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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι  είμαι οι  συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας και  ότι

κάθε  βοήθεια  την  οποία  είχα  για  την  προετοιμασία της,  είναι  πλήρως

αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, έχω κάνει σαφής αναφορές

(συντάκτη, χρονολογία, εργασία) τις όποιες πηγές από τις οποίες  έκανα χρήση

δεδομένων , προτάσεων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε  είναι

παραφρασμένες . Καταλαβαίνω ότι η αποτυχία να γίνει αυτό, ανέρχεται σε  λογοκλοπή

και θα θεωρηθεί λόγος αποτυχίας, σε αυτή την Πτυχιακή Εργασία και του  συνολικού

βαθμού  της.  Ακόμα  δηλώνω  ότι  αυτή  η  γραπτή  εργασία,  προετοιμάστηκε από εμένα

προσωπικά  και αποκλειστικά  και  ότι  θα  αναλάβω πλήρως τις συνέπειες εάν η εργασία

αυτή αποδειχθεί ότι δεν μου ανήκει.

ΟΝΟΜΑ: Σαββιδάκης Αλέξανδρος Α.Μ: 11967
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της  εργασίας είναι η ανάλυση και η μελέτη του τουριστικού φαινομένου σε

συνδυασμό με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που απορρέουν από την τουριστική

δραστηριότητα στις χώρες υποδοχής. Αναλύονται  βασικές τουριστικές έννοιες, στην

συνέχεια πραγματοποιείται μια ενημέρωση σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση που

επικρατεί στον παγκόσμιο τουρισμό και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και την σημασία της

τουριστικής βιομηχανίας. Γίνεται ανάλυση των θετικών σημείων της τουριστικής

ανάπτυξης και παρουσίαση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις έως τώρα

πολιτικές που έχουν εφαρμοσθεί στο ελληνικό τουριστικό μοντέλο.

Χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς η περιοχή της Κέρκυρας. H συγκεκριμένη

περιοχή γνώρισε μεγάλη τουριστική άνθηση και έχει πραγματοποιήσει σχεδόν ολόκληρο

τον κύκλο ζωής ενός τουριστικού προορισμού. Οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης

στο συγκεκριμένο νησί είναι έντονες, αρχικά οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις ήταν

θετικές αυξάνωντας κάθετα το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, εν συνεχεία όμως λόγω της

υπέρμετρης εξάρτησης στο τουρισμό και των προβλημάτων του τουριστικού

αναπτυξιακού μοντέλου που εφαρμόσθηκε στην περιοχή της Κέρκυρας οι επιπτώσεις

άρχισαν να μετατρέπονται απο θετικές σε αρνητικές, αποτελεί χαρακτηριστικό

παράδειγμα της τουριστικής αναπτυξιακής πολιτικής  που εφαρμόσθηκε στην πλειοψηφία

των ελληνικών ελκυστικών τουριστικών προορισμών κατά την περίοδο εξάπλωσης του

μαζικού τουρισμού σε όλο τον κόσμο.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε ολόκληρο τον κόσμο το φαινόμενο του τουρισμού αναπτύσσεται και εξαπλώνεται

με ραγδαίους ρυθμούς, είναι πλέον από όλους αποδεκτό ότι ο τουρισμός είναι από  τους

σπουδαιότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Από πλευράς

δημιουργίας εισοδήματος όσο και από την πλευρά της απασχόλησης και των

επενδύσεων είναι αναμφίβολα πρώτος μεταξύ όλων των άλλων κλάδων. Ο τομέας του

τουρισμού συμβάλλει όσο κανένας άλλος τομέας στο σχηματισμό του Ακαθάριστου

Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ιδιαίτερα στην Ελλάδα

που έχει χάσει την ανταγωνιστικότητα της σε άλλους τομείς, οι τουριστικές εισπράξεις

από τον εισερχόμενο τουρισμό ξεπερνούν αρκετά τα έσοδα των συναλλαγματικών

εισπράξεων από τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων.

Στην ελληνική περίπτωση η πραγματικότητα είναι ότι δεν δόθηκε η δέουσα

προσοχή, επικράτησε μια άναρχη τουριστική ανάπτυξη χωρίς κανέναν μακροχρόνιο

σχεδιασμό, με αποτέλεσμα  να δημιουργηθούν με το πέρασμα του  χρόνου σοβαρά

προβλήματα για τον ελληνικό τουριστικό κλάδο, από τα σοβαρότερα είναι η εποχικότητα

και η υπερσυγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας σε λίγες περιοχές με σοβαρές

συνέπειες στην απασχόληση και τις τοπικές οικονομίες. Ο ελληνικός τουρισμός βασίστηκε

πάνω στο γρήγορα αναπτυσσόμενο μαζικό τουρισμό που εξαπλώθηκε σε όλη την

μεσόγειο μεταπολεμικά. Αρχικά οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις ήταν θεαματικές

και ιδιαίτερα θετικές για την Ελλάδα και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της, όμως στην

πορεία δεν έγιναν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις που έγιναν σε άλλες χώρες, ο

ελληνικός τουρισμός έμεινε ευάλωτος και στάσιμος, μόνο την τελευταία δεκαετία

πραγματοποιήθηκαν απόπειρες βελτίωσης, αναβάθμισης και εμπλουτισμού του

τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας και αυτή η διαδικασία εκίνησε εφόσον έγιναν άμεσα

οικονομικά και κοινωνικά αντιληπτές οι αρνητικές συνέπειες της έως πρότινος τουριστικής

πολιτικής.

Ειδικότερα επιλέγεται για μελέτη η περίπτωση της Κέρκυρας η οποία είναι ένα νησί

στο οποίο άκμασε ο μαζικός τουρισμός και για πολλά χρόνια ήταν ένας από τους πιο

ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς. Διαθέτει πλούσια φυσική ομορφιά σε συνδυασμό

με έντονη παράδοση και σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους αφού ανά διάφορες χρονικές

περιόδους ποικιλία πολιτισμών και λαών έδρασαν μέσα σε αυτήν. Ο τουρισμός επηρέασε
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υπερβολικά το νησί της Κέρκυρας, οι άλλες οικονομικές δραστηριότητες εγκαταλείφθηκαν

σε μεγάλο βαθμό και οι πλειοψηφία των κατοίκων πλέον απασχολείται στον τουριστικό

κλάδο, αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εξάρτηση του νησιού από την πορεία των

τουριστικών δραστηριοτήτων

Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια, στο πρώτο αναφέρονται βασικές

τουριστικές έννοιες, στο δεύτερο επικεντρώνεται στην σημασία και τις συνέπειες του

τουρισμού στην Ελλάδα. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το παράδειγμα της Κέρκυρας, η

εργασία κλείνει με το τέταρτο κεφάλαιο με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα

στοιχεία της εργασίας και προτάσεις για την βελτίωση και ορθολογικότερη αξιοποίηση της

τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
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Κεφάλαιο 1ο: Βασικές έννοιες τουρισμού

1.1 Ορισμός τουρισμού

Η λέξη τουρισμός προέρχεται από την γαλλική λέξη «Tour »που σημαίνει γύρος και

από την αγγλική «Touring » που έχει να κάνει με την επίσκεψη ανθρώπων σε περιοχές

με αξιοθέατα. Η εννοιολογική ανάλυση του τουρισμού έχει επιχειρηθεί από πολλούς

αναλυτές διαφόρων ειδικοτήτων και επιστημονικών κλάδων (κοινωνιολόγοι,

οικονομολόγοι, κρατικοί, διεθνείς φορείς, κ.α), όμως λόγω του τεράστιου εύρους

δραστηριοτήτων τις οποίες καλύπτει ο τουρισμός σε συνδυασμό με την διαφορετικότητα

αυτών, είναι δύσκολο να ερμηνευτεί μόνο από μια οπτική γωνία και να συμπεριληφθούν

στον ορισμό του όλες οι διαστάσεις του.

Ο τουρισμός είναι ένα κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό φαινόμενο το οποίο

περιλαμβάνει την μετακίνηση ατόμων. Η σχέση του τουρισμού με μια τόσο μεγάλη

ποικιλία οικονομικών δραστηριοτήτων έχει καλλιεργήσει το ενδιαφέρον για την μέτρηση

της οικονομικής προσφοράς , κυρίως στα μέρη που επισκέπτονται οι τουρίστες , και την

εκτίμηση της αλληλεπίδρασης με άλλες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Για

την σωστή κατανόηση του εννοιολογικού περιεχομένου του τουρισμού κρίνεται

απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια αναφορά στους πιο διαχρονικά έγκυρους ορισμούς

τόσο του τουρισμού όσο και της έννοιας του τουρίστα.

Ένας απλοποιημένος  ορισμός για τον τουρισμό που είναι ευρέως αποδεκτός είναι

ότι ο τουρισμός περιλαμβάνει όλα τα ταξίδια διάρκειας άνω των 24 ωρών για λόγους

ψυχαγωγίας, εργασίας, σπουδών, υγείας.( Καραγιάννης & Έξαρχος, 2006)

Τουρισμός θεωρείται το σύνολο των φαινομένων και σχέσεων που προκύπτουν

από τις συναλλαγές με τους τουρίστες, τους προμηθευτές, τις κυβερνήσεις των τόπων

φιλοξενίας και τις κοινότητες υποδοχής, κατά τη διαδικασία προσέλκυσης και φιλοξενίας

των τουριστών αυτών και των άλλων επισκεπτών (McIntosh et al., 1995)

Το 1941 οι καθηγητές Hunziker και Krapf του Πανεπιστημίου της Βέρνης

υποστήριξαν την άποψη πως ο τουρισμός πρέπει να οριστεί σαν το σύνολο των

φαινομένων και σχέσεων που προκύπτουν από την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού σε

έναν προορισμό και τη διαμονή σε αυτόν μη μόνιμων κατοίκων του, αν αυτή δεν έχει σαν
αιτία πρόσκαιρες ή μόνιμες κερδοφόρες ενέργειες.
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Το 1937 η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Κοινωνίας των Εθνών σύστησε στις

χώρες-μέλη της να υιοθετήσουν έναν ορισμό που χαρακτήριζε τον τουρίστα σαν ένα

άτομο που ταξιδεύει για ένα χρονικό διάστημα 24 ωρών ή περισσότερο σε μια χώρα

διαφορετική από εκείνη που διαμένει μόνιμα.

Δυόμιση δεκαετίες αργότερα, το 1963 η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για

Διεθνή Ταξίδια και Τουρισμό, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη συμφώνησε ο όρος

επισκέπτης να περιγράφει κάθε άτομο που επισκέπτεται μία χώρα διαφορετική από

εκείνη που διαμένει μόνιμα, για οποιοδήποτε λόγο εκτός από εκείνο της άσκησης ενός

επαγγέλματος για το οποίο να αμείβεται με χρηματικούς πόρους της χώρας την οποία

επισκέπτεται. Ο ορισμός αυτό καλύπτει δύο κατηγορίες επισκεπτών:

 Τους τουρίστες: άτομα που επισκέπτονται μια χώρα και διαμένουν σε αυτήν

τουλάχιστον επί ένα 24ωρο, και των οποίων οι λόγοι επίσκεψης είναι τις

περισσότερες φορές διακοπές, επαγγελματικοί, υγείας, σπουδές, συμμετοχή σε

αποστολή ή σύσκεψη ή συνέδριο, επίσκεψη φίλων ή συγγενών, θρησκευτικοί και

άθληση.

 Τους εκδρομείς: άτομα που επισκέπτονται μια χώρα και διαμένουν σε αυτή

λιγότερο από ένα 24ωρο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι επιβάτες

κρουαζιερόπλοιων, οι επισκέπτες που έρχονται και φεύγουν την ίδια μέρα χωρίς

να διανυκτερεύσουν, καθώς επίσης και τα πληρώματα πλοίων, αεροπλάνων κλπ

(Wikipedia)

1.2. Διακρίσεις τουρισμού

Η κατηγοριοποίηση του τουρισμού παρουσιάζει τις ίδιες δυσκολίες με τον ορισμό

του, μπορεί να κατηγοριοποιηθεί βάση πολλών διαφορετικών κριτηρίων ανάλογα με τα

χαρακτηριστικά του και από ποια πλευρά και με ποιον σκοπό προσπαθεί να γίνει η

ανάλυση του είδους του τουρισμού και τα κριτήρια του αναλυτή. Μορφή ή Τύπος

Τουρισμού είναι η τουριστική δραστηριότητα που έχει και εκδηλώνεται με ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζουν από άλλες τουριστικές μορφές, ενώ με τον όρο
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κατηγορία τουρισμού εννοούμε την κατάταξη σε μια τάξη ή ομάδα των διαφόρων

μορφών του τουρισμού.

Ο τουρισμός έχει άμεση σχέση με τα κίνητρα και τις ανάγκες που οδηγούν τους

ανθρώπους στο να ταξιδέψουν. Αυτές οι ανάγκες ποικίλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο

μιας και άλλοι ταξιδεύουν για να ξεκουραστούν, να ψυχαγωγηθούν, ζήσουν κάτι το

διαφορετικό και άλλοι για να δουν κάποιους φίλους, για να μάθουν περισσότερα

πράγματα σε σχέση με το επάγγελμα τους ή για να παρευρεθούν σε θρησκευτικές

εορτές κλπ. (Λαγός Δ, 2005)

Ο τουρισμός διακρίνεται σε τρεις γενικές μορφές:

 Τον μαζικό ψυχαγωγικό τουρισμό, που είναι και η παραδοσιακή αγορά

διακοπών, η οποία περιλαμβάνει και το μεγαλύτερο τμήμα  τουριστών,

οι οποίοι αναζητούν στο ταξίδι τους κυρίως την ξεκούραση και τη

διασκέδαση, σε ηλιοτροπικούς κυρίως προορισμούς.

 Εναλλακτικός τουρισμός:  Ο εναλλακτικός τουρισμός δημιουργήθηκε από

την επιθυμία των ανθρώπων να βρουν έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών ο

οποίος να συμβάλλει στο να μάθουν την κουλτούρα του κάθε τόπου,

προστατεύοντας παράλληλα το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.

