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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Περιγραφή διδακτικής ενότητας
Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται η λειτουργική και εμπειρική διασύνδεση του
τουρισμού, ως σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, με την περιφερειακή
και τοπική ανάπτυξη, με έμφαση σε περιοχές με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, όπως οι μικρές
νησιωτικές, ορεινές, απομονωμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές.
Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται αρχικά μια συνοπτική παρουσίαση της σημασίας του
τουρισμού στην οικονομία, μέσα στο πρόσφατο αναπτυξιακό περιβάλλον και στις νέες
συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας. Σκιαγραφούνται οι διάφορες κατηγορίες επιδράσεων
που προκαλεί ο τουρισμός και οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις που καλούνται να
αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες οικονομίες.
Στη συνέχεια, γίνεται προσπάθεια σύνδεσης του τουρισμού με την περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα με τα κυρίαρχα πρότυπα και στρατηγικές ανάπτυξης
του χώρου (πρότυπο πολικής ανάπτυξης ή συγκέντρωσης-διάχυσης και πρότυπο
ολοκληρωμένης-τοπικής-ενδογενούς

ανάπτυξης),

με

αναφορά

σε

ειδικές

μελέτες

περιπτώσεων (case studies) που αναφέρονται σε περιοχές που προωθούν σχέδια
περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης με έμφαση στον τουρισμό, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή
και ελληνική εμπειρία. Η ανάλυση αυτή εστιάζεται σε περιοχές της υπαίθρου με γεωγραφικές
ιδιαιτερότητες (μικρά νησιά, ορεινές και απομονωμένες περιοχές), όπου τονίζεται η μεγάλη
σημασία του τουρισμού στη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών, στη συγκράτηση του
πληθυσμού, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Η παρούσα διδακτική ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του βασικού
μεθοδολογικού πλαισίου και των τεχνικών διερεύνησης των οικονομικών επιδράσεων του
τουρισμού στις διάφορες κλίμακες του χώρου (εθνική, περιφερειακή, τοπική), με σχετικές
εμπειρικές εφαρμογές.

Περιγραφή στόχων διδακτικής ενότητας
Οι κύριοι στόχοι της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι οι εξής:


Η κατανόηση της συμβολής του τουρισμού στην παγκόσμια, εθνική και
περιφερειακή-τοπική οικονομία.



Η

συστηματική

παρουσίαση

του

σύγχρονου

θεωρητικού

υποβάθρου

της

περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και των προτύπων ανάπτυξης του χώρου.


Η συστηματική σύνδεση του τουρισμού με την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και
πιο συγκεκριμένα με τα κυρίαρχα πρότυπα και στρατηγικές ανάπτυξης του χώρου.



Η παροχή πληροφόρησης σχετικά με επιτυχημένες πρακτικές που αναφέρονται σε
περιοχές που προωθούν σχέδια περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης με έμφαση στον
τουρισμό, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία.



Η παροχή επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιούν
βασικές μεθόδους και τεχνικές ποσοτικής χωρικής ανάλυσης στη διερεύνηση και
ερμηνεία των οικονομικών επιδράσεων του τουρισμού σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα δύνανται:
o να κατανοούν τις κοινωνικοοικονομικές μεταβολές που προκαλεί ο τουρισμός σε
τοπικό επίπεδο,
o να αναλύουν και να ερμηνεύουν, με συστηματικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο
τρόπο, τις επιδράσεις του τουρισμού στην αναπτυξιακή πραγματικότητα σε τοπικό
επίπεδο, βάσει των διεθνών τάσεων σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο,
o να εκφέρουν επιστημονική άποψη για την αναπτυξιακή στρατηγική σε τοπικό
επίπεδο και το ρόλο του τουρισμού σ’ αυτή.

Λέξεις – κλειδιά, βασικοί όροι μαθήματος
Τουρισμός, ειδικές-εναλλακτικές μορφές τουρισμού, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη,
πολική ανάπτυξη, ολοκληρωμένη ανάπτυξη, τοπική-ενδογενής τουριστική ανάπτυξη,
πολλαπλασιαστικές επιδράσεις, Νέα Οικονομική Γεωγραφία.

Οργάνωση υλικού σε θεματικές ενότητες-ενότητες διαλέξεων
Το υλικό οργανώνεται σε τέσσερεις θεματικές ενότητες, που αναλύονται ως εξής:
1η Θεματική Ενότητα

Εισαγωγή: Η σημασία του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη
Περιγραφή
Η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται σε μία συνοπτική παρουσίαση της σημασίας του
τουρισμού στην οικονομία, μέσα στο πρόσφατο αναπτυξιακό περιβάλλον και στις νέες
συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας. Σκιαγραφούνται οι διάφορες κατηγορίες επιδράσεων
που προκαλεί ο τουρισμός και οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις που καλούνται να
αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες οικονομίες.
Στην οικονομία παρουσιάζεται η επίδραση στην απασχόληση, στο ισοζύγιο
πληρωμών, στο συνάλλαγμα, στο περιβάλλον και στην κοινωνική συγκρότηση και δομή.
Διαφαίνεται επίσης η επίδρασή του τουρισμού στο φυσικό τοπίο, το οποίο καλύπτεται
συνήθως με μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις, στις πληθυσμιακές μετακινήσεις που
λαμβάνουν χώρα, στην αλλαγή των καταναλωτικών ηθών κ.ά.
Η κάθε μία από αυτές τις επιδράσεις σπανίως απαντάται μόνη της, και για λόγους
διευκόλυνσης διακρίνονται σε: οικονομικές, κοινωνικοπολιτιστικές και περιβαλλοντικές.
Γίνεται επίσης αναφορά στην ανάκαμψη που προκύπτει από τον τουρισμό αλλά και τη
στήριξή του σε ολόκληρο το οικονομικό σύστημα,
Ανιχνεύονται οι κοινωνικοπολιτιστικές αλλαγές που συνδέονται κατά κύριο λόγο με
την τουριστική ανάπτυξη. Διερευνάται η επίδραση στην ποιότητα ζωής αναφορικά με τις
τουριστικές δαπάνες σε έναν τουριστικό προορισμό που συχνά βοηθούν στη βελτίωση των
παρεχόμενων τοπικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των γηγενών – ντόπιων κατοίκων και,
ταυτόχρονα αποτελούν ένα πρόσθετο εισόδημα το οποίο αποκτάται από τους ντόπιους
κατοίκους μέσω των τουριστικών δραστηριοτήτων που ασκούν, γεγονός που έχει θετικές
επιδράσεις στην κίνηση των τοπικών τουριστικών καταστημάτων και υπηρεσιών.
Καταγράφονται επίσης οι περιβαλλοντικές αλλαγές, τα βασικά περιβαλλοντικά
στοιχεία που επηρεάζονται από την τουριστική ανάπτυξη όπως: το έδαφος, τα κτήρια και το
φυσικό περιβάλλον, οι δε επιδράσεις είναι πιο εμφανείς και ευδιάκριτες πάνω στην τοπική
φύση. Αναφορικά με το δομημένο περιβάλλον προκύπτει ότι ο τουρισμός έχει αποβεί σε
ορισμένες περιπτώσεις και σωτήριος για τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς και έχει υπάρξει ως η κύρια αιτία για τη συντήρηση πολλών κτηρίων που
κληρονόμησαν οι κάτοικοι ενός συγκεκριμένου τουριστικού προορισμού ή και άλλων
κτηρίων που ενδεχομένως έχουν χτίσει οι ίδιοι.

Στόχοι
Στόχος των διαλέξεων είναι η εισαγωγή των φοιτητών στον επιστημονικό διάλογο αναφορικά
με εξειδικευμένα θέματα του τουρισμού που στην προκειμένη περίπτωση διερευνούν «τη
συμβολή του τουρισμού στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. Ειδικότερα η
παρούσα διδακτική ενότητα, αποσκοπεί στο να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις
κατηγορίες επιπτώσεων που παρουσιάζονται από τον τουρισμό. Παράλληλα, τονίζεται ο
καθοριστικός ρόλος του τουρισμού στη διαμόρφωση του εγχώριου προϊόντος και στην
απασχόληση, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια. Με τον τρόπο αυτό θα συζητηθούν με
τους φοιτητές και

τρέχοντα θέματα του τομέα παροχής φιλοξενίας έτσι ώστε να

κατανοήσουν σε βάθος τις βασικές έννοιες που κατά τη διάρκεια του μαθήματος έλαβαν.
Λέξεις κλειδιά: τουρισμός, επιδράσεις, οικονομικές, κοινωνικοπολιτιστικές περιβαλλοντικές
αλλαγές
2η Θεματική Ενότητα
Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη: Τα πρότυπα
ανάπτυξης του χώρου και ο ρόλος του τουρισμού
Περιγραφή
Στην δεύτερη ενότητα γίνεται προσπάθεια σύνδεσης του τουρισμού με την περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα με τα κυρίαρχα πρότυπα και στρατηγικές ανάπτυξης
του χώρου.
Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται επισκόπηση των βασικών περιόδων εξέλιξης των
θεωρητικών αναζητήσεων και πολιτικών πρακτικών, για την τοπική και περιφερειακή
ανάπτυξη, μέσα από τις οποίες σκιαγραφούνται τα δύο κυρίαρχα πρότυπα ανάπτυξης του
χώρου, που αναφέρονται στην πολική ανάπτυξη (συγκέντρωση-διάχυση) και στην
ολοκληρωμένη ανάπτυξη (τοπική-ενδογενή ανάπτυξη).
Παρουσιάζονται οι βασικές πρακτικές εφαρμογές του προτύπου της τοπικής
ανάπτυξης (βιομηχανικοί τόποι, τοπικά παραγωγικά συστήματα, συστήματα καινοτομικού
περιβάλλοντος, συστήματα δημιουργικού περιβάλλοντος), με αναφορά στο ρόλο του
τουρισμού σ’ αυτές.
Τέλος, διερευνάται η επίδραση που ασκεί η τουριστική δραστηριότητα στη
διαμόρφωση των προτύπων χωρικής ανάπτυξης, όπως αυτή οργανώνεται στο πλαίσιο των

δύο βασικών μοντέλων τουριστικής ανάπτυξης, του μαζικού τουρισμού και των ειδικών
μορφών τουρισμού.
Στόχοι
Ειδικότεροι στόχοι της παρούσας θεματικής ενότητας είναι:


Η γνώση του βασικού θεωρητικού πλαισίου και των στρατηγικών για την
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, που επικράτησαν διαχρονικά.



Η κατανόηση των βασικών προτύπων ανάπτυξης του χώρου.



Η ανάλυση της επίδρασης της τουριστικής δραστηριότητας, μέσα από τα δύο βασικά
μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης (αυτά του μαζικού τουρισμού και των ειδικών
μορφών τουρισμού), στη διαμόρφωση των προτύπων χωρικής ανάπτυξης.

Λέξεις κλειδιά: Πολική ανάπτυξη, ολοκληρωμένη ανάπτυξη, βιομηχανικοί τόποι, τοπικά
παραγωγικά συστήματα, συστήματα καινοτομικού περιβάλλοντος, συστήματα δημιουργικού
περιβάλλοντος, υπερεθνική τουριστική πόλωση, τοπική-ενδογενής τουριστική ανάπτυξη.
3η Θεματική Ενότητα
Σχέδια τοπικής ανάπτυξης με έμφαση στον τουρισμό: παραδείγματα από την ευρωπαϊκή και
ελληνική εμπειρία
Περιγραφή
Σε συνέχεια της προηγούμενης, η παρούσα ενότητα εστιάζεται στην παρουσίαση ειδικών
μελετών περιπτώσεων (case studies) που αναφέρονται σε περιοχές που προωθούν σχέδια
περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης με έμφαση στον τουρισμό, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή
και ελληνική εμπειρία.
Ειδικότερα, η ανάλυση επικεντρώνεται σε περιοχές της Ευρώπης με γεωγραφικές
ιδιαιτερότητες, όπως μικρά νησιά, ορεινές και απομονωμένες περιοχές και τονίζεται η μεγάλη
σημασία του τουρισμού στη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών, στη συγκράτηση του
πληθυσμού, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στο
πλαίσιο αυτό, σκιαγραφούνται τα βασικά βήματα για τη διαμόρφωση της αναπτυξιακής
στρατηγικής και το πλαίσιο υλοποίησής της.
Στην κατεύθυνση αυτή, αναφέρονται επίσης παραδείγματα από περιοχές της Ελλάδας,
οι οποίες προσπαθούν να διαφοροποιήσουν την τοπική οικονομία, έχοντας ως βασική
προωθητική δραστηριότητα τον τουρισμό.

Στόχοι
Οι κύριοι στόχοι της θεματικής ενότητας είναι:


Η παροχή επικεντρωμένης πληροφόρησης για τα χαρακτηριστικά επιτυχημένων
πρακτικών σχετικά με την τοπική τουριστική ανάπτυξη, σε ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο.



Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και των κρίσιμων παραγόντων διαμόρφωσης μιας
ολοκληρωμένης στρατηγικής τοπικής-ενδογενούς ανάπτυξης, με έμφαση στον
τουρισμό, σε περιοχές με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, όπως αυτές που αναφέρθηκαν
παραπάνω.

Λέξεις κλειδιά: τοπική-ενδογενής τουριστική ανάπτυξη, στρατηγικές branding, περιοχές με
γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, τοπικά σχέδια ανάπτυξης.
4η Θεματική Ενότητα
Οικονομικές επιδράσεις του τουρισμού στην τοπική και περιφερειακή οικονομία:
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εμπειρικές εφαρμογές
Περιγραφή
Η παρούσα διδακτική ενότητα επικεντρώνεται στην παρουσίαση του βασικού μεθοδολογικού
πλαισίου και των τεχνικών διερεύνησης των οικονομικών επιδράσεων του τουρισμού στις
διάφορες κλίμακες του χώρου (εθνική, περιφερειακή, τοπική).
Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται αρχικά μια ομαδοποίηση των παραγόντων που
προσδιορίζουν την επίδραση μιας τουριστικής δραστηριότητας στην οικονομία, σύμφωνα με
την οικονομική θεωρία. Έτσι, αναλύονται τρεις βασικές ομάδες επιπτώσεων: οι άμεσες
(direct), οι έμμεσες (indirect) και οι παράγωγες (induced).
Στη συνέχεια, αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο και η χρήση του τουριστικού
πολλαπλασιαστή

και

κατόπιν

παρουσιάζονται

τρία

βασικά

υποδείγματα

που

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του τουριστικού πολλαπλασιαστή, δηλαδή το
κεϋνσιανό υπόδειγμα, το υπόδειγμα εισροών-εκροών και τέλος το υπόδειγμα CGE.
Τέλος, γίνεται σκιαγράφηση του θεωρητικού υποδείγματος της Νέας Οικονομικής
Γεωγραφίας (ΝΕΓ), που αποτελεί ένα βασικό πλαίσιο ερμηνείας του τρόπου κατανομής και

οργάνωσης των παραγωγικών και οικιστικών δραστηριοτήτων στο νέο παγκοσμιοποιημένο
περιβάλλον και διατυπώνεται ένα υπόδειγμα τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της ΝΕΓ.
Στόχοι
Οι κύριοι στόχοι της θεματικής ενότητας είναι:


Η εξοικείωση με βασικές μεθόδους και τεχνικές ποσοτικής χωρικής ανάλυσης στη
διερεύνηση και ερμηνεία των οικονομικών επιδράσεων του τουρισμού σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.



Η πληρέστερη κατανόηση και η ερμηνεία, με συστηματικό και επιστημονικά
τεκμηριωμένο τρόπο, των οικονομικών επιδράσεων της τουριστικής δραστηριότητας
στην αναπτυξιακή πραγματικότητα σε τοπικό επίπεδο, βάσει των διεθνών τάσεων σε
θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο,

Λέξεις κλειδιά: εισροές-εκροές, κεϋνσιανό υπόδειγμα, πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του
τουρισμού-τουριστικοί πολλαπλασιαστές, Νέα Οικονομική Γεωγραφία και τουρισμός

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1η Θεματική Ενότητα
Εισαγωγή: Η σημασία του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη
Η παρούσα θεματική ενότητα1 αναφέρεται σε μία συνοπτική παρουσίαση της σημασίας του
τουρισμού στην οικονομία και κοινωνία, μέσα στο πρόσφατο αναπτυξιακό περιβάλλον και
στις νέες συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, σκιαγραφούνται οι
διάφορες κατηγορίες επιδράσεων που προκαλεί ο τουρισμός και οι ενδεχόμενες αρνητικές
επιπτώσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες οικονομίες.
Η επιθυμία των περισσότερων περιοχών να αναπτύξουν τον τουρισμό ξεκινάει από
την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομίας τους, διότι ο τουρισμός δημιουργεί και θέσεις
απασχόλησης, επιφέρει χρηματικά κέρδη και απαιτεί για το ξεκίνημά του μικρό ή μεγάλο
ύψος δαπανών, ανάλογα με το αντικείμενο του επιτηδεύματος, ενώ –πέρα από τα
οποιαδήποτε χρηματικά οφέλη που αποφέρει– συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς, στην προστασία του τοπικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στην
ανύψωση και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και στην επέκταση της κοινωνικής ευημερίας.
Από την άλλη ο τουρισμός έχει και μειονεκτήματα, αφού λ.χ. λόγω της φύσης του πολλάκις
παρέχει εποχική απασχόληση –όπως συμβαίνει και με πολλές άλλες εργασίες–, ή μπορεί να
οδηγήσει σε μια τοπική αύξηση των τιμών (τοπικός πληθωρισμός) και έτσι τα κέρδη να
μειώνονται και να "διαρρέουν" προς εξωτερικούς προμηθευτές, ή μπορεί να συμβάλει στην
αλλοίωση της τοπικής υποδομής και των τοπικών υπηρεσιών, αλλά και να εντείνει ορισμένα
κοινωνικά προβλήματα όπως είναι τα φαινόμενα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, οι
αυτοκτονίες, οι εκτρώσεις, τα αφροδίσια νοσήματα, η γυναικεία και ανδρική πορνεία, η
αύξηση της ρύπανσης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης κ.λπ.
Οι επιδράσεις που ασκεί ο τουρισμός είναι πολύμορφες και πολλών τύπων, και έχουν
σχέση με την οικονομική και κοινωνική δομή, το ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον
ενός προορισμού, οπότε στον οικονομικό τομέα διαπιστώνεται επίδραση στην απασχόληση,
στο ισοζύγιο πληρωμών, στο συνάλλαγμα, στο περιβάλλον και στην κοινωνική συγκρότηση
και δομή διαπιστώνεται επίδραση στο φυσικό τοπίο, το οποίο καλύπτεται συνήθως με

1

Η παρούσα ενότητα στηρίζεται στην επιστημονική έκδοση με τίτλο: Καραγιάννης Σ., Έξαρχος Γ.
(Πρόλογος Gerhard Henning), Τουρισμός: Τουριστική Οικονομία-Ανάπτυξη-Πολιτική, ΚΤΕ Κρήτης,
Ηράκλειο 2006.

μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις, στις πληθυσμιακές μετακινήσεις που λαμβάνουν χώρα,
στην αλλαγή των καταναλωτικών ηθών κ.ά. Η κάθε μία από αυτές τις επιδράσεις σπανίως
απαντάται μόνη της, όμως για λόγους διευκόλυνσης τις διακρίνουμε σε επιδράσεις:
οικονομικές, κοινωνικοπολιτιστικές και περιβαλλοντικές.
Η μελέτη των επιδράσεων του τουρισμού επικεντρώνει κυρίως το ενδιαφέρον κυρίως
στα οικονομικά οφέλη και λιγότερο στα κοινωνικά και στα περιβαλλοντικά οφέλη ή στις
ζημίες που προκύπτουν από την τουριστική ανάπτυξη, και η έμφαση αυτή δεν πρέπει να
εκπλήσσει κανένα, δεδομένου ότι ο τουρισμός αποτελεί εν πρώτοις μία δραστηριότητα που
βελτιώνει την οικονομία. Συνήθως οι τοπικοί φορείς και οι κυβερνήσεις δίνουν εντολές να
εκπονηθούν τέτοιου είδους μελέτες που θα αποδεικνύουν ότι οι τουριστικές επενδύσεις στον
προορισμό δεν είναι μία ανόητη ιδέα, αλλά ότι οδηγούν σε σημαντικά οικονομικά οφέλη, σε
οικονομική άνθιση και αναγέννηση του προορισμού, για το λόγο ότι τα οικονομικά δεδομένα
είναι πιο εύκολο να προσδιοριστούν και ακόμα ευκολότερα στη διαχείρισή τους.
Η τουριστική ανάπτυξη ενθαρρύνεται από όλους εκείνους που προσβλέπουν στην
αύξηση των εισοδημάτων και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και θεωρείται κάτι
θετικό και επιθυμητό από όλους τους προορισμούς, διότι εκλαμβάνεται ως δεδομένο ότι οι
τουρίστες αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες, τρώνε σε εστιατόρια, διαμένουν σε ξενοδοχεία,
παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις, επισκέπτονται τα αξιοθέατα των προορισμών. Οι
δαπάνες των τουριστών –τα έξοδά τους– συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της
αποδοτικότητας των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και δημιουργούν φορολογικά
έσοδα για την τοπική κοινωνία και τον δημόσιο τομέα. Πέρα από αυτά, όμως, οι άμεσες
δαπάνες για διαμονή, φαγητό, διασκέδαση και αγορά δώρων είναι αυτές που συνάμα
συμβάλλουν στην καταβολή των αμοιβών στους εργαζομένους στους κλάδους παροχής
αυτών των συγκεκριμένων υπηρεσιών, οι οποίοι εργαζόμενοι, με τη σειρά τους, με τη λήψη
του μισθού τους κάνουν αγορές άλλων προϊόντων, με συνέπεια να ωφελούνται και άλλοι
κλάδοι

ενός

τοπικού

προορισμού.

