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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε και αναλύθηκε η συγκριτική αξιολόγηση της 

τουριστικής πολιτικής της Ελλάδας και της Τουρκίας. Στο πρώτο μέρος αυτής το 

οποίο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια παρουσιάστηκε το θεωρητικό πλαίσιο το 

οποίο συνθέτουν οι έννοιες που ορίζουν το τουριστικό φαινόμενο, οι παράγοντες που 

αναμένεται να επηρεάσουν μελλοντικά τον τουρισμό, η θεωρητική προσέγγιση της 

τουριστικής ανταγωνιστικότητας και η θεωρία της άσκησης τουριστικής 

πολιτικής. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται και  εξετάζονται ενδελεχώς οι 

τουριστικές πολιτικές των υπό μελέτη χωρών, δίνοντας έμφαση στην ιστορική 

τουριστική τους ανασκόπηση, στις παρούσες τουριστικές πολιτικές καθώς και στις 

πολιτικές εκείνες που θα αποτελέσουν την βάση για την επίτευξη των μελλοντικών 

στρατηγικών στόχων που έχουν θέσει οι πολιτικές ηγεσίες των χωρών αυτών για την 

εξέλιξη, υποστήριξη και ενδυνάμωση του τουριστικού φαινομένου εντός των συνόρων 

της επικράτειας τους. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας γίνεται η συνδυαστική 

ανάλυση και σύγκριση, η κριτική της λογικής της εφαρμογής των συγκεκριμένων 

πολιτικών και τέλος τα συμπεράσματα. Στο παράρτημα παρουσιάζονται πίνακες και 

διαγράμματα που αφορούν στατιστικά δεδομένα με στόχο την επιπρόσθετη κατατόπιση 

του αναγνώστη στο υπό εξέταση αντικείμενο.      
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο τουρισμός είναι ένας από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους τομείς της 

παγκόσμιας οικονομίας, τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους. Αποτελώντας 

κυρίαρχη δραστηριότητα σε πολλές χώρες, έχει αξιόλογες πολλαπλασιαστικές 

επιδράσεις στους άλλους τομείς της οικονομίας και συμβάλλει στη συνολική 

οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών σημείωσε 

αξιοσημείωτη μεγέθυνση, συνδεόμενος άμεσα με την κοινωνικοοικονομική 

αναπτυξιακή διαδικασία, καθώς συμβάλλει σημαντικά στην άνοδο του επιπέδου 

διαβίωσης των τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών και, συνακόλουθα, στην ευημερία 

των πολιτών. Ο επιχειρηματικός όγκος του τουρισμού σε παγκόσμια κλίμακα 

ενδεχομένως ξεπερνά αυτόν των εξαγωγών πετρελαίου, ειδών διατροφής και 

αυτοκινήτων, ενώ παράλληλα παραμένει η βασική πηγή εισοδήματος για πολλές 

αναπτυσσόμενες χώρες. Ο τουρισμός ως οικονομικός τομέας συνδέεται άμεσα με 

πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας και της παραγωγής. Κατά συνέπεια, τα οφέλη 

που η αύξησή του επιφέρει είναι πολυποίκιλα και στον τομέα της απασχόλησης.  

Δεδομένων αυτών των μεγεθών λοιπόν, στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί μια 

συγκριτική αξιολόγηση των τουριστικών πολιτικών μεταξύ των χωρών Τουρκίας και 

Ελλάδας. Δύο χωρών που πλέον ανταγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών μεταξύ 

τους.  

Στο πρώτο μέρος δίνεται βαρύτητα στην θεωρητική προσέγγιση του τουρισμού, της 

τουριστικής ανταγωνιστικότητας, του αντικειμένου των τουριστικών πολιτικών  καθώς 

και των παραγόντων που αναμένεται να επηρεάσουν μελλοντικά τον τουρισμό. Στο 

δεύτερο μέρος γίνεται μια σχολαστική ανάλυση του τουριστικού υπόβαθρου των υπό 

μελέτη χωρών και των πολιτικών που ασκούν κατά την τουριστική δραστηριοποίηση 

τους. Τέλος, στο τελευταίο κομμάτι της μελέτης παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που 

αφορούν την συγκριτική αξιολόγηση των τουριστικών πολιτικών. 

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί περιλαμβάνει κυρίως τη μελέτη και παρουσίαση 

βιβλιογραφίας. Η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί είναι κυρίως ελληνική και 

δευτερευόντως ξενόγλωσση, μιας και το θέμα της τουριστικής πολιτικής των 

ανταγωνιστών της Ελλάδας έχει απασχολήσει αρκετές φορές την ελληνική 

βιβλιογραφία. Παράλληλα θα χρησιμοποιηθούν μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει 

κυρίως για λογαριασμό του ΕΟΤ, του ΣΕΤΕ, του Υπουργείο Ανάπτυξης, 
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Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων και του Υπουργείου 

Τουρισμού. 
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ΜΕΡΟΣ Α’ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

 

1.1 Ο Ορισμός του Τουρισμού  
 

Η δραστηριότητα του τουρισμού οριοθετείται εννοιολογικά στις αρχές του 19ου αιώνα 

στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης (Βαρβαρέσος, 1998). Η λέξη "τουρισμός" αναφέρθηκε 

για πρώτη φορά το 1811 στο αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης και η λέξη "τουρίστας" 

έκανε την εμφάνισή της γύρω στο 1800 εννοώντας "το άτομο που ταξιδεύει για την 

ευχαρίστηση του ταξιδιού από περιέργεια" (Ceballos and Lascurain, 1996). Από τις 

αρχές του 20ου αιώνα, πολλοί διεθνείς οργανισμοί και ειδικοί του τουρισμού επιδίωξαν 

να ορίσουν την έννοια του τουρίστα και του τουρισμού. Μερικοί από αυτούς καθώς και 

οι ορισμοί τους αναφέρονται παρακάτω (Βαρβαρέσος, 1998). 

 

Η Διεθνής Ακαδημία του Τουρισμού «Academie International du Tourisme» ορίζει ότι 

«τουρισμός είναι το σύνολο των ανθρώπινων μετακινήσεων και δραστηριοτήτων που 

προκύπτουν απ’ αυτές. Αυτές υποκινούνται, σε διαφορετικό βαθμό και ένταση, από τον 

πόθο της απόδρασης που ενυπάρχει στα άτομα». Ο Ν. Αιγινίτης αναφέρει ότι: 

«Τουρισμός καλείται η από χώρα σε χώρα ή από πόλη σε πόλη μετάβαση ατόμων 

ομαδικά ή μεμονωμένα για λόγους βραχείας ή μακράς, πάντως όχι μονίμου διαμονής, για 

αναψυχή, αποκλειόμενης της εργασίας επιφερούσης άμεσον όφελος, πλην εκείνης η οποία 

δύναται να έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την διαφήμιση της χώρας στην οποίαν 

κατευθύνεται ο επιχειρών μία τέτοια μετάβαση». Ο J. Medecin (Revue de Deux Mondes) 

αναφέρει ότι: «τουρισμός είναι μια δραστηριότητα ευκαιρίας η οποία συνίσταται στο να 

παραμένει κάποιος μακριά από τον τόπο της μονίμου διαμονής του για λόγους 

διασκέδασης, ανάπαυσης, εμπλουτισμού της εμπειρίας του, ανύψωσης του μορφωτικού 

του επιπέδου από την παρουσία νέων μορφών της ανθρώπινης δράσης και από τις 

εικόνες μιας άγνωστης φύσης». Μια επιστημονική προσέγγιση του τουρισμού, όπου η 

τουριστική παραγωγή τείνει να ικανοποιήσει τις τουριστικές ανάγκες, δόθηκε από τους 

ΗunΖiker και Krapfto (1942). Σύμφωνα μ' αυτούς "τουρισμός είναι το σύνολο των 

ενεργοποιημένων σχέσεων και γεγονότων κατά τη διάρκεια της μετακίνησης και 

παραμονής των ατόμων εκτός του τόπου της συνήθους κατοικίας τους, υπό τον 
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περιορισμό ότι τόσο η μετακίνηση όσο και η παραμονή τους δεν έχουν ως κίνητρο την 

άσκηση οποιασδήποτε κερδοσκοπικής δραστηριότητας". 

1.2 Θεωρητική Προσέγγιση Τουρισμού 

 

Η θεωρητική προσέγγιση του τουρισμού μπορεί να γίνει σε τρεις διαστάσεις: την 

οικονομική, την κοινωνιολογική και την ψυχολογική. 

 

Οικονομική Διάσταση: 

Δυο βασικές οικονομικές έννοιες του τουριστικού φαινομένου είναι η προσφορά και η 

ζήτηση. Η τουριστική ζήτηση αναφέρεται στην προθυμία και ικανότητα των 

καταναλωτών να πληρώσουν ή να προβούν σε συγκεκριμένες δαπάνες για την αγορά 

και κατανάλωση ορισμένων προϊόντων που προσφέρονται από την τουριστική 

βιομηχανία (Βαρβαρέσος, 2000). Η ζήτηση μπορεί να προέρχεται είτε από τους 

ντόπιους κάτοικους είτε από ξένους επισκέπτες. Η τουριστική προσφορά αναφέρεται 

στην ποσότητα, ποιότητα και ποικιλία των τουριστικών προϊόντων, αγαθών και 

υπηρεσιών που διατίθενται προς πώληση. 

 

Η τουριστική κατανάλωση αντιπροσωπεύει τις δαπάνες που προκαλεί η τουριστική 

ζήτηση και αφορούν την απόκτηση ενός αριθμού αγαθών και υπηρεσιών. Δεδομένης 

της ετερογένειας που διακρίνει τον τουριστικό τομέα, ένα αγαθό ή μια υπηρεσία 

αποκτά τον χαρακτηρισμό «τουριστικό-η» από την χρήση που του προσδίδει ο τελικός 

καταναλωτής, δηλαδή ο τουρίστας. Αντίθετα η παραγωγή ορίζεται ως το τμήμα της 

ανθρώπινης δραστηριότητας που αποσκοπεί στη δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών οι 

οποίες στοχεύουν στην ικανοποίηση ατομικών ή συλλογικών αναγκών. 

Αντιπροσωπεύει μια από τις σημαντικότερες μεταβλητές οποιουδήποτε οικονομικού 

τομέα.  

 

Από μακροσκοπική άποψη ο τουρισμός προσεγγίζεται στα πλαίσια γενικών 

οικονομικών παραμέτρων όπως είναι το συνάλλαγμα, η δημιουργία εισοδήματος και 

απασχόλησης, οι επενδύσεις και η περιφερειακή ανάπτυξη. Σε μίκρο-επίπεδο οι 

διάφοροι αναλυτές μελετούν τις επιμέρους «μονάδες συμπεριφοράς», όπως σχήματα 

δαπανών ορισμένων εθνικοτήτων του τουριστικού πληθυσμού. Επιπλέον διερευνάται η 

επίδραση των αποφάσεων των tour-operator στην οικονομία μιας χώρας ή περιοχής. 

 



 

3 

 

Η οικονομική διάσταση του τουρισμού εκφράζεται από μια σειρά συναλλαγών μεταξύ 

καταναλωτών και παραγωγών , προϊόντων και υπηρεσιών (Κομίλης,2001). Αγαθά και 

υπηρεσίες διαφόρων κατηγοριών από διάφορους τομείς διαμορφώνουν το τουριστικό 

προϊόν, το οποίο είτε διατίθεται ενιαίο ως πακέτο είτε καταναλώνεται μεμονωμένα με 

διάφορους τρόπους. Ως έννοια είναι δύσκολο να ορισθεί γιατί περιλαμβάνει εκτός από 

αγαθά και φυσικά αντικείμενα τα οποία προσφέρονται για κατανάλωση, και άυλα 

αγαθά όπως η φιλοξενία που επηρεάζουν στη διαμόρφωση της τουριστικής εμπειρίας. 

 

Κοινωνιολογική Διάσταση: 

Η θεωρητική προσέγγιση των εννοιών: διασκέδαση, ευχαρίστηση και ψυχαγωγία, είναι 

ένας αρκετά δύσκολος στόχος για τους κοινωνιολόγους. Μια από τις πρώτες 

διατυπώσεις είναι ανάλυση του Boorstin (Boorstin, 1964) που αναφέρεται σε 

«ψευδογεγονότα». Υποστηρίζει ότι οι σύγχρονοι Αμερικανοί δεν μπορούν να βιώσουν 

άμεσα την πραγματικότητα αλλά βασίζονται στα ψευδογεγονότα. Ο τουρισμός είναι το 

πρωταρχικό παράδειγμα αυτού. 

 

«Απομονωμένοι από το περιβάλλον υποδοχής και τους τοπικούς ανθρώπους, οι 

καθοδηγούμενες ομάδες των τουριστών παρακολουθούν μη-αυθεντικές προσχεδιασμένες 

ατραξιόν (attraction) και με αφέλεια απολαμβάνουν τα ψευδογεγονότα ενώ αγνοούν 

εντελώς τον πραγματικό κόσμο» (Urry, 1992). Κατά συνέπεια οι επιχειρηματίες και οι 

γηγενείς πληθυσμοί που ασχολούνται με τον τουρισμό οδηγούνται στην παραγωγή 

περισσοτέρων υπερβολικών επιδείξεων για τον αφελή παρατηρητή, ο οποίος με αυτόν 

τον τρόπο απομακρύνεται περισσότερο από τους αυτόχθονες. 

 

Στο πέρασμα του χρόνου, μέσω της διαφήμισης και των μέσων ενημέρωσης, οι 

εντυπώσεις και οι εμπειρίες διαφόρων τουριστών δημιουργούν εικόνες του τόπου 

επίσκεψης που δεν είναι απόλυτα αληθινές. Αυτές με την σειρά τους δημιουργούν ένα 

κλειστό αυτοσυντηρούμενο σύστημα παραισθήσεων που παρέχουν στον τουρίστα τη 

βάση για την αξιολόγηση και επιλογή του πιθανού μέρους επίσκεψης. Τέτοιες 

επισκέψεις γίνονται, σύμφωνα με τον Boorstin, με την απαραίτητη συνδρομή του 

ξενοδοχείου στο οποίο ο τουρίστας είναι τόσο εξοικειωμένος (Turner, 1975). Αυτό 

λειτουργεί ως «περιβάλλον-φυσαλίδα» (environmental bubble) (Urry, 1992) που 

απομονώνει τον επισκέπτη από το νέο περιβάλλον. 
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Η σημαντικότερη πρόκληση στη τοποθέτηση του Boorstin αναπτύσσεται από τον 

MacCannell ο οποίος και αυτός ενδιαφέρεται για τη μη αυθεντικότητα και την 

επιφανειακή φύση της σύγχρονης ζωής (MacCannell, 1973). Διαφωνεί όμως με την 

άποψη του Boorstin που θεωρεί ως χαρακτηριστική, την αριστοκρατική άποψη ότι «οι 

άλλοι άνθρωποι είναι τουρίστες, εγώ είμαι ταξιδιώτης». Όλοι οι τουρίστες για τον 

MacCannell έχουν την ανάγκη να αναζητήσουν την αυθεντικότητα, και αυτή η 

αναζήτηση είναι μια σύγχρονη εκδοχή της παγκόσμιας ανθρώπινης ανησυχίας. 

 

Ο MacCannell ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και για το χαρακτήρα των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στους ντόπιους και τους τουρίστες. Σημειώνει ότι η 

πραγματική ζωή των κατοίκων βρίσκεται στα παρασκήνια. Ως εκ τούτου, το αδιάκριτο 

βλέμμα του τουρίστα ψάχνοντας την αυθεντικότητα θα θελήσει να παρεισφρήσει στις 

ζωές τους, κάτι το οποίο θα ήταν γενικά απαράδεκτο. Έτσι οι ντόπιοι άνθρωποι και οι 

τοπικοί τουριστικοί επιχειρηματίες βαθμιαία ξεκίνησαν να κατασκευάζουν 

«παρασκήνια». 

 

Κατά συνέπεια δημιουργείται αυτό που ο MacCannell ονομάζει «στημένη 

αυθεντικότητα». Η ανάπτυξη του τουριστικού θεάματος προκύπτει από το πώς 

ανταποκρίνονται εκείνοι που υπόκεινται στα βλέμματα των τουριστών ώστε να 

προστατέψουν την προσωπική τους ζωή αλλά και να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζει η κερδοφόρα επένδυση. Σε αντίθεση με τον Boorstin, ο MacCannell 

υποστηρίζει ότι τα ψευδογεγονότα προκύπτουν από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

του τουρισμού και όχι από μια ατομικιστική αναζήτηση του μη αυθεντικού. 

 

Ορισμένες αναλύσεις αναφέρονται σε ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με κάποιες 

συγκεκριμένες πτυχές της ζωής του ατόμου. Μια από τις πιο οξυδερκείς μελέτες είναι η 

εξερεύνηση των καταρρακτών του Νιαγάρα που τείνει να γίνει η «πρωτεύουσα των 

μηνών του μέλιτος» των αμερικανών (Shields, 1990). Η μετάβαση για μήνα του μέλιτος 

είναι μια εμπειρία στην οποία οι αυστηρές κοινωνικές συμβατικότητες των αστών 

χαλαρώνουν, χάρις στη σχετική ανωνυμία και ελευθερία που προσφέρει ο ξένος τόπος. 

 

Ψυχολογική Διάσταση: 

Η τουριστική αναψυχή αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο άμβλυνσης των πολλών και 

επικίνδυνων κοινωνικών και ψυχοσωματικών επιβαρύνσεων και διαταραχών που 

δέχεται ο πολίτης της βιομηχανικά αναπτυγμένης κοινωνίας. Σχετίζεται με πολύπλοκες 
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δραστηριότητες όπως είναι η ικανοποίηση των πολυδιάστατων απαιτήσεων των 

τουριστών αλλά και με κάποιες ειδικές διεργασίες ψυχολογικού χαρακτήρα (π.χ. 

τουρισμός αναπήρων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες). 

 

Για να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα κίνητρα που ωθούν το άτομο σε διάφορες 

τουριστικές δραστηριότητες, είναι απαραίτητο να γίνει μια σύντομη αναφορά στις 

ανθρώπινες ανάγκες. Οι διάφορες ανάγκες είναι που παρακινούν το άτομο να προβεί 

στις ανάλογες ενέργειες. Ανάγκη είναι η κατάσταση ενός ατόμου σε σχέση με κάτι το 

οποίο του είναι απαραίτητο (ανάγκη ύπνου, φαγητού, διασκέδασης, αλκοόλ κλπ.). Η 

δυσαρμονία που προκύπτει από αυτή τη σχέση οδηγεί το άτομο στη διάπραξη 

ενεργειών που αποσκοπούν στην ικανοποίησή του (Λύτρας, 2004). 

 

Η δημιουργία των αναγκών και ο τρόπος με τον οποίο αυτές ικανοποιούνται έχει 

ιδιαίτερο επαγγελματικό ενδιαφέρον, τόσο για το μάρκετινγκ όσο και για την 

διαφήμιση. Η διαφορά εδώ μεταξύ μάρκετινγκ και διαφήμισης είναι ότι η διαφήμιση 

δεν μένει απλώς στην κατάδειξη της ικανοποίησης των αναγκών, αλλά επισημαίνει 

ακόμα -και συχνά δημιουργεί- νέες ανάγκες για τα άτομα.  

 

Όμως η καταναλωτική συμπεριφορά δεν είναι εύκολο να αναλυθεί οπότε και να 

καθοδηγηθεί κατά κάποιο τρόπο, γιατί οι άνθρωποι δεν ενεργούν πάντα συνειδητά, 

αναφορικά με τα κίνητρα που καθορίζουν τη συμπεριφορά τους. Ένας από τους λόγους 

που συμβαίνει αυτό είναι ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι σύνθετη, γιατί υπάρχει 

και η έννοια του ασυνείδητου. Δηλαδή το κομμάτι εκείνο της προσωπικότητας, το 

οποίο δεν είναι σε εγρήγορση. 

 

1.3 Βασικές Κατηγορίες Τουρισμού 

 

Όσον αφορά τις βασικές διακρίσεις στις κατηγορίες του τουρισμού σύμφωνα με την 

ελληνική βιβλιογραφία η διάκριση και η τυποποίηση εξαρτάται από τους παράγοντες 

που προσδιορίζουν το φαινόμενο (Ηγουµενάκης, 1997). Συγκεκριμένα, αυτές είναι: 

 

 Μαζικός τουρισμός: 

Ο μαζικός τουρισμός θεωρείται χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα συμμετοχής 

τουριστών στις διάφορες φάσεις της τουριστικής δραστηριότητας. Ο συλλογικός-

οµαδικός χαρακτήρας του μαζικού τουρισμού αναφέρεται στον τρόπο οργάνωσης 
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και εκτέλεσης της τουριστικής μετακίνησης,  δηλαδή του ταξιδιού,  καθώς επίσης 

στην συγκέντρωση των τουριστών στους τόπους της πρόσκαιρης βραχυχρόνιας 

διαμονής τους στους τουριστικούς προορισμούς που επισκέπτονται.   Τη βάση 

ανάπτυξης του µμαζικού τουρισμού αποτελεί σήμερα το σύστημα GIT (group 

inclusive tours), που προσφέρει αλληλεξαρτώμενες και ολοκληρωμένες τουριστικές 

υπηρεσίες, δηλαδή τουριστικά πακέτα, που στην απλούστερη τους μορφή 

περιλαμβάνουν τον τουριστικό προορισμό, το μεταφορικό µέσο,  το κατάλυμα και 

το γεύμα.  

 

 Ατομικός τουρισμός: 

Ο ατομικός τουρισμός χαρακτηρίζεται από την ανεξάρτητη ατομική οργάνωση και 

εκτέλεση του ταξιδιού εκ μέρους των τουριστών. Η ανάπτυξη αυτή της κατηγορίας 

τουρισμού συνδυάζεται σε μεγάλο βαθμό, πλην όμως όχι αποκλειστικά,  µε ατομικά 

- ιδιωτικά μέσα μετακίνησης. Η ανάπτυξη του ατομικού τουρισμού τα τελευταία 

χρόνια βασίζεται ολοένα και περισσότερο στο σύστημα ΙΙΤ (individual inclusive 

tours), όπως  και στην περίπτωση του συστήματος GIT (group inclusive tours),  το 

οποίο προσφέρει σε μεμονωμένα άτομα τουριστικά πακέτα, που στην απλούστερη 

τους μορφή περιλαμβάνουν, τον προορισμό, το μεταφορικό µέσο, το κατάλυμα και 

το γεύμα 

 

 Εσωτερικός τουρισμός: 

Ο εσωτερικός τουρισμός πραγματοποιείται από τον ντόπιο πληθυσμό μιας χώρας 

μέσα, πάντα, στα φυσικά της όρια, δηλαδή μέσα στην επικράτεια της.  

 

 Εξωτερικός τουρισμός: 

Ο εξωτερικός τουρισμός ή διεθνής, πραγματοποιείται από άτομα που διαμένουν 

μόνιμα σε µία χώρα και την εγκαταλείπουν προσωρινά για να επισκεφτούν κάποια 

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

ικανοποιήσουν συγκεκριμένες τουριστικές ανάγκες ή επιθυμίες τους. 

 

 

 Συνεχής τουρισμός: 

Ο συνεχής τουρισμός πραγματοποιείται όλον τον χρόνο και οι δραστηριότητες του 

δεν επηρεάζονται από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν κατά την 

διάρκεια του έτους.   
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 Εποχιακός τουρισμός: 

Χαρακτηριστική διάκριση του εποχικού τουρισμού είναι ότι δεν διαρκεί όλο τον 

χρόνο, που σημαίνει ότι σε αντίθεση µε τον συνεχή τουρισμό οι δραστηριότητες του 

επηρεάζονται αποφασιστικά από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε 

διαφορετικές εποχές,  γι’  αυτό κα αναστέλλονται προσωρινά για ένα μικρό ή 

μεγάλο χρονικό διάστημα κάθε έτος. 

 

1.4 Μορφές τουρισμού 

1.4.1 Εναλλακτικές Μορφές 

 

Ο όρος του εναλλακτικού τουρισμού έκανε την εμφάνιση του τα τελευταία είκοσι 

χρόνια δημιουργώντας μια καινούργια προσέγγιση στην φιλοσοφία του ζητήματος. Ο 

όρος αναφέρεται στον τουρισμό που σχετίζεται με εναλλακτικές μορφές τόσο σε 

οργανωτικό επίπεδο όσο και σε αντικείμενο δραστηριοτήτων.  

 

Οι κυριότερες από τις νέες τάσεις και αλλαγές που αποτελούν και αντικείμενο 

ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος από πλευράς της κοινωνιολογίας του 

τουρισμού είναι οι ακόλουθες: η διαμόρφωση των συνθηκών που οδήγησαν στην 

αμφισβήτηση του οργανωμένου μαζικού τουρισμού και στην ανάπτυξη ειδικών και 

εναλλακτικών μορφών του,  ο ρόλος των ειδικών και εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού στην ανάδειξη ήπιων και αειφόρων μοντέλων ανάπτυξης, τα κοινωνικά και 

καταναλωτικά πρότυπα του σύγχρονου τουρίστα στη μεταβιομηχανική κοινωνία και οι 

μελλοντικές τάσεις. 

 

Σύμφωνα με την Μαρία Γ. Βενετσανοπούλου (2006, σ. 65) οι  κυριότερες μορφές 

εναλλακτικού τουρισμού είναι οι εξής: 

 

 Πολιτιστικός τουρισμός 

 Χειμερινός τουρισμός 

 Ορεινός και ορειβατικός τουρισμός 

 Αγροτουρισμός 

 Θαλάσσιος τουρισμός 

 Οικοτουρισμός 
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 Αθλητικός τουρισμός 

 Τουρισμός περιπέτειας 

 

Οι μορφές αυτές έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό την αποκέντρωση και απομάκρυνση 

της τουριστικής δραστηριότητας από τις ακτές της διοχέτευσης της στο εσωτερικό κάθε 

χώρας και επομένως την δυνατότητα της ορθολογικής ανάπτυξης νέων περιοχών και 

συντήρησης απομακρυσμένων. Ο εναλλακτικός τουρισμός αναζητά και προστατεύει 

την τοπική κουλτούρα και πλησιάζει την τοπική κοινωνία.  

 

Ο εναλλακτικός τουρισμός εφαρμόζεται σε εκείνες τις μορφές τουρισμού, οι οποίες δεν 

καταστρέφουν το περιβάλλον και τις ανάγκες της κοινότητας φιλοξενίας και επιφέρουν 

τις αρνητικές συνέπειες που προκαλεί ο μαζικός τουρισμός (Λαγός, 2005). Τέλος οι 

μορφές αυτές δεν καταστρέφουν τον πολιτισμό της κοινωνίας υποδοχής και είναι οι 

μόνες που υποστηρίζονται με αυξημένης ποσότητας κονδύλια από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.   

 

1.4.2 Ειδικές Μορφές 

 

Σύμφωνα με τους Κοκκώση και Τσάρτα (2005, σ. 88) «Οι ειδικές μορφές τουρισμού 

χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός κυρίαρχου κινήτρου στην ζήτηση και από την 

ανάπτυξη μιας αντίστοιχης ειδικής υποδομής στις τουριστικές περιοχές που αποσκοπεί 

στην εξυπηρέτηση των τουριστών της κάθε ειδικής μορφής.» 

 

Οι ειδικές αυτές μορφές τουρισμού περιλαμβάνουν ομαδικές ή ατομικές μετακινήσεις 

ανθρώπων προκείμενου να αναπτύξουν ειδικά ενδιαφέρονται και αν επισκεφτούν 

αξιοθέατα και μέρη που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, χωρίς να 

υποκαθιστούν τον μαζικό τουρισμό, λειτουργούν συμπληρωματικά , διευρύνουν και 

διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν καλύπτοντας την αντίστοιχη ζήτηση που φαίνεται 

να είναι αυξημένη (Λαγός, 2005).  

 

Οι κυριότερες μορφές ειδικού τουρισμού είναι οι εξής:  

 

 Κοινωνικός τουρισμός  

 Τουρισμός παραχείμασης  

 Τουρισμός αναπήρων  
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 Τουρισμός υγείας 

 Τουρισμός κινήτρων  

 Τουρισμός χειμερινών αθλημάτων  

 Εκθεσιακός τουρισμός 

 Συνεδριακός τουρισμός 

 Θρησκευτικός τουρισμός 

 Επαγγελματικός τουρισμός 

 Χρονομεριστικός τουρισμός 

 Αγροτουρισμός 

 Τουρισμός τρίτης ηλικίας 

 

Τέλος, γίνεται δεκτό ότι όλες μορφές τουρισμού δέχονται εναλλαγές αφού είναι 

εκφράσεις του ενιαίου τουριστικού φαινομένου, έστω και αν οι πρακτικές εκδηλώσεις 

τους και εμφανίσεις  διαφοροποιούνται. 

 

1.5 Σύγχρονη Τουριστική Βιομηχανία 

 

Η σύγχρονη τουριστική βιομηχανία περιέχει μια σειρά από χαρακτηριστικά που την 

διακρίνουν από τους υπόλοιπους κλάδους (Ακριβός και Σαλεσιώτης, 2007). 

