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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

1.1
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται το πρόβλημα, ο σκοπός, οι επιμέρους στόχοι της έρευνας και ο
χρόνος διεξαγωγής της, καθώς και τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία. Επίσης, αναφέρει την προσφορά
της έρευνας και τις πιθανόν παραγόμενες ωφέλειες.

1.2

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ο τουρισμός είναι ο δυναμικότερος και ανταγωνιστικότερος κλάδος της ελληνικής οικονομίας σε
διεθνές επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στην τρέχουσα
δεκαετία τόσο σε εγχώριο, όσο και σε παγκόσμιο ετήπεδο. (Ymopyeio Ανάπτυξης, 2003,σελ.3).

Ο τουρισμός είναι ένας από τους σπουδαιότερους παραγωγικούς κλάδους στον οποίο η Ελλάδα
διαθέτει αναμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Μαζί με τη ναυτιλία εντάσσονται στον τομέα
των διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και χαρακτηρίζονται από μία δυναμική αναπτυξιακή πορεία
σε ολόκληρη τη μεταπολεμική περίοδο. Ενισχύουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και
εττηρεάζουν τη διάρθρωσή της και την αναπτυξιακή δυναμική του τουρισμού και της ναυτιλίας
επηρεάζουν τη διάρθρωση του ισοζυγίου των εξωτερικών συναλλαγών της χώρας, που διακρίνεται
από μεγάλο πλεόνασμα στο ισοζύγιο των υπηρεσιών που μαζί με το πλεόνασμα στο ισοζύγιο των
εισοδηματικών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων, αντισταθμίζουν το μεγάλο έλλειμμα του
εμπορικού ισοζυγίου. (Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank,2006)

Τα φυσικά πλεονεκτήματα της χώρας προσδιορίζονται από το εντυπωσιακό μεσογειακό της τοτήο
και τις ήτηες κλιματολογικές συνθήκες που παρέχουν μεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη του
τουρισμού σε όλη τη διάρκεια ταυ έτους. Τα πολυάριθμα νησιω πκά της συμπλέγματα και οι
τεράστιες σε μήκος και ποικιλία πεντακάθαρες ακτές (το 2006 η Ελλάδα είχε 404 παραλίες
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βραβευμένες με «Γαλάζια Σημαία», καταλαμβάνοντας τη 2’ θέση ανάμεσα σε 40 χώρες από όλο τον
κόσμο) συμπληρώνονται με ιδανικό τρόπο από αναρίθμητα ηπειρωτικά φυσικά συγκροτήματα,
τουριστικά θέρετρα και καταφύγια. Αυτά δε, συνδυάζονται ιδανικά με την πλούσια πολιτιστική και
ιστορική κληρονομιά της Ελλάδας, που αποτελεί από μόνη της πόλο έλξεως ενός μεγάλου αριθμού
επισκεπτών (Υπουργείο Τουρισμού,2007).

Επιπλέον, η αναβάθμιση της οικονομικής τουριστικής και κοινωνικής υποδομής της χώρας λόγω
των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και ο υψηλός βαθμός ασφαλείας, σε συνδυασμό με την
παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία, την παιδεία και τον τρόπο ζωής, έχουν αναβαθμίσει ουσιαστικά
την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό. Γενικά, η Ελλάδα διαθέτει σε αφθονία σημαντικές φυσικές
και ιστορικές-πολιτιστικές πλουτοπαραγωγικές πηγές, των οποίων η αξία αυξάνει με την πάροδο
του χρόνου. Οι πηγές αυτές δίδουν την δυνατότητα προσφοράς ενός σημαντικά διαφοροποιημένουελκυστικού

τουριστικού

προϊόντος

υψηλής

ποιότητας

σε

12μηνη

βάση

και

σε

πολύ

ανταγωνιστικούς συνδυασμούς ποιότητας - τιμής έναντι άλλων χωρών. Ο βαθμός αξιοποιήσεως
των αξιόλογων συγκριτικών πλεονεκτημάτων που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους
προσδιορίζεται κυρίως από την ανταγωνιστικότητα του οικονομικού περιβάλλοντος στην
οικονομία ως σύνολο, καθώς και από το συγκριτικό βαθμό αναπτύξεως της ελληνικής τουριστικής
επιχειρήσεως σε σχέση με τα διεθνή δεδομένα. {Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, 2006)

Ο τουρισμός, σήμερα, αποτελεί για την Ελλάδα έναν τομέα στο οποίο διαφαίνονται μεγάλες
ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης, λόγω των πολλών φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας,
στους οποίους κυρίαρχο ρόλο έχουν τα νησιά και το κλίμα της χώρας μας. (www.Mykonos.gr)

Σύμφωνα με τον ελληνικό οργανισμό τουρισμού η βιομηχανία τουρισμού αποτελεί ένα πολύ
σημαντικό κομμάτι, καθώς συμβάλλει κατά 8% στα εθνικό ακαθάριστο προϊόν. Ταυτόχρονα, η
βιομηχανία που παλαιότερα είχε παραγκωνιστεί, τώρα απασχολεί το 10% των κατοίκων (6.1%
άμεσα και 3.9% έμμεσα). Η σημαντικότητα του τουρισμού διαφαίνεται και από το γεγονός ότι
παρά τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003, δεν παρατηρήθηκε καμία ζημία εκείνη την περίοδο. Οι διεθνείς
τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα παρουσίασαν αύξηση, η οποία κυμάνθηκε σε ποσοστό 24.7%
κατά την περίοδο 1998 - 2003. Το 2004, η Ελλάδα κατέκτησε την 15η θέση τουριστικού
προορισμού στη παγκόσμια κατάταξη, σημειώνοντας αύξηση τάξεως του 10.7% σε σχέση με το
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2003. Το 95.6% των τουριστών κατάγεται από την Ευρώπη με αποτέλεσμα η ελληνική τουριστική
βιομηχανία να εξαρτάται κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Ταυτόχρονα, ο’
ελληνικός τουρισμός ενδυναμώνεται από την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τις ηλιόλουστες
νησιωτικές παραλίες (www.eiu.com-Economist Intelligence Unit, 2005).

To Σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης 2004 - 2008 για την Ανταγωνιστικότητα και την Ανάπτυξη
αναφέρει ότι: «.κεντρικός στόχος μας για το 2008 είναι η εδραίωση των συνθηκών βιώσιμης

ανάπτυξης για τη διασφάλιση της διαρκούς, μετροϋμενης με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους,
βελτίωσης του βιοτικού ετππέδου - αύξησης του πραγματικού εισοδήματος, ενίσχυσης των
δικαιωμάτων και των ευκαιριών - όλων των Ελλήνων Πολιτών, και σύγκλισης με το αντίστοιχο
επίπεδο (μέσο όρο) που απολαμβάνουν οι Πολίτες της ΕΕ».

(Υπουργείο Ανάπτυξης, 2003, σελ.3).

Για την επίτευξη του αντικειμενικού στόχου, πρέπει, να αναβαθμιστεί η θέση της Ελλάδας,
συνολικά ως χώρας, σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, τονίζοντας βέβαια ότι
ο ελληνικός τουρισμός είναι ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
εστιάζοντας και ενισχύοντας τους τομείς εκείνους που έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και
προοπτικές ανάπτυξης, μεγιστοποιώντας δηλαδή τα έσοδα και το επίπεδο απασχόλησης, εντός
βέβαια ενός πλαισίου προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. (Υπουργείο

Ανάπτυξης, 2003, σελ.3).

Οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι που θέτονται με ορίζοντα επίτευξης το 2010 υποστηρίζονται από
ετημέρους πολιτικές και μέσα προώθησης που επηρεάζονται άμεσα από την κεντρική πολιτική
επιλογή για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής οικονομίας (Υπουργείο ^νάππ)^;/?. 2003, σελ.3).

Το προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο στηρίζεται σε έξι άξονες δράσης - την αναβάθμιση της
ποιότητας της προσφοράς, τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του συνολικού τουριστικού
προϊόντος, την εκπαίδευση και την κατάρτιση του ανθρώτηνου δυναμικού, την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας, την προώθηση και την προβολή της χώρας με νέα εργαλεία και σύγχρονες
μεθόδους, και τον εκσυγχρονισμό των δομών της δημόσιας διοίκησης και των μηχανισμών
άσκησης της τουριστικής πολιτικής {Υπουργείο Ανάπτυξης - 2003,σελ.3).
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Ο τουρισμός ορίζεται πλέον διεθνώς (από την πλευρά της ζήτησης) ως μια πηγή ζήτησης εγχωρίων
και διεθνών (τουριστών) καταναλωτών για αγαθά και υπηρεσίες μεταφοράς, στέγασής, διατροφής,
ένδυσης, ψυχαγωγίας, πολιτισμικά αγαθά κλπ. Έτσι, αναδεικνύεται η πραγμαηκή πλέον
οικονομική φύση του τουρισμού, δηλαδή η συνολική καταναλωτική και συνακόλουθα η συνολική
βιομηχανική του φύση, η οποία ανάγεται πλέον ως η αναγκαία και ικανή βάση αξιολόγησης τόσο
της ύπαρξης και της μεγέθυνσης του ίδιου του τομέα, όσο όμως, και κύρια, της σημασίας, του
ρόλου και της συμβολής του τουρισμού στην ανταγωνιστικότητα του συνόλου της ελληνικής
οικονομίας και την ανάπτυξη. Επομένως, είναι δυνατόν να γίνει ανηληπτό το «σφάλμα» στον
προσδιορισμό του τουρισμού ως απλά και μονοδιάστατα «βιομηχανίας» ή «τομέα υττηρεσιών» και
όχι στις πραγμαηκές οικονομικές του διαστάσεις, ως μιας ετησίως ιδιαίτερα διαμορφούμενης
ιδιωηκής κατανάλωσης. Δηλαδή, τον οικονομικό και πολιτικό προσδιορισμό του τουρισμού ως
βασικού πλέον συντελεστή της συνολικής τελικής ζήτησης για εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα και
επομένως βασικού συντελεστή της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του συνόλου της
ελληνικής οικονομίας. (^Υπουργείο Ανάτπυζης 2003,σελ.4).

Η σημερινή εικόνα της οικονομικής φύσης του ελληνικού τουρισμού και της οργανικής του σχέσης
με τη δομή και λειτουργία της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή η εικόνα της παραγωγής και διάθεσης
μιας ετησίως ιδιαίτερα διαμορφούμενης ιδιωτικής κατανάλωσης για τη διαβίωση των περίπου, 13
εκατ. εισερχομένων τουριστών έχει σήμερα την ακόλουθη μορφή και διαστάσεις (Υπουργείο

Ανάπτυξης. 2003, σελ. 4-5):
1.

Οι σημερινές δυναμικότητες της κλασικής ξενοδοχίας που ξεπερνούν τις 8.000 μονάδες με
πάνω από 312.000 δωμάηα και περισσότερες από

600.000 κλίνες συγκροτούν το

θεμελιωδέστερο στοιχείο της τουριστικής ανωδομής επί του οποίου στηρίζεται και μέσω του
οποίου καθορίζεται η διαρθρωτική εξέλιξη του επιπέδου παραγωγής και διάθεσης της ετήσιας
τουριστικής κατανάλωσης στη χώρα.

2.

Ετήσης, πρέπει να σημειωθεί ότι την ετήσια τουρισηκή κατανάλωση υποστηρίζει η παραγωγή
από μια πληθώρα εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής-ανωδομής όπως Συνεδριακά
Κέντρα,

αίθουσες

συνεδρίων

μικρότερων

μεγεθών,

γήπεδα

γκολφ.

Κέντρα

Θαλασσοθεραπείας, Καζίνα και ένας σημαντικός αριθμός από Μαρίνες, χιονοδρομικά
κέντρα. Ιαματικές Πηγές και τόπους τουριστικής επίσκεψης που συμπληρώνουν την εικόνα
της τουριστικής προσφοράς στην Ελλάδα.
Γαβριήλ Δραγκός
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3.

Στο αναφερόμενο κύκλωμα τουριστικής παραγωγής θα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς τα
εποχικά προσφερόμενα αγαθά και υπηρεσίες από ένα πλήθος επιχειρήσεων σε διάφορους
τομείς, μη αποκλειστικής τουριστικής παραγωγής, όπως. Τράπεζες, Οδικές, Θαλάσσιες και
Αεροπορικές Μεταφορές, Ταχυδρομικές και Ιατρικές Υπηρεσίες, Πρατήρια Καυσίμων,
Καταστήματα Τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, Υττηρεσίες Αεροδρομίων,
Αιμένων και Σταθμών και πίσω από αυτές το σύνολο σχεδόν των κλάδων μεταποιητικής
παραγωγής καταναλωτικών αγαθών, καθώς και ένα σημαντικό μέρος των κλάδων παραγωγής
κεφαλαιουχικών προϊόντων.

Σύμφωνα με έρευνες του Υπουργείου Ανάπτυξης οι εξελίξεις στο διεθνή τουρισμό θα έχουν τα
ακόλουθα χαρακτηρισηκά (Υπουργείο Ανάπτυξης 2003,σελ. 7-8):

1.

Σημαντικές αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον, αλλαγή κλίματος και διάθεσης για τουρισμό από
ξένους επισκέπτες, ανάδειξη νέων προορισμών.

2.

Επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού ανόδου του διεθνούς τουρισμού το 2004, με αύξηση 3 έως

3.

Αύξηση του εξερχόμενου τουρισμού από τις ΗΠΑ κατά 4% το 2003 και κατά 6% το 2004.

4.

Ανάκαμψη του εξερχόμενου τουρισμού της Ιαπωνίας (στο τέλος του 2003 επιτεύχθηκαν τα
επίπεδα του 2000).

5.

Ανοδικός ρυθμός και διεύρυνση της κοινωνικής βάσης του τουρισμού με προέλευση την Κίνα.

6.

Συνεχιζόμενες και πιθανώς ενισχυμένες απαιτήσεις ασφαλείας.

7.

Ενίσχυση των ενδο-περιφερειακών ταξιδίων για διακοπές σε σύγκριση με τους μακρινούς
προορισμούς.

8.

Συντομότερες και συχνότερες παραδοσιακές διακοπές.

Γαβριήλ Δραγκός
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9.

Συνεχιζόμενη μεταστροφή από τις παραδοσιακές τακτικές αερογραμμές και τις εταιρείες
charter σε ραγδαία αναπτυσσόμενους αερομεταφορείς χαμηλού κόστους (όπως Easyjet, κ.ά.).

10.

Συνέχιση της τάσης για κρατήσεις «τελευταίας στιγμής».

11.

Αυξημένη χρήση του διαδικτύου για σχεδιασμό και κρατήσεις διακοπών, καθώς και άνοδος
των τμηματικά «πακετοποιημένων» και εξατομικευμένων διακοπών.

12.

Αυξημένη ζήτηση για αυθεντικές εμπειρίες, γνωριμία με τη φύση και τον πολιτισμό των
προορισμών.

13.

Εξακολούθηση της αυξητικής τάσης του αριθμού των ερχομένων τουριστών ηλικίας 45+ από
τις δυτικές χώρες και την Ιαπωνία.

14.

Διεύρυνση του χάσματος που διαττιστώνεται ανάμεσα στην ολοένα απαιτητικότερη διεθνή
ζήτηση και την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών σε αρκετούς προορισμούς.

15.

Ισχυρός ανταγωνισμός από άλλους προορισμούς της Μεσογείου. Ενδυνάμωση των
ανταγωνιστικών χωρών σε ειδικές μορφές τουρισμού και υποδομές.

1.3

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τις διαθέσεις και προτιμήσεις των τουριστών
όσον αφορά την εικόνα τουρισηκού προορισμού και ειδικότερα της Μυκόνου. Η κατανόηση των
διαθέσεων και των προτιμήσεων των τουριστών στην τουριστική βιομηχανία μπορεί να αποδειχθεί
ωφέλιμη προς την Ελληνική Πολιτεία για τον καθορισμό και εφαρμογή μιας ορθότερης πολιτικής
στον τομέα αυτό.

Επίσης, βασική επιδίωξη αποτελεί ο εντοτησμός των παραγόντων που επηρεάζουν τη στάση τους
απέναντι στο τουριστικό προορισμό.
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Ετημέρους στόχοι της έρευνας ε ίν α ι:
•

Να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες που συλλέγει ο καταναλωτής τον

•

Να διερευνήσει εάν οι προσδοκίες του καταναλωτή για τον τουρισηκό προορισμό

επηρεάζουν στην απόφασή του για τον τουριστικό προορισμό που θα επιλέξει.

συμπίπτουν με την πραγματικότητα η οποία υφίσταται στον τουριστικό προορισμό και
ενδεχομένως να βρει τα σημεία με τα οπαία ο καταναλωτής δεν έμεινε ικανοποιημένος.
•

Να διερευνήσει κατά πόσο ο καταναλωτής είναι ικανοποιημένος σε τέτοιο επίπεδο που να

•

Να διαπιστώσει το βαθμό με το οποίο τα δημογραφικά στοιχεία επηρεάζουν την εικόνα που

προτείνει τον τουριστικό προορισμό και σε άλλους.

έχουν οι καταναλωτές για ένα τουριστικό προορισμό.

1.4

ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Η έρευνα εστιάζεται σε δείγμα τουριστών που είχαν παλαιότερη εμπειρία από την ετιίσκεψή τους
στη Μύκονο ή επρόκειτο να επισκεφθούν για πρώτη φορά το συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2006 μέχρι τον Αύγουστο του 2007 με τη
μέθοδο του ερωτηματολογίου που συντάχθηκε ειδικά για αυτό το σκοπό. Η συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου έγινε με προσωπική συνέντευξη και με αποστολή του με το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.

1.5

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Η μελέτη των διαθέσεων των καταναλωτών έναντι των τουριστικών προορισμών της Ελλάδας και
ειδικότερα της Μυκόνου, θα παρέχει πληροφορίες χρήσιμες για το μέλλον της αγοράς, ειδικά σε
μια περίοδο που παρατηρείται αύξηση του ανταγωνισμού από γειτονικές χώρες που παρουσιάζουν
μορφολογικά στοιχεία όμοια με αυτά των τουριστικών προορισμών της Ελλάδας, όπως η Ισπανία
και η Τουρκία. Επίσης, τα συγκεκριμένα στοιχεία θα βοηθήσουν την πολιτεία στη διαμόρφωση
μιας ξεκάθαρης τουριστικής πολιτικής εφόσον αυτή την περίοδο το Υπουργείο Τουρισμού
βρίσκεται εν μέσω μιας συνεργασίας με σημαντικούς φορείς για τη διαμόρφωση της εικόνας της
χώρας στο εξωτερικό και θέτοντας ως στόχο την πρώτη πεντάδα (Business & Τουρισμός, 2006,

σελ.34).
Γαβριήλ Δραγκός
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Τα συμπεράσματα που θα προκόψουν πιστεύεται ότι θα βοηθήσουν:
ο

τα στελέχη κρατικών και μη οργανισμών για να προβλέψουν την πορεία της αγοράς, και

ο

να βεληώσουν το Μίγμα Μ άρκεηνγκ του τουριστικού προϊόντος, γνωρίζοντας πλέον ποιες
είναι οι στάσεις και προτιμήσεις των τουριστών.
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1.6
Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα αυτή αποτελείται από επτά κεφάλαια, τα οποία είναι τα εξής:

Κεφάλαιο I
Αναφέρεται στο πρόβλημα, στο σκοπό και στους επιμέρους στόχους της έρευνας. Προσδιορίζει
επίσης και τη δομή της παρούσας μελέτης.

Κεφάλαιο 2
Αναφέρεται σε γενικές πληροφορίες για τον Τουρισμό, τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε
εγχώριο. Τονίζεται ετήσης η υφιστάμενη κατάσταση του Ελληνικού Τουρισμού, η σημασία του για
την Ελληνική Οικονομία και η ανταγωνιστικότητα στην Ελληνική Τουριστική Αγορά.

Κεφάλαιο 3
Περιλαμβάνει τη θεωρία στην οποία βασίζεται η έρευνα. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται η έρευνα
του marketing, η έρευνα αγοράς και η έρευνα καταναλωτή, καθώς και οι διαθέσεις αυτών.

Κεφάλαιο 4
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρουμε στοιχεία για την Μύκονο, την ιστορία, τον πολιτισμό, γενικές
πληροφορίες και περιγραφές του τόπου. Γίνεται επίσης αναφορά στην τουριστική ανάπτυξη του
νησιού.

Κεφάλαιο 5
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, και αναφέρεται ο τρόπος ετπλογής
του τουρισηκού προορισμού και τα ερεθίσματα που λαμβάνουν οι καταναλωτές όσον αφορά την
επιλογή του τουριστικού τους προορισμού.

Κεφάλαιο 6
Περιγράφει την μεθοδολογία της ποσοτικής έρευνας και η ς στατιστικές αναλύσεις που
πραγματοποιήθηκαν. Τέλος, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των
ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν.

Κεφάλαιο 7
Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται η περίληψη, τα συμπεράσματα αλλά και προτάσεις προς τις
επιχειρήσεις και τους κρατικούς φορείς.
Γ α β ρ ιή λ Δ ρ α γ κ ό ς
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έ χει διατηστωθεί τα τελευταία χρόνια, ότι ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην οικονομία
ενός τόπου είναι ο τουρισμός. Για αυτό παρατηρείται μια έντονη δραστηριότητα από την πλευρά
πολλών κρατών για την τόνωσή του.
Η λέξη τουρισμός δεν έχει ελληνική αλλά γαλλική προέλευση. Σημαίνει τη μετακίνηση του
ανθρώπου ή ομάδων, από τη μια περιοχή στην άλλη, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή
ακόμη και τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών.
Η μεγάλη μάζα των ετησκεπτών που στηρίζει τον τουρισμό έρχεται στην Ελλάδα για τον ήλιο, τη
θάλασσα, το περιβάλλον, τη φιλοξενία και την αυθεντικότητα των ανθρώπων, διακινείται δηλαδή
για παραθερισμό σε παραλιακές περιοχές και νησιά.
Σύμφωνα με την εκτίμηση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Τουρισμού και Ταξιδιών, η οποία
στηρίζεται στην μέθοδο κατάρτισης των δορυφόρων λογαριασμών του Oxford Economic
Forecasting, το 2003, το μερίδιο του «τουριστικού τομέα» στο ελληνικό ΑΕΠ ήταν στο 4,5%, ενώ
το μερίδιο της συνολικής απασχόλησης ήταν στο 5% (205.000 θέσεις εργασίας) (World Tourism &
Travel Council, 2003).

2.2

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ TOY ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η τάση και η ετηθυμία του ανθρώπου να επισκέπτεται ξένους τόπους, υπήρχε και στην αρχαία
εποχή. Αρκεί να θυμηθούμε τα ταξίδια του Σόλωνα, του Ηροδότου ή του Παυσανία. Βεβαίως, τα
ταξίδια που πραγματοποιούνταν τότε είχαν ως κύριο στόχο την επαφή με άλλους λαούς και τη
γνωριμία και μεταφορά των προϊόντων που παρήγαγαν. Η εξέλιξη των μεταφορικών μέσων και η
εφεύρεση του χρήματος κατέστησε δυνατή και ευκολότερη την αγοραπωλησία προϊόντων και
αποδείχτηκε θετική για την ανάπτυξη του εμπορίου και συνεπακόλουθα των ταξιδιών. Διαπιστώνει
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λοιπόν κανείς ότι στην αρχή

δεν είχαν τη

μορφή αναψυχής με εξαίρεση

αυτά που

πραγματοποιούνταν για τη παρακολούθηση των ολυμπιακών αγώνων (Βοφβοφέσος, 2000, σελ.17-Ι8).

? Θεωρείται σκόπιμο να αναφερθεί ότι στα αρχαία χρόνια παρατηρείται κίνηση προς τις άλλες χώρες
με κύριο λόγο της κίνησης αυτής το εμπόριο. Τα ταξίδια που πραγματοποιούνταν τότε είχαν ως
κύριο στόχο την επαφή με άλλους λαούς και τη γνωριμία και μεταφορά των προϊόντων που
παρήγαγαν (Β<ψβοφέσος, 2000, σελ. 17-18).

Ευνοϊκή προς την εξέλιξη αυτή θεωρείται η ανάπτυξη νέων μεταφορικών μέσων, όπως είναι οι
άμαξες αλλά και η εφεύρεση του χρήματος, όπως προαναφέρθηκε, η οποία κατέστησε δυνατή και
ευκολότερη την αγοραπωλησία προϊόντων και αποδείχτηκε θεηκή για την περαιτέρω ανάπτυξη του
εμπορίου και συνεπακόλουθα των ταξιδιών (Βοφβοφέσος, 2000, σελ. 17-18).

Ο Μεσαίωνας αποτέλεσε μία περίοδο στην οποία ο τουρισμός περιορίστηκε στον πανεπιστημιακό
τουρισμό κυρίως γύρω από τα πανετηστημιακά κέντρα της Οξφόρδης και του Παρισιού, αλλά και
στο εορτασμό των μεγάλων θρησκευτικών γεγονότων και εορτών. Την εποχή του Μεσαίωνα
ακολούθησε η περίοδος της Αναγέννησης, όπου δημιουργήθηκαν νέα πρότυπα και τέθηκαν βάσεις
για τη διαμόρφωση του τουρισμού όπως έχει σήμερα. (Βοφβοφέσος 2000, σελ. 17-18)

Τα ταξίδια πλέον γίνονται για λόγους εκπολιτισμού και έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ενώ
πραγματοποιούνται από νεαρούς Άγγλους ευγενείς. Είναι η εποχή που εμφανίζεται η λεγόμενη
ΜΕΓΑΛΗ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

ή

Grand

Tour

σύμφωνα

με

την

οποία

οι

νεαροί

Άγγλοι

πραγματοποιούσαν ταξίδια μεγάλης διάρκειας στην Ευρώπη προκειμένου να έρθουν σε επαφή και
να γνωρίσουν τον πολιτισμό των χωρών που ετησκέπτονταν. Η ανάπτυξη των ταξιδιών αυτών ήταν
τόσο μεγάλη που υποχρέωσε κατά κάποιο τρόπο πολλούς να προσφέρουν οργανωμένα ταξίδια,
αλλά και πολλούς ξενοδόχους να αναβαθμίσουν τις υττηρεσίες τους και να δημιουργηθούν νέες
μονάδες εστίασης και διαμονής.

Παράλληλα θα πρέπει να αναφερθεί η συμβολή των περιηγητών την περίοδο από το 14“ αιώνα
μέχρι τον 17 αιώνα, οι οποίοι πραγματοποιούσαν ταξίδια κυρίως στην Ελλάδα και τη Μέση
Ανατολή. Οι περιηγητές κατέγραφαν τις εντυπώσεις από τα ταξίδια που πραγματοποιούσαν,
Γ α β ρ ιή λ Δ ρ α γ κ ό ς
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δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μία σημαντική βάση δεδομένων, προάγγελο των μετέπειτα
ταξιδιωτικών οδηγών (Τσάρτας, 1999, σελ. 117).