Κατά

συνέπεια

δημιουργούνται

ισχυρές

πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στο σύνολο της τοπικής οικονομίας.
Τα οικονομικά οφέλη που προέρχονται από τον τουρισμό σπάνια οφείλονται κατ’
αποκλειστικότητα στις συντελούμενες κοινωνικές ή περιβαλλοντικές αλλαγές σε έναν
προορισμό, αν και μετά από την περίοδο εμφάνισης του μαζικού τουρισμού –κατά την
δεκαετία του 1960 και μετά– πολλοί άρχισαν να εξετάζουν τον τουρισμό ως μια διαδικασία
αποκόμισης απεριόριστων κερδών. Τα οικονομικά οφέλη σε βραχυχρόνια περίοδο είναι
πάντοτε εμφανή και τα προβλήματα, μετά από έναν κακό σχεδιασμό και κακοδιαχείριση του
τουρισμού, αρχίζουν πολύ ενωρίς να φαίνονται όταν αυτός προκαλεί σοβαρή ρύπανση και

μόλυνση στο περιβάλλον αλλά και πολλές κοινωνικές αναταραχές, και όταν γίνουν εμφανή: η
διάβρωση του κοινωνικού ιστού από τα νέα ήθη, οι επιπτώσεις στην υγεία από τις ρυπάνσεις
και μολύνσεις, οι ανασφάλειες από την πολλαπλή και έντονη παρουσία των ξένων οι
ανεπανόρθωτες ζημιές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον κ.ά., καταστάσεις που
οδηγούν στην ακύρωση των λόγων που ωθούν έναν τουρίστα να επισκέπτεται κάποιον
προορισμό. Αυτό οδηγεί στο πολύ απλό συμπέρασμα: Ο τουρισμός μπορεί να καταστρέψει τον
τουρισμό.
Σήμερα, αν και η κληρονομιά του μη–σχεδιασμένου τουρισμού παραμένει σε πολλές
περιπτώσεις κυρίαρχη, φαίνεται ότι η έμφαση που δίνεται στις νέες αναπτυξιακές προοπτικές
και δυνατότητες–δραστηριότητες έχουν αλλάξει (στα επίσημα χαρτιά τουλάχιστον) τη θέαση
των τουριστικών πραγμάτων. Τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά ζητήματα τώρα κατέχουν
πρωτεύουσα θέση και θεωρούνται πολύ σημαντικά για τον τουριστικό προορισμό και πολλοί
έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ότι η ενασχόληση με αυτά τα ζητήματα βοηθούν πολύ
περισσότερο στην τουριστική ανάπτυξη και ότι δεν την αντιστρατεύονται. Σήμερα, ο
βιώσιμος τουρισμός ή η αειφορία στον τουρισμό –έννοιες αμφιλεγόμενες, παρά την πλούσια
σχετική βιβλιογραφία–, δέχονται ότι, όταν ο τουρισμός αλλάζει έναν προορισμό, αυτό
σημαίνει πως τούτη η αλλαγή για να έχει πάντοτε θετική κατεύθυνση θα πρέπει να δίνει
οριακά οφέλη τέτοια που να ξεπερνούν τα οριακά κόστη.

1.1 Οι οικονομικές αλλαγές
Τα στοιχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές αλλαγές ενός τουριστικού προορισμού είναι η
απασχόληση, το τοπικό εισόδημα και η οικονομική ανάκαμψη, στοιχεία τα οποία οφείλει να
λάβει κάποιος υπ’ όψιν του πολύ σοβαρά εάν θέλει να εκπονήσει σχέδιο τουριστικής
ανάπτυξης.
Α. Η απασχόληση
Τα περισσότερα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό τείνουν να πάρουν τη μορφή
των επαγγελμάτων άμεσης εξυπηρέτησης, και έχουν σχέση κυρίως με τα ξενοδοχεία, με τα
αξιοθέατα, με τα καταστήματα που πωλούν ορισμένα ξεχωριστά αγαθά και με τις
ταξιδιωτικές εταιρείες. Ευκαιρίες απασχόλησης παρέχουν και άλλοι τομείς της οικονομίας
που μπορεί να εξυπηρετούν και τον τουρισμό, όπως είναι λ.χ. η γεωργία, η αλιεία, οι
κατασκευαστικές εταιρείες, τα μέσα μεταφοράς κ.ά.

Αυτό που διαφοροποιεί τα τουριστικά επαγγέλματα από τα επαγγέλματα που
σχετίζονται με άλλους τομείς της οικονομίας είναι:
(α) το χαμηλών ικανοτήτων και χαμηλής εκπαίδευσης αρχικό επίπεδο
(β) το σχετικά χαμηλό κόστος ανάπτυξης των τουριστικών δραστηριοτήτων
(γ) η υπεροχή της έντασης εργασίας έναντι του κεφαλαίου (εκτός εάν

απαιτούνται

νέες εγκαταστάσεις).
Τούτες οι διαφοροποιήσεις οδηγούν στην επισήμανση ότι ορισμένες τουριστικές
επιχειρήσεις μπορούν να ιδρυθούν σε μικρότερο χρονικό διάστημα, απαιτούν μικρότερα
χρηματικά ποσά για την έναρξη της λειτουργίας τους, συγκριτικά –ασφαλώς– με άλλους
κλάδους των παραγωγικών τομέων της οικονομίας, κάτι που αποτελεί συγκριτικό
πλεονέκτημα για τους νέους ανθρώπους, για τους ανειδίκευτους που επιζητούν μια ευκαιρία
απασχόλησης, αλλά και για εκείνους που αναζητούν τρόπους ενίσχυσης του οικογενειακού
εισοδήματός τους. Και ενώ οι τουρίστες δαπανούν χρήματα και υποστηρίζουν την τοπική
αγορά, ορισμένα από τα "τουριστικά επαγγέλματα " τείνουν να γίνουν για μακροχρόνια
διαστήματα: χαμηλόμισθα, εποχικά, μερικής απασχόλησης, περιορισμένων προοπτικών
εξέλιξης, εκτός από εκείνα τα επαγγέλματα των επιχειρήσεων φιλοξενίας, δύσκολων
ωραρίων (ιδίως εκείνα των κλάδων φιλοξενίας), γεγονός που σημαίνει ότι ταυτοχρόνως κάτι
που θεωρείται "θετικό" έχει και "αρνητικό" χαρακτήρα.
Οι λιγότερο αναπτυγμένοι τουριστικοί προορισμοί επιλέγουν συχνά πιο εξειδικευμένο
προσωπικό για τη διαχείριση των εγκαταστάσεών τους, με άμεσο αποτέλεσμα την ύπαρξη
λιγότερων θέσεων εργασίας για τους μόνιμους κατοίκους ενός τέτοιου προορισμού.
Η εποχικότητα και η φύση των τουριστικών επαγγελμάτων δεν θεωρούνται ιδανικές
καταστάσεις και συμβάλλουν στο να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των επαγγελμάτων που
ανήκουν σε άλλους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι "τροφοδοτούν" τις τουριστικές
επιχειρήσεις και που με τη σειρά τους ενισχύουν το εισόδημα του προορισμού. Δεν είναι
εύκολο να πούμε ότι τα τουριστικά επαγγέλματα δεν αποτελούν ένα χρήσιμο σκαλοπάτι και
ότι δεν ενισχύουν ή δεν τονώνουν την αγορά εργασίας, βοηθώντας όλους εκείνους που δεν
έχουν κάποια εξειδίκευση ή εμπειρία σε τουριστικές εργασίες, όταν οι ευκαιρίες για άλλου
είδους επαγγελματικές απασχολήσεις είναι πολύ πιο λίγες, οπότε και οδηγούμαστε στην
άποψη ότι η απασχόληση στον τουρισμό παίζει μάλλον υποστηρικτικό ρόλο σε μια τοπική
οικονομία.
Β. Το εισόδημα

Οι δαπάνες των τουριστών – επισκεπτών σε έναν προορισμό δεν επηρεάζουν μόνο τις
αμοιβές και τις ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά συμβάλλουν και στην παραγωγή εισοδημάτων
στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αφού:
 οι τουριστικές επιχειρήσεις –όπως και όλες οι άλλες επιχειρήσεις– καταβάλλουν
φόρους στο κράτος και όσο επεκτείνεται ο τουρισμός τόσο αυξάνονται και τα
φορολογικά έσοδα που προέρχεται από αυτόν
 τα εισιτήρια για χώρους στάθμευσης και για είσοδο σε δημόσιες και ιδιωτικές
εγκαταστάσεις τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους,
πάρκα κ.λπ.) δημιουργούν ένα επιπλέον κρατικό έσοδο που προέρχεται από τον
τουρισμό
 η επιβολή ενός τοπικού φόρου (Ο.Τ.Α. ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.)
δημιουργεί ένα ακόμα έσοδο για έναν προορισμό.
Πολλές φορές τα ποσά που συλλέγονται με αυτό τον τρόπο δαπανούνται για τη
συντήρηση των μνημείων και διαφόρων εγκαταστάσεων που συμβάλλουν στη μελλοντική
προώθηση και ανάπτυξη ενός προορισμού, που –ασφαλώς– το μέγεθός του και οι
δυνατότητές του είναι αυτά που καθορίζουν την αξία του ως τουριστικού προορισμού. Οι
συνολικές δαπάνες του καθενός από τους επισκέπτες είναι άνευ σημασίας από μόνες τους,
γιατί δεν μπορούν να δείξουν το ποια χρηματικά ποσά –ή τι ποσοστό από αυτά που
δαπανούν– παραμένουν στην τοπική κοινωνία και οικονομία, μετά την αφαίρεση των
δαπανών για εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών ικανοποίησης των τουριστικών αναγκών. Όλοι
οι προορισμοί είναι αναγκασμένοι να εισάγουν αγαθά και υπηρεσίες για να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες των τουριστών – επισκεπτών τους, όπως είναι π.χ. οι εισαγωγές διαφόρων ειδών
τροφίμων, τα σουβενίρ, ή άλλες δευτερεύουσες υπηρεσίες.
Το κόστος αυτών των εισαγωγών δεν συνυπολογίζεται στις τουριστικές επιδράσεις
και επιπτώσεις, για το λόγο ότι δεν μπορεί να δώσει μια πραγματική και ακριβή ένδειξη του
γενικού καθαρού οφέλους που προκύπτει από τις τουριστικές δραστηριότητες. Όσο πιο
πολλοί είναι οι ντόπιοι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών σε έναν τουριστικό προορισμό –
και τους χρησιμοποιούν οι κλάδοι της τοπικής τουριστικής βιομηχανίας–, τόσο πιο πολλά
είναι τα οφέλη που θα δημιουργηθούν και θα παραμείνουν στην τοπική οικονομία.
Γ. Η ανάκαμψη
Η στήριξη ολόκληρου του οικονομικού συστήματος μιας κοινότητας ή μιας συγκεκριμένης
περιοχής σε έναν και μόνο οικονομικό τομέα, έχει αποδειχτεί ότι θα είναι προβληματική,
ιδιαίτερα από τη στιγμή που αυτός ο τομέας παρακμάζει. Ο τουρισμός όμως είναι ένας

τομέας που βοηθάει στο να ξεπεραστούν οι δυσκολίες σε τόπους-κοινότητες που
παρακμάζουν οικονομικά, γιατί:
 οι τόποι (κοινότητες ή πόλεις / μεγάλες ή μικρές) είναι «φυσικοί προορισμοί» για
τους επισκέπτες – τουρίστες
 ο τουρισμός συχνά συμπληρώνει άλλες δραστηριότητες – λειτουργίες ενός
«φυσικού προορισμού»
 το εργατικό δυναμικό που είναι άνεργο μπορεί να έχει απασχόληση σε τουριστικές
δραστηριότητες
 τα τουριστικά επαγγέλματα απολαμβάνουν της προτίμησης των νέων, ως σχετικά
«πιο ξεκούραστα» σε σχέση με τα παραδοσιακά επαγγέλματα του αγροτικού και του
βιομηχανικού τομέα ή εκείνα των κατασκευών και της μεταλλευτικής και
εξορυκτικής βιομηχανίας.
Υπ’ αυτήν την έννοια ο τουρισμός τείνει να κάνει ελκυστική επιλογή έναν προορισμό
σε οικονομική ανάκαμψη, διότι με την αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας θα απαιτήσει
και πόρους, που συνήθως τελούν υπό στενότητα και περιορισμό, όπως είναι π.χ. το έδαφος
και η εξειδικευμένη εργασία, με συνέπεια να προκύπτει και ένας «τοπικός πληθωρισμός» που
εκδηλώνεται συνήθως ως: αύξηση των τιμών της γης και ορισμένων προϊόντων, αύξηση των
αμοιβών εργασίας, μετατροπή του φυσικού χώρου σε «τουριστικές εγκαταστάσεις», με
συνέπεια την αύξηση των τοπικών «ποιοτικών στοιχείων» του χώρου.
Οι αυξανόμενες τιμές των ακινήτων μπορεί να είναι από τη μια θετικό στοιχείο για
τους ντόπιους κατοίκους, ενώ από την άλλη οδηγούν σε υψηλή φορολόγηση της ιδιοκτησίας
που ορισμένοι δεν μπορούν να την αντέξουν οικονομικά, γεγονός που οδηγεί στην αλλαγή
της πληθυσμιακής δομής μιας κοινότητας, με συνέπεια να μειωθεί ο αριθμός των νέων σε
αυτή, να αυξηθεί ο αριθμός των εξοχικών κατοικιών έναντι των κατοικιών των μονίμων
κατοίκων κ.λπ.
Το λιγοστό εργατικό δυναμικό, σε σχέση με τις ανάγκες σε εργατική δύναμη που
προκύπτουν μετά την ίδρυση των τουριστικών εγκαταστάσεων και τις αυξανόμενες
τουριστικές εργασίες, οδηγεί πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην
"τουριστική βιομηχανία", σε ανταγωνισμό, μέσω των αμοιβών στην προσπάθειά τους να
αποκτήσουν το αναγκαίο προσωπικό και αυτό είναι κάτι που μπορεί να έχει δυσμενείς
επιπτώσεις πάνω στη βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων.
Ο τουρισμός –σε πολλές περιπτώσεις– μπορεί να αποτελεί ένα είδος τοπικής
«μονοκαλλιέργειας», όπου τα τουριστικά καταστήματα που είναι πιο κερδοφόρα να

υπερέχουν σε μεγάλο βαθμό έναντι των καταστημάτων που παρέχουν αγαθά για την κάλυψη
των τοπικών αναγκών.
Η τουριστική ανάπτυξη, όμως, είναι και κάτι παραπάνω από απλή προσέλκυση
επισκεπτών σε μια περιοχή, διότι η οικονομική ανάκαμψη που μπορεί να προέλθει από τον
σωστό σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης και από την ορθολογική διαχείρισή της, είναι
αυτή που θα συμβάλει στο να αποφευχθούν οι όποιες αρνητικές επιδράσεις και συνέπειες.

1.2 Οι κοινωνικοπολιτιστικές αλλαγές
Οι κοινωνικοπολιτιστικές αλλαγές που συνδέονται κατά κύριο λόγο με την τουριστική
ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισμού είναι η ποιότητα ζωής και ο ανθρωπογεωγραφικός
χώρος (περιβάλλων χώρος) και είναι δύο ζητήματα που για προφανείς λόγους έχουν
μικρότερη οικονομική διάσταση, γιατί επιδέχονται συνήθως μια προσωπική ερμηνεία,
απαιτούν περισσότερο χρόνο για την εμφάνισή τους και διαπιστώνεται ότι υπάρχει συνεχής
δυσκολία για την ακριβή εκτίμησή τους.
Α. Η ποιότητα ζωής
Η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής μιας περιοχής θετικά και
αρνητικά.
Οι τουριστικές δαπάνες σε έναν προορισμό συχνά βοηθούν στη βελτίωση των
παρεχόμενων τοπικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των γηγενών–ντόπιων κατοίκων και,
συχνά, αποτελούν ένα πρόσθετο εισόδημα το οποίο αποκτάται από τους ντόπιους κατοίκους
μέσω των τουριστικών δραστηριοτήτων που ασκούν, γεγονός που έχει θετικές επιπτώσεις
στην κίνηση των τοπικών τουριστικών καταστημάτων και υπηρεσιών, τα οποία με τη σειρά
τους:
 επηρεάζουν τα εισοδήματα των κατοίκων των προορισμών
 βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο όσων ασχολούνται σε τουριστικούς κλάδους
 διαφοροποιούν τις επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας (αυτές που κλείνουν το
χειμώνα) από εκείνες που λειτουργούν σε ολόκληρη τη διάρκεια του έτους
 τονώνουν και υποστηρίζουν την παρεχόμενη ποικιλία σε εστιατόρια, θέατρα και
στους χώρους πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
 δρουν καταλυτικά στην ποικιλία των παρεχόμενων αγαθών που πωλούνται στα
τοπικά καταστήματα και τα οποία αλλιώς δεν θα ήταν διαθέσιμα εάν δεν υπήρχε ο
τουρισμός.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι τουριστικές δαπάνες συμβάλλουν στη βελτίωση των
τοπικών εγκαταστάσεων, στην αύξηση των τοπικών εσόδων μέσω των επιβαλλόμενων
φόρων, τα οποία –με τη σειρά τους– παρέχουν στην τοπική κοινωνία ένα νέο «περιβάλλον»,
μέσα στο οποίο:
 εισάγονται νέα κριτήρια στον σχεδιασμό των δράσεων–λειτουργιών
 βελτιώνονται οι χώροι αναψυχής και τα οδικά δίκτυα
 αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή η προστασία και η ποιότητα του φυσικού
και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
 παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες για αναψυχή και για αναζήτηση και αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου.
Τα στοιχεία τούτα εμπλουτίζουν την τοπική ποιότητα ζωής με το να προσφέρουν
περισσότερες ευκαιρίες και επιλογές στους γηγενείς κατοίκους, που σε διαφορετική
περίπτωση δεν θα υπήρχαν.
Παρ’ όλο που ένα ταξίδι αποτελεί και ένα είδος ανταμοιβής, αφού κάνει τους
ανθρώπους να έρχονται σε επαφή με άλλους πολιτισμούς και γλώσσες, συνάμα διευρύνει και
τους προσωπικούς ορίζοντες των ταξιδιωτών και συμβάλλει στην κατανόηση και των
ανθρώπων άλλων κοινωνιών. Βέβαια, ορισμένοι μπορεί να μη συμπαθούν τους τουρίστες για
το λόγο ότι μπορεί να είναι θορυβώδεις, αντιπαθητικοί, ανέμελοι, απαιτητικοί και –όχι
σπανίως– καταστροφικοί όταν δεν σέβονται το φυσικό περιβάλλον ή την ξένη ιδιοκτησία, και
τους θεωρούν ότι αυτοί είναι υπαίτιοι για την αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, την
αύξηση του συνωστισμού σε δημόσιους χώρους, τις μεγαλύτερες ουρές στα τοπικά
καταστήματα και στις υπηρεσίες.
Είναι προφανές ότι με αυτά δεν απειλείται η ζωή των ντόπιων κατοίκων, όμως μπορεί
να προκαλέσουν εκνευρισμούς που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής κατά τις περιόδους των
εποχικών πιέσεων –σε περιόδους τουριστικής αιχμής–, στις οποίες μπορεί να διαπιστωθεί
κάποια αύξηση της εγκληματικότητας, όχι απαραιτήτως από τους επισκέπτες–τουρίστες.
Ο μεγάλος αριθμός των ξένων επισκεπτών, που έχουν διαφορετικές συνήθειες και
άλλο τρόπο ζωής και του σκέπτεσθαι, πολλάκις αποτελεί σημαντική απειλή σε ό,τι αφορά
στις τοπικές συνήθειες και παραδόσεις, στις οποίες μπορεί να επιφέρουν ανεπιθύμητες
αλλαγές, και κυρίως τη μαζική ξενοφοβία, με

