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ΠΡΟΛΟΓΟ
Σν ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη «πλέπεηεο θαη νθέιε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο
ηνπξηζηηθέο - μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο», ην νπνίν πέξα απφ ζεσξεηηθφ έρεη
θαη εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο ζθνπφο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ε νηθνλνκηθή θξίζε
έρεη επεξεάζεη ηηο επηρεηξήζεηο απηέο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Σν
ζπγθεθξηκέλν ζέκα επηιέρζεθε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, γηαηί
ζεσξνχκε φηη ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο ζηελ Διιάδα είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο γηα
ηελ ίδηα ηελ ρψξα θαη ηελ αλάπηπμή ηεο. Σα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ θαη αλαιχνληαη είλαη
ελδηαθέξνληα γηα λα κειεηήζεη θαλείο ηελ πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ ηα ηειεπηαία πεξίπνπ 20
ρξφληα. Έηζη κπνξεί θάπνηνο λα παξαηεξήζεη πνηνπο παξάγνληεο έρεη επεξεάζεη
πεξηζζφηεξν ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζε ηη βαζκφ. Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ γεληθέο έλλνηεο
ηνπ ηνπξηζκνχ, ηζηνξηθά γεγνλφηα, ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηεο έξεπλαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε αιιά θαη ζηνηρεία πνπ πξνυπήξραλ απφ άιιεο δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο
θαη ζπιιέρζεθαλ ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε αλά ηα ρξφληα. Δπηπιένλ, παξαηίζεληαη
ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζχλνιν ηνλ πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρεη ε
εξγαζία. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη κειινληηθέο βιέςεηο απφ εηδηθνχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ηνκέα, έηζη ψζηε νη επαγγεικαηίεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν, λα πξνζαξκφζνπλ
αλάινγα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε επίζεκα ην 2008 ζηελ Διιάδα έρεη αζπλήζηζηα κεγάιε
δηάξθεηα θαη έληαζε έσο θαη ζήκεξα. Ο ηνπξηζκφο δέρηεθε, φπσο θαη φινη νη νηθνλνκηθνί
ηνκείο ηεο ρψξαο, έλα δπλαηφ ρηχπεκα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη επιήγεζαλ ζρεδφλ φινη
ηνπ νη ηνκείο. Απφ ηε κία πιεπξά ε ρψξα δέρηεθε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,
γεγνλφο πνπ επεξέαζε ην εηζφδεκα θαη θαη‟ επέθηαζε, ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ Έιιελα
ηαμηδηψηε, απφ ηελ άιιε νη πξνβιέςεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ιφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βηψλεη ε ίδηα ε ρψξα, απνδείρζεθαλ δπζνίσλεο. Παξφιν πνπ ε
ειιεληθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία δηαζρίδεη δχζθνιεο επνρέο, νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο δελ
είλαη απηέο πνπ θαλείο ζα πεξίκελε λα δεη ζε επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο ζε κία ηέηνηα πεξίνδν,
επεηδή ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο είλαη βαζηζκέλν θπξίσο ζην δίπηπρν “ήιηνο θαη ζάιαζζα” θαη
γεληθφηεξα ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά πνπ θαηέρεη ε ρψξα. Ζ εξγαζία απηή, επνκέλσο,
παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη έρεη σο ζηφρν λα δψζεη πιεξνθνξίεο θαη
ζηνηρεία ζηνλ αλαγλψζηε πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ πξηλ ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο. Μειεηά ηφζν ηηο ζπλέπεηεο φζν θαη ηα νθέιε
πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο ειιεληθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ έγηλε ηφζν κε
ηελ δηαδηθαζία δηακνηξαζκνχ εξσηεκαηνινγίσλ φζν θαη κέζα απφ ηελ ζπιινγή, επεμεξγαζία
θαη παξνπζίαζε παιαηφηεξσλ εξεπλψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζε
εθεκεξίδεο, βηβιία θαη ζε άιιεο έγθπξεο πεγέο. Αθνινπζεί ζχγθξηζε δεδνκέλσλ ησλ
ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ησλ ήδε ππαξρνπζψλ εξεπλψλ θαζψο
επίζεο θαη ε πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ κειινληηθψλ πηζαλψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ
ηνπξηζηηθή νηθνλνκία. Σέινο, θαηαγξάθνληαη θάπνηα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία, πνπ αθνξνχλ ηελ πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο κέξεο ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαζρίδεη ε ρψξα καο.

Λέξειρ κλειδιά: ηνπξηζκφο, ηνπξίζηαο, ηνπξηζηηθφ πξντφλ, αθίμεηο ηνπξηζηψλ, μελνδνρεηαθέο
επηρεηξήζεηο, νηθνλνκηθή θξίζε
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SUMMARY
The financial crisis that officially broke out in 2008 in Greece is unusually long lasting and
intense. Tourism, like every other sector, has suffered a hard knock by crisis and almost
every part of it is affected. On the one hand, the country has suffered the ramifications of a
national economic crisis, which affected the income and motility in general, of the Greek
travelers. On the other hand, predictions related to the development of the tourism product
have turned out to be ominous. Even though the Greek tourism industry is going through
some rough time, the impact of the crisis is not what someone would expect to see in Greek
businesses during times like these due to the fact tourism product is mainly based on the
“sunshine and sea” rationale but also on the cultural heritage of the country. This work
presents the main notions of tourism and the goal is to provide information about Greek
tourism‟s state before and during crisis. There is an approach of both the ramifications and
the benefits of the crisis on the businesses. Collecting data was done by dealing out
questionnaires as much as by the gathering, procession and presentation of former
researches and statistics found on the web, in newspapers, books and other valid sources.
Subsequently, there is a statistics‟ comparison of the research and the already existing
researches, as well as probe efforts of future possible statistics relating to tourism
economics. Following the presentation and expatiation of the forenamed data, some
conclusions related to the financial crisis development are cited.

Keywords: tourism, tourist, touristic product, arrivals, hotel businesses, economic crisis
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ
ηνλ παξαθάησ πίλαθα ππάξρνπλ φιεο νη ζπληνκνγξαθίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ
εξγαζία.

Α.Δ.Π.

Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ

Γ.Δ.Κ.Ο.

Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί

Γ.Α.Α.

Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ

Δ.Δ.

Δπξσπατθή Έλσζε

ΔΛ.ΣΑΣ.

Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία

Δ.Ξ.Α.Α.Α.

Έλσζε Ξελνδφρσλ Αζελψλ Αηηηθήο θαη
Αξγνζαξσληθνχ

Δ.Ο.Σ.

Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ

Δ..Π.Α.

Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην
Αλάπηπμεο

Δ.Φ.Κ.Α.

Δληαίνο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο

ΖΠΑ

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο

Η.Σ.Δ.Π.

Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη
Πξνβιέςεσλ

θ.ιπ.

Καη ινηπά

Μ.Μ.Δ.

Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο

Ο.Ζ.Δ.

Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ

Ο.Ν.Δ.

Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε

Ξ.Δ.Δ.

Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο

Π.Γ.Γ.Μ.

Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο
Μαθεδνλίαο

Π.Ο.Σ.

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ

π.ρ.

Παξαδείγκαηνο ράξηλ

.Δ.Σ.Δ.

πλδέζκνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ

G.I.T.

Group Inclusive Tours

I.I.T.

Individual Inclusive Tours

W.O.T.

World Tourism Organization
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ΔΙΑΓΧΓΗ
θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε κειέηε ησλ επηδξάζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηνλ
θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, αλαιχνληαο ηφζν ηηο αξλεηηθέο φζν θαη ηηο ζεηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ
πξνθχπηνπλ ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο ηελ πεξίνδν απηή, δειαδή απφ ην
έηνο 2008 έσο θαη ζήκεξα. Απηφ πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί είλαη ε ηζηνξηθή
αλαδξνκή ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ, ην πψο μεθίλεζε θαη εδξαηψζεθε ην θαηλφκελν απηφ
αλά ηνπο αηψλεο θαη πψο πξνέθπςαλ θάπνηεο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έσο θαη
ζήκεξα. θνπφο ηεο είλαη λα θαηαγξαθνχλ νη παξάκεηξνη αιιά θαη νη απαηηνχκελεο
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ κεηά ηελ εκθάληζε ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο παγθνζκίσο.
Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε αλεχξεζε πιηθνχ απφ ηελ μελφγισζζε θαη
ειιελφγισζζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, επηζηεκνληθά άξζξα, εθεκεξίδεο παλειιήληαο
θπθινθνξίαο, ην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, θαη δηάθνξεο πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ.
Αθφκα, κε ηελ βνήζεηα εξσηεκαηνινγίσλ ζπιιέρζεθαλ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία απφ
μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο, ηα νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ
ζηελ πνξεία. Δπηπιένλ, θαηαγξάθεθαλ ζηνηρεία απφ πξνυπάξρνπζεο έξεπλεο πνπ είλαη
δηαζέζηκεο ζε ζεκεία φπσο ην δηαδίθηπν θαη δηάθνξεο εθεκεξίδεο είηε ειεθηξνληθέο είηε
έληππεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο δεδνκέλα ζεσξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ απφ εζηηαζκέλα
βηβιία ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα πνπ αλαιχνπλ ηνπξηζηηθέο έλλνηεο, δηαρσξίδνληαο θαη
επεμεγψληαο θάπνηεο απφ απηέο. θνπφο επνκέλσο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα γίλεη
παξνπζίαζε απηψλ ησλ ελλνηψλ, λα αλαδεηρζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα
θαη λα θαηαγξαθεί ν ηξφπνο πνπ απηά ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκία αιιά θαη πψο
επεξεάζηεθε ε ρψξα απφ ηελ έμαξζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηελ πεξίνδν 20082017. Καηά ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο απηήο αληηκεησπίζηεθαλ δηάθνξεο δπζθνιίεο, φπσο
γηα παξάδεηγκα ε δπζθνιία εχξεζεο ζηνηρείσλ κε ζσζηή θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλά ηελ
ρψξα. Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ έγηλε θπξίσο απφ ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο φπνπ ε
πξφζβαζε ήηαλ επθνιφηεξε θαη απφ ζπγθεθξηκέλα λεζηά ή ζπκπιέγκαηα λεζηψλ. Μία αθφκε
δπζθνιία ήηαλ ε εχξεζε έγθπξσλ ζηνηρείσλ απφ παιαηφηεξεο έξεπλεο, θαζψο ππήξραλ
πνιιά άξζξα ηα νπνία αληηζηνηρνχζαλ ζε δεδνκέλα πνιιψλ εηψλ πξηλ. Απηφ πξνθχπηεη
επεηδή ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπξηζκνχ, δειαδή νη αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ, νη εηζπξάμεηο
ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θιπ., είλαη αζηαζείο παξάγνληεο θαη δηακνξθψλνληαη αλάινγα
ηα δεδνκέλα ηεο εθάζηνηε ρξνληάο.
Ο ηνπξηζκφο αδηακθηζβήηεηα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ
επεξεάδεη ηελ νηθνλνκία παγθνζκίσο. Παξάγνληαο ν νπνίνο αζθεί επηξξνή ζηηο ζέζεηο
εξγαζίαο ζηελ αγνξά, ζηελ απαζρφιεζε ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο θαη θαηά ζπλέπεηα
επεξεάδεηαη θαη ην ΑΔΠ, φπνπ θαίλεηαη φηη ζεκεηψλεη ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά ζηηο ρψξεο πνπ
έρνπλ πςειφ θαηλφκελν ηνπξηζκνχ. Αλ θαη ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ επιήγεη ηα πξψηα ρξφληα
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαηάθεξε λα νξζνπνδήζεη θαη λα παξνπζηάζεη ζεηηθνχο ξπζκνχο
αλάπηπμεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηνπ δπλακηθνχ θαη ηδηαίηεξνπ πξντφληνο πνπ
πξνζθέξεη. Ζ Διιάδα είλαη κηα ρψξα κε έληνλν θαηλφκελν ηνπξηζκνχ, ε νπνία ζηεξίδεη ην
ΑΔΠ ηεο ζε κεγάιν βαζκφ.
ηελ ζπλέρεηα ζα αλαπηπρζνχλ, κε ηελ αληίζηνηρε ζεηξά ηα εμήο θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο:
Κεθάιαην 1: «ΟΗ ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ», φπνπ
εκπεξηέρεηαη ε έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη νη δηαθξίζεηο ηνπ, ε έλλνηα ηνπ ηνπξίζηα, ηνπ
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Αθφκα,
αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ε ηζηνξία ηνπ ηνπξηζκνχ, ν ηνπξηζκφο κεηά ηελ ηνπξθνθξαηία ζηελ
Διιάδα, ηα ειιεληθά αμηνζέαηα θαη νη θαηλνηνκίεο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηελ πεξίνδν εθείλε.
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Κεθάιαην 2: «ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ» φπνπ θαη αλαιχνληαη νη ηνπξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο, παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξνη ηχπνπ θαηαιπκάησλ, γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ
μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη αλαθνξά ζηα ηνπξηζηηθά γξαθεία.
Κεθάιαην 3 : «ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ ΚΡΗΖ», ζην νπνίν αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο, ηα αίηηα εκθάληζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο, ηα νθέιε θαη νη ζπλέπεηέο ηεο ζηηο
μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο.
Κεθάιαην 4: «ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ», φπνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζπγθξίλνληαη
αλά ηα έηε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φπσο αθίμεηο ζηα ειιεληθά αεξνδξφκηα, αξηζκφο
δηαλπθηεξεχζεσλ.
Κεθάιαην 5 : «ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ», φπνπ εθηειείηαη θαη παξνπζηάδεηαη αξρηθά ε
πξσηνγελήο έξεπλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνηρεία ηεο δεπηεξνγελήο, έηζη ψζηε λα ζπγθξηζνχλ ηα
ζηνηρεία απηά, λα πξνθχςνπλ θαη λα θαηαγξαθνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ
νπνίν νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηε θξίζε.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 :
ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ
1.1. Η έννοια ηος ηοςπιζμού
Έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο κέρξη ζήκεξα, έηζη ψζηε λα νξηζηεί κε αθξίβεηα ε έλλνηα
ηνπ ηνπξηζκνχ. Χζηφζν, πέληε είλαη ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο απηήο, ηα
νπνία παξαηίζεληαη παξαθάησ. Πην αλαιπηηθά:


Ο ηνπξηζκφο είλαη απνηέιεζκα κεκνλσκέλεο ή νκαδηθήο κεηαθίλεζεο αλζξψπσλ ζε
δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ε δηακνλή ηνπο ζε απηνχο επί ηνπιάρηζηνλ έλα
24σξν, κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ςπραγσγηθψλ ηνπο αλαγθψλ.



Ο ηνπξηζκφο ζπλαληάηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο, σζηφζν φιεο ραξαθηεξίδνληαη απφ δχν
βαζηθά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη ην ηαμίδη ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ε δηακνλή ζε
απηφλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο δηαηξνθήο.



Σν ηαμίδη θαη ε δηακνλή ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο δηακνλήο ησλ
αλζξψπσλ, πνπ απνθαζίδνπλ λα κεηαθηλεζνχλ γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο.



Ζ κεηαθίλεζε αλζξψπσλ ζε δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο είλαη γηα
πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δελ έρεη καθξνρξφλην ραξαθηήξα. Γειαδή ζθνπφο
ηνπ είλαη λα επηζηξέςνπλ ζηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο κέζα ζε ιίγεο κέξεο,
βδνκάδεο ή κήλεο.



Οη άλζξσπνη επηζθέπηνληαη ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο, δειαδή
γηα ιφγνπο δηαθνξεηηθνχο απφ απηνχο ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπο ή ηεο επαγγεικαηηθήο
απαζρφιεζήο ηνπο. (www.el.wikipedia.org)

1.1.1. Γιακπίζειρ ηος ηοςπιζμού
Ζ δηάθξηζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο έγηλε κε βάζε παξάγνληεο πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηνπξηζκφ.
Βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπξηζκνχ:







Δζληθφο ή εζσηεξηθφο
Γηεζλήο ή εμσηεξηθφο
Μαδηθφο
Αηνκηθφο
πλερήο
Δπνρηθφο

Όπσο αλαιχεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα, ηνπξίζηεο είλαη ηα άηνκα πνπ δηαθηλνχληαη πξφζθαηξα απφ
ηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο ζε έλαλ άιινλ, κε ζθνπφ ηελ μεθνχξαζε, ηελ αλαςπρή
θ.ιπ. Όηαλ ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πεξηνξίδεηαη ζηα πιαίζηα κίαο ρψξαο, ηφηε
αλαθεξφκαζηε ζηνλ εζληθφ ηνπξηζκφ. Όηαλ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη απφ κία ρψξα ζε κία άιιε,
ηφηε αλαθεξφκαζηε ζε δηεζλή ηνπξηζκφ. Παξαθάησ αλαιχνληαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπ
ηνπξηζκνχ πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
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Δζληθφο ή εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο:
Αθνξά ηελ εληφο ησλ ζπλφξσλ κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ ζηελ ρψξα πνπ δηακέλνπλ. Με ην
θαηλφκελν ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ δελ δεκηνπξγείηαη εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο, πξνθχπηεη
φκσο ζπγθξφηεζε ηεο εθξνήο ζπλαιιάγκαηνο ζην εμσηεξηθφ. Γεδνκέλνπ φηη πεξηζζφηεξεο
ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα, ζεσξείηαη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα, θαζψο ππάξρεη ξνή ρξήκαηνο πξνο απηήλ. ε πεξίπησζε πνπ νη θάηνηθνη
κηαο ρψξαο θάλνπλ εμσηεξηθφ θαη φρη εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ, δεκηνπξγείηαη εθξνή ρξήκαηνο
πξνο άιιεο ηνπξηζηηθέο ρψξεο.
Δμσηεξηθφο ή δηεζλήο ηνπξηζκφο:
Δίλαη ε κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ηνπο. Δμσηεξηθφ ηνπξηζκφ
κπνξεί λα έρεη θάζε ρψξα, φηαλ νη κφληκνη θάηνηθνη άιισλ ρσξψλ ηελ επηζθέπηνληαη γηα
δηαθνπέο, επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο θαη πνιινχο άιινπο ιφγνπο. Έηζη, απνηειεί ζεκαληηθή
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο ην θπξηφηεξν
απνηέιεζκα είλαη ε κεηαθίλεζε ρξήκαηνο απφ ηηο “πξνζθέξνπζεο” ρψξεο ζηηο ρψξεο
“απνδέθηεο”. Ζ εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ήηαλ ζεκαληηθή ζηελ
νηθνλνκηθή αλάθακςε ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ θφζκνπ, νη νπνίεο δηέζεηαλ
αμηφινγνπο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο.
Μαδηθφο ηνπξηζκφο:
Δίλαη ε έλλνηα ηεο κεηαθίλεζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ελφο ζπλφινπ
αλζξψπσλ, ρξεζηκνπνηψληαο νκαδηθά θαη ηαπηφρξνλα ηα ίδηα κέζα κεηαθνξάο γηα ηα ηαμίδηα
ηνπο. Δπηπιένλ, δηακέλνπλ ζην ίδην θαηάιπκα ή θάλνπλ νκαδηθή ρξήζε άιισλ ππεξεζηψλ,
πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεηαζηεί θαλείο θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ. Οη ηνπξίζηεο ηνπ
καδηθνχ ηνπξηζκνχ ζπλεζίδεηαη λαη αγνξάδνπλ πξνπιεξσκέλα ηα πξνγξάκκαηα δηαθνπψλ
πεξηεγήζεσλ, πνπ είλαη νξγαλσκέλα απφ εηδηθέο επηρεηξήζεηο, δειαδή ηα ηνπξηζηηθά
γξαθεία. Σα γξαθεία απηά έρνπλ ζπλήζσο ηελ ζπλνιηθή επζχλε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ
δηαθνπψλ θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο.
Ο καδηθφο ηνπξηζκφο μεθίλεζε λα αλαπηχζζεηαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ζε έλα
ηεξάζηην παγθφζκην ζχζηεκα, κέζα ζην νπνίν δηαθηλνχληαη ζήκεξα κε κεγάιεο ηαρχηεηεο
άλζξσπνη, αγαζά θαη εηζνδήκαηα. Σν ζχζηεκα GIT (Group InclusiveTours) είλαη ε βάζε
αλάπηπμεο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, πξνζθέξνληαο παθέηα (packages) πνπ πεξηέρνπλ
νινθιεξσκέλεο θαη αιιεινεμαξηψκελεο ππεξεζίεο. Σα παθέηα απηά, ζηελ απινχζηεξε
κνξθή πνπ ζα ηα ζπλαληήζεη θαλείο, πεξηέρνπλ ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ηνλ δηαθνπψλ, ην
θαηάιπκα δηακνλήο, ην κεηαθνξηθφ κέζν θαη ηε κεηαθνξά ηνπ πειάηε, ην νλνκαδφκελν
ηξάλζθεξ (transfer).
Αηνκηθφο ηνπξηζκφο:
Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αηνκηθή θαη αλεμάξηεηε νξγάλσζε ησλ δηαθνπψλ, θαζψο ε εθηέιεζε
ηνπ ηαμηδηνχ γίλεηαη απφ ηα ελδηαθεξφκελα άηνκα θαηά ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξνηίκεζε.
Δπίζεο, ζεσξείηαη ε άθξσο αληίζεηε κνξθή ηνπξηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ πνπ
πξναλαθέξζεθε. Ζ θαηεγνξία απηή έρεη πεξηεγεηηθφ ραξαθηήξα θαη απεπζχλεηαη θπξίσο ζε
άηνκα κε νηθνλνκηθή επρέξεηα. Ζ αλάπηπμε απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζκνχ ζηεξίδεηαη ζην
ζχζηεκα IIT (Individual Inclusive Tours) πξνζθέξνληαο παθέηα ζε κεκνλσκέλα άηνκα, ηα
νπνία, φπσο είλαη ινγηθφ, είλαη αθξηβφηεξα απφ ηα παθέηα ηνπ ζπζηήκαηνο GIT.
πλερήο ηνπξηζκφο:
Έρεη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ, ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη ζε
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αληίζεηα, ε δηάξθεηα ηνπ είλαη φινπο ηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ,
ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ θιηκαηνινγηθέο ή άιιεο ζπλζήθεο.
Ο επνρηθφο ηνπξηζκφο:
ε αληίζεζε κε ηνλ ζπλερή ηνπξηζκφ, ν επνρηθφο ηνπξηζκφο δηαξθεί ζπγθεθξηκέλνπο κήλεο ην
ρξφλν, επεηδή επεξεάδεηαη απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Οη πην ζπρλέο κνξθέο
ηνπξηζκνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ν γεληθφο ηνπξηζκφο ή ν ηνπξηζκφο αλαςπρήο θαηά ηε
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δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ, ελψ ν ηνπξηζκφο παξαρείκαζεο θαη ν ηνπξηζκφο
ρεηκεξηλψλ ζπνξ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. (Σδέλνο, 2007)

1.2. Η έννοια ηος ηοςπίζηα
Οη παξαπάλσ νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ αλαθέξνληαη ζε άηνκα είηε
κεκνλσκέλα είηε ζε νκάδεο. Σα άηνκα απηά πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηνπξηζηηθέο κεηαθηλήζεηο,
επί ηεο νπζίαο θάλνπλ ηνπξηζκφ, νλνκάδνληαη ηνπξίζηεο. Όκσο, δελ νλνκάδνληαη φινη φζνη
κεηαθηλνχληαη ηνπξίζηεο. Γηα απηφ ην ιφγν, ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ, ν ζεκεξηλφο ΟΖΔ, ζηηο 22
Ηαλνπαξίνπ ην έηνο 1937 ζχζηεζε επηηξνπή γηα λα δηεπθξηλίζεη ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
Σνπξίζηεο ραξαθηεξίδνληαη:





Σα άηνκα πνπ ηαμηδεχνπλ γηα ςπραγσγία, γηα νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο, γηα ιφγνπο
πγείαο θαη ινηπά.
Σα άηνκα πνπ ηαμηδεχνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλέδξηα ή γηα ζπκκεηνρή ζε
νπνηαδήπνηε επηζηεκνληθή, δηπισκαηηθή, ζξεζθεπηηθή, αζιεηηθή, θαιιηηερληθή ή άιιε
αληηπξνζσπεία.
Σα άηνκα ηα νπνία ηαμηδεχνπλ γηα επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο.
Σα άηνκα πνπ θαηαθζάλνπλ κε ζαιάζζηεο πεξηεγήζεηο θαη απνβηβάδνληαη ζηε ζηεξηά.

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηνπξίζηεο δελ ραξαθηεξίδνληαη:







Σα άηνκα ηα νπνία ηαμηδεχνπλ γηα κφληκε εγθαηάζηαζε ζε άιινλ ηφπν.
Σα άηνκα ηα νπνία επηζπκνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε έλαλ άιινλ ηφπν έρνληαο ή κε
ζπκβφιαην εξγαζίαο.
Οη θνηηεηέο, νη ζπνπδαζηέο θαη γεληθά νη λένη πνπ θνηηνχλ ζε ηδξχκαηα ή ζρνιεία
καθξηά απφ ηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο.
Οη κφληκνη θάηνηθνη παξακεζφξησλ πεξηνρψλ πνπ θαηνηθνχλ ζηε κία ρψξα θαη
κεηαθηλνχληαη ζηελ άιιε γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο.
Οη ηαμηδηψηεο νη νπνίνη δηαζρίδνπλ κία ρψξα ρσξίο λα ζηακαηήζνπλ, αθφκα θαη αλ ε
ρξνληθή δηάξθεηα δηέιεπζεο μεπεξλά ηηο 24 ψξεο. (Κνιηζηδφπνπινο, 2001)

1.3. Σοςπιζηικό πποϊόν
Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη έλα εμαηξεηηθά επαίζζεην, εχζξαπζην θαη πνιχπινθν πξντφλ, ηνπ
νπνίνπ ε δήηεζε επεξεάδεηαη απφ αλεμέιεγθηνπο θαη απξφβιεπηνπο παξάγνληεο, φπσο
νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, πφιεκνη θαη άιια. Ζ δήηεζε ηνπ
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ κεηαβνιέο ηεο ηηκήο ηνπ. Δπίζεο,
δηαθέξεη απφ ηα άιια πξντφληα θαζψο ε θαηαλάισζή ηνπ γίλεηαη ζηνλ ηφπν πξνζθνξάο ηνπ,
δειαδή δελ κεηαθέξεηαη ζηνλ ηφπν ηνπ θαηαλαισηή. Απηφ ην γεγνλφο παξαθηλεί ηηο ρψξεο
πξνζθνξάο λα εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο δηάζεζεο απφ εθείλεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ θαη εθαξκφδνπλ γηα ηα εμαγφκελα πξντφληα.
Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη έλαο ζπλδπαζκφο δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ,
θαηάιιεισλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ-θαηαλαισηψλ θαη ζπλήζσο πξνζθέξεηαη κε
ηνλ φξν “δηαθνπέο”, ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ ζεσξείηαη εηεξνγελέο, απφ
ηελ θχζε ηνπ. Ο ηνπξηζκφο είλαη έλα ζχλζεην πξντφλ ην νπνίν απνηειείηαη απφ πιηθά αγαζά,
φπσο είλαη νη ππνδνκέο, ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, ε ζάιαζζα θαη άιια. Δπίζεο απνηειείηαη
απφ άπια πιηθά ηα νπνία είλαη ν ήιηνο, ην θιίκα, ην image θ.ιπ.. Γηα λα παξαρζεί ην ηδαληθφ
ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη απαξαίηεηα ηφζν ηα πιηθά φζν θαη ηα άπια αγαζά. Όζν θαιά θαη λα
13

είλαη ηα πιηθά ζπζηαηηθά απφ κφλα ηνπο δελ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηελ επηηπρία ηνπ
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Όκσο, ηα άπια ζηνηρεία είλαη ζπλήζσο πνπ δίλνπλ ζην ηνπξηζηηθφ
πξντφλ ηε δσή, ην ρξψκα θαη ηε ραξά πνπ πξνζθέξεη.
Κάζε γεγνλφο θαη θάζε θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ν ηνπξίζηαο, ζα πξέπεη λα είλαη αξκνληθά
ζπλδπαζκέλα θαη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί έλα γεληθφ αίζζεκα ραξάο θαη επηπρίαο. Ζ
ηνπξηζηηθή αξκνλία είλαη ηειηθά απηή πνπ θαζνξίδεη πφζν απνδεθηφ γίλεηαη ην ηνπξηζηηθφ
πξντφλ απφ ηνλ ηνπξίζηα. Ζ νξζνινγηθή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο βαζίδεηαη ζηελ
γλψζε, ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηε κειέηε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηθήο ηνπ
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.
Δλ θαηαθιείδη, ν ηνπξίζηαο ζέιεη λα αλαθαιχςεη άιινπο πξννξηζκνχο, επηδηψθνληαο ηελ
απζεληηθή επαθή µε ηνπο ληφπηνπο θαη κε ηα ηνπηθά πξντφληα, είηε πιηθά είηε άπια. Απηή ε
γλσξηκία γίλεηαη µέζσ βησκάησλ πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζεη ηνλ ηφπν πνπ
επηζθέπηεηαη, αιιά θαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Μέζα απφ ην ηαμίδη, ζέιεη λα γλσξίζεη ηελ
ηνπηθή θνπιηνχξα, ηνλ πνιηηηζκφ, ηηο γεχζεηο, αιιά, θπξίσο, ηνπο αλζξψπνπο ηνπ
πξννξηζκνχ πνπ επηζθέπηεηαη.

1.4. Δννοιολογικά ζηοισεία ηος ηοςπιζμού
Σα παξαθάησ ελλνηνινγηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη βαζηθά
θαη απαξαίηεηα γηα λα ραξαθηεξηζηεί κία κεηαθίλεζε ηνπξηζηηθή.
Γχν δηαθνξεηηθνί γεσγξαθηθνί ηφπνη:
Γηα λα ππάξρεη ηνπξηζκφο είλαη αλαγθαία ε κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζε έλαλ
άιινλ. πλήζσο, ν έλαο ηφπνο είλαη ν ηφπνο ηεο κφληκεο δηακνλήο θαη ν άιινο έλαο μέλνο,
καθξηά απφ ηνλ πξψην, δειαδή ηελ κφληκε θαηνηθία, αιιά πάληα γλσζηφο. Οη δχν
δηαθνξεηηθνί ηφπνη κπνξεί λα βξίζθνληαη κέζα ζηελ ίδηα ρψξα ή ζε κία άιιε.
Άηνκν ή νκάδα αηφκσλ:
Ο ηνπξηζκφο απεπζχλεηαη ζηνλ άλζξσπν ή ζε κία νκάδα αλζξψπσλ, θη έηζη είλαη ην
ππνθείκελν αιιά θαη ην αληηθείκελν ηνπ, κηαο θαη εμαξηάηαη πιήξσο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ
ηφζν ηε θπζηθή, φζν θαη ηελ νηθνλνκηθή.
Πξφζθαηξε δηακνλή:
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία ν ηνπξίζηαο ζα παξακείλεη ζε έλαλ ηφπν απνηειεί βαζηθφ
ζηνηρείν, δηφηη απφ απηή εμαξηάηαη αλ θάπνηνο άλζξσπνο ζα εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη
ηνπξίζηαο. Δηδηθά γηα ηνλ ηνπξηζκφ πνπ γίλεηαη ζε άιιε ρψξα έρεη ζεζπηζηεί απ‟ φια ζρεδφλ
ηα θξάηε αλψηαην ρξνληθφ φξην παξακνλήο ζε κία ρψξα γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο. Σν
αλψηαην φξην γηα νξηζκέλεο ρψξεο είλαη ζπλήζσο ην εμάκελν. ε ζπλδπαζκφ ηνπ φηη ν
ηνπξίζηαο δελ πξέπεη λα θεξδίδεη ρξήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο ηνπ κεηαθίλεζεο,
ην φξην παξακνλήο ηνπ ηνπξίζηα εμαξηάηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη απφ ηηο
ηηκέο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πθίζηαληαη ζηε ρψξα πνπ επηζθέπηεηαη.
Ζ κε άζθεζε επαγγέικαηνο:
Ζ ακνηβή ζε έλαλ ηνπξίζηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ θαη ηελ παξακνλή ηνπ ζηηο
πεξηνρέο πνπ επηζθέπηεηαη, είλαη απαγνξεπκέλνο φξνο γηα λα αξζεί ε ηδηφηεηα ηνπ ηνπξίζηα,
απφ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε εμαξηεκέλεο ή φρη εξγαζίαο θαη αλ πξνέξρεηαη.
Σν ξεηφ „‟εξγάδνκαη θαη θάλσ ηνπξηζκφ‟‟ είλαη γεγνλφο αζπκβίβαζην πξνο ηελ ηνπξηζηηθή
ηδηφηεηα.
Ο ηνπξηζηηθφο ζθνπφο:
Γηα λα ραξαθηεξηζηεί κία κεηαθίλεζε σο ηνπξηζηηθή πξέπεη λα έρεη σο ζθνπφ έλαλ απφ ηνπο
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νξηζκνχο πνπ έρνπκε πξναλαθεξζεί: ε αλαςπρή, ε ςπραγσγία. ιφγνη πγείαο, ζπκκεηνρή ζε
δηάθνξεο αληηπξνζσπείεο θαη δηάθνξνη άιινη παξεκθεξή ιφγνη.
Γεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ:
Ζ κεηαθίλεζε ησλ ηνπξηζηψλ ππαγνξεχεη ηελ πξφθιεζε δηάθνξσλ νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δεκηνπξγνχληαη ηφζν ζηνπο ηφπνπο πξνέιεπζεο
φζν θαη ζηνπο ηφπνπο πξννξηζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισο ησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ
πνπ έρνπλ νη ηνπξίζηεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη απφ ηε ζηηγκή πνπ νξγαλψλεηαη κία
ηνπξηζηηθή κεηαθίλεζε απφ ηνλ ηφπν ηεο κφληκεο δηακνλήο κέρξη ηε ζηηγκή ηεο νινθιήξσζεο
ηεο.

1.4.1. Σοςπιζμόρ και οικονομία
Έλα απφ ηα ελλνηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπξηζκνχ αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, δειψλνληαο ηελ επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή δσή εθείλσλ πνπ αζρνινχληαη
έκκεζα ή άκεζα κε ηνλ ηνπξηζκφ. Σα δηάθνξα ηνπξηζηηθά αγαζά θαη νη ππεξεζίεο είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αλαγθψλ. Ο ηνπξηζκφο επεξεάδεη ζε
κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θνηλσλίαο θαζψο έρεη άκεζε ζρέζε
κε απηέο. Γηα ηελ ππεξεζία ηνπ ηνπξηζκνχ ρξεηάδεηαη άκεζε ή έκκεζε πξνζθνξά
ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, επνκέλσο ππάξρνπλ πνιιέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θνκκάηη απηφ.
Ο ηνπξηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιιέο ρψξεο σο κνριφο αλάπηπμεο, θαζψο είλαη έλαο
βαζηθφο θαη δπλακηθφο παξάγνληαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Γεληθά, ππάξρεη ζεηηθή επίδξαζε
ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο. Πξνθχπηεη εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο, δειαδή
βειηίσζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ. Δπηπιένλ έρνπκε αχμεζε ηνπ εζληθνχ
εηζνδήκαηνο θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο. Τπάξρεη κείσζε ησλ
εηζνδεκαηηθψλ αληηζέζεσλ θαη βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ. Δπίζεο,
γίλνληαη λέεο επελδχζεηο ζηελ ρψξα, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο
απαζρφιεζεο θαη λα κεηψλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε αλεξγία. Σέινο, έρνπκε αχμεζε ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ εζφδσλ.

1.5. Σοςπιζηικό θαινόμενο
Οη άλζξσπνη πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ ηνπξηζκφ, έρνπλ θαηά θχξηα βάζε θάπνηεο αλάγθεο
θαη επηζπκίεο, πνπ ηνπο σζνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηνπξηζηηθέο κεηαθηλήζεηο. Οη αλάγθεο
απηέο νλνκάδνληαη ηνπξηζηηθά θαηλφκελα, φπνπ αλαθέξνληαη θαη αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Σάζε θπγήο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα:
Ο άλζξσπνο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο χπαξμήο ηνπ πξνζπαζεί λα εμαζθαιίζεη ηξφπνπο
γηα ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ηνπ. Οη ζεκεξηλέο θνηλσλίεο κε φζα πξνβιήκαηα απηέο
πεξηέρνπλ, πξνθαινχλ ζηνλ άλζξσπν ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο κε απνηέιεζκα λα θινλίδεηαη
ε πγεία ηνπ. Έλαο ηξφπνο λα θαηεπλάζεη ηηο δηαηαξαρέο απηέο ή θαη λα ηηο απνθχγεη είλαη ε
αιιαγή πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε απνηειέζκαηα εξεπλψλ. Ζ αιιαγή απηή πιένλ έρεη
ζπζρεηηζηεί κε ηελ ηνπξηζηηθή κεηαθίλεζε, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα είλαη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
θάζε θνξά ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. πκπεξαζκαηηθά, έλα αίηην ηεο χπαξμεο ηνπ ηνπξηζκνχ
είλαη ε αλζξψπηλε αλάγθε αιιαγήο πεξηβάιινληνο θαη απνκάθξπλζεο απφ ηε ξνπηίλα.
Σε δπλαηφηεηα ηεο θπγήο απφ ηε ξνπηίλα παξέρνπλ είηε νη δηαθνπέο είηε νη ηνπξηζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο σο ελαιιαθηηθέο θφξκεο ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο παίδνπλ ζεηηθφ ξφιν ζηελ
βειηίσζε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θάζε αλζξψπνπ. πλεπψο ε αλάγθε γηα
ηνπξηζκφ έρεη γίλεη πιένλ θιέγνπζα. Σελ αλάγθε απηή έξρνληαη λα θαιχςνπλ νη κνξθέο
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ηνπξηζκνχ.
Απνηέιεζκα ηεο χπαξμεο ηεο αλάγθεο απηήο είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο,
ην νπνίν απαζρνιεί αλζξψπνπο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ηνπξίζηεο
ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο ηνπξηζηηθέο ηνπο αλάγθεο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν.
Δπηζπκία γλσξηκίαο κε άιινπο ηφπνπο:
Μέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ, ν άλζξσπνο θαιχπηεη ηελ βαζηθή ηνπ αλάγθε θαη έκθπηε ηάζε γηα
εμεξεχλεζε λέσλ ηφπσλ, θαζψο θαη ηελ αιιαγή θαη απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ. Απηφ πνπ
έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη πσο ν άλζξσπνο ηείλεη λα παξαζεξίδεη ζε πεξηνρέο ιηγφηεξν
πξνεγκέλεο απφ απηή ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, πρ. επηιέγεη νξεηλνχο ή παξαζαιάζζηνπο
πξννξηζκνχο, επαξρηαθά ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ θαη ζε γεληθφηεξεο γξακκέο κέξε κε
ιηγφηεξν έληνλνπο ξπζκνχο δσήο.
Αλζξψπηλε επηθνηλσλία:
Ο άλζξσπνο απφ θχζε είλαη θνηλσληθφ νλ, αλέθαζελ απνδεηνχζε ηελ θνηλσληθή
ζπλαλαζηξνθή. Ο ηνπξηζκφο ζηελ πξνθεηκέλε έρεη ηα κέζα έηζη ψζηε λα θαιχςεη ηελ αλάγθε
ηεο θνηλσληθφηεηαο. Γειαδή, φηαλ αιιάδεη πεξηβάιινλ ν άλζξσπνο, καδί κε ηελ ηζηνξία, ηε
γεσγξαθία, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ελφο ηφπνπ, καζαίλεη παξάιιεια θαη ηνπο αλζξψπνπο γχξσ
ηνπ. Παξαηεξεί ηηο δηαθνξέο πνπ έρεη εθείλνο κε απηνχο, πηνζεηεί ζηνηρεία πνπ ηνπ αξέζνπλ
θαη απνξξίπηεη θάπνηα άιια κε απνηέιεζκα λα έρεη απνθηήζεη λέεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο θαη
λα έρεη γλσξίζεη λένπο αλζξψπνπο ζηελ πνξεία απηή. Βέβαηα, απηφ βξίζθεηαη θαη ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ θαζελφο θαη ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο λέσλ
εξεζηζκάησλ.
Μφδα ή ζπξκφο:
Μέζα ζην πεξηβάιινλ πνπ δεη ν άλζξσπνο αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα πξφηππα πνπ είηε
αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά είηε ηνλ ηξφπν δσήο είηε αθφκα θαη ηελ εκθάληζή ηνπ. Ζ κφδα, ε
νπνία νξίδεηαη σο ρξνληθά θαζνξηζκέλε ζπκπεξηθνξά, εηδηθά ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ,
παξαηεξνχκε πσο πνιιέο θνξέο αλαγθάδεη ηνπο αλζξψπνπο λα αιιάδνπλ ηα πξφηππα ηα
νπνία κέρξη πξφηηλνο αθνινπζνχζαλ. Ο ηνπξηζκφο κπνξεί λα επεξεάδεη αιιά θαη
επεξεάδεηαη απφ ηε κφδα-ηάζε ηεο εθάζηνηε επνρήο. Γειαδή, κέζσ θάπνηαο ζπδήηεζεο
ζρεηηθά κε εκπεηξίεο απφ δηαθνπέο ζε άιιν κέξνο κπνξεί θαλείο λα επεξεαζηεί θαη λα
επηρεηξήζεη λα πάεη ζην ίδην κέξνο κε ηνπο άιινπο. Αθφκε, ν άλζξσπνο επεξεάδεηαη απφ
δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο πνπ πξνσζνχλ ζπγθεθξηκέλα κέξε. Καηαιεθηηθά, κπνξνχκε λα
πνχκε πσο ε κφδα επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ.

