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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το 

μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα μας. 

Ιδρύθηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον 

Οικονομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη .παν οικονο

μικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών 

και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία. Τότε του ανατέθηκαν 

οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, 

μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχε

δίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προ

γραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 

που καθορίζει η κυβέρνηση- δεύτερον, η παρακολούθηση και ανάλυση της βρα

χυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς 

και η κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τρίτον, η 

επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και 

οικονομικής ανάπτυξης. 

Σήμερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένων οικονο

μικών ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία και με την ιδιότητα του 

συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, από τον 

οποίο εποπτεύεται, παρέχει στην κυβέρνηση τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 

εντάσσεται και η δημοσίευση των εξής σειρών: 

Μελέτες. Είναι πρωτότυπες εργασίες, που διερευνούν συγκεκριμένα επι

στημονικά θέματα με σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους. 

Εκθέσεις. Είναι συνθετικές ερευνητικές εργασίες με κλαδική, περιφερεια

κή ή εθνική διάσταση. Παρουσιάζουν τεκμηριωμένα και συστηματικά τις εξελίξεις, 

τα προβλήματα, τις δυνατότητες και προοπτικές, καθώς και τις κατευθύνσεις 

πολιτικής στο ερευνώμενο θέμα. 

Στατιστικά στοιχεία. Αναφέρονται στα στοιχεία που προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία του ερευνητικού έργου και τα οποία κρίνεται ότι έχουν γενικότερη 

χρησιμότητα. 
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Εργασίες για συζήτηση. Είναι ερευνητικές εργασίες εν εξελίξει, που 

στοχεύουν στη λήψη εποικοδομητικών σχολίων και γενικότερα συμβάλλουν 

στην καλλιέργεια του επιστημονικού διαλόγου. 

Ερευνητικές συνεργασίες. Είναι εργασίες που εκπονούνται από κοινού 

με άλλα ερευνητικά ιδρύματα ή συναφείς οργανισμούς. 

Οι εκδόσεις του ΚΕΠΕ ανέρχονται σε 650 από την ίδρυση του μέχρι 

σήμερα. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύματα 

του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες, 

πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής 

έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή της οικονο

μικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα της ιστο

ρικής, πολιτιστικής και οικονομικής πορείας της Μεσογείου. Για τον λόγο αυτό 

οι εξελίξεις στην ευρεία αυτή περιοχή έχουν άμεσο ενδιαφέρον για τη χώρα 

μας, ιδιαίτερα μάλιστα για τον τουρισμό. 

Στην παρούσα εργασία καταγράφονται και αναλύονται οι συνθήκες της 

τουριστικής αγοράς στη λεκάνη της Μεσογείου σε επίπεδο χώρας, γίνονται 

συγκρίσεις ανάμεσα στις επιδόσεις των λοιπών μεσογειακών χωρών και της 

χώρας μας και εξάγονται ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με την 

ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, δοθέντος ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν 

από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Οι διαφορετικές 

στρατηγικές ανάπτυξης του τουρισμού, που ακολουθήθηκαν και ακολουθούνται 

στις μεσογειακές χώρες, είχαν και αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

στην τουριστική δυναμική της ευρύτερης περιοχής και προφανώς στην οικονο

μία της χώρας μας. Οι οικονομικές προοπτικές για την Ελλάδα είναι άμεση 

συνάρτηση των αναμενόμενων εξελίξεων στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες. 

Ελπίζεται ότι η εργασία αυτή θα αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για 

κάθε ενδιαφερόμενο ως προς τη συγκριτική θέση του ελληνικού τουρισμού στη 

λεκάνη της Μεσογείου και τις μελλοντικές προοπτικές που διανοίγονται για τη 

χώρα μας. 

Καθηγητής ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Π. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 

Πρόεδρος του Δ.Σ. και 

Επιστημονικός Διευθυντής 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Οκτώβριος 2007 
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Η μελέτη αυτή αναλύει με επιστημονικό τρόπο τις στρατηγικές ανά

πτυξης του τουρισμού και τα αποτελέσματα τους, τόσο με ποσοτικά όσο και με 

ποιοτικά στοιχεία, σε μια σειρά χωρών της Μεσογείου. 

Όπως είναι γνωστό, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο 

ο τουρισμός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες, και σε πολλές τη σημαντι

κότερη βιομηχανία. Είναι επομένως προφανές ότι και ο ανταγωνισμός ήταν 

υπαρκτός και αναμένεται να είναι εντονότερος, καθώς επίσης και ότι οι διαφο

ρετικές πολιτικές στον κλάδο έχουν ουσιαστικό οικονομικό διακύβευμα. 

Κρίνουμε ότι η μελέτη αυτή για τον τουρισμό στη Μεσόγειο μπορεί να 

αποτελέσει όχι μόνο ένα σημαντικό εργαλείο για την ερμηνεία των ως τώρα 

εξελίξεων αλλά και ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς για τη γενικότερη ανάπτυξη 

της περιοχής στο μέλλον. 

Αν και η εργασία αυτή είναι συλλογική, τη βασική ευθύνη για τη συγγρα

φή των Κεφαλαίων 1, 2 και 3 είχε ο Ν. Βαγιονής, του Κεφαλαίου 4 ο Β. Καφού-

ρος, ενώ το Κεφάλαιο 5 συνεγράφη από κοινού. 

Οι συγγραφείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στους δύο ανώνυμους 

κριτές της μελέτης, οι οποίοι έκαναν εποικοδομητικά σχόλια που βελτίωσαν τη 

μελέτη σε πολλά σημεία. Επίσης στο Τμήμα Εκδόσεων του ΚΕΠΕ και στην εξω

τερική συνεργάτιδα κα Ελένη Σουλτανάκη για την επιμέλεια του κειμένου, ενώ 

κρατούν ακέραιη την ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. 

ΝΙΚΟΣ ΒΑΓΙΟΝΗΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ 

Σεπτέμβριος 2007 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο βασικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι να κάνει μια όσο το δυ

νατόν πιο επαρκή καταγραφή και ανάλυση των συνθηκών της τουριστικής αγο

ράς στη λεκάνη της Μεσογείου1 και να εξαγάγει συμπεράσματα για τον βαθ

μό ανάπτυξης της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, τόσο για τον παρόντα 

χρόνο όσο και για το άμεσο μέλλον. Η καταγραφή αυτή θα περιλαμβάνει τό

σο ποσοτικά όσο και, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, ποιοτικά στοιχεία, 

τα οποία θα επιτρέπουν μια ακριβέστερη σύγκριση των διαφορών της του

ριστικής ανάπτυξης και της τουριστικής πολιτικής μεταξύ της χώρας μας και 

καθεμίας των υπό εξέταση χωρών. 

Στη βάση αυτών, ελπίζουμε να αναδειχτούν τα σχετικά πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα κάθε χώρας στον τομέα που εξετάζουμε, και να εξαχθούν 

ορισμένα βασικά συμπεράσματα αναφορικά με το τ ι θα ήταν καλό να προσε

χτεί και τ ι θα ήταν καλό να αποφευχθεί στην περαιτέρω τουριστική πολιτική και 

ανάπτυξη της δικής μας χώρας. Όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να 

διαμορφωθούν ιδέες και προτάσεις για την ελληνική τουριστική πολιτική. 

Η περιοχή μελέτης, εκτός φυσικά από την Ελλάδα, καλύπτει τις εξής δέ

κα χώρες: Αίγυπτο, Τυνησία, Μαρόκο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Κροα

τία, Τουρκία, Κύπρο. Καθεμία από αυτές, λόγω του συγκεκριμένου είδους του 

1. Η λεκάνη της Μεσογείου παραδοσιακά αποτελεί έναν από τους δημοφιλέ
στερους και πιο ανεπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς στον πλανήτη. Από μόνη 
της δέχεται περισσότερο από το 20% της παγκόσμιας τουριστικής κίνησης (βλ. ανα
λυτικά στοιχεία στον Πίνακα 0.1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 0.1 
Διεθνείς αφίξεις τουριστών παγκοσμίως και κατά περιοχή 

(εκατομμύρια) 

Παγκοσμίως 

Ευρώπη 

Μεσογειακή Ευρώπη 

Ασία/Ειρηνικός 

Αμερική 

Αφρική 

Μέση Ανατολή 

1990 

439 

266 

94 

56 

93 

15 

9,6 

1995 

540 

315 

103 

82 

109 

20 

13,7 

2000 

687 

396 

141 

110 

128 

28 

24,2 

2005 

806 

442 

158 

155 

133 

37 

39 

Μερίδιο % (2000) 

57,6% 

20,5% 

16,0% 

18,6% 

4,1% 

3,5% 

Πηγή: World Tourism Organization (UNWTO), 2006. 
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τουριστικού προϊόντος που προσφέρει εδώ και αιώνες η λεκάνη της Μεσο
γείου γενικότερα, είναι μία ισχυρή ανταγωνίστρια για την ελληνική τουριστική 
βιομηχανία. Καθεμία από αυτές, ξεχωριστά ή ακόμα και κατά ομάδες, 
προσφέρει στους επισκέπτες της ένα ή και περισσότερα στοιχεία από αυτά 
που χαρακτηρίζουν και καθορίζουν τη δύναμη του ελληνικού τουρισμού και 
από αυτά που, όπως φαίνεται, θα χαρακτηρίσουν την ανάπτυξη του για το προ
σεχές μέλλον. Ένα βασικό στοιχείο που ελπίζουμε ότι θα γίνει φανερό από 
αυτή την εργασία είναι η μεγάλη συνάφεια των προβλημάτων της τουριστικής 
ανάπτυξης στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Προβλήματα, πολλά από 
τα οποία οι άλλες χώρες αντιμετώπισαν πριν από εμάς, και από τα οποία μπο
ρούν να προκύψουν χρήσιμα διδάγματα για τη χώρα μας, τόσο από τη θετική 
όσο και από την αρνητική εμπειρία των χωρών αυτών. 

Μπορεί με μια πρώτη ματιά να φανεί ανορθόδοξο μεθοδολογικά το να 
τοποθετούνται στο ίδιο πλαίσιο μελέτης η Ιταλία, με τουριστική παράδοση 
δύο αιώνων (αν όχι δύο χιλιετιών), και η Κροατία της οποίας η αντίστοιχη 
προσπάθεια δεν μετρά ούτε δύο δεκαετίες ή η Γαλλία των 60 εκατομμυρίων 
κατοίκων και των 552.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και η Μάλτα των 400.000 
κατοίκων και των 316 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Παρ' όλα αυτά όμως, τα 
βασικά στοιχεία των υποδειγμάτων τουριστικής ανάπτυξης, οι κυρίαρχες επι
λογές, οι τρόποι εκμετάλλευσης των τουριστικών πόλων έλξης, οι πρωτοπο
ριακές ιδέες (τόσο αυτές οι οποίες τελεσφόρησαν όσο και αυτές η εφαρμογή 
των οποίων οδήγησε σε αποτυχίες, μικρότερες ή μεγαλύτερες), ορισμένα 
προβλήματα τα οποία έχουν ήδη ανακύψει αλλού και είναι βέβαιο ότι θα 
παρουσιαστούν και στην Ελλάδα, κ.λπ., μπορούν να προσφέρουν διαφορε
τικές οπτικές γωνίες εξέτασης φαινομένων και προβληματισμών που έχουν 
απασχολήσει τη χώρα μας επί μακρό χρονικό διάστημα και, από ό,τι φαίνεται, 
θα συνεχίσουν να την απασχολούν τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. 

Από το σύνολο των χωρών οι οποίες αποτελούν τη λεκάνη της Μεσο
γείου, έχουμε εξαιρέσει από την ανάλυση μας τις εξής: Λιβύη, Αλγερία, Ισραήλ, 
Παλαιστίνη, Λίβανο, Συρία, Αλβανία. Οι λόγοι γι' αυτές τις εξαιρέσεις είναι, 
νομίζουμε, προφανείς. Η Λιβύη και η Αλγερία δεν έχουν κάνει καμία προσπά
θεια για να αναπτύξουν την τουριστική τους βιομηχανία. Ειδικότερα δε στην 
Αλγερία, η πολιτική κατάσταση εδώ και αρκετό καιρό είναι τέτοια που απο
τρέπει σκέψεις για μαζικές αφίξεις τουριστών. Στο Ισραήλ και τον Λίβανο η 
πολιτική κατάσταση, για διαφορετικούς λόγους, αποτρέπει επίσης αφίξεις επι
σκεπτών σε αριθμούς ικανούς να υποστηρίξουν μια αξιόλογη τουριστική ανά
πτυξη. Στο Ισραήλ επιπλέον, μολονότι γίνονται προσπάθειες για τουριστική 
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ανάπτυξη, τα διαθέσιμα στοιχεία επηρεάζονται τόσο πολύ από την πολιτική 
κατάσταση και τις εξάρσεις της βίας, ώστε να μη μπορούν να γίνουν δια
χρονικές συγκρίσεις. Η Παλαιστίνη έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από το 
να ασχολείται με τον τουρισμό της. Η Συρία, μολονότι έχει έξοδο στη Μεσό
γειο, δεν αναπτύσσει, και δεν μπορεί να αναπτύξει, το είδος του τουρισμού που 
θα την καθιστούσε ανταγωνιστική σε σχέση με τις χώρες της περιοχής με
λέτης. Τέλος, η Αλβανία, αν και στο εγγύς μέλλον είναι βέβαιο ότι θα μπει με 
αξιώσεις στην τουριστική αγορά της Μεσογείου, προς το παρόν ούτε αντα
γωνιστική μπορεί να θεωρηθεί, ούτε τα διαθέσιμα στοιχεία που την αφορούν 
είναι επαρκή για εξαγωγές συμπερασμάτων σε σχέση με τους σκοπούς αυτής 
της εργασίας. 

Η διάρθρωση της παρούσας μελέτης είναι η ακόλουθη: αποτελείται 
από την Εισαγωγή και πέντε κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1, στην αρχή θα 
δοθούν οι απαραίτητοι ορισμοί, οι οποίοι είναι αναγκαίοι προκειμένου να 
έχουμε ένα συνεπές και πλήρες σύστημα αναφοράς για τις οποιεσδήποτε 
συγκρίσεις πρόκειται να κάνουμε. Κατόπιν, θα ομαδοποιηθούν, θα συγκριθούν 
και θα αναλυθούν τα διαθέσιμα στοιχεία τα οποία αφορούν τους αριθμούς 
κάθε είδους τουριστικών καταλυμάτων2. Το ίδιο θα γίνει επίσης και για τα 
διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τους αριθμούς των κλινών, τις οποίες τα 
καταλύματα αυτά διαθέτουν. Τα στοιχεία αυτά είναι, νομίζουμε, χρήσιμα γιατί 
αποκαλύπτουν σημαντικές παραμέτρους του τύπου της τουριστικής ανάπτυ
ξης που ακολουθεί κάθε χώρα, καθώς επίσης και της έμφασης που δίνεται 
στην τουριστική της πολιτική. 

Το Κεφάλαιο 2 εξετάζει τις παραμέτρους της ταξιδιωτικής κίνησης. 
Αφού δοθούν οι απαραίτητοι ορισμοί, θα ομαδοποιηθούν, θα συγκριθούν και 
θα αναλυθούν τα διαθέσιμα στοιχεία τα οποία αφορούν τις αφίξεις τουριστών 
σε κάθε χώρα, τις διανυκτερεύσεις τους, τη μέση διάρκεια της επίσκεψης 
τους και τον εσωτερικό τουρισμό. Θα εξεταστούν επίσης τα στοιχεία για την 
ύπαρξη και το μέγεθος των μη ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Αυτά τα στοιχεία 
αποτελούν μια από τις βασικότερες ομάδες δεικτών μέτρησης της τουρι
στικής δραστηριότητας και ανάπτυξης σε μια περιοχή. 

Στο Κεφάλαιο 3 θα ολοκληρωθεί η ανάλυση των στοιχείων τα οποία 
αποτελούν τους τρεις πυλώνες μέτρησης της τουριστικής δραστηριότητας σε 

2. Για τον επίσημο ορισμό του όρου «τουριστικό κατάλυμα» καθώς και για τις 
διάφορες κατηγορίες που αυτός περιλαμβάνει, βλέπε Ενότητα 1.1. 
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έναν τουριστικό προορισμό. Μετά τις ανωδομές και τις αφίξεις-διανυκτε-

ρεύσεις, σειρά θα έχουν τα οικονομικά μεγέθη του τουρισμού. Θα δοθούν, 

πάλι, οι απαραίτητοι ορισμοί και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν, θα ομαδο

ποιηθούν, θα αναλυθούν και θα συγκριθούν οι εισπράξεις και τα έξοδα τα 

οποία αφορούν τον τουρισμό καθεμίας από τις εξεταζόμενες χώρες. Με δε

δομένο ότι η επιτυχία ή η αποτυχία κάθε τουριστικής (και οποιασδήποτε άλ

λης οικονομικής πολιτικής άλλωστε) αποκρυσταλλώνεται στα οικονομικά επι

τεύγματα της, τα στοιχεία του κεφαλαίου αυτού αποτελούν ουσιαστικά τους 

καθοριστικούς δείκτες της όλης προσπάθειας των πολιτικών που αναλύονται 

σε αυτή την εργασία. 

Στο Κεφάλαιο 4 θα γίνει μια προσπάθεια ώστε να προσφερθούν εξη

γήσεις για τις αιτίες οι οποίες δημιούργησαν τις τάσεις της τουριστικής ανά

πτυξης των χωρών της Μεσογείου, που παρατηρήθηκαν κατά την εξέταση 

των στοιχείων των προηγούμενων τριών κεφαλαίων. Κάθε ενότητα αυτού του 

κεφαλαίου εξετάζει τις βασικές συνιστώσες της τουριστικής ανάπτυξης μιας 

χώρας και, κυρίως, τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή. Η έμφαση δίνεται 

στα χαρακτηριστικά εκείνα, θετικά και αρνητικά, τα οποία έχουν κυριαρχήσει 

σε αυτή την ανάπτυξη, ή/και την διαφοροποιούν σε σχέση με τις άλλες χώρες 

της περιοχής μελέτης, και είναι εν πολλοίς «υπεύθυνα« για τα στατιστικά στοι

χεία που μας παρέχονται για καθεμία από τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 θα προσπαθήσουμε να εξαγάγουμε συμπερά

σματα και, τουλάχιστον έμμεσα, προτάσεις τουριστικής πολιτικής από τις 

αναλύσεις των ποσοτικών στοιχείων (Κεφάλαια 1,2,3) και των ποιοτικών πα

ραμέτρων (Κεφάλαιο 4) που παρουσιάστηκαν σε αυτή την εργασία. Ο αντικει

μενικός μας σκοπός είναι να αναδειχτούν τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειο

νεκτήματα κάθε χώρας και να εξαχθούν ορισμένα βασικά συμπεράσματα ανα

φορικά με το τ ι θα ήταν καλό να επισημανθεί στην τουριστική πολιτική και 

ανάπτυξη της δικής μας χώρας. Έχουμε ομαδοποιήσει τα συμπεράσματα μας 

σε οκτώ σημεία τα οποία, αν και σύνθετα, νομίζουμε ότι προβάλλουν με πε

ριεκτικό τρόπο τις επισημάνσεις που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν. Αυτό 

που θα θέλαμε να σημειώσουμε ιδιαίτερα είναι ότι θα προσπαθήσουμε να επι

κεντρωθούμε, είτε άμεσα είτε με έμμεσες αναφορές, στην ελληνική πραγμα

τικότητα τόσο στο επίπεδο της υφιστάμενης τουριστικής πρακτικής όσο και 

σε αυτό της τουριστικής πολιτικής, τρέχουσας και μελλοντικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΔΟΜΕΣ 

1.0 Εισαγωγή και ορισμοί 

Οι ακριβείς και συστηματικοί ορισμοί των μεταβλητών που αφορούν το 
δυναμικό της τουριστικής βιομηχανίας, την τουριστική κίνηση και την κίνηση 
των κεφαλαίων σε σχέση με το τουριστικό φαινόμενο καθορίζονται για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση -τουλάχιστον- αλλά και για όσες χώρες επιθυμούν να 
συμβαδίζουν, στατιστικά και επιστημονικά, με την Απόφαση της Επιτροπής 
της 9ης Δεκεμβρίου 19981, βάσει της Οδηγίας του Συμβουλίου2 95/97/CE 
για τη συλλογή στοιχείων για τον τομέα του τουρισμού3. Οι ορισμοί των με
ταβλητών είναι συμβατοί με αυτούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 
(WTO). 

Στη μελέτη αυτή θα βασιστούμε αποκλειστικά σε μεταβλητές που κα
θορίζονται με την παραπάνω διαδικασία, όσο και αν αυτό μας περιορίζει στην 
ευρύτητα των εν δυνάμει διαθεσίμων στοιχείων. Με αυτόν τον τρόπο όμως 
έχουμε σαφή και εγγυημένη συγκρισιμότητα των στοιχείων ανάμεσα στις 
χώρες και όσα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από την ανάλυση των 
πρωτογενών στοιχείων έχουν σημαντικά αυξημένη πιθανότητα να είναι πιο 
κοντά στην πραγματικότητα. 

Προχωρούμε λοιπόν παρακάτω με την παράθεση ορισμένων βασικών 
ορισμών για τις ανωδομές που είναι χρήσιμοι και για την ανάγνωση της μελέ
της μας αλλά, ταυτόχρονα, μπορούν να χρησιμεύσουν και ως οδηγός για τους 
χρήστες της ή/και ως εργαλείο για παραπέρα έρευνα. 

Ως τουριστικό κατάλυμα ορίζεται κάθε εγκατάσταση (facility/venue) 

που τακτικά ή περιστασιακά προσφέρει κατάλυμα με διανυκτέρευση σε του

ρίστες. Τα διαφόρων τύπων τουριστικά καταλύματα ομαδοποιούνται στις εγκα

ταστάσεις ομαδικών τουριστικών καταλυμάτων και στα ατομικά τουριστικά 

καταλύματα. 

1. Commission Decision, document number C(1998) 3950. 
2. Council Directive 95/97/CE. 
3. «Official Journal of the European Commission», number L9, 15.1.1999. 
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Εγκαταστάσεις ομαδικών τουριστικών καταλυμάτων 

Αυτές είναι εγκαταστάσεις καταλυμάτων που παρέχουν ομαδικά εξυ

πηρέτηση διανυκτέρευσης για ταξιδιώτες σε δωμάτια ή άλλες μονάδες, που 

ο αριθμός θέσεων είναι πάνω από ένα ελάχιστο όριο (π.χ. οικογενειακό), και 

που όλες οι θέσεις βρίσκονται υπό ενιαία και εμπορικού τύπου διοίκηση, 

ακόμα και αν αυτή είναι μη-κερδοσκοπική. Περιλαμβάνουν: 

Ξενοδοχεία και συναφή 

Αυτά ορίζονται ως εγκαταστάσεις που έχουν δωμάτια ή διαμερίσματα 

(σουίτες, bungalows, κ.λπ.) πάνω από έναν ελάχιστο αριθμό, ενιαία διοίκηση 

και υποχρεωτικά παρέχουν ημερήσια υπηρεσία καθαριότητας και τακτοποίη

σης δωματίων. Περιλαμβάνουν, ως ξενοδοχεία, τα ξενοδοχεία, τα ξενοδοχεία 

διαμερισμάτων, τα μοτέλ (motorist hotel) δίπλα σε εξω-αστικές οδικές αρτη

ρίες, και τα παραθαλάσσια ξενοδοχεία-κλαμπ. Επίσης, ως συναφή τους ξε

νώνες (πανσιόν), δηλαδή οικήματα με ενοικιαζόμενα δωμάτια, που ενδεχομέ

νως παρέχουν επίσης πρωινό (bed & breakfast). 

Α\Λες μορφές ομαδικών καταλυμάτων 

Αυτά συμπεριλαμβάνουν κάθε εγκατάσταση που προσφέρει κατάλυμα 

σε τουρίστες, ακόμα και αν πρόκειται για μη κερδοσκοπική εταιρεία, υπό ενι

αία διοίκηση, η οποία παρέχει ένα ελάχιστο υπηρεσιών (ρεσεψιόν), χωρίς τα

κτοποίηση δωματίων και όχι υποχρεωτικά σε δωμάτια, αλλά επίσης σε κοι

τώνες ή σε συγκατοίκηση σε διαμερίσματα ή σε κατασκηνωτικούς χώρους. 

Ενδεχομένως προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης ή άλλες, ό

πως μεταφορά, αθλητικές ή υγείας. Περιλαμβάνουν εστίες, όπως π.χ. φοι

τητικές, πανεπιστημιακές, εκκλησιαστικές, δημοτικές, ιδιωτικές, πτωχοκομεία, 

γηροκομεία, κ.ά. Επίσης συγκροτήματα εξοχικών κατοικιών ως ομάδες 

ενοικιαζόμενων σπιτιών ή bungalows με ενιαία διοίκηση και περιορισμένες 

υπηρεσίες (π.χ. φωτισμού, φύλαξης/ασφάλειας, συντήρησης υποδομών, 

κ.ά.). Επίσης τα κάμπινγκ, ως οργανωμένους χώρους υποδοχής για σκηνές, 

τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα σπίτια, κ.λπ. με βασικές -τουλάχιστον- υπηρεσίες 

υγιεινής, ασφάλειας, κ.λπ. Τέλος, τις μαρίνες όπου παρέχονται θέσεις πρόσ

δεσης θαλασσίων σκαφών εν πλω ή και στην ξηρά, για τις οποίες χρεώνεται 
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ενοίκιο και όπου παρέχονται βασικές, τουλάχιστον, υπηρεσίες υγιεινής και 

ασφάλειας. 

Ειδικές εγκαταστάσεις 

Αυτές αποτελούνται από εγκαταστάσεις υγείας όπως λουτρά -ιαματι

κά και άλλα-, σανατόρια, αναρρωτήρια, αγροκτήματα (φάρμες) υγείας κ.λπ., 

οι οποίες όμως δεν παρέχουν ξενοδοχειακές εξυπηρετήσεις (διαφορετικά κα

τατάσσονται, κατά περίπτωση, στα ξενοδοχεία και συναφή). Εδώ συμπερι

λαμβάνονται οι κατασκηνώσεις διακοπών και εργασίας με περιεχόμενο 

αγροτικής, περιβαλλοντικής, οικολογικής, επιστημονικής (π.χ. αρχαιολογικής, 

παλαιοντολογικής, κ.λπ.) υφής. Επίσης εδώ περιλαμβάνονται και οι μαζικές 

μεταφορές που προσφέρουν κατάλυμα ύπνου, όπως τα τραίνα, τα πλοία της 

γραμμής και τα ναυλωμένα. Το ειδικό χαρακτηριστικό εδώ είναι η κίνηση. 

Έτσι, ένα μονίμως αγκυροβολημένο πλοίο που λειτουργεί ξενοδοχειακά λο

γίζεται ως ξενοδοχείο. Οι επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου λογίζονται ως 

«ημερήσιοι επισκέπτες» στη χώρα υποδοχής και ως «εξερχόμενοι τουρίστες» 

(outbound tourists) από τη χώρα προέλευσης τους. Τέλος, εδώ περιλαμβά

νονται τα συνεδριακά κέντρα που προσφέρουν εξυπηρετήσεις και κατάλυμα 

για συνέδρια και συνέδρους, επιστημονικά, ή επαγγελματικά, καθώς και σεμι

νάρια επαγγελματικά, εκπαιδευτικά ή θρησκευτικά, κ.λπ. Εδώ κατατάσσονται 

μόνο ειδικές κατασκευές. Τα ξενοδοχεία που έχουν χώρους συνεδρίων κατα

τάσσονται στα ξενοδοχεία. 

Σημειώνεται ότι ορισμένες μονάδες εξυπηρετούν περισσότερες κα

τηγορίες τουριστικών αναγκών. Για να κατηγοριοποιηθούν οι μονάδες αυτές, 

εάν είναι δυνατόν διαιρούνται, όσον αφορά το δυναμικό τους, σε περισσό

τερες μονάδες και καταγράφονται χωριστά. Εναλλακτικά, κατατάσσονται στην 

κύρια κατηγορία τους, αυτή που έχει το μεγαλύτερο δυναμικό ή αυτή που 

είναι επίσημα αναγνωρισμένη από το κράτος ή, τέλος, αυτή που αποφέρει τα 

περισσότερα έσοδα. 

Κρουαζιέρες 

Η κρουαζιέρα ως μορφή τουρισμού ήταν στο παρελθόν και γίνεται πά

λι, μετά από μια σημαντική πτώση, αξιοπρόσεκτη. Σύμφωνα με στοιχεία του 

European Cruise Council, η βιομηχανία κρουαζιέρων στην Ευρώπη από 1 εκα

τομμύριο επιβάτες το 1995 ανήλθε στα 2,7 εκατομμύρια το 2003 και στα 3,2 
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εκατομμύρια το 2005. Παγκοσμίως, για το 2005 οι επιβάτες κρουαζιέρας ήταν 

11 εκατομμύρια. Η Μεσόγειος, σε αυτή την τουριστική δραστηριότητα, απο

τελεί το δεύτερο δημοφιλέστερο τουριστικό πεδίο παγκοσμίως, μετά την 

Καραϊβική. Τα μεγέθη αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο στο μέλ

λον, με την άνοδο της ποιότητας και νέα πιο ευέλικτα τουριστικά πακέτα 

κρουαζιέρας4. 

Ατομικά τουριστικά καταλύματα 

Τα ατομικά τουριστικά καταλύματα αποτελούν είδη καταλυμάτων που 

δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως «εγκαταστάσεις». Τα ατομικά καταλύ

ματα -με ή χωρίς ενοίκιο- αφορούν περιορισμένο αριθμό μονάδων και θέ

σεων. Κάθε μονάδα είναι ανεξάρτητη και καταλαμβάνεται με εβδομαδιαία, 

μηνιαία ή ετήσια συμφωνία. Τέτοιες είναι οι παρακάτω: 

Ενοικιαζόμενα δωμάτια 

Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια βρίσκονται είτε μέσα σε μια οικογενειακή 

οικία, είτε αποτελούν ολόκληρα διαμερίσματα, σπίτια ή βίλες, που ενοικιά

ζονται για μικρά (κάτω του έτους) διαστήματα σε τουρίοτες/επισκέπτες. Όμως, 

και στις δύο περιπτώσεις, εάν τα διαστήματα μίσθωσης είναι επαναλαμβανό

μενα και χωρίς διακοπή, η μίσθωση δεν είναι τουριστική. Στην ίδια αυτή κα

τηγορία τουριστικών καταλυμάτων βρίσκονται και τα ακίνητα «χρονομεριστι-

κής μίσθωσης» (time sharing). 

Άλλα είδη 

Στα λοιπά είδη ατομικών καταλυμάτων κατατάσσονται μορφές όπως η 

παραχώρηση κατοικιών, ή εν γένει χώρων, η φιλοξενία, αλλά και η μη οργα

νωμένη -ελεύθερη- κατασκήνωση, με υπνόσακο, με σκηνή ή στο αυτοκίνητο, 

όπως επίσης και η ελεύθερη αγκυροβολιά ή πρόσδεση σκαφών που γίνεται 

μη οργανωμένα και κατά κανόνα δωρεάν. 

4. Στην παρούσα μελέτη δεν θα εξετάσουμε αυτή τη μορφή τουρισμού ανα
λυτικά, επειδή υπεισέρχονται πολλοί αστάθμητοι παράγοντες στα στοιχεία και, κυρίως, 
στη συγκρισιμότητά τους όσον αφορά χρονικές περιόδους και χώρες. 
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Δυναμικό ομαδικών τουριστικών καταλυμάτων (capacities) 

Για τη μέτρηση του δυναμικού των ομαδικών τουριστικών καταλυμά

των, οι μεταβλητές που είναι διαθέσιμες, όταν και όπου τα στοιχεία είναι 

πλήρη, είναι ο αριθμός τοπικών εγκαταστάσεων, ο αριθμός υπνοδωματίων και 

ο αριθμός των κλινών. Ακριβέστερα, η κάθε μεταβλητή περικλείει τα κάτωθι: 

Αριθμός τοπικών εγκαταστάσεων 

Αριθμεί κάθε μονάδα που είναι εγκατεστημένη σε μια ορισμένη γεω

γραφική περιοχή, στην οποία μονάδα υπάρχει απασχόληση, έστω και μερική, 

και στην οποία επιτελείται οικονομική δραστηριότητα. Η τοπική αυτή μονάδα 

καταχωρείται, εφόσον προσφέρει κατάλυμα, έστω και αν η κύρια οικονομική 

δραστηριότητα είναι άλλη, όπως π.χ. εστιατόριο ή άλλη παρεμφερής επι

χείρηση. 

Αριθμός υπνοδωματίων 

Υπνοδωμάτιο είναι η μονάδα που αποτελεί ένα αδιαίρετο ενοικιαζόμενο 

σύνολο, και που αποτελείται από έναν ή περισσότερους χώρους. 

Τα δωμάτια μπορεί να είναι μονά, διπλά ή πολλαπλά, ανάλογα με το 

πόσους ανθρώπους είναι σχεδιασμένα να φιλοξενούν. Αναλόγως δε ταξινο

μούνται. Το «διαμέρισμα» είναι ένας ειδικός τύπος δωματίου, με περισσότερα 

δωμάτια, κουζίνα, κ.λπ. Εφόσον ενοικιάζεται «αδιαίρετο» λογίζεται ως «δω

μάτιο» ατόμων ίσων με τη δυναμικότητα του. Το ίδιο ισχύει για μπανγκαλόους, 

βίλες, κ.λπ. 

Ως αριθμός υπνοδωματίων λογίζεται ο αριθμός εκείνων που προορίζο

νται για επισκέπτες και όχι τα δωμάτια που διατίθενται στο προσωπικό. Επί

σης, δωμάτια που ενοικιάζονται μόνιμα, για διάστημα μεγαλύτερο του ενός 

έτους, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται. 

Αριθμός κλινών 

Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός κλινών που διατίθεται για ενοικίαση 

σε τουρίστες, αδιάφορο σε τ ι είδους βασική μονάδα είναι ενταγμένο, (βίλα, 

διαμέρισμα, δωμάτιο, εστία/πανσιόν, κ.λπ.) Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός 

δείκτης και αυτός λαμβάνεται υπόψη συχνά στην εξαγωγή δεικτών και τη 

διενέργεια συγκρίσεων. 
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1.1 Δυναμικό τουριστικών καταλυμάτων ανά χώρα5 

Τα αναλυτικά και πλήρη στοιχεία για την ανάλυση που θα ακολουθήσει 

βρίσκονται στον Πίνακα 1.1 όσον αφορά το ξενοδοχειακό δυναμικό, ενώ τα 

στοιχεία για τα εναλλακτικά καταλύματα παρατίθενται στον Πίνακα 1.2. Επί

σης, παρατίθενται τα εξής διαγράμματα που οπτικοποιούν τις συγκρίσεις με

ταξύ κρατών και χρονολογιών και βοηθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων: 

Διάγραμμα 1.1: Αριθμός κλινών σε ξενοδοχεία κατά την περίοδο 1990-2000, 

Διάγραμμα 1.2: Μεταβολή αριθμού κλινών σε ξενοδοχεία κατά την περίοδο 

1990-2000, Διάγραμμα 1.3: Αριθμός μονάδων ξενοδοχείων κατά την περίοδο 

1990-2000, Διάγραμμα 1.4: Μέσος αριθμός κλινών ανά ξενοδοχείο κατά την 

περίοδο 1990-2000, Διάγραμμα 1.5: Αριθμός θέσεων/κλινών σε κάμπινγκ κατά 

την περίοδο 1990-2000. Οι Πίνακες 1.1 και 1.2 παραθέτουν στοιχεία για τα 

έτη 1990, 1995, 1999, 2000, 2001 και 2002. Όμως για τα δύο τελευταία έτη 

υπάρχουν πολλά κενά στοιχείων για διάφορες χώρες και κατηγορίες δεδομέ

νων. Έτσι, στην ανάλυση που ακολουθεί επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε ως 

καταληκτικά τα στοιχεία αυτά του έτους 2000 λόγω πληρότητας ανάμεσα σε 

χώρες και είδη καταλυμάτων, ώστε να διευκολυνθεί η διενέργεια συγκεκριμέ

νων συγκρίσεων και η εξαγωγή των ανάλογων συμπερασμάτων. 

1.1.0 Σύνολο 11 μεσογειακών χωρών 

Οι έντεκα (μαζί με την Ελλάδα) εξεταζόμενες χώρες το 1990 είχαν αθροι

στικά 78.088 ξενοδοχειακές μονάδες. Οι μονάδες αυτές διέθεταν 4.952.456 

κλίνες. Το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακής μονάδας που προκύπτει από τα πα

ραπάνω είναι 63 κλίνες. Το έτος 2000 οι ίδιες χώρες διέθεταν αυξημένο αριθ

μό των ξενοδοχειακών μονάδων, συγκεκριμένα 84.130 μονάδες με αντίστοιχο 

δυναμικό 6.509.088 κλινών συνολικά. Το μέσο μέγεθος ξενοδοχείου που προ

κύπτει για το έτος 2000 είναι 77 κλίνες. 

5. Τα στοιχεία που ακολουθούν, και τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτό και τα 
επόμενα δύο κεφάλαια αυτής της μελέτης, προέρχονται από την εξής πηγή: Eurostat: 
Tourism Statistics Yearbooks 1990, 1995, 1998-2003. Η χρήση μιας και μοναδικής πη
γής, πέρα από το γεγονός ότι πιστεύουμε πως η συγκεκριμένη είναι η πιο αξιόπιστη από 
τις διαθέσιμες, εξασφαλίζει τη διαχρονική συνέπεια των στοιχείων και, επομένως, δίνει 
ένα πληρέστερο νόημα στις οποιεσδήποτε συγκρίσεις. 

26 



Παρατηρούμε ότι, μέσα στην εξεταζόμενη δεκαετία, οι χώρες που 

βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα αύξησαν το ξενοδοχειακό τους δυναμι

κό ουσιαστικά, δηλαδή κατά 6.042 ξενοδοχεία. Οι μονάδες αυτές προσέθεσαν 

1.556.632 κλίνες. Οι αυξήσεις αυτές σε σχέση με το προϋπάρχον -το 1990-

δυναμικό ήταν της τάξης του 8% για τις ξενοδοχειακές μονάδες και του 3 1 % 

για τις κλίνες, το δε πιθανό μέσο μέγεθος των νέων μονάδων (αριθμός των 

νέων μονάδων δια του αριθμού των νέων κλινών) ήταν πάνω από 200 κλίνες. 

Πρέπει να σημειωθεί καταρχήν ότι το μέσο μέγεθος ξενοδοχείου 

-όσον αφορά ολόκληρο το δυναμικό στην Μεσόγειο- δεν άλλαξε δραματικά 

μέσα στην εξεταζόμενη δεκαετία. Αυξήθηκε από 63 σε 77 κλίνες. Όμως είναι 

σημαντικό το ότι με 8% αύξηση στις μονάδες έχουμε 3 1 % αύξηση στις κλίνες. 

Μπορεί λοιπόν να εξαχθεί ως πρώτο συμπέρασμα ότι τα ξενοδοχεία που 

προστέθηκαν στην περιοχή, εκτός από νέα, είναι και ουσιαστικά πιο μεγάλα, 

κατά μέσο όρο της τάξης των 200 κλινών, ή υπερδιπλάσιου μεγέθους από τον 

μέσο όρο του υπάρχοντος δυναμικού. Το μέγεθος μια ξενοδοχειακής μονά

δας είναι συχνά αυτό που δίνει τη δυνατότητα για πιο πλούσιες υποδομές και 

εξοπλισμό αλλά και αυξάνει και την εμπορικότητα και την ανταγωνιστικότητα. 

Δεύτερον, πρέπει να σημειωθεί ότι ενάμισι εκατομμύριο κλίνες προστέ

θηκαν στην περιοχή μέσα στη δεκαετία 1990-2000, πράγμα που υποδηλώνει 

μια σημαντικά αυξημένη τουριστική προσφορά στην περιοχή, στο παγκόσμιο 

πλέον επίπεδο. 

Τέλος, ότι στην περιοχή της Μεσογείου λειτουργούν πολλά ακόμα είδη 

καταλυμάτων, όπως κάμπινγκ, εξοχικές κατοικίες, δωμάτια σε ξενώνες (παν

σιόν) και άλλου είδους μονάδες που δεν χαρακτηρίζονται ξενοδοχεία. Τα 

εναλλακτικά αυτά καταλύματα υπάρχουν στον ένα ή στον άλλο βαθμό σε 

όλες τις χώρες, όμως σε άλλες χώρες αυτά είναι πλήρως καταγεγραμμένα 

και ελεγχόμενα και σε άλλες λιγότερο, μερικώς ή ακόμα και καθόλου. 

1.1.1 Αίγυπτος 

Στην Αίγυπτο το 1990 εμφανίζονταν 632 ξενοδοχειακές μονάδες, οι 

οποίες διέθεταν 101.469 κλίνες. Το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακής μονάδας 

που προκύπτει από τα παραπάνω είναι 161 κλίνες. Το έτος 2000 η ίδια χώρα 

διέθετε σημαντικά αυξημένο συνολικό αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων, 

συγκεκριμένα 1.010 μονάδες, με αντίστοιχο δυναμικό 227.222 κλινών. Το μέσο 

μέγεθος ξενοδοχείου που προκύπτει για το έτος 2000 είναι 225 κλίνες. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, μέσα στην εξεταζόμενη δεκαετία 

η Αίγυπτος αύξησε το ξενοδοχειακό της δυναμικό δραματικά, δηλαδή κατά 

378 ξενοδοχεία. Οι μονάδες αυτές προσέθεσαν 125.753 κλίνες. Οι αυξήσεις 

αυτές σε σχέση με το προϋπάρχον -το 1990- δυναμικό ήταν της τάξης του 

60% για τις ξενοδοχειακές μονάδες και του 124% για τις κλίνες, το δε πιθανό 

μέσο μέγεθος των νέων μονάδων ήταν πάνω από 350 κλίνες. 

Για την Αίγυπτο λοιπόν, το πρώτο συμπέρασμα είναι από την αρχή εμφα

νές. Το μέσο μέγεθος ξενοδοχείων είναι μεγάλο, και σημαντικά μεγαλύτερο 

-τριπλάσιο- από το αντίστοιχο μέσο ξενοδοχείο της Μεσογείου. 

Δεύτερον, παρατηρούμε ότι η αύξηση στο δυναμικό καταλυμάτων μέ

σα στην εξεταζόμενη δεκαετία είναι κοσμογονική. Αξίζει να την παρατηρήσει 

κανείς στο Διάγραμμα 1.2. Σημειώνουμε 60% αύξηση στον αριθμό των ξενο

δοχειακών μονάδων και 124% αύξηση στον αριθμό των κλινών. Αυτό σημαίνει 

ότι και το μέσο μέγεθος ξενοδοχείου στην Αίγυπτο άλλαξε ουσιαστικά, από 

161 σε 225 κλίνες, αλλά και το ότι τα νέα ξενοδοχεία είναι κατά μέσο όρο 

σχεδόν διπλάσιου μεγέθους από τον μέσο όρο του υπάρχοντος δυναμικού. Ο 

τύπος αυτός ανάπτυξης του δυναμικού υποδηλώνει την εγκατάσταση νέων 

μεγάλων διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων στη χώρα ή την επέκταση τους με 

νέες δεύτερες ή τρίτες μονάδες σε διάφορες -από τις πολλές- ιστορικές 

περιοχές της χώρας. 

Τρίτον, πρέπει να σημειωθεί ότι ο υπερδιπλασιασμός (αύξηση κατά 

124%) των κλινών στη δεκαετία υποδηλώνει ένα σημαντικά ανανεωμένο τουρι

στικό δυναμικό στην περιοχή. Δηλαδή πάνω από το 50% των κλινών όλης της 

χώρας είναι καινούριες, κάτω των 10 ετών, σε καινούριες μονάδες με ηλικία 

η οποία προσφέρει ιδιαίτερα υψηλή ανταγωνιστικότητα. 

Όσον αφορά τα συμπληρωματικά καταλύματα (όπως κάμπινγκ, βίλες, 

δωμάτια κ.λπ.) για την Αίγυπτο, η Eurostat δεν διαθέτει στοιχεία για καμία 

χρονική περίοδο, ούτε ως τάξη μεγέθους. Ο λόγος είναι ότι πιθανώς δεν γίνε

ται επαρκής καταγραφή των καταλυμάτων αυτών και, άρα, η αξιοπιστία των 

όποιων δεδομένων θα ήταν προφανώς χαμηλή. 

1.1.2 Τυνησία 

Στην Τυνησία το 1990 ήταν καταγεγραμμένες 508 ξενοδοχειακές μονά

δες. Οι μονάδες αυτές διέθεταν 116.534 κλίνες. Επομένως, το μέσο μέγεθος 

ξενοδοχειακής μονάδας που αντιστοιχεί είναι 230 κλίνες. Το έτος 2000 η Τυ

νησία διέθετε αυξημένο συνολικό αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων, δηλαδή 
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736 μονάδες με αντίστοιχο δυναμικό 197.453 κλινών. Το μέσο μέγεθος ξενο

δοχείου που προκύπτει για το έτος 2000 είναι 268 κλίνες. 

Παρατηρούμε ότι μέσα στην εξεταζόμενη δεκαετία η χώρα αύξησε το 

ξενοδοχειακό της δυναμικό ουσιαστικά, δηλαδή κατά 228 ξενοδοχεία. Οι μο

νάδες αυτές προσέθεσαν 80.919 κλίνες. Οι αυξήσεις αυτές σε σχέση με το 

προϋπάρχον -το 1995- δυναμικό ήταν της τάξης του 45% για τις ξενοδοχεια

κές μονάδες και του 69% για τις κλίνες. 

Για την Τυνησία το μέσο μέγεθος ξενοδοχείου δεν άλλαξε σημαντικά 

στην εξεταζόμενη περίοδο. Όμως, το μέσο μέγεθος της τάξεως των 250 κλι

νών είναι πολύ μεγάλο, το δεύτερο μεγαλύτερο (μετά την Κροατία) και υπερ-

τριπλάσιο του συνολικού μέσου μεγέθους των χωρών της περιοχής μελέτης. 

Αυτό φαίνεται καθαρά στο Διάγραμμα 1.4 και είναι ένδειξη μεγάλης συμμετο

χής του μαζικού τουρισμού στο τουριστικό προϊόν της χώρας αυτής, και μικρής 

ανάπτυξης τόσο του ατομικού όσο και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

Το δεύτερο στοιχείο που παρατηρούμε είναι ότι η αύξηση στο δυναμι

κό καταλυμάτων μέσα στην εξεταζόμενη δεκαετία είναι υπολογίσιμη, χωρίς να 

είναι μεγάλη. Σημειώνουμε την κατά 45% αύξηση στον αριθμό των ξενοδο

χειακών μονάδων και την κατά 69% αύξηση στον αριθμό των κλινών, με σχετι

κά μεγάλα μεγέθη ξενοδοχείων, τα οποία δεν φανερώνουν τάση να μεταβάλ

λουν το μέσο μέγεθος τους. Ο τύπος αυτός ανάπτυξης του ξενοδοχειακού 

δυναμικού υποδηλώνει την πιθανή ανανέωση του δυναμικού που κυρίως απευ

θύνεται σε μαζικό τουρισμό, χωρίς να δείχνει κάποια εκρηκτικότητα στην του

ριστική ανάπτυξη. 

Όσον αφορά τα συμπληρωματικά καταλύματα (όπως κάμπινγκ, βίλες, 

δωμάτια κ.λπ.) για την Τυνησία, όπως και για την Αίγυπτο, η Eurostat δεν δια

θέτει στοιχεία για καμία χρονική περίοδο, ούτε καν ως τάξη μεγέθους. Οι λό

γοι είναι πιθανότατα οι ίδιοι. Δεν γίνεται επαρκής καταγραφή των καταλυμά

των αυτών και η αξιοπιστία των όποιων δεδομένων θα ήταν προφανώς χαμηλή. 

1.1.3 Μαρόκο 

Στο Μαρόκο το 1990 εμφανίζονταν 1.422 ξενοδοχειακές μονάδες, οι 

οποίες διέθεταν 113.829 κλίνες. Το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακής μονάδας 

που προκύπτει από τα παραπάνω είναι 80 κλίνες. Το έτος 2000, η ίδια χώρα 

διέθετε οριακά αυξημένο συνολικό αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων, συγκε

κριμένα 1.750 μονάδες με αντίστοιχο δυναμικό 128.357 κλινών. Το μέσο μέγε

θος ξενοδοχείου που προκύπτει για το έτος 2000 είναι 73 κλίνες. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, μέσα στην εξεταζόμενη δεκαετία 

το Μαρόκο παρουσίασε μια μικρή αύξηση στο ξενοδοχειακό του δυναμικό, 

δηλαδή μόνο κατά 298 ξενοδοχεία. Οι μονάδες αυτές προσέθεσαν 14.528 

κλίνες. Η αύξηση αυτή σε σχέση με το προϋπάρχον -το 1990- δυναμικό ήταν 

μικρή, της τάξης του 21% για τις ξενοδοχειακές μονάδες, και ακόμα μικρό

τερη, 13%, για τις κλίνες. Το δε πιθανό μέσο μέγεθος των νέων μονάδων ήταν 

κάτω από 70 κλίνες. 

Για το Μαρόκο λοιπόν, όπως δείχνουν τα στοιχεία, γίνεται εμφανές ότι 

το μέσο μέγεθος ξενοδοχείου ήταν και παραμένει σχετικά μικρό και λίγο 

χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Μεσογείου. Επίσης, παρατηρούμε ότι η 

αύξηση όσον αφορά τον αριθμό των καταλυμάτων μέσα στην εξεταζόμενη δε

καετία είναι μικρή. Στις δε κλίνες είναι ακόμα μικρότερη. Ο τύπος αυτός ανά

πτυξης του δυναμικού υποδηλώνει την έμφαση σε μικρές και ενδεχομένως 

οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετικά μικρή αύξηση του δυναμικού 

ίσως υποδηλώνει έμφαση στην ανανέωση, τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτι

κή αναβάθμιση του υπάρχοντος δυναμικού, σε αντίθεση με μια έμφαση στην 

ποσοτική του αύξηση. 

Όσον αφορά τα συμπληρωματικά των ξενοδοχείων καταλύματα για το 

Μαρόκο, καταγράφονται 85 μονάδες κάμπινγκ με δυναμικότητα περί τις 97.000 

θέσεις, σταθερά και αμετάβλητα για όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Το δυνα

μικό αυτό κάμπινγκ είναι σημαντικό και, σημειωτέον, μεγαλύτερο από αυτό 

της Ελλάδας. Δεν καταγράφονται άλλου είδους εναλλακτικά καταλύματα. 

1.1.4 Ισπανία 

Στην Ισπανία το 1990 λειτουργούσαν 9.436 ξενοδοχειακές μονάδες, οι 

οποίες διέθεταν 929.533 κλίνες. Το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακής μονάδας 

που προκύπτει από τα παραπάνω είναι 99 κλίνες. Το έτος 2000 η χώρα αυτή 

διέθετε σημαντικά αυξημένο συνολικό αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων, δηλα

δή 16.287 μονάδες με αντίστοιχο δυναμικό 1.315.697 κλινών. Το μέσο μέγε

θος ξενοδοχείου που προκύπτει για το έτος 2000 είναι 81 κλίνες. 

Αναλύοντας τα παραπάνω δεδομένα, παρατηρούμε ότι μέσα στην εξε

ταζόμενη δεκαετία η Ισπανία αύξησε δραματικά το δυναμικό της όσον αφορά 

τον αριθμό των ξενοδοχειακών μονάδων. Η αύξηση κατά 6.851 ξενοδοχεία εί

ναι πράγματι εντυπωσιακή. Οι νέες όμως αυτές μονάδες προσέθεσαν 386.164 

κλίνες, που είναι μια σχετικά μικρή αύξηση. Όπως μπορούμε να δούμε, οι αυ-
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ξήσεις αυτές, σε σχέση με το δυναμικό που υπήρχε το 1990, ήταν της τάξης 

του 73% για τις ξενοδοχειακές μονάδες και του 41% για τον αριθμό των κλι

νών. Το δε πιθανό μέσο μέγεθος των νέων μονάδων ήταν 56 μόνο κλίνες. 

Για την Ισπανία λοιπόν, είναι ιδιαίτερα εμφανές το γεγονός ότι το μέσο 

μέγεθος ξενοδοχείου ήταν σχετικά μικρό και βαίνει συνεχώς μειούμενο. Αυτή 

η μείωση στο μέσο μέγεθος συνοδεύεται από μια παράλληλη δραματική 

αύξηση στον αριθμό των μονάδων, που πλησιάζει τον αριθμό των μονάδων 

της Γαλλίας, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 1.1. 

Φαίνεται λοιπόν καθαρά η στρατηγική ή το υπόδειγμα ανάπτυξης του 

τουριστικού δυναμικού που ακολουθούν οι Ισπανοί. Πρώτον, πρέπει να σημειω

θεί ότι η αύξηση κατά 41% των κλινών στη δεκαετία υποδηλώνει σίγουρα ένα 

σημαντικά αυξημένο τουριστικό δυναμικό στην περιοχή. Όμως η κατά 73% 

αύξηση στον αριθμό των μονάδων, όπως φαίνεται καθαρά και στο Διάγραμμα 

1.3, είναι μοναδικό φαινόμενο στη Μεσόγειο. Οι πολλές μικρές νέες μονάδες 

δείχνουν ότι το δυναμικό αυτό φαίνεται αναπροσανατολισμένο προς μια νέα 

μορφή τουριστικού προϊόντος που παρουσιάζει στροφή από το μαζικό τουρι

σμό σε νέες, ειδικότερες ή εναλλακτικές μορφές τουρισμού, με ανώτερα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Ο τύπος αυτός ανάπτυξης του δυναμικού επίσης υποδηλώνει την ανά

πτυξη με ίδιες δυνάμεις και λιγότερο με την εμπλοκή των μεγάλων παγκό

σμιων ξενοδοχειακών αλυσίδων. Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 1.4, η 

Ισπανία -μαζί με την Κροατία που είχε ειδικούς λόγους- είναι η μοναδική χώ

ρα στη Μεσόγειο που συνεχίζει να μειώνει το μέσο μέγεθος των ξενοδοχεια

κών μονάδων της. Η στρατηγική προωθεί νέες εκμεταλλεύσεις μικρότερου 

μεγέθους, με πιθανή αυξημένη χωρική διασπορά και πιθανή καλύτερη εξειδί

κευση και που, όπως τουλάχιστον αναμένεται, θα έχει ενδεχομένως υψηλό

τερη οικονομική αποτελεσματικότητα. 

