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Πρόλογος
Η κλιµατική αλλαγή βαθµιαία διαµορφώνει ένα νέο περιβάλλον για τον ελληνικό τουρισµό. Οι φυσικές της επιπτώσεις αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά τον τουρισµό, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, οξύνοντας χρόνιες αδυναµίες του, αλλά αναδεικνύοντας
παράλληλα και νέες αναπτυξιακές δυνατότητες, µε αποτέλεσµα να αναχθεί τελικά η παράµετρος της κλιµατικής αλλαγής σε βασικό παράγοντα χάραξης της πολιτικής του κλάδου. Με
αφετηρία τον τοµέα του τουρισµού, η Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιµατικής Αλλαγής
(ΕΜΕΚΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος προχωρεί στην έρευνα για τη στρατηγική προσαρµογής
στην κλιµατική αλλαγή.
Ο τουρισµός αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας,
σε όρους ΑΕΠ και απασχόλησης, ενώ οι τουριστικές εισπράξεις αντισταθµίζουν ένα µέρος του
ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου της χώρας. Αυτό έδειξε, µεταξύ άλλων, και η έκθεση της
ΕΜΕΚΑ το 2011, Οι περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιµατικής
αλλαγής στην Ελλάδα, µία φιλόδοξη προσπάθεια Ελλήνων επιστηµόνων που συνεισέφερε στην
έρευνα για τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και αποτελεί ένα σηµείο αναφοράς στην
ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
Η παρούσα έκθεση Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή: πολιτικές προσαρµογής και
νέα στρατηγική ανάπτυξης είναι προϊόν συνεργασίας επιστηµόνων και εκπροσώπων φορέων του
τουρισµού και αποτελεί συνέχεια της ηµερίδας µε τον ίδιο τίτλο που συνδιοργανώθηκε από την
Τράπεζα της Ελλάδος, το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυµα Επιστηµών Περιβάλλοντος
και το Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατµοσφαίρας και Κλιµατολογίας της Ακαδηµίας Αθηνών
τον Ιούλιο του 2013.
Στην έκθεση αναλύεται πώς οι κλιµατικές µεταβολές µπορούν να επιδράσουν στο τουριστικό προϊόν της χώρας και προσεγγίζεται η σχέση της ανθρωπογενούς κλιµατικής αλλαγής µε
τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη και τη διαχείριση ολοκληρωµένης ποιότητας στον τουρισµό.
Επίσης επιχειρείται µια χρηµατοοικονοµική αποτίµηση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό, µεταξύ άλλων µε την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων ως προς την άνοδο
της στάθµης της θάλασσας. Τέλος, παρουσιάζονται η στρατηγική και το πλαίσιο δράσης για την
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, µε ιδιαίτερη έµφαση στην πολιτική
ανάπτυξης και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο ελληνικός τουρισµός κυρίως στα νησιά.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διακεκριµένους επιστήµονες οι οποίοι προσέφεραν
έργο για µία ακόµη φορά, στο πλαίσιο της αρχικής πρωτοβουλίας της Τράπεζας της Ελλάδος,
Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή:
πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης

v

και ανέλαβαν, χωρίς αµοιβή, τη συγγραφή της παρούσας έκθεσης, συµβάλλοντας έτσι και στη
διαµόρφωση µιας στρατηγικής για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.
Γιάννης Στουρνάρας
∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Αθήνα, Οκτώβριος 2014
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Κεφάλαιο 1
Οικονοµικές και φυσικές επιπτώσεις της κλιµατικής
αλλαγής στον τουρισµό της Ελλάδος
Χρήστος Σ. Ζερεφός

Εργαστήριο Κλιµατολογίας και Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος,
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Mαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυµα Επιστηµών Περιβάλλοντος
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Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ)
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Ισαάκ Σαµπεθάι

Εισαγωγή

Τράπεζα της Ελλάδος

Η παρούσα τοµεακή ανάλυση εντάσσεται στη δεύτερη φάση των εργασιών της Επιτροπής
Μελέτης Επιπτώσεων Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ), η οποία έχει σκοπό να συµβάλει στην
επεξεργασία µιας εθνικής στρατηγικής προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή (ΕΣΠΚΑ).1 Ειδικότερα, η ανάλυση επικεντρώνεται αφενός στην αποτύπωση των οικονοµικών επιπτώσεων της
ανθρωπογενούς κλιµατικής αλλαγής στον ελληνικό τουρισµό και αφετέρου στη διατύπωση
προτάσεων για µέτρα πολιτικής που θα αφορούν τον τοµέα αυτό και θα εντάσσονται σε µια
γενικότερη στρατηγική προσαρµογής της ελληνικής οικονοµίας στην κλιµατική αλλαγή.
Ο τουρισµός αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας,
σε όρους ΑΕΠ και απασχόλησης, ενώ αντισταθµίζει µέρος του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου της χώρας, όπως κατέδειξε, µεταξύ άλλων, και η µελέτη της ΕΜΕΚΑ.2 Ταυτόχρονα, οι
κλιµατικές συνθήκες αποτελούν καίρια παράµετρο του πωλούµενου τουριστικού προϊόντος και
εποµένως το καθιστούν ευάλωτο στην κλιµατική αλλαγή. Αυτά τα δύο δεδοµένα εξηγούν γιατί
η ΕΜΕΚΑ επέλεξε τον τουρισµό ως σηµείο εκκίνησης για τη διερεύνηση των απαιτούµενων
µέτρων προσαρµογής.
1 Βλ. Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2012, Φεβρ. 2013, Κεφάλαιο ΧΙ, Τµήµα 6, σελ. 217-223.
2 Τράπεζα της Ελλάδος, Οι περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα,
Ιούνιος 2011.
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Οι υψηλές θερµοκρασίες, τα ακραία καιρικά φαινόµενα, η ανακατανοµή ή και έλλειψη υδάτινων πόρων, καθώς και η άνοδος της στάθµης της θάλασσας είναι µόνο µερικές από τις φυσικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής που αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά τον κλάδο
του τουρισµού. Για παράδειγµα, έρευνες της Deutsche Bank3 και του Παγκόσµιου Οργανισµού
Τουρισµού (WTO)4 προβλέπουν ανακατανοµή των τουριστικών αφίξεων υπέρ χωρών µε χαµηλότερες µέσες εαρινές θερµοκρασίες, όπως οι χώρες της Βαλτικής, της Benelux και της Σκανδιναβίας, και εις βάρος των µεσογειακών χωρών.
Βεβαίως η προαναφερθείσα µελέτη της ΕΜΕΚΑ εξέτασε τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και στον ελληνικό τουρισµό, τόσο σε φυσικούς όσο και σε οικονοµικούς όρους, ενώ στη
συνέχεια, µε τη χρήση υποδειγµάτων, υπολογίστηκαν οι οικονοµικές επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιµατικής αλλαγής. Ωστόσο, η µελέτη αυτή δεν εξάντλησε το θέµα, διότι έδειξε ότι η χρήση
δεδοµένων σε ετήσια βάση και σε επίπεδο επικράτειας οδηγεί σε παραπλανητικά συµπεράσµατα,
καθώς οµαδοποιεί περιφέρειες µε πολύ διαφορετικά κλιµατολογικά χαρακτηριστικά.
Ως συµπέρασµα της ανάλυσης που δηµοσιεύθηκε το 2011 προέκυψαν οι εξής δύο κύριοι
στόχοι του στρατηγικού σχεδιασµού για τον ελληνικό τουρισµό: µείωση της εποχικότητας και
διασπορά του τουριστικού προϊόντος σε µεγαλύτερο µέρος της επικράτειας. Αυτοί οι στόχοι
µπορούν να επιτευχθούν εάν εντοπιστούν και αναδειχθούν τα πλούσια φυσικά χαρακτηριστικά
των διαφόρων περιοχών της χώρας, προωθηθούν ήπιες και εναλλακτικές µορφές τουρισµού,
δοθεί έµφαση στη στοχευµένη προσέλκυση νέων οµάδων τουριστών και ληφθούν µέτρα περιορισµού των περιβαλλοντικών παρενεργειών της λειτουργίας των τουριστικών µονάδων. Τέλος,
η µελέτη της ΕΜΕΚΑ υπολόγισε και την αύξηση του λειτουργικού κόστους των ξενοδοχειακών µονάδων κατά τη διαδικασία προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή σε περίπου 5-7% ετησίως. Εποµένως, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η ανάγκη να αναπτυχθεί άµεσα µακροχρόνιος
στρατηγικός σχεδιασµός για τον ελληνικό τουρισµό µε τη συνεργασία της Πολιτείας και των
εκπροσώπων του κλάδου, µε βάση τους δύο κύριους στόχους που προαναφέρθηκαν.
Η παρούσα µελέτη εστιάζεται στις αναµενόµενες οικονοµικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό της χώρας. Στο δεύτερο κεφάλαιο
περιλαµβάνονται οι ανακοινώσεις της ηµερίδας “Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή:
πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης”, την οποία πραγµατοποίησε η ΕΜΕΚΑ
στις 9 Ιουλίου 2013 στην Τράπεζα της Ελλάδος, µε συµµετοχή ειδικών επιστηµόνων, εκπροσώπων των φορέων του κλάδου και κυβερνητικών στελεχών.5 Η ηµερίδα αυτή αποτέλεσε και
την αφετηρία της ανά χείρας ανάλυσης.
3 Deutsche Bank Research, “Climate change and tourism: Where will the journey lead?”, Current issues, 11 April 2008. Διαθέσιµο στη διεύθυνση: http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000222943/Climate+change+
and+tourism%3A+Where+will+the+journey+lead%3F.pdf
4 World Tourism Organization (WTO), Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges, UNWTO, Madrid, 2008.
5 Tο βίντεο της ηµερίδας είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση: http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewevent.aspx?EventID=261
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1 Οικονοµικές και φυσικές
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής
στον τουρισµό της Ελλάδος

Στο τρίτο κεφάλαιο, µε τίτλο “Τουριστική κλιµατολογία”, οι συγγραφείς Α. Ματζαράκης, Π.
Νάστος, Χ. Ζερεφός και Ι. Καψωµενάκης αναλύουν πώς οι ανθρωπογενείς κλιµατικές αλλαγές
µπορούν να επιδράσουν στο τουριστικό προϊόν της χώρας. Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο προσοµοίωσης κλίµατος CLM (Climate Version of the Local Model), οι συγγραφείς προβαίνουν σε
εκτιµήσεις της ανθρωπογενούς παρέµβασης µε την προσοµοίωση στον ελλαδικό χώρο των συνθηκών που αφορούν τις µελλοντικές περιόδους 2021-2050 και 2071-2100 σε σύγκριση µε την
περίοδο αναφοράς 1961-1990 βάσει συγκεκριµένου σεναρίου. Η προσοµοίωση αυτή ενδείκνυται
για εφαρµογή στον τουρισµό µέσα από το σχέδιο CTIS (Climate-Tourism/Transfer-InformationScheme), που σε συνδυασµό µε την έννοια της Φυσιολογικά Ισοδύναµης Θερµοκρασίας (ΡΕΤ −
Physiologically Equivalent Temperature) παρέχει χρήσιµες και λεπτοµερείς πληροφορίες ως προς
τη “θερµική άνεση”, καθώς και τις φυσικές και αισθητικές συνθήκες που είναι απαραίτητες για
τον προγραµµατισµό κυρίως των διακοπών όσων ενδιαφέρονται για τον ηλιοτροπικό τουρισµό.
Ειδικότερα και βάσει των αποτελεσµάτων των συγγραφέων, η συχνότητα εµφάνισης αποπνικτικών συνθηκών είναι πιθανόν να αυξηθεί κατά τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο σε ποσοστό της τάξης του 20% κατά τις προσεχείς δεκαετίες, ενώ αναµένεται η µετατόπιση θερµικά άνετων συνθηκών από το Μάιο στον Απρίλιο και από το Σεπτέµβριο στον Οκτώβριο. Τα παραπάνω αναµένεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στον ηλιοτροπικό τουρισµό
της χώρας, ο οποίος επί του παρόντος είναι άµεσα συνυφασµένος µε τους καλοκαιρινούς µήνες.
Τα αποτελέσµατα της κλιµατικής προσοµοίωσης δείχνουν ότι στο µέλλον ο ηλιοτροπικός τουρισµός της Ελλάδος θα λαµβάνει χώρα σε περιόδους εκτός της σηµερινής περιόδου υψηλής
ζήτησης, αποκτώντας χαρακτηριστικά ανάλογα µε αυτά που επικρατούν σήµερα σε θερµότερες
τουριστικές περιοχές του πλανήτη, όπως π.χ. τα θέρετρα της Ερυθράς Θάλασσας, της Ινδίας και
του Περσικού Κόλπου. Κάτι τέτοιο βεβαίως θα απαιτήσει και την προσαρµογή της ελληνικής
τουριστικής προσφοράς και τη χάραξη αντίστοιχης πολιτικής σε µια νέα βάση.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, µε τίτλο “Πολιτικές και δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στην
ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή”, οι συγγραφείς Γ. Ζαχαράτος, Α. Παπαθεοδώρου και Ε. Σαρτζετάκης αναλύουν τις πολιτικές και δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στην ανθρωπογενή
κλιµατική αλλαγή. Αρχικά προσεγγίζεται η σχέση ανθρωπογενούς κλιµατικής αλλαγής, βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης ολοκληρωµένης ποιότητας στον τουρισµό, σε
σχέση και µε το ρόλο ενός υπεύθυνου “πράσινου” (περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένου) τουρίστα. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά σε ζητήµατα τυποποίησης πολιτικών και δράσεων προσαρµογής στους τοµείς των µεταφορών του τουρισµού, της φιλοξενίας και της εστίασης, καθώς
και της διανοµής του τουριστικού προϊόντος, µέσα και από τη χρήση πράσινων πιστοποιητικών. Επίσης, παρουσιάζονται προτάσεις πολιτικής για την κλιµατική αλλαγή και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισµού.
Βασική θέση των συγγραφέων είναι ότι οι ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού, σε
συνδυασµό µε τον επαναπροσδιορισµό των µηνών µε ιδιαίτερη ζήτηση του ηλιοτροπικού του3

ρισµού, µπορούν να βοηθήσουν ώστε να ξεπεραστεί η παθογένεια που χαρακτηρίζει το ελληνικό
τουριστικό προϊόν σήµερα. Αυτό µπορεί να γίνει µε τον εµπλουτισµό του προϊόντος, τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και την έµφαση περισσότερο στην εντατική παρά στην
εκτατική ανάπτυξη (δηλαδή π.χ. στην αύξηση της κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης παρά του
συνολικού αριθµού των αφίξεων) µέσα και από την άµβλυνση του φαινοµένου της εποχικότητας. Οι σχετικές αναφορές σαφώς και δεν είναι καινοτόµες, ωστόσο η κλιµατική αλλαγή δηµιουργεί νέες δυναµικές στον ελληνικό τουρισµό µε αποτέλεσµα να είναι επιτακτικά αναγκαία η
λήψη µέτρων που θα καταστήσουν τον τουρισµό φιλικότερο προς το φυσικό και το δοµηµένο
περιβάλλον τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς.
Στο πέµπτο κεφάλαιο, µε τίτλο “Κλιµατική αλλαγή και πολιτικές προσαρµογής στον ελληνικό τουριστικό τοµέα: µια ανάλυση κόστους-οφέλους”, οι συγγραφείς Μ. Σκούρτος, Χ. Τουρκολιάς, Δ. Δαµίγος και Α. Κοντογιάννη επιχειρούν µια χρηµατοοικονοµική αποτίµηση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό των µεσογειακών χωρών και ειδικότερα της
Ελλάδος, εξετάζοντας εναλλακτικά σενάρια ως προς την άνοδο της στάθµης της θάλασσας. Πιο
συγκεκριµένα, το κεφάλαιο αρχικά διακρίνει τις επιπτώσεις σε άµεσες (π.χ. αύξηση της θερµοκρασίας) και έµµεσες (π.χ. φθορές παράκτιων τουριστικών υποδοµών), τονίζοντας ότι οι διάφορες αρνητικές συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής θα οδηγήσουν όχι µόνο σε µείωση του
αριθµού των αφίξεων λόγω συνθηκών δυσφορίας τους καλοκαιρινούς µήνες, αλλά και σε
αύξηση του λειτουργικού κόστους των τουριστικών επιχειρήσεων λόγω µεγαλύτερων ενεργειακών αναγκών, ανάγκης δηµιουργίας νέων υποδοµών κ.λπ. Στη συνέχεια το κεφάλαιο δίνει
έµφαση στις επιπτώσεις διαβρωτικών φαινοµένων στις τουριστικές υποδοµές της Ελλάδος,
αποδεικνύοντας ότι οι οικονοµικές επιπτώσεις από την άνοδο της στάθµης της θάλασσας
(ΑΣΘ) θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικές: ενδεικτικά υπολογίστηκε ότι οι επιπτώσεις της ΑΣΘ κατά
ένα µέτρο θα έχουν συνολικό κόστος, λόγω της απώλειας οικιστικής και τουριστικής γης, που
θα ανέλθει στα 630 δισεκ. ευρώ έως το 2100 (εάν χρησιµοποιηθεί προεξοφλητικό επιτόκιο 3%,
η παρούσα αξία το 2010 ανέρχεται σε 44 δισεκ. ευρώ, ποσό εξαιρετικά υψηλό!). Με τα παραπάνω δεδοµένα λοιπόν, οι συγγραφείς προτείνουν τη λήψη µέτρων προσαρµογής που να κρίνονται αποτελεσµατικά βάσει µιας χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης κόστους-οφέλους (costbenefit analysis). Πιο συγκεκριµένα, εξετάζονται τέσσερα βασικά µέτρα, δηλαδή η σταθεροποίηση παραλιών, η τεχνητή θρέψη παραλιών, η εγκατάσταση προβόλων και θωράκιση µε
λιθορριπή, φίλτρο και γεωύφασµα και η αποστράγγιση παραλιών. Προκρίνεται ο συνδυασµός
των διαφόρων µέτρων ούτως ώστε να µεγιστοποιηθεί (βάσει µεθόδου Monte Carlo) ο λόγος
οφέλους-κόστους, δεδοµένων και των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής ακτογραµµής.
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, µε τίτλο “Θεσµικές αλλαγές – ρυθµίσεις, πολιτικές περιβάλλοντος και τουρισµού”, οι συγγραφείς Χ. Κοκκώσης και Ι. Σπιλάνης αναλύουν τη στρατηγική και
το πλαίσιο δράσης για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, δίνοντας
έµφαση στην πολιτική ανάπτυξης, τους επιχειρησιακούς άξονες και τις αντίστοιχες δράσεις εν
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όψει των προκλήσεων που αντιµετωπίζει ο ελληνικός τουρισµός ιδιαίτερα στα νησιά, όπου τα
ζητήµατα της λειψυδρίας, των ανταγωνιστικών χρήσεων γης, της ερηµοποίησης και της ΑΣΘ
σταδιακά καθίστανται εξαιρετικά σηµαντικά. Μεταξύ άλλων, προκρίνονται οι εξής έξι επιχειρησιακοί άξονες παρέµβασης: (1) η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, (2) η ανάπτυξη και βελτίωση γενικών και ειδικών υποδοµών, (3) η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, (4) η άµβλυνση της εποχικότητας και (5) η διάχυση των ευκαιριών ανάπτυξης του τουρισµού σε όλες τις περιοχές της χώρας µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις
δυνατότητές τους, καθώς και (6) η ανάληψη συγκροτηµένων δράσεων σε επίπεδο τουριστικού
προορισµού µε βάση την “εµπειρία του εκάστοτε τόπου”. Νοµοθετικές ρυθµίσεις όπως ο πρόσφατος Ν. 4179/2013, το χωροταξικό σχέδιο του τουρισµού και το νέο ΕΣΠΑ µπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Ειδικότερα για τα ελληνικά νησιά, οι σηµαντικότερες πολιτικές και δράσεις αφορούν την
ολοκληρωµένη διαχείριση παράκτιων περιοχών µε αλλαγή του χωρικού σχεδιασµού και του
θεσµικού πλαισίου της δόµησης, ώστε να µειωθούν µεταξύ άλλων οι κίνδυνοι πληµµυρών. Επίσης, απαιτούνται δράσεις για την αποτελεσµατική χρήση πόρων, όπως το έδαφος, τα υδάτινα
αποθέµατα, η ενέργεια, δράσεις για µείωση της µετακίνησης µε οχήµατα που καταναλώνουν
ορυκτά καύσιµα σε τοπικό επίπεδο και υποκατάστασή τους από µέσα µεταφοράς φιλικότερα
προς το περιβάλλον (π.χ. ηλεκτρικά οχήµατα, ποδήλατα, µέσα µαζικής µεταφοράς). Επιπλέον,
τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγής και χρήσης τοπικών εισροών χαµηλού περιβαλλοντικού αποτυπώµατος που συµβάλλουν επιπλέον στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. Ενθάρρυνση επίσης χρειάζεται προς τις επιχειρήσεις που εµπλέκονται στο τουριστικό
κύκλωµα άµεσα και έµµεσα για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Ο ρόλος
των τοπικών αυτοδιοικήσεων και γενικώς των παρόχων δηµόσιων υπηρεσιών είναι επίσης εξαιρετικά σηµαντικός όχι µόνο σε επίπεδο παροχής κινήτρων, αλλά και ως προς την ανάληψη δράσεων ενηµέρωσης, την ενθάρρυνση της κοινωνικής υπευθυνότητας και την εφαρµογή καινοτοµιών για την καλύτερη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό.
***
Λαµβάνοντας υπόψη τον αρχικό σχεδιασµό της ΕΜΕΚΑ (Φεβρουάριος 2013)6 για τη συµβολή στην κατάρτιση µιας Εθνικής Στρατηγικής Προσαρµογής στην Κλιµατική Αλλαγή, αξίζει
να αναφερθούν και τα εξής όσον αφορά τα επόµενα βήµατα:
• Η σε βάθος επεξεργασία εξειδικευµένων πολιτικών προσαρµογής σε τοµείς προτεραιότητας, όπως ο τουρισµός, γίνεται κατ’ αρχάς µε “επαγωγικές” (“bottom-up”) αναλύσεις, οι
οποίες όµως µπορούν να εµπεριέχουν και αναλύσεις πολιτικών µετριασµού, στο βαθµό
6 Βλ. υποσηµείωση 1 πιο πάνω.
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που ορισµένες πολιτικές προσαρµογής συνδέονται άµεσα µε µείωση των εκποµπών. Σε
κάθε περίπτωση, και εν όψει της µεγάλης αβεβαιότητας η οποία χαρακτηρίζει τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, το κόστος, τον κατάλληλο χρόνο και την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών/µέτρων προσαρµογής, οι προτεινόµενες πολιτικές θα πρέπει να είναι
ευέλικτες και προσαρµόσιµες σε νέα δεδοµένα (“adaptive” adaptation).
• Απαιτείται διασύνδεση των τοµεακών πολιτικών προσαρµογής µε τις ευρύτερες δηµόσιες
πολιτικές που άπτονται των τοµέων αυτών (mainstreaming), ιδίως σε συνθήκες περιορισµένων χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων και οικονοµικής ύφεσης ή ακόµη ασθενούς ανάπτυξης. Εποµένως είναι χρήσιµη και η διερεύνηση του ρόλου του τραπεζικού και ασφαλιστικού τοµέα για την υποστήριξη των τοµεακών πολιτικών προσαρµογής (και µετριασµού), καθώς και η καταγραφή και ανάλυση πρωτοβουλιών για τη σχέση κλιµατικής
αλλαγής και επιχειρηµατικότητας.
• Είναι χρήσιµη η οργάνωση διαβούλευσης µε λήπτες αποφάσεων, στελέχη της (κεντρικής
και τοπικής) διοίκησης, επαγγελµατικές οµάδες και εν γένει κοινωνικούς εταίρους
(stakeholders) για τη διερεύνηση επιµέρους θεµάτων και τροφοδότηση της έρευνας. Η διαβούλευση αναγνωρίζεται πλέον ως απαραίτητο εργαλείο για: (α) τη σύνδεση της έρευνας
µε τις πρακτικές ανάγκες των χρηστών, (β) τη διαπίστωση και παρακολούθηση της κοινωνικής αποδοχής των αποτελεσµάτων της έρευνας και (γ) τη συµπλήρωση των ερευνητικών δεδοµένων και την ενηµέρωση για νέες επιλογές.

6

Οικονοµικές και φυσικές επιπτώσεις
της κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό της Ελλάδος

Κεφάλαιο 2
Εισηγήσεις της ηµερίδας
“Ελληνικός τουρισµός και
κλιµατική αλλαγή: πολιτικές προσαρµογής
και νέα στρατηγική ανάπτυξης”
Η ηµερίδα συνδιοργανώθηκε, από την Τράπεζα της Ελλάδος,
το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυµα Επιστηµών Περιβάλλοντος
και το Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατµοσφαίρας και Κλιµατολογίας
της Ακαδηµίας Αθηνών, την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013,
στο Κεντρικό Κατάστηµα της Τράπεζας της Ελλάδος.
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Εισηγήσεις της ηµερίδας
“Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή:
πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης”

Χαιρετισµός από τον τότε ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
κ. Γεώργιο Προβόπουλο
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2 Εισηγήσεις της ηµερίδας

Kυρίες και κύριοι,
Σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση.
Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, από το Μάρτιο του 2009 έχει συσταθεί στην Τράπεζα της
Ελλάδος η Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ). H επιτροπή αυτή
αποτελείται από διακεκριµένους επιστήµονες που µελετούν τις οικονοµικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα. Η πρώτη έκθεση, που δηµοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2011, αποτίµησε το κόστος της κλιµατικής αλλαγής για την ελληνική
οικονοµία και κατέδειξε την ανάγκη να θωρακιστεί η χώρα έναντι των κινδύνων της κλιµατικής
µεταβολής µε την υιοθέτηση της κατάλληλης µακροχρόνιας στρατηγικής. Από τη µελέτη προέκυψε επίσης πως το κόστος της κλιµατικής αλλαγής θα είναι κατά πολύ µικρότερο αν δράσουµε
εγκαίρως για να την αντιµετωπίσουµε από ό,τι αν την αφήσουµε να εξελιχθεί χωρίς καµία προληπτική παρέµβαση. Χρειάζεται εποµένως να χαραχθεί µια πολιτική προσαρµογής, η οποία
µάλιστα, µέσα στη σηµερινή δυσχερή οικονοµική συγκυρία, θα µπορούσε να δώσει την ευκαιρία να αναπτυχθούν νέες δραστηριότητες, συµβάλλοντας στην ταχύτερη έξοδο από την κρίση.
Η σηµερινή ηµερίδα, ξεκινώντας από την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στο
χώρο του τουρισµού, φιλοδοξεί να ανοίξει το διάλογο για τις πολιτικές προσαρµογής του κλάδου στην κλιµατική αλλαγή και για την ένταξη των πολιτικών αυτών σε µια νέα στρατηγική
ανάπτυξης. Επιδίωξη των επιστηµόνων που συµµετέχουν στη φιλόδοξη αυτή προσπάθεια είναι
η έκδοση µιας ειδικής έκθεσης στις αρχές του 2014.
Ο τουρισµός αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµίας, λόγω της
υψηλής συµβολής του στο ΑΕΠ, στην απασχόληση αλλά και στις εισπράξεις του ισοζυγίου υπηρεσιών. Την ίδια στιγµή όµως παρουσιάζει και αδυναµίες, όπως η εποχική και γεωγραφική συγκέντρωση του προσφερόµενου προϊόντος και η βραδεία προσαρµογή στις νέες συνθήκες της ζήτησης και στον εντεινόµενο περιφερειακό ανταγωνισµό. Η έκθεση της ΕΜΕΚΑ κατέληξε στην πρόβλεψη ότι η κλιµατική αλλαγή θα τείνει να οξύνει αυτές τις χρόνιες αδυναµίες, ενώ παράλληλα
κατέδειξε την αναγκαιότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, µε σκοπό τη µείωση της εποχικότητας και
τη διασπορά της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών σε µεγαλύτερο µέρος της επικράτειας.
Οι στόχοι αυτοί µπορούν να επιτευχθούν µε τη συνεργασία της πολιτείας και του ιδιωτικού
τοµέα και την κατάρτιση ενός µακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασµού του κλάδου. Επιγραµµατικά, αυτό σηµαίνει ότι:
• Ο ιδιωτικός τοµέας θα αναλάβει επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες που θα αξιοποιούν τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας, θα σέβονται το περιβάλλον και την πολιτιστική
κληρονοµιά και θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος, αφήνοντας πίσω
κοντόφθαλµες πρακτικές που στηρίζονται αποκλειστικά στο βραχυπρόθεσµο κέρδος.
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• Η Πολιτεία ―και αυτό περιλαµβάνει την κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση―
πρέπει, πρώτον, να επιτύχει την άριστη κατανοµή των περιορισµένων δηµόσιων πόρων,
έτσι ώστε να αναβαθµιστούν οι υποδοµές που επηρεάζουν την ποιότητα του τουριστικού
προϊόντος, και, δεύτερον, να συνεχίσει να βελτιώνει το “περιβάλλον” της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας.
Επιτρέψτε µου να θυµίσω πως η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τονίσει επανειληµµένα, από τον
Οκτώβριο του 2009, ότι η σηµερινή κρίση αποτελεί πρόκληση αλλά και ευκαιρία για το γενικό
αναπροσανατολισµό της οικονοµικής πολιτικής, παράλληλα µε µια πιο πολυδιάστατη προσέγγιση της ανάπτυξης, που θα ενσωµατώνει στοιχεία όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Μάλιστα, ήδη από τον Οκτώβριο του 2010, η Τράπεζα της
Ελλάδος πρότεινε την κατάρτιση ενός συνεκτικού Σχεδίου Δράσης για την Ανάπτυξη και περιέγραψε τις κυριότερες κατευθύνσεις του. Στο πλαίσιο αυτό, ο τουρισµός αναφερόταν ως µία από
τις βασικές πηγές ανάπτυξης και προτεινόταν η αναβάθµισή του µε την εφαρµογή µιας σειράς
πολιτικών όπως:
• η προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερου εισοδηµατικού επιπέδου,
• η ενθάρρυνση της µόνιµης ή εποχικής διαµονής εύπορων συνταξιούχων από άλλες χώρες,
αλλά και εργαζόµενων ελεύθερων επαγγελµατιών,
• η ενθάρρυνση του συνεδριακού τουρισµού,
• η διευκόλυνση της κρουαζιέρας και
• η προσέλκυση ξένων επισκεπτών και στην ηπειρωτική και ορεινή Ελλάδα.
Από τότε η Τράπεζα της Ελλάδος τόνιζε ότι οι περιορισµένοι δηµόσιοι πόροι θα πρέπει να
κατανεµηθούν πιο αποδοτικά και, µεταξύ άλλων, να στραφούν:
• στην προστασία και την ανάδειξη των παραδοσιακών οικισµών,
• στην ενίσχυση του ορεινού τουρισµού,
• στην αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχονται στα µουσεία και σε χώρους µεγάλης επισκεψιµότητας,
• στην προστασία χώρων φυσικού κάλλους και
• στην ενίσχυση των σύγχρονων υποδοµών στις συγκοινωνίες, στις επικοινωνίες και στις
υπηρεσίες υγείας, που είναι απολύτως απαραίτητες για την ανάπτυξη του συνεδριακού
τουρισµού και την ενθάρρυνση της µόνιµης ή εποχικής διαµονής στη χώρα µας ξένων
συνταξιούχων ή ελεύθερων επαγγελµατιών.
Μερικά ακόµη σηµαντικά σηµεία που είχαν αναδειχθεί ήταν:
• η ανάγκη ολοκλήρωσης του χωροταξικού σχεδιασµού για τον τουρισµό,
• η δυνατότητα να συγχρηµατοδοτούνται έργα υποδοµής µε τη µορφή συµπράξεων µε ιδιωτικούς φορείς ή να υπάρχει συµµετοχή επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων
που απαιτούνται για την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αύξηση του αριθµού των αφίξεων,
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• η βελτίωση της κατάρτισης που παρέχουν οι σχολές τουριστικών επαγγελµάτων, καθώς
και η ενίσχυση των σχετικών προγραµµάτων σπουδών στα πανεπιστήµια, µε τελικό στόχο
να αναδειχθεί η χώρα σε κέντρο τουριστικής εκπαίδευσης για την ευρύτερη περιοχή, και
• η ανάγκη ειδικής φροντίδας για την αναβάθµιση της Αθήνας, που αποτελεί βασικό σηµείο
εισόδου στη χώρα.
2 Εισηγήσεις της ηµερίδας

***
Τους τελευταίους µήνες ενισχύονται οι ενδείξεις ότι η οικονοµία έχει εισέλθει σε τροχιά εξισορρόπησης. Στην τελευταία µας έκθεση, εκτιµήσαµε ότι η οικονοµία θα επανέλθει σε πορεία
θετικών ρυθµών ανάπτυξης από το 2014, εάν παγιωθεί το κλίµα εµπιστοσύνης και επισπευσθούν οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο τουρισµός µπορεί να συµβάλει στην ανάκαµψη και, στη συνέχεια, στη βιώσιµη ανάπτυξη. Όπως γνωρίζετε, είναι σαφώς
θετικές οι προβλέψεις για τις τουριστικές εισπράξεις και τις αφίξεις εφέτος.
Πέρα όµως από το 2013, η βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου δεν πρέπει και δεν µπορεί να στηριχθεί σε πολιτικές που αποδείχθηκαν επιζήµιες. Αντιθέτως, οι κατάλληλες πολιτικές, που θα
λαµβάνουν υπόψη και τα νέα δεδοµένα της ταυτόχρονης οικονοµικής και περιβαλλοντικής κρίσης, πρέπει να είναι το αντικείµενο του διαλόγου που θέλουµε να ενθαρρύνουµε µε τη σηµερινή εκδήλωση.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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Κύριε Διοικητά,
Εκλεκτοί εισηγητές,
Φίλοι από το χώρο του τουρισµού,
Κυρίες και κύριοι,
Θα ήθελα αρχικά να συγχαρώ τους διοργανωτές για την ιδιαίτερα σηµαντική και επίκαιρη
πρωτοβουλία αυτής της ηµερίδας, αλλά και για το ουσιαστικό έργο που επιτελείται, µε στόχο
τη σύνδεση του τουρισµού µε το περιβάλλον, την αειφορία και την ανάδειξη του περιβαλλοντικού χαρακτήρα των τουριστικών δραστηριοτήτων.
Ο τουριστικός τοµέας κατέχει διακριτό ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη, µε επιπτώσεις ταυτόχρονα σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα και κυρίως στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, στην αειφορία, αλλά και στην ποιότητα της καθηµερινής ζωής των ανθρώπων.
Η ευθύνη είναι σηµαντική, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να υπάρξει
άµεση προσαρµογή του κλάδου στα νέα δεδοµένα µε πολιτικές αειφορίας και ιδιαίτερα σε κατ’
εξοχήν τουριστικούς προορισµούς, όπως η Μεσόγειος των 120 εκατοµµυρίων επισκεπτών σε
ετήσια βάση.
Κυρίες και κύριοι,
Η θεωρία του παρελθόντος, που αναφέρει ότι ανάπτυξη και πολιτιστική ταυτότητα δεν µπορούν να συνυπάρξουν, ότι η ανάπτυξη απειλεί και διαβρώνει το περιβάλλον, δεν µπορεί να έχει
θέση στη νέα πραγµατικότητα που διαµορφώνουµε.
Ο τουρισµός, ως δραστηριότητα που έχει συνέργειες µε την πολιτιστική και φυσική κληρονοµιά, αλλά και τους σύγχρονους πολιτισµούς και παραδόσεις, καταδεικνύει την ανάγκη να
συνδυαστεί η οικονοµική πρόοδος µε τη βιώσιµη ανάπτυξη, αλλά και µε την ηθική διάσταση.
Το ζήτηµα δεν προσλαµβάνει µόνο οικονοµικές διαστάσεις. Ο τουρισµός είναι σηµαντικός
µοχλός ανάπτυξης της χώρας, αλλά το περιεχόµενό του δείχνει να ξεπερνά την οικονοµική του
παράµετρο.
Η βιωσιµότητα του τουρισµού καλύπτει πολλές πλευρές:
• την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων,
• τη συνεκτίµηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων (παραγωγή αποβλήτων, πιέσεις που υφίστανται τα ύδατα, το έδαφος και η βιοποικιλότητα κ.ά.),
• τη χρήση “καθαρής” ενέργειας,
• την προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας των προορισµών,
• τη βιωσιµότητα των θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται,
• τις τοπικές οικονοµικές επιπτώσεις ή ακόµη την ποιότητα της υποδοχής.
Δύο κατευθύνσεις ανοίγονται µπροστά µας: Από τη µια είναι ο δρόµος της χωρίς µέτρο
αξιοποίησης και εκµετάλλευσης της γης και των φυσικών πόρων της χώρας. Από την άλλη είναι
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ο δρόµος της ήπιας ανάπτυξης, της ανάπτυξης που σέβεται το περιβάλλον και βασίζεται στο
µέτρο και τις βασικές αρχές της αειφορίας και βιωσιµότητας.
Αφήνουµε πίσω αναχρονιστικές και ανεπαρκείς πολιτικές και λογικές του παρελθόντος και
καθορίζουµε µια νέα στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης που σέβεται το περιβάλλον και την
ποιότητα ζωής. Μια υγιής τουριστική βιοµηχανία εξαρτάται από ένα υγιές περιβάλλον.
Προτεραιότητά µας στο Υπουργείο Τουρισµού αποτελεί η προώθηση ενός µοντέλου µε
περιβαλλοντικές προεκτάσεις και µε λέξη-κλειδί την “ανάπτυξη”:
• Ανάπτυξη που θα σέβεται το περιβάλλον.
• Ανάπτυξη που θα κινείται βάσει κανόνων κοινωνικής ευθύνης.
• Ανάπτυξη που θα αµβλύνει τις ανισότητες και θα σέβεται την πολιτισµική ποικιλοµορφία.
• Ανάπτυξη µε αειφορία και επίκεντρο τον άνθρωπο και την ποιότητα της ζωής του.
Στο πλαίσιο αυτό, στο Υπουργείο Τουρισµού εργαζόµαστε πάνω σε ένα Στρατηγικό Σχέδιο,
το οποίο στηρίζεται σε τέσσερις βασικές παραµέτρους:
• την ανάπτυξη ενός σύγχρονου θεσµικού πλαισίου για τον τουρισµό και τις ειδικές µορφές του,
• την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, µε διευκόλυνση των επενδύσεων,
• τη διασφάλιση της ποιότητας στις υποδοµές και τις υπηρεσίες του τουρισµού,
• την επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό της πατρίδας µας.
Προχωρούµε την προσπάθεια µέσα από συνέργειες και θεσµικές παρεµβάσεις που θα υποστηριχθούν και από νέες νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Συνεργαζόµαστε µε υπουργεία και φορείς,
καταρτίζοντας την εθνική πολιτική για τον τουρισµό.
Η αειφορία δεν είναι απλώς µια διακήρυξη ή ένα επικοινωνιακό τέχνασµα. Είναι πράξη.
Είναι θεµελιώδης αρχή µε συγκεκριµένο περιεχόµενο.
Βασικός στόχος του Υπουργείου Τουρισµού είναι η προσαρµογή των τουριστικών επενδύσεων στο τοπίο. Η ανάδειξη των ιδιαίτερων τοπικών γεωµορφολογικών, αρχιτεκτονικών, πολιτιστικών και λοιπών ποιοτικών στοιχείων, καθώς και η αξιοποίηση παραδοσιακών κτιρίων και
οικισµών. Στο πλαίσιο αυτό, αναµένεται και η επικαιροποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίµησης.
Είναι κοινή πεποίθηση ότι κάθε σοβαρή και σωστά σχεδιασµένη αειφόρος τουριστική ανάπτυξη
µπορεί να επιτύχει µόνο µέσα από τη συντονισµένη κοινή δράση και τις συµπράξεις του δηµόσιου
µε τον ιδιωτικό τοµέα, αλλά και τη συνεργασία της επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής κοινότητας.
Έως τώρα, στο Υπουργείο Τουρισµού, θα πρέπει να επισηµάνω, έχουν συντελεστεί ουσιαστικά και σηµαντικά βήµατα:
• Με το νέο Χωροταξικό Σχέδιο που προωθούµε σε συνεργασία µε το ΥΠΕΚΑ και το οποίο
και βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση, λαµβάνονται µέτρα ώστε να µετριαστεί το περιβαλλοντικό αποτύπωµα από τη λειτουργία των τουριστικών µονάδων.
• Με τον “Πράσινο Τουρισµό” προωθούµε περιβαλλοντικά φιλικές και ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες στις τουριστικές επιχειρήσεις.
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• Με το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισµού, που συζητούµε αυτές τις ηµέρες στη
Βουλή, προωθούµε ένα νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, που συµβάλλει στην αναβάθµιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και στη µετάβαση σε έναν ποιοτικό,
πολυθεµατικό και οικονοµικά αποδοτικότερο τουρισµό.
• Με το νέο θεσµικό πλαίσιο που συγκροτούµε προωθείται η δηµιουργία σύνθετων και
οργανωµένων τουριστικών αναπτύξεων, µε µειωµένους συντελεστές δόµησης, αυστηρό
περιβαλλοντικό έλεγχο και σεβασµό στο τοπίο.
• Ταυτόχρονα, γίνεται επένδυση στις ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού, οι οποίες
προωθούν µια ανάπτυξη πιο φιλική προς το περιβάλλον.
Φίλες και φίλοι,
Αποτελεί ευκαιρία να συνδυάσουµε στην πράξη τις πολιτικές µας, την αειφορία µε την τουριστική ανάπτυξη, την οικονοµική ανάκαµψη µε την ποιότητα ζωής.
Μια υγιής τουριστική βιοµηχανία εξαρτάται από ένα υγιές και ποιοτικό περιβάλλον, το
οποίο πρέπει και µπορούµε να κληροδοτήσουµε στις επόµενες γενιές πολύ καλύτερο από ό,τι
µας το παρέδωσαν οι προηγούµενες.
Θεωρούµε πολύ σηµαντική τη συνεισφορά σας στην υπόθεση του τουρισµού. Η Τράπεζα
της Ελλάδος, µε τις εµπεριστατωµένες µελέτες και αναλύσεις της, αλλά και οι υπόλοιποι
φορείς, έχουν επανειληµµένα εκτιµήσει τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στη λειτουργία
των τουριστικών επιχειρήσεων. Τις καταγράφουµε και τις αξιοποιούµε.
Η σηµερινή ηµερίδα θα ξεκαθαρίσει αρκετά από αυτά τα ζητήµατα. Μόνο µε συνεργασία
θα διαµορφώσουµε µακροχρόνιο σχεδιασµό. Με µικρές κινήσεις, µε σεβασµό προς το περιβάλλον και προς τον φιλοξενούµενο επισκέπτη, πιστεύουµε πως µπορούµε να προστατεύσουµε
και να αναδείξουµε τον πλούτο της Ελλάδας.
Ο τουρισµός είναι εδώ για να υπενθυµίσει την εθνική προσπάθεια, στην επιτυχία της οποίας
έχουµε όλοι ξεχωριστό µερίδιο ευθύνης.
Αυτό ας είναι το στοίχηµά µας για το µέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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A’ Συνεδρία :