1.5.1. Λόγοι ανάπηςξηρ ηος ηοςπιζηικού θαινομένος
Ο ηνπξηζκφο ζεσξείηαη πξάμε πνπ βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αηηίεο νη νπνίεο ζπληζηνχλ ηελ
χπαξμε ηνπ. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζπλέβαιαλ νη παξαθάησ ιφγνη, φπνπ θαη
αλαιχνληαη.
Βειηίσζε θαη αλάπηπμε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο:
Απφ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίζηεθε ν άλζξσπνο ζηε γε κεηαθηλείηαη απφ ηφπν ζε ηφπν γηα
πνηθίινπο ιφγνπο. Παιαηφηεξα δελ ππήξρε επθνιία ζηηο κεηαθηλήζεηο γη‟ απηφ θαη ήηαλ
πεξηνξηζκέλεο γηα καθξηλέο απνζηάζεηο. Σν θψιπκα απηφ ζηεξίδεηαη θαηά βάζε ζηελ
αλεπάξθεηα ηεο ζπγθνηλσλίαο θαη αθνινχζσο ζηνπο ιφγνπο αζθαιείαο πνπ πξνθχπηνπλ.
Αξρέο 20νπ αηψλα θαη ζπγθεθξηκέλα κεηά ηνλ Β‟ παγθφζκην πφιεκν απμάλνληαη νη
κεηαθηλήζεηο θαη νη άλζξσπνη ζπκκεηέρνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο ηνπξηζηηθέο
δηαδηθαζίεο. Απηφ νθείιεηαη ζηε βειηίσζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο έηζη ψζηε νη κεηαθηλήζεηο λα
γίλνληαη κε ηαρχηεηα, άλεζε, αζθάιεηα θαη νηθνλνκηθά.
Οη απνζηάζεηο πιένλ έρνπλ εθκεδεληζηεί θαη δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ θάζε άλζξσπν λα
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επηζθεθζεί φπνην ζεκείν ηνπ πιαλήηε επηζπκεί ζε ειάρηζην ρξφλν. Δπηπιένλ, ν ζπλδπαζκφο
ηεο χπαξμεο θζελψλ λαχισλ απνηειεί έλα κεξίδην ηεο αχμεζεο ησλ αηφκσλ πνπ
κεηαθηλνχληαη. Με ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο,
ππάξρεη κία ζπλερήο βειηίσζε ε νπνία απνηειεί ηνλσηηθή έλεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ηνπξηζκνχ.
Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ:
Ζ δπλαηφηεηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε δηάθνξσλ αλαγθψλ ελφο αλζξψπνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ
αγνξαζηηθή δχλακε ελφο ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Απηή ε δπλαηφηεηα απνηειεί βαζηθφ θαη
απαξαίηεην ζηνηρείν φζνλ αθνξά ηνλ ηνπξηζκφ. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ε νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο
αγνξαζηηθήο δχλακεο ελφο εξγαδφκελνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηελ
δπλαηφηεηα θαη ηελ επρέξεηα πνπ δίλεηαη ζε έλα πνζνζηφ αλζξψπσλ λα ηθαλνπνηνχλ απηήλ
ηελ αλάγθε. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ
απαζρνινχκελσλ ήθκαζε επηηεχρζεθε κέζα απφ ζπλερήο πξνζπάζεηεο δηεθδίθεζεο. Σν
πξνλφκην -πνπ φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη δηθαίσκα- λα ζπκκεηέρνπλ νη εξγαδφκελνη
ελεξγά ζην ηνπξηζηηθφ ζχζηεκα παξέρεηαη πιένλ ζε έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλζξψπσλ
έρνληαο σο απνηέιεζκα ν ηνπξηζκφο λα αλαπηχζζεηαη ζε παγθφζκην επίπεδν.
Άλνδνο ηνπ πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ ησλ ιαψλ:
Ζ άλζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ζηνπο ιανχο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία θαη ε
πξναλαθεξζείζα νηθνλνκηθή άλνδνο νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. Ο άλζξσπνο
απνθηά γλψζεηο κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, κε ηελ
αλάγλσζε βηβιίσλ, κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηέρλεο γεληθψο θαη ηέινο κέζσ ηεο
ηερλνινγίαο κε ηελ νπνία ππάξρεη πιένλ ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θνπιηνχξαο. Ζ
θνπιηνχξα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη επλντθέο πξνυπνζέζεηο έηζη ψζηε λα απμεζεί ν
ηνπξηζκφο, ηνπ νπνίν ζηφρνο αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζεκέιην απνηειεί ν πνιηηηζκφο.
Κνηλσληθέο παξνρέο:
Ζ χπαξμε ελφο ζχγρξνλνπ θξάηνπο ζπληζηά κία αμηνπξεπή πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ.
Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πνιηηηθή είλαη ε θνηλσληθή αιιηψο θξαηηθή κέξηκλα ε νπνία έρεη σο
ζθνπφ λα απαιχλεη θαη λα ειαθξχλεη ηελ θνηλσλία απφ ηα πξνβιήκαηα θαη θπξίσο ησλ
πνιηηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αζζελέζηεξε νηθνλνκηθή θιίκαθα.
Ζ πνιηηηθή απηή έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ νη νπνίεο πξνσζνχλ
πεξηζζφηεξν ηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο. Όζνλ αθνξά ηελ
εθπιήξσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αλαγθψλ, γίλνληαη πξνζπάζεηεο εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο,
αζθψληαο ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, λα δηεπθνιχλεη κε έκκεζνπο ή θαη άκεζνπο ηξφπνπο ηνπο
πνιίηεο πξνζθέξνληαο νξηζκέλεο παξνρέο νη νπνίεο βξίζθνληαη πάληα ζε αλαινγία κε ηηο
εθάζηνηε δπλαηφηεηέο ηνπ - νη επνλνκαδφκελεο θνηλσληθέο παξνρέο.
Μεηά απφ πνιινχο αγψλεο θαη πξνζπάζεηεο εθαξκφζηεθαλ νη θνηλσληθέο παξνρέο. Πην
ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ ηνπξηζκφ, νη παξαθάησ παξνρέο βνεζνχλ ηνπο πνιίηεο λα
εμαζθαιίδνπλ ρξφλν θαη ρξήκα, θάηη πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ
ηνπ θαηλνκέλνπ.
Οη θνηλσληθέο παξνρέο είλαη:


Ζ κείσζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο:
Μέζσ απηήο ηεο παξνρήο νη εξγαδφκελνη απέθηεζαλ πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν.
Έηζη νη άλζξσπνη βειηίσζαλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη αλαπηχρζεθαλ πνιηηηζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ιφγνη πνπ βνεζνχλ ζηελ αχμεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ηνπξηζκφ.



Ζ εηήζηα άδεηα θαη ην επίδνκα αδείαο:
Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο λα αλαπαχνληαη αιιά θαη λα
εθκεηαιιεχνληαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηεο άδεηαο ηνπο φπσο νη ίδηνη επηζπκνχλ. ηελ
πεξίπησζε πνπ αμηνπνηνχλ απηφλ ην ρξφλν γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο, ηφηε πξνθαλψο
17

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ. Όζνλ αθνξά ην επίδνκα
αδείαο είλαη ινγηθφ φηη δίλεηαη ε επθαηξία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζπκίαο ηνπο
γηα ηνπξηζκφ. Με ηελ πάξνδν ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ νη εξγαδφκελνη αλεζπρνχλ φιν
θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ πεξίνδν ηεο άδεηαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπλ πψο θαη
πφηε ζα ηελ αμηνπνηήζνπλ γηα ηνπξηζηηθά ηαμίδηα. εκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ
επηδείλσζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο επνρηθφηεηαο πνπ πιήηηεη πνιιά ηνπξηζηηθά κέξε
πξνθχπηνληαο έηζη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ
ηνπξηζκνχ είλαη ε ηκεκαηηθή ρξνληθή άδεηα.


Ζ ζπληαμηνδφηεζε:
Με ηελ παξνρή ηεο ζχληαμεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο απφκαρνπο ηεο εξγαζίαο
λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αμηνπξεπή επηβίσζε ηνπ ππφινηπνπ ηεο δσήο ηνπο
απαιιάζζνληάο ηνπο απφ ηελ επζχλε ηεο απνηακίεπζεο πνπ έθαλαλ θαηά ηελ
πάξνδν ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο ρξφλσλ. Δπνκέλσο, φζν αθφκα εξγάδνληαη δελ έρνπλ
ην επηπιένλ βάξνο ηνπ πψο ζα αληαπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά ζηελ νξγάλσζε ελφο
ηνπξηζηηθνχ ηαμηδηνχ κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπο. Δηδηθά κε ην πξνλφκην ηεο
ειεπζεξίαο ηνπ ρξφλνπ, έλαο ζπληαμηνχρνο απνηειεί ηνλ πξψην ζε ζεηξά ππνςήθην
γηα έλα ηνπξηζηηθφ ηαμίδη. πκπεξαζκαηηθά, ην ζχζηεκα ηεο ζπληαμηνδφηεζεο
ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ.



Ζ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε:
Μέζσ απηήο ηεο παξνρήο απαιιάζζνληαη ζρεδφλ φινη νη πνιίηεο απφ κία κεγάιε
δαπάλε κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε εμνηθνλφκεζε ελφο πνζνχ πνπ
κπνξνχλ αξγφηεξα λα δηαζέζνπλ γηα ηελ θάιπςε ηεο εθάζηνηε αλάγθεο. Ζ δηάζεζε
ηεο παξνρήο απηήο σο πξνο ηελ ηνπξηζηηθή αλάγθε ησλ πνιηηψλ θέξεη σο
απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ.



Οη δσξεάλ ηνπξηζηηθέο κεηαθηλήζεηο (ηαμίδηα, εθδξνκέο):
Απηή ε δπλαηφηεηα δηλφηαλ (πιένλ έρεη κεησζεί ξαγδαία ή δελ ππάξρεη) ζπλήζσο ζε
άηνκα κε ρακειφ εηζφδεκα έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηελ ηνπξηζηηθή ηνπο αλάγθε θαη
λα ζπκβάιινπλ ηαπηφρξνλα ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ.



Σα θνππφληα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ:
Με ηα ζπγθεθξηκέλα θνππφληα νη πνιίηεο δηεπθνιχλνληαη σο πξνο ην λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα ηνπξηζηηθφ ηαμίδη θαη ζπλεπψο ζεκεηψλεηαη αχμεζε ηνπ
ηνπξηζκνχ. Δπηπιένλ, κε ηελ παξνρή απηή θαίλεηαη θαη ε άκεζε ζπκβνιή ηνπ
θξάηνπο ζηηο ηνπξηζηηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ηνπ.

Ζ αλάπηπμε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο:
Με ηε ζπγθεθξηκέλε αλάπηπμε ν άλζξσπνο εμαζθάιηζε θαιχηεξε επηθνηλσλία, ελεκέξσζε
θαη γλψζεηο. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηζθεθηεί δηάθνξεο πεξηνρέο, λα αλαθαιχςεη θαη
λα γλσξίζεη λέεο θνπιηνχξεο καθξηά απφ ηνλ κφληκν ηφπν θαηνηθίαο ηνπ κε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα ηνπξηζηηθέο κεηαθηλήζεηο πνπ βνεζνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ
ηνπξηζκνχ.
Ζ ζχζηαζε δηαθφξσλ ζσκαηείσλ θαη ζπιιφγσλ:
ε κία νξγαλσκέλε θνηλσλία, νη άλζξσπνη πνπ κνηξάδνληαη θνηλά ελδηαθέξνληα θαη
αλεζπρίεο δεκηνχξγεζαλ ζσκαηεία κε ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δξαζηεξηνπνηνχληαη
θαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα θπξίσο γηα ιφγνπο αλαςπρήο.
ηηο νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο άλζξσπνη κε θνηλά ελδηαθέξνληα θαη θνηλέο αλεζπρίεο
νξγαλψζεθαλ ζε ζπιιφγνπο ή ζσκαηεία ζηα νπνία αλέπηπμαλ θαη αλαπηχζζνπλ παξάιιεια
κε ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαίζηα ηεο νκαδηθήο
κεηαθίλεζεο ηνπο γηα ιφγνπο θπξίσο αλαςπρήο, κε απνηέιεζκα λα ζπκβάιινπλ ζηελ
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε.
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Οη ιφγνη πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ
αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε παγθφζκην επίπεδν παξάιιεια κε ηα πξνζφληα θαη ηελ
ππνδνκή ησλ δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ.
Αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα, ηζρχνπλ επηπιένλ θαη ηα εμήο αίηηα πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, παξά ησλ ππαξρφλησλ αιιά θαη πηζαλψλ κειινληηθψλ δπζρεξεηψλ
πνπ νθείινληαη ζε εζσγελείο θαη εμσγελείο παξάγνληεο, ηα νπνία είλαη:




Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε πνπ εμαηηίαο ηεο γίλεηαη ρψξα ππνδνρήο ηνπξηζκνχ απφ
ρψξεο πνπ ζεσξνχληαη παξαγσγνί ηνπξηζηψλ.
Σν ήπην θιίκα πνπ βνεζά θπξίσο ζηελ πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ κε θαηαγσγή απφ
ρψξεο κε θιίκα ιηγφηεξν επράξηζην θαη ειαθξχ, ελψ παξάιιεια νη αθηέο, ε ζάιαζζα
θαη ε πνιπλεζία ηεο είλαη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο Διιάδαο.
Ζ πνιηηηζηηθή ηεο θιεξνλνκηά πνπ είλαη ζεκέιηνο βάζε ηεο πνιηηηζηηθήο πνξείαο φινπ
ηνπ θφζκνπ, θεληξάξνληαο έηζη ην ελδηαθέξνλ γηα επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνχο
ρψξνπο, κνπζεία θαη κλεκεία.

Ζ θχζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ πνπ ζεσξείηαη απφ ηνπο πην θηιφμελνπο ιανχο. ηνλ ηνκέα απηφ,
ην θξάηνο θαηαβάιιεη θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο απφ ηε ζηηγκή πνπ αληηιήθζεθε πσο ν
ηνπξηζκφο είλαη ζεκέιηνο ιίζνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, παξεκβαίλνληαο νπζηαζηηθά θαη φρη
κφλν ράξηλ ηνπ θαίλεζζαη. (Κνιηζηδφπνπινο, 2001)

1.6. Σοςπιζηική βιομησανία
Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, είλαη ε κεγαιχηεξε θαη ε πνιππινθφηεξε βηνκεραλία ηνπ θφζκν.
Πεξηέρεη πνιιά ηκήκαηα, ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε μελνδνρεία, ζε θάκπηλγθ, ζε ηαμηδησηηθά
γξαθεία, ζε ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο, ζε ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα θ.ιπ. ηελ βηνκεραλία ηνπ
ηνπξηζκνχ ζπκκεηέρνπλ ηφζν ν δεκφζηνο φζν θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο. Απηνί νη δχν ηνκείο
έρνπλ σο θνηλφ ζηφρν λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο ησλ ηνπξηζηψλ - θαηαλαισηψλ,
αμηνπνηψληαο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ, δηαηεξψληαο παξάιιεια
ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ ηφπνπ. Παξάιιεια, ιακβάλνπλ ηελ θνηλσληθή επζχλε
γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ν ηνπξηζκφο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία
ηεο ρψξαο.
Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία είλαη έλαο απφ ηνπο πην αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο δηεζλψο ζηηο
κέξεο καο. Απμάλεη δηαξθψο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία.
πγθεθξηκέλα, ν ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα ζήκεξα είλαη ε παξαγσγή ελφο πξντφληνο ην νπνίν
θαηαλαιψλεηαη ζρεδφλ απφ φινπο θαη πνπ πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε ηνπ
εξγαδνκέλνπ γηα δηαζθέδαζε ζηνλ ειεχζεξν ηνπ ρξφλν.
Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία έρεη επέκβεη ζην έδαθνο, ην κεηαζρεκάηηζε ζε εκπφξεπκα θαη
πξνθάιεζε θαηλφκελα κε νηθνλνκηθνθνηλσληθφ ραξαθηήξα.
Σα νηθνλνκηθά θαηλφκελα θαίλνληαη ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο γεο, εθεί πνπ εκθαλίδνληαη
ηνπξηζηηθά ελδηαθέξνληα. Έηζη, δεκηνπξγείηαη ην θαιφ θαη πνηνηηθφ εκπφξεπκα θαζψο
πξνζθέξεη κεγαιχηεξν εηζφδεκα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη
θνηλσληθνχ ραξαθηήξα επηδξάζεηο θαίλνληαη ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ
θαηνίθσλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, απφ ηελ απαζρφιεζε κε ηελ γεσξγία, ηελ
θηελνηξνθία θαη ηελ αιηεία πέξαζαλ ζηελ απαζρφιεζε κε ηνλ ηνπξηζκφ.
Ο ηνπξηζκφο έρεη θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηελ ρψξα καο σο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο, κε
ζπκκεηνρή ζην Α.Δ.Π., κε αλνδηθέο ηάζεηο ζπλέρεηα. Αθφκα, έρεη ζπλαιιαγκαηηθά έμνδα
πεξηζζφηεξν απφ ηε ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ φισλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο
Διιάδαο. Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο είλαη κεγαιχηεξν απφ νπνηνπδήπνηε άιινπ ηνκέα, κε
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πξνζθνξά εξγαζίαο θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.
(www.akx.gr, 2013)

1.7. Ιζηοπική αναδπομή ηος ηοςπιζμού
Ο άλζξσπνο είρε πάληα ηελ αλάγθε λα αλαθαιχςεη λένπο νξίδνληεο θαη θαηλνχξηεο παηξίδεο.
Ζ αλαδήηεζε λεξνχ, ηξνθήο, λέσλ ηφπσλ ή απιά θαη κφλν ε πεξηέξγεηα ηνλ έθαλαλ λα
πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη ηη ππάξρεη πέξα απφ ην γλσζηφ, πέξα απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο
ηνπ. Ζ ηζηνξία καο παξνπζηάδεη παξαδείγκαηα εκβξπηθήο κνξθήο ηνπξηζκνχ κε κεηαθηλήζεηο,
ησλ νπνίσλ ηα θίλεηξα δελ ήηαλ νχηε ζηξαηησηηθά, νχηε νηθνλνκηθά αιιά ηαμίδηα πγείαο ή
αλαςπρήο, ηεξά πξνζθπλήκαηα ή Οιπκπηαθνί Αγψλεο. Απφ ην 400π.Υ. νη αξραίνη Αηγχπηηνη
μεθίλεζαλ λα θάλνπλ ηεξά ηαμίδηα, ελψ ην 300π.Υ. ζηε Μεζνπνηακία αλαθαιχπηνληαη δχν
εθεπξέζεηο πνπ βνήζεζαλ πνιχ ζηηο κεηαθηλήζεηο, απηέο ήηαλ ν ηξνρφο θαη ην θαξαβφπαλν.
Οη Αηγχπηηνη έθαλαλ ηαμίδηα κε βάξθεο απφ πάππξν θνληά ζηηο αθηέο ηνπ Νείινπ, ηνπ Σίγξε
θαη ηνπ Δπθξάηε, φπνπ ε λαπζηπινΐα ήηαλ επθνιφηεξε. Αξγφηεξα άξρηζαλ λα ηαμηδεχνπλ
ζηελ Μεζφγεην, ζηελ Δξπζξά ζάιαζζα, ζηνλ Πεξζηθφ θφιπν θαη ζηνλ Ηλδηθφ σθεαλφ.
Οη άλζξσπνη μεθίλεζαλ σο πεδνί γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο ζηελ ζηεξηά. ηελ ζπλέρεηα
άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα γατδνχξηα, ηα άινγα, ηηο θακήιεο θαη αξγφηεξα ηα άξκαηα. Σα
ηαμίδηα κε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα απνηεινχζαλ εθείλε ηελ επνρή έλα ζρεηηθά λέν θαηλφκελν.
ην παξειζφλ, ν ειάρηζηνο ρξφλνο πνπ δηέζεηαλ αθηεξσλφηαλ ζηελ εθπιήξσζε
ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ. Ήηαλ νη ηεξέο κέξεο (holydays) απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε
αξγφηεξα ε ιέμε holidays, πνπ ζεκαίλεη δηαθνπέο. ε αληίζεζε κε ηελ ζήκεξνλ εκέξα, ν
ζχγρξνλνο ηνπξίζηαο αλαδεηά κέζα ζην ρξφλν πνπ δηαζέηεη θάπνηεο κέξεο μεθνχξαζεο θαη
δηαζθέδαζεο, ζπλδπάδνληαο ηαπηφρξνλα αιιαγή παξαζηάζεσλ θαη πεξηβάιινληνο. Ο
ηνπξίζηαο ζην παξειζφλ ήηαλ πεξηζζφηεξν ηαμηδηψηεο, ν νπνίνο αλαγθαδφηαλ λα
απνκαθξπλζεί απφ ηνλ ηφπν ηνπ γηα εκπνξηθνχο ή ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο θαη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο γηα ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο. Απηνί νη ηξεηο ιφγνη ήηαλ πνπ έθαλαλ ηνπο
αλζξψπνπο λα ηαμηδεχνπλ δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ. Αλάινγα κε ηελ θάζε επνρή, πξνέθππηαλ
λέεο θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηαμηδησηηθψλ εκπεηξηψλ θαη αλαδεηήζεσλ.
Ο πξψηνο επψλπκνο ηαμηδηψηεο ήηαλ ν Ζξφδνηνο, ν νπνίνο έδεζε ηνλ 5ν αηψλα πξν
Υξηζηνχ θαη άθεζε πίζσ ηνπ ηνπο πξψηνπο ηαμηδησηηθνχο νδεγνχο απφ ηα ηαμίδηα πνπ έθαλε
ζηελ Πεξζία, ηελ Αίγππην θαη ηελ Βαβπισλία. Παξά ηελ θαθή πνηφηεηα ησλ δξφκσλ θαη ηα
πεξηνξηζκέλα κεηαθνξηθά κέζα πνπ δηέζεηαλ, ηνπο θηλδχλνπο ηεο θχζεο θαη ησλ ιεζηψλ πνπ
ππήξραλ εθείλε ηελ επνρή, νη Έιιελεο εμαθνινπζνχζαλ (λα ηαμηδεχνπλ) θαηά θχξην ιφγν γηα
εκπνξηθνχο ιφγνπο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ζξεζθεπηηθνχο ή αζιεηηθνχο ιφγνπο.
Σα καληεία ησλ Γειθψλ θαη ηεο Οιπκπίαο φπνπ γηλφηαλ αζιεηηθνί αγψλεο ήηαλ απφ ηνπο
δεκνθηιέζηεξνπο θαη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο. Οη Ρσκαίνη ήηαλ νη
πξψηνη νη νπνίνη εηζήγαγαλ ην ζηνηρείν ηνπ ηαμηδηνχ γηα δηαζθέδαζε θαη επραξίζηεζε θαη
δεκηνχξγεζαλ ηα ηνπξηζηηθά ζέξεηξα. Μέξε πνπ ζπλδχαδαλ ην κπάλην, πνπ πνιιέο θνξέο
ήηαλ ηακαηηθφ, ηηο θαιέο ηέρλεο θαη ηελ θπζηθή αξκνλία. Τπήξραλ επίζεο μεθαληψκαηα,
νηλνπνζίεο θαη φξγηα, πνπ ήηαλ θνκκάηηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Δπίζεο, νη πινχζηνη Ρσκαίνη
ηαμίδεπαλ ζηελ αραλή απηνθξαηνξία γηα λα επηζθεθζνχλ νλνκαζηά κλεκεία, ελψ ην
θαηλφκελν λα ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ Διιάδα γηα λα κνξθσζνχλ πιάη ζε Έιιελεο
δαζθάινπο, ήηαλ πνιχ ζπλεζηζκέλν εθείλε ηελ επνρή.
Σν Μεζαίσλα ηα ηαμίδηα κε εκπνξηθφ ζθνπφ ζπλερίζηεθαλ κε ηελ ίδηα έληαζε. Αληίζεηα, ηα
ηαμίδηα γηα δηαζθέδαζε θαη επραξίζηεζε πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην. Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη
φκσο απηήλ ηελ επνρή είλαη ηα καδηθά πξνζθπλήκαηα πνπ γηλφηαλ θπξίσο ζηελ Ρψκε θαη ηελ
Ηεξνπζαιήκ. Αλαθέξεηαη φηη ην 1300κ.Υ. επηζθέθζεθαλ ηελ Ρψκε πεξίπνπ 300.000
πξνζθπλεηέο, ν νπνίνο είλαη αξθεηά κεγάινο αξηζκφο γηα ηα κέζα θαη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο
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ηεο επνρήο. Παξφιν πνπ ε πεξίνδνο απηή δελ ζεσξείηαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζηελ
ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο θαη είλαη ιηγφηεξν δεκηνπξγηθή, ηα πξνζθπλήκαηα απηά έπαημαλ
αξθεηά ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ. Οη νγθψδεηο απηέο κεηαθηλήζεηο
ησλ αλζξψπσλ έβαιαλ ηηο πξψηεο βάζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ππνηππψδνπο ππνδνκήο,
πνπ πεξηιακβάλεη ηαβέξλεο, κηθξά παλδνρεία θαη άιιεο δηεπθνιχλζεηο γηα ηνπο ηαμηδηψηεο.
Απφ ηελ πεξίνδν απηή έρνπλ ζσζεί κάιηζηα θάπνηνη ηαμηδησηηθνί νδεγνί.
ην ηέινο ηνπ Μεζαίσλα γελλήζεθε κία λέα αθνξκή γηα νξγαλσκέλεο κεηαθηλήζεηο
ηαμηδησηψλ. Ζ γλσξηκία κε γλσζηά κλεκεία θαη μαθνπζηνχο πίλαθεο δσγξαθηθήο, ε
αληαιιαγή απφςεσλ κε γλσζηνχο θαιιηηέρλεο ηεο ηφηε επνρήο, αθφκα θαη ε εθκάζεζε κίαο
θαηλνχξγηαο, μέλεο γιψζζαο δεκηνχξγεζε ζε πνιινχο, εχπνξνπο θπζηθά, ηε δηάζεζε γηα
ηαμίδηα. Ζ “κεγάιε δηαδξνκή” (grand tour) φπσο απνθαινχληαλ ην ηαμίδη απηφ, πεξηιάκβαλε
ζπλήζσο ηελ Απζηξία, ηε Γεξκαλία, ηελ Οιιαλδία, ηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία θαη είρε ρξνληθή
δηάξθεηα πάλσ απφ 4 ρξφληα. Γηα ηελ επνρή καο κπνξεί λα θαληάδεη εμαηξεηηθά κεγάιν ην
ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 4 ρξφλσλ, αιιά γηα ηηο ζπλζήθεο εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ αλαγθαίν
θαη θπζηθφ έλα ηφζν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα έλαλ κεγάιν θαη πνηθηιφκνξθν πξννξηζκφ.
Σα ηαμίδηα απηά ζπλερίζηεθαλ κέρξη ηνλ 17ν θαη 18ν αηψλα θαη έγηλαλ ηδηαίηεξα αγαπεηά. Πξνο
ην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα, άξρηζε λα ζπκκεηέρεη πιένλ θαη ε κεζαία ηάμε θάλνληαο ηαμίδηα
κηθξφηεξεο δηάξθεηαο, ηα νπνία δελ είραλ απαξαίηεηα εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα αιιά είραλ σο
βαζηθφ ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ.
Χο παγθφζκηα νηθνλνκηθή δχλακε ν ηνπξηζκφο γελλήζεθε θαη σξίκαζε ζηελ Βξεηαλία. Ο
Βξεηαλφο Σδίρηεικαλ, ν νπνίνο είρε πςειφ βηνηηθφ επίπεδν, ζεσξείηαη ζήκεξα ν πξφγνλνο
ηνπ ζεκεξηλνχ ηνπξηζκνχ. Οη Βξεηαλνί ήηαλ επίζεο εθείλνη πνπ επηλφεζαλ ηνλ ηνπξηζηηθφ
πξάθηνξα.
Ζ βάζε γηα ηε καδηθή, ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζπλδπάζηεθε θπζηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ελφο
γξήγνξνπ, καδηθνχ θαη αζθαινχο κεηαθνξηθνχ κέζνπ. Σν κέζν απηφ ήηαλ ν ζηδεξφδξνκνο, ν
νπνίνο έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ηνλ 19ν αηψλα. Σν 1841 ηδξχζεθε ζηελ Αγγιία ην πξψην
νξγαλσκέλν ηαμηδησηηθφ γξαθείν απφ ηνλ Thomas Cook, ην νπνίν νξγάλσλε ηνπηθέο
εθδξνκέο κε ην ζηδεξφδξνκν. Πξνο ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα νξγάλσλε πιένλ εθδξνκέο
αθφκα θαη ζηελ Αίγππην.
Λίγν πξηλ ηνλ Ά παγθφζκην πφιεκν, 100.000 Ακεξηθαλνί άξρηζαλ λα επηζθέπηνληαη θάζε
ρξφλν δηάθνξα ηνπξηζηηθά θέληξα ζηελ Δπξψπε. Σελ ίδηα πεξίνδν εκθαλίδνληαη γηα πξψηε
θνξά νη δηαθνπέο γηα ζθη, ελψ ε ειηνζεξαπεία αξρίδεη λα γίλεηαη κφδα κε νινέλα θαη
πεξηζζφηεξεο πιεζπζκηαθέο κάδεο λα ηελ μεθηλνχλ. Αξγφηεξα θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ηα
κέζα κεηαθνξάο θαη ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη λένη ηνπξηζηηθνί
πξννξηζκνί γηα ηνπο ηαμηδηψηεο θαζψο ε κεηαθίλεζε ήηαλ πιένλ επθνιφηεξε θαη πην
γξήγνξε.
Μεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ, ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη
κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο. Οη θχξηνη ιφγνη ηεο αλάπηπμεο απηήο είλαη:







Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ επλνεί ηελ δεκηνπξγία εηζνδήκαηνο.
Ζ επαλαζηαηηθή εμέιημε ησλ αεξνκεηαθνξψλ θαη ησλ ππφινηπσλ κέζσλ κεηαθνξάο.
Ζ δπλαηφηεηα απφθηεζεο ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ ζηα επξχηεξα ιατθά ζηξψκαηα.
Οη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη ησλ δηαθνπψλ.
Ζ δεκηνπξγία πνιιψλ θαη νξγαλσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ.
Οη πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο.

Ζ εηθφλα ηνπ ηνπξηζκνχ ζήκεξα καο παξνπζηάδεη έλα καδηθφ πιένλ θαηλφκελν πνπ
απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο. Σν θξάηνο πξφλνηαο έρεη θξνληίζεη λα πξνζθέξεη,
αθφκα θαη ζηηο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο ηάμεηο, ηε δπλαηφηεηα δηαθνπψλ κέζσ ηνπ
θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ, θαζψο ν άλζξσπνο ηηο έρεη αλάγθε γηα ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπ
ηζνξξνπία.
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Κάζε ρψξα δηακνξθψλεη κε βάζε ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, ην δηθφ ηεο ηνπξηζηηθφ
πξφζσπν σο ρψξα ππνδνρήο ή απνζηνιήο ηνπξηζηψλ ή θαη ηα δχν. Ζ δηακφξθσζε απηή
επεξεάδεηαη απφ ηελ θπζηθή νκνξθηά, ην πεξηβάιινλ, ην θιίκα, ηε γεσγξαθηθή ζέζε, ηνλ
πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία, ηε γιψζζα, ηελ χπαξμε ππνδνκήο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ην
κνξθσηηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ηελ ζηάζε ησλ
κφληκσλ θαηνίθσλ απέλαληη ζηνπο ηνπξίζηεο, απέλαληη ζην μέλν. Αθφκα, ζεκαληηθφ ξφιν
παίδεη ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ε αζθάιεηα θαη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, φπσο
απηή εθαξκφδεηαη θαζεκεξηλά ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ.
πνπδαίν ξφιν παίδεη επίζεο ε λενιαία ε νπνία δηακνξθψλεη ηνλ θαηαλαισηή ηνπ αχξην.
Απειεπζεξσκέλε απφ επαλαζηαηηθά δεζκά, θηλεηηθή, εχπνξε θαη κε γλψζεηο γηα ηελ
αμηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε επνρή, ζα αλαγθάζεη
ηνλ επαγγεικαηία ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο λα πξνβιεκαηηζηεί. Οη πξνβιεκαηηζκνί απηνί,
αλαθέξνληαη θπζηθά ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ απέλαληη ζηηο
παξαζηάζεηο ηεο λενιαίαο.
Γηα ηνλ επαγγεικαηία ηνπ απξηαλνχ ηνπξηζκνχ, ιέμε θιεηδί είλαη νη εηδηθέο αγνξέο (niche
markets), απφιπηα εμεηδηθεπκέλεο θαη επηκέξνπο ηνπξηζηηθέο, ζηηο νπνίεο δεηνχλ ηα
αληίζηνηρα ηνπξηζηηθά πξντφληα.
Σέινο, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ελψ κέρξη ζήκεξα ε Δπξψπε ήηαλ ην θέληξν ηνπ
ηνπξηζκνχ, είλαη θαιφ λα αληηκεησπίδνπκε ηνλ ηνπξηζκφ σο παγθφζκην θίλεκα κε λέεο
αγνξέο, πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ Αζία, ηελ Ακεξηθή, ηελ Απζηξαιία, ηελ Αθξηθή θαη είλαη
άθξσο αληαγσληζηηθέο πξνο ηελ επξσπατθή αγνξά.

1.8. Ο ηοςπιζμόρ ζηην Δλλάδα μεηά ηην ηοςπκοκπαηία
Ζ ηαπηφηεηα ηεο Διιάδαο ζηε Γχζε θαη ε ηζηνξηθή παξάδνζή ηεο, ππήξμαλ νη αθνξκέο γηα ην
μεθίλεκα ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ πξηλ απφ πεξίπνπ 170 ρξφληα. Ζ Διιάδα πξνζηέζεθε
ζην δξνκνιφγην ηεο “Μεγάιεο Πεξηνδείαο” (Grand Tour) θπξίσο ζηελ δηάξθεηα ησλ
Ναπνιεφληεησλ πνιέκσλ. Σελ πεξίνδν 1840 έσο 1890 απμήζεθε αξθεηά ν αξηζκφο ησλ
επηζθεπηψλ θαη ηαπηφρξνλα άξρηζε λα νξγαλψλεηαη ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ, πνπ δελ
πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηα θαηαιχκαηα, αιιά πεξηιάκβαλε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, εζηηαηφξηα,
δηεξκελείο, κεηαθνξηθά κέζα (άκαμεο, άινγα, ζηδεξφδξνκνη, θαΐθηα θαη αηκφπινηα), ρψξνπο
ςπραγσγίαο, κνπζεία θ.ιπ. Οη κεκνλσκέλνη εχπνξνη θαη κνξθσκέλνη ηαμηδηψηεο,
αληηθαηαζηήζεθαλ ζηαδηαθά απφ νκάδεο ηαμηδησηψλ πνπ άξρηζαλ λα επηζθέπηνληαη πην
νξγαλσκέλα ηελ Διιάδα, θαζψο ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη νη λέεο ηερλνινγίεο
ζηελ Δπξψπε έθαλαλ ηα ηαμίδηα πην επηζπκεηά θαη εχθνια. Σέινο, κε ην πέξαζκα ηνπ
ρξφλνπ, ε θίλεζε άξρηζε λα γίλεηαη θαη ππεξαηιαληηθή.

1.9. Δλληνικά αξιοθέαηα
Δθείλε ηελ επνρή, απνηεινχζαλ πφιν έιμεο γηα ηνπο μέλνπο νη ειιεληθέο αξραηφηεηεο θαη
ηδηαίηεξα ην καληείν ησλ Γειθψλ, ε αξραία Οιπκπία θαη θπζηθά ε Αθξφπνιε ησλ Αζελψλ.
Έλαο επηπιένλ ιφγνο ήηαλ ε νκνξθηά ηεο ειιεληθήο θχζεο πνπ ήηαλ αθφκα αλέγγηρηε απφ
ηελ εθβηνκεράληζε, ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηνρέο ηεο βφξεηαο Δπξψπεο.
Ο αξηζκφο ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ πνπ έθηαλαλ ζηελ Διιάδα ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα νινέλα
θαη απμαλφηαλ. Άξρηζαλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ρψξα θαη Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ
ζπλδχαδαλ ζπλήζσο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε μεθνχξαζε θαη δηαθνπέο.
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1.10. Οι καινοηομίερ ζηην ηοςπιζηική αγοπά
Αλάκεζα ζηνπο λένπο ζεζκνχο θαη ζηηο θαηλνηνκίεο ηεο επνρήο εθείλεο, θαηάθεξαλ λα
μερσξίζνπλ νη εθδφηεο ησλ πξψησλ ζπζηεκαηηθψλ θαη ζρεηηθά πιήξσλ ηαμηδησηηθψλ
νδεγψλ. Οη ηαμηδησηηθνί απηνί νδεγνί, πεξηείραλ πιεξνθνξίεο πξαθηηθνχ ραξαθηήξα,
πεξηγξαθέο θαη νδεγίεο γξαθηθνχ, ηζηνξηθνχ, εζλνγξαθηθνχ θαη θαιιηηερληθνχ πεξηερνκέλνπ
ζρεηηθά κε ηνπο πξννξηζκνχο θαη ηα αμηνζέαηα πνπ άμηδε λα επηζθεθζεί θαλείο.
Απφ ην 1840 έσο ην 1909 είραλ γξαθηεί θαη θπθινθνξήζεη γηα ηελ Διιάδα αξθεηά ηέηνηα
έληππα. Αλάκεζα ζε απηά ήηαλ νη πεξίθεκνη νδεγνί Beadecker, θαη αληίζηνηρα άιισλ
εθδνηηθψλ νίθσλ, π.ρ. Guide Blue, Murray, ελψ αξγφηεξα εκθαλίζηεθαλ θαη παξφκνηνη
ειιεληθνί νδεγνί φπσο ήηαλ ν «Διεπζεξνπδάθεο - Διιάο 1926». Μηα λέα θαηλνηνκία ππήξμε
ε δεκηνπξγία γξαθείσλ γηα ηαμίδηα, ηα νπνία καδί κε ηα κεγάια μελνδνρεία δελ πεξηνξίδνληαλ
κφλν ζηελ θηινμελία ή ζηελ νξγάλσζε ηαμηδηψλ, άιια νξγάλσλαλ φιεο ηηο πιεπξέο ηεο
δηακνλήο ησλ πειαηψλ ηνπο. Κάπσο έηζη δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη “ηνπξηζηηθέο” ηαπηφηεηεο
ησλ πξννξηζκψλ. Πξσηνπφξνο ππήξμε ην γξαθείν ηαμηδηψλ Thomas Cook, ην νπνίν είρε σο
έδξα ηελ Αζήλα θαη ιεηηνπξγνχζε απφ ην 1880. Ο Cook, αλαιάκβαλε θαη νξγάλσλε ηελ
κεηαθνξά Άγγισλ νη νπνίνη ήηαλ θπξίσο αζηνί θαη αξηζηνθξάηεο θαη ζηακαηνχζαλ γηα κηθξφ
ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ Διιάδα. Πνιιέο κεηεπηβηβάζεηο ησλ ηαμηδησηψλ ζπληνληδφηαλ απφ ην
γξαθείν απηφ θαη νη ίδηνη εηδνπνηνχζαλ φηαλ έθηαλαλ ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο. Αθφκα, ν
Cookπξνζιάκβαλε μελαγνχο θαη δηεξκελείο θαη αλαιάκβαλε ηελ δηεθπεξαίσζε δηάθνξσλ
δηαηππψζεσλ φπσο δηαβαηεξίσλ θαη ηεισλείσλ. Σαθηνπνηνχζε ηνπο πειάηεο ηνπ ζε
θεκηζκέλα μελνδνρεία, φπσο ην μελνδνρείν Μεγάιε Βξεηαλία, θαη νξγάλσλε παξάιιεια
δηάθνξεο εθδξνκέο. ηηο εθδξνκέο απηέο ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ήηαλ θαηάιιειν γηα ηηο
κεηαθηλήζεηο ηνπο. ηελ Διιάδα φκσο, πξνηηκνχζε λα νξγαλψλεη θξνπαδηέξεο κε πινία, πνπ
πξνζέθεξαλ άλεζε θαη αζθάιεηα ζηνπο ηαμηδηψηεο, θαζψο ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ήηαλ
ειιηπέο, κε επηθίλδπλνπο δξφκνπο ελψ ζπάληδαλ θαη ηα θαιά μελνδνρεία.
Ο φξνο “μελνδνρείν”, κε ηελ έλλνηά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα, πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ
λεφηεξε Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. ρεδφλ θαλέλα εζηηαηφξην δελ ιεηηνπξγνχζε
απηφλνκα, ρσξίο λα είλαη εληαγκέλν ζηελ ιεηηνπξγία θάπνηνπ μελνδνρείνπ. Έηζη ζηελ επνρή
εθείλε ε ιέμε μελνδνρείν παξέκεηλε ζπλψλπκν ηεο ιέμεο εζηηαηνξίνπ θαη ππνδήισλε θπξίσο
ιεηηνπξγίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα εζηηαηφξηα. Σα μελνδνρεία εθείλεο ηεο επνρήο θάιππηαλ
δειαδή ηηο αλάγθεο ηνπ χπλνπ θαη ηνπ θαγεηνχ θαη εμππεξεηνχζαλ θαηά θχξην ιφγν ηα
αλψηαηα θαη ηα κεζαία ζηξψκαηα. Σν πξψην “μελνδνρείν”, πνπ ιεηηνχξγεζε ζην λεφηεξν
ειιεληθφ θξάηνο, ηδξχζεθε ζην Ναχπιην, φπσο είλαη θπζηθφ θαζψο ήηαλ ε πξσηεχνπζα ηνπ
θξάηνπο, Σν μελνδνρείν απηφ νλνκαδφηαλ «Ξελνδνρείν ηνπ Λνλδίλνπ». Σελ ίδηα πεξίνδν
ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα, ζηελ πιαηεία ηεο Αγίαο Δηξήλεο, ην μελνδνρείν «Βχξσλ», ζην νπνίν
ιέγεηαη φηη θαηνηθνχζε ν Όζσλαο θαηά ηελ πξψηε ηνπ επίζθεςε ζηελ Αζήλα.
Γχν ρξφληα αξγφηεξα ε Αζήλα, σο πξσηεχνπζα πιένλ, απνθηά ην πξψην πνιενδνκηθφ ηεο
ζρέδην θαη βξίζθεηαη ζε θάζε αλνηθνδφκεζεο. Έηζη, νη Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο κεηαθνκίδνπλ
ζηελ Αζήλα θαη αξρίδνπλ λα ρηίδνπλ ηα κέγαξα ηνπο. Αθφκα, δεκηνπξγνχληαη νη πξψηεο
δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ επαλδξψλνληαη κε ππαιιήινπο. Έηζη, έξρνληαη άλζξσπνη απφ ηελ
επαξρεία αλαδεηψληαο κηα θαιχηεξε ηχρε, νη νπνίνη κέλνπλ ζηα μελνδνρεία ηεο Αζήλαο. Σα
μελνδνρεία απηά πξνζπαζνχλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ
ζηνπο πειάηεο ηνπο, ρσξίο φκσο λα ηα θαηαθέξλνπλ πάληα. Ηδξχνληαη θαηά πιεηνςεθία απφ
αιινδαπνχο, φπσο ν Καδάι, ν Βηηάιη θαη ν Γάιινο Οιηβηέ, θαη έηζη ην επίπεδφ ηνπο απφ
άπνςε εμππεξέηεζεο δελ δηαθέξεη απφ εθείλν ησλ αληίζηνηρσλ επξσπατθψλ μελνδνρείσλ.
Ζ ειιεληθή πξσηεχνπζα κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηδεξνδξφκνπ πνπ ηελ ζπλέδεε κε ηνλ Πεηξαηά
θαη ηελ αθηνπινΐα, κε ηελ νπνία βξηζθφηαλ θαλείο ζε ηέζζεξηο εκέξεο ζην Λνλδίλν, είρε σο
απνηέιεζκα νη ηαμηδηψηεο λα ζπγθεληξψλνπλ πιένλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ ίδηα ηελ ρψξα
θαη φρη φπσο παιαηφηεξα κφλν ζηε δηαδξνκή. Αθφκα, ε Αζήλα είρε εμειηρζεί θαη πξνζέθεξε
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κνπζεία, ζχγρξνλα κεγαινπξεπή κέγαξα, κλεκεία, μελνδνρεία, εζηηαηφξηα θαη θέληξα
δηαζθέδαζεο. Απηφ φκσο πνπ επηζθξάγηζε ηνλ ραξαθηήξα ηεο Αζήλαο σο θέληξν
πνιηηηζκνχ, ήηαλ ε δηνξγάλσζε ησλ πξψησλ ζχγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ην 1896. Ο
αξηζκφο ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ παξακέλεη πεξηνξηζκέλνο ζε νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ηνπ
κεζνπνιέκνπ, πνπ ήηαλ γχξσ ζηνπο 100.000 εηεζίσο, απφ ηνπο νπνίνπο ην 1/3 ηαμίδεπε
νκαδηθά ζε θξνπαδηέξεο θαη έκελαλ ζηελ Αζήλα γηα κία εκέξα ην πνιχ. Απφ ηα δέθα
ηαμηδησηηθά γξαθεία, πνπ ππήξραλ εθείλε ηελ πεξίνδν ζηελ Αζήλα, ηα ηέζζεξα ειεγρφηαλ
απφ μέλνπο. Παξά ηελ αλακθηζβήηεηε πξφνδν πνπ είρε ν ηνπξηζκφο, δελ είρε πείζεη αθφκα
γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ.
ηελ Θεζζαινλίθε ηα πξψηα μελνδνρεία πνπ αλαθεξφηαλ ζηνπο ηαμηδησηηθνχο νδεγνχο ηεο
ηφηε επνρήο (Joane, Beader) βξηζθφηαλ ζηε θξαγθηθή ζπλνηθία, ζην Φξαγθνκαραιά, γχξσ
απφ ηελ θαζνιηθή εθθιεζία. Σα μελνδνρεία φκσο πνπ άθεζαλ επνρή ήηαλ ην «GrandHoteld‟
Anglettere», ην «Speldid» θαη ην «Όιπκπνο Παιιάο». Σέινο, ν νδεγφο ηεο πφιεο ηνπ 1939
αλαθέξεη80 μελνδνρεία ζην θέληξν ηεο πφιεο, πνιιά απφ ηα νπνία απνηεινχλ θηίξηα
παιαηφηεξσλ επηρεηξήζεσλ.
Μεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην πφιεκν ηα πξάγκαηα άιιαμαλ ξηδηθά. Οη ηνπξηζηηθέο αλαδεηήζεηο,
ππφ ηελ επίδξαζε ηεο γεληθφηεξεο θηιειεπζεξνπνίεζεο ζηηο ηδέεο θαη ζηα ήζε,
πξνζαλαηνιίζζεθαλ πξνο ηηο θπζηνιαηξηθέο θαηεπζχλζεηο θαη θπξίσο πξνο ην ζαιάζζην
ηνπξηζκφ. Όκσο, ρσξίο λα αηνλήζεη ηειείσο ε ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία, πνπ
ζπκπιήξσλαλ ζε θάπνην βαζκφ ην πξφγξακκα ησλ δηαθνπψλ.
Σελ δεθαεηία ηνπ ‟50 άξρηζαλ λα κπαίλνπλ απφ ηνλ ΔΟΣ, νη βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ. Οη Γεληθνί Γξακκαηείο, Ν. Γνχθαο θαη Γ. Παπαεπζηξαηίνπ, ζεσξνχληαη
κεγάινη ζεκειησηέο, θαζψο έπαημαλ ζπνπδαίν ξφιν ζην ηνπξηζηηθφ έξγν πνπ αθνινχζεζε.
Τπήξρε ε αληίιεςε φηη ε Διιάδα ζηεξνχληαλ άιισλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ θαη είρε ηε
δπλαηφηεηα εηζξνήο ζπλαιιάγκαηνο κέζσ ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. Απνηέιεζε, ινηπφλ,
ζηφρν γηα ηηο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφζηεθε
θαη βαζίζηεθε ζηα εμήο:








ηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ κε γηνη θαη θξνπαδηεξφπινηα.
ηελ αλάπηπμε παξαζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, εληάζζνληαο ηηο παξαιηαθέο πεξηνρέο
ησλ πφιεσλ, ζε παξαζεξηζηηθά θέληξα.
ηελ θαηαζθεπή νδηθψλ δηθηχσλ γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ ηνπξηζηψλ θαη εθηφο Αζελψλ
θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ.
ηελ απνθέληξσζε ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηελ Αζήλα θαη ηελ απνθέληξσζε ησλ
θαηαιπκάησλ.
ηελ αλέγεξζε πηινηηθψλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ κε ηελ επσλπκία “Ξελία” απφ ηνλ
ΔΟΣ, ζε ζεκαληηθέο πεξηνρέο γηα ηελ επνρή ηνπ ‟60, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία λέσλ
ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ.
ηελ δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ πεξηπηέξσλ θαη εζηηαηφξηα κε μελψλεο.
ηελ δεκηνπξγία ζρνιψλ γηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα, κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνινχλ ζηηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη επηρεηξήζεηο.

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50, νη ηνπξίζηεο πνπ θαηέθζαλαλ ζηελ Διιάδα δελ
μεπεξλνχζαλ ηνπο 33.300 ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΟΣ. Ο αξηζκφο απηφο
εθηνμεχζεθε ζηνπο 1,6 δηζεθαηνκκχξην ην 1970.
Σν ειιεληθφ εθνπιηζηηθφ ιφκπη ηνπ Λνλδίλνπ, ηδηαίηεξα νη Χλάζεο θαη Νηάξρνο, ε Μειίλα
Μεξθνχξε, ε Μαξία Κάιιαο, νη ζθελνζέηεο Επι Νηαζζέλ θαη Μ. Καθνγηάλλεο
απνηεινχζαλ ηα “ζεκάδηα” κηαο θνζκνπνιίηηθεο Διιάδαο πνπ αλαπηπζζφηαλ θαη ην
δηεζλέο θαξαβάλη ησλ επψλπκσλ “θνζκηθψλ” αλαθάιππηε ηελ αζελατθή λχρηα (“Athens
by night”) θαη ε Μχθνλνο, ε Ρφδνο, ε αληνξίλε, ε Κξήηε θαη ε Κέξθπξα. Κάπσο έηζη ε
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Διιάδα έγηλε “ηεο κφδαο” σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο, θαη
αξγφηεξα άξρηζαλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ρψξα θαη νη “πιεβείνη” ηεο Δπξψπεο.
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 νη ιέμεηο “αθίμεηο”, “ηζάξηεξ”, “δηαλπθηεξεχζεηο” θαη
“rooms to let” έκπαηλαλ ζηελ θαινθαηξηλή θαζεκεξηλφηεηα ζηα λεζηά θαη ν ειιεληθφο
ηνπξηζκφο μεθηλνχζε πιένλ ηελ μέθξελε πνξεία ηνπ. ηηο δεθαεηίεο ηνπ „60 θαη ηνπ‟70 ν
ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα, αθνινχζεζε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο, πνπ
ζπλερίζηεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟80 θαη ηα ηέζζεξα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90.
Ζ πξνζπάζεηα φκσο, πνπ μεθίλεζε ηελ δεθαεηία ηνπ ‟60, δελ είρε ηελ αλακελφκελε
ζπλέρεηα. Καζψο πνιινί αληηκεηψπηζαλ ηνλ ηνπξηζκφ σο κηα εχθνιε ππφζεζε θαη
πίζηεπαλ φηη ηνπο παξνπζηαδφηαλ κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξία. Θεσξνχζαλ φηη
δεκηνπξγψληαο κηα ηνπξηζηηθή επηρείξεζε, ζα είραλ πςειέο νηθνλνκηθέο απνδφζεηο θαη
κάιηζηα ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ άιινπ είδνπο επηρεηξήζεηο. Έηζη, παξφιν
πνπ ε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο ήηαλ αξθεηά
κεγάιε, δελ δφζεθε ε αλάινγε ζεκαζία θαη πξνζνρή πνπ ζα έπξεπε. Απηφ είρε σο
απνηέιεζκα αξγφηεξα λα κεησζεί ε ηνπξηζηηθή θίλεζε θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
νηθνλνκηθή χθεζε, ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ εκθάληζε ηεο ηξνκνθξαηίαο,
σο απεηιή λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ. Ο θχξηνο
εθθξαζηήο ηεο ρψξαο ζηελ ηνπξηζηηθή πνιηηηθή, άιιαμε πνιιέο θνξέο πξφζσπα θαη
θνξείο κέζα ζηα ελελήληα ρξφληα πνξείαο ηνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 :
ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
Σνπξηζηηθή επηρείξεζε είλαη έλα ζχλνιν αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί πιηθά θαη άπια αγαζά
θαη αλαπηχζζεη ζρέζεηο ππφ κία ζπληνληζηηθή εγεζία πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη
ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή αξρή. Γηα ηελ χπαξμε θαη ηελ ιεηηνπξγία
κηαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε αλζξψπσλ. Γελ έρεη ζεκαζία ν
αξηζκφο απηψλ, αξθεί λα επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ-ζηφρσλ ηελ επηρείξεζεο. Οη
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη νηθνλνκηθέο κνλάδεο δηαθφξσλ κεγεζψλ απφ πνιχ κηθξέο κε
ειάρηζηνπο έσο κεδεληθνχο εξγαδφκελνπο, κέρξη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο κε ρηιηάδεο
εξγαδφκελνπο. Αζθνχλ απιέο ή ζχλζεηεο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε θχξην αληηθείκελν
ηνπο ηελ παξαγσγή, ηελ πξνψζεζε θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ ηνπξηζηηθνχ
ππφβαζξνπ. Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα
κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο,
πξνζθέξνληαο πνηθηιία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο.
Αμηνπνηψληαο ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ηνπξηζηψλ,
νη επηρεηξήζεηο απηέο επηδηψθνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα.

2.1. Μοπθέρ ηοςπιζηικών επισειπήζεων
Σα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα αλήθνπλ ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο παξέρνπλ
δηακνλή, δηαηξνθή θαη άιιεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ζε ηνπξίζηεο θαη απνηεινχλ έλαλ απφ
ηνπο πην βαζηθνχο ζπληειεζηέο παξαγσγήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Σα θαηαιχκαηα, θαη
θπξίσο ηα μελνδνρεία, πξνζθέξνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ζε δηάθνξνπο ηχπνπο πειαηψλ,
φπσο αλζξψπνπο πνπ ηαμηδεχνπλ γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, γηα ιφγνπο πγείαο, ζε άηνκα
πνπ επηιέγνπλ ην θαηάιπκα ζαλ ρψξν κάξθαο ή κφληκεο δηαβίσζεο. Ο θχξηνο φκσο φγθνο
ησλ μελνδνρεηαθψλ πειαηψλ είλαη νη ηνπξίζηεο.

2.2. Σύποι καηαλςμάηων
Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΟΣ, δηαθξίλνληαη ζε:









Ξελνδνρεία
o θιαζηθνχ ηχπνπ
o επηπισκέλα δηακεξίζκαηα
o κνηέι
o παξαδνζηαθά θαηαιχκαηα
Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα
Δλνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα
Απηνηξνθνδνηνχκελα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα
Υψξνη νξγαλσκέλεο θαηαζθήλσζεο (camping)
Ξελψλεο λεφηεηαο
Κέληξα γπκληζηψλ

Πην αλαιπηηθά:
Ξελνδνρεία:
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o

Κιαζηθνχ ηχπνπ μελνδνρεία:
Σα μελνδνρεία απηά, εθηφο απφ ην θαηάιπκα δηαηξνθή, δηαζθέδαζε θαη δηάθνξεο
άιιεο ππεξεζίεο. Καηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ζε Α, Β, Γ, Γ, Δ ή Μ (πνιπηειείο) ηάμεο.

o

Ξελνδνρεία επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ:
Γηαζέηνπλ δσκάηηα πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, ηα νπνία είλαη εμνπιηζκέλα κε
θνπδίλα θαη θαηαηάζζνληαη ζε Α, Β, Γ θαη Γ θαηεγνξία.

o

Motels:
Δίλαη μελνδνρεία ηα νπνία βξίζθνληαη ζε νδηθέο αξηεξίεο εθηφο πφιεο θαη
εμππεξεηνχλ θπξίσο ηνπο κεηαθηλνχκελνπο κε ηξνρνθφξα. Καηαηάζζνληαη ζηηο
θαηεγνξίεο Α θαη Β.

o

Παξαδνζηαθά θαηαιχκαηα:
Αλήθνπλ ηα μελνδνρεία πνπ δηαηεξνχλ ηελ παξαδνζηαθή ηνπο κνξθή, ηφζν ζηελ
επίπισζε φζν θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο. πλήζσο βξίζθνληαη ζε
παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο.

Camping:
Γηαζέηνπλ ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ζθελήο, ηελ νπνία δηαζέηεη ε επηρείξεζε ή έρεη
πξνκεζεπηεί ν ηνπξίζηαο. Οη ρψξνη απηνί παξέρνπλ ζπλήζσο ειεθηξηθφ ξεχκα, λεξφ,
εζηηαηφξην,minimarketθαη άιιεο παξνρέο αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίπησζε. Καηαηάζζνληαη ζε
θαηεγνξίεο Α, Β, Γ θαη Γ.
Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα:
Αλήθνπλ ηα θαηαιχκαηα ρακεινχ θφζηνπο θαη πεξηνξηζκέλσλ ππεξεζηψλ, ηα νπνία
θαηαηάζζνληαη ζηηο ηάμεηο Α,Β θαη Γ.
Απηνηξνθνδνηνχκελα θαηαιχκαηα (self catering):
Δίλαη ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο πνπ δηαρσξίδνληαη ζε δηακεξίζκαηα θαη θαηνηθίεο κε
απιή (επαχιεηο) θαη θαηαηάζζνληαη ζηελ ηάμε Α. Γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπο πξέπεη λα
θξνληίδνπλ νη πειάηεο, γη‟ απηφ θαη νλνκάδνληαη απηνηξνθνδνηνχκελα.
Ξελψλεο λεφηεηαο:
Δπηρεηξήζεηο θηινμελίαο πνπ εμππεξεηνχλ κέιε δηεζλψλ νκνζπνλδηψλ λεφηεηαο.
Κέληξα παξαζεξηζκνχ γπκληζηψλ:
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα μελνδνρεία θαη ηα θάκπηλγθ πνπ θηινμελνχλ γπκληζηέο.

2.3. Σύποι ξενοδοσειακών Δπισειπήζεων
Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηνπλ. Καηαηάζζνληαη ινηπφλ αλάινγα ην είδνο ηεο πειαηείαο πνπ
έρνπλ, αλάινγα ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπο, αλάινγα ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπο, αλάινγα
ηηο αλέζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ θαη ηέινο αλάινγα κε ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ
δηαζέηνπλ. Παξαθάησ αλαιχνληαη νη θαηεγνξίεο απηέο.
Αλάινγα κε ην είδνο ηηο πειαηείαο πνπ εμππεξεηνχλ νη επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε:



Γηεξρνκέλσλ πειαηψλ.
Μαδηθνχ ηνπξηζκνχ (νκάδεο ηνπξηζηψλ).
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Ξελνδνρεία καθξάο δηακνλήο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πφιεηο πνπ θηινμελνχλ
θνηηεηέο, κεηαλάζηεο θ.ιπ. Σα μελνδνρεία απηά ελνηθηάδνπλ ζπλήζσο ηα δσκάηηα γηα
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηε βδνκάδα ή ην κήλα.
Ξελνδνρεία νηθνγελεηαθνχ ηνπξηζκνχ, ηα νπνία δηαζέηνπλ εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη
ππεξεζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα παηδηθέο ραξέο, ρψξνπο θχιαμεο παηδηψλ, θάπνην
παηδηθφ πάξθν θ.ιπ.
Σνπξηζηηθά μελνδνρεία γηα δεπγάξηα, φπνπ ππάξρεη εξσηηθή αηκφζθαηξα ζηνλ ρψξν.

Γηαθξίλνληαη επίζεο, αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπο:



πλερνχο ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ φιν ην ρξφλν.
Δπνρηθήο ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο
πεξηφδνπ.

Γηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπο:








Αζηηθά μελνδνρεία, ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα ζε πφιεηο.
Παξαζεξηζηηθά μελνδνρεία, ηα νπνία βξίζθνληαη ζπλήζσο καθξηά απφ ηηο πφιεηο, ζε
πεξηνρέο κε θαιφ θιίκα, αμηφινγν θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζε ζάιαζζα ή βνπλφ ή θνληά
ζε πεξηνρέο κε αμηνζέαηα.
Ξελνδνρεία παξαρείκαζεο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ
εγθαηαζηάζεηο ρεηκεξηλψλ αζιεκάησλ ή αμηφινγν θπζηθφ θάιινο.
Ξελνδνρεία ζπγθνηλσληαθψλ θέληξσλ, φπσο:
o Αεξνδξνκίσλ, πνπ δέρνληαη πιεξψκαηα αεξνζθαθψλ ή ηαμηδηψηεο.
o Ληκέλσλ ή καξίλσλ, πνπ θηινμελνχλ ηδηνθηήηεο ή επηβάηεο γηνη.
o ηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ θαη ζηαζκψλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ, πνπ
θπξίσο θηινμελνχλ ηαμηδηψηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα απηά.
Ξελνδνρεία κεηαθνξηθψλ κέζσλ, φπσο πινία, ζηδεξνδξνκηθέο θιηλάκαμεο θαη
ιεσθνξεία, πνπ παξάιιεια κε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη κεηαθηλήζεηο,
παξέρνπλ θαη μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο.
Ξελνδνρεία ηακαηηθψλ πεγψλ – SPA (Sanum Per Aqua), ηα νπνία βξίζθνληαη θνληά
ζε πεγέο κε ηακαηηθφ λεξφ εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο ρξήζεο. Παξφκνηνπ ηχπνπ
μελνδνρεία βξίζθνληαη επίζεο θνληά ζε πεξηνρέο πνπ πξνζθέξνληαη γηα
ζαιαζζνζεξαπείεο, θπζηθνζεξαπείεο ή πεινζεξαπείεο.

Γηαθξίλνληαη αθφκα, αλάινγα κε ηηο αλέζεηο πνπ παξέρνπλ ζε:





Σνπξηζηηθά μελνδνρεία πνιπηειείαο Α, Β ή Γ ηάμεηο.
Λατθά μελνδνρεία, πνπ είλαη καθξάο δηακνλήο ή δηεξρνκέλσλ θαη ρσξίδνληαη ζε Γ θαη
Δ ηάμεηο.
Παλζηφλ πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ρακειφηεξεο πνηφηεηαο.
Ξελνδνρεία clubs, ηα νπνία δίλνπλ έκθαζε ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ άζιεζεο θαη
ςπραγσγίαο.

Γηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο:



Ξελνδνρεία απιήο εθκεηάιιεπζεο, ηα νπνία πξνζθέξνπλ κφλν χπλν.
Ξελνδνρεία ζχλζεηεο εθκεηάιιεπζεο, ηα νπνία εθηφο απφ ππεξεζίεο χπλνπ,
πξνζθέξνπλ δηαηξνθή, ςπραγσγία θαη άιιεο ππεξεζίεο.
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Σέινο, δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ:





Πνιπψξνθα (κνλφ κπινθ)
Γηαηάμεηο πηεξχγσλ
Αλεμάξηεησλ νηθηζκψλ (bungalows)
Μηθηνχ ηχπνπ

2.3.1. Καηάηαξη ξενοδοσείων με ηο ζύζηημα ηων αζηέπων
χκθσλα κε ην λνκνζρέδην, πνπ επεμεξγάδεηαη ε πνιηηεία, ηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα
θαηαηάρζεθαλ ζε θαηεγνξίεο αζηέξσλ κε ηειεπηαία εκεξνκελία πξνζεζκίαο έσο 30/06/2003.
Απφ ηελ ζηηγκή πνπ άξρηζε λα εθαξκφδεηαη απηφ ην ζχζηεκα, έπαςαλ λα ηζρχνπλ νη
θαηεγνξίεο Μ΄, Α΄,Β‟,Γ΄, Γ΄ θαη Δ΄ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ κε βάζε ηα εηδηθά ζήκαηα ηνπ ΔΟΣ
γηα ηελ θαηάηαμε ησλ θαηαιπκάησλ.
Ζ θαηάηαμε ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ κε ην ζχζηεκα ησλ αζηεξηψλ εμαξηάηαη απφ
έλα ζχλνιν παξαγφλησλ, πνπ αθνξνχλ ηηο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο,
αιιά θαη ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο. Οη παξάγνληεο απηνί
βαζκνινγνχληαη κε έλα ζχζηεκα κνξίσλ θαη ηα μελνδνρεία θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηνλ
αξηζκφ κνξίσλ πνπ ζπγθέληξσζαλ.
Οη ιεηηνπξγηθέο κνξθέο ησλ θχξησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ νξίδνληαη σο εμήο:




Ξελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ πνπ θαηαηάζζνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο αζηέξσλ (5
αζηέξσλ έσο θαη 1 αζηέξη).
Ξελνδνρεία ηχπνπ motel, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κεγάιεο θπθινθνξίαο νδηθέο
αξηεξίεο. Σα μελνδνρεία απηά θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηξηψλ ή ηεζζάξσλ
αζηέξσλ.
Ξελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, φπνπ πεξηιακβάλνληαη
δηακεξίζκαηα ελφο, δχν ή πεξηζζνηέξσλ δσκαηίσλ θαη θαηαηάζζνληαη θαη ζηηο πέληε
θαηεγνξίεο.

2.4. Σοςπιζηικά γπαθεία
Σα ηαμηδησηηθά ή ηνπξηζηηθά γξαθεία απνηεινχλ έλα βαζηθφ θνκκάηη ηεο ηνπξηζηηθήο
βηνκεραλίαο. Δίλαη κεγάιεο ή κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ ελεξγνχλ σο ελδηάκεζνη θνξείο κεηαμχ
ηνπ πσιεηή – πξνκεζεπηή, πνπ κπνξεί λα είλαη έλα μελνδνρείν, κία αεξνπνξηθή εηαηξεία, κία
λαπηηιηαθή εηαηξεία θ.ιπ., θαη ηνπ πειάηε-αγνξαζηή, πνπ επηζπκεί λα ηαμηδέςεη γηα
επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο αλαςπρήο. Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία δελ έρνπλ δηθά ηνπο
πξντφληα πξνο πψιεζε, παξά κφλν ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ζηνλ
πειάηε ηνπ. Σα γξαθεία απηά ελεξγνχλ κε δχν ηξφπνπο:


Δθ κέξνπο ησλ πξνκεζεπηψλ, πξνηείλνληαο ή πνπιψληαο παθέηα ππεξεζηψλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηαμηδηνχ.



Δθ κέξνπο ηνπ πειάηε-ππνςήθηνπ ηαμηδηψηε, ελεκεξψλνληάο ηνλ γηα ηνπο ηφπνπο
πξννξηζκνχ θαη ηηο ηηκέο, πξνζθέξνληάο ηνπ έλα ηνπξηζηηθφ παθέην ή ηαμίδη αλάινγα
κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ εθείλνο ζέηεη.
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Σέινο, είλαη ελδηαθέξνλ ην απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε απφ έξεπλα, γηα ηελ πιεξνθφξεζε
ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ ρψξα καο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Αξηζηνηέιεην παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΟΣ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη γηα ηελ
πιεξνθφξεζε ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ γηα ηελ ρψξα καο νθείινληαη θαηά 37% νη ηνπξηζηηθνί
πξάθηνξεο, θαηά 27% νη θίινη θαη ζπγγελείο κε ηε γλσζηή κέζνδν «απφ ζηφκα ζε ζηφκα»,
ην 23% νθείιεηαη ζε πξνεγνχκελα ηαμίδηα ησλ αηφκσλ απηψλ, θαηά 10% ηα Μ.Μ.Δ. θαη ηέινο
κε πνζνζηφ 3% ηα γξαθεία ηνπ ΔΟΣ πνπ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 :
ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΗ
3.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ
3.1.1. Η οικονομική κπίζη ζηην Δλλάδα και ηα αίηια εμθάνιζήρ ηηρ
Ζ Διιάδα απφ ην 2008 δηέξρεηαη κηα απφ ηηο πην θξίζηκεο πεξηφδνπο ηεο κεηαπνιεκηθήο ηεο
ηζηνξίαο, ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ θνηλσληθφο ηζηφο ηεο ρψξαο βηψλεη κηα ζπκπίεζε
εηζνδεκάησλ θαη νη επηρεηξήζεηο πθίζηαληαη κηα δηαξθή ζπξξίθλσζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ
θηάλνπλ κέρξη ηελ θαηάξξεπζε. Ζ ρψξα καζηίδεηαη απφ κηα βαζηά θνηλσληθή ζπκπίεζε
εμαηηίαο ηεο έλδεηαο. Απηφ είλαη απνηέιεζκα αδφθηκσλ πνιηηηθψλ θαη αδπλακίαο ιήςεο
νπζηαζηηθψλ κέηξσλ, ελψ νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο είλαη ππέξνγθεο. Ζ Διιάδα εκθαλίδεηαη
νηθνλνκηθά, άξα θαη εζληθά, αζηαζήο, επηζθαιήο ζηα κάηηα ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο θαη
θέξεηαη λα έρεη “ράζεη” ηελ επξσπατθή ηεο πξννπηηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο απηνδπλακία.
Έθθξαζε ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο γηα ηελ Διιάδα είλαη:









Σν πξνβιεκαηηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κε capital control.
Σα άδεηα θξαηηθά ηακεία.
Ζ αλάιεςε βαξχηαησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο, πνπ απαηηνχλ ηελ
εθαξκνγή κέηξσλ κε αληηαλαπηπμηαθέο ξπζκίζεηο, νη νπνίεο επηβαξχλνπλ αθφκα
πεξηζζφηεξν ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ.
Σν γηγαληηαίν δεκφζην ρξένο.
Σν αλαπνηειεζκαηηθφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα.
Οη κεησκέλνη κηζζνί θαη ζπληάμεηο.
Σα κεγάια πνζνζηά αλεξγίαο θαη ππναπαζρφιεζεο.
Ο ζεκαληηθφο αξηζκφο πνιηηψλ πνπ βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο θηψρηαο. (Γξακκαηίδεο,
2016)

χκθσλα κε ηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ε ζπλερηδφκελε βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε ηεο ρψξαο
καο δελ απνηειεί κφλν απνηέιεζκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008, αιιά
απνηειεί παξάιιεια ζπλέπεηα ελφο αληηπαξαγσγηθνχ κνληέινπ νξγάλσζεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο πνπ εθαξκνδφηαλ ζηελ Διιάδα επί δεθαεηίεο. (Σζαθαλίθαο, 2012) Απηφ,
ζπζζψξεπε δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, δεκηνπξγνχζε δηαξθείο κεηψζεηο ηεο εζληθήο
απνηακίεπζεο, αχμαλε ηα πνζνζηά αλεξγίαο θαη ηέινο, νη μέλεο επελδχζεηο παξέκελαλ θαη
δηαηεξνχληαη ζε κεδεληθφ ζπλήζσο πνζνζηφ. Παξάιιεια, ην θξάηνο ππήξμε πάληα θαθφο
δηαρεηξηζηήο ηνπ εζληθνχ πινχηνπ, ελψ δελ άθελε πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηεο ηδησηηθήο
πξσηνβνπιίαο θαη θξαηά σο θαη ζήκεξα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα δέζκηα κίαο αθφξεηεο
γξαθεηνθξαηίαο θη ελφο δπζβάζηαρηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. (Μπαζαξάο, 2012)
Χο βαζικά και διαχρονικά αίηια εμθάνιζης και εδραίωζης ηης κρίζης, ζεσξνχληαη:






Σα πξσηνγελή νηθνλνκηθά ειιείκκαηα θαη ν καθξφρξνλνο θξαηηθφο ππεξδαλεηζκφο.
Ζ πειαηεηαθή κνξθή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Ζ θαθνδηνίθεζε ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ, ΓΔΚΟ θαη αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ.
Ζ δηαθζνξά θαη ε γξαθεηνθξαηία ζην δεκφζην ηνκέα.
Οη δχν κεγαιχηεξεο ειιεληθέο βηνκεραλίεο, νη νπνίεο είλαη ν ηνπξηζκφο θαη ε λαπηηιία,
πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ παγθφζκηα χθεζε.
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Ο πεξηνξηζκφο ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη αγξνηηθέο
επηδνηήζεηο.
Ζ απφθξπςε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο πεξί δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο καο πξνθεηκέλνπ
λα ηθαλνπνηεζνχλ ηα θξηηήξηα Μάαζηξηρη.
Ζ αδπλακία ειέγρνπ ηεο εθηεηακέλεο θνξνδηαθπγήο, ησλ δαπαλψλ δεκφζηαο
δηνίθεζεο, ησλ ρξεψλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Οη θαηαζέζεηο ζε μέλεο ηξάπεδεο, ηα ζθάλδαια πξνκεζεηψλ, ην μέπιπκα καχξνπ
ρξήκαηνο.
Ζ είζνδνο ηεο ρψξαο καο ζηελ ΟΝΔ ρσξίο επαξθή πξνεηνηκαζία, ε πηψζε ηεο
παξαγσγήο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.
Οη πιαζκαηηθέο ζπληάμεηο θαη ε θαηαβνιή επηδνκάησλ κατκνχ, ε αξγνκηζζία θαη
πνιπζεζία κε πςειέο απνδνρέο.
Οη δαπάλεο γηα ηελ αλάιεςε δηνξγάλσζεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004.
Ζ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ιήςε ζνβαξψλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ αλάζρεζεο ηεο
θξίζεο, ακέζσο κφιηο εκθαλίζηεθε. (ηδεξφπνπινο, 2009)

Σα παξαπάλσ αίηηα, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ εμέιημε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο απφ ην 1998
κέρξη θαη ζήκεξα, πνπ έρεη δηακνξθσζεί απμεηηθά ζην 180% ηνπ ΑΔΠ, άιινηε κε απμαλφκελν
θη άιινηε κε κεηνχκελν, ελψ ν κέζνο φξνο ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο παξακέλεη ζηελ πεξηνρή
ηνπ 10%. Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 1νπ Μλεκνλίνπ κέρξη θαη ζήκεξα, νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο
“εμαγνξάδνπλ” κεηαξξπζκίζεηο πξνηείλνληαο πεξηζζφηεξα δεκνζηνλνκηθά κέηξα θαηά ηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο ζεζκνχο, ζεσξψληαο φηη απηφ έρεη κηθξφηεξν πνιηηηθφ θφζηνο.
Έηζη πηνζεηήζεθε θαη ε πξαθηηθή ησλ “ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ”, φπνπ θάζε κέηξν παξάγεη
έλα ηακεηαθφ απνηέιεζκα θαη, ζπλεπψο, γηα λα θαηαξγεζεί πξέπεη λα πηνζεηεζεί έλα άιιν
κέηξν πνπ λα έρεη ην ίδην απνηέιεζκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. (www.enet.gr)

3.1.2. Μέηπα ανηιμεηώπιζηρ ηηρ κπίζηρ
ηελ έθζεζε ηνπ δηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Γηάλλε ηνπξλάξα, πξνο ηελ 84ε
Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ πνπ έιαβε ρψξα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2016, αλαθέξεηαη
ραξαθηεξηζηηθά:
«Σν αθνινπζνχκελν κείγκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο παξακέλεη εληφλσο
αληηαλαπηπμηαθφ. Υσξίο λα κεηξηαζζνχλ νη πξνζπάζεηεο επίηεπμεο δεκνζηνλνκηθήο
πεηζαξρίαο, ε αζθνχκελε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ιάβεη αλαπηπμηαθφ
ραξαθηήξα. Θα πξέπεη δειαδή λα εζηηάζεη ζηε κείσζε ησλ θφξσλ, ζηε κείσζε ησλ
θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα δεκφζηεο
επελδχζεηο. Ζ έσο ηψξα κνλφπιεπξε έκθαζε ζηελ αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ
επί ησλ εηζνδεκάησλ απφ ηελ εξγαζία θαη ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ησλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, εληζρχεη ηα θίλεηξα γηα θνξνδηαθπγή θαη εηζθνξνδηαθπγή θη
ελζαξξχλεη ηελ αδήισηε εξγαζία, εμαζζελίδεη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θη απνηξέπεη πξνζπάζεηεο γηα δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
Καηά ζπλέπεηα, ε φπνηα βειηίσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο είλαη πξφζθαηξε θαη
απηναλαηξείηαη, κε απνηέιεζκα λα κελ επηηπγράλεηαη κφληκε κείσζε ηνπ ιφγνπ ρξένπο πξνο
ΑΔΠ».
Δπηπιένλ, δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάγθε ηεο δηαξζξσηηθήο ζηξνθήο πξνο ηελ παξαγσγή
δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ θαη ζηελ αλάγθε γηα:
«έλα ζηαζεξφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, θηιηθφ πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα
γίλεη κε ηε ζέζπηζε ελφο ζηαζεξνχ, απινχ θη εχθνια θαηαλνεηνχ θνξνινγηθνχ θαη λνκηθνχ
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πιαηζίνπ θαηάιιεινπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο». (ηνπξλάξαο,
2016)
Χο άκεζα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, δηεζλείο νηθνλνκηθνί αλαιπηέο πξνηείλνπλ:







Γηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ.
Δλνπνίεζε ησλ εηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ γηα θφξνπο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
Φήθηζε κέηξσλ, πνπ λα πεξηιακβάλνπλ αλαπηπμηαθά θαη επελδπηηθά θίλεηξα γηα ηηο
ηνπξηζηηθέο θαη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ πξσηνγελή ηνκέα.
Γξαζηηθά κέηξα γηα ηελ αλάηαμε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο.
Μεηαξξπζκίζεηο ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν σο πξνο ηελ νξγαλσηηθή κνξθή θαη ην
ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία.
Κξαηηθή ζηήξημε ζηνπο ζεκειηψδεηο άμνλεο νηθνλνκίαο, νη νπνίνη νλνκαζηηθά είλαη νη
εμήο:
o επηρεηξεκαηηθφηεηα
o αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα
o ιεηηνπξγία ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
o εξγαζηαθέο ζρέζεηο
o πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε
o ηνπξηζηηθφο ηνκέαο
o αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ δπλαηνηήησλ
o λαπηηιία θαη πξσηνγελήο ηνκέαο (Υαξδνχβειεο)

χκθσλα κε ηηο κειέηεο ηνπ ΔΣΔ, θαηαδεηθλχεηαη ε αλάγθε ηεο δηαξζξσηηθήο αλφξζσζεο
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί ζε ρξνληθή δηάξθεηα κηθξφηεξε
ηεο δεθαπεληαεηίαο. (www.sete.gr, 2016)

3.2. Δλληνικόρ ηοςπιζμόρ και κπίζη
Ζ Διιάδα απνηειεί θνξπθαίν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ παγθνζκίσο, θαζψο θαηαηάζζεηαη
δηεζλψο αλάκεζα ζηνπο 10 επηιεγφκελνπο θαηά πξψην ιφγν ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο,
ζχκθσλα κε πξφζθαηεο αλαθνξέο ζην έγθξηην «Lonely Planet».
χκθσλα κε ηνλ ΔΣΔ, ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη ην δπλακηθφηεξα αλαπηπζζφκελν ζηνηρείν
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, δηφηη:






Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην ΑΔΠ αλέξρεηαη ζε ζηαζεξφ πνζνζηφ
πνπ αγγίδεη ή θαη μεπεξλά ην 15% ελψ θαηά πεξηφδνπο έρεη μεπεξάζεη ην 18%.
Πξνζθέξεη ή θαη δεκηνπξγεί απαζρφιεζε ζε επξχηαην θάζκα επαγγεικαηηθψλ
θιάδσλ θαη εμεηδίθεπζεο, απαζρνιψληαο θπξίσο ην λεαληθφ έκςπρν δπλακηθφ, ζηα
πεξηζζφηεξα ζεκεία ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο θαη ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα.
Έλαο ζηνπο πέληε θαηνίθνπο ηεο Διιάδαο απαζρνιείηαη άκεζα ή έκκεζα ζηνλ
ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Χζηφζν, ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε ζπλαθψλ θιάδσλ θαη ησλ
πεξηζζφηεξσλ επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ θαη νκάδσλ κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο
ρψξαο καο.
Κάζε επξψ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο Διιάδνο, δεκηνπξγεί
ππεξδηπιάζηα δεπηεξνγελή θαηαλάισζε ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο. (Σζάξηαο,
1996)

Δίλαη επνκέλσο πξνθαλέο, φηη ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο ειάρηζηνπο ηνκείο
ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο είλαη αληαγσληζηηθφο ζε παγθφζκην επίπεδν. Χζηφζν,
παξφηη ην κεξίδην ηνπξηζηηθήο αγνξάο ηεο ζηελ παγθφζκηα θαη ζηελ επξσπατθή αγνξά δελ
έρεη κεηαβιεζεί, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ηνπξηζκφο αθνινπζεί κία θζίλνπζα πνξεία. Σα
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έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα έρνπλ κεησζεί ζε πνζνζηφ πεξίπνπ
10%, θαζψο ην θαηά θεθαιήλ πνζφ πνπ δαπαλά ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ηνπ θαηά κέζν φξν
ν ηνπξίζηαο δηαξθψο κεηψλεηαη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ε απηφ, ζπληειεί
δξακαηηθά ε επηθξάηεζε ηνπ all inclusive ηνπξηζηηθνχ κνληέινπ, θαζψο πνζνηηθνπνηείηαη ε
φιε δαπάλε ηνπξηζηηθήο πξνζέιθπζεο, ψζηε λα είλαη δειεαζηηθή. Όκσο, ε δαπάλε απηή
θαηεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο, αιινδαπψλ θπξίσο ζπκθεξφλησλ, πνπ ειάρηζηα
πξνζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο. χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ
πλδέζκνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ε δαπάλε ησλ κε θαηνίθσλ πνπ
επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα αλά ηαμίδη κεηψζεθε ζηα 580 επξψ ην 2015, απφ 590 επξψ ην
2014 θαη 653 επξψ ην 2013. Γειαδή ε κείσζε ζηελ δαπάλε αλά ηαμίδη απνδίδεηαη θπξίσο
ζηελ πξαγκαηνπνίεζε είηε δηαθνπψλ κηθξφηεξεο δηαξθείαο απφ ηνπο ηαμηδηψηεο, είηε κε
ρακειφηεξε εκεξήζηα δαπάλε.
Παξάιιεια, ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζην ρψξν ηεο εξγαζηαθήο
απαζρφιεζεο, αθνινπζείηαη ην κνληέιν ηεο εκη-απαζρφιεζεο, ή αλαδεηνχληαη εξγαδφκελνηπνιπεξγαιεία, ηθαλά λα θαιχςνπλ πεξηζζφηεξα ησλ ελφο ζεκείσλ εξγαζίαο. Σν πνζνζηφ
ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έρεη κεησζεί ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ
Γπλακηθνχ, θαηά πεξίπνπ 16%. Απηφ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη
πιήμεη εθηεηακέλα ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, ζπξξηθλψλνληαο ηα έζνδα, απμάλνληαο ηηο
δαπάλεο θαη θαζειψλνληαο ή κεηψλνληαο ηνπο κηζζνχο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ.
ε άξζξν ηνπ Γηάλλε Βαξνπθάθε ζηελ Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ, 18 Γεθεκβξίνπ 2017,
αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη:
«ηελ παηξίδα καο ηα θπβεξλεηηθά ζηειέρε επελδχνπλ ζην αθήγεκα ηεο αλάθακςεο πνπ
θέξλεη ε πηζηή εθαξκνγή ηνπ ντκπιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ επελδχζεσλ πνπ, δήζελ,
απηφ ζα πξνζειθχζεη. Αθνχκε έθζακβνη ηηο ζξηακβνινγίεο γηα ηε κείσζε ηεο επίζεκεο
αλεξγίαο ζην 20,5% πνπ επηηήδεηα αγλννχλ, απφ ηε κία, ηνπο ρηιηάδεο λένπο πνπ έξημαλ
πίζσ ηνπο καχξε πέηξα, ελψ απφ ηελ άιιε, παξνπζηάδνπλ ην φλεηδνο ηεο απμεκέλεο
απαζρφιεζεο σο επηηπρία. Πνην φλεηδνο; Κνηηάμηε ηα πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ
δεκνζηνπνίεζε ν ΔΦΚΑ: ήκεξα, απηή ηε ζηηγκή, 560 ρηιηάδεο Έιιελεο θαη Διιελίδεο
εξγάδνληαη πξνο 384 επξψ κεηθηά κεληαίσο!»