Οι κύριες μορφές του εναλλακτικού τουρισμού είναι οι παρακάτω:

• Αγροτουρισμός

• Τουρισμός υπαίθρου

• Αθλητικός τουρισμός

• Περιηγητικός τουρισμός

• Θαλάσσιος τουρισμός

• Οικοτουρισμός ή οικολογικός τουρισμός

• Πολιτιστικός τουρισμός

• Ορεινός τουρισμός



9

• Χειμερινός τουρισμός

• Ορειβατικός τουρισμός

• Τουρισμός περιπέτειας

 Τουρισμός ειδικών ενδιαφερόντων: είναι η μορφή εκείνη του τουρισμός στην
οποία τα άτομα που την επιλέγουν έχουν ως κοινό το ενδιαφέρον τους για
κάτι συγκεκριμένο, πχ λάτρεις των σπορ, λάτρεις της φύσης, κλπ. Επιμέρους
μορφές ειδικών μορφών τουρισμού:

• Κοινωνικός τουρισμός

• Τουρισμός υγείας

• Εκπαιδευτικός τουρισμός

• Θρησκευτικός τουρισμός

• Συνεδριακός τουρισμός

• Εκθεσιακός τουρισμός

• Τουρισμός κινήτρων

• Θεματικός τουρισμός

• Αστικός τουρισμός

Η διαφορά μεταξύ μαζικού τουρισμού και εναλλακτικών μορφών τουρισμού έγκειται

στο ότι ο μαζικός τουρισμός προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις σε κοινωνικό και φυσικό

επίπεδο. Ενώ ο εναλλακτικός τουρισμός που είναι τμήμα των ειδικών μορφών

τουρισμού προστατεύει το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, την τοπική

κουλτούρα κλπ. Με την προώθηση του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων επιχειρείται η

αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ποιοτικής αναβάθμισης του τουρισμού, η

ορθότερη χρονική και τοπική κατανομή της τουριστικής ζήτησης, η εύρεση και η

ανάδειξη νέων τουριστικών προορισμών και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
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Η τυποποίηση και η διάκριση του τουρισμού εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από

τους παράγοντες που προσδιορίζουν το φαινόμενο. Έτσι σύμφωνα με τον Ηγουμενάκη

(1998), διακρίνεται στις εξής έξι βασικές κατηγορίες

1) Μαζικός τουρισμός: χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα συμμετοχής των

τουριστών στις διάφορες φάσεις της τουριστικής δραστηριότητας, πλην όμως σε

καμία περίπτωση δεν συνδέεται αποκλειστικά με τον τουρισμό διακοπών-

αναψυχής μακράς διαμονής.

2) Ατομικός τουρισμός: χαρακτηρίζεται από την ανεξάρτητη ατομική οργάνωση

και εκτέλεση του ταξιδιού εκ μέρους των τουριστών.

3) Εσωτερικός τουρισμός: πραγματοποιείται από τον ντόπιο πληθυσμό

μιας χώρας μέσα πάντα στα φυσικά της όρια, δηλαδή μέσα στην επικράτειά της.

4) Εξωτερικός τουρισμός: πραγματοποιείται από άτομα που διαμένουν μόνιμα

σε μια χώρα και την εγκαταλείπουν προσωρινά για να επισκεφτούν κάποια άλλη

ή κάποιες άλλες χώρες για τουριστικούς λόγους και με αυτόν τον τρόπο να

ικανοποιήσουν συγκεκριμένες τουριστικές ανάγκες ή επιθυμίες τους.

5) Συνεχής τουρισμός: διαρκεί όλο το χρόνο, που σημαίνει ότι σε καμία

περίπτωση δεν επηρεάζονται οι δραστηριότητές του από τις κλιματολογικές

συνθήκες που επικρατούν σε όλες τις εποχές, δηλαδή σε όλη τη διάρκεια το

χρόνου.

6) Εποχιακός τουρισμός: δεν διαρκεί όλο το χρόνο, που σημαίνει ότι σε

αντίθεση με το συνεχή τουρισμό, οι δραστηριότητές του επηρεάζονται

αποφασιστικά από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε διαφορετικές

εποχές
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1.3 Σημασία τουρισμού και αίτια τουριστικής ανάπτυξης

Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 η «βιομηχανία» του τουρισμού βρίσκεται σε μια

παρατεταμένη περίοδο ταχείας και σταθερής ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο, που

συνεχίζεται μέχρι και τα πρώτα έτη του εικοστού αιώνα σε πολλές γεωγραφικές περιοχές

της υφηλίου (Weaver and Lawton, 2002) Μετά τις καταστροφικές συνέπειες των

παγκοσμίων πολέμων επικρατεί κλίμα πολιτικής σταθερότητας και γοργοί ρυθμοί

ανάπτυξης για πολλές οικονομίες, όλα αυτά οδήγησαν σε δικαιότερη ανακατανομή των

εισοδημάτων στο εσωτερικό πολλών χωρών με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του

διαθέσιμου εισοδήματος των μεσαίων κοινωνικών τάξεων. Η ομαλοποίηση των διεθνών

σχέσεων δημιούργησαν καλύτερες συνθήκες στις διακινήσεις ανθρώπων από χώρα σε

χώρα, ενισχύοντας έτσι την διεθνή τουριστική κίνηση.

Μια επιπρόσθετη παράμετρος της ενίσχυσης του διεθνούς τουρισμού ήταν η

αξιοσημείωτη αύξηση του ελεύθερου χρόνου των κοινωνιών, το οποίο ήταν απόρροια της

ανάπτυξης του “κοινωνικού κράτους” που υπήρξε η μεγαλύτερη κατάκτηση πολλών

ανεπτυγμένων αλλά και αναπτυσσόμενων περιοχών του κόσμου στη διάρκεια των

δεκαετιών `60 και `70 (Τσάρτας, 1996 ). Η αύξηση του ελεύθερου χρόνου των

εργαζομένων στην μεταπολεμική περίοδο δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των

κοινωνιών παγκοσμίως. Το αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής που προέκυψε, ήταν η

εντατικοποίηση του τουριστικού φαινομένου και η διεύρυνση του φάσματος των

προσφερομένων τουριστικών υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο.

Η ανάπτυξη του τουρισμού επηρεάστηκε και από δημογραφικούς παράγοντες και

κοινωνικούς παράγοντες, όπως η αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ανθρώπων με την

αύξηση του μορφωτικού επιπέδου σε ολοένα και περισσότερες περιοχές του πλανήτη

(Young, 1973). Αν προσθέσουμε και στα προαναφερόμενα και την ταχύτατη εξέλιξη του

χώρου μαζικής επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε) που έλαβε χώρα στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του

`60, μπορεί να διαπιστωθεί η βελτίωση της πληροφόρησης και η αύξηση των επιλογών

των δυνητικών καταναλωτικών κοινών της τουριστικής δραστηριότητας (Dumazedier and

Konso, 1987).

Ίσως ο καταλυτικότερος παράγοντας ο οποίος επηρέασε την τουριστική ανάπτυξη σε

υπερεθνικό επίπεδο ήταν η ανάπτυξη του τομέα των μεταφορικών μέσων προσφέροντας

τεράστια ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη. Η κατασκευή μεγαλύτερων αλλά και

ασφαλέστερων αεροσκαφών σε συνδυασμό με την προώθηση ενός ειδικού θεσμικού
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πλαισίου για τους όρους και τους κανόνες που διέπουν τον κλάδο των διεθνών

αερομεταφορών, αποτέλεσαν τους δύο κυριότερους λόγους ταύτισης του συγκεκριμένου

μέσου μεταφοράς με την μαζικοποίηση της διεθνούς τουριστικής κίνησης (Doganis, 1991).

Πέρα από την ανάπτυξη των προαναφερόμενων μεταφορικών μέσων, η βαθμιαία

επέκταση και βελτίωση των σχετικών με τον τουρισμό εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων

(ξενοδοχεία, καταλύματα, ταξιδιωτικά γραφεία ) οδήγησε σε μια κατακόρυφη άνοδο της

ταξιδιωτικής ζήτησης από το καταναλωτικό κοινό των ανεπτυγμένων χωρών,

υπογραμμίζοντας με έμφαση τις αναπτυξιακές προοπτικές της τουριστικής “βιομηχανίας”

σε παγκόσμιο επίπεδο. Άμεση συνέπεια όλων αυτών των εξελίξεων ήταν η δημιουργία

των μεγάλων τουριστικών και ταξιδιωτικών εταιρειών που αργότερα μετεξελίχθηκαν σε

οργανωτές και πωλητές εξειδικευμένων πακέτων τουριστικών υπηρεσιών για ένα μεγάλο

φάσμα προορισμών σε διάφορα γεωγραφικά σημεία της γης (Poon, 1993).

Σχεδιάγραμμα 1: Τουριστικη εξέλιξη 1950 εως 2030 βάση αφίξεων

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού

Στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία ο τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό

ρόλο σε τεράστιο φάσμα δραστηριοτήτων, αν τον παρατηρήσουμε από την οικονομική

πλευρά του, η ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας το 2015 αναμένεται να φθάσει στο

3,9%, με την επίδραση του τομέα στην παγκόσμια οικονομία να αυξάνεται, καθώς

αντιπροσωπεύει 266 εκατ. θέσεις εργασίας και συνεισφέρει με 9,5% στο παγκόσμιο ΑΕΠ.
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Πρόκειται για µια από τις πλέον έντονες μαζικές κοινωνικές εκδηλώσεις της παγκόσμιας

κοινότητας µε ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Η μαζική αυτή κοινωνική εκδήλωση

αναπτύχθηκε µε σταθερό ετήσιο ρυθμό 4-5% το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα και

σήμερα είναι «βιομηχανοποιημένη» δραστηριότητα, η οποία έχει αναχθεί σε σημαντικό

παράγοντα του εξωτερικού εμπορίου και σε κύρια πηγή απόκτησης συναλλάγματος, ενώ

παράλληλα έχει συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδήματος σε πολλές

χώρες υποδοχής τουριστών (Λαγός, 2005). Στο νέο μακροοικονομικό περιβάλλον που

διαμορφώνεται, ο τουρισμός αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία στην ανάπτυξη και την

κοινωνική ευημερία κάθε χώρας.

1.4Φέρουσα ικανότητα και αειφόρος ανάπτυξη

Πριν γίνει ανάπτυξη και αναφορά των μοντέλων τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να

γίνει ανάλυση του όρου φέρουσα ικανότητα και αειφόρος ανάπτυξη. Η έννοια της

φέρουσας ικανότητας υπάρχει σε κάθε μορφή τουριστικής ανάπτυξης και αυτό γιατί οι

προορισμοί θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επωφελούνται από την

φύση και τους περιβαλλοντικούς πόρους, χωρίς όμως και να τους ελαχιστοποιούν ή να

τους καταστρέφουν. Σύμφωνα με τον Mathieson and Wall (1982), η φέρουσα ικανότητα

εκφράζει τον μέγιστο αποδεκτό αριθμό ατόμων ή επισκεπτών που μπορούν να κάνουν

χρήση ενός χώρου, χωρίς όμως να επιφέρουν αρνητικές αλλαγές τόσο στο φυσικό

περιβάλλον, όσο και στην ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας. Η συνολική φέρουσα

ικανότητα μιας περιοχής δεν είναι εύκολα μετρήσιμη. Αναφορά συνήθως σε αυτήν γίνεται

σαν ενός συγκεκριμένου ορίου τουριστικής ανάπτυξης πέραν του οποίου γίνονται αισθητές

οι αρνητικές συνέπειες αυτής. Συνήθως όταν μετράμε την φέρουσα ικανότητα

αναφερόμαστε στο φυσικό δυναμικό ενός προορισμού ή τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις του

(Middleton and Hawkins, 1997). Στην Ελλάδα κατά κανόνα ο σχεδιασμός τουριστικής

ανάπτυξης δεν έχει συμπεριλάβει την έννοια της φέρουσας ικανότητας και οι επιπτώσεις

έχουν αρχίσει και γίνονται ήδη αντιληπτές για παράδειγμα η ανεπάρκεια νερού σε νησιά

και τα προβλήματα ηλεκτροδότησης τους θερινούς μήνες σε αυτά.
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Ο αειφόρος Τουρισμός είναι μια επίσης σημαντική συνιστώσα της βιώσιμης

ανάπτυξης και ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (W.T.O) και το

Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού (W.T.T.C) ως:

“ Η Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού ικανοποιεί τις ανάγκες των τωρινών τουριστών

και των περιοχών που τους φιλοξενούν και παράλληλα προστατεύει και ενισχύει τις

ευκαιρίες για το μέλλον. Θεωρείται ότι η ανάπτυξη αυτή οδηγεί στην διαχείριση όλων των

πόρων με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατό να εκπληρώνονται οι οικονομικές,

κοινωνικές και αισθητικές ανάγκες, ενώ παράλληλα να διατηρείται η πολιτιστική

ακεραιότητα, οι ουσιώδεις οικολογικές διαδικασίες, η βιολογική ποικιλότητα και τα

συστήματα υποστήριξης της ζωής. Τα προϊόντα αειφόρου τουρισμού είναι προϊόντα που

λειτουργού σε αρμονία με το τοπικό περιβάλλον, την κοινωνία και τους πολιτισμούς, έτσι

ώστε αυτά να καρπώνονται όλα τα οφέλη και να μην αποτελούν θύματα τουριστικής

ανάπτυξης”

Η αειφορία εξαρτάται από τρία συνυφασμένα στοιχεία: το οικολογικό, το

κοινωνικό και το οικονομικό. Επιπλέον, υπάρχουν τρείς θεμελιώδεις αρχές: μέλλον,

ισότητα και ολοκρατία (Redcliffe and Woodgate , 1997). Μετά από την «Παγκόσμια

Διάσκεψη Κορυφής» των Ηνωμένων Εθνών το 1992 η ανάγκη για την εφαρμογή

των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης σε ευρύτερες οικονομίες και κοινωνικές

διεργασίες υπογράμμισε το ρόλο της αειφορίας και της δυναμικής του τουρισμού για την

προώθηση των στόχων της εν λόγω ανάπτυξης ( Berry and Ladkin, 1997). Η

αυξανόμενη ανάγκη για αειφορία ήταν επίσης αποτέλεσμα της αυξανόμενης γνώσης και

ανησυχίας για τον τουρισμό και το περιβάλλον ( Holden, 2003). Οι αρνητικές επιπτώσεις

του μαζικού τουρισμού έγιναν εμφανείς αρκετά νωρίς στους μαζικούς προορισμούς στις

ακτές της Μεσογείου από τη δεκαετίας του ’80, και φάνηκαν απειλητικές για την αειφορία

και την εικόνα του κλάδου (Wolfe, 1983).
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1.5 Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης

Είναι κοινή η εκτίμηση ότι υπάρχει μια εξελικτική διάσταση στον τρόπο με τον οποίο

αναπτύσσονται οι τουριστικές περιοχές. Ο τρόπος αυτός δεν είναι παντού ο ίδιος, καθώς

εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τις  διαδικασίες

που ενεργοποιούνται  στις  τουριστικές περιοχές και  τις ωθούν σε πιο οργανωμένους

και σύνθετους τρόπους ανάπτυξης. Μετά το 1980, πληθαίνουν οι προσπάθειες να

προωθηθεί ένα πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης του οποίου βασικό χαρακτηριστικό θα

είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Οι περιοχές – στόχοι είναι κυρίως δυο, αφενός αυτές που

έχουν υιοθετήσει το πρότυπο του οργανωμένου μαζικού τουρισμού και αφετέρου εκείνες

που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους και μπορούν με τον ανάλογο

προγραμματισμό να αποκτήσουν βιώσιμα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.

Με τον όρο «βιώσιμη» τουριστική ανάπτυξη περιγράφεται ο τύπος της

τουριστικής ανάπτυξης που δραστηριοποιείται ισόρροπα στην τοπική, κοινωνική,

οικονομική, πολιτισμική και περιβαλλοντική δομή της κάθε τουριστικής περιοχής,

διαμορφώνοντας παράλληλα όρους (υπηρεσίες, υποδομές, τεχνογνωσία) για τη συνεχή

ανατροφοδότησή της (Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001).