ποικίλες συνακόλουθες επιδράσεις και

αντιδράσεις που σχετίζονται κατά το μάλλον και ήττον με την έννοια της «προσβολής».
Β. Ο ανθρωπογεωγραφικός χώρος

Οι τουρίστες πολύ συχνά έλκονται σε έναν προορισμό από κάποια χαρακτηριστικά
γνωρίσματα, που οι γηγενείς κάτοικοι ίσως τα θεωρούν ως κάτι το δεδομένο, και μπορεί να
παίξουν καταλυτικό ρόλο πάνω σε αυτά με την έντονη παρουσία τους, η οποία μπορεί να
συμβάλει:
 στην αναζωογόνηση του τοπικού πολιτισμού και των τοπικών λαϊκών παραδόσεων
 στην ενίσχυση του αισθήματος της υπερηφάνειας για την τοπική (ιστορική,
πολιτιστική κ.λπ.) κληρονομιά
 στον εμπλουτισμό της αντίληψης και του ενδιαφέροντος για την τοπική ιστορία και
τον τοπικό πολιτισμό.
Κάθε μια από αυτές τις επιδράσεις βοηθάει στην ενίσχυση της υπερηφάνειας των
κατοίκων των τοπικών κοινωνιών (στο άστυ και στην κοινότητα), και αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό στοιχείο από πολιτιστική και οικονομική άποψη, αφού μπορεί να οδηγήσει τον
ντόπιο πληθυσμό στο να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του προς μια κατεύθυνση που θα
αποσκοπεί στην μελλοντική ανάπτυξή του. Ακόμα, ορισμένα "στοιχεία" που προσελκύουν
τους τουρίστες, όπως είναι λ.χ. η αναψυχή, η ψυχαγωγία, το καθαρό περιβάλλον, η τοπική
φιλική διάθεση, η αρχιτεκτονική και η πολεοδομία του κατοικημένου χώρου, μπορούν:
 να επηρεάσουν τη μετεγκατάσταση ή την επέκταση των βιομηχανικών μονάδων και
επιχειρήσεων
 να συνδράμουν στη διατήρηση του τοπικού αρχιτεκτονικού και λαϊκού πολιτισμού,
με αναθέρμανση των παλαιών παραδόσεων
Το δεύτερο «στοιχείο», αποτελεί αιτία δημιουργίας ενός κοινού που θέλει να
παρακολουθεί τις τοπικές τέχνες, με αποτέλεσμα να διοργανώνονται τουριστικά θεάματα,
εορτασμοί και φεστιβάλ, να παρατείνεται η ζωή των χειροτεχνιών, των λαϊκών παραδόσεων,
των τοπικών λαϊκών χορών και μουσικής κ.λπ., αφού όλα αυτά προσελκύουν το ενδιαφέρον
των επισκεπτών–τουριστών.
Χωρίς καμιά αμφιβολία, όλα αυτά βοηθούν στο να υπάρξει βελτίωση της εικόνας μιας
κοινότητας στον υπόλοιπο κόσμο, αφού, όταν βιωθούν από έναν τουρίστα, τον ενθαρρύνουν
να παραμείνει περισσότερες ημέρες σε αυτόν τον τόπο, και συνάμα τον οδηγούν στο να
δαπανήσει περισσότερα χρήματα, να ξαναεπισκεφτεί αυτόν τον τόπο στο μέλλον, αλλά και να
προτείνει τον συγκεκριμένο προορισμό και σε άλλους ανθρώπους. Έτσι, όταν υπάρξει τούτη
η θετική ματιά για τον τουρισμό, αυτό σημαίνει πως οι ντόπιοι κάτοικοι διαπιστώνουν ότι η
διατήρηση του τοπικού πολιτισμού φέρνει περισσότερα οικονομικά οφέλη στην τοπική
κοινωνία.

Το γεγονός ότι ένα ταξίδι αναψυχής τις περισσότερες φορές διευρύνει τις προοπτικές
και την αντίληψη ενός ατόμου, οδηγεί στη διαπίστωση ότι μπορεί να υπάρξει
εμπορευματοποίηση του λαϊκού πολιτισμού και της παράδοσης ενός τόπου, με ενδεχόμενο
τον εκχυδαϊσμό τους κατά την "αναβίωσή" τους, αφού θα ετοιμάζεται μόνο προς "πώληση"
προς τους τουρίστες. Δυστυχώς, όμως, διαπιστώνεται ότι πολλές πτυχές του λεγόμενου
δυτικού πολιτισμού που έχουν διαδοθεί παγκοσμίως, υπήρξαν καταστροφικές για πολλούς
παραδοσιακούς πολιτισμούς των λαών του κόσμου, με συνέπεια τούτη η "τουριστική
ανάπτυξη" να έχει οδηγήσει και σε συστηματική παραμέληση πολλών εκ των στοιχείων των
τοπικών πολιτισμών, και έτσι:
 οι γιορτές, οι επαγγελματικές δραστηριότητες και οι τοπικές παραδόσεις –που
κάποτε αποτελούσαν τον πυρήνα στη ζωή μιας κοινότητας ή τοπικής κοινωνίας–
μεταμορφώνονται (πολλές φορές κατά τρόπον απαράδεκτο), για να μεγαλώσει η
τουριστική αγορά
 κάποια αληθινά ιστορικά γεγονότα "παρουσιάζονται εκ νέου" ή άλλα επινοούνται
και γίνεται δήθεν αναπαράστασή τους, με σκοπό την προσέλκυση των τουριστών
 πολλά χειροτεχνήματα τροποποιούνται ως προς την κατασκευή και την αισθητική
τους και παράγονται μαζικά, με σκοπό την πώλησή τους στους τουρίστες
 άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του τοπικού πολιτισμού αλλοιώνονται ή
τροποποιούνται εμφανώς ή κατά απαράδεκτο τρόπο, για την προσέλκυση των
τουριστών.
Απόρροια όλων αυτών των καταστάσεων είναι να διαπιστώνεται σήμερα ότι όλοι
σχεδόν οι τουριστικοί προορισμοί αρχίζουν να παρουσιάζουν ομοιότητες, αφού τα ιδιαίτερα
γνωρίσματά τους, εκουσίως ή ακουσίως, τροποποιούνται, μόνο και μόνο για την προσέλκυση
των τουριστών και για την αύξηση –ως εκ τούτου– των οικονομικών ωφελειών.
Δεν πρέπει, λοιπόν, να διαφεύγει της προσοχής μας ότι ο τουρισμός μπορεί να
βελτιώσει μα και να επιδράσει αρνητικά την / στην κοινωνικοπολιτιστική δομή ενός
προορισμού. Οι αρνητικές κοινωνικοπολιτιστικές επιδράσεις σε έναν συγκεκριμένο τόπο–
προορισμό κάνουν τους επισκέπτες να έχουν φτωχή εμπειρία των γνήσιων τοπικών
καταστάσεων, ή και να βιώνουν ενδεχόμενες κοινωνικές αναταραχές και –ως εκ τούτου– να
υπάρχει πάντοτε ένας φόβος για μια σοβαρή πτώση της συγκεκριμένης τουριστικής αγοράς.
Είναι, λοιπόν, προς το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών και των τουριστών να υπάρχει
σχεδιασμένη τουριστική ανάπτυξη, που να αποσκοπεί στη διατήρηση της μοναδικής
ταυτότητας και της αισθητικής του ανθρωπογεωγραφικού χώρου ενός προορισμού. Θα πρέπει

να αποφευγχθεί με κάθε τρόπο η καταστροφή ενός τουριστικού προορισμού από τον ίδιο τον
τουρισμό.

1.3 Οι περιβαλλοντικές αλλαγές
Τα βασικά περιβαλλοντικά στοιχεία που επηρεάζονται από την τουριστική ανάπτυξη είναι το
έδαφος, τα κτήρια και το φυσικό περιβάλλον, και αποτελούν τις πιο εμφανείς και ευδιάκριτες
επιδράσεις πάνω στην τοπική φύση, για το λόγο ότι όπου υπάρχει τουριστική ανάπτυξη
επέρχονται και αλλαγές στη φύση μέχρι ενός βαθμού. Τούτες οι επιδράσεις μπορούν να
λειτουργήσουν άλλοτε θετικά και να προστατέψουν το περιβάλλον, και άλλοτε αρνητικά και
να καταστρέψουν το περιβάλλον ενός τοπικού προορισμού. Ενδεχομένως πολλές αλλαγές
στο περιβάλλον ενός τουριστικού προορισμού να προοιωνίζουν και μείωση της τουριστικής
ανάπτυξής του.
Α. Το δομημένο περιβάλλον
Ο τουρισμός έχει αποβεί πολλές φορές σωτήριος για τη διατήρηση της τοπικής
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και έχει υπάρξει ως η κύρια αιτία για τη συντήρηση πολλών
κτηρίων που κληρονόμησαν οι κάτοικοι ενός συγκεκριμένου τουριστικού προορισμού ή και
άλλων κτηρίων που ενδεχομένως έχουν χτίσει οι ίδιοι. Το τουριστικό ενδιαφέρον για την
κάθε πτυχή του δομημένου χώρου και του τεχνολογικού πολιτισμού έχει βοηθήσει:
 να βρεθούν κεφάλαια για συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων και
ιστορικών περιοχών και μνημείων σε ολόκληρο τον κόσμο
 να επανιδρυθούν–δομηθούν εκ νέου ορισμένα κτήρια στα οποία συνέβησαν
σημαντικά γεγονότα
 να αναδιαμορφωθούν–αναπλαστούν και εξωραϊστούν κάποια "σημεία" των πόλεων
και των κωμοπόλεων, τα οποία είχαν εγκαταλειφτεί γιατί δεν εξυπηρετούσαν πλέον
σύγχρονες ανάγκες
 να ανακαινιστούν πολλά βιομηχανικά και εμπορικά κτήρια και να μετατραπούν σε
νέα καταστήματα και χώρους παροχής υπηρεσιών, σε αξιοθέατα, ξενοδοχεία,
διαμερίσματα και εκθεσιακούς χώρους, που δεν θα υπήρχαν αν δεν επιδεικνυόταν
τουριστικό ενδιαφέρον
 να επανέλθουν από το παρελθόν μεταφορικά μέσα, όπως λ.χ. τα τραίνα με
ατμομηχανή, τα τραμ, τα ποταμόπλοια κ.ά., τα οποία αποτελούν και αξιοθέατα για
έναν επισκέπτη–τουρίστα, μα και πραγματικά μεταφορικά μέσα

 να δημιουργηθεί πολιτικός και νομικός «αναπτυξιακός έλεγχος», για μια πιο ενεργό
προσέγγιση του θέματος διατήρησης της ποιότητας του φυσικού και του δομημένου
περιβάλλοντος στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης.
Δυστυχώς, όμως, πέραν των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι πολλάκις έπεται του
τουρισμού μια σημαντική καταστροφή εξαιτίας του μη–σωστού σχεδιασμού της ανάπτυξης της
τουριστικής βιομηχανίας και της μαζικής εισροής των επισκεπτών, παρ’ όλο που ο τουρισμός
έχει χρησιμεύσει στην εκτίμηση της φύσης και της κληρονομιάς – και ως εκ τούτου στην
προστασία τους –, αφού ο ίδιος ασκεί αυξημένες πιέσεις για εκμετάλλευση πάνω στους –
πολλάκις σε ανεπάρκεια ευρισκόμενους – πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Η απουσία ενός
ολοκληρωμένου σχεδιασμού της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και – στην
περίπτωσή μας – η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης προκαλεί
συνήθως:
 προβλήματα στην αρχιτεκτονική ενός τόπου, αφού τα νέα κτήρια που δομούνται δεν
ταιριάζουν στον αρχικό χαρακτήρα της περιοχής
 νέα αστικά οδικά δίκτυα και δρόμους για ευκολότερη πρόσβαση στους προορισμούς
 υπερφόρτωση των τοπικών δικτύων – όλων των εξυπηρετήσεων – με αποτέλεσμα
συχνάκις τη διακοπή παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και την
πρόκληση μεγάλων προβλημάτων στο σύστημα αποχέτευσης
 κυκλοφορική συμφόρηση και προβλήματα στάθμευσης, που οδηγούν σε συμπλοκές
και προκαλούν δυσφορία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς και στην
καταστροφή του περιβάλλοντος.
Όλα τούτα τα στοιχεία πρέπει να μελετηθούν καλά κατά τον σχεδιασμό της
τουριστικής ανάπτυξης ενός προορισμού που διαθέτει αρχαιολογικά, ιστορικά, αρχιτεκτονικά
κ.ά. μνημεία, γιατί εάν δεν δοθεί η κατάλληλη προσοχή σε αυτές τις μακροχρόνιες
επιδράσεις, τότε είναι βέβαιο ότι θα καταστραφούν πολλά αναντικατάστατα αρχαιολογικά,
ιστορικά κτήρια και άλλα αρχιτεκτονικά μνημεία.
Β. Το φυσικό περιβάλλον
Ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τις «δυτικές κοινωνίες» κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα
είναι η ταχύρυθμη αστικοποίηση του μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού τους –
φαινόμενο που χαρακτηρίζεις και τις περισσότερες χώρες των άλλων «κόσμων»–
πρόκειται για μια σημαντική

και

αλλαγή στον τρόπο ζωής που έκανε τη μετακίνηση των

ανθρώπων ευκολότερη, αύξησε τον ελεύθερο χρόνο των πολιτών και παρακίνησε το

ενδιαφέρον τους για το φυσικό περιβάλλον. Η αυξημένη ζήτηση και η συνεχής ροή των
επισκεπτών προς τις αγροτικές περιοχές, στα βουνά και στις παραλίες, έχει αυξήσει την πίεση
στους πόρους αυτών των περιοχών2. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα
«περιβάλλον», εάν θέλουμε και στο μέλλον να απολαμβάνουμε τουριστικούς προορισμούς με
ωραίο φυσικό περιβάλλον, πάνω στο οποίο πράγματι ο τουρισμός μπορεί να επιδράει και
θετικά και αρνητικά.
Κάποιες από τις θετικές επιδράσεις του τουρισμού στο φυσικό περιβάλλον είναι οι
ακόλουθες:
 η δημιουργία νέων πάρκων και η ιδιαίτερη προσοχή και σημασία που δίνεται στην
άγρια φύση με θέσπιση «εθνικών δρυμών» και στην προστασία και συντήρηση της
βιοποικιλότητας
 η ανησυχία που εκδηλώνεται σχετικά με την καταστροφή του όζοντος της
στρατόσφαιρας, με συνέπεια την παγκόσμια αύξηση της μέσης θερμοκρασίας λόγω
του φαινομένου του θερμοκηπίου, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους γνωστούς
δημοφιλείς τουριστικούς παράγοντες: «ήλιος, άμμος, θάλασσα»
 η μείωση των υδατικών αποθεμάτων γλυκού-πόσιμου νερού και η μόλυνση των
υδάτινων πόρων που έχει διαπιστωθεί τελευταία και θέτει επί τάπητος επιτακτικά το
θέμα για καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασμό όχι μόνο του
τουρισμού αλλά και των άλλων κλάδων και τομέων της τοπικής και της παγκόσμιας
οικονομίας.
Καθώς οι επιδράσεις του τουρισμού πάνω στο περιβάλλον γίνονται όλο και
περισσότερες, για την ικανοποίηση των αναγκών της τουριστικής ζήτησης, δημιουργούνται
πιο πολλά φυσικά πάρκα, σε εύκολα προσβάσιμες περιοχές, που διαφορετικά δεν θα
υπήρχαν. Όλο και πιο πολλοί ταξιδεύουν σε τόπους οι οποίοι είναι φημισμένοι για την
ομορφιά τους ή για το μοναδικό φυσικό κάλλος τους, με αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη
περιβαλλοντική καταστροφή. Για να καλυφθεί η συγκεκριμένη τουριστική ζήτηση
κατασκευάζονται καινούριοι δρόμοι ή βελτιώνεται η οδική πρόσβαση προς τον προορισμό,
χτίζονται νέα ξενοδοχεία, διαμορφώνονται νέες περιοχές για να μπορούν έτσι να
απορροφήσουν τον αυξανόμενο αριθμό των επισκεπτών.
Οι αρνητικές επιδράσεις του τουρισμού στο φυσικό περιβάλλον είναι κυρίως η
απώλεια της βλάστησης λόγω των εκτενών χώρων στάθμευσης και άλλων εγκαταστάσεων, η
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Βλέπε: Γεώργιος Στ. Έξαρχος & Στέφανος Γ. Καραγιάννης (πρόλογος A. Georgopoulos),
Αγροτουρισμός–Μοχλός για την ανάπτυξη της υπαίθρου, εκδ. ΚΤΕ Κρήτης, Θεσσαλονίκη 2004.

καταπάτηση των φυτών και η μείωση της τοπικής βιοποικιλότητας, η διάβρωση του εδάφους,
η εξάπλωση των αστικών απορριμμάτων.
Αρνητικές επιδράσεις υπάρχουν και στην ποιότητα του νερού και καταδεικνύονται
από: την μείωση της στάθμης του πηγών του πόσιμου νερού, την μόλυνση του πόσιμου και
του θαλάσσιου νερού από τα αυξημένα μολυσμένα απόβλητα, την ρίψη μη επεξεργασμένων
λυμάτων στις λίμνες, στα ποτάμια και στη θάλασσα.
Βέβαια και η άγρια φύση επηρεάζεται και από τους κυνηγούς, που στην αναπαραγωγή
της άγριας πανίδας το κυνήγι παίζει καθοριστικό ρόλο, την απώλεια του φυσικού βιότοπου,
λόγω της ανάπτυξης, την άμεση απώλεια των πληθυσμών των άγριων πτηνών, λόγω του
κυνηγιού, με σκοπό να αποκτηθούν κάποια αναμνηστικά "τρόπαια".
Τούτες οι αρνητικές επιδράσεις πάνω στη «φύση» αύξησαν το κοινωνικό ενδιαφέρον
για δημιουργία ήπιων μορφών τουρισμού, πιο ευαίσθητων προς το περιβάλλον. Ο «πράσινος
τουρισμός» και οι «εναλλακτικές μορφές τουρισμού»3 έχουν προταθεί ως απάντηση στην
περιβαλλοντική υποβάθμιση που προκαλείται από την τουριστική βιομηχανία.
Διαπιστώνεται ότι, όπως συμβαίνει με κάθε άλλο τύπο ανάπτυξης, έτσι και η
τουριστική ανάπτυξη προκαλεί σημαντικές αλλαγές, πολλές από τις οποίες μπορεί να είναι
ακατάλληλες, ενοχλητικές ή επιβαρυντικές στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, να
προκαλέσει αλλά μείζονα προβλήματα όταν και εάν δεν εκπονηθεί ένας προσεκτικός
σχεδιασμός που να προβλέπει ορθολογική διαχείριση της "τουριστικής βιομηχανίας" ενός
τοπικού προορισμού, για να μετριαστούν οι οποιεσδήποτε ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις
του τουρισμού πάνω στο τοπικό φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
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2η Θεματική Ενότητα
Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη: Τα
πρότυπα ανάπτυξης του χώρου και ο ρόλος του τουρισμού