Συγκεκριμένα: 

 

 Κυριαρχείται από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα  

 Είναι δυναμικός και στηρίζεται κυρίως στην επιχειρηματικότητα 

 Απαρτίζεται στην πλειοψηφία του από μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 Εξυπηρετεί τις εσωτερικές και διεθνείς αγορές 

 Δίνει έμφαση στην πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνία 

 Κάνει εκτενή χρήση της νέας τεχνολογίας 

 Χαρακτηρίζεται από επιχειρήσεις µε ελλιπή οργάνωση και διοίκηση 

 Είναι ευαίσθητος στις εξωτερικές μεταβολές και πιέσεις 

 Ασκεί θετικές και αρνητικές επιδράσεις  

 

Η τουριστική βιομηχανία αναπτύσσεται µε τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να ικανοποιεί 

τις ανάγκες όλων των κατηγοριών των ταξιδιωτών και τουριστών κατά την διάρκεια 

του ταξιδιού τους.  Ο τουρισμός μεταμορφώνεται σε κοινό αγαθό µε πρόσβαση σε όλο 
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και περισσότερες κοινωνικές ομάδες σε σχέση µε το παρελθόν.  Αποκτά πλέον μαζικό 

χαρακτήρα,  αναδεικνύοντας τον τουρισμό στη μεγαλύτερη βιομηχανία  παγκοσμίως.  

 

Το γεγονός της αυξανόμενης σπουδαιότητας που αποκτά ο τουρισμός, οδήγησε στην 

ανάγκη η οικονομική αυτή δραστηριότητα να σχεδιαστεί, να οργανωθεί, και να 

ελεγχθεί κεντρικά. Στην Ελλάδα το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης έχει στόχο την 

χάραξη και υλοποίηση μιας εθνικής στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης.  Μια 

σημαντική διάκριση του τουρισμού, η οποία απαιτεί και δύο διαφορετικούς κεντρικούς 

σχεδιασμούς εκ μέρους των οργανισμών και επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου 

χαρακτήρα είναι (Ακριβός και Σαλεσιώτης, 2007): 

 

a. Ο εισερχόμενος τουρισμός,  που αφορά τις μετακινήσεις τουριστών από 

διάφορες χώρες του εξωτερικού προς το εσωτερικό μίας χώρας.  

b. Ο εσωτερικός τουρισμός που αφορά τις εσωτερικές μετακινήσεις των κατοίκων 

της χώρας µε σκοπό τον τουρισμό. 

 

Ο λόγος που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη δύο διαφορετικών στρατηγικών,  συνδέεται 

µε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά,  και κατά συνέπεια τις διαφορετικές ανάγκες και 

επιθυμίες,  των δύο αυτών κοινωνικών ομάδων.  Στόχος της κάθε μίας στρατηγικής  

είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών των δύο ομάδων. 

 

1.6 Οι Επιπτώσεις του Τουρισμού 

 

Κάθε κράτος προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των τουριστών προσπαθεί να 

αναπτύξει και να αναδείξει κάποιους βασικούς παράγοντες που συνθέτουν την 

τουριστική προσφορά και είναι οι εξής: οι φυσικοί πόροι, το κατασκευασμένο 

περιβάλλον, οι λειτουργικοί κλάδοι, το πνεύμα φιλοξενίας, η ιστορία και ο πολιτισμός. 

 

Παρά το γεγονός όμως της μεγάλης οικονομικής του αξίας, ο τουρισμός δεν θα πρέπει 

να θεωρηθεί ως μέσο το οποίο μπορεί να επιλύσει οικονομικά και κοινωνικά 

προβλήματα ενός λαού ή ορισμένων περιοχών μιας χώρας που παρουσιάζουν υψηλή 

τουριστική ζήτηση. Ο τουρισμός μπορεί να έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις αλλά 

δεν θα πρέπει να παραβλέπεται και το γεγονός ότι μπορεί να έχει και σημαντικότατες 

αρνητικές επιπτώσεις (Ευθυμιάτου και Πουλάκου, 1987).  
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Η κατανόηση των περίπλοκων επιπτώσεων υποδεικνύει μεταξύ άλλων ότι οι τοπικές 

αρχές, η τουριστική βιομηχανία και ο τοπικός πληθυσμός θα πρέπει να εργαστούν από 

κοινού και προσεκτικά ώστε να σχεδιάσουν την ανάπτυξη του. Ο σχεδιασμός μπορεί να 

βοηθήσει στην δημιουργία μιας βιομηχανίας η οποία να βελτιώνει την κοινωνία με 

ελάχιστα κόστη και παρεμβολές σε άλλες πτυχές της καθημερινότητας της. Η μέγιστη 

δυνατή συμμετοχή της κοινωνίας και η εξέταση όσο το δυνατών περισσότερων 

προοπτικών κατά την διάρκεια του σχεδιασμού βοηθά στον εντοπισμό και την επίλυση 

προβληματισμών που δύναται να εξελιχθούν σε απειλές. 

 

Οι κατηγορίες των επιπτώσεων μπορούν να διαχωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες 

(Ακριβός και Σαλεσιώτης, 2007): 

 

I. Οικονομικές 

a. Θετικές 

 Ευκαιρίες απασχόλησης 

 Πηγή εισροής συναλλάγματος 

 Αύξηση ατομικού εισοδήματος 

 Αύξηση ΑΕΠ 

 Ανάπτυξη τοπικών υποδομών που ενισχύουν το τοπικό εμπόριο και την 

βιομηχανία 

 Αύξηση δημόσιων εσόδων 

 Αύξηση βαθμού διαφοροποίησης της οικονομίας 

 

b. Αρνητικές 

 Υπερβάλλουσα ζήτηση 

 Φαινόμενα φοροδιαφυγής 

 Αύξηση πληθωρισμού 

 Πιθανότητα πρόκλησης ανισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης  

II. Κοινωνικές 

a. Θετικές 

 Διεύρυνση πολιτισμικών και εκπαιδευτικών οριζόντων των λαών 

 Βελτίωση ποιότητας ζωής 

 Προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος 

 Παροχή αναψυχής και διασκέδασης στους κατοίκους 
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b. Αρνητικές 

 Δημιουργία κοινωνικών προβλημάτων 

 Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και αύξηση της μόλυνσης 

 Συμβολή στην εξάπλωση των ασθενειών 

 Δημιουργία οικονομικής αστάθειας 

 

III. Πολιτισμικές 

a. Θετικές 

 Ενδυνάμωση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς των παραδόσεων 

 Δυνατότητα απασχόλησης καλλιτεχνών, ενδυναμώνοντας την διατήρηση του 

πολιτισμού 

 Παράκαμψη φραγμών μεταξύ των ανθρώπων 

 Δημιουργία ελκυστικής εικόνας του προορισμού σε παγκόσμιο επίπεδο 

 Προαγωγή της παγκόσμιας κοινότητας 

 Ενδυνάμωση της διεθνούς επικοινωνίας και ειρήνης 

 

b. Αρνητικές 

 Υποβάθμιση πολιτισμικού περιβάλλοντος 

 Κλονισμός της παραδοσιακής δομής της οικογένειας 

 Εμπορευματοποίηση της τέχνης, της κουλτούρας και της τέχνης 

 

IV. Περιβαλλοντικές 

a. Θετικές 

 Προστασία φυσικού επιλεγμένου περιβάλλοντος και πρόληψη περαιτέρω 

υποβάθμισης 

 Διατήρηση και προστασία ιστορικών κτιρίων και μνημείων 

 Βελτίωση της εμφάνισης της περιοχής 

 Πιο «καθαρή» βιομηχανία  

 

b. Αρνητικές 

 Παρενόχληση της χλωρίδας και πανίδας 

 Υποβάθμιση του δασικού τοπίου 
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 Έλλειψη νερού 

 Εισαγωγή αλλόχθονων ειδών 

 Διατάραξη των κύκλων και συμπεριφορών αναπαραγωγής των ειδών της άγριας 

ζωής. 

 

V. Υπηρεσίες 

a. Θετικές 

 Αύξηση διαθεσιμότητας εγκαταστάσεων και ευκαιριών ψυχαγωγίας 

 Καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών από καταστήματα και εμπορικά μαγαζιά 

 Βελτίωση της ποιότητας πυροπροστασίας 

 Βελτίωση της ποιότητας αστυνομικής προστασίας 

 

b. Αρνητικές 

 Απόρριψη των μη τουριστικών εγκαταστάσεων αναψυχής 

 Αποτελέσματα ανταγωνισμού 

 Έλλειψη αγαθών και υπηρεσιών 

 Αύξηση της πίεσης της ζήτησης στις υποδομές 

 

VI. Φόροι 

a. Θετικές 

 Πρόσθετοι κρατικοί και τοπικοί φόροι 

 Επιστροφή εσόδων από επιστροφή φόρων 

b. Αρνητικές 

 Αύξηση φόρων ιδιοκτησίας 

 

VII. Κοινωνική συμπεριφορά 

a. Θετικές 

 Τονισμός της περηφάνιας της τοπικής κοινωνίας  

 Μεγαλύτερη εκτίμηση των τοπικών πόρων 

 Περισσότερες εγκαταστάσεις και μεγαλύτερο εύρος διαθέσιμων επιλογών 

 Πιο ενδιαφέρον και συναρπαστικό μέρος για να κατοικεί κανείς 

 

b. Αρνητικές 
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 Αυξανόμενα ανήσυχη κοινωνική ζωή 

 Δημιουργία ενός ψεύτικου παραδοσιακού πολιτισμού 

 Αίσθηση αποκλεισμού από τους ντόπιους σε θέματα ανάπτυξης και σχεδιασμού 

 Αίσθημα απώλειας ελέγχου του μέλλοντος της τοπικής κοινωνίας. Λόγω 

εξωγενούς ανάπτυξης 

 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως η ανάπτυξη του τουρισμού θα πρέπει να ελέγχεται και 

να κατευθύνεται σωστά σε όλα τα επίπεδα , έτσι ώστε να μπορούν να αποφεύγονται οι 

επικίνδυνες επιπτώσεις που μπορούν να αποβούν καταστροφικές  για την εκάστοτε 

τοπική κοινωνία και την χώρα γενικότερα.  Κατά συνέπεια, όλη η νομοθεσία που διέπει 

την τουριστική βιομηχανία θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά το στοιχείο της 

αλλοδαπότητας.  

 

1.7 Κυριότερες Προκλήσεις 

 

Ο ευρωπαϊκός τουρισμός, οι επιχειρήσεις και οι προορισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με 

σημαντικές προκλήσεις οι οποίες συνιστούν ταυτόχρονα ευκαιρίες και απειλές. Πρέπει 

λοιπόν να διατηρηθεί η αξιόλογη άνοδος της τουριστικής ζήτησης και του όγκου του 

τουρισμού στην Ευρώπη και να αναπτυχθούν ξεχωριστά οι διάφορε μορφές τουρισμού. 

Οι εξελίξεις αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν κατάλληλα μόνο με την δημιουργία 

νέων μορφών τουρισμού. 

 

Ορισμένες προκλήσεις προσλαμβάνουν νευραλγική σημασία: η έλλειψη επαρκούς 

εργατικού δυναμικού για ορισμένα επαγγέλματα και προσόντα, ιδίως λόγω των 

συνθηκών εργασίας η εξέλιξη του τομέα των  μεταφορών και ο αντίκτυπός της στις 

ροές,  στην ποιότητα της υπηρεσίας, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην προστασία του 

περιβάλλοντος η υιοθέτηση και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας ως παράγοντας ανταγωνιστικότητας. 

 

Ο τουρισμός είναι τομέας παροχής υπηρεσιών, µε εξαιρετικά περίπλοκο προϊόν το 

οποίο εξαρτάται από  µια υπερβολικά κατακερματισμένη προσφορά.  Οι φορείς κάθε 

κρίκου της αλυσίδας  (ταξιδιωτικά γραφεία,  διοργανωτές ταξιδιών, μεταφορείς,  

ξενοδοχεία,  εστιατόρια κτλ)  προτείνουν,  έκαστος,  ένα στοιχείο του συνολικού 

προϊόντος.  Οι συνιστώσες αυτές καθορίζουν, από κοινού, την εμπειρία του τουρίστα 

και την εκ μέρους του αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών. Ο τουριστικός 
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προορισμός είναι ο κύριος τόπος κατανάλωσης των εν λόγω υπηρεσιών και,  κατά 

συνέπεια,  ο τόπος εγκατάστασης και δραστηριοποίησης των τουριστικών 

επιχειρήσεων. Ο τουρίστας συνδέει το προϊόν τόσο µε τις επιχειρήσεις που του το 

παρέχουν όσο και µε τον προορισμό που επισκέπτεται. 

 

Εφόσον το  μεγαλύτερο ποσοστό της τουριστικής δραστηριότητας δεν ικανοποιεί 

κάποια ζωτική ανάγκη,  η συμπεριφορά του τουρίστα είναι ιδιαίτερα εύθραυστη,  

υποκείμενη σε ψυχολογικές και κοινωνικές επιρροές,  προσωπικές ευαισθησίες και 

βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις.  Ακόμη κι αν αλλοιωθεί ένας  µόνο κρίκος,  θα 

επηρεαστεί ολόκληρη η τουριστική αλυσίδα. 

 

Το τουριστικό προϊόν χαρακτηρίζεται από εξαιρετική πολυμορφία.  Οι φυσικοί και 

πολιτιστικοί πόροι, οι υποδομές υποδοχής και επικοινωνίας, καθώς και η στέγαση και 

σίτιση συνιστούν τις βασικές πηγές εσόδων ενός τουριστικού προορισμού.  Ο 

συνδυασμός των τοπικών τουριστικών πόρων και των παρεχόμενων υπηρεσιών 

κατατάσσει τον εκάστοτε προορισμό σε  µια συγκεκριμένη  μορφή τουρισμού. 

Επιπροσθέτως,  οι κάθετες αλληλεξαρτήσεις  μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων 

είναι εντονότερες σε σχέση µε την πλειονότητα των άλλων τομέων της οικονομίας. Από 

αυτές τις αλληλεξαρτήσεις,  που παρατηρούνται και σε παγκόσμια κλίμακα,  

προκύπτουν ενίοτε πολύπλοκες δομές και τάσεις στις εμπορικές σχέσεις. Εκτός από τις 

επιχειρήσεις και τους φορείς εκπροσώπησής τους,  σημαντικοί παράγοντες 

αναδεικνύονται οι προορισμοί, µε τις διάφορες δραστηριότητές τους που συγκεράζουν 

δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα. 

 

Λόγω της ποικιλομορφίας του και της κατακερματισμένης φύσης των συστατικών 

στοιχείων του,  ο τουρισμός στερείται σαφούς τομεακής ταυτότητας.  Σε τούτο 

οφείλεται,  εν  μέρει,  η ελλιπής προβολή του σε πολιτικό επίπεδο και η, εν πάση 

περιπτώσει, ανεπαρκής αξιοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής σημασίας του. 

 

Η πολυμορφία του επιχειρηματικού κόσμου και των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων\ 

του τουρισμού,  η επίδρασή του σε πολλές άλλες οικονομικές δραστηριότητες,  η 

ευρύτατη κοινωνική και συναισθηματική διάστασή του και,  τέλος,  η γεωγραφικώς 

διάσπαρτη και ευμετάβλητη κατανάλωση του προϊόντος του προσδίδουν στον τουρισμό 

κατ’  εξοχήν οριζόντιο χαρακτήρα. Άμεση και ιδιαίτερα έντονη επιρροή μπορεί να 
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ασκήσει ένας μεγάλος αριθμός, αν όχι η πλειονότητα, των πολιτικών τομέων, όπως η 

πολιτική για τις επιχειρήσεις, τις μεταφορές ή την περιφερειακή ανάπτυξη. 

 

Ειδικότερα,  ο τουρισμός συμβάλλει,  σε  μεγάλο βαθμό,  στην επίτευξη των στόχων 

της πολιτικής για τις επιχειρήσεις.  Η πολυμορφία των προϊόντων και των υπηρεσιών,  

η γεωγραφική ποικιλία της εγκατάστασής τους και η εξέλιξη της αγοράς προς έναν 

βιώσιμο τουρισμό ανοιχτό σε όλους θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων αγορών για τις 

καινοτόμες επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ. Η έντονη ποικιλομορφία των προσφερόμενων 

θέσεων εργασίας στον εν λόγω τομέα μπορεί να προσελκύσει νέους που επιχειρούν την 

πρώτη επαφή τους µε την αγορά εργασίας, να συμβάλει στην καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και να προωθήσει την ισότητα ευκαιριών σε όλα τα επίπεδα 

αρμοδιότητας. 

 

Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  ο τουρισμός συνιστά σημαντικό στοιχείο 

της ποιότητας ζωής τους, ενώ μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω µε την προώθηση ενός 

βιώσιμου, ποιοτικού και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού τουρισμού,  στο πλαίσιο του 

σεβασμού της χωρητικότητας των φυσικών και πολιτιστικών ζωνών του, ιδίως των 

τοποθεσιών του Natura 2000. Επιπροσθέτως,  ο τουρισμός συμβάλλει στην προσέγγιση 

των ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι, µε τον τρόπο αυτό, ανακαλύπτουν και βιώνουν 

κοινές ευρωπαϊκές αξίες.  

 

Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντάσσονται στον εξής στρατηγικό στόχο: να 

καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία,  που βασίζεται στη γνώση,  η ανταγωνιστικότερη και 

δυναμικότερη οικονομία στον κόσμο  (σχέδιο δράσεων  "e Europe").  Ο τουρισμός 

αποτελεί πρόσφορο έδαφος για τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας (ΤΠΕ), τόσο από τη βιομηχανία (αλληλεπιδράσεις μεταξύ φορέων, νέες 

υπηρεσίες) όσο και από τους καταναλωτές (πρόσβαση σε προσαρμοσμένες κινητές 

υπηρεσίες). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

Ο τουρισμός, ως τμήμα του ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού συστήματος,  

επηρεάζεται από τις εξελίξεις και τη δυναμική του συστήματος. Κατά συνέπεια, οι 

παράγοντες που θα επηρεάσουν την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στο μέλλον είναι, 

μεταξύ άλλων, αυτοί οι οποίοι θα επηρεάσουν και την τουριστική ανάπτυξη.  H 

αναπτυξιακή φάση στην οποία βρίσκεται ο κάθε τουριστικός προορισμός, σε 

συνδυασμό με τη γενικότερη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας που τον περιβάλλει, 

διαμορφώνουν διαφορετική ένταση και μορφή επιρροής. Σε κάθε περίπτωση όμως, 

υπάρχει ένα ελάχιστο πλήθος παραγόντων που θα επηρεάσουν στο μέλλον όλους τους 

τουριστικούς προορισμούς. 

 

2.1 Κλιματικές Αλλαγές 

 

Το κλίμα της γης έχει αλλάξει και θα συνεχίζει να αλλάζει. Οι επιστήμονες 

προειδοποιούν ότι στο μέλλον θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε συνεχόμενη αύξηση της 

μέσης θερμοκρασίας και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Επίσης, συχνότερα και 

εντονότερα θα είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ξηρασίες, πλημμύρες, επανεμφάνιση 

ασθενειών, καταστροφές καλλιεργειών και οικοσυστημάτων, καθώς και απώλειες 

ανθρώπινων ζωών. Η Βόρεια Ευρώπη, η Μεσόγειος και η Βόρεια Αμερική, αναμένεται 

να αντιμετωπίσουν σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας, πάνω από τον παγκόσμιο 

μέσο όρο. 

 

Για παράδειγμα στη Μεσόγειο, μεταξύ άλλων, αναμένεται:  

 αύξηση της θερμοκρασίας από 0,3-0,7 
ο
C ανά δεκαετία, προκαλώντας ακόμα  

και εμφάνιση - έξαρση τροπικών ασθενειών, 

 αύξηση του αριθμού των ημερών με θερμοκρασίες άνω των 40
ο
C, 

 διπλασιασμό του αριθμού των ημερών με θερμοκρασίες άνω των 30
ο
C. 

  

Τα παραπάνω δεδομένα  δημιουργούν διάφορα ερωτήματα σε σχέση με τον τουρισμό: 

 Μήπως τα περίπου 120 εκατ. τουριστών που επισκέπτονται τη Μεσόγειο κάθε 

χρόνο μειωθούν σταδιακά λόγω αυτών των κλιματικών αλλαγών; 
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 Μήπως οι βόρειο-ευρωπαίοι θα προτιμούν να κάνουν διακοπές στο εσωτερικό 

της χώρας τους ή σε άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης;  

 Μήπως είναι πιθανή μια χρονική μετατόπιση της υψηλής τουριστικής περιόδου 

από το καλοκαίρι προς την άνοιξη και το φθινόπωρο; 

 Μήπως επηρεασθεί το μίγμα αγοράς του τουρισμού μας; 

 Μήπως θα πρέπει να προσαρμοσθεί ο σχεδιασμός μας ακόμα και σε επίπεδο 

κατασκευής των γενικών και ειδικών υποδομών; 

 

Ένα μεγάλο πεδίο προβληματισμού αφορά στο πόσο δραματικά θα επηρεάσουν οι 

κλιματικές  αλλαγές τη συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς την μετακίνηση  και 

γενικά τις ταξιδιωτικές επιλογές. Υπάρχει μια συνεχής αύξηση της ενημέρωσης σε 

σχέση με τις κλιματικές αλλαγές και οι καταναλωτές ευαισθητοποιούνται όλο και 

περισσότερο. Σήμερα έχει διαμορφωθεί μια ατζέντα σύμφωνα με την οποία το κλίμα 

επηρεάζεται από τις τουριστικές  μεταφορές και δη, τις αερομεταφορές και πολλοί 

υποψήφιοι τουρίστες έχουν ήδη αρχίσει να υπολογίζουν το ενεργειακό αποτύπωμα που 

αφήνει το ταξίδι τους στο περιβάλλον. Είναι πολύ πιθανό στο μέλλον το ενεργειακό 

αποτύπωμα να επηρεάζει την επιλογή προορισμού, μέσου μεταφοράς, καταλύματος και 

δραστηριοτήτων στον προορισμό. Για τον λόγο αυτό, οι φορείς του τουρισμού πρέπει 

να αναλάβουν πρωτοβουλία και να διαμορφώσουν αυτοί την ατζέντα, ώστε να 

διασφαλισθεί η σωστή κι αντικειμενική ενημέρωση και να αποφευχθεί η διαμόρφωση 

μιας κατάστασης, όπου ο τουρισμός θα βρίσκεται συνέχεια απολογούμενος. 

  

Κατ’ επέκταση, η υιοθέτηση ενός μοντέλου αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης από την 

πλευρά των προορισμών και των επιχειρήσεων αποτελεί μονόδρομο για τη 

βιωσιμότητά τους. Άλλωστε, ειδικά για τον τουρισμό, το περιβάλλον αποτελεί το 

σημαντικότερο στοιχείο του. 

 

2.2 Δημογραφικές Εξελίξεις 

 

Πρόσφατη μελέτη των  UNWTO και ETC είχε ως θέμα τις παγκόσμιες δημογραφικές 

αλλαγές που θα γίνουν έως το 2030  και τον αντίκτυπό τους, κυρίως στον τουρισμό της 

Ευρώπης. Οι αλλαγές που αναμένεται να επηρεάσουν τον τουρισμό εντάσσονται σε 

τρεις (3) μεγάλες κατηγορίες: 
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i. Πληθυσμιακή και ηλιακή διάρθρωση 

 

Ο πληθυσμός της Ευρώπης προβλέπεται να μειωθεί κατά 1% μέχρι το 2030, ενώ ο 

πληθυσμός της Ασίας και της Αμερικής να αυξηθεί κατά 17% και 18% αντίστοιχα, 

κυρίως λόγω του αυξανόμενου προσδόκιμου ζωής. Αναμένεται ότι οι τουρίστες από 

την Ασία θα αποκτήσουν μεγάλη βαρύτητα για την ευρωπαϊκή αγορά. 

  

Στην Ευρώπη προβλέπεται να αυξηθεί δραματικά ο πληθυσμός των ατόμων ηλικίας 

άνω των πενήντα (50) ετών, ενώ την ίδια περίοδο στην Ασία, η πλειοψηφία του 

πληθυσμού θα είναι κάτω των σαράντα πέντε (45) ετών. Γενικότερα, οι τουρίστες από 

τις αναπτυσσόμενες οικονομικά χώρες θα είναι νεότεροι ηλικιακά και θα έχουν 

διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες από τους τουρίστες των παραδοσιακών 

τουριστικών αγορών. Αυτή η πρόβλεψη θα απασχολήσει αρκετά τους προορισμούς σε 

σχέση με την στρατηγική μάρκετινγκ που θα ακολουθήσουν. 

 

 H γήρανση του πληθυσμού, σε συνδυασμό με το αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής και την 

καλύτερη φυσική κατάσταση των ανθρώπων, θα έχουν ως αποτέλεσμα οι ηλικιωμένοι 

τουρίστες να είναι σε καλύτερη φόρμα, να δείχνουν νεότεροι και να επιζητούν 

περισσότερες ήπιες δραστηριότητες στις διακοπές τους. Ακόμα, θα απαιτούν  άμεση 

πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, στοιχείο που θα αποτελεί και κριτήριο επιλογής 

τόπου διακοπών, με τους κοντινούς προορισμούς να έχουν πιθανότατα προτεραιότητα 

στις επιλογές τους.  

 

ii. Σύνθεση νοικοκυριού και δομή οικογένειας 

 

Τα νοικοκυριά και οι οικογένειες τείνουν να διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό: 

οικογένειες με άτομα διαφορετικής γενιάς, μονογονεϊκές οικογένειες, εργένηδες κτλ. 

Είναι αναγκαίο λοιπόν, ο τουριστικός τομέας να προσαρμοστεί προσφέροντας ένα 

μεγαλύτερο και κυρίως ευέλικτο εύρος υπηρεσιών/προϊόντων. 

 

iii. Μετανάστευση 

 

Η μετανάστευση αναμένεται να αυξηθεί επηρεάζοντας τον τουρισμό με δύο κυρίως 

τρόπους. Πρώτον, νεαρά άτομα π.χ. από την Ασία, την ανατολική Ευρώπη, θα 
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μεταναστεύουν στην δυτική Ευρώπη για να δουλέψουν – και - στον τουριστικό τομέα.  

Δεύτερον, θα ενισχυθεί η  αγορά VFR (Visiting Friends & Relatives). 

 

Οι νεαροί μετανάστες, που σε μεγάλο βαθμό θα είναι ανειδίκευτοι, εκτός από την όποια 

διαδικασία ένταξης στις κοινωνίες υποδοχής τους, θα χρειασθούν και εργασιακή 

προσαρμογή, η οποία επιβάλλεται να γίνει υπό συνθήκες νομιμότητας. Η πολιτεία και, 

κυρίως, ο ιδιωτικός τομέας, θα πρέπει να προετοιμασθούν για την παροχή βασικής 

εκπαίδευσης, αφού είναι σίγουρο ότι οι άνθρωποι αυτοί θα είναι περιζήτητοι λόγω 

χαμηλών απαιτήσεων σε επίπεδο αμοιβών.  Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι 

η ανάπτυξη πρέπει να βασισθεί στη φθηνή εργασία. Είναι όμως μια πραγματικότητα 

την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αν θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα και να 

αυξήσουμε την  προστιθέμενη αξία των προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Αυτό που έχει ενδιαφέρον και θα επηρεάσει τη μετανάστευση είναι η μεταβολή στην 

ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού στην Ευρώπη, στη Βόρεια  Αφρική και Δυτική Ασία 

(Διάγραμμα 1). Στη μεν Ευρώπη οι ηλικιωμένοι (και συνταξιούχοι)  θα αυξάνονται, 

ενώ η ποσοστιαία συμμετοχή των μικρότερων ηλικιών θα βαίνει μειούμενη. Το γεγονός 

αυτό θα προσελκύσει στην Ευρώπη νέους από τη Βόρεια Αφρική και Δυτική Ασία, 

όπου όχι μόνο θα είναι πολύ περισσότεροι, αλλά και θα αναζητούν ευκαιρίες 

απασχόλησης και  καλύτερης ζωής. 
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Διάγραμμα 1:  Ηλιακές πυραμίδες στην Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Δυτική Ασία 

 

 

 

Πηγή: Valeria Croce, MODUL University Vienna, 2009, Παρουσίαση στο World Monitor Forum 2009. ( 

ΣΕΤΕ, Ελληνικός Τουρισμός 2020: Πρόταση για το Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο) 
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2.3 Τεχνολογία 

 

Οι εξελίξεις που αναμένονται στον τεχνολογικό κλάδο μελλοντικά δεν θα αφήσουν 

ανεπηρέαστο κανέναν παραγωγικό κλάδο. Πόσο μάλλον αυτόν του τουρισμού. 

Συγκεκριμένα αναμένεται: 

 

 αύξηση της χρήσης του διαδικτύου 

 ευρεία χρήση εφαρμογών διαδικτύου στην κινητή τηλεφωνία 

 αυξημένη διάδραση των ατόμων στο πλαίσιο της κοινωνικής δικτύωσης (social 

media) 

 συνεχής αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων 

 αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων. 

 

Βάσει των παραπάνω, προβλέπεται ότι οι ταξιδιώτες - καταναλωτές θα ερευνούν όλο 

και περισσότερο την αγορά, θα είναι σε θέση να συγκρίνουν ανάμεσα σε πολλούς 

προορισμούς και θα επικοινωνούν πιο εύκολα με άλλους ταξιδιώτες για να αντλούν 

πληροφορίες. Γενικά, θα είναι περισσότερο ενημερωμένοι και θα επιζητούν  

προσωποποιημένες υπηρεσίες και τουριστικά προϊόντα. Ειδική αναφορά θα πρέπει να 

γίνει στο ρόλο των κινητών τηλεφώνων στην τουριστική εμπειρία. 