Υπάρχουν αρκετά μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης (Συγκροτημένη, καταλυτική,

γεωγραφική, χρονική ή αλλιώς θεωρία κύκλου ζωής)  το καθένα αναλύει την

τουριστική ανάπτυξη από διαφορετική σκοπιά. Στην παρούσα εργασία θα γίνει

εκτεταμένη αναφορά στο χρονικό μοντέλο ανάπτυξης που κατά πολλούς είναι το πιο

σημαντικό.

Η θεωρία του κύκλου ζωής των προορισμών αποτελεί το σημαντικότερο, το πιο

ξεκάθαρο αλλά και το περισσότερο επεξηγηματικό –στην έρευνα του τουρισμού- μοντέλο

ανάπτυξης   περιοχών μέσα στο χώρο και το χρόνο (Cooper, Fletcher, Gilbert και

Wanhill, 1993). Πρόκειται για μια θεωρία χρονικής διαδοχής στη διαδικασία τουριστικής

ανάπτυξης σε περιφερειακή αλλά και τοπική κλίμακα που επινοήθηκε από τον Butler στη

δεκαετία του 1980. Βάση της θεωρίας του Κύκλου ζωής ενός προορισμού ο εκάστοτε

τουριστικός προορισμός διέρχεται από ορισμένα στάδια ανάπτυξης , καταλήγοντας σε

αυτό της παρακμής όπου πλέον εκλείπει η αγοραστική ζήτηση.

Είναι αλήθεια ότι κατά διαστήματα έγιναν πολλές και ενδιαφέρουσες μελέτες για την

πορεία ανάπτυξης του τουρισμού και των επιπτώσεών του, στις οποίες φαίνεται η κοινή
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εκτίμηση ότι υπάρχει μια εξελικτική πορεία στην ανάπτυξη των τουριστικών περιοχών. Η

πορεία αυτή δεν είναι απαραίτητα παντού η ίδια, καθώς εξαρτάται από

συγκεκριμένους παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τις διαδικασίες που

ενεργοποιούνται στις τουριστικές περιοχές, ωθώντας σε πιο οργανωμένους και

σύνθετους τύπους ανάπτυξης, ακολουθώντας κάποια «στάδια». Ο όρος «στάδια»

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις διαδοχικές φάσεις της τουριστικής ανάπτυξης μιας

περιοχής, στην κάθε μια από τις οποίες διαμορφώνονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά

σε ότι αφορά στην κοινωνικοοικονομική δομή και τον τύπο των τουριστικών υποδομών

και υπηρεσιών. Το ζήτημα των σταδίων ανάπτυξης έχει συνδεθεί με την έννοια του

κύκλου ζωής της τουριστικής περιοχής, δηλαδή μιας διαχρονικής πορείας, η οποία,

ξεκινώντας από τη δημιουργία του τουριστικού προϊόντος αυτής της περιοχής, καταλήγει

στην παρακμή ή στην ανανέωση .

Σχεδιάγραμμα 2: Κύκλος ζωής τουριστικού προορισμού

Πηγή: Butler (1980)

Το πρώτο είναι το στάδιο της Εξερεύνησης (Exploration ), στη διάρκεια του οποίου

παρατηρούνται περιορισμένες και σποραδικές επισκέψεις από μερικούς τολμηρούς
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ταξιδιώτες. Υπάρχει υψηλός βαθμός επαφής με τους κατοίκους της περιοχής και

χρήση των εγκαταστάσεών τους, αλλά με πολύ μικρό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Το δεύτερο στάδιο (Εμπλοκή – Involvement ) χαρακτηρίζεται από περισσότερες και

ίσως πιο συχνές επισκέψεις τουριστών, με πολλούς κατοίκους της περιοχής να

προσφέρουν εγκαταστάσεις για τους επισκέπτες. Η επαφή με τους κατοίκους της

περιοχής ενισχύεται και πολλοί ρυθμίζουν τα κοινωνικά σχέδιά τους για την

προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες

Στο στάδιο της Ανάπτυξης (Development ) στη διάρκεια του οποίου

παρατηρείται προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων στην τουριστική περιοχή,

διαμορφώνεται μια συγκεκριμένη τουριστική αγορά. Η προσβασιμότητα ενισχύεται, η

διαφήμιση γίνεται εντατικότερη και οι τοπικές εγκαταστάσεις εκσυγχρονίζονται. Οι

εξελίξεις αυτές οδηγούν σε πτώση της τοπικής συμμετοχής και του ελέγχου. Τεχνητά

θέλγητρα αντικαθιστούν κάποια από τα αρχικά, ενώ η εισαγόμενη εργασία, οι βοηθητικές

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες γίνονται απαραίτητες για την υποστήριξη της ραγδαία

αυξανόμενης τουριστικής βιομηχανίας.

Στο στάδιο της Εδραίωσης (consolidation ), η σημαντικότερη μερίδα της

τοπικής οικονομίας είναι συνδεδεμένη με τον τουρισμό, ενώ κυριαρχεί η παρουσία

μεγάλων αλυσίδων επιχειρήσεων και franchises. Η επισκεψιμότητα συνεχίζει να

αυξάνεται, αλλά με μειωμένο ρυθμό, ενώ οι προσπάθειες marketing και διαφήμισης

διευρύνονται περαιτέρω για να επεκτείνουν την τουριστική περίοδο και να προσελκύσουν

πιο απομακρυσμένους επισκέπτες. Οι παλαιότερες εγκαταστάσεις, σε αυτό το στάδιο,

είναι δεύτερης διαλογής και κρίνονται συνήθως ως ανεπιθύμητες.

Στο στάδιο του Μαρασμού (stagnation ) τα επίπεδα φέρουσας ικανότητας για

πολλούς σχετικούς παράγοντες επιτυγχάνονται ή ξεπερνιούνται με συνέπεια οικονομικά,

κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα τεχνητά θέλγητρα εκτοπίζουν τα φυσικά

πολιτιστικά και ο προορισμός δεν θεωρείται πλέον «επίκαιρος».

Στο στάδιο της Πτώσης ( decline – πρώτη εκδοχή του σταδίου 6) οι τουρίστες

στρέφονται προς νεότερους προορισμούς. Εκείνοι που παραμένουν είναι συνήθως

επισκέπτες Σαββατοκύριακου ή ημέρας, ενώ οι τουριστικές εγκαταστάσεις αντικαθίστανται

από μη-τουριστικές, καθώς η περιοχή αποσυνδέεται από την τουριστική βιομηχανία. Η

τοπική συμμετοχή πιθανώς αυξάνεται πάλι, καθώς οι τιμές των εγκαταστάσεων πέφτουν
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μαζί με την πτώση της αγοράς. Ο τουριστικός προορισμός είτε συγκεντρώνει «μη

ποιοτικούς» επισκέπτες, είτε οι τουριστικές αφίξεις φθίνουν.

Στο στάδιο της Αναζωογόνησης ( rejuvenation – δεύτερη εκδοχή του σταδίου 6)

σημειώνεται μια δραστική αλλαγή στη βάση των πόρων. Ειδικότερα, είτε ένα νέο σύνολο

τεχνητών θέλγητρων δημιουργείται,  είτε ένας προηγουμένως ανεκμετάλλευτος

φυσικός πόρος χρησιμοποιείται. (Κ. Χατζηβγέρης, 2003)

Κεφάλαιο 2ο : Τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα

2.1 Σημασία τουρισμού στην Ελλάδα

Από τα πρώτα κιόλας μεταπολεμικά χρόνια , η Ελλάδα τοποθετείται ανάμεσα στους

πιο τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης. Ο τουρισμός είναι αναμφίβολα ο

δυναμικότερα αναπτυσσόμενος τομέας της ελληνικής οικονομίας καθώς οι έμμεσες και οι

άμεσες επιδράσεις του συνεισφέρουν το 18-20% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος

(Α.Ε.Π) της χώρας αν ληφθούν υπόψη και οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του στο

σύνολο της οικονομίας, καταγράφει ικανοποιητικές επιδόσεις ακομά και σε παγκόσμιο

επίπεδο. Στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (Π.Ο.Τ) φανερώνουν

ρυθμούς μεταβολής ανά δεκαετία που αγγίζουν το 1098% για την δεκαετία 1950-1960,

το 302% για την δεκαετία 1960-1970, το 227% για  την δεκαετία 1970-1980 κλπ.,

ρυθμοί μεταβολής υψηλότεροι από κάθε άλλη χώρα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό

επίπεδο (ΣΕΤΕ 2003 β’). Η πλούσια ιστορία και το φυσικό περιβάλλον αποτέλεσαν και

αποτελούν ακόμα τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής τουριστών.

Η εκτίμηση του ΣΕΤΕ για τις εισπράξεις από την τουριστική δραστηριότητα

στην χώρα μας στο 2015, κάνουν λόγο για 14 δισ. Ευρώ. Μία αύξηση της τάξεως του

4.2% αν το στοιχείο αυτό το παραθέσουμε δίπλα στο 3.9% της παγκόσμιας

ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου τότε το 4.2% είναι ένα ενθαρρυντικό νούμερο για την

ανάπτυξη του τουρισμού της χώρα μας.
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Πίνακας 1: Η πορεία των τουριστικών εισπράξεων

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (Εκτίμηση ΣΕΤΕ)

Στο παραπάνω διάγραμμα εμφανίζονται οι ποσοστιαίες μεταβολές των εσόδων που

αποκτούνται από την τουριστική δραστηριότητα της χώρας μας και παρατηρούμε πως η

παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2009 επηρέασε και την πορεία του

Ελληνικού τουρισμού με μια μεγάλη πτώση των εσόδων σε σχέση με την προηγούμενη

χρονιά της τάξεως του 10,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ένα μεγάλο πλήγμα

στην ελληνική οικονομία και είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πολλών θέσεων εργασίας

και το κλείσιμο αρκετών μικρομεσαίων και μερικών μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Το

συγκεκριμένο στατιστικό στοιχείο μας επιβεβαιώνει την θεωρία ότι ο τουρισμός σαν

προϊόν είναι ευάλωτος σε εξωτερικές πιέσεις και απότομες παγκόσμιες οικονομικές

δυσμενείς αλλαγές. Με αυτό το δεδομένο γίνεται εμφανές πως η μονομερής και πλήρης

εξάρτηση μιας περιοχής από τον τουρισμό ελλοχεύει κινδύνους και ότι θα πρέπει να

υπάρχουν εναλλακτικές πηγές εσόδων.
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2.2 Θετικές τουριστικές Επιπτώσεις

Όπως είναι εμφανές από τα στατιστικά στοιχεία που παρατέθηκαν πιο πάνω, η

σημασία και οι θετικές επιπτώσεις της Τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα καθιστά τον

τουρισμό αναμφίβολα ένα αναπόσπαστο και αναγκαίο κομμάτι τόσο από οικονομική όσο

και από την κοινωνική πλευρά, της ελληνικής πραγματικότητας. Οι πιο σημαντικές

θετικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην οικονομία είναι: (Μαυροδόντης ,

2006)

α. η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ( µείωση ανεργίας)

β. η δημιουργία εισοδήματος

γ. η περιφερειακή τοπική ανάπτυξη

δ. οι πρόσθετες επενδύσεις

ε. η βελτίωση ισοζυγίου πληρωμών

Πίνακας 2: Περιφερειακή κατανομή τουριστικής δραστηριότητας

Περιφέρεια %κατανομή

διανυκτερεύσεων

ξενοδοχείων 2013

Αναλογία άμεσης

τουριστικής

δαπάνης 2013

σε εκατομμύρια

euro

ΑΕΠ

περιφέρειας

2012 σε

εκατομμύρια

euro

Συμβολή
τουρισμού
στο ΑΕΠ
Περιφέρειας
με στοιχεία
2012

Κατά
κεφαλήν
εισόδημα σε
euro

Κρήτ η 28,7% 4.372 9.067 48% 14.398
Ν. Αιγαίο 24,7% 3.767 6.240 60% 18.064
Ιόνια Νησιά 11,0% 1.680 3.402 49% 16.100

Κεντ . Μακεδονία 10,7% 1.626 26.109 6% 13.645
Αττική 9,2% 1.403 94.964 1% 24.099
Πελοπόννησος 3,2% 481 8.241 6% 13.870

Θεσσαλία 2,6% 394 9.505 4% 12.757

& Θράκη 2,4% 369 7.653 5% 12.270

Β. Αιγαίο 2,1% 325 2.784 12% 13.394
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ , TTE – Επεξεργασία SETE Intelligence

Η τουριστική ανάπτυξη έχει ως άμεσο αντίκτυπο την δημιουργία νέων θέσεων

εργασίας, απαιτείται πληθώρα ατόμων για την στελέχωση δραστηριοτήτων που

αφορούν τομείς παροχής υπηρεσιών όπως είναι ο τουριστικός κλάδος, το ανθρώπινο

δυναμικό είναι απαραίτητο για την εύρυθμη και φυσιολογική πορεία των τουριστικών

επιχειρήσεων. Ασχέτως των προβλημάτων εποχικότητας που χαρακτηρίζουν την

τουριστική δραστηριότητα, ο τουριστικός τομέας συμβάλει καθοριστικά στην μείωση της

ανεργίας. Άμεσο αποτέλεσμα είναι η αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων των

τουριστικών προορισμών, ιδιαίτερα όταν η περιοχή δεν είναι ανεπτυγμένη  και δεν

διαθέτει άλλες πλουτοπαραγωγικές δραστηριότητες ή αυτές είναι υποανεπτυγμένες (πχ

βιοτεχνία, κτηνοτροφία κ. άλλα), τότε ο τουρισμός αποτελεί μια οικονομική

δραστηριότητα που ενισχύει άμεσα το βιοτικό επίπεδο της περιοχής.

Στην χώρα μας η αστικοποίηση και η συσσώρευση του πληθυσμού στο κέντρο

της Αθήνας έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα επιτρεπτά λογικά όρια, το 34% του συνολικού

πληθυσμού της χώρας διαμένει στο κέντρο της Αθήνας, υπολογίζεται ότι το 60% του

ΑΕΠ της χώρας παράγεται εντός της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, από τα δυο αυτά

στατιστικά στοιχεία είναι εύκολο να συμπεράνουμε ότι χωρίς την τουριστική

δραστηριότητα που ασκείται κατά πλειοψηφία στις αποκεντρωμένες περιοχές της

χώρας, τότε αυτές οι περιοχές θα ήταν εγκαταλελειμμένες και ερημωμένες, χάρις στον

τουρισμό αυτές οι περιοχές διατηρούνται και επιβιώνουν. Ένα τεράστιο κομμάτι του

ελληνικού πολιτισμού (μνημεία, παραδόσεις, τρόποι ζωής κ. άλλα) θα είχε χαθεί αν δεν

υπήρχε η τουριστική αξιοποίηση των απομακρυσμένων περιοχών. Ο τουρισμός με την

δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αποτρέπει την διαρροή του πληθυσμού των

αποκεντρωμένων περιοχών.

