε κατά δύο µονάδες το τελευταίο τρίµηνο του 2012. Οι προβλέψεις για 

το 2013 είναι εξίσου θετικές. Από την πλευρά των επιχειρήσεων το 28% θεωρεί ότι θα 

διευρυνθεί η εξαγωγική βάση. Ακόµα, ο δείκτης εµπιστοσύνης για τις ΜΜΕ ήταν αρνητικός 

στις αρχές του 2012, αλλά παρόλα αυτά ακολούθησε ανοδική τροχιά λόγω του εξαγώγιµου 

τοµέα, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται & ο τουρισµός (ΙΟΒΕ, 2012). 
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Με γνώµονα τη βελτίωση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, χρησιµοποιούνται   δείκτες 

φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης. Ορισµένοι από αυτούς, παρατίθενται εν 

συνεχεία (Λαγός, ∆ιακοµιχάλης,2000) :  

 

• ∆είκτης πυκνότητας = κλίνες / κατηγορία εγκατάστασης & πληθυσµού 

• ∆είκτης χωρητικότητας = συνολικές εξυπηρετήσεις σε καταλύµατα, κέντρα 

εστίασης, εµπορικά καταστήµατα / τοπικό πληθυσµό 

• ∆είκτης έντασης = κλίνες ανά τουριστική περιοχή / τοπικό πληθυσµό  

• ∆είκτης διανυκτερεύσεων = διανυκτερεύσεις / µόνιµο πληθυσµό  

• ∆είκτης τουριστικής λειτουργίας = περιοχή / µονάδα & αριθµό εξυπηρετούµενων 

τουριστών 

• ∆είκτης χωρητικότητας εγκαταστάσεων = τουρίστες & πληθυσµός / διατεθειµένους 

πόρους 

• ∆είκτης ανέσεως = ποιοτικά χαρακτηριστικά καταλυµάτων / συνολική τουριστική 

πυκνότητα  

• ∆είκτης προσελκυστικότητας = αλλοδαποί / ηµεδαποί τουρίστες 

• ∆είκτης διατάραξης οικολογικής ισορροπίας = ποσοστιαίες αλλαγές διαχρονικά στις 

χρήσεις γης 

• ∆είκτης συµφόρησης = µποτιλιάρισµα , αδιέξοδο ( Λαγός ; ∆ιακοµιχάλης, 1997)  

• ∆είκτης αξιοποίησης = διανυκτερεύσεις / κλίνες  

• ∆είκτης TCI (κλιµατικές αλλαγές στον τουρισµό) = 8 CID + 2 CIA + 4P + 4S + 2W, 

όπου CID η µέγιστη θερµοκρασία σε ηµερήσια βάση σε συνδυασµό µε ελάχιστη 

υγρασία, CIA είναι η µέση θερµοκρασία σε 24 ώρες, P είναι η µέση βροχόπτωση 

σε µηνιαία βάση, S είναι το σύνολο των ωρών ηλιοφάνειας σε ηµερήσια βάση & W 

είναι η µέση ταχύτητα του ανέµου. 

• ∆είκτης δυσφορίας των επισκεπτών (DI) : Ta – 0,55 (1-0,01 RH) (Ta -14,5 ) , όπου 

Ta η θερµοκρασία & RH η υγρασία. Συναφείς δείκτες είναι οι δείκτες θερµικής 

δυσφορίας ASHRAE & PET. 

 

Από τους παραπάνω δείκτες, άξιος σχολιασµού είναι ο δείκτης TCI, ο οποίος είναι δείκτης 

ανάπτυξης των τουριστικών εσόδων. Ο δείκτης κλίµατος- τουρισµού υπολογίζεται µε βάση 

τη θερµική άνεση, τις κλιµατικές αλλαγές, τις αφίξεις, τις διανυκτερεύσεις & τις πληρότητες 

των κλινών. Είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο  για την εκτίµηση της τουριστικής ροής & 
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το εύρος της τουριστικής περιόδου. Με βάση την εκτίµηση του µοντέλου 

επαναπροσδιορίζονται οι εναλλακτικές επιλογές. Αυτό συνήθως συµβαίνει όταν οι δυο 

µεταβλητές κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση (Λαγός,∆ιακοµιχάλης,2000). 

 

� Άλλοι δείκτες (Σπιλάνης,2000) :  

 

• ∆είκτης απασχόλησης σε ξενοδοχειακό κλάδο =  απασχολούµενοι ανά 

κλίνη  

• ∆είκτης προσφοράς καταλυµάτων = αριθµός κλινών / km^2 

• ∆είκτες απόδοσης : κατάταξη µε βάση τις διεθνείς αφίξεις, κατάταξη µε 

βάση τα έσοδα, διεθνείς αφίξεις, µέση κατά κεφαλή δαπάνη ανά ταξίδι, 

µερίδιο αγοράς παγκοσµίως σε αφίξεις, µερίδιο αγοράς παγκοσµίως σε 

έσοδα. 

• Ο Σύνθετος δείκτης ευηµερίας & ανάπτυξης υπολογίζεται από ένα 

συνδυασµό µεταβλητών, όπως είναι οι κάτωθι : 

� ΑΕΠ ανά κάτοικο 

� ∆ηλωθέν εισόδηµα ανά κάτοικο 

� Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο 

� Οικιακή χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος ανά κάτοικο 

� Τα επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα ανά 100 κατοίκους 

� Κύριες τηλεφωνικές συνδέσεις ανά 100 κατοίκους 

� Απασχόληση 

� Οικοδοµική δραστηριότητα 

� Τουριστική ανάπτυξη 

� Αναλογία σχολείων, νοσοκοµείων, ιατρών, φαρµακείων & δασκάλων 

ανά κάτοικο 
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 Παράδειγµα Σ∆ΕΑ ( Σύνθετος ∆είκτης Ευηµερίας & Ανάπτυξης) : 

 

Πίνακας 3.4.3 : Σύνθετος δείκτης ευηµερίας & ανάπτυξης ανά γεωγραφική ενότητα 

Πηγή : ΣΕΤΕ, 2020 (Almedia, 2002, Πετράκος Γ. & Ψυχάρης Γ., 2004, Περιφερειακή ανάπτυξη στην 

Ελλάδα, Εκδόσεις Κριτική) 

 

Γεωγραφική ενότητα
Σύνθετος δείκτης 

ευηµερίας & 
ανάπτυξης (2000)

Ελλάδα

Αττική 70,4

Θεσσαλονίκη 55,5

∆ωδεκάνησα 49,3

Κυκλάδες 46,9

Χανιά 41,1

Ηράκλειο 40,6

Μαγνησία 39,2

Σάµος 38,9

Κεφαλληνία 38,5

Χίος 37,2

* ∆έκα πρώτοι νόµοι  

 

Τον υψηλότερο δείκτη Σ∆ΕΑ για το 2000 είχε η Αττική, που σηµαίνει ότι όλοι οι επιµέρους 

δείκτες που τον συνέθεταν για την εν λόγω περίοδο ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα & 

εξαιτίας αυτών υπήρχε υψηλή οικονοµική & κοινωνική ευηµερία στην περιφέρεια Αττικής. 

 

 Ο δείκτης µέτρησης απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας υπολογίζεται από 

ποιοτικούς & ποσοτικούς δείκτες (Σπιλάνης,2000).  

 

 Οι ποσοτικοί δείκτες είναι κατά βάση χρηµατοοικονοµικοί & βασίζονται στο κόστος, 

στο κέρδος ή & στον χρόνο. Οι δείκτες αυτοί, αναφέρονται στο λειτουργικό κόστος, στο 

κόστος διαµονής, στην ευαισθησία σε µακροπρόθεσµα κόστη κ.λπ. 

 

 Οι ποιοτικοί δείκτες προσδιορίζονται από το βαθµό ικανοποίησης των πελατών, τη 

διαχείριση κινδύνου & τη ροή πληροφοριών (διαφάνεια). Αυτοί αναφέρονται στη 

δυσαρέσκεια του πελάτη, την ακρίβεια, τη συνέπεια, την ευελιξία του εργατικού 

δυναµικού κ.λπ. 
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          Συνήθως τα προβλήµατα που εντοπίζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι  

λειτουργικά. Οι δραστηριότητες από την προµήθεια µέχρι & την κατανάλωση 

τουριστικών υπηρεσιών, συγκαταλέγονται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η διαχείριση 

αυτής συνδέεται µε στρατηγικές κινήσεις. 

 

 Οι δείκτες κεφαλαιακής δοµής & βιωσιµότητας υπολογίζονται από τις κάτωθι 

σχέσεις (Σπιλάνης,2000) : 

 Σχέση κεφαλαίων = ίδια κεφάλαια / συνολικά κεφάλαια ( ενεργητικό ή 

παθητικό) 

 Υπερχρέωση = ξένα κεφάλαια (µακροπρόθεσµες & βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις) / ίδια κεφάλαια  

 ∆ανειακή επιβάρυνση = δανειακές υποχρεώσεις / σύνολο ενεργητικού 

 

-Προβλέψεις που αφορούν την επόµενη δεκαετία & αξιολόγηση του ελληνικού 

τουρισµού για την περσινή χρονιά από το Παγκόσµιο Συµβούλιο Ταξιδίων & 

Τουρισµού (WTTC).    

 

� Η άµεση συνεισφορά του τουρισµού στο ΑΕΠ το 2012 ήταν 12,0 δις ευρώ που 

ισοδυναµεί µε το 6,5% του συνολικού ΑΕΠ. Προβλέπεται ότι η άµεση συνεισφορά του 

τουριστικού τοµέα στο ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 0,6% το 2013. Μακροπροθέσµως, από το 

2013 µέχρι το 2023, αναµένεται ετήσια αύξηση της εν λόγω συνεισφοράς σε ποσοστό 

3,2% που ισοδυναµεί µε 16,5 δις ευρώ το 2023.  

 

� Το 2012 η συνολική συνεισφορά του ΑΕΠ στον τουρισµό ήταν 30,3 δις ευρώ ή σε 

ποσοστιαία βάση 16,4%. Το 2013, η συνολική συνεισφορά εκτιµάται ότι θα µειωθεί 

κατά 1,9%. Το 2023, το ποσό θα φτάσει σε 41,0 δις ευρώ µε ετήσιες προσαυξήσεις 

ύψους 3,3%. 
� Το 2012, ο κλάδος του τουρισµού απορρόφησε 330.500 εργαζόµενους. Αυτή ήταν η 

άµεση συνεισφορά στην απασχόληση. Το 2013, η αύξηση της άµεσης επίδρασης του 

τουριστικού πυλώνα στην απασχόληση θα είναι 0,6%. Οι ποσοστιαίες αυξήσεις µέχρι 

το 2023 θα είναι περίπου 2,4%. Με ετήσια µεγέθυνση 2,4%, οι θέσεις εργασίας θα 

φτάσουν τις 421.000. 

� Το 2012, η συνολική συνεισφορά του τουρισµού στην απασχόληση ήταν 18,3%. Σε 

απόλυτους όρους, η συνεισφορά ήταν 689.000 θέσεις εργασίας. Το 2013, αναµένεται 
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πτώση 1,9%, δηλαδή οι θέσεις εργασίας θα ανέρχονται σε 676.000. Έως το 2023, η 

ετήσια ποσοστιαία αύξηση της απασχόλησης θα είναι 2,7%. Με αυτή την προσαύξηση, 

το 2023, οι θέσεις εργασίας θα φτάσουν τις 880.000. Το 2023, η συνολική συνεισφορά 

θα είναι 21,9%. 

� Το 2012, οι επενδύσεις στον τουρισµό ήταν 3,1 δις ευρώ. Αυτό το ποσό αναλογούσε 

στο 13,8% των συνολικών επενδύσεων. Το 2013, η µείωση των επενδύσεων 

προσεγγίζεται στο 21,2%. Μετά το 2013, οι επενδύσεις θα ενισχυθούν σε ποσοστό 

3,6% για δέκα χρόνια. Το 2023, οι επενδύσεις εκτιµώνται σε 3,4 δις ευρώ που 

αντιστοιχεί στο 13,9% του συνόλου των επενδύσεων. 

� Το 2012, η αξία του εξαγώγιµου τουριστικού προϊόντος έφτασε τα 11,4 δις ευρώ. Το 

ποσό αυτό θα αυξηθεί κατά 2,2% το 2013. Όσον αφορά τις τουριστικές αφίξεις αυτές 

εκτιµώνται σε 15.617.000.  
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Ο παρακάτω πίνακας δίνει µια αναλυτική εικόνα για τις παραπάνω εκτιµήσεις. 

 

Πίνακας 3.4.4 : ∆ιάρθρωση τουριστικού ισοζυγίου βάσει δεικτών 

Πηγή : WTTC, 2013 

 

7,2 6,8 6 5,1 4 3,1 2,5 4,1

2,7 2,8 3,1 2,7 2,4 2,3 2,1 2,7

-1,7 -1,8 -1,4 -1,4 -1,2 -1,1 -0,9 -0,7

7,3 7,4 7,2 7,1 6,6 6,5 6,4 10,1

35,7 36,3 33,9 33,6 31,3 30,3 29,8 48,1

365,5 361,6 332 345,3 329,1 330,6 332,7 421,2

878,2 854,5 798,6 786 720,7 688,8 676 879,8

1,7 1,7 1,6 1,6 1,4 1,5 1,5 2,1

2011Ελλάδα (δις ευρώ) 2007 2008 2009 2010

12,5

2012 2013 2023

20,511,4 11,912,7

10,7

31,2

-11,8

19,4

1) Αξία εξαγώγιµου 

τουριστικού προιοντος 
12,8 13 10,2 10,6

9

22,9 23,8 20,9 21,4 22,7 20,7 0

10,1 10,8 10,8 10,8 10 9,3

12

12,5 12,9 11,7 12,3 11,9 12 12,1

-10,4 -10,9 -9,2 -9,1 -10,8 -8,7

7) Επενδύσεις κεφαλαίου 

7,67,8 8,1 7,4 7,7 7,5 7,6

2) ∆απάνες εγχώριων 

τουριστών

3) Τουριστική δαπάνη στη 

χώρα (=1+2)

4) ∆απάνες από παρόχους 

τουριστικών υπηρεσιών

5) Άµεση συνεισφορά του 

τουρισµού στο ΑΕΠ (=3+4)

6) Εγχώρια αλυσίδα 

εφοδιασµού 

14) ∆απάνες για εξερχόµενα 

ταξίδια

8) ∆απάνες κράτους

9) Εµµέσες δαπάνες 

(εισαγώµενα αγαθά)

10) Λοιπές άµεσες & έµµεσες 

επιδράσεις τουρισµού

11) Συνολική συνεισφορά του 

τουρισµού στο ΑΕΠ 

(=5+6+7+8+9+10)

12) Άµεση συνεισφορά του 

τουρισµού στην απασχόληση

13) Συνολική συνεισφορά του 

τουρισµού στην απασχόληση

 

Σε µια προσπάθεια εµβάθυνσης στις έννοιες των άµεσων, έµµεσων & προκαλούµενων 

επιδράσεων χρησιµοποιώντας  στοιχεία του 2010, ενδεικτικά παρατίθενται  τα παρακάτω 

σχόλια (ΙΟΒΕ, 2012) : 

� Για κάθε 1000 τουριστική δαπάνη , το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2.220 ευρώ. 

� Μια άµεση επίδραση του τουρισµού είναι ότι προκαλεί τα 2/3 της ζήτησης για 

υπηρεσίες καταλύµατος & εστίασης. Οι θαλάσσιες & οδικές µεταφορές ενθαρρύνονται 

σε πολύ µεγάλο βαθµό από τον τουρισµό. Η συνεισφορά στις οδικές µεταφορές 

προσεγγίζεται στο 7% & η συνεισφορά στις αεροµεταφορές στο 5%. Αντίστοιχα η 

άµεση συνεισφορά του τουρισµού στο λιανικό εµπόριο εκτιµάται στο 5%. Η άµεση 
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επίδραση στον τοµέα του πολιτισµού, στις ψυχαγωγίες & στις αθλητικές 

δραστηριότητες υφίσταται σε ποσοστό 5%. Το ποσοστό αυτό είναι ίδιο & για τα 

ταξιδιωτικά γραφεία, ενώ για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων το ποσοστό κυµαίνεται στο 

2%. Η διοργάνωση εµπορικών εκθέσεων & συνεδρίων είναι συνεπαγόµενες άµεσες 

επιδράσεις του τουρισµού & υποκίνηση αυτών των τοµέων εκτιµάται στο 1%.   

� Η έµµεση επίδραση του τουρισµού υφίσταται κυρίως για το εµπόριο, τους τοµείς 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας & χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας, τις κατασκευές, τις 

τηλεπικοινωνίες & τον πρωτογενή τοµέα.   

� Η προκαλούµενη επίδραση συσχετίζεται µε τις αυξηµένες δαπάνες των νοικοκυριών 

λόγω της οργάνωσης & απόλαυσης των διακοπών τους. 

 

Οι αξιολογήσεις του Παγκόσµιου Συµβουλίου Τουρισµού & ταξιδίων για τον ελληνικό 

τουρισµό έχουν ως εξής : 

 Για την άµεση συνεισφορά του τουρισµού στο ΑΕΠ, η Ελλάδα καταλαµβάνει την 26η 

θέση. 

 Η συνολική συνεισφορά του τουρισµού στο ΑΕΠ, τοποθετεί την Ελλάδα στην 27η θέση. 

 Για την άµεση συνεισφορά του τουρισµού στην απασχόληση, η Ελλάδα διεκδικεί την 

38η θέση, ενώ για τη συνολική συνεισφορά στην απασχόληση η χώρα έρχεται στην 43η 

θέση. 

 Η χώρα καταλαµβάνει την 32η θέση για τις τουριστικές επενδύσεις & για τις διεθνείς 

αφίξεις έρχεται στην 24η θέση (WTTC, 2013). 

3.7 Εργαλειοθήκη ανταγωνισµού 

 

 

Εντός των ιδιαίτερα δύσκολων οικονοµικών συνθηκών, το ελληνικό κράτος ζητά τη 

βοήθεια ευρωπαϊκών & διεθνών οργανισµών για να ξεπεράσει όσο το δυνατό ταχύτερα 

την αποδυνάµωση των παραγωγικών µηχανισµών. Υπό αυτό το πρίσµα, η ελληνική 

κυβέρνηση έχει ζητήσει βοήθεια από τον ΟΟΣΑ (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης) & δια µέσω του προγράµµατος “Εργαλειοθήκη Ανταγωνισµού” ο 

οργανισµός προσπαθεί να αξιολογήσει την ανταγωνιστικότητα κάποιων ζωτικών κλάδων 

της οικονοµίας. Το πρόγραµµα τίθεται σε ισχύ από το 2013. Η συνεργασία µε τον ΙΟΒΕ 

(Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Μελετών) & µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού είναι 

γεγονός. Μέσω της δράσεις των τριών φορέων, το πρόγραµµα στοχεύει σε ένα καλύτερο 
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ρυθµιστικό πλαίσιο & στην τόνωση του ανταγωνισµού. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού εξετάζει 

τη συγκράτηση ή όχι των τιµών, τα εµπόδια εισόδου, τη χαλάρωση του ανταγωνισµού & 

τις ατελείς µορφές ανταγωνισµού, το αν γίνεται χρήση της τεχνολογίας κ.λπ.. Κύριο έργο 

του ΟΟΣΑ είναι η επίλυση προβληµάτων ανταγωνισµού της ελληνικής οικονοµίας & 

αµοίβεται µε πόρους του Ευρωπαϊκού Κεντρικού Ταµείου (ΕΚΤ). Πιο αναλυτικά, έχει 

συγκροτηθεί οµάδα δράσης (Task Force Tourism), η οποία ελέγχει το κανονιστικό πλαίσιο 

& προτείνει πιθανές λύσεις. Σκοπός της οµάδας δράσης είναι να στηρίξει όλες τις 

εξαγώγιµες εταιρίες. Αφού εντοπίσει τις στρεβλώσεις της αγοράς, δίνει έµφαση στον 

εκσυγχρονισµό του κώδικα των βιβλίων, στις άδειες για δηµιουργία επενδύσεων, στη 

µείωση του διοικητικού βάρους, στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης µέσω της 

πολιτικής συνοχής, στην καθοδήγηση των πιστωτικών ιδρυµάτων, στις µεταρρυθµίσεις του 

δηµοσίου τοµέα, στη φορολογική πολιτική, στην άριστη κατανοµή των πόρων του κράτους, 

στην πάταξη της διαφθοράς, στην ενθάρρυνση της νέας επιχειρηµατικότητας, στη δηµόσια 

υγεία, στη βελτίωση του δικαστικού συστήµατος, στις πολιτικές µεταναστεύσεις, στις 

ρυθµίσεις του εργασιακού περιβάλλοντος & στην κοινωνική προστασία (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2012).   

 

Η οµάδα δράσης φροντίζει να δοθούν τα κατάλληλα χρηµατοδοτικά εργαλεία σε 

επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από ρευστότητα. Επιπρόσθετα, συµβάλει στην 

αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήµατος. Το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης) παρέχει χρηµατοδοτικούς πόρους στις επιχειρηµατικές µονάδες & η οµάδα 

δράσης υποστηρίζει τη µέγιστη χρήση αυτών των ευρωπαϊκών πόρων. Το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) & το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας (ΕΤΕΝ) το Σεπτέµβριο του 

2012, χορήγησαν 1,26 δις ευρώ για στήριξη της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας. Η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) χορηγεί δάνεια στις ελληνικές τράπεζες για τη 

χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων & συγκεκριµένα στις αρχές του 2013 

χορήγησε δάνεια ύψους 600 εκ. ευρώ. Ειδικότερα στον τοµέα του τουρισµού, η οµάδα 

δράσης υποστηρίζει τη συνεργασία των κρατών µελών για ανταλλαγή γνώσεων όσον 

αφορά τις  πιστοποιήσεις ποιότητας, τη σύνθεση του τουριστικού χαρτοφυλακίου & την 

τουριστική εκπαίδευση. Η οµάδα εποπτεύει τα έργα που θα οδηγήσουν σε απεµπλοκή 

από την ύφεση & εκθέτει σε τριµηνιαία βάση τις αξιολογήσεις της (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2012).   
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3.8 Σύντοµος ετήσιος απολογισµός 2012 

 

 

Οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών το 2012 µειώθηκε κατά 5,5% σε σχέση µε το 2011. 

Οι απώλειες στις αφίξεις των Γάλλων & Γερµανών τουριστών ήταν αισθητές. Η τουριστική 

προσέλευση από τη Γερµανία & την Ιταλία µειώθηκε κατά 5,9% & 15% αντίστοιχα. Η 

τουριστική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 18,4% & από τις ΗΠΑ µειώθηκε κατά 

23%. Το 2012, οι τουρίστες που αφικνούνται αεροπορικώς είναι λιγότεροι κατά 3,1%. 

  

Στους κερδισµένους του 2012 συγκαταλέγονται , η Β. Ελλάδα & το Ιόνιο. Το τουριστικό 

ρεύµα στη Β. Ελλάδα ενισχύθηκε από τις αγορές της Ρωσίας, της Τουρκίας & της Μ. 

Ανατολής. Η περιφέρεια Ιονίου ευνοήθηκε από το βρετανικό βαρόµετρο. Στην Κρήτη δεν 

παρατηρήθηκαν διακυµάνσεις. Στο Ν. Αιγαίο, η ζήτηση από την πλευρά των αλλοδαπών 

τουριστών µειώθηκε κατά 3,5% εξαιτίας της καθίζησης της γερµανικής, ολλανδικής & 

ελβετικής αγοράς. 

 

Οι αεροπορικές αφίξεις µειώθηκαν λόγω της πτώσης της κίνησης στο αεροδρόµιο “Ελ. 

Βενιζέλος” κατά 14,6%. Το 2012, η Αθήνα δεν ήταν ελκυστικός προορισµός εξαιτίας της 

υποβάθµισης του ιστορικού κέντρου της. Η πλειονότητα των τουριστών επισκέφθηκε τη 

χώρα για λόγους αναψυχής. Το 80% των τουριστών επισκέπτονται την Ελλάδα για αυτό το 

λόγο. Εξαιτίας της µειωµένης ζήτησης των ειδικών µορφών τουρισµού, το ποσοστό αυτό 

βαίνει διαρκώς αυξηµένο. 

 

Στις αρχές του 2012 οι προκρατήσεις προµήνυαν µια δύσκολη χρονιά για τον ελληνικό 

τουρισµό. Με βάση τα στοιχεία των πρώτων κρατήσεων, γινόταν προφανές ότι οι χώρες 

που αποτελούσαν παραδοσιακά το βαρόµετρο του ελληνικού τουρισµού δεν θα 

προτιµούσαν την χώρα για την εν λόγω χρονιά. Η αρνητική εικόνα που υπήρξε για ένα 

εξάµηνο, είχε αντίκτυπο στα συστατικά στοιχεία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, 

όπως είναι αυτά της απασχόλησης & της πληρότητας.    Παρόλα αυτά ο τουρισµός έδειξε 

σηµάδια αντοχής, αφού στο δεύτερο εξάµηνο σηµειώθηκαν θετικές µεταβολές. Οι 

ξενοδοχειακές µονάδες που βρίσκονται σε αστικά κέντρα & οι περισσότερες µονάδες που 

προσελκύουν ηµεδαπούς  τουρίστες, υπέστησαν τις µεγαλύτερες ζηµίες. Οι παραδοσιακά 

λιγότερο ανταγωνιστικοί νησιωτικοί προορισµοί δέχτηκαν τις συνέπειες της παρατεταµένης 
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ύφεσης, αφού δεν µπόρεσαν να αποκτήσουν µεγαλύτερα µερίδια σε µια αγορά που ο 

ανταγωνισµός είναι οξυµένος.  

 

Το κόστος, οι φορολογικές επιβαρύνσεις, τα µειωµένα εισοδήµατα των ηµεδαπών 

τουριστών, ο αυξηµένος ανταγωνισµός από γειτονικές χώρες που πωλούν παρόµοιο 

τουριστικό προϊόν, είναι ορισµένες µόνο από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 

ξενοδοχειακές µονάδες σε συνθήκες έντονης οικονοµικής αβεβαιότητας. 

 

Το 2012, τα έσοδα από τον ελληνικό τουρισµό µειώθηκαν κατά 4,6% σε σχέση µε το 2011. 

Αναφορικά µε τους ανταγωνιστές, ο ιταλικός τουρισµός ακολούθησε ανοδική τροχιά & 

µάλιστα παρατηρήθηκε ότι ο ρυθµός αύξησης των εισπράξεων ήταν µεγαλύτερος από 

αυτό των αφίξεων. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι οι τιµές ήταν υψηλότερες το 2012. Η 

Ισπανία που διαθέτει µια από τις πιο δυναµικές τουριστικές οικονοµίες, προσφέρει το 

τουριστικό της προϊόν σε λίγο χαµηλότερες τιµές σε σχέση µε το 2011. Για την Κύπρο, το 

ποσοστό των τουριστικών εισπράξεων κινήθηκε στα ίδια επίπεδα µε το ποσοστό των 

τουριστικών αφίξεων.  

 

Ως προς τις ειδικές µορφές τουρισµού, ο επαγγελµατικός τουρισµός συρρικνώθηκε & 

ειδικότερα το δεύτερο τρίµηνο του 2012, η ζήτηση µειώθηκε κατά 19,2%. Τα προβλήµατα 

εποχικότητας συνδέονται µε την τουριστική προσφορά & µε το γενικότερο εθνικό 

στρατηγικό πλαίσιο. Χαρακτηριστικά, το 68,9% των αφίξεων των αλλοδαπών τουριστών 

πραγµατοποιείται στο χρονικό διάστηµα Ιουνίου-Σεπτεµβρίου. Το µεγαλύτερο ποσοστό 

τουριστών επιλέγει να διαµείνει στην Ελλάδα τους θερινούς µήνες. Η τάση αυτή εξηγείται 

από τη σύνθεση του τουριστικού χαρτοφυλακίου, όπου το µοντέλο “ήλιου-θάλασσας” είναι 

βασικό στοιχείο του.    

 

Ένα από τα πολύ θετικά στοιχεία του 2012, ήταν ότι δηµιουργήθηκαν νέες επενδύσεις στις 

περιφέρειες των Κυκλάδων, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής Ελλάδας, της ∆. 

Μακεδονίας, της Θράκης & της Θεσσαλίας. Στον αντίποδα, οι αποεπενδύσεις ήταν πολύ 

αισθητές  λόγω της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας. Συγκρίνοντας τις αποεπενδύσεις µε 

τις νέες επενδύσεις, διαπιστώνεται ότι το θετικό επενδυτικό κλίµα επικρατεί & εκτοπίζει 

στην παρούσα συγκυρία τις αρνητικές συνέπειες των αποεπενδύσεων.  Το Π∆Ε 

(Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων) έχει συρρικνωθεί & παρεπόµενα αυτής της 

συρρίκνωσης είναι  η υπολειτουργία των υποδοµών & οι αρνητικές προοπτικές για τη 
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δηµιουργία νέων επενδύσεων. Να σηµειωθεί ότι ένα από τα αδύνατα σηµεία του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος είναι σε ένα βαθµό η ανεπάρκεια υποδοµών. Ο κίνδυνος που 

ελλοχεύει είναι η δηµιουργία συστηµικών προβληµάτων στον κλάδο. Η κατακόρυφη 

πτώση των ιδιωτικών επενδύσεων είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή των δηµοσίων. Οι 

συνεπαγόµενες επιπτώσεις των µειωµένων επενδύσεων είναι η διάβρωση της 

ανταγωνιστικότητας & η ποιοτική υποβάθµιση του τουριστικού προϊόντας. Πολύ ευοίωνες 

είναι οι προοπτικές για τις ξενοδοχειακές µονάδες που εξυπηρετούν αλλοδαπούς 

τουρίστες. Όταν η πελατειακή βάση συντίθεται από αλλοδαπούς τουρίστες κατά 20%, τότε 

τα έσοδα εκτιµώνται σε 9.885 ευρώ & στην περίπτωση που το ποσοστό αυτό αγγίζει το 

70%, το ποσό αγγίζει τα 16.290 ευρώ. Οι ξενοδοχειακές µονάδες που πωλούν το 

τουριστικό προϊόν σε αλλοδαπούς τουρίστες µεταβάλουν το επίπεδο τιµών προς τα πάνω 

τον Αύγουστο έναντι του Μαΐου.   

 

Συµπερασµατικά, παρά τους κραδασµούς που υπέστη ο τουρισµός το 2012 από την 

βαθειά ύφεση, συνεχίζει να  αποτελεί κινητήριο µοχλό ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας. Συγκρίνοντας το 2012 σε σχέση µε το 2011, µπορεί να λεχθεί ότι τα τουριστικά 

µεγέθη αποµειώθηκαν δεδοµένου ότι οι δαπάνες µειώθηκαν κατά 5%, οι διανυκτερεύσεις 

µειώθηκαν κατά 7% , οι αφίξεις ήταν λιγότερες κατά 6% & οι πληρότητες ήταν σχετικά 

χαµηλές. Εν ολίγοις, η αρνητική τροχιά του ελληνικού τουρισµού, οφείλεται στα 

διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του & στο ευρύτερο δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον.  
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Κεφάλαιο 4 : Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΟΙ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

4.1 Τα δύσκολα χρόνια της οικονοµικής κρίσης 2008-2009 

 

 

Το χρονικό διάστηµα 2002-2007 πραγµατοποιήθηκε η µεγαλύτερη ανάπτυξη σε 

παγκόσµια βάση για τα τελευταία σαράντα χρόνια. Το 2007, η οικονοµική 

δραστηριοποίηση σε παγκόσµια κλίµακα απέφερε 55,6 τρις δολάρια. Η κατανοµή των 

οικονοµικών πόρων είχε ως εξής : το 25,3% της παγκόσµιας οικονοµικής 

δραστηριοποίησης προερχόταν από τις ΗΠΑ, το 29,9% προερχόταν από την Ευρώπη των 

27 χωρών, το 7,8% προερχόταν από την Ιαπωνία & το 13,1% από τις χώρες BRIC 

(Βραζιλία, Ρωσία, Κίνα, Ινδία) (Γκίκας, 2010). Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση που 

εκδηλώθηκε το 2008, ήταν αποτέλεσµα της πιστωτικής επέκτασης στις ΗΠΑ. Επειδή οι 

πιστωτικές επεκτάσεις δεν πραγµατοποιήθηκαν µε αυστηρά κριτήρια, δηµιουργήθηκαν 

προβλήµατα αξιοπιστίας που αφορούσαν τα πιστωτικά ιδρύµατα & προβλήµατα 

φερεγγυότητας που αφορούσαν τους πελάτες. Παρεπόµενο αυτής της κατάστασης ήταν η 

απειλή της ασφάλειας των καταθετών. Τα πιστωτικά ιδρύµατα λειτουργούν σε µια 

παγκοσµιοποιηµένη αγορά & ως εκ τούτου η πιστωτική φούσκα είχε πολλαπλές αρνητικές 

επιδράσεις σε άλλες αγορές. Οι υπερβάλλουσες πιστωτικές επεκτάσεις προκάλεσαν κρίση 

εµπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστηµα & έλλειψη ρευστότητας. Ο οικονοµικός κύκλος 

πολλών χωρών επηρεάστηκε & πολλές χώρες αναγκάστηκαν να  προβούν σε συσταλτική 

δηµοσιονοµική πολιτική. Οι πιο σοβαρές επιπτώσεις των µέτρων λιτότητας ήταν η µείωση 

της απασχόλησης & των εισοδηµάτων. Το 2009, η ρυθµιστική δράση των κεντρικών 

τραπεζών δεν έδωσε λύσεις στα προβλήµατα των αγορών. Αναλυτικότερα, η µείωση των 

επιτοκίων & η παροχή ρευστότητας αποσκοπούσαν σε πιο υγιείς δανειοδοτήσεις, σε 

αποκατάσταση της εµπιστοσύνης & γενικότερα σε ένα πιο υγιές επενδυτικό τοπίο. Οι 

βασικοί στόχοι της πολιτικής αυτής δεν υλοποιήθηκαν, καθώς οι τράπεζες επέλεξαν να 

διακρατήσουν τη ρευστότητα για προβλεπτικούς λόγους (Papatheodorou; Rosello; Xiao, 

2010). 