Με τη σύγχρονη όμως έννοια ο τουρισμός αναπτύχθηκε κατά τους μεταγενέστερους χρόνους και
ιδιαίτερα μετά το 18ο αιώνα, όπου και εκδηλώθηκε η βιομηχανική επανάσταση.
Τον 19° αιώνα βέβαια σημειώθηκαν σημαντικότατες εξελίξεις τόσο στον τομέα της τεχνολογίας
όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να σταθεί κανείς στην ανάπτυξη των
μέσων μεταφοράς τα οποία πήραν νέα μορφή. Πρώτο παράδειγμα είναι ο σιδηρόδρομος, ο οποίος
διαρκώς επεκτείνεται στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο ευκολότερη και
τηο φτηνή τη μεταφορά των ανθρώπων. Στα μέσα του 19°“ αιώνα κάνουν την εμφάνισή τους επίσης
τα ατμόπλοια, τα οποία συνδέουν η ς δύο ηπείρους, Ευρώπη και Αμερική, μεταφέροντας
ανθρώπους και εμπορεύματα (Deloitte, research material, library,2002-2003).

Κυριότερος εκπρόσωπος και πρωτοπόρος στον τομέα του τουρισμού είναι ο Tomas Kook, ο οποίος
θεωρείται ο πρώτος τουριστικός πράκτορας. Το 1841, λοιπόν ο Κουκ είναι εκείνος ο οποίος έκανε
πράξη το πρώτο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο συμμετείχαν 570 άτομα με τιμή συμμετοχής 1
σελίνι. Το 1845, δημιουργεί στο Αέισεστερ το γραφείο ταξιδίων του υπό την επωνυμία «THOMAS
COOK & SON», του οποίου η επιτυχία ήταν τέτοια ώστε το 1851 να μεταφέρει 165.000 ταξιδιώτες
στην Μεγάλη Έκθεση του Αονδίνου και να ιδρύσει υποκαταστήματα σε 68 χώρες του κόσμου
(Deloitte, research material, library,2002-2003).

Οι παραπάνω εξελίξεις, τόσο στον τομέα των μεταφορών, όσο και στον τρόπο οργάνωσης του
τουρισμού δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να αναπτυχθούν τα παραθαλάσσια
θέρετρα. Η ζήτηση για τουρισμό αναψυχής αυξήθηκε σημαντικά από άτομα που στην πλειοψηφία
τους ανήκαν στην ανώτερη κοινωνική τάξη. Είναι η εποχή που το ταξίδι αποκτά την πρώτη μορφή
μαζικοποίησης και προσδίδει στους ταξιδιώτες γόητρο. Βέβαια, κανείς δεν θα πρέπει να αμελήσει
την πλευρά της τουριστικής προσφοράς, η οποία έπρεπε να είναι τέτοια ώστε να ικανοποιηθεί η
εκάστοτε ζήτηση. Δημιουργήθηκαν, λοιπόν στα δημοφιλή τουριστικά θέρετρα νέα ξενοδοχεία τα
οποία συνεχώς εμπλούτιζαν τις υττηρεσίες που διέθεταν στους πλούσιους ενοίκους τους Σύμφωνα
λοιπόν με τις εξελίξεις που σημειώθηκαν τον 19° αιώνα, ο τουρισμός πήρε τη μορφή που έχει
σήμερα, μετατράπηκε δηλαδή σε μια ισχυρή μορφή βιομηχανίας. (Deloitte, research material,
library ,20θ2-2003).
Γαβριήλ Δραγκός
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Ο 20“^ αιώνας θα αποτελέσει το σημείο - σταθμό για ολόκληρη την ανθρωπότητα και θα συμβάλει
στην οριστική καθιέρωση του τουρισμού όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Ιδιαιτέρως στον χώρο των
μέσων μεταφοράς διακρίνει κανείς την τελειοποίηση του αυτοκινήτου και τη μαζική παραγωγή
του. Παράλληλα, τελειοποιούνται τα θαλάσσια μέσα και τα τρένα, καθιστώντας έτσι το ταξίδι μία
εύκολη υπόθεση. Επιπλέον το αεροπλάνο κάνει την εμφάνιση του αρχικά ως μέσο μεταφοράς
εμπορευμάτων και κατόπιν επιβατών.

Όσον αφορά τις ανώτερες ομάδες που είχαν διαμορφωθεί τον προηγούμενο αιώνα μπορεί να πει
κανείς ότι ο Α ’ Παγκόσμιος Πόλεμος (1 9 1 4 -1 9 1 8 ), αλλά και η οικονομική κρίση του 1929 είναι η
αφορμή προκειμένου να ανατρέψουν τους αριστοκράτες και τους μονάρχες και κατ’ επέκταση τον
αριστοκρατικό τουρισμό, ο οποίος αποτελούσε την κυρίαρχη μορφή τον 19“ αιώνα. Οι εξελίξεις
αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την ανασυγκρότηση της μεσαίας τάξης η οποία διαρκώς διευρύνεται
και αποκτάει πολλά προνόμια (Deloitte, research material, library,2002-2003).

Αρχικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι πολλοί είναι οι λόγοι που κάνουν τον άνθρωπο να ετησκέπτεται
χώρες ή και σημαντικούς για την ιστορία ή τη φυσική τους ομορφιά τόπους και να χρησιμοποιεί
οποιοδήποτε μέσο για τη μετάβασή του από τόπο σε τόπο. Πρώτος και βασικότερος είναι η έμφυτη
τάση του για γνώση, η επιθυμία να γνωρίσει πολιτισμούς, ήθη και έθιμα. Επίσης, τον οδηγεί η
ανάγκη για ανανέωση του οργανισμού μετά από την πολυάριθμη και εντατική δραστηριότητά του,
η ανάγκη να ξεφύγει από τη μονοτονία της καθημερινότητας. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και
τους λόγους υγείας, που οδηγούν πολλούς σε άλλες χώρες ή ακόμα οι οικονομικοί λόγοι, δηλαδή τα
ταξίδια που γίνονται για ανταλλαγή προϊόντων, εμπορικές συμφωνίες και αγορές. Για αυτούς τους
λόγους, ο τουρισμός είναι αποτέλεσμα του καταναλωτικού τρόπου ζωής. Αυτός προσφέρει τα
μέσα, εξυπηρετεί αλλά και τονώνει το τουριστικό ρεύμα. Τα ποικίλα τεχνολογικά εφευρήματα, τα
σύγχρονα μέσα συγκοινωνίας, μπορούν να μεταφέρουν οποιονδήποτε από μας και στο πιο μακρινό
σημείο του πλανήτη και να μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε στην απαίτηση για ψυχαγωγία,
ανανέωση και τόνωση του οργανισμού, για μάθηση, αγορές, επιμόρφωση.
Επομένως, το τουριστικό ρεύμα είναι τόσο μεγαλύτερο, όσο αυξάνεται η παραγωγική δύναμη μιας
χώρας και ο κόσμος ζει σε ευημερία.
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Για να είναι όμως ο τουρισμός ποιοτικός, και γενικότερα για να τονωθεί το τουριστικό ρεύμα σε
μια χώρα, πρέπει να εξασφαλίζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Πρώτη και απαραίτητη είναι η
διαφήμιση, η προβολή της χώρας στο εξωτερικό με διαφημιστικές καμπάνιες (Deloitte, research
material, library,2θ02-2003).

Εξυπηρέτηση οποιασδήποτε άλλης φύσης, όπως ιατρική με τη συμβολή γιατρών, νοσοκομείων,
φαρμακείων ή οικονομική με τη συμβολή των τραπεζών . Αν επιθυμεί μια χώρα, και οπωσδήποτε η
δίκιά μας, να ανανεωθούν ή να τονωθούν οι κριτικές για τις προσφορές της στους τουρίστες, πρέπει
να προσέξει ιδιαίτερα δύο σημεία: να ενδιαφέρεται για τον τουρίστα, να τον εξυττηρετεί και όχι να
τον εκμεταλλεύεται, και να απαιτεί από τον εαυτό της και τους κατοίκους της περισσότερη
εγκαρδιότητα στις σχέσεις, τυτηκότητα και ευγένεια στη συμπεριφορά.

Σημαντικότερο μέσο μεταφοράς ιδεών αλλά και γνώσης του τρόπου ζωής ενός συγκεκριμένου
κράτους, από τον τουρισμό δεν υπάρχει. Αυτός είναι εκείνος που ανανεώνει την ιδεολογία των
ατόμων, σε θέματα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά. Ετησημαίνει τα τρωτά σημεία ενός
συστήματος και εξαναγκάζει τις χώρες να οργανώσουν καλύτερα τη ζωή τους. Ο τουρισμός είναι
το σημαντικότερο μέσο για να κατανοηθεί η ιδιοσυγκρασία ενός λαού, η ιδιαίτερη μορφή της ζωής
του ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει τις συγκρίσεις, με αποτέλεσμα και το άτομο να διαμορφώνει μια
ιδέα για το πως ζει ο ίδιος ή και οι άλλοι. Ν α απαιτεί τη βελτίωση των τρόπων ζωής του, να
αγωνίζεται για το καλύτερο και να κατανοεί τη σημασία της αμοιβαιότητας στις σχέσεις μεταξύ
ατόμων και λαών. Έ τσι προωθεί τη συναδέλφωση, την αλληλοκατανόηση και κατά συνέπεια την
παγκόσμια ειρήνη. Ακόμη, ο τουρισμός καταφέρνει να τονώσει την εθνική οικονομία και πολλές
φορές οδηγεί οικονομικές δυνάμεις και οργανισμούς στο να αναλάβουν επιχειρησιακή δράση σε
άλλους χώρους. Καταφέρνει να προσθέσει συνάλλαγμα στα ταμεία μιας χώρας και ιδιαίτερα για τις
υπανάπτυκτες αποτελεί, όπως λέγεται, εθνικό κεφάλαιο. Εξαιτίας του επίσης, ζωντανεύουν ακόμη
και καταδικασμένες περιοχές. Ο κόσμος εκπολιτίζεται, παύει να είναι συντηρητικός, αφομοιώνει
στοιχεία του πολιτισμού μιας χώρας και ωφελείται, ιδιαίτερα αν αυτή η χώρα είναι τεχνολογικά και
οικονομικά ανεπτυγμένη.

Επειδή είναι τόσες οι ωφέλειες από τον τουρισμό, πολλοί δεν βλέπουν τις βλαβερές ωφέλειες, οι
οποίες δυστυχώς υπάρχουν αλλά συχνά προκαλούν κακό σε σημαντικό βαθμό.
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Μπορεί ο τουρισμός να ανανεώνει τον οργανισμό, αλλά δημιουργεί προβλήματα στο ήθος, στο
χαρακτήρα. Το άτομο, όταν δεν είναι καλλιεργημένο, χάνει την επαφή με την πολιτιστική του
κληρονομιά και δημιουργεί προβλήματα

στον ίδιο

και στους

άλλους στο

όνομα του

εκμοντερνισμού.

Μεταφέρονται νέοι τρόποι σκέψης και ομιλίας, που καταστρέφουν το δεσμό με την παράδοση και
αρκετές φορές οδηγούν το άτομο να αποστρέφεται την υπηκοότητά του. Με τον τουρισμό, όταν δεν
είναι ποιοτικός, αλλά ποσοτικός, μπορεί να ρέει άφθονο συνάλλαγμα στη χώρα, αλλά αναπτύσσει
και ένα πνεύμα δυσπιστίας των ντόπιων στη ζωή τους και στην οργάνωση της χώρας τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Καραϊβική. Η συνεχόμενη αύξηση του τουρισμού στη
συγκεκριμένη περιοχή έχει σαν αποτέλεσμα να αλλοιωθούν τα έθιμα, τα τηστεύω ακόμα και το
φαγητό της περιοχής. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια πλαστή εικόνα Αμερικανικής
κουλτούρας η οποία κατέκλυσε όλη την ενδοχώρα (Theo L. Hills & Jan Lundgran 1977, “The
Impact of tourism in the Caribbean”, Departm ent o f Geography, Annals o f tourism research, Vol.
(4):248-267. Για όλους τους παραπάνω λόγους, κάθε χώρα πρέπει να ασκεί κάποιον έλεγχο στο
τουριστικό ρεύμα και να προσέχει ώστε η οργάνωση και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις του
τουρισμού να μην γίνεται σε βάρος της ποιότητας της ζωής του λαού της.

2.2.1

Τουριστική Ανάπτυξη - 20“’ αιώνας

Η τουριστική ανάπτυξη που διαμορφώθηκε τον 20ο αιώνα έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον
τουρισμό όπως τον βιώνουμε σήμερα. Ό πως κάθε μορφή ανάπτυξης, για παράδειγμα η
τεχνολογική, έτσι και η ανάπτυξη του τουρισμού έχει είτε θετικές, είτε αρνητικές κοινωνικές,
οικονομικές και πολιησμικές επιπτώσεις. Οι ετηπτώσεις αυτές διαφέρουν ανάλογα με τον βαθμό
στον οποίο έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός. Συγκεκριμένα τα στάδια ανάπτυξης είναι τρία
(Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμός 2010, 2003):
•

Ιο Στάδιο Ανάπτυξης: Είναι η περίοδος που ο προορισμός ανακαλύπτεται, η υποδομή είναι
υποτυπώδης αντίστοιχη της μέχρι σηγμής ζήτησης και οι τουρίστες ανημετωπίζονται ως
φιλοξενούμενοι.

•

2ο Στάδιο Ανάπτυξης: Σε αυτή τη φάση γίνονται ταχύτατες αλλαγές στην κοινωνία και την
οικονομία του τουριστικού προορισμού. Δημιουργούνται συνεχώς νέες υποδομές και

ξεκινούν τα πρώτα οργανωμένα ταξίδια.
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•

3ο Στάδιο Ανάπτυξης: Η υποδομή είναι τέτοια ώστε να εξυπηρετεί βασικά τον μαζικό
τουρισμό, μεγάλες και καίριες είναι οι αλλαγές τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία.
Πρόκειται ουσιαστικά για το στάδιο εκείνο με έντονα τα σημάδια του κορεσμού.

Οι επιπτώσεις λοιπόν του τουρισμού είναι: (Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμός 2010,2003 :

Θετικές κοινωνικές επιπτώσεις της Τουριστικής A νάπτυξης
Η κοινωνία αποτελεί τον σιωτιηλό δέκτη των περισσότερων και ττιο κρίσιμων συνεπειών από την
ανάπτυξη που τουρισμού σε μια περιοχή. Είναι εκείνη η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την
ικανοποίηση του ταξιδιώτη και διαμορφώνει εντυπώσεις. Συγκεκριμένα διακρίνονται οι έξης
σημαντικότερες επατιτώσεις:
•

Έντονη κοινωνική κινητικότητα

•

Αύξηση κοινωνικού γοήτρου στους απασχολούμενους στον τουρισμό

Οι απασχολούμενοι στον τουρισμό αποκομίζουν όχι μόνο οικονομικά οφέλη αλλά και κοινωνικά.
Συγκεκριμένα αποκτούν αναγνώριση και κύρος.
•

Συγκράτηση τοπικού πληθυσμού και μείωση μετανάστευσης
Όπως είναι κατανοητό, η ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας αποτέλεσε μοχλό
οικονομικής ανάπτυξης συγκρατώντας και πολλές φορές αυξάνοντας τον τοπικό πληθυσμό
στις τουριστικές περιοχές.

•

Δημιουργία κοινωφελών έργων

J

Όταν μια περιοχή αναπτύσσεται τουριστικά είναι απαραίτητο να γίνουν έργα υποδομής. Σε
αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνονται τα έργα ύδρευσης, βελτίωσης του αποχετευτικού
συστήματος, καθαριότητας και υγιεινής. Ακόμη, το χτίσιμο σχολείων και η βελτίωση του
οδικού δικτύου καθιστά ποιοηκότερους τους όρους διαβίωσης.

Αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις της Τουριστικής Ανάπτυξης
•
I

Αύξηση παρανομίας και εγκληματικότητας
Σε πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας μας δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο κατά τους

I

μήνες αιχμής να πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα βίας και οι παράνομες ενέργειες. Επίσης,
κατά την τουριστική περίοδο αυξάνεται η διακίνηση και χρήση των ναρκωτικών.

•

Απώλεια και αλλοτρίωση της κοινωνικής ταυτότητας
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2.3

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΑΑΗΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύμφωνα με έρευνα της Τράπεζας Eurobank (2006), ο τουρισμός πλέον αποτελεί παγκοσμίως
σημαντικότατη βιομηχανία αποτελώντας σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και πηγή απασχόλησης.
Για την ελληνική οικονομία, ο τουρισμός έχει σημαντικότερη σημασία από ό η για το σύνολο της
παγκόσμιας οικονομίας.

Η εντεινόμενη παγκοσμιοποίηση δεν έχει αυξήσει δραματικά μόνο τις διασυνοριακές κινήσεις
αγαθών και κεφαλαίων, αλλά και τις μετακινήσεις ανθρώπων, είτε αυτοί ταξιδεύουν για λόγους
επαγγελματικούς είτε αναψυχής. Το 2005, οι διεθνείς αφίξεις έφτασαν τον αριθμό ρεκόρ των 681,5
εκ. έπειτα από μία συνεχή άνοδο 21 ετών, με εξαίρεση το 2001 μετά την τρομοκρατική επίθεση της
11/9 και το 1998 μετά την Ασιατική κρίση του 197 καθώς και τη Ρωσική κρίση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (United Nations World Tourism Organisation - UNWTO,

Βιβλιοθήκη OHE, Υπουργείο Εξωτερικών) προβλέπει 0 u έως το 2020 οι διεθνείς αφίξεις θα
ξεπεράσουν το 1,5 δις.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, δόθηκαν στοιχεία σχετικά με το κόστος διαβίωσης των τουριστικών
προορισμών μέσω δύο τηνάκων που παρουσιάζονται στη συνέχεια, τόσο για τους Ευρωπαϊκούς
προορισμούς, όσο και για τους υπόλοιπους μακρινούς προορισμούς.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, η Ελλάδα σε 12 Ευρωπαϊκούς προορισμούς βρίσκεται περίπου στην
μέση καταλαμβάνοντας την 7η θέση στη κατάταξη των ακριβότερων χωρών. Το συνολικό κόστος
για την Ελλάδα διαφόρων τουρισηκών προϊόντων είναι 44,07 λίρες όταν στην Μεγάλη Βρετανία
είναι 61,45. Στην έρευνα αυτή τονίστηκε ότι οι τιμές στην Ευρώπη είναι υψηλότερες λόγω του
Ευρώ, με αποτέλεσμα οι τουρίστες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στρέφονται όλο και
περισσότερο προς το σύστημα του all - inclusive, σύμφωνα με το οποίο όλα είναι προπληρωμένα.
Αναφέρεται ετήσης, ότι για την Ευρώπη, οι τηο φθηνές χώρες είναι η Τουρκία, η Βουλγαρία, η
Κροατία, και η Ισπανία.
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2.4

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύμφωνα με έρευνα της Τράπεζας Eurobank (2006), οι τουριστικές εισπράξεις από το εξωτερικό
παρουσίασαν σημαντική άνοδο στην Ελλάδα, αφού αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 134,4% πάνω από
τον πληθωρισμό, έναντι 44% της αντίστοιχης αύξησης της συνολικής εγχώριας οικονομικής
δραστηριότητας (ή ΑΕΠ) για την περίοδο 1995 έως 2004. Επομένως, οι τουριστικές εισπράξεις
από το εξωτερικό έφτασαν το 2004 στο 6,2% του ΑΕΠ από 3,5% το 1995, ενώ ο λόγος των
εισπράξεων από ξένους τουρίστες στην Ελλάδα προς τα αντίστοιχα έξοδα των Ελλήνων τουριστών
στο εξωτερικό αυξήθηκε από 3,1% το 1995 σε 4,5% το 2004. Πρέπει να τονιστεί ότι οι κάτοικοι
εξωτερικού ξοδεύουν στη χώρα μας υπερτετραπλάσια ποσά από αυτά που ξοδεύουν οι κάτοικοι της
Ελλάδας στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα ο τουρισμός είναι αγαθό πολυτέλειας, και όσο το παγκόσμιο βιοτικό
ετιίπεδο αυξάνεται, οι τουριστικές δαπάνες αυξάνονται με ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς. Το 1980,
οι εισπράξεις των χωρών της υφηλίου από τον εισερχόμενο τουρισμό αποτελούσαν το 1% της
παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και σήμερα, που το παγκόσμιο βιοτικό ετήπεδο είναι
πολύ υψηλότερο, αποτελούν το 1,5%. Από την έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών του 2004
- 2005 προκύπτει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του συνολικού εισοδήματος των
ελληνικών νοικοκυριών, οι δαπάνες τουρισμού - αναψυχής αυξάνονται πάνω από μία ποσοστιαία
μονάδα, κατά 1,6%. Συνεπώς, η διαρκή αύξηση του ελληνικού και παγκόσμιου βιοπκού επιπέδου,
συνεπάγεται ότι ο εγχώριος και δυνητικά ο εισαγόμενος τουρισμός θα αποκτά όλο και μεγαλύτερο
ειδικό βάρος στην ελληνική οικονομία.

Η εξωγενής αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης για τουρισηκές υπηρεσίες δεν είναι αρκετή.
Απαιτείται και η ανάλογη βελτίωση των προσφερόμενων τουριστικών υττηρεσιών. Το παγκόσμιο
μερίδιο της Ελλάδας σ ης αφίξεις τουριστών έχει μειωθεί τα τελευταία 2 χρόνια, παρά την αίγλη
που απέκτησε η χώρα μας λόγω των Ολυμτηακών Αγώνων. Το 2003, το παγκόσμιο μερίδιο στις
εισπράξεις ανήλθε σε 1,9% (πριν τους Ολυμτηακούς Αγώνες), ενώ το 2005 ανήλθε σε 1,6%.
Παρόλα αυτά το μερίδιο στις εισπράξεις κατά την περίοδο 2003 - 2005 παράμεινε σταθερό στο 2%
περίπου, γεγονός που τονίζει ότι οι Αγώνες είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της παροχής
λιγότερων μεν, αλλά ποιοτικότερων τουριστικών υττηρεσιών. Αυτό προκύπτει και από το γεγονός
ότι τα κέρδη (προ σταθερών εξόδων) των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Ευρώπης το 2002,
Γαβριήλ Δραγκός

3715

19

Πτυχιακή εργασία
εμφάνισαν μείωσή της τάξεως του 8%, η οποία ήλθε να προστεθεί στην μείωση των κερδών του

2001.
Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Το Βήμα» (2004) οι
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Αθήνας κατά τα 2002 ήταν ανάμεσα στις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές
Αγορές, με τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο να παρουσιάζουν βελτίωση της τάξεως του 6.4%
προερχόμενη από την 2% αύξηση στον δείκτη πληρότητας των ξενοδοχείων.

Το συγκεκριμένο διάστημα τα δύο υπό κατασκευή μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Αθήνας (Hilton &
Μεγάλη Βρετανία) περιόρισαν σημαντικά την προσφορά του κλάδου και αναπόφευκτα η ζήτηση
μετατοπίστηκε σε άλλα ξενοδοχεία της περιοχής. Η έρευνα της Deloitte εκτιμά ότι οι έλληνες
επιχειρηματίες ξενοδοχείων τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά επιτυχημένοι στην διαχείριση των
εσόδων ανά διαθέσιμα και ενοικιαζόμενα δωμάτια και έτσι κατάφεραν να αυξήσουν σημαντικά τα
έσοδά τους. Ενδεικτικά, ο μέσος όρος των εσόδων ανά νοικιαζόμενο δωμάτιο αυξήθηκε κατά
14,55% την τετραετία 1999-2002, με τη μεγαλύτερη αύξηση να έχει σημειωθεί το 2000(8.2%). Η
έρευνα θεωρεί ότι αυτό οφείλεται στην ανακαίνιση πολλών ξενοδοχειακών μονάδων που με το
επιχείρημα της προσφοράς καλύτερων υπηρεσιών κατάφεραν να εφαρμόσουν υψηλότερες
τιμολογιακές πολιηκές. Πάντως ο ξενοδοχειακός κλάδος εκτός των συνόρων παρουσίασε πολύ
καλή εικόνα το 2002, καθώς οι επιχειρήσεις κατάφεραν να ανακάμψουν μετά την άσχημη χρονιά
που είχαν το 2001. Ενδεικτικά. Στη Μέση Ανατολή παρά το βαρύ κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον
μετά την επίθεση της 11''^ Σεπτεμβρίου, η κερδοφορία του κλάδου (κέρδη προ σταθερών εξόδων)
για την περίοδο 2001-2002 αυξήθηκε οριακά, κατά 0.7%. Στην Ασία για την ίδια περίοδο (δηλαδή
2001-2002), οι εγχειρήσ εις παρουσίασαν εντυπωσιακή άνοδο στα κέρδη προ σταθερών εξόδων, τα
οποία βελτιώθηκαν κατά 7%.

Πρέπει παρόλα αυτά να σημειωθεί ότι η πορεία του τουρισμού κατά την μεταπολεμική περίοδο
ήταν θεαματική {η μέση ετήσια αύξηση των αφίξεων 1991 - 2005, εξαιρούμενων των βαλκανικών

χωρών ορίστηκε στο 2,3%, η μέση ετήσια αύξηση των εισπράξεων από τον εξωτερικό τουρισμό σε
δολάρια ορίστηκε σε 13,3% κατά την περίοδο 1960 - 2005), κάτι το οποίο μπορεί να δικαιολογηθεί
από την ύπαρξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που ήδη αναφέρθηκε.
Η άμεση και έμμεση συμβολή του τομέα του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται στο 15,1%
το 2006, έναντι 15% το 2001, ενώ η απασχόληση στον τουρισμό ως ποσοστό της συνολικής
απασχολήσεως έχει μειωθεί στο 15,9% το 2006 έναντι 17,4% το 2001.
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Στον παρακάτω ττίνακα εμφανίζεται η συμβολή του Τουρισμού στο ΑΕΠ και την Απασχόληση.