Η εικόνα που αναδεικνύει ο πιο πάνω πίνακας είναι εντυπωσιακή, η συμμετοχή

του τουρισμού στην διαμόρφωση του ΑΕΠ της Κρήτης (48%), του Νοτίου Αιγαίου (60%)

και των Ιονίων (49%) δείχνει τον βαθμό εξάρτησης αυτών των περιοχών στον

Δυτ. Ελλάδα 2,1% 317 9.150 3% 13.431

Στερεά Ελλάδα 1,7% 257 8.543 3% 15.075

Ήπειρος 1,2% 185 4.242 4% 12.207
Δυτ. Μακεδονία 0,5% 69 4.304 2% 15.050

Σύνολο Χώρας 100,0% 15.242 194.204 8% 17.507
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τουρισμό. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι εξαιρουμένης της Αττικής- το

Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά, με κύρια οικονομική τους δραστηριότητα τον τουρισμό,

έχουν το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ ενώ η επίσης «τουριστική» Κρήτη έχει από τα

υψηλότερα. Το βιοτικό επίπεδο και το εισόδημα των κατοίκων της περιφέρειας είναι

άμεσα συνδεμένο με τον τουρισμό.(ΣΕΤΕ, 2015)

Οι συναλλαγματικές εισπράξεις από τον εισερχόμενο τουρισμό, που είναι πολύ

σημαντικές στη χώρα µας, βοηθούν στην κάλυψη ενός τμήματος του ελλείμματος του

εμπορικού ισοζυγίου (πληρωμές και εισπράξεις για εισαγόμενα και εξαγόμενα

εμπορεύματα ). Αν δεν γινόταν αυτό, θα εξαναγκαζόμασταν είτε να περικόψουμε τις

εισαγωγές και να αυξήσουμε τις εξαγωγές, είτε να δανειστούμε από το εξωτερικό, µε

συνέπεια την αύξηση της εξάρτησης της χώρας µας στον δανεισμό. Ο τουρισμός

συμβάλλει σημαντικά στην μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών, αυτό

προσδιορίζεται από τις εισροές και τις εκροές συναλλάγματος που αφορούν

τουριστικά προϊόντα ( έλλειμμα = εισροές – εκροές ). (ΣΕΤΕ, 2015)

Από τον πιο κάτω πίνακα προκύπτει η εξαιρετικά μεγάλη σημασία του τουρισμού

και για την κάλυψη του εμπορικού ισοζυγίου. Συγκεκριμένα, για το 2014 οι ταξιδιωτικές

εισπράξεις αναμένεται να καλύψουν το 75% του εμπορικού ισοζυγίου. Μάλιστα, αν

συνυπολογισθούν και τα έσοδα αερομεταφορών, κρουαζιέρας κλπ. που η ΤτΕ

υπολογίζει σε άλλους κωδικούς του Ισοζυγίου Πληρωμών, τότε η συμβολή του

εισερχόμενου τουρισμού στην κάλυψη του εμπορικού ισοζυγίου αυξάνεται κατά 10

περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε 85% περίπου. Επίσης, εξαιρουμένων εξαγωγών

καυσίμων και πλοίων, οι εισπράξεις από τον τουρισμό είναι σχεδόν ίσες με τις

εισπράξεις από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων (αγροτικά, βιομηχανικά, κλπ.)

που εξάγει η χώρα. (ΣΕΤΕ, 2015)

Πίνακας 3 : Συμβολή τουρισμού στο ισοζύγιο πληρωμών

Ιαν - Δεκ
2013

Ιαν - Νοε         % επί
2013    συνόλου

Ιαν - Νοε
2014

Εμπορικό  Ισοζύγ ιο - 17.229 - 15.913 92% - 16.830

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις 11.995 11.826 99% 13,262
ως % ελλείμματος Εμπορικού Ισοζυγίου         70% 74% 79%

Εκτίμηση  Εσόδων  από Μεταφορές               1.425 1,538

Εξαγωγές αγαθών 22.535 20.670 92% 21,632
Εξαγωγές αγαθών πλην Πλοίων  και
Καυσίμων                                                14.151

12.874 91% 13.519
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Ταξιδιωτικές Εισπράξεις / Εξαγωγές 53% 57% 61%
Ταξιδιωτικές Εισπράξεις / εξαγωγές
Αγαθών πλην Πλοίων  και Καυσίμων              85%

92% 98%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ , TTE – Επεξεργασία SETE Intelligence

2.3 Τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα, προβλήματα και ανταγωνισμός.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 και μέχρι τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας το

μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που ακολουθήθηκε σε όλη την Ελλάδα ήταν το μοντέλο

του συμβατικού μαζικού τουρισμού προωθώντας το γνωστό μοντέλο ανάπτυξης 3S (sun,

sand, sea). Το μοντέλο αυτό στα πρώτα χρόνια της εφαρμογής του ενίσχυσε την εθνική

και τοπική οικονομία, δημιουργώντας υποδομές και εγκαταστάσεις αλλά στη

συνέχεια δεν κατάφερε να αποφέρει τα προσδοκώμενα μακροχρόνια αποτελέσματα

γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις έμεινε ανεξέλεγκτο  (ΣΕΤΕ, 2010). Έτσι το

τουριστικό προϊόν, στα πλαίσια μιας παραδοσιακής καταναλωτικής διαδικασίας,

από την δεκαετία του 1960 έως σήμερα, υπέστη αρκετές μεταβολές και διήνυσε τα

στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος: δημιουργία /εισαγωγή, ανάπτυξη, ωριμότητα,

κορεσμός, παρακμή.

Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του ποσοτικού μοντέλου που εφαρμόστηκε στην

Ελλάδα, διακρίνονται τέσσερις διαφορετικοί περίοδοι μεταξύ 1950 και 2008, σχετικά με

τις αυξητικές τάσεις του διεθνούς τουρισμού και τις φάσεις του κύκλου ζωής του

προϊόντος ( Βαρβαρέσος Σ, 1998).

 Η πρώτη περίοδος αφορά την χρονική περίοδο 1950-1970 και

αντιπροσωπεύει την φάση της εισαγωγής/ανάπτυξης.

 Η δεύτερη περίοδος αφορά την χρονική περίοδο 1971-1980 και

αντιπροσωπεύει την φάση της σταθεροποίησης.

 Η τρίτη περίοδος αφορά την χρονική περίοδο 1981-1990 και

αντιπροσωπεύει μία φάση αβεβαιότητας.

 Η τέταρτη περίοδος αφορά την χρονική περίοδο 1991-2008 που

αντιπροσωπεύει μία φάση ωριμότητας-κορεσμού, συνοδευόμενης από ένα

αβέβαιο διεθνές πολιτικό σκηνικό και μία διεθνή οικονομική κρίση.
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Η μελέτη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος δείχνει ότι η ικανοποίηση που

απορρέει από την κατανάλωση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών μειώνεται

διαχρονικά. Το τουριστικό προϊόν αποτελούμενο, σε μεγάλο βαθμό, από έναν μεγάλο

αριθμό κοινοτύπων στοιχείων, αδυνατεί διαχρονικά να οδηγήσει σε μία μεγιστοποίηση

του βαθμού ικανοποίησης των τουριστών-καταναλωτών, δίνοντας θέση στην αδιαφορία

και στην ανία. Ως εκ τούτου το τουριστικό προϊόν θα όφειλε να διευρυνθεί, να ανανεωθεί

και να διαφοροποιηθεί. Τα τελευταία 10 χρόνια ως αποτέλεσμα του κορεσμού και της

τουριστικής κρίσης του 1991 με   την μείωση κατά   11,2%   του αριθμού των

διεθνών   τουριστών ξεκίνησε παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον προς άλλες ηπιότερες

μορφές τουριστικής ανάπτυξης (ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού) που

αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας και των μικρών προορισμών (Τσάρτας

κ.α.,2010). Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια από τους κεντρικούς φορείς τουριστικού

σχεδιασμού (ΕΟΤ, Υφυπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης) να διασφαλίσουν την

ενημέρωση, την ανάπτυξη και τη συνέργια περισσότερων δυνητικά εμπλεκόμενων

φορέων – ιδιωτικής και δημόσιας πρωτοβουλίας

Εικόνα 1: Νέο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης

Πηγή: ΣΕΤΕ 2010

Οι περισσότερες περιοχές οι οποίες ακολουθούν το μαζικό μοντέλο ανάπτυξης

του τουρισμού αντιμετωπίζουν σοβαρά   προβλήματα εποχικότητας της
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ζήτησης (π.χ. τα ελληνικά νησιά στο Ιόνιο και το Αιγαίο καλούνται να ικανοποιήσουν

μεγάλο όγκο τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ το χειμώνα η τουριστική

κίνηση είναι σχεδόν μηδαμινή) Εδώ και δεκαετίες οι εθνικές στρατηγικές σε

θέματα τουριστικής ανάπτυξης των χωρών με πλούσιους περιβαλλοντικούς και

πολιτισμικούς πόρους βασίζονται στον μαζικό τουρισμό και τον προωθούν μέσω

στρατηγικών marketing σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (ΣΕΤΕ, 2010). Στην Ελλάδα η

στρατηγική τουριστικής προβολής κατά κύριο λόγο είχε επικεντρωθεί  στην

προσέλευση τουριστών για ‘παραλία- ήλιο- θάλασσα’ και μόνο τα τελευταία χρόνια

λόγω ισχυρού διεθνούς ανταγωνισμού αρχίσαμε να προσέχουμε και να

προβάλλουμε τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά και τις άλλες ιδιαιτερότητες της

χώρας μας. Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνει ο ΣΕΤΕ (2010) για τον

Ελληνικό τουρισμό απέχει πολύ από το γερασμένο μοντέλο του μαζικού τουρισμού

που έχει ξεπεραστεί πλέον από τις παγκόσμιες εξελίξεις αλλά και την ίδια την

τοπική αγορά που προσπαθεί να επιβιώσει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό

Σύμφωνα με τον Σκουλά Ν. πολύ πριν ακόμα ξεσπάσει η παγκόσμια

οικονομική κρίση, ο ελληνικός τουρισμός είχε ήδη έντονα σημεία παθογένειας με

σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα που σταδιακά τον οδηγούσαν σε απώλεια του

ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος από άποψη σχέσης αξίας-τιμής συγκριτικά με

τους νέους ανταγωνιστές στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που, για το ίδιο

μαζικό παραθεριστικό τουριστικό προϊόν, έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος

παραγωγής και πολύ χαμηλότερη τιμή.

 Χώρες όπως η Τουρκία, η Τυνησία και η Αίγυπτος προσφέρουν πλέον

το ίδιο τουριστικό προϊόν σε ελκυστικότερες τιμές, κάτι που έχει

ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα οικονομική συγκυρία.

 Η δυνατότητα «ξεκάθαρης» χρέωσης εκ των προτέρων, γεγονός που

βοηθά στον καλύτερο προγραμματισμό του οικογενειακού

προϋπολογισμού, έχει επίσης μεγάλη αξία την περίοδο αυτή. Είναι

χαρακτηριστική η άνοδος της Τουρκίας λόγω προσφορών στα πακέτα

"all inclusive", ενώ η Ελλάδα είχε σημαντικές απώλειες στις αφίξεις

οικογενειών.

 Το σταθερό πολιτικό κλίμα και το αίσθημα ασφάλειας στη χώρα

προορισμού είναι σημαντικοί παράγοντες επιλογής χώρας
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διακοπών. Η Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2008, εξαιτίας των

γνωστών επεισοδίων, δέχτηκε μείωση κρατήσεων από τη Γερμανία

κατά 19% και τον Ιανουάριο του 2009 κατά 13%. Αυτοί είναι και οι

σημαντικότεροι μήνες κρατήσεων στη Γερμανία.

 Οι ανταγωνιστές µας στη Μεσόγειο, όπως π.χ. η Ιταλία, αλλάζουν το

τουριστικό τους προϊόν προς είδη που προσελκύουν ειδικά

τμήματα τουριστών µε υψηλότερα εισοδήματα και «εξειδικευμένες

τουριστικές ανάγκες»  όπως π.χ. οινικός τουρισμός.

Εμφανή συμπτώματα αυτής της παθογένειας είναι:

 η συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου,

 η μείωση της διαπραγματευτικής μας ικανότητας, που εκδηλώνεται με

φαινόμενα όπως οι στάσιμες ή μειούμενες τιμές.

 η αυξανόμενη τάση για συμβόλαια «all inclusive», αλλά και

 η σταθερή υποβάθμιση του οικονομικού και κοινωνικού προφίλ του μέσου

τουρίστα.

Δυστυχώς, τόσο οι αναπτυγμένες παραδοσιακές χώρες προέλευσης του ελληνικού

τουρισμού (Γερμανοί και Βρετανοί αποτελούν το ήμισυ περίπου των τουριστικών μας

αφίξεων), όσο και οι αναδυόμενες αγορές, βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής

κρίσης με διογκούμενη ανεργία, συρρίκνωση εισοδημάτων και πολύ υψηλό δείκτη

ανασφάλειας και αβεβαιότητας των κατοίκων τους.

Ένα πρόσθετο πρόβλημα είναι η υποτίμηση των νομισμάτων πολλών από τις

χώρες- μέλη της Ε.Ε., εκτός Ευρωζώνης και της Ανατολικής Ευρώπης καθώς και των

ανταγωνιστών μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό κάνει ακριβό το τουριστικό μας

προϊόν για τους πελάτες μας απ’ αυτές τις χώρες και φθηνότερο το προϊόν των

ανταγωνιστών μας. Αρκετοί τουριστικοί πράκτορες απ’ αυτές τις χώρες αδυνατούν να

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντί μας λόγω του ακριβού πλέον γι’ αυτούς

Ευρώ.

Ένας άλλος παράγων που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη είναι ότι η ζήτηση

τουριστικών υπηρεσιών παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη εισοδηματική ελαστικότητα και οι
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δαπάνες για τουριστικές υπηρεσίες δεν αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα

διάθεσης του.
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2.4 Αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις τουριστικής ανάπτυξης

Στην ελληνική περίπτωση υιοθετήθηκε το κλασικό μοντέλο του μαζικού τουρισμού

όπως προαναφέρθηκε, εξαιτίας των φυσικών προσόντων της χώρας και των καιρικών

συνθηκών οι οποίες επικρατούν σε αυτήν, έγινε αποδέχτης τουριστών καθαρά για λόγους

ψυχαγωγίας. Ο κοινωνικός και πολιτιστικός χαρακτήρας του τουριστικού προορισμού

επηρεάζεται από τη δραστηριότητα του μαζικού τουρισμού, περισσότερο στα μικρά νησιά

όπου τελικά ο αριθμός των τουριστών είναι κατά πολύ μεγαλύτερος του αριθμού των

ντόπιων κατοίκων (Tsartas, 2003). Στις αρνητικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης

περιλαμβάνονται οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από τον τουρισμό σε έναν

προορισμό, πολλές φορές οι καλύτερες θέσεις καλύπτονται από “εισαγόμενο” από άλλες

χώρες ή περιοχές προσωπικό, οι ντόπιοι λόγω του χαμηλού βαθμού εξειδίκευσης που

έχουν στις τουριστικές δραστηριότητες συνήθως αναλαμβάνουν εργασίες και

αρμοδιότητες χαμηλής ευθύνης. Επίσης παρατηρούνται φαινόμενα αυξημένης

εγκληματικότητας σε προορισμούς όπου δεν μπορούν να ελεγχθούν οι μεγάλοι αριθμοί

τουριστών η καλύπτονται από την ανωνυμία του μεγάλου πλήθους (πορνεία,

ναρκωτικά, κλοπές, βιασμοί κτλ.)( Λύτρας, Π. 1998). Είναι αναμενόμενο ότι οι ντόπιες

κοινωνίες θα επηρεαστούν από τους τουρίστες αλλά το θέμα είναι το πόσο η τουριστική

δραστηριότητα θα τους επηρεάσει και σε τι βαθμό. Φαινόμενα απόρριψης της

παραδοσιακής κουλτούρας  και εισαγωγή δυτικών προτύπων συμπεριφοράς είναι το

πρώτο δείγμα ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν το πολιτισμικό σοκ που νιώθουν και τότε

ξεκινάν ακόμα και οι αντιπαραθέσεις μέσα στις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες.