2.1. Τα βασικά πρότυπα ανάπτυξης του χώρου: Πολική και Ολοκληρωμένη-Τοπική-Ενδογενής
Ανάπτυξη
Στη διαχρονική πορεία των θεωριών και πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη δύο
διαδοχικά πρότυπα χωρικής ανάπτυξης έχουν κυριαρχήσει. Το πρότυπο της πολικής
ανάπτυξης (συγκέντρωσης-διάχυσης) και το πρότυπο της ολοκληρωμένης-τοπικήςενδογενούς ανάπτυξης. Το πρώτο αναφέρεται στην προσέλκυση δραστηριοτήτων και συγκέντρωση των δραστηριοτήτων σε πολικά σημεία, απ’ όπου τελικά αναμένεται η διάχυση της
ανάπτυξης στην περιβάλλουσα περιφέρεια. Το δεύτερο πρότυπο αναφέρεται στην
ολοκληρωμένη (χωρικά και κλαδικά) ανάπτυξη και στηρίζεται στην αξιοποίηση του
ενδογενούς δυναμικού των περιοχών (Παπαδασκαλόπουλος, 2008).
Από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, τα περισσότερα κράτη, κυρίως τα
ανεπτυγμένα, άρχισαν να εφαρμόζουν αναπτυξιακά μοντέλα σχεδιασμένα και κατευθυνόμενα
από την κορυφή της πολιτικο-διοικητικής πυραμίδας, με κύριο στόχο την ενίσχυση των
πόλεων, έτσι ώστε να λειτουργήσουν ως πόλοι έλξης βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Η
στρατηγική αυτή, που στηρίχθηκε στο πρότυπο της πολικής ανάπτυξης, κυριάρχησε από τις
αρχές του 20ου αιώνα σε παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο,
αποτέλεσε «δόγμα» στην αναπτυξιακή πορεία των οικονομιών. Στην πλειονότητά τους, οι
θεωρίες και πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης αυτής της περιόδου στηρίχθηκαν στην
απόλυτη σχεδόν ταύτιση της εκβιομηχάνισης με τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη. Το βασικό
μέλημα ήταν η αύξηση του βιομηχανικού προϊόντος και η συγκέντρωση της ανάπτυξης σε
ορισμένα σημεία στο χώρο, δηλαδή στα μεγάλα αστικά κέντρα, που είχαν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις (υποδομές, εξωτερικές οικονομίες, εργατικό δυναμικό, αγορά κ.λπ.) για την
προσέλκυση και λειτουργία των μεγάλων βιομηχανικών συγκροτημάτων-προωθητικών
βιομηχανιών. Κυριαρχεί έτσι η αντίληψη ότι η «εκ των άνω» παρέμβαση, δηλαδή η κεντρική
κρατική παρέμβαση, πρέπει να είναι έντονη έτσι ώστε να υποβοηθά τη διαδικασία
συγκέντρωσης και διάχυσης της ανάπτυξης (Χατζημιχάλης 1992, Χριστοφάκης 2001).
Σε θεωρητικό επίπεδο, η θεωρία για την ερμηνεία των περιφερειακών ανισοτήτων του
Myrdal (Σωρευτική Αιτιότητα) και οι θεωρίες συγκέντρωσης και διάχυσης, με κύριους
εκφραστές τους Christaller (κεντρική θέση), Perroux (πόλοι μεγέθυνσης) και Boudeville

(πόλοι ανάπτυξης), στήριξαν σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση του προτύπου της πολικής
ανάπτυξης. Ειδικά η εργασία του Perroux (1955) θεωρείται η σημαντικότερη ίσως συμβολή
προς αυτή την κατεύθυνση, κυρίως μέσα από τη σύνδεση του πόλου με τη λειτουργία της
«προωθητικής βιομηχανίας». Ειδικότερα, ο Perroux καθόρισε τον πόλο ανάπτυξης ως
προωθητική βιομηχανία ή ένα σύνολο προωθητικών βιομηχανιών, που ασκούν θετικές
επιδράσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Μια βιομηχανία χαρακτηρίζεται προωθητική όταν μέσω
των ροών των προϊόντων και των εισοδημάτων που προέρχονται από αυτήν, ευνοεί την
ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων, που βρίσκονται σε τεχνική σχέση μ' αυτήν, ευνοεί την
πρόοδο του τριτογενή τομέα, μέσω των εισοδημάτων που δημιουργεί και αυξάνει το
περιφερειακό εισόδημα, προκαλώντας μια προοδευτική συγκέντρωση νέων δραστηριοτήτων,
που προσελκύονται από τις διευκολύνσεις στην παραγωγή. Οι κύριες προϋποθέσεις για τη
λειτουργία ενός αστικού κέντρου ως πόλος ανάπτυξης, είναι το επαρκές πληθυσμιακό
μέγεθος, οι στρατηγικές υποδομές, οι προωθητικές δραστηριότητες και οι εξωτερικές
οικονομίες (Παπαδασκαλόπουλος, 2008).
Η περίοδος μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μέχρι τα μέσα περίπου της
δεκαετίας του 1970, μπορεί να χαρακτηριστεί καθαρά ως περίοδος εφαρμογής της
στρατηγικής των πόλων ανάπτυξης τόσο στις αναπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες
χώρες. Προς τα τέλη όμως της δεκαετίας του 1970 η κορύφωση της κρίσης (ως αποτέλεσμα
των διαδοχικών πετρελαϊκών κρίσεων της δεκαετίας αυτής), άσκησε σημαντικούς
κλυδωνισμούς στο κυρίαρχο αναπτυξιακό πρότυπο. Τόσο σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες,
όσο και σε αναπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης αλλά και στις ΗΠΑ, αναπτύχθηκε
έντονη συζήτηση για τις επιπτώσεις της εφαρμογής της πολικής ανάπτυξης και τον
χαρακτήρα που είχαν οι μέχρι τότε περιφερειακές πολιτικές. Στις λιγότερο αναπτυγμένες
περιοχές οι συνθήκες ζωής δεν βελτιώθηκαν όσο αναμενόταν, ενώ στα μεγάλα
αστικοβιομηχανικά συγκροτήματα οι τάσεις συσσώρευσης πληθυσμού και δραστηριοτήτων
δημιουργούσαν έντονα προβλήματα κορεσμού, υποβάθμισης του περιβάλλοντος και
αρνητικών εξωτερικών οικονομιών. Τα προβλήματα αυτά ενισχύθηκαν με την εμφάνιση της
παγκόσμιας κρίσης των βιομηχανικά αναπτυγμένων κρατών, η οποία κατανεμήθηκε άνισα
ανάμεσα στους κλάδους της βιομηχανίας. Οι επιπτώσεις της ήταν εντονότερες σε κλάδους
της βαριάς βιομηχανίας, που λειτούργησαν προωθητικά, καθορίζοντας την αναπτυξιακή
πορεία κρατών και περιφερειών και ιδιαίτερα των μεγάλων αστικοβιομηχανικών
συγκροτημάτων (Χριστοφάκης, 2001). Η κορύφωση των εξελίξεων αυτών περιγράφεται με
το φαινόμενο της «παγκοσμιοποίησης», βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η μείωση

της σημασίας των μεταβολών στις επιμέρους εθνικές οικονομίες και η αύξηση της σημασίας
των επιδράσεων που ασκούνται σ’ αυτές από τις μεταβολές στην παγκόσμια οικονομία.
Οι εξελίξεις αυτές δρομολόγησαν μια στροφή στις κυρίαρχες αντιλήψεις
περιφερειακής ανάπτυξης, με βασική συνισταμένη την απομάκρυνση από το γνωστό «δόγμα»
των πόλων ανάπτυξης, η οποία βέβαια δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αντίθετα μετεξελίχθηκε,
γιατί η ίδια η διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης ενισχύει διαφόρων ειδών συγκεντρώσεις
στο χώρο (Πετράκος και Ψυχάρης, 2004). Σ’ αυτή την τελευταία παραδοχή άλλωστε
στηρίχθηκαν και οι θεωρητικές προσεγγίσεις της «νέας οικονομικής γεωγραφίας», δίνοντας
έμφαση στις αυξανόμενες αποδόσεις κλίμακας εξαιτίας της γεωγραφικής συγκέντρωσης
(Krugman), στην επίδραση των μεταφορών και στο ρόλο των κόμβων για τη δημιουργία
δυναμικών αστικών κέντρων (Fujita and Mori), στη βιομηχανική χωροθέτηση και στις
οικονομίες συγκέντρωσης (Krugman and Venables) κ.λπ.
Στο νέο αυτό πλαίσιο προβληματισμού, παράλληλα με το πολικό πρότυπο,
διαμορφώνονται επίσης θεωρίες και πρακτικές στη βάση του προτύπου της ολοκληρωμένης
ανάπτυξης (Χριστοφάκης, 2001). Αναπτύσσονται δηλαδή ισόρροπα όλες οι χωρικές μονάδες,
αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και το ενδογενές δυναμικό τους, την καινοτομία
και τις νέες τεχνολογίες. Η ανάπτυξη κατευθύνεται κυρίως «από τη βάση», με την ενεργή
συμμετοχή των τοπικών φορέων και του πληθυσμού στην αναπτυξιακή διαδικασία.
Το πρότυπο αυτό οδήγησε σε σημαντικές πρακτικές εφαρμογές και τελικά στη
διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης, αυτής της τοπικής –
ενδογενούς ανάπτυξης. Οι εναλλακτικές αυτές εφαρμογές αφορούσαν στην οργάνωση της
παραγωγής (ευέλικτη εξειδίκευση), στη διασύνδεσή της με την Έρευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη, στη διανομή, στις διαδικασίες κατάρτισης, στην ανάπτυξη νέων σχέσεων μεταξύ
επιχειρήσεων και τοπικών φορέων και τελικά στη δικτύωση σε όλους τους παραπάνω τομείς.
Οι σημαντικότερες εφαρμογές είναι οι εξής (Ακαδημία Αθηνών, 2004):
1. Βιομηχανικοί Τόποι (Ιταλική Σχολή)
Η διαμόρφωση τους βασίστηκε στη Μαρσαλλιανή άποψη ότι οι οικονομίες κλίμακας
δεν αποτελούν προνόμιο της μεγάλης επιχείρησης, αλλά μπορούν να προέλθουν κι από τη
συγκέντρωση πολλών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σ’ έναν τόπο, διότι η
συγκέντρωση διευρύνει την αγορά εργασίας, μειώνει τον χρόνο και το κόστος προμήθειας
εξειδικευμένων εισροών και αυξάνει τη διάχυση πληροφορίας και τεχνολογίας.
Ο Βιομηχανικός Τόπος (ΒΤ) ορίζεται ως η χωρική συγκέντρωση ΜΜΕ, που
επικεντρώνουν τη δραστηριότητά τους σ’ έναν κλάδο και εξειδικεύονται σε διαφορετικές
φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Οι επιχειρήσεις αυτές διαμορφώνουν μία ενιαία ομάδα,

με κοινή αντίληψη στην οργάνωση της παραγωγής και κοινές αξίες, κυρίως οικονομικές. Τα
βασικά χαρακτηριστικά ενός ΒΤ είναι:


Η ύπαρξη μιας Προωθητικής Παραγωγικής Μονάδας, που μπορεί να ανήκει στο
δευτερογενή ή στον τριτογενή τομέα της οικονομίας.



Η ύπαρξη πολλών ΜΜΕ, που συνεργάζονται με την Προωθητική Παραγωγική Μονάδα
στις διαφορετικές φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας (με βασικά στοιχεία την Ευέλικτη
Εξειδίκευση και τις Υπεργολαβίες).



Η βιομηχανική οργάνωση, που στηρίζεται στο μίγμα ανταγωνισμός-συνεργασία.



Η ανάπτυξη «επιχειρηματικού κλίματος», που ενισχύεται από την κατάρτιση και τη
συσσώρευση ικανοτήτων.



Η δημιουργία τοπικής συναίνεσης και η ενίσχυση της συνέργιας επιχειρήσεων και
τοπικής κοινωνίας.

2. Τοπικά Παραγωγικά Συστήματα (Γαλλική και Αμερικάνικη Σχολή)
Η προσέγγιση των Βιομηχανικών Τόπων ενσωματώθηκε στην αντίληψη των Τοπικών
Παραγωγικών

Συστημάτων

(ΤΠΣ),

που

αφορούν

συγκέντρωση

εξειδικευμένων

επιχειρήσεων, η χωρική οργάνωση των οποίων εξαρτάται όχι από το παραγόμενο προϊόν,
αλλά από το σύστημα παραγωγής.
Τα βασικά χαρακτηριστικά των ΤΠΣ είναι η ευελιξία και οι οικονομίες
συγκέντρωσης. Η ευελιξία αξιοποιεί το μικρό μέγεθος των τοπικών επιχειρήσεων και αφορά
τη γρήγορη προσαρμογή των επιχειρήσεων αυτών στις συνεχείς μεταβολές της ζήτησης και
της τεχνολογίας. Οι οικονομίες συγκέντρωσης προκαλούνται από τη γειτνίαση των
επιχειρήσεων και ενισχύονται στα ΤΠΣ από την παραγωγική εξειδίκευσή τους. Τόσο η
προσαρμογή των επιχειρήσεων στις μεταβολές της ζήτησης και της τεχνολογίας, όσο και η
παραγωγική ειδίκευσή τους υποστηρίζονται από τα Νέα Συστήματα Εφαρμογών της
Πληροφορικής και παγιώνονται μέσω μιας διπλής δικτύωσης: των επιχειρήσεων μεταξύ τους
και των επιχειρήσεων με τοπικούς αναπτυξιακούς και κοινωνικούς φορείς ή οργανισμούς.
Στη διεθνή πρακτική οι περιοχές εφαρμογής των ΤΠΣ αφορούν είτε αστικές περιοχές,
όπου η έμφαση για την ανάπτυξη των ΤΠΣ δίνεται κυρίως στη νέα τεχνολογία, είτε περιοχές
της υπαίθρου με επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό και τοπική επιχειρηματικότητα, όπου η
έμφαση δίνεται στη δικτύωση και στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και
τοπικής κοινωνίας.
3. Συστήματα Καινοτομικού Περιβάλλοντος (Milieu Innovateur)

H τρίτη

προσαρμογή της πολιτικής αφορά

τα

Συστήματα

Καινοτομικού

Περιβάλλοντος (ΣΚΠ). Σύμφωνα μ’ αυτή την προσέγγιση η τοπική ανάπτυξη προκύπτει ως
αποτέλεσμα καινοτόμων δράσεων και συνέργιας. Η διαμόρφωση αυτής της πολιτικής
στηρίχθηκε σε δύο απόψεις. Η πρώτη αφορά τη Γεωγραφία της Καινοτομίας και είναι μια
περισσότερο εμπειρική προσέγγιση. Ο αριθμός και η αναπτυξιακή σημασία των καινοτόμων
δράσεων εξαρτάται από τη γεωγραφική συγκέντρωση και κυρίως από τη συγκέντρωση
«προωθητικών» επιχειρήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στους «Βιομηχανικούς Τόπους».
Η γειτνίαση και η συγκέντρωση επιχειρήσεων δημιουργεί επιχειρηματικό περιβάλλον, που με
τη σειρά του ευνοεί και προκαλεί τη διάχυση και αποδοχή της καινοτομίας, καθώς και τη
δημιουργία καινοτόμου επιχειρηματικής αντίληψης. Η δεύτερη προσέγγιση αφορά ακριβώς
το Σύστημα Καινοτομικού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την οποία δεν καινοτομεί η
επιχείρηση αλλά το «περιβάλλον», που ορίζεται ως ένα χωρικό υποσύνολο, σαφώς
οριοθετημένο, ανοικτό στο εξωτερικό αναπτυξιακό περιβάλλον, το οποίο ενσωματώνει
τεχνογνωσία, κανόνες λειτουργίας και σύστημα σχέσεων. Στον ορισμό αυτό η τεχνογνωσία
αφορά την οργάνωση της επιχείρησης, την παραγωγή και τη διανομή. Οι κανόνες λειτουργίας
αφορούν τη συνεργασία των επιχειρήσεων, τον ανταγωνισμό, την αλληλεγγύη, την
εμπιστοσύνη και την αμοιβαιότητα. Το σύστημα σχέσεων αφορά τόσο την ενεργοποίηση των
επιχειρήσεων και των αναπτυξιακών και κοινωνικών φορέων, όσο και την ανάπτυξη των
σχέσεων, που αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία των δικτυώσεων.
Στην περίπτωση του ΣΚΠ (όπως άλλωστε και στις προηγούμενες περιπτώσεις, τις
οποίες η προσέγγιση των ΣΚΠ προσπαθεί να συμπληρώσει) η τοπική ανάπτυξη δεν
ενισχύεται από τη μεμονωμένη δράση επιχειρήσεων αλλά από τη συντονισμένη δράση των
τοπικών αναπτυξιακών και κοινωνικών εταίρων, όπου η καινοτομία έχει βασικό ρόλο. Αυτή
η συντονισμένη δράση περιλαμβάνει:


Τοπική Επιχειρηματική δραστηριότητα.



Ενεργοποίηση τοπικών εταίρων (πέραν των επιχειρήσεων).



Ανάπτυξη τοπικού άϋλου κεφαλαίου (τεχνογνωσία, καινοτομία, εμπιστοσύνη).



Ενθάρρυνση συνεργασίας.



Διασφάλιση μιας μόνιμης σχέσης καινοτομίας και αγοράς.

4. Συστήματα Δημιουργικού Περιβάλλοντος (Creative Milieu)
Εξέλιξη της ιδέας του Καινοτομικού Περιβάλλοντος είναι το Δημιουργικό
Περιβάλλον (ΔΠ). Σύμφωνα με την αντίληψη του ΔΠ η περιφέρεια-αναπτυξιακό περιβάλλον
δεν αρκεί να ενσωματώνει καινοτόμες δράσεις και προσαρμοσμένη τεχνολογία, αλλά να

βοηθά τις τοπικές επιχειρήσεις και τους τοπικούς φορείς να παράγουν καινοτόμες ιδέες. Στο
ΔΠ η καινοτομία διαμορφώνεται και ενδογενώς.
Η απάντηση στο ζήτημα αυτό δίνεται με τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής και
κατάλληλα προσαρμοσμένης πολιτικής, που στηρίζεται στα κλασσικά μέσα περιφερειακής
πολιτικής, στις δικτυώσεις και σε μια τοπική πολιτική κοινωνικής και πολιτιστικής
ανάπτυξης.
Πολιτική για τη διαμόρφωση Δημιουργικού Περιβάλλοντος
Παραδοσιακή Πολιτική

Πολιτική Δημιουργίας ΣΚΠ -

Πολιτική Κοινωνικής και

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δικτυώσεις

Πολιτιστικής Ανάπτυξης

 Υποδομές Μεταφορών

 Μεταφορά Τεχνογνωσίας

 Ενδυνάμωση

 Υποδομές

 Δίκτυα Συνεργασιών

Περιφερειακής

 Στήριξη – Δημιουργία

Ταυτότητας

– Κλασσικά Μέσα
Περιφερειακής Πολιτικής

Τηλεπικοινωνιών
 Υποδομές Ενέργειας
 Πολιτική

Εταιρειών Συμβούλων
 Υποστήριξη Νέων

Περιβάλλοντος
 Επιχειρηματικές

Επιχειρήσεων
 Δημιουργία Κεφαλαίων

Υποδομές

Υψηλού Επιχειρηματικού

 Κίνητρα για Επενδύσεις
 Θεσμικές Ρυθμίσεις

Κινδύνου
 Διαμόρφωση

 Κατάρτιση

 Στήριξη Πολιτιστικών
Φορέων
 Ενίσχυση Υπηρεσιών
Αναψυχής
 Ενίσχυση Ποιότητας
Ζωής
 Αξιοποίηση Τοπικών

Βιομηχανικών Τόπων –

Ηγετικών

Συστημάτων

Προσωπικοτήτων

Καινοτομικού
Περιβάλλοντος

 Ανάπτυξη της
Κουλτούρας του ΔΠ στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πηγή: Ακαδημία Αθηνών, 2004.
Στη διεθνή πρακτική κανένα από τα δύο αυτά πρότυπα χωρικής ανάπτυξης δεν
υιοθετείται αυτούσιο, αλλά επιχειρείται ο συνδυασμός τους, σε διάφορες μορφές. Οι
συνδυασμοί αυτοί συμβάλλουν στη δημιουργία των πλεονεκτημάτων που συνεπάγεται κάθε
πρότυπο δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα μιας ευέλικτης αντιμετώπισης των
μειονεκτημάτων τους. Το πολικό πρότυπο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ευνοεί τη δημιουργία

εξωτερικών και εσωτερικών οικονομιών, προωθεί το κατάλληλο περιβάλλον για την αύξηση
της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, δημιουργεί δυνατότητες διάχυσης της
ανάπτυξης στην περιβάλλουσα περιφέρεια. Το πρότυπο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης
δραστηριοποιεί τις επιμέρους χωρικές μονάδες, δημιουργεί τις προϋποθέσεις απορρόφησης
της ανάπτυξης, ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση των τοπικών
πόρων, διευρύνει τις αγορές της τοπικής παραγωγής με την υιοθέτηση σύγχρονης
τεχνολογίας, συγκρατεί τον πληθυσμό, θωρακίζει τις χωρικές μονάδες έναντι των
απομυζητικών επιδράσεων εθνικών ή υπερεθνικών πόλων. Ειδικά στην περίπτωση της
τουριστικής ανάπτυξης το τελευταίο αυτό σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