 

Από την πλευρά τους, οι επαγγελματίες του τουρισμού αναμένεται να επενδύουν σε 

online στρατηγικές, εστιάζοντας στη διευκόλυνση της αγοραστικής διαδικασίας, στην 

παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και στη «φιλικότητα» των κινητών τηλεφώνων. 

Στην στρατηγική επικοινωνίας επίσης, θα  εγκαταλειφθεί ο «μονόλογος» των 

παραδοσιακών μέσων, θα ενσωματωθούν τα νέα μέσα και η συμμετοχή στους 

διαλόγους των χώρων κοινωνικής δικτύωσης. Θα αναδειχθούν νέα έξυπνα συστήματα 

για αποδοτική διαχείριση του κόστους,  ειδικότερα του food and beverage και του 

εργατικού.  Ταυτόχρονα, θα ανακύψουν πολλά θέματα σχετικά με την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων των ταξιδιωτών, ωθώντας π.χ. τις επιχειρήσεις σε αγορά 

συστημάτων ασφαλείας ηλεκτρονικών δεδομένων και σε ενδελεχείς εσωτερικούς 

ελέγχους τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Κατά συνέπεια, αν οι παραγωγοί 

τουριστικών υπηρεσιών θέλουν να έχουν έστω κι έναν μικρό ενεργό ρόλο, τότε θα 

πρέπει να ταξιδεύουν πολύ συχνότερα. 
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Αναμένονται επίσης, εξελίξεις της τεχνολογίας στον κλάδο των αερομεταφορών. 

Μελέτες της Airbus και της Boeing συγκλίνουν στο ότι στο μέλλον τα ταξίδια με 

αεροπλάνο, χάρη σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις, θα είναι προσβάσιμα και προσιτά σε 

όλο και περισσότερες κατηγορίες ατόμων. Ταυτόχρονα, τα νέα αεροπλάνα θα 

διαθέτουν τεχνολογίες που θα επιτρέπουν περισσότερες απευθείας,  πιο «καθαρές» και 

λιγότερο θορυβώδεις πτήσεις. Ειδικά, η αύξηση των απευθείας πτήσεων με την 

παράλληλη μείωση του χρόνου του ταξιδιού έχει αποδειχθεί σταθερή διαχρονική τάση 

στο συγκεκριμένο κλάδο αυξάνοντας έτσι το παγκόσμιο ανταγωνισμό (Διάγραμμα 2). 

 

Διάγραμμα 2: Εξέλιξη πτήσης Λονδίνου – Σύδνεϋ, 1939- 2006 

 

 
Πηγή: Ricky Mack, Boeing Commercial Airplanes, Παρουσίαση στο World Monitor Forum 2009 (ΣΕΤΕ, 

Ελληνικός Τουρισμός 2020: Πρόταση για το Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο) 

 

2.4 Παγκοσμιοποίηση Ανταγωνισμού 

 

Είναι πλέον δεδομένο ότι η τεχνολογική πρόοδος στα μέσα μεταφοράς θα επιτρέπει σε 

όλο και περισσότερες  περιοχές να ενταχθούν στον τουριστικό χάρτη. Αν σ’ αυτή την 

διαπίστωση προστεθεί και ότι  πολλές περιοχές που δεν διαθέτουν ικανοποιητική 

προσφορά θα μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να την κατασκευάσουν με τεχνητό 

τρόπο, οι τουριστικοί προορισμοί θα ανακαλύπτουν περισσότερους ανταγωνιστές στον 

παγκόσμιο χάρτη, πέρα της «γειτονιάς» τους. 

 

Αυτή η  παγκοσμιοποίηση του ανταγωνισμού, λογικά θα εντείνει την προσπάθεια για 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Στη βασική στρατηγική εταιρειών και 
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προορισμών, θα πρέπει πιθανώς να ενταχθεί η επιδίωξη συνεργασιών και η αξιοποίηση 

δικτυώσεων με επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα  για απόκτηση 

γνώσεων και απορρόφηση τεχνολογιών σε τομείς που ενισχύουν το βασικό 

ανταγωνιστικό πυρήνα. Παράλληλα, θα αυξάνεται η ανάγκη για ενεργό συμμετοχή στα 

διεθνή δρώμενα. Μια συνεχής και συστηματική διεθνής παρουσία, θα αποτελεί 

μοναδική συνεισφορά στο κύρος και στην εικόνα του προορισμού και της επιχείρησης. 

 

2.5 Ασφάλεια 

 

Μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, το τσουνάμι, τις βομβιστικές επιθέσεις στο 

Λονδίνο κλπ, οι ταξιδιώτες επιλέγουν προορισμούς συγκαταλέγοντας στα κριτήρια τους 

ζητήματα ασφάλειας. Η σημασία του συγκεκριμένου παράγοντα θα αυξάνεται  στο 

μέλλον, ωθώντας προορισμούς και επιχειρήσεις σε επενδύσεις διαχείρισης κρίσεων και 

εξελιγμένων συστημάτων ασφάλειας.  

 

Ο ελληνικός τουρισμός αντιμετωπίζει συχνά γεγονότα και περιστατικά, τα οποία 

παίρνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις στα ξένα μέσα δημιουργώντας ανυπολόγιστη ζημιά 

στην εικόνα της χώρας. Καθώς η ανάγκη για ειδική επικοινωνιακή διαχείριση 

εμφανίζεται τακτικά τα τελευταία χρόνια, η σύσταση μηχανισμών πρόληψης και 

επικοινωνιακής ετοιμότητας για την ελαχιστοποίηση των ζημιών θα πρέπει να 

συγκαταλέγεται στις στρατηγικές προτεραιότητες των θεσμοθετημένων οργάνων που 

καθορίζουν την τουριστική πολιτική της εκάστοτε χώρας. 

 

2.6 Νέες Κοινωνικές Τάξεις και Αντιλήψεις 

 

Το διαρκώς αυξανόμενο χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών, κυρίως στις οικονομίες 

της δύσης, δημιουργεί αβεβαιότητα για το μέλλον της μεσαίας τάξης. Από την άλλη, η 

αύξηση του πλούτου στις αναπτυσσόμενες χώρες, θα αναδείξει μια νέα, λιγότερο 

εύπορη μεσαία τάξη, η οποία θα δώσει ώθηση στα χαμηλού κόστους ταξίδια και στις 

πιο παραδοσιακές τουριστικές δραστηριότητες, όπως είναι η περιήγηση σε  αξιοθέατα 

και τα ψώνια.  

 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 1, η μεσαία τάξη της Ευρώπης προβλέπεται να 

συρρικνωθεί, ενώ ταυτόχρονα  αναμένεται μια  ανοδική «έκρηξη» στην μεσαία τάξη 
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της Ασίας. Αυτές οι προβλέψεις, θα  πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στη 

διαμόρφωση της τουριστικής προσφοράς, καθώς θα επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο 

την τουριστική ζήτηση.  

 

Πίνακας 1: Η μεσαία τάξη (μέγεθος σε εκατ. και μερίδιο σε % το 2009, 2020 και 

2030 

 

 
 
Πηγή: Wolfensohn Center for Development at Brookings,2010 (ΣΕΤΕ, Ελληνικός Τουρισμός 2020: 

Πρόταση για το Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο) 

 

Η αντίληψη της πολυτέλειας είναι ιδιαίτερα ρευστή και διαφοροποιείται σημαντικά 

ανάλογα με την κοινωνία και την εποχή. Στο μέλλον, οι ταξιδιώτες οι οποίοι θα  

προέρχονται από χώρες - αναδυόμενες οικονομίες και οι οποίοι τώρα αρχίζουν να 

συγκεντρώνουν πλούτο, θα επιζητούν την πολυτέλεια. Πολυτέλεια για αυτούς τους 

ταξιδιώτες θα συνεχίζει να σημαίνει πρώτη θέση στο αεροπλάνο, σαμπάνια, χαβιάρι, 

ιδιαίτερη διακόσμηση, ανέσεις, επώνυμη επίπλωση, άριστη εξυπηρέτηση κτλ.  

 

Από την άλλη, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, όπου οι καταναλωτές νιώθουν ήδη υλικό 

κορεσμό, η αντίληψη  για την πολυτέλεια ολοένα και απομακρύνεται από το πεδίο της 

κατανάλωσης. Ο ταξιδιώτης αυτός εφεξής, θα προσεγγίζει την πολυτέλεια με την 

έννοια της αυτοεκπλήρωσης, της εμπειρίας και του «ευ ζην». Θα αναζητά ποιοτικές 

εμπειρίες και θα απαιτεί προσωποποιημένες και «αποκλειστικές» υπηρεσίες. Η 

απόκτηση εμπειριών από το ταξίδι θα έχει μεγαλύτερη σημασία γι’ αυτόν από ότι το 

κόστος του. Η αυθεντικότητα και η μοναδικότητα θα είναι οι λέξεις κλειδιά. Σημαντική, 

επίσης, θα είναι η εύκολη πρόσβαση. Οι παραγωγοί τουριστικών προϊόντων/ υπηρεσιών 

που θέλουν να διακριθούν, ας έχουν υπόψη τους ότι η «μάχη» θα κριθεί στα πεδία της 

εφευρετικότητας και της δημιουργικότητας. Ακόμα, οι εξελίξεις στο διαδίκτυο και στις 

αερομεταφορές αλλάζουν δραστικά τις αντιλήψεις για τον παράγοντα χρόνο, 
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αναδεικνύοντας έτσι το κριτήριο “value for time”, ως ιδιαίτερα σημαντικό για τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και για την επιλογή  ταξιδιών και διακοπών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1 Ορισμός Ανταγωνιστικότητας  

 

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΣΕΤΕ «Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας και η 

Ανάγκη Επανατοποθέτησης του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος» (2005) η 

ανταγωνιστικότητα είναι το σχετικό μέγεθος που προκύπτει από τη σύγκρισή μας με 

τον καλύτερο, ή διαφορετικά, η ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητά μας να 

επιχειρούμε καλύτερα και αποτελεσματικότερα από τους ανταγωνιστές μας. Ο απλός 

αυτός ορισμός θέτει τα εξής ερωτήματα: Πως ορίζονται οι ανταγωνιστές μας; Πως 

εννοούμε το καλύτερο και αποτελεσματικότερο επιχειρείν; 

 

3.2 Ορισμός των Ανταγωνιστών μας 

 

Ο ορισμός των ανταγωνιστών δίνεται με δύο προσεγγίσεις, την βιομηχανική και την 

πελατοκεντρική. Ως προς την πρώτη, ανταγωνιστής είναι αυτός ο οποίος παράγει το 

ίδιο τουριστικό προϊόν με το δικό μας ή ικανό υποκατάστατο αυτού. Σύμφωνα με την 

δεύτερη, ανταγωνιστής είναι αυτός που απευθύνεται στις τουριστικές αγορές που μας 

ενδιαφέρουν. 

 

3.3 Ποιο το Ανταγωνιστικό Επιχειρείν και από τι Επηρεάζεται 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΣΕΤΕ «Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας και η 

Ανάγκη Επανατοποθέτησης του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος» (2005) το 

καλύτερο και αποτελεσματικότερο επιχειρείν είναι αυτό το οποίο εξασφαλίζει 

μακροπρόθεσμα την βιωσιμότητα και κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων, 

ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονο το κοινωνικό κόστος και την επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος σε επίπεδο τουριστικού προορισμού. Η εξέταση του παράγοντα 

επιχειρείν θέλει προσοχή και αυτό διότι πολλές φορές το αποτέλεσμα που μας 

ενδιαφέρει μακροπρόθεσμα , εξετάζεται στο βραχυχρόνιο διάστημα. Δηλαδή: 
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 Όταν οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι επικερδείς αλλά βασίζονται σε δημόσιες 

επενδύσεις που είτε είναι ανεπαρκείς είτε έχουν αρνητικές αποδόσεις τότε στο 

μακροχρόνιο διάστημα δεν είναι ανταγωνιστικές. 

  Όταν οι επενδύσεις είναι επικερδείς αλλά έχουν ως αποτέλεσμα υψηλό 

κοινωνικό και περιβαλλοντολογικό κόστος, δεν μπορούν μακροπρόθεσμα να 

θεωρηθούν ανταγωνιστικές  

 

Στο τέλος της δεκαετίας του 80, Michael Porter (1998) δημιούργησε ένα υπόδειγμα 

ανάλυσης ανταγωνισμού , το γνωστό Competitive Diamond. Σύμφωνα με αυτό η 

ανταγωνιστικότητα επηρεάζεται από τους ακόλουθους πέντε παράγοντες: 

i. Την απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο 

ii. Την διαπραγματευτική δύναμη των ανταγωνιστών – συνθήκες προσφοράς  

iii. Την διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών – συνθήκες της ζήτησης 

iv. Την απειλή από υποκατάστατα και συμπληρωματικά προϊόντα 

v. Την ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις  

 

Σε αυτούς τους παράγοντες πρέπει να προσθέσουμε την κυβέρνηση και τον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα και την ύπαρξη και δράση μιας σειράς μη κυβερνητικών οργανώσεων, 

φορέων και οργανισμών που επιδρούν στο σύστημα και διαμορφώνουν την 

ανταγωνιστικότητα. (Διάγραμμα 3) 

 

Διάγραμμα 3: Το Competitive Diamond στον Τουρισμό 

 

 
   
 
Πηγή: ΣΕΤΕ, Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας και η Ανάγκη Επανατοποθέτησης του 

Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος  
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Η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας επηρεάζεται και διαμορφώνεται από την 

ανταγωνιστικότητα των επιμέρους τομέων της οικονομίας της. Η ανταγωνιστικότητα 

του κάθε τομέα, άρα και του τουριστικού, επηρεάζεται και διαμορφώνεται από την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και κάθε τομέα. Η 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων επηρεάζεται και διαμορφώνεται από την 

ικανότητα τους να ικανοποιούν τη ζήτηση για τα προϊόντα / υπηρεσίες που παράγουν 

καλύτερα από άλλες επιχειρήσεις.  

 

3.4 Επίπεδα και Διαστάσεις Ανταγωνιστικότητας  

 

Το πόσο λοιπόν μια χώρα είναι ανταγωνιστική στον τουρισμό εξαρτάται από το 

αποτέλεσμα της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε κάθε χώρα. Η ανταγωνιστικότητα αυτή διαμορφώνεται από τις 

δυνάμεις που περιγράφονται στο Competitive Diamond και γίνεται φανερά ότι ειδικά 

για τον τουρισμό η έννοια ανταγωνιστικότητα παίρνει τοπικό χαρακτήρα. Αυτό 

συμβαίνει διότι στην τουριστική οικονομία, ο τόπος παραγωγής των τουριστικών 

αγαθών ταυτίζεται με τον τόπο κατανάλωσης τους. Έχουμε δηλαδή έναν συνδυασμό 

προϊόντων / υπηρεσιών (τουριστική εμπειρία) σε τοπικό επίπεδο, γεωγραφικά 

διακεκριμένο (τουριστικός προορισμός). Αυτός ο συνδυασμός ορίζεται σύμφωνα με τη 

μελέτη του ΣΕΤΕ «Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας και η Ανάγκη 

Επανατοποθέτησης του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος» (2005) λοιπόν cluster. 

 

Εμπλουτίζοντας λοιπόν τον όρο των clusters, πρόκειται ένα γεωγραφικά 

ομαδοποιημένο σύνολο επιχειρήσεων και οργανισμών, που συνδέονται μέσω κοινών 

ενδιαφερόντων και αλληλοσυμπληρώνονται στην προσπάθεια διαμόρφωσης και 

προσφοράς της τουριστικής εμπειρίας. Άρα τα clusters δεν περιλαμβάνουν μόνο αμιγώς 

τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και επιχειρήσεις  από τομείς της γενικότερης 

οικονομικής δραστηριότητας που έχουν έμμεσα συμφέροντα στον τουρισμό 

(Διάγραμμα 4). 
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Διάγραμμα 4: Cluster Τουρισμού 

 

 
 
Πηγή: Monitor Group, Παρουσίαση στο 4

ο
 Συνέδριο ΣΕΤΕ (ΣΕΤΕ, Η Πρόκληση της 

Ανταγωνιστικότητας και η Ανάγκη Επανατοποθέτησης του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος ) 

 

 

Το άθροισμα της ανταγωνιστικότητας των επιμέρους clusters της τουριστικής 

οικονομίας κάθε χώρας προσδιορίζει και την ανταγωνιστικότητα στον τουρισμό. 

 

Οι σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων – θεσμών και ενός τουριστικού cluster μπορούν να 

γίνουν αντιληπτές με δύο τρόπους (Rodriguez, 2001) 

 

 Οριζόντια με την δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών, οι συμφωνίες των 

οποίων μπορεί να είναι δύο ειδών:  από την μια πλευρά οι συμφωνίες μεταξύ 

επιχειρήσεων οι οποίες έχουν την ίδια δραστηριότητα, για παράδειγμα μεταξύ 

επιχειρήσεων που ασχολούνται με την φιλοξενία, την διασκέδαση, τις 

μεταφορές και την τροφοδοσία. Από την άλλη πλευρά οι συμφωνίες μεταξύ 

εταιριών που έχουν σαν στόχο την ικανοποίηση των ίδιων πελατών, αλλά οι 

οποίες περιέχουν διαφορετικό προϊόν. 

 Κάθετα με την δημιουργία στρατηγικών δικτύων  όπου καθιερώνεται μια 

σχέση προμηθευτή – πελάτη μεταξύ των συνεργατών με τέτοιο τρόπο ώστε οι 
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δραστηριότητες της συμφωνίας να ικανοποιούνται από το ένα μέλος, το οποίο 

δίνει το αποτέλεσμα στο άλλο μέλος αντί πληρωμής. 

 

Το τουριστικό cluster είναι μια ομάδα εταιριών και θεσμών που σαν σκοπό έχουν το 

τουριστικό προϊόν ή μια ομάδα προϊόντων. Τέτοιες εταιρίες και θεσμικοί φορείς είναι 

γεωγραφικά συγκεντρωμένες και έχουν κάθετες και οριζόντιες σχέσεις. Παρουσιάζουν 

μια εσωτερική δομή, η οποία γενικά περιλαμβάνει:  

 

i. Μια σειρά τουριστικών αξιοθέατων που παρουσιάζει τουριστικό ενδιαφέρον 

ii. Συγκέντρωση επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών: εστιατόρια, ξενοδοχεία, 

υπηρεσίες μεταφορών, ταξιδιωτικά γραφεία κτλ 

iii. Τομείς που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες 

iv. Κατάλληλες και χαμηλού κόστους υποδομές 

v. Εταιρίες και θεσμικοί φορείς που παρέχουν εξατομικευμένη πληροφόρηση και 

οικονομικά κεφάλαια.  

 

Τα πλεονεκτήματα των συνεργαζόμενων δικτύων στις τουριστικές δραστηριότητες 

επιτρέπουν την αποτελεσματική εκμετάλλευση της συλλογικής αποδοτικότητας ή και 

την ανάπτυξη εξωτερικών επιχειρήσεων και επίσης προσφέρουν οφέλη με την 

αυξανόμενη ικανότητα διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές. Εκτός από αυτά τα 

πλεονεκτήματα τα δίκτυα συνεργασίας διευκολύνουν την ανάπτυξη νέων μοντέλων, 

διαδικασιών παραγωγής και οργάνωσης, ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών και 

πληροφοριών αγοράς, κοινοπραξίες για αγορά και πώληση αγαθών και υπηρεσιών 

όπως και κοινών εκστρατειών μάρκετινγκ. Η αλληλεπίδραση και η σύμπραξη  που 

προκύπτουν από τις συνέργιες αυτές έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε αντίθεση 

με τις μεμονωμένες δράσεις των εταιριών (Nordin, 2003). 

 

Αν και η συνεργασία είναι βασική για ένα cluster, ο ανταγωνισμός υπάρχει σε μεγάλο 

βαθμό. Ακόμα και όταν η συνεργασία είναι το βασικό συστατικό ενός cluster, ο 

ανταγωνισμός είναι καθόλα απαραίτητος για την ανάπτυξη και την επιβίωση του. 

Χωρίς ανταγωνισμό οι εταιρίες είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. Ιδιαίτερα όσον 

αφορά την δυναμική διαδικασία καινοτομίας.  

 

Λόγω των χαρακτηριστικών του τουριστικού cluster, τα τοπικά προγράμματα 

ανάπτυξης το θεωρούν ως τοπική στρατηγική, η οποία καταπολεμάει τις περιφερειακές 



 

32 

 

διαφορές και την κοινωνική ανισότητα. Ο M. Porter, υποστηρίζει ότι ο τουρισμός δεν 

εξαρτάται μόνον από την έλξη των κύριων αξιοθέατων αλλά επίσης και από την άνεση 

και τις υπηρεσίες των ξενοδοχείων, των εστιατορίων, των λιμανιών, άλλων μορφών 

μεταφοράς κτλ. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 5 τα συνεργαζόμενα μέρη είναι 

γενικά αποτελεσματικά όταν εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Η κακή επίδοση του ενός 

μπορεί να φέρει σε κίνδυνο την επιτυχία του άλλου.  

 

Διάγραμμα 5: Αναπαράσταση τουριστικού cluster 
 

 
 

Πηγή:Sieglinde Kindl da Cunha & Joao Carlos da Cunha, 2005 

 

Δεν είναι όλες οι περιοχές επαρκώς εξοπλισμένες για να αναπτύξουν τουριστική 

δραστηριότητα. Μια τουριστικά αναπτυσσόμενη περιοχή θα πρέπει να έχει φυσικά, 

πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που να καθορίζουν την ταυτότητα της. 

Επιπλέον η βελτίωση των υποδομών της και ο εκσυγχρονισμός αυτών (στέγαση, 

εστιατόρια, μεταφορές κτλ) μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τουρισμό 

υψηλής ποιότητας σε έναν προορισμό. Στρατηγικά σημεία κοντά στις χώρες 

προέλευσης και αρκετά τουριστικά αξιοθέατα δημιουργούν βιώσιμη οικονομική 

δραστηριότητα. Παρόλα αυτά η οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και 

πολιτιστική βιωσιμότητα ενός τουριστικού cluster θα επέλθει μόνο όταν το τουριστικό 

προϊόν βασίζεται στις πολιτικές και το στρατηγικό σχεδιασμό με σκοπό να καθορίσει 
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τους όρους για βιωσιμότητα και διείσδυση σε πολλαπλά επίπεδα, όπως περιφερειακό, 

τοπικό και φυσικά παγκόσμιο.    

 

3.5 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ανταγωνιστικότητα  

 

Μέσα στα επόμενα χρόνια οι τουριστικοί προορισμοί θα πρέπει να προσαρμοστούν σε 

ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου η βιωσιμότητα και η κερδοφορία των 

επιχειρήσεων θα είναι πολύπλοκη και δυσκολότερη περισσότερο από ποτέ. Οι 

κυριότεροι παράγοντες που θα επηρεάσουν αυτές τις εξελίξεις είναι οι εξής: 

 

i. Η εμφάνιση / απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών 

Τα εμπόδια εισόδου των τουριστικών επιχειρήσεων μειώνονται και η προσφορά 

αυξάνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάθε χρόνο διατίθενται 

σε όλον τον κόσμο περισσότερες πτήσεις, περισσότερα καταλύματα, αξιοθέατα και 

τουριστικές υπηρεσίες. Η αύξηση της προσφοράς είναι και θα είναι μεγαλύτερη από 

την ζήτηση. Τα κυριότερα εμπόδια εισόδου  όμως είναι:  

 

 Οικονομίες κλίμακας: Είναι ευκολότερο πλέον να μια επιχείρηση στον 

τουριστικό κλάδο, λόγω των νέων εμπορικών συστημάτων, της εμφάνισης 

εξειδικευμένων μεσαζόντων, της πίεσης από μεγάλους tour operators που 

συνεχώς αναζητούν καινούργιους προορισμούς. 

 Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος: Ένα τουριστικό cluster διαφοροποιείται 

όταν μπορεί να αναγνωριστεί από πολλούς επισκέπτες. Η διαφοροποίηση 

προέρχεται από την ποιότητα των υπηρεσιών, τις αντικειμενικές διαφορές των 

προϊόντων, τη δημοσιότητα κτλ. Η διαφοροποίηση δημιουργεί εμπόδια 

υποχρεώνοντας τους νέους ανταγωνιστές σε μεγαλύτερη προσπάθεια 

προκειμένου να κλονίσουν την πίστη των καταναλωτών σε συγκεκριμένους 

προορισμούς. 

 Απαιτούμενο κεφάλαιο: Η προθυμία πολλών κυβερνήσεων για χρηματοδότηση 

των γενικών και ειδικών υποδομών αλλά και επιχειρήσεων εξηγεί την μείωση 

του εμποδίου. 

 Κανάλια διανομής: Ακόμη ένα σημαντικό εμπόδιο είναι δυσκολία εύρεσης 

καναλιών διανομής ενός καινούργιου cluster. Οι χρηματοοικονομικοί δεσμοί 

των tour operators με καθιερωμένους προορισμούς μειώνονται. Παράλληλα 

ειδικά νομικά και χρηματοοικονομικά θέματα των αερομεταφορών και ο 
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ανταγωνισμός μεταξύ των tour operators αυξάνουν την αναζήτηση για νέους 

προορισμούς   

 

ii. Η διαπραγματευτική δύναμη της Ζήτησης & Προσφοράς 

Οι μεσάζοντες έχουν αυξανόμενη δύναμη και η ζήτηση γίνεται συνεχώς πιο περίπλοκη 

και εξατομικευμένη. Η τουριστική προσφορά όμως εξακολουθεί να είναι 

κατακερματισμένη, πράγμα που σημαίνει πως η διαπραγματευτική ικανότητα της είναι 

μικρή με αποτέλεσμα των πίεση των τιμών προς τα κάτω, ενώ απαιτείται συνεχώς 

βελτίωση της ποιότητας. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της κερδοφορίας των 

επενδύσεων.  

 

iii. Η διαπραγματευτική δύναμη των tour operators 

 

 Υψηλό λειτουργικό κόστος των καταλυμάτων: Για την κάλυψη του απαιτείται η 

υψηλή πληρότητα, πράγμα που ισχυροποιεί την θέση των tour operators. Η μη 

αποδοχή της δύναμής τους μπορεί να προκαλέσει τεράστιες οικονομικές ζημίες. 

 Τιμολογιακή πολιτική των tour operators: Οι tour operators δουλεύουν με μικρή 

ρευστότητα και μικρό περιθώριο κέρδους. Για τον λόγο αυτό οι tour operators 

χρησιμοποιούν όλη την διαπραγματευτική τους δύναμη προκειμένου να 

ελαχιστοποιούν τις αυξήσεις στις τιμές των καταλυμάτων και των πτήσεων που 

θα σήμαιναν λιγότερες κρατήσεις. 

 Ενδιαφέρον των tour operators για νέους προορισμούς: Το κόστος εισόδου των 

νέων προορισμών συνήθως εκφράζεται με χαμηλότερες τιμές για τα 

καταλύματα γεγονός που αυξάνει την διαπραγματευτική δύναμη των tour 

operators έναντι άλλων προορισμών 

 Μικρό κόστος από την αλλαγή του προμηθευτή: Στον τουριστικό τομέα η 

αλλαγή προμηθευτή έχει σχετικά χαμηλό κόστος, γεγονός που ενδυναμώνει την 

θέση των tour operators. 

 Πληθώρα πληροφοριών: Οι tour operators έχουν καλύτερη πληροφόρηση για 

την ζήτηση από τους ξενοδόχους και τους προορισμούς γενικότερα. Γνώση για 

το κόστος τεράστιου εύρους ξενοδοχείων σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. 

 Επιρροή στην απόφαση του τουρίστα: Οι tour operators επηρεάζουν το 25% των 

τουριστών, σύμφωνα με την μελέτη του ΣΕΤΕ «Η Πρόκληση της 

Ανταγωνιστικότητας και η Ανάγκη Επανατοποθέτησης του Ελληνικού 

Τουριστικού Προϊόντος» (2005), όσον αφορά την επιλογή προορισμού 
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iv. Η Αύξηση του ανταγωνισμού 

Τόσο τα κράτη όσο και οι επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα ανταγωνίζονται όλο και 

περισσότερο. Οι παράμετροι που αυξάνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους είναι:  

 Υψηλά σταθερά κόστη 

 Πλεονάζουσα προσφορά 

 Το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών 

 Η ανάπτυξη της ζήτησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – 

ΘΕΩΡΙΕΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

4.1 Το Αντικείμενο της Τουριστικής Πολιτικής 

 

Ο προσδιορισμός της έννοιας της τουριστικής πολιτικής έρχεται με την γνώση του 

αντικειμένου με το οποίο αυτή ασχολείται, δηλαδή με τη θεωρητική ή πρακτική 

άποψη της τουριστικής οικονομίας. Η τακτική που ακολουθεί η κρατική πολιτική 

εξουσία, στην προσπάθειά της να δώσει λύση σε συγκεκριμένα προβλήματα της 

τουριστικής της οικονομίας, χαρακτηρίζεται σαν άσκηση τουριστικής πολιτικής. 

