
 

 
 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) 
 

«Διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό: μια εμπειρική προσέγγιση μέσα 

από περιπτώσεις διερευνήσεων» 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΟΥΣΗΛΑΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,  ΑΜ: 24/06 

 
  ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2008 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Πρόλογος         σελ. 8 

Εισαγωγή         σελ. 10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  

Διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό-Θεωρητικό υπόβαθρο   

1.1 Βασικές έννοιες τουρισμού      σελ. 12 

1.1.1 Το φαινόμενο του τουρισμού      σελ. 12 

1.1.2 Έννοιες τουρισμός, τουρίστας, τουριστική μετακίνηση,  

τουριστική ανάγκη        σελ. 13 

1.1.3 Χαρακτηριστικά σύγχρονης τουριστικής βιομηχανίας   σελ. 14 

1.1.4 Η σημασία του τουρισμού      σελ. 14 

1.1.5 Γιατί μελετούμε τον τουρισμό      σελ. 16 

1.1.6 Μέτρηση τουρισμού       σελ.18 

1.1.7 Συνέπειες του τουρισμού      σελ. 18 

1.1.8 Διάκριση του τουρισμού σε είδη     σελ. 19 

1.1.9 Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού     σελ. 21 

1.1.10 Ειδικές μορφές τουρισμού      σελ. 22 

1.1.11 Ο τουρισμός με νούμερα      σελ. 23 

1.1.12 Μελλοντικές προβλέψεις για τον τουρισμό    σελ. 25 

1.2 Κρίση-Καταστροφή       σελ. 27 

1.2.1 Βασικές έννοιες         σελ. 27 

1.2.2 Διαχείριση κρίσης       σελ. 32 

1.2.2.1 Αποφυγή και σχεδιασμός διαχείρισης κρίσεων  

και καταστροφών        σελ. 34 

1.2.2.2 Επικοινωνία και έλεγχος κρίσης     σελ. 36 

 2



1.2.2.3 Διαχείριση πόρων        σελ. 36 

1.2.2.4 Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση     σελ. 38 

1.2.3 Διαχείριση κρίσης και τουρισμός     σελ. 39 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2         

Ανάλυση διαχείρισης κρίσεων μέσα από παραδείγματα    

2.1 Κρίσεις στον τουρισμό που σχετίζονται με θέματα υγείας  σελ. 42 

2.1.1 Η ασθένεια SARS και οι επιπτώσεις της στον τουρισμό  

της Σιγκαπούρης        σελ. 42 

2.1.2 Η FMD (Food & Mouth Disease) στον Ηνωμένο Βασίλειο  σελ. 46 

2.2 Κρίσεις στον τουρισμό που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές σελ. 58 

2.2.1 Καταστροφή μετά από σεισμική δόνηση και επιπτώσεις στον 

τουρισμό: Η υπόθεση της Taiwan      σελ. 58 

2.2.2 Οι πλημμύρες στην περιοχή Katherine της Αυστραλίας  σελ. 63 

2.3 Κρίσεις στον τουρισμό που σχετίζονται με πολιτική αστάθεια,  

τρομοκρατία         σελ. 68 

2.3.1 Το παράδειγμα του Ισραήλ      σελ. 70 

2.3.2 Τρομοκρατία        σελ. 80 

2.3.2.1 Η περίπτωση της τρομοκρατικής επίθεσης κατά των  

Η.Π.Α. στις 11/09/2001       σελ. 83 

2.4 Σύνοψη κεφαλαίου 2       σελ. 92 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Συμπεράσματα-Υποδείξεις        

3.1 Συμπεράσματα        σελ. 97 

3.2 Υποδείξεις για περαιτέρω έρευνα και διοικητικές εφαρμογές  σελ. 101 

Βιβλιογραφία-Παράρτημα       σελ. 107 

 3



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

Διάγραμμα 1. Διεθνείς αφίξεις τουριστών κατά την περίοδο  

1950-2005         σελ. 24 

Διάγραμμα 2. Οικονομική ανάπτυξη και Διεθνείς τουριστικές 

Αφίξεις          σελ. 24 

Διάγραμμα 3. Προβλέψεις για την τουριστική ανάπτυξη στην  

Περίοδο 1995-2020        σελ. 25 

Πίνακας 1. Προβλέψεις για τον τουρισμό στην περίοδο 1995-2020  σελ. 26 

Σχήμα 1. Η λέξη «κρίση» στα κινέζικα      σελ. 27 

Σχήμα 2. Μήτρα κατάταξης κρίσεων      σελ. 29 

Σχήμα 3. Κύκλος ζωής κρίσεων και καταστροφών     σελ. 30 

Πίνακας 2. Σύγκριση Αγροτικού & Τουριστικού Τομέα   σελ. 52 

Πίνακας 3. Μείωση τουριστικών δαπανών στο Ην. Βασίλειο  σελ. 53 

Πίνακας 4. Μειώσεις στις τουριστικές δαπάνες ανά περιοχή του  

Ηνωμένου Βασιλείου το 2001      σελ. 55 

Πίνακας 5. Μείωση των συνολικών τουριστικών δαπανών και  

του ΑΕΠ για την περίοδο 2001-2004      σελ. 56 

Πίνακας 6. Οι 10 τομείς της Βρετανικής Οικονομίας που σημείωσαν  

την μικρότερη προστιθέμενη αξία      σελ. 56 

Πίνακας 7. Πραγματικές και προβλεπόμενες αξίες των τουριστικών 

Αφίξεων την περίοδο Σεπτέμβριος 1999 και Ιούλιος 2000   σελ. 61 

Διάγραμμα 4. Γραφική παρουσίαση πραγματικών και προβλεπόμενων  

Αφίξεων τουριστών        σελ. 62 

 

 

 4



Πίνακας 8. Μακροχρόνιες επιπτώσεις της καταστροφής στον  

Τουρισμό         σελ. 67 

Πίνακας 9. Πρακτικές διαχείρισης κρίσης     σελ. 75 

Πίνακας 10. Συσχέτιση μεταξύ βαθμού σημαντικότητας και χρήσης 

Πρακτικών          σελ. 76 

Πίνακας 11. Rotated Component Matrix για τον βαθμό  

Σημαντικότητας        σελ. 77 

Πίνακας 12. Rotated Component Matrix για τον βαθμό  

Χρήσης          σελ. 78 

Πίνακας 13. Διαχείριση κρίσης και απόδοση     σελ. 79 

Σχήμα 4. Ετήσιο ποσοστό αύξησης των ταξιδιωτών     σελ. 86 

Πίνακας 14. Επιδράσεις της μείωσης της τουριστικής κίνησης που  

ακολούθησε την 11η Σεπτεμβρίου      σελ. 88 

Πίνακας 15. Επιδράσεις της μείωσης της τουριστικής κίνησης 

που ακολούθησε την 11η Σεπτεμβρίου με και χωρίς τη λήψη  

μέτρων από την κυβέρνηση       σελ. 89 

Πίνακας 16. Οριακά αποτελέσματα εναλλακτικών σχεδίων  

επιχορηγήσεων        σελ. 90 

 

 

 

 

 

 

 

 5



ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 

ΑΕΠ          Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

ΜΜΕ        Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

ΣΟΑΣ       Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο 

SARS       Severe Acute Respiratory Syndrome  

FMD         Foot & Mouth Disease 

FMO         Foot & Mouth Outbreak 

WTO        World Tourism Organization 

WHO       World Health Organization 

STB          Singapore Tourism Board 

SIA           Singapore Airlines  

ETC          English Tourism Council 

CMSC      Culture Media and Sport Commettee  

GATT       General Agreement on Tariffs and Trade  

BTA          British Tourism Association  

TIER         Tourism Industry Emergency Response  

ΚΑΠ         Κοινή Αγροτική Πολιτική  

CGE         Computable General Equilibrium 

MRTS       Micro-Regional Tourism Simulation 

NTTC       Northern Territory Tourism Commission 

KRTA      Katherine Regional Tourism Association 

EMTA      Eastern Mediterranean Marketing Association 

MADM    Multi-Attribute Decision-Making Approach  

HAWDC  Hotel Association of Washington D.C. 

OM           Operations Management 

 6



WCTC     Washington Convention and Tourism Corporation  

WCCA     Washington Convention Center Authority 

RAMW    Restaurant Association of Metropolitan Washington  

TIRC       Travel Industry Recovery Coalition 

ATSSSA Air Transportation Safety and System Stabilization Act  

ESWAA  Economic Security and Worker Assistance Act 

IO       Input-Output 

 

 7



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Με την πάροδο των χρόνων, ο αριθμός των κρίσεων και καταστροφών που 

επηρεάζουν την τουριστική βιομηχανία αυξάνεται, με αποτέλεσμα να αποτελεί πλέον 

επιτακτική ανάγκη η κατανόηση της φύσης των καταστάσεων αυτών, της διαχείρισής 

τους και του περιορισμού των συνεπειών τους. Η εργασία αυτή κάνει πρώτα μια 

ανάλυση των όρων κρίση και καταστροφή - αφού προηγουμένως έχουν 

προσδιοριστεί βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά της τουριστικής βιομηχανίας 

(τουρισμός, τουρίστας, τουριστική δραστηριότητα) - καθώς και σχεδιασμού 

στρατηγικών διαχείρισης τους. Στη συνέχεια, μέσα από την περιγραφή περιστατικών 

κρίσεων στον τουρισμό προορισμών όπως Σιγκαπούρη (ασθένεια ΣΟΑΣ), Ηνωμένο 

Βασίλειο (ασθένεια FMD), Ταιβάν (σεισμική δόνηση), Katherine (Αυστραλία-

πλημμύρες), Ισραήλ (έξαρση πολιτικής βίας) και ΗΠΑ (το φοβερό τρομοκρατικό 

χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001) γίνεται μια προσπάθεια εξαγωγής 

συμπερασμάτων όσον αφορά τον σχεδιασμό στρατηγικών διαχείρισης κρίσεων, την 

αντιμετώπισή τους, τις συνέπειές τους. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται χρήση 

στατιστικών μοντέλων που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από ερευνητές, πολύ 

χρήσιμα στον σχεδιασμό μιας στρατηγικής διαχείρισης κρίσεων. Μέσω της εξέτασης 

της διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών, οι προορισμοί μπορούν να επωφεληθούν, 

καθώς τα περιστατικά αυτά μπορούν να μετατραπούν σε θετικές δυνάμεις αλλαγής 

και να συμβάλλουν στον περιορισμό ή την αποφυγή μελλοντικών αντίστοιχων 

καταστάσεων.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Τουρισμός, κρίση, καταστροφή, διαχείριση κρίσης.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η συμβολή της τουριστικής βιομηχανίας στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι πλέον 

τόσο σημαντική που οποιεσδήποτε μεταβολές στο επίπεδο της τουριστικής 

δραστηριότητας αποτελούν αιτία ανησυχίας για τις κυβερνήσεις των εκάστοτε 

χωρών. Οι επιπτώσεις της μείωσης της τουριστικής δραστηριότητας δεν 

περιορίζονται μόνο σε τομείς που απειλούνται άμεσα όπως αεροπορικές εταιρείες, 

ξενοδοχεία, catering, αλλά και σε άλλος τομείς όπως προμήθειας ενδιάμεσων ή 

τελικών αγαθών και γενικότερα  σε όλη την οικονομία. Η γενική ανταπόκριση της 

τουριστικής βιομηχανίας σε περιπτώσεις κρίσεων περιορίζεται στην υλοποίηση 

πολιτικών από τις εκάστοτε κυβερνήσεις προς αποκατάσταση της όλης δυσάρεστης 

κατάστασης. Το φλέγον ζήτημα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το τι μέτρα θα πρέπει να 

ληφθούν έτσι ώστε η κρίση να αντιμετωπιστεί με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες και 

με κατάλληλο σχεδιασμό να αποφευχθεί επανάληψή της στον μέλλον.  

Η τουριστική ζήτηση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Οι 

περιπτώσεις που μια κρίση στον τουρισμό έχει προκαλέσει σοβαρά και μακροχρόνια 

προβλήματα είναι πολλές, με χαρακτηριστικότερη αυτή της τρομοκρατικής επίθεσης 

κατά των Η.Π.Α. στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, η οποία αποτέλεσε αφορμή για έναρξη 

συζητήσεων από τις κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών ανά την υφήλιο σχετικά με το 

θέμα των κρίσεων στον τουρισμό. Ένας τομέας που ζημιώθηκε σημαντικά από την 

τρομοκρατική αυτή επίθεση ήταν οι αερομεταφορές και επομένως ένα επόμενο θέμα 

που είχε θιγεί ήταν η ασφάλεια των πτήσεων.    

Ο σχεδιασμός στρατηγικών διαχείρισης κρίσεων στην τουριστική βιομηχανία πλέον 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα για τις κυβερνήσεις πολλών χωρών και 

ήδη πολλές από αυτές έχουν κατανοήσει την σημαντικότητα του και την ανάγκη να 
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περιληφθεί στον γενικότερο σχεδιασμό κρίσεων. Είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους 

τους προορισμούς, καθώς λόγω παγκοσμιοποίησης οι επιπτώσεις μιας κρίσης 

μπορούν να επηρεάσουν την τουριστική ζήτηση άλλων χωρών, όχι άμεσα 

σχετιζόμενων με το πρόβλημα.  

Η ανάλυση που ακολουθεί έρχεται να προσθέσει κάποια σημαντικά στοιχεία στον 

τομέα της διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό, ο οποίος πρόσφατα έχει αρχίσει να 

μελετάται πιο συστηματικά από ερευνητές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

1.1.1 Το φαινόμενο του τουρισμού 

 

Στον ύστερο εικοστό αιώνα και τη νέα χιλιετία παρατηρείται μια συνεχής αύξηση του 

ενδιαφέροντος για το πώς οι άνθρωποι περνούν τον ελεύθερο και γενικά το μη 

εργάσιμο χρόνο τους. Επίσης, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για το τι 'κατα-

ναλώνουν' οι άνθρωποι σε αυτές τις μη εργάσιμες περιόδους, ιδιαίτερα στις περιόδους 

που είναι αφιερωμένες στο ταξίδι και στις διακοπές. Σε παγκόσμια κλίμακα αυτό το 

ενδιαφέρον μετατρέπεται σε ένα διεθνές φαινόμενο γνωστό ως τουρισμός, που 

βασίζεται στη χρήση του ελεύθερου χρόνου για επίσκεψη διαφόρων τόπων, 

προορισμών και περιοχών που συχνά (αλλά όχι αποκλειστικά) εμφανίζονται στις 

διακοπές και τα ταξίδια που κάνουν οι άνθρωποι στον ελεύθερο χρόνο τους (Weaver 

& Lawton, 2006). 

Ο τουρισμός ως περιήγηση έχει τις απαρχές του στην αρχαιότητα. Από την εποχή 

αυτή προέρχονται πλήθος ταξιδιωτικών, γεωγραφικών και ιστορικών πληροφοριών 

από ταξιδιώτες και περιηγητές τόσο της Ρωμαϊκής περιόδου, όσο και της Βυζαντινής 

και Μεσαιωνικής περιόδου. Ο τουρισμός ξεκινάει με τη σημερινή του μορφή από την 

Αγγλία στις αρχές του 17ου αιώνα, όπου τα ταξίδια θεωρούνταν μέρος της 

εκπαίδευσης των ευγενών. Σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού 

έπαιξε η Βιομηχανική Επανάσταση, κυρίως με την εφεύρεση του σιδηροδρόμου και 

τη ναυπήγηση του ατμόπλοιου, τα οποία συνέβαλαν στην αισθητή μείωση του 

κόστους μεταφοράς και στην ταχύτερη μετακίνηση. Στην αρχή και τέλος του 20ου 

αιώνα, η εφεύρεση και  τελειοποίηση του αυτοκινήτου, καθώς και η βελτίωση και 

επέκταση του οδικού δικτύου, σήμαναν την έναρξη μιας νέας εποχής για τον 

τουρισμό που έγινε μαζικότερος και άρχισε να απευθύνεται σε ευρύτερα στρώματα 

(Βενετσανοπούλου, 2006).  
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1.1.2 Έννοιες τουρισμός, τουρίστας, τουριστική μετακίνηση, τουριστική ανάγκη 

 

Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί όσον αφορά την έννοια του τουρισμού, η οποία έχει 

επικρατήσει και χρησιμοποιείται με την ίδια ρίζα σε όλες σχεδόν τις γλώσσες του 

κόσμου. Παραθέτουμε εδώ τον επίσημο ορισμό που έχει δοθεί από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Τουρισμού (World Tourism Organization, 2004): 

«Ο τουρισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των ανθρώπων που ταξιδεύουν και 

διαμένουν σε προορισμούς και περιοχές άλλες εκτός από αυτές που αποτελούν το 

συνηθισμένο περιβάλλον τους (π.χ. τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους) και για 

χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τον ένα χρόνο (χωρίς διακοπές), με σκοπό την 

αναψυχή, την ικανοποίηση των επαγγελματικών τους αναγκών και άλλα».  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (World Tourism Organization, 

2004) επίσης, ως τουρίστες περιγράφονται όλοι οι επισκέπτες (visitors), ημεδαποί ή 

αλλοδαποί, οι οποίοι είναι προσωρινοί επισκέπτες και παραμένουν τουλάχιστον 24 

ώρες, με μια διανυκτέρευση και όχι περισσότερο από ένα έτος στην χώρα ή την 

περιοχή που επισκέπτονται, εκτός αν μετέχουν σε θαλάσσια περιήγηση, οπότε μπορεί 

να θεωρηθούν τουρίστες και όταν η παραμονή τους διαρκεί λιγότερο από 24 ώρες. 

Μετακινούνται οικιοθελώς και περιλαμβάνονται στις τουριστικές στατιστικές.   

Ως τουριστική μετακίνηση του ανθρώπου χαρακτηρίζεται εκείνη που έχει ως σκοπό 

την ικανοποίηση τουριστικών αναγκών (Middleton-Hawkins, 2004; Κουτρουμπής 

1980).  

Τουριστική ανάγκη είναι η ικανοποίηση ψυχικών επιθυμιών, πνευματικών ανησυχιών 

ή και άλλων αναγκών που μπορεί να είναι διακοπές, διασκέδαση, αναψυχή, που 

περιλαμβάνουν επισκέψεις από χόμπι, για σπορ, πολιτισμικές δραστηριότητες, αγορές 

κα, επαγγελματικές συναντήσεις, συνέδρια / εκθέσεις, ταξίδια κινήτρων, που 

περιλαμβάνουν καθημερινές μετακινήσεις από τη μια πόλη στην άλλη, κάθε είδος 

προσωρινής απασχόλησης στον προορισμό, επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλους, 

εκπαίδευση, κατάρτιση ή μελέτη, επίσκεψη σε κέντρα υγείας, ιαματικές πηγές, 

θρησκευτικοί λόγοι, προσκύνημα, θρησκευτικά συνέδρια, ησυχαστήρια κλπ. 

(Middleton-Hawkins, 2004; Κουτρουμπής 1980).  
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1.1.3 Χαρακτηριστικά της σύγχρονης τουριστικής βιομηχανίας 

 

Σύμφωνα με τον Youell (1998:13), η σύγχρονη τουριστική βιομηχανία εμπεριέχει μια 

σειρά από χαρακτηριστικά που την διακρίνουν από τους υπόλοιπους κλάδους της 

παγκόσμιας πλέον οικονομίας. Συγκεκριμένα ο κλάδος τουρισμού (Ακριβός-

Σαλεσιώτης, 2007): 

 

• Κυριαρχείται από επιχειρήσεις 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 τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να 

ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των κατηγοριών των ταξιδιωτών και τουριστών κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού της. Ο τουρισμός μεταμορφώνεται σε κοινό αγαθό και όχι 

προνόμιο μιας μειοψηφίας του πλούτου, αφού όλες οι κοινωνικές ομάδες έχουν 

σήμερα πρόσβαση στο αγαθό που λέγεται τουρισμός (Ακριβός-Σαλεσιώτης, 2007). 

Ο τουρισμός αποκτά πλέον μαζικό χαρακτήρα (μαζικός τουρισμός) και οι τουρίστες 

στην πλειοψηφία τους ταξιδεύουν σε ομάδες (γκρουπ), με αποτέλεσμα ο αριθμός των 

ατόμων που ταξιδεύουν να πολλαπλασιάζεται με ραγδαίους ρυθμούς. Η επέκταση 

αυτή του τουριστικού φαινομένου αναδεικνύει τον τουρισμό στην μεγαλύτερη 

«βιομηχανία» παγκοσμίως (Ακριβός-Σαλεσιώτης, 2007).  

 

1.1.4 Η σημασία του τουρισμού 

 

Ο τουρισμός αναπτύχθηκε ουσιαστικά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα από μια 

περιθωριοποιημένη και τοπικής σημασίας δραστηριότητα, σε έναν ευρέως 

διεσπαρμένο οικονομικό γίγαντα, ο οποίος το 2004 συνέβαλε άμεσα και έμμεσα 
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περισσότερο από 10% στο ΑΕΠ παγκοσμίως (~ 5,5 τρις $), ποσοστό που τον 

κατατάσσει στην ίδια παγκόσμια σειρά μεγέθους με τη γεωργία και τα ορυχεία 

(World Tourism Organization 2005). Όλα τα στοιχεία δείχνουν όχι μόνο την 

επίδραση του τουρισμού στην οικονομία αλλά και στην παγκοσμιοποίηση, με την 

δημιουργία ενός παγκόσμιου τουριστικού δικτύου και τις εκατομμύρια επαφές 

οικοδεσποτών-φιλοξενούμενων (Weaver & Lawton, 2006).  

Oι λόγοι για τους οποίους ο τουρισμός αποκτά ένα σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στη 

ζωή μας, αλλά και παγκόσμια είναι οι εξής (Weaver & Lawton, 2006): 

• Ο τουρισμός αποτελεί μια προαιρετική (διακριτική) δραστηριότητα (δηλαδή δεν 

είναι απαραίτητος για την επιβίωση των ανθρώπων, όπως είναι η κατανάλωση τροφής 

και νερού). 

• Ο τουρισμός σε παγκόσμια κλίμακα έχει αυξανόμενη οικονομική σημασία που 

υπερβαίνει το ρυθμό ανάπτυξης πολλών οικονομιών. 

• Πολλές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν τον τουρισμό ως ένα μέσο προσφοράς νέων 

ευκαιριών απασχόλησης σε ένα αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας, που μπορεί να 

συμβάλει στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της, με επίκεντρο τους τομείς 

παροχής υπηρεσιών. 

• Ο τουρισμός, όλο και περισσότερο, συνδέεται με ζητήματα ποιότητας της ζωής 

γιατί προσφέρει την ευκαιρία ενός διαλείμματος από την πολυπλοκότητα και το στρες 

της καθημερινής ζωής και της εργασίας. Επίσης, παρέχει το πλαίσιο για ξεκούραση, 

χαλάρωση και ευκαιρία για διαφορετικές δραστηριότητες σε ένα νέο περιβάλλον. 

• Ο τουρισμός αντιμετωπίζεται ως ένα βασικό δικαίωμα στις ανεπτυγμένες, 

δυτικοποιημένες βιομηχανικές χώρες και προστατεύεται νομοθετικά με την απονομή 

του δικαιώματος διακοπών. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί άνθρωποι συνδέουν το 

δικαίωμα διακοπών με την τάση παραγωγής τουρισμού. 

• Για πολλούς εργαζομένους οι διακοπές αποτελούν καθοριστικό στοιχείο του 

ελεύθερου χρόνου. 

•  Στις αναπτυγμένες χώρες τα ταξίδια ανά την υφήλιο γίνονται πιο προσιτά σε όλες 

τις κοινωνικές τάξεις με την ανάπτυξη των χαμηλού κόστους αερογραμμών και των 

φθηνών ταξιδιών, δημιουργώντας ένα νέο κύμα τουριστικής ζήτησης για τη νέα 

χιλιετία που ενδεχομένως μοιάζει με τη ζήτηση που υπήρχε στις δεκαετίες του 1960 

και του 1970. Τότε η ανάπτυξη τροφοδοτούνταν από την πρόσβαση στα μέσα 

μεταφοράς (π.χ. το αυτοκίνητο και τα αεροπορικά ταξίδια), τα οποία παρείχαν νέες 

ευκαιρίες για τον ελεύθερο χρόνο. 
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• Τα διακριτικά κονδύλια, όπως τα ταξίδια και ο τουρισμός, θεωρούνται λιγότερο 

δαπανηρά για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ενώ στις αναπτυγμένες χώρες 

χρηματοδοτούνται πολύ πιο εύκολα με τη ραγδαία αύξηση της δαπάνης από τη χρήση 

πιστωτικών καρτών. 

• Η τεχνολογία, όπως το Διαδίκτυο, έχει διευκολύνει τις κρατήσεις που σχετίζονται 

με ταξίδια για τη νέα γενιά των καταναλωτών που ξέρουν να χειρίζονται υπολογιστές 

και είναι πρόθυμοι να οργανώσουν μόνοι τους τις ετήσιες διακοπές τους. 

 

1.1.5 Γιατί μελετούμε τον τουρισμό 

 

Ο τουρισμός και η ανάλυση του έχει καταστεί ένα σχετικά πρόσφατο πεδίο μελέτης 

μεταξύ των ακαδημαϊκών, των ερευνητών και των σχολιαστών. Κάποια από τα 

πρώτα εγχειρίδια που αναφέρονται στον τουρισμό χρονολογούνται από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1970, με ένα νέο κύμα να εμφανίζεται τη δεκαετία του 1980 και 

αργότερα να παρατηρείται εκρηκτική αύξηση στα τέλη των δεκαετιών του 1980 και 

του 1990 καθώς η τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση επεκτάθηκαν παγκοσμίως. 

Αναφορικά με τη μελέτη του τουρισμού υπάρχει μια γκάμα κοινά αναγνωρισμένων 

προβλημάτων, μερικά από τα οποία είναι σημαντικά για να κατανοήσουμε αν ο 

τουρισμός σχετίζεται μόνο με την απόλαυση και τις διακοπές (Page, 2003). 

Ο τουρισμός αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημονικών κλάδων όπως της 

ψυχολογίας, της γεωγραφίας και των οικονομικών, αν θέλουμε να ονομάσουμε 

μερικούς από αυτούς, που συνεισφέρουν διάφορες ιδέες και μεθόδους μελέτης. Αυτό 

σημαίνει ότι δεν κυριαρχεί καμιά ακαδημαϊκή άποψη σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο πρέπει να προσεγγιστεί η μελέτη του τουρισμού. Στην πραγματικότητα, αυτό 

εξαρτάται από τον τρόπο θεώρησης του τουρισμού και από τις απόψεις του ερευνητή. 

Αυτό οδήγησε στην έλλειψη σαφήνειας και καθαρότητας αναφορικά με τον τρόπο με 

τον οποίο πρέπει να εξετάζεται ο τουρισμός. Συχνά ορίζεται από αυτό που ορισμένοι 

ερευνητές ονομάζουν αναγωγισμό (reductionism). Αυτό σημαίνει ότι, συνήθως, 

ορίζουμε τον τουρισμό με το να τον ανάγουμε σε μια απλή γκάμα δραστηριοτήτων ή 

συναλλαγών (π.χ. τι είδους διακοπές προτιμούν οι άνθρωποι; πώς αγοράζουν αυτές 

τις διακοπές;) παρά με την εστίαση, στο πλαίσιο που χρειάζεται για μια ευρύτερη 

προοπτική ή θεώρηση του τουρισμού ως δυναμικού και σημαντικού αντικειμένου 

μελέτης (Page, 2003). 
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Αυτά τα προβλήματα, συχνά, περιπλέκουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται τον τουρισμό ως θέμα, τονίζοντας τις διακοπές ή τις απολαυστικές 

διαστάσεις του ταξιδιού (είτε στον ελεύθερο χρόνο είτε για επαγγελματικούς λόγους) 

ως τα καθοριστικά στοιχεία ή τα σημεία αναφοράς του τουρισμού. Για το ευρύ κοινό 

ο τουρισμός είναι κάτι που όλοι γνωρίζουν, κάτι στο οποίο μπορεί να έχουν 

συμμετάσχει και ως εκ τούτου έχουν άποψη ως προς το τι είναι, τις επιπτώσεις του 

και την εκτεταμένη του ανάπτυξη (Page, 2003). 

Αυτοί που ασχολούνται με τη μελέτη του τουρισμού αντιμετωπίζουν παρόμοιες 

καταστάσεις στα ινστιτούτα και στους οργανισμούς που δουλεύουν, μια και πολλοί 

ακαδημαϊκοί και ερευνητές έχουν μια ακαθόριστη αντίληψη για τον τουρισμό με 

αποτέλεσμα να έχουν προκαταλήψεις και γνώμες γι' αυτό το πεδίο έρευνας. Εκεί 

βρίσκεται ένα από τα συνεχή προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μελετητής του του-

ρισμού: οποιοσδήποτε επιφορτίζεται με τη μελέτη της ευχαρίστησης, της απόλαυσης 

και της χρήσης του ελεύθερου χρόνου δε μπορεί να επιδοθεί σε σοβαρή ακαδημαϊκή 

μελέτη, μπορεί; Άλλοι ερευνητές των θετικών επιστημών, των τεχνών και των 

ανθρωπιστικών σπουδών ασχολούνται μέσα σε από μακρού καθιερωμένους 

επιστημονικούς κλάδους και έχουν γενιές βιβλιογραφίας και γνώσης πίσω τους, μαζί 

με την παράδοση της μελέτης σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, όπως ο έλεγχος 

των ασθενειών, κοινωνικά προβλήματα (όπως οι άστεγοι και η φτώχεια) και οι 

αρνητικές πλευρές της ζωής και η βελτίωση τους. Έτσι, ο τουρισμός δε θεωρείται 

σοβαρό θέμα, καθώς δεν ασχολείται με κοινωνικά προβλήματα. Στην 

πραγματικότητα, αυτές οι προκαταλήψεις και οι νοοτροπίες είναι εντελώς εσφαλ-

μένες, ξεπερασμένες και κακώς ενημερωμένες σε μια κοινωνία όπου ο ελεύθερος 

χρόνος και η απόλαυση αποτελούν στις μέρες μας βασικά στοιχεία της ποιότητας 

ζωής του πληθυσμού. Ομολογουμένως ο τουρισμός αφορά στην αναψυχή και την 

απόλαυση, αλλά η παγκόσμια ανάπτυξη και η διεύρυνση του δημιουργούν τώρα 

σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και ζητήματα που απαιτούν μια βασική κατανόηση 

του, έτσι ώστε οι επιπτώσεις και τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει να 

μπορούν να αντιμετωπιστούν και να ελεγχθούν. Ένας τρόπος για να αρχίσουμε να 

καταλαβαίνουμε ότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο διακοπές και απόλαυση είναι να 

αναρωτηθούμε γιατί είναι τόσο σημαντικός στη σύγχρονη κοινωνία (δηλαδή την 

κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική του σημασία) παρατηρώντας μια σημαντική 

διαδικασία που οδήγησε στην τουριστική ζήτηση -την άνοδο της κοινωνίας του 

ελεύθερου χρόνου (leisure society) (Page, 2003). 
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1.1.6 Μέτρηση του τουρισμού 

 

Υπάρχουν πέντε βασικοί λόγοι για τους οποίους η μέτρηση του τουρισμού είναι 

σημαντική (Page, 2003): 

1. Για να κατανοήσουμε γιατί είναι σημαντικός και σε ποιο βαθμό για 

συγκεκριμένους προορισμούς, χώρες και περιοχές, σε όρους κλίμακας και αξίας των 

επισκεπτών. 