ΠίνΜΚΛί.ΣΜβΛ^Α^ΘΆΤο^^^-^Μού.^οΑΕΠκαιτηνΑπα
Η απασχόληοη στον τουρισμό ως % της
συνολικής απασχόλησης
Χιάρες

Γ

2001 (%)

2006(%)

2001 (%)

2006%)

15,0

15,1

17,4

15,9

18,4

17,8

20,1

19,1

15,4

15,5

17,0

17,7

EUd5a
Ισπανία

Πορτογαλία
” Γερμανία

9,9

9,3

10,8

10,1

Γ αλλία

12,3

11,4

13,9

13,8

ουξεμβούργο

12,4

9,4

14,5

13,4

ιαλία

11,4

10,8

12,2

11,9

^υστρία

14,9

16,6

16,8

19,1

10,9

9,4

10,2

8,6

10,3

9,4

11,0

10,6

9,8

8,5

9,7

8,2

8,7

8,0

8,8

8,1

8,5

7,7

7,7

7,2

ί
3

1 [νωμένο Βασίλειο
1 έλγιο

i

λλανδία

Ιρλανδία

Πουηδία
Φινλανδία

7,5

7,9

7,2

8,0

11,5

9,1

12.0

9,7

Πηγή: Eurobank Research, 2006

2.5

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΑΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank 2006, σελ 16

Σύμφωνα με έρευνα της Τράπεζας Alpha Bank (2006) η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού
προϊόντος της κάθε χώρας είναι συνάρτηση της ποιότητας της προσφοράς σε σχέση με την τιμή του
προϊόντος.
Η ποιότητα του προϊόντος στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά υψηλού επιπέδου στον βαθμό που
εξαρτάται από τις φυσικές ομορφιές και την ιστορική κληρονομιά της χώρας. Η προβολή αυτού του
προϊόντος στο εξωτερικό με σκοπό την προσέλκυση ξένων τουριστών / επενδυτών εξαρτάται
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αποκλειστικά από την εγχώρια επιχειρηματικότητα. Πρέπει να αναφερθεί ότι το τουριστικό προϊόν
εκτός από τις φυσικές ομορφιές και την ιστορική κληρονομιά συμπεριλαμβάνει τουρισηκές,
ξενοδοχειακές, επισιτιστικές και μεταφορικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες πρακτορεύσεως,
ξεναγήσεως, διασκεδάσεως αι αναπαύσεως. Η ποιότητα των υττηρεσιών αυτών, σε σχέση με την
τιμή στην οποία προσφέρονται είναι αυτή που αμφισβητείται στην Ελλάδα.

Το τουριστικό προϊόν εξαρτάται από το ετιίπεδο της οικονομικής και κοινωνικής υποδομής της
κάθε χώρας, χωρίς την οποία η τουριστική αξιοποίηση πολλών περιοχών είναι ουσιαστικά αδύνατη.

Έρευνα της διεθνούς εταιρίας Mercer Human Resources Consulting(www.mercerhr.com') -(cost of
living survey-worldwide ranking 2ΘΘ7) η οποία πραγματοποιείται τον Μάρτιο κάθε έτους,
συμπέρανε ότι η Αθήνα κατατάσσεται στην 59η θέση ως προς το κόστος ζωής μεταξύ 144 πόλεων.
Ειδικότερα, με δείκτη 100 το κόστος ζωής στη Νέα Υόρκη, το κόστος ζωής στην Αθήνα βρίσκεται
ίίτο 81,1 και η πόλη ήταν λιγότερο ακριβή από την Βαρκελώνη (81,2) τη Μαδρίτη (81,6), την
^ράγα (82,1), την Μπρατισλάβα (82,4), το Αμστερνταμ (83,4), τη Βιέννη (89,8), την
Κωνσταντινούπολη (93,1), τη Ρώμη (89,8), το Μιλάνο (96,9), το Λονδίνο (110,6), το Παρίσι
|93,1), το Δουβλίνο (91,8), το Όσλο (100), την Κοπεγχάγη (101,1), το Ελσίνκι (87,8), τη Μόσχα
|ΐ23,9), τη Σεούλ (121,7) κ.λπ. Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ποιότητα των
υπηρεσιών που προσφέρει η Αθήνα είναι πολύ υψηλότερη (καλύτερο φαγητό, κλίμα, διασκέδαση,
φως, καθαρότερη θάλασσα και κοντινές παραλίες, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά μουσεία,
σύγχρονα ξενοδοχεία, υψηλού επιπέδου οικονομική και κοινωνική υποδομή, φιλοξενία κ.α.) από
αυτή των ^ρ ισ σό τερ ω ν πόλεων που αναφέρθηκαν. Προς αυτήν την κατεύθυνση προσανατολίζεται
και το «Β&Τ» το οποίο εττιχειρεί την τουριστική ανασκόττηση της χρονιάς του 2006. Η τουρισπκή
ρεζόν του 2006 η οποία τέλειωσε το προηγούμενο καλοκαίρι ξεκίνησε με καλούς οιωνούς και
ευνοήθηκε από διάφορες αρνητικές συγκυρίες που συνέβησαν σε άλλους γειτονικούς, εξίσου
τουριστικούς προορισμούς. Η Τουρκία και η Κύπρος είδαν η ς αφίξεις τους να κινούνται πτωτικά
από την αρχή του έτους. Απώλειες που καρπώθηκε η Ελλάδα και η Ισπανία. Σε πολλές περιοχές της
χώρας οι αφίξεις αυξήθηκαν με διψήφιο ποσοστό, ενώ πολλοί κάνουν λόγο για νησιά που
βούλιαξαν από τουρίστες.
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Τουριστικής

Ανάπτυξης από τις αρχές του 2006 μέχρι

'^ μ ερα , έχουν επισκεφτεί τη χώρα μας περίπου 15.000.000 τουρίστες, ενώ ο στόχος για το 2007
είναι 19.000.000 τουρίστες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και
Γαβριήλ Δραγκός
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I Προβλέψεων(ΙΤΕΠ),

θα σημειωθεί μείωση των τουριστικών συναλλαγμαηκών εισπράξεων σε

[σύγκριση με τις αφίξεις των τουριστών για το 20Θ6, όχι όμως χαμηλότερη του 6%. Ειδικότερα
*όπως τονίζει σε μελέτη του το ΙΤΕΠ, η σοβαρή ανάκαμψη της εισροής τουριστικού συναλλάγματος
[κατά το μήνα Ιούνιο έχει άρει σε ικανό βαθμό την αβεβαιότητα που προκάλεσε η πρωτοφανής
■μέχρι το μήνα Μάιο υστέρηση των εισπράξεων έναντι των αφίξεων και διανυκτερεύσεων. Ο
Αύγουστος με εξαίρεση την Κέρκυρα υπερβαίνει κάθε προσδοκία και προσδιορίζει καταλυτικά το
διατηρήσιμο για όλο το έτος του προβλεπόμενου υψηλού ρυθμού αυξήσεως των αφίξεων κατά 8|ΐ0 % . Οι δύο πρώτοι τη τάξει τουριστικοί προορισμοί για τον αλλοδαπό τουρισμό, η Κρήτη και η
Δωδεκάνησος κινήθηκαν με ρυθμούς 10,6% και 12,1% αντιστοίχως, κατά την περίοδο ΙανουαρίουΑυγούστου 2006, έναντι 6,3% και 1,4% την περυσινή αντίστοιχη περίοδο. Μεγάλη είναι και η
αύξηση των νησιών του ΒΑ Αιγαίου με ρυθμό που υπερβαίνει το 10%, με πρωτοστατούσα τη
Σάμο(13,2%). Οι Κυκλάδες φαίνεται ότι διένυσαν εξίσου έντονη τουριστική περίοδο, πλησιέστερα
προς τη Δωδεκάνησο, παρά οποιαδήποτε άλλη περιοχή, ενώ τα Ιόνια Νησιά, αν και σε ανάκαμψη,
'ττερούν δραματικά, ως σύνολο, έναντι των μεγάλων τουριστικών προορισμών, με εξαίρεση την

ί

εφαλονιά η οποία παρουσιάζει έντονη ανάκαμψη 16% έναντι μειώσεων -10% κατά την
^τίστοιχη περυσινή περίοδο. Στη Βόρειο Ελλάδα σημειώνεται αισθητή ανάκαμψη 5% έναντι 1,3%
ιυ παρελθόντος έτους, ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υψηλό ποσοστό των οδικώς

διακινούμενων έχει ως προορισμό την εν λόγω περιοχή κάτι που δυσχεραίνει την διατύπωση
εκτιμήσεως. Επομένως, ο ελληνικός τουρισμός φαίνεται να διαμορφώνει επίδοση υπερδιπλάσια σε
σύγκριση με το μέσο όρο των ανταγωνιστριών χωρών στην Ευρωπαϊκή Μεσόγειο, ποσοστό ικανό

να καλύψει αισθητό τμήμα του χαμένου εδάφους κατά το ΙΤΕΠ. Αυτό διαφαίνεται και από το
γεγονός ότι η Τουρκία που στο διάστημα σημείωνε αύξηση 25.9% στις αφίξεις, φέτος σημειώνει
πτώση 2.2%, η Πορτογαλία 5.5% άνοδο αλλά και η Ισπανία άνοδο 5.3% (Βαμιεδάκη 2006,σελΙ4).
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ΤΑ Χ Α ΡΑ Κ Τ Η ΡΙΣΤ ΙΚ Α

ΤΟ Υ

Ε Α Α Η Ν ΙΚ Ο Υ

Τ Ο Υ ΡΙΣΜ Ο Υ -

ΣΥ Ν ΕΠ ΕΙΑ -

ΣΤ Ρ Α Τ Η Γ ΙΚ Η Ε ΣΤ ΙΑ Σ Η

Σύμφωνα με την έρευνα των Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης(Οε1οίηε research material,
library,2006) για την Ελλάδα, ο ελληνικός τουρισμός χωρίζεται σε υπό-κλάδους. Η διασύνδεση των
υπο-κλάδων της ευρύτερης αλυσίδας του τουρισμού εμφανίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

Διάγραμμα 1: Ελληνικός Τουρισμός & οι Κλάδοι του

I Πηγή: Deloitle Library (2006)
Τα κύρια χαρακτηρισηκά του ελληνικού τουρισμού αναλύονται παρακάτω ως εξής (Υπουργείο

Ανάπτυξης, Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμός 2010, 2003):
Χ αρακτηριστικό: Η βασική σύνθεση τω ν πλεονεκτημάτων τη ς Χ ώ ρας παραμένει η
ίδια. Η μεγάλη μάζα των επισκεπτών που στηρίζει τον τουρισμό έρχεται στην Ελλάδα για
τον ήλιο, τη θάλασσα, το περιβάλλον, τη φιλοξενία και την αυθεντικότητα των ανθρώπων,
διακινείται δηλαδή για παραθερισμό σε παραλιακές περιοχές και νησιά και μάλιστα
διακινείται οργανωμένα - προϊόν: « Ή λ ιο ς + Θάλασσα». Η ζήτηση αυτή κυριαρχεί, ενώ
μικρά μόνο έως μηδαμινά τμήματα ζήτησης διακινούν οι νέες ή ειδικές ή εναλλακτικές
μορφές τουρισμού.
Συνέπεια:

Στην εξυπηρέτηση αυτής της ζήτησης είναι στραμμένο το μεγαλύτερο τμήμα

της ελληνικής τουριστικής προσφοράς (κορμός της τουριστικής οικονομίας). Υπάρχει
κίνδυνος εύκολης υποκατάστασης από άλλες χώρες.
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Εστίαση: Σ τήριξη τον βασικού προϊόντος. Δ ράσεις διαφοροποίησης κα ι εμπλουτισμού
της σύνθεσης - διατήρηση και επαύξηση των μεριδίων στην παγκόσμια τουριστική αγορά.

2.

Χ αρακτηριστικό: Σ τα διακ ή μετάβαση από την κυρίαρχη αυτή μορφή (χαμηλής σχετικά
για τη Χώρα απόδοσης) σε ζήτηση παραθεριστικού τουρισμού υψηλότερου επιπέδου ή
και σε ζήτηση εναλλακτικώ ν μορφών τουρισμού.

Συνέπεια: απειλή επικράτησης ανταγωνισηκών (γειτονικών) προορισμών. Η διαρκής
βελτίωση της ποιότητας που είναι όμως σε περιορισμένο βαθμό εφικτή και απαιτεί
μακροχρόνια προσπάθεια και πόρους.

Εστίαση: ταχύτερη «αναβάθμιση του συνόλου της τουριστικής προσφοράς μας», ώστε
να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις καταναλωτών υψηλότερης εισοδηματικής
στάθμης και ταυτόχρονα «διαφοροποίηση» της προσφοράς αυτής, ώστε να καλύπτονται οι
ανάγκες της πελατείας των διαφόρων εναλλακτικών

μορφών τουρισμού. Δόμηση νέων

ανθρωπογενών πλεονεκτημάτων για τη συμπλήρωση των κληρονομημένων.

I
Χ αρακτηριστικό: Α νοδική τάση αφίξεων αλλοδαπώ ν τουριστών.

Συνέπεια: περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

Εστίαση: Ενίσχυση της ετηχειρηματικότητας - δημιουργία νέων τουρισηκών υποδομών και
ανωδομών υψηλής ποιότητας.

Χ αρακτηριστικό: Σ ημ αντική μείωση του μεριδίου αμερικανών τουριστών.

Εξάρτηση από την Ευρώ πη.

Συνέπεια:

Απώλεια υψηλού τουριστικού εισοδήματος.

Εστίαση: Αναζήτηση νέων αγορών.
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5.

Χ αρακτηριστικό: Αυξανόμενη συμμετοχή του εσω τερικού τουρισμού.
Συνέπεια:

Δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα και χρονικής κατανομής της

ζήτησης.
Εστίαση: ενίσχυση του εσωτερικού Τουρισμού.

Χ αρακτηριστικό: Υψηλή γεω γρα φ ική συγκέντρωση τουριστικής υποδομής.
Συνέπεια:

Λνιση ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών και ανωδομών.

Εστίαση: δημιουργία συνθηκών ενδογενούς περιφερειακής ανάπτυξης.

Χ αρακτηριστικό: Ολιγοψωνιακή διάθρωση τουριστικής ζήτησης με λίγους tour- operators.
Συνέπεια:

Ισχυρές τηέσεις για χαμηλές τιμές.

Εστίαση: ενίσχυση της επιχειρηματικότητας βασισμένης στην ποιότητα και τη νέα
αντίληψη - ποιότητα προς τιμές (value for money). Νέο μοντέλο ενίσχυσης της
διαπραγματευτικής δύναμης, τριμερής συνεργασία για την προώθηση και προβολή των
τουριστικών περιοχών της χώρας και των εναλλακτικών μορφών σε εθνικό και
περιφερειακό ετιίπεδο.

Ξενοδοχειακές μονάδες / καταλύματα:
-

Μικρού μεγέθους και ενδιάμεσης / χαμηλής ποιότητας

-

Μ ικρός βαθμός συγκέντρωσης και πολύ μικρή καθετοποίηση

Συνέπεια:

Αδυναμία διαπραγμάτευσης με τους ισχυρούς tour-operators.

Εστίαση: ενίσχυση των δικτυώσεων και των συνεργασιών των ετηχειρήσεων. Συντονισμός
όλων των φορέων της τουριστικής δραστηριότητας με τη συμμετοχή, πληροφόρηση και
αρωγή του κράτους.

I Γαβριήλ Δ
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9.

Χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ό : Μικρό μέγεθος των μη - ξενοδοχειακών τουριστικών επιχειρήσεων.
Σ υ ν έ π ε ια :

Πληθώρα φορέων, προβλήματα βιωσιμότητας και δυσκολία προσαρμογής
στα νέα τεχνολογικά δεδομένα.

Ε σ τ ία σ η :

ενίσχυση της συμμετοχής στην ανάπτυξη, ενίσχυση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (τεχνολογική ανταγωνισηκότητα, είσοδος στην κοινωνία της
γνώσης, κλπ).

I Το

έτος 2004 υπήρξε ορόσημο για τον ξενοδοχειακό κλάδο της χώρας, καθώς, εν όψει των

Ολυμπιακών Αγώνων, ολοκληρώθηκαν σημαντικά επενδυτικά σχέδια. Αυτά όχι μόνο αναβάθμισαν

Iτην

υπάρχουσα ξενοδοχειακή υποδομή, αλλά και δημιούργησαν και νέες μονάδες υψηλού

επιπέδου. Με βάση τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Ετημελητηρίου, οι μονάδες που λειτούργησαν
I σε ολόκληρη τη χώρα το 2004 ανήλθαν σε 8.899 έναντι 6.423 το 1990 (2.476 νέα ξενοδοχεία σε
διάστημα 15 ετών). Σχετικά δε με την κατανομή του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας κατά
κατηγορία, τα περισσότερα σε αριθμό είναι τα ξενοδοχεία Γ' κατηγορίας τα οποία και ανήλθαν το
2004 σε 4.473 (μερίδιο 50,3% εττί του συνόλου). Ακολούθησαν τα ξενοδοχεία Δ' & Ε' κατηγορίας
I με 1.731 μονάδες (μερίδιο 19,5%) και τα ξενοδοχεία Β' κατηγορίας με 1.660 μονάδες (μερίδιο
18,7%). Τα ξενοδοχεία Α' κατηγορίας ήταν αρκετά λιγότερα το 2004 (896 μονάδες), ενώ ακόμη
^ λιγότερα είναι τα Πολυτελείας (139 μονάδες). Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή του
συνόλου των ξενοδοχειακών κλινών της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία του 2004 επί συνόλου
668.271 κλινών, στην περιφέρεια της Κρήτης λειτουργούσαν 140.502 κλίνες (μερίδιο 21%).
Ακολουθούν οι περιφέρειες της Αωδεκανήσου με 112.990 κλίνες (μερίδιο 16,9%) και της Στερεάς
Ελλάδας με 93.654 κλίνες (μερίδιο 14,%).
Πίνακας 4: Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας

1991 _
1992"
1993
1994
199 5 ^
1996
199
1998
1999
2000
20θΤ "
2002
2003
2004

1 .6 7 4
1 .7 7 3 '
1 .8 9 6
1 .2 9 4

^

I

728
__745
766
816
847

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 2004
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3 .7 1 9
3 .7 5 0
3 .6 1 5
3 .8 7 0
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4 .3 2 9
4 .4 0 3
4 .4 7 3

1 .5 7 2
1 .5 6 7
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1 .6 ^
_J.64Z.
1 .6 2 8

i.e
1.671
1 .6 4 6
1 .6 5 8
1 .6 9 9
Τ .7 3 1

_Σι>νοΑο
____ 6 .4 2 3
6 .6 4 7
7 .1 3 5
7 .1 7 0
7 .3 87
7 .4 7 7
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7 .7 85
7 .8 5 6
7 .9 3 6
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Πίνακας 5; Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2004)

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 2004

' Όσον αφορά την κατανομή κατά κατηγορία-τάξη, στην περιφέρεια της Κρήτης βρίσκονται οι
περισσότερες κλίνες Πολυτελείας για το 2004 (15.833 - μερίδιο 30,5% επί του συνόλου των κλινών
Πολυτελείας), ενώ τα Δωδεκάνησα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό των ξενοδοχειακών
κλινών Α' κατηγορίας με 47.591 κλίνες (μερίδιο 28,2% επί του συνόλου των κλινών Α'
κατηγορίας). Ό σον αφορά στις κατηγορίες Β' και Γ', οι περισσότερες κλίνες βρίσκονται
συγκεντρωμένες στην Κρήτη με 30.410 και 43.613 κλίνες αντίστοιχα (μερίδιο 19,3% επί του
συνόλου των κλινών Β' κατηγορίας και μερίδιο 18,9% ετή του συνόλου των κλινών Γ' κατηγορίας),
' ενώ η Μακεδονία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σε κλίνες Δ' και Ε' κατηγορίας με
19.080 κλίνες και μερίδιο 32%.

I Τέλος, σύμφωνα με τις αποφάσεις των επενδυτικών σχεδίων στο Ν.2601/98, κατά την περίοδο
1998-2004, στο συγκεκριμένο αναπτυξιακό νόμο υπήχθησαν συνολικά 912 επενδυτικά σχέδια από
I όλη την ετηκράτεια, συνολικού προϋπολογισμού 981 εκατ. συνολικής επιχορήγησης 277,6 εκατ.
(ποσοστό 28,3%) και συνολικών ιδίων κεφαλαίων 504 εκατ. Ειδικότερα κατά κατηγορία
επένδυσης, τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων είναι και τα
περισσότερα σε αριθμό (602).
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Πίνακας 6: Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 (1998-2004)
Kainvopic ιπήΛυσης
Εκσυν<Ρονιομ°ί ξ?Ό8οχα«)ν
_______
Μετατροπή διο'ηρητεων-ταραδοοτακώνκτρίϋνοε

κύρια -ιατα,^ίματα__________
j Η ώ ·φ τ!\ *ειέκταση ϊΕΐσΰοχο'ων
ί /ΛΠΪςτουρΐ7τικέίειηΕν5ύοει<_

1 ΣύνοΑ» επενδύσεων

Αριβρός
επενδύσεαιν

ΠροϋηοΑογκΐ|ΐός
σε €

_______ C02

316.721 ·9·*3

134

122.833.03]

67.........123.376.603
49
212.ΪΓ3.143
912
301.024.720

Πηγή: Προσωρινά στοιχεία E.O.TJΔιεύθυνση Μελετών & ΕπενδύσεωνΕΧλάδος 2004

Η εξέλιξη της ξενοδοχειακής υποδομής στην Ελλάδα θα πρέπει να εξετασθεί παράλληλα με το
ρυθμό εξέλιξης της τουριστικής κίνησης στη χώρα. Με βάση τα στοιχεία του EOT, το 2003 το
οποίο είναι το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν τελικά στοιχεία, καταγράφηκαν 14,8 εκ.
αφίξεις αλλοδαπών, έναντι 14,9 εκατ. αφίξεων το προηγούμενο έτος. Οι δύο σημανηκότερες
αγορές για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, είναι η Βρετανία και η Γερμανία. Συγκεκριμένα, το
20Θ3 στη χώρα μας αφίχθησαν 3 εκατ. Βρετανοί και 2,3 εκατ. Γερμανοί με μερίδια επί του συνόλου
των αφίξεων 20,3% και 15,3% αντίστοιχα. Ακολούθησαν οι Ιταλία (5,9%), Γαλλία (4,8%) και
Ολλανδία (4,3%), ενώ από την ΕΕ προήλθε το 63,1% των συνολικών αφίξεων στη χώρα. Επίσης, η
πλειοψηφία των αλλοδαπών τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας επιλέγει ως μέσο
μεταφοράς το αεροπλάνο καθώς με βάση τα στοιχεία του 2003 το 70,5% του συνολικού αριθμού
των αφιχθέντων ταξίδεψε αεροπορικώς {Προσωρινά στοιχεία Ε.Ο.Τ.,2004)

Π τυχιακή ε ρ γα σ ία

Όσον αφορά τον αριθμό των συνολικών διανυκτερεύσεων στα διάφορα καταλύματα της χώρας,
μείωση κατά 2,4% εμφανίζουν οι διανυκτερεύσεις το 2003 σε σχέση με το 2002 (ποσοστό μείωσης
2,4%) ένανη ακόμη μεγαλύτερης μείωσης το 2002 σε σχέση με το 2001 (5,1%). Οι αλλοδαποί
τουρίστες αποτελούν τη βασικότερη κατηγορία τιελατών για τα ξενοδοχεία της χώρας καθώς
αντιπροσωπεύουν το 74,1% του συνόλου των διανυκτερεύσεων για το 2003, ενώ έντονος είναι ο
παράγων της εποχικότητας καθώς οι μήνες Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος συγκεντρώνουν το
52,8% του συνόλου των διανυκτερεύσεων κατά το 2003 {Ε.Ο.Τ./ Διεύθυνση Μελετών & ΕπενδύσεωνΕλλάδος
2004).

Πίνακας 8; Διανυκτερεύσεις και πληρότητες ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Έιος

1994
1995
1996
1997
1998
1999

Διανυκττρτύσπς

52.891.91^

Πληρόιηια (%)

60,6j

51.294,1J6^________
47.294.196
5 3 .3 6 4 .5 ^ ]^ ________
56.5 4 9 4 4 2
60.256.902

2000

61.302.903 j

2001
2002
2003

58.832"656i
55.840.611j
54.502 104

56,3
54,4
58,4
61,1
63,5

____

Πηγή: ΕΣΥE 2004, www.statislics.gr

Αναφορικά με την κατανομή των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών τουριστών κατά γεωγραφική
περιφέρεια για το 2003, η περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα και Κυκλάδες)
συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό διανυκτερεύσεων με μερίδιο 33,5% επί του συνόλου και
ακολουθούν οι περιφέρειες Κρήτης (27,6%), Ιονίων Νήσων (13,2%) και Αττικής (8,5%). Από την
πλευρά των διανυκτερεύσεων των ημεδαπών τουριστών, η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το
μεγαλύτερο αριθμό διανυκτερεύσεων με μερίδιο 16,8% επί του συνόλου για το 2003 και
ακολούθησαν η Κεντρική Μακεδονία (13,2%) και το Νότιο Αιγαίο (10,3%).

Σημαντική πτώση εμφανίζει η μέση ετήσια πληρότητα των ξενοδοχείων της χώρας το 2003
(51,7%) σε σχέση με το 2002 (61,7%), ενώ την υψηλότερη μέση ετήσια πληρότητα παρουσίασαν
70 2002 τα ξενοδοχειακά καταλύματα του Ιονίου (82,6%), του Νοτίου Αιγαίου (77,4%) και της
Κρήτης (76,6%), ενώ τη χαμηλότερη μέση ετήσια πληρότητα παρουσίασαν τα καταλύματα στην
περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (31,3%).

Γαβριήλ Δ ρ α γ κ ό ς

3715

30

' Πτυχιακή εργασία
Αύξηση κατά 12,5% καταγράφεται με βάση τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2004 σε σχέση

i

με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2003, στις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στη χώρα.

Ωστόσο για ολόκληρο το 2004 σημαντικά μειωμένη υπήρξε η τουριστική κίνηση προς τη -χώρα

i μας, σε αντίθεση με το 2005 κατά τη διάρκεια του οποίου υπολογίζεται αύξηση της τάξης του 10%.

Εξετάζοντας τέλος τη μέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη, μείωση παρατηρείται τα τελευταία
I τρία χρόνια καθώς από το ύψος των 720,8 εκατ. το 2001 διαμορφώθηκε σε 639,9 εκατ. το 2003.

( Πίνακας 9: Μέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη (ΜΚΔ)
Έτος
2001
2002
2003

Αφίξεις
Έσοδα (εκ. €)
14.678.68m
10.580;
14 918.177Ί
10.285^
14.784.5601
9.460

ΜΚΔ (€)
720,8
689,4
639,9

: Πηγή: EOT. ΕΣΥΕ, Τράπεζα της Ελίάδος 2004

Διαχρονική αύξηση παρουσιάζουν τα έσοδα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Πολυτελείας, Α' και
Β' κατηγορίας κατά την περίοδο 1998-2001 με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,8%. Αντίθετα, μείωση
καταγράφηκε το 2002 και 2003, ενώ σταθεροποίηση υττήρξε το 2004. Αναφορικά με την
ποσοστιαία συμμετοχή της κάθε κατηγορίας ξενοδοχείων στο σύνολο της υπό εξέτασης αγοράς, το
20Θ4 οι μονάδες Α' κατηγορίας αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο (περίπου 50%) το δε
υπόλοιπο της αγοράς κατανέμεται σχεδόν εξίσου μεταξύ των μονάδων Β' κατηγορίας και
Πολυτελείας.