Έτσι λοιπόν, η τουριστική πολιτική καλύπτει τα μέσα που χρησιμοποιεί η πολιτική 

εξουσία, τόσο για να προωθήσει την επιθυμητή ανάπτυξη ή μεγέθυνση της 

τουριστικής οικονομίας, όσο και για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα διάφορα 

προβλήματα που δημιουργούνται στη διάρκεια της εξέλιξης της. (Βαβούρας, 1985) 

 

Η τουριστική πολιτική, επομένως, έχει σαν αντικείμενο τον έλεγχο ή τον επηρεασμό 

της οικονομικής συμπεριφοράς ή των συνεπειών της στα διάφορα μεγέθη της 

τουριστικής οικονομίας. Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, η τουριστική πολιτική 

αποτελεί ενιαίο σύστημα αρχών, κανόνων και μεθόδων εσκεμμένης επέμβασης ή 

εσκεμμένης αποχής από επέμβαση του κράτους ή των εντεταλμένων οργανισμών που 

βρίσκονται σε εξάρτηση ή ημιεξάρτηση από αυτό στην τουριστική οικονομία, με σκοπό 

τη ρύθμιση των συνθηκών τουριστικής παραγωγής και της κατανομής ή της 

χρησιμοποίησης των ανεπαρκών τουριστικών πόρων και στο σχηματισμό του 

τουριστικού κεφαλαίου.  

 

Η πολιτική εξουσία πρέπει να εκλέγει εκείνα τα μέτρα τουριστικής πολιτικής, τα οποία 

θα συμβάλλουν αποφασιστικότερα στη μεγιστοποίηση της συνάρτησης της ατομικής 

και συλλογικής ευημερίας των τουριστών, κάτω από τους υφιστάμενους και 

προβλεπόμενους περιορισμούς. Από την άλλη, οι στόχοι, τους οποίους καθορίζει κάθε 

φορά, πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και πάνω απ’ όλα, να διατυπώνονται με ακρίβεια και 

σαφήνεια. 

 

Σημαντικό για την άσκηση της τουριστικής πολιτικής είναι ότι, ένα μέτρο της, το οποίο 

επιδρά θετικά στην εξυπηρέτηση ενός ή περισσότερων στόχων, μπορεί ταυτόχρονα να 



 

37 

 

επιδρά αρνητικά στην εξυπηρέτηση κάποιου άλλου ή κάποιων άλλων από τους στόχους 

αυτούς. Για να συμβάλει ένα μέτρο τουριστικής πολιτικής αποφασιστικά στην 

προαγωγή της ατομικής και κοινωνικής ευημερίας, θα πρέπει η θετική του συμβολή 

στην εξυπηρέτηση ορισμένων στόχων να είναι μεγαλύτερη από την αρνητική του 

συμβολή στην εξυπηρέτηση κάποιων άλλων. Για να γίνει όμως η σύγκριση αυτή, είναι 

απαραίτητο να είναι γνωστός ο βαθμός υποκατάστασης μεταξύ των διάφορων στόχων 

της τουριστικής πολιτικής.  

 

Σημαντικό επίσης είναι ότι επειδή τα προβλήματα και οι συνθήκες που επικρατούν σε 

μια τουριστική οικονομία μεταβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, είναι 

ανάγκη η τουριστική πολιτική που χαρακτηρίζεται και εφαρμόζεται, να αναθεωρείται 

και να αναπροσαρμόζεται κατά περίπτωση, έτσι ώστε να μην χάνει την 

αποτελεσματικότητά της. 

 

4.2 Οι Επιδιώξεις της Τουριστικής Πολιτικής 

 

Ο κρατικός παρεμβατισμός στην Τουριστική Οικονομία αποβλέπει βασικά στη θέσπιση 

κανόνων για μια ελεγχόμενη ανάπτυξη της, η οποία αρχίζει ουσιαστικά με τη λήψη 

μέτρων προς το σκοπό αυτό. Οι πολιτικές εξουσίες των χωρών που έχουν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για να αναπτύξουν την τουριστική τους οικονομία, 

καταβάλλουν προσπάθειες να αναπτυχθεί ο σημαντικός αυτός κλάδος οικονομικής 

δραστηριότητας, γιατί έτσι υπολογίζουν να ωφεληθούν από τις θετικές οικονομικές 

επιδράσεις του και άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, κατ’ επέκταση δε και η 

οικονομία τους. (Ηγουμενάκης, 2007) 

 

Είναι φυσικό οι πολιτικές εξουσίες να θέλουν να ασκούν έλεγχο στην τουριστική τους 

οικονομία, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν ο ρόλος που διαδραματίζει αυτή στις 

οικονομίες είναι σημαντικός. Για να μπορέσουν, όμως, να το πετύχουν αυτό, πρέπει να 

γνωρίζουν καλά το μηχανισμό λειτουργίας της, δηλαδή τη συμπεριφορά των διαφόρων 

οικονομικών φαινόμενων, σχέσεων και μεγεθών στον τουρισμό. Κατά συνέπεια, τόσο 

για την ορθολογιστική χάραξη, όσο και την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής 

για την ανάπτυξη ή μεγέθυνση της τουριστικής οικονομίας, είναι απαραίτητο 

προηγούμενα να αναλυθεί, εξηγηθεί και προβλεφθεί η μελλοντική εξέλιξη της. 
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Ο κρατικός παρεμβατισμός στην τουριστική οικονομία πρέπει να γίνεται 

προγραμματισμένα, δηλαδή με την κατάρτιση και εφαρμογή ενός προγράμματος 

τουριστικής πολιτικής, με το οποίο θα καταβάλλεται προσπάθεια να συντονισθεί η 

εσκεμμένη ρυθμιστική επέμβαση της πολιτικής εξουσίας στην τουριστική οικονομία.  

Η άσκηση μιας προγραμματισμένης τουριστικής πολιτικής εκ μέρους των πολιτικών 

εξουσιών έχει δύο όψεις, οι οποίες αποτελούν και τον πυρήνα της. Η μία είναι: οι 

στόχοι που καθορίζουν και η άλλη: τα μέτρα που επιλέγουν και χρησιμοποιούν για να 

τους πετύχουν. 

 

Σε ότι αφορά στην επιλογή των μέτρων της τουριστικής πολιτικής, εκ μέρους των 

πολιτικών εξουσιών, θα πρέπει να γίνεται συνήθως με βάση την εκτιμώμενη 

αποτελεσματικότητα τους, ως προς την επίτευξη των επιθυμητών στόχων και το 

οικονομικό και εναλλακτικό κόστος που συνεπάγεται η χρησιμοποίηση τους. Σε 

ορισμένες όμως περιπτώσεις, η επιλογή τους εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις 

κοσμοθεωρίες που εκφράζουν οι πολιτικές εξουσίες, δηλαδή από την ιδεολογική τους 

τοποθέτηση, καθώς επίσης και από το σύστημα αξιών των χωρών τους, που όπως είναι 

γνωστό, εξαρτάται κατά κύριό λόγο από το πολιτικοοικονομικό τους σύστημα. 

 

Αναμφίβολα η τουριστική πολιτική που έχει προγραμματιστεί ορθολογιστικά και 

εφαρμόζεται σωστά και με συνέπεια, αποτελεί υπό προϋποθέσεις ένα χρήσιμο και 

αποτελεσματικό «εργαλείο» στη διάθεση των πολιτικών εξουσιών, με το οποίο 

μπορούν να ασκήσουν αυτές συστηματική και εσκεμμένη ρυθμιστική επέμβαση στην 

τουριστική οικονομία και κυρίως στο μηχανισμό της ατελούς τουριστικής αγοράς, κατά 

τρόπο έμμεσο, είτε για να διορθώσουν ατέλειες ή αδυναμίες του, είτε για να 

αποτρέψουν ανεπιθύμητες εξελίξεις, οι οποίες πιθανό να έχουν αρνητικές επιδράσεις 

εκτός της αναπτυσσόμενης ή μεγεθυνόμενης τουριστικής οικονομίας και σε άλλους 

κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, σε τελευταία δε ανάλυση και σε αυτή την 

οικονομία της χώρας υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών. (Ηγουμενάκης Νίκος, 2003) 

 

Η χάραξη και εφαρμογή μιας τουριστικής πολιτικής αποτελεί αποκλειστική υπόθεση 

των πολιτικών εξουσιών, πλην όμως η υλοποίηση της χωρίς τη συνδρομή της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας, κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση είναι. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

ειπωθεί ότι αν και η τουριστική πολιτική εξετάζει χωριστά τη συστηματική και 

εσκεμμένη ρυθμιστική επέμβαση των πολιτικών εξουσιών στην τουριστική οικονομία, 

δεν παύει να εντάσσεται και αυτή στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής οικονομικής 
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ανάπτυξης ή μεγέθυνσης που ασκούν αυτές, προκειμένου να πετύχουν τους ευρύτερους 

οικονομικούς στόχους που έχουν καθορίσει και προγραμματίσει να πετύχουν σε 

ορισμένο χρονικό ορίζοντα. 

 

4.3 Σκοποί και Στόχοι Τουριστικής Πολιτικής 

 

Οι σκοποί της τουριστικής πολιτικής αποτελούν έκφραση των γενικών επιδιώξεων της 

πολιτικής εξουσίας σε κατώτερο επίπεδο αφαίρεσης, ενώ οι στόχοι της αποτελούν 

έκφραση των σκοπών σε ακόμα κατώτερο επίπεδο αφαίρεσης. Σε αντίθεση με τις 

γενικές επιδιώξεις, οι σκοποί μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, ενώ οι στόχοι είναι 

ποσοτικοποιημένοι, δηλαδή έχουν αποκτήσει συγκεκριμένη αριθμητική αξία ή 

ποσοτική έκφραση. 

 

Ο καθορισμός των σκοπών και των στόχων της τουριστικής πολιτικής ξεκινά από 

την ανάγκη ρυθμιστικής επέμβασης της πολιτικής εξουσίας στην τουριστική 

οικονομία, προκειμένου με αυτό τον τρόπο να ικανοποιηθούν ορισμένα πρότυπα 

οικονομικής συμπεριφοράς. Ο καθορισμός των σκοπών και των στόχων της 

τουριστικής πολιτικής εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το τι επιδιώκει η 

πολιτική εξουσία να πετύχει με αυτούς στον τουριστικό κλάδο, ως κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας. (Ηγουμενάκης Νίκος, 2003) 

 

Όμως, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο καθορισμός των σκοπών και των στόχων της 

τουριστικής πολιτικής συνήθως δεν γίνεται με μεγάλη ακρίβεια εκ μέρους της 

πολιτικής εξουσίας. Αλλά ούτε και επιλέγονται αμέσως τα μέσα και τα μέτρα με τα 

οποία θα επιχειρηθεί η επίτευξη τους. Όταν καταρτίζονται προγράμματα 

τουριστικής πολιτικής, η ευθύνη του καθορισμού των σκοπών και των στόχων του 

ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην πολιτική εξουσία. Σε αυτή την περίπτωση, η 

πολιτική εξουσία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις προτιμήσεις όλων εκείνων 

που με οποιονδήποτε τρόπο, ασκούν τις διάφορες οικονομικές λειτουργίες της 

τουριστικής οικονομίας, καθώς επίσης τους διάφορους περιορισμούς που κάθε φορά 

υπάρχουν σε μια χώρα υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών. Επίσης θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη της το οικονομικό και κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η 

επιλογή και χρησιμοποίηση των μέσων και των μέτρων για την επίτευξη των 

καθορισμένων σκοπών και στόχων. 
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Ο καθορισμός των σκοπών και των στόχων της τουριστικής πολιτικής δεν είναι τόσο 

εύκολος, διότι θίγει αναπόφευκτα μεγαλύτερα ή μικρότερα συμφέροντα ή κεκτημένα 

δικαιώματα. Πέρα από αυτό, όμως, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο καθορισμός των 

σκοπών της τουριστικής πολιτικής, συγκριτικά με αυτόν των στόχων της, είναι 

οπωσδήποτε πιο εύκολος, επειδή βοηθιέται σημαντικά από την πρακτική του 

προγραμματισμού της τουριστικής πολιτικής.  

 

Κατά τον καθορισμό των σκοπών και των στόχων της τουριστικής πολιτικής, εκ μέρους 

της πολιτικής εξουσία, θα πρέπει με κάθε τρόπο να αποφεύγονται συγκρούσεις μεταξύ 

τους, δηλαδή ο ένας να αντιστρατεύεται τον άλλο.  

 

Η ιεράρχηση των σκοπών και των στόχων της τουριστικής πολιτικής αποτελεί ένα από 

τα βασικότερα προβλήματα της. Παρ’ όλα αυτά, όμως. Το πρόβλημα δεν φαίνεται να 

αντιμετωπίζεται από την πολιτική εξουσία με την πρέπουσα σοβαρότητα, αφού σπάνια 

ιεραρχεί τους σκοπούς και τους στόχους που επιδιώκει να επιτύχει. Μια ιεράρχηση των 

σκοπών και των στόχων έχει σημασία, μόνο όταν οδηγεί σε έναν άριστο συνδυασμό 

τους. 

 

Οι σκοποί και οι στόχοι διακρίνονται σε (Ηγουμενάκης Νίκος, 1997): 

 

 Βραχυχρόνιους (1 – 3 έτη), όπως η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών του 

τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, η μείωση του ελλείμματος του τουριστικού 

ισοζυγίου πληρωμών κτλ 

 Μεσοχρόνιους (4 – 9 έτη), αυτοί βρίσκονται μεταξύ των βραχυχρόνιων και των 

μακροχρόνιων σκοπών και στόχων.  

 Μακροχρόνιους (10 έτη και πάνω), όπως οι επιθυμητές διαρθρωτικές 

μεταβολές στην τουριστική οικονομία, η βελτίωση της διανομής του 

τουριστικού εισοδήματος και πλούτου κτλ. 

 

Με αυτή τη διάκριση παρέχονται πλεονεκτήματα και συγκεκριμένα τον σχετικά 

ικανοποιητικός βαθμός εξειδίκευσης τους, στην ολοκληρωμένη θεώρηση του 

αντικειμένου της τουριστικής οικονομίας σαν μιας δυναμικής κάτω από προϋποθέσεις 

οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και την παρουσίαση τους σε απλό και κατανοητό 

ύφος προς αποφυγή ενδεχόμενων παρερμηνειών. 
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4.4 Τα Μέσα και τα Μέτρα της Τουριστικής Πολιτικής  

 

Για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής πολιτικής, η πολιτική εξουσία προβαίνει 

σε ορισμένες ενέργειες, χρησιμοποιώντας μέσα και μέτρα που κατά την κρίση της είναι 

τα αποτελεσματικότερα που υπάρχουν. Επομένως τα μέσα είναι τα όργανα στη διάθεση 

της πολιτικής εξουσίας, με τα οποία επιχειρείται εκ μέρους της η επίτευξη των 

επιθυμητών στόχων. (Ηγουμενάκης, 1997)  

 

Η εφαρμογή ενός συγκεκριμένου μέσου της τουριστικής πολιτικής σε μια ορισμένη 

χρονική περίοδο, με σκοπό την επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων, χαρακτηρίζεται 

σαν μέτρο τουριστικής πολιτικής. Συνεπώς τα μέτρα αποτελούν την εκλογή ενός 

συγκεκριμένου μέσου σε μια ορισμένη χρονική περίοδο για την επίτευξη ενός ή 

περισσότερων στόχων. 

 

Τα μέσα και τα μέτρα της τουριστικής πολιτικής που χρησιμοποιεί η πολιτική εξουσία 

για την επίτευξη ενός ή περισσότερων καθορισμένων στόχων εξαρτώνται κατά βάση 

από το πολιτικό – οικονομικό σύστημα κάθε κράτους και πρέπει να επιλέγονται με 

βάση δύο κριτήρια. Το ένα από αυτά είναι η αποτελεσματικότητα τους, που σημαίνει 

ότι πριν αποφασιστεί η επιλογή τους, θα πρέπει να εκτιμηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή 

ακρίβεια η αποτελεσματικότητα τους. Το άλλο κριτήριο είναι να διερευνηθεί το κόστος 

που συνεπάγεται η χρησιμοποίηση τους, προκειμένου να επιτευχθούν οι καθορισμένοι 

σκοποί και στόχοι της τουριστικής πολιτικής.  

 

Τα μέσα και τα μέτρα της τουριστικής πολιτικής διακρίνονται σύμφωνα με τον 

Ηγουμενάκη (1997) σε: 

 

 Άμεσα και Έμμεσα   

 

i. Άμεσα είναι εκείνα που ασκούν γενικά επίδραση στην προσφορά και 

ζήτηση της τουριστικής οικονομίας, ανεξάρτητα από το μηχανισμό των 

τιμών, όπως οι εθνικοποιήσεις τουριστικών επιχειρήσεων.  

ii. Έμμεσα είναι αυτά που ασκούν γενικά επίδραση στην προσφορά και 

ζήτηση της τουριστικής οικονομίας, διαμέσου του μηχανισμού των τιμών, 

όπως οι φόροι  κατανάλωσης των τουριστικών αγαθών, η επιβολή 

κατώτατων τιμών των ξενοδοχείων κτλ. 
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 Γενικά και Ειδικά  

 

i. Γενικά είναι αυτά που αναφέρονται σε γενικά θέματα, όπως ο τουριστικός 

προγραμματισμός, η απελευθέρωση των εισαγωγών τουριστικών εφοδίων 

κτλ. 

ii. Ειδικά είναι αυτά που αναφέρονται στην επίτευξη συγκεκριμένων και 

ειδικών στόχων της τουριστικής πολιτικής, όπως η ρύθμιση της φορολογίας 

των μερισμάτων των μετοχών των τουριστικών επιχειρήσεων, η σύνθεση 

των γευμάτων στα ξενοδοχεία κτλ. 



 Υποχρεωτικά και Ενδεικτικά  

 

i. Υποχρεωτικά είναι εκείνα που είναι αναγκαστικά και λαμβάνουν τη μορφή 

νομοθετικής ρύθμισης, όπως οι φόροι που πληρώνουν οι τουριστικές 

επιχειρήσεις, οι εισφορές που επιβάλλονται σε ξενοδοχεία για την 

προστασία του περιβάλλοντος κτλ. 

ii. Ενδεικτικά είναι αυτά που χαρακτηρίζονται και σαν κίνητρα ή αντικίνητρα, 

που δεν είναι αναγκαστικά και που επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων της 

τουριστικής πολιτικής χωρίς εξαναγκασμό.  

 

 Εθνικά, Περιφερειακά και Τοπικά   

 

i. Εθνικά είναι εκείνα που καλύπτουν τις οικονομικές σχέσεις που 

δημιουργούνται και αναπτύσσονται στην τουριστική οικονομία σε ολόκληρη 

την εθνική επικράτεια, σαν την φορολογία, των εισφορών και των διάφορων 

επιβαλλόμενων δασμών.  

ii. Περιφερειακά είναι αυτά που καλύπτουν τις οικονομικές σχέσεις που 

δημιουργούνται και αναπτύσσονται στην τουριστική οικονομία σε ορισμένες 

μόνο περιφέρειες ή περιοχές της εθνικής επικράτειας, όπως η απαγόρευση 

της κολύμβησης σε ορισμένες περιοχές, η φορολογική απαλλαγή των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων των παραμεθόριων περιοχών κτλ. 

iii. Τοπικά είναι εκείνα που καλύπτουν τις οικονομικές σχέσεις που 

δημιουργούνται και αναπτύσσονται στην τουριστική οικονομία σε τοπικό 
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μόνο επίπεδο, όπως η επιβολή κοινοτικού ή δημοτικού φόρου, η ελεύθερη 

είσοδος των τουριστών σε μουσεία ορισμένες μέρες της εβδομάδας κτλ. 

 

Η εκλογή των μέσων και των μέτρων της τουριστικής πολιτικής γίνεται με βάση την 

αποτελεσματικότητα τους, από άποψης βαθμού επίτευξης των στόχων της, καθώς 

επίσης με βάση το κόστος ευκαιρίας τους που μπορεί να είναι υλικό ή μη. Για να είναι, 

όμως αποτελεσματικά τα μέσα και τα μέτρα που εφαρμόζονται κάθε φορά από την 

πολιτική εξουσία, θα πρέπει να είναι όχι μόνο κοινωνικά, αλλά και πολιτικά αποδεκτά, 

γιατί σε αντίθετη περίπτωση, μειώνεται ή ακόμα και εκμηδενίζεται η 

αποτελεσματικότητα τους.  

 

Ακόμη θα πρέπει να ειπωθεί ότι οποιαδήποτε δαπάνη είναι συνυφασμένη με τη λήψη 

μέσων και μέτρων τουριστικής πολιτικής, εκ μέρους της πολιτικής εξουσίας, συνιστά 

χρηματικό κόστος που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, πλην όμως το 

κόστος αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό κριτήριο λήψης αποφάσεων 

τουριστικής πολιτικής, επειδή και η πολιτική εξουσία αντιμετωπίζει το πρόβλημα της 

στενότητας των συντελεστών της τουριστικής παραγωγής. Αντίθετα, καθοριστικό 

κριτήριο αποτελεί το πραγματικό κόστος των μέσων και των μέτρων που επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει η πολιτική εξουσία για την επίτευξη επιθυμητών στόχων και που 

προσδιορίζεται εκ μέρους της με βάση το κόστος ευκαιρίας. 

 

4.5 Λειτουργικός Συνδυασμός των Στόχων και των Μέτρων 

 

Η πολιτική εξουσία επιδιώκει να επιτύχει ορισμένους σκοπούς που εξειδικεύονται σε 

συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, σε ορισμένο χρονικό ορίζοντα, με 

τη χρησιμοποίηση διάφορων μέσων, τα οποία με τη σειρά τους εξειδικεύονται σε 

συγκεκριμένα μέτρα δράσης ή σε θεσμικές αλλαγές. Επομένως το περιεχόμενο της 

τουριστικής πολιτικής αναφέρεται σε ορισμένους συνδυασμούς στόχων και μέτρων. 

 

Οι στόχοι και τα μέτρα της τουριστικής πολιτικής πέρα απ’ ότι αποτελούν βασικά 

συστατικά της στοιχεία, αποτελούν επίσης και βασικό αντικείμενο της. Πρέπει 

επομένως, από τη μια πλευρά, να καθοριστούν οι στόχοι, ενώ από την άλλη να 

εκλεγούν τα μέτρα με τα οποία θα επιχειρηθεί επίτευξη των πρώτων. Τόσο ο 

καθορισμός των στόχων, όσο και η εκλογή των μέτρων συνιστούν ένα πρόβλημα 

οικονομικής επιλογής. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί 
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εναλλακτικών λύσεων, καθώς επίσης και διάφορα κριτήρια επιλογής. Επομένως πρέπει 

να επιλεγεί η καλύτερη δυνατή λύση, δεδομένου ότι η πολιτική εξουσία γνωρίζει τόσο 

τα κριτήρια επιλογής, όσο και τις λειτουργικές ή συναρτησιακές σχέσεις των 

μεταβλητών της τουριστικής πολιτικής. (Ηγουμενάκης, 1997) 

 

Η απρογραμμάτιστη δράση της πολιτικής εξουσίας δεν οδηγεί, πάντα, στην επίτευξη 

των στόχων της τουριστικής πολιτικής. Για να επιτευχθεί ο συντονισμός της δράσης 

του κράτους στην τουριστική οικονομία και να εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση του 

γενικού καλού όλων όσων ασκούν τις διάφορες οικονομικές λειτουργίες της, 

εφαρμόζεται η μέθοδος του προγραμματισμού, έτσι ώστε οι καθορισμοί στόχων και οι 

εκλογές μέτρων, καθώς επίσης και τα διάφορα κριτήρια καθορισμού και εκλογής τους 

αντίστοιχα να οδηγούν στον καλύτερο συνδυασμό που εξασφαλίζει, κατά προσέγγιση, 

την καλύτερη δυνατή επιλογή δράσης. 

 

Κατά συνέπεια ο προγραμματισμός της τουριστικής πολιτικής αναφέρεται στην 

προσπάθεια της πολιτικής εξουσίας να υιοθετήσει τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό 

στόχων και μέτρων, που μεγιστοποιεί την ικανοποίηση ή την ωφέλεια όλων εκείνων 

που με οποιοδήποτε τρόπο ασκούν τις διάφορες οικονομικές λειτουργίες της 

τουριστικής οικονομίας. Στην πρακτική του προγραμματισμού της τουριστικής 

πολιτικής, ο καθορισμός στόχων και η εκλογή μέτρων εμφανίζονται σαν επιλογές 

κατανομής των περιορισμένων πόρων της τουριστικής οικονομίας. Έτσι, λοιπόν, στην 

πράξη η πολιτική εξουσία προβληματίζεται σε ποιους κλάδους παραγωγής της 

τουριστικής οικονομίας να διαθέσει τους περιορισμένους τουριστικούς πόρους. Οι 

επιλογές αυτές αποτελούν αναμφίβολα και το κυρίως αντικείμενο της τουριστικής 

πολιτικής. 

 

4.6 Προγραμματισμός Τουριστικής Πολιτικής 

 

Με την πλατιά έννοια του όρου, ο προγραμματισμός της τουριστικής πολιτικής αποτελεί 

συνειδητή προσπάθεια μιας ορθολογιστικά υπολογισμένης και καλά συντονισμένης 

δράσης της πολιτικής εξουσίας, που αποβλέπει στην επίτευξη ενός ή περισσότερων 

στόχων. Αποτελεί, κάτω από προϋποθέσεις, μια αποτελεσματική μέθοδο λήψης 

ορθολογιστικών αποφάσεων, εκ μέρους της πολιτικής εξουσίας, με σκοπό την ανάπτυξη 

της τουριστικής οικονομίας. (Hall, 1970). 
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4.6.1 Σημασία  

 

Με τον προγραμματισμό της τουριστικής πολιτικής προσδιορίζεται τόσο η ποσοτική, 

όσο και η ποιοτική διάσταση της. Με αυτή την έννοια, ο προγραμματισμός της 

αποτελεί σύνθεση των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων δράσης της πολιτικής 

εξουσίας. Ικανοποιεί από τη μια πλευρά την ανάγκη της επιστημονικής προσέγγισης 

στην αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων της αναπτυσσόμενης τουριστικής 

οικονομίας και από την άλλη, την απαίτηση όλων εκείνων, που με οποιοδήποτε τρόπο 

ασκούν τις διάφορες οικονομικές λειτουργίες σε αυτήν, για την έγκαιρη και σωστή 

ενημέρωσή τους σχετικά με την τουριστική πολιτική που ασκεί η πολιτική εξουσία και 

τους αναπτυξιακούς στόχους που επιδιώκει να πετύχει. 

 

Η ανάγκη προγραμματισμού της τουριστικής πολιτικής μιας χώρας υποδοχής και 

φιλοξενίας τουριστών, υπήρξε βασικά απόρροια της αδυναμίας του μηχανισμού της 

ατελούς τουριστικής αγοράς να πετύχει την αποτελεσματική ή άριστη κατανομή ή 

χρησιμοποίηση των διαθέσιμων τουριστικών πόρων μεταξύ των διαφόρων 

εναλλακτικών χρήσεων, τη σταθερότητα των τιμών των τουριστικών προϊόντων, την 

ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας και κατ’ επέκταση της παραγωγικής της 

δυνατότητας κλπ, καθώς επίσης των περίπλοκων σχέσεων που δημιουργήθηκαν και 

αναπτύχθηκαν μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στα οργανωμένα κοινωνικά 

σύνολα με κρατική υπόσταση, εξ’ αιτίας των διαφόρων σοβαρών οικονομικών και 

κοινωνικών προβλημάτων που προκύψανε.  

 

Ο προγραμματισμός της τουριστικής πολιτικής αποτελεί χωρίς άλλο ένα χρησιμότατο 

«εργαλείο», στη διάθεση των πολιτικών εξουσιών, που κάτω από προϋποθέσεις μπορεί 

να συμβάλει αποφασιστικά όχι μόνο στην ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας, αλλά 

και στη διόρθωση, στο μέτρο του εφικτού των ατελειών και των αδυναμιών του 

μηχανισμού της τουριστικής αγοράς. Με την επέκταση μάλιστα της παραγωγικής 

δυνατότητας της αναπτυσσόμενης τουριστικής οικονομίας, καθίσταται βαθμιαία δυνατή 

η παραγωγή και προσφορά περισσότερων, καλύτερων και φτηνότερων τουριστικών 

προϊόντων για την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών και επιθυμιών των 

ανθρώπων, που τείνουν συνεχώς να αυξάνουν. 
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4.6.2 Διαδικασία 

 

Η διαδικασία του προγραμματισμού της τουριστικής πολιτικής γίνεται στην πράξη σε 

τρία επίπεδα προσέγγισης και περιλαμβάνει: 

 

 Την ανάλυση των σχεδίων των τουριστικών επενδύσεων  

 

Η οποία υποδεικνύει τα συγκεκριμένα σχέδια των τουριστικών επενδύσεων που πρέπει 

να εκπονηθούν στην τουριστική οικονομία για την επίτευξη των στόχων του 

προγράμματος. 

 

 Την κατάρτιση υποκλαδικών τουριστικών προγραμμάτων 

 

η οποία προσδιορίζει με περισσότερες λεπτομέρειες τη στρατηγική της τουριστικής 

ανάπτυξης που θα εφαρμοστεί εκ μέρους της πολιτικής εξουσίας στους διάφορους 

υποκλάδους οικονομικής δραστηριότητας της τουριστικής οικονομίας. 

 

 Τη μακροτουριστική επεξεργασία του προγράμματος της τουριστικής πολιτικής  

 

η οποία προσφέρει το πλαίσιο των μελλοντικών εξελίξεων της τουριστικής οικονομίας, 

μέσα στο οποίο θα διαμορφωθούν τα διάφορα μεγέθη της, που αντιπροσωπεύουν κατά 

κανόνα τους τελικούς στόχους της. 