3.2.1. ςνέπειερ ηηρ κπίζηρ ζηιρ ηοςπιζηικέρ επισειπήζειρ
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία επηά ρξφληα, εληάζζεηαη ζε κηα
δηεζλή δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ε νπνία πιήηηεη ηε κία κεηά ηελ άιιε ηηο Δπξσπατθέο
θπξίσο ρψξεο, κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη θαηά παξάδνζε ν Διιεληθφο ηνπξηζκφο. Οη δχν πην
ζεκαληηθέο παξάκεηξνη απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ε κείσζε ηεο ηνπξηζηηθήο εηζξνήο
αξηζκεηηθά, αιιά θαη πνζνηηθά ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο ζηνπο θαηά
ηφπνπο πξννξηζκνχο. ε επίπεδν θνξέσλ αιιά θαη γεληθφηεξνπ ηνπξηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ
αλαδεηνχληαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα απμεζεί ν πνηνηηθφο ηνπξηζκφο θαη
παξάιιεια λα δηεπξπλζεί ε ηνπξηζηηθή πεξίνδνο. Καηά γεληθή νκνινγία σζηφζν, δελ έρνπλ
εθαξκνζηεί ζηνρεπκέλεο θαη ζπγθεθξηκέλεο ηνπξηζηηθέο πνιηηηθέο, ηθαλέο λα πξνζθέξνπλ
ιχζεηο ζην δηαπηζησκέλν πξφβιεκα.
χκθσλα κε φζα δήισλε ζηηο αξρέο ηεο θξίζεο ν ηφηε δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο
θ. Νηθφιανο Γθαξγθάλαο θαη ζην πιαίζην νκηιίαο ηνπ ζην Διιελνακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ
Δπηκειεηήξην ην 2008:
«Οη επηδξάζεηο ησλ αλαηαξάμεσλ ζηηο δηεζλείο πηζησηηθέο αγνξέο ππνγξακκίδεη ηελ
αλαγθαηφηεηα ζέζπηζεο νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηε δηφξζσζε ησλ
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καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ θαη δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ, ψζηε ε νηθνλνκία καο λα
είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε λα αληηκεησπίζεη κηα επηδείλσζε ηνπ εμσηεξηθνχ νηθνλνκηθνχ
πεξηβάιινληφο ηεο».
χκθσλα κε ηνπο αλαιπηέο, ε νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα ζπκβαίλεη ζε αλαγλσξίζηκν ρξφλν
θαη ρψξν, αιιά ε επίδξαζε ηεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ απηή επηθέξεη είλαη καθξνρξφληα
θαη ζπζζσξεπηηθά. (Γθαξγθαλαο, 2017)

3.2.2.Η ηοςπιζηική Δλλάδα ζηο μεηαίσμιο δύζηρ και αναηολήρ
Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο ζην δηεζλέο γεσπνιηηηθφ γίγλεζζαη εκθαλίδεηαη επηζθαιήο ηα ηειεπηαία
ρξφληα εμαηηίαο ηεο θξίζεο, αιιά θαη σο απνηέιεζκα έιιεηςεο κηαο ηζρπξήο θπβεξλεηηθήο
γξακκήο, κηαο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ηεο δπζπηζηίαο
ησλ παγθφζκησλ αγνξψλ έλαληη ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Γηαπηζηψλνπκε
παξάιιεια φηη εθηφο ηεο πξαγκαηηθήο θαη νπζηαζηηθήο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο, ππάξρεη
δηαξθψο κηα θεκνινγνχκελε αλαθνξά σο πξνο ην Grexit. Απηφ ην αζηαζέο πεξηβάιινλ,
ηφζν ζε επίπεδν νηθνλνκίαο φζν θαη ζε επίπεδν δηαζπνξάο θνβηθψλ ζπλδξφκσλ δεκηνπξγεί
αξλεηηθφ πεξηβάιινλ θαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξνθίι ηεο παηξίδαο καο.
Σπρφλ απνρψξεζε ηεο Διιάδαο απφ ηνλ επξσπατθφ άμνλα, πέξαλ ησλ ζνβαξφηαησλ
παξακέηξσλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο κε ρξεκαηνπηζησηηθή θαηάξξεπζε, αδπλακία
πιεξσκψλ, ρξενθνπία θαη άιια, εθηηκάηαη απφ ηνπο δηεζλείο αλαιπηέο φηη ζα δεκηνπξγήζεη
έλα ηνπίν, ζην νπνίν πηζαλέο ηνπξθηθέο αθξφηεηεο, εάλ θαη εθφζνλ εθδεισζνχλ, ζα έρνπλ
πεξηζζφηεξα πεξηζψξηα λα βξνπλ πξφζθνξν έδαθνο. Ο θίλδπλνο απηφο είλαη άκεζνο θαη
νξαηφο, θαζψο ην βαζχ ηνπξθηθφ θξάηνο δεκηνπξγεί πξνθιήζεηο θάζε θνξά πνπ ε Διιάδα
εκθαλίδεηαη λα αληηπαιεχεη κε ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα θαη ε δηεζλήο πνιηηηθή ζθελή βξίζθεηαη
ζε κεηαβαηηθή θάζε.
χκθσλα κε δεκνζηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζε δηεζλή ΜΜΔ, ην ηνπξθηθφ θαηεζηεκέλν
ζπλεξγάδεηαη κε αθξαίνπο εζληθηζηέο ζε βαιθαληθέο ρψξεο πνπ κπνξεί θαη λα απνηειέζνπλ
ηνλ πνιηνξθεηηθφ θξηφ ηεο Σνπξθίαο ζε δεηήκαηα δηεζλνχο δηθαίνπ, κεηνλνηήησλ θαη λα
νδεγήζνπλ ζε παξαβηάζεηο δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη γεληθφηεξε αζηάζεηα ζηελ πεξηνρή, ε
νπνία θαη ζα επεξεάζεη δξακαηηθά, γηα κηα αθφκε θνξά, ηελ ηνπξηζηηθή πξνζέιεπζε. Απφ
ηελ άιιε πιεπξά, ε εζσηεξηθή θξίζε ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο ζηε γεηηνληθή Σνπξθία, νδήγεζε
ζε κηα απξφζκελε αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζέιεπζεο επηζθεπηψλ απφ ηηο πεξηνρέο πνπ
γεηηληάδνπλ κε ηε ρψξα καο θαη εηδηθφηεξα απφ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.
Δλδεηθηηθφο είλαη ν πίλαθαο αθίμεσλ Σνχξθσλ επηζθεπηψλ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε
Λέζβν, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γεληθήο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Βνξείνπ Αηγαίνπ.
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Πίνακαρ 1

Δθείλν πνπ έρεη ελδηαθέξνλ ζηαηηζηηθά είλαη πσο ην 2017 είρε αξθεηέο απμνκεηψζεηο. Δλψ
δειαδή κέρξη ηνλ Ηνχλην ππήξμε αχμεζε αλά κήλα ζε ζρέζε κε ην 2016, αθνινχζεζε έλαο
αηζζεηά κεησκέλνο Ηνχιηνο ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, κε πνζνζηφ -19,6%, ελψ
ν Αχγνπζηνο μεπέξαζε θαηά πνιχ ηα λνχκεξα, κε πνζνζηφ 26,7%, θπξίσο ιφγσ ηεο γηνξηήο
ηνπ «Μπατξάκ», πνπ έθεξε ζην αθξηηηθφ λεζί πιεζψξα Σνχξθσλ επηζθεπηψλ ζην
απνθνξχθσκα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. Χζηφζν, ν επηέκβξηνο δελ απέδσζε ηα
αλακελφκελα, κε επηκέξνπο κείσζε 29,8% έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα θαηά ην 2016. Σν
γεγνλφο απηφ, θξάηεζε ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηνπ 2017 θάησ απφ ην φξην ησλ 50 ρηιηάδσλ
επηζθεπηψλ, δεδνκέλνπ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο κήλαο είλαη ν ηειεπηαίνο ρξνληθά θαη κάιηζηα κε
αξθεηά κεγάιν αξηζκφ αθίμεσλ.
Ζ Διιάδα εκθαλίδεηαη λα θεξδίδεη δηαξθψο έδαθνο έλαληη ηεο γεηηνληθήο ρψξαο, ελψ
ζεκαληηθφο αξηζκφο Σνχξθσλ επηζθεπηψλ επηιέγεη θαη‟ έηνο ηα Διιεληθά λεζηά γηα
επαλαιακβαλφκελεο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, νιηγνήκεξεο δηαθνπέο. Πξφθεηηαη θπξίσο
γηα άηνκα πςειψλ εηζνδεκάησλ θαη ε θαηά θεθαιήλ δαπάλε ηνπο ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ
απέρεη θαηά 3 πεξίπνπ πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ησλ ηνπξηζηψλ απφ
επξσπατθέο ρψξεο.
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο εθεκεξίδαο ΔΜΠΡΟ ΝΔΣ ην 2017 άθεζε πίζσ ηνπ έλαλ άθξσο
ειπηδνθφξν αξηζκφ ηνπξηζηψλ απφ ηα κηθξαζηαηηθά παξάιηα. Ζ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο
θίλεζεο απφ ηελ Σνπξθία κέζσ ησλ αθηνπιντθψλ ζπλδέζεσλ θηλήζεθε ζηα επίπεδα ηνπ 8%.
Παξφηη πάλησο, ζην μεθίλεκα ηνπ 2017 ππήξρε ε πξνζδνθία φηη ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί
ξεθφξ αθίμεσλ απφ ηελ Σνπξθία, ην ζελάξην απηφ δελ επαιεζεχηεθε αλ θαη ζην πξψην
εμάκελν ηνπ έηνπο ππήξρε απμεηηθή ηάζε κε 46,9%, ε νπνία φκσο δε ζπλνδεχηεθε απφ
αληίζηνηρα λνχκεξα ζην δεχηεξν εμάκελν κε πνζνζηφ -7,4%, πνπ είλαη θαη ην πην
“παξαγσγηθφ”, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ θαξδηά ηνπ θαινθαηξηνχ, αιιά θαη ηνλ παξαδνζηαθά
δπλαηφ ηνπξηζηηθά επηέκβξην.
Ο Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Σνπξηζηηθψλ Σαμηδησηηθψλ & Ναπηηθψλ Πξαθηφξσλ Λέζβνπ,
Παλαγηψηεο Υαηδεθπξηάθνο, ζε νκηιία ηνπ ζηάζεθε ζηε κεγάιε δπλακηθή ηεο αγνξάο ηεο
Σνπξθίαο, εζηηάδνληαο ζηηο θηλήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πξνο αμηνπνίεζή ηεο:
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«Θα πξέπεη λα γίλνπλ ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο θαη δξάζεηο. Θα κπνξνχζακε ηα επφκελα
ρξφληα λα αμηνπνηήζνπκε θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν ηε δπλακηθή ηεο αγνξάο ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο. πγθεθξηκέλα, ζε Πξνχζα, Αδξακχηη θαη Ατβαιί ππνινγίδεηαη πσο ν
εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο μεπεξλά ίζσο θαη ηα 2 εθαηνκκχξηα Σνχξθσλ. Οθείινπκε λα
εξγαζηνχκε πην κεζνδηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ψζηε κε ηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ
Αηγαίνπ λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε κεγαιχηεξε δπλακηθή ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηνπ λεζηνχ
καο σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά.»
Παξαθάησ, ζην δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ελφο πίλαθα πνπ κε ζέκα ηηο αθίμεηο
ησλ ηνχξθσλ επηζθεπηψλ γηα ηα έηε 2015, 2016 θαη 2017.
Γιάγπαμμα 1

Παξαηεξείηαη ινηπφλ, φηη ην πξψην εμάκελν ηνπ 2017 ζα κπνξνχζε, φπσο αλαθέξζεθε θαη
παξαπάλσ, λα επηηεπρζεί ξεθφξ αθίμεσλ απφ ηελ Σνπξθία. Όκσο ν Ηνχιηνο θαη ν
επηέκβξεο είλαη αηζζεηά κεησκέλνη, κε αθίμεηο κηθξφηεξεο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εηψλ.
Σνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, παξαηεξείηαη φηη νη αθίμεηο ζηε ρψξα καο θπκαίλνληαη ζε ίδηνπο,
πεξίπνπ, αξηζκνχο επηζθεπηψλ, νη νπνίνη είλαη πνιχ ιηγφηεξνη ζε ζχγθξηζε κε άιινπο κήλεο.
(Παπαληψλεο, 2018)

3.2.3.Πποζθςγικό και ηπομοκπαηικέρ επιθέζειρ
Οη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, πνπ ζηνηβάδνληαη ζηηο πφξηεο ηεο Δπξψπεο θαπηεξηάδνληαο ηε
κπσπία ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο μελνθνβίαο, πνπ επεξεάδνπλ
άξδελ θαη ηελ ηνπξηζηηθή πξνζέιεπζε ζηελ Διιάδα. ε λεζησηηθέο θπξίσο πεξηνρέο, φπνπ
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θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ έρεη κεηαηνπηζηεί ζε επίπεδν γθεηνπνίεζεο εληφο
θαη‟ επθεκηζκφλ ιεγφκελσλ θέληξσλ ππνδνρήο, ε ηνπξηζηηθή εηζξνή έρεη κεησζεί δξακαηηθά
ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο θφβνο ηνπ "μέλνπ", ηνπ "άγλσζηνπ", ησλ "αθξαηθλψλ ηζιακηζηψλ" θαη
ησλ πηζαλψλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε ελφο θιίκαηνο
πνπ ζα ελίζρπζε ηελ ηνπξηζηηθή εηζξνή πξνο απηνχο ηνπο πξννξηζκνχο.
Πξφζθαηα, άλαςε θσηηά ζηελ Δπξψπε ησλ «27», φηαλ ν Πνισλφο πξφεδξνο ηνπ
Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, Νηφλαιλη Σνπζθ, πξφηεηλε ηελ θαηάξγεζε ησλ ππνρξεσηηθψλ
πνζνζηψζεσλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πξνζθχγσλ ζηα θξάηε κέιε. Παξακέλνπλ, φκσο,
αλακκέλα θάξβνπλα θαη ν θίλδπλνο γηα λέα αλάθιεμε δελ έρεη εμαιεηθζεί, θαζψο θάλεθε
πφζν δηραζκέλνη είλαη νη Δπξσπαίνη ζην κεηαλαζηεπηηθφ θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο.
Άιινη ήηαλ θάζεηα αληίζεηνη κε ηελ θαηάξγεζε ησλ πνζνζηψζεσλ, φπσο ε Ηηαιία θαη ε
Διιάδα, άιινη, φπσο ε Γεξκαλία, εμέθξαζαλ ηελ αληίζεζή ηνπο κε ην επηρείξεκα φηη ε
“επηιεθηηθή αιιειεγγχε” δελ απνηειεί ιχζε, άιινη, φπσο ε Γαιιία, αθνινχζεζαλ πνιηηηθή
Πφληηνπ Πηιάηνπ θαη άιινη απέθπγαλ λα πάξνπλ ζαθή ζέζε θαη πεξηνξίζηεθαλ ζηε
δηαπίζησζε φηη ππάξρεη αδηέμνδν ζην ζέκα ησλ πνζνζηψζεσλ, φπσο έθαλε ε Οιιαλδία.
«Οη απφςεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πιεπξψλ δελ έρνπλ αιιάμεη», παξαηήξεζε ε θαγθειάξηνο
Άλγθεια Μέξθει, γηα ηελ νπνία «πξέπεη λα ζπλερηζηεί» ε πξνζπάζεηα γηα εμεχξεζε ιχζεο,
κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2018.
Χζηφζν, φια παξακέλνπλ ζηνλ αέξα, ε λέα πνιηηηθή αζχινπ, ε κεηαξξχζκηζε ηεο ζρεδφλ
“πεζακέλεο” ζπκθσλίαο ηνπ Γνπβιίλνπ, πνπ θνξηψλεη ηελ επζχλε ζηηο ρψξεο πξψηεο
εηζφδνπ, δειαδή ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα, θαη ηδίσο ε πξφηαζε ηεο Κνκηζηφλ λα
ελζσκαηψζεη ζηελ ελ ιφγσ κεηαξξχζκηζε ηηο ππνρξεσηηθέο πνζνζηψζεηο. Απηφ επί ηεο
νπζίαο ζεκαίλεη πσο ην πξνζθπγηθφ δήηεκα ζα ζπλερίζεη λα απνηειεί αξλεηηθφ παξάγνληα
γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηεο Διιάδαο. (Μνζρνλάο, 2017)
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΔΣΔ, αξλεηηθά θαίλεηαη φηη ιεηηνχξγεζε ην πξνζθπγηθφ πξφβιεκα
απφ ην 2015 θαη ζπλερίδεη λα επεξεάδεη θαζνδηθά ηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο θαη ηηο
πξνθξαηήζεηο. Σν πξφβιεκα απηφ, ην νπνίν δελ αληηκεησπίζηεθε κε επαξθή κέηξα, αλέθνςε
κηα εκθαλή αλνδηθή πνξεία ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο,
ηδηαίηεξα δε ζηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, δειαδή ηε Υίν, ηε άκν θαη ηε Λέζβν, θαη ζε
κηθξφηεξν βαζκφ ηελ Κσ θαη ηε Λέξν, ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ππεξζπζζψξεπζε
πξνζθπγηθψλ ξνψλ. ηα λεζηά απηά ππάξρεη κηα δηαξθήο πηψζε ησλ πξνθξαηήζεσλ. Σν
θιείζηκν ηεο δηαδξνκήο ησλ πξνζθχγσλ πξνο ηελ Δπξψπε κέζσ ησλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ
θαη ε πκθσλία Δπξσπατθήο Έλσζεο - Σνπξθίαο πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ην Μάξηην ηνπ
2016, πεξηφξηζαλ κα δελ αλέθνςαλ ηηο λέεο αθίμεηο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ζηελ
Διιάδα, θπξίσο απφ λεζησηηθέο πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ Σνπξθία.
Όζνλ αθνξά ηε Βφξεηα Διιάδα αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην 2015 κπήθαλ ζηε ρψξα καο απφ
ηελ Π.Γ.Γ.Μ, ηελ Βνπιγαξία, ηελ εξβία θαη ηελ Αιβαλία 6 εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο ζε
κεγάιν βαζκφ νδηθψο θαη, ελδερνκέλσο, κε ιίγεο δηαλπθηεξεχζεηο, ή θαη ρσξίο
δηαλπθηέξεπζε. Απηή ε εηζξνή αλαθφπεθε γηα 6 κήλεο εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ
ζπγθεληξσκέλσλ πξνζθχγσλ ζε πεξηνρέο φπσο ε Δηδνκέλε, σζηφζν εκθαλίδεηαη λα
αλαθάκπηεη. (www.sete.gr, 2016)
Απφ ηελ άιιε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο θαλαηηθνχο ηζιακηζηέο, νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο
ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζε πνιπζχρλαζηα ζεκεία επξσπατθψλ πξσηεπνπζψλ, δεκηνχξγεζαλ
έλα ξεχκα αλάζρεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ γεληθφηεξα. ηελ Διιάδα, παξφηη δε
ζεκεηψζεθαλ ηέηνηνπ είδνπο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, δελ θαηέζηε δπλαηφ ε ρψξα καο λα
θαηαδείμεη δηεζλψο φηη είλαη έλαο αζθαιήο πξννξηζκφο, θπξίσο ιφγσ παιαηφηεξσλ
ζπζρεηηζκψλ ηεο κε ην αθηιηξάξηζην "πέξαζκα" ηξνκνθξαηψλ ζε επξσπατθά εδάθε.
Παξά ηαχηα, ην γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ
παξνπζηάδεηαη λα εκθαλίδεη κηα ζεηηθή επίπησζε, κε αλακελφκελε ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο
θίλεζεο πξνο ηελ Διιάδα.
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3.3.Οθέλη και ζςνέπειερ ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ ζηιρ ξενοδοσειακέρ
επισειπήζειρ
3.3.1.Οθέλη ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, πέξαλ ησλ αξλεηηθψλ ηεο ζπλεπεηψλ, είρε σζηφζν θαη θάπνηεο ζεηηθέο
δηαζηάζεηο θαη δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο νθέιε.
Αλάπηπμε θηιηθήο πξνζέγγηζεο επηζθέπηε:
Ο επηζθέπηεο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο. Έηζη, ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ απαζρνινχκελσλ
ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο καο εληάρζεθαλ πξνζπάζεηεο ψζηε λα
αλαπηχζζεηαη κηα θηιηθή πξνζέγγηζε. Απηφ, δηεπξχλεη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηνπ
επηζθέπηε θαη ιεηηνπξγεί ζεηηθά σο πξνο ηνλ επαλαιακβαλφκελν ηνπξηζκφ αιιά θαη ηελ
επηθνηλσληαθή πξνψζεζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, πνπ παξέρεη εμππεξέηεζε ζε θηιηθφ
επίπεδν κε επγέλεηα, πξάγκα πνπ πξνάγεη ην επίπεδν ππεξεζηψλ.
Αλάπηπμε βησκαηηθψλ παξάιιεισλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ:
Θεσξείηαη πιένλ αλαγθαίν ν επηζθέπηεο λα απνθηά βησκαηηθά εξεζίζκαηα θαη εκπεηξίεο θαηά
ηελ παξακνλή ηνπ ζε κία μελνδνρεηαθή κνλάδα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ
είλαη ε αμηνπνίεζε φισλ ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ θάζε πεξηνρήο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξηνρή ηεο Κεξθίλεο έρνπλ εληαρζεί,
ζρεδφλ ζε φιεο ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο, ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
νηθνπεξηήγεζεο. Αθφκε, ζηελ πεξηνρή ηεο άκνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πεδνπνξηθέο
δηαδξνκέο ζε εκηνξεηλνχο ακπειψλεο. Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Καιχκλνπ αλαπηχζζεηαη ν
θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο θαη νη θαηαδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.ιπ. (www.money-tourism.gr)
Βειηίσζε πνηφηεηαο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ:
Δπηρεηξείηαη δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη θαηαβάιινληαη
πξνζπάζεηεο γηα ζηαδηαθή βειηίσζε. Γηαπηζηψλνπκε φηη παξά ην κεησκέλν πξνζσπηθφ θαη
ηε ζπξξίθλσζε ησλ ηηκψλ δσκαηίνπ, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο,
πξνζπαζψληαο λα θξαηήζνπλ ηθαλνπνηεκέλν ηνλ επηζθέπηε, είηε δηαηεξνχλ ηελ πνηφηεηα
ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ είηε θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο γηα ζηαδηαθή
βειηίσζε απηψλ. Γηα παξάδεηγκα εδξαηψλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην ιεγφκελν "ειιεληθφ
πξσηλφ", ην νπνίν απφ ηε κία αμηνπνηεί ζην έπαθξν ηα ηνπηθά πξντφληα, δίλνληαο
πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κηαο πεξηνρήο, ελψ απφ ηελ άιιε παξέρεη ζηνλ
επηζθέπηε ηε δπλαηφηεηα λα γεπηεί ηε γαζηξνλνκηθή θνπιηνχξα ηνπ ηφπνπ πνπ επέιεμε γηα
ηηο δηαθνπέο ηνπ. (Υξήζηνπ, 2009)
Γηαθνξνπνίεζε ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο:
Δπήιζε ινηπφλ κηα ζαθήο δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ψζηε λα κε παξακέλεη
εγθισβηζκέλν ζην κέρξη ηελ θξίζε ειθπζηηθφ δίπηπρν “ήιηνο θαη ζάιαζζα” πνπ κπνξεί θαλείο
λα βξεη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Μεζνγείνπ. Γηα ην καδηθφ ηνπξηζκφ, σο βαζηθφ θξηηήξην
επηινγήο κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο είλαη θπξίσο ην θφζηνο, κε παξφκνηα πνηφηεηα
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Οπφηε, ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο Διιάδαο, έρεη αξρίζεη λα
ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη αιιά θαη πξνβάιινπλ
ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο παξαδφζεηο, φπσο ηε κνπζηθή, ην
ρνξφ, ηηο ηζηνξηθέο θαηαβνιέο , ηε ζχλδεζε κε ηελ αξραηφηεηα, ηηο ηέρλεο, ηελ
παηξνπαξάδνηε ειιεληθή θηινμελία θ.ιπ. ην δήηεκα απηφ, ππάξρεη ηεξάζηηα δπζθνιία, γηαηί
απαηηεί κηα εληειψο δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηελ παξερφκελε πνηφηεηα.
Ζ πξνρεηξφηεηα θαη ε επθνιία ραξαθηεξίδνπλ ζπρλά φιεο ζρεδφλ ηηο εθθξάζεηο ηεο
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θαζεκεξηλφηεηάο καο, φπσο ηε κνπζηθή, ηε γαζηξνλνκία, ηελ πνιενδφκεζε θαη ην
πεξηβάιινλ. (www.enet.gr, 2014)
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία πεξηφξηζε δξακαηηθά ην θαηλφκελν αθζνλίαο ηνπ καδηθνχ
ηνπξηζκνχ, έρεη σζήζεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ θαη ηξφπσλ άζθεζεο ηνπξηζηηθήο
πνιηηηθήο εθ κέξνπο ηφζν ησλ δεκφζησλ αξρψλ, φζν θαη ησλ ελαζρνινχκελσλ κε ηνλ
ηνπξηζκφ, αιιά θπξίσο ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ησλ μελνδνρεηαθψλ
κνλάδσλ. Οη απηνδηνηθεηηθέο αξρέο α‟ θαη β‟ βαζκνχ αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο
ηνπξηζηηθήο πξνζέιθπζεο φπσο ζπκκεηνρή ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο, πξνζθιήζεηο
δεκνζηνγξάθσλ θαη δηακνξθσηψλ θνηλήο γλψκεο, εθπφλεζε νπηηθναθνπζηηθνχ θαη έληππνπ
ηνπξηζηηθνχ πιηθνχ, δεκηνπξγία θαη αλαηξνθνδφηεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη
ησλ ηζηνζειίδσλ, έρνληαο σο ζηφρν ην άλνηγκα λέσλ ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ. (θνχιαο, 2009)
ηνλ πίλαθα παξνπζηάδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ, ε εμέιημε ησλ αθίμεσλ ηνπξηζηψλ
ζηελ Διιάδα ζηελ πεξίνδν 2008 - 2016 αλά ηξίκελν. Ζ αχμεζε ησλ αθίμεσλ δελ
ζπλεπάγεηαη σζηφζν ηελ αληίζηνηρε αχμεζε εζφδσλ.
Πίνακαρ 2

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο ΔΛΣΑΣ ε αχμεζε ησλ αθίμεσλ δελ πξνήιζε κφλν απφ ηελ
εδξαίσζε ησλ παξαδνζηαθψλ αγνξψλ ηεο ρψξαο, φπσο Γεξκαλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην,
Ηηαιία, Γαιιία θ.ιπ. αιιά ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ γεηηνληθψλ ρσξψλ,
φπσο Πνισλία, Βνπιγαξία, εξβία, Σνπξθία θ.ιπ. (www.statistics.gr)
Έρνπλ αλαπηπρζεί πξσηνβνπιίεο θαη έρνπλ ηεζεί νη βάζεηο ζπιινγηθήο δξάζεο πξνο ηε
δεκηνπξγία πνιηηηζηηθήο κνλαδηθφηεηαο ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί
πνηνηηθφο ηνπξηζκφο θαη λα ππάξμεη επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, κε πξννπηηθέο
νξηαθήο αχμεζεο ησλ εζφδσλ. Ήδε απφ ην 2010, μεθίλεζαλ λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα
αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, παξφηη απηά δελ πεξηιακβάλνπλ θνξνινγηθέο θαη
αζθαιηζηηθέο ειαθξχλζεηο γηα ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ψζηε απηέο λα κπνξέζνπλ λα
δηαηεξεζνχλ δσληαλέο. Γηα παξάδεηγκα, ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ππνπξγείνπ Σνπξηζκνχ
θαη Πνιηηηζκνχ ζηε δηάξθεηα ηνπ 3νπ πλεδξίνπ Tourism & Property «Πξννπηηθέο ηνπ
Σνπξηζκνχ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010 ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο,
ηφληδε φηη ήδε αλαδηακνξθψλεηαη ην ΔΠΑ γηα ηνλ ηνπξηζκφ, πξνζζέηνληαο φηη ζηφρνο ηεο
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θπβέξλεζεο είλαη ε επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ επελδπηηθνχ
πιαηζίνπ γηα ηνλ ηνπξηζκφ κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Δίρε πεη επίζεο πσο ζην
πιαίζην απηφ ηδξχεηαη δηεχζπλζε ππνδνρήο επελδχζεσλ ζην ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ. Χζηφζν, νη δηαξθείο θνξνινγηθέο αιιαγέο θαη ηα ζθιεξά κέηξα ιηηφηεηαο πνπ
επηβιήζεθαλ εμαηηίαο ησλ κλεκνλίσλ, δελ επέηξεςαλ ζηηο πνιπζξχιεηεο απηέο “επελδχζεηο”
λα πάξνπλ ζάξθα θαη νζηά. Παξά ηαχηα, ζεσξείηαη ζεηηθφο ν αλαζρεδηαζκφο απφ πιεπξάο
ηεο Κπβεξλήζεσο ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ ηεο ρψξαο. (3ν πλέδξην
tourism & Property, 2010)
Παξάιιεια, έρνπλ δηεξεπλεζεί ηα αίηηα θαη έρνπλ μεθηλήζεη λα ιακβάλνληαη ζρεηηθέο πνιηηηθέο
απνθάζεηο θαη λα θαηαηίζεληαη λνκνζρέδηα. Δπίζεο, αλ θαη ρσξίο εζληθφ ζρεδηαζκφ,
επηρεηξνχληαη ζπιινγηθέο δξάζεηο απφ θνξείο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα
κπνξνχζαλ -εάλ ήηαλ ζηξαηεγηθά ζηνρεπκέλεο- λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζεκαληηθφηεξε
αδπλακία ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ επνρηθφηεηα. Ζ
αληηκεηψπηζή ηεο επνρηθφηεηαο δελ κπνξεί παξά λα γίλεη κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ βαζηθνχ
πξντφληνο “Ήιηνο θαη Θάιαζζα” κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ λα απεηθνλίδνπλ ηελ
ειιεληθφηεηα θαη λα πξνβάιινπλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θάζε πεξηνρήο. (Σξηβπδάο,
2010)
ηα πιαίζηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο αιιά θαη ηεο κείσζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ιφγσ
νηθνλνκηθήο θξίζεο, νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο καο,
πξνβαίλνπλ ζε επελδχζεηο αμηνπνίεζεο ησλ ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο. Οη πξάζηλεο
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο αμηνπνηνχλ φινπο ηνπο πφξνπο, θάλνπλ ρξήζε κεζφδσλ
αλαθχθισζεο, θξνληίδνπλ γηα ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θιπ. Απφ ηε κία
απηφ ζπληειεί ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ
ππνδνκψλ θιηκαηηζκνχ, απνρέηεπζεο, δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, επεμεξγαζίαο πγξψλ
απνβιήησλ ελψ απφ ηελ άιιε ζπληειεί απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θάζε πεξηνρήο. Οη επηζθέπηεο απφ πιεπξάο ηνπο δείρλνπλ κηα ζαθή
πξνηίκεζε ζε ηέηνηεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαζψο λνηψζνπλ πσο έηζη ζηεξίδνπλ κηα
νηθνινγηθή δξάζε. (www.grhotels.gr)
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΣΔ, ζην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη γηα ηα έηε
2006 έσο 2015 νη ηαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο, θαη νη θακπχιεο γηα ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο
ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα, κε θιίκαθα ην δηζεθαηνκκχξην. Αμίδεη λα αλαθεξζεί
φηη νη εηζαγσγέο, παξά ηηο απμνκεηψζεηο, έρνπλ κεησζεί κε ην πέξαο ησλ ρξφλσλ, ζε
αληίζεζε κε ηηο εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. (www.sete.gr, 2016)
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Γιάγπαμμα 2

3.3.1.1. ηοισεία ςνδέζμος Δλληνικών Σοςπιζηικών Δπισειπήζεων
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, απφ θάζε 1
επξψ ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δεκηνπξγείηαη επηπιένλ 1,2 έσο 1,65 επξψ πξφζζεηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζην
ζχλνιφ ηνπο παξακέλνπλ έλαο θιάδνο κε κεγάιε δηάρπζε σθειεηψλ ζηελ ειιεληθή
νηθνλνκία. πλεηζθέξνπλ άκεζα ζηε δεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 50% ηνπ ΑΔΠ ησλ λεζησηηθψλ
θαη ειθπζηηθψλ ηνπξηζηηθά πεξηθεξεηψλ, ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο
Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδνο. Απηφ, πξνθαιεί ζηελ νπζία βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ
επηπέδνπ ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ. Αθφκε, ζε πεξηφδνπο αηρκήο θαη απφ
θνηλνχ κε ηηο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο δηεπξχλνπλ θαηά 30% ηηο
ζέζεηο κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πέξα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
απαζρνινχληαη ζε ρηιηάδεο κηθξά μελνδνρεία θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα. Ζ ιεηηνπξγία ησλ
μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, πέξαλ ηνπ φηη παξέρεη δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ζην
εχξσζην δπλακηθφ ηεο ρψξαο, ζηεξίδεη θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζε επνρέο πνπ νη
ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζπλερίδνπλ λα ζπξξηθλψλνληαη δξακαηηθά θαη
σο εθ ηνχηνπ λα κεηψλνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζε απηά, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη
ζηελ πιήξε θαηάξξεπζε ησλ ηακείσλ. Αθφκε, ιεηηνπξγεί ζπλεθηηθά ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ
θαζψο πξνζθέξνληαο εξγαζία θαη εηζφδεκα ζε αλαξίζκεηεο νηθνγέλεηεο ζπληειεί ζηε
ζπγθξάηεζε δηαξξνήο πιεζπζκνχ ζε πνιιέο, λεζησηηθέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.
(Νηθνιαίδεο, 2017)
Ζ ιεηηνπξγία θαη επηβίσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, καδί κε ηηο εμαγσγέο αγαζψλ,
ζχκθσλα κε πξνβιέςεηο ησλ αλαιπηψλ, αλακέλεηαη λα είλαη νη βαζηθνί ηνκείο πνπ ζα
ζπκβάινπλ ζηελ αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηα επφκελα ρξφληα, κε ζπκβνιή ζηελ
πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ζηελ αλάθακςε ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ αχμεζε ηεο
απαζρφιεζεο. (Μαληδαβίλνπ, 2012)
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3.3.2. ςνέπειερ ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ
Ο θαζνδηθφο ξπζκφο θξαηήζεσλ θαη αγνξάο ηνπξηζηηθψλ παθέησλ κε πξννξηζκφ ηελ
Διιάδα, εμαηηίαο ηεο αξλεηηθήο δεκνζηφηεηαο πνπ έρεη ιάβεη θαη ζπλερίδεη λα ιακβάλεη ε
ρψξα καο απφ ηα δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο, δεκηνπξγεί θαηά πξψην ιφγν κηα θαηά έηνο
κείσζε ησλ ηηκψλ ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο.
Ζ αξλεηηθή απηή δεκνζηφηεηα πεξηιακβάλεη θπξίσο ζηνηρεία, φπσο:









Οη δπζρεξείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.
Ζ παξακνλή ηεο ρψξαο ζην επξψ θαη νη πηζαλφηεηεο γηα Grexit.
H πνιηηηθή αζηάζεηα θάησ απφ ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθνθνηλσληθέο ζπλζήθεο.
Ζ θεκνινγία γηα κηα γεσπνιηηηθή αζηάζεηα εμαηηίαο ησλ πξνθιήζεσλ ηεο Σνπξθίαο.
Σν πξνζθπγηθφ θαη ε αδπλακία δηαρείξηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο.
Ζ αδπλακία ησλ επηρεηξεκαηηψλ λα επαλεπελδχνπλ ζηελ ηνπξηζηηθή ηνπο επηρείξεζε
γηα πνηνηηθή βειηίσζε δνκψλ θαη ππεξεζηψλ.
Οη απεξγηαθέο θαη άιιεο θηλεηνπνηήζεηο εμαηηίαο κέηξσλ πνπ ζπκπηέδνπλ ην κέζν
πνιίηε.
Ζ κε βειηίσζε ησλ θξαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ δνκψλ θαη ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ηνπ
επηζθέπηε. (www.naftemporiki.gr, 2012)

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε ζπξξίθλσζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε,
νδήγεζε ζηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο, ηερλεηψλ θαη εξγαηψλ ηερληθψλ έξγσλ.
Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ φμπλζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηνπξηζηηθφ
πξνθίι ηνπ ηφπνπ καο, φπσο νδνπνηία ζε θαθή θαηάζηαζε, θαθέο ππεξεζίεο απνθνκηδήο
απνξξηκκάησλ απφ ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, δηαηήξεζε θαζαξψλ παξαιηψλ θαη
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θ.ιπ.
Ζ αλππαξμία θάπνηαο αζηηθήο παξάδνζεο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, νη νπνίεο απφ
θαζαξά αγξνηηθέο αλαπηχρζεθαλ ζε ηνπξηζηηθέο, έρεη επηδεηλψζεη απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Οη
ειθπζηηθέο ηνπξηζηηθά δψλεο αληηκεησπίδνληαη σο πεξηνρέο θεξδνζθνπίαο, ελψ ε αιινίσζε
ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ζπρλά αλεπαλφξζσηε. Σν
θξάηνο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ, νη πεξηθεξεηαθέο θαη δεκνηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ
θαη λα ζηεξίμνπλ ηε δεκηνπξγία δνκψλ, έηζη ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηε ιεηηνπξγία ησλ
ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
χκθσλα κε πεγέο ησλ Παλειιελίνπ πλδέζκνπ Σαμηδησηηθψλ Πξαθηνξείσλ, ηα
επαγγεικαηηθά ηαμίδηα, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, παξνπζηάδνπλ κείσζε πνπ μεπεξλά ην 38%.
Σν 30% ησλ εξσηεζέλησλ ηαμηδησηψλ είπαλ φηη ηαμίδεπαλ ιηγφηεξν ζήκεξα γηα ηηο
επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Οη ιφγνη γηα ηελ κείσζε ζηα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα είλαη
νη αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ
εηαηξηψλ, ηα πξνζσπηθά νηθνλνκηθά ησλ ζηειερψλ, ε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα θαη ηα αθξηβά
εηζηηήξηα ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ. Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο νη νπνίεο βάζηδαλ ζεκαληηθφ
κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπξηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κε πεξηφδνπ
ηνπξηζηηθήο αηρκήο, πθίζηαληαη νηθνλνκηθή δεκία εμ απηνχ. Παξάιιεια, κεηψζεθαλ νη
δηνξγαλψζεηο ζπλεδξίσλ θαη επαγγεικαηηθψλ εθδειψζεσλ ζε μελνδνρεηαθνχο ρψξνπο.
Χο αληίκεηξν θαη γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πηψζε ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο, νη
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο αθνινπζνχλ πησηηθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, θάλνπλ ζπκθσλίεο γηα
πξνθξαηήζεηο ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο κε ηνπο tour operators, επελδχνπλ ζε πξνσζεηηθέο θαη
γεληθφηεξα δηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζπκθσλίεο καδηθά, πξνθεηκέλνπ
κε ηελ πιεξφηεηα λα θαιχπηνπλ ή αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα επηβίσζεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο.
Σα νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο δελ είλαη ηα αλακελφκελα, θαζψο νη δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ νη ηνπξίζηεο, θπξίσο κε παθέηα all inclusive, δηαξξένπλ ζε άιιεο ρψξεο.
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Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δαπαλψλ απηψλ εηζπξάηηεηαη σο έζνδα απφ μέλεο επηρεηξήζεηο,
φπσο νη μέλεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο.
Ζ θνηλσληθή δπζαξέζθεηα, ε αλεξγία θαη ε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε επηδξά ζην
εξγαζηαθφ δπλακηθφ, πνπ απαζρνιείηαη επνρηθά ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ε
απψιεηα εμεηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη έρνπλ αλαδεηήζεη εξγαζία ζε ρψξεο εθηφο
Διιάδνο, έρεη δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ζηειέρσζε ησλ μελνδνρεηαθψλ
επηρεηξήζεσλ. Αληίζηνηρα, ην θφζηνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ην απμαλφκελν δηαξθψο
θφζηνο ησλ κεηαθνξψλ, νη πςειέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη ε επηβαιιφκελε βαξηά
θνξνινγία, θαζηζηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν δπζνίσλε ηελ επηβίσζε ησλ κηθξνκεζαίσλ
μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ.
Σν πξνζθπγηθφ θαη ε καδηθή κεηαλάζηεπζε βξίζθνπλ ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη
ηηο θνηλσλίεο εμαζζελεκέλεο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Οη πεξηθνπέο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο,
νη δηεπξπκέλεο αληζφηεηεο ζηνπο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο θαη ε έιιεηςε ζπκκεηνρήο
κεγάινπ κέξνπο ηεο θνηλσλίαο ζηα νθέιε ηεο φπνηαο πξνζπάζεηαο νηθνλνκηθήο
ζηαζεξνπνίεζεο, δεκηνπξγνχλ θιίκα αλαηαξαρψλ θαη επηζθάιεηαο. Αθφκε, κεηά ηηο
ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, ζηελ Δπξψπε αιιά θαη ηελ Διιάδα, έρνπλ
αξρίζεη λα εθθξάδνληαη ηάζεηο μελνθνβίαο, κε πξνθαηαιήςεηο θαη ηζιακνθνβία, πνπ
δεκηνπξγνχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο επηζθεςηκφηεηαο. Τπφ ην
πξίζκα απηφ, ζα πξέπεη γηα λα αξζεί απηή ε αξλεηηθή ζπλέπεηα λα λνεζεί ε «πξνζθπγηθή
θξίζε» σο αλζξσπηζηηθή θξίζε, ε νπνία παξακέλεη σο γεγνλφο ζηελ ειιαδηθή επηθξάηεηα. Ζ
ΔΔ θαη ηα θξάηε - κέιε ηεο νθείινπλ λα ζηεξίμνπλ κε αληηζηαζκηζηηθά κέηξα ηελ Διιάδα θαη
λα αλαθφςνπλ ηε ξνή λέσλ πξνζθχγσλ, εληζρχνληαο ηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ. Παξάιιεια λα δνζεί
κεγαιχηεξε ζηήξημε θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δ.Δ ζηελ Διιάδα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο
“αλζξσπηζηηθνχ δηαδξφκνπ” ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο. (www.travelreport-int.gr)