2.  Για να κατανοήσουμε πόσο σημαντικός είναι για τις χώρες σε όρους ισοζυγίου 

πληρωμών, καθώς πρόκειται για μια άδηλη εξαγωγή που δημιουργεί ξένο 

συνάλλαγμα και εισόδημα. 

3.  Για να βοηθήσουμε την τουριστική βιομηχανία και τις κυβερνήσεις στο σχεδιασμό 

και στην πρόβλεψη για το είδος της υποδομής που απαιτείται για την ανάπτυξη και 

την ευημερία του τουρισμού. 

4. Για να βοηθήσουμε να γίνει αντιληπτό ποιο είδος μάρκετινγκ απαιτείται για να 

προσεγγίσουμε τους τουρίστες ως καταναλωτές και ποιοι παράγοντες θα τους 

επηρεάσουν για να επισκεφτούν μια χώρα ή έναν προορισμό. 

5. Για να βοηθήσουμε την τουριστική βιομηχανία στο να λαμβάνει αποφάσεις 

σχετικά με το είδος της δράσης που χρειάζεται για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού 

του τομέα. 

Σε ένα γενικό επίπεδο, η μέτρηση του τουρισμού μέσω της συλλογής, της ανάλυσης 

και της ερμηνείας των στατιστικών στοιχείων είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση 

του όγκου, της κλίμακας, των επιπτώσεων και της αξίας του τουρισμού σε διάφορες 

γεωγραφικές κλίμακες, από το παγκόσμιο μέχρι το εθνικό επίπεδο και τους επί 

μέρους προορισμούς. 

 

1.1.7 Συνέπειες του τουρισμού 

 

Ο όρος «συνέπειες» του τουρισμού χρησιμοποιείται για να περιγράψει όλες τις 

αλλαγές που επέρχονται στην οικονομία, στην κοινωνία, τον πολιτισμό και το 

περιβάλλον των περιοχών ή χωρών όπου αναπτύσσεται ο τουρισμός και σχετίζονται 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του τουριστικού τομέα (Κοκκώσης 

και Τσάρτας, 2001).  

Αξιολογώντας τον τουρισμό στο σύνολό του, μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί 

οικονομικό φαινόμενο με πολλές και ποικίλες επιδράσεις. Όλες οι παράπλευρες 
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δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα πλαίσια εξυπηρέτησης του τουριστικού 

φαινομένου έχουν αντίκτυπο σε πολλούς τομείς των οικονομικοκοινωνικών 

δραστηριοτήτων του ανθρώπου (Κουτρουμπής, 1980).  

Η συμβολή της τουριστικής δραστηριότητας στην οικονομία μιας χώρας είναι 

ευεργετική, καθώς επηρεάζει σημαντικούς τομείς της, οι σπουδαιότεροι εκ των 

οποίων είναι (Βενετσανοπούλου Μάρω, 2006): 

Ο συναλλαγματικός τομέας: η εισροή συναλλάγματος αποτελεί σπουδαία οικονομική 

ενίσχυση για μια χώρα, ιδίως όταν αυτή βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης. 

Ο τομέας της απασχόλησης: ο τουρισμός δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες 

απασχόλησης.  

Ο επιχειρηματικός τομέας: για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης βιομηχανικών και 

γεωργικών προϊόντων λόγω της τουριστικής κίνησης, οι αντίστοιχοι τομείς 

βιομηχανικής και γεωργικής παραγωγής επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, με 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη του επιχειρηματικού τομέα, των εμπορικών συναλλαγών 

και της απασχόλησης.  

Ο εισοδηματικός τομέας: σημαντική είναι η ποσοτική συμβολή του τουριστικού 

εισοδήματος στην αύξηση του γενικού εισοδήματος μιας χώρας. 

Ο πολιτιστικός τομέας: η επαφή με ξένους συμβάλλει στην ανάπτυξη του 

μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου μιας χώρας. 

Ο δημοσιονομικός τομέας: η τουριστική δραστηριότητα προκαλεί ευεργετικές 

συνέπειες τόσο στην δημόσια οικονομία, όσο και στην οικονομία των οργανισμών 

τοπική αυτοδιοίκησης.  

 

1.1.8 Διάκριση του τουρισμού σε είδη: 

 

Ανάλογα με τη μορφή του, τους σκοπούς-κίνητρα και το χώρο-χρόνο όπου 

πραγματοποιείται, ο τουρισμός διακρίνεται σε κατηγορίες. Έτσι: 

1. Με βάση τον αριθμό των περιηγητών, ο τουρισμός διακρίνεται σε μεμονωμένο και 

ομαδικό. Ο μεμονωμένος τουρισμός πραγματοποιείται από άτομα φιλικά ή συγγενικά 

μεταξύ τους, σε μεγάλο βαθμό με δικά τους μεταφορικά μέσα, για ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. Οι μεμονωμένοι περιηγητές παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα σε μέρη που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και δαπανούν περισσότερα χρήματα 

και για το λόγο αυτό ο μεμονωμένος τουρισμός είναι επωφελέστερος για μια χώρα. 

(Ρούπας, 1989).   
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Ο ομαδικός ή μαζικός τουρισμός είναι η κυρίαρχη μορφή τουρισμού. 

Πραγματοποιείται από πολλά άτομα με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα και 

εκδηλώνεται κυρίως με ομαδικές εκδρομές ή ταξίδια, που οργανώνονται από 

εκδρομικά σωματεία, από διάφορα γραφεία συλλόγων ή οργανισμών, από εκκλησίες, 

από παιδικές κατασκηνώσεις το καλοκαίρι κλπ. Επίσης, τα ιδιωτικά ταξιδιωτικά 

γραφεία οργανώνουν διακοπές και εκδρομές σε κέντρα παραθερισμού οικογενειακής 

ή επαγγελματικής μορφής. Η διακίνηση των τουριστών της κατηγορίας αυτής γίνεται 

κυρίως με πούλμαν ή με αεροπλάνα ναυλωμένων πτήσεων (charters), και επιλέγουν 

τον τόπο των διακοπών τους (προορισμό), με ισχυρό κίνητρο το φθηνό πακέτο. 

Αποτέλεσμα αυτού του είδους τουρισμού είναι η υπερσυγκέντρωση σε ορισμένες 

περιοχές, η εποχικότητα της ζήτησης, με κάποιες δυσμενείς επιπτώσεις στους 

τουριστικούς χώρους (Βενετσανοπούλο, 2006). 

2. Από άποψη φυσικών ορίων μιας χώρας ο τουρισμός διακρίνεται σε εσωτερικό και 

εξωτερικό (Βενετσανοπούλο, 2006).  

Ο εξωτερικός τουρισμός πραγματοποιείται από άτομα που διαμένουν μόνιμα σε μια 

χώρα εκτός των φυσικών ορίων αυτής. Στις χώρες που έχουν εξωτερικό τουρισμό είτε 

εισέρχονται σε αυτές ξένοι, είτε εξέρχονται μόνιμοι κάτοικοι από αυτές. Στην πρώτη 

περίπτωση ο εξωτερικός τουρισμός λέγεται ενεργητικός γιατί κύριο χαρακτηριστικό 

του είναι η εισαγωγή ξένου συναλλάγματος.  Στη δεύτερη λέγεται παθητικός, γιατί 

σημειώνεται έξοδος πολύτιμου συναλλάγματος. Ο εξωτερικός παθητικός τουρισμός 

δεν είναι βέβαια απόλυτα επιζήμιος, καθώς αυτοί που ταξιδεύουν στις προηγμένες 

χώρες αποκομίζουν ωφέλειες, όπως η παρακολούθηση της τεχνικής προόδου και της 

εξέλιξης των χωρών, πράγματα που τελικά αναζωογονούν όλη τη χώρα.  

Ο εσωτερικός τουρισμός πραγματοποιείται από τον εγχώριο πληθυσμό μιας χώρας, 

δηλαδή από άτομα που ταξιδεύουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους για αναψυχή 

ή επαγγελματικούς λόγους, παραμένοντας όμως στην επικράτεια της χώρας τους. Ο 

ρόλος του εσωτερικού τουρισμού είναι μάλλον κοινωνικός καθώς με την 

ανακατανομή εισοδημάτων αμβλύνει τις ανισότητες μεταξύ των πόλεων και της 

υπαίθρου και επιπλέον συμβάλλει στη συγκράτηση του πληθυσμού των περιφερειών.  

Και τα δύο είδη τουρισμού δημιουργούν θέσεις εργασίας και πηγές εισοδήματος, 

συμβάλλουν στα κρατικά έσοδα από τη φορολόγηση ή από άλλες πηγές που ευνοούν 

την τοπική ανάπτυξη ανάλογα με την επιλογή του προορισμού τους.  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (World Tourism Organization 

2005), σε παγκόσμιο επίπεδο, το 80% των τουριστικών ταξιδίων γίνονται στο 
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εσωτερικό, και παρόλο που αντιστοιχεί σε πολύ χαμηλό ποσοστό των συνολικών 

τουριστικών δαπανών, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική παράμετρο της 

τουριστικής δραστηριότητας.  

3. Από πλευράς επιδιωκόμενου σκοπού των περιηγητών, ο τουρισμός διακρίνεται σε 

τουρισμό για λόγους ιστορικούς, θρησκευτικούς, φυσιολατρικούς, αθλητικούς, 

καλλιτεχνικούς, θεραπευτικού ενδιαφέροντος, επίσκεψη εκθέσεων κλπ.  

4. Από πλευράς των μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιούνται ο τουρισμός 

διακρίνεται σε οδικό, θαλάσσιο, δια πλωτών ποταμών, σιδηροδρομικό, αεροπορικό 

και μικτό.  

5. Από πλευράς χρηματοδότησης της διακίνησης ο τουρισμός διακρίνεται σε 

αυτοχρηματοδοτούμενο (αυτόνομο) και κοινωνικό (χρηματοδοτούμενο από 

κοινωνικούς πόρους).  

6. Από πλευράς φύλου των μετακινουμένων ο τουρισμός διακρίνεται σε τουρισμό 

ανδρών και τουρισμό γυναικών ή μικτό.  

7. Από πλευράς της ηλικίας των μετακινουμένων ο τουρισμός διακρίνεται σε 

τουρισμό νέων, μέσης ηλικίας και τρίτης ηλικίας.  

8. Τέλος, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της τουριστικής περιόδου, ο τουρισμός 

διακρίνεται σε συνεχή και εποχικό. Ο εποχικός διακρίνεται σε χειμερινό, θερινό, 

φθινοπωρινό και εαρινό τουρισμό.  

 

1.1.9  Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 

 

Με τον όρο εναλλακτικές μορφές τουρισμού αναφερόμαστε στον τουρισμό που 

σχετίζεται με εναλλακτικές μορφές, αφενός σε οργανωτικό επίπεδο και αφετέρου 

όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των τουριστικών δραστηριοτήτων που ζητούν οι 

επισκέπτες. Κίνητρα του εναλλακτικού τουρισμού συνδέονται με θέματα όπως: 

φυσιολατρία, ταξίδια περιπέτειας, αθλητικές δραστηριότητες, περιήγηση, 

περιβάλλον, τοπική παράδοση, συνέδρια και άλλα. Ο τουρίστας που επιλέγει μια 

μορφή εναλλακτικού τουρισμού έχει καλύτερη μόρφωση, είναι πιο 

συνειδητοποιημένος πολιτιστικά, πιο ευαίσθητος σε θέματα περιβάλλοντος και 

πολιτισμού, πιο περίεργος και πιο αναλυτικός. Σε διεθνές επίπεδο δεν υπάρχει ένας 

ορισμός του εναλλακτικού τουρισμού αποδεκτός από όλους όσους εμπλέκονται στην 

«βιομηχανία» του τουρισμού. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο εναλλακτικός 

τουρισμός είναι ο τουρισμός που διαφοροποιείται από τις συνηθισμένες σκληρές 
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μορφές τουρισμού (μαζικός τουρισμός).  Υπάρχει όμως ένας αριθμός συνισταμένων 

του εναλλακτικού τουρισμού, οι οποίες είναι αποδεκτές γενικά (Βενετσανοπούλου, 

2006).  

Η πρώτη αφορά το περιβάλλον: ο εναλλακτικός τουρισμός σέβεται και δεν 

καταστρέφει το περιβάλλον και δεν επιφέρει τις αρνητικέ επιπτώσεις που προκαλεί ο 

μαζικός τουρισμός στις περιοχές που αναπτύσσεται.  Η δεύτερη αναφέρεται στις 

κοινωνικές και πολιτισμικές συνέπειες του εναλλακτικού τουρισμού, όπου συνήθως 

δεν υπάρχει εκμετάλλευση ή καταστροφή του πολιτισμού της κοινωνίας υποδοχής. Ο 

εναλλακτικός τουρισμός έχει μεγαλύτερες πιθανότητες ευνοϊκής αποδοχής από τον 

τοπικό τουρισμό από ότι ο μαζικός τουρισμός. Η τρίτη αφορά την εκμετάλλευση του 

εναλλακτικού τουρισμού κυρίως από τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής, σε 

αντίθεση με τον μαζικό τουρισμό.  (Βενετσανοπούλου, 2006).  

Οι κυριότερες εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι (Βενετσανοπούλου, 2006): 

 

• Πολιτιστικός τουρισμός 

• Χειμερινός τουρισμός 

• Ορεινός και ορειβατικός τουρισμός 

• Αγροτουρισμός 

• Θαλάσσιος τουρισμός 

• Οικοτουρισμός 

• Αθλητικός τουρισμός 

• Τουρισμός περιπέτειας 

 

1.1.10 Ειδικές μορφές τουρισμού: 

 

Οι μορφές αυτές τουρισμού χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός κυρίαρχου 

κινήτρου στη ζήτηση και από την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης ειδικής υποδομής στις 

τουριστικέ περιοχές, που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των τουριστών της κάθε 

ειδικής μορφής. Οι ειδικές μορφές τουρισμού δεν υποκαθιστούν τον μαζικό τουρισμό 

αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά, εμπλουτίζουν, διευρύνουν και διαφοροποιούν το 

τουριστικό προϊόν. Οι κυριότερες ειδικές μορφές τουρισμού είναι (Βενετσανοπούλου, 

2006): 
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• Ο κοινωνικός τουρισμός 

• Ο τουρισμός υγείας 

• Ο τουρισμός παραχείμασης 

• Ο θρησκευτικός τουρισμός 

• Ο επαγγελματικός τουρισμός 

• Ο συνεδριακός τουρισμός 

• Ο εκθεσιακός τουρισμός 

• Ο τουρισμός κινήτρων 

 

Ο πλέον δόκιμος όρος που έχει καθιερωθεί και χρησιμοποιείται διεθνώς για την 

περιγραφή των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού, είναι οι ειδικές μορφές 

τουρισμού (special interest tourism).  

 

1.1.11 Ο τουρισμός με νούμερα 
 

Η ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια την κατατάσσουν 

ως το πιο αξιοπρόσεκτο οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο του τελευταίου αιώνα. 

Ο αριθμός των διεθνών αφίξεων αυξήθηκε από 25 εκ. το 1950 σε περίπου 806 εκ. το 

2005, μια μέση ετήσια αύξηση δηλαδή της τάξεως του 6.5% (World Tourism 

Organization 2005). Στη διάρκεια της περιόδου αυτής, ιδιαίτερη ανάπτυξη 

σημειώθηκε στην Ασία και τον Ειρηνικό (13% κατά μέσο όρο τον χρόνο), στην Μ. 

Ανατολή (10%), ενώ στην Αμερική (5%) και στην Ευρώπη (6%), η ανάπτυξη του 

τουρισμού ακολούθησε πιο βραδείς ρυθμούς, ελάχιστα κάτω από το παγκόσμιο μέσο 

ποσοστό. Νέοι προορισμοί αυξάνουν σταδιακά τα μερίδια αγοράς τους, ενώ πιο 

ώριμοι προορισμοί όπως η Ευρώπη και η Αμερική σημειώνουν λιγότερο δυναμική 

ανάπτυξη. Το παγκόσμιο μερίδιο της Ευρώπης μειώθηκε πάνω από 10 ποσοστιαίες 

μονάδες από το 1950 ενώ της Αμερικής 13 μονάδες. Το ποσοστό ανάπτυξης και της 

Αμερικής (5.8%) είναι επίσης κάτω από το παγκόσμιο μέσο ποσοστό (6.8%) (WTO, 

2005). 
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Διάγραμμα 1. Διεθνείς αφίξεις τουριστών κατά την περίοδο 1950-2005 

 
Πηγή: WTO, www.wto.org. Tourism 2020 Vision (2001) 
 

Η τουριστική ζήτηση επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν σε κύριες αγορές. Καθώς οι οικονομίες αναπτύσσονται, το επίπεδο του 

κατά κεφαλήν εισοδήματος επίσης αυξάνεται. Υποθέτουμε λοιπόν ότι ένα μεγάλο 

ποσοστό του εισοδήματος αυτού θα μπορούσε να δαπανηθεί για τον τουρισμό, 

ιδιαίτερα στις αναδυόμενες οικονομίες. Μια οικονομική στενότητα από την άλλη θα 

είχε τα αντίθετα αποτελέσματα.  

Σε γενικές γραμμές, η ανάπτυξη των διεθνών τουριστικών αφίξεων ξεπερνά την 

οικονομική ανάπτυξη, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στο ΑΕΠ μιας χώρας. Καθώς η 

οικονομική ανάπτυξη ξεπερνά το ποσοστό του 4%, το ποσοστό αύξησης της 

τουριστικής ανάπτυξης τείνει να είναι ακόμη μεγαλύτερο (διάγραμμα 2).   

 

Διάγραμμα 2. Οικονομική ανάπτυξη και Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις 

 
Πηγή: WTO, www.wto.org Tourism 2020 Vision (2001). Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International 
Monetary Fund) 
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1.1.12 Μελλοντικές προβλέψεις για τον τουρισμό 

 

O WTO προχώρησε στην δημοσίευση του “Tourism 2020 Vision”(WTO, 2001), το 

οποίο αποτελεί μια μακροχρόνια πρόβλεψη για την τουριστική ανάπτυξη έως το 

2020. Το διάγραμμα 3 δείχνει την πορεία των πραγματικών αλλά και των 

προβλεπόμενων μεγεθών ανά γεωγραφική περιοχή. Σύμφωνα με αυτό, οι διεθνείς 

τουριστικές αφίξεις αναμένεται να φθάσουν τα 1.6 δις έως το 2020. Από τα 1.6 δις 

διεθνών αφίξεων, τα 1.2 δις θα είναι ενδοπεριφερειακοί και τα 378 εκ. θα είναι 

μεγάλης απόστασης ταξιδιώτες. Οι τρεις περιοχές που θα συγκεντρώνουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό αφίξεων θα είναι η Ευρώπη (717 εκ.), η Ανατολική Ασία (397 

εκ.) και η Αμερική (282 εκ.). Η Ανατολική Ασία, ο Ειρηνικός, η Μ. Ανατολή και η 

Αφρική υπολογίζεται ότι θα έχουν ανάπτυξη της τάξεως του 5% ανά έτος, σε 

σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο του 4.1%. Πιο ώριμοι προορισμοί όπως 

Ευρώπη και Αμερική αναμένεται ότι θα έχουν ρυθμούς ανάπτυξης χαμηλότερους από 

τον μέσο όρο.  Η Ευρώπη αναμένεται να διατηρήσει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, 

παρόλο που θα σημειωθεί μια μείωση από 60% το 1995 σε 46% το 2020.  

  

Διάγραμμα 3. Προβλέψεις για την τουριστική ανάπτυξη στην περίοδο 1995-2020 

 
Πηγή: WTO, Tourism 2020 Vision (2001) 
 

Τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων θα αναπτυχθούν με ρυθμό περίπου 5.4% για την 

ίδια περίοδο, σε σχέση με τα εσωτερικά ταξίδια (3.8%). Επομένως, η αναλογία 

ταξιδίων μεγάλων αποστάσεων και εσωτερικών θα μεταβληθεί από 82:18 το 1995 σε 

76:24 το 2020.  
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Πίνακας 1. Προβλέψεις για τον τουρισμό στην περίοδο 1995-2020 

 
Πηγή: WTO, Tourism 2020 Vision (2001) 
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1.2 ΚΡΙΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
 

1.2.1 Βασικές έννοιες 

 

Οι κρίσεις και καταστροφές δεν είναι σπάνια ούτε καινούργια φαινόμενα. Τα 

τελευταία χρόνια όμως, οι έννοιες αυτές έχουν πάρει μεγάλη έκταση λόγω της 

παγκοσμιοποίησης και της διεθνούς επικοινωνίας. Τα σύγχρονα ΜΜΕ και η 

εμφάνιση του διαδικτύου συμβάλλουν στην επέκταση των επιπτώσεων μιας κρίσης 

παγκοσμίως.  

Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν δύο ιδεογράμματα ενωμένα για να περιγράψουν τον όρο 

«κρίση». Ανεξάρτητα τα δύο αυτά ιδεογράμματα περιγράφουν δύο ξεχωριστές 

έννοιες: το πρώτο τον κίνδυνο και το δεύτερο την ευκαιρία. Και τα δύο μαζί (σχ.1) 

όμως σχηματίζουν τη λέξη «κρίση» (βλ. σχήμα 1)(Russell, 1991).  

 

 
Σχήμα 1: Η λέξη «κρίση» στα κινέζικα.  
Πηγή: Russell, 1991 

 

Πολλοί συγγραφείς προσπάθησαν να δώσουν έναν ορισμό του όρου «κρίση», έτσι 

ώστε να κατανοήσουν καλύτερα αυτό το φαινόμενο. Οι Pauchant & Mitroff (1992: 

15) θεωρούν πως οι κρίση είναι μια φυσική καταστροφή που επηρεάζει ένα ολόκληρο 

σύστημα και απειλεί τις βασικές λειτουργίες του. Ο Selbst (1978, αναφέρεται στον 

Faulkner, 2001: 136) θεωρεί κρίση κάθε ενέργεια ή αποτυχία ενέργειας που 

σχετίζεται με τις διαρκείς λειτουργίες ενός οργανισμού, την αποδεκτή επίτευξη των 

αντικειμενικών του σκοπών, την βιωσιμότητα ή επιβίωσή του ή που έχει 

καταστρεπτικό αποτέλεσμα όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τους εργαζομένους, 

τους πελάτες,  τα μέλη που αποτελούν ένα οργανισμό. Ο Selbst επικεντρώνεται στις 

αντιλήψεις των μετόχων και των υπολοίπων ατόμων που περιστοιχίζουν έναν 

οργανισμό σχετικά με την ύπαρξη μιας κρίσης, καθώς παρερμηνεία των ατόμων 

αυτών περί ύπαρξης κρίσης μπορεί να οδηγήσει σε μια πραγματική κρίση.  Ο 

Faulkner (2001) κάνει διάκριση ανάμεσα στον όρο κρίση και καταστροφή, ως προς 

το αν η κατάσταση οφείλεται στον οργανισμό ή σε εξωτερικούς προς τον οργανισμό 
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παράγοντες. Για παράδειγμα, η έκρηξη του πυρηνικού αντιδραστήρα στο εργοστάσιο 

του Chernobyl της Ουκρανίας στις 26 Απριλίου 1986 οφείλεται σε ανθρώπινες 

ενέργειες ή παραλείψεις και επομένως θεωρείται κρίση, ενώ ο τυφώνας Katrina που 

έπληξε τις ΗΠΑ το καλοκαίρι του 2005, θεωρείται καταστροφή, καθώς πρόκειται για 

ένα ανεξέλεγκτο φυσικό φαινόμενο, τον 6ο κατά σειρά δυνατότερο τυφώνα που έχει 

καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό ωκεανό και ως γνωστόν, ελάχιστες φορές μπόρεσε 

ο άνθρωπος να τα βάλει με τη φύση. Η διάκριση ανάμεσα σε κρίση και καταστροφή 

είναι αναγκαία για τον σχεδιασμό των εναλλακτικών πλάνων δράσης αλλά και την 

ανάληψη ενεργειών οι οποίες θα μετριάσουν τις συνέπειες τους. Έτσι μια κρίση 

σημαίνει ανάγκη για αλλαγή, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της συγκεκριμένης 

κατάστασης στο μέλλον ενώ μια καταστροφή απαιτεί κατάλληλο σχέδιο δράσης για 

μετριασμό των συνεπειών σε ενδεχόμενη επανάληψή της στο μέλλον. 

Η κρίση, σύμφωνα με τον Coombs (1999) ποικίλει από μικρής κλίμακας προβλήματα 

ενός οργανισμού, όπως ασθένεια προσωπικού, προκλήσεις/ διακοπές από την εργασία 

του προσωπικού, μοχθηρία, έως αδυναμία του οργανισμού να ανταποκριθεί σε 

εξωτερικούς παράγοντες, όπως παραδείγματος χάρη φυσικές καταστροφές (σεισμοί, 

πλημμύρες και πυρκαγιές) και τρομοκρατικές επιθέσεις.  

Ο Parsons (1996) προτείνει τρεις κατηγορίες κρίσης:  

1. Άμεση κρίση: όταν δεν υπάρχει προειδοποίηση προς τον οργανισμό και επομένως 

δεν μπορεί να υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία ή πλάνο δράσης.  

2. Αναδυόμενη κρίση: οι κρίσεις αυτές αναπτύσσονται πιο αργά και μπορούν να 

αποφευχθούν ή να περιοριστούν από τον οργανισμό.  

3. Παρατεταμένη  κρίση: μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, μήνες, ακόμη και χρόνια.  

Ο Σιώμκος (1992) κατηγοριοποιεί τις κρίσεις με βάση το μήκος της περιόδου πριν 

από την έλευσή τους. Έτσι, οι ιδιαίτερες (discrete) κρίσεις είναι περιπτώσεις όπου 

υπάρχει μικρή προειδοποίηση και μαζικές επιπτώσεις, όπως η πτώση ενός 

αεροπλάνου ή η κατάρρευση ενός κτιρίου, ενώ οι συνεχείς κρίσεις χαρακτηρίζονται 

από την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος μέχρι να εμφανιστεί η έκταση 

των ζημιών, όπως η πτώση σε παραγωγικές αγορές ή μια αλλαγή στις προτιμήσεις 

των καταναλωτών. 

Ειδικότερα οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον Lerbinger (1997, pp. 3-18), 

αντιμετωπίζουν τριών κατηγοριών κρίσεις:  
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1. Από το φυσικό περιβάλλον: φυσικές καταστροφές, αποτυχίες της τεχνολογίας. Για 

παράδειγμα, οι τυφώνες στα νησιά της Καραϊβικής και τη Χαβάη (Τυφώνας Luis, 

Marilyn) ή η έκρηξη το εργοστασίου του Chernobyl  το 1986.  

2. Από το κοινωνικό περιβάλλον: απεργίες προσωπικού, μποϊκοτάρισμα προϊόντων 

και υπηρεσιών, τρομοκρατία, εκβιασμός, επιχειρηματική κατασκοπεία.  

3. Αποτυχίες διοίκησης: εξαπάτηση, κακή διαχείριση, φαινόμενα τα οποία πηγάζουν 

από παράλογες οικονομικές προσδοκίες ή αποτυχίες της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα οικονομικά σκάνδαλα στις εταιρείες 

Adelphia, Enron, Worldcom.  

Οι στρατηγικές αντιμετώπισης των διαφόρων καταστάσεων κρίσης ποικίλουν 

ανάλογα με την πίεση του χρόνου, την έκταση του ελέγχου και το μέγεθος των 

περιστατικών. O Burnett (1998) σχεδίασε μια μήτρα κατάταξης κρίσεων, η οποία 

χρησιμοποιεί δεκαέξι κελιά μα βάση το επίπεδο της απειλής (υψηλό-χαμηλό), 

επιλογές αντίδρασης (λίγες-πολλές), πίεση χρόνου (έντονη-αμελητέα) και βαθμός 

ελέγχου (υψηλός-χαμηλός).  

 

Σχήμα 2. Μήτρα κατάταξης κρίσεων 

  
      Πηγή: Burnett (1998:483). 

 

Ο Burnett (1998)  θεωρεί ότι προβλήματα ή καταστάσεις του επιπέδου 1 ή 0 δεν 

θεωρούνται κρίσεις αλλά είναι δυνατόν να ενεργοποιήσουν την γενικότερη 

ανταπόκριση της διοίκησης της εταιρείας, ως τμήμα την κανονικής λειτουργίας της. 

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για έναν οργανισμό βρίσκονται στα προβλήματα 
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επιπέδου 4, όπου η πίεση χρόνου είναι έντονη και, ο βαθμός ελέγχου χαμηλός, το 

επίπεδο απειλής υψηλό και οι δυνατότητες ανταπόκρισης είναι λίγες σε αριθμό.  

Οι Fink (1986) και Roberts (1994) ανέπτυξαν μοντέλα προς επεξήγηση των 

προοδευτικών σταδίων από τα οποία περνά μια κρίση. Αυτή η ανάλυση (σχήμα 3) 

μπορεί να βοηθήσει τους managers ως προς την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών 

για το κάθε στάδιο και ως προς το πώς να σταματήσουν μια κρίση από το να περάσει 

σε επόμενο στάδιο. Βέβαια, πολλές φορές καθίσταται δύσκολο το να αναγνωριστεί το 

κάθε στάδιο, ειδικά σε παρατεταμένες κρίσεις, όπως σε περιπτώσεις πολιτικής 

αστάθειας (π.χ. Ισραήλ) ή σε περιπτώσεις όπου η κρίση ή καταστροφή έχει επεκταθεί 

σε μεγάλη γεωγραφικά περιοχή, όπως η περίπτωση FMO (Foot and Mouth Outbreak) 

στη Μ. Βρετανία.  

 

                             Σχήμα 3. Κύκλος ζωής κρίσεων και καταστροφών        
          Στάδια του Faulkner (2001)          Στάδια του Fink (1986)                                   Στάδια του Roberts (1994) 

          Πηγή: Faulkner (2001, p.140) 
 

Οι κρίσεις και οι καταστροφές αντικατοπτρίζουν χαοτικές καταστάσεις και την 

πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και φύσης (Faulkner, 2001). Η 

κατανόηση της σχέσης μεταξύ της αιτίας και του αποτελέσματος καθώς και των 

επιπτώσεων των αποφάσεων και των ενεργειών σε μια κρίση είναι μια περίπλοκη 

διαδικασία. Το φαινόμενο του «κυματισμού» είναι αξιοσημείωτο, δηλαδή το γεγονός 

ότι μια κρίση ή αλλαγή μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές άλλες κρίσεις. Ο Heath 

(1998) υποστηρίζει ότι προς αποφυγή αυτού του φαινομένου του «κυματισμού», οι 
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οργανισμοί χρειάζονται μια καλά οργανωμένη στρατηγική διαχείρισης κρίσης. 

Παρακάτω αναλύεται το θέμα της διαχείρισης κρίσεων.  
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1.2.2 Διαχείριση κρίσης 

 

Η διαχείριση κρίσης αποτελεί μια αναγνωρισμένη πρακτική από το 1960, όπου 

χρησιμοποιήθηκε στην διπλωματία και την επίλυση διαφορών (Frei, 1978). Εκτός 

από μια αρχική προσέγγιση μακρο-επιπέδου, το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας στον 

τομέα αυτό έχει γίνει σε επίπεδο οργανισμού και έχει επικεντρωθεί στην διαχείριση 

επιχειρησιακών κρίσεων.  