 

Ο προγραμματισμός της τουριστικής πολιτικής γίνεται ακολουθώντας μια συνεχιζόμενη 

διαδικασία διαδοχικών προσεγγίσεων και σφαλμάτων. Αυτό σημαίνει ότι τα κενά που 

ενδεχόμενα παρουσιάζονται μεταξύ τουριστικής προσφοράς και τουριστικής ζήτησης 

καλύπτονται συνήθως είτε με αποφάσεις τουριστικής πολιτικής που λαμβάνονται κατά 

περίπτωση από την πολιτική εξουσία, ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό είτε με την 

ελεύθερη λειτουργία του μηχανισμού της τουριστικής αγοράς.  

 

Σε μια σύγχρονη τουριστική οικονομία, ο μηχανισμός της τουριστικής αγοράς και ο 

προγραμματισμός της τουριστικής πολιτικής αλληλοσυμπληρώνονται. Με άλλα 

λόγια, οι διάφορες οικονομικές λειτουργίες της τουριστικής οικονομίας διεξάγονται 

από τη μια πλευρά με τον προγραμματισμό της τουριστικής πολιτικής και από την 

άλλη με την ευρύτερη οικονομική δράση των ατόμων και των τουριστικών 

επιχειρήσεων που ασκούν τις λειτουργίες αυτές.  
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Για να γίνεται όσο το δυνατό απροβλημάτιστη και απρόσκοπτη η εφαρμογή του 

προγράμματος τουριστικής πολιτικής είναι απαραίτητο, κατά την κατάρτιση και 

εφαρμογή του, να τηρηθούν ορισμένες βασικές αρχές και συγκεκριμένα αυτές της 

ολοκληρωμένης θεώρησης, της αριστοποίησης, της συνέπειας, της εφικτότητας, της 

συνέχειας, της ευελιξίας, της εξειδίκευσης και της λειτουργικότητας. 

 

4.6.3 Χαρακτηριστικά 

 

Από τον ορισμό της έννοιας του προγραμματισμού της τουριστικής πολιτικής 

προκύπτει ότι τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής (Ηγουμενάκης, 1997):  

 

i. Η συνειδητή φύση και ο συστηματικός τρόπος που ακολουθείται γενικά στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων τουριστικής πολιτικής, με τη συνειδητή και 

εσκεμμένη προσπάθεια άσκησης ελέγχου στην τουριστική οικονομία, η 

διαμόρφωση εξελίξεων σε αυτήν δεν αφήνεται στην ελεύθερη δράση των 

τουριστικών μονάδων. Πέρα από αυτό, όμως, η διαδικασία λήψης αποφάσεων 

τουριστικής πολιτικής γίνεται με τρόπο συστηματικό και συγκεκριμένα με τη 

χρησιμοποίηση ορισμένων μεθόδων ή αρχών με βάση τις οποίες υποτίθεται ότι 

οι αποφάσεις τουριστικής πολιτικής που λαμβάνονται από την πολιτική εξουσία 

είναι τουλάχιστον ορθολογιστικές. 

ii. Ο συντονισμός των αποφάσεων τουριστικής πολιτικής που λαμβάνονται από 

έναν αρμόδιο φορέα, η συνειδητή και εσκεμμένη προσπάθεια άσκησης ελέγχου 

στην τουριστική οικονομία γίνεται από έναν και μόνο φορέα. Αυτό σημαίνει ότι 

ο συγκεκριμένος φορέας λαμβάνει, κατά εξουσιοδότηση της πολιτική εξουσίας, 

όλες τις αποφάσεις τουριστικής πολιτικής ή τουλάχιστον τις πιο σημαντικές από 

αυτές. 

iii. Η κάλυψη των οικονομικών θεμάτων που απασχολούν ολόκληρο τον κλάδο της 

τουριστικής οικονομίας, ο προγραμματισμός της τουριστικής πολιτικής 

αναφέρεται σε ολόκληρο τον κλάδο της τουριστικής οικονομίας και όχι σε έναν 

ή και περισσότερους ακόμη υποκλάδους της. Ο προγραμματισμός της 

τουριστικής πολιτικής είναι γενικός και όχι μερικός, δηλαδή αναφέρεται στην 

τουριστική οικονομία σαν σύνολο και όχι σαν υποσύνολο. 
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4.6.4 Μεθοδολογία Προγραμματισμού 

 

Ο προγραμματισμός της τουριστικής πολιτικής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν μια 

μέθοδος που χρησιμοποιείται από την πολιτική εξουσία για την λήψη ορθολογιστικών 

αποφάσεων σχετικά με την άριστη χρησιμοποίηση ή κατανομή των διαθέσιμων 

τουριστικών πόρων μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών τους χρήσεων και με γνώμονα 

τόσο τις οικονομικές ωφέλειες που θα μπορούσαν να προκύψουν, όσο και το 

οικονομικό και κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η λήψη των αποφάσεων αυτών. 

 

Στον προγραμματισμό της τουριστικής πολιτικής, η μεθοδολογία που ακολουθείται 

είναι περισσότερο η εμπειρική που αναπτύχθηκε μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται σε μια διαρκή διαδικασία διαδοχικών 

προσεγγίσεων και σφαλμάτων που κατά κανόνα ακολουθεί ορισμένα στάδια, τα οποία 

όμως δεν είναι πανομοιότυπα στα διάφορα προγράμματα τουριστικής πολιτικής που 

καταρτίζονται και εφαρμόζονται. 

 

Τα στάδια του προγραμματισμού της τουριστικής πολιτικής μπορούν να 

διαχωριστούν σε δέκα βήματα, ώστε να μιλάμε για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 

του. 

i. Διάγνωση του επιπέδου ανάπτυξης της τουριστικής οικονομίας 

ii. Αξιολόγηση της θέσης της τουριστικής οικονομίας στην οικονομία 

iii. Απογραφή των διαθέσιμων πόρων της τουριστικής οικονομίας 

iv. Διερεύνηση των δυνατοτήτων μιας περαιτέρω ανάπτυξης μιας τουριστικής 

οικονομίας 

v. Διατύπωση της τουριστικής πολιτικής 

vi. Καθορισμός της στρατηγικής της τουριστικής πολιτικής 

vii. Επεξεργασία των επιλογών της τουριστικής πολιτικής 

viii. Κατάρτιση του προγράμματος τουριστικής πολιτικής 

ix. Έγκριση, κύρωση και εφαρμογή του προγράμματος τουριστικής πολιτικής 

x. Παρακολούθηση και έλεγχος της εφαρμογής του προγράμματος τουριστικής 

πολιτικής 
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ΜΕΡΟΣ Β’ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & 

ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΛΛΑΔΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

1.1 Η Εξέλιξη του Ελληνικού Τουρισμού 
 

Παρά το γεγονός πως η Ελλάδα έχει μέσα στα όρια της επικράτειάς της πάνω από 3.000 

νησιά και νησιωτικά συμπλέγματα, και περίπου 30.000 παραλίες διασκορπισμένες σε 

μια ακτογραμμή 15.000 χιλιομέτρων (Pompl και Lavery, 1993), ο τουρισμός - ως μια 

συστηματικά οργανωμένη οικονομική δραστηριότητα - δεν αναπτύχθηκε παρά λίγο 

μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, της πολιτικής του 

κράτους για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας γίνεται φανερό ήδη με τη λήξη των 

βαλκανικών πολέμων, όταν στα πλαίσια του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ιδρύεται 

το 1926 το «Γραφείο Ξένων και Εκθέσεων» (Παυλόπουλος, 1999).Τρία χρόνια 

αργότερα (1929) δημιουργείται ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ), ο οποίος 

πρόκειται να καταργηθεί το 1936 με τη σύσταση του «Υφυπουργείου Τύπου και 

Τουρισμού». Τελικά ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού επανιδρύεται το 1950 

εκφράζοντας ουσιαστικά την πρώτη άμεση κυβερνητική παρέμβαση στην ανάπτυξη του 

τουρισμού - μιας δραστηριότητας που θεωρήθηκε ως η πρωταρχική πηγή 

συναλλάγματος για τη χώρα, καθώς επίσης και ένας πρώτης τάξης κλάδος 

απασχόλησης για το εγχώριο εργατικό δυναμικό.  

 

Στην περίοδο μεταξύ του 1953 και 1966, με πρωτοβουλίες του νεοϊδρυθέντος 

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ξεκινά ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στον 

τομέα των τουριστικών υποδομών (ξενοδοχεία, καταλύματα και οργανωμένες 

παραλίες) σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ παράλληλα ενθαρρύνονται ιδιωτικές 

επενδυτικές πρωτοβουλίες σε περιοχές που για πρώτη φορά έστρεφαν το ενδιαφέρον 

τους στην ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας. Όπως αναφέρουν οι Ζαχαράτος 

και Κόνσολας το 1992 το αρχικό ύψος των δημοσίων επενδύσεων σε εμπορικές 

δραστηριότητες ανερχόταν σε ένα ποσοστό που άγγιζε το 100% των δημοσίων 

κονδυλίων που προορίζονταν για τον τουρισμό. Στο τέλος της περιόδου αυτής (1966) 

το συγκεκριμένο ποσοστό έπεσε στο 27%, με την πτωτική του πορεία να μην 
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μεταβάλλεται μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με μια παράλληλη, βεβαίως, 

αύξηση της συνεισφοράς του ιδιωτικού τομέα στη δημιουργία πάγιου τουριστικού 

κεφαλαίου. 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως ο τουριστικός κλάδος για την περίοδο αυτή 

(1953-1966), επωφελήθηκε - έστω και έμμεσα - από το σύνολο των δημοσίων 

επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε εξίσου κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα 

τις μεταφορές (οδικά, συγκοινωνιακά δίκτυα) και τις τηλεπικοινωνίες. Μετά τα μέσα, 

όμως, του 1960 η κρατική πολιτική τουριστικής ανάπτυξης αρχίζει να κινείται με 

γνώμονα τη διαμόρφωση ευνοϊκών πιστωτικών πολιτικών για την κατασκευή νέων 

ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και προς την κατεύθυνση δημιουργίας νομοθετικού 

πλαισίου αναφορικά με τα κίνητρα των ιδιωτικών επενδύσεων χωρίζοντας την ελληνική 

επικράτεια αρχικώς σε τρεις ζώνες κινήτρων για τουριστικές δραστηριότητες (1967-

1982) και μεταγενέστερα σε τέσσερις ευρύτερες ζώνες βιομηχανικής ανάπτυξης 

(Τσάρτας, 1989).  

 

Είναι γεγονός, κάτι άλλωστε που επιβεβαιώνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί 

(Πίνακας 2), πως η δεκαετία 1970-1980 σηματοδοτεί και την περίοδο εκείνη κατά την 

οποία η Ελλάδα αρχίζει να κερδίζει ολοένα και περισσότερο τις προτιμήσεις για 

διακοπές (κυρίως των ευρωπαϊκών αλλά και των Κοινοτικών) αγοραστικών κοινών 

που, όπως υποστηρίζει η Burton (1995), έχουν αρχίσει να μαγεύονται από τις φυσικές 

ομορφιές και τους πολιτιστικούς πόρους (ιστορικά μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους) 

του ελλαδικού χώρου που – σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες μεσογειακές 

κλιματολογικές συνθήκες- καθιστούν την Ελλάδα ως μια αξιόλογη εναλλακτική 

επιλογή σε βάρος κάποιων ήδη κορεσμένων ισπανικών παραθεριστικών θέρετρων. 

 

Πίνακας 2: Αφίξεις Τουριστών και Περιοχές Προέλευσης 

 

 
Πηγή: W. Pompl και P. Lavery, 1993, «Tourism in Europe-Structures and Developments» 

 

 

Ωστόσο, η αυξητική τάση που καταγράφουν οι αφίξεις των τουριστών τόσο από τις 

χώρες της Ε.Ο.Κ, όσο και από τις υπόλοιπες ταξιδιωτικές αγορές της Γηραιάς Ηπείρου, 
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οφείλεται σύμφωνα με τους Pompl και Lavery (1993) σε μεγαλύτερο βαθμό στην 

εγγύτητα της Ελλάδος ως προορισμού με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες 

προέλευσης. 

 

Πίνακας 3: Αφίξεις Τουριστών και Χώρες Προέλευσης 

 

 
Πηγή: W. Pompl και P. Lavery, 1993, «Tourism in Europe-Structures and Developments» 

 

Όπως, όμως, βλέπει κανείς στον Πίνακα 3 το τελείωμα της συγκεκριμένης δεκαετίας 

(1988-1990) δεν είναι το ίδιο ευνοϊκό –από πλευράς αριθμού αφίξεων τουριστών- για 

συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές προέλευσης, κυρίως την Αφρική και το σύνολο 

της Αμερικανικής Ηπείρου (Βόρεια, Κεντρική και Λατινική Αμερική). 

 

1.2 Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος 

 

Η ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητά μας να επιχειρούμε καλύτερα και 

αποτελεσματικότερα από τους ανταγωνιστές μας. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με τη 

διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης της ζήτησης είτε με την αύξηση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών περισσότερο από το κόστος (value for money) που 
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συμβάλει στη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η ανταγωνιστικότητα 

επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και διαμορφώνεται από την ικανότητά τους να 

ικανοποιούν την ζήτηση για τουριστικά προϊόντα (χαρτοφυλάκιο που εκφράζει τις 

εμπειρίες), τα οποία μπορούν να τα προσφέρουν καλύτερα σε συγκεκριμένη τουριστική 

αγορά από τις άλλες επιχειρήσεις. 

 

Το ζητούμενο της τουριστικής οικονομίας είναι η μεγιστοποίηση των μεγεθών [Έσοδα] 

και [θέσεις Απασχόλησης]. Ο πρώτος παράγοντας εκφράζεται από το γινόμενο:[Αφίξεις 

χ Διάρκεια Παραμονής χ Κατά Κεφαλή Δαπάνη]. Το γινόμενο αυτό παίρνει τόσο 

μεγαλύτερη τιμή, όσο μεγαλύτερη είναι η τουριστική περίοδος που επηρεάζει 

αντίστοιχα τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Με δεδομένη την αδυναμία μας να 

καταγράψουμε την [Κατά Κεφαλή Δαπάνη], το ενδιαφέρον περιορίζεται στις [Αφίξεις]. 

Συνεπώς, οι αφίξεις μαζί με την εποχικότητα και την περιφερειακή κατανομή της 

τουριστικής δραστηριότητας είναι τρεις βασικοί και απλοί δείκτες της πορείας της 

τουριστικής οικονομίας. Όταν οι δείκτες αυτοί δεν ακολουθούν ανοδική πορεία, 

εκφράζουν «μειωμένη ανταγωνιστικότητα» του τουριστικού μας προϊόντος. 

 

Συγκρινόμενος σε παγκόσμιο επίπεδο,  ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να καταγράφει 

ικανοποιητικές επιδόσεις σε όρους εσόδων και πλήθους αφίξεων, παρά τα σοβαρά 

προβλήματα που έχει δημιουργήσει η διεθνής οικονομική κρίση, τόσο στο εσωτερικό, 

όσο και στο εξωτερικό της χώρας.  Όμως, η Ελλάδα δεν ανταγωνίζεται πλέον µόνο 

προορισμούς όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Τα τελευταία χρόνια νέοι τουριστικοί 

προορισμοί έχουν αναπτυχθεί -  ενδεικτικά   η Τουρκία και η Κροατία -  που 

προσφέρουν παρόμοιο προϊόν µε την Ελλάδα (ήλιος και θάλασσα, γιώτινγκ,  

κρουαζιέρα,  κ.ά.),  διεκδικώντας κατά κύριο λόγο μερίδιο από τις ίδιες τουριστικές 

αγορές που απευθύνεται και το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Δηλαδή, απευθύνονται 

κυρίως σε τουρίστες από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και προσπαθούν να 

προσελκύσουν μαζικό τουρισμό, που συνεχίζει να αποτελεί για την Ελλάδα, το 

μεγαλύτερο τμήμα τα τουριστικής πελατείας. Κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα των 

ανταγωνιστών είναι το χαμηλό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

δευτερευόντως, η καλή ποιότητα των υπηρεσιών.  

 

Επίσης, σύμφωνα µε τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Τουρισμού (UNWTO), η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας το 2010 ήταν σε χαμηλότερο 

επίπεδο σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν, δεδομένης και της σημαντικής ανόδου 
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άλλων ανταγωνιστικών προορισμών. Τα στοιχεία του 2010 σε σχέση µε τις κυριότερες 

ανταγωνίστριες χώρες της Μεσογείου φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 4: Οι επιδόσεις της Ελλάδας συγκριτικά µε τους κυριότερους διεθνείς 

ανταγωνιστικούς προορισμούς 

 

 
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ., UNWTO, World Economic Forum 

 

Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα αποτελεί σοβαρή αδυναμία του τουρισμού µας και 

αποδίδεται κατά κύριο λόγο στα διαρθρωτικά προβλήματα της τουριστικής οικονομίας 

και στην αναποτελεσματικότητα της τουριστικής πολιτικής ως προς τον εμπλουτισμό 

του τουριστικού προϊόντος και την διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς.  Είναι 

σημαντικό ότι η χώρα µας δεν έχει κατορθώσει να διατηρήσει το μερίδιο της στην 

παγκόσμια και στην Ευρωπαϊκή αγορά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση στον 

αριθμό ταξιδίων και στην περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.  Το μερίδιο της 

παγκόσμιας αγοράς μειώνεται από 1,74% το 2008 σε 1,6% το 2010 και δυστυχώς, 

αντίστοιχα μειώνεται από 3,29% σε 3,15% το μερίδιο στην Ευρωπαϊκή αγορά. 

Ειδικότερα διαπιστώνονται τα εξής:    

 Το βασικό κίνητρο του ταξιδιού προς την Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει «ο 

ήλιος και η θάλασσα» (sunlust). Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό τουριστικό 
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προϊόν παραμένει τυπικά «μεσογειακό» και δεν έχει επιτύχει ακόμη να 

διαφοροποιηθεί, ώστε να αμβλύνει την εξάρτησή του από τον οργανωμένο 

παραθεριστικό τουρισμό και να επιμηκύνει την περίοδο ζήτησής του.  

 διατηρείται η εξάρτηση από τον οργανωμένο παραθεριστικό τουρισμό, που 

χαρακτηρίζεται από χαμηλή τιμή πακέτου και χαμηλή συναλλαγματική απόδοση 

για τη χώρα – προορισμό και καθοριστική συγκέντρωση της ζήτησης στο χρόνο 

(υψηλή εποχικότητα) και στο χώρο (προορισμοί καθίστανται µόνο οι περιοχές 

που δέχονται ναυλωμένες πτήσεις).  

 Εντοπίζονται ελλείψεις στη γενική υποδομή και τις μεταφορές (κυρίως 

περιφερειακά αεροδρόμια,  αλλά και οδικό δίκτυο,  λιμάνια,  κατάσταση 

σιδηροδρόμων,  ακτοπλοΐας,  ανυπαρξία αερομεταφορέα για ναυλωμένες 

πτήσεις, κ.λπ.).  

 

Η τουριστική κίνηση είναι έντονα εποχική, όπως φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα, ενώ 

οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την άμβλυνση της εποχικότητας του 

τουρισμού, αλλά και για την αντιμετώπιση της υψηλής συγκέντρωσης της τουριστικής 

προσέλευσης σε συγκεκριμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας δεν έχουν 

αποδώσει. 

 

Διάγραμμα 6: Εποχικότητα τουριστικής ζήτησης Ελλάδας & Μ.Ο. ανταγωνιστών 

2009 

 
 
Πηγή: ΣΕΤΕ - επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ 
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Για τον λόγο αυτό, οι προσπάθειες της πολιτείας στοχεύουν στην δωδεκάμηνη 

τουριστική δραστηριότητα και στην γεωγραφική διάχυση µε ανάπτυξη του 

προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, µε επιθυμητό αποτέλεσμα τη μείωση της 

διακύμανσης της πληρότητας και την επέκταση της τουριστικής περιόδου µε την 

ένταξη στο τουριστικό προϊόν περιοχών, που είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν και 

παράλληλα, µε την ανάπτυξη ειδικών- εναλλακτικών μορφών τουρισμού και µε 

ολοκληρωμένα προγράμματα αναψυχής. 

  

Οι ειδικές –  εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως αναπτύχτηκαν και στο πρώτο 

μέρος, χαρακτηρίζονται από ποικιλία,  απευθύνονται σε τουρίστες κάθε οικονομικής 

δυνατότητας και προσαρμόζονται δυναμικά στις προτεραιότητες και τις απαιτήσεις 

τους. Στόχος της ανάπτυξής τους είναι ο περιορισμός ή και η εξάλειψη της 

εποχικότητας, µέσω της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και η ποιοτική 

αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. 

 

Γενικά, δεν έχει γίνει ακόμα επαρκής αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των 

ειδικών - εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ενδεικτικά, επισημαίνεται για τον 

«τουρισμό υγείας - ευεξίας - ιαματικός, κ.λπ.» ότι αν και αποτελεί από το 2007 

(Μελέτη Στρατηγικής Ελληνικού Τουρισμού) άξονα προτεραιότητας και εντάσσεται, 

τόσο τότε (2007-08), όσο και σήμερα στις εννέα κατηγορίες - άξονες προτεραιότητας 

ενεργειών προώθησης του τουρισμού (τριετής στρατηγική τουριστικής προβολής ΕΟΤ 

2010-2013),  στην πράξη δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα συγκεκριμένες,  

εξειδικευμένες και στοχευμένες ενέργειες.  

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μειωμένη ανταγωνιστικότητα οφείλεται και σε υστέρηση 

επικαιροποίησης ή αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου που διέπει ειδικές μορφές 

τουρισμού, ενώ βρίσκονται υπό εξέλιξη αρκετά σχέδια νόμων που αντιμετωπίζουν τα 

θέματα αυτά. Σε άλλες περιπτώσεις, η μειωμένη ανταγωνιστικότητα οφείλεται σε 

ελλείψεις υποδομών ή ειδικών εγκαταστάσεων ή ακόμα και σε αδυναμίες προσέλκυσης 

επενδυτών.  

 

1.3 Συμβολή του Τουρισμού στην Ελληνική Οικονομία 

 

Ο τουρισμός τα τελευταία τριάντα χρόνια αποτελεί για την Ελλάδα έναν από τους 

σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης,  δημιουργίας εισοδήματος και απασχόλησης.  Η 
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συμμετοχή του στο ΑΕΠ είναι σταθερά μεγαλύτερη από 15% (βλέπε Πίνακα 

κατωτέρω),  ενώ κατά περιόδους έχει ξεπεράσει το 18%.   

 

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι ακόμα και εν µέσω οικονομικής κρίσης, το 

ποσοστό συμβολής της τουριστικής οικονομίας στο ΑΕΠ της Ελλάδας παραμένει 

σημαντικό,  φτάνοντας το 15,3% για το 2010. Όμως τα  έτη 2009 και 2010 

παρουσίασαν υστέρηση τουριστικών μεγεθών σε σχέση µε το 2008, κατά το οποίο τα 

μεγέθη ήταν υψηλότερα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 5: Η συμβολή του τουρισμού σε ΑΕΠ, Απασχόληση και Εμπορικό Ισοζύγιο 

 

 
Πηγή: ΣΕΤΕ - επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

 

Η συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση είναι σημαντική, ιδίως στην περίοδο της 

οικονομικής κρίσης και της μεγάλης ανεργίας που παρατηρείται. Με το δεδομένο ότι ο 

τουρισμός είναι εντάσεως εργατικού δυναμικού, παρατηρούμε ότι σχεδόν ένας στους 

πέντε κατοίκους της χώρας µας απασχολείται άμεσα ή έμμεσα στον τουριστικό τομέα.  

Το 2010,  η συνολική απασχόληση στην τουριστική οικονομία (746.200 θέσεις 

εργασίας) αντιστοιχεί στο 17,9% των απασχολουμένων, όπως φαίνεται στον 

προηγούμενο Πίνακα. 

   

Βάσει πρόσφατων μελετών (Η σημασία του τουρισμού για την ελληνική οικονομία/ 

κοινωνία και προτάσεις πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη – Μελέτη 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Φεβρουάριος 2010) εκτιμάται, πως μέχρι το 2019 η 

απασχόληση στην τουριστική οικονομία μπορεί να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 360.000 

άτομα, διαμορφώνοντας το μέγεθος της συνολικής απασχόλησης σε ένα επίπεδο ικανό 

να καλύψει το 100% των ανέργων του 2010. Σήμερα (αρχές 2013), έχει ιδιαίτερα 

αυξηθεί ο αριθμός των ανέργων και δεν υπάρχουν στοιχεία για τις δυνατότητες του 

τουρισμού να καλύψει τις θέσεις αυτές. 
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Μελέτη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού αναφέρει ότι η 

συνολική συνεισφορά - επίδραση του τουρισμού στην απασχόληση ήταν περίπου 

768.000 θέσεις το 2011 κα εκτιμάται ότι μπορεί να αυξάνεται κατά 2,1% κατ’ έτος για 

να φθάσει τις 944.000 θέσεις το 2021 αντιπροσωπεύοντας το 21,7% του συνόλου. 

 

Επισημαίνεται ότι είναι σημαντική η συμβολή του τουρισμού στην κάλυψη του 

ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, αλλά μειώνεται ως ποσοστό του, λόγω της πολύ 

μεγαλύτερης αύξησης του πρώτου, σε σχέση µε την αύξηση του δεύτερου. 

 

Υπολογίζεται ότι η τουριστική κατανάλωση επηρεάζει το 60% των κλάδων της 

ελληνικής οικονομίας, ενώ ο τουριστικός πολλαπλασιαστής εκτιμάται σε 2,184, το 

οποίο σημαίνει πως για κάθε Ευρώ που καταναλώνεται στον τουρισμό δημιουργείται 

υπερδιπλάσια δευτερογενής κατανάλωση στην υπόλοιπη οικονομία, όπως φαίνεται από 

την συμμετοχή στο εμπορικό ισοζύγιο.  

 

Η διεθνής και η ελληνική οικονομική κρίση έχουν επηρεάσει τον ελληνικό τουρισμό 

και µόνο το 2011 ήταν έτος ανάκαμψης, µε σημαντική αύξηση των αφίξεων 

αλλοδαπών, κυρίως από τη Ρωσία και το Ισραήλ και µε σχετική ανάκαμψη και των 

εσόδων. Όμως, είναι ανησυχητικό ότι η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη παραμένει χαμηλή 

και το 2010 ανέρχεται σε 640€ έναντι 730€ που ήταν το 2008.  

 

Θετικές προοπτικές του Ελληνικού τουρισμού διαγράφονται για την επόμενη δεκαετία, 

εάν ληφθεί υπόψη ότι ο παγκόσμιος τουρισμός συνεχίζει να αυξάνεται, όπως 

αναφέρεται στη Μελέτη «Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά». Από τη μελέτη αυτή 

προκύπτουν δυνατότητες σημαντικής αύξησης τόσο των εσόδων, όσο και της 

απασχόλησης.   Θετικές προοπτικές, κατ’ αρχήν, αναφέρονται και στην ετήσια έκθεση 

για την Ελλάδα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού (WTTC), όπου 

εκτιμάται ότι παρά την εμφανιζόμενη μείωση στην τελευταία διετία η συνεισφορά στο 

ΑΕΠ μπορεί να αυξηθεί στο 4,0% κατ’ έτος για να φθάσει τα 52,2 δις Ευρώ το 2021 

(18,5% του ΑΕΠ), από 35,3  δις Ευρώ σήμερα (15,8% του ΑΕΠ), λόγω της διεθνούς 

αύξησης του τουρισμού. 
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1.4 Τα Κυριότερα Προβλήματα του Ελληνικού τουρισμού 

 

Στην περίπτωση της Ελλάδας τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού που 

αποτελούν ταυτόχρονα και τα κυριότερα προβλήματα είναι τα εξής: 

 Η τουριστική μονοκαλλιέργεια με την προσφορά  ενός μονοδιάστατου 

προϊόντος «Ήλιος και Θάλασσα» στους περισσότερους τουριστικούς 

προορισμούς. Το προϊόν όμως αυτό είναι πολύ ανταγωνιστικό μιας και η 

Ελλάδα μπορεί πλέον να ανταγωνιστεί νέους και σημαντικά ανερχόμενους 

τουριστικούς προορισμούς που μπορούν να προσφέρουν παρόμοιο σε καλύτερη 

σχέση τιμής/ποιότητας, πχ Τουρκία, Βουλγαρία, Αίγυπτος κτλ. 

 Η μέση διάρκεια παραμονής των αλλοδαπών τουριστών είναι δεκαπέντε (15) 

ημέρες στα ελληνικά θέρετρα και έξι (6) ημέρες η μέση διάρκεια παραμονής 

τους στα ξενοδοχειακά καταλύματα. 

 Μείωση της τουριστικής δαπάνης ανά τουρίστα. Έτσι ενώ τα μεγέθη των 

αφίξεων αυξάνονται δεν συμβαίνει το ίδιο και με τα έσοδα. Ως αποτέλεσμα οι 

πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του τουρισμού ελαχιστοποιούνται ενώ πολλές 

μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις απειλούνται με αφανισμό. 

 Υψηλός βαθμός χρονικής και γεωγραφικής συγκέντρωσης της ζήτησης σε 

μερικές ζώνες και τουριστικά θέρετρα στα οποία επικρατεί ο μαζικός 

παραθεριστικός τουρισμός. Κρήτη 21%, Δωδεκάνησα 17%, Χαλκιδική 6,5%, 

Αττική 9%, Κυκλάδες 6%. 