3.4. ςμπεπάζμαηα
Ζ δπγαξηά αλάκεζα ζηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο
ηεο ρψξαο καο εκθαλίδεηαη λα γέξλεη πξνο ηελ αξλεηηθή πιεπξά θαη κάιηζηα νη πξνβιέςεηο
ζηαζεξνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο θαίλεηαη λα κελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ δεκνζηεχνληαη ζηνλ εγρψξην θαη δηεζλή ηχπν δηάθνξα ζελάξηα
πξνβιέςεσλ γηα ηνλ αλακελφκελν αξηζκφ ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα καο έσο ην 2021. Δίλαη
ινγηθφ ε πνιηηεία θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εμέιημε ηεο ηνπξηζηηθήο
θίλεζεο ηα επφκελα ρξφληα, εηδηθφηεξα φηαλ ην πξνζηηζέκελν απνηέιεζκα θαηαδεηθλχεη κηα
ζεκαληηθή κείσζε ηνπ εχξνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ εζφδσλ γηα ηηο ηνπξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο καο. Οη εθηηκήζεηο ηνπ ΠΟΣ πξνβιέπνπλ πσο γηα ηηο μελνδνρεηαθέο
επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο καο ζα ππάξμεη σο ην 2021 κία ειαθξηά αλάθακςε ησλ δηεζλψλ
αθίμεσλ θαη ηνπξηζηηθήο εηζξνήο. Άιινη, σζηφζν, πξνβιέπνπλ φηη ε πνξεία ησλ ηνπξηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ δελ ζα αθνινπζήζεη αλνδηθή πνξεία, αληίζεηα ζα παξακείλεη κε δηαθπκάλζεηο
ζηα ίδηα επίπεδα. Ζ εθηίκεζε ηνπ ΗΣΔΠ είλαη φηη ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο ζα ζεκεηψζεη κέζα
ζηελ επφκελε ηξηεηία κηα ηζρλή αλάθακςε ησλ αθίμεσλ, κε 2 έσο 3% πεξίπνπ, πνπ ζα
επεξεάζεη ζεηηθά ηε βησζηκφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Δίλαη βέβαην, σζηφζν,
φηη ηα έζνδά ηνπο, είηε ζα παξακείλνπλ ζηαζεξά ζπξξηθλσκέλα, είηε ζα ζπλερίζνπλ ηελ
αξλεηηθή πνξεία πνπ μεθίλεζαλ ην 2008, έηνο αθεηεξίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Σν 2009, ζε κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ θαη Πξνβιέςεσλ ηεο Eurobank
EFG, κε ηίηιν «Οηθνλνκηθέο Κξίζεηο θαη Σνπξηζηηθή Κίλεζε ζηελ Διιάδα», αλαθεξφηαλ φηη
ζηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο ζα ζεκεησλφηαλ κία ζεκαληηθή επηβξάδπλζε, ε
νπνία θαη ραξαθηεξηδφηαλ σο «ε κεγαιχηεξε πηψζε ζε άμνλα ηξηαθνληαεηίαο». (EFG, 2009)
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ μέλσλ
ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα, ε αχμεζε ησλ αθίμεσλ απφ απηέο ηηο ρψξεο θαη ε ζπκβνιή ηνπο
ζηηο ζπλνιηθέο αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα, κε βάζε ηελ έξεπλα ζπλφξσλ πνπ
δηελήξγεζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. (www.kathimerini.gr)

Πίνακαρ 3

Παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ηνπξηζηψλ απφ ην 2013, κε πεξίπνπ 18 εθαηνκκχξηα, κέρξη ην
2015, κε 23,5 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ. Ζ ζπκβνιή ζηηο ηνπξηζηηθέο
αθίμεηο ηνπξηζηψλ ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Π.Γ.Γ.Μ., θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ είλαη ε
κεγαιχηεξε, κε πνζνζηά 11,9%, 12,8% θαη 10,2% αληίζηνηρα. Αληίζεηα, ην Ηζξαήι κε 0,5%
θαη ε Ηζπαλία κε 0,4% έρνπλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ζρεηηθά κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο.
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χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα ησλ ζπληαθηψλ ηνλ Γεθέκβξε 2017, ζε ρψξεο φπσο ΖΠΑ,
Απζηξαιία, Καλαδά, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Διβεηία, Ρσζία, νπεδία, θαη Ννξβεγία κηα αχμεζε
ηνπ εηζνδήκαηνο θαηά 10% , απμάλεη ηηο ηνπξηζηηθέο δηαλπθηεξεχζεηο ζηελ Διιάδα θαηά
11,2%. Αληίζεηα, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ έρεη κεγαιχηεξε επίπησζε, θάηη πνπ είλαη ινγηθφ,
αθνχ ε απφζηαζε θαη ζπλεπψο ην θφζηνο ηνπ ηαμηδηνχ είλαη θαηά κέζν φξν κεγαιχηεξν γη
απηέο ηηο ρψξεο. Μία 20% αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, κεηψλεη ηηο ειιεληθέο ηνπξηζηηθέο
δηαλπθηεξεχζεηο θαηά 1,5%. (Δθεκεξίδα ησλ ζπληαθηψλ, 2017)
χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Σξάπεδαο ηε Διιάδνο, ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη,
γηα ηα έηε 2006 έσο 2015, ηε ζπγθξηηηθή εμέιημε ηνπ ΑΔΠ, ηελ εμέιημε ησλ εηζαγσγψλ θαη
εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ εμέιημε ησλ πιεξσκψλ γηα ηηο εηζαγσγέο
ππεξεζηψλ.
Γιάγπαμμα 3

Γηαπηζηψλνπκε φηη εθηφο απφ ηηο εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, νη νπνίεο έρνπλ ζεηηθή
εμέιημε κε αχμεζε θαηά 4,5 κνλάδεο, νη ππφινηπεο εμειίμεηο είραλ αξλεηηθή πνξεία κε
κεησκέλα πνζά, παξά ηηο πξνζπάζεηεο γηα αχμεζε απηψλ κε ην πέξαο ησλ εηψλ. Πην
αλαιπηηθά, ε εμέιημε ηνπ ΑΔΠ κεηψζεθε θαηά 23,7 κνλάδεο, ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ θαηά 27 κνλάδεο θαη ηέινο, κε κεγαιχηεξε κείσζε θαηά 28,8 κνλάδεο νη
πιεξσκέο γηα εηζαγσγέο ππεξεζηψλ.
Ζ Διιάδα, πνπ βαζίδεηαη ζεκαληηθά ζηνλ ηνπξηζκφ κε ηελ νηθνλνκία ηνπ θιάδνπ λα
αληαλαθιά ην 16% ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ θαη ζρεδφλ ην 20% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο,
θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη απηήλ ηελ αξλεηηθή ζπγθπξία ηεο δηαξθνχο κείσζεο ησλ
ηνπξηζηηθψλ νηθνλνκηθψλ εηζξνψλ. ε απηή ηελ πξφθιεζε ζα πξέπεη λα απαληήζεη γξήγνξα
θαη άκεζα ψζηε λα απνηξέςεη ηελ απεηιή ηεο κείσζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ θαη
λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο έθηαθηεο ζπλζήθεο, επηηαρχλνληαο ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο. Ζ
έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ εδξαίσζε ηνπ brand name ηνπ
παξερφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 :
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
χκθσλα κε άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ εθεκεξίδα «Καζεκεξηλή» πξαγκαηνπνηήζεθε
έξεπλα απφ ηελ Alpha Bank, γηα ηε ζπλνιηθή ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ ην 2017, ην
νπνίν πξνζέγγηζε ην 20%. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην Δβδνκαδηαίν Γειηίν Οηθνλνκηθψλ
Δμειίμεσλ ηεο ηξάπεδαο, ε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ησλ
εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ην 2017, ήηαλ θαζνξηζηηθήο
ζεκαζίαο.
Όπσο ζεκεηψλνπλ νη νηθνλνκνιφγνη ηεο ηξάπεδαο, ε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ εγρψξηα
νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε δηαξθή αλνδηθή πνξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη
ε άκεζε ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ ζην ΑΔΠ είλαη ζην 7,9% ην 2017 έλαληη 5,5% πνπ ήηαλ ην
2010, ελψ ε ζπλνιηθή ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ ην 2017 ζα θηάζεη ην 19,6% έλαληη
15,6% ην 2010. Αθφκα, ππάξρνπλ ζεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ θαη ην 2018,
θαζψο εθηηκάηαη φηη ζα ζπλεηζθέξεη άκεζα θαηά 8,4% ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ, ελψ ε
ζπλνιηθή ζπκβνιή ζα αλέιζεη ζην 20,7%. Δπηπιένλ, ε άκεζε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ
απαζρφιεζε απμήζεθε απφ 8,5% ην 2008 ζε 11,5% ην 2016.
ε εηήζηα βάζε, νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2017 θαηέγξαςαλ ζεκαληηθή
αχμεζε θαηά 6,6%, έλαληη κεηψζεσο θαηά 1,6% ην πξψην εμάκελν ηνπ 2016. Δπηπιένλ, ν
αξηζκφο ησλ ηαμηδησηψλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηε ρψξα καο αλήιζε ζε 7,9 εθαηνκκχξηα απφ ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 2017 κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο, έλαληη 7,5 εθαηνκκχξηα αηφκσλ ηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2016, θζάλνληαο ζην πςειφηεξν επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Οη
ηαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο απμήζεθαλ ζην ίδην δηάζηεκα θαηά 7,1%, έλαληη πηψζεσο θαηά 7,9%
ζηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 2016 θαη αλήιζαλ ζε 4,1 δηζεθαηνκκχξηα επξψ.
Παξάιιεια, ζην πξψην εμάκελν θαηαγξάθεηαη κηθξή αχμεζε ηεο κέζεο δαπάλεο αλά ηαμίδη,
πην ζπγθεθξηκέλα θαηά 0,7%.
Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ηα ηειεπηαία έηε έρνπλ ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί νη αθίμεηο.
Πην αλαιπηηθά, απφ 16,9 εθαηνκκχξηα ην 2012 απμήζεθαλ ζε 28 εθαηνκκχξηα ην 2016, ελψ
ζεκαληηθή είλαη θαη ε ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ εηζπξάμεσλ νη νπνίεο απφ 10,4 εθαηνκκχξηα
ην 2012 απμήζεθαλ ζε 13,2 εθαηνκκχξηα ην 2016. Δπηπιένλ παξαηεξνχληαη αξθεηέο
πνηνηηθέο αιιαγέο ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Απηφ, ζχκθσλα κε
ηε δηεχζπλζε κειεηψλ ηεο Alpha Bank, νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ πην αληαγσληζηηθή
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηε ρξνληθή επηκήθπλζε ηεο
ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, ζηελ αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ γηα ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη
ζηα πξνβιήκαηα αζθαιείαο πνιιψλ αληαγσληζηηθψλ κεζνγεηαθψλ πξννξηζκψλ.
Σέινο, ζηελ αλάιπζε ηνλίδεηαη φηη ν ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην εμσζηξεθείο
θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε εηζξνή ηαμηδησηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο επηδξά ζεηηθά
ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο ρψξαο. πκβάιινληαο έηζη ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ησλ
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ειιείκκαηνο
ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε θαη αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2016 νη
ηαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο θάιπςαλ ην 79,6% ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο. (www.kathimerini.gr,
2017)

4.1. Σοςπιζηικέρ επιδόζειρ ηηρ Δλλάδαρ
Οη ππεχζπλνη ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (World Tourism Organization) είλαη
αηζηφδνμνη θαη γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηδφζεηο ζην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ κελψλ Μάηνο θαη
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Αχγνπζηνο ηνπ 2017 θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο είλαη νη πιένλ ζεηηθέο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο.
Αμίδεη ινηπφλ, λα ηνληζηεί φηη ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 14ε ζέζε κε βάζε ηηο αθίμεηο πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί, ηελ 23ε ζέζε κε βάζε ηηο εηζπξάμεηο, ηελ 7ε ζέζε κε βάζε ην πιεφλαζκα
ηαμηδησηηθνχ ηζνδπγίνπ, ηελ 5ε ζέζε κε βάζε ηηο θαηά θεθαιήλ δηεζλείο ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο
θαη ηε 2ε ζέζε κε βάζε ην θαηά θεθαιήλ πιεφλαζκα ηαμηδησηηθνχ ηζνδπγίνπ. Δλψ κε ηα
ζηνηρεία πνπ είρε δεκνζηεχζεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ αληίζηνηρα, ην 2001 ε
Διιάδα ήηαλ 10ε ζηνλ θφζκν σο πξνο ην ηνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα θαη 15ε σο πξνο ηηο
αθίμεηο, θαζψο πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξνπο απφ 14 εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο εθείλε ηελ
ρξνληά, έλαο αξηζκφο πνπ ππεξέβαηλε θαηά 30% ηνλ αξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο.
Γηα ηελ θνξπθαία ρξνληά ζηελ ηζηνξία ζε φηη αθνξά ζηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο νδεχεη ε Διιάδα
γηα ην 2017, φπσο καξηπξνχλ φινη νη νησλνί θαη φια ηα ζπκθξαδφκελα. Λφγνη πνπ άπηνληαη
ηφζν εγρψξησλ θαηαιπηψλ φζν θαη δηεζλψλ, νδεγνχλ ζπλδπαζηηθά ζε ηνπξηζηηθή εθηφμεπζε
ηεο ρψξα καο, ε νπνία βγαίλεη σθειεκέλε γηα αθφκε κηα ρξνληά. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε
Διιάδα θαηαγξάθεη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ, επλννχκελε θαη απφ ηε
γεληθφηεξε γεσπνιηηηθή θξίζε ζηηο γχξσ αληαγσληζηηθέο πεξηνρέο, φκσο ην θαινθαίξη ηνπ
2017 ήηαλ ην πξψην «θαζαξφ» - θαη ζε εζσηεξηθφ επίπεδν - απφ πνιηηηθνθνηλσληθέο θαη
δπζκελείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, πνπ ηαιάληζαλ ηε ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Σν 2012 είρακε ηηο δχν εθινγηθέο αλακεηξήζεηο κεηαμχ 4 Μαΐνπ θαη 17 Ηνπλίνπ θαη ην θφβν
ηνπ Grexit. Σν 2013 ε πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ν θφβνο ηνπ Grexit ζπλερίδνληαλ, ελψ ην 2014
είρακε ηηο επξσεθινγέο. Σν 2015 είρακε κηα δηαξθή πνιηηηθή αβεβαηφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα
είρακε, ηηο εθινγέο ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ, ην δεκνςήθηζκα ζηηο 5 Ηνπιίνπ, ηα capital controls
απφ 29 Ηνπλίνπ, ην θιείζηκν ησλ ηξαπεδψλ γηα ηξεηο εβδνκάδεο ζηελ θαξδηά ηνπ θαινθαηξηνχ,
αιιά θαη ηηο εθινγέο ζηηο 20 επηεκβξίνπ. Παξ' φια απηά, ε αχμεζε ησλ δηεζλψλ επηζθεπηψλ
ζηε ρψξα καο ζπλερίζηεθε, καξηπξψληαο ηελ νξκή πνπ ππήξρε ζηελ Διιάδα απηή ηε
δεθαεηία. Ζ δεθαεηία απηή ήηαλ ε δεθαεηία ησλ κεγάισλ αιιαγψλ δηεζλψο, αιιά θαη ηεο
έμαξζεο ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο.
Σν 2016 δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθινγέο, φκσο ήηαλ έηνο θνξχθσζεο ηεο πξνζθπγηθήο
θξίζεο θαη κάιηζηα επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά θάπνηα λεζηά ηεο Διιάδαο, ζπγθεθξηκέλα ήηαλ
ηα λεζηά Μπηηιήλε, Υίνο, άκνο, Κσο θ.ιπ. Ζ πξνζθπγηθή θξίζε ήξζε ζε χθεζε ην 2017,
ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν δεκνζηφηεηαο, δελ ππήξρε ε θαζεκεξηλή ζχλδεζε κε ηελ Δηδνκέλε,
ηα δηεζλή δίθηπα δε έδεηρλαλ εηθφλεο κε πληγκνχο πξνζθχγσλ, γεληθφηεξα ε θαηάζηαζε ήηαλ
πην ειεγρφκελε εθείλε ηε ρξνληά. Όπσο δείρλνπλ φια ηα ζηνηρεία, ην 2017 ε Διιάδα έζπαζε
ην θξάγκα ησλ 30 εθαηνκκπξίσλ ηνπξηζηψλ, έλαο αξηζκφο νξφζεκν, πνπ καξηπξά φηη ε
ρψξα, δελ ζηακαηάεη λα εμειίζζεη θαη λα θαιιηεξγεί ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ.
Μάιηζηα, ππάξρνπλ θαιέο ελδείμεηο φηη ην έηνο 2017 ππήξμε έζησ θαη κηα κηθξή αλάθακςε
ζηα έζνδα. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα έζνδα θπκάλζεθαλ κεηαμχ 14,5 θαη 15 δηζεθαηνκκχξηα
επξψ. Σν 2015, κέζα ζηηο ζπλζήθεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο
πέηπρε λέν ξεθφξ κε 23,6 εθαηνκκχξηα αθίμεηο θαη 14,2 δηζεθαηνκκχξηα έζνδα. Αθφκα, ην
2016 ζε κηα ρξνληά θνξχθσζεο ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο, ππήξμε λέν ξεθφξ 27,5
ηνπξηζηψλ κε ηα 2,5 εθαηνκκχξηα λα είλαη επηζθέπηεο θξνπαδηέξαο. Βεβαίσο, ππήξμε κείσζε
ζηα έζνδα πνπ θαηήιζαλ ζηα 13,2 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, γηα ζχλζεηνπο ιφγνπο, πνπ
άπηνληαη κηαο γεληθφηεξεο ηάζεο δηεζλψο νηθνλνκηθήο “άκπλαο” ησλ ηνπξηζηψλ. Γηεζλψο, ε
κέζε ηνπξηζηηθή δαπάλε κεηψζεθε πεξίπνπ 7%.
Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη φηη φινη νη αξηζκνί ηνπ 2017 είλαη αλνδηθνί. Σα πεξηθεξεηαθά
αεξνδξφκηα, ην αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, νη νδηθνί άμνλεο, αιιά θαη μερσξηζηά ηα
λεζηά θαηέγξαςαλ λέα ηνπξηζηηθά ξεθφξ. Ζ Πάξνο γηα παξάδεηγκα, ιφγσ θάπνησλ
παξεκβάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην αεξνδξφκηφ, κε πξσηνβνπιία ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο
Aegean Airlines θαηέγξαςε αχμεζε 225% ζηηο αεξνπνξηθέο αθίμεηο κέζα ζην ίδην έηνο.
Δπίζεο, αλαθνξηθά µε ην µέζν κεηαθνξάο θαη ην ζηαζκφ εηζφδνπ, κε βάζε ηα επίζεκα
ζηνηρεία ηνπ ΔΟΣ γηα ην έηνο 2015, παξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο αθίμεηο, ζηελ Διιάδα,
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έγηλαλ αεξνπνξηθψο θαη νδηθψο. Όζνλ αθνξά ζηηο αθίμεηο, αεξνπνξηθψο, ην αεξνδξφκην ησλ
Αζελψλ ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θίλεζεο πνπ ήηαλ 17,5% θαη αθνινπζνχλ ην
αεξνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ κε 10,6% θαη ηεο Ρφδνπ κε 8,0%. Οη θχξηνη ζηαζκνί εηζφδνπ πνπ
ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θίλεζεο, νδηθψο, είλαη νη Δχδσλνη κε 9,8% θαη ν
Πξνκαρψλαο κε 6,9%. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο πλφξσλ πξνθχπηεη φηη, θαηά ηελ
πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ - Γεθεκβξίνπ 2015, νη αθίμεηο µε θαηνίθσλ απφ ην εμσηεξηθφ απμήζεθαλ
θαηά 7,1%, ζε ζχγθξηζε µε απηέο ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ Ηαλνπαξίνπ - Γεθεκβξίνπ 2014.

4.2. Κίνηζη ελληνικών αεποδπομίων
χκθσλα κε ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, παξαηεξήζεθε 9,8% αχμεζε ησλ
επηβαηψλ πνπ δηαθηλήζεθαλ ζηα ειιεληθά αεξνδξφκηα ηνπο πξψηνπο 7 κήλεο ηνπ 2017 νη
νπνίνη ήηαλ 31.084.489 ζην ζχλνιν, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2016 πνπ ήηαλ
28.301.561 επηβάηεο ζπλνιηθά. Γειαδή, νη δηαθηλνχκελνη επηβάηεο, ζε φια ηα αεξνδξφκηα ηεο
ρψξαο ην 2017 είλαη θαηά 2,8 εθαηνκκχξηα πεξηζζφηεξνη ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα
ηνπ 2016. πγθεθξηκέλα γηα ην κήλα Ηνχιην, θαηαγξάθεηαη αχμεζε 8,7% ζηε ζπλνιηθή
επηβαηηθή θίλεζε (εζσηεξηθνχ – εμσηεξηθνχ), νπφηε δηαθηλήζεθαλ 9,1 εθαηνκκχξηα επηβάηεο
ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ έηνπο 2016.
ην αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο ην έηνο 2017 ππάξρεη επθνιφηεξε αεξνπνξηθή
πξφζβαζε απφ πνηέ. Σν θαινθαίξη δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζην Γ.Α.Α. 65 αεξνπνξηθέο
εηαηξείεο ζπλνιηθά. Αξηζκφο πνπ απνηειεί ξεθφξ γηα φιε ηελ αεξνπνξηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο.
Αθφκα, ην Διεπζέξηνο Βεληδέινο είλαη θαηαιχηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ brand ηεο
ρψξαο, «θέξλνληαο» πάλσ απφ 18 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ην 2015 θαη πάλσ απφ 20
εθαηνκκχξηα ην 2016, ζηελ θαιχηεξε ηζηνξηθά επίδνζή ηνπ. πγθξηηηθά κε ην 2012, πνπ νη
επηβάηεο ηνπ ήηαλ 12 εθαηνκκχξηα, θαηαγξάθεηαη γεσκεηξηθή αχμεζε πεξίπνπ 70%.
Δπίζεο αμηνζεκείσηα είλαη θαη ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε Fraport, ζχκθσλα
κε ηα νπνία νη αθίμεηο επηβαηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζην επηάκελν ηνπ 2017 απμήζεθαλ θαηά
16,7% θηάλνληαο ηνπο 6,505 εθαηνκκχξηα επηβάηεο απφ ηα 5,5 εθαηνκκχξηα ηελ ρξνληά ηνπ
2016, δειαδή, έλα εθαηνκκχξην πεξηζζφηεξνη επηβάηεο.
Αληίζηνηρε είλαη θαη ε δπλακηθή ζηηο αθίμεηο μέλσλ ηνπξηζηψλ θαη ην κήλα Ηνχλην, φπνπ ε
αχμεζε έθηαζε ζην 17,4% θαη νη επηβάηεο αλήιζαλ ζε 3,23 εθαηνκκχξηα απφ 2,75
εθαηνκκχξηα ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016.Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη φηη ηα ζηνηρεία δείρλνπλ ηελ
επηζηξνθή ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο ζηα λεζηά Κσ, άκν, θαη Λέζβν. πγθεθξηκέλα, ζηε
Λέζβν ε αχμεζε ησλ αθίμεσλ μέλσλ ηνπξηζηψλ ηνλ κήλα Ηνχλην μεπέξαζε ην 72%
πξνζειθχνληαο 18,8 ρηιηάδεο ηνπξίζηεο. Ζ Κσο θηλήζεθε κε άλνδν 27,8%, αληίζηνηρα ηνλ
κήλα Ηνχλην, θαη ε άκνο είρε άλνδν 41,3%. (www.liberal.gr, 2017)
Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 7 (βι. παξαξηήκαηα), παξνπζηάδνληαη νη δηεζλήο αθίμεηο
αλά αεξνδξφκην ηα έηε 2016 θαη 2017, θαζψο επίζεο θαη νη κεηαβνιέο πνπ ππάξρνπλ ζηα
έηε απηά. Ζ Αζήλα έξρεηαη πξψηε ζε αθίμεηο, θαζψο είλαη πξσηεχνπζα ηεο Διιάδαο θαη
εθηφο απηνχ πξννξηζκφο γηα αληαπφθξηζε άιιεο πηήζεο, κε 4.315.240 άηνκα. Αθνινπζεί ην
Ζξάθιεην κε 3.132.237 θαη ε Ρφδνο κε 2.177.905 ην 2017. Οη αθίμεηο ησλ ηξηψλ απηψλ
πξννξηζκψλ ην 2016 ήηαλ 4.526.035 γηα ηελ Αζήλα, πςειφηεξεο ηνπ έηνπο 2017, 2.885.154
θαη 2.091.066 γηα ην Ζξάθιεην θαη ηε Ρφδν αληίζηνηρα, νη νπνίεο είλαη κηθξφηεξεο απφ απηέο
ηνπ 2017. Ζ Κάξπαζνο, ν Άξαμνο θαη ε Μπηηιήλε είλαη ηα αεξνδξφκηα κε ηηο ιηγφηεξεο
δηεζλήο αθίμεηο κε 81.812, 76.931 θαη 43.912 ην 2017 θαη 81.565, 64.819 θαη 32.295
αληίζηνηρα ην 2016. Οπζηαζηηθά αθφκα θαη ηα αεξνδξφκηα κε ηηο ιηγφηεξεο αθίμεηο ζε ζρέζε
κε ηα ππφινηπα, έρνπλ άλνδν ην 2017. ηνλ ζπλνιηθφ πίλαθα παξαηεξείηαη γεληθά κία
αχμεζε ησλ αθίμεσλ απφ ην έηνο 2016 ζην 2017 ζε φια ηα αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο, εθηφο
49

απφ απηφ ηεο Αζήλαο πνπ είρε κείσζε χςνπο 210.795.
Ο πίλαθαο σζηφζν παξνπζηάδεη θαη ην ζχλνιν ησλ αθίμεσλ αλά πεξηνρή γηα ηα έηε πνπ
πξναλαθέξζεθαλ. Σα Γσδεθάλεζα ην 2017 είραλ ζχλνιν αθίμεσλ 3.286.978, έλαληη ηνπ
2016 κε 3.034.175, κε κεηαβνιή 8,3% γηα ην 2017. Αθνινπζνχλ ε Κξήηε θαη ην Ηφλην κε
4.225.692 θαη 2.617.807 αθίμεηο, έλαληη ηνπ 2016 κε 3.924.423 θαη 2.383.603 κε κεηαβνιέο
7,7% θαη 9,8% αληίζηνηρα. ηηο Κπθιάδεο νη αθίμεηο ην 2017 θηάλνπλ ηηο 777.012 έλαληη ηνπ
703.285 κε κεηαβνιή ησλ δχν εηψλ 10,5%. Γεληθά, νη κεηαβνιέο ζηηο αθίμεηο ησλ πεξηνρψλ
ηεο Διιάδαο βξίζθνληαη ζην 7% - 15% πεξίπνπ, γεγνλφο πνπ δίλεη ειπίδεο θαη ελζαξξχλεη
φινπο φζνπο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ ζηε ρψξα καο.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Διιάδα είλαη έλαο δεκνθηιείο πξννξηζκφο θαη αλήθεη εδψ θαη αξθεηά
ρξφληα ζηηο ρψξεο ππνδνρήο επηζθεπηψλ θαη δίλεη έκθαζε ζηελ πξνζέιθπζε φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξσλ επηζθεπηψλ, πνπ απηνκάησο ζεκαίλεη πεξηζζφηεξν ζπλάιιαγκα θαη
πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. Αθφκα είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα,
ε Αζήλα έρεη επαλέιζεη σο απηφλνκνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, κε θαηλνχξγηεο ηζρπξέο
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, θάηη πνπ δίλεη νξκή ζην ζχλνιν, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο πνπ
έρεη ε πξσηεχνπζα ζην ζπλνιηθφ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Ζ Αζήλα δείρλεη λα επηζηξέθεη ηφζν σο
μερσξηζηφο θαη αλεμάξηεηνο πξννξηζκφο φζν θαη σο θφκβνο γηα ηελ ππφινηπε Διιάδα. Ζ
πιεξφηεηα, ηφζν ζηελ Αζήλα φζν θαη ζηα λεζηά μεπεξλάεη θάζε πξνεγνχκελν, αγγίδνληαο
αθφκα θαη ην 95%.
Ζ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα δείρλεη φηη απνηειεί κηα επηηπρία γηα
ηε ρψξα. Δίλαη έλα ηεξάζηην brand απφ κφλνο ηνπ, κηα βηνκεραλία πνπ αλ πξνζερζεί, κπνξεί
λα απνηειέζεη θεληξηθφ ππιψλα αλάπηπμεο. Βεβαίσο, ε δηαξθήο ζπξξίθλσζε ηνπ ΑΔΠ
ζπλάκα κε ηε ζπλερή αχμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο - άξα θαη ηε δηαξθή αχμεζε ηεο
«βαξχηεηαο» απηνχ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο - ελέρεη θαη θηλδχλνπο. Αλ ηπρφλ θαη ππάξμεη
θάπνηα γεληθεπκέλε εμαηξεηηθά δπζκελήο εμέιημε, ην “ρηχπεκα” ζηνλ ηνπξηζκφ, άξα θαη ζην
ΑΔΠ ζα είλαη ηεξάζηην.
Σε ζπλερή αλαβάζκηζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, δηαπηζηψλεη ε εηήζηα
κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ (ΗΣΔΠ), πνπ απνηειεί φξγαλν
ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ,ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν αξηζκφο ησλ
ειιεληθψλ μελνδνρείσλ θαη camping δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην
2015.
Όπσο θαηαγξάθεη ε εηήζηα έξεπλα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, ην ειιεληθφ μελνδνρείν, ελ κέζσ θξίζεο,
απνηειεί ζηαζεξή πεγή απαζρφιεζεο θαη παξά ην γεγνλφο φηη κεηψζεθαλ ηα έζνδα ηνπ
ηνπξηζκνχ, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο αλέβεθε θαηά 3,9% ην 2016 ζε ζρέζε κε ην 2015.
πγρξφλσο, ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ γπλαηθψλ ζηα μελνδνρεία πξνζεγγίδεη ην
57% ζην ζχλνιν ηνπ εξγαδνκέλσλ. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη ν ηνπξηζκφο δεκηνπξγεί
ζέζεηο εξγαζίαο αθφκα θαη ζε θνηλσληθέο νκάδεο κεησκέλεο απαζρφιεζεο. (www.itep.gr)

4.3. Σο ξενοδοσειακό δςναμικό
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΞΔΔ) πνπ ήηαλ
δηαζέζηκα κέρξη ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2016, ε ρψξα καο δηαζέηεη 9.730 μελνδνρεηαθέο
κνλάδεο (μελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, μελνδνρεία θιαζηθνχ ηχπνπ θαη
παξαδνζηαθά μελνδνρεία), ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 788.553 θιηλψλ.
Χζηφζν, ζηηο δχζθνιεο επνρέο, κε ηελ παξαηεηακέλε θξίζε, ην 2016 ην μελνδνρεηαθφ
δπλακηθφ απμήζεθε θαηά 0,6% ζε δσκάηηα. Καηά ηελ πεξίνδν 2000 έσο 2016, νη
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο απμήζεθαλ θαηά 22,6%, ελψ ζε δσκάηηα ε αχμεζε απηή
κεηαθξάδεηαη ζε 31,7%. Σν κέζν κέγεζνο ησλ μελνδνρείσλ ζε επίπεδν ρψξαο γηα ηελ
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πεξίνδν απηή παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξφ θαη θπκαίλεηαη απφ 40 έσο 42 δσκάηηα, δειαδή
ζεσξείηαη “κηθξφ” μελνδνρείν.
Δπίζεο, ζπγθξίλνληαο ηελ θαηαλνκή ησλ μελνδνρείσλ κε βάζε ηελ θαηεγνξία ηνπο,
πξνθχπηεη φηη ην μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ ηεο Διιάδαο έρεη αλαβαζκηζηεί ζεακαηηθά. Σα
μελνδνρεία 5 αζηέξσλ έρνπλ ζρεδφλ ηεηξαπιαζηαζηεί θαη παξάιιεια αχμεζαλ ην κεξίδηφ
ηνπο ζην ζπλνιηθφ μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ απφ 1% ην 2000 ζε 4,6% ην 2016. Σα μελνδνρεία
4 αζηέξσλ απμήζεθαλ ην ίδην δηάζηεκα θαηά 50%, ελψ θαηέρνπλ ην 14,5% ηνπ ζπλνιηθνχ
μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο καο. πλνιηθά, νη 4 θαη 5 αζηέξσλ μελνδνρεηαθέο
κνλάδεο απνηεινχλ ην 42,3% ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ κνλάδσλ ηεο
ρψξαο. Όζνλ αθνξά ζηα μελνδνρεία 3 αζηέξσλ, έρνπλ απμεζεί θαηά 37% ην δηάζηεκα 2000
έσο 2016 θαη παξάιιεια απνηεινχζαλ ην 25,4% ηνπ δπλακηθνχ ησλ μελνδνρείσλ ζηα ηέιε
ηνπ 2016. Αληηζέησο, ηελ πεξίνδν απηή, ηα μελνδνρεία κε 1 θαη 2 αζηέξηα κεηψζεθαλ θαηά
18% θαη 30%, αληίζηνηρα, θαη ηαπηφρξνλα κεηψζεθε θαη ην κεξίδηφ ηνπο ζην ζπλνιηθφ
μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο.
Αμίδεη λα ηνληζζεί φηη ζην ηέινο ηνπ 2016 είρακε θαηαλνκή δπλακηθνχ μελνδνρείσλ σο εμήο:





“Οηθνγελεηαθφ” 1-20 δσκάηηα, κε πνζνζηφ 42,5%
“Μηθξφ” 21-50 δσκάηηα, κε πνζνζηφ 37,5%
“Μεζαίν” 51-100 δσκάηηα, κε πνζνζηφ 12,2%
“Μεγάιν” πάλσ απφ101 δσκάηηα, κε πνζνζηφ 7,8%

Γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ζρεδφλ ηα κηζά μελνδνρεία είλαη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. Ζ
αίζζεζε είλαη φηη ην 80% ηνπ δπλακηθνχ λα είλαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, ελψ απμάλνληαη
ζπλερψο ηα νηθνγελεηαθά μελνδνρεία 5 αζηέξσλ, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη νη πεξηθεξεηαθέο
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζε έρνπλ ζηνρεχζεη ζηνλ πνηνηηθφ
ηνπξηζκφ. Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ, είλαη φηη παξά ηελ κεγάιε πξνζπάζεηα δηεχξπλζεο
ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, απηή έξρεηαη κε δεηιά βήκαηα .Δλδεηθηηθφ είλαη
φηη ζην ηέινο ην 2016, ζπλερή ιεηηνπξγία θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο εκθαλίδεη ην 46,1%
ησλ μελνδνρείσλ ηεο ρψξαο, έλαληη 44% πεξίπνπ ην 2009, ελψ επνρηαθά ιεηηνπξγεί πεξίπνπ
ην 53,9%, έλαληη 56% ην 2009. ηαζεξά θαη δηαρξνληθά ηα μελνδνρεία 3 αζηέξσλ έρνπλ ηα
πςειφηεξα πνζνζηά ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο. (www.euro2day.gr)
ρεηηθά κε ηηο δηαλπθηεξεχζεηο ηνπ έηνπο 2016, θαηαγξάθεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πςειή
επνρηθφηεηα ζηε ηνπξηζηηθή δήηεζε, απνηειψληαο γηα κηα αθφκε ρξνληά θπξίαξρν δνκηθφ
πξφβιεκα θαη κφληκε παζνγέλεηα ηφζν ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ φζν θαη ζηηο
πεξηθεξεηαθέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο.

4.4. Η κπίζη και οι πεπιθεπειακέρ ηοςπιζηικέρ μονάδερ
Οη αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ, θπξίσο δε ησλ λεζησηηθψλ, νμχλζεθαλ ηελ πεξίνδν
ηεο θξίζεο επηβεβαηψλνληαο πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ είραλ δηεμαρζεί ζην ΗΣΔΠ.
Οη παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ δελ είλαη ζπγθεθξηκέλνη. Έηζη, ε δηαθνξεηηθή ηνπο ζέζε
ζηνλ ράξηε πξνζθέξεη δηαθνξεηηθά πιενλεθηήκαηα ζε θάζε κία απφ απηέο, π.ρ. εγγχηεηα ζε
ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο ηα λεζηά Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ Σνπξθία, ηα λεζηά Ηνλίνπ κε ηελ
Ηηαιία θιπ, νη επλντθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη άιια. Αθφκε, ε χπαξμε ή κε, ελφο
αλεπηπγκέλνπ δηθηχνπ κεηαθνξψλ θη επηθνηλσλίαο πνπ ζηελ νπζία δίλεη ρακειφ θφζηνο
κεηαθίλεζεο, άξα πξνζκεηξείηαη ζηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. (www.itep.gr)
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Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθνηλψλεη θαηά έηνο ε ΔΛΣΑΣ, θαίλεηαη φηη νη πεξηθέξεηεο ησλ
Ηνλίσλ Νήζσλ, ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Κξήηεο είλαη αλζεθηηθέο σο πξνο ηηο αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ζηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο. (www.statistics.gr)
Απηφ δηαπηζηψλεηαη απφ ην φηη ελψ ε θξίζε έπιεμε γεληθά ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ
παηξίδα καο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηέο νη ηξεηο πεξηθέξεηεο αλαδηνξγαλψζεθαλ θαη νη
μελνδνρεηαθέο ηνπο κνλάδεο δηαηήξεζαλ ηα επίπεδα πνπ θαηείραλ θαη πξν θξίζεο. Αληίζεηα,
ην Βφξεην Αηγαίν δελ είρε θάλεη ηηο θαηάιιειεο πξνβιέςεηο θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε καδί κε ηηο
πξνζθπγηθέο ξνέο επέδξαζαλ αξλεηηθά.