 



159 

Αναλύοντας λεπτοµερέστερα την απαρχή της κρίσης, αξίζει να λεχθεί ότι η Κίνα τα 

τελευταία τριάντα χρόνια έχει πραγµατοποιήσει αυξητικούς ρυθµούς ανάπτυξης δια µέσω 

εξωστρεφών δραστηριοτήτων. Πολλά από τα εξαγώγιµα προϊόντα της προορίζονταν προς 

τις ΗΠΑ. Τα χρηµατικά αποθέµατα τοποθετήθηκαν σε οµόλογα των ΗΠΑ, αλλά & σε άλλα 

αµερικανικά αξιόγραφα. Το νόµισµα των ΗΠΑ γινόταν πιο δυνατό, η ρευστότητα 

ενισχύθηκε & παράλληλα δεν εµφανίστηκαν πληθωριστικές πιέσεις. Η διαφορά των 

αποταµιεύσεων & των επενδύσεων σε χώρες της Κίνας & των ΗΠΑ προσέδωσαν αρνητική 

δυναµική στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Το γεγονός αυτό δεν ήταν πολύ εύκολο να αλλάξει 

µε τόνωση της εγχώριας ζήτησης στην κινέζικη αγορά & µε βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αγοράς. Η υπερβολική πιστωτική επέκταση & 

µόχλευση, τα προβλήµατα ασύµµετρης πληροφόρησης, τα προβλήµατα ηθικού κινδύνου, 

τα µη αποτελεσµατικά εποπτικά & ρυθµιστικά πλαίσια δηµιούργησαν φούσκα στην αγορά 

των ακινήτων, των εµπορευµάτων, των µετοχών & των παραγώγων. Οι φούσκες 

υποδηλώνουν ότι οι τιµές δεν εξηγούνται από τις δυνάµεις της αγοράς. Οι φούσκες αυτές 

προκάλεσαν πτώση τραπεζικών & ασφαλιστικών οργανισµών. Τα τραπεζικά ιδρύµατα 

χορηγούσαν πολύ λιγότερα δάνεια, τα εισοδήµατα των νοικοκυριών µειώθηκαν λόγω του 

σπασίµατος της φούσκας & οι εξωστρεφείς δραστηριότητες µειώθηκαν λόγω της 

µειωµένης ζήτησης που ήταν απόρροια της µειωµένης κατανάλωσης. 

 

 Όσον αφορά τα ακίνητα, οι τιµές στην αγορά αυξάνονταν µέχρι & τα µέσα του 2006 & 

µετά ξεκίνησε η σταδιακή πτώση. Η πτώση των τιµών οφείλεται σε δυσκολίες 

αποπληρωµής των δανείων. Η αξία των κατοικιών γινόταν µικρότερη από την αξία των 

δανείων & έτσι τα έσοδα στα ταµεία των τιτλοποιηµένων δανείων µειώθηκαν. Οι πολιτικές 

& οικονοµικές θεωρήσεις που υποστηρίζουν ότι η αγορά µπορεί να αυτορυθµιστεί & ότι 

είναι δεδοµένη η ορθολογική συµπεριφορά των πελατών, συνεπάγονται τη µη σωστή 

τιµολόγηση του κινδύνου.  Η επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονοµίας οδήγησε σε 

µειωµένη απασχόληση, αυξηµένη ανεργία & αυξηµένο πληθωρισµό (Eurobank, 2009). Το 

πρώτο εξάµηνο του 2008 στη ζώνη του ευρώ, η απασχόληση άγγιξε το 0,8% έναντι 1,8% 

το 2007 & το 2009 ανήλθε στο (-1,5%). Το πρώτο εξάµηνο του 2009, ο κατασκευαστικός 

κλάδος απορρόφησε λιγότερο εργατικό δυναµικό κατά 7,3%, όπως & η µεταποίηση η 

οποία επηρεάστηκε σε µικρότερο βαθµό & µειώθηκε κατά 3,8%. Οι εργαζόµενοι που 

επηρεάστηκαν περισσότερο στον κατασκευαστικό τοµέα από την επιδείνωση της 

οικονοµικής κατάστασης στην ευρωζώνη, ήταν άντρες εργαζόµενοι, νέα άτοµα από 15 έως 

24 ετών, ανειδίκευτοι εργάτες & συµβασιούχοι. Οι άντρες επηρεάστηκαν πολύ, γιατί 



160 

απασχολούνταν στην µεταποίηση & στον κατασκευαστικό τοµέα (Τράπεζα Ελλάδας, 

2009).  

 

Οι τράπεζες δεν µπορούσαν να δείξουν εµπιστοσύνη προς άλλες τράπεζες & οι καταθέτες 

φοβούνταν για την ασφάλεια των χρηµάτων τους. Τον Ιανουάριο του 2008, η κρίση στη 

διατραπεζική αγορά & στην αγορά οµολόγων είχε δυσµενές αντίκτυπο στη 

χρηµατοοικονοµική αγορά. Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες ακολούθησαν καθοδική τροχιά 

που διήρκησε 15 µήνες. Η FED παρεµβαίνει στην αγορά & µειώνει το παρεµβατικό 

επιτόκιο από 4,25% στο 3,5%. Η χρεοκοπία της Lehman Brothers  επιδείνωσε το αρνητικό 

κλίµα στην αγορά. Το 2008, η µεγάλη επενδυτική εταιρία αποφασίζει να διακόψει τη 

λειτουργία της εξαιτίας του αυξηµένου χρέους της. Η κυβέρνηση & η FED (Federal 

Reserve Bank of New York) προσπάθησαν να βρουν επενδυτές για τη διάσωση της 

εταιρίας, όµως τελικά επέτρεψαν τη χρεοκοπία της, η οποία συµπαρέσυρε αρκετές αγορές. 

Η τράπεζα Barclays θα επένδυε πάνω στη Lehman Brothers, αλλά τελικά δεν 

πραγµατοποίησε κάτι τέτοιο, γιατί ζητούσε εγγυήσεις παρόµοιες µε αυτές που δόθηκαν 

στην JP Morgan για την εξαγορά της Bear Stearns (Γκίκα, 2010). Η εν λόγω επενδυτική 

εταιρία είχε ενεργητικό που ξεπερνούσε τα 700 δις δολάρια. Οι  αγορές που 

κλυδωνίστηκαν ήταν οι διατραπεζικές & οι αγορές γραµµατίων & οµολόγων. Η χρεοκοπία 

αυτή οδήγησε σε µια άλλη χρεοκοπία, της µεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρίας του κόσµου, 

της AIG. Η εταιρία αυτή, είχε ασφαλίσει στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών µέσω 

πιστωτικών παραγώγων αξίας 414 δις $ & κρατικοποιήθηκε για να µην συµπαρασύρει & 

αυτή µε τη σειρά  της άλλες αγορές. Η Merrill Lynch που ήταν η τρίτη µεγαλύτερη 

επενδυτική τράπεζα εξαγοράστηκε από την Bank of America. Οι επενδυτικές τράπεζες 

Goldman Sachs & Morgan  Stanley εντάσσουν στη δυναµικότητα τους εµπορικές & 

επενδυτικές τράπεζες & εποπτεύονται από την FED, λόγω της συρρικνωµένης οικονοµικής 

βάσης. Οι τράπεζες Wachovia & Washington Mutual χρεοκοπούν & πραγµατοποιούνται 

εξαγορές από τη Citigroup από τη Citigroup & τη JP Morgan αντίστοιχα (Alphabank, 2009). 

 

Το 2009, το χρέος έφτασε στο 126,8% του ΑΕΠ & το Νοέµβριο του 2011 το έλλειµµα 

διαµορφώθηκε στο 15,4% του ΑΕΠ. Ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός προκάλεσε την 

υποβάθµιση της Ελλάδας από διάφορους οίκους αξιολόγησης. Μάλιστα η Fitch , σχεδόν 

αµέσως µετά την γνωστοποίηση του ελλείµµατος της Ελλάδας το 2009, υποβαθµίζει την 

Ελλάδα από Α σε Α- . ∆ύο µήνες αργότερα, το ∆εκέµβριο του 2009, ο ίδιος οίκος 

υποβαθµίζει ξανά τη χώρα σε ΒΒΒ+. Η S&P αξιολογεί µε τον ίδιο τρόπο την Ελλάδα. Η 
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Moody’s υποβαθµίζει την Ελλάδα από Α2 σε Α1. Το ότι, τον Οκτώβριο του 2012 οι 

εκτιµήσεις για το έλλειµµα αρχικά υπολογίζονταν στο 6% στη συνέχεια στο 12,5% & η 

τελική εκτίµηση αφορούσε το 15,4% του ΑΕΠ, κλόνισε σε πολύ µεγάλο βαθµό την 

αξιοπιστία της χώρας. Οι δαπάνες της Ελλάδας άγγιξαν µη επιτρεπτά όρια & εφόσον η 

χώρα δεν µπορούσε να ξεπεράσει το οικονοµικό τέλµα, δέχτηκε τη χρηµατοδοτική στήριξη 

από το ∆ΝΤ. Στις 5 Μαΐου του 2010, υπογράφτηκε το µνηµόνιο. Η µνηµονιακή συνθήκη 

όριζε ότι η χώρα θα µπορούσε να αντλήσει 80 δις ευρώ χρηµατοδοτικούς πόρους από την 

ΕΕ & 30 δις ευρώ από το ∆ΝΤ. Οι δόσεις θα δίνονταν σταδιακά, κατόπιν αξιολογήσεων. 

Το κόστος δανεισµού από την ΕΕ ήταν 4-5% & το κόστος δανεισµού από το ∆ΝΤ ήταν 

3,3%. Η Ελλάδα, µετά τη µνηµονιακή συνθήκη βρίσκεται στη φάση των µεταρρυθµίσεων & 

στο διάστηµα αυτό δεν καταφέρνει να πείσει τις αγορές ότι θα υλοποιήσει τις απαραίτητες 

µεταρρυθµίσεις & ότι θα αποπληρώσει τα χρέη της. Για αυτό το λόγο η Moody’s την 

υποβαθµίζει ακόµα περισσότερο & την εντάσσει στην κατηγορία Βα1(Γκίκας, 2011). 

 

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προαναφέρθηκαν, πραγµατοποιήθηκαν 

κρατικοποιήσεις & έγιναν πολλές προσπάθειες για την ενίσχυση της ρευστότητας των 

τραπεζών. Τα µέτρα που πάρθηκαν  δεν µπορούσαν να αναστρέψουν το αρνητικό 

οικονοµικό κλίµα & να καταπολεµήσουν την ύφεση. Επειδή δεν ήταν εφικτό να έρθουν οι 

αγορές σε ισορροπία, κρίθηκε σκόπιµο να παρέµβουν τα κράτη σε αυτές. Ως  γνωστόν, το 

κεϋνσιανό µοντέλο υποστήριζε ότι η παρεµβατική πολιτική θα µπορούσε να επιφέρει 

ισορροπία στις αγορές & επίσης ο Keynes ισχυρίστηκε ότι θα µπορούσε να υπάρξει 

ισορροπία συνδυασµένη µε κάποια επίπεδα ανεργίας. Εν ολίγοις, µε τις νέες θεωρήσεις, οι 

αγορές δεν ρυθµίζονται µόνες τους. Η αντιµετώπιση της κρίσης απαιτούσε τη συνεργασία 

των διεθνών κρατών-µελών. Ήταν επιτακτική η ανάγκη για ευθυγράµµιση των οικονοµικών 

πολιτικών. Η οµάδα χωρών των G-20 περιλαµβάνει τις 19 σηµαντικότερες οικονοµίες 

συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµίας της ευρωπαϊκής ένωσης. Από την οµάδα αυτή 

διατέθηκαν 1,1 τρις δολάρια από τα οποία τα 750 $ δις προορίζονταν για το ∆ΝΤ (∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο), τα 250 δις $ για την ενίσχυση του διεθνούς εµπορίου & 100 δις 

δολάρια για την οικονοµική βοήθεια των υποανάπτυκτων χωρών.  Στις ΗΠΑ, 

δηµιουργήθηκε το ταµείο TARP (Troubled Asset Relief Program), το οποίο απορρόφησε 

το 5% του ΑΕΠ των ΗΠΑ για την αγορά των τοξικών προϊόντων. Ήταν αποτέλεσµα της 

αντίδρασης των κυβερνήσεων & των κεντρικών τραπεζών. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ 

2008-2009 έγιναν πολύ µεγάλες προσπάθειες για τη διάσωση των τραπεζών.  

Πραγµατοποιήθηκε κούρεµα των κρατικών οµολόγων, όπου το 17% βρισκόταν στην 
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κατοχή των ευρωπαϊκών τραπεζών.  Το ανησυχητικό κλίµα στην Ευρώπη επιβεβαιώνει η 

κρίση στην Ιρλανδία. Η ευρωπαϊκή αγορά κλυδωνίστηκε λόγω των µεγάλων ελλειµµάτων 

των χωρών του Νότου & των αυξηµένων πιθανοτήτων τους για έξοδο από την κρίση. 

Άκρως χαρακτηριστικό της περιόδου που εκδηλώθηκε η ύφεση ήταν ότι οι κίνδυνοι των 

χρηµατοπιστωτικών τίτλων, όπως είναι τα αµοιβαία κεφάλαια, ήταν πολύ υψηλοί. Ενώ, 

λοιπόν, οι τίτλοι αυτοί εξέπεµπαν σήµα κινδύνου, δεν έγινε καµία προσπάθεια για 

χρηµατοπιστωτική σταθερότητα & για πρόβλεψη κινδύνων. Οι αρνητικοί παράγοντες που 

ήταν δηµοσιονοµικοί & χρηµατοοικονοµικοί, επέδρασαν πολλαπλασιαστικά ο ένας στον 

άλλον, δηµιουργώντας µια εκρηκτική κατάσταση. Πάντως, από το 2010 τα σηµάδια 

ανάκαµψης της παγκόσµιας οικονοµίας ήταν εµφανή. Η θετική αυτή εξέλιξη είχε να κάνει 

µε την παρεµβατική δηµοσιονοµική & νοµισµατική πολιτική. Το 2011, η καµπή της κρίσης 

ήταν πραγµατικότητα. Το έλλειµµα εµπιστοσύνης προς τα πιστωτικά ιδρύµατα µειώθηκε, 

αλλά παρόλα αυτά η ευαισθησία του τραπεζικού κλάδου ήταν υπαρκτή. Τα ασφάλιστρα 

κινδύνου ήταν αυξηµένα &  ο εξαγωγικός τοµέας άρχισε να ανακάµπτει σταδιακά. Θα ήταν 

ίσως χρήσιµο να παρατεθούν τα χρηµατοδοτικά πακέτα µεγάλων οικονοµιών που 

στόχευαν σε δηµοσιονοµική στήριξη. Το χρηµατοδοτικό πακέτο της Κίνας ήταν ύψους 586 

δις $, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ύψους 200 δις ευρώ, της Γερµανίας 50 δις ευρώ & 

των ΗΠΑ ήταν 787 δις ευρώ. Παρατηρείται ότι το πακέτο των ΗΠΑ ήταν κατά πολύ 

ενισχυµένο & από αυτό διαφαίνεται ο κεντρικός στόχος για λιγότερους συσσωρευµένους 

κινδύνους που δοµούν σε άλλη βάση την αµερικάνικη οικονοµία (Fumagalli; Mezzarda, 

2011). 

 

Κάνοντας µια σύντοµη σύγκριση της Μ. Ύφεσης του 1929 & της ύφεσης του 2008, 

διαπιστώνεται ότι η Μ. Ύφεση οδήγησε σε πιο βαθιές αγκυλώσεις λόγω της µεγάλης 

µείωσης του ΑΕΠ, της µεγάλης συρρίκνωσης του πλούτου των νοικοκυριών, του έντονου 

αποπληθωρισµού, της µεγάλης συσσώρευσης του χρέους, των περιοριστικών 

δηµοσιονοµικών & νοµισµατικών πολιτικών, της έλλειψης εγγυήσεων των καταθέσεων & 

της ανυπαρξίας πολύ αποτελεσµατικών οικονοµικών µοντέλων.   

 

 Η κρίση του 2008 κινήθηκε σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Αναµφισβήτητα, οδήγησε σε 

συστηµικά προβλήµατα & έπληξε κυρίως το τραπεζικό σύστηµα.  

 

 Οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν προβεί σε πιστωτικές επεκτάσεις στο βαθµό που είχαν 

προβεί άλλες τράπεζες µεγάλων αγορών, αλλά το µη υγιές οικονοµικό περιβάλλον την 
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επηρέασε. Ο οικονοµικός κύκλος της κάθε χώρας επηρεάζεται από παγκόσµια φαινόµενα 

& η ήδη προβληµατική οικονοµία της Ελλάδας έρχεται αντιµέτωπη µε πολύ µεγάλες 

οικονοµικές δυσκολίες. Η έλλειψη ρευστότητας & οι δύσκολες διατραπεζικές 

δανειοδοτήσεις επηρέασαν ακόµα & τις αναπτυγµένες χώρες, οπότε η Ελλάδα που δεν 

διαθέτει από τις πιο ανταγωνιστικές οικονοµίες δεν θα µπορούσε να µείνει ανεπηρέαστη. 

Εξαιτίας των όσων έχουν προαναφερθεί, η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας για το 2009 

θεωρείται δεδοµένη. Η εν λόγω  ύφεση συνεπάγεται µειωµένους ρυθµούς ανάπτυξης. Τα 

χρηµατοδοτικά πακέτα των 28 δις που δόθηκαν στις τράπεζες δεν λειτούργησαν 

διορθωτικά. Να σηµειωθεί ότι το δηµόσιο χρέος ήταν ήδη διογκωµένο & ότι οι 

αποεπενδύσεις & η υπολειτουργία πολλών οικονοµικών µονάδων ήταν επίσης δεδοµένες. 

Στην ευρωπαϊκή ζώνη, η δηµοσιονοµική πειθαρχία ήταν η ιδεατή λύση ακόµα & για χώρες 

που δεν είχαν οξυµµένα προβλήµατα. Η συσταλτική δηµοσιονοµική πολιτική συνεπαγόταν 

µείωση των δηµοσίων επενδύσεων & των δηµοσίων δαπανών. Η επεκτατική νοµισµατική  

πολιτική καθορίστηκε από την Ευρωζώνη, γιατί είναι η µόνη που µπορεί να την επηρεάσει 

λόγου του ενιαίου νοµίσµατος, δεν ανταποκρίθηκε στις κατ ιδίαν  ανάγκες των χωρών 

µελών, καθότι η κάθε χώρα είχε διαφορετικές οικονοµικές δυσκολίες. Η νοµισµατική 

πολιτική είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των επιτοκίων, αλλά όχι την αύξηση των 

επενδύσεων λόγου της διακράτησης του χρήµατος από τα τραπεζικά ιδρύµατα για λόγους 

πρόνοιας.  

 

Οι δυσκολίες ρευστότητας στην αγορά επηρέασαν πιο έντονα τις µονάδες που ήδη 

δυσκολεύονταν στην αποπληρωµή των χρεών τους. Οι δυσκολίες των µη υγιών 

επιχειρήσεων επηρέασαν άλλες υγιείς αφού πολλές σταµάτησαν τη λειτουργία τους & 

άλλες που υπολειτουργούσαν δεν εξασφάλιζαν τις απαραίτητες χρηµατικές απολαβές για 

αποπληρωµή των χρεών τους. Οι επιχειρήσεις που ήθελαν να τολµήσουν νέα επενδυτικά 

βήµατα, είχαν λιγότερες πιθανότητες να αντλήσουν δάνεια λόγω των αυστηρών κριτηρίων 

που επέβαλαν  οι τράπεζες για την χορήγηση δανείων. Οι δηµόσιες δαπάνες που 

προορίζονταν για την µισθοδοσία των δηµοσίων υπαλλήλων συρρικνώθηκαν & για αυτό 

µειώθηκαν οι µισθοί, έγιναν ανακατατάξεις & κάποιες απολύσεις. Το δηµόσιο χρέος & οι 

προβληµατικοί εξωστρεφείς τοµείς (έλλειµµα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών) 

κατέστησαν τους όρους δανεισµού για την Ελλάδα πιο αυστηρούς. Αυτό σηµαίνει ότι το 

κόστος δανεισµού για την Ελλάδα γίνεται ακόµα πιο υψηλό. Οι περισσότεροι παραγωγικοί 

τοµείς της χώρας επηρεάστηκαν αρνητικά. Ακόµα & εξωστρεφείς τοµείς όπως η ναυτιλία & 
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ο τουρισµός δεν έµειναν ανεπηρέαστοι από την οικονοµική δυσπραγία της χώρας 

(Κορλίρας, 2009).      

 

Σχετικά µε την σύγκλιση των ελληνικών οικονοµικών µεγεθών µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, 

τονίζεται ότι το 2009 ήταν η τελευταία χρονιά σύγκλισης του ελληνικού βιοτικού επιπέδου 

µε το ευρωπαϊκό. Η ύφεση της ευρωζώνης δεν είχε άµεσο αντίκτυπο στην ελληνική 

οικονοµία. Για το 2008, ο ρυθµός ανάπτυξης στην ευρωζώνη ήταν 0,4% & στην Ελλάδα 

ήταν 1,3%. Τα τραπεζικά προβλήµατα & η συρρίκνωση των εξωστρεφών δραστηριοτήτων 

δεν ήταν εµφανή από τις αρχές του 2008.  Στο τελευταίο τρίµηνο του εν λόγω έτους, 

άρχισαν να διαφαίνονται οι πρώτες αρνητικές µεταβολές. Η οικονοµική δραστηριότητα 

µειώθηκε κατά 4,1% το 2009 στην ευρωζώνη & κατά 2,3% στην Ελλάδα. Το 2010, η 

ευρωπαϊκή οικονοµία σταθεροποιείται, ενώ η ελληνική χειροτερεύει (Γκίκας, 2011).  

 

Την περίοδο 2008-2009, δεν ήταν εύκολο για την ελληνική κυβέρνηση να εξαλείψει τους 

φόβους της αγοράς. Αυτοί σχετίζονταν µε το ενδεχόµενο οι δανειοδοτήσεις να οδηγήσουν 

σε ένα φαύλο κύκλο όπου χορηγούνται νέα δάνεια για την αποπληρωµή παλαιότερων 

δανείων. Μιλώντας µε αριθµούς, η ακαθάριστη εθνική αποταµίευση που είναι το άθροισµα 

της δηµόσιας & της ιδιωτικής, άγγιξε περίπου το 7% του ΑΕΠ το 2008 & το 5% το 2009. Ο 

δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός & η µεγάλη ιδιωτική κατανάλωση, αποδυνάµωνε σταδιακά 

την αποταµίευση. Από το 2004 µέχρι το 2008, η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε στην 

Ελλάδα κατά 3,8% & στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 1,5%.  Από το 1996 µέχρι µε το 

2008, η ιδιωτική κατανάλωση αντιστοιχούσε στο 72% του ΑΕΠ στην Ελλάδα & 57% στην 

ευρωζώνη. Το προβληµατικό εσωτερικό ισοζύγιο & το εξίσου προβληµατικό εξωτερικό 

ισοζύγιο καθιστούν την οικονοµία της Ελλάδας πολύ προβληµατική. Οι οικονοµικοί δείκτες 

αποτυπώνουν την δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Το 2009, το ΑΕΠ µειώθηκε κατά 2% & 

αυτό οφείλεται στη µείωση των επενδύσεων, στη µείωση της κατανάλωσης & στη λιγότερη 

εξωστρέφεια. Τη χρονιά αυτή, η ανεργία εκτοξεύτηκε στο 9,5%. Η υποβάθµιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας οδήγησε σε αύξηση των επιτοκίων & δυσκόλεψε την πρόσβαση 

των τραπεζών σε πηγές άντλησης ρευστότητας. Στην εγχώρια αγορά οι δανειοδοτήσεις 

ήταν λιγότερες λόγω των λιγότερων καταθέσεων. Παρά τα έντονα σηµάδια της οικονοµικής 

ύφεσης, ο ρυθµός πιστωτικής επέκτασης το 2009 ήταν θετικός (Τράπεζα Ελλάδας, 2010). 
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Το Συµβούλιο Οικονοµικών & ∆ηµοσιονοµικών Υποθέσεων (ECOFIN), το οποίο καλύπτει 

την πολιτική της Ε.Ε. σε διάφορους τοµείς προτείνει µέτρα οικονοµικής πολιτικής για την 

διόρθωση των µακροχρόνιων ανισορροπιών. Ανάµεσα σε αυτά συγκαταλέγονται η 

καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, η αποτελεσµατική λειτουργία των αγορών προϊόντων 

& εργασίας, η καλύτερη δυνατή απορρόφηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ, η υιοθέτηση 

περιβαλλοντικών πολιτικών σε όλους τους παραγωγικούς τοµείς για εξοικονόµηση 

ενέργειας, η αναβάθµιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η επένδυση στην καινοτοµία & 

στην έρευνα, η βελτίωση του φορολογικού συστήµατος, οι ασφαλιστικές µεταρρυθµίσεις, η 

αποτελεσµατική κατάρτιση του προϋπολογισµού κ.λπ.. Μείζονες στόχοι πολιτικής είναι η 

αύξηση της απασχόλησης, των επενδύσεων &  της παραγωγικότητας, η συγκράτηση του 

µισθολογικού κόστους, η συγκράτηση του περιθωρίου κέρδους για περισσότερη 

ανταγωνιστικότητα & η τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων. Οι ευνοϊκές χρηµατοδοτήσεις 

που µπορεί να εξασφαλίσει το δηµόσιο συνεπάγονται ευνοϊκό κόστος δανεισµού  για τις 

τράπεζες, τις επιχειρήσεις & τα νοικοκυριά. Οι θετικές επιδράσεις που θα προκύψουν από 

την µείωση του ελλείµµατος εµπιστοσύνης, θα αντισταθµίσουν µέρος των ελλειµµάτων της 

ελληνικής οικονοµίας. Ο λόγος  (Χρέος/ΑΕΠ)  εν µέσω ύφεσης έχει δυσµενείς επιδράσεις 

στην µακρόπνοη ανάπτυξη. Η µείωση των µη παραγωγικών δαπανών µπορεί να µειώσει 

σηµαντικά αυτό το λόγο. Επί παραδείγµατι, θα µπορούσε να γίνει µείωση της σπατάλης 

του δηµόσιου τοµέα & επίσης θα µπορούσε να γίνει συγχώνευση των µη αποτελεσµατικών 

δηµόσιων φορέων (Robert Skidelsky; Christian Westerlind Wigstrom,2010). 

 

Άξιο αναφοράς είναι ότι το ECOFIN  ζήτησε από την Ελλάδα να µειώσει το έλλειµµα κατά 4 

ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ το 2010. Επίσης, η Ελλάδα θα έπρεπε να θέσει ως κεντρικό 

στόχο τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ 

µέχρι & το 2012. Η υλοποίηση των στόχων θα µπορούσε να γίνει µε ριζικές αλλαγές των 

διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονοµίας. Στις 25 Μαρτίου του 2009 τα 

κράτη µέλη αποφάσισαν ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να χρηµατοδοτηθεί µέσω του ∆ΝΤ 

(∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο) για να εξασφαλιστεί η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα της 

ευρωζώνης. Τα δηµοσιονοµικά σχέδια, τα επιτόκια δανεισµού της Ελλάδας & ο ρυθµός 

µεταβολής του ονοµαστικού ΑΕΠ ήταν τρεις καίριοι παράγοντες που έκαναν τις αγορές να 

αντιµετωπίζουν µε επιφύλαξη τις µεσοπρόθεσµες αναπτυξιακές πολιτικές της Ελλάδας. Η 

διαφορά µεταξύ ελληνικών & γερµανικών οµολόγων αυξήθηκε εξαιτίας της κερδοσκοπικής 

θέσης των διαφόρων επενδυτών που πίστευαν στην πολύ πιθανή χρεοκοπία της Ελλάδας. 

Η εικόνα που είχαν οι επενδυτές οφειλόταν εν µέρει στην ύπαρξη αµφιβολίας για την 
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αποτελεσµατική εφαρµογή των δηµοσιονοµικών µέτρων από την ελληνική κυβέρνηση & 

στην αναποφασιστικότητα κάποιων µελών-κρατών για την χρηµατοδοτική στήριξη της 

Ελλάδας. Οι διαφορές στις αποδόσεις των οµολόγων µειώνονται µετά την ανακοίνωση του 

Eurogroup για στήριξη της Ελλάδας & στη συνέχεια επανέρχονται στα αρχικά επίπεδα 

(Watt, 2009).  

 

∆ίνοντας πρόσθετο βάρος στα δοµικά προβληµατικά χαρακτηριστικά του τραπεζικού 

κλάδου το 2009, η µειωµένη κερδοφορία, η υποβάθµιση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου 

των δανείων & η εξάρτηση από το ευρωσύστηµα είναι οι βασικές παθογένειες του 

τραπεζικού συστήµατος. Το 2009, οι δανειοδοτήσεις για νοικοκυριά & επιχειρήσεις 

µειώθηκαν & ως εκ τούτου τα έσοδα από τόκους & προµήθειες  κινήθηκαν πτωτικά, ενώ οι 

προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο αυξήθηκαν κατά πολύ. Από τις εξελίξεις αυτές 

επηρεάστηκαν αρνητικά τα spread (επιτόκια δανεισµού µείον επιτόκια καταθέσεων), η 

αποδοτικότητα του ενεργητικού & η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων.  Βελτίωση εµφάνισε 

ο δείκτης αποτελεσµατικότητας (λειτουργικά έξοδα / λειτουργικά έσοδα). Θετικές µεταβολές 

είχαν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας & οι δείκτες βασικών κεφαλαίων εξαιτίας της 

έκδοσης προνοµιούχων µετοχών, των κατά περιπτώσεων αυξήσεων των µετοχικών 

κεφαλαίων & της παρακράτησης του µερίσµατος. Ο δείκτης µόχλευσης ακολούθησε 

πτωτική τάση.  Ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων 

αυξήθηκε κατά 2,7% σε σύγκριση µε το ∆εκέµβριο του 2008. Οι καθυστερήσεις 

αφορούσαν κυρίως τις κατηγορίες των καταναλωτικών δανείων. Η αύξηση του πιστωτικού 

κινδύνου συνεπάγεται αύξηση των προβλέψεων. Παρά τις όποιες αλλαγές στο τραπεζικό 

σύστηµα, οι καταθέσεις είναι οι πιο σηµαντικοί πόροι για  δανειοδότηση (Τράπεζα 

Ελλάδος, 2010). 

 

Σύµφωνα µε τα συνολικά στοιχεία που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επίσηµη 

ιστοσελίδα της για την ελληνική οικονοµία, η συνολική χρηµατοδοτική στήριξη της χώρας 

εκτιµάται στα 860 δις ευρώ. Αυτό το ποσό αναλογεί στο 177% του ελληνικού ΑΕΠ. Τα 110 

δις ευρώ αφορούν ένα τριετές δάνειο & για την στήριξη των υπόλοιπων προβληµατικών 

οικονοµιών δηµιουργήθηκε ταµείο ύψους 750 δις ευρώ. Τα κονδύλια αυτά προέρχονται 

κυρίως από τη Γαλλία & τη Γερµανία που διαθέτουν µέρος των πλεονασµάτων τους για 

την οικονοµική υποστήριξη της ευρωζώνης. Η χρηµατοδοτική βοήθεια αντιστοιχεί στο 3% 

του ευρωπαϊκού ΑΕΠ & σε επιβάρυνση ανά Έλληνα κάτοικο που αντιστοιχεί σε 33.600 

ευρώ.  Το σχέδιο Marshall στην µεταπολεµική περίοδο ενέκρινε χρηµατοδοτήσεις που 
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αντιστοιχούσαν στο 2,1% του ΑΕΠ. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι δόθηκαν πολλά χρηµατικά 

κεφάλαια στην ελληνική οικονοµία. Οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να κάνουν τεράστιες 

θυσίες για να περιορίσουν το δηµόσιο χρέος στο 17% του ΑΕΠ µέχρι το 2020. 

4.2 Η αντίδραση της Ελλάδας στα µέτρα λιτότητας 

 

 

Με κεντρικό χρονικό σηµείο το 2012, διαπιστώνεται ότι η δηµοσιονοµική προσαρµογή  της 

Ελλάδας οδήγησε σε µείωση του ελλείµµατος από 15,6% του ΑΕΠ το 2009 σε 9,4% του 

ΑΕΠ το 2011 & περίπου στο 6,6% του ΑΕΠ το 2012. Το πρωτογενές έλλειµµα µειώθηκε 

από 10,5% του ΑΕΠ το 2009 σε 2,3% του ΑΕΠ το 2011 & σε 1,5% του ΑΕΠ το 2012. Το 

πρωτογενές έλλειµµα βελτιώθηκε από το 2009 µέχρι το 2013 κατά 13 ποσοστιαίες 

µονάδες & είναι µεγαλύτερη του 10% που απαιτούσε το πρόγραµµα οικονοµικής 

προσαρµογής το Μάϊο του 2010. Ο λόγος χρέος / ΑΕΠ µειώθηκε εξαιτίας της υποχώρησης 

του ΑΕΠ & του χρέους. Στα τέλη του 2012 αποφασίστηκε από το Eurogroup η µείωση του 

περιθωρίου επιτοκίου για το δάνειο του πρώτου προγράµµατος οικονοµικής 

προσαρµογής. Το 2012, υπολογίστηκε ότι το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι µειωµένο 

κατά 9,7 ποσοστιαίες µονάδες. Με βάση τις εκτιµήσεις, ο λόγος χρέος / ΑΕΠ το 2022 θα 

διαµορφωθεί στο 110,0% . Το πρόγραµµα επαναγοράς οµολόγων συνετέλεσε στην 

εκταµίευση άλλων 34,3 δις ευρώ. Οι πιθανότητες εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη 

έχουν εξαλειφθεί. Το τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάταξης (Τράπεζα 

της Ελλάδας, 2012). 