Όσον αφορά τα συμπληρωματικά των ξενοδοχείων καταλύματα στην 

Ισπανία, καταγράφονται το 1990 928 μονάδες κάμπινγκ με δυναμικότητα περί 

τις 571.000 θέσεις, και 117.673 άλλες εναλλακτικές μονάδες με 385.000 κλί

νες. Αυτό το καταγεγραμμένο δυναμικό είναι τεράστιο. Αθροίζει σχεδόν 1 

εκατομμύριο κλίνες/θέσεις. Το μέγεθος αυτό, όχι μόνο διατηρήθηκε, αλλά αυ

ξήθηκε αρκετά ως το 2000, σε 1.306.541 κλίνες/θέσεις (βλέπε και Διάγραμμα 

1.5). Το δυναμικό αυτό εναλλακτικών καταλυμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

και υπογραμμίζει την πολυμορφία και το βάθος του τουριστικού προϊόντος 

στη χώρα αυτή. 
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1.1.5 Γαλλία 

Στην Γαλλία το 1990 εμφανίζονταν 20.602 ξενοδοχειακές μονάδες, οι 

οποίες διέθεταν 1.087.714 κλίνες. Το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακής μονάδας 

που προκύπτει από τα παραπάνω είναι 53 κλίνες. Το έτος 2000, η ίδια χώρα 

διέθετε μειωμένο συνολικό αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων (19.315) με αντί

στοιχο δυναμικό 1.532.045 κλινών. Το μέσο μέγεθος ξενοδοχείου που προ

κύπτει για το έτος 2000 είναι 79 κλίνες. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, μέσα στην εξεταζόμενη δεκαετία 

η Γαλλία μείωσε το δυναμικό της όσον αφορά τον αριθμό των ξενοδοχείων 

κατά 1.287 ξενοδοχεία. Όμως, σε αντίθεση, το δυναμικό όσον αφορά τις κλί

νες αυξήθηκε κατά 444.331 κλίνες. Οι μεταβολές αυτές, σε σχέση με το δυ

ναμικό που υπήρχε το 1990, αντιπροσωπεύουν μείωση της τάξης του 6% για 

τις ξενοδοχειακές μονάδες και αύξηση 4 1 % στις κλίνες. 

Για τη Γαλλία λοιπόν, πρώτον, όσον αφορά τις ξενοδοχειακές μονά

δες, είναι από την αρχή εμφανές το γεγονός ότι το μέσο μέγεθος ξενοδο

χείων που ήταν πολύ μικρό (βλέπε και Διάγραμμα 1.4) μεγάλωσε αισθητά, 

από 53 σε 79 κλίνες. Αυτό έγινε με μικρή μείωση του αριθμού των μονάδων, 

πράγμα που σημαίνει ότι αφενός μεν περισσότερες μικρές μονάδες έκλεισαν 

για να αντικατασταθούν με νέες και μεγαλύτερες και, αφετέρου, επεκτάσεις 

υπαρχουσών μονάδων έλαβαν χώρα. 

Όσον αφορά τον αριθμό των κλινών στη Γαλλία, σημειώνουμε σημα

ντική αύξηση σε ένα ήδη υπάρχον τεράστιο δυναμικό. Η τεράστια ποσοτική 

αυτή μεταβολή φαίνεται στο Διάγραμμα 1.1. Ο αριθμός των πρόσθετων και 

μόνο κλινών της Γαλλίας στην περίοδο 1990-2000 είναι μεγαλύτερος από τον 

συνολικό αριθμό κλινών της Τυνησίας, Μαρόκου και Μάλτας αθροιστικά. 

Ο τύπος αυτός ανάπτυξης του ξενοδοχειακού δυναμικού στη Γαλλία 

υποδηλώνει έναν έντονο εκσυγχρονισμό. Το φαινόμενο αυτό της μείωσης του 

αριθμού των μονάδων παρατηρήθηκε μόνο στη Γαλλία και στην Ιταλία, όπως 

φαίνεται από το Διάγραμμα 1.3, τις πιο ώριμες δηλαδή τουριστικά χώρες της 

περιοχής που εξετάζουμε. Εκτός από την ενδεχόμενη εγκατάσταση νέων 

μονάδων μεγάλων διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων στη Γαλλία, έχουμε 

σαφείς ενδείξεις για το κλείσιμο παλαιών μικρών μονάδων ή τον αποχαρακτη

ρισμό τους από «ξενοδοχεία» και την ένταξη τους σε άλλες κατηγορίες, π.χ. 

ενοικιαζόμενες εξοχικές κατοικίες/βίλες, και τη δημιουργία μεγάλων σύγχρο

νων μονάδων σε πολλές από τις περιφερειακές περιοχές της χώρας. 
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Όσον αφορά τα συμπληρωματικά καταλύματα στη Γαλλία, το 1990 κα

ταγράφονται 8.527 μονάδες κάμπινγκ, αριθμός ασύλληπτος και μακράν ο με

γαλύτερος από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου (βλέπε συγκρίσεις στο 

Διάγραμμα 1.5), με δυναμικότητα περί τις 2.625.000 θέσεις. Σε σχέση με την 

Ελλάδα, οι Γάλλοι έχουν 40 φορές περισσότερες θέσεις κάμπινγκ σε απόλυτο 

μέγεθος ή 8 φορές περισσότερες θέσεις κατά κεφαλήν πληθυσμού. Το στοι

χείο αυτό είναι πολύ αποκαλυπτικό μιας συγκεκριμένης πραγματικότητας, δε

δομένου ότι το κάμπινγκ δίνει βάθος στην τουριστική αγορά και διαπαιδαγωγεί 

τουριστικά κυρίως τη νεολαία αλλά και όλες τις ηλικίες. Επίσης στη Γαλλία 

ήταν καταγεγραμμένες και 1.161 άλλες μονάδες με 293.914 κλίνες. Το τεράστιο 

καταγεγραμμένο αυτό δυναμικό διατηρήθηκε στα ίδια μεγέθη και το 2000. 

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1.1, αθροίζει πάνω από '3 εκατομμύρια κλί-

νες/θέσεις σε εναλλακτικά καταλύματα με τιμές πιο προσιτές από τις ξενοδο

χειακές. Το δυναμικό αυτό εναλλακτικών καταλυμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

και ενισχύει το βάθος και το πλάτος του τουριστικού προϊόντος στη χώρα αυτή. 

1.1.6 Ιταλία 

Η Ιταλία το 1990 διέθετε 36.166 ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες 

είχαν δυναμικότητα 1.703.542 κλινών. Το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακής μονά

δας που προκύπτει από τα παραπάνω είναι 47 κλίνες. Το έτος 2000 η ίδια χώ

ρα διέθετε μειωμένο συνολικό αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων (33.361 μο

νάδες) με αυξημένο αντίστοιχο δυναμικό της τάξης των 1.854.101 κλινών. Το 

μέσο μέγεθος ξενοδοχείου που προκύπτει για το έτος 2000 είναι 56 κλίνες. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, μέσα στην εξεταζόμενη δεκαετία 

η Ιταλία μείωσε το ξενοδοχειακό της δυναμικό αισθητά, δηλαδή κατά 2.805 

ξενοδοχεία (βλέπε Διάγραμμα 1.3). Οι λιγότερες όμως μονάδες που απέ

μειναν, διέθεταν αυξημένο δυναμικό κλινών κατά 150.559 κλίνες. Οι μεταβο

λές αυτές σε σχέση με το δυναμικό που υπήρχε το 1990 σημαίνουν μείωση 

της τάξης του 8% στον αριθμό των ξενοδοχειακών μονάδων, με παράλληλη 

αύξηση κατά 9% στις κλίνες. 

Για την Ιταλία παρατηρούμε ότι έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ξενοδο

χείων από όλες τις χώρες της Μεσογείου, τα οποία εν πολλοίς είναι μικρού 

μεγέθους. Η τάση, όπως και για τη Γαλλία, είναι ότι το μέσο μέγεθος ξενοδο

χείων τείνει να αυξάνεται, και μάλλον σημαντικά (από 47 σε 56 κλίνες). Πα

ραμένει πάντως μακράν η χώρα με τα περισσότερα μικρά, οικογενειακά ξε

νοδοχεία. 
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Δεύτερον, παρατηρούμε ότι ο αριθμός των κλινών αυξήθηκε μόνο κα

τά 9%, αλλά σε απόλυτο μέγεθος αυξήθηκε κατά 150.559 κλίνες. Το μέγεθος 

της αύξησης μόνο είναι διπλάσιο από ολόκληρο το δυναμικό της Κύπρου. Ο 

τύπος αυτός ανάπτυξης του δυναμικού, που κινείται στη λογική και της 

Γαλλίας, είναι ένας έντονος εκσυγχρονισμός. Η αύξηση κλινών δεν ενδιέφερε 

στη φάση αυτή και, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 1.2, είναι η μικρότερη 

στη Μεσόγειο. Η στρατηγική αυτή συνδυάζει την κατάργηση ή τον αποχαρα

κτηρισμό πολλών μικρών και παλαιών ξενοδοχείων (ορισμένα εκ των οποίων 

χρονολογούνται από τον Μεσαίωνα), ή την ενδεχόμενη μετεγγραφή τους σε 

άλλες κατηγορίες, και την αναπλήρωση -όχι αύξηση- του δυναμικού με την 

οικοδόμηση νέων μεγαλύτερων, και φυσικά πιο μοντέρνων, μονάδων. 

Τα συμπληρωματικά καταλύματα στη Ιταλία το 1990 περιλάμβαναν 2.319 

μονάδες κάμπινγκ, με δυναμικότητα περί τις 1.228.098 θέσεις, η δεύτερη 

χώρα σε τέτοιο δυναμικό. Όπως φαίνεται, και στην Ιταλία δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στο κάμπινγκ (βλέπε Διάγραμμα 1.5). Επίσης, στην Ιταλία είναι κα

ταγεγραμμένες και άλλες 23.088 εναλλακτικές μονάδες με 329.258 κλίνες, σύ

νολο 1,6 εκατομμύρια κλίνες/θέσεις. Το τεράστιο καταγεγραμμένο αυτό δυνα

μικό, το οποίο αυξήθηκε το 2000 και ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια κλίνες/θέ-

σεις σε εναλλακτικά καταλύματα προσφέρει τιμές πιο προσιτές από τις ξενο

δοχειακές. Ταυτόχρονα, διευρύνει το τουριστικό προϊόν της χώρας και απευ

θύνεται σε εναλλακτικές αγορές και τουρίστες (νεολαία, κ.ά.), αποτελώντας 

και επένδυση στο τουριστικό μέλλον της χώρας. 

1.1.7 Μάλτα 

Στη Μάλτα το 1990 λειτουργούσαν 256 ξενοδοχειακές μονάδες, οι 

οποίες διέθεταν 33.646 κλίνες. Το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακής μονάδας που 

προκύπτει από τα παραπάνω είναι 131 κλίνες. Το έτος 2000 η χώρα αυτή 

διέθετε μειωμένο συνολικό αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων, δηλαδή 229 μο

νάδες με αντίστοιχο δυναμικό 40.312 κλινών. Το μέσο μέγεθος ξενοδοχείου 

που προκύπτει για το έτος 2000 είναι 176 κλίνες. 

Εξετάζοντας τα παραπάνω δεδομένα, μέσα στη δεκαετία αυτή η Μάλ

τα μείωσε το δυναμικό της όσον αφορά τον αριθμό των ξενοδοχείων κατά 27 

ξενοδοχεία. Όμως, σε αντίθεση, το δυναμικό της όσον αφορά τις κλίνες αυ

ξήθηκε κατά 6.666 κλίνες. Οι μεταβολές αυτές σε σχέση με δυναμικό το οποίο 

υπήρχε το 1990 αντιστοιχούν σε μείωση της τάξης του 11% για τον αριθμό 

των ξενοδοχειακών μονάδων και ταυτόχρονη αύξηση της τάξης του 20% όσον 

αφορά τον αριθμό των κλινών. 
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Για τη Μάλτα λοιπόν, πρώτον, όσον αφορά τις ξενοδοχειακές μονάδες, 

είναι από την αρχή εμφανές το γεγονός ότι το μέσο μέγεθος ξενοδοχείων, 

που δεν ήταν μικρό, μεγάλωσε ακόμα περισσότερο, όπως φαίνεται και στο 

Διάγραμμα 1.4. Παράλληλα, παρατηρείται μια επίσης αισθητή μείωση του συ

νολικού αριθμού των ξενοδοχειακών μονάδων. Αυτό, σε συνδυασμό με την 

αύξηση των κλινών, δίνει μια ένδειξη συγκέντρωσης του ξενοδοχειακού δυ

ναμικού σε λιγότερες και μεγαλύτερες μονάδες. 

Ο τύπος αυτός ανάπτυξης του ξενοδοχειακού δυναμικού στη Μάλτα 

υποδηλώνει προφανώς έναν εκσυγχρονιστικό μετασχηματισμό μάλλον προς 

τα πρότυπα του μαζικού τουρισμού, την ενδεχόμενη εγκατάσταση μεγάλων 

διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων στη χώρα, το κλείσιμο παλαιών μικρών μο

νάδων ή/και τον αποχαρακτηρισμό τους από την κατηγορία «ξενοδοχεία». Σε 

κάθε περίπτωση όμως οι μεταβολές στη χώρα αυτή είναι σχετικά ήπιες και 

δεν φαίνεται ότι γίνεται κάποια δραματική αλλαγή. Φυσικά ο μετασχηματισμός 

αυτός έχει ενδεχομένως υψηλότερη οικονομική αποτελεσματικότητα. 

Τα καταγεγραμμένα συμπληρωματικά καταλύματα στη Μάλτα το 1990 

αποτελούνταν από 6 μονάδες με 236 κλίνες, ενώ το έτος 2000 δηλώθηκαν μό

νο 4 από αυτές αλλά με δυναμικότητα 266 κλινών. Παρατηρείται μια μείωση 

στον αριθμό των μονάδων αυτών, η οποία συνοδεύεται από μικρή αύξηση στο 

δυναμικό των κλινών/θέσεων τους στο νησί αυτό στην εξεταζόμενη περίοδο. 

Φαίνεται πως υπάρχει και εδώ στροφή προς μεγαλύτερες μονάδες, κλείσιμο 

μικρών παλαιών μονάδων και ένας γενικότερος εκσυγχρονισμός, πράγμα που 

υποδηλώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις μορφές αυτές τουρισμού. Ενδια

φέρον που, δεδομένου του μικρού μεγέθους της χώρας, δεν είναι αμελητέο. 

1.1.8 Κροατία 

Στην Κροατία το 1990 εμφανίζονταν 661 ξενοδοχειακές μονάδες, οι 

οποίες διέθεταν 205.234 κλίνες. Το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακής μονάδας 

που προκύπτει από τα παραπάνω είναι πολύ μεγάλο, 310 κλίνες. Το έτος 2000 

η ίδια χώρα διέθετε αυξημένο συνολικό αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων, 733 

μονάδες, με μειωμένο αντίστοιχο δυναμικό 199.474 κλινών. Το μέσο μέγεθος 

ξενοδοχείου που προκύπτει για το έτος 2000 είναι 272 κλίνες. 

Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, μέσα στην εξεταζόμενη δεκαετία η 

Κροατία αύξησε το δυναμικό της όσον αφορά τον αριθμό των ξενοδοχείων κα

τά 72 μονάδες. Όμως το δυναμικό της όσον αφορά τις κλίνες μειώθηκε κατά 

5.760 κλίνες. Οι μεταβολές αυτές σε σχέση με το δυναμικό το οποίο υπήρχε 
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το 1990 σηματοδοτούν μια αύξηση της τάξης του 11% για το πλήθος των 

ξενοδοχειακών μονάδων, με ταυτόχρονη μείωση 3% στον αριθμό των κλινών. 

Για την Κροατία λοιπόν, πρώτον, όσον αφορά τις ξενοδοχειακές μονά

δες, είναι ιδιαίτερα εμφανές το γεγονός ότι το μέσο μέγεθος ξενοδοχείων 

ήταν τεράστιο, το μεγαλύτερο σε όλη τη Μεσόγειο. Το μέγεθος αυτό στην εξε

ταζόμενη περίοδο μειώθηκε αισθητά. Η μεταβολή συνοδεύτηκε με αύξηση του 

αριθμού των μονάδων, με νέες, μικρότερες και προφανώς πιο σύγχρονες. Πα

ράλληλα, όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των κλινών στην Κροατία, σημειώ

νεται μια οριακή μείωση. Να σημειωθεί επίσης, όπως φαίνεται και στο Διάγραμ

μα 1.2, ότι η χώρα αυτή είναι η μόνη στη Μεσόγειο όπου κατά τη διάρκεια της 

εξεταζόμενης δεκαετίας παρατηρήθηκε μείωση στον αριθμό των κλινών της. 

Ο τύπος αυτός ανάπτυξης του ξενοδοχειακού δυναμικού στην Κροατία 

υποδηλώνει έντονο εκσυγχρονισμό. Γίνεται προφανής η τάση για το κλείσιμο 

των παλαιών μεγάλων μονάδων σοσιαλιστικού τύπου και η αντικατάσταση 

τους, σχεδόν στο σύνολο της δυναμικότητας τους (με έλλειμμα μόνο 3% σε 

κλίνες), με πολλές σύγχρονες μικρότερες μονάδες. Η πιθανότητα ευνοϊκής 

χωροθέτησης των νέων μονάδων σε πολλές αναπτυσσόμενες περιοχές της 

χώρας αυξάνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κροατίας για το μέλλον. 

Τα εναλλακτικά καταλύματα στην Κροατία το 1990 δεν ήταν καταγε

γραμμένα. Όμως, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1.2, είναι διαθέσιμη αναλυ

τική καταγραφή για το έτος 1995, την οποία και θα χρησιμοποιήσουμε. Τα 

συμπληρωματικά καταλύματα το 1995, λοιπόν, ήταν σημαντικά ανεπτυγμένα 

και αποτελούνταν από 156 μονάδες κάμπινγκ, με δυναμικότητα 260.764 

θέσεων. Το δυναμικό των θέσεων είναι υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου της Ελ

λάδας. Και στην Κροατία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο κάμπινγκ, ενώ το μέσο 

μέγεθος μονάδας (1.600 άτομα) είναι πενταπλάσιο από το αντίστοιχο ελληνι

κό. Το τεράστιο καταγεγραμμένο αυτό δυναμικό ως το έτος 2000 αύξησε τον 

αριθμό μονάδων του σε 198 και μείωσε τον αριθμό των θέσεων του σε 

210.148. Παρατηρείται και εδώ ένας εκσυγχρονισμός σε σχέση με τις παλαιές 

σοσιαλιστικού τύπου γιγαντιαίες μονάδες καθώς και η δημιουργία νέων μι

κρών σύγχρονων μονάδων. Επίσης, στην Κροατία ήταν καταγεγραμμένες το 

1995 άλλες 138 συμπληρωματικές μονάδες με 57.890 κλίνες, δυναμικό που το 

2000 αυξήθηκε σημαντικά (30%) και έφτασε τις 290 μονάδες με 75.341 κλί

νες. Η Κροατία αθροίζει περί τις 300.000 κλίνες/θέσεις σε συμπληρωματικά 

καταλύματα με προσιτές τιμές και με εμφανή τη διάθεση εκσυγχρονισμού της 

μορφής αυτής τουριστικού προϊόντος με όλες τις θετικές συνέπειες που κάτι 

τέτοιο συνεπάγεται. 
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1.1.9 Τουρκία 

Στην Τουρκία το 1990 εμφανίζονταν 1.229 ξενοδοχειακές μονάδες, οι 

οποίες διέθεταν 164.998 κλίνες. Το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακής μονάδας 

που προκύπτει από τα παραπάνω είναι 134 κλίνες. Το έτος 2000 η ίδια χώρα 

διέθετε σημαντικά αυξημένο δυναμικό τουριστικών ανωδομών, 1.814 ξενοδο

χειακές μονάδες, με αντίστοιχο δυναμικό 322.334 κλινών. Το μέσο μέγεθος 

ξενοδοχείου που προκύπτει για το έτος 2000 είναι 183 κλίνες. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, μέσα στην εξεταζόμενη δεκαετία 

η Τουρκία αύξησε το δυναμικό της όσον αφορά τον αριθμό των ξενοδοχείων 

κατά 585 ξενοδοχεία. Παράλληλα, το δυναμικό της όσον αφορά τις κλίνες 

αυξήθηκε κατά 157.336 κλίνες. Οι μεταβολές αυτές σε σχέση με το δυναμικό 

που υπήρχε το 1990 αντιπροσωπεύουν μια σημαντική αύξηση της τάξης του 

48% για τις ξενοδοχειακές μονάδες, η οποία συνοδεύτηκε από μια δραματική 

αύξηση της τάξης του 95% στις κλίνες. Η αύξηση αυτή είναι η δεύτερη μεγα

λύτερη στη Μεσόγειο μετά την Αίγυπτο (βλέπε και Διάγραμμα 1.2), το δε πι

θανό μέσο μέγεθος των νέων μονάδων ήταν στις 270 κλίνες. 

Για την Τουρκία λοιπόν, πρώτον, όσον αφορά τις ξενοδοχειακές μονά

δες, είναι από την αρχή εμφανές το γεγονός ότι το μέσο μέγεθος ξενοδο

χείων, που δεν ήταν μικρό, μεγάλωσε έντονα, όπως φαίνεται και στο Διάγραμ

μα 1.4. Παράλληλα, γίνεται εμφανής η εγκατάσταση νέων σημαντικών και με

γάλων μονάδων. Όσον αφορά τον αριθμό των κλινών, σημειώνουμε μια δρα

ματική αύξηση σε ένα ήδη υπάρχον σημαντικό δυναμικό. Αρκεί να σημειώ

σουμε ότι ο αριθμός των πρόσθετων και μόνο κλινών στην Τουρκία στην πε

ρίοδο 1990-2000 είναι μεγαλύτερος από τον συνολικό αριθμό κλινών της Κύ

πρου και της Μάλτας μαζί (βλέπε και Διάγραμμα 1.1). 

Σε μια σύγκριση με την Ελλάδα, ενώ ο αριθμός των νέων κλινών είναι 

περίπου ισοδύναμος στις δύο χώρες (157.336 νέες κλίνες η Τουρκία και 169.259 

η Ελλάδα), υπάρχουν δύο σημαντικές ποιοτικές διαφορές. Η πρώτη είναι ότι 

στην Τουρκία οι κλίνες αυτές προστέθηκαν με 585 νέα ξενοδοχεία, ενώ στην 

Ελλάδα με 1.629 νέα ξενοδοχεία. Η δεύτερη είναι ότι οι νέες αυτές κλίνες 

αποτελούν αύξηση 95% επί του υπάρχοντος αποθέματος του 1990 για την 

Τουρκία αλλά μόνο 39% για την Ελλάδα. Ο τύπος αυτός ανάπτυξης του ξενο

δοχειακού δυναμικού στην Τουρκία υποδηλώνει έναν έντονο και ριζικό εκσυγ

χρονισμό του δυναμικού μέσω ενός μετασχηματισμού προς την κατεύθυνση 

των προτύπων του μαζικού τουρισμού. Παράλληλα καταδεικνύει την εγκατά

σταση μεγάλων διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων στη χώρα αυτή. 
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Τα συμπληρωματικά καταλύματα στην Τουρκία το 1990 ήταν ελάχιστα 

ανεπτυγμένα και αποτελούνταν από 30 μονάδες κάμπινγκ, με δυναμικότητα 

περί τις 8.207 θέσεις. Το δυναμικό αυτό, όπως φαίνεται, σταδιακά φθίνει και 

ως το έτος 2000 μειώθηκε όσον αφορά τον αριθμό των εγκαταστάσεων σε 

10, τα οποία διέθεταν 2.834 θέσεις. Παρατηρείται μια τάση απομάκρυνσης 

από το κάμπινγκ στην Τουρκία, τάση που πρέπει να συνδυαστεί με τη δραμα

τική αύξηση στο ξενοδοχειακό δυναμικό μαζικού τύπου. 

1.1.10 Κύπρος 

Στην Κύπρο το 1990 λειτουργούσαν 463 ξενοδοχειακές μονάδες, οι 

οποίες διέθεταν 57.602 κλίνες. Το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακής μονάδας που 

προκύπτει από τα παραπάνω είναι 124 κλίνες. Το έτος 2000 η ίδια χώρα 

διέθετε αυξημένο συνολικό αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων, της τάξης των 

583 μονάδων, με αντίστοιχο δυναμικό 84.479 κλινών. Το μέσο μέγεθος ξενο

δοχείου που προκύπτει για το έτος 2000 είναι 145 κλίνες. 

Εξετάζοντας τα παραπάνω δεδομένα, μέσα σε αυτή τη δεκαετία η 

Κύπρος αύξησε το δυναμικό της όσον αφορά τον αριθμό των ξενοδοχείων 

κατά 120 μονάδες. Παράλληλα το δυναμικό της όσον αφορά τις κλίνες αυξή

θηκε κατά 26.877 κλίνες. Οι μεταβολές αυτές σε σχέση με το δυναμικό που 

υπήρχε το 1990 δείχνουν μια αύξηση της τάξης του 26% για τις ξενοδοχεια

κές μονάδες και μια αύξηση 47% για τις κλίνες. 

Για την Κύπρο λοιπόν, είναι ιδιαίτερα εμφανές το γεγονός ότι το μέσο 

μέγεθος ξενοδοχείου ήταν λίγο πάνω από τον μέσο όρο της Μεσογείου. 

Αυξήθηκε μεν λίγο ακόμα, αλλά δεν δείχνει σημάδια μετασχηματισμού (βλέπε 

και Διάγραμμα 1.4). Υπάρχει, όπως και για την Ελλάδα, μια μέτρια αύξηση 

στον αριθμό των μονάδων, οι οποίες είναι οριακά μεγαλύτερες από τον μέσο 

όρο. Προφανώς οι νέες μονάδες είναι πιο σύγχρονες και η έμφαση δίνεται 

ενδεχομένως στην ποιότητα παρά στο μέγεθος. Όπως φαίνεται, ο ρυθμός 

ανανέωσης του δυναμικού στην Κύπρο είναι συγκριτικά με ορισμένες ανταγω

νίστριες χώρες (Αίγυπτο, Τουρκία Τυνησία) λίγο χαμηλότερος, αλλά καθόλου 

ευκαταφρόνητος, όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 1.2. 

Μια ένδειξη λοιπόν του μοντέλου ανάπτυξης που ακολουθείται στην 

Κύπρο είναι η συνέχιση της ίδιας και σχετικά επιτυχημένης συνταγής του 

υπάρχοντος τουριστικού προϊόντος στο νησί. Όμως πρέπει να σημειωθεί ότι 

η αύξηση κατά 47% των κλινών στη δεκαετία υποδηλώνει ένα αρκετά αυξη

μένο και ανανεωμένο τουριστικό δυναμικό στην Κύπρο. Πάντως να σημειωθεί 
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ότι το δυναμικό αυτό το 2000 δεν φαίνονταν ιδιαίτερα αναπροσανατολισμένο 

προς νέες, ειδικότερες ή εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ο τύπος αυτός 

ανάπτυξης του δυναμικού επίσης υποδηλώνει μάλλον την ανάπτυξη με ίδιες 

δυνάμεις και λιγότερο με την εμπλοκή των μεγάλων διεθνών αλυσίδων τουρι

σμού, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται. 

Τα συμπληρωματικά καταλύματα στην Κύπρο το 1990 ήταν ελάχιστα 

ανεπτυγμένα και αποτελούνταν από 3 μονάδες κάμπινγκ, με δυναμικότητα 

περί τις 428 θέσεις, ενώ ήταν καταγεγραμμένες και άλλες 5 εναλλακτικές 

μονάδες με 1.908 κλίνες. Το δυναμικό αυτό ως το έτος 2000 αυξήθηκε όσον 

αφορά τον αριθμό των εγκαταστάσεων σε 5 κάμπινγκ με 780 θέσεις, ενώ οι 

άλλες εγκαταστάσεις αυξήθηκαν σε 30 αλλά με 824 κλίνες. Παρατηρείται και 

εδώ μια τάση ήπιας ανάπτυξης για το κάμπινγκ και μια μείωση του μεγέθους 

στα εναλλακτικά καταλύματα. Πάντως τα μεγέθη αυτά, ακόμα και για μια τό

σο μικρή χώρα, είναι πολύ μικρά. Η έμφαση φαίνεται έντονη προς τα κλασικά 

ξενοδοχεία του υπάρχοντος τύπου. 

1.1.11 Ελλάδα 

Στην Ελλάδα το 1990 λειτουργούσαν 6.713 ξενοδοχειακές μονάδες, οι 

οποίες διέθεταν συνολικά 438.355 κλίνες. Το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακής 

μονάδας που προκύπτει από αυτούς τους αριθμούς είναι 65 κλίνες. Το έτος 

2000 η Ελλάδα διέθετε σημαντικά αυξημένο συνολικό αριθμό ξενοδοχειακών 

μονάδων, 8.342 μονάδες, με αντίστοιχα αυξημένο δυναμικό 607.614 κλινών. Το 

μέσο μέγεθος ξενοδοχείου που προκύπτει για το έτος 2000 είναι 73 κλίνες. 

Αναλύοντας τα παραπάνω δεδομένα, παρατηρούμε ότι μέσα στην εξετα

ζόμενη δεκαετία η Ελλάδα αύξησε αρκετά το δυναμικό της όσον αφορά τον α

ριθμό των ξενοδοχειακών μονάδων, κατά 1.629 ξενοδοχεία. Οι νέες αυτές μονά

δες προσέθεσαν 169.259 κλίνες. Η αύξηση αυτή, καθώς και η θέση της Ελλά

δας σε σχέση με τις άλλες χώρες που εξετάζουμε, φαίνεται στο Διάγραμμα 1.1. 

Όπως μπορούμε να δούμε, οι αυξήσεις αυτές, σε σχέση με το δυναμι

κό που υπήρχε το 1990, ήταν της τάξης του 24% για τις ξενοδοχειακές μο

νάδες και του 39% για τον αριθμό των κλινών. Με τη βοήθεια του Διαγράμ

ματος 1.2 φαίνεται ότι οι ρυθμοί αυτοί των αυξήσεων, σε σχέση με αυτούς 

των άλλων χωρών της Μεσογείου, είναι από τους σχετικά ήπιους. 

Για την Ελλάδα λοιπόν, είναι ιδιαίτερα εμφανές το γεγονός ότι το μέσο 

μέγεθος ξενοδοχείου, ενώ παραμένει σχετικά μικρό, το δεύτερο μικρότερο στη 

Μεσόγειο όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 1.4, είναι κοντά στον μέσο όρο 

της Μεσογείου και δείχνει μικρά σημάδια μεγέθυνσης. Παράλληλα, υπάρχει 
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μια ήπια αύξηση στον αριθμό των μονάδων, που είναι πολλές συγκριτικά (βλέ

πε Διάγραμμα 1.3). Οι καινούργιες αυτές μονάδες είναι ελαφρά μεγαλύτερου 

μεγέθους από τις υπάρχουσες. Το πιθανό μέσο μέγεθος των νέων μονάδων 

είναι 100 κλίνες έναντι του γενικού μέσου των 65 κλινών το 1990 και των 73 

το 2000. Προφανώς οι νέες μονάδες είναι πιο σύγχρονες, αλλά όπως φαίνεται 

ο ρυθμός ανανέωσης του δυναμικού ήταν ήπιος και -συγκριτικά με τις αντα

γωνίστριες χώρες (Τουρκία, Κύπρο, Αίγυπτο, Τυνησία) - ήταν αργός (βλέπε Διά

γραμμα 1.2). Όμως, κατά την περίοδο πριν και μετά το 2004, έγινε σημαντική 

και έντονη προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. 

Μια ένδειξη λοιπόν του μοντέλου ανάπτυξης που ακολουθείται στην Ελ

λάδα είναι η συνέχιση της ίδιας συνταγής. Πρέπει δηλαδή να σημειωθεί αφε

νός ότι, χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη κοινωνικοπολιτική συγκυρία, η αύξη

ση των κλινών κατά 39% στη δεκαετία υποδηλώνει ένα αρκετά αυξημένο και 

ανανεωμένο τουριστικό δυναμικό στη χώρα. Αφετέρου όμως, το δυναμικό αυ

τό δεν φαίνεται ιδιαίτερα αναπροσανατολισμένο προς νέες, ειδικότερες ή εναλ

λακτικές μορφές τουρισμού. Υπάρχουν εμφανείς ενδείξεις ότι στρέφεται σε 

ίδιου τύπου καταλύματα αλλά με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στα θετικά 

στοιχεία μπορεί ενδεχομένως να καταμετρηθεί ότι το μέσο μέγεθος ξενοδο

χείου δεν αυξάνεται δραματικά, όπως για παράδειγμα στην Αίγυπτο και την 

Τουρκία (βλέπε Διάγραμμα 1.4). Επίσης θετικό ίσως να είναι ότι ο τύπος αυτός 

ανάπτυξης του δυναμικού υποδηλώνει περισσότερο την ανάπτυξη με ίδιες δυ

νάμεις και λιγότερο με την εμπλοκή των μεγάλων διεθνών αλυσίδων τουρισμού. 

Τα συμπληρωματικά καταλύματα στην Ελλάδα δεν είναι επαρκώς κα

ταγεγραμμένα. Για παράδειγμα τα κάμπινγκ δηλώνονται στη Eurostat, ενώ τα 

κάθε λογής ενοικιαζόμενα δωμάτια, και φυσικά όσα εξ αυτών λειτουργούν νό

μιμα, δεν έχει γίνει εφικτό να ενταχθούν σε κατηγορίες και να δηλωθούν από 

τους συναρμόδιους φορείς της χώρας μας (EOT, Υπ. Τουρισμού, ΕΣΥΕ) στην 

Eurostat. Έτσι λοιπόν το 1990 καταγράφηκαν 316 μονάδες κάμπινγκ, με δυ

ναμικότητα περί τις 78.084 θέσεις, ενώ το έτος 1999 αυξήθηκε ο αριθμός των 

μονάδων σε 344 και ο αριθμός των θέσεων σε 93.941. Παρατηρείται μια ήπια 

αύξηση του δυναμικού, ενώ πρέπει να σημειωθεί η μικρή ανάπτυξη του του

ριστικού αυτού προϊόντος στο οποίο η χώρα μας έχει συγκριτικό κλιματο

λογικό πλεονέκτημα και σε σχέση με τις περισσότερες από τις άλλες μεσο

γειακές χώρες. Τέλος, πρέπει να ειπωθεί και πάλι ότι είναι απογοητευτικό για 

την Ελλάδα το ότι επί τόσα χρόνια δεν μπορούν να καταγραφούν και να 

δηλωθούν τα εναλλακτικά καταλύματα. Όποιες και αν είναι οι τεχνικές αδυνα

μίες, ενδεχομένως να υπάρχει έλλειμμα πολιτικής βούλησης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 

Στοιχεία δυναμικού ξενοδοχείων για 11 χώρες της Μεσογείου 

Χώρα 

Αίγυπτος 
Τυνησία 
Μαρόκο 
Ισπανία 
Γαλλία 
Ιταλία 
Μάλτα 
Κροατία 
Τουρκία 
Κύπρος 
Ελλάδα 

ΣΥΝΟΛΟ 11 

Χώρα 

Αίγυπτος 
Τυνησία 
Μαρόκο 
Ισπανία 
Γαλλία 
Ιταλία 
Μάλτα 
Κροατία 
Τουρκία 

Κύπρος 
Ελλάδα 

ΣΥΝΟΛΟ 11 

Χώρα 

Αίγυπτος 
Τυνησία 
Μαρόκο 
Ισπανία 
Γαλλία 
Ιταλία 
Μάλτα 
Κροατία 
Τουρκία 
Κύπρος 
Ελλάδα 

ΣΥΝΟΛΟ 11 

1990 

632 
508 

1.422 
9.436 

20.602 
36.166 

256 
661 

1.229 
463 

6.713 

78.088 

1990 

51.208 
58.267 
57.401 

497.788 
543.857 
938.141 

-
-

30.517 
29.508 

232.764 

@ 

1990 

101.469 
116.534 
113.829 
929.533 

1.087.714 
1.703.542 

33.646 
205.234 
164.998 
57.602 

438.355 

4.952.456 

Αριθμός μονάδων ξενοδοχεί 

1995 

752 
612 

1.611 
10.422 
20.819 
34.296 

256 
661 

1.769 
538 

7.754 

79.490 

1999 

914 
722 

1.717 
16.229 
19.379 
33.341 

243 
691 

1.862 
580 

8.168 

83.846 

2000 

1.010 
736 

1.720 
16.287 
19.315 
33.361 

229 
733 

1.814 
583 

8.342 

84.130 

ίων 

2001 

1.057 
755 

1.750 
16.369 
19.928 
33.421 

223 
703 

1.989 
801 

-

@ 
Αριθμός δωματίων σε ξενοδοχεία 

1995 

64.958 
80.749 
63.469 

554.004 
596.670 
944.101 

16.334 
85.404 

110.724 
39.749 

294.394 

2.850.556 

1999 

93.822 
95.978 
64.376 

672.508 
659.123 
955.757 

17.317 
80.009 

-
43.858 

315.275 

@ 
Αριθμός κλινών 

1995 

128.957 
161.498 
123.315 

1.031.684 
1.193.340 
1.739.543 

37.190 
205.234 
280.241 

77.259 
557.188 

5.535.449 

1999 

187.644 
191.955 
127.501 

1.299.021 
1.485.863 
1.807.275 

40.771 
193.716 
308.099 

83.347 
597.855 

6.323.047 

2000 

113.611 
98.727 
66.823 

677.134 
685.245 
966.138 

-
81.272 

132.199 
44.464 

320.159 

@ 

2001 

120.720 
10.280 
67.968 

685.668 
619.355 
975.601 

-
70.772 

-
46.190 

-

@ 
σε ξενοδοχεία 

2000 

227.222 
197.453 
128.357 

1.315.697 
1.532.045 
1.854.101 

40.312 
199.474 
322.334 

84.479 
607.614 

6.509.088 

2001 

241.440 
205.605 
130.668 

1.333.441 
1.607.781 
1.891.281 

40.425 
165.071 
366.605 

87.834 

-

@ 

2002 

-
-
-

16.739 
18.373 
33.334 

-
-
-
-
-

@ 

2002 

-
-
-

713.481 
603.619 
980.202 

-
-
-
-
-

@ 

2002 

-
-
-

1.395.383 
1.207.238 
1.917.567 

-
-
-
-
-

@ 

Πηγή: Eurostat, Tourism Statistics Yearbook, 1990, 1995, 2003 CD-Rom. 
-: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 

Άλλοι τύποι καταλυμάτων: κάμπινγκ, κατοικίες διακοπών κλπ. 

Χώρα 

Αίγυπτος 

Τυνησία 

Μαρόκο 

Ισπανία 

Τύπος 

Κάμπινγκ 

Κλίνες 

Άλλα είδη 

Κλίνες 

Σύνολο μονάδων 

Κλίνες 

Κάμπινγκ 

Κλίνες 

Άλλα είδη 

Κλίνες 

Σύνολο μονάδων 

Κλίνες 

Κάμπινγκ 

Κλίνες 

Άλλα είδη 

Κλίνες 

Σύνολο μονάδων 

Κλίνες 

Κάμπινγκ 

Κλίνες 

Άλλα είδη 

Κλίνες 

Σύνολο μονάδων 

Κλίνες 

1990 

85 

97.438 

85 

97.438 

928 

571.278 

117.673 

384.904 

118.601 

956.182 

1995 

85 

97.438 

85 

97.438 

1.130 

622.432 

130.529 

391.077 

131.659 

1.013.509 

1999 

85 

97.438 

85 

97.438 

1.170 

719.626 

-
-
-
-

2000 

85 

97.438 

85 

97.438 

1.198 

739.985 

4.261 

566.556 

5.459 

1.306.541 

2001 

85 

97.438 

85 

97.438 

1.216 

764.074 

4.288 

546.262 

5.504 

1.310.336 

2002 

-
-

-
-

2.484 

773.037 

15.046 

616.432 

17.530 

1.389.469 

Κάμπινγκ 8.527 8.195 8.027 8.021 8.354 

Κλίνες 2.625.363 2.828.220 2.700.288 2.691.960 2.764.464 

Γαλλία Άλλα είδη 1.161 1.010 898 879 904 

Κλίνες 293.914 262.135 261.824 264.599 265.266 

Σύνολο μονάδων 9.688 9.205 8.925 8.900 9.258 

Κλίνες 2.919.277 3.090.355 2.962.112 2.956.559 3.029.730 

Κάμπινγκ 2.319 2.346 2.378 2.376 2.370 

Κλίνες 1.228.098 1.269.582 1.317.153 1.314.010 1.327.103 

Ιταλία Άλλα είδη 23.088 24.104 33.501 81.482 92.490 

Κλίνες 329.258 340.408 499.463 741.887 805.946 

Σύνολο μονάδων 25.407 26.450 35.879 83.858 94.860 

Κλίνες 1.557.356 1.609.990 1.816.616 2.055.897 2.133.049 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 (συνέχεια) 

Χώρα 

Μάλτα 

Κροατία 

Τουρκία 

Κύπρος 

Ελλάδα 

Τύπος 

Κάμπινγκ 

Κλίνες 

Άλλα είδη 

Κλίνες 

Σύνολο μονάδων 

Κλίνες 

Κάμπινγκ 

Κλίνες 

Άλλα είδη 

Κλίνες 

Σύνολο μονάδων 

Κλίνες 

Κάμπινγκ 

Κλίνες 

Άλλα είδη 

Κλίνες 

Σύνολο μονάδων 

Κλίνες 

Κάμπινγκ 

Κλίνες 

Άλλα είδη 

Κλίνες 

Σύνολο μονάδων 

Κλίνες 

Κάμπινγκ 

Κλίνες 

Άλλα είδη 

Κλίνες 

Σύνολο μονάδων 

Κλίνες 

1990 

6 

236 

-
-
-
-
-
-

30 

8.207 

1 

40 

31 

8.247 

3 

428 

5 

1.908 

8 

2.336 

316 

78.084 

316 

78.084 

1995 

4 

118 

156 

260.764 

138 

57.890 

294 

318.654 

23 

6.110 

2 

112 

25 

6.222 

5 

852 

4 

1.294 

9 

2.146 

296 

90.217 

296 

90.217 

1999 

3 

148 

180 

208.310 

302 

80.830 

482 

289.140 

12 

3.381 

-
-

12 

3.381 

6 

930 

31 

826 

37 

1.756 

344 

93.941 

344 

93.941 

2000 

4 

266 

198 

210.148 

290 

75.341 

488 

285.489 

.10 

2.834 

-
-

10 

2.834 

5 

780 

30 

824 

35 

1.604 

-
-

-
-

2001 

4 

266 

202 

171.039 

239 

71.574 

441 

242.613 

9 

2.214 

-
-

9 

2.214 

5 

3.120 

118 

1.222 

123 

4.342 

-
-

-
-

2002 

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

-
-

Πηγή: Eurostat, Tourism Statistics Yearbook, 1990, 1995, 2003 CD-Rom. 
-: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 

Αριθμός κλινών σε ξενοδοχεία 

2.000.000 

1.800.000-

1.600.000 + 

1.400.000 

1.200.000 + 

1.000.000 + 

800.000 

600.000 

400.000 +-

200.000 

# <?• «,<* 

J& ,4? if* ^ 

1990 12000 

* (1995). 

Πηγές: Τα δεδομένα όλων των διαγραμμάτων προέρχονται από τους παρατιθέμενους σε αυτή τη με
λέτη πίνακες (αυτούσια ή με περαιτέρω επεξεργασία). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2 

Μεταβολή αριθμού κλινών σε ξενοδοχεία 

140,00% 
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20,00% 
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-20,00% Α i *& & 
^ — ^ ^ ^ - — ^ 4 $F JL / â i 

4? 
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* (1995). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3 

Αριθμός μονάδων ξενοδοχείων 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4 

Μέσος αριθμός κλινών ανά ξενοδοχείο 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.5 

Αριθμός θέσεων (κλινών) σε κάμπινγκ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.6 

Αριθμός κλινών σε άλλα καταλύματα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

2.0 Εισαγωγή και ορισμοί 

Η τουριστική κίνηση αποτελεί τη μια ομάδα, τον ένα πυλώνα μέτρησης 

της τουριστικής δραστηριότητας σε έναν τουριστικό προορισμό. Οι άλλοι δύο 

φυσικά είναι οι ανωδομές (Κεφάλαιο 1) και τα έσοδα από την τουριστική κί

νηση (Κεφάλαιο 3). Η τουριστική κίνηση όμως καθαυτή είναι σχετικά πιο εύκο

λο να μετρηθεί, παρ' όλο που και εδώ υπάρχουν θέματα που πρέπει να δια

σαφηνιστούν, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία και συγκρισιμότητα ανάμεσα στα 

δεδομένα διαφορετικών χωρών ή περιοχών. Στο κεφάλαιο αυτό δίνουμε 

καταρχήν τους ορισμούς των μεγεθών/μεταβλητών μέτρησης της τουριστικής 

κίνησης, ώστε αφενός μεν να συμβάλουμε στο να αντιληφθεί ο αναγνώστης 

το τ ι ακριβώς σημαίνει το κάθε μέγεθος, αφετέρου δε να προσπαθήσουμε να 

δώσουμε μια κατευθυντήρια γραμμή για την ερευνητική κοινότητα στον τομέα 

αυτό των μετρήσεων. Ακολουθούν, τέλος, τα μεγέθη για τις χώρες της Μεσο

γείου τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά και με ορισμένα σχόλια που θα διευ

κολύνουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σε αυτό και τα επόμενα κεφάλαια. 

Αφίξεις - Αναχωρήσεις 

Ως μια άφιξη ορίζεται κάθε άτομο που αφικνείται σε μια εγκατάσταση 

ομαδικού ή ατομικού καταλύματος και εγκαθίσταται (check-in). Ως αναχώρη

ση ορίζεται όταν το άτομο αποχωρεί (check-out). Στατιστικώς δεν υπάρχει με

γάλη διαφορά μεταξύ των δύο μεταβλητών. Τα παιδιά μετριούνται όπως και 

οι ενήλικες, ακόμα και σε περιπτώσεις που οι διανυκτερεύσεις τους προσφέ

ρονται δωρεάν. Οι αφίξεις καταχωρούνται κατά χώρα προέλευσης και ανά 

μήνα. Οι αφίξεις στα παραπάνω καταλύματα μη-τουριστών (π.χ. προσφύγων) 

πρέπει να εξαιρούνται. Επίσης, αφίξεις επισκεπτών που δαπανούν στα κατα

λύματα λίγες ώρες, και όπου η ημερομηνία εγκατάστασης και αποχώρησης 

(check-in, out) είναι η ίδια, εξαιρούνται από τη μέτρηση. 

Διανυκτερεύσεις 

Ως μία διανυκτέρευση ορίζεται κάθε νύχτα που ο φιλοξενούμενος 

πραγματικά παραμένει, ή είναι καταχωρημένος ότι παραμένει (η φυσική του 
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παρουσία μέσα στο κατάλυμα δεν είναι απαραίτητη), σε μια εγκατάσταση 
ομαδικού ή ατομικού καταλύματος. Οι διανυκτερεύσεις καταχωρούνται κατά 
χώρα προέλευσης και ανά μήνα. Ένα συγκεκριμένο άτομο δεν πρέπει να είναι 
καταχωρημένο σε δύο διαφορετικά καταλύματα ταυτοχρόνως. Η ημερομηνία 
άφιξης και αναχώρησης πρέπει να είναι διαφορετικές για να καταγραφεί μια 
διανυκτέρευση. Κατ' εξαίρεση, εάν η άφιξη είναι λίγο μετά τα μεσάνυκτα και 
η αναχώρηση γίνει αρκετές ώρες αργότερα την ίδια μέρα, ή επόμενες ημέ
ρες, η διανυκτέρευση καταχωρείται. Οι διανυκτερεύσεις μη-τουριστών (όπως 
π.χ. οι πρόσφυγες, κ.ά.) δεν καταχωρούνται. 

Χώρα προέλευσης 

Ένα άτομο θεωρείται ότι διαμένει σε μια χώρα και καταχωρείται ως 
προερχόμενος από αυτήν, εάν το άτομο (α) έχει ζήσει αποκλειστικά κατά τη 
διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών σε αυτή την χώρα, ή (β) έχει ζήσει μικρό
τερο διάστημα αλλά σκοπεύει να επιστρέψει, μετά την παραμονή του στον 
τουριστικό προορισμό, και να συνεχίσει να ζει πάλι στην ίδια χώρα, επ' αόρι
στον ή για διάστημα που θα υπερβεί τους 12 μήνες. 

Οι διεθνείς τουρίστες καταχωρούνται ως προερχόμενοι, όπως ορίστη
κε, από την αντίστοιχη διαφορετική χώρα διαμονής και όχι σύμφωνα με την 
εθνικότητα (διαβατήριο) τους. Πολίτες της χώρας υποδοχής που «διαμένουν» 
στο εξωτερικό και επισκέπτονται τη χώρα για σύντομη επίσκεψη, διακοπές, 
κ.λπ., καταχωρούνται στους διεθνείς τουρίστες. Η εθνικότητα παρέχεται από 
το διαβατήριο, ενώ ο τόπος διαμονής από τη διεύθυνση διαμονής που δηλώ
νεται μετά από σχετική ερώτηση. 

Εποχικότητα 

Με τον όρο εποχικότητα στα τουριστικά οικονομικά εννοούμε την 
τάση της τουριστικής κίνησης να αυξάνεται και να μειώνεται περιοδικά μέσα 
σε ένα έτος. Μιλάμε δηλαδή για μια «περιοδικότητα» του τουριστικού φαινό
μενου που όμως ανά περιοχή μπορεί να εξηγηθεί ανάλογα με το είδος του 
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Είναι προφανές ότι ένα κέντρο χειμε
ρινών διακοπών, χιονοδρομικό, κ.λπ. έχει αυξημένη κίνηση όταν έχει χιόνι, 
δηλαδή, αν μιλάμε για το βόρειο ημισφαίριο, τους μήνες Δεκέμβριο- Απρίλιο. 
Ένα θέρετρο με έμφαση στον ήλιο και τη θάλασσα προφανώς έχει αυξημένη 
κίνηση το καλοκαίρι. Όταν μετράμε την εποχικότητα για μιαν ολόκληρη χώρα, 
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γίνεται προφανές ότι όσο πιο ποικίλο τουριστικό προϊόν αυτή προσφέρει, τό

σο περισσότερες πιθανότητες έχει να παρουσιάζει μειωμένη εποχικότητα του 

τουρισμού. Η μέτρηση της εποχικότητας του τουριστικού φαινόμενου μπορεί 

να γίνει απλά, συγκρίνοντας τα μηνιαία μεγέθη τουριστικής κίνησης για μια 

χώρα ή περιοχή. Όμως επειδή η κάθε χώρα ή περιοχή έχει ορισμένο δυναμικό 

καταλυμάτων, πολύ περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε συγκρί

νοντας τον μηνιαίο βαθμό πληρότητας, όπως αυτός αναλύεται παρακάτω. 

Καθαρός βαθμός πληρότητας 

Ο βαθμός πληρότητας μιας εγκατάστασης ομαδικού ή ατομικού κατα

λύματος υπολογίζεται επί των κλινών της εγκατάστασης και όχι επί των δω

ματίων, διαμερισμάτων, κ.λπ. Ο καθαρός βαθμός πληρότητας λαμβάνεται 

διαιρώντας το σύνολο των διανυκτερεύσεων με το γινόμενο των διατιθέμενων 

κλινών επί τον αριθμό των ημερών που οι κλίνες ήταν πραγματικά διαθέσιμες 

για χρήση και ο λόγος πολλαπλασιάζεται με το 100. Αφαιρούνται οι ημέρες 

εποχικού κλεισίματος, ημέρες κλεισίματος λόγω επισκευών, κλεισίματος με 

διαταγή της αστυνομίας, κ.λπ. 

Ο τύπος είναι: ΚΒΠ = (Δ/Κδ)χ100 

όπου Δ είναι οι καταχωρημένες διανυκτερεύσεις για ένα μήνα, περίοδο ή έτος 

και Κδ οι πραγματικά διαθέσιμες κλινο-ημέρες στο ίδιο διάστημα. Υπολογί

ζονται συνήθως με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. 

Μεικτός βαθμός πληρότητας 

Ο μεικτός (gross) βαθμός πληρότητας υπολογίζεται αντίστοιχα όπως 

και ο παραπάνω, με τη διαφορά ότι αυτός δεν εξαιρεί τις ημέρες της μη δια

θεσιμότητας των κλινών και υπολογίζεται και πάλι σε μηνιαία, εποχική ή ετή

σια βάση. Οι κλινο-ημέρες στον δείκτη αυτό μπορούν να χαρακτηρισθούν ως 

«εν δυνάμει» κλινο-ημέρες. Ο βαθμός αυτός είναι πάντοτε μικρότερος (ή ίσος) 

από τον προηγούμενο. 

2.1 Μετρήσεις τουριστικής κίνησης ανά χώρα 

Με βάση τους ορισμούς και τις διευκρινίσεις που παρουσιάστηκαν ανα

λυτικά στην προηγούμενη ενότητα, προχωράμε στην ανάλυση των μεγεθών 
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για τη λεκάνη της Μεσογείου. Τα αναλυτικά και πλήρη δεδομένα για τις χώ

ρες που εξετάζονται παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1 όσον αφορά τις συνο

λικές αφίξεις, ενώ τα στοιχεία για τις συνολικές διανυκτερεύσεις παρατίθενται 

στον Πίνακα 2.2. Επίσης παρατίθενται δεδομένα και συγκρίσεις για τις δια

νυκτερεύσεις αλλοδαπών και ημεδαπών στον Πίνακα 2.3 και για τις διανυκτε

ρεύσεις σε εναλλακτικά ή κύρια καταλύματα στον Πίνακα 2.4. 

Επίσης, κρίναμε σκόπιμο να παραθέσουμε τα ακόλουθα διαγράμματα 

που οπτικοποιούν τις συγκρίσεις μεταξύ κρατών και χρονολογιών και βοηθούν 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Διάγραμμα 2.1: Αφίξεις συνολικά (σε κάθε 

τύπο καταλύματος), Διάγραμμα 2.2: Μεταβολή αφίξεων συνολικά, Διάγραμμα 

2.3: Διανυκτερεύσεις συνολικά, Διάγραμμα 2.4: Μεταβολή διανυκτερεύσεων 

συνολικά, Διάγραμμα 2.5: Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών-ημεδαπών σε κάθε τύ

πο τουριστικού καταλύματος και Διάγραμμα 2.6: Ποσοστό συμμετοχής των 

εναλλακτικών καταλυμάτων στις συνολικές διανυκτερεύσεις. 