 Αυξανόμενη εποχικότητα της ζήτησης και μεγάλες «νεκρές» περίοδοι. Το 50 

των τουριστών έρχεται στην Ελλάδα το τρίμηνο Ιούλιος – Σεπτέμβριος, ενώ την 

περίοδο Μάιου – Σεπτεμβρίου έρχεται στη χώρα το περίπου 70% των 

επισκεπτών (Διάγραμμα 6). 

  Τουρισμός, κατά κανόνα, με την μορφή «οργανωμένων» πακέτων  ταξιδιών 

στο πλαίσιο μιας έντονα ολιγοψωνιακής ζήτησης (Tour Operators). 

 Οι τουρίστες αντιπροσωπεύουν κυρίως μεσαία/χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, 

με τάση για περιορισμένη παραμονή και δαπάνη. 

 Προέλευση των τουριστών μας κυρίως από την Ευρώπη. Ο σημαντικότερες 

χώρες προέλευσης παραμένουν οι ίδιες τα τελευταία χρόνια. Γερμανία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, ΠΔΓΜ, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και Σκανδιναβικές χώρες 

αποτελούν πάνω από το 50 % των εισερχόμενων αφίξεων. Τα μερίδια όμως 

χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Ρωσία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν κατά 

κανόνα τουρίστες με υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, παραμένουν 



 

59 

 

εξαιρετικά χαμηλά. Αντίθετα σε χώρε όπως η Τουρκία επισκέπτες από τις 

χώρες της πρώην ΕΣΣΔ αποτελούν την δεύτερη μεγαλύτερη πηγή των 

τουριστικών αφίξεων. 

 Οι τουριστικές αγορές στις χώρες προέλευσης κυριαρχούνται από λίγες μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρίες – τουριστικούς πράκτορες (Tour Operators), οι οποίοι 

πλέον έχουν επεκταθεί και στους τομείς των μεταφορών και της διαμονής. Η 

ολιγοπωλιακή και ολιγοψωνιακή δύναμη των εταιριών αυτών στους Ελληνικούς 

προορισμούς ενισχύθηκε σημαντικά και από τις συνεχείς εξαγορές και 

συγχωνεύσεις στον κλάδο τα τελευταία χρόνια. Λόγω της εξάρτησης του 

Ελληνικού τουρισμού από τον μαζικό τουρισμό που ελέγχουν οι Tour 

Operators, και της μεγάλης διαπραγματευτικής δύναμης αυτών, οι  Tour 

Operators πιέζουν συνεχώς για μειώσεις τιμών και περισσότερες και καλύτερες 

υπηρεσίες. 

 Χαμηλή ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών στους περισσότερους τομείς της 

τουριστικής αλυσίδας και βιομηχανίας. 

 Λόγω των απαιτήσεων των Tour Operators, η θέση και η ανταγωνιστικότητα 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε σχέση με τις μεγάλες τουριστικές 

επιχειρήσεις δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο μιας και οι πρώτες λόγω του 

μικρού μεγέθους τους και της έλλειψης οικονομιών κλίμακας δεν μπορούν να 

προσφέρουν υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές. 

 Το κυριότερο μέσο μεταφοράς παραμένει το αεροπλάνο, πράγμα που 

επιβεβαιώνει την εξάρτηση από τους  Tour Operators και των εταιριών charter 

που ελέγχουν. Πάνω από το 80% των τουριστών φτάνει στην Ελλάδα 

αεροπορικώς, οδικώς περίπου το 14% και δια θαλάσσης το 4,5% 

   Έλλειψη σωστά εκπαιδευμένου και ειδικά καταρτισμένου εργατικού 

δυναμικού στον τουριστικό κλάδο. Σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

απασχολούμενων στον κλάδο «Εστιατόρια και Ξενοδοχεία» το 2002 η 

πλειοψηφία αυτών ήταν απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης (37,1%) και ακολουθούν 

απόφοιτοι Δημοτικού (33,2%). Οι πτυχιούχοι Ανώτερης Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αποτελούν το 8,8% των απασχολούμενων και οι 

πτυχιούχοι των ΑΕΙ μόλις το 3,1%. 

 Τέλος, όπως και σε όλους τους τομείς της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας 

υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών η οποία 

οφείλεται εν μέρει και στην έλλειψη τεχνολογικής εκπαίδευσης από ιδιοκτήτες 

και ανθρώπινο δυναμικό. 
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1.5 Φορείς Τουριστικής Πολιτικής 

 

Η συνεχής ανάπτυξη του τουρισμού και οι επιπτώσεις της στην οικονομία, την 

κοινωνία και το περιβάλλον των τουριστικών χωρών, προκάλεσε τη δημιουργία 

πολλών φορέων και οργανισμών, οι οποίοι σε διεθνές εθνικό και τοπικό επίπεδο 

ασχολούνται με την πολιτική, την έρευνα, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση 

της τουριστικής ανάπτυξης. Εξίσου σημαντική είναι και η εμπλοκή κοινωνικο – 

επαγγελματικών ομάδων, που για διαφορετικούς λόγους σχετίζονται με τον 

τουρισμό. Οι εξελίξεις αυτές είναι περισσότερο εμφανείς στην περίοδο μετά το 

1980, οπότε και το θέμα της διαχείρισης των επιπτώσεων της τουριστικής 

ανάπτυξης αποκτά βαρύνουσα σημασία σε τοπικό επίπεδο. (Κοκκώσης και 

Τσάρτας, 2005) 

 

Η τουριστική πολιτική ενός σύγχρονου κράτους με μικτή οικονομία ασκείται από την 

πολιτική του εξουσία, δηλαδή από την εκάστοτε κυβέρνηση του και υλοποιείται 

διαμέσου των αρμόδιων οργάνων του κρατικού μηχανισμού. Οι φορείς της τουριστικής 

πολιτικής, οι οποίοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση της τουριστικής πολιτικής μιας 

χώρας υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών είναι (Ηγουμενάκης, 1997): 

 

i. το κοινοβούλιο,  

ii. η πολιτική εξουσία,  

iii. η κεντρική διοίκηση,  

iv. η τοπική αυτοδιοίκηση,  

v. τα πολιτικά κόμματα,  

vi. τα δικαστήρια,  

vii. οι οργανωμένες ομάδες συμφερόντων,  

viii. οι ειδικοί σύμβουλοι και,  

ix. οι υπερεθνικοί οργανισμοί  

 

Η συμμετοχή των φορέων αυτών στις διαβουλεύσεις που λαμβάνουν χώρα κατά την 

επεξεργασία και κατάρτιση των προγραμμάτων τουριστικής πολιτικής, περιορίζεται 

συνήθως σε θέματα που τους αφορούν άμεσα ή έμμεσα και στα οποία, όπως είναι 

φυσικό, επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά το ενδιαφέρον τους.  

Με την ιδιότητα του αρμόδιου εκτελεστικού οργάνου μιας χώρας υποδοχής και 

φιλοξενίας τουριστών, η κυβέρνηση της, δηλαδή η εκάστοτε πολιτική της εξουσία, 
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αποτελεί το σημαντικότερο φορέα τουριστικής πολιτικής. Αυτό συμβαίνει διότι κάτω 

από τις συνθήκες που έχουν σήμερα διαμορφωθεί, τόσο η χάραξη, όσο και η εφαρμογή 

της τουριστικής πολιτικής διενεργείται τυπικά και ουσιαστικά από την πολιτική 

εξουσία και τα θεσμοθετημένα όργανα της. Σε τελευταία ανάλυση, σε αυτήν ανήκει η 

ευθύνη της χάραξης και εφαρμογής της. 

 

Σε μια διαδικασία που ακολουθείται εκ μέρους της πολιτικής εξουσίας, προκειμένου να 

διαμορφώσει αυτή την επιθυμητή τουριστική πολιτική, έχουμε από τη μία πλευρά τον 

συνδυασμό των στόχων που έχει αυτή καθορίσει και από την άλλη τα μέτρα που έχει 

επιλέξει να χρησιμοποιήσει. 

 

Τέλος το Υπουργείο Τουρισμού εποπτεύει τα εξής νομικά πρόσωπα τα οποία είναι 

επίσης φορείς άσκησης τουριστικής πολιτικής: 

 

i. τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.),  

ii. τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.),  

iii. το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.),  

iv. την ανώνυμη εταιρεία «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.» (Ε.Τ.Α. 

Α.Ε.),  

v. το Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού. 

 

1.6 Ανασκόπηση της Ελληνικής Τουριστικής Πολιτικής 

 

H ελληνική τουριστική πολιτική μπορεί να διακριθεί σε τρεις περιόδους (Τσάρτας και 

Λαγός, 2006): 

1. την περίοδο του βιοτεχνικού τουρισμού (1950-1966) 

2. την περίοδο του περάσματος στο βιομηχανικό τουρισμό (1967-1991) 

3. την περίοδο της πολιτικής αναζήτησης για έξοδο από την κρίση (1991- σήμερα) 

 

1. Η περίοδος του βιοτεχνικού τουρισμού (1950–1966) 

Η μεταπολεμική αποδοχή της φιλελεύθερης αντίληψης για τον ενδεδειγμένο τρόπο 

οικονομικής ανάπτυξης των τεχνολογικά κυρίως εξαρτημένων χωρών αποτέλεσε την 

προϋπόθεση παροχής οικονομικής και τεχνικής βοήθειας από τις οικονομικά 

αναπτυγμένες χώρες. Η απαίτηση των αμερικανικών ή διεθνών χρηματοπιστωτικών 

Οργανισμών προς τις δανειζόμενες χώρες να συντάσσουν οικονομικά προγράμματα 

απέβλεπε τόσο στην εξασφάλιση ορθολογικής χρησιμοποίησης των παρεχόμενων 
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πιστώσεων όσο και στην εποπτεία της οικονομικής πολιτικής των δανειζόμενων χωρών. 

Βέβαια, η βαθύτερη λογική της οικονομικής στήριξης των ασθενέστερων χωρών ήταν η 

πολιτική τους εξάρτηση μέσα από το κυρίαρχο ιδεολογικό ρεύμα του 

νεοφιλελευθερισμού. Έτσι, η κυρίαρχη αναπτυξιακή αντίληψη ήταν η εκβιομηχάνιση 

των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών που εξυπηρετούσε τις ανάγκες συσσώρευσης του 

κεφαλαίου σε εθνική και διεθνή κλίμακα. Σ’ αυτή την αναπτυξιακή λογική, η 

δραστηριότητα του τουρισμού ήταν σε δεύτερη προτεραιότητα, παρά τις προτροπές των 

Διεθνών Οργανισμών και κυρίως του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (W.T.O.) 

για την συστηματική της προώθηση. 

 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, η πολιτεία προσπάθησε να προσελκύσει στη 

χώρα ένα μέρος του διεθνούς τουριστικού ρεύματος, το οποίο, μετά τον πόλεμο, 

αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, παίζοντας έτσι, εκτός από το ρόλο του 

διαφημιστή του κλάδου, ένα τριπλό ρόλο: 

 

 Αυτόν του προμηθευτή των γενικών υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια, δρόμοι, 

δίκτυα ηλεκτρικού και πόσιμου νερού), απαραίτητα για τη λειτουργία του τομέα 

 Αυτή του κατασκευαστή και διαχειριστή των τουριστικών υποδομών, όπως 

ξενοδοχεία (ξενοδοχειακή αλυσίδα «Ξενία»), οργανωμένες παραλίες, περίπτερα 

κοντά σε τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, οδικούς σταθμούς, 

χιονοδρομικά κέντρα καζίνο κλπ 

 Αυτού του τροφοδότη κεφαλαίων, μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής των κίνητρων 

προς επένδυση, μέσω των τραπεζών τις οποίες έλεγχε άμεσα ή έμμεσα. 

 

Η δομή του τουριστικού τομέα αυτής της περιόδου, μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

βιοτεχνική, λόγω του αριθμού και του μεγέθους των τουριστικών επιχειρήσεων (τα 

ξενοδοχεία είχαν μέση δυναμικότητα 40 κλινών) και λόγω της οργάνωσης του τομέα 

(μικρός αριθμός μη οργανωμένων ταξιδιωτών, απουσία προσόντων των εργαζόμενων, 

απουσία μεθόδων διοίκησης και προώθησης του προϊόντος). Κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου ο αριθμός των ξένων τουριστών ήταν περιορισμένος και ο αριθμός των 

ντόπιων τουριστών ασήμαντος. 
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2. Η περίοδος του βιομηχανικού τουρισμού ( 1967-1991) 

Στη χρονική αυτή περίοδο, η τουριστική πολιτική που εφαρμόστηκε είχε καθοριστικό 

ρόλο στην έκταση και στον τρόπο ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας. Ειδικότερα, 

μέχρι το 1973 η τουριστική πολιτική απέβλεπε στην ταχεία ανάπτυξη του τομέα με 

στόχο τη μεγιστοποίηση των συναλλαγματικών εσόδων προς κάλυψη του εμπορικού 

ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Ακόμα, συνεχίστηκε ευνοϊκότερη 

χρηματοδοτική πολιτική, χωρίς τραπεζικά κριτήρια, που επηρέασε την χωρική 

κατανομή των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και την ανάπτυξη νέων τουριστικών 

προορισμών (π.χ. Χαλκιδική) και την είσοδο στον κλάδο ατόμων άσχετων με την 

τουριστική δραστηριότητα).  

 

Στη συνέχεια, μέσα από το περιεχόμενο των προγραμμάτων, μέχρι το 1980, 

επιχειρήθηκε ορθολογική ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας μέσα από τους 

αναπτυξιακούς νόμους (Ν. 1313/72 και 1378/73) σε συνδυασμό με την επίτευξη 

στόχων περιφερειακής πολιτικής (Ν. 289/76) και την ενίσχυση των προβληματικών 

περιοχών (Ν. 849/780). Όμως, τα αποτελέσματα ήταν διαμετρικά αντίθετα από τα 

αναμενόμενα, λόγω αναποτελεσματικότητας των κινήτρων, μη πλήρωση των 

προϋποθέσεων αυτοχρηματοδότησης, καθώς και διαφόρων διοικητικών και θεσμικών 

αδυναμιών (Μυλωνάς, 1997). 

 

Στα αναπτυξιακά προγράμματα της 10ετίας του 1980 υπάρχει η θέσπιση ενός νέου 

συστήματος κινήτρων (Ν. 1116/81, Ν. 1262/82) που απέβλεπε στην αποκέντρωση και 

στη δημιουργία νέων μικρών ξενοδοχειακών μονάδων. Όμως, το επενδυτικό 

ενδιαφέρον επικεντρώθηκε και πάλι σε 5-6 τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές με 

αποτέλεσμα την υπερπροσφορά κλινών. Στις υπόλοιπες δεν υπήρχε η κατάλληλη 

κοινωνικοοικονομική υποδομή και ανωδομή, λόγω της ανεπάρκειας διάθεσης των 

χρηματικών πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Έτσι, το 

ενδιαφέρον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στράφηκε προς την «παραξενοδοχία». 

 

Η πολιτική των κίνητρων στις επενδύσεις συνεχίζεται με την ίδια ένταση μέχρι το 1990. 

Ο ρυθμός αύξησης του αριθμού των κλινών παραμένει ο ίδιος και η συγκέντρωση πολύ 

περιορισμένη παρόλη τη διαφοροποίηση των ποσοστών των επενδύσεων και των 

κατασκευαστικών προγραμμάτων προς όφελος των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών. 

Παράλληλα, παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση των αυθαίρετων κατασκευών, λόγω της 

μεγάλης ζήτησης για καταλύματα και από μια βαθύτερη άνευ προηγουμένου 
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κερδοσκοπία πάνω στη γη, κυρίως στις τουριστικές περιοχές. Αυτή η περίοδος 

χαρακτηρίζεται από την εισαγωγή στον τουριστικό κλάδο των αντίστοιχων μεθόδων 

παραγωγής και οργάνωσης που εφαρμόζονται στον κλάδο της βιομηχανίας. Δηλαδή, 

μεγάλες μονάδες τυποποιημένων προϊόντων που μπορούν να μειώσουν το κόστος 

παραγωγής, εισαγωγή συστημάτων management και marketing, συστήματα 

πληροφορικής και μεθόδων γραφείου, εκπαίδευση του προσωπικού, εισαγωγή μεθόδων 

υπεργολαβίας κλπ. 

 

3. Η περίοδος της κρίσης (1991 – 2009) 

Οι στόχοι της τουριστικής πολιτικής που εκφράζονται τα τελευταία χρόνια μπορούν να 

συνοψιστούν στον εμπλουτισμό και στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, με 

την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, με τη βελτίωση της ποιότητας του 

προσφερομένου προϊόντος, με το άνοιγμα προς νέες αγορές και με την προώθηση της 

αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.  

 

Τα αναπτυξιακά προγράμματα της 10ετίας του 1990 (κυρίως τα Α’ και Β’ ΚΠΣ) , 

εξαιτίας της ανυπαρξίας ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου περιφερειακής 

ανάπτυξης, αυτά καταλήγουν σε μια αποσπασματική και κατακερματισμένη 

παρέμβαση σε περιφερειακή κλίμακα, με αμφίβολη συμβολή στην περιφερειακή 

ανάπτυξη (Ψυχάρης, 2005) και κατ’ επέκταση και στην τουριστική ανάπτυξη. Ο νέος 

αναπτυξιακός νόμος (1892/90), αν και βελτιώθηκε σημαντικά ως προς τα κίνητρα του 

προηγούμενου, δεν μπόρεσε από μόνος του να επηρεάσει την τουριστική ανάπτυξη, 

χωρίς το συνδυασμό μιας γενικότερης πολιτικής. Ο νόμος 2234/94 τροποποίησε και 

συμπλήρωσε άρθρα του 1892/90, υιοθετώντας μια πιο ρεαλιστική πολιτική κινήτρων 

που περιελάμβαναν τη δημιουργία Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης 

(ΠΟΤΑ) για ελεγχόμενη και επιθυμητή ανάπτυξη, με την επιχορήγηση για 

εκσυγχρονισμό τουριστικών μονάδων με χρόνο λειτουργίας άνω των 10 ετών για 

αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών, με ευνοϊκή ρύθμιση της επιχορήγησης για 

επενδύσεις άνω των 25 δις. δρχ. που χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής σημασίας για την 

εθνική οικονομία. Ωστόσο, στα Α’ και Β’ ΚΠΣ ο κλάδος του τουρισμού 

αντιμετωπίστηκε επιφανειακά, με αποτέλεσμα την έλλειψη ελκυστικών κινήτρων, αλλά 

και την ύπαρξη μιας σειράς αντικινήτρων για τη προσέλκυση επενδυτών. Επίσης, η μη 

σωστή κατανομή των χρηματικών πόρων από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα 

Προγράμματα (ΜΟΠ) και το Α’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), είχε ως 

αποτέλεσμα τη μεγέθυνση της παραοικονομίας και τη συσσώρευση προβλημάτων που 
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περιόρισαν την τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων 

κατευθύνεται σε τομεακές πολιτικές οι οποίες έχουν περιφερειακή διάσταση, 

προτάσσουν από τη φύση τους το κριτήριο της αποτελεσματικότητας και όχι το 

κριτήριο της διαπεριφερειακής ισότητας (Πετράκος, 2005). 

 

Στα αναπτυξιακά προγράμματα της 10ετίας του 2000, εξαιτίας της Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης η τουριστική πολιτική της χώρας διαμορφώνεται σε νέα βάση, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, να 

αξιοποιηθούν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να βελτιωθεί η υποδομή της με την 

παράλληλη προσέλκυση τουριστών με υψηλότερο εισόδημα. Ετσι, το Γ’ ΚΠΣ (2000-

2006), είχε έναν ολοκληρωμένο χαρακτήρα και έθετε στόχους που εξυπηρετούσαν την 

ευρωπαϊκή στρατηγική της οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης και τη 

δημιουργία προϋποθέσεων εισόδου της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική 

Ένωση που εκτιμάται ότι θα διαμορφώσει οικονομικές και νομισματικές συνθήκες που 

θα ευνοήσουν τον ενδοευρωπαϊκό τουρισμό και συνακόλουθα το μεσογειακό. 

Στρατηγικοί στόχοι της ελληνικής τουριστικής πολιτικής ήταν η ενίσχυση της 

παραγωγικής τους βάσης, η ισόρροπη ανάπτυξη, η υιοθέτηση των αρχών της αειφόρου 

τουριστικής ανάπτυξης, η εξυπηρέτηση του στόχου της ανταγωνιστικότητας και της 

ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

1.7 Το Πλαίσιο της Τρέχουσας Τουριστικής Πολιτικής. Η Διετία 
2010- 2011 

 

Την τελευταία διετία επιχειρείται να δοθεί μία αναπτυξιακή πορεία με μεγαλύτερο 

βάθος χρόνου. Αφενός η αυξανόμενη οικονομική σημασία του κλάδου και αφετέρου η 

επιρροή της οικονομικής κρίσης, συνέτειναν στην ανάδειξη του τουρισμού ως κλάδου 

προτεραιότητας για την ελληνική οικονομία. 

 

Το 2011 αποδεικνύεται το καλύτερο έτος για τον Ελληνικό τουρισμό, όπως 

αναφέρθηκε, τόσο σε αφίξεις όσο και σε έσοδα και θέτει τις βάσεις για την προοπτική 

της επανατοποθέτησης της χώρας στους πρώτους διεθνώς προορισμούς, με θετικές 

εικόνες, εντυπώσεις και προοπτικές. Στην διετία αυτή δημιουργήθηκαν δομές και 

διαδικασίες για την προσέλκυση ειδικών επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού. 

Ορισμένες συγκεκριμένες ενέργειες που ήδη έχουν γίνει ή βρίσκονται σε εξέλιξη, στο 
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χώρο του τουρισμού, δίνοντας το δείγμα γραφής για την ακολουθούμενη πολιτική στον 

κλάδο είναι οι ακόλουθες: 

 

 Νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των επενδυτών με την δημιουργία 

στον ΕΟΤ, ειδικής υπηρεσίας προώθησης αδειοδότησης τουριστικών 

επενδύσεων 

 Βελτιώσεις της ποιότητας των πάσης φύσεως καταλυμάτων, με τον νέο 

αναπτυξιακό νόμο, με κίνητρα για την δυνατότητα κατεδάφισης παλαιών 

τουριστικών καταλυμάτων και με άλλα ειδικά προγράμματα για τον τουρισμό 

 Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες χώρες, όπως η Τουρκία, το Ισραήλ και η 

Αίγυπτος, με στόχο κοινές προσπάθειες στην προσέλκυση νέων long haul 

τουριστικών αγορών  

 Σημαντική αύξηση των αεροπορικών μεταφορών και προσπάθεια επέκτασης της 

περιόδου των πτήσεων, σε συνδυασμό με ενέργειες για να διευκολυνθεί η 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 

 Η μείωση του ΦΠΑ των ξενοδοχείων από το 13% στο 6,5%. 

 Σημαντική βελτίωση των διαδικασιών για τις θεωρήσεις VISA, με αρχή από την 

Ρωσία, από την οποία ήδη παρατηρείται εντυπωσιακή αύξηση των Ρώσων 

επισκεπτών. 

 Αναβάθμιση της προβολής της Ελλάδος και προσαρμογή του μάρκετινγκ του 

ελληνικού τουρισμού στις νέες τεχνολογίες. 

 Νομοθετικές πράξεις για την τουριστική κατοικία και την αναμόρφωση των 

διατάξεων για τις ΠΟΤΑ – (Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής 

Ανάπτυξης). 

 Ενέργειες για την ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας και την δημιουργία 

νέων λιμένων ως προορισμών προσέγγισης κρουαζιερόπλοιων και λιμένων 

βάσης – home ports. 

 Υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη του τουρισμού πόλεων – 

short break holidays - με επίκεντρο την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. 

 Έμφαση και υποστήριξη εφαρμογής «πράσινων» πρακτικών και διαδικασιών 

και αυξανόμενη ευαισθησία για την «πράσινη δράση», με το πρόγραμμα 

ενίσχυσης καταλυμάτων «Πράσινος Τουρισμός». 

 Ανάδειξη των ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού με το πρόγραμμα 

ενίσχυσης δραστηριοτήτων «Εναλλακτικός Τουρισμός». 
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 Συγκρότηση Κεντρικής Συντονιστικής Υπουργικής Ομάδας για υποστήριξη των 

διαδικασιών αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων για την διευκόλυνση των 

επενδυτών. 

 

Επιπλέον, υποστηρίζονται δράσεις για συγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες, 

όπως: 

 η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, 

 η βελτίωση των τουριστικών εγκαταστάσεων, 

 ο τουρισμός κρουαζιέρας 

 ο αθλητικός τουρισμός αναψυχής 

 ο ιαματικός τουρισμός, τουρισμός υγείας και ευεξίας και θαλασσοθεραπείας 

 ο θρησκευτικός και προσκηνυματικός τουρισμός (με καταγραφή των 

σημαντικότερων 300 μνημείων - προσκυνημάτων) 

 ο τουρισμός συνεδρίων και εκθέσεων 

 ο τουρισμός γιώτινγκ (περιλαμβάνεται σε Σχέδιο νόμου που βρισκόταν υπό 

επεξεργασία από τον Μάρτιο και τελικά εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

Συμβούλιο πρόσφατα) 

 

1.8 Διαμόρφωση Νέου Πλαισίου Άσκησης Τουριστικής Πολιτικής 

 

 

Η διαμόρφωση του νέου πλαισίου μιας εθνικής τουριστικής πολιτικής για τη χώρα μας 

είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, το οποίο να είναι ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο και 

εναρμονισμένο με τους στόχους της Ε.Ε., προκειμένου να λειτουργήσει η τουριστική 

μας βιομηχανία αποδοτικά και αποτελεσματικά στο πλαίσιο της αειφόρου τουριστικής 

ανάπτυξης και να ανταποκριθεί στην υψηλή διεθνή ανταγωνιστικότητα. Το 

προτεινόμενο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από μια εξειδικευμένη 

τουριστική πολιτική, η οποία να αντιμετωπίζεται ως μέρος της βιομηχανικής πολιτικής, 

που θα καλύπτει όλες τους επιμέρους τομείς της τουριστικής δραστηριότητας. Η 

τουριστική πολιτική θα πρέπει να είναι συνεπής με τους στόχους της ΕΕ, να είναι 

εξειδικευμένη και να συνδέεται με την εσωτερική διαδικασία ανάπτυξης κάθε 

περιφέρειας του ελληνικού χώρου και να εξυπηρετεί τους παρακάτω πολλαπλούς 

στρατηγικούς στόχους: 
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 Τη μεγέθυνση της τουριστικής κατανάλωσης με την αύξηση της κατά κεφαλή 

τουριστικής δαπάνης. 

 Την οργανική διασύνδεση της τουριστικής καταναλωτικής ζήτησης με την 

αύξηση της εγχώριας παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων και με την 

ενδυνάμωση των εγχωρίων διακλαδικών σχέσεων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το 

ποσοστό των εισαγομένων εισροών που προορίζονται για ικανοποίηση της 

τουριστικής ζήτησης. 

 Την σύνδεση του τουρισμού με την ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών και 

την εξειδίκευση των άλλων κλάδων της οικονομίας. 

 Την ποιοτική αναβάθμισης των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών με τη 

βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών και ανωδομών και την αξιοποίηση και 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της αρχαιολογικής κληρονομιάς. 

 Την εξασφάλιση υψηλής ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος στη 

διεθνή αγορά με την αναβάθμιση της τουριστικής ζήτησης, τη διαφοροποίηση 

της τουριστικής προσφοράς και την κατάστρωση ενός διαφημιστικού 

προγράμματος κατάλληλα εξειδικευμένου στη δομή του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος. 

 Τη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την προώθηση νέων μορφών 

τουρισμού με στόχο την προσέλκυση ζήτησης ειδικών ενδιαφερόντων. 

 Τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την 

αύξηση του θεματικού τουρισμού για την επέκταση και αναβάθμιση της 

τουριστικής δραστηριότητας. 

 

Συνεπώς, στο πλαίσιο των παραπάνω πολλαπλών στρατηγικών στόχων, απαιτείται 

εξειδικευμένη τουριστική πολιτική με συγκεκριμένη δομή. Για αυτόν ακριβώς τον 

σκοπό έχουν υλοποιηθεί και παρουσιαστεί τρεις συγκεκριμένες προτάσεις στρατηγικής 

τουριστικής ανάπτυξης: 

 

A. Η Μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός 2020 - Πρόταση για νέο αναπτυξιακό μοντέλο» 

του ΣΕΤΕ 

B. Η Μελέτη «Ελλάδα 10-χρόνια μπροστά - Προσδιορίζοντας το νέο μοντέλο 

ανάπτυξης της Ελλάδας» της εταιρείας McKinsey and Company, με ανάθεση από 

τον ΣΕΒ και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών 
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C. Η «Στρατηγική Ανάπτυξης Ελληνικού Τουρισμού 2011-2021 - Στόχοι και 

Προτεραιότητες» (Όπως παρουσιάστηκε επίσημα από τον Υπουργό Πολιτισμού και 

Τουρισμού στο Συνέδριο του ΣΕΤΕ τον Οκτώβριο 2011) 

 

Ουσιαστικά και οι τρεις αναγνωρίζουν και περιγράφουν (ιδίως οι πρώτες δύο) τις 

εγγενείς αδυναμίες και προτείνουν βασικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις. Η πρόταση του 

ΣΕΤΕ δίνει περισσότερη έμφαση στο θέμα μάρκετινγκ και προώθησης του Ελληνικού 

τουρισμού και προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες. Θέτει διάφορους στόχους και 

κατευθύνσεις, υπό την λογική ότι ο τουρισμός πρέπει να αποτελέσει βασικό εργαλείο 

της οικονομικής πολιτικής. Το προτεινόμενο αναπτυξιακό μοντέλο διακρίνει προτάσεις 

για οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, για διαφορετικό προσανατολισμό της 

τουριστικής προσφοράς, και για διαφορετική προσέγγιση και διαχείριση της 

τουριστικής ζήτησης. 