 

 Το Eurogroup δίνει βαρύτητα σε όλους τους παραγωγικούς µηχανισµούς για την 

απόσπαση των πιο σηµαντικών προσόδων της Ελλάδας. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

είναι ένα πολύ ζωτικό κοµµάτι του συνολικού παραγωγικού µηχανισµού. Το 2011, 

καταγράφηκαν οι επιδόσεις των µικροµεσαίων µονάδων & διαπιστώθηκε ότι έξι στις δέκα 

επιχειρήσεις αντιµετώπισαν µεγάλες οικονοµικές δυσκολίες & εξαιτίας αυτής της 

δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης, οι θέσεις εργασίας στην αγορά ήταν λιγότερες κατά 

150.000. Το ευρωπαϊκό ταµείο διαθέτει 4εκ. ευρώ για την ενίσχυση της ρευστότητας των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Η ενίσχυση της ρευστότητας µπορεί να φτάσει στο 1 εκ. για 

τις τράπεζες της Ελλάδας & µόνο για την αποκλειστική χρηµατοδότηση των ΜΜΕ 

(Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις). Στην παρούσα φάση µια τέτοια χρηµατοδότηση δεν είναι 

εφικτή λόγω των αυστηρών κριτηρίων που τέθηκαν από τις τράπεζες & των αρκετών 
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αποεπενδύσεων. Τα κονδύλια αυτά θα δοθούν µόνο αν υλοποιηθούν οι µεταρρυθµίσεις 

που ζητά το Eurogroup. Μετά το 2011, το Eurogroup ζητά να γίνουν αλλαγές στο 

γραφειοκρατικό καθεστώς & να εξαλειφθεί η διαφθορά. Οι αλλαγές αυτές θα µπορούσαν 

να µειώσουν τις απώλειες σε έσοδα & να συµβάλουν κατά 13,5% στο ΑΕΠ σε 

µακροπρόθεσµη βάση. Η εξάλειψη αυτών των εµποδίων θα οδηγήσει σε επενδύσεις, 

εξαγωγές & σε ποιότητα υπηρεσιών (Taylor, 2009). 

 

Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε το δεύτερο πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής, θα 

πρέπει το κόστος της απασχόλησης να µειωθεί κατά 15% για το διάστηµα 2012-2014. Η 

µείωση αυτή θα καταπολεµήσει τα επίπεδα ανεργίας & τη µη νόµιµη εργασία & επίσης θα 

οδηγήσει σε καλύτερα επίπεδα ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, ο όγκος εξαγωγών θα ήταν 

κατά πολύ ενισχυµένος, αν ο µέσος χρόνος πραγµατοποίησης αυτών δεν ξεπερνούσε τις 

δέκα ηµέρες. Ο µέσος χρόνος των εξαγώγιµων δραστηριοτήτων είναι είκοσι ηµέρες & για 

αυτό η αξία των εξαγωγών είναι λιγότερη κατά 10%. Επειδή οι συνολικές δηµοσιονοµικές 

µεταρρυθµίσεις µπορούν να γίνουν σε βάθος χρόνου, το Eurogroup µε συγκεκριµένες 

προτάσεις προσπαθεί να επιταχύνει τις µεταρρυθµιστικές διαδικασίες. Μέσα από το 

δεύτερο πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής δίνεται έµφαση στην άρση των διοικητικών 

& νοµικών εµποδίων, στην εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού, στην αποτελεσµατική 

δηµόσια διοίκηση, στην άρση των εµποδίων που παρεµποδίζουν τον ανταγωνισµό & την 

είσοδο των νέων επιχειρήσεων. Ακόµα είναι επιτακτική η ανάγκη επίλυσης των 

ενεργειακών προβληµάτων που αντιµετωπίζει η Ελλάδα. Οι τιµές του αερίου & της 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι σχετικά υψηλές & στις αγορές κυριαρχεί το µονοπώλιο. Άµεση 

προτεραιότητα είναι η εκµετάλλευση της ηλιακής & αιολικής ενέργειας. Η κεντρική γραµµή 

του δεύτερου προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής συνδέεται & µε την άµεση 

εφαρµογή του σχεδίου των ιδιωτικοποιήσεων.  Η ενθάρρυνση τέτοιων δράσεων από την 

ελληνική κυβέρνηση µπορούν να αποφέρουν 50 δις ευρώ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

18.04.2012). Στην φάση αυτή του αποπληθωρισµού, κρίνεται αναγκαία η παρεµβατική 

πολιτική στις αγορές της Ελλάδας. Αξίζει να σχολιαστεί ότι τα φυσικά µονοπώλια, τα 

δηµόσια αγαθά & οι υποδοµές δεν επιδέχονται ρυθµίσεις, γιατί προστατεύονται για 

κοινωνικούς λόγους ή για λόγους ανταγωνιστικότητας αφού προσδίδουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα στην Ελλάδα (φυσικά µονοπώλια) (Γιαννίτσης, 2008). 

 

Ένα άλλο σηµαντικό εύρηµα από το πρόγραµµα προσαρµογής είναι ότι θα παρθούν από 

την ελληνική οικονοµία, συγκεκριµένα µέτρα που θα ευνοήσουν τις κοινωνικά ευπαθείς 
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τάξεις. Υπάρχουν κοινοτικά κονδύλια που στηρίζουν τη συνοχή του κοινωνικού ιστού. Τα 

αυστηρά κριτήρια της οικονοµικής βοήθειας που αφορούν τις κοινωνικά αδύναµες τάξεις 

αποσκοπούν στην εξάλειψη των φαινοµένων διαφθοράς & στην άριστη κατανοµή πόρων. 

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο διαθέτει 200-250 εκ. ευρώ για τις ευαίσθητες 

πληθυσµιακές οµάδες. Επί παραδείγµατι, µέρος των χρηµάτων αυτών προορίζονται για 

την απασχόληση νέων ατόµων. Άλλες κοινωνικά ευπαθείς οµάδες είναι οι ανειδίκευτοι 

άνεργοι, τα άτοµα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, οι µακροχρόνια άνεργοι, οι 

µετανάστες, οι µειονότητες κ.λπ. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). 

 

Ξαναγυρίζοντας τώρα στο καίριο ζήτηµα των κοινοτικών πόρων που ενθαρρύνουν την 

επιχειρηµατική δράση στην Ελλάδα, η παρατήρηση η οποία πρέπει να γίνει είναι ότι τον 

Απρίλιο του 2013 η απορρόφηση άγγιξε το 56,7% έναντι του 49,2% που είναι η µέση 

απορρόφηση στην ευρωζώνη. Η Ελλάδα διεκδικεί την 8η θέση στην απορρόφηση των 

κονδυλίων από το ΕΣΠΑ. Η απλοποίηση των διαδικασιών απορρόφησης των κονδυλίων & 

τα ποικίλα προγράµµατα που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, επιταχύνουν την 

απορρόφηση των κονδυλίων του (ΕΣΠΑ 2007-2013). 

 

Αν & δεν είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν όλα τα χρηµατοδοτούµενα πακέτα που 

χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα παρατεθούν µέσω ενός συγκεντρωτικού 

πίνακα οι κατηγορίες που αποσπούν σηµαντικά χρηµατικά ποσά για να δώσουν ώθηση 

στην ελληνική οικονοµία. Η κατανοµή των χρηµατικών πόρων δείχνει τη σπουδαιότητα της 

κάθε κατηγορίας. 
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Πίνακας 4.2.1 :Ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις που στηρίζουν την ελληνική οικονοµία και κοινωνία   

Πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013  

 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας 210 εκ. ευρώ

Ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις που στηρίζουν την ελληνική οικονοµία & κοινωνία

∆ιαρθρωτικά ταµεία & ταµεία συνοχής 20.2 δις ευρώ 

Αγροτική ανάπτυξη 2.4 δις σε ετήσια βάση

∆ιαχείριση των µεταναστευτικών ροών 228 εκ. ευρώ

∆ιευκόλυνση των µικροχρηµατοδοτήσεων 9,55 εκ.ευρώ

Ερευνητικά Προγράµµατα 1 δις ευρώ

Προγράµµατα Ανταγωνιστικότητας & Καινοτοµίας 14 εκ. ευρώ

Προγράµµατα δια βίου µάθησης & δράσης των 

νέων
188 εκ. ευρώ

 

 

∆ύο λόγια τέλος για τα επίπεδα διαφάνειας της χώρας που αποτελούν τροχοπέδη σε 

οποιαδήποτε αναπτυξιακή ορµή. Η οργάνωση ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια χρησιµοποιώντας 

κλίµακες από µηδέν έως εκατό, κατατάσσει 176 χώρες ανάλογα µε το επίπεδο διαφθοράς 

τους. Για το 2012, η Ελλάδα απέσπασε 36 µονάδες, κάτι το οποίο σηµαίνει ότι έχει υψηλά 

επίπεδα διαφθοράς. Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια υπογραµµίζει ότι στον ευρωπαϊκό χώρο τα 

προβλήµατα διαφάνειας εντοπίζονται στους δηµόσιους οργανισµούς. Από τις 176 

εξεταζόµενες χώρες, τα 2/3 έχουν αποσπάσει βαθµολογία µικρότερη του 50 & το στοιχείο 

αυτό δείχνει ότι τα προβλήµατα διαφάνειας βρίσκονται σε έξαρση. Η οργάνωση, 

χρησιµοποιεί στοιχεία από οργανισµούς, όπως είναι η Παγκόσµια Τράπεζα, οι ασιατικές & 

αφρικανικές τράπεζες, το Παγκόσµιο Φόρουµ & άλλοι εννέα οργανισµοί (Υπουργείο 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, 2013). 

 

Σε αυτό το τµήµα θα εξεταστεί ένα θεωρητικό σενάριο, σύµφωνα µε το οποίο η Ελλάδα θα 

µπορούσε να βρίσκεται εκτός της ζώνης ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, τα “δίδυµα 

ελλείµµατα” θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν µε υποτίµηση του νοµίσµατος. Η 

υποτίµηση του νοµίσµατος µειώνει την συναλλαγµατική αξία & καθιστά τα εξαγώγιµα 

προϊόντα πιο φθηνά για τους αλλοδαπούς & πιο ακριβά για τους ηµεδαπούς. Αυτό 

πρακτικά σηµαίνει ότι θα προκύψει αυξηµένη αξία εξαγωγών & µειωµένη αξία εισαγωγών. 



171 

Αν & δεν είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει τη χώρα σε οικονοµική διέξοδο, κάτι το οποίο 

δικαιολογείται από τη θεωρία της καµπύλης J, η υποτίµηση σε συνδυασµό µε µέτρα 

λιτότητας & µεταρρυθµιστικές αλλαγές, µπορεί να συντελέσει στην επανεκκίνηση της 

οικονοµίας. Αν η Ελλάδα δεν βρισκόταν στην ενιαία νοµισµατική περιοχή, θα υποτιµούσε 

το νόµισµα της, θα αντιµετώπιζε υψηλά επίπεδα πληθωρισµού, οι περιοριστικές 

δηµοσιονοµικές & νοµισµατικές πολιτικές θα συνεπάγονταν το πάγωµα των µισθών, η 

αγοραστική δύναµη των µισθωτών & των συνταξιούχων θα ήταν µειωµένη & θα υπήρχαν 

απώλειες στην αξία των καταθέσεων & των δραχµικών οµολόγων. Η οικονοµική στενότητα 

θα συνεπαγόταν µειωµένο ΑΕΠ, αυξηµένο χρέος, αυξηµένα επιτόκια, µειωµένες 

επενδύσεις & τελικά ύφεση της παραγωγής Από την άλλη πλευρά, οι µειωµένοι µισθοί θα 

οδηγούσαν σε µείωση της αγοραστικής δύναµης, µείωση της κατανάλωσης & τελικά σε 

ύφεση της ζήτησης (Πουρναράκης, 2004). 

 

Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να γίνει αναφορά της θεωρίας της καµπύλης J, µιας & θα 

βοηθήσει στην εµπέδωση των θετικών & αρνητικών συνεπειών της υποτίµησης. Σύµφωνα 

µε αυτή θεωρία, η ψαλίδα του εξωτερικού ελλείµµατος ανοίγει ακόµα περισσότερο για ένα 

χρονικό διάστηµα µετά την υποτίµηση του νοµίσµατος. Τα συµβόλαια εισαγωγών-

εξαγωγών υπογράφονται πριν την υποτίµηση & οι πληρωµές πραγµατοποιούνται µετά την 

υποτίµηση. Είναι αναµενόµενο ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα χειροτερεύσει 

λόγω της διακύµανσης της ισοτιµίας. Τα αποτελέσµατα της υποτίµησης διαφέρουν όταν οι 

πληρωµές των εξαγωγών-εισαγωγών γίνονται σε εγχώριο νόµισµα ή σε αλλοδαπό 

νόµισµα. Το ιδανικό για τη χώρα που υποτιµά το νόµισµα της είναι η συνοµολόγηση 

συµβολαίων εξαγωγών σε ξένο νόµισµα & εισαγωγών σε εγχώριο νόµισµα. Η επιλογή 

αυτή είναι ιδεατή, γιατί η αξία των εξαγωγών αυξάνεται & η αξία των εισαγωγών µειώνεται. 

Εµπειρικά, έχει αποδειχθεί ότι οι υποτιµήσεις δεν αποφέρουν θετικά αποτελέσµατα ακόµα 

& σε αναπτυγµένες οικονοµίες.  Η µεταστροφή της ζήτησης των εισαγωγών & των 

εξαγωγών περνούν µια περίοδο προσαρµογής. Συνήθως αµέσως µετά την υποτίµηση η 

ζήτηση των εισαγωγών & των εξαγωγών χαρακτηρίζονται από ανελαστικότητα. Αυτό 

µπορεί να σηµαίνει ότι οι τιµή των εισαγωγών είναι αυξηµένη & ο όγκος των εισαγωγών 

δεν είναι µειωµένος. Αντίστοιχα οι συναλλαγµατικές εισπράξεις από εξαγώγιµες 

δραστηριότητες είναι µικρότερες από τις προσδοκώµενες (Πουρναράκης, 2004). 
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∆ιάγραµµα 4.2.1 : Η καµπύλη J 

Πηγή : Πουρναράκης, 2004 

 

Υποσηµείωση : η µεταβλητή X αφορά τις εξαγωγές, ενώ η µεταβλητή M τις εισαγωγές 

 

Από το γράφηµα διαφαίνεται ότι το διάστηµα ΑΒ δείχνει το αρχικό έλλειµµα, το οποίο 

αυξάνεται & διογκώνεται στο διάστηµα Γ∆,  όπου η εφαπτόµενη της καµπύλης είναι 

παράλληλη στον άξονα του χρόνου, δηλαδή είναι ίση µε το µηδέν. Μετά από αυτό το 

σηµείο, το έλλειµµα µειώνεται & εξισορροπείται στο σηµείο Ε. Το χρονικό διάστηµα που 

απαιτείται για εξισορρόπηση του ελλείµµατος εξαρτάται από οικονοµικούς & µη 

οικονοµικούς παράγοντες. Η διεθνής οικονοµική κατάσταση, ο πολιτικός κύκλος & η 

οικονοµική συγκυρία της χώρας , είναι παράγοντες που µπορεί να καθυστερήσουν την 

εξισορρόπηση του ελλείµµατος. Να σηµειωθεί ότι υπάρχει το ενδεχόµενο η ισορροπία να 

µην αποκατασταθεί. Οι εκλογές, οι πληθωριστικές πιέσεις, οι διεθνείς εξελίξεις µπορεί να 

οδηγήσουν σε ένα νέο άνοιγµα της ψαλίδας του ελλείµµατος & σε ένα φαύλο κύκλο 

υποτιµήσεων. Στο µοντέλο αυτό, οι βραχυχρόνιες ελαστικότητες είναι µικρότερες από τις 

µακροχρόνιες. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, µια αποτελεσµατική υποτίµηση πρέπει να 

συνδυαστεί µε συσταλτική δηµοσιονοµική & νοµισµατική πολιτική & µε πάγωµα τιµών, 

πάγωµα µισθών ( Πουρναράκης, 2004). 

 

Η διαπιστούµενη «αποτυχία των ελληνικών αγορών» συνδέεται & µε αδυναµίες του 

ελληνικού προϋπολογισµού, αλλά & µε κενά του φορολογικού συστήµατος. Στο παρόν 

εδάφιο θα τονιστούν οι αδυναµίες του ελληνικού προϋπολογισµού & θα αναφερθούν 

τρόποι για την εξάλειψη των φορολογικών κενών.  

Η καµπύλη J 
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 Ξεκινώντας µε τον ελληνικό προϋπολογισµό, αξίζει να διευκρινιστεί ότι ο 

προϋπολογισµός µπορεί να είναι είτε ο “Τακτικός”, είτε το “Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων”.  Οι δυο αυτοί προϋπολογισµοί καταρτίζονται & εκτελούνται µε διαφορετικό 

τρόπο & επίσης υπάρχουν λογαριασµοί που δεν εντάσσονται στον προϋπολογισµό & οι 

οποίοι δυσκολεύουν κατά πολύ την αξιολόγησή του. Οι πιο βασικές αδυναµίες του 

ελληνικού προϋπολογισµού συνδέεται µε τα ακόλουθα (Γιαννίτσης, 2008): 

  δεν υπάρχει διαρκής ενηµέρωση για την εξέλιξη της υλοποίησης του προϋπολογισµού  

 ο απολογισµός στο τέλος του έτους είναι ατελής 

 δεν υφίστανται συστηµατικοί έλεγχοι για την αποτελεσµατική απόδοση των δαπανών 

 ο βαθµός συγκεντρωτισµού στη λήψη αποφάσεων είναι µεγάλος 

 πραγµατοποιούνται πολλαπλοί έλεγχοι που όµως δεν είναι ουσιαστικοί 

 η απουσία ουσιαστικής λογοδοσίας είναι αισθητή 

 εντοπίζονται αρκετές οργανωτικές αδυναµίες  

 Αναφορικά µε το φορολογικό σύστηµα, οι φορολογικές µεταρρυθµίσεις είναι αναγκαίες & 

βοηθούν στο σχεδιασµό ενός νέου χάρτη οδικής ανάπτυξης για την Ελλάδα. Ενδεικτικά 

παρατίθενται ορισµένες προτάσεις για µια πιο αποτελεσµατική φορολογική πολιτική 

(Γιαννίτσης, 2008)  : 

 

 η νοµοθεσία θα πρέπει να είναι απλή & διαφανής & δεν πρέπει να αλλάζει συνέχεια για 

να µην αλλάζουν σε συνεχή βάση & τα σχέδια των φορολογουµένων 

  οι υποδοµές πληροφορικής θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να διασταυρώνονται τα 

στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων 

 είναι απαραίτητη η ανάπτυξη συστηµάτων κινδύνου για τον καλύτερο έλεγχο της 

φοροδιαφυγής  

 θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη αντικειµενικότητα στα συστήµατα ελέγχου 

 οι κυρώσεις δεν θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρές για να αποφεύγονται φαινόµενα 

φοροδιαφυγής 

 η επίλυση των διαφορών που σχετίζονται µε φορολογικά θέµατα θα πρέπει να γίνονται 

µέσω ειδικού σώµατος & όχι µέσω των δικαστηρίων 

 είναι µείζονος σηµασίας η ενηµέρωση των φορολογουµένων για θέµατα που τους 

απασχολούν & για να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώµατά τους & ποιες είναι οι 

υποχρεώσεις τους 
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 η καταπολέµηση της διαφθοράς των φορολογικών οργάνων µπορεί να γίνει µε σωστή 

εφαρµογή του πόθεν έσχες 

 η διεθνής συνεργασία µε άλλες φορολογικές αρχές για ανταλλαγή πληροφοριών & 

εµπειριών θα µπορούσε να µειώσει τα φορολογικά κενά  

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.2 : Καµπύλη Laffer 

Πηγή: Αγαπητός, 2009 (“Η µείωση των φορολογικών συντελεστών είναι το µόνο σωσίβιο της 

κρίσης”) 

 

Το παραπάνω γράφηµα δείχνει την καµπύλη Laffer. Η καµπύλη αυτή δείχνει ότι οι 

φορολογικοί συντελεστές µπορεί να αυξηθούν µέχρι ένα ορισµένο σηµείο. Μέχρι το σηµείο 

∆, η αύξηση των φορολογικών συντελεστών συνεπάγεται αύξηση των κρατικών εσόδων. 

Μετά από το σηµείο ∆, η αύξηση των φορολογικών συντελεστών δεν εξασφαλίζει 

αυξηµένα κρατικά έσοδα. Άρα, λοιπόν οι φορολογικές µεταρρυθµίσεις & οι φορολογικές 

επιβαρύνσεις θα πρέπει να γίνονται µε πολύ προσοχή, αφού εξεταστούν διάφοροι 

παράγοντες που µπορεί να οδηγήσουν σε αρνητικές αλυσιδωτές αντιδράσεις (Αγαπητός, 

2009). Το θέµα της φορολογίας είναι πολύ επίκαιρο, καθότι οι εισπράξεις από την έµµεση 

φορολογία το 2012 µειώθηκαν κατά 8,9%,µε εξαίρεση τις εισπράξεις από τα τέλη 

κυκλοφορίας που αυξήθηκαν κατά 16,9% (Τράπεζα Ελλάδος, 2012). 

 

∆ιαχρονικά, επιτυχηµένες µεταρρυθµιστικές αλλαγές επέφεραν η είσοδος της χώρας στην 

ΟΝΕ, οι Ολυµπιακοί Αγώνες & το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων. Οι αποτυχηµένες 
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µεταρρυθµιστικές αλλαγές σχετίζονταν µε το εθνικό σύστηµα υγείας & µε την 

καταπολέµηση της διαφθοράς (Γιαννίτσης, 2008). 

 

Βάζοντας στην άκρη τους παραπάνω προϋπολογισµούς, θα αναφερθούν εν συντοµία οι 

αναπτυξιακές απειλές & οι αναπτυξιακές ευκαιρίες της ελληνικής οικονοµίας (Γιαννίτσης, 

2008). 

 

 Αναπτυξιακές απειλές 

 

Ο δείκτης ανταγωνισµού των εξαγωγών δείχνει ότι η Ισπανία, η Ιταλία & η Γαλλία λόγω 

παρόµοιας εξαγωγικής δραστηριοποίησης είναι πολύ απειλητικές προς την Ελλάδα. 

Οξυµµένος είναι ο ανταγωνισµός & από σχεδόν όλες τις γειτονικές χώρες για λόγους 

κόστους & ποιότητας των προϊόντων. Η Ελλάδα για να βελτιώσει το επίπεδο 

ανταγωνισµού, θα πρέπει να προσαρµοστεί στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον & να 

αντιµετωπίσει τις αναπτυξιακές απειλές (Γιαννίτσης,2008). 

 

 Αναπτυξιακές ευκαιρίες 

 

Είναι γεγονός ότι το διεθνές εµπόριο διευρύνεται συνεχώς & µέσω αυτού η Ελλάδα έχει 

την ευκαιρία να βελτιώσει το επίπεδο των µεταφορών, των τουριστικών υπηρεσιών 

κ.λπ..Με βάση το δείκτη συµπληρωµατικότητας του εµπορίου (µέτρο δυνητικού εµπορίου) 

για το 2005, η Ελλάδα µπορεί να αυξήσει τον όγκο των εξαγωγών προς την Πορτογαλία, 

την Αλβανία, το Λίβανο, τη Γαλλία, την Ισπανία & την Τυνησία. Για τις χώρες αυτές, ο 

δείκτης συµπληρωµατικότητας του εµπορίου ξεπερνά το 0,5. Η διεύρυνση του εξαγώγιµου 

εµπορίου οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στις διάφορες υπηρεσίες που παρέχει η Ελλάδα. Για 

το 2005, οι εξαγώγιµες υπηρεσίες αγγίζουν το 65% & τα εξαγώγιµα προϊόντα αγγίζουν το 

34%. Το 2005, τα ποσοστά αυτά ήταν 22% & 78% αντίστοιχα στην ευρωζώνη. Η Ελλάδα 

επωφελείται τόσο από την τόνωση του διεθνούς εµπορίου, όσο & από τις καθαρές 

εισπράξεις των µεταφορικών υπηρεσιών (Γιαννίτσης,2008). 
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4.3 Μια σύντοµη ιστορική αναδροµή στο σύστηµα σταθερής  ισοτιµίας 
 

 

Τον Ιούλιο του 1944, πραγµατοποιήθηκε το συνέδριο του Μπρέττον Γουντς που στόχευε 

στην καθιέρωση του συστήµατος της σταθερής τιµής συναλλάγµατος. Στο συνέδριο 

αποφασίστηκε ότι η τιµή του συναλλάγµατος για την κάθε χώρα θα έπρεπε να είναι 

σχετικά σταθερή & η διακύµανση της θα µπορούσε να γίνει κατά ένα µικρό ποσοστό. Τα 

σχέδια που προτάθηκαν ήταν το βρετανικό & το αµερικανικό. Ο οικονοµολόγος Keynes 

πρότεινε το βρετανικό σχέδιο & ο υπουργός οικονοµικών των ΗΠΑ πρότεινε το 

αµερικανικό σχέδιο. Το σχέδιο του Keynes θα βασιζόταν στην οργάνωση των εθνικών 

νοµισµατικών συστηµάτων & θα χρησιµοποιούνταν ένα νόµισµα, ως διεθνές µέσο 

πληρωµών. Το σχέδιο αυτό, θεωρήθηκε υπέρµετρα τολµηρό & απορρίφθηκε λόγω της 

διεθνούς οικονοµικής αβεβαιότητας. Προτιµήθηκε το σχέδιο του White που βασιζόταν στο 

σταθερό σύστηµα ισοτιµίας. Σύµφωνα µε αυτό το σχέδιο, η κάθε χώρα είχε υποχρέωση να 

διατηρήσει µια συγκεκριµένη ισοτιµία της νοµισµατικής µονάδας, απέναντι στις µονάδες 

των άλλων νοµισµάτων. Η ισοτιµία της κάθε χώρας θα µπορούσε να µεταβληθεί µέχρι ένα 

ποσοστό 10% χωρίς την έγκριση του ∆ΝΤ (∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο). Οι κεντρικές 

νοµισµατικές αρχές θα έπρεπε να αγοράζουν & να πωλούν συνάλλαγµα για να 

εξοµαλύνουν τις αστάθειες στην αγορά που οφείλονταν στις µεταβολές της προσφοράς & 

της ζήτησης συναλλάγµατος. Το σύστηµα αυτό ίσχυε µέχρι το 1973. Αργότερα, στην 

προσπάθεια εξασφάλισης µιας πιο σταθερής ισοτιµίας δηµιουργήθηκε η ΟΝΕ (Οικονοµική 

& Νοµισµατική Ένωση) (Πουρναράκης, 2004). 

 

Το 1972, στην προσπάθεια της νοµισµατικής ολοκλήρωσης, δηµιουργήθηκε το 

“ευρωπαϊκό φίδι” που αποσκοπούσε σε συντονισµένη διακύµανση των νοµισµάτων. Το 

1977, η Σουηδία αποχωρεί από το “φίδι”, όπως & η Νορβηγία & η Γαλλία το 1977 & 1978 

αντίστοιχα. Το γερµανικό µάρκο είχε ενισχυθεί σηµαντικά & τα λιγότερο ισχυρά νοµίσµατα 

δεν µπορούσαν να ακολουθήσουν αντίστοιχη ανοδική τροχιά. Οι αδυναµίες σύγκλισης & 

τα βαθιά ελλείµµατα δυσκόλεψαν πιο πολύ την παραµονή στο ευρωπαϊκό σχήµα. Το “φίδι” 

συρρικνώθηκε τόσο πολύ προς το τέλος του δεύτερου έτους που οι χώρες-µέλη που 

παρέµειναν ήταν η Γερµανία, η Μπενελούξ (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεµβούργο) & η ∆ανία 

(Πουρναράκης, 2004). 
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Το Μάρτιο του 1979, ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό  Νοµισµατικό Σύστηµα. Βασικός στόχος ήταν 

µια πιο στενή συνεργασία των µελών-χωρών µέσα από µια κοινή αγορά. Η 

ελαχιστοποίηση των διακυµάνσεων της ισοτιµίας, θα σήµαινε άριστη οικονοµική 

συνεργασία. Οι χώρες που υπάγονταν στην ΕΟΚ (Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ενότητα), 

έπρεπε να ελέγχουν οι νοµισµατικές τους µονάδες να µην αποκλίνουν ανοδικά ή καθοδικά 

κατά 2,25% από την κεντρική ισοτιµία που επικρατούσε το 1979. Το 1993, το ΕΝΣ περνά 

σοβαρή νοµισµατική κρίση, λόγω προβληµάτων σύγκλισης. Οι σταθερές τιµές 

συναλλάγµατος δεν ήταν εύκολο να επιτευχθούν από τις χώρες της Ευρώπης. Την ίδια 

χρονιά το περιθώριο διακύµανσης των ισοτιµιών µεταβλήθηκε ανοδικά & καθοδικά κατά 

15%. Αυτοί οι έντονοι προβληµατισµοί οδήγησαν στη συνθήκη Μάαστριχ που όριζε το 

πώς θα πραγµατοποιηθεί η πλήρης νοµισµατική ενοποίηση της Ευρώπης 

(Krugman;Obstfeld,2011).  

 

Η οικονοµική ενοποίηση της ευρωπαϊκής περιοχής είχε ως αποτέλεσµα το ενιαίο νόµισµα 

που είναι το ευρώ (01/01/2002). Στο πλαίσιο της περιοχής όπου η οικονοµική συνεργασία 

είναι στενή, η ισοτιµία είναι σταθερή & η κοινή νοµισµατική πολιτική έχει απήχηση σε όλες 

τις χώρες. Η αποτελεσµατικότητα της κοινής νοµισµατικής πολιτικής εξαρτάται από τη 

δυνατότητα σύγκλισης των οικονοµιών. Οι µικρές χώρες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

εσωτερικής ισορροπίας (ύφεση, ανεργία κ.λπ.), δυσκολεύονται στην βελτίωση των τιµών 

συναλλάγµατος & στην άµβλυνση των δηµοσιονοµικών ανισορροπιών. Σε αδρές γραµµές, 

υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που αν συντρέξουν, εξασφαλίζεται η λειτουργία του 

συστήµατος σταθερής ισοτιµίας. Η πρώτη προϋπόθεση αφορά τις οικονοµικές 

διακυµάνσεις που πρέπει να είναι συγχρονισµένες. Οι διάφορες οικονοµικές φάσεις που 

µπορεί να είναι εξάρσεις & υφέσεις δεν εγγυώνται την αποτελεσµατικότητα της 

ασκούµενης νοµισµατικής πολιτικής. Προβλήµατα πληθωριστικών πιέσεων, ανεργίας, 

ύφεσης κ.λπ. µπορούν να οδηγήσουν σε αλυσίδα επιδράσεων µε αποτέλεσµα να µην 

διασφαλίζεται η σταθερότητα στην “άριστη νοµισµατική περιοχή”. Άρα, ο συγχρονισµός 

των οικονοµικών κύκλων είναι µείζονος σηµασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η 

δεύτερη προϋπόθεση συσχετίζεται την κινητικότητα του εργατικού δυναµικού. Μέσω της 

ελεύθερης µετανάστευσης, αντιµετωπίζεται το πρόβληµα των διαφορετικών οικονοµικών 

κύκλων. Το εργατικό δυναµικό των χωρών που αντιµετωπίζουν ύφεση θα πρέπει να 

κατευθύνεται προς τις χώρες που βρίσκονται στη φάση της άνθησης. Η συνθήκη του 

Μάαστριχ, που δηµιουργήθηκε δέκα χρόνια πριν την 1η Ιανουαρίου του 2002, θέτει κάποια 

κριτήρια σύγκλισης για να διασφαλιστεί η οικονοµική συνοχή εντός ευρωπαϊκής ζώνης. Τα 
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κράτη-µέλη θα πρέπει να ελέγχουν τη διακύµανση των µακροοικονοµικών µεταβλητών 

τους. Πιο αναλυτικά, θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη σταθερότητα των ισοτιµιών τους µε 

συγχρονισµό των οικονοµικών κύκλων & µε ελεύθερη µετανάστευση. Ο δείκτης 

πληθωρισµού δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος του 1,5% του µέσου των τριών 

καλύτερων ποσοστών στην Ε.Ε. Το επιτόκιο της κάθε χώρας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

το 2% του µέσου όρου των τριών χαµηλότερων ποσοστών. Τα κρατικά ελλείµµατα δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνουν το 3% του ΑΕΠ. Το δηµόσιο χρέος θα πρέπει να είναι µικρότερο 

από το 60% του ΑΕΠ. Οι προϋποθέσεις & τα κριτήρια που αναφέρθηκαν, εξασφαλίζουν 

την σύγκλιση των διαφόρων οικονοµιών. Να διευκρινιστεί ότι η κινητικότητα του εργατικού 

δυναµικού στην ευρωζώνη δεν είναι τόσο έντονη όσο στην αµερικανική αγορά. Αυτό 

οφείλεται στη µικρότερη οµοιογένεια της ευρωπαϊκής αγοράς (γλώσσα, ασφαλιστικά & 

συνταξιοδοτικά θέµατα, εργασιακές σχέσεις). Επίσης, οι βιοµηχανικά αναπτυγµένες χώρες 

δεν είναι εύκολο να συγχρονιστούν µε την αναθέρµανση των οικονοµιών τους. Η κοινή 

νοµισµατική πολιτική δεν επιτρέπει µεταβολές στα επιτόκια, στην ποσότητα χρήµατος & 

στην συναλλαγµατική ισοτιµία για την αντιµετώπιση των οικονοµικών δυσχερειών µιας 

χώρας. Με λίγα λόγια, η κοινή νοµισµατική πολιτική δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες 

ανάγκες της κάθε χώρας (Krugman;Obstfeld,2011). 