Η Αγορά τω ν Ξ ενοδοχειακών επιχειρήσεων (ΑΑ', Α ', και Β')

Διάγραμμα 2: Εξέλιξη του μεγέθους αγοράς (1998-2004)

Πτυχιακή εργασία
Διάγραμμα 3: Κατανομή του μεγέθους αγοράς (2004)

A
48%

Πηγή: ICAP, Εκτιμήσεις της αγοράς 2004

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Τουρισμού και Ταξιδιών, η οποία
στηρίζεται στην μέθοδο κατάρτισης των δορυφόρων λογαριασμών του Oxford Economic

Forecasting, το 2003, το μερίδιο του «τουριστικού τομέα» στο ελληνικό ΑΕΠ ήταν στο 4,5%, ενώ
το μερίδιο της συνολικής απασχόλησης ήταν στο 5% (205.000 θέσεις εργασίας)
(World, Travel & Tourism Council, 2003).

Σύμφωνα με την ευρύτερη προσέγγιση, βάσει στοιχεία του ίδιου οργανισμού, η πραγματική
επίδραση του τουρισμού στο σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας θα είναι μεγαλύτερη.
Συγκεκριμένα, το 2003, η πραγματική επίδραση της τουριστικής οικονομίας στο ελληνικό ΑΕΠ
αναμενόταν στο 14,6%, ενώ το μερίδιο της συνολικής απασχόλησης αναμενόταν στο 16,8%
(687.000 θέσεις απασχόλησης)
(World, Travel & Tourism Council, 2003).
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Η Σημασία του Τουρισμού για την Ελλάδα(υπολογισμοί για το 2003)
Η τουριστική ανάπτυξη, κυρίως των νησιωτικών και παραθαλασσίων περιοχών της χώρας,
αποτελεί σημαντική πηγή οικονομικής ανάπτυξης, συμβάλλει στη συγκράτηση του πληθυσμού,
αλλά και στη δραστηριοποίηση παραγωγικών μονάδων που δρουν συμπληρωματικά με τον
τουρισμό

και γενικότερα

στην

ενδογενή

περιφερειακή

ανάπτυξη.(Υπουργείο

Ανάπτυξης,

Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμού 2010, 2003).

Πίνακας 10:Άμεση και έμμεση συμβολή του τουρισμού
Α μεσ η

Έ μ μ εσ η

Συμβολή στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Συμβολή στην απασχόληση
Συμβολή στις επενδύσεις
Πηγή: WTTC, The 2003 Travel and Tourism Economic research: Greece.
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Σύμφωνα με έρευνα της Τράπεζας Alpha Bank (2006) η Ελλάδα σημείωσε εντυπωσιακή επένδυση
σε οικονομική και τουριστική υποδομή και αμύθητης αξίας τουριστική προβολή, σύμφωνα με
μελέτες διεθνών οργανισμών, ωστόσο δεν έχει ακόμα αξιοποιήσει παρά μόνο ένα μικρό ποσοστό
των δυνατοτήτων της στον τομέα του τουρισμού.
Επίσης, σύμφωνα με την ίδια έρευνα οι προοπτικές δυναμικής αναπτύξεως του τουρισμού στην
Ελλάδα παραμένουν εξαιρεηκά ευνοϊκές ιδιαίτερα μετά την απόλυτα επιτυχή διοργάνωση και
διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, που συνέβαλαν αφενός στη βελτίωση της οικονομικής και
κοινωνικής υποδομής της χώρας, στην ουσιασηκή αναβάθμιση της αναγνωρισιμότητας της χώρας
μας σε παγκόσμιο επίπεδο και της προοπτικής για σημαντική αύξηση της ζητήσεως τουριστικών
υπηρεσιών στην Ελλάδα κατά τα επόμενα έτη.
Δύο χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Αθήνα βλέπει την πληρότητα των ξενοδοχείων της
και τις τιμές των δωματίων να αυξάνουν καθώς ο αριθμός των επισκεπτών στην πόλη συνεχίζει να
μεγαλώνει. Η Αθήνα φαίνεται πώς δεν έχει να αντιμετωπίσει τις χαμηλές αποδόσεις και το κλίμα
απαισιοδοξίας που βίωσε το Σίδνεϋ μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
; Γαβριήλ Δ ρ α γ κ ό ς
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Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Ξενοδόχων Αττικής, η πληρότητα των
Αθηναϊκών ξενοδοχείων έχει αυξηθεί κατά 7,9%, μέσα στους πρώτους 7 μήνες του 2006, από το
61,6% που είχε βρεθεί την ίδια περίοδο το 2005. Η πληρότητα αυτή αγγίζει αυτή τη στιγμή στο
66,5% ιδιαίτερα αυξημένη συγκριτικά με το 58,3% που είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια των 7
μηνών πριν τους Ολυμτηακούς Αγώνες.
Παράλληλα, και οι τιμές των δωματίων παρουσιάζουν σημαντική άνοδο, γεγονός που οδηγεί στην
αύξηση των εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2006).
Οι Αγώνες έδωσαν στην Αθήνα την ευκαιρία να βελτιώσει την εικόνα της και να επανατοποθετηθεί
στην αντίληψη των ανθρώπων ως μια από τις σημαντικότερες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Σύμφωνα με διάφορες έρευνες, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, τέσσερις κύριοι παράγοντες
αλλαγής θα «σαρώνουν» την τουρισπκή βιομηχανία: η σημασία της μάρκας, η επίδραση των
αναδυόμενων αγορών, όπως Κίνα, Ινδία και τα κράτη του Κόλπου, οι δημογραφικές αλλαγές και η
τεχνολογία. Η στρατηγική του Ελληνικού Τουρισμού οφείλει να προσαρμοστεί σε όλες αυτές τις
νέες παγκόσμιες τάσεις. Η οποιαδήποτε αποτυχία της Ελλάδας να ανταποκριθεί στην αλλαγή που
απαιτείται, θα έχει αντίκτυπο στην διεκδίκηση μεριδίων μίας μαζικής αγοράς ταξιδιωτών που δεν
έχουν καθόλου ή έχουν περιορισμένη τηστότητα σε κάποιο προορισμό.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει μείνει τήσω σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές της. Η
επισκεψιμότητα στην Ελλάδα αυξήθηκε μόνο κατά 3%, σε αντίθεση με κάποιες άλλες χώρες, όπως
η Ισπανία που γνώρισε αύξηση ύψους 15%, η Τουρκία που σημείωσε 210% αύξηση και η
Πορτογαλία που είχε 12% αύξηση. Ακόμα και η Αίγυπτος κατόρθωσε να παρουσιάσει αύξηση
53%, παρά τις πολυάριθμες τρομοκρατικές επιθέσεις.
Η Κυβέρνηση οφείλει να προσφέρει κίνητρα στους επενδυτές και τους διαχειριστές και πάνω από
όλα, να συντονίσει τον προγραμματισμό και τις διαδικασίες έγκρισης ώστε να επιταχυνθεί η
υλοποίηση της αλλαγής. Η αυταρέσκεια και ο εφησυχασμός θα οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες
την Ελλάδα. Με τον ρυθμό ανάπτυξης των χωρών - ανταγωνιστών της Ελλάδας να αγγίζει διψήφια
νούμερα, είναι πολύ προφανές ότι η μετα-Ολυμπιακή κούρσα είναι ακόμα σε εξέλιξη. Σε αυτή την
κατεύθυνση προσανατολίζεται και η στρατηγική θεώρηση του υπουργείου τουριστικής ανάπτυξης
I'S

£

β ά ^ι της κυβερνητικής πολιτικής, για τη δυναμική, βιώσιμη και με χρονική προοπτική
“η του ελληνικού τουρισμού εντοτήζει ως καίρια τα ακόλουθα ζητήματα:
Δραγκός
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Την ενίσχυση της ετηχειρηματικότητας για την επέκταση και την αναβάθμιση του
τουριστικού προϊόντος
Την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού με στόχο την διεύρυνση του τουριστικού
προϊόντος, τη διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης στον γεωγραφικό χώρο και την
άμβλυνση της εποχικότητας
Τ η ν ε νίσ χ υ σ η τω ν σ υ νε ρ γ ειώ ν τη ς κ α ινο το μ ία ς κ α ι τη ς α ξ ιο π ο ίη σ η ς τη ς γν ώ σ η ς στη
το υ ρ ισ τικ ή ε7ηχειρημ ατικότητα(ύυ8ίηε85 plan8, cluster8, εκ π α ίδε υ σ η -κ α τά ρ τισ η κλ π.)

Την αναβάθμιση, ανάδειξη και προβολή των τουριστικών προορισμών(ανακαινίσεις,
αναπλάσεις

κλπ)

με

ειδικές

δράσεις

για

αναπτυγμένους

αναπτυσσόμενους

και

ειδικούς(νησιά και ορεινές περιοχές) τουριστικούς προορισμούς
Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας του ελληνικού τουρισμού, με την
ανάπτυξη των μηχανισμών υποστήριξης και την απόδοσή τους σε λειτουργική χρήση.
Βασικός στόχος των παρεμβάσεων που έχει σκοπό να πραγματοποιήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης
την περίοδο 2007-2013 είναι η γενική ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και των
παρεχομένων υπηρεσιών, με απώτερο σκοπό την αύξηση της ζήτησης, την επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση τουριστών υψηλής εισοδηματικής στάθμης. Οι
παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί αφορούν:
Τον εκσυγχρονισμό του νομικού και θεσμικού πλαισίου για τις ειδικές μορφές του τουρισμού
και τις ιδιωηκές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού
Την αναθεώρηση-ετηκαιροποίηση των ετηλεγμένων εργασιών για τον εκσυγχρονισμό των
ξενοδοχείων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04.
Την εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου Τουρισμού και εναρμόνιση της πολεοδομικής
και χωροταξικής πολιτικής με η ς προτεραιότητες της τουρισηκής πολιτικής και την πολιηκή
κινήτρων.
Ο τομέας των επενδύσεων αποτελεί μία από τις άμεσες προτεραιότητες. Κεντρική και απολύτως
καθοριστική απόφαση για την προώθηση των επενδύσεων είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και
^ δημιουργία όρων και προϋποθέσεων για την ολοκληρωμένη και αποδοτική αξιοποίηση της
δημόσιας περιουσίας(Μαρία Γιαννίρη ,2006).

■■αβριήλ Δ ρ α γ κ ό ς
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Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η ανάδειξη της Αθήνας ως αυθύπαρκτου τουριστικού
προορισμού, ώστε να μην αποτελεί απλώς πέρασμα των επισκεπτών για τη μετάβασή τους σε ένα
άλλο μέρος της χώρας. Γ ι’ αυτό το σκοπό ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στο μετασχηματισμό του
Οργανισμού Τουριστικής Οικονομικής Ανάπτυξης σε Ανώνυμη Εταιρία, συγχωνεύοντας τον
συγκεκριμένο οργανισμό με το Κέντρο Επτχειρημαηκότητας που υπάρχει. Σύντομα θα έχει
εγκριθεί από το ΔΣ του Δήμου Αθηναίων, οπότε θα παρουσιαστούν και οι πρώτες προτάσεις που
έχουν να κάνουν με την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης (Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων,2007 / www.apn.gr/greece/detoil).

2 .8

Ο Ι Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε ΙΣ Τ Ω Ν Δ ΙΕ Θ Ν Ω Ν

Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ω Ν

Γ ΙΑ Τ Η Ν Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η

ΤΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Υ Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Μ Ο Υ

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Τουρισμού και Ταξιδίων, η οποία
στηρίζεται στην μέθοδο κατάρτισης των δορυφόρων λογαριασμών του Oxford Economic
Forecasting, τα

επόμενα δέκα χρόνια, πρόκειται να γνωρίσει σημαντικούς (ετήσιους) ρυθμούς

ανάπτυξης μετρούμενης σύμφωνα με τους ακόλουθους δείκτες(·\νοτ1ά. Travel & Tourism Council,
2003):
5% στην ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες
4,6% συμβολή στο ΑΕΠ του τομέα (άμεση επίδραση) όπου ανεβάζει τον αριθμό των
επισκεπτών σε περίπου 19,7 εκατ.
2,1% στην απασχόληση (άμεση) στον τομέα
2,2% στη συνολική απασχόληση της χώρας
4,8% στις επενδύσεις.

0 Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO) το 2003 προβλέπει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2%
(15,2 εκατ. αφίξεις). Το ΙΟΒΕ εκτιμά ένα υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης (αύξησης αφίξεων) μεταξύ
2003-2009 σε 6,7%. Το ΙΤΕΠ, συνυπολογίζοντας την θεηκή επίδραση των Ολυμπιακών Αγώνων,
εκτιμά ότι οι αφίξεις θα προσεγγίσουν το 2010 τα 17,5 εκατ. Ο ΣΕΤΕ υιοθετεί ένα «συντηρητικά
αισιόδοξο» σενάριο με παραδοχές την επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων, την ποιοτική βελτίωση
του τουριστικού προϊόντος και την «ελάχιστη» ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας.
•■οβριήλ Δ ρ α γ κ ό ς
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Σύμφωνα με το σενάριο αυτό που είναι συντηρητικότερο του WTTC (που στηρίζεται σε
ανετττυγμένες στατιστικές μεθόδους των δορυφόρων λογαριασμών) ο Ελληνικός Τουρισμός, μέχρι
το 2010, θα αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό αύξησης αφίξεων 4,5%, και εσόδων 5%
(προσεγγίζοντας τα 19,4 εκατ. αφίξεις και 15 εκατ.).
(Υπουργείο Ανάπτυξης, Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμού 2010, 2003).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάτττυξης το 2003 οι στόχοι για την ανάπτυξη του Ελληνικού
Τουρισμού χωρίζονται σε ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους.

Οι ποσοτικοί στόχοι(Υπουργείο Ανάπτυξης, Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμού 2010, 2003):
1.

Αύξηση των αφίξεων

2.

Αύξηση των εισπράξεων από τον τουρισμό σε 20 δις. €

3.

Αύξηση της Μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης σε 1020 €

4.

Αύξηση της συμμετοχής του Τουρισμού στο ΑΕΠ κατά 3 τουλάχιστον ποσοστιαίες μονάδες.

5.

Αύξηση του απασχολούμενου στον τουρισμό εργατικού δυναμικού τουλάχιστον κατά 16%.

6.

Αύξηση των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία σε 87 εκ.

7.

Αύξηση των πληροτήτων των ξενοδοχείων των ανεπτυγμένων περιοχών κατά 10 ποσοστιαίες
μονάδες

Οι ποιοτικοί στόχοι είναι (Υπουργείο Ανάπτυξης, Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμού 2010, 2003):

1-

Κ α λύ τερ ο ς σ υ ντο νισ μ ό ς ό λ ω ν τω ν φ ο ρ έ ω ν τη ς « το υ ρ ισ τικ ή ς α λ υ σ ίδ α ς» κ α ι α ν α β ά θμ ισ η τη ς
τρ ιμ ε ρ ο ύ ς σ υ νε ρ γ α σ ία ς (κυ β έρ νη σ η κ α ι το π ικ ή α υ το διο ίκ η σ η , ε τη χειρ ή σ εις κ α ι ερ γα ζό μ εν ο ι)
για

κο ινή

δρ ά σ η

α ντα γ ω νισ τικ ό τη τα

-

τη

δ ια μ ό ρ φ ω σ η

κ α ι τη ν α νά π τυξ η

και

τη ν

εφ α ρ μ ο γ ή

τω ν

π ο λ ιτικ ώ ν

γ ια

τη ν

τη ς το υ ρ ισ τικ ή ς ο ικ ο νο μ ία ς (Ε θνικ ό Σ υ μ β ο ύ λ ιο

Α ντα γω νισ τικ ό τη τα ς κ α ι Α νά π τυ ξ η ς, Ε θνικ ό Σ υ μ β ο ύ λ ιο Τ ο υ ρ ισ μ ο ύ , Ε τα ιρ ία Π ρ ο βο λ ή ς,
Μ η χα ν ισ μ ο ί Σ τή ριξης).
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2.

Βελτίωση (της ανταγωνισηκότητας) της εικόνας και της θέσης του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος στις διεθνείς αγορές.

3.

Πλήρης τουριστική επιτυχία των μεγαλυτέρων τουριστικών γεγονότων: Ολυμτηακών Αγώνων
2004, EXPO 2008 Θεσσαλονίκης και Πάτρα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2006 και
Μεσογειακή 2007.

4.

Αναβάθμιση και διαφοροποίηση της τουρισηκής προσφοράς, ώστε όλο το δυναμικό των
τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων να είναι σε θέση να προσφέρει «προϊόντα» και
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου (σύμφωνα με το κυρίαρχο καταναλωτικό πρότυπο και ειδικότερα
την σχέση ποιότητας προς τιμή) ανάλογα με το επίπεδό ανάπτυξης της κάθε (εγκατάστασης)
επιχείρησης.

5.

Αναβάθμιση του συνόλου των εγκαταστάσεων και υττηρεσιών που απαρτίζουν την
«τουριστική αλυσίδα» χωρίς να είναι αμιγώς τουριστικές (πχ οδικό δίκτυο, λιμάνια,
αεροδρόμια, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι, ταξί,
κλπ).

6.

Προώθηση των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής καθώς και των οργανωτικών
υποδομών για την περαιτέρω ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ως
«τμημάτων» του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, που μπορούν να στηρίξουν σταδιακά τη
μερική και περιορισμένη πάντως μεσο-μακροπρόθεσμα, διαφοροποίηση της ζήτησης.
Προτεραιότητα στις μορφές εκείνες στις οποίες η Χώρα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα
έναντι των ανταγωνιστών της (πχ θαλάσσιος τουρισμός, θαλασσοθεραπεία, οικοτουρισμός
κλπ και κυρίως πολιτιστικός τουρισμός). Έμφαση ετήσης στις μορφές εκείνες τουρισμού, που
δεν έχουν αναπτυχθεί όχι λόγω έλλειψης των αναγκαίων τουριστικών πόρων, αλλά λόγω
οργανωτικών αδυναμιών και ελλείψεων, όπως π χ ο αστικός τουρισμός.

Ενίσχυση της «επιχειρηματικής κουλτούρας» για την έμμεση υποστήριξη μιας τιμολογιακής
πολιτικής ανταγωνιστικού χαρακτήρα, που θα εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση από την
«ανταγωνιστικότητα που εξαρτάται αποκλειστικά από την τιμή» στην «ανταγωνισηκότητα
που εξαρτάται από τον λόγο ποιότητας / ημής». Οι επιχειρήσεις θα πρέπει βραχυπρόθεσμα να
ευθυγραμμίσουν τις τιμές ενώ σε ορίζοντα δεκαετίας να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα
''οβριήλ Δ ρ α γ κ ό ς
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προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι
περισσότερο ενημερωμένοι και καλύτερα προετοιμασμένοι από τους μηχανισμούς στήριξης
(Ινστιτούτο Οικονομικών και Τουριστικών Ερευνών, Επιμελητήριο, Παρατηρητήριο Διεθνών
Εξελίξεων και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού).

8.

Συστηματική ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος με το συγκριτικό πλεονέκτημα του
πολιτιστικού μας αποθέματος (ως του βασικότερου τουριστικού πόρου, που διαφοροποιεί τον
Ελληνικό Τουρισμό από τους ανταγωνιστικούς προορισμούς), οργανωμένου με σύγχρονους
τρόπους επικοινωνίας και νέες ιδέες παρουσίασης.

9.

Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου των ανεπτυγμένων κυρίως περιοχών (προσέλκυση του
μεμονωμένου τουρίστα, αλλά και του τουρίστα τρίτης ηλικίας, δεδομένου 0 u η τελευταία
αυτή κατηγορία μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην επέκταση της τουριστικής περιόδου
κατά τους πλάγιους μήνες άνοιξης και Φθινοπώρου. Προσέλκυση του τουρίστα του
«τριημέρου» στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας όπου εκτός από τη δυνατότητα αναψυχής
θα πρέπει να προβληθεί η δυνατότητα

shopping, ιδιαίτερα προϊόντων αργυροχοΐας και

υψηλής κοσμηματοποιΐας, όπως γουνοποιίας. Ανάδειξη της χώρας ως αξιόλογου κέντρου
υποδοχής Συνεδριακού Τουρισμού, που όπως είναι γνωστό είναι μια μορφή τουρισμού
εξαιρετικά προσοδοφόρα και συμβάλλει στην άμβλυνση της εποχικότητας.

Ορισμένοι από τους ποσοτικούς στόχους μπορούν να θεωρηθούν: η αύξηση των αφίξεων, η
αύξηση της Μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης, η αύξηση στον Τουρισμό στο ΑΕΠ, η αύξηση των
πληροτήτων των ξενοδοχείων των αναπτυγμένων περιοχών, η αύξηση του απασχολούμενου στον
Τουρισμό εργατικού δυναμικού κ.α.

Η δεκαετία που διανύεται έχει πολλές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά και
ευκαιρίες που θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Οι ποιοτικές απαιτήσεις τόσα του μαζικού τουρισμού,
όσο και των μεμονωμένων, ειδικών ενδιαφερόντων ετησκεπτών έχουν αυξηθεί, ενώ ταυτόχρονα
έχει ενταθεί ο διεθνής ανταγωνισμός με την ανάδειξη νέων τουριστικών προορισμών και τη
διαιροροποίηση του τουριστικού προϊόντος.

Για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνισηκότητας του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας
χρειάζεται να προσδιοριστεί η ακριβής ανταγωνιστική της θέση μέσα στη διεθνή τουριστική αγορά,
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με βάση τα αδύνατα και δυνατά σημεία που διαθέτει, να μελετηθούν οι κινδύνους και οι ευκαιρίες
που προσφέρονται με βάση η ς νέες συνθήκες και τάσεις που ετηκρατούν στη διεθνή τουριστική
αγορά και να εφαρμόσει πολιτικές και δράσεις τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον (διεθνή αγρρά),
όσο και στο εσωτερικό (εμπλουτισμός και ποιοτική βελτίωση του τουριστικού προϊόντος,
λειτουργική διασύνδεση με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, συμπληρωματικότητα και
συνέργια δράσεων).

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού πρέπει αφενός το ελληνικό τουριστικό
προϊόν να κερδίζει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο από τη διεθνή τουριστική αγορά και αφετέρου να
αναβαθμίζεται η ποιότητα της προσφοράς του, να εμπλουτίζεται και να διαφοροποιείται (σε σχέση
με τα προϊόντα των ανταγωνιστών), να ενσωματώνει ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας
παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, μέσα από την ενίσχυση του ρόλου του ανθρώπινου
δυναμικού και της επιχειρηματικότητας, και τον εκσυγχρονισμό των δομών της δημόσιας
διοίκησης καθώς και των μηχανισμών άσκησης της τουριστικής πολιτικής.
Συνέπεια αυτής της προσπάθειας είναι η εμφανής αναγνώριση της Ελλάδος σαν τουριστικού
προορισμού μέσα στα επόμενα χρόνια. Ειδικότερα, η επιτυχία των Ολυμτηακών Αγώνων, η υψηλή
προβολή της χώρας, η τοποθεσία της χώρας σαν ένας ασφαλής νοτιο-Ευρωπαϊκός προορισμός και
η ενδυνάμωση των τουριστικών και μεταφορικών δομών, συνδέθηκαν με τις προσπάθειες
μάρκετινγκ και προώθησης της χώρας με αποτέλεσμα να αναμένεται αύξηση σ π ς αφίξεις των
τουριστών. Ο EIU(Economist Intelligence Unit) προβλέπει ότι οι αφίξεις θα αυξηθούν σταδιακά
από 15.2 εκ. το 20Θ4 σε 19.6 εκ. το 2009, οδηγώντας τα ποσά από 15δις το 2004 σε 20 δις το 2009.

Πίνακας 11: Προβλέψεις Αφίξεων
TRAVEL AND TOURISM

2004^

2005^

2 0 0 6 ''

2007"

2008*'

2009"

fo reca st

International tourism, arrivals

1 5 ,0 7 1

1 5 .9 0 5

1 6 .8 0 2

1 7 .8 0 1

1 8 .8 8 0

1 9 .6 3 3

5 .5 %

5 .6 %

5 .9 %

6 .1 %

4 .0 %

%change
International

tourism,

1 4 .8 8 1

1 7 .0 8 8

1 8 .8 0 3

1 9 .4 2 1

1 9 .9 9 3

2 0 .7 3 8

1 4 .8 %

10%

3 .3 %

2 .9 %

3 .7 %

1 1 .8 0 1

1 2 .9 9 3

1 3 .1 8 7

1 3 .2 7 3

1 3 .5 1 9

1 5 .6 %

1 0 .1 %

1 .5 %

0 .7 %

1 .9 %

receipts % change
Consumer

Expenditure:

1 0 .2 0 8

Hotels & restaurants
^<ηή:Economist Intelligent Unit, 2004
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2.9

ΣΥ Γ Χ ΡΟ Ν Ε Σ Ε Ξ Ε Λ ΙΞ Ε ΙΣ ΣΤ Ο Ν Τ Ο Υ Ρ ΙΣΜ Ο

Μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες προκειμένου
να αναπτυχθούν πολλοί τομείς της σύγχρονης ζωής, είτε αυτοί έχουν να κάνουν με την οικονομία
είτε με την κοινωνία. Έ νας από αυτούς τους τομείς είναι και ο Τουρισμός, ο οποίος επωφελήθηκε
σημαντικά από τις σύγχρονες εξελίξεις στην κοινωνία και την τεχνολογία. Συγκεκριμένα μπορεί
κανείς να διακρίνει τους παρακάτω παράγοντες οι οποίοι φαίνεται ότι εττηρέασαν το τουριστικό
φαινόμενο και του προσέδωσαν τη σημερινή μορφή.(Τσάρτας, 2000,σελ.31) :

1.

Κ ράτος Π ρόνοια;: Πολλά αναπτυγμένα κράτη μετά το τέλος του πολέμου καθιέρωσαν μία
νέα νοοτροπία, ώστε οι περισσότεροι πολίτες να έχουν μία βελτιωμένη ποιότητα ζωής. Το
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η καθιέρωση της «άδειας μετ’ αποδοχών» με την οποία
κάθε εργαζόμενος στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα έχει το δικαίωμα να πάρει τέσσερις ή πέντε
εβδομάδες προκειμένου να ξεκουραστεί και θα πληρώνεται κανονικά σα να δουλεύει.
Επομένως η έννοια της άδειας μετ’ αποδοχών είναι διττή. Το άτομο πλέον αποκτά ένα
ετηπλέον εισόδημα προκειμένου να καλυφθούν οι διακοπές του και έχει στη διάθεση του
περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

2.

OiKovouiKoi. Π ολιτικοί κα ι ΑιΐροΎΡαωικοί Π αράνοντες: Τα χρόνια που ακολούθησαν μετά
το πέρας του πολέμου χαρακτηρίζονται από οικονομική και πολιτική σταθερότητα, κυρίως
στις αναπτυγμένες χώρες. Επομένως ο τουρισμός ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε
οποιαδήποτε

αρνητική

οικονομική

ή πολιτική

εξέλιξη

άρχισε να

σταθεροποιείται.

Ταυτόχρονα η άνοδος του οικογενειακού εισοδήματος και η είσοδος των γυναικών στην
αγορά εργασίας συνετέλεσε στη ύπαρξη δύο πηγών εισοδήματος με αποτέλεσμα να γίνει τηο
εύκολη η διεξαγωγή ταξιδιών.

3·

Ε£έλι£ΐΐ τω ν Μ έσων Μ εταωοράς: Η ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς καθόρισε
αναμφισβήτητα τη μορφή του σύγχρονου τουρισμού. Η εξέλιξη των τρένων και η εφεύρεση
των αυτοκινήτων βοήθησαν πολύ στην πραγματοποίηση των ταξιδιών. Η σημαντικότερη
όμως εξέλιξη στις μεταφορές είναι το αεροπλάνο με το οποίο, ενώ αρχικά χρησιμοποιήθηκε
για τη μεταφορά εμπορευμάτων, οι ταξιδιώτες μπορούν να ε^σκεφ θούν οποιαδήποτε χώρα
του κόσμου στο λιγότερο δυνατό χρόνο και με αρκετή ασφάλεια.
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Τ Ρ ΙΤ Ο

Τ Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ ΙΚ Ο Υ Π Ο Β Α Θ Ρ Ο Τ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η θεωρία της έρευνας. Παρουσιάζεται η έρευνα του marketing, η
έρευνα αγοράς και η έρευνα καταναλωτή. Παρουσιάζεται επίσης η θεωρία που αναφέρεται στις
διαθέσεις του καταναλωτή.

3 .2

M A R K E T IN G - Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΕ Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Τ Ο Υ M A R K E T IN G

Ένας από τους mo γνωστούς συγγραφείς του χώρου, ο Ρ. Kottler, στο βιβλίο του «Marketing
Management» αναφέρει ότι:

Μάρκετινγκ είναι μια σειρά από ενέργειες και δραστηριότητες που κάνει μια εταιρία ώστε να
καταγράψει τις επιθυμίες των καταναλωτών, να δημιουργήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
που θα καλύψουν αυτές τις ανάγκες και να τα πουλήσει αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα
από τους ανταγωνιστές της, δίνοντας στον καταναλωτή τη μεγαλύτερη δυνατή αξία.

3 .3

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η έρευνα αγοράς είναι ευρύτερη διοικητική δραστηριότητα από ότι συνήθως αναγνωρίζεται στο
χώρο των εmχειpήσεωv. Η έρευνα αγοράς δεν περιορίζεται απλά στο να «ρωτάει» τους τελικούς
καταναλωτές για το τι mστεύoυv και σκέφτονται ή αισθάνονται για διάφορα προϊόντα και
υπηρεσίες. Μπορεί να πάρει πολλές μορφές, σύμφωνα με τις οποίες τα στελέχη του μάρκετινγκ
μπορούν να αποκτήσουν την καταλληλότερη «εικόνα» για το τι συμβαίνει στην αγορά ανάλογα με
τον τομέα που τους απασχολεί και να προβούν ανάλογα στη σωστή λήψη αποφάσεων και λύσεων
των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπίσουν.

Η ποιότη τα , η

α κ ρ ίβ ε ια κ α ι η α π ο τε λ εσ μ α η κ ό τη τ α

ό μ ω ς τω ν α π ο φ ά σ εω ν ε ίνα ι ά ρ ρ η κ τα

^υνδεδεμένες μ ε τη δ ια θεσ ιμ ό τη τα κ α ι π ο ιό τη τα τω ν π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν π ο υ υ π ά ρ χ ο υ ν κα τά τη χ ρο ν ική
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στιγμή που λαμβάνεται η απόφαση. Αυτό συνεπάγεται με την εξέταση αμέτρητων δεδομένων και
στοιχείων, ττηγών πληροφόρησης και μελετών που μπορεί πολλές φορές να είναι συγκεχυμένα ή
και αντικρουόμενα. Πρέπει λοιπόν να είναι σε θέση να κατανοούν αλλά και να αξιολογούν τη
διαδικασία συλλογής πληροφοριών προτού προχωρήσουν στη λήψη των αποφάσεών τους, αφού η
ποιότητα των λαμβανομένων αποφάσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των
υπαρχόντων πληροφοριακών δεδομένων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι η έννοια του μάρκετινγκ και του προσανατολισμού στην
αγορά υποδηλώνει ότι οι πόροι και οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης πρέπει να αποσκοπούν
στην ικανοποίηση των αναγκών και ετηθυμιών των καταναλωτών. Όταν μια ετιιχείρηση αποφασίζει
να εσηάσει την προσοχή της στην αγορά και στις ανάγκες των καταναλωτών, ανακαλύπτει ότι το
να ικανοποιήσει και να εξυττηρετήσει τους καταναλωτές σημαίνει την εξισορρόπηση διαφόρων
παραγόντων ώστε το προϊόν της να καταστεί ετιιτυχημένο στην αγορά. Έτσι, τα στελέχη του
μάρκετινγκ επακεντρώνουν την προσοχή τους στα 4Ps - προϊόν (product), τιμή (price), διανομή
(place) και προβολή/προώθηση (promotion).

Το κύριο έργο των στελεχών είναι να συνδυάσουν τις μεταβλητές αυτές (γνωστές ως το μίγμα του
μάρκετινγκ) σε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα, ώστε κάθε μεταβλητή να συμπληρώνει την άλλη.
Το έργο αυτό απλοποιείται σε μεγάλο βαθμό, αν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που εττηρεάζουν τους
καταναλωτές βρίσκονταν κάτω από τον πλήρη έλεγχο του στελέχους του μάρκετινγκ. Συνήθως,
όμως, οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών βρίσκονται έξω
από τη δυνατότητα ελέγχου του διοικητικού στελέχους.

Η ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των καταναλωτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
ελκυστικότητα του προσφερόμενου μίγματος μάρκετινγκ, αλλά και από εξωγενείς της επιχείρησης
παράγοντες.

Το κεντρικό λοιπόν πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει μία επιχείρηση είναι πώς να
παρακολουθεί τις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών, αλλά και πώς μπορεί να προβλέψει
^ μελλοντικές αλλαγές στις συνήθειές τους. Η απάντηση στο πρόβλημα αυτό έγκειται στην
ύπαρξη ενός συστήματος (τυποποιημένου ή άτυπου) συλλογής πληροφοριών. Οι πληροφορίες
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αυτές θα βοηθήσουν το στέλεχος του μάρκετινγκ να κατανοήσει τις συνθήκες που επικρατούν στην
αγορά και συνεπώς να συνδράμουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Συνεπώς, ο ρόλος της έρευνας αγοράς στη λήψη των αποφάσεων είναι πολύ απλός. Συγκεκριμένα
έγκειται στη παροχή αναγκαίων και χρήσιμων πληροφοριών στο στέλεχος του μάρκετινγκ ώστε να
προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων.

Η έρευνα αγοράς αποτελεί ένα μόνο από τους τέσσερις τρόπους για την συγκέντρωση
πληροφοριών και τη λήψη αποφάσεων. Οι άλλοι τρόποι είναι η γνώ μη τω ν ειδικώ ν, η διαίσθηση
και η εμπειρία {Davis, Duane & Robert Μ. Cosenza, 1985, ρ.9).

Γνώμη Ε ιδικώ ν: Η παροχή πληροφοριών δίνεται από άτομα που για κάποιο λόγο διαθέτουν
κάποια πείρα στη λήψη των συγκεκριμένων αποφάσεων. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ σημαντική και
χρήσιμη στο χώρο των επτχειρήσεων γιατί μειώνεται δραστικά ο χρόνος που απαιτείται για τη
συλλογή των πληροφοριών.

Διαίσθηση: Οι πληροφορίες αυτές γίνονται αποδεκτές από το διοικητικό στέλεχος γιατί τηστεύετε
ότι είναι σωστές. Οι πληροφορίες αυτές συχνά δεν συμφωνούν με τα προϋπάρχοντα δεδομένα και
εμπειρικά στοιχεία και συνήθως βασίζονται στο ένστικτο.

Εμπειρία: Η τρίτη πηγή συγκέντρωσης πληροφοριών είναι η εμπειρία που έχει το διοικητικό
στέλεχος. Η εμπειρία βασίζεται σε πληροφορίες για καταστάσεις και προβλήματα του παρελθόντος
στα οποία είναι παρόμοιας υφής και φύσης με τα τωρινά προβλήματα που αντιμετωπίζει το
διοικητικό στέλεχος

Η έρευνα αγοράς αποτελεί το συστημαηκό συνδετικό κρίκο της επιχείρησης με το περιβάλλον. Η
έρευνα αγοράς παρέχει τα μέσα τα οποία η επιχείρηση συγκεντρώνει, αναλύει και ερμηνεύει
'ϊτοιχεία από το περιβάλλον τα οποία επηρεάζουν την επιτυχία των στρατηγικών σχεδίων της.
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Διάγραμμα 4: Τέσσερις Τρόποι Λήψης Αποφάσεων

Πηγή: Davis, Duane & Robert Μ. Cosenza (1985), Business Research fo r Decision Making, Boston, MA: Kent
Publishing Co., p.9
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3 .4

Σ Υ Μ Π Ε Ρ ΙΦ Ο Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Η

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 με αρχές της δεκαετίας του 1960 η Συμττεριφορά του
Καταναλωτή εμφανίστηκε ως ένα ξεχωριστό πεδίο του μάρκετινγκ. Ή ταν η εποχή που τα στελέχη
του μάρκετινγκ άρχισαν να αναγνωρίζουν ότι για την επιτυχία τους θα έπρεπε να παράγουν και να
προωθούν στους καταναλωτές προϊόντα που οι τελευταίοι ετηθυμούσαν και όχι προϊόντα που τα
στελέχη του μάρκετινγκ παρήγαγαν και στη συνέχεια προσπαθούσαν να πουλήσουν υιοθετώντας
την ιδεολογία των πωλήσεων. Η απόρριψη της ιδεολογίας των πωλήσεων και η συνακόλουθη
υιοθέτηση της ιδεολογίας του μάρκετινγκ συντελέστηκαν, αφού προηγουμένως τα στελέχη του
μάρκεηνγκ διαπίστωσαν ότι οι καταναλωτές αντιδρούσαν διαφορετικά στις ίδιες τακτικές
μάρκετινγκ ή στα ίδια προϊόντα. Δεν επιθυμούσαν όλοι το ίδιο προϊόν, διότι δεν είχαν όλοι τις ίδιες
ανάγκες ή εττιθυμίες προς ικανοποίηση, τον ίδιο τρόπο ζωής και τα ίδια ψυχογραφικά
χαρακτηριστικά. Επομένως, τα στελέχη του μάρκετινγκ στράφηκαν στη μεθοδική ανάλυση του
καταναλωτή και της συμπεριφοράς του μέσω της έρευνας μάρκετινγκ. Έ να προϊόν προτού
προωθηθεί στην αγορά, ερευνούνται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών που
απαρτίζουν το τμήμα - στόχο, τους λόγους τους οποίους οι στοχούμενοι καταναλωτές θα το
προτιμήσουν, ο τρόπος που θα αποφασίσουν να το αγοράσουν, από που θα το αγοράσουν, πού,
ποιος και πώς θα το καταναλώσει κ.λπ.

Είναι σημαντικό για τα στελέχη του μάρκετινγκ να γνωρίζουν πώς συμπεριφέρεται ο καταναλωτής,
γιατί έτσι θα είναι σε θέση να τον επηρεάσουν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του
αποτελεσματικότερα, πάντα μέσα στα πλαίσια της ιδεολογίας του μάρκετινγκ, ή στα πλαίσια της
ακόμη πιο πρόσφατης ιδεολογίας του κοινωνικού μάρκετινγκ.

Όλοι θεωρούνται καταναλωτές, όλοι παίρνουν αποφάσεις, κάνουν τις επιλογές τους για το τι
προϊόντα θα καταναλώσουν. Ετπλέγουν συγκεκριμένες μάρκες προϊόντων, αφού προηγουμένως
συλλέξουν πληροφορίες για όλες τις εναλλακτικές μάρκες που τους ενδιαφέρουν προκειμένου να
ΐΐς αξιολογήσουν και να τις συγκρίνουν βάσει του βαθμό ο οποίος ικανοποιεί την ανάγκη για την
οποία το αγόρασαν.
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Ο όρος Συμπεριφορά Καταναλωτή συνήθως χρησιμοποιείται για να αναφερθεί η οποιαδήποτε
ανθρώπινη συμπεριφορά αγοράς και χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών. Διάφοροι ορισμοί της
συμπεριφοράς καταναλωτή είναι οι εξής:

Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι δρουν σε μια διαδικασία ανταλλαγής,
Η συμπεριφορά που οι καταναλωτές επιδεικνύουν κατά την έρευνα, αγορά, χρησιμοποίηση,
αξιολόγηση και απόρριψη προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία περιμένουν ότι θα ικανοποιήσουν
τις ανάγκες τους,
Η μελέτη ατόμων, ομάδων ή οργανισμών και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν για να
επιλέξουν, να εξασφαλίσουν, να χρησιμοποιήσουν και να απορρίψουν προϊόντα (αγαθά),
υττηρεσίες, εμττειρίες ή ιδέες προκειμένου να ικανοποιήσουν ανάγκες τους και οι εττιπτώσεις
που αυτές οι διαδικασίες έχουν στον καταναλωτή και την κοινωνία.
Όλες οι σχετικές με την αγορά προϊόντος δραστηριότητες, οι σκέψεις και οι εττιδράσεις που
συμβαίνουν πριν, στη

διάρκεια

και μετά την αγορά του προϊόντος, όπως αυτές

πραγματοποιούνται από αγοραστές και καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και
από αυτούς που επηρεάζουν την αγορά.

I Ο επίσημος ορισμός της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή δίνεται από την American Marketing
Association (Bennett 1995, σελ. 59), η οποία την ορίζει ως «τη δυναμική αλληλεπίδραση του
συναισθήματος και της γνώσης, της συμπεριφοράς και του περιβάλλοντος μέσω της οποίας οι
άνθρωποι διεξάγουν συναλλαγές στη ζωή τους. Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό στη συμπεριφορά
καταναλωτή περιλαμβάνονται τα συναισθήματα, οι σκέψεις και οι ενέργειες των ανθρώπων που
διέρχονται

καταναλωτικές

συναισθήματα,

τις

σκέψεις

διαδικασίες.
και τις

Ετηπλέον

ενέργειες

περιλαμβάνονται

από

το

περιβάλλον

και

επιδράσεις

(διαφημίσεις,

στα
φίλοι,

χαρακτηριστικά προϊόντων κ.α.). Τα συναισθήματα, οι σκέψεις και οι ενέργειες των καταναλωτών
μεταβάλλονται συνεχώς, γεγονός που καθιστά τη Συμπεριφορά Καταναλωτή δυναμική και τη
μελέτη της από τα στελέχη ταυ μάρκετινγκ καθοριστικής σημασίας.

Η μελέτη της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή είναι η μελέτη του πώς τα άτομα παίρνουν
■αποφάσεις για να ξοδέψουν τους διαθέσιμους πόρους τους σε ανηκείμενα προς κατανάλωση.

ί
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Σ υμ περ ιλ α μ β ά νει δ η λα δ ή τη μ ελ έτη τω ν ερ ω τη μ ά τω ν:

Τι αγοράζουν οι καταναλωτές;
Γιατί το αγοράζουν;
Πότε το αγοράζουν;
-

Από πού το αγοράζουν;

και

Πόσο συχνά το αγοράζουν;
Η έρευνα της συμπεριφοράς του καταναλωτή οργανώνεται σύμφωνα με τρεις ερευνητικές απόψεις
ή προσεγγίσεις, οι οποίες λειτουργούν ως οδηγοί στη σκέψη και τον εντοπισμό των παραγόντων
που εττηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά (Mower & Minor 1998, σελ. 9-11):

Η προσέγγιση της λήψης αποφάσεων :Η άποψη αυτή βλέπει τους καταναλωτές ως
αποφασίζοντες, οι οποίοι ακολουθούν μια σειρά από βήματα, όταν προβαίνουν στην αγορά
κάποιου προϊόντος. Αυτή η ερευνητική άποψη, που κυριάρχησε τη δεκαετία του 1970,
θεωρούσε τον καταναλωτή homo economicus και ότι οι αγορές που πραγματοποιεί ο
καταναλωτής προκύπτουν μετά από την αναγνώριση κάποιου προβλήματος από αυτόν και το
πέρασμά του μέσα από μια λογική διαδικασία επίλυσης του προβλήματος.

Η προσέγγιση της εμπειρίας·. Η άποψη αυτή εκτιμά ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι
καταναλωτές δε χρησιμοποιούν κάποια αυστηρή διαδικασία λήψης απόφασης για να προβούν
στην αγορά κάποιου προϊόντος, αλλά το αγοράζουν προκειμένου να διασκεδάσουν, να
δημιουργήσουν φαντασιώσεις ή να αισθανθούν επιθυμητές συγκινήσεις. Οι αγορές που
προκύπτουν με αυτό τον τρόπο χωρίζονται σε δύο πιθανές κατηγορίες: παρορμηηκές αγορές
και αγορές αναζήτησης ποικιλίας.

’

Η προσέγγιση της συμπεριφορικής επίδρασης·. Η άποψη αυτή στηρίζεται στην υπόθεση ότι
οι καταναλωτές δεν είναι απαραίτητο να έχουν αναπτύξει ισχυρά αισθήματα ή πεποιθήσεις
για κάποιο προϊόν ούτε να διέλθουν από μια λογική διαδικασία λήψης απόφασης,
προκειμένου να προβούν στην αγορά του, αλλά αυτό που τους ωθεί στην αγορά του
προϊόντος είναι ορισμένες ισχυρές δυνάμεις από το περιβάλλον. Τέτοιες δυνάμεις μπορεί να
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είναι τηέσεις από τον κοινωνικό περίγυρο, πιέσεις από τις οικονομικές συνθήκες που
επικρατούν, πολιτιστικές συνήθειες, προωθητικές τεχνικές, όπως εκτυπωτικά κουπόνια κ.λπ.

I Γαβριιήλ Δ ρ α γ κ ό ς
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο

Η Μύκονος είναι ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά νησιά. Φημίζεται ως σπουδαίο τουριστικό
ορμητήριο γνωστών προσωπικοτήτων και είναι ευρύτερα γνωστή για την έντονη νυχτερινή ζωή
της.
Το νησί διαθέτει μια ανεπανάληπτη λαϊκή αρχιτεκτονική, ένα υπέροχο γυμνό, αλλά γλυκό τοπίο,
εξαιρετικό κλίμα, πολλές ωραίες αμμουδερές ακτές και έχει το προνόμιο να βρίσκεται κοντά στο
υπαίθριο αρχαιολογικό μουσείο, τη Δήλο, το νησί του Απόλλωνα.
Πρωτεύουσα της Μυκόνου είναι η Χώρα με 3.500 περίπου κατοίκους. Εκτός από το Δήμο
Μυκόνου το νησί έχει και μια κοινότητα, την Ά ν ω Μερά, ενώ ο συνολικός πληθυσμός του φτάνει
τους 4.000 κατοίκους.
Στα επόμενα υποκεφάλαια αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το νησί, τους
κατοίκους αυτόνομα αλλά και σε σχέση με τον τουοισαόίιν^λν .ΜνΙιοηοείηίο.αΓ').

4.2

Η Μ ΥΚΟΝΟΣ

ΩΣ

Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Σ Π Ρ Ο Ο Ρ ΙΣ Μ Ο Σ

Η Μύκονος είναι νησί των ανατολικών Κυκλάδων και ένα από γνωστότερα διεθνώς τουριστικά
κέντρα. Βρίσκεται ΝΑ της Τήνου και Β της Νάξου. Έ χει έκταση 87 τ.χ (η Δήλος και η Ρήνεια που
ανήκουν στο σύμπλεγμα της Μυκόνου 13 τ . χ ) και πληθυσμό γύρω στις 10000. Διοικητικά το νησί
ανήκει στο νομό Κυκλάδων (www.e-Mykonos.gr).
Η Μύκονος είναι νησί άνυδρο και πετρώδες με πολύ ενδιαφέρον υπέδαφος. Η καλλιεργούμενη γη
είναι λίγη, παρόλα αυτά διαθέτει πλούσια χλωρίδα με πάνω από 1100 είδη φυτών.
Αυτό που κάνει την Μύκονο ξεχωριστή, είναι το ιδιαίτερα όμορφο φυσικό τοπίο με την έντονη
αιγαιοπελαγίτικη φυσιογνωμία και την χαρακτηριστική αρχιτεκτονική παράδοση.
Η κοσμοπολίτισσα του Αιγαίου, η διάσημη Μύκονος, είναι ένα από τα νησιά σύμβολα του διεθνούς
jet set. Παράλληλα, είναι ένα νησί με έντονο τοττικό χρώμα και παραδοσιακή κυκλαδίτικη
αρχιτεκτονική, υπέροχες ακρογιαλιές, γραφικά ξωκλήσια και ήτιιο φυσικό τοπίο (www.eMvkono.s.frrV
'^αβριήλ Δραγκός
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Σχεδόν σε ολόκληρο το νησί έχει αναπτυχθεί η τουριστική υποδομή ικανοποιώντας κάθε
εΗσκέπτη. Την εικόνα της Χώρας συνθέτουν ασπροβαμμένα σπίτια, σκάλες με χρωματιστά ξύλινα
κάγκελα, λουλουδιασμένα παράθυρα και πλακόστρωτα ασβεστωμένα σοκάκια, εκτυφλωτικά
λευκές εκκλησίες απόλυτα ενσωματωμένες στο τοπίο και οι ανεμόμυλοι που φαίνονται στο ύψωμα
του Κάστρου (www.e-Mvkonos.ar~).
Τα Ματογιάννια είναι ο mo εμπορικός δρόμος της Χώρας με επώνυμα καταστήματα ρούχων και
χρυσαφικών και στα παράλληλα σοκάκια καφετέριες καν γνωστά μπαρ περιμένουν τους τουρίστες
για διασκέδαση και χορό μέχρι το πρωί.
Ο παραλιακός δρόμος, ο Γιαλός με τα αραγμένα ψαροκάικα και τα καφενεία, διατηρεί τη
γραφικότητά του ακόμη και στη μέση του καλοκαιριού. Κι αν οι μυκονιάτικες νύχτες ανήκουν
στους τουρίστες, τα πρωινά η Μ ύκονος απολαμβάνει μια γαλήνια ηρεμία κι ο ήλιος λάμπει
αντανακλώντας εκτυφλωηκά στα λευκοβαμμένα σπίτια και τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου.
Η κοσμοπολίτικη Μύκονος φημίζεται για την έντονη νυχτερινή ζωή της κι αυτός είναι ένας από
τους πολλούς λόγους που συγκεντρώνει πλήθος επωνύμων κι ανωνύμων από την Ελλάδα και το
εξωτερικό κάθε χρόνο. Τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια στη Χώρα και η συνοικία Μικρή Βενετία,
όπως την αποκαλούν, αρχίζουν να γεμίζουν με κόσμο από το απόγευμα, ενώ η κίνηση φτάνει στο
αποκορύφωμα τις βραδινές ώρες (www.web-areece.ar) .

4..Τ

Ι Σ Τ Ο Ρ ΙΑ -Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Σ Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Β Α Α Α Ο Ν Τ Η Σ Μ Υ Κ Ο Ν Ο Υ

Η άνθιση του τουρισμού στο νησί ξεκίνησε αμέσως μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, με
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες αναταράξεις στην οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό
και το περιβάλλον του νησιού.

Αυτό που κάνει την Μύκονο ξεχωριστή, είναι το ιδιαίτερα όμορφο φυσικό τοπίο με την έντονη
αιγαιοπελαγίτικη

φυσιογνωμία

και

)oari(www.el.wikiDedeia.ora/vviki/m')Kovoc).
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4.3.1

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Σύμφωνα με τον μύθο, οι Γίγαντες που εξόντωσε ο Ηρακλής κατά τη Γιγαντομαχία βρίσκονται
θαμμένοι κάτω από τους βραχώδεις σχηματισμούς του νησιού. Μια άλλη παράδοση συνδέει το
νησί με τον Μύκονο, γιο του βασιλιά της Δήλου Ανίου, γιου του Απόλλωνα και την νύμφης Ροϊούς
- απογόνου του Διονύσου. Οι πρώτοι που κατοίκησαν στο νησί ήταν οι Κάρες και οι Φοίνικες, ενώ
το 1000 π.Χ. εγκαταστάθηκαν εδώ οιΊω νες. Στη συνέχεια η Μύκονος πέρασε από τους Ρωμαίους
στους Βυζαντινούς, ενώ το 1204 παραχωρείται στους αδερφούς Ανδρέα και Ιερεμία Γκίζι (Γκύζη).
Το 1292 λεηλατείται από Καταλανούς και το 1390 παραχωρείται στη Βενετία από την τελευταίο
απόγονο της δυναστείας Γκίζι. Ακολουθεί λεηλασία και καταστροφή από τον Χαιρεντίν
Μπαρμπαρόσα, ναύαρχο του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, το 1537. Ακολουθεί η περίοδος της
Τουρκοκρατίας. Η κατάσταση του νησιού δεν επιφύλασσε καμιά έκπληξη για τους κατακτητές με
αποτέλεσμα να ιδρυθεί για πρώτη φορά το 1615 μ.Χ., μια μορφή τοπικής αυτοδιοίκησης, το Κοινό
των Μυκονίων ύστερα από ψηφοφορία των ετήσιων αρχόντων και γερόντων. Κατά το τέλος του
18ου αιώνα, οι Μυκονιάτες είναι καλοί ναυτικοί και ετηδίδονται με ετητυχία στη ναυτιλία και το
εμπόριο, αφού προηγουμένως έχουν υπάρξει και πειρατές. Είναι μια περίοδος κατά την οποία το
νησί θησαυρίζει τροφοδοτώντας λιμάνια με σιτηρά, και αυτή η ευημερία εκφράζεται με το χτίσιμο
των περισσότερων αρχοντικών και εκκλησιών. Στον Αγώνα του 1821 η Μύκονος συμμετέχει με
δύο πλοία, ενώ άλλα δύο εξοπλίζει με δικά της χρήματα η Μαντώ Μαυρογένους, η οποία υπήρξε
και πρωταγωνίστρια της απόκρουσης του τουρκικού στόλου που ετιιχείρησε απόβαση στο νησί τον
Οκτώβριο του 1822. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους στη Μύκονο γεννιέται μια δυναμική
αστική τάξη, αλλά προς το τέλος του 19ου αιώνα, με την ανάπτυξη της ατμοπλοΐας, το νησί χάνει
την οικονομική δύναμή του. Πολλοί κάτοικοι μεταναστεύουν στην νότια Ρωσία και στις ΗΠΑ. Η
οικονομία αρχίζει να ανθεί μετά τον Β ’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ξεκινάει και η τουριστική
ανάπτυξη της Μυκόνου(\νΛνΛν.6ΐ.\νϊλϊρ6(1οία.θΓΗ/\\'ί]<ί/αύκονος').

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ησμός κατέχει μία σημαντική θέση στη Μύκονο. Χαρακτηριστική είναι η αρχιτεκτονική,

^

σκεται βεβαίως στα πλαίσια των Κυκλάδων. Χαρακτηρισηκά είναι τα κτίσματα αλλά και οι
τοί ανεμόμυλοι που βρίσκονται σε αρκετά σημεία της Χώρας. Βεβαίως παρά την αύξηση

^ Δ ραγκός
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του τουρισμού δεν παρατηρείται κάποια αλλοίωση όσον αφορά την τοπική κουζίνα με αποτέλεσμα
στο νησί να παρασκευάζονται ακόμα και σήμερα παραδοσιακά γλυκά και γαλακτοκομικά
προϊόντα.

Η Μύκονος αποτελείται από μικρά κατάλευκα σπίτια με ξύλινα κουφώματα, αραδιασμένα σε
στενούς πλακόστρωτους δρόμους, πολυάριθμες μικρές παλαιές εκκλησίες, ανεπανάληπτης
αισθητικής, και όλα αυτά δένουν σ' ένα αρμονικό σύνολο που βρέχει η θάλασσα και περιβάλλει ένα
γυμνό τοπίο.

Η Μύκονος φημίζεται για τα αξιοθέατά της, μερικά από τα οποία είναι τα εξής (www.holiday.gr):

>
>

Η προτομή της Μαντώς Μαυρογένους βρίσκεται στη μικρή πλατεία της παραλίας.
Ο Ναός της Παναγίας της Παραπορτιανής, αξιόλογος για την λαϊκή κυκλαδίτικη
αρχιτεκτονική του, βρίσκεται στη συνοικία του Κάστρου.

>

Η Μύκονος έχει ττερίπου 400 εκκλησίες.

>

Η Αλευκάνδρα, πλατεία με εστιατόρια και κέντρα αναψυχής βρίσκεται κοντά στους Κάτω

>

Στη Συνοικία της Βενετίας τα σπίτια έχουν ξύλινους εξώστες και είναι χτισμένα επάνω στη

Μύλους.

θάλασσα.
^

Τα Ματογιάννια είναι ο εσωτερικός κεντρικός εμπορικός δρόμος, όπου ετηκεντρώνεται η
νυχτερινή και κοσμική ζωή.

λ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο, κοντά στο νέο λιμάνι, περιλαμβάνει σημαντικές συλλογές
αγγείων, κτερισμάτων κλπ.
Το Ναυτικό Μουσείο του Αιγαίου βρίσκεται στον κεντρικό εσωτερικό δρόμο της πόλης.

^
λ·

Το Ααογραφικό Μουσείο είναι στη συνοικία του Κάστρου, κοντά στην Παραπορτιανή.
Το Συγκρότημα Παλαιών Εκκλησιών που είναι γνωστές στους τουρίστες ως Κουσεγιάρες ή
Κουτσομπόλες βρίσκεται στη συνοικία Αίμνη.

'^°βριήλ Δ ρ α γ κ ό ς
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Οι τηο σημαντικοί οικισμοί του νησιού είναι η Χώρα και η Άνω Μεριά. Μια μικρή περιγραφή των
δύο είναι η εξής:

Σε αντίθεση με άλλη νησιά των Κυκλάδων, των οποίων οι Χώρες είναι χτισμένες αμφιθεατρικά, η
Χώρα της Μυκόνου εκτείνεται σε επίπεδη έκταση. Περπατώντας στα σοκάκια της, σου δίνει την
εντύπωση ότι έχει δαιδαλώδη ρυμοτομία. Κατά την πρώτη του επίσκεψη στο νησί ο ταξιδιώτης
νιώθει συχνά αποπροσανατολισμένος. Τα ολόλευκα σπίτια σε σχήμα κύβου λάμπουν στο φως.
Αλλωστε το λευκό κυριαρχεί. Ό χι μόνο στους τοίχους των διώροφων σπιτιών, στις σκάλες και τις
πεζούλες, αλλά και στα ασβεστωμένα σοκάκια. Και παρόλο που η Χώρα δημιουργήθηκε χωρίς
σχέδιο, η αρχιτεκτονική της, με την επαναληπτικότητα των αυστηρών όγκων και των άλλων
στοιχείων της, στου δίνει την αίσθηση της τάξης και της ισορροτήας. Τα σπίηα της Χώρας
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τα στενομέτωπα, με δύο ανοίγματα (ένα παράθυρο και μία πόρτα)
ανά όροφο, και τα ευρυμέτωπα, των οποίων η κάτοψη χωρίζεται σε δύο άνισα μέρη.
Χαρακτηρισηκά των κατοικιών είναι η εξωτερική πέτρινη σκάλα με την ξύλινη κουπαστή που
δίνει ξεχωριστή πρόσβαση στο ανώι, τα ξύλινα μπαλκόνια και οι κατινοδόχοι. Ξεκινώντας την
περιήγησή τους από το λιμάνι, ο επισκέπτης θα δει πρώτα το νεοκλασικό κτίριο του δημαρχείου,
ένα διώροφο οικοδόμημα του 1780 με κεραμοσκεπή που κατασκευάστηκε για να αποτελέσει την
έδρα του Ρώσου γενικού πρόξενου του Αρχιπελάγους. Δίπλα βρίσκεται το επιβλητικό κτίριο «του
Μαύρου», το πρώτο δημόσιο σχολείο της Μυκόνου, που χτίστηκε επί Όθωνος σε σχέδια του
Βαυαρού Βάιλερ (www.gto.izr. www.M ukonosinfo.gr).

Η συνοικία Μικρή Βενετία ή Βενετιά, νότια του Κάστρου, είναι ένα από τα πιο φωτογραφημένα
σημεία του νησιού. Πρόκειται για παλιά γειτονιά καπεταναίων που ανάγεται χρονολογικά στα τέλη
του Π ου αιώνα. Τα σπίτια είναι χτισμένα πάνω στη θάλασσα και οι προσόψεις τους βρέχονται από
το κύμα. Το τηο παλιό κτίσμα του νησιού είναι το «Σπίτι του Κάστρου», χτισμένο πάνω σε
σωζόμενο τμήμα του μεσαιωνικού κάστρου της Μυκόνου. Πρόκειται για μια κατοικία που ανήκε
στον καπετάν Νικόλαο Μαλούχο. Σήμερα αυτό το καπετανόσπιτο στεγάζει ένα από τα τρία
τμήματα του Λαογραφικού Μουσείου. Στα νότια της Χώρας βρίσκονται οι ανεμόμυλοι, το
αρχιτεκτονικό έμβλημα, θα μπορούσε να πει κανείς, της Μυκόνου. Σήμερα διατηρούνται εδώ οι 7
από τους 10 ενώ σε ολόκληρο το νησί υττήρχαν τουλάχιστον 28.
'^αβριήλ Δ ρ α γ κ ό ς
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Άνω Μέρα

Η Άνω Μέρα ή Μεριά είναι ο δεύτερος οικισμός του νησιού και βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα
της Μυκόνου. Έ χει αναπτυχθεί σε μεγάλη έκταση, η δόμηση είναι αραιή, ενώ κυριαρχούν οι
παραδοσιακές ανεξάρτητες αγροικίες, τα λεγάμενα «χωριά». Το επίκεντρο του οικισμού είναι το
ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Τουρλιανής, που ιδρύθηκε το 1542 από δύο μοναχούς της
Εκατονταπυλιανής της Πάρου και πήρε το όνομά του από τον μεγάλο τρούλο (τούρλα στα

μυκονιάτικα). Αξίζει να δείτε το ξυλόγλυπτο μπαρόκ τέμπλο με τις ωραίες εικόνες που βρίσκεται
στον τρίκλιτο ναό, αλλά και το μαρμάρινο κωδωνοστάσιο, όμορφο δείγμα παραδοσιακής
μαραμαρογλυπτικής (www.gto.gr. www.M ukonosinfo.gr)..

4 .4
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Η πρώτη φάση τουριστικής ανάπτυξης στη Μύκονο χρονολογείται του δεκαετία του 1960 με τη
δημιουργία του πρώτου ξενοδοχείου το οποίο διέθετε 91 κλίνες. Αυτό ήταν το πρώτο από μια σειρά
ξενοδοχείων που χτίστηκαν στη χώρα ειδικά σε μέρη με ισχυρή ιστορική και πολιτιστική εικόνα
όπως η Μύκονος με βάση ένα πρόγραμμα του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα την ανοικοδόμηση ξενοδοχείων από τον ιδιωτικό τομέα (Coccosis Η. 2000, σελ. 166).
Σήμερα η Μύκονος βρίσκεται στο τρίτο στάδιο τουριστικής ανάπτυξης και αποτελεί ήδη
καθιερωμένο τόπο υποδοχής του πληθυσμού με πολλές τουριστικές επιχειρήσεις και αντίστοιχη
ζήτηση, κυρίως από τουρίστες που αρέσκονται στο μαζικά οργανωμένο τουρισμό. Η ζήτηση
εξαρτάται κυρίως από τις ανεπτυγμένες χώρες προέλευσης τουριστών!wvwv.Mykonosinfo.gr).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η βράβευση της Μυκόνου ως δημοφιλέστερου Ευρωπαϊκού
προορισμού για Αμερικανούς πολίτες από το διεθνούς φήμης περιοδικό condenaft.traveler για δύο
έτη(17/10/2005,29/09/2007) (Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, 2007).
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Σύμφωνα με τη έρευνα του EOT για τα έτη 1998-2002 οι αφίξεις στο νησί έχουν την εξής εικόνα:
Πίνακας 12:Μεταβολή αφίξεων στη Μύκονο
ΕΤΟΣ

Σταθμός
Εισόδου

1998

1999

2000

2001

2002

Μ ΥΚΟΝΟ Σ

82.249

81.437

101.751

100.221

90.307

Μ ΕΤΑ ΒΟ ΛΗ
Μ ΥΚΟΝΟ Σ

99/98

00/99

01/00

02/01

-0.99%

24.94%

-1.50%

-9.89%

Πηγή: EOT 2002

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία διαmστώvεται ότι τα άτομα που έφτασαν αεροπορικώς στη Μύκονο
έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 1998 έως το 2002. Ωστόσο παρά την αύξηση που σημειώθηκε το
2002 παρατηρείται μία μείωση με αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια συνεχώς να μειώνεται.

Πίνακας 13: Μεταβολή αριθμού ναυλωμένων πτήσεων
ΕΤΟΣ

Α Φ ΙΞ Ε ΙΣ

1997

12.618

1998

82.249

1999

80.749

2000

99.132

Πηγή: EOT 2000

Από τον πίνακα παρατηρείται η αλλαγή του τρόπου ταξιδίων των αλλοδαπών. Οι ναυλωμένες
πτήσεις αποτελούν το κυρίαρχο συστατικό στοιχείο του οργανωμένου πακέτου διακοπών και η
αύξηση τους αποδεικνύει την επικράτηση του μαζικού τουρισμού στη Μύκονο.
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4 .5

Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Η Μ Υ Κ Ο Ν Ο

Η ετηλογή της Μυκόνου σαν τουρισηκός προορισμός από τους τουρίστες ωθείται από ιδιαίτερα
κίνητρα. Από τις αρχές του 1950, οπότε και άρχισε να αναπτύσσεται τουριστικά το νησί, οι πρώτοι
επισκέπτες ήταν επώνυμοι και πλούσιοι προερχόμενοι τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το
εξωτερικό. Ακόμα και σήμερα το νησί διατηρεί αυτόν τον τύπο τουρισμού, όχι όμως με τη μορφή
που είχε παλαιότερα.
Πολλοί ετϋίλέγουν τη Μύκονο σαν τουριστικό προορισμό για λόγους ετήδειξης εφόσον πράγματι
αποτελεί πολύ καλό μέρος για κάποιον να ανέλθει επαγγελματικά. Αυτό αποδεικνύεται και από την
έντονη ανοικοδόμηση παραθεριστικών κατοικιών. Ταυτόχρονα θεωρείται ότι

το ταξίδι στη

Μύκονο αποτελεί δείγμα αυξημένου κοινωνικού γοήτρου που υποδεικνύει υψηλή κοινωνική θέση
και εισόδημα. Το κίνητρο αυτό ενισχύει τις τάσεις μίμησης των κατωτέρων και μεσαίων
κοινωνικών στρωμάτων με αποτέλεσμα να ακολουθούν το τρέχον κοινωνικό και καταναλωτικό
πρότυπο(Τσάρτας 1996, σελ. 204).

Ο ξέφρενος ρυθμός ζωής που ετηκρατεί στη Μύκονο κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου
δίνει τη δυνατότητα στους τουρίστες που την ετησκέπτονται να ικανοποιήσουν κίνητρα τα οποία
σχετίζονται με τη φυγή από την καθημερινότητα, τη ρουτίνα και την επαφή με άλλους ανθρώπους.
Ειδικότερα, ο σύγχρονος τρόπος ζωής στις αναπτυγμένες χώρες που διακρίνεται για τους έντονους
ρυθμούς εργασίας και την καθημερινότητα, δημιουργεί στο άτομο την να μεταβεί σε ένα τόπο όπου
θα λειτουργεί εντελώς διαφορετικά και θα του δίνεται η δυνατότητα να βγει από τα όρια της ζωής
στην πόλη. Η Μύκονος προσελκύει ανθρώπους με τα συγκεκριμένα κίνητρα από τη σuγμή που η
ζωή στο νησί προσφέρει έντονες συγκινήσεις και μεγάλα περιθώρια ελευθερίας. Βεβαίως, δε
μπορεί να παραλείψει κανείς το μεγάλο ποσοστό τουριστών που πραγματικά επισκέπτονται τη
Μύκονο για να απολαύσουν τις πανέμορφες παραλίες που διαθέτει το νησί, να κολυμττήσουν και να
κάνουν θαλάσσια αθλήματα.

Σκότημο, βεβαίως, είναι να αναφερθεί πως οι tour operators είναι αυτοί που παίζουν σημαντικό
ρόλο στη διαμόρφωση της τουριστικής ζήτησης. Ο Οργανωμένος Μαζικός Τουρισμός που
επικρατεί στο νησί είναι απόρροια των πακέτων που φτιάχνουν οι tour operators και προωθούνται
κυρίως σε αναπτυγμένες χώρες της δύσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έρευνα που
πραγματοποιήθηκε το 20Θ5, η οποία χρησιμοποίησε δείγμα 101 Ελληνικών ξενοδοχείων διάφορων
κατηγοριών, αποκάλυψε ότι τα ξενοδοχεία τα οποία συνεργάζονταν με 4 μεγάλους Ευρωπαϊκούς
'"οβριήλ Δ ρ α γ κ ό ς
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tour operators(TUI, Thomas Cook, Rewe και MyTravel) είχαν μεγαλύτερα ποσοστά πληρότητας
και υψηλότερα κέρδη σε σύγκριση με άλλους που προσέλκυαν ανεξάρτητους πελάτες.

Πίνακας 14: Διαμόρφωση τιμών προς tour operators

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΣΗ
ΠΑΗΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΕΡΔΗ

ΜΕΣΗ ΧΡΕΩΣΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥ

ΠΑ ΠΕΑΑΤΕΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

TOUR

(%)

OPERATOR

ΜΕΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ
ΠΕΑΑΤΕΣ

ΜΕΣΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ
TOUR
OPERATORS

LUX

69.7%

83.3%

324.4

301.4

25%

A ■

72.5%

54.3%

56,1

70.3

20.5%

Β '

66%

45%

42.7

58.7

25.9%

Γ '

65.9%

37.9%

30.8

47.5

31.1%

Δ

67.3%

50%

26

43

35.8%

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

68.3%

54.1%

96

104.2

27.7%

74.4%

64.9%

64.9

86.5

24.9%

61%

27%

46.7

63.6

25.5%

70.9%

66.7%

52.8

66.1

29.1%

72%

53.8%

46

59

25.3%

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
Νησιά Αιγαίου
Νησιά Ιονίου
Ηπεφωτική
Ε ^δα
Σ ϊίΐΡ Γ Α Τ Η Σ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
71.5%

61.5%

70

92.7

25.3%

74%

66.7%

54.9

74.3

25.7%

Rewe

76.3%

83.3%

50.7

71.2

29%

MyTravel

76.7%

70%

66.9%

89.8%

18.9%

τυί
Thomas Cook

Πηγή: website . Traveldailynews.gr, Δρ. Δ. Κοοτούλας (2005)
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Π Ε Μ Π Τ Ο

Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ Σ

5.1

Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η

Διάφορες προσπάθειες έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν με σκοπό να επισημάνουν τους
λόγους για τους οποίους πραγματοποιούνται ετησκέψεις σε έναν συγκεκριμένο τουριστικό
προορισμό. Σύμφωνα με μελέτες οι ετησκέψεις τροφοδοτούνται από εννέα κίνητρα, εφτά εκ των
οποίων χαρακτηρίστηκαν ως κοινωνικό-ψυχολογικά και είναι; απόδραση από ένα συγκεκριμένο
περιβάλλον, εξερεύνηση και αξιολόγηση του ατόμου, χαλάρωση, γόητρο, αντίληψη, ενθάρρυνση
συγγενικών σχέσεων και διευκόλυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Τα εναπομείναντα δύο
κίνητρα είναι

η καινοτομία και η μόρφωση που διαμορφώνουν την εναλλακτική πολιτιστική

κατηγορία(ΕΓθΐηρΙοη,1979). Τα αποτελέσματα δείχνουν 0 u η τουριστική βιομηχανία θα έπρεπε να
δίνει μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά τα κίνητρα με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων

και την

προώθησή τους. Ωστόσο στις περισσότερες έρευνες απαντώνται ερωτήματα όπως το πότε, που και
ποιοι ταξιδεύουν αλλά ποτέ το γιατί. fBurkart and M edlick 1974, Nunez 1977 in: J. L. Crompton,
“Motivations for pleasure vacation”. Annals o f tourism research, Oct. ’79 Vol. (4):408-424).

Oi περισσότερες θεωρίες για τα κίνητρα συμπεριλαμβάνουν τις έννοιες της έλξης και της ώθησης
(Dam 1976 in: J. L. Crompton, “Motivations for pleasure vacation”, Armais o f tourism research, Oct.

’79 Vol. (4):408-424).

H οργανική αναφέρεται στη λειτουργικότητα ενός προϊόντος, ενώ η εκφραστική στο ψυχολογικό
πλαίσιο της χρησιμοποίησής του. Στα προϊόντα που προκύπτουν από τον τουρισμό τηο σημαντική
είναι η δεύτερη μεταβλητή καθώς μεγαλύτερη σημασία δίνουν οι καταναλωτές στο όνομα και τη
φήμη ενός τουριστικού προορισμού παρά στη λειτουργικότητά του. Τα προϊόντα αυτά
αποτελούνται από πολλές μεταβλητές και η ικανοποίηση σε κάθε μία από αυτές συντελεί και την
ολική ικανοποίηση. “Εάν η απόδοση ενός προϊόντος είναι όπως αναμενόταν τότε ο καταναλωτής
είναι ικανοποιημένος, αν όχι τότε ο καταναλωτής μένει ανικανοποίητος” (Engledow 1977, ρ.88).
Επομένως η ικανοποίηση είναι το αποτέλεσμα της σύγκρισης μεταξύ της εμπειρίας που αποκόμισε
από τον τουριστικό προορισμό και από τις προσδοκίες που είχε ο καταναλωτής γι’ αυτόν.
•^οβριήλ Δ ρ α γ κ ό ς
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Ωστόσο η ετηλογή του τουριστικού προορισμού εττηρεάζεται σημαντικά από την εικόνα που έχει ο
καταναλωτής για αυτήν. Δημιουργήθηκε λοιπόν η θεωρία ότι ο κόσμος είναι μία ψυχολογική
αναπαράσταση της αντικειμενικής πραγματικότητας που υπάρχει μέσα στο

μυαλού του

υποκειμένου (Myers 1968). Μια τηο διαδεδομένη θεωρία αναφέρει ότι η εικόνα είναι ένα σύμπλεγμα
από πεποιθήσεις, ιδέες και εντυπώσεις που υπάρχουν για ένα τουριστικό προορισμό (Crompton 1979).
Σύμφωνα με την έρευνα των Baloglu και Me Cleary (1997), η συνολική εικόνα δημιουργείται από
κάποιες μεταβλητές και κατέθεσαν το παρακάτω σχήμα.

Διάγραμμα 5: Τρόπος επιλογής τουριστικού προορισμού

ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΠΗΓΩΝ

ΤΥΠΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΠΗΓΩΝ
ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΙΚΟΝΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ &
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΡΑ

Π>ΐγή: Έρευνα για τον τουρισμό Baloglu <6 McClearly (1997)

Μοντέλο π ο ρ ε ία ς τω ν πα ρ α γό ν τω ν πο υ κ α θ ο ρ ίζο υ ν τη ν ε ικό ν α τ 1) τουριστικού προορισμού πριν
^ ν π ρ α γ μ α το π ο ίη σ η τη ς ετήσκεψης
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Από το σχήμα παρατηρείται ότι η συνολική εικόνα επηρεάζεται και από την αντιληπτή αξιολόγηση
και από τη συναισθηματική. Επομένως οι αντιλήψεις των ανθρώπων για διάφορες ιδιότητες ενός
προορισμού θα συντελέσουν στη δημιουργία της συνολικής εικόνας (Gartner 1986:635-^36 in ·: S.
Baloglu, Κ. W. McCleary (1999),”A model o f destination image formation”, Annals o f tourism
research Vol. 26, No 4, p.p. 868-897,1999).
H συνολική εντύπωση επηρεάζεται από μεμονωμένες ιδιότητες. Τότε ο συνδυασμός των
πεποιθήσεων και των συναισθημάτων επηρεάζουν τη συνολική εικόνα (Keown, Jacobs & Worthley
1984 in: S. Baloglu, K. W. McCleary (1999),”A model o f destination image formation”. Annals o f
tourism research Vol. 26, No 4, p.p. 868-897,1999 ).
Βεβαίως, oi πληροφοριακές ττηγές είναι μία δύναμη που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της
αντιληπτής α ξιο λ ^η σ η ς αλλά όχι το συναισθηματικό συστατικό της εικόνας (Woodside, Lysonski
1989 in: S. Baloglu, K. W. McCleary (1999),”A model o f destination image formation”. Annals o f
tourism research Vol. 26, No 4, p.p. 868-897,1999 ).
Ταυτόχρονα όμως επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες όπως οι προωθητικές προσπάθειες
ενός τουριστικού προορισμού που αποτελούν το συμβολικό πλαίσιο και το κοινωνικό πλαίσιο που
αποτελείται από συγγενείς και φίλους (Um, Crompton 1990 in: S. Baloglu, K. W. McCleary
(1999),”A model o f destination image formation”, Armais o f tourism research Vol. 26, No 4, p.p.
868-897,1999).
Επομένως το γνωσΏκό στοιχείο έχει έναν παρεμβατικό ρόλο μεταξύ των πληροφοριακών πηγών
και του συναισθηματικού στοιχείου (Holbrook 1978).
Οι άνθρωποι πραγματοποιούν διακοπές για διάφορους λόγους. Τα κίνητρα είναι το κοινώς
αποδεκτό πλαίσιο μέσα στο οποίο καταλαβαίνουμε τη συμπεριφορά και την τουριστική επιλογή

(Uysal & Hagan 1993) διότι αποτελούν τη δύναμη ττίσω από κάθε κίνηση. Η εικόνα όμως του
τουριστικού προορισμού σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τα κίνητρα (Mill & Morrison 1992:32-56).
Κατά τη διάρκεια της ετπλογής οι εικόνες συνδυάζονται με τα κίνητρα με ένα συνειδητό ή έναν
υποσυνείδητο τρόπο (Moutinho 1987:173). Επομένως τα ψυχολογικά κίνητρα επηρεάζουν την
τουριστική τους εικόνα (Mayo & Jarvis 1981:30).

Τα μοντέλα συμπεριφοράς αναγνωρίζουν ότι τα δημογραφικά στοιχεία είναι καθοριστικά στην
εικόνα που θα σχηματίσει ο καταναλωτής (Steth 1983). Μεταβλητές όπως η ηλικία, η μόρφωση, το
εισόδημα, το φύλο, η απασχόληση και η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελούν
στοιχεία που εττηρεάζουν την εικόνα.
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5 .2

Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Σ Π Ρ Ο Ο Ρ ΙΣ Μ Ο Σ & Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Ω Ν

Στη σύγχρονη παγκόσμια Τουριστική πραγματικότητα, η τουριστική ανάπτυξη σε διαρκώς
περισσότερα σημεία του πλανήτη μας, συνοδεύεται από την ανάγκη για ορθολογικότερη, τηο
συντονισμένη και αποδοτική διαχείριση των πόρων που συμβάλουν στην διαμόρφωση του
τουριστικού

προϊόντος. Έτσι

διαμορφώνονται

οργανισμοί

προώθησης

που

αναπτύσσουν

στρατηγική για την αποδοτική προώθηση & προβολή των τουριστικών προορισμών και που
αντιλαμβάνονται ότι η χρήση της νέας τεχνολογίας αποτελεί καθοριστικό εργαλείο.

Το Μάρκετινγκ του προορισμού είναι ένα σχετικά νέο εγχείρημα για πολλές περιοχές, ιδιαίτερα σε
περιφερειακό και τοττικό επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο κυρίαρχο ρόλο τείνει να παίζει ο δημόσιος
τομέας και αυτό διαδοχικά έχει κάποιες επιπτώσεις για την διαδικασία του Μάρκετινγκ, οι οποίες
επικεντρώνονται στην συνήθη αδυναμία ταυ δημόσιου τομέα να ελέγξει το τουριστικό προϊόν
(Cooper, Fletcher, Gilbert, Shepherd Wanhill 2000).
0 όρος Στρατηγική παραπέμπει σε αρκετές ερμηνείες αλλά μπορεί γενικώς να προσδιοριστεί σαν:

Ο τρόπος λήψης αποφάσεων για την κατανομή των πόρων σε έναν οργανισμό. Αυτές οι αποφάσεις
συμπυκνώνουν τους επιθυμητούς στόχους αλλά και την πεποίθηση σχετικά με το ποια είναι τα
αποδεκτά και κυρίως, τα μη αποδεκτά μέσα για την επίτευξή τους.

Στάδια Στρατηγικού Σχεδιασμού του Προορισμού (D. Buhalis and Eric Laws 2001).·
·■ Προσεκτική

ανάλυση

της υπάρχουσας

κατάστασης

περιβάλλοντος. (SWOT Analysis)
" Καθορισμός σκοπών και στόχων.
" Διατύπωση της Στρατηγικής
Τοποθέτηση προϊόντος και μίγμα Μ άρκεηνγκ
” Εφαρμογή και παρακολούθηση.
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Στην προκειμένη περίπτωση ο οργανισμός που καλείται συνήθως να αναλάβει το Μάρκετινγκ του
Τουριστικού Προορισμού και να διαχειριστεί αποδοτικά τους επιλεγμένους πόρους, σκοπό έχει να
δημιουργήσει μια ιδιαίτερη εικόνα του τουριστικού προορισμού στο μυαλό των δυνητικών
πελατών, ιχε σκοπό να προκαλέσει την επιλογή του προορισμού για μελλοντικές διακοπές.

0 όρος «Τουριστικός Προορισμός» είναι σε πολλές περιπτώσεις ασαφής τόσο από γεωγραφική,
όσο και από λειτουργική σκοτηά.
Προορισμοί είναι τόποι με κάποια μορφή πραγματικών ή θεωρητικών ορίων.
Μακρο-προορισμοί : Όπως ή χώρα μας που ^ρ ιλ α μ β ά νει εκατοντάδες μικρό- προορισμούς,
δηλαδή νησιά, νομούς, δήμους, περιφέρειες, πόλεις, περιοχές κλπ.

Είναι γεγονός ότι οι προορισμοί βασίζονται στον τουρισμό σαν ουσιαστικό εργαλείο για
οικονομική ανάπτυξη και στήριξη του ντόττιου πληθυσμού.

Θεμελιώδης επιδίωξη μπορεί να θεωρηθεί η προσπάθεια διαχείρισης και διανομής του προορισμού
σαν να είναι μια ενιαία οντότητα, ένα ενιαίο προϊόν. Τον σκοπό αυτό καλούνται πολλές φορές να
ετητελέσουν οι Οργανισμοί Προώθησης ή Διαχείρισης Τουριστικών Προορισμών με όποιες μορφές
συγκροτούνται.

Οργανισμοί Προώθησης Τουριστικών Προορισμών (DMO’s)
Πολλά ονόματα: Γραφεία, ενώσεις, υπηρεσίες, επιτροπές, τμήματα, συμβούλια, υπουργεία,
κλπ.,
Η δομή και το καθεστώς οργάνωσης διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Τάσεις;
Αύξηση του αριθμού των DM O’s - συντονισμένη προσέγγιση
Συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα Αύξηση χρηματοδοτήσεων
Αύξηση περιφερειακών συνεργασιών.
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Αόγοι για τους οποίους κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο:
^

Κατέχουν το «εμπορικό σήμα» του προορισμού.

/

Αναγνωρίζονται σαν επίσημη, αμερόληπτη και πλήρης πηγή πληροφόρησης.

/

Μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου

/

Μπορούν να παρέχουν στους καταναλωτές άνεση και υποστήριξη

/

Διατηρούν ιδιαίτερα στενές σχέσεις με τους «προμηθευτές»
Λειτουργούν έχοντας ως βάση την εξυττηρέτηση 4 ομάδων «πελατών»:
Εττισκέτηες
Προμηθευτές
Συνεργάτες
Τοπική κοινωνία
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Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ ΕΚ ΤΟ

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Λ Ο ΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο κεφάλαιο

αυτό

αναλύεται ο

τρόπος

με τον

οποίο

πραγματοποιήθηκε

η

έρευνα.

Πραγματοποιείται η ανάλυση του ερωτηματολογίου, η μέθοδος με την οποία συγκεντρώθηκαν τα
απαραίτητα στοιχεία και τέλος γίνεται η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.

6.1.1

Α)

Δειγματοληπτική μέθοδος της ποσοτικής έρευνας

Πληθυσμός

0 υπό έρευνα πληθυσμός της παρούσας έρευνας αφορά τους τουρίστες οι οποίοι έχουν ετησκεφτεί
την Μύκονο. Αποτελείται δηλαδή από όλους τους δυνητικούς καταναλωτές των τουριστικών
υπηρεσιών που προσφέρει η Μύκονος, οι οποίοι θεωρήθηκαν κατάλληλοι για να συμμετάσχουν
στην έρευνα (www.ekkc.gr/i’reek/index. Εθνικό κέντρο κοινωνικών ερευνών 2006).

Β)

Προσδιορισμός πλαισίου δείγματος

Το πλαίσιο δείγματoς(sampling frame) είναι ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές τουριστικών
υπηρεσιών οι οποίοι έχουν επισκεφθεί τη Μύκονο. Βεβαίως, το δείγμα προήλθε ύστερα από
αναζήτηση ατόμων που είχαν επισκεφτεί τη Μύκονο αλλά και με τη μέθοδο της «χιονοστιβάδας »
(snowball sampling).
Ωστόσο, τοποθετήθηκαν και ορισμένα κριτήρια για τους ερωτηθέντες σύμφωνα με τα οποία θα
γινόταν η μέθοδος δειγματοληψίας:
•

Να έχουν πάει στη Μύκονο

•

Να είναι ενήλικες

•

Να έχουν ταξιδέψει και σε άλλους «μεγάλους» τουριστικούς προορισμούς

•

Να ανήκουν σε όσο το δυνατόν περισσότερες ηλικιακές ομάδες

•

Να μιλούν αγγλικά
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Γ)

Μονάδα δειγματοληψίας

Είναι η βασική μονάδα που περιέχει τα στοιχεία του πληθυσμού απ’ όπου θα επιλεγεί το δείγμα.
Για την παρούσα έρευνα ως βασική μονάδα θεωρήθηκε κάθε άτομο το οποίο έχει επισκεφτεί τη
Μύκονο.
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6 .2

Τ Ο Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Τ Η Σ Π Ο Σ Ο Τ ΙΚ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου βασίστηκε στις έρευνες των :Crompton(1979), Beerli &
Martin(2003),

Runyan

&

W u(1979),Phelps(1986),

Dann(1977),

Καμενίδου

(2007)

αφού

πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες μετατροπές ώστε να ανταποκρίνονται στο υπόψη αντικείμενο
της έρευνας.

Οι ερωτηθέντες, στους οποίους θα διανεμηθεί το ερωτηματολόγιο, είτε χρησιμοποιώντας
προσωπική συνέντευξη είτε με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καλούνται να
προσδιορίσουν τις απόψεις τους απαντώντας σε ερωτήσεις με τη μέθοδο Likert (πενταβάθμια
κλίμακα),σε ερωτήσεις ικανοποίησης και σε ανοικτού τύπου ερωτήσεις.
Εκτός από τις δημογραφικές ερωτήσεις (φύλο, ηλικία, μόρφωση), την αρχική ερώτηση για
προηγούμενη επίσκεψη στη Μύκονο ή όχι και τη συλλογή πληροφοριών για τη Μύκονο από τους
ερωτηθέντες οι υπόλοιπες είχαν τη μορφή πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert, όπου ο αριθμός 5
αντιστοιχεί στην υψηλότερη τιμή, ο αριθμός 3 αποτελεί το ουδέτερο σημείο και ο αριθμός 1
αντιστοιχεί στη χαμηλότερη πμή της κλίμακας..

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείται από 21 ερωτήσεις και πέντε βασικές ενότητες που
χωρίζονται ως εξής:
1)

Τρόπος συλλογής πληροφοριών για τον τουριστικό προορισμό

2)

Υποκειμενική επιλογή του τουριστικού προορισμού

3)

Αντικειμενική ικανοποίηση και αξιολόγηση τουριστικού προορισμού

4)

Τοποθέτηση επί των παρερχομένων υπηρεσιών

5)

Ερωτήσεις δημογραφικού ενδιαφέροντος

Οι τρεις βασικές ενότητες, οι οποίες αφορούν την επιλογή του τουριστικού προορισμού χωρίζονται
με τη σειρά τους σε υποενότητες;
1)

Την επίσκεψη ή όχι στη Μύκονο σαν τουρισηκός προορισμός

2)

Ερωτήσεις συμπεριφοράς των καταναλωτών, όπως εύρεση πληροφοριών για τον τουρισηκό
προορισμό και παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν την επιλογή.
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3)
Ικανοποίηση και εκτίμηση της διαμονής των καταναλωτών στη Μύκονο(ξενοδοχεία,
αξιοθέατα, διασκέδαση)
4)

Η στάση και η προτίμηση των καταναλωτών για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε
συγκεκριμένους τομείς

5)

Η συνολική άποψη προς τις παρεχόμενες υττηρεσίες του νησιού καθώς η στάση και η
πρόθεση να επαναληφθεί η επίσκεψη στο μέλλον

αλλά και η πρόθεση να προταθεί σαν

τουριστικός προορισμός και σε άλλους.

Οι ερωτήσεις που αποτελούν την τρίτη υποενότητα

ήταν αποτέλεσμα της μελέτης του

Crompton(1979) και της τέταρτης υποενότητας των Beerli-Martin (20Θ3).

6.3

Δομή του ερωτηματολογίου

Q1: Αναφέρεται σε προηγούμενη επίσκεψη στη Μύκονο και πόσες φορές την επισκέφτηκαν οι
καταναλωτές.

Q2: Αναφέρεται στους λόγους για του οποίους ετπλέχτηκε η Μύκονος σαν τουριστικός προορισμός
και ειδικότερα :1)για διακοπές(αηηυα1 vacations), 2)για διασκέδαση, 3)για εργασία, 4)για συνέδριο,
5)σαν ενδιάμεσος προορισμός, 6)για αθλήματα, 7)για απόδραση από την καθημερινότητα,
8)νοσταλγία για το νησί, 9)για να συναντήσουν διάσημους, 1θ)να συναντήσουν πλούσιους. 11)να
ζήσουν ξένοιαστα και 12)να ζήσουν ελεύθερα.

Q3: Αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ττήραν πληροφορίες για τη Μύκονο και ειδικότερα: 1)από
φίλους, 2) από προηγούμενη επίσκεψη 3) από τον παγκόσμιο ioT0(intemet), 4) από διαφημιστικά
φυλλάδια, 5) από την εφημερίδα, 6) από περιοδικά, 7)από τουρισηκά γραφεία, 8)από τον ελληνικό
οργανισμό τουρισμού

Q4: Αναφέρεται στη φήμη της Μυκόνου κ ι κατά πόσο τους επηρέασε να την επιλέξουν σαν
τουριστικό προορισμό

Q5: Αναφέρεται στην επιλογή τους σαν τουριστικός προορισμός και ζητείται να δώσουν το βαθμό
συμφωνία τους σε συγκεκριμένους τομείς και ειδικότερα: 1)εύκολη πρόσβαση στο νησί, 2)ύπαρξη
κατάλληλων καταλυμάτων, 3) Ποικιλία αξιοθέατων, 4) Ποιότητα αξιοθέατων, 5) Όμορφη τοποθεσία, 6)
Ότορικά αξιοθέατα, 7) πολιτιστικά αξιοθέατα, 8) φεστιβάλ, 9)κλίμα, 10) συμπεριφορά τοπικών κατοίκων,
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11) νυχτερινή ζωή, 12) διασκέδαση με το σύντροφο σας, 13) γνωριμία με άτομα Vips, 14) ποικιλία
εστιατορίων, 15).ποιότητα εστιατορίων, 16) η ελεύθερη κατανάλωση αλκοόλ, 17) η ελεύθερη κατανάλωση
ναρκωτικών, 18) για να κάνουν γνωριμίες, 19) για τον καυτό ήλιο, 20) τα ημερησία ταξίδια με πλοιάρια, 21)
τα μπαρ στη παραλία, 22) επειδή είναι πλούσιο και διάσημο μέρος, 23) ενδιαφέρον μέρος, 24) μέρος γεμάτο
μυστήριο, 25)διασκεδαστικό μέρος, 26) ευχάριστο μέρος, 27) μέρος γεμάτο μόδα, 28) εξωτικό μέρος, 29)
για τα ξενοδοχεία, 30) για τους δυνατούς ανέμους και τα ετηκίνδυνα σπορ, 31) λόγω της παρουσίας
διάσημων ανθρώπων, 32) για τις αμμουδερές παραλίες, 33) για γυμνισμό, 34) για τις ελεύθερες σχέσεις, 35)
για την απόλυτη απόδραση και 36) για την ελευθερία ηθών

Q6: Αναφέρεται στη ικανοποίησή τους από την παραμονή τους στη Μύκονο και ζητείται να δώσουν το
βαθμό συμφωνίας τους σε συγκεκριμένες μεταβλητές και ειδικότερα:

1)εύκολη πρόσβαση στο νησί,

2)ύπαρξη κατάλληλων καταλυμάτων, 3) Ποικιλία αξιοθέατων, 4) Ποιότητα αξιοθέατων, 5) Όμορφη
τοποθεσία, 6) ιστορικά αξιοθέατα, 7) πολιτιστικά αξιοθέατα, 8) φεστιβάλ, 9)κλίμα, 10) συμπεριφορά
τοπικών κατοίκων, 11) νυχτερινή ζωή, 12) διασκέδαση με το σύντροφο σας, 13) γνωριμία με άτομα Vips,
14) ποικιλία εστιατορίων, 15) ποιότητα εστιατορίων, 16) η ελεύθερη κατανάλωση αλκοόλ, 17) η ελεύθερη
κατανάλωση ναρκωτικών, 18) για να κάνουν γνωριμίες, 19) για τον καυτό ήλιο, 20) τα ημερήσια ταξίδια με
πλοιάρια, 21) τα μπαρ στη παραλία, 22) επειδή είναι πλούσιο και διάσημο μέρος, 23) ενδιαφέρον μέρος, 24)
μέρος γεμάτο μυστήριο, 25)διασκεδαστικό μέρος, 26) ευχάριστο μέρος, 27) μέρος γεμάτο μόδα, 28) εξωτικό
μέρος, 29) για τα ξενοδοχεία, 30) για τους δυνατούς ανέμους και τα ετηκίνδυνα σπορ, 31) λόγω της
παρουσίας διάσημων ανθρώπων, 32) για τις αμμουδερές παραλίες, 33) για γυμνισμό, 34) για τις ελεύθερες
σχέσεις, 35) για την απόλυτη απόδραση και 36) για την ελευθερία ηθών

Q7: Αναφέρεται στην αξιολόγηση της παραμονής τους στη Μύκονο και ζητείται να δηλώσουν το επίπεδο
ικανοποίησης τους σε συγττεκριμένες μεταβλητές: 1)εύκολη πρόσβαση στο νησί, 2)ύπαρξη κατάλληλων
καταλυμάτων, 3) Ποικιλία αξιοθέατων, 4) Ποιότητα αξιοθέατων, 5) Όμορφη τοποθεσία, 6) ιστορικά
αξιοθέατα, 7) πολιτιστικά αξιοθέατα, 8) φεστιβάλ, 9)κλίμα, 10) συμπεριφορά τοτηκών κατοίκων, 11)
νυχτερινή ζωή, 12) διασκέδαση με το σύντροφο σας, 13) γνωριμία με άτομα Vips, 14) ποικιλία εστιατορίων,
15) ποιότητα εστιατορίων, 16) η ελεύθερη κατανάλωση αλκοόλ, 17) η ελεύθερη κατανάλωση ναρκωτικών,
18) για να κάνουν γτνωριμίες, 19) για τον καυτό ήλιο, 20) τα ημερήσια ταξίδια με πλοιάρια, 21) τα μπαρ στη
παραλία, 22) επειδή είναι πλούσιο και διάσημο μέρος, 23) ενδιαφέρον μέρος, 24) μέρος γεμάτο μυστήριο,
25)διασκεδαστικό μέρος, 26) ευχάριστο μέρος, 27) μέρος γεμάτο μόδα, 28) εξωτικό μέρος, 29) για τα
ξενοδοχεία, 30) για τους δυνατούς ανέμους και τα επικίνδυνα σπορ, 31) λόγω της παρουσίας διάσημων
ανθρώπων, 32) για τις αμμουδερές παραλίες, 33) για γυμνισμό, 34) για τις ελεύθερες σχέσεις, 35) για την
απόλυτη απόδραση και 36) για την ελευθερία ηθών
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Q8: Αναφέρεται.στο βαθμό ικανοποίησης τους από τις τοπικές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες μεταβλητές
και ειδικότερα: 1) ασφάλεια, 2) υγιεινή, 3) ποιότητα υπηρεσιών, 4) τιμές, 5) τοπικά προϊόντα, 6)
καθαριότητα

Q9: Αναφέρεται σε σημεία βελτίωσης του τουριστικού προορισμού και ειδικότερα σε συγκεκριμένες
μεταβλητές: 1) μουσεία, 2) φεστιβάλ, 3) γαστρονομία, 4) τρόπο ζωής, 5) ασφάλεια, 6) συμπεριφορά ντόπιων
κατοίκων
Q10: Ζητείται να δηλώσουν την πιθανότητα επίσκεψης στη Μύκονο τα επόμενα πέντε χρόνια
Q11: Ζητείται να δηλώσουν το επίπεδο της συνολκής τους ικανοποίησης από τη παραμονή τους στη
Μύκονο
Q12: Ζητείται να δηλώσουν το βαθμό στον οποίο θα συνιστούσαν τη Μύκονο σαν τουριστικό προορισμό.
Q13: Ζητείται να αναφέρουν τον τουριστικό προορισμό που θεωρούν άμεσο ανταγωνιστή της Μυκόνου
Οι ερωτήσεις 14-21 συνιστούν τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων
Q14: Φύλο
Q15: Ηλικία
Q16: Οικογενειακή κατάσταση
Q17: Επάγγελμα
Q18: Χώρα καταγωγής
Q19: Επίπεδο σπουδών
Q20: Αριθμός μελών οικογενείας
Q21: Ύψος καθαρού οικογενειακού εισοδήματος

6 .4

Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Τ Ω Ν Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Τ Η Σ Π Ο Σ Ο Τ ΙΚ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων, μετά από ειδική κωδικοποίηση εισήχθησαν στο στατιστικό
πακέτο SPSS που χρησιμοποιήθηκε για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Κατότην έγινε ο
έλεγχος ορθότητας αυτών.
Από στατιστικής πλευράς πραγματοποιήθηκε pearson chi-square test ανάμεσα στο φύλο και στην
ηλικία με η ς μεταβλητές των ερωτήσεων Q5-Q7.
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Πτυχιακή εργασία
6.4.1 Αποτελέσματα ελέγχου υποθέσεων για την επιλογή της Μυκόνου σαν τουριστικός
προορισμός σε σχέση με το φύλο με τον έλεγχο ανεξαρτησίας χ^
Μεταβλητή

Βαθμοί

Δήλωση

Ρ

Ελευθερίας
8

0,720

6

0,582

5c

Εύκολη πρόσβαση στην 4,399
περιοχή
Ύπαρξη
κατάλληλων 4,428
καταλυμάτων
Ποικιλία αξιοθέατων
10,619

8

0,180

5d

Ποιότητα αξιοθέατων

13,546

8

0,110

5e

Όμορφη τοποθεσία

5,316

6

0,306

5f

Ιστορικά αξιοθέατα

8,105

8

0,338

5g

Πολιτιστικά αξιοθέατα

4,068

8

0,795

5h

Φεστιβάλ

6,854

8

0,558

5i

Κλίμα

6,544

8

0,495

5j

Συμπεpupopά
κατοίκων
Νυχτερινή ζωή

5,358

8

0,689

6,437

6

0,213

5a
5b

5k

τοπικών

11,397

8

0,176

5m

Διασκέδαση με τον / την
σύντροιρό σας
Γνωριμία με άτομα VIPS

7,442

8

0,432

5n

ΠοικΛία εστιατορίων

4,029

8

0,789

5o

Ποιότητα εστιατορίων

5,385

8

0,614

5p

Η ελεύθερη κατανάλωση
αλκοόλ
Η ελεύθερη κατανάλωση
ναρκωτικών

10,008

8

0,262

1,720

8

0,995

7,659

8

0,385

4,318

6

0,505

6,517

8

0,586

9,105

8

0,241

5,401

8

0,731

3,567

8

0,790

51

5q
5r
5s
5t
5u
5v

Για να κάνω γνωριμίες
Τον καυτό ήλιο
Τα ημερήσια ταξίδια με
πλοιάρια
Τα μπαρ στη παραλία
Πλούσιο και διάσημο
μέρος_________________

5w

Ενδιαφέρον μέρος
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Πτοχμχκήεριrotria
5χ
Μέρος γεμάτο μυστήριο

6,175

8

0,611

5y

Διασκεδαστικό μέρος

3,802

8

0,828

5ζ

Ευχάριστο μέρος

3,274

8

0,853

5za

Μέρος γεμάτο μόδα

6,477

8

0,561

3,123

8

0,914

4,298

8

0,829

10,061

8

0,272

7,670

8

0,391

2,898

8

0,879

8,756

8

0,357

20,112

8

0,004*

4,785

8

0,756

9,635

8

0,281

5zb

Εξωτικό μέρος

5zc

Τα ξενοδοχεία

5zd

Τους δυνατούς ανέμους
και
τα
επικίνδυνα
αθλήματα

5ze

Παρουσία πλούσιων και
διάσημων ανθρώπων

5zf

Αμμουδερές παραλίες

5zg

Γυμνισμός

5zh

Ελεύθερες σχέσεις

5zi

Απόλυτη απόδραση

5zj

Ελευθερία ηθών

Ho = Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του φύλου των ερωτηθέντων και την επιλογή της Μυκόνου σαν
τουριστικός προορισμός
Η1= Υπάρχει σχέση μεταξύ του φύλου των ερωτηθέντων

και την επιλογή της Μυκόνου σαν

τουριστικός προορισμός.
Από την ανάλυση του τιίνακα διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο
φύλο και στη άποψη ότι η Μύκονος επιλέχθηκε σαν τουριστικός προορισμός λόγω των ελεύθερων
σχέσεων (X^g =20,112, ρ=0,004).
6.4.2

Αποτελέσματα ελέγχου υποθέσεων για την ικανοποίηση από τη διαμονή στη Μύκονου σε

σχέση με το φύλο με τον έλεγχο ανεξαρτησίας

Μεταβλητή

Δήλωση

Χ^

Βαθμοί

Ρ

Ελευθερίας
6a

Εύκολη πρόσβαση στιιν 5,213
ιιεριοχή_______________
Ύπαρξη
κατάλληλων 9,938
καταλυμάτων
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8

0,555

8

0,245

6c

Ποικιλία αξιοθέατων

9,070

8

0,234

6d

Ποιότητα αξιοθέατων

15,222

8

0,064

6e

Όμορφη τοποθεσία

8,456

6

0,190

6f

Ιστορικά αξιοθέατα

6,150

8

0,425

6g

Πολιτιστικά αξιοθέατα

4,776

8

0,576

6h

Φεστιβάλ

8,208

8

0,365

6i

Κλίμα

8,913

6

0,187

6j

Συμπεριφορά
κατοίκων
Νυχτερινή ζωή

7,712

8

0,317

12,196

8

0,111

2,787

8

0,906

6m

Διασκέδαση με τον / την
σύντροφό σας
Γνωριμία με άτομα VIPS

2,981

8

0,818

6n

Ποικιλία εστιατορίων

3,193

8

0,867

6o

Ποιότητα εστιατορίων

3,803

8

0,768

6p

Η ελεύθερη κατανάλωση
αλκοόλ
Η ελεύθερη κατανάλωση
ναρκωτικών

2,876

10

0,924

3,844

8

0,701

8,542

8

0,225

3,237

6

0,700

3,792

8

0,706

6k
61

6q
6r
6s
6t
6u
6v
6w
6x

τοπικών

Για να κάνω γνωριμίες
Τον καυτό ήλιο
Τα ημερήσια ταξίδια με
πλοιάρια
Τα μπαρ στη παραλία
Πλούσιο και διάσημο
μέρος
Ενδιαφέρον μέρος
Μέρος γεμάτο μυστήριο
Διασκεδαστικό μέρος

6z
6za
6zb
6zc

Ευχάριστο μέρος
Μέρος γεμάτο μόδα
Εξωτικό μέρος
Τα ξενοδοχεία
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1,370

6

0,985

2,597

8

0,911

7,289

8

0,353

9,167

8

0,295

4,348

4

0,370

5,470

8

0,480

7,585

8

0,390

5,870

8

0,550

4,514

8

0,715

6zd

Τους δυνατούς ανέμους
και
τα
επικίνδυνα
αθλήματα

6ze

Παρουσία πλούσιων και
διάσημων ανθρώπων

6zf

Αμμουδερές παραλίες

6zg

Γυμνισμός

6zh

Ελεύθερες σχέσεις

6zi

Απόλυτη απόδραση

6zj

Ελευθερία ηθών

4,899

6

0,534

3,343

8

0,751

1,897

3

0,585

4,201

8

0,630

5,561

4

0,234

10,085

8

0,263

12,267

8

0,199

Ho = Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του φύλου των ερωτηθέντων και την ικανοποίηση των
καταναλωτών από την παραμονή τους στη Μύκονο
Η1= Υπάρχει σχέση μεταξύ του φύλου των ερωτηθέντων και την ικανοποίηση των καταναλωτών
από την παραμονή τους στη Μύκονο

6.4.3

Αποτελέσματα ελέγχου υποθέσεων για την αξιολόγηση από την παραμονή στη Μύκονο σε

σχέση με το φύλο με τον έλεγχο ανεξαρτησίας χ^
Μεταβλητή

Βαθμοί

Δήλωση

Ρ

Ελευθερίας
7a
7b
7c
7d

Εύκολη πρόσβαση στην 2,364
περιοχή
Ύπαρξη
κατάλληλων 4,598
καταλυμάτων
Ποικιλία αξιοθέατων
9,826

8

0,956

8

679

8

0,192

Ποιότητα αξιοθέατων

8

0,161

11,755

Ηο = Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του φύλου των ερωτηθέντων και την αξιολόγηση των
καταναλωτών από την παραμονή τους στη Μύκονο
Η1= Υπάρχει σχέση μεταξύ του φύλου των ερωτηθέντων και την αξιολόγηση των καταναλωτών
από την παραμονή τους στη Μύκονο
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Πτυχιαιοή εργασία
6.4.4 Αποτελέσματα ελέγχου υποθέσεων για την επιλογή της Μυκόνου σαν τουριστικός
προορισμός σε σχέση με την ηλικία με τον έλεγχο ανεξαρτησίας χ^
Μεταβλητή

Δήλωση

X'

Βαθμοί

Ρ

Ελευθερίας
8,697

12

0,647

8,472

9

0,492

5c

Εύκολη πρόσβαση στην
περιοχή
Ύπαρξη
κατάλληλων
καταλυμάτων
Ποικιλία αξιοθέατων

8,517

12

0,699

5d

Ποιότητα αξιοθέατων

7,562

12

0,779

5e

Όμορφη τοποθεσία

3,594

9

0,911

5f

Ιστορικά αξιοθέατα

6,855

12

0,860

5g

Πολιτιστικά αξιοθέατα

11,433

12

0,459

5h

Φεστιβάλ

8,684

12

0,756

5i

Κλίμα

6,989

12

0,837

5j

Συμπεριφορά
κατοίκων
Νυχτερινή ζωή

τοτηκών 9,072

12

0,697

9

0,620

12

0,932

5m

Διασκέδαση με τον / την 6,164
σύντροφό σας
Γνωριμία με άτομα VIPS
21,273

12

0,041*

5n

Ποικιλία εστιατορίων

5,681

12

0,925

5o

Ποιότητα εστιατορίων

19,383

12

0,105

5p

Η ελεύθερη κατανάλωση
αλκοόλ
Η ελεύθερη κατανάλωση
ναρκωτικών

12,558

12

0,404

4,616

12

0,974

22,121

12

0,043

10,161

9

0,299

13,470

12

0,326

17,873

12

0,151

19,622

12

0,069

5,501

12

0,908

5a
5b

5k
51

5q
5r
5s
5t'

~5T
5v"
5w

Για να κάνω γνωριμίες
Τον καυτό ήλιο
Τα ημερήσια ταξίδια με
πλοιάριο
Τα μπαρ στη παραλία
Πλούσιο και διάσημο

________

Ενδιαφέρον μέρος
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6,588

5χ
5y
5ζ
5za
5zb
5zc
5zd

5ze
5zf
5zg
5zh
5zi
5zj

Μέρος γεμάτο μυστήριο
Διασκεδαστικό μέρος
Ευχάριστο μέρος
Μέρος γεμάτο μόδα
Εξωτικό μέρος
Τα ξενοδοχεία
Τους δυνατούς ανέμους
και
τα
ετηκίνδυνα
αθλήματα
Παρουσία πλούσιων και
διάσημων ανθρώπων
Αμμουδερές παραλίες
Γυμνισμός
Ελεύθερες σχέσεις
Απόλυτη απόδραση
Ελευθερία ηθών

9,993

12

10,073

12

0,603

3,051

12

0,993

7,788

12

0,822

8,615

12

0,760

9,220

12

0,693

7,976

12

0,814

18,015

12

0,117

5,997

12

0,857

8,590

12

0,769

4,869

12

0,978

8,620

12

0,749

4,985

12

0,977

0,623

Ho = Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της ηλικίας των ερωτηθέντων και την ετηλογή της Μυκόνου σαν
τουριστικός προορισμός
Η1= Υπάρχει σχέση μεταξύ της ηλικίας των ερωτηθέντων και την επιλογή της Μυκόνου σαν
τουριστικός προορισμός
Από την ανάλυση του πίνακα διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα
στον παράγοντα ηλικία και στην άποψη ότι η Μ ύκονος ετηλέχθηκε σαν τουριστικός προορισμός για
τη γνωριμία με άτομα Vips(X^i2=21,273, ρ = 0,041).
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Πτυχιακή εργασία
6.4.4 Αποτελέσματα ελέγχου υποθέσεων για την ικανοποίηση από τη διαμονή στη Μύκονου σε
σχέση με την ηλικία με τον έλεγχο ανεξαρτησίας χ^

Μεταβλητή

Βαθμοί

Δήλωση

Ρ

Ελευθερίας
7,535

12

0,761

12,966

12

0,299

6c

Εύκολη πρόσβαση στην
περιοχή
Ύπαρξη
κατάλληλων
καταλυμάτων
Ποικιλία αξιοθέατων

16,215

12

0,203

6d

Ποιότητα αξιοθέατων

19,865

12

0,123

6e

Όμορφη τοποθεσία

5,019

9

0,815

6f

Ιστορικά αξιοθέατα

6,446

12

0,824

6g

Πολιτιστικά αξιοθέατα

4,381

12

0,947

6h

Φεστιβάλ

9,391

12

0,644

6i

Κλίμα

6,838

9

0,673

6j

Συμπεριφορά
κατοίκων
Νυχτερινή ζωή

7,909

12

0,713

10,163

12

0,501

7,056

12

0,842

6m

Διασκέδαση με τον / την
σύντροφό σας
Γνωριμία με άτομα V1PS

9,976

12

0,560

6n

Ποικιλία εστιατορίων

9,809

12

0,523

6o

Ποιότητα εστιατορίων

17,267

12

0,155

6p

Η ελεύθερη κατανάλωση
αλκοόλ
Η ελεύθερη κατανάλωση
ναρκωτικών

11,033

15

0,662

11,831

12

0,435

14,586

12

0,243

6,334

9

0,708

5,912

12

0,918

25,003

9

0,018*

15,634

12

0,203

6a
6b

6k
61

6q
6r
6s
6t·"
6u
6v

τοπικών

Για να κάνω γνωριμίες
Τον καυτό ήλιο
Τα ημερήσια ταξίδια με
πλοιάρια
Τα μπαρ στη παραλία
Πλούσιο και διάσημο
μ^ρος_________________
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6\ν

Ενδιαφέρον μέρος

6χ

Μέρος γεμάτο μυστήριο

6y

Διασκεδαστικό μέρος

6ζ
6za
6zb
6zc

Ευχάριστο μέρος
Μέρος γεμάτο μόδα
Εξωτικό μέρος
Τα ξενοδοχεία

6zd

Τους δυνατούς ανέμους
και
τα
επικίνδυνα
αθλήματα

6ze

Παρουσία πλούσιων και
διάσημων ανθρώπων

6zf
6zg
6zh
6zi
6zj

Αμμουδερές παραλίες
Γυμνισμός
Ελεύθερες σχέσεις
Απόλυτη απόδραση
Ελευθερία ηθών

11,799

12

0,418

10,007

12

0,615

10,914

12

0,482

9,656

12

0,538

7,009

12

0,830

19,199

12

0,106

11,365

12

0,455

3,306

9

0,957

9,642

12

0,596

3,673

9

0,926

5,818

12

0,895

8,689

12

0,701

10,567

12

0,528

5,182

12

0,961

Ho = Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της ηλικίας των ερωτηθέντων και την ικανοποίηση των
καταναλωτών από την παραμονή τους στη Μύκονο
Η1= Υπάρχει σχέση μεταξύ της ηλικίας των ερωτηθέντων και την ικανοποίηση των καταναλωτών
από την παραμονή τους στη Μύκονο
Από την ανάλυση του τιίνακα διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα
στον παράγοντα ηλικία και την ικανοποίηση των καταναλωτών από τα μπαρ στη παραλία

(XV0,018,p=0,018)
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Πτυχιακή εργασία
6.4.5 Αποτελέσματα ελέγχου υποθέσεων για την αξιολόγηση από την παραμονή στη Μύκονο σε
σχέση με την ηλικία με τον έλεγχο ανεξαρτησίας χ^
Μεταβλητή

Δήλωση

X'

Βαθμοί

Ρ

Ελευθερίας
8,956

12

0,612

7,431

12

0,788

7c

Εύκολη πρόσβαση στην
περιοχή
Ύπαρξη
κατάλληλων
καταλυμάτων
Ποικιλία αξιοθέατων

7,459

12

0,729

7d

Ποιότητα αξιοθέατων

19,221

12

0,103

7a
7b

Ηο = Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της ηλικίας των ερωτηθέντων και την ικανοποίηση των
καταναλωτών από την παραμονή τους στη Μύκονο
Η1= Υπάρχει σχέση μεταξύ της ηλικίας των ερωτηθέντων και την ικανοποίηση των καταναλωτών
από την παραμονή τους στη Μύκονο
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ε Β Δ Ο Μ Ο
Π Ε Ρ ΙΑ Η Ψ Η -Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α -Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε ΙΣ
7 .1 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

0 τουρισμός είναι πολύ διαδεδομένος τρόπος αναψυχής και παράλληλα αποτελεί μία μεγάλη
βιομηχανία και ουσιαστική πηγή εσόδων για τουριστικές χώρες όπως η Ελλάδα.
Η Ελλάδα έχει μία μικτή οικονομία με το δημόσιο τομέα να συνεισφέρει περίπου στο μισό του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Ο τουρισμός συνεισφέρει και αυτός σε μεγάλο ποσοστό
του ΑΕΠ, αποτελώντας μία βιομηχανία και ττηγή συναλλάγματος.
Ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τις διαθέσεις και προτιμήσεις των τουριστών
όσον αφορά την εικόνα τουριστικού προορισμού και ειδικότερα της Μυκόνου. Η κατανόηση των
διαθέσεων και των προτιμήσεων των τουριστών στην τουριστική βιομηχανία μπορεί να αποδειχθεί
ωφέλιμη προς την Ελληνική Πολιτεία για τον καθορισμό και την εφαρμογή μιας ορθότερης
πολιτικής στον τομέα αυτό.
Επίσης, βασική επιδίωξη αποτελεί ο εντοπισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τη στάση τους
απέναντι στο τουριστικό προορισμό.

7 .2 Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Η Ελλάδα δεν αποτελεί προορισμό αποκλειστικά για φθηνό και μαζικό τουρισμό. Βάση των
στοιχείων της έρευνας η χώρα αρχίζει να δέχεται και το λεγόμενο ποιοτικό τουρισμό. Η Ελλάδα
πλέον, προβάλλεται ως ποιοτικός προορισμός, βασιζόμενος στην άψογη διοργάνωση των
ολυμπιακών αγώνων το 2004 καθώς και από την αφύπνιση των Ελλήνων επιχειρημαπών οι οποίοι
ασχολούνται με τον τουρισμό και προχωρούν σε επενδύσεις αναβάθμισης των μονάδων τους,
αναβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο το ελληνικό ξενοδοχειακό προϊόν.
Ο ελληνικός τουρισμός βασίζεται στο κλασσικό μοντέλο «Ήλιος + Θάλασσα», καθιερώνοντας έτσι
μία μονοδιάστατη ταμπέλα η οποία πρέπει να καταρριφθεί δημιουργώντας μία πολυμορφία η οποία
να συνδυάζει τον αγροτουρισμό, τον θρησκευηκό τουρισμό, τον αθλητικό τουρισμό και να τον
συνδέει με την κλασσική και σύγχρονη πολιτιστική κληρονομιά.
Ο ελληνικός τουρισμός διανύει μία συνεχή ανοδική τάση των μεγεθών του. Τα τελευταία χρόνια η
τουριστική κίνηση τονώθηκε από την εκστρατεία προβολής των ελληνικών προορισμών από τις
αρμόδιες αρχές. Ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί τον καταλυτικό υποδοχέα των θετικών τάσεων
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που οφείλει να απορροφήσει αποτελεσμαηκά τα αυξημένα μεγέθη τουριστικής κίνησης και να
δημιουργήσει στιβαρό υπόβαθρο για τη συνέχιση του ευνοϊκού κλίματος.
Η έρευνα αυτή επέτρεψε να διαμορφωθεί μία εικόνα που σχετίζεται με τις διαθέσεις ,των
καταναλωτών προς τις υτιηρεσίες που προσφέρει ο συγκεκριμένος τουριστικός προορισμός.
Πρέπει να ληφθούν σοβαρά οι προτιμήσεις των καταναλωτών σε σχέση με τις υπηρεσίες που
προσφέρει ο τουριστικός προορισμός ανάλογα με την ηλικία και το φύλο των καταναλωτών.

7.3

Π ΡΟ Τ Α ΣΕ ΙΣ

Προτάσεις προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και στην εφαρμογή κρ ατικής πολιτικής
> Χάραξη μακροπρόθεσμης τουρισηκής πολιτικής

> Η τουρισπκή ανάπτυξη πρέπει να έχει πρωτεύοντα ρόλο στη γενικότερη στρατηγική
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και να στοχεύει στη παραγωγή πλούτου και στην αύξηση
της απασχόλησης.
>

Η αναπτυξιακή στρατηγική για τον τουρισμό πρέπει να διασφαλίζει τους όρους για μία
ανταγωνιστική και αυτοτροφοδοτούμενη τουριστική οικονομία.

> Απαιτείται θεσμοθέτηση της διαφήμισης του τουριστικού προϊόντος
> Χρειάζεται διαφοροποίηση και εμπλουτισμός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος . Με
την ανάπτυξη θεματικών εναλλακηκών μορφών με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών
και προσδοκιών των τουριστικών επισκεπτών, την ετημήκυνση της τουριστικής περιόδου
και τον απεγκλωβισμό του τουρισμού από το πρότυπο του μαζικού παραθεριστικού
τουρισμού.

> Πάγια μακροχρόνια ετηδίωξη της μαζικής τουριστικής πολιπκής πρέπει να είναι ένας
αποδοτικός τουρισμός ο οποίος πάνω από όλα θα σέβεται , θα προστατεύει και θα
αναδεικνύει το φυσικό περιβάλλον, τους πολιτιστικούς θησαυρούς, τον ελληνικό τρόπο
ζωής και τις δυνατότητες της σύγχρονης Ελλάδας.

> Στροφή σε διαφορετικές στόχους-ομάδες τουριστών που δαπανούν μεγαλύτερα ποσά στον
ελληνικό τουρισμό.

> Προσέλκυση μεγαλύτερου εύρους τουριστών μέσω πακέτων ποικίλων τουριστικών
υττηρεσιών σε συμφέρουσες τιμές.
>

Στροφή σε σύνθετες τουριστικές επενδύσεις και τουριστικές κατοικίες και χρηματοδότηση
επενδύσεων από τους αρμόδιους φορείς.
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Για την επίτευξη των προαναφερθέντων ο ξενοδοχειακός κλάδος θα πρέτιει να αντιμετωτιίσει
αδυναμίες όπως:
1. Αυξημένη εξάρτηση από τους tour operators
2. Έντονη εποχικότητα στην τουριστική κίνηση
3. Λειτουργία πολλών απαρχαιωμένων ξενοδοχείων
4. Χαμηλός βαθμός εξειδίκευσης μεγάλου ποσοστού του απασχολούμενου προσωτηκού
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ΤΕΧ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο ΕΚ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜ Η Μ Α Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡΗ ΣΕ Ω Ν
Υ ΠΕΥΘΥΝΗ Κ Α Θ Η ΓΗ Τ ΡΙΑ : Κ Α Μ ΕΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗ Ν Η
Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Η Σ: ΓΑ Β ΡΙΗ Λ ΔΡΑ ΓΚ Ο Σ
Ε ΡΩ ΤΗ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΟ ΠΟΥ Α Ν Α Φ Ε ΡΕ Τ Α Ι ΣΤ Η Ν ΕΠ ΙΛ Ο ΓΗ Τ Η Σ Μ ΥΚΟΝΟΥ Ω Σ
Τ Ο Υ Ρ ΙΣΤ ΙΚ Ο Υ Π Ρ Ο Ο Ρ ΙΣΜ Ο Υ
Είμαι φοιτητής του ΤΕΙ Καβάλας και πραγματοποιώ έρευνα για την επιλογή της Μυκόνου ως
μέρος τουρισηκού προορισμού. Στην προσπάθειά μου αυτή θα ήθελα τη βοήθειά σας. Οι
απαντήσεις είναι απόλυτα εμπχστευτικές και θα παραμείνουν για χρήση του ΤΕΙ.

IQ.1. Έχετε επισκεφτεί τη Μύκονο~

Αν ναι πόσες φορές_

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ
ΝΑΙ
III

Δ Η Λ Ω ΣΕΙΣ
β.Γιατις ετήσιες διακοπές
Θ.Για διασκέδαση

C.Για δουλειά

ά.Για συνέδριο
e. Ως ενδιάμεσος σταθμός για να πάω
αλλού
Γ.Για αθλητισμό
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ΝΑΙ
III

□

g.Απόδραση από την
καθημερινότητα

□

□

h.Νοσταλγία για το νησί

□

□
□

ί.Γνωριμία με διάσημους
j.Γνωριμία με πλούσιους

□

k.Na ζήσω ξένοιαστα

□

Ι.Να ζήσω ελεύθερα

□
□
□
□

Πτυχιακή εργασία

Π.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ Η Λ Ω ΣΕΙΣ

HI

_____m_____

a. Από φίλους

ε.Από την εφημερίδα

b. Από προηγούμενη εμπειρία

f. Από περιοδικά

C. Από το ίντερνετ

g.Ano τουριστικά
πρακτορεία
h. Από ελληνικό τουριστικό
οργανισμό

d. Από διαφημιστικά φυλλάδια

Q.4. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΦΗΜΗ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ

Τ
I

0.5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

|

Παρακαλώ δηλώστε ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΤΑΣΗ για ποιους λόγους επιλέξατε τη Μύκονο για τουριστικό
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. Εύκολη πρόσβαση στην
περιοχή
2.Ύπαρξη
κατάλληλων
καταλυμάτων
3. Ποικιλία αξιοθέατων
4.Ποιότητα αξιοθέατων
5.Όμορφη τοποθεσία
ό.Ιστορικά αξιοθέατα
7.Πολιτιστικά αξιοθέατα
8.Φεστιβάλ
Θ.Κλίμα
ΙΟ.Συμπεριφορά τοπικών
κατοίκων
11 .Νυχτερινή ζωή
β.Διασκέδαση με τον /
*Λν σύντροιρό σας
Γ3.Γνωριμία με άτομα
VIPS
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Συμφωνώ
απόλυτα

Συμφωνώ

|5|

|4|

Ούτε συμφωνώ/
ούτε διαφωνώ
131

Διαφωνώ

Διαφωνώ
απόλυτα

|2|

III

14.Ποικιλία εστιατορίων
15.Ποιότητα εστιατορίων
16.Η
ελεύθερη
κατανάλωση αλκοόλ
17.Η
ελεύθερη
κατανάλωση ναρκωτικών
18.Για να κάνω γνωριμίες
19.Τον καυτό ήλιο
20.Τα ημερήσια ταξίδια με
πλοιάρια
21 .Τα μπαρ στη παραλία
22. Πλούσιο και διάσημο
μέρος
23.Ενδιαφέρον μέρος
24.Μέρος
μυστήριο

γεμάτο

25.Διασκεδαστικό μέρος
26.Ευχάριστο μέρος
27.Μέρος γεμάτο μόδα
28.Εξωτικό μέρος
29.Τα ξενοδοχεία
30.Τους δυνατούς ανέμους
και
τα
επικίνδυνα
αθλήματα
31 .Παρουσία πλούσιων και
διάσημων ανθρώπων
32. Αμμουδερές παραλίες
33. Γυμνισμός
34. Ελεύθερες σχέσεις
35.Απόλυτη απόδραση
|$.Ελευθερία ηθών
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Q.6. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΣΑΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ___________

I

Παρακαλώ δηλώστε το εττίπεδο ικανοποίησης σας στην κάθε μία από τις παρακάτω μεταβλητές που
μετρούν τη προσωπική αύξηση και εξέλιξη.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. Εύκολη πρόσβαση στην
περιοχή
2.Ύπαρξη
κατάλληλων
καταλυμάτων
3. Ποικιλία αξιοθέατων
4.Ποιότητα αξιοθέατων
5.Όμορφη τοποθεσία
6.Ιστορικά αξιοθέατα
7.Πολιτιστικά αξιοθέατα
8.Φεστιβάλ
Θ.Κλίμα
10.Συμπεριφορά τοπικών
κατοίκων
11 .Νυχτερινή ζωή
12.Διασκέδαση με τον /
την σύντροφό σας
13.Γνωριμία με άτομα
VIPS
14.Ποικιλία εστιατορίων
15 .Ποιότητα εστιατορίων
16.Η
ελεύθερη
κατανάλωση αλκοόλ
: Ϊ7.Η
ελεύθερη
κατανάλωση ναρκωτικών
; 18.Για να κάνω γνωριμίες
19.Τον καυτό ήλιο
20.Τα ημερήσια ταξίδια με
,^ ι ά ρ ι α
21 .Τα μπαρ στη παραλία
22. Πλούσιο και διάσημο
23,Ένδιαφέρον μέρος
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Συμφωνώ
απόλυτα

Συμφωνώ

Ούτε συμφωνώ/
ούτε διαφωνώ

Διαφωνώ

Διαφωνώ
απόλυτα

151

141

131

121

III

24.Μέρος
μυστήριο

γεμάτο

25.Διασκεδαστικό μέρος
26.Ευχάριστο μέρος
27.Μέρος γεμάτο μόδα
28.Εξωτικό μέρος
29.Τα ξενοδοχεία
30.Τους δυνατούς ανέμους
και
τα
εττικίνδυνα
αθλήματα
31 .Παρουσία πλούσιων και
διάσημων ανθρώπων
32. Αμμουδερές παραλίες
33. Γυμνισμός
34. Ελεύθερες σχέσεις
35.Απόλυτη απόδραση
36.Ελευθερία ηθών

I

Q . 7 · Α Ξ ]Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η

Α Π Ο Τ Η Ν Π Α Ρ Α Μ Ο Ν Η ΣΑ Σ Σ Τ Η Μ Υ Κ Ο Ν Ο

Παρακαλώ δηλώστε το ετππεδο ικανοποίησης σας στην κάθε μία από τις παρακάτω μεταβλητές που
μετρούν τη προσωπική αύξηση και εξέλιξη.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Καλύτερα από ότι
περίμενα

περίμενα

Ούτε καλύτερα/
ούτε χειρότερα

Χειρότερα από
ότι τα περίμενα

151

|4|

|3|

|2|

Πολύ χειρότερα
περίμενα

1. Εύκολη πρόσβαση στην
περιοχή
2.Ύπαρξη
κατάλληλων
καταλυμάτων
3. Ποικιλία αξιοθέατων
4.Ποιότητα αξιοθέατων
5.Όμορφη τοποθεσία
δ.Ιστορικά αξιοθέατα
Τ.Πολιτιστικά αξιοθέατα
^.Φεστιβάλ
^.Κλίμα
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111

10.Συμπεριφορά τοττικών
κατοίκων
11 .Νυχτερινή ζωή
12.Διασκέδαση με τον /
την σύντροφό σας
13.Γνωριμία με άτομα
V1PS
14.Ποικιλία εστιατορίων
15.Ποιότητα εστιατορίων
16.Η
ελεύθερη
κατανάλωση αλκοόλ
17. Η
ελεύθερη
κατανάλωση ναρκωτικών
18.Για να κάνω γνωριμίες
19.Τον καυτό ήλιο
20.Τα ημερήσια ταξίδια με
τιλοιάρια
21 .Τα μπαρ στη παραλία
22. Πλούσιο και διάσημο
μέρος
23 .Ενδιαφέρον μέρος
24.Μέρος γεμάτομυστήριο
25.Διασκεδαστικό μέρος
26,Ευχάριστο μέρος
27.Μέρος γεμάτο μόδα
28.Εξωτικό μέρος
29.Τα ξενοδοχεία
30.Τους δυνατούς ανέμους
και
τα
επικίνδυνα
αθλήματα
31 .Παρουσία πλούσιων και
διάσημων ανθρώπων
32. Αμμουδερές παραλίες
33. Γυμνισμός
34. Ελεύθερες σχέσεις
35.Απόλυτη απόδραση
36.Ελευθεοία ηθών
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[j.8. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Παρακαλώ δηλώστε το ετήπεδο ικανοποίησης σας στην κάθε μία από τις παρακάτω μεταβλητές που
Λίγο
δυσάρεστημένος

Ικανοποιημένος

Δ Η Λ Ω ΣΕΙΣ

ικανοποιημένος

Πολύ
δυσάρεστημένος

δυσαρεστημένος

ISI

ΚΙ

|3|

III

a. Ασφάλεια
b. Υγιεινή
C. Ποιότητα υπηρεσιών

d. Τιμές
e. Τοπικά προϊόντα
f. Καθαριότητα

Q.9. ΣΗΜΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ
Παρακαλώ δηλώστε το επίπεδο ικανοποίησης σας στην κάθε μία από τις παρακάτω μεταβλητές που
Δ Η Λ Ω ΣΕΙΣ

a. Μουσεία
b. Φεστιβάλ
C. Γαστρονομία

d. Τρόπο ζωής
e. Ασφάλεια
; f. Συμπεριφορά ντόπιων
, κατοίκων

Γ α β ρ ιή λ Δ ρ α γ κ ό ς
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Συμφωνώ

Συμφωνώ

151

141

Ούτε συμφωνώ/
ούτε διαφωνώ
|3|

Διαφωνώ

Διαφωνώ
απόλυτα

|2|

III
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Ι^Ι^^ο Ι ΐ ο Τ θ α επ ισ κειΙ ^ ε ^ ^ ^ Μ ύ κ ο ν ο τ ^ π ό ^ ε ^ ^ ^ β ό ν ι α ^

Πολύ πιθανό

Πιθανό

Ι5ΐα

[4ΐα

Ούτε πιθανό

/ούτε απίθανο
[3]α

Απίθανο

Πολύ απίθανο

[2 p

[ ΐρ

Q.11. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΑΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ______

Γ " ^Ι.Ι2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ
Πολύ πιθανό
|5|

Πιθανό
|4|

Ούτε πιθανό
/ούτε απίθανο
|3|

Απίθανο
|2|

Πολύ απίθανο
m

□

Π

□

□

□

Q.13. ΠΟΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ ΑΜΕΣΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
_____
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riTuxuiKn εργασία
Q .1 4 Φ ύ λ ο

I Gay

[2]Π

[!]□

[3 ]Π

0 . 1 5 Η λ ικ ία

1 8 -2 5 .

[1] □

46 - 55

[4] □

26 - 35

[2] □

56 - 65

[5] □

3 6 -4 5

[3] □

66 +

[6]

Α νύπανδρος / η

[1]

Π αντρεμένος / η

[2]

Π
Π

Διαζευγμένος / η

[3]

1 Χ ή ρ ο ς /α

0.17 Επάγγελυα 1
Φοιτητής
[ ! ] □ Στέλεχος

[2]Π

Άνεργος

[6]Π

Συνταξιούχος[5] □

Π

0 . 18 Χώρα καταγο>γής
Ελλάδα [ ! ] □ Μεγ. Βρετανία

[4J

Ιδιωτικός
υπάλληλος
Εργάτης

[31Π
[?]□

Π
Π

Δημόσιος
υπάλληλος
Νοικοκυρά

1
Γερμανία[3] □

Ο η α ν δ ία [4]Π

Ισπανία

Ελβετία

[2]Π
Γαλλία

Ιταλία

[6]Π

[4 ]0 _
[8 ]0

[7]Π

[8] □

[9]Π

Ην.
Πολιτείες[5] Π
Ρωσία
[10]Π

Αν απαντήσετε άλλο παρακαλώ διευκρινίστε .

0.19 Επίπεδο σπουδών

Π

Δίπλωμα Κολλεγίου / ΙΕΚ

[1] □

Μετατττυχιακό

[4]

Πτυχίο ΤΕΙ

[2] □

Διδακτορικό

[5] Π

Πτυχίο ΑΕΙ

[3] □

I Q.20. Πόσα είναι τα μέλη της οικογένειας σας;

Ενήλικες .....

Ανήλικες .....
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Σύνολο .....

|
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Μέχρι 600 € '
600.01 - 1000 €

[1]Π

2500. 01-3000 €

Π
[3] Π

3000.1 -3500 €

[2]

1000.01 -1500 €
1500.1 -2000 €

[4] □

2000.1 -2500 €

[5]

Π

3500.1 -4000 €
4000.01-4500 6
Πάνω από 4500.01 €

[6] □
[7]
[8]

Ο
Ο

[9] □
[10]

Π

Ε υ χ α ρ ισ τώ π ο λ ύ γ ια τ η ν σ υ ν ε ρ γ α σ ία σ ας.
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