Συχνό είναι το φαινόμενο οι σχέσεις μεταξύ ντόπιων και τουριστών να είναι

τεταμένες σε περιοχές όπου αναπτύσσεται ο μαζικός τουρισμός. Όταν οι τουρίστες

επεμβαίνουν ανεξέλεγκτα στο βιώσιμο χώρο των ντόπιων κατοίκων τότε δημιουργείται

εχθρότητα και ένταση μεταξύ τους που πολλές φορές καταλήγει σε ακραία φαινόμενα

βίας και συμπλοκών ( Τσάρτας, 2003).

Από την αντίθετη οπτική γωνία όταν οι ντόπιοι θέτουν ως προτεραιότητα το κέρδος

και δρουν κερδοσκοπικά εις βάρος των τουριστών χωρίς να προσέχουν την ποιότητα των

υπηρεσιών που προσφέρουν στους τουρίστες πάλι είναι λογικό να παρατηρηθούν

φαινόμενα βίαιων συμπεριφορών και απαξίωση μεταξύ των σχέσεων τους. Ως

αποτέλεσμα, παρατηρείται η έλλειψη εμπιστοσύνης αλλά η αυξημένη καχυποψία
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ανάμεσα στους τουρίστες και τους ντόπιους (Μalkoutzis N, 2008). Μία από τις

σημαντικότερες συνέπειες είναι το γεγονός πως τις περισσότερες φορές η ιστορία και η

παράδοση ενός προορισμού γίνονται αντικείμενα εμπορευματοποίησης, ιδίως όταν

χάνουν την αυθεντικότητά τους και η προβολή τους έχει μόνο σκοπό το κέρδος (Ritzer

G, 2008). Η τοπική κουλτούρα γίνεται εμπόρευμα το οποίο πρέπει να προωθηθεί σαν

προϊόν σύμφωνα με τις ανάγκες της ζήτησης, οπότε χάνει την αρχική της αξία και

σημασία.

Πολύ μεγάλης σημασίας κοινωνικό φαινόμενο που προκύπτει από την τουριστική

ανάπτυξη είναι η επίδραση της επίδειξης (Demonstration affect). Οι ντόπιοι κάτοικοι

προσπαθούν να μιμηθούν τα τουριστικά καταναλωτικά πρότυπα. Με το να είναι σε επαφή

με τον τρόπο ζωής των τουριστών και μέσα σε τόσο διαφορετικά πρότυπα κατανάλωσης,

οι ντόπιοι κάτοικοι συγκρίνουν άμεσα το βιοτικό τους επίπεδο με αυτό των τουριστών,

άμεσο αποτέλεσμα αυτής της σύγκρισης είναι μίμηση των καταναλωτικών προτύπων των

τουριστών  που στην πραγματικότητα δεν ανταποκρίνονται στις καθημερινές τους

συνήθειες, αφού όπως είναι λογικό η καταναλωτικές συνήθειες κατά την διάρκεια των

διακοπών είναι πάντα αυξημένες.

2.5 Αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις τουριστικής ανάπτυξης

Παρά τα προφανή οικονομικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την τουριστική

δραστηριότητα σε ένα τουριστικό προορισμό, εν τούτοις δεν απουσιάζουν και τα

μειονεκτήματα, όπως:

α. Υπερβολική εξάρτηση από τον τουρισμό

β. Διαρροές εισοδημάτων σε άλλες χώρες

γ. Εποχικότητα

δ. Περιφερειακές ανισότητες

ε. Άνοδος των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών
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Σε οποιαδήποτε εκδήλωση του ανθρώπινου βίου η υπερβολική, μονομερής

προσήλωση σε ορισμένο τύπο δραστηριότητας ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους, ιδιαίτερα

όταν πρόκειται για την οικονομία. Ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται στην πλειοψηφία

των περιοχών με έντονη τουριστική ανάπτυξη είναι η εγκατάλειψη των οικονομικών

δραστηριοτήτων η οποίες εφαρμόζονταν αρχικά στην περιοχή πριν την τουριστική

ανάπτυξη όπως η αγροτική παραγωγή, η κτηνοτροφική οι βιοτεχνίες και γενικότερα η

βαθμιαία αποστασιοποίηση από τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα και η

προσήλωση στον τριτογενή τομέα και στον κλάδο των τουριστικών υπηρεσιών. Οι

τουριστικοί προορισμοί που βασίζονται κυρίως ή αποκλειστικά στον τουρισμό

κινδυνεύουν και αυτό διότι ο τουρισμός είναι από τη φύση του μια δραστηριότητα

ευαίσθητη σε πολιτικές και οικονομικές επιρροές. Ένας πόλεμος ή απειλή αυτού,

τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς και οικονομική ύφεση στις χώρες προέλευσης των

τουριστών αντανακλώνται άμεσα στις τουριστικές εισπράξεις της περιοχής.

Τα οικονομικά οφέλη δε θα είναι αρκετά αν οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι

τουρίστες διαρρέουν σε άλλες περιοχές ή σε άλλες χώρες. Πρέπει να τονισθεί ότι και οι

δαπάνες των ξένων τουριστών δε συνιστούν καθαρές συναλλαγματικές εισπράξεις για

δύο κυρίως λόγους:

Πρώτον, ένα σημαντικό μέρος των δαπανών αυτών εισπράττεται ως έσοδα από

ξένες επιχειρήσεις. Δεύτερον, ένα μέρος των δαπανών που πραγματοποιούν οι ξένοι

τουρίστες αφορά εισαγόμενα προϊόντα. Με πιο απλά λόγια δεν μένουν όλα τα χρήματα

που ξοδεύουν οι ξένοι επισκέπτες στη χώρα μας. Το πόσοι πόροι διαρρέουν από τη

χώρα συνεπεία της τουριστικής κατανάλωσης ή επένδυσης είναι εξαιρετικά δύσκολο να

υπολογιστεί.

Είναι γνωστή η εικόνα περιοχών που την περίοδο του καλοκαιριού σφύζουν από

ζωή ενώ τον υπόλοιπο χρόνο δίνουν μια εικόνα εγκατάλειψης. Αυτή η άνοδος και η

παύση των ρυθμών της ζωής, εκτός από κοινωνικές επιπτώσεις, έχει και άσχημα

οικονομικά αποτελέσματα, μια και μένουν πολλοί άνθρωποι χωρίς απασχόληση. Τους

υπόλοιπους μήνες οι επιχειρήσεις είτε κλείνουν είτε υπολειτουργούν, απολύοντας το

πλεονάζον προσωπικό. Όμως, ακόμη και αν είναι κλειστή μια ξενοδοχειακή μονάδα,

συνεχίζει να δαπανά σημαντικά ποσά για συντήρηση, φύλαξη των εγκαταστάσεων

καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μισθοδοσία του απαραίτητου προσωπικού (λ.χ.

διευθυντής, υπεύθυνος κρατήσεων, λογιστές κλπ). Αποτέλεσμα αυτών είναι οι

τουριστικές επιχειρήσεις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να επιχειρούν να βγάλουν όλα

τα έξοδα της χρονιάς μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό πλαίσιο, οι μικρές και οι μεσαίες
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επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα δεδομένα. Ο Ελληνικός

τουρισμός είναι ιδιαίτερα ευάλωτος στην εποχικότητα και είναι ένα από τα θέματα που

πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσει.

Ορισμένες περιοχές ανάλογα του είδους τουριστικών υπηρεσιών που προσφέρουν

κυριολεκτικά σε περιόδους αιχμής “βουλιάζουν” ενώ άλλοι τόποι αγνοούνται. Έτσι

δημιουργούνται σε αυτές τις περιοχές μεγάλα προβλήματα εφόσον ξεπερνιέται κατά

πολύ η “φέρουσα ικανότητα” αυτών των περιοχών.

Είναι γνωστό ότι όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε σχέση με την προσφορά οι

τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών ανέρχονται, με δυσμενείς επιπτώσεις στο βιοτικό

επίπεδο των κατοίκων, ιδίως εκείνων που δεν επωφελούνται άμεσα από τον τουρισμό.

2.6 S.W.O.T Ανάλυση του ελληνικού τουρισμού

Η ανάλυση S.W.O.T (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) είναι ένα

εύχρηστο μεθοδολογικό εργαλείο καταγραφής των κυριοτέρων συμπερασμάτων τα οποία

προκύπτουν από την ανάλυση και την καταγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού

περιβάλλοντος του ελληνικού τουρισμού και του τουριστικού προϊόντος σε

μικροοικονομικό  και μακροοικονομικό επίπεδο.

Εξάγοντας τα απαραίτητα στοιχεία που συνθέτουν το εσωτερικό περιβάλλον της

τουριστικής δραστηριότητας , εντοπίζονται και απομονώνονται οι παράμετροι συνιστούν

τα δυνατά σημεία που πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω για την βελτίωση του

τουριστικού προϊόντος, καθώς και τα αδύνατα σημεία , τα οποία πρέπει να περιορίσει,

ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη. Με βάση των δεδομένων που

προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων του εξωτερικού περιβάλλοντος

βρίσκονται εκείνα τα σημεία που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο στρατηγικός σχεδιασμός του

τουρισμού καθώς και τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο μέλλον.

Το μεθοδολογικό πλαίσιο της ανάλυσης S.W.O.T έχει σκοπό να διαχειριστεί τον

τουρισμό σαν ένα ενιαίο οικονομικό και κοινωνικό σύνολο δραστηριοτήτων. ( Τσάρτας και

άλλοι μελέτη για ΣΕΤΕ 2012)
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 Ισχυρά Σημεία Ελληνικού Τουρισμού ( Strengths)

 Πολιτισμικά και πολιτιστικά Χαρακτηριστικά

 Η πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά

 Η ελληνική κουζίνα και η δομή της διατροφής

 Το σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα, καθώς και η

σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή

 Θεσμικά Χαρακτηριστικά

 Υψηλός βαθμός ασφάλειας τουριστών σε σχέση με

ανταγωνιστικούς προορισμούς

 Τα αυξημένα κονδύλια του ΕΣΠΑ που στοχεύουν στην αύξηση

της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας του τουρισμού

 Γεωφυσικά Χαρακτηριστικά

 Η ποικιλία της φυσικής ομορφιάς.

 Το πολυνησιακό του Ελλαδικού χώρου

 Η ακτογραμμή που ξεπερνά τα 15.000 χιλιόμετρα.

 Το καλό μεσογειακό κλίμα.

 Η πλούσια παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων πρωτογενούς

και δευτερογενούς παραγωγής

 Η προστασία και η ανάδειξη αξιόλογων στοιχείων του φυσικού

και πολιτιστικού περιβάλλοντος

 Οικονομικά χαρακτηριστικά

 Το άνοιγμα της αγοράς στον διεθνή ανταγωνισμό (ξενοδοχειακές

και τουριστικές εταιρίες)

 Η δημιουργία επενδύσεων σε έργα τουριστικής υποδομής και

ανωδομής (Ποτά, μαρίνες, αεροδρόμια, ξενοδοχειακά

συγκροτήματα)

 Η καλή φήμη σαν ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό

παγκοσμίως αναγνωρισμένο (Υψηλή θέση τόσο σε αφίξεις όσο

και σε εισπράξεις)

 Η ύπαρξη πολλών ΜΜΕ που επιτρέπει τη προώθηση και την

αποτύπωση της Ελληνικής φιλοξενίας

 Εκσυγχρονισμός και Νέες Τεχνολογίες.
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 Οι νέοι τρόποι προβολής του τουριστικού προϊόντος που

βασίζεται στην τμηματοποίηση της τουριστικής αγοράς

 Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών (δημιουργία δικτύων

ηλεκτρονικής διαχείρισης των δεδομένων και πληροφόρησης

,κόμβοι στο διαδίκτυο)

 Ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων τουριστικών

επιχειρήσεων.

 Η οργάνωση υποδομών επί των οποίων μπορεί να αναπτυχθούν

οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Μειονεκτήματα ( Weaknesses)

 Σε επίπεδο προσφοράς

 Οι ελλείψεις σε ειδικές τουριστικές υποδομές και ανωδομές

(μεταφορές, συνεδριακοί χώροι, εγκαταστάσεις ειδικών μορφών

τουρισμών , κλπ)

 Τα διοικητικά εμπόδια εισόδου νέων ξενοδοχειακών

επιχειρήσεων σε ανεπτυγμένες τουριστικές περιοχές (κορεσμός)

 Η συντριπτική πλειονότητα (>95%) των τουριστικών μονάδων

είναι ΜΜΕ με μειωμένη ικανότητα marketing, αξιοποίησης νέων

τεχνολογιών, αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης.

 Η χαμηλή ποιότητα τουριστικών υποδομών (μορφή κτιρίων,

ανεπάρκεια χώρων, μέτριος εξοπλισμός, ανύπαρκτη η κακή

διακόσμηση, έλλειψη «στυλ») και προσφερόμενων ιδιωτικών

υπηρεσιών όπως και η έλλειψη ειδικών τουριστικών υποδομών,

συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων για

άτομα με ειδικά ενδιαφέροντα.

 Ο μειωμένος βαθμός αυθεντικότητας τουριστικού προϊόντος που

δεν αντισταθμίζεται από την βελτίωση της ποιότητας.

 Η μονοδιάστατη τουριστική εικόνα (χώρα ήλιου – θάλασσας)

 Ο χαμηλός βαθμός διαφοροποιούμενου προϊόντος .
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 Η «ερημοποίηση» υπαίθρου από ανθρώπινο δυναμικό και

παραγωγικές δραστηριότητες που δυσκολεύουν την ανάπτυξη

«αυθεντικών» και «εναλλακτικών» τουριστικών προϊόντων. Το

συγκεκριμένο πρόβλημα υπάρχει σε τεράστιο βαθμό στην

ελληνική οικονομία και θα αναπτυχθεί περαιτέρω σε παρακάτω

ενότητα.

 Η έλλειψη διαφοροποιημένης τουριστικής εικόνας μεταξύ των

τουριστικών περιοχών της χώρας

 Η έλλειψη σύνθετων τουριστικών προϊόντων για προσέλκυση

τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα (ιαματικός, συνεδριακός,

αθλητικός, πολιτιστικός, φυσιολατρικός) παρά τα όσα

εξαγγέλλονται.