 

Τα προβλήµατα που εντοπίζονται στην εφαρµογή των κριτηρίων της συνθήκης Μάαστριχ, 

τα προβλήµατα σύγκλισης & ελεύθερης µετανάστευσης, η έλλειψη αυστηρών ελέγχων από 

την ευρωζώνη σε χώρες που ήταν οικονοµικά ασταθείς, αλλά & εξωτερικές αιτίες, όπως η 

χρηµατοπιστωτική κρίση που εκδηλώθηκε στην Αµερική, ήταν οι πιο βασικές αιτίες που 

επιβεβαίωσαν ότι το ευρωπαϊκό µοντέλο δεν ήταν απόλυτα επιτυχηµένο.  Η αστοχία της 

ευρωζώνης σχετίζεται & µε ένα κενό της συνθήκης Μάαστριχ που έχει να κάνει µε την 

αδυναµία πρόβλεψης µιας πιθανής κρίσης. Αν & το µοντέλο αυτό έχει επικριθεί σε ένα 

βαθµό, γίνονται µεγάλες προσπάθειες για τη διάσωση της ευρωζώνης & απόδειξη 

αποτελεί η οικονοµική στήριξη της Ελλάδας, αλλά & άλλων χωρών του Νότου που η 

οικονοµία τους ήταν  σε κάµψη (Πουρναράκης, 2004). 
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4.4 Οικονοµική κρίση 1893-1912 
 

 

Η Ελλάδα, στο παρελθόν έχει βιώσει άλλη µια κρίση που ήταν απόρροια των 

προβληµάτων δηµοσιονοµικής πολιτικής. Θα γίνει αναφορά των πιο σηµαντικών 

γεγονότων που πραγµατοποιήθηκαν το 1893 & έντευθεν. Με χρονική αφετηρία το 1878, η 

Ελλάδα άντλησε νέους χρηµατοδοτικούς πόρους µέσω δανείων για να αποπληρώσει τα 

δάνεια της Ανεξαρτησίας. Το χρέος της χώρας για την µείωση των ελλειµµάτων 

πολλαπλασιάστηκε. Η µόνη λύση στη δύσκολη αυτή οικονοµική συγκυρία ήταν η αυξηµένη 

φορολογική επιβάρυνση. Το 1880 δεν υπήρχε άλλο περιθώριο για αύξηση της 

φορολογίας, καθώς δεν υπήρχαν οι πρόσοδοι  που χρειαζόταν το κράτος έτσι ώστε να 

εξασφαλίσουν την εξυπηρέτηση του χρέους. Αυτό που ακολούθησε ήταν ένας φαύλος 

κύκλος δανεισµού & ένα χρέος που εκτοξεύτηκε στα ύψη. Το 1890, η πτώχευση της 

Αργεντινής (κρίση Barings) αύξησε το κόστος δανεισµού στην αγορά µε αποτέλεσµα το 

ελληνικό κράτος να µην µπορεί να αντλήσει άλλα κεφάλαια.  Η χώρα βρισκόταν πολύ 

κοντά στο ενδεχόµενο της χρεοκοπίας. Η οικονοµία της χώρας στηριζόταν σε πολύ µεγάλο 

βαθµό στο σταφιδικό προϊόν. Το κλείσιµο της γαλλικής αγοράς λόγω των δασµών στην 

κορινθιακή σταφίδα συνετέλεσε στην οξεία κρίση υπερπροσφοράς. Η τιµή του σταφιδικού 

προϊόντος έπεσε κάτω του κόστους & για αυτό η αξία των εξαγωγών µειώθηκε. Ο 

συνδυασµός της δηµοσιονοµικής κρίσης & της κρίσης του εξαγωγικού εµπορίου, µείωσε 

την ισοτιµία της δραχµής & έτσι αποµειώθηκαν οι συναλλαγµατικές εισπράξεις. Η Ελλάδα 

έφτασε στο σηµείο να µην µπορεί να αποπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Το 

∆εκέµβριο του 1893, το Ελληνικό ∆ηµόσιο κήρυξε παύση πληρωµών (Φραγκιάδης, 2007). 

 

Πέρα από τις απώλειες συναλλάγµατος & του κινδύνου των αποεπενδύσεων, οι τράπεζες 

θα αντιµετώπιζαν ζηµίες & θα υπήρχε ο κίνδυνος της διαταραχής της κοινωνικής ειρήνης, 

λόγω των µειωµένων εισοδηµάτων των νοικοκυριών. Η αναδιάρθρωση του 

σταφιδεµπορίου, τα εµβάσµατα  που προέκυψαν από την υπερατλαντική µετανάστευση, η 

ανάκαµψη της ναυτιλίας & η άνοδος του καπνού ήταν ορισµένοι καθοριστικοί παράγοντες 

που συνετέλεσαν στην σταδιακή αποκατάσταση των δηµοσίων οικονοµικών. Προτού 

εξυγιανθούν τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας, το 1897, η στρατιωτική ήττα των Ελλήνων, 

είχε ως επακόλουθο την καταβολή της αποζηµίωσης προς την Οθωµανική Αυτοκρατορία. 

Το 1898, η Επιτροπή ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου (∆ΟΕ), εγκαταστάθηκε στην Αθήνα  

για να εξυγιάνει τα δηµόσια οικονοµικά της Ελλάδας. Ο ∆ΟΕ επέλεξε περιοριστική 
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νοµισµατική πολιτική & εκµεταλλεύτηκε πολύ σηµαντικές προσόδους της χώρας. Πολλές 

δηµοσιονοµικές ανισορροπίες άρχισαν να  διορθώνονται. Η παρέµβαση στη σταφιδική 

αγορά, η αύξηση των εξαγωγών οινικών προϊόντων που προέκυπταν από την 

επεξεργασία της αδιάθετης σταφίδας, τα εµβάσµατα που προέκυπταν από την 

υπερατλαντική µετανάστευση, η αύξηση των καπνικών εξαγωγών, η ανάκαµψη της 

ναυτιλίας & η δηµοσιονοµική εξισορρόπηση ήταν οι πιο βασικοί λόγοι που οδήγησαν την 

οικονοµία σε ανάκαµψη. Μετά τη διόρθωση των µεγάλων ανισορροπιών, η Ελλάδα 

απέκτησε τους µεγαλύτερους ρυθµούς ανάπτυξης που δεν έχουν ξεπεραστεί µέχρι & 

σήµερα (Φραγκιάδης, 2007). 

4.5 Το αντίκτυπο της οικονοµικής κρίσης στην τουριστική βιοµηχανία 
 

 

Το 2009, τα τουριστικά µεγέθη της Ελλάδας επηρεάστηκαν αρνητικά από την παγκόσµια 

χρηµατοπιστωτική κρίση. Το 2010 & το 2011, η αρνητική πορεία αντιστράφηκε & οι 

τουριστικές αφίξεις & τα τουριστικά έσοδα ακολούθησαν θετικές µεταβολές. Μετά το 2011 

η αναπτυξιακή τροχιά είναι πολύ ανοδική. Το 2011, η πολιτική αστάθεια & τα δυσφηµιστικά 

σχόλια δεν επέτρεψαν µεγάλη µεγέθυνση του τουριστικού τοµέα. Ο τουρισµός µπορεί να 

δώσει ώθηση στην ελληνική οικονοµία µέσω ειδικών µορφών τουρισµού, της πράσινης 

ανάπτυξης, των ποιοτικών υπηρεσιών & των αναβαθµισµένων υποδοµών & ανωδοµών. 

Όµως, εν µέσω κρίσης, οι πολιτικές αναταραχές, οι κοινωνικοοικονοµικές αναταραχές & η 

έλλειψη αποτελεσµατικών περιβαλλοντικών πολιτικών επηρεάζουν αρνητικά τα επίπεδα 

της προσφοράς & της ζήτησης ακόµα & αν δίνεται έµφαση σε κάποιους βασικούς 

αναπτυξιακούς παράγοντες από την κυβέρνηση & τις επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, η έντονη 

οικονοµική αβεβαιότητα οδηγεί σε αποεπενδύσεις, µε αποτέλεσµα να πλήττεται άµεσα ο 

τουριστικός πυλώνας. Η ύφεση της οικονοµίας, οι διακυµάνσεις της ισοτιµίας, οι µεταβολές 

της φορολογίας, το αυξηµένο κόστος των τουριστικών µονάδων, το συρρικνωµένο 

περιθώριο κέρδους είναι σηµάδια οικονοµικής ασφυξίας. Φυσικά η ελλιπής διαφοροποίηση 

των τουριστικών µονάδων  δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο την οικονοµική τους 

κατάσταση, διότι δεν µπορούν να ανταγωνιστούν δυναµικά γειτονικούς προορισµούς. Η 

παράµετρος αυτή σε συνδυασµό µε το επιπλέον κόστος των µονάδων λόγω φορολογίας & 

έκτακτων εισφορών αποτελούν απειλές για την εύρυθµη λειτουργία τους. Το 2009 & το 

2010,  παρατηρείται ότι η κατά κεφαλήν δαπάνη στον τουρισµό είναι µειωµένη, όπως & η 
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ζήτηση για ξενοδοχεία, εστιατόρια, συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ. Τα πολυτελή ξενοδοχεία 

επηρεάστηκαν από την οικονοµική δυσπραγία. Λιγότερο επηρεάστηκαν ξενοδοχεία που 

εξυπηρετούν πελάτες που ταξιδεύουν για λόγους αναψυχής. Αν & τουρισµός είναι 

εξωστρεφής τοµέας, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι οι βασικές παθογένειες της ελληνικής 

οικονοµίας διαπερνούν όλους τους παραγωγικούς µηχανισµούς & η λήψη κάποιων 

µέτρων µπορεί να λειτουργήσει διορθωτικά µόνο για κάποιους από τους µηχανισµούς. Με 

άλλα λόγια, δεν είναι εφικτή η ταυτόχρονη επίλυση όλων των οικονοµικών προβληµάτων 

της Ελλάδας, αφού δεν υπάρχει ένα οικονοµικό µοντέλο που να δίνει λύσεις σε όλα τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει (ΙΤΕΠ,2012) 

 

Στο σηµείο αυτό ίσως αξίζει να απεικονιστεί η εξέλιξη του δείκτη του  κύκλου εργασιών 

στον τοµέα του τουρισµού την περίοδο της έντονης ύφεσης. Από το γράφηµα φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι ο τουρισµός από το 2009 εµφανίζει αρνητικές µεταβολές. Άλλοι παραγωγικοί 

µηχανισµοί ακολούθησαν πολύ πιο έντονες αρνητικές µεταβολές & µάλιστα δεν µπόρεσαν 

να ανακάµψουν µέχρι το 2012. Αν & η ύφεση που µαστίζει την ελληνική οικονοµία 

συνεχίζει να έχει βάθος & διάρκεια, ο τουρισµός παρουσιάζει σηµάδια ανθεκτικότητας. 
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∆ιάγραµµα 4.5.1 : ∆είκτης κύκλου εργασιών στον τουριστικό τοµέα (2005-2010) 

Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2011 (Kapiki, 2011) 
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Ο ρυθµός ανάπτυξης στον τουριστικό πυλώνα για τα έτη 2005-2010, έχει ως εξής : 
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∆ιάγραµµα 4.5.2 : Ρυθµός ανάπτυξης στον τουριστικό πυλώνα (2005-2010) 

Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ: 2011, Kapiki, 2011 

 

Έτος βάσης θεωρείται το 2005. Οι επιχειρήσεις που απαριθµήθηκαν ήταν 158 & αυτές 

ανήκουν στην κατηγορία “καταλύµατα- εστίαση”. Η θετική πορεία του ρυθµού ανάπτυξης 

ανακόπτεται σηµαντικά το 2009. Τα µέτρα λιτότητας της ελληνικής οικονοµίας & η φήµη 

της χώρας προκάλεσαν αρνητικές µεταβολές στα τουριστικά µεγέθη & η σταδιακή 

διόρθωση των δηµοσιονοµικών ανισορροπιών µειώνει ετησίως τις αρνητικές µεταβολές. 

 

Εξετάζοντας βασικά τουριστικά µεγέθη της Ελλάδας το χρονικό διάστηµα της παγκόσµιας 

οικονοµικής κρίσης, συνάγεται το συµπέρασµα ότι η καλύτερη χρονιά για τον τουρισµό 

ήταν το 2008, όπου εµφανίστηκαν τα πρώτα σηµάδια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης & δεν 

προκλήθηκαν εξαρχής αλυσιδωτές αντιδράσεις από τα “δίδυµα ελλείµµατα”.  
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Πίνακας 4.5.1 : Βασικά τουριστικά µεγέθη & δείκτες απόδοσης (2007-2010) 

Πηγή : Kapiki, 2011 

 

2007 2008 2009 2010
17,30% 16,50% 15,20% 15,30%

20,20% 19,30% 17,70% 17,90%

13η 12η 15η 21η

15,5$ 17,1$ 14,5$ 12,7$

956,8$ 1.075,5$ 973,2$ 846,7$

1,80% 1,80% 1,70% 1,40%

Μέση κατά κεφαλήν δαπάνη

Μερίδιο στην παγκόσµια αγορά µε 

βάση τις εισπράξεις

Βασικά τουριστικά µεγέθη & 
δείκτες απόδοσης 

Έτη

Συνεισφορά στο ΑΕΠ

Συνεισφορά στην απασχόληση

Θέση µε βάση τις εισπράξεις

∆ιεθνείς τουριστικές εισπράξεις (δις)

 

 

Η γενική εικόνα του ελληνικού τουρισµού τα έτη 2007-2010 δείχνει καθοδικές τάσεις. Ο 

παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα τουριστικά µεγέθη της τετραετίας 2007-

2010. 

 

Πίνακας 4.5.2 : Πτωτική τάση του ελληνικού τουρισµού 2007-2010 

Πηγή : Kapiki, 2011 

 

Πτωτική τάση του ελληνικού τουρισµού 2007-2010
Συνεισφορά στην απασχόληση :  -2%

∆ιεθνείς τουριστικές εισπράξεις : -18,06%

Μέση κατά κεφαλήν δαπάνη : -11,5%

Μερίδιο αγοράς στον κόσµο µε βάση τις εισπράξεις : -0,4% 

 

Το Eurogroup, ζητά από την Ελλάδα νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις για να οµαλοποιηθεί & η 

τουριστική αγορά. Οι κατευθυντήριες γραµµές που δίνει το Eurogroup εστιάζουν : 

 

 στη συνεργασία µεταξύ των φορέων του τουρισµού & των επιχειρήσεων 

 σε κατάλληλες δράσεις για την ευρεία απήχηση του εθνικού τουριστικού προϊόντος 

στις διεθνείς αγορές 

 στη δηµιουργία µη κερδοσκοπικών οργανισµών που αποτρέπουν τις κακές πρακτικές 

του παρελθόντος 

 σε ειδικές δοµές για την ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού 
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 στην ενθάρρυνση των τοπικών & περιφερειακών φορέων για την άριστη διαχείριση 

της ανάπτυξης των ειδικών µορφών τουρισµού 

 στην αειφόρο ανάπτυξη 

 στη βελτίωση της συνεργασίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων & των ταξιδιωτικών 

πρακτορείων 

 στο συντονιστικό ρόλο της πολιτείας για την υλοποίηση του εθνικού στρατηγικού 

πλαισίου 

 στην αναβάθµιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού 

 σε συντονισµένες δράσεις για διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος 

 σε ριζικές αλλαγές που βρίσκουν εφαρµογή σε βραχυπρόθεσµο, µεσοπρόθεσµο & 

µακροπρόθεσµο ορίζοντα 

 σε επαναξιολογήσεις & τροποποιήσεις του νοµοθετικού πλαισίου 

 στην ενδυνάµωση της περιφέρειας   

 στη διαφάνεια των δηµοσίων φορέων 

 στη χρήση σύγχρονων εργαλείων µάρκετινγκ & στην υιοθέτηση των Νέων 

Τεχνολογιών 

 στην υποστήριξη ελληνικών αεροπορικών εταιριών & στην προσέλκυση 

αεροµεταφορών χαµηλού κόστους 

 στην παροχή κινήτρων σε τουριστικές επιχειρήσεις για την παροχή ενός πιο ποιοτικού 

εθνικού τουριστικού προϊόντος 

 στην άριστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού για να µην υπονοµεύεται η 

ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013)   

 

∆εδοµένου ότι σε όλα σχεδόν τα κεφάλαια που προηγήθηκαν αναφέρθηκε µε αριθµητικά 

παραδείγµατα το πώς η ύφεση επηρέασε τον τουριστικό πυλώνα της Ελλάδας, στο παρόν 

εδάφιο θα γίνει αναφορά των παγκόσµιων τουριστικών µεταβολών που πυροδότησε η 

χρηµατοπιστωτική κρίση το 2008. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, οι ρυθµοί ανάπτυξης στην 

ευρωπαϊκή τουριστική αγορά µειώθηκαν κατά 6%. Οι τουριστικοί προορισµοί της 

κεντρικής, ανατολικής & βόρειας Ευρώπης δέχτηκαν τις συνέπειες της ύφεσης, ενώ 

καλύτερη εικόνα έδειξαν οι δυτικοί, νότιοι & µεσογειακοί ευρωπαϊκοί τουριστικοί 

προορισµοί. Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009, οι προορισµοί της Ασίας & του Ειρηνικού 

Ωκεανού δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των εν δυνάµει τουριστών. Αυτό 

δικαιολογείται από το ρυθµό ανάπτυξης που ήταν µειωµένος κατά 2%. Στο δεύτερο 

εξάµηνο, οι προορισµοί έγιναν πιο ελκυστικοί κάτι που αποδεικνύεται από τον ανοδικό 



185 

ρυθµό ανάπτυξης της τάξης του 3%. Κατά το 2009,ο ρυθµός ανάπτυξης των αµερικάνικων 

τουριστικών προορισµών βαίνει µειούµενος µε ποσοστό 5%. Στο τέλος του έτους ο 

προορισµός της Καραϊβικής ανακάµπτει. Οι προορισµοί της Μέσης Ανατολής 

ακολούθησαν πτωτική τροχιά κατά 6% το πρώτο εξάµηνο, ενώ  το δεύτερο εξάµηνο οι  

µεταβολές στα τουριστικά µεγέθη ήταν θετικές. Τέλος στην Αφρική, οι προορισµοί της 

νότιας Σαχάρας ακολούθησαν αναπτυξιακή τροχιά, αφού ο ρυθµός µεγέθυνσης ήταν 5% 

(Conrady;Buck, 2012) 

 

Οι µέσες τιµές για τον ξενοδοχειακό κλάδο σε παγκόσµια βάση ήταν µειωµένες κατά 14% 

το 2009, σε σχέση µε το 2008. Το κόστος δωµατίου ήταν µειωµένο κατά 13% στην 

Ευρώπη, κατά 14% στις ΗΠΑ, κατά 16% στην Ασία & κατά 21% στην Λατινική Αµερική.  

 

Το 2010, σε παγκόσµια βάση, οι θετικές µεταβολές στην τουριστική βιοµηχανία 

συσχετίζονταν µε τα ακόλουθα (Kapiki, 2011) :  

 

 οι τουριστικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 6,6% σε σχέση µε το 2009 

 οι τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 4,7% 

 στις αναπτυγµένες οικονοµίες ο τουρισµός ενισχύθηκε κατά 8%, ενώ στις 

αναπτυσσόµενες κατά 5% 

 οι πράσινες εφαρµογές & τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης συνέβαλαν στη διόγκωση της 

τουριστικής δραστηριότητας 

 

Την εν λόγω χρονιά, οι τουρίστες έδειξαν λιγότερη εξάρτηση από το µοντέλο ήλιου-

θάλασσας & το ενδιαφέρον τους στράφηκε σε κοντινούς προορισµούς. Το φθηνό 

τουριστικό προϊόν “ήλιος - θάλασσα” προτιµήθηκε.  Την επόµενη χρονιά, οι πολιτικές 

αναταραχές στη Μέση Ανατολή & στη Β. Αφρική αποµείωσαν την τουριστική κίνηση. Η 

τουριστική προσέλευση ήταν λιγότερη για το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη 

Συρία & την Τυνησία. Ειδικά στην Αίγυπτο & στην Τυνησία αφίχθηκαν κατά 45% λιγότεροι 

τουρίστες. Οι άµεσα ανταγωνιστικοί προορισµοί επωφελήθηκαν από τη µείωση της 

τουριστικής ροής προς τους πολιτικά ασταθείς προορισµούς (Kapiki, 2011).  
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Κεφάλαιο 5 : Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

5.1 Έχοντας ως κατεύθυνση µια αποτελεσµατική πολιτική 
 

 

Το κράτος παρεµβαίνει στην τουριστική αγορά & οριοθετεί µε ρυθµιστικό πλαίσιο τη δράση 

των τουριστών & των τουριστικών επιχειρήσεων. Οι ρυθµιστικές αρχές κατευθύνουν, 

συντονίζουν & ελέγχουν όλες τις τουριστικές δραστηριότητες. Η πολιτική εξουσία 

προστατεύει τους εργαζόµενους που απασχολούνται σε τουριστικές επιχειρήσεις µε το 

κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο. Ακόµα, απαγορεύει τον αθέµιτο ανταγωνισµό, ελέγχει τις 

διακυµάνσεις των τιµών των τουριστικών υπηρεσιών, εκδίδει τις άδειες λειτουργίας των 

τουριστικών επιχειρήσεων κ.λπ.. Επί της ουσίας, το κράτος προσπαθεί να αµβλύνει τις 

στρεβλώσεις, να συντονίσει προσπάθειες, να δαπανήσει εκείνα τα κονδύλια που 

υποκινούν την ανάπτυξη. Βασική µέριµνά του είναι η επίλυση βασικών οικονοµικών 

προβληµάτων που συσχετίζονται µε την ιεράρχηση των αναγκών & µε τους 

περιορισµένους τουριστικούς πόρους. Στους βασικούς προβληµατισµούς εντάσσεται το 

πρόβληµα της άριστης κατανοµής πόρων, της µεγέθυνσης της τουριστικής οικονοµίας & 

της δίκαιης διανοµής του πλούτου. Ο µηχανισµός της τουριστικής αγοράς, αν & θεωρητικά 

θα έπρεπε να επιτυγχάνει άριστες λύσεις & τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας, 

στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να φτάσει σε κατανοµές άριστες κατά Pareto. Οι κατά 

Pareto άριστες συνθήκες διέπουν ότι η ανταγωνιστική αγορά οδηγεί σε τέτοιες κατανοµές 

πόρων, ώστε κανενός η θέση να µην µπορεί να βελτιωθεί χωρίς να χειροτερεύσει η θέση 

κάποιου άλλου. Το κράτος προσπαθεί να διορθώσει τις ατέλειες της αγοράς στο µέτρο του 

εφικτού (Ηγουµενάκης, 1997). 

 

Με κεντρικό άξονα την µακροτουριστική πολιτική, το κράτος παρεµβαίνει στην αγορά, 

µεταβάλλοντας µακροτουριστικά µεγέθη & στοχεύοντας στη ρύθµιση των ανισορροπιών 

της αγοράς. Παραδείγµατα µακροοικονοµικών µεγεθών αποτελούν η συνολική 

απασχόληση & το γενικό επίπεδο τιµών. Τα ζητήµατα µακροτουριστικής πολιτικής που 

εξετάζει το κράτος είναι τα ακόλουθα (Mankiew,2002):  

 

 διαθεσιµότητα των πόρων της τουριστικής οικονοµίας 

 κατανοµή πόρων µεταξύ κατανάλωσης & επένδυσης 
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 γενικό επίπεδο τιµών 

 γενικό επίπεδο µισθών & ηµεροµισθίων 

 γενικό επίπεδο της οικονοµικής δραστηριότητας 

 επίπεδα εσωτερικού & εξωτερικού τουρισµού 

 

Αξίζει να εξεταστούν οι κυριότεροι στόχοι της τουριστικής πολιτικής από ποιοτική & 

ποσοτική άποψη. Εν συντοµία, αυτοί είναι οι κάτωθι (Mankiw,2002) : 

 

 η πλήρης απασχόληση στην τουριστική οικονοµία 

 η σταθερότητα τιµών των τουριστικών προϊόντων & των συντελεστών παραγωγής  

 η αύξηση παραγωγής των τουριστικών προϊόντων 

 η αποτελεσµατική κατανοµή των τουριστικών πόρων 

 η δίκαιη διανοµή του τουριστικού εισοδήµατος & του πλούτου 

 η εξασφάλιση επάρκειας των τουριστικών προϊόντων 

 η βελτίωση της σύνθεσης της κατανάλωσης των τουριστικών προϊόντων 

 η βελτίωση του τουριστικού ισοζυγίου πληρωµών 

 η ικανοποίηση των συλλογικών τουριστικών αναγκών ή επιθυµιών 

 

Στη σχετική συζήτηση περί τουριστικών οργανισµών, µπορεί να γίνει διάκριση αυτών σε 

δηµόσιους & ιδιωτικούς & σε µια περαιτέρω διάκριση σε διεθνείς, εθνικούς & τοπικούς 

οργανισµούς. Οι Εθνικοί ∆ηµόσιοι Οργανισµοί, έχουν ως έργο το σχεδιασµό της 

τουριστικής πολιτικής σε µεσοπρόθεσµο & µακροπρόθεσµο ορίζοντα, τη θέσπιση & τον 

έλεγχο των κανονιστικών ρυθµίσεων, το συντονισµό των προµηθευτών του τουριστικού 

προϊόντος, την παροχή υποδοµών & γενικών υπηρεσιών, την προστασία των φυσικών & 

πολιτισµικών πόρων µέσω κατάλληλων δράσεων, τον συντονισµό άλλων δηµόσιων 

φορέων για αντιµετώπιση διάφορων καταστάσεων σε περιόδους έντονης τουριστικής 

κίνησης, την επίτευξη της κοινωνικής ισορροπίας µε την ταυτόχρονη ικανοποίηση των 

ντόπιων πληθυσµών & την ικανοποίηση της τουριστικής ζήτησης. Οι δηµόσιοι φορείς 

ενεργούν σε τοπικό, περιφερειακό  & εθνικό επίπεδο. Η υλοποίηση των στόχων τους, 

εξαρτάται από οικονοµικούς περιορισµούς της χώρας & από την ευελιξία του νοµικού 

συστήµατος (Ηγουµενάκης, 1997). 

 

Η ρυθµιστική παρέµβαση του κράτους δεν είναι πάντα επιτυχηµένη, γιατί εκτός από τις 

απρόβλεπτες αλυσιδωτές επιδράσεις στην αγορά, οι περιορισµένοι πόροι της οικονοµίας, 
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τη δεσµεύουν στην υλοποίηση των επιδιωκόµενων στόχων. Οι περιοριστικοί πόροι 

διακρίνονται σε οικονοµικούς, φυσικούς περιορισµούς & σε θεσµικούς περιορισµούς. Οι 

οικονοµικοί & φυσικοί περιορισµοί σχετίζονται µε την ποιότητα & την ποσότητα των 

συντελεστών παραγωγής, όπως π.χ. είναι η επάρκεια υποδοµών & ανωδοµών, 

εξειδικευµένου προσωπικού, τουριστικών µελετών, φυσικών πόρων κ.λπ..  Οι θεσµικοί 

περιορισµοί µπορεί να είναι διάφορες αξίες, έθιµα, παραδόσεις, συνταγµατικοί & νοµικοί 

περιορισµοί.  Αν οι δυο τελευταίοι παράγοντες παραλειφθούν, οι στόχοι των δηµόσιων 

φορέων δεν θα είναι εφικτοί & δεν θα µπορεί να αναπτυχθεί το µοντέλο της τουριστικής 

ανάπτυξης (Wahab,1999). 

 

Σε ότι ακολουθεί, θα γίνει µια προσπάθεια διάκρισης της τουριστική πολιτικής σε ποιοτική 

& ποσοτική. Η ποσοτική τουριστική πολιτική αφορά ποσοτικές µεταβολές µεγεθών, όπως 

είναι το ύψος των επιτοκίων των τουριστικών δανείων, το ύψος των συντελεστών των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κ.λπ.. Η ποιοτική τουριστική πολιτική αναφέρεται στην 

µεταβολή των ποιοτικών χαρακτηριστικών της τουριστικής οικονοµίας, όπως για 

παράδειγµα είναι ο αγορανοµικός έλεγχος των τιµών των ξενοδοχείων, η κοινωνικοποίηση 

ορισµένων τουριστικών επιχειρήσεων κ.λπ. (∆ιονυσοπούλου, 2012). 

 

 Τα µοντέλα που χρησιµοποιούν οι ιθύνοντες της τουριστικής πολιτικής είναι 

(∆ιονυσοπούλου, 2012) : 

 

 µικροµοντέλα (µικροµεγέθη) - µακροµοντέλα (µακροµεγέθη) 

 γραµµικά-µη γραµµικά 

 στατικά (δεν περιλαµβάνουν χρονική εξέλιξη)-δυναµικά (περιλαµβάνουν χρονική 

εξέλιξη) 

 στοχαστικά (περιλαµβάνουν µεταβλητές τυχαίων παραγόντων) -µη στοχαστικά (δεν 

χρησιµοποιούν µεταβλητές τυχαίων παραγόντων & υπολογίζουν µε ακρίβεια τις 

συναρτησιακές σχέσεις) 

 µιας εξίσωσης-πολλών εξισώσεων 

 γενικά (ολοκληρωµένη θεώρηση) – µερικά (καλύπτουν τις πιο σηµαντικές µεταβλητές) 

 βραχυχρόνια-µεσοχρόνια-µακροχρόνια 

 

Να σηµειωθεί ότι τα τουριστικά µοντέλα δεν αποδίδουν τις οικονοµικές σχέσεις σε 

ορισµένο τόπο & χρόνο. 
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Σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, η πολιτική εξουσία επιβάλει φορολογία σε τουριστικές 

µονάδες, µεταβάλει τις δηµόσιες δαπάνες για την κατασκευή των τουριστικών υποδοµών, 

απαλλάσσει από τη φορολογία τις παραµεθόριες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κ.λπ.Σε 

µεσοπρόθεσµο & µακροπρόθεσµο ορίζοντα, η πολιτική εξουσία επιδιώκει την άριστη 

κατανοµή πόρων µεταξύ τουριστικής κατανάλωσης & τουριστικής επένδυσης, το άριστο 

µέγεθος των ξένων κεφαλαίων, τον άριστο ρυθµό ανάπτυξης κ.λπ.(∆ιονυσοπούλου, 2012). 

 

Εξετάζοντας την πιο απλή µορφή µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, η σχέση που 

ακολουθεί δείχνει ότι η κατανάλωση των τουριστικών προϊόντων συναρτάται από το 

διαθέσιµο εισόδηµα (Mankiew,2002):  

 

C= F (Yd), όπου C είναι η συνολική τουριστική κατανάλωση, Υd είναι το διαθέσιµο 

εισόδηµα & F η συναρτησιακή σχέση που συνδέει τις δυο µεταβλητές. 

 

Μια πιο σύνθετη µορφή θα περιλάµβανε τις τιµές διάθεσης των τουριστικών υπηρεσιών, 

την ποιότητάς τους, τις καιρικές συνθήκες, τις τουριστικές ανάγκες, τις ψυχολογικές 

διαθέσεις κ.λπ.. Οι µεταβλητές που επηρεάζουν την κατανάλωση µπορεί να είναι συνεχείς 

ή διακριτές. Οι συνεχείς µεταβλητές µπορεί να µεταβάλλονται συνεχώς, ενώ οι διακριτές 

όχι. Αναλύοντας περεταίρω την εξίσωση της κατανάλωσης, θα δοθεί µια νέα µορφή :  

C = a + b Yd, όπου a & b είναι σταθερές. 

 

Είναι χρήσιµο να γίνει διάκριση µεταξύ της πραγµατικής κατανάλωσης & της εκτιµηθείσας. 

Η πραγµατική κατανάλωση διαφέρει από την εκτιµηθείσα & αυτή η διαφορά αποδίδεται σε 

κάποιο ανεκτό περιθώριο σφάλµατος. Το σφάλµα οφείλεται σε λανθασµένες µετρήσεις 

κατανάλωσης που µπορεί να έγιναν & στην παράλειψη κάποιων παραγόντων που 

επηρεάζουν την τουριστική κατανάλωση. Με την  αποφυγή των σφαλµάτων, η νέα 

συναρτησιακή σχέση έχει ως εξής :  

 

C = F (Yd, u), όπου u είναι η στοχαστική µεταβλητή. 

 

Η στοχαστική µεταβλητή, είναι ο όρος σφάλµατος που αφορά παράγοντες που δεν έχουν 

υπολογιστεί στην κατανάλωση & λανθασµένες µετρήσεις. Το πρόβληµα των µετρήσεων 
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ξεπερνιέται µε το να καταβάλλουν µεγαλύτερες προσπάθειες οι φορείς που ειδικεύονται σε 

τέτοιου τύπου µετρήσεις. 