Όλες οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί θα έρθουν σε κάποια φάση του κύκλου ζωής 

τους αντιμέτωποι με την αλλαγή, ενώ όλοι οι προορισμοί θα αντιμετωπίσουν κάποια 

καταστροφή σε κάποιο στάδιο (Faulkner, 2001). Οι Lee & Harrald (1999: 184) 

ισχυρίζονται ότι οι φυσικές καταστροφές μπορούν να αναστατώσουν την αλυσίδα 

προμηθειών και διανομής, ακόμη και στις πιο καλά προετοιμασμένες επιχειρήσεις, οι 

οποίες γίνονται ολοένα και πιο ευάλωτες στις αποτυχίες της τεχνολογίας. Οι Kash & 

Darling (1998: 179) συμφωνούν και ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει πλέον θέμα για το 

«αν» μια επιχείρηση αντιμετωπίσει μια κρίση αλλά «πότε» θα την αντιμετωπίσει, «τι 

τύπου» κρίση θα είναι και «πόσο καλά προετοιμασμένη» θα είναι να την 

αντιμετωπίσει. Ο Fink (1986, p.7) πιστεύει ότι όλες οι επιχειρήσεις και οργανισμοί 

είναι στην άκρη του χάους: «κάθε φορά που δεν είστε σε κρίση, είστε σε στάδιο προ 

της κρίσης ή σε πρόδρομο στάδιο».  

Οι Pauchant και Mitroff (1992) χώρισαν τη διαχείριση κρίσης σε δύο στάδια. Το 

πρώτο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως δυναμικό και λαμβάνει χώρα πριν από μια κρίση, 

όταν μετά από μια προσεκτική ανάλυση αναγνωρίζεται μια ενδεχόμενη κρίση και 

γίνονται προσπάθειες να αποφευχθεί ή να περιοριστούν οι συνέπειές της. Το δυναμικό 

στάδιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε εθνικό επίπεδο, όταν  είναι επιτακτική η ανάγκη 

να αποφευχθούν καταστάσεις όπως μια έκρηξη σε πυρηνικό εργοστάσιο η οποία 

μπορεί να έχει καταστροφικές και εκτεταμένες επιπτώσεις, απώλεια ανθρώπων και 

σοβαρές οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις (Willby και Potter, 1995).  

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την περίοδο κατά τη διάρκεια ή μετά την κρίση, και 

ονομάζεται στάδιο αντίδρασης. Κύριοι στόχοι στο στάδιο αυτό είναι η αναγνώριση 

των ζημιών από την κρίση και η γρήγορη επαναφορά στην κανονική λειτουργία ενός 

οργανισμού ή ενός προορισμού. Παρ’ όλη τη σημασία του σταδίου αυτού, το 

ιδανικότερο είναι να μπορεί μια επιχείρηση ή οργανισμός να αποτρέψει μια κρίση. 

Σύμφωνα με τους Meyers και Holusha (1986), η κατάλληλη προετοιμασία μπορεί να 
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αποτρέψει κάποιες κρίσεις και να περιορίσει τις επιπτώσεις όσων δεν μπορούν να 

αποφευχθούν (1986:22).  

Οι έννοιες της κρίσης και της αλλαγής, επομένως, κυριαρχούν στις σημερινές 

επιχειρήσεις και οργανισμούς και παρ’ όλη την πολυπλοκότητά και την δυσκολία 

πρόβλεψής τους, είναι αναγκαίο να υπάρχει σε κάθε επιχείρηση και οργανισμό μια 

οργανωμένη στρατηγική διαχείρισης τους, ώστε να μειωθεί το ρίσκο και να 

αποφευχθούν ή να περιοριστούν οι επιπτώσεις μια ξαφνικής αλλαγής που τα 

φαινόμενα αυτά προκαλούν . 

Οι Johnson και Scholes (1993) προσδιόρισαν τη στρατηγική ως «η μακροχρόνια 

κατεύθυνση και σκοπός ενός οργανισμού, η οποία προσαρμόζει τις πηγές της, και 

συγκεκριμένα τις αγορές και τους πελάτες της, στο ολοένα και μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των μετόχων της».  

Τα τέσσερα στοιχεία ενός σχεδιασμού (Richardson & Richardson, 1992; Johnson & 

Scholes, 1993; Viljoen, 1994) είναι: 

 

• Στρατηγική ανάλυση 

• Στρατηγική κατεύθυνση και επιλογή 

• Υλοποίηση στρατηγικής και έλεγχος 

• Αξιολόγηση στρατηγικής και ανατροφοδότηση 

 

Σχετικά με τα στοιχεία ενός σχεδιασμού στρατηγικής και τον κύκλο ζωής μια κρίσης, 

έχουμε να διακρίνουμε τις εξής φάσεις-στάδια: 

 

• ένα προ-γεγονότος στάδιο επιτρέπει την ανάπτυξη στρατηγικής και σχεδίου. 

• ένα στάδιο αμέσως πριν ή μετά από μια κρίση ή καταστροφή απαιτεί την 

εφαρμογή μια στρατηγικής αντιμετώπισης των συνεπειών. 

• Μια φάση συνέχισης της εφαρμογής στρατηγικών προς έλεγχο ή περιορισμό 

της σοβαρότητας της κρίσης /καταστροφής και  

• Μια μακροχρόνια φάση ανάρρωσης, η οποία επιτρέπει αξιολόγηση και 

ανατροφοδότηση προς αποφυγή μελλοντικών περιστατικών και σχεδιασμό 

στρατηγικών για τις επιχειρήσεις και τους προορισμούς.  
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Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι κάθε στρατηγική θα πρέπει να είναι ευέλικτη, να 

αξιολογείται και να τροποποιείται ανάλογα με τη φύση της κρίσης /καταστροφής και 

την ανταπόκριση των συμμετεχόντων σε αυτήν.  

 

1.2.2.1 Αποφυγή και σχεδιασμός διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών 

 

Ακόμη και αν οι οργανισμοί σχεδιάσουν ένα πλάνο δράσης για την αντιμετώπισή 

μιας κρίσης, συχνά δεν μπορούν να την αποτρέψουν. Παρόλα αυτά, όπως μας λένε οι  

Darling, Hannu και  Raimo (1996), η αληθινή πρόκληση είναι να αναγνωρίζεις την 

κρίση έγκαιρα και να υλοποιείς κατάλληλες στρατηγικές για περιορισμό των 

συνεπειών της. Σύμφωνα με τους Burnett (1998), Kash και Darling (1998), αποφάσεις 

που λαμβάνονται πριν εμφανιστεί μια κρίση επιτρέπουν πιο αποτελεσματική 

διαχείριση της κρίσης, σε αντίθεση με εσπευσμένες αποφάσεις που λαμβάνονται εκ 

των υστέρων και οι οποίες είναι αναποτελεσματικές.  

Πολλοί ερευνητές έχουν αναπτύξει τεχνικές σχεδιασμού και ανάπτυξης στρατηγικής, 

ανάμεσά τους οι Gonzales-Herrero & Pratt (1998) και οι Darling (1994) και Kash & 

Darling (1998). Συγκεκριμένα οι τελευταίοι υποστηρίζουν πως αποτελεσματικότερη 

μέθοδος στο σχεδιασμό είναι η αντιμετώπιση των κρίσεων καθώς αυτές 

αναπτύσσονται και όχι με την συνεχή αναζήτηση όλων των πιθανών κρίσεων που θα 

μπορούσαν να πλήξουν έναν οργανισμό ή προορισμό.  

Ο σχεδιασμός μπορεί να γίνει με την αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν 

τον οργανισμό, όπως το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό 

περιβάλλον.  Άλλα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τους 

Kash και Darling (1998) είναι: 

• Στρατηγική πρόβλεψη: μπορεί να περιλαμβάνει προβλέψεις βάσει 

ερωτηματολογίων ή συνεντεύξεων, παρέκταση τάσεων, προσομοίωση και 

μεθόδους αιτίας και αποτελέσματος. Παράδειγμα αυτής της μεθόδου είναι η 

πρόβλεψη της επίδρασης της Ασιατικής Οικονομικής Κρίσης του 1997-1998 

στον εξερχόμενο τουρισμό της Αυστραλίας.  

• Σχεδιασμός με βάση τις πιθανότητες: χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου 

υπάρχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα και μπορούν να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά περιπτώσεις κρίσεων, αν αυτές λάβουν χώρα.  
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• Ανάλυση περιπτώσεων: είναι παρόμοια τεχνική με την προηγούμενη αλλά 

εστιάζεται στο ότι οι managers θα πρέπει να μελετούν τάσεις του εξωτερικού 

περιβάλλοντος τις οποίες η επιχείρηση ή ο οργανισμός θα μπορούσε να 

εκμεταλλευτεί προς όφελός του.  

• Ανάλυση σεναρίων: είναι λεπτομερείς προσπάθειες περιγραφής μιας πιθανής 

μελλοντικής κατάστασης, αν γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες από έναν 

οργανισμό. Τα σενάρια είναι υποθετικά αλλά μπορούν να βοηθήσουν στη 

λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις παρατεταμένης ή έκτακτης κρίσης.  

 

Για φυσικές καταστροφές υπάρχουν και οι εξής τεχνικές: 

 

• Ανάλυση κινδύνου και χαρτογράφηση κινδύνου: όπως ιστορικό προηγούμενων 

καταστροφών και πιθανότητα επανεμφάνισής τους.  

• Ενσωματωμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης: δημιουργία ενός προσχεδίου 

προειδοποίησης, ενός κέντρου διαχείρισης καταστροφών, οργανωμένη 

συνεργασία υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και κρατικών αρχών.  

 

Μόλις μια κρίση δημιουργηθεί, μπαίνει στο πρόδρομο στάδιο του κύκλου ζωής της. 

Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει η επιχείρηση ή ο οργανισμός να εφαρμόσει ένα σχέδιο 

δράσης για αποφυγή ή περιορισμό των συνεπειών της κρίσης. Η φάση της 

υλοποίησης μια στρατηγικής όμως, μπορεί να είναι χαώδης και περίπλοκη. Για να 

εφαρμοστεί όσο το δυνατόν καλύτερα χρειάζεται ευελιξία και συνεχής έλεγχος όσον 

αφορά: 

• την αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των κατάλληλων στρατηγικών 

• την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής επικοινωνίας και ελέγχου 

κρίσης 

• τον έλεγχο και την αναδιάθεση πηγών για αποτελεσματική αντιμετώπιση 

τέτοιων καταστάσεων 

• την αναγνώριση και συλλογική εργασία με όσους αποτελούν την επιχείρηση ή 

τον οργανισμό.  

 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω χρειάζεται συχνή επαφή (ίσως και καθημερινή) των 

managers του οργανισμού και των κατάλληλων συνεργατών τους, ανταπόκριση των 
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διαφόρων μετόχων στις εκάστοτε στρατηγικές και αναθεώρηση της ανάπτυξης των 

κρίσεων κατά της διάρκεια του κύκλου ζωής τους.  

Η αξιολόγηση και ο έλεγχος μιας στρατηγικής είναι μια δύσκολη διαδικασία, καθώς 

σε έκτακτες καταστάσεις υπάρχει η πίεση του χρόνου και οι αποφάσεις θα πρέπει να 

λαμβάνονται γρήγορα. Αυτή είναι η διαφορά της διαχείρισης κρίσεων από την 

διαχείριση προβλημάτων της κανονικής λειτουργίας ενός οργανισμού (Burnett, 

1998).  

 

1.2.2.2 Επικοινωνία και έλεγχος κρίσης 

 

Η βιβλιογραφία σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων δίνει έμφαση στην ανάγκη να 

υπάρχει επικοινωνιακή στρατηγική, καθώς τα ΜΜΕ μπορούν να ενθαρρύνουν τη ροή 

και την ένταση μιας κρίσης ή ακόμη να μετατρέψουν ένα περιστατικό σε κρίση 

(Keown-McMullan, 1997). O Barton (1994) πιστεύει ότι μια σωστή επικοινωνιακή 

στρατηγική μπορεί να περιορίσει τις ζημίες μιας κρίσης και να επιτρέψει στον 

οργανισμό να αντιμετωπίσει την κρίση αποτελεσματικότερα. Η Marra (1998) 

σημειώνει ότι μια φτωχή επικοινωνιακή στρατηγική μπορεί συχνά να χειροτερεύσει 

μια κρίση, καθώς πολλά ερωτηματικά προκύπτουν σε δημοσιογράφους, 

εργαζομένους, μετόχους, κυβερνητικές αρχές και πολίτες.  

Τα ΜΜΕ λοιπόν μπορούν να μετατρέψουν ένα περιστατικό σε κρίση σε πολύ μικρό 

χρονικό διάστημα. Από την άλλη μεριά όμως, δεν είναι λίγες οι φορές που φέρνουν 

στην επιφάνεια θέματα και ευαισθητοποιούν τις αρχές ως προς την αντιμετώπισή 

τους (Hall, 2002). Οι Sonmez, Apostolopoulos και Tarlow (1999) σημειώνουν ότι τα 

ΜΜΕ μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην αποκατάσταση της εικόνας και 

την αυτοπεποίθησης ενός οργανισμού ή προορισμού. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 

προβλήματα στην διαχείρισή τους, καθώς το χρονικό διάστημα μεταξύ της έναρξης 

μιας κρίσης και της κάλυψης της από τα ΜΜΕ είναι πάρα πολύ μικρό (Ashcroft, 

1997).  

 

1.2.2.3 Διαχείριση πόρων 

 

Σύμφωνα με Marra (1998), μια καλή στρατηγική οδηγεί σε μια επιτυχημένη 

διαχείριση κρίσης. Παρόλα αυτά, οι εξαιρετικές ικανότητες δημοσίων σχέσεων σε μια 

κρίση δεν μπορούν να αναπληρώσουν τα κενά που αφήνει η αναποτελεσματική 
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διοίκηση, οι ανεπαρκείς πολιτικές και οι αδύναμες στρατηγικές. Είναι λοιπόν πολύ 

σημαντικό το θέμα της ηγεσίας. Σύμφωνα με τον Heath (1995), σε μια κρίση ή 

καταστροφή, ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος για συλλογικές αποφάσεις. 

Αναφέρεται συγκεκριμένα η καθυστέρηση της Ιαπωνικής κυβέρνησης να 

ανταποκριθεί στον σεισμό του Kobe και τονίζεται η ανάγκη για ικανούς ηγέτες που 

θα λαμβάνου γρήγορες αποφάσεις.  

Σύμφωνα με Sonmez και άλλους (1999), κάθε οργανισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει 

ομάδες όπως: 

• μια ομάδα επικοινωνίας/ δημοσίων σχέσεων που θα εκπροσωπεί τον 

οργανισμό και θα προσφέρει ακριβείς πληροφορίες 

• μια ομάδα μάρκετινγκ/ προώθησης που θα διαχειρίζεται το μάρκετινγκ της 

αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και ενεργειών αποκατάστασης της 

εικόνας του οργανισμού 

• μια ομάδα συνεργασίας πληροφόρησης που θα εκτιμά την έκταση των ζημιών 

προς ενίσχυση της αποκατάστασης και  

• μια ομάδα χρηματοδότησης που θα εκτιμά το κόστος αποκατάστασης και θα 

αναπτύσσει μεθόδους εύρεσης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της 

στρατηγικής διαχείρισης κρίσης.  

 

Η Marra (1998) αναφέρει ότι οι παράγοντες που παίζουν μεγάλο ρόλο στην επιτυχία 

μια επικοινωνιακής στρατηγικής είναι η επικοινωνιακή κουλτούρα και ο βαθμός 

αυτονομίας ή δύναμης του τμήματος δημοσίων σχέσεων. Γι’ αυτό και υπάρχουν 

παραδείγματα οργανισμών με λεπτομερή σχέδια οι οποίοι όμως απέτυχαν να 

ανταποκριθούν κατάλληλα σε μια κρίση και άλλων οργανισμών χωρίς επικοινωνιακά 

σχέδια που αντιμετώπισαν κρίσεις πολύ αποτελεσματικά.  

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό, είναι πολύ 

σημαντικό να κατανοεί κανείς τις επιδράσεις που μια κρίση ή καταστροφή ασκεί, 

τόσο στους εσωτερικούς (επιχειρησιακές μονάδες, προσωπικό, διοίκηση, μέτοχοι) 

όσο και στους εξωτερικούς (άλλες υπηρεσίες και οργανισμοί, κοινό, ΜΜΕ).  
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1.2.2.4 Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση 

 

Τελευταίο στάδιο μιας κρίσης αποτελεί το στάδιο της αξιολόγησης και 

ανατροφοδότησης, όπου ο οργανισμός επιστρέφει σιγά σιγά στην κανονική 

λειτουργία του. Οι κρίσεις σε έναν οργανισμό μπορούν να επιφέρουν αρνητικά αλλά 

και θετικά αποτελέσματα. O Faulkner (2001) σημειώνει ότι οι κρίσεις έχουν δυνατά 

θετικά (ερέθισμα για καινοτομία, αναγνώριση νέων αγορών κλπ) αλλά και αρνητικά 

αποτελέσματα. Ο Burnett (1998) αναφέρει ότι οι κρίσεις δημιουργούν ηγέτες ή ήρωες 

που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση τους και στην επαναφορά της επιχείρησης ή του 

οργανισμού στην κανονική λειτουργία της ή σε μια βελτιωμένη κατάσταση. Η 

βελτιωμένη κατάσταση επιτυγχάνεται με την ικανότητα της επιχείρησης να μαθαίνει 

από τις κρίσεις ή καταστροφές, να προβαίνει σε αναγκαίες αλλαγές πολιτικής, να 

προσαρμόζει και να μεταλλάσσει στρατηγικές που δεν ήταν αποτελεσματικές.  Το 

στάδιο της ανατροφοδότησης μπορεί να βοηθήσει σε ένα δυναμικό σχεδιασμό και 

πρόληψη μελλοντικών καταστάσεων. Βέβαια, η ικανότητα μιας επιχείρησης ή 

οργανισμού να μαθαίνει από τις κρίσεις ή καταστροφές εξαρτάται από το ενδιαφέρον 

που δείχνει η ίδια στο θέμα αυτό αλλά και από την κουλτούρα της.  
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1.2.3 Διαχείριση κρίσης και τουρισμός  

 

Όπως αναλύσαμε στην παράγραφο 1.1, ο τουρισμός συνεισφέρει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό στις οικονομίες όλων των χωρών, ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων, όπου 

δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, αποτελεί ερέθισμα για περιφερειακή ανάπτυξη και 

ένα μέσο προσέλκυσης ξένου συναλλάγματος (Jenkins, 1982). O τομέας αυτός 

αποτελείται κυρίως από μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν 

με χαμηλά περιθώρια κέρδους, το οποίο σημαίνει πως είναι πολύ ευαίσθητος τομέας 

σε πτώσεις της ζήτησης. Σύμφωνα με τον Durocher (1994), η αποκατάσταση ενός 

προορισμού μετά από μια κρίση θα πρέπει να είναι άμεση, γρήγορη και 

αποτελεσματική, καθώς η υποκατάσταση του από άλλους προορισμούς είναι πολύ 

πιθανή. Παρ’ όλη όμως την ευαισθησία που παρουσιάζει ο τουρισμός σε τέτοιου 

είδους καταστάσεις, πολύ λίγες χώρες προγραμματίζουν ή σχεδιάζουν πλάνα δράσης 

για την αντιμετώπιση ή πρόληψή τους. Αντιθέτως, το σύνηθες φαινόμενο είναι να 

αναμένουν την εμφάνιση της κρίσης για να αρχίσουν να σχεδιάζουν τον τρόπο 

δράσης τους.  

Κάποιες έρευνες έχουν γίνει σχετικά με τα χαρακτηριστικά των κρίσεων στον 

τουρισμό και τη διαχείρισή τους, βασισμένες σε μια σειρά από παραδείγματα, 

ιδιαίτερα σε σχέση με την πολιτική αστάθεια και την τρομοκρατία.  

H βιβλιογραφία σχετικά με τις κρίσεις στον τομέα του τουρισμού έχει αυξηθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης 

Σεπτεμβρίου 2001 (Goodrich, 2002) αλλά και λόγω φυσικών καταστροφών, 

πολιτικών γεγονότων, πολέμων, ασθενειών ή εγκλημάτων (Beirman, 2002). Παρ’ όλα 

αυτά, η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων στον 

τουρισμό υπήρχε πολύ πριν από τα γεγονότα αυτά.  

Μια πρώτη προσπάθεια έρευνας έγινε με τη διάκριση διαφόρων ειδών τουριστικών 

κρίσεων. Ο Meyers (1986) κατηγοριοποίησε τις κρίσεις στον τουρισμό σε αυτές που 

έχουν επιπτώσεις στις δημόσιες αντιλήψεις, σε κρίσεις λόγω αποτυχίας προϊόντων, 

λόγω ξαφνικών αλλαγών στην αγορά και αλλαγών στην ανώτατη διοίκηση. Επίσης, ο 

Meyers υποστήριξε ότι οι κρίσεις μπορούν να προκληθούν από προβλήματα 

χρηματοδότησης, από εργασιακές σχέσεις, αναλήψεις, διεθνή γεγονότα και αλλαγές 

στους κανονισμούς. Ο Booth (1993) κατηγοριοποίησε τις κρίσεις σε σταδιακές, 

περιοδικές και ξαφνικές, όπου οι σταδιακές κρίσεις επηρεάζουν κάποια τμήματα ενός 

οργανισμού, οι περιοδικές κάποια τμήματα ή ολόκληρο τον οργανισμό και οι 
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ξαφνικές ολόκληρο τον οργανισμό. Οι Seymour και Moore (2000) διέκριναν τις 

κρίσεις με βάση τη διαδικασία με την οποία λαμβάνουν χώρα, χαρακτηρίζοντας μια 

σταδιακή κρίση «πύθωνα» και μια ξαφνική κρίση «κόμπρα».  

Η τουριστική ζήτηση επηρεάζεται ιδιαίτερα από θέματα ασφάλειας και υγείας. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο Πόλεμος του Κόλπου και οι επιπτώσεις του στον 

τουρισμό της Μέσης Ανατολής, της Μεσογείου και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις στο Luxor της Αιγύπτου το 1997, ο πόλεμος στο Κόσοβο το 

1999, οι επιπτώσεις του FMD (Foot and Mouth Disease) στο Ηνωμένο Βασίλειο το 

2001 και το πιο πρόσφατο και συγκλονιστικό παράδειγμα, η τρομοκρατική επίθεση 

της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στο World Trade Center της Ν. Υόρκης. Οι Brunt, Mawby 

& Hambly (2000) ασχολήθηκαν με θέματα ασφάλειας των προορισμών. Ο Prideaux 

(1999) ασχολήθηκε με την οικονομική κρίση στην Ασία, ενώ ο Pizam (2002) με τα 

γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου.  

Αυτή η ποικιλία θεμάτων προδίδει την ευαισθησία του τουρισμού σε διάφορους 

τύπους κρίσης ή καταστροφής (Santana, 2001). Οι Laws, Faulkner και Moscardo 

(1998, p.5) σημειώνουν πως ο τουρισμός χαρακτηρίζεται από «δυναμικό χάος» και 

αναταραχές, ενώ οι Faulkner και Russell (1997) εφαρμόζουν τη θεωρία του χάους και 

την πολυπλοκότητας στον τουρισμό. Τονίζουν πως ο δυναμισμός του τουρισμού δεν 

μπορεί να εξηγηθεί με παραδοσιακές αντιλήψεις και στατικά συστήματα, αλλά 

αντιθέτως, απαιτεί τη χρήση νέων παραδειγμάτων, τα οποία προσαρμόζονται σε 

συνεχείς αλλαγές.  

Τα γεγονότα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τον τουρισμό χωρίζονται σε 3 

κατηγορίες: 

1. Τάσεις: περιγράφουν πιθανά μελλοντικά γεγονότα, τα οποία αναγνωρίζονται στο 

παρόν και αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, μπορεί στο μέλλον να έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις εξαρτώνται από το πώς οι κυβερνήσεις και οι 

επιχειρήσεις θα ανταποκριθούν στις τάσεις αυτές για να μετριάσουν τα αρνητικά 

αποτελέσματα. Για παράδειγμα, τα χαμηλά ποσοστά γεννησιμότητας σε 

αναπτυγμένες χώρες θα δημιουργήσουν εντάσεις μεταξύ εργαζομένων και 

συνταξιούχων (Willmott & Graham, 2001). Σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Κορέα, η 

Ιταλία και η Ισπανία θα επηρεαστεί ιδιαίτερα ο τουρισμός, καθώς η βάση 

φορολόγησης θα μειώνεται και η κατανάλωση υπηρεσιών υγείας θα αυξάνεται.  

2. Κρίσεις: παραδείγματα κρίσεων που μπορούν να εμφανιστούν στο μέλλον είναι: 
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• Η επίδραση του ιού του AIDS σε Αφρικανικές χώρες, στην Ινδία και στην 

Ρωσία (Quinn-Judge, 2001). 

• Μια αύξηση του θρησκευτικού φονταμενταλισμού 

• Ένας Πυρηνικός πόλεμος στην Ασία 

• Οι οικονομικές κρίσεις 

• Η τρομοκρατία, ως όπλο για την επίτευξη πολιτικών και θρησκευτικών 

σκοπών.  

3. Καταστροφές: παραδείγματα πιθανών μελλοντικών καταστροφών που θα 

επηρεάσουν τον τουριστικό τομέα είναι: 

• Φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες, ξηρασίες, σεισμοί. 

• Πλανητική υπερθέρμανση και γενικότερα αλλαγές του κλίματος 

• Πανδημίες γρίπης ή αγνώστων ασθενειών 

 

4. Αλλαγές σε κυβερνήσεις, κοινωνικούς οργανισμούς ή οικονομικές υποδομές. 

Σύμφωνα με τον Prideaux (1999), οι αλλαγές αυτές είναι: 

• Ανάπτυξη νέων ενώσεων, όπως αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Οι μελλοντικές κατευθύνσεις του καπιταλισμού 

• Δημογραφικές αλλαγές όπως η γήρανση του πληθυσμού των αναπτυγμένων 

χωρών και ο υπερπληθυσμός των υποανάπτυκτων χωρών 

• Η συνεχής έρευνα πολιτικής ταυτότητας διαφόρων εθνικών και θρησκευτικών 

ομάδων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε διχασμό πολλά κράτη 

• Μόλυνση αγρών, νερού, θαλάσσιων πηγών και μη ανανεώσιμης ενέργειας και 

• Περιβαλλοντισμός, ιδιαίτερα αν συνεχιστεί το φαινόμενο της πλανητικής 

υπερθέρμανσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

Καθώς ο αριθμός των κρίσεων και καταστροφών στην τουριστική βιομηχανία 

αυξάνεται, η ανάγκη κατανόησης της φύσης, της διαχείρισης και του περιορισμού 

των συνεπειών αυτών των περιστατικών γίνεται ολοένα και εντονότερη. Στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί θα αναλυθούν περιστατικά κρίσεων και καταστροφών ανά 

τον κόσμο και θα γίνει μια προσπάθεια σύνδεσής τους με το θεωρητικό υπόβαθρο 

διαχείρισης κρίσεων που αναλύσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, έτσι ώστε να 

εξάγουμε κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα που θα βοηθήσουν στον 

μελλοντικό σχεδιασμό στρατηγικών διαχείρισης κρίσεων.    

 

2.1 ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

2.1.1 Η ασθένεια SARS και οι επιπτώσεις της στον τουρισμό της Σιγκαπούρης 

(Henderson, 2004)  

Η ασθένεια SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) ή σε εμάς γνωστή ως ΣΟΑΣ 

(Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο), είναι μια ασθένεια του αναπνευστικού 

συστήματος. Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 2002 στην κινέζικη επαρχία 

Guandong. Ακόμη είναι άγνωστες πολλές πτυχές της ασθένειας αυτής, η οποία έχει 

ποσοστά θνησιμότητας 14-15%, ενώ αβεβαιότητα επικρατεί και για τον τρόπο με τον 

οποίο μεταδίδεται. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί θεραπεία και οι επιστήμονες 

ισχυρίζονται ότι θα χρειαστεί το λιγότερο 5 χρόνια μέχρι να ανακαλυφθεί ένα 

εμβόλιο, ενώ έχουν σημειωθεί 8.437 περιστατικά του ιού σε 30 χώρες και 813 

θάνατοι καταγράφηκαν, με το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς να συγκεντρώνεται 

στην Ασία, και ειδικότερα στην Κίνα.  

Η ξαφνική εμφάνιση αυτής της ασθένειας προβλημάτισε την παγκόσμια κοινή γνώμη 

και δημιούργησε αυτόματα μια κρίση στις υπηρεσίες υγείας και την τουριστική 

βιομηχανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO, 2003) προειδοποίησε το 

κοινό να απέχει από ταξίδια στις περιοχές όπου εμφανίστηκε η νόσος και έδωσε 

οδηγίες σχετικά με ύποπτα περιστατικά σε διεθνείς πτήσεις, απολύμανση 
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αεροσκαφών και έλεγχο όσων βρίσκονταν κοντά σε πιθανούς ασθενείς κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού. Το θέμα πήρε μεγάλη δημοσιότητα και ο αριθμός των 

τουριστών μειώθηκε σημαντικά.  

Η Σιγκαπούρη αποτελεί ένα από τους πιο πετυχημένους τουριστικούς προορισμούς, 

δεδομένου του μεγέθους της και των περιορισμένων πηγών της. Το 2000 οι αφίξεις 

τουριστών έφτασαν τα 7,6 εκατομμύρια με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να 

προέρχονται από την Μαλαισία και την Ινδονησία, αλλά και από Ευρώπη και 

Αμερική.  Η μείωση της τουριστικής κίνησης που σημειώθηκε στην Σιγκαπούρη 

ύστερα από την οικονομική κρίση στην Ασία στο τέλος της δεκαετίας του ’90, τα 

γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, τις βομβιστικές επιθέσεις στο Μπαλί το 2002, 

συνεχίστηκε και μετά τον πόλεμο του Ιράκ, με αποκορύφωμα την εμφάνιση της 

ασθένειας ΣΟΑΣ.  

Μέχρι τον Απρίλιο του 2003, οι αφίξεις τουριστών ήταν κατά 61.6% χαμηλότερες σε 

σχέση με το 2002, ενώ τον Μάιο το ποσοστό αυτό άγγιξε το 70.7%. Η πληρότητα των 

ξενοδοχείων ήταν 20-30%, σε σύγκριση με ένα κανονικό ποσοστό της τάξεως του 

70% ενώ η παρακολούθηση δημοσίων θεαμάτων μειώθηκε κατά 50%  και οι λιανικές 

πωλήσεις κατά 10-50%. Το μέλλον λοιπόν πολλών τουριστικών επιχειρήσεων, οι 

περισσότερες από τις οποίες ήταν μικρές σε μέγεθος, δεχόταν απειλή ενώ η όλη 

βιομηχανία εκτιμάται πως σημείωσε εβδομαδιαίες ζημίες της τάξεως των 13.1 εκ. 

δολαρίων και ο ετήσιος κύκλος εργασιών από τον διεθνή τουρισμό έφτασε περίπου 

τα 5.3 δις δολάρια, συνεισφέροντας μόνο κατά 10% στο ΑΕΠ το 2001. Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασμό με τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία θορύβησαν τις αρχές οι 

οποίες αποφάσισαν να ακολουθήσουν στρατηγικές προς ενίσχυση του τουρισμού και 

της βιομηχανίας γενικότερα.  