 

Η Μελέτη της McKinsey αναλύει εμπεριστατωμένα τα διάφορα οικονομικά και 

τουριστικά μεγέθη, και προτείνει στρατηγικές κατευθύνσεις. Η Μελέτη παρέχει μία 

μακρο-οικονομική ανάλυση των κλάδων, και του τουρισμού, και αφού προτείνει 

γενικές κατευθύνσεις του «νέου μοντέλου ανάπτυξης», αναλύει τον κάθε ένα κλάδο. 

Στον κλάδο του τουρισμού θεωρεί ότι, με τις προβλεπόμενες δράσεις, μπορεί να 

αυξήσει την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία από 27δις Ευρώ το 2010 σε 45 το 2021, 

και τις θέσεις εργασίας από 650.000 σε 800.000. Ειδικά για τον τουρισμό, υποδεικνύει 

13 στρατηγικές προτεραιότητες, ομαδοποιημένες σε 4 θεματικές ενότητες: 

1. Επαναπροσδιορισμός της εμπορικής πολιτικής 

2. Δημιουργία ποιοτικών υποδομών με ταυτόχρονη επιτάχυνση των επενδύσεων 

3. Διευκόλυνση της πρόσβασης και μεταφορών 

4. Ριζική αναβάθμιση των επαγγελματικών δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας. 

 

Στη «Στρατηγική δεκαετίας 2011-2021» που έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Τουρισμού, τρεις είναι οι «μεγάλοι στόχοι»: 

1. Η Ελλάδα να είναι στους 10 πρώτους τουριστικούς προορισμούς 

2. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία να ανέλθει σε 50δις Ευρώ 

3. Οι θέσεις εργασίας του κλάδου τουρισμού να ανέλθουν σε 1.000.000 
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Για την επίτευξη των στόχων αυτών προτείνονται δύο κύριες ενότητες ανάπτυξης του 

τουρισμού: 

 

A. Η προσέλκυση επενδύσεων σε νέες και βελτιωμένες υποδομές τουρισμού, 

     η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί με τις ακόλουθες προγραμματισμένες κινήσεις: 

 Δημιουργία σταθερού επενδυτικού και φορολογικού πλαισίου για τις 

επιχειρήσεις του τουρισμού 

 Διαρκής απλοποίηση της γραφειοκρατίας (έκδοση και επανέκδοση αδειών, 

διαδικασίες fast track, διαδικασίες θεώρησης) 

 Αυστηρή τήρηση των κανόνων εργασίας και καταπολέμηση της αδήλωτης 

εργασίας 

 Δημιουργία σύγχρονων και ανταγωνιστικών δομών τουριστικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης 

 Προώθηση και στήριξη επενδύσεων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της 

ποιότητας και της διεύρυνσης των παρεχομένων υπηρεσιών (ΕΣΠΑ) 

 Αναβάθμιση των κριτηρίων ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών και δημιουργία 

νέου πλαισίου αστεροποίησης 

 Προώθηση και στήριξη επενδύσεων ειδικά σε υποδομές που ενισχύουν τον 

τουρισμό κρουαζιέρας και τον τουρισμό θαλάσσης 

 Ανάπτυξη υποστηρικτικού κανονιστικού πλαισίου για τις ειδικές μορφές 

τουρισμού  

 Αναβάθμιση των υπηρεσιών σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με 

τουριστικό ενδιαφέρον 

 Αναβάθμιση του ρόλου της χώρας στους διεθνής οργανισμούς τουρισμού και 

ανάπτυξη διμερών σχέσεων με όμορες χώρες για την κοινή ανάπτυξη νέων 

απόμακρων αγορών  

 

B. Η ανάπτυξη αγορών και αύξηση των αφίξεων και των εσόδων από τον 

τουρισμό, 

η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί με τις ακόλουθες προγραμματισμένες 

κινήσεις: 

 Ανάδειξη και αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών σε ανεπτυγμένες 

μορφές τουρισμού (κυρίως «ήλιος και θάλασσα») 
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 Κατάκτηση ηγετικής θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο σε τουρισμό 

κρουαζιέρας και τουρισμό θαλάσσης 

 Ανάπτυξη της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ως City Break προορισμούς μέσα 

από δράσεις διεθνούς εμβέλειας και την ανάπτυξη υποδομών για τον 

συνεδριακό τουρισμό 

 Ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού μέσα από την ανάδειξη και αξιοποίηση 

του πολιτιστικών μνημείων και υποδομών 

 Δημιουργία νέων τουριστικών προορισμών με την ανάπτυξη νέων τουριστικών 

προϊόντων και την προβολή ειδικών μορφών τουρισμού 

 

Τέλος οι παραπάνω δράσεις που προγραμματίζονται για την υποστήριξη και ανάπτυξη 

του τουρισμού περιλαμβάνουν και πρόβλεψη για νομοθετικές ρυθμίσεις: 

i. Ιδιωτικοποιήσεις των περιφερειακών αεροδρομίων 

ii. Ιδιωτικοποιήσεις λιμενικών υποδομών 

iii. Δημιουργία υδατοδρομίων 

iv. Ανάπτυξη υποδομών και εγκαταστάσεων θαλάσσιου τουρισμού – προβλήτες 

κρουαζιερόπλοιων και μαρίνες 

v. Ανάπτυξη των φυσικών ιαματικών πόρων 

vi. Απελευθέρωση των επαγγελμάτων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟΥΡΚΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

2.1 Εξέλιξη του Τουρισμού στην Τουρκία 

 

Η ιστορική εξέλιξη του τουρκικού τουρισμού δεν μπορεί να εξεταστεί χωρίς να 

ληφθούν υπόψη και μια σειρά από κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις που διαδραματίστηκαν 

μετά τη δεκαετία του 1950 και που, οπωσδήποτε, συνέβαλλαν στη διαμόρφωση του 

πολιτικού και οικονομικού σκηνικού μέχρι και τη σημερινή Τουρκία. Είναι 

χαρακτηριστικό πως μέσα στην εικοσαετία 1960-1980 (Swan, 2003) η γειτονική χώρα 

γνωρίζει τρεις φορές την άμεση παρέμβαση του στρατού στα κοινά, μέσα από 

αντίστοιχα πραξικοπήματα (1960, 1971 και 1980), απόρροια των εσωτερικών 

πολιτικών αντιπαραθέσεων αλλά και της γενικότερης άσχημης οικονομικής 

κατάστασης (πληθωρισμός, ανεργία, υπέρογκο εξωτερικό χρέος) που επικρατεί. 

 

Αυτό που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι πως η ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας 

στη γειτονική χώρα υπήρξε απόρροια οικονομικοπολιτικών προσεγγίσεων τόσο από το 

στρατιωτικό κατεστημένο όσο και από την πλευρά των τουρκικών κυβερνήσεων που 

ακολούθησαν, μετά και το τελευταίο πραξικόπημα του 1980 (Tosun, 1998). Τα 

πολιτικά, ωστόσο, κίνητρα που ώθησαν τόσο τις στρατιωτικές όσο και τις εκλεγμένες 

ηγεσίες που τις διαδέχτηκαν στην ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου, δεν υπήρξαν 

διαμετρικά αντίθετα μεταξύ τους. Από μια άποψη, τα στρατιωτικά καθεστώτα 

χρησιμοποίησαν τον τομέα του τουρισμού ως μέσο νομιμοποίησης του δικτατορικού 

τους τρόπου διακυβέρνησης προκειμένου να κερδίσουν την αποδοχή των Δυτικών 

κυβερνήσεων (Yarcan και Ertuna, 2002).  

 

Σύμφωνα με τον Önifl (1988), το δικτατορικό καθεστώς του 1980, παρά την 

καταπάτηση βασικών αρχών δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατόρθωσε να 

επιφέρει ένα γενικότερο αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς στις ξένες οικονομικές 

επιχειρήσεις και οργανισμούς που ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στην τουρκική 

τουριστική αγορά παρέχοντάς τους μια σειρά από ευνοϊκά οικονομικά κίνητρα. 

Παράλληλα, η εξάλειψη των εργασιακών απαιτήσεων, η απαγόρευση των απεργιακών 
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(και κάθε μορφής) κινητοποιήσεων, και συνακόλουθα η συγκράτηση σε χαμηλά 

επίπεδα των αμοιβών κατέστησαν την Τουρκία έναν σχετικά φτηνό τόπο διακοπών σε 

σύγκριση με άλλες χώρες της Μεσογείου. 

 

Από την άλλη μεριά, οι εκλεγμένες από το λαό κυβερνήσεις που προέκυψαν μετά το 

πραξικόπημα του 1980, στράφηκαν στην ενίσχυση του τουριστικού τομέα με απώτερο 

σκοπό την εκβιομηχάνιση της χώρας σε μια προσπάθεια άντλησης συναλλάγματος και 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας (Jenkins και Tosun, 1996). Η ανάπτυξη του 

τουρισμού, ωστόσο, χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο ως μοχλός δημιουργίας 

κοινωνικών αλλαγών προκειμένου να ευοδωθεί μια «πολυπόθητη πολιτική στρατηγική 

εξευρωπαϊσμού» (Tosun, Timothy και Öztürk, 2003 ) που αφενός θα αναβάθμιζε την 

εικόνα της Τουρκίας στο εξωτερικό και αφετέρου θα μπορούσε να της είναι αρωγός στο 

απώτερο μέλλον στις προσπάθειές της για πλήρη ένταξη στους κόλπους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  

 

2.2 Εξέλιξη Τουριστικής Πολιτικής. Κίνητρα & Στόχοι 

 

Οι πολιτικές παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας στην 

Τουρκία, αποτελούν μέρος του ευρύτερου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού 

ανάπτυξης της χώρας που έχει τις ρίζες του στη δεκαετία του 1930 (Aslanyurek, 1994). 

Ο σχεδιασμός, ωστόσο, της τουριστικής ανάπτυξης ξεκινά ουσιαστικά μετά το 1960 και 

το στρατιωτικό πραξικόπημα της χρονιάς εκείνης. Πιο συγκεκριμένα, ο νέος 

καταστατικός χάρτης του 1961, προβλέπει την ίδρυση του Κρατικού Οργανισμού 

Σχεδιασμού (ΚΟΣ) ο οποίος με τη σειρά του προχωρεί στην εκπόνηση των λεγόμενων 

«Πενταετών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» 

 

Πρόκειται για μια σειρά από επίσημα έγγραφα-κείμενα αναπτυξιακών πολιτικών, τα 

οποία εμπεριέχουν ένα φάσμα στρατηγικών δράσεων, εργαλείων και επενδυτικών 

προγραμμάτων σε μακροεπίπεδο. Τα πλάνα αυτά ως επίσημα κείμενα με νομική 

υπόσταση έχουν τον χαρακτήρα της επιβεβλημένης πράξης για την πλευρά των 

κρατικών οργανισμών και γενικότερα του δημόσιου τομέα, ενώ όσον αφορά τον 

ιδιωτικό τομέα η παρέμβασή τους περιορίζεται σε έναν καθαρά συμβουλευτικό 

χαρακτήρα. 
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Στα κείμενα αυτά, ο τουρισμός εκλαμβάνεται ως ένας υποκλάδος που συγκαταλέγεται 

στον ευρύτερο τομέα των «Υπηρεσιών». Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί πως οι 

αντικειμενικοί στόχοι των «Πενταετών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας παρουσιάζονται 

διαφοροποιημένοι ως προς τον καθορισμό των προτεραιοτήτων ανάλογα με τη 

χρονολογική περίοδο στην οποία εκτείνονται. Για παράδειγμα, οι επιδιωκόμενοι στόχοι 

της τουριστικής ανάπτυξης για τη δεκαετία του 1960 συνοψίζονται (α) στην οικονομική 

συνεισφορά του τουριστικού τομέα στο ισοζύγιο πληρωμών και (β) στην άντληση 

συναλλάγματος στην προσπάθεια εκβιομηχάνισης της χώρας.    

 

Η δεκαετία του 1970, αντίθετα, σηματοδοτείται από την επιλογή και τον καθορισμό 

των επονομαζόμενων «περιοχών προτεραιότητας» αναφορικά με την ανάπτυξη της 

τουριστικής δραστηριότητας. Τα Πενταετή Αναπτυξιακά Προγράμματα της 

συγκεκριμένης δεκαετίας στρέφουν την προσοχή τους στην ανάπτυξη του μαζικού 

τουρισμού, αγνοώντας τις εναλλακτικές μορφές της τουριστικής δραστηριότητας 

(πολιτιστικός, φυσιολατρικός, αθλητικός τουρισμός) οι οποίες θα μπορούσαν να 

αναπτυχθούν στην Τουρκία ήδη από εκείνη την περίοδο (Aslanyurek, 1993). 

 

Οι αρχές της επόμενης δεκαετίας χαρακτηρίζονται από μια σειρά από οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις που έρχονται να επηρεάσουν τη γενικότερη στρατηγική της 

τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, με αιχμή του δόρατος την κατάργηση των πολιτικών 

του προστατευτισμού και την μεταστροφή της οικονομικής πολιτικής προς την 

κατεύθυνση των ιδιωτικοποιήσεων και της απελευθέρωσης της αγοράς. Η απλοποίηση 

των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την πραγματοποίηση τουριστικών επενδύσεων 

αποτελεί μια από τις κυριότερες επιδιώξεις του πέμπτου (1985-1989) ‘Πενταετούς 

Αναπτυξιακού Προγράμματος’ (Sezer και Harrison, 1994), ενώ ο Νόμος Στήριξης Του 

Τουρισμού (ν.2634) που θεσπίστηκε το 1982 αποτελεί το σημαντικότερο νομοθέτημα 

αναφορικά με τα επενδυτικά κίνητρα για την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου. 

 

Στο σημείο αυτό θα γίνει μια μερική ανάλυση των κινήτρων του εν λόγω νόμου.  

Πρώτα από όλα, τα οικονομικά κίνητρα παραχωρούνταν μέσα από τη μορφή δανείων 

που σχετίζονταν με την κατασκευή, τη συναρμολόγηση και την επίπλωση των 

τουριστικών υποδομών οι οποίες είχαν αναληφθεί από τις αντίστοιχες κατασκευαστικές 

εταιρίες. Οι παρεχόμενες πιστώσεις μπορούσαν να ανέλθουν μέχρι και στο 60 % του 

κεφαλαιακού κόστους της επένδυσης. Επίσης, μέσα από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, 
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η Κεντρική Τράπεζα της  Τουρκίας προχωρούσε στην παροχή επιπρόσθετων 

επιδοτήσεων για την προώθηση της τουριστικής δραστηριότητας μέσα από την 

καθιέρωση έκπτωσης από 7-20 % επί της πάγιας επένδυσης κάποιου σχετικού με τον 

τουρισμό εγχειρήματος. Για την ακρίβεια, η χρηματική έκπτωση υπολογίζονταν με 

βάση τη δυναμικότητα σε κλίνες του ξενοδοχειακού καταλύματος, καθώς και από το 

ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου στη συνολική επένδυση. Το μέγιστο ποσοστό της 

χρηματικής έκπτωσης για την κατασκευή ξενοδοχείων 5 Αστέρων στις ζώνες 

τουριστικής ανάπτυξης μπορούσε να ανέλθει στο 20 %, ανεξάρτητα από τη 

δυναμικότητα του καταλύματος (με την προϋπόθεση, βέβαια, το ίδιο κεφάλαιο να 

κάλυπτε το 40 % της αξίας της επένδυσης). 

 

Καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση ξένων επενδυτικών πρωτοβουλιών στο χώρο του 

τουρκικού τουρισμού, διαδραμάτισε και η απουσία οποιουδήποτε περιορισμού που 

σχετίζονταν με τον επαναπατρισμό των μερισμάτων από την πλευρά των εμπλεκομένων 

επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, στην περίπτωση πώλησης μιας οποιασδήποτε 

τουριστικής επένδυσης που είχε πραγματοποιηθεί από ξένους επιχειρηματικούς 

οργανισμούς στην Τουρκία, το σύνολο της αξίας των εσόδων της αγοραπωλησίας αυτής 

μπορούσε να επαναπατριστεί εξ ολοκλήρου στις χώρες προέλευσης των επιχειρήσεων 

αυτών. Ομοίως, στις εταιρείες αυτές δίνονταν η δυνατότητα απασχόλησης 

εξειδικευμένου ξένου (μη Τούρκοι) εργατικού δυναμικού με το ταυτόχρονο δικαίωμα 

μεταφοράς των σχετικών αμοιβών στο εξωτερικό. 

 

Το κίνητρο, όμως, που έκανε το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο να ξεχωρίσει, ήταν η 

παροχή διευκολύνσεων από την πλευρά του κράτους προς τους ενδιαφερόμενους 

επιχειρηματικούς φορείς του τουρισμού για την ενοικίαση, παραχώρηση και αγορά 

δημόσιων εκτάσεων γης στα όρια της επικράτειας της Τουρκίας με σκοπό την 

κατασκευή παραθεριστικών θέρετρων και τόπων διακοπών (Tosun, 1998). Αν 

συνυπολογιστεί και η πριμοδότηση των επενδυτικών προσπαθειών με μια σειρά από 

προνομιακά δασμολογικά ποσοστά για την παροχή υδάτων, ηλεκτρικής ενέργειας και 

φωταερίου, εύκολα μπορεί να διαφανεί η ελκυστικότητα της τουρκικής τουριστικής 

βιομηχανίας ως πεδίου επενδύσεων από τους διεθνείς επιχειρηματικούς οργανισμούς. 

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Korzay (1994), η περίοδος που ακολούθησε την 

καθιέρωση και εφαρμογή του ν.2634 του 1982, δίκαια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως ‘περίοδος υπερδραστηριότητας’ για τον τουρκικό τουριστικό κλάδο. 
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Όσον αφορά, τέλος, την δεκαετία του 1990 αλλά και τους στόχους του αντίστοιχου 

Πενταετούς Αναπτυξιακού Προγράμματος που καλύπτει την περίοδο 1990-1994, η 

φιλοσοφία που διέπει την πορεία της εγχώριας τουριστικής βιομηχανίας περιστρέφεται 

γύρω από την έννοια της αειφορίας (Sezer και Harrison, 1994). Η εκρηκτική ανάπτυξη 

της τουριστικής δραστηριότητας που καταγράφηκε από το 1982 μέχρι και την μέση της 

συγκεκριμένης δεκαετίας σε συνδυασμό με τις αρνητικές περιβαλλοντικές κατά κύριο 

λόγο συνέπειες του λεγόμενου μαζικού τουρισμού  μετατόπισαν το κέντρο βάρους των 

πολιτικών του τουρισμού προς τη διαφοροποίηση της υπάρχουσας προσφοράς, την 

προστασία των φυσικών πόρων και τη στήριξη των μικρομεσαίων τουριστικών 

επιχειρήσεων. Αντίστοιχες είναι και οι προτεραιότητες που χαρακτηρίζουν και το 

έβδομο αναπτυξιακό πρόγραμμα της περιόδου 1996- 2000.  

 

Πίνακας 6: Πενταετή Αναπτυξιακά Προγράμματα και Στόχοι Ανάπτυξης μέσω της 

Τουριστικής Πολιτικής 

 

 
Πηγή: Sezer, H. και Harrison, A., ‘Tourism in Greece and Turkey: An economic view for 

planners’, 1994, σελ. 80-81 
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2.3 Χαρακτηριστικά της Τουριστικής Προσφοράς 

 

Η εφαρμογή του Νόμου Στήριξης του Τουρισμού (ν.2634) δημιούργησε δύο πολύ 

σημαντικά δεδομένα για την εξέλιξη της τουριστικής βιομηχανίας της Τουρκίας από το 

1982 και μετά. Τον καθορισμό, για πρώτη φορά, περιοχών-ζωνών τουριστικής 

ανάπτυξης και την προσέλκυση μεγάλης κλίμακας ξένων επενδύσεων για την 

κατασκευή της απαιτούμενης υποδομής σε επίπεδο καταλυμάτων (ξενοδοχειακών 

συγκροτημάτων, τουριστικών χωριών). Όπως ήταν φυσικό, η αλόγιστη κατασκευή 

τουριστικών συγκροτημάτων στις συγκεκριμένες περιοχές δε θα μπορούσε παρά να 

επιφέρει και τον αντίστοιχο χωρικό συγκεντρωτισμό και της τουριστικής ζήτησης στις 

προεπιλεγμένες αυτές περιφέρειες με ότι κάτι τέτοιο συνεπάγεται για την ισόρροπη 

περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.  

Οι περιοχές που έχουν ωφεληθεί από την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας δεν 

είναι άλλες από αυτές που βρίσκονται στα παράλια της χώρας, κυρίως κατά μήκος των 

ακτών του Αιγαίου και της Μεσογείου συμπεριλαμβανομένης και της 

Κωνσταντινούπολης. Αντίθετα, τα γεωγραφικά διαμερίσματα της ενδοχώρας και 

ιδιαίτερα οι επαρχίες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ανατολίας παρουσιάζουν 

σημαντική υστέρηση τόσο σε επίπεδο αριθμού ξενοδοχειακών καταλυμάτων και 

κλινών, όσο και σε επίπεδο αριθμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

του τουρισμού (επισιτιστικές επιχειρήσεις, ταξιδιωτικά γραφεία). Αυτός είναι, ίσως, ο 

βασικότερος λόγος του μαζικού κύματος μετανάστευσης φτηνού εργατικού δυναμικού 

από τις φτωχότερες περιοχές προς τα τουριστικά κέντρα του Αιγαίου και της 

Μεσογειακής Τουρκίας για τη διάρκεια των θερινών μηνών με σκοπό την αναζήτηση 

εργασίας (Tosun, 1998). Ανάλογες είναι και οι επιδόσεις της Ανατολικής και 

Νοτιοανατολικής Ανατολίας από την άποψη των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων. 

Πίνακας 7: Κατανομή Ξενοδοχειακού Δυναμικού 1982 και 1998 

 
Πηγή: Yarcan, S. και Ertuna, B., 2002, ‘What You Encourage Is What You Get: The Case of 

Turkish Inbound International Tourism’, Anatolia 



 

78 

 

 

Έχοντας ως αφετηρία το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας, εκφρασμένο σε αριθμό 

κλινών καθώς και ξενοδοχειακών καταλυμάτων και τουριστικών χωριών κάθε 

κατηγορίας, η αριθμητική υπεροχή των τόπων παραθερισμού που βρίσκονται 

διασκορπισμένοι στις ακτές της Μεσογείου, του Αιγαίου καθώς και στην περιοχή της 

Ανατολικής Θράκης (Μαρμαράς) είναι εμφανής από τα ευρήματα του παραπάνω 

πίνακα (7). Αυτό που μπορεί να διαπιστώσει κανείς είναι πως παρά την αύξηση των 

ξενοδοχειακών κλινών για την περιοχή του Μαρμαρά, το 1998 η περιοχή της 

Μεσογείου είναι αυτή που τελικά καταλαμβάνει την πρώτη θέση από την άποψη του 

αριθμού των διαθέσιμων κλινών καταγράφοντας ένα αυξητικό ποσοστό που ξεπερνά το 

1000 % (1055.68 %,Πίνακας 7).  

 

Είναι προφανές πως μέσα από την εφαρμογή και τα παρεχόμενα κίνητρα του ν.2634 

του 1982, ότι στην περίοδο που ακολουθεί επιβεβαιώνεται η τουριστική σπουδαιότητα 

της Μεσογειακής Τουρκίας. Αθροίζοντας τα ποσοστά των κλινών των τριών 

προαναφερθέντων περιοχών (Μαρμαράς, Αιγαίο και Μεσόγειος) για το 1998 παρατηρεί 

κανείς πως αντιπροσωπεύουν το 86.9 % των κλινών για τη χώρα (από 77.56 % για το 

1984). Αντίθετα, αποδυναμώνεται το ποσοστό των κλινών της Κεντρικής Ανατολίας, 

της Μαύρης Θάλασσας καθώς και της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ανατολίας στο 

σύνολο των κλινών για όλη τη χώρα. 

 

Πίνακας 8: Εξέλιξη αριθμού καταλυμάτων, κλινών και δωματίων 2000-2006 

 

 

Πηγή : Κρατικό Ίδρυμα Στατιστικής της Τουρκίας (Türkiye İstatistik Kurumu, ΤÜΙΚ) 

«Στατιστικοί Δείκτες 1923-2006» (İstatistik Göstergeler 1923-2006), Άγκυρα (Ankara), 

Δεκέμβριος (Aralik) 2007, σελ. 399 

 

Όσον αφορά την περίοδο που εκτείνεται από το 2000 μέχρι και το 2006 αυτό που 

παρατηρεί κανείς είναι μια συνεχιζόμενη αύξηση του αριθμού των καταλυμάτων, 
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καθώς επίσης και του αριθμού των δωματίων και των κλινών που συνθέτουν την 

ξενοδοχειακή υποδομή της Τουρκίας. Με βάση τους σχετικούς υπολογισμούς που 

αφορούν τα δεδομένα του Πίνακα 8, το 2006 ο αριθμός των καταλυμάτων της 

γειτονικής χώρας είναι αυξημένος κατά 35,69 % σε σχέση με το 2000. Σε επίπεδο 

αριθμού δωματίων το συνολικό ποσοστό της αύξησης, πάντοτε ως προς το 2000- 

ξεπερνά το 50 % (54,57 %), ενώ οι κλίνες αντανακλούν αύξηση της τάξης του 56,42 %. 

 

2.4 Ο Ξενοδοχειακός Κλάδος της Τουρκίας 

 

Σύμφωνα με το τελευταίο Marketing Brief του ΣΕΤΕ ο ξενοδοχειακός κλάδος της 

Τουρκίας συνοψίζεται στα εξής στοιχεία: 

 

 Γερμανία και Ρωσία αποτελούν τις μεγαλύτερες τουριστικές αγορές για την 

Τουρκία  και τους αναλογούν πάνω από τις μισές διανυκτερεύσεις. Αν 

προστεθεί η Βρετανία  και  οι χώρες της Μπενελούξ, τότε μιλάμε για πάνω από 

το 70% των διανυκτερεύσεων. 

 Για την Τουρκία η ρωσική αγορά παρουσιάζει τις καλύτερες προοπτικές 

ανάπτυξης. Άλλωστε η Τουρκία αποτελεί τον Νο1 προορισμό διακοπών των 

Ρώσων ταξιδιωτών. Η γερμανική αγορά είναι μια μεγάλη και ώριμη αγορά, η 

οποία όμως είναι στάσιμη, ενώ σημαντική δυναμική ανάπτυξης έχει η βρετανική 

αγορά.  

 Η Τουρκία έχει σήμερα περί τα 2.200 ξενοδοχεία εκτιμώμενης δυναμικότητας 

190.000 δωματίων και 500.000 κλινών. 

 Το ξενοδοχειακό δυναμικό της Τουρκίας αποτελείται κυρίως από μονάδες 4 και 

5 αστέρων, οι οποίες συγκεντρώνουν τα 2/3 των συνολικών κλινών της χώρας. 

 Τα τουρκικά ξενοδοχεία είναι μεγάλα σε σχέση με τα ξενοδοχεία άλλων  

Ευρωπαϊκών χωρών,  έχουν  κατά μέσο  όρο 215 κλίνες ανά μονάδα,  οι οποίες 

ισοδυναμούν σε περίπου 90 δωμάτια ανά ξενοδοχείο. Πολλά  5άστερα  

παραθεριστικά συγκροτήματα έχουν 400 ή περισσότερα δωμάτια. 

 Το μοντέλο  all-inclusive είναι κυρίαρχο  στα παραθεριστικά ξενοδοχεία της  

Τουρκίας, αλλά υπάρχει τάση προς περισσότερο πολυτελείς  all-exclusive 

προσφορές. Επίσης υπάρχει προσπάθεια για ανάπτυξη του πολιτιστικού 

τουρισμού,  του ιατρικού τουρισμού, του γκολφ και του spa. 
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 Τα ξενοδοχεία με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα είναι συγκεντρωμένα στις 

μεγάλες πόλεις (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Άγκυρα) και στα κύρια 

παραθαλάσσια  θέρετρα στη νότια και δυτική ακτή, όπως Antalya,  Dalaman,  

Bodrum,  Side και Cesme.  

 Η Antalya και η Istanbul καλύπτουν το 60% των συνολικών εισερχόμενων 

ταξιδιών.  Αυτοί οι 2 προορισμοί αναπτύσσονται  πολύ  δυναμικά τα τελευταία 

2 χρόνια.   

 Οι  Tour Operators παραμένουν σημαντικό κανάλι διανομής για τα ξενοδοχεία  

τόσο στα θέρετρα όσο και στις μεγάλες πόλεις. Η TUI και η Öger είναι ηγέτες 

της  αγοράς και ακολουθεί η  Thomas Cook. 

 Η μεγαλύτερη τουρκική ξενοδοχειακή αλυσίδα είναι η  Joy Goup, η οποία  

ειδικεύεται στα μεγάλα ξενοδοχειακά θέρετρα με συνολική δυναμικότητα άνω 

των  7.500 κλινών. H Dedeman Hotels & Resorts, η δεύτερη τουρκική αλυσίδα, 

κατέχει  ένα μίγμα αστικών και παραθαλάσσιων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων 

και έχει  επεκταθεί και σε γειτονικές χώρες. 