4.5. Καηανομή ξενοδοσειακού δςναμικού ηηρ Δλλάδαρ ανά πεπιθέπεια
ηην εποσή ηηρ κπίζηρ
Γίλνληαη δηαξθείο πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο,
δηαπηζηψλεη ε εηήζηα κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ (ΗΣΔΠ),
πνπ απνηειεί φξγαλν ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο .
Απφ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ηνπ ΗΣΔΠ, πξνθχπηεη φηη ε πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ βξίζθεηαη
ζηελ πξψηε ζέζε ζηηο ππνδνκέο θηινμελίαο ζε μελνδνρεία, δηαζέηνληαο 2.068 κνλάδεο θαη
99.700 δσκάηηα. εκεηψλεηαη φηη ην Νφηην Αηγαίν είλαη πξψην ηφζν ζε 5 αζηέξσλ μελνδνρεία,
ηα νπνία είλαη 144, φζν θαη ζε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πνπ άγγημαλ ηνπο 35.915 ην 2016. Ζ
Κξήηε έρεη 1.568 μελνδνρεία (171.516 θιίλεο), ε Κεληξηθή Μαθεδνλία 1.195 (89.788), ηα Ηφληα
λεζηά 930 (92.350), ε Πεινπφλλεζνο 660 (37.614), ε Αηηηθή κφιηο 649 (59.022), ε Θεζζαιία
568 (29.101), ε ηεξεά Διιάδα 525 (28.905), ε Ήπεηξνο 411 (16.831), ην Βφξεην Αηγαίν 382
(21.944), ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε 379 (21.324), ε Γπηηθή Διιάδα 269 (18.821) θαη ε
Γπηηθή Μαθεδνλία 126 μελνδνρεία (6.090 θιίλεο).
Οη Πεξηθέξεηεο ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ κε πνζνζηφ 24,5% θαη ηεο Κξήηεο κε 22,1% παξακέλνπλ
νη δχν πξψηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο σο πξνο ηε ζπγθέληξσζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ
κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δσκαηίσλ. Αθνινπζνχλ νη πεξηθέξεηεο ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ κε
πνζνζηφ 11,8% θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε 11%.Σα κεγαιχηεξα μελνδνρεία βξίζθνληαη
ζηελ Κξήηε κε κέζν κέγεζνο 57,3 δσκάηηα θαη ζηα Ηφληα Νεζηά κε 51,5 δσκάηηα.
Αθνινπζνχλ ηα μελνδνρεία ηεο Αηηηθήο (48,8 δσκάηηα) θαη ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ (48,2
δσκάηηα).ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ηα μελνδνρεία έρνπλ κέγεζνο κηθξφηεξν απφ ην
κέζν φξν. Σα κηθξφηεξα ζε κέγεζνο μελνδνρεία βξίζθνληαη ζηελ Ήπεηξν (20,6 δσκάηηα) θαη
ηε Γπηηθή Μαθεδνλία (23,1 δσκάηηα), πεξηθέξεηεο νη νπνίεο πζηεξνχλ γεληθά ηνπξηζηηθά.
Ζ εηθφλα, φκσο, δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηελ θαηεγνξία ηνπ μελνδνρείνπ. Σα κεγαιχηεξα
μελνδνρεία 5 αζηέξσλ βξίζθνληαη ζηελ Αηηηθή θαη ζηελ Κξήηε κε κέζν κέγεζνο πεξίπνπ 194
δσκάηηα. Αθνινπζνχλ ηα μελνδνρεία ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (177 δσκάηηα) θαη ησλ Ηνλίσλ
Νεζηψλ (170 δσκάηηα).Δπίζεο, ην 2016 ζε ζρέζε κε ην 2009, παξαηεξείηαη ζαθήο
αλαβάζκηζε ζηα μελνδνρεία 5 αζηέξσλ ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. ηελ Ήπεηξν
απμήζεθαλ θαηά 175% (σζηφζν ππάξρεη κηθξφο απφιπηνο αξηζκφο κνλάδσλ), ζηελ
Πεινπφλλεζν θαηά 120%, ζην Νφηην Αηγαίν θαηά 115%, ζηα Γσδεθάλεζα θαηά 81% θαη ζηηο
Κπθιάδεο θαηά 157%. (www.itep.gr)
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4.6. Πληπόηηηα ξενοδοσειακών μονάδων
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πεδίνπ ηνπ ΗΣΔΠ γηα ην έηνο 2016, πξνθχπηεη φηη πεξίπνπ
ην 95% ησλ μελνδνρείσλ πέηπραλ πιεξφηεηεο κέρξη 90% ηνλ Μάην ηνπ 2016 θαη κφλν ην 5%
ησλ μελνδνρείσλ πέηπρε πιεξφηεηεο απφ 91 έσο 100%. Αληίζεηα, ηνλ Αχγνπζην ην πνζνζηφ
ησλ μελνδνρείσλ πνπ πέηπραλ πιεξφηεηεο απφ 91 έσο 100% αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 43%.
Σέινο, απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε φηη πεξίπνπ ην 12% ησλ μελνδνρείσλ πνπ απάληεζαλ
ζηελ έξεπλα ηνπ 2016, αλήθε ζε θάπνηαο κνξθήο δηεζλή μελνδνρεηαθή αιπζίδα ή ειιεληθφ
φκηιν. (www.itep.gr)

4.7. Η 12εηήρ κπίζη ζηιρ ξενοδοσειακέρ μονάδερ ηηρ Αηηικήρ
χκθσλα κε ελδεηθηηθά ζηνηρεία απφ ηηο επίζεκεο απνγξαθέο ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, γηα ηελ πεξίνδν 2005 έσο 2016 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κνλάδσλ
ηεο Αηηηθήο κεηψζεθε ην 2016 ζε 649 απφ ηα 669 πνπ βξίζθνληαλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην
2005. Γειαδή ζεκεηψζεθε κεηαβνιή ηεο ηάμεο ηνπ 3%. Σελ ίδηα πεξίνδν ν αξηζκφο ησλ
δσκαηίσλ κεηψζεθε θαηά 4,3%.
Γιάγπαμμα 4

Ζ θξίζε γηα ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο Αηηηθήο θαη εηδηθφηεξα ηνπ θεληξηθνχ ηνκέα,
δελ μεθίλεζε ην 2010 κε ηελ εκθάληζε ησλ κλεκνλίσλ, αιιά ακέζσο κεηά ηνπο Οιπκπηαθνχο
Αγψλεο ηνπ 2004, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε Έλσζε
Ξελνδφρσλ Αζελψλ Αηηηθήο-Αξγνζαξσληθνχ (ΔΞΑΑΑ).
ηνλ θεληξηθφ ηνκέα ηεο Αζήλαο, ν αξηζκφο ησλ μελνδνρείσλ κεηψζεθε ζε 226 κνλάδεο ην
2016, απφ 256 πνπ ήηαλ ην 2005, αληηπξνζσπεχνληαο κείσζε 11,7%. Σελ ίδηα πεξίνδν ν
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αξηζκφο ησλ δσκαηίσλ κεηψζεθε ζε 14.985, δειαδή θαηά 9,1%. Ζ πηψζε απηή αληαλαθιά ηε
δηάςεπζε ησλ πξνζδνθηψλ γηα πνξεία ζηαζεξνπνίεζεο θαη βησζηκφηεηαο ησλ
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε ζπλερήο πηψζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο,
ζπγθεθξηκέλα απφ 33.026 δσκάηηα ην 2005, ζε 31.673 ην 2013 θαη 31.701 ην 2016. Πάλησο,
φιε απηή ηε δεθαεηία παξαηεξείηαη κηθξή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιπηειψλ κνλάδσλ.
Σν 2005 ε Αηηηθή δηέζεηε 28 πεληάζηεξα μελνδνρεία φπνπ ηα 14 ήηαλ ζηελ Αζήλα θαη ηα 12
ζηελ ππφινηπε Αηηηθή, κε 6.340 δσκάηηα θαη 74 ηεηξάζηεξα κε 33 ζηελ Αζήλα θαη 31 ζηελ
ππφινηπε Αηηηθήο, νθηψ ηα λεζηά ηνπ αξσληθνχ θαη δχν ηα λεζηά ηνπ Λαθσληθνχ Κφιπνπ,
κε 7.175 δσκάηηα.
Σν 2016 ν αξηζκφο ησλ πεληάζηεξσλ μελνδνρείσλ έρεη απμεζεί ζηα 34 (6.603 δσκάηηα), ελψ
ηα ηεηξάζηεξα έρνπλ επίζεο απμεζεί ζηα 103 (8.133 δσκάηηα). Σα ηεηξάζηεξα μελνδνρεία ζην
θέληξν ηεο Αζήλαο απφ 39 κνλάδεο ην 2012 αλέβεθαλ ζηηο 42 κνλάδεο ην 2016.
(www.traveldailynews.gr)

4.8. Γιαμόπθωζη ηιμών πόπηαρ
χκθσλα κε ζηνηρεία εξεπλψλ θαη ξεπνξηάδ απφ παλειιήληα Μέζα Δλεκέξσζεο, φια ηα
θαηαιχκαηα, αθφκε θαη κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κεηψλνπλ θαη έηνο ηηο ηηκέο ηνπο, ππφ
ηελ πίεζε ηεο θξίζεο, ησλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη ηεο αλάγθεο γηα θάιπςε πιεξφηεηαο.
Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη θαηαιχκαηα έθαλαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα
ηνπ 2017 «πξνζθνξέο», κεηψλνληαο ηηο ηηκέο απφ 10% έσο 30%, ζηηο νπνίεο
αληαπνθξίζεθαλ θπξίσο νη μέλνη επηζθέπηεο, θαζψο νη Έιιελεο αθφκε θαη κε ηηο κεησκέλεο
ηηκέο αδπλαηνχλ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο λα θάλνπλ θξαηήζεηο.
χκθσλα κε ηελ ππεχζπλε ηνπ Σνπξηζηηθνχ δηθηχνπ GuestInn, θ. Πέγθπ Μπαιηηζάξε κε
πεξηζζφηεξα απφ 110 θαηαιχκαηα ζηε ρψξα καο «ν ηνκέαο ηνπ αγξνηνηνπξηζκνχ θαη ηνπ
ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί έλα δπλακηθφ θιάδν αλάπηπμεο,
δελ έκεηλε αλεπεξέαζηνο απφ ηε γεληθφηεξε πηψζε ζηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ». Δπηζήκαλε φηη
νη αθίμεηο απφ ηηο παξαδνζηαθέο επξσπατθέο αγνξέο φπσο ηε Γαιιία, ηελ Αγγιία, ην Βέιγην,
ηελ Γεξκαλία θαη ηελ Διβεηία, είλαη θάζε ρξφλν ζεκαληηθά κεησκέλεο ζε ζρέζε κε
πξνεγνχκελεο ρξνληέο θαζψο, φπσο ζεκεηψλεη, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηαθνπψλ παίδεη
κεγάιν ξφιν ε ζηγνπξηά γηα ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ επηιεγφκελνπ
πξννξηζκνχ.
Πάλησο, ε θ. Μπαιηηζάξε επηζεκαίλεη φηη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
ηδηνθηήηεο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ είλαη ε ηεξάζηηα πίεζε γηα ππεξβνιηθή κείσζε ησλ ηηκψλ
απφ ηα μέλα ηνπξηζηηθά γξαθεία, ηνπο tνur operators θαη ηνπο online παξφρνπο ηαμηδησηηθψλ
ππεξεζηψλ. Σν δίθηπν GuestInn είλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Αγξνηνπξηζκνχ
(Δurogites) πνπ αξηζκεί άιια 26 δίθηπα ζε επξσπατθνχο πξννξηζκνχο κε πεξίπνπ 100.000
θαηαιχκαηα.
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Πίνακαρ 4

χκθσλα κε δεκνζίεπκα ζηελ εθεκεξίδα «Διεπζεξνηππία» ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017, ε
νξηαθή κείσζε δηαλπθηεξεχζεσλ θαη πξνθξαηήζεσλ παξνπζηάδεηαη αθφκα θαη ζε ηζηνξηθά
μελνδνρεία ηεο ρψξαο καο, φπσο επηζεκαίλεη ε θ. Βαξβάξα Απδή, ηδξχηξηα ηεο ειιεληθήο
αιπζίδαο μελνδνρείσλ ζηελ Διιάδα Greek Historic Hotels κε 14 κέιε. Ζ θ. Βαξβάξα Απδή, ε
νπνία είλαη αληηπξφεδξνο ηνπ νξγαληζκνχ Historic Hotels of Europe, πνπ δηαζέηεη δίθηπα ζε
18 ρψξεο κε 650 ηζηνξηθά μελνδνρεία. Απφ ρψξεο φπσο ε Αγγιία θαη ε Γεξκαλία, ε κείσζε
θξαηήζεσλ αλήιζε ζε πνζνζηφ 15%, πξάγκα πνπ ήξζε ζε ηζνξξνπία κε ηελ αχμεζε θαηά
20% ησλ νnline θξαηήζεσλ θαη ηελ ηάζε γηα θξαηήζεηο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο απφ ρψξεο ηεο
Κεληξηθήο Δπξψπεο. ηα ίδηα επίπεδα θπκαίλνληαη θαη νη θξαηήζεηο απφ ηελ ειιεληθή αγνξά,
σζηφζν ζεκεηψλεηαη κείσζε δηαλπθηεξεχζεσλ θαηά 40%. Δπίζεο, επηζεκαίλεη φηη νη πειάηεο
αλακέλνπλ θαιχηεξεο ηηκέο ιφγσ θξίζεο θαη φιεο νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο καο
απαληνχλ κε επνρηθέο πξνζθνξέο θαη αξθεηέο δσξεάλ παξνρέο ππεξεζηψλ.
(www.eleytherotipia.gr, 2017)
Αθφκα, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη απφ ην 2008 κέρξη θαη ην 2010
παξαηεξείηαη έλα θαηξαθχιηζκα ζε φινπο ηνπο δείθηεο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηεο
Αζήλαο. πγθεθξηκέλα, ε κέζε πιεξφηεηα έπεζε απφ ην 71,5% ζην 50%, ε κέζε ηηκή
δσκαηίνπ απφ ην 99,27 επξψ ζηα 79 επξψ θαη ην κέζν έζνδν αλά δσκάηην απφ ηα 70,98
επξψ ζηα 42 επξψ. ηε ζπλέρεηα παξαηεξείηαη ζηαδηαθή αλάθακςε, έσο ην 2016, ε κέζε
πιεξφηεηα αλήιζε απφ 71,5% ζε 75,9%, ελψ ε κέζε ηηκή δσκαηίνπ ην ίδην έηνο αλήιζε ζηα
94,2 επξψ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη ν πξφεδξνο ηεο ΔΞΑΑΑ Αιέμαλδξνο Βαζηιηθφο
ραξαθηήξηζε ηελ εηθφλα ηεο μελνδνρεηαθήο Αζήλαο σο “νξηαθά ζεηηθή”.

4.9. Η εποσικόηηηα ηηρ ηοςπιζηικήρ κίνηζηρ ζηην Δλλάδα
Ζ επνρηθφηεηα απνηειεί έλα απφ ηα πην εκθαλή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ θαη
ηξνρνπέδε αλάπηπμεο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. ην
2010, ην 70,4% ησλ ζπλνιηθψλ δηαλπθηεξεχζεσλ (εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ) ζε
θαηαιχκαηα μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην δηάζηεκα κεηαμχ Ηνπλίνπ θαη
επηεκβξίνπ. Σν πνζνζηφ απηφ εκθάληζε απμεηηθή ηάζε κέρξη ην 2013, νπφηε δηακνξθψζεθε
ζε 72,6%. ηε ζπλέρεηα, παξνπζίαζε κηα θάκςε απφ ην 2014 θαη κεηά θαη δηακνξθψζεθε ζε
70,7% ην 2015. Μάιηζηα, ζε πξφζθαηε κειέηε ηνπ ΗΣΔΠ, πξνέθπςε φηη ε επνρηθφηεηα ηνπ
ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα είλαη πην έληνλε ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο πνπ αληαγσλίδεηαη. Σέινο,
φζνλ αθνξά ζηε δηάθξηζε, νη εκεδαπνί έρνπλ ηε κεγαιχηεξε επνρηθφηεηα, θάηη πνπ ζεκαίλεη
φηη νη Έιιελεο ζπξξηθλψλνπλ ρξνληθά ηηο δηαθνπέο ηνπο ζηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν.
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Παξαπάλσ αλαθέξζεθε ε πξνζπάζεηα δηεχξπλζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, φκσο απφ ηηο
κεληαίεο αθίμεηο δηαπηζηψλεηαη φηη παξά ηελ εηήζηα αχμεζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ, ε
αχμεζε απηή επηθεληξψλεηαη ζηνπο θαη‟ εμνρήλ επνρηθνχο κήλεο, δειαδή απφ Ηνχλην έσο
επηέκβξην. Καηά ζπλέπεηα ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα γηα αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο
ρψξαο καο θαη ηνπο ππφινηπνπο κήλεο, ζπγθεθξηκέλα απφ Οθηψβξην έσο Μάην, αξθεί λα
αλαπηπρζνχλ νη ιεγφκελεο “ζεκαηηθέο” ελφηεηεο ηνπξηζκνχ, πνπ δελ αθνξνχλ κφλν ην
κνληέιν “ήιηνο – ζάιαζζα”. (Παπιφπνπινο, 1999)

4.10. Σαξιδιωηικέρ ειζππάξειρ
Δλδεηθηηθφ ηεο θαηάζηαζεο είλαη πσο θαηαγξάθεηαη θαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο ηνπξηζηηθέο
κνλάδεο λα επηθξαηεί ηνπξηζκφο δχν ηαρπηήησλ ηφζν ζε επίπεδν ηαμηδησηηθψλ εηζπξάμεσλ
φζν θαη ζε επίπεδν δηεζλψλ αθίμεσλ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ εμάγεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο
αλαιπηηθήο έξεπλαο γηα ην έηνο 2016, πνπ δεκνζηνπνίεζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηελ
εθεκεξίδα «ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ», κε ηελ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ βαζηθψλ ηνπξηζηηθψλ
κεγεζψλ ηεο ρψξαο.
Γιάγπαμμα 5

Οη ηαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο ηεο ρψξαο ην 2016 έθζαζαλ ζε 12,75 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ρσξίο
λα πεξηιακβάλνληαη ηα έζνδα απφ ηηο θξνπαδηέξεο. Ο θχξηνο φγθνο ησλ εηζπξάμεσλ ζε
πνζνζηφ 87,5% ηνπ ζπλφινπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 5 πεξηθέξεηεο επί ηνπ ζπλφινπ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην Νφηην Αηγαίν (3,14 δηζ. επξψ), ζηελ Κξήηε (3,1 δηζ. επξψ), ζηελ Αηηηθή
(1,73 δηζ. επξψ), ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία (1,69 δηζ. επξψ) θαη ζηα Ηφληα Νεζηά (1,5 δηζ.
επξψ). ην ζχλνιν ησλ ππφινηπσλ πεξηθεξεηψλ (Πεινπνλλήζνπ, Θεζζαιίαο, Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Ζπείξνπ, Γπηηθήο Διιάδνο, Βνξείνπ Διιάδνο, ηεξεάο Διιάδαο θαη
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο) νη ηαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο δηακνξθψζεθαλ κφιηο ζηα 1,6 δηζ. επξψ.
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Αληίζηνηρε είλαη ε θαηαλνκή θαη ζε επίπεδν δηεζλψλ αθίμεσλ. Έηζη, ην 2016 νη ηαμηδηψηεο
πνπ ήξζαλ ηελ Διιάδα πξαγκαηνπνίεζαλ 28,38 εθαηνκκχξηα επηζθέςεηο ζηηο πεξηθέξεηεο
ηεο ρψξαο. Ο αξηζκφο απηφο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηε ζπλνιηθή εηζεξρφκελε ηαμηδησηηθή
θίλεζε ην 2016 (24,8 εθαη.), θαζψο έλαο ηαμηδηψηεο κπνξεί λα επηζθεθζεί πεξηζζφηεξεο απφ
κία πεξηθέξεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ επηζθέςεσλ ζε
πνζνζηφ 86,4% επί ηνπ ζπλφινπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 6 πεξηθέξεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία (6,4 εθαη.), ζην Νφηην Αηγαίν (5,23 εθαη.), ζηελ Αηηηθή (4,54 εθαη.),
ζηα Ηφληα Νεζηά (2,46 εθαη.) θαη ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε (1,36 εθαη.). ην
ζχλνιν ησλ ππφινηπσλ πεξηθεξεηψλ (Πεινπνλλήζνπ, Ζπείξνπ, Θεζζαιίαο, Γπηηθήο
Διιάδαο, ηεξεάο Διιάδαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Βνξείνπ Αηγαίνπ) πξαγκαηνπνηήζεθαλ
3,85 εθαη. επηζθέςεηο. (www.kathimerini.gr)

4.11. Απαζσόληζη ζηον ηοςπιζηικό ηομέα ζηην Δλλάδα
Απφ ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., πξνθχπηεη φηη γηα ηελ απαζρφιεζε ζηελ ρψξα καο,
απφ ην 2008 κέρξη ην 2016, επιήγεζαλ ζεκαληηθά ζρεδφλ φινη νη ηνκείο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, ηελ πεξίνδν απηή ράζεθαλ πεξίπνπ 934 ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο
ζηελ Διιάδα κε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά 20,3%.Όκσο, φπσο θαηαγξάθεη ε εηήζηα
έξεπλα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, ην ειιεληθφ μελνδνρείν, ελ κέζσ θξίζεο, απνηειεί ζηαζεξή πεγή
απαζρφιεζεο θαη παξά ην γεγνλφο φηη κεηψζεθαλ ηα έζνδα ηνπ ηνπξηζκνχ ην 2016, ην
πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζεκείσζε αχμεζε θαηά 3,9% ζε ζρέζε κε ην 2015.
Ο ηνπξηζηηθφο θιάδνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιίγνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ
επέδεημε ζεκαληηθή αλζεθηηθφηεηα. Πην αλαιπηηθά, θαηά ηελ νθηαεηία 2008-2016 ήηαλ ν κφλνο
παξαγσγηθφο θιάδνο, ζηνλ νπνίν ε απαζρφιεζε απμήζεθε θαηά 5,9%, πνπ αληηζηνηρεί ζε
19.000 εξγαδφκελνπο.
χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ ηνπ ΗΣΔΠ ζηα ειιεληθά
μελνδνρεία, ηνλ Μάην ηνπ 2016 εξγάδνληαλ 97.988 άηνκα θαη ηνλ Αχγνπζην 144.390,
πεξηζζφηεξα απφ ην 2015.
Όζνλ αθνξά ζηελ απαζρφιεζε αλά κνλάδα, απφ ηελ έξεπλα ηνπ ΗΣΔΠ γηα ην 2016,
πξνθχπηεη φηη πεξίπνπ ην 21% ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ηνλ Μάην θαη ην 12% ηνλ
Αχγνπζην απαζρνινχζε κνλάρα έλα άηνκν πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα είλαη ν ηδηνθηήηεο ηεο
επηρείξεζεο. σξεπηηθά, ην 49% ησλ ειιεληθψλ μελνδνρείσλ ηνλ Μάην 2016 θαη ην 40,4% ηνλ
Αχγνπζην 2016, απαζρνινχλ κέρξη πέληε εξγαδνκέλνπο. Μφλν ην 6-7% ησλ ειιεληθψλ
μελνδνρείσλ απαζρφιεζαλ πάλσ απφ εθαηφ εξγαδνκέλνπο θαηά ηνπο δχν ππφ εμέηαζε
κήλεο ηνπ 2016.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 :
ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ
5.1. ΠΡΧΣΟΓΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ
5.1.1. κοπόρ έπεςναρ
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζεο έξεπλαο είλαη λα κειεηεζεί εάλ ν ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα έρεη
πιεγεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κέζα απφ κία ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ
ηέζεθαλ ζε έλαλ ελδεηθηηθφ αξηζκφ ηδηνθηεηψλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Γειαδή, κέζα απφ
εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα έζνδα, ηηο θξαηήζεηο θαη ζπλεπψο ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ
θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ κηαο επηρείξεζεο, θαζίζηαηαη θαλεξφ εάλ έρεη επεξεαζηεί
ν ηνπξηζκφο, κηαο θαη απηφο είλαη πνπ θαζνξίδεη ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηέηνηνπ είδνπο
επηρεηξήζεσλ.

5.1.2. Μεθοδολογία έπεςναρ
Πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηνγελήο έξεπλα κε ηε κέζνδν εξσηεκαηνινγίνπ, ηα νπνία δφζεθαλ
ζε 100 ηδηνθηήηεο μελνδνρείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα απεπζχλεηαη ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο
ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία μεπεξλάεη ηα 10 έηε, δηφηη εξεπλάηαη εάλ έρνπλ πιεγεί νη κνλάδεο
απηέο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, γη‟ απηφ θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ έζησ θαη έλα κηθξφ
δηάζηεκα πξηλ ηελ “έλαξμή” ηεο θξίζεο απηήο. Ζ έξεπλα είλαη πξσηνγελήο θαη ηα
εξσηεκαηνιφγηα είραλ κεηθηή κνξθή, δειαδή νη ηδηνθηήηεο ησλ μελνδνρείσλ θιήζεθαλ λα
επηιέμνπλ πνηα απφ ηηο απαληήζεηο αληηζηνηρεί θαιχηεξα ζηελ δηθή ηνπο επηρείξεζε ή αθφκα
λα γξάςνπλ ηελ δηθή ηνπο άπνςε κε ηελ δηθή ηνπο επηρεηξεκαηνινγία ρσξίο λα έρνπλ
ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο. Δπηπιένλ ηα άηνκα πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ επηιέρζεθαλ
κέζσ ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ, ε νπνία είλαη ε δεηγκαηνιεςία νκάδσλ θαζψο ην θξηηήξην ζηα
άηνκα πνπ επηιέρζεθαλ λα απαληήζνπλ είλαη λα έρνπλ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε
ιεηηνπξγία άλσ ησλ 10 εηψλ. Σέινο, εθηειείηαη πνζνηηθή έξεπλα, δηφηη ε εμαγσγή ηεο γίλεηαη
βάζε εξσηεκαηνινγίσλ -φπσο πξναλαθέξζεθε-, σζηφζν ήηαλ αλαγθαίν λα πξνεγεζεί
πνηνηηθή έξεπλα γηα λα θαζνξηζηνχλ νη αηηίεο θαη ηα αληηθείκελα ηεο παξνχζεο.

5.1.3. Αποηελέζμαηα έπεςναρ ζε γπαθήμαηα
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε γξάθεκα θαη
ζπγθεθξηκέλα κε κνξθή πίηαο, έηζη ψζηε λα είλαη δηαθξηηέο θαη μεθάζαξεο νη απαληήζεηο πνπ
ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο. Πην απιά, θαίλνληαη ηα πνζνζηά απφ ηα νπνία γίλεηαη
θαλεξφ πφζν έρεη επεξεάζεη ε θξίζε ηηο μελνδνρεηαθέο ηνπο κνλάδεο θαη φια φζα
πξναλαθέξζεθαλ. Αθφκε, ππάξρεη κία δηαθνξνπνίεζε ζην 1/3 ησλ εξσηήζεσλ, φζνλ αθνξά
ηελ παξνπζίαζε ησλ γξαθεκάησλ, ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα 2/3. πγθεθξηκέλα,
θαηαγξάθνληαη δχν γξαθήκαηα ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο. Σν πξψην γξάθεκα αθνξά ην
δηάζηεκα πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ελψ ην δεχηεξν ην δηάζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο.
θνπφο ησλ δχν μερσξηζηψλ γξαθεκάησλ είλαη λα γίλνπλ μεθάζαξεο κέζα απφ ηηο εξσηήζεηο
απηέο, πηζαλέο δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα δηαζηήκαηα. Δπί ηεο νπζίαο,
πξφθεηηαη γηα κία κνξθή ζχγθξηζεο.
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1) ε ποιο γεωγραφικό διαμζριςμα ανήκει το ξενοδοχείο ςασ;

1%

1%

6%

Ιπειροσ
Κεςςαλία

15%

Κράκθ
36%

Κριτθ

3%

Μακεδονία
Αιγαίο πζλαγοσ
Λόνιο πζλαγοσ
Ρελοπόννθςοσ
35%

Στερεά Ελλάδα
3%

2) Πόςων αςτζρων είναι το ξενοδοχείο ςασ;

8%

10%
Μικρότερο από 2
17%

3
4

34%

5
Μεγαλφτερο από 5
31%
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3) Η πλειοψηφία των πελατϊν ςασ είναι:

23%

Ζλλθνεσ

Ξζνοι

77%

4) Σο μεγαλφτερο ποςοςτό των ξζνων τουριςτϊν τι εθνικότητασ είναι;

5%

3%
Γερμανοί

22%

Τοφρκοι

16%

Άγγλοι
Λταλοί
Ολλανδοί

8%

14%

Άλλο
Γάλλοι

13%

ώςοι
19%
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5) Σο πελατολόγιο ςασ κυμαίνεται ςυνήθωσ ςε ηλικίεσ :
Ρριν τθν περίοδο τθσ κρίςθσ:

Κατά τθν διάρκεια τθσ κρίςθσ:

4%

25%

0% 3%
18%

Μικρότερεσ
από 20

16%

21-30
33%
31-40

23%
30%

41-50

48%

Μεγαλφτερεσ
από 51

6) Ποια εποχή υπάρχει μεγαλφτερη προζλευςη τουριςτϊν;
Ρριν τθν περίοδο τθσ κρίςθσ:

Κατά τθν διάρκεια τθσ κρίςθσ:

4%
6%
11%

4%

10%

Φκινόπωρο
Χειμώνασ

14%
Άνοιξθ
80%

71%

Καλοκαίρι
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7) Η highseason του ξενοδοχείου ςασ ζχει αλλάξει ωσ προσ την πληρότητα λόγω τησ οικονομικήσ
κρίςησ;

25%
Ναι
Πχι
75%

8) Ποια είναι η μζςη διάρκεια διαμονήσ των πελατϊν ςασ;

Ρριν τθν περίοδο τθσ κρίςθσ:

Κατά τθν διάρκεια τθσ κρίςθσ:

1 - 3 θμζρεσ
9% 5%

7%
27%

17%

4 - 7 θμζρεσ

20%
8 - 14 θμζρεσ

59%
56%

Μεγαλφτερο
χρονικό
διάςτθμα
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9) Οι περιςςότερεσ κρατήςεισ για τη διαμονή των πελατϊν ςασ γίνεται:

Ρριν τθν περίοδο τθσ κρίςθσ:

Κατά τθν διάρκεια τθσ κρίςθσ:

0
14%

25%

29%

Ραραδοςιακά
18%

Τθλεφωνικά
Διαδικτυακά

68%
46%

10) Πόςο είναι το διάςτημα, κατά μζςο όρο, που οι πελάτεσ μεριμνοφν να κάνουν κράτηςη ςτο
ξενοδοχείο ςασ, πριν την άφιξή τουσ;

Ρριν τθν περίοδο τθσ κρίςθσ:

Κατά τθν διάρκεια τθσ κρίςθσ:

Τελευταία
ςτιγμι
19%

24%

16%

14%

28%

26%
31%

42%

1 - 3 βδομάδεσ
πριν τθν άφιξθ
τουσ
1 - 2 μινεσ πριν
τθν άφιξθ τουσ
Μεγαλφτερο
χρονικό
διάςτθμα
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11) Ωσ επιχείρηςη είςτε εξοικειωμζνοι με την τεχνολογία;
Ρριν τθν περίοδο τθσ κρίςθσ:

Κατά τθν διάρκεια τθσ κρίςθσ:

0%
10%

16%
20%

15%

10%

Κακόλου
Λίγο

15%

Αρκετά
27%

Ρολφ
Ράρα πολφ

55%

32%

12) Θεωρείτε ότι οι πελάτεσ ςασ ςτρζφονται ςε πιο παραδοςιακζσ μεθόδουσ επειδή φοβοφνται
ότι η τιμή ή η ποιότητα μπορεί να μην ανταποκρίνεται ςτην πραγματικότητα όςον αφορά τισ
διαδικτυακζσ αγορζσ;

2%

21%

20%
Κακόλου
Λίγο
Αρκετά
Ρολφ

26%

31%

Ράρα πολφ
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13) Ο τουριςμόσ ςτη χϊρα μασ ζχει επηρεαςτεί κατά κφριο λόγο από:

3%
20%
Τθν οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα
Τθ διεκνι οικονομικι κρίςθ
10%
Πλα τα παραπάνω
Κανζνα από τα παραπάνω

67%

14) Τπάρχουν επιπτϊςεισ ςτην επιχείρηςη ςασ λόγω τησ οικονομικήσ κρίςησ;

11%

Ναι

Πχι

89%
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15) Αν ναι, ποιο πιςτεφετε ότι ςασ ζχει επηρεάςει περιςςότερο;

1%

Μείωςθ κερδών
40,90%
Μείωςθ προςωπικοφ
Μείωςθ πελατών

52,30%

Άλλο

5,70%

16) Ποια είναι η ςημαντικότερη ενζργεια που ζχει προβεί η επιχείρηςη ςασ για να αντιμετωπίςει
τα προβλήματα που προκφπτουν εξαιτίασ τησ κρίςησ;

Μείωςθ εξόδων διαφιμιςθσ

7%
13%
33%

Ρειρκοπζσ bonus
1%
Μείωςθ εξόδων marketing
Μείωςθ τιμισ προϊόντοσ υπθρεςίασ

22%

24%

Μείωςθ εξόδων εκπαίδευςθσ
εργαηομζνων
Απολφςεισ προςωπικοφ ςτελεχών
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17) Πιςτεφετε ότι θα αυξηθεί ο τουριςμόσ ςτη χϊρα μασ;