 Ο χαμηλός βαθμός διασύνδεσης της τουριστικής δραστηριότητας

με κλάδους της εθνικής- τοπικής οικονομίας.

 Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού

(επιχειρηματιών και εργαζομένων)

 Σε επίπεδο Ζήτησης

 Το μονοδιάστατο τουριστικό προϊόν : “Ήλιος- Θάλασσα”.

 Η έντονη εξάρτηση του ελληνικού τουρισμού από την διεθνή

ζήτηση

 Η χαμηλή τουριστική δαπάνη εξαιτίας της προσέλκυσης χαμηλού

εισοδηματικού επιπέδου τουριστών

 Η υψηλή εξάρτηση της τουριστικής ζήτησης από τον οργανωμένο

παραθεριστικό τουρισμό που επηρεάζεται πρώτιστα από το

κόστος του ταξιδιού (χαμηλή τιμή πακέτου και χαμηλή

συναλλαγματική απόδοση)

 Η μικρή διάρκεια της τουριστικής περιόδου (Μάιος –

Σεπτέμβριος) όπου έρχονται στην Ελλάδα το 75% των

αλλοδαπών επισκεπτών. Ίσως το δυσκολότερο πρόβλημα που

έχει να αντιμετωπίσει ο ελληνικός τουρισμός με μεγάλες

συνέπειες τόσο κοινωνικές όσο και οικονομικές  και θα αναλυθεί

παρακάτω.

 Σε θεσμικό Επίπεδο
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 Η έλλειψη εκσυγχρονισμένης τουριστικής νομοθεσίας

 Η εκτεταμένη παραξενοδοχεία .

 Η αδυναμία συνεργασίας μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων-

επιχειρήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

 Η ανυπαρξία μέχρι πρότινος εθνικού και περιφερειακού

σχεδιασμού

 Σε Χωροταξικό και Περιβαλλοντικό Επίπεδο

 Ο χαμηλός βαθμός αξιοποίησης φυσικών και πολιτιστικών

πόρων .

 Η μεγάλη χωροταξική ανισοκατανομή του ξενοδοχειακού

δυναμικού

 Η υψηλή γεωγραφική συγκέντρωση τουριστικής υποδομής.

 Η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος λόγω μη τήρησης των

περιβαλλοντικών όρων.

 Οι τάσεις υποβάθμισης και σε ορισμένες περιπτώσεις

κατανάλωσης (καταστροφής) των πόρων (π. χ Παραλιών,

οικιστικών συνόλων, μνημείων ).

 Η υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης

ορισμένων τουριστικών περιοχών του νησιωτικού χώρου.

 Η μη ύπαρξη ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό.

Ευκαιρίες (Opportunities)

 Η διαφοροποίηση της ζήτησης από την πλευρά των

καταναλωτών που δημιουργούν νέες εν δυνάμει αγορές πέρα από

εκείνες του μαζικού τουρισμού.

 Η εμφάνιση νέων αγορών πέρα από εκείνες που

τροφοδοτούν τον ελληνικό τουρισμό (∆. Ευρώπη, ΗΠΑ).

 Η αύξηση της δυνατότητας άμεσης πρόσβασης στον

καταναλωτή µέσω διαδικτύου.

 Οι δυνατότητες χρηματοδότησης έργων υποδομής και

επιχειρήσεων ΕΣΠΑ για βελτίωση της προσφερόμενης ποσότητας

και διαφοροποίηση του παρεχόμενου προϊόντος.
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 Η δυνατότητα αξιοποίησης τοπικών/παραδοσιακών προϊόντων

από το τουριστικό κύκλωμα µε στόχο την αναβάθμιση και τη

διαφοροποίηση του.

 Κίνδυνοι (Threats)

 Η αυξανόμενη συγκέντρωση των tour operators.

 Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στο εξωτερικό από χώρες µε

χαμηλό κόστος.

 Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από χώρες µε αναβαθμισμένη

ποιότητα και υψηλή διαφοροποίηση τουριστικών προϊόντων.
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Κεφάλαιο 3ο : Τουριστική ανάπτυξη η περίπτωση της Κέρκυρας

Εικόνα 1: Χάρτης Κέρκυρας

Πηγή: Ecorfu Χάρτες.
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3.1 Βασικές πληροφορίες για την Κέρκυρα

Ο νομός της Κέρκυρας βρίσκεται στα Επτάνησα και είναι ο μεγαλύτερος σε

πληθυσμό νομός της περιφέρειας των Ιονίων νήσων. Βρίσκεται στο βόρειο-δυτικό

άκρο της Ελλάδας και αποτελεί πύλη και φυσικό σύνορο της χώρας στην Αδριατική,

εκεί όπου συναντιούνται οι θαλάσσιοι δρόμοι Δύσης και Ανατολής. Η Κέρκυρα βρίσκεται

στο σταυροδρόμι των εμπορικών οδών της Μεσογείου. Έχει έκταση 641 τετραγωνικά

χλµ. και πληθυσμό 107.592 κατοίκους. Αποτελείται από το δεύτερο, μετά την Κεφαλονιά

, σε έκταση νησί του Ιόνιου πελάγους, την Κέρκυρα, κι απ' τα μικρά νησιά Οθωνοί,

Μαθράκι, Ερίκουσα και το συγκρότημα των νησιών των Παξών – Αντίπαξων. Η Κέρκυρα

αποτελεί φημισμένο τουριστικό προορισμό χάρη στο ιστορικό της αστικό περιβάλλον. Τα

Ενετικά, Γαλλικά και Βρετανικά διατηρητέα κτίρια, η μεγάλη φυτεμένη πλατεία της

Σπιανάδας, οι καμάρες του Λιστόν, τα ιστορικά της φρούρια , το πολυσύχναστο λιμάνι του

νησιού καθώς και η παραλιακή της Γαρίτσας στοιχειοθετούν την ταυτότητα της πόλης και

αποτελούν τα πιο σημαντικά τοπόσημα της.((kerkyrainfo, 2016)

Η αρχιτεκτονική της αποτελεί ένα σπάνιο, δείγμα δυτικότροπης αρχιτεκτονικής, που

ενώ αναπτύχθηκε σε ελληνικό χώρο είχε άμεση εξάρτηση από τα ξένα σύγχρονα της

πρότυπα. Η πόλη ταυτόχρονα αντιπροσωπεύει την ελληνική συμμετοχή στο κίνημα

μπαροκ. Αποτελεί μοναδικό διατηρημένο παράδειγμα ομαλής μετάβασης στον

νεοκλασικισμό, δένοντας τον με τους προηγούμενους ρυθμούς με μοναδική ομοιογένεια.

Η καλλιτεχνική κουλτούρα και η μουσική παιδεία των Κερκυραίων τη διαμορφώνει σε

τόπο φιλοτεχνίας. Η παλιά πόλη έχει συμπεριληφθεί στον παγκόσμιο χάρτη των μνημείων

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ισχυρή δυναμική

και εξωστρέφεια.  Η σημερινή εικόνα της πόλης της Κέρκυρας χαρτογραφεί πιστά τις

διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης της πόλης αλλά και τους διαφορετικούς πολιτισμούς, οι

οποίοι την επηρέασαν αρχιτεκτονικά, πολεοδομικά και πολιτισμικά. (ΟΣΑΑ, 2011)

Αποτελεί το διοικητικό, κοινωνικό και οικονομικό κέντρο του νησιού, με σημασία για

όλη την περιφέρεια των Ιονίων νήσων, αλλά και τη δυτική Ήπειρο. Λόγω της γεωγραφικής

της θέσης η Κέρκυρα αποτέλεσε ιστορικό ισχυρό οχυρό και λιμάνι  διαμετακομιστικού

εμπορίου.
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Εικόνα 2: Φωτογραφία Κέρκυρας

Πηγή: Discover Greece

Η χερσόνησος πάνω στην οποία χτίστηκε διαιρεί την πόλη σε δύο τμήματα. Το νέο

τμήμα της πόλης χαρακτηρίζεται από μεγάλες πλατείες , λεωφόρους και σύγχρονα κτίρια.

Το παλιό της τμήμα αποτελεί το γραφικό κομμάτι της με χαρακτηριστικά καλντερίμια,

γνωστά και ως «Καντούνια» της Κέρκυρας.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά ελκυστικά τουριστική περιοχή , με κύρια αξιοθέατα τη

μεγάλη πλατεία Σπιανάδα, που είναι και η μεγαλύτερη των Βαλκανίων, το Παλιό και το

Νέο φρούριο, το Δημαρχείο (Θέατρο Σαν Τζιάκομο), το Κανόνι, το Μον Ρεπό, τα μουσεία

Βυζαντινής και μεταβυζαντινής  ιστορίας, σημαντικά μνημεία αρχιτεκτονικής Γάλλων και

Βρετανικών δημόσιων κτιρίων, Θρησκευτικά μνημεία όπως η εκκλησία του πολιούχου της

πόλης Αγίου Σπυρίδωνα, το ανάκτορο Αχίλλειο το οποίο έχει πάρει το όνομα του από το

άγαλμα του Αχιλλέα που βρίσκεται στο κήπο του.(Kerkyrainfo 2016)

Τα τελευταία 40 χρόνια, η έκρηξη του μαζικού τουρισμού, παράλληλα µε τις φυσικές

ομορφιές της Κέρκυρας και το ιστορικό της παρελθόν, έκαναν την Κέρκυρα έναν από

τους πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς για εκατομμύρια ανθρώπους. Η

ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στην Κέρκυρα για τον τουρισμό που ακολουθεί,

δείχνει το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται ο κερκυραϊκός τουρισμός. Ο μαζικός

τουρισμός δεν αποδίδει όσο στο παρελθόν και η ανάπτυξη νέων μορφών είναι
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γεγονός. Η συνεχόμενη σμίκρυνση της τουριστικής περιόδου είναι χαρακτηριστικό του

ελληνικού τουρισμού και έχει αρνητικά αποτελέσματα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στο

ανθρώπινο δυναμικό που χάνει πρόωρα την δουλειά του. Η αναζήτηση νέων

τουριστικών αγορών που έχουν και άλλα ενδιαφέροντα πέρα από τον ήλιο και την

θάλασσα είναι η νέα τάση στον παγκόσμιο τουρισμό.

3.2 Τουριστική ανάπτυξης Κέρκυρας

Σήµερα η Κέρκυρα, και εν µέσω οικονοµικής κρίσης, προσφέρει ένα πλήρες φάσµα

υπηρεσιών, οι οποίες µπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

Ως τουριστικό προϊόν   θεωρείται η περιοχή που αρχίζει µε την ανακάλυψη

(εισαγωγή), αναπτύσσεται, ωριµάζει και καταλήγει είτε στην παρακµή (εγκατάλειψη) είτε

στην ανανέωση. Έτσι, διαµορφώθηκαν τρία στάδια τουριστικής ανάπτυξης στο Νοµό της

Κέρκυρας, το στάδιο εισαγωγής (ανακάλυψης) το οποίο οριοθετείται από τις αρχές του

20ου αιώνα µέχρι τη δεκαετία του 1960. Το στάδιο ανάπτυξης από τη δεκαετία του 1970

µέχρι τη δεκαετία του 1990 και το στάδιο ωρίµανσης που οριοθετείται στα τέλη του 20ου

αιώνα. (Τσουµάνης, 2009)

 ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1970-1990

Ο τουρισµός αποτελεί πλέον έναν κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας που επηρεάζει

µε το χρόνο την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη κάθε τουριστικής περιοχής. Οι

κυριότεροι παράγοντες στους οποίους αποδίδεται αυτή η ραγδαία ανάπτυξη είναι:

(Τσουµάνης, 2009:10)

 Η επέκταση του χρόνου αναψυχής

 Η οικονοµική ευµάρεια

 Η βελτίωση των µεταφορικών µέσων

 Η αστικοποίηση και η τεχνολογική ανάπτυξη
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Η Κέρκυρα καθιερώνεται πλέον ως ένα από τα καλύτερα θέρετρα τουρισµού στην

Μεσόγειο. Το 1960 συνδέεται ακτοπλοϊκώς µε το Μπρίντιζι της Ιταλίας και έτσι

διευκολύνονται οι αφίξεις τουριστών από την Ευρώπη. Το 1962 ήταν η χρονιά που

λειτούργησε το γραφείο του ΕΟΤ για την εξυπηρέτηση των τουριστών. Την ίδια χρονιά ο

ΕΟΤ µισθώνει µέρος του ανακτόρου του Αχίλλειου για 20 χρόνια, για να λειτουργήσει ως

το δεύτερο καζίνο της χώρας. Το 1964 λειτουργεί για έξι µήνες η σχολή ξεναγών  ώστε

να καλυφθούν άµεσα οι ανάγκες της τοπικής τουριστικής αγοράς. 1969 και ένας

αρχιτέκτονας από τον Καναδά σχεδιάζει γήπεδο γκολφ 1000 στρεµµάτων και το 1980 ο

ΕΟΤ αναλαµβάνει την κατασκευή της Μαρίνας Γουβιών µε δυνατότητα εξυπηρέτησης 500

σκαφών αναψυχής. Όλα αυτά είναι σοβαρές υποδοµές οι οποίες προσέλκυσαν τουρίστες

υψηλού οικονοµικού επιπέδου (Τσουµάνης, 2009:10).

 ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ- ΤΕΛΗ 20ού ΑΙΩΝΑ

Για την Κερκυραϊκή οικονοµία είναι προφανής η εξάρτηση της από

τον τουρισµό. Η τουριστική ανάπτυξη διαχέεται προς όλες τις

κατευθύνσεις,  είναι  γραµµική κατά µήκος των ακτών και έχει προκαλέσει

σοβαρά προβλήµατα, όπως:

 Άναρχη δόµηση λόγω µη ύπαρξης χωροταξικού σχεδίου

 Υπερπροσφορά τουριστικών καταλυµάτων, τα οποία

αριθµούνται σε 100.000 κλίνες περίπου σε όλο το νοµό.

 Αύξηση της θαλάσσιας ρύπανσης, σαν αποδέκτης οικιακών

και βιοµηχανικών αποβλήτων, χωρίς να έχουν επεξεργαστεί σε

βιολογικό καθαρισµό.

 Μερική έως παντελής έλλειψη αποχετευτικού δικτύου.

 Προβλήµατα ποιότητας και ποσότητας υδάτινων πόρων.

 Έλλειψη ασφαλούς οδικού δικτύου.

 Αυθαίρετη δόμηση

 Αισθητική ρύπανση.
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 Ηχορύπανση.

Όλα τα παραπάνω προβλήµατα προέκυψαν από την καθιέρωση του µαζικού

τουρισµού, που βασικό του χαρακτηριστικό ήταν να διαµορφώσουν υποδοµές και

υπηρεσίες που να ανταποκριθούν στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα (Τσουµάνης,

2009)

Τα τελευταία 40 χρόνια η Κέρκυρα, ακριβώς χάρη στα ξεχωριστά της γνωρίσματα,

πέρασε απότομα από την αγροτική και βιοτεχνική εποχή στην εποχή του μαζικού

τουρισμού φτάνοντας στο 2001 χρονιά ρεκόρ αφίξεων με 1,3 εκ επισκέπτες, το 15 %

ολόκληρης της Ελλάδας, με επισκέπτες κυρίως δυτικοευρωπαίους και με έσοδα που

κατέτασσε την Κέρκυρα 5ο νομό σε κατά κεφαλή εισόδημα το έτος 2000.