Εισήγηση του προεδρεύοντος της συνεδρίας
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Α ’ Συνεδρία

Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής
στον τουρισµό και στην ανταγωνιστικότητα
Καθηγητής Γρηγόρης Ι. Τσάλτας

Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστηµίου,
∆ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (E.Kε.Πε.Κ.)
τ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Ο τουρισµός ως παραγωγική δραστηριότητα συνεισφέρει σε µεγάλο βαθµό στην οικονοµική µεγέθυνση και αποτελεί, στις τωρινές συνθήκες της κρίσης, το συγκριτικό πλεονέκτηµα
της χώρας µας.1 Η διατήρηση αυτού του πλεονεκτήµατος συναρτάται, µεταξύ άλλων, προς τη
δυνατότητα πρόβλεψης για µελλοντικούς κινδύνους, µε σηµαντικότερο αυτόν των αρνητικών
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής. Οι κλιµατικές συνθήκες στις τουριστικές περιοχές της
χώρας προβλέπεται να αλλάξουν αρκετά την περίοδο 2021-2050. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα
του πανευρωπαϊκού προγράµµατος PESETA, η αύξηση της θερµοκρασίας αναµένεται να επηρεάσει την τουριστική κίνηση, καθώς αρκετοί ταξιδιώτες ενδέχεται να αλλάξουν προορισµό ή
να µείνουν στη χώρα τους.2 Εκτιµάται ότι, σύµφωνα µε την ίδια πάντα έρευνα, σε περίπτωση
που η µέση θερµοκρασία αυξηθεί κατά 2,5° C στη Βόρεια Μεσόγειο (Ισπανία, Πορτογαλία,
Ελλάδα), θα παρουσιαστεί µείωση των διανυκτερεύσεων κατά 1% και απώλειες εσόδων της
τάξης των 825 εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως. Σε περίπτωση που η αύξηση αυτή ξεπεράσει τους
5° C, οι απώλειες εσόδων θα αγγίξουν σχεδόν τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
Η ώρα για τη λήψη µέτρων προσαρµογής έχει φθάσει. Δεν υπάρχει πολυτέλεια για άλλο
χαµένο χρόνο. Η ελληνική επιστηµονική κοινότητα, σε συνεργασία µε την οργανωµένη
έκφραση της κοινωνίας των πολιτών, έχει ήδη καταθέσει εδώ και δύο χρόνια έναν “Οδικό
χάρτη” για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.3 Μεταξύ άλλων, τα µέτρα που προτείνει
αφορούν τα εξής:4
1 Ο κλάδος του τουρισµού συµµετέχει µε 17,2% στο ΑΕΠ (στοιχεία 2007) και απασχολεί το 20,7% του συνολικού εργατικού
δυναµικού της χώρας, βλ. Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων της Κλιµατικής Αλλαγής, Οι Περιβαλλοντικές, Οικονοµικές και Κοινωνικές
Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στην Ελλάδα, Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούνιος 2011, σελ. 237.
2 Bλ. http://peseta.jrc.ec.europa.eu/climate_scenarios.html και Ciscar, J.C., Climate Change Impacts in Europe. Final Report of
the PESETA research project, European Commission, JRC, IPTS and IES, 2009. Διαθέσιµο στη διεύθυνση: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC55391.pdf
3 Βλ. Ε.Κε.Π.Ε.Κ. Παντείου Πανεπιστηµίου, ΓΣΕΕ, ΤΕΕ, WWF Ελλάς, “Οδικός χάρτης για την προσαρµογή της Ελλάδας στην
κλιµατική αλλαγή”, επιστηµονική έκθεση, Αθήνα, Οκτώβριος 2011.
4 Ibid., σελ. 32.
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• Αναθεώρηση του υπάρχοντος ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισµό στην κατεύθυνση πιο φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών µε αναγνώριση της φέρουσας ικανότητας των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών.
• Άµεση και καθολική εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής τυποποίησης (ecolabelling) για τις τουριστικές εγκαταστάσεις.
• Δηµιουργία κινήτρων για τη µείωση του αποτυπώµατος άνθρακα και της ενεργειακής
κατανάλωσης των τουριστικών µονάδων.
• Εκπόνηση µελέτης για τον υπολογισµό του κόστους µετεγκατάστασης τουριστικών εγκαταστάσεων.
• Διασύνδεση της τουριστικής πολιτικής µε την Ολοκληρωµένη Διαχείριση Παράκτιων
Ζωνών.
• Αδειοδότηση για την εγκατάσταση τουριστικών εγκαταστάσεων σε νησιωτικές περιοχές
ανάλογα µε τη φέρουσα ικανότητά τους.
• Αλλαγή του προτύπου προσέλκυσης τουριστών, µε επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου
όλο το χρόνο και όχι µόνο κατά τους θερινούς µήνες και µε την ανάδειξη προορισµών
εναλλακτικού τουρισµού.
• Αποκέντρωση αρµοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση στην τοπική αυτοδιοίκηση για
άµεση παρέµβαση σε περιπτώσεις παρανοµιών, αλλά και για την εκπόνηση τοπικών σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης.
Η προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί ως άλλη µία τοµεακή πολιτική µε αποσπασµατικά µέτρα και παρεµβάσεις. Απαιτεί µια συνολική, ολιστική προσέγγιση µε διατοµεακό χαρακτήρα, που να συµπεριλαµβάνει όλους τους εµπλεκόµενους φορείς σε ισότιµη βάση και συµµετοχή. Πριν όµως από
την κατάρτιση και κυρίως την εφαρµογή των κατάλληλων πολιτικών, κρίνεται αναγκαίο να
εκπονηθεί από την επιστηµονική και ερευνητική κοινότητα το υπόβαθρο µια συνολικής στρατηγικής για την προσαρµογή. Η κρίση προσφέρει για ακόµα µια φορά µια µεγάλη ευκαιρία
ώστε να ξεπεράσουµε τον κατακερµατισµό της ακαδηµαϊκής κοινότητας στην παραγωγή καινοτόµων λύσεων και ιδεών και να συνεργαστούµε στην οικοδόµηση µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης για την προσαρµογή.
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Ξεκινώντας θα ήθελα να συγχαρώ την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για την πρωτοβουλία της
για τη σύσταση της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιµατικής Αλλαγής, την εκπόνηση της
σηµαντικής και πρωτοποριακής µελέτης του 2011 για τις περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στη χώρα µας και τη συνεχή δέσµευσή της στο
θέµα αυτό, όπως δείχνει η σηµερινή εκδήλωση.
Μέσα στη δίνη της κρίσης, όπου έχουµε βρεθεί στη θέση να αµφιβάλλουµε τι θα µας φέρει
το αύριο, ο πειρασµός είναι να µην κοιτάξουµε πολύ µακροπρόθεσµα. Γιατί όταν αισθανόµαστε ότι απειλείται η ίδια η επιβίωσή µας στο αύριο, µπορεί να οδηγηθούµε στο συµπέρασµα ότι
ο µακροπρόθεσµος σχεδιασµός είναι πολυτέλεια. Και όµως, τώρα περισσότερο από ποτέ είναι
απαραίτητο να θέσουµε τις βάσεις, µε ορίζοντα το 2021 και παραπέρα, µιας αναγεννηµένης
Ελλάδας, που θα εξασφαλίζει ευκαιρίες εργασίας και ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για τους
κατοίκους της και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Μια σύγχρονη, ευνοµούµενη ευρωπαϊκή χώρα,
στο καλύτερο οικόπεδο του πλανήτη, όπου όλοι οι πολίτες του κόσµου θα ήθελαν να ζουν είτε
µόνιµα είτε προσωρινά. Μια Ελλάδα ευχάριστη και ελκυστική για τους µόνιµους κατοίκους
της, άρα και για τους επισκέπτες της. Αυτό είναι το όραµά µας.
Και σκεπτόµενοι ποιες πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις για αυτή την Ελλάδα που οραµατιζόµαστε, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε τις σηµαντικές επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών και τη
σηµασία της διατήρησης και ανάδειξης του περιβαλλοντικού θησαυρού της χώρας µας. Η µελέτη
της McKinsey “Ελλάδα, 10 Χρόνια Μπροστά”, µας έδωσε έναν άξονα δράσης για την τροχιά ανάπτυξης που θα µας οδηγήσει στην Ελλάδα που θέλουµε να έχουµε 10 χρόνια µπροστά. Τώρα, µαζί
µε την McKinsey και την Πολιτεία, εκπονούµε την µελέτη Τουρισµός 2021, µε εξειδίκευση των
προτάσεων για τον τουρισµό. Το φαινόµενο των κλιµατικών αλλαγών και η µελέτη της ΤτΕ µας
ζητούν να κοιτάξουµε ακόµα πιο µπροστά, 40 και 90 χρόνια, µε ορίζοντα το 2050-2100 και να
εστιάσουµε στις επιπτώσεις του προβλήµατος των κλιµατικών αλλαγών. Μας ζητούν να µην παραµελήσουµε στο σχεδιασµό µας αυτό το φαινόµενο, που θα οδηγήσει στη χώρα µας, µεταξύ άλλων,
σε κίνδυνο ανόδου της στάθµης της θάλασσας µέχρι το 2100 µεταξύ 0,2 και 2 µέτρων, αυξηµένες
θερµοκρασίες, αυξηµένη ξηρασία, αυξηµένο κίνδυνο πυρκαγιάς και µείωση της βιοποικιλότητας.
Χωρίς τη χάραξη πολιτικής που να λαµβάνει αυτά υπόψη, όπως δείχνει η µελέτη της ΤτΕ, το
κόστος στο ΑΕΠ της Ελλάδας, όπως και στον τοµέα του τουρισµού, θα είναι σηµαντικό.
Ο µετριασµός του φαινοµένου των κλιµατικών αλλαγών, στο µεγαλύτερό του βαθµό, βρίσκεται έξω από τα δικά µας χέρια, σε επίπεδο κρατών και στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις και
υποσχέσεις δράσης µεγάλων δυνάµεων, όπως πρόσφατα του Προέδρου Οµπάµα, που όλοι παρα19

κολουθούµε. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι ο ελληνικός τουριστικός τοµέας δεν οφείλει να σκύψει πάνω στο πρόβληµα και να αναλάβει δράση για το µετριασµό του. Εξάλλου, ο τουρισµός όχι
µόνο επηρεάζεται από τις κλιµατολογικές αλλαγές, αλλά και τις επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (WTO), 5% του συνόλου των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου παγκοσµίως προέρχονται από τον τουρισµό, κυρίως από τις
µεταφορές (4%), αλλά και από τα καταλύµατα (1%). Ο τουριστικός τοµέας στην Ελλάδα έχει
ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσµα, µε αυξηµένο ενδιαφέρον για φιλικές προς το περιβάλλον
επενδύσεις, όπως οι ΑΠΕ, και στη διεκδίκηση περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων, όπως φαίνεται
από την αύξηση των σχετικών βραβεύσεων καταλυµάτων στη χώρα µας. Οφείλουµε να επιµείνουµε σε αυτό το σηµείο και να βελτιωθούµε. Δεν θα ήθελα να σταθώ όµως στο µετριασµό των
εκλύσεων αερίων του θερµοκηπίου στον περιορισµένο χρόνο που διαθέτω, όχι γιατί δεν τον
θεωρώ σηµαντικό, αλλά επειδή, όπως ανέφερα, ο ρόλος του τοµέα µας δεν µπορεί παρά να είναι
περιορισµένος ―σηµαντικός και απαραίτητος, αλλά περιορισµένος― και οι ειδικοί δυστυχώς
προεξοφλούν ότι η αύξηση των 2 βαθµών θερµοκρασίας πιθανόν να είναι αναπόφευκτη και η
προετοιµασία για την προσαρµογή στις επιπτώσεις επιτακτικά αναγκαία.
Οπότε το κρίσιµο ερώτηµα που τίθεται και που θα ήθελα να προσεγγίσω στο χρόνο που µου
αποµένει είναι το εξής: πώς µπορούµε ως τοµέας να προσαρµοστούµε στο µέλλον που µας
περιµένει ―που σε ένα βαθµό είναι ήδη εδώ, µε τον κόσµο να αντιµετωπίζει ήδη αυξήσεις θερµοκρασίας και δείγµατα των επιπτώσεων των κλιµατικών αλλαγών παγκοσµίως― και πώς σε
αυτή την εικόνα, που η µελέτη της ΤτΕ περιγράφει αναλυτικά, θα τοποθετήσουµε την Ελλάδα
ως ανταγωνιστική τουριστικά;
Το γεγονός είναι ότι ο τουρισµός µεγαλώνει πιο γρήγορα από την υπόλοιπη οικονοµία της
χώρας, µε σηµαντικά οφέλη στην αύξηση θέσεων εργασίας. Έχουµε βάλει εθνικό στόχο να
κάνουµε την Ελλάδα έναν τουριστικό προορισµό ανάµεσα στους 10 καλύτερους και ποιοτικότερους παγκοσµίως. Αν εφαρµόσουµε το νέο στρατηγικό σχέδιο, το 2021 ο τουρισµός µπορεί
να ξεπεράσει τα 24 εκατ. ετήσιες αφίξεις, µε κατά κεφαλήν δαπάνη περίπου 800 ευρώ. Δηλαδή
να παράγει ετησίως άµεσα έσοδα 18-19 δισεκ. ευρώ και συνολικά 48-50 δισεκ. ευρώ, έναντι 32
δισεκ. ευρώ το 2012, άρα επιπλέον 9 µονάδες στο ΑΕΠ της χώρας. Τότε συνολικά 1.000.000
άτοµα θα εργάζονται άµεσα και έµµεσα στον τουρισµό, έναντι 680.000 σήµερα.
Λόγω των πλεονεκτηµάτων της χώρας µας ―και εννοώ ανταγωνιστικά στοιχεία, όπως τη
φυσική της οµορφιά, την πολιτιστική της κληρονοµιά, τη δηµοκρατικότητά της― αυτή η ανοδική πορεία µπορεί και πρέπει να συνεχιστεί και µετά το 2021 µέχρι το 2050-2100. Πώς όµως
θα εδραιώσουµε αυτή τη θέση µας, όταν οι προβλέψεις µας λένε ότι, λόγω των κλιµατικών
αλλαγών η χώρα µας και όλη η Μεσόγειος, αν δεν προσαρµοστούν, θα είναι από τους µεγάλους
χαµένους τουριστικά στα επόµενα 50-100 χρόνια;
Το καλοκαίρι, προβλέπουν οι ειδικοί, θα γίνει λιγότερο ευχάριστο για τους επισκέπτες µας
και οι περιοχές που αναµένουν την πλειοψηφία των εσόδων τους από τους καλοκαιρινούς
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µήνες θα αντιµετωπίσουν µεγάλες απώλειες. Παράλληλα, οι βόρειες ευρωπαϊκές αγορές, στις
οποίες βασιζόµαστε, θα έχουν ευνοϊκότερο κλίµα στις χώρες τους, µε αβέβαια αποτελέσµατα
στις ροές των επισκεπτών προς τη Μεσόγειο. Αν λοιπόν η Ελλάδα παραµείνει στο πεπαλαιωµένο µοντέλο “sun & beach” τους µήνες του καλοκαιριού, µε απόλυτη εξάρτηση από τις παραδοσιακές αγορές που γνωρίζει σήµερα, είναι καταδικασµένη να είναι στους χαµένους.
Αντίθετα, εάν εκµεταλλευθεί την ευκαιρία να επιµηκύνει τη σαιζόν από τον Ιούλιο και
Αύγουστο, που θα είναι λιγότερο ελκυστικοί σύµφωνα µε το δείκτη τουριστικής ευφορίας, σε
Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Σεπτέµβριο, Οκτώβριο και ίσως Νοέµβριο και να εµπλουτίσει το
προϊόν της, θα µπορέσει να προσαρµοστεί και να διεκδικήσει και µακροπρόθεσµα µια θέση
ανάµεσα στους καλύτερους ποιοτικούς τουριστικούς προορισµούς του κόσµου.
Πώς όµως θα επιτευχθεί αυτό και τι µπορεί να κάνει ο ΣΕΤΕ σε συνεργασία µε τους άλλους
φορείς και την Πολιτεία σήµερα; Η ανάδειξη του ΣΕΤΕ, άρα και του τοµέα του τουρισµού, ως
ισότιµου κοινωνικού εταίρου µε τους άλλους εργοδοτικούς φορείς, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ,
έγινε πρόσφατα πραγµατικότητα. Ο ΣΕΤΕ, µε µέλη του τους 14 πανελλήνιους κλαδικούς τουριστικούς φορείς, εκπροσωπώντας 50.000 τουριστικές επιχειρήσεις κάθε µορφής µε 400.000
εργαζόµενους, καλύπτει σήµερα το σύνολο των επιµέρους κλάδων των τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας. Βλέπουµε το συλλογικό ρόλο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας καθοριστικό στην
προσαρµογή του προϊόντος µας στις προδιαγραφές που αναφέρω. Οφείλουµε να αναλάβουµε
τις ευθύνες που µας αναλογούν απέναντι σε αυτή την απειλή και τις επόµενες γενεές.
Ξεκινώντας λοιπόν από τα σχέδια για την ενίσχυση της ζήτησης στα επόµενα δέκα χρόνια
αλλά και παραπέρα, µε τα δεδοµένα των κλιµατικών αλλαγών, πρώτο στόχο αποτελεί η ανάπτυξη ενός νέου πακέτου προϊόντων. Ποια είναι αυτά; Παραδείγµατα είναι ο “τουρισµός πολυτελείας ήλιου και θάλασσας”, o “αυθεντικός τουρισµός ήλιου και θάλασσας”, τα “city breaks”,
τα συνέδρια και οι εκδηλώσεις, o τουρισµός ατόµων τρίτης ηλικίας, ο τουρισµός υγείας, ο
ιατρικός τουρισµός, ο τουρισµός υπαίθρου, ο χειµερινός τουρισµός κ.λπ., µε τον πολιτισµό και
τη γαστρονοµία µας να υποστηρίζουν σχεδόν όλα αυτά τα προϊόντα-εµπειρίες.
Απαραίτητη είναι και η αποτελεσµατική προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Σήµερα είναι πραγµατικότητα η δηµιουργία της µη κερδοσκοπικής εταιρίας-εργαλείου
Marketing Greece ΑΕ. Στόχος της Marketing Greece ΑΕ είναι να υποστηρίξει το Υπουργείο
Τουρισµού και τον ΕΟΤ στη δηµιουργία µιας νέας τουριστικής ταυτότητας της Ελλάδας και
των προορισµών της, µέσα από έναν υψηλής ποιότητας σχεδιασµό σύγχρονης και πολυεπίπεδης επικοινωνιακής στρατηγικής.
Σε πλήρη ευθυγράµµιση µε την εθνική στρατηγική, θα βοηθήσει καθοριστικά την τοπική
αυτοδιοίκηση και τις τουριστικές επιχειρήσεις, τόσο στην έρευνα των αγορών και την αποτελεσµατική στόχευση όσο και στον επανασχεδιασµό και προώθηση σύγχρονων τουριστικών
προϊόντων πέραν του συµβατικού µοντέλου του “µαζικού τουρισµού ήλιου και θάλασσας”.
Στόχος µας είναι να διευρύνουµε τη γκάµα των προϊόντων µας αλλά και των αγορών. Πρέπει
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να εκµεταλλευθούµε τη γεωστρατηγική θέση της χώρας, προσεγγίζοντας σηµαντικούς νέους
προορισµούς κοντά µας, όπως η Ρωσία, η Ουκρανία, η Τουρκία και η Μέση Ανατολή.
Στο σχεδιασµό για την αύξηση και την ποιοτική βελτίωση της προσφοράς, ο ΣΕΤΕ, σε
στενή συνεργασία µε τα Υπουργεία Τουρισµού και Ανάπτυξης, οργανώνει ένα αναλυτικό
σχέδιο-χάρτη προτεραιοτήτων των απαιτούµενων δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, κατανεµηµένο χωροταξικά και ανά κατηγορία επένδυσης, µε στόχο να επιτευχθούν ετήσιες επενδύσεις στον τουρισµό ύψους τουλάχιστον 3,5 δισεκ. ευρώ. Ο χάρτης αυτός είναι απαραίτητος
τόσο για το νέο ΕΣΠΑ όσο και για την ορθή αξιολόγηση των επενδύσεων από τις επιτροπές του
νέου επενδυτικού νόµου. Παράλληλα, το νέο ινστιτούτο του ΣΕΤΕ, το ΙΝΣΕΤΕ, δοµεί ένα νέο
σύστηµα κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών,
όπως αστέρια/κλειδιά, εστιατόρια, ταξί κ.λπ., που αποτελεί ζήτηµα απόλυτης προτεραιότητας
για την ουσιαστική αναβάθµιση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας του τουρισµού µας
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα.
Αξιοσηµείωτες είναι και οι νοµοθετικές προσπάθειες, που έχουν ολοκληρωθεί σε µεγάλο βαθµό,
σχετικά µε το νέο επενδυτικό νόµο, τη µείωση της γραφειοκρατίας στην αδειοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων, την ολοκλήρωση του νοµοθετικού πλαισίου για την τουριστική κατοικία και
το θαλάσσιο τουρισµό, αλλά και µία σειρά άλλων θετικών νοµοθετικών ρυθµίσεων που εµπεριέχονται στα προς ψήφιση νοµοσχέδια των Υπουργείων Τουρισµού και Ναυτιλίας. Αυτά είναι όλα σηµαντικά βήµατα για την επιµήκυνση της σαιζόν και τον εµπλουτισµό των τουριστικών προϊόντων.
Κυρίαρχο ρόλο στο νέο σχέδιο για τον ελληνικό τουρισµό, κυρίαρχο ρόλο στην προσπάθεια
για ανάπτυξη έχει το ανθρώπινο κεφάλαιο, ο ανθρώπινος παράγοντας. Ας µην ξεχνάµε ότι σχεδόν ένας στους πέντε κατοίκους της Ελλάδας απασχολείται, είτε άµεσα είτε έµµεσα, στον τουρισµό και ότι για κάθε άµεση θέση εργασίας στην τουριστική οικονοµία δηµιουργείται σχεδόν
µία ακόµη στην ευρύτερη οικονοµία. Επιπλέον, ο τουρισµός είναι αυτή η οικονοµική δραστηριότητα που δηµιουργεί και διατηρεί θέσεις εργασίας, ακόµη και εν µέσω κρίσης, κυρίως στην
περιφέρεια και κυρίως για νέους ανθρώπους.
Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού, ο ΣΕΤΕ, µέσω
του ΙΝΣΕΤΕ, ξεκινά ένα ιδιαίτερα σηµαντικό πρόγραµµα πιστοποίησης της ποιότητας της
παρεχόµενης τουριστικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα “Επιταγή εισόδου στην
αγορά εργασίας” του τουριστικού τοµέα για 10.000 νέους ανέργους, που οργανώθηκε µε τη
συνεργασία των Υπουργείων Εργασίας και Τουρισµού, της ΕΕΔΕ και του ΣΕΤΕ, δέχθηκε
52.500 αιτήσεις! Αυτό δείχνει το εξαιρετικό ενδιαφέρον των νέων για εργασία στον τουρισµό,
αλλά και το πόσα πολλά πρέπει να γίνουν στον τοµέα αυτό τόσο από το κράτος όσο και από
τους επιχειρηµατίες. Γιατί έχουµε όλοι µεγάλες ευθύνες και υποχρεώσεις να ξανακτίσουµε το
όραµα, να ανοίξουµε το δρόµο και να δικαιώσουµε τα όνειρα και τις προσδοκίες των νέων
συµπολιτών µας, στοιχεία που θα αποτελέσουν τον κορµό ενός ποιοτικότερου και πιο ανταγωνιστικού µελλοντικού τουριστικού προϊόντος το 2050-2100.
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Υπάρχουν πολλά ακόµη που πρέπει να γίνουν έγκαιρα, σήµερα, για να διεκδικήσουµε µια
ανταγωνιστική τουριστικά Ελλάδα τα επόµενα 100 χρόνια, απέναντι στην απειλή των κλιµατικών αλλαγών. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ πολύ σύντοµα σε κάποια από αυτά:
Στο χωροταξικό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιοχές που είναι ευπαθείς σε άνοδο της
στάθµης της θάλασσας, ιδιαίτερα οι περιοχές υψηλής ευπάθειας, οι λεγόµενες “δελταϊκές
ζώνες” της µελέτης της ΤτΕ. Θα προσκαλούσα τους ειδικούς της µελέτης να προσφέρουν τις
γνώσεις τους στη διαµόρφωση της σχετικής πολιτικής.
Στην µελέτη που εκπονεί η McKinsey για το 2021 πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι παράµετροι των κλιµατικών αλλαγών.
Ο νέος επενδυτικός νόµος πρέπει να λάβει υπόψη το αυξηµένο κόστος λειτουργίας που θα
έχει να αντιµετωπίσει µελλοντικά ο τουριστικός επιχειρηµατίας ―της τάξης του 5-7% ετησίως
(λόγω αυξηµένων ασφαλίστρων, εξοπλισµού, βελτίωσης υποδοµών αυξηµένης κατανάλωσης
ενέργειας για ψύξη κ.ά.)― στο σχεδιασµό του σήµερα, θέτοντας ήδη κατάλληλα κίνητρα και
σχεδιασµό προετοιµασίας και για το µετριασµό, αλλά και για την προσαρµογή.
Παράλληλα, στον τοµέα της εκπαίδευσης, οφείλουµε όλοι να εστιάσουµε στην ένταξη της
παραµέτρου των επιπτώσεων των κλιµατικών αλλαγών και ως ΙΝΣΕΤΕ δεσµευόµαστε να το
κάνουµε αυτό. Οφείλουµε επίσης να δώσουµε ευρύτερη έµφαση στην παιδεία, µε τη δηµιουργία σχολών που θα παράγουν το εξειδικευµένο δυναµικό που χρειάζεται η χώρα για να προσφέρει ένα πιο ποιοτικό και εµπλουτισµένο µοντέλο τουρισµού το 2050-2100.
Κυρίες και κύριοι,
Σε µία τόσο δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, µε αµέτρητες προκλήσεις να διεκδικούν την
προσοχή µας και να απαιτούν άµεση επίλυση, καλούµαστε να λάβουµε υπόψη τις σηµαντικές
µελλοντικές επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών στο σχεδιασµό µας. Δεν µπορούµε να τις
αγνοήσουµε. Τώρα πρέπει να θέσουµε τις βάσεις για την Ελλάδα που οραµατιζόµαστε, την
Ελλάδα που θα παραδώσουµε στις επόµενες γενιές. Πρέπει να ξεκινήσουµε σήµερα.
Σας ευχαριστώ.
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Οι επιµέρους µελέτες στην έκθεση της ΕΜΕΚΑ, που εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος το
2011, ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα µας, αλλά και τους φυσικούς και οικονοµικούς κινδύνους που απειλούν το φυσικό και το ανθρώπινο περιβάλλον της.
Πρόκειται για µια χώρα µε εξαιρετικά µεγάλο µήκος ακτογραµµής, περίπου 16.300 χµ. (όσο
περίπου το 1/3 της περιφέρειας του πλανήτη), εκ των οποίων περίπου τα 1.000 χµ.. αποτελούν
περιοχές υψηλής ευπάθειας στην κλιµατική αλλαγή. Η ευπάθεια έγκειται στον κίνδυνο ανόδου
της µέσης στάθµης της θάλασσας στη χώρα µας, η οποία εκτιµάται ότι θα κυµανθεί, µέχρι το
2100, µεταξύ 0,2 και 2 µέτρων. Βεβαίως, η ευπάθεια των ακτών δεν καθορίζεται µόνο από τον
κίνδυνο ανόδου της µέσης στάθµης της θάλασσας και τις ακραίες κλιµατικές καταστάσεις,
αλλά και από άλλους τοπικούς παράγοντες, τεκτονικούς, γεωµορφολογικούς κ.λπ. Από το
σύνολο της ακτογραµµής της Ελλάδος, περίπου το 20% αποτελεί ακτές µε µέτρια έως υψηλή
ευπάθεια στις αναµενόµενες, βάσει των εκτιµήσεων, περιβαλλοντικές εξελίξεις, λόγω της
ανθρωπογενούς παρέµβασης.
Οι συνέπειες τόσο των µακροχρόνιων µεταβολών της στάθµης της θάλασσας όσο και των
παροδικών ακραίων καταστάσεων αφορούν πολλούς κλάδους της οικονοµίας µεταξύ των
οποίων και τον τουρισµό.
Το περιβάλλον της Ελλάδος, εκτός από το εντελώς ιδιαίτερο στοιχείο της πολύ εκτεταµένης
ακτογραµµής, διαθέτει µεγάλη βιοποικιλότητα και διαφορετικά κλιµατικά χαρακτηριστικά, που
οφείλονται στην αλληλεπίδραση µεταξύ αφενός των καιρικών συστηµάτων και αφετέρου της
πολύπλοκης τοπογραφίας και της εκατοστιαίας κατανοµής ξηράς και θάλασσας, καθώς κινούµεθα από τη δύση προς την ανατολή και από το βορρά προς το νότο. Έτσι, µέσα σε λίγες δεκάδες χιλιοµέτρων, τα κλιµατικά χαρακτηριστικά µπορούν να µεταβληθούν από παράκτιου µεσογειακού τύπου σε χαρακτηριστικά ακόµη και αλπικού τύπου στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας. Η παρεµβολή της πολυσχιδούς τοπογραφίας στις τροχιές των διερχόµενων καιρικών συστηµάτων διαχωρίζει τον κορµό της Ελλάδος στη δυτική οµβροπλευρά και στην ανατολική οµβροσκιά. Η χώρα διαθέτει όµβρια ύδατα αρκετά για όλες τις ανάγκες της, αλλά
δυστυχώς δεν γίνεται σωστή διαχείριση αυτών των υδάτων.
Ο συνολικός όγκος του ύδατος που δέχεται η χώρα κατ’ έτος ανέρχεται κατά µέσο όρο σε
115 δισεκ. κυβικά µέτρα, όγκος ο οποίος δεν υστερεί από εκείνον σε πολλές άλλες χώρες της
Ευρώπης. Ωστόσο, σε περιοχές της Ελλάδος υπάρχει υδατικό έλλειµµα, ιδίως στην οµβροσκιά
της χώρας, όπου η µείωση της διαθεσιµότητας υδάτων γίνεται εντονότερη, όχι µόνο λόγω της
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ακατάλληλης διαχείρισης των υδάτινων πόρων αλλά και εξαιτίας ακραίων κλιµατικών καταστάσεων, όπως ήταν εκείνη του 1989-90, κατά την οποία οι βροχές µειώθηκαν κατά περίπου
40%. Σε αντιστάθµιση όµως, σε πολλές περιοχές της χώρας που χαρακτηρίζονται από υδατικό
έλλειµµα είναι ισχυρότερες οι βιογενείς εκποµπές αρωµατικών ενώσεων, χάρη στις οποίες
εκλύονται στην ατµόσφαιρα οι χαρακτηριστικές ευχάριστες οσµές, τις οποίες πάντοτε εκθειάζουν οι επισκέπτες της Ελλάδος.
Διαχρονικά, όπως προκύπτει από τις υπάρχουσες µετρήσεις, τον περασµένο αιώνα οι βροχοπτώσεις µειώθηκαν κατά περίπου 20% στη Δυτική Ελλάδα και 10% στην Ανατολική Ελλάδα.
Οι µειώσεις αυτές αποδίδονται κυρίως σε φυσικά αίτια. Με βάση τους υπολογισµούς για τις
επιδράσεις της ανθρωπογενούς παρέµβασης στο κλίµα υπό δύο ακραία σενάρια κλιµατικής
µεταβολής (το “Β2” και το “Α2”), που αναλύθηκαν στα συναφή τµήµατα της µελέτης της
ΕΜΕΚΑ, αναµένεται ότι κατά το τέλος του 21ου αιώνα η βροχή θα µειωθεί µεταξύ 5% και
περίπου 19%, µε βάση τα αντίστοιχα σενάρια, σε επίπεδο επικράτειας. Επίσης, προκύπτει ότι
κατά το τέλος του 21ου αιώνα η θερµοκρασία του αέρα θα αυξηθεί µεταξύ περίπου 3,0° C και
4,5° C αντίστοιχα. Γενικά, οι προσοµοιώσεις προβλέπουν σηµαντικές µεταβολές πολλών κλιµατικών παραµέτρων, όπως η υγρασία, η νεφοκάλυψη κ.ά. Ενδιαφέρον, όσον αφορά τη χρήση
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), παρουσιάζουν η αναµενόµενη αύξηση της µέσης προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας (µεταξύ 2,3 W/τ.µ. και 4,5 W/τ.µ.) στο σύνολο της επικράτειας και η αύξηση της έντασης των ετησίων ανέµων κατά 10% προς το τέλος του 21ου αιώνα.
Από την οικεία µελέτη στην έκθεση της ΕΜΕΚΑ, που δηµοσιεύθηκε το 2011, προέκυψε
ότι, ακόµη και στην περίπτωση ενός ενδιάµεσου σεναρίου (του “Α1Β”), αναµένεται ότι στα
ηπειρωτικά ο αριθµός των ηµερών κατά τις οποίες η µέγιστη θερµοκρασία θα υπερβαίνει τους
35° C θα είναι µεγαλύτερος κατά 35-40 ηµέρες την περίοδο 2071-2100 σε σύγκριση µε το
παρόν. Ακόµη µεγαλύτερη αύξηση (περίπου 50 ηµέρες στην επικράτεια) θα σηµειώσει ο αριθµός των ηµερών µε ελάχιστη θερµοκρασία άνω των 20° C (τροπικές νύκτες). Σε αντιδιαστολή,
ο αριθµός των ηµερών µε νυκτερινό παγετό αναµένεται να µειωθεί σηµαντικά, ιδίως στη
Βόρεια Ελλάδα (µείωση έως και κατά 40 ηµέρες). Εξάλλου, η άνοδος της θερµοκρασίας θα έχει
ως συνέπεια την αύξηση της χρονικής διάρκειας της βλαστητικής περιόδου κατά 15-35 ηµέρες.
Οι µεταβολές αυτές θα καταστήσουν αναγκαία και τη βελτίωση των τουριστικών υποδοµών
(ξενοδοχείων και ενοικιαζόµενων κατοικιών, χώρων εστίασης και ψυχαγωγίας) όσον αφορά τα
συστήµατα κλιµατισµού, κυρίως το καλοκαίρι. Ειδικότερα, για την περίοδο 2071-2100, προβλέπεται ότι στα πεδινά ηπειρωτικά της Ελλάδος θα υπάρξει αυξηµένη ανάγκη ψύξης έως και
40 επιπλέον ηµέρες το χρόνο. Η αυξηµένη ζήτηση θα είναι σηµαντικά µικρότερη στις ορεινές
και στις νησιωτικές περιοχές. Πάντως, θα υπάρξει και µία θετική πτυχή της ανόδου της θερµοκρασίας, λόγω της µείωσης των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρµανση κατά την ψυχρή
περίοδο του έτους. Αυτό έχει επίσης σηµασία καθώς η ζήτηση του τουριστικού προϊόντος προβλέπεται να ανακατανεµηθεί µέσα στους µήνες του έτους.
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Μεταβολές αναµένονται επίσης ως προς τις ακραίες τιµές της βροχόπτωσης. Στην Ανατολική
Στερεά Ελλάδα και τη ΒΔ Μακεδονία η µέγιστη ποσότητα του νερού που κατακρηµνίζεται σε
διάστηµα έως 3 ηµέρες αναµένεται να αυξηθεί σε ποσοστό έως 30%, ενώ στη Δυτική Ελλάδα
αναµένεται να µειωθεί σε ποσοστό έως 20%. Σε αντιδιαστολή µε τις πληµµυρικές περιόδους, οι
µεγαλύτερες αυξήσεις της διάρκειας των ξηρών περιόδων θα σηµειωθούν στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και στη Βόρεια Κρήτη, όπου αναµένονται 20 επιπλέον ηµέρες ξηρασίας µέχρι το
2021-2050 και µέχρι 40 επιπλέον ηµέρες το 2071-2100. Αναµένεται ότι η µεταβολή των κλιµατικών συνθηκών θα αυξήσει σηµαντικά τον αριθµό των ηµερών µε εξαιρετικά αυξηµένο κίνδυνο
πυρκαγιάς, κατά 40 ηµέρες το 2071-2100, σε όλη την Ανατολική Ελλάδα από τη Θράκη ως την
Πελοπόννησο, ενώ µικρότερες αυξήσεις αναµένονται στη Δυτική Ελλάδα.
Γενικότερα, εκτιµάται ότι η κλιµατική αλλαγή, µε βάση την επίδρασή της στην εξέλιξη του
δείκτη “τουριστικής ευφορίας” ως το τέλος του αιώνα, θα έχει επιπτώσεις και για τον ελληνικό
τουρισµό, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στη χρονική και περιφερειακή ανακατανοµή των αφίξεων τουριστών στη χώρα µας, εποµένως και των τουριστικών εισπράξεων. Τα έσοδα από τον
τοµέα του τουρισµού αποτελούν σηµαντικό οικονοµικό πόρο της χώρας, γι’ αυτό και στην έκθεση
της ΕΜΕΚΑ του 2011 διατυπώθηκαν προτάσεις για την ανάγκη µακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασµού µε στόχο την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας στο πλαίσιο µιας εξελισσόµενης ανθρωπογενούς κλιµατικής αλλαγής. Στις προτάσεις αυτές αναφέρθηκε ήδη συνοπτικά ο κ. Διοικητής, ενώ θα αναφερθεί και ο επόµενος οµιλητής, ο καθηγητής κ. Σαρτζετάκης.
Όπως προέκυψε προκαταρκτικά από την έκθεση της ΕΜΕΚΑ, για την ελληνική οικονοµία ως
σύνολο, προκειµένου να µετριαστούν οι ζηµίες εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής, είναι αναγκαίο
να ασκηθεί και πολιτική προσαρµογής, η οποία προβλέπεται από το Σενάριο Προσαρµογής.
Συνοπτικά αναφέρω ότι σ’ αυτή την περίπτωση το ΑΕΠ της Ελλάδος θα παρουσιάσει µείωση κατά 2,3% και 3,7% τα έτη 2050 και 2100 αντίστοιχα και το κόστος προσαρµογής εκτιµάται ίσο µε 67 δισεκ. ευρώ. Ωστόσο, όπως αναλύεται στα οικεία τµήµατα της έκθεσης, τα
µέτρα προσαρµογής δεν εξαλείφουν το σύνολο των ζηµιών λόγω της κλιµατικής αλλαγής,
απλώς τις περιορίζουν. Το συνολικό κόστος για την ελληνική οικονοµία από τις εναποµένουσες ζηµίες λόγω της κλιµατικής αλλαγής εκτιµήθηκε ίσο µε 510 δισεκ. ευρώ (σταθερές τιµές
του 2008), σωρευτικά µέχρι το 2100. Το συνολικό κόστος για την ελληνική οικονοµία βάσει
του Σεναρίου Προσαρµογής είναι το άθροισµα του κόστους που συνεπάγονται για την οικονοµία τα µέτρα προσαρµογής και του κόστους που οφείλεται στις (περιορισµένες) ζηµίες εξαιτίας
της κλιµατικής αλλαγής. Έτσι, το συνολικό κόστος του Σεναρίου Προσαρµογής εκτιµήθηκε ίσο
µε 577 δισεκ. ευρώ (σταθερές τιµές του 2008) σωρευτικά µέχρι το 2100. Επί τη ευκαιρία υπενθυµίζω ότι, όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα στην ετήσια ΄Εκθεση του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος εφέτος το Φεβρουάριο, η ΕΜΕΚΑ επιδιώκει τώρα να συµβάλει στην επεξεργασία
µιας εθνικής στρατηγικής προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η σηµερινή εκδήλωση για τον τουρισµό.
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Η σηµερινή δυσχερής οικονοµική συγκυρία φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι δηµιουργεί εµπόδια σχετικά µε την εξασφάλιση των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο της πολιτικής
µετριασµού και προσαρµογής. Όµως, στο µέτρο κατά το οποίο η πολιτική αυτή αξιοποιείται ως
ευκαιρία νέων δραστηριοτήτων και ανάπτυξης, µπορεί να αποτελέσει µέρος της στρατηγικής
που θα συµβάλει στην έξοδο από την οικονοµική κρίση και στη διαµόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου ― µε άλλα λόγια, η υιοθέτησή της, αντί να παρεµποδίζεται από το σηµερινό οξύ πρόβληµα της οικονοµίας, µπορεί να συµβάλει, έστω και εν µέρει, στη λύση του. Αυτό
κατά µείζονα λόγο ισχύει για τον κλάδο του τουρισµού.
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Καθηγητής Οικονοµικών του Περιβάλλοντος
∆ιευθυντής του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονοµική Επιστήµη,
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
∆ιευθυντής του MSc in Sustainable Development, International Hellenic University

Βασικά χαρακτηριστικά – θετικά και αρνητικά – του ελληνικού τουρισµού

Ο τουρισµός αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας,
λόγω της υψηλής συµµετοχής του στο ΑΕΠ της χώρας και της ακόµη υψηλότερης συµµετοχής του
στην απασχόληση, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του Πίνακα 1. Επίσης πολύ σηµαντικός είναι
ο ρόλος του στην κάλυψη µέρους του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου της χώρας (51,2% του
συνολικού ελλείµµατος), ιδιαίτερα στην παρούσα πολύ δύσκολη οικονοµική συγκυρία.
Πίνακας 1

Βασικά στοιχεία του ελληνικού τουρισµού, 2012

Συμμετοχή στο ΑΕΠ

16,4% [WTTC]

Συμμετοχή στην απασχόληση

18,3% της συνολικής απασχόλησης [WTTC]

Συνολική απασχόληση στον τομέα

688.800 άτομα [WTTC]

Έσοδα από διεθνή τουρισμό

10,4 δισεκ. ευρώ [ΤτΕ]

Διεθνείς αφίξεις τουριστών

16,9 εκατ.