2.2. Τουριστική Ανάπτυξη και Πρότυπα Ανάπτυξης του Χώρου
Τις τελευταίες δεκαετίες, ο τουρισμός σε αρκετές περιοχές έχει αποτελέσει κυρίαρχο
αναπτυξιακό παράγοντα, πρωταρχικά στο νησιωτικό χώρο και στις παράκτιες περιοχές.
Ιδιαίτερα ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια αποτελεί τον κλάδο αιχμής, πάνω στον οποίο έχει
στηριχθεί σχεδόν αποκλειστικά η οικονομία του νησιωτικού και παράκτιου χώρου τόσο της
Ελλάδος, όσο και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, αντίστοιχης έντασης με αυτήν που
άσκησαν για πολλές δεκαετίες ο πρωτογενής τομέας, το εμπόριο και η ναυτιλία.
Ωστόσο, οι επιδράσεις διαφοροποιούνται σημαντικά λόγω της φύσης, της μαζικότητας
και της εποχικότητας της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές. Η εποχική
αύξηση του πληθυσμού ναι μεν προκαλεί άνοδο των εισοδημάτων στην περιοχή υποδοχής,
αλλά ταυτόχρονα ασκεί έντονη πίεση τόσο στο φυσικό, όσο και στο ανθρωπογενές
περιβάλλον και γενικότερα στην ισορροπία του οικοσυστήματος, με αποτέλεσμα να αποτελεί
σε πολλές περιπτώσεις διαρκή απειλή για τη βιωσιμότητά του. Στις περιπτώσεις αυτές
μάλιστα, όπως συμβαίνει στην πλειονότητα του ελληνικού νησιωτικού χώρου, παρατηρείται
το φαινόμενο μιας «υπερεθνικής πόλωσης», αφού τα μεγάλα τουριστικά πρακτορεία
καθορίζουν

σχεδόν

αποκλειστικά

τους

τουριστικούς

προορισμούς

και

συνεπώς

προσδιορίζουν τη μορφή και την ένταση της συγκέντρωσης και κατ’ επέκταση τη χωρική
κατανομή της ανάπτυξης. Συνέπεια αυτών είναι η αδυναμία εξυπηρέτησης των επιθυμητών
στόχων για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, ενώ αντίθετα προωθείται η εξυπηρέτηση
των στόχων της υπερεθνικής αυτής πόλωσης (όπως είναι π.χ. ο μαζικός τουρισμός, η
ενίσχυση δραστηριοτήτων του διεθνούς τουριστικού κυκλώματος κ.ά.) (Ακαδημία Αθηνών,
2004). Η τουριστική ανάπτυξη αυτής της μορφής ακολουθεί το πρότυπο της πολικής
ανάπτυξης, αφού κατευθύνεται σε ορισμένα σημεία-τουριστικούς πόλους. Παράδειγμα

αποτελεί, στην περίπτωση της Ελλάδας, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα και
Κυκλάδες), που κατατάσσεται στις πλέον αναπτυγμένες περιφέρειες της Ελλάδας, λόγω του
τουρισμού. Ωστόσο, είναι και η περιφέρεια με τις μεγαλύτερες ενδο-περιφερειακές
ανισότητες. Αυτό οφείλεται στην άνιση κατανομή της τουριστικής ανάπτυξης μεταξύ των
νησιών, αφού αυτή συγκεντρώνεται σε λίγα νησιά – πόλους τουριστικής ανάπτυξης.
Το πρότυπο αυτό, της συγκέντρωσης και διάχυσης της ανάπτυξης, σχεδιάζεται από την
κορυφή της διοικητικής πυραμίδας, δηλαδή από το κέντρο (κεντρική διοίκηση). Η κεντρική
διοίκηση, μέσω κυρίως των δημοσίων επενδύσεων σε έργα βασικής και αναπτυξιακής
υποδομής, καθώς επίσης και μέσω της ενίσχυσης των κινήτρων για τουριστικές επενδύσεις
στις περιοχές-πόλους, προσπαθεί να οργανώσει ορθολογικότερα και να κάνει περισσότερο
ελκυστικές τις περιοχές τουριστικού προορισμού. Όπως προκύπτει και από τα παραπάνω,
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προτύπου αυτού είναι η λειτουργία Πόλων ή Κέντρων
Ανάπτυξης, που έχουν ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:


Ένα επαρκές πληθυσμιακό μέγεθος, που εγγυάται την ευρωστία των αγορών προϊόντων
και εργασίας.



Την επάρκεια των επιχειρηματικών, τεχνικών και κοινωνικών υποδομών.



Τη λειτουργία μιας τουλάχιστον «Προωθητικής Δραστηριότητας». Στις περισσότερες
βέβαια περιπτώσεις ο τουρισμός αποτελεί τη μοναδική προωθητική δραστηριότητα, με
αποτέλεσμα την ισχυρή εξάρτηση των τοπικών οικονομιών από αυτήν.
Πολλές φορές στο πρότυπο αυτό, η προσέγγιση της ανάπτυξης είναι «εκ των άνω» και

γίνεται χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων και σχεδιασμού και κατ’ επέκταση στην αναπτυξιακή διαδικασία. Συνήθως, οι
τοπικοί φορείς συμμετέχουν στο δημόσιο σχεδιασμό και κυρίως στην επεξεργασία των
αναπτυξιακών σχεδίων, αλλά χωρίς καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση της στρατηγικής,
που αποτελεί σχεδόν αποκλειστική ευθύνη των κεντρικών υπηρεσιών.
Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του προτύπου αυτού είναι συνήθως
τα εξής:
1. Αποτυχία στην προσέλκυση και ανάπτυξη άλλων, εκτός του μαζικού τουρισμού,
Προωθητικών Δραστηριοτήτων όπως δραστηριοτήτων που αφορούν τις ειδικές μορφές
τουρισμού, αλλά και τη μεταποίηση, τη νέα τεχνολογία και τις υπηρεσίες αιχμής.
2. Αδυναμία εξυπηρέτησης επιθυμητών στόχων για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη
με αποτέλεσμα την εξυπηρέτηση στόχων της υπερεθνικής πόλωσης (π.χ. μαζικός
τουρισμός, ενίσχυση δραστηριοτήτων του διεθνούς τουριστικού κυκλώματος κ.λπ.).

3. Μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, με αποτέλεσμα έντονες εποχικές διακυμάνσεις στην
οικονομική δραστηριότητα και ευάλωτες οικονομίες, που εξαρτώνται από τις εξωγενείς
κυρίως διακυμάνσεις του κλάδου του τουρισμού.
4. Κατασπατάληση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων, συνεπεία του εξωγενώς
διαμορφούμενου αναπτυξιακού προτύπου (υποβάθμιση του περιβάλλοντος, μείωση των
υδάτινων αποθεμάτων, περιθωριοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.).
Για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα αυτά απαιτείται η διαμόρφωση ενός σύνθετου
προτύπου, πολικής και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, προσαρμοσμένου στις τοπικές
ιδιαιτερότητες. Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη αναφέρεται σε χωρικό και σε κλαδικό επίπεδο,
αφού είναι η διαδικασία ανάπτυξης με την οποία επιδιώκεται η προώθηση όλων των
δραστηριοτήτων, στις οποίες η χωρική ενότητα παρουσιάζει τοπικά πλεονεκτήματα, καθώς
και η εκμετάλλευση και αξιοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών της. Παράλληλα,
επιδιώκεται η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των χωρικών μονάδων, χωρίς την υπερσυγκέντρωση
του πληθυσμού και δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένα σημεία του χώρου.
Προς την κατεύθυνση αυτή, επιδιώκεται η παράλληλη ανάπτυξη περισσότερων τομέων
και κλάδων (ανάλογα βέβαια με τα φυσικά, κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά
χαρακτηριστικά σε κάθε περιοχή), όπως π.χ. ο ήπιος, εναλλακτικός τουρισμός
(αγροτουρισμός,
τουρισμός,

ναυταθλητικός τουρισμός,

πολιτιστικός

τουρισμός,

φυσιολατρικός τουρισμός,

θρησκευτικός

τουρισμός

κ.ά.),

θεραπευτικός
οι

βιολογικές

καλλιέργειες, η αλιεία, οι ΜΜΕ, οι χειροτεχνικές δραστηριότητες, η παραγωγή και προβολή
τοπικών προϊόντων, οι τοπικές πολιτιστικές δραστηριότητες κ.λπ. Έτσι, δημιουργούνται
προϋποθέσεις ολοκλήρωσης του τοπικού παραγωγικού κυκλώματος και αντιμετωπίζονται οι
αρνητικές επιπτώσεις της μονοειδίκευσης και η αποκλειστική εξάρτηση από εξωγενείς και μη
ελεγχόμενους παράγοντες. Επιπλέον, η ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για την χρονική (εποχική) και χωρική (γεωγραφική)
διαφοροποίηση του τουρισμού. Ωστόσο, η διαφοροποίηση της τουριστικής δραστηριότητας
δεν σημαίνει ότι συνοδεύεται πάντα από επιτυχία. Τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί μία
λανθάνουσα άποψη ότι οποιαδήποτε, μικρής κλίμακας, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά
προσανατολισμένη, μορφή τουρισμού είναι βιώσιμη οπουδήποτε κι αν αναπτυχθεί (Butler,
1999). H διατάραξη της ισορροπίας του οικοσυστήματος, με μη αναστρέψιμες συνέπειες,
μπορεί να παρουσιασθεί και σε τέτοιες περιπτώσεις.

3η Θεματική Ενότητα
Σχέδια τοπικής ανάπτυξης με έμφαση στον τουρισμό: παραδείγματα από την ευρωπαϊκή
και ελληνική εμπειρία
Σε γενικές γραμμές, ο τουρισμός είναι ο τομέας ο οποίος κατέχει κεντρικό ρόλο σε πολλές
περιοχές. Το γεγονός ότι κάποιες περιοχές είναι απομονωμένες και δυσπρόσιτες, δεν
υποδηλώνει απαραίτητα ότι δεν γνωρίζουν τουριστική ανάπτυξη ή ότι δεν έχουν προοπτική
ανάπτυξης. Υπάρχουν πολλά σχετικά παραδείγματα. Μία από τις πιο γνώριμες περιπτώσεις
αυτού του είδους, όπου ένα στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς δίνει σημαντικές
δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης είναι το Rovaniemi και το περίφημο χωριό του Άη
Βασίλη (Σκούρας κ.ά., 2012).
Ειδικά σε περιοχές με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, όπως οι μικρές νησιωτικές,
ορεινές, απομονωμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές, οι τοπικές ιδιαιτερότητες
ακολουθούν τη μοναδικότητα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Οι τοπικές
ιδιαιτερότητες, που αποτελούν και τις προκλήσεις για μια στρατηγική ολοκληρωμένης
τοπικής-ενδογενούς ανάπτυξης στην οποία η τουριστική δραστηριότητα κατέχει εξέχουσα
θέση, μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις αλληλένδετες κατηγορίες: α) στους φυσικούς
πόρους, β) την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά και τις γ) περιβαλλοντικές
συνθήκες και την ποιότητα ζωής.
Α) Φυσικοί πόροι και τοπικά προϊόντα
Οι φυσικοί πόροι σχετίζονται με τη χρήση πρώτων υλών για την παραγωγή
επεξεργασμένων τοπικών προϊόντων. Γίνεται κατανοητό ότι σημαντικό τμήμα της τοπικής
ταυτότητας αποτελούν και τα παραδοσιακά γεωργικά ή βιοτεχνικά προϊόντα τα οποία
ενσωματώνουν τις παραδοσιακές αξίες. Ένα παράδειγμα προς την κατεύθυνση αυτή,
αποτελεί η περίπτωση της Suceava στη Ρουμανία, όπου η κοιλάδα Dorna είναι γνωστή για
τρία προϊόντα: το μεταλλικό νερό, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τον ιαματικό τουρισμό.
To “La Dorna” ως επωνυμία των τοπικών προϊόντων της περιοχής έχει γνωρίσει σημαντική
αναγνωρισιμότητα, ενώ οι εγκαταστάσεις Spa στην περιοχή Vatra Dornei προσελκύουν
μεγάλο αριθμό τουριστών (ESPON, 2010).
Β) Παράδοση – Πολιτιστική Κληρονομιά
Συνυφασμένος με τον παραπάνω παράγοντα σε τέτοιου είδους περιοχές, είναι η
τοπική παράδοση και η πολιτιστική κληρονομιά. Κυρίαρχο παράδειγμα αποτελεί το
Rovaniemi και το περίφημο χωριό του Άη Βασίλη, όπως έχει ήδη αναφερθεί, που έχει

καταφέρει να εδραιωθεί ως χριστουγεννιάτικος προορισμός, με βάση την άυλη πολιτιστική
κληρονομιά.
Στην ορεινή Κύπρο για παράδειγμα, τα βυζαντινά μνημεία και η φυσική κληρονομιά
της ευρύτερης περιοχής του όρους Τρόοδος αποτελούν τη βάση για την διαφοροποίηση του
τουριστικού προϊόντος. Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός και η προβολή της περιοχής γίνεται
πλέον μέσω του οργανισμού με την επωνυμία (brand name) «Περιβαλλοντικό και
Πολιτιστικό Πάρκο Τρόοδος», που προωθεί τα τελευταία χρόνια ο Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού. Η άυλη κληρονομιά επίσης προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες προς αυτή την
κατεύθυνση. Η αναβίωση παραδοσιακών επαγγελμάτων και τοπικών προϊόντων μπορεί υπό
όρους να δημιουργήσει πλεονεκτήματα: μία από τις προτάσεις που αφορούν στην αναβίωση
του επαγγέλματος των σακάδων που έφτιαχναν σακιά ονομαστά σε όλη την Ανατολική
Μεσόγειο. Η περιοχή έχει αναπτύξει παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής χρησιμοποιώντας
νήματα από βαμβάκι και μαλλί, ενώ το ίδιο το προϊόν, τόσο στην παραγωγή όσο και την
κατανάλωσή του, έχει γίνει μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Έτσι, ενώ
στην Κύπρο, η τεχνική της ύφανσης ήταν ένα θηλυκό επάγγελμα, τα κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί στα βουνά της Μαραθάσας (κυρίως σάκοι) αποτελούν
ανδρική ασχολία. Οι σάκοι έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως για τη μεταφορά γεωργικών
προϊόντων. Η τεχνική αυτή, που σταδιακά εγκαταλείφθηκε, τώρα τελευταία αναβιώνει και
υποστηρίζεται ενεργά από τον Οργανισμό Χειροτεχνίας της Κύπρου, που ενθαρρύνει ειδικά
τους νέους να ασχοληθούν με αυτή. Χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή τεχνική, εκτός από
τους σάκους, παράγονται κουρτίνες, χαλιά, κουβέρτες και μαξιλαροθήκες.
Γ) Περιβαλλοντικές Συνθήκες και Ποιότητα Ζωής
Το πολύ καλό κλίμα, ο καθαρός αέρας, οι ιδανικές συνθήκες διαβίωσης (είτε στο
βουνό, είτε στη θάλασσα), σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές συνθήκες οι οποίες είναι σε
θέση να δημιουργήσουν την εικόνα μιας περιοχής (αστικής και μη) που προσφέρει άριστη
ποιότητα ζωής.
Αναφέρεται ότι υπάρχουν αρκετές περιοχές της ευρωπαϊκής υπαίθρου που έχουν
παρουσιάσει αξιοσημείωτες επιδόσεις όσον αφορά την απασχόληση, οι οποίες οφείλονται
πρωταρχικά στο ελκυστικό τους περιβάλλον. Ορισμένες παράκτιες, ορεινές ή δασικές
περιοχές, όπως π.χ. Μέλανας Δρυμός, Ταουνούς, ακτή του Ατλαντικού στη Γαλλία, Γκορίζια
και Νουόρο στην Ιταλία, Υπρές και Βερβιέρς στο Βέλγιο, Κουρνουάλη στην Αγγλία,
αποτελούν σχετικά παραδείγματα (Χριστοφάκης, 2001).
Ανάλογη προσπάθεια καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια στο νησάκι του Gozo της
Μάλτας, όπου κεντρικοί σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, προωθούν το σχέδιο τοπικής

ανάπτυξης, με έμφαση στον τουρισμό, με την επωνυμία (brand name) «Eco-Gozo». Μέσω
του σχεδίου αυτού προβλέπεται η δημιουργία ενός οικολογικού νησιού πρωτοπόρου, με την
προώθηση ενός πιο πράσινου τρόπου ζωής. Η εικόνα αυτή προκύπτει από τα σημαντικά
πλεονεκτήματα της περιοχής όσον αφορά το κλίμα, τη γεωργία, την κουλτούρα της
παραγωγής τροφίμων και τον ανερχόμενο τομέα του αγροτουρισμού.
Οι τρεις αυτοί παράγοντες λειτουργούν συνδυαστικά σε περιοχές με γεωγραφικές
ιδιαιτερότητες, όπως οι παραπάνω. Το «μίγμα» των παραγόντων αυτών, που θα καθορίσει και
το περιεχόμενο της στρατηγικής τοπικής (τουριστικής) ανάπτυξης, το οποίο θα επικρατήσει
τελικά,

εξαρτάται

από

τα

ιδιαίτερα

φυσικά,

ιστορικά

και

κοινωνικοοικονομικά

χαρακτηριστικά και τη συγκυρία που αντιμετωπίζει η κάθε περιοχή.
Στην αναφερόμενη περιοχή της Κύπρου (ευρύτερη περιοχή του όρους Τρόοδος) οι
παράγοντες αυτοί συνδέονται πρωταρχικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών
μορφών τουρισμού. H ενίσχυση μορφών τουρισμού με κίνητρο την γνωριμία με τη
φύση/ύπαιθρο (περιπατητικός, αγροτουρισμός, γεωτουρισμός, κ.α ), ο γαστρονομικός
(περιλαμβάνει και τον οινικό) και ο πολιτισμικός τουρισμός, αποτελούν βασικές μορφές.
Ορισμένες από αυτές παρουσιάζουν ήδη δυναμικό χαρακτήρα στην περιοχή, μπορούν να
μεταβληθούν σε συγκριτικό πλεονέκτημα και να στηρίξουν συνθήκες αειφορίας,
συμπληρώνοντας το κυρίαρχο τουριστικό προϊόν της Κύπρου που είναι ο ήλιος και η
θάλασσα (ESPON, 2010).
Μπορούν να αναφερθούν αρκετές ακόμα περιοχές στην Ευρώπη που, συνδυάζοντας
τους παραπάνω παράγοντες, κατάφεραν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα τους όσον
αφορά τον τομέα του τουρισμού και να αναπτύξουν ορισμένες εναλλακτικές μορφές
προσαρμοσμένες στα τοπικά χαρακτηριστικά. Στις περιπτώσεις αυτές επίσης, η τουριστική
δραστηριότητα αποσκοπεί, όχι πλέον στην ενίσχυση του μαζικού τουριστικού ρεύματος,
αλλά στην προσέλκυση υψηλού εισοδηματικού επιπέδου τουριστών. Έτσι, πολλές περιοχές
προσανατολίσθηκαν από τις παραδοσιακές μορφές μαζικού τουρισμού, σε νέες ειδικές
μορφές όπως ο αγροτοτουρισμός, ο θεραπευτικός, ο αρχαιολογικός, ο ορεινός, ο ιππικός
τουρισμός κ.ά. Υπάρχουν αρκετά ακόμα παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων,
οργανωμένων από τοπικούς φορείς των περιοχών, όπως (Χριστοφάκης, 2001):
 Η «Montagnana», στην περιοχή της Πάδουας στην Ιταλία, όπου η ολοκληρωμένη
τουριστική ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας ενός τουριστικού πόλου που
περιλαμβάνει ξενοδοχειακό δυναμικό, αποκατάσταση μνημειακών χώρων, προώθηση
καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων κ.λπ.