Όμως η απότομη και άναρχη τουριστική ανάπτυξη χωρίς ίχνος προγραμματισμού και

σχεδιασμού, η έλλειψη βασικών έργων υποδομής καθώς και η απαξίωση – λόγω του

εύκολου χρήματος της περιόδου εκείνης - της ανάγκης για εκπαίδευση, μόρφωση και

εξειδίκευση, άφησαν απροστάτευτη την Κέρκυρα απέναντι στον ανταγωνισμό άλλων

τουριστικών προορισμών εντός και εκτός Ελλάδας. Αποτέλεσμα αυτών είναι η σταδιακή

μείωση των αφίξεων κατά 40% συνολικά γεγονός που επηρέασε όπως ήταν αναμενόμενο

και το βιοτικό επίπεδο αφού το εισόδημα των Κερκυραίων συρρικνώθηκε κατά 40% τα

τελευταία δώδεκα χρόνια. Έτσι η Κέρκυρα κατέληξε να βρίσκεται στην 37η θέση από τους

νομούς της Ελλάδας σε ότι αφορά το κατά κεφαλήν εισόδημα το οποίο σύμφωνα με τα

στοιχεία της EUROSTAT το 2010 ανήλθε σε 14,5 χιλ €. Την ίδια χρονιά η Ρόδος

καταγράφει κατά κεφαλήν εισόδημα 26 χιλ €, η Ζάκυνθος 25 χιλ €, η Κεφαλονιά 21 χιλ €, η

Λευκάδα 16,5 χιλ € ενώ η Ηγουμενίτσα 16,5 χιλ €, με μέσο όρο της χώρας τις 22 χιλ €. Το

συμπέρασμα που αβίαστα προκύπτει είναι ότι παρότι η Κέρκυρα διαθέτει σημαντικά

συγκριτικά πλεονεκτήματα (φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, πολιτιστικό και

πολιτισμικό θησαυρό και μεγάλο όγκο καταλυμάτων - περίπου 44 χιλιάδες κλίνες μόνο τα

ξενοδοχεία χωρίς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια), δεν πραγματοποιήθηκε σωστή αξιοποίηση

των διατιθέμενων πόρων.
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3.3 Οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον Κέρκυρας

Το νησί της Κέρκυρας υποδέχεται χιλιάδες τουρίστες κατά την διάρκεια της θερινής

περιόδου κάθε χρόνο, για αυτό  το λόγω ο τουρισμός εδώ και πολλά χρόνια είναι η κύρια

οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στο νησί. Οι κάτοικοι του νησιού ασχολούντε και

με την γεωργία αλλά λόγο της τουριστικής δραστηριότητας σε πολύ μικρότερο βαθμό, η

ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη του νησιού απομάκρυνε τους κάτοικους του νησιού

αποό τις γεωργικές δραστηριότητες, οι περισσότεροι δελεάστηκαν από την πρόσχερη

εύκολη οικονομική ευμάρια που τους προσέφερε η τουριστική ανάπτυξη. Τα χωράφια

εγκαταλήφθηκαν ή αλλάξαν τρόπο αξιοποιήσεως ,για να χρησιμοποιηθούν στην τουριστική

δραστηριότητα..Το τουριστικό συνάλλαγμα είναιη βασική πηγή εισοδήματος των κατοίκων

της Κέρκυρας. Η τοποθεσία και η συγκοινωνιακή διασύνδεση του νησιού ευνόησε ιδιαίτερα

την τουριστική του ανάπτυξη. Η πλειοψηφία των τουριστων που ελκύει είναι τουριστες

μαζικού τουρισμού, εξαιτίας αυτού η τουριστική δραστηριότητα αντιμετωπίζει έντονα

προβλήματα τα τελευταία χρόνια και τα έσοδα αποό τον τουρισμό έχουν μειωθεί αισθητά.

Οι κύρια εθνικότητα των τουριστών που ελκύει η Κέρκυρα είναι οι Ιταλοί , η μικρή

απόασταση του νησιού από την γειτονική χώρα της Ιταλίας και η εύκολη πρόσβαση την

καθιστούν ελκυστική προς τους Ιταλούς τουρίστες.

Η βιομηχανία στο νησί είναι ανύπαρχτη, η βιοτεχνία ασκείται σε μικρό βαθμό με

πολύ μικρές παραγωγικές δυνατότητες, ενώ τα ίδια ισχύουν και για τις κτηνοτροφικές και

αλιευτικές δραστηριότητες των κατοίκων του νησιού, δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένες η

σωστά διασυνδεμένες με το τουριστικό κύκλωμα ώστε να αποφέρουν οικονομικούς

πόρους και επαρκή έσοδα.

Η οικονομία της Κέρκυρας βασίζεται κύρια στην τουριστική της «βιομηχανία», αλλά

και στις βιοτεχνίες και υπηρεσίες, που εξαρτώνται από τον τουρισμό. Η τουριστική

ανάπτυξη συνέπεσε με το σταδιακό κλείσιμο των παραδοσιακών βιομηχανιών και τη

μείωση του αριθμού των βιοτεχνιών παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων (τυροκομία -

αλλαντοποιία - αργυροχρυσοχοΐα κ.ά.). Συγχρόνως όμως δημιουργήθηκαν οι

προϋποθέσεις ανάπτυξης οικογενειακής κυρίως μορφής βιοτεχνιών, με κατεύθυνση την

τουριστική αγορά και κατανάλωση. Βασικός πόλος ανάπτυξης θεωρείται η πόλη της

Κέρκυρας, η οποία αποτελεί παραδοσιακή «αγορά» όλου του νησιού. Στοιχεία τουριστικού

ενδιαφέροντος παρουσιάζονται από Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος μόνο σε

επίπεδο Νομού. Ο Νομός Κέρκυρας διαθέτει τόσο καταλύματα όσο και κάμπινγκ. Ο Νομός
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διαθέτει το 44,5% των ξενοδοχείων της περιφέρειας, δηλαδή σχεδόν το μισό ξενοδοχειακό

δυναμικό της Περιφέρειας γεγονός που αναδεικνύει την αυξημένη τουριστική ζήτηση του

νησιού έναντι των υπολοίπων της Περιφέρειας.(ΟΣΑΑ, 2011)

3.4 Το πρόβλημα της τουριστικής οικονομίας της Κέρκυρας

Ο οικονομικώς ενεργός πληθυσμός στην πόλη της Κέρκυρας σύμφωνα με την

απογραφή του 2001 (ΔΔ Κέρκυρας, 2001) είναι 14.433 άτομα ενώ ο οικονομικώς μη

ενεργός πληθυσμός είναι περισσότερος (16.477) με σαφή υπεροχή των μη

οικονομικά ενεργών γυναικών. Το 14% των οικονομικώς ενεργών στην πόλη της

Κέρκυρας είναι άνεργοι..

Ως προς τις επιχειρήσεις στις οποίες δραστηριοποιείται ο τοπικός πληθυσμός,

επίσημα στοιχεία σε επίπεδο Δήμου ή σε επίπεδο δημοτικής ενότητας της Κέρκυρας δεν

υπάρχουν. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία όμως παρέχει στοιχεία για το σύνολο του

νομού Κέρκυρας για το 2001. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να δώσουν μία εικόνα για τις

επικρατέστερες επαγγελματικές δραστηριότητες στο νησί. Από αυτά τα στοιχεία

συμπεραίνουμε ότι οι περισσότεροι απασχολούμενοι στο Νομό εργάζονται στη

γεωργία/κτηνοτροφία (με μικρή αριθμητική υπεροχή των γυναικών), το εμπόριο, τις

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τους χώρους εστίασης. Το εμπόριο αποτελεί

δευτερεύουσα πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους της πόλης.

Τα τελευταία χρόνια η Κέρκυρα ολοένα έλκει και περισσότερους εναλλακτικούς

τουρίστες. Η διαφαινόμενη τάση αύξησης του εναλλακτικού τουρισμού έναντι του

παραδοσιακού μαζικού τουρισμού κρίνεται θετική εξέλιξη καθώς οι ήπιες δραστηριότητες

τουρισμού σέβονται τη φέρουσα ικανότητα του νησιού.

Οι κάτοικοι της πόλης της Κέρκυρας απασχολούνται κατά 2% στον πρωτογενή

τομέα, κατά 6,6% στο δευτερογενή τομέα και κατά 91,4% στον τριτογενή. Οι περισσότεροι

απασχολούμενοι στην πόλη εργάζονται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε χώρους

εστίασης, στο εμπόριο και λιγότερο στη γεωργία/κτηνοτροφία. κτηνοτροφίας οι

περισσότεροι εργαζόμενοι είναι αυτοαπασχολούμενοι.

Ως αρνητικά σημεία στην οικονομική κατάσταση της πόλης σημειώνονται τα

παρακάτω: (ΟΣΑΑ, 2011)
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 Η εποχικότητα της αγοράς εργασίας δημιουργεί ανεργία τους

χειμερινούς μήνες

 Μικρός βαθμός διασύνδεσης του τουριστικού κυκλώματος με το

τοπικό παραγωγικό σύστημα

 Μεγάλος βαθμός εξάρτησης της τοπικής οικονομίας από τον

τουρισμό και  τις συναφείς δραστηριότητες (εμπόριο και κατασκευές)

 Ανεπαρκής προβολή και ανάπτυξη ολοκληρωμένου

τουριστικού προϊόντος που να αναδεικνύει την τοπική

φυσιογνωμία και παράδοση ώστε να διασυνδέονται οι φυσικοί και

πολιτιστικοί πόροι έλξης και τα τοπικά προϊόντα.

3.5 Εναλλακτικός τουρισμός στην Κέρκυρα

Ο μαζικός τουρισμός που επικράτησε και άκμασε στην Κέρκυρα περίπου στις αρχές

του 2000 αναπόφευκτα έφτασε τα όρια της φέρουσας ικανότητας του νησιού με

αποτέλεσμα ο τουρισμός του νησιού να περνάει σε στάδιο στασιμότητας, αυτό έγινε

αντιληπτό και έτσι οι αρμόδιοι φορείς προσπαθούν να διατηρήσουν τον ήδη υπάρχων

μαζικό τουρισμό σε συνδυασμό με χρήση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού οι οποίες

έμεναν αναξιοποίητες. H Κέρκυρα αποτελεί κορυφαίο προορισμό υποβρύχιας

δραστηριότητας / καταδύσεων γι’ αυτό και υπάρχουν οργανωμένα καταδυτικά κέντρα

που λειτουργούν σε όλο το νησί. Όσον αφορά στο ναυτικό τουρισμό, όχι μόνο η Κέρκυρα

αλλά όλα τα Ιόνια νησιά, αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης των ιστιοπλόων. Άλλωστε η

περιοχή του Ιονίου, με τα ήρεμα νερά αποτελεί μία από τις ασφαλέστερες περιοχές

ναυσιπλοΐας. Στην προώθηση του εναλλακτικό τουρισμού ανώτερης ποιότητας

συμβάλλει και η Μαρίνα Γουβιών, η οποία αποτελεί μία από τις πιο φημισμένες μαρίνες σε

παγκόσμιο επίπεδο.

Όσον αφορά στο φυσιολατρικό τουρισμό, η Κέρκυρα θεωρείται άριστος

προορισμός καθώς χαρακτηρίζεται από οργιώδη βλάστηση και την πλουσιότερη

χλωρίδα από κάθε άλλο νησί της Μεσογείου (6000 είδη). Φιλοξενεί μεγάλο αριθμό
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ζωικών ειδών και διαθέτει σημαντικό αριθμό από βιότοπους και υδροβιότοπους καθώς

και εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών.

Ανεπτυγμένος είναι και ο θρησκευτικός τουρισμός στις εκκλησίες της Κέρκυρας

αλλά και κατά τα ιδιαίτερα δημοφιλή έθιμα μεγάλων θρησκευτικών εορτών όπως αυτό

των κανατιών της ημέρας του Πάσχα.

Τέλος η Κέρκυρα αποτελεί προορισμό μαθητικού τουρισμού. Στην περαιτέρω

τουριστική ανάπτυξη έχει συμβάλλει δραστικά η Εγνατία οδός η οποία έχει κάνει το νησί

της Κέρκυρας εύκολα και γρήγορα προσβάσιμο.(ΟΣΑΑ, 2011)

3.6 Θετικά και αρνητικά τουριστικής ανάπτυξης Κέρκυρας

Στα θετικά της τουριστικής ανάπτυξης, η Κέρκυρα βραχυπρόθεσμα ευνοήθηκε οικονομικά από

την προσθήκη του τουρισμού στο μικρό φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων που προϋπήρχαν στο

νησί. Οι κάτοικοι αύξησαν το εισόδημα τους και αρκετά μεγάλο μέρος του πληθυσμού του νησιού

ενασχολήθηκε με τον τουρισμό και τις τουριστικές δραστηριότητες. Σίγουρα το βιοτικό επίπεδο

ανέβηκε κατακόρυφα, εξαιτίας του μαζικού τουρισμού που προσήλθε στο νησί οι υποδομές του

αναβαθμίστηκαν, οι ακτοπλοϊκές του συνδέσεις με την κεντρική Ελλάδα και τις γύρω περιοχές

αυξηθήκαν για την εξυπηρέτηση των τουριστικών προοπτικών του νησιού. Από θέμα κοινωνικού και

πολιτισμικού χαρακτήρα η Κέρκυρα με την αξιοποίηση του τουρισμού διατήρησε την νεολαία της

εντός νησιού, αφού εκείνη την περίοδο που άκμασε ο μαζικός τουρισμός είχε ξεκινήσει και το

φαινόμενο της αστικοποίησης και της ερημοποίησης των απομακρυσμένων περιοχών, αυτό είχε ως

αποτέλεσμα να διατηρηθούν οι παραδόσεις του νησιού ως ένα βαθμό.

Η Κέρκυρα βάση της θεωρίας του κύκλου ζωής του Butler δεν βρίσκεται στο στάδιο της

ανάπτυξης, πλέον το τουριστικό προϊόν της είναι στο στάδιο της ωρίμανσης κάτι που πρακτικά

σημαίνει πως δεν είναι πια ελκυστικός τουριστικός προορισμός. Με την πάροδο των χρόνων το

τουριστικό προϊόν της Κέρκυρας που στηρίχτηκε στο κλασικό μείγμα των 3S (Sea, Sun, Sand) που

απευθυνόταν σε τουρίστες με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα έφθασε τα όρια του, ήδη σε χώρες του

εξωτερικού από την δεκαετία του 1980 θεωρείται ξεπερασμένο . Η τουριστική ανάπτυξη στην

Κέρκυρα ήταν ανεξέλεγκτη και ανοργάνωτη, οι κάτοικοι του νησιού δεν αξιοποίησαν σωστά τα οφέλη

που απορρέουν από την τουριστική ανάπτυξη, εγκαταλείψαν τις όποιες άλλες οικονομικές

δραστηριότητες που ασχολούνταν και επικεντρωθήκαν στις τουριστικές δραστηριότητες, το 92% του
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οικονομικά ενεργού πληθυσμού του νησιού απασχολείται στον τριτογενή τομέα, έτσι δημιουργήθηκε

τεράστια εξάρτηση της τοπικής οικονομίας με την πορεία του τουρισμού.

Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ανεργίας τους χειμερινούς μήνες στο νησί, το μοντέλο των 3S

χαρακτηρίζεται από μεγάλη εποχικότητα, ο τουρισμός στην Κέρκυρα είναι ενεργός μόνο κατά τους

θερινούς μήνες κατά την διάρκεια του χειμώνα οι αφίξεις στο νησί είναι ελάχιστες. Η εποχικότητα

αναγκάζει στην αύξηση των τιμών, οι κάτοικοι του νησιού που κατά πλειοψηφία ασχολούνται με

τουριστικές δραστηριότητες προσπαθούν μέσα σε ένα τόσο στενό χρονικό διάστημα να έχουν έσοδα

για να καλύψουν τα έξοδα και τις ανάγκες όλου του χρόνου σε συνδυασμό με την ανάδειξη νέων

φθηνών τουριστικών προορισμών το προϊόν της Κέρκυρας έγινε μη ανταγωνιστικό και ακριβό για το

καταναλωτικό κοινό που στόχευε μέχρι πρότινος. Απόρροια όλων αυτών ήταν η ποσοτική μείωση

των τουριστικών αφίξεων αλλά το σημαντικότερο ήταν η μείωση της μέσης κατανάλωσης των

επισκεπτών του νησιού επομένως και μείωση των εσόδων των τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο τουρισμός στην Κέρκυρα αναπτύχθηκε με κύριο στόχο και σκοπό την ποσοτική εξυπηρέτηση

των επισκεπτών του νησιού, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρές χωροταξικές

αυθαιρεσίες που διαβρώνουν την αισθητική του νησιού, υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες

ξενοδοχειακές μονάδες και ενοικιαζόμενα δωμάτια με αποτέλεσμα να υπάρχει υπερπροσφορά

κλινών.

Στην περιοχή της Κέρκυρας πρέπει άμεσα να ενισχυθεί ο πρωτογενής και ο δευτερογενής

τομέας, να αξιοποιηθούν, να αναπτυχθούν ξανά και στην συνέχει να ενσωματωθούν και να

δικτυωθούν με τις τουριστικές δραστηριότητες του νησιού για την ενίσχυση τους ως ένα ξεχωριστό

σύνολο της οικονομίας του νησιού.



48

Συμπεράσματα

Από τα στοιχεία που προέκυψαν από την εργασία το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και

κοινωνίας έχει ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από την τουριστική δραστηριότητα. Ο τουρισμός

διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών της Ελλάδας, πρόκειται για ένα

από τα βασικά «χαρτιά» της ελληνικής οικονομίας, αν συνυπολογίσουμε τα προβλήματα που

αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και κοινωνία λόγω της οικονομικής κρίσης στην οποία έχει

περιέλθει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είναι εύκολα αντιληπτό ότι η ορθολογική και σωστή

αξιοποίηση του τουρισμού στο έπακρο είναι πλέον αναγκαία.

Βάση των δεδομένων που προέκυψαν είναι εμφανές πως η τουριστική ανάπτυξη στην χώρα μας

πραγματοποιήθηκε χωρίς κανένα σχέδιο και έχει να αντιμετωπίσει σοβαρές παθογένειες και μεγάλα

προβλήματα όπως αναφέρεται και στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Η ευκαιριακή και

άναρχη αξιοποίηση των τουριστικών πόρων στην Ελλάδα που ως στόχο είχε το άμεσο κέρδος χωρίς

την επίβλεψη από κανένα κρατικό φορέα  και πραγματοποιήθηκε κυρίως από ιδιώτες και ξένους

επενδυτές που αποσκοπούσαν στο πρόσκαιρο κέρδος χωρίς κανένα μακροχρόνιο σχεδιασμό έφτασε

τα όρια της.

Η ελληνική κοινωνία κατά την διάρκεια της έξαρσης του τουριστικού φαινομένου έκανε πολλά και

βασικά λάθη. Αρχικά δόθηκε υπέρμετρη βάση στο μαζικό τουρισμό και στο τουριστικό προϊόν 3S (sea,

sand, sun) αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ελληνικό τουριστικό προϊόν να μην διαφοροποιείται από το

προϊόν που προσέφεραν τα άλλα μεσογειακά κράτη. Σήμερα το ελληνικό τουριστικό προϊόν θεωρείται

ακριβό, συγκεκριμένα μέχρι το 2009 υπήρχε σοβαρή μείωση των τουριστικών εισπράξεων στην χώρα

μας, αυτό έγινε λόγω πολλών παραγόντων αλλά ένα από τα κυριότερα αίτια ήταν ο ανταγωνισμός από

τις τουριστικά αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες προσφέρουν παρεμφερές προϊόν σε πολύ

χαμηλότερες τιμές από την Ελλάδα. Ενώ στην πραγματικότητα η Ελλάδα έχει την δυνατότητα να

διαφοροποιήσει το τουριστικό προϊόν της από αυτό των άλλων χωρών, έχει αφήσει αυτήν την

δυνατότητα ανεκμετάλλευτη, έχει γίνει ελάχιστη χρήση της πλούσιας ιστορίας της και της γεωφυσικής

ποικιλομορφίας της και πολλών άλλων τουριστικών πόρων που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν το

ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Πολλές περιοχές στην Ελλάδα όπως η περιοχή της Κέρκυρας που χρησιμοποιείται ως

παράδειγμα στην παρούσα εργασία έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ σημαντικό λάθος στον τρόπο

ανάπτυξης του τουρισμού. Ο τουρισμός πρέπει να αξιοποιείται ως ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και

να δρα συνδυαστικά με τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες των περιοχών για την βελτίωση του

βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των περιοχών. Στην ελληνική πραγματικότητα όμως οι τουριστικές
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περιοχές που άκμασαν απομακρύνθηκαν πλήρως από τις αρχικές δραστηριότητες τους όπως ήταν η

γεωργία, η κτηνοτροφία , οι βιοτεχνίες και αρκετά άλλα και επικεντρώθηκαν στις τουριστικές

δραστηριότητες. Οι κάτοικοι εντυπωσιαστήκαν από τα εύκολα έσοδα που προσέφερε η τουριστική

ανάπτυξη, οι περισσότεροι έφτιαξαν επιχειρήσεις σχετιζόμενες με τον τουρισμό (ενοικιαζόμενα

δωμάτια, εστιατόρια, καφετέριες, ενοικιαζόμενα οχήματα και άλλα) ,όμως αυτή η μονομερής

προσήλωση στον τουρισμό έχει πολλά προβλήματα. Ο τουρισμός κατά κύριο λόγω είναι μια

ψυχαγωγική δραστηριότητα και είναι επηρεαζόμενος από πολλούς εξωγενείς και ενδογενείς

παράγοντες. Αυτές οι περιοχές που προσηλωθήκαν στον τουρισμό κατά την διάρκεια της παγκόσμιας

οικονομικής κρίσης του 2008 είδαν τα εισοδήματα τους να συρρικνώνονται και υπήρξε κάθετη μείωση

του βιοτικού τους επιπέδου, αφού οι τουριστικές αφίξεις μειωθήκαν και οι κάτοικοι δεν είχαν καμία άλλη

πηγή εισοδήματος.

Τέλος και κατά πολλούς το μεγαλύτερο πρόβλημα του ελληνικού τουρισμού είναι η εποχικότητα.

Η τουριστική εποχικότητα δημιουργεί μεγάλες και δυσμενείς επιπτώσεις στην κοινωνία και την

οικονομία. Όπως προαναφέρθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών και

διαφορετικών παραγόντων το ελληνικό τουριστικό προϊόν θεωρείται ακριβό, η εποχικότητα που

χαρακτηρίζει την Ελλάδα αναγκάζει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τουριστική

βιομηχανία να προσπαθούν σε μικρό χρονικό διάστημα να αποκτήσουν τα μέγιστα δυνατά έσοδα,

αυτό συνεπάγεται και αύξηση τιμών. Στην Ελλάδα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εποχιακής ανεργίας,

τουριστικοί προορισμοί που κατά τους θερινούς μήνες σφύζουν από ζωή το χειμώνα παρουσιάζουν

εικόνες εγκατάλειψης. Αν προσθέσουμε και την ανομοιογενή ανάπτυξη του τουρισμού ανά περιοχή της

Ελλάδας η οποία προκαλεί σε πολλές περιοχές της χώρας τους καλοκαιρινούς μήνες να ξεπερνάτε

κατά πολύ η φέρουσα ικανότητα αυτών ενώ άλλες περιοχές μένουν ανεκμετάλλευτες , τότε γίνεται

εύκολα αντιληπτό ότι η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν είχε κάποιο σχέδιο και απλά

ακολουθούσε τα ποσοτικά καταναλωτικά πρότυπα και τον δρόμο του εύκολου και άμεσου κέρδους.

Πρόσφατα οι ελληνικές αρχές αναγνώρισαν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική

τουριστική βιομηχανία και πραγματοποιείται προσπάθεια για διόρθωση και βελτίωση του ελληνικού

τουριστικού προϊόντος με στροφή προς την ποιότητα και όχι προς την ποσότητα. Η αλήθεια είναι πως

υπήρξε μια αργοπορία προς αυτήν την πορεία αφού άλλες χώρες που αντιμετώπιζαν τα ίδια

προβλήματα με την Ελλάδα ήδη εδώ και δυο δεκαετίες έχουν διαφοροποιήσει το τουριστικό προϊόν

τους.
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Προτάσεις

Το τουριστικό μοντέλο 3s (sea, sand, sun) έχει επικριθεί από πολλούς για τις μακροχρόνιες

αρνητικές συνέπειες που προκαλεί στις χώρες υποδοχής, η πλήρης απαξίωση του όμως είναι λάθος, η

συνέχιση της εφαρμογής του στην Ελλάδα είναι αναγκαιότητα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με σαφή όρια

και στο μέτρο του επιτρεπτού χωρίς να επηρεάζει την φέρουσα ικανότητα των ελληνικών τουριστικών

προορισμών.

Ταυτόχρονα οι ελληνικές αρχές πρέπει να προχωρήσουν σε ποιοτική αναβάθμιση των

υπηρεσιών τους και των υποδομών τους, ώστε να προσελκύσουν  τουρίστες υψηλών κοινωνικών και

εισοδηματικών στρωμάτων με ειδικά τουριστικά ενδιαφέροντα ώστε να διευρυνθεί χρονικά η τουριστική

περίοδος και να καλυφθούν οι νεκρές χρονικές περίοδοι που ζημιώνουν την τουριστική δραστηριότητα

στην Ελλάδα.

Εµπλουτισµός του παρεχόµενου τουριστικού προϊόντος και ανάδειξη νέων και

ειδικών µορφών τουρισµού (Θαλάσσιος και κρουαζιέρας, Συνεδριακός, Ιαµατικός, Υγείας

κ.α.). Η παγκοσµιοποίηση προσφέρει τεράστια ώθηση στις τουριστικές χώρες να

αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν,

ώστε να αποκτήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα απέναντι στις περιοχές που προσφέρουν

παρόμοιες υπηρεσίες, για παράδειγμα η αναβάθµιση και τουριστική αξιοποίηση χώρων

αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με την περαιτέρω

αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων.

∆ιαµόρφωση φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Σε αντίθεση µε τις µέχρι σήµερα

κυρίαρχες παραδοσιακές τουριστικές επενδύσεις, κατά κανόνα χαµηλής ποιότητας και

συνεισφοράς στην ανταγωνιστικότητα αλλά και µε ελλιπείς θεσµοθετηµένες διαδικασίες

ελέγχου, πρέπει να επιδιωχθεί η ανάδειξη και υποστήριξη σύνθετων και οργανωµένων

τουριστικών επενδύσεων, µέσω της κατάλληλης χωροταξικής πολιτικής, της ενθάρρυνσης

και της άρσης των εµποδίων για την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων υπό

αυστηρούς κανονιστικούς όρους, της απλοποίησης διαδικασιών και πλαισίου λειτουργίας

(ιδιαίτερα όσον αφορά στη νοµοθεσία και φορολόγηση).

Υλοποίηση αφενός των στρατηγικής σηµασίας για τον τουρισµό έργων υποδοµής

(µε έµφαση στις υποδοµές και στην αναβάθμιση των αεροπορικών και θαλάσσιων

µεταφορών) αφετέρου εκείνων των δικτύων και εδαφικά ολοκληρωµένων συνόλων που

ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του τοµέα σε περιφερειακή και τοπική κλίµακα.
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Ανάδειξη του ανθρώπινου δυναµικού σε κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της

χώρας στον τοµέα, µέσα από τη στοχευµένη εκπαίδευση και κατάρτιση των

απασχολούµενων και των επιχειρηµατιών μέσω της εξειδίκευσης. Βελτίωση του

υφιστάµενου τουριστικού δυναµικού µέσω παρεµβάσεων για απόσυρση παλαιών και

εκσυγχρονισµό υφιστάµενων τουριστικών καταλυμάτων.

Προώθηση των συνεργιών των τουριστικών επιχειρήσεων, τόσο σε κλαδικό επίπεδο

(μεταξύ των διαφόρων κλάδων παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών) όσο και

μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων , και δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών δικτύων µε

βάση τη ζήτηση και τους τουριστικούς προορισμούς.

Η κάθε τουριστική περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες για αυτό το λόγο όταν

βρίσκεται στο στάδιο της τουριστικής ανάπτυξης ή ακόμα και στο στάδιο της ωρίμανσης

πρέπει να ακολουθούνται κάποια βήματα ώστε να έχει μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη η

περιοχή. Αρχικά ένας συστηματικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη ενός νησιού και

γενικότερα μιας περιοχής, στηρίζεται σε κάποια στοιχεία τα οποία αποτελούν τη βάση για

οποιαδήποτε μετέπειτα τουριστική ανάπτυξη και όχι ανεξέλγκτα και αυθαίρετα όπως

πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν.

Η τουριστική ανάπτυξη οφείλει να γίνεται με σχέδιο και προγραμματισμό να γίνει

λεπτομερής έρευνα και καταγραφή όλων των παραμέτρων που συνθέτουν το επίπεδο της

τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, βασικές ανάγκες).

Οι πιο πάνω προτάσεις και μορφές οργάνωσης της τουριστικής ανάπτυξης έχουν

ξεκινήσει ήδη να εφαρμόζονται από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές αλλά τα στερεότυπα που

έχουν εδραιωθεί σε μια χώρα για πάνω από σαράντα χρόνια είναι δύσκολο να αλλάξουν

από την μια στιγμή στην άλλη, η εφαρμογή  και η προώθηση αυτών των αλλαγών πρέπει

να γίνει σταδιακά και μεθοδικά έτσι ώστε το ελληνικό τουριστικό προϊόν να συνεχίσει να

είναι βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας και να ενισχύει το εθνικό εισόδημα,

ιδιαίτερα σε αυτήν την χρονική περίοδο που η Ελλάδα βρίσκεται σε οικονομική ύφεση.
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