Μέση κατά κεφαλήν δαπάνη

616 ευρώ/τουρίστα

Μερίδια αγοράς

1,5% (παγκόσμιας), 2,9% (ευρωπαϊκής)

Παρά τη διαχρονικά σηµαντική συµβολή και την ώθηση του κλάδου τα τελευταία δύο χρόνια, ο ελληνικός τουρισµός παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα, κύρια των οποίων είναι ο
γεωγραφικός και εποχικός συγκεντρωτισµός του προσφερόµενου προϊόντος. Δηλαδή, από τη
µια πλευρά, πάνω από τα 3/4 της προσφοράς (σε κλίνες) συγκεντρώνονται σε Κρήτη (21%),
Δωδεκάνησα (17%), Μακεδονία (14%), Στερεά Ελλάδα (13%) και Ιόνια Νησιά (11%) και από
την άλλη, οι τουριστικές µονάδες λειτουργούν κυρίως εποχικά, συγκεντρώνοντας το σύνολο
σχεδόν του κύκλου εργασιών τους κατά τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο (82%
στην Κρήτη, 84% στα Ιόνια Νησιά και 90% στα Δωδεκάνησα).
Επιπρόσθετα, η Ελλάδα υστερεί σηµαντικά σε σχέση µε τον περιφερειακό ανταγωνισµό,
καθώς κυριαρχούν οι µικρές µονάδες χαµηλών κατηγοριών, οι οποίες αδυνατούν να παρέχουν
αναβαθµισµένες υπηρεσίες που θα προσελκύουν τουρισµό υψηλών εισοδηµάτων. Σηµαντικό
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πρόβληµα, τέλος, αποτελεί η χαµηλή αξιοποίηση του τουριστικού δυναµικού µικρού µεγέθους
επιχειρήσεων στις περισσότερες περιφέρειες. Δηλαδή, ενώ σε αρκετές περιοχές έγιναν σηµαντικές επενδύσεις, αυτές δεν συνοδεύθηκαν από την απαραίτητη πολιτική διαφήµισης και προώθησής τους στον τουριστικό χάρτη της χώρας.
Τα παραπάνω στοιχεία, συνδυαζόµενα µε τον έντονο περιφερειακό ανταγωνισµό και την
υψηλή ελαστικότητα της τουριστικής ζήτησης, αναδεικνύουν την ανάγκη µετάβασης από το
πρότυπο του µαζικού τουρισµού, που βασίζεται στο πλαίσιο “ήλιος-άµµος-θάλασσα”, σε ένα
πρότυπο “βιώσιµου τουρισµού”, το οποίο να αξιοποιεί πλήρως τα ιστορικά, πολιτιστικά και
περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα του συνόλου της ελληνικής επικράτειας.

2

Η επίδραση της κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό

Το τουριστικό προϊόν είναι προφανώς ευάλωτο στην κλιµατική αλλαγή, τόσο από την
πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς. Η αυξανόµενη συχνότητα ολοένα υψηλότερων θερµοκρασιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα ακραία καιρικά φαινόµενα και η έλλειψη νερού είναι µόνο µερικές από τις επιπτώσεις που θα επηρεάσουν σηµαντικά
τον κλάδο του τουρισµού. Για παράδειγµα, έρευνα της Deutsche Bank προβλέπει ανακατανοµή
των τουριστικών αφίξεων υπέρ χωρών µε χαµηλότερες µέσες εαρινές θερµοκρασίες, όπως οι
χώρες της Βαλτικής και της Μπενελούξ, η Γερµανία και η Σκανδιναβία, και εις βάρος των
χωρών της ανατολικής Μεσογείου, όπου ανήκει η Ελλάδα, όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 1
(Deutsche Bank Research 2008). Επίσης, µελέτη του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού προβλέπει ότι ο τουρισµός στη Μεσόγειο θα επηρεαστεί σηµαντικότατα από την κλιµατική αλλαγή
(World Tourism Organization 2008).
Η µελέτη της ΕΜΕΚΑ για τον τουρισµό (Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιµατικής
Αλλαγής 2011), ακολουθώντας τη διεθνή βιβλιογραφία, κατέδειξε ότι απαιτείται άµεσα η ανάληψη σηµαντικών δράσεων για τον επαναπροσδιορισµό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
(Σαρτζετάκης και Καρατζόγλου 2011). Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι, παρότι η κλιµατική αλλαγή δεν φαίνεται να έχει σηµαντική αρνητική επίπτωση κατά µέσο όρο γεωγραφικά
και εποχικά στον ελληνικό χώρο, θα έχει σηµαντικά αρνητικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού, και ιδιαίτερα στις περιοχές της Ελλάδος που συγκεντρώνουν το µεγάλο µέρος της
τουριστικής ζήτησης. Εποµένως, η κλιµατική αλλαγή θα έχει αρνητικά αποτελέσµατα, ιδιαίτερα προς το τέλος του αιώνα, εάν δεν αντιµετωπιστούν τα διαχρονικά προβλήµατα του ελληνικού τουρισµού, δηλαδή η γεωγραφική και εποχική συγκέντρωση του τουριστικού προϊόντος.
Η µελέτη εξέτασε τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην τουριστική ζήτηση χρησιµοποιώντας τον Κλιµατικό Δείκτη Τουρισµού (ή αλλιώς Δείκτη Τουριστικής Ευφορίας) Tourism
Climate Index ― TCI, καθώς και στο κόστος λειτουργίας των τουριστικών µονάδων.
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Σχήµα 1

Επεξήγηση σχήµατος:
Οριζόντιος άξονας: µερίδιο τουρισµού στο ΑΕΠ.
Κάθετος άξονας: επίδραση (θετική πάνω και αρνητική κάτω από τον οριζόντιο άξονα) της κλιµατικής αλλαγής στην κάθε χώρα (βάσει
του υποδ. αποτελεσµάτων).
Κατηγοριοποίηση χωρών ανά τεταρτηµόριο: (1) επάνω αριστερά: οι αυριανοί πρωταγωνιστές, (2) επάνω δεξιά: οι ωφελούµενοι, (3)
κάτω αριστερά: οι µη θιγόµενοι και (4) κάτω δεξιά: οι ζηµιωµένοι.
Πηγή: Deutsche Bank Research 2008.

O TCI συνδυάζει κλιµατικές µεταβλητές, όπως θερµοκρασία, υγρασία κ.λπ., σε έναν ενιαίο
δείκτη, σχεδιασµένο να αποτιµά την καταλληλότητα των κλιµατικών συνθηκών κάποιας περιοχής, ώστε να υποστηρίζονται υπαίθριες τουριστικές δραστηριότητες. Χρησιµοποιώντας τις
εκτιµήσεις των κλιµατικών δεδοµένων της ερευνητικής οµάδας του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής
της Ατµοσφαίρας και Κλιµατολογίας της Ακαδηµίας Αθηνών (ΚΕΦΑΚ), υπολογίστηκε ο TCI,
ανά δεκαετία, για το χρονικό διάστηµα 2010-2100, ανά εποχή, για όλη την επικράτεια και κατά
γεωγραφική περιφέρεια.
Από την ανάλυση των δεδοµένων σε ετήσια βάση και σε επίπεδο επικράτειας προκύπτει ότι,
µετά από µια µικρή κάµψη κατά τις πρώτες τρεις δεκαετίες, οι αφίξεις αυξάνονται σηµαντικά.
Δυστυχώς, η ανάλυση των δεδοµένων σε εποχικό και περιφερειακό επίπεδο αποδεικνύει ότι τα
παραπάνω αποτελέσµατα είναι παραπλανητικά, καθώς οι κύριοι τουριστικοί προορισµοί της
χώρας θα υποστούν σηµαντικές µειώσεις στις αφίξεις κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, περίοδο
κορύφωσης της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος.
Οι αρνητικές επιπτώσεις που αναφέρονται στην έκθεση της ΕΜΕΚΑ µπορεί να µετριαστούν
ή ακόµη και να ανατραπούν, καθώς οι δείκτες τουριστικής ευφορίας βελτιώνονται σηµαντικά
την άνοιξη και το φθινόπωρο. Για παράδειγµα, στην περίπτωση της Κρήτης, η βελτίωση του
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δείκτη κατά τις δύο αυτές εποχές είναι ικανή να ανατρέψει τις ζηµίες του καλοκαιριού, οδηγώντας σε αύξηση των εσόδων σε ετήσια βάση.
Τα θετικά αυτά αποτελέσµατα βασίζονται στην υπόθεση ότι θα πραγµατοποιηθούν οι αναµενόµενες αφίξεις τουριστών κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο. Κάτι τέτοιο όµως απαιτεί την
υπέρβαση θεσµικών παραγόντων, οι οποίοι περιορίζουν το χρόνο άφιξης των τουριστών κατά
κύριο λόγο στους καλοκαιρινούς µήνες (σχολικές διακοπές, άδειες εργαζοµένων) και οι οποίοι
συνδιαµορφώνουν, από κοινού µε το κατάλληλο κλίµα, τα µεγέθη και την εποχικότητα των
αφίξεων. Η υπέρβαση αυτή προϋποθέτει τον εντοπισµό νέων στοχευµένων τουριστικών αγορών (συνταξιούχοι, εκδροµείς του σαββατοκύριακου, επαγγελµατικός και συνεδριακός τουρισµός), οι οποίες δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισµούς και βέβαια την επανατοποθέτηση
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην αντίληψη των καταναλωτών-τουριστών και, το
κυριότερο, των διεθνών τουριστικών πρακτόρων.

3

∆ιεθνείς τάσεις οι οποίες επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές σε παγκόσµια κλίµακα, οι οποίες
επηρεάζουν ―και στο µέλλον θα επηρεάσουν ακόµη περισσότερο― τον κλάδο του τουρισµού. Μεταξύ αυτών των αλλαγών συµπεριλαµβάνεται η σηµαντική ανακατανοµή εισοδηµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο, µε αξιόλογη άνοδο των εισοδηµάτων σε αναπτυσσόµενες χώρες,
όπου διαµορφώνεται µια πολυπληθής τάξη µεσαίων και υψηλών εισοδηµάτων, τα οποία αποτελούν µια ανερχόµενη δύναµη στο διεθνή τουρισµό. Επίσης σηµαντικός παράγοντας είναι η
διεύρυνση των εισοδηµατικών ανισοτήτων στη Δύση, η οποία, σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη γήρανση του πληθυσµού (για παράδειγµα, το 34,5% των Ευρωπαίων θα είναι άνω των
65 ετών το 2025, σύµφωνα µε την Eurostat), µεταβάλλει σηµαντικά τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των τουριστών. Σε θεσµικό επίπεδο, σηµαντικές είναι οι µεταβολές της διάρκειας
σπουδών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση (παράδειγµα Βρετανίας), καθώς
επίσης και η τάση των επιχειρήσεων να παρέχουν περισσότερες µικρότερης διάρκειας άδειες,
που οδηγούν σε διακοπές µικρότερης διάρκειας ή/και σε “διακοπές του σαββατοκύριακου”.
Τέλος, σηµαντικές είναι οι αλλαγές στις προτιµήσεις των τουριστών, οι οποίοι πλέον δίνουν
έµφαση στην ποιότητα της τουριστικής εµπειρίας, σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος,
πολιτισµού και τοπικής κουλτούρας.
Όπως δείχνει η διεθνής βιβλιογραφία, οι επιχειρήσεις του τουριστικού τοµέα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος (Huybers and Bennet 2003), ξεκίνησαν να
ανταποκρίνονται στην επιθυµία των πελατών τους για πιο υπεύθυνη στάση απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήµατα (Bohdanowicz 2006). Η αλλαγή στάσης των τουριστών καταγράφεται σε
έρευνες που έχουν γίνει, σύµφωνα µε τις οποίες ένα πάρα πολύ µεγάλο ποσοστό πελατών ξενο32
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Σχήµα 2

Πόσο σηµαντικός παράγοντας για την επιλογή ξενοδοχείου είναι η ύπαρξη
εναλλακτικών δραστηριοτήτων;

Σχήµα 3

Παίζει ρόλο η ύπαρξη περιβαλλοντικής σήµανσης στην επιλογή ξενοδοχείου;
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δοχείων (90%) θα προτιµούσε να µείνει σε ένα ξενοδοχείο το οποίο εφαρµόζει πολιτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης (Han et al. 2011).
Παρόµοια αποτελέσµατα καταγράφονται και στην ελληνική τουριστική αγορά. Πρόσφατη
µελέτη (Ανθουλίδης 2013) δείχνει ότι οι “πράσινοι” τουρίστες εµφανίζονται πλέον δυναµικά
στην αγορά, απαιτώντας “πράσινες” τουριστικές υπηρεσίες. Η µελέτη βασίστηκε σε ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν εξ ολοκλήρου από ξένους τουρίστες σε ξενοδοχειακές µονάδες
κυρίως της Χαλκιδικής και της Πελοποννήσου. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2, σχεδόν 30% των
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Σχήµα 4

Σε ποιο βαθµό είστε περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένοι στην καθηµερινή σας ζωή;

τουριστών θεωρεί την ύπαρξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων (ορειβασία, πεζοπορία κ.λπ.)
σηµαντικό παράγοντα στην επιλογή ξενοδοχείου και ένα 50% µέτριας σηµασίας.
Επίσης πολύ σηµαντικό ποσοστό των τουριστών (πάνω από 60%, Σχήµα 3) δηλώνει ότι η
ύπαρξη περιβαλλοντικής σήµανσης παίζει ρόλο στην επιλογή ξενοδοχείου.
Συνδυάζοντας τα παραπάνω δεδοµένα µε τις απαντήσεις των τουριστών, οι οποίοι δηλώνουν στη συντριπτική πλειοψηφία πολύ (34%) ως µέτρια (58%) περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένοι στην καθηµερινή τους ζωή (Σχήµα 4), είναι προφανές ότι, καθώς οι “πράσινοι” καταναλωτές αρχίζουν να συµπεριφέρονται και ως “πράσινοι” τουρίστες, η ζήτηση για εναλλακτικό/βιώσιµο τουρισµό θα αυξηθεί ραγδαία στο άµεσο µέλλον.

4

Προτάσεις τουριστικής πολιτικής

Συνδυάζοντας τα παραπάνω, δηλαδή τα χρόνια προβλήµατα του ελληνικού τουρισµού
―γεωγραφική και χρονική συγκέντρωση και ποιοτικό έλλειµµα― των οποίων τις αρνητικές
επιπτώσεις θα εντείνει η κλιµατική αλλαγή, µε τις διεθνείς εξελίξεις στην τουριστική ζήτηση,
προκύπτει αβίαστα η άµεση ανάγκη επαναπροσδιορισµού του µοντέλου ανάπτυξης του ελληνικού τουρισµού. Οι στόχοι προφανείς: µείωση της εποχικότητας, διασπορά του τουριστικού
προϊόντος σε µεγαλύτερο µέρος της επικράτειας και βελτίωση της ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης και της περιβαλλοντικής ποιότητας. Οι στόχοι αυτοί µπορεί να επιτευχθούν µε τη
συνεργασία της Πολιτείας και των εκπροσώπων του κλάδου µέσα από το µακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασµό του ελληνικού τουρισµού. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αναδειχθούν τα
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πλούσια φυσικά χαρακτηριστικά των περιοχών της χώρας που παραµένουν τουριστικά ανεκµετάλλευτες, να προωθηθούν ήπιες και εναλλακτικές µορφές τουρισµού, να δοθεί έµφαση στην
προσέλκυση νέων στοχευµένων οµάδων τουριστών και να ληφθούν µέτρα προσαρµογής και
µετριασµού του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της λειτουργίας των τουριστικών µονάδων.
Προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσει η προσθήκη νέων υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακών µονάδων και συναφών υπηρεσιών στο πλαίσιο ενός προσεκτικού χωροταξικού σχεδιασµού. Σηµαντικότερη όµως, όσον αφορά την εποχική και γεωγραφική αποκέντρωση, είναι η
αξιοποίηση, µε την απαραίτητη ποιοτική αναβάθµιση, του υπάρχοντος δυναµικού, ιδιαίτερα
των µεσαίων και µικρών µονάδων, κυρίως στις περιφέρειες οι οποίες δεν είναι ανεπτυγµένες
τουριστικά. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται ο συντονισµός της δράσης των µονάδων αυτών (που θα συµπεριλαµβάνει αποδοχή ελάχιστων κριτηρίων ποιότητας) και η κατάλληλη προώθηση συγκεκριµένων προορισµών (destination branding) µε βάση τα χαρακτηριστικά βιώσιµου τουρισµού που διαθέτουν.
Παρά το ότι η διεθνής βιβλιογραφία και πρακτική αναδεικνύει τα οφέλη της προώθησης βιώσιµων τουριστικών προορισµών, είναι προφανείς οι δυσκολίες εφαρµογής του µοντέλου αυτού
στην Ελλάδα, κυρίως λόγω έλλειψης υποδοµών, συντονισµού και κουλτούρας συνεργασίας. Τα
προβλήµατα αυτά καταγράφονται και στην ενδιαφέρουσα µελέτη των Ριζόπουλου, Μανέ και
Βλάχου (2013). Η µελέτη αυτή καταγράφει τα αποτελέσµατα της προσπάθειας ανάδειξης της
Κοινότητας Βυζίτσας στο Πήλιο ως βιώσιµου τουριστικού προορισµού. Οι συγγραφείς εξέτασαν τις δυνατότητες της Βυζίτσας να αποτελέσει πόλο έλξης τουριστών οι οποίοι έχουν υψηλές
περιβαλλοντικές ευαισθησίες και προτιµούν εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες. Κατέγραψαν τις πολλές και διαφορετικές δυνατότητες που έχει η περιοχή, συµπεριλαµβανοµένου του
φυσικού της κάλλους, της αρχιτεκτονικής οµορφιάς και των περιπατητικών διαδροµών.
Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, η εργασία προτείνει βασικές δράσεις οι οποίες πρέπει να
αναληφθούν, έτσι ώστε να αποτελέσει η Βυζίτσα βιώσιµο τουριστικό προορισµό για ξένους
κυρίως τουρίστες. Το βασικό πρόβληµα που καταγράφει η µελέτη είναι η απουσία συντονισµού
µεταξύ των ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η ανάληψη συντονιστικών δράσεων από τις τοπικές κοινότητες, µε τη συνδροµή των κρατικών φορέων προώθησης του τουρισµού, είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη βιώσιµων εναλλακτικών µορφών τουρισµού που
θα προσελκύσουν τουρίστες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ιδιαίτερα σε περιφέρειες οι οποίες,
παρά τα προφανή πλεονεκτήµατά τους, δεν έχουν αναπτυχθεί τουριστικά έως τώρα.

Συµπεράσµατα

Ο κλάδος του τουρισµού έχει διαχρονικά συνεισφέρει σηµαντικά στην ελληνική οικονοµία
και συνεχίζει να προσφέρει, ιδιαίτερα τα τελευταία δύσκολα χρόνια της βαθιάς οικονοµικής
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ύφεσης. Παρά την αδιαµφισβήτητα σηµαντική συµβολή του, το παρόν µοντέλο ανάπτυξης του
ελληνικού τουρισµού έχει δηµιουργήσει σηµαντικά χρόνια προβλήµατα στον κλάδο, τα οποία
δυσχεραίνουν τη θέση του στο διεθνή ανταγωνισµό και µπορεί να οδηγήσουν σε σηµαντικές
περαιτέρω απώλειες µακροχρόνια λόγω της κλιµατικής αλλαγής.
Η αντιστροφή των αρνητικών προβλέψεων µπορεί να επιτευχθεί µε την αλλαγή του µοντέλου ανάπτυξης προς την κατεύθυνση του βιώσιµου τουρισµού, µε προώθηση εναλλακτικών
τουριστικών δράσεων και προορισµών σε όλη την ελληνική επικράτεια καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους. Βασικούς στόχους του νέου µοντέλου θα πρέπει να αποτελέσουν η βελτίωση της
ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών και προϊόντων και η περιβαλλοντική διαχείριση των
δραστηριοτήτων του κλάδου.
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Εισαγωγή

Ο ελληνικός τουρισµός βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι, καθώς το υπόδειγµα ανάπτυξης που ακολούθησε τα τελευταία πενήντα περίπου χρόνια βρίσκεται πλέον σε κρίση. Για
να µπορέσει ο ελληνικός τουρισµός να ξεπεράσει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει, είναι ανάγκη να ληφθούν µια σειρά από δραστικά µέτρα. Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να αναδείξει κατ’ αρχάς τα αίτια της παθογένειας που αντιµετωπίζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν
και στη συνέχεια να προτείνει µια σειρά από µέτρα που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην
ουσιαστική αναβάθµισή του. Μετά τη σύντοµη αυτή εισαγωγή, η δεύτερη ενότητα αναλύει
βασικά µεγέθη του εισερχόµενου τουρισµού στην Ελλάδα, µε έµφαση στην πραγµατική κατά
κεφαλήν πρόσοδο. Η τρίτη ενότητα εξετάζει θέµατα ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισµού µε βάση τη διεθνή κατάταξη της χώρας, συνολικά και ανά πυλώνα, στη σχετική έκθεση
του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ. Με βάση τα παραπάνω, η τέταρτη ενότητα παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία της παθογένειας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αναφερόµενη
µεταξύ άλλων σχηµατικά και στον “άξονα του κακού”. Η πέµπτη ενότητα προτείνει µια σειρά
από πολιτικές που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ανασχετικά ως προς την παρούσα κρίση
και να θέσουν τις βάσεις βελτίωσης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Τέλος, η έκτη ενότητα συνοψίζει και συµπεραίνει.

2

Εισερχόµενος τουρισµός στην Ελλάδα

Για την ανάλυση των βασικών µεγεθών του εισερχόµενου (inbound) τουρισµού στην Ελλάδα
θα βασιστούµε στο Διάγραµµα 1, που καλύπτει τη χρονική περίοδο 1965-2012, δηλαδή µια
περίοδο περίπου πενήντα ετών. Τα στοιχεία αφίξεων και προσόδου προέρχονται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού (UNWTO), ενώ τα στοιχεία για τον πληθωρισµό από το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο. Πιο συγκεκριµένα, είναι σαφές από το Διάγραµµα 1 ότι τόσο η ονοµαστική
τουριστική πρόσοδος όσο και οι αφίξεις διεθνών τουριστών έχουν σηµειώσει θεαµατική αύξηση
τα τελευταία πενήντα χρόνια. Ειδικότερα, το 1965 οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις ήταν λίγο
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περισσότερες από 815 χιλιάδες, ενώ η ονοµαστική τουριστική πρόσοδος ανερχόταν σε 108 εκατ.
δολάρια ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά, το 2012 οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις ήταν περίπου 15,5
εκατοµµύρια, ενώ η ονοµαστική τουριστική πρόσοδος ανήλθε περίπου σε 12,9 δισεκ. δολάρια
ΗΠΑ. Δηλαδή το 2012 είχαµε 19πλάσιες αφίξεις και 120πλάσια πρόσοδο σε σχέση µε το
1965 ―τα µεγέθη αυτά αντιστοιχούν σε µέσο ρυθµό αύξησης 6,32% για τις αφίξεις και 10,47%
για την πρόσοδο. Ακόµη και όταν αποπληθωρίσουµε την τουριστική πρόσοδο, η µεγέθυνση εξακολουθεί να είναι σηµαντική, καθώς η πραγµατική τουριστική πρόσοδος ανερχόταν σε 1,77
δισεκ. δολάρια αγοραστικής δύναµης του 1965― µέση ετήσια αύξηση της τάξης του 5,99%.
∆ιάγραµµα 1

Ο εισερχόµενος τουρισµός στην Ελλάδα, 1965-2012

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού και ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.

Η εντυπωσιακή αύξηση των παραπάνω µεγεθών συχνά προβάλλεται ―τόσο από τους
ασκούντες τουριστική πολιτική όσο και από τους επαγγελµατίες του τουρισµού― ως µέτρο της
διαχρονικής επιτυχίας του ελληνικού τουρισµού. Στην πραγµατικότητα ωστόσο η αισιοδοξία
αυτή µετριάζεται σε σηµαντικό βαθµό όταν λαµβάνουµε υπόψη µας δύο ακόµη µεγέθη, δηλαδή
την ονοµαστική κατά κεφαλήν και ιδιαίτερα την πραγµατική κατά κεφαλήν πρόσοδο. Πιο
συγκεκριµένα, η ονοµαστική κατά κεφαλήν τουριστική πρόσοδος ανερχόταν σε 132 δολάρια
ΗΠΑ το 1965 και 830 δολάρια ΗΠΑ το 2012, σηµειώνοντας µέση ετήσια αύξηση 3,89%. Επιπλέον, όταν εξετάζουµε το συγκεκριµένο µέγεθος σε πραγµατικούς όρους, τότε αντιλαµβανόµαστε ότι τα τελευταία πενήντα περίπου χρόνια η χώρα παρέµεινε στάσιµη σηµειώνοντας µάλιστα ελαφρά κάθοδο, καθώς το 2012 η πραγµατική κατά κεφαλήν πρόσοδος ήταν περίπου 114
δολάρια ΗΠΑ αγοραστικής δύναµης του 1965. Με απλά λόγια, κατά µέσο όρο, ένας τουρίστας
σήµερα δαπανά λιγότερα χρήµατα από ό,τι ένας τουρίστας προ πεντηκονταετίας.
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Παρότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι που ερµηνεύουν την αρνητική αυτή πορεία, ως λογική
συνέπεια των παραπάνω µπορεί κάλλιστα να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα τα τελευταία πενήντα χρόνια βασίστηκε σε πολύ µεγάλο βαθµό στην
αύξηση της κλίµακας και όχι στη βελτίωση της ποιότητας. Αν και η αύξηση των συνολικών
µεγεθών επιφέρει µια σειρά από ωφέλειες σχετιζόµενες µε την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας
και τη µείωση του µέσου κόστους, είναι σίγουρο ότι η αποκλειστική προσκόλληση στο πρότυπο εκτατικής ανάπτυξης δηµιουργεί προβλήµατα βιωσιµότητας, ιδιαίτερα περιβαλλοντικής,
στο βαθµό που υπάρχει υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας ενός τουριστικού προορισµού. Στη
βάση αυτή εποµένως είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να δοθεί η απαραίτητη έµφαση στην εντατική
ανάπτυξη που αυξάνει τη µέση τουριστική πρόσοδο χωρίς την αντίστοιχη επιβάρυνση των
συνολικών µεγεθών.

Ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος

Η δεύτερη ενότητα ανέδειξε το πρόβληµα της διαχρονικής στασιµότητας της πραγµατικής
κατά κεφαλήν τουριστικής προσόδου στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να κάνει αναφορά στα
τεκταινόµενα σε άλλες τουριστικές χώρες. Στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης λοιπόν επιχειρείται στην παρούσα ενότητα να αναλυθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε διεθνή κλίµακα µε βάση στοιχεία της τελευταίας σχετικής έκθεσης
(2013) του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ (World Economic Forum: 2013 Travel and
Tourism Competitiveness Report).
Σύµφωνα λοιπόν µε τα στοιχεία της συγκεκριµένης έκθεσης, η Ελλάδα καταλαµβάνει την
32η θέση στην παγκόσµια κατάταξη τουριστικής ανταγωνιστικότητας για το έτος 2013, έναντι
της 29ης το 2011 και της 24ης θέσης το 2009, η θέση της δηλαδή διαχρονικά χειροτέρευσε.
Είναι ενδιαφέρον ότι την πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη καταλαµβάνει η Ελβετία (όπως και
στις προηγούµενες εκθέσεις), ακολουθούµενη από τη Γερµανία και την Αυστρία ― χώρες
δηλαδή µε υψηλό εργατικό κόστος και υψηλό κόστος τουριστικών υπηρεσιών. Αντίθετα, χώρες
όπως η Τυνησία, η Αίγυπτος και η Τουρκία, µε χαµηλό εργατικό κόστος και χαµηλό κόστος
τουριστικών υπηρεσιών βρίσκονται πολύ χαµηλότερα από την Ελλάδα. Συνεπώς, η ακρίβεια
δεν συνεπάγεται απώλεια ανταγωνιστικότητας, αλλά ούτε και το αντίθετο, το να είναι δηλαδή
µια χώρα φθηνή δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη ότι είναι και πιο ανταγωνιστική. Αυτό που φαίνεται
να έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι η σχέση τιµής και ποιότητας (το λεγόµενο “value for money”),
καθώς και µια σειρά από επιµέρους στοιχεία, όπου η χώρα µας έχει απογοητευτικές επιδόσεις.
Πιο συγκεκριµένα, η Ελλάδα φαίνεται ότι πάσχει ιδιαίτερα ως προς το ρυθµιστικό πλαίσιο,
καθώς λαµβάνει την 39η θέση στο συγκεκριµένο πυλώνα και ειδικότερα την 98η θέση (επί συνόλου 140 χωρών) σε ό,τι αφορά τους κανόνες πολιτικής και την 69η θέση σε θέµατα ασφάλειας.
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Επιπλέον, η Ελλάδα έλαβε την 72η θέση σε ζητήµατα περιβαλλοντικής βιωσιµότητας. Ως προς
τις συνιστώσες της συγκεκριµένης θέσης, ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι η 113η θέση που λαµβάνει η χώρα ως προς τις κατά κεφαλήν εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, η 106η θέση ως
προς τη βιωσιµότητα του προτύπου τουριστικής ανάπτυξης που ακολουθεί και η 104η θέση ως
προς την τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Στη βάση αυτή φαντάζει αρκετά ειρωνικό
ότι η Ελλάδα καταλαµβάνει την πρώτη θέση (µαζί µε άλλες χώρες) στο θέµα της κύρωσης διεθνών περιβαλλοντικών συνθηκών… Η κατάσταση επίσης χαρακτηρίζεται µάλλον τραγική σε
ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της χώρας σε επίπεδο τιµών, καθώς η Ελλάδα έλαβε την
127η θέση στην παγκόσµια κατάταξη, ενώ το γεγονός ότι έλαβε την 3η θέση σε θέµατα τουριστικής υποδοµής δεν αποτελεί κατ’ ανάγκην θετικό µήνυµα, διότι αναδεικνύεται στην πράξη το
πρόβληµα της ξενοδοχειακής υπερπροσφοράς (ιδιαίτερα σε κατηγορίες λίγων αστέρων), καθώς
ο συγκεκριµένος δείκτης λαµβάνει αποκλειστικά υπόψη τον αριθµό των τουριστικών κλινών.

4

Παθογένεια του ελληνικού τουριστικού προϊόντος

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα αναλυθέντα στις ενότητες 2 και 3, φαίνεται ότι το ελληνικό τουριστικό προϊόν χαρακτηρίζεται από µια παθογένεια που έχει τόσο εξωγενή όσο και ενδογενή
χαρακτηριστικά. Τα βασικά στοιχεία της παθογένειας αυτής συνοψίζονται ενδεικτικά στα εξής:
• Η εικόνα ενός τυποποιηµένου εποχικού τουριστικού προϊόντος, βασισµένου στα “4 s” του
ηλιοτροπικού τουρισµού (sea, sun, sand and sex) και στην εκτατική ―παρά εντατική―
ανάπτυξη, λόγω της έλλειψης ποιοτικά ολοκληρωµένων τουριστικών υπηρεσιών.
• Ο κατακερµατισµός της τουριστικής προσφοράς σε µικρές µονάδες, που δεν µπορούν να
επωφεληθούν από οικονοµίες κλίµακας και φάσµατος, αλλά και δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία να χρησιµοποιήσουν το µικρό τους µέγεθος στο πλαίσιο της ευέλικτης διαφοροποίησης του παρεχόµενου προϊόντος τους. Επιπλέον, υπάρχει συχνά καταστροφικός ανταγωνισµός µεταξύ των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών, που, σε συνδυασµό µε το πρόβληµα της παραξενοδοχίας και της µεγάλης διαπραγµατευτικής δύναµης των διεθνών
οργανωτών ταξιδιών (tour operators), οδηγεί ουσιαστικά σε απώλεια κερδοφορίας για τις
επιχειρήσεις και σε χαµηλούς τουριστικούς πολλαπλασιαστές για τους προορισµούς.
• Η ύπαρξη προβληµάτων συντονισµού µεταξύ των τοπικών και εθνικών αρχών και φορέων
τουρισµού ως προς τη διαµόρφωση και τις προτεραιότητες της πολιτικής τουριστικής ανάπτυξης, γεγονός που συχνά οδηγεί σε κατασπατάληση ανθρώπινων και χρηµατικών πόρων.
Η παραπάνω παθογένεια σχετίζεται άµεσα µε το τρίπτυχο του “άξονα του κακού” και ειδικότερα µε την ύπαρξη “λευκών ελεφάντων” (white elephants), των “καταραµένων νικητών”
και των “καιροσκόπων” (free riders). Πιο συγκεκριµένα, ο λευκός ελέφαντας αποτελούσε σπάνιο και ιερό ζώο στη Νοτιοανατολική Ασία και για το λόγο αυτό ο ιδιοκτήτης του δεν µπορούσε
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να τον εντάξει στην παραγωγική διαδικασία. Επιφορτισµένος λοιπόν µε το υπέρογκο κόστος
συντήρησής του και χωρίς να είναι σε θέση να επωφελείται από αυτόν, ο ιδιοκτήτης του λευκού ελέφαντα οδηγείτο µε µαθηµατική ακρίβεια στην οικονοµική εξαθλίωση. Μεταφορικά, η
έννοια του λευκού ελέφαντα χρησιµοποιείται σήµερα αναφορικά µε φαραωνικές υποδοµές,
χαρακτηριζόµενες από υψηλό, µη ανακτήσιµο κόστος (sunk costs) και εξαιρετικά κοστοβόρα
συντήρηση, µε αποτέλεσµα την οικονοµική κατάρρευση ή την εγκατάλειψή τους. Στην Ελλάδα
χαρακτηριστικό παράδειγµα λευκού ελέφαντα αποτελούν κάποιες από τις υποδοµές των ολυµπιακών εγκαταστάσεων που δεν αξιοποιήθηκαν µε το δέοντα τρόπο και που στην ουσία έχουν
πλέον εγκαταλειφθεί. Συµπληρωµατικά, η έννοια της “κατάρας του νικητή” (winner’s curse)
σχετίζεται µε την ύπαρξη παιγνίων µηδενικού αθροίσµατος (zero-sum games), όπου η αδυναµία συνεργασίας (co-ordination failure) και ο καταστροφικός ανταγωνισµός µεταξύ των παρόχων µιας τουριστικής υπηρεσίας αποβαίνουν µόνον προς όφελος της άλλης πλευράς. Για παράδειγµα, η συνεχής αντιπαλότητα µεταξύ διαφορετικών τοπικών αυτοδιοικήσεων για την προσέλκυση µιας αεροπορικής εταιρίας χαµηλού κόστους οδηγεί τελικά σε συνεχή µειοδοσία, προς
όφελος της αεροπορικής εταιρίας και µόνον. Ή ο ανταγωνισµός κάτω από το τραπέζι µεταξύ
των ξενοδόχων µιας περιοχής µπορεί τελικά να ωφελήσει αποκλειστικά έναν διοργανωτή ταξιδίων. Η όποια νίκη λοιπόν σε αυτήν τη διαδικασία είναι πύρρειος από πλευράς παρόχου, ο
οποίος αισθάνεται “καταραµένος”, µε την έννοια ότι συνειδητοποιεί το υπέρογκο κόστος της
νίκης του. Τέλος, αναφορά θα πρέπει να γίνει και στα προβλήµατα που απορρέουν από την καιροσκοπική συµπεριφορά, συχνό φαινόµενο παθογένειας του ελληνικού τουρισµού. Για παράδειγµα, όλοι οι τουριστικοί φορείς µιας περιοχής µπορεί να ωφεληθούν από µια διαφηµιστική
εκστρατεία, αλλά ελάχιστοι µπορεί να είναι εκείνοι που θα αναλάβουν ουσιαστική πρωτοβουλία για τη χρηµατοδότησή της. Οι περισσότεροι θα αναµένουν ακριβώς αυτούς τους λίγους,
επωφελούµενοι χωρίς συνεισφορά. Το αποτέλεσµα βεβαίως µπορεί και να είναι να µη βρεθεί
κανείς πρόθυµος να συµµετάσχει στην όλη προσπάθεια, συνειδητοποιώντας ότι επωµίζεται
δυσανάλογα µεγάλο κόστος.