23%

Ναι
Πχι

77%

5.1.4. σολιαζμόρ αποηελεζμάηων ππωηογενούρ έπεςναρ
ην ζεκείν απηφ αλαιχνληαη ηα πνζνζηά πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα παξαπάλσ γξαθήκαηα.
πγθεθξηκέλα, γίλεηαη θαηαγξαθή θαη ζρνιηαζκφο ησλ πνζνζηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηα
εξσηεκαηνιφγηα, γηα θάζε εξψηεζε μερσξηζηά.
1) ε πνην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα αλήθεη ην μελνδνρείν ζαο;
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ πξψηε εξψηεζε ηεο έξεπλαο,
φζνλ αθνξά ην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα πνπ αλήθνπλ ηα μελνδνρεία ησλ εξσηεζέλησλ,
θαίλεηαη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ μελνδνρείσλ βξίζθεηαη ζηελ Κξήηε, κε πνζνζηφ 36%
θαη ζρεδφλ ζην ίδην επίπεδν θπκαίλνληαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, κε πνζνζηφ χςνπο 35%.
Αθνινπζεί ε Πεινπφλλεζνο κε 15% θαη ηέινο ε Θξάθε, ην Ηφλην, ε Ήπεηξνο, ε Μαθεδνλία, ε
ηεξεά Διιάδα θαη ε Θεζζαιία κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 14%.
2) Πφζσλ αζηέξσλ είλαη ην μελνδνρείν ζαο;
Αθνινπζψληαο θζίλνπζα πνξεία θαηαλνκήο, πνζνζηφ κεγέζνπο 34% απάληεζε πσο ην
μελνδνρείν ηνπ είλαη πέληε αζηέξσλ, ην 31% έρεη μελνδνρεηαθή κνλάδα ηεζζάξσλ αζηέξσλ,
ζηε ζπλέρεηα, ηξηψλ αζηέξσλ μελνδνρείν έρεη πνζνζηφ ηνπ χςνπο 17%, ελψ επηρείξεζε
κηθξφηεξε ησλ δχν αζηέξσλ θαηέρεη πνζνζηφ 10%. Καηαιεθηηθά, κνλάδα κεγαιχηεξε ησλ
πέληε αζηέξσλ αλήθεη ζε πνζνζηφ κφιηο 8%.
3) Ζ πιεηνςεθία ησλ πειαηψλ ζαο είλαη:
ηελ παξαπάλσ εξψηεζε, 77% ζπγθέληξσζαλ νη μέλνη πειάηεο ελψ κφλν ην 23% είλαη
Έιιελεο.
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4) Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ ηη εζληθφηεηαο είλαη;
Οη εζληθφηεηεο ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ παξαηεξνχκε φηη αιιάδνπλ αλά πεξηνρή. Παξ‟ φια
απηά, ην 22% απάληεζε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη νη Γεξκαλνί, ζηε ζπλέρεηα
αθνινπζνχλ νη Άγγινη κε 19%, νη Σνχξθνη κε 14%, νη Ηηαινί κε 13% ελψ καδεχνπλ απφ έλα
κηθξφ πνζνζηφ, ζπλνιηθνχ χςνπο 16%, νη Οιιαλδνί, νη Γάιινη θαη νη Ρψζνη. Γηαπηζηψζεθε
φηη ππήξραλ αξθεηέο κνλαδηθέο απαληήζεηο, κε πνηθίιεο εζληθφηεηεο, κε απνηέιεζκα ζηελ
απάληεζε «Άιιν», φπνπ αληηζηνηρνχλ νη εζληθφηεηεο απηέο, λα ζπγθεληξσζνχλ 16
απαληήζεηο.
5) Σν πειαηνιφγην ζαο θπκαίλεηε ζπλήζσο ζε ειηθίεο:
ηελ παξαπάλσ εξψηεζε νη ηδηνθηήηεο ησλ μελνδνρείσλ θιήζεθαλ λα δψζνπλ κία απάληεζε
γηα ηηο ειηθίεο πνπ εκπεξηείρε ην πειαηνιφγην ηνπο πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη κία θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο. Όζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε, ην πειαηνιφγην ηνπο θπκαίλεηαη θαηά
30% ζε ειηθίεο 41-50 εηψλ, θαηά 25% άηνκα ειηθίαο κεγαιχηεξα απφ 51, θαηά 23% ειηθίεο
απφ 31 έσο θαη 40 θαη ηέινο κε 18% θαη 4% ειηθίεο 21-30 θαη κηθξφηεξεο απφ 20 εηψλ
αληίζηνηρα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ηα πνζνζηά παξαηεξνχκε φηη δηαθέξνπλ αξθεηά. Πην
αλαιπηηθά, πξψηε ζέζε εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ νη ειηθίεο 41-50 εηψλ, κε ζεκαληηθή αχμεζε
ηνπ πνζνζηνχ, θηάλνληαο ην 48%. Αθνινπζνχλ νη ειηθίεο 31-40 κε 33% θαη ζηε ζπλέρεηα κε
πνζνζηφ 16% νη ειηθίεο κεγαιχηεξεο απφ 51. Σέινο, ηείλνπλ λα εμαθαληζηνχλ ηα άηνκα
ειηθίαο 21-30 πνπ θαηέρνπλ πνζνζηφ κφιηο 3% ζε αληίζεζε κε ηηο ειηθίεο κηθξφηεξεο απφ 20
πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο κεηψζεθαλ ξαγδαία έσο θαη κεδελίζηεθαλ, ζχκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο παξνχζεο έξεπλαο.
6) Πνηα επνρή ππάξρεη κεγαιχηεξε πξνέιεπζε ηνπξηζηψλ;
Όζνλ αθνξά ηελ επνρή ζηελ νπνία ε πξνζέιεπζε ησλ ηνπξηζηψλ είλαη κεγαιχηεξε, νη
μελνδφρνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ γηα δχν πεξηφδνπο, πξηλ ηελ θξίζε αιιά θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο, φπσο ζπλέβε θαη παξαπάλσ. Παξφια απηά ην θαινθαίξη δηαηεξεί ηε πξψηε
ζέζε ζηελ επηινγή ησλ ηνπξηζηψλ κε 80% θαη 71% αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε
άλνημε κε 10% πξηλ ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη 14% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο, ην θζηλφπσξν κε
6% θαη 11% αληίζηνηρα θαη ε ηειεπηαία επηινγή ησλ ηνπξηζηψλ είλαη ν ρεηκψλαο κε πνζνζηφ
4% θαη γηα ηηο δχν πεξηφδνπο. ηελ εξψηεζε απηή παξαηεξνχκε φηη ε θξίζε δελ επεξέαζε
ηελ επηινγή ησλ ηνπξηζηψλ σο πξνο ηελ επνρή πνπ επηζπκνχλ λα επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα,
έρνληαο φκσο κηθξέο απνθιίζεηο ζηα πνζνζηά αλάκεζα ζηηο δχν πεξηφδνπο.
7) Ζ highseason ηνπ μελνδνρείνπ ζαο έρεη αιιάμεη σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ιφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο;
Ζ highseason παξαηεξνχκε φηη έρεη αιιάμεη σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο κε πνζνζηφ 75%, ελψ ην ¼ (δειαδή ην 25%) ησλ απαληήζεσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ,
αλαθέξεη φηη παξακέλνπλ πιήξεηο νη μελνδνρεηαθέο ηνπο κνλάδεο.
8) Πνηα είλαη ε κέζε δηάξθεηα δηακνλήο ησλ πειαηψλ ζαο;
Γηα λα δηαπηζησζεί εάλ έρεη επεξεαζηεί ε δηακνλή ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο,
ζπιιέρζεθαλ απαληήζεηο γηα δχν πεξηφδνπο, πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο. Φαίλεηαη πσο ε θξίζε έρεη επεξεάζεη θαη απηφλ ηνλ ηνκέα. Πην αλαιπηηθά νη ηνπξίζηεο
πξν θξίζεο έκελαλ ζην μελνδνρείν γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 2 βδνκάδσλ κε πνζνζηφ 9% ελψ
ζην δηάζηεκα ηεο θξίζεο έκελε ην 7%. Απηφ ην δηάζηεκα είλαη αξθεηά κεγάιν θαη ζπάλην γη‟
απηφ θαη ζπιιέρζεθαλ κηθξά πνζνζηά, ζηα νπνία δελ κπνξεί λα εξεπλεζεί αλ έρνπλ
επεξεαζηεί νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Όκσο, ζηε ζπλέρεηα ζα δνχκε δηαζηήκαηα κηθξφηεξα
ησλ 14 εκεξψλ φπνπ κπνξεί θαλείο λα δεη μεθάζαξα ηελ επήξεηα ηεο θξίζεο. Πην αλαιπηηθά,
ε δηακνλή ησλ 8 έσο 14 θαη ησλ 4 έσο 7 εκεξψλ, ζπγθέληξσζε πξν θξίζεο πνζνζηά 59%
θαη 27% αληίζηνηρα, ελψ ζην δηάζηεκα ηεο θξίζεο 20% (γηα ηε δηακνλή 8 έσο 14 εκεξψλ) θαη
56% (γηα ηε δηακνλή 4 έσο 7 εκεξψλ). Σα πνζά απηά είλαη ζρεδφλ αληίζηξνθα, δειαδή ζηα
δχν δηαζηήκαηα πνπ ζπιιέμακε ηα ζηνηρεία (πξν θαη κεηά θξίζεο), ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
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ζηελ πξψηε πεξίπησζε είλαη ην 59%, ελψ ζηελ δεχηεξε ην 56%. Παξαηεξείηε ινηπφλ φηη ε
δηακνλή ησλ πειαηψλ, ζχκθσλα κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηεο έξεπλαο, έρεη κεησζεί θαηά 7
έσο 14 εκέξεο. Σέινο, ε δηακνλή 1 έσο 3 εκεξψλ απφ ην 5% απμήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
θξίζεο ζε 17%, αχμεζε πνζνζηνχ, επί ηεο νπζίαο, θαηά 12%, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη
ηνπξίζηεο κεηψλνπλ θαηά πνιχ ηηο εκέξεο δηακνλήο ηνπο.
9) Οη πεξηζζφηεξεο θξαηήζεηο γηα ηε δηακνλή ησλ πειαηψλ ζαο γίλεηαη:
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη πειάηεο θάλνπλ θξάηεζε γηα ηε δηακνλή ηνπο δείρλεη φηη έρεη
επεξεαζηεί απφ ηελ θξίζε. Πην αλαιπηηθά, πξηλ ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, νη πειάηεο κε
πνζνζηφ 46% έθαλαλ ηηο θξαηήζεηο ηνπο κέζσ ηειεθψλνπ, ζηε ζπλέρεηα κε πνζνζηφ 29%
κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ηέινο κε πνζνζηφ 25% κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν, δειαδή πξφζσπν
κε πξφζσπν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, νη θαηαζηάζεηο άιιαμαλ θαη ν θφζκνο δελ
εκπηζηεχεηαη πιένλ ηηο ηειεθσληθέο θξαηήζεηο, -είηε ζηξέθεηαη ζε πην ζχγρξνλεο κεζφδνπο-,
φπσο έθαλε παιαηφηεξα κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ δηαδηθηπαθψλ
θξαηήζεσλ απφ 29% ζε 68% θαη νη ηειεθσληθέο θξαηήζεηο κεηψλνληαη θαηά 28%. Ο
παξαδνζηαθφο ηξφπνο θξάηεζεο παξακέλεη ηειεπηαίνο κε πνζνζηφ 14%, πνπ ελ κέξεη
κπνξεί λα ζεσξεζεί ινγηθφ γηαηί ζηηο κέξεο καο ππάξρνπλ πην εμειηγκέλεο κέζνδνη.
10) Πφζν είλαη ην δηάζηεκα, θαηά κέζν φξν, πνπ νη πειάηεο κεξηκλνχλ λα θάλνπλ θξάηεζε ζην
μελνδνρείν ζαο πξηλ ηελ άθημή ηνπο;
Οη μελνδφρνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ μαλά γηα ηηο δχν πεξηφδνπο πνπ καο ελδηαθέξνπλ, γηα
ηα δηάζηεκα δειαδή πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Με πνζνζηφ 24% νη
πειάηεο έθαλαλ θξάηεζε ζην μελνδνρείν ηειεπηαία ζηηγκή πξν θξίζεο, έλαληη ηνπ 14% θαηά
ηε δηάξθεηά ηεο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη είηε ιφγσ απξνφπησλ, είηε ιφγσ νηθνλνκηθψλ
ιφγσλ. Γηα ην δηάζηεκα 1 έσο 3 εβδνκάδσλ πξηλ ηεο άθημή ηνπο, πνζνζηφ χςνπο 31%
αθνξά ην πξψην δηάζηεκα, έλαληη ηνπ 28%. Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, δειαδή
γηα ηηο κε πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπέο, ην πξψην δηάζηεκα (πξν θξίζεο) είλαη πάιη
πςειφηεξν, αιιά κε κηθξφηεξν πνζνζηφ, χςνπο 3%. ε κεγαιχηεξν δηάζηεκα, 1 έσο 2 κήλεο
πξηλ ηελ άθημή ηνπο, παξαηεξνχκε φηη πξηλ ηελ θξίζε ην πνζνζηφ είλαη κηθξφηεξν ελ
ζπγθξίζεη απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο, ζπγθεθξηκέλα 26% έλαληη 42%. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη
νη ηνπξίζηεο θξνληίδνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε θξίζε λα θιείλνπλ ηηο
δηαθνπέο ηνπο πξηλ απφ έλα ηθαλνπνηεηηθφ δηάζηεκα, έηζη ψζηε λα έρνπλ νηθνλνκηθφηεξεο
ηηκέο αιιά θαη λα είλαη ζίγνπξνη θαη πξνεηνηκαζκέλνη νηθνλνκηθά γηα ηα πεξαηηέξσ έμνδα πνπ
ζα μνδέςνπλ ζηνλ θάζε πξννξηζκφ. Σέινο, γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ φια ηα
παξαπάλσ, δειαδή γηα θξαηήζεηο πνπ νη πειάηεο πξαγκαηνπνηνχλ δχν κήλεο πξηλ ηελ
άθημή ηνπο, ζπιιέρζεθε ην 19% πξν θξίζεο, έλαληη ηνπ 16%, κε κείσζε κφιηο 3%.
11) Χο επηρείξεζε είζηε εμνηθεησκέλε κε ηελ ηερλνινγία;
Οη επηρεηξήζεηο πξηλ ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θαηαγξάθνπλ κηθξά πνζνζηά εμνηθείσζεο κε
ηελ ηερλνινγία. Πην αλαιπηηθά ην 32% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη είλαη „‟αξθεηά‟‟
εμνηθεησκέλνη, αθνινχζσο ην 27% είλαη „‟ιίγν‟‟, ηξίηε ζηε ζεηξά κε πνζνζηφ χςνπο 16%
έξρεηαη ε απάληεζε „‟θαζφινπ‟‟ θαη ηέινο αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 15% θαη 10% νη
απαληήζεηο „‟πνιχ‟‟ θαη „‟πάξα πνιχ‟‟ αληίζηνηρα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ηα πνζνζηά
αιιάδνπλ ξαγδαία, δηφηη νη επηρεηξήζεηο πηζαλφηαηα νθείινπλ λα θάλνπλ βήκαηα εμέιημεο έηζη
ψζηε λα πξνζειθχζνπλ θφζκν. Έλα απφ ηα πην βαζηθά γηα ηελ πξνζέιθπζε απηή είλαη ε
επαθή ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ κε ηελ ηερλνινγία. Καηαγξάθεηαη ινηπφλ, έλα κεγάιν
πνζνζηφ χςνπο 55% ην νπνίν ζεσξεί φηη είλαη „‟πνιχ‟‟ εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία.
Έπεηηα αθνινπζεί έλα 20% πνπ έδσζε ηελ απάληεζε „‟πάξα πνιχ‟‟, ην 15% „‟αξθεηά‟‟ θαη
ηέινο κε 10% „‟ιίγν‟‟. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ππήξμε νχηε κία επηρείξεζε πνπ λα κελ
ήηαλ θαζφινπ εμνηθεησκέλε κε ηελ ηερλνινγία, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε.
Δίλαη μεθάζαξε ε δηαθνξά αλάκεζα ζ‟ απηέο ηηο δχν πεξηφδνπο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ
πνζνζηά θαη ε βειηίσζε ηνπο ηαπηφρξνλα.
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12) Θεσξείηε φηη νη πειάηεο ζαο ζηξέθνληαη ζε πην παξαδνζηαθέο κεζφδνπο επεηδή θνβνχληαη
φηη ε ηηκή ή ε πνηφηεηα κπνξεί λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηηο
δηαδηθηπαθέο αγνξέο;
Απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ εξψηεζε είλαη φηη ηα πνζνζηά δελ καο επηηξέπνπλ
λα δψζνπκε ζαθή απάληεζε γηα ην αλ νη πειάηεο ζηξέθνληαη ζε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο.
Πην αλαιπηηθά ην 31% ησλ μελνδφρσλ ζεσξνχλ φηη νη πειάηεο ηνπο ζηξέθνληαη ιίγν ζε πην
παξαδνζηαθέο κεζφδνπο επεηδή θνβνχληαη φηη ε ηηκή ή ε πνηφηεηα κπνξεί λα κελ
αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο. Δλ ζπλερεία νη
πειάηεο θνβνχληαη „‟αξθεηά‟‟ κε πνζνζηφ 26%, αθνινπζεί ε απάληεζε „‟πνιχ‟‟ κε 21%,
„‟θαζφινπ‟‟ κε 20% θαη ηέινο „‟πάξα πνιχ‟‟ κε πνζνζηφ 2%. Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ
θνβάηαη ιίγν έσο αξθεηά ηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο, ρσξίο φκσο ηα απνηειέζκαηα λα είλαη
μεθάζαξα, δηφηη ππήξραλ πνηθίιεο απφςεηο, κε πνζνζηά κηθξήο απφθιηζεο.
13) Ο ηνπξηζκφο ζηε ρψξα καο έρεη επεξεαζηεί θαηά θχξην ιφγν απφ:
χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ, πνζνζηφ χςνπο 67% πηζηεχεη φηη ν
ηνπξηζκφο ζηε ρψξα καο έρεη επεξεαζηεί ηφζν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, φζν
θαη απφ ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε. ηε ζπλέρεηα ην 20% ζεσξεί φηη νθείιεηαη κφλν ζηελ
νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα ελψ ην 10% κφλν ζηε δηεζλή. Σν ππφινηπν 3% έρεη αληίζεηε
γλψκε, πηζηεχνληαο φηη ν πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο Διιάδαο δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε ηεο ρψξαο ή ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα
φηη έρεη επεξεαζηεί απφ άιινπο παξάγνληεο.
14) Τπάξρνπλ επηπηψζεηο ζηελ επηρείξεζε ζαο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο;
Έλα κεγάιν πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ θέξεηαη λα έρεη ππνζηεί επηπηψζεηο απφ ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε, πνζνζηφ κεγέζνπο 89% ελψ ην ππφινηπν 11% ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί ρσξίο θαλέλα
πιήγκα.
15) Αλ λαη, πνην πηζηεχεηε φηη ζαο έρεη επεξεάζεη πεξηζζφηεξν;
Σν πνζνζηφ χςνπο 89% πνπ έρεη ππνζηεί επηπηψζεηο ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ εξψηεζε
θιίζεθε λα απαληήζεη πνηα ζπλέπεηα έρεη επεξεάζεη πεξηζζφηεξν ηελ επηρείξεζε ηνπο. Σν
52,3% ζεσξεί φηη ε κείσζε ησλ πειαηψλ είλαη ε πην βαζηθή ζπλέπεηα, ε κείσζε ησλ θεξδψλ
έξρεηαη δεχηεξε κε πνζνζηφ 40,9% θαη ηξίηε ε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε 5,7%. Σέινο,
ππάξρεη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ, χςνπο 1%, ην νπνίν ζεσξεί φηη θακία απφ ηηο παξαπάλσ
επηινγέο δελ αληηζηνηρεί πιήξσο ζηελ δηθή ηνπο επηρείξεζε, βάδνληαο σο πξνηεξαηφηεηα κία
δηαθνξεηηθή ζπλέπεηα.
16) Πνηα είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ελέξγεηα πνπ έρεη πξνβεί ε επηρείξεζε ζαο γηα λα αληηκεησπίζεη
ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο θξίζεο;
ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ν θάζε μελνδφρνο φθεηιε λα πεξηνξηζηεί κφλν ζε κία απάληεζε,
απηή πνπ ζεσξνχζε ζεκαληηθφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο, γηα ηελ επηρείξεζε ηνπο.
Με αχμνπζα ζεηξά, ην 1% απάληεζε φηη κείσζε ηα έμνδα ηνπ marketing, ην 7% κείσζε ηα
έμνδα ηεο δηαθήκηζεο θαη ην 13% αλαγθάζηεθε λα πξνβεί ζε πεξηθνπέο bonus. Οη 3 απηέο
απαληήζεηο ζπγθέληξσζαλ αξθεηά ρακειά πνζνζηά, πνπ ζεκαίλεη φηη ζεψξεζαλ πσο νη
ιφγνη απηνί δελ ήηαλ νη θπξηφηεξνη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ή ηελ αληηκεηψπηζε ησλ φπνησλ
πξνβιεκάησλ έθεξε ε θξίζε ζηελ επηρείξεζε ηνπο. ηε ζπλέρεηα ην 22% ησλ μελνδφρσλ
κείσζε ην παθέην ηηκήο πξντφληνο – ππεξεζίαο, ην 24% κείσζε ηα έμνδα εθπαίδεπζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ηέινο ην 33% πξνρψξεζε ζε απνιχζεηο πξνζσπηθνχ θαη ζηειερψλ. ε
αληίζεζε κε ηηο πξψηεο απαληήζεηο, παξαηεξνχκε φηη ηα πνζνζηά είλαη αξθεηά πςειά,
ζπγθεληξψλνληαο ην 79% φισλ ησλ απαληήζεσλ.
17) Πηζηεχεηε φηη ζα απμεζεί ν ηνπξηζκφο ζηε ρψξα καο;
Παξά ηηο νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο, έλα 77% πηζηεχεη πσο ν ηνπξηζκφο κπνξεί κειινληηθά λα
απμεζεί, ζε αληίζεζε κε ην ππφινηπν 23% ην νπνίν δελ πεξηκέλεη θάπνηα αλάπηπμε.
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18) Πσο πξνβιέπεηε ην κέιινλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα;
ηα πιαίζηα ηεο θξίζεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη πσο ε έιεπζε
ηνπξηζηηθψλ ξεπκάησλ ζηελ Διιάδα ζα παξακείλεη ζηαζεξή εμαηηίαο ηεο κε κεηαβαιιφκελεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα. Έλα κηθξφηεξν αιιά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ
μελνδφρσλ ζεσξεί φηη ην κέιινλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζα θηλεζεί ζε απμαλφκελε θιίκαθα γεγνλφο
πνπ απνπλέεη αηζηνδνμία ηφζν ζηνπο ίδηνπο φζν θαη ζηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. Σέινο, έλα
αθφκα κηθξφηεξν πνζνζηφ εθηηκά φηη ην κέιινλ ηνπ ηνπξηζκνχ πξνβιέπεηαη δπζνίσλν,
ηνλίδνληαο ηηο κε επαξθήο ππνδνκέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ Διιάδα. Ζ άπνςε απηή έξρεηαη
ζε αληίζεζε κε ηε γεληθφηεξε εληχπσζε ηνπ φηη ν ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα ζα παξακείλεη
βαζηθή πεγή εζφδσλ ηνπ θξάηνπο θαη θαηά πξνέθηαζε, αλάπηπμε ησλ μελνδνρεηαθψλ
επηρεηξήζεσλ. πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξείηαη κηα νπδέηεξε ηάζε σο πξνο ηελ ηνπξηζηηθή
αλάπηπμε κε ειάρηζηεο αληηθξνπφκελεο απφςεηο, δειαδή ηάζεηο αηζηνδνμίαο ή απαηζηνδνμίαο.

5.1.5.ςμπεπάζμαηα ππωηογενούρ έπεςναρ
Ζ Διιάδα σο ρψξα αλέθαζελ ζηεξηδφηαλ ζηνλ ηνπξηζκφ σο πεγή εζφδσλ ιφγσ ηεο
γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, ηνπ θιίκαηνο θαη ησλ πνηθίισλ αμηνζέαησλ πνπ έρεη λα πξνβάιιεη.
Χζηφζν, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, είλαη επφκελν λα παξαηεξεζεί κηα χθεζε
φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαη πην ζπγθεθξηκέλα, χθεζε ζηηο
μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο.
Αξρηθά, παξαηεξείηαη πσο νη πεξηζζφηεξεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζηελ
Κξήηε θαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ιήθζεθαλ. Αμίδεη λα
αλαθεξζεί φηη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο Διιάδαο είλαη ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαη
κνξθνινγία, θαζψο ν ηνπξηζηηθφο πιεζπζκφο πξνζειθχεηαη απφ ην λεζησηηθφ πεξηβάιινλ.
πλνιηθά ε Κξήηε θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαηαιακβάλνπλ ην 71% ησλ μελνδνρεηαθψλ
επηρεηξήζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα.
Λφγσ ηεο κεγάιεο πξνζέιεπζεο ηνπξηζηψλ, νη ηδηνθηήηεο μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ
επηδηψθνπλ λα έρνπλ επηρεηξήζεηο 4 θαη 5 αζηέξσλ, πξάγκα πνπ γίλεηαη εθηθηφ θαη απφ ηα
έζνδα ηεο κεγάιεο εηζξνήο ηνπξηζηηθνχ πιεζπζκνχ, θπξίσο μέλνπ πιεζπζκνχ θαζψο ηα
έζνδα ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ θαζηζηνχλ ηε δηακνλή ζε πνιπηειή μελνδνρεία,
δπζθνιφηεξε. Φπζηθά δελ είλαη ακειεηέν ην πνζνζηφ πνπ έρεη πεξηνξηζηεί ζε επηρεηξήζεηο
θάησ ησλ 4 αζηέξσλ, επηρεηξήζεηο νη νπνίεο σο επί ηνλ πιείζησλ είλαη νηθνγελεηαθνχ
ραξαθηήξα, πνιχ κηθξφηεξεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαη πξνηηκψληαη απφ Έιιελεο
ηνπξίζηεο.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά πιεηνςεθίαο πειαηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ.
Παξαηεξείηαη πσο νη πεξηζζφηεξνη θαηάγνληαη απφ ρψξεο κε κεγάιε δχλακε, φπσο ε
Γεξκαλία, ε Σνπξθία θαη ε Αγγιία. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη θάηνηθνη απηψλ ησλ ρσξψλ έρνπλ
κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή άλεζε, ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηαμίδηα αλαςπρήο ζε ζρέζε κε
κηθξφηεξεο ρψξεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε Ηηαιία, ε Οιιαλδία θ.ιπ.Πξν θξίζεο, φζνλ αθνξά
ηεο ειηθίεο ησλ πειαηψλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ άλσ ησλ 40
εηψλ, ελψ-παξαδφμσο- θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο έρνπλ αξρίζεη λα εμνξκνχλ θαη ειηθίεο
κηθξφηεξεο, δειαδή θπξίσο 31-40 εηψλ, γεγνλφο πνπ δείρλεη πσο παξά ηελ θξίζε ν λένο
θφζκνο πξνζπαζεί λα θάλεη ηαμίδηα.
Ζ επνρή κε ηε κεγαιχηεξε πξνζέιεπζε ηνπξηζκνχ πξηλ ηα ρξφληα ηεο θξίζεο ήηαλ ην
θαινθαίξη κε έλα πνζνζηφ 80%, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, παξ‟ φιν πνπ εμαθνινπζεί
λα δηαηεξεί ηελ πξψηε ζέζε ελ ζπγθξίζεη κε ηηο ππφινηπεο επνρέο, ην πνζνζηφ απηφ έρεη
κεησζεί θαη πιένλ ηνπξηζηηθέο πεξηφδνπο απνηεινχλ θαη ε άλνημε κε ην θζηλφπσξν. Απηφ
ζπκβαίλεη γηαηί ηηο πεξηφδνπο απηέο φρη κφλν ηα εηζηηήξηα ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ είλαη πνιχ
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θζελφηεξα, αιιά θαη ε δηακνλή ζηελ Διιάδα σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, είλαη πνιχ
θζελφηεξε. Έλα δσκάηην μελνδνρείνπ πνιιέο θνξέο βξίζθεηαη θαη 50% θάησ ηεο ηηκήο πνπ
ζα είρε θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο.
Απηφ πνπ ζίγνπξα έρεη αιιάμεη ιφγσ ηεο θξίζεο είλαη νη πεξίνδνη αηρκήο (highseason) ησλ
ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πξάγκα πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξαηήξεζε.
Γειαδή, πιένλ νη επηρεηξήζεηο δελ ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ πξνζέιεπζε ηνπξηζηηθνχ
πιεζπζκνχ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, θαζψο απηή έρεη έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ
κείσζεο, κε ζπλέπεηα λα έρνπλ αξρίζεη λα θαζίζηαληαη αξθεηά ζεκαληηθνί θαη νη αλνημηάηηθνη
θαη θζηλνπσξηλνί κήλεο. Απηφ πεγάδεη -φπσο πξναλαθέξζεθε- απφ ηελ νηθνλνκηθή
δπλαηφηεηα ησλ ηνπξηζηψλ, νη νπνίνη επηιέγνπλ πιένλ πεξηφδνπο πνπ ε δηακνλή ηνπο ζα
είλαη θζελφηεξε.
Ζ δηάξθεηα δηακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ επεξεάδεηαη ζπλερψο απφ ηηο αλάινγεο θαηαζηάζεηο
πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα ηελ αλάινγε πεξίνδν. Παξαηεξείηαη φηη πξηλ εληαρζεί ε θξίζε
ζηελ Διιάδα, ηα 3/5 ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 59%, δηακέλνπλ θαηά
κέζν φξν ζε μελνδνρείν 8 – 14 εκέξεο, πνπ είλαη έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο γηα δηαθνπέο.
Σελ δχζθνιε πεξίνδν πνπ δηαλχεη φκσο ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελλνψληαο ηελ
πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη ηνπξίζηεο νινέλα θαη κεηψλνπλ ηηο εκέξεο απηέο, κε ηελ
πιεηνςεθία απηψλ λα δηακέλνπλ 4 – 7 εκέξεο. Δπηπιένλ, απμάλνληαη νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζηα μελνδνρεία κφιηο 1 – 3 εκέξεο, πνπ είλαη κηα αξθεηά
κεγάιε δηαθνξά κε ηα απνηειέζκαηα πξν θξίζεο.
Παξάιιεια κε ηε δηακνλή, αιιάδεη θαη ην δηάζηεκα πνπ νη πειάηεο θάλνπλ θξάηεζε ζην θάζε
μελνδνρείν γηα ηηο εκέξεο απηέο. Πην απιά, έρεη επεξεαζηεί θαη ην δηάζηεκα πνπ νη πειάηεο
κεξηκλνχλ λα θάλνπλ θξάηεζε πξηλ ηελ άθημε ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ πειαηψλ, φζνλ αθνξά
ην δηάζηεκα πξηλ ηελ θξίζε, είλαη εληφο 1 - 3 εβδνκάδσλ, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο, νη
ηνπξίζηεο θξνληίδνπλ 1 -2 κήλεο λσξίηεξα γηα ηελ θξάηεζε απηή. Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί, ην
γεγνλφο ηεο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ θαηά 10% γηα ηηο θξαηήζεηο ηεο “ηειεπηαίαο ζηηγκήο” πξηλ
θαη κεηά ηελ θξίζε. Ζ βαζηθφηεξε αηηία γηα ηε κείσζε απηή, είλαη ην γεγνλφο φηη δελ είλαη
εθηθηφ γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ ηνπξηζκφ, λα νξγαλψλνπλ
δηαθνπέο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, είηε γηα νηθνλνκηθνχο, είηε γηα δηάθνξνπο άιινπο
πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Μία θξάηεζε ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο πηζαλφηαηα είλαη πην αθξηβή,
εηδηθά φηαλ είλαη εληφο ηεο highseason.Σέινο, νη πειάηεο πνπ θάλνπλ θξάηεζε πξηλ απφ 2
κήλεο θαη άλσ, κεηψλνληαη θαηά 3% ζην δηάζηεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζε ζρέζε κε
παιαηφηεξα ρξφληα. Ζ θπξηφηεξε αηηία γηα ηε κηθξή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ απηνχ, είλαη ε
αβέβαηε εμέιημε ηεο ρψξαο, κε απνηέιεζκα ν θφζκνο λα είλαη θνβηζκέλνο πιένλ λα θιείλεη
θαη λα νξγαλψλεη ηηο δηαθνπέο ηνπ ηφζν λσξίο.
Μία ξηδηθή αιιαγή κεηά ηνλ εξρνκφ ηεο θξίζεο είλαη ε αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηε ρξήζε
ηεο ηερλνινγίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ δηαδηθηχνπ, σο θζελφηεξνπ θαη επθνιφηεξνπ κέζνπ.
Πην αλαιπηηθά, ηα μελνδνρεία πξηλ ηελ θξίζε δελ ήηαλ ηφζν αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηνχλ ην
δηαδίθηπν, είηε γηα λα απμήζνπλ ηηο θξαηήζεηο ηνπο κέζσ δηάθνξσλ ηζηνζειίδσλ, είηε απιά
γηα λα πξνσζεζνχλ θαη λα δηαθεκηζηνχλ, δηφηη ππήξρε ήδε κεγάιε πξνέιεπζε ηνπξηζηψλ, νη
νπνίνη δεκηνπξγνχζαλ πιεξφηεηα ζηα μελνδνρεία ηεο Διιάδαο.
Μέζσ απηνχ, ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί φρη κφλν λα θάλεη ηελ θξάηεζή ηνπ ηελ πεξίνδν πνπ
επηζπκεί ρσξίο λα γίλεη θάπνηα ηειεθσληθή επηθνηλσλία, αιιά έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
ζπγθξίλεη ηηκέο κεηαμχ μελνδνρείσλ, λα βξεη νηθνλνκηθά παθέηα δηαθνπψλ θαη φια απηά λα
γίλνπλ πνιχ γξεγνξφηεξα. Έηζη, πξηλ ηελ θξίζε, νη θξαηήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ άγγηδαλ ην
πνζνζηφ ηνπ κφιηο 29%, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ην πνζνζηφ απηφ εθηνμεχζεθε ζην
68%, πεξηζζφηεξν δειαδή απφ ην δηπιάζηφ ηνπ πξνεγνχκελνπ.
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Χο επαθφινπζν είλαη ε εμνηθείσζε ησλ ηδηνθηεηψλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ
ηερλνινγία. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν πειάηεο ρξεζηκνπνηεί θπξίσο ην δηαδίθηπν σο κέζν
θξαηήζεσλ, παξνπζηάδεηαη ε άκεζε αλάγθε εμνηθείσζεο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, γηα ηε
ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, ελψ πξηλ ηελ θξίζε ην πνζνζηφ πνπ
ρξεζηκνπνηνχζε ηερλνινγηθά κέζα ήηαλ κελ πςειφ, φρη φκσο ηθαλνπνηεηηθφ, πιένλ έρεη
αλαρζεί ζην 55%, δειαδή πάλσ απφ ηνπο κηζνχο ηδηνθηήηεο ησλ μελνδνρεηαθψλ
επηρεηξήζεσλ είλαη πνιχ εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία.
Απφ ηελ άιιε, ε ηερλνινγία πξνθαιεί θφβν ζε έλα κεξίδην πειαηψλ, νη νπνίνη ζηξέθνληαη ζε
πην παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ιφγσ ηεο αλαινγίαο ηηκήο - πνηφηεηαο πνπ δηαθπβεχεηαη κέζα
απφ ην δηαδίθηπν, θαζψο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ αλ ε αλαινγία απηή αληαπνθξίλεηαη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν πνζνζηφ απηφ δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν, φκσο δελ είλαη ακειεηέν.
Έλα 20% πξνηηκά θαηά πνιχ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο γηαηί ζεσξνχλ φηη δελ είλαη
ζίγνπξε ε ζρέζε ηηκήο-πνηφηεηαο.
Παξφιν πνπ ε δηεζλήο θξίζε ζηελ Διιάδα ήξζε κε κηα ζρεηηθή θαζπζηέξεζε (ην δεχηεξν
εμάκελν ηνπ 2008), είλαη θαλεξφ πσο ν ηνπξηζκφο έρεη επεξεαζηεί θαη απφ ηε δηεζλή αιιά
θαη απφ ηελ ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε. ε απηφ ζπκθσλεί θαη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ
εξσηεζέλησλ, πνζνζηφ ηνπ 67%, θάηη πνπ είλαη ινγηθφ θαζψο απφξξνηα ηεο δηεζλνχο θξίζεο
είλαη θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα πέξα απφ ην πιήζνο ησλ Διιήλσλ πνπ
επηζπκνχλ λα θάλνπλ ηνπξηζκφ, βαζίδεηαη θαη ζηνπο αιινδαπνχο, νη νπνίνη απνηεινχλ θαηά
βάζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εκεδαπνχο, φπσο ζα παξνπζηαζηεί
παξαθάησ ζε πίλαθα αθίμεσλ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα μελνδνρεία
πξνθαλψο έρνπλ επεξεαζηεί θαη απφ ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε, δηφηη απηή επζχλεηαη ζε
ηπρφλ κεηψζεηο πξνέιεπζεο ησλ μέλσλ απηψλ ηνπξηζηψλ. Οη ηξφπνη πνπ ν ηνπξηζκφο έρεη
επεξεαζηεί είλαη νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο θαζψο θαη ην γεληθφ ζέκα ηεο παξνχζεο
επηζηεκνληθήο εξγαζίαο.
Δίλαη επφκελν, ε θξίζε λα έρεη θέξεη επηπηψζεηο ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, έρεη επεξεαζηεί ην 89%, γεγνλφο πνπ δείρλεη πσο αθφκε θαη ε βαζηθή πεγή
εζφδσλ ηεο Διιάδαο έρεη πιεγεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Απηφ φκσο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ηηο
κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη ε κείσζε πειαηψλ θαη θεξδψλ, κε έλα
ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ δχν απηψλ ηνπ 93,20%, γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη απνηεινχλ ην θχξην
αίηην ησλ επηπηψζεσλ.
Λφγσ ηεο θξίζεο, ε θάζε επηρείξεζε δέρηεθε ηα δηθά ηεο πιήγκαηα, φπσο είδακε παξαπάλσ.
Γηα λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά ε θάζε επηρείξεζε, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, νθείιεη λα πξνβεί ζε νξηζκέλεο ελέξγεηεο. Γελ κπνξεί θαλείο
λα θξίλεη αλ έπξαμαλ θαιά γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ηνπο, αιιά θξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα
πνπ αθνξνχλ ηελ ζεκαληηθφηεξε ελέξγεηα πνπ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ πξνβεί γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ έθεξε ε θξίζε, ζπκπεξαίλνπκε φηη πξνηίκεζαλ λα
θξαηήζνπλ ιίγνπο εξγαδφκελνπο, απνιχνληαο ηνπο ππνινίπνπο, δηαηεξψληαο αθφκα ηε
δπλαηφηεηα bonus, αθνχ ζεκεηψζεθε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ πεξηθνπψλ. Δπηπιένλ, ππήξρε
πνιχ κηθξή κείσζε εμφδσλ δηαθήκηζεο θαη marketing, δηφηη νη δχν απηέο ελέξγεηεο, θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγία -φπσο πξναλαθέξζεθε-, απνηεινχλ έλα κέζν γηα ηελ
πξνζέιθπζε ησλ πειαηψλ. Σέινο, νη δχν ηειεπηαίεο ελέξγεηεο, -αιιά κε αξθεηά πςειά
πνζνζηά- πνπ αλαγθάζηεθαλ λα πξνβνχλ νη επηρεηξήζεηο, είλαη αξρηθά ε κείσζε ησλ εμφδσλ
εθπαίδεπζεο, πνπ απηνκάησο ζεκαίλεη δχζθνιε πξφζιεςε - έληαμε λένπ πξνζσπηθνχ,
ρσξίο πξνυπεξεζία θαη φια ηα ζπλαθή, δηφηη δελ ζα έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα γηα λα
εθηειέζνπλ ζσζηά ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα, ε δεχηεξε
ελέξγεηα ήηαλ φηη νη ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ θξφληηζαλ λα κελ έρνπλ ην αθξηβφηεξν θαη
θαιχηεξν παθέην πξντφληνο – ππεξεζίαο, κε απνηέιεζκα λα πξνβνχλ ζηε κείσζε ηεο ηηκή
ηνπ, έρνληαο σο ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε ηνπο, ιφγσ ησλ

73

ρακειψλ ηηκψλ ησλ ππεξεζηψλ. Οη ελέξγεηεο απηέο ζαθψο δελ ηζρχνπλ ηαπηφρξνλα γηα ηελ
θάζε επηρείξεζε.
Όκσο, παξά ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο θαη ηελ παξαθκή ηεο ρψξαο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε αηζηφδνμν φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα. Απηφ
βαζίδεηαη ζην φηη ε Διιάδα παξά ηε δηεζλή θξίζε θαη παξά ηελ εζσηεξηθή νηθνλνκηθή θξίζε,
εμαθνινπζεί λα πξνζειθχεη θφζκν, δηφηη έρεη πνιιέο επηινγέο πξννξηζκψλ -νηθνλνκηθνί ή
φρη-, θαη ν ηνπξηζηηθφο πιεζπζκφο δείρλεη λα ηελ πξνηηκά παξά ηηο δπζρέξεηεο.
Καηαιεθηηθά, νη ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη θαλεξέο ζηηο πεξηζζφηεξεο
μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο κε βαζηθφηεξε έλδεημε ηε κείσζε ησλ πειαηψλ θαη ησλ θεξδψλ.
Παξά ηηο ζπλερείο αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα, νη ιφγνη κείσζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ
εηζπξάμεσλ αθνξνχλ ηε κείσζε ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ θαη ησλ ηηκψλ ηνπο ζηα θαηαιχκαηα
ηελ πεξίνδν αηρκήο αιιά θαη ηε κείσζε ζηηο δαπάλεο αλά ηαμίδη, πξάγκα πνπ απνηειεί
παγθφζκηα ηάζε. Χζηφζν, δελ γίλεηαη λα κελ ηνληζηνχλ θαη ηα ειάρηζηα νθέιε απφ ηελ
επήξεηα ηεο θξίζεο, πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο έξεπλαο. Σν θπξηφηεξν είλαη ε θαηαθφξπθε
θαη ηαρχηαηε άλνδνο ηεο ηερλνινγίαο κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, πξάγκα πνπ επηηξέπεη ζηηο
επηρεηξήζεηο λα γίλνληαη κέιε ζε δηαδηθηπαθά πξαθηνξεία θη έηζη λα δηαθεκίδνληαη
πεξηζζφηεξν αιιά θαη ε εμέιημε ηεο ρψξαο ζε γεληθφηεξν επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ εκπινθή
ηεο κε ηα ηερλνινγηθά κέζα. Με ηνλ ξπζκφ απηφ, ε ρψξα αγγίδεη πξνδηαγξαθέο εμσηεξηθνχ
φζνλ αθνξά ηελ επθνιία ζηνλ ηξφπν θξαηήζεσλ, εχξεζεο θαηαιπκάησλ, ζχγθξηζεο ηηκψλ
θαη ηξφπσλ αζθαιψλ πιεξσκψλ. πκπεξαζκαηηθά, παξά ηελ θξίζε θαη ηα πιήγκαηα πνπ
απηή δεκηνχξγεζε, ηα ηνπξηζηηθά ξεχκαηα εμαθνινπζνχλ λα πξνηηκνχλ ηελ Διιάδα θαη
επηπιένλ ε ηερλνινγία βξίζθεηαη ζε πεξίνδν αθκήο. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη πσο νη
επηρεηξήζεηο δελ δνθηκάδνληαη ζπλερψο απφ ηηο επηπηψζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν
κεηψζεηο εζφδσλ αιιά θαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο, αθνχ πξνρσξνχλ ζε αλαγθαζηηθέο καδηθέο
απνιχζεηο πξνζσπηθνχ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί δπζιεηηνπξγία ζε φιν ηνλ ηνπξηζηηθφ
θιάδν.

5.2. ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ
ηελ ελφηεηα απηή ζρνιηάδνληαη πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα ζπιιεγκέλα απφ πξνυπάξρνπζεο
έξεπλεο, βαζηζκέλεο ζε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, κε ζέκα ηελ πνξεία ησλ μελνδνρεηαθψλ
θαηαιπκάησλ κε ην πέξαο ησλ ρξφλσλ ζε ζέκα πιεξφηεηαο, επνρηθφηεηαο, αθίμεηο ζε
μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θ.ιπ. Οη ηειεπηαίεο έξεπλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα έηε 2014 έσο
2015, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ελδερνκέλσο λα κελ αληηζηνηρνχλ απφιπηα ζηα ζεκεξηλά
δεδνκέλα. Χζηφζν, ζα ζπγθξηζνχλ νη δχν έξεπλεο σο πξνο νκνηφηεηεο θαη απνθιίζεηο, ψζηε
λα θαηαζηεί θαλεξφ εάλ νη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ηεο πξσηνγελνχο πνπ αληηζηνηρνχλ κε
απηέο ηηο δεπηεξνγελνχο ζπγθιίλνπλ ή δηαθνξνπνηνχληαη.

5.2.1. Ανάλςζη ζηοισείων δεςηεπογενούρ έπεςναρ
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο 10 θπξηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο ηνπξηζηψλ ζηελ
Διιάδα. Σα ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ κέζα απφ πιήζνο πεγψλ, επεμεξγάζηεθαλ θαη
δηακνξθψζεθαλ έηζη ψζηε λα γίλεη δπλαηφο ν ζρνιηαζκφο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
παξνπζηάδεη. Σα ζηνηρεία απηά, είλαη αξρηθά ην ζχλνιν πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ αλά έηνο,
πνπ ζπγθεληξψλεηαη απφ ηηο αθφινπζεο 10 ρψξεο, θαζψο επίζεο ην ζχλνιν πξνέιεπζεο ησλ
ηνπξηζηψλ αλά ρψξα, πνπ αθνξά ηηο ρξνλνινγίεο 2008 έσο 2015.
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Πίνακαρ 5

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη κε ην μεθίλεκα ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα, ε πξνέιεπζε ησλ ηνπξηζηψλ
κεηψλεηαη θαη ζπγθεθξηκέλα κέζα ζε 2 ρξφληα θαηά 1.000.000 άηνκα. Όκσο, ην 2011
παξαηεξείηαη κία αλάθακςε ηνπ αξηζκνχ απηνχ, πιεζηάδνληαο ηα ζηνηρεία, πιένλ, ηνπ έηνπο
2008. Ζ απμαλφκελε πνξεία δηαξθεί έσο θαη ην 2015, κε ζεκαληηθή άλνδν, θηάλνληαο πεξίπνπ
ηηο 14 εθαηνκκχξηα πξνειεχζεηο ησλ ζπλνιηθά 10 ρσξψλ.
Όζνλ αθνξά ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ πξνέιεπζεο ηνπξηζηψλ αλά ρψξα, ε Γεξκαλία θαηέρεη ηελ
πξψηε ζέζε, κε δηαθνξά πεξίπνπ 2,5 εθαηνκκπξίσλ, έλαληη ηεο δεχηεξεο, πνπ θαηέρεη ην
Ζλσκέλν Βαζίιεην. Έπεηηα, κε ζεκαληηθή δηαθνξά αθνινπζνχλ ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία, απφ ηηο
νπνίεο έξρνληαη θαηά 10 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα ιηγφηεξνη ηνπξίζηεο ζηε ρψξα καο.
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ αθίμεσλ αλά πεξηθέξεηα ζηα
μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, κε θιίκαθα εθαηνκκπξίνπ, ηηο ρξνλνινγίεο 2010 έσο 2013.
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Γιάγπαμμα 6

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ παξαηεξείηαη
απμαλφκελε θιίκαθα αθίμεσλ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Ζ Κξήηε κάιηζηα έρεη ηηο
πςειφηεξεο αθίμεηο ηνπξηζηψλ, κε πνζφ πνπ αγγίδεη ηα 2,8 εθαηνκκχξηα ην 2013 απφ
πεξίπνπ 2 εθαηνκκχξηα ην 2010. Αθνινπζεί ε πεξηθέξεηα Γσδεθαλήζνπ θαη ε Αηηηθή,
βαδίδνληαο ζε πεξίπνπ ίδηνπο αξηζκνχο αθίμεσλ, έρνληαο κεγάιε δηαθνξά, χςνπο πεξίπνπ
½ εθαηνκκπξίνπ απφ ηελ Κξήηε. Οη ππφινηπεο πεξηνρέο αγγίδνπλ ή είλαη ρακειφηεξεο ηνπ
ελφο εθαηνκκπξίνπ αθίμεσλ ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, θαη νη κεηαβνιέο αλά ηα έηε είλαη
ζρεηηθά κηθξέο.
Έρνληαο αλαιχζεη ηελ θαηαλνκή ησλ αθίμεσλ ησλ ηνπξηζηψλ ζηα μελνδνρεηαθά
θαηαιχκαηα/πεξηθέξεηα, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ νη δηαλπθηεξεχζεηο ζε απηά, ηα έηε 2013
θαη 2014. Οη θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ παξαθάησ δηαγξάκκαηνο είλαη ηξεηο: νη πεξηθέξεηεο, νη
ρξνλνινγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν ηεο εληνλφηεξεο θξίζεο θαη ε δηαθνξά
δηαλπθηεξεχζεσλ ζε εκεδαπνχο θαη αιινδαπνχο γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο ρξνλνινγίεο.
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Γιάγπαμμα 7

Έρνληαο σο πεγή ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, παξαηεξείηαη αξρηθά κία ζεκαληηθή
απφθιηζε ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο κεηαμχ ησλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ επηζθεπηψλ, ζχκθσλα
κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. πγθεθξηκέλα ε Κξήηε, ε νπνία θαηαθηά πάιη ηελ πξψηε ζέζε ελ
ζπγθξίζεη ησλ άιισλ πεξηθεξεηψλ, ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη Ηνλίνπ Πειάγνπο, θαζψο ε Αηηηθή
θαη ε Μαθεδνλία -κε κηθξφηεξν αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ- έρνπλ δηαθνξά 2 έσο 19
εθαηνκκπξίσλ δηαλπθηεξεχζεσλ κεηαμχ ησλ αιινδαπψλ θαη εκεδαπψλ, κε ηνπο αιινδαπνχο
λα πξνεγνχληαη αηζζεηά ηα ζπγθεθξηκέλα έηε. Αληίζεηα, ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο, ε δηαθνξά
απηή είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη εκεδαπνί –κε κηθξφ πνζνζηφπξνεγνχληαη ησλ αιινδαπψλ. Χζηφζν, κεηαμχ ησλ εηψλ 2013 θαη 2014, θαίλεηαη φηη δελ
ππάξρεη ηδηαίηεξε κεηαβνιή ζεηηθήο ή αξλεηηθήο θιίζεο ζηνπο εκεδαπνχο θαη αιινδαπνχο
αληίζηνηρα, φζνλ αθνξά ηηο δηαλπθηεξεχζεηο ηνπο ζηηο αλάινγεο πεξηνρέο. πγθεθξηκέλα, ε
κεηαβνιή απηή είλαη κηθξφηεξε ή ίζε ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ επηζθεπηψλ.
Σν δηάγξακκα απηφ απεηθνλίδεη ηελ επνρηθφηεηα πνπ αθνξά ηηο αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ ηα έηε
2008 έσο 2014, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ, φπσο εηπψζεθε παξαπάλσ, ζην δηάζηεκα πνπ ε
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Διιάδα βξίζθεηαη ζε θξίζε. Σν δηάγξακκα απηφ αλαιχεηαη αλά κήλα γηα ηα 7 απηά έηε θαη νη
αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ απεηθνλίδνληαη ζε θιίκαθα εθαηνκκπξίνπ.
Γιάγπαμμα 8

Όπσο απεηθνλίδεηαη παξαζηαηηθά θαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, ε θαηαλνκή ησλ αθίμεσλ
ζηα ζχλνξα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηψλ παξνπζηάδεη έληνλα θαηλφκελα επνρηθφηεηαο, δειαδή
ππεξζπγθέληξσζεο θαη πςειήο πξνζέιεπζεο ηνπξηζηψλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, δειαδή
απφ ηνλ Ηνχλην κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην 2014,ε ζρεηηθή θακπχιε
ηεο επνρηθφηεηαο, δειαδή ηεο θαηαλνκήο αλά κήλα ησλ αθίμεσλ ζηα ζχλνξα, εκθαλίδεηαη
ηδηαίηεξα «νμπκέλε» ζε ζχγθξηζε κε εθείλεο ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ. Αθφκε, ε θακπχιε
πνπ αληηζηνηρεί ζην θάζε έηνο έρεη αλνδηθή πνξεία κε ηελ πάξνδν ηνπο, γεγνλφο πνπ δείρλεη
πσο ε πνξεία ηεο επνρηθφηεηαο απμάλεηαη αλά έηε. Αθνινπζνχλ κε κεγάιε κείσζε
ηνπξηζηψλ, νη πξψηνη κήλεο ηεο άλνημεο, δειαδή ν Μάξηηνο θαη ν Απξίιηνο, θαη νη ηειεπηαίνη
ηνπ θζηλνπψξνπ, ν Οθηψβξηνο θαη ν Ννέκβξηνο. Ο ρεηκψλαο είλαη ε επνρή κε ηνλ κηθξφηεξν
αξηζκφ αθίμεσλ, νη νπνίεο είλαη θάησ ηνπ ½ εθαηνκκπξίνπ, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη δελ
πξνηηκψληαη νη αλσηέξσ κήλεο απφ αλζξψπνπο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα γηα λα
θάλνπλ ηνπξηζκφ.