Οι κυβερνητικές αρχές προέβησαν σε ενέργειες τόσο για τον έλεγχο της εισαγωγής 

του ιού μέσω των εισερχόμενων ταξιδιωτών, όσο και για να αποτρέψουν την εξαγωγή 

ασθενών από τη χώρα, χωρίς όμως να κλείσουν τα σύνορα. Έτσι ξεκίνησε μια 

προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης που υπήρχε, με πρώτη προτεραιότητα την 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας και σε επόμενο στάδιο της αποκατάσταση των 

επιπτώσεων που είχε η κρίση στον τουρισμό της Σιγκαπούρης. Τα μέτρα ελέγχου του 

ιού και υγιεινής που λήφθηκαν περιλάμβαναν μεταξύ άλλων ειδικά σχεδιασμένο 

εξοπλισμό που έλεγχε την θερμοκρασία, μιας και είναι από τα πρώτα συμπτώματα 
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της ασθένειας (πρόβαλλε με κόκκινο χρώμα στο monitor οποιονδήποτε εμφάνιζε 

ασυνήθιστη θερμοκρασία) και ο οποίος τοποθετήθηκε σε πολλούς τερματικούς 

σταθμούς μαζί με θερμόμετρα αυτιών.  

 Η διεθνής συνεργασία κρίθηκε απαραίτητη στην παρούσα φάση και πολλές 

συναντήσεις έγιναν μεταξύ επισήμων αρχών της Σιγκαπούρης και Μαλαισίας προς 

εξεύρεση τρόπου αντιμετώπισης του ιού. Οι υπουργοί υγείας του οργανισμού χωρών 

της Ν. Ανατολικής Ασίας και οι αντίστοιχοι της Κίνας, Ιαπωνίας, Ν. Κορέας 

αφιέρωσαν επίσης μια συνάντηση σχετικά με το θέμα, ενώ οι αντιπρόσωποι 

τουρισμού της Σιγκαπούρης, Μαλαισίας, Ταϊλάνδης και Κίνας συμφώνησαν στην 

αναγκαιότητα συνεργασίας.  

Αρχικά δόθηκε επιχορήγηση 130 εκ. δολαρίων από το Υπουργείο Εμπορίου και 

Βιομηχανίας, ώστε να προσφερθεί βοήθεια στους άμεσα πληγέντες και λήφθηκαν 

διάφορα μέτρα ελάφρυνσης των επιχειρήσεων όπως επιστροφές φόρου και ενοικίων, 

δάνεια για έναρξη μικρών και μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.  

Το Singapore Tourism Board (STB, 2003) έβαλε ως αρχική προτεραιότητά του την 

ενημέρωση των τουριστών σχετικά με τον κίνδυνο της ασθένειας ΣΟΑΣ, γι’αυτό και 

το site του STB παρείχε πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης από τον ιό, 

σημειώνοντας την επιτυχημένη ανταπόκριση της Σιγκαπούρης στην κρίση υγείας. 

Αυτό που είχε όμως μεγαλύτερη σημασία ήταν η αποκατάσταση της εικόνας της 

Σιγκαπούρης ως τουριστική περιοχή και γι’αυτό προσωρινά διακόπηκαν όλες οι 

τουριστικές καμπάνιες, έτσι ώστε να προετοιμαστούν οι απαραίτητες αλλαγές για την 

ενδυνάμωσή τους, μόλις οι συνθήκες το επέτρεπαν. Η καμπάνια που ακολούθησε 

περιλάμβανε ανάρτηση πινακίδων “Singapore’s OK” σε δημόσιους χώρους όπως 

αγορές, σούπερ μάρκετ, τουαλέτες, που ικανοποιούσαν τα πρότυπα υγιεινής,  

προώθηση με το σλόγκαν “Step out”, όπου παροτρύνονταν οι πολίτες να βγουν από 

τα σπίτια τους, εφόσον υπήρχε πλέον ειδικό καθεστώς τιμών σε εστιατόρια και 

παραστάσεις. Στόχος της καμπάνιας ήταν να πείσει τους πολίτες ότι η ζωή 

συνεχίζεται και εφόσον η οικονομία και ή χώρα επιβιώνουν, θα πρέπει να μάθουν να 

ζουν με τον ιό. Το STB πίστευε πως έτσι θα μπορούσε να επιστρέψει τους κατοίκους 

στην φυσιολογική ζωή και να επαναφέρει τον τουρισμό στην περιοχή.  
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Η κρίση παρουσιάστηκε ως περίοδος εκπαίδευσης και αναβάθμισης για τις 

επιχειρήσεις της τουριστικής βιομηχανίας. Μέσα σε 3 εβδομάδες, 90 ξενοδοχεία, το 

αεροδρόμιο, 3 εταιρείες ενοικιάσεων λιμουζίνας και 3 συνεδριακοί χώροι έλαβαν το 

βραβείο «Gold Standard Award for Best Practices in SARS Prevention». Μετά το 

πολύ σημαντικό πλήγμα που είχε δεχθεί η περιοχή λόγω του ΣΟΑΣ, ιδιαίτερη 

αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού και της βιομηχανίας γενικότερα έδωσε η 

διαγραφή της Σιγκαπούρης από τη λίστα των επικίνδυνων για τη μετάδοση της 

ασθένειας χωρών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO, 2003).  

Ιδιωτικός Τομέας 

Πολύ σημαντική στην διαχείριση της κρίσης ήταν η συμβολή του ιδιωτικού τομέα, 

από επιχειρήσεις η οποίες επίσης δέχθηκαν πλήγμα από την κρίση ΣΟΑΣ.  

Η SIA (Singapore Airlines) υπενθύμιζε στους πελάτες της ότι το πλήρωμα και όλοι οι 

επιβάτες ελέγχονταν στο αεροδρόμιο Changi πριν την επιβίβαση. Τα αεροσκάφη 

απολυμαίνονταν μετά από κάθε πτήση, οι επιβάτες μπορούσαν να προμηθευτούν 

μάσκες προσώπου και υπήρξε καθησυχασμός ότι οι καμπίνες των αεροσκαφών  

αεριζόταν κατάλληλα και γινόταν φιλτράρισμα αέρος. Στο site της εταιρείας 

προσφερόταν κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον ιό. Αναγκαία πολιτική για την 

τόνωση της κίνησης των ταξιδιωτών ήταν η πολιτική των εκπτώσεων στην παρούσα 

φάση, για ταξίδια με αφετηρία την Σιγκαπούρη και δεν  ήταν λίγες οι περιπτώσεις 

όπου η SIA συνεργάστηκε με ξενοδοχειακές μονάδες για προσφορές δωματίων σε 

πελάτες της.  

Ταξί και δημόσια μέσα μεταφοράς απολυμάνθηκαν κατάλληλα, περιέλαβαν 

συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας και μείωσαν το κόστος. Τα ξενοδοχεία 

ακολούθησαν με την εξέταση των υπαλλήλων τους, ενώ ο κύριος στόχος ειδικής 

προώθησης προϊόντων ήταν οι ντόπιοι κάτοικοι. Οι υπηρεσίες εστίασης μείωσαν τις 

τιμές τους και προώθησαν τα υγιεινά γεύματα ως μέσο ενίσχυσης του 

ανοσοποιητικού κατά του ΣΟΑΣ, τα νυχτερινά κέντρα διαφήμιζαν την εγκατάσταση 

αντιβακτηριδιακού εξοπλισμού και ιονιστών ενώ τα μικρόφωνα στα karaoke clubs 

απολυμαίνονταν.  Οι υπηρεσίες δημοσίου θεάματος μείωσαν επίσης τις τιμές τους, σε 

κάποιες περιπτώσεις έως και 50%.  
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2.1.2 Η FMD στο Ηνωμένο Βασίλειο (Foot & Mouth Disease) (Frisby, 2003; 

Sharpley & Craven, 2001): 

Τον Φεβρουάριο του 2001, εμφανίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το πρώτο κρούσμα 

της FMD (Foot and Mouth Disease) μετά το 1967 και επιβεβαιώθηκαν περίπου 2.030 

κρούσματα της ασθένειας. Επρόκειτο για την πιο σοβαρή επιδημία σε ζώα που είχε 

εμφανιστεί στη χώρα στη σύγχρονη εποχή και μια από τις σοβαρότερες FMD στον 

κόσμο. Η επαρχία Cumbria αντιμετώπισε το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς 44% όλων 

των επιβεβαιωμένων περιστατικών βρέθηκαν εκεί. Περισσότερο από το 25% των 

αγροτικών επιχειρήσεων είχαν χαρακτηρισμένα από την ασθένεια ζώα, γεγονός που 

οδήγησε σε μια απώλεια της τάξεως του 33% του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής. Η 

όλη κρίση διήρκεσε ένα χρόνο, έως την 1η Ιανουαρίου 2002.  

Το Βρετανικό Συμβούλιο Τουρισμού προέβλεπε απώλειες για τον Βρετανικό 

τουρισμό της τάξεως των £5δις για το 2001, ενώ για το 2002 και το 2003 

προβλεπόταν μειώσεις των £2.5δις και £1δις αντίστοιχα (ETC 2001a). Ενώ οι τοπικές 

επιχειρήσεις μπορούσαν να ζητήσουν τη βοήθεια των τοπικών ΜΜΕ προς βελτίωση 

της εικόνας του προβλήματος, τα ξένα ΜΜΕ εξακολουθούσαν να αποτελούν 

πρόβλημα για τον εισερχόμενο τουρισμό, με τον τρόπο που παρουσίαζαν την κρίση. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε κάποιος Ιρλανδός πολιτικός, η Βρετανία αποτελούσε 

«τον λεπρό της Ευρώπης».   

Όπως αναφέραμε, μεγάλες ήταν οι απώλειες στον τουρισμό της χώρας. Οι απώλειες 

προήλθαν τόσο από τον περιορισμό της πρόσβασης στην επαρχία αλλά και από την 

μείωση του διεθνούς τουρισμού που σημειώθηκε ύστερα από την μεγάλη έκταση που 

πήρε η κρίση από τα διεθνή ΜΜΕ, τα οποία είχαν επίπτωση στην επιθυμία τουριστών 

να επισκεφθούν την χώρα (CMSC, 2001:v). Οι συνέπειες στις τουριστικές 

επιχειρήσεις, άμεσες ή έμμεσες,  και κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις που ήταν 

βασισμένες στον αγροτουρισμό ήταν μεγάλες. Η τουριστική οικονομία χρειάστηκε 

χρόνια μέχρι να αναρρώσει από την συγκεκριμένη κρίση (ETC, 2001b).    

Η ανταπόκριση της κυβέρνησης τόσο σε όρους προσπάθειας να εξαφανίσουν την 

ασθένεια όσο και σε όρους πολιτικών αποζημίωσης δείχνουν μια συνεχή αποτυχία 

αποτελεσματικής υποστήριξης και στηρίχθηκαν κατά κύριο λόγο στις οδηγίες της ΕΕ 

προς έλεγχο της ασθένειας. Οι οδηγίες περιλάμβαναν: 
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1. Ως μολυσμένο ζώο θεωρείται κάποιο που έχει εμφανίσει κλινικά συμπτώματα 

επισήμως διαπιστωμένο από εργαστηριακούς ελέγχους. Στην πραγματικότητα, πολλά 

ζώα σφαγιάστηκαν χωρίς να διαπιστωθεί επισήμως ότι νοσούσαν.  

2. Η παρουσία ή υπόνοια παρουσίας της ασθένειας  θα πρέπει να δηλώνεται αμέσως. 

Η οδηγία αυτή ακολουθήθηκε κατά γράμμα από τους αγρότες.  

3.Μόλις ειδοποιηθεί το MAFF θα πρέπει η φάρμα να τεθεί υπό επιτήρηση και να 

διενεργηθεί έρευνα σε όλα τα ύποπτα ζώα.  Η αποτυχία εφαρμογής της παραπάνω 

οδηγίας οδήγησε σε εξάπλωση της ασθένειας (Barwick, 2001).  

4. Κανένα ύποπτο ζώο δεν θα πρέπει να εξέρχεται ή να εισέρχεται σε φάρμα χωρίς 

την έγκριση του MAFF.  

5. Όλα τα ασθενή ζώα θα πρέπει να σφαγιάζονται κάτω από την επίβλεψη αρμόδιων 

αρχών και να καταστρέφονται με τρόπο που να μην οδηγεί σε εξάπλωση της 

ασθένειας. Η καθυστέρηση σφαγής και η πολιτική καύσης έναντι ταφής θεωρήθηκαν 

ως ανασταλτικοί παράγοντες ελέγχου της ασθένειας.  

6. Μόλις επιβεβαιωθεί επισήμως ένα περιστατικό, θα πρέπει να δημιουργείται ζώνη 

προστασίας 3 χλμ. και ζώνη επιτήρησης 10 χλμ.  

7. Όλα τα μέλη θα πρέπει να φροντίσουν να απαγορεύσουν εμβολιασμό κατά της 

ασθένειας.  

8. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει απειλή εκτεταμένης εξάπλωσης της ασθένειας, 

επείγον εμβολιασμός μπορεί να εισαχθεί. Παρόλο που το μέτρο αυτό θα μπορούσε να 

ωφελήσει τον τουρισμό, δεν χρησιμοποιήθηκε.  

Επίσης, πολλά μέτρα λήφθηκαν ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση των τουριστών σε 

μονοπάτια, σε πάρκα και δασικές περιοχές. Απαγορεύτηκε η είσοδος ακόμη και σε 

πάρκα του Νοτιοδυτικού Λονδίνου. Αποτέλεσμα ήταν όλη η επαρχία της Βρετανίας 

να μπει σε καραντίνα, με καταστροφικές συνέπειες στον αγροτουρισμό.  

Αυτά τα μέτρα ήταν δικαιολογημένα ως ένα βαθμό, δεδομένης της ανάγκης για 

περιορισμό της ασθένειας και της γρήγορης εξαφάνισής της, καθώς και της έλλειψης 

γνώσης σχετικά με το πόσο είχε εξαπλωθεί. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση 

κατηγορήθηκε ότι αντέδρασε υπερβολικά και ότι οι καταστροφικές συνέπειες στον 

αγροτουρισμό δεν είχαν προβλεφθεί (CMCS, 2001: xiii). Επιπλέον, όταν η ασθένεια 

εξαπλώθηκε σε μεγάλο βαθμό από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί, η απόρριψη της 

στρατηγικής εμβολιασμού επιβεβαίωνε τις επικρίσεις που δεχόταν η κυβέρνηση, 

ενόψει εκλογών, σχετικά με το γεγονός ότι η απόρριψη ήταν υποκινούμενη από την 

επιθυμία της να διατηρήσει την εικόνα της «μη-ασθενούς» χώρας, διατηρώντας την 
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ικανότητα να εξάγει ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα, σύμφωνα με τους όρους της 

συμφωνίας της GATT  το 1993 (Midmore, 2001).  

Τα μέτρα της κυβέρνησης επιδείνωσαν πολλά από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε 

η τουριστική βιομηχανία: 

- Η πολιτική της καύσης των ζώων και οι ανεκτέλεστες παραγγελίες διάθεσης 

κρέατος δημιούργησαν μια κακή εικόνα για την επαρχία. Τα ΜΜΕ μετέδιδαν εικόνες 

σωρών από σφαγιασμένα ζώα και καύσεις τους. Σύμφωνα με έρευνα του ETC, 46% 

των ερωτηθέντων ακύρωσαν την επίσκεψή τους λόγω της εικόνας αυτής που 

πρόβαλαν τα ΜΜΕ. Το 38% δήλωσαν ότι δεν θα επιθυμούσαν να επισκεφθούν την 

επαρχία λόγω του κινδύνου μόλυνσης από τα καιγόμενα ζώα (ETC, 2001c).  

- Ο ανεξέλεγκτος σφαγιασμός ζώων επιδείνωσε το πρόβλημα της διάθεσης και 

κυριολεκτικά «άδειασε» την επαρχία από τα ζώα. Σύμφωνα με τους Sharpley & 

Sharpley (1997), το κίνητρο για επίσκεψη στην επαρχία είναι η εμπειρία του 

αγροτικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα στην επαρχία Cumbria, τα λιβάδια ήταν 

απαλλαγμένα από ζώα, γεγονός που είχε επιπτώσεις στην εικόνα της περιοχής. Η 

ζημία που υπέστη ο αγροτουρισμός στις περιοχές αυτές ίσως να είναι και μόνιμη.  

Το Υπουργείο Τουρισμού δήλωνε ότι τις τρεις πρώτες εβδομάδες της κρίσης, η 

κυβέρνηση δεν ήταν σίγουρη για τις συνέπειες που το περιστατικό αυτό θα είχε στην 

τουριστική βιομηχανία (CMSC, 2001: xv). Όπως και να έχει, οι συνέπειες ήταν και 

άμεσες και σοβαρές.  

Σύμφωνα με το CMSC (2001), οι αρχές απέτυχαν στο να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα 

της κατάστασης και προσπάθησαν να κρατήσουν αποστάσεις από τις ευθύνες αυτών 

των επιπτώσεων. Οι πρώτες ενέργειες που έγιναν μόλις κρίθηκε αναγκαίο να 

ληφθούν μέτρα για τον τουρισμό, ήταν να προσελκύσουν τουρίστες πίσω στην 

επαρχία, να επιτρέψουν την πρόσβαση σε αυτή και να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις 

που είχαν πληγεί. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών όμως στην πραγματικότητα έδειξε 

την στάση της κυβέρνησης απέναντι στον τουρισμό και συγκεκριμένα στο 

αγροτουρισμό.  

 

H φάση της επείγουσας ανταπόκρισης 

 

Στη φάση αυτή, το BTA ξεκίνησε τη δράση από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο 

του 2001. Χρησιμοποίησε όποιο όπλο είχε στη διάθεσή του για περιορισμό των 

ζημιών από την ασθένεια. Άντλησε έγκυρες πληροφορίες σχετικά με την ασθένεια, 
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ώστε να τις διοχετεύσει στους επισκέπτες και να εξαλείψει κάθε σύγχυση γύρω από 

το γεγονός. Χρησιμοποίησε την ιστοσελίδα των καταναλωτών του οργανισμού, 

www.visitbritain.com , δελτία και newsletters ενώ συχνή ήταν η επικοινωνία με το 

προσωπικό στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και άλλες χώρες. Οι εταιρείες έστελναν 

πληροφορίες στην πελατειακή τους βάση ή σε μελλοντικούς πελάτες με προτάσεις 

ταξιδίων, δραστηριότητες και εξορμήσεις που θα μπορούσαν να απολαύσουν τη 

δεδομένη περίοδο. Επίσης, τόνιζαν το γεγονός ότι τα ΜΜΕ υπερέβαλαν σε μεγάλο 

βαθμό όσον αφορά την εξάπλωση και τις επιπτώσεις της ασθένειας. Επιπλέον 

μηνύματα που εστάλησαν αφορούσαν το γεγονός ότι το περιστατικό δεν θα έπρεπε να 

συνδεθεί με τη νόσο της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (νόσος των τρελών 

αγελάδων). Το ΒΤΑ εργάστηκε στενά με κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες του 

Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και διεθνώς. Πολλές συναντήσεις διεξήχθησαν μεταξύ 

του ΒΤΑ και υπουργών και επισήμων, όπως με τον Πρωθυπουργό, ώστε να 

συζητηθεί η προοπτική του εισερχόμενου τουρισμού και η ανταπόκριση και 

ανάρρωση της βιομηχανίας. Πολλά κυβερνητικά στελέχη επισκέφθηκαν ξένες χώρες 

προς ενημέρωση. Μερικά από αυτά ήταν η Janet Anderson, τότε υπουργός 

Τουρισμού, η οποία επισκέφθηκε τις ΗΠΑ, ενώ ο Chris Smith, Γενικός Γραμματέας 

Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού επισκέφθηκε το γραφείο του ΒΤΑ στο Τορόντο 

του Καναδά.  

Τον Μάιο του 2001, μια διεθνής εταιρεία δημοσίων σχέσεων, η GCI, επιστρατεύτηκε 

από το ΒΤΑ προς διαχείριση της κρίσης και περιορισμό των ζημιών. Ο ρόλος τους 

περιλάμβανε την παροχή ακριβών πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση και 

προβολή των εναλλακτικών τοποθεσιών και εμπειριών που θα μπορούσαν να έχουν 

οι τουρίστες. Τον Απρίλιο το ΒΤΑ προσέλκυσε αρχηγούς από Ιαπωνία, Κίνα, ΗΠΑ 

και Ευρώπη για να διαπιστώσουν μόνοι τους τις συνέπειες της ασθένειας. Κατά την 

επιστροφή τους οι αντιπρόσωποι πίσω στις χώρες τους, θα ενεργούσαν με στόχο να 

πείσουν και να ενθαρρύνουν τα ταξίδια στην Μ. Βρετανία χρησιμοποιώντας θετικά 

άρθρα σχετικά με το διεθνές εμπόριο, όπως «Αμερικανοί ειδικοί του τουρισμού 

διαπίστωσαν ότι  το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κατάλληλο για επιχειρηματικές 

δραστηριότητες».   

Στους μήνες που ακολούθησαν την εξάλειψη της ασθένειας, το ΒΤΑ αξιολόγησε 

πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιήθηκαν τα επιπλέον κεφάλαια προς περιορισμό των 

ζημιών, προσφέροντας αποζημίωση και δημιουργία της μέγιστης θετικής συνέπειας 

στην κάλυψη των διεθνών μέσων. Η στρατηγική διαχείρισης κρίσης θεωρήθηκε πως 
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ήταν επιτυχημένη, ενώ αποκτήθηκε εμπειρία και δημιουργήθηκαν οργανισμοί και 

υπηρεσίες για αποφυγή μελλοντικών παρόμοιων κρίσεων.  

 

Επιπτώσεις στον τουρισμό: 

 

• Μέσα σε δύο εβδομάδες από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, υπήρξε 

μείωση της τουριστικής κίνησης, ιδιαίτερα στις περιοχές που επλήγησαν 

περισσότερο. Στην επαρχία Cumbria, οι κρατήσεις δωματίων μειώθηκαν κατά 

58% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά (CMSC, 2001:xii). Ακόμη και 

εστιατόρια, καφέ και δημόσια θεάματα παρουσίασαν μια μείωση στην 

δραστηριότητά τους.  

• Η ακύρωση διαφόρων αθλητικών γεγονότων όπως το Εθνικό Φεστιβάλ 

Κυνηγιού του Cheltenham κόστισε στην τουριστική οικονομία περίπου £20 

εκ.  

• Οι επιχειρήσεις οργάνωσης υπαίθριων δραστηριοτήτων δέχθηκαν επίσης 

σοβαρό πλήγμα. Περίπου το 20% σημείωσε μια πτώση τζίρου της τάξεως του 

40% στην τουριστική κίνηση.  

• Η απώλεια πολλών θέσεων εργασίας στον τουριστικό τομέα ήταν επίσης 

σημαντική. Περίπου 1.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν στην επαρχία Cumbria 

και το 1/6 των επιχειρήσεων υπαίθριων δραστηριοτήτων είχαν προβεί σε 

μειώσεις προσωπικού (CMSC, 2001: xiv; ETC, 2001a).  

• Την περίοδο του Πάσχα, 2 μήνες μετά την κρίση, σημειώθηκε μια αύξηση της 

τουριστικής κίνησης, όχι όμως και στην επαρχία. Την περίοδο αυτή, η 

τουριστική βιομηχανία έχασε περίπου το ¼ των αναμενόμενων εσόδων 

(McSmith, 2001).    

 

Προς προσέλκυση των τουριστών πίσω στην επαρχία, το ETC ίδρυσε μια ανοιχτή 

γραμμή επικοινωνίας προς συλλογή πληροφοριών, πληροφοριακά κέντρα τοπικών 

συμβουλίων τουρισμού και διάφορες ιστοσελίδες (πχ το www.openbritain.gov.uk). 

Συγχρόνως έγιναν προσπάθειες πληροφόρησης των τουριστών παγκοσμίως μέσω των 

γραφείων του BTA διεθνώς, επισκέψεις υπουργών στο εξωτερικό και μιας Διεθνούς 

Συνάντησης Ταξιδιωτικών Οδηγών πως η Μ. Βρετανία ήταν «ανοιχτή». Και το ΒΤΑ 

και το ETC προσέφεραν £22εκ.και £35εκ. αντίστοιχα προς χρηματοδότηση της 
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καμπάνιας για αποκατάσταση του τουρισμού στη χώρα. Παρόλο που έγιναν 

προσπάθειες κτισίματος της διεθνούς τουριστικής αγοράς, ο αγροτουρισμός, ο οποίος 

είχε δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα, προσέλκυε μόλις το 6% των διεθνών τουριστών.  

Έως τον Μάιο, τα περισσότερο πάρκα και δασικές περιοχές ήταν προσβάσιμα από το 

κοινό, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.  

Όσον αφορά τις πολιτικές ενίσχυσης των επιχειρήσεων που ζημιώθηκαν, υπήρξαν 

αφορμή για διαφωνίες. Τα μέτρα περιλάμβαναν μεταξύ των άλλων: 

• Μειώσεις φορολογίας από τις τοπικές αρχές 

• Επιδότηση επιχορήγησης από τράπεζες με την εγγύηση του κράτους, έως 

£250.000 για τις μικρές επιχειρήσεις 

• Συμβουλές για εργασιακά θέματα από τις τοπικές αρχές.  

Τα μέτρα που είχαν ληφθεί προς αποζημίωση των επιχειρήσεων αυτών εμφάνιζαν 

όμως πολλές δυσκολίες στην υλοποίησή τους. Σύμφωνα με το Βρετανικό Εμπορικό 

Επιμελητήριο, μόλις το 10% των επιχειρήσεων είχαν κάνει αίτηση για μείωση 

φορολογίας ή ΦΠΑ ενώ όπως αναφέρει ο David Sears, Αναπληρωτής Γενικός 

Διευθυντής του Επιμελητηρίου, υπήρχε τόση γραφειοκρατία που σε κάποιες 

περιπτώσεις τα σχετικά έγγραφα συμπλήρωσης έφταναν τις 40 σελίδες (Mann, 2001)! 

Επίσης, με επιτόκιο δανεισμού 8.5%, οι επιχειρήσεις δεν είχαν και πολλές προοπτικές 

αποπληρωμής του.  

Τα μέτρα που έλαβε βέβαια η κυβέρνηση στον αγροτικό τομέα, ο οποίος συνεισφέρει 

πολύ λιγότερο στην οικονομία από τον αγροτουρισμό, ήταν πολύ πιο σημαντικά.  

-Αν η πολιτική του εμβολιασμού είχε ακολουθηθεί, τότε η αξία των εξαγωγών ζώων 

θα μειωνόταν και το κόστος μαζί με αυτό του εμβολιασμού θα ανερχόταν στα 

£315εκ. για το 2001 (Midmore, 2001). Από την άλλη μεριά, το κόστος της 

αποζημίωσης, των απωλειών για τους αγρότες και η μείωση των εσόδων από 

τουρισμό κατά £600εκ. θα κόστιζε συνολικά £781 εκ. Επομένως, γίνεται αντιληπτό 

πως η πολιτική του εμβολιασμού θα ήταν πιο συμφέρουσα σε οικονομικούς όρους.  

-Σχετικά με την ενίσχυση του αγροτικού τομέα, ο πίνακας 2 δείχνει χαρακτηριστικά 

το πόσο συνεισφέρει ο τουρισμός στο ετήσιο ΑΕΠ, το συνάλλαγμα, την απασχόληση, 

τη φορολογία και πόσο μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυξης παρουσιάζει. Και ακόμη, 

επειδή ο τουρισμός παρουσιάζει μεγάλη εποχικότητα, η χρηματοδότησή του 

καθίσταται περισσότερο αναγκαία από αυτήν του αγροτικού τομέα.  
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        Πίνακας 2. Σύγκριση Αγροτικού και Τουριστικού Τομέα 

                                                  Αγροτικός τομέας                                   Τουρισμός 

 
      Πηγή: ETC (2001b) 

 

Γίνεται αντιληπτό ότι τα μέτρα ενίσχυσης θα έπρεπε να εστιάζουν στην ενίσχυση του 

αγροτικού τομέα, όχι τόσο σαν οικονομικού τομέα αυτού καθ’ εαυτού αλλά ως μέσο 

διατήρησης της συμβολής του στον φυσικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της επαρχίας. 

Αναμφισβήτητα, η αγροτική πολιτική κάθε χώρας δεσμεύεται από την ΚΑΠ (Κοινή 

Αγροτική Πολιτική) της ΕΕ. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στην 

οργάνωση και υποστήριξη του αγροτουρισμού. Θα πρέπει ο τουρισμός να γίνει 

απώτερος στόχων των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης.    

Με αφορμή λοιπόν το περιστατικό της FMD στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημιουργήθηκε 

το TIER (Tourism Industry Emergency Response), έτσι ώστε να συντονίζει τις 

ενέργειες διαχείρισης κρίσεων. Επίσης σημαντική ήταν η τουριστική συμμαχία 

(Tourism Alliance), αποτελούμενη από εκπροσώπους βιομηχανιών και της 

κυβέρνησης, η οποία αναπτύχθηκε με στόχο την διαχείριση θεμάτων τουρισμού.  

 

Ποσοτικά στοιχεία: το μοντέλο του Nottingham (Blake, Sinclair, Sugiyarto, 2001) 
 

Προς εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων που είχε η ασθένεια FMD, το 

Ινστιτούτο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Ερευνών Christel DeΗaan δημιούργησε το 

μοντέλο Nottingham για την Βρετανική οικονομία. Το μοντέλο, το οποίο αποτελείται 

από ένα Computable General Equilibrium (CGE) Model, συνδεδεμένο με ένα Micro-

Regional Tourism Simulation Model (MRTS), δίνει ικανοποιητικές πληροφορίες 

σχετικά με τις επιπτώσεις της ασθένειας στην οικονομία.  
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Το GCE μοντέλο περιλαμβάνει σχέσεις προϊόντων και υπηρεσιών από 115 τομείς της 

οικονομίας. Τα στοιχεία λήφθηκαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Μ. 

Βρετανίας και περιελάμβαναν και παραμέτρους σχετικά με τις ελαστικότητες των 

προϊόντων.  

Το μοντέλο ποσοτικοποιεί τις σχέσεις μεταξύ των τομέων της οικονομίας και της 

κυβέρνησης, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.  Συγκεκριμένα μετρά την 

επίδραση που έχει στις σχέσεις αυτές μια οικονομική κρίση, μια αλλαγή στις 

τουριστικές προτιμήσεις και περιορισμοί στον αγροτικό τομέα.  

Επειδή η περιγραφή των λειτουργιών του μοντέλου είναι περίπλοκη, εδώ 

παραθέτουμε μόνο τα αποτελέσματα της έρευνας (βλ. παράρτημα, περιγραφή 

μοντέλου). 

Το μοντέλο MRTS προσφέρει πληροφορίες και σενάρια σχετικά με την τουριστική 

ζήτηση και τις τουριστικές δαπάνες ανά περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα 

στοιχεία συλλέγησαν από την Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία και την Βρετανική 

Τουριστική Έρευνα για διεθνείς ταξιδιώτες. Άλλες πληροφορίες που προσέφεραν 

ήταν η χώρα προέλευσης των τουριστών, η εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης και 

οι ημερήσιες εκδρομές.  

Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα που έδωσε το μοντέλο του Nottingham, έχουμε τα 

εξής: 

 

Πίνακας 3. Μείωση τουριστικών δαπανών στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2001 

    Είδος τουρισμού 

  Σύνολο 
Εγχώριος 
τουρισμός 

Ημερήσιες 
Εκδρομές 

Εισερχόμενος 
τουρισμός 

Μηνιαίες Απώλειες  
τουριστικών εσόδων (σε εκ. £) 7,473 1,532 3,625 2,315 
-ανά εβδομάδα 172.6 35.4 83.7 53.5 
-ως ποσοστό των εβδομαδιαίων 
δαπανών 13% 11% 12% 19% 
-ως ποσοστό του συνόλου 100% 21% 49% 31% 
Πηγή: Blake, Sinclair, Sugiyarto, 2001, The Economy-Wide effects of Foot and Mouth Disease in the 

UK Economy. 

 

Ο πίνακας 3 δείχνει τις απώλειες εσόδων από τον τουρισμό για το 2001. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης προέρχεται από τη μείωση των ημερησίων εκδρομών, 

ενώ ακολουθεί η μείωση του εισερχόμενου τουρισμού με 31% και η μείωση του 

ντόπιου τουρισμού κατά 21%. Σε απόλυτα νούμερα, οι ζημίες για τον τουρισμό 

ανήλθαν σε £172.6 εκ. Η μείωση των ημερήσιων εκδρομών παρουσιάζει το 
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μεγαλύτερο ποσοστό πτώσης, καθώς οι επισκέψεις συνήθως σε αγροτουριστικές 

περιοχές γίνονται με αυθημερόν ταξίδια. Επομένως, λόγω της έξαρσης της ασθένειας 

ήταν λογικό να μειώθηκαν οι εκδρομές αυτές, καθώς και τα έσοδα από τις 

δραστηριότητες αυτές, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στον πίνακα.   
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Πίνακας 4. Μειώσεις στις τουριστικές δαπάνες ανά περιοχή του Ηνωμένου 

Βασιλείου για το 2001 

                                     Είδος τουρισμού (σε εκ. £)                       Σύνολο (σε εκ. £)              Ποσοστό 

    Περιοχές              Εγχώριος        Ημερήσιες    Εισερχ.           Ανά              Ανά            προ-      μετά 

                               Τουρισμός         Επισκέψεις  Τουρισμός     Έτος          Εβδομάδα    FMD    FMD 

 
Πηγή: Blake, Sinclair, Sugiyarto, 2001, The Economy-Wide effects of Foot and Mouth Disease in the 

UK Economy. 

 

Από τον πίνακα 4 φαίνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης των τουριστικών 

δαπανών παρουσιάζεται στην επαρχία Cumbria, η οποία βασίζεται κατά πολύ στον 

ντόπιο τουρισμό και περιλαμβάνει πολλές αγροτικές περιοχές (άλλωστε δέχθηκε και 

το μεγαλύτερο πλήγμα από την ασθένεια).   
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Πίνακας 5. Μείωση των συνολικών τουριστικών δαπανών και του ΑΕΠ για την 

περίοδο 2001-2004 
                                    Μείωση                          Μειώσεις ΑΕΠ                     Συνολική 

                                           Τουριστικών                  ως Αποτέλεσμα                    Πτώση ΑΕΠ 

                                           Δαπανών (δις £)             Μείωσης τουρ.                     λόγω 

                                                                                   Δαπανών                                FMD 

 
Πηγή: Blake, Sinclair, Sugiyarto, 2001, The Economy-Wide effects of Foot and Mouth Disease in the 

UK Economy. 

 

Από τον πίνακα 5 φαίνεται ότι η κρίση της ασθένειας που οδήγησε σε μείωση των 

τουριστικών δαπανών για την περίοδο 2001-2004 οδήγησε σε σταδιακή μείωση του 

ΑΕΠ για την ίδια περίοδο. Γίνεται εμφανής η επίδραση της FMD στην οικονομία της 

Μ. Βρετανίας.  

 

Πίνακας 6. Οι 10 τομείς της Βρετανικής οικονομίας που σημείωσαν την 

μικρότερη προστιθέμενη αξία  

 
                                                         2001         2002        2003      2004            2001  

    % αλλαγής 

 
Πηγή: Blake, Sinclair, Sugiyarto, 2001, The Economy-Wide effects of Foot and Mouth Disease in the 

UK Economy. 
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Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται οι κλάδοι της οικονομίας που παρουσίασαν την 

μεγαλύτερη πτώση από την κρίση, και πράγματι διαπιστώνουμε ότι ο τομέας που 

επηρεάστηκε περισσότερο ήταν αυτός της διαμονής και εστίασης, με μείωση της 

προστιθέμενης αξίας του της τάξεως του 7.84%. 

Το μοντέλο αυτό (για περιγραφή του μοντέλου βλ. παράρτημα) είναι ένα χρήσιμο 

εργαλείο υπολογισμού των συνεπειών που μια κρίση έχει σε διάφορους τομείς της 

οικονομίας (στην προκειμένη περίπτωση στον τουρισμό που μας απασχολεί), το 

οποίο μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες στους σχεδιαστές στρατηγικών στο 

μέλλον.  
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2.2 ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

 

2.2.1. Καταστροφή μετά από σεισμική δόνηση και επιπτώσεις στον τουρισμό: η 

υπόθεση της Taiwan (Huanga, Minb,c, 2001) 

 

Στις 21 Σεπτεμβρίου 1999 σημειώθηκε στην Taiwan έντονη σεισμική δόνηση 7.3 

βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, μια από τις δυνατότερες σεισμικές δονήσεις που 

σημειώθηκαν στον 20ο αιώνα. Πάνω από 2.400 άτομα, περίπου 13.000 τραυματίες 

και 10.000 άστεγοι ήταν ο τραγικός απολογισμός, ενώ πολλά κτίρια καταστράφηκαν, 

διακόπηκε η κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους, η υδροδότηση, ο ηλεκτρισμός 

και το φυσικό αέριο (Πηγή National Fire Administration, 1999). Η καταστροφή αυτή 

είχε μεγάλη επίπτωση στην οικονομία της χώρας, καθώς μείωσε την ανάπτυξη του 

ΑΕΠ στο τέταρτο τρίμηνο του 1999 από 5,7% σε 5,3% (Directorate-General of 

Budget, Accounting and Statistics, 2000).  

Τις μεγαλύτερες συνέπειες της καταστροφής αυτής δέχθηκε ο τουριστικός τομέας, 

και ιδιαίτερα η επαρχία Nantou. Θεματικά πάρκα όπως το Formosan Aboriginal 

Culture Village δέχθηκαν σοβαρό πλήγμα από τη μείωση των επισκεπτών ενώ η 

λίμνη Sun Moon που φυσιολογικά προσέλκυε μεγάλο αριθμό τουριστών, δέχθηκε 

επίσης ανάλογες συνέπειες. Το κόστος της επισκευής εκτιμήθηκε σε πάνω από 

$19,5εκ. ενώ οι ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις εμφάνισαν απώλεια κερδών της 

τάξεως των $119εκ. (Tourism Bureau, 2000).  

Η Γενική Γραμματεία Τουρισμού (Tourism Bureau) υιοθέτησε μέτρα για την 

αναζωογόνηση του τουρισμού. Παρόλα αυτά, η ανάρρωση του τουριστικού τομέα 

ύστερα από φυσικές καταστροφές δεν είναι απλή υπόθεση: ίσως χρειαστεί χρόνια για 

να επανέλθει η βιομηχανία στην προ-καταστροφής κατάσταση, ώστε να επανέλθουν 

στη φυσιολογική τους λειτουργία τα οδικά δίκτυα και οι κτιριακές εγκαταστάσεις 

(Durocher, 1994). Προβλήματα στις μεταφορές μπορεί να δημιουργήσουν εμπόδια 

στους τουρίστες (Tzeng & Chen, 1998), οι οποίοι θα αναζητήσουν εναλλακτικούς 

τουριστικούς προορισμούς όπου δεν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα.  

Παρόμοιες επιπτώσεις στον τουρισμό ύστερα από σεισμούς δέχθηκε και η Τουρκία, 

όταν τον Αύγουστο του 1999 σεισμική δόνηση προκάλεσε καταστροφές στην περιοχή 

γύρω από την Κωνσταντινούπολη και μείωσε αισθητά την τουριστική κίνηση στους 

μήνες που ακολούθησαν. Η τότε Τουρκική κυβέρνηση εστίασε την προσοχή της στην 
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προσέλκυση των τουριστών της Β. Αμερικής  οι οποίοι το 1998 έφτασαν τα 2.5εκ. Η 

προβολή της Τουρκίας ως «Ασφαλής Προορισμός» και ως «το κέντρο της 

παγκόσμιας ιστορίας» που γινόταν μέσω των ΜΜΕ σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες 

είχε ως αποτέλεσμα ο τουρισμός της στα χρόνια που ακολούθησαν να αυξηθεί σε 

επίπεδα μεγαλύτερα από την προ-σεισμού περίοδο (Dickey & Kohen, 1999; Goetzl & 

Healy, 2000).  

Ακόμη ένας καταστροφικός σεισμός, αυτός που έπληξε τις πόλεις Kyoto & Kobe της 

Ιαπωνίας έπληξε κυρίως τον τουριστικό τομέα. Η αρχαία ιαπωνική πρωτεύουσα για 

περισσότερο από 1.000 χρόνια, το Kyoto, παρήκμασε μετά την καταστροφή. Ο 

Οργανισμός τουρισμού της πόλης μετέδιδε το μήνυμα ότι “Kyoto is OK” (Fukunaga, 

1995; Kristof, 1995; Horwich, 2000).  

Οι τουρίστες συνήθως δεν εξετάζουν λεπτομερώς την πραγματικότητα πίσω από τα 

μηνύματα των ΜΜΕ (Mansfeld, 1999), επομένως είναι σημαντικό οι φορείς που 

χειρίζονται την επικοινωνιακή στρατηγικές να μετριάζουν τα αρνητικά μηνύματα και 

να προσφέρουν πληροφορίες που θα κάνουν τους τωρινούς και μελλοντικούς 

τουρίστες να νοιώθουν ασφαλείς κατά την περίοδο της αποκατάστασης από το 

σεισμό (Durocher, 1994).  

Το σύνηθες φαινόμενο βέβαια είναι τα ΜΜΕ να υπερβάλουν όσον αφορά την 

παρουσίαση των γεγονότων και των επιπτώσεων για να αυξάνουν την 

ακροαματικότητά τους. Επομένως, στις περισσότερες περιπτώσεις τα ΜΜΕ δρουν 

ανασταλτικά στον εισερχόμενο τουρισμό μιας χώρας (Milo & Yoder, 1991).  

Κατανοούμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει καλή σχέση και επικοινωνία με 

τα ΜΜΕ (Milo & Yoder, 1991; Drabek, 1995). 

To Tourism Bureau της Taiwan, στην προσπάθειά του να μετριάσει τις συνέπειες την 

αρνητικής εικόνας που είχε δημιουργηθεί από τα ΜΜΕ, κάλεσε εκπροσώπους των 

ΜΜΕ και τουριστικούς πράκτορες από όλο τον κόσμο για μια ξενάγηση στις 

περιοχές που επλήγησαν. Το σλόγκαν που επικρατούσε ήταν “Tour Taiwan at ease”. 

Πρόσθετες προωθητικές ενέργειες περιελάμβαναν το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο 

Ταξιδίου που διεξήχθη στην Taipei τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς και το οποίο 

προσέλκυσε 60.000 επισκέπτες. Το συνέδριο αυτό βοήθησε στην αναδιαμόρφωση της 

εικόνας του τουρισμού της περιοχής διεθνώς. Άλλο ένα θετικό γεγονός ήταν η 

διοργάνωση του τουρνουά γκολφ Johnnie Walker στην Taiwan, επίσης τον Νοέμβριο. 

Το τουρνουά προσέλκυσε δημοσιογράφους από 20 περιοδικά γκολφ και ΜΜΕ από 

την Ιαπωνία, Χονγκ-Κονγκ, Σιγκαπούρη, Αυστραλία και ΗΠΑ. Εντατικοποιήθηκαν 
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τα μηνύματα στα ΜΜΕ της Ιαπωνίας, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό επισκεπτών 

προέρχονταν από εκεί και εφαρμόστηκαν προγράμματα μάρκετινγκ σε συνεργασία με 

τις Κινέζικες αερογραμμές και τις Ιαπωνικές αερογραμμές.  

Το Tourism Bureau συνέβαλε στην έναρξη ενός προγράμματος δανείων προς 

αποζημίωση των τουριστικών επιχειρήσεων στις περιοχές που επλήγησαν. Το 

πρόγραμμα περιλάμβανε τη λήψη δανείων από μικρομεσαίες τράπεζες με προνομιακό 

επιτόκιο. Επίσης, δόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας δάνεια κεφαλαίου 

κίνησης και δημιουργήθηκαν ομάδες ελέγχου ασφάλειας έτσι ώστε οι τουρίστες να 

ταξιδεύουν χωρίς προβληματισμούς για θέματα ασφάλειας. Την περίοδο αμέσως μετά 

την καταστροφή, μείωση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων και της διαμονής 

κρίθηκαν αναγκαία για προσέλκυση τουρισμού (Travel Trend News, 1999). 

 

Ποσοτικά στοιχεία 

 

Για την διαπίστωση του αν τελικά ο τουρισμός της Taiwan επέστρεψε στην 

λειτουργία του πριν το σεισμό, χρησιμοποιήθηκαν κάποια μοντέλα πρόβλεψης 

τουριστικής ζήτησης. Μια ακριβής πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης είναι 

απαραίτητη σε κάθε δημόσιο οργανισμό ή ιδιωτικό φορέα για την τουριστική 

ανάπτυξη και επενδύσεις στον τομέα (Uysal & Crompton, 1985; Martin & Witt, 

1989; Morley, 1991; Chan, 1993; Sheldon, 1993; Dharmaratne, 1995; Pattie & 

Snyder, 1996; Lee, Var, & Blaine, 1996; Wong, 1997; Chu, 1998a; Law & Au, 1999).      

Μέθοδοι όπως η πολλαπλή παλινδρόμηση, η ανάλυση ARIMA, η πρόβλεψη 

Univariate Box-Jenkins και το μοντέλο SARIMA (seasonal ARIMA) αποτελούν 

μεθόδους που προβλέπουν με ακρίβεια την τουριστική ζήτηση.  

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν συλλέγησαν από τις αφίξεις τουριστών στην 

Taiwan την περίοδο Ιανουάριος 1979-Ιούλιος 2000 (βλ. παράρτημα με περιγραφή 

μεθόδων).  

Στον πίνακα 7 φαίνεται η διαφορά ανάμεσα στις προβλέψεις και τις πραγματικές 

αφίξεις τουριστών με βάση την μέθοδο SARIMA για την περίοδο Σεπτέμβριος 1999 

και Ιούλιος 2000. Το διάγραμμα 4 προβάλλει μια γραφική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων αυτών.  
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Πίνακας 7. Πραγματικές και προβλεπόμενες αξίες των τουριστικών αφίξεων την 

περίοδο Σεπτέμβριος 1999 και Ιούλιος 2000 

 
Πηγή: Jen-Hung Huanga, Jennifer C.H. Minb,c, Earthquake devastation and recovery in tourism: the 
Taiwan case, 2001. 
 
 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ύστερα από 11 μήνες από την σεισμική δόνηση που 

έπληξε την περιοχή, ο τουρισμός δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως. Η πλήρης 

αποκατάσταση χρειάζεται περισσότερο χρόνο και σημαντική προσπάθεια. Η γρήγορη 

και αποτελεσματική ανταπόκριση των κυβερνητικών αρχών συνέβαλε σε μεγάλο 

βαθμό στην αποκατάσταση και δημιούργησε μια πιο ελκυστική εικόνα για την 

Taiwan διεθνώς.  Χωρίς τη συμβολή της η κατάσταση του τουρισμού μπορεί να 

βρισκόταν σε δυσμενέστερη θέση. Στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, οι κύριες 

προσπάθειες των αρχών θα πρέπει να στραφούν στην βελτίωση της εικόνας του 

προορισμού ως ασφαλής τοποθεσία και στην διόρθωση οποιονδήποτε σχετικών 

παρανοήσεων.  
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Διάγραμμα 4. Γραφική παρουσίαση πραγματικών και προβλεπόμενων αφίξεων 

τουριστών  

 
 
Πηγή: Jen-Hung Huanga, Jennifer C.H. Minb,c, Earthquake devastation and recovery in tourism: the 
Taiwan case, 2001. 
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2.2.2 Οι πλημμύρες στην περιοχή Katherine της Αυστραλίας (Faulkner,Vikulov, 

1999) 

 

Στις 25 Ιανουαρίου 1998, στον τροπικό βορρά της Αυστραλίας, τα πάρκα και η άγρια 

ζωή του γραφικού φαραγγιού “Katherine” δέχθηκαν σοβαρό πλήγμα από την 

μεγαλύτερη πλημμύρα που είχε ποτέ αντιμετωπιστεί στην Ήπειρο, η οποία από 

εκείνη την ημέρα ονομάστηκε Ημέρα Πλημμύρας της Αυστραλίας, ενώ η 26η 

Ιανουαρίου καθορίστηκε ως εθνική αργία. Η καταστροφή που ακολούθησε είχε τόσο 

μεγάλες επιπτώσεις στην κοινωνία της περιοχής που χρειάστηκε να ληφθούν 

εξαιρετικά μέτρα σε ορισμένες περιπτώσεις (Carter, 1991, xxiii).  

Το “Katherine” είναι μια πόλη 11.000 κατοίκων στα βόρεια της Αυστραλίας, 320 χλμ. 

νότια του Darwin. Είναι πολύ γνωστός τουριστικός προορισμός χάρη στο φαράγγι 

Nitmiluk. Το τοπίο και η άγρια ζωή στην περιοχή είναι θαυμαστικά και ο επισκέπτης 

μπορεί να ζήσει μια μοναδική εμπειρία με σκάφος ή κανό. Άλλες αξιοθέατα της 

περιοχής είναι οι σπηλιές Cutta Cutta, με τους σχηματισμούς ασβεστόλιθου και τη 

σπάνια «Νυχτερίδα Φάντασμα» και την «Πορτοκαλί Νυχτερίδα Πέταλο», η ιστορική 

Mataranka, οι θερμές πηγές στο εθνικό πάρκο Elsey, το Manyallaluk, ο «ονειρεμένος 

τόπος», όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν πολιτιστικές-εκπαιδευτικές 

εμπειρίες. Ακολουθούν το εθνικό πάρκο Kakadu, οι καταρράκτες Edith κα.  

Την περίοδο 1997/1998 η περιοχή φιλοξένησε περίπου 178.000 επισκέπτες, από τους 

οποίους το 49% προέρχονταν από άλλες πολιτείες της Αυστραλίας και το 24% από 

άλλες χώρες, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (NTTC, 

1998). Ο τουρισμός της περιοχής παρουσιάζει εποχικότητα, με την μεγαλύτερη 

τουριστική κίνηση να τοποθετείται την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος.  

Η πλημμύρα του ποταμού Katherine προκάλεσε πολλές φυσικές καταστροφές στην 

περιοχή, παρόλα αυτά, μόνο 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους χάρη στην ετοιμότητα του 

κρατικού μηχανισμού: 

• Ένοπλο προσωπικό 1.100 ατόμων συμμετείχε σε διασώσεις  

• 18 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη επιστρατεύτηκαν για διασώσεις, εκκενώσεις 

και άλλες έκτακτες περιπτώσεις  

• 4.403 αερόστατα χρησιμοποιήθηκαν για μετακινήσεις την περίοδο 26 

Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 1998. 
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Επίσης, καθοριστικό ρόλο στο περιορισμό των συνεπειών της καταστροφής έπαιξε το 

γεγονός ότι πρόσφατα (Νοέμβριος 1997) η ομάδα σχεδίου καταστροφών της περιοχής 

είχε πραγματοποιήσει άσκηση ετοιμότητας για περίπτωση πλημμύρας.  

Η οικονομική καταστροφή βέβαια ήταν μεγάλη. Πολλές επιχειρήσεις δεν είχαν 

ασφάλεια έναντι πλημμύρας και είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται. Κρατικό 

κονδύλιο δόθηκε στους πληγέντες προς ανακούφιση από την μεγάλη καταστροφή που 

υπέστησαν, ενώ κάποια ενίσχυση δόθηκε και από τον Ερυθρό Σταυρό. Μια ομάδα 

αναδημιουργίας που αποτελούνταν από κύριες δημόσιες υπηρεσίες δημιουργήθηκε 

για την αποκατάσταση την υποδομής.  

Οι επιπτώσεις στον τουρισμό ήταν τεράστιες. Οι επιχειρήσεις που δεν είχαν 

προβλέψει να ασφαλίσουν τις επιχειρήσεις τους έναντι πλημμύρας έπρεπε να 

υποστούν ένα δυσβάστακτο οικονομικό βάρος αποκατάστασής τους. Πολλά 

αξιοθέατα παρουσίαζαν επίσης μεγάλες ζημίες, Ο τουριστικός οργανισμός της 

περιοχής (KRTA, Katherine Regional Tourism Association) και το κέντρο 

πληροφόρησης είχαν καταστραφεί ολοσχερώς. Μια από τις πρώτες ενέργειες που 

έγιναν από το KRTA ήταν να αποκαταστήσει τις ζημίες και να επαναλειτουργήσει σε 

μικρό χρονικό διάστημα το γραφείο. Αυτό επετεύχθη 15 ημέρες μετά την παροχή 

υποστήριξης σε όρους οικονομικούς αλλά και παροχής προσωπικού από το ΝΤΤC 

(Northern Territory Tourism Commission). 

Στο στάδιο αυτό οι προτεραιότητες ήταν: 

• Παροχή ενός διοικητή για το KRTA, ώστε ο τότε διοικητής να μπορούσε 

ελεύθερα να ασχοληθεί με θέματα μάρκετινγκ και προώθησης. 

• Έναν ελεγκτή που θα διενεργούσε ελέγχους για να εκτιμήσει το ύψος της 

ζημίας που υπέστη κάθε επιχείρηση. 

• Η ακύρωση των διαφημιστικών μηνυμάτων, ώστε αυτά να προσαρμοστούν 

στις νέες συνθήκες. 

• Πρόσληψη ενός δημοσιογράφου προς βελτίωση της εικόνας της περιοχής ως 

τουριστικός προορισμός και καταγραφή της προόδου στον τομέα την 

αποκατάστασης.  

• Ανάπτυξη και εφαρμογή της καμπάνιας προώθησης του τουρισμού της 

περιοχής  “Katherine Back on Track”.  

Το NTTC βοήθησε επίσης με την παροχή οικονομικής βοήθειας σε κύριους 

τουριστικούς πράκτορες για να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες 
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προώθησης. Σύμφωνα με τηλεφωνική έρευνα του NTTC, οι επισκέπτες της περιοχής 

μετά την πλημμύρα είχαν αυξηθεί κατά 60.000 κατά το δεύτερο 6μηνο, δηλαδή ένα 

ποσοστό της τάξεως του 27%.  

Το πόσο αποτελεσματικές ήταν οι προσπάθειες μάρκετινγκ των φορέων στο στάδια 

της αποκατάστασης αναλύεται παρακάτω: 

Συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε τουριστικούς πράκτορες, αντιπροσώπους υπηρεσιών 

που σχετίζονταν με το μάρκετινγκ της περιοχής και σε προσωπικό έκτακτης ανάγκης  

(βλ. παράρτημα για περιγραφή της μεθοδολογίας). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτέλεσαν τη βάση για την διαμόρφωση και την 

βελτίωση του μοντέλου διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό του Faulkner (1999) (βλ. 

παράρτημα  Fig. 1. Tourism disaster management framework).  

 

1. Στο στάδιο προ-γεγονότος 

Η έννοια της 100ετούς πλημμύρας (δεν αναμενόταν δηλαδή η καταστροφή) έπαιξε 

σημαντικό ρόλο στην ετοιμότητα όσον αφορά την καταστροφή. Παρόλο που ο 

μηχανισμός ανταποκρίθηκε γρήγορα και αποτελεσματικά, δεν υπήρξε οργανωμένο 

σχέδιο διαχείρισης κρίσης σε καμία περιοχή. Έγινε λοιπόν γρήγορα αντιληπτό από 

τους αρμόδιους ότι ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεως στον τουρισμό θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται στο γενικότερο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων.  

2. Πρόδρομο στάδιο 

Λόγω της ύπαρξης προβλημάτων στην επικοινωνία, θεωρήθηκε αναγκαίο η βελτίωση 

τους ώστε να συμβάλλουν στην πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση μελλοντικής 

κρίσης. Συστατικό στοιχείο ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσης θα πρέπει να είναι ένα 

σχεδιάγραμμα στρατηγικής με σειρά προτεραιότητας των δραστηριοτήτων και των 

μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν, από τα πιο επείγοντα και κινούμενοι προς τα κάτω 

(Heath, 1995). Κάποια μέτρα αυτά περιλαμβάνουν: 

• Ενεργοποίηση ενός δέντρου επικοινωνίας 

• Ένα κέντρο διαχείρισης εντολών που θα λειτουργεί κοντά στις τουριστικές 

περιοχές, σε ασφαλή βέβαια τοποθεσία.  

• Μέσα μεταφοράς θα πρέπει να τοποθετούνται σε ασφαλείς τοποθεσίες. 

3. Στάδιο έκτακτης ανάγκης: 
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Τα μέτρα που λήφθηκαν στο στάδιο αυτό ήταν κυρίως για θέματα ασφάλειας. 

Διαπιστώθηκε όμως πόσο σημαντικό θα ήταν να υπάρχει και ένα σχέδιο διαχείρισης 

της κρίσεως στον τουριστικό τομέα.  

4. Ενδιάμεσο στάδιο: 

Στο στάδιο αυτό διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Θα έπρεπε μια ανεξάρτητη αρχή, πιο αντικειμενική και ακριβής, να διενεργεί τους 

ελέγχους εκτίμησης των ζημιών. 

Θα έπρεπε να προμηθεύσουν τα τουριστικά γραφεία και τις υπηρεσίες με τον 

απαραίτητο εξοπλισμό (τηλέφωνα, υπολογιστές) για να μπορέσουν να επανέλθουν 

στην κανονική λειτουργία τους.  

Θα έπρεπε να φροντίσουν οι αρμόδιοι ώστε να προσφέρουν στους πληγέντες την 

ανάλογη υποστήριξη ώστε να ξεπεράσουν το σοκ από την καταστροφή που συνέβη. 

Συζητήθηκε λοιπόν μακροπρόθεσμα να αναπτυχθεί ένα σύστημα που θα προσέφερε 

την υποστήριξη αυτή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 66



Μακροχρόνια οφέλη και κόστη: 

 

Πίνακας 8. Μακροχρόνιες επιπτώσεις της καταστροφής στον τουρισμό 
 ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ • Βελτίωση του προφίλ των 

ΜΜΕ λόγω κάλυψης της 

καταστροφής. 

• Η καταστροφή αυτού καθ’ 

εαυτού αποτέλεσε πόλο 

έλξης τουριστών.  

• Εστίαση κυρίως στις 

επιπτώσεις της καταστροφής. 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ • Αποκατάσταση της 

υποδομής.  

• Περικοπή των επενδύσεων 

προς επέκταση των 

υποδομών.  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

• Ανάπτυξη σχεδίου 

διαχείρισης κρίσεων στον 

τουρισμό. 

• Αναβάθμιση των 

ασφαλιστικών καλύψεων 

των επιχειρήσεων.  

• Οι επιπτώσεις της 

καταστροφής ήταν 

δυσανάλογα μεγαλύτερες 

από τα οφέλη, δηλαδή το 

έναυσμα για την δημιουργία 

σχεδίου διαχείρισης κρίσεων. 

ΣΥΝΟΧΗ • Ομαδικό πνεύμα και 

συνεργασία αναπτύχθηκε 

στον τουριστικό τομέα. 

• Κατανόηση της 

σημαντικότητας του 

τουρισμού για την περιοχή.  

• Εντάσεις μεταξύ τουριστικής 

και επιχειρηματικής 

κοινότητας για την κατανομή 

των κονδυλίων.  

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ  • «Τεστ οξύτητας» για το 

προσωπικό. 

• Υψηλοί μισθοί για το 

προσωπικό και απώλεια 

έμπειρου προσωπικού.  

Πηγή: Bill Faulkner, Svetlana Vikulov, 1999, Katherine, washed out one day, bach on track the next: a 
post-mortem of a tourism disaster, , Tourism Management 
 

Στον πίνακα 8 συνοψίζονται τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα της καταστροφής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 67



2.3 ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΣΤΑΘΕΙΑ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, όπου και υπήρξε έντονη τρομοκρατική 

δραστηριότητα που επηρέασε την δυτική Ευρώπη και ορισμένες μεσογειακές χώρες,  

έγιναν βήματα ώστε τα θέματα του τουρισμού και της ασφάλειας να ληφθούν υπόψη 

στο σχεδιασμό πολιτικών και στην έρευνα (D’Amore and Anuza, 1986; Reeves, 

1987; Ryan, 1993). Οι συνέπειες που είχε ο πόλεμος του κόλπου το 1991 έγιναν 

αφορμή περαιτέρω συζητήσεων πάνω στο θέμα (Hollier, 1991; Ryan 1993; Mansfeld 

1996). To 1995 διεξήχθη συνέδριο στην πόλη �stersund της Σουηδίας, όπου για 

πρώτη φορά συζητήθηκε σε διεθνές ακαδημαϊκό επίπεδο η σχέση μεταξύ τουρισμού 

και ασφάλειας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO) έχει ενδιαφερθεί και 

δεσμευθεί επίσης για θέματα ασφάλειας στον τουρισμό. Συγκεκριμένα, το 1996 

δημοσίευσε έναν οδηγό ασφάλειας για όσους λαμβάνουν αποφάσεις σε θέματα 

τουρισμού αλλά απέτυχε να συμπεριλάβει θέματα τρομοκρατίας και τις 

καταστροφικές τους συνέπειες στον τουρισμό (WTO, 1996). Η πρώτη προσπάθεια 

αποτύπωσης της σχέσεως τουρισμού και ασφάλειας με case studies από όλο τον 

κόσμο έγινε από τους Pizam και Mansfeld (1996). Συμπέραναν ότι ο έλεγχος μιας 

κρίσης στον τουρισμό που σχετίζεται με θέματα ασφάλειας θα μπορούσε να 

επιτευχθεί μόνο με ένα κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων.  

Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι μακροχρόνιες περίοδοι μείωσης και 

στασιμότητας στις αφίξεις τουριστών (όπως στην Κροατία και στο Βόρειο τμήμα της 

Κύπρου), έχουν καταστροφικές οικονομικές συνέπειες. Επίσης, υπάρχοντες και νέοι 

τουριστικοί προορισμοί που προσφέρουν μοναδικά και υψηλής ποιότητας τουριστικά 

προϊόντα, έχουν περισσότερες πιθανότητες να επανέλθουν γρήγορα από τέτοιου 

είδους κρίσεις. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των προορισμών που 

αντιμετωπίζουν τέτοιες κρίσεις είναι η αρνητική εικόνα που δημιουργείται. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις όπως στο Μαυροβούνιο κατά την διάσπαση της πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας και στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του πολέμου του 

Κόλπου, περιοχές που δεν συμμετείχαν στον πόλεμο παρουσίασαν αρνητική εικόνα 

διεθνώς. Τέσσερα στοιχεία προσδιορίζουν την τουριστική κρίση σε θέματα 

ασφάλειας (Mansfeld, 1999): 

1. Η φύση της κατάστασης ασφάλειας. 

2. Τα χαρακτηριστικά των πιθανών ταξιδιωτών. 
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3. Τα χαρακτηριστικά του τουριστικού συστήματος που επηρεάζεται. 

4. Το είδος των μέτρων διαχείρισης κρίσης που λαμβάνονται και επηρεάζουν τον 

προορισμό.    
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2.3.1 Το παράδειγμα του Ισραήλ (Israeli, Reichel, 2003; Beierman, 2002) 
 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ισραήλ, το οποίο από το 1967 σημείωσε 

ανάπτυξη των διεθνών τουριστικών αφίξεων. Έξι κύκλοι μείωσης της τουριστικής 

δραστηριότητας και αποκατάστασής της σημειώθηκαν από το 1967. Ο κάθε κύκλος 

ήταν αποτέλεσμα θεμάτων που αφορούσαν την ασφάλεια της περιοχής και διέφεραν 

όσον αφορά την φύση τους, τη διάρκειά τους, την σοβαρότητα και την γεωγραφική 

τους έκταση.  

• Ο πόλεμος των έξι ημερών 

• Ο πόλεμος Yom Kippur 

• Η επιχείρηση ειρήνης της Γαλιλαίας 

• Η Διεθνής και εθνική τρομοκρατία 

• Ο Πόλεμος του Κόλπου 

• Η Ειρήνη μέσω της τρομοκρατίας 

Οι κύριες επιδράσεις που είχαν τα γεγονότα αυτά στον τουρισμό του Ισραήλ ήταν: 

• Η κάμψη και αποκατάσταση του τουρισμού αύξησε την αβεβαιότητα και τη 

δυσπιστία πολλών ιδιοκτητών και εργαζομένων.  

• Για πολλά χρόνια η κυβέρνηση του Ισραήλ ήταν επιφυλακτική όσον αφορά 

την τοποθέτηση κεφαλαίων στον τομέα του τουρισμού, λόγω της ευπάθειας 

που παρουσιάζει ο τομέας αυτός.  

• Σε κάθε μείωση της τουριστικής δραστηριότητας και επαναφορά στην 

κανονική του λειτουργία, η κυβέρνηση θεωρούσε την κρίση λήξασα και δεν 

σχεδίαζε στρατηγική για επόμενη κρίση.  

• Λόγω της αστάθειας της τουριστικής κίνησης, η κυβέρνηση προσέφερε 

μακροχρόνια κίνητρα για προσέλκυση ξένων αλλά και εγχώριων 

επιχειρήσεων στον τομέα.  

• Λόγω της εχθρότητας που επικρατούσε στην περιοχή από την Αραβο-

Ισραηλινή κρίση, δημιουργήθηκε μια εικόνα περιοχής υψηλού κινδύνου και 

χρειάστηκε την συνδρομή κυβερνητικών υπηρεσιών, τουριστικών πρακτόρων 

και ΜΜΕ για να ανατραπεί η εικόνα αυτή.  

• Η υψηλή ανταμοιβή του προσωπικού στον τουριστικό τομέα και η 

απασχόληση προσέλκυσαν ανεκπαίδευτους εργαζομένους χωρίς προσόντα, σε 
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έναν τομέα που στηρίζεται κυρίως στην ποιότητα των υπηρεσιών και την 

εξυπηρέτηση πελατών.  

• Μεγάλα ποσά χρημάτων επενδύθηκαν σε αναποτελεσματικές στρατηγικές 

μάρκετινγκ οι οποίες βασίζονταν σε εσφαλμένες υποθέσεις τμηματοποίησης.  

• Ο μακροχρόνιος σχεδιασμός ήταν πλέον ξεπερασμένος, καθώς οι προβλέψεις 

δεν ήταν ρεαλιστικές.  

• Η αντιμετώπιση κρίσεων στον τουρισμό βασιζόταν ανέκαθεν σε προσπάθειες 

περιορισμού των ζημιών όταν αυτές προκύπτουν, παρά σε δημιουργία μιας 

οργανωμένης στρατηγικής διαχείρισης και ακόμη καλύτερα πρόληψης της 

κρίσης.  

Ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα βίας στην Δυτική Όχθη και την Λωρίδα της Γάζας στις 

28 Σεπτεμβρίου 2000, επήλθε μείωση της τουριστικής δραστηριότητας του Ισραήλ. 

Την κατάσταση αυτή ήρθε να επιδεινώσει η απόφαση της κυβέρνησης των 

Ηνωμένων Πολιτειών να συμβουλεύσει τους πολίτες της να αποφεύγουν ταξίδια στην 

περιοχή. Τα στοιχεία για τον τουρισμό του Ισραήλ το τρίμηνο Οκτώβριος-

Δεκέμβριος 2000, ήταν κατά 50% μειωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα του 1999. Την 

ίδια περίοδο, 15.000 εργαζόμενοι στην βιομηχανία του τουρισμού και της φιλοξενίας 

έχασαν την εργασία τους.   

Με αποκορύφωμα το θάνατο ενός τουρίστα τον Αύγουστο του 2001, Το Υπουργείο 

Τουρισμού έπρεπε να αντιμετωπίσει την διεθνή αντίληψη ότι το Ισραήλ είναι ένα 

προορισμός επικίνδυνος για τους τουρίστες.  

Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν τα ΜΜΕ τα οποία υπερέβαλαν σε μεγάλο 

βαθμό στον τρόπο που παρουσίαζαν τα γεγονότα. Δύο πλευρές της κρίσης που 

παρουσιάστηκαν από τα ΜΜΕ και συγκεκριμένα, η άποψη ότι τα περιστατικά βίας 

(παρόλο που ήταν μεμονωμένα) είχαν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα και ότι στην 

διαμάχη ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη είχε εμπλακεί ολόκληρη η Μέση 

Ανατολή, ζημίωσαν την εικόνα του Ισραήλ ως τουριστικό προορισμό αλλά και των 

γύρω χωρών, όπως τον τουρισμό της Ιορδανίας.  

Η ανταπόκριση του Υπουργείου Τουρισμού ήταν άμεση. Μέσα στις πρώτες δύο 

εβδομάδες, είχε δημιουργηθεί ανοιχτή γραμμή  για παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σε τουρίστες όσον αφορά θέματα ασφαλείας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

υπήρξε για την Βηθλεέμ, λόγω την σημασίας της για τον χριστιανισμό. Το Υπουργείο 

υιοθέτησε μια στρατηγική απομόνωσης, σύμφωνα με την οποία όλη η χώρα ήταν 
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ανοιχτή στους τουρίστες, εκτός από συγκεκριμένες περιοχές, ενώ διατήρησε τακτή 

επικοινωνία με τα αντίστοιχα υπουργεία ξένων χωρών. Ιδιαίτερη ήταν η προώθηση 

ασφαλών περιοχών όπως το Eilat (στις ακτές της Ερυθράς θάλασσας) και η έρημος 

Negev, οι οποίοι ήταν πολύ δημοφιλείς χειμερινοί προορισμοί για τους 

βορειοευρωπαίους.  

Τον Ιανουάριο του 2001 το Υπουργείο προσέλαβε την εταιρεία δημοσίων σχέσεων 

Ruder Finn ώστε να προσφέρει την βοήθειά της στην τουριστική κρίση. Σε 

συνάντηση των Ισραηλινών εκπροσώπων τουρισμού από όλο των κόσμο, την οποία 

οργάνωσε η Ruder Finn, έγινε γενικά παραδεκτό πως η κρίση θα διαρκούσε για 

μακρύ χρονικό διάστημα, επομένως, οι όποιες στρατηγικές αντιμετώπισής της θα 

έπρεπε να υλοποιηθούν κατά την διάρκειά της και όχι μετά το πέρας της. Κύριος 

στόχος ήταν η προώθηση του τουρισμού σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν αναταραχές. 

Αγορές-στόχους αποτέλεσαν οι Εβραϊκές και Χριστιανικές κοινότητες και ο 

επαγγελματικός τουρισμός. Σε χώρες όπως η Μ. Βρετανία, Γερμανία και 

Σκανδιναβία, το Eilat διαφημίστηκε ως ξεχωριστός προορισμός και όχι ως τουριστικό 

θέρετρο του Ισραήλ. Στις ΗΠΑ, η διαφημιστική καμπάνια περιλάμβανε εικόνες 

αμερικανών τουριστών να απολαμβάνουν τις διακοπές τους με φόντο ειρηνικά τοπία 

του Ισραήλ. Με τον ίδιο τρόπο διαφημιζόταν ο τουρισμός του Ισραήλ και μέσω 

διαδικτύου.  

Τουριστικοί πράκτορες από όλο τον κόσμο ενθαρρυνθήκαν να ταξιδέψουν στο 

Ισραήλ για να διαπιστώσουν από κοντά το ότι οι κρίσεις βίας δεν ήταν παρά μόνο 

μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία είχαν σε μεγάλο βαθμό παραποιηθεί από τα 

ΜΜΕ.  

Τα μέτρα που έλαβε το Υπουργείο όσον αφορά την βιομηχανία ταξιδίων ήταν: 

- Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών ταξιδίων, ώστε ο τύπος και οι 

ταξιδιωτικοί πράκτορες να διαπιστώσουν πως το Ισραήλ ήταν 

ασφαλής προορισμός.  

- Τα τουριστικά γραφεία της χώρας έστελναν σε τακτά διαστήματα 

πληροφορίες για την κατάσταση της χώρας.    

- Δημιουργήθηκε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για θέματα ασφάλειας. 

- Γίνονταν δημοσιεύσεις στον τύπο σχετικά με την βιομηχανία ταξιδίων.  

- Χρησιμοποιήθηκε το διαδίκτυο με εικόνες των προορισμών που 

δημιουργούσαν αίσθημα ασφάλειας.  
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Ιδιαίτερα συνέβαλλε η δημιουργία του ΕΜΤΑ-Australia (Eastern Mediterranean 

Marketing Association) τον Ιανουάριο του 2001, με στόχο να προωθήσει τον 

τουρισμό όλης των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου στην Αυστραλο-ασιατική 

τουριστική βιομηχανία. Είναι φανερό ότι προορισμοί όπως το Ισραήλ και η Ιορδανία 

με προβλήματα της εικόνας τους, είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να προβληθούν 

μέσα από ένα τέτοιο οργανισμό, παρά από μόνοι τους. Με την ευκαιρία λοιπόν της 

ίδρυσης του ΕΜΤΑ, το Ισραήλ κατάφερε να δώσει θετικά μηνύματα σε 1.000 

Αυστραλούς ταξιδιωτικούς πράκτορες. Σε αντίθετη περίπτωση που η προσπάθεια 

προσέγγισης των πρακτόρων αυτών γινόταν μεμονωμένα, θα κατάφερνε να 

προσελκύσει μόνο 10% από αυτούς.  

Όσον αφορά τις τιμές, κατά τη διάρκεια της κρίσης και καθώς η ζήτηση έπεφτε, ήταν 

αναγκαία μια ελαστική πολιτική και η προσφορά ειδικών πακέτων. Επίσης σημαντική 

ήταν η πολιτική της αύξησης επιχορηγήσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις.  

Πολύ σημαντικό βήμα για την τόνωση του τουρισμού ήταν η επέκταση της κρατικής 

ταξιδιωτικής ασφάλειας και σε διεθνείς τουρίστες, ώστε οι επισκέπτες να 

αποζημιωθούν σε περίπτωση απώλειας ζωής, περιουσίας ή τραυματισμού λόγω της 

έξαρσης πολιτικής βίας.  

 

Ποσοτικά στοιχεία 

 

Οι A.A. Israeli και A. Reichel δημιούργησαν ένα μοντέλο αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας των ενεργειών των managers στην διαχείριση κρίσεων στον 

τομέα της φιλοξενίας του Ισραήλ. Το μοντέλο βασίστηκε στις αρχές του MADM 

(Μulti-Αttribute Decision-Making approach).  Το μοντέλο προσφέρει αξιολόγηση δύο 

παραγόντων: πρώτον, της σημαντικότητας των μέτρων που λαμβάνονται σε 

περιόδους κρίσεων και δεύτερον, του βαθμού χρήσης του κάθε μέτρου από τους 

managers. Έτσι λοιπόν, για να υπολογίσουμε το βαθμό αξιολόγησης V(Ai) για i 

εναλλακτικές (πχ προτάσεις από κάθε manager), κάθε μια εκ των οποίων έχει j 

χαρακτηριστικά, χρησιμοποιούμε την εξίσωση V(Ai) = Σj wjvj(xij), όπου wj και vj(xij) 

είναι ο συντελεστής βαρύτητας και η αξία των χαρακτηριστικών Χj αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τους Yoon και Hwang, 1995, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κλίμακα 

Likert για να ορίσουμε το συντελεστή βαρύτητας.  

Η επιλογή των κριτηρίων για την αναγνώριση και επιλογή των διαφόρων 

εναλλακτικών θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά διότι παίζει πολύ σημαντικό 
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ρόλο στην όλη διαδικασία της αξιολόγησης. Επίσης, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν 

μακροπρόθεσμα κάποια εναλλακτική που έχει βαθμολογηθεί υψηλά θα μπορέσει 

στην πράξη να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε περίοδο κρίσης. Δηλαδή με λίγα 

λόγια, δεν γνωρίζουμε αν οι εναλλακτικές που βαθμολογούνται για έναν manager θα 

αποδώσουν στην πράξη σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Σύμφωνα με Hawawini 

και άλλους (2003), η αποτελεσματικότητα μιας φίρμας εξαρτάται περισσότερο από 

παράγοντες της συγκεκριμένης βιομηχανίας παρά από την ίδια την φίρμα (και τους 

ικανούς managers). Παρόλο που η κρίση στο Ισραήλ δεν έχει λήξει και δεν μπορούν 

να εξαχθούν συμπεράσματα μακροπρόθεσμα, η μέθοδος αυτή της αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας διαχείρισης κρίσης είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και 

εισάγει μια καινοτομία στον τομέα, παρόλο που παρουσιάζει τα παραπάνω 

μειονεκτήματα. Παρακάτω παρουσιάζουμε μια σύντομη περιγραφή της μεθόδου (για 

περισσότερες λεπτομέρειες βλ. παράρτημα).  

Πρώτο βήμα στην μέθοδο είναι η συλλογή των πρακτικών διαχείρισης κρίσεων που 

χρησιμοποιούνται από τους managers. Προς την κατεύθυνση αυτή, χρησιμοποιήθηκε 

η σχετική βιβλιογραφία (παρόλο που είναι περιορισμένη) και συνεντεύξεις των 

managers. Με βάση τα στοιχεία αυτά, σχηματίστηκαν 4 κατηγορίες πρακτικών: 

μάρκετινγκ, συντήρησης υποδομής, ανθρωπίνων πόρων και κρατικής υποστήριξης 

(πίνακας 9).  
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     Πίνακας 9. Πρακτικές διαχείρισης κρίσης 
 
     Κατηγορία        Πρακτική                                                               Τίτλος 

  
 
Πηγή: Cycles of War, Terror, and Peace: Determinants and Management of Crisis and Recovery of the 
Israeli Tourism Industry, Yoel Mansfeld, 1999 
 
 
Οι πρακτικές αυτές χρησιμοποιήθηκαν στη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου το 

οποίο αποτελείτο από 2 μέρη. Το πρώτο εξέταζε τον βαθμό σημαντικότητας που ο 

κάθε manager έδινε σε κάθε πρακτική, με βαθμολογία της κλίμακας Likert από το 1-7 

(όπου 1 «λιγότερο σημαντική» και 7  «περισσότερο σημαντική»). Το δεύτερο μέρος 

εξέταζε το βαθμό χρήσης της κάθε πρακτικής από τον κάθε manager. Τα 

ερωτηματολόγια στάλθηκαν σε 328 managers όλων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

στο Ισραήλ και από αυτά, μόνο το 35% (116 ερωτηματολόγια) επεστράφησαν. Για 

την επεξεργασία των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική και 

συγκεκριμένα συσχέτιση του Pearson για να εξεταστεί ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ 

του βαθμού σημαντικότητας της κάθε πρακτικής και του βαθμού χρήσης της. Ο 

πίνακας 10 δείχνει τα αποτελέσματα. Όπως βλέπουμε, η πρακτική που εμφανίζει τη 

μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ βαθμού σημαντικότητας και βαθμού χρήσης της είναι 

το πάγωμα των μισθών από την κατηγορία των ανθρώπινων πόρων, ενώ ακολουθούν 

οι περικοπές κόστους με αναβολή της συντήρησης στα μηχανολογικά συστήματα από 
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την κατηγορία της συντήρησης υποδομής. Την μικρότερη συσχέτιση παρουσιάζει η 

άδεια άνευ αποδοχών προς μείωση του εργατικού δυναμικού.  

 

Πίνακας 10. Συσχέτιση μεταξύ βαθμού σημαντικότητας και χρήσης πρακτικών. 

 

Πρακτική    Περιγραφή                                                             Συσχέτιση  

                                                                                          Σημαντικότητας-χρήσης 

 
Πηγή: Cycles of War, Terror, and Peace: Determinants and Management of Crisis and Recovery of the 
Israeli Tourism Industry, Yoel Mansfeld, 1999. 
 
 
Όσον αφορά χωριστά το βαθμό σημαντικότητας, με τη χρήση της Rotated 

Component Matrix, ο πίνακας 11 δείχνει πως οι πρακτικές 19, 21, 20, 7, 18, 8 και 11, 

αποτελούν τον πρώτο παράγοντα με τίτλο «εμπιστοσύνη στο κράτος και στο 

μάρκετινγκ», ο οποίος συμβάλλει στο 17% της διακύμανσης.   

Ο δεύτερος παράγοντας περιλαμβάνει τις πρακτικές 15, 16 και 14, με τίτλο 

«περιορισμός κόστους συντήρησης» που συμβάλλει κατά 11,5% στην διακύμανση.  

Ο τρίτος παράγοντας αποτελείται από τις πρακτικές 10, 9 και 1, με τίτλο «μείωση 

τιμών μέσω περιορισμού προσωπικού», ο οποίος συμβάλλει κατά 11% στην 

διακύμανση.  
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Τέλος, ο τέταρτος παράγοντας βαθμού σημαντικότητας περιλαμβάνει τις πρακτικές 

13, 3 και 4, ονομάζεται «τομείς περιορισμένης χρηματοδότησης και αυστηρότεροι 

όροι εργασίας» και συμβάλλει στο 9,5% της διακύμανσης.  

 

Πίνακας 11. Rotated Component Matrix για τον βαθμό σημαντικότητας 

 

 Πρακτική               Κατηγορίες πρακτικής 

 
Πηγή: Cycles of War, Terror, and Peace: Determinants and Management of Crisis and Recovery of the 
Israeli Tourism Industry, Yoel Mansfeld, 1999. 
 
Στο βαθμό χρήσης των πρακτικών εφαρμόστηκε η ίδια μέθοδος και από τον πίνακα 

12 φαίνεται πως ο πρώτος παράγοντας περιλαμβάνει τις πρακτικές 16, 15, 14 και 6 

εξηγεί το 13,5% της διακύμανσης και έχει τίτλο «πρακτικές περιορισμού κόστους».  

Ο δεύτερος παράγοντας αποτελείται από τις πρακτικές 19, 18, 20, 2, 21, ονομάζεται 

«στρατολόγηση κρατικής υποστήριξης» και εξηγεί το 13% της διακύμανσης.  

Ο τρίτος παράγοντας περιλαμβάνει τις πρακτικές 9, 12, 17, 8, 13, ονομάζεται «μαζικό 

μάρκετινγκ» και εξηγεί 13% της διακύμανσης.  

Τέλος, ο τέταρτος παράγοντας περιλαμβάνει τις πρακτικές 7, 11 και 3, ονομάζεται 

«εστιασμένο μάρκετινγκ και μικρότερη περίοδος εργασίας εβδομαδιαίως» και εξηγεί 

το 9% της διακύμανσης.   
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Πίνακας 12. Rotated Component Matrix για το βαθμό χρήσης 

Πρακτική               Κατηγορίες πρακτικής 

 
Πηγή: Cycles of War, Terror, and Peace: Determinants and Management of Crisis and Recovery of the 
Israeli Tourism Industry, Yoel Mansfeld, 1999. 
 
Συμπεράσματα: 

 

Από την ανάλυση φαίνεται ότι η πιο σημαντική πρακτική για τη διαχείριση κρίσης 

είναι η ζήτηση για μείωση των μισθών σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Η μέθοδος αυτή 

είναι και η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη. Η λιγότερο σημαντική πρακτική είναι η 

αντικατάσταση υψηλόβαθμων στελεχών από νέος υπαλλήλους. Σε όρους 

χρησιμότητας, η πρακτική της αναζήτησης κρατικής ενίσχυσης σε περιόδους κρίσης 

έλαβε την μεγαλύτερη βαθμολογία. Μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι η μέση 

βαθμολογία της σημαντικότητας των παραγόντων ήταν υψηλότερη από αυτήν της 

χρησιμότητάς τους. Αυτό σημαίνει πως ενώ στην πλειοψηφία τους οι πρακτικές 

θεωρήθηκαν σημαντικές, δεν είχαν υψηλό βαθμό χρησιμότητας, επομένως 

περισσότερες πρακτικές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Μόνο τέσσερις από τις 

πρακτικές είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας όσον αφορά τη χρησιμότητά τους 

από ότι την σημαντικότητά τους. Μια πιθανή εξήγηση για τις πρακτικές αυτές είναι 

ότι είναι το ότι χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς στο παρελθόν και λαμβάνονται υπόψη 

αυτόματα μόλις προκύπτει κάποια κρίση. Ο Mansfeld (1999) βέβαια ισχυρίστηκε ότι 

οι περισσότεροι οργανισμοί δεν μαθαίνουν από τα λάθη και τις εμπειρίες του 

 78



παρελθόντος. Επομένως, υπάρχουν μικρές πιθανότητες οι managers των Ισραηλινών 

ξενοδοχείων να εξέτασαν την αποτελεσματικότητα των  4 αυτών πρακτικών όταν 

τερματίστηκαν κρίσεις του παρελθόντος.  

Δύο διαφορετικοί προορισμοί, το Tel Aviv και το Eilat, σημαντικά θέρετρα, 

χρησιμοποιήθηκαν ώστε να δοθεί απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο η διαχείριση 

κρίσης βελτιώνει την απόδοση ενός οργανισμού μακροπρόθεσμα. Ο πίνακας 13 

συνδυάζει στοιχεία από τα αποτελέσματα της διαχείρισης κρίσης και τα 

αποτελέσματα της απόδοσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων των δύο παραπάνω 

προορισμών.  

 

   Πίνακας 13. Διαχείριση κρίσης και απόδοση  

 
Πηγή: Cycles of War, Terror, and Peace: Determinants and Management of Crisis and Recovery of the 
Israeli Tourism Industry, Yoel Mansfeld, 1999. 
 

Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο περιοχές είναι σημαντικές. Υπάρχουν διαφορές στο 

βαθμό χρήσης των πρακτικών, ο οποίος είναι μεγαλύτερος στο Tel Aviv από ότι στο 

Eilat. Ως αποτέλεσμα, η μέση βαθμολογία της διαχείρισης κρίσης στο Tel Aviv είναι 

υψηλότερη. Τα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα πως μάλλον οι managers του Tel 

Aviv είναι καλύτεροι στη διαχείριση κρίσεων σε σχέση με αυτούς στο Eilat, αυτή η 

βελτίωση της απόδοσης όμως οφείλεται στην χρήση περισσότερο παρά στην 

αναγνώριση της σημαντικότητας των πρακτικών. Τα ξενοδοχεία του Tel Aviv 

ξεπερνούν τα αντίστοιχα του Eilat, τόσο σε όρους απόδοσης, όσο και σε όρους μέσου 

εισοδήματος ανά υπάλληλο. Φυσικά, τα παραπάνω αποτελέσματα δεν οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση αιτίας-αποτελέσματος ανάμεσα στη διαχείριση 

κρίσεων και την απόδοση ενός οργανισμού βραχυπρόθεσμα, παρά μόνο μια ένδειξη 

που μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω έρευνα στον τομέα.   
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2.3.2 Τρομοκρατία 

 

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις, ως κακόβουλη μορφή κρίσης, δεν αποτελούν κάτι 

καινούργιο. Η τρομοκρατία (terrorism), αν και δεν υπάρχει διεθνώς συμφωνημένος 

ορισμός, γενικά αποτελεί τη “συστηματική” χρήση ή την απειλή χρήσης βίας, πάντα 

ως αντίδραση ή άσκηση πίεσης από οργανωμένες ομάδες με πολιτικά, θρησκευτικά ή 

άλλα ιδεολογικά κίνητρα (ως υπόβαθρο/βάση), εναντίον ατόμων, ομάδων ή 

περιουσιών, με απώτερο στόχο τις κυβερνήσεις από τις οποίες προσδοκούν κάποια 

πολιτικά οφέλη/κέρδη (όχι την κατάληψη εδάφους). Η τρομοκρατία έχει 

χρησιμοποιηθεί ακόμη και από τις μυστικές υπηρεσίες των κυβερνήσεων. Βασικά 

χαρακτηριστικά της τρομοκρατίας είναι η ανωνυμία και η μυστικότητα των μελών 

όχι όμως και των οργανώσεων.  

Τα τρομοκρατικά πλήγματα γενικά προκαλούν πανικό και αποδιοργάνωση. 

Αποτελούν μεμονωμένα απρόβλεπτα πλήγματα εκφοβισμού, όπως δολοφονίες, 

βομβιστικές ενέργειες, αεροπειρατείες, απαγωγές, κτλ. Τις περισσότερες φορές 

πλήττουν ακόμη και τον άμαχο πληθυσμό (αθώους πολίτες). 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, οι D’ Amore και Anunza διεξήγαγαν μια από τις 

πρώτες έρευνες σχετικά με την τρομοκρατία και τον τουρισμό. Συγκεκριμένα 

ανέφεραν ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις αυξήθηκαν από 206 το 1972 σε 3.010 το 

1985. Μόνο μέσα στον 20ο αώνα μέχρι σήμερα, έχουμε δεκάδες τρομοκρατικές 

ενέργειες εναντίον του παγκόσμιου καπιταλισμού (και ανάλογη αντοχή των 

χρηματιστηριακών αγορών): 

• 16 Σεπτεμβρίου 1920, τρομοκράτες τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη 

Wall Street, στα γραφεία της J.P. Morgan, προκαλώντας το θάνατο 40 

επενδυτών.  

• 1972, Μόναχο, τρομοκράτες χτύπησαν τους Ολυμπιακούς αγώνες.  

• 1985, Ακίλε Λάουρο.  

• 1988, χτύπημα της πτήσης PanAm 103, στη Σκωτία (Lockerbie).  

• 1993, βόμβα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.  
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• 1995, χτύπημα στην Οκλαχόμα, από τον Timothy McVeigh.  

• 1996, χτύπημα στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα.  

• 1998, Κένυα, Τανζανία, Κωνσταντινούπολη, Καζαμπλάνκα.  

• 11 Σεπτεμβρίου 2001, Επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001  

• 2002, Μπαλί, Ινδονησία  

• 2003, Κωνσταντινούπολη  

• 2004, Μαδρίτη.  

• 2005, Λονδίνο, Μπαλί.  

Παραδοσιακά, το ιδεολογικό υπόβαθρο της τρομοκρατίας είναι θρησκευτικό και 

πολιτικό. Όμως, στη σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα, λόγω της αύξησης του 

ρήγματος μεταξύ των φτωχών και πλουσίων κοινωνιών/στρωμάτων/κρατών, 

προστίθεται ένας νέος λόγος υποστήριξης των τρομοκρατικών οργανώσεων, για τον 

οποίο υπάρχει ο κίνδυνος η τρομοκρατία να αποκτήσει υποστήριξη από τη λαϊκή 

βάση (Πηγή el.wikipedia.org).  

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις κατά τουριστών έχουν κυρίως στόχους επαναστατικούς, 

αντικυβερνητικούς, υπο-επαναστατικούς (Richter & Waugh, 1986).  

1. Επιθέσεις κατά τουριστών βοηθούν τους τρομοκράτες να επιτύχουν στρατηγικούς 

στόχους. Μερικοί από αυτούς είναι η αστάθεια που προκαλείται στην οικονομία ή η 

μεγάλη έκταση που παίρνουν τέτοια γεγονότα από τα ΜΜΕ. Η τουριστική κίνηση σε 

πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται ως camouflage και ασφάλεια, καθώς πολλές 

ομάδες αλλοδαπών κυκλοφορούν σε μια τουριστική περιοχή. Οι τρομοκράτες 

μπορούν να κυκλοφορούν ανάμεσα στους τουρίστες και να πραγματοποιούν 

συναλλαγές σε ξένα νομίσματα χωρίς να κινούν υποψίες (Richter & Waugh, 1986). 

Καθώς ο τουρισμός συμβολίζει τον καπιταλισμό και αντιπροσωπεύει μια κυβέρνηση, 

επίθεση κατά του τουρισμού αντικατοπτρίζει επίθεση κατά της κυβέρνησης (Hall & 

O’ Sullivan 1996; Richter & Waugh, 1986). Η κάλυψη τρομοκρατικών επιθέσεων 
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από τα ΜΜΕ ενδυναμώνει το προφίλ των τρομοκρατών και ενισχύει το μήνυμα που 

αυτοί θέλουν να περάσουν (Weimann & Winn, 1994).  

2. Οι τρομοκράτες μέσω επιθέσεων κατά τουριστών μπορούν να επιτύχουν 

ιδεολογικούς στόχους (Hall & O’ Sullivan 1996), οι οποίοι μπορούν να εξηγηθούν σε 

όρους σύγκρουσης αξιών, πολιτισμών ή κοινωνικοοικονομικών επιπέδων. Οι 

ταξιδιώτες αποτελούν στόχο λόγω της συμβολικής αξίας τους ως έμμεσοι 

αντιπρόσωποι άλλων, ίσως εχθρικών, κυβερνήσεων (Richter 1983; Richter & Waugh 

1986).  

Οι στατιστικές δείχνουν καθαρά ότι ο κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων αλλάζει τις 

μορφές τουριστικής ζήτησης. Από την άλλη όμως, η τουριστική δραστηριότητα 

αυξάνει όταν ο κίνδυνος απομακρύνεται. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελεί η μαζική αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Β. Ιρλανδία 

κατά τον πρώτο χρόνο της από κοινού εκεχειρίας (O’ Neil & FItz 1996).   
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2.3.2.1 Η περίπτωση της τρομοκρατικής επίθεσης κατά των ΗΠΑ στις 11/09/2001 

 

Ο σκοπός της επίθεσης της 9ης Σεπτεμβρίου ήταν χωρίς προηγούμενο. Κύριος στόχος 

της  al Qaeda στην επίθεση της 9/11 στο World Trade Center της Νέας Υόρκης και 

στο Πεντάγωνο (Ουάσιγκτον) ήταν η παράλυση της κυβέρνησης των ΗΠΑ και η 

εξάπλωση πανικού και χάους στον πληθυσμό. Ο συνδυασμός της επίθεσης σε 

αμερικανικό έδαφος με τη χρήση αμερικανικών αεροσκαφών υπήρξε κυρίαρχος 

παράγοντας στην δραστική πτώση του τουρισμού στις περισσότερες περιοχές των 

ΗΠΑ την περίοδο αμέσως μετά την επίθεση.  

Οι επιθέσεις επηρέασαν ιδιαίτερα τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Οι managers των 

ξενοδοχείων στην Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον αλλά και σε κύρια αεροδρόμια 

των ΗΠΑ, κινήθηκαν άμεσα προς αντιμετώπιση της κρίσης και την επανάκτηση του 

ελέγχου των λειτουργιών τους. Παρακάτω αναλύονται η ανταπόκριση και οι 

ενέργειες των managers των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Ουάσιγκτον στην 

τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου.  

Η πρώτη αντίδραση των managers ήταν να ενημερώσουν και να καθησυχάσουν τους 

πελάτες των ξενοδοχείων σχετικά με τις επιθέσεις και να διατηρήσουν τα μέτρα 

ασφαλείας εντός των χώρων των ξενοδοχείων. Οι managers του τμήματος διαχείρισης 

λειτουργιών (OM) εστίασαν την προσοχή τους στο να καθησυχάσουν το προσωπικό 

και να το προετοιμάσουν για να αντιδράσουν σε περαιτέρω περιστατικά. Τηλεοράσεις 

τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημεία των ξενοδοχείων ώστε να υπάρχει δυνατότητα 

άμεσης ενημέρωσης.  

Η επίσημη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στο Πεντάγωνο και όλη την 

περιοχή γινόταν από τον Οργανισμό Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων της Ουάσιγκτον 

(HAWDC), μέσω επαφής με συνδέσμους στην Πυροσβεστική, την Αστυνομική 

Διεύθυνση και την Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτων Καταστάσεων. Η αίτηση για 

λήψη πληροφοριών από τα ΜΜΕ έγινε και με την συνεργασία του HAWDC και του 

Οργανισμού Τουρισμού και Συνεδρίων της Ουάσιγκτον (WCTC). Με τον τρόπο 

αυτό, η εστίαση των ΜΜΕ καθρέπτιζε συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο οι 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής αντιμετώπιζαν την κρίση.  

Οι επιπτώσεις των επιθέσεων για την Ουάσιγκτον ήταν καταστροφικές για τον 

τουρισμό. Η αρχική επίθεση την 11ης Σεπτεμβρίου ακολουθήθηκε από την 

μακρόχρονη παύση της λειτουργίας του διεθνή αερολιμένα Reagan και της έξαρσης 

των αποστολών φακέλων με άνθρακα. Επιπλέον, σημαντικά αξιοθέατα όπως ο 
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Λευκός Οίκος, το μνημείο του Washington και το Καπιτώλιο έκλεισαν για πολλές 

εβδομάδες. Ως αποτέλεσμα, η πληρότητα των ξενοδοχείων έπεσε στο 41.8% την 

εβδομάδα που ακολούθησε την επίθεση, ποσοστό μειωμένο κατά 52% σε σχέση με το 

2000. Τα έσοδα ανά δωμάτιο μειώθηκαν σε $41.25, ποσοστό 62% σε σχέση με το 

αντίστοιχο του 2000.  

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης έγινε με τη συνεργασία των τουριστικών 

υπηρεσιών και της κυβέρνησης ώστε να προωθηθεί ο τουρισμός στην περιοχή 

Columbia. Προς την κατεύθυνση αυτή, το HAWDC συνεργάστηκε με το WCTC, την 

Υπηρεσία Συνεδριακών Κέντρων (WCCA), την διοίκηση της Ουάσιγκτον, τον 

Οργανισμό Εστιατορίων (RAMW) και την διοίκηση της Columbia. Οι προσπάθειές 

τους περιελάμβαναν: 

1. Διασφάλιση μιας συντονισμένης ανταπόκρισης από την βιομηχανία φιλοξενίας. 

Αρχικά, οι managers τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών ήταν σε συνεχή 

επικοινωνία και ώστε να ανταλλάσουν πληροφορίες σχετικά με το status των 

επιχειρήσεων και πως η κρίση επηρέαζε την κάθε μια. Η επικοινωνία αυτή 

ενισχύθηκε από την Κυβέρνηση της Ουάσιγκτον, το Συμβούλιο Εμπορίου, το 

Εμπορικό Επιμελητήριο, με αποτέλεσμα οι πληροφορίες που λαμβάνονταν να είναι 

πιο ακριβείς και κατανοητές. Σε επόμενο στάδιο, δυνητικοί πελάτες των 

επιχειρήσεων φιλοξενίας ενημερώθηκαν σχετικά με το ότι η Ουάσιγκτον ήταν 

«ανοιχτή». Το Website του WCTC αναβαθμίστηκε σε ημερήσια βάση ώστε οι 

ταξιδιώτες να ενημερώνονται. Επίσης, η βιομηχανία φιλοξενίας προσέφερε φιλοξενία 

και σίτιση σε οικογένειες που αντιμετώπισαν προβλήματα μετά την επίθεση. Τέλος, 

δόθηκαν βοηθήματα στους απολυμένους υπαλλήλους της βιομηχανίας με τη μορφή 

επιδομάτων ανεργίας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, φοροαπαλλαγής.    

2. Καμπάνια για την έναρξη λειτουργίας του αερολιμένα Reagan και άλλων 

αξιοθέατων. Οι ηγέτες της βιομηχανίας φιλοξενίας συνειδητοποίησαν πως αν το 

αεροδρόμιο παρέμενε κλειστό, τότε ο επαγγελματικός, συνεδριακός και μαζικός 

τουρισμός της περιοχής θα παρέλυε ενώ δημιουργούσε στους πολίτες μια αίσθηση 

ανασφάλειας από την αδυναμία πρόσβασης στην πρωτεύουσα του έθνους. Έτσι 

λοιπόν, η επαναλειτουργία του αεροδρομίου είχε οικονομική αλλά και συμβολική 

σημασία. Το ίδιο ίσχυε και για τα κύρια αξιοθέατα όπως το Καπιτώλιο, ο Λευκός 

Οίκος. Έγιναν για το λόγο αυτό καμπάνιες οι οποίες στόχευαν στην επαναλειτουργία 

τους και την συμβολή τους στην οικονομική ευημερία της περιοχής. 
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3. Προώθηση των επαγγελματικών και κυρίως των ταξιδίων κυβερνητικών στελεχών 

προς την Ουάσιγκτον.  

4. Δημιουργία κεφαλαίου για δαπάνες marketing και δημιουργία ενός marketing-plan 

ώστε η Ουάσιγκτον να επανακτήσει το όνομά της ως must-visit προορισμός. Το 

WCTC, η περιοχή της Columbia, το Συνεδριακό Κέντρο της Columbia, συνεισέφεραν 

$3.37 εκ. για την δημιουργία μιας καμπάνιας marketing. Σε αυτά προστέθηκαν και 

δωρεές από τον ιδιωτικό τομέα. Στόχος της καμπάνιας ήταν η ενίσχυση τόσο του 

εσωτερικού όσο του εξωτερικού τουρισμού. Τα σλόγκαν που αναφέρονταν στο 

εσωτερικό τουρισμό ήταν του στυλ “Be Inspired in Your Hometown”, “Hometown 

Homecoming”. Η επίσημη αρχή μεταφορών της περιοχής προσέφερε δωρεάν 

εισιτήρια λεωφορείων και τρένων σε επισκέπτες ενώ σε εστιατόρια και δημόσια 

θεάματα προσφέρονταν ειδικές τιμές ώστε να ανακαλύψουν τα μνημεία, τα μουσεία 

και το πνεύμα της «πρωτεύουσας του έθνους». Όσον αφορά τον εξωτερικό τουρισμό, 

τα σλόγκαν είχαν την μορφή “Washington, D.D., is the City of Inspiration. Home of 

the American Experience”. Προς την κατεύθυνση αυτή επιστρατεύθηκαν εξέχουσες 

προσωπικότητες της περιοχής όπως η πρώτη κυρία Laura-Bush, όπως και πολλοί 

πολιτικοί ηγέτες να τραγουδούν μαζί για να προωθήσουν τον τουρισμό της 

Ουάσιγκτον. Το σημείο κλειδί της στρατηγικής ήταν το ότι η καμπάνια εκτελέστηκε 

στο σωστό χρόνο, όταν το κοινό-στόχος ήταν έτοιμο να αποδεχθεί το μήνυμα.  

Το μέγεθος της πτώσης της τουριστικής κίνησης που ακολούθησε την 11η 

Σεπτεμβρίου ήταν πολύ μεγάλο, όπως φαίνεται και από το σχήμα 4. Υπάρχει μια 

εμφανής πτώση τον Σεπτέμβριο του 2001 τόσο στις εσωτερικές όσο και στις 

εξωτερικές πτήσεις. Περίπου τον Μάιο του 2002 βλέπουμε το ποσοστό αυτό να 

ανακάμπτει, παρόλα αυτά δεν φτάνει στα επίπεδα που ήταν πριν την 11ηΣεπτεμβρίου.      
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              Σχήμα 4. Ετήσιο ποσοστό αύξησης των ταξιδιωτών 

                   
Πηγή: Οργανισμός Εναέριων Μεταφορών (Air Transport Association), 2002.  

 

Η αντίδραση της κυβέρνησης περιλάμβανε ενέργειες για επιβολή της νομοθεσίας, 

αποζημιώσεις για τις καταστροφές και αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας. Έντεκα μέρες 

μετά την τρομοκρατική επίθεση, το Κογκρέσο πέρασε το ATSSSA (Air 

Transportation Safety and System Stabilization Act) ώστε να εξασφαλίσει την 

βιωσιμότητα του εναέριου συστήματος μεταφοράς των ΗΠΑ (βιβλιοθήκη του 

Κογκρέσου 2001a). Η πράξη αυτή περιλάμβανε πιστώσεις σε αεροπορικές εταιρείες 

της τάξεως των $10 δις, αποζημιώσεις σε αεροπορικές εταιρείες της τάξεως των $5 

δις, αποζημιώσεις σε αεροπορικές που είχαν αυξήσεις ασφαλίστρων, διάφορες 

φοροαπαλλαγές, αποζημιώσεις για άτομα που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στην 

επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου και έξοδα της τάξεως των $3 δις σε ασφάλεια πτήσεων.  

Μια ομάδα μελών της βιομηχανίας ταξιδίων, το TIRC (Travel Industry Recovery 

Coalition), πρότεινε ένα πρόσθετο σχέδιο προς αποκατάσταση της βιομηχανίας 

τουρισμού και ταξιδίων των ΗΠΑ, η οποία δέχθηκε σοβαρό πλήγμα. Το σχέδιο αυτό 

ονομάστηκε Six-Point Plan. Τα έξι σημεία περιελάμβαναν: 

• Φοροαπαλλαγή της τάξεώς των $500 για έξοδα ταξιδίων στην Β. Αμερική για 

αεροπορικά εισιτήρια, εισιτήρια τρένων, λεωφορείων, κρουαζιερόπλοιων, 

ενοικιάσεις αυτοκινήτων, έξοδα διαμονής.  

• Επέκταση προγραμμάτων δανείων για μικρές επιχειρήσεις. 

• Φορολογικές ελαφρύνσεις για τους εργαζόμενους στην τουριστική 

βιομηχανία. 

• Άντληση κεφαλαίων για χρηματοδότηση καμπάνιας marketing.  

• Αύξηση του αφορολόγητου για επιχειρήσεις.  

• 100% εκπεστέες οι δαπάνες για έξοδα ταξιδίων στις επιχειρήσεις.  

 86



Στον προϋπολογισμό του 2003 περιλήφθηκε ένα σχέδιο, το λεγόμενο ESWAA 

(Economic Security and Worker Assistance Act), το οποίο τα μείωνε τα ποσοστά 

φορολογίας ορισμένων επιχειρήσεων, και προσέφερε βοήθεια σε οικογένειες που 

είχαν ανάγκη και φορολογικά οφέλη σε επιχειρήσεις και ιδιώτες που είχαν υποστεί 

ζημίες από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στην Ν. Υόρκη. Ο προϋπολογισμός του 

2003 περιλάμβανε επίσης επιπλέον κονδύλια για άμυνα και εθνική ασφάλεια.  

 

Ποσοτικά στοιχεία  

 

Για να υπολογιστεί  η επίδραση που είχαν τα μέτρα αυτά από την μεριά της 

κυβέρνησης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η ανάλυση ΙΟ (Input-Output) (Archer 

1995; Archer and Fletcher 1996; Fletcher and Archer 1991; Henry and Deane 1997). 

Παρόλα αυτά, επειδή η ανάλυση στηρίζεται σε υποθέσεις όπως ότι οι μισθοί και οι 

τιμές παραμένουν σταθερά, δεν μπορεί να έχει εφαρμογή σε ορισμένες οικονομίες. 

Μια εναλλακτική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και έκανε χρήση της 

μεταβλητότητας στις τιμές ήταν η ανάλυση CGE (Computable General Equilibrium). 

Μέχρι σήμερα, η ανάλυση αυτή έχει χρησιμοποιηθεί για την μελέτη των οικονομικών 

επιδράσεων στον τουρισμό σε ένα μικρό αριθμό χωρών όπως στη Χαβάη, Ινδονησία, 

Ηνωμένο Βασίλειο και σε πιο γενικές περιπτώσεις (βλ. παράρτημα για σύγκριση 

μεθόδων).     

Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη της επίδρασης που είχε το ATSSSA και 

το Six-Point Plan στους διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως αυτή επηρεάστηκε 

από την πτώση της τουριστικής δραστηριότητας.  

Ο πίνακας 14 δείχνει τις επιδράσεις στην μείωση της τουριστικής ζήτησης που 

ακολούθησε την 11η Σεπτεμβρίου χωρίς να ληφθούν τα μέτρα από την κυβέρνηση. 
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Πίνακας 14. Επιδράσεις της μείωσης της τουριστικής κίνησης που ακολούθησε  
την 11η Σεπτεμβρίου 
 

                                                              Αποτελέσματα          Αποτελέσματα  Αποτελέσματα  

                                                              Τρομοκρατικής         Μείωσης           Μείωσης 

       Τύπος Αποτελέσματος                 Επίθεσης 11/9           Ζήτησης            Ζήτησης 

                                                              Χωρίς πολιτικές       Διεθνών              Εγχώριων 
                                                                                                 Τουριστών         Αφίξεων 

 
Πηγή: TOURISM CRISIS MANAGEMENT, US Response to September 11, Adam Blake M. Thea 
Sinclair University of Nottingham, UK 
 
 
Σημειώνουμε εδώ ότι η στήλη 1 δεν είναι άθροισμα της στήλης 2 και 3 καθώς η 

εγχώρια τουριστική κίνηση είναι αυξημένη λόγω των επισκεπτών που χρησιμοποιούν 

χερσαία μέσα μεταφοράς.  

Στον πίνακα 15 βλέπουμε την σύγκριση μεταξύ των επιδράσεων με και χωρίς την 

λήψη των μέτρων από την κυβέρνηση.  
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Πίνακας 15. Επιδράσεις της μείωσης της τουριστικής κίνησης που ακολούθησε 
την 11η Σεπτεμβρίου με και χωρίς τη λήψη μέτρων από την κυβέρνηση. 
 
                                                ΑΕΠ          Καθαρό     Κεφάλαιο Εργασίες     Εργασίες       Εργασίες  
                                             (σε εκ. $)      Αποτ/μα     που             που             στον               που  
                                                                  Στον           εξοικ/θηκε εξοικ/καν   τομέα             εξ/καν  
                                                                  Προϋπ/μό                      (σύνολο)    αερομετ/ρών  στον  
                                                                  (σε εκ.$)                                           που εξ/καν      τομέα της φιλοξ. 

 
 
Πηγή: TOURISM CRISIS MANAGEMENT, US Response to September 11, Adam Blake M. Thea 
Sinclair University of Nottingham, UK 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 89



Πίνακας 16. Οριακά αποτελέσματα εναλλακτικών σχεδίων επιχορηγήσεων 
 
     Τύπος αποτελέσματος                               Αποτελέσματα   Αποτελέσματα 
         11/9                     11/9 
        Χωρίς ATSSSA με ATSSSA 
                                                                          & ATSA             & ATSA 
        

 
Πηγή: TOURISM CRISIS MANAGEMENT, US Response to September 11, Adam Blake M. Thea 
Sinclair University of Nottingham, UK 
 
 
Στον πίνακα 16 φαίνονται τα αποτελέσματα διαφορετικών πιθανών πολιτικών 

αντίδρασης σε μια κρίση. Κάθε μια από τις πολιτικές αυτές περιλαμβάνει ένα 

συγκεκριμένο σχέδιο επιχορήγησης, το οποίο μπορεί να μεταφραστεί ως φορολογική 

ελάφρυνση. Έτσι βλέπουμε ότι, μια επιχορήγηση $1 εκ. στον τομέα των 

αερομεταφορών αυξάνει το ΑΕΠ κατά $3.1 εκ., έχει πολύ μικρή επίδραση στον 

προϋπολογισμό της κυβέρνησης, σταματά την πτώση του τομέα, μειώνει την ανεργία 

και τονώνει την οικονομική δραστηριότητα, δημιουργώντας έσοδα από έμμεση και 

άμεση φορολογία όσα δαπανήθηκαν για την επιχορήγηση.  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η παροχή επιχορηγήσεων στον τομέα των 

αερομεταφορών είναι η πιο αποτελεσματική πολιτική, σύμφωνα με τα περισσότερα 

κριτήρια. Η επιχορήγηση στον τομέα των αερομεταφορών δημιουργεί την 

μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από όλα τα άλλα κριτήρια, εκτός βέβαια από το 

γεγονός ότι συμβάλλει στην μείωση θέσεων εργασίας στον τομέα της φιλοξενίας. Οι 

επιχορηγήσεις στον τομέα της κατανάλωσης (All domestic tourism) δεν είναι 
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αποτελεσματικές καθώς τα μέτρα της μείωσης φόρους λόγω δαπανών σε εισιτήρια, 

τρένων, λεωφορείων, αεροπλάνων κλπ δεν εστιάζουν στους τύπους εξόδων που είχαν 

μειωθεί μετά την 11η Σεπτεμβρίου (δαπάνες για αερομεταφορές). Η επιχορήγηση σε 

επαγγελματικά ταξίδια είναι η πιο αποτελεσματική σε όρους ΑΕΠ καθώς τα ταξίδια 

αυτά ενισχύουν την παραγωγικότητα άλλων τομέων. Μέτρα όπως μειώσεις της 

άμεσης φορολογίας και δαπάνες άμυνας δεν προκαλούν μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ. 

Επίσης, δεν προκαλούν περαιτέρω αύξηση των εσόδων του κράτους από φορολογία. 

Η επένδυση $1 εκ. στους τομείς αυτούς έχουν επίδραση $1 εκ. στον προϋπολογισμό 

(πίνακας 15) .  

Στόχος της χρήσης του μοντέλου CGE είναι να δώσει απαντήσεις σε τρία ερωτήματα: 

πρώτον, εάν η μείωση της δραστηριότητας που ακολούθησε την κρίση ήταν 

σημαντικά μεγάλη ώστε να δικαιολογεί μέτρα αντιμετώπισης, δεύτερον εάν η κρίση 

είχε σημαντικά και μεγάλης χρονικής διάρκειας αποτελέσματα ώστε να δικαιολογεί 

μέτρα ελαχιστοποίησης του κόστους των ρυθμίσεων και τρίτον, τι τύποι πολιτικών θα 

έπρεπε να εφαρμοστούν. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι ένα οι πολιτικές 

αυτές δεν είχαν εφαρμοστεί, τότε το ΑΕΠ θα είχε μειωθεί κατά $30 δις, ο τομέας των 

αερομεταφορών θα είχε δεχθεί σοβαρό πλήγμα, ενώ ο αριθμός των θέσεων εργασίας 

που θα είχαν χαθεί θα ξεπερνούσε τα $0.5 εκ. (πίνακας 15). Επομένως, η μείωση της 

οικονομικής δραστηριότητας ήταν όντως ένα σοβαρό θέμα ανησυχίας.  

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι επιχορηγήσεις είναι περισσότερο 

αποτελεσματικές, τόσο σε όρος ΑΕΠ όσο και σε όρους απασχόλησης, όταν γίνονται 

σε τομείς οι οποίοι υφίστανται τις πιο σοβαρές επιδράσεις. Η επιλογή αυτή λοιπόν θα 

πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά, καθώς η επιχορήγηση τομέων που δεν 

επηρεάζονται από την κρίση μπορεί να τους μετατρέψει σε αντιπαραγωγικούς.  
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2.4 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 

 

Με βάση την ανάλυση περιπτώσεων που έγινε στο κεφάλαιο αυτό, έχουμε να 

παρατηρήσουμε τα εξής: 

1. Όσον αφορά τις περιπτώσεις της ασθένειας ΣΟΑΣ στην Σιγκαπούρη και της FMD 

στο Ηνωμένο Βασίλειο: 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 1, η τουριστική ζήτηση είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητη σε θέματα υγείας. Στην περίπτωση της Σιγκαπούρης, είναι εμφανής η 

δραστηριοποίηση των κυβερνητικών αρχών προς διαχείριση της κρίσεως που 

δημιουργήθηκε από την έξαρση του ιού ΣΟΑΣ. Τα μέτρα που έλαβε όσον αφορά τους 

ελέγχους υγείας και τους κανόνες υγιεινής υπήρξαν καθοριστικά στην αντιμετώπιση 

της κατάστασης, καθώς όχι μόνον περιόρισαν την εξάπλωση του ιού αλλά και 

καθησύχασαν τους πολίτες σχετικά με τον κίνδυνο. Υπήρξε συνεργασία όλων σχεδόν 

των υπουργείων και υπηρεσιών αλλά ιδιαίτερα θα πρέπει να τονίσουμε την συμβολή 

του STB, οργανισμός ο οποίος κατέβαλε προσπάθειες να πείσει τους κατοίκους και 

μη της περιοχής σχετικά με την ασφάλειά τους εκτός κατοικίας. Οι ενέργειες 

μάρκετινγκ που έγιναν είχαν σκοπό να επαναφέρουν τον τουρισμό, παρόλα αυτά 

όμως εντατικοποιήθηκαν όταν ο ΣΟΑΣ είχε αρχίσει να υποχωρεί.  

Η ιδιωτική πρωτοβουλία ήταν επίσης σημαντική. Αρχικά οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 

μείωσαν τις τιμές και ακολούθησαν χαλαρότερη πολιτική όσον αφορά τις ακυρώσεις 

των κρατήσεων και προσπάθησαν να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές. 

Φρόντισαν έτσι ώστε να γίνονται συχνές και προσεγμένες απολυμάνσεις χώρων και 

έλεγχαν συχνά την θερμοκρασία του προσωπικού, με στόχο να αναπτυχθεί στους 

τουρίστες αίσθημα ασφάλειας απέναντι στις εταιρείες αυτές, οι οποίες αποτελούνταν 

από ένα υγιές προσωπικό. Ο βραχυπρόθεσμος στόχος της επιβίωσής τους υπερίσχυσε 

για κάποιο διάστημα έναντι μακροχρόνιων σχεδίων και στρατηγικών.  

Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης θεώρησε πως η ταχύτητα αντίδρασης και η 

αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού λειτούργησαν ως παράδειγμα προς 

μίμηση για άλλες χώρες. Προς την κατεύθυνση αυτή όμως βοήθησε ιδιαίτερα το 

γεγονός πως όταν οι ενέργειες εντατικοποιήθηκαν, η ασθένεια είχε ήδη αρχίσει να 

υποχωρεί και δημιούργησε κλίμα αισιοδοξίας. Παρόλα αυτά, επειδή υπήρχε το 

ενδεχόμενο δεύτερης έξαρσης του ιού, χάρη στην οργάνωση και την ετοιμότητα του 

κρατικού μηχανισμού υπήρχε αίσθημα ασφάλειας πως και αυτή η δεύτερη κρίση, 
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όπως και οποιαδήποτε άλλη στο μέλλον, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά. 

Στο παράδειγμα της FMD φαίνεται το πώς λανθασμένες στρατηγικές που 

ακολούθησε η Βρετανική κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης είχαν σοβαρές 

επιπτώσεις στην τουριστικής κίνηση και ιδιαίτερα στον αγροτουρισμό.  

Δεν υπήρξε σχεδιασμός για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης, γι’ αυτό και 

όλες οι προσπάθειες που έγιναν για αντιμετώπιση της ήταν βεβιασμένες. Η υπερβολή 

όσων αφορά τον σφαγιασμό ύποπτων για την ασθένεια ζώων και η κατά συνέπεια 

απαγόρευση της πρόσβασης στην επαρχία και σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας 

είχαν ως αποτέλεσμα την αισθητή μείωση της τουριστικής δραστηριότητας στις 

περιοχές αυτές. Η κρίση ήταν ανεξέλεγκτη λοιπόν, καθώς δεν ήταν γνωστό σε τι 

βαθμό είχε εξαπλωθεί η ασθένεια, ενώ πολιτικές σκοπιμότητες που απέτρεψαν τον 

εμβολιασμό ζώων επιδείνωσαν το πρόβλημα και δημιουργήθηκαν ελλείψεις στην 

διάθεση κρέατος. Σε αυτό το πρώτο δυναμικό στάδιο της κρίσης, δεν εκτιμήθηκε η 

σοβαρότητα της κατάστασης από τις αρμόδιες αρχές, γεγονός πολύ σημαντικό στην 

διαδικασία της διαχείρισης μιας κρίσης.  

Στο στάδιο της αντίδρασης,  τα μέτρα που λήφθηκαν για τον τουρισμό ήταν ανεπαρκή 

για τον αγροτουρισμό που είχε πληγεί περισσότερο από την κρίση και σημειωτέο 

συνεισέφερε περισσότερο από τον αγροτικό τομέα στην βρετανική οικονομία. Ως εκ 

τούτου, οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να αποκαταστήσουν την 

φυσιολογική τους λειτουργία μετά την κρίση με αισθητές επιπτώσεις στο ΑΕΠ αλλά 

και στην απασχόληση.  

Στην φάση της επείγουσας ανταπόκρισης πολύ σημαντική ήταν η συμβολή του BTA, 

το οποίο με τη χρήση του διαδικτύου αλλά και της συνεργασίας του με κυβερνητικά 

στελέχη ξένων χωρών και υπηρεσίες του διεθνώς, προσπάθησε να αποκαταστήσει την 

εικόνα της χώρας ως τουριστικό προορισμό αλλά και ως δυναμική παρουσία στο 

διεθνές εμπορικό γίγνεσθαι.  

Η χρήση των εγχώριων ΜΜΕ έγινε προς βελτίωση της εικόνας της Μ. Βρετανίας ως 

τουριστικό προορισμό, ενώ ο έλεγχος των ξένων ΜΜΕ τα οποία έσπερναν τον πανικό 

με τις εικόνες καιγόμενων ζώων περιορίστηκε στο να τονίζουν την υπερβολή στην 

παρουσίαση της κατάστασης.  

Πολύ θετικό το γεγονός ότι δημιουργήθηκε το TIER αλλά και η Τουριστική 

συμμαχία, έτσι ώστε μελλοντικές κρίσεις στον τουρισμό να αντιμετωπίζονται πιο 

αποτελεσματικά.  
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Το μοντέλο του Nottingham τέλος, αποτελεί μια ποσοτική έκφραση των επιπτώσεων 

που η κρίση FMD είχε στον τουριστικό τομέα της Μ. Βρετανίας.  

 

2. Όσον αφορά τις περιπτώσεις της Ταιβάν και της Katherine: 

 

Οι φυσικές καταστροφές έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και η αποκατάσταση 

ενός προορισμού μετά από τέτοια περιστατικά είναι και δύσκολη αλλά και δαπανηρή. 

Στην προκειμένη περίπτωση του σεισμού στην Taiwan, η βελτίωση της εικόνας του 

προορισμού έγινε και πάλι με την βοήθεια των ΜΜΕ, έτσι ώστε να αποφευχθεί η 

αντικατάσταση του από τους επισκέπτες με κάποιον προορισμό που δεν 

αντιμετωπίζει προβλήματα υποδομής και ασφάλειας. Σημαντική η συμβολή του 

Tourism Bureau στην αποκατάσταση της εικόνας της Taiwan, καθώς και η κρατική 

συμβολή σε θέματα επιδοτήσεων και ευνοϊκών όρων δανειοδοτήσεων για τις 

επιχειρήσεις που επλήγησαν. Η μέθοδος SARIMA έδωσε ικανοποιητικά 

αποτελέσματα σχετικά με την αποκατάσταση του τουρισμού. Μετά από 11 μήνες, ο 

τουρισμός δεν είχε επανέλθει στα προβλεπόμενα νούμερα. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

μια ένδειξη της δυσκολίας που υπάρχει στην αντιμετώπιση κρίσεων φυσικών 

καταστροφών σε έναν τουριστικό προορισμό.  

Στην περίπτωση της πλημμύρας στην περιοχή Katherine της Αυστραλίας, 

καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ετοιμότητα του μηχανισμού στην αντιμετώπιση της 

κρίσης. Όσον αφορά τον τουρισμό, εφαρμόστηκε μια στρατηγική διαχείρισης η οποία 

ακολουθεί τα πρότυπα που αναλύσαμε στο κεφάλαιο 1 του Sonmez και άλλοι (1999) 

και συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε μια ομάδα διαχείρισης της επικοινωνίας και των 

δημοσίων σχέσεων με την πρόσληψη ενός δημοσιογράφου, μια ομάδα marketing η 

οποία ανέλαβε την διαφημιστική καμπάνια και προσάρμοσε τα μηνύματα στα νέα 

δεδομένα, μια ομάδα ελεγκτών που έκαναν εκτίμηση των ζημιών, μια ομάδα παροχής 

ενός διοικητή που συντόνιζε τις προσπάθειες και τέλος μια ομάδα χρηματοδότησης 

προς αποκατάσταση των επιπτώσεων της καταστροφής. Από τον πίνακα 8 φαίνεται 

βέβαια ότι οι επιπτώσεις της καταστροφής ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερες από τα 

οφέλη που προσέφερε και κυρίως το ότι αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημιουργία 

σχεδίου διαχείρισης κρίσεων.    

 

3. Τέλος, όσον αφορά τις περιπτώσεις πολιτικής αστάθειας στο Ισραήλ και της 

τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου στις Η.Π.Α. : 
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Οι κρίσεις στον τουρισμό που οφείλονται σε πολιτική αστάθεια είναι μακροχρόνιας 

διάρκειας και έχουν καταστροφικές συνέπειες για μια οικονομία. Η περίπτωση του 

Ισραήλ είναι χαρακτηριστική, καθώς από το 1967, έξι κύκλοι μείωσης και 

αποκατάστασης της τουριστικής δραστηριότητας σημειώθηκαν. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ανασφάλεια στους τουρίστες όσον αφορά την 

καταλληλότητα του ως τουριστικός προορισμός αλλά και να μειωθούν οι επενδύσεις 

στον τομέα αυτό, λόγω της ευπάθειάς του. Όπως και στις παραπάνω περιπτώσεις, η 

κυβέρνηση του Ισραήλ δεν είχε οργανωμένο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων για τον 

τουριστικό τομέα, με αποτέλεσμα να είναι απροετοίμαστη σε κάθε κρίση.  

Η αντιμετώπιση της κατάστασης από την Κυβέρνηση περιλάμβανε μεταξύ: 

- Ενίσχυση της επικοινωνίας των τουριστών προς ενημέρωσή τους για θέματα 

ασφάλειας. 

- Στροφή προς τον θρησκευτικό τουρισμό, ο οποίος προσέλκυε χριστιανούς από όλο 

τον κόσμο (κυρίως στη Βηθλεέμ).  

- Στροφή προς τον επαγγελματικό τουρισμό, καθώς τα επαγγελματικά ταξίδια είναι 

ένα must και συμβάλλουν στην τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των 

εκάστοτε χωρών.  

- Υιοθέτηση στρατηγικής απομόνωσης των περιοχών όπου υπήρχε κίνδυνος (Λωρίδα 

της Γάζας). 

-Προώθηση περιοχών όπως το Eilat ως ξεχωριστούς τουριστικούς προορισμούς, 

ανεξάρτητους από το Ισραήλ.  

- Προβολή της εικόνας μιας ασφαλούς χώρας μέσω των ΜΜΕ και του διαδικτύου. 

Προς την κατεύθυνση αυτή επιστρατεύτηκε η εταιρεία δημοσίων σχέσεων Ruder 

Finn.  

 - Προσέλκυση τουριστικών πρακτόρων από όλο τον κόσμο προς διαπίστωση της 

κατάστασης στην περιοχή.  

- Συμμετοχή της χώρας στο ΕΜΤΑ (Eastern Mediterranean Marketing Association), 

με αποτέλεσμα να αποκτήσει πρόσβαση σε πράκτορες και προορισμούς που δεν θα 

μπορούσε να επιτύχει μεμονωμένα.  

- Προσέφερε επιχορηγήσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις για ενίσχυση της 

δραστηριότητάς τους.  

Το μοντέλο των Israeli & Reichel για την αξιολόγηση της σημαντικότητας και της 

χρήσης των μέτρων που λαμβάνουν οι managers στον τομέα της φιλοξενίας του 

Ισραήλ έδειξε ότι η πιο σημαντική πρακτική είναι η ζήτηση για μείωση των μισθών 
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του προσωπικού ενώ η πιο χρήσιμη είναι η αναζήτηση κρατικής ενίσχυσης και ότι η 

αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση ενός 

οργανισμού.  

Τα τρομοκρατικά χτυπήματα κατά τουριστών δεν αποτελούν καινούργιο φαινόμενο. 

Το χτύπημα όμως της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στο World Trade Center της Νέας 

Υόρκης και της Washington ήταν άνευ προηγουμένου. Οι επιπτώσεις της επίθεσης 

στον τομέα της φιλοξενίας και των ταξιδίων ήταν πολύ σημαντικές. Η πρώτη 

αντίδραση μετά το χτύπημα ήταν να διακοπεί η λειτουργία των αεροδρομίων σε 

Ουάσινγκτον και Νέα Υόρκη και τουριστικά αξιοθέατα όπως ο Λευκός Οίκος, το 

μνημείο του Washington και το Καπιτώλιο, δημιουργώντας έτσι στους πολίτες 

αίσθημα ανασφάλειας και τεράστιες οικονομικές απώλειες. Με την συνδρομή της 

κυβέρνησης, του  WCTC, του HAWDC, του RAMW και άλλων οργανισμών, 

ξεκίνησε μια προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας των προορισμών ως ασφαλείς, 

με τη χρήση των ΜΜΕ και του διαδικτύου, έγιναν καμπάνιες με στόχο την 

επαναλειτουργία των αεροδρομίων και των αξιοθέατων, ενισχύθηκε ο 

επαγγελματικός τουρισμός ενώ λήφθηκαν αυστηρότερα μέτρα ασφάλειας πτήσεων 

και αεροδρομίων και προτάθηκε ένα σχέδιο (Six-Point Plan) προς αποκατάσταση 

ζημιών των επιχειρήσεων που δημιούργησε η κρίση.  

Σύμφωνα με την ανάλυση ΙΟ (Input-Output), η λήψη μέτρων για την ασφάλεια των 

πτήσεων και την ενίσχυση των αερομεταφορών, καθώς και το Six-Point Plan, 

φαίνεται να έχουν πολύ σημαντικές θετικές επιδράσεις στην οικονομία των Η.Π.Α. , 

ειδικότερα στο ΑΕΠ της χώρας. Η παροχή επιχορηγήσεων στον τομέα των 

αερομεταφορών είναι πολύ αποτελεσματική καθώς ο τομέας αυτός δέχθηκε το 

σοβαρότερο πλήγμα και μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, της ενίσχυσης 

άλλων παραγωγικών τομέων (πχ μέσω αύξηση του επαγγελματικού τουρισμού), της 

αύξησης των κρατικών εσόδων από την φορολογία συμβάλλει σημαντικά στην 

τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 96



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ  

 

3.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από την ανάλυση περιπτώσεων που έγινε στο κεφάλαιο 2 μπορούμε να εξάγουμε 

μερικά πολύ σημαντικά συμπεράσματα όσον αφορά τις κρίσεις στην τουριστική 

βιομηχανία και την διαχείρισή τους.  

1. Πρώτα από όλα, διαπιστώνουμε ότι το σύνηθες φαινόμενο είναι να μην υπάρχει 

οργανωμένη στρατηγική διαχείρισης κρίσεων για τον τουρισμό των διαφόρων χωρών. 

Τις περισσότερες φορές αναμένεται μια κρίση ώστε να δημιουργηθεί ένα σχέδιο 

δράσης για την αντιμετώπισή της. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται είναι αναποτελεσματικές, καθώς γίνονται εσπευσμένα και λόγω της 

αβεβαιότητας, του αιφνιδιασμού και της πίεσης του χρόνου που χαρακτηρίζουν μια 

κρίση, η εφαρμογή μιας στρατηγικής καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη.   

2. Η κρατική ενίσχυση περιλαμβάνεται σε όλες τις στρατηγικές διαχείρισης κρίσεων 

που περιγράψαμε και περιλαμβάνει επιχορηγήσεις, φοροαπαλλαγές, επιστροφές 

φόρου και ενοικίων, μειώσεις ΦΠΑ, δανειοδοτήσεις με ευνοϊκούς όρους. Οι 

ενισχύσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές για την αποκατάσταση των ζημιών που οι 

επιχειρήσεις υφίστανται λόγω της κρίσης.  

3. Όλοι οι προορισμοί φαίνεται να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε επικοινωνιακές 

στρατηγικές προς αποκατάσταση της αρνητικής εικόνας τους μετά από μια κρίση. Τα 

ΜΜΕ έχουν την ικανότητα να αποκαταστήσουν την εικόνα ενός προορισμού, αλλά 

και να την καταστρέψουν ή ακόμη και να δημιουργήσουν μια κρίση, παραποιώντας ή 

μεγεθύνοντας ένα πρόβλημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της FMD στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, με τις εικόνες καύσης ζώων να σοκάρουν τους τουρίστες διεθνώς 

αλλά και σε τοπικό επίπεδο και να αποτελούν λόγο μείωσης της τουριστικής 

δραστηριότητας. Το ίδιο και με την περίπτωση του Ισραήλ, όπου μεμονωμένα 

περιστατικά έξαρσης πολιτικής βίας στην Λωρίδα της Γάζας γενικεύτηκαν από τα 

ΜΜΕ με αποτέλεσμα η χώρα να αποτελεί πλέον για τους εισερχόμενους τουρίστες 

μη ασφαλή προορισμό. Σε περιπτώσεις τρομοκρατίας, η μεγάλη έκταση που δίνουν 

τα ΜΜΕ στα συμβάντα αποτελεί ένα κίνητρο για τους τρομοκράτες. Συνήθως, τα 

τοπικά ΜΜΕ μπορούν να ελεγχθούν από τους αρμόδιους φορείς και να συμβάλλουν 

στην αποκατάσταση της εικόνας ενός προορισμού. Τα ξένα ΜΜΕ όμως δεν μπορούν 

να ελεγχθούν, όχι μόνο λόγω απόστασης αλλά και επειδή μεσολαβεί συνήθως μικρό 
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χρονικό διάστημα ανάμεσα στο ξέσπασμα μιας κρίσης και στην κάλυψη της από τα 

ΜΜΕ. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που λόγω ανακριβών πληροφοριών που 

παρέχονται από τα ΜΜΕ, επέρχονται αρνητικά αποτελέσματα ακόμη και στον 

τουρισμό άλλων χωρών, άσχετων με την κρίση, όπως το παράδειγμα της Ιορδανίας 

και των γύρω από το Ισραήλ χωρών της Μ. Ανατολής, όπου είχε δημιουργηθεί η 

άποψη στην διεθνή κοινή γνώμη ότι τα γεγονότα στην Λωρίδα της Γάζας είχαν 

εξαπλωθεί και στις περιοχές αυτές. Πολλοί προορισμοί ανέθεσαν την επικοινωνιακή 

στρατηγική τους σε εξειδικευμένες εταιρείες δημοσίων σχέσεων. 

4. Σε όλους τους προορισμούς χρησιμοποιήθηκαν καμπάνιες marketing, οι οποίες  

χρηματοδοτήθηκαν είτε με κρατικές επιδοτήσεις είτε από οργανισμούς (πχ 

Οργανισμός Τουρισμού), επιμελητήρια ή από τον ιδιωτικό τομέα. Οι καμπάνιες αυτές 

είχαν στόχο την προώθηση του τουρισμού, κυρίως μέσω διαφήμισης, ώστε να 

περάσουν θετικά μηνύματα στους δυνητικούς τουρίστες για τον συγκεκριμένο 

προορισμό.   

5. Βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις να γίνεται χρήση του διαδικτύου, τόσο στα 

πλαίσια διαφημιστικής καμπάνιας, όσο και προς πληροφόρηση των τουριστών 

σχετικά με τις εξελίξεις σε έναν προορισμό σε περίοδο κρίσης.  

6. Λόγω της μειωμένης ζήτησης, υπήρξε αναγκαία η εφαρμογή μιας χαλαρότερης 

πολιτικής τιμών και η προσφορά ειδικών πακέτων. Η πολιτική αυτή ακολουθήθηκε 

τόσο από ξενοδοχειακές μονάδες όσο και από αεροπορικές εταιρείες, χερσαία μέσα 

μεταφοράς για τον περιορισμό, όσο το δυνατόν, της απώλειας κερδών για τις 

επιχειρήσεις.   

7. Η συμβολή του ιδιωτικού τομέα είναι επίσης εμφανής. Εταιρείες οι οποίες 

επηρεάζονται άμεσα από μια κρίση στον τουρισμό είναι αεροπορικές, δημοσίων 

θεαμάτων, εστιατόρια, ξενοδοχεία, μουσεία, υπαίθριες δραστηριότητες, μεταφορές 

κα. Οι εταιρείες αυτές φαίνεται να συμβάλλουν ενεργά στην αντιμετώπιση μιας 

κρίσης ακολουθώντας τις πολιτικές τιμών που αναφέραμε, προσφέροντας κονδύλια 

για καμπάνιες marketing και άλλες δραστηριότητες, στα πλαίσια της στρατηγικής 

διαχείρισης κρίσεων.  

8. Διαπιστώνουμε ότι η προσπάθεια αποκατάστασης της κρίσης γίνεται συλλογικά 

από τους αρμόδιους φορείς, όπως υπουργεία, συμβούλια, γραμματείες, επιμελητήρια, 

τοπικές αρχές, ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς 

χρειάζεται η συμμετοχή όλων των μερών για να είναι μια στρατηγική 
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αποτελεσματική. Η συλλογική αυτή προσπάθεια αυξάνει το πνεύμα ομαδικότητας και 

συνεργασίας σε έναν προορισμό.  

9. Σε πολλές περιπτώσεις, μετά από μια κρίση ιδρύθηκαν Οργανισμοί Διαχείρισης 

Κρίσεων ή Τουριστικά συμβούλια με συμμετοχή κρατικών και ιδιωτικών φορέων, με 

σκοπό τον κατάλληλο σχεδιασμό και την αποφυγή μελλοντικών κρίσεων και 

περιορισμό των συνεπειών τους.  

10. Μια από τις άμεσες συνέπειες της μείωσης της μείωσης της τουριστικής 

δραστηριότητας ήταν οι μειώσεις σε μισθούς ή ακόμη και οι περικοπές προσωπικού. 

Το γεγονός αυτό είχε άμεσες συνέπειες στην απασχόληση αλλά και στην οικονομία 

μιας χώρας. Σε πολλές περιπτώσεις, υψηλόβαθμα τουριστικά στελέχη 

αντικαταστάθηκαν από ανεκπαίδευτους νέους εργαζομένους, σε έναν τομέα που κατά 

κύριο λόγο στηρίζεται στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μέσα από την 

ανάλυση των πρακτικών που οι managers του τομέα της φιλοξενίας του Ισραήλ 

χρησιμοποιούν, προκύπτει ότι η πιο σημαντική και παράλληλα χρήσιμη μέθοδος 

θεωρείται αυτή του «παγώματος» των μισθών του προσωπικού (ίσως και η πιο 

εύκολη λύση).  

11. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς για την πρόβλεψη της 

τουριστικής ζήτησης δεν λάμβαναν υπόψη τους μερικά πολύ σημαντικά στοιχεία 

όπως τις μελλοντικές τάσεις (πολιτική αστάθεια, οικονομικές κρίσεις, έξαρση 

εθνικισμού κα), τα οποία επηρεάζουν άμεσα την τουριστική δραστηριότητα. Πολλοί 

ερευνητές έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς με το θέμα αυτό.  

12. Όπως αναλύσαμε στο κεφάλαιο 1, η τουριστική ζήτηση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη 

σε θέματα ασφάλειας. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της 11ης Σεπτεμβρίου,  η 

τρομοκρατική επίθεση όχι μόνο έλαβε χώρα σε αμερικανικό έδαφος, αλλά και με 

αμερικανικά μέσα εναέριας μεταφοράς, ένα διπλό χτύπημα για τον τουρισμό της 

χώρας. Εκτός από τα κρατικά κονδύλια για αποκατάσταση των ζημιών της επίθεσης, 

αυξήθηκαν και τα κονδύλια για την άμυνα και την εθνική ασφάλεια.  

13. Ένα επιπλέον ζήτημα που δημιουργήθηκε μετά την τρομοκρατική επίθεση, ήταν 

αυτό της ασφάλειας των πτήσεων. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για 

προορισμούς, η τουριστική κίνηση των οποίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα 

εναέρια μέσα μεταφοράς (πχ Αυστραλία). Οι αεροπορικές εταιρείες ήταν και αυτές 

που έλαβαν το μεγαλύτερο ποσό αποζημίωσης, καθώς επιβαρύνθηκαν με πολλά 

έξοδα λόγω καταβολών έκτακτων αποζημιώσεων (λόγω θανάτου), αντικατάσταση 

αεροσκαφών, απώλειες κερδών από την μη λειτουργία αερολιμένων και ακύρωση 
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πτήσεων. Όπως έδειξε και η CGE ανάλυση, η επένδυση χρημάτων στον τομέα των 

αερομεταφορών ήταν αυτή που είχε τις μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις στην 

απασχόληση και το ΑΕΠ της χώρας.  
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3.2 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

Με βάση τα όσα διαπιστώσαμε όσον αφορά την ανάλυση περιπτώσεων του 

κεφαλαίου 2, διατυπώνουμε τις προτάσεις έτσι ώστε μελλοντικά οι στρατηγικές 

διαχείρισης κρίσεων να είναι πιο αποτελεσματικές. 

- Οι κρατικές επιχορηγήσεις θα πρέπει να εστιάζουν περισσότερο στους τομείς οι 

οποίοι επηρεάζονται περισσότερο από μια κρίση. Η ενίσχυση των τομέων αυτών θα 

επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην οικονομία ως σύνολο. Όπως αναλύσαμε στο 

κεφάλαιο 1, ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους για την 

οικονομία μιας χώρας, ο οποίος ενισχύει τον συναλλαγματικό τομέα, τον τομέα της 

απασχόλησης και τονώνει την επιχειρηματική δραστηριότητα και για το λόγο αυτό, 

θα πρέπει να αποτελεί μια από τις πρώτες προτεραιότητες κρατικών ενισχύσεων. 

Στον προϋπολογισμό κάθε χώρας θα πρέπει να περιλαμβάνονται κονδύλια για 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στις επιχειρήσεις, 

όπου γίνεται πρόβλεψη στον ισολογισμό κάθε χρονιάς για επισφαλείς πελάτες, 

δαπάνες λόγω εξόδου ενός ατόμου από την υπηρεσία. Τα αποτελέσματα των 

επιχειρήσεων που δεν προβλέπουν τέτοια ποσά, δεν είναι αξιόπιστα για ένα 

μελλοντικό επενδυτή). Αν δεν γίνονται προβλέψεις για τέτοια κονδύλια, τότε ίσως 

χρειαστεί να μειωθούν κονδύλια τομέων, ίσως πολύ παραγωγικών, με αρνητικές 

συνέπειες για την οικονομία. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, 

τεράστια κονδύλια και μακρά χρονική περίοδος απαιτούνται, όχι μόνο προς 

αποκατάσταση της βιομηχανίας του τουρισμού αλλά και ολόκληρης της υποδομής. 

Πολλές φορές συναντάται το φαινόμενο της μείωσης των επενδύσεων προς άντληση 

κονδυλίων για έργα υποδομής. Το πόσο ευρέως χρησιμοποιείται η κρατική ενίσχυση 

σε περιπτώσεις κρίσεων φαίνεται από την ανάλυση που έγινε (παράδειγμα Ισραήλ) 

όσον αφορά τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι managers των επιχειρήσεων 

φιλοξενίας σε περιπτώσεις κρίσεων. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις τρομοκρατικών 

επιθέσεων, έκτακτα κονδύλια για άμυνα και εθνική ασφάλεια ίσως χρειαστούν. Με 

την ενίσχυση των παραγωγικών κλάδων μιας οικονομίας, το κράτος αποκομίζει 

σημαντικά οφέλη μέσω της φορολογίας τους. Το κράτος θα πρέπει να διενεργεί 

ακριβείς και αντικειμενικούς ελέγχους όσον αφορά τις αποζημιώσεις ενώ θα πρέπει 

να παρέχει υποστήριξη στους πληγέντες ώστε να ξεπεράσουν το σοκ που μια κρίση 

μπορεί να τους έχει δημιουργήσει.  
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- Οι προορισμοί θα πρέπει να διατηρούν μια καλή επαφή με τα ΜΜΕ για να τα 

χρησιμοποιούν προς όφελός τους σε περιόδους κρίσεων. Γενικά τα ΜΜΕ έχουν την 

τάση να μεγεθύνουν τα όποια γεγονότα. Μια σωστή επικοινωνιακή πολιτική όμως, 

μπορεί να αντιστρέψει τους όρους και να βγάλει έναν προορισμό από το αδιέξοδο 

μιας κρίσης. Πάγια τακτική η οποία χρησιμοποιείται και έχει θετικές επιδράσεις είναι 

η ανάθεση της επικοινωνιακής πολιτικής ενός προορισμού σε εταιρείες δημοσίων 

σχέσεων, οι οποίες διαθέτουν εξειδικευμένα στελέχη για τέτοιες περιπτώσεις.  

- Οι καμπάνιες marketing θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη αγορά, κατάλληλα 

τμηματοποιημένη, στην οποία και να στοχεύουν και θα πρέπει να γίνονται στο 

κατάλληλο χρονικό σημείο για να είναι αποτελεσματικές. Σε αντίθετη περίπτωση, 

αποτελούν απλά σπατάλη χρημάτων. Για παράδειγμα, μια καμπάνια μάρκετινγκ η 

οποία έχει ως στόχο τον εισερχόμενο τουρισμό, δεν θα επιφέρει σημαντικά 

αποτελέσματα αν το μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων προέρχεται από τον εγχώριο 

τουρισμό, ενώ μια αντίστοιχη καμπάνια η οποία θα γίνει το χρονικό διάστημα 

αμέσως μετά από μια πανδημία, δεν θα είναι αποτελεσματική καθώς το κοινό δεν 

είναι έτοιμο ακόμη να δεχθεί το μήνυμα που πρέπει να περάσει λόγω πανικού. 

Επομένως, θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικός σχεδιασμός των πολιτικών αυτών. 

Σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να γίνεται διαφημιστική προώθηση ενός προορισμού, 

ξεχωριστά από την χώρα στην οποία βρίσκεται σε κρίση (πχ Eilat) ή να εφαρμοστεί 

μια πολιτική απομόνωσης, απαγόρευσης δηλαδή επισκεπτών στις περιοχές όπου 

υπάρχουν προβλήματα (συνήθως σε περιπτώσεις πολιτικής αστάθειας ή 

καταστροφών).   

- Θα πρέπει να διοργανώνονται επισκέψεις τουριστικών πρακτόρων και κρατικών 

αντιπροσώπων σε έναν προορισμό, ώστε να διαπιστώνεται από κοντά η πραγματική 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την κρίση και να 

διορθώνονται οποιεσδήποτε παραποιήσεις ή ασάφειες δημιουργούν τα ΜΜΕ και οι 

οποίες δημιουργούν μια αρνητική εικόνα για έναν προορισμό.  

- Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δίνεται στην χρήση του διαδικτύου από τους 

προορισμούς, καθώς σήμερα αποτελεί την αποτελεσματικότερη μέθοδο επικοινωνίας 

ανά τον κόσμο. Το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως μέσο προώθησης 

διαφημιστικών μηνυμάτων είτε ως μέσο για την ενημέρωση τον δυνητικών 

τουριστών (πχ τα CVBs για τον συνεδριακό τουρισμό). 

- Σε περιπτώσεις κρίσεων, οι πολιτικές τιμών θα πρέπει να είναι χαλαρότερες, ώστε 

να αντισταθμίσουν σε μεγάλο βαθμό την πτώση της ζήτησης και να τονώσουν την 
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τουριστική κίνηση. Σε πολλές περιπτώσεις, θα πρέπει να παρέχονται από το κράτος 

δωρεάν μετακινήσεις τουριστών, έτσι ώστε να αυξηθεί η τουριστική κίνηση σε 

περιοχές όπου υπάρχουν προβλήματα στις μεταφορές (πχ λόγω καταστροφής).  

- Η συμβολή του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να είναι σημαντική, καθώς οι συνέπειες 

μιας κρίσης επηρεάζουν ιδιαίτερα τον τομέα αυτό. Ιδιαίτερα αισθητή έγινε η συμβολή 

του στην περίπτωση του ΣΟΑΣ στην Σιγκαπούρη. Ο ιδιωτικός τομέας μιας χώρας 

είναι ο πιο παραγωγικός τομέας, η ανάπτυξη του οποίου επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα στην οικονομία και κατά συνέπεια στην κοινωνία μιας χώρας, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται πρόσθετα έσοδα από την φορολογία, τα οποία 

επιστρέφουν με την μορφή επιχορηγήσεων ξανά στις επιχειρήσεις και τονώνουν την 

δραστηριότητά τους.  

- Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στην διαχείριση μιας κρίσης, θα πρέπει να 

υπάρχει πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης, να επικρατεί ένα πνεύμα 

ομαδικότητας και να προωθείται το κοινό συμφέρον. Η ενίσχυση της τουριστικής 

δραστηριότητας μιας χώρας είναι πολύ σημαντικό θέμα για την μακροχρόνια 

ανάπτυξή της.  

- Η ίδρυση Οργανισμών Διαχείρισης Κρίσεων μπορεί να συμβάλλει στην αποφυγή ή 

τον περιορισμό των συνεπειών μιας κρίσης στο μέλλον, με κατάλληλο σχεδιασμό και 

οργανώνοντας πιο συστηματικά τις προσπάθειες. Η χάραξη μιας στρατηγικής 

διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό θα πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια της 

γενικότερης στρατηγικής διαχείρισης κρίσεων μιας χώρας.  

- Σε περιπτώσεις κρίσεων, ένας προορισμός θα πρέπει ίσως να στραφεί σε 

εναλλακτικές δραστηριότητες. Μεγάλη ανταπόκριση γνωρίζει τα τελευταία χρόνια ο 

εναλλακτικός τουρισμός έναντι του μαζικού (πχ θρησκευτικός τουρισμός στο 

Ισραήλ). Επίσης, με την βοήθεια των αρμόδιων φορέων μπορεί να ενισχυθεί ο 

συνεδριακός τουρισμός, ο οποίος μπορεί να επιφέρει τεράστια οφέλη στην 

τουριστική βιομηχανία μιας χώρας. Ένας από τους σημαντικούς τομείς εναλλακτικής 

τουριστικής δραστηριότητας είναι και ο επαγγελματικός τουρισμός, ο οποίος είναι 

αναγκαίος για την περαιτέρω ενδυνάμωση της οικονομικής δραστηριότητας. Σε 

περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, ο εκάστοτε προορισμός μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τις  καταστροφές αυτού καθ’ εαυτού ως πόλο έλξης τουριστών, με 

πολύ μεγάλη επιτυχία.  

- Θα πρέπει στο δυναμικό των αρμόδιων φορέων να περιλαμβάνονται καταρτισμένα 

άτομα, με γνώσεις διαχείρισης κρίσεων και αλλαγών. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
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πολλών πανεπιστημίων πλέον περιλαμβάνονται οι τομείς αυτοί, τόσο σε προπτυχιακό 

όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.  

- Το θέμα της ηγεσίας είναι επίσης σημαντικό σε μια περίοδο κρίσης, καθώς η πίεση 

χρόνου όσον αφορά την λήψη αποφάσεων απαιτεί άτομα με ηγετικές ικανότητες, τα 

οποία θα λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις στον κατάλληλο χρόνο και θα έχουν τον 

έλεγχο, την εποπτεία και τον συντονισμό των ενεργειών. Δεν είναι λίγες οι φορές που 

από μια κρίση αναδείχθηκαν ικανοί ηγέτες. Θα πρέπει λοιπόν οι managers να 

επιλέγονται με πολύ αυστηρά κριτήρια, καθώς από τις ικανότητές τους όσον αφορά 

την σωστή και έγκαιρη λήψη αποφάσεων εξαρτάται η έκταση των ζημιών που μια 

κρίση θα έχει.  

- Οι στρατηγικές που κάθε προορισμός ακολουθεί θα πρέπει να είναι ευέλικτες, 

καθώς κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας κρίσης επέρχονται πολλές αλλαγές και 

θα πρέπει να γίνεται αναθεώρησή τους σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Προς την 

κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία η συχνή επαφή των αρμόδιων φορέων (managers, 

κρατικές αρχές, τοπικοί φορείς, επιμελητήρια).  

- Η δημιουργία οργανισμών προβολής όπως για παράδειγμα του ΕΜΤΑ μπορούν να 

βοηθήσουν προορισμούς με περιορισμένες ικανότητες προβολής να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε αγορές που δεν θα είχαν ποτέ την δυνατότητα, και με τον τρόπο αυτό 

να ενισχύσουν την τουριστική αλλά και γενικότερη οικονομική δραστηριότητά τους.  

- Το πρόβλημα της ταξιδιωτικής ασφάλειας και της ασφάλισης των προορισμών 

έναντι κινδύνων όπως τρομοκρατικές ενέργειες και φυσικές καταστροφές έχε έρθει 

στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ασφαλίζουν τόσο 

περιουσιακά στοιχεία, όσο και μικτά κέρδη, ανθρώπινες ζωές έναντι κινδύνων που 

δεν λαμβάνονταν υπόψη παλαιότερα όπως, τρομοκρατικές επιθέσεις αλλά και έναντι 

φυσικών καταστροφών. Η ταξιδιωτική ασφάλεια ίσως αποτελεί must για στον 

σύγχρονο ταξιδιωτικό τομέα, καθώς οι κίνδυνοι απώλειας ζωής ή περιουσιακών 

στοιχείων είναι αυξημένοι. Οι τουρίστες επιθυμούν να νιώθουν προστατευμένοι για 

οτιδήποτε συμβεί σε αυτούς ή τις οικογένειές τους.  

- Μέθοδοι ανάλυσης σεναρίων και πιθανοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο 

σχεδιασμό της τουριστικής δραστηριότητας, καθώς οι παραδοσιακές μέθοδοι δεν 

λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που μπορεί να μειώσουν την τουριστική ζήτηση, 

με πολύ σοβαρές συνέπειες στην οικονομία μιας χώρας.  

- Η ικανότητα ενός προορισμού να μαθαίνει από τις κρίσεις και να διαχειρίζεται 

αποτελεσματικά μελλοντικές που εμφανίζονται εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
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κουλτούρα του. Μια κρίση σημαίνει ανάγκη για αλλαγή, κατάλληλο σχέδιο δράσης 

για περιορισμό των επιπτώσεων που μια αντίστοιχη κατάσταση θα έχει στο μέλλον.  

 

Για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην διαχείριση κρίσεων, παραθέτουμε τις εξής 

βασικές αρχές και οδηγίες για το πώς οι προορισμοί θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις 

κρίσεις: 

Αρχή 1: η διαχείριση κρίσεων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως διαδικασία και όχι ως 

λειτουργία της μιας στιγμής.  

Αρχή 2: Ο έλεγχος τωρινών και παρελθόντων τάσεων αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για επιτυχημένων μελλοντικά μέτρων διαχειρίσεις κρίσεων.  

Αρχή 3: Η διαχείριση κρίσεων θα πρέπει να βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη 

συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών. Για την αποτελεσματική συνεργασία 

των διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων, θα πρέπει να σχηματιστεί ένας οργανισμός με 

αντιπροσώπους όλων των μερών. Ο οργανισμός θα πρέπει να χρηματοδοτείται από το 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και να έχει συνεχή λειτουργία. Σε περιόδους ηρεμίας θα 

ασχολείται με το σχεδιασμό στρατηγικών διαχείρισης κρίσεων ενώ σε περίοδο κρίσης 

θα συντονίζει τις προσπάθειες για περιορισμό των ζημιών και της διάρκειας της 

κρίσης.   

Αρχή 4: Η εγχώρια αγορά θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μηχανισμός ισορροπίας, 

μικρής, μεσαίας και μεγάλης διάρκειας. Η αρχή αυτή μπορεί να εφαρμοστεί εφόσον η 

εγχώρια αγορά έχει αρκετή αγοραστική δύναμη ώστε να δημιουργήσει ικανοποιητική 

τουριστική ζήτηση.  

Αρχή 5: Οι δραστηριότητες μάρκετινγκ θα πρέπει να είναι δυναμικές, συνεχώς 

καινοτόμες και συγχρόνως ευαίσθητες σε σενάρια κρίσεων.  Για να επιτευχθεί αυτό, 

θα πρέπει οι ενέργειες αυτές να ακολουθούν τα ακόλουθα: 

• Τα τμήματα της αγοράς θα πρέπει να αναλύονται προσεκτικά πριν ληφθούν 

αποφάσεις μάρκετινγκ. 

• Πριν την ανάπτυξη της στρατηγικής διαχείρισης κρίσης, θα πρέπει οι 

ερευνητές να εξετάσουν τις ταξιδιωτικές τάσεις, πριν, κατά τη διάρκεια και 

μετά από την κρίση. 

• Στις περιπτώσεις μιας σοβαρής κρίσης λόγω θεμάτων ασφάλειας, όλες οι 

καμπάνιες μάρκετινγκ που έχουν ως στόχο τον διεθνή τουρισμό θα πρέπει να 

σταματήσουν, καθώς είναι σπατάλη χρημάτων.  
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• Το μάρκετινγκ μπορεί να χρησιμοποιήσει κρίσεις του παρελθόντος ως 

τουριστικό θέαμα, εφόσον αυτό βέβαια καθίσταται δυνατό (πχ Κύπρος, 

Στρατόπεδα συγκεντρώσεων στη Γερμανία κα).  

Αρχή 6: Ο μακροχρόνιος σχεδιασμός και οι επενδυτικές αποφάσεις σε εθνικό, και 

τοπικό επίπεδο θα πρέπει να είναι ευαίσθητος στον τουρισμό.  

Αρχή 7: Μια πληγείσα χώρα θα πρέπει συνεχώς να συλλέγει πληροφορίες στον τομέα 

της ασφάλειας ως τουριστικός προορισμός. 

Αρχή 8: Οι χώρες οι οποίες έχουν πληγεί θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους 

προς ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης της αποτελεσματικότητας των μέτρων 

διαχείρισης κρίσεων. 

Παρόλα αυτά βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η πλήρης εξάλειψη τέτοιου είδους 

κρίσεων μπορεί να επιτευχθεί μόνον σε περιβάλλον ειρήνης και πολιτικής 

σταθερότητας. Αν τα θέματα ασφάλειας και πολιτικών αποφάσεων βασιζόταν 

αποκλειστικά στα χέρια της τουριστικής βιομηχανίας, οι κρίσεις στον τουρισμό λόγω 

βίας δεν θα συνέβαιναν ποτέ.    
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