Στην ανάλυση που ακολουθεί επιλέξαμε, όπως και στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, να χρησιμοποιήσουμε ως καταληκτικά τα στοιχεία του έτους 2000 

λόγω πληρότητας των δεδομένων ανάμεσα στις εξεταζόμενες χώρες, ώστε να 

διευκολυνθεί η διενέργεια συγκεκριμένων συγκρίσεων και η εξαγωγή γενικό

τερων συμπερασμάτων. 

2.1.0 Σύνολο 11 μεσογειακών χωρών 

Οι 11 εξεταζόμενες μεσογειακές χώρες το 1990 είχαν αθροιστικά πά

νω από 218 εκατομμύρια αφίξεις τουριστών στη ρεσεψιόν κάθε είδους τουρι

στικών καταλυμάτων (Πίνακας 2.1). Οι αφίξεις αυτές επέφεραν πάνω από 782 

εκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις (Πίνακας 2.2). Το έτος 2000 οι ίδιες 

χώρες διέθεταν αυξημένο αριθμό αφίξεων, στα 320 εκατομμύρια τουριστών, 

που επέφεραν πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις. 

Παρατηρούμε ότι, μέσα στην εξεταζόμενη δεκαετία, οι χώρες που βρέχονται 

από τη Μεσόγειο θάλασσα αύξησαν (βλ. Διαγράμματα 2.1 και 2.3) τις του

ριστικές αφίξεις ουσιαστικά, δηλαδή κατά 102 εκατομμύρια. Οι αφίξεις αυτές 

προσέθεσαν μέσα στη δεκαετία 426 εκατ. νέες τουριστικές διανυκτερεύσεις. 

Εάν συγκριθούν οι αυξήσεις αυτές σε σχέση με την υπάρχουσα το 1990 

τουριστική κίνηση στη λεκάνη της Μεσογείου (βλ. Διαγράμματα 2.2 και 2.4) 

ήταν της τάξης του 47% για τις αφίξεις και του 54% για τις διανυκτερεύσεις. 

Το 1990 η πιθανή μέση διάρκεια παραμονής ήταν 3,59 διανυκτερεύσεις, η 

οποία το 2000 έγινε 3,77 διανυκτερεύσεις. 
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Πρέπει να σημειωθεί καταρχήν ότι αυτά τα απόλυτα μεγέθη είναι ασύλ

ληπτα για οποιαδήποτε άλλη ευρύτερη τουριστική περιοχή στον πλανήτη. 

Όμως είναι επίσης σημαντικό το ότι η δυναμική της περιοχής αυξάνεται με 

πλήρη ταχύτητα, σχεδόν μισό δισεκατομμύριο περισσότερες διανυκτερεύσεις 

σε σχέση με πριν 10 χρόνια. Η μέση διάρκεια παραμονής, παρότι δεν άλλαξε 

δραματικά μέσα στην εξεταζόμενη δεκαετία, αυξήθηκε από 3,6 σε 3,8 ημέρες 

ή κατά 5%. Η μέση διάρκεια παραμονής είναι σημαντικό μέγεθος, που όταν 

αυξάνεται, μειώνεται το μέσο κόστος και αυξάνει η κερδοφορία ενός τόπου 

υποδοχής τουρισμού. 

Να σημειωθεί επίσης ότι στις χώρες της Μεσογείου ο τουρισμός είναι 

μάλλον «εξωστρεφής», αλλά όχι έντονα (βλ. Πίνακα 2.3 και Διάγραμμα 2.5). 

Όπως φανερώνουν τα στοιχεία, κατά μέσο όρο, από τις 1,2 δισεκατομμύρια 

διανυκτερεύσεις οι 743 εκατομμύρια ή ποσοστό 6 1 % έγιναν από αλλοδαπούς 

ως προς τη χώρα υποδοχής, ενώ 39% έγιναν από εσωτερικό τουρισμό. Βέ

βαια από χώρα σε χώρα υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από τον παραπάνω 

μέσο όρο. 

Τέλος, οι διανυκτερεύσεις σε εναλλακτικά (των ξενοδοχείων) καταλύ

ματα (βλ. Πίνακα 2.4 και Διάγραμμα 2.6) διαφοροποιούνται σημαντικά από 

χώρα σε χώρα, και κυμαίνονται από 30% του συνόλου έως μηδέν, τόσο λόγω 

της μορφής του τουρισμού στην κάθε περιοχή, όσο και λόγω σημαντικών δυ

σκολιών στην καταγραφή, πράγμα που ισχύει και για τη χώρα μας. 

2.1.1 Αίγυπτος 

Στην Αίγυπτο το 1990 καταγράφηκαν 2,6 εκατομμύρια αφίξεις τουρι

στών στα κάθε είδους τουριστικά καταλύματα της χώρας (Πίνακας 2.1). Οι 

αφίξεις αυτές μεταφράστηκαν σε 21,5 εκατομμύρια τουριστικές διανυκτε

ρεύσεις (Πίνακας 2.2). Το έτος 2000 η ίδια χώρα παρουσίασε δραματικά αυ

ξημένο αριθμό αφίξεων, στα 5,0 εκατ. τουριστών, οι οποίοι σημείωσαν 36,8 

εκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις. Παρατηρούμε ότι μέσα στην εξετα

ζόμενη δεκαετία η Αίγυπτος αύξησε τις τουριστικές της αφίξεις ουσιαστικά 

(Διαγράμματα 2.1 και 2.3), δηλαδή κατά 2,4 εκατομμύρια. Οι αφίξεις αυτές 

προσέθεσαν στη χώρα μέσα στη δεκαετία 15,3 εκατ. νέες τουριστικές διανυ

κτερεύσεις. 

Οι μεταβολές μέσα σε αυτή τη δεκαετία είναι δραματικές (βλ. Δια

γράμματα 2.2 και 2.4), εάν συγκριθούν με την τουριστική κίνηση το 1990. Ήταν 

της τάξης της αύξησης του 92% για τις αφίξεις και του 71% στις διανυκτε-
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ρεύσεις. To 1990 η πιθανή μέση διάρκεια παραμονής ήταν 8,3 διανυκτερεύ

σεις, η οποία το 2000 έγινε 7,36 διανυκτερεύσεις. 

Για την Αίγυπτο πρέπει να σημειωθεί ότι οι αφίξεις και οι διανυκτερεύ

σεις δεν έχουν φτάσει ακόμη στα πολύ μεγάλα ύψη στα οποία μπορούν να 

φτάσουν. Όμως είναι επίσης σημαντικό το ότι η δυναμική της περιοχής για 

το προσεχές, αλλά και μεσο-μακρο-πρόθεσμο μέλλον είναι τεράστια: Η του

ριστική κίνηση αυξάνεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Παρατηρείται σχεδόν δι

πλασιασμός της κίνησης σε σχέση με πριν 10 χρόνια. Επίσης, η μέση διάρ

κεια παραμονής στην Αίγυπτο είναι μακράν ανώτερη από τον μέσο όρο (περί

που 3,8 ημέρες) των εξεταζόμενων χωρών. Αυτό μεταφράζεται σε αποκλειστι

κότητα της τουριστικής επίσκεψης όσον αφορά τη χώρα και όχι σε διερχόμε

νο τουρισμό. 

Να σημειωθεί επίσης ότι στην Αίγυπτο ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα «εξω

στρεφής» (Πίνακας 2.3 και Διάγραμμα 2.5). Δηλαδή, από τις 36,8 εκατομ

μύρια διανυκτερεύσεις τα 32,7 εκατομμύρια, ή ποσοστό 89%, είναι από αλλο

δαπούς ως προς τη χώρα υποδοχής επισκέπτες, ενώ μόνο 11% είναι από 

εσωτερικό τουρισμό. Φαίνεται καθαρά ο κυρίαρχος τύπος του τουρισμού που 

ευδοκιμεί στη χώρα (μαζικός, οργανωμένος, από ξένες χώρες) και η σημαντι

κή απόκλιση της Αιγύπτου από τον μεσογειακό μέσο όρο που είναι γύρω στο 

39% όσον αφορά τον εσωτερικό τουρισμό. 

Τέλος, δεν υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις σε συ

μπληρωματικά (των ξενοδοχείων) καταλύματα στην Αίγυπτο (Πίνακας 2.4). 

Σχετικά με αυτό, υποθέτουμε πως δεν καταγράφονται αξιόπιστα και για τον 

λόγο αυτό δεν δηλώνονται στις διεθνείς στατιστικές (WTO, Eurostat). Υπο

θέτουμε επίσης ότι στις μονάδες αυτές, που ενδεχομένως είναι χαμηλότερων 

κατηγοριών, το ποσοστό του εσωτερικού τουρισμού θα είναι υψηλότερο. 

2.1.2 Τυνησία 

Το 1990 καταγράφηκαν στην Τυνησία 4,5 εκατομμύρια αφίξεις τουρι

στών στα κάθε είδους τουριστικά καταλύματα της χώρας (Πίνακας 2.1). Οι 

αφίξεις αυτές αντιστοιχούν σε πάνω από 20 εκατομμύρια τουριστικές διανυ

κτερεύσεις (Πίνακας 2.2). Το έτος 2000 η ίδια χώρα παρουσίασε αυξημένο α

ριθμό αφίξεων, στα 6,3 εκατομμύρια τουριστών, οι οποίοι κατέγραψαν πάνω 

από 35,4 εκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις. Πρέπει να σημειώσουμε 

ότι μέσα στην εξεταζόμενη δεκαετία η Τυνησία αύξησε τις τουριστικές αφίξεις 

αρκετά (Διαγράμματα 2.1 και 2.3), δηλαδή κατά 1,8 εκατομμύρια. Οι αφίξεις 
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αυτές προσέθεσαν στη χώρα μέσα στη δεκαετία 15,4 εκατ. νέες τουριστικές 

διανυκτερεύσεις. 

Παρατηρούμε ότι οι αυξήσεις αυτές μέσα στη δεκαετία είναι ουσιαστι

κές (βλ. Διαγράμματα 2.2 και 2.4), εάν συγκριθούν με την ισχύουσα το 1990 του

ριστική κίνηση. 'Ηταν της τάξης του 41% για τις αφίξεις και του 77% στις δια

νυκτερεύσεις. Επίσης είναι σημαντική η πιθανή μέση διάρκεια παραμονής, η ο

ποία το 1990 ήταν 4,4 διανυκτερεύσεις, ενώ το 2000 έγινε 5,6 διανυκτερεύσεις. 

Για την Τυνησία πρέπει να σημειωθεί ότι οι αφίξεις και οι διανυκτερεύ

σεις σε σχέση με τον πληθυσμό και την ωφέλιμη έκταση της χώρας είναι 

σημαντικές. Όμως είναι επίσης σημαντική η διαφαινόμενη θετική δυναμική της 

περιοχής για το μέλλον. Η τουριστική κίνηση αυξάνεται σημαντικά (44%), ενώ 

οι διανυκτερεύσεις ακόμα περισσότερο (77%). Αυτό αυξάνει ουσιαστικά τη 

μέση διάρκεια παραμονής στην Τυνησία (5,6 διανυκτερεύσεις), που είναι ση

μαντικά ανώτερη από τον μέσο όρο (περίπου 3,8) των εξεταζόμενων χωρών. 

Το γεγονός αυτό δίνει στοιχεία και για την αποκλειστικότητα της τουριστικής 

επίσκεψης όσον αφορά τη χώρα. Αποτελεί επίσης σαφή ένδειξη για επιμή

κυνση των σχετικών προσφερόμενων πακέτων, π.χ. από πενθήμερα σε επταή

μερα, με τις ανάλογες θετικές επιπτώσεις σε ευρύτερες περιοχές και δραστη

ριότητες του τουριστικού προϊόντος της χώρας. 

Να σημειωθεί επίσης ότι στην Τυνησία ο τουρισμός είναι πολύ έντονα 

«εξωστρεφής» (βλ. Πίνακα 2.3 και Διάγραμμα 2.5). Από τις 35,4 εκατομμύρια 

διανυκτερεύσεις τα 33,1 εκατομμύρια, ή ποσοστό 94%, έγιναν από αλλοδα

πούς, ενώ μόνο 6% είναι από εσωτερικό τουρισμό. Φαίνεται η σημαντική από

κλιση της Τυνησίας από τον μεσογειακό μέσο όρο που, όπως είδαμε, είναι γύ

ρω στο 39%. Επίσης φαίνεται έντονα ο κυρίαρχος τύπος του τουρισμού που 

ευδοκιμεί στη χώρα (μαζικός, οργανωμένος, από ξένες χώρες). 

Τέλος, και για την Τυνησία, δεν υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά τις δια

νυκτερεύσεις σε εναλλακτικά (των ξενοδοχείων) καταλύματα (Πίνακας 2.4). Και 

εδώ, υποθέτουμε πως δεν καταγράφονται αξιόπιστα και για τον λόγο αυτό δεν 

δηλώνονται στις διεθνείς στατιστικές (WTO, Eurostat). Υποθέτουμε επίσης ότι 

θα υπάρχουν ορισμένες τέτοιες μονάδες, ενδεχομένως χαμηλότερων κατηγο

ριών, όπου το ποσοστό του εσωτερικού τουρισμού θα είναι υψηλότερο. 

2.1.3 Μαρόκο 

Στο Μαρόκο το 1990 καταγράφηκαν 3,1 εκατομμύρια αφίξεις τουρι

στών στα κάθε είδους τουριστικά καταλύματα της χώρας (Πίνακας 2.1). Οι 
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αφίξεις αυτές δημιούργησαν 12,4 εκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις 

(Πίνακας 2.2). Το έτος 2000 η ίδια χώρα παρουσίασε ήπια αυξημένο αριθμό 

αφίξεων, στα 4,2 εκατομμύρια τουριστών, οι οποίοι κατέγραψαν 15,8 εκατομ

μύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, μέσα στην εξεταζόμενη δε

καετία το Μαρόκο είχε σχετικά μικρή αύξηση στις τουριστικές αφίξεις (Δια

γράμματα 2.1 και 2.3), δηλαδή κατά 1 εκατομμύριο. Οι αφίξεις αυτές προσέ

θεσαν στη χώρα μέσα στη δεκαετία 3,3 εκατ. νέες τουριστικές διανυκτε

ρεύσεις. Οι μεταβολές αυτές μέσα στη δεκαετία είναι ήπιες (βλ. Διαγράμματα 

2.2 και 2.4), εάν συγκριθούν με την τουριστική κίνηση του 1990. Ήταν αυξή

σεις της τάξης του 34% για τις αφίξεις και του 27% για τις διανυκτερεύσεις. 

Το 1990 η πιθανή μέση διάρκεια παραμονής ήταν 4 διανυκτερεύσεις, η οποία 

το 2000 μειώθηκε σε 3,76 διανυκτερεύσεις. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι στο Μαρόκο οι αφίξεις και οι διανυκτερεύ

σεις δεν έχουν φτάσει ακόμη σε μεγάλα ύψη. Όμως είναι επίσης σημαντικό 

το ότι η δυναμική της περιοχής για το προσεχές, αλλά και μεσο-μακρο-πρό-

θεσμο μέλλον είναι, τουλάχιστον όπως εμφανίζεται από τα στοιχεία, σχετικά 

χαμηλή. Η τουριστική κίνηση αυξάνεται με μικρή ταχύτητα, αλλά επίσης πα

ρατηρείται ότι η μέση διάρκεια παραμονής στο Μαρόκο έπεσε κάτω από τον 

μέσο όρο (περίπου 3,8 ημέρες) των εξεταζόμενων χωρών. Αυτό πιθανόν να 

μεταφράζεται σε σταδιακό χάσιμο της αποκλειστικότητας της τουριστικής 

επίσκεψης όσον αφορά τη χώρα και σε σχετική ανάδειξη της χώρας ως εν

διάμεσου, ή παράλληλου, τουριστικού προορισμού. 

Όσον αφορά την προέλευση των τουριστών στο Μαρόκο, φαίνεται ότι 

αυτός δεν είναι τόσο «εξωστρεφής» όσο π.χ. της Αιγύπτου ή της Τυνησίας 

(βλ. Πίνακα 2.3 και Διάγραμμα 2.5). Φαίνεται δηλαδή από τα στοιχεία ότι από 

τις 15,8 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις τα 11,8 εκατομμύρια, ή ποσοστό 75%, 

είναι από αλλοδαπούς τουρίστες, ενώ το 25% είναι από εσωτερικό τουρισμό. 

Φαίνεται ότι ο τύπος του τουρισμού που ευδοκιμεί στη χώρα είναι μεν μαζικός 

και οργανωμένος από ξένες χώρες, αλλά η μορφή δεν είναι κυρίαρχη μια και 

υπάρχει σημαντικός και καταγεγραμμένος εσωτερικός τουρισμός, χαρακτηρι

στικό που έχει ιδιαίτερη αξία. 

Στο Μαρόκο υπάρχουν στοιχεία που αφορούν τις διανυκτερεύσεις σε 

εναλλακτικά - των ξενοδοχείων - καταλύματα (βλ. Πίνακα 2.4 και Διάγραμμα 

2.6). Φαίνεται λοιπόν ότι το έτος 2000 καταγράφηκαν 707 χιλιάδες διανυκτε

ρεύσεις σε εναλλακτικά καταλύματα, έναντι των 16,5 εκατομμυρίων του συνό

λου. Αυτό σημαίνει ότι ένα ποσοστό 4% των διανυκτερεύσεων γίνεται σε 
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εναλλακτικά καταλύματα που είναι νόμιμα, αναγνωρισμένα και καταγράφονται. 

Είναι και αυτό ένα ακόμα θετικό στοιχείο για τον τουρισμό του Μαρόκου. 

2.1.4 Ισπανία 

Το 1990 καταγράφηκαν στην Ισπανία 35,3 εκατομμύρια αφίξεις τουρι

στών στα κάθε είδους τουριστικά καταλύματα της χώρας (Πίνακας 2.1). Οι 

αφίξεις αυτές μεταφράστηκαν σε 142,4 εκατομμύρια τουριστικές διανυκτε

ρεύσεις (Πίνακας 2.2). Το έτος 2000 η ίδια χώρα παρουσίασε πολύ αυξημένο 

αριθμό αφίξεων, στα 74,3 εκατομμύρια τουριστών, οι οποίοι κατέγραψαν 344,6 

εκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις. Παρατηρούμε ότι, μέσα στην εξε

ταζόμενη δεκαετία, η Ισπανία αύξησε τις τουριστικές αφίξεις εντυπωσιακά 

(Διαγράμματα 2.1 και 2.3), δηλαδή κατά 39 εκατομμύρια. Οι αφίξεις αυτές 

προσέθεσαν στη χώρα μέσα στη δεκαετία 202 εκατομμύρια νέες τουριστικές 

διανυκτερεύσεις. 

Το μέγεθος των αυξήσεων αυτών γίνεται αντιληπτό (βλ. Διαγράμματα 

2.2 και 2.4) εάν συγκριθούν με την τουριστική κίνηση του 1990. Ήταν της τά

ξης του 110% για τις αφίξεις και του 142% στις διανυκτερεύσεις. Η δεκαετία 

αυτή για την Ισπανία μπορεί να χαρακτηρισθεί και ως «τουριστική έκρηξη« 

πρώτου μεγέθους. Η πιθανή μέση διάρκεια παραμονής το 1990 ήταν 4 διανυ

κτερεύσεις, η οποία το 2000 έγινε 4,6 διανυκτερεύσεις. 

Για την Ισπανία πρέπει να τονιστεί ότι οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις 

αυξήθηκαν εκρηκτικά. Όμως είναι επίσης σημαντικό το ότι υπάρχουν ορισμέ

νες ενστάσεις για τη μαζικοποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊό

ντος. Επίσης η δυναμική της χώρας για το μέλλον είναι μεν μεγάλη, αλλά αυ

ξήσεις αυτού του ρυθμού δεν είναι πιθανές. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που 

πρέπει να σημειωθεί είναι η μέση διάρκεια παραμονής. Η Ισπανία όχι μόνο φι

λοξένησε το 2000 διπλάσιους τουρίστες απ' ό,τι το 1990, αλλά τους φιλο

ξένησε και για περισσότερο χρόνο! Η μέση διάρκεια αυξήθηκε από 4 σε 4,6 

ημέρες. Το μέγεθος είναι σημαντικό και σαφώς πάνω από τον μέσο όρο. Σχε

τικά πρέπει να εκτιμηθεί ότι, όσο πιο κεντρική είναι μια περιοχή και όσο πιο 

πολύ υπάρχει κάθε μορφής επαγγελματικός τουρισμός, τόσο και οι μέσοι 

όροι παραμονής τείνουν να είναι μικρότεροι. 

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, στην Ισπανία ο τουρισμός δεν είναι 

ιδιαίτερα «εξωστρεφής» (βλ. Πίνακα 2.3 και Διάγραμμα 2.5). Προκύπτει 

σχετικά ότι από τις 344 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις τα 233 εκατομμύρια, ή 

ποσοστό 68%, προήλθε από αλλοδαπούς τουρίστες, ενώ ένα σημαντικό 32% 
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έγινε από του ίδιους τους Ισπανούς. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο και δείχνει 
ώριμη τουριστική αγορά. Φαίνεται ότι όλη αυτή η εντυπωσιακή αύξηση της 
τουριστικής κίνησης δεν βασίστηκε με κανένα τρόπο αποκλειστικά σε μαζικά 
οργανωμένο ξένο τουρισμό, μια και το ένα τρίτο σχεδόν της κίνησης είναι 
από την τουριστική ενεργοποίηση του ίδιου του πληθυσμού της χώρας. Αυτό 
φυσικά δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά τουρισμός διακοπών, αλλά γίνεται 
προφανές ότι εναλλακτικά είδη τουρισμού έχουν ενεργοποιηθεί και έχουν 
εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της χώρας. 

Στην Ισπανία υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά τις διανυκτε
ρεύσεις σε συμπληρωματικά των ξενοδοχείων καταλύματα (βλ. Πίνακα 2.4 και 
Διάγραμμα 2.6). Σχετικά μπορούμε να παραθέσουμε ότι το έτος 2000 από τα 
344 εκατομμύρια των διανυκτερεύσεων τα 117 εκατομμύρια, ή ποσοστό 34% 
έγινε σε καταλύματα μη ξενοδοχειακά. 

2.1.5 Γαλλία 

Στη Γαλλία το 1990 καταγράφηκαν 90,3 εκατομμύρια αφίξεις τουρι
στών στα κάθε είδους τουριστικά καταλύματα της χώρας (Πίνακας 2.1). Οι 
αφίξεις αυτές δημιούργησαν 238,7 εκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις 
(Πίνακας 2.2). Το έτος 2000 η ίδια χώρα παρουσίασε σημαντικά αυξημένο 
αριθμό αφίξεων τουριστών, στα 117,6 εκατομμύρια, οι οποίοι κατέγραψαν 
284.6 εκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, μέσα στην εξεταζόμενη 
δεκαετία η Γαλλία είχε σημαντική αύξηση στις τουριστικές αφίξεις (Διαγράμ
ματα 2.1 και 2.3) κατά 27 εκατομμύρια. Οι αφίξεις αυτές προσέθεσαν στη 
χώρα μέσα στη δεκαετία 46 εκατομμύρια νέες τουριστικές διανυκτερεύσεις. 
Οι αυξήσεις αυτές ως ποσοστά μέσα στη δεκαετία είναι σχετικά ήπιες (βλ. 
Διαγράμματα 2.2 και 2.4), εάν συγκριθούν με την τουριστική κίνηση του 1990. 
Ήταν της τάξης του 30% για τις αφίξεις και του 19% στις διανυκτερεύσεις. 
Το 1990 η πιθανή μέση διάρκεια παραμονής ήταν 2,64 διανυκτερεύσεις, η 
οποία το 2000 μειώθηκε στις 2,42 διανυκτερεύσεις. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η Γαλλία είναι μια πολύ ώριμη τουριστική 
αγορά. Οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις είναι ήδη σε μεγάλα ύψη. Οι αυξή
σεις ως ποσοστά μέσα στη δεκαετία είναι σχετικά ήπιες, όμως σε τέτοια 
μεγέθη είναι ο όγκος που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Η αύξηση και μόνο 
(27 εκατομμύρια) των αφίξεων της Γαλλίας στη σχετική δεκαετία είναι αντί
στοιχη με τις συνολικές αφίξεις της Ελλάδας, Τουρκίας, και Κύπρου αθροι-
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σμένων! Πάντως η τουριστική κίνηση αυξάνεται με μικρή ταχύτητα. Επίσης 

παρατηρείται ότι η μέση διάρκεια παραμονής στη Γαλλία έπεσε από 2,6 σε 

2,4, σαφώς κάτω από τον μέσο όρο (περίπου 3,8 ημέρες) των εξεταζόμενων 

χωρών. Αυτό δείχνει την κεντρικότητα του προορισμού και την ποικιλία του 

τουριστικού προϊόντος, πέραν αυτού των θερινών διακοπών. Αποτελεί όμως 

και ένα σημάδι ωριμότητας προϊόντος που ενδεχομένως, και αν είναι δυνατό, 

χρειάζεται ανανέωση. 

Όσον αφορά την προέλευση των τουριστών στη Γαλλία, φαίνεται ότι 

αυτή δεν είναι καθόλου «εξωστρεφής» όσο π.χ. των «εξωτικών» χωρών της 

Αιγύπτου ή της Τυνησίας αλλά, ακόμα, και της Ισπανίας (βλ. Πίνακα 2.3 και 

Διάγραμμα 2.5). Φαίνεται δηλαδή από τα στοιχεία ότι από τις 284 εκατομ

μύρια διανυκτερεύσεις οι 175 εκατομμύρια, ή ποσοστό 61%, είναι από αλλο

δαπούς τουρίστες, ενώ το υπόλοιπο 39% (110 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις) 

είναι από τον εσωτερικό τουρισμό. Είναι λοιπόν σημαντικό ότι οι Γάλλοι τα

ξιδεύουν πολύ μέσα στη χώρα τους, όχι μόνο για διακοπές, αλλά για συνέ

δρια, για ψώνια, για προώθηση επαγγελματικών τους στόχων, για άθληση ή 

για καζίνο όπως επίσης και για κάθε άλλη μορφή τουρισμού, τόσο που να 

προκαλούν το 40% σχεδόν της τουριστικής κίνησης της χώρας τους από 

μόνοι τους. 

Τα στοιχεία που αφορούν τις διανυκτερεύσεις σε εναλλακτικά των 

ξενοδοχείων καταλύματα στη Γαλλία παρατίθενται στον Πίνακα 2.4 και το 

Διάγραμμα 2.6. Φαίνεται λοιπόν ότι το έτος 2000 καταγράφηκαν 93,5 εκα

τομμύρια διανυκτερεύσεις σε εναλλακτικά καταλύματα, έναντι των 284 εκα

τομμυρίων του συνόλου. Αυτό σημαίνει ότι ένα ποσοστό 33% των διανυκτε

ρεύσεων γίνεται σε εναλλακτικά καταλύματα που είναι νόμιμα, αναγνωρισμένα 

και καταγράφονται. Μάλιστα, αυτά δεν απευθύνονται αποκλειστικά στην εσω

τερική κατανάλωση, αλλά είναι ευρέως διαθέσιμα στη διεθνή τουριστική αγο

ρά, όπως άλλωστε θα περίμενε κανείς από την πιο ώριμη τουριστική αγορά 

του κόσμου. 

2.1.6 Ιταλία 

Το 1990 καταγράφηκαν στην Ιταλία 59 εκατομμύρια αφίξεις τουριστών 

στα κάθε είδους τουριστικά καταλύματα της χώρας (Πίνακας 2.1). Οι αφίξεις 

αυτές μεταφράστηκαν σε 251,7 εκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις 

(Πίνακας 2.2). Το έτος 2000 η ίδια χώρα παρουσίασε σημαντικά αυξημένο 

αριθμό αφίξεων, στα 80 εκατομμύρια τουριστών, οι οποίοι σημείωσαν 338,8 
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εκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις. Παρατηρούμε ότι μέσα στην εξετα

ζόμενη δεκαετία η Ιταλία αύξησε τις τουριστικές αφίξεις σημαντικά (Διαγράμ

ματα 2.1 και 2.2), δηλαδή κατά 21 εκατομμύρια. Οι αφίξεις αυτές προσέθεσαν 

στη χώρα μέσα στη δεκαετία 87 εκατομμύρια νέες τουριστικές διανυκτερεύσεις. 

Το μέγεθος των αυξήσεων αυτών γίνεται αντιληπτό (βλ. Διαγράμματα 

2.2 και 2.4), εάν συγκριθούν με την ισχύουσα το 1990 τουριστική κίνηση. Ήταν 

της τάξης του 36% για τις αφίξεις και του 35% στις διανυκτερεύσεις. Η πι

θανή μέση διάρκεια παραμονής το 1990 ήταν 4,25 διανυκτερεύσεις, η οποία 

το 2000 έγινε 4,22 διανυκτερεύσεις. 

Για την Ιταλία πρέπει να τονιστεί ότι οι παραπάνω αυξήσεις στις αφίξεις 

και οι διανυκτερεύσεις, μολονότι δεν εντυπωσιάζουν, είναι σημαντικές. Η 

τουριστική αγορά της Ιταλίας είναι ώριμη και ως εκ τούτου αυξήσεις αυτού του 

μεγέθους δεν είναι ευκαταφρόνητες. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της ιταλικής 

τουριστικής αγοράς είναι η μικρή μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής, από 

4,25 σε 4,22 ημέρες. Είναι σαφώς ένα χαρακτηριστικό ωριμότητας της αγοράς, 

αλλά και ενδεικτικό δυσκολιών λόγω ανταγωνισμού στις διάφορες εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού, που πρέπει να σημειωθεί ότι είναι ιδιαίτερα έντονος. 

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία στην Ιταλία, ο τουρισμός είναι ο λιγό

τερο «εξωστρεφής» από όλες τις εξεταζόμενες χώρες (βλ. Πίνακα 2.3 και 

Διάγραμμα 2.5). Προκύπτει σχετικά ότι για το έτος 2000, από τις 339 εκατομ

μύρια διανυκτερεύσεις μόνο τα 140 εκατομμύρια ή ποσοστό 4 1 % προήλθε 

από αλλοδαπούς τουρίστες. Αντίθετα, το πιο σημαντικό 59% έγινε από του 

ίδιους τους Ιταλούς. Αυτό είναι ένα στοιχείο ιδιαίτερου δυναμισμού και δείχνει 

ώριμη τουριστική κουλτούρα και αγορά. Φαίνεται ότι όλη αυτή η σημαντική 

αύξηση της τουριστικής κίνησης δεν βασίστηκε καθόλου σε μαζικά οργανω

μένο ξένο τουρισμό. Το μεγάλο μέγεθος του εσωτερικού τουρισμού, και εδώ, 

δεν είναι αποκλειστικά τουρισμός διακοπών. Γίνεται προφανώς εκμεταλλευό

μενος τα διάφορα εναλλακτικά είδη τουρισμού που έχουν, από χρόνια, ενερ

γοποιηθεί και έχουν εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της χώρας. 

Στην Ιταλία υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά τις διανυκτερεύ

σεις σε εναλλακτικά των ξενοδοχείων καταλύματα (βλ. Πίνακα 2.4 και Διά

γραμμα 2.6). Όπως φαίνεται από τα δεδομένα, το έτος 2000, από τα 339 εκα

τομμύρια διανυκτερεύσεων τα 105 εκατομμύρια, ή ποσοστό 31%, έγινε σε κα

ταλύματα μη ξενοδοχειακά. Προφανώς και στην περίπτωση της Ιταλίας (όπως 

και στη Γαλλία και την Ισπανία) υπάρχει καλή οργάνωση, διασπορά και έλεγ

χος των εναλλακτικών καταλυμάτων, τα οποία δημιουργούν το ένα τρίτο σχε

δόν της τουριστικής κίνησης. 
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2.1.7 Μάλτα 

To 1990 καταγράφηκαν στη Μάλτα 645 χιλιάδες αφίξεις τουριστών 

στα κάθε είδους τουριστικά καταλύματα της χώρας (Πίνακας 2.1). Οι αφίξεις 

αυτές δημιούργησαν πάνω από 7,6 εκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις 

(Πίνακας 2.2). Το έτος 2000 η νησιωτική αυτή χώρα παρουσίασε σημαντικά 

αυξημένο αριθμό αφίξεων, στο 1 εκατομμύριο τουριστών, οι οποίοι κατέγρα

ψαν και πάλι 7,5 εκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις. Όπως φαίνεται 

από τα διαθέσιμα στοιχεία, μέσα στην εξεταζόμενη δεκαετία η Μάλτα αύξησε 

τις τουριστικές αφίξεις σημαντικά (Διαγράμματα 2.1 και 2.3), σε σχέση με το 

μέγεθος της, δηλαδή κατά 350 χιλιάδες. Οι αφίξεις αυτές όμως δεν προσέ

θεσαν στη χώρα μέσα στη δεκαετία νέες τουριστικές διανυκτερεύσεις. 

Παρατηρούμε ότι οι αυξήσεις αυτές μέσα στη δεκαετία (βλ. Διαγράμ

ματα 2.2 και 2.4), εάν συγκριθούν με την τουριστική κίνηση του 1990, ήταν 

της τάξης του 57% για τις αφίξεις. Όμως η μεταβολή ήταν πρακτικά μηδενική 

(και οριακά αρνητική, από 7,6 σε 7,5 εκατομμύρια) όσον αφορά τις διανυκτε

ρεύσεις. Η εξέλιξη αυτή δείχνει σαφώς μία μείωση στη μέση διάρκεια πα

ραμονής, η οποία το 1990 ήταν 11,7 διανυκτερεύσεις, ενώ το 2000 έγινε 7,3 

διανυκτερεύσεις. 

Για τη Μάλτα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μεγέθη των αφίξεων και των 

διανυκτερεύσεεων σε σχέση με τον πληθυσμό και την έκταση της χώρας είναι 

σημαντικά. Όμως είναι δύσκολο να διαγραφεί μια θετική δυναμική της περιο

χής για το μέλλον. Η τουριστική κίνηση αυξάνεται σημαντικά (57%), ενώ οι 

διανυκτερεύσεις καθόλου. Αυτό μειώνει δραματικά τη μέση διάρκεια παρα

μονής στη Μάλτα (στις 7,3 διανυκτερεύσεις) που παραμένει όμως σημαντικά 

ανώτερη από τον μέσο όρο (περίπου 3,8) των εξεταζόμενων χωρών. Η εξέλιξη 

αποτελεί σαφή ένδειξη συρρίκνωσης των σχετικών προσφερόμενων πακέτων, 

π.χ. από επταήμερα σε πενθήμερα. 

Παρατηρείται επίσης με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία ότι στη Μάλτα ο 

τουρισμός είναι αποκλειστικά «εξωστρεφής» (βλ. Πίνακα 2.3 και Διάγραμμα 

2.5), δηλαδή το 100% των διανυκτερεύσεων έγιναν από αλλοδαπούς. Φαίνεται 

η έντονη απόκλιση της Μάλτας από τις άλλες χώρες όπου υπάρχει σε μικρό

τερο ή μεγαλύτερο βαθμό το στοιχείο του εσωτερικού τουρισμού. Στη Μάλτα, 

λόγω μεγέθους, οι τουρίστες είναι αποκλειστικά ξένοι και κατά πλειοψηφία 

έρχονται μαζικά (με γκρουπ). 

Τέλος, και για τη Μάλτα, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία όσον αφορά 

τις διανυκτερεύσεις σε εναλλακτικά των ξενοδοχείων καταλύματα (Πίνακας 2.4). 

62 



Στην περίπτωση της Μάλτας, λόγω του μικρού μεγέθους και του έντονου εξω

τερικού προσανατολισμού του τουρισμού, είτε αυτά ενδεχομένως δεν υπάρ

χουν, ή είναι πολύ λίγα και/ή αφορούν λανθάνουσες μορφές εσωτερικού του

ρισμού. 

2.1.8 Κροατία 

Στην Κροατία1 το 1995 καταγράφηκαν 1,9 εκατομμύρια αφίξεις τουρι

στών στα κάθε είδους τουριστικά καταλύματα της χώρας (Πίνακας 2.1). Οι 

αφίξεις αυτές δημιούργησαν 8,7 εκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις 

(Πίνακας 2.2). Το έτος 2000 η ίδια χώρα παρουσίασε σημαντικά αυξημένο 

αριθμό αφίξεων τουριστών, στα 3,8 εκατομμύρια, οι οποίοι κατέγραψαν 19,3 

εκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω 

στοιχεία, μέσα στην εξεταζόμενη πενταετία η Κροατία είχε σημαντική αύξηση 

στις τουριστικές αφίξεις (Διαγράμματα 2.1 και 2.3), σε σχέση με το μέγεθος 

του τουριστικού τομέα της χώρας. Η αύξηση αυτή ήταν σχεδόν 2 εκατομμύ

ρια. Οι νέες αυτές αφίξεις και η βελτίωση της πολιτικής κατάστασης προσέ

θεσαν στη χώρα μέσα στην πενταετία 11 εκατομμύρια νέες τουριστικές δια

νυκτερεύσεις. 

Οι αυξήσεις ως ποσοστά μέσα στην πενταετία είναι εντυπωσιακές (βλ. 

Διαγράμματα 2.2 και 2.4), εάν συγκριθούν με την τουριστική κίνηση του 1995. 

Ήταν της τάξης του 100% για τις αφίξεις και του 124% στις διανυκτερεύσεις. 

Το 1995 η πιθανή μέση διάρκεια παραμονής ήταν 4,47 διανυκτερεύσεις, η 

οποία το 2000 αυξήθηκε σε 5,01 διανυκτερεύσεις. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η Κροατία διετέλεσε στο παρελθόν ώριμη 

τουριστική αγορά (βλ. Κεφάλαιο 4). Το 1995 που χρησιμοποιήθηκε ως έτος 

βάσης, η τουριστική βιομηχανία είχε μόνο πρόσφατα τεθεί σε λειτουργία. Οι 

υποδομές σίγουρα είχαν προβλήματα, όμως οι φυσικοί τουριστικοί πόροι και 

η τοπική τουριστική τεχνογνωσία ήταν εκεί. Οι αυξήσεις που ακολούθησαν ως 

ποσοστά μέσα στην πενταετία είναι πολύ έντονες, γιατί όσο έσβηνε ο απόηχος 

της πολιτικής αστάθειας, που επηρέαζε σημαντικά την αξιοποίηση του δυναμι

κού, τόσο η τουριστική βιομηχανία της περιοχής ανακτούσε, με ταχείς ρυθ

μούς, την παλαιότερη κίνηση και τον κύκλο εργασιών της. Αυτό είναι δείγμα 

1. Τα δεδομένα για τη συγκριτική ανάλυση που αφορούν την Κροατία αναφέ
ρονται στην περίοδο 1995-2000, διότι, πέραν της εμπόλεμης κατάστασης στην περιο
χή, το 1990 δεν υφίστατο η Κροατία ως κράτος. 
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πετυχημένου τουριστικού μάρκετινγκ, γιατί η εξέλιξη αυτή εξηγείται μεν, δεν 

ήταν υποχρεωτικό όμως να συμβεί. Η αύξηση των αφίξεων της Κροατίας σε 

απόλυτο αριθμό στην πενταετία είναι αντίστοιχη με της Ελλάδας στη δεκα

ετία. Η αύξηση των διανυκτερεύσεων το ίδιο! Η τουριστική κίνηση της Κροα

τίας στην εξεταζόμενη περίοδο αυξάνεται με ταχύτατο ρυθμό, όμως μένει να 

φανεί στα αμέσως επόμενα χρόνια η πραγματική δυναμική της περιοχής. Αυ

τή εκτιμάται σίγουρα ανοδική, φυσικά όχι όμως με τους ρυθμούς της παρα

πάνω ανάλυσης. 

Όσον αφορά την προέλευση των τουριστών στην Κροατία, φαίνεται 

ότι αυτή είναι φυσιολογικά μεικτή (βλ. Πίνακα 2.3 και Διάγραμμα 2.5). Από τα 

στοιχεία προκύπτει ότι από τις 19,3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις τα 15,1 

εκατομμύρια, ή ποσοστό 78%, είναι από αλλοδαπούς τουρίστες, ενώ το υπό

λοιπο 22% (4,2 εκατ. διανυκτερεύσεις) είναι από εσωτερικό τουρισμό. Προκύ

πτει λοιπόν ότι το έτος 2000 η Κροατία είχε ήδη πολύ σημαντική εξωστρέφεια 

στην τουριστική της αγορά (78%), πράγμα που εξαλείφει τις παλαιότερες επι

φυλάξεις περί πολιτικής ή άλλης αστάθειας. Προκύπτει επίσης ότι οι Κροάτες 

ταξιδεύουν αρκετά μέσα στη χώρα τους, για διακοπές ή και για κάθε άλλο 

λόγο, τόσο που όσοι καταγράφονται στα τουριστικά καταλύματα να προκα

λούν το 22% της τουριστικής κίνησης της χώρας τους. 

Για την Κροατία υπάρχουν στοιχεία που αφορούν τις διανυκτερεύσεις 

σε συμπληρωματικά των ξενοδοχείων καταλύματα, τα οποία παρατίθενται 

στον Πίνακα 2.4 και το Διάγραμμα 2.6. Φαίνεται λοιπόν ότι το έτος 2000 κα

ταγράφηκαν 1,27 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε συμπληρωματικά καταλύ

ματα, έναντι των 19 εκατομμυρίων του συνόλου. Αυτό σημαίνει ότι ένα ποσο

στό 7% των διανυκτερεύσεων γίνεται σε εναλλακτικά καταλύματα που είναι 

νόμιμα, αναγνωρισμένα και καταγράφονται. Σημάδι ωριμότητας από την κροα

τική τουριστική βιομηχανία, που δείχνει ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις 

για μια καλή μελλοντική αναπτυξιακή πορεία. 

2.1.9 Τουρκία 

Στην Τουρκία καταμετρήθηκαν το 1990 7,36 εκατομμύρια αφίξεις του

ριστών στα κάθε είδους τουριστικά καταλύματα της χώρας (Πίνακας 2.1). Οι 

αφίξεις αυτές μεταφράστηκαν σε 19,8 εκατομμύρια τουριστικές διανυκτε

ρεύσεις (Πίνακας 2.2). Το έτος 2000 η ίδια χώρα παρουσίασε δραματικά αυ

ξημένο αριθμό αφίξεων, στα 12,6 εκατομμύρια τουριστών, οι οποίοι κατέγρα

ψαν 44,7 εκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις. Παρατηρούμε ότι μέσα 
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στην εξεταζόμενη δεκαετία η Τουρκία αύξησε τις τουριστικές αφίξεις εντυπω

σιακά (Διαγράμματα 2.1 και 2.2), δηλαδή κατά 5,3 εκατομμύρια. Οι αφίξεις 

αυτές προσέθεσαν στη χώρα μέσα στη δεκαετία 25 εκατομμύρια νέες τουρι

στικές διανυκτερεύσεις. 

Για να αντιληφθούμε το σημαντικό μέγεθος των μεταβολών αυτών στη 

γειτονική χώρα (βλ. Διαγράμματα 2.2 και 2.4), αρκεί να τις συγκρίνουμε με 

την ισχύουσα το 1990 τουριστική κίνηση. Ήταν αυξήσεις της τάξης του 72% 

για τις αφίξεις και του 125% για τις διανυκτερεύσεις. Η δεκαετία αυτή για την 

Τουρκία βέβαια μπορεί να χαρακτηριστεί ως «τουριστική έκρηξη». Η πιθανή 

μέση διάρκεια παραμονής το 1990 ήταν 2,74 διανυκτερεύσεις, η οποία το 

2000 έγινε 3,54 διανυκτερεύσεις. 

Για την Τουρκία πρέπει να τονιστεί ότι τόσο οι αφίξεις όσο και οι δια

νυκτερεύσεις αυξήθηκαν εκρηκτικά. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι αυτό έγι

νε με παράλληλη αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής. Η Τουρκία φιλοξέ

νησε το 2000 72% περισσότερους τουρίστες απ' ό,τι το 1990, αλλά αύξησε 

τη μέση διάρκεια επίσκεψης από 2,7 σε 3,5 ημέρες. Το μέγεθος είναι σημα

ντικό και φτάνει πλέον τον μέσο όρο της Μεσογείου. Επίσης, το 3,5 (έναντι 

του 2,7) παραμένει βέβαια χαμηλότερο από το 4,8 της Ελλάδας, αλλά δεν εί

ναι πλέον τόσο μακριά. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία μεταβάλλεται σε περιοχή 

κύριου προορισμού και όχι ενδιάμεσου, π.χ. με διήμερες αποδράσεις από 

τουρίστες που κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. 

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, στην Τουρκία ο τουρισμός δεν είναι 

ιδιαίτερα «εξωστρεφής» (βλ. Πίνακα 2.3 και Διάγραμμα 2.5). Προκύπτει σχετι

κά ότι για το έτος 2000, από τις 44,7 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις τα 28,4 

εκατομμύρια ή ποσοστό 63% προήλθε από αλλοδαπούς τουρίστες, ενώ ένα 

πολύ σημαντικό 37% έγινε από τους ντόπιους. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η ση

μαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης δεν βασίστηκε αποκλειστικά σε μα

ζικά οργανωμένο ξένο τουρισμό, μια και πάνω από το ένα τρίτο της κίνησης 

δημιουργείται από την τουριστική κινητικότητα του ίδιου του πληθυσμού της 

χώρας. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά τουρισμός διακοπών, 

αλλά γίνεται προφανές ότι εναλλακτικά είδη τουρισμού έχουν ενεργοποιηθεί 

και έχουν εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της γειτονικής χώρας. 

Στην Τουρκία δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά τις διανυ

κτερεύσεις σε συμπληρωματικά των ξενοδοχείων καταλύματα (Πίνακας 2.4). 

Σχετικά μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτά δεν καταγράφονται επαρκώς, εί

ναι όμως βέβαιο ότι υπάρχουν και αναλογούν σε ένα σημαντικό μέγεθος του

ριστικής κίνησης. 
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2.1.10 Κύπρος 

Το 1990 καταγράφηκαν στην Κύπρο 1,8 εκατομμύρια αφίξεις τουριστών 

στα κάθε είδους τουριστικά καταλύματα της χώρας (Πίνακας 2.1). Οι αφίξεις 

αυτές δημιούργησαν πάνω από 10,3 εκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις 

(Πίνακας 2.2). Το έτος 2000 η νησιωτική αυτή χώρα παρουσίασε σημαντικά 

αυξημένο αριθμό αφίξεων, στα 2,5 εκατομμύρια τουριστών, οι οποίοι σημείω

σαν 17,4 εκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις. 

Όπως φαίνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία, μέσα στην εξεταζόμενη 

δεκαετία η Κύπρος αύξησε τις τουριστικές αφίξεις σημαντικά (Διαγράμματα 

2.1 και 2.3) σε σχέση με το μέγεθος της, δηλαδή κατά 700 χιλιάδες. Οι αφί

ξεις αυτές όμως προσέθεσαν στη χώρα μέσα στη δεκαετία, αναλογικά, ση

μαντικά περισσότερες νέες τουριστικές διανυκτερεύσεις. 

Παρατηρούμε ότι οι αυξήσεις αυτές μέσα στη δεκαετία, αν συγκριθούν 

με την τουριστική κίνηση του 1990 (βλ. Διαγράμματα 2.2 και 2.4), ήταν της 

τάξης του 39,7% για τις αφίξεις και σημαντικά πιο υψηλή, στο 65%, για τις 

διανυκτερεύσεις. Η εξέλιξη αυτή δείχνει μία ουσιαστική αύξηση στη μέση διάρ

κεια παραμονής, η οποία, ενώ το 1990 ήταν 5,72 διανυκτερεύσεις, το 2000 

έγινε 7,1 διανυκτερεύσεις. 

Για την Κύπρο πρέπει να σημειωθεί ότι οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις 

σε σχέση με τον πληθυσμό και την έκταση της χώρας είναι πολύ σημαντικές. 

Διαγράφεται μια ήπια, αλλά θετική δυναμική της περιοχής για το μέλλον. Η 

εξέλιξη αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη επιμήκυνσης των προσφερομένων πακέ

των, π.χ. από πενθήμερα σε επταήμερα. Δείχνει επίσης και διεύρυνση της 

τουριστικής σαιζόν και μείωση της εποχικότητας, εξελίξεις που είναι όλες πο

λύ επιθυμητές. Η ήπια αύξηση του αριθμού των τουριστών φανερώνει όμως 

ότι ίσως οι υποδομές (αεροδρόμιο, δρόμοι, κ.λπ.) καθώς και οι φυσικοί πόροι 

(ακτογραμμή, νερό, κ.ά.) είναι κοντά στο σημείο κορεσμού. 

Παρατηρείται επίσης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ότι στην Κύπρο 

ο τουρισμός είναι αποκλειστικά «εξωστρεφής» (βλ. Πίνακα 2.3 και Διάγραμμα 

2.5). Για το έτος 2000, 16,8 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις έγιναν από αλλοδα

πούς έναντι 0,6 εκατ. από ημεδαπούς. Φαίνεται η έντονη απόκλιση της Κύ

πρου (μαζί με τη Μάλτα, επίσης λόγω μεγέθους) από τις άλλες χώρες όπου 

υπάρχει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό το στοιχείο του εσωτερικού 

τουρισμού. Στην Κύπρο, λόγω μεγέθους όπως είπαμε, οι τουρίστες είναι σχε

δόν αποκλειστικά ξένοι (το 97% των διανυκτερεύσεων) και έρχονται είτε μα-
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ζικά (με γκρουπ) είτε ατομικά. Οι Κύπριοι σαφώς και ταξιδεύουν τουριστικά στο 

νησί τους, αλλά είτε διατηρούν δεύτερες (εξοχικές) κατοικίες, είτε φιλοξε

νούνται, και έτσι καταγράφονται ελάχιστα ως τουρίστες. 

Τέλος, και για την Κύπρο, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία όσον αφο

ρά τις διανυκτερεύσεις σε συμπληρωματικά των ξενοδοχείων καταλύματα (Πί

νακας 2.4). Στην περίπτωση της Κύπρου, λόγω του μικρού μεγέθους και του 

έντονου εξωτερικού προσανατολισμού του τουρισμού, αυτά ενδεχομένως, εί

ναι πολύ λίγα και/ή αφορούν λανθάνουσες μορφές εσωτερικού τουρισμού. 

2.1.11 Ελλάδα 

Το 1990 καταγράφηκαν στην Ελλάδα 11,3 εκατομμύρια αφίξεις τουρι

στών στα κάθε είδους τουριστικά καταλύματα της χώρας (Πίνακας 2.1). Οι 

αφίξεις αυτές μεταφράστηκαν σε 48,9 εκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύ

σεις (Πίνακας 2.2). Το έτος 2000 η χώρα μας παρουσίασε δραματικά αυξημέ

νο αριθμό αφίξεων, στα 13,1 εκατομμύρια τουριστών, οι οποίοι κατέγραψαν 

62,6 εκατομμύρια τουριστικές διανυκτερεύσεις. Παρατηρούμε ότι, μέσα στην 

εξεταζόμενη δεκαετία, η Ελλάδα αύξησε τις τουριστικές αφίξεις σχετικά ήπια 

(Διαγράμματα 2.1 και 2.3), δηλαδή κατά 1,76 εκατομμύρια. Οι αυξημένες αυ

τές αφίξεις προσέθεσαν στη χώρα μέσα στη δεκαετία 13,7 εκατομμύρια νέες 

τουριστικές διανυκτερεύσεις. 

Το μέγεθος των αυξήσεων αυτών γίνεται καλύτερα αντιληπτό (βλ. Δια

γράμματα 2.2 και 2.4), αν συγκριθούν με την υπάρχουσα το 1990 τουριστική 

κίνηση. Η αύξηση στη δεκαετία ήταν της τάξης του 15% για τις αφίξεις και 

του 28% για τις διανυκτερεύσεις. Η πιθανή μέση διάρκεια παραμονής το 1990 

ήταν 4,3 διανυκτερεύσεις, η οποία το 2000 έγινε 4,8 διανυκτερεύσεις. 

Για την Ελλάδα πρέπει να σημειωθεί ότι στην εξεταζόμενη δεκαετία οι 

αφίξεις αυξήθηκαν -σχετικά με τους ανταγωνιστές και την τουριστική αγορά 

στη Μεσόγειο- λίγο, έως πολύ λίγο2. Όμως να σημειωθεί επίσης το ότι οι 

διανυκτερεύσεις ήταν λίγο πιο ενθαρρυντικές και ότι το μέσο διάστημα παρα

μονής αυξήθηκε από 4,3 σε 4,8 ημέρες. Η δυναμική της χώρας για το μέλλον 

είναι μεν μεγάλη όμως, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, η κατεύθυνση της 

αγοράς -πράγμα που ενδεχομένως προωθήθηκε και από την τουριστική πο

λιτική της χώρας- ήταν η απομαζικοποίηση και η στροφή σε ποιοτικό του-

2. Η Ισπανία π.χ., με μεγαλύτερη βάση, όχι μόνο φιλοξένησε το 2000 διπλά
σιους τουρίστες απ' ό,τι το 1990, αλλά τους φιλοξένησε και για περισσότερο χρόνο. 
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ριστικό προϊόν. Μένει να διαπιστώσουμε κατά πόσο η στρατηγική αυτή ήταν 

οικονομικά προσοδοφόρα. 

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, στην Ελλάδα ο τουρισμός δεν είναι 

πια ιδιαίτερα «εξωστρεφής» (βλ. Πίνακα 2.3 και Διάγραμμα 2.5). Προκύπτει 

σχετικά ότι, από τις 62,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, τα 47,4 εκατομμύρια, 

ή ποσοστό 76%, προήλθαν από αλλοδαπούς τουρίστες, ενώ ένα 24% έγινε 

από τους ίδιους τους Έλληνες. Αυτό είναι θετικό και δείχνει ωριμότητα στην 

τουριστική αγορά. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως θα δούμε και παρακάτω, 

η συμμετοχή των Ελλήνων θα ήταν σημαντικά υψηλότερη, εάν μπορούσαν να 

συνυπολογιστούν και τα μη ξενοδοχειακά καταλύματα. 

Για την Ελλάδα, δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να υποβληθούν στη 

Eurostat αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά τις αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε 

συμπληρωματικά των ξενοδοχείων καταλύματα3, κάτι το οποίο κατάφεραν 

πολλές άλλες χώρες (βλ. Πίνακα 2.4 και Διάγραμμα 2.6). Σχετικά μπορούμε 

να υποθέσουμε μόνο4 ότι αυτά αποτελούν το 40% του δυναμικού και τους αντι

στοιχεί το 50% των διανυκτερεύσεων, καθώς και ότι πιο συχνά λειτουργούν με 

εσωτερικό και όχι μαζικό/οργανωμένο τουρισμό (π.χ. σε λουτροπόλεις κ.λπ.). 

3. Η διαδικασία αναγνώρισης και κατηγοριοποίησης τους (με «κλειδιά») άρχισε 
μετά το 2000. Πολλά από αυτά μέχρι σήμερα παραμένουν και λειτουργούν αδήλωτα. 
Πολλά από τα δηλωμένα (τα μικρότερα) λειτουργούν χωρίς να αποδίδουν στοιχεία και 
φορολογούνται κατά τεκμήριο. Η πολυνομία και τα νομικά κενά περιγράφονται εξαι
ρετικά στο Χατζηνικολάου (2002). Στοιχεία, επομένως, δεν θα είναι διαθέσιμα ούτε στα 
προσεχή χρόνια. 

4. Με βάση μελέτες (Χατζηνικολάου, ό.ττ.) και πηγές EOT, κ.λπ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 

Αφίξεις συνολικά, 1990-2000 (check-in σε κάθε τύπου καταλύματα) 

Χώρα 

Γαλλία 

Ιταλία 

Ισπανία 

Ελλάδα* 

Τουρκία* 

Τυνησία*** 

Αίγυπτος 

Μαρόκο 

Κροατία** 

Κύπρος 

Μάλτα* 

Σύνολο 

1990 

90.362.004 

59.057.446 

35.325.699 

11.361.485 

7.357.995 

4.500.000 

2.600.000 

3.135.637 

1.938.245 

1.800.000 

645.529 

218.084.040 

2000 

117.599.560 

80.031.637 

74.358.516 

13.121.966 

12.643.938 

6.345.100 

5.000.000 

4.199.914 

3.809.882 

2.514.687 

1.014.835 

320.640.035 

Ποσοστό επί του 

36,7% 

25% 

23% 

4% 

4% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

0% 

100% 

Συνόλου (2000) 

Υ 
85% 

4% 

1 1 % 

Α 

Αύξηση % 

30% 

36% 

110% 

15% 

72% 

4 1 % 

92% 

34% 

97% 

40% 

57% 

4 7 % 

*(1990, 1999), **(1995, 2000), ***(1990 εκτίμηση). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

Διανυκτερεύσεις συνολικά 1990-2000 (σε κάθε τύπο καταλύματος) 

Χώρα 

Ισπανία 

Ιταλία 

Γαλλία 

Ελλάδα 

Τουρκία 

Αίγυπτος** 

Τυνησία 

Κροατία* 

Κύπρος 

Μαρόκο 

Μάλτα 

Σύνολο 

1990 

142.392.734 

251.719.910 

238.686.651 

48.887.583 

19.856.244 

21.500.000 

20.019.170 

8.682.754 

10.314.787 

13.100.000 

7.632.039 

782.144.562 

2000 

344.646.555 

338.885.143 

284.646.032 

62.562.938 

44.728.310 

36.837.881 

35.423.862 

19.349.015 

17.387.887 

16.523.000 

7.474.880 

1.207.758.731 

Ποσοστό επί του 

29% 

28% 

24% 

5% 

4% 

3% 

3% 

2% 

1% 

1% 

1% 

Συνόλου (2000) 

} r 
8 0 % 

5% 

15% 

i li 

Αύξηση % 

142% 

35% 

19% 

2 8 % 

125% 

7 1 % 

77% 

123% 

69% 

27% 

-2% 

100% 

*(1995, 2000), **(1990 εκτίμηση). 

Πηγή: Eurostat, Tourism Statistics Yearbook, 1990, 1995, 2003 CD-Rom. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 

Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών - ημεδαπών, 2000 

Χώρα 

Ιταλία 

Γαλλία 

Τουρκία 

Ισπανία 

Μαρόκο 

Ελλάδα 

Κροατία* 

Αίγυπτος 

Τυνησία 

Κύπρος 

Μάλτα 

Σύνολο 

*(1995, 2000). 

Αλλοδαποί 

140.357.000 

174.982.000 

28.377.000 

233.897.000 

12.313.000 

47.396.000 

15.124.952 

32.788.000 

33.168.000 

16.790.000 

7.474.880 

742.667.832 

Ημεδαποί 

198.528.000 

109.664.000 

16.351.000 

110.750.000 

4.210.000 

15.167.000 

4.224.063 

4.050.000 

2.255.000 

597.000 

0 

465.796.063 

% Ημεδαπών 

59% 

39% 

37% 

32% 

25% 

24% 

22% 

1 1 % 

6% 

3% 

0% 

Σύνολο 

338.885.000 

284.646.000 

44.728.000 

344.647.000 

16.523.000 

62.563.000 

19.349.015 

36.838.000 

35.423.000 

17.387.000 

7.474.880 

1.208.463.895 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 

Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά ή εναλλακτικά καταλύματα, 2000 

Χώρα 

Ισπανία 

Γαλλία 

Ιταλία 

Κροατία* 

Μαρόκο 

Ελλάδα 

Τυνησία 

Τουρκία 

Μάλτα 

Κύπρος 

Αίγυπτος** 

Σύνολο 

*(1995, 2000), 

Σε ξενοδοχεία 

227.143.567 

191.073.429 

233.612.807 

18.074.063 

15.816.228 

61.302.903 

35.423.862 

44.728.310 

7.474.880 

17.387.887 

36.837.881 

888.875.817 

**(1990 εκτίμηση). 

Σε εναλλακτικά 

117.503.433 

93.572.571 

105.272.193 

1.274.952 

706.772 

1.260.097 

0 

0 

0 

0 

0 

319.590.018 

% Εναλλακτικών 

34% 

33% 

3 1 % 

7% 

4% 

2% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

36% 

Σε κάθε είδος 

344.647.000 

284.646.000 

338.885.000 

19.349.015 

16.523.000 

62.563.000 

35.423.862 

44.728.310 

7.474.880 

17.387.887 

36.837.881 

1.208.465.835 

Πηγή: Eurostat, Tourism Statistics Yearbook, 1990, 1995, 2003 CD-Rom. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 

Αφίξεις συνολικά 

(check in σε κάθε τύπου τουριστικά καταλύμματα) 

120.000.000 

100.000.0001 

80.000.000 

60.000.000 

40.000.0001-

20.000.000 

0 1 • , ! • , r~W , r-m , r-m , I-WÊ 

•& -& & J> •< ^ # / Jr J 
4P Φ 

^ 
<$ r 

• 1990 Ι 2000 

1,2 ι 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 -Ι

Ο 

S 
JF 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2 

Μεταβολή αφίξεων συνολικά, 1990-2000 

*Γ 
^-0 ^ . ^ . / · ~c & # .<# 

^ u 

• • & 

<<} τΤ 

Π % Μεταβολή 1990-2000 

*(1990, 1999), **(1995, 2000), ***(1990 εκτίμηση). 

Πηγές: Τα δεδομένα όλων των διαγραμμάτων προέρχονται από τους παρατιθέμενους σε αυτή τη μελέτη 
πίνακες (αυτούσια ή με περαιτέρω επεξεργασία). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3 

Διανυκτερεύσεις συνολικά 

(σε κάθε τύπο τουριστικού καταλύμματος) 
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Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών-ημεδαπών, 
σε κάθε τύπο τουριστικού καταλύματος, 2000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

3.0 Εισαγωγή και ορισμοί 

Οι λογαριασμοί του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι αυτοί που 

μπορούν να επιτρέψουν διακρατικές συγκρίσεις όσον αφορά τα έσοδα από 

τον εισερχόμενο τουρισμό. Οι λογαριασμοί αυτοί συλλέγονται και καταγρά

φονται βάσει των συγκεκριμένων οδηγιών της Eurostat και θεωρούνται οι πιο 

κατάλληλοι για παραπέρα επεξεργασία και, ειδικότερα, για συγκρίσεις τόσο 

διακρατικές όσο και χρονολογικές. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών περι

λαμβάνει, όπως είναι γνωστό, διάφορους λογαριασμούς που άπτονται του του

ριστικού φαινόμενου, με κυριότερο τον λογαριασμό «ταξίδια», τον οποίο και 

θα χρησιμοποιήσουμε στην ανάλυση που θα ακολουθήσει. Με τον τουρισμό 

σχετίζονται επίσης, και σε διάφορους βαθμούς, και οι λογαριασμοί «μεταφο

ρές επιβατών» και «μεταφορές εμπορευμάτων», δια θαλάσσης, δια ξηράς 

και δι' αέρος, οι οποίοι όμως παρουσιάζουν διάφορες δυσκολίες στην απομό

νωση της τουριστικής τους συνιστώσας, όπως και στη συγκριτική τους ανάλυ

ση μεταξύ χωρών. Ακολουθούν οι ακριβείς ορισμοί και οδηγίες για τη συλλο

γή των στοιχείων του λογαριασμού «ταξίδια» του ισοζυγίου τρεχουσών συναλ

λαγών, όπως δίνονται από την Eurostat. Τέλος, είναι σαφές ότι η ικανότητα της 

ακριβούς καταγραφής των πραγματικών δεδομένων από τη στατιστική υπηρε

σία της κάθε χώρας, βάσει των παρακάτω προδιαγραφών, είναι φυσικό να 

παρουσιάζει ορισμένες αποκλίσεις, οι οποίες θεωρούμε ότι είναι οι μικρότε

ρες δυνατές, και ότι διαχρονικά δεν παρουσιάζουν μεγάλες μεταβολές. 

Λογαριασμός «ταξίδια» 

Ο λογαριασμός «ταξίδια» καλύπτει κυρίως τα αγαθά και τις υπηρεσίες 

που απέκτησαν από μια οικονομία άτομα που την επισκέφθηκαν, σε επισκέ

ψεις που διήρκεσαν λιγότερο από ένα χρόνο. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες είτε 

αγοράστηκαν από τους επισκέπτες ή για λογαριασμό τους, ή προσφέρθηκαν 

για χρήση χωρίς αντάλλαγμα στον επισκέπτη. Εξαιρούνται οι διεθνείς μετα

φορές επισκεπτών, οι οποίες περιλαμβάνονται στον λογαριασμό «μεταφορές 

επιβατών». 
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Ο επισκέπτης είναι ένα άτομο που επισκέπτεται μια οικονομία στην 

οποία δεν είναι κάτοικος για λιγότερο από ένα έτος και για κάθε λόγο, εκτός 

από (i) εάν είναι τοποθετημένος σε στρατιωτική βάση ή αν είναι εργαζόμενος 

σε πρεσβεία ή υπηρεσία της χώρας του (στρατιωτικοί, διπλωμάτες και λοιπό 

προσωπικό) και (ϋ) εάν είναι συνοδός ή εξαρτώμενος των ατόμων που εμπί

πτουν στο (i). Οι δαπάνες που γίνονται από άτομα που καλύπτονται από τα 

(i) και (ϋ) καταχωρούνται στον λογαριασμό «κυβερνητικές υπηρεσίες» (govern

ment services). 

Οι δαπάνες που γίνονται από άτομα που αναλαμβάνουν μια παραγωγι

κή δραστηριότητα άμεσα για ένα νομικό πρόσωπο που εδρεύει στη χώρα 

(εποχικοί και συνοριακοί εργάτες), καταχωρούνται στον λογαριασμό «ταξίδια». 

Επίσης, ο κανόνας του «ενός έτους» δεν εφαρμόζεται για φοιτητές και ασθε-

νείς/νοσηλευόμενους, οι οποίοι καταχωρούνται ως κάτοικοι των χωρών προέ

λευσης τους ακόμη και αν ο χρόνος παραμονής τους στην οικονομία που 

επισκέπτονται είναι μεγαλύτερος του ενός έτους. Επομένως, οι δαπάνες τους 

καταχωρούνται στον λογαριασμό «ταξίδια». 

3.1 Συγκρίσεις ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών: Ταξίδια 

Εξετάζοντας τον λογαριασμό «ταξίδια» του ισοζυγίου τρεχουσών συ

ναλλαγών της Ελλάδας και μιας σειράς άλλων χωρών, όπως των χωρών της 

EFTA (European Free Trade Association), των χωρών της CEEC (Central and 

Eastern European Countries) και των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου (MED), 

μπορούμε να έχουμε μια σαφή και ακριβή εικόνα για τα τουριστικά οικονομικά 

μεγέθη των χωρών. Αυτή η εικόνα θα βοηθήσει στη διεξαγωγή συγκρίσεων 

και τη διατύπωση συμπερασμάτων. 

Τα στοιχεία που αναλύονται στο αμέσως επόμενο τμήμα βρίσκονται σε 

πλήρη ανάπτυξη στον Πίνακα 3.1: Ισοζύγιο πληρωμών, Λογαριασμός «Ταξί

δια», τμήμα Α: Έσοδα, τμήμα Β: Έξοδα και τμήμα Γ: Καθαρό ισοζύγιο (net). 

Γραφικές παραστάσεις των στοιχείων και σχετικές ταξινομήσεις, που διευκο

λύνουν τις συγκρίσεις και τα συμπεράσματα δίνονται στα: Διάγραμμα 3.1: 

Έσοδα λογαριασμού ταξιδιών 1990 και 2000, Διάγραμμα 3.2: Καθαρό ισοζύ

γιο λογαριασμού ταξιδιών 1990 και 2000, Διάγραμμα 3.3: Μερίδιο κάθε χώ

ρας στα συνολικά έσοδα των 11 εξεταζόμενων χωρών, 1990 και 2000, Διά

γραμμα 3.4: Καθαρό ισοζύγιο (net) ως ποσοστό των εσόδων από ταξίδια, 

1990, 2000 και τέλος Διάγραμμα 3.5: Μέση ετήσια αύξηση εσόδων λογαρια

σμού ταξιδιών δεκαετίας 1990-2000. 
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3.1.0 Σύνολο 11 μεσογειακών χωρών 

Το σύνολο των 11 εξεταζόμενων μεσογειακών χωρών το 1990 εμφά

νιζε αθροιστικά στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών «έσοδα από ταξίδια», 

ύψος 53.726 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό, σαφώς με σχετικές διακυ

μάνσεις (βλ. Πίνακα 3.1-τμήμα Α, και για τα ενδιάμεσα έτη 1995, 1997 και 

1998) ανήλθε το έτος 2000 σε 127.048 εκατομμύρια ευρώ. Στη δεκαετία εμφα

νίζεται μια αύξηση των «εσόδων» ύψους 236%. Η μέση ετήσια αύξηση των 

εσόδων στην περιοχή στην εξεταζόμενη περίοδο είναι 9% (βλ. Διάγραμμα 3.5, 

καθώς και τη σχετική θέση των διαφόρων χωρών ως προς τη μέση αύξηση 

των 11 χωρών). 

Το ίδιο διάστημα, τα «έξοδα» για ταξίδια αθροιστικά στα ισοζύγια των 

εξεταζόμενων χωρών ανέρχονταν (βλ. Πίνακα 3.1-τμήμα Β) για το έτος 1990 

στα 22.798 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το έτος 2000 έφτασαν στα 51.646 εκατομ

μύρια ευρώ. Η αύξηση των εξόδων στη δεκαετία είναι της τάξης του 126%. 

Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση ετήσια αύξηση των εξόδων για τα

ξίδια της τάξης του 8,5%. 

Μετά τις σχετικές αφαιρέσεις, προκύπτει ότι το καθαρό (net) αποτέλε

σμα (Πίνακας 3.1-τμήμα Γ) συναλλαγών των 11 εξεταζόμενων μεσογειακών 

χωρών ήταν αθροιστικά, όσον αφορά τα ταξίδια, 30.928 εκατομμύρια ευρώ το 

έτος 1990, ποσό που ανήλθε στα 75.402 εκατομμύρια ευρώ το 2000. Η αύξη

ση είναι της τάξης του 144%. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση ετήσια 

αύξηση του καθαρού (net) αποτελέσματος συναλλαγών για ταξίδια της τάξης 

του 9,3%. 

Ως πρώτη παρατήρηση, μπορούμε να παραθέσουμε ότι στις 11 μεσο

γειακές χώρες η τάση του κύκλου εργασιών (είτε ως έσοδα είτε ως έξοδα) 

για πραγματοποίηση ταξιδιών είναι έντονα αυξητική στη δεκαετία 1990-2000 

(130-140%), τόσο ως χώρες τουριστικού προορισμού, όσο και ως χώρες προέ

λευσης τουριστών. Η μέση ετήσια αύξηση των οικονομικών αυτών δεδομένων 

είναι της τάξης του 9%, πράγμα που αποτελεί, εφόσον αυτό διήρκεσε μια δε

καετία, ένα ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό φαινόμενο σε παγκόσμια κλίμακα. 

Δεύτερον, παρατηρούμε ότι στις 11 εξεταζόμενες χώρες το ισοζύγιο 

δαπάνης για πραγματοποίηση ταξιδιών είναι θετικό και αυξανόμενο τη δε

καετία 1990-2000. Αυτό σημαίνει ότι οι μεσογειακές χώρες (όλες μαζί) ως 

τόπος προορισμού υπερκαλύπτουν σημαντικά τις οικονομικές απαιτήσεις για 

ταξίδια των κατοίκων τους. Το θετικό αποτέλεσμα στο ισοζύγιο αντιστοιχούσε 

στο 57% το 1990 και παρουσίασε μικρή μεταβολή, φτάνοντας το 2000 στο 
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59% του συνολικού τζίρου (εισπράξεων) από ταξίδια (βλ. Διάγραμμα 3.4). 

Γίνεται φανερό ότι οι μεσογειακές χώρες ως σύνολο αποτελούν τόπο προο

ρισμού ισχυρής και αυξανόμενης έλξης, και επίσης ότι οι κάτοικοι τους ταξι

δεύουν αρκετά και δαπανούν ποσά που αντιστοιχούν στο 42% των εισπρά

ξεων του τουριστικού τομέα των χωρών τους. Αυτό είναι χαρακτηριστικό μιας 

αναπτυσσόμενης τουριστικής αγοράς και μιας σχετικά ώριμης τουριστικά 

κοινωνίας. Φυσικά οι μέσες αυτές τιμές διαφοροποιούνται σημαντικά από 

χώρα σε χώρα (βλ. τη σχετική θέση των επιμέρους χωρών στο Διάγραμμα 

3.4), πράγμα που αντανακλά τα αναπτυξιακά και κοινωνικά τουριστικά χαρα

κτηριστικά της κάθε μίας, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

3.1.1 Αίγυπτος 

Η Αίγυπτος το 1990 κατέγραψε στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

της «έσοδα από ταξίδια», ύψος 864 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό, με 

πολύ γρήγορο αρχικά ρυθμό αλλά και με σχετικές διακυμάνσεις (βλ. Πίνακα 

3.1-τμήμα Α, και για τα ενδιάμεσα έτη 1995, 1997 και 1998, καθώς και Διά

γραμμα 3.1) ανήλθε το έτος 2000 σε 4.713 εκατομμύρια ευρώ. Στη δεκαετία 

εμφανίζεται μια αύξηση των εσόδων ύψους 445%. Η μέση ετήσια αύξηση των 

εσόδων στη χώρα για όλη την εξεταζόμενη δεκαετία είναι 18,5%. 

Το ίδιο διάστημα, τα «έξοδα» για ταξίδια στο ισοζύγιο της Αιγύπτου 

ανέρχονταν (βλ. Πίνακα 3.1-τμήμα Β) για το έτος 1990 στα 101 εκατομμύρια 

ευρώ, ενώ το έτος 2000 έφτασαν στα 1.164 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση των 

εξόδων είναι στη δεκαετία της τάξης του 1.052%. Το μέγεθος αυτό αντιστοι

χεί σε μια μέση ετήσια αύξηση των εξόδων για ταξίδια του 27,7%. 

Μετά τις σχετικές αφαιρέσεις, προκύπτει ότι το καθαρό (net) αποτέλε

σμα (Πίνακας 3.1-τμήμα Γ) συναλλαγών της Αιγύπτου ήταν, όσον αφορά τα 

ταξίδια, 763 εκατομμύρια ευρώ το έτος 1990, ποσό που ανήλθε στα 3.549 

εκατομμύρια ευρώ το 2000 (Διάγραμμα 3.2). Η αύξηση είναι 365%. Το μέγε

θος αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση ετήσια αύξηση του καθαρού (net) αποτελέ

σματος συναλλαγών για ταξίδια της τάξης του 16,6% 

Ως πρώτη παρατήρηση παραθέτουμε ότι στην Αίγυπτο η τάση του 

κύκλου εργασιών (είτε ως έσοδα είτε ως έξοδα) για πραγματοποίηση ταξιδιών 

είναι εκρηκτικά αυξητική στη δεκαετία 1990-2000 (500% και 1000%). Η μέση 

ετήσια αύξηση των οικονομικών αυτών δεδομένων είναι της τάξης του 17-27% 

για ολόκληρη τη δεκαετία και την κατατάσσει -μακράν- ως την ταχύτερα ανα

πτυσσόμενη τουριστική αγορά στη Μεσόγειο, όπως φαίνεται και στο Διά-
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γράμμα 3.5. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο οικονομικό επί

τευγμα για τη χώρα αυτή. Τα ποσοστιαία μεγέθη βέβαια είναι τόσο υψηλά 

λόγω της σχετικά μικρής τιμής του έτους βάσης, καθώς τα απόλυτα μεγέθη 

της Αιγύπτου δεν είναι ακόμα πολύ υψηλά, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 

3.1. Πάντως, λόγω του ότι η Αίγυπτος έχει σχετικά μακρά τουριστική ιστορία 

και το 1990 δεν ήταν το έτος εκκίνησης της τουριστικής της βιομηχανίας, το 

φαινόμενο της οικονομικής έκρηξης στον τουρισμό της δεκαετίας του 1990-

2000 παραμένει ισχυρό και αξιοπρόσεκτο. 

Δεύτερον, παρατηρούμε ότι το ισοζύγιο δαπάνης για πραγματοποίηση 

ταξιδιών είναι έντονα θετικό και αυξανόμενο, όπως φαίνεται και στο Διά

γραμμα 3.2. Παρουσιάζει όμως σημεία μειούμενης έντασης τη δεκαετία 1990-

2000, αφού το θετικό αποτέλεσμα κυμάνθηκε από 88% του συνολικού τζίρου 

(εισπράξεων) από ταξίδια το 1990, σε 75% το έτος 2000. Η Αίγυπτος δηλαδή 

αποτελεί τόπο προορισμού ισχυρής και αυξανόμενης έλξης. Οι κάτοικοι της 

ταξιδεύουν σημαντικά λιγότερο από ό,τι θα δικαιολογούσε η τουριστική ανά

πτυξη της χώρας τους, όμως αυτό δείχνει να αλλάζει (Διάγραμμα 3.4). Ενώ 

αρχικά δαπανούσαν ποσά που αντιστοιχούσαν μόνο στο 12% των εισπράξεων 

του τουριστικού τους τομέα, στο τέλος της περιόδου έφτασαν να δαπανούν 

το 25%, ποσοστό το οποίο προσεγγίζει κάπως τον μέσο όρο (40%) των εξε

ταζόμενων χωρών. Αυτό είναι χαρακτηριστικό μιας έντονα αναπτυσσόμενης 

τουριστικής αγοράς και μιας σημαντικά λιγότερο ώριμης τουριστικά κοινω

νίας, που όμως δείχνει ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Τέλος, παρατηρούμε ότι οι εισπράξεις της Αιγύπτου από ταξίδια ως 

ποσοστό αυτών του συνόλου των εξεταζόμενων χωρών ήταν στο 1,6% το 

1990 και έφτασαν στο 3,7% το 2000 (βλ. Διάγραμμα 3.3). Η εκρηκτική αύξηση 

των εσόδων από ταξίδια στην Αίγυπτο προκαλεί σημαντική αύξηση του μερι

δίου της χώρας στα συνολικά έσοδα των μεσογειακών χωρών, παρ' όλο που 

και αυτά αυξάνονται με ταχύ ρυθμό. Με άλλα λόγια υποδηλώνει ότι υπήρξε 

αύξηση σημαντικά ταχύτερη από τον μέσο όρο της περιοχής και ότι το με

ρίδιο της Αιγύπτου δεν είναι πλέον μικρό. 

3.1.2 Τυνησία 

Η Τυνησία το 1990 εμφάνιζε στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της 

«έσοδα από ταξίδια» ύψους 739 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό, με ήπιο 

αλλά σταθερό ρυθμό και χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις (βλ. Πίνακα 3.1-τμή

μα Α, και για τα ενδιάμεσα έτη 1995, 1997 και 1998, καθώς και Διάγραμμα 3.1), 
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ανήλθε το έτος 2000 σε 1.826 εκατομμύρια ευρώ. Στη δεκαετία εμφανίζεται 

μια αύξηση των εσόδων ύψους 147%. Η μέση ετήσια αύξηση των εσόδων στη 

χώρα για όλη την εξεταζόμενη δεκαετία είναι 9,5%. 

Το ίδιο διάστημα, τα «έξοδα» για ταξίδια στο ισοζύγιο της Τυνησίας 

ανέρχονταν (βλ. Πίνακα 3.1-τμήμα Β) για το έτος 1990 στα 140 εκατομμύρια 

ευρώ, ενώ το έτος 2000 έφτασαν στα 285 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση των 

εξόδων είναι επίσης ήπια και ήταν στη δεκαετία της τάξης του 104%. Το μέ

γεθος αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση ετήσια αύξηση των εξόδων για ταξίδια 

της τάξης του 7,4%. 

Μετά τις σχετικές αφαιρέσεις, προκύπτει ότι το καθαρό (net) αποτέλε

σμα (Πίνακας 3.1-τμήμα Γ) συναλλαγών της Τυνησίας ήταν, όσον αφορά τα 

ταξίδια, 599 εκατομμύρια ευρώ το έτος 1990, ποσό που ανήλθε στα 1.542 

εκατομμύρια ευρώ το 2000 (Διάγραμμα 3.2). Η αύξηση στη δεκαετία είναι της 

τάξης του 157%. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση ετήσια αύξηση του 

καθαρού (net) αποτελέσματος συναλλαγών για ταξίδια της τάξης του 9,9% 

Ως πρώτη παρατήρηση, παραθέτουμε ότι στην Τυνησία η τάση του 

κύκλου εργασιών (είτε ως έσοδα είτε ως έξοδα) για πραγματοποίηση ταξιδιών 

είναι ήπια αυξητική στη δεκαετία 1990-2000 (147% και 104%). Η μέση ετήσια 

αύξηση των οικονομικών αυτών δεδομένων είναι της τάξης του 7-9% για 

ολόκληρη τη δεκαετία. Το γεγονός αυτό τοποθετεί τη χώρα αυτή οριακά πά

νω από τον μέσο όρο των εξεταζόμενων χωρών, όπως φαίνεται και στο Διά

γραμμα 3.5, με μία όμως διαφορά: τα ποσοστιαία μεγέθη, λόγω της σχετικά 

μικρής τιμής του έτους βάσης στη χώρα αυτή, θα μπορούσαν να είναι ανώ

τερα. Όμως δεν ήταν. Πάντως, η Τυνησία δεν παύει να έχει αξιοπρόσεκτη αύ

ξηση του τουριστικού κύκλου εργασιών. 

Δεύτερον, παρατηρούμε ότι το ισοζύγιο δαπάνης για πραγματοποίηση 

ταξιδιών είναι έντονα θετικό -όπως και της Αιγύπτου- αλλά εδώ, αντίθετα, ως 

ποσοστό του συνολικού τζίρου (εισπράξεων) από ταξίδια βαίνει αυξανόμενο 

τη δεκαετία 1990-2000 και κυμάνθηκε από 8 1 % το 1990, σε 84% το έτος 

2000. Η Τυνησία αποτελεί τόπο προορισμού ήπια αυξανόμενης έλξης. Όμως, 

όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 3.4, οι κάτοικοι της ταξιδεύουν σημαντικά 

λιγότερο από ό,τι θα δικαιολογούσε η τουριστική ανάπτυξη της χώρας τους 

και δαπανούν ποσά που αντιστοιχούν σε φθίνοντα ποσοστά (μόνο στο 19-

16%) των εισπράξεων του τουριστικού τους τομέα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό 

μιας αναπτυσσόμενης τουριστικής αγοράς και μιας σημαντικά λιγότερο ώρι

μης τουριστικά κοινωνίας, που δείχνει ότι δεν συμμετέχει στο τουριστικό γί-
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γνεσθαι, αλλά μάλλον αυτό αφορά κυρίως ορισμένους «tour operators» και 

πολυεθνικές ξενοδοχειακές αλυσίδες. 

Τέλος, παρατηρούμε ότι οι εισπράξεις της Τυνησίας από ταξίδια ως 

ποσοστό αυτών του συνόλου των εξεταζόμενων χωρών, ενώ ήταν στο 1,37% 

το 1990, έφτασαν στο 1,44% το 2000 (βλ. Διάγραμμα 3.3). Η αύξηση των 

εσόδων από ταξίδια στην Τυνησία προκαλεί μικρή αύξηση του μεριδίου της 

χώρας στα συνολικά έσοδα των μεσογειακών χωρών, παρ' όλο που και αυτά 

αυξάνονται με ταχύ ρυθμό. Έτσι, διαπιστώνεται ότι στην Τυνησία υπήρξε αύ

ξηση ταχύτερη από τον μέσο όρο της εξεταζόμενης περιοχής. Φυσικά το με

ρίδιο της Τυνησίας παραμένει μικρό. 

3.1.3 Μαρόκο 

Το Μαρόκο το 1990 είχε καταγεγραμμένα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών του «έσοδα από ταξίδια», ύψους 1.005 εκατομμυρίων ευρώ. Το 

ποσό αυτό, με αργό αρχικά ρυθμό αλλά και με έντονες διακυμάνσεις (βλ. 

Πίνακα 3.1-τμήμα Α, και για τα ενδιάμεσα έτη 1995, 1997 και 1998, καθώς 

και Διάγραμμα 3.1), ανήλθε το έτος 2000 σε 2.209 εκατομμύρια ευρώ. Στη 

δεκαετία εμφανίζεται μια αύξηση των εσόδων ύψους 120%. Η μέση ετήσια 

αύξηση των εσόδων στη χώρα για όλη την εξεταζόμενη δεκαετία είναι 8,2%. 

Το ίδιο διάστημα, τα «έξοδα για ταξίδια» στο ισοζύγιο του Μαρόκου 

ανέρχονταν (βλ. Πίνακα 3.1-τμήμα Β) για το έτος 1990 στα 147 εκατομμύρια 

ευρώ, ενώ το έτος 2000 έφτασαν στα 466 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση των 

εξόδων είναι στη διάρκεια της δεκαετίας της τάξης του 217%. Το μέγεθος 

αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση ετήσια αύξηση των εξόδων για ταξίδια της τά

ξης του 12,2%. 

Μετά τις σχετικές αφαιρέσεις, προκύπτει ότι το καθαρό (net) αποτέλε

σμα (Πίνακας 3.1-τμήμα Γ) συναλλαγών του Μαρόκου ήταν όσον αφορά τα 

ταξίδια 858 εκατομμύρια ευρώ το έτος 1990, και ανήλθε στα 1.743 εκατομμύ

ρια ευρώ το 2000 (Διάγραμμα 3.2). Η αύξηση για τη δεκαετία είναι της τάξης 

του 103%. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση ετήσια αύξηση του κα

θαρού (net) αποτελέσματος συναλλαγών για ταξίδια της τάξης του 7,3%. 

Ως πρώτη παρατήρηση παραθέτουμε ότι στο Μαρόκο η τάση του κύ

κλου εργασιών (είτε ως έσοδα είτε ως έξοδα) για πραγματοποίηση ταξιδιών 

είναι αυξητική στη δεκαετία 1990-2000 (120% και 217%). Η μέση ετήσια αύ

ξηση των οικονομικών αυτών δεδομένων είναι της τάξης του 8-12% για ολό

κληρη τη δεκαετία. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3.5, η αύξηση είναι λίγο 
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κάτω από τον μέσο όρο, όμως το γεγονός εξηγείται λόγω του ότι το Μαρόκο 

έχει σχετικά μακρά τουριστική ιστορία και το 1990 δεν ήταν το έτος εκκίνη

σης της τουριστικής του βιομηχανίας. Έτσι, το φαινόμενο της οικονομικής 

ανόδου του Μαρόκου στον τουρισμό της δεκαετίας του 1990-2000 παραμένει 

σχετικά ισχυρό. 

Δεύτερον, παρατηρούμε ότι το ισοζύγιο δαπάνης για πραγματοποίηση 

ταξιδιών είναι θετικό όπως και στις πιο πολλές μεσογειακές χώρες. Πα

ρουσιάζει πάντως μειούμενη ένταση τη δεκαετία 1990-2000 (βλ. Διάγραμμα 

3.4), μια και κυμάνθηκε από 85% του συνολικού τζίρου (εισπράξεων) από 

ταξίδια το 1990, σε 79% το έτος 2000. Το Μαρόκο δηλαδή αποτελεί τόπο 

προορισμού ήπια αυξανόμενης έλξης, όπου οι κάτοικοι του ταξιδεύουν σημα

ντικά λιγότερο από ό,τι θα δικαιολογούσε η τουριστική ανάπτυξη της χώρας 

τους. Όμως φαίνεται κάτι να αλλάζει και τα ποσά που δαπανούν αυξήθηκαν 

από το 15% στο 2 1 % των εισπράξεων του τουριστικού τους τομέα. Αυτό είναι 

χαρακτηριστικό μιας αναπτυσσόμενης τουριστικής αγοράς και μιας σημαντικά 

λιγότερο ώριμης τουριστικά κοινωνίας, που όμως δείχνει ότι κινείται -αργά 

βέβαια- προς μια τουριστική ωρίμαση. — 

Τέλος, παρατηρούμε ότι οι εισπράξεις του Μαρόκου από ταξίδια ως 

ποσοστό αυτών του συνόλου των εξεταζόμενων χωρών ήταν στο 1,87% το 

1990 και έφτασαν στο 1,74% το 2000 (βλ. Διάγραμμα 3.3). Η ήπια αύξηση 

των εσόδων από ταξίδια στο Μαρόκο προκαλεί μικρή μείωση του μεριδίου 

της χώρας στα συνολικά έσοδα των μεσογειακών χωρών. Με άλλα λόγια υπο

δηλώνει ότι υπήρξε αύξηση βραδύτερη από τον μέσο όρο της περιοχής και, 

βέβαια, ότι το μερίδιο του Μαρόκου παραμένει μικρό. 

3.1.4 Ισπανία 

Η Ισπανία το 1990 εμφάνιζε στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της 

«έσοδα από ταξίδια«, ύψους 14.536 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό, με έντο

να αυξητικό ρυθμό (βλ. Πίνακα 3.1-τμήμα Α, και για τα ενδιάμεσα έτη 1995, 

1997 και 1998, καθώς και Διάγραμμα 3.1) ανήλθε το έτος 2000 σε 33.711 

εκατομμύρια ευρώ. Στη δεκαετία εμφανίζεται μια αύξηση των «εσόδων» ύψους 

132%. Η μέση ετήσια αύξηση των εσόδων στη χώρα για όλη την εξεταζόμενη 

δεκαετία είναι 8,8%. 

Το ίδιο διάστημα, τα «έξοδα για ταξίδια» στο ισοζύγιο της Ισπανίας 

ανέρχονταν (βλ. Πίνακα 3.1-τμήμα Β) για το έτος 1990 στα 3.322 εκατομμύ

ρια ευρώ, ενώ το έτος 2000 έφτασαν στα 5.968 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση 
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των εξόδων είναι, στη δεκαετία, της τάξης του 80%. Το μέγεθος αυτό αντι
στοιχεί σε μια μέση ετήσια αύξηση των εξόδων για ταξίδια του 6%. 

Μετά τις σχετικές αφαιρέσεις, προκύπτει ότι το καθαρό (net) αποτέ
λεσμα (Πίνακας 3.1-τμήμα Γ) συναλλαγών της Ισπανίας ήταν όσον αφορά τα 
ταξίδια 11.214 εκατομμύρια ευρώ το έτος 1990, ποσό που ανήλθε στα 27.743 
εκατομμύρια ευρώ το 2000 (Διάγραμμα 3.2). Η αύξηση είναι της τάξης του 
147%. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση ετήσια αύξηση του καθαρού 
(net) αποτελέσματος συναλλαγών για ταξίδια της τάξης του 9,5% 

Ως πρώτη παρατήρηση παραθέτουμε ότι στην Ισπανία η τάση του 
κύκλου εργασιών (είτε ως έσοδα είτε ως έξοδα) για πραγματοποίηση ταξιδιών 
είναι έντονα αυξητική στη δεκαετία 1990-2000 (132% και 80%). Η μέση ετήσια 
αύξηση των οικονομικών αυτών δεδομένων είναι της τάξης του 9,5% και 6% 
για ολόκληρη τη δεκαετία. Το γεγονός αυτό είναι ένα ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο 
οικονομικό επίτευγμα για την Ισπανία. Τα ποσοστιαία μεγέθη βέβαια δεν είναι 
τόσο υψηλά (Διάγραμμα 3.5) λόγω της πολύ μεγάλης τιμής του έτους βάσης, 
όμως τα απόλυτα μεγέθη είναι εντυπωσιακά (βλ. Διάγραμμα 3.1) και τα μεγα
λύτερα στη Μεσόγειο. Πρέπει να σημειωθεί ότι, δεδομένου ότι η Ισπανία έχει 
μακρά τουριστική ιστορία και το 1990 δεν ήταν σε καμία περίπτωση το έτος 
εκκίνησης της τουριστικής της βιομηχανίας, το φαινόμενο της οικονομικής έκρη
ξης στον τουρισμό της δεκαετίας του 1990-2000 είναι ιδιαίτερα ισχυρό και 
αξιοπρόσεκτο. 

Δεύτερον, παρατηρούμε ότι το ισοζύγιο δαπάνης για πραγματοποίηση 
ταξιδιών είναι έντονα θετικό και αυξανόμενο τη δεκαετία 1990-2000 (Διάγραμ
μα 3.2), μακράν το μεγαλύτερο στη Μεσόγειο. Το θετικό αποτέλεσμα και αυ
ξανόμενης έντασης κυμάνθηκε από 77% του συνολικού τζίρου (εισπράξεων) 
από ταξίδια το 1990, σε 82% το έτος 2000 (Διάγραμμα 3.4). Η Ισπανία δη
λαδή αποτέλεσε μέσα στη δεκαετία τόπο προορισμού ισχυρής και αυξανόμε
νης έλξης, ενώ παράλληλα οι κάτοικοι της ταξιδεύουν σημαντικά λιγότερο 
από ό,τι θα δικαιολογούσε η τουριστική ανάπτυξη της χώρας τους, και δα
πανούν ποσά που αντιστοιχούν μόνο στο 23-18% των εισπράξεων του τουρι
στικού τους τομέα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό μιας ιδιαίτερα έντονα αναπτυσ
σόμενης τουριστικής αγοράς που υπερκαλύπτει την αυξητική τάση για ταξίδια 
της (λιγότερο ώριμης τουριστικά) ισπανικής κοινωνίας. 

Τέλος, παρατηρούμε ότι οι εισπράξεις της Ισπανίας από ταξίδια ως 
ποσοστό αυτών των 11 εξεταζόμενων χωρών έφταναν το 1990 στο εντυπω
σιακό 27% των συνολικών, ενώ το έτος 2000 διατηρήθηκαν στο 26,5% (βλ. 
Διάγραμμα 3.3). Η Ισπανία έχει, και διατηρεί, το μεγαλύτερο μερίδιο ως χώρα 
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στα συνολικά έσοδα των μεσογειακών χωρών, παρ' όλο που και αυτά αυξάνο

νται με ταχύ ρυθμό. Με άλλα λόγια, υποδηλώνεται ότι το μεγάλο μέγεθος του 

τουριστικού τομέα δεν εμπόδισε τον δυναμισμό και την παραπέρα ανάπτυξη 

του, ώστε να διατηρήσει το μερίδιο του απέναντι σε μικρότερους και δυνα

μικά αναπτυσσόμενους τουριστικούς προορισμούς. 

3.1.5 Γαλλία 

Η Γαλλία το 1990 κατέγραψε στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της 

«έσοδα από ταξίδια», ύψος 15.898 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό, με έντο

να αυξητικό ρυθμό (βλ. Πίνακα 3.1-τμήμα Α, και για τα ενδιάμεσα έτη 1995, 

1997 και 1998, καθώς και Διάγραμμα 3.1), ανήλθε το έτος 2000 σε 33.300 εκα

τομμύρια ευρώ. Στη δεκαετία εμφανίζεται μια αύξηση των «εσόδων» ύψους 

109%. Η μέση ετήσια αύξηση των εσόδων στη χώρα για όλη την εξεταζόμενη 

δεκαετία είναι 7,7%. 

Το ίδιο διάστημα, τα «έξοδα για ταξίδια» στο ισοζύγιο της Γαλλίας ανέρ

χονταν (βλ. Πίνακα 3.1-τμήμα Β) για το έτος 1990 στα 9.785 εκατομμύρια 

ευρώ, ενώ το έτος 2000 έφτασαν στα 19.228 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση 

των εξόδων είναι στη δεκαετία της τάξης του 97%. Το μέγεθος αυτό αντι

στοιχεί σε μια μέση ετήσια αύξηση των εξόδων για ταξίδια του 7%. 

Μετά τις σχετικές αφαιρέσεις, προκύπτει ότι το καθαρό (net) αποτέλε

σμα (Πίνακας 3.1-τμήμα Γ) συναλλαγών της Γαλλίας ήταν όσον αφορά τα τα

ξίδια 6.113 εκατομμύρια ευρώ το έτος 1990, ποσό που ανήλθε στα 14.072 

εκατομμύρια ευρώ το 2000 (Διάγραμμα 3.2). Η αύξηση είναι της τάξης του 

130%. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση ετήσια αύξηση του καθαρού 

(net) αποτελέσματος συναλλαγών για ταξίδια της τάξης του 8,7%. 

Ως πρώτη παρατήρηση, παραθέτουμε ότι στη Γαλλία η τάση του κύ

κλου εργασιών (είτε ως έσοδα είτε ως έξοδα) για πραγματοποίηση ταξιδιών 

είναι έντονα αυξητική στη δεκαετία 1990-2000 (109% και 97%). Τα απόλυτα 

μεγέθη της αύξησης είναι εντυπωσιακά (Διάγραμμα 3.1). Η μέση ετήσια αύξη

ση των οικονομικών αυτών δεδομένων είναι χαμηλότερη, της τάξης του 7,7% 

και 7% για τη δεκαετία (Διάγραμμα 3.5). Το γεγονός αυτό εξηγείται διότι, 

όπως είναι γνωστό, η Γαλλία έχει ιδιαίτερα μακρά τουριστική ιστορία και το 

1990 δεν ήταν σε καμία περίπτωση το έτος εκκίνησης της τουριστικής της 

βιομηχανίας, παρά μια μόνο χρονική στιγμή σε μια ώριμη τουριστική αγορά. 

Έτσι αυξήσεις με τέτοιο ρυθμό σε ήδη ώριμες αγορές, που αντιστοιχούν σε 

πολύ μεγάλα απόλυτα μεγέθη, είναι φαινόμενα επιτυχημένων πολιτικών. 
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Δεύτερον, παρατηρούμε ότι το ισοζύγιο δαπάνης για πραγματοποίηση 

ταξιδιών είναι σχετικά μικρό, θετικό και αυξανόμενο τη δεκαετία 1990-2000 

(Διάγραμμα 3.2). Το θετικό ισοζύγιο ήταν επίσης αυξανόμενης έντασης και 

κυμάνθηκε από 38% του συνολικού τζίρου (εισπράξεων) από ταξίδια το 1990, 

σε 42% το έτος 2000. Η Γαλλία δηλαδή αποτέλεσε μέσα στη δεκαετία τόπο 

προορισμού ισχυρής και αυξανόμενης έλξης, ενώ παράλληλα οι κάτοικοι της 

ταξιδεύουν πολύ περισσότερο από ό,τι σε όλες τις άλλες χώρες (μόνο η Ιτα

λία είναι συγκρίσιμη) (Διάγραμμα 3.4), και δαπανούν ποσά που αντιστοιχούν 

στο 62-58% των εισπράξεων του τουριστικού τους τομέα. Αυτό είναι χαρακτη

ριστικό μιας ιδιαίτερα ανεπτυγμένης τουριστικής αγοράς που υπερκαλύπτει 

την αυξητική τάση για ταξίδια της επίσης ώριμης τουριστικά γαλλικής κοινωνίας. 

Τέλος, παρατηρούμε ότι οι εισπράξεις της Γαλλίας από ταξίδια ως πο

σοστό αυτών του συνόλου των 11 εξεταζόμενων χωρών έφταναν το 1990 στο 

εντυπωσιακό και απόλυτα μέγιστο 29,5% των συνολικών εσόδων για όλες τις 

εξεταζόμενες χώρες, ενώ το έτος 2000 μειώθηκαν στο 26,0% (βλ. Διάγραμμα 

3.3). Η Γαλλία είχε το μεγαλύτερο και διατηρεί το δεύτερο μεγαλύτερο μερί

διο ως χώρα στα συνολικά έσοδα των μεσογειακών χωρών, παρ' όλο που και 

αυτά αυξάνονται με ταχύ ρυθμό. Για την περίπτωση της Γαλλίας γίνεται φανε

ρό ότι το μεγάλο μέγεθος και η ωριμότητα του τουριστικού τομέα συνεπικου-

ρούντο σε μεγάλο βαθμό από δυναμισμό. Η ελαφρά μείωση του μεριδίου έγι

νε λόγω της ισχυρής ανάπτυξης νέων, πολύ δυναμικά αναπτυσσόμενων του

ριστικά χωρών. 

3.1.6 Ιταλία 

Η Ιταλία το 1990 εμφάνιζε στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της 

«έσοδα από ταξίδια«, ύψους 12.775 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό, με 

πολύ γρήγορο αρχικά ρυθμό αλλά και με ηπιότερο τα επόμενα έτη (βλ. Πί

νακα 3.1-τμήμα Α, και για τα ενδιάμεσα έτη 1995, 1997 και 1998, καθώς και 

Διάγραμμα 3.1) ανήλθε το έτος 2000 σε 29.905 εκατομμύρια ευρώ. Στη δε

καετία εμφανίζεται μια αύξηση των «εσόδων« ύψους 134%. Η μέση ετήσια αύ

ξηση των εσόδων στη χώρα για όλη την εξεταζόμενη δεκαετία είναι 8,9%. 

Στο ίδιο διάστημα, τα «έξοδα« για ταξίδια στο ισοζύγιο της Ιταλίας ανέρ

χονταν (βλ. Πίνακα 3.1-τμήμα Β) για το έτος 1990 στα 7.792 εκατομμύρια 

ευρώ, ενώ το έτος 2000 έφτασαν στα 17.010 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση των 

εξόδων είναι, στη δεκαετία, της τάξης του 118%. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί 

σε μια μέση ετήσια αύξηση των εξόδων για ταξίδια του 8,1%. 

84 



Μετά τις σχετικές αφαιρέσεις, προκύπτει ότι το καθαρό (net) αποτέλε

σμα (Πίνακας 3.1-τμήμα Γ) συναλλαγών της Ιταλίας ήταν όσον αφορά τα 

ταξίδια 4.983 εκατομμύρια ευρώ το έτος 1990, ποσό που ανήλθε στα 12.895 

εκατομμύρια ευρώ το 2000 (Διάγραμμα 3.2). Η αύξηση είναι της τάξης του 

159%. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση ετήσια αύξηση του καθαρού 

(net) αποτελέσματος συναλλαγών για ταξίδια του 10,0%. 

Ως πρώτη παρατήρηση έχουμε ότι, στην Ιταλία, η τάση του κύκλου 

εργασιών (είτε ως έσοδα είτε ως έξοδα) για πραγματοποίηση ταξιδιών είναι 

έντονα αυξητική στη δεκαετία 1990-2000 (134% και 118%). Η μέση ετήσια αύ

ξηση των οικονομικών αυτών δεδομένων είναι της τάξης του 8,9-8,1% για 

ολόκληρη τη δεκαετία, και βρίσκεται στον μέσο όρο των εξεταζόμενων χωρών 

(Διάγραμμα 3.5). Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μια χώρα 

όπως η Ιταλία, όπου η τιμή αναφοράς του έτους βάσης 1990 ήταν ήδη μεγά

λη και ουσιαστική. Να σημειωθεί ότι για την Ιταλία που, όπως θα δούμε και 

στο Κεφάλαιο 4, έχει την πιο μακρά ίσως τουριστική ιστορία, με ρίζες στον Με

σαίωνα (π.χ. Βενετία, Φλωρεντία, κ.λπ.), αν όχι στα ρωμαϊκά χρόνια, το φαι

νόμενο του υπερδιπλασιασμού των οικονομικών μεγεθών (Διάγραμμα 3.1) σε 

μια μόνο δεκαετία (του 1990-2000) είναι ισχυρό και αξιοπρόσεκτο. 

Δεύτερον, παρατηρούμε ότι το ισοζύγιο δαπάνης για πραγματοποίηση 

ταξιδιών είναι θετικό και σημαντικό τη δεκαετία 1990-2000, το τρίτο μεγαλύτε

ρο από τις εξεταζόμενες χώρες (Διάγραμμα 3.2). Το θετικό αποτέλεσμα 

κυμάνθηκε από 39% του συνολικού τζίρου (εισπράξεων) από ταξίδια το 1990, 

σε 43% το έτος 2000. Η Ιταλία δηλαδή αποτελεί τόπο προορισμού ισχυρής 

και αυξανόμενης έλξης. Παράλληλα, οι κάτοικοι της ταξιδεύουν πάρα πολύ 

(συγκρίνονται μόνο με τους Γάλλους, βλ. Διάγραμμα 3.4) και δαπανούν ποσά 

που αντιστοιχούν στο 61-57% των εισπράξεων του τουριστικού τους τομέα. 

Αυτό είναι χαρακτηριστικό μιας σταθερά αναπτυσσόμενης τουριστικής αγο

ράς και μιας ιδιαίτερα ώριμης τουριστικά κοινωνίας, που βέβαια αντλεί από 

μια παράδοση αιώνων. 

Τέλος, παρατηρούμε ότι οι εισπράξεις της Ιταλίας από ταξίδια ως πο

σοστό αυτών του συνόλου των εξεταζόμενων σε αυτή τη μελέτη χωρών ήταν 

στο 24% το 1990 και παρέμειναν στο 24% το 2000 (βλ. Διάγραμμα 3.3). Η 

σημαντική αύξηση των εσόδων από ταξίδια στην Ιταλία, που είδαμε, είναι η 

αιτία διατήρησης του τόσο μεγάλου μεριδίου της χώρας στα συνολικά έσοδα 

των μεσογειακών χωρών, παρ' όλο που και αυτά αυξάνονται με ταχύ ρυθμό. 

Το μερίδιο της Ιταλίας είναι σταθερό για την εξεταζόμενη δεκαετία στο ένα 

85 



τέταρτο των συνολικών εισπράξεων της λεκάνης της Μεσογείου και αυτό έχει 

ιδιαίτερη σημασία. 

3.1.7 Μάλτα 

Η Μάλτα το 1990 είχε καταγεγραμμένα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλ

λαγών της «έσοδα από ταξίδια» ύψους 390 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό 

αυτό, με ήπια αυξητικό ρυθμό (βλ. Πίνακα 3.1-τμήμα Α, και για τα ενδιάμεσα 

έτη 1995, 1997 και 1998, καθώς και Διάγραμμα 3.1), ανήλθε το έτος 2000 σε 

671 εκατομμύρια ευρώ. Στη δεκαετία εμφανίζεται μια αύξηση των «εσόδων» 

ύψους 72%. Η μέση ετήσια αύξηση των εσόδων στη χώρα για όλη την εξετα

ζόμενη δεκαετία είναι 5,6%. 

Το ίδιο διάστημα, τα «έξοδα για ταξίδια» στο ισοζύγιο της Μάλτας 

ανέρχονταν (βλ. Πίνακα 3.1-τμήμα Β) για το έτος 1990 στα 108 εκατομμύρια 

ευρώ, ενώ το έτος 2000 έφτασαν στα 220 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση των 

εξόδων είναι, στη δεκαετία, της τάξης του 104%. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί 

σε μια μέση ετήσια αύξηση των εξόδων για ταξίδια της τάξης του 7,4%. 

Μετά τις σχετικές αφαιρέσεις, προκύπτει ότι το καθαρό (net) αποτέλε

σμα (Πίνακας 3.1-τμήμα Γ) συναλλαγών της Μάλτας ήταν, όσον αφορά τα τα

ξίδια, 282 εκατομμύρια ευρώ το έτος 1990, ποσό που ανήλθε στα 451 εκα

τομμύρια ευρώ το 2000 (Διάγραμμα 3.2). Η αύξηση αυτή είναι της τάξης του 

60%. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση ετήσια αύξηση του καθαρού 

(net) αποτελέσματος συναλλαγών για ταξίδια της τάξης του 4,8% 

Ως πρώτη παρατήρηση παραθέτουμε ότι στη Μάλτα η τάση του κύ

κλου εργασιών (είτε ως έσοδα είτε ως έξοδα) για πραγματοποίηση ταξιδιών 

είναι ήπια αυξητική στη δεκαετία 1990-2000 (72% και 104%). Η μέση ετήσια 

αύξηση των οικονομικών αυτών δεδομένων είναι της τάξης του 5,6% και 7,4% 

και από τις μικρότερες των εξεταζόμενων χωρών (μεγαλύτερη μόνο από της 

Κροατίας, βλ. Διάγραμμα 3.5). Το γεγονός αυτό δείχνει μια σχετική αδυναμία 

σε σχέση με τις επιδόσεις των άλλων μεσογειακών χωρών. Τα ποσοστιαία 

μεγέθη θα μπορούσαν να είναι πιο υψηλά λόγω της σχετικά μικρής τιμής του 

έτους βάσης, όμως δεν είναι. Πρέπει να σημειωθεί ότι αφενός μεν η Μάλτα 

είναι σχετικά μικρό νησί, αφετέρου δε ότι δεν φαίνεται να μπορεί να κατα-

βάλλει ειδική προσπάθεια για την ανάπτυξη τουριστικής βιομηχανίας, τουλά

χιστον σε μαζικό επίπεδο. 

Δεύτερον, παρατηρούμε ότι το ισοζύγιο δαπάνης για πραγματοποίηση 

ταξιδιών είναι μικρό, θετικό και ήπια αυξανόμενο τη δεκαετία 1990-2000 (Διά-
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γράμμα 3.2). Το θετικό αποτέλεσμα με σχετικά φθίνουσα ένταση κυμάνθηκε 

από 72% του συνολικού τζίρου (εισπράξεων) από ταξίδια το 1990, σε 67% το 

έτος 2000. Η Μάλτα δηλαδή αποτέλεσε μέσα στη δεκαετία τόπο προορισμού 

ήπια αυξανόμενης έλξης, ενώ παράλληλα οι κάτοικοι της ταξιδεύουν αρκετά 

(Διάγραμμα 3.4) και δαπανούν ποσά που αντιστοιχούν στο 28-33% των ει

σπράξεων του τουριστικού τους τομέα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό μιας ελά

χιστα αναπτυσσόμενης τουριστικής αγοράς, η οποία υπολείπεται της αυξητι

κής τάσης για ταξίδια της μαλτέζικης κοινωνίας. 

Τέλος, παρατηρούμε ότι οι εισπράξεις της Μάλτας από ταξίδια ως πο

σοστό αυτών του συνόλου των εξεταζόμενων χωρών έφταναν το 1990 στο πο

λύ χαμηλό 0,7% των συνολικών, ενώ το έτος 2000 μειώθηκαν στο 0,5% (βλ. 

Διάγραμμα 3.3). Η Μάλτα έχει και διατηρεί το μικρότερο μερίδιο ως χώρα (με 

την εξαίρεση της «νεογέννητης» Κροατίας) στα συνολικά έσοδα των μεσο

γειακών χωρών, το οποίο και συρρικνώνει. Με άλλα λόγια, υποδηλώνεται ότι 

το μικρό μέγεθος και η μορφολογία του νησιού, αλλά και η πολιτική που ακο

λουθήθηκε, εμπόδισαν τον δυναμισμό και την ουσιαστική ανάπτυξη του του

ρισμού, ώστε να διατηρήσει το μερίδιο του απέναντι σε ανταγωνιστικούς και 

αναπτυσσόμενους προορισμούς. 

3.1.8 Κροατία 

Η Κροατία εξετάζεται με έτος βάσης το 1995, γιατί το 1990 δεν υπήρ

χε ως ανεξάρτητο κράτος. Το 1995 εμφάνιζε στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλ

λαγών της «έσοδα από ταξίδια» ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό, 

με ήπιο αλλά σταθερό ρυθμό και χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις (βλ. Πίνακα 

3.1-τμήμα Α, και για τα ενδιάμεσα έτη 1995, 1997 και 1998, καθώς και Διά

γραμμα 3.1), ανήλθε το έτος 2000 σε 88 εκατομμύρια ευρώ. Στην πενταετία 

εμφανίζεται μια αύξηση των «εσόδων» ύψους 105%. 

Το ίδιο διάστημα, τα «έξοδα» για ταξίδια στο ισοζύγιο της Κροατίας 

ανέρχονταν (βλ. Πίνακα 3.1-τμήμα Β) για το έτος 1995 στα 13 εκατομμύρια 

ευρώ, ενώ το έτος 2000 έφτασαν στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση των 

εξόδων είναι επίσης ήπια και ήταν, στην πενταετία, της τάξης του 38%. Το 

μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση ετήσια αύξηση των εξόδων για ταξίδια 

της τάξης του 3,3%. 

Μετά τις σχετικές αφαιρέσεις, προκύπτει ότι το καθαρό (net) αποτέλε

σμα (Πίνακας 3.1-τμήμα Γ) συναλλαγών της Κροατίας ήταν, όσον αφορά τα 

ταξίδια, 29 εκατομμύρια ευρώ το έτος 1995, ποσό που ανήλθε στα 70 εκα-
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τομμύρια ευρώ το 2000 (Διάγραμμα 3.2). Η αύξηση στην πενταετία είναι της 
τάξης του 141%. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση ετήσια αύξηση του 
καθαρού (net) αποτελέσματος συναλλαγών για ταξίδια της τάξης του 9,2% 

Ως πρώτη παρατήρηση παραθέτουμε ότι στην Κροατία η τάση του 
κύκλου εργασιών (είτε ως έσοδα είτε ως έξοδα) για πραγματοποίηση ταξιδιών 
είναι ήπια αυξητική στην πενταετία 1995-2000 (105% και 38%). Η μέση ετήσια 
αύξηση των οικονομικών αυτών δεδομένων είναι της τάξης του 7,3% για ολό
κληρη τη πενταετία, η μικρότερη όλων των μεσογειακών χωρών (Διάγραμμα 
3.5). Το γεγονός αυτό τοποθετεί την Κροατία αυτή πολύ χαμηλότερα από τον 
μέσο όρο των εξεταζόμενων χωρών. Ακόμα πρέπει να σημειωθεί ότι τα πο
σοστιαία μεγέθη, λόγω της σχετικά μικρής τιμής του έτους βάσης στη χώρα 
αυτή, θα μπορούσαν να είναι ανώτερα, όμως δεν ήταν. Επίσης όμως να ση
μειωθεί ότι, για μεγάλο διάστημα, η πολιτική αστάθεια στην περιοχή επηρέαζε 
σημαντικά την τουριστική θελκτικότητα της Κροατίας. Η χώρα πάντως δείχνει 
ότι έχει δυναμικό για σημαντική αύξηση του τουριστικού κύκλου εργασιών. 

Δεύτερον, παρατηρούμε ότι το ισοζύγιο δαπάνης για πραγματοποίηση 
ταξιδιών είναι μεν πολύ μικρό, αλλά είναι θετικό και βαίνει αυξανόμενο την 
πενταετία 1995-2000 (βλ. Διάγραμμα 3.2). Το θετικό αποτέλεσμα κυμάνθηκε 
από 67% του συνολικού τζίρου (εισπράξεων) από ταξίδια το 1990, σε 79% το 
έτος 2000 (βλ. Διάγραμμα 3.4). Η Κροατία δηλαδή αποτελεί τόπο προορισμού 
ήπια αυξανόμενης έλξης. Οι κάτοικοι της όμως ταξιδεύουν σημαντικά λι
γότερο από ό,τι θα δικαιολογούσε η τουριστική ανάπτυξη της χώρας τους και 
δαπανούν ποσά που αντιστοιχούν σε φθίνοντα ποσοστά (από 33 σε 21%) των 
εισπράξεων του τουριστικού τους τομέα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό μιας ανα
πτυσσόμενης τουριστικής αγοράς και μιας σημαντικά λιγότερο ώριμης του
ριστικά κοινωνίας, που δείχνει ότι δεν συμμετέχει στο τουριστικό γίγνεσθαι, 
αλλά μάλλον αυτό αφορά κυρίως ορισμένους «tour operators» και πολυεθνι
κές ξενοδοχειακές αλυσίδες. 

Τέλος, παρατηρούμε ότι οι εισπράξεις της Κροατίας από ταξίδια ως πο
σοστό αυτών του συνόλου των 11 εξεταζόμενων χωρών, ενώ ήταν στο 0,06% 
το 1995, έφτασαν στο 0,07% το 2000. Η αύξηση των εσόδων από ταξίδια 
στην Κροατία προκαλεί οριακή αύξηση του μεριδίου της χώρας στα συνολικά 
έσοδα των μεσογειακών χωρών, παρ' όλο που και αυτά αυξάνονται με ταχύ 
ρυθμό. Έτσι, διαπιστώνεται ότι στην Κροατία υπήρξε αύξηση οριακά τα
χύτερη από τον μέσο όρο της εξεταζόμενης περιοχής. Το μερίδιο της Κροα
τίας παρέμενε ως το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου πολύ μικρό (βλ. Διά
γραμμα 3.3). 
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3.1.9 Τουρκία 

Η Τουρκία το 1990 είχε καταγεγραμμένα στο ισοζύγιο τρεχουσών συ

ναλλαγών της «έσοδα από ταξίδια» ύψους 2.533 εκατομμυρίων ευρώ. Το πο

σό αυτό, με ήπια αυξητικό ρυθμό (βλ. Πίνακα 3.1-τμήμα Α, και για τα ενδιά

μεσα έτη 1995, 1997 και 1998, καθώς επίσης και Διάγραμμα 3.1), ανήλθε το 

έτος 2000 σε 8.283 εκατομμύρια ευρώ. Στη δεκαετία εμφανίζεται μια αύξηση 

των «εσόδων» ύψους 227%. Η μέση ετήσια αύξηση των εσόδων στη χώρα για 

όλη την εξεταζόμενη δεκαετία είναι 12,6%. 

Το ίδιο διάστημα, τα «έξοδα για ταξίδια» στο ισοζύγιο της Τουρκίας 

ανέρχονταν (βλ. Πίνακα 3.1-τμήμα Β) για το έτος 1990 στα 408 εκατομμύρια 

ευρώ, ενώ το έτος 2000 έφτασαν στα 1.856 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση των 

εξόδων είναι στη δεκαετία της τάξης του 355%. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί 

σε μια μέση ετήσια αύξηση των εξόδων για ταξίδια της τάξης του 16,4%. 

Μετά τις σχετικές αφαιρέσεις, προκύπτει ότι το καθαρό (net) αποτέλε

σμα (Πίνακας 3.1-τμήμα Γ) συναλλαγών της Τουρκίας ήταν, όσον αφορά τα 

ταξίδια, 2.124 εκατομμύρια ευρώ το έτος 1990, ποσό που ανήλθε στα 6.427 

εκατομμύρια ευρώ το 2000 (Διάγραμμα 3.2). Η αύξηση είναι της τάξης του 

203%. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση ετήσια αύξηση του καθαρού 

(net) αποτελέσματος συναλλαγών για ταξίδια της τάξης του 11,7%. 

Ως πρώτη παρατήρηση παραθέτουμε ότι στην Τουρκία η τάση του κύ

κλου εργασιών (είτε ως έσοδα είτε ως έξοδα) για πραγματοποίηση ταξιδιών 

είναι έντονα αυξητική στη δεκαετία 1990-2000 (227% και 355% αντίστοιχα). Η 

μέση ετήσια αύξηση των οικονομικών αυτών δεδομένων είναι της τάξης του 

12,6% και 16,4% για ολόκληρη τη δεκαετία. Το γεγονός αυτό δείχνει μια σα

φή υπεροχή σε σχέση με τις επιδόσεις άλλων μεσογειακών χωρών (βλ Διά

γραμμα 3.1 και 3.5, όπου η Τουρκία εμφανίζει τη δεύτερη ταχύτερη αύξηση 

εσόδων μετά την Αίγυπτο). Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι η Τουρκία είναι 

σχετικά νέος εταίρος στην ομάδα των τουριστικά ανεπτυγμένων χωρών. Αυτό 

σημαίνει αφενός μεν ότι τα υψηλά ποσοστά αφορούν σχετικά μικρές τιμές βά

σης, αφετέρου όμως ότι υπάρχει ακόμα, υπό προϋποθέσεις, πολύ ανεκμετάλ

λευτο αναπτυξιακό δυναμικό στη χώρα. 

Δεύτερον, παρατηρούμε ότι το ισοζύγιο δαπάνης για πραγματοποίηση 

ταξιδιών είναι θετικό, αυξανόμενο, (Διάγραμμα 3.2) αλλά μειούμενης έντασης 

τη δεκαετία 1990-2000. Το θετικό αποτέλεσμα κυμάνθηκε από 84% του συ

νολικού τζίρου (εισπράξεων) από ταξίδια το 1990, σε 77% το έτος 2000 (Διά

γραμμα 3.4). Η Τουρκία δηλαδή αποτέλεσε μέσα στη δεκαετία τόπο προο-
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ρισμού ιδιαίτερα αυξανόμενης έλξης, ενώ παράλληλα οι κάτοικοι της ταξι

δεύουν σχετικά περισσότερο και δαπανούν ποσά που αντιστοιχούν στο 16%-

23% των εισπράξεων του τουριστικού τους τομέα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό 

μιας έντονα αναπτυσσόμενης τουριστικής αγοράς. 

Τέλος, παρατηρούμε ότι οι εισπράξεις της Τουρκίας από ταξίδια ως 

ποσοστό αυτών του συνόλου των εξεταζόμενων χωρών έφταναν το 1990 στο 

σχετικά χαμηλό 4,7% των συνολικών, ενώ το έτος 2000 αυξήθηκαν σημαντικά 

και έφτασαν στο όχι ευκαταφρόνητο 6,5%. Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 

3.3, η Τουρκία έχει, και διατηρεί, ένα ιδιαίτερα έντονα αυξανόμενο μερίδιο ως 

χώρα που, αν συνεχιστεί όπως όλα δείχνουν, με τους ίδιους ρυθμούς, ενδέ

χεται να ξεπεράσει μέσα στην τρέχουσα δεκαετία την Ελλάδα. 

3.1.10 Κύπρος 

Η Κύπρος το 1990 είχε καταγεγραμμένα στο ισοζύγιο τρεχουσών συ

ναλλαγών της «έσοδα από ταξίδια» ύψους 987 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό 

αυτό, με συνεχή αυξητικό ρυθμό (βλ. Πίνακα 3.1-τμήμα Α, και για τα ενδιάμε

σα έτη 1995, 1997 και 1998, καθώς και Διάγραμμα 3.1) ανήλθε το έτος 2000 

σε 2.275 εκατομμύρια ευρώ. Στη δεκαετία εμφανίζεται μια αύξηση των «εσό

δων» ύψους 130%. Η μέση ετήσια αύξηση των εσόδων στη χώρα για όλη την 

εξεταζόμενη δεκαετία είναι 8,7%. 

Το ίδιο διάστημα, τα «έξοδα για ταξίδια» στο ισοζύγιο της Κύπρου 

ανέρχονταν (βλ. Πίνακα 3.1-τμήμα Β) για το έτος 1990 στα 140 εκατομμύρια 

ευρώ, ενώ το έτος 2000 έφτασαν στα 485 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση των 

εξόδων είναι, στη δεκαετία, της τάξης του 246%. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί 

σε μια μέση ετήσια αύξηση των εξόδων για ταξίδια της τάξης του 13,2%. 

Μετά τις σχετικές αφαιρέσεις, προκύπτει ότι το καθαρό (net) αποτέ

λεσμα (Πίνακας 3.1-τμήμα Γ) συναλλαγών της Μάλτας ήταν, όσον αφορά τα 

ταξίδια, 848 εκατομμύρια ευρώ το έτος 1990, ποσό που ανήλθε στα 1.790 

εκατομμύρια ευρώ το 2000 (Διάγραμμα 3.2). Η αύξηση είναι της τάξης του 

111%. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση ετήσια αύξηση του καθαρού 

(net) αποτελέσματος συναλλαγών για ταξίδια της τάξης του 7,8%. 

Ως πρώτη παρατήρηση παραθέτουμε ότι στην Κύπρο η τάση του κύ

κλου εργασιών (είτε ως έσοδα είτε ως έξοδα) για πραγματοποίηση ταξιδιών 

είναι αυξητική στη δεκαετία 1990-2000 (130% και 246% αντίστοιχα). Πάντως 

η αύξηση των εξόδων είναι σημαντικά ανώτερη, φαινόμενο που παρατηρήθηκε 

και στην Ελλάδα. Η μέση ετήσια αύξηση των οικονομικών αυτών δεδομένων, 
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της τάξης του 8,7% και 13,2% για ολόκληρη τη δεκαετία, επιβεβαιώνει την πα

ρατήρηση (Βλ. Διαγράμματα 3.1 και 3.5). Τα δεδομένα αυτά δείχνουν μια ισο

δυναμία σε σχέση με τις επιδόσεις των άλλων μεσογειακών χωρών, όσον αφο

ρά τα έσοδα, ενώ τα έξοδα αυξάνουν δείχνοντας μια κοινωνία με αυξανόμενη 

τουριστική ωριμότητα και εξωστρέφεια. 

Δεύτερον, παρατηρούμε ότι το ισοζύγιο δαπάνης για πραγματοποίηση 

ταξιδιών είναι έντονα θετικό και ήπια αυξανόμενο, με σχετικά φθίνουσα έντα

ση τη δεκαετία 1990-2000. Το θετικό αποτέλεσμα κυμάνθηκε από 86% του συ

νολικού τζίρου (εισπράξεων) από ταξίδια το 1990, σε 79% το έτος 2000 (βλ. 

Διαγράμματα 3.2 και 3.4). Η Κύπρος δηλαδή αποτέλεσε μέσα στη δεκαετία 

τόπο προορισμού ήπια αυξανόμενης έλξης Οι κάτοικοι της δαπανούσαν για 

εξωτερικό τουρισμό ποσά που αντιστοιχούσαν στο 14% των εσόδων του του

ριστικού τους τομέα αρχικά, ποσοστό που έφτασε στο 21% στο τέλος της πε

ριόδου. Αυτό είναι χαρακτηριστικό μιας σχετικά ανεπτυγμένης τουριστικής 

αγοράς και μιας επίσης κοινωνίας η οποία τώρα ωριμάζει τουριστικά. 

Τέλος, παρατηρούμε ότι οι εισπράξεις της Κύπρου από ταξίδια ως πο

σοστό έφταναν το 1990 στο 1,8% των συνολικών για όλες τις εξεταζόμενες 

χώρες, ενώ το έτος 2000 παρέμειναν και πάλι στο 1,8% (βλ. Διάγραμμα 3.3). 
Αναγνωρίζεται ότι η ανεξάρτητη Κύπρος έχει και διατηρεί ένα σταθερό μερί

διο ως χώρα, υπερδιπλάσιο από τη συγκρίσιμη Μάλτα και πολλαπλάσιο από 

την Κροατία. Όμως, γίνεται φανερό ότι το μικρό μέγεθος και η πολιτική ιδιο

μορφία του νησιού επέτρεψαν έναν ήπιο μόνο δυναμισμό και μια ανάπτυξη 

του τουρισμού με ρυθμό ακριβώς πάνω στον μέσο όρο της Μεσογείου. Δεν 

μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι η Κύπρος δεν κατάφερε τίποτε περισ

σότερο από το να διατηρήσει ένα σταθερό μερίδιο, απέναντι σε γειτονικούς 

της και ανταγωνιστικούς προορισμούς που αύξησαν το δικό τους, όπως π.χ. 

η Ελλάδα και πολύ περισσότερο η Τουρκία και η Αίγυπτος. 

3.1.11 Ελλάδα 

Η Ελλάδα το 1990 εμφάνιζε στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της 

«έσοδα από ταξίδια», ύψους 3.999 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό, με ήπιο 

ρυθμό για τα πρώτα έτη και ελαφρά εντονότερο τα τελευταία έτη (βλ. Πίνακα 

3.1-τμήμα Α, και για τα ενδιάμεσα έτη 1995, 1997 και 1998, καθώς και Διά

γραμμα 3.1), ανήλθε το έτος 2000 σε 10.068 εκατομμύρια ευρώ. Στην εξεταζό

μενη δεκαετία εμφανίζεται μια αύξηση των «εσόδων» ύψους 152%. Η μέση ετή

σια αύξηση των εσόδων στη χώρα για όλο το εξεταζόμενο διάστημα είναι 9,7%. 
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Το ίδιο διάστημα, τα «έξοδα» για ταξίδια στο ισοζύγιο της Ελλάδας 

ανέρχονταν (βλ. Πίνακα 3.1-τμήμα Β) για το έτος 1990 στα 855 εκατομμύρια 

ευρώ, ενώ το έτος 2000 έφτασαν στα 4.947 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση των 

εξόδων στη δεκαετία είναι της τάξης του 479%. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί 

σε μια μέση ετήσια αύξηση των εξόδων για ταξίδια της τάξης του 19,2%. 

Μετά τις σχετικές αφαιρέσεις, προκύπτει ότι το καθαρό (net) αποτέ

λεσμα (Πίνακας 3.1-τμήμα Γ) συναλλαγών της Ελλάδας ήταν, όσον αφορά τα 

ταξίδια, 3.144 εκατομμύρια ευρώ το έτος 1990, ποσό που ανήλθε στα 5.121 

εκατομμύρια ευρώ το 2000 (Διάγραμμα 3.2). Η αύξηση είναι της τάξης του 

63%. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση ετήσια αύξηση του καθαρού 

(net) αποτελέσματος συναλλαγών για ταξίδια της τάξης του 5,0%. 

Ως πρώτη παρατήρηση παραθέτουμε ότι στην Ελλάδα η τάση των 

εσόδων από πραγματοποίηση ταξιδιών είναι αυξητική στη δεκαετία 1990-2000 

(152%) (βλ. Διάγραμμα 3.1). Όμως, αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι η εντυ

πωσιακή αύξηση των εξόδων για ταξίδια στη δεκαετία που ήταν 479%. Η μέ

ση ετήσια αύξηση των οικονομικών αυτών δεδομένων ήταν για τα έσοδα 9,7% 

(τρίτος ισχυρότερος ρυθμός αύξησης, πολύ σημαντικός, Διάγραμμα 3.5) και 

για τα έξοδα 19,2% στη δεκαετία. Το χαρακτηριστικό αυτό όμως είναι ιδιαίτε

ρα αξιοπρόσεκτο για την Ελλάδα, όπου η αύξηση των εξόδων κινήθηκε στην 

εξεταζόμενη δεκαετία με διπλάσιο ετήσιο αυξητικό ρυθμό από αυτή των εσό

δων, η δε συνολική μεταβολή των εξόδων ήταν τριπλάσια απ' αυτή των εσό

δων (152% έναντι 479%). Ο Έλληνας στη δεκαετία αύξησε και μαζικοποίησε 

τα διεθνή του ταξίδια που έγιναν μέρος του ετήσιου προγράμματος διακοπών 

του. Μία αιτία είναι και οι ανταγωνιστικές τιμές των πακέτων διακοπών εξω

τερικού έναντι των αντίστοιχων τιμών του εσωτερικού. 

Δεύτερον, παρατηρούμε ότι στην Ελλάδα το ισοζύγιο δαπάνης για πρα

γματοποίηση ταξιδιών είναι θετικό και αυξανόμενο (Διάγραμμα 3.2). Όμως η 

τάση του τη δεκαετία 1990-2000 είναι σημαντικά φθίνουσας έντασης, όπως 

φαίνεται και στο Διάγραμμα 3.4. Το θετικό αποτέλεσμα του ισοζυγίου δηλαδή 

κυμάνθηκε από 79% του συνολικού τζίρου (εισπράξεων) από ταξίδια το 1990, 

σε 5 1 % το έτος 2000. Η Ελλάδα παραμένει τόπος προορισμού σχετικά 

ισχυρής έλξης. Όμως, παράλληλα, οι κάτοικοι της ταξιδεύουν στο εξωτερικό 

όλο και πιο πολύ (προηγούνται μόνο οι Γάλλοι και οι Ιταλοί) και δαπάνησαν 

ποσά που αντιστοιχούσαν από το 22% ως το 50% των εισπράξεων του 

τουριστικού τους τομέα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό μιας σταθερά αναπτυσσό

μενης τουριστικής αγοράς και μιας ώριμης τουριστικά κοινωνίας που, εκτός 

από τον εσωτερικό, προσανατολίζεται και στον εξωτερικό τουρισμό. Να σημειώ-

92 

J 



σουμε πάντως ότι οι δαπάνες των φοιτητών της χώρας στο εξωτερικό (που 
στην εξεταζόμενη δεκαετία, μετά την άρση των συναλλαγματικών περιορι
σμών για την Ε.Ε., έφτασαν σε μεγάλα ύψη) καταγράφονται ως τουριστικές 
με βάση τους ισχύοντες ορισμούς. 

Τέλος, παρατηρούμε ότι οι εισπράξεις της Ελλάδας από ταξίδια ως 
ποσοστό του συνόλου των 11 εξεταζόμενων χωρών ήταν στο 7,4% το 1990 
και έφτασαν στο 7,9% το 2000. Είναι σημαντικό ότι η αύξηση των εσόδων από 
ταξίδια στην Ελλάδα που είδαμε είναι η αιτία όχι μόνο διατήρησης αλλά και 
οριακής αύξησης του μεριδίου της χώρας στα συνολικά έσοδα των μεσογεια
κών χωρών, παρ' όλο που και αυτά αυξάνονται με ταχύ ρυθμό. Όπως φαίνε
ται στο Διάγραμμα 3.3, το μερίδιο της Ελλάδας στις εισπράξεις πάντως, παρ' 
ότι δεν είναι φθίνον (όπως αλλού), δεν αυξάνεται όσο άλλων γειτονικών αντα
γωνιστριών χωρών (π.χ. Τουρκία, Αίγυπτος). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 

Ισοζύγιο πληρωμών. Λογαριασμός «Ταξίδια» 
(Εκατ. ευρώ) 

Α. ΕΣΟΔΑ 

Χώρα 1990 1995 1997 1998 1999 2000 

Αίγυπτος 
Τυνησία 
Μαρόκο 
Ισπανία 
Γαλλία 
Ιταλία 
Μάλτα 
Κροατία 
Τουρκία 
Κύπρος 
Ελλάδα 

864 
739 

1.005 
14.536 
15.898 
12.775 

390 
-

2.533 
987 

3.999 

2.052 
1.165 

991 
19.434 
21.056 
20.993 

505 
43 

3.790 
1.374 
3.658 

3.287 
1.355 
1.275 

23.739 
24.724 
26.355 

571 
75 

6.174 
1.462 
4.904 

2.288 
1.477 
1.557 

26.678 
26.746 
26.641 

586 
73 

6.402 
1.538 
5.520 

3.662 
1.708 
1.830 

30.416 
29.573 
26.716 

637 
71 

4.882 
1.785 
8.296 

4.713 
1.826 
2.209 

33.711 
33.300 
29.905 

671 
88 

8.283 
2.275 

10.068 

ΣΥΝΟΛΟ-11 53.726 75.060 93.921 99.505 109.576 127.048 

Β. ΕΞΟΔΑ 

Χώρα 1990 1995 1997 1998 1999 2000 

Αίγυπτος 
Τυνησία 
Μαρόκο 
Ισπανία 
Γαλλία 
Ιταλία 
Μάλτα 
Κροατία 
Τουρκία 
Κύπρος 
Ελλάδα 

101 
140 
147 

3.322 
9.785 
7.792 

108 

408 
140 
855 

977 
191 
231 

3.417 
12.490 
9.707 

163 
13 

697 
252 

1.011 

1.188 
206 
278 

3.985 
14.632 
14.764 

168 
15 

1.513 
340 

1.169 

1.028 
209 
378 

4.470 
15.898 
15.708 

172 
16 

1.565 
366 

1.560 

1.012 
224 
431 

5.166 
17.485 
15.858 

188 
21 

1.380 
404 

3.762 

1.164 
285 
466 

5.968 
19.228 
17.010 

220 
18 

1.856 
485 

4.947 

ΣΥΝΟΛΟ-11 22.798 29.149 38.258 41.370 45.931 51.646 

Γ. ΚΑΘΑΡΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (Net) 

Χώρα 1990 1995 1997 1998 1999 2000 

Αίγυπτος 
Τυνησία 
Μαρόκο 
Ισπανία 
Γαλλία 
Ιταλία 
Μάλτα 
Κροατία 
Τουρκία 
Κύπρος 
Ελλάδα 

763 
599 
858 

11.214 
6.113 
4.983 

282 

-
2.124 

848 
3.144 

1.075 
974 
760 

16.018 
8.566 

11.286 
342 

29 
3.093 
1.122 
2.646 

2.099 
1.149 

997 
19.754 
10.092 
11.591 

403 
60 

4.661 
1.122 
3.735 

1.259 
1.268 
1.179 

22.208 
10.848 
10.933 

414 
57 

4.837 
1.173 
3.959 

2.651 
1.485 
1.405 

25.250 
12.088 
10.858 

449 
50 

3.502 
1.381 
4.534 

3.549 
1.542 
1.743 

27.743 
14.072 
12.895 

451 
70 

6.427 
1.790 
5.121 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ι 1 30.928 45.911 55.663 58.134 63.653 75.402 

Πηγή: Eurostat, Tourism Statistics Yearbook, 2003 CD-Rom. 
-: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1 

Έσοδα λογαριασμού ταξιδιών, 1990, 2000 

Εκατ. ευρώ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2 

Καθαρό ισοζύγιο (net) λογαριασμού ταξιδιών 

Εκατ. ευρώ 

30.000 

27.000 

24.000 -

21.000 -

1990 • 2000 
ν(1995). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3 

Μερίδιο κάθε χώρας στα συνολικά έσοδα των 11 εξεταζόμενων 

μεσογειακών χωρών 

30,0% 

27,0%+-

24,0%+-

21,0% 

18,0% 

15,0%+-

12,0% f-| 

9,0% 

6,0% 

3,0% 

0,0% äte 
s • ^ 

ΓΙ,ΓΒ,ΓΜ 

^ 
S J" ë? 

1990 2000 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4 

Καθαρό ισοζύγιο (net) ως ποσοστό των εσόδων 

από ταξίδια, έτη 1990, 2000 

s 
<$ 

*(1995). 

i£> ,ίί J9 r& & rP* *& ιΛ 4-Ρ- \0· -ό£> 

y / / / y / • y </ / <̂  
1990 ^ 2 0 0 0 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.5 

Μέση ετήσια αύξηση εσόδων λογαριασμού ταξιδιών, 
δεκαετίας 1990-2000 

*(1995) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

4.0 Εισαγωγή 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να εξηγήσει τις αιτίες οι οποίες 
δημιούργησαν τις τάσεις, τόσο τις βραχυχρόνιες όσο και τις μακροχρόνιες, 
της τουριστικής ανάπτυξης των χωρών της Μεσογείου, που παρατηρήθηκαν 
κατά την εξέταση των στοιχείων των προηγούμενων τριών κεφαλαίων. Με 
γνώμονα την ανάλυση αυτών των στοιχείων, κάθε ενότητα του παρόντος κε
φαλαίου εξετάζει τις βασικές συνιστώσες της τουριστικής ανάπτυξης μιας χώ
ρας και, κυρίως, τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή. Η έμφαση δίνεται στα 
χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία έχουν κυριαρχήσει σε αυτή την ανάπτυξη 
ή/και την διαφοροποιούν σε σχέση με τις άλλες χώρες της περιοχής μελέτης. 

Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολλές συνιστώσες αυτού που ονομάζεται «του
ριστική ανάπτυξη», οι οποίες δεν μπορούν να περιγραφούν (πόσω δε μάλλον 
να ερμηνευτούν ή να αξιολογηθούν) μόνο με ποσοτικά στοιχεία (π.χ. περιβαλ
λοντικές επιπτώσεις). Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια για να ανα
δειχτούν τα διάφορα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, γεωγραφικά 
και άλλα στοιχεία, τα οποία έχουν καθορίσει την τουριστική ανάπτυξη κάθε 
χώρας και, κατά συνέπεια, είναι εν πολλοίς «υπεύθυνα» για τα στατιστικά 
στοιχεία που μας παρέχονται από καθεμία από τις χώρες της λεκάνης της 
Μεσογείου. 

Κάθε ενότητα αυτού του κεφαλαίου εξετάζει μια χώρα της περιοχής 
μελέτης. Μετά από μια μικρή εισαγωγή, όπου παρουσιάζεται το βασικό του
ριστικό προφίλ της χώρας αυτής, κάθε ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το 
πρώτο μέρος έχει τίτλο «Πόλοι και παράγοντες τουριστικής έλξης» και ανα
λύει τα τουριστικά πλεονεκτήματα κάθε χώρας, καθώς επίσης και τους τρό
πους με τους οποίους η χώρα αυτή προσπαθεί να τα αξιοποιήσει, τόσο στο επί
πεδο των υποδομών όσο και σε αυτό της προώθησης του τελικού προϊόντος. 
Το δεύτερο μέρος κάθε ενότητας έχει τίτλο «Ανασταλτικοί παράγοντες στην 
τουριστική ανάπτυξη» και εξετάζει τα προβλήματα που ο συγκεκριμένος τύ
πος τουριστικής ανάπτυξης δημιούργησε σε κάθε μία χώρα, καθώς επίσης και 
τους τρόπους με τους οποίους κάθε χώρα προσπαθεί να απεμπλακεί από αυ
τά τα προβλήματα ή, έστω, να μετριάσει τις συνέπειες τους. Ιδιαίτερη προ-
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απάθεια γίνεται και στα δύο μέρη κάθε ενότητας, για να παρουσιαστούν οι 

κυβερνητικές πολιτικές κάθε χώρας τόσο στο επίπεδο της ανάπτυξης και προώ

θησης του τουριστικού προϊόντος όσο και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Σε αντίθεση με τα τρία πρώτα κεφάλαια αυτής της εργασίας, η Ελλά

δα δεν παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο. Τα τουριστικά της πλεονεκτήματα, 

οι τρόποι με τους οποίους προωθεί το τουριστικό της προϊόν και τα προβλή

ματα της τουριστικής της ανάπτυξης είναι αφενός μεν λίγο ως πολύ γνωστά, 

αφετέρου δε έχουν αναλυθεί με πολύ μεγαλύτερη επάρκεια από όσο πιθανόν 

να ήταν δυνατό να αναλυθούν στα πλαίσια μιας εργασίας αυτού του τύπου. 

Άλλωστε, ο βασικός μας σκοπός εδώ είναι να ωφεληθούμε από τα πλεονεκτή

ματα που θα μας παρέξει μια συγκριτική μελέτη. Το βασικό ζητούμενο, όπως 

είπαμε και στην Εισαγωγή αυτής της εργασίας, είναι να αποκομίσουμε διδάγμα

τα από τις εμπειρίες (θετικές και αρνητικές) των χωρών οι οποίες προσφέ

ρουν ένα ομοειδές με εμάς τουριστικό προϊόν. 

4.1 Αίγυπτος 

Η Αίγυπτος είναι μια χώρα με πληθυσμό 72 εκατομμυρίων κατοίκων, η 

οποία καταλαμβάνει μια έκταση 1.001.450 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ο 

τουρισμός εξελίσσεται σε έναν από τους βασικότερους κλάδους της οικονο

μίας της και παρουσίασε αύξηση 9,2% σε ετήσια βάση την περίοδο 1993-

2003. Συνεισέφερε το 4% του ΑΕΠ το 1993 και το ποσοστό αυτό αυξήθηκε 

εντυπωσιακά σε 16,5% το 2004. Απασχολεί 1,6 εκατομμύρια άτομα άμεσα και 

3 εκατομμύρια άτομα έμμεσα. Ο αριθμός των ξένων επισκεπτών στη χώρα αυ

ξήθηκε από 2,6 εκατομμύρια το 1990 σε 4,9 εκατομμύρια το 1999 και έφτασε 

τα 6 εκατομμύρια το 2003. Ο αριθμός των δωματίων στα ξενοδοχεία αυξήθη

κε από 53.727 το 1991 σε 140.000 το 20041. Τα έσοδα της χώρας από ταξίδια 

από 864 εκατομμύρια ευρώ το 1990 έφτασαν τα 4,7 δισεκατομμύρια το 2000. 

Πόλοι και παράγοντες τουριστικής έλξης 

Ο βασικός πυλώνας της τουριστικής ανάπτυξης της Αιγύπτου ήταν, εί

ναι και θα είναι οι αρχαιολογικοί της χώροι. Πρόκειται ίσως για τον αρχαιό

τερο τουριστικό προορισμό στον κόσμο, ο οποίος δεχόταν επισκέπτες αιώνες 

1. Τα στοιχεία αυτής της παραγράφου προέρχονται, εκτός από την Eurostat 
(2003, ó.n.) και από την πηγή: Mintel, Egypt, Travel and Tourism Analyst, November 2004. 
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ολόκληρους πριν από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Ένας σημαντικός 
ιστορικός παράγοντας που συνέβαλε στην αναζωπύρωση και παραπέρα ανά
πτυξη του τουρισμού στην Αίγυπτο και την καθιέρωσε ως τουριστικό προορι
σμό, με την έννοια που έχει ο όρος σήμερα, ήταν η διάνοιξη της διώρυγας 
του Σουέζ το 1869. Έφτασαν στη χώρα οι Βρετανοί, οι κατ' εξοχήν ταξιδευτές 
της εποχής εκείνης, οι οποίοι έδωσαν στην έννοια του τουρισμού το σύγχρο
νο περιεχόμενο της, άρχισαν οι αρχαιολογικές ανασκαφές, διαδόθηκε η 
«αιγυπτολατρεία» σε όλη την Ευρώπη και η Αίγυπτος έγινε (μαζί με την Ιτα
λία) η επιτομή του τουριστικού προορισμού για τον σύγχρονο κόσμο ήδη από 
τον 19ο αιώνα. 

Ένα επιπλέον τουριστικό πλεονέκτημα που προσφέρουν οι αρχαιολο
γικοί χώροι της Αιγύπτου είναι η γεωγραφική τους κατανομή. Εκτείνονται κα
τά μήκος του Νείλου, από το βορειότερο μέχρι το νοτιότερο άκρο της χώρας. 
Διευκολύνουν λοιπόν τη διασπορά των τουριστών σε όλη τη χώρα, προσφέ
ροντας έτσι τα γνωστά ευεργετικά αποτελέσματα στις τοπικές οικονομίες. 

Όσον δε αφορά τη σύγχρονη τουριστική αξιοποίηση των αρχαιολο
γικών τους χώρων, οι αιγυπτιακές αρχές εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις 
δυνατότητες που προσφέρονται. Οι χώροι είναι προσβάσιμοι με κάθε είδους 
μεταφορικό μέσο από οποιοδήποτε σημείο της χώρας. Οργανώνονται κρουα
ζιέρες για όλες τις πιθανές τουριστικές ανάγκες κατά μήκος του Νείλου. 
Οργανώνονται εκδρομές, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες κάθε είδους επι
σκέπτη. Κτίζονται ξενοδοχειακά συγκροτήματα και εμπορικά κέντρα (ακόμα 
και πόλεις που πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχαν) γύρω από αυτούς, και πολ
λά άλλα. Το αποτέλεσμα είναι η μεγιστοποίηση των άμεσων και έμμεσων 
τουριστικών εσόδων. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει για την εντυπωσιακή 
αξιοποίηση του αρχαιολογικού μουσείου του Καΐρου και της νέας βιβλιοθήκης 
της Αλεξάνδρειας. 

Πέρα όμως από την αξιοποίηση των αρχαιοτήτων της, η Αίγυπτος 
καταβάλλει, για τουλάχιστον δύο δεκαετίες (από τις αρχές της δεκαετίας του 
1980), συντονισμένες προσπάθειες για την ανάπτυξη πολλών άλλων μορφών 
τουρισμού με πολύ αξιόλογα αποτελέσματα. Η πιο χαρακτηριστική από αυτές 
είναι η τεράστια ανάπτυξη παραθαλάσσιων θέρετρων σε ολόκληρη την περιο
χή της Ερυθράς Θάλασσας. Η ανάπτυξη αυτή άρχισε να πραγματοποιείται 
μετά το 1980 και η κυβερνητική βοήθεια υπήρξε καθοριστική. Δόθηκαν κίνη
τρα για την προσέλκυση μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων (τα οποία, όπως εί
δαμε και στο Κεφάλαιο 1, λειτούργησαν), δημιουργήθηκε ένα πολύ εκτετα
μένο δίκτυο υποστήριξης για τον τουρισμό αυτού του είδους, δημιουργήθηκαν 
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οδικές συνδέσεις με πάρα πολλούς αρχαιολογικούς χώρους και έγιναν συντο
νισμένες προσπάθειες για τη διεθνή προβολή του. 

Παράλληλα, αν και δεν υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία ακόμα, άρχισαν 
να αναπτύσσονται συστηματικά και διάφορα είδη εναλλακτικού τουρισμού. Ο 
οικοτουρισμός γνωρίζει άνθηση και υποστηρίζεται τόσο σε επίπεδο υποδομών 
και κινήτρων όσο και σε επίπεδο προώθησης πωλήσεων από την κυβέρνηση. 
Ο θρησκευτικός τουρισμός, τόσο για τους μουσουλμάνους (περίφημες και ιστο
ρικές ισλαμικές σχολές) όσο και για τους ορθόδοξους χριστιανούς (κυρίως η 
χερσόνησος του Σινά και το Πατριαρχείο της Αλεξανδρείας), προσφέρει μια 
πολύτιμη πηγή τουριστικών εσόδων. Το ίδιο ισχύει και για τον λεγόμενο «του
ρισμό περιπέτειας» (καταδύσεις, εκδρομές στην έρημο, κ.λπ.), ο οποίος, και 
αυτός, γνωρίζει άνθηση. 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθούν και οι προσπάθειες που γίνονται για 
την ανάπτυξη του επιχειρηματικού τουρισμού. Έχουν γίνει σοβαρές επενδύ
σεις στις τηλεπικοινωνίες και τις απαραίτητες ξενοδοχειακές υποδομές, ώστε 
η Αίγυπτος να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είναι αραβόφωνη χώρα και τη 
γεωγραφική της θέση ως σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Αρα
βικού κόσμου. 

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, η χώρα έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε 
πόλο τουριστικής έλξης και για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό βοήθησε 
και η διεθνής συγκυρία, ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 
2001. Χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί ότι το 2003 η χώρα δέχτηκε ένα 
εκατομμύριο τουρίστες μόνο από τη Σαουδική Αραβία. 

Όλα τα παραπάνω βοηθήθηκαν επίσης από τις συντονισμένες κρατικές 
προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια για την αναβάθμιση και επέκτα
ση του δικτύου αεροδρομίων και λιμένων της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαί
τερη έμφαση δόθηκε στα δρομολόγια με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. 

Στα τουριστικά πλεονεκτήματα της Αιγύπτου πρέπει να προσμετρηθούν 
και δύο ακόμα παράγοντες, τους οποίους το κράτος εκμεταλλεύεται με απο
τελεσματικότητα. Ο πρώτος είναι ότι η χώρα προσφέρεται για τουριστική πε
ρίοδο 12 μηνών, η οποία καλύπτει τις απαιτήσεις διαφόρων αγορών. Ο δεύ
τερος είναι οι συνεχείς υποτιμήσεις του νομίσματος, οι οποίες καθιστούν το 
αιγυπτιακό τουριστικό προϊόν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. 

Ανασταλτικοί παράγοντες στην τουριστική ανάπτυξη 

Δύο είναι οι βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες στην τουριστική ανά
πτυξη της Αιγύπτου. Ο βασικότερος βέβαια είναι τα συνεχή προβλήματα που 
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αντιμετωπίζει η χώρα με την τρομοκρατία. Τα φαινόμενα αυτά άρχισαν να πα

ρουσιάζονται στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και, παρά τα αυστηρά αλλά 

και πολυέξοδα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση, έχουν οξυνθεί στις 

μέρες μας. Αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό από την πλευρά όχι μό

νο της τουριστικής πολιτικής είναι ότι το μέλλον σε αυτό το μέτωπο δεν προ

βλέπεται αισιόδοξο. 

Ένα άλλο πρόβλημα στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας δημιουργεί 

ο οικιστικός κορεσμός και η άναρχη ανάπτυξη των παραθαλάσσιων θέρετρων 

της Ερυθράς Θάλασσας. Τα ξενοδοχεία, όπως είδαμε και στο Κεφάλαιο 2, 

δεν λειτουργούν στις πληρότητες που θα ήθελαν, αρκετές ξενοδοχειακές μο

νάδες οι οποίες άρχισαν να κτίζονται παρέμειναν ημιτελείς και εγκαταλείφθη

καν, ενώ ήδη εκφράζονται φόβοι για καταστροφές στο οικοσύστημα της πε

ριοχής και για συνεπακόλουθη υπονόμευση του μέλλοντος της. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς 

ανταγωνιστές του, ο αιγυπτιακός τουρισμός βασίζεται κυρίως στους αλλοδα

πούς τουρίστες. Ο εσωτερικός τουρισμός (βλ. Κεφάλαιο 2) ισοδυναμεί μόνο 

με το 11% του συνόλου και οι προσπάθειες που κατά καιρούς έγιναν για την 

προώθηση του δεν έφεραν σημαντικά αποτελέσματα. Το βασικό πρόβλημα, 

γνωστό και από άλλες περιπτώσεις, είναι ότι αυτοί οι οποίοι έχουν τα οικο

νομικά μέσα προτιμούν τις διακοπές και τα ταξίδια στο εξωτερικό, ενώ αυτοί 

οι οποίοι θα μπορούσαν να στηρίξουν τον εσωτερικό τουρισμό δεν έχουν τα 

μέσα. 

4.2 Τυνησία 

Η Τυνησία έχει πληθυσμό 9,7 εκατομμύρια κατοίκων και καλύπτει έκτα

ση 163.610 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ο τουρισμός είναι ένας πάρα πολύ 

σημαντικός κλάδος για την οικονομία της. Τα έσοδα από τον τουρισμό από 

948 εκατομμύρια δολ. ΗΠΑ το 1990 έφτασαν τα 1.496 εκατομμύρια δολ. το 

2000. Σε μακροοικονομική κλίμακα, τα έσοδα αυτά ισοδυναμούν με το 9,4% 

του ΑΕΠ και χρηματοδοτούν το 1/2 με 2/3 του εμπορικού ελλείμματος της χώ

ρας. Ο αριθμός των ξένων επισκεπτών αυξήθηκε από 3,2 εκατομμύρια το 1990 

σε 5,4 εκατομμύρια το 2001. Ο αριθμός των κρεβατιών αυξήθηκε κατά 65% 

στη διάρκεια της δεκαετίας του 19902. Η τουριστική ανάπτυξη της συγκεκρι-

2. Τα στοιχεία αυτής της παραγράφου προέρχονται από την πηγή: Mintel, Tu
nisia, Travel and Tourism Intelligence, April 2002. 
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μένης χώρας, η οποία άρχισε τη δεκαετία του 1960, παρουσιάζει πολλές 

ομοιότητες τόσο όσον αφορά τη δυναμική όσο και, κυρίως, τα προβλήματα 

της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης. 

Πόλοι και παράγοντες τουριστικής έλξης 

Σε αντιδιαστολή με πολλές από τις χώρες της περιοχής^ οι οποίες 

αποτελούν και τους κυριότερους ανταγωνιστές της στον τουριστικό τομέα, η 

Τυνησία επιδεικνύει μια αξιοζήλευτη πολιτική και κοινωνική σταθερότητα που 

βοηθά σημαντικά στην προσέλκυση τουριστών. Τα προβλήματα με την τρομο

κρατία είναι σχεδόν αμελητέα και στο κοινωνικό επίπεδο υπολογίζεται ότι 

μόνο το 6% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. 

Η κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Τουρισμού, καταβάλλει σημαντι

κές και συντονισμένες προσπάθειες για να ξεπεράσει τη στασιμότητα η οποία 

παρατηρείται στον τουρισμό της χώρας. Η κρίση αυτή δε, παρά τη σημαντική 

ανάπτυξη που παρατηρήθηκε στη δεκαετία του 1990 (βλ. Κεφάλαιο 2), είχε 

κάνει την εμφάνιση της ακόμα και πριν από τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμ

βρίου 2001 τα οποία, όπως είναι γνωστό, επηρέασαν αρνητικά τον τουρισμό 

όλων των αραβόφωνων κρατών. Με δεδομένη μια σχετικά ανεπτυγμένη υπο

δομή σε όλα τα είδη των μεταφορών όπως είναι, για παράδειγμα, η ύπαρξη 

32 αεροδρομίων, 5 από τα οποία συνδέονται κατευθείαν με 25 γερμανικές 

πόλεις, οι κρατικές προσπάθειες εστιάζονται σε τέσσερις κυρίως άξονες. 

Ο πρώτος από αυτούς είναι οι προσπάθειες για τη διαφοροποίηση του 

τουριστικού προϊόντος και η έμφαση δίνεται σε τρία μέτωπα. Στην ανάπτυξη 

της αγοράς για θαλασσοθεραπείες, στον λεγόμενο «τουρισμό περιπέτειας» 

και στην καλύτερη εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας με 

την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Για τις θαλασσοθεραπείες έχουν 

επενδυθεί σημαντικά ποσά για τις απαραίτητες εγκαταστάσεις στα ήδη κο

ρεσμένα από τουριστικής άποψης παραθαλάσσια θέρετρα της χώρας και 

γίνεται συστηματική διαφημιστική εκστρατεία για την προσέλκυση τουριστών οι 

οποίοι ελπίζεται να έρθουν στη χώρα μόνο γι' αυτόν τον σκοπό. Πρόκειται για 

μια χαρακτηριστική προσπάθεια διαφοροποίησης προϊόντος. Για τον «τουρισμό 

περιπέτειας» προσφέρονται κάθε είδους και διάρκειας εκδρομές στην έρημο 

και στις οάσεις της. Τέλος, στα πλαίσια για την τόνωση του πολιτιστικού 

τουρισμού έχουν αναληφθεί σημαντικές προσπάθειες για την αναβάθμιση των 

μουσείων, την εκμετάλλευση των ιστορικών χώρων και τη διοργάνωση πολλών 

μορφών πολιτιστικών εκδηλώσεων με διεθνή εμβέλεια και ενδιαφέρον. 
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Ο δεύτερος άξονας των κρατικών προσπαθειών για την ανάπτυξη του 
τουρισμού στη χώρα είναι οι ενέργειες οι οποίες γίνονται για την προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων στην τουριστική βιομηχανία γενικότερα και, όπως είδαμε 
αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 1, στον ξενοδοχειακό τομέα ειδικότερα. Στον 
τελευταίο, η προσπάθεια επικεντρώνεται όχι τόσο στην επέκταση του ξενο
δοχειακού δυναμικού το οποίο, όπως θα δούμε και παρακάτω, είναι ήδη κορε
σμένο, όσο στην ποιοτική αναβάθμιση του προκειμένου να ξεπεραστεί το πρό
βλημα του σχετικά χαμηλού επιπέδου των ξενοδοχείων. Το πρόβλημα αυτό 
έχει τις ρίζες του, όπως άλλωστε και σε άλλα μέρη του κόσμου, στην εκτα-
τική ανάπτυξη η οποία ακολουθήθηκε στις δεκαετίες του 1960 και 1970 όταν 
η αναδυόμενη τουριστική αγορά της Τυνησίας, προκειμένου να ικανοποιήσει 
την αυξημένη τότε ζήτηση, είχε επικεντρώσει τις προσπάθειες της στην πο
σότητα μάλλον παρά στην ποιότητα των ξενοδοχειακών της εγκαταστάσεων. 

Ο τρίτος άξονας τουριστικής ανάπτυξης, που συγκεντρώνει τις προ
σπάθειες των τυνησιακών τουριστικών αρχών, είναι η εκμετάλλευση των δυνα
τοτήτων που προσφέρει η χώρα για μεγάλη τουριστική περίοδο. Οι προσπά
θειες αυτές όμως φαίνεται ότι δεν φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο 
τουρισμός της χώρας συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο επο
χικότητας με τον τουρισμό του Αυγούστου να αυξάνει τόσο σε απόλυτα όσο 
και σε σχετικά με τους υπόλοιπους μήνες μεγέθη. 

Το τέταρτο μέτωπο στην προσπάθεια για τουριστική ανάπτυξη επικεν
τρώνεται στις ενέργειες των αρχών για τη συγκράτηση του κόστους. Στα 
πλαίσια αυτά η Τυνησία έχει και το πλεονέκτημα της ανεξάρτητης χρηματο
οικονομικής πολιτικής, η οποία μπορεί να στηρίξει ένα σχετικά υποτιμημένο 
νόμισμα. Γίνονται επίσης συνειδητές προσπάθειες για τον έλεγχο των τιμών 
στα προϊόντα που σχετίζονται με τον τουρισμό. Παρ' όλα αυτά όμως, η χώρα 
δεν είναι πια ο φτηνός τουριστικός προορισμός που ήταν μέχρι πριν από λίγα 
χρόνια. 

/Αναοταλπκοί' παράγοντες στην τουριστική ανάπτυξη 

Σε σχέση με άλλες χώρες της μεσογειακής λεκάνης που εξετάζονται 
στα πλαίσια αυτής της εργασίας και οι οποίες προβληματίζονται για το πώς θα 
προωθήσουν πιο αποτελεσματικά το τουριστικό προϊόν τους, η Τυνησία έχει 
βασικά δομικά προβλήματα στην τουριστική της βιομηχανία. Πέρα από τον 
ανταγωνισμό της με το Μαρόκο από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει, αλλά 
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δεν φαίνεται να μπορεί και να κερδίσει (το αντίθετο μάλιστα), η τουριστική 
βιομηχανία έχει να αντιμετωπίσει πολύ συγκεκριμένα και πιεστικά προβλή
ματα. 

Το πρώτο από αυτά είναι η έλλειψη διαφοροποίησης στο τουριστικό 
της προϊόν. Πράγματι, το 90% των τουριστών που φτάνουν στη χώρα έχουν 
ως προορισμό τα παραθαλάσσια θέρετρα της. Παρά τις προσπάθειες που 
εξετάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, οι σημαντικοί ρωμαϊκοί αρχαιολο
γικοί χώροι, η πολιτιστική κληρονομιά, τα αστικά κέντρα με τα έντονα παρα
δοσιακά τους στοιχεία και οι φυσικές ομορφιές της χώρας αξιοποιούνται 
μόνο στον βαθμό που οι επισκέπτες των παραθαλάσσιων κέντρων θα αποφα
σίσουν να απομακρυνθούν έστω και για λίγο από αυτά. 

Το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο βρίσκεται σε άμεση σχέση με το 
πρώτο, είναι ότι, ακόμα και κάτω από αυτές της συνθήκες, το συγκεκριμένο 
προϊόν αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο υπερπροσφοράς ή, ανάλογα με την 
πλευρά από την οποία το εξετάζει κανείς, μειωμένης ζήτησης. Από τη μια 
πλευρά υπάρχει μεγάλη προσφορά δωματίων από την ίδια την Τυνησία (βλέπε 
και Κεφάλαιο 1) και από την άλλη υπάρχει ο σχετικά πιο πρόσφατος ανταγω
νισμός από τα αντίστοιχα θέρετρα της Αιγύπτου και, τώρα τελευταία, του 
Μαρόκου. Αυτά και πιο σύγχρονα είναι, και περισσότερες δυνατότητες ανα
ψυχής προσφέρουν στους επισκέπτες τους (π.χ. καταδύσεις στην Αίγυπτο, 
πιο ενδιαφέρουσες περιηγήσεις στο Μαρόκο, κ.λπ.). Το αποτέλεσμα αυτού 
του ανταγωνισμού δεν φαίνεται να είναι προς όφελος της Τυνησίας. 

Το τρίτο μεγάλο πρόβλημα που προς το παρόν αντιμετωπίζει ο τυ-
νησιακός τουρισμός είναι ότι βασίζεται ουσιαστικά σε τέσσερις αγορές: αυτές 
της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ιταλίας. Οποιοιδήποτε 
συγκυριακοί παράγοντες επηρεάσουν αρνητικά έστω και μια από τις χώρες 
αυτές, θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στον τουρισμό της Τυνησίας. Υπάρχει επί
σης έντονη εξάρτηση από τα μεγάλα τουριστικά γραφεία (tour operators) των 
χωρών αυτών, τα οποία διακινούν το 90% με 95% των τουριστών που φτά
νουν στη χώρα. Με τέτοια αγοραστική δύναμη, είναι αναμενόμενο ότι τα γρα
φεία αυτά είναι σε θέση να υπαγορεύουν τους δικούς τους σκληρούς όρους. 

4.3 Μαρόκο 

Το Μαρόκο έχει πληθυσμό 32,2 εκατομμυρίων κατοίκων και έκταση 
445.550 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ο τουρισμός, και εδώ, αποτελεί έναν από 
τους πιο βασικούς κλάδους της οικονομίας και σίγουρα είναι ο ταχύτερα ανα-
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πτυσσόμενος3. Τα έσοδα από αυτόν αυξάνουν με γρήγορους ρυθμούς. Από 

2.040 εκατομμύρια δολ. ΗΠΑ το 2000, τα τουριστικά έσοδα έφτασαν τα 2.526 

εκατομμύρια δολ. το 2001 και τα 3.456 εκατομμύρια δολ. το 2003. Ο αριθμός 

των επισκεπτών έφτασε τα 4,5 εκατομμύρια το 2003 σε σχέση με τα 3,8 εκα

τομμύρια που ήταν το 19994. Η τουριστική βιομηχανία της χώρας αυτής διέρ

χεται περίοδο ριζοσπαστικών αλλαγών. Ο βασικός στόχος αυτών των αλλα

γών είναι η προσέλκυση 10 εκατομμυρίων τουριστών μέχρι το έτος 2010. 

Πόλοι και παράγοντες τουριστικής έλξης 

Ο βασικός πόλος τουριστικής έλξης του Μαρόκου, σε αντιδιαστολή με 

τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, είναι τα αστικά κέντρα της χώρας. Πολύ 

λίγες χώρες, τόσο στην Αφρική όσο και στην Ασία, έχουν να επιδείξουν έναν 

τόσο μεγάλο αριθμό πόλεων οι οποίες να προκαλούν τουριστικό ενδιαφέρον. 

Αναφερόμαστε σε πόλεις όπως το Μαρακές, η Φεζ, η Ταγγέρη, η Καζαμπλάνκα, 

το Αγκαντίρ και η Ραμπάτ, οι οποίες δέχονται σημαντικούς αριθμούς Ευρω

παίων και Αμερικανών τουριστών εδώ και αρκετές δεκαετίες (πιο συγκεκριμέ

να, από τη δεκαετία του 1930). Οι αρχές φυσικά δεν άφησαν την ευκαιρία να 

πάει χαμένη και προσπάθησαν, με επιτυχία, να αξιοποιήσουν αυτή την κατά

σταση. Σε πρώτο επίπεδο, κτίστηκαν πολυτελή ξενοδοχεία σε περιόδους που 

αυτά δεν ήταν και τόσο συνηθισμένο φαινόμενο και δημιουργήθηκαν υποδο

μές για την πρόσβαση και την υποδοχή των τουριστών (λιμάνια και αεροδρό

μια). Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό κατέκτησαν ένα 

υψηλό επαγγελματικό επίπεδο, το οποίο αποκτάται μόνο μέσω της εμπειρίας 

και το οποίο δίνει στη χώρα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές της. 

Επάνω σε αυτή τη βάση, και για την όσο το δυνατό καλύτερη εκμετάλ

λευση της, έγιναν, και συνεχίζουν να γίνονται, συνειδητές, συστηματικές και 

κυρίως αποτελεσματικές προσπάθειες για τη διαφοροποίηση του τουριστικού 

προϊόντος. Ο συνεκτικός ιστός όλων αυτών των προσπαθειών είναι ότι είχαν, 

και συνεχίζουν να έχουν, την αμέριστη κυβερνητική συμπαράσταση, η οποία 

εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο και συνεπές πλαίσιο τόσο από την πλευρά 

των επιμέρους αξόνων όσο και από την πλευρά του χρονικού ορίζοντα. 

3. Αν και, όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 2, η ανάπτυξη αυτή είναι σχετικά ήπια 
για τα δεδομένα ολόκληρης της περιοχής μελέτης. 

4. Όλα τα στοιχεία αυτής της παραγράφου προέρχονται από την πηγή: Mintel, 
Morocco, Travel and Tourism Analyst, November 2004. 
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Στα πλαίσια αυτής της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος 
εντάσσονται η ανάπτυξη της χειροτεχνίας (το Μαρόκο είναι ίσως η μόνη χώρα 
του αραβικού κόσμου όπου ο επισκέπτης μπορεί να αγοράσει πολύ περισσό
τερα πράγματα από τα συνηθισμένα, τρίτης κατηγορίας, αναμνηστικά), η 
δημιουργία παραθαλάσσιων θέρετρων και προγραμμάτων «τουρισμού περιπέ
τειας» (για να ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα της Αιγύπτου και της Τυνησίας), 
η αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων των μαροκινών τοπίων, η συστηματική 
προώθηση του αγροτοτουρισμού επάνω σε διεθνή πρότυπα και η δημιουργία 
γηπέδων γκολφ και υποδομών για συνεδριακό τουρισμό, με σκοπό την 
προσέλκυση συγκεκριμένου είδους τουριστών. 

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρι
σμού στο Μαρόκο. Το κράτος φρόντισε να συνδυάσει την ανάληψη όλων των 
σπουδαίων αθλητικών αγώνων που κατά καιρούς διοργάνωσε (Παναφρικανικοί 
και Μεσογειακοί αγώνες, Αφρικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, κ.λπ.), με τη 
δημιουργία υποδομών οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εμπορικά και 
μετά από τους αγώνες. Το αποτέλεσμα είναι ότι πάρα πολλές αθλητικές απο
στολές, τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Αφρική, εκμεταλλευόμενες το κλί
μα της χώρας, οργανώνουν συστηματικά τις προπονήσεις τους και τις προετοι
μασίες που απαιτούνται πριν από μεγάλους αγώνες, σε αυτές τις εγκαταστάσεις. 
Πρόκειται για μια κλασική περίπτωση δημιουργίας αγοράς «εκ του μηδενός». 

Σε γενικές γραμμές, αυτό το οποίο είναι κάτι παραπάνω από εμφανές 
στην τουριστική ανάπτυξη του Μαρόκου είναι η δυναμική κυβερνητική παρέμ
βαση σε όλα τα επίπεδα. Καταρτίζονται πολλά προγράμματα τουριστικής 
ανάπτυξης (το τελευταίο ονομάζεται «Vision 2010», και σκοπεύει, με κάπως 
αισιόδοξο τρόπο, στην προσέλκυση των 10 εκατομμυρίων τουριστών που ανα
φέρθηκαν παραπάνω), τα οποία και εφαρμόζονται και αναπροσαρμόζονται 
ανάλογα με τις εξελίξεις και συμπληρώνουν το ένα το άλλο. 

Μέρος αυτών των προσπαθειών επικεντρώνεται στην προσέλκυση ση
μαντικού όγκου ξένων κεφαλαίων. Τα κεφάλαια αυτά κατευθύνονται στον ξε
νοδοχειακό τομέα (όχι τόσο στην επέκταση των διαθέσιμων δωματίων των 
ήδη εγκατεστημένων μεγάλων αλυσίδων ξενοδοχείων όσο στην ποιοτική 
αναβάθμιση των υπαρχόντων, όπως είδαμε αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 1), 
αλλά και σε άλλους τομείς όπως, για παράδειγμα, στον κινηματογράφο ο 
οποίος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εκμεταλλεύεται τις φυσικές ομορφιές και 
τις ιδιαιτερότητες των τοπίων της χώρας στο έπακρο (ο αριθμός των γνωστών 
κινηματογραφικών ταινιών που έχουν γυριστεί στο Μαρόκο τις πέντε τελευ
ταίες δεκαετίες είναι εντυπωσιακός). 
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Γίνονται επίσης συνεχείς προσπάθειες για αναβάθμιση των υποδομών 
της χώρας. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι επεκτάσεις των λιμανιών, η 
συντήρηση, η βελτίωση και η επέκταση του οδικού δικτύου, η αναβάθμιση και 
επέκταση των ήδη 12 διεθνών αεροδρομίων, κ.λπ. 

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με ένα σχετικά ελεγχόμενα υποτιμημένο νό
μισμα, έχουν αποδώσει αποτελέσματα στην προσπάθεια των δύο βασικών 
στόχων των μαροκινών τουριστικών αρχών. Στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και στην όσο το δυνατό μεγαλύ
τερη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 

Ανασταλτικοί παράγοντες στην τουριστική ανάπτυξη 

Οι βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες στην τουριστική ανάπτυξη του 
Μαρόκου είναι ουσιαστικά τέσσερις: προβλήματα με τις ξενοδοχειακές 
υποδομές της χώρας, προβλήματα με την τρομοκρατία, το ζήτημα της φτώ
χειας, και ο ανταγωνισμός με την Τυνησία. 

Όσον αφορά το πρώτο, και παρά τις προσπάθειες που περιγράψαμε 
παραπάνω, οι ξενοδοχειακές υποδομές της χώρας, όπως φάνηκε και στο Κε
φάλαιο 1, έχουν αρχίσει να δείχνουν την ηλικία τους. Το Μαρόκο, όπως εί
παμε, είχε πολυτελή ξενοδοχεία και είχε προσελκύσει μεγάλους ξενοδοχεια
κούς ομίλους σε εποχές κατά τις οποίες αυτές οι πρακτικές ήταν άγνωστες 
όχι μόνο για τις χώρες της περιοχής αλλά και για πολλές ευρωπαϊκές. Παρ' 
όλα αυτά, τόσο η πλημμελής συντήρηση όσο και η εκτατική ανάπτυξη που 
ακολουθήθηκε στις προηγούμενες δεκαετίες προκειμένου να καλυφθεί η 
αυξημένη ζήτηση, δημιούργησαν ανάλογα προβλήματα. Οι σχετικές προσπά
θειες που γίνονται, δεν έχουν καταφέρει ακόμα τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Σχετικά με την τρομοκρατία, αν και η χώρα δεν αντιμετωπίζει τα οξυμ-
μένα προβλήματα άλλων κρατών της περιοχής (π.χ. Αίγυπτος), ενέργειες 
όπως η επίθεση στην Καζαμπλάνκα τον Μάιο του 2003 προφανώς έχουν αρ
νητική επίδραση στον τουρισμό. Όπως και σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις, 
οι εξελίξεις στο μέτωπο αυτό δεν είναι τόσο θέμα αντιμετώπισης από τις 
αρχές όσο είναι θέμα πολύ γενικότερων διεθνών εξελίξεων. 

Ένα ζήτημα που απασχολεί τη χώρα, και είναι στενά συνυφασμένο με 
την τρομοκρατία, είναι αυτό της φτώχειας. Παρά τις προσπάθειες και τα 
θετικά αποτελέσματα που κάποτε φάνηκε να υπάρχουν, γεγονός παραμένει 
ότι το 25% του αγροτικού πληθυσμού και το 12% του αστικού ζει κάτω από 
το όριο της φτώχειας. Εκτός από τις τεράστιες, και πολύ πιο σοβαρές, γε-
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νικότερες κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται, δη

μιουργείται και μια αρνητική εικόνα για τον τουρισμό της χώρας. 

Στο μέτωπο του ανταγωνισμού με την Τυνησία, οι μαροκινές τουριστι

κές αρχές έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν και η «μάχη» φαίνεται να έχει κερ-

δηθεί. Ανέπτυξαν ανταγωνιστικά όλες τις μορφές του τουριστικού προϊόντος 

τις οποίες προσπαθούσε να προωθήσει η Τυνησία, και το έκαναν με επιτυχία. 

Οι παράγοντες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εισροή τουριστών 

και στις δύο χώρες είναι πλέον εξωγενείς (π.χ. κρίσεις στις χώρες προέ

λευσης των τουριστών, κορεσμός για συγκεκριμένους προορισμούς) και γι' 

αυτό οι αρχές δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. 

4.4 Ισπανία 

Η Ισπανία έχει πληθυσμό 41,1 εκατομμυρίων κατοίκων και έκταση 

504.782 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ουσιαστικά πρόκειται για μεγέθη τετρα

πλάσια των αντίστοιχων ελληνικών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναφερό

μαστε σε μια χώρα η οποία έχει τεράστιο ειδικό βάρος στον παγκόσμιο 

τουρισμό. Πράγματι, το 2002 δέχτηκε 52 εκατομμύρια επισκέπτες, γεγονός 

που την κατατάσσει στη δεύτερη θέση στον κόσμο από πλευράς αφίξεων. Την 

ίδια χρονιά, τα έσοδα από τον τουρισμό έφτασαν τα 37 δισεκατομμύρια δολ. 

Η ΠΑ, γεγονός που την κατατάσσει επίσης στη δεύτερη θέση στον κόσμο από 

πλευράς τουριστικών εσόδων. Η συγκεκριμένη βιομηχανία απασχολεί, σε 

μόνιμη βάση, 1,5 εκατομμύρια άτομα5. Μολονότι όμως οι αριθμοί αυτοί είναι 

απρόσιτοι, τόσο για τις χώρες που εξετάσαμε στις προηγούμενες ενότητες 

αυτού του κεφαλαίου όσο και για την Ελλάδα, η Ισπανία, όπως θα δούμε, δεν 

είναι άμοιρη προβλημάτων στην τουριστική της ανάπτυξη. Τα περισσότερα και 

τα βασικότερα από τα προβλήματα αυτά είναι μάλιστα πολύ οικεία στον Έλ

ληνα αναγνώστη. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι η Ισπανία ακο

λούθησε το ίδιο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης με την Ελλάδα, το έκανε 

περίπου την ίδια εποχή, το έκανε πολύ καλύτερα και αντιμετώπισε, και αντι

μετωπίζει, τα ίδια προβλήματα. Το μόνο που δεν είναι συγκρίσιμο είναι η κλί

μακα του όλου εγχειρήματος. 

5. Όλα τα στοιχεία αυτής της παραγράφου προέρχονται από την πηγή: Minte!, 
Spain, Travel and Tourism Intelligence, April 2003, No 2. 
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Πόλοι και παράγοντες τουριστικής έλξης 

Ο κύριος πόλος τουριστικής έλξης της Ισπανίας ήταν, για ολόκληρες 
δεκαετίες, οι παραλίες και το κλίμα της σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος. 
Είναι ενδιαφέρον να επισημάνουμε εδώ ότι η Ελλάδα την ίδια περίοδο προ
σπαθούσε να προωθήσει ακριβώς τον ίδιο συνδυασμό αλλά με καλύτερο 
προϊόν. Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στο ότι η Ισπανία προώθησε το δικό 
της προϊόν πολύ καλύτερα. Ο δεύτερος βασικός πόλος τουριστικής έλξης της 
Ισπανίας, η συστηματική αξιοποίηση των πολλών μεγάλων αστικών κέντρων 
που διαθέτει η χώρα, ξεκίνησε αρκετές δεκαετίες αργότερα. 

Σε επίπεδο τουριστικής πολιτικής, οι προσπάθειες εστιάζονται σε τρία 
βασικά μέτωπα. Το πρώτο είναι η διατήρηση και η παραπέρα βελτίωση του 
ήδη υψηλού επιπέδου υποδομών που διαθέτει η χώρα. Το δεύτερο είναι η συ
στηματική προσπάθεια για την κάθε είδους τουριστική αξιοποίηση των αστι
κών κέντρων. Το τρίτο είναι η οργανωμένη κρατική παρέμβαση και βοήθεια. 
Ο βασικός στόχος είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη επιμήκυνση της τουριστι
κής περιόδου με σκοπό, προφανώς, την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. 

Όσον αφορά τις κάθε είδους υποδομές, η κατάσταση είναι αυτή που 
περιμένει κάποιος από μια προηγμένη ευρωπαϊκή χώρα. Το οδικό δίκτυο είναι 
επαρκέστατο και τα δίκτυα των αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών 
είναι παραπάνω από επαρκή. Τα ίδια ισχύουν και για τις τηλεπικοινωνίες και 
γενικότερα για κάθε είδους υποδομή που πιθανόν να χρειαστεί ο οποιοσδή
ποτε επισκέπτης. Όσον αφορά τις ξενοδοχειακές υποδομές, οι μεγάλοι όμιλοι 
ξενοδοχείων πολυτελείας, αρκετοί από τους οποίους είναι ούτως ή άλλως 
ισπανικών συμφερόντων, είχαν δραστηριοποιηθεί στη χώρα από πάρα πολύ 
νωρίς. Συνεχίζουν να προσφέρουν ένα ζηλευτό επίπεδο ξενοδοχειακής φιλο
ξενίας με πολύ ανταγωνιστικές τιμές. 

Ο δεύτερος άξονας που συγκεντρώνει τις προσπάθειες της ισπανικής 
τουριστικής πολιτικής είναι η ποικιλόμορφη τουριστική αξιοποίηση των αστι
κών κέντρων της χώρας. Η αξιοποίηση αυτή εκτείνεται σε διάφορα επίπεδα 
τα οποία πιθανόν να ενδιαφέρουν τον επισκέπτη και προβάλλεται ανάλογα. Η 
Μαδρίτη έχει τρεις από τις πιο ενδιαφέρουσες πινακοθήκες της Ευρώπης. Οι 
μεσαιωνικές πόλεις του Τολέδου, της Γρανάδας, της Κόρντοβας, της Σεβίλλης 
και πολλές άλλες προσφέρουν άψογα συντηρημένα μεσαιωνικά μνημεία και 
μουσεία. Η Βαρκελώνη, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992, οι οποίοι 
αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς σε παγκόσμια κλίμακα για το πώς πρέπει 
να οργανώνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες και για το τι σημαίνει μετα-ολυμπιακή 
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αξιοποίηση των έργων, προσφέρουν το πρότυπο μιας σύγχρονης μεγαλού
πολης. Οι μεγάλοι Ισπανοί καλλιτέχνες του 20ου αιώνα (αρχιτέκτονες, ζω
γράφοι, κ.λπ.) κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην καθημερινή ζωή των 
πόλεων. Όλα αυτά είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι ενισχύουν την 
τουριστική έλξη που ασκεί η χώρα σε ευρύτερες ομάδες εν δυνάμει επισκεπτών. 

Όλα τα παραπάνω βέβαια ούτε δημιουργήθηκαν τυχαία, ούτε αφήνο
νται στην τύχη τους. Ειδικά τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές σε όγκο 
και συστηματικές από πλευράς προγραμματισμού κρατικές επενδύσεις. Για 
παράδειγμα, αυτόν τον καιρό βρίσκονται σε ισχύ, μεταξύ άλλων, δύο μεγάλα 
προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης. Το ένα είναι το «Planes de Exelencia 
Turistica», το οποίο προσφέρει χρηματικά κίνητρα για επενδύσεις σε γνωστούς 
και καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς. Το άλλο είναι το «Planes de 
Dinamizacion Turistica», το οποίο βοηθά επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται 
σε καινούργιους και ανερχόμενους τουριστικούς προορισμούς. Τα δύο αυτά 
προγράμματα περιλαμβάνουν γύρω στα τριάντα έργα, υλοποιούνται σε συ
νεργασία με τις τοπικές αρχές και το συνολικό ύψος τους φτάνει τα 66 εκα
τομμύρια ευρώ περίπου. 

/ΑναοταΑπκοί' παράγοντες στην τουριστική ανάπτυξη 

Παρά τα εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τις αφίξεις και 
τα έσοδα από τον τουρισμό, όπως είπαμε και στην αρχή αυτής της ενότητας, 
η Ισπανία αντιμετωπίζει πλέον σοβαρά προβλήματα στην τουριστική της 
ανάπτυξη. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο ανησυχητική από το γεγονός ότι 
τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται σε πολλά μέτωπα. 

Καταρχήν, και παρά τις σχετικές προσπάθειες που περιγράψαμε παρα
πάνω και το γεγονός ότι η Ισπανία έχει όλες τις δυνατότητες για δωδεκάμηνη 
τουριστική περίοδο, η πλειοψηφία των επισκεπτών φτάνουν στη χώρα τους 
καλοκαιρινούς μήνες και περίπου το 85% από αυτούς συνεχίζουν να έχουν ως 
προορισμό τα παραθαλάσσια θέρετρα. Ο βασικότερος, αν όχι ο μόνος, λόγος 
για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι η συμπίεση των τιμών. Αυτό βεβαίως συ
νεπάγεται μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, μικρότερο αριθ
μό διανυκτερεύσεων, χαμηλότερα κατά κεφαλήν έξοδα ανά τουρίστα και 
χαμηλότερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. 

Ταυτόχρονα, όπως άλλωστε και αναμενόμενο ήταν και φάνηκε καθαρά 
στα Κεφάλαια 1 και 2, η αγορά έχει αρχίσει να δείχνει έντονα σημάδια κο
ρεσμού. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο χρόνος παραμονής του μέσου 
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τουρίστα μειώνεται διαρκώς. Το 2002 τα τουριστικά έσοδα έπεσαν κατά 3,5%, 
για πρώτη φορά στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας6. Την ίδια χρονιά ο 
ξενοδοχειακός όμιλος Sol Melia, ο οποίος δραστηριοποιείται σε πολλούς τουρι
στικούς προορισμούς, σημείωσε σημαντική πτώση στα κέρδη από τις ισπανικές 
του μονάδες και αναγκάστηκε να πουλήσει 5 από τα 91 ξενοδοχεία του στη χώ
ρα. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο δε, το ευρώ δεν προσφέρει την ευελιξία της 
πεσέτας, γεγονός που πλέον επηρεάζει τις δυνατότητες για προσφορά αντα
γωνιστικών τιμών στα πακέτα της ισπανικής τουριστικής βιομηχανίας. 

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, και όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο 
για μια χώρα όπως η Ισπανία, υπάρχουν ακόμα προβλήματα στην οργάνωση 
και την προώθηση του τουρισμού. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει ανεξάρτητο 
υπουργείο Τουρισμού. Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της χώρας Turespa-
na υπάγεται διοικητικά στο υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να υπάρ
χουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων με τα γνωστά προβλήματα που κάτι τέτοιο 
συνεπάγεται. 

Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε τρία ακόμα σημαντικά 
προβλήματα: α) Περισσότερο από το 50% των αφίξεων προέρχεται από δύο 
χώρες, τη Βρετανία και τη Γερμανία, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οποια
δήποτε κρίση εκεί, όπως για παράδειγμα η σημαντική πτώση των αφίξεων 
από τη Γερμανία το 2002, επηρεάζει άμεσα και σημαντικά τον τουρισμό στην 
Ισπανία" β) Παρατηρείται μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων στον τουριστικό 
τομέα- γ) Η χώρα αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα με την τρομοκρατία, 
τόσο από την αυτονομιστική οργάνωση των Βάσκων εδώ και πολύ καιρό όσο, 
τελευταία, και από οργανώσεις του εξωτερικού (π.χ. η βομβιστική επίθεση 
στον σιδηροδρομικό σταθμό της Μαδρίτης το 2004). 

4.5 Γαλλία 

Η Γαλλία έχει πληθυσμό 59,2 εκατομμυρίων κατοίκων και έκταση 552.000 
τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ο τουρισμός είναι μια από τις πιο επιτυχημένες βιο
μηχανίες μιας ούτως ή άλλως πολύ βιομηχανοποιημένης χώρας για περισσότερο 
από έναν αιώνα. Όσον αφορά τους απόλυτους αριθμούς, το 2002 καταγράφη
καν 77,01 εκατομμύρια αφίξεις ξένων τουριστών, κάτι το οποίο ισοδυναμεί με 
μια μέση ετήσια αύξηση 3,5% την τελευταία πενταετία. Η Γαλλία κατατάσσεται 

6. Mintel, ό.π. Πρέπει επίσης να επισημανθούν και οι επιπτώσεις της 11ης 
Σεπτεμβρίου 2001. 
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έτσι στην 1η θέση στον κόσμο από πλευράς αφίξεων. Την ίδια χρονιά, τα έσοδα 
από τον τουρισμό ήταν 34,5 δισεκατομμύρια δολ. ΗΠΑ τα οποία ισοδυναμούν με 
το 6,6% ενός ήδη πολύ υψηλού ΑΕΠ και τα οποία κατατάσσουν τη χώρα στην 
3η θέση στον κόσμο από πλευράς τουριστικών εσόδων7. 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, η Γαλλία με το τεράστιο γεωγραφικό 
της μέγεθος, το οποίο καταλαμβάνει το κέντρο της Ευρώπης και εκτείνεται 
από τη Βόρεια Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο, ίσως να μην αποτελεί συγκρίσιμο 
μέγεθος από τουριστικής πλευράς με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής με
λέτης. Παρ' όλα αυτά όμως, η υπερεκατονταετής εμπειρία και τα εντυπωσια
κά αποτελέσματα τόσο στην οργάνωση και την ανάπτυξη της τουριστικής της 
βιομηχανίας όσο και στην προώθηση του τουριστικού της προϊόντος, μπορούν 
να προσφέρουν πληθώρα από χρήσιμα συμπεράσματα για όλους τους άλλους. 

Πόλοι και παράγοντες τουριστικής έλξης 

Η Γαλλία είναι ίσως η μόνη χώρα στον κόσμο η οποία προσφέρεται 
για τόσα πολλά είδη τουρισμού. Ίσως μάλιστα να μην υπάρχει είδος τουρι
σμού (και η σχετική λίστα είναι πάρα πολύ μεγάλη) που η συγκεκριμένη χώρα 
να μην μπορεί να το προσφέρει, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, σε όποιον 
το ζητήσει. Ως εάν αυτό να μην είναι αρκετό, η Γαλλία έχει μια μοναδική ικα
νότητα να δημιουργεί η ίδια τουριστικές αγορές σε τομείς όπου πριν από λίγα 
χρόνια απλά δεν υπήρχαν (π.χ. Eurodisney). Αυτά τα γεγονότα έχουν ως απο
τέλεσμα ότι η χώρα είναι σε θέση να προσφέρει τουριστική περίοδο 12 
μηνών, η οποία καλύπτει τις απαιτήσεις σχεδόν όλων των αγορών. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του γαλλικού τουρισμού είναι η ικανότητα 
του να βοηθά αλλά και να βοηθιέται (η σχέση αιτίου και αιτιατού δεν είναι 
πάντα ξεκάθαρη) από άλλες βιομηχανίες, οι οποίες στη χώρα αυτή έχουν γνω
ρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη. Οι βιομηχανίες της μόδας και των τροφίμων είναι 
μόνο δύο τυπικά παραδείγματα. Το αν οι βιομηχανίες αυτές δημιούργησαν τον 
αντίστοιχο τουρισμό ή αν αυτού του είδους ο τουρισμός στηρίζει αυτές τις βιο
μηχανίες δεν έχει τόση σημασία. Προφανώς συμβαίνουν και τα δύο ταυτό
χρονα. Το γεγονός είναι ότι υπάρχει μια συνεργεία η οποία, από την πλευρά 
που εξετάζουμε το ζήτημα, έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική αύξηση του 
τουριστικού ρεύματος που, κάτω από διαφορετικές συνθήκες, δεν θα υπήρχε. 

7. Όλα τα στοιχεία αυτής της παραγράφου προέρχονται από την πηγή: Mintel, 

France, Travel and Tourism Intelligence, April 2003, No 2. 
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Ένας βασικός πόλος, αλλά και παράγοντας, έλξης του γαλλικού τουρι

σμού είναι η συνειδητή, συστηματική και διαχρονική προσπάθεια που γίνεται 

για την αξιοποίηση της πρωτεύουσας της χώρας. Βεβαίως το Παρίσι προσφέ

ρει από μόνο του υπέροχο υλικό για τέτοιου είδους εκμετάλλευση, αλλά και 

οι αρχές δεν αφήνουν τίποτα να μείνει αναξιοποίητο. Η συντήρηση της πόλης 

γενικότερα και της πολιτιστικής της κληρονομιάς ειδικότερα, οι συνεχείς ανα

βαθμίσεις των μουσείων, οι ανεγέρσεις καινούργιων δημόσιων κτηρίων και οι 

κάθε είδους αισθητικές παρεμβάσεις είναι μερικά μόνο από τα μέτρα που 

λαμβάνονται για να κάνουν την πόλη ακόμα ελκυστικότερη. Χαρακτηριστικό

τερο παράδειγμα εκμετάλλευσης νέων ευκαιριών και προσαρμογής τους στα 

ευρωπαϊκά πρότυπα είναι η περίπτωση της Eurodisney. Μολονότι η συγκε

κριμένη πόλη δέχεται κατά πάσα πιθανότητα περισσότερους επισκέπτες από 

οποιαδήποτε άλλη πόλη του κόσμου, οι αρχές συνέλαβαν και υλοποίησαν τη 

δημιουργία αυτής της επιχείρησης, με τα γνωστά εντυπωσιακά από τουριστι

κής άποψης αποτελέσματα. 

Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της γαλλικής τουριστικής βιομηχα

νίας είναι, όπως είδαμε και στο Κεφάλαιο 2, ότι στηρίζεται επάνω σε έναν 

πάρα πολύ ισχυρό εσωτερικό τουρισμό. Πράγματι, το 40% των διανυκτερεύ

σεων στα κάθε είδους ξενοδοχειακά καταλύματα και των τουριστικών εσόδων 

προέρχεται από Γάλλους, οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν διακοπές στην πατρί

δα τους. Σε αυτό το μέτωπο, η πρόσφατη θεσμοθέτηση του 35ωρου εκτιμάται 

ότι έδωσε σημαντική ώθηση. Τα οφέλη δε από έναν ισχυρό εσωτερικό τουρι

σμό είναι πάρα πολλά, τόσο για τους κάθε είδους επιχειρηματίες όσο και για 

τους καταναλωτές των τουριστικών προϊόντων. Μειώνεται το διαφημιστικό κό

στος (ιδιαίτερα αυτό του εξωτερικού), αποφεύγονται τα μεγάλα τουριστικά 

γραφεία (tour operators) και οι όροι τους οποίους αυτά θέτουν, μειώνεται ση

μαντικά η εκροή συναλλάγματος/χρήματος στο εξωτερικό, μειώνεται ο αριθ

μός των ενδιάμεσων μεταξύ επιχειρηματία και καταναλωτή, δημιουργούνται 

πολλαπλασιαστικά οικονομικά αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες αλλά 

και για ολόκληρη τη γαλλική οικονομία, κ.λπ. 

Σε ένα παρεμφερές επίπεδο, μπορούμε να επισημάνουμε ότι, σε σχέ

ση με τις αφίξεις ξένων επισκεπτών, ο ατομικός τουρισμός (εκτός των κυκλω

μάτων των μεγάλων tour operators) έχει τον κυρίαρχο ρόλο. Σε αυτό βοηθά 

η γεωγραφική θέση της χώρας, η οποία την καθιστά προσβάσιμη από όλη 

σχεδόν την Ευρώπη με κάθε είδους μεταφορικό μέσο και κυρίως με αυτοκίνη

το. Βοηθά επίσης και το υψηλό επίπεδο των κάθε είδους υποδομών και 

κυρίως αυτών στις μεταφορές, ειδικότερα στις οδικές και τις σιδηροδρομικές. 
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Βοηθά όμως και η τουριστική οργάνωση που υπάρχει και η οποία παρέχει 
στον μεμονωμένο ταξιδιώτη τις πληροφορίες και τις δυνατότητες που χρειά
ζεται προκειμένου να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μόνος του το είδος του 
ταξιδιού που αυτός/ή επιθυμεί. Με αυτόν τον τρόπο ο επισκέπτης δεν είναι 
υποχρεωμένος να ακολουθεί ένα πρόγραμμα που πιθανόν να μην τον ενδια
φέρει, δεν είναι αναγκασμένος να πληρώσει για υπηρεσίες τις οποίες κρίνει 
ότι δεν του είναι απαραίτητες, δεν είναι υποχρεωμένος να μείνει σε κάποιο 
μέρος για διάστημα διαφορετικό (μεγαλύτερο ή μικρότερο) απ' όσο θα ήθελε. 

Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να αναφέρουμε ένα ακόμα χαρακτηρι
στικό του γαλλικού τουρισμού, το οποίο μπορεί να μην είναι πρωτότυπο, είναι 
όμως ιδιαίτερα εξελιγμένο στη συγκεκριμένη χώρα. Πρόκειται, όπως αναλύθη
κε και στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, για τη μεγάλη ποικιλία και 
υψηλή ποιότητα των τουριστικών καταλυμάτων σε κάθε διαθέσιμη κατηγορία 
(βλ. και Κεφάλαιο 2). Η Γαλλία έχει υπάρξει πρωτοπόρος στην ανάπτυξη πολύ 
καλών ξενοδοχείων χαμηλού κόστους. Το αποτέλεσμα είναι ότι το 44,7% των 
τουριστών χρησιμοποιεί ξενοδοχεία 2 αστέρων. Επίσης, το 16% του συνόλου 
των κρεβατιών (2,76 εκατομμύρια μονάδες) ανήκει σε «campings». Όλα αυτά, 
προφανώς, δίνουν ένα επιπλέον οικονομικό κίνητρο για να επισκεφθεί κά-
ποιος/α τη χώρα. 

Τέλος, ο συνδετικός ιστός ο οποίος φαίνεται να διαπερνά όλες αυτές 
τις προσπάθειες είναι μια συντονισμένη κυβερνητική παρέμβαση σε όλα τα 
επίπεδα για τη δημιουργία, τον έλεγχο, την ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση και τη 
διαφήμιση των τουριστικών προϊόντων. Η γαλλική φιλοσοφία για την τουριστική 
ανάπτυξη φαίνεται να συμπυκνώνεται σε μια κυβερνητική αναφορά του 2000, 
σύμφωνα με την οποία «ο ανεξέλεγκτος φιλελευθερισμός επηρεάζει αρνητικά 
την τουριστική ανάπτυξη: απώλεια μεριδίου αγοράς, ανισόρροπες δυνάμεις της 
αγοράς όπου η μόνο η ζήτηση επιβάλλει την προσφορά. Γι' αυτούς τους λόγους 
μια ισχυρή εθνική τουριστική πολιτική είναι επιτακτική ανάγκη»8. Η πολιτική αυτή 
στη Γαλλία υλοποιείται από τον εθνική Διεύθυνση Τουρισμού (Direction du 
Tourisme) και τα διάφορα όργανα που αυτή έχει θεσπίσει και επιβλέπει. 

/ΑνασταΛτίκοί' παράγοντες στην τουριστική ανάπτυξη 

Η Γαλλία, και σε μικρότερο βαθμό η Ιταλία όπως θα δούμε στην 
αμέσως επόμενη ενότητα, είναι οι μόνες χώρες που εξετάζονται στα πλαίσια 

8. Minte!, Europe, Travel and Tourism Intelligence, April 2003, Country Reports, 

No 2, σελ. 17. 
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αυτής της εργασίας οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν το είδος των προβλημάτων 
στην τουριστική τους ανάπτυξη που αντιμετωπίζουν οι υπόλοιπες χώρες της 
περιοχής. Προβλήματα προφανώς υπάρχουν, αλλά αυτά δεν είναι δομικά. Αφο
ρούν, σε μέγιστο βαθμό, την προσέλκυση ακόμα περισσότερων επισκεπτών, 
τη διοχέτευση τους σε περισσότερα μέρη και την περαιτέρω αξιοποίηση και 
άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (στη συγκεκριμένη περίπτωση πρό
κειται για τουρισμό περιπέτειας, οικοτουρισμό, πολιτιστικό τουρισμό εκτός 
Παρισιού, κ.λπ.), όπου τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα υπολείπονται των ού
τως ή άλλως υψηλών προσδοκιών. 

Οι προσπάθειες αυτές εντάσσονται μάλλον σε ένα πλαίσιο αντιμετώ
πισης του γεγονότος ότι περίπου το μισό ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας 
βρίσκεται συγκεντρωμένο σε τρεις περιοχές. Στην Ile-de-France (περιοχή του 
Παρισιού), στην PACA (γαλλική Ριβιέρα στη Μεσόγειο), και στη Rhône-Alpes 
(στα σύνορα Γαλλίας, Ελβετίας, Ιταλίας). 

4.6 Ιταλία 

Η Ιταλία έχει πληθυσμό 57,7 εκατομμυρίων κατοίκων και έκταση 301.338 
τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η χώρα αυτή έχει μια τεράστια τουριστική πα
ράδοση. Έχει υπάρξει δημοφιλής ταξιδιωτικός προορισμός και έχει δια
φημιστεί ανάλογα και σε πολλά επίπεδα (π.χ. λογοτεχνία), ήδη από τις αρχές 
του 19ου αιώνα. Η εμπειρία αυτή των περίπου 200 ετών, το πρωτογενές υλικό 
το οποίο αφειδώς προσφέρει ο τόπος, καθώς και μια σειρά από άλλους πα
ράγοντες, οι οποίοι θα αναλυθούν παρακάτω, έχουν φέρει σημαντικά αποτε
λέσματα. Η Ιταλία είναι ο τέταρτος δημοφιλέστερος τουριστικός προορισμός 
στον κόσμο με αφίξεις 39 εκατομμυρίων ξένων επισκεπτών και 28,9 δισεκα
τομμύρια δολ. ΗΠΑ έσοδα (εκ των οποίων τα 13,1 δολ. είναι καθαρά έσοδα) 
από τον τουρισμό το 20019. 

Πόλοι και παράγοντες τουριστικής έλξης 

Όπως και στην περίπτωση της Γαλλίας, η μεγάλη δύναμη της ιταλικής 
τουριστικής βιομηχανίας είναι οι δυνατότητες που παρέχει για κάθε είδος του
ρισμού. Από το αλπικό σκι μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές στη θάλασσα και 

9. Όλα τα στοιχεία αυτής της παραγράφου προέρχονται από την πηγή: Mintel, 

Italy, Travel and Tourism Intelligence, April 2003, No 2. 
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από τον πολιτιστικό τουρισμό της Τοσκάνης και του Βατικανού μέχρι τον κατα
ναλωτικό τουρισμό του Μιλάνου και της Ρώμης, με οτιδήποτε υπάρχει ενδιάμε
σα, η Ιταλία είναι σε θέση να το προσφέρει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. 
Συνέπεια αυτού είναι μια αξιοθαύμαστη διαφοροποίηση του τουριστικού της 
προϊόντος, καθώς επίσης και η δυνατότητα για επιμήκυνση της τουριστικής της 
περιόδου. Ταυτόχρονα, γίνονται οργανωμένες και επιτυχημένες προσπάθειες 
για την ανάπτυξη διαφόρων ειδών εναλλακτικού τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός), 
όπου κρίνεται ότι υπάρχουν περιθώρια για παραπέρα ανάπτυξη. 

Βεβαίως, μια και αναφερόμαστε σε τέτοιο αξιόλογο επίπεδο τουριστι
κής (αλλά και γενικότερης οικονομικής) ανάπτυξης, οι ομοιότητες με τη Γαλ
λία δεν σταματούν εδώ. Συνοπτικά, και σε σχέση με αυτά που παρουσιάστη
καν στην προηγούμενη ενότητα (Γαλλία), αναφέρουμε: 

• Μια από τις μεγάλες δυνάμεις του ιταλικού τουρισμού είναι η ύπαρξη 
πάρα πολύ ισχυρού εσωτερικού τουρισμού (βλ. και Κεφάλαιο 2). Το 
60% των διανυκτερεύσεων και των εσόδων προέρχεται από αυτή ακρι
βώς την πηγή με όλα τα πλεονεκτήματα που κάτι τέτοιο συνεπάγεται. 

• Ο τουρισμός στη χώρα αυτή έχει πάρα πολύ μικρή εξάρτηση από τα 
μεγάλα ευρωπαϊκά τουριστικά γραφεία (tour operators). Το γεγονός 
ότι η Ιταλία είναι εύκολα προσβάσιμη από όλη σχεδόν την Ευρώπη (το 
70% των τουριστών φτάνουν στη χώρα οδικώς είτε με τα αυτοκίνητα 
τους είτε με λεωφορεία) και ότι έχει άριστες υποδομές, σημαίνει 
αυτόματα, εκτός των άλλων, εγγύτητα με τις μεγάλες αγορές της Ευ
ρώπης και ευκολίες διαμονής και κίνησης για τον επισκέπτη. 

• Υπάρχει συνεργεία με άλλες σημαντικές βιομηχανίες της χώρας (π.χ. 
μόδα, κινηματογράφο, τρόφιμα, γενικότερο εμπόριο), οι οποίες και δί
νουν ώθηση στον τουρισμό και παίρνουν ώθηση από αυτόν. 
Πέρα από τις ομοιότητες με τη Γαλλία, η τουριστική Ιταλία παρουσιά

ζει και τις δικές της ιδιαιτερότητες. Μια από αυτές είναι ο τεράστιος αριθμός 
των ξενοδοχείων που διαθέτει. Παρ' ότι, όπως είδαμε και στο πρώτο κεφά
λαιο αυτής της εργασίας, στη δεκαετία 1990-2000 ο αριθμός των ξενοδοχεια
κών μονάδων της Ιταλίας μειώθηκε κατά 3.000 περίπου μονάδες, γεγονός 
παραμένει ότι το 20% των ξενοδοχείων ολόκληρης της Ευρώπης βρίσκεται 
εκεί. Ο αριθμός αυτός είναι διπλάσιος από τους αντίστοιχους της Ισπανίας ή 
της Βρετανίας. Τα ξενοδοχεία αυτά δε κυμαίνονται από τα πολυτελέστερα 
της Ευρώπης μέχρι τα πιο προσιτά στον μέσο ταξιδιώτη. Ταυτόχρονα, και κα
τά σχετικά αξιοπερίεργο τρόπο, παρατηρείται πάρα πολύ μικρή διείσδυση με
γάλων διεθνών αλυσίδων ξενοδοχείων. 
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Ένας άλλος βασικός πόλος και παράγοντας τουριστικής προσέλευσης 
είναι η αξιοποίηση των αστικών κέντρων αλλά και της περιφέρειας γενικότε
ρα. Οι πόλεις και τα χωριά της κεντρικής και βόρειας Ιταλίας προσφέρονται 
βέβαια πολύ εύκολα για τουριστική εκμετάλλευση, αλλά τόσο η συντήρηση 
τους όσο και η προβολή τους απαιτούν μακροχρόνιες προσπάθειες και πολλά 
έξοδα. Οι αρχές δεν πτοήθηκαν ούτε από το ένα ούτε από το άλλο, και το 
αποτέλεσμα είναι ότι οι ιταλικές πόλεις και χωριά δέχονται αριθμούς επισκε
πτών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι αριθμοί αυτοί δε, τόσο των πόλεων 
όσο και των επισκεπτών, είναι πολύ αυξημένοι σε σχέση με την υπόλοιπη Ευ
ρώπη. Η μόνη περιοχή της χώρας η οποία υστερεί, σχετικά, σε τουριστική ανά
πτυξη είναι ο ιταλικός Νότος αλλά, τον τελευταίο καιρό, έχουν αρχίσει να υλο
ποιούνται σημαντικές και συστηματικές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. 

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η «ικανότητα» που έχει 
αυτή η χώρα να υποβάλει στον επισκέπτη την επιθυμία να την επισκεφτεί 
ξανά. Σε αντίθεση με πάρα πολλούς τουριστικούς προορισμούς, όπου μια επί
σκεψη φαίνεται να είναι αρκετή, η επιστροφή των τουριστών στην Ιταλία προ
φανώς αφήνει σημαντικά οικονομικά και άλλα οφέλη. Αυτό ισχύει και στην 
περίπτωση της Γαλλίας, αλλά δεν ισχύει για πολλές από τις χώρες της πε
ριοχής αυτής της μελέτης. 

Ο αντικειμενικός σκοπός όλων αυτών των προσπαθειών είναι η προσέλ
κυση ακόμα μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών, η αύξηση των κατά κεφαλήν 
εξόδων των τουριστών και η εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων για ακόμα 
μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη. Ζητούμενο επίσης είναι και η επίτευξη της 
πολυπόθητης 12μηνης τουριστικής περιόδου. Παρ' όλα αυτά όμως, ακόμα και 
η ιταλική τουριστική βιομηχανία δεν είναι άμοιρη προβλημάτων. 

Ανασταλτικοί παράγοντες στην τουριστική ανάπτυξη 

Τα βασικά προβλήματα της ιταλικής τουριστικής βιομηχανίας εστιάζο
νται σε τέσσερα κυρίως μέτωπα. Στη μειωμένη ανταγωνιστικότητα κυρίως 
λόγω της εισαγωγής του ευρώ, στην ανησυχητική αύξηση του αριθμού των 
Ιταλών που επιλέγουν να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό, στην εποχικότητα, 
και στις δυσκολίες που παρουσιάζει η περαιτέρω τουριστική επέκταση. 

Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, ειδικά στην Ιταλία η καθιέρωση του 
ευρώ φαίνεται να έφερε περισσότερα προβλήματα απ' ό,τι οφέλη. Αυτά δεν 
εστιάζονται μόνο στον τουρισμό αλλά, από την οπτική γωνία που μας ενδια
φέρει εδώ, η τουριστική βιομηχανία της χώρας δείχνει πλέον να χάνει σημα-
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ντικό μέρος από την ανταγωνιστικότητα της στο επίπεδο των τιμών. Η ελλη

νική αγορά, καθώς και οι αναδυόμενες για θερινές διακοπές αγορές της Τουρ

κίας και της Αιγύπτου, δημιουργούν προβλήματα τα οποία πριν από λίγα χρό

νια είτε δεν υπήρχαν είτε δεν ήταν σοβαρά. 

Στενά συνδεδεμένο με το προηγούμενο πρόβλημα είναι και το ανησυ

χητικό φαινόμενο της γρήγορης αύξησης του αριθμού των Ιταλών πολιτών οι 

οποίοι επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές τους στο εξωτερικό. Η εισαγωγή 

του ευρώ κατέστησε τον τουρισμό στην Ιταλία πιο ακριβό αλλά, με την ίδια 

λογική, κατέστησε τα ταξίδια στο εξωτερικό σχετικά φτηνότερα. Ο εσωτε

ρικός τουρισμός, όπως ήδη αναφέραμε, αποτελούσε πάντοτε έναν ισχυρό πυ

λώνα της ιταλικής τουριστικής βιομηχανίας και, κατά συνέπεια, το φαινόμενο 

αυτό αποτελεί παράγοντα υπονόμευσης της τουριστικής ανάπτυξης. 

Το τρίτο σημαντικό πρόβλημα στην τουριστική ανάπτυξη της Ιταλίας 

είναι η εποχικότητα. Παρά τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρει η χώρα και 

παρά τις προσπάθειες που συστηματικά καταβάλλει ο Ιταλικός Εθνικός Οργα

νισμός Τουρισμού (ΕΝΙΤ), το πρόβλημα αυτό παραμένει. Το 2001, το 22% του 

συνόλου των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών και Ιταλών πραγματοποιήθηκαν 

τον Αύγουστο. Για τους Ιταλούς δε, το ποσοστό αυτό ήταν 26% (για τους αλ

λοδαπούς τουρίστες, το ίδιο έτος, ο μήνας αιχμής ήταν ο Ιούλιος με 18% επί 

του συνόλου). 

Το τέταρτο βασικό πρόβλημα του ιταλικού τουρισμού είναι ότι, μετά 

από δύο αιώνες συνεχούς ανάπτυξης, οι βασικοί πόλοι τουριστικής έλξης 

έχουν φτάσει πλέον στα όρια τους από πλευράς τουριστικής εκμετάλλευσης 

(βλ. και Κεφάλαιο 2). Τα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά μνημεία, οι παραλίες και 

τα βουνά της χώρας δεν έχουν πολλά περιθώρια για παραπέρα τουριστική 

ανάπτυξη, δεδομένων των οικολογικών και περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων 

που τίθενται από την ιταλική κοινωνία. Διάφορες ενδιαφέρουσες ιδέες, όπως 

η είσοδος των μεγάλων οίκων μόδας και κοσμημάτων στην αγορά ιδιαίτερου 

τύπου ξενοδοχείων με συγκεκριμένη άποψη ως προς τη σχεδίαση και τη λει

τουργία τους, βοηθούν μεν την κατάσταση αλλά δεν ανατρέπουν το γεγονός 

ότι η αγορά είναι κορεσμένη. 

Εκεί όπου πράγματι υπάρχουν πολλές και ανεκμετάλλευτες δυνατό

τητες για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη είναι ο Νότος και τα νησιά της 

χώρας. Είναι οι μόνες περιοχές της Ιταλίας οι οποίες δεν είχαν συγκεντρώσει 

την προσοχή που άξιζαν σε αυτόν τον τομέα, δεδομένου ότι έχουν το σχετικό 

δυναμικό. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, εδώ και αρκετά χρόνια, συγκεντρώνουν 

ένα σημαντικό μέρος των προσπαθειών των ιταλικών τουριστικών αρχών. 
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4.7 Μάλτα 

Η Μάλτα έχει πληθυσμό 400.000 κατοίκων και έκταση 316 τετραγωνι
κών χιλιομέτρων. Ο αριθμός των επισκεπτών της έφτασε περίπου τους 
1.200.000 (τρεις φορές όσοι ο πληθυσμός της) το 200010. Τόσο η έκταση όσο 
και ο πληθυσμός της χώρας είναι παράγοντες τέτοιοι που καθιστούν μια 
ευθεία σύγκριση τουριστικών μεγεθών με άλλα κράτη της περιοχής μελέτης 
αυτής της εργασίας τουλάχιστον υπερβολική. Οι βασικοί λόγοι, πέρα δηλαδή 
από το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται στην περιοχή της μελέτης μας, για τους 
οποίους παρ' όλα αυτά συμπεριλάβαμε τη Μάλτα στην ανάλυση μας, είναι 
δύο. Ο πρώτος είναι επειδή σε αυτό το κεφάλαιο ενδιαφερόμαστε περισσό
τερο για την ποιότητα των παραγόντων τουριστικής ανάπτυξης παρά για το 
απόλυτο μέγεθος τους. Ο δεύτερος είναι ότι το είδος των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει η τουριστική ανάπτυξη αυτής της χώρας, αλλά και οι παράγο
ντες που τα δημιούργησαν, είναι κοινά για πολλές χώρες της περιοχής και, 
κατά συνέπεια, η μελέτη τους παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον. 

Ο τουρισμός αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τη χώρα. Τα έσοδα 
από αυτόν αντιστοιχούν περίπου στο εντυπωσιακό 25% του ΑΕΠ του κράτους. 
Ταυτόχρονα, είναι και σημαντικός παράγοντας για την απασχόληση. Περίπου 
το 13% του συνόλου των εργαζομένων απασχολείται, άμεσα ή έμμεσα, με τον 
τουρισμό11. Το βασικότερο χαρακτηριστικό του τουρισμού της Μάλτας, από 
τη σκοπιά από την οποία τον εξετάζουμε εδώ, είναι ότι, από όλες τις χώρες 
της περιοχής μελέτης, είναι κατά πάσα πιθανότητα αυτή με τα περισσότερα 
προβλήματα τουριστικής ανάπτυξης. 

Πόλοι και παράγοντες τουριστικής έλξης 

Η τουριστική ανάπτυξη που από την αρχή ακολουθήθηκε στη Μάλτα 
ήταν, όπως επισημάνθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια, ό,τι πλησιέστερο 
θα μπορούσε να βρει κανείς στην έννοια «μονοδιάστατη τουριστική ανάπτυ
ξη». Κάτι τέτοιο βέβαια ήταν πολύ δύσκολο να αποφευχθεί. Τόσο η γεωγρα
φική θέση της χώρας, όσο το μέγεθος της και η μορφολογία του εδάφους 
της, καθιστούσαν μια αξιόλογη διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊό
ντος σχεδόν απαγορευτική. Έτσι λοιπόν ο βασικός πόλος τουριστικής ανά-

10. Τα στοιχεία αυτής της παραγράφου προέρχονται από την Eurostat (2003, ό.π.) 

και την πηγή: Mintel, Malta, Travel and Tourism Intelligence, Country Reports, No 2, 2000. 

11. Mintel, ό.π. 
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πτύξης υπήρξε ένα άψογα διατηρημένο μεσαιωνικό περιβάλλον σε συνδυα
σμό με χαμηλό κόστος, το οποίο εν πολλοίς το εξασφάλιζε ένα ευέλικτο συ
ναλλαγματικό πλαίσιο. Η ευρύτατη χρήση της αγγλικής γλώσσας υπήρξε ένα 
επιπλέον θετικό στοιχείο. 

Αργότερα, και όταν οι διεθνείς συγκυρίες το επέτρεψαν, έγιναν προ
σπάθειες για την ανάπτυξη του τουρισμού για θαλάσσια σκάφη κάθε κατηγο
ρίας. Η σημασία του λιμανιού της πρωτεύουσας Βαλέττα αναβαθμίστηκε από 
τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και, παρ' ότι ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων 
που ελλιμενίστηκαν εκεί μεταξύ 1989 και 1999 αυξήθηκε κατά 72%, τα μέχρι 
στιγμής αποτελέσματα υπολείπονται των προσδοκιών. Διάφορες άλλες προ
σπάθειες από τον Οργανισμό Τουρισμού της Μάλτας (ΜΤΑ), προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που θα παρουσιάσουμε αμέσως τώρα, επί
σης δεν έχουν φέρει ακόμα τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Ανασταλτικοί παράγοντες στην τουριστική ανάπτυξη 

Ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, όπως αυτό που μόλις περιγρά
ψαμε, αναπόφευκτα δημιουργεί προβλήματα τα οποία είναι πλέον πολύ οικεία 
σε πολλές χώρες του κόσμου. Πράγματι, την περίοδο 1995-2000, ο τουρισμός 
της Μάλτας πέρασε τη χειρότερη κρίση του από την οποία ακόμα δεν έχει 
συνέλθει. Η αύξηση των τουριστικών εσόδων ήταν μόλις 1,3% για την περίοδο 
1994-1998 σε τρέχουσες τιμές και -1,1% σε τιμές 1998. 

Τα βασικά προβλήματα συνοψίζονται ως εξής: 
Πρόκειται για μια μονοδιάστατη αγορά από την οποία λείπει το δυνα

μικό για διαφοροποίηση. Εκτός από το μέγεθος της χώρας και τη μορφολογία 
του εδάφους της, η Μάλτα είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές 
του πλανήτη με 1.100 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Οι παράγοντες 
αυτοί είναι μάλλον απαγορευτικοί για πιθανή επέκταση του πεδίου του 
τουριστικού προϊόντος και οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες για περαιτέρω του
ριστική ανάπτυξη θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού. 

Ένα άλλο, διαφορετικό μεν σημαντικό δε, πρόβλημα είναι ότι ακόμα ο 
τουρισμός της Μάλτας βασίζεται κυρίως στην αγορά της Ευρώπης, και 
ειδικότερα σε αυτή της Αγγλίας. Ένα σημαντικότατο ποσοστό από τους 
επισκέπτες της προέρχονται από τη χώρα αυτή. Μια τόσο μεγάλη εξάρτηση 
μπορεί πολύ εύκολα να δημιουργήσει δυσάρεστες καταστάσεις. Για παρά
δειγμα, μεταξύ 1980 και 1984, η Μάλτα έχασε το ένα τρίτο των συνολικών 
της αφίξεων εξαιτίας της κρίσης στην αγγλική οικονομία η οποία, εκτός των 

121 



άλλων, είχε και ως αποτέλεσμα την κατά 30% υποτίμηση του αγγλικού 

νομίσματος σε σχέση με αυτό της Μάλτας. 

Ταυτόχρονα ο ατομικός τουρισμός δεν φαίνεται να βρίσκει γόνιμο 

έδαφος στη Μάλτα. Υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από τα μεγάλα τουριστικά 

γραφεία (tour operators) της Ευρώπης και κυρίως της Βρετανίας. Το βασικό 

επακόλουθο αυτής της κατάστασης είναι να υπάρχουν ισχυρές πιέσεις για τη 

συμπίεση των τιμών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό οδήγησε στην κα

θιέρωση ενός μοντέλου τουρισμού χαμηλού κόστους για τον επισκέπτη, όπου 

τόσο τα ξενοδοχεία όσο και οι σχετικές υπηρεσίες προσαρμόστηκαν ανάλογα. 

Μια παράπλευρη απώλεια αυτού είναι και τα μειωμένα έξοδα ανά τουρίστα. 

Δύο ακόμα σημαντικά προβλήματα δυσκολεύουν την τουριστική ανά

πτυξη της χώρας. Πρόκειται για το μικρό μήκος της τουριστικής περιόδου, το 

οποίο συνδυάζεται με μια εποχικότητα η οποία επικεντρώνεται στους καλο

καιρινούς μήνες, και για τη σύντομη περίοδο παραμονής των επισκεπτών στο 

νησί (συνήθως τρεις με τέσσερις ημέρες) (βλ. και Κεφάλαιο 2). 

Με την εξαίρεση του προβλήματος της διαφοροποίησης του τουριστι

κού προϊόντος για το οποίο πολύ λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν, οι αρχές 

προσπαθούν να αντιμετωπίσουν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα τα οποία πα

ρουσιάστηκαν παραπάνω. Το κυρίαρχο πρόβλημα όμως της τουριστικής ανά

πτυξης της Μάλτας, αυτό δηλαδή της μετάβασης από την ποσότητα στην 

ποιότητα, δεν έχει ακόμα λυθεί. 

4.8 Κροατία 

Η Κροατία έχει πληθυσμό 4.422.000 εκατομμύρια κατοίκων και έκταση 

56.542 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες που 

εξετάζουμε στα πλαίσια αυτής της εργασίας, η Κροατία παρουσιάζει τις 

περισσότερες ιδιαιτερότητες τόσο όσον αφορά τη γενικότερη οικονομική και 

κοινωνική της εξέλιξη όσο και την τουριστική της ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό 

αναδείχτηκε άλλωστε και στα προηγούμενα κεφάλαια Οι δύο βασικές αιτίες 

είναι το σοσιαλιστικό της παρελθόν ως ανεξάρτητης δημοκρατίας της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας και, κυρίως, η αστάθεια και οι πόλεμοι που επικράτησαν το 

πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του 1990. 

Η Κροατία παραμένει ίσως η λιγότερο ανεπτυγμένη τουριστικά χώρα 

της Μεσογείου η οποία, όμως, διαθέτει ένα πολύ σημαντικό δυναμικό. Τα 

διαθέσιμα στοιχεία, λόγω των συγκεκριμένων ιδιαιτεροτήτων, δεν φωτίζουν 
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ιδιαίτερα την κατάσταση. Το 1995 οι αφίξεις τουριστών ήταν 1,3 εκατομμύρια 
(με 4,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις) και το 2001 ήταν 1,45 εκατομμύρια (με 
4,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις). Το 1990, λίγο πριν τον πόλεμο, ο τουρι
σμός συνεισέφερε το 6,1% του ΑΕΠ και το 6,3% της απασχόλησης. Το 1998, 
αυτά τα επίπεδα δεν είχαν επιτευχθεί ακόμα12. 

Πόλοι και παράγοντες τουριστικής έλξης 

Η χώρα διαθέτει πάρα πολλά θετικά στοιχεία τα οποία αν αξιοποιη
θούν προσεκτικά, και από ό,τι φαίνεται πράγματι αξιοποιούνται, η Κροατία 
μπορεί σύντομα να γίνει ένας υπολογίσιμος παράγοντας στην τουριστική σκη
νή της Μεσογείου. Καταρχήν υπάρχει τουριστική παράδοση. Μπορεί η ανά
πτυξη της, με τη έννοια που δίνεται σήμερα στον όρο, να διακόπηκε στο δεύ
τερο ήμισυ του εικοστού αιώνα, αλλά η ιστορία του τουρισμού στη χώρα αρ
χίζει στα χρόνια της Αυστρο-Ουγγρικής αυτοκρατορίας, τμήμα της οποίας 
ήταν τότε η περιοχή (βλ. και Κεφάλαιο 2). Ήδη από τον 19ο αιώνα είχε κατα
σκευαστεί ένα αξιόλογο σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ το αρχαιότερο ξενοδο
χείο χρονολογείται από το 1840. 

Ένα άλλο θετικό στοιχείο υπέρ του τουρισμού στη συγκεκριμένη χώρα 
είναι η πολιτιστική της κληρονομιά. Παρά τις καταστροφές που επέφερε ο πό
λεμος τόσο σε μεμονωμένα μνημεία όσο και σε ολόκληρες πόλεις, το μεσαιω
νικό στοιχείο, το οποίο είναι κυρίαρχο σε πολλές πόλεις (π.χ. στην υπό την 
προστασία της UNESCO παλιάς πόλης του Ντουμπρόβνικ), αποτελεί πραγμα
τικό πόλο τουριστικής έλξης. 

Ένας άλλος σημαντικός πόλος τουριστικής έλξης είναι το ποικιλόμορ
φο τοπίο το οποίο προσφέρει η χώρα. Η ακτογραμμή της έχει μήκος χιλιάδων 
χιλιομέτρων και είναι διάσπαρτη με μικρούς και μεγάλους κόλπους και με 
1.187 νησιά. Στα ηπειρωτικά της χώρας υπάρχουν δάση, λίμνες, και βουνά 
που προσφέρονται για χειμερινό τουρισμό και όπου ήδη λειτουργούν πολλά 
χιονοδρομικά κέντρα (βλ. και Κεφάλαιο 2). Διάσπαρτα σε ολόκληρη τη χώρα 
βρίσκονται περισσότερα από 50 μεσαιωνικά κάστρα άριστα διατηρημένα, 
ρωμαϊκά μνημεία και ολόκληρες πόλεις και χωριά με αρχιτεκτονική μπαρόκ. 

Όλα αυτά συνθέτουν το δυναμικό για την ανάπτυξη πάρα πολλών 
ειδών τουρισμού. Τόσο η ανάπτυξη των κλασικών μορφών του θερινού και 

12. Όλα τα στοιχεία αυτής της παραγράφου προέρχονται από την πηγή: Mintel, 

Croatia, Travel and Tourism Intelligence, Country Reports, No 2, 2000. 
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χειμερινού τουρισμού, όσο και η ανάπτυξη διαφόρων μορφών εναλλακτικού 
τουρισμού στη βάση αυτών που περιγράψαμε, μπορούν να βρουν πολύ πρό
σφορο έδαφος στην Κροατία. Όλα αυτά επίσης συνεπάγονται και την ύπαρξη 
αξιόλογου δυναμικού για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη επιμήκυνση της του
ριστικής περιόδου. 

Ένα άλλο συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει η χώρα είναι ότι, λόγω 
των συγκεκριμένων ιστορικών συνθηκών που ακολούθησαν τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο και του συνεπακόλουθου μοντέλου ανάπτυξης που υιοθε
τήθηκε, δεν έχει υποστεί τις οικολογικές και οικιστικές ζημιές των ανταγωνι
στών της. Φαινόμενα όπως η περιβαλλοντική μόλυνση των κατ' εξοχήν τουρι
στικών περιοχών, ο οικιστικός και ξενοδοχειακός κορεσμός ολόκληρων περιο
χών οι οποίες να προσπαθούν πλέον να δεχτούν επισκέπτες σε αριθμούς πολ
λαπλάσιους των δυνατοτήτων τους και άλλα παρεμφερή, δεν παρατηρούνται 
στη συγκεκριμένη χώρα. Το γεγονός αυτό, από μόνο του, καθιστά την Κροα
τία μοναδική ανάμεσα στις χώρες που εξετάζουμε σε αυτή την εργασία. 

Υπάρχουν επίσης δύο ακόμα παράγοντες οι οποίοι, αν αξιοποιηθούν 
κατάλληλα, μπορούν να συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Ο 
πρώτος είναι η εύκολη οδική και σιδηροδρομική πρόσβαση από τις μεγάλες 
αγορές της Ευρώπης. Αυτό μπορεί να δώσει ώθηση στον ατομικό τουρισμό, 
προσελκύοντας έτσι αξιόλογους αριθμούς επισκεπτών οι οποίοι θα ήθελαν να 
παρακάμψουν τα μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία με όλα όσα αυτά συνεπά
γονται. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ύπαρξη κυβερνητικής θέλησης, ώστε 
να γίνει ο τουρισμός η βασικότερη πηγή συναλλάγματος για τη χώρα. Σε 
αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι εκτεταμένες ανακαινίσεις και επεκτάσεις 
υποδομών και ξενοδοχείων, ώστε να πληρούνται πλέον όλες σύγχρονες προ
διαγραφές και οι οποίες εκτελούνται σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς επίσης και 
η πολύ συστηματική διαφημιστική εκστρατεία που εδώ και καιρό προάγεται 
μέσα από τα μεγαλύτερα δίκτυα του κόσμου. 

Ανασταλτικοί παράγοντες στην τουριστική ανάπτυξη 

Δύο είναι τα βασικά προβλήματα που επηρεάζουν καθοριστικά ολόκλη
ρη την τουριστική ανάπτυξη της Κροατίας. Το πρώτο είναι η πολιτική αστά
θεια (έφτασε μέχρι και τον πόλεμο) που ακολούθησε τη διάλυση της Γιουγκο
σλαβίας και η οποία, τουλάχιστον όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή, συνε
χίζεται ακόμα. Το δεύτερο είναι το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που ακο-
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λουθήθηκε τον καιρό που η Κροατία ήταν μέλος της ενωμένης Γιουγκο
σλαβίας. 

Οι επιπτώσεις από το πρώτο αυτό πρόβλημα είναι προφανείς. Ο εμφύ
λιος πόλεμος και οι σχεδόν ανυπολόγιστες, και σε μερικές περιπτώσεις ολο
κληρωτικές, καταστροφές πολλών και σημαντικών πόλων έλξης τουριστών 
επέφεραν σοβαρό πλήγμα στην τουριστική βιομηχανία. Αφενός μεν καταστρά
φηκαν οι τουριστικές περιοχές αυτές καθαυτές, αφετέρου δε η χώρα σβή
στηκε για ένα σημαντικό και πολύ κρίσιμο χρονικό διάστημα από τον τουρι
στικό χάρτη. Αυτό το τελευταίο δημιούργησε, όπως ήταν φυσικό, αρνητικές 
συνέπειες σε μακροχρόνιο επίπεδο. Οι μνήμες ενός τόσο πρόσφατου πολέ
μου, σε συνδυασμό με την αστάθεια που επικρατεί στην περιοχή των συνό
ρων της χώρας ακόμα και τώρα, κάνουν πάρα πολύ δύσκολο το να συμπερι
ληφθεί η χώρα αυτή στις πιθανές επιλογές του μέσου Ευρωπαίου ή Αμερικα
νού τουρίστα. Πράγματι, και μολονότι όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα διαθέσιμα 
στοιχεία και εμφανίζονται με καθυστέρηση και δεν είναι ιδιαίτερα διαφωτι
στικά, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, σε γενικές γραμμές, παρατηρείται μια 
στασιμότητα στην τουριστική ανάπτυξη. 

Το δεύτερο βασικό πρόβλημα της κροατικής τουριστικής ανάπτυξης 
είναι ότι μπορεί μεν η οποιαδήποτε τουριστική ανάπτυξη που ακολουθήθηκε 
κατά το παρελθόν να άφησε τη χώρα σχετικά αλώβητη από τις άναρχες του
ριστικές επιδρομές των τουριστών και των «επενδυτών», που τόσα προβλή
ματα δημιούργησαν στις χώρες της περιοχής τις τέσσερις τελευταίες δεκαε
τίες, αλλά αυτό είναι μόνο η μια όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη είναι ότι 
η κληρονομιά του παρελθόντος άφησε σοβαρά προβλήματα τόσο στη γενι
κότερη υποδομή της χώρας όσο και στην τουριστική υποδομή. Τα προβλήματα 
αυτά επιδεινώθηκαν μεν με τον πόλεμο αλλά υπήρχαν και πριν από αυτόν. 

Τουριστική ανάπτυξη υπήρχε στην Κροατία και κάτω από το προηγού
μενο καθεστώς. Η ειδοποιός διαφορά ήταν ότι επρόκειτο για ένα τελείως 
διαφορετικό μοντέλο. Τα ξενοδοχεία, για παράδειγμα, ήταν πολύ μεγάλα και 
φρόντιζαν να ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες των επισκεπτών τους13. Τα 
δωμάτια λοιπόν είχαν αυτό που σήμερα θα ονομάζαμε υποτιμητικά «πολύ βα
σικό» εξοπλισμό. Ο κλάδος των μεταφορών έδινε μεγαλύτερη προτεραιότητα 
στην ποσότητα των επιβατών που θα μπορούσε να μεταφέρει παρά στις υπερ
βολικές ανέσεις όσων θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν γι' αυτές. Συνο-

13. Όπως είδαμε πολύ πιο αναλυτικά στο Κεφάλαιο 1, το μέσο μέγεθος των 
ξενοδοχείων στην Κροατία είναι το μεγαλύτερο σε όλη τη Μεσόγειο. 
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τττικά, και με δεδομένο ότι το κέρδος σε αυτό το μοντέλο δεν είχε τον καθο

ριστικό ρόλο που έχει στο είδος της τουριστικής ανάπτυξης που γνωρίζουμε 

σήμερα, πολλές συνιστώσες του τουρισμού αυτής της χώρας πλέον δεν 

μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που ο σημερινός τουρίστας έχει συνηθίσει 

να έχει. Απαιτούνται λοιπόν ακόμα σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να 

αξιοποιηθούν οι δυνατότητες για την 12μηνη τουριστική περίοδο που θεωρη

τικά μπορεί να προσφέρει η Κροατία. 

4.9 Τουρκία 

Η Τουρκία έχει πληθυσμό 69 εκατομμυρίων κατοίκων και έκταση 780.576 

τετραγωνικών χιλιομέτρων. Όσον αφορά την τουριστική της ανάπτυξη τα 

τελευταία χρόνια, αυτή περιγράφεται σε όλη τη διεθνή βιβλιογραφία ως «η 

μεγάλη και αναπάντεχη επιτυχία της δεκαετίας». Πράγματι, ο αριθμός των 

τουριστών, από 7,5 εκατομμύρια το 1999 έφτασε στο εντυπωσιακό νούμερο 

των 13,2 εκατομμυρίων το 2003. Τα δε έσοδα από τον τουρισμό, από 11,9 δι

σεκατομμύρια δολ. ΗΠΑ το 2002 έφτασαν τα 13,2 δισεκατομμύρια δολ. το 2003, 

κατατάσσοντας την έτσι στην 9η θέση στον κόσμο σε αυτόν τον τομέα1 4. 

Η Τουρκία έχει πλέον καταστεί ένας πάρα πολύ υπολογίσιμος παράγο

ντας στην τουριστική αγορά της Μεσογείου. Διεκδικεί, και αποσπά, ολοένα 

και μεγαλύτερα μερίδια από τους ανταγωνιστές της. Ιδιαίτερα ο τουρισμός 

της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου και, σε μικρότερο βαθμό, της Ιταλίας 

έχουν αρχίσει να υφίστανται σοβαρές συνέπειες εξαιτίας της τουρκικής του

ριστικής ανάπτυξης (βλ. και Κεφάλαιο 2). 

Εκείνο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτή είναι ότι 

η συγκεκριμένη χώρα αποφάσισε πάρα πολύ αργά σε σχέση με τους ανταγω

νιστές της να επενδύσει στον τουρισμό και να τον καταστήσει έτσι μια από 

τις σπουδαιότερες συναλλαγματοφόρες πηγές της. Σύμφωνα με τη θεωρία, 

όλες οι άλλες χώρες της περιοχής είχαν συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο θα 

έπρεπε να είχαν, με κάποιους τρόπους, εκμεταλλευτεί. Η περίπτωση της 

Τουρκίας ίσως λοιπόν να αποδεικνύει ότι οι θεωρίες περί συγκριτικού πλεο

νεκτήματος μπορεί να μην ισχύουν στην περίπτωση του τουρισμού. Σίγουρα 

όμως αποδεικνύει το τ ι μπορεί να γίνει με συστηματική, συντονισμένη και μα

κροχρόνια προσπάθεια, σε συνδυασμό με εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

14. Όλα τα στοιχεία αυτής της παραγράφου προέρχονται από την πηγή: Mintel, 
Turkey, Travel and Tourism Intelligence, August 2004. 
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Πόλοι και παράγοντες τουριστικής έλξης 

Αν υπάρχει ένας παράγοντας ο οποίος διαπερνά κάθε συνιστώσα της 

τουριστικής ανάπτυξης της Τουρκίας, αυτός είναι πράγματι η συντονισμένη 

προσπάθεια και συνεργασία της κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα για την 

ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού σε έναν εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό 

επιπέδων. Η συνεργασία αυτή, καθώς και ο μακροχρόνιος ορίζοντας που την 

χαρακτηρίζει, είναι ορατή σε κάθε έκφανση του τουρκικού τουρισμού. Αρχίζει 

από την εκτεταμένη βελτίωση των υποδομών και τη σημαντική επέκταση τους, 

και συνεχίζεται με τη δημιουργία κινήτρων για τουριστικές επενδύσεις και την 

προώθηση του προϊόντος σε διεθνή κλίμακα. Όλα αυτά δε φαίνεται να εντάσ

σονται στο πλαίσιο ενός πολύ επεξεργασμένου σχεδίου για την τουριστική 

ανάπτυξη ολόκληρης της χώρας το οποίο, αν μη τι άλλο, διακρίνεται για τον 

μακροχρόνιο ορίζοντα του. Τα βασικά αποτελέσματα όλης αυτής της προσπά

θειας είναι ήδη ορατά. Η επέκταση των αγορών και η διαφοροποίηση του 

τουρκικού τουριστικού προϊόντος έχουν φτάσει, σε εντυπωσιακά μικρό χρονι

κό διάστημα, σε αξιοζήλευτα επίπεδα. Τα παραδείγματα είναι άφθονα. 

Η επιτυχημένη προσέλκυση ξένων, αλλά και τουρκικών, κεφαλαίων 

οδήγησε στην κατασκευή πολλών και πολύ αξιόλογων ξενοδοχείων (βλέπε και 

Διάγραμμα 1.2 στο Κεφάλαιο 1), τα οποία καλύπτουν όλη την κλίμακα τιμών, 

από τα πιο οικονομικά μέχρι μερικά από τα πιο πολυτελή στον κόσμο. Ο 

διεθνής επιχειρηματικός τουρισμός και ο πολιτιστικός τουρισμός, πεδία σχε

δόν ανεκμετάλλευτα πριν από λίγα χρόνια, επεκτείνονται συνέχεια υποβοη

θούμενοι από την αναβάθμιση των ξενοδοχειακών υποδομών και τη ριζική 

αναβάθμιση και επέκταση των αεροδρομίων των μεγάλων πόλεων. Η συντονι

σμένη προσπάθεια για την κατασκευή ενός εντυπωσιακά μεγάλου αριθμού 

οργανωμένων εγκαταστάσεων ελλιμενισμού για μικρά σκάφη (μαρίνες) έχουν 

καταστήσει την Τουρκία ένα από τα κυριότερα κέντρα θαλάσσιου τουρισμού 

στη Μεσόγειο και, κατά συνέπεια, έχουν επιφέρει σοβαρότατο πλήγμα στο 

αντίστοιχο είδος τουρισμού της Ελλάδας. Καινούργια παραθεριστικά θέρετρα 

για καλοκαιρινές διακοπές αναδεικνύονται συνέχεια σε όλο το μήκος της 

ακτογραμμής, κυρίως ως αποτέλεσμα των κινήτρων που δίνονται για την του

ριστική ανάπτυξη, επιφέροντας επίσης σοβαρότατα πλήγματα στην Ελλάδα. 

Υπάρχουν επίσης και πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς 

είναι δυνατό με συντονισμένη και άψογα εκτελεσμένη ως το τέλος προσπά

θεια να δημιουργηθούν αγορές εκεί που πραγματικά δεν υπήρχε τίποτα. 

Γήπεδα γκολφ, τα οποία όπως είναι γνωστό προσελκύουν μια συγκεκριμένη 
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κατηγορία τουριστών, που πολλοί θα ήθελαν να προσελκύσουν, κτίζονται το 
ένα μετά το άλλο σε διάφορα σημεία μιας χώρας οι κάτοικοι της οποίας, στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν γνωρίζουν καν τι είναι το γκολφ. Ανάμεσα 
σε άλλες δε, μια από τις τελευταίες εκστρατείες των τουριστικών αρχών είναι 
η δημιουργία κέντρων για χειμερινό σκι και χειμερινές διακοπές σε ένα γενι
κότερο επίπεδο, και η διαφημιστική προώθηση τους σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Βεβαίως, όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν να έχουν υλοποιηθεί αν 
η χώρα η ίδια δεν μπορούσε να προσφέρει το κατάλληλο «υλικό». Η συγκε
κριμένη χώρα προσφέρει σε αφθονία αυτό το «υλικό», αλλά το σημείο που θέ
λουμε να τονίσουμε με έμφαση εδώ είναι ότι οι τουρκικές τουριστικές αρχές 
το εκμεταλλεύονται τόσο καλά όσο λίγοι στον κόσμο. 

Σε σχέση με την τουριστική «προίκα» της χώρας, η κατάσταση είναι λί-
γο-πολύ γνωστή. Διαθέτει μια τεράστια ακτογραμμή μήκους 8.333 χιλιομέ
τρων, η οποία επεκτείνεται από το βόρειο Αιγαίο πέλαγος μέχρι και την ανα
τολική Μεσόγειο θάλασσα. Σε ολόκληρο το μήκος αυτής της ακτογραμμής 
βρίσκονται 30 πόλεις-θέρετρα. Υπάρχουν σημαντικότατα αρχαιολογικά και πο
λιτιστικά μνημεία, πραγματικοί πόλοι έλξης επισκεπτών, διάσπαρτα σε όλη την 
επικράτεια. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει προφανώς να γίνει για την Κωνσταντι
νούπολη. Η πόλη αυτή, με δεδομένη την ιστορία, τη μορφολογία του εδάφους 
και το πλήθος των πολιτιστικών μνημείων που διαθέτει, δεν σταμάτησε να 
προσελκύει μάζες επισκεπτών για δεκαεπτά ολόκληρους αιώνες. Σήμερα, ισχύει 
ακριβώς το ίδιο και ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό. 

Δύο ακόμα ιδιαιτερότητες βοηθούν σημαντικά την τουριστική ανάπτυ
ξη τΠς χώρας. Η πρώτη είναι ότι η Κωνσταντινούπολη, για συγκεκριμένους 
οικονομικούς και γεωγραφικούς χώρους, έχει καταστεί ο τουριστικός πόλος 
έλξης των κατοίκων των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης οι οποίοι έρχονται 
για να αγοράσουν καταναλωτικά αγαθά σε χαμηλές τιμές. Οι αριθμοί αυτών 
των επισκεπτών είναι τόσο μεγάλοι ώστε ολόκληροι βιοτεχνικοί κλάδοι της 
τουρκικής οικονομίας συντηρούνται και επεκτείνονται βασιζόμενοι σε αυτό το 
γεγονός. Η δεύτερη ιδιαιτερότητα είναι ότι, λόγω των συγκεκριμένων οικονο
μικών συνθηκών που επικράτησαν στη χώρα κυρίως τη δεκαπενταετία 1980-
1995, η Τουρκία έχει καταστεί μια πολύ φτηνή αγορά για «εξοχική κατοικία». 
Οι τιμές αυτών των κατοικιών είναι πραγματικά ασυναγώνιστες για τα ευρω
παϊκά δεδομένα, με αποτέλεσμα πολλοί Ευρωπαίοι να έχουν επενδύσει, και να 
συνεχίζουν να επενδύουν, τα χρήματα τους με αυτό τον τρόπο. Το καθαρό 
αποτέλεσμα είναι ότι, μετά από μια τέτοια αγορά, οι άνθρωποι αυτοί και οι 
οικογένειες τους είναι «αναγκασμένοι» να κάνουν τις διακοπές τους εκεί, 
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εξασφαλίζοντας έτσι μια σταθερή πελατειακή βάση στον τουρισμό της χώρας 
και ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες. 

Τέλος, σε ένα γενικότερο επίπεδο, το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος ενός 
ταξιδιού στη χώρα αυτή σε σχέση με τους ανταγωνιστές της και σε συνδυα
σμό με ένα υποτιμημένο νόμισμα, η ευρύτατη αναβάθμιση και επέκταση των 
αεροδρομίων και του οδικού δικτύου, η κατασκευή πλήρως εξοπλισμένων και 
οργανωμένων λιμανιών για μικρά σκάφη, και μια πολύχρονη και συστηματική 
διαφημιστική εκστρατεία ενορχηστρωμένη από το κράτος και οργανωμένη 
από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες του κόσμου, η οποία υποστηρί
ζεται από τα μεγαλύτερα δίκτυα προβολής του κόσμου, έφεραν τα αναμενό
μενα αποτελέσματα. Τη δημιουργία και την ανάπτυξη τουριστικών περιοχών 
για κάθε είδος τουρισμού οι οποίες διαρκώς επεκτείνονται τόσο σε ποσότητα 
όσο και σε ποιότητα, και μια τουριστική περίοδο η οποία διαρκώς επιμηκύνε
ται. Γι' αυτό το τελευταίο μάλιστα, αξίζει να σημειώσουμε ότι η Τουρκία, ακό
μα και αν συγκριθεί με χώρες οι οποίες έχουν πολύ πιο μακρόχρονη τουριστι
κή παράδοση και εμπειρία, έχει, όπως δείχνουν και τα σχετικά στοιχεία, πολύ 
λιγότερα προβλήματα εποχικότητας στην τουριστική της βιομηχανία. 

Ανασταλτικοί παράγοντες στην τουριστική ανάπτυξη 

Δύο είναι τα κυριότερα προβλήματα της τουρκικής τουριστικής ανά
πτυξης. Η σχετικά χαμηλή μέση τουριστική δαπάνη και το ζήτημα της τρο
μοκρατίας. Και τα δύο παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες και ιδιαιτερότητες 
όσον αφορά τους πιθανούς τρόπους επίλυσης τους. 

Όσον αφορά το πρώτο, η μέση τουριστική δαπάνη ανά επισκέπτη, από 
696 δολ. ΗΠΑ το 1999, μειώθηκε στα 693 δολ. το 2003, ποσό σχετικά χαμηλό 
σε σχέση με τα αντίστοιχα πολλών χωρών της περιοχής. Το πρόβλημα αυτό 
δεν είναι εύκολο να λυθεί. Παρά τις οποιεσδήποτε προσπάθειες, και έχουν γί
νει πολλές, κάθε προσπάθεια για τη λύση του εμπεριέχει μια εγγενή αντίφα
ση. Αν επιστρατευτούν οι γνωστές μέθοδοι για την αύξηση της μέσης του
ριστικής δαπάνης, αυτόματα θα αυξηθεί το κόστος ενός τυπικού ταξιδιού 
στην Τουρκία. Αν αυξηθεί το κόστος, θα χαθεί αυτόματα ένα από τα μεγα
λύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της τουρκικής τουριστικής βιομηχανίας σε 
σχέση με τους ανταγωνιστές της γενικότερα και, κυρίως, σε σχέση με την 
Ελλάδα. Ουσιαστικά λοιπόν, και για να θέσουμε το ζήτημα όσο πιο σχηματικά 
γίνεται, οι προοπτικές σε αυτή την περίπτωση είναι δύο: ή μεγάλος αριθμός 
τουριστών με σχετικά μικρό ποσοστό κέρδους ή μικρότερος αριθμός τουρι-
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στων με μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους. Η λύση ενός τέτοιου διλήμματος δεν 

είναι πάντοτε στα χέρια των αρχών ούτε είναι πάντοτε ζήτημα πολιτικής βού

λησης. 

Αναφορικά με το δεύτερο πρόβλημα, η ιδιαιτερότητα της Τουρκίας 

έγκειται στο ότι το ζήτημα της τρομοκρατίας ανακύπτει από τέσσερα διαφο

ρετικά μέτωπα, μερικά από τα οποία είναι, βεβαίως, αλληλένδετα. Πρόκειται 

για την πολιτική αστάθεια, την οικονομική κατάσταση μεγάλου μέρους του 

πληθυσμού, το κουρδικό ζήτημα, και τις ακραίες ομάδες των ισλαμικών οργα

νώσεων. Από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, οι αρχές δεν μπορούν να ελέγξουν την 

κατάσταση. Συχνές εκρήξεις βίας και τρομοκρατίας εκδηλώνονται αρκετά 

συχνά, και πάρα πολλές από αυτές έχουν ως στόχο τους τα σημεία προσέλ

κυσης τουριστών τις περιόδους αιχμής. Το παράδοξο όμως στην περίπτωση 

της Τουρκίας είναι ότι, απ' ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, οι επιθέσεις αυτές δεν 

φαίνεται να επηρεάζουν τους αριθμούς των επισκεπτών. 

4.10 Κύπρος 

Η Κύπρος έχει πληθυσμό 802.500 κατοίκων και έκταση 9.250 τετραγω

νικών χιλιομέτρων. Μολονότι οι αριθμοί αυτοί αφορούν το σύνολο του νησιού, 

η ανάλυση που ακολουθεί σε αυτή την ενότητα αφορά αποκλειστικά την ανε

ξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία. Η οικονομία της χώρας βασίζεται σε σημαντι

κό βαθμό στον τουρισμό. Το 2000, τα έσοδα από τον τουρισμό αντιπροσώ

πευαν το 40,1% του συνόλου των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και το 

20% του ΑΕΠ και της απασχόλησης. Οι αφίξεις τουριστών έφτασαν τους 

2.300.000 το 2003. Ο αριθμός αυτός είναι περίπου τριπλάσιος του συνολικού 

πληθυσμού15. 

Πόλοι και παράγοντες τουριστικής έλξης 

Η Κύπρος είναι το αρχέτυπο του καλοκαιρινού μεσογειακού τουριστι

κού προορισμού. Υπάρχουν άφθονες και υπέροχες παραλίες και το κλίμα 

είναι ιδανικό. Ταυτόχρονα, η γεωγραφική θέση του νησιού σε συνδυασμό με 

την ευρύτατη χρήση της αγγλικής γλώσσας αποτελούν επιπλέον συνιστώσες 

τουριστικής έλξης. Οι κυπριακές αρχές κεφαλαιοποίησαν επάνω σε αυτούς 

τους παράγοντες με μεγάλη επιτυχία μέχρι τώρα. 

15. Όλα τα στοιχεία αυτής της παραγράφου προέρχονται από την πηγή: Mintel, 
Cyprus, Travel and Tourism Intelligence, August 2004. 
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Επειδή όμως, όπως θα δούμε και παρακάτω, η ουσιαστικά μονοδιά
στατη τουριστική ανάπτυξη αυτού του είδους αναπόφευκτα θα έφτανε κάποτε 
τα όρια της, όπως άλλωστε συνέβη, οι αρχές και ο ιδιωτικός τομέας προσπά
θησαν, και συνεχίζουν να προσπαθούν, να βρουν τρόπους οι οποίοι να διαφο
ροποιούν το τουριστικό προϊόν. Η αρχή έγινε με τον πολιτιστικό τουρισμό. Η 
Κύπρος, με τον πολιτισμό των πέντε χιλιάδων ετών, είναι διάσπαρτη με αρ
χαιολογικά μνημεία τα οποία παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον και προσφέ
ρονται για τουριστική, και όχι μόνο, εκμετάλλευση. 

Κατόπιν, και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, οπότε και το κυρίαρχο 
υπόδειγμα τουριστικής ανάπτυξης άρχισε να παρουσιάζει εμφανή σημάδια 
κρίσης, οι προσπάθειες για τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος 
εντάθηκαν και η ενασχόληση με αυτές έγινε πολύ πιο συστηματική. Τα πιο αι
σιόδοξα αποτελέσματα φαίνεται να σημειώνονται στον τομέα του αγροτουρι-
σμού. Η κυπριακή κυβέρνηση κατάρτισε ένα Πρόγραμμα Αγροτουρισμού, 
ίδρυσε την Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού το 1995 και έδωσε διάφορα 
κίνητρα σε αυτή την κατεύθυνση. Ο αντικειμενικός σκοπός είναι να αποσπάσει 
όσο το δυνατό περισσότερους τουρίστες από τα παράλια στην ενδοχώρα δί
νοντας, εκτός των άλλων, με τον τρόπο αυτό μια οικονομική τόνωση στις το
πικές κοινωνίες. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα φαίνεται να είναι πολύ 
ενθαρρυντικά και το έδαφος για παραπέρα ανάπτυξη αυτής της μορφής 
τουρισμού είναι εύφορο. 

Ταυτόχρονα, εξερευνήθηκαν και άλλες δυνατότητες και εντατικοποιή
θηκαν οι προσπάθειες για την αξιοποίηση και άλλων μορφών εναλλακτικών 
τουρισμού. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εξέλιξη του αθλητι
κού τουρισμού, όπου οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Κύπρου χρησιμοποιού
νται πολύ συχνά για τις προετοιμασίες των βρετανικών, κυρίως αλλά όχι μόνο, 
εθνικών ομάδων σε διάφορα αθλήματα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η ανάπτυ
ξη του επιχειρηματικού τουρισμού, όπου οι αρχές προσπαθούν να εκμεταλ
λευτούν τη στρατηγική γεωγραφική θέση του νησιού, όπως, άλλωστε, έκαναν 
πριν από αυτές όλες οι γνωστές αυτοκρατορίες της ιστορίας. Άλλα παραδείγ
ματα δίνονται από τις προσπάθειες για την εξέλιξη του φυσιολατρικού τουρι
σμού, του τουρισμού περιπέτειας (adventure tourism), και την κατασκευή γη
πέδων γκολφ. Καταβάλλονται επίσης συντονισμένες προσπάθειες ώστε η Κύ
προς να αποτελέσει βασικό σταθμό για τα κρουαζιερόπλοια της Μεσογείου 
και να προσελκύσει μεγαλύτερους αριθμούς μεμονωμένων ταξιδιωτών (ανε
ξάρτητα από τα μεγάλα τουριστικά γραφεία, κυρίως της Βρετανίας). 
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Συνδετικός ιστός σε όλες αυτές τις προσπάθειες φαίνεται να είναι μια 
ενεργή, και κατά τα φαινόμενα αποτελεσματική, κυβερνητική παρέμβαση. 
Καταρτίζονται συνέχεια σχέδια όπως, για παράδειγμα, το 3ετές πρόγραμμα 
τουριστικής ανάπτυξης του 1996 και το 1 θετές του 2001 τα οποία, σε αντίθε
ση με αυτό που συμβαίνει σε πολλές χώρες της περιοχής, φαίνεται ότι υλο
ποιούνται, τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερο μέρος τους. Ταυτόχρονα, το κυ
πριακό κράτος προσφέρει μια πολύ ανεπτυγμένη υποδομή σε όλα τα επίπεδα. 

Ανασταλτικοί παράγοντες στην τουριστική ανάπτυξη 

Η Κύπρος ήταν η μοναδική χώρα της Μεσογείου όπου σημειώθηκε 
μείωση των αφίξεων ξένων επισκεπτών τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμέ
να, την περίοδο 1999-2003 η μείωση αυτή ήταν της τάξης του -5,4%. Βε
βαίως, δεδομένου του όγκου των τουριστών που επισκέπτονται το νησί σε 
σχέση με το μέγεθος του, η πτώση αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
χαρακτηριστεί δραματική. Άλλωστε, σε απόλυτους αριθμούς, αντιπροσωπεύει 
100.000 περίπου επισκέπτες σε σύνολο 2.300.000. Παρ' όλα αυτά δείχνει μια 
τάση η οποία η οποία είναι ικανή να εμπνεύσει ανησυχία. 

Το κύριο πρόβλημα του κυπριακού τουρισμού είναι ότι, παρά τις πολ
λές προσπάθειες για διαφοροποίηση που αναφέραμε παραπάνω, ο κύριος 
όγκος του βασίζεται ακόμα στα παραθαλάσσια θέρετρα του νησιού και, όπως 
επισημάνθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, στα πολλά και 
μεγάλα ξενοδοχεία που βρίσκονται γύρω από αυτά. Κατά συνέπεια, χαρακτη
ρίζεται από υψηλό βαθμό εποχικότητας, έχει ισχυρούς ανταγωνιστές στην 
περιοχή (ιδιαίτερα την Ελλάδα και, τα τελευταία χρόνια, τη δυναμική εμφάνι
ση της Τουρκίας), και μετά από τόσες δεκαετίες ανάπτυξης και τουριστικής 
εκμετάλλευσης έχει φυσιολογικά φτάσει στα όρια του. Ταυτόχρονα, το κυ
πριακό τουριστικό προϊόν έχει διαμορφώσει ένα επίπεδο κόστους το οποίο 
κυμαίνεται σε υψηλό επίπεδο σε σχέση με αυτό των ανταγωνιστών του. 

Το άλλο μεγάλο πρόβλημα της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας είναι 
η μεγάλη εξάρτηση από τη βρετανική αγορά, η οποία αντιπροσωπεύει το 58% 
των συνολικών αφίξεων και η ταυτόχρονη εξάρτηση από τα μεγάλα τουριστι
κά γραφεία της Ευρώπης. Δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι όλες οι προσπάθειες 
των κυπριακών αρχών, όπως παρουσιάστηκαν σε αυτή την ενότητα, αποσκο
πούν στην άμβλυνση αυτών ακριβώς των προβλημάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

5.0 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο προσπαθούμε να εξαγάγουμε όσο το δυνατό πιο 
πολλά συμπεράσματα και, τουλάχιστον έμμεσα, προτάσεις τουριστικής πολιτι
κής από τις αναλύσεις των ποσοτικών στοιχείων (Κεφάλαια 1,2,3) και των 
ποιοτικών παραμέτρων (Κεφάλαιο 4) που παρουσιάστηκαν σε αυτή την εργα
σία. Ο αντικειμενικός μας σκοπός, όπως άλλωστε αναφέρθηκε και στο εισα
γωγικό κεφάλαιο αυτής της μελέτης, είναι «να αναδειχτούν τα σχετικά πλεο
νεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε χώρας... και να εξαχθούν ορισμένα βασικά 
συμπεράσματα αναφορικά με το τι θα ήταν καλό να προσεχτεί και τι θα ήταν 
καλό να αποφευχθεί στην περαιτέρω τουριστική πολιτική και ανάπτυξη της 
δικής μας χώρας». 

Έχουμε ομαδοποιήσει τα συμπεράσματα μας σε οκτώ σημεία παρέμ
βασης και σχεδιασμού. Αυτά, αν και σύνθετα, νομίζουμε ότι προβάλλουν με 
περιεκτικό τρόπο τις επισημάνσεις οι οποίες πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν1. 
Αυτό που θα θέλαμε να σημειώσουμε ιδιαίτερα είναι ότι η ανάλυση που ακο
λουθεί εστιάζεται, είτε άμεσα είτε με έμμεσες αναφορές, στην ελληνική πραγ
ματικότητα τόσο στο επίπεδο της υφιστάμενης τουριστικής πρακτικής όσο και 
σε αυτό της τουριστικής πολιτικής, τρέχουσας και μελλοντικής. 

Στα οκτώ αυτά σημεία παρέμβασης φτάσαμε αναλύοντας για κάθε μία 
χώρα ξεχωριστά και συγκρίνοντας για όλες τις χώρες μαζί, τα χαρακτηριστικά 
εκείνα τα οποία κυριαρχούν, χαρακτηρίζουν και, κατά συνέπεια καθορίζουν, 
την οντότητα της τουριστικής τους βιομηχανίας. Τα στοιχεία αυτά είναι και 
θετικά (πόλοι και παράγοντες τουριστικής έλξης) και αρνητικά (ανασταλτικοί 
παράγοντες στην τουριστική ανάπτυξη). Τα συμπεράσματα αυτά λοιπόν πηγά
ζουν από τη συγκριτική ανάλυση των ενοτήτων του Κεφαλαίου 4 (ποιοτικά χα
ρακτηριστικά της τουριστικής ανάπτυξης των χωρών της Μεσογείου), οι οποίες, 
με τη σειρά τους, βασίζονται στην ανάλυση των στοιχείων που παρουσιάστη
καν στα Κεφάλαια 1 (τουριστικές ανωδομές), 2 (τουριστική κίνηση) και 3 (οι
κονομικά μεγέθη του τουρισμού) αυτής της εργασίας. 

1. Mill and Morrisson (1992), Τσάρτας (2000). 
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5.1 Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος 

Πρόκειται αναμφίβολα για τον πιο σημαντικό παράγοντα επιτυχημένης 

τουριστικής πολιτικής και εγγυημένης τουριστικής ανάπτυξης. Προφανώς δεν 

είναι τυχαίο ότι, όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 4, δύο από τις πέντε πιο ανε

πτυγμένες τουριστικά χώρες του πλανήτη (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, ΗΠΑ και 

Βρετανία), η Γαλλία και η Ιταλία, εκεί ακριβώς στηρίζονται. Ούτε είναι τυχαίο 

ότι όταν η τρίτη από αυτές, η Ισπανία, συνειδητοποίησε την ανάγκη για μια 

γενικότερη επανεξέταση της τουριστικής της πολιτικής, αυτός ακριβώς ήταν 

ο τομέας ο οποίος συγκέντρωσε το βάρος αυτής της προσπάθειας. Η σχετική 

βιβλιογραφία αναφέρεται διεξοδικά στο θέμα αυτό2. 

Τα πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρει η διαφοροποίηση του τουριστι

κού προϊόντος, αλλά και τα μειονεκτήματα που συνεπάγεται η τουριστική 

«μονοκαλλιέργεια», είναι πολύ εύκολο να εντοπιστούν. Είναι επίσης πολύ εύ

κολο να επιβεβαιωθούν από τη διεθνή πρακτική. Χαρακτηριστικά, και μεταξύ 

πολλών άλλων, μπορούμε να αναφέρουμε: 

• Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου (βλ. και την αμέσως επόμενη 

ενότητα): Όσο περισσότερες επιλογές υπάρχουν, τόσο περισσότεροι 

θα είναι και οι υποψήφιοι αγοραστές του τουριστικού προϊόντος και 

τόσο μεγαλύτερο το διάστημα κατά το οποίο θα μπορούν να πραγμα

τοποιήσουν τις επισκέψεις τους. Η Ιταλία και η Γαλλία είναι τα πιο χα

ρακτηριστικά παραδείγματα. Προσφέρονται και οι δύο για καλοκαιρινό 

τουρισμό, για χειμερινό τουρισμό αλλά και για διάφορα είδη τουρι

σμού τα οποία είναι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εποχικότητα (μου

σεία, αγορές προϊόντων, μόδα, ύπαρξη αστικών κέντρων τα οποία 

μπορούν από μόνα τους να προσελκύσουν επισκέπτες, κ.λπ.). Στον 

αντίποδα, υπάρχουν χώρες όπως η Μάλτα, η Κύπρος3 και η Ελλάδα, 

όπου η εποχικότητα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της 

τουριστικής τους ανάπτυξης. 

2. Βλέπε, μεταξύ άλλων, Holloway and Robinson (1995), Ηγουμενάκης (1996). 
3. Στα πλαίσια της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου εντάσσεται και η 

συντονισμένη προσπάθεια της Κύπρου για την ανάπτυξη του αγροτοτουρισμού (όπως 
επίσης της Τουρκίας για την ανάπτυξη χιονοδρομικών κέντρων, της Αιγύπτου για ανά
πτυξη παραθαλάσσιων θέρετρων, της Τυνησίας για ιαματικό τουρισμό, του Μαρόκου 
για αθλητικό τουρισμό και, γενικότερα, όλες οι σχετικές προσπάθειες οι οποίες πα
ρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 4). 
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• Σχετική απεξάρτηση από διεθνείς συγκυρίες: Η «μονοκαλλιέργεια» 
στην τουριστική ανάπτυξη επηρεάζεται σε υπερβολικό βαθμό στην 
εποχή μας από τα μεγάλα τουριστικά πρακτορεία (tour operators), 
όπως επίσης και από τις επικρατούσες τάσεις της αγοράς. Αν, για πα
ράδειγμα, μια δεδομένη χρονιά προβληθεί ιδιαίτερα η Τουρκία ή/και αν 
τα μεγάλα πρακτορεία επιτύχουν καλύτερες τιμές, οι συνέπειες για 
τον τουρισμό της Ελλάδας και της Κύπρου θα είναι, όπως έχει ήδη απο
δειχτεί περισσότερες από μια φορές, σημαντικότατες. Η διαφορο
ποίηση του τουριστικού προϊόντος μετριάζει αυτές τις συνέπειες. Εξυ
πακούεται δε ότι, όσο μεγαλύτερη είναι η διαφοροποίηση, τόσο πιο 
ανώδυνες θα είναι και οι συνέπειες που περιγράψαμε. 

• Επιθυμία για περισσότερες από μια επισκέψεις: Αν υπάρχει μόνο μια 
τουριστική δραστηριότητα ή έστω ελάχιστες, σε μια χώρα, είναι απόλυτα 
λογικό ο επισκέπτης, ακόμα και αν τον ενδιαφέρει μόνο αυτή η δρα
στηριότητα, την επόμενη φορά να πάει κάπου αλλού. Η επανάληψη της 
τουριστικής επίσκεψης είναι συνάρτηση της ποικιλίας και του πλούτου 
του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει μια χώρα. Όπως είδαμε και 
στις σχετικές ενότητες του Κεφαλαίου 4, χώρες όπως η Ιταλία και η 
Γαλλία έχουν καταφέρει να υποβάλουν στους επισκέπτες τους την επι
θυμία να τις επισκεφθούν ξανά και ξανά. Ο μόνος λόγος γι' αυτό είναι η 
ποικιλία (διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος) που προσφέρουν. 

• Ανάπτυξη εσωτερικού τουρισμού (βλ. και Ενότητα 5.4): Όλες, χωρίς 
καμία απολύτως εξαίρεση, οι τουριστικά ανεπτυγμένες χώρες έχουν 
ως έναν από τους βασικότερους πυλώνες της τουριστικής τους ανά
πτυξης τον εσωτερικό τουρισμό τους. Τον στηρίζουν, τον αναπτύσ
σουν και τον προωθούν. Όσο πιο διαφοροποιημένο είναι το τουριστικό 
προϊόν, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ώθηση στον εσωτερικό τουρισμό 
ο οποίος, στην προκειμένη περίπτωση, διευκολύνεται και από την ελα
χιστοποίηση των αποστάσεων. 
Οι τρόποι με τους οποίους είναι δυνατό να διαφοροποιηθεί το τουρι

στικό προϊόν είναι, όπως είδαμε και σε σχεδόν κάθε ενότητα του προηγού
μενου κεφαλαίου, πάρα πολλοί. Όλες οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού, π.χ. 
συνεδριακός, υγείας, τρίτης ηλικίας, αθλητικός κάθε μορφής, χειμερινός, 
ορειβατικός, οικολογικός4, πολιτιστικός5, διαφοροποιούν το κύριο προϊόν (π.χ. 

4. Κομίλης (2001), Khan (1997). 

5. Kalogeropoulou (1996). 
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ήλιος και θάλασσα), όπως φαίνεται και στη βιβλιογραφία. Ένα χαρακτηριστικό, 
και αναμφίβολα πολύ επιτυχημένο, παράδειγμα είναι η δημιουργία της Euro
disney στο Παρίσι. Ως εάν το Παρίσι να μην είχε άλλα αξιοθέατα τα οποία να 
άξιζαν την επίσκεψη των τουριστών, οι αρχές, σε συνεργασία με το ιδιωτικό 
τομέα, συνέλαβαν, σχεδίασαν και, προπαντός, υλοποίησαν αυτό το σχέδιο το 
οποίο αποφέρει εκατομμύρια επισκεπτών και δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρό
νο. Σε αυτά βέβαια, πρέπει να προσμετρηθούν και τα υπέρογκα πολλαπλα
σιαστικά αποτελέσματα που κάτι τέτοιο συνεπάγεται. Σε αντιδιαστολή, στην 
Αθήνα δεν υπάρχει ούτε ένα μητροπολιτικό συνεδριακό κέντρο ούτε βέβαια 
υποδομές τουρισμού υγείας, η δε αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων (όπως 
θα δούμε και στην ενότητα 5.8) είναι υποτυπώδης. 

Άλλα παραδείγματα μπορούν επίσης να επισημανθούν. Ενδεικτικά (βλ. 
και Κεφάλαιο 4) αναφέρουμε: η ανάπτυξη των παραθαλάσσιων θέρετρων, του 
επαγγελματικού τουρισμού και του θρησκευτικού τουρισμού στην Αίγυπτο, οι 
προσπάθειες για ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού και του λεγόμενου «του
ρισμού περιπέτειας» στην Τυνησία, η καλλιέργεια του αθλητικού τουρισμού, 
του «τουρισμού περιπέτειας» και η ενίσχυση της χειροτεχνίας στο Μαρόκο, η 
συνειδητή προσπάθεια για την τουριστική ανάπτυξη των μεγάλων και μικρών 
αστικών κέντρων στην Ισπανία, η ανάπτυξη του φυσιολατρικού τουρισμού στη 
Γαλλία, την Ιταλία και την Κροατία, η σε εντυπωσιακά μικρό χρονικό διάστημα 
δημιουργία υποδομών για θαλάσσιο και χειμερινό τουρισμό στην Τουρκία, και 
η συστηματική προσπάθεια που καταβάλλεται από τις κυπριακές αρχές για 
την ανάπτυξη του οικοτουρισμού και του αγροτοτουρισμού. 

5.2 Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου - Μείωση της εποχικότητας 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τουρισμός στην Ελλά
δα, την Κύπρο, την Τυνησία, τη Μάλτα, την Τουρκία και, ως ένα βαθμό, στην 
Ισπανία, είναι, όπως είδαμε, η εποχικότητα. Η τουριστική κίνηση είναι ιδιαίτε
ρα αυξημένη κατά τη διάρκεια των τριών καλοκαιρινών μηνών και τον υπό
λοιπο χρόνο μειώνεται δραματικά στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι συνέ
πειες είναι γνωστές6: αποδιοργάνωση των τουριστικών υποδομών και ανωδο-
μών, υψηλά κόστη για τη συντήρηση τους, μείωση των τουριστικών εσόδων, 
ανεργία για τους εργαζόμενους στον τουρισμό, κάθε είδους κρίση για όλο το 

6. Βλέπε σχετικά: Βαρβαρέσος (1997), Ηγουμενάκης (1992). 
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πλέγμα των επιχειρηματιών και εργαζομένων που ζουν από τα πολλαπλασια

στικά αποτελέσματα του τουρισμού, ολόκληρες πόλεις και χωριά «φαντάσμα

τα» για οκτώ-εννέα μήνες, και πολλά άλλα. 

Όλες ανεξαιρέτως οι χώρες αυτού του πλανήτη έχουν ως ακρογωνιαίο 

λίθο της τουριστικής τους πολιτικής την προσπάθεια για όσο το δυνατό με

γαλύτερη επιμήκυνση της τουριστικής τους περιόδου. Οι διαφορές έγκεινται 

στη σοβαρότητα και, κατά συνέπεια, στην αποτελεσματικότητα αυτών των 

προσπαθειών. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 4, οι χώρες 

της περιοχής της μελέτης μας νομίζουμε ότι μπορούν να χωριστούν σε τέσ

σερις κατηγορίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών 

τους στον τομέα της επιμήκυνσης της τουριστικής τους περιόδου. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν η Ιταλία και η Γαλλία, οι οποίες μπορεί 

μεν να έχουν τη μακρύτερη τουριστική περίοδο από όλες τις χώρες της 

περιοχής μελέτης, αλλά αυτό είναι τόσο αποτέλεσμα συνειδητής και ενορχη

στρωμένης προσπάθειας όσο και αποτέλεσμα ιστορικών και κοινωνικών και 

ευρύτερα οικονομικών λόγων. Τους λόγους αυτούς, βέβαια, οι τουριστικές 

αρχές και οι τοπικοί παράγοντες εκμεταλλεύονται στο έπακρο. Το γεγονός, 

για παράδειγμα, ότι και οι δύο αυτές χώρες διαθέτουν μεσαιωνικές πόλεις, 

μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα μουσεία στον κόσμο, και προσελκύουν πολ

λούς επισκέπτες επειδή θεωρούνται πρωτεύουσες της μόδας και της γα

στρονομίας, δεν είναι, φυσικά, αποτέλεσμα κάποιας τουριστικής πολιτικής. Το 

ίδιο ισχύει και για την οικολογική συνείδηση του πληθυσμού και την προστα

σία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι πόλοι αυτοί της τουριστικής έλξης όμως, 

επαναλαμβάνουμε για μια ακόμα φορά, αξιοποιούνται από τους τοπικούς πα

ράγοντες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Στη δεύτερη κατηγορία μπορούμε να συμπεριλάβουμε τις χώρες εκεί

νες οι οποίες σε κάποια φάση της τουριστικής τους εξέλιξης συνειδητοποίησαν 

ότι ο μόνος τρόπος για περαιτέρω ανάπτυξη είναι η επιμήκυνση της τουρι

στικής περιόδου (άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαφοροποίηση του τουριστι

κού προϊόντος), και σχεδίασαν7 και, προπαντός, υλοποίησαν τις κατάλληλες 

πολιτικές8. Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις στην περιοχή που καλύπτει 

αυτή η εργασία είναι η Ισπανία, το Μαρόκο και η Τουρκία, με την πρώτη να 

αποτελεί το πιο επιτυχημένο παράδειγμα. Η ανάπλαση και η αξιοποίηση των 

7. W.T.O. (1994). 
8. Middleton and Hawkins (1998). 
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αστικών κέντρων9 (π.χ. Βαρκελώνη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992, 

Σεβίλλη με μια πληθώρα ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κ.ά.), όπως θα δούμε 

και στην αμέσως επόμενη ενότητα, συνέβαλαν με καθοριστικό τρόπο στο να 

καταστεί η χώρα πόλος τουριστικής έλξης για όλη σχεδόν τη διάρκεια του 

χρόνου. Εξίσου, αν όχι περισσότερο αποτελεσματική, είναι και η προσπάθεια 

της Τουρκίας με τη συγκροτημένη προσπάθεια της για τη δημιουργία υπο

δομών για θαλάσσιο, χειμερινό, επαγγελματικό και αθλητικό (γκολφ, σκι) του

ρισμό. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο σε αυτή την περίπτωση είναι ο χωρίς 

προηγούμενο σύντομος χρόνος μέσα στον οποίο υλοποιήθηκε και απέδωσε 

αυτή η προσπάθεια. 

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι χώρες εκείνες οι οποίες συνειδητο

ποίησαν την ανάγκη για επιμήκυνση της τουριστικής τους περιόδου αλλά, για 

διάφορους λόγους, δεν έκαναν, ή δεν μπόρεσαν να κάνουν, κάτι γι' αυτό. 

Στην κατηγορία αυτή, δυστυχώς, πιστεύουμε ότι ανήκει η χώρα μας. Με μονα

δική εξαίρεση την ομολογουμένως σημαντική ανάπτυξη που έχει σημειωθεί τα 

τελευταία χρόνια στο μέτωπο του εσωτερικού τουρισμού (για λόγους περισ

σότερο εξωγενείς παρά ως αποτέλεσμα κάποιας συγκροτημένης πολιτικής), ο 

τουρισμός στην Ελλάδα ήταν, και συνεχίζει να είναι, έντονα εποχικός. Οι προ

σπάθειες που έχουν γίνει στον τομέα της προσφοράς διακοπών10 και στις 

υπόλοιπες τρεις εποχές του χρόνου υποστηρίζονται αποκλειστικά από τον 

εσωτερικό τουρισμό (βλ. ενότητα 5.4), και έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει να 

προσελκύσουν ξένους επισκέπτες. 

Στην τέταρτη, τέλος, κατηγορία ανήκουν οι χώρες εκείνες οι οποίες 

λόγω γεωγραφικών και φυσικών περιορισμών δεν έχουν περιθώρια ανάπτυξης 

σε αυτή την κατεύθυνση. Η Μάλτα είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 

σε αυτή την περίπτωση. Θα μπορούσε, για τους ίδιους λόγους, να ήταν και η 

Κύπρος, αλλά οι τουριστικές αρχές εκεί πήραν την κατάσταση στα χέρια τους 

και, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη του αγροτουρισμού και του οικολογικού του

ρισμού αποτελούν πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα του τι μπορεί να γίνει 

σε αυτόν τον τομέα όταν υπάρχει διάθεση και, κυρίως, ικανότητα για αλλαγή. 

Ίσως ο μόνος τρόπος για να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος μιας 

χώρας είναι η διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος. Τα χαρακτη

ριστικότερα παραδείγματα του πώς μπορεί να γίνει αυτό παρουσιάστηκαν 

στην αμέσως προηγούμενη ενότητα. 

9. Καλόκαρδου (1995). 

10. χατζηνικολάου (2002), Βαρβαρέσος (1998). 
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5.3 Ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση της πρωτεύουσας και των 

αστικών κέντρων 

Μέσα στα πλαίσια της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος με 
αντικειμενικό σκοπό την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, σημαντικότατο 
ρόλο έχει διαδραματίσει τις δύο τελευταίες δεκαετίες η συνειδητή προσπά
θεια από τις αρχές διαφόρων κρατών για την αναβάθμιση των αστικών και 
ημιαστικών τους κέντρων11. Οι βασικοί λόγοι γι' αυτό είναι δύο. Ο ένας είναι 
ότι ένα αστικό κέντρο το οποίο έχει αναπτυχθεί σε πόλο τουριστικής έλξης, 
είναι πολύ λιγότερο επιρρεπές στην εποχικότητα. Ο επισκέπτης μιας πόλης 
με ενδιαφέροντα μουσεία, όμορφα κτήρια, πλατείες και πάρκα, σημαντικές 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες, επαγγελματικά συνέδρια και διάφορα άλλα, 
δεν περιορίζεται, για παράδειγμα, στους καλοκαιρινούς μήνες12. Ο άλλος λό
γος είναι ότι η ανάπτυξη ενός τέτοιου πόλου συντελεί στη διασπορά της του
ριστικής ροής σε μεγαλύτερες περιοχές. Εκτός από τους παραδοσιακούς 
προορισμούς, τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της οικονομικής τουριστικής δρα
στηριότητας διαχέονται ευρύτερα και γίνονται έτσι περισσότερο αποτελε
σματικά. 

Η προσπάθεια για κάτι τέτοιο ούτε εύκολη ούτε απλή είναι, γιατί απαι
τείται πολύ καλός συντονισμός μεταξύ πολλών και διαφορετικής φύσης φο
ρέων όπως, για παράδειγμα, αυτή μεταξύ διαφόρων κεντρικών εξουσιών και 
των τοπικών φορέων η οποία, σε πάρα πολλές περιπτώσεις και για πάρα πολ
λούς λόγους, είναι περισσότερο ζητούμενο παρά δεδομένο. Εκτός από αυτό, 
απαιτείται και πάρα πολύς χρόνος στη διάρκεια του οποίου, όπως δυστυχώς 
έχει δείξει η εμπειρία πολλών κρατών, πολλά μπορούν να συμβούν. 

Παρ' όλα αυτά όμως, ο αριθμός των επιτυχημένων παραδειγμάτων, και 
μάλιστα σε χώρες οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους σε επίπεδο 
οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης, είναι πραγματικά αξιοσημείωτος. Πέ
ρα από την πασίγνωστη πλέον περίπτωση της Βαρκελώνης και της εκμετάλ
λευσης από αυτήν των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992, η ανάπτυξη της Σεβίλ
λης επί της πρωθυπουργίας του Φ. Γκονζάλες (εκεί γεννήθηκε άλλωστε) με 
την ανάπλαση ολόκληρης της πόλης και των μνημείων της και με την εγκατά
σταση εκεί υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί άλλο ένα παρά-

11. Moomas (2004). 
12. Τσάρτας (1996), Κομίλης (1986β). 
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δείγμα. Το ίδιο ισχύει για τη Γρανάδα και την Κόρντοβα, μεταξύ άλλων. Οι 

πόλεις αυτές πλέον δέχονται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, σε όλη τη 

διάρκεια του χρόνου. Ως άλλα πολύ επιτυχημένα παραδείγματα μπορούμε να 

αναφέρουμε την αξιοποίηση των αστικών κέντρων του Μαρόκου (Μαρακές, 

Φεζ, Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ). 

Δύο ακόμα σχετικά ιδιαίτερες, και πολύ ενδιαφέρουσες, περιπτώσεις 

μπορούμε να εντοπίσουμε στην Ιταλία και τη Γαλλία από τη μια πλευρά και 

στην Τουρκία από την άλλη. Στην πρώτη περίπτωση, και ιδίως στην Ιταλία, γί

νεται, εδώ και πάρα πολύ καιρό, συνειδητή προσπάθεια για την ανάδειξη ολό

κληρων πόλεων, κωμοπόλεων, ακόμα και χωριών σε σημαντικότατους πόλους 

τουριστικής έλξης1 3. Η διαπιστωμένη πλέον αποτελεσματικότητα της προσπά

θειας αυτής συνίσταται τόσο στην ανάπλαση των χώρων αυτών όσο και σε 

μια πολυεπίπεδη εκστρατεία προώθησης του προϊόντος. Η σημασία δε που 

έχει η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών14 σε όλη αυτή την προσπάθεια και 

η συνεργασία τους με την κεντρική εξουσία, δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται να 

αναλυθούν. Η δεύτερη περίπτωση αφορά την Τουρκία όπου τα τελευταία χρό

νια, και σε εντυπωσιακά μικρό διάστημα, δημιουργήθηκαν, πολλές φορές 

στην κυριολεξία εκ του μη όντος, ολόκληρες πόλεις στα νότια παράλια της 

χώρας, οι οποίες στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών δέχονται εκατομμύρια 

τουρίστες. Οι τουριστικές βιομηχανίες της Ελλάδας και της Κύπρου έχουν 

ήδη νιώσει τις συνέπειες αυτής της εξέλιξης. 

Στη χώρα μας, η κατάσταση σε αυτόν τον τομέα είναι λίγο-πολύ γνω

στή. Εκτός από την Αθήνα, κανένα άλλο αστικό κέντρο δεν δέχεται τουρίστες 

από το εξωτερικό. Ακόμα και ο εσωτερικός τουρισμός, εκτός από ελάχιστες 

περιπτώσεις, δεν ενδιαφέρεται για τα αστικά κέντρα. Η Αθήνα αποτελεί από 

τουριστικής άποψης κατά βάση ένα διαμετακομιστικό κέντρο για τα νησιά 

μας. Η Ακρόπολη δέχεται λιγότερους επισκέπτες από οποιοδήποτε άλλο ση

μαντικό μνημείο της Μεσογείου, ενώ το αρχαιολογικό μουσείο κόβει λιγότερα 

εισιτήρια από μουσεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας άλλων πόλεων του 

εξωτερικού. Όσον δε αφορά την τουριστική εκμετάλλευση μνημείων σταθμών 

για τον ανθρώπινο πολιτισμό όπως η Κνωσός, οι Μυκήνες, οι Δελφοί και πάρα 

πολλά άλλα τα οποία βρίσκονται έξω από την Αθήνα, οι όποιες πολιτικές και 

σχεδιασμοί είτε ήταν άστοχα είτε δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. 

13. Cooper and Lockwood (1998). 

14. Murphy (1995). 
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5.4 Εσωτερικός τουρισμός 

Η πολυδιάστατη σημασία του εσωτερικού τουρισμού στη γενικότερη 
τουριστική εξέλιξη μιας χώρας παρουσιάστηκε και υποστηρίχτηκε από τα δια
θέσιμα στοιχεία στις ξεχωριστές για κάθε χώρα ενότητες του Κεφαλαίου 3. 
Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε ως βασικές συνιστώσες της συμβολής 
του στην τουριστική, και γενικότερα οικονομική και κοινωνική, ανάπτυξη μιας 
χώρας τις εξής15: 

• Ευκαιρίες για διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος: Για τη με
γαλύτερη διάρκεια του χρόνου, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του εσω
τερικού τουρισμού είναι διαφορετικές από αυτές των παραδοσιακών 
διακοπών με τις οποίες εκμεταλλεύονται την ετήσια άδεια τους οι ερ
γαζόμενοι. Οι εποχές είναι διαφορετικές (σε σχέση με το παραδοσιακό 
καλοκαίρι), ο διαθέσιμος χρόνος είναι συνήθως μικρότερος και η ανά
γκη για διαφοροποίηση εντονότερη. Όλα αυτά δημιουργούν κίνητρα 
για τους επιχειρηματίες του χώρου για να προσφέρουν όσο το δυνατό 
μεγαλύτερη ποικιλία προκειμένου να τραβήξουν το ενδιαφέρον των 
επισκεπτών ώστε, τελικά, να τους προσελκύσουν. Εξυπακούεται ότι, αν 
αυτή η βάση για διαφοροποίηση δημιουργηθεί, θα εξυπηρετήσει καλύ
τερα όχι μόνο τον χειμερινό εσωτερικό τουρισμό, αλλά και αυτόν των 
καλοκαιρινών μηνών. Με αυτόν τον τρόπο θα επαυξηθούν και τα πλεο
νεκτήματα τα οποία παρουσιάστηκαν στις ενότητες 5.1 και 5.2 αυτού 
του κεφαλαίου. 

• Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου: Αυτή, όπως έχουμε ήδη ανα
φέρει, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαφοροποίηση του τουρι
στικού προϊόντος. Η βασικότερη ίσως συνεισφορά του εσωτερικού 
τουρισμού είναι ακριβώς ότι συντελεί πάρα πολύ προς αυτή την κα
τεύθυνση. 

• Ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη: Τα οφέλη σε αυτόν τον τομέα είναι 
εύκολο να εντοπιστούν. Το πρώτο και βασικό είναι ότι τεράστιες πο
σότητες χρήματος ανακυκλώνουν την κυκλοφορία τους μέσα στην ίδια 
τη χώρα. Αυτό, εκτός από τα κλασικά πολλαπλασιαστικά οφέλη της 
χρηματοοικονομικής θεωρίας, δημιουργεί μια ευρύτερη και πιο αποτε
λεσματική αναδιανομή του εισοδήματος σε εθνικό επίπεδο. Το δεύ-

15. Βλέπε σχετικά και Παυλόπουλος και Κουζέλης (1998), Ζαχαράτος (1986), 
Cohen (1974). 
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τερο είναι ότι διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία και 
στήριξη μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με κατάλληλη προβολή 
των τοπικών προϊόντων σε πολλές περιοχές της χώρας16. Διαφορετικά, 
τέτοιες περιοχές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις όπως έχουμε ήδη δει 
σε παγκόσμιο επίπεδο, θα μαράζωναν οικονομικά και κοινωνικά με τα 
γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα. 

• Κοινωνικά οφέλη: Πέρα από τα καθαρά λογιστικά μεγέθη, η διατήρη
ση και η εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών αποτελεί καθοριστικό παράγο
ντα για τη γενικότερη ανάπτυξη μιας χώρας. Τα φαινόμενα των ανι
σορροπιών στην οικονομική ανάπτυξη, της ερήμωσης της υπαίθρου, της 
αστυφιλίας, της εξαφάνισης σημαντικών και ευρύτατων κεφαλαίων της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και μια σειρά άλλων, μπορούν να αποφευ
χθούν σε σημαντικό βαθμό, και ανάλογα πάντα με την περίπτωση, με 
την ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού. 

Για άλλη μια φορά δεν είναι τυχαίο ότι στις δύο πιο ανεπτυγμένες 
χώρες της περιοχής αυτής της μελέτης, τη Γαλλία και την Ιταλία, ένα σημα
ντικό, αν όχι το σημαντικότερο, μέρος της τουριστικής τους ανάπτυξης το 
επωμίζεται ο εσωτερικός τουρισμός (βλ. ενότητες 3.1.5, 3.1.6, 4.5 και 4.6). 
Όπως είδαμε στην ενότητα 4.6 άλλωστε, ένα από τα σημαντικότερα προβλή
ματα που αντιμετωπίζει ο εσωτερικός τουρισμός της Ιταλίας είναι το ολοένα 
αυξανόμενο ποσοστό των Ιταλών που επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές 
τους στο εξωτερικό. Επίσης, όπως είδαμε στα Κεφάλαια 3 και 4, όλες σχεδόν 
οι χώρες που εξετάζουμε, έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία του εσωτερι
κού τουρισμού και καταβάλλουν έντονες προσπάθειες για την ανάπτυξη του. 

Το εγχείρημα αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά ούτε είναι και η πιο δύσκο
λη συνιστώσα μιας ολοκληρωμένης τουριστικής πολιτικής. Απαιτείται ευρύτατος 
και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, δημιουργία αποτελεσματικών οικονομικών 
κινήτρων, συνεργασία των τοπικών παραγόντων μεταξύ τους αλλά και με τις 
κεντρικές αρχές, ενορχηστρωμένη διαφημιστική εκστρατεία και γενικότερη 
προώθηση του προϊόντος, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ανθρώπινου δυναμι
κού το οποίο στις περισσότερες των περιπτώσεων προέρχεται από πολύ δια
φορετικούς επαγγελματικούς χώρους, πρωτοποριακές ιδέες, και πολλά άλλα. Η 
διεθνής εμπειρία πάντως φαίνεται να δείχνει ότι και εφικτό είναι και μπορεί να 
υλοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Το γεγονός δε ότι οι σχετι
κές επενδύσεις είναι, τις περισσότερες φορές, χαμηλού ύψους σε σχέση με 

16. Βαγιονής (2005). 
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αυτές που απαιτούνται για την ανάπτυξη άλλων μορφών τουρισμού, είναι ένα 
επιπλέον επιχείρημα για την ανάγκη της ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού. 

Ο εσωτερικός τουρισμός στην Ελλάδα, όπως είδαμε και με συγκεκρι
μένα στοιχεία στην αντίστοιχη ενότητα του προηγούμενου κεφαλαίου, είναι η 
κατ' εξοχήν συνιστώσα της τουριστικής ανάπτυξης στην οποία η χώρα έχει να 
επιδείξει πάρα πολύ αξιόλογα αποτελέσματα. Οι βασικοί λόγοι γι' αυτό είναι 
δύο. Ο πρώτος είναι ότι οι Έλληνες, τόσο για αντικειμενικούς όσο και για υπο
κειμενικούς λόγους, προτιμούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία να κάνουν τις 
καλοκαιρινές διακοπές τους εντός των συνόρων. Ο δεύτερος λόγος είναι η 
με εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξη του εσωτερικού μας τουρισμού τα τε
λευταία χρόνια κατά τη διάρκεια των τριών υπόλοιπων εποχών του χρόνου. 
Πράγματι η Ελλάδα έχει πλέον φτάσει στο επίπεδο να μπορεί να προσφέρει 
ολοκληρωμένες προτάσεις διακοπών, οι οποίες μπορούν να καλύψουν τις πε
ρισσότερες σχεδόν επιθυμίες των ενδιαφερομένων. Το μόνο αρνητικό στοι
χείο σε αυτήν την προσπάθεια είναι ότι (όπως είδαμε και στην ενότητα 5.2) 
δεν έχει κατορθώσει ακόμα να προσελκύσει επισκέπτες από το εξωτερικό, 
έτσι ώστε αυτή η ώθηση του εσωτερικού τουρισμού να δώσει μια γενικότερη 
ώθηση στον ελληνικό τουρισμό. 

Το βασικότερο πρόβλημα για την περαιτέρω ανάπτυξη του εσωτερικού 
τουρισμού στη χώρα μας, το οποίο μάλιστα μπορεί να έχει και καταστροφικές 
επιπτώσεις στο άμεσο κιόλας μέλλον, είναι η σε πολλές περιπτώσεις απαρά
δεκτη σχέση μεταξύ της τιμής και της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρε
σιών τόσο σε απόλυτα όσο και σε σχετικά επίπεδα. Γνωρίζουμε όλοι, για πα
ράδειγμα, ότι πολλές φορές προσφέρονται στον Έλληνα καταναλωτή οι δυνα
τότητες να αγοράσει ένα πακέτο διακοπών στο εσωτερικό πιο ακριβά από το 
αντίστοιχο ή και καλύτερο πακέτο σε μια χώρα του εξωτερικού (συμπεριλαμ
βανόμενου και του κόστους μεταφοράς). Ένα δεύτερο βασικό πρόβλημα εί
ναι η συχνά ατελής ή κακή οργάνωση εναλλακτικών μορφών τουρισμού που 
έχουν ως αποτέλεσμα την αποτυχία του εγχειρήματος, χωρίς όμως να σημαί
νει ότι η μορφή αυτή ήταν ανεφάρμοστη17. 

5.5 Σχετική απεξάρτηση από τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία (tour operators) 

Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει πολύ έντονα όσους 
ασχολούνται με τον τουρισμό και οι σχετικοί προβληματισμοί είναι αρκετές 

17. Ανθοπούλου et al. (1998). 
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φορές αντικρουόμενοι. Οι αποκαλούμενοι πλέον και στα ελληνικά «tour ope

rators» αναμφισβήτητα μπορούν να δώσουν σημαντικότατη ώθηση στον τουρι

σμό μιας χώρας1 8. Μπορούν να προσελκύσουν τεράστιους αριθμούς τουριστών 

και να τους κατευθύνουν σε συγκεκριμένους προορισμούς. Μπορούν επίσης 

να κατευθύνουν σημαντικούς όγκους επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού 

στους ίδιους προορισμούς. Έτσι, με ελάχιστες επαφές, μια περιοχή, ή ακόμα 

και μια ολόκληρη χώρα, μπορεί εύκολα να γίνει κέντρο υποδοχής τουριστών, 

οι αριθμοί των οποίων θα ήταν αδιανόητοι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Πράγ

ματι, πολλές περιοχές του πλανήτη αναπτύχθηκαν ή, στην κυριολεξία, δημιουρ

γήθηκαν τουριστικά στη βάση της επιλογής τους (είτε μετά από προσπάθειες 

των παραγόντων αυτών των περιοχών είτε εντελώς τυχαία) από τους «tour 

operators». 

Από την άλλη πλευρά όμως, αυτά τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία είναι 

επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν με κάθε δυνατό τρόπο να μεγιστοποιήσουν 

τα κέρδη τους. Είναι λογικό λοιπόν να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που έχουν 

στη διάθεση τους, και αυτά είναι πολλά. Έχουν τη δύναμη να πιέσουν τις το

πικές επιχειρήσεις για χαμηλές τιμές. Έχουν επίσης τη δύναμη να πιέσουν για 

ένα συγκεκριμένο είδος τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο δεν είναι πάντοτε 

απαραίτητο να συμβαδίζει με τα ευρύτερα συμφέροντα μιας περιοχής (π.χ. 

περιβαλλοντικά ζητήματα, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη σε αντιδιαστολή με μια 

βραχυπρόθεσμη κερδοφορία). Έχουν, τέλος, πάντοτε τη δύναμη να απειλή

σουν με αποχώρηση από έναν προορισμό, εάν δεν ικανοποιηθούν διάφορα αι

τήματα τους. Εξυπακούεται δε ότι, όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός εξάρτησης 

του τουρισμού μιας χώρας από τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία, τόσο πιο απο

τελεσματικές θα είναι οι πιέσεις που αυτά θα μπορούν να εξασκήσουν. 

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί στην περί

πτωση που ο τουρισμός μιας χώρας είναι έντονα εξαρτημένος από τους «tour 

operators» είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς δραστηριοποιούνται σε μια 

χώρα ο καθένας. Άρα λοιπόν η ροή των τουριστών από αυτές τις χώρες προς 

τις χώρες υποδοχής μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από εξωγενείς παρά

γοντες. Για παράδειγμα, μια οικονομική κρίση στη Βρετανία ή μια «ταξιδιωτική 

οδηγία» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ μπορεί, όπως έχει άλλωστε ήδη συμβεί 

αρκετές φορές, να βυθίσει ολόκληρες περιοχές οι οποίες βασίζονται κατά κύ

ριο λόγο στην έλευση των τουριστών αυτών των χωρών, σε σοβαρή κρίση19. 

18. Ζαχαράτος (1992). 

19. Khan (1997). 
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Από ό,τι είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, πολλά κράτη της λεκάνης 

της Μεσογείου έχουν ωφεληθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τη συνερ

γασία τους με τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία. Εξίσου πολλές όμως είναι και 

οι περιπτώσεις που αυτά τα ίδια κράτη έχουν υποστεί και τις αρνητικές πλευ

ρές ορισμένων τέτοιων συνεργασιών. 

Υπάρχουν πράγματι πάρα πολλοί προορισμοί στις χώρες που εξετά

ζουμε οι οποίοι δημιουργήθηκαν, πολλές φορές εκ του μηδενός, και αναπτύχθη

καν, αν όχι αποκλειστικά, σίγουρα όμως με καθοριστική βοήθεια από τους 

«tour operators». Ως χαρακτηριστικότερα παραδείγματα μπορούμε να αναφέ

ρουμε τα παραθαλάσσια θέρετρα της Αιγύπτου, της Τουρκίας, της Τυνησίας, 

καθώς επίσης και πολλά αντίστοιχα στην Κύπρο και την Ελλάδα. 

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω όμως, υπάρχουν και τα παραδείγματα της 

Μάλτας, της Τυνησίας και της Κύπρου και, σε μικρότερο αλλά σαφώς όχι αμε

λητέο βαθμό, της μεγάλης τουριστικής δύναμης που λέγεται Ισπανία όπου, 

όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 4, η εξάρτηση από τα μεγάλα τουριστικά γραφεία 

έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα στην προσπάθεια τους για μεγαλύτερη 

και πιο ισορροπημένη τουριστική ανάπτυξη. Όλες αυτές οι χώρες προσπα

θούν να επιτύχουν μια σχετική απεξάρτηση από τους «tour operators»20 αλλά 

κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο. 

Ο βασικότερος ίσως παράγοντας για μια τέτοιου είδους απεξάρτηση 

είναι η ευκολία πρόσβασης σε μια χώρα. Αυτό είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό 

ζήτημα γεωγραφικής θέσης. Τα έργα υποδομής (αεροδρόμια, λιμάνια, σιδη

ροδρομικοί σταθμοί και οδικές αρτηρίες) μπορούν να διευκολύνουν την πρό

σβαση σε μια χώρα. Γεγονός όμως θα παραμείνει ότι, σε σχέση με τις μεγά

λες τουριστικές αγορές της Ευρώπης, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κροατία και η Ισπα

νία έχουν ευκολότερη πρόσβαση από ό,τι η Ελλάδα και η Τουρκία οι οποίες, 

με τη σειρά τους, έχουν ευκολότερη πρόσβαση από την Αίγυπτο, την Τυνη

σία, το Μαρόκο και ιδιαίτερα από την Κύπρο και τη Μάλτα21. Καθοριστικής 

σημασίας εδώ είναι οι εθνικοί και διεθνείς αερομεταφορείς, οι σχέσεις τους 

με τις τουριστικές αρχές της χώρας και οι συμμαχίες στις οποίες αυτοί συμ

μετέχουν. Με λίγα λόγια, η πολιτική μεταφορών που ακολουθεί η χώρα. 

20. Η απόλυτη απεξάρτηση βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν επιθυμεί κανείς. 
Πρόκειται ουσιαστικά για μια λεπτή ισορροπία, όπου από τη μια πλευρά τα κράτη 
χρειάζονται απεγνωσμένα την υποστήριξη των μεγάλων ταξιδιωτικών γραφείων και 
από την άλλη δεν επιθυμούν υπερβολικό βαθμό εξάρτησης από αυτά. 

21. Middleton and Hawkins (1998). 

145 



Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να επισημάνουμε την ολοένα αυξανόμενη 

σημασία που αποκτά με την πάροδο του χρόνου ο ατομικός τουρισμός. Η 

άνοδος του βιοτικού επιπέδου στις αγορές της Ευρώπης, οι εξελίξεις στον 

τομέα των μεταφορών, η γενικευμένη χρήση του αυτοκινήτου, η αυξανόμενη 

επιθυμία για διακοπές χωρίς την πίεση και τους περιορισμούς των προγραμ

μάτων των τουριστικών γραφείων και μια σειρά από άλλους παράγοντες που 

έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια (π.χ. χρονομίσθωση), έχουν δημιουρ

γήσει νέα δεδομένα, έχουν καλλιεργήσει νέες ανάγκες και έχουν εξελίξει ένα 

νέο είδος ζήτησης σε αυτόν τον τομέα. Η μέριμνα για όλα αυτά αποτελεί ή, 

τουλάχιστον, πρέπει να αποτελεί πλέον σημαντικό παράγοντα κάθε τουριστι

κής πολιτικής. Οι σχέσεις των τουριστικών αρχών και των τοπικών τουριστικών 

παραγόντων με τα μεγάλα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού είναι αναγκαίο 

από εδώ και πέρα να εξετάζονται μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, μπορούμε να πούμε ότι η εξάρτηση από τα 

μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού είναι σημαντική αλλά όχι καθο

ριστική22. Υπάρχουν βέβαια τουριστικές περιοχές στη χώρα μας οι οποίες 

υφίστανται ως τέτοιες αποκλειστικά εξαιτίας της υποστήριξης των «tour oper

ators». Σε εθνικό επίπεδο όμως η κατάσταση είναι πολύ πιο ισορροπημένη και 

η ανάπτυξη του ατομικού τουρισμού στη χώρα μας βρισκόταν πάντοτε σε 

σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο23. Σε αυτό συντελεί και η σχετική ευκολία πρό

σβασης των βασικών τουριστικών προορισμών. Το βάρος αυτό όμως το ση

κώνουν κυρίως τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Υπάρχει ακόμα πολύς χώρος 

για βελτίωση σε κάθε άλλο είδος μεταφορών και σχετικών υποδομών καθώς 

επίσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. ποιότητα και συχνότητα των 

δρομολογίων, κατάργηση των μονοπωλίων σε συγκεκριμένες γραμμές, κ.λπ.). 

5.6 Ύπαρξη, αναβάθμιση και δημιουργία νέων υποδομών 

Το επίπεδο των υποδομών διευκολύνει ή δυσχεραίνει την προσέλευση 

των επισκεπτών σε μια χώρα, καθώς και τις μετακινήσεις και τη γενικότερη 

εξυπηρέτηση τους μέσα σε αυτήν. Αυτό, προφανώς, έχει άμεσες επιπτώσεις 

στην επιλογή μιας χώρας ως τουριστικού προορισμού και, κατά συνέπεια, τη 

γενικότερη τουριστική της ανάπτυξη. Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, για πα-

22. Λύτρας (1983). 

23. Παπανίκος (2000). 
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ράδειγμα, έχουν αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με το Μα
ρόκο ή την Τυνησία εξαιτίας του επιπέδου των υποδομών τους. 

Οι υποδομές μιας χώρας όσον αφορά τον τουρισμό μπορούν να χωρι
στούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει υποδομές οι οποίες εξυπη
ρετούν τη γενικότερη οικονομική δραστηριότητα μιας χώρας και, μέσω αυτής, 
συγκεκριμένες ανάγκες του τουρισμού. Μια μεγάλη οδική αρτηρία ή ένα κε
ντρικό λιμάνι υπάγονται στην κατηγορία αυτή. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμ
βάνει έργα υποδομής τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται με αποκλειστι
κό στόχο την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών μιας περιοχής. Το λιμάνι 
και το αεροδρόμιο ενός τουριστικού προορισμού, η κατασκευή εγκαταστάσεων 
ελλιμενισμού μικρών σκαφών (μαρίνες) και η αναβάθμιση του ηλεκτρικού δι
κτύου μιας περιοχής της οποίας η μοναδική οικονομική δραστηριότητα είναι 
η υποδοχή και η εξυπηρέτηση τουριστών κατά την καλοκαιρινή περίοδο, είναι 
τυπικά παραδείγματα αυτής της δεύτερης κατηγορίας έργων υποδομής. 

Σχετικά με την πρώτη κατηγορία, αυτή των εθνικών υποδομών, η δη
μιουργία, ή έστω η αναβάθμιση τους, είναι μια προσπάθεια που απαιτεί τερά
στια κεφάλαια και πάρα πολύ χρόνο. Αφορά τη συνολική ανάπτυξη της χώρας 
και όχι μόνο την οποιαδήποτε τουριστική πολιτική της και απαιτεί σχεδιασμό 
ο οποίος άπτεται της γενικότερης εθνικής οικονομικής στρατηγικής σε μα
κροπρόθεσμο ορίζοντα. Μια μεγάλη οδική αρτηρία ή ένα λιμάνι δεν μπορούν 
να κατασκευαστούν με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών του 
τουρισμού. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες παράμετροι οι οποίες πρέπει να συ
νυπολογιστούν. Όσον αφορά δε τα απαιτούμενα κεφάλαια, το ύψος τους κα
θιστά τέτοιου είδους επενδύσεις πολύ δύσκολες στην υλοποίηση τους. Σε 
όλα αυτά πρέπει να προστεθούν και η σημαντικότατη παράμετρος του ιδιαί
τερα μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από τη σύλληψη μέχρι 
την παράδοση έργων αυτής της κλίμακας, καθώς και όλα όσα μπορούν να 
συμβούν κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος. 

Σε τέτοιου είδους έργα είναι λογικό ότι οι δύο πιο ανεπτυγμένες οικο
νομικά χώρες που εξετάζονται σε αυτή την εργασία, η Γαλλία και η Ιταλία, 
βρίσκονται σε τελείως διαφορετικό επίπεδο από τις υπόλοιπες. Οι δύο αυτές 
χώρες άρχισαν να καλλιεργούν τις υποδομές τους αιώνες πριν από τους υπό
λοιπους (με εξαίρεση την Ισπανία). Όταν τα άλλα κράτη της περιοχής προ
σπαθούσαν να κατασκευάσουν βασικά έργα υποδομής (π.χ. δρόμους), αυτοί 
αναβάθμιζαν, βελτίωναν και έκαναν επεκτάσεις, προσθήκες και πειραματισμούς 
στα ήδη υπάρχοντα. Είναι λοιπόν φυσικό να διαθέτουν το συγκριτικό πλεονέ
κτημα σε αυτόν τον τομέα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζει η περί-
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πτώση της Ισπανίας η οποία, αν και είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομική δύ
ναμη της περιοχής, είχε σημαντικά κενά στην ανάπτυξη των υποδομών της, 
τα οποία όμως κάλυψε σε εντυπωσιακά σύντομο διάστημα. 

Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία των υποδομών, αυτές οι οποίες 
κατασκευάστηκαν, επεκτάθηκαν ή αναβαθμίστηκαν για την κάλυψη συγκεκρι
μένων τουριστικών αναγκών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τους είναι πιο 
εύκολη υπόθεση. Οι ανάγκες είναι πιο εύκολο να προσδιοριστούν και να αξιο
λογηθούν, τα απαιτούμενα κεφάλαια είναι μικρότερα, ο χρόνος υλοποίησης 
τους είναι συντομότερος και είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί η απαραίτητη πο
λιτική συναίνεση, επειδή σχεδόν πάντοτε υπάρχουν τόσο άμεσα όσο και ευ
ρύτερα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. 

Στην περιοχή που εξετάζουμε, νομίζουμε ότι το καλύτερο παράδειγμα 
επιτυχημένης τουριστικής πολιτικής σε αυτό το μέτωπο δίνεται από τις εγκα
ταστάσεις ελλιμενισμού μικρών σκαφών (μαρίνες), οι οποίες σε εντυπωσιακά 
σύντομο χρονικό διάστημα κατέκλυσαν τα παράλια της Τουρκίας. Η χώρα 
αποκόμισε τεράστια έσοδα (τα οποία, ουσιαστικά «αφαιρέθηκαν» από την 
Ελλάδα), και τα παράλια της Μικράς Ασίας απέκτησαν την πρωτοκαθεδρία σε 
αυτό το είδος τουρισμού στην περιοχή αντί των ελληνικών νησιών. Ένα άλλο 
παράδειγμα είναι η, για πολύ συγκεκριμένο λόγο, ανάπτυξη των τηλεπικοινω
νιών στην Αίγυπτο η οποία, συνεπικουρούμενη και από άλλους παράγοντες 
(προσέλκυση μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων, αραβική γλώσσα, κ.ά.), κατέ
στησε τη χώρα κέντρο του επιχειρηματικού τουρισμού όλου του αραβικού 
κόσμου. Τέλος, μεταξύ πολλών άλλων παραδειγμάτων από αυτά που εξετά
στηκαν στο Κεφάλαιο 4, μπορούμε να αναφέρουμε τις επενδύσεις του Μαρό
κου για την ανάπτυξη της παραδοσιακής του χειροτεχνίας, η οποία απέφερε 
τριπλό κέρδος: ενίσχυση της προσπάθειας για τη διατήρηση μιας μακροχρό
νιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ανάπτυξη ενός εξαγώγιμου προϊόντος και 
τουριστικά έσοδα. 

Στη χώρα μας, όλοι γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στον τομέα των υπο
δομών, τόσο των εθνικών όσο και των τοπικών, είναι μάλλον άσχημη. Με μο
ναδική εξαίρεση το καινούργιο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, η κατάσταση 
στα άλλα αεροδρόμια, το οδικό δίκτυο, το σιδηροδρομικό δίκτυο, και τις 
θαλάσσιες μεταφορές είναι πολύ κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το ίδιο 
ισχύει και για άλλες υποδομές, οι οποίες είναι επίσης σημαντικές στην ανά
πτυξη της τουριστικής εικόνας της χώρας (π.χ. υγειονομική περίθαλψη, γρα
φειοκρατία, κ.λπ.). Υπάρχουν, δυστυχώς, και πολλά παραδείγματα όπου έργα 
υποδομής είτε αρχίζουν και δεν τελειώνουν είτε αρχίζουν, τελειώνουν και 
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μένουν αναξιοποίητα (π.χ. θαλάσσιες μαρίνες οι οποίες υπολειτουργούν γιατί 

δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ή υδροδοτηθεί ή δεν διοικούνται κατάλληλα). 

Υπάρχει δε και κάτι άλλο, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Ενώ 

υπάρχει ήδη αυξημένη ζήτηση ή, έστω, μπορεί εύκολα δημιουργηθεί, για πολ

λά είδη τουρισμού (π.χ. θαλάσσιος τουρισμός, οικοτουρισμός, «τουρισμός πε

ριπέτειας», και πολλά άλλα) στη χώρα μας, εμείς φαίνεται να επιμένουμε να 

κατευθύνουμε τον μεγαλύτερο όγκο των προσπαθειών και των επενδύσεων 

μας, όσον αφορά τις υποδομές, σε ένα υπόδειγμα τουριστικής ανάπτυξης το 

οποίο τόσο στην Ελλάδα όσο και όπου αλλού ακολουθήθηκε, έχει πλέον εξαν

τλήσει τα όρια του (βλ. και Κεφάλαιο 4). Εκτός από αυτό, το προϊόν μιας του

ριστικής ανάπτυξης τέτοιου τύπου προσφέρεται πλέον από κάποιους άλλους 

σε καλύτερη μορφή και με πολύ χαμηλότερο κόστος. 

5.7 Ο ρόλος της κρατικής παρέμβασης 

Όπως είδαμε σχεδόν σε κάθε ενότητα του Κεφαλαίου 4, οι καθοριστι

κότεροι ίσως συνδετικοί ιστοί κάθε επιτυχημένης προσπάθειας στην κατεύ

θυνση της τουριστικής ανάπτυξης μιας χώρας, τόσο στο επίπεδο της σύλλη

ψης όσο και σε αυτό της υλοποίησης, είναι δύο. Ο πρώτος είναι η ενεργή και 

συντονισμένη κυβερνητική παρέμβαση, με μακροπρόθεσμη προοπτική, σε όλα 

τα επίπεδα. Ο δεύτερος είναι η συνεργασία και οι συντονισμένες προσπάθειες 

τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα για την προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων κάθε είδους και τη γενικότερη ανάπτυξη του τουρισμού. 

Στα πλαίσια του πρώτου, μπορούμε να αναφέρουμε, μεταξύ πολλών 

άλλων (βλ. Κεφάλαιο 4), τα προγράμματα «Planes de Exelencia Turistica» και 

«Planes de Dinamizacion Turistica» της Ισπανίας, το «Vision 2010» του Μαρό

κου και το 3ετές πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης του 1996 καθώς και το 

1 θετές του 2001 της Κύπρου. Πρέπει επίσης να επισημανθεί και ο διαχρονικά 

καθοριστικός ρόλος με τον οποίο οι γαλλικές αρχές επεμβαίνουν και συμβάλ

λουν στην ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα αυτή. 

Στα πλαίσια της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, οι περιπτώσεις που εξετάσαμε στο Κεφάλαιο 4 είναι επίσης 

πάρα πολλές όσο και πολύ διαφωτιστικές. Η ανάπτυξη των παραθαλάσσιων 

κέντρων και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και η τεράστια σε όγκο προσέλκυση 

μεγάλων διεθνών ξενοδοχειακών ομίλων από την Αίγυπτο, είναι ένα από αυτά. 

Οι προσπάθειες για τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος στην Τυνη

σία (βλ. ενότητα 4.2), και αυτές για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην 

Κύπρο (βλ. ενότητα 4.10) είναι επίσης δύο άλλα παραδείγματα. 
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Το χαρακτηριστικότερο όλων όμως όσον αφορά την καθοριστική ση
μασία της αποτελεσματικής, ευέλικτης και προσαρμοσμένης στις εκάστοτε 
ανάγκες και ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
στην ανάπτυξη του τουρισμού, νομίζουμε ότι είναι αυτό της Τουρκίας (βλ. ενό
τητα 4.9). Σε εντυπωσιακά σύντομο χρονικό διάστημα η συνεργασία των δύο 
αυτών τομέων στη χώρα αυτή, όπως είδαμε, κατάφερε να διαφοροποιήσει το 
τουριστικό προϊόν της και να αυξήσει, εξαιτίας αυτού, τους αριθμούς των επι
σκεπτών της σε επίπεδα τα οποία είναι πρωτοφανή, τουλάχιστον για τα μέτρα 
της περιοχής της λεκάνης της Μεσογείου. 

Όλα αυτά είναι απολύτως λογικά για μια ολόκληρη σειρά από λόγους 
οι οποίοι ουσιαστικά άπτονται της διάκρισης μεταξύ μικροοικονομικών και 
μακροοικονομικών. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι: 

• Η ανάγκη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας εθνικής στρα
τηγικής για τον τουρισμό. Οι διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του τουρι
σμού μπορούν να δώσουν ιδέες για επενδύσεις στους επιχειρηματίες 
και τους τοπικούς φορείς, αλλά αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό. 
Τα προβλήματα της τουριστικής ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο, οι εξε
λίξεις στις ανταγωνιστικές αγορές, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών 
των αγορών, οι τάσεις οι οποίες διαφαίνονται αλλά δεν έχουν εδραιω
θεί, οι εξελίξεις στη θεωρία, η προώθηση του τουριστικού προϊόντος 
στο εξωτερικό στις συνθήκες που επικρατούν σήμερα και μια σειρά από 
άλλα θέματα είναι ζητήματα τα οποία ξεφεύγουν από τα όρια και τις 
δυνατότητες μεμονωμένων παραγόντων. Απαιτείται ένας κεντρικός φο
ρέας ο οποίος πρέπει να έχει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, τη 
γνώση και τη δύναμη να τα χειριστεί και την ικανότητα να συνεργαστεί 
δημιουργικά με τους επιχειρηματίες και τους τοπικούς παράγοντες. 

• Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τουριστικής και γενικότερης ανάπτυξης. 
Η τουριστική ανάπτυξη είναι αναπόσπαστο μέρος της γενικότερης οι
κονομικής ανάπτυξης μιας χώρας και, κατά συνέπεια, επηρεάζει κάθε 
άλλη συνιστώσα της αλλά και επηρεάζεται από κάθε μια από αυτές. 
Οι μεμονωμένοι και διάσπαρτοι σε όλη τη χώρα τουριστικοί παρά
γοντες, όσο μεγάλη και αν είναι η οικονομική επιφάνεια και το εύρος 
των δραστηριοτήτων τους, είναι αδύνατο να έχουν σφαιρική εικόνα 
της όλης κατάστασης και των αλληλεπιδράσεων και των ευρύτερων 
συνεπειών που πιθανόν να έχουν οι ενέργειες τους. Απαιτείται μια κεν
τρική αρχή η οποία θα έχει γνώση της γενικότερης εικόνας και θα εί
ναι σε θέση να παρεμβαίνει, να συνεργάζεται, να πληροφορεί, να κα-
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θοδηγεί και να προσπαθεί να εντάξει τις μεμονωμένες προσπάθειες σε 
ένα γενικότερο και πιο ισορροπημένο σύνολο, το οποίο θα εξυπηρετεί 
καλύτερα τόσο τα επιμέρους όσο και τα γενικότερα συμφέροντα. 

• Το κλασικό «σφάλμα της σύνθεσης» που αναφέρεται στις πρώτες σε
λίδες των εισαγωγικών βιβλίων οικονομικής ανάλυσης. Αυτό το οποίο 
είναι καλό για κάθε ένα οικονομικό υποκείμενο ξεχωριστά, δεν σημαί
νει ότι είναι καλό και για το σύνολο της οικονομίας. Η επέκταση των 
τουριστικών δραστηριοτήτων σε μια περιοχή (π.χ. η ανέγερση υπερβο
λικού αριθμού ξενοδοχειακών μονάδων) μπορεί να επιφέρει μεγαλύτε
ρο συνολικό κόστος από το οποιοδήποτε επιμέρους όφελος (περιβαλ
λοντικό, διαχείριση λυμάτων, διασπάθιση φυσικών πόρων, ανισομερής 
ανάπτυξη, αντικρουόμενα συμφέροντα, κ.λπ.). Ακόμα και η ανεξέλεγκτη 
τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής μπορεί εύκολα να υπονομεύσει το 
ίδιο της το μέλλον. Απαιτείται λοιπόν ένας κεντρικός φορέας ο οποίος 
να είναι σε θέση να διαβλέπει προβλήματα αυτού του είδους και να έχει 
τη δύναμη να παρεμβαίνει. 

• Τα ζητήματα συντονισμού των επενδύσεων. Ένα επενδυτικό έργο 
εθνικού βεληνεκούς πρέπει, όπως είδαμε και στην ενότητα 5.6, να συ
νυπολογίζει πολύ περισσότερους παράγοντες από αυτούς που αφο
ρούν την τουριστική ανάπτυξη. Ακόμα όμως και μέσα στα πλαίσια της 
τουριστικής του διάστασης, πρέπει να συνυπολογίζει παράγοντες οι 
οποίοι είτε ξεφεύγουν από τη δυνατότητα σύλληψης και επεξεργασίας 
των τουριστικών επιχειρηματιών και τοπικών αρχών είτε, απλά, δεν 
τους ενδιαφέρουν. Απαιτείται λοιπόν, για έναν ακόμα λόγο, η ύπαρξη 
ενός κεντρικού φορέα ο οποίος θα έχει συνολική και διαχρονική εικό
να της κατάστασης και ο οποίος θα είναι σε θέση να εντάσσει τις 
επενδύσεις που θα ωφελούν τον τουρισμό σε ένα γενικότερο πλαίσιο 
ή θα εκμεταλλεύεται για τον τουρισμό τις δυνατότητες που προσφέ
ρουν τα γενικότερα πλαίσια. 

• Η προώθηση του τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό. Οι μεμο
νωμένοι τουριστικοί επιχειρηματίες μπορούν βέβαια να προωθήσουν 
το προϊόν τους στο εξωτερικό, αλλά αυτό, στις σύγχρονες συνθήκες 
που επικρατούν στη διεθνή τουριστική αγορά, δεν είναι αρκετό. Απαι
τούνται χρηματικοί πόροι, διαφημιστικές εκστρατείες, οικονομικές και 
πολιτικές επαφές, πολυεπίπεδοι σχεδιασμοί και πολλά άλλα τα οποία 
είναι πολύ πέρα από τις δυνατότητες τους. Όλα αυτά μπορούν να υλο
ποιηθούν μόνο από ένα εθνικό κέντρο τουριστικής ανάπτυξης. 

151 



• Ο έλεγχος, η διασφάλιση ποιότητας και η πιστοποίηση των παρε
χόμενων υπηρεσιών. Όλα αυτά είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για 
μια βιώσιμη και μακροχρόνια τουριστική ανάπτυξη. Αποτελούν επίσης 
μια βασική και πολύ αποτελεσματική μορφή διαφήμισης ή δυσφήμισης 
(ανάλογα με την περίπτωση) του τουρισμού μιας χώρας. Η χαμηλή 
ποιότητα των υπηρεσιών μπορεί, σε πολλές περιπτώσεις, να προσφέ
ρει σημαντικά κέρδη σε ορισμένους επιχειρηματίες. Μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα όμως, και με δεδομένη την εξέλιξη στην ταχύτητα 
και την ποιότητα της διάδοσης των πληροφοριών στις μέρες μας, υπο
νομεύει την τουριστική θελκτικότητα μιας χώρας. Υπονομεύει επίσης, 
έμμεσα αλλά αποτελεσματικά, και κάθε άλλη προσπάθεια για τουριστι
κή ανάπτυξη. Η αντιμετώπιση ενός τέτοιου προβλήματος μπορεί να 
γίνει μόνο σε εθνικό επίπεδο, από μια αρχή η οποία μπορεί να θεσπί
σει σχετικά κριτήρια των οποίων την εφαρμογή μπορεί να επιβλέψει. 

• Τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Το πρόβλημα είναι 
γνωστό και έχει συζητηθεί ευρύτατα. Είναι, δυστυχώς, πάρα πολλά τα 
παραδείγματα που η τουριστική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε περιβαλ
λοντικές καταστροφές ανυπολόγιστου μεγέθους. Είναι πλέον επιτακτι
κή όσο ποτέ η ανάγκη για σχετική νομοθεσία και, κυρίως, για την εφαρ
μογή της. 

5.8 Ικανότητα πώλησης του τουριστικού προϊόντος 

Κάθε προϊόν, είτε πρόκειται για αγαθό είτε για υπηρεσία, ανεξάρτητα 
από το κοστολόγιο του, την τιμή του, την πρωτοτυπία του, την τεχνολογία που 
εμπεριέχει, τις ανάγκες που πιθανόν να καλύπτει και οτιδήποτε άλλο σχετικό, 
δεν έχει την παραμικρή οικονομική αξία αν δεν φτάσει στην αγορά και αν δεν 
πραγματωθεί (πωληθεί) μέσα σε αυτήν. Αν δεν πραγματοποιηθεί η πώληση, 
από την οπτική γωνία της οικονομικής επιστήμης το προϊόν είναι σαν να μην 
υπάρχει ή σαν να μην έχει δημιουργηθεί ποτέ. 

Το τουριστικό προϊόν, με όλες τις ιδιαιτερότητες που το χαρακτηρίζουν, 
υπόκειται στον ίδιο κανόνα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δε, η ικανότητα 
πώλησης φαίνεται να έχει δύο συνιστώσες: την ικανότητα πώλησης «αυτού 
που έχεις» και την ικανότητα πώλησης «αυτού που ΔΕΝ έχεις». Προφανώς η 
τελευταία αυτή πρόταση προσπαθεί με εντελώς σχηματικό τρόπο να αποδώ
σει μια κατάσταση αλλά, πιστεύουμε, ότι στη βάση όλων όσων εξετάσαμε στο 
Κεφάλαιο 4, η διατύπωση αυτή αποδίδει αρκετά πιστά την πραγματικότητα. 
Τα γεγονότα τα οποία στηρίζουν την παραπάνω θέση είναι πολλά. Για ευνόη-
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τους λόγους, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά που μας προσφέρει η ελληνική πρα

γματικότητα τα οποία, δυστυχώς, είναι επίσης πάρα πολλά. 

Αναφορικά με την ικανότητα πώλησης «αυτού που έχεις», η πολιτιστική 

κληρονομιά της χώρας μας είναι ελλιπέστατα αξιοποιημένη τουριστικά24 τόσο 

από πλευράς ανάδειξης όσο και μάρκετινγκ (πώλησης). Για παράδειγμα, το 

σπουδαιότερο ίσως μνημείο του αρχαίου κόσμου, ö Παρθενώνας, ίσως δέχε

ται λιγότερους επισκέπτες από ορισμένα παλάτια του 1800 που βρίσκονται 

κάπου στην Ευρώπη. Ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία του κόσμου, το αρ

χαιολογικό μουσείο της Αθήνας, δέχεται λιγότερους επισκέπτες από ένα τρί

της κατηγορίας μουσείο πολλών ευρωπαϊκών πόλεων. Το για πολλούς λίκνο 

του ευρωπαϊκού πολιτισμού, οι Μυκήνες, είναι δύσκολο να εντοπιστεί από τον 

Έλληνα επισκέπτη, πόσω δε μάλλον από τον ξένο. Η κατάσταση δε στην οποία 

βρίσκεται ο χώρος είναι απογοητευτική. Το ίδιο ισχύει για τη Φαιστό και για μια 

ολόκληρη σειρά άλλων μνημείων τα οποία, αν βρίσκονταν στη Γαλλία ή την Ιτα

λία, θα στήριζαν από μόνα τους ολόκληρο το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. 

Αναφορικά με την ικανότητα πώλησης «αυτού που ΔΕΝ έχεις», τα πα

ραδείγματα είναι, και εδώ, πάρα πολλά. Είναι λόγου χάριν άξιο απορίας πώς 

η Ισπανία, η Αίγυπτος ή η Τουρκία καταφέρνουν να συγκεντρώνουν πολλα

πλάσιους αριθμούς τουριστών από όσους η Ελλάδα, σε θάλασσες οι οποίες 

δεν έχουν την ποιότητα των ελληνικών25. Το ίδιο ισχύει και για το γεγονός ότι 

ήταν η Τουρκία αυτή η οποία κατάφερε να γίνει το κέντρο του θαλάσσιου 

τουρισμού στην ανατολική Μεσόγειο και όχι η Ελλάδα με τα εκατοντάδες νη

σιά της. Πολύ εύγλωττο όσον αφορά αυτό που συζητάμε σε αυτή την παρά

γραφο είναι και το γαλλικό παράδειγμα της Eurodisney. Όπως είπαμε και στο 

Κεφάλαιο 4, ως εάν το Παρίσι να μην είχε άλλα αξιοθέατα, οι αρχές έψαξαν 

να βρουν τι δεν έχουν (αλλά θα μπορούσαν να πουλήσουν) και κατάφεραν να 

πραγματοποιήσουν μια χωρίς προηγούμενο επιτυχία26. 

Όλα αυτά τα παραδείγματα αλλά, δυστυχώς, και πάρα πολλά άλλα, κα

ταδεικνύουν με τον πιο αναμφισβήτητο τρόπο την επιτακτική ανάγκη για τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών πώλησης των τουριστικών προϊό

ντων, μακριά από ερασιτεχνισμούς, προχειρότητες και αναβολές για το μέλλον. 

24. Craik (1995), Κομίλης (1986α), Mcintosh (1972). 
25. Selwyn (2001). 
26. Το πιο εξώφθαλμο παράδειγμα αυτού που εξετάζουμε εδώ είναι η προ

σφορά αλπικού σκί σε τεχνητό βουνό και με τεχνητό χιόνι στο Ντουμπάι, που είναι μεν 
εκτός της περιοχής που εξετάζουμε, δίνει όμως δείγμα της αιχμής του τουριστικού 
μάρκετινγκ σήμερα. 
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