5.2.1.1. ύνδεζη εποσικόηηηαρ- πληπόηηηαρ
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ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ηεζεί ην εμήο εξψηεκα: «Ζ επνρηθφηεηα ησλ αθίμεσλ ησλ
ηνπξηζηψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πιεξφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ;». Πην
απιά, αλαιχεηαη αλ νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηείλνπλ λα είλαη πιήξεηο ή κέλνπλ
αλεπεξέαζηεο φηαλ ε θακπχιε ηεο επνρηθφηεηαο βξίζθεηαη ζηα χςε.
Οπζηαζηηθά ζα κειεηεζεί, κέζσ εξεπλψλ απφ ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο, αλ ην γεγνλφο
απηφ ηζρχεη ζηε ρψξα καο. πγθεθξηκέλα, ην παξαθάησ δηάγξακκα, ην νπνίν παξνπζηάδεη ηε
κέζε πιεξφηεηα ζηα μελνδνρεία ηεο ρψξαο, ζα ζπγθξηζεί κε απηφ ηεο επνρηθφηεηαο. Ζ
πιεξφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ θιηλψλ παξνπζηάδεηαη κε θιίκαθα πνζνζηνχ θαη γίλεηαη κεληαία
θαηαγξαθή ηα έηε 2008 έσο 2014.
Γιάγπαμμα 9

Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, πσο ε πιεξφηεηα ησλ ζεξηλψλ κελψλ έρεη πςειφηεξα πνζνζηά έλαληη
ησλ ππνινίπσλ, θηάλνληαο κέρξη θαη ην 81% πεξίπνπ. Ζ ρεηκεξηλή πεξίνδνο έρεη ηελ
ρακειφηεξε πιεξφηεηα θιηλψλ θαη ε αξρή ησλ εαξηλψλ κελψλ θαη ην ηέινο ηνπ θζηλνπψξνπ
βξίζθνληαη ζηε κέζε ησλ παξαπάλσ θακππιψλ, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ. Με κία
γξήγνξε καηηά, αθνχ ηα δηαγξάκκαηα ηεο επνρηθφηεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο έρνπλ αξθεηέο
νκνηφηεηεο, ζα κπνξνχζε θαλείο λα απαληήζεη ζην παξαπάλσ εξψηεκα φηη «ππάξρεη άκεζε
ζρέζε επνρηθφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ, είλαη ζρεδφλ αιιειέλδεηνη
παξάγνληεο ». Όκσο, παξαηεξψληαο ην έηνο 2008, δηαπηζηψλεηαη πσο ε πιεξφηεηα ησλ
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ γηα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο μεπεξλά 80% ζε ζχγθξηζε κε ην
παξαπάλσ δηάγξακκα, πνπ παξνπζίαδε ηελ επνρηθφηεηα αθίμεσλ ηνπξηζηψλ, φπνπ άγγηδε ηα
3 εθαηνκκχξηα ηνπξηζηψλ. Απφ ηελ άιιε, ην 2014 ε πιεξφηεηα ησλ θιηλψλ είλαη πεξίπνπ ζην
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75%, κηθξφηεξε θαηά 5% απφ απηήλ ηνπ 2008, κε πεξίπνπ 5 εθαηνκκχξηα αθίμεηο ηνπξηζηψλ
ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, δειαδή 2 εθαηνκκχξηα πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο έλαληη ηνπ 2008. Αλ ε
απάληεζε πνπ δφζεθε ζην παξαπάλσ εξψηεκα ήηαλ νξζή, ηφηε ε πιεξφηεηα ηνπ 2014 ζα
έπξεπε λα είρε θηάζεη ζηα χςε θαη πξνθαλψο κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ 2008. Καηαιήγνπκε
ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζρέζε επνρηθφηεηαο – πιεξφηεηαο, δελ είλαη 100% απφιπηε θαη
αιιειέλδεηε, φκσο είλαη εθηθηφ λα επεξεάζεη ε κία ηελ άιιε. (www.gnto.gov.gr, 2015)

5.2.2. ςμπεπάζμαηα δεςηεπογενούρ έπεςναρ
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα έθεξε ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο,
φκσο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δείρλνπλ κία αξθεηά νπδέηεξε έσο θαη ζεηηθή, ζα κπνξνχζε
θαλείο λα πεη, πιεπξά ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ηα έηε 2008 έσο 2015, δειαδή απφ
ηα πξψηα εκθαλή ζεκάδηα έλαξμεο ηεο θξίζεο έσο θαη 2 ρξφληα πξηλ.
ε πξψην ζηάδην, φζνλ αθνξά ηηο πξνειεχζεηο απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, παξφιν πνπ
αξρηθά παξαηεξείηαη κία κείσζε απηψλ ζηα έηε 2009 θαη 2010, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηα
κεγέζε απμάλνληαη θαη θαηαιήγνπλ λα είλαη θαηά 4 εθαηνκκχξηα απμεκέλα απφ ηελ ρξνληά
πνπ κπήθε ε θξίζε ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ. Δπηζθέπηεο απφ ρψξεο πνπ έρνπλ κεγάιε
δχλακε, δίλνπλ αλάζα ζηε ρψξα κε ηελ παξνπζία ηνπο, βνεζψληαο ελ κέξεη θαη ηηο
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο.
Λίγα ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα, ζα κπνξνχζε λα ππνηεζεί πσο ζα
ήηαλ επαθφινπζν νη αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ ζηα μελνδνρεία λα κεησζνχλ ξαγδαία. Οη
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο φκσο, παξαηεξνχκε φηη δελ έρνπλ κεγάια πνζνζηά κείσζεο αθίμεσλ
ησλ ηνπξηζηψλ. ε κεξηθέο πεξηνρέο κάιηζηα, παξά ηηο απμνκεηψζεηο πνπ ππήξραλ, κε ην
πέξαο ησλ ρξφλσλ έρνπλ πεξηζζφηεξεο αθίμεηο ηνπξηζηψλ. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη
απαξαίηεην φηη ζπκβάιιεη θαη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ κε ηελ θξίζε
πνιιέο απφ απηέο έρνπλ κεηψζεη ηηο ηηκέο ηνπο. Οπφηε, δελ είλαη αλαγθαίν φηη ζα ππάξρνπλ
πεξηζζφηεξα έζνδα ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ή θαηά ηελ
έληαμε απηήο.
Σν παξαπάλσ γεγνλφο πηζαλφλ ζπκβαίλεη θαη κε ηηο δηαλπθηεξεχζεηο, βιέπνληαο αηζηφδνμα
πνζνζηά, κηθξήο κελ, αχμεζεο δε, ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ζε
πνιιέο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη αιινδαπνί έρνπλ θαζνξηζηηθφ
ξφιν ζηελ πνξεία ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, θαη θπξίσο απηψλ πνπ έρνπλ έδξα ζηα
λεζηά ηεο ρψξαο. Απνηεινχλ βαζηθή πεγή εζφδσλ, δηφηη νη δηαλπθηεξεχζεηο απηψλ θηάλνπλ
ζε πνιχ πςειά πνζνζηά. Δθηφο απφ ηελ ρξεκαηηθή αλάζα πνπ πξνζθέξνπλ ζηηο
επηρεηξήζεηο, ηηο βνεζνχλ αθφκε λα απνθηήζνπλ “θήκε” παγθνζκίσο, ε νπνία είλαη θπζηθφ
επαθφινπζν λα βνεζά ζηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ ηνπξηζηψλ.
Κάηη πνπ είλαη άγξαθνο λφκνο γηα ηε ρψξα, είλαη ε θαηά ζπξξνή πξνέιεπζε ηνπξηζηψλ κφλν
ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, πηζαλφλ ιφγσ ηνπ θιίκαηνο ηεο θαη ηνπ παθέηνπ “ήιηνο θαη ζάιαζζα”,
πνπ ζηα πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ θφζκνπ ιείπεη απφ ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ. Παξαηεξείηαη
κία κεγάιε δηαθνξά πξνζέιεπζεο ηνπξηζηψλ ηνπο κήλεο απηνχο, ελ ζπγθξίζεη κε ηνπ
ππνινίπνπο, κε δηαθνξά αθίμεσλ έσο θαη 4 εθαηνκκπξίσλ ηνπξηζηψλ. Δίλαη ινγηθφ λα
εηπσζεί ινηπφλ, φηη νη ζεξηλνί κήλεο βνεζνχλ ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπο, θαη πνιιέο απφ απηέο ζηεξίδνληαη θαζαξά ηνπο κήλεο απηνχο έηζη ψζηε λα
απνθχγνπλ ηνλ “ζάλαην” ηνπο θαη λα δηαηεξνχλ αθφκε κία ζέζε ζηελ αγνξά ησλ ηνπξηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ.
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5.3. ςμπεπάζμαηα ππωηογενούρ και δεςηεπογενούρ έπεςναρ
χκθσλα κε ηνπο πίλαθεο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ πξνυπάξρνπζεο έξεπλεο, παξαηεξνχκε
κία ζχγθιηζε ησλ απνηειεζκάησλ αλάκεζα ζηηο δχν έξεπλεο, δειαδή ηελ δεπηεξνγελή
έξεπλα, θαη ηελ πξσηνγελή έξεπλα. εκαληηθά ζεηηθφ γεγνλφο γηα ηελ πξσηνγελή, θαζψο ηα
απνηειέζκαηα αληηζηνηρνχλ κε απηά ηεο δεπηεξνγελνχο, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη θαη
παξνπζηάδνληαη ζε έγθπξεο πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ.
πγθεθξηκέλα παξαηεξνχκε φηη νη 7 απφ ηηο 10 ρψξεο, νη νπνίεο έρνπλ κεγαιχηεξε
πξνέιεπζε ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα, αληηζηνηρνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη
ρψξεο απηέο είλαη ε Γεξκαλία, ε Αγγιία, ε Γαιιία, ε Ρσζία, ε Ηηαιία, ε Σνπξθία θαη ε
Οιιαλδία. Μάιηζηα ε Γεξκαλία θαη ε Αγγιία θαηαθηνχλ ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε ζέζε
αληίζηνηρα θαη ζηηο δχν έξεπλεο.
Οη δηαλπθηεξεχζεηο αλά πεξηθέξεηα, ζην ζχλνιν ησλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ έρνπλ
απμεηηθέο ηάζεηο απφ ην έηνο 2013 έσο ην 2014. Γηα λα ζπγθξηζεί ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε κε
ηελ πξσηνγελή έξεπλα ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ δχν εξσηήζεηο νπφηε λα ζρνιηαζηνχλ
δχν εθ ησλ απνηειεζκάησλ. ηελ πξσηνγελή έξεπλα ινηπφλ, παξαηεξείηαη κείσζε ηφζν
ζηνπο πειάηεο φζν θαη ζην ρξφλν δηακνλήο ηνπο, γεγνλφο πνπ δε ζπκβαδίδεη κε ηα ζηνηρεία
πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηε δεπηεξνγελή. Σα ζηνηρεία φκσο απηά, αληηπξνζσπεχνπλ
θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ίζρπαλ παιαηφηεξα, θαζψο βξίζθνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ 3 κε 4 έηε
πίζσ, νπφηε είηε νη θαηαζηάζεηο ηείλνπλ πξνο ην ρεηξφηεξν θαη νη δηαλπθηεξεχζεηο κε ην
πέξαο ησλ ρξφλσλ κεηψλνληαη, είηε ην δείγκα ηεο πξσηνγελνχο δελ είλαη επαξθέο γηα λα
αληηπξνζσπεχζεη ην ζχλνιν ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ρψξα.
Σέινο, νη πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ είλαη θνηλέο, ζε φηη αθνξά ηελ επηινγή επνρήο γηα ηηο
δηαθνπέο ηνπο, έρνληαο σο θχξηα επνρή επηινγήο ην θαινθαίξη, έπεηηα ηελ άλνημε θαη ην
θζηλφπσξν θαη ηέινο ην ρεηκψλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξσηνγελνχο
κνηάδνπλ θαη επηβεβαηψλνληαη απφ άιιεο έξεπλεο, κε ηα ηνπξηζηηθά ξεχκαηα λα δηαηεξνχλ
κέρξη θαη ζήκεξα ηελ ίδηα ζεηξά πξνηίκεζεο επνρψλ πξνζέιεπζεο.

81

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ
Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζην ζχλνιν ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο, θαίλεηαη πσο ν επξχηεξνο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο ηεο Διιάδαο απνθηά κε ην
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, αθφκα θαη θαηά ην δηάζηεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κηα αλνδηθή
πνξεία. Ο ηνπξηζκφο ηεο ρψξαο καο βαζίδεηαη ζε πνιιά ζηνηρεία ηα νπνία δελ παχνπλ λα
πξνζειθχνπλ θφζκν, αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα επηθξαηνχλ ζηε ρψξα αλά
δηαζηήκαηα. Έηζη, φπσο ηψξα ν ηνπξηζκφο αλαπηχζζεηαη, εμειίζζεηαη ή κέλεη ζηάζηκνο,
κπνξεί αληίζηνηρα ζην κέιινλ λα ιεηηνπξγεί κε αθφκα πην γξήγνξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη
εμέιημεο ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν.
Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο αθίμεηο, ηηο δηαλπθηεξεχζεηο, ηε
κέζε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ, ηα ζπλνιηθά έζνδα, ηα έζνδα αλά ηαμηδηψηε ζηε
ρψξα θαη ηέινο ηα έζνδα αλά δηαλπθηέξεπζε ησλ ηνπξηζηψλ απηψλ. Δπίζεο, γίλεηαη
κειινληηθή πξφβιεςε, ζχκθσλα κε ηελ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο, γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία
γηα ην έηνο 2021.
Πίνακαρ 6

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο SETE Intelligence, βαζηζκέλνη ζην ηνπξηζηηθφ ηζνδχγην πνπ
απνηππψλεηαη παξαπάλσ, παξαηεξείηαη σο ζηφρνο ε κειινληηθή αχμεζε ησλ αθίμεσλ θαη
ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ θαη σο επαθφινπζν θαη ησλ εζφδσλ γηα ην έηνο 2021.
Ζ επηδησθφκελε αχμεζε ησλ αθίμεσλ θαη ησλ εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα, ζα
εμαξηεζεί θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ
πξντφληνο θαζψο θαη ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο δηεζλψο αληαγσληζηηθψλ
ππεξεζηψλ απφ ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. (insete.gr, 2015)
χκθσλα σζηφζν κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία ηεο Eurostat (2016-2017) ε αλάθακςε ηεο
νηθνλνκίαο ζε ρξνληθφ άμνλα κέρξη ην 2021 εκθαλίδεη κηα νξηαθά αλνδηθή ηάζε, ε νπνία
σζηφζν δελ θαηαθέξλεη λα αγγίμεη ηα πξν ηεο θξίζεο επίπεδα εηζξνψλ. (eurostat, 2016 2017)
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Γιάγπαμμα 10

Καηά γεληθή εθηίκεζε νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδνο, πνπ εμαηηίαο ηεο θξίζεο
αλαδηπιψζεθαλ θαη μεθίλεζαλ λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο αληηκεηψπηζήο ηεο, έρνπλ
δεκηνπξγήζεη ζε δηεζλέο επίπεδν κηα εηθφλα αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλε σο πξνο ην ηνπξηζηηθφ
ραξηνθπιάθην ηεο ρψξαο καο ζε ζρέζε κε άιιεο. Χζηφζν ζα πξέπεη νη πξνζπάζεηεο λα
εληαζνχλ θαη ππνζηεξηρζνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ή θαη λα απμεζεί ε επηζθεςηκφηεηα
απφ ηηο παξαδνζηαθέο αγνξέο φπσο νη ΖΠΑ, ε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη
θαλδηλαβηθέο ρψξεο, ε Ηηαιία θαη άιιεο θαη λα αλαπηπρζεί έλα ηζρπξφ άλνηγκα πξνο λέεο
αγνξέο.
Σέινο, ζε βάζνο ρξφλνπ ε δηεχξπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, πέξα απφ ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο, αθνινπζψληαο ηα πξφηππα ησλ αληαγσληζηηθψλ ρσξψλ θαη ηε
πξνζέγγηζε ηεο πνηνηηθήο ζχλζεζεο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα κε απηή
ησλ αληαγσληζηηθψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, ζα κπνξνχζε λα απνθέξεη ηνπξηζηηθέο
εηζπξάμεηο χςνπο 5 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ θάζε ρξφλν, δειαδή κία αχμεζε θιίκαθαο 40%.
Γηα λα ζπκβεί απηφ, ρξεηάδνληαη θάπνηεο επηπιένλ επελδχζεηο θφζηνπο 6 δηζεθαηνκκπξίσλ
επξψ ζε μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη 16 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ ζε άιιεο ηνπξηζηηθέο
ππνδνκέο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ αλαβαζκηζηεί έηζη ψζηε λα πξνζειθχνπλ ηνπξίζηεο
πςειφηεξνπ εηζνδήκαηνο. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ζε βάζνο ρξφλνπ 5
εηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε νη επηρεηξήζεηο λα επηζηξέςνπλ ζην επίπεδν πνπ βξίζθνληαλ πξηλ
ηελ θξίζε. Αθφκα, ν πεξηνξηζκφο ηεο επνρηθφηεηαο νδεγεί ζηελ πξνψζεζε αζηηθψλ
πξννξηζκψλ, κε ζεκαληηθφ παξάγνληα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ,
φπσο είλαη ν ζπλεδξηαθφο, ν ηαηξηθφο, ν αζιεηηθφο θ.ιπ.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΓΑΙΑ
Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, ζπκπεξαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ηφζν νθέιε φζν θαη ζπλέπεηεο απφ
ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο μελνδνρεηαθέο
επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο, ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επηθέξεη
ζαθψο πνιιά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ε ρψξα βξίζθεηαη ζε κία αζηαζή θαηάζηαζε, ζηελ
νπνία ηα δεδνκέλα, νη λνκνζεζίεο θαη άιινη παξάγνληεο αιιάδνπλ θαζεκεξηλά. Απηφ φπσο
είλαη ινγηθφ δελ βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαπηπρζνχλ θαη λα εμειηρζνχλ, πφζν κάιινλ ηηο
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ είλαη αξθεηά
επαίζζεηα θαη εχζξαπζηα. Παξφια απηά, ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη ππάξρνπλ θαη νθέιε
απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο άιισζηε αλαθέξεη θαη ην ξεηφ
«ε δπζθήκηζε είλαη ε θαιχηεξε δηαθήκηζε». Απηφ αληαλαθιάηαη ζηε δηαηήξεζε ηεο
ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηελ αλνδηθή
ηεο πνξεία. Όπσο είλαη γλσζηφ ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ρψξα καο έρεη γίλεη ζέκα πξνο
ζπδήηεζε ζηα ΜΜΔ πνιιψλ Δπξσπατθψλ θαη κε ρσξψλ.
Έλαο επηπιένλ ιφγνο πνπ ε Διιάδα δελ έρεη ράζεη κεγάιν πνζνζηφ ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, είλαη ε “αγάπε” πνπ εηζπξάηηεη απφ ηα άηνκα πνπ ηελ δηαηεξνχλ ςειά
ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη ηελ επηζθέπηνληαη επαλαιακβαλφκελα. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ
ηδηαίηεξε νκνξθηά πνπ δηαζέηεη, ζηνλ ηζρπξφ πνιηηηζκφ ηεο, ζηα μερσξηζηά ήζε θαη έζηκα θαη
ζηελ κνλαδηθή ηζηνξία πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ θάζε άθξε απηήο ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ ην θαιφ
θιίκα θαη ε θηινμελία ησλ αλζξψπσλ, είλαη άιινο έλαο ιφγνο πνπ νη επαλαιακβαλφκελνη
επηζθέπηεο αγαπνχλ απηφλ ηνλ ηφπν θαη επηιέγνπλ λα ηνλ ζηεξίμνπλ, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ δηακνλή ηνπο ζε απηφλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, απηφ πνπ παξαηεξήζεθε κέζσ ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάρζεθε, γηα ηελ
παξνχζα εξγαζία, είλαη φηη ζε γεληθά πιαίζηα νη επηρεηξεκαηίεο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ
ηεο ρψξαο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ νη εηδηθνί ζηνλ θιάδν απηφ, έρνπλ θαηά κέζν
φξν ζεηηθέο βιέςεηο γηα ην κέιινλ ηνπ ηνπξηζκνχ. Παξακέλνπλ αηζηφδνμνη θαη επηδηψθνπλ ην
θαιχηεξν γηα ηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, πξνζπαζψληαο λα μεπεξάζνπλ ηηο ηπρφλ
αληημνφηεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά.
Απφ ηα ζηνηρεία ησλ δεπηεξνγελψλ εξεπλψλ πνπ αλαιχζεθαλ, θάλεθε φηη ε Διιάδα αθήλεη
ζηαδηαθά πίζσ ηεο ηηο δχζθνιεο επνρέο ηεο θξίζεο. Παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ζην
κέγεζνο ησλ αθίμεσλ ησλ επηζθεπηψλ ηεο ρψξαο, άξα θαη θαη‟ επέθηαζε ζαλ ζχλνιν ε
θαηαλάισζε ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ πξνζθέξεη ε ρψξα. Δπηπξφζζεηα,
ζπιιέρζεθαλ αμηνπξφζεθηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε πξνβιέςεηο απφ εηδηθνχο, γηα ην άκεζν ή
καθξηλφ κέιινλ ηνπ ηνπξηζκνχ.
Παξφια απηά, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ λα πξνδηαγξάθνπλ ην
κέιινλ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο καο θαζψο θαη ηα πηζαλά ζπλνιηθά νθέιε ή
θαη ζπλέπεηεο εμαηηίαο ηεο θξίζεο. Δηδηθφηεξα εθφζνλ ην πεξηβάιινλ φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
νη επηρεηξήζεηο απηέο είλαη αζηαζέο, κε ηνλ θαηαλαισηή-ηνπξίζηα λα θπξηαξρείηαη απφ
αβεβαηφηεηεο θαη αλαζθάιεηεο θαη λα πεξηνξίδεη δξαζηηθά ηηο δαπάλεο ηνπ θαζψο θαη ηνλ
αξηζκφ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ. Οη πξνβιεπφκελεο εηζπξάμεηο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ
είλαη αθφκα δπζθνιφηεξν λα εθηηκεζνχλ, δηφηη εθηφο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ (ΑΔΠ,
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, θ.ιπ.), εμαξηψληαη θαη απφ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ
ησλ επηζθεπηψλ, δειαδή ηελ εηζνδεκαηηθή ηνπο ηάμε, ηα ηαμηδησηηθά παθέηα πνπ επηιέγνπλ θαη
άιια. Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο επηζηεκνληθέο ζηαηηζηηθέο πξνβιέςεηο , νδεγνχλ πνιινχο κειεηεηέο λα
θάλνπλ αζαθείο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε θαη ηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ θάησ απφ
ελαιιαθηηθέο ππνζέζεηο ησλ βαζηθψλ πξνζδηνξηζηηθψλ κεηαβιεηψλ, δειαδή ην παγθφζκην
εηζφδεκα, ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ην θφζηνο κεηαθνξψλ, ηηο γεσπνιηηηθέο αιιαγέο θαη
ηηο δηεζλείο ζπγθπξίεο. Δάλ ιάβνπκε ππφςε θαη ηα δηάθνξα απξφβιεπηα γεγνλφηα, δειαδή ηηο
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πνιηηηθέο θξίζεηο, ηηο θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο θαη εμεγέξζεηο, ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο, ηηο
ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θιπ, ε παξάζεζε πξνβιέςεσλ κε ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ηνπ αξηζκνχ
ησλ αθίμεσλ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Κάπνηνη εξεπλεηέο, γηα λα
εθηηκήζνπλ ηελ πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ, ρξεζηκνπνηνχλ σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνλ αξηζκφ
ησλ αθίμεσλ ζε έλα πξννξηζκφ. Δίλαη θνηλά παξαδεθηφ φηη απηέο νη κεηαβιεηέο δελ
απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ απηή
πξνζδηνξίδεηαη ηφζν απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ δηακνλήο δηαλπθηεξεχζεηο ζηνλ πξννξηζκφ,
δειαδή ηηο δηαλπθηεξεχζεηο, φζν θαη απφ ηελ πξαγκαηηθή δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηεί ν
ηνπξίζηαο.
Δλ θαηαθιείδη, ε Διιάδα έρεη έλαλ ηζρπξφ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, ν νπνίνο ρξήδεη αλάπηπμεο θαη
ππνζηήξημεο ψζηε λα θαηαθέξεη λα εμειηρζεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. ίγνπξα ε
νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηνλ θιάδν απηφλ φκσο, επηπρψο, φρη ζηνλ βαζκφ πνπ έρνπλ
επεξεαζηεί άιινη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο. Ζ ρψξα καο κπνξεί λα βαζηζηεί ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο,
ν νπνίνο είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξέο ηεο βηνκεραλίεο, βειηηψλνληαο ηηο δσέο ησλ
αλζξψπσλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν, θαη φρη κφλν. Γηα λα επηηεπρζεί ην γεγνλφο
απηφ, γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ ππάξρνπλ
ιφγσ ηεο θξίζεο, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζα εμαιεηθζνχλ εληειψο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΦΔΛΗ ΚΑΙ ΣΙ ΤΝΔΠΔΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΙ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
Σν παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κέξνο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο
εξγαζίαο ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο
Διιάδνο, κε ζέκα «νθέιε θαη ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ
Διιάδα». Απεπζχλεηαη ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία μεπεξλάεη ηα 10 έηε. Οη
εξσηήζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο απηήο θαη είλαη απφιπηα
εκπηζηεπηηθέο.

1) ε πνην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα αλήθεη ην μελνδνρείν ζαο;
 Ήπεηξνο
 Θεζζαιία
 Θξάθε
 Κξήηε
 Μαθεδνλία
 Αηγαίν πέιαγνο
 Ηφλην πέιαγνο
 Πεινπφλλεζνο
 ηεξεά Διιάδα
2) Πφζσλ αζηέξσλ είλαη ην μελνδνρείν ζαο;
 Μηθξφηεξν απφ 2
 3
 4
 5
 Μεγαιχηεξν απφ 5
3) Ζ πιεηνςεθία ησλ πειαηψλ ζαο είλαη:
 Έιιελεο
 Ξέλνη
4) Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ ηη εζληθφηεηαο είλαη;
………………………………………
5) Σν πειαηνιφγην ζαο θπκαίλεηαη ζπλήζσο ζε ειηθίεο:
 Μηθξφηεξεο απφ 20
 21-30
 31-40
 41-50
 Μεγαιχηεξεο απφ 51

6) Πνηα επνρή ππάξρεη κεγαιχηεξε πξνέιεπζε ηνπξηζηψλ;
 Φζηλφπσξν
 Υεηκψλαο
 Άλνημε
 Καινθαίξη

89

7) Ζ highseason ηνπ μελνδνρείνπ ζαο έρεη αιιάμεη σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ιφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο;
 Ναη
 Όρη
8) Πνηα είλαη ε κέζε δηάξθεηα δηακνλήο ησλ πειαηψλ ζαο;
 1 - 3 εκέξεο
 4 - 7 εκέξεο
 8 - 14 εκέξεο
 Μεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα
9) Οη πεξηζζφηεξεο θξαηήζεηο γηα ηε δηακνλή ησλ πειαηψλ ζαο γίλεηαη:
 Παξαδνζηαθά
 Σειεθσληθά
 Γηαδηθηπαθά
10) Πφζν είλαη ην δηάζηεκα, θαηά κέζν φξν, πνπ νη πειάηεο κεξηκλνχλ λα θάλνπλ
θξάηεζε ζην μελνδνρείν ζαο πξηλ ηελ άθημή ηνπο;
 Σειεπηαία ζηηγκή
 1- 3 βδνκάδεο πξηλ ηελ άθημε ηνπο
 1 - 2 κήλεο πξηλ ηελ άθημε ηνπο
 Μεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα
11) Χο επηρείξεζε είζηε εμνηθεησκέλε κε ηελ ηερλνινγία;
 Καζφινπ
 Λίγν
 Αξθεηά
 Πνιχ
 Πάξα πνιχ
12) Θεσξείηε φηη νη πειάηεο ζαο ζηξέθνληαη ζε πην παξαδνζηαθέο κεζφδνπο επεηδή
θνβνχληαη φηη ε ηηκή ή ε πνηφηεηα κπνξεί λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο;
 Καζφινπ
 Λίγν
 Αξθεηά
 Πνιχ
 Πάξα πνιχ
13) Ο ηνπξηζκφο ζηε ρψξα καο έρεη επεξεαζηεί θαηά θχξην ιφγν απφ:
 Σελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα
 Σε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε
 Όια ηα παξαπάλσ
 Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ
14) Τπάξρνπλ επηπηψζεηο ζηελ επηρείξεζε ζαο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο;
 Ναη
 Όρη
15) Αλ λαη, πνην πηζηεχεηε φηη ζαο έρεη επεξεάζεη πεξηζζφηεξν;
 Μείσζε θεξδψλ
 Μείσζε πξνζσπηθνχ
 Μείσζε πειαηψλ
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 Άιιν: …………………………..
16) Πνηα είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ελέξγεηα πνπ έρεη πξνβεί ε επηρείξεζε ζαο γηα λα
αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο θξίζεο;
 Μείσζε εμφδσλ δηαθήκηζεο
 Πεξηθνπέο bonus
 Μείσζε εμφδσλ marketing
 Μείσζε ηηκήο πξντφληνο – ππεξεζίαο
 Μείσζε εμφδσλ εθπαίδεπζεο εξγαδνκέλσλ
 Απνιχζεηο πξνζσπηθνχ - ζηειερψλ
17) Πηζηεχεηε φηη ζα απμεζεί ν ηνπξηζκφο ζηε ρψξα καο;
 Ναη
 Όρη
18) Πσο πξνβιέπεηε ην κέιινλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα;
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Πίνακαρ 7
ΔΙΕΘΝΕΙ ΑΦΙΞΕΙ ΣΑ ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
2017
Ιανoυάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτέμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοέμβριοσ
Δεκέμβριοσ

Ακινα2 Κεςςαλονίκθ
205.391
84.150
163.412
79.179
242.291
98.744
382.015
159.321
433.515
179.094
519.704
239.642
675.219
280.514
671.237
259.199
580.119
219.229
442.337
159.703

όδοσ
2
56
1.476
83.768
245.501
369.133
461.634
450.780
367.991
197.564

Κωσ Kάρπακοσ

0
19.265
119.567
178.723
221.259
217.179
179.663
91.605

1.027.261

Χανιά
1.930
1.749
8.312
67.391
135.465
186.055
228.983
196.303
178.649
88.618

Κζρκυρα

5.581
17.518
19.877
20.794
15.969
2.073

Θράκλειο
771
1.118
3.794
160.359
373.126
511.146
637.254
627.677
511.924
305.068

Ηάκυνκοσ Κεφαλονιά

2
3.166
34.919
147.104
233.232
298.691
284.603
220.053
77.446

318
8.093
86.603
147.555
183.282
188.245
137.154
29.780

81.812

3.132.237

1.093.455

1.299.216

781.030

Άκτιο

Μφκονοσ Σαντορίνθ

3.698
31.308
49.889
62.132
66.380
44.671
8.471

2.924
29.211
49.373
68.653
59.298
48.068
13.485

6.841
25.558
58.644
93.689
97.311
52.702
11.713

517
13.450
45.481
73.959
101.451
98.246
70.553
26.897

Άραξοσ Καλαμάτα
0
0
389
0
1.507
476
4.609
6.826
12.642
15.853
21.505
17.760
25.430
16.776
23.494
15.001
22.748
4.239
8.278

266.549

271.012

346.458

430.554

76.931

Σάμοσ

Σκιάκοσ

Καβάλα
161

Μυτιλινθ
19
112
634
4.773
7.860
11.882
10.411
7.774
447

Σφνολο
292.405
245.924
360.237
952.083
1.922.371
2.760.745
3.491.724
3.391.812
2.743.210
1.476.380
0
0

1.056
9.727
22.173
28.770
29.279
21.705
2.893

18.883
36.430
46.926
48.878
30.088
1.254

3.264
12.406
22.351
28.318
25.722
19.149
4.509

120.602

115.603

182.459

115.880

43.912 17.636.891

Σρζχον ζτοσ

4.315.240

1.758.775

2.177.905

2016
Ιανoυάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτέμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοέμβριοσ
Δεκέμβριοσ
φνολο
Σρζχον ζτοσ

Ακινα Κεςςαλονίκθ
197.375
73.335
175.791
67.702
241.694
93.356
309.548
119.007
422.460
159.490
512.696
200.096
665.167
246.252
619.511
237.842
546.122
195.749
386.395
144.693
236.597
82.259
212.679
104.818
4.526.035 1.724.599
4.076.759 1.537.522

όδοσ
99
277
3.855
64.002
239.362
347.492
458.266
448.572
355.287
173.742
0
112
2.091.066
2.090.954

Κωσ Kάρπακοσ
0
0
0
0
266
0
13.737
0
100.866
6.255
144.460
14.691
192.950
21.272
192.676
21.531
151.650
17.013
65.051
803
12
0
0
0
861.668
81.565
861.656
81.565

Θράκλειο
0
185
10.225
120.125
343.439
456.060
608.722
604.849
479.450
258.064
3.028
1.007
2.885.154
2.881.119

Χανιά
2.258
2.213
9.548
53.909
132.349
169.017
223.817
190.922
168.259
91.012
3.310
2.258
1.048.872
1.043.304

Κζρκυρα
0
0
1.402
28.559
143.504
218.744
289.665
280.273
206.040
74.753
759
19
1.243.718
1.242.940

Ηάκυνκοσ Κεφαλονιά
0
0
0
0
349
156
5.540
2.416
70.326
29.327
123.831
45.672
164.722
57.180
168.734
56.927
120.789
40.009
21.778
4.171
0
0
0
0
676.069 235.858
676.069 235.858

Άκτιο
0
0
0
1.989
25.574
40.755
56.907
50.340
41.100
12.071
0
0
228.736
228.736

Μφκονοσ Σαντορίνθ
0
246
0
0
0
1.100
2.925
10.191
26.300
42.404
50.915
65.247
79.204
98.501
89.868 100.574
40.421
63.141
9.282
22.966
0
161
0
146
298.915 404.677
298.915 404.370

Άραξοσ Καλαμάτα
0
0
0
220
0
1.421
1.361
3.955
7.866
12.072
12.101
17.679
15.689
24.093
13.496
21.490
12.501
18.032
1.805
7.829
0
983
0
0
64.819 107.774
64.819 106.791

Σάμοσ
0
0
0
825
8.835
16.068
24.538
25.477
19.356
2.536
0
0
97.635
97.635

Σκιάκοσ
8
0
0
81
17.964
31.812
46.439
49.480
30.376
627
0
0
176.787
176.787

Καβάλα
297
0
0
411
10.668
16.218
22.648
20.667
15.026
3.435
0
0
89.370
89.370

Μυτιλινθ
Σφνολο
0
273.618
113
246.501
159
363.531
1.150
739.731
4.228 1.803.289
4.972 2.488.526
6.982 3.303.014
8.223 3.201.452
5.901 2.526.222
503 1.281.516
64
327.173
0
321.039
32.295 16.875.612
32.231 16.227.400

% Μεταβολι
Ιανoυάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτέμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοέμβριοσ
Δεκέμβριοσ
Σρζχον ζτοσ

Ακινα Κεςςαλονίκθ
4,1%
14,7%
-7,0%
17,0%
0,2%
5,8%
23,4%
33,9%
2,6%
12,3%
1,4%
19,8%
1,5%
13,9%
8,3%
9,0%
6,2%
12,0%
14,5%
10,4%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
5,8%
14,4%

όδοσ
-98,0%
-79,8%
-61,7%
30,9%
2,6%
6,2%
0,7%
0,5%
3,6%
13,7%

Κωσ Kάρπακοσ

Θράκλειο

Κζρκυρα

Ηάκυνκοσ Κεφαλονιά

Άκτιο

Μφκονοσ Σαντορίνθ
-100,0%

Άραξοσ Καλαμάτα

Σάμοσ

Σκιάκοσ
-100,0%

Καβάλα
-45,8%

Μυτιλινθ

504,3%
-62,9%
33,5%
8,6%
12,1%
4,7%
3,8%
6,8%
18,2%
-100,0%
-100,0%
8,7%

Χανιά
-14,5%
-21,0%
-12,9%
25,0%
2,4%
10,1%
2,3%
2,8%
6,2%
-2,6%
-100,0%
-100,0%
4,8%

Δωδεκάνθςα
2016 Δ2017/2016
99
-98,0%
277
-79,8%
4.121
-64,2%
77.739
32,5%
346.483
7,0%
506.643
11,6%
672.488
4,5%
662.779
3,9%
523.950
7,6%
239.596
21,6%
12 -100,0%
112 -100,0%
3.034.175
8,3%

2017
2.701
2.867
12.106
227.750
508.591
697.201
866.237
823.980
690.573
393.686
0
0
4.225.692

3

Περιοχέσ
Regions3
Ιανoυάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτέμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοέμβριοσ
Δεκέμβριοσ
Σρζχον ζτοσ

-100,0%
40,2%
18,5%
23,7%
14,7%
12,7%
18,5%
40,8%
-100,0%

-100,0%
4,2%

19,2%

Σφνολο (χωρίσ Ακινα)
2017
2016 Δ2017/2016
87.014
76.243
14,1%
82.512
70.710
16,7%
117.946
121.837
-3,2%
570.068
430.183
32,5%
1.488.856 1.380.829
7,8%
2.241.041 1.975.830
13,4%
2.816.505 2.637.847
6,8%
2.720.575 2.581.941
5,4%
2.163.091 1.980.100
9,2%
1.034.043
895.121
15,5%
0
90.576 -100,0%
0
108.360 -100,0%
13.321.651 12.150.641
9,6%

2017
2
56
1.476
103.033
370.649
565.374
702.770
688.753
563.623
291.242
0
0
3.286.978

-10,8%
19,2%
-6,6%
-3,4%
-6,1%
158,2%

0,3%

125,8%
22,3%
2,5%
6,6%
3,1%
1,5%
6,8%
3,6%
-100,0%
-100,0%
4,5%

-8,9%
46,1%
23,1%
19,2%
11,3%
11,6%
13,5%
36,7%

-100,0%
53,1%
6,8%
9,2%
8,7%
16,6%
11,7%
103,1%

47,0%
14,2%
21,1%
20,6%
17,8%
17,0%
11,7%

133,9%
-2,8%
15,2%
18,3%
8,3%
30,4%
26,2%

15,5%

13,0%

18,5%

15,9%

-53,0%
32,0%
7,3%
13,4%
3,0%
-2,3%
11,7%
17,1%
-100,0%
-100,0%
6,5%

Κριτθ
2016 Δ2017/2016
2.258
19,6%
2.398
19,6%
19.773
-38,8%
174.034
30,9%
475.788
6,9%
625.077
11,5%
832.539
4,0%
795.771
3,5%
647.709
6,6%
349.076
12,8%
6.338 -100,0%
3.265 -100,0%
3.924.423
7,7%

2017
0
2
3.484
49.634
294.226
480.049
612.758
598.526
449.946
129.182
0
0
2.617.807

Λόνιο
2016 Δ2017/2016
0
0
1.907
82,7%
38.504
28,9%
268.731
9,5%
429.002
11,9%
568.474
7,8%
556.274
7,6%
407.938
10,3%
112.773
14,6%
759 -100,0%
19 -100,0%
2.383.603
9,8%

2017
0
0
517
20.291
71.039
132.603
195.140
195.557
123.255
38.610
0
0
777.012

-65,0%
-13,2%
31,0%
13,2%
24,3%
20,0%
134,8%

76,8%
6,1%
16,5%
4,7%
21,6%
5,5%
9,3%
26,2%
5,7%
-100,0%

28,0%
10,1%
38,0%
17,2%
14,9%
12,1%
14,1%

-100,0%
5,1%
14,5%
1,0%
-1,2%
-0,9%
100,0%

694,2%
16,3%
37,8%
25,0%
24,5%
27,4%
31,3%

12,9%

18,4%

3,2%

29,7%

Κυκλάδεσ
2016 Δ2017/2016
246 -100,0%
0
1.100
-53,0%
13.116
54,7%
68.704
3,4%
116.162
14,2%
177.705
9,8%
190.442
2,7%
103.562
19,0%
32.248
19,7%
161 -100,0%
146 -100,0%
703.285
10,5%

2017
0
389
1.507
5.085
19.468
37.358
43.190
40.270
37.749
12.517
0
0
197.533

18,7%

Ρελοπόννθςοσ
2016 Δ2017/2016
0
220
76,8%
1.421
6,1%
5.316
-4,3%
19.938
-2,4%
29.780
25,4%
39.782
8,6%
34.986
15,1%
30.533
23,6%
9.634
29,9%
983 -100,0%
0
171.610
15,1%

-83,2%
-29,6%
-44,9%
12,9%
58,1%
70,2%
26,6%
31,7%
-11,1%
-100,0%
36,2%

Σφνολο
6,9%
-0,2%
-0,9%
28,7%
6,6%
10,9%
5,7%
5,9%
8,6%
15,2%
-100,0%
-100,0%
8,7%

Λοιπά
2017
2016
161
305
19
113
112
159
4.954
2.467
45.789
41.695
88.814
69.070
115.896
100.607
114.290
103.847
78.716
70.659
9.103
7.101
0
64
0
0
457.854
396.023
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