 Η «Chamina», στην περιοχή της Κεντρικής Οροσειράς στη Γαλλία, όπου έχει προωθηθεί η
ανάπτυξη του περιπατητικού τουρισμού και του ορεινού τουρισμού από τοπικό
πολιτιστικό και αθλητικό σύλλογο.
 Η επαρχία «Frieshland» στις Κάτω Χώρες, όπου έχει αναπτυχθεί ο ναυταθλητικός
τουρισμός, με σεβασμό στη διατήρηση των υδροβιοτόπων.
Αλλά και στην περίπτωση της Ελλάδας μπορούν να αναφερθούν ανάλογες
προσπάθειες ανάπτυξης και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, που στηρίζονται στο
πρότυπο της ολοκληρωμένης-τοπικής-ενδογενούς ανάπτυξης και στον συνδυασμό των
παραπάνω παραγόντων. Ως παράδειγμα, μπορεί να αναφερθεί η ορεινή περιοχή της «λίμνης
Πλαστήρα» στην κεντρική Ελλάδα. Η κατασκευή της ομώνυμης τεχνητής λίμνης, σε
συνδυασμό με το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και την τοπική παράδοση, έχουν οδηγήσει
σταδιακά στη δημιουργία ενός τοπικού παραγωγικού συστήματος που έχει στηριχθεί στη
διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής, στην προβολή της τοπικής παράδοσης, των
τοπικών προϊόντων και της τοπικής χειροτεχνικής δραστηριότητας, καθώς και σε ήπιες
παρεμβάσεις που αφορούν τον αγροτουρισμό και τον τουρισμό της φύσης, σε μία προσπάθεια
ανακοπής της δημογραφικής παρακμής και προώθησης της αναπτυξιακής ανάκαμψης της
ευρύτερης περιοχής (Arabatzis et al., 2007).
Ανάλογη προσπάθεια γίνεται τα τελευταία χρόνια σε περιοχές της ορεινής Αρκαδίας
όπως η Δημητσάνα, στην οποία αναπτύσσεται σταδιακά ένα Τοπικό Παραγωγικό Σύστημα
που στηρίζεται στο τρίπτυχο: Ορεινός και Αγροτικός Χαρακτήρας - Φυσικός Πλούτος Τοπική Ιστορία και Παράδοση. Τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου τοπικής ανάπτυξης
που προωθείται είναι τα εξής:


Τοπική Παράδοση στην Παραγωγή Πυρίτιδας (αξιοποίηση νέων τεχνολογιών)



Τοπικά Προϊόντα (τυποποίηση, προβολή-προώθηση)



Αγροτουρισμός



Φυσιολατρικός Τουρισμός

4η Θεματική Ενότητα
Οικονομικές επιδράσεις του τουρισμού στην τοπική και περιφερειακή οικονομία:
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εμπειρικές εφαρμογές
1. Οι Διασυνδέσεις, οι Διαρροές και τα Αποτελέσματα Μετατόπισης
Τα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει ο τουριστικός τομέας τόσο σε επίπεδο εισοδήματος
όσο και σε επίπεδο απασχόλησης, θα ήταν λάθος να θεωρηθούν ότι είναι μόνο άμεσα. Όταν
πραγματοποιείται μια τουριστική δαπάνη από έναν τουρίστα, αυτή αποφέρει έσοδα όχι μόνο
στο ταμείο της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιήθηκε αλλά και στην οικονομία στην
οποία εντάσσεται η επιχείρηση αυτή συμβάλλοντας με έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη όχι
μόνο της περιοχής, αλλά και της περιφέρειας όπως επίσης και της χώρας. Τα χρήματα που θα
αντλήσει η επιχείρηση πιθανόν να τα δαπανήσει αγοράζοντας εμπορεύματα μη τουριστικών
επιχειρήσεων συμβάλλοντας στη αύξηση της ρευστότητας και της κυκλοφορίας του
χρήματος στην ευρύτερη αγορά. Επίσης το γεγονός ότι οι μισθωτοί εργαζόμενοι των
τουριστικών επιχειρήσεων θα αγοράσουν προϊόντα μη τουριστικών επιχειρήσεων δείχνει και
με άλλο τρόπο τα έμμεσα αποτελέσματα που επιφέρουν οι διάφορες τουριστικές δαπάνες.
Το μέγεθος της επίδρασης όμως μιας τουριστικής επιχείρησης στην οικονομία
επηρεάζεται και από εξωγενείς παράγοντες. Σε επίπεδο μακροοικονομικό υπάρχουν αρκετές
επιχειρήσεις κάθε μία εκ των οποίων επηρεάζει την άλλη σε μικρό, μεσαίο και μεγάλο
επίπεδο. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αυτές επηρεάζονται και από την οικονομία των χωρών του
εξωτερικού και κατά πόσο τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί από αυτές, μεταφέρονται με την
μορφή εισαγωγών πίσω στο εξωτερικό. Στο σημείο αυτό θα πρέπει προτού συνεχίσουμε με
την αναφορά μας στους τουριστικούς πολλαπλασιαστές, να αναφερθούμε σε παράγοντες οι
οποίοι επηρεάζουν τα αποτελέσματα των πολλαπλασιαστών.
α. Οι Διασυνδέσεις (Linkages)
H παραδοσιακή ανάλυση των επιπτώσεων του τουρισμού έχει ως βάση την τελική ζήτηση και
μετρά τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις των τουριστικών δαπανών για την τοπική
οικονομία. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, όλες οι δαπάνες των τουριστών ρέουν προς τα
πίσω μέσα στην οικονομία, δηλαδή οι δαπάνες αυτές (ή ένα ποσοστό αυτών) καταλήγουν από
έναν προμηθευτή στον επόμενο (Cai J. et al, 2006). Αντίθετα με την παραδοσιακή ανάλυση,
η ανάλυση διασυνδέσεων έχει ως βάση την τουριστική βιομηχανία και εξετάζει τα
πλεονεκτήματα των διατομεακών εμπρόσθιων και οπίσθιων σχέσεων μεταξύ του τουρισμού
και των άλλων τομέων της οικονομίας. Οι εμπρόσθιες διασυνδέσεις (forward linkages)

εξετάζουν τη συνεισφορά του τουρισμού ως παρόχου υπηρεσιών ενώ οι οπίσθιες (backward
linkages) εξετάζουν τη συνεισφορά του τουρισμού ως καταναλωτή σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Παράδειγμα των οπίσθιων
διασυνδέσεων αποτελεί η αγορά τοπικών τροφίμων και φρούτων από ένα τοπικό
οπωροπωλείο για λογαριασμό του εστιατορίου του ξενοδοχείου καθώς και η αγορά επίπλων
για τα δωμάτια του ξενοδοχείου από ένα τοπικό κατάστημα επίπλων. Από την άλλη πλευρά,
οι εμπρόσθιες διασυνδέσεις περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την προπώληση δωματίων μιας
ξενοδοχειακής επιχείρησης σε έναν διοργανωτή ταξιδίων (tour operator) ο οποίος συνθέτει
πακέτα διακοπών για τον τελικό καταναλωτή.
Είναι δυνατόν ακόμα και για τους πρωταρχικούς τομείς του τουρισμού οι οποίοι
βρίσκονται σε άμεση επαφή με τον τουρίστα να δημιουργήσουν ‘εμπρόσθιες’ διασυνδέσεις
αν οι υπηρεσίες τους αποτελούν εισροή για άλλες επαγγελματικές χρήσεις. Για παράδειγμα, ο
τομέας ενοικίασης αυτοκινήτων, δεν δημιουργεί ‘εμπρόσθιες’ διασυνδέσεις στην περίπτωση
όπου ένα αυτοκίνητο ενοικιάζεται από κάποιον τουρίστα. Παρ' όλα αυτά, εάν μια επιχείρηση
ενοικίασης αυτοκινήτων, νοικιάζει ένα αυτοκίνητο σε μια τουριστική επιχείρηση, για
παράδειγμα σε μια αεροπορική εταιρία, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιεί αυτή την
υπηρεσία μεταφοράς για τους πελάτες που έχουν ταξιδέψει μαζί της, τότε ‘εμπρόσθιες’
διασυνδέσεις όντως υφίστανται (Stabler et al, 2010). Γενικότερα, όταν οι διατομεακοί δεσμοί
είναι ισχυροί και υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ των τομέων εντός της οικονομίας, τότε η
επίδραση του τουρισμού είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερη. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι περισσότερα χρήματα αναμένεται να παραμείνουν εντός της οικονομίας, αντί να
διαρρέουν προς τα έξω, κυρίως με τη μορφή των εισαγωγών. Το ζήτημα αυτό αναλύεται
στην αμέσως επόμενη ενότητα.
β. Οι Διαρροές (Leakages)
Οι Loomis και Walsh (1997) ορίζουν τη διαρροή ως τη διαφορά μεταξύ των συνολικών
πωλήσεων και της τοπικά παραγόμενης προστιθέμενης αξίας. Πιο συγκεκριμένα, η διαρροή
είναι το χρηματικό ποσό που διαρρέει εκτός οικονομίας κυρίως με τη μορφή δαπάνης για
εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και με την πληρωμή φόρων κυρίως προς την
κεντρική κυβέρνηση. Η διαρροή θεωρείται εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη ενώ το ποσό
της διαρροής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της περιοχής μελέτης. Ένα
ορισμένο ποσό διαρροής είναι αναπόφευκτο, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες καθώς και στις
νησιωτικές περιοχές, όπου οι τουρίστες συχνά επιθυμούν να καταναλώσουν αγαθά και
υπηρεσίες που δεν παράγονται τοπικά και πρέπει να εισαχθούν από αλλού.

Οι διαρροές μπορούν να μειωθούν μέσω διοικητικών μέτρων, όπως με την επιβολή
του προστατευτισμού υπέρ των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται εντός των εθνικών
συνόρων. Όμως, μια τέτοια στρατηγική μπορεί να προκαλέσει αντίποινα από άλλες χώρες σε
βάρος του τουρισμού των χωρών που λαμβάνουν τέτοιου είδους μέτρα. Από μια εναλλακτική
και ίσως πιο βιώσιμη προσέγγιση, οι τουριστικοί προορισμοί θα πρέπει να δώσουν έμφαση
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητά τους (με την αύξηση του λόγου ποιότητας/τιμής μέσω
της μείωσης του κόστους ή/και της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών) και να
αλλάξουν τις τουριστικές προτιμήσεις υπέρ των τοπικών προϊόντων μέσω της διαφήμισης και
άλλων πρακτικών (π.χ. πρωτοβουλία Ελληνικό Πρωινό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Ελλάδος). Αυτό μπορεί επίσης να έχει θετικές επιπτώσεις για την τοπική εξαγωγή
συγκεκριμένων προϊόντων στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του
1990 ήταν δύσκολο να βρει κανείς στα βρετανικά μεγάλα σούπερ μάρκετ, όπως το Tesco και
το Sainsbury’s ελληνικό κρασί και γαλακτοκομικά προϊόντα (όπως το τυρί φέτα και το
γιαούρτι). Παρ 'όλα αυτά, η δραματική αύξηση των Βρετανών τουριστών που επισκέπτονται
την Ελλάδα, μαζί με τη νέα κοινωνική τάση να φέρνει κάποιος «μια γεύση από τις διακοπές
στην πατρίδα», ενθάρρυνε τη σταδιακή είσοδο της μεσογειακής κουζίνας σε βρετανικά σπίτια
και εστιατόρια, αυξάνοντας τη ζήτηση για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Εξάλλου, και στο
πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και του δίκαιου εμπορίου (fair trade) μεγάλες
πολυεθνικές ξενοδοχειακές εταιρείες μπορούν να κάνουν σοβαρές προσπάθειες για να
ενισχύσουν τους δεσμούς με την τοπική οικονομία, όταν δεν δεσμεύονται από συμβάσεις με
διεθνείς προμηθευτές (Stabler et al, 2010).

γ. Τα Αποτελέσματα Μετατόπισης (Displacement Effects)
Ο βαθμός στον οποίο οι εμπρόσθιες και οι οπίσθιες τομεακές διασυνδέσεις είναι πιθανό να
επηρεάσουν το εισόδημα και την απασχόληση εξαρτάται, εν μέρει, από την ύπαρξη
πλεονασματικών παραγωγικών πόρων εντός της οικονομίας. Για παράδειγμα, η
χωρητικότητα των αερολιμένων πρέπει να είναι επαρκής για να ανταποκριθεί σε περιπτώσεις
επιπρόσθετης ζήτησης από εισερχόμενους και εξερχόμενους τουρίστες, τα ξενοδοχεία και οι
ξενώνες πρέπει να έχουν λιγότερο από το πλήρες ποσοστό πληρότητας, έτσι ώστε
περισσότεροι τουρίστες να μπορούν να φιλοξενηθούν καθώς και εργαζόμενοι με τις
κατάλληλες δεξιότητες θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι ώστε να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες
που πιθανώς να απαιτούνται. Εάν δεν είναι υπάρχουν πλεονάζοντες παραγωγικοί πόροι,
όπως συμβαίνει σε περιόδους υψηλής εποχικής ζήτησης, τότε μια πρόσθετη τουριστική

ζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών δηλαδή σε πληθωρισμό και αύξηση των
ονομαστικών μισθών αλλά όχι του πραγματικού εισοδήματος. Το φαινόμενο αυτό είναι
γνωστό ως αποτέλεσμα μετατόπισης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εξεταστεί κατά πόσο
υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην οικονομία, προκειμένου να μπορεί να
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των διασυνδέσεων και η δυνατότητα αύξησης της
ζήτησης για να μπορέσει να αυξηθεί η παραγωγή. Η υπόθεση ότι υπάρχει πλεονάζουσα
παραγωγική ικανότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ικανοποιήσει της αύξηση της
ζήτησης οδηγώντας σε αύξηση του συνολικά παραγόμενου προϊόντος είναι τυπικά κεϋνσιανή
και, παρέχει τη βάση για τη χρήση της μεθοδολογίας του πολλαπλασιαστή για την εκτίμηση
του μεγέθους του εισοδήματος και της απασχόλησης που δημιουργείται από τον τουρισμό.
Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει πλεονάζον δυναμικό, η χρήση της μιας τέτοιας μεθοδολογίας είναι
πιθανό να παρέχει ανακριβή αποτελέσματα.
Επιπλέον, είναι σημαντικό να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές και οι
επιχειρηματίες διατυπώνουν τις προσδοκίες τους για το μέλλον , προκειμένου να διαπιστωθεί
αν οι αυξήσεις στη ζήτηση οδηγούν σε νέες επενδύσεις ή απλά σε πληθωρισμό. Ειδικότερα,
όταν οι προοπτικές των επιχειρήσεων είναι θετικές, οι επενδυτές μπορεί να είναι πρόθυμοι να
αυξήσουν την υπάρχουσα δυναμικότητα, επενδύοντας σε νέες τουριστικές υποδομές και
παραγωγικές διαδικασίες που επιτρέπουν την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων.
Για παράδειγμα, εάν η υπάρχουσα χωρητικότητα των αερολιμένων δεν αρκεί τότε μπορεί να
κατασκευαστεί ένας νέος διάδρομος προσγειωαπογείωσης: αν και στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να υλοποιηθεί, λόγω χωρικών περιορισμών
και περιβαλλοντικών ανησυχιών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ή σε χώρες όπως η Ινδία
και η Κίνα είναι πολύ διαφορετική.
Σε κάθε περίπτωση, η σημασία των διασυνδέσεων σε μια οικονομία μπορεί να
μειωθεί όταν ληφθούν υπ’ όψιν και άλλοι παράγοντες όπως η κατανομή του εισοδήματος.
Πιο συγκεκριμένα, μια αύξηση των τουριστικών δαπανών παρά τα όποια σημαντικά
αποτελέσματα σε επίπεδο συνολικής κοινωνικής ευημερίας, μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές
συνέπειες για συγκεκριμένα άτομα και ομάδες, ιδίως εκείνες που δεν είναι ιδιοκτήτες των
εκτάσεων που χρησιμοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών. Έτσι, μια στρατηγική
προώθησης, η οποία ευνοεί, για παράδειγμα, τον παράκτιο τουρισμό, είναι πιθανό να παρέχει
επιπλέον εισόδημα για τους εργολάβους, αλλά συχνά οδηγεί σε αρνητικές επιπτώσεις, όπως η
θαλάσσια ρύπανση η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το βιοτικό επίπεδο των
φτωχότερων ψαράδων. Επιπλέον, οι ντόπιοι κάτοικοι που έχουν εκτοπιστεί από τις περιοχές
τουριστικής ανάπτυξης μπορεί να μην αποζημιωθούν επαρκώς για την απώλεια γης και

επομένως να βιώσουν δυσμενείς επιδράσεις της αναδιανομής του πλούτου (Stabler et al,
2010).
2. Οι Άμεσες, Έμμεσες και Παράγωγες Επιπτώσεις στον Τουρισμό
Η οικονομική θεωρία διακρίνει τρεις βασικές ομάδες επιπτώσεων: τις άμεσες (direct), τις
έμμεσες (indirect) και τις παράγωγες (induced). Η συνολική οικονομική επίπτωση που έχει
μια δραστηριότητα υπολογίζεται ως το άθροισμα των τριών επιμέρους συνιστωσών. Πιο
συγκεκριμένα, με την πραγματοποίηση μιας τουριστικής δαπάνης και την αύξηση των
εσόδων μιας τουριστικής επιχείρησης, δημιουργούνται άμεσες επιπτώσεις που σχετίζονται με
την αγορά από την επιχείρηση εξοπλισμού, αγαθών και υπηρεσιών από διάφορες τοπικές
επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να έχει τη δυνατότητα η τουριστική
επιχείρηση να προσφέρει το προϊόν της στους πελάτες της. Στη συνέχεια, τα χρήματα που
αποκτήθηκαν από τις τοπικές επιχειρήσεις θα δαπανηθούν σε άλλες για να έχουν αυτές με τη
σειρά τους τη δυνατότητα να προμηθεύουν το δικό τους προϊόν στους δικούς τους πελάτες.
Αυτές είναι οι έμμεσες επιπτώσεις που σχετίζονται με την ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα του
τουρισμού. Ξαναγυρνώντας στην επιχείρηση όπου πραγματοποιήθηκε η αρχική δαπάνη από
τους τουρίστες, η επιχείρηση αυτή, έχει στις τάξεις της έναν συγκεκριμένο αριθμό
υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι αυτοί, μέσω του μισθού που λαμβάνουν από την επιχείρηση θα
αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες από άλλες τοπικές επιχειρήσεις άσχετες με το τουριστικό
κύκλωμα,. όπως σούπερ μάρκετ, καταστήματα ρούχων, κλπ. Αυτές οι επιπτώσεις
ονομάζονται παράγωγες και αφορούν τις επιδράσεις στην ευρύτερη οικονομία πέραν της
όποιας άμεσης ή έμμεσης σχέσης με τον τουριστικό κλάδο.
3. Ο Τουριστικός Πολλαπλασιαστής
Ο τουριστικός πολλαπλασιαστής (tourism multiplier) ανάλογα με το δείκτη που επιθυμούμε
να χρησιμοποιήσουμε, ορίζεται ως ο λόγος μεταξύ της αξίας των πωλήσεων, της παραγωγής,
του εισοδήματος, της απασχόλησης ή των κρατικών εσόδων που δημιουργούνται από μια
αρχική τουριστική δαπάνη ή επένδυση προς το μέγεθος αυτής. Για παράδειγμα, ένας
τουρίστας δαπανά €100 σε ένα ξενοδοχείο. Εάν οι άμεσες (ή πρώτου γύρου) επιπτώσεις
αυτών των τουριστικών δαπανών είναι ίσες με €80, οι έμμεσες ίσες με €50 και οι παράγωγες
ίσες με €30 ευρώ, τότε η συνολική επίδραση στην οικονομία είναι €80 + €50 + €30 = €160,
που οδηγεί σε ένα τουριστικό πολλαπλασιαστή εισοδήματος ίσο με 160/100 = 1,6. Παρόμοιοι
υπολογισμοί μπορούν να πραγματοποιηθούν για να εκτιμηθεί και ο πολλαπλασιαστής
απασχόλησης.