Προτάσεις βελτίωσης ελληνικού τουριστικού προϊόντος

Όλα όσα αναλύθηκαν στις προηγούµενες ενότητες δηµιουργούν έναν περίπλοκο συνδυασµό
εµπειριών στον ελληνικό τουρισµό. Το ζητούµενο φυσικά είναι κατά πόσον υπάρχει λύση στην
αντιµετώπιση της παθογένειας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Παραφράζοντας τον
Καβάφη, θα µπορούσαµε να πούµε πως υφίσταται λύση, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτή του ερχοµού των “βαρβάρων”…
Πιο συγκεκριµένα, για τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση πολιτικών διαχείρισης ολοΕλληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή:
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κληρωµένης ποιότητας (integrated quality management). Μια τέτοια προσέγγιση πρέπει να
κινείται προς την κατεύθυνση του θετικού αντίκτυπου στις δραστηριότητες των τουριστικών
επαγγελµατιών, των τουριστών, του τοπικού πληθυσµού και του περιβάλλοντος (δηλαδή των
φυσικών, πολιτιστικών και ανθρώπινων πόρων). Επιπλέον, οι στρατηγικές διαχείρισης ολοκληρωµένης ποιότητας που εφαρµόζονται στους διάφορους προορισµούς πρέπει να έχουν ως
ένα από τα κύρια µελήµατά τους την ικανοποίηση των τουριστών.
Σε ό,τι αφορά την τάξη µεγέθους των τουριστικών και υποστηρικτικών σε αυτές υποδοµών,
υπάρχει ανάγκη πραγµατιστικών προβλέψεων και σχεδιασµού για σταδιακή επέκταση, εάν και
εφόσον χρειάζεται. Επιπλέον, οι τουριστικές υποδοµές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευελιξία, δηλαδή να υπάρχει σχεδιασµός εναλλακτικών χρήσεων (π.χ. ξενοδοχεία µετατρεπόµενα
σε νοσοκοµεία, αερολιµένες σε εµπορικά κέντρα), καθώς και αποφυγή χωρικής στατικότητας
(spatial fixity), εάν είναι δυνατόν (π.χ. χρήση κρουαζιερόπλοιων για ξενοδοχεία). Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η οικοδόµηση στενών σχέσεων και στρατηγικών συµµαχιών µεταξύ των
εµπλεκοµένων στο ελληνικό τουριστικό προϊόν. Είναι απαραίτητη η προώθηση συµπράξεων
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (ΣΔΙΤ), στο πλαίσιο όµως µιας απόλυτα διαφανούς διαδικασίας
και µε όρους που δεν θα λειτουργήσουν εις βάρος του δηµόσιου συµφέροντος. Σηµαντική είναι
επίσης η συνεργασία µεταξύ ιδιοκτητών υποδοµών και παρόχων τουριστικών υπηρεσιών, προκειµένου να επιµερίζεται ο κίνδυνος µονοµερούς (δηλαδή µόνο από τους ιδιοκτήτες) ανάληψης
των σχετικών επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. Απαιτείται επίσης η υιοθέτηση µιας πολιτικής
χαρτοφυλακίου συνεργασιών (τόσο γεωγραφικά ―δηλαδή να αποφεύγεται η υπερβολική εξάρτηση από λίγες χώρες τουριστικής προέλευσης― όσο και προϊοντικά ― δηλαδή να υπάρξει
αναπροσαρµογή, διεύρυνση και διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος ώστε να
ανταποκρίνεται καλύτερα στις νέες τάσεις της αγοράς) αφενός για τον περιορισµό της έκθεσης
στις διαφαινόµενες κρίσεις και αφετέρου για την αντιµετώπισή τους.

6

Συµπεράσµατα

Η παρούσα εισήγηση προσπάθησε να αναδείξει τους βασικούς λόγους παθογένειας του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος, χρησιµοποιώντας µεταξύ άλλων στατιστικά στοιχεία
χρονοσειρών διεθνών τουριστικών αφίξεων και τουριστικής προσόδου, καθώς και στοιχεία
αναφορικά µε τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στον τοµέα του τουρισµού. Επιπλέον, επιχειρήθηκε η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος
και την ανάσχεση της κρίσης. Δεδοµένου του περιορισµένου µεγέθους της παρούσας εισήγησης, αρκετά από τα εγειρόµενα ζητήµατα δεν αναπτύχθηκαν στον απαιτούµενο βαθµό.
Ωστόσο, η παρούσα εισήγηση µπορεί να αποτελέσει βάση γόνιµου προβληµατισµού προς
αυτή την κατεύθυνση.
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Πολιτικές και θεσµοί προσαρµογής του κλάδου
του τουρισµού στην κλιµατική αλλαγή
Γεράσιµος Ζαχαράτος

Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών
Γεν. ∆ιευθυντής Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ)

Κυρίες και κύριοι,
Συνεχίζουµε την ενδιαφέρουσα ηµερίδα µας µε απόψεις και συζήτηση επί της θεµατικής της
Β΄ Συνεδρίας “Πολιτικές και θεσµοί προσαρµογής του κλάδου του τουρισµού στην κλιµατική
αλλαγή”. Το περιεχόµενό της συνιστά στην ουσία το δεύτερο σκέλος του τίτλου και γενικότερα
της όλης προβληµατικής που έθεσε στη δηµόσια ηµερήσια διάταξη η Τράπεζα της Ελλάδος,
κατά βάση µε την έκδοση της έκθεσης της ΕΜΕΚΑ και στη συνέχεια µε τη σηµερινή ηµερίδα.
Η δεύτερη συνεδρία είναι λογικό επακόλουθο της πρώτης, στην οποία, µετά τις επί των
αρχών οµιλίες του καθηγητή κ. Προβόπουλου, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, και του κ.
Λιάσκου, Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Τουρισµού, παρακολουθήσαµε τις εισηγήσεις
του κ. Ανδρεάδη για τα στοιχεία του σηµερινού πάγιου αποθέµατος και τη γενικότερη οικονοµική διάσταση του ελληνικού τουρισµού καθώς και τις προκλήσεις της ανάπτυξης, της κλιµατικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος, του Ακαδηµαϊκού κ. Ζερεφού, συντονιστή της ΕΜΕΚΑ, για τις περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα, του καθηγητή κ. Σαρτζετάκη, µέλους της ΕΜΕΚΑ, και των καθηγητών κ. Ματζαράκη και κ. Νάστου, των οποίων οι εισηγήσεις τόσο για τη σχέση οικονοµικών
και φυσικών επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στον ελληνικό τουρισµό όσο και για και τη
σχέση µεταξύ βιοκλιµατολογίας και τουριστικής κλιµατολογίας και τη σηµασία της για τον
τουρισµό της Ελλάδος, προσέφεραν το αναγκαίο υπόβαθρο ώστε, µαζί µε τα προηγηθέντα
δεδοµένα των εισηγήσεων αφενός των καθηγητών κ. Τσάρτα και κ. Παπαθεοδώρου για την
παθογένεια του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την προσπάθεια αναβάθµισής του και
αφετέρου του κ. Γκικόπουλου, ο οποίος επιχείρησε µια αναλυτική οικονοµική παρουσίαση και
µια γενικότερη, προγραµµατικού χαρακτήρα, τοποθέτηση του ελληνικού τουρισµού στην επόµενη δεκαετία, να αποκτήσουµε µια όσο το δυνατόν αξιόπιστη εικόνα της προβληµατικής που
µας έθεσε το πρώτο µέρος του τίτλου της ηµερίδας µας, δηλαδή του ελληνικού τουρισµού και
της κλιµατικής αλλαγής. Έτσι η εικόνα αυτή διαµορφώνει εκ των πραγµάτων το πλαίσιο της
δικής µας συνεδρίας, το οποίο αφορά τις ενδεδειγµένες πολιτικές και τους αναγκαίους θεσµούς
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για την προσαρµογή του κλάδου του τουρισµού στην κλιµατική αλλαγή στο µέλλον, το τι και
πώς µέλλει γενέσθαι στη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού υπό το πρίσµα
της κλιµατικής αλλαγής και των συνακόλουθων κλιµατικοχωρικών µετατοπίσεων.
Είναι προφανές ότι ο χώρος αποτελεί τον κύριο και φυσικό αποδέκτη της τουριστικής δραστηριότητας, ως παραγωγής και διάθεσης ενός σηµαντικού τµήµατος του συνολικού εθνικού
προϊόντος. Εντούτοις, οι αναπτυξιακές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά τις προηγούµενες
δεκαετίες δεν συνέδεσαν τις χωρικές παραµέτρους της επιλογής των υπό ή προς τουριστική
ανάπτυξη τόπων µε τα οικονοµικά δεδοµένα ― και πολύ περισσότερο αυτά µε το µέλλον του
κλιµατολογικού πλαισίου. Αυτό το τελευταίο θεωρήθηκε δεδοµένο και σταθερό, αξιωµατικά
αµετάβλητο. Το ωραίο µέρος και το καλό κλίµα συνιστούσαν πάντα και σε κάθε χωρική επιλογή δεδοµένα, µη χρήζοντα περαιτέρω διερεύνησης.
Έτσι, διαµορφώθηκε σταδιακά ένα επενδυτικό πλαίσιο για τον τουρισµό, το οποίο λειτούργησε ―ας µου επιτραπεί η χρήση ενός νεολογισµού― αποκλειστικά φυσιοαισθητικά στο χώρο,
διαµορφώνοντας τις τουριστικές περιοχές χωρίς να λαµβάνονται υπόψη, εκτός άλλων παραλείψεων, κυρίως µελλοντικοί κλιµατολογικοί κίνδυνοι χωρικών µετατοπίσεων.
Είναι γεγονός ότι τόσο από επιστηµονική όσο και από πολιτική άποψη, όπως π.χ. διατυπώνεται από την πλευρά της επίσηµης ευρωπαϊκής πολιτικής, αναγνωρίζεται σήµερα η µεγάλη
σηµασία του χώρου υπό µορφή οιονεί χωροεδαφικού κεφαλαίου για την τουριστική δραστηριότητα, µε τρόπο ώστε ο χώρος να αποτελεί ουσιώδες στοιχείο-παράγοντα των µηχανισµών
που διαµορφώνουν την τουριστική αγορά. Η γενικότερη όµως κλιµατολογική προβληµατική,
που σχετικά πρόσφατα έχει εισέλθει µε µεγαλύτερη οξύτητα στη διεθνή συζήτηση και πρακτική, αλλά και οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας της Ελλάδος, αρχικά µε την έκθεση της
ΕΜΕΚΑ και στη συνέχεια µε τη σηµερινή ηµερίδα και τις πληροφορίες που µας έδωσαν οι
συνάδελφοι της πρώτης συνεδρίας, έρχονται να µας υποµνήσουν και κάτι ακόµα πολύ σοβαρό:
ότι στην προσέγγιση της σηµασίας του χωροεδαφικού κεφαλαίου ως ουσιώδους παράγοντα
επηρεασµού της τουριστικής αγοράς, που συνακόλουθα επηρεάζει και ―µε τον έναν ή τον
άλλο τρόπο― υπεισέρχεται και στη συγκρότηση της τουριστικής πολιτικής και των θεσµών
της, θα πρέπει να συνυπολογίζουµε µια επιπλέον σοβαρή µεταβλητή, αυτή της µακροχρόνιας
κλιµατικής αλλαγής και των συνεπειών της για τον τουρισµό ως επενδυτική και καταναλωτικολειτουργική τουριστική δραστηριότητα.
Ως εκ τούτου, στο λίγο χρόνο που έχουµε στη διάθεσή µας, αναµένουµε µε ενδιαφέρον τις
χρονικά συνοπτικές αλλά ουσιώδεις απόψεις των οµιλητών µας επί του 2ου µέρους του γενικότερου αυτού θέµατος όσον αφορά τις ενδεδειγµένες πολιτικές και τους αναγκαίους θεσµούς
που θα οδηγήσουν, µέσα από αξιόπιστες προσαρµογές, στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού µέχρι το τέλος της τρέχουσας εκατονταετίας. Θα έχουµε λοιπόν τις απόψεις των κυρίων:
Αλέξανδρου Αγγελόπουλου, µέλους του Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος και
Προέδρου της Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Γεωργίου Βερνίκου, Γενικού Γραµµα44
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τέα του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, των καθηγητών Χάρη Κοκκώση,
Ιωάννη Παραβάντη και Ιωάννη Σπιλάνη, του κ. Χάρη Σταµατόπουλου, µέλους του Συµβουλίου
Νοµισµατικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος και µέλους της ΕΜΕΚΑ, καθώς και του
καθηγητή Πάρι Τσάρτα, Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Αλέξανδρος Αγγελόπουλος
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Αντιπρόεδρος Aldemar Resorts

Ας αναρωτηθούµε: Αποτελεί ο διάλογος για την κλιµατική αλλαγή ένα διάλογο ουσίας; Ένα
διάλογο που συνθέτει λύσεις; Μόνο θέτοντας ξανά αυτό το ερώτηµα µπορεί να ξεκινήσει
κανείς έναν επί της ουσίας διάλογο µε καθαρές θέσεις και κυρίως ουσιαστικές λύσεις. Το κλίµα
είναι µια µεταβλητή και ως τέτοια πρέπει να αντιµετωπίζεται. Το περιβάλλον µια σταθερά και
οφείλουµε να το σεβαστούµε. Περιβάλλον, κλιµατική αλλαγή και τουρισµός είναι λοιπόν ένα
σύνθετο αντικείµενο συζήτησης µε µια µόνο σταθερά, το περιβάλλον!
Η αρχή λοιπόν πρέπει να γίνει από εκεί: από το περιβάλλον που µας φιλοξενεί. Ο πλανήτης
µας, µε τις πεπερασµένες δυνατότητές του και τις πλείστες όσες απειλές µε τις οποίες αναµετράται καθηµερινά, έρχεται πλέον αντιµέτωπος και µε µια πραγµατικότητα που ίσως και να
ξεφεύγει από τις δυνατότητες διαχείρισης που διαθέτουµε. Είµαστε πολλοί, πληθαίνουµε και οι
πόροι του δεν είναι επαρκείς. Η ιστορία έδειξε ότι, ως ζων οργανισµός, ο πλανήτης αµύνεται.
Μόνο που αυτή τη φορά οι εχθροί είµαστε εµείς.
Αυτά ως εισαγωγή και ως έκφραση ανησυχίας. Η κλιµατική αλλαγή δεν µπορεί αποδεδειγµένα να αποδοθεί στην ανθρώπινη δραστηριότητα και µόνο. Τα πάντα ρει… Αυξηµένες βροχοπτώσεις, ξηρασία, εξαφάνιση ειδών και εµφάνιση νέων ήταν πάντοτε στην ατζέντα του πλανήτη. Μπορούµε να δούµε την κλιµατική αλλαγή ως απειλή, αλλά µπορούµε και να την αντιµετωπίσουµε ως µια πραγµατικότητα µε κανόνες και εργαλεία διαχείρισης.
Οι συνοµιλητές µου ανέπτυξαν τεκµηριωµένα τα δεδοµένα που έχουµε στα χέρια µας.
Αρκετοί προχώρησαν σε µια φιλοσοφικής διάστασης προσέγγιση. Όλοι συµφωνούν ότι το
κλίµα αλλάζει και µας επηρεάζει. Σαφώς και µπορούµε να επιβραδύνουµε ή και να επηρεάσουµε κάποιες πτυχές αυτής της αλλαγής. Δεν µπορούµε όµως να αναστρέψουµε την πορεία
που έχει πάρει σε ζητήµατα όπως, επί παραδείγµατι, η στάθµη της θάλασσας, η θερµοκρασία
στον πλανήτη και άλλα, για τα οποία µίλησαν αρµοδίως έγκριτοι καθηγητές.
Αναφερόµενοι στον τουρισµό και όλες τις πτυχές του, η επίδραση στο περιβάλλον είναι
ευρείας κλίµακας. Τα ζητήµατα που µας απασχολούν και θα µας απασχολήσουν είναι η άνοδος
της στάθµης της θάλασσας, το ενεργειακό αποτύπωµα των επιχειρήσεων του κλάδου, η συµπεριφορά επισκεπτών και εργαζοµένων σε έναν τουριστικό προορισµό, η ένταξη της τουριστικής
δραστηριότητας στη λειτουργία και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών, η επάρκεια και
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σωστή χρήση των πόρων µιας περιοχής, αλλά και η διαµόρφωση ενός πλαισίου περιβαλλοντικής ηθικής, που θα ορίζει ποιες συµπεριφορές, κατασκευές και αναπτυξιακές πολιτικές δεν
υποβαθµίζουν το περιβάλλον ―φυσικό, πολιτιστικό, γαστρονοµικό― και εξασφαλίζουν βιωσιµότητα στις γενιές που ακολουθούν. Πολλά από τα ζητήµατα αυτά είναι στην ατζέντα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και απασχολούν µεγάλες επιχειρήσεις και µικρές κοινωνίες.
Θαλάσσιος τουρισµός, ξενοδοχεία, αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές είναι στο επίκεντρο
συζητήσεων, αλλά και βάλλονται καθηµερινά από επιλογές που δεν εντάσσονται σε µια γενικευµένη πολιτική βιώσιµης ανάπτυξης, αλλά κερδοσκοπίας και αµετροέπειας. Θα επιχειρήσω συνοπτικά ―σε 10 σηµεία― να περιγράψω τις προκλήσεις, αλλά και τις σχεδόν αυτονόητες πρακτικές, για ένα µοντέλο τουρισµού που θα σέβεται την Ελλάδα και ό,τι την περιγράφει!
Κατ’ αρχήν, η τουριστική Ελλάδα είναι πρώτον και κύριον ο φυσικός της πλούτος, η πολιτιστική και ιστορική της κληρονοµιά, οι άνθρωποί της και η θέση της στο χάρτη. Είναι το περιβάλλον της. Χωρίς αυτό, η τουριστική της δραστηριότητα θα ήταν πολύ διαφορετική και οι
προοπτικές της πολύ διαφορετικές. Αυτό είναι κάτι που οφείλουµε, αν όχι να συντηρήσουµε
ακέραιο, να προστατέψουµε και να εµπλουτίσουµε, µε σεβασµό και προσοχή. Χωρίς τούτο, η
τουριστική Ελλάδα δεν υφίσταται.
Έπειτα, και πέρα από τη γενική αυτή παραδοχή, πρέπει να αναλύσουµε και να κωδικοποιήσουµε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής µε τον ίδιο σεβασµό. Η τουριστική δραστηριότητα, ενταγµένη στο περιβάλλον της, είναι βέβαιο ότι θα ισχυροποιηθεί και θα έχει τα
διαφοροποιά εκείνα στοιχεία για να αναδειχθεί ως µοναδική και πετυχηµένη. Σε αυτά πρωτεύοντα ρόλο θα έχει βέβαια το φυσικό περιβάλλον, που ορίζει σαφώς και τις επιλογές που ανοίγονται µπροστά µας. Είναι λοιπόν και ζήτηµα τοπικής πολιτικής.
Ένα τρίτο σηµείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι οι θάλασσές µας και ο πλούτος τους,
πάνω και κάτω από την επιφάνειά τους. Εδώ και δεκαετίες καταγράφεται µια κινητικότητα στη
στάθµη της θάλασσας, χωρίς σταθερά σηµεία αναφοράς. Οργανισµοί όπως η ICE2SEA, ο ωκεανολόγος Κερτ Στοάζι, ο “δικός µας” Ευστράτιος Δουκάκης και άλλοι µιλάνε για µια άνοδο της
στάθµης της θάλασσας που θα αγγίξει τα 80 cm σε κάποιες περιοχές του πλανήτη ως το τέλος
του αιώνα. Το αποτέλεσµα µιας τέτοιας εξέλιξης θα µπορούσε να είναι και η σηµαντικότερη
απειλή στο µοντέλο του παραθεριστικού τουρισµού, που είναι και η κύρια µορφή τουρισµού
στη χώρα µας, αφού οι ακτές µας κινδυνεύουν µε εξαφάνιση. Ήδη η ΕΕ σχεδιάζει, και σύντοµα
θα εφαρµόσει, οδηγίες για εκείνες τις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης που θα υποστούν το
µεγαλύτερο πλήγµα. Η Μεσόγειος φαίνεται πως θα πληγεί κατά τι λιγότερο (περίπου 20% κάτω
από το µέσο όρο). Ακόµη και αν δεν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, είναι απαραίτητο να εντάξουµε τα επενδυτικά µας έργα σε µια λογική βιώσιµης ανάπτυξης και όχι υπερανάπτυξης.
Μιλώντας για βιώσιµη ανάπτυξη, προκύπτει αυτονόητα το τέταρτο σηµείο που θα πρέπει να
εξετάσουµε σοβαρά. Η επαναχρησιµοποίηση πόρων και κυρίως η αλλαγή χρήσης και η παράταση ζωής υφιστάµενων δοµών και ανωδοµών είναι κρίσιµο ζήτηµα για µας και για τις επόµε46

Εισηγήσεις της ηµερίδας
“Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή:
πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης”

Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή:
πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης

Εισηγήσεις της ηµερίδας
Β ’ Συνεδρία

νες γενιές. Φανταστείτε µια παραλιακή ξενοδοχειακή µονάδα του ’70 (σήµερα 40+ ετών) να
παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης και να χάνει σταδιακά την εµπορική της αξία και δίπλα της
ακριβώς µια νέα µε κάποια χρόνια καλής πορείας πριν καταλήξει στον ίδιο παρονοµαστή µε
την παλαιότερη. Όπως σε πολλές παλιές εγκαταστάσεις, έτσι και στα ξενοδοχεία, πρέπει να
εξαντλούνται νοµοθετικά και χρηµατοδοτικά τα περιθώρια εκσυγχρονισµού υφιστάµενων
µονάδων και να τους δίνεται µια τρίτη ή και τέταρτη ωφέλιµη ζωή. Αυτό προσκρούει συχνά σε
συµφέροντα, δηµιουργικές ανησυχίες ή και έλλειψη παιδείας. Τα εργαλεία που έχουµε στη διάθεσή µας είναι τέτοια που επιτρέπουν µια αλλαγή θεώρησης και αντιµετώπισης του θέµατος
αυτού, αν όχι για λόγους ιδεολογικούς, για οικονοµικούς και πρακτικούς. Αυτό αποτελεί σαφώς
καλύτερη εκµετάλλευση των περιορισµένων οικονοµικών πόρων της χώρας, αλλά και βοηθά
να µειωθούν σηµαντικά τα επιβλαβή απόβλητα και µπάζα. Μην ξεχνάµε ότι ακόµη και σήµερα
η διαχείρισή τους είναι µείζον θέµα.
Και αυτό είναι και το πέµπτο θέµα: Τα απόβλητα. Αν και δεν χρήζει σηµαντικής ανάλυσης
―όλοι γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχει εθνικό πλάνο διαχείρισης αποβλήτων και ότι οι περισσότερες
περιοχές της Ελλάδας τελούν υπό καθεστώς οµηρίας σε ό,τι αφορά τα σκουπίδια τους― θα επιµείνω σε δύο επιµέρους ζητήµατα. O επισκέπτης της Ελλάδας βλέπει, φωτογραφίζει και σχολιάζει
τα απόβλητά µας. Μας κρίνει από την καθαριότητα και την τάξη µας, όπως κάνουµε και µεταξύ
µας. Οι τουριστικοί προορισµοί είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας µας και οφείλουµε να τους διατηρούµε καθαρούς και σε τάξη. Εξίσου σηµαντικό σηµείο όµως είναι τα ίδια τα κτίσµατά µας, η
αρχιτεκτονική τους συνέπεια, η ένταξή τους στο φυσικό τους περιβάλλον, η παλαιότητά τους, η
συντήρησή τους. Τα παλιά, ασυντήρητα, εκτός πολεοδοµικού σχεδιασµού κτίσµατα είναι και αυτά
απόβλητα και µάλιστα, λόγω της νοµοθετικής ατολµίας, έχουν και χαρακτήρα µονιµότητας.
Το έκτο σηµείο επικεντρώνεται στην ενέργεια. Θεωρώ αδιανόητο να µη δίνονται κίνητρα
για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα, που εκτός από τη συχνή άνοδο της τιµής τους επιβαρύνουν αποδεδειγµένα το περιβάλλον στο οποίο ζούµε. Μόνο το επικοινωνιακό πλεονέκτηµα µιας περιβαλλοντικά φιλικής επιχείρησης να αναλύσουµε, θα δούµε ότι η απόσβεση µιας
επένδυσης σε ΑΠΕ είναι και σύντοµη και πολυσύνθετη. Εάν δε το αναγάγουµε σε αµιγώς οικονοµικά µεγέθη, είναι εξίσου αυτονόητη η στροφή στις ΑΠΕ. Ενδεικτικό παράδειγµα είναι ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Ελλάδα, µε πάνω από 7.000 τ.µ. θερµικών ηλιακών συλλεκτών, που
απόσβεσε την επένδυση εντός τριετίας και εξοικονοµεί ετησίως πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ σε
πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Βραβεύεται δε επί σειρά ετών για την περιβαλλοντική της δράση,
που, εκτός της µεγάλης αυτής επένδυσης, περιλαµβάνει µια σειρά από ενέργειες και επεµβάσεις σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της.
Το έβδοµο σηµείο είναι η διάδοση της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ),
που οφείλει να εφαρµόζει η κάθε επιχείρηση. Δεν αρκεί το πλαίσιο που έχει θέσει ή προτίθεται
να θέσει η Πολιτεία. Οι επιχειρήσεις έχουν την εξουσία και τα εργαλεία να ασκήσουν πολιτική
επιρροής και ευαισθητοποίησης σε ανθρώπινο δυναµικό και πελάτες και θα πρέπει να διευκο47

λύνονται στην υιοθέτηση µιας τέτοιας πρακτικής. Στα ζητήµατα της ΕΚΕ περιλαµβάνονται και
η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση και διαδικασίες/κανονισµοί που υπαγορεύουν
κώδικες συµπεριφοράς.
Στην πιο πάνω λογική, οφείλουµε να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση που, σε
ό,τι αφορά το περιβάλλον, αλλά και τον τουρισµό, πρέπει να ξεκινάει από το δηµοτικό, αφού
σε αυτές τις µικρές ηλικίες µαθαίνει κανείς πώς να ζει. Θεωρώ αδιανόητο ότι µέχρι σήµερα δεν
έχει ασχοληθεί κανείς µε ζητήµατα όπως αυτό της περιβαλλοντικής παιδείας και της τουριστικής συνείδησης. Αυτά αναµεµειγµένα συνθέτουν ένα µάθηµα που µας φέρνει κοντά στην
Ελλάδα, τις ιδιαιτερότητες, τις δυνατότητες και τις εναλλακτικές της. Θα ήταν ευχής έργο, και
ίσως η αρχή µιας αλλαγής που θέλουµε όλοι να δούµε, να ενταχθούν σχετικά µαθήµατα στο
δηµοτικό. Μαζί µε την ιστορία και την ιστορία της τέχνης συνθέτουν την εικόνα της Ελλάδας
απαλλαγµένη από µυθοπλασίες και ευχολόγια.
Και µιας και ο λόγος για αλλαγή... επιτρέψτε µου να επανέλθω στην κλιµατική αλλαγή.
Συντελείται! Φταίµε; Ίσως ναι, ίσως όχι! Γεγονός παραµένει πως σε κάθε αλλαγή η µοναδική
άµυνα και σωστή αντίδραση κάθε φορά είναι η σωστή πληροφόρηση και η έγκαιρη αντίδραση. Στην Ελλάδα σε κάθε αλλαγή η πρώτη µας αντίδραση είναι να γαντζωθούµε σε αυτό
που γνωρίζουµε και σε αυτό που µας έφτασε ως εδώ. Δεν µας αρέσει η αλλαγή. Η αλλαγή
όµως δεν είναι συνώνυµη της απειλής, αλλά συνώνυµη µιας εξελικτικής διαδροµής, που αναπόφευκτα περιέχει και στοιχεία αιφνιδιασµού. Αυτά καλούµαστε να ελέγξουµε και να προβλέψουµε στο µέτρο του δυνατού. Επιστηµονικά και ίσως πρακτικά είµαστε περισσότεροι
έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε το επόµενο που θα βρεθεί στο δρόµο µας, αλλά είµαστε παντελώς αδύναµοι να δεχθούµε συναισθηµατικά το νέο. Σε αυτόν τον τοµέα έχουµε πολλά να
µάθουµε από τους ξένους εταίρους µας, που δείχνουν καλύτερα αντανακλαστικά και είναι
περισσότερο συνειδητοποιηµένοι ως προς το γενικό φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής.
Το περιβάλλον και η κλιµατική αλλαγή, τέλος, είναι και µια ευκαιρία µε έντονα οικονοµικά
χαρακτηριστικά. Μελέτες δείχνουν ότι πολλά από τα επαγγέλµατα του µέλλοντος θα έχουν να
κάνουν µε την προσαρµογή του ανθρώπου σε νέα περιβαλλοντικά δεδοµένα, και ο τουρισµός
δεν θα µπορούσε να µην αποτελεί χωριστό κεφάλαιο. Νέες τεχνολογίες σε υφιστάµενα κτίρια,
σύγχρονη αρχιτεκτονική µε παραποµπές σε υπαρκτά µοντέλα τοπικά προσαρµοσµένα, άλλη
κουλτούρα διακοπών που να γεννάει αξία και όχι κόστος στους κατοίκους µιας περιοχής, επιστροφή σε όσα δίνουν αξία σε µια περιοχή, όπως οι διατροφικές της συνήθειες και τα έθιµά
της, είναι όλα ενότητες ενός µεγάλου κεφαλαίου κοινωνικής και οικονοµικής ανασύνταξης της
χώρας. Και όλα χωρίς θυσίες, αλλά µε τη δέουσα απλότητα και την κοινή λογική που εκπαραθυρώσαµε την τελευταία εικοσαετία.
Στις γενιές που σήµερα βγαίνουν από τη µέση εκπαίδευση θα πρέπει να δοθεί και η προοπτική να δώσουν λύσεις σε υπαρκτά προβλήµατα και απαντήσεις ουσίας σε πραγµατικούς προβληµατισµούς. Όταν όλα αλλάζουν, δεν επιτρέπεται να φιλοδοξούµε ότι εµείς θα φέρουµε τον
48

Εισηγήσεις της ηµερίδας
“Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή:
πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης”

κόσµο στα µέτρα µας. Εµείς θα προσαρµοστούµε. Ο διάλογος λοιπόν πρέπει να γίνει για τη
λύση και όχι για την άποψη.
***

Γεώργιος Βερνίκος

Γενικός Γραµµατέας Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
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Ο πλανήτης Γη υπάρχει εδώ και 4.600.000.000 χρόνια περίπου. Αν κάποιος µετατρέψει το
ασύλληπτο αυτό χρονικό διάστηµα σε µια κατανοητή τάξη µεγέθους, τότε η Γη µπορεί να
συγκριθεί µε έναν 46χρονο άνθρωπο. Για τα πρώτα επτά χρόνια της ζωής του δεν είναι τίποτα
γνωστό. Κι ενώ για τα µετέπειτα χρόνια υπάρχουν απλώς κάποιες αποσπασµατικές πληροφορίες, γνωρίζουµε πως η Γη µόλις στην ηλικία των 42 χρόνων άρχισε να ανθεί. Οι δεινόσαυροι
και τα µεγάλα ερπετά εµφανίστηκαν ακριβώς ένα χρόνο πριν, όταν ο άνθρωπος ήταν 45. Τα
θηλαστικά µόλις πριν από 8 µήνες. Στα µέσα της προηγούµενης εβδοµάδας µεταβλήθηκαν οι
ανθρωπόµορφοι πίθηκοι σε πιθηκόµορφους ανθρώπους και το τελευταίο σαββατοκύριακο
µπήκε η Γη στην εποχή των παγετώνων.
Ο σηµερινός άνθρωπος υπάρχει ακριβώς εδώ και 4 ώρες. Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης ώρας έµαθε να καλλιεργεί το έδαφος και πριν από ένα λεπτό άρχισε η βιοµηχανική επανάσταση. Στα τελευταία 60 δευτερόλεπτα ο σύγχρονος άνθρωπος κατάφερε να µετατρέψει τη
Γη και την ατµόσφαιρά της από παράδεισο σε χώρο που δύσκολα κατοικείται. Πολλαπλασιάστηκε ο ίδιος σε κλίµακα επιδηµίας, προκάλεσε την εξαφάνιση αµέτρητων ζωικών ειδών, δηµιούργησε απίστευτη ρύπανση και µόλυνση, επηρέασε ακόµα και το κλίµα, και, ενώ βγήκε στο
διάστηµα για να αναζητήσει πρώτες ύλες, τώρα στέκεται, σαν ένα ανόητο παιδί µπροστά στις
φοβερές επιπτώσεις που προκάλεσε η µετέωρη άνοδός του, στο χείλος µιας καταστροφής της
όασης της ζωής στο ηλιακό σύστηµα.
Είναι πράγµατι αξιοπερίεργο το ότι ο άνθρωπος, αν δεν φθάσει στα όρια των επιπτώσεων
της απληστίας του, δεν θέλει να ανακόψει την πορεία του, όσο και αν αυτή είναι αυτοκαταστροφική. Το θέµα των κλιµατικών αλλαγών είναι από τα πιο χαρακτηριστικά. Ενώ εδώ και
χρόνια είναι εµφανές ότι το µοντέλο ανάπτυξης που ακολουθούµε ―και ιδιαίτερα η υπερβολική χρήση ορυκτών καυσίµων― επηρεάζει τη ζωή µας, καθώς και αυτή των επόµενων γενεών,
µε τεράστιες επιπτώσεις στην υγεία, το περιβάλλον και την οικονοµία, µόλις πρόσφατα υιοθετήθηκε ως κεντρικό θέµα συζήτησης όλων των µεγάλων πολιτικών συναντήσεων. Μέχρι τώρα
όσοι επισήµαιναν τον κίνδυνο ήταν περίπου περιθωριακοί και γραφικοί, ενώ εύκολα υιοθετούνταν απόψεις επιστηµόνων που ήταν φανερό ότι επηρεάζονταν ή και χρηµατοδοτούνταν από το
λεγόµενο “ενεργειακό κατεστηµένο”. Κάτι αντίστοιχο συνέβαινε µέχρι και πριν από λίγα χρόνια µε τον καπνό, όταν η Philip Morris και γενικά η καπνοβιοµηχανία χρηµατοδοτούσαν έρευνες για να ισχυριστούν ότι το κάπνισµα δεν επηρεάζει την υγεία!
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Σήµερα ξέρουµε ότι χρειαζόµαστε δραστική µείωση των λεγόµενων αερίων του θερµοκηπίου, τουλάχιστον κατά 50% µέχρι το 2050, αν θέλουµε να αποφύγουµε τις µη αντιστρεπτές
κλιµατικές αλλαγές και τις επακόλουθες καταστροφές. Η µείωση είναι προφανές ότι πρέπει να
στηριχθεί στη µαζική εφαρµογή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Αυτή η αυτονόητη
αλήθεια έρχεται σε αντίθεση µε το σηµερινό µοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας.
Για να σχεδιάσουµε άµεσα την “εποχή µετά τα ορυκτά καύσιµα” (πετρέλαιο, άνθρακα, φυσικό
αέριο), χρειάζονται αποκεντρωµένα συστήµατα παραγωγής ενέργειας που να στηρίζονται στις
ΑΠΕ και θα πρέπει να εκπαιδεύσουµε µια ολόκληρη κοινωνία στην εξοικονόµηση ενέργειας.
Πρόσφατες µελέτες αναφέρουν ότι τα επόµενα 35 χρόνια θα χτιστούν στη γη περισσότερες
οικοδοµικές κατασκευές από όσες έχουν κατασκευαστεί µέχρι σήµερα σε όλη την ιστορία της
ανθρωπότητας. Καθηµερινά όλο και περισσότεροι άνθρωποι στις αναπτυσσόµενες χώρες επιθυµούν να καταναλώνουν όσο και όπως οι πολίτες στον ανεπτυγµένο κόσµο, ενώ ακόµα και αυτοί
θέλουν να καταναλώνουν όλο και περισσότερο. Πλήρες αδιέξοδο. Είναι απαραίτητο να υπάρξει
µια παγκόσµια κινητοποίηση που να στηρίζει τους ρυθµούς αύξησης, παραγωγής, κατανάλωσης
ενέργειας όσον αφορά την αποτελεσµατική χρήση και εξοικονόµησή της και την απεξάρτησή
της από τα ορυκτά καύσιµα. Αν µπορούσα να συνεχίσω τη σκέψη µου, θα έλεγα ενδεικτικά ότι
και στην Ελλάδα, όσον αφορά το χωροταξικό σχεδιασµό, θα θεωρούσα πιο σηµαντική τη φιλοενεργειακή προσέγγιση των κτισµάτων παρά τους πολεοδοµικούς συντελεστές.
Ενώ στα λόγια είµαστε υπέρµαχοι της περιβαλλοντικής προστασίας ακόµα και στα όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πράξη σχεδιάζουµε νέους πετρελαϊκούς σταθµούς σε αρκετά
νησιά του Αιγαίου, νέους λιγνιτικούς σταθµούς στην ηπειρωτική χώρα και επιπλέον θέλουµε
να κάνουµε και επενδύσεις σε λιγνιτικούς σταθµούς στα Βαλκάνια. Την ίδια στιγµή ο ήλιος, ο
αέρας, η βιοµάζα, η γεωθερµία αντιµετωπίζονται ως περιφερειακές επιλογές πολυτελείας.
Η πρόκληση είναι σαφής: Να ξεπεράσουµε τις αγκυλώσεις όσο υπάρχει ακόµα χρόνος. Να
εξασφαλίσουµε ότι οι πολιτικές ηγεσίες θα σταθούν στο ύψος του µεγαλύτερου κοινού προβλήµατος που αντιµετωπίζει ο πλανήτης µας. Ότι θα τολµήσουν να συγκρουστούν µε κατεστηµένες αντιλήψεις και οικονοµικές δυνάµεις που στήριζαν µέχρι χθες. Ότι θα τολµήσουν να
επανασχεδιάσουν τα οικονοµικά τους προγράµµατα µε καινούργια ενεργειακά δεδοµένα.
Η οικονοµική κρίση που πλήττει τον κόσµο σήµερα µπορεί να αποτελέσει αφετηρία για
µεγαλύτερη συνειδητοποίηση των αδιεξόδων του µοντέλου οικονοµικής ανάπτυξης µε βάση τα
ορυκτά καύσιµα. Άλλωστε, µόνο έτσι µπορεί να δροµολογηθεί µια ριζική µεταστροφή από τα
επικρατούντα µοντέλα. Μεγάλες επενδύσεις στις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας αποτελούν τη
µόνη βιώσιµη λύση για το µέλλον µας.
Πέρα από τις γενικές αναφορές για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, έχουν µεγάλη
σηµασία και οι ειδικές µελέτες για τις επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών σε επιµέρους τοµείς
της οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος να δηµιουργήσει
Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ), µε συντονιστή τον Ακα50
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δηµαϊκό Χρήστο Ζερεφό, είναι σηµαντική και πρέπει µε κάθε τρόπο να ενθαρρύνεται. Το θέµα
“Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή: πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης”, που συζητήθηκε στη σχετική ηµερίδα, η οποία διοργανώθηκε στις 9/7/2013 στο
κεντρικό κατάστηµα της Τράπεζας της Ελλάδος, προσφέρεται για σειρά συλλογισµών και προτάσεων που µπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελείς σε όλους όσους ασχολούνται επιχειρηµατικά
και επιστηµονικά µε τον ελληνικό τουρισµό, ο οποίος, όπως σωστά αναφέρεται, συµµετέχει µε
16% στο ΑΕΠ της χώρας µας και µε 19% στην άµεση και έµµεση απασχόληση.
Σε µελέτες του ΣΕΤΕ και της McKinsey αναδεικνύονται:
α) η σηµασία του τουρισµού για την ελληνική οικονοµία,
β) τα προβλήµατα ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
γ) η σηµασία προσαρµογής του παραδοσιακού µοντέλου διακοπών “ήλιος-θάλασσα” στη
σύγχρονη αντίληψη περί “εµπειρίας” που αποζητά ο τουρίστας,
δ) η αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος µέσα από την υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων
ανάπτυξης και προβολής της τουριστικής δραστηριότητας,
ε) η προβληµατική γεωγραφική και εποχική συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης.
Στην έκθεσή της η ΕΜΕΚΑ υποστηρίζει την ανάγκη επαναπροσδιορισµού του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος, που προκύπτει από αυτές τις µελέτες.
Η κλιµατική αλλαγή θα έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της
―µικρής σήµερα― τουριστικής περιόδου, και ιδιαίτερα σε περιοχές της Ελλάδας που συγκεντρώνουν µεγάλο µέρος της τουριστικής κίνησης. Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις µπορούν να
µετριαστούν ή ακόµη και να ανατραπούν αν αξιοποιήσει κανείς σωστά την άνοιξη και το φθινόπωρο. Αυτό, όπως σωστά επισηµαίνεται, απαιτεί σειρά θεσµικών και πολιτικών πρωτοβουλιών, που να διαµορφώνουν από κοινού το κατάλληλο κλίµα, τα µεγέθη και την εποχικότητα
των αφίξεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι σχολικές διακοπές, οι άδειες των εργαζοµένων, ο
εντοπισµός στοχευµένων τουριστικών αγορών, όπως συνταξιούχων, ιατρικού, επαγγελµατικού
και συνεδριακού τουρισµού.
Χρειάζεται µακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασµός, όπου, µεταξύ άλλων, να αναδεικνύονται τα πλούσια φυσικά χαρακτηριστικά των περιοχών της χώρας που παραµένουν ανεκµετάλλευτες, να προωθούνται ήπιες και εναλλακτικές µορφές τουρισµού και να δοθεί έµφαση στην
προσέλκυση στοχευµένων οµάδων τουρισµού.
Θέλω να συνοψίσω, ολοκληρώνοντας, ότι σωστά οι κλιµατικές αλλαγές έχουν θεωρηθεί
από σειρά περιβαλλοντικών οργανώσεων, περιλαµβανοµένης και της Greenpeace, ως το
κυριότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης µας. Ο τουριστικός επιχειρηµατίας όµως, όταν σχεδιάζει την επένδυσή του, ελάχιστα ή καθόλου µπορεί να κάνει
προβλέψεις που να συνυπολογίζουν τις µακροχρόνιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως
αυτές των κλιµατικών αλλαγών. Εάν ληφθεί όµως υπόψη ότι το περιβάλλον αποτελεί τον
κυριότερο παράγοντα-λόγο επιλογής τουριστικού προορισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε
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ποσοστό 32%, έναντι 25% για τον πολιτισµό και 16% για τη διασκέδαση, η προσπάθεια για
την ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος από τη λειτουργία των τουριστικών
µονάδων θα είναι όλο και περισσότερο µονόδροµος. Μονόδροµος για κάθε σοβαρή τουριστική επένδυση και για κάθε τοπική κοινωνία που επιδιώκει και ενδιαφέρεται για τη βιώσιµη
παρουσία της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική τουριστική δραστηριότητα. Ενώ λοιπόν οι κλιµατικές αλλαγές είναι δύσκολο να λαµβάνονται υπόψη, είναι αναγκαίο να υπάρχει µέριµνα για
την αντιµετώπιση άµεσων περιβαλλοντικών προβληµάτων, όπως:
1) Η ένταξη κάθε δοµικού στοιχείου µε απόλυτο σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον, µε αρχιτεκτονικές µορφές που να συνδυάζουν τις πιο σύγχρονες αισθητικές αντιλήψεις µε την
αίσθηση του µέτρου που απαιτούν η ελληνική φύση και η αισθητική του τοπίου, µε
λύσεις που να συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενεργειακών πόρων.
2) Σωστές υποδοµές, που να εξασφαλίζουν βιώσιµη τροφοδοσία των τουριστικών επιχειρήσεων σε ενέργεια και νερό, αποχέτευση των λυµάτων, εφοδιασµό κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό
περιλαµβάνονται η σωστή διαχείριση και ανακύκλωση των αποβλήτων και απορριµµάτων µε τη λειτουργία συστήµατος διαχωρισµού των ανακυκλούµενων υλικών από τα
υπολείµµατα της µονάδας και τριτοβάθµιου βιολογικού καθαρισµού µε πλήρη επαναχρησιµοποίηση του νερού για άρδευση, φύτευση ενδηµικών ειδών χλωρίδας στον περιβάλλοντα χώρο.
3) Δηµιουργία πρότυπου Παρατηρητηρίου για τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση
περιβαλλοντικών παραµέτρων και επιπτώσεων από τις τουριστικές δραστηριότητες στην
περιοχή, δηµιουργία χώρου µε εκθέµατα από τα φυσικά οικοσυστήµατα (την τοπική χλωρίδα και πανίδα) κάθε περιοχής, έργα πυροπροστασίας και αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών, δηµιουργία περιπατητικών µονοπατιών.
4) Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των νέων, των εργαζοµένων και των κατοίκων της περιοχής, εκθετήριο τοπικών
προϊόντων, ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη δηµιουργία Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας
και υποστήριξη των τοπικών παραγωγών για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων ποιότητας τα οποία να ενσωµατώνονται στα µενού των ξενοδοχείων, συνεργασία µε τοπικούς
φορείς για την αναβάθµιση ή και την αναβίωση παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων και παραγωγικών δραστηριοτήτων.
***