 Οι περισσότερες από τις διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων (πχ Marriott, Accor, 

Rezidor και Hyatt) έχουν παρουσία στην Τουρκία –συνήθως με 4-6 

συγκροτήματα. Η Hilton λειτουργεί 9 ξενοδοχειακά συγκροτήματα αλλά 

εξελίσσεται σε απόλυτο ηγέτη της αγοράς με σχέδια ένταξης πολλών 

περισσότερων ξενοδοχείων στο δυναμικό της. 

 Στο τέλος του 2008, περισσότερο από το 25% του ξενοδοχειακού δυναμικού 

υψηλής  ποιότητας ήταν ηλικίας μικρότερης των 3 ετών και η μέση ηλικία του 

συνόλου των ξενοδοχείων ήταν περίπου 13 έτη. 

 

2.5 Η Συνεισφορά του Τουρισμού στην Εθνική Οικονομία 

 

Στη συνέχεια  παρουσιάζεται με ένα συνοπτικό τρόπο ο ρόλος που έχει διαδραματίσει 

ο κλάδος του τουρισμού στο ευρύτερο πλαίσιο της τουρκικής οικονομίας τις τελευταίες 

τέσσερις δεκαετίες. Στην προσπάθεια αυτή, παρατίθενται τρεις πίνακες (Πίνακες 9, 10 

& 11) που έχουν ως σημείο αναφοράς τις εισπράξεις που εκπορεύονται από την 

τουριστική δραστηριότητα. Στον πρώτο από αυτούς (9) παρουσιάζεται η σχέση 

ανάμεσα στις εισπράξεις του τουρισμού και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, 

καθώς και των κερδών που προέρχονται από τις εξαγωγές. Ακολουθεί η αποτύπωση της 

αναλογίας των τουριστικών εισπράξεων ως προς την κεφαλαιακή κίνηση (εμβάσματα 
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μεταναστών, ξένες επενδύσεις) που πραγματοποιείται στην Τουρκία από το 1990 μέχρι 

και το έτος 2006 (Πίνακες 10 και 11). 

Πίνακας 9: Ποσοστό των τουριστικών εισπράξεων επί του ΑΕΠ και των 

Εισπράξεων από εξαγωγές, 1963-2006 

 

 
Πηγή : Κρατικό Ίδρυμα Στατιστικής της Τουρκίας (Türkiye İstatistik Kurumu, ΤÜΙΚ) 

«Στατιστικοί Δείκτες 1923-2006» (İstatistik Göstergeler 1923-2006), Άγκυρα (Ankara), 

Δεκέμβριος (Aralik) 2007 

 

 

Πίνακας 10: Τουριστικές εισπράξεις και κίνηση κεφαλαίων (εκ. Δολ. ΗΠΑ) στην 

Τουρκία , 1990-2000 

 

Πηγή : Κρατικό Ίδρυμα Στατιστικής της Τουρκίας (Türkiye İstatistik Kurumu, ΤÜΙΚ) 

«Στατιστικοί Δείκτες 1923-2006» (İstatistik Göstergeler 1923-2006), Άγκυρα (Ankara), 

Δεκέμβριος (Aralik) 2007 

 

Πίνακας 11: Τουριστικές εισπράξεις και κίνηση κεφαλαίων (εκ. Δολ. ΗΠΑ) στην 

Τουρκία, 2001-2006 

 
Πηγή : Κρατικό Ίδρυμα Στατιστικής της Τουρκίας (Türkiye İstatistik Kurumu, ΤÜΙΚ) 

«Στατιστικοί Δείκτες 1923-2006» (İstatistik Göstergeler 1923-2006), Άγκυρα (Ankara), 

Δεκέμβριος (Aralik) 2007 
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Περνώντας σε μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση που αφορά για τη δεκαετία 1990-

2000, οι τουριστικές εισπράξεις συγκρίνονται αναλογικά με δυο άλλες υπάρχουσες 

πηγές συναλλάγματος για τη χώρα. Τα εμβάσματα που αποστέλλονται από τους 

Τούρκους μετανάστες, καθώς και τις ξένες επενδύσεις. Όπως φαίνεται στον παραπάνω 

Πίνακα (10), τα εμβάσματα του εργατικού δυναμικού που ζει στο εξωτερικό αποτελούν 

μια σπουδαιότερη σε αξία πηγή συναλλάγματος για τη χώρα, αντιπαραβαλλόμενη με 

την κίνηση των κεφαλαίων που συνδέονται με τις πραγματοποιούμενες ξένες 

επενδύσεις για ολόκληρη σχεδόν τη δεκαετία του 1990. Εξαίρεση αποτελεί το έτος 

1996, όταν και για πρώτη φορά η αξία των ξένων επενδυτικών πρωτοβουλιών 

υποσκελίζει αυτή των εμβασμάτων (χωρίς –πάντως- να προκύπτει σημαντική 

διαφοροποίηση στην αναλογική σύγκριση και των δυο μεγεθών ως προς τις τουριστικές 

εισπράξεις). 

 

Μέσα από τα αποτελέσματα των σχετικών αναλογιών ( α /β και α /γ), φαίνεται 

ξεκάθαρα πως οι προερχόμενες από την τουριστική βιομηχανία εισπράξεις 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη σπουδαιότητα για το ισοζύγιο πληρωμών και την εθνική 

οικονομία σε σχέση τόσο με τα εμβάσματα όσο και με τις άμεσες ξένες επενδύσεις. 

 

Για την περίοδο 2001-2005 καταγράφεται μείωση του ύψους των εμβασμάτων που 

προέρχονται από τους απόδημους Τούρκους –εξέλιξη που σε συνδυασμό με την ολοένα 

και αυξανόμενη τάση των τουριστικών εισπράξεων, καθιστούν μεγαλύτερη την 

αναλογία α/β (παρά την υποχώρηση του 2006, Πίνακας 11). Αντίθετα μετά το 2002 η 

άνοδος της αξίας των ετήσιων ξένων επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην 

Τουρκία, καθιστούν ευνοϊκότερη για αυτές την αναλογία α/γ. Το 2006 μάλιστα οι 

τουριστικές εισπράξεις κινούνται λίγο χαμηλότερα από τις ξένες επενδύσεις. 

 

 

2.6 Προφίλ του Διεθνούς  Εισερχόμενου Τουρισμού 

 

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η συγκεκριμενοποίηση των χωρών προέλευσης του 

διεθνούς τουριστικού ρεύματος και το χρονικό διάστημα σε επίπεδο έτους που οι ξένες 

αγορές επισκέπτονται τους τόπους παραθερισμού της γειτονικής χώρας 

Οι ταξιδιωτικές χώρες-προέλευσης που βρίσκονται στα όρια του ευρωπαϊκού χώρου, 

καταγράφουν ποσοστό της κλίμακας του 80.6 % (1990) μέχρι και 82.2 % της διεθνούς 
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εισερχόμενης τουριστικής κίνησης για το 2006. Ακολουθούν σε ποσοστά οι αγορές της 

Ασίας και της Αμερικής (Πίνακας 12) 

Πίνακας 12: Ποσοστιαίαa διάρθρωση τουριστικών αφίξεων στην Τουρκία ανά 

Περιοχή προέλευσης 

 

 
Πηγή : Η επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από τα στοιχεία του Κρατικού Ιδρύματος 

Στατιστικής της Τουρκίας (Türkiye İstatistik Kurumu, ΤÜΙΚ) 

 

 

Όπως παρατηρείται και στον πίνακα που παρατίθεται αμέσως παρακάτω (Πίνακας 13 & 

14), η ανάπτυξη της τουρκικής τουριστικής βιομηχανίας βασίζεται σε έναν σχετικά 

μικρό αριθμό ταξιδιωτικών αγορών που κατευθύνεται στους τουρκικούς 

παραθεριστικούς προορισμούς, με τους Γερμανούς, τους Ρώσους και τους Βρετανούς 

να αποτελούν τις κυριότερες χώρες προέλευσης τουρισμού για την Τουρκία. 

 

Πίνακας 13: Διεθνείς τουριστικές αφίξεις στην Τουρκία ανά χώρα προέλευσης, 

2003-2006 

 

 

Πηγή : Η επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από τα στοιχεία του Κρατικού Ιδρύματος 

Στατιστικής της Τουρκίας (Türkiye İstatistik Kurumu, ΤÜΙΚ) 
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Πίνακας 14: Διεθνείς τουριστικές αφίξεις στην Τουρκία ανά χώρα προέλευσης, 

2006-2008 

 

 
Πηγή: TYD (Turkish Tourism Investors Association) 

 

Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί πως σε ότι αφορά την τουριστική κίνηση που 

προέρχεται τόσο από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες όσο και από τις υπόλοιπες 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ρουμανία), ισχύει μια ιδιαίτερη 

παράμετρος. Όπως τονίζεται από Τούρκους αναλυτές του τουρισμού (Tosun,1999) 

σημαντικός αριθμός των τουριστών που φτάνουν στην Τουρκία από τις Ανατολικές 

Χώρες δε θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ‘τουρίστες’ με την πραγματική έννοια της 

λέξης από την άποψη της συνεισφοράς τους στην τουρκική οικονομία. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός πως η συντριπτική τους πλειονότητα αποτελείται από τους λεγόμενους 

«ταξιδευτές της βαλίτσας», ανθρώπους δηλαδή, που λόγω της σχετικής γειτνίασης των 

χωρών τους με την Τουρκία, καταφθάνουν στη χώρα με αποκλειστικό σκοπό την 

εμπορία και πώληση αγαθών σε κεντρικούς δρόμους και αγορές των μεγαλουπόλεων. 

Όσον αφορά τη διαμονή τους, πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στα οχήματα που 

τους μεταφέρουν και σε πολύ μικρό ποσοστό στα υπάρχοντα καταλύματα. 

 

Ολοκληρώνοντας την ενότητα που σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

διεθνούς εισερχόμενου τουρισμού για την Τουρκία, δεν μπορεί παρά να μην 

επισημανθεί και ο έντονα εποχικός χαρακτήρας της τουριστικής της ζήτησης που 

αποτελεί, άλλωστε, μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα για το σύνολο των 

παραθεριστικών της προορισμών. Τα στοιχεία (Πίνακας 15 & 16) αναφέρονται στην 

μηνιαία κατανομή των διεθνών τουριστικών 2003-2006 και 2006-2008. Η παράθεση 

της χρονικής κατανομής του αλλοδαπού τουρισμού έστω και μόνο για το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα, είναι αρκετή ώστε να αναδείξει την εποχικότητα της τουρκικής 
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τουριστικής βιομηχανίας, με όποιες προεκτάσεις κι αν έχει κάτι τέτοιο σχετικά με το 

ζήτημα του εμπλουτισμού αλλά και της διαφοροποίησης της παρεχόμενης τουριστικής 

προσφοράς για τη χώρα. 

 

Πίνακας 15: Μηνιαία ποσοστιαία κατανομή των διεθνών τουριστικών αφίξεων 

Στην Τουρκία, 2003-2006 

 

 
Πηγή : Η επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από τα στοιχεία του Κρατικού Ιδρύματος 

Στατιστικής της Τουρκίας (Türkiye İstatistik Kurumu, ΤÜΙΚ) 

 

 

Πίνακας 16: Μηνιαία ποσοστιαία κατανομή των διεθνών τουριστικών αφίξεων 

Στην Τουρκία, 2006-2008 

 

 

Πηγή: TYD (Turkish Tourism Investors Association) 
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2.7 Η Τουριστική Στρατηγική - Πολιτική για το 2023 

 

Ο παράκτιος τουρισμός αποτελεί σήμερα την κυρίαρχη μορφή τουρισμού στην 

Τουρκία. Εκτός όμως από τον παράκτιο τουρισμό, πολλές ευκαιρίες αναπτύσσονται και 

για κάποιες νέες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως είναι κυρίως ο ιατρικός, ο 

ιαματικός, ο χειμερινός και ο συνεδριακός τουρισμός. Σε αυτήν την κατεύθυνση 

λοιπόν, το Υπουργείο Τουρισμού της Τουρκίας, με σκοπό να αναπτύξει και να κάνει 

ανταγωνιστικές τις παραπάνω εναλλακτικές έχει προχωρήσει στην υλοποίηση και 

παρουσίαση συγκεκριμένης πρότασης στρατηγικής ανάπτυξης (Tourism Strategy of 

Turkey – 2023) με πρόθεση να καθοδηγήσει τον κάθε ένα τομέα της τουριστικής 

βιομηχανίας.  

 

Οι κύριοι άξονες κατά την χάραξη της συγκεκριμένης πολιτικής - στρατηγικής στην 

ανάπτυξη του τουρισμού τίθενται: 

 

 Η διάχυση των κοινωνικο-οικονομικών ωφελειών από το τουρισμό σε λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιοχές 

 Η μείωση της πίεσης στις παράλιες περιοχές 

 Η αειφόρος ανάπτυξη του τομέα που θα διαφοροποιείται από το πρότυπο 

παραλία-θάλασσα-ήλιος. (3S model :SAND – SEA – SUN), 

 H εισαγωγή νέων μορφών τουρισμού, αφενός επικερδών και αφετέρου με 

κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα 

 Η ανάπτυξη μορφών τουρισμού που θα προσελκύουν τουρίστες όλο το χρόνο 

 Η αύξηση μεριδίου στον παγκόσμιο τουρισμό 

 

Σε αυτό το πλαίσιο όσοι επενδυτές αποφασίζουν να επενδύσουν στην τουριστική 

βιομηχανία θα υποστηρίζονται από την κυβέρνηση με κίνητρα που θα αποφασίζονται 

κάθε χρόνο.  

 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια κίνητρα σύμφωνα με τον Ν.2634.: 

 

 Ενοικίαση εδαφικών εκτάσεων έως και πενήντα (50) για ανέγερση τουριστικών 

εγκαταστάσεων με πολύ χαμηλά μισθώματα και προνομιακούς όρους 
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 Αύξηση του επιτρεπόμενου ποσοστού πρόσληψης και απασχόλησης από 

τουριστικές επιχειρήσεις ειδικά εκπαιδευμένου αλλοδαπού προσωπικού και 

ειδικών από 10% σε 20% 

  Χαρακτηρισμός «υψηλής προτεραιότητας» σε όλες τις τηλεφωνικές 

εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις δικτύων σε επιχειρήσεις τουριστικού 

προσανατολισμού και αποφυγή γραφειοκρατίας 

 Ειδική φορολογική προνομιακή μεταχείριση στους «εξαγωγείς τουρισμού». 

«Εξαγωγείς τουρισμού» αποτελούν οι πιστοποιημένες από το υπουργείο 

Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που 

φέρνουν στην χώρα ξένο συνάλλαγμα περισσότερο από 1 εκατ. δολάρια 

 Η Τράπεζα Τουρισμού Α.Ε. που ανήκει στο Υπουργείο Τουρισμού αναλαμβάνει 

να εκταμιεύσει δάνεια από αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λαμβάνοντας 

μέρος του κινδύνου  για λογαριασμό των υποψήφιων επενδυτών. 

 

Επιπροσθέτως, πολύ πρόσφατα στη γείτονα χώρα σημειώθηκαν αλλαγές στο 

νομοθετικό πλαίσιο για τα επενδυτικά κίνητρα, τα οποία παρέχονται αδιακρίτως σε 

ημεδαπούς και αλλοδαπούς επενδυτές, βάσει του Ν.6224 και των διμερών συμφωνιών 

περί προστασίας και προώθησης των επενδύσεων. Η έγκριση των επενδύσεων δίνεται 

από το Υπουργείο Οικονομικών (U.T.). Ειδικά όμως για ξένους επενδυτές, η έγκριση 

δίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Ξένων Επενδυτών (G.D.F.I.) του εν λόγω 

Υπουργείου.  

 

Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν στην κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό ή 

συντήρηση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, παραδοσιακών οικημάτων, συνεδριακών 

και εκθεσιακών κέντρων, αθλητικών συγκροτημάτων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κλπ.  

Τα παρεχόμενα κίνητρα είναι τεσσάρων ειδών: 

   

 Απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς του εισαγόμενου μηχανολογικού 

εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην ειδική κατάσταση του Υπουργείου 

Οικονομικών  

 Φορολογικές απαλλαγές/εκπτώσεις από μελλοντικά εισοδήματα, ισόποσες των 

επενδυτικών δαπανών που αφορούν κτήρια, μηχανολογικό εξοπλισμό ή 

εγκατάστασή τους 
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 Απαλλαγή του Φ.Π.Α που αναλογεί στην αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών, και 

 Επιδότηση του επιτοκίου διαφόρων επενδυτικών δανείων. 

 

Το ακριβές ύψος των παρεχόμενων ενισχύσεων διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό 

οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Αυτές κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες:  

 

A. Αναπτυγμένες περιοχές (Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, Σμύρνη, Προύσα, Άδανα 

και Αττάλεια)  

B. Περιοχές πρώτης προτεραιότητας (50 πόλεις που καθορίζονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο) 

C. Οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας  

 

Τα προαναφερθέντα κίνητρα ισχύουν και για τις τρεις περιοχές της χώρας. Ειδική 

μέριμνα λαμβάνεται για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις (Small and Medium 

Enterprises, δηλαδή από επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 150 άτομα, με κεφάλαιο το 

πολύ 50 δις τουρκικών λιρών). Επίσης, είναι αναγκαία η ίδια συμμετοχή σε ποσοστό 

από 15% ως 40%, ανάλογα με το ύψος της επένδυσης και την περιοχή διενέργειάς της. 

 

Τέλος, αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη μνεία στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού που 

αποτελεί και ίσως και τον βασικότερο άξονα της στρατηγικής ανάπτυξης του 

Τουρκικού Τουρισμού μέσω νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Το ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον που συγκεντρώνει αυτή η μορφή τουρισμού οφείλεται στην υψηλή κατά 

κεφαλήν δαπάνη των επισκεπτών, στον μεγάλο χρόνο παραμονής τους, ο οποίος  

συνήθως ξεπερνάει τις δύο εβδομάδες και στο ότι στις ανεπτυγμένες χώρες αφενός 

αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, αφετέρου αυξάνεται και το κόστος ιατρικής 

περίθαλψης.  

 

Η Τουρκία οργανώνει ενέργειες προώθησης (π.χ. συνέδρια) του ιατρικού τουρισμού σε 

χώρες-στόχους, προβαλλόμενη ως εναλλακτικός προορισμός για τον τουρισμό υγείας, 

με υπηρεσίες υγείας, νοσοκομεία και ιατρικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, η οποία 

συνδυάζει παράλληλα και υψηλού επιπέδου φιλοξενία. Στόχος του τουρκικού 

υπουργείου Υγείας είναι να αυξήσει το μερίδιό της στον κλάδο του ιατρικού τουρισμού, 

δημιουργώντας «ελεύθερες ζώνες υγείας» σε όλη τη χώρα και ειδικά στα παράλιά της 

στο Αιγαίο, έχοντας ως πρότυπο το σύστημα ιατρικού τουρισμού στο Ντουμπάι, και 
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καλεί ξένες εταιρείες να επενδύσουν σε αυτό το νέο εγχείρημα ,προσφέροντας ως 

αντάλλαγμα σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις και μηδενικά γραφειοκρατικά 

εμπόδια. Στόχος, είναι οι ζώνες να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2013 και να είναι 

έτοιμες να δεχτούν ασθενείς από όλο τον κόσμο το 2014, ενώ στόχος είναι το 2015 να 

έχει έσοδα 5 δισ. δολάρια από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ήδη περίπου 2.400 

εταιρείες δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές -«ελεύθερες ζώνες υγείας», 

όπου λειτουργούν συνολικά μέχρι τώρα 90 κλινικές και απασχολούνται γύρω στα 2.500 

άτομα ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Εκτιμάται όμως ότι θα δημιουργηθούν 

άλλες 4.500 νέες θέσεις εργασίας στο προσεχές διάστημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η επιβράδυνση των ετήσιων ρυθμών μεταβολής των αφίξεων που παρατηρείται στην 

Ελλάδα σε σχέση με τους αντίστοιχους ρυθμούς μεταβολής για την περίπτωση της 

Τουρκίας, κάνει κρίσιμο το ερώτημα σχετικά με την κατεύθυνση την οποία πρέπει να 

ακολουθήσει ο ελληνικός τουρισμός στο άμεσο μέλλον. Η διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας του τουρισμού της Ελλάδας περνάει μέσα από δύο διαφορετικές 

στρατηγικές. 

 

Η πρώτη από αυτές εστιάζει το κέντρο βάρους της στη διατήρηση υψηλών ρυθμών 

αύξησης της ζήτησης ή τουλάχιστον στη συγκράτηση του όγκου της τουριστικής 

κίνησης σε ικανοποιητικά επίπεδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την 

προσφορά χαμηλών τιμών. Μια τέτοια, ωστόσο, προσέγγιση είναι πολύ πιθανό να 

οδηγήσει στην αδυναμία επίτευξης κερδοφορίας, στη δυσκολία πραγματοποίησης 

επενδύσεων καθώς επίσης και στη συρρίκνωση του επιπέδου των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Ειδικά για την περίπτωση της ελληνικής τουριστικής αγοράς, η υιοθέτηση 

της προκείμενης στρατηγικής αποδεικνύεται μάταιη, καθώς το ελληνικό τουριστικό 

προϊόν αδυνατεί να εμπλακεί σε τιμολογιακό πόλεμο όχι μόνο με το αντίστοιχο προϊόν 

που παρέχεται από τη γειτονική Τουρκία, αλλά και με αυτό που προσφέρεται από νέους 

αναδυόμενους προορισμούς στο χώρο της Μεσογείου. 

 

Όσον αφορά τη δεύτερη στρατηγική επιλογή, αυτή της διαφοροποίησης, μπορεί να 

υλοποιηθεί μέσα από την προσφορά ποιοτικότερων και υψηλότερης αξίας υπηρεσιών 

που συνάδουν με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουριστικής δραστηριότητας. Οι 

μορφές αυτές απευθύνονται σε ανώτερα εισοδηματικά τμήματα της διεθνούς 

τουριστικής και ταξιδιωτικής αγοράς, η προσέλκυση των οποίων δεν είναι εξαρτημένη 

τόσο από τις μεταβολές των τιμών όσο από την εκπλήρωση προσδοκιών και 

καταναλωτικών αναγκών (Enright, και Newton, 2004).  

 

Ειδικότερα για την Ελλάδα, είναι κρίσιμο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε τύπους 

τουριστικής δραστηριότητας που έχουνε μείνει στο περιθώριο όχι τόσο εξαιτίας 

απουσίας των απαραίτητων τουριστικών πόρων όσο εξαιτίας οργανωτικών δυσχερειών. 

Για παράδειγμα, ο τουρισμός πόλεων στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας θα 

μπορούσε να οδηγήσει στην προσέλκυση «τουριστών του τριημέρου» για αναψυχή 

αλλά και για αγορές. Παράλληλα, μορφές τουρισμού όπως ο συνεδριακός και ο 
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τουρισμός τρίτης ηλικίας, πέρα από την επικερδή τους φύση, θα μπορούσαν να 

συμβάλλουν και στην άμβλυνση του φαινόμενου της εποχικότητας μέσα από την 

επέκταση της τουριστικής περιόδου κατά τους μήνες της άνοιξης και του φθινοπώρου.  

 

Σε αυτό τον τομέα θα πρέπει μάλιστα να γίνει παραδειγματισμός από την γείτονα χώρα 

που έχει διεισδύσει δυναμικά στην συγκεκριμένη αγορά. Όσον αφορά στον Τουρισμό 

Υγείας η Τουρκία διαφαίνεται ότι ακολουθεί υπόδειγμα ηγεσίας κόστους. Εστιάζει στις 

μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως και με «αξιοπρεπείς» (value for money) υπηρεσίες 

Τουρισμού Υγείας σε τιμές πολύ χαμηλότερες από αυτές των Η.Π.Α., του Ηνωμένου 

Βασιλείου (βλέπε παρακάτω) και των λοιπών ανεπτυγμένων χωρών έχει κατορθώσει να 

προσεγγίσει υψηλό αριθμό επισκεπτών. Παράλληλα, πέρα από τη χαμηλή τιμολογιακή 

πολιτική εστιάζει στη γρήγορη διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ώστε 

να βελτιώσει παράλληλα και την εκλαμβανόμενη ποιότητα από τον πελάτη. 

 

Όπως επισημάνθηκε σε προηγούμενη ενότητα, ο τουρκικός τουρισμός, τουλάχιστον 

από την άποψη του ρυθμού αύξησης των αφίξεων, βρίσκεται σε ανοδική τροχιά για την 

περίοδο 2000- 2007, και αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο. Ωστόσο, παραμένει 

άγνωστο με ποιο τρόπο θα αντιδράσει η τουρκική τουριστική αγορά όταν κάποια 

στιγμή εισχωρήσει στο στάδιο της «Ωριμότητας», κάτι που ήδη αποτελεί 

πραγματικότητα για τον τουρισμό της Ελλάδας. Επίσης στο στρατηγικό πλάνο 

Τουρισμός Τουρκίας 2023 τίθεται   ως στόχος για το 2023 η αύξηση των αφίξεων σε 63 

εκατ. και της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης σε 1350 δολάρια Αν και ο στόχος του 

υπερδιπλασιασμού των αφίξεων φαίνεται εφικτός με βάση τους ετήσιους ρυθμούς 

αύξησης των αφίξεων (ειδικά αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι το κείμενο Χάραξης 

Στρατηγικής εκδόθηκε πριν εμφανιστούν τα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία) ο 

σχεδόν διπλασιασμός της κατά κεφαλήν δαπάνης φαίνεται ανέφικτος, ειδικά αν 

συνεκτιμηθεί ότι τα τελευταία χρόνια βαίνει συνεχώς μειούμενος.  

 

Μια τέτοια αισιόδοξη πρόβλεψη δεν μπορεί να είναι πραγματοποιήσιμη, παρά μόνο εάν 

υπάρξει μεταβολή στο τουριστικό πρότυπο ανάπτυξης της Τουρκίας. Πράγματι, η 

ανάγκη αυτή διατυπώνεται στο εν λόγω κείμενο. Διαπιστώνεται ότι ο τρόπος ανάπτυξης 

του τουρισμού  χαρακτηριζόταν από  την έλλειψη ενός γενικότερου σχεδιασμού και 

από δραστηριότητες μαζικού τουρισμού οι οποίες οδήγησαν στην υπερσυγκέντρωση 

στις περιοχές της Μεσογείου και του Αιγαίου, σε μια διαστρεβλωμένη οικιστική 
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ανάπτυξη στις περιοχές αυτές, με ελλείψεις στις υποδομές και δημιουργία 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

 

Επιστρέφοντας και πάλι στην περίπτωση της Ελλάδος και του περιεχομένου της 

τουριστικής πολιτικής δε θα πρέπει να παραληφθεί να αναφερθεί ότι ακόμα και μέχρι 

μερικά χρόνια πριν – τάση που τείνει να αλλάξει – η πολιτική αυτή παρέμενε 

αμετάβλητη.   Η εκάστοτε πολιτική ηγεσία συνήθως υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 

του τουρισμού στην οικονομία, χωρίς να διαθέτει μια ολοκληρωμένη τουριστική 

πολιτική με μακροχρόνια προοπτική και σε σταθερό πλαίσιο που να είναι αρμονικά 

συνδεδεμένη με τους άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Η εξήγηση είναι απλή και αποδίδεται στο γεγονός ότι η 

τουριστική πολιτική κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο βεβαιότητας για μια διαρκώς 

αυξανόμενη τουριστική  ζήτηση που επιβεβαιώνεται στην πράξη. Έτσι, μειώνεται η 

ανάγκη για μια συγκροτημένη τουριστική στρατηγική και πολιτική και προσανατολίζει 

τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς να ασχολούνται με τα βραχυπρόθεσμα 

προβλήματα που καλύπτουν ανάγκες της τουριστικής συγκυρίας.  

 

Όμως, αν εξετασθεί σε βάθος το πλαίσιο αυτό της τουριστικής πολιτικής διαπιστώνεται 

ότι υπάρχει μια αντίφαση που οδηγεί σε χαμηλή αποδοτικότητα και κατά συνέπεια σε 

χαμηλή ανταγωνιστικότητα της τουριστικής δραστηριότητας. Η αντίφαση αυτή 

στηρίζεται στη στατιστικά τεκμηριωμένη παρατήρηση ότι η αύξηση του συνολικού 

μεγέθους του τουριστικού συναλλάγματος δεν συνδέεται και με την αντίστοιχη αύξηση 

της μέσης κατά κεφαλή τουριστικής δαπάνης σε αποπληθωρισμένες τιμές, αντίθετα 

παρουσιάζει τάσεις μείωσης. Αυτό αποτελεί ένδειξη του χαμηλού εισοδηματικού 

επιπέδου των τουριστών που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα και τις 

συναλλαγματικές δυνατότητες του ελληνικού τουρισμού. 

 

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι το στοίχημα της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας 

του τουρισμού και των δύο χωρών θα παιχτεί στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης, 

μέσα από την ανάπτυξη νέων μορφών τουριστικής δραστηριότητας που θα 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες προτιμήσεις των στοχευμένων αγορών. 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αναδυόμενων χωρών τουριστικής προέλευσης που θα 

πρέπει να στοχευθούν αποτελούν η Ρωσία η Κίνα.  
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