Σε άμεση συνάφεια με τα παραπάνω, όσο μεγαλύτερες είναι οι διασυνδέσεις εντός
μιας οικονομίας και όσο μικρότερες είναι οι διαρροές και τα αποτελέσματα μετατόπισης που
αποφέρουν αρνητικές συνέπειες, τόσο μεγαλύτερο πιθανώς θα είναι το μέγεθος του
πολλαπλασιαστή εισοδήματος / απασχόλησης. Θα μπορούσε, ως εκ τούτου, να υποτεθεί ότι
οι υψηλές τιμές πολλαπλασιαστή είναι πιο επωφελείς για την τοπική οικονομία από τις
χαμηλές. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να εξεταστεί τόσο το μέγεθος του πολλαπλασιαστή όσο
και η συνολική αξία του εισοδήματος ή της δημιουργούμενης απασχόλησης, αφού είναι
δυνατόν μια υψηλή τιμή του πολλαπλασιαστή να συνοδεύεται από μια χαμηλή τιμή της
συνολικής παραγωγής εισοδήματος, λόγω, εν μέρει, ενός χαμηλού αρχικού επιπέδου ζήτησης
ή αλλαγών στη ζήτηση. Για παράδειγμα, οι τιμές πολλαπλασιαστή που σχετίζονται με
εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας μπορεί να είναι υψηλές, λόγω του υψηλού επιπέδου των
δαπανών των τουριστών σε αυτά, αλλά η αξία των δαπανών τους, τόσο κατά κεφαλήν όσο
και σε συνολικό επίπεδο, μπορεί να είναι χαμηλή. Αντίθετα, η τιμή του πολλαπλασιαστή που
σχετίζεται με δαπάνες για ανώτερες κατηγορίες ξενοδοχείων μπορεί να είναι χαμηλή λόγω
του υψηλότερου μεγέθους των εισαγωγών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των
αναγκών των τουριστών. Ωστόσο, το συνολικά δημιουργούμενο εισόδημα και η συναφής με
αυτό απασχόληση μπορεί να είναι σημαντική λόγω της μεγάλης κλίμακας της συνολικής
δαπάνης.
Στη συνέχεια θα αναφερθούν τρία βασικά υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για τον
υπολογισμό του τουριστικού πολλαπλασιαστή, δηλαδή το κεϋνσιανό υπόδειγμα, το
υπόδειγμα εισροών-εκροών και τέλος το υπόδειγμα CGE.
α. Το Κεϋνσιανό Υπόδειγμα
Το Κεϋνσιανό υπόδειγμα πολλαπλασιαστή, περιλαμβάνει τη χρήση μιας σειράς εξισώσεων
για τον υπολογισμό του πολλαπλασιαστή η τιμή του οποίου συνδέεται με διάφορα είδη
τουριστικών δαπανών ή επενδύσεων και μετρήσιμων εναλλακτικών ορισμών του
εισοδήματος όπως είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) και το Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν (ΑΕΠ). Ο κεϋνσιανός πολλαπλασιαστής δείχνει το μέγεθος του επιπλέον εισοδήματος
(ή της απασχόλησης) που δημιουργείται σε μια οικονομία ως αποτέλεσμα μιας επιπλέον
μονάδας αρχικής δαπάνης από πλευράς των τουριστών. Απαντά στο ερώτημα πόσο
πλουσιότερος γίνεται ο τόπος ή/και η χώρα υποδοχής ως αποτέλεσμα της επέκτασης του
τουρισμού. Ένα καλό παράδειγμα βραχυπρόθεσμου κεϋνσιανού πολλαπλασιαστή δίνεται από
την ακόλουθη εξίσωση (Archer, 1976):
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Όπου,
k είναι η τιμή του πολλαπλασιαστή,
L είναι το μέγεθος των διαρροών πρώτου γύρου από την οικονομία,
c είναι η οριακή ροπή προς κατανάλωση αγαθών ή υπηρεσιών που παράγονται σε μια
περιοχή (ή χώρα),
cj είναι η οριακή ροπή προς κατανάλωση αγαθών ή υπηρεσιών που παράγονται εκτός μιας
περιοχής (ή χώρας),
ti είναι ο οριακός συντελεστής της έμμεσης φορολογίας,
td είναι ο οριακός συντελεστής της άμεσης φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών,
b είναι ο οριακός συντελεστής των παροχών της κυβέρνησης (μεταβιβαστικές πληρωμές), οι
οποίες σχετίζονται αντιστρόφως ανάλογα με το παραγόμενο εισόδημα (π.χ. επίδομα
ανεργίας)
m είναι η οριακή ροπή προς την εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από
τους βιομηχανικούς και εμπορικούς τομείς της περιφερειακής (ή εθνικής) οικονομίας.
Οι διασυνδέσεις (που ουσιαστικά σχετίζονται με το c) αυξάνουν την αξία του
πολλαπλασιαστή, ενώ οι διαρροές (που σχετίζονται με τα υπόλοιπα στοιχεία της εξίσωσης),
τη μειώνουν. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός, ότι μια αύξηση σε μία κατηγορία διαρροής μπορεί
να μειώσει την αξία μιας άλλης: για παράδειγμα, η αύξηση του δείκτη td θα μειώσει το
διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση των εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών, οδηγώντας
σε μείωση των κρατικών εσόδων από την έμμεση φορολογία. Με βάση το πολλαπλασιαστικό
αποτέλεσμα μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική ή / και αύξηση της ζήτησης για
ιδιωτικές επενδύσεις θα μπορούσε να έχει τονωτική επίδραση στην τουριστική οικονομία.
Οι Sinclair και Sutcliffe (1989), υπολόγισαν μέσω του κεϋνσιανού υποδείγματος τον
τουριστικό πολλαπλασιαστή για την ισπανική επαρχία της Μάλαγα σε 0,72 σε όρους κόστους
συντελεστών παραγωγής και 0,54 ως προς το διαθέσιμο εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι για
κάθε 1.000 ευρώ τουριστικής δαπάνης, το επαρχιακό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά περίπου €720 και
το διαθέσιμο εισόδημα του τοπικού πληθυσμού αυξήθηκε κατά περίπου €540. Ο υπολογισμός
των τιμών πολλαπλασιαστή για το ΑΕγχΠ ή για το ΑΕΠ από μόνος του μπορεί να είναι
παραπλανητικός, διότι αυτό το οποίο παραμένει στα χέρια του τοπικού πληθυσμού μετά από
εμβάσματα, φόρο εισοδήματος και εθνική ασφάλιση είναι το διαθέσιμο εισόδημα. Οι
τουριστικές δαπάνες και επενδύσεις διαφέρουν επίσης κατά τη διάρκεια της τουριστικής

εποχής και της υπό εξέτασιν χρονικής περιόδου, οδηγώντας στην ύπαρξη διάφορων
βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων πολλαπλασιαστών.
Εν κατακλείδι, οι διάφοροι τύποι κεϋνσιανών πολλαπλασιαστών μπορούν να
προσφέρουν ενδιαφέρουσες ιδέες για τη μέτρηση των οικονομικών επιπτώσεων του
τουρισμού. Επίσης, σε σύγκριση με τους πολλαπλασιαστές εισροών-εκροών και CGE, είναι
συνήθως πιο εύκολοι και πιο απλοί να υπολογιστούν, ως εκ τούτου, μπορεί να είναι πιο
ελκυστικοί

για

τους

ασκούντες
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Ωστόσο,

οι

κεϋνσιανοί

πολλαπλασιαστές αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα. Πρώτον, η βάση τους είναι
μάλλον προβληματική λόγω της ειδικής φύσης τους και των υποθέσεών τους μέχρι την
εξαγωγή των τελικών εξισώσεων. Δεύτερον, και με βάση την κεϋνσιανή παράδοση, οι
πολλαπλασιαστές αυτού του τύπου, φαίνεται να αγνοούν τη σημασία των αποτελεσμάτων
μετατόπισης, θεωρώντας, σιωπηρώς, την ύπαρξη μιας απόλυτα ελαστικής καμπύλης
συνολικής προσφοράς. Ενώ αυτό μπορεί να συμβεί, ενδεχομένως, σε ένα μικρο-περιφερειακό
επίπεδο ή/και σε περιόδους μεγάλης ανεργίας, μια τέτοια υπόθεση γίνεται σαφώς
περιοριστική σε συνολικό επίπεδο ή όταν η οικονομία βρίσκεται σε στάδιο πλήρους άνθισης.
Σε κάθε περίπτωση, οι κεϋνσιανοί πολλαπλασιαστές φαίνεται να ασχολούνται μόνο με τα
οικονομικά και τα εργασιακά οφέλη του τουρισμού και όχι με τις δαπάνες που εμπίπτουν
στους προορισμούς και στους κατοίκους τους καθώς και τα όποια προβλήματα ενδεχομένως
να δημιουργηθούν στο φυσικό περιβάλλον. Τέλος, οι πολλαπλασιαστές κεϋνσιανού τύπου
έχουν μάλλον στατικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να ενσωματώνουν τις αλλαγές στην
εσωτερική δομή της οικονομίας. Κάτι που, ωστόσο, λαμβάνουν υπ’ όψιν τα υποδείγματα
εισροών-εκροών, όπως αναλύεται στην επόμενη ενότητα.
β. Το Υπόδειγμα Εισροών - Εκροών
Όπως και το υπόδειγμα του κεϋνσιανού πολλαπλασιαστή εισοδήματος, έτσι και το υπόδειγμα
εισροών-εκροών επιτρέπει τον υπολογισμό των συνολικών τιμών του πολλαπλασιαστή για
διαφορετικούς ορισμούς του εισοδήματος. Το υπόδειγμα εισροών – εκροών μπορεί να
παρέχει επίσης εκτιμήσεις των τιμών του πολλαπλασιαστή για διάφορους τομείς της
οικονομίας, όπως είναι τα τρόφιμα και τα ποτά, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, υφάσματα και
υλικά καθαρισμού. Ως εκ τούτου, καταδεικνύει τη σημασία της συσχέτισης των
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων τομέων σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.
Το συγκεκριμένο υπόδειγμα, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός πίνακα συναλλαγών, όπου
οι σειρές εμφανίζουν τις πωλήσεις και οι στήλες τις αγορές. Οι παραγωγικοί τομείς της
οικονομίας (βιομηχανία 1, ...., N) αγοράζουν εισροές από άλλες εγχώριες βιομηχανίες

(διακλαδική μήτρα) και από πρωτογενείς παράγοντες της παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο,
γη), αλλά και από το εξωτερικό (με τη μορφή εισαγωγών), όλα υπαγόμενα σε φορολογία.
Εκτός από αυτή την ενδιάμεση ζήτηση, οι τελικοί κλάδοι της οικονομίας (που σχετίζονται με
την κατανάλωση των νοικοκυριών, τις ιδιωτικές επενδύσεις, την κυβέρνηση και τις εξαγωγές)
επίσης αγοράζουν εισροές που υπόκειται σε φορολογία (με τη μορφή των αγαθών και
υπηρεσιών) και που παράγονται από εγχώριες βιομηχανίες, εισροές ή εισάγονται από το
εξωτερικό. Η ενδιάμεση και η τελική ζήτηση παράγουν από κοινού τη συνολική ζήτηση για
εισροές και ταυτόχρονα προσδιορίζουν το συνολικό επίπεδο της παραγωγής που πρέπει να
παραχθεί. Ως αποτέλεσμα, η αύξηση των πωλήσεων της τελικής ζήτησης (λόγω της αύξησης
των τουριστικών δαπανών) θα δημιουργήσει στη συνέχεια και νέους κύκλους εργασιών για
όλους τους τομείς της οικονομίας, με τη μορφή εισροών και εκροών.
Έχοντας κατά νου τα παραπάνω και χρησιμοποιώντας απλή άλγεβρα πινάκων,
μπορούμε να καταλήξουμε στην ακόλουθη μαθηματική παράσταση:
ΔΧ = (Ι - Κ*Α)-1 ΔΥ
Όπου,
Χ είναι το διάνυσμα των συνολικών πωλήσεων του κάθε τομέα της οικονομίας,
Ι είναι η μοναδιαία μήτρα,
Α είναι η μήτρα των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας,
Κ* είναι η μήτρα των ανταγωνιστικών εισαγωγών, οι οποίες μειώνουν την κατανάλωση /
παραγωγή των εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών,
Υ είναι το διάνυσμα των πωλήσεων τελικής ζήτησης και
Δ δείχνει την διαφορά.
Σε αυτό το πλαίσιο, μια αλλαγή στην τουριστική δαπάνη μπορεί να προκαλέσει την
παρακάτω αλλαγή στις αρχικές εισροές:
ΔΡ = Β (Ι - Κ*Α)-1 ΔΤ
Όπου,
Ρ είναι το διάνυσμα των συνολικών εισροών στην οικονομία,
Β είναι η μήτρα των διακλαδικών πρωτογενών εισροών και
T είναι το διάνυσμα των τουριστικών δαπανών που δημιουργούνται σε κάθε τομέα της
οικονομίας.
Το υπόδειγμα εισροών - εκροών παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την
πραγματική διάρθρωση της οικονομίας και ως εκ τούτου δημιουργεί πολλαπλασιαστές, οι
οποίοι λαμβάνουν υπ’ όψιν τους όλες τις βασικές επιπτώσεις σε άμεσο, έμμεσο και παράγωγο
επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, το υπόδειγμα βασίζεται σε μια σειρά περιοριστικών (παρόμοια με

την περίπτωση των πολλαπλασιαστών κεϋνσιανού τύπου) υποθέσεων, οι οποίες μπορεί να
οδηγήσουν σε υπερεκτιμήσεις. Πρώτον, οι συνιστώσες της τελικής ζήτησης θεωρούνται
εξωγενώς προσδιορισμένες, αντί να προσδιορίζονται μέσα από τις τυπικές διαδικασίες
βελτιστοποίησης όπως προβλέπει η μικροοικονομική ανάλυση. Δεύτερον, η απασχόληση των
συντελεστών παραγωγής θεωρείται ότι καθορίζεται ενδογενώς, υπονοώντας μια τέλεια
ελαστική καμπύλη της συνολικής προσφοράς και επιτρέποντας σε μια οποιαδήποτε αύξηση
της ζήτησης να καλυφθεί από αντίστοιχη αύξηση της παραγωγής χωρίς πρόσθετο κόστος
ευκαιρίας ή αποτελέσματα μετατόπισης. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν ανοδικές πιέσεις στις
τιμές που θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τις αυξήσεις στην τελική ζητούμενη ποσότητα. Ο
οριακός λόγος υποκατάστασης (σε επίπεδο κατανάλωσης) και ο οριακός λόγος τεχνικής
υποκατάστασης (σε επίπεδο παραγωγής) θεωρούνται σταθεροί, ενώ οι ονομαστικοί, οι
πραγματικοί μισθοί και οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι όλα προκαθορισμένα
(Stabler et al, 2010).
Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το βασικό πρόβλημα με την
ανάλυση εισροών-εκροών σχετίζεται με τις σιωπηρές υποθέσεις της. Υποθέτει ότι υπάρχει
μια ελεύθερη, απεριόριστη ροή πόρων στους διάφορους τομείς της οικονομίας. Οι επιπτώσεις
που προκαλούνται στην πραγματική οικονομία λόγω του περιορισμών των πόρων, της
λειτουργίας της εργασίας και των άλλων αγορών, των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της εθνικής
οικονομίας και των άλλων οικονομιών, αγνοούνται, με αποτέλεσμα, οι εκτιμήσεις για τις
επιπτώσεις των υποδειγμάτων εισροών - εκροών, για την οικονομική δραστηριότητα εν γένει
ή για συγκεκριμένες μεταβλητές όπως η απασχόληση, να είναι συνήθως υπερεκτιμημένες,
πολύ συχνά με μεγάλα περιθώρια σφάλματος. Οι εκτιμήσεις αυτές μπορεί να οδηγήσουν
ακόμη και σε αλλαγές πολιτικής με λάθος κατεύθυνση.

Παρά τις αδυναμίες αυτές, το

υπόδειγμα εισροών - εκροών εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως στον τουρισμό για
ανάλυση οικονομικών επιπτώσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι σημαντικό να
αναγνωρίζονται τα όποια προβλήματα όπως αυτά αναδεικνύονται ιδιαίτερα από τα
υποδείγματα υπολογιζόμενης γενικής ισορροπίας (CGE – Computable General Equilibrium).
γ. Το Υπόδειγμα CGE
Το υπόδειγμα CGE χρησιμοποιείται πλέον ευρέως, ιδιαίτερα στην Αυστραλία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, για την εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων μιας
ευρείας ποικιλίας πολιτικών και άλλων αλλαγών στους περισσότερους οικονομικούς τομείς.
Οι τεχνικές CGE έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του τουρισμού, αλλά μέχρι στιγμής δεν
έχουν αναλυθεί επαρκώς στη διεθνή βιβλιογραφία. Κατά τον υπολογισμό των οικονομικών

επιπτώσεων, το υπόδειγμα που θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί την
επικρατούσα κατάσταση στην οικονομία αναγνωρίζοντας και λαμβάνοντας υπ’ όψιν και
άλλους τομείς και αγορές, καθώς και την ανάδραση αυτών. Με πιο απλά λόγια, όταν
πραγματοποιείται κάποια αλλαγή στην οικονομία (π.χ. αύξηση της τουριστικής
δραστηριότητας λόγω ενός σημαντικού αθλητικού γεγονότος) οι αλλαγές αυτές θα
επιδράσουν στο σύνολο της οικονομίας και όχι μόνον στον τουριστικό κλάδο.
Τα υποδείγματα CGE έχουν τη δυνατότητα να εκτιμούν τα παραπάνω, και έτσι
αποτελούν μια πολύ πιο αυστηρή προσέγγιση για την εκτίμηση των επιπτώσεων του
τουρισμού. Η θεωρία της γενικής ισορροπίας έχει ως στόχο, να εξηγήσει τη συμπεριφορά της
ζήτησης, της προσφοράς και των τιμών στο πλαίσιο της συνολικής οικονομίας, όπου υπάρχει
ένα πλήθος αγορών τόσο για τα αγαθά όσο και για τις υπηρεσίες και τους συντελεστές
παραγωγής. Για παράδειγμα, η θεωρία της μερικής ισορροπίας, θα υπέθετε ότι η αύξηση της
ζήτησης ενός αγαθού θα οδηγούσε μόνο σε αύξηση των τιμών κατά μήκος μιας επικλινούς
ανοδικής καμπύλης προσφοράς. Στην καλύτερη περίπτωση, η θεωρία της μερικής ισορροπίας
θα μελετούσε επίσης τον αντίκτυπο αυτής της αύξησης των τιμών στη ζήτηση των σχετικών
υποκατάστατων και συμπληρωματικών προϊόντων. Η θεωρία γενικής ισορροπίας, ωστόσο, θα
μελετήσει όχι μόνο τις αλλαγές στις συνθήκες της ζήτησης, αλλά και το πώς αυτή η αύξηση
των τιμών θα επηρεάσει τη δομή της παραγωγής όσον αφορά τους παράγοντες που
χρησιμοποιήθηκαν καθώς και την αμοιβή τους. Ως εκ τούτου, σε ένα πλαίσιο θεωρίας γενικής
ισορροπίας, η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις
όχι μόνο για την τιμή του συγκεκριμένου προϊόντος, αλλά και για το σχήμα και τη θέση των
καμπυλών ζήτησης και προσφοράς σε όλες τις αγορές.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέσω των οποίων διαπιστώνονται και εξηγούνται αυτές οι
αναδράσεις στην οικονομία:


Μια διάθεση επιπλέον πόρων για μια δραστηριότητα σημαίνει ότι οι υπόλοιπες
οικονομικές δραστηριότητες αποκτούν λιγότερους πόρους, και ως εκ τούτου η παραγωγή
τους θα πέσει.



Όταν οι καταναλωτές δαπανούν για νέες δραστηριότητες, όπως μια ειδική εκδήλωση,
τότε οι δαπάνες τους μειώνονται για άλλα αγαθά και υπηρεσίες, κάτι που οδηγεί σε
μικρότερη παραγωγή στις βιομηχανίες που παράγουν αυτά τα αγαθά, με συνέπεια, αφού
μειώνεται η ζήτηση τους να μειώνονται οι τιμές για τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες.



Όταν υπάρχει αύξηση της ζήτησης εξαγωγών τότε μπορεί να παρατηρηθεί ανατίμηση της
συναλλαγματικής ισοτιμίας, αποθαρρύνοντας με αυτό τον τρόπο άλλες εξαγωγές και
ενθαρρύνοντας τις εισαγωγές.

Η θεωρία γενικής ισορροπίας και τα υποδείγματα CGE περιλαμβάνουν ένα περίπλοκο
πλαίσιο που βασίζεται σε ένα σύστημα μαθηματικών εξισώσεων, των οποίων η αναλυτική ή /
και αριθμητική λύση απαιτεί σημαντική υπολογιστική ισχύ. Ειδικότερα, ένα υπόδειγμα CGE
περιλαμβάνει ένα σύνολο εξισώσεων που περιγράφουν τις εισαγόμενες μεταβλητές, όπως ένα
υποστηρικτικό σύνολο δεδομένων. Οι εξισώσεις βασίζονται στις γενικές αρχές της
μικροοικονομικής βελτιστοποίησης. Όλα τα υποδείγματα CGE χαρακτηρίζονται από την
ύπαρξη μεγάλου αριθμού πιθανών μεταβλητών σε σχέση με τις διαθέσιμες εξισώσεις,
υπονοώντας ότι μερικές μεταβλητές πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εξωγενείς, δηλαδή δεν
προσδιορίζονται από ενδογενώς από το υπόδειγμα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μεταβλητές
όπως η τεχνολογία και οι καταναλωτικές προτιμήσεις αντιμετωπίζονται ως εξωγενείς. Τα
υποδείγματα CGE μπορούν επίσης να ταξινομηθούν σε συγκριτικά στατικά και δυναμικά. Τα
απλά υποδείγματα οικονομικών επιπτώσεων, χρησιμοποιούν μια στατική προσέγγιση και δεν
παρέχουν λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας προσαρμογής στη νέα ισορροπία. Από την
άλλη πλευρά, τα δυναμικά υποδείγματα CGE είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να
ενσωματώνουν ρητά τη μεταβατική διαδικασία της οικονομίας στην αριθμητική λύση των
εξισώσεών τους.
4. Νέα Οικονομική Γεωγραφία
Η Νέα Οικονομική Γεωγραφία (ΝΕΓ) αναπτύχθηκε ως θεωρία κατά κύριο λόγο από τον
Νομπελίστα οικονομολόγο Paul Krugman στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (Krugman,
1991). Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιχειρεί να κωδικοποιήσει ορισμένα τμήματα της
εκτενούς βιβλιογραφίας της οικονομικής γεωγραφίας, εστιάζοντας στην αλληλεπίδραση των
κεντρομόλων δυνάμεων που οδηγούν στη χωρική συγκέντρωση με τις φυγόκεντρες δυνάμεις
που οδηγούν στη χωρική αποκέντρωση, στην προτίμηση των καταναλωτών για ποικιλία
προϊόντων και στην ύπαρξη αυξουσών οικονομιών κλίμακας στην παραγωγική διαδικασία.
Οι Fujita and Mori (2005) τονίζουν ότι η Νέα Οικονομική Γεωγραφία βασίζεται σε τέσσερις
κύριους πυλώνες και συγκεκριμένα στο υπόδειγμα γενικής ισορροπίας στο χώρο, στις
αύξουσες οικονομίας κλίμακας, τα μεταφορικά κόστη και στην μετακίνηση των
καταναλωτών καθώς και των παραγωγικών συντελεστών στο χώρο.
α. Βασικό Θεωρητικό Πλαίσιο
Για να αντιληφθεί κάποιος το πλαίσιο που εισάγεται από τη ΝΕΓ είναι σημαντικό να
αποσαφηνιστούν αρχικά οι έννοιες των εσωτερικών και εξωτερικών οικονομιών κλίμακας
(Fujita and Thisse, 1997). Οι εσωτερικές οικονομίες κλίμακας συνδέονται με την

εξοικονόμηση κόστους που πραγματοποιείται σε επίπεδο επιχείρησης όταν η παραγωγική
διαδικασία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλου σταθερού κόστους σε σχέση με το
μεταβλητό: κατά συνέπεια, το μοναδιαίο κόστος παραγωγής μειώνεται όσο αυξάνεται η
παραγωγή. Όσον αφορά στις εσωτερικές οικονομίες κλίμακας, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι
αφορά στις μεγάλες επιχειρήσεις σε αντίθεση με τον λιλιπούτιο καπιταλισμό (backyard
capitalism) που συνήθως αποτελεί τη βασική υπόθεση πίσω από τις νεοκλασικές οικονομικές
θεωρίες (Krugman, 1991). Από την άλλη πλευρά, οι εξωτερικές οικονομίες κλίμακας
ξεπερνούν τα όρια της μίας επιχείρησης και ανακύπτουν ως απόρροια των συνδέσεων που
ενώνουν διαφορετικές εταιρείες του ίδιου ή διαφορετικών τομέων στο πλαίσιο των
προαναλυθεισών εμπρόσθιων και οπίσθιων οικονομικών διασυνδέσεων. Οι εξωτερικές
οικονομίες συνδέονται με τη χωρική συγκέντρωση και τη συσσώρευση, περιλαμβάνοντας
μεταξύ άλλων αλληλεπιδράσεις τεχνο-οικονομικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, η παρουσία
ενός τμήματος τουρισμού σε ένα πανεπιστήμιο σε ένα τουριστικό νησί είναι επωφελής τόσο
για τους αποφοίτους του πανεπιστημίου (που μπορούν να βρουν ευκολότερα εργασία) καθώς
και για πιθανούς τουριστικούς εργοδότες (που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένο
και καταρτισμένο προσωπικό με χαμηλό κόστος εξεύρεσης).

Επιπλέον και χάρη στην

ύπαρξη οικονομικών διασυνδέσεων, η παρουσία μεγάλου αριθμού ξενοδοχείων σε μία
περιοχή μπορεί να καταστήσει οικονομικά βιώσιμη τη δημιουργία επιχείρησης κατασκευής
επίπλων στην ίδια περιοχή καθώς η σχετικά υψηλή ζήτηση για έπιπλα, επιτρέπει στους
κατασκευαστές επίπλων να αποκομίσουν τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ύπαρξη
εσωτερικών οικονομιών κλίμακας. Αντίστοιχα, η εγκατάσταση μίας επιχείρησης κατασκευής
επίπλων σε τοπικό επίπεδο μειώνει το κόστος εξοπλισμού για τα ξενοδοχεία, επιτρέποντας σε
αυτά να διατηρούν χαμηλότερες τιμές, να επιτύχουν υψηλότερα ποσοστά πληρότητας, να
μειώσουν το μοναδιαίο κόστος και πιθανώς να αυξήσουν τη δυναμικότητα τους προς όφελος
όχι μόνο δικό τους, αλλά και των κατασκευαστών επίπλων. Το παραπάνω παράδειγμα είναι
στενά συνδεδεμένο με τη δυναμική που παρουσιάζει μια αγορά καθώς και με την έννοια της
συσσωρευτικής αιτιότητας: οι εταιρείες επιθυμούν να εγκατασταθούν εκεί όπου οι
προοπτικές ανάπτυξης είναι υψηλές, δηλαδή κοντά σε μεγάλες αγορές, αλλά από την άλλη
πλευρά οι αγορές μεγαλώνουν όταν πολλές επιχειρήσεις εγκατασταθούν σε μια συγκεκριμένη
περιοχή. Έτσι το ένα οδηγεί στο άλλο και στη δυνατότητα ανατροφοδότησης της
περιφερειακής ανάπτυξης ή κάμψης (Krugman, 1991).
Οι εξωτερικές οικονομίες κλίμακας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε αυτές που
σχετίζονται με τη χωρική συσπείρωση (localization economies) και σε αυτές που αφορούν
στην αστικοποίηση (urbanization economies).

Οι οικονομίες χωρικής συσπείρωσης

δημιουργούνται σε τοπικό επίπεδο ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής συγκέντρωσης και τη
δημιουργία

συγκεκριμένων

επιχειρηματικών

συστάδων

(clusters

-

Porter,

1990).

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Silicon Valley στην οποία συγκεντρώνεται
πληθώρα επιχειρήσεων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική, καθώς
και το Las Vegas το οποίο θεωρείται το παγκόσμιο κέντρο τυχερών παιγνίων. Παρά την
εντατικοποίηση του ανταγωνισμού που προκύπτει από την εγκατάσταση μίας επιχείρησης
κοντά σε μία άλλη, τα πλεονεκτήματα της αλληλεπίδρασης σε θέματα τεχνογνωσίας,
επιχειρηματικότητας και κινητικότητας της εργασίας εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού
είναι αρκετά για να υποστηρίξουν τη δημιουργία συστάδων και κατ’ επέκταση τη δημιουργία
εμπρόσθιων και οπίσθιων διασυνδέσεων στην οικονομία. Αντίστοιχα, οι οικονομίες
αστικοποίησης προκύπτουν σε ένα ευρύτερο επίπεδο ως συνέπεια της γενικευμένης
επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία η οποία συνδέεται με την
παροχή συγκεκριμένων εισροών (αγαθών ή υπηρεσιών) και την παροχή σύγχρονων
υποδομών. Ο τουρισμός μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Για
παράδειγμα, ο ολιγάριθμος πληθυσμός ενός απομακρυσμένου νησιού μπορεί να είναι
ανεπαρκής για να υποστηρίξει βιώσιμα τη δημιουργία και λειτουργία ενός νοσοκομείου, μίας
τράπεζας, ενός χώρου διαχείρισης απορριμμάτων ή ενός αερολιμένα. Παρόλα αυτά εάν αυτό
το νησί εξελιχθεί σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό, τότε τα αυξημένα επίπεδα ζήτησης για
τις διάφορες υπηρεσίες μπορεί να καταστήσουν την ύπαρξη όλων των παραπάνω υποδομών
οικονομικά βιώσιμη, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το επίπεδο διαβίωσης της τοπικής
κοινωνίας.
Όλα τα παραπάνω αναφέρονται ουσιαστικά στις κεντρομόλες χωρικές δυνάμεις που
ενθαρρύνουν τη συγκέντρωση. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, θα πρέπει να αναλυθούν και
οι φυγόκεντρες δυνάμεις που μπορεί να οδηγήσουν σε μια διαδικασία χωρικής
αποκέντρωσης. Αυτή συνδέεται με τις διαρροές από το οικονομικό σύστημα και το
αποτέλεσμα μετατόπισης, φαινόμενα που περιγράφηκαν νωρίτερα. Συγκεκριμένα, οι χωρικές
συστάδες μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλά επίπεδα συνωστισμού, μόλυνσης και
υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι τιμές των χωρικά προσδιορισμένων
συντελεστών παραγωγής (όπως η γη και οι υποδομές) καθώς και τα μη εμπορεύσιμα αγαθά
και υπηρεσίες (π.χ. οι υπηρεσίες εστίασης και φιλοξενίας) μπορεί να ανέβουν σημαντικά με
ενδεχομένως αρνητικές συνέπειες στη κατανάλωση. Για παράδειγμα το υψηλό ενοίκιο γης σε
δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς δημιουργεί το φαινόμενο της χιονοστιβάδας και
αυξητικές πιέσεις σε όλο το εύρος της τοπικής οικονομίας οδηγώντας σε συμπτώματα της
Ολλανδικής ασθένειας (Nowak and Sahli, 2007). Επιπλέον η μεγάλη συσσώρευση μπορεί να

οδηγήσει σε διαχειριστικά προβλήματα και φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας (όπως η
αύξηση της εγκληματικότητας, επαιτεία και πορνεία), η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί
δαπανηρές λύσεις. Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι κάτοικοι μιας περιοχής που
παρατηρείται αυτό το φαινόμενο καλούνται να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να διακόψουν
την αστική ή περιφερειακή συστάδα και αντίστοιχα οι τουρίστες θα πρέπει να σκεφθούν κατά
πόσον θα θελήσουν να αποφύγουν να επισκέπτονται δημοφιλή θέρετρα και να προτιμούν
μικρότερες χωρικές μονάδες. Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, και άλλες παρόμοιες
θεωρητικές προσεγγίσεις της οικονομικής γεωγραφίας, θα πρέπει να υπάρχει ένα βέλτιστο
μέγεθος χωρικής συγκέντρωσης στο οποίο τα διάφορα αγαθά και υπηρεσίες παράγονται στο
πιο αποτελεσματικό επίπεδο, μεγιστοποιώντας τις εσωτερικές και εξωτερικές οικονομίες
κλίμακας (Weber, 2002). Παρόλα αυτά, η μέτρηση του βέλτιστου μεγέθους μπορεί να
αποδειχθεί εξαιρετικά πολύπλοκη και δύσκολη να επιτευχθεί στην πράξη.
β. Νέα Οικονομική Γεωγραφία και Τουρισμός
Ο Papatheodorou (2003, 2004) ήταν πιθανώς ο πρώτος που εφάρμοσε το πλαίσιο της ΝΕΓ
στον τουρισμό. Η εστίαση στον τουριστικό κλάδο καθιστά δυνατή την διεύρυνση της ΝΕΓ
πέρα από τα υπάρχοντα όρια της. Πιο συγκεκριμένα, ο τουρισμός αποτελεί εξ ορισμού μία
χωρική δραστηριότητα. Εμπλέκει ένα πολύπλοκο χωρικό πλαίσιο καθώς απαιτεί την επιλογή
και τη φυσική μετακίνηση του καταναλωτή από τον τόπο προέλευσης στον τουριστικό
προορισμό. Η αστικοποίηση του τουρισμού προορισμού εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των
τοπικών πόρων με ένα δυναμικό τρόπο. Με άλλα λόγια, η μεγέθυνση μπορεί να έχει θετικό
αντίκτυπο στην επισκεψιμότητα τεχνητών αξιοθέατων και στην ανάπτυξη των υποδομών
αλλά από άλλη πλευρά μπορεί να ασκεί αρνητικές πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον. Κατά
συνέπεια, οι κατασκευαστές υποδομών θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να μην
αναλαμβάνουν έργα που θέτουν σε κίνδυνο τη μακρόχρονη βιωσιμότητα της τουριστικής
ανάπτυξης. Επιπλέον, ο τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τριτογενή τομέα των
υπηρεσιών συμπεριλαμβάνοντας πολλούς κλάδους, όπου η ενοποίηση και η στρατηγική
εμπλοκή μεταξύ των παραγωγών είναι εμφανής σε πολλαπλές διαστάσεις και επίπεδα.
Ο Papatheodorou (2003) προτείνει ένα ενδιαφέρον μαθηματικό υπόδειγμα
τουριστικής ανάπτυξης επεκτείνοντας τη ΝΕΓ με υποδείγματα διακριτής επιλογής
τουριστικών προορισμών από τους τουρίστες και την ύπαρξη ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού
μεταξύ των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών. Πέρα από την ανάπτυξη δυναμικών
παραγόντων, ο Papatheodorou (2003) προβαίνει σε ανάλυση ευημερίας με την αριθμητική
σύγκριση και αντιπαραβολή της βέλτιστης δημιουργίας νέων τουριστικών θερέτρων στο

χώρο και στο χρόνο κάτω από εναλλακτικά καθεστώτα διαχείρισης ενός προορισμού.
Αντίστοιχα, ο Papatheodorou (2004) μελετά τα εξελικτικά πρότυπα του τουρισμού
χρησιμοποιώντας στοιχεία της ΝΕΓ τα οποία συνδέονται με την δημιουργία μας δομής
κέντρου – περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα, βασιζόμενος στην έννοια του κύκλου ζωής του
τουριστικού προορισμού, ο Papatheodorou (2004) προτείνει ένα νέο θεωρητικό υπόδειγμα
στο οποίο ενδογενείς αλλαγές στο τουριστικό επιχειρείν οδηγούν σε δυϊσμό στην αγοραία και
στη χωρική δομή καθώς ισχυροί πολυεθνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι συνυπάρχουν με μια
πλειάδα μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων ενώ αντίστοιχα ένας μικρός αριθμός
κεντρικών τουριστικών θερέτρων συνυπάρχει με πλειάδα μικρών περιφερειακών τουριστικών
προορισμών. Το υπόδειγμα απεικονίζει γραφικά την αλληλεξάρτηση των δυνάμεων της
αγοράς και του χώρου και εξετάζει τις επιπτώσεις ως προς την ανάπτυξη τουριστικών
προορισμών. Η βραχυπρόθεσμη ανάλυση εστιάζει στη σχέση μεταξύ των περιοχών
προέλευσης, τους κεντρικούς και περιφερειακούς προορισμούς, ενώ το μακροπρόθεσμο
πλαίσιο μελετά εναλλακτικά πρότυπα βαθμού τουριστικής αστικοποίησης με βάση τις
παρατηρούμενες τουριστικές ροές. Με αυτόν τον τρόπο ο Papatheodorou (2004) λαμβάνει
υπ’ όψιν του την εργασία του Debbage (1990) ο οποίος εξέτασε τον ρόλο των ολιγοπωλιακών
τουριστικών επιχειρήσεων και τις στρατηγικές τους αναφορικά με τα μερίδια αγοράς, την
καινοτομία και τη διαφοροποίηση στον κύκλο ζωής του τουριστικού προϊόντος στις
Μπαχάμες και του Gordon (1994) o οποίος ανέπτυξε και ανέλυσε τις επιπτώσεις του
μονοπωλίου στην διαμονή και την ιδιοκτησία γης.
γ. Αξιολόγηση της ΝΕΓ
H ΝΕΓ έχει αναμφισβήτητα βοηθήσει σημαντικά στο να φέρει χωρικά θέματα στο προσκήνιο
αυξάνοντας το ενδιαφέρον των οικονομολόγων. Η εφαρμογή της στον τουρισμό παραμένει
έως σήμερα σχετικά ανεπαρκής, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει στο μέλλον, καθώς οι θεωρίες
της διαδίδονται ολοένα και περισσότερο στους ερευνητές. Αναφορικά με τη χωρική διάσταση
του τουρισμού, η ΝΕΓ έχει επανατοποθετήσει και ενισχύσει, αυτό που η επιστήμη της
γεωγραφίας προκάλεσε στα χωρικά οικονομικά, ειδικά σε περιφερειακό και αστικό επίπεδο
στα μέσα του εικοστού αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, το οικονομικό ενδιαφέρον για τα χωρικά
στοιχεία της εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας και του τόπου κατοικίας ήταν
προγενέστερα αντικείμενα της ΝΕΓ και εξετάστηκαν αρκετές δεκαετίες νωρίτερα. Το ίδιο
συμβαίνει και στην περίπτωση των μεταφορικών συστημάτων και δικτύων, τη χρήση και αξία
της γης, καθώς και τις επιπτώσεις των πόλεων στο χωρικό σχεδιασμό με αναφορά στην
περιφερειακή και αστική ανάπτυξη.

Ειδικό ενδιαφέρον στην χωρική οικονομική ανάλυση παρουσιάζουν οι επιπτώσεις
στις τουριστικές επιχειρήσεις, και ειδικά στον μεταξύ τους ανταγωνισμό που απορρέουν από
τις συνέργειες που δημιουργούν οι διάφορες συστάδες. Αντίστοιχα, ενδιαφέρον παρουσιάζει
η σχέση μεταξύ της προσβασιμότητας μιας τοποθεσίας, της ποιότητας, του μεγέθους και των
παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και το επίπεδο τιμολόγησης τους. Για παράδειγμα τα
ξενοδοχεία σε πλεονεκτικά σημεία, όπως αυτά με θέα προς τη θάλασσα κατά μήκος της
παραλίας και σε μικρή απόσταση από τις περισσότερες υπηρεσίες, εκεί που η ζήτηση είναι
μεγαλύτερη για καλής ποιότητας διαμονή, μπορεί να χρεώσουν υψηλότερες τιμές σε σχέση
με αυτά που βρίσκονται σε απόσταση από το θαλάσσιο μέτωπο. Αντίστοιχα, η αξία της γης
θα είναι υψηλότερη σε αυτές τις περιοχές. Οι νέοι ξενοδόχοι που προσπαθούν να εισέλθουν
στον κλάδο μπορεί να θεωρήσουν αυτές τις τιμές ιδιαίτερα υψηλές ώστε να εξασφαλίσουν
αυτή τη προνομιούχο θέση. Επιπλέον, τα οικονομικά της γης σε συνέργεια με τη ΝΕΓ
μπορούν να συμβάλουν στην εξήγηση του κύκλου ζωής προορισμού καθώς προσδιορίζουν
παράγοντες που περιγράφηκαν πιο πάνω και οι οποίοι επηρεάζουν την ακμή και παρακμή
των διάφορων τουριστικών περιοχών.
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Ερωτήσεις – Ασκήσεις ελέγχου γνώσεων


Ποιες κοινωνικο-πολιτιστικές αλλαγές συνδέονται κατά κύριο λόγο με την τουριστική
ανάπτυξη;



Να αναφερθούν τα βασικά περιβαλλοντικά στοιχεία που επηρεάζονται από την
τουριστική ανάπτυξη.



Να παρουσιασθούν τα βασικά πρότυπα ανάπτυξης του χώρου και να αποσαφηνισθεί ο
ρόλος του τουρισμού στη διαμόρφωση των προτύπων αυτών.



Να αναφερθούν οι κύριες πρακτικές εφαρμογές του προτύπου τοπικής-ενδογενούς
ανάπτυξης. Μπορούν να συσχετιστούν αυτές με την τουριστική ανάπτυξη σε τοπικό
επίπεδο και πως;



Να περιγραφεί ένα Τοπικό Παραγωγικό Σύστημα, στο οποίο ο τουρισμός (με αναφορά σε
τουριστικές δραστηριότητες) αποτελεί προωθητική δραστηριότητα.



Υπάρχει η άποψη ότι περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα ή γεωγραφικές ιδιαιτερότητες,
όπως οι μικρές νησιωτικές, ορεινές, απομονωμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές, δεν
διαθέτουν προϋποθέσεις τουριστικής ανάπτυξης και δεν έχουν προοπτική ανάπτυξης
γενικότερα. Κατά πόσο συμφωνείτε με την άποψη αυτή;



Ένας τουρίστας δαπανά €200 για τη διαμονή του σε μια περιοχή. Αν οι άμεσες (πρώτου
γύρου) επιδράσεις των τουριστικών του δαπανών είναι ίσες με €120, οι έμμεσες ίσες με
€80 και οι παράγωγες ίσες με €50 ευρώ, ποια είναι η τιμή του τουριστικού
πολλαπλασιαστή εισοδήματος;



Αν ο πολλαπλασιαστής απασχόλησης μιας τουριστικής δραστηριότητας είναι 1,5, ποια
είναι η συνολική επίδραση στην οικονομία της περιοχής από την αύξηση της
απασχόλησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας κατά 50 άτομα; Να ερμηνευθεί το
σχετικό αποτέλεσμα.



Πως συνδέεται το υπόδειγμα της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας με την τουριστική
ανάπτυξη;