Χάρης Κοκκώσης

Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Η κλιµατική αλλαγή είναι ένα φαινόµενο παγκόσµιας εµβέλειας και δικαίως αποτελεί αντικείµενο εντατικής αναζήτησης πολιτικής αντιµετώπισης σε παγκόσµιο επίπεδο. Πέρα όµως από
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τις ενδεχόµενες διεθνείς συµφωνίες σε µακροεπίπεδο, που έχουν κυρίως έναν συµβολικό χαρακτήρα αναγνώρισης του κοινού φαινοµένου και υποκίνησης κοινών δράσεων, το εθνικό επίπεδο αποτελεί το κατ’ εξοχήν επιχειρησιακό επίπεδο άσκησης πολιτικής για την κλιµατική
αλλαγή. Αυτό ―το εθνικό― είναι και το κατάλληλο επίπεδο εφαρµογής των δράσεων πρόληψης και προσαρµογής, καθώς και επιδίωξης συντονισµού µεταξύ των επιµέρους τοµεακών
πολιτικών που αναµένεται να αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. Άλλωστε, οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες ενός τόπου, µιας περιοχής, µιας περιφέρειας, µιας χώρας,
µιας ευρύτερης περιοχής/περιφέρειας (όπως π.χ. η Μεσόγειος ή η ανατολική Μεσόγειος) έχουν
µεγάλη σηµασία ως προς τις αναµενόµενες επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.
Σε σχέση µε τον τουρισµό υπάρχουν τέσσερα πεδία/τοµείς ενδιαφέροντος όσον αφορά τις
ενδεχόµενες επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής: οι φυσικοί πόροι, οι τουριστικοί πόροι, οι
τουριστικές και γενικές υποδοµές και οι τουριστικές επιχειρήσεις.
Τα κύρια θέµατα που αφορούν τους φυσικούς πόρους στήριξης του τουρισµού είναι το νερό
και η ενέργεια, µε την έννοια της επάρκειάς τους, ιδιαίτερα σε ορισµένες κρίσιµες περιοχές, οι
οποίες ήδη αντιµετωπίζουν σχετικά προβλήµατα (όπως για παράδειγµα η Κρήτη). Στο πλαίσιο
αυτό πρέπει να αναζητηθούν σχετικές δράσεις εξοικονόµησης πόρων, ανάπτυξης δικτύων, νέας
τεχνολογίας κ.λπ., ενδεχοµένως µε την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών και πολιτικών “πράσινης οικονοµίας”, στο βαθµό που είναι εφικτές στη χώρα µας και στις περιοχές αιχµής.
Ως προς τους τουριστικούς πόρους, το κύριο αντικείµενο πολιτικής είναι η προστασία και
ανάδειξή τους, είτε αυτό αφορά τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήµατα, δηλαδή τις περιοχές
ιδιαίτερου περιβαλλοντικού (άρα και τουριστικού) ενδιαφέροντος, είτε το τοπίο γενικότερα και
τις ενδεχόµενες αλλαγές του λόγω των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής. Οι ακτές ―ή τουλάχιστον ορισµένες από αυτές― θα µπορούσαν να τύχουν ιδιαίτερης µέριµνας, αν και στη
χώρα µας η άνοδος της στάθµης της θάλασσας δεν προβλέπεται να είναι τόσο έντονη όσο σε
άλλες περιοχές της γης. Οι σχετικές πολιτικές προφανώς θα πρέπει να εστιαστούν στην ορθολογική διαχείριση του χώρου.
Οι επιπτώσεις στις τουριστικές υποδοµές, δηλαδή στις ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις
και στα καταλύµατα, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από διαφορετικές σκοπιές. Κάποιες τουριστικές υποδοµές, όπως π.χ. τα χιονοδροµικά κέντρα στη νότια Ελλάδα, ενδέχεται να επηρεαστούν
αρνητικά ως προς την ανταγωνιστικότητα ή και βιωσιµότητά τους, άρα θα πρέπει να προσαρµοστούν ενσωµατώνοντας και άλλες δραστηριότητες (π.χ. οικοτουρισµό ή δραστηριότητες
υπαίθρου). Κάποιες άλλες, όπως π.χ. γήπεδα γκολφ, ενδεχοµένως να χρειαστεί να αυξήσουν το
κόστος λειτουργίας τους ή ―όπως στην περίπτωση κάποιων τουριστικών λιµανιών― να προβούν σε νέες επενδύσεις προστασίας. Αντίστοιχα, κάποιες γενικές υποδοµές (λιµάνια, αεροδρόµια κ.λπ.) πιθανόν να απαιτήσουν επενδύσεις ή προσαρµογές (π.χ. εκσυγχρονισµού τεχνολογίας κ.λπ.), προκειµένου να ανταποκριθούν στις αυξηµένες λειτουργικές τους ανάγκες.
Παράλληλα, θα πρέπει να προσαρµοστούν οι κανονισµοί και οι ρυθµίσεις που αφορούν το σχε53

διασµό και την έγκριση των σχετικών εγκαταστάσεων (και έργων) ώστε να ενσωµατώνουν τις
προβλέψεις για ενδεχόµενες επιπτώσεις.
Τέλος, ως προς τις τουριστικές επιχειρήσεις, οι κυριότερες πολιτικές, σε σχέση µε την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή αφορούν θέµατα τόσο επάρκειας και ορθολογικής διαχείρισης
ενέργειας και νερού όσο και κτιριακών εγκαταστάσεων (υλικά, προδιαγραφές κ.λπ.) και συναφών τουριστικών υποδοµών, µε υιοθέτηση σύγχρονων προτύπων, κανόνων και ρυθµίσεων.
Οι ανωτέρω πολιτικές και σχετικές δράσεις αφορούν πολλές δοµές (υπουργεία, περιφέρειες,
δήµους και επιχειρήσεις), που επηρεάζουν, επηρεάζονται ή σχετίζονται απλώς µε τον τουρισµό,
και το κύριο ζητούµενο είναι ο συντονισµός και η αναζήτηση συµπληρωµατικότητας και
συνέργειας.
Ένα κρίσιµο όµως θέµα σχετικά µε όλα αυτά είναι η προσαρµογή των συναφών δράσεων
και πολιτικών στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και προορισµού. Στο πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο µπορεί να έχει το Χωροταξικό του Τουρισµού, καθώς διατυπώνει αρχές και κανόνες για το πώς µπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισµός σε κάθε περιοχή της χώρας.
Επιπλέον είναι σηµαντικό, εκτός των άλλων, να υιοθετηθεί και να εφαρµοστεί ένα σύστηµα
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής σε διάφορες
περιοχές της χώρας ως οδηγός διαµόρφωσης των σχετικών πολιτικών προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή.
***

Ιωάννης Παραβάντης

Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς

Ξεκινώ την εισήγησή µου στη στρογγυλή τράπεζα της ηµερίδας, που εντάσσεται στη δεύτερη φάση των δραστηριοτήτων της ΕΜΕΚΑ σχετικά µε την προσαρµογή του κλάδου του τουρισµού στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, αναφέροντας ότι είµαι πολιτικός µηχανικός
από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), µε µάστερ και διδακτορικό από το Northwestern University στο Σικάγο, άρα εκπροσωπώ µια πιο ψύχραιµη βορειοαµερικανική προσέγγιση
στο θέµα της κλιµατικής αλλαγής. Για να ολοκληρώσω την εικόνα µου ως οµιλητή στην
παρούσα ηµερίδα, συµπληρώνω ότι έχω εκπονήσει, ως συντονιστής επιστηµονικής οµάδας και
κάτοχος µελετητικού πτυχίου γ΄ τάξης στην κατηγορία 27, πάνω από 40 µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) κυρίως µεγάλων έργων, πριν καταλήξω (πριν από 13 χρόνια) στο
Πανεπιστήµιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ), που αποτελεί το πνευµατικό µου καταφύγιο. Σηµειώνω δε
ότι δεν χρηµατοδοτούµαι (ερευνητικά ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο) από κανένα λόµπυ είτε
ορυκτών καυσίµων είτε ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) είτε πυρηνικής ενέργειας.
Μια πιο ψύχραιµη προσέγγιση στον προβληµατισµό για την κλιµατική αλλαγή και τη συνεισφορά του ανθρώπου σε αυτή, κατά κύριο λόγο µε τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, είναι
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χρήσιµη, ειδικά αν αναλογιστούµε την κλασική ανέκδοτη ιστορία που απεικονίζει τη διαφορά
ανάµεσα σε έναν επιστήµονα και στον κοινό άνθρωπο (layperson): από τη µια, ο επιστήµονας,
αν και περνάει δεκαετίες µελετώντας ένα φαινόµενο και αναλύοντας χιλιάδες εργαστηριακές
παρατηρήσεις, µε κοπιώδεις και σύνθετες υπολογιστικές µεθόδους, δεν αισθάνεται ποτέ απόλυτη σιγουριά για τα αποτελέσµατα της έρευνάς του και τον κατατρύχει πάντα η αβεβαιότητα.
Από την άλλη, ο κοινός άνθρωπος αναλύει πρόχειρα, γρήγορα και επιπόλαια τις λιγοστές γνώσεις και πληροφορίες που λαµβάνει ενδεχοµένως από ένα φίλο του ή από την εφηµερίδα
(δηλαδή δείγµα µεγέθους µονάδας, µη τυχαία επιλεγµένο) και παρ’ όλα αυτά είναι σίγουρος ότι
κατέχει την αλήθεια και ενδεχοµένως λοιδορεί τους επιστήµονες. Η πρώτη προσέγγιση, αυτή
του επιστήµονα, είναι σαφές ότι απαιτείται ειδικά στην περίπτωση της κλιµατικής αλλαγής, της
ανθρωπογενούς συνεισφοράς σε αυτή και των επιπτώσεων που θα πρέπει να αναµένουµε στο
υπόλοιπο του 21ου αιώνα. Ας µην ξεχνάµε ότι µέχρι πρόσφατα (από το 1940 έως το 1970) θεωρούσαµε ότι η µέση θερµοκρασία της γης έπεφτε και ότι βαδίζαµε προς νέα εποχή παγετώνων.
Στο ΠΑΠΕΙ έχω την τιµή να υπηρετώ ως µόνιµος Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ), µε γνωστικό αντικείµενο τις διεθνείς πολιτικές για την
τεχνολογία, την ενέργεια και το περιβάλλον. Βρίσκω τη σηµερινή ηµερίδα εξαιρετικά σηµαντική, διότι ο τουρισµός έχει κοινωνικές, οικονοµικές, περιβαλλοντικές, ακόµα και πολιτικές
επιπτώσεις, αποτελεί δε σηµαντική παράµετρο της ατζέντας των Ηνωµένων Εθνών, των εθνικών κυβερνήσεων και πλήθους διεθνών χρηµατοοικονοµικών οργανισµών. Το σηµαντικότερο
πράγµα που έχω µάθει στο ΔΕΣ είναι ότι οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι για την αντιµετώπιση των
εξαιρετικά σύνθετων διεθνών περιβαλλοντικών προβληµάτων δεν είναι ούτε οι επιστήµονες
ούτε οι µηχανικοί, αλλά οι διπλωµάτες. Η ψύχραιµη συνθετική τους ικανότητα και εµπειρία
στην επίλυση δύσκολων προβληµάτων θα µπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιµες
σήµερα καθώς επιχειρηµατολογούµε για την προσαρµογή του τουρισµού στις όποιες επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής για την περίπτωση της Ελλάδας.
Ο “φόβος”, που ανέφερε προηγουµένως ο κ. Αγγελόπουλος, είναι κακός σύµβουλος στη
χάραξη κάθε πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένης της τουριστικής. Σε αντίθεση µε την καταστροφολογική εικόνα που παρουσιάζουν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (ΜΜΕ) για το φυσικό περιβάλλον, τα στατιστικά δεδοµένα δείχνουν ότι η γενιά µας είναι η πιο χαλαρή, ξεκούραστη και
τυχερή που έζησε ποτέ: ζούµε περισσότερο, εργαζόµαστε λιγότερο (όσο και αν αυτό φαίνεται
δύσκολο να το πιστέψουµε στην Ελλάδα της κρίσης) και απολαµβάνουµε πολύ ψηλότερο επίπεδο ζωής από τις προηγούµενες γενεές. Παράλληλα, η πραγµατικότητα είναι ότι το σύνολο
των γνώσεών µας για το µέγεθος της ανθρωπογενούς συνεισφοράς στην κλιµατική αλλαγή,
αλλά και τα σενάρια για την αύξηση της θερµοκρασίας ως το τέλος του 21ου αιώνα, προέρχονται αποκλειστικά από εξαιρετικά σύνθετα υπολογιστικά µοντέλα και εµπεριέχουν σηµαντική
αβεβαιότητα, που συνήθως παραβλέπεται στις σχετικές συζητήσεις. Ως εκ τούτου, όσον αφορά
τις επιπτώσεις της όποιας κλιµατικής αλλαγής στον κλάδο του τουρισµού, θα πρέπει να έχουµε
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υπόψη µας ότι: (1) η όποια αλλαγή του κλίµατος (το οποίο ούτως ή άλλως αποτελεί ένα δυσκολοπρόβλεπτο χαοτικό σύστηµα) παραµένει ένα ενδεχόµενο, πιθανό µεν αλλά όχι βέβαιο, και (2)
η αύξηση της θερµοκρασίας ενδέχεται να βελτιώσει τα ανταγωνιστικά τουριστικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδoς, εφόσον θα την επηρεάσει λιγότερο δυσµενώς από άλλες περιοχές του
κόσµου, όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο διαπρεπής και επιφανής συνάδελφος κ. Ζερεφός.
Παρ’ όλη την πιο ψύχραιµη προσέγγιση στο θέµα της ανθρωπογενούς κλιµατικής αλλαγής,
έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε ότι τίποτα από αυτά που αναφέρθηκαν µέχρι τώρα στη
σηµερινή ηµερίδα δεν χάνει το νόηµά του, ακόµα και αν το εξετάσουµε από µια αρκετά σκεπτικιστική οπτική γωνία. Δανειζόµενοι έννοιες της θεωρίας των παιγνίων (game theory), µπορούµε
να θεωρήσουµε ότι ο άνθρωπος εµπλέκεται σε ένα παίγνιο µε τη φύση (nature), που, ως τυχαίος
παράγοντας, εκπροσωπεί την αβεβαιότητα. Αν τελικά επιβεβαιωθεί η απειλή της κλιµατικής
αλλαγής και αποδειχθεί ότι αυτή προκαλείται από τον άνθρωπο, τότε καλά θα κάνουµε να
έχουµε πάρει µέτρα για την αντιµετώπισή της, όσο και να κοστίσουν, επειδή οι επιπτώσεις που
συνδέονται µε την αύξηση της θερµοκρασίας και τις λοιπές αλλαγές του κλίµατος της γης ενδέχεται να είναι δραµατικές. Ακόµα όµως και αν δεν επιβεβαιωθεί η (ανθρωπογενής) κλιµατική
αλλαγή, θα είναι καλύτερο να υιοθετήσουµε µέτρα για την τελική απαλλαγή µας από τα ορυκτά
καύσιµα και να στραφούµε σε άλλες µορφές ενέργειας π.χ. στις ΑΠΕ, εφόσον, κατά πάσα πιθανότητα, έχουµε περάσει την κορύφωση της εποχής του πετρελαίου (peak oil). Η ανάλυση του
παιγνίου αυτού εποµένως δείχνει ότι η ενεργή προσπάθεια αντιµετώπισης της ενδεχόµενης κλιµατικής αλλαγής αποτελεί σε κάθε περίπτωση τη βέλτιστη στρατηγική µας, δηλαδή είναι για µας
κυρίαρχη στρατηγική (dominant strategy) και θα έπρεπε να την επιλέξουµε ως ορθολογικοί παίκτες. Αρκεί βέβαια: (1) να µην τρέφουµε φρούδες ελπίδες για τεχνολογίες (όπως πολλές ΑΠΕ)
που δεν είναι ακόµα ώριµες να υποκαταστήσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα και (2) να µην είναι παράλογα υπέρογκο το κόστος των όποιων µέτρων επιλέξουµε.
Με λίγα λόγια, ακόµα και αν ξεχάσουµε τα περί κλιµατικής αλλαγής, αξίζει να κυνηγήσουµε
αυτά που συζητούµε σήµερα ως στόχους για τον ελληνικό τουρισµό.
Χρειάζεται όµως µια πιο ρεαλιστική αξιολόγηση των επιπτώσεων του τουρισµού στο περιβάλλον, ειδικά στο πλαίσιο της ανθρωπογενούς κλιµατικής αλλαγής. Για παράδειγµα, είναι
αστείο να µιλάµε για απανθρακοποίηση (decarbonization) και τουρισµό απαλλαγµένο (εκποµπών του διοξειδίου του) άνθρακα (carbon-free tourism) τη στιγµή που πάνω από το 95% του
οικολογικού αποτυπώµατος (ecological footprint) του τουρισµού µεγάλων αποστάσεων οφείλεται στις αεροµεταφορές. Θα πρέπει να στραφούµε σε λιγότερο φιλόδοξους και πιο ρεαλιστικούς στόχους.
Για την καλύτερη ανάλυση του κλάδου του τουρισµού χρειάζονται εργαλεία αφενός της προαναφερθείσας θεωρίας των παιγνίων και αφετέρου της θεωρίας της πολυπλοκότητας (complexity theory), που ουσιαστικά αποτελεί επέκταση της θεωρίας των παιγνίων σε συστήµατα πολλών
παικτών. Ο τουρισµός είναι ένα πολύπλοκο κοινωνικό, οικονοµικό και τεχνολογικό σύστηµα και
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µάλιστα δίκτυο (network) ― ας φανταστούµε την πολυπλοκότητα που εισάγει µόνο και µόνο το
στοιχείο που αναφέρει σήµερα ο κ. Ματζαράκης (του Alberts-Ludwigs-Universität Freiburg),
ότι υπάρχουν πάνω από 35 είδη τουρισµού. “Ήµουνα νιος και γέρασα”, είπε χαρακτηριστικά ο
σύµβουλος του τουρισµού (εκ του ακροατηρίου της σηµερινής ηµερίδας) για την επιµήκυνση
της τουριστικής περιόδου, υπονοώντας ότι είναι κάτι που το έχει ακούσει πολλές φορές, αλλά
δεν έχει ακόµα επιτευχθεί. Από την οπτική γωνία των πολύπλοκων συστηµάτων (complex systems) όµως, αυτό είναι κατανοητό και αναµενόµενο, γιατί δεν µπορείς να επιβάλεις έξωθεν µια
συµπεριφορά σε ένα πολύπλοκο σύστηµα. Όπως αναφέρει στη σηµερινή ηµερίδα ο κ. Σταµατόπουλος, µέλος του Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος και της
ΕΜΕΚΑ, “οι άνθρωποι δεν µπαίνουν σε καλούπι να το πας όπου θέλεις”.
Έτσι, σχεδιάζοντας πολιτικές και µέτρα για τον τουρισµό, καλό είναι να θυµόµαστε ότι η
κοινωνία, η οικονοµία και η τεχνολογία είναι πολύπλοκα συστήµατα µε δρώντες (agents) και
µεταδρώντες (meta-agents). Οτιδήποτε επιχειρήσουµε να εφαρµόσουµε επί αυτών θα προκαλέσει απρόσµενες αναδυόµενες συµπεριφορές (emergent behaviors), ειδικά τώρα που µε την
κρίση φαίνεται να αναπτύσσεται στην Ελλάδα κοινωνία των πολιτών. Για να εκµεταλλευθούµε
τη φύση της πολυπλοκότητας, θα πρέπει να σχεδιάσουµε µέτρα που ενεργούν µικροσκοπικά σε
επίπεδο δρώντων, επεµβαίνοντας στα κίνητρά τους (motives), αντί να προσπαθούν να επιβληθούν µακροσκοπικά, εκ των άνω, µε λογική ελέγχου (control). Η ίδρυση πανεπιστηµιακών τµηµάτων τουρισµού θα αποτελούσε µία εξαιρετική τέτοια παρέµβαση, που έχει πολλές πιθανότητες να δράσει ως καταλύτης για αλλαγές στο πολύπλοκο κοινωνικό, οικονοµικό και τεχνολογικό σύστηµα του τουρισµού.
Ένα εξαιρετικά σηµαντικό τουριστικό ζήτηµα, που θα έπρεπε να εξεταστεί στο πλαίσιο των
αλλαγών που ενδέχεται να επιφέρει η κλιµατική αλλαγή, είναι το θέµα των διαρροών κεφαλαίων προς τρίτες χώρες (leakage), καθώς ο τυπικός ξένος τουρίστας επισκέπτεται µεν π.χ. ένα
ελληνικό νησί, αλλά οικονοµικά επωφελείται η πολυεθνική αλυσίδα του ξενοδοχείου στο οποίο
διαµένει ή η εταιρία κρουαζιέρας που τον φέρνει εδώ. Ενώ η κλιµατική αλλαγή ενδέχεται να
µη δηµιουργήσει µεγάλα προβλήµατα, µπορεί µε την επιτυχή αύξηση της τουριστικής κίνησης,
αλλά ταυτόχρονα και µε την παρουσία σηµαντικών διαρροών, να µην υπάρχει για τις τοπικές
κοινωνίες αξιοσηµείωτο οικονοµικό όφελος, ενώ οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις να αποδειχθούν ιδιαίτερα ζηµιογόνες γι’ αυτές. Εποµένως, στην περίπτωση της Ελλάδος πρέπει να µελετηθεί και να υπολογιστεί το ποσοστό των διαρροών τώρα και στο µεσοπρόθεσµο µέλλον, οι
ενδεχόµενες δε πολιτικές µετριασµού των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής να µην επιδεινώσουν την κατάσταση. Είναι σηµαντικό να προσδιοριστεί ποιοι κερδίζουν από τη δραστηριότητα του τουρισµού (τουρίστες, τοπικές κοινότητες, κράτος, πολυεθνικές αλυσίδες, αεροπορικές εταιρίες κ.λπ.) στην Ελλάδα και πώς αυτή η ισορροπία ενδέχεται να µεταβληθεί σε µια θερµότερη γη, µε υψηλότερη στάθµη θάλασσας και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόµενα. Ακόµα
σηµειώνεται ότι η υποβάθµιση του περιβάλλοντος, σε συνδυασµό µε φαινόµενα που πιθανόν
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να ενταθούν µε την παράταση της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, όπως η τροµοκρατία, µπορούν να βλάψουν σοβαρά τον τουρισµό και να επηρεάσουν δυσµενώς την τουριστική κίνηση
στην Ελλάδα.
Σε σχέση µε διάφορα ζητήµατα που αφορούν άλλα συγκεκριµένα µέτρα, κατ’ αρχήν
υπογραµµίζω αυτό που αναφέρει ο κ. Σαρτζετάκης (του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας), ότι
η εποχική διασπορά του τουρισµού µπορεί να επιτευχθεί µόνο σε συνάρτηση µε τη γεωγραφική διασπορά ― περισσότερες περιοχές της Ελλάδας µε διαφορετικά περιβαλλοντικά
θέµατα θα εισέλθουν στην τουριστική αγορά. Βέβαια, όποια µέτρα προταθούν, που στοχεύουν στη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την άµβλυνση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, ειδικά αυτών που αφορούν την υπερθέρµανση του πλανήτη, είναι πιθανό να
τύχουν ευµενούς αποδοχής από τους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, καθώς επικρατεί η άποψη ότι το 80% αυτών έχουν φιλική στάση προς το περιβάλλον και τον εναλλακτικό τουρισµό. Ως προς τη λογική των όποιων φιλοπεριβαλλοντικών µέτρων προταθούν
όµως, είναι απαραίτητο να έχουµε υπόψη µας το γνωστό παιγνιακό δίληµµα του φυλακισµένου (prisoner’s dilemma), της τραγωδίας των κοινών (tragedy of the commons), που ο
εκλεκτός συνάδελφος κ. Παπαθεοδώρου (του Πανεπιστηµίου Αιγαίου) παροµοίασε µε
ποδήλατο µε πολλούς καβαλάρηδες, στο οποίο, αν ο τελευταίος δεν κάνει πετάλι, δεν
υπάρχει πρόβληµα, αλλά αν κάνουν το ίδιο όλοι (και γίνουν free riders), τότε το ποδήλατο
θα πέσει. Τέλος, σηµαντική παράµετρος είναι το κόστος των πολιτικών και µέτρων που
προτείνονται. Για παράδειγµα, στην ηµερίδα αναφέρθηκε ότι ο εκσυγχρονισµός των
συστηµάτων κλιµατισµού των ξενοδοχείων κοστίζει, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
από τους λήπτες αποφάσεων και τους υπευθύνους για τη χάραξη της ενεργειακής πολιτικής του κλάδου στην εποχή της κλιµατικής αλλαγής. Προσωπικά πιστεύω ότι το σηµαντικότερο µέτρο θα ήταν να περιορίσει το κράτος τις παρεµβάσεις του στην ελληνική τουριστική πολιτική και να δώσει αφειδώς κίνητρα στους τουριστικούς επιχειρηµατίες, ώστε τα
επιθυµητά αποτελέσµατα να µην προκύψουν διά της βίας αλλά ως αναδυόµενα φαινόµενα
του πολύπλοκου δικτύου του τουρισµού.
Όσον αφορά το σύνολο των παρεµβάσεων που θα προταθούν για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στον κλάδο του τουρισµού, αυτές πρέπει να είναι σχεδιασµένες ώστε να περιορίζεται η απερήµωση (ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα για την Ελλάδα σε
εποχή κλιµατικής αλλαγής), να προστατεύεται η βλάστηση και το φυσικό περιβάλλον (ειδικά
των νησιών και των αποµακρυσµένων παραδοσιακών περιοχών), η πρόσβαση των κατοίκων
στις παραλίες, ο τοπικός τρόπος ζωής, η κουλτούρα και οι παραδόσεις. Χρειάζεται προσοχή σε
απρόσµενες επιδράσεις. Για παράδειγµα, αν καταφέρουµε να διαµοιράσουµε την τουριστική
κίνηση µέσα στο έτος (δηλαδή να απαλλαγούµε από τα peaks), θα πρέπει να προβληµατιστούµε
για την επίδραση του συνεχούς τουρισµού πάνω στις τοπικές κοινωνίες, στον ελληνικό τρόπο
ζωής και στο φυσικό περιβάλλον (π.χ. στις παραλίες των νησιών µας).
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Κλείνοντας την εισήγησή µου, παραµένω µετρηµένα αισιόδοξος στο θέµα της κλιµατικής
αλλαγής και στο θέµα του τουρισµού και κρίνω ότι το µεσοπρόθεσµο µέλλον της χώρας µας θα
είναι ρόδινο, εάν αναλογιστεί κανείς την ποιότητα των πανεπιστηµιακών που εργάζονται στο
χώρο. Όµως, όπως λέει ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ. Τσάρτας, αισιόδοξοι ή απαισιόδοξοι, σηµασία έχει να είµαστε ρεαλιστές. Συνιστώ ψυχραιµία, σύνεση και εργατικότητα ―
λιγότερη επικοινωνία και περισσότερη ουσία. Ας µου επιτραπεί να χρησιµοποιήσω µια παροµοίωση ως τελευταία πρόταση στην οµιλία µου: ο προβληµατισµός µας για την παρούσα οικονοµική κρίση δεν αποτελεί παρά θόρυβο επί του υποβάθρου του παγκόσµιου ρυθµού. Αυτό που
ακούγεται πολύ ευκρινέστερα είναι το παράπονο της χώρας µας, που στην παρούσα στιγµή µας
χρειάζεται περισσότερο από ποτέ, όπως ανέφερε στη σηµερινή ηµερίδα ο επιφανής επιχειρηµατίας κ. Βερνίκος.
Γιάννης Σπιλάνης

Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης,
Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Όταν µιλάµε για τουρισµό στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας, σε ό,τι αφορά την
προσφορά και τη ζήτηση, ότι το 60-65% περίπου αφορά τη νησιωτική Ελλάδα και πάνω από το
80-85% συνολικά τις παράκτιες περιοχές της χώρας. Εποµένως, αναµένεται ο τουρισµός να επηρεαστεί ιδιαίτερα από φαινόµενα όπως η άνοδος της στάθµης της θάλασσας, η αύξηση των µέσων
θερµοκρασιών, η λειψυδρία, τα έντονα καιρικά φαινόµενα, η διάβρωση των ακτών κ.λπ., δεδοµένου ότι οι νησιωτικές και παράκτιες περιοχές είναι περισσότερο ευάλωτες. Για τους λόγους αυτούς,
ειδικά στο νησιωτικό χώρο είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε πώς συµβάλλει ο τουρισµός στην κλιµατική αλλαγή, ώστε να υπάρξει µια ολοκληρωµένη ειδική πολιτική, µε ειδικές τοµεακές δράσεις
στους κρίσιµους τοµείς, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 101 του Συντάγµατος και το νόµο 4150/13
(άρθρο 32), αλλά και ποιοι είναι οι άµεσοι κίνδυνοι από την κλιµατική αλλαγή στον τουρισµό, προκειµένου να αντιµετωπιστούν αυτά τα ιδιαίτερα προβλήµατα µε τις κατάλληλες πολιτικές.
Α. Η συµβολή του τουρισµού στον περιορισµό της κλιµατικής αλλαγής
Οι πιέσεις που ασκεί ο τουρισµός στο περιβάλλον µπορούν να διακριθούν σε:
• Μόνιµες: αυτές που συνδέονται µε την αλλαγή χρήσεων γης (εξαιτίας της δηµιουργίας
νέων υποδοµών και άλλων εγκαταστάσεων για τουριστική χρήση) και συγκεκριµένα µε
την επέκταση του αστικού περιβάλλοντος εις βάρος του φυσικού. Αυτή η εξέλιξη έχει ιδιαίτερες συνέπειες όταν γίνεται εις βάρος περιοχών που είναι σηµαντικές για την περιβαλλοντική ισορροπία και ειδικά για την κλιµατική αλλαγή, όπως οι υδροβιότοποι, οι παράκτιες ζώνες, οι περιοχές προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας κ.λπ.
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• Λειτουργικές: αυτές που προέρχονται από τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων
και αφορούν την κατανάλωση νερού και ενέργειας και την παραγωγή αποβλήτων. Η παραγωγή αερίων του θερµοκηπίου πρέπει να περιοριστεί από το µοντέλο τουριστικής κατανάλωσης, που περιλαµβάνει κυρίως τον τρόπο µετακίνησης των τουριστών (αεροπλάνα
και αυτοκίνητα συνεισφέρουν πάνω από το 50% της κατανάλωσης ενέργειας στον τουρισµό), µε την υιοθέτηση του λεγόµενου “αργού τουρισµού” και των µεγαλύτερης διάρκειας
ταξιδιών. Παράλληλα, θα πρέπει να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα των τουριστικών εγκαταστάσεων.
Ειδικά σε ό,τι αφορά τον νησιωτικό χώρο, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα νησιά χαρακτηρίζονται από µικρό µέγεθος και περιορισµένους πόρους αλλά και αποµόνωση (που συνεπάγεται
έλλειψη ενδοχώρας), η κατανάλωση αυτών των περιορισµένων πόρων δηµιουργεί ιδιαίτερο
πρόβληµα στην περιβαλλοντική τους ισορροπία.
Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να µετρηθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωµα του τουρισµού και να υπάρξει σοβαρή προσπάθεια για τον περιορισµό του, τόσο µε πολιτικές ενηµέρωσης των άµεσα ενδιαφεροµένων (επιχειρηµατιών, τουριστών) όσο και µε την προσαρµογή της
νοµοθεσίας και των πολιτικών, ώστε να ευνοούν αναπτυξιακές στρατηγικές και συγκεκριµένες
δράσεις που να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα αυτά, δεδοµένου ότι η συµβολή του τουρισµού
στην κλιµατική αλλαγή εξαρτάται από το συνολικό µοντέλο ανάπτυξης, από το είδος τουρισµού που επικρατεί σε έναν προορισµό και από τη συµπεριφορά τουριστών και επιχειρήσεων
(καθαρή κατανάλωση και παραγωγή).
Η µέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το χώρο των
νησιών του Αιγαίου, µπορεί να γίνει από το Τουριστικό Παρατηρητήριο Αιγαίου του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, που θεσµοθετήθηκε πρόσφατα µε πρωτοβουλία της Γενικής
Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου,
και λειτουργεί υπό την επιστηµονική καθοδήγηση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε µεθοδολογία που έχει ήδη αναπτυχθεί στο πλαίσιο προγράµµατος υπό την εποπτεία του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών για τη Μεσόγειο (UNEP/Mediterranean Action Plan/Blue Plan)1. Στο ίδιο
πρόγραµµα προτείνεται η εφαρµογή ενός σήµατος ποιότητας για τουριστικές επιχειρήσεις και
προορισµούς, που θα συνέβαλλε προς την κατεύθυνση αυτή.
Η προσέγγιση αυτή δεν περιορίζεται απλώς στην αντιµετώπιση του προβλήµατος του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος του τουρισµού, αλλά αποσκοπεί στη συνολική βελτίωση της απόδοσής του και των επιπτώσεών του, καθώς και στη βιώσιµη ανάπτυξη των προορισµών µέσα
από µια ολοκληρωµένη προσέγγιση.
1 Le Tellier, J. and I. Spilanis (2012), “Towards an observatory and a ‘Quality label’ of tourism sustainability in the Mediterranean”, Blue Plan Papers 12, Plan Bleu, UNEP/MAP. Διαθέσιµο στη διεύθυνση: http://planbleu.org/en/publications/towards-observatory-and-quality-label-tourism-sustainabilty-mediterranean
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Β. Η προσαρµογή του τουρισµού στην κλιµατική αλλαγή
Ζητούµενο στην περίπτωση αυτή είναι η αντιµετώπιση των αλλαγών που αναπόφευκτα θα
επηρεάσουν τον τουρισµό. Οι προτεινόµενες δράσεις αφορούν:
• Την “αποµάκρυνση” του τουρισµού από την παράκτια ζώνη και από την ιδιαίτερα θερµή
περίοδο, µε ταυτόχρονη “αποµάκρυνσή” του από το µοντέλο των “3 s”, γεγονός που επιτρέπει τη χρονική επέκταση της τουριστικής περιόδου. Ήδη η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής προωθεί, στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου, την
αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου των νησιών, µε έµφαση στην ανάδειξη των φυσικών,
πολιτιστικών και παραγωγικών ιδιαιτεροτήτων των νησιών (“νησιωτικές ταυτότητες”).
Αυτό θα επιτρέψει την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, µε παράλληλη µείωση της
πίεσης κατά τους ιδιαίτερα θερµούς µήνες.
• Τη δηµιουργία προϋποθέσεων βελτίωσης του µικροκλίµατος µε ενεργές δράσεις σε τουριστικές εγκαταστάσεις (αλλαγές στη µόνωση των εγκαταστάσεων, φυσικός δροσισµός, βιοκλιµατική κτιρίων κ.λπ.), µείωση των αναγκών σε νερό και ενέργεια και αξιοποίηση και
κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων.
Χαράλαµπος Σταµατόπουλος

Μέλος του Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής, Τράπεζα της Ελλάδος

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την επιστηµονική οµάδα, και ιδιαίτερα τον κ.
Ζερεφό, για την εκπόνηση της µελέτης “Οι περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα”, η οποία µάλιστα πραγµατοποιήθηκε σε
καθαρά εθελοντική βάση. Το έργο αυτό παρέχει υψηλότατου επιπέδου πληροφόρηση για όλες
τις πιθανές συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής για τη χώρα µας µέχρι το τέλος αυτού του αιώνα.
Συγκρίνοντας τις επιστηµονικές εκτιµήσεις και προβλέψεις µε γεγονότα που ήδη έχουν λάβει
χώρα είναι σίγουρο ότι µπορούµε να οδηγηθούµε σε πλήθος συµπερασµάτων για τις µελλοντικές µας ενέργειες.
Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος, καθώς τα περισσότερα ζητήµατα καλύφθηκαν από τους
προηγούµενους οµιλητές, και θα επικεντρωθώ σε κάποια σχόλια σχετικά µε τα µέτρα προσαρµογής των σύγχρονων κοινωνιών στην κλιµατική αλλαγή, αλλά και σε θέµατα που αφορούν
την ορθολογική χρήση πόρων και υποδοµών.
Νερό

Στις σηµερινές συνθήκες, που καθορίζονται από την οικονοµία της αγοράς και όχι της αυτοκατανάλωσης, έχει δυστυχώς εγκαταλειφθεί η ιδέα του “µικρόκοσµου” της στέρνας, δηλαδή
της αποθήκευσης και εκµετάλλευσης των οµβρίων υδάτων για την ικανοποίηση µιας σειράς
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αναγκών από τον ίδιο τον καταναλωτή. Ωστόσο, η υιοθέτηση παρόµοιων πρακτικών φαίνεται
ότι, στην περίπτωση των νησιών, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη, καθώς είναι επιβεβληµένη
η εξοικονόµηση των υδάτινων πόρων µε κάθε δυνατό µέσο.
Επιπλέον, λύσεις όπως τα µικρά φράγµατα µπορούν να υιοθετηθούν, αλλά στα νησιά,
όπου υπάρχει και το µεγαλύτερο πρόβληµα, φαίνεται ότι δεν αρκούν λόγω του χαµηλού
ύψους βροχοπτώσεων και της έλλειψης ταµιευτήρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να
συνεκτιµηθούν και οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε τόπου και να υιοθετηθούν πρόσθετες ενέργειες, όπως οι υδρονοµές, δηλαδή η µεταφορά ποσοτήτων νερού από το ένα µέρος στο άλλο,
αλλά και η δηµιουργία ―στα µεγαλύτερα νησιά― µονάδων αφαλάτωσης, πρακτική που
εφαρµόζεται παγκοσµίως.
Βεβαίως, πριν προχωρήσουµε σε οποιαδήποτε επιλογή προς την κατεύθυνση της αύξησης
των υδάτινων αποθεµάτων, θα πρέπει να συνεκτιµήσουµε το ύψος της ζήτησης νερού καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους και όχι µόνο τις περιόδους αιχµής.
Ενέργεια

Στον τοµέα της ενέργειας βεβαίως και θα πρέπει να επιδιώξουµε µε κάθε µέσο τη µεγαλύτερη
δυνατή µείωση της κατανάλωσης. Για παράδειγµα, ασφαλώς και θα πρέπει να εκσυγχρονίσουµε
τις κλιµατιστικές µονάδες των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, ωστόσο θα πρέπει να λάβουµε
υπόψη µας ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει υψηλότατο κόστος, αποτελεί µια ιδιαίτερα δαπανηρή
επένδυση και το κύριο ερώτηµα είναι ποιος θα επωµιστεί το κόστος των ―κατά περίπτωση― επιλογών (καλωδιακή σύνδεση, γεννήτριες, αποθήκευση ενέργειας που προέρχεται από ηλιακή ή
αιολική ενέργεια). Θα δροµολογηθεί µέσω κοινοτικών προγραµµάτων, άρα το κόστος θα µετακυλιστεί στους Έλληνες ή στους ξένους καταναλωτές; Και τελικά υπάρχει τρόπος να αποτιµηθεί
η σκοπιµότητα της εν λόγω δαπάνης σε σχέση µε το προσδοκώµενο αποτέλεσµα; Κατά την
άποψή µου, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να κινηθούµε έχοντας υπόψη τη σχέση κόστους-οφέλους, αλλά, σε τελευταία ανάλυση, και το ποιος επιβαρύνεται από το εκάστοτε κόστος.
Λύµατα

Όσον αφορά τη διαχείριση των λυµάτων, δυστυχώς σήµερα έχει σχεδόν συντελεστεί καταστροφή του υπεδάφους της χώρας και συνακόλουθα του υδροφόρου ορίζοντα όχι µόνο στα νησιά,
όπου στα περισσότερα παρατηρείται επιπλέον γενικευµένη δυσωδία, αλλά και σε πολλές άλλες
περιοχές της χώρας. Καθώς τα µέτρα προσαρµογής δυστυχώς είναι µια ιδιαίτερα ακριβή λύση, θα
πρέπει να ληφθούν χαµηλού κόστους µέτρα βελτίωσης των τρεχουσών συνθηκών.
Υποδοµές

Στο θέµα των υποδοµών θα πρέπει να επισηµάνω ότι, κατά την άποψή µου, δεν διαφαίνεται ο
απαιτούµενος ορθολογισµός. Το ενδιαφέρον µας δεν µπορεί να εστιάζεται αποκλειστικά στην εξυ62
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πηρέτηση των τουριστών, αλλά θα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη και τις ανάγκες των ντόπιων πληθυσµών, των µονίµων κατοίκων, όχι µόνο των νησιών, αλλά και των λοιπών περιοχών της χώρας.
Ας αναρωτηθούµε, για παράδειγµα, πόσο απαραίτητα είναι στην Κρήτη τέσσερα λιµάνια
και τρία αεροδρόµια, τα οποία µάλιστα µέχρι τώρα προσφέρουν κακής ποιότητας υπηρεσίες,
τη στιγµή που δεν υπάρχει ασφαλές οδικό δίκτυο;
Επιπλέον, µε προβληµατίζει η σκέψη µήπως τελικά οδηγούµαστε σε υπερβολικές δαπάνες
για περισσότερες υποδοµές από όσες πραγµατικά χρειαζόµαστε για να καλύψουµε τις ανάγκες
µας. Ενδείκνυται, για παράδειγµα, στη βόρεια Πελοπόννησο η κατασκευή σιδηροδροµικών
γραµµών και δρόµων, που µετά από λίγο καιρό, σύµφωνα µε επιστηµονικές µελέτες, θα έχουν
πρόβληµα λόγω της διάβρωσης του εδάφους; Είναι απαραίτητο να προβούµε σε απαλλοτριώσεις πανάκριβων περιοχών για κατασκευή δρόµων δίπλα στη θάλασσα, ενώ είναι συνήθως
πολύ φθηνότερη η κατασκευή οδικού δικτύου στην ενδοχώρα;
Επίλογος

Στην παρέµβασή µου προσπάθησα να είµαι πρακτικός και ρεαλιστικός, προτείνοντας όσο το
δυνατόν ορθολογικότερη χρήση πόρων και υποδοµών και καταθέτοντας κάποιες σκέψεις και
ερωτήµατα που ίσως χρησιµεύσουν ως εργαλεία καθώς θα χαράσσεται η στρατηγική αντιµετώπισης αυτού του σύνθετου ―και για τη χώρα µας― ζητήµατος. Είµαι αισιόδοξος για την
περαιτέρω πορεία των θεµάτων που µας απασχολούν, αρκεί να έχουµε πάντα υπόψη µας τη
σχέση κόστους-οφέλους, προκειµένου να αποφύγουµε ανεξέλεγκτες δαπάνες για έργα µειωµένης ωφέλειας.
Σας ευχαριστώ θερµά.
***

Πάρις Τσάρτας

Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης, Πρύτανης Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Με τη σηµερινή παρουσίαση θα επιδιώξω να επισηµάνω κάποια ζητήµατα τα οποία θεωρώ
κεφαλαιώδους σηµασίας. Για το καθένα από αυτά, θα εξηγήσω µε ένα επιµύθιο τους λόγους
για τους οποίους πρέπει να είµαστε αισιόδοξοι ή απαισιόδοξοι, αν και η ουσία είναι να είµαστε
ρεαλιστές.
Στον τουρισµό η κατάσταση αναφορικά µε ζητήµατα, όπως η έρευνα, η ανάπτυξη και η
πραγµατοποίηση µελετών ―συγκρινόµενη µε αυτή 30 χρόνια πριν― είναι εντυπωσιακά καλύτερη. Αυτό όµως που συνήθως συµβαίνει είναι πως, όταν συναντούνται άτοµα που εµπλέκονται
µε το θέµα, το αποτέλεσµα είναι να υπάρχει συχνά ένα κλίµα που δείχνει το αντίθετο.
Η σχεδιασµένη ανάπτυξη, η επιχειρηµατικότητα αλλά και η παιδεία (ειδικότερα στα τµήµατα
εκείνα τα οποία συνδέονται µε την ανάπτυξη) πρέπει να χαρακτηρίζονται από τον ορθό λόγο.
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Αυτό που έχει σηµασία, τόσο σε αυτή τη µελέτη όσο και σε άλλες µελέτες, είναι να τηρείται η
συγκεκριµένη αρχή της διοίκησης: πρέπει να προβλέπουµε, να προνοούµε και να προλαµβάνουµε. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να ξεκινήσει µε αυτή την παραδοχή µια µελέτη. Όχι απλώς για
το “θεαθήναι”, αλλά γιατί πρέπει να προλαµβάνεις πράγµατα που µπορούν να συµβούν 10-20
χρόνια µετά. Αυτό είναι και το ιδιαίτερα θετικό χαρακτηριστικό της σηµαντικής προσπάθειας
που έφερε εις πέρας ο Ακαδηµαϊκός και συνάδελφος κ. Ζερεφός, µε την Επιτροπή Μελέτης των
Επιπτώσεων της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ), για λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδος.
Το πρώτο ζήτηµα είναι η πολύ περίεργη αντίληψη που προβάλλουν πολλοί “ιθύνοντες” ότι
δεν έχουµε µελέτες, έρευνες, έργα, προτάσεις στο χώρο του τουρισµού. Η πρώτη κατατεθειµένη προσπάθεια στις λεγόµενες ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού έγινε 30 χρόνια
πριν από φωτισµένους τότε ανθρώπους στον ΕΟΤ. Η πρώτη µελέτη ανατέθηκε ―διόλου παράδοξο― από την ΕΤΒΑ σε µια µικρή οµάδα µελετητών και είχε τίτλο “Νέες µορφές τουρισµού”.
Τα αναφέρω αυτά διότι υπάρχει η διαδεδοµένη αντίληψη ότι µας λείπουν µελέτες ή ότι πολλές
από αυτές µένουν στα ράφια. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες µελέτες, που έχουν ανατεθεί
από τράπεζες, από φορείς του ιδιωτικού τοµέα (ΣΕΤΕ), από φορείς που δεν θα φανταζόταν
κανείς (π.χ. WWF, ΟΤΑ κ.λπ.), και δεν βρίσκονται όλες στα ράφια, αλλά έχουν χρησιµοποιηθεί. Το επιµύθιο είναι ότι το πρόβληµα είναι πολιτικό και δεν είναι η µη ύπαρξη του αναγκαίου
επιστηµονικού υλικού, αλλά η µη χρήση του.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι αναµφίβολα η αρρώστια του οικονοµισµού. Επί σαράντα χρόνια
διαµορφώθηκε και εδραιώθηκε σε υψηλό ποσοστό µια λογική σε ό,τι αφορά την τουριστική
ανάπτυξη, η οποία είχε να κάνει µε τη συγκρότηση ενός συγκεκριµένου προτύπου: του προτύπου των τριών ή τεσσάρων “s” (sea, sun, sand, sex). Το κακό µε αυτό το πρότυπο ήταν ότι διαµόρφωσε και παράδειγµα. Το πρότυπο το ίδιο, στην αρχική του φάση, ήταν το µόνο που ήταν
δυνατόν να υπάρχει σε µια χώρα σαν τη δική µας: η στροφή στο µαζικό τουρισµό. Το ζήτηµα
όµως είναι σε ποιο βαθµό και ως πότε οφείλαµε να ακολουθούµε αυτό και αν έπρεπε να το αλλάξουµε. Το ίδιο πρότυπο επέβαλε και τη λογική των φθηνών τιµών. Αυτό ήταν από την αρχή ―και
παραµένει― ένα λάθος, από το οποίο προσπαθούµε αγωνιωδώς να ξεφύγουµε. Το επιµύθιο σε
αυτή την περίπτωση είναι ότι µπορούν ιδιώτες επιχειρηµατίες, επιστήµονες, εµπειρογνώµονες,
άνθρωποι που ασχολούνται µε το χώρο να συµφωνήσουν στο εξής: ότι δεν λάβαµε υπόψη όχι το
ζήτηµα αν µας αρέσει η ανάπτυξη να περιλαµβάνει τις ειδικές ή τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού, αλλά ότι δεν λάβαµε υπόψη την προσφορά και τη ζήτηση, η οποία απαιτεί εδώ και πολλά
χρόνια να περιλαµβάνονται και αυτά τα προϊόντα στο µοντέλο ανάπτυξης της χώρας.
Τρίτο ζήτηµα είναι το υποτιθέµενο δίληµµα ανάµεσα στην ανάπτυξη και το περιβάλλον. Η
συζήτηση που εδώ και πολλά χρόνια ταλανίζει επιστήµονες ―και όχι µόνο στην Ελλάδα― είναι
ότι η ανάπτυξη και το περιβάλλον είναι δύο ζητήµατα που δεν πάνε µαζί ή µάλλον δηµιουργούνται προβλήµατα όταν πάνε µαζί. Αρχικά, να επισηµάνω ότι εδώ χρειάζεται µια λογική έντιµων
συµβιβασµών, γιατί η τουριστική ανάπτυξη απαιτεί έντιµους συµβιβασµούς. Ένα παράδειγµα:
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δεν εργάζονται µόνο 800.000 άτοµα στον τουρισµό στην Ελλάδα, αλλά από αυτόν αντλούν εισόδηµα ενάµισι µε δύο εκατοµµύρια άτοµα του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Και αυτό σηµαίνει ότι λαµβάνουν χρήµατα που είναι της τάξης ενός καλού µισθού, ασχέτως αν η συγκεκριµένη
είναι γι’ αυτούς πρώτη, δεύτερη ή τρίτη απασχόληση. Επιπλέον, οι τουρίστες που έρχονται στη
χώρα µας και ανήκουν στις ηλικίες από 18 έως 65 χρονών, σε ποσοστό 80% αθλούνται ή έχουν
κάποια ουσιαστική και καταγεγραµµένη θέση και άποψη για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Το επιµύθιο είναι ότι, όταν συζητάµε για τουριστική ανάπτυξη, συζητάµε για πάρα
πολύ κόσµο που ασχολείται µε τον τουρισµό, είτε αυτός είναι µαζικός είτε συνδέεται, άµεσα ή
έµµεσα, µε δραστηριότητες περιβάλλοντος και λαµβάνει εισοδήµατα από αυτό.
Τέταρτο ζήτηµα, στο οποίο αναφέρθηκε εµµέσως ο κ. Ζερεφός, είναι ο πλούτος των πόρων.
Οι πόροι επιβάλλουν την ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού ως ένα
πολύ σηµαντικό συµπληρωµατικό κοµµάτι της προσφοράς και ζήτησης της χώρας. Οι πόροι το
επιβάλλουν. Έχουµε µια από τις πλουσιότερες καταγεγραµµένες χλωρίδες και πανίδες στον
κόσµο. Είναι ένα δεδοµένο. Συνεπώς, το ζήτηµα δεν είναι να αναζητήσουµε ανάµεσα στις
καλές ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού ποιες µπορεί να είναι καλύτερες και πιο
ήπιες προς το περιβάλλον ―άρα και καλύτερες για την κλιµατική αλλαγή που έρχεται― σε
σχέση µε το µαζικό τουρισµό. Το επιµύθιο είναι να αποφασίσουµε ότι µπορούµε να λύσουµε
τα ψευτοδιλήµµατα µε τα παρεχόµενα προϊόντα του τουρισµού τα οποία έχουν σχέση µε το
περιβάλλον. Τέτοια υπάρχουν άφθονα, επιµηκύνουν την τουριστική περίοδο και ―το πιο
περίεργο― αφήνουν συχνά πολύ περισσότερο κέρδος από το µαζικό τουρισµό.
Το πέµπτο ζήτηµα έχει να κάνει µε την τουριστική έρευνα και παιδεία. Αναφέρθηκε ότι η
Ελλάδα κατέχει την 62η θέση µεταξύ άλλων χωρών στην τουριστική παιδεία. Ο αριθµός των
ερευνών των σχετικών µε τον τουρισµό, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από ελληνικά πανεπιστήµια, από ερευνητικά κέντρα, όπως το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το ΚΕΠΕ, το ΙΟΒΕ
αλλά και άλλα ανεξάρτητα ερευνητικά ιδρύµατα, είναι αδιανόητα µεγάλος, εάν κανείς αναλογιστεί πόσο λίγοι αριθµητικά είναι αυτοί που εργάζονται σε αυτόν το χώρο. Τα µεταπτυχιακά
τµήµατα τουρισµού της χώρας (µάστερ και διδακτορικά) έχουν παραγάγει έναν πολύ µεγάλο
αριθµό στελεχών, τα οποία, όπως φάνηκε ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, διαθέτουν και
γνώση και εµπειρία. Μπορείτε να το διαπιστώσετε σε τουριστικές επιχειρήσεις, στους ΟΤΑ,
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και στον ΕΟΤ, όπου θα βρείτε αποφοίτους αυτών των ελληνικών πανεπιστηµίων. Έχουν παραγάγει έναν εντυπωσιακό αριθµό
διδακτόρων (50-70) και έναν τεράστιο αριθµό ατόµων µε µάστερ (1.000 άτοµα τουλάχιστον).
Αυτά έχουν γίνει από αυτή την τουριστική παιδεία, που βρίσκεται στην 62η θέση επειδή για
πολλούς λόγους το κράτος δεν την ενισχύει. Επιµύθιο είναι εδώ ότι η πρόσφατη απόφαση της
Πολιτείας να µην εγκριθούν τα τµήµατα τουρισµού στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, που συζητούνται από 20ετίας, προφανώς δείχνει ότι όλα τα παραπάνω είναι
λάθος ή απλώς δεν ενδιαφέρουν την Πολιτεία.
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Άρα ως έκτο και τελευταίο ζήτηµα αναδεικνύεται ο προβληµατικός ρόλος της κρατικής
πολιτικής στον τουρισµό. Αν δηλαδή κοιτάξουµε 30-40 χρόνια πριν και δούµε την πορεία της
τουριστικής πολιτικής, σε µεγάλο βαθµό αυτή εφαρµόστηκε και κινήθηκε κυρίως διότι υπήρξαν φωτισµένοι ιδιώτες και, το τονίζω, επιχειρηµατίες. Υπήρξαν πολύ σοβαρές προσπάθειες σε
τοπικό επίπεδο από τους ΟΤΑ. Υπήρξε ένας µικρός αριθµός κρατικών παρεµβάσεων ―όχι όσο
µεγάλος θα έπρεπε― κυρίως γιατί αυτοί που τις πραγµατοποίησαν δεν ήταν πολιτικοί αλλά
εµπειρογνώµονες και άνθρωποι που λειτούργησαν ως κρατικοί λειτουργοί στον παλιό ΕΟΤ και
στο υπουργείο. Τέλος, υπήρξε και η παρέµβαση των επιστηµόνων και εµπειρογνωµόνων την
τελευταία 20ετία, οι οποίοι µε πολύ κόπο ―και παρά την κριτική που τους ασκήθηκε― επιδίωξαν να βάλουν τα πράγµατα στη θέση τους. Επιµύθιο: ευτυχώς που το κράτος, µε τη λογική
που το ξέρουµε, δεν είχε ουσιαστική παρουσία στην ελληνική τουριστική πολιτική. Ευτυχώς
που υπήρξαν οµάδες συµφερόντων (stakeholders) που παρενέβησαν στην τουριστική πολιτική
και µε τον τρόπο τους έχουν βελτιώσει τα πράγµατα, παρά τις πολλές και αρνητικές επιπτώσεις
στις οποίες µπορεί να έχει οδηγήσει το πρότυπο που προανέφερα.
Η όποια προσπάθεια, αναφορικά µε τη συµβολή που µπορεί να έχει η ανάπτυξη του τουρισµού, άρα η αλλαγή του, στην επίλυση προβληµάτων, όπως αυτό της κλιµατικής αλλαγής, κατά
τη γνώµη µου έχει να κάνει µε τρία ουσιαστικά ζητήµατα:
• Να αποκτήσει η υπόθεση του περιβάλλοντος ―είτε πρόκειται για το περιβάλλον ως έχει
είτε για τα προϊόντα του περιβάλλοντος― µια σαφή οικονοµική διάσταση. Πρέπει να είναι
ξεκάθαρο ότι το περιβάλλον έχει οικονοµικά χαρακτηριστικά, τα οποία µπορεί να είναι
εξαιρετικά δυναµικά και χρήσιµα για τον τουρισµό αλλά και για οποιονδήποτε ασχολείται
µε αυτό.
• Πρέπει επιτέλους να γίνει ο τουρισµός (όχι ως βιοµηχανία) πολιτικό ζήτηµα υψίστης
σηµασίας και όχι απλώς µια αναφορά των πολιτικών µας περί “ατµοµηχανής” ή “πυλώνα”
της οικονοµίας, µε πραγµατικές και ρεαλιστικές θεσµικά και αναπτυξιακά παρεµβάσεις.
• Τέλος, όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι τίποτα δεν είναι απλό και όλα είναι συγκρουσιακά
ζητήµατα. Θα πρέπει να ενισχυθεί και στη χώρα µας ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών.
Όπως φαίνεται, έπρεπε να υπάρξει µια κρίση αυτής της έκτασης για να ενεργοποιηθεί αυτή
η ατελής θεσµικά πολιτική εκπροσώπηση. Και σε αυτό το επίπεδο µπορώ να πω και εγώ
ότι είµαι αισιόδοξος.
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Η σηµερινή ηµερίδα εντάσσεται στη 2η φάση των εργασιών της ΕΜΕΚΑ, που φιλοδοξεί να
συµβάλει στην κατάρτιση µιας στρατηγικής για την προσαρµογή της ελληνικής οικονοµίας
στην κλιµατική αλλαγή.
Οι ενέργειες προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή (δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, νέες
επιχειρηµατικές δραστηριότητες) µπορούν να συµβάλουν αρχικά στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας και στη συνέχεια στη βιώσιµη ανάπτυξή της, ενισχύοντας αισθητά το ΑΕΠ και
την απασχόληση (βλ. προβολές ΣΕΤΕ-McKinsey για το 2021).
Οι ρόλοι της Πολιτείας και των επιχειρήσεων είναι διακριτοί και αλληλοσυµπληρούµενοι.
• Η Πολιτεία: Μπορεί (α) να επιδιώξει την αποτελεσµατική αξιοποίηση των (σήµερα)
περιορισµένων πόρων για τη στοχευµένη βελτίωση υποδοµών ώστε να παρέχονται αναβαθµισµένες τουριστικές υπηρεσίες, (β) να βελτιώσει το περιβάλλον της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας στον τουρισµό (βλ. εισήγηση κ. Ανδρεάδη – ΣΕΤΕ), (γ) να επιτύχει καλύτερο συντονισµό κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και µεγαλύτερη
αποκέντρωση, όπου είναι αποτελεσµατικότερο (βλ. εισηγήσεις των κ.κ. Τσάρτα και Παπαθεοδώρου και του κ. Τσάλτα), (δ) να στηρίξει την τουριστική εκπαίδευση στο πανεπιστηµιακό επίπεδο (βλ. εισηγήσεις του κ. Τσάλτα και του κ. Τσάρτα, του κ. Παραβάντη και του
κ. Αγγελόπουλου).
• Οι επιχειρήσεις: Μπορούν να επιδιώξουν τη διαµόρφωση του τουριστικού προϊόντος και
την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών ― µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα και µε σφαιρική προσέγγιση, δηλαδή µε σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονοµιά, µε στόχο να προσελκύουν ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές
της χώρας και σε όλη τη διάρκεια του χρόνου (βλ. εισήγηση κ. Σαρτζετάκη, αλλά και την
εισήγηση του κ. Βερνίκου – ΣΕΤΕ και Greenpeace – ο οποίος τόνισε ότι “η προσπάθεια
για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος από τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων θα είναι όλο και περισσότερο µονόδροµος”).
Είναι πολύ θετικό ότι οι απόψεις που εκφράστηκαν τόσο από το Υπουργείο Τουρισµού (Γ.Γ.
κ. Λιάσκος) όσο και από τον ΣΕΤΕ (Πρόεδρος κ. Ανδρεάδης) διέπονται από αυτή την αντίληψη.
Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν και οι πρωτοβουλίες που αναφέρθηκαν είναι χρήσιµες
προκειµένου να ασκούν αποτελεσµατικά το ρόλο τους η Πολιτεία και οι επιχειρήσεις. Αναφέρονται ενδεικτικά οι προτάσεις για τη συγχρηµατοδότηση έργων υποδοµής, µε συµπράξεις
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δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, και για τη συλλογική συµµετοχή επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση
δραστηριοτήτων που συντελούν στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου (οµιλία του Διοικητή της ΤτΕ κ. Προβόπουλου), οι συναφείς προτάσεις των κ.κ. Τσάρτα και Παπαθεοδώρου,
καθώς και οι σκέψεις τους για το σχεδιασµό, την τάξη µεγέθους και την ευελιξία των τουριστικών υποδοµών, οι επισηµάνσεις του κ. Σαρτζετάκη και του κ. Αγγελόπουλου για τη σηµασία της αξιοποίησης της υπάρχουσας τουριστικής υποδοµής επί 12 µήνες το χρόνο, για την
αναβάθµιση παλαιών εγκαταλελειµµένων υποδοµών/εγκαταστάσεων, η πρόσφατη συνεργασία
ΣΕΤΕ-Υπουργείου Εργασίας για το πρόγραµµα “επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας” και
το πρόγραµµα του ΙΝΣΕΤΕ για την πιστοποίηση της τουριστικής εκπαίδευσης/κατάρτισης,
οι προτάσεις του κ. Τσάλτα π.χ. για την αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για
τον τουρισµό και για την εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής τυποποίησης, οι 13 προτεραιότητες-µέτρα που ανέδειξε η µελέτη της McKinsey για την περαιτέρω ανάπτυξη του
τουρισµού και οι προτάσεις της για δραστική βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν οι
µαρίνες (εισήγηση κ. Γκικόπουλου), ο σχεδιασµός νέων τουριστικών προϊόντων από τους
ΣΕΤΕ - Marketing Greece και η έµφαση όχι µόνο σε µεγάλες µονάδες αλλά και σε µικρές
(boutique hotels, παραδοσιακά καταλύµατα), την οποία ανέφεραν τόσο ο κ. Ανδρεάδης όσο
και ο κ. Σαρτζετάκης, η κρίσιµη σηµασία της διαχείρισης απορριµµάτων και στερεών και
υγρών αποβλήτων (βλ. εισήγηση του κ. Σπιλάνη ειδικά για τα νησιά του Νότιου Αιγαίου).
Πώς θα επηρεάσει η κλιµατική αλλαγή τον τουρισµό; Συνοψίζοντας και (αναγκαστικά)
απλουστεύοντας όσα παρουσίασαν οι εισηγητές (κ.κ. Ζερεφός, Σαρτζετάκης, Ματζαράκης και
Νάστος), βλέπουµε ότι:
1. Η άνοδος της στάθµης της θάλασσας θα έχει ―στις περιοχές όπου οι ακτές δεν είναι απόκρηµνες και βραχώδεις― σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο µοντέλο “ήλιος - παραλία”
και θα οδηγήσει στη µείωση ή και εξάλειψη τουριστικών υποδοµών (βλ. εισηγήσεις των
κ.κ. Ζερεφού, Σαρτζετάκη και Αγγελόπουλου). Εποµένως, είναι χρήσιµο ο αρχικός εντοπισµός των θιγόµενων περιοχών (που έγινε στη µελέτη της ΕΜΕΚΑ το 2011) να προχωρήσει/εξειδικευθεί περισσότερο ―σε µικροκλίµακα― και τα αποτελέσµατα να ληφθούν
υπόψη τόσο για τον υπολογισµό του προσδοκώµενου βίου σηµερινών ή αυριανών επενδύσεων σε τέτοιες περιοχές όσο και για τον έγκαιρο σχεδιασµό λύσεων (µεταφοράς δραστηριοτήτων κ.λπ.).
2. Η άνοδος της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας και άλλα συναφή φαινόµενα, όπως η εξέλιξη της υγρασίας και του ανέµου (βλ. εισηγήσεις του κ. Σαρτζετάκη και των κ.κ. Ματζαράκη και Νάστου), µπορούν να οδηγήσουν σε επιδείνωση του δείκτη τουριστικής ευφορίας σε ορισµένες περιοχές τους θερινούς µήνες, αλλά σε βελτίωσή του τις άλλες εποχές
του έτους. (Ενδεχοµένως για συγκεκριµένες περιοχές της χώρας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί, η µεθοδολογία του “προγράµµατος οδηγιών τουρισµού-κλίµατος για τουριστικούς
προορισµούς” το οποίο εφάρµοσε ο κ. Ματζαράκης σε περιοχές της Δυτικής Ευρώπης,
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όπως ανέφερε.) Αυτός είναι ένας ακόµη βασικός λόγος που οδηγεί στην επιδίωξη να προσελκύεται ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές της χώρας και σε όλη τη
διάρκεια του χρόνου.
3. Η ενδεχόµενη περαιτέρω µείωση των υδάτινων πόρων (π.χ. πόσιµο νερό, νερό για πότισµα) σε παραδοσιακές τουριστικές περιοχές (την οποία επισήµανε ο κ. Αγγελόπουλος)
πρέπει επίσης να αντιµετωπιστεί π.χ. µε το συνδυασµό παραδοσιακών µεθόδων, όπως οι
στέρνες για τη συλλογή του βρόχινου νερού (εισήγηση κ. Αγγελόπουλου), µε άλλες µεθόδους (όπου η προβλεπόµενη βροχόπτωση δεν κρίνεται επαρκής).
Ταυτόχρονα, επειδή τα φαινόµενα αυτά είναι πολύπλοκα (όπως ανέδειξε η εισήγηση του κ.
Παραβάντη), καλό είναι να υιοθετούµε µια ψύχραιµη και ρεαλιστική στάση στις αναλύσεις µας.
Υπάρχει λοιπόν ένα “όραµα” για τον ελληνικό τουρισµό, στο οποίο συγκλίνουν οι σηµερινές
εισηγήσεις. Μακριά από την παρεξήγηση ότι ο τουρισµός είναι η µόνη πηγή ανάπτυξης για την
Ελλάδα (η ΤτΕ έχει απαριθµήσει και τις άλλες πηγές στις εκθέσεις της, το ίδιο έχουν κάνει κι
άλλοι φορείς και µελετητικοί οργανισµοί), µακριά και από την καρικατούρα ότι “θα γίνουµε τα
γκαρσόνια της Ευρώπης” (που ίσως ταίριαζε στη στρεβλή ανάπτυξη του παρελθόντος), µπορούµε
να φανταστούµε και να εργαστούµε ώστε να γίνει πραγµατικότητα ένας τουρισµός που µεταξύ
άλλων θα είναι και πολιτιστικός και φυσιολατρικός και ιατρικός. (Κατηγόρησε άραγε κανείς ποτέ
τους κατοίκους ευρωπαϊκών πρωτευουσών, όπως είναι το Παρίσι, το Λονδίνο ή η Πράγα, που
έχουν πολιτιστικό τουρισµό όλο το χρόνο, ότι έγιναν “γκαρσόνια της Ευρώπης”;). Εκτός από τον
ήλιο και τη θάλασσα, η Ελλάδα διαθέτει και βουνά, καθαρό αέρα, ιαµατικές πηγές, αρχαία και
βυζαντινά µνηµεία, παραδοσιακούς οικισµούς (όπως το Ναύπλιο, την Ερµούπολη, τα χωριά του
Πηλίου, της Αρκαδίας, της Ευρυτανίας, τα Ζαγοροχώρια), τοπικές κουλτούρες (από πανηγύρια
έως γαστρονοµικές παραδόσεις), σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα και υποδοµές υψηλότατου επιπέδου (εκτός από τα αρχαία θέατρα που αξιοποιούνται ήδη από τη δεκαετία του 1950,
υπάρχουν π.χ. στην Αθήνα το Μέγαρο Μουσικής, η Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών και σύντοµα
η νέα Όπερα στο Φάληρο). Όλα αυτά, όπως τονίστηκε σήµερα, µπορούν να στηρίξουν όχι µόνο
τον τουρισµό των θερινών διακοπών για “ήλιο και θάλασσα”, αλλά και διακοπές ολιγοήµερες
στην πόλη και στην ύπαιθρο όλο το χρόνο, καθώς και µονιµότερη εγκατάσταση συνταξιούχων
από άλλες χώρες ή ελεύθερων επαγγελµατιών που απασχολούνται µε τηλεργασία.
Τέλος, η απαιτούµενη αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής από την Πολιτεία και τις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τον τουρισµό χαρακτηρίζεται από µια ευνοϊκή ιδιοµορφία. Ενώ γενικά,
όπως είχε επισηµάνει ο Διοικητής της ΤτΕ εδώ και τέσσερα χρόνια, αναγγέλλοντας στις
16.6.2009 την έναρξη των εργασιών της ΕΜΕΚΑ, “…η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής
απαιτεί τη συνεργασία µεταξύ κυβερνήσεων που βλέπουν τα πράγµατα µέσα από µια µακροπρόθεσµη οπτική και είναι διατεθειµένες να λάβουν µέτρα σήµερα για να αποτραπούν κίνδυνοι σε σαράντα, πενήντα ή και σε ενενήντα χρόνια…” και “…καθώς τα µέτρα αυτά θα έχουν
ένα κόστος που είναι σηµαντικό µε βάση βραχυπρόθεσµα κριτήρια (αλλά σχεδόν ασήµαντο µε
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βάση τη µακροχρόνια απόδοσή τους), καταλαβαίνετε ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα εξαιρετικά
δύσκολο πρόβληµα πολιτικής οικονοµίας ή οικονοµικής πολιτικής…”, δεν φαίνεται να ισχύει
το ίδιο για τον τουρισµό. Αντίθετα, µπορούµε να υποθέσουµε µε αρκετή βεβαιότητα ότι η υιοθέτηση από σήµερα µιας πολιτικής προσαρµογής (για παροχή τουριστικών υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας σε όλες τις περιοχές όλο το χρόνο και για περιβαλλοντικά και ενεργειακά ευαίσθητες τουριστικές επενδύσεις και δραστηριότητες), δηλαδή µιας πολιτικής που, από ό,τι είδαµε,
ήδη εντάσσεται στους σχεδιασµούς τόσο της Πολιτείας όσο και των επιχειρηµατικών φορέων
του τουρισµού, συνεπάγεται άµεσα οφέλη για τον ελληνικό τουρισµό και την ελληνική οικονοµία τώρα και όχι µόνο στις τελευταίες δεκαετίες του 21ου αιώνα. Αυτή η υπόθεση έχει
µεγάλη σηµασία από τη σκοπιά της πολιτικής οικονοµίας και χρειάζεται να εξειδικευθεί και να
διερευνηθεί, ασφαλώς λαµβάνοντας υπόψη όλες τις επιφυλάξεις και τα ερωτήµατα που έθεσε
ο κ. Σταµατόπουλος σχετικά (α) µε τη σχέση κόστους-οφέλους σε κάθε περίπτωση και (β) µε
το ποιος πληρώνει το κόστος σε τελευταία ανάλυση.
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Ιωάννης Καψωµενάκης

Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατµοσφαίρας και Κλιµατολογίας, Ακαδηµία Αθηνών

3.1 Εισαγωγή
Ο τουρισµός επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες: ο καιρός και το κλίµα είναι δύο από
αυτούς (Abegg 1996, Matzarakis 2007, Scott 2011). Η γνώση των κλιµατικών παραµέτρων και
των συναφών κατωφλίων και η καταλληλότητά τους για τον τουρισµό και την αναψυχή είναι
βασικές πληροφορίες σχετικά µε τις τουριστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η
αναµενόµενη αύξηση της συχνότητας στα ακραία καιρικά φαινόµενα π.χ. στα κύµατα καύσωνα
(Kuglitsch et al. 2010, IPCC 2007, 2012, Hov et al. 2013, Nastos and Kapsomenakis 2014) δείχνει την ανάγκη προετοιµασίας για να προστατευθούν από αυτά οι κάτοικοι και οι τουρίστες,
καθώς και οι οµάδες υψηλού κινδύνου: ηλικιωµένοι, ασθενείς και παιδιά (Amelung et al. 2007,
IPCC 2007). Είναι γνωστό ότι ο τουρισµός, ειδικά ο θερινός τουρισµός, διαµορφώνεται σηµαντικά από την τριάδα “ήλιος - θάλασσα - αµµουδιά” (Triple s: sun, sea and sand), η οποία µε τη
σειρά της εξαρτάται από τον καιρό και το κλίµα. Ένας πρόσθετος παράγοντας που θα µπορούσε
να προστεθεί στο τριπλό s ή να χρησιµοποιηθεί ως µόνος παράγοντας s κατά το χειµώνα είναι το
χιόνι (Snow), ο κύριος παράγων επιλογής προορισµού για το χειµερινό τουρισµό.
Η ποσοτικοποίηση της επίδρασης του κλίµατος στον τουρισµό πραγµατοποιείται συνήθως
µε τη χρήση δεικτών, µεταξύ των οποίων πιο δηµοφιλής υπήρξε κατά το παρελθόν ο ΚλιµατιΕλληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή:
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κός Δείκτης Τουρισµού (TCI − Tourism Climate Index), που αναπτύχθηκε από τον
Mieczkowski (1985). Ο TCI χρησιµοποιεί ένα συνδυασµό επτά παραµέτρων, τρεις από τις
οποίες είναι ανεξάρτητες και δύο σε ένα βιοκλιµατικό συνδυασµό. Περιλαµβάνει το δείκτη άνεσης κατά τη διάρκεια της ηµέρας (daytime comfort index), που αποτελείται από τη µέση µέγιστη θερµοκρασία του αέρα και τη µέση ελάχιστη σχετική υγρασία, το δείκτη ηµερήσιας άνεσης (daily comfort index), που αποτελείται από τη µέση θερµοκρασία και τη µέση σχετική
υγρασία, το ύψος των βροχοπτώσεων, την ηµερήσια ηλιοφάνεια και τη µέση ταχύτητα ανέµου.
Σε αντίθεση µε άλλους απλούς κλιµατικούς δείκτες, κάθε παράµετρος που συµβάλλει αξιολογείται. Εξαιτίας ενός συντελεστή βαρύτητας (η µέγιστη τιµή του TCI ισούται µε 100), κάθε
παράγοντας µπορεί να φθάσει το 5. Τιµές TCI ≥ 80 είναι εξαιρετικές, ενώ οι τιµές µεταξύ 60
και 79 θεωρούνται από καλές έως πολύ καλές. Οι χαµηλότερες τιµές (40-59) είναι αποδεκτές,
αλλά τιµές < 40 υποδεικνύουν κακές ή δύσκολες συνθήκες για τον τουρισµό.
Η ποσοτικοποίηση και η έκφραση της θερµικής συνιστώσας του κλίµατος γίνεται µε τη βοήθεια διαφόρων δεικτών. Πρώτος ο Buttner το 1938 αναγνώρισε την ανάγκη µελέτης των θερµικών µεταβλητών και στη συνέχεια πολλοί ερευνητές πρότειναν και βελτίωσαν τους βιοκλιµατικούς δείκτες. Οι δείκτες αυτοί, γνωστοί ως βιοµετεωρολογικοί-βιοκλιµατικοί δείκτες, προκύπτουν από το µαθηµατικό συνδυασµό διαφόρων µετεωρολογικών παραµέτρων, όπως η θερµοκρασία και η υγρασία του αέρα, η ταχύτητα του ανέµου και η ηλιακή ακτινοβολία στις διάφορες εκφράσεις της. Σε ορισµένους από τους δείκτες εισάγονται επιπλέον τα γεωµετρικά
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος χώρου, όπως και δεδοµένα που αφορούν τα άτοµα που
δέχονται την επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών. Οι δείκτες αυτοί µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τους βιοκλιµατικούς και τους θερµοφυσιολογικούς δείκτες.
Οι βιοκλιµατικοί δείκτες (Discomfort Index, Heat Index, Wind Chill Index κ.ά.) αξιοποιούν
µετεωρολογικά δεδοµένα για την περιγραφή της επίδρασης των κλιµατικών συνθηκών στον
άνθρωπο. Τα δεδοµένα που συνήθως χρησιµοποιούνται είναι η θερµοκρασία, η σχετική υγρασία, η ηλιακή ακτινοβολία και η ταχύτητα του ανέµου. Από τη µια η απλότητα που χαρακτηρίζει τους δείκτες αυτής της κατηγορίας αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα, αλλά από την άλλη
δεν λαµβάνουν υπόψη τη διαφορετική ανταπόκριση των ανθρώπινων οργανισµών (π.χ. λόγω
ηλικίας, φύλου) στις ίδιες κλιµατικές συνθήκες.
Στους θερµοφυσιολογικούς δείκτες, η εκτίµηση της επίδρασης του κλίµατος στον ανθρώπινο οργανισµό γίνεται µε τη συγκριτική θεώρηση του συνόλου των θερµικών παραγόντων. Οι
θερµοφυσιολογικοί δείκτες βασίζονται στη µοντελοποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου του
ανθρώπου. Θερµοφυσιολογικοί θεωρούνται εκείνοι οι δείκτες που ως δεδοµένα εισόδου απαιτούν και χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φυσιολογίας (ηλικία, φύλο, ένταση εργασίας κ.λπ.).
Το πλεονέκτηµα των δεικτών αυτών συνίσταται στο γεγονός ότι απαιτούν ως δεδοµένα εισόδου τις πλέον κοινές µετεωρολογικές παραµέτρους, όπως θερµοκρασία, σχετική υγρασία, ταχύτητα ανέµου και ακτινοβολία. Ο πλέον γνωστός θερµικός δείκτης αυτής της κατηγορίας είναι
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η Φυσιολογικά Ισοδύναµη Θερµοκρασία (ΡΕΤ − Physiologically Equivalent Temperature), η
οποία βασίζεται στο ενεργειακό ισοζύγιο του ανθρώπου. Περιγράφει την επίδραση του κλίµατος όχι µόνο για τις κρύες, αλλά και για τις θερµές συνθήκες (Mayer and Höppe 1987, Höppe
1999, Matzarakis et al. 1999, Nastos and Matzarakis 2013, Bleta et al. 2013, Nastos, Kapsomenakis et al. 2014). Σε γενικές γραµµές, η ΡΕΤ περιγράφει και αξιολογεί την επίδραση του
θερµικού περιβάλλοντος στο ανθρώπινο σώµα και περιλαµβάνει την ανταλλαγή ενέργειας
µεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.
Οι άλλες δύο συνιστώσες του κλίµατος, η αισθητική και η φυσική, µπορεί να καλυφθούν µε
απλές και εύκολα εξαγόµενες παραµέτρους και παράγοντες, όπως το ύψος χιονιού και η ηµερήσια διάρκεια ηλιοφάνειας από τα αρχεία δεδοµένων ή δικτύων.
Μια νέα εξέλιξη στην αξιολόγηση του κλιµατικού τουρισµού είναι το σχήµα CTIS
(Climate-Tourism Information Scheme), το οποίο περιλαµβάνει τις πιο σχετικές και αξιόπιστες
παραµέτρους, καθώς επίσης και τουριστικο-κλιµατολογικούς παράγοντες (Matzarakis 2007).
Αυτή η συγκεκριµένη ποσοτικοποίηση του κλίµατος µπορεί να πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας τα υφιστάµενα κλιµατικά δεδοµένα ή τις κλιµατικές προσοµοιώσεις από περιοχικά κλιµατικά µοντέλα για τις παρούσες ή µελλοντικές χρονικές περιόδους (Matzarakis 2010, Nastos,
Zerefos et al. 2014). Η προετοιµασµένη και η εξαγόµενη πληροφορία πρέπει να παρουσιάζονται µε έναν εύκολο, αποδεκτό και κατανοητό τρόπο, τόσο για την τουριστική βιοµηχανία και
τις τοπικές αρχές στον τοµέα του τουρισµού όσο και για το σχεδιασµό αναφορικά µε την υγεία
και την προστασία των υποδοµών.
Ο στόχος της παρούσας µελέτης είναι να περιγράψει πώς οι κλιµατικές συνθήκες για τον
τουρισµό, µε βάση τις προσοµοιώσεις περιοχικών κλιµατικών µοντέλων, µπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το χρόνο των διακοπών και την περιοχή, καθώς και
τον τρόπο πρόσβασης στις υπάρχουσες κλιµατικές πληροφορίες, όχι µόνο για το παρόν αλλά
και για τις αναµενόµενες µελλοντικές κλιµατικές συνθήκες.

3.2 Μεθοδολογία και δεδοµένα
Στη βιοκλιµατική ανάλυσή µας χρησιµοποιούνται οι πιο σχετικές παράµετροι (Σχήµα 1), οι
οποίες ερµηνεύουν τις συνιστώσες του κλίµατος στον τουρισµό και την αναψυχή (φυσική, θερµική και αισθητική), δηλαδή περιγράφουν το καλούµενο δυναµικό του κλιµατικού τουρισµού
(de Freitas 2003, Matzarakis 2007).
Ένας από τους πιο δηµοφιλείς θερµοφυσιολογικούς δείκτες, που προέρχονται από το
ανθρώπινο ενεργειακό ισοζύγιο (Höppe 1993), δηλαδή η PΕΤ (βλ. Πίνακα 1), επιλέγεται για να
περιγράψει τη θερµική συνιστώσα του κλίµατος. Προκειµένου να υπολογιστεί η ΡΕΤ, είναι
απαραίτητο να προσδιοριστούν οι µετεωρολογικές παράµετροι οι οποίες είναι σηµαντικές για
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Σχήµα 1

Κλιµατικές συνιστώσες στον τουρισµό (de Freitas 2003, Matzarakis 2007)

Πίνακας 1

Κατώφλια της φυσιολογικά ισοδύναµης θερµοκρασίας (PET) για διάφορους
βαθµούς της θερµικής αίσθησης από τους ανθρώπους (Matzarakis et al. 1999)
PET
(o C)
4
8
13
18
23
29
35
41

Θερμική αίσθηση

Βαθμός θερμοφυσιολογικής
επιβάρυνσης

Κρύο

Ισχυρή ψυχρή επιβάρυνση

Δροσερό

Μέτρια ψυχρή επιβάρυνση

Ελαφρά δροσερό

Ελαφρά ψυχρή επιβάρυνση

Θερμικά ουδέτερο (Άνεση)

Δεν υπάρχει θερμική επιβάρυνση

Ελαφρά θερμό

Ελαφρά θερμή επιβάρυνση

Θερμό

Μέτρια θερμή επιβάρυνση

Πολύ ζεστό

Ισχυρή θερμή επιβάρυνση

Πάρα πολύ ζεστό

Ακραία θερμή επιβάρυνση

Πολύ κρύο

Ακραία ψυχρή επιβάρυνση

το ανθρώπινο ενεργειακό ισοζύγιο σε ύψος π.χ. 1,1 µ. πάνω από το έδαφος (µέσος όρος ύψους
του κέντρου βάρους ενός ατόµου που στέκεται όρθιο, στην Ευρώπη). Οι κυρίαρχες µετεωρολογικές παράµετροι που επηρεάζουν το ανθρώπινο ενεργειακό ισοζύγιο αφορούν τη θερµο74
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κρασία του αέρα, την υγρασία του αέρα, την ταχύτητα του ανέµου και τη µέση ακτινοβόλο θερµοκρασία (radiant temperature) του περιβάλλοντος χώρου. Το θερµικό περιβάλλον, που εκφράζεται µε βάση την ΡΕΤ, υπολογίζεται από το µοντέλο ακτινοβολίας και ενεργειακού ισοζυγίου,
RayMan (Matzarakis et al. 2007).
Οι άλλες δύο κλιµατικές συνιστώσες, η αισθητική και η φυσική, µπορούν να καλυφθούν
µε απλές και εύκολα υπολογιζόµενες παραµέτρους και παράγοντες (π.χ. ύψος χιονιού και ηµερήσια διάρκεια ηλιοφάνειας) από αρχεία δεδοµένων ή δικτύων. Επιπλέον, η εφαρµογή της
µεθόδου συνδυάζει στοιχεία µετεωρολογικά και σχετιζόµενα µε τον τουρισµό. Έτσι, εκτός
από τις δύο µεταβλητές, που χρησιµοποιούνται συχνά στις µελέτες εκτίµησης των επιπτώσεων
(θερµοκρασία αέρα και βροχόπτωση), λαµβάνονται υπόψη η PET (Höppe 1999), η ισχυρή
ψυχρή επιβάρυνση (PET < 0° C), η ισχυρή θερµή επιβάρυνση (PET > 35° C), η θερµική άνεση
(18° C < PET < 29° C), η ηλιοφάνεια/νεφοκάλυψη όσον αφορά τον αριθµό ηµερών µε νεφοκάλυψη < 5 όγδοα, η πίεση υδρατµών > 18 hPa, η ταχύτητα ανέµου > 8 m/s, η σχετική υγρασία > 93%,
η βροχόπτωση < 1 mm, καθώς και η βροχόπτωση > 5 mm και η χιονοκάλυψη > 10 cm
(Matzarakis 2007, Lin and Matzarakis 2008, Zaninovic and Matzarakis 2009, Nastos, Kapsomenakis et al. 2014).
Το σχήµα CTIS (Matzarakis 2007) αναπτύχθηκε για να ενσωµατώσει και να απλοποιήσει τις
πληροφορίες του κλίµατος για τον τουρισµό. Το CTIS περιέχει λεπτοµερείς πληροφορίες για το
κλίµα, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους τουρίστες για την πρόβλεψη της θερµικής άνεσης, των αισθητικών και φυσικών συνθηκών για τον προγραµµατισµό των διακοπών τους. Το
CTIS περιγράφει τις συχνότητες επιλεγµένων παραµέτρων σχετικών µε τον τουρισµό σε µηνιαία
κλίµακα. Με αυτόν τον τρόπο, παρουσιάζονται οι συχνότητες των παραµέτρων των οποίων οι
τιµές είναι µεγαλύτερες/µικρότερες από ορισµένα κατώφλια αντίστοιχα (βλ. Πίνακα 2).
Παράµετροι που χρησιµοποιούνται στο σχήµα CTIS

Παράμετρος

Κατώφλι

Ισχυρή θερμή επιβάρυνση

PET > 35° C

Ισχυρή ψυχρή επιβάρυνση

PET < 0° C

Ηλιοφάνεια

Νεφοκάλυψη < 4 όγδοα

Ομίχλη

Σχετική υγρασία > 93%

Αποπνικτικό περιβάλλον (Υγρασία)

Υδρατμοί > 18 hPa

Ελάχιστη βροχόπτωση

Βροχόπτωση ≤ 1 mm

Βροχή

Βροχόπτωση > 5 mm

Θυελλώδεις συνθήκες

Ταχύτητα ανέμου > 8 m/s

Εύρος θερμικής άνεσης

18° C < PET < 29° C
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Εφόσον τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται βασίζονται σε προβλέψεις µοντέλου και ως
εκ τούτου επηρεάζονται από την αβεβαιότητα των µοντέλων, χρονική ανάλυση µικρότερη από
ένα µήνα δεν θεωρείται χρήσιµη. Οι βιοκλιµατικές παράµετροι που αναλύονται παρουσιάζονται µε συχνότητες σε ποσοστιαία βάση. Στο Σχήµα 6 κάθε έγχρωµη στήλη περιγράφει την
αντίστοιχη συχνότητα της κάθε παραµέτρου. Συχνότητα 100% υποδεικνύει ότι κάθε ηµέρα σε
ένα µήνα χαρακτηρίζεται από την αντίστοιχη κατάσταση που φαίνεται στη δεξιά πλευρά του
σχήµατος. Συχνότητα 50% αντιστοιχεί σε εµφάνιση της συγκεκριµένης κατάστασης για 15
ηµέρες, 10% για 3 ηµέρες του εξεταζόµενου µήνα κ.ο.κ.
Οι µελλοντικές συνθήκες της κλιµατικής αλλαγής αναλύονται χρησιµοποιώντας την κλιµατική έκδοση του περιοχικού µοντέλου (CLM), βασισµένη στο µοντέλο COSMO, το οποίο χρησιµοποιείται σήµερα για την προσοµοίωση του κλίµατος από τις µετεωρολογικές υπηρεσίες της
Γερµανίας, Ελβετίας, Ιταλίας, Ελλάδος, Πολωνίας Ρουµανίας και Ρωσίας. Το περιφερειακό
µοντέλο (LM) βασίζεται στις αρχικές υδροθερµοδυναµικές εξισώσεις, που περιγράφουν
συµπιεστή µη υδροστατική ροή σε υγρή ατµόσφαιρα χωρίς προσεγγίσεις κλίµακας. Οι κλιµατικές προσοµοιώσεις αφορούν τις µελλοντικές περιόδους 2021-2050 και 2071-2100 ως προς
την περίοδο αναφοράς 1961-1990, σύµφωνα µε το σενάριο Α1Β. Η χωρική ανάλυση που χρησιµοποιείται για αυτή τη µελέτη είναι 18 χµ. (Christensen et al. 2007, Giorgi and Mearns 1999,
Hagemann et al. 2004).

3.3 Αποτελέσµατα και συζήτηση
Στο κεφάλαιο αυτό εφαρµόζουµε τις µεθόδους της Τουριστικής Κλιµατολογίας ώστε να
αναδειχθούν οι πληροφορίες για το κλίµα, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους τουρίστες για την πρόβλεψη της θερµικής άνεσης, των αισθητικών και φυσικών συνθηκών για τον
προγραµµατισµό των διακοπών τους. Πιο συγκεκριµένα, ως παράδειγµα παρουσιάζονται και
αναλύονται οι χωρικές κατανοµές του αριθµού ηµερών µε ισχυρή θερµή επιβάρυνση (PET >
35° C) για όλη την Ευρώπη, ενώ σε περιοχική κλίµακα αναφερόµαστε στην Πελοπόννησο, που
αποτελεί έναν από τους πιο δηµοφιλείς τουριστικούς προορισµούς στην Ελλάδα. Στη συνέχεια,
περιγράφονται τα βιοκλιµατικά διαγράµµατα και Σχήµατα Πληροφορίας Κλίµατος-Τουρισµού
(CTIS) για την Αθήνα, για το παρόν και το µελλοντικό κλίµα, αναδεικνύοντας τις συνιστώσες
του κλίµατος στον τουρισµό και την αναψυχή.
Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η διαφορά της θερµοκρασίας του αέρα µεταξύ της τελευταίας
δεκαετίας του 21ου αιώνα (2091-2100) και της τελευταίας δεκαετίας του 20ού αιώνα
(1991-2000). Η χωρική ανάλυση του κάθε σηµείου του πλέγµατος είναι 18 χιλιόµετρα. Μεγαλύτερη αύξηση (~4-6° C) παρατηρείται σε περιοχές της νότιας Ευρώπης και ιδιαίτερα της
Μεσογείου. Μικρότερη αύξηση (~2-3° C) φαίνεται σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας
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Ευρώπης, καθώς και σε παράκτιες περιοχές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή του
Αιγαίου Πελάγους, όπου η αύξηση της θερµοκρασίας είναι εξίσου µικρή και συγκρίσιµη µε την
αντίστοιχη που εµφανίζεται σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.
Ο αριθµός των ηµερών µε ισχυρή θερµή επιβάρυνση (PET > 35° C) για όλη την Ευρώπη
κατά τη δεκαετία 1991-2000 παρουσιάζεται στο Σχήµα 3. Η κλίµακα στο Σχήµα 3 είναι γραµµική και οι περισσότερες ηµέρες της ισχυρής θερµής επιβάρυνσης εκτείνονται σε πάνω από 80
ηµέρες στην περιοχή της Μεσογείου. Σε περιοχές µε µεγάλο υψόµετρο και σε περιοχές µε γεωγραφικά πλάτη από 50° και πάνω η ισχυρή θερµή επιβάρυνση δεν αποτελεί πρόβληµα. Υπάρχει
διακύµανση στον αριθµό των ηµερών µε ισχυρή θερµή επιβάρυνση σε τόπους που βρίσκονται
πιο κοντά στη θάλασσα. Η επίδραση της κλιµατικής αλλαγής στον αριθµό των ηµερών µε υψηλή
επιβάρυνση, για την τελευταία δεκαετία του 21ου αιώνα (2091-2100) σε σχέση µε την τελευταία
δεκαετία του 20ού αιώνα (1991-2000), παρουσιάζεται στο Σχήµα 4. Οι βιοµετεωρολογικές συνθήκες µε PET > 35° C δείχνουν αύξηση για την περίοδο 2091-2100 για τις περιοχές µε γεωγραφικό πλάτος µικρότερο από 55°. Η αύξηση αναφέρεται σε περισσότερο από 30 ηµέρες για τις
περισσότερες περιοχές της νότιας Ευρώπης και όλης της Μεσογείου.
Σε περιοχική κλίµακα, παρουσιάζεται η χωρική κατανοµή του αριθµού ηµερών µε PET >
35° C (PET35) και PEΤ < 8° C (PET8) για την Πελοπόννησο και για την περίοδο αναφοράς
∆ιαφορές θερµοκρασίας αέρα µεταξύ των περιόδων 2091-2100 και 1991-2000,
µε βάση το περιοχικό κλιµατικό µοντέλο CLM για το σενάριο A1B
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Σχήµα 3

Αριθµός ηµερών µε PET > 35 o C στην Ευρώπη για την περίοδο 1991-2000

Σχήµα 4

∆ιαφορές στον αριθµό ηµερών µε PET > 35 o C στην Ευρώπη, µεταξύ των περιόδων
2091-2100 και 1991-2000, µε βάση το περιοχικό κλιµατικό µοντέλο CLM για το
σενάριο A1B
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1961-1990 και τις προβλεπόµενες µελλοντικές µεταβολές από το περιοχικό µοντέλο KNMI
(SRES A1B) για το εγγύς µέλλον (2031-2050) και το απώτερο µέλλον (2071-2100), από την
περίοδο αναφοράς (Σχήµα 5).
Κατά την περίοδο αναφοράς, υψηλές τιµές PET35 (> 100 ηµέρες) παρατηρούνται στις ΒΔ,
ΒΑ και νότιες περιοχές µε χαµηλότερες τιµές (< 60 ηµέρες) στα κεντρικά υψίπεδα (Σχήµα 5α).
Η αύξηση της PET35 στο εγγύς µέλλον αναµένεται να είναι περισσότερο από 25 ηµέρες στην
ορεινή ενδοχώρα, σε σύγκριση µε µικρότερη αύξηση (< 16 ηµέρες) στις παράκτιες περιοχές,
λόγω της ευεργετικής επίδρασης της θαλάσσιας αύρας κατά τους καλοκαιρινούς µήνες (Σχήµα
5γ). Μεγαλύτερη αύξηση θα λάβει χώρα στο απώτερο µέλλον (Σχήµα 5ε), όπου αναµένονται
πάνω από 50 επιπλέον ηµέρες µε PET35 στις κεντρικές ορεινές περιοχές και σε ορισµένες περιπτώσεις στις δυτικές (κόλπος Κυπαρισσίας) και ανατολικές (κόλπος Λεωνιδίου) παράκτιες
περιοχές (> 56 ηµέρες), καθώς και στο βόρειο και δυτικό τµήµα της Πελοποννήσου (Αργολίδα
> 52 ηµέρες). Τα ευρήµατα αυτά υποδηλώνουν µία ιδιαίτερα σύνθετη χωρική κατανοµή όσον
αφορά τις αυξήσεις της PET35 στο απώτερο µέλλον.
Όσον αφορά την PET8, οι ισχυρές και ακραίες συνθήκες ψύχους παρουσιάζουν ένα αντίθετο
µοτίβο από αυτό της PET35 κατά την περίοδο αναφοράς (Σχήµα 5β). Ειδικότερα, η PET8 αυξάνεται από τις δυτικές ακτές (< 10 ηµέρες) προς τις κεντρικές ορεινές περιοχές (> 90 ηµέρες).
Επιπλέον, οι υψηλότερες τιµές της PET8 (20-25 ηµέρες) εµφανίζονται στις νότιες και ανατολικές παράκτιες περιοχές, οι οποίες πλήττονται περισσότερο από τους βόρειους ψυχρούς ανέµους
κατά τη διάρκεια του χειµώνα, σε αντίθεση µε τις δυτικές, οι οποίες προστατεύονται από τους
ορεινούς όγκους. Οι δυτικές παράκτιες περιοχές επηρεάζονται περισσότερο από τους θερµούς
τοµείς των υφέσεων, οι οποίοι έρχονται από τα δυτικά. Η µείωση της PET8 στο εγγύς µέλλον
αναµένεται να είναι πάνω από 15 ηµέρες στο εσωτερικό ηπειρωτικό τµήµα της Πελοποννήσου,
ενώ αναµένεται να µειωθεί λιγότερο στα δυτικά (< 5 ηµέρες) και ανατολικά (< 7 ηµέρες) τµήµατα (Σχήµα 5δ). Μεγαλύτερες µειώσεις αναµένονται στο απώτερο µέλλον, οι οποίες θα
κυµαίνονται από 8 ηµέρες στα δυτικά και 16 ηµέρες στις ανατολικές περιοχές έως και πάνω
από 40 ηµέρες στα κεντρικά υψίπεδα (Σχήµα 5στ).
Στη συνέχεια, αναφερόµαστε ενδεικτικά στην εφαρµογή των βιοκλιµατικών µεθόδων, που
έχουν περιγραφεί προηγουµένως, για την περιοχή των Αθηνών. Στο Σχήµα 6 παρουσιάζονται
τα βιοκλιµατικά διαγράµµατα µε βάση το βιοκλιµατικό δείκτη PET, για την περίοδο αναφοράς
1961-1990 και τις µελλοντικές περιόδους 2021-2050 και 2071-2100. Οι προσοµοιώσεις έγιναν
µε την κλιµατική έκδοση του περιοχικού µοντέλου (CLM), βασισµένη στο µοντέλο COSMO,
για το σενάριο εκποµπών A1B, για τις µελλοντικές περιόδους και το σενάριο εκποµπών
20C3M, το οποίο αντιπροσωπεύει µια προσοµοίωση του 20ού αιώνα, χρησιµοποιώντας ιστορικές συγκεντρώσεις αερίων του θερµοκηπίου (κυρίως από την περίοδο 1971-2000).
Η κατανοµή των κλάσεων PET για το σηµερινό κλίµα (Σχήµα 6, άνω γράφηµα) δείχνουν
ότι οι συνθήκες ισχυρής ψυχρής επιβάρυνσης (PET < 8° C) εµφανίζονται από Νοέµβριο έως
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Χωρική κατανοµή των ηµερών µε PET > 35 o C (αριστερά γραφήµατα) και
PET < 8 o C (δεξιά γραφήµατα) για την περίοδο αναφοράς 1961-1990, µαζί µε
τις προβλεπόµενες µελλοντικές µεταβολές για το κοντινό µέλλον (2031-2050)
και το µακρινό µέλλον (2071-2100), από την περίοδο αναφοράς (από Nastos,
Kapsomenakis et al. 2014)
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Μηνιαία κατανοµή συχνότητας (%) της PET για την Αθήνα, κατά τη διάρκεια
της περιόδου αναφοράς 1961-1990 (άνω γράφηµα) και των µελλοντικών
περιόδων 2021-2050 (µέσο γράφηµα), 2071-2100 (κάτω γράφηµα).
∆εδοµένα: CLM-A1B (Matzarakis et al. 2014)
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Σχήµα Πληροφορίας Κλίµατος-Τουρισµού (CTIS για την Αθήνα, κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς 1961-1990 (άνω γράφηµα) και των
µελλοντικών περιόδων 2021-2050 (µέσο γράφηµα), 2071-2100 (κάτω γράφηµα).
∆εδοµένα: CLM-A1B (Matzarakis et al. 2014)

Τουριστική κλιµατολογία

Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή:
πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης

3 Τουριστική κλιµατολογία

Μάρτιο, µε µέγιστη συχνότητα περίπου 50% κατά τους χειµερινούς µήνες (Δεκέµβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο). Ο αριθµός των ηµερών µε θερµική άνεση είναι 88 ετησίως. Ως εκ τούτου, οι συνθήκες θερµικής άνεσης διαρκούν σχεδόν όλο το χρόνο, δηλαδή από Μάρτιο µέχρι
Νοέµβριο, µε µέγιστη συχνότητα 70% το Μάιο, που ακολουθείται από 50-55% το Σεπτέµβριο
και τον Οκτώβριο. Ελάχιστες συχνότητες (µόνο 5-20%) εµφανίζονται στο πολύ θερµό καλοκαίρι (Ιούλιο και Αύγουστο) και κατά τους µήνες Μάρτιο και Νοέµβριο.
Ο αριθµός των ηµερών µε θερµική καταπόνηση (PET > 35° C ) είναι περίπου 40 και εµφανίζονται τους καλοκαιρινούς µήνες (Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο), µε µέγιστη συχνότητα περίπου 50% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Στο εγγύς µέλλον (2021-2050), η µέση ετήσια ΡΕΤ θα
αυξηθεί κατά 1,5° C, ο αριθµός των ηµερών µε ισχυρή θερµή επιβάρυνση κατά 50%, ενώ η
ισχυρή ψυχρή επιβάρυνση και η θερµική άνεση θα µειωθούν ελάχιστα (-2 έως -3 ηµέρες − βλ.
Σχήµα 6, µέσο γράφηµα). Η κατανοµή των κλάσεων PET θα αλλάξει επίσης. Οι συνθήκες ισχυρής ψυχρής επιβάρυνσης (PET < 8° C), που διαρκούν από Νοέµβριο µέχρι Μάρτιο, θα µειωθούν κατά περίπου 10%, µε εξαίρεση το Δεκέµβριο, όπου δεν εµφανίζεται καµία µείωση. Αν
και ο αριθµός της θερµικής άνεσης µειώνεται, η συχνότητά της είναι ελαφρώς αυξηµένη κατά
10% κατά µέσο όρο. Οι θερµές συνθήκες θα αυξηθούν προφανώς, ειδικά κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού (µέγιστο περίπου 20% θα συµβεί τον Ιούλιο, όπως φαίνεται στο Σχήµα 6, µέσο
γράφηµα). Αυτές οι µεταβολές θα αυξηθούν περαιτέρω έως το τέλος του 21ου αιώνα (Σχήµα
6, κάτω γράφηµα). Σπάνια θα εµφανίζονται πια ηµέρες µε τιµές PET < 0° C. Οι ηµέρες µε
ισχυρή θερµική επιβάρυνση θα διπλασιαστούν και οι ηµέρες µε θερµική άνεση φαίνεται να
είναι ελαφρώς αυξηµένες, σε σύγκριση µε το σηµερινό κλίµα. Η µέση ετήσια ΡΕΤ θα µπορούσε
να αυξηθεί κατά 4° C και υψηλότερες τιµές θα µπορούσαν να είναι πιο συχνές. Η συχνότητα
της ισχυρής ψυχρής επιβάρυνσης θα µειωθεί σχεδόν κατά το ήµισυ.
Όσον αφορά το σχήµα CTIS, για την περίοδο αναφοράς (1961-1990), η θερµική άνεση
εµφανίζεται το Μάιο, µε συχνότητα 80%, και ακολουθούν οι µήνες Σεπτέµβριος και Οκτώβριος (55%). Οι µήνες Απρίλιος και Ιούνιος προσφέρουν επίσης θερµικά άνετες συνθήκες, µε
40% και 30% αντίστοιχα (Σχήµα 7, άνω γράφηµα). Η ισχυρή θερµή επιβάρυνση εµφανίζεται
µόνο κατά τους καλοκαιρινούς µήνες (Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο), µε µέγιστη εµφάνιση
~55% τον Ιούλιο. Ωστόσο, ισχυρή ψυχρή επιβάρυνση καθώς και οµιχλώδεις ηµέρες εµφανίζονται ελάχιστα στην Αθήνα. Ηλιόλουστες µέρες εµφανίζονται όλο το χρόνο, µε µέγιστες συχνότητες (90-100%) από τον Απρίλιο µέχρι τον Οκτώβριο και ελάχιστες συχνότητες (περίπου
55%) από το Νοέµβριο µέχρι το Μάρτιο. Αποπνικτικές ή θερµο-υγρές συνθήκες συµβαίνουν
µόνο στα τέλη του καλοκαιριού, µε συχνότητα 20-25%. Η συχνότητα των ξηρών ηµερών είναι
µέγιστη το καλοκαίρι (100%), αλλά και οι άλλες εποχές έχουν επίσης υψηλή συχνότητα ~80%.
Ως εκ τούτου, οι βροχερές ηµέρες σχεδόν απουσιάζουν. Θυελλώδεις ηµέρες παρουσιάζονται
όλο το χρόνο, µε υψηλότερες συχνότητες (60-70%) το χειµώνα και µικρότερες συχνότητες
(~55%) το καλοκαίρι. Οι µεταβολές των εξεταζόµενων παραµέτρων παρουσιάζονται στο
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Σχήµα 7 (µέσο γράφηµα) για το εγγύς µέλλον (2021-2050) και στο Σχήµα 7 (κάτω γράφηµα)
για το µακρινό µέλλον (2071-2100) αντίστοιχα. Όσον αφορά το εγγύς µέλλον, η ισχυρή θερµή
επιβάρυνση αναµένεται να αυξηθεί κατά 20% το καλοκαίρι, συνδυαζόµενη µε µία ελαφρά
αύξηση της διάρκειάς της. Η συχνότητα των αποπνικτικών συνθηκών είναι πιθανόν να αυξηθεί ιδιαίτερα κατά τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο (20%). Μέχρι το τέλος του
21ου αιώνα, οι µεταβολές αναµένεται να αυξηθούν. Οι θερµικά άνετες συνθήκες είναι πιθανόν
να µετατοπιστούν από το Μάιο στον Απρίλιο, µε µέγιστη συχνότητα 70% τον Απρίλιο, και από
το Σεπτέµβριο στον Οκτώβριο. Επιπλέον, οι µήνες Νοέµβριος και Μάρτιος θα γίνουν πιο άνετοι, ενώ το καλοκαίρι δεν αναµένεται πλέον θερµική άνεση. Η ισχυρή θερµή επιβάρυνση,
ωστόσο, θα µπορούσε να διαρκέσει από τον Ιούνιο έως το Σεπτέµβριο, µε συχνότητα 60-80%,
αλλά µε µικρότερη συχνότητα το Σεπτέµβριο (30%). Επίσης είναι πιθανή µια αύξηση στη
συχνότητα και στη διάρκεια των αποπνικτικών συνθηκών.
Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης αναδεικνύουν τη δυνατότητα µεταφοράς της κλιµατικής πληροφορίας για τουριστικούς σκοπούς. Το σχήµα CTIS µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να εκτιµηθούν και να ποσοτικοποιηθούν διαφορετικοί προορισµοί, λαµβάνοντας υπόψη τους
πλέον συναφείς παράγοντες του συγκεκριµένου προορισµού (Endler and Matzarakis 2011α,
2011β, Lin and Matzarakis 2008, Zaninovic and Matzarakis 2009, Çalışkan et al. 2012, Grigorieva
and Matzarakis 2011, Matzarakis and Nastos 2011, Shiue and Matzarakis 2011, Nastos, Zerefos et
al. 2014). Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση υφιστάµενων δεδοµένων και κλιµατικών
προσοµοιώσεων, προκειµένου να αναπτυχθούν στρατηγικές για το µέλλον (Scott et al. 2009,
Matzarakis 2010). Επιπλέον, οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται εδώ, µε βάση τα διαγράµµατα
συχνότητας που αφορούν το βιόκλιµα (PET), κλιµατικούς παράγοντες (βροχόπτωση), καθώς και
τα κατώφλια των συνιστωσών του κλίµατος στον τουρισµό (CTIS), µπορούν να προσφέρουν
λεπτοµερείς πληροφορίες, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµο εργαλείο, ιδιαίτερα για
τους χρήστες που δεν είναι εξοικειωµένοι µε τις πολύπλοκες ορολογίες της ανθρωποβιοµετεωρολογίας ή κλιµατολογίας. Τα εδώ παρουσιαζόµενα αποτελέσµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως
βασική κλιµατολογική και βιοκλιµατική ανάλυση ενός συγκεκριµένου προορισµού.
Η ποσοτικοποίηση και εκτίµηση των ακραίων συνθηκών πρέπει να πραγµατοποιείται µε
έναν κατάλληλο τρόπο και όχι µόνο από την άποψη της θερµοκρασίας του αέρα, η οποία είναι
µόνο µία από τις παραµέτρους που επηρεάζουν τη θερµική άνεση και υγεία του ανθρώπου. Οι
άλλες παράµετροι αφορούν την υγρασία του αέρα, την ταχύτητα του ανέµου και ροές ακτινοβολίας, που εκφράζονται µε τη µέση ακτινοβόλο θερµοκρασία (VDI 1998, Zaninovic and
Matzarakis 2009, Didaskalou and Nastos 2003, Didaskalou et al. 2009, Nastos and Matzarakis
2013). Τα αποτελέσµατα, µε βάση τα διαγράµµατα συχνότητας και την προσέγγιση του σχήµατος CTIS, δίνουν µια πρόσθετη δυνατότητα για το κοινό και τους αρµόδιους για τον αστικό
σχεδιασµό και τον τουρισµό: να ενηµερώνονται για τις παρούσες και αναµενόµενες συνθήκες,
προκειµένου να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν µέτρα µετριασµού και προσαρµογής (Bartels
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et al. 2009). Τα αποτελέσµατα και οι πληροφορίες µπορούν να απεικονιστούν µε φιλικό και
εύκολα κατανοητό τρόπο, τόσο για τους µη ειδικούς όσο και για τους αρµόδιους στα κέντρα
λήψης των αποφάσεων.

3.4 Συµπεράσµατα

3 Τουριστική κλιµατολογία

Το κλίµα όχι µόνο είναι ένας δυναµικός παράγοντας για τον τουρισµό, αλλά µπορεί να είναι
και ένας περιορισµός. Το κλίµα συνήθως περιγράφεται από τη θερµοκρασία του αέρα, τις συνθήκες βροχής και, µερικές φορές, από τη διάρκεια της ηλιοφάνειας σε µια περιοχή. Παρ’ όλα
αυτά, οι παράµετροι αυτές είναι λιγότερο αντιπροσωπευτικές για τη χωρική και χρονική µεταβλητότητα του κλίµατος µιας περιοχής και δεν καλύπτουν όλες τις συνιστώσες του.
Για µια ολοκληρωµένη αποτίµηση του κλίµατος για τον τουρισµό, είναι αναγκαίο τόσο η
µέση τιµή όσο και οι ακραίες τιµές και οι συχνότητες µεταβλητών να µπορούν να περιλαµβάνονται στις πληροφορίες του κλίµατος, για την ερµηνεία του δυναµικού του τουρισµού. Αυτό
µπορεί να επιτευχθεί µε την ποσοτικοποίηση των ευχάριστων και δυσάρεστων συνθηκών για
τους τουρίστες, από την άποψη της θερµικής άνεσης ή δυσφορίας, των συνθηκών βροχής, µε
κατανοµή τους σε διάφορες κλάσεις, αλλά και των συνθηκών χιονιού. Η οµίχλη και ο άνεµος
µπορούν επίσης να περιλαµβάνονται στους σχετικούς παράγοντες. Η γενική ιδέα του εφαρµοζόµενου συστήµατος πληροφοριών (CTIS) εστιάζεται στη χρησιµότητα της παρουσίασης των
πληροφοριών για το κλίµα, µε έναν εύκολο και κατανοητό τρόπο για τους τελικούς χρήστες.
Επίσης µπορεί κανείς να εξειδικεύσει πληροφορίες για συγκεκριµένη περιοχή, συµπεριλαµβάνοντας ειδικούς παράγοντες.
Οι κλιµατικές προσοµοιώσεις περιφερειακών µοντέλων παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες,
προκειµένου να διαφανούν οι δυνατότητες προσαρµογής για την προστασία της ανθρώπινης
ζωής και των υποδοµών. Όσον αφορά την Αθήνα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης του κλίµατοςτουρισµού, η αύξηση της ισχυρής θερµής επιβάρυνσης και η µείωση των βροχοπτώσεων θα
είναι οι κύριοι παράγοντες, που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, για το σχεδιασµό στρατηγικών
σχετικών µε την ανάπτυξη των µελλοντικών δυνατοτήτων του τουρισµού, όπως είναι για παράδειγµα η επέκταση της τουριστικής περιόδου στο φθινόπωρο και στην άνοιξη, µε ταυτόχρονη
µείωση της διάρκειας της καλοκαιρινής περιόδου.
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Κεφάλαιο 4
Πολιτικές και δράσεις προσαρµογής του τουρισµού
στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή
Γεράσιµος Ζαχαράτος

Πανεπιστήµιο Πατρών
Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων (ΙΤΕΠ)
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Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Ευτύχιος Σαρτζετάκης

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

4.1 Εισαγωγή
Εύκολα µπορεί να διαπιστώσει και να αποδείξει κανείς ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές που
υιοθετήθηκαν τις προηγούµενες δεκαετίες, ανεξαρτήτως κυβερνητικών αλλαγών, δεν συνέδεσαν τις χωρικές παραµέτρους για την εκάστοτε επιλογή των αναπτυξιακών κινήτρων και ρυθµίσεων µε το µέλλον του κλιµατολογικού πλαισίου. Το τελευταίο αυτό θεωρήθηκε δεδοµένο
και σταθερό και αξιωµατικά αµετάβλητο. Ήταν σαν τα κατά καιρούς θεσπισµένα “τοπία απείρου κάλλους”, οι περιοχές Natura, τα φυσικά πάρκα και τα όποια κοινώς αποδεκτά “ωραία
µέρη” και το “καλό” ανά την επικράτεια κλίµα να συνιστούσαν πάντα και ανεξαρτήτως των
εκάστοτε χωρικών επιλογών χρηµατοδοτικού ή άλλου (π.χ. ρυθµιστικού) χαρακτήρα δεδοµένες
και σταθερές παραµέτρους µη χρήζουσες περαιτέρω διερεύνησης.
Υπό αυτές τις συνθήκες διαµορφώθηκε διαχρονικά µια “φυσική σταθερά”, επί της οποίας δεν
χρειαζόταν παρά µόνο η εκάστοτε αλλαγή του επενδυτικού πλαισίου, για να δώσει στον τουρισµό την αντίστοιχη πολιτικά επιθυµητή ώθηση. Έτσι, το πλαίσιο αυτό λειτούργησε αποκλειστικά µε πάντα σταθερά φυσιοαισθητικά κριτήρια για το χώρο, διαµορφώνοντας την ανάπτυξη
των τουριστικών περιοχών, χωρίς ουδόλως να λαµβάνονται υπόψη οι µελλοντικοί κλιµατολογικοί κίνδυνοι χωρικών µετατοπίσεων, παρά την εδώ και αρκετό χρόνο γνωστοποίησή τους.
Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν οι πολιτικές και οι δράσεις προσαρµογής του τουρισµού
στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή. Αρχικά θα προσεγγιστεί η σχέση ανθρωπογενούς κλιµατικής αλλαγής, βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης ολοκληρωµένης ποιότητας
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στον τουρισµό, σε σχέση και µε το ρόλο του υπεύθυνου “πράσινου” τουρίστα. Στη συνέχεια,
γίνεται αναφορά σε ζητήµατα τυποποίησης πολιτικών και δράσεων προσαρµογής στους τοµείς
των µεταφορών του τουρισµού, της φιλοξενίας και της εστίασης, καθώς και της διανοµής του
τουριστικού προϊόντος µέσα και από τη χρήση πράσινων πιστοποιητικών. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται προτάσεις πολιτικής για την κλιµατική αλλαγή και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισµού. Τέλος, η πέµπτη ενότητα συνοψίζει και συµπεραίνει.

4.2 Σχέση ανθρωπογενούς κλιµατικής αλλαγής, βιώσιµης τουριστικής
ανάπτυξης και διαχείρισης ολοκληρωµένης ποιότητας – Ο ρόλος του
υπεύθυνου “πράσινου” τουρίστα
Είναι γεγονός ότι τόσο από επιστηµονική όσο και από πολιτική άποψη, όπως π.χ. διατυπώνεται από την πλευρά της επίσηµης ευρωπαϊκής πολιτικής, αναγνωρίζεται σήµερα η µεγάλη
σηµασία του χώρου υπό µορφή οιονεί χωροεδαφικού κεφαλαίου για την τουριστική δραστηριότητα, µε τρόπο που ο χώρος να αποτελεί ουσιώδες στοιχείο-παράγοντα των µηχανισµών που
διαµορφώνουν την τουριστική αγορά. Όσον αφορά το τι και πώς µέλλει γενέσθαι ως προς τη
µακροπρόθεσµη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού υπό το πρίσµα της κλιµατικής αλλαγής και
των συνακόλουθων κλιµατικοχωρικών µετατοπίσεων, είναι δεδοµένο ότι το όποιο πλαίσιο πολιτικής προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να είναι αποτέλεσµα µιας λογικής και πολιτικών πρακτικών που θα έχουν διττό χαρακτήρα. Από τη µία πλευρά θα πρέπει το κράτος να διαµορφώσει
εκείνο το πλαίσιο κανόνων και ρυθµιστικών παρεµβάσεων στη χρηµατοδότηση και λειτουργία
των τουριστικών ―και όχι µόνο― επιχειρήσεων που θα είναι ικανό να προβλέπει και να κατευθύνει τους µελλοντικούς σχηµατισµούς τουριστικού κεφαλαίου στις κλιµατικοχωρικές µετατοπίσεις που θα προσδιορίζονται σε συνεχή βάση από τις προοπτικές της κλιµατικής αλλαγής.
Από την άλλη, µε βάση το αναµφισβήτητο γεγονός ότι ο χώρος αποτελεί τον κύριο και
φυσικό αποδέκτη της τουριστικής δραστηριότητας, δηλαδή της παραγωγής και διάθεσης ενός
σηµαντικού και διαρκώς µεγεθυνόµενου τµήµατος του συνολικού εθνικού προϊόντος που απευθύνεται στο ετήσιο τουριστικό πλήθος, θα πρέπει, µε την παρέµβαση συλλογικοτήτων κάθε
δυνατής µορφής, να επιτυγχάνεται η διαρκής συνειδητοποίηση και καθοδήγηση του ιδιωτικού
χώρου, για την όλη προβληµατική της κλιµατικής αλλαγής και των επιπτώσεών της στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Δηλαδή θα πρέπει τόσο από τους τουρίστες-καταναλωτές όσο και
από τους ντόπιους παραγωγούς τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών να συνειδητοποιείται,
µέσα από ένα πλέγµα ενδεικτικών και επιτακτικών ρυθµιστικών και συµβουλευτικών πλαισίων, ο ρόλος, τα οφέλη και οι κίνδυνοι από και για την ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή, µε
βασικό στόχο την επίτευξη ενός κοινώς αποδεκτού προτύπου “πράσινου/υπεύθυνου τουρίστα”,
ικανού, µε την πάροδο του χρόνου και την αύξηση του επιπέδου συνειδητοποίησης, να συµ90
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βάλλει καθοριστικά στην περιβαλλοντική και κλιµατική αυτορρύθµιση µεταξύ διοικητικώννοµικών µέτρων και ατοµικών συµπεριφορών.
Πιο συγκεκριµένα, η διερεύνηση της προτίµησης των τουριστών προς τις φιλικές προς το
περιβάλλον υπηρεσίες µεταφορών, φιλοξενίας και εστίασης µπορεί να εκφραστεί µέσα από µια
σειρά ποσοτικών και ποιοτικών µεταβλητών. Μεταξύ άλλων, είναι σηµαντικό να διερευνηθεί
η συσχέτιση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των τουριστών µε το κατά κεφαλήν διαθέσιµο
εισόδηµά τους. Η περιβαλλοντική ευαισθησία αφορά τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των µεταφορών του τουρίστα και εκφράζεται µε την επιλογή της χρήσης µη ρυπογόνων µέσων µεταφοράς, και πιο συγκεκριµένα υβριδικών αυτοκινήτων. Οµοίως, σχετίζεται µε
την επιλογή ξενοδοχείων που ακολουθούν αυστηρές αρχιτεκτονικές προδιαγραφές, πολιτικές
ανακύκλωσης και µείωσης ανθρακικού αποτυπώµατος και κατανάλωσης νερού. Τέλος, σχετίζεται µε την επιλογή ξενοδοχείων που έχουν πιστοποιηµένα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Βασική υπόθεση προς διερεύνηση αποτελεί το κατά πόσον παρατηρείται στην πράξη
το πρότυπο που περιγράφεται από την Περιβαλλοντική Καµπύλη Kuznets (Environmental
Kuzents Curve − EKC). Σύµφωνα µε την EKC, η γραφική παράσταση της συσχέτισης περιβαλλοντικού αποτυπώµατος µε το κατά κεφαλήν εισόδηµα παρουσιάζει τη µορφή µιας ανεστραµµένης καµπύλης σχήµατος U. Αυτό συµβαίνει επειδή στα αρχικά στάδια της οικονοµικής
ανάπτυξης µιας χώρας το περιβαλλοντικό αποτύπωµα (που εκφράζεται ως ρύπανση και περιβαλλοντική υποβάθµιση) αυξάνεται έως ότου επιτευχθεί ένα συγκεκριµένο επίπεδο κατά κεφαλήν εισοδήµατος (που διαφοροποιείται κατά περίπτωση), οπότε και η τάση αντιστρέφεται, µε
αποτέλεσµα σε υψηλά επίπεδα εισοδήµατος η οικονοµική ευµάρεια να συνάδει µε αυξηµένα
επίπεδα περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Δεδοµένης και της πρόσφατης µεγάλης οικονοµικής
κρίσης, τόσο σε χώρες τουριστικής προέλευσης όσο και σε χώρες τουριστικού προορισµού,
είναι απαραίτητο να διερευνηθεί κατά πόσον η επίτευξη περιβαλλοντικής ευαισθησίας στον
τοµέα των τουριστικών µεταφορών είναι µια απλή συνάρτηση του µεγέθους του εισοδήµατος
του υποψήφιου τουρίστα (σε ατοµικό καθώς και σε εθνικό επίπεδο µε βάση τη χώρα προέλευσής του) κατά το πρότυπο της EKC ή αν η επιλογή πράσινων τουριστικών µεταφορών, ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών υπηρεσιών εξαρτάται και επηρεάζεται από άλλες παραµέτρους, η ανάπτυξη των οποίων θα µπορούσε να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τη
γενικότερη προώθηση ενός τουριστικού προορισµού. Η σχετική διεθνής βιβλιογραφία καταγράφει ότι το συνεχώς αυξανόµενο πλήθος καταναλωτών µε περιβαλλοντική ευαισθησία εµφανίζει παρόµοιες συµπεριφορές και στον τοµέα του τουρισµού, αφού όλο και περισσότεροι
πελάτες επιλέγουν ξενοδοχεία τα οποία έχουν µεγαλύτερη συναίσθηση των επιπτώσεων της
λειτουργίας τους στο περιβάλλον (Manaktola and Jauhari 2007 και Han, Hsu and Sheu 2010).
Παρόµοια αποτελέσµατα παρουσιάζει και πρόσφατη µελέτη βασισµένη σε ερωτηµατολόγια
που συµπληρώθηκαν εξ ολοκλήρου από ξένους τουρίστες σε ξενοδοχειακές µονάδες της Χαλκιδικής και της Πελοποννήσου (Ανθουλίδης 2013). Σύµφωνα µε τη µελέτη αυτή, ένα σηµα91

ντικό ποσοστό τουριστών γνωρίζει ή αναζητά πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά συστήµατα
και τις πρακτικές που εφαρµόζουν τα ξενοδοχεία. Επίσης, η ύπαρξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων αποτελεί ένα σηµαντικό κριτήριο επιλογής τόπου διαµονής για τους τουρίστες. Τέλος,
ένα µεγάλο ποσοστό τουριστών δηλώνει ότι η συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια παραµονής
σε ένα ξενοδοχείο επηρεάζεται από την ύπαρξη περιβαλλοντικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης ολοκληρωµένης ποιότητας (integrated quality management)
ενός τουριστικού προορισµού, είναι απαραίτητο οι όποιες αποφάσεις σε επίπεδο προορισµού
να λαµβάνουν ταυτόχρονα υπόψη, αλλά και να επηρεάζουν θετικά τις δραστηριότητες των τουριστικών επαγγελµατιών, των τουριστών, του τοπικού πληθυσµού και του περιβάλλοντος
(δηλαδή των φυσικών, πολιτιστικών και ανθρώπινων πόρων). Επιπλέον, οι στρατηγικές διαχείρισης ολοκληρωµένης ποιότητας που εφαρµόζονται στους διάφορους προορισµούς πρέπει
να έχουν την ικανοποίηση των τουριστών ως ένα από τα κύρια µελήµατά τους. Κατά συνέπεια,
τα ευρήµατα ερευνών προτιµήσεων των τουριστών θα πρέπει να τεθούν προς συζήτηση µε
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (stakeholders) τόσο από τον επιχειρηµατικό τοµέα του τουρισµού όσο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Από αυτή τη διαβούλευση αναµένεται να
προκύψουν γόνιµα συµπεράσµατα και προτάσεις, που θα επιτρέψουν στη συνέχεια τη σύνταξη
ενός ολοκληρωµένου κειµένου µε προτεινόµενες πολιτικές ενίσχυσης της τουριστικής ανταγωνιστικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη προτείνει µέτρα και δράσεις, που δεν έχουν ακόµη
νοµοθετικό χαρακτήρα, µέσα από τα οποία προβάλλει τα πλεονεκτήµατα της ανάληψης πρωτοβουλιών περιβαλλοντικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος.
Εντούτοις, οι αναπτυξιακές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά τις προηγούµενες δεκαετίες
δεν συνέδεσαν τις χωρικές παραµέτρους για την εκάστοτε επιλογή των υπό ή για τουριστική
ανάπτυξη τόπων µε τα οικονοµικά δεδοµένα και πολύ περισσότερο αυτά µε το µέλλον του κλιµατολογικού πλαισίου. Αυτό το τελευταίο θεωρήθηκε δεδοµένο και σταθερό, αξιωµατικά αµετάβλητο. Το “ωραίο µέρος” και το “καλό κλίµα” συνιστούσαν πάντα και σε κάθε χωρική επιλογή τα δίδυµα δεδοµένα που δεν έχρηζαν περαιτέρω διερεύνησης. Έτσι, διαµορφώθηκε σταδιακά ένα επενδυτικό πλαίσιο για τον τουρισµό, το οποίο λειτούργησε ―ας µας επιτραπεί η
χρήση ενός νεολογισµού― αποκλειστικώς φυσιοαισθητικά στο χώρο, διαµορφώνοντας τις
τουριστικές περιοχές χωρίς να λαµβάνονται υπόψη, εκτός άλλων παραλείψεων, κυρίως µελλοντικοί κλιµατολογικοί κίνδυνοι χωρικών µετατοπίσεων.
Η γενικότερη όµως προβληµατική για το κλίµα, που σχετικά πρόσφατα έχει εισέλθει µε µεγαλύτερη οξύτητα στη διεθνή συζήτηση και πρακτική, έρχεται να µας υποµνήσει επιτακτικά ότι
στην ανάλυση της σηµασίας και της αξίας του χωροεδαφικού κεφαλαίου, ουσιώδους παράγοντα επηρεασµού της τουριστικής αγοράς που εκ των πραγµάτων ―µε τον έναν ή τον άλλο
τρόπο― απορρέει από τη συγκρότηση και την εφαρµογή της τουριστικής πολιτικής, θα πρέπει να
συνυπολογίζεται µια επιπλέον σοβαρή µεταβλητή, αυτή της µακροχρόνιας κλιµατικής αλλαγής
και των συνεπειών της στις κλιµατικοχωρικές µετατοπίσεις. Όπως αναλύεται εκτενώς στο σχε92

Πολιτικές και δράσεις προσαρµογής του
τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή

τικό κεφάλαιο της Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για την κλιµατική αλλαγή (Σαρτζετάκης
και Καρατζόγλου 2011), η κλιµατική αλλαγή αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τον ελληνικό
τουρισµό, επιδεινώνοντας τα χρόνια προβλήµατα του χωρικού και εποχικού συγκεντρωτισµού
του τουριστικού προϊόντος και αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας των τουριστικών µονάδων.
Η κλιµατική αλλαγή συνιστά για τον τουρισµό την πεµπτουσία τόσο των επενδυτικών και
γενικότερα χρηµατοδοτικών αποφάσεων όσο και των καταναλωτικών συµπεριφορών των τουριστών και συνακόλουθα των λειτουργικών πρακτικών και στρατηγικών των τουριστικών
παραγωγών και δραστηριοτήτων. Ένα τέτοιο πλαίσιο επιχειρησιακών ευθυνών και ατοµικών
συµπεριφορών και αποφάσεων απαιτεί µε τη σειρά του ένα µακροπρόθεσµο πλαίσιο τυποποίησης πολιτικών και δράσεων προσαρµογής για όλη την αλυσίδα παραγωγής, διάθεσης και
κατανάλωσης των τουριστικών επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών, τουριστών-καταναλωτών καθώς και δηµόσιων και ηµιδηµόσιων φορέων και συλλογικοτήτων.

4.3 Τυποποίηση πολιτικών και δράσεων προσαρµογής στους τοµείς
των µεταφορών του τουρισµού, της φιλοξενίας, της εστίασης και της
διανοµής του τουριστικού προϊόντος, µέσα από τη χρήση πράσινων
πιστοποιητικών
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Είναι προφανές ότι ο µακροχρόνιος ορίζοντας και το µεταβαλλόµενο περιβάλλον µιας τέτοιας
τουριστικής πολιτικής προσαρµογής έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία. Αφενός ενέχει µεγάλο
βαθµό αβεβαιότητας, ο οποίος µπορεί να θεωρηθεί και σχεδιαστικό µειονέκτηµα, αφετέρου όµως
επιτρέπει να διαµορφωθούν µε σχετική ευκολία πρότυπα πολιτικών και δράσεων για κάθε τοµέα
της τουριστικής παραγωγής και διάθεσης και στις δύο πλευρές της συναλλαγής (παραγωγοί και
τουρίστες-καταναλωτές), το οποίο µπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτηµα εφαρµογής.
Συγκεκριµένα, ως πρότυπα πολιτικών και δράσεων για κάθε τοµέα της τουριστικής παραγωγής και διάθεσης και για τις δύο πλευρές της συναλλαγής νοούνται πρότυπα που θα οριοθετούν τόσο τους όρους παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών στους τοµείς των µεταφορών,
της φιλοξενίας, της εστίασης και της διανοµής του τουριστικού προϊόντος που συµµετέχουν
στην ετήσια τουριστική κατανάλωση όσο και τα πλαίσια καταναλωτικών αποφάσεων των τουριστών-καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες αυτών των τοµέων.
Μια τέτοια διαδικασία προτυποποίησης θα επιτρέπει την αµφίδροµη σταδιακή προσαρµοστικότητα µεταξύ παραγωγών και τουριστών-καταναλωτών και θα διαµορφώνει µε την πάροδο
του χρόνου επάλληλα επίπεδα αµφίδροµης συνειδησιακής συµπεριφοράς ως ικανής και αναγκαίας συνθήκης για την επίτευξη της εναρµόνισης µε το συµβιβαστικό πλαίσιο των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Συνδιάσκεψη για την Κλιµατική Αλλαγή στη Βαρσοβία. Τα κύρια
σηµεία αυτών των αποφάσεων είναι:
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• Η επιβεβαίωση ότι η νέα συµφωνία θα έχει εφαρµογή σε όλα τα µέρη που συµµετέχουν
στη συνδιάσκεψη, χωρίς να γίνονται διακρίσεις µεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών. Μια
τέτοια συµφωνία σηµαίνει ότι θα εκλείψουν οι διακρίσεις µεταξύ τουριστικά ανεπτυγµένων και µη ανεπτυγµένων περιοχών, γεγονός σηµαντικό για τη χώρα.
• Η ανάληψη εθελοντικών δεσµεύσεων για µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
πολύ πριν από τη Συνδιάσκεψη του Παρισιού, που σχεδιάζεται για το 2015 και η οποία
θεωρείται ότι θα είναι η συνδιάσκεψη-ορόσηµο για την υπογραφή της νέας κλιµατικής
συµφωνίας. Μια τέτοια διαδικασία πολιτικής πρακτικής σηµαίνει για τη χώρα µας την εθελοντική συνεργασία µεταξύ Δηµοσίου και συλλογικοτήτων ιδιωτών και επαγγελµατικών
ενώσεων για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εφαρµογή ενός προγράµµατος εκπαίδευσης. Έτσι, µπορούµε να ελπίζουµε στη σταδιακή σύµπλευση των συµπεριφορών και
πρακτικών µε το γράµµα και το πνεύµα των επιµέρους συνισταµένων των δεσµεύσεων για
µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, σε όλους τους επιµέρους τοµείς του τουριστικού κυκλώµατος, όπως τους τοµείς των µεταφορών, της φιλοξενίας, της εστίασης και
της διανοµής του τουριστικού προϊόντος.
• Για το χρονικό διάστηµα µέχρι το 2020, οπότε τυπικά αρχίζει η εφαρµογή της νέας κλιµατικής συµφωνίας, οι συµµετέχουσες χώρες καλούνται να πράξουν “ό,τι µπορούν” για να µειώσουν τις εκποµπές αέριων ρύπων. Στην περίπτωση της Ελλάδoς και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά
την αµφίδροµη σχέση µεταξύ των διαφόρων τοµέων (µεταφορών, φιλοξενίας, εστίασης και
διανοµής του τουριστικού προϊόντος) αυτό σηµαίνει τη συγκρότηση ενός παρατηρητηρίου
παρακολούθησης των απανταχού εντός της εθνικής επικράτειας δράσεων και πρακτικών που
στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, µε σκοπό την αποφυγή επικαλύψεων, τη βελτίωση
χρησιµοποιούµενων πρακτικών και προτύπων και γενικότερα την ορθολογικότερη εφαρµογή των όποιων µέτρων και δράσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
• Οι πλούσιες χώρες καλούνται να “αυξήσουν τα επίπεδα δηµόσιας χρηµατοδότησης” για
την παροχή βοήθειας προς τις φτωχότερες χώρες και τις περιοχές που είναι πιο ευαίσθητες στην κλιµατική αλλαγή, συµπεριλαµβανοµένων και πολιτικών ad hoc αναγκαίας βοήθειας για την αντιµετώπιση ακραίων καιρικών φαινοµένων (π.χ. τυφώνων, ισχυρών καταιγίδων, εισβολών υδάτων λόγω της ανόδου της στάθµης της θάλασσας ή ερηµοποίησης).
Κάποια σχετική πρόοδος σηµειώθηκε στο πλαίσιο της συµφωνίας REDD+, που σχεδιάστηκε για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων στις φτωχές χώρες για την αντιµετώπιση της
αποψίλωσης και της υποβάθµισης των δασών. Ωστόσο χρειάζεται επιπλέον χρηµατοδότηση 280 εκατ. δολαρίων. Θετικό είναι επίσης ότι το πακέτο της συµφωνίας προβλέπει την
εφαρµογή κανόνων διαφάνειας και ακεραιότητας για τις σχετικές χρηµατοδοτήσεις.
• Τέλος, µε βάση τις προειδοποιήσεις διεθνών οργανώσεων και οργανισµών, όπως η IPCC
και η Παγκόσµια Τράπεζα, που επανειληµµένα έχουν επισηµάνει την ανάγκη επιτάχυνσης
των µέτρων και των πολιτικών αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής, είναι προφανές ότι
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δεν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια για σπατάλη κι άλλου χρόνου. Έχουµε πια ξεπεράσει τον
καιρό της νωχέλειας και, για να γίνει δυνατόν να συγκρατηθεί η άνοδος της θερµοκρασίας
του πλανήτη, θα πρέπει να γίνουν εντατικές προσπάθειες και δραστικές µειώσεις στις
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου των χωρών. Είναι πλέον ανάγκη η µάχη για τη γενικότερη προάσπιση της ανθρωπότητας από τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, αλλά και
ειδικότερα για την οµαλή συνέχιση της τουριστικής δραστηριότητας διεθνώς, να ενταθεί
και να γίνει αποτελεσµατικότερη. Είναι ανάγκη η µάχη αυτή, πριν να είναι αργά, να γίνει
υπόθεση όλων µας, κράτους, συλλογικοτήτων και ενός εκάστου από εµάς.
Σε συνέχεια λοιπόν των προαναφεροµένων είναι παραπάνω από αυτονόητο ότι, για να έχουν
αξιοπιστία οι όποιες προσπάθειες και πρακτικές της τουριστικής πολιτικής στον τοµέα της κλιµατικής αλλαγής, θα πρέπει τα αποτελέσµατα ή τα προϊόντα των όποιων πολιτικών για την κλιµατική αλλαγή στους τοµείς των µεταφορών του τουρισµού, της φιλοξενίας, της εστίασης και της
διανοµής του τουριστικού προϊόντος να είναι πιστοποιήσιµα κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται
µια συνεχής και αµφίδροµη αναγνωρισιµότητα µεταξύ παραγωγών-επιχειρήσεων και τουριστώνκαταναλωτών. Μια κοινώς αποδεκτή αναγνωρισιµότητα συνιστά την εκ των ων ουκ άνευ συνθήκη για την αναγκαία κοινώς αποδεκτή προστιθέµενη αξία και διεθνή λειτουργικότητα των τουριστικά ανταλλάξιµων προϊόντων και υπηρεσιών, σε οποιαδήποτε χώρα και αν πραγµατοποιείται
η τουριστική συναλλαγή και κατανάλωση, και επιβεβαιώνεται ως τέτοια µε την εφαρµογή συγκεκριµένων πλαισίων διαµόρφωσης και πρακτικών χρήσης πράσινων πιστοποιητικών, τόσο για
τουριστικούς παραγωγούς-επιχειρήσεις όσο και για τουρίστες-καταναλωτές.
Πιο συγκεκριµένα, στον απόηχο της Διάσκεψης Κορυφής του Ρίο για τη βιώσιµη ανάπτυξη
το 1992 αναπτύχθηκε µια σειρά από εργαλεία πολιτικής που αποσκοπούν µεταξύ άλλων στην
προώθηση των προτύπων ποιότητας στον τοµέα του τουρισµού σε εθελοντική βάση πέραν νοµοθετικών πλαισίων. Μεταξύ αυτών, τα “πράσινα πιστοποιητικά τουρισµού” (Green Tourism
Certificates − GTCs) στοχεύουν στη διασφάλιση της συµβολής της τουριστικής αγοράς: (α)
στην παροχή ηθικών (ethical) και φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών, (β) στη διαφάνεια του
κλάδου µέσω της εφαρµογής προτύπων και κριτηρίων ποιότητας και, κατά συνέπεια, (γ) στην
προώθηση πρακτικών βιώσιµης διαχείρισης και βιώσιµου τουριστικού προϊόντος. Η ακριβής
διαδικασία της πράσινης πιστοποίησης περιλαµβάνει αρχικά τον έλεγχο και την έγγραφη βεβαίωση ότι µια τουριστική εγκατάσταση, προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία ικανοποιεί συγκεκριµένα
πρότυπα αποδόσεων βιωσιµότητας (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά), ενώ ένας επιπλέον λογότυπος ή σφραγίδα απονέµεται σε εκείνους που πληρούν ή υπερβαίνουν τα βασικά
κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από το εκάστοτε πρόγραµµα πιστοποίησης.
Το βασικό κριτήριο ζήτησης για GTC είναι ο βαθµός στον οποίο οι καταναλωτές (τουρίστες) και η τουριστική αγορά απαιτούν πρακτικές βιωσιµότητας και πράσινων πιστοποιήσεων
στον κλάδο. Μελετώντας τη συγκεκριµένη ζήτηση, η International Ecotourism Society (TIES)
αποφάνθηκε ότι η πιστοποίηση GTC ενέχει διττό όφελος, δεδοµένου ότι αφενός παρέχει στους
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καταναλωτές αξιόπιστη ενηµέρωση αναφορικά µε τη διασφάλιση ποιότητας και τα πρότυπα
βιωσιµότητας που διέπουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες και αφετέρου διότι η αναγνώριση της
προστιθέµενης αξίας (από τους καταναλωτές και τους διαύλους διανοµής) προσφέρει εµπορικά
πλεονεκτήµατα στις πιστοποιηµένες εταιρίες και υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει πρακτικές βιώσιµης τουριστικής παραγωγής και κατανάλωσης. Αν και η πλήρης καταγραφή των
GTCs συναρτάται µε τον εκάστοτε ορισµό του πράσινου προγράµµατος πιστοποίησης, το
Center on Ecotourism and Sustainable Development (CESD) εκτιµά ότι το 2012 υπήρχαν περί
τα 80 προγράµµατα GTC στην Ευρώπη, ενώ επιπλέον προγράµµατα αναπτύσσονται στις χώρες
της Λατινικής Αµερικής και της Ασίας. Τα υπάρχοντα GTCs αναπτύσσονται στο πλαίσιο µιας
κοινής σειράς κατευθυντήριων γραµµών. Ειδικότερα:
• απαιτούν από τις εταιρίες να συµµορφώνονται µε τους εθνικούς και τοπικούς κανονισµούς
ως απόλυτο ελάχιστο,
• έχουν τη δυνατότητα να υπερβούν τις κανονιστικές απαιτήσεις κατά τρόπο που να είναι
οικονοµικά αποδοτικός,
• αναπτύσσονται µε τη συµµετοχή πολλών εµπλεκόµενων φορέων (stakeholders),
• περιλαµβάνουν συστήµατα παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου προκειµένου να
διασφαλίζουν την εµπιστοσύνη και υποστήριξη όλων των εµπλεκοµένων,
• περιλαµβάνουν σαφή αναφορά στην ανάγκη εκπαίδευσης ταξιδιωτών, επενδυτών, εργαζοµένων και κοινοτήτων υποδοχής και
• ενσωµατώνουν έναν αυξανόµενο αριθµό εργαλείων καταγραφής, διασφάλισης της κοινωνικής ευθύνης, ηθικής και ελέγχου ποιότητας, καθώς και εργαλείων περιβαλλοντικής και
βιώσιµης διαχείρισης (π.χ. ISO 9001, ISO 14001, SIGMA, GRI, SA 8000 και ΑΑ 1000).
Σε γενικές γραµµές, τα GTCs διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στις πιστοποιήσεις απόδοσης και στις πιστοποιήσεις διαδικασίας. Οι πιστοποιήσεις απόδοσης εστιάζουν στην απόδοση
προϊόντων, υπηρεσιών ή φορέων, καταγράφοντας αποδόσεις βιωσιµότητας µεµονωµένα και
όχι στο σύνολο της επιχείρησης ή του τοµέα. Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει ένα ελάχιστο επίπεδο συµµόρφωσης και πιστοποίηση δίδεται σε εκείνες τις επιχειρήσεις ή τα προϊόντα που αποδεικνύουν ότι η απόδοσή τους υπερβαίνει το συγκεκριµένο επίπεδο που θεωρείται ως βέλτιστη
πρακτική (π.χ. 50% λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας, max λίτρων/λεπτό κατανάλωσης
νερού). Παρά το γεγονός ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά αποδεικνύονται περισσότερο φιλικά
προς τον καταναλωτή, η δυνατότητά τους να επιφέρουν βελτιώσεις σε ολόκληρη την τουριστική βιοµηχανία είναι µάλλον περιορισµένη, λόγω του ότι διατηρούν αυστηρά και ειδικά
κατώτατα όρια εντός σαφώς καθορισµένων προτύπων για τις επιχειρήσεις ή τους προορισµούς
υποδοχής. Επιπλέον, µειονέκτηµά τους αποτελεί η δυσκολία µέτρησης της ποιοτικής, υποκειµενικής και συχνά ασαφούς φύσης πολλών προτύπων του τουριστικού κλάδου.
Αντίστοιχα, οι πιστοποιήσεις διαδικασίας ενθαρρύνουν σταδιακές βελτιώσεις προς βιώσιµες
αποδόσεις µιας εταιρίας µέσω της απονοµής οικολογικών σηµάτων για την πρόοδο προς την
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επίτευξη εσωτερικών τους στόχων, όπως η µείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και
νερού. Στις περισσότερες των περιπτώσεων τα πιστοποιητικά συµβαδίζουν µε τα συστήµατα
περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS) της εταιρίας ή το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ),
τα οποία χρησιµεύουν ταυτόχρονα ως µια εσωτερική διαδικασία παρακολούθησης και βελτίωσης του συστήµατος των διαδικασιών/πρακτικών. Παρά την περιορισµένη τους αναφορά στην
τρέχουσα κατάσταση της βιωσιµότητας της εταιρίας, τα πιστοποιητικά αυτά τείνουν να συνεργούν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων όλων των µεγεθών, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη βελτίωση αποδόσεων σε βάθος χρόνου και όχι απλώς την κατηγοριοποίηση
των εταιριών.
Τα GTCs τυγχάνουν ευρείας εφαρµογής στον τουριστικό κλάδο σε επιµέρους υπηρεσίες και
προϊόντα, όπως διαµονή, γραφεία διοίκησης, εναέριες εγκαταστάσεις, αεροπορικές εταιρίες,
αεροδρόµια, εταιρίες λεωφορείων, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και λοιπών µέσων µεταφοράς, συνεδριακά κέντρα, κρουαζιερόπλοια, εκθεσιακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, µαρίνες, σιδηρόδροµοι και σιδηροδροµικοί σταθµοί, εστιατόρια, τουριστικά γραφεία, ταξιδιωτικοί πράκτορες, πάρκα και κέντρα επισκεπτών. Σε κάθε περίπτωση πάντως τόσο οι διαδικασίες πιστοποίησης όσο και τα προϊόντα των όποιων πολιτικών για την κλιµατική αλλαγή στους τοµείς των
µεταφορών του τουρισµού, της φιλοξενίας, της εστίασης και της διανοµής του τουριστικού
προϊόντος ―και όχι µόνο― θα πρέπει να διασφαλίζουν τους όρους και το πλαίσιο ανάπτυξης
πολιτικών ανταγωνιστικότητας των εθνικών ή και περιφερειακών τουριστικών προϊόντων σε
συνδυασµό µε την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

4.4 Πολιτική για την κλιµατική αλλαγή και ανταγωνιστικότητα του
ελληνικού τουρισµού
Η οικονοµική σηµασία του τουρισµού για τη χώρα µας τόσο από µακροοικονοµική θεώρηση όσο και στο µικροοικονοµικό επίπεδο είναι τόσο προφανής ώστε να µη χρήζει περαιτέρω
επιβεβαίωσης. Ειδικότερα για περιοχές της χώρας όπως τα νησιά, και ιδίως τα µικρά, ή τις αποµονωµένες ορεινές περιοχές, ο τουρισµός αποτελεί − ή έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει − τη
δραστηριότητα εκείνη που µπορεί να εξασφαλίσει την παραµονή του ηλικιακά και οικονοµικά
ενεργού πληθυσµού στις τοπικές κοινωνίες και να αποτρέψει έτσι την περαιτέρω δηµογραφική
γήρανση και συρρίκνωση των κοινωνιών αυτών. Αυτά σηµαίνουν ότι, ανεξαρτήτως της όποιας
πολιτικής για την κλιµατική αλλαγή, ο ελληνικός τουρισµός θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως
σηµαντικός µοχλός περιφερειακής ανάπτυξης, ενδυναµώνοντας τις υπάρχουσες και αναπτύσσοντας νέες τουριστικές δραστηριότητες στην περιφέρεια.
Τα αποτελέσµατα του προτύπου τουριστικής ανάπτυξης που ακολουθήθηκε µέχρι σήµερα
είναι πλέον εµφανή στα περισσότερα σηµεία της χώρας µας. Χωρίς να παραγνωρίζει κανείς την
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αναµφισβήτητη θετική συµβολή του τουρισµού στη µέχρι σήµερα αναπτυξιακή πορεία της
χώρας, θα πρέπει να επισηµανθούν και ορισµένα αρνητικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά
αυτά έχουν επισηµανθεί αρκετές φορές στη βιβλιογραφία (βλ. εκτενή ανάλυσή τους από τους
Σαρτζετάκη και Καρατζόγλου 2011) και αναφέρονται εδώ κυρίως γιατί θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη στο σχεδιασµό και την εφαρµογή της τουριστικής πολιτικής. Είναι τα εξής:
• Η υπερβολική συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων και υποδοµών σε ορισµένες
περιοχές της χώρας (π.χ. Κέρκυρα, Βόρεια Κρήτη, Ρόδο).
• Η δηµιουργία µεγάλου αριθµού τουριστικών καταλυµάτων µετρίου ή και κακού επιπέδου
τόσο από πλευράς παροχής υπηρεσιών όσο και από πλευράς αισθητικής και αλλοίωσης
του τοπίου.
• Η συµπύκνωση της τουριστικής δραστηριότητας σε σχετικά µικρή χρονική περίοδο κατά
τη διάρκεια του έτους.
• Ανεπαρκής επαγγελµατοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού που απασχολείται στον κλάδο.
Όπως έχει επισηµανθεί από τους Σαρτζετάκη και Καρατζόγλου (2011), η κλιµατική αλλαγή
θα έχει σηµαντικά αρνητικά αποτελέσµατα στον ελληνικό τουρισµό εάν συνεχιστεί το ίδιο
µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Εάν όµως επιδιωχθεί η γεωγραφική και εποχική αποκέντρωση
του τουριστικού προϊόντος, ο ελληνικός τουρισµός θα µπορούσε να έχει σηµαντικά οφέλη από
την κλιµατική αλλαγή, καθώς οι κλιµατικές συνθήκες, κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο ιδιαίτερα, αναµένεται να βελτιωθούν σηµαντικά. Εποµένως µια σηµαντική πρόκληση για τον ελληνικό τουρισµό αποτελεί η διεύρυνση της χρονικής περιόδου και των τουριστικών δραστηριοτήτων µε ταυτόχρονη διασπορά τους σε µεγαλύτερο µέρος της επικράτειας χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον των περιοχών οι οποίες θα αναπτυχθούν τουριστικά.
Παράλληλα διαµορφώνεται µια κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική για την ποιοτική εικόνα
του ελληνικού τουρισµού, που δηµιουργείται και συντηρείται µέσα από ένα φαύλο κύκλο
αιτίας και αιτιατού µεταξύ της µειωµένης ποιότητας υποδοµών και ενός µεγάλου µέρους της
τουριστικής ανωδοµής. Η κατάσταση αυτή εµποδίζει εµφανώς ή και αφανώς την ανάδειξη των
πλεονεκτηµάτων του ελληνικού τουριστικού χώρου και των εξαιρετικών προσπαθειών που
έχουν καταβληθεί από πολλές ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις στο πεδίο της ποιότητας των
υπηρεσιών τους και συνακόλουθα του συνολικού τουριστικού προϊόντος και µε τον τρόπο αυτό
τη γενικότερη ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισµού. Αποτέλεσµα είναι η εµφάνιση
προβληµατισµών και απόψεων που εστιάζονται σχεδόν αποκλειστικά σε αυτόνοµες και τυχαίες
διατυπώσεις θέσεων, πιέσεων και αιτηµάτων προς την Πολιτεία για ενέργειες “πυροσβεστικού”
και “διορθωτικού” χαρακτήρα, χωρίς σφαιρική αντίληψη ούτε των ίδιων των προβληµάτων της
εκάστοτε ενέργειας ούτε των επενεργειών της στο σύνολο του τουρισµού (π.χ. πιέσεις για την
ένταση διαφηµιστικών ενεργειών αποσπασµατικού χαρακτήρα µε αύξηση των αντίστοιχων
κονδυλίων, τη µείωση του “σπατόσηµου” κ.ά.). Οι απόψεις και οι πιέσεις αυτές, όσο και αν
δικαιολογούνται από την αγωνία των συµµετεχόντων στην τουριστική δραστηριότητα, δεν
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παύουν να είναι αποσπασµατικές και να αγνοούν σε µεγάλο βαθµό το περιεχόµενο, τη σηµασία και τον πραγµατικό ρόλο του τουρισµού για την ελληνική οικονοµία.
Η σηµερινή εικόνα της οικονοµικής φύσης του ελληνικού τουρισµού και της οργανικής του
σχέσης µε τη δοµή και λειτουργία της ελληνικής οικονοµίας είναι αυτή της παραγωγής και διάθεσης µιας ετησίως ιδιαίτερα διαµορφούµενης τουριστικής κατανάλωσης για τη διαβίωση των
περίπου 18 εκατ. εισερχόµενων τουριστών. Η διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισµού, ιδιαίτερα µέσα από µια πολιτική προσαρµογής σε µακροπρόθεσµη κλιµατική αλλαγή, επιβάλλουν όχι µόνο νέους κανόνες και µορφές διαχείρισης και διοίκησης, αλλά και τη χρήση νέων εργαλείων έρευνας και πληροφόρησης στην οικονοµική και
τουριστική πολιτική.
Τα κύρια στοιχεία της δοµής του ελληνικού τουρισµού είναι τα εξής: Η σηµερινή δυναµικότητα της κλασικής ξενοδοχίας, που ξεπερνά πλέον τις 9.500 µονάδες µε πάνω από 312.000
δωµάτια και περισσότερες από 600.000 κλίνες, συγκροτεί το θεµελιώδες 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. Η παραξενοδοχία, έχοντας εδώ και καιρό ξεφύγει από το αρχικό πρότυπο των απλών
ενοικιαζόµενων δωµατίων, αριθµεί σήµερα περί τις 30.000 επιχειρήσεις µε περισσότερες από
500.000 κλίνες και συγκροτείται σε µεγάλο βαθµό από αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα
αυτόνοµων κατοικιών. Η διαµονή, διακίνηση και κυρίως η κατανάλωση των ετησίως 17 εκατ.
τουριστών µε τις περισσότερες από 180 εκατ. διανυκτερεύσεις στα πάσης φύσεως καταλύµατα
υποστηρίζονται από ένα κύκλωµα υποκλάδων αποκλειστικής παραγωγής και διάθεσης τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών µε τα ακόλουθα χονδρικά µεγέθη:
• 4.850 τουριστικά γραφεία
• 750 τουριστικές επιχειρήσεις οδικών µεταφορών
• 1.500 γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων Ι.Χ.
• 200 ναυλοµεσιτικά γραφεία για την αντιπροσώπευση περισσοτέρων από 4.500 σκαφών
αναψυχής
• 30.000 επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και εµπορικές επιχειρήσεις πάσης φύσεως
αναµνηστικών
• 2.000 διπλωµατούχοι ξεναγοί ως ατοµικοί επαγγελµατίες
• 350 κάµπινγκ µε περίπου 34.000 θέσεις κατασκήνωσης
Εκτός των αναφεροµένων, την ετήσια τουριστική κατανάλωση υποστηρίζει η παραγωγή
από µια πληθώρα εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής και ανωδοµής, όπως συνεδριακά κέντρα και αίθουσες συνεδρίων µικρότερων µεγεθών, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, ενώ ένας σηµαντικός αριθµός από µαρίνες, χιονοδροµικά κέντρα, ιαµατικές πηγές
και τόπους τουριστικής επίσκεψης συµπληρώνει την εικόνα της τουριστικής προσφοράς στην
Ελλάδα. Στο αναφερόµενο κύκλωµα τουριστικής παραγωγής θα πρέπει να συνυπολογίσει
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κανείς τα εποχικά προσφερόµενα αγαθά και υπηρεσίες από ένα πλήθος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους µη αποκλειστικά τουριστικής παραγωγής, όπως τράπεζες, οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές µεταφορές, ταχυδροµικές και ιατρικές υπηρεσίες,
πρατήρια καυσίµων, καταστήµατα τροφίµων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, υπηρεσίες
αεροδροµίων, λιµένων και σταθµών και πίσω από αυτές το σύνολο σχεδόν των κλάδων µεταποιητικής παραγωγής καταναλωτικών αγαθών, καθώς και ένα σηµαντικό µέρος των κλάδων
παραγωγής κεφαλαιακών αγαθών.
Με βάση αυτά τα δεδοµένα είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτό το µεγάλο λογικό σφάλµα στον
απλουστευτικό και µονοδιάστατο προσδιορισµό του τουρισµού ως “τοµέα υπηρεσιών” και όχι
ως µιας ετησίως ιδιαίτερα διαµορφούµενης ιδιωτικής κατανάλωσης, δηλαδή ως βασικού πλέον
συντελεστή της συνολικής τελικής ζήτησης και συνακόλουθα της παραγωγής και βιωσιµότητας του συνόλου της ελληνικής οικονοµίας.
Η παραγωγική αυτή δοµή για την τροφοδότηση και τη διαχειριστική ρύθµιση της ετήσιας
κατανάλωσης 18 εκατ. τουριστών, δηλαδή για ένα σηµαντικό τµήµα της εγχώριας βιοµηχανικής παραγωγής, παρουσιάζει ορισµένα χαρακτηριστικά, των οποίων η αξιόπιστη προσέγγιση
και η συνεχής παρακολούθηση συνιστούν βασική προϋπόθεση για κάθε παρέµβαση της τουριστικής και της γενικότερης οικονοµικής πολιτικής µε στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τόσο του ίδιου του τουρισµού όσο και της συµβολής του στη συνολική ανταγωνιστικότητα
της οικονοµίας. Η πορεία όµως του ελληνικού τουρισµού δεν µπορεί εφεξής παρά να ενταχθεί
στο γενικότερο ευρωπαϊκό τουριστικό γίγνεσθαι και να συµπορευθεί µε αυτό συγκρατώντας τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα του ελληνικού τουριστικού χώρου και παράλληλα, µε βάση αυτά ακριβώς τα ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά, να επιδιώξει να συµβάλει
στη γενικότερη εικόνα του ευρωπαϊκού τουριστικού προορισµού, που αποτελεί την τουριστική
περιοχή µε τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα παγκοσµίως.
Το κλειδί για να εκµεταλλευθούµε τα οφέλη του τουρισµού και να ξεπεράσουµε τις απειλές,
όπως για παράδειγµα τον κίνδυνο να µετατραπούµε σε φθηνό εναλλακτικό προορισµό και να
καταστούµε θύµα του ανταγωνισµού των τιµών, είναι να προσφέρουµε ποιοτικό τουρισµό.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την αναβάθµιση της θέσης µας στην Ευρώπη, καθώς παρατηρείται ότι η ποσοτική αύξηση της τουριστικής ζήτησης συµπορεύεται µε µια καθαρά ποιοτική ανάπτυξη στην τουριστική ζήτηση έτσι ώστε στις περισσότερες χώρες η ποιότητα στον
τοµέα του τουρισµού να καθίσταται όλο και πιο απαιτητή. Οµοίως, κρίνεται σηµαντικό να ενισχύσουµε τον πυρήνα της ποιότητας του ελληνικού τουρισµού αντιστρέφοντας τη διαδικασία
της απλής τυποποίησης που παρατηρείται στη διαµόρφωση του ευρωπαϊκού τουριστικού προϊόντος και να προστατεύσουµε τις φυσικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες στα τοπικά περιβάλλοντα, διασφαλίζοντας έτσι τη µακροπρόθεσµη ανταγωνιστικότητα του τοµέα.
Εποµένως, η εφαρµογή πολιτικών για την κλιµατική αλλαγή και τη βιώσιµη τουριστική
ανάπτυξη απαιτεί κοινωνική υπευθυνότητα, πέρα από τη λογική του βραχυπρόθεσµου ατοµι100
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κού κέρδους. Αυτό αφορά όλους τους συµµέτοχους του τουριστικού γίγνεσθαι, συµπεριλαµβανοµένων και των τουριστών. Οι θεσµοί οι οποίοι αναπαράγουν αξίες και στάσεις οφείλουν να
µεταδίδουν τα κοινωνικά µηνύµατά τους προς την κατεύθυνση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης. Πιο άµεσα από ποτέ, οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απαιτούν πληροφόρηση,
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στα µέσα και τις στρατηγικές για την επίτευξη βιώσιµου τουρισµού, που µόνο στο πλαίσιο µιας πολιτικής για την κλιµατική αλλαγή µπορούν αξιόπιστα να
διασφαλιστούν, ως προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητά του.

4.5 Σύνοψη και συµπεράσµατα
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προσαρµογής του τουρισµού στην
ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή

Το παρόν κεφάλαιο επιχείρησε την αποτύπωση πολιτικών και δράσεων προσαρµογής του
τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή, δίνοντας µεταξύ άλλων έµφαση στα τεκταινόµενα στον ελληνικό τουρισµό, καθώς και στη σηµασία των διαδικασιών πράσινης πιστοποίησης των τουριστικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαχείρισης ολοκληρωµένης ποιότητας και
επίτευξης ανταγωνιστικότητας ενός τουριστικού προορισµού. Ειδικότερα, ανταγωνιστικότητα
του ελληνικού τουρισµού, µε βάση την οικονοµική του φύση και το συνακόλουθο ρόλο του για
την ελληνική οικονοµία, σηµαίνει τη δυνατότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αφενός
να κερδίζει όλο και µεγαλύτερο µερίδιο από τη διεθνή τουριστική αγορά και αφετέρου να
ενσωµατώνει ένα όλο και µεγαλύτερο µέρος της εγχώριας παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών στην εισερχόµενη αλλοδαπή και εθνική ζήτηση, η εγχώρια
παραγωγή των οποