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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Πξψηα απ‘φια ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Κσλζηαληίλν
Νηεκίξε γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε αλαζέηνληάο κνπ απηφ ην ζέκα. Αιιά θαη γηα
ηελ ζπλερή ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ηνπ, δίλνληάο κνπ ζπκβνπιέο ζε φιν απηφ ην
δηάζηεκα. Δπηπιένλ, ζέισ λα επραξηζηήζσ φια απηά ηα άηνκα πνπ ζηάζεθαλ δίπια κνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θνηηεηηθψλ κνπ ρξφλσλ, θαη θπξίσο ηηο δχν ζπκθνηηήηξηεο κνπ Βαγελά
Δξκηφλε θαη Πεηξνχηζνπ Υαξαιακπία, πνπ κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ζπκπαξάζηαζε θαη
ππνκνλή ζπλέβαιαλ ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ καο. Σέινο, έλα ηεξάζηην επραξηζηψ
νθείισ ζηνπο γνλείο κνπ, σηήξην θαη Παλαγηψηα θαζψο θαη ζηηο αδεξθέο κνπ Μαξία θαη
Δπαγγειία αιιά θαη ζε έλα πνιχ μερσξηζηφ άηνκν γηα κέλα, πνπ φια απηά ηα ρξφληα κε
ζηεξίδνπλ εζηθά θαη νηθνλνκηθά δίλνληαο κνπ θνπξάγην λα μεπεξάζσ θάζε εκπφδην θαη
δπζθνιία πνπ βξέζεθε ζην δξφκν κνπ. Έηζη ψζηε, λα θηάζσ ζήκεξα ζην ηέινο ελφο
φκνξθνπ ηαμηδηνχ πνπ δηήξθεζε 4 ππέξνρα θνηηεηηθά ρξφληα.
Νίθε Λάρα

Θα ήζεια θαηαξρήλ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ησλ θαζεγεηή κνπ θ. Κσλζηαληίλν Νηεκίξε γηα
ηε ζπλερή θαζνδήγεζε, ηελ ππνζηήξημε, ηηο νπζηψδεηο ζπκβνπιέο θαζψο θαη ηελ
ελζάξξπλζε πνπ κνπ παξείρε ζε φιν απηφ ην δηάζηεκα. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ
ηνπο θίινπο θαη ηηο θίιεο κνπ ησλ θνηηεηηθψλ κνπ ρξφλσλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ
Δξκηφλε Βαγελά θαη Νίθε Λάρα γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο ψζηε λα νινθιεξσζεί ε
εξγαζία απηή. Βέβαηα, ην κεγαιχηεξν επραξηζηψ ην νθείισ ζηνπο γνλείο κνπ, γηα φια φζα
κνπ έρνπλ πξνζθέξεη ζηε δηάξθεηα ησλ καζεηηθψλ θαη θνηηεηηθψλ κνπ ρξφλσλ θαη ηελ
ππνζηήξημή ηνπο ζε θάζε κνπ επηινγή.
Υαξαιακπία Πεηξνχηζνπ

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο θαη ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνλ θαζεγεηή κνπ γηα ηελ
αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο, ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ, ην ελδηαθέξνλ ηνπ αιιά θαη ηνλ ρξφλν
πνπ δηέζεζε γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο
ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηδξχκαηνο γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ φια απηά ηα ρξφληα.
Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηηο ζπκθνηηήηξηεο κνπ, Νίθε Λάρα θαη Υαξαιακπία
Πεηξνχηζνπ γηα ηελ βνήζεηα θαη ηελ ζπλεξγαζία πνπ κνπ πξνζέθεξαλ κε ζθνπφ ηελ
νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο καο. Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ
νηθνγέλεηά κνπ, πνπ κε βνήζεζε θαη κε ζηήξημε φια απηά ηα ρξφληα θαη πνπ κνπ έδσζε φια
ηα εθφδηα γηα λα γίλσ ζσζηφο Άλζξσπνο.
Βαγελά Δξκηφλε
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Πεξίιεςε

Ζ εξγαζία κε ηίηιν "Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπξηζκνχ - Πξνυπνζέζεηο ζσζηήο
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο" πξαγκαηεχεηαη πάλσ ζην ζέκα ηνπ ηνπξηζκνχ, ηη είλαη ηνπξηζκφο,
ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, πνηεο νη επηπηψζεηο ηνπ ζηελ νηθνλνκία θαη θνηλσλία ηεο Διιάδνο. Ο
ηνπξηζκφο απνηειεί καδί κε άιινπο ηνκείο έλα παξαγσγηθφ ζχκπιεγκα θαη κπνξνχκε λα
πνχκε πσο είλαη κηα απφ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα θαηαλνεζνχλ ζσζηά νη επηπηψζεηο ζνπ αξλεηηθέο θαη
ζεηηθέο ηφζν ζηελ νηθνλνκία φζν θαη ζηελ θνηλσλία ηεο Διιάδνο. ηνρεχεη ζηελ αλάιπζε
ησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, αιιά θαη ζηηο δηαθξίζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ. Παξφιν πνπ ε ρψξα καο
δηαλχεη κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο ν ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ ηξφπν ψζηε λα
αλαπηπρζεί ε ρψξα νηθνλνκηθά κέζα απφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχζζνληαη
ζηαδηαθά θαη πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε
απηή έρεη παίμεη θαη ην κάξθεηηλγθ θαη ε ζσζηή δηαθήκηζε θαη πξνβνιή ηεο ρψξαο αιιά θαη
ηεο αλάδεημεο πνιιψλ επηιεθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ δηαιέγεη ν θάζε ηνπξίζηαο
αλάινγα πνιιέο θνξέο κε ηελ ςπρνινγία ηνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. Καη γηα
αλαπηπρζεί ζσζηά ν ηνπξηζκφο ζηε ρψξα ρξεηάδνληαη ζσζηέο νξγαλσκέλεο βάζεηο θαη
θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαιχνληαη έηζη ψζηε λα απνθέξεη ζεκαληηθά θαη θεξδνθφξα
απνηειέζκαηα ηφζν ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο φζν θαη ζηελ θαιχηεξε δηακνλή ησλ
εζσηεξηθψλ ηνπξηζηψλ πξνο απηή.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν: Δηζαγσγή ζηνλ ηνπξηζκφ

1.1 Ση είλαη ηνπξηζκφο
Ο ηνπξηζκφο κε ηε ζχγρξνλε ηνπ κνξθή απνηειεί έλα νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν,
ε αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ κεηά ην ηέινο ησλ ερζξνπξαμηψλ ηνπ Β' Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ έρεη
πξνζειθχζεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην
ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ,
φζν θαη ησλ αλαπηπζζφκελσλ, δειαδή
απηψλ πνπ γηα ίδηνπο ή δηαθνξεηηθνχο
ιφγνπο δελ έρνπλ θαηνξζψζεη αθφκα λα
δηαθφςνπλ ην θαχιν θχθιν ηεο θηψρεηαο θαη
ηεο κηδέξηαο ηνπο. Οη ιφγνη είλαη θαηαλνεηνί.
Αλ θαη ν ηνπξηζκφο ζε θακηά πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα απνηειέζεη παλάθεηα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ρσξψλ πνπ
επηρεηξνχλ

λα

ηνλ

αλαπηχμνπλ,

έρεη

απνδεηρηεί ζηελ πξάμε φηη θάησ απφ πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ
νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε ή θαη κεγέζπλζε. Απηφο άιισζηε είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε
αλάπηπμε ηνπ επηδηψθεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θπξίσο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.
ήκεξα ν ηνπξηζκφο δελ απνηειεί κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά είλαη ηξφπνο
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη θνηλή παξνρή πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ςπρνινγηθή
ηζνξξνπία. Δίλαη γλσζηφ πσο ν ηνπξηζκφο είλαη απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο θιάδνπο ηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν. Ο ηνπξηζκφο πιένλ είλαη αλαγθαίνο γηα
ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν, φπνπ αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή, ςπρνινγηθή, θνηλσληθή ηνπ ζέζε
αιιά θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ βξίζθεη ηξφπνπο λα απνδξάζεη, βξίζθεη ηνλ ρξφλν, ηνλ
ηφπν αιιά θαη ην είδνο ηεο ςπραγσγίαο ηνπ θαη ησλ δηαθνπψλ ηνπ.
ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιινί νξηζκνί πνπ δίλνπλ ηελ έλλνηα ηνπ
ηνπξηζκνχ. ηελ πιεηνςεθία ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ελλνηψλ είλαη πσο ραξαθηεξίδνπλ
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ηνλ ηνπξηζκφ σο δξαζηεξηφηεηα θαηλνχξγησλ εκπεηξηψλ πξαγκαηνπνηψληαο έλα ηαμηδησηηθφ
πξννξηζκφ.

Γεληθά ν ηνπξηζκφο είλαη κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ, ππεξεζηψλ θαη

βηνκεραληψλ. Ο ηνπξηζκφο κπνξεί λα δηαηππσζεί σο ην ζχλνιν ησλ θαηλνκέλσλ θαη ζρέζεσλ
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επηθνηλσλία ησλ ηνπξηζηψλ, ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ
θπβεξλήζεσλ ζηηο πεξηνρέο ππνδνρήο ζηελ δηαδηθαζία ηεο έιμεο θαη ηεο θηινμελίαο ησλ
ηνπξηζηψλ
Ο ηνπξηζκφο ζαλ έλλνηα κπνξεί λα νξηζηεί σο νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ πξνζψπσλ πνπ
ηαμηδεχνπλ θαη δηακέλνπλ ζε ηφπνπο εθηφο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, ζπλήζσο γηα αλαςπρή
αιιά θαη γηα άιινπο ιφγνπο φπσο επαγγεικαηηθνχο. Ο ηνπξηζκφο είλαη κηα παλάξραηα
ππφζεζε πνπ μεθηλά απφ ηελ ηάζε ηνπ αλζξψπνπ λα γλσξίζεη θαη λα κάζεη. χκθσλα κε ηνλ
θηιφζνθν Αξηζηνηέιε « ν άλζξσπνο θχζε ηνπ εηδέλαη νξέγεηαη», δει ηελ δίςα ηεο γλψζεο ν
άλζξσπνο ηελ έρεη έκθπηε.
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη:
-

Ο ηνπξηζκφο ε κεηαθίλεζε ελφο ή πνιιψλ αηφκσλ καδί ζε δηάθνξνπο πξννξηζκνχο
κε δηακνλή ζε απηνχο ηνπιάρηζηνλ έλα 24σξν έρνληαο ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ
ςπραγσγία ηνπο.

-

Οη δηάθνξεο κνξθέο ηνπξηζκνχ πεξηέρνπλ δπν βαζηθά ζηνηρεία ην ηαμίδη θαη ηελ
δηακνλή ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο δηαηξνθήο.

-

Ζ κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ ζε θάπνην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ είλαη πξνζσξηλνχ ή
βξαρππξφζεζκνπ ραξαθηήξα δεδνκέλνπ φηη ζα επηζηξέςνπλ ζηελ βάζε ηνπο εθεί
δειαδή πνπ κέλνπλ κφληκα κέζα ζε ιίγεο εβδνκάδεο, κέξεο ή κήλεο.

1.2 Ση είλαη ηνπξηζηηθή βηνκεραλία
ήκεξα ν ηνπξηζκφο είλαη βηνκεραλία. Δίλαη παξαγσγή ελφο πξντφληνο πνπ θαηαλαιψλεηαη σο πξντφλ
απφ ηελ κάδα πνπ πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε ηνπ εξγαδφκελνπ, λα δηαζθεδάζεη ζηνλ
ειεχζεξν ρξφλν ηνπ. Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία έρεη επέκβεη πάλσ ζην έδαθνο, ην έθαλε εκπφξεπκα
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πνπ πξνθάιεζε θαηλφκελα κε ραξαθηήξα νηθνλνκηθνθνηλσληθφ. Σα νηθνλνκηθά θαηλφκελα θαίλνληαη
ζηελ αχμεζε δήηεζεο ηεο γεο εθεί φπνπ εκθαλίδνληαη ηνπξηζηηθά ελδηαθέξνληα.
Γη‘ απηφ γίλεηαη ην θαιφ εκπφξεπκα, επεηδή πξνζθέξεη κεγαιχηεξν εηζφδεκα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη επηδξάζεηο θαίλνληαη ζηελ αιιαγή απαζρφιεζεο ησλ θαηνίθσλ
δηαθφξσλ πεξηνρψλ πνπ απφ ηελ απαζρφιεζή ηνπο κε ηελ γεσξγία, αιηεία, θηελνηξνθία πέξαζαλ
ζηελ απαζρφιεζε κε ηνλ ηνπξηζκφ.
Απφ ηα αξραία ρξφληα επηθξαηεί ν νκαδηθφο ηνπξηζκφο κε αθνξκή εθδξνκέο γηα γηνξηέο θαη
πξνζθπλήκαηα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο. Όια απηά αξρίδνπλ ην 1900. Σν 1950 ε Διιάδα εληειψο
εμαληιεκέλε απφ ηνπο πνιέκνπο δελ έρεη πξφγξακκα, ε βηνκεραλνπνίεζε απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη
κφλε ιχζε ν ηνπξηζκφο ν νπνίνο δίλεη ζχληνκεο ιχζεηο ζην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο ε νπνία
δηαζέηεη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο φπσο ην θαιφ θιίκα, ηελ ηέρλε θαη ηελ ηζηνξία. Με ηελ βνήζεηα
ηνπ θξάηνπο αλζίδεη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, νη δξφκνη θαηαζθεπάδνληαη φπσο θαη νη επηθνηλσλίεο θαη
αξρίδνπλ νη δαλεηνδνηήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, μελνδνρείσλ,
κπαλγθαιφνπο, νξγάλσζε θάκπηλγθ, ελνηθηάζεηο δσκαηίσλ. Δπίζεο ηδξχνληαη ζρνιέο ηνπξηζηηθψλ
επαγγεικάησλ, δηνξγαλψλνληαη θξνπαδηέξεο ζε λεζηά, θεζηηβάι θαη αξρίδεη θαη ε παξαγσγή έξγσλ
Λατθήο Σέρλεο.
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξγαηψλ απαζρνιείηαη κε ηνλ ηνπξηζκφ. Μεγάιν κέξνο ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ απνξξνθάηαη απφ ηα μελνδνρεία. Σν θαηλφκελν ηνπξηζκφο φκσο είλαη επνρηαθφ, δελ
πξνζθέξεη κηα ζηγνπξηά ζηνλ εξγαδφκελν, ιχλεη απιά έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο
αλεξγίαο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο. Οη εξγαδφκελνη είλαη ρσξηζκέλνη ζηα δπν, ζηνπο κφληκνπο θαη ζε
εθείλνπο πνπ εξγάδνληαη ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ. Σα επαγγέικαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζκφ
δελ είλαη θαηνρπξσκέλα θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη επηρεηξεκαηίεο λα πξνηηκνχλ αλεηδίθεπην
πξνζσπηθφ γηα θαζαξά νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Ζ βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη
αλαπηπρζεί ηαρχηαηα. Απφ ηα 25 εθαηνκκχξηα ησλ ηνπξηζηψλ ην 1950 ην 2012 ην λνχκεξν μεπέξαζε ην 1
δηζεθαηνκκχξην. Με κηα κέζε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 3,3% ν αξηζκφο απηφο αλακέλεηαη ην 2030 λα αγγίμεη
ηα 1,8 δηζ. ηνπξίζηεο. Σα πην πάλσ ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ
Σνπξηζκνχ κε ηνλ ηίηιν Tourism
Highlights

2013

πνπ

δφζεθε

πξφζθαηα

ζηε

δεκνζηφηεηα.

εκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ
ηνπξηζκνχ

ζηελ

ελίζρπζε

ησλ

εζληθψλ νηθνλνκηψλ ηφζν άκεζα φζν
θαη έκκεζα. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ
έθζεζε,

ν

ηνπξηζκφο

εληζρχεη

ζεκαληηθά ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο
θαζψο θάζε έλαο ηνπξίζηαο δεκηνπξγεί άκεζα θαη έκκεζα 11 ζέζεηο εξγαζίαο ελψ νη ηνπξηζηηθέο
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εηζπξάμεηο μεπέξαζαλ ην 1 ηξηζ. δνιάξηα γηα πξψηε θνξά θζάλνληαο ην 1,075 δηζ. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο
ηνπξηζηψλ θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ Δπξψπε πνπ απνξξνθά ην 52% ησλ δηεζλψλ επηζθεπηψλ θαη αθνινπζεί
ε Αζία-Χθεαλία κε 234 εθαηνκκχξηα
ηνπξίζηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 23%.

1.3Παξάγνληεο

ηνπξηζηηθήο

βηνκεραλίαο
Γςζηςσώρ δεν ςπάπσει μια ηοςπιζηική
βιομεσανία ςπό ηεν

έννοια μιαρ

ξεσωπιζηήρ ομάδαρ όπωρ βιομεσανία αςηοκινήηων, ένδςζερ, ηεσνολογιών. Οι λόγοι πος ςπάπσει ηο
θαινόμενο αςηό, οθείλεηαι ζηοςρ παπακάηω παπάγονηερ:
1. Ο φξνο βηνκεραλία ρξεζηκνπνηείηαη απφ επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο θαη παξαγσγήο πιηθψλ

αγαζψλ θαη φρη ππεξεζηψλ. Απηφ γηαηί ε πνζφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζηα πιηθά
αγαζά είλαη επθνιφηεξε απφ ηηο ππεξεζίεο. Ζ έλλνηα ηεο βηνκεραλίαο θαη ε ζεκαζία πνπ έρεη
ζηελ νηθνλνκία γίλεηαη δχζθνια αληηιεπηή απφ νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο.
2. Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία αθνξά κηα ηεξάζηηα γθάκα δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη φρη

έλαλ εληαίν θιάδν φπσο γηα παξάδεηγκα απφ μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη εζηηαηφξηα ζε
επηρεηξήζεηο αλαςπρήο θαη κεηαθνξάο.
3. Οη βηνκεραλίεο θαη νη θιάδνη απηνί κπνξεί πνιιέο θνξέο λα κελ ελεξγνχλ σο κηα νκάδα γηα

έλαλ θνηλφ ζηφρν, αληίζεηα πνιιέο θνξέο νη επηδηψμεηο ηνπ θάζε θιάδνπ κπνξεί λα είλαη
δηαθνξεηηθέο θαη λα ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο.
4. Αξθεηέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο δελ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ

ηνπξηζηψλ αιιά αζρνινχληαη κε ην λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη ζε κφληκνπο θαηνίθνπο.
5. ε πνιιέο ρψξεο ε αλάπηπμε θαη ε παξαγσγή ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ ιεηηνπξγεί θάησ απφ

ηελ επίβιεςε ηεο θπβέξλεζεο αιιά θαη δεκφζησλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ.

1.4 Σα ππνθείκελα ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο
Σν ηνπξηζηηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο.
Σα ππνθείκελα ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο: Απηά είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη
ζηνλ ηνπξηζκφ. Απφ ηελ κηα είλαη νη ηνπξίζηεο θαη απφ ηελ άιιε νη παξαγσγνί δειαδή νη ηνπξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο. Οη ηνπξίζηεο αλαπηχζζνπλ ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε ελψ νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηελ
ηνπξηζηηθή πξνζθνξά. Δθηφο φκσο απφ ηνπο ηνπξίζηεο θαη ηεο θάζε θχζεσο ηνπξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο, ζην φιν ζχζηεκα ηνπ ηνπξηζκνχ ζπκκεηέρνπλ θαη πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ
δηθαίνπ.
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Γηα παξάδεηγκα ζηελ ρψξα καο, ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ζε απηνχο πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ηνπξηζκφ
είλαη νη εμήο θνξείο: Η θεληξηθή δηνίθεζε: Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ν ππαγφκελνο ζε
απηφ Οξγαληζκφο Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ) θαζψο ππνπξγεία, ππεξεζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζε
ηνπξηζηηθά ζέκαηα. Τπ. Πεξηβάιινληνο, Τπ. Οηθνλνκηθψλ, Τπ. Δζσηεξηθψλ. Η ηνπηθή
απηνδηνίθεζε: δήκνη, θνηλφηεηεο, πεξηθέξεηεο, φπνπ πνιινί απφ απηνχο έρνπλ νξγαλψζεη γξαθεία ή
ζρεηηθέο εηαηξείεο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ θάζε ηφπνπ. Σέινο, νη
δηάθνξεο δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα παξάδεηγκα ε Δηαηξεία Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη νξγαληζκνί
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θνκκάηη ηνπ ηνπξηζκνχ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν: Καηεγνξίεο/Γηαθξίζεηο ηνπξηζκνχ
2.1 Δηζαγσγή
Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ζπλνπηηθά ηηο κνξθέο ηνπ ζχγρξνλνπ
ηνπξηζκνχ, φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί κέζα απφ ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ. Ο
ηνπξηζκφο απνηειεί θαηλφκελν πνιπζχλζεην πνπ νθείιεη, θαηά ηνλ Βαξβαξέζν 1, ηε
κεγέζπλζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα

θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηνηρεία

καδηθνπνίεζεο θαη νκνηνκνξθίαο. Σαπηφρξνλα, απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο
βηνκεραλίεο ηνπ θφζκνπ, ζρεηίδεηαη κε πνιινχο απφ ηνπο θχξηνπο ηνκείο ηεο παγθφζκηαο
νηθνλνκίαο, είλαη ζηελφηαηα ζπλπθαζκέλνο κε ηε δσή –νηθνλνκηθά, θνηλσληθνπνιηηηζηηθά
θαη πεξηβαιινληηθά- θαη ζηεξίδεηαη ζε πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ζηνηρεία ηεο
παξαγσγήο θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ2. Δπηπιένλ, δηαθξίλεηαη εχινγα απφ ηελ θαζεκεξηλή
επνπηεία ε ζρέζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε επηζηήκεο φπσο ε ςπρνινγία, ε θνηλσληνινγία, ε
αλζξσπνινγία, ε γεσγξαθία, γεγνλφο πνπ δηακνξθψλεη ηνλ ηνπξηζκφ σο θαηλφκελν κε
πεξίπινθε θχζε3. Ζ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ εηδψλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζα γίλεη αλάινγα κε ηε
κνξθή ηνπο, ηνπο ζθνπνχο/θίλεηξά ηνπο4, ην ρψξν, ηνλ ρξφλν, ηα κέζα, ηελ ειηθία θαη ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πεξηεγεηψλ5.
2.2 Γηάθξηζε εηδψλ6
Ζ βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεη κία γεληθή εηθφλα αλαθνξηθά κε ηε δηάθξηζε ησλ εηδψλ ηνπ
ηνπξηζκνχ, κηαο θαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο θαη ησλ ίδησλ ησλ
ηνπξηζηψλ, ην θαηλφκελν ζπλερψο δηεπξχλεηαη θαη εμειίζζεηαη.
Σα θπξηφηεξα είδε ραξαθηεξίδνληαη απφ πιεπξάο:7

Στ. Βαρβαρέσος, «Οικονομική του Τουρισμού-Εννοιολογικές, θεωρητικές και μεθοδολογικές
προσεγγίσεις από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα», εκδ. Προπομπός, Αθήνα, 2008, σελ. 37
2D. Fennell, «Οικοτουρισμός», εκδ. Έλλην, Αθήνα, 2001, σελ.24
3D. Fennell, ό.π., σελ. 25
4Π. Τσάρτας, «Τουρίστες, ταξίδια, τόποι: κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό», εκδ.
Εξάντας, Αθήνα, 1996, σελ. 195-208
5Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO) διακρίνει τους «ταξιδιώτες» σε δύο βασικές
κατηγορίες: α)τουςτουρίστες (παραμονή: 24 ώρες-1 έτος, β)τους εκδρομείς- ημερήσιους
επισκέπτες/διεθνείς, εγχώριους (παραμονή: λιγότερο από 24 ώρες).
6 Ιδιαίτερη αναφορά στην παρούσα εργασία θα γίνει για τα α)-ζ).
7α) Μ. Βενετσανοπούλου, «Η κρατική συμβολή στον Τουρισμό-εναλλακτικές μορφές τουρισμού»,
εκδ. Interbooks, Αθήνα, 2006, σελ. 55-56, β) Δ. Λαγός, «Τουριστική Οικονομική», εκδ. Κριτική,
1
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α) αξηζκνχ πεξηεγεηψλ ζε καδηθφ θαη αηνκηθφ,
β) θπζηθψλ νξίσλ ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ,
γ) ρξνληθήο δηάξθεηαο ζε ζπλερή θαη επνρηθφ (ρεηκεξηλφ, ζεξηλφ, θζηλνπσξηλφ, εαξηλφ),
δ) νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ πεξηεγεηψλ ζε ιατθφ, θνηλσληθφ θαη θνζκνπνιίηηθν,
ε) ειηθίαο κεηαθηλνχκελσλ ζε λεαληθφ, κέζεο ειηθίαο, ηξίηεο ειηθίαο,
ζη) επηδησθφκελνπ-εηδηθνχ ζθνπνχ (π.ρ. ηζηνξηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, θπζηνιαηξηθνχ,
αζιεηηθνχ, θαιιηηερληθνχ, ζεξαπεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο, εθπαηδεπηηθνχ, ζπλεδξηαθνχ,
εθζεζηαθνχ, ζεκαηηθνχ, αζηηθνχ),
δ)ελαιιαθηηθήο

πξνζέγγηζεο

(αγξνηνπξηζκφο,

ππαίζξνπ,

αζιεηηθφο,

πεξηεγεηηθφο,

ζαιάζζηνο, νηθνηνπξηζκφο, πνιηηηζηηθφο, νξεηλφο, νξεηβαηηθφο, πεξηπέηεηαο, ζαθηδίνπ)
ε) κέζσλ κεηαθνξάο ζε νδηθφ, ζαιάζζην, δηά πισηψλ πνηακψλ, ζηδεξνδξνκηθφ,
αεξνπνξηθφ, κεηθηφ,
ζ) ρξεκαηνδφηεζεοζε απηνρξεκαηνδνηνχκελν θαη θνηλσληθφ,
η) θχινπζε αλδξψλ, γπλαηθψλ, κεηθηφ.

2.3 Αλάιπζε γεληθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ
2.3.1 Μαδηθφο ηνπξηζκφο (masstourism) κε επηπιένλ δηάθξηζε
ζε

νξγαλσκέλνο

θαη

νκαδηθφο.

χκθσλα

κε

ηε

Βελεηζαλνπνχινπ8 ν νκαδηθφο ή καδηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί
ηελ θπξίαξρε κνξθή ηνπξηζκνχ. Μεηά ην Β‘ Π.Π. πξνέθπςαλ
νη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ κηαο θαη
παξνπζηάζηεθε επηζηεκνληθή εμέιημε θαη αχμεζε ηεο εθβηνκεράληζεο κε απνηέιεζκα ηε
καδηθή παξαγσγή, ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ηε
κεραλνθίλεζε. Ο ηνπξηζκφο θαη ηδηαίηεξα ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπ παξνπζηάζηεθε σο
ιχζε ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ άγρνπο θαη ηεο θνηλσληθήο πίεζεο, θπξίσο, κέζσ θαη ηεο

Αθήνα, 2005, σελ. 66, γ) K. L. Lichoris, C. Jenkins, «AnintroductiontoTourism», Heinemann, Oxford,
2006, σελ. 36-37
8ό.π.,Μ. Βενετσανοπούλου, σελ. 55
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πξνβνιήο απφ ηα ΜΜΔ, ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ9. Πεξηιακβάλεη ηελ
παξαδνζηαθή ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ραξαθηεξίδεη φιεο ηηο πιεζπζκηαθέο
νκάδεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ πνιιά άηνκα βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Μία
άιιε απφπεηξα νξηζκνχ ζα ελλννχζε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο σο ηε «κεηαθίλεζε ζε
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ελφο αξηζκνχ αλζξψπσλ, θάλνληαο ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ ηνπο
παξέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ νκαδηθά θαη ηαπηφρξνλα ην ίδην κέζν κεηαθνξάο, ην ίδην
θαηάιπκα γηα ηε δηακνλή ή ηελ νκαδηθή ρξήζε νπνηαζδήπνηε άιιεο ππεξεζίαο» 10.
Ο καδηθφο ηνπξηζκφο αλαπηχζζεηαη κε βειηηψζεηο ζηελ ηερλνινγία, ε νπνία επέηξεςε ηε
κεηαθνξά κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζεκεία ελδηαθέξνληνο
αλαςπρήο, έηζη ψζηε κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αξρίζνπλ
λα απνιακβάλνπλ ηα νθέιε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Οη νκαδηθέο εθδξνκέο ή ηαμίδηα
νξγαλψλνληαη11 θπξίσο απφ εθθιεζίεο, θαηαζθελψζεηο, ζπιιφγνπο ή νξγαληζκνχο, φπσο
επίζεο θαη απφ ηδησηηθά ηνπξηζηηθά γξαθεία απφ ηα νπνία νη ηνπξίζηεο ηνπ καδηθνχ
ηνπξηζκνχ αγνξάδνπλ πξνπιεξσκέλα πξνγξάκκαηα εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα απηνχο.
Ο ζπιινγηθφο θαη νκαδηθφο ραξαθηήξαο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ αλαθέξεηαη θαη ζηνλ
ηξφπν νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο κεηαθίλεζεο, θαζψο θαη ζηε ζπγθέληξσζε
ησλ ηνπξηζηψλ ζηηο πεξηνρέο δηακνλήο ηνπο θαη ζηα κέξε πξννξηζκνχ ηνπο. Ο ηνπξίζηαο
ζπκκνξθψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα ζπκπεξηθνξάο αθνινπζψληαο θαλφλεο θαη φξνπο
πνπ εμαζθαιίδνπλ, φκσο, ηθαλνπνίεζε κέζσ ηεο θαιήο νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ
ηαμηδηνχ. Σν ζχζηεκα GIT πνπ πξνζθέξεη αιιειεμαξηψκελεο θαη νινθιεξσκέλεο
ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο (ηνπξηζηηθά παθέηα/packages: πξννξηζκφο, κέζν, θαηάιπκα, πξσηλφ,
κεηαθίλεζε) απνηειεί ηε βάζε αλάπηπμεο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ ζήκεξα12. Δπίζεο,
αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη θαη ζην γεγνλφο πσο ζην ζχζηεκα GIT ην θφζηνο ηαμηδηνχ θαη
απφζηαζεο κεηαμχ ρψξαο πξνέιεπζεο θαη ρψξαο πξννξηζκνχ θαη ηα επίπεδα ηηκψλ ησλ
ηνπξηζηηθψλ

πξντφλησλ

θαη

ππεξεζηψλ

πνπ

πξνζθέξνληαη

απνηεινχλ

νπζηψδεηο

παξακέηξνπο γηα ηνλ πιεζπζκφ πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθηλεζεί.

Στ. Βαρβαρέσος, «Οικονομική του Τουρισμού- Εννοιολογικές, θεωρητικές και μεθοδολογικές
προσεγγίσεις από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα», εκδ. Προπομπός, Αθήνα, 2008, σελ. 40, 47
10 Θ. ηηάξαο-Υ. Σδέλνο, «Εισαγωγή ζηε ζεσξία ηνπ ηνπξηζκνχ», εθδ. Interbooks, Αζήλα, 2007, ζει.42
11.Καιθηψηε, «Δηζαγσγή εηο ηελ ζεσξίαλ ηνπ Σνπξηζκνχ», εθδνηηθφο νίθνο ‗‘Θενδ. Π. Σπξνβνιάο, Αζήλα,
1976, ζει. 61
12Ν. Ηγουμενάκης, «Τουριστική Οικονομία», εκδ. Interbooks, Αθήνα, 1997, σελ. 133-134 και Ν.
Ηγουμενάκης-Κ. Κραβαρίτης- Π. Λύτρας, «Εισαγωγή στον Τουρισμό», εκδ. Interbooks, Αθήνα,
1997, σελ. 105-107
9

16

2.3.2

Αηνκηθφο-κεκνλσκέλνο

ηνπξηζκφο:

Σν

ζπγθεθξηκέλν

ραξαθηεξίδεηαη

απφ

είδνο
ηελ

ηνπξηζκνχ
αλεμάξηεηε-

αηνκηθή νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηνπ
ηαμηδηνχ ή ηεο πεξηήγεζεο-πνπ απνηειεί
ηνλ θχξην ραξαθηήξα ηνπ είδνπο- απφ ηα
κεκνλσκέλα άηνκα. Σα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ, ζπλεπψο, είλαη ηα αληίζεηα απφ απηά
ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. Πξαγκαηνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα
θηιηθά ή ζπγγεληθά κεηαμχ ηνπο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ αλάπηπμε ηνπ
αηνκηθνχ ηνπξηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζπλδπάδεηαη κε αηνκηθά-ηδησηηθά κέζα
κεηάβαζεο, παξακνλήο θαη κεηαθίλεζεο, ρσξίο, φκσο, απηή ε ζπλζήθε λα είλαη
απνθιεηζηηθή θαη απαξαβίαζηε. Ο θχξηνο ραξαθηήξαο ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη
πεξηεγεηηθφο θαη ζρεηίδεηαη «(1) κε ηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηε ρψξα ηεο κφληκεο
θαηνηθίαο ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηε ρψξα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ», (2) ν βαζκφο
νηθνλνκηθήο πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ ηφπσλ ζηηο ρψξεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ
πξννξηζκνχ, (3) ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ ζπγθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θαη κέζσλ ζηηο ρψξεο
ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη (4) ε πξνζθνξά θαηάιιεισλ απφ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο
άπνςεο ππεξεζηψλ ζηηο ρψξεο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο πεξηεγήζεηο
ηνπο θαη ηηο θάλνπλ πην άλεηεο θαη πην επράξηζηεο»13. χκθσλα κε ηε Βελεηζαλνπνχινπ14,
«νη πεξηεγεηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο παξακέλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε κέξε πνπ
παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαη, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο, ζπλήζσο, παξακνλήο ηνπο δαπαλνχλ
πεξηζζφηεξα ρξήκαηα», ραξαθηεξηζηηθφ πνπ απνηειεί επσθειέζηεξν παξάγνληα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε γηα ηε ρψξα- πξννξηζκφ.
Ζ αλάπηπμε ηνπ αηνκηθνχ ηνπξηζκνχ βαζίδεηαη ζην ζχζηεκα ΗΗΣ15. Ο ραξαθηήξαο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο πξνζθέξεη ηνπξηζηηθά παθέηα ζε κεκνλσκέλα άηνκα. ηελ
απινχζηεξε κνξθή ηνπο πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, ην κεηαθνξηθφ κέζν, ην
θαηάιπκα, ην πξφγεπκα θαη ηελ κεηαθνξά. Απηνί πνπ ηαμηδεχνπλ κε ην ΗΗΣ ηαμηδεχνπλ
ηαπηφρξνλα απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ην ζχζηεκα ΗΣΥ16, θαηά ην νπνίν ηα κεκνλσκέλα
άηνκα, ηνπξίζηεο θαη πεξηεγεηέο, κεηαθηλνχληαη απφ ηε ρψξα κφληκεο δηακνλήο πξνο ηνλ

Ν. Ηγουμενάκης, «Τουριστική Οικονομία», εκδ.Interbooks, Αθήνα, 1997, σελ. 135
Μ. Βενετσανοπούλου, «Η κρατική συμβολή στον Τουρισμό-εναλλακτικές μορφές τουρισμού»,
εκδ. Interbooks, Αθήνα, 2006, σελ. 55
15 Individual Inclusive Tours
16 Inclusive Tours Excursions
13
14
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πξννξηζκφ ηνπο θαη αληίζηξνθα, κε αεξνπιάλα πνπ εθηεινχλ πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο
θαη φρη κε λαπισκέλα απφ ηνπο tour operators αεξνπιάλα17. Σα παθέηα απηά -ΗΗΣ/ΗΣΥπεξηιακβάλνπλ δηακνλή ζε θαιχηεξα μελνδνρεία, γεγνλφο πνπ θάλεη ηα πξνγξάκκαηα απηά
λα απεπζχλνληαη πεξηζζφηεξν ζε ηνπξίζηεο/πεξηεγεηέο πςειφηεξεο νηθνλνκηθήο θαη
εηζνδεκαηηθήο ζηάζκεο.
2.3.3 Δμσηεξηθφο/Γηεζλήο ηνπξηζκφο (internation altourism)18κε επηπιένλ δηάθξηζε ζε
ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ: απνηειεί ην ζχλνιν ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη ηνπ εμεξρφκελνπ
ηνπξηζκνχ. Ο εμσηεξηθφο ή δηεζλήο ηνπξηζκφο «πξαγκαηνπνηείηαη απφ άηνκα πνπ δηακέλνπλ
κφληκα ζε κία ρψξα θαη ηελ εγθαηαιείπνπλ πξνζσξηλά γηα λα επηζθεθζνχλ θάπνηα άιιε ή
θάπνηεο άιιεο γηα ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηνπξηζηηθέο
αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπο»19. Δλεξγεηηθφο ραξαθηεξίδεηαη φηαλ νη θάηνηθνη κηαο μέλεο
ρψξαο επηζθέπηνληαη κηα άιιε ρψξα γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο (εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο) θαη
παζεηηθφο φηαλ κφληκνη θάηνηθνη κηαο ρψξαο επηζθέπηνληαη κηα μέλε ρψξα (εθξνή
ζπλαιιάγκαηνο).
2.3.4 Δζσηεξηθφο ηνπξηζκφο/ Δγρψξηνο ηνπξηζκφο20 ((internaltourism/domestictourism):
ν ηνπξηζκφο ησλ θαηνίθσλ κίαο ρψξαο φηαλ ηαμηδεχνπλ κφλν εληφο απηήο. Πξαγκαηνπνηείηαη
απφ ην γεγελή πιεζπζκφ κέζα ζηα θπζηθά φξηα ηεο επηθξάηεηαο θαη ζπλδέεηαη κε ηε
ζπγθξάηεζε εθξνήο ζπλαιιάγκαηνο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ
αλάπηπμεο πξνυπνηίζεηαη κηα ζεηξά πξνδηαγξαθψλ, κε θπξηφηεξε ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ
θαη νηθνλνκηθά πξνζηηψλ κέζσλ θηινμελίαο21.

Ν. Ηγουμενάκης-Κ. Κραβαρίτης- Π. Λύτρας, «Εισαγωγή στον Τουρισμό», εκδ. Interbooks,
Αθήνα,….,σελ. 108-109 και Μ. Βενετσανοπούλου, «Η κρατική συμβολή στον Τουρισμόεναλλακτικές μορφές τουρισμού», εκδ. Interbooks, Αθήνα, 2006, σελ. 56
17

Εξερχόμενος τουρισμός (outboundtourism): αφορά στους μόνιμους κατοίκους μίας χώρας οι
οποίοι ταξιδεύουν σε μία άλλη χώρα (πχ. ένας Έλληνας που ταξιδεύει στη Γαλλία) και
Εισερχόμενος τουρισμός (inboundtourism): ο τουρισμός των αλλοδαπών οι οποίοι ταξιδεύουν σε
δεδομένη χώρα (πχ. ένας Γάλλος που ταξιδεύει στην Ελλάδα).
19 Ν. Ηγουμενάκης-Κ. Κραβαρίτης- Π. Λύτρας, «Εισαγωγή στον Τουρισμό», εκδ. Interbooks,
Αθήνα,….,σελ. 110 και Μ. Βενετσανοπούλου, «Η κρατική συμβολή στον Τουρισμό-εναλλακτικές
μορφές τουρισμού», εκδ. Interbooks, Αθήνα, 2006, σελ. 56
18

http://el.wikipedia.org/τουρισμός, προσπελάστηκε: 17/3/2015
Ν. Ηγουμενάκης-Κ. Κραβαρίτης- Π. Λύτρας, «Εισαγωγή στον Τουρισμό», εκδ. Interbooks,
Αθήνα,….,σελ. 109
20

21

18

2.3.5 πλερήο ηνπξηζκφο: Πξφθεηηαη γηα ην είδνο ηνπ ηνπξηζκνχ θαηά ηνλ νπνίν κία ρψξα
πξννξηζκφο δέρεηαη ηνπξίζηεο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. ‘ απηή ηελ πεξίπησζε νη
ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ. Σν είδνο απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ Ζγνπκελάθε 22, ζρεηίδεηαη κε επηκέξνπο κνξθέο
ηνπξηζκνχ, θπξίσο, φπσο ηνλ ζπλεδξηαθφ, ηνλ ηνπξηζκφ θηλήηξσλ θαη ηνλ κνξθσηηθφ.
2.3.6Δπνρηαθφο ηνπξηζκφο: Καιείηαη ην είδνο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα
νξηζκέλε πεξίνδν (saison/season) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Δπεηδή ε κεηαθίλεζε
εκθαλίδεηαη αθαλφληζηε απφ απφςεσο πνζφηεηνο ηνπξηζηψλ δηαθξίλεηαη επηπιένλ ζε
πιήξε/πεξίνδν αηρκήο (fullseason), ρακειήο ζηάζκεο (lowseason) θαη λεθξά πεξίνδν
(mortseason). Αλαιφγσο δε ηεο επνρήο ηεο κέγηζηεο κεηαθίλεζεο δηαθξίλεηαη ζε ρεηκεξηλφ,
ζεξηλφ, θζηλνπσξηλφ θαη εαξηλφ ηνπξηζκφ.
2.4 Αλάιπζε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ
2.4.1 Λατθφο ηνπξηζκφο23Ζ ζπγθεθξηκέλε εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη απφ
άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα. πλήζσο
πξνηηκνχλ ηηο θαηαζθελψζεηο θαη ηα θάκπηλγθ θαη είλαη λεαξήο ειηθίαο. Σν
ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ σθειεί ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά κία ρψξα πξννξηζκφ.
2.4.2 Κνηλσληθφο ηνπξηζκφο24θνπφο

ηνπ θνηλσληθνχ

ηνπξηζκνχ είλαη ε παξνρή δπλαηφηεηαο ηαμηδηψλ ζε
φζν

ην

δπλαηφλ

πεξηζζφηεξν

πιεζπζκφ

θαη

πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ πνπ κπνξεί λα
αλήθνπλ ζηηο ιηγφηεξν πξνλνκηνχρεο, φπσο ζε
αλάπεξνπο,

αλέξγνπο,

κέιε

πνιπκειψλ

ή

κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, ρακεινζπληαμηνχρνπο θ.ι.π. Θεσξείηαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφο θαη απαξαίηεηνο σο ζεζκφο εηδηθά ζηε ζχγρξνλε επνρή ηεο θξίζεο.
2.4.3 Κνζκνπνιίηηθνο ηνπξηζκφο25ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη ηνπξίζηεο κε
νηθνλνκηθή επρέξεηα. Σα άηνκα απηά δχλαληαη λα δαπαλήζνπλ ρξεκαηηθά πνζά
22

Ν. Ηγουμενάκης, «Τουριστική Οικονομία», εκδ.Interbooks, Αθήνα, 1997, σελ. 138
Μ. Βενετσανοπούλου, «Η κρατική συμβολή στον Τουρισμό-εναλλακτικές μορφές τουρισμού»,
εκδ. Interbooks, Αθήνα, 2006, σελ. 57
23

24

Μ. Βενετσανοπούλου, «Η κρατική συμβολή στον Τουρισμό-εναλλακτικές μορφές τουρισμού»,
εκδ. Interbooks, Αθήνα, 2006, σελ. 57
25

Μ. Βενετσανοπούλου, «Η κρατική συμβολή στον Τουρισμό-εναλλακτικές μορφές τουρισμού»,
εκδ. Interbooks, Αθήνα, 2006, σελ. 58
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αξθεηά κεγάια θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. Ζ δηακνλή γίλεηαη, θπξίσο, ζε
ππεξπνιπηειή μελνδνρεία, ζε επαχιεηο ή ζαιακεγνχο θαη ε κεηαθίλεζε
πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο κε ηδηφθηεηα κεηαθνξηθά κέζα. Ο ζθνπφο ησλ ηνπξηζηψλ
απηήο ηεο θαηεγνξίαο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη α. κε ιφγνπο αλαςπρήο θαη β. κε ιφγνπο
επαγγεικαηηθήο θχζεο.
2.4.4 Νεαληθφο ηνπξηζκφο26.Νένη ζεσξνχληαη ηα άηνκα ειηθίαο 22-39 εηψλ ζχκθσλα κε
κηα ζπκβαηηθή θνηλσληθή θαηεγνξηνπνίεζε θαη φρη βάζεη θπζηθήο δηάθξηζεο.
Απνηεινχλ θνηλφ πην δπλακηθφ θαη ελεξγεηηθφ, πην αλζεθηηθφ θαη, πηζαλφλ, ην
πνιππιεζέζηεξν ηεο αγνξάο. Σα θνηλσληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζρεηίδνληαη α) κε
ηελ ηδηφηεηά ηνπο (καζεηέο, θνηηεηέο, αλεπάγγειηνη ή ζηα πξψηα βήκαηα ηεο
επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο), β) κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε (ειεχζεξνη,
ληφπαληξνη, λένη γνλείο), γ) κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπο, δ) κε ηνλ δηαζέζηκν
ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Οη ζπλζήθεο απηέο ζρεηίδνληαη θαη κε ηηο ηνπξηζηηθέο
πξνηηκήζεηο ηνπο. Πξνηηκνχλ ζπλήζσο καδηθφ ηνπξηζκφ, παξάθηην, ηαμηδεχνπλ κε
φια ηα κεηαθνξηθά κέζα, θπξίσο ηα θζελφηεξα ή κέζσ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ, δε
είλαη ηδηαίηεξα ζρνιαζηηθνί θαη δελ έρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζηα γεχκαηα,
πξνηηκνχλ ηδηαίηεξα ηε δηαζθέδαζε.
2.4.5 Σνπξηζκφο Σξίηεο Ηιηθίαο. Ο ηνπξηζκφο Σξίηεο Ζιηθίαο είλαη, φπσο καξηπξεί θαη ε
νλνκαζία, ν ηνπξηζκφο πνπ θάλνπλ ηα άηνκα Σξίηεο
Ζιηθίαο.

«Οη

Seniors,

φπσο

απνθαινχληαη,

απνηεινχζαλ πάληνηε έλα ζεµαληηθφ παξάγνληα ηνπ
ζπλνιηθνχ

αιινδαπνχ

ηνπξηζκνχ»27.

Τπάξρνπλ

πνιιέο απφςεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ηεο
Σξίηεο Ζιηθίαο. Άιινη ζεσξνχλ πσο απηή αξρίδεη ζηα
55 έηε, άιινη ζηα 60 θαη άιινη ζηα 65 θαη ζρεηίδεηαη
κε ηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ γεληθή ηάζε ζεσξεί πσο ε Σξίηε Ζιηθία αξρίδεη
ζηα 65 έηε, ζεψξεζε πνπ ζηεξίδεηαη θαη ζηελ αχμεζε ηνπ νξίνπ δσήο. Σα ηνπξηζηηθά
πξντφληα νθείινπλ λα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην αλ παξέρνληαη ζε ελεξγνχο
ζπληαμηνχρνπο 65 εηψλ ή ζε ππεξήιηθεο άλσ ησλ 75 εηψλ. Οη ηειεπηαίνη ζεσξνχληαη
αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπο, ζαλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
Γεληθφηεξα, απφ θνηλσληθήο άπνςεο ηα πην ζπλήζε ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ ηεο

26
27

Μ. Σφακιανάκης, «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού», εκδ. ‘’Ελλην’’- Γ. Παρίκος& ΣΙΑ Ε.Ε., 2000
http://www.grhotels.gr/GR/xee/ITEP/DocLib2/../pdf. προσπελάστηκε στις 20/3/2015
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Σξίηεο Ζιηθίαο είλαη: ζπληαμηνχρνη, κε ζηαζεξφ εηζφδεκα, ειεχζεξν ρξφλν, κε κηθξφ
λνηθνθπξηφ θαη «άδεηα θσιηά»-ειηθησκέλα δεπγάξηα ρσξίο παηδηά-, μνδεχνπλ ιίγα
ρξήκαηα, κε κφξθσζε θαη πείξα δσήο. Απφ ςπρνινγηθήο άπνςεο, ιφγσ, πηζαλφλ,
επηβεβαξπκκέλεο

θαηάζηαζεο

πγείαο,

παξνπζηάδνπλ

θάπνηα

ςπρνινγηθά

πξνβιήκαηα, φπσο θφβνη, εκκνλέο θαη απαηζηφδνμεο ζεσξήζεηο έρνληαο ηελ αλάγθε
λα πξνζηαηεχνληαη, λα ππεξεηνχληαη θαη λα θαζνδεγνχληαη.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νη πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο ζρεηίδνληαη
κε: α) δηαθνπέο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ή ζε φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξνπο πξνο ηε ρψξα
ηνπο πξννξηζκνχο, β) κεηαθίλεζε κε αζθαιή θαη άλεηα κέζα, γ)κηθξά ηαμίδηα θαη
μεθνχξαζηεο δηαθνπέο ζε πεξηνρέο κε πξνζθνξά ππεξεζηψλ πγείαο, θπξίσο δίλνληαο έκθαζε
ζηηο ήπηεο κνξθέο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Οη ηνπξίζηεο ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο
ζεσξνχληαη σο έλα εηεξνγελέο ζχλνιν, αθνχ ππάξρνπλ θάπνηα άηνκα ηα νπνία
παξαθηλνχληαη λα ηαμηδέςνπλ γηα λα απνθνκίζνπλ εκπεηξία θαη λέεο αληηιήςεηο
πξνζαλαηνιηζκέλεο

ζε

εθπαηδεπηηθά

θαη

πνιηηηζηηθά

δεηήκαηα,

κεξηθά

είλαη

πξνζαλαηνιηζκέλα ζε θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαιψλνληαο ην ρξφλν ηνπο ζε εμσηεξηθνχο
ρψξνπο θαη απνιακβάλνληαο ην ηνπίν θαη ηε θπζηθή θαιινλή ηνπ, ελψ κεξηθά είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ζηε δεκηνπξγία λέσλ θίισλ θαη ζηε
λνζηαιγία ηνπ παξειζφληνο.

2.5 Δπίινγνο
ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε λα γίλεη κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ κνξθψλ
ηνπ ηνπξηζκνχ. Μειεηήζεθε ηθαλνπνηεηηθήο έθηαζεο πιηθφ, ψζηε λα θαλεί ε πνιππινθφηεηα
ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ε πνιπκνξθία ησλ δεηνπκέλσλ θαη αλαγθψλ ηεο
ζχγρξνλεο αγνξάο πνπ ζπλερψο απμάλνληαη θαη πνιιαπιαζηάδνληαη. Ζ βηβιηνγξαθία παξέρεη
έλαλ αμηφπηζην ζχκβνπιν ζηελ αλαδήηεζε ιεπηνκεξεηψλ, αλ θαη θαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη
κηα γεληθή νκνθσλία γηα ηηο επηκέξνπο δηαθξίζεηο ησλ κνξθψλ ηνπ ηνπξηζκνχ νχηε γηα ηνλ
ίδην ηνλ νξηζκφ ηνπ.
Ο ηνπξηζκφο έρεη δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη δηαθνξεηηθέο
πεξηνρέο θαη κπνξεί λα νξηζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ο ζεκεξηλφο ηνπξηζκφο δελ ζρεηίδεηαη
κε ηα ηαμίδηα ησλ πξψηκσλ πεξηφδσλ ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. Ο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη
φιεο ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλνληαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο
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ησλ ηαμηδησηψλ απηψλ. Κάζε ηαμίδη γηα δηαθνπέο, επηρεηξεκαηηθή ή επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζα κεηαηξαπεί ζε επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ είδνπο ηνπξηζκνχ.
ην ζεκεξηλφ θφζκν, ν ηνπξηζκφο απνηειεί ζεκαληηθή θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα. Αλαγλσξίδεηαη σο κηα βηνκεραλία πνπ παξάγεη κηα ζεηξά απφ θνηλσληθά θαη
νηθνλνκηθά νθέιε. Πξνσζεί ηελ εζληθή νινθιήξσζε θαη ηε δηεζλή θαηαλφεζε, βνεζά ζηε
βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, δεκηνπξγεί επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη απμάλεη ηα θέξδε
ζπλαιιάγκαηνο. πλεπψο, ε νξζνινγηθή θαη

κέζα ζε φξηα αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ

πξντφλησλ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία, ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ
πνιηηεία κηαο ρψξαο.
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Κεθάιαην 3ν: Κπξηφηεξεο κνξθέο ηνπξηζκνχ
3.1 Αγξνηνπξηζκφο

O αγξνηνπξηζκφο είλαη κνξθή ήπηνπ ηνπξηζκνχ θαηά ηελ νπνία νη επηζθέπηεο κέλνπλ ζε αγξφθηεκα
θαη ζπκκεηέρνπλ ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο. εκείν αλαθνξάο ησλ δηαθνπψλ ζε έλα αγξφθηεκα-μελψλα
είλαη ε άκεζε επαθή ηνπ επηζθέπηε κε ηελ αγξνηηθή δσή, ηηο θαιιηέξγεηεο, κε ηελ θχζε, ηε ρισξίδα
θαη ηελ παλίδα, θάηη ην ηδηαίηεξν γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ζχγρξνλνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε,
θαηνίθνπ αζηηθήο πεξηνρήο. Πέξα απφ ηελ ππνδνρή θαη ηε θηινμελία ηνπ επηζθέπηε ζε έλα
πεξηβάιινλ ιηηφ κε ηνπηθφ ραξαθηήξα θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο αλέζεηο, πξνβιέπεηαη θαη ε ελεξγή
ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξίζηα ζε έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ. Δλδεηθηηθέο απφ απηέο είλαη:
αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο),
παξαηήξεζε νηθνζπζηήκαηνο (πνπιηψλ, παλίδαο, ρισξίδαο, επηζθέςεηο πγξνβηφηνπσλ, θιπ.)
αζιήκαηα πεξηπέηεηαο (π.ρ. ξάθηηλγθ, πεδνπνξία θιπ.),
πνιηηηζηηθέο πεξηεγήζεηο (π.ρ. επηζθέςεηο ζε κνλαζηήξηα, εθθιεζίεο, ιανγξαθία κνπζεία, θ.ά.,
παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο).
δηάθνξα καζήκαηα (π.ρ. καζήκαηα αξγαιεηνχ, ειιεληθψλ ρνξψλ, γαζηξνλνκίαο - ειιεληθήο
θνπδίλαο, γεπζηγλσζία, νηλνπνηεία, ηνπηθά πξντφληα, θιπ.)
Ζ βαζηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο πξαθηηθήο απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζκνχ ζηηο αλεπηπγκέλεο
αγξνηνπξηζηηθά ρψξεο (Ηζπαλία, Γεξκαλία, Γαιιία) είλαη πσο βαζίδεηαη ζε δηακνλή ζε θάξκεο ζην
χπαηζξν, θάηη ην νπνίν δελ ππάξρεη ζηνλ αληίζηνηρν βαζκφ ζηελ Διιάδα, αλ θαη δηαζέηεη κεγάιν
αμηνπνηήζηκν θεθάιαην πξνο αμηνπνίεζε (ιατθφο θαη πνιηηηζηηθφο πινχηνο, γεσθπζηθά ζηνηρεία,
θ.η.ι.) θαη κε ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ζηα δεδνκέλα ηνπ Διιεληθνχ ηνπίνπ, ν Διιεληθφο
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Αγξνηνπξηζκφο κπνξεί λα βξεζεί ζε αληαγσληζηηθή ζέζε ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ πξνζηαζία ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ελψ παξάιιεια εληζρχεη ην εηζφδεκα ησλ
θαηνίθσλ ζηηο πεξηνρέο-πξννξηζκνχο.
Ο αγξνηνπξηζκφο ζηελ κεζφγεην είλαη έλα πνιχ
λέν θαηλφκελν ζε ζρέζε κε ηελ Βφξεηα Δπξψπε.
ε ρψξεο φπσο ηε Βξεηαλία, ηε Γαιιία, ηε
Γεξκαλία,

ηε

Απζηξία,

ηελ

Διβεηία,

ηηο

θαλδηλαβηθέο ρψξεο, ηελ Οιιαλδία θαη ην
Βέιγην, ν αγξνηνπξηζκφο έρεη καθξά ηζηνξία,
θαζψο ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ε άλνδνο
ησλ αζηηθψλ θνηλσληψλ απνκάθξπλαλ ηνπο
θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ απφ ηε γεσξγία ην πξψην
κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα, θαη δεκηνχξγεζαλ ηνλ
αγξνηνπξηζκφ, σο κία πξνζσξηλή ‗επηζηξνθή‘
ζηε θχζε ζηηο ενξηέο θαη ζηηο δηαθνπέο. Αθφκα
θαη ζε νξεηλέο ρψξεο κε ρακειή αγξνηηθή
παξαγσγή, νη αγξφηεο παίξλνπλ κέξνο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο [28]. Δλαληηζέζεη κε ηηο Βφξεηεο
ρψξεο, ζηα Μεζνγεηαθέο Δπξσπατθέο ρψξεο, ε έμνδνο απφ ηε γεσξγία θαζπζηέξεζε πάξα πνιχ, κε
απνηέιεζκα ηα δεζκά κεηαμχ πφιεσλ θαη εμνρήο, έσο πξνζθάησο, λα παξακέλνπλ ηζρπξά. Ο
αγξνηνπξηζκφο ζε απηέο ηηο ρψξεο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζπλδεδεκέλνο κε ην ζπκβαηηθφ καδηθφ
ηνπξηζκφ πνπ αλαπηχρζεθε κεηά ην 1950 παξά κε ηνλ ηελ γεσξγία. Ο αγξνηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα
έρεη ζρεηηθά κηθξή ηζηνξία. Σηο ξίδεο ηνπ κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε ζηηο δηάθνξεο κνξθέο
απνθέληξσζεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ενξηαζηηθψλ εκεξψλ (Υξηζηνχγελλα,
Πάζρα, εκέξεο ηνπηθψλ αγίσλ) θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα, φηαλ δειαδή νη θάηνηθνη ησλ πφιεσλ
επηζθέπηνληαη ηα ρσξηά. Απηέο νη πξνζσξηλά απνθεληξσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νλνκάζηεθαλ
‗αγξνηνπξηζκφο‘ κεηά ην 1980 θαη ζπλέπεζαλ κε δχν ζεκαληηθέο εμειίμεηο:
Σελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ ην 1981, ηελ νπνία αθνινχζεζαλ κία ζεηξά απφ
πξνγξάκκαηα θαη πξσηνβνπιίεο, κε ζθνπφ ηελ ηνπηθή θαη αγξνηηθή αλάπηπμε.
Σελ απμαλφκελε έκθαζε ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ θαη ηνπ βνησηηθνχ επηπέδνπ ησλ
Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ν αγξνηνπξηζκφο αιιεινζπλδένληαη ζε δηάθνξεο βηνηερλίεο γπλαηθψλ
ηεο επαξρίαο, φπσο νη βηνηερλίεο γπλαηθψλ πνπ παξάγνπλ ηνπηθά πξντφληα θαη παξέρνπλ
ππεξεζίεο εζηίαζεο. Απηή ε εμέιημε ππνζηεξίρηεθε ηερληθά θαη νηθνλνκηθά απφ δηάθνξα
δεκφζηα θαη ηδησηηθά πξαθηνξεία φπσο ε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, ην Διιεληθφ
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ε Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε Παλειιήληα Έλσζε
Αγξνηηθψλ Βηνηερληψλ, θαη ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ.

. ήκεξα ηέηνηεο βηνηερλίεο

[30]
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ζπλερίδνπλ λα παξάγνπλ ηνπηθά πξντφληα φπσο γιπθά, καξκειάδεο, πίηεο, ειαθξηά πνηά,
καθαξφληα θ.α.
Σν πξφγξακκα ‗Αγξφηεο θαη Αγξνηνπξηζκφο‘ ήηαλ άιιν έλα πξφγξακκα πνπ έιαβε ρψξα ζηα κέζα
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 σο έλα είδνο ηνπξηζκνχ γηα ηηο νξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Σν
Τπνπξγείν Αγξνηηθή Αλάπηπμεο, παξνπζίαζε έλα ζπλνιηθφ πιάλν αγξνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο γηα
νιφθιεξε ηελ Διιάδα, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο

πνπ βξηζθφηαλ ζε νηθνλνκηθή ή

πιεζπζκηαθή χθεζε, ζε πεξηθεξεηαθέο ή ζπλνξηαθέο πεξηνρέο ή ζε πεξηνρέο κε ειάρηζηε ή κεδεληθή
ηνπξηζηηθή

θίλεζε.

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε παξείρε νηθνλνκηθή βνήζεηα κέζσ νξηζκέλσλ ηξνπνινγηψλ φπσο ε Σξνπνινγία
797/85 γηα θηεξηαθέο επελδχζεηο ζε αγξνθηήκαηα, θαζψο θαη ην πξφγξακκα Leader. Οη αγξφηεο πνπ
ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ αλάπηπμε αγξνηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη πιεξνχζαλ θάπνηεο
πξνυπνζέζεηο επηδνηνχληαλ, κε απηνχο ζε νξεηλέο ή λεζησηηθέο πεξηνρέο (εμαηξνπκέλσλ ησλ
πεξηνρψλ κε κεγάιε ζπκβαηηθή ηνπξηζηηθή θίλεζε), λα επηδνηνχληαη πεξηζζφηεξν. Ζ βνήζεηα
ζπλερίζηεθε κε ηηο ηξνπνινγίεο 2328/91 θαη 1257/99, πνπ αξγφηεξα αληηθαηαζηήζεθαλ απφ ηελ
797/85 θαη ηα πξνγξάκκαηα LEADER II θαη LEADER PLUS κε ειάρηζηεο αιιαγέο. Παξφια απηά ην
γεληθφ επηρείξεκα δελ πεξηειάκβαλε ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ζπκβνπιεπηηθνχ ζψκαηνο πνπ ζα
κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηνπο αγξφηεο ηε δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ ηνπο, ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ
θαη ππεξεζηψλ ηνπο, θαη ηε δεκηνπξγία επαθψλ κε άιιεο κνλάδεο ζηελ πεξηνρή. Απηφ ην
ζπκβνπιεπηηθφ ζψκα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ [31] γηα αλζξψπνπο ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε
δηαρείξηζε κίαο πεξίπινθεο κνλάδαο. Έηζη, ην ζρέδην πινπνηήζεθε θπξίσο απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο
(θάξκεο ή κηθξέο βηνηερλίεο),κε απνηέιεζκα θπξίσο ηελ αλέγεξζε ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ
αγξνηηθψλ νηθεκάησλ, κηθξψλ μελνδνρείσλ θαη άιισλ ηχπσλ εζηίαζεο, ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Απηά
ηα κεηνλεθηήκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ελφο ζπκπαγνχο ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ απφ
πιεπξάο ησλ Δπξσπατθψλ πξαθηνξείσλ, ζπλέβαιαλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ ζηνλ πξνζσξηλφ
ραξαθηήξα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα.

3.2 Μνξθσηηθφο Σνπξηζκφο
Ο κνξθσηηθφο ηνπξηζκφο είλαη ε κνξθή ηνπξηζκνχ φπνπ ηα άηνκα έρνπλ ζαλ θχξην ζηφρν ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Σν είδνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνπξηζκνχ
δείρλεη κηα άλνδν δηεζλψο, ζπλερψο. Απηφ γηαηί πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ επηζθέςεηο ζε
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθά κλεκεία, κνπζεία. Καζψο επίζεο θαη ζπκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθέο
εθδειψζεηο, ζεκηλάξηα, θηινινγίαο, γισζζνινγίαο, ςπρνινγίαο, αλζξσπνινγίαο θιπ. Γηα ηελ
αλάπηπμε απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζκνχ εθηφο απφ βαζηθή ηνπξηζηηθή ππνδνκή, απαηηείηαη θαη εηδηθή
ππνδνκή. Όπσο γηα παξάδεηγκα πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθψλ, κνξθσηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ
εθδειψζεσλ.
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Πνιιά ηνπξηζηηθά κέξε ηα νπνία έρνπλ αλαπηχμεη απηή ηε κνξθή ηνπξηζκνχ ζπλδπάδνπλ ηελ
πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη ηα αμηνζέαηα κε παξάιιειεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (εθκάζεζε
γιψζζαο, ζεκηλάξηα νηθνλνκηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο θιπ.). Έηζη νη ηνπξίζηεο έρνπλ
ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζνπλ ηελ εθπαίδεπζε κε ςπραγσγηθέο θαη ινηπέο κνξθσηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο (επηζθέςεηο ηζηνξηθψλ κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο
θ.η.ι.). Όπσο είλαη ινγηθφ νη εηδηθέο αλάγθεο απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζκνχ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο
θαη ζπλδπάδνπλ ηελ θιαζηθή ηνπξηζηηθή ππνδνκή (μελνδνρεία, εζηηαηφξηα θ.η.ι.) θαη εηδηθή
πνιηηηζηηθή ππνδνκή (πνιηηηζηηθέο θαη κνξθσηηθέο εθδειψζεηο, βηβιηνζήθεο, εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θιπ.).

3.3Σνπξηζκφο πγείαο
Ο ηνπξηζκφο πγείαο ή
ζεξαπεπηηθφο ηνπξηζκφο
απνηειεί

κηα

δηαξθψο

αλαπηπζζφκελε

κνξθή

ηνπξηζκνχ

ε

νπνία

απεπζχλεηαη θαηά θχξην
ιφγν ζε άηνκα ηεο ηξίηεο
ειηθίαο
επηδηψθνπλ

ηα

νπνία
ηελ

απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο
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ηνπο θαη ηε ζεξαπεία δηαθφξσλ παζήζεσλ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζκνχ
απνηειεί ε χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ ζα πξνζειθχζνπλ ηνπο ηνπξίζηεο
(ηακαηηθέο πεγέο θ.η.ι.). Σν είδνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνπξηζκνχ εμειίζζεηαη ζε κηα απφ ηηο
βαζηθφηεξεο κνξθέο ηνπξηζκνχ.
Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ζαλ θίλεηξν ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ηελ
ζεξαπεπηηθή ηνπο αλάξξσζε κεηά απφ θάπνην πξφβιεκα πγείαο. Σα άηνκα απηά πνπ κέλνπλ ζε
κεγάιεο πφιεηο είλαη εχπνξα, επελδχνπλ ρξήκαηα θαη ρξφλν γηα ηελ πγεία ηνπο.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνξθήο απηήο ηνπξηζκνχ είλαη πσο ε ζχλζεζε πειαηείαο απνηειείηαη απφ
άηνκα δεχηεξεο θαη ηξίηεο ειηθίαο θαη πσο ν ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο απνηειείηαη απφ θπζηθνχο
πφξνπο πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία. Ζ κνξθή ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο απνηειείηαη
θαη πξνζθέξεη ρψξνπο, πδξνζεξαπείαο, ινπηξνζεξαπείαο, καζάδ, ζαιαζζνζεξαπείαο θαζψο θαη
θαηαιχκαηα εζηηαηνξίσλ, αλάπαπζεο, ρψξνπο άζιεζεο θαη θπξίσο εηδηθέο ηαηξηθέο θαη
θπζηνζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο.

3.4Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο
Ο ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο είλαη κηα κνξθή ηνπξηζκνχ ε νπνία αθνξά θπξίσο άηνκα πνπ
επηζθέπηνληαη ζξεζθεπηηθνχο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη είηε ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο είηε ζε άιια
κέξε, γηα ιφγνπο ιαηξείαο ή γηα λα παξεπξεζνχλ ή γηα λα πάξνπλ κέξνο ζε δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο
εθδειψζεηο ή ηειεηέο είηε γηα λα εθπιεξψζνπλ θάπνην ηάκα πνπ έρνπλ θάλεη.
Ζ κνξθή ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ
είλαη πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο απφ κηα
έσο ηξεηο εκέξεο. Αμηνζεκείσην είλαη ην
γεγνλφο πσο ηα ηνπξηζηηθά παθέηα γηα
ηελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπξηζκνχ
είλαη πην νηθνλνκηθά ζε ζρέζε κε άιιεο
κνξθέο ηνπξηζκνχ, ελψ ηα νηθνλνκηθά
νθέιε γηα ηνπο ζξεζθεπηηθνχο ηφπνπο
αιιά θαη γηα ηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ
φπνπ βξίζθνληαη είλαη ζεκαληηθά.
Δίλαη θαλεξφ πσο ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο έρεη κεγάιε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζεκαζία ζε
παγθφζκην επίπεδν. Απηφ θαηαδεηθλχεη ην πιήζνο αηφκσλ πνπ είλαη πηζηνί ή ζξεζθεπφκελνη θαη
πξαγκαηνπνηνχλ ηαμίδηα ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. ρεηηθή έξεπλα έδεημε φηη ιφγσ ηεο ζηαζεξήο
αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο,
ππήξμε ζεκαληηθή αχμεζε θαη ησλ ηνπξηζηψλ κε ζξεζθεπηηθά θίλεηξα, κε απνηέιεζκα ηελ αθκή
νξηζκέλσλ ηφπσλ πξνζθπλήκαηνο, ηφπν παξαδνζηαθψλ, φζν θαη πην ζχγρξνλσλ. Δηδηθφηεξα, ζηε
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ρψξα καο, ηα κλεκεία ηεο ειιεληθήο νξζνδνμίαο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εζληθήο
θιεξνλνκηάο θαη αμηφινγν πφιν έιμεο επηζθεπηψλ.
Οη βπδαληηλέο θαη νη κεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο ζηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά, θαζψο επίζεο, νη
θαζεδξηθνί λανί, ηα κηθξά γξαθηθά εμσθιήζηα θαη ηα πξνζθπλήκαηα ηεο ππαίζξνπ, ηα κνλαζηήξηα,
ηα κεηφρηα θαη νη ζθήηεο, ε πινχζηα εηθνλνγξάθεζή ηνπο κε αγηνγξαθίεο, εηθφλεο θαη ηα ςεθηδσηά,
απνδεηθλχνπλ πεξίηξαλα ηε ζηελή θαη καθξαίσλε δηαζχλδεζε ηεο ηέρλεο κε ηελ ζξεζθεπηηθή
ιαηξεία. Γεληθά εθηηκάηαη φηη «νη επζεβείο πεξηεγεηέο, νη θηιέξεπλνη ηνπξίζηεο αιιά θαη νη
ζαπκαζηέο ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο κπνξνχλ λα βξνπλ, κέζα απφ ηα πνιηηηζηηθά νδνηπνξηθά ζηνλ
ειιεληθφ ρψξν ηνπο δξφκνπο επαθήο κε ηελ πλεπκαηηθφηεηα ηεο νξζνδνμίαο. ε άιιεο πεξηνρέο
κπνξνχλ λα ζπλαληήζνπλ θηίζκαηα θαη κλεκεία ιαηξείαο δηαθνξεηηθψλ δνγκάησλ θαη ζξεζθεηψλ λα
ζπλππάξρνπλ

ηα

νπνία

απνδεηθλχνπλ

ηελ

πνιππνιηηηζκηθφηεηα

ηνπ

ειιεληθνχ

ρψξνπ»

(http://www.gnto.gr).

3.5Δπαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο
Με

ηνλ

φξν

επαγγεικαηηθφ

ηνπξηζκφ ελλννχκε ηνλ ηνπξηζκφ
πνπ

αλαπηχζζεηαη

δηάξθεηα

θαηά

ηελ

επαγγεικαηηθψλ

ηαμηδηψλ θαη έρεη κηθξφηεξεο
δηαθξίζεηο

αλάινγεο

κε

ηα

θξηηήξηα ηνπ ζθνπνχ αιιά θαη
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ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη έλα ηαμίδη. Αλ ην ηαμίδη γίλεηαη γηα έλα ζπλέδξην νλνκάδεηαη
ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, αλ αθνξά ζπκκεηνρή ζε έθζεζε ηφηε νλνκάδεηαη ηνπξηζκφο εθζέζεσλ, αλ
γίλεηαη γηα θάπνην ζεκηλάξην ηφηε ηνπξηζκφο ζπλεδξίσλ, ζπκπφζην, ηνπξηζκφο ζπκπνζίνπ. Αλ ην
ηαμίδη έρεη δνζεί σο παθέην δψξν ζε επαγγεικαηίεο σο δψξν ακνηβή ηφηε έρνπκε λα θάλνπκε κε
ηνπξηζκφ θηλήηξνπ, αθνχ ηα ηνπξηζηηθά παθέηα είλαη θίλεηξα γηα ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο
παξνηξχλνπλ λα θαηαθέξνπλ απνδφζεηο ζηελ δνπιεηά ηνπο πάλσ απφ ηηο θαζνξηζκέλεο. Ο
επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο αληηπξνζσπεχεη κηα αγνξά ζε παγθφζκην επίπεδν.
Ζ αγνξά απηή αληηπξνζσπεχεη επαγγεικαηίεο κε πςειφ νηθνλνκηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, φπνπ
δηακέλνπλ ζε θαηαιχκαηα πςειψλ θαηεγνξηψλ θαη πξνδηαγξαθψλ, δηαζέηνπλ αξθεηά κεγάια πνζά
αιιά θαη πνπ απαηηνχλ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Ο ρξφλνο παξακνλήο θπκαίλεηαη
απφ 3 έσο 5 εκέξεο θαη κπνξεί λα απμεζεί αλάινγα κε άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Βαζηθφ ξφιν ψζηε
λα επηηεπρζεί απηφ είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο ηφπνπ λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ηνπ επαγγεικαηία –
επηζθέπηε. εκαληηθφ ξφιν γηα λα αλαπηπρζεί ν επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο ζε έλαλ ηφπν είλαη ε
δηαζεζηκφηεηα ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα παξέρεη φπσο ακθηζέαηξα,
εθζεζηαθνχο ρψξνπο, θαηαιχκαηα, ρψξνπο εζηίαζεο θιπ.

3.6πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο
Ο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο είλαη ν
ηνπξηζκφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ
παξαθνινχζεζε

ζπλεδξίσλ,

εθζέζεσλ, δηαιέμεσλ θιπ. θαη
αληηπξνζσπεχεη κηα ζεκαληηθή
αγνξά

ζε

δηεζλέο

επίπεδν.

Παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
ζπλεδξηαθνχ

ηνπξηζκνχ

είλαη

εχθνιε πξφζβαζε ζηνλ ηφπν φπνπ
δηελεξγείηαη ην ζπλέδξην ή ε
έθζεζε,

νη

ππνδνκέο

θαη

νη

παξνρέο ππεξεζηψλ. Ζ δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ απνηειεί έλαο απφ ηνπο πην αλαπηπζζφκελνπο θαη κε
δπλακηθή ηνκείο γηα ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφο γηαηί κπνξεί λα
απνηειέζεη έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο.
Δθηφο ησλ άιισλ σο κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ δηαζέηεη πνιχ ζεκαληηθφ αλαπηπμηαθφ
δπλακηθφ. ηφρνο ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ε αληαιιαγή απφςεσλ, ε πιεξνθφξεζε, ε

29
θαηάξηηζε, νη γλσξηκίεο, ε ελίζρπζε ηνπ ζπλαδειθηθνχ πλεχκαηνο, ε πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ
κηαο νκάδαο.

3.7Σνπξηζκφο πεξηπέηεηαο
Με ηνλ φξν ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο ελλννχκε ηνλ
ηνπξηζκφ πνπ θχξην ζηνηρείν είλαη ην άγλσζην, ε
πεξηπέηεηα,

ην

απξνζδφθεην.

Φσηνγξαθήζεηο

ζε

ζαθάξη, πεξηπιαλήζεηο ζε άγλσζηα κέξε, θσπειαζία ζε
νξκεηηθνχο

πνηακνχο,

πεξάζκαηα

ζε

θαξάγγηα,

αλαξξηρήζεηο. Σα άηνκα πνπ παίξλνπλ κέξνο ζε ηέηνηνπ
είδνπο ηνπξηζκφ είλαη ζπλήζσο λέα ζε ειηθία, ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο αιιά θαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ.
Ζ δήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνπξηζκνχ έρεη απμεζεί
ζεκαληηθά θαζψο είλαη έλαο ηξφπνο πνπ πνιινί αζηνί
ςάρλνπλ λα βξνπλ ψζηε λα εθηνλσζνχλ απφ ην ζηξεο
θαη ηελ ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ο ηνπξηζκφο
πεξηπέηεηαο εληάζζεηαη ζην ιεηηνπξγηθφ πιαίζην ησλ
αζιεηηθψλ
εξαζηηερληθφ

δξαζηεξηνηήησλ
ραξαθηήξα

κε
θαη

ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δελ ζρεηίδεηαη κε κεγάια αζιεηηθά γεγνλφηα.

επαγγεικαηηθφ
ελεξγνπνηνχλ

ή
ηελ
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ν: Θεηηθέο επηπηψζεηο ηνπξηζκνχ
4.1 Θεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδνο
Ζ ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ γηα κηα ρψξα ζαλ
ηελ Διιάδα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο
κπνξεί λα απνηειέζεη κηα θηλεηήξην δχλακε
πνπ κπνξεί λα ηελ βνεζήζεη λα θάλεη έλα
βήκα παξαπέξα φζνλ αθνξά ηελ δχζθνιε
νηθνλνκηθή

θαηάζηαζε

πνπ

βξίζθεηαη.

Τπάξρνπλ αξθεηά παξαδείγκαηα ρσξψλ πνπ
απνδεηθλχνπλ πσο ν ηνπξηζκφο ζπλέβαιε
ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε κέζσ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζξνψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο Ηζπαλίαο ζηελ νπνία νη ηνπξηζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο
ηεο εηζπξάμεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλάπηπμήο ηεο ηζνδπλακνχλ ζρεδφλ κε εθείλεο ησλ
εμαγσγψλ. χκθσλα κε κειέηεο νη επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ζχλνιν κηαο εζληθήο
νηθνλνκίαο κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ απφ ην πφζν κπνξεί λα ζπκκεηέρεη απηφο (ν ηνπξηζκφο)
ζηνπο νηθνλνκηθνχο ηεο ζηφρνπο. Μηα κειέηε ηνπ ΠΟΣ (Παγθφζκηνο νξγαληζκφο
Σνπξηζκνχ) νκαδνπνηεί ηηο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζε ηξεηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο κέζσ
ηνπ παξαθάησ πίλαθα.
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Παξά ηνλ αζηαζή θαη αβέβαην ραξαθηήξα ηνπ ηνπξηζκνχ σο παξάγνληα εηζξνήο μέλνπ
ζπλαιιάγκαηνο πξφθεηηαη κάιινλ γηα ζηαζεξνπνηεηηθφ παξά γηα απνζηαζεξνπνηεηηθφ
παξάγνληα ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ γηα ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
φπσο θαη γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. π.ρ. θαηά ηεο Sinclair ν ηνπξηζκφο ζηελ Κέλπα
έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ παξαδνζηαθφ ηνκέα αγαζψλ φπσο ν θαθέο θαη ην ηζάη.
Δπίζεο, απνηειεί ηνλ δεχηεξν ζπλαιιαγκαηνθφξν ηνκέα ζηελ Γθάκπηα θαηά ηνλ Dieke ελψ
ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ ζε αζηαηηθέο ρψξεο φπσο ε Σατιάλδε φπνπ ε εηζξνή μέλνπ
ζπλαιιάγκαηνο ελζάξξπλε ηελ εηζαγσγή θχξησλ αγαζψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
εθβηνκεράληζεο.
Γηα ηελ Διιάδα ε δηαηεξνχκελε ειιεηκκαηηθφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ
θαιχθζεθε ζην παξειζφλ θαη θαιχπηεηαη έσο θαη ζήκεξα απφ ην ηζνδχγην άδεισλ
ζπλαιιαγψλ, φπνπ ν ηνπξηζκφο θαηαγξάθεηαη σο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. ην δηάζηεκα
αλάκεζα 1980 – 2002 πξνθχπηεη ζηαζεξφ πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ άδεισλ ζπλαιιαγψλ
ελψ ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη πξνβιέςεσλ γηα
ην έηνο 2006 (πνπ έγηλε 22/2/2007) νη ζπλαιιαγκαηηθέο εηζξνέο απμήζεθαλ γηα ηε ρψξα καο
θαηά 5,1% έλαληη ηνπ 2005. Δπνκέλσο ζηελ Διιάδα ν ηνπξηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη κηα
ζεκαληηθή πεγή ζπλαιιάγκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα θαιχςεη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ
ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
ππφινηπν ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηζνδπγίνπ είλαη ζεηηθφ. Πεξαηηέξσ κπνξεί λα κεηαηξέςεη έλα
αξλεηηθφ ηζνδχγην ζε ζεηηθφ ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΠΟΣ (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο
Σνπξηζκνχ) ην 1984. απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνθχπηεη ε εμαηξεηηθά κεγάιε ζεκαζία ηνπ
ηνπξηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ.

Βέβαηα είλαη θάπσο δχζθνιν λα εθηηκεζεί ε ζπκβνιή ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ
εμηζνξξφπεζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ εθφζνλ απηφ απνηειεί έλα ινγαξηαζκφ ζηαηηζηηθψλ
εγγξάθσλ φισλ ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζηνπο θαηνίθνπο κηαο
ρψξαο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν, νη νπνίεο δελ είλαη επθξηλείο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ.
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Ο ηνπξηζκφο κπνξεί λα
ζπκβάιιεη άκεζα θαη
έκκεζα

ζηα

θξαηηθά

έζνδα. Όπσο νξζά έρεη
επηζεκαλζεί «ε αχμεζε
ησλ
εζφδσλ
ηνπξηζκνχ

θπβεξλεηηθψλ
κέζσ

ηνπ

εμαξηάηαη

απφ ηε θνξνινγηθή θαη
λνκηθή

δνκή

θάζε

ρψξαο». Αλ θαη θάπνηνη κειεηεηέο παξαγθσλίδνπλ ζήκεξα ην ξφιν ηεο ηζρπξήο παξνπζίαο
πνιπεζληθψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, ε θνξνιφγεζε ηνπ ηνπξηζκνχ σο βνήζεηα ζηνλ
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θξίλεηαη ζθφπηκε ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηνπ. Γειαδή, ν
ηνπξηζκφο εμαξηάηαη θαη έρεη ζρέζε απφ έλα θαζαξφ πεξηβάιινλ, απφ έλα θαιφ δίθηπν
κεηαθνξψλ θιπ. Παξά ηελ έληνλε αληίδξαζε γηα ηελ θνξνιφγεζε ηνπ ηνπξηζκνχ, ν
Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) είρε αλαγλσξίζεη ην 1998 42 δηαθνξεηηθνχο
θφξνπο πνπ επηβιήζεθαλ ζηνλ ηνπξηζκφ, φπσο θφξνο εηζνδήκαηνο, ΦΠΑ ζε αγαζά θαη
παξεξρφκελεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θ.α. Δπηβάιινληαη φκσο θαη θφξνη ζηνλ ηνπξίζηα πνπ
θαηαβάιινληαη άκεζα απφ ηνλ ίδην. ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ νηθνλνκηθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ δηαθξίλνληαη 40 θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο 28 απφ ηηο νπνίεο
θαηαβάιινληαη άκεζα απφ ηνλ ηνπξίζηα. Βέβαηα δελ πξέπεη λα ππεξεθηηκάηαη ε δεκηνπξγία
θξαηηθψλ εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ κέζσ ηεο θνξνιφγεζεο γηαηί θάπνηεο θνξέο ε πςειή
θνξνινγία κπνξεί λα απνζαξξχλεη ηηο επελδχζεηο. ε κηα ρψξα φπσο ε Διιάδα ηνπ ζήκεξα
ίζσο ηα θξαηηθά έζνδα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ κε άιινπο ηξφπνπο κηαο θαη ε ρψξα έρεη ήδε
πιεγεί απφ κηα ζεηξά θνξνινγηθψλ κέηξσλ.
Δίλαη

αληηιεπηφ

θαη

αδηακθηζβήηεην πσο ν ηνπξηζκφο
αλαπηχζζεηαη

ζε

ρψξεο

πνπ

βξίζθνληαη ζε ζηάδην εμέιημεο θαη
πνπ

νη

άιινη

ηνκείο

ηεο

νηθνλνκίαο

ηείλνπλ

παξαθκάζνπλ.

Δίλαη

ζεκαληηθή

πξνζθνξά

ε

λα
ινηπφλ
ηνπ
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ηνπξηζκνχ ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο (ζε
αξθεηέο πεξηπηψζεηο κε επνρηαθφ ραξαθηήξα). ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη ππνινγηζηεί
πσο ε επέλδπζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ζέζεο εξγαζίαο είλαη επηά θνξέο
κηθξφηεξε απφ φηη ζηε Βηνκεραλία ελψ ηαπηφρξνλα δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα λα
απνξξνθεζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο αλεηδίθεπησλ αηφκσλ πνπ θάησ απφ άιιεο ζπλζήθεο ζα
ήηαλ αδχλαην λα απαζρνιεζνχλ ζε νπνηνλδήπνηε άιιν εξγαζηαθφ ηνκέα. Σαπηφρξνλα
κπνξεί ν ηνπξηζκφο λα δεκηνπξγήζεη θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε πεξηνρέο πνπ γηα θάπνηνπο
ιφγνπο δελ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο φπσο π.ρ. γεσξγία ή
βηνκεραλία (νη νπνίνη, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ παξαθκάδνπλ πξηλ αθφκα γλσξίζνπλ
άλζεζε). Ζ απαζρφιεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δπν
ηχπνπο: ηελ άκεζε θαη ηελ έκκεζε.
Άκεζε απνηεινχλ νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αλάγθε παξνρήο θάπνησλ
ππεξεζηψλ ζηνπο ηνπξίζηεο π.ρ. νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ελφο
μελνδνρείνπ. Βέβαηα ππάξρεη θαη ε έκκεζε απαζρφιεζε πνπ έρεη ζρέζε κε ζέζεηο εξγαζίαο
πνπ αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε θαη
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ ελεξγνπνηεί δηαθνξέο έκκεζεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο
φπσο ε Βηνηερλία, νη θαηαζθεπέο θιπ. χκθσλα κε ηνλ ΓΟΣ (Γηεζλή Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ)
ην έκκεζν πξντφλ ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ίζεο πνηφηεηαο κε ην πξντφλ πνπ παξάγνπλ νη άκεζα
ζρεηηδφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο. Έηζη πξνθχπηεη κηα δηαδνρηθή δήηεζε ζε άιιεο ζπλαθείο
επηρεηξήζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ δηθψλ ηνπο αλαγθψλ π.ρ. Με ηελ αχμεζε ησλ πηήζεσλ
πξνθχπηεη ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο δήηεζε γηα αγνξά πεηξειαίνπ ή έηνηκνπ θαγεηνχ ή κε
ηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ δεκηνπξγνχληαη λέεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ή ηνπξηζηηθά
θαηαιχκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. Πάλησο ν
ηνπξηζκφο έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο σο κηα δξαζηεξηφηεηα «έληαζεο
εξγαζίαο» πνπ ζεκαίλεη φηη δίλεη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο γηα ην θεθάιαην πνπ επελδχεηαη ζε
απηφλ απφ φηη ζα έδηλε θάπνηνο άιινο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο αλ επελδπφηαλ ζε απηφλ ην ίδην
ην θεθάιαην. Απηφ βέβαηα δελ βξίζθεηαη πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ην επίπεδν ηεο
απνδνηηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ εξγαζηψλ. Δπίζεο ην κέγεζνο ηνπ «ηνπξηζηηθνχ
πνιιαπιαζηαζηή» (ε ελεξγνπνίεζε δει. θαη άιισλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο απφ ηελ
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ), έρεη ζρέζε θαη κε ην ηη δπλαηφηεηα έρεη θάζε
νηθνλνκία λα αληαπνθξηζεί ζηελ αλάγθε παξαγσγήο πξντφλησλ πνπ θαηαλαιψλνληαη απφ ηελ
Βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί ζηηο ηζρπξφηεξεο νηθνλνκίεο θαη εθεί ν
«ηνπξηζηηθφο πνιιαπιαζηαζηήο» είλαη πςειφηεξνο.
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Ο παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηελ απαζρφιεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ηνπ Ηνπιίνπ,
κήλαο αηρκήο θαη ηνλ Ηαλνπάξην εθηφο αηρκήο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΗΚΑ.

(Μειέηε Ηλζηηηνχην SETE Φεβξνπάξηνο 2012) Αζθαιηζκέλνη ΗΚΑ
Δπίζεο ν δεχηεξνο πίλαθαο απεηθνλίδεη ηνλ ηνπξηζηηθφ πνιιαπιαζηαζηή, θαη ηα έζνδα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ κηα ζεηξά νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έπνληαη ηεο ηνπξηζηηθήο
νηθνλνκίαο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην εηζφδεκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ απηέο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκεχεη κεξηθψο γηα ηελ εηζαγσγή αγαζψλ. Έλα ηκήκα απνηακηεχεηαη ή
απνδίδεηαη ζην θξάηνο κε ηνπο θφξνπο θαη έλα άιιν θαηαλαιψλεηαη γηα ηελ αγνξά αγαζψλ
πνπ πξννξίδνληαη γηα πξνζσπηθή ρξήζε. Σν ηκήκα απφ ην εηζφδεκα πνπ απνδίδεηαη ζην
θξάηνο κε ηνπο θφξνπο δεκηνπξγεί λέα εηζνδήκαηα αλ ην θξάηνο δαπαλά φιεο ηηο
θνξνινγηθέο ηνπ εηζπξάμεηο. Ζ απνηακίεπζε ζεσξείηαη θαη απηή έλα είδνο εθξνήο.

(ΜΔΛΔΣΖ SETEΦεβξνπάξηνο 2015)
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Με ηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία φπσο αλαθέξζεθε επλννχληαη πνιινί θιάδνη νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο αθνχ ηα ρξήκαηα πνπ δαπαλνχλ νη μέλνη θαη νη ληφπηνη ηνπξίζηεο κπνξνχλ
λα δηνρεηεπηνχλ αιινχ γηα ηελ αγνξά άιισλ αγαζψλ. Ζ κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά απφ ηελ
ηνπξηζηηθή δαπάλε πξνέξρεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο θαηαιχκαηνο θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηελ
εζηίαζε κε απνηέιεζκα απηέο νη δπν θαηεγνξίεο λα απνηεινχλ ζρεδφλ ηα 2/3 ηεο άκεζεο
επίδξαζεο απφ ηελ ηνπξηζηηθή δαπάλε (βιέπε δηάγξακκα)
[πεγή: ίδξπκα νηθνλνκηθώλ θαη βηνκεραληθώλ εξεπλώλ ( ε επίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ ειιεληθή
Οηθνλνκία 2012)]

Άκεζε επίδξαζε ζηνπο ζπλαθείο κε ηνλ ηνπξηζκφ θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
2010: Δζηίαζε 18%, Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο 9%, Καηαιχκαηα 45,3%, Οδηθέο Μεηαθνξέο
7,1%, Δκπφξην 4,9%, Φπραγσγία 3,8%, Σαμηδησηηθά γξαθεία 3,7%, Δλνηθηάζεηο
Απηνθηλήησλ 1,8%, πλέδξηα 1,8%.
ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ε ζπλεηζθνξά ζην εγρψξην πξντφλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ μεπεξλά ηα
3,1 δηζεθαηνκκχξηα επξψ κε ζεκαληηθφηεξε εθείλε ηνπ θιάδνπ ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ.
Αληίζηνηρα ε επίδξαζε απφ ηηο νδηθέο κεηαθνξέο εθηηκάηαη ζην 7% ελψ ειαθξψο κηθξφηεξε
είλαη ε ζπλεηζθνξά απφ ηνλ θιάδν ησλ επηβαηηθψλ αεξνκεηαθνξψλ (5%). ηηο επηκέξνπο
θαηεγνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε ε ζπλεηζθνξά απφ ην ιηαληθφ
εκπφξην είλαη πεξίπνπ 5% ηεο ζπλνιηθήο άκεζεο επίδξαζεο ελψ επηφηεξε είλαη ε αλαινγία
απφ ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Όζνλ αθνξά ζηηο ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ είλαη 2% θαη
ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξηψλ 1%.
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Δπηπιένλ ν ηνπξηζκφο απνθέξεη έζνδα ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ πεξηνρψλ πνπ αλαπηχζζεηαη.
Πνιιέο θνξέο αλαπηχζζεηαη ζε πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο θαη κε απηφ ζπκβάιιεη ζηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ αλνίγκαηνο ηεο ςαιίδαο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ
ηεο πεξηθέξεηαο κε απηφ ησλ θαηνίθσλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ. Με ηα ρξήκαηα πνπ
θπθινθνξνχλ ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαπηχζζεηαη ν ηνπξηζκφο πξνζηίζεληαη επηπιένλ εηζφδεκα
ζηνπο θαηνίθνπο θαη ηαπηφρξνλα θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
ζπκβάιιεη νπζησδψο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηαηήξεζε
θαη ηελ αλάπιαζε αμηφινγσλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ, ζηελ ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε
αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ κλεκείσλ.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε θαηαλνκή εξγαζίαο ζε ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Μφλν ζε 3 απφ ηηο 15 ρψξεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ
δηαζέζηκα ζηνηρεία, ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα είλαη κηθξφηεξν
ηνπ 50%. ηηο 10 ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ θηλείηαη ζε πςειφ επίπεδν πνπ θζάλεη κέρξη ην
75% (νπεδία). Σα ζρεηηθψο ρακειφηεξα πνζνζηά αλαθέξνληαη ζηηο θαη‘ εμνρήλ
κεζνγεηαθέο ηνπξηζηηθέο ρψξεο Διιάδα θαη Ηζπαλία φπνπ νη γπλαίθεο κεηέρνπλ ζηελ
ηνπξηζηηθή απαζρφιεζε θαηά 36,7% θαη 46% αληίζηνηρα.
πκκεηνρή γπλαηθψλ ζηελ Σνπξηζηηθή Απαζρφιεζε
-

Υψξα

%

-

Καλαδάο

61,0

-

Απζηξαιία

58,0
Δπξψπε

-

νπεδία

75,0

-

Φηιαλδία

74,0

-

Γαλία

70,0

-

Ννξβεγία

65,0

-

Σνπξθία

63,0

-

Ζλσκέλν Βαζίιεην

60,0

-

- Απζηξία

59,9

-

Πνξηνγαιία

53,0

-

Οιιαλδία

52,0

-

Διβεηία

50,4
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-

Γαλία

50,0

-

Ηζπαλία

46,0

-

Διιάδα

36,7

εκαληηθέο είλαη θαη νη επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔΠ).
Όια ηα εηζνδήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ
ηνπξηζηψλ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ ζε κηα ρψξα, θαη ζηελ Διιάδα. Σν
ΑΔΠ είλαη ην κέγεζνο πνπ εθθξάδεη ηελ ζρεηηθή νηθνλνκηθή ζπνπδαηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα.
Με ηνλ ηνπξηζκφ εληζρχεηαη ε ηνπηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο Διιάδνο θαη κε ηα θέξδε απφ
απηφλ αλαπηχζζνληαη θαη άιινη εγρψξηνη θιάδνη παξαγσγήο. Δπίζεο, ελδπλακψλνληαη
εγρψξηεο δηαθιαδηθέο ζρέζεηο ψζηε λα κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη εηζαγφκελεο εθξνέο
πνπ πξννξίδνληαη γηα ηθαλνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δεηήζεσο.
Σέινο

νη

επελδχζεηο

ηνπξηζηηθέο
έρνπλ

θαη

θάπνηεο καθξννηθνλνκηθέο
επηπηψζεηο
άκεζεο

ή

άκεζεο

ζηε

ρψξα

έκκεζεο.

Οη

επηπηψζεηο

αθνξνχλ

ηνλ

θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα ζηε
δεκηνπξγία
ππνδνκήο.

έξγσλ
Όζνλ

αθνξά

ζην πξψην επηδηψθεηαη ε θαηαλνκή επελδπηηθψλ δαπαλψλ ζε άκεζεο εηζαγσγέο θαη ζε
ελδηάκεζεο θαηαλαιψζεηο. Σν θφζηνο ηεο επέλδπζεο είλαη ην άζξνηζκα ησλ άκεζσλ
εηζαγσγψλ, ηεο άκεζεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηεο ελδηάκεζεο ηνπηθήο θαηαλάισζεο. Οη
έκκεζεο επηπηψζεηο ζπλδένληαη κε ηηο κεηαβνιέο ηεο παξαγσγήο ηφζν ζηε θάζε ηεο
θαηαζθεπήο φζν θαη ζηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπξηζηηθήο επέλδπζεο. Έρεη ζρέζε κε ηελ
έκκεζε παξνχζα αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ην πνζνζηφ ζπκπεξηιακβαλφκελεο πξνζηηζέκελεο
αμίαο επί ηελ παξαγσγή. Οη καθξννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ
δείρλνπλ ηελ ζεκαζία ηνπο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο.
Καηαλννχκε ινηπφλ πσο ν ηνπξηζκφο

κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ

αλάπηπμε θαη πξφνδν ηεο ρψξαο καο. Απηφ έρεη γίλεη θνηλή ζπλείδεζε ζηηο πνιηηηθέο
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εμνπζίεο φισλ ζρεδφλ ησλ ρσξψλ. Ζ ρψξα καο πξέπεη λα ζέηεη κεζνπξφζεζκνπο αιιά θαη
καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο. Ζ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία
θαη ε αλάπηπμή ηεο ζα πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη λα
αλαπηχζζεηαη ηζφξξνπα κε άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο καο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο π.ρ.
ηε γεσξγία. Άζρεην κε ην επίπεδν ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζα πξέπεη απηή λα
θαηεπζχλεηαη απφ κηα νξγαλσκέλε ηνπξηζηηθή πνιηηηθή. Ζ εθάζηνηε πνιηηηθή εμνπζία
νθείιεη λα ιακβάλεη νξζνινγηζηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ή εζληθή αλάπηπμε ηνπ
ηνπξηζκνχ. Ζ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζε κηα ηνπξηζηηθή νηθνλνκία απνηειεί ζέκα ηφζν
ηεο κηθξνηνπξηζηηθήο φζν θαη ηεο καθξνηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο.
Σέινο, παξ‘ φιε

ηελ ζεκαληηθφηαηε πξνζθνξά ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο φπσο ε

αλάπηπμή ηεο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη παλάθεηα γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο.

4.2 Θεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία ηεο Διιάδνο
Οη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ
ηνπξηζκνχ
θνηλσλία

ζηελ

Διιεληθή

γίλνληαη

άκεζα

αληηιεπηέο. Όκσο νη επηπηψζεηο
ηνπ ζηελ θνηλσλία ρξεηάδεηαη
ρξφλνο γηα λα γίλνπλ αληηιεπηέο
θαη είλαη ιηγφηεξν εκθαλείο απφ
απηέο

ζηελ

νηθνλνκία

θαη

δχζθνια κεηξήζηκεο. ε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο αξγνχλ ππεξβνιηθά. Με ηνλ φξν θνηλσληθέο επηπηψζεηο αλαθεξφκαζηε ζην
ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ πνπ κπνξεί λα θέξεη άκεζα ή έκκεζα ν ηνπξηζκφο ζηελ
ηνπηθή θνηλσληθή δνκή. Οη πξψηεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ γηα ην ζέκα μεθηλνχλ ηελ δεθαεηία ηνπ
‘60 ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηνπ εηξεληθνχ θαη ηεο Ακεξηθήο θαη ζπλερίδνληαη ζηε
Μεζφγεην θαη ζε άιιεο αλαπηπζζφκελεο θαη κε πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Οη επηπηψζεηο ηνπ
ηνπξηζκνχ ζηελ θνηλσλία είλαη ζεκαληηθή θαη ν δηεζλήο ηνπξηζκφο άιιεο θνξέο κπνξεί λα
ελζσκαησζεί ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη άιιεο λα ζπγθξνπζηεί κε απηή. Ζ δηαδηθαζία
επαθήο ηνπ ηνπξίζηα κε ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ
δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
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(Πεγή: Σνπξηζκφο, έλλνηεο, κεγέζε, δνκέο, / ηέιηνο Βαξβαξέζνο, εθδ. Πξνπνκπφο / Αζήλα
1998, Ζ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα)
Απφ ηελ ζπλάληεζε ινηπφλ απηή πξνθχπηνπλ θάπνηεο επηπηψζεηο. Αξρηθά πξνθχπηνπλ
ζπγθξνχζεηο θαζψο ζπλαληψληαη δπν δηαθνξεηηθνί θφζκνη (πνπ ζπρλά είλαη αληίζεηνη) ν
ληφπηνο κε ηνλ ηνπξίζηα.
Οη ζπγθξνχζεηο απηέο ζπρλά παξνπζηάδνπλ κεγάιε έληαζε θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε
άζρεκα απνηειέζκαηα (π.ρ. απφξξηςε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ
ηνπηθνχ πιεζπζκνχ). Παξ‘ φιν απφ απηέο ηηο ζπγθξνχζεηο πξνθχπηνπλ θαη ζεηηθά: Μπνξεί
λα νδεγήζνπλ ζηελ κεηαβνιή ηεο ζηάζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζρεηηθά κε ην πψο
αληηκεησπίδνπλ ηηο επελδχζεηο, ηηο δαπάλεο γηα απηέο θιπ. Γειαδή ν ληφπηνο πιεζπζκφο
πεξλάεη απφ ηελ θιεηζηή νηθνλνκία ζε έλα πην θηιειεχζεξν κνληέιν.
Δπίζεο ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη
ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή αμία. Ζ πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ απηψλ
επηβάιιεηαη θαη γηα εζληθντζηνξηθνχο ιφγνπο αιιά θαη γηαηί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε
πξνζηαζία ηεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε απηέο. Οη
επηπηψζεηο απηέο κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζηηο εμήο:
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α) Δπηπηψζεηο ζηελ ηερληθή ππνδνκή, επηπηψζεηο ζε πεξηνρέο θαη πνιηηηζκηθή αμία,
β) ζε επηπηψζεηο ζηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε.

Αλ μεθηλήζνπκε απφ ην α) κπνξνχκε λα

ζεκεηψζνπκε πσο ιφγσ ηνπ ηνπξηζκνχ (ηνπ καδηθνχ ζε θάπνηεο πεξηνρέο) κπνξεί λα
πξνθιεζεί επηβάξπλζε ζηα δίθηπα (απνρέηεπζεο, χδξεπζεο). Ζ ππνδνκή ελφο ηνπξηζηηθνχ
πξννξηζκνχ κπνξεί λα απνδερζεί αλεπαξθήο γηα ηελ

αληηκεηψπηζε κεγάινπ αξηζκνχ

ηνπξηζκνχ. Γεκηνπξγείηαη έηζη ε αλάγθε θαηλνχξηαο ππνδνκήο ή επέθηαζεο ηεο ήδε
ππάξρνπζαο.
Απηφ ζεκαίλεη βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη γηα ηνπο ληφπηνπο (π.ρ. ε θαηαζθεπή ελφο
επαξρηαθνχ δξφκνπ πνπ θάλεη εθηθηή ηελ πξφζβαζε ζε έλα νξεηλφ ρσξηφ). Ηδηαίηεξε
πεξίπησζε απνηειεί ε δηνξγάλσζε κνπζηθψλ, αζιεηηθψλ ή άιισλ εθδειψζεσλ ζε κηα
πεξηνρή (π.ρ. Οιπκπηαθνί αγψλεο). Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη αλάπηπμε απηψλ ησλ
εθδειψζεσλ ιφγσ ηεο δηεζλνπνίεζεο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Απηέο νη εθδειψζεηο
παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ δηφηη επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο πεξηνρέο πνπ
δηνξγαλψλνληαη. Απηέο απαηηνχλ δεκηνπξγία εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο αζιεηηθά θέληξα,
ζπλεδξηαθά θέληξα, ηερληθή ππνδνκή, βειηίσζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη ησλ
θαηαιπκάησλ γηα ηελ δηακνλή.
Ζ δηεζλήο εκπεηξία ιέεη πσο αλ νη παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζρεδηαζηνχλ κε ζσζηφ ηξφπν
ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ζπλεπάγνληαη ζηε γεληθφηεξε
νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Τπάξρεη αληαγσληζκφο δηεζλψο γηα ηελ αλάιεςε ηέηνησλ
δηνξγαλψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ εηθφλα ησλ πφιεσλ πξνο ην θαιχηεξν θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε πνιηηηζηηθψλ πφξσλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πφιν έιμεο γηα
πεξηζζφηεξν ηνπξηζκφ.
εκαληηθφ επίζεο είλαη πσο νη ππνδνκέο πνπ αλαπηχζζνληαη, κέλνπλ έπεηηα ζηνπο ληφπηνπο
θαη κε ζσζηφ θξαηηθφ ζρεδηαζκφ κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ηελ δσή ηνπο παξέρνληαο ηνπ
επθαηξίεο πνπ πξηλ δελ είραλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πφιεο

πνπ άιιαμε εληειψο

εηθφλα κεηά απφ κηα κεγάιε αζιεηηθή δηνξγάλσζε είλαη ε Βαξθειψλε πνπ απνηειεί πιένλ
πφιν έιμεο γηα κεγάιν αξηζκφ ηνπξηζηψλ.
Όζνλ αθνξά ην β), ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε, ζπλήζσο νη επηπηψζεηο είλαη αξλεηηθέο αθνχ
νδεγνχλ ζηελ αζηηθνπνίεζε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ. Βέβαηα ζα κπνξνχζε ν ηνπξηζκφο λα
επεξεάζεη θαη ζεηηθά ηελ νηθηζηηθή ζπλεξγαζία ησλ θξαηηθψλ, ηνπηθψλ θαη θνξέσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, ζεβαζκφ ζηελ θπζηθή νκνξθηά ηεο πεξηνρήο, ζεβαζκφο ζηηο
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ηδηαηηεξφηεηέο ηεο, θιπ. Σφηε ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο
θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, θαιαίζζεηεο πνπ ζα απνηεινχλ έλα ζηνιίδη ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο. Κάηη άιιν πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά

ππφςελ είλαη θαη ε ηνπηθή

παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή θνπιηνχξα.
εκαληηθή είλαη θαη ε επίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. πλήζσο ζε
πεξηνρέο κε κεγάιε ηνπξηζηηθή θίλεζε ην πεξηβάιινλ πιήηηεηαη θαη απφ ηελ έιιεηςε
ζεβαζκνχ ζε απηφ θαηά

ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απφ ηελ

‗ππεξζπζζψξεπζε‘ κεγάινπ αξηζκνχ ηνπξηζηψλ ζε πεξηνρέο

πνπ δελ κπνξνχλ λα

ππνδερηνχλ ηέηνηα κεγέζε. Σα ηειεπηαία φκσο ρξφληα πξνηείλεηαη έλα λέν πξφηππν
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ην πξφηππν ηεο

«αεηθνξίθεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο».

χκθσλα κε απηφ επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία πξνψζεζεο ελφο ηνπξηζκνχ φπνπ νη ληφπηνη θαη
νη ηνπξίζηεο ζπκβάιινπλ εμίζνπ ζηελ εδξαίσζή ηνπ κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. Βαζηθά
ζηνηρεία απηνχ ηνπ πξνηχπνπ είλαη: ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε δηαηήξεζε κηαο
δπλακηθήο ηζνξξνπίαο ζε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία θαη ζεζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπηθή
θνηλσληθή δνκή, αλαδήηεζε ηξφπσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απηνλνκία ηεο θνηλσλίαο,
ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θαηνίθσλ ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. χκθσλα κε ηελ
παξαπάλσ πξνζέγγηζε ην πεξηβάιινλ δελ αληηκεησπίδεηαη σο ππνδνρέαο γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ ηνπξηζκνχ αιιά ν ηνπξηζκφο αλαπηχζζεηαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο θαζψο θαη κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο θάζε πεξηνρήο.
Δπνκέλσο, φρη κφλν, πξνζηαηεχεηαη ην πεξηβάιινλ αιιά αλαγλσξίδεηαη φηη ε ηνπξηζηηθή
αλάπηπμε εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζηαζία απηνχ.
Μηα άιιε ζεηηθή επίπησζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο είλαη ε αιιαγή ζηηο εξγαζηαθέο
ζρέζεηο κε ηελ αχμεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη κεηά δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο.
Πνιινί ληφπηνη αλαδεηνχλ θαη βξίζθνπλ κηα δεχηεξε εξγαζία γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην
εηζφδεκά ηνπο. Τπάξρεη ινηπφλ κηα έληνλε εξγαζηαθή θαη επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα
ζπλερή αλαπηπμηαθή πνξεία θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Χο
ζπλέπεηα απηνχ είλαη κηα θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα εθφζνλ κε ηνλ ηνπξηζκφ ηζρπξνπνηνχληαη
νηθνλνκηθά νη θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ αζρνινχληαη κε απηφλ θαη εληζρχεηαη ε κεζαία ηάμε.
Δθηφο απηψλ παξακεινχληαη ή θαη αθφκα εγθαηαιείπνληαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ήηαλ παξαδνζηαθά εδξαησκέλεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.
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Ο ηνπξηζκφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε νξηζκέλεο θησρέο πεξηνρέο λα αλαπηπρζνχλ. ε πνιιέο
πεξηνρέο ππνθαζηζηά κηθξέο θαιιηέξγεηεο ή έιιεηςε βηνκεραλίαο θαη επηβξαδχλεη ηελ
αζηηθνπνίεζε. Ο ληφπηνο πιεζπζκφο παξακέλεη ζηελ εζηία ηνπ απαζρνινχκελνο κε
ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο εάλ δελ ππήξραλ πηζαλφλ λα ηνλ αλάγθαδαλ λα κεηαβεί
ζην θνληηλφηεξν αζηηθφ θέληξν. Έηζη δηαηεξείηαη ε θνηλσληθή ζπλνρή ε νπνία είλαη ν
θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο. Έηζη, δηαηεξνχληαη θαη πνιιέο θνξέο αλαβηψλνπλ ε ηνπηθή ηέρλε, ε ηνπηθή
θνπιηνχξα, ε αξρηηεθηνληθή παξάδνζε θαη γεληθφηεξα ν ηνπηθφο πνιηηηζκφο πεξηνρψλ πνπ
ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ εξεκψζεη. (π.ρ. Εαγνξνρψξηα, Πξέζπεο)
Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη ζσζηφ ηνπξηζηηθφ κάλαηδκελη ν ηνπξηζκφο κπνξεί λα
εμαζθαιίζεη ηελ δηαηήξεζε πεξηνρψλ κε εμαηξεηηθφ θπζηθφ θάιινο, φπσο αλαθέξζεθε θαη
πην πάλσ, ηέηνηεο πεξηνρέο πξνβάιινληαη κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη γίλνληαη αληηθείκελν
έξεπλαο απφ νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο θαη αξθεηέο απφ απηέο πξνζηαηεπφκελεο δψλεο γηα ηελ
ηδηαίηεξε παλίδα θαη ρισξίδα ηνπο.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επξσπατθφ δίθηπν
Natura 2000, βάζεη ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 92/43
νηθνηφπσλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη

γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ

απηνθπνχο ρισξίδαο. Μεηαμχ ησλ 234 πεξηνρψλ

βηνηφπσλ είλαη:
πεξηνρέο πξνζηαζίαο. (πίλαθαο 1)
Όλνκα

Ννκφο

-Σερλεηή ιίκλε Κεξθίλεο

-έξξεο

-Πεξηνρή ιίκλεο Πιαζηήξα

-Καξδίηζα

-Γάζνο Γαδηάο – Λεθίκκεο – νπθιίνπ

-Έβξνο

(πεγή: Ειιεληθόο Οξγαληζκόο Τνπξηζκνύ)

Τγξφηνπνη δηεζλνχο ζεκαζίαο (πίλαθαο 2)
Όλνκα

Ννκφο

-

Ακβξαθηθφο Κφιπνο

- Αηη/ληαο, Πξέβεδα, Άξηα

-

Γέιηα Αμηνχ – Λνπδία – Αιηάθκνλα

- Θεζ/θε – Ζκαζία –Πηεξία
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- Γέιηα Έβξνπ

- Έβξνο

- Ληκλνζάιαζζα Κνηπρίνπ

- Ζιεία

- Λίκλε Μηθξή Πξέζπα

- Φιψξηλα

- Λίκλε Βηζησλίο, Πφξην Λάγνο,

- Ρνδφπε - Ξάλζε

-Λίκλε Ηζκαξίο (Μεηξηθνχ),
-Ληκλνζάιαζζεο Μέζεο
- Λίκλεο Κνξψλεηα, Βφιβε

- Θεζζαινλίθε

- Ληκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ

- Αηησιναθαξλαλία

- Γέιηα Νέζηνπ θαη παξαθείκελεο

- Ξάλζε

ιηκλνζάιαζζεο
(πεγή ηνπ πην πάλω πίλαθα ΕΟΤ) Ειιεληθόο Οξγαληζκόο Τνπξηζκνύ

Απφ ηελ ζπλάληεζε επίζεο ηνπ ηνπξίζηα κε ηνλ ληφπην επέξρεηαη ε ακνηβαία αληαιιαγή
πνιηηηζηηθψλ αμηψλ. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηελ νπνία
δηαλχνπκε δηφηη βνεζάεη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο μέλεο θνπιηνχξαο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο
απνδνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνχ κε ηελ απνκάθξπλζε ξαηζηζηηθψλ αληηιήςεσλ.
Βέβαηα εδψ πάληα ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηεο πνιηηηζηηθήο αιινίσζεο φκσο εάλ ε
αιιαμνγλσξηκία ησλ πνιηηηζκψλ γίλεηαη κε ζεβαζκφ ζηελ θνπιηνχξα εθαηέξσζελ κπνξεί λα
πξνθχςεη κηα θαιή ζπλεξγαζία (πρ. ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηέρλεο) θαη κηα
δεκηνπξγηθή αθνκνίσζε καθξηά απφ εζληθηζηηθέο θαη μελνθνβηθέο ηάζεηο.

Πνιιέο θνξέο

θάπνηεο κνξθέο ηνπξηζηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ νδεγνχλ ηνλ ηνπξίζηα – θαηαλαισηή ζην
παξειζφλ, ζηελ αλαδήηεζε πην ήξεκσλ επνρψλ νη νπνίεο

έρνπλ πεξάζεη αλεπηζηξεπηί

(επνρέο πνπ δελ γπξίδνπλ πίζσ).
ηελ πξάμε είλαη έλα ηαμίδη ζην ρξφλν ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε κηα έλλνηα ηεο θνηλσληθήο
ςπρνινγίαο, ηελ «απνζηέξεζε» (Frustration), πνπ έρεη νπζηψδε ζεκαζία. Απηφ απνξξέεη απφ
κηα ηάζε θπγήο ηνπ αζηηθνχ θπξίσο πιεζπζκνχ απφ κηα άλαξρε νηθηζηηθή πνιηηηθή πνπ
επηθξαηεί ζηα αζηηθά θέληξα , ιφγσ ηεο
ινηπφλ ζηελ

ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Πάλσ

«απνζηέξεζε» ζηεξίδεηαη ε πξαθηηθή δεκηνπξγίαο θάπνησλ κνξθψλ
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ηνπξηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο νη νπνίεο κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν θέξλνπλ ηελ παξνδηθή
επηζηξνθή ζην παξειζφλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε επαλαιεηηνπξγία ηνπ ηξέλνπ
ηνπ Βφινπ πνπ έθαλε ηε δηαδξνκή Βφινο – Αγξηά, κεηά απφ κηα δηαθνπή 16 ρξφλσλ. Απηή ε
δξαζηεξηφηεηα είλαη αξθεηά ζεκαληηθή γηαηί αμηνπνηεί πνιιά ζηνηρεία ηνπ εζλνγξαθηθνχ,
ιανγξαθηθνχ θαη γεληθά πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ θάζε πεξηνρήο.
Σέινο, ν ηνπξηζκφο κπνξεί λα θέξεη ζην πξνζθήλην αμίεο θνηλσληψλ νη νπνίεο δίθαηα έρνπλ
φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη ζηελ μεθνχξαζε, ζε
δξαζηεξηφηεηεο δειαδή πνπ απαηηνχλ πνηνηηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ γίλεηαη απφ ηελ επαθή ηνπ
ληφπηνπ κε ηνλ ηνπξίζηα, απφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαζψο θαη απφ ηηο παξνρέο πνπ
πξνζθέξνληαη ζηνλ ηνπξίζηα (θαη ζεσξνχληαη σο δεδνκέλεο) ελψ εθιείπνπλ απφ ηνλ ηξφπν
δσήο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ληφπηνπ. Κάπνηεο απφ απηέο απνηεινχλ δείγκα αλψηεξνπ
βηνηηθνχ επηπέδνπ. Έηζη ν ληφπηνο αλαζεσξεί ηηο αμίεο ηνπ θαη πξνβάιιεη απαηηήζεηο πνπ
αθνξνχλ παξνρέο πνπ ν ίδηνο δελ έρεη γλσξίζεη.
πκπεξαζκαηηθά ν ηνπξηζκφο κε ηελ ζεκεξηλή κνξθή ζπληείλεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ
αιιαγή ηεο θνηλσλίαο. Ζ αιιαγή απηή εληνπίδεηαη ζηηο δηνηθεηηθέο δνκέο, ζηηο απφςεηο θαη
ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θιπ.
Οη αιιαγέο απηέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά αιιά θαη αξλεηηθά ηελ θνηλσλία ηεο
Διιάδαο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θξάηνπο. Δδψ έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη
ζεηηθέο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ (θαη
θάπνηεο έρνπλ

ήδε επηηεπρζεί) κε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα φισλ ησλ θνξέσλ πνπ

άπηνληαη ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο, απαξαίηεην είλαη λα ιεθζεί ππφςε θαη λα
πξνζδηνξηζηεί θαη ε άπνςε ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ.
Οη έξεπλεο ηεο θνηλήο γλψκεο ζα πξέπεη λα είλαη 1) θνηλσληνινγία ηνπ ηνπξηζκνχ, Πεξηθιήο
Ν. Λχηξαο, εθδνη. νηθ. «interbooks», Αζήλα 1998, νξζά δνκεκέλεο θαη δηαζηξσκαηνκέλεο
πξνθεηκέλνπ λα απνβνχλ ρξήζηκεο γηα ηνπο ππεχζπλνπο ζρεδηαζκνχ ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο.
Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ επηινγή ησλ ζηξαηεγηθψλ
ηνπ κάλαηδκελη. Δάλ φια απηά ζπκβνχλ κπνξεί ν ηνπξηζκφο λα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα
κηα ζεκαληηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ζηε ρψξα καο.

4.3 Καηεγνξίεο θαη ηνηρεία
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Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο πνπ βνεζνχλ ζηελ βειηίσζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ
ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα.
Α. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία.(πρ. Οηθνηνπξηζκφο)
1) Γλσξίδεηε θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ; (ζηελ πεξηνρή ζαο) Αλ
λαη πνηεο είλαη απηέο θαη πνηνη πηζηεχεηε φηη είλαη νη παξάγνληεο πνπ ηηο βνήζεζαλ λα
αλαπηπρζνχλ;
2) Πνηεο ηπρφλ δπζθνιίεο αληηκεηψπηζαλ νη δεκηνπξγνί ηνπο – επηρεηξεκαηίεο;
3) Τπάξρεη ζηελ πεξηνρή ζαο θάπνηα επηρείξεζε πνπ λα αζρνιείηαη κε ηνλ νηθνηνπξηζκφ;
Αλ φρη πηζηεχεηε φηη ππάξρεη ν θαηάιιεινο θπζηθφο πινχηνο γηα λα αλαπηπρζεί κηα ηέηνηα
επηρείξεζε;
4) Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ε παξαπάλσ επηρείξεζε;
5) Γλσξίδεηε ην αλάινγν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ππάξρεη (αλ ππάξρεη) γηα λα πξνβείηε ζε έλα
ηεξάζηην εγρείξεκα;
6) Ζ πνηφηεηα ησλ ηνπξηζηψλ πνπ πξνζειθχεη ε πεξηνρή ζαο ζα αληαπνθξηλφηαλ, θαηά ηελ
γλψκε ζαο, ζε κηα νηθνηνπξηζηηθή επηρείξεζε;
7) Ννκίδεηε πσο ν αγξνηνπξηζκφο ή άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηνλ
πνιηηηζηηθφ ή ηνλ ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ;
8) Ζ πεξηνρή ζαο δηαζέηεη κλεκεία πνιηηηζκνχ πνπ ζα απνηεινχζαλ πφιν έιμεο γηα ηνλ
ηνπξίζηα;
9) Ζ πεξηνρή ζαο δηαζέηεη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ θαη
ζε άιια είδε ηνπξηζκνχ φπσο ν πλεδξηαθφο Σνπξηζκφο ή ν εθζεζηαθφο ηνπξηζκφο;
Σνπξηζκφο θαη πεξηβάιινλ
1) ε πνην ζηάδην βξίζθεηαη ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή ζαο;
2) Πνην είλαη ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ;
3) ε πνηα θαηάζηαζε βξίζθεηαη ε ηερληθή ππνδνκή ζηελ πεξηνρή ζαο;
4) Πνηεο άιιεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ αλαπηπρζεί νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε
ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα;

46

5) Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ζαο ζρεδηάδεηαη κε φξνπο θηιηθνχο πξνο ην
πεξηβάιινλ δει. κε φξνπο πνπ λα κελ δεκηνπξγνχλ έληνλα πεξηβαιινληνινγηθά
πξνβιήκαηα;
6) Θεσξείηε πσο ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή ζαο ζρεδηάδεηαη ξεαιηζηηθά;
Μπνξεί λα εθαξκφζεη ζχγρξνλεο θαη δεκηνπξγηθέο αξρέο αλάπηπμεο;
7) Μπνξεί ν ηνπξηζηηθφο ζρεδηαζκφο αληαπνθξίλεηαη ζηελ «αεηθφξν» αλάπηπμε;

Σνπξηζκφο θαη ηνπηθή θνηλσλία
1) Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ πνπ αζρνιείηαη κφληκα ή επνρηαθά κε ηνλ
ηνπξηζκφ;
2) Πνηεο ειηθηαθέο νκάδεο αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ;
3) Πσο αληηκεησπίδνπλ νη ληφπηνη ηνλ ηνπξίζηα;
4) Τπάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ζαο ηνπξίζηεο κε ζηαζεξή παξνπζία;
5) Ο ηνπξηζκφο θαηά πφζν έρεη επεξεάζεη ηελ απαζρφιεζε ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ; Έρνπλ
ππνρσξήζεη θάπνηα επαγγέικαηα (παξαδνζηαθά) ιφγσ ηεο ζηξνθήο ησλ θαηνίθσλ ζηελ
ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα;
Γεληθέο εξσηήζεηο
1) Πνηεο είλαη νη ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηιέγνπλ σο πξννξηζκφ ηελ
πεξηνρή ζαο;
2) Οη ηνπξίζηεο επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή ζαο γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, γηα δηαθνπέο,
γηα παξακνλή κηθξήο δηάξθεηαο;
3) Πνηνπο ηχπνπο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ πξνζθέξεηε; (μελνδνρείν, θάκπηλγθ, θιακπ
δηαθνπψλ)
4) Πσο επηηπγράλεηαη ε πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή ζαο; (απηνθίλεην, αεξνπιάλν, πινίν)
5) Πνην είλαη ην νηθνλνκηθφ – θνηλσληθφ status ησλ επηζθεπηψλ ζαο;
6) Πνηεο είλαη νη παξνρέο ηεο επηρείξεζεο ζαο φζνλ αθνξά ηελ δηακνλή ηνπ ηνπξίζηα
θαζψο θαη ηελ πεξηήγεζή ηνπ ζηηο νκνξθηέο ηνπ ηφπνπ;
7) Με πνηνπο ηξφπνπο πξνβάιιεηε (δηαθεκίδεηε) ηελ πεξηνρή ζαο; Υξεζηκνπνηείηαη ηελ
ηειεφξαζε, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ή θάπνηνλ άιιν ηξφπν;
8) Πηζηεχεηε πσο ε πεξηνρή ζαο παξέρεη θίλεηξα γηα έλαλ επηζθέπηε; Πνηα είλαη απηά;
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9) Πσο πηζηεχεηε πσο επηδξά ν ηδηαίηεξνο πνιηηηζκφο ηνπ ηφπνπ ζαο, ε θπζηνγλσκία ησλ
θαηνίθσλ ηνπ ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε;
10) Πσο κπνξνχλ ηα μελνδνρεία λα πξνθπιαρηνχλ απφ ηνπξηζηηθά γξαθεία;
(θαθνπιεξσηέο)
11) Πσο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο ερνξχπαλζεο απφ παξαθείκελα κπαξ;
12) Πσο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ην παξάλνκν θάκπηλγθ;
13) Πσο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ε πίεζε ησλ κηθξψλ μελνδνρείσλ κέζσ ηνπ
αληαγσληζκνχ ηηκψλ πνπ επηβάιινπλ ηα κεγάια μελνδνρεία;

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5ν: Αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπξηζκνχ
5.1 Αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο
Ο ηνπξηζκφο είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνιχ αλεπηπγκέλε ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απνηειεί
θχξηα πεγή πινχηνπ γηα ηε ρψξα θαη ην ζεκαληηθφ είλαη λα θαηαθέξνπκε λα ηνλ δηαηεξήζνπκε
αθκαίν.
Γπζηπρψο, ν ηνπξηζκφο κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηνπο ληφπηνπο πνπ αζρνινχληαη κε απηφλ. ηα
ηνπξηζηηθά κέξε παξαηεξείηαη ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ησλ Διιήλσλ απφ ηα πινχζηα ήζε θαη ηηο
παξαδφζεηο καο. Γηαπηζηψλνπκε πσο νη μέλνη ηνπξίζηεο αζθνχλ κεγάιε επηξξνή ζηνπο Έιιελεο.
Καζψο νη άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, ζπρλά δηαζέηνπλ ειάρηζηε κφξθσζε ,
ιεζκνλνχλ ηε καθξά ηζηνξία ηεο ρψξαο καο. Δπηδηψθνπλ ινηπφλ ηε κίκεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ
δπηηθψλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. Αγλννχλ ην ιακπεξφ πνιηηηζκφ ηνπ παξειζφληνο θαη παχνπλ λα
πξνζπαζνχλ γηα ηελ εμέιημή ηνπ. Θαπκάδνπλ ηνλ ήδε εμειηγκέλν πνιηηηζκφ ησλ μέλσλ θαη
θαηεηιεκκέλνη απφ μελνκαλία, πξνζπαζνχλ λα εληαρζνχλ ζε απηφλ θαη φρη λα θαηνξζψζνπλ κέζα
ζηελ θνηλφηεηα πνπ ήδε αλήθνπλ, λα αλαπηχμνπλ ην δηθφ ηνπο πινχζην πνιηηηζκφ.
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Όκσο , φπσο θάζε λφκηζκα έρεη δχν φςεηο , έηζη θαη ν ηνπξηζκφο παξέρεη θαη νθέιε ζηνλ ειιεληθφ
πνιηηηζκφ. Οη Έιιελεο εξρφκελνη ζε επαθή κε ζηνηρεία πνιηηηζκνχ απφ φιν ηνλ θφζκν, θαιιηεξγνχλ
ην πλεχκα , ηελ θξίζε, ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ηνπο αληηιήςεηο. Αθφκε, ζε κηα πξνζπάζεηα λα
γίλνπλ αξεζηνί, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ βειηηψλνπλ ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Ζ επγέλεηα, ε θηινμελία, ε ππνκνλή είλαη αγαπεκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
Διιήλσλ. Δπηπιένλ, ν ηνπξηζκφο παξνηξχλεη ηνπο Έιιελεο λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηελ ηζηνξία θαη
ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, έηζη ψζηε λα ηνλ κεηαδψζνπλ φζν ην δπλαηφ πην ζεξκά ζηνπο μέλνπο. Μπνξεί
αθφκα λα νμχλεη ηελ απφδνζε ησλ Διιήλσλ ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη βέβαηα απνηειεί
ζεκαληηθφηαηε πεγή εζφδσλ γηα ην θξάηνο , αιιά θαη γηα ηνπο ηδησηηθνχο επηρεηξεκαηίεο πνπ
αζρνινχληαη κε απηφλ. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο νη μέλνη πνιηηηζκνί κπνξνχλ λα
επεξγεηήζνπλ
ειιεληθφ

ηνλ
,

ζπκβάιινπλ
αλάπηπμή

λα
ζηελ

ηνπ

θαη

ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ
Διιήλσλ,

αξθεί

νη

ηειεπηαίνη

λα

κε

δέρνληαη
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θαζνξηζηηθή επηξξνή θαη λα κελ αγλννχλ ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηά ηνπο.
ηηο αξλεηηθέο φςεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ηνπξηζκνχ πξέπεη λα ζεκεησζεί θαηαξρήλ ε απμαλφκελε
εμάξηεζε ηεο Διιάδαο απφ ην μέλν ρξήκα, γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα, αλ κηα ρξνληά δελ είλαη
θαιή ηνπξηζηηθά, ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο λα είλαη κεησκέλα. Ζ επηθέληξσζε ζηελ ελαζρφιεζε κε ηα
ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα νδεγεί πνιινχο λένπο λα εγθαηαιείςνπλ ηηο παξαδνζηαθέο αζρνιίεο ηνπο,
φπσο ι.ρ. ε γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία, κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε παξαγσγή ή θαη ηελ εμαθάληζε
νξηζκέλσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. Αθφκε δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ε επηβάξπλζε ηνπ
πεξηβάιινληνο απφ ηελ απμαλφκελε πνζφηεηα ιπκάησλ θαη ζθνππηδηψλ θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν,
ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε θαπζίκσλ γηα ηε κεηαθίλεζε εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ. Πξνθεηκέλνπ λα
ρηηζηνχλ φια ηα έξγα ππνδνκψλ αιιά θαη ηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξα θαηαιχκαηα δηακνλήο ησλ
μέλσλ, απνςηιψλνληαη δαζηθέο πεξηνρέο θαη θαηαζηξέθνληαη παξαδνζηαθά θηίξηα θαη νηθηζκνί κε
ζαπκάζηα αξρηηεθηνληθή. Σν ηειεπηαίν κάο θέξλεη ζην ζέκα ηεο άλαξρεο θαη απζαίξεηεο δφκεζεο
ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη ζηελ θαηαζθεπή νηθνδνκεκάησλ ακθίβνιεο αηζζεηηθήο αμίαο. Όια
απηά δίλνπλ κηα αίζζεζε θαθνχ γνχζηνπ θαη πξνρεηξφηεηαο ζηνλ μέλν επηζθέπηε.
Παξά ηα νθέιε ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ ρψξα καο δελ απνπζηάδνπλ φκσο θαη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο
πνπ έρεη φπσο ν πιεζσξηζκφο: Δίλαη ζε φινπο γλσζηφ πσο φπνπ ππάξρεη απμεκέλε δήηεζε ζε ζρέζε
κε ηελ πξνζθνξά, νη ηηκέο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απμάλνληαη σο πξνο ην βηνηηθφ επίπεδν
ησλ θαηνίθσλ θαη κάιηζηα εθείλσλ πνπ δελ σθεινχληαη άκεζα απφ ηνλ ηνπξηζκφ. Σν ίδην δπζκελήο
είλαη θαη ε άλνδνο ηεο ηηκήο ηεο γεο. Ζ Διιάδα ζεσξείηαη απφ ηνπο αθξηβνχο πξννξηζκνχο ζηελ
Δπξψπε κε δπλαηή νηθνλνκία ζπγθξηηηθά κε φζα παξέρεη πιηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο. Απηφ έρεη ζαλ
αξλεηηθφ απνηέιεζκα εθφζνλ κεηψλεη ηελ δήηεζε σο πξνο ηνλ ειιεληθφ πξννξηζκφ θαη κεηψλεη ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα. Δπίζεο ε επνρηθφηεηα. Σν θαηλφκελν είλαη επνρηθφ θαη δηαξθεί 7-8 κήλεο ην
ρξφλν κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη κηα ζηγνπξηά ν εξγαδφκελνο. Σα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα δελ είλαη
θαηνρπξσκέλα θαη απηφ νδεγεί ζηελ επνρηθή αλεξγία θαη ην πξφβιεκα απηφ είλαη απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο. Ζ κεηαθνξά εηζνδεκάησλ ζε άιιεο ρψξεο. Σα
νηθνλνκηθά νθέιε δελ ζα είλαη αξθεηά αλ νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ηνπξίζηεο πεγαίλνπλ ζε
άιιεο ρψξεο. Μεγάιν κέξνο ησλ δαπαλψλ απηψλ πεγαίλνπλ ζε άιιεο ρψξεο εηζπξάηηνληαη σο έζνδα
απφ μέλεο επηρεηξήζεηο, φπσο μέλεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, Αθφκε έλα κεγάιν κέξνο δαπαλψλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ νη ηνπξίζηεο ζηε ρψξα καο είλαη ζε εηζαγφκελα πξντφληα. Δγθαηαιείπνληαη ηα
παξαδνζηαθά επαγγέικαηα ηνπ γεσξγνθηελνηξνθηθνχ ηνκέα θαη ηεο αιηείαο, θαζψο ην «εχθνιν»
ρξήκα θαη ε αλεξγία σζνχλ ηνλ πιεζπζκφ ζε επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ
ηνπξηζκφ. Οη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο. Ο ηνπξηζκφο δπζηπρψο δείρλεη πνιιέο θνξέο πξνηίκεζε ζε
ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο θαη φρη ζε φινπο ηνπο ηφπνπο, Έηζη βιέπνπκε ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί
ην θαινθαίξη λα βνπιηάδνπλ απφ θφζκν ελψ άιινη λα αγλννχληαη λα κελ έρνπλ δήηεζε. Δθηφο απφ ηα
θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, δεκηνπξγνχληαη αληζφηεηεο ζηελ θαηαλνκή ηνπ εζληθνχ
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εηζνδήκαηνο αλά πεξηθέξεηεο. Ζ κνλνθαιιηέξγεηα – κε ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε. Ζ κνλνκεξήο
πξνζήισζε ζε νξηζκέλν ηχπν δξαζηεξηφηεηαο έρεη πνιινχο θηλδχλνπο, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα
ηελ νηθνλνκία. Όπσο ζπκβαίλεη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ή ρψξεο φπνπ θπξηαξρεί σο κνλνθαιιηέξγεηα
έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο παξαγσγήο, ην ίδην θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηνπξηζκνχ θηλδπλεχνπλ νη
ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί πνπ βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ή θπξίσο ζηνλ ηνπξηζκφ.

5.2 Αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία ηεο Διιάδαο
Η θνηλσληθή δνκή: θαζψο νη
παξαγσγηθέο ζρέζεηο κεηαβάιινληαη
θαη

νξηζηηθνπνηνχληαη,

ελψ

παξαηεξνχληαη θαηλφκελα έληνλεο
αζηηθνπνίεζεο,

θπξίσο

ζηελ

πεξίπησζε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ,
επηδξψληαο αξλεηηθά πάλσ ζηελ
θνπιηνχξα θαη ηνλ πνιηηηζκφ κηαο
πεξηνρήο. Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο: ηα ήζε θαη ηα έζηκα ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ επεξεάδνληαη απφ ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ ηνπξηζηψλ, ελψ αιιάδνπλ ή αηνλνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ. Σα έζηκα
θαη ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ: νη θάηνηθνη απνκαθξχλνληαη απφ ηηο παξαδφζεηο ηνπ ηφπνπ ηνπο ή
νδεγνχληαη ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε, κε ζθνπφ ην νηθνλνκηθφ φθεινο, θαζψο ν λένο ηξφπνο δσήο
ηνπο ζηεξίδεηαη ζηνλ θαηαλαισηηζκφ θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε. Σν δνκεκέλν πεξηβάιινλ: γηα λα
κπνξέζνπλ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ ηνπξηζηψλ ρξεηάδνληαη λένη ρψξνη δηακνλήο,
δηαζθέδαζεο θαη άιιεο ππνδνκέο φπσο δξφκνη, ιηκάληα, αεξνδξφκηα θιπ. Μέζα ζε απηέο
ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί.
Οη αξλεηηθέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη πξνθαλείο. Απμεκέλε
εγθιεκαηηθφηεηα, πνξλεία, δηάδνζε ζεμνπαιηθψο µκεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ (AIDS), λαξθσηηθά,
ραιάξσζε ησλ εζψλ θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ζπλνρήο είλαη κεξηθέο απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζρέζεο
θηινμελνχληα - θηινμελνχκελνπ.
Ο ηνπξίζηαο πνπ επηζθέπηεηαη µηα άιιε ρψξα, παξαζπξφκελνο απφ ηελ επηζπκία ηνπ λα ηε γλσξίζεη,
δελ αλαινγίδεηαη πφζν ε δηθή ηνπ
ζπκπεξηθνξά, ν ηξφπνο ελδπκαζίαο θαη νη
ζπλήζεηεο ηνπ δείρλνπλ

μέλεο γηα ην

πνιηηηζµηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο πνπ ηνλ
έρεη ππνδερηεί. Έρνληαο πξνπιεξψζεη
έλα ζεβαζηφ πνζφ γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ,
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ζεσξεί φηη ηνπ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηα πνιηηηζµηθά φξηα θαη αλαηξεί ή λα πξνζβάιιεη ηνπο
άηππνπο θψδηθεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο θνηλσλίεο. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζµνχ ησλ ηνπξηζηψλ θαη ε
ειαζηηθφηεηα ζηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά αιινδαπψλ θαη εκεδαπψλ πξνθάιεζε ηεξάζηηα αχμεζε
ησλ ζεμνπαιηθψο µκεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ ζηε ρψξα, ηδηαίηεξα ζηηο παξαζαιάζζηεο ηνπξηζηηθέο
πεξηνρέο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηαξγείηαη ην 40σξν εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα, ελψ δελ
αλαγλσξίδνληαη δηθαηψµαηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα δηαθνπέο θαη δελ ππάξρνπλ 21 θαηψηαηα φξηα
κηζζψλ. Απνπζηάδνπλ θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο, ελψ ζε πνιιέο ρψξεο
αλαπηπζζφκελεο, αιιά θαη αλεπηπγκέλεο ε αλαζθάιηζηε εξγαζία ηνπ παηδηνχ έρεη γίλεη θαλφλαο. Γηα
φια απηά αξµφδηνη θνξείο θαη ηαηξηθνί θχθινη έρνπλ επηζεκάλεη ηνλ θίλδπλν πξνεηδνπνηψληαο
ζπγρξφλσο ηνλ πιεζπζκφ. Απηά ηα δπζκελή απνηειέζµαηα νθείινληαη θπξίσο ζην καδηθφ ηνπξηζµφ.
Ο µκαδηθφο ηνπξηζµφο πξνθαιεί «ζπλσζηηζκνχο» επηζθεπηψλ ζε μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα θαη
πεξηνρέο µε ππνδνµή αλαςπρήο, πξάγµα πνπ νδεγεί ζηελ ππέξβαζε ηεο «θέξνπζαο ηθαλφηεηαο» ηεο
αληίζηνηρεο πεξηνρήο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ «ζπζηήκαηνο» (πεξηβαιινληηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ).
Ζ ππέξµεηξε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζµνχ πξνθαιεί ππνβάζκηζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ πεξηνρψλ.
Καηαζηξέθνληαη δάζε θαη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο απφ θαηαπαηήζεηο εθηάζεσλ γηα ηελ αλέγεξζε
μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ. εκεηψλεηαη αχμεζε θαηαλάισζεο ηνπ
λεξνχ γηα ηνλ θαζαξηζκφ πηζίλαο ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, γηα ην πφηηζκα γθαδφλ αθφκε θαη ζε
νξεηλέο πεξηνρέο ή λεζηά κε ιίγεο βξνρνπηψζεηο. Πξνθαιείηαη ξχπαλζε ηνπ αέξα, ηνπ χδαηνο θαη ηνπ
εδάθνπο απφ ηνπο ρηιηάδεο ηνπξίζηεο πνπ θαηαθιχδνπλ ηηο πεξηνρέο. Δπίζεο παξαηεξείηαη ζπαηάιε
ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ελέξγεηαο.
Απηφ πνπ έρεη παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ε πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ ζε έλα κέξνο αληί λα είλαη
κηα επράξηζηε γηα απηνχο εθηφλσζε, αληί λα ςπραγσγεζνχλ, λα γλσξίζνπλ λέα πξάγκαηα, λα
κνξθσζνχλ, βιέπνπκε λα εθηξνρηάδνληαη βάδνληαο θακηά θνξά ζε θίλδπλν φρη κφλν ηηο δηθέο ηνπο
δσέο αιιά θαη ησλ άιισλ ηνπξηζηψλ ή ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ. Σν ρεηξφηεξν φκσο είλαη φηη θάπνηεο
θνξέο βεβειψλνπλ ηζηνξηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία βγάδνληαο άζεκλεο θσηνγξαθίεο θαη ηηο
αλεβάδνπλ ζην δηαδίθηπν ζε ρψξνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο λα ηηο βιέπνπλ άιινη λα επηειίδνληαη νη
ίδηνη αιιά θαη λα ππνβαζκίδνπλ ηνλ ηφπν ηνλ νπνίν επηζθέθηεθαλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6ν: Σνπξηζκφο Μάξθεηηλγθ θαη Γηαθήκηζε
Η ζπλερήο νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε ηαπηφρξνλν βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ είλαη νη
δεδνκέλνη ζηφρνη φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ. Οη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο είλαη θαηαλαισηηθέο θαη ε
θαηαλάισζε γίλεηαη ζηα αλαιψζηκα πιηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο ππεξεζίεο. Μεηαμχ ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ θαηαλαισηή ν ηνπξηζκφο γεληθά έρεη βαξχλνπζα ζέζε
(Γζαθιάγθαλνο2001).
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Ζ θηινζνθία ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη φηη ε επηρείξεζε πξέπεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα δέρεηαη πσο φιεο νη
δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη απφ ηηο επηζπκίεο ηνπ αγνξαζηή (Ζγνπκελάθεο1999).Όπσο
είλαη ιίγν-πνιχ γλσζηφ, ην Μάξθεηηλγθ γελλήζεθε κέζα απφ ηε δηαξθή αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνχ
πνιηηηζκνχ. ηνλ Σνπξηζκφ, φκσο. ε έλλνηα ηνπ εηζάγεηαη κφιηο ηελ δεθαεηία ηνπ ‗50 θαη, θπζηθά,
ζηελ Δπξψπε, φπνπ ν Σνπξηζκφο είλαη ήδε ζπγθξηηηθά αλεπηπγκέλνο θαη φπνπ απαζρνινχληαη
ζπζηεκαηηθά κε ηελ εκπνξηθνπνίεζε θαη ηελ πξνβνιή ηνπ. ηελ Δπξψπε, ινηπφλ, κεηά ην 1947 νη
Δζληθνί Οξγαληζκνί Σνπξηζκνχ ζπλεξγάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Σνπξηζκνχ
ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο ησλ Δζληθψλ Οξγαληζκψλ Σνπξηζκνχ αλαπηχζζνληαο ζηαδηαθά έλα ηνπξηζηηθφ
Μάξθεηηλγθ γηα ηε δηείζδπζή ηνπο ζηελ βνξεηνακεξηθαληθή αγνξά. Απφ ην 1970 αξρίδεη πιένλ λα
γίλεηαη ζαθήο ν ζηφρνο (ή ζσζηφηεξα ην εχξνο ησλ ζηφρσλ) ηνπ ηνπξηζηηθνχ Μάξθεηηλγθ είλαη ην
ζχλνιν ησλ κεζφδσλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηεξεχλεζε θαη ηε κεηαβνιή ησλ
ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ (Βαξβαξέζζνο,1992).Έρνπλ θαηά θαηξνχο δνζεί ζηε Θεσξία πιείζηνη νξηζκνί
ηνπ ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ. Γηα παξάδεηγκα ν Ηπ8Ηξ (1991:176) νξίδεη σο ―ηνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ
ηελ δηαξθή έξεπλα ηεο πξνζαξκνγήο ελφο πξντφληνο ζηελ αγνξά ηνπ. ην ηνπξηζκφ ε ―αγνξά‖
λνείηαη ζπλήζσο σο γεσγξαθηθή ελφηεηα, ζπλεζέζηεξα σο ρψξα —πεγή ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο
(αλαθεξφκαζηε έηζη ζηε δηεζλή αγνξά θαη ζηελ εζσηεξηθή/εληθή αγνξά ή θαη ζηελ ηνπηθή αγνξά). Σν
κάξθεηηλγθ ινηπφλ, εμαζθαιίδεη ηελ δηείζδπζε ηεο πξνζθνξάο, ζηελ αγνξά πνπ πεξηζζφηεξν
πξνζηδηάδεη ζ‘απηή, κέζσ ηερληθήο έξεπλαο, πξφβιεςεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Γη‘ απηφ άιισζηε
ζηηο πεξηζζφηεξεο γιψζζεο ν αγγιηθφο φξνο «κάξθεηηλγθ» εξκελεχεηαη πεξηθξαζηηθά: ―ηνπνζέηεζε
ζηελ αγνξά‖.
χκθσλα κε ηνλ Υαηδεληθνιάνπ (1995:175) ην ηνπξηζηηθφ Μάξθεηηλγθ ζα κπνξνχζε λα είλαη ―κηα
ζεηξά κεζφδσλ θαη ηερληθψλ (έξεπλαο αλάιπζεο. επηβεβαίσζεο, αμηνιφγεζεο) πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ
ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο ηαμηδηνχ (εθθξαζκέλεο ή φρη) γηα ιφγνπο αλαςπρήο ,εξγαζίαο,
νηθνγελεηαθνχο θιπ. ππφ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ςπρνθνηλσληνινγίαο ζπλζήθεο γηα ηνπο ηνπξίζηεο θαη
ηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξψλ-δεθηψλ θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη
επηρεηξήζεηο‖.
πκπεξαζκαηηθά ην ηνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ είλαη νη ζπζηεκαηηθέο θαη ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο επηρεηξεζηαθήο πνιηηηθήο ζηελ

ηνπξηζηηθή

επηρεηξεζηαθή κνλάδα (άζρεηα αλ απηή είλαη κηα ηνπξηζηηθή επηρεηξεζηαθή κνλάδα ηδησηηθνχ,
δεκφζηνπ, εζληθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ ελδηαθέξνληνο ή δηεζλνχο αληηθεηκέλνπ).Οη ζπζηεκαηηθέο θαη
ζπληνληζκέλεο απηέο ελέξγεηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ γίλνληαη ψζηε λα επηηεπρζεί ε
κεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ δηαθφξσλ πξνζδηνξηζκέλσλ νκάδσλ θαηαλαισηψλ κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε ε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε λα απνιακβάλεη αληίζηνηρε σθέιεηα ή ν πξννξηζκφο
απνηειεί έλα πξντφλ ην νπνίν πξέπεη λα δηαηεζεί ζηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Γηα λα
αληαγσληζζνχλ κε επηηπρία νη πξννξηζκνί πξέπεη λα εθαξκφζνπλ επηζεηηθή πνιηηηθή ‖κάξθεηηλγθ‖,
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κε καθξφρξνλν ζρεδηαζκφ. Θέηνληαο ηνλ θαηαλαισηή ζην επίθεληξν ηεο ζηξαηεγηθήο θαη
εθαξκφδνληαο ζηελ πξάμε ηε θηινζνθία ηνπ ―Μάξθεηηλγθ‖. Ζ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ
επηζθέπηε, ε πξνζθνξά θαη ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ,
κε ηαπηφρξνλε ελζάξξπλζε ηεο αθνζηψζεσο ησλ επηζθεπηψλ απνηεινχλ νξηζκέλεο απφ ηηο
ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο επηινγέο απνηεινχλ ηε
βάζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαζψο νη επηζθέπηεο αμηνινγνχλ
βαζηδφκελνη ηφζν ζηελ πιεξνθνξία γηα ηνλ πξννξηζκφ φζν θαη ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ
απηφο πξνζθέξεη (Μάκαιεο θ.ά..2003). Ζ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηνπ
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ε ζσζηή εκπνξία ησλ πξννξηζκψλ απνηειεί κηα πξφθιεζε γηα ηελ
ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, θαη γίλεηαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθή γηα ηελ εθαξκνζκέλε ζηξαηεγηθή αιιά
θαη ηελ αθαδεκατθή έξεπλα.
Ζ πξφθιεζε γηα ην κέιινλ ηεο ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο αγνξάο είλαη λα θαηαιάβεη ηνλ θαηαλαισηή —
ηνπξίζηα θαη κ‘ απηφ λα θαηαιάβεη ηνλ αληαγσληζκφ. Ζ αγνξά κέξα κε ηε κέξα γίλεηαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν ζειελνθεληξηθή, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα δηαθξηζεί, ζα
πξέπεη λα δηεξεπλά ζπλερψο ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζε
απηέο. Ο πειάηεο ζήκεξα δελ αξθείηαη ζηελ αγνξά ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. αιιά ζέιεη λα
έρεη ηελ αίζζεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ απηήλ ηελ αγνξά. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ
έρνπλ σο ζηφρν λα επηβηψζνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ ρξεηάδεηαη λα
αληηιακβάλνληαη ηα κελχκαηα ηεο αγνξάο θαη λα πξνζαξκφδνπλ αλαιφγσο ηα πξντφληα θαη ηηο
ππεξεζίεο ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηφ απαηηείηαη ζπλερήο έξεπλα ηεο αγνξάο. Ζ ηειεπηαία,
κέζσ ηεο γλψζεο πνπ πξνζθέξεη, απνηειεί έλα απφ ηα εξγαιεία ηα νπνία κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνπο
επξσπατθνχο πξννξηζκνχο φρη κφλν λα δηαηεξήζνπλ αιιά θαη λα απμήζνπλ ηα ζπγθξηηηθά
πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ. γεγνλφο πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζπλερψο
κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηή (Κνθθψζεο,2001).
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Ο αληαγσληζκφο ζα ζπλερίζεη λα εληείλεηαη ηα επφκελα ρξφληα ιφγσ θαη ησλ πξνθαλψλ νξίσλ πνπ
ππάξρνπλ ζηελ αχμεζε ηφζν ησλ ηαμηδηψλ δηεζλνχο ηνπξηζκνχ φζν θαη ησλ ηαμηδηψλ εζσηεξηθνχ
ηνπξηζκνχ.(' απηφ ην πιαίζην ε ζεκαζία ηνπ κάξθεηηλγθ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ γίλεηαη φιν
θαη πεξηζζφηεξν θαζνξηζηηθή γηα ηελ επηβίσζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ε
αλαδήηεζε λέσλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο ζηα πξνζθεξφκελα ηνπξηζηηθά πξντφληα γίλεηαη βαζηθφο
παξάγνληαο ηνπ αληαγσληζκνχ .
Σν ηνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ έρεη σο ζθνπφ ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή κηαο ρψξαο ή θάπνησλ πεξηνρψλ
θαζψο θαη ηελ πξνβνιή ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Δίλαη κηα θαηεπζπλφκελε δξαζηεξηφηεηα
πνπ ζθνπφ έρεη λα εμηζνξξνπήζεη ηνπο ζηφρνπο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ή πξνκεζεπηψλ κε ηηο
αλάγθεο ησλ ηνπξηζηψλ. Ζ έξεπλα ηνπ ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ βνεζάεη λα θαηαιάβνπλ νη
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ-ηνπξηζηψλ ψζηε λα ηνπο πξνζειθχνπλ. Δίλαη
έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα θάζε επηρείξεζε λα έρεη ηνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ έηζη ψζηε λα γλσξίδεη ηηο
πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ.
Σειεπηαία

κειέηε

WORLD
FORUM
Διιάδα

ηνπ

ECONOMIC
θαηαηάζζεη
ζηελ

24ε

ηελ
ζέζε

κεηαμχ 124 ρσξψλ, κε βάζε
ην δείθηε ηαμηδησηηθήο θαη
ηνπξηζηηθήο
αληαγσληζηηθφηεηαο.
Αληαγσληζηηθφηεηα πνπ δελ
εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο ηηκέο
αιιά θαη απφ ηηο επηδφζεηο
ησλ
επηρεηξήζεσλ

ηνπξηζηηθψλ
ζε

επίπεδν

πνηνηηθψλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε ηθαλνπνίεζε ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε φζν θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ πειάηε.
Ο πειάηεο ζήκεξα δελ αξθείηαη ζηελ αγνξά ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο, αιιά ζέιεη λα αηζζάλεηαη
ηθαλνπνίεζε απφ ηελ αγνξά. Απηφ έρεη ζεκαζία γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα επηβηψζνπλ ζην
ζεκεξηλφ αληαγσληζκφ, λα αληηιακβάλνληαη ηα κελχκαηα ηεο αγνξάο θαη λα πξνζαξκφδνπλ αλάινγα
ηα πξντφληα ηνπο. Σνχην απαηηεί ζπλερή έξεπλα αγνξάο. Ζ ζεκαζία ινηπφλ ηνπ κάξθεηηλγθ ησλ
ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ γίλεηαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ επηβίσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ θαζψο θαη
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ε αλαδήηεζε λέσλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο ζηα πξνζθεξφκελα ηνπξηζηηθά πξντφληα πνπ γίλεηαη
παξάγσλ αληαγσληζκνχ.
Δπηβάιιεηαη λα ππάξρεη έλα νινθιεξσκέλν ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηνλ ηνπξηζκφ πνπ πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
* Δπαναπποζδιοπιζμό ηος μάπκεηινγκ-concept ηος ηοςπιζμού, αθνχ απφ αλάιπζε ηεο δηεζλνχο
δήηεζεο πξνθχπηεη φηη ζε κεγάιν βαζκφ απηή αθνξά ηαμίδηα πνπ γίλνληαη απφ γεηηνληθέο επξσπατθέο
ρψξεο, ελψ ην κεξίδην ππεξπφληησλ ηαμηδηψλ είλαη -10%
* Δκλογίκεςζε αγοπών κε βάζε γεσγξαθηθά, πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα .
* Σηόσεςζε ζε αγοπέρ πος εμθανίδοςν ιδιαίηεπε ζσέζε με ηεν Δλλάδα, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζδηνξηζηεί ην κίγκα κάξθεηηλγθ πνπ ζα επηζηξαηεπζεί π.ρ. γηα ΖΠΑ θαη Ηαπσλία. Μεγάιε
ζεκαζία έρεη ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο θαη ηα αμηνζέαηα ελψ γηα ηελ επξσπατθή αγνξά νη δηαθνπέο, ν
ήιηνο θαη ε ζάιαζζα.
* Ολοκλεπωμένο ππόγπαμμα πποβολήρ ηνπ βαζηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη πξνψζεζε ησλ
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ
* Βεληίωζε πεπιθεπειακών αεποδπομίων και λιμανιών, μαπίνων και οδικών αξόνων πνπ ζπλδένπλ
ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο
* Ανάπηςξε πεπιοσών με δςνεηική ηοςπιζηική ανάπηςξε θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην λέν αλαπηπμηαθφ λφκν.
* Δκπαίδεςζε ζηε δεμιοςπγία κοςληούπαρ ζε θαηεγνξίεο θνηλνχ πνπ ζπλδένληαη ακέζσο ή εκκέζσο
κε ηνλ ηνπξηζκφ (ππεξσξίεο - ηαμί - αγξφηεο κε ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, ηαηξηθφ πξνζσπηθφ...).
Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε Γηνηθεηηθή ηνπ ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ ε νπνία αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο
νξίδεηαη σο ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ κάξθεηηλγθ (Moutinho ,1989, ξ.259), ν πξνγξακκαηηζκφο
θαζψο θαη ε εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ δξαζηεξηνηήησλ Μάξθεηηλγθ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ".
Οη ζηφρνη ηνπ Σνπξηζηηθνχ Μάξθεηηλγθ νη νπνίνη θαζνξίδνληαη κε βάζε ηνλ
αληαγσληζκφ, ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά θαη ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ, θαζνξίδνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ ηξαηεγηθή θαη ηελ
Σερληθή ησλ πξνζέζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ. χκθσλα κε ηνλ Bernecker, (Ferner/ Muller/
Zolles, 1989,s 57, 59-61) παξαδείγκαηα ηέηνησλ γεληθψλ ζηφρσλ είλαη ηα παξαθάησ:
• Πξνζέιθπζε λέσλ νκάδσλ ζηφρσλ.
• Γηεχξπλζε ηνπ κεξηδίνπ, ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζηφρνπο.
• Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ.
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• Καιχηεξνο θαηακεξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ, ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο.
• Αχμεζε ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο ησλ επηζθεπηψλ καο.
• Πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ πνπ εληάζζνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ειηθίαο.
• Βειηίσζε ηεο δνκήο ησλ αθίμεσλ (θαηεγνξίεο αθηρζέλησλ).
• Καιχηεξε θαηαλνκή ζηηο αθίμεηο πνπ παξνπζηάδεη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, ε νπνία απνηειεί
ζηφρν ησλ επηρεηξεζηαθψλ καο δξαζηεξηνηήησλ.
• Γηφξζσζε ηεο ππάξρνπζαο εηθφλαο καο (image changing).
• Δλίζρπζε ελφο αζζελνχο παξάγνληα, ν νπνίνο θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα ηελ
πεηπρεκέλε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο καο.
• Αχμεζε ηνπ ηδίξνπ θαη ησλ θεξδψλ.
• Καζνξηζκφο θνηλσληθψλ ζηφρσλ θ.ά.
Όπσο παξαηεξεί ν πξνζεθηηθφο κειεηεηήο, ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε
εμεηδηθεπκέλα ηκήκαηα ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο (π.ρ. φζνλ αθνξά ηελ δήηεζε κε ζπγθεθξηκέλε νκάδα
ηνπξηζηψλ άλσ ησλ 50 εηψλ).

6.1 Φπρνινγία ηνπ Σνπξίζηα
Έλα βαζηθφ δήηεκα ηνπ εμεηαδφκελνπ πεδίνπ είλαη ε αλάιπζε ησλ ςπρνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ηηο
νπνίεο βηψλεη έλα άηνκν ηφζν ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ηεο απφθαζεο λα ηαμηδέςεη, φζν θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ .ηελ παξνχζα ελφηεηα εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε
δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο γηα δηαθνπέο απφ ηνπο ηνπξίζηεο. Έλα κνληέιν ιήςεο απφθαζεο
επηδηψθεη λα αλαπαξαζηήζεη κηα πνηθηιία παξαγφλησλ ή κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε
απφθαζεο απφκέξνπο ηνπ θαηαλαισηή θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο « …έλα ιεπηνκεξέο δηάγξακκα ην
νπνίν παξνπζηάδεη ηα θχξηα ζηνηρεία ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο»28. Οπζηαζηηθά, έλα κνληέιν
επηδηψθεη λα πξνζνκνηάζεη ή λα πξνζεγγίζεη θαηά ηξφπν ξεαιηζηηθφ, ζην βαζκφ ηνπ δπλαηνχ, ηηο
ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ηεο πξνηίκεζεο θαη ηεο επηινγήο ηνπ θαηαλαισηή, θαζψο επίζεο
θαη ηελ θαηαλαισηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά.
Σν θπξίαξρν επηζηεκνληθφ ξεχκα ζηελ έξεπλα θαηαλαισηή είλαη ε ζρνιή ηεο αληίιεςεο (cognitive
school or paradigm), ε νπνία δηαηππψλεη ηελ ππφζεζε φηη νη θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα
ιακβάλνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη κηα επξεία πνηθηιία πιεξνθνξηψλ, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θάζεο πνπ πξνεγείηαη ηελ αγνξά απηή θαζ‘εαπηή.
28

Karmarck A.M. (1983), Economics and the Real World, Oxford: Basil Blackwell.
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Η

θάζε

πνπ

πξνεγείηαη

ηεο

απφθαζεο αγνξάο. Ζ θάζε απηή
κίαο πνιχπινθεο δηαδηθαζίαο ιήςεο
απφθαζεο

επεξεάδεηαη

απφ

έλα

κεγάιν αξηζκφ παξαγφλησλ, ησλ
νπνίσλ ην θχξην ζηνηρείν είλαη ην
ζθεπηηθφ αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ.
‘ απηά ηα πιαίζηα, κηα κειέηε
ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απφθαζεο

γηα

δηαθνπέο

καθξάο

δηαξθείαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο P.Shul θαη J.Crompton , πξνζδηφξηζε φηη νη ηνπξίζηεο
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αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο απφ πάξα πνιιέο πεγέο, έηζη ψζηε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά έλα ηνπξηζηηθφ
πξννξηζκφ θαη έλα παθέην νξγαλσκέλσλ δηαθνπψλ.
Ζ ζεκαζία πνπ έρεη απνθηήζεη ν ηνπξηζκφο ζηελ δσή ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ αιιά θαη ν κεγάινο
αξηζκφο ησλ εκπιεθφκελσλ ζηηο δηαδηθαζίεο πψιεζεο ηαμηδηψλ θαη αλάπηπμεο ηνπξηζκνχ εμεγνχλ ηηο
πνιιέο επηξξνέο πνπ δέρνληαη νη ηνπξίζηεο ζηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπο. Δίλαη πνιιέο νη νκάδεο παξαγφλησλ φπσο:
-

Κνηλσληθφ-ςπρνινγηθνί παξάγνληεο: Ο ηνπξηζκφο απνηειεί πιένλ πεδίν έθθξαζεο ησλ
ζχγρξνλσλ αμηψλ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο φπσο νη πνιιέο εκπεηξίεο, νη αζιεηηθέο θαη
πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο ηνπξίζηαο δέρεηαη ζπζηεκαηηθή επηξξνή ησλ ΜΜΔ θαη
ηδηαίηεξα ηεο ηνπξηζηηθήο δηαθήκηζεο γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπξηζηηθψλ
πσιήζεσλ. Ο ηνπξηζκφο είλαη έλα δηέμνδν απφ ηηο θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο ππνρξεψζεηο
πνπ βηψλεη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο.

-

Γεκνγξαθηθνί παξάγνληεο: Ζ ειηθία είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ
ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκφ θαζψο νη πην λένη ζε ειηθία ηνπξηζκφ κε πεξηπέηεηα θαη κέξε πνπ
θξχβνπλ έλα κπζηήξην ελψ νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία επηιέγνπλ πην θιαζζηθνχο ήξεκνπο
πξννξηζκνχο θαη νξγαλσκέλα ηαμίδηα. Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε απνηειεί έλα βαζηθφ
παξάγνληα επίζεο πνπ δηαθνξνπνηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηψλ. Πξέπεη λα ιεθζνχλ
επίζεο ππφςε παξάγνληεο φπσο ην θχιν, ε εθπαίδεπζε θιπ.

-

Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο: Οηθνλνκηθφ παξάγνληα απνηειεί ην επίπεδν ηεο ρψξαο πνπ δέρεηαη
ηνπξίζηεο, Σν πςειφ αηνκηθφ εηζφδεκα επηηξέπεη επηινγέο ζε πεξηζζφηεξνπο πξννξηζκνχο,
θαιχηεξα θαηαιχκαηα θαη πην καθξηλέο απνζηάζεηο. ηηο κεζαίεο ηάμεηο κε ρακειφηεξν
εηζφδεκα νη επηινγέο είλαη κηθξφηεξεο, πξνηηκάηαη πην νξγαλσκέλα ηαμίδηα φπνπ ην θφζηνο
είλαη πην ρακειφ. Δπίζεο ην επίπεδν αλάπηπμεο κηαο ρψξαο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγψλ
ζηνλ ηνπξίζηα πξνζθέξνληάο ηνπ πνηθηιία ζηηο επηινγέο θαη ζηηο ηηκέο.
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-

Θεζκηθνί-νηθνλνκηθνί παξάγνληεο: ηα πην πνιιά θξάηε επηθξαηεί έλα εμεηδηθεπκέλν
ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν επεξεάδεη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηψλ. Σν ζεζκηθφ απηφ
πιαίζην κε ηελ ρνξήγεζε ζπληάμεσλ, ηνλ θνηλσληθφ ηνπξηζκφ θ.α. Σα θξάηε απηά
θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ ζε δηεζλέο επίπεδν.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7ν: Πξνυπνζέζεηο ζσζηήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο
Γηα λα αλαπηπρζεί ν ηνπξηζκφο ζε κηα ρψξα, απηφ έρεη σο ζπλέπεηα κηα ζεηξά απφ νηθνλνκηθέο
επηδξάζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ νηθνλνκηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο, ζηελ
αχμεζε ηεο επεκεξίαο ηεο ζε έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. Ο ηνπξηζκφο επεξεάδεη θαη
επεξεάδεηαη απφ πνιινχο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη απμάλεη θαηά
πνιχ ην δπλακηθφ ηνπο.
Ο ηνπξηζκφο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, φηαλ απηφο αλαπηχζζεηαη
ηζφξξνπα θαη ζχκθσλα κε ηηο ζσζηέο αξρέο ηεο αξκνληθήο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Όηαλ
αλαπηχζζεηαη κνλφπιεπξα, ηφηε, νη επηδξάζεηο ηνπ είλαη αξλεηηθέο ζηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο θαη
έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απνδπλάκσζε ηνπ παξαγσγηθνχ θιάδνπ, ηεο γεσξγίαο θαη βηνκεραλίαο ελψ
ηαπηφρξνλα κεηαβάιιεη ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζε νηθνλνκία ππεξεζηψλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ
ηνπξηζκνχ νθείιεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ ηεο
νηθνλνκίαο έηζη ψζηε λα είλαη ηζφξξνπε θαη αξκνληθή. Με ηελ πξνυπφζεζε απηή ν ηνπξηζκφο
ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζην ζρεκαηηθφ ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο, ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ηεο
κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ην ζεκαληηθφηεξν ζηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ.
Ζ εδξαίσζε κηαο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο ζηνλ εζληθφ ή ηνλ δηεζλή ρψξν εμαξηάηαη απφ ηελ δεκηνπξγία
θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο ή νξηζκέλσλ πξνηχπσλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. εκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηε
δηαδηθαζία δηαδξακαηίδνπλ ε αλάπηπμε, ε νξγάλσζε θαη ε δηαρείξηζε πφξσλ, ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ
ππεξεζηψλ ηεο πξνζθνξάο θαζψο θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ ξεπκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ θαη ζπγθξνηνχλ ηε
δήηεζε ηεο θάζε πεξηνρήο.
Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο
πξνυπνζέζεηο, άμνλεο θαη πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζην θπζηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηα νπνία είηε ζα εληάζζνληαη ζηελ ππάξρνπζα δνκή, είηε
ζα βειηηψλνπλ ηελ πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζε, είηε ζα δηακνξθψλνπλ κηα λέα παξαγσγηθή δνκή φπνπ
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ζα θπξηαξρνχλ νη ππνδνκέο θαη νη ππεξεζίεο απηψλ ησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Ωζηφζν απαξαίηεηεο
είλαη θαη νη παξεκβάζεηο απφ ηελ πνιηηεία ηφζν ζε ηνπηθφ, φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ επίπεδν
ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην ζηήξημεο θαη εθαξκνγήο ησλ κνξθψλ απηψλ ηνπ ηνπξηζκνχ.
Πφξνη, ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ: Οη
θπζηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί πφξνη απνηεινχλ βαζηθφ θίλεηξν ζηελ δήηεζε ηνπξηζηψλ ζηνλ
ζχγρξνλν θφζκν. Γηα λα αλαπηπρζνχλ απηέο νη κνξθέο ηνπξηζκνχ απαηηείηαη έλα πεξηβάιινλ κε
θπζηθφ θάιινο φπνπ ζα παξνηξχλεη ηνπο ηνπξίζηεο λα ην επηζθεθηνχλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη
δηαζθαιηζκέλε ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπξηζηηθψλ
ππνδνκψλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπξηζηηθήο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ.
Οη πνιηηηζκηθνί θαη ηζηνξηθνί πφξνη: Οη ζπγθεθξηκέλνη πφξνη είλαη έλαο δεχηεξνο ζεκαληηθφο
παξάγνληαο ζηε δήηεζε θηλήηξσλ ησλ επηζθεπηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο γλψξηζκα ε επηθνηλσλία
αλάκεζα ζε ιανχο θαη πνιηηηζκνχο.
Αλζξσπνγελείο πφξνη: Δίλαη ζπλήζσο ζχλζεηνη θαη ε ρξήζε απηψλ κπνξεί λα αθνξά απνθιεηζηηθά
ηνπο ηνπξίζηεο ή φρη.
Οη ππεξεζίεο θαη νη ππνδνκέο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο: Δίλαη ε βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν
ηνπξηζηηθφο ηνκέαο. Ζ πνηφηεηα, ε εμεηδίθεπζε θαη ε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπο αλαδεηθλχνληαη ζε
παξάγνληεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πξνζθνξά ηεο θάζε πεξηνρήο. ε απηή ηελ θαηεγνξία
πεξηιακβάλνληαη νη ρψξνη εζηίαζεο, δηακνλήο, νη δηεπθνιχλζεηο θαη νη ππεξεζίεο, νη δξαζηεξηφηεηεο
εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ, ε πξφζβαζε ζηελ θάζε πεξηνρή.
Κάπνηεο πνιχ ζεκαληηθέο θαη θχξηεο πξνυπνζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε ζσζηή
αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ αιιά θαη ζηελ νξγάλσζή ηνπ είλαη:
1. Αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο. Οη λέεο ηερλνινγίεο είλαη
ηθαλέο λα απμήζνπλ ηελ απφδνζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο ηνπξηζηηθήο
πεξηνρήο, επηρείξεζεο, νξγαληζκνχ κέζσ:
-

Τελ εθαξκνγή ρξήζεο απηνεμππεξέηεζεο (απηνκαηηζκνύ).

-

Απόδνζε ζηελ δηαθήκηζε θαη ηελ πξνώζεζε κέζω δηαδηθηύνπ θαη ρώξωλ θνηλωληθήο
δηθηύωζεο.

-

Μεηωκέλν θόζηνο δηακνλήο θαη πξνκεζεηώλ κέζω ηνπ δηαδηθηύνπ.

-

Φζελόηεξε θαη γξήγνξε έξεπλα αγνξάο κέζω δηαδηθηύνπ.

-

Αμηνπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο γλώζεο όπνπ ζπιιέγεηαη από ηελ ηερλνινγία γηα ηελ αλάπηπμε
«έμππλωλ» εθαξκνγώλ γηα ηελ επηθνηλωλία κε ην πειαηνιόγην, ηηο πξνζωπνπνηεκέλεο
ππεξεζίεο.

2. Δθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θπξίσο ζηνπο ηνκείο:
-

Τεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη δηεζλνπνίεζεο ωο βαζηθόο κεραληζκόο αληαγωληζκνύ.
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-

Η αλάγθε γηα ηελ βειηίωζε πνηόηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαη πξνζθεξόκελνπ πξνϊόληνο.

-

Η αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.

-

Η πνιύ-εηδίθεπζε, ελεκέξωζε ηνπ πξνζωπηθνύ γηα ηελ απόθηεζε πεξηζζόηεξωλ γλώζεωλ θαη
εηδηθεύζεωλ ηνπ πξνζωπηθνύ γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλνκή θαη αμηνπνίεζε ηνπ ωξαξίνπ
εξγαζίαο.

3. Σελ πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κε ηηο ηερληθέο:
-

Ελίζρπζε θαη πξνβνιή ηεο εηθόλαο ηεο ρώξαο καο ωο ηνπξηζηηθό πξννξηζκό.

-

Αλάπηπμε, ζηξαηεγηθό ζρέδην γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή.

-

Σηόρεπζε Τκεκάηωλ Τνπξηζηηθήο Αγνξάο θαη Τνπνζέηεζε ζηηο Αγνξέο Τκήκαηα ζηνπο θιάδνπο
θαη ζηα είδε ηνπξηζκνύ.

4. Δλίζρπζε ζρέζεσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ παξνρψλ κε ην δηεζλέο ζχζηεκα δηαλνκήο ηνπ
πξντφληνο κε ηα εμήο βήκαηα:
-

Επηθνηλωλία ηεο πξνζθνξάο κε ηελ δήηεζε βαζηθό ζηνηρείν κε δεδνκέλε ηελ γεωγξαθηθή
απόζηαζε πνπ ρωξίδεη ηηο πεξηνρέο πξνέιεπζεο ηωλ ηνπξηζηώλ κε ηηο πεξηνρέο πνπ ηνπο
ππνδέρνληαη.

-

Να δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκηθά παθέηα δήηεζεο, εμαζθαιίδνληαο ρακειέο ηηκέο γηα ηηο
ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο.

-

Να απινπνηεζεί ε ν ηξόπνο αγνξάο θαη θαηαλάιωζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξνϊόληνο, ώζηε λα
κεηωζεί ζεκαληηθά ηα όζα πξνβιήκαηα κπνξεί λα αληηκεηωπίζνπλ νη ηνπξίζηεο.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ
Σφμφωνα με όςα αναφέρθηκαν ςτην παραπάνω εργαςία ο τουριςμόσ με τη ςφγχρονη μορφή του
αποτελεί οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο αφορά όλη την κοινωνία ςαν ςφνολο.
Παράλληλα, όμωσ, είναι κι ένασ τρόποσ κάλυψησ του ελεφθερου χρόνου θάζε αηφκνπ .Δίλαη

ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ζήκεξα ν ηνπξηζκφο έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα βηνκεραλία, ε
νπνία παξάγεη έλα πξντφλ. Σν πξντφλ απηφ θαηαλαιψλεηαη απφ ηε κάδα κε ζθνπφ ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο.
ηνλ ηνπξηζκφ ππάξρνπλ δηαθξίζεηο, νη νπνίεο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο
θαη ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο, θαζψο θαη ησλ ίδησλ ησλ ηνπξηζηψλ. Δπηπιένλ φκσο, ηνλ
ζπλαληάκε ζε δηάθνξεο κνξθέο, είηε γεληθέο (π.ρ. καδηθφο ηνπξηζκφο, εζσηεξηθφο/εγρψξηνο
θ.η.ι.) είηε εηδηθέο (π.ρ. θνηλσληθφο ηνπξηζκφο, λεαληθφο θ.η.ι.). ηελ παξνχζα εξγαζία
πξνζπαζήζακε κε κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ κνξθψλ ηνπ λα αλαδείμνπκε ηελ
πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ηνπξηζκνχ θαζψο θαη ηελ πνιπκνξθία ηνπ.
Όπσο θάζε ζχγρξνλν θαηλφκελν, έηζη θαη ν ηνπξηζκφο, επηδξά ζηελ νηθνλνκία
δεκηνπξγψληαο θάπνηεο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ
ρξεζηκνπνηήζακε θαη κε ηα φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ καο ν ηνπξηζκφο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν
ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο, δηφηη κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα πάκε έλα βήκα παξαπέξα
ζ‘απηήλ ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ βξηζθφκαζηε. Μέζα ζηελ εξγαζία έρνπκε
παξαζέζεη θάπνηνπο πίλαθεο απφ ηνλ ΠΟΣ (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ), νη νπνίνη
απεηθνλίδνπλ ηηο επηπηψζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ ζε ζρέζε κε ην ηζνδχγην ησλ πιεξσκψλ, ηελ
αγνξά, ηελ αλάπηπμε, ηελ παξαγσγή θαη ηελ απαζρφιεζε.
Δθηφο, φκσο, απφ ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθαιεί ν ηνπξηζκφο, επηδξά θαη ζηελ
θνηλσλία ηεο ρψξαο δεκηνπξγψληαο έλα ζχλνιν θνηλσληθψλ αιιαγψλ πνπ άκεζα ή έκκεζα
κπνξεί λα θέξεη ζηελ ηνπηθή θνηλσληθή δνκή. ‘ απηφ ην ζεκείν φκσο αμίδεη λα αλαθέξνπκε
πσο ππάξρεη κηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ είηε ζηελ νηθνλνκία είηε
ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο. Ζ δηαθνξά είλαη φηη νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ δελ
γίλνληαη άκεζα αληηιεπηέο φπσο νη νηθνλνκηθέο.
Δπηπιένλ, επηζεκάλζεθε ν ξφινο ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηεο Γηαθήκηζεο ζηνλ ηνπξηζκφ.
θνπφο απηψλ ησλ δχν είλαη ε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο ρψξαο ή θάπνησλ πεξηνρψλ, αιιά θαη
ε πξνβνιή ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ρψξα.
Σν γεγνλφο είλαη φηη ζηε ρψξα καο ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαπηπρζεί ζσζηά ν
ηνπξηζκφο. Γηαζέηνπκε θαη ηνπο πφξνπο θαη ηηο ππνδνκέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ
ζηε ρψξα καο. Γεκηνπξγείηαη, φκσο, ην εμήο εξψηεκα: Καηά πφζν είλαη εθηθηφ λα βξνχκε
ηνπο ηξφπνπο γηα λα αμηνπνηήζνπκε ζσζηά απηνχο ηνπο πφξνπο θαη ηηο ππνδνκέο πνπ έρνπκε
ζηελ δηάζεζή καο;
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