 

Για ένα µοντέλο τουριστικής πολιτικής δεν είναι απαραίτητη µόνο η γνώση της θεωρητικής 

τουριστικής οικονοµίας, αλλά & της οικονοµικής πραγµατικότητας. Το εν λόγω µοντέλο, 

οικοδοµείται µε συναρτησιακές σχέσεις που περιλαµβάνουν µεταβλητές στόχων & 

µεταβλητές µέτρων. Συνεκτιµώνται, η οικονοµική θεωρία, η οικονοµική πραγµατικότητα & 

τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία.  

 

Ως προς το µακροµοντέλο τουριστικής πολιτικής, θα γίνει µια προσπάθεια παράθεσης της 

σχέσης των ενδογενών µεταβλητών  που είναι µεταβλητές στόχοι & των εξωγενών 

µεταβλητών που είναι µεταβλητές – µέτρα. Έστω ότι µια απλουστευµένη µορφή του 

µακροµοντέλου περιλαµβάνει τις ακόλουθες εξισώσεις που περιγράφουν την οικονοµική 

δραστηριότητα της τουριστικής οικονοµίας (Fischer; 1993) : 

 

o C = a + bY  (1) 

o Υ = C + I + G (2) 

 

C : η συνολική τουριστική κατανάλωση 

Υ : το ακαθάριστο τουριστικό εισόδηµα 

I : η συνολική τουριστική επένδυση 

G : οι δηµόσιες τουριστικές δαπάνες  

α, β : παράµετροι µοντέλου 

 

Η κατανάλωση & το εισόδηµα είναι οι ενδογενείς µεταβλητές & όλες οι υπόλοιπες 

µεταβλητές είναι εξωγενείς. 

 

Αν γίνει αντικατάσταση της σχέσης (1) στη σχέση στη (2) & αντίστοιχα της σχέσης (2) στη 

σχέση (1), θα προκύψουν δύο εξισώσεις, των οποίων οι βασικές µεταβλητές είναι η 

κατανάλωση, οι δηµόσιες δαπάνες & η επένδυση. Μετά την αντικατάσταση οι σχέσεις που 

προκύπτουν είναι οι παρακάτω : 

 

(3) C = a + b (C + I + G) 

(4) Y = (a + bY) + I + G 
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Η εξίσωση (3) θα επιλυθεί ως προς την τουριστική κατανάλωση & η εξίσωση (4) θα 

επιλυθεί ως προς το εισόδηµα. 

 

(3) C = a + b (C + I + G) → C = a + bC + bI + bG  

                                       → C (1 – b) = a + bI + bG 

                                       → C (1 – b) / 1- b = (a/ 1-b) + (b / 1-b)I + (b /1-b) G 

                                       → C = (a/ 1-b) + (b / 1-b) I + (b /1-b) G 

 

(4) Y = (a + bY) + I + G → Y- bY = a + I + G 

                                      → Y (1-b) = a + I + G 

                                      → Y = (a/ 1-b) + (b / 1-b) I + (b /1-b) G 

 

Παρατηρώντας τις τελικές εξισώσεις, σηµειώνεται ότι µια αύξηση στην κατανάλωση θα 

επιφέρει µεγαλύτερη αύξηση στο εισόδηµα  λόγω των δυο βασικών εξισώσεων (1) & (2). Ο 

συντελεστής b είναι η οριακή κατανάλωση & η παράσταση 1/ 1-β, δίνει τον 

πολλαπλασιαστή που δείχνει πόσο θα αυξηθεί το ακαθάριστο εισόδηµα µε µια δεδοµένη 

αύξηση των δηµόσιων τουριστικών δαπανών. Για να εκτιµηθεί η ποσοτική επίπτωση µιας 

µεταβλητής σε άλλες µεταβλητές, θα πρέπει να διευρυνθούν πιο λεπτοµερειακά τα 

µακροµοντέλα (Ηγουµενάκης, 1997). 

 

Οι βασικοί παράµετροι που συγκροτούν το πλαίσιο της τουριστικής πολιτικής είναι οι 

κάτωθι (Edgell;Allen;Smith;Swanson,2008) :  

 

  η παγκοσµιοποιηµένη τουριστική αγορά 

 ανάπτυξη καθετοποιηµένων & διεθνοποιηµένων τουριστικών µονάδων 

 η Νέα Οικονοµία (βασισµένη σε ψηφιακή επικοινωνία) 

 η κοινωνία της γνώσης (δια βίου εκπαίδευση) 

 η δοµή & ο ρόλος του κράτους 

 οι τοπικές αρχές 

 η διάρθρωση της αγοράς & ειδικότερα της τουριστικής αγοράς 

 η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος 

 η γήρανση του πληθυσµού 

 οι αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών & οι γενικότερες αλλαγές στον τρόπο ζωής 
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 οι κύκλοι ζωής (εκπαίδευση-εργασία-συνταξιοδοτικό) 

  το περιβάλλον 

 ο αθλητισµός 

 οι µεταφορές 

 οι Νέες Τεχνολογίες & ιδιαίτερα το διαδίκτυο 

 

Η τουριστική πολιτική είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο της πολιτικής εξουσίας & λόγω 

αυτού είναι εφικτή η ρυθµιστική παρέµβαση & τελικά η άµβλυνση των ανισορροπιών της 

τουριστικής αγοράς & όχι µόνο. Η αποτελεσµατικότητα της τουριστικής πολιτικής εξαρτάται 

από το  πώς έχουν καθοριστεί οι στόχοι, δηλαδή έχει σηµασία το αν αυτοί είναι ακριβείς & 

σαφείς. Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η εξέταση όλων των εναλλακτικών µέτρων της 

τουριστικής πολιτικής & του κόστους που αυτά ενέχουν. Η παρεµβατική πολιτική µπορεί 

να γίνει είτε απρογραµµάτιστα είτε προγραµµατισµένα. Ο προγραµµατισµός επιβάλει µια 

συστηµατική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι πιο συνηθισµένοι στόχοι της τουριστικής 

πολιτικής είναι η αύξηση του τουριστικού εισοδήµατος, η σταθερότητα της τουριστικής 

οικονοµίας, η αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που απορρέουν από τις παραγωγικές 

δυνατότητες της τουριστικής οικονοµίας, ο αποτελεσµατικός χωροταξικός σχεδιασµός του 

τουρισµού κ.λπ.. Η επιτυχής υλοποίηση των στόχων εξασφαλίζεται από τη συστηµατική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, δηλαδή από τον αποτελεσµατικό προγραµµατισµό. Για µια 

ιδεώδη κατάσταση, η κεντρική κυβέρνηση θα πρέπει να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσµα κατά µονάδα κοινωνικού κόστους. Παραφράζοντας τα παραπάνω, µε 

γνώµονα την αποτελεσµατικότητα & το κόστος ευκαιρίας, οι πολιτικές  αρχές θα επιλέξουν 

τα καλύτερα δυνατά µέτρα. Το κοινωνικό & πολιτικό γίγνεσθαι θέτουν ακόµα 

περισσότερους περιορισµούς στις αποφάσεις για µια αποτελεσµατική τουριστική πολιτική 

(Edgell;Allen;Smith;Swanson,2008). 

 

Τα µέτρα πολιτικής µπορεί να είναι  ποσοτικά & ποιοτικά για να αποφέρουν αντίστοιχα 

ποσοτικούς & ποιοτικούς στόχους. Οι ποσοτικές µεταβολές δύναται να υπολογιστούν µε 

µοντέλα, ενώ οι ποιοτικές µε συγκριτικές µεθόδους & κριτήρια γενικής αποδοχής. Το 

πρόγραµµα τουριστικής πολιτικής ενσωµατώνει το µικροτουριστικό & το µακροτουριστικό 

προγραµµατισµό.  Το εν λόγω πρόγραµµα συντίθεται από τα σχέδια τουριστικών 

επενδύσεων, τα υποκλαδικά τουριστικά προγράµµατα & από µικροτουριστικές & 

µακροτουριστικές αναλύσεις. Η ολοκληρωµένη τουριστική πολιτική θα περιλάβει & την 

εφαρµογή του προγράµµατος τουριστικής πολιτικής που δεν αποτελεί µια ξεχωριστή 
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διαδικασία για την πολιτική εξουσία, αλλά ευθυγραµµίζεται µε τα µέτρα & τους στόχους της 

τουριστικής πολιτικής. Η εσκεµµένη ρυθµιστική παρέµβαση της πολιτικής εξουσίας 

δικαιολογείται από την ύπαρξη ανεπιθύµητων εξελίξεων, από ξαφνικά γεγονότα που 

λαµβάνουν χώρα στην αγορά & από νέες ιδέες που αναδύονται για προσαρµογή των 

αγορών σε αλλαγές που επιβάλλει η παγκοσµιοποιηµένη αγορά. Τα  κρίσιµα στάδια 

λήψης αποφάσεων είναι τέσσερα. Το πρώτο στάδιο αφορά τον εντοπισµό µιας 

δυσάρεστης κατάστασης στην αγορά. Ακολουθεί το δεύτερο στάδιο µε τη διεξοδική 

ανάλυση του πρώτου σταδίου. Εν συνεχεία, στο τρίτο στάδιο πραγµατοποιείται η 

αποτελεσµατική λήψη µέτρων & τελικά στο τέταρτο στάδιο εφαρµόζονται τα µέτρα αυτά. 

Επισηµαίνεται ότι οι στόχοι της τουριστικής πολιτικής είναι περισσότεροι από τους 

παραγωγικούς συντελεστές που θα χρησιµοποιηθούν για να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. 

Για αυτό το λόγο οι ιθύνοντες της τουριστικής πολιτικής θέτουν κάποιους πρωτεύοντες 

στόχους & βάσει κάποιων κριτηρίων. Συγκρίνοντας τους εν λόγω στόχους µε άλλους 

εναλλακτικούς, θα πρέπει να δικαιολογείται η θυσία ωφέλειας & να επιλέγονται αυτοί που 

οδηγούν στη µέγιστη χρησιµότητα. Απώτερες στόχος της τουριστικής πολιτικής είναι η 

µεγιστοποίηση της χρησιµότητας όλων αυτών που ασκούν οικονοµική λειτουργία στην 

τουριστική αγορά σε ορισµένο τόπο & χρόνο (Dredge;Jenkins,2011). 

 

5.2 Τα δηµόσια αγαθά στην συνάρτηση παραγωγής του τουριστικού 

προϊόντος  

 

 

Στο παρόν εδάφιο, θα εξεταστούν τα δηµόσια αγαθά που υπεισέρχονται στην συνάρτηση 

παραγωγής του τουριστικού προϊόντος. Τα δηµόσια αγαθά που χρησιµοποιούνται ως 

συντελεστές παραγωγής µπορεί να είναι οι τουριστικές πληροφορίες που παρέχονται από 

επιχειρήσεις που απασχολούνται µε το “Destination Management”, οι συµβουλευτικές 

υπηρεσίες, οι πληροφορίες που είναι διαθέσιµες στο διαδίκτυο, τα επαγγελµατικά 

εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα µουσεία, οι πλατείες, τα φεστιβάλ, οι πισίνες, τα µουσεία, 

τα γήπεδα γκολφ κ.λπ. Τα οφέλη των δηµόσιων αγαθών διαχέονται σε όλη την κοινωνία, 

είναι εφικτή η ταυτόχρονη κατανάλωση από διάφορα άτοµα & δεν υπάρχει περίπτωση 

αποκλεισµού. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα πιο σηµαντικά των δηµόσιων αγαθών & δεν 

χαρακτηρίζουν τα ιδιωτικά αγαθά. Όπως έχει προαναφερθεί, δεν γίνεται να αποκλειστούν 

άτοµα που δεν καταβάλουν µια τιµή για το δηµόσιο αγαθό. Το κόστος αυτών καλύπτεται 

από φόρους. Όσοι δεν αποκαλύπτουν τις προτιµήσεις τους σχετικά µε το αν το αγαθό τους 



196 

είναι χρήσιµο ή όχι , συµβάλουν στην εκδήλωση του προβλήµατος του ελεύθερου 

καβαλάρη (free rider). Μεικτά αγαθά ή ηµιδηµόσια είναι αυτά που αποκλεισµός τους είναι 

εφικτός, αλλά ανεπιθύµητος ή ανέφικτος ή είναι αδιάφορο το αν αυτός θα 

πραγµατοποιηθεί. Παραδείγµατα ηµιδηµόσιων αγαθών είναι η κυκλοφοριακή συµφόρηση 

& οι παραλίες στις οποίες επικρατεί συνωστισµός κ.λπ. (Haywood,2008). 

 

Στο σηµείο αυτό ίσως είναι χρήσιµο να διασαφηνιστεί ότι  το ζήτηµα της αποκάλυψης των 

προτιµήσεων των δηµόσιων αγαθών από τους πολίτες, εντοπίζεται έντονα & στον 

τουριστικό τοµέα. Θα δοθεί ένα παράδειγµα µιας τέτοιας αναπτυξιακής εµπλοκής. Έστω 

ότι το δηµοτικό συµβούλιο µιας µικρής πόλης εγκρίνει την κατασκευή ενός αγάλµατος που 

θα κατασκευαστεί από ένα διάσηµο καλλιτέχνη & αποφασίζεται ότι αυτό θα τοποθετηθεί σε 

κεντρικό σηµείο της πόλης. Να σηµειωθεί ότι, το άγαλµα ανήκει στην κατηγορία των 

δηµόσιων αγαθών. Έστω, ότι για λόγους διευκόλυνσης υπάρχουν δυο οικογένειες στην 

πόλη. Οι οικογένειες είναι πρόθυµες να στηρίξουν αυτή την τοποθέτηση, γιατί το άγαλµα 

θα οµορφύνει την πόλη & θα αποτελέσει µια τουριστική ατραξιόν. Άξιο σχολιασµού είναι 

ότι το εισόδηµα των νοικοκυριών αναµένεται να µειωθεί από την εν λόγω τοποθέτηση. Το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να συνεκτιµήσει τη µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος για 

να αποφασίσει αν θα κατασκευαστεί ή όχι το άγαλµα. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν µπορεί 

να γνωρίζει τις ιδιαίτερες προτιµήσεις του κάθε νοικοκυριού.  Το µόνο που µπορεί να 

γνωρίζει είναι το κόστος του αγάλµατος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να µάθει για 

την προθυµία των νοικοκυριών να πληρώσουν. Συνήθως, οι πολίτες δεν αποκαλύπτουν 

τις επιθυµίες τους για να µην επωµιστούν το κόστος. Θα ήταν ωφέλιµο για αυτούς να µην 

πληρώσουν για το αγαθό & ταυτόχρονα να αυξήσουν το επίπεδο ικανοποιήσεώς τους. 

Υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να παραχθεί το δηµόσιο αγαθό, αν οι προτιµήσεις 

αποκαλυφθούν. Σε αντίθετη περίπτωση, το δηµόσιο αγαθό δεν θα παραχθεί. Επειδή 

αναδύονται τέτοιοι προβληµατισµοί, οι δηµόσιοι φορείς παρεµβαίνουν στην αγορά µε το να 

αποφασίζουν την παραγωγή των δηµόσιων αγαθών & τη χρηµατοδότηση αυτής µέσω 

φόρων (Haywood,2008). 

 

Πέραν αυτών των µορφών δηµόσιων αγαθών, τα αγαθά λέσχης είναι µια κατηγορία 

δηµόσιων αγαθών που χρήζουν ανάλυσης. Τα αγαθά λέσχης δεν είναι αµιγώς δηµόσια 

αγαθά. Είναι ιδιωτικά αγαθά µε χαρακτηριστικά δηµόσιου αγαθού. Για να γίνει 

διαχωρισµός όλων αυτών των πολιτών που δεν είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν, τίθεται  

µια τιµή στα δηµόσια αγαθά. Τα δηµοτικά κολυµβητήρια & τα γήπεδα γκολφ αποτελούν 
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τέτοια παραδείγµατα. Με την παροχή των αγαθών λέσχης, το κράτος επιλύει µερικώς το 

πρόβληµα της αποκάλυψης των προτιµήσεων (Howard Hughes,2003) 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις, παρέχονται αγαθά που είναι ανταγωνιστικά & δεν οδηγούν σε 

αποκλεισµό, µε την χρηµατοδοτική υποστήριξη ιδιωτικών φορέων. Έστω, ότι στο 

παράδειγµα που έχει προαναφερθεί οι οικογένειες Α & Β είναι ιδιοκτήτες δύο ξενοδοχείων. 

Οι επιχειρήσεις θα διαθέσουν ένα χρηµατικό αντίτιµο για την τοποθέτηση του αγάλµατος. 

Συνεκτιµούν ότι η θέα από το παράθυρο των ξενοδοχείων θα είναι ακόµα πιο ωραία για 

τους τουρίστες. Ο περιβάλλων χώρος των ξενοδοχείων θα αναβαθµιστεί & εκτιµάται  ότι 

για αυτό το λόγο τα ξενοδοχεία θα εισπράττουν κάτι παραπάνω για την θέα του 

αγάλµατος. Αν ο ανταγωνισµός δεν οξυνθεί µε τη δηµιουργία νέων επενδύσεων, το 

επιπλέον κέρδος από την τοποθέτηση του αγάλµατος θα παραµείνει. Από συνολική 

σκοπιά, µέχρι στιγµής έχουν εξεταστεί τα δηµόσια αγαθά που προορίζονται για άµεση 

κατανάλωση & που οι καταναλωτές αυτών θα πρέπει να αποκαλύψουν τις επιθυµίες τους 

& επίσης έχουν εξεταστεί τα ενδιάµεσα δηµόσια αγαθά που τα επιθυµούν οι επιχειρήσεις & 

αυτές θα πρέπει να αποκαλύψουν το αν τους είναι απαραίτητα ή όχι. Τονίζεται ότι το 

πρόβληµα του ελεύθερου καβαλάρη προκαλείται & από τις επιχειρήσεις στις περιπτώσεις 

των ενδιάµεσων αγαθών.  Η εγωιστική συµπεριφορά των επιχειρήσεων έχει ως αντίκτυπο, 

µουσεία τα οποία λειτουργούν για λίγες ώρες, βρώµικες παραλίες & βρώµικες πλατείες, 

κακοδιατηρηµένα πολιτισµικά στοιχεία & λίγες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στο 

προαναφερθέν παράδειγµα, το άγαλµα δε θα κατασκευαστεί, λόγω της εγωιστικής 

συµπεριφοράς των επιχειρήσεων. Η πολιτεία παρεµβαίνει & αποφασίζει την παροχή των 

ενδιάµεσων δηµόσιων αγαθών & την χρηµατοδότησή τους µέσω κρατικών εσόδων που 

προκύπτουν από την φορολόγηση των επιχειρήσεων (Tsartas ; Lagos, 2013). 

 

Η συζήτηση αυτή, µπορεί να συνδεθεί µε τα δηµόσια αγαθά που παρέχονται διεθνώς. Στις 

αναπτυγµένες χώρες οι αγορές κεφαλαίου δεν είναι αναπτυγµένες σε τέτοιο βαθµό ώστε 

το κράτος να µην µεριµνά για την παροχή υποδοµών. Οι διάφοροι διεθνείς οργανισµοί 

αποτελούν προµηθευτές κεφαλαίου. Σε αυτούς συµπεριλαµβάνεται η World Bank, η Asian 

Development Bank, η Arab Development Bank & η Inter-American Development. Οι 

κυβερνήσεις παρέχουν περισσότερες τουριστικές υποδοµές όταν ο τουρισµός αποτελεί 

κεντρικό τουριστικό πυλώνα. Στη Β. Αµερική & ιδίως στην Ευρώπη, ενισχύεται ο αστικός 

τουρισµός µέσω δηµόσιων επενδύσεων. Επί παραδείγµατι, γίνονται επενδύσεις σε 

συνεδριακά κέντρα, σε αθλητικές εγκαταστάσεις & σε χώρους πολιτιστικών 
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δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια των δηµόσιων επενδύσεων, πραγµατοποιούνται & µεγάλης 

κλίµακας επενδύσεις, όπως είναι αυτές των Ολυµπιακών Αγώνων. Σηµαντικά δηµόσια 

κονδύλια χορηγούνται για έργα σε αυτοκινητόδροµους. Τέτοιου τύπου επενδύσεις 

πραγµατοποιούνται σε µεγάλη κλίµακα στην Αµερική & µάλιστα τα κονδύλια που 

χρησιµοποιούνται είναι κατά το ήµισυ δηµόσια. Μεγάλες δηµόσιες επενδύσεις σε τέτοιου 

τύπου έργα παρατηρούνται & στη Γαλλία, στη Γερµανία, στην Ευρώπη & σε µικρότερο 

βαθµό στην Ιαπωνία. Τα έργα αυτά γίνονται κυρίως για τη στήριξη των τουριστικών 

δραστηριοτήτων & της εθνικής άµυνας. Εκτός από τις µεταφορικές υποδοµές που 

ωφελούν όλους τους τοµείς της οικονοµίας, πραγµατοποιούνται ειδικές τουριστικές 

επενδύσεις για την αναβάθµιση συγκεκριµένων περιοχών (Edward Elgar, 2006). 

 

Η χρηµατοδότηση των έργων γίνεται µέσω των εσόδων που προέρχονται από τις 

φορολογικές επιβαρύνσεις. Οι φόροι που επιβάλλονται στα καύσιµα, οι χρεώσεις που 

επιβάλλονται στα διόδια & τα τέλη κυκλοφορίας είναι ορισµένοι από τους τρόπους 

χρέωσης των πολιτών για την άντληση χρηµατικών κεφαλαίων που θα χρησιµοποιηθούν 

για τη δηµιουργία νέων επενδύσεων από το κράτος.  Τα συστήµατα ύδρευσης είναι άλλες 

δηµόσιες παροχές που είναι καθοριστικής σηµασίας για την ανάπτυξη τουριστικών 

δραστηριοτήτων.  Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων & τα πάρκα είναι & αυτές  

σηµαντικές δηµόσιες παροχές.  Οι αεροµεταφορές, οι θαλάσσιες µεταφορές & οι 

σιδηροδροµικές µεταφορές προωθούνται από δηµόσιους φορείς. Επειδή ο τουρισµός 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις αεροµεταφορές, στις περισσότερες πόλεις ανά τον 

κόσµο γίνονται µεγάλες προσπάθειες για επέκταση των αερολιµένων, αφού αυτή  βοηθά 

στην επιβίωση των οικονοµιών στα πλαίσια ενός ασφυκτικά έντονου παγκόσµιου 

ανταγωνισµού. Για παράδειγµα στις ΗΠΑ, το σύστηµα αεροµεταφορών χρηµατοδοτείται 

παραδοσιακά µέσω των κρατικών προϋπολογισµών. Από την άλλη πλευρά, οι 

ιδιωτικοποιήσεις  κερδίζουν συνεχώς έδαφος στις αεροµεταφορές. Το φαινόµενο της 

ιδιωτικοποίησης παρατηρείται στο Ηνωµένο Βασίλειο στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, στη 

Ν. Αφρική, στη Ν. Αµερική, στη Ν. Ζηλανδία & στην Ασία. Στην Αµερική  δεν είναι τόσο 

έντονο το φαινόµενο, γιατί το κράτος µπορεί να εξασφαλίσει  τα απαραίτητα κονδύλια για 

τις επενδύσεις σε αεροµεταφορές & κέρδη από τη λειτουργία των αερολιµένων (Edward 

Elgar, 2006). 

 

Χωρίς αµφιβολία, τα συνεδριακά κέντρα είναι µια άλλη παροχή πολλών κρατών ανά τον 

κόσµο. Μετά το 1960, δηµιουργήθηκαν 400 συνεδριακά κέντρα στην αµερικανική αγορά. 
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Πάνω από το 70% αυτών δηµιουργήθηκαν το 1970. Η αυξανόµενη ζήτηση δικαιολογούσε 

τέτοιου τύπου επενδύσεις. Στο ίδιο µήκος κύµατος, οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι 

ανάλογου ενδιαφέροντος δηµόσιες παροχές. Ο αθλητισµός διευρύνει τις τουριστικές 

δραστηριότητες & για αυτό το λόγο αποφέρει πολλαπλά οφέλη σε µια οικονοµία. Μέσω 

των αθλητικών εγκαταστάσεων αλλάζει η εικόνα µιας πόλης. Για τις επενδύσεις στον 

αθλητισµό, ξεχωρίζει πρώτα η Αµερική & µετά το Ηνωµένο Βασίλειο. Να σηµειωθεί ότι οι 

ιδιωτικές επενδύσεις αυξάνονται συνεχώς για τη δηµιουργία νέων αθλητικών 

εγκαταστάσεων. Οι δηµόσιες επενδύσεις ήταν κατά πολύ αυξηµένες τις δεκαετίες 1970 & 

1980. Κλείνοντας, θα γίνει µια σύντοµη αναφορά µεγάλης κλίµακας επενδύσεων, όπως 

είναι οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Τα Ολυµπιακά ∆ρώµενα µπορούν να αναβαθµίσουν τον 

τουριστικό προορισµό σε βραχυπρόθεσµο & µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Κάνοντας µια 

σύντοµη ιστορική αναδροµή, το 1996, οι Ολυµπιακοί Αγώνες της Ατλάντα προσέλκυσαν 

πάνω από 10.000 αθλητές από 197 χώρες & πάνω από 2 εκ. επισκέπτες. Τα ολυµπιακά 

γεγονότα ώθησαν & κάποιες άλλες επενδύσεις, όπως τη δηµιουργία συνεδριακών κέντρων 

& σταδίων. Τα οικονοµικά & κοινωνικά οφέλη υπήρχαν & µετά τους Αγώνες λόγω των 

µεγάλων έργων που πραγµατοποιήθηκαν. Το 1976, οι Αγώνες του Μόντρεαλ διακρίνονται 

ως µια αποτυχηµένη δηµόσια επένδυση. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι ακόµα & το 

κράτος αναλαµβάνει ένα ρίσκο όταν αποφασίζει τη δηµιουργία νέων επενδύσεων 

(Hopson;Camp-yakey;Boakari,1981). 

 

Οι δηµόσιες επενδύσεις σε υποδοµές ωφελούν & τους τουρίστες & τους κατοίκους των 

τουριστικών περιοχών . Η σχέση οριακού κόστους & οριακού οφέλους καθορίζει το αν θα 

αναπτυχθούν ιδιωτικές ή δηµόσιες πρωτοβουλίες. Η έρευνα βοηθά στην επιλογή µιας 

επένδυσης, καθώς µέσω αυτής µπορεί να προσδιοριστεί το οριακό κόστος & το οριακό 

όφελος. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να συνεκτιµηθεί  το κόστος ευκαιρίας & το κόστος 

εξωτερικοτήτων. Επειδή, ο όγκος των τουριστικών δραστηριοτήτων ήταν αυξηµένος τα 

τελευταία 30 χρόνια, υπήρξε η ανάγκη εύρεσης εργαλείων για την καταµέτρηση των 

µεγεθών τουριστικής οικονοµίας. Οι στατιστικές του τουρισµού βελτιώθηκαν & 

δηµιουργήθηκε το αποτελεσµατικό τουριστικό µοντέλο “∆ορυφόροι Λογαριασµοί 

Τουρισµού” (∆ΛΤ) το 1990. Το 1999, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, ο 

Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης & η Eurostat πίστεψαν στο µοντέλο 

∆ΛΤ, έγιναν κάποιες τροποποιήσεις σε αυτό & πολλές χώρες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για 

το µοντέλο προκειµένου να έχουν µια εικόνα για την τουριστική ανάπτυξη. Το µοντέλο ∆ΛΤ  

βοηθά στην εκτίµηση της προσφοράς & της ζήτησης, των φόρων, των µισθών, του 
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εµπορίου, των επενδύσεων κεφαλαίου. Ακόµα, βοηθά στην επιµέρους ανάλυση 

µικροοικονοµικών & µακροοικονοµικών µεγεθών & δείχνει το ύψος της προστιθέµενης 

αξίας των τουριστικών προϊόντων (Hara,2001). 

 

Ένα από τα δυνατά σηµεία αυτού του µοντέλου είναι ότι υπολογίζει µε ακρίβεια βασικές 

τουριστικές µεταβλητές. Εκτενέστερα, εκτιµάται η συνεισφορά του τουρισµού στο ΑΕΠ, η 

ακαθάριστη προστιθέµενη αξία, η απασχόληση που οφείλεται στον τουρισµό, τα 

φορολογικά έσοδα, η συµβολή του τουρισµού στον όγκο των εξαγωγών. Ακόµα, 

προσεγγίζει το ύψος της τουριστικής ζήτησης & τη συγκρίνει µε τη ζήτηση άλλων 

υπηρεσιών. Γίνεται η σύγκριση µεταξύ των επιπτώσεων του φορολογικού συστήµατος 

στον τουρισµό & των επιπτώσεων του φορολογικού συστήµατος σε άλλους παραγωγικούς 

τοµείς. Το µοντέλο ∆ΛΤ απαντά σε ερωτήσεις του τύπου “ποια είναι τα αγαθά που 

προτιµούνται κατά βάση από τους τουρίστες”, “ποιές είναι οι βιοµηχανίες που έχουν 

πολλαπλά οφέλη από την τουριστική ζήτηση” & “πώς τα οφέλη που αναδύονται από τον 

τουριστικό τοµέα διαχέονται σε άλλους παραγωγικούς τοµείς”. Επιπλέον, παρέχει 

πληροφορίες για τους τουριστικούς δείκτες ανά τρίµηνο, δείχνει το αντίκτυπο των 

τουριστικών & κοινωνικοοικονοµικών µεγεθών στην τουριστική πολιτική & προτείνει 

ατζέντες τουριστικής πολιτικής. Το εν λόγω µοντέλο, παρέχει προβλέψεις για την 

τουριστική οικονοµία & αναλύει τη σχέση µεταξύ επενδυτικών κεφαλαίων & τουριστικής 

προσφοράς & τουριστικής ζήτησης (Frechtling,2010). 

 

Το 1994, ο Καναδάς χρησιµοποίησε το µοντέλο ∆ΛΤ. Ακολούθησαν η Αυστραλία, η 

Νορβηγία, η Νέα Ζηλανδία, η Σιγκαπούρη, η Σουηδία, η Ελβετία & οι Ηνωµένες Πολιτείες. 

Το 2001, έρευνα σε µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξε ότι από τα 15 µέλη µόνο το ένα 

εφάρµοσε το µοντέλο. Η Αυστραλία, η Ισπανία, η Φιλανδία, η Ιταλία & το Ηνωµένο 

Βασίλειο είχαν ξεκινήσει πιλοτικές εφαρµογές. Έρευνες για το µοντέλο 

πραγµατοποιήθηκαν στην Αυστρία & το Ην. Βασίλειο.  Ο Καναδάς, είναι η µόνη χώρα που 

κατάφερε να έχει µια αποτελεσµατική εφαρµογή του εν λόγω µοντέλου. Οι δυσκολίες 

εφαρµογής του από άλλες χώρες οφείλονται στην ανεπάρκεια δεδοµένων. Τα µη 

αποτελεσµατικά εθνικά στατιστικά συστήµατα δυσκολεύουν ακόµα πιο πολύ την εφαρµογή 

του. Σε αδρές γραµµές, η εφαρµογή των ∆ΛΤ βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο ανάπτυξης. 

Μελλοντικά, εκτιµάται ότι µε την βελτίωση των εθνικών στατιστικών συστηµάτων, θα είναι 

ευχερέστερη η χρήση του µοντέλου & εφικτή η µέτρηση των τουριστικών µεγεθών 

(Frechtling,2010). 
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Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τα όσα έχουν περιγραφεί µέχρι στιγµής.  

 

Πίνακας 5.2.1 : Συστατικά στοιχεία των ∆ορυφόρων Λογαριασµών Τουρισµού 

Πηγή : Edward Elgar, 2006 

 

Κατηγορίες Επεξηγήσεις

1 τουριστικές δαπάνες από αλλοδαπούς τουρίστες εξαγωγικές τουριστικές υπηρεσίες

2 τουριστικές δαπάνες από ηµεδαπούς τουρίστες µέρος της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης

3

4 τουριστική κατανάλωση

5 παραγωγή τουριστικών αγαθών

6 προσφορά & κατανάλωση ανά προϊόν συνυπολογίζονται οι κατηγορίες (4)  & (5)

7 απασχόληση δεν έχει προσδιοριστεί ακόµα µια κοινή δοµή

8 επενδύσεις παγίου ξεφαλαίου δεν έχει προσδιοριστεί ακόµα µια κοινή δοµή

9 συνολική τουριστική κατανάλωση συνεκτιµάται & η συνεισφορά στις αγορές των αγαθών λιανικού εµπορίου

10 µη νοµισµατικοί δείκτες π.χ. τουριστικές δοµές, τουριστικές ροές, διανυκτερεύσεις

Συστατικά στοιχεία των ∆ορυφόρων Λογαριασµών Τουρισµού

το σύνολο των τουριστικών αγαθών συµπεριλαµβανοµένων & αυτών που δεν 

σχετίζονται άµεσα µε την τουριστική βιοµηχανία

οι κατηγορίες (1) & (2) χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της κατηγορίας 

συνήθως τα στοιχεία που σχετίζονται µε τον εξερχόµενο τουρισµό είναι 

ανεπαρκή

τουριστικές δαπάνες που σχετίζονται µε τον εξερχόµενο 

τουρισµό

 

Στην Ελλάδα, έχουν χρηµατοδοτηθεί µελέτες για τη δηµιουργία των ∆ορυφόρων 

Λογαριασµών Τουρισµού, γιατί έχει κριθεί αναγκαίος ο προσδιορισµός των τουριστικών 

µεγεθών µέσω διάφορων επιστηµονικών µεγεθών. Οι ελληνικοί ∆ορυφόροι Λογαριασµοί 

Τουρισµού είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας του Υπουργείου Τουρισµού, της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας & άλλων φορέων ξένων κρατών. Το Παρατηρητήριο Τουρισµού θα 

έχει ως έργο την πληροφόρηση όλων των µονάδων που εµπλέκονται στην τουριστική 

δραστηριοποίηση. Θα συλλέγονται πληροφορίες για το επίπεδο ικανοποιήσεως των 

καταναλωτών. Η προσπάθεια αυτή θα οδηγήσει στην ανάπτυξη εργαλείων µέτρησης 

αποδοτικότητας του τουριστικού προϊόντος. Οι µελέτες γύρω από τα διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισµού αν & αναµένεται ότι θα οδηγήσουν σε 

αποτελεσµατικότητα, δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως (Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 2010).   

 

Σε σχέση µε την φορολογία, επισηµαίνεται ότι οι φόροι χρησιµοποιούνται για να 

παραχθούν δηµόσια αγαθά, για να διορθωθούν οι εξωτερικότητες, για την τροποποίηση 
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των κανονιστικών πλαισίων, για την οργάνωση της δηµόσιας διοίκησης, για την διαχείριση 

τουριστικών προορισµών, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την χρηµατοδότηση 

τουριστικών προορισµών κ.λπ.. Η έµµεση συνεισφορά του τουρισµού στα τοπικά 

φορολογικά έσοδα είναι µεγάλη λόγω των τουριστικών δαπανών. ∆ια µέσω των 

τουριστικών δαπανών, των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων & του φορολογικού 

καθεστώτος, τα τοπικά τουριστικά έσοδα ενισχύονται & καλύπτονται κάποιες πρόσθετες 

δαπάνες που προκύπτουν σε περιόδους έντονης τουριστικής κίνησης. Οι τουρίστες που 

έχουν εξοχικές κατοικίες στον τόπο προορισµού, συµβάλουν άµεσα στην τοπική 

φορολογία αν δεν υπάρχουν ειδικοί φόροι (Candela ; Figini, 2012). 

 

Η έννοια της ασύµµετρης πληροφόρησης παίρνει πολλαπλό περιεχόµενο στην οικονοµική 

ανάλυση  & είναι σκόπιµο να διακριθούν δύο διαφορετικές εννοιολογικές οριοθετήσεις της. 

Καταρχάς, η ασύµµετρη πληροφόρηση διέπει ότι ενδέχεται να δηµιουργηθούν 

στρεβλώσεις από το γεγονός ότι κάποια άτοµα στην αγορά είναι  πιο ενήµερα για τα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων & των συναλλαγών σε σχέση µε κάποια άλλα άτοµα που  

έχουν ελλιπείς γνώσεις. Η ασύµµετρη πληροφόρηση εντοπίζεται στο πρόβληµα του ηθικού 

κινδύνου & στο πρόβληµα της δυσµενούς επιλογής. Όσον αφορά το πρόβληµα του ηθικού 

κινδύνου, η µια πλευρά που εµπλέκεται στην αγορά δεν καταβάλει την βέλτιστη 

προσπάθεια, µε αποτέλεσµα να υποβαθµίζει την ποιότητα του προϊόντος. Φυσικά αυτό 

δεν γίνεται εν γνώσει της άλλης πλευράς που εµπλέκεται στην αγορά. Το πρόβληµα της 

δυσµενούς επιλογής παρουσιάζεται όταν η µια πλευρά που εµπλέκεται στην αγορά έχει 

περισσότερες πληροφορίες από την άλλη πλευρά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 

ασφαλιστική αγορά, όπου οι ασφαλιστές έχουν λιγότερες πληροφορίες για τους 

ασφαλιζόµενους, δεδοµένου ότι οι τελευταίοι για να αποκτήσουν συγκεκριµένα συµβόλαια 

έχουν κίνητρο να µην δώσουν όλες τις πληροφορίες που ζητούν οι ασφαλιστές. ∆ύο λόγια 

τέλος για το διαχωρισµό των δυο αυτών περιπτώσεων. Στην περίπτωση του προβλήµατος 

του ηθικού κινδύνου, πριν την υπογραφή της σύµβασης, οι προσωπικές πληροφορίες είναι 

ίδιες για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Για παράδειγµα, το πρόβληµα εντολέα-εντολοδόχου 

ανήκει στην κατηγορία των προβληµάτων ηθικού κινδύνου.  Πρόκειται για µια σύγκρουση 

συµφερόντων µεταξύ για παράδειγµα των µάνατζερ & των ιδιοκτητών, όπου οι µάνατζερ 

εκθέτουν την επιχείρηση σε πολύ υψηλούς κινδύνους & δεν καταβάλλουν υψηλές 

προσπάθειες για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των κινδύνων αυτών. Οι ιδιοκτήτες δεν 

επιθυµούν την έκθεση της επιχείρησης σε υψηλούς κινδύνους & δεν είναι ενήµεροι 

εξαρχής για αυτούς τους κινδύνους. Στην περίπτωση του προβλήµατος της δυσµενούς 
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επιλογής, πριν την υπογραφή της σύµβασης, η µια πλευρά έχει περισσότερες 

πληροφορίες από την άλλη. Στην πρώτη περίπτωση, το πρόβληµα ξεπερνιέται µε την 

εξεύρεση εργαλείων για την απόκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών & µε 

συστηµατικούς ελέγχους & στη δεύτερη περίπτωση το πρόβληµα ξεπερνιέται µε την 

παροχή πληροφοριών από επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στην παροχή συµβουλευτικών 

υπηρεσιών κ.λπ.  Επίσης, οι νοµικές κυρώσεις & η δηµοσιοποίηση στοιχείων βοηθούν 

ώστε να µετριαστεί ή να ξεπεραστεί το πρόβληµα της δυσµενούς επιλογής. Αξιοσηµείωτο 

είναι ότι ο παράγοντας φήµη βοηθά στην επίλυση των προβληµάτων ασύµµετρης 

πληροφόρησης. Επί παραδείγµατι, οι τράπεζες µέσω της θεωρίας z λαµβάνουν υπόψη & 

τον παράγοντα φήµη για να µειώσουν τους κινδύνους που σχετίζονται µε τα προβλήµατα 

της δυσµενούς επιλογής. Συγκεκριµένα µέσω της θεωρίας z που σταθµίζει διάφορους 

παράγοντες όπως είναι η φερεγγυότητα & η φήµη, οι τράπεζες µειώνουν τους πιστωτικούς 

κινδύνους (Gandela ; Figini, 2012). 

 

Στην τουριστική αγορά, το πρόβληµα της ασύµµετρης πληροφόρησης παρατηρείται & 

µεταξύ των ταξιδιωτικών πρακτορείων & των πελατών. Οι πελάτες δεν γνωρίζουν τι 

ενδέχεται να συµβεί κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, έχουν δηλαδή λιγότερες γνώσεις 

από τους πωλητές. Οι τουρίστες για να µειώσουν  τους κινδύνους που ελλοχεύουν εξαιτίας 

της ασύµµετρης πληροφόρησης, διαλέγουν ένα επώνυµο ταξιδιωτικό πρακτορείο ή ένα 

που να έχει πολύ καλή φήµη. Κάποιοι επιλέγουν να συµβουλευτούν άτοµα εµπιστοσύνης 

τους που έχουν πλούσιες ταξιδιωτικές εµπειρίες. Οι πωλητές για να επιλύσουν το 

πρόβληµα της ασύµµετρης πληροφόρησης επενδύουν στην ποιότητα. ∆ια µέσω των 

πιστοποιήσεων, εγγυώνται την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχουν. Οι 

πιστοποιήσεις ποιότητας & η σχετικά ορθολογική συµπεριφορά των πελατών, µετριάζουν 

το εν λόγω πρόβληµα.  Οι πιστοποιήσεις ποιότητας αποτελούν ένα µηχανισµό 

σηµατοδότησης. Είναι σύνηθες φαινόµενο οι επιχειρήσεις να υπόσχονται πολύ υψηλή 

ποιότητα υπηρεσιών & τελικά να απογοητεύουν σε ένα βαθµό τους πελάτες, γιατί δεν 

τηρήθηκαν οι υποσχέσεις. Πρόκειται για ένα χάσµα προσδοκιών που µειώνεται µε καλή 

φήµη & πιστοποιήσεις ποιότητας. Τα δυο τελευταία στοιχεία σχηµατίζουν ένα πολύ καλό 

προφίλ για την επιχείρηση. Από µικροοικονοµική σκοπιά, τα τουριστικά προϊόντα 

συνδέονται µε συγκεκριµένα επίπεδα χρησιµότητας (επίπεδα ικανοποιήσεως), τα οποία 

προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Τα υψηλά επίπεδα ποιότητας 

δηµιουργούν επίπεδα χρησιµότητας & αυτά µε τη σειρά τους συγκεκριµενοποιούν τις 

επιλογές των αγοραστών. Εν ολίγοις, οι πελάτες θα επιλέξουν εκείνα τα τουριστικά 
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προϊόντα , τα οποία θα µεγιστοποιήσουν τη χρησιµότητά τους. Αν οι πελάτες είχαν 

πλούσιες ταξιδιωτικές εµπειρίες στο παρελθόν & έµειναν απόλυτα ικανοποιηµένοι, είναι 

πολύ πιθανό οι τουριστικές µονάδες που τους εξυπηρέτησαν στο παρελθόν να συνεχίζουν 

να τους εξυπηρετούν & στο µέλλον (Sebastiano Patti, 2009). 

 

Ανάλογου ενδιαφέροντος είναι & το πρόβληµα των εξωτερικοτήτων.  Εξωτερικότητες είναι 

οι θετικές ή αρνητικές επιδράσεις των πράξεων ενός ή περισσότερων ατόµων στην 

ευµάρεια ενός άλλου ή άλλων ατόµων. Οι θετικές εξωτερικότητες συνδέονται µε τα οφέλη 

που απορρέουν από τις πράξεις κάποιων ατόµων, ενώ οι αρνητικές συνδέονται µε 

αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από συγκεκριµένες πράξεις. Επίσης, για την 

καλύτερη κατανόηση των εξωτερικοτήτων θα διευκρινιστεί ότι  εξετάζονται οι θετικές ή 

αρνητικές επιδράσεις που ενέχουν οι διάφορες πράξεις σε τρίτα µέρη. Ξεκινώντας µε τις 

αρνητικές εξωτερικότητες, µπορεί να γίνει διάκριση αυτών σε τρεις κατηγορίες. Οι 

εξωτερικότητες που συνδέονται µε κόστη για τα οποία δεν καταβάλλεται κάποιο αντίτιµο, οι 

εξωτερικότητες που σχετίζονται µε κακοπληρωµένα κόστη & τέλος οι εξωτερικότητες που 

συνδέονται µε “παρενέργειες”. Τις αρνητικές εξωτερικότητες µπορεί να τις προκαλέσουν 

είτε δηµόσιοι είτε ιδιωτικοί φορείς. Με τη δράση τους προκαλούν οικονοµικά, κοινωνικά & 

περιβαλλοντικά κόστη για τα οποία δεν καταβάλλουν κάποιο αντίτιµο. Οι αρνητικές 

εξωτερικότητες που δεν συνδέονται µε την καταβολή κάποιου αντιτίµου  µπορεί να είναι η 

µόλυνση των υδάτων, η ατµοσφαιρική ρύπανση, η ηχορύπανση, η κυκλοφοριακή 

συµφόρηση, η ελλιπής ασφάλεια από τη διεξαγωγή διάφορων εκδηλώσεων, η καταπάτηση 

των πράσινων εκτάσεων λόγω µεγάλης κλίµακας επενδύσεων, η επέκταση ενός 

αερολιµένα (ηχορύπανση & καταπάτηση “πράσινων εκτάσεων”), η οπτική ρύπανση  που 

δηµιουργούν οι ανεµόµυλοι κ.λπ. (Harvey Rosen, 2000). Θα δοθεί ένα πιο λεπτοµερές 

παράδειγµα αρνητικών εξωτερικοτήτων που προκαλείται από τουριστικές µονάδες. Έστω, 

ότι στις ακτές ενός ποταµού υπάρχουν δυο ξενοδοχεία. Αν τα ξενοδοχεία δεν διαχέουν 

σωστά τα λύµατά τους, τότε το ποτάµι, αλλά & άλλοι φυσικοί πόροι µολύνονται. Οι 

τουρίστες απωθούνται, το φυσικό περιβάλλον καταστρέφεται & οι πρόσοδοι των 

ξενοδοχείων συρρικνώνονται αισθητά. Οι επιλογές των ξενοδοχείων είναι ή να σεβαστούν 

το ποτάµι ή να το καταστρέψουν. Συνήθως, τα ξενοδοχεία δείχνουν την εγωιστική 

συµπεριφορά που δείχνουν οποιεσδήποτε άλλες οικονοµικές µονάδες. Με την προσεχτική 

διαχείριση των λυµάτων & τα φίλτρα καθαρισµού, τα ξενοδοχεία θα έπρεπε να επωµιστούν 

υψηλό κόστος , αλλά επειδή η οικολογική αξία της περιοχής θα ήταν υψηλή, η απώλεια 

των αρχικών εσόδων θα αντισταθµιζόταν από έσοδα που θα προέρχονταν από την 
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“πράσινη δράση των επιχειρήσεων”. Ένα άλλο πιο απλό παράδειγµα αφορά εργοστάσιο 

που µολύνει το νερό µιας λίµνης µε αρνητικές συνέπειες για τους τουρίστες που διαµένουν 

σε ένα κοντινό κάµπινγκ( Chander;Dreze;Lovell;Mintz,2006). 

 

Πίνακας 5.2.2 : Βιωσιµότητα & µορφές εξωτερικοτήτων που προκαλούνται από τουρίστες 

Πηγή: Lin,1976 

 

η επίπτωση των εξωτερικοτήτων

οι τουρίστες για τους τουρίστες οι τουρίστες για τους κατοίκους

την ίδια χρονική 

περίοδο 
ειδικές µορφές τουρισµού/ µαζικός τουρισµός φιλικός τουρισµός/ µη φιλικός

στο µέλλον περιβαλλοντική βιωσιµότητα/ µη βιωσιµότητα
κοινωνική & πολιτιστική 

βιωσιµότητα & µη βιωσιµότητα

Βιωσιµότητα & οι δυο µορφές εξωτερικοτήτων που προκαλούνται από τουρίστες

χρονικό σηµείο 

εµφάνισης των 

εξωτερικοτήτων

 

 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει συγκεντρωτικά τα χρονικά σηµεία, τις µορφές τουρισµού, τις 

µορφές των εξωτερικοτήτων & αποτελεί ένα προσχέδιο για τους ιθύνοντες της τουριστικής 

πολιτικής, καθώς µπορούν να επιλέξουν τις κατάλληλες µορφές τουρισµού που 

αποφέρουν εξωτερικότητες & που συνεπάγονται οφέλη για τους ντόπιους πληθυσµούς 

µιας τουριστικής περιοχής. Η κατηγορία µε τους σηµερινούς/ µελλοντικούς τουρίστες & η 

κατηγορία της βιώσιµης ανάπτυξης χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, αφού η υποβάθµιση 

φυσικών πόρων µπορεί να σηµαίνει ότι η τουρίστες δεν θα µπορούν να βιώσουν 

µοναδικές εµπειρίες. Ο πίνακας συνδυάζει τις θετικές & αρνητικές εξωτερικότητες µε τις 

ειδικές & µαζικές µορφές τουρισµού για διάφορες χρονικές συγκυρίες & µέσα από αυτόν 

διαφαίνεται ότι οι ειδικές µορφές τουρισµού, οι θετικές εξωτερικότητες & η µακρόπνοη 

ανάπτυξη είναι οι κεντρικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα πρέπει να κινηθεί η 

τουριστική οικονοµία (Lin,1976). 

 

 Στην περίπτωση των εξωτερικοτήτων που συνδέονται µε κακοπληρωµένα κόστη, 

εκτιµάται µόνο ένα µέρος τους κόστους που προκαλείται σε τρίτους. Θα έπρεπε να 

συνυπολογίζεται το κόστος ευκαιρίας από αυτούς που προκαλούν τις εξωτερικότητες. Το 

κόστος ευκαιρίας στον τουρισµό συσχετίζεται µε τους παραγωγικούς συντελεστές 

(κεφάλαιο, γη, εργασία) που θυσιάζονται για φεστιβάλ, αθλητικές εκδηλώσεις, θεµατικά 

πάρκα, χειµερινά αθλητικά γεγονότα κ.λπ.. Αυτοί οι παραγωγικοί συντελεστές δεν 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. Το κόστος 
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ευκαιρίας, λοιπόν αφορά οτιδήποτε θα µπορούσε να κάνει ο επενδυτής µε το χρηµατικό 

κεφάλαιο που χρησιµοποίησε στην τουριστική επένδυση. Εν συντοµία, είναι το κόστος των 

εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Οι δυο βασικές συνιστώσες του κόστους ευκαιρίας είναι το 

κόστος & ο χρόνος. Μια αγορά που είναι αποτελεσµατική συνεκτιµά το κόστος ευκαιρίας. 

Στις περιπτώσεις των αποτελεσµατικών αγορών, το κόστος ευκαιρίας είναι ίσο µε το 

κόστος της αγοράς. Για παράδειγµα, η πραγµατοποίηση των Ολυµπιακών αγώνων σε 

περιοχές µε υψηλή ανεργία, έχει ως αποτέλεσµα την πληρωµή των εργαζοµένων µε 

κανονικούς µισθούς. Σε µια αποτελεσµατική αγορά, θα γινόταν πρώτα η συνεκτίµηση του 

κόστους ευκαιρίας των εργαζοµένων που είναι σχεδόν µηδέν & µετά θα καθοριζόταν το 

κόστος µισθοδοσίας. Οι εργαζόµενοι εναλλακτικά θα έπαιρναν ένα επίδοµα ανεργίας.  Η 

κατηγορία “side effects”, µπορεί να γίνει κατανοητή αν δοθεί ένα σχετικό παράδειγµα. 

Έστω, λοιπόν, ότι σε µια κερδοφόρα  συνεδριακή αγορά εισέρχονται νέοι ανταγωνιστές, 

γιατί προσελκύονται από τα υψηλά κέρδη. Το γεγονός αυτό, θα επιφέρει µείωση του τζίρου 

των υπαρχουσών επιχειρήσεων & εποµένως αποτελεί αρνητική εξωτερικότητα & µάλιστα 

ανήκει στην  κατηγορία “side effect”. ∆εν θα µπορούσαν να παραλειφθούν οι θετικές 

εξωτερικότητες  οι οποίες διαχωρίζονται στις ίδιες κατηγορίες που διαχωρίζονται & οι 

αρνητικές εξωτερικότητες. Ένα παράδειγµα θετικών εξωτερικοτήτων είναι οι “πράσινες 

εργασίες” σε ένα δήµο. Τα λουλούδια που φυτεύουν οι εργάτες του δήµου βελτιώνουν την 

αισθητική της πόλης & από αυτές τις δραστηριότητες επωφελούνται άτοµα που δεν 

συµµετείχαν στην αρχική συναλλαγή. Μάλιστα οι τουρίστες απολαµβάνουν το όφελος 

χωρίς να καταβάλλουν κάποιο αντίτιµο. Μια άλλη εξωτερικότητα αφορά τα υδροηλεκτρικά 

εργοστάσια, τα οποία κατασκευάζουν ειδικά φράγµατα για την αποφυγή των πληµµυρών. 

Τα φράγµατα αυτά αποσκοπούν πρωτίστως στην εύρυθµη λειτουργία του εργοστασίου, 

όµως έχουν θετικό αντίκτυπο & στον παραλίµνιο τουρισµό, αφού γύρω & µέσα στο ποτάµι 

αναπτύσσονται δραστηριότητες αναψυχής. Μια άλλη θετική εξωτερικότητα είναι ο 

σχεδιασµός κτιρίου από κορυφαίο αρχιτέκτονα που αποτελεί την έδρα µιας επιχείρησης & 

προσελκύει τουρίστες να γευµατίσουν σε κοντινό εστιατόριο µε θέα το κτίριο 

(Παπαδιοδώρου, 2002). 

 

Για την χάραξη µιας αποτελεσµατικής τουριστικής πολιτικής απαιτείται να εξεταστούν οι 

βιώσιµοι πόροι βάσει του κύκλου ζωής των τουριστικών  προορισµών & να  

συνεκτιµηθούν οι επιπτώσεις του τουρισµού στο περιβάλλον & στον πληθυσµό.  Στην 

περίπτωση των αρνητικών εξωτερικοτήτων η ρυθµιστική παρέµβαση είναι  απαραίτητη. Η 

αγορά από µόνη της δεν είναι σε θέση να επιτύχει µια κοινωνικά αποτελεσµατική λύση & 
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για αυτό παρεµβαίνει η πολιτεία. Για τις αρνητικές εξωτερικότητες θεσπίζεται το κατάλληλο 

κανονιστικό πλαίσιο & επιβάλλονται κυρώσεις. Η δίκαιη κατανοµή των φόρων  καθιστά την 

αγορά ακόµα πιο αποτελεσµατική. Αναφορικά µε την φορολογική πολιτική, οι φόροι 

αποτελούν ποσοστό των κερδών των επιχειρήσεων, ποσοστό του εισοδήµατος των 

νοικοκυριών. Υπάρχουν & οι ειδικοί φόροι που είναι ποσοστό των διανυκτερεύσεων & 

χρηµατοδοτούνται από τους τουρίστες. Οι επιδοτήσεις & οι φόροι ενθαρρύνουν τον φιλικό 

τουρισµό. Το αυξηµένο επίπεδο τιµών που είναι αποτέλεσµα της µετακύλισης του κόστους 

των επιχειρήσεων στους πελάτες, έχει πολύ αρνητικές επιδράσεις στα εισοδήµατα των 

συνταξιούχων & γενικά στους µη ενεργούς πληθυσµούς. Η µείωση του πραγµατικού 

εισοδήµατος αυτών προκαλεί µείωση της ζήτησης πολύ κερδοφόρων µορφών τουρισµού, 

όπως είναι ο τουρισµός υγείας.  Επειδή στη συνάρτηση παραγωγής του τουριστικού 

προϊόντος εµπλέκονται τόσο τα δηµόσια αγαθά, όσο & τα ιδιωτικά αγαθά, είναι απαραίτητη 

η συνεργασία µεταξύ δηµόσιου & ιδιωτικού φορέα. Η συνεργασία εγγυάται πλούσιους 

φυσικούς πόρους & ποιότητα υπηρεσιών (Παπαδιοδώρου, 2002).  

 

Για την εσωτερίκευση των εξωτερικών επιλογών, η κυβέρνηση έχει τις εξής επιλογές :  

 

� άµεσος έλεγχος µε περιορισµούς ή απαγορεύσεις µέσω των ρυθµιστικών πλαισίων 

� έµµεσος έλεγχος µε φόρο (φόρος επί των αφίξεων, φόρος επί των διανυκτερεύσεων, 

φόρος προστιθέµενης αξίας, φόρος εισοδήµατος, φόρος επί των ακινήτων) ή 

επιχορήγηση ίση µε την εξωτερικότητα 

� ιδιωτικές µεθόδους που συνδέονται µε τον ορισµό των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας 

(θεώρηµα Coase) (Φινοκαλιώτης; Μπάρµπας,2008) 

 

5.3 Το θεώρηµα του Coase 

 

 

Μέχρι το 1950, επικρατούσε η άποψη ότι οι εξωτερικότητες ήταν µια κλασική περίπτωση 

αποτυχίας της αγοράς. Οι λύσεις που είχαν δοθεί στο πρόβληµα των εξωτερικοτήτων ήταν 

η φορολογία, η αποζηµίωση & η απαγόρευση της όχλησης. Οι πιο συνηθισµένοι τρόποι 

εσωτερίκευσης των εξωτερικών επιδράσεων ήταν η φορολογία & η αποζηµίωση. Ο Coase, 

έθεσε θεµέλιο στην οικονοµική ανάλυση του δικαίου µε το θεώρηµα που στόχευε στην 

επίλυση του προβλήµατος των εξωτερικοτήτων. Ο Coase, ισχυρίστηκε «πως το δίκαιο δεν 

µπορεί να επηρεάσει την κατανοµή των δικαιωµάτων». Με άλλα λόγια, η αγορά είναι πιο 
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ισχυρή από το δίκαιο. Τα δικαιώµατα θα ανήκουν σε εκείνον που επιθυµεί να τα αποκτήσει 

& δύναται να τα αγοράσει. Ένας από τους µεγαλύτερους Έλληνες νοµικούς του 20ου 

αιώνα, ο Γεώργιος Μπαλής υποστηρίζει ότι «το δικαίωµα είναι η εξουσία που παρέχει η 

έννοµη τάξη στο πρόσωπο προκειµένου αυτό να πραγµατοποιήσει το βιοτικό του 

συµφέρον». Ένα από τα παραδείγµατα που έχει χρησιµοποιήσει ο Coase για να 

υποστηρίξει τη θέση του αφορά δυο ξενοδοχεία που βρίσκονται σε γειτονικά οικόπεδα. Το 

Β ξενοδοχείο αποφασίζει να ανεγείρει & άλλους ορόφους µε αποτέλεσµα να επισκιάσει το 

Α ξενοδοχείο & µάλιστα να σκιάσει & τον περιβάλλοντα χώρο της πισίνας. Από το 

δικαστήριο µπορεί να δικαιωθεί είτε το ξενοδοχείο Α, είτε το ξενοδοχείο Β. Σύµφωνα µε τον 

Coase, το δικαίωµα θα καταλήξει σε αυτόν που το αξιολογεί περισσότερο. Συνήθως η 

οικονοµική άνεση βοηθά στην απόκτηση του δικαιώµατος, γιατί αξιολογούνται 

περισσότερα πράγµατα. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται αποτέλεσµα πλούτου. Επειδή, οι 

αξιολογήσεις είναι υποκειµενικές, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι το δικαίωµα θα καταλήξει σε 

αυτόν που το αξιολογεί περισσότερο. Είναι πολύ αποτελεσµατικό για την αγορά να 

καταλήξει το δικαίωµα σε αυτόν που το αξιολογεί περισσότερο, γιατί αυτό είναι το 

κοινωνικά επιθυµητό. Οι πόροι (δικαιώµατα) θα κατανεµηθούν πιο αποτελεσµατικά. Εάν το 

κόστος συναλλαγής είναι πιο υψηλό από το πλεόνασµα που αποκτάται µε την απόκτηση 

του δικαιώµατος, τότε το δικαίωµα δεν θα το απόκτησει κανείς. Το χρηµατικό κόστος 

οφείλεται στις υπηρεσίες των δικηγόρων, των συµβολαιογράφων, των εφοριακών, των 

τηλεφωνηµάτων κ.λπ.. Επίσης, υπάρχει & το κόστος ευκαιρίας που σχετίζεται µε τον 

παράγοντα χρόνο. Πέρα από το χρηµατικό κόστος, υπάρχουν δυσκολίες στη συνεργασία, 

λόγω της αντιδικίας. Η κτητικότητα είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό που εµποδίζει ακόµα 

περισσότερο τη διευθέτηση κάποιων ζητηµάτων. Αυτή έχει να κάνει µε το ότι οι άνθρωποι 

ζητούν περισσότερα χρήµατα για µια πώληση, παρά για µια αντίστοιχη ενδεχόµενη αγορά  

(Χατζής, 2010). 

 

Το κόστος συναλλαγής είναι ίσο µε το κόστος της έρευνας, της διαπραγµάτευσης & 

εφαρµογής. Εάν το κόστος της συναλλαγής είναι µικρότερο από το πλεόνασµα, τότε το 

δικαίωµα θα καταλήξει σε αυτόν που το αξιολογεί περισσότερο. Εάν το κόστος 

συναλλαγής είναι µεγαλύτερο από το πλεόνασµα, τότε το “δίκαιο” θα αποφασίσει για την 

κατανοµή των πόρων. Τις περισσότερες φορές δεν είναι το κόστος συναλλαγής που 

δυσκολεύει τις διαπραγµατεύσεις. Η κανονιστική εκδοχή του θεωρήµατος του Coase διέπει 

ότι τα δικαστήρια, είτε θα πρέπει να µειώσουν το κόστος µε κανόνες, είτε να δώσουν το 

δικαίωµα απευθείας σε αυτόν που το αξιολογεί περισσότερο. Ο Posner που ανέλυσε την 
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ιδέα του Coase, χρησιµοποίησε την υπόθεση ότι δεν υπάρχει υψηλό κόστος συναλλαγών 

& υποστήριξε ότι το δικαίωµα θα πρέπει να δοθεί σε αυτόν που το αξιολογεί περισσότερο. 

Θα πρέπει τα δικαστήρια να µιµηθούν την αγορά. Σε αυτή την περίπτωση το δικαστικό 

έργο δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί οι αξιολογήσεις πάνω στις οποίες βασίζονται οι 

δικαστές δεν είναι υποκειµενικές. Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι «Οι όροι της ανθρώπινης 

συνύπαρξης συνήθως είναι καλύτεροι όταν τους ορίζουν τα ίδια τα άτοµα παρά όταν τους 

επιβάλλει κάποιος νοµοθέτης ή δικαστής. Το δίκαιο, όµως είναι απαραίτητο όταν η 

διαδικασία επίτευξης συναίνεσης αποτυγχάνει» (Χατζής, 2010). 
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Κεφάλαιο 6 :  Μεθοδολογία έρευνας - Περιγραφική ανάλυση 
 

 

Η εµπειρική µελέτη έχει σαν στόχο τη διερεύνηση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών της 

τουριστικής κίνησης στην Αθήνα και των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης σε αυτά τα 

χαρακτηριστικά. 

 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε είναι η µέθοδος της διανοµής συγκεκριµένου 

ερωτηµατολογίου (βλ. Παράρτηµα 1) σε ένα δείγµα τριάντα (30) ξενοδοχείων (βλ. 

Παράρτηµα 2) της περιοχής της Αθήνας. Το ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε από την ίδια την 

ερευνήτρια στον Οικονοµικό ή Εµπορικό ∆ιευθυντή της κάθε ξενοδοχειακής µονάδας, στον 

οποίο δόθηκε άνετος χρόνος (περίπου µιας εβδοµάδας) ώστε να απαντήσει γραπτώς στις 

ερωτήσεις. Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο διεξήχθη η έρευνα ήταν η περίοδος 

1/6/2014 – 30/9/2014, ενώ τα στοιχεία που προέκυψαν από τις απαντήσεις, µετά την 

συµπλήρωση και συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων, κωδικοποιήθηκαν, αναλύθηκαν και 

η επεξεργασία ολοκληρώθηκε µε την χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 19.0 από τη 

χρήση του οποίου προήλθαν και τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Η µέθοδος της δειγµατοληψίας που χρησιµοποιήθηκε είναι η τυχαία στρωµατοποιηµένη, 

δηλαδή επιλέχθηκαν τυχαία τριάντα (30) ξενοδοχεία της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών 

από εκείνο όµως το στρώµα που αντιστοιχεί στην ανώτερη εισοδηµατική τάξη των 

πελατών (τιµή κλίνης µεγαλύτερη των 100 ευρώ σε όλη τη διάρκεια του έτους). Το δείγµα  

θεωρείται αντιπροσωπευτικό της κατηγορίας αυτής ξενοδοχείων της Αθήνας και επαρκές 

για την εξαγωγή συµπερασµάτων. 

 

Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει 21 ερωτήσεις, οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά τόσο της 

περιγραφικής (περιγραφή δείγµατος) όσο και της επαγωγικής (εξαγωγή συµπερασµάτων 

για τον πληθυσµό από το συγκεκριµένο δείγµα) στατιστικής. 

 

Οι µεταβλητές (τα χαρακτηριστικά δηλαδή που εξετάζουµε αναφορικά µε τον πληθυσµό 

µας) της µελέτης  είναι τόσο ποιοτικές (κυρίως) όσο και ποσοτικές. Οι ποιοτικές µεταβλητές 

είναι κυρίως ονοµαστικού χαρακτήρα, ενώ οι ποσοτικές είναι τόσο συνεχούς όσο και 

διακριτού χαρακτήρα. 
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6.1 Μεθοδολογία της δειγµατοληπτικής έρευνας 
 

 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά της τουριστικής 

κίνησης στην Αθήνα  καθώς και οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης σε αυτήν. Για να 

πραγµατοποιηθεί η µελέτη αυτή δηµιουργήθηκε ερωτηµατολόγιο το οποίο µοιράστηκε σε 

τυχαίο δείγµα ξενοδοχείων της ευρύτερης περιφέρειας της Αθήνας. Το χρονικό πλαίσιο 

µέσα στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η έρευνα ήταν από τον Ιούνιο του 2014 µέχρι τον 

Σεπτέµβριο του 2014. 

 

Μετά την συµπλήρωση και συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων ακολούθησε η 

κωδικοποίησή τους και η επεξεργασία ολοκληρώθηκε µε την χρήση του στατιστικού 

πακέτου SPSS 19.0 από το οποίο προήλθαν και τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

 

6.1.1 Ερευνητικές Υποθέσεις 

 

Υπόθεση 1: Η τουριστική κίνηση στην Αθήνα παρουσιάζει έναν σταθερό ρυθµό καθόλη τη 

διάρκεια του χρόνου. 

 

Αφορµή για την υπόθεση αυτή στέκεται η κοινή πεποίθηση ότι η περιοχή της 

πρωτεύουσας δεν παρουσιάζει τουριστικό ενδιαφέρον και δεν έχει επισκέπτες που να 

εστιάζουν την προσοχή τους σε αυτήν. Θεωρείται ότι έρχονται µόνο για µία ή δύο νύχτες 

προκειµένου να επισκεφθούν την Ακρόπολη και να µεταβούν στον τόπο που έχουν 

επιλέξει για τις διακοπές τους (συνήθως κάποιο νησί την περίοδο του καλοκαιριού). 

 

Υπόθεση 2: Η τουριστική κίνηση της Αθήνας έχει χαρακτηριστικά οργανωµένου ταξιδιού 

και άρα επηρεάζεται πολύ από διάφορους διαµεσολαβητές (τουριστικά γραφεία, κλπ.). 

 

Θεωρείται ότι η όποια τουριστική κίνηση στην Αθήνα, ακόµα και η εσωτερική (από 

Έλληνες επισκέπτες προερχόµενους από την λοιπή Ελλάδα) γίνεται οργανωµένα µέσω 

κάποιου διαµεσολαβητή. Αξίζει λοιπόν να ερευνηθεί το κατά πόσο αυτή η υπόθεση ισχύει 

ή αν η ελληνική πρωτεύουσα έχει αρχίσει και αποκτά τουριστικό ενδιαφέρον και για 

µεµονωµένους ανεξάρτητους επισκέπτες. 
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Υπόθεση 3: Η τουριστική κίνηση της Αθήνας είναι κυρίως επαγγελµατικού χαρακτήρα, 

τόσο για τους Έλληνες  όσο και για τους ξένους επισκέπτες. 

 

Συµπλήρωµα των προηγούµενων δύο υποθέσεων αποτελεί και η συγκεκριµένη υπόθεση 

που βασίζεται σε µια παλαιά πεποίθηση ότι η Αθήνα δεν έχει τόσο πολύ τουριστικό 

ενδιαφέρον όσο κυρίως επαγγελµατικό. Μάλιστα, θεωρείται από πολλούς ότι το όποιο 

τουριστικό ενδιαφέρον επιδεικνύουν οι επισκέπτες της Αθήνας είναι µάλλον συνοδευτικού 

του επαγγελµατικού ενδιαφέροντος ταξιδιού τους. 

 

Υπόθεση 4: Η οικονοµική κρίση που πλήττει την ελληνική οικονοµία τα τελευταία χρόνια 

θεωρείται ότι έχει επηρεάσει και την τουριστική κίνηση τόσο της Αθήνας όσο και της 

Ελλάδας γενικότερα. Η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι η κρίση επέφερε πτώση των τιµών 

σε όλες τις υπηρεσίες που αφορούν τον τουρισµό και αυτό οδήγησε σε αύξηση της 

τουριστικής κίνησης τόσο από το εσωτερικό της χώρας όσο και – κυρίως – από το 

εξωτερικό. Στόχος της έρευνας µας είναι να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει την επικρατούσα 

αυτή αντίληψη. 

 

Υπόθεση 5: Είναι πλέον βέβαιο ότι ο σύγχρονος τουρίστας – ειδικά ο ξένος -  αποζητά µια 

συγκεκριµένη ποιότητα υπηρεσιών που να του παρέχεται σε ολοένα και πιο καλές και 

προσιτές τιµές. Αξίζει να διερευνηθεί το κατά πόσο έχουν αντιληφθεί οι ελληνικές 

τουριστικές µονάδες, ειδικά οι ευρισκόµενες στην περιοχή της πρωτεύουσας, αυτή τη 

σύγχρονη τάση και προσπαθούν ολοένα και περισσότερο να παρέχουν ποιοτικά 

πιστοποιηµένες υπηρεσίες στους πελάτες τους. 

 

6.2 Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας 

 

 

Το ερωτηµατολόγιο (βλ. Παράρτηµα 1) που χρησιµοποιήθηκε έχει στόχο να διερευνήσει τα 

χαρακτηριστικά της τουριστικής κίνησης  στην Αθήνα και το κατά πόσο αυτή επηρεάστηκε 

από την οικονοµική κρίση που µαστίζει τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Ο στόχος αυτός 

επιτυγχάνεται µε την αναζήτηση των κατάλληλων απαντήσεων (επιβεβαιώσεων ή 

απορρίψεων) στις παραπάνω αναφερόµενες υποθέσεις. 
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Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από είκοσι µία ερωτήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε τρείς 

επί µέρους θεµατικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαµβάνει τα δηµογραφικά και τα 

λοιπά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ερωτώµενων (ξενοδοχεία της Αθήνας) και των 

πελατών τους (τουρίστες ενός εισοδηµατικού επιπέδου που επισκέπτονται την Αθήνα), η 

δεύτερη ενότητα διερευνά τις ιδιαίτερες επιθυµίες, απαιτήσεις και στόχους που έχει ο 

µέσος πελάτης-τουρίστας των ερωτώµενων (ξενοδοχεία της Αθήνας) και η τρίτη ενότητα 

πραγµατεύεται τις άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην τουριστική 

κίνηση της Αθήνας, τόσο από την άποψη των ξενοδοχείων όσο και από την άποψη των 

πελατών-τουριστών. Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από είκοσι µία (21) ερωτήσεις, από 

τις οποίες οι πρώτες δέκα (10) ανήκουν στην πρώτη ενότητα, οι επόµενες τέσσερις (4) 

στην δεύτερη και οι τελευταίες επτά (7) στην τρίτη. 

 

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο µέρος-ενότητα του ερωτηµατολογίου διερευνώνται καταρχήν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο των ξενοδοχειακών µονάδων του δείγµατος (όπως είναι το 

µέγεθος και το καθεστώς ανεξαρτησίας στη λήψη αποφάσεων που τις διέπει), όσο και των 

πελατών-τουριστών που τις επισκέπτονται (όπως είναι ο τρόπος που ταξιδεύουν, η µέση 

διάρκεια παραµονής τους, η προέλευσή τους, ο σκοπός της επίσκεψής τους, η ηλικία τους, 

η εισοδηµατική τους τάξη).  

 

Στο δεύτερο µέρος-ενότητα διερευνώνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαµονής του 

πελάτη στο ξενοδοχείο (όπως είναι η επιλογή παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς και το 

ύψος λοιπών δαπανών που κάνουν κατά τη διαµονή τους στο ξενοδοχείο), καθώς και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ταξιδιού του (όπως είναι το αν ο σκοπός του ταξιδιού του 

είναι να επισκεφθεί την Αθήνα ή κάποια άλλη πόλη ή νησί της Ελλάδας καθώς και το αν 

προετοιµάζει σχολαστικά το ταξίδι του ή αυτό είναι µια απόφαση της τελευταίας στιγµής). 

 

Στο τρίτο µέρος-ενότητα διερευνώνται οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης που ταλανίζει 

την ελληνική οικονοµία τα τελευταία χρόνια τόσο σε άµεσο (όπως είναι η επίδραση στα 

έσοδα της ξενοδοχειακής µονάδας, η επίδραση στις τιµές των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

το επίπεδο και ο χαρακτήρας της απασχόλησης σε αυτήν) όσο και σε έµµεσο (τρόπος 

προσέλκυσης πελατείας, πιστότητα των πελατών, πιστοποίηση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών) επίπεδο. 
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6.3 Το προφίλ του δείγµατος- Περιγραφική ανάλυση των αποτελεσµάτων 

 

 

Για την έρευνα µοιράστηκαν τριάντα (30) ερωτηµατολόγια στον Οικονοµικό ή Εµπορικό 

∆ιευθυντή της κάθε ξενοδοχειακής µονάδας της περιοχής της πρωτεύουσας, στον οποίο 

δόθηκε άνετος χρόνος (περίπου µιας εβδοµάδας) ώστε να απαντήσει γραπτώς στις 

ερωτήσεις. Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο διεξήχθη η έρευνα ήταν η περίοδος 

1/6/2014 – 30/9/2014. Οι ξενοδοχειακές µονάδες επιλέχτηκαν κατά τυχαίο τρόπο από 

αυτές που έχουν τιµή κλίνης άνω των εκατό (100) ευρώ ανά διανυκτέρευση, σύµφωνα µε 

τα στοιχεία της Ένωσης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Ελλάδας. 

 

6.3.1 Α’ Μέρος – 1η Θεµατική Ενότητα ερωτήσεων 

 

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσµατα που αντιστοιχούν στο Α’ Μέρος (1η Θεµατική 

Ενότητα) του ερωτηµατολογίου (Ερωτήσεις 1 – 10). 

 

1) Τι µεγέθους (αριθµός κλινών, τζίρος) είναι η ξενοδοχειακή σας µονάδα; 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας  φαίνεται ότι τα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής είναι 

µάλλον µεσαίου και µεγάλου µεγέθους τόσο από άποψη κλινών (βλ. ∆ιάγραµµα 1) όσο και 

από άποψη τζίρου (β. ∆ιάγραµµα 2). 

 

Αναλυτικότερα, από άποψη κλινών χωρίστηκαν οι ξενοδοχειακές µονάδες σε τέσσερις (4) 

κατηγορίες: αυτές που διαθέτουν µέχρι 50 κλίνες (7 ξενοδοχεία), αυτές που έχουν από 50 

έως 100 (4 ξενοδοχεία), αυτές που έχουν από 100 έως 200 (12 ξενοδοχεία) και αυτές που 

έχουν πάνω από 200 κλίνες (7 ξενοδοχεία). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 

6.3.1.1. 
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Σειρά1

 

∆ιάγραµµα 6.3.1.1: Μέγεθος ξενοδοχειακής µονάδας 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 

 

Αντίστοιχα, από άποψη τζίρου (ετήσιος κύκλος εργασιών οικονοµικού έτους 2013) 

χωρίστηκαν οι ξενοδοχειακές µονάδες σε τέσσερις (4) επίσης κατηγορίες: αυτές που 

πραγµατοποίησαν τζίρο µέχρι 100.000 ευρώ (2 ξενοδοχεία), αυτές που πραγµατοποίησαν 

από 100.000 έως 500.000 ευρώ (7 ξενοδοχεία), αυτές που πραγµατοποίησαν από 

500.000 ευρώ έως 1.000.000 (10 ξενοδοχεία) και αυτές που έχουν πραγµατοποίησαν 

πάνω από 1.000.000 ευρώ (11 ξενοδοχεία). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 

6.3.1.2. 
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∆ιάγραµµα 6.3.1.2 : Κατηγοριοποίηση βάσει τζίρου 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 

 

2) Είναι ανεξάρτητη ή µέλος κάποιου Οµίλου (Ελληνικού ή διεθνούς); 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται ότι τα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής είναι 

µάλλον µέλη κάποιου Οµίλου (ελληνικού ή και διεθνούς). Ωστόσο υπάρχουν πάντα και οι 

ανεξάρτητες ξενοδοχειακές µονάδες (βλ. ∆ιάγραµµα 3). 

 

Αναλυτικότερα, από την άποψη αυτή (καθεστώς ανεξαρτησίας στη λήψη αποφάσεων) 

χωρίστηκαν οι ξενοδοχειακές µονάδες σε τρεις (3) κατηγορίες: αυτές που είναι πλήρως 

ανεξάρτητες και αυτόνοµες (8 ξενοδοχεία), αυτές που είναι µέλη κάποιου ελληνικού 

επιχειρηµατικού Οµίλου (12 ξενοδοχεία) και αυτές που είναι µέλη κάποιου διεθνούς 

επιχειρηµατικού Οµίλου (10 ξενοδοχεία)). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 

6.3.1.3 
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Ανεξάρτητες

Μέλος Ελληνικού Ομίλου 

Μέλος Διεθνούς Ομίλου 

 

∆ιάγραµµα 6.3.1.3 : Κατηγοριοποίηση µε βάση το αν είναι ανεξάρτητη η µονάδα ή µέλος κάποιου 

οµίλου 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 

 

3)   Η πελατεία σας είναι εποχική ή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου; 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας  φαίνεται ότι τα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής έχουν 

µια αρκετά σταθερή κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. ∆εν δείχνει να υπάρχει 

κάποια εποχικότητα στην τουριστική κίνηση της Αθήνας, όπως θα µπορούσε ίσως να 

περιµένει κάποιος πριν τη διεξαγωγή της έρευνας (βλ. ∆ιάγραµµα 6.3.1.4). 

 

Αναλυτικότερα, από την άποψη της εποχικότητας ή της σταθερότητας στην κίνηση των 

πελατών χωρίστηκαν οι ξενοδοχειακές µονάδες σε δύο (2) κατηγορίες: αυτές που 

παρατηρείται κάποια σηµαντική εποχικότητα στην κίνησή τους (άνω του 50% του τζίρου 

τους να προέρχεται από µια συγκεκριµένη εποχή, συνήθως το καλοκαίρι αλλά όχι µόνο) 

του χρόνου (8 ξενοδοχεία) και αυτές που χαρακτηρίζονται από σχετική σταθερότητα στην 

κίνησή τους (ο τζίρος τους κατανέµεται σχετικά ισοµερώς σε όλες τις εποχές) στη διάρκεια 

του χρόνου (22 ξενοδοχεία). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 6.3.1.4. 
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Εποχική κίνηση

Σταθερή κίνηση

 

∆ιάγραµµα 6.3.1.4 : Εποχική ή σταθερή πελατεία καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 

 

4) Οι πελάτες σας έρχονται µόνοι τους ή µε οργανωµένα γκρουπ (µέσω 

πρακτορείων); 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας  φαίνεται ότι τα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής έχουν 

µια ισοµερώς κατανεµηµένη κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ανάµεσα στους 

µεµονωµένους ανεξάρτητους επισκέπτες και σε αυτούς που έρχονται οργανωµένα µέσω 

κάποιου διαµεσολαβητή (π.χ. τουριστικό πρακτορείο). Είναι ένα αποτέλεσµα που µάλλον 

θα µπορούσε να περιµένει κάποιος πριν τη διεξαγωγή της έρευνας (βλ. ∆ιάγραµµα 

6.3.1.5). 

 

Αναλυτικότερα, από την άποψη της ανεξάρτητης ή οργανωµένης κίνησης των πελατών 

χωρίσαµε τις ξενοδοχειακές µονάδες σε δύο (2) κατηγορίες: αυτές που παρατηρείται 

ανεξαρτησία και αυτονοµία στην κίνηση των πελατών τους (17 ξενοδοχεία) και αυτές που 

χαρακτηρίζονται από οργανωµένη, µέσω κάποιου τουριστικού διαµεσολαβητή, κίνηση στη 

διάρκεια του χρόνου (13 ξενοδοχεία). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 6.3.1.5. 
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Ανεξάρτητη κίνηση

Οργανωμένη κίνηση

 

∆ιάγραµµα 6.3.1.5 :Οι πελάτες έρχονται µόνοι τους ή µε οργανωµένα γκρουπ 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 

 

5)   Ποια είναι η µέση διάρκεια παραµονής των πελατών σας; 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας  φαίνεται ότι τα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής έχουν 

µια µάλλον µικρή έως το πολύ µεσαία (και πάντως λιγότερο από µια εβδοµάδα) κίνηση 

καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η αύξηση στη διάρκεια παραµονής στην τουριστική 

κίνηση της Αθήνας, εποµένως, θα µπορούσε ίσως να αποτελέσει στόχο ανάπτυξης µιας 

τουριστικής πολιτικής για την Αθήνα είτε από την Πολιτεία είτε από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση (∆ήµο και Περιφέρεια) αφού κάτι τέτοιο θα είχε πολλαπλά οικονοµικά οφέλη 

για όλο τον πληθυσµό της Αττικής (βλ. ∆ιάγραµµα 6.3.1.6). 

 

Αναλυτικότερα, από την άποψη της διάρκειας παραµονής στην κίνηση των πελατών 

χωρίστηκαν  οι απαντήσεις από όλες τις ξενοδοχειακές µονάδες του δείγµατος σε τέσσερις 

(4) κατηγορίες: αυτές που παρατηρείται µόνο µία διανυκτέρευση στην κίνηση των πελατών 

τους (25% των περιπτώσεων), αυτές που παρατηρούνται δύο έως τρεις διανυκτερεύσεις 

στην κίνηση των πελατών τους (55% των περιπτώσεων), αυτές που παρατηρούνται από 

τρεις έως και πέντε διανυκτερεύσεις στην κίνηση των πελατών τους (7% των 

περιπτώσεων) και αυτές που χαρακτηρίζονται από διαµονή µεγαλύτερη των πέντε ηµερών 
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στην κίνησή τους (13% των περιπτώσεων). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 

6.3.1.6. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1 διανυκτέρευση

1-3 διανυκτερεύσεις

3-5 διανυκτερεύσεις

5 και άνω διανυκτερεύσεις

Σειρά1

 

∆ιάγραµµα 6.3.1.6 : Η µέση διάρκεια παραµονής των πελατών  

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 

 

6)  Είναι Έλληνες ή ξένοι και στη δεύτερη περίπτωση ποια είναι η χώρα 

προέλευσής τους; 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας  φαίνεται ότι τα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής έχουν 

µια κίνηση που µάλλον προέρχεται και επηρεάζεται από το εξωτερικό της χώρας παρά 

από το εσωτερικό αυτής καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η κίνηση που προέρχεται από 

το εσωτερικό της χώρας (στην έρευνα  συµπεριλήφθηκε στην κατηγορία αυτή και η 

Κύπρος) είναι παρόλα αυτά πολύ σηµαντική, αφού περίπου το 40% της κίνησης 

προέρχεται από το εσωτερικό της χώρας  (βλ. ∆ιάγραµµα 6.3.1.7). 

 

Αναλυτικότερα, από την άποψη της χώρας προέλευσης στην κίνηση των πελατών 

χωρίστηκαν  οι απαντήσεις από όλες τις ξενοδοχειακές µονάδες του δείγµατος σε επτά (7) 

µεγάλες κατηγορίες (ενώ υπάρχει και µία ακόµη για τις λοιπές χώρες του κόσµου): αυτές 

που η κίνηση προέρχεται από την Ελλάδα γενικά συµπεριλαµβανοµένης και της Κύπρου 

(40% των περιπτώσεων),  αυτές που η κίνηση προέρχεται από τη Γερµανία (15% των 

περιπτώσεων), αυτές που η κίνηση προέρχεται από τη Γαλλία (8% των περιπτώσεων), 
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αυτές που η κίνηση προέρχεται από τη Βρετανία (10% των περιπτώσεων), αυτές που η 

κίνηση προέρχεται από άλλη χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (12% των 

περιπτώσεων), αυτές που η κίνηση προέρχεται από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής 

(4% των περιπτώσεων), αυτές που η κίνηση προέρχεται από τη Ρωσία (4% των 

περιπτώσεων), ενώ από λοιπές χώρες του κόσµου είναι το υπόλοιπο 7% των 

περιπτώσεων. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 6.3.1.7. 

 

Ελλάδα

Γερμανία

Γαλλία

Βρετανία

Ευρωπαϊκή Ένωση (λοιπές χώρες)

Η.Π.Α.

Ρωσία

Λοιπές χώρες

 

∆ιάγραµµα 6.3.1.7: Η χώρα προέλευσης των τουριστών 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 

 

7) Ποιος ο σκοπός της επίσκεψής τους; Τουριστικός ή επαγγελµατικός ή κάτι άλλο; 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας φαίνεται ότι τα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής 

έχουν µια µάλλον ισοµερώς κατανεµηµένη κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου από 

την άποψη του σκοπού του ταξιδιού των πελατών τους ανάµεσα στον τουριστικό και στον 

επαγγελµατικό σκοπό. Σαν σκοπός ταξιδιού µε κάποια παρουσία αναφέρεται και η 

επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλους, ενώ όλες οι άλλες περιπτώσεις (π.χ. θέµατα υγείας που 
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είναι η σηµαντικότερη στην κατηγορία αυτή)  δεν κατέχουν σηµαντικό ποσοστό (βλ. 

∆ιάγραµµα 6.3.1.8). 

 

Αναλυτικότερα, από την άποψη του σκοπού του ταξιδιού στην κίνηση των πελατών 

χωρίστηκαν  οι απαντήσεις από όλες τις ξενοδοχειακές µονάδες του δείγµατος σε τέσσερις 

(4) κατηγορίες: αυτές που ο σκοπός του ταξιδιού είναι ο τουριστικός γενικά (50% των 

περιπτώσεων),  αυτές που ο σκοπός του ταξιδιού είναι ο επαγγελµατικός (42% των 

περιπτώσεων), αυτές που ο σκοπός του ταξιδιού είναι η επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλους 

(4% των περιπτώσεων) και αυτές που ο σκοπός του ταξιδιού είναι κάποιος άλλος (4% των 

περιπτώσεων). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 6.3.1.8. 
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Τουριστικός
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Σειρά1

 

∆ιάγραµµα 6.3.1.8 : Ο σκοπός της επίσκεψης είναι τουριστικός ή επαγγελµατικός ή κάτι άλλο 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 

 

8)  Στην πρώτη περίπτωση της προηγούµενης ερώτησης (τουριστικός σκοπός) σε 

ποιο από τα παρακάτω είδη τουρισµού θα κατατάσσατε τους πελάτες σας; 

 

• Αγροτουρισµός 

• Οικοτουρισµός 

• Συνεδριακός τουρισµός 

• Πολιτιστικός τουρισµός 
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• Μαθησιακός τουρισµός 

• Θρησκευτικός τουρισµός 

• Τουρισµός υγείας 

• Κοινωνικός τουρισµός 

• Θαλάσσιος τουρισµός 

• Αθλητικός τουρισµός 

• Γεωτουρισµός 

• Ορεινός-ορειβατικός τουρισµός 

• Χιονοδροµικός τουρισµός και τουρισµός χειµερινών αθληµάτων 

• Περιπατητικός τουρισµός 

• Γαστρονοµικός τουρισµός 

• Κάτι άλλο; (Τι άλλο;) 

 

Είναι µια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση για τη διερεύνηση της τουριστικής κίνησης της 

Αθήνας (50% του συνόλου των επισκέψεων των πελατών) αλλά που δυστυχώς ακόµα τα 

στοιχεία δεν κατανέµονται σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες. Από τα αποτελέσµατα της 

έρευνας φαίνεται ότι τα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής έχουν µια κίνηση καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου από την άποψη του σκοπού του τουριστικού ταξιδιού των πελατών 

τους που κατανέµεται ανάµεσα στον συνεδριακό τουρισµό (30% των περιπτώσεων), στον 

πολιτιστικό τουρισµό (18% των περιπτώσεων), στον µαθησιακό τουρισµό (30% των 

περιπτώσεων), στον θρησκευτικό τουρισµό (7% των περιπτώσεων, στον κοινωνικό 

τουρισµό (3% των περιπτώσεων) και στον αθλητικό τουρισµό (10% των περιπτώσεων, 

ενώ όλοι οι άλλοι σκοποί έχουν σχεδόν µηδενική παρουσία (2% των περιπτώσεων) (βλ. 

∆ιάγραµµα 6.3.1.9). 

 

Αναλυτικότερα, από την άποψη του σκοπού του ταξιδιού στην κίνηση των πελατών 

χωρίστηκαν  οι απαντήσεις από όλες τις ξενοδοχειακές µονάδες του δείγµατος σε δέκα έξι 

(16) κατηγορίες µε σκοπό να αναλυθεί η περίπτωση εκείνη που ο σκοπός του ταξιδιού 

είναι ο τουριστικός γενικά (50% του συνόλου των περιπτώσεων). Τα αποτελέσµατα 

φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 6.3.1.9. 
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Συνεδριακός
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Μαθησιακός

Θρησκευτικός

Κοινωνικός

Αθλητικός

Λοιποί λόγοι

 

∆ιάγραµµα 6.3.1.9 : Κατάταξη πελατών µε βάση διάφορα είδη τουρισµού  

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 

 

 

9)Τι ηλικίας είναι ο µέσος πελάτης σας; 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας  φαίνεται ότι τα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής έχουν 

µια πελατεία µάλλον ώριµης ηλικίας (άνω των 45 ετών). Φαίνεται ότι ο µέσος επισκέπτης 

της Αθήνας είναι αρκετά έµπειρος και συνειδητοποιηµένος αφού έρχεται σε ώριµη ηλικία, 

ακόµα και στην περίπτωση που έρχεται για καθαρά τουριστικό σκοπό. Έτσι, ο µέσος 

πελάτης των ξενοδοχειακών µονάδων της Αθήνας φαίνεται να είναι άνω των 45 ετών (βλ. 

∆ιάγραµµα 6.3.1.10). 

 

Αναλυτικότερα, από την άποψη της ηλικίας των πελατών χωρίστηκαν  οι  απαντήσεις από 

όλες τις ξενοδοχειακές µονάδες του δείγµατος σε τέσσερις (4) κατηγορίες: αυτές που η 

ηλικία των πελατών είναι κάτω των 30 ετών (15% των περιπτώσεων), αυτές που η ηλικία 

των πελατών είναι µεταξύ 30 και 45 ετών (30% των περιπτώσεων), αυτές που η ηλικία των 

πελατών είναι µεταξύ 45 και 60 ετών (45% των περιπτώσεων) και αυτές που η ηλικία των 
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πελατών είναι άνω των 60 ετών (10% των περιπτώσεων). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο 

∆ιάγραµµα 6.3.1.10. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Μέχρι 30 ετών

Μεταξύ 30 και 45 ετών

Μεταξύ 45 και 60 ετών

Άνω των 60 ετών

Σειρά1

 

∆ιάγραµµα 6.3.1.10 : Ηλικία µέσου πελάτη 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 

 

10) Τι εισοδηµατικής τάξης είναι ο µέσος πελάτης σας; 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας µας φαίνεται ότι τα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής 

έχουν µια πελατεία µάλλον εύπορης εισοδηµατικής τάξης (άνω των 50.000 ευρώ ετησίως). 

Φαίνεται ότι ο µέσος επισκέπτης της Αθήνας που επιθυµεί να διαµείνει σε αυτά τα 

ξενοδοχεία είναι αρκετά εύπορος (τουλάχιστον για τα µέτρα της ελληνικής κοινωνίας), 

ακόµα και στην περίπτωση που έρχεται για καθαρά τουριστικό σκοπό. Έτσι, ο µέσος 

πελάτης των ξενοδοχειακών µονάδων της Αθήνας φαίνεται να έχει ετήσιο εισόδηµα (και 

αντίστοιχα επαγγέλµατα που του το εξασφαλίζουν) άνω των 50.000 ευρώ ετησίως (βλ. 

∆ιάγραµµα 6.3.1.11). 

 

Αναλυτικότερα, από την άποψη της εισοδηµατικής τάξης των πελατών χωρίστηκαν οι 

απαντήσεις από όλες τις ξενοδοχειακές µονάδες του δείγµατος σε τέσσερις (4) κατηγορίες: 

αυτές που το ετήσιο εισόδηµα των πελατών φαίνεται να είναι κάτω των 30.000 ευρώ 

ετησίως (8% των περιπτώσεων), αυτές που το ετήσιο εισόδηµα των πελατών φαίνεται να 

είναι µεταξύ των 30.000 και 50.000 ευρώ ετησίως (22% των περιπτώσεων), αυτές που το 
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ετήσιο εισόδηµα των πελατών φαίνεται να είναι µεταξύ των 50.000 και 100.000 ευρώ 

ετησίως (55% των περιπτώσεων) και αυτές που το ετήσιο εισόδηµα των πελατών φαίνεται 

να είναι άνω των 100.000 ευρώ ετησίως (15% των περιπτώσεων). Τα αποτελέσµατα 

φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 6.3.1.11. 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Μέχρι 30.000 ευρώ 

Μεταξύ 30.000 και 50.000 ευρώ

Μεταξύ 50.000 και 100.000 

ευρώ

Άνω των 100.000 ευρώ

Σειρά1

 

∆ιάγραµµα 6.3.1.11 : Η εισοδηµατική τάξη του µέσου πελάτη 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 

 

6.3.2 Β’ Μέρος – 2η Θεµατική Ενότητα ερωτήσεων 

 

11) Ο µέσος πελάτης σας προτιµάει να χρησιµοποιεί ολοκληρωµένο πακέτο 

υπηρεσιών (εκτός από τη διαµονή επιζητά και διατροφή, ξενάγηση, και λοιπές 

υπηρεσίες) από το ξενοδοχείο σας ή περιορίζεται στη διαµονή αναλαµβάνοντας 

µόνος του τα υπόλοιπα; 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας  φαίνεται ότι τα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής έχουν 

µια πελατεία που µάλλον περιορίζεται στη διαµονή στο ξενοδοχείο (60% των 

περιπτώσεων) ή το πολύ να επιζητά και διατροφή (30% των περιπτώσεων). Οι υπόλοιπες 

υπηρεσίες δεν φαίνεται να έχουν κάποια σηµαντικά ποσοστά ζήτησης (βλ. ∆ιάγραµµα 12). 
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Αναλυτικότερα, από την άποψη των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ξενοδοχεία της 

κατηγορίας αυτής που επιζητούν οι πελάτες τους  χωρίστηκαν οι  απαντήσεις από όλες τις 

ξενοδοχειακές µονάδες του δείγµατος σε τέσσερις (4) κατηγορίες: αυτές που η µόνη 

υπηρεσία που επιζητούν οι πελάτες τους φαίνεται να είναι η διαµονή (60% των 

περιπτώσεων) µαζί βέβαια µε κάποιο πρόγραµµα πρωινού/ηµιδιατροφής, αυτές που 

επιπλέον της διαµονής επιζητούν και κάποιο πρόγραµµα πλήρους διατροφής µε πρωινό, 

µεσηµεριανό και βραδινό (30% των περιπτώσεων), αυτές που επιζητούν και κάποιο 

πρόγραµµα ξενάγησης (7% των περιπτώσεων) και, τέλος, αυτές που επιζητούν και κάποια 

άλλη υπηρεσία (3% των περιπτώσεων). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 

6.3.2.12. 

 

 

Διαμονή

Διαμονή με διατροφή 

Διαμονή με ξενάγηση

Διαμονή με άλλη 

υπηρεσία

 

∆ιάγραµµα 6.3.2.12 : Ο µέσος πελάτης χρησιµοποιεί ολοκληρωµένο πακέτο υπηρεσιών ή όχι 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 
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12) Ο συγκεκριµένος προορισµός για το µέσο πελάτη σας είναι αποκλειστικός-

τελικός ή ενδιάµεσος-συνδυαζόµενος µε κάποια άλλη πόλη; 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται ότι η πελατεία που απευθύνεται στα 

ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής έχει την Αθήνα περισσότερο σαν τελικό-αποκλειστικό 

προορισµό του ταξιδιού της παρά (όπως είναι και η κοινή πεποίθηση) σαν ενδιάµεσο 

προορισµό συνδυαζόµενο µε κάποια άλλη πόλη ή κυρίως (ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς 

µήνες) νησί (βλ. ∆ιάγραµµα 6.3.2.13). 

 

Αναλυτικότερα, από την άποψη του προορισµού της πελατείας που απευθύνεται στα 

ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής χωρίστηκαν οι απαντήσεις από όλες τις ξενοδοχειακές 

µονάδες του δείγµατος σε δύο (2) κατηγορίες: αυτές που η Αθήνα είναι τελικός-

αποκλειστικός προορισµός του ταξιδιού (60% των περιπτώσεων) και αυτές που η Αθήνα 

είναι ενδιάµεσος προορισµός συνδυαζόµενος µε κάποια άλλη πόλη ή κυρίως (ιδιαίτερα 

τους καλοκαιρινούς µήνες) νησί (40% των περιπτώσεων). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο 

∆ιάγραµµα 6.3.2.13. 

 

 

 

Αθήνα αποκλειστικός 

προορισμός

Αθήνα ενδιάμεσος 

προορισμός

 

∆ιάγραµµα 6.3.2.13 : Ο συγκεκριµένος προορισµός για το µέσο πελάτη είναι τελικός ή ενδιάµεσος 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 
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13) Ο µέσος πελάτης σας, εκτός από το κόστος διαµονής, τι ύψος λοιπών δαπανών 

καταναλώνει στο ξενοδοχείο σας;  

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται ότι η πελατεία που απευθύνεται στα 

ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής δεν δείχνει να καταναλώνει µεγάλα ποσά στο ξενοδοχείο 

εκτός από το κόστος της διαµονής (µεγαλύτερα των 20 ευρώ ηµερησίως). Βέβαια, κάνει 

κάποια κατανάλωση αφού το ποσοστό των πελατών µε µικρή κατανάλωση (µικρότερη των 

5 ευρώ ηµερησίως) είναι εξαιρετικά µικρό (βλ. ∆ιάγραµµα 6.3.2.14). 

 

Αναλυτικότερα, από την άποψη του ύψους των λοιπών δαπανών εκτός της διαµονής που 

η πελατεία που απευθύνεται στα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής καταναλώνει µέσα στη 

ξενοδοχειακή µονάδα χωρίστηκαν οι  απαντήσεις από όλες τις ξενοδοχειακές µονάδες του 

δείγµατος σε τρεις (3) κατηγορίες: αυτές που παρατηρείται µικρό (µικρότερο των 5 ευρώ 

ηµερησίως) ύψος κατανάλωσης (10% των περιπτώσεων), αυτές που παρατηρείται µεσαίο 

(µεταξύ των 5 και των 20 ευρώ ηµερησίως) ύψος κατανάλωσης (60%των περιπτώσεων) 

και αυτές που παρατηρείται µεγάλο (µεγαλύτερο των 20 ευρώ ηµερησίως) ύψος 

κατανάλωσης (30%των περιπτώσεων). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 

6.3.2.14. 

 

Μικρή κατανάλωση

Μεσαία κατανάλωση

Μεγάλη κατανάλωση

 

∆ιάγραµµα 6.3.2.14 : Το ύψος των λοιπών δαπανών που καταναλώνει ο µέσος πελάτης στο 

ξενοδοχείο 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 
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14) Ο µέσος επισκέπτης σας προετοιµάζει το ταξίδι του; Πόσες µέρες πριν την 

άφιξή του κλείνει το δωµάτιό του; 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνα φαίνεται ότι η πελατεία που απευθύνεται στα ξενοδοχεία 

της κατηγορίας αυτής δεν φαίνεται να προετοιµάζει σε µεγάλο βαθµό το ταξίδι που κάνει 

προς την Αθήνα. Συνήθως, οι κρατήσεις δωµατίων γίνονται κυριολεκτικά την τελευταία (ή 

έστω την προτελευταία) στιγµή. Βέβαια, υπάρχουν πάντα και αυτοί που κάνουν έναν 

έγκαιρο προγραµµατισµό (βλ. ∆ιάγραµµα 6.3.2.15). 

 

Αναλυτικότερα, από την άποψη του προγραµµατισµού στο κλείσιµο των δωµατίων που 

κάνει η πελατεία που απευθύνεται στα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής χωρίστηκαν οι 

απαντήσεις από όλες τις ξενοδοχειακές µονάδες του δείγµατος σε τέσσερις (4) κατηγορίες: 

αυτές που δεν υπάρχει καθόλου προγραµµατισµός (5% των περιπτώσεων), αυτές που η 

κράτηση γίνεται σε χρονικό διάστηµα µικρότερο της µίας εβδοµάδας (30% των 

περιπτώσεων), αυτές που η κράτηση γίνεται σε χρονικό διάστηµα µεταξύ της µίας 

εβδοµάδας και του ένα µήνα (50% των περιπτώσεων) και αυτές που η κράτηση γίνεται σε 

χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ένα µήνα (15% των περιπτώσεων). Τα αποτελέσµατα 

φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 6.3.2.15. 

 

 

Χωρίς κράτηση

Κράτηση σε λιγότερο από 

μια εβδομάδα

Κράτηση μεταξύ μιας 

εβδομάδας και ενός μήνα

Κράτηση σε διάστημα 

μεγαλύτερο του ενός 

μήνα

 

∆ιάγραµµα 6.3.2.15 : Μέρες προετοιµασίας ταξιδιού του µέσου επισκέπτη 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 
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6.3.3Γ’ Μέρος – 3η Θεµατική Ενότητα ερωτήσεων 

 

 

15) Ποιες είναι οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην επιχείρησή σας; 

Παρατηρήθηκε αύξηση ή µείωση στα έσοδα και στα κέρδη σας; 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας  φαίνεται ότι η οικονοµική κρίση που µαστίζει τη χώρα 

τα τελευταία χρόνια δεν επηρέασε σηµαντικά την πελατεία που απευθύνεται στα 

ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής. Συνήθως, οι µεταβολές (αύξηση ή και µείωση) που 

παρατηρήθηκαν στα έσοδα και στα κέρδη των ξενοδοχείων της κατηγορίας αυτής είναι 

µικρές (µικρότερες του 10% ανάµεσα στα αποτελέσµατα του 2011 και του 2013). Βέβαια, 

υπάρχουν πάντα και οι µεγάλες µεταβολές και προς τα πάνω και προς τα κάτω (βλ. 

∆ιαγράµµατα 6.3.3.16 και 6.3.3.17). 

 

Αναλυτικότερα, από την άποψη της µεταβολής στα έσοδα ανάµεσα στα έτη 2011 και 2013  

στα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής χωρίστηκαν  οι απαντήσεις από όλες τις 

ξενοδοχειακές µονάδες του δείγµατος σε τέσσερις (4) κατηγορίες: αυτές που υπήρξε 

µεγάλη (µεγαλύτερη του 10%) µείωση (10% των περιπτώσεων), αυτές που υπήρξε µικρή 

(µικρότερη του 10%) µείωση (40% των περιπτώσεων), αυτές που υπήρξε µικρή 

(µικρότερη του 10%) αύξηση (35% των περιπτώσεων) και αυτές που υπήρξε µεγάλη 

(µεγαλύτερη του 10%) αύξηση (15% των περιπτώσεων). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο 

∆ιάγραµµα 6.3.3.16. 
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Μεγάλη μείωση στα 

έσοδα

Μικρή μείωση στα έσοδα

Μικρή αύξηση στα έσοδα

Μεγάλη αύξηση στα 

έσοδα

 

∆ιάγραµµα 6.3.3.16 : Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην επιχείρηση 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 

 

Αντίστοιχα, από την άποψη της µεταβολής στα κέρδη ανάµεσα στα έτη 2011 και 2013  στα 

ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής χωρίστηκαν οι απαντήσεις από όλες τις ξενοδοχειακές 

µονάδες του δείγµατος σε τέσσερις (4) κατηγορίες: αυτές που υπήρξε µεγάλη (µεγαλύτερη 

του 10%) µείωση (5% των περιπτώσεων), αυτές που υπήρξε µικρή (µικρότερη του 10%) 

µείωση (40% των περιπτώσεων), αυτές που υπήρξε µικρή (µικρότερη του 10%) αύξηση 

(40% των περιπτώσεων) και αυτές που υπήρξε µεγάλη (µεγαλύτερη του 10%) αύξηση 

(15% των περιπτώσεων). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 6.3.3.17. 

 

Μεγάλη μείωση στα 

κέρδη

Μικρή μείωση στα κέρδη

Μικρή αύξηση στα κέρδη

Μεγάλη αύξηση στα 

κέρδη

 

∆ιάγραµµα 6.3.3.17 : Μεταβολή κερδών  στα  έτη 2011 & 2013 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 
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16) Οι τιµές στο ξενοδοχείο σας αυξήθηκαν ή µειώθηκαν κατά τη διάρκεια της 

οικονοµικής κρίσης; 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας  φαίνεται ότι η οικονοµική κρίση που µαστίζει τη χώρα 

τα τελευταία χρόνια δεν επηρέασε σηµαντικά τις τιµές τόσο για τη διαµονή όσο και για τις 

λοιπές υπηρεσίες στα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής. Συνήθως, οι τιµές παρέµειναν 

σταθερές αλλά και όπου υπήρξε µεταβολή (συνήθως µείωση) αυτή ήταν µικρή (µικρότερη 

του 10%). Βέβαια, υπάρχουν πάντα και οι µεµονωµένες περιπτώσεις µεγαλύτερων 

µεταβολών (βλ. ∆ιάγραµµα 6.3.3.18). 

 

Αναλυτικότερα, από την άποψη της µεταβολής στις τιµές ανάµεσα στα έτη 2011 και 2013  

στα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής χωρίστηκαν οι απαντήσεις από όλες τις 

ξενοδοχειακές µονάδες του δείγµατος σε πέντε (5) κατηγορίες: αυτές που υπήρξε µεγάλη 

(µεγαλύτερη του 10%) µείωση (10% των περιπτώσεων), αυτές που υπήρξε µικρή 

(µικρότερη του 10%) µείωση (30% των περιπτώσεων), αυτές που δεν υπήρξε καµία 

µεταβολή και οι τιµές παρέµειναν σταθερές (40% των περιπτώσεων), αυτές που υπήρξε 

µικρή (µικρότερη του 10%) αύξηση (15% των περιπτώσεων) και αυτές που υπήρξε µεγάλη 

(µεγαλύτερη του 10%) αύξηση (5% των περιπτώσεων). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο 

∆ιάγραµµα 6.3.3.18. 

 

Μεγάλη μείωση στις τιμές

Μικρή μείωση στις τιμές

Σταθερές τιμές

Μικρή αύξηση στις τιμές

Μεγάλη αύξηση στις 

τιμές

 

∆ιάγραµµα 6.3.3.18 :Η διακύµανση των τιµών ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 
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17) Πόσους εργαζόµενους απασχολεί το ξενοδοχείο σας; 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας  φαίνεται ότι τα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής είναι 

µάλλον µεσαίου και µεγάλου µεγέθους και από την άποψη του αριθµού των 

απασχολουµένων σε αυτό (βλ. ∆ιάγραµµα 6.3.3.19). Τα αποτελέσµατα δηλαδή σε αυτή 

την ερώτηση συµφωνούν µε τα ευρήµατα της 1ης ερώτησης (βλ. ∆ιαγράµµατα 6.3.1.1 και 

6.3.1.2). 

 

Αναλυτικότερα, από την άποψη του αριθµού των απασχολουµένων χωρίστηκαν οι 

ξενοδοχειακές µονάδες σε τέσσερις (4) κατηγορίες: αυτές που διαθέτουν µέχρι 10 

εργαζόµενους (4 ξενοδοχεία), αυτές που έχουν από 10 έως 50 (11 ξενοδοχεία), αυτές που 

έχουν από 50 έως 100 (12 ξενοδοχεία) και αυτές που έχουν πάνω από 100 εργαζόµενους 

(3 ξενοδοχεία). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 6.3.3.19. 
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100 και άνω

Σειρά1

 

∆ιάγραµµα 6.3.3.19 : Το εργατικό δυναµικό του ξενοδοχείου 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 
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18) Οι εργαζόµενοι στο ξενοδοχείο σας απασχολούνται σε µόνιµη ή σε εποχική 

βάση; 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται ότι τα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής 

απασχολούν συνήθως µόνιµο προσωπικό (βλ. ∆ιάγραµµα 6.3.3.20). Αυτό το εύρηµα 

άλλωστε είναι και το αναµενόµενο σε σχέση και µε τα ευρήµατα των ερωτήσεων 3 και 10 

(βλ. ∆ιαγράµµατα 6.3.1.4 και 6.3.1.11). 

 

Αναλυτικότερα, από την άποψη του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζοµένων 

χωρίστηκαν οι απαντήσεις που λήφθηκαν από τις ξενοδοχειακές µονάδες σε δύο (2) 

κατηγορίες: αυτές που αναφέρονται σε καθεστώς µόνιµης απασχόλησης καθόλη τη 

διάρκεια του χρόνου (85% των περιπτώσεων) και αυτές που αναφέρονται σε καθεστώς 

εποχικής-µη µόνιµης απασχόλησης (15% των περιπτώσεων). Τα αποτελέσµατα φαίνονται 

στο ∆ιάγραµµα 6.3.3.20. 

 

 

Μόνιμη απασχόληση

Εποχική-μη μόνιμη 

απασχόληση

 

∆ιάγραµµα 6.3.3.20 : Οι εργαζόµενοι απασχολούνται σε µόνιµη ή εποχική βάση 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 
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19) Με ποιόν τρόπο σας ανακαλύπτει ο µέσος πελάτης σας (π.χ. διαφήµιση, 

σύσταση, τυχαία, διαδίκτυο, πρακτορείο, κλπ); 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας  φαίνεται ότι η κύρια πηγή ανακάλυψης της 

ξενοδοχειακής µονάδας από τον πελάτη της (και συχνά και το κλείσιµο του δωµατίου) είναι 

το διαδίκτυο. Αυτό µπορεί να είναι και αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης που µαστίζει τη 

χώρα τα τελευταία χρόνια αλλά και αποτέλεσµα της τεχνολογικής εξέλιξης και της εισβολής 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή µας. Βέβαια, υπάρχουν πάντα και οι πιο 

παραδοσιακές µέθοδοι όπως κυρίως φαίνεται να είναι η σύσταση από άλλον πελάτη και το 

τουριστικό πρακτορείο (βλ. ∆ιάγραµµα 21). 

 

Αναλυτικότερα, από την άποψη της ανακάλυψης της ξενοδοχειακής µονάδας από τον 

πελάτη της (στα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής) χωρίστηκαν οι  απαντήσεις από όλες 

τις ξενοδοχειακές µονάδες του δείγµατος σε πέντε (5) κατηγορίες: αυτές που η ανακάλυψη 

προήλθε από διαφήµιση (5% των περιπτώσεων), αυτές που η ανακάλυψη προήλθε από 

σύσταση (25% των περιπτώσεων), αυτές που η ανακάλυψη προήλθε από το διαδίκτυο 

(50% των περιπτώσεων), αυτές που η ανακάλυψη προήλθε από κάποιο τουριστικό 

πρακτορείο (17% των περιπτώσεων)  και αυτές που η ανακάλυψη προήλθε από κάποιον 

άλλο λόγο ή και εντελώς τυχαία (3% των περιπτώσεων). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο 

∆ιάγραµµα 6.3.3.21. 

 

Διαφήμιση

Σύσταση

Διαδίκτυο

Τουριστικό πρακτορείο

Τυχαίος/άλλος λόγος

 

∆ιάγραµµα 6.3.3.21 : Ο τρόπος που ανακαλύπτει το ξενοδοχείο ο µέσος πελάτης 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 
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20) Ο µέσος πελάτης σας χαρακτηρίζεται από πιστότητα για το ξενοδοχείο σας 

(δηλαδή ξανάρχεται και άλλες φορές);  

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται ότι η πελατεία που απευθύνεται στα 

ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζεται από σηµαντικό βαθµό πιστότητας, 

δηλαδή επιστρέφει και πάλι στο ξενοδοχείο αυτό όταν ξαναέρχεται στην Αθήνα (βλ. 

∆ιάγραµµα 6.3.3.22). 

 

Αναλυτικότερα, από την άποψη του βαθµού πιστότητας των πελατών στα ξενοδοχεία της 

κατηγορίας αυτής χωρίστηκαν οι απαντήσεις από όλες τις ξενοδοχειακές µονάδες του 

δείγµατος σε τρεις (3) κατηγορίες: αυτές που παρατηρείται υψηλός βαθµός (ο πελάτης 

ξαναέρχεται πάνω από δύο φορές στην επόµενη τριετία) πιστότητας(20% των 

περιπτώσεων), αυτές που παρατηρείται µεσαίος βαθµός (άλλη µία φορά ή έστω εκφράζει 

την επιθυµία να ξαναέρθει) πιστότητας (60%των περιπτώσεων) και αυτές που 

παρατηρείται χαµηλός βαθµός (δεν δείχνει να ξαναέρχεται) πιστότητας (20%των 

περιπτώσεων). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 6.3.3.22. 

 

 

Υψηλός βαθμός 

πιστότητας

Μεσαίος βαθμός 

πιστότητας

Χαμηλός βαθμός 

πιστότητας

 

∆ιάγραµµα 6.3.3.22 : Ο µέσος πελάτης σε τι βαθµό χαρακτηρίζεται από πιστότητα  

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 
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21) Οι υπηρεσίες που προσφέρετε στους πελάτες σας είναι πιστοποιηµένες; 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας  φαίνεται ότι τα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής 

ολοένα και περισσότερο επιδιώκουν να παρέχουν πιστοποιηµένες υπηρεσίες στους 

πελάτες τους (βλ. ∆ιάγραµµα 6.3.3.23). Είναι, άλλωστε, βέβαιο ότι και οι πελάτες  

γυρεύουν ολοένα και περισσότερο πιστοποιηµένες υπηρεσίες, κάτι το οποίο είναι και 

εύκολο να αναζητήσουν σήµερα χάρη στην ευρεία χρήση των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και προβολής. 

 

Αναλυτικότερα, από την άποψη του βαθµού πιστοποίησης των παρεχόµενων υπηρεσιών 

προς τους πελάτες τους από τα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής χωρίστηκαν οι 

απαντήσεις από όλες τις ξενοδοχειακές µονάδες του δείγµατος σε τρεις (3) κατηγορίες: 

αυτές που παρατηρείται υψηλός βαθµός (παρέχεται τουλάχιστον µια πιστοποιηµένη 

υπηρεσία από το ξενοδοχείο και υπάρχει πρόθεση από αυτό να συνεχίσει να πιστοποιεί 

τις παρεχόµενες υπηρεσίες του) πιστοποίησης (50% των περιπτώσεων δηλαδή 15 

ξενοδοχεία ), αυτές που παρατηρείται χαµηλός βαθµός (δεν υπάρχει καµία πιστοποίηση 

αλλά υπάρχει ένδειξη ή αναφορά πρόθεσης να επιζητείται κάτι τέτοιο από τη ξενοδοχειακή 

µονάδα) πιστοποίησης (40% των περιπτώσεων δηλαδή 12 ξενοδοχεία) και αυτές που 

υπάρχει µηδενικός βαθµός (ανυπαρξία πιστοποιηµένης υπηρεσίας αλλά και 

οποιασδήποτε πρόθεσης για πιστοποίηση) πιστοποίησης (10%των περιπτώσεων δηλαδή 

3 ξενοδοχεία). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 6.3.3.23. 
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Υψηλός βαθμός 

πιστοποίησης

Χαμηλός βαθμός 

πιστοποίησης

Μηδενικός  βαθμός 

πιστοποίησης

 

∆ιάγραµµα 6.3.3.23 : Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι πιστοποιηµένες 

Πηγή: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου 

6.4 Αποτελέσµατα 

 

 

6.4.1 Εισαγωγή  

 

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορούν να προκύψουν είτε µε περιγραφική ανάλυση 

(όπως είδαµε παραπάνω) είτε µε τον έλεγχο συνάφειας x2. Ο έλεγχος αυτός 

χρησιµοποιείται για να βρεθεί η συνάφεια δύο µεταβλητών. Για να γίνει κάτι τέτοιο 

χρησιµοποιούνται δύο υποθέσεις. Η Η0(µηδενική υπόθεση) σύµφωνα µε την οποία οι 

µεταβλητές δεν έχουν συνάφεια µεταξύ τους και η Η1(εναλλακτική υπόθεση) σύµφωνα µε 

την οποία οι µεταβλητές σχετίζονται. Όταν από τον έλεγχο x2 προκύψει το p.value τότε το 

συγκρίνουµε µε το 0,05 και εάν:  

-p.value> 0,05 δεχόµαστε την Η0 και εποµένως οι µεταβλητές που συγκρίναµε δεν έχουν 

συνάφεια σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% ενώ εάν  

-p.value< 0,05 δεχόµαστε την Η1 και εποµένως οι µεταβλητές που συγκρίναµε έχουν 

συνάφεια σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%.  
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6.4.2  Αποτελέσµατα σχετικά µε τις Ερευνητικές Υποθέσεις  

 

 

2.1 Υπόθεση 1: Η τουριστική κίνηση στην Αθήνα παρουσιάζει έναν σταθερό ρυθµό καθόλη 

τη διάρκεια του χρόνου.  

 

Πίνακας 1 

Value Df Asymp.Sig. (2-sided) Exact.Sig. (2-sided) Exact.Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square 5,184 1 .023

Continuity Correction 3,479 1 .062

Likelihood Ratio 4,738 1 .029

Fisher's Exact Test .035 .035

Linear-by-Linear 5,162 1 .023

Association

N. of Valid Cases 30

Chi-Square Tests

 

 

Ο έλεγχος συνάφειας x2 (Βλ. Πίνακα 1) έδειξε ότι p-value = 0.035< 0.05 άρα 

απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση και δεχόµαστε την εναλλακτική. Εποµένως η 

τουριστική κίνηση στην Αθήνα παρουσιάζει έναν σταθερό ρυθµό καθόλη τη διάρκεια του 

χρόνου.  

 

2.2 Υπόθεση 2: Η τουριστική κίνηση της Αθήνας έχει χαρακτηριστικά οργανωµένου 

ταξιδιού και άρα επηρεάζεται πολύ από διάφορους διαµεσολαβητές (τουριστικά γραφεία, 

κλπ.). 

 

 

Πίνακας 2 

Value Df Asymp.Sig. (2-sided) Exact.Sig. (2-sided) Exact.Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square 8,621 1 .053

Continuity Correction 7,832 1 .082

Likelihood Ratio 10,1 1 .056

Fisher's Exact Test .055 .055

Linear-by-Linear 2,529 1 .071

Association

N. of Valid Cases 30

Chi-Square Tests

 

 

Ο έλεγχος συνάφειας x2 (Βλ. Πίνακα 2) έδειξε ότι p-value = 0.055> 0.05 άρα δεχόµαστε 

την µηδενική υπόθεση και απορρίπτουµε την εναλλακτική. Εποµένως η τουριστική κίνηση 

στην Αθήνα δεν έχει χαρακτηριστικά οργανωµένου ταξιδιού και άρα δεν επηρεάζεται πολύ 

από διάφορους διαµεσολαβητές (τουριστικά γραφεία, κλπ.).  
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2.3 Υπόθεση 3: Η τουριστική κίνηση της Αθήνας είναι κυρίως επαγγελµατικού χαρακτήρα, 

τόσο για τους Έλληνες  όσο και για τους ξένους επισκέπτες. 

 

Πίνακας 3 

Value Df Asymp.Sig. (2-sided) Exact.Sig. (2-sided) Exact.Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square 9,483 1 .064

Continuity Correction 6,987 1 .093

Likelihood Ratio 3,1 1 .062

Fisher's Exact Test .064 .064

Linear-by-Linear 4,673 1 .083

Association

N. of Valid Cases 30

Chi-Square Tests

 

 

Ο έλεγχος συνάφειας x2 (Βλ. Πίνακα 3) έδειξε ότι p-value = 0.064> 0.05 άρα δεχόµαστε 

την µηδενική υπόθεση και απορρίπτουµε την εναλλακτική. Εποµένως η τουριστική κίνηση 

στην Αθήνα δεν είναι κυρίως επαγγελµατικού χαρακτήρα, τόσο για τους Έλληνες  όσο και 

για τους ξένους επισκέπτες.  

 

2.4 Υπόθεση 4: Η οικονοµική κρίση που πλήττει την ελληνική οικονοµία τα τελευταία 

χρόνια θεωρείται ότι έχει επηρεάσει και την τουριστική κίνηση τόσο της Αθήνας όσο και της 

Ελλάδας γενικότερα. Η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι η κρίση επέφερε πτώση των τιµών 

σε όλες τις υπηρεσίες που αφορούν τον τουρισµό και αυτό οδήγησε σε αύξηση της 

τουριστικής κίνησης τόσο από το εσωτερικό της χώρας όσο και – κυρίως – από το 

εξωτερικό. Στόχος της έρευνας µας είναι να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει την επικρατούσα 

αυτή αντίληψη. 

 

Πίνακας 4 

Value Df Asymp.Sig. (2-sided) Exact.Sig. (2-sided) Exact.Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square 5,743 1 .028

Continuity Correction 4,842 1 .063

Likelihood Ratio 6,2 1 .034

Fisher's Exact Test .054 .054

Linear-by-Linear 4,933 1 .034

Association

N. of Valid Cases 30

Chi-Square Tests

 

 

Ο έλεγχος συνάφειας x2 (Βλ. Πίνακα 4) έδειξε ότι p-value = 0.054> 0.05 άρα δεχόµαστε 

την µηδενική υπόθεση και απορρίπτουµε την εναλλακτική. Εποµένως η οικονοµική κρίση 
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που πλήττει την ελληνική οικονοµία τα τελευταία χρόνια θεωρείται ότι  δεν έχει επηρεάσει 

και την τουριστική κίνηση τόσο της Αθήνας όσο και της Ελλάδας γενικότερα. 

 

2.5 Υπόθεση 5: Είναι πλέον βέβαιο ότι ο σύγχρονος τουρίστας – ειδικά ο ξένος -  αποζητά 

µια συγκεκριµένη ποιότητα υπηρεσιών που να του παρέχεται σε ολοένα και πιο καλές και 

προσιτές τιµές. Αξίζει να διερευνηθεί το κατά πόσο έχουν αντιληφθεί οι ελληνικές 

τουριστικές µονάδες, ειδικά οι ευρισκόµενες στην περιοχή της πρωτεύουσας, αυτή τη 

σύγχρονη τάση και προσπαθούν ολοένα και περισσότερο να παρέχουν ποιοτικά 

πιστοποιηµένες υπηρεσίες στους πελάτες τους. 

 

Πίνακας 5 

Value Df Asymp.Sig. (2-sided) Exact.Sig. (2-sided) Exact.Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square 4,722 1 .022

Continuity Correction 3,429 1 .046

Likelihood Ratio 3,2 1 .027

Fisher's Exact Test .045 .045

Linear-by-Linear 3,624 1 .027

Association

N. of Valid Cases 30

Chi-Square Tests

 

 

Ο έλεγχος συνάφειας x2 (Βλ. Πίνακα 5) έδειξε ότι p-value = 0.045< 0.05 άρα 

απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση και δεχόµαστε την εναλλακτική. Εποµένως, οι 

ελληνικές τουριστικές µονάδες, ειδικά οι ευρισκόµενες στην περιοχή της πρωτεύουσας, 

έχουν αντιληφθεί αυτή τη σύγχρονη τάση και προσπαθούν ολοένα και περισσότερο να 

παρέχουν ποιοτικά πιστοποιηµένες υπηρεσίες στους πελάτες τους. 

 

6.5 Συµπεράσµατα 
 

 

Η εµπειρική έρευνα που διεξήχθη στο δείγµα των ξενοδοχειακών µονάδων της Αθήνας µε 

τη βοήθεια και του προγράµµατος SPSS, τόσο µε περιγραφική ανάλυση όσο και µε τον 

έλεγχο συνάφειας x2, µας έδωσε τη δυνατότητα να εξάγουµε αρκετά χρήσιµα 

συµπεράσµατα που µπορούν να βοηθήσουν τόσο τη ξενοδοχειακή µονάδα όσο και την 

Πολιτεία στη χάραξη µιας ορθής τουριστικής πολιτικής. 
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Το βέβαιο είναι ότι η Αθήνα µπορεί να έχει ποιοτικό τουρισµό, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου, ανεξάρτητα από οικονοµικά προβλήµατα, παρέχοντας ολοένα και πιο ποιοτικές 

υπηρεσίες στους πελάτες των ξενοδοχειακών µονάδων και διευρύνοντας τη γκάµα των 

υπηρεσιών που παρέχονται. Οι τουριστικές επιχειρήσεις δείχνουν µεγάλη 

προσαρµοστικότητα ανάγκες των τουριστών προσαρµόζοντας ανάλογα το προσφερόµενο 

προϊόν. Το υπόδειγµα τουριστικής ανάπτυξης που έχει επικρατήσει έως τώρα έχει 

σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στην χώρα µας και η 

αυξανόµενη πίεση του διεθνούς ανταγωνισµού κάνουν σαφές ότι για να εξασφαλιστεί η 

βιωσιµότητα και την περαιτέρω ικανοποιητική ανάπτυξη του κλάδου απαιτούνται 

συντονισµένες προσπάθειες από την ελληνική πολιτεία και τους ίδιους τους επενδυτές του 

κλάδου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ανταποκριθούµε στον διεθνή ανταγωνισµό εκτός 

από τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών είναι και η διεύρυνση του 

φάσµατος τους προς νέες κατευθύνσεις. Καθώς οι επαγγελµατίες ταξιδιώτες, που 

µετακινούνται για να συµµετάσχουν σε συνέδρια, εκθέσεις, ταξίδια κινήτρων και 

επιχειρηµατικές υποχρεώσεις, είναι άτοµα υψηλού κοινωνικού, µορφωτικού και 

οικονοµικού επιπέδου, η Αθήνα οφείλει να αναπτύξει τις κατάλληλες υποδοµές και 

δράσεις, για την προσέλκυση της ιδιαίτερα αποδοτικής αυτής µορφής εναλλακτικού 

τουρισµού. Επίσης υπάρχει µεγάλο περιθώριο εκµετάλλευσης της λεγόµενης low season 

αλλά και τη δυνατότητα αύξησης της πληρότητας των µονάδων καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους. Η πολιτική αστάθεια και οι κοινωνικοοικονοµικές αναταραχές µε τη δυσφήµηση που 

δηµιουργούν για τη χώρα µας και το αυξηµένο κόστος των τουριστικών υπηρεσιών λόγω 

υπερφορολόγησης του τοµέα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές µας απέτρεψαν την αύξηση 

των αφίξεων στο βαθµό που προσδοκούσε η αγορά. Τέλος, η οικονοµική ασφυξία των 

ελληνικών νοικοκυριών µετέτρεψε σε πολυτελές προϊόν τον εσωτερικό τουρισµό. Η 

σταθεροποίηση του οικονοµικού περιβάλλοντος και του ισχύοντος φορολογικού πλαισίου 

θα τους επιτρέψει κα κεφαλαιοποιήσουν το ποιοτικό και εκσυγχρονισµένο προϊόν που 

προσφέρουν στους πελάτες τους.  Η παροχή κινήτρων σε επιχειρηµατικά κεφάλαια, 

ελληνικά ή ξένα, που είναι σε θέση να συµβάλλουν στην ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας είναι επιβεβληµένη από τη στιγµή που η πρόσβαση σε φθηνές πηγές 

χρηµατοδότησης είναι σχεδόν αδύνατη από την πλειοψηφία του κλάδου. 
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Παράρτηµα 1 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

(ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 

 

1) Τι µεγέθους (αριθµός κλινών, τζίρος) είναι η ξενοδοχειακή σας µονάδα; 

2) Είναι ανεξάρτητη ή µέλος κάποιου Οµίλου (Ελληνικού ή διεθνούς); 

3) Η πελατεία σας είναι εποχική ή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου; 

4) Οι πελάτες σας έρχονται µόνοι τους ή µε οργανωµένα γκρουπ (µέσω πρακτορείων); 

5) Ποια είναι η µέση διάρκεια παραµονής των πελατών σας; 

6) Είναι Έλληνες ή ξένοι και στη δεύτερη περίπτωση ποια είναι η χώρα προέλευσής τους; 

7) Ποιος ο σκοπός της επίσκεψής τους; Τουριστικός ή επαγγελµατικός ή κάτι άλλο; 

8) Στην πρώτη περίπτωση της προηγούµενης ερώτησης (τουριστικός σκοπός) σε ποιο 

από τα παρακάτω είδη τουρισµού θα κατατάσσατε τους πελάτες σας; 

• Αγροτουρισµός. 

• Οικοτουρισµός. 

• Συνεδριακός τουρισµός 

• Πολιτιστικός τουρισµός. 

• Μαθησιακός τουρισµός. 

• Θρησκευτικός τουρισµός. 

• Τουρισµός υγείας. 

• Κοινωνικός τουρισµός. 

• Θαλάσσιος τουρισµός. 

• Αθλητικός τουρισµός. 
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• Γεωτουρισµός. 

• Ορεινός-ορειβατικός τουρισµός. 

• Χιονοδροµικός τουρισµός και τουρισµός χειµερινών αθληµάτων.  

• Περιπατητικός τουρισµός. 

• Γαστρονοµικός τουρισµός. 

• Κάτι άλλο; (Τι άλλο;) 

 

9) Τι ηλικίας είναι ο µέσος πελάτης σας; 

10) Τι εισοδηµατικής τάξης είναι ο µέσος πελάτης σας; 

11)  Ο µέσος πελάτης σας προτιµάει να χρησιµοποιεί ολοκληρωµένο πακέτο υπηρεσιών 

(εκτός από τη διαµονή επιζητά και διατροφή, ξενάγηση, και λοιπές υπηρεσίες) από το 

ξενοδοχείο σας ή περιορίζεται στη διαµονή αναλαµβάνοντας µόνος του τα υπόλοιπα; 

12)  Ο συγκεκριµένος προορισµός για το µέσο πελάτη σας είναι αποκλειστικός-τελικός ή 

ενδιάµεσος-συνδυαζόµενος µε κάποια άλλη πόλη; 

13)  Ο µέσος πελάτης σας, εκτός από το κόστος διαµονής, τι ύψος λοιπών δαπανών 

καταναλώνει στο ξενοδοχείο σας;  

14)  Ο µέσος επισκέπτης σας προετοιµάζει το ταξίδι του; Πόσες µέρες πριν την άφιξή του 

κλείνει το δωµάτιό του; 

15)  Ποιες είναι οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην επιχείρησή σας; Παρατηρήθηκε 

αύξηση ή µείωση στα έσοδα και στα κέρδη σας; 

16)  Οι τιµές στο ξενοδοχείο σας αυξήθηκαν ή µειώθηκαν κατά τη διάρκεια της οικονοµικής 

κρίσης; 

17)  Πόσους εργαζόµενους απασχολεί το ξενοδοχείο σας; 

18)  Οι εργαζόµενοι στο ξενοδοχείο σας απασχολούνται σε µόνιµη ή σε εποχική βάση; 

19) Με ποιόν τρόπο σας ανακαλύπτει ο µέσος πελάτης σας (π.χ. διαφήµιση, σύσταση, 

τυχαία, διαδίκτυο, πρακτορείο, κλπ); 

20)  Ο µέσος πελάτης σας χαρακτηρίζεται από πιστότητα για το ξενοδοχείο σας (δηλαδή 

ξανάρχεται και άλλες φορές);  

21)  Οι υπηρεσίες που προσφέρετε στους πελάτες σας είναι πιστοποιηµένες; 
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Παράρτηµα 2 
 

 

To δείγµα της έρευνας αποτελείται από τις παρακάτω 30 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις : 

1) Divani Caravel Hotel 

2) Hilton Athens Hotel 

3) Melia Athens 

4) Crowne  Plaza Hotel 

5) Radisson Blue Park Hotel Athens 

6) Ηλέκτρα Παλάς Αθήνα 

7) InterContinental Athenaeum 

8) Royal Olympic Hotel 

9) Μεγάλη Βρετανία 

10) King George 

11) Athens Ledra Hotel 

12) Metropolitan Hotel 

13) Herodion Hotel 

14) Divani Palace Acropolis 

15) The Margi 

16) Eridanus 

17) Αµαλία 

18) The Athenian Callirhoe Exclusive Hotel 

19) Hera Hotel 

20) NJV Athens Plaza 

21) Άγιος Γεώργιος Λυκαβηττού 

22) Pentelikon Hotel 

23) Sofitel Athens Airport 

24) Holiday Inn Athens Attica Av 

25) Arion Resort & Spa 

26) The Westin Athens 

27) Holiday Suites 

28) Semiramis 

29) Theoxenia Palace 

30) Athens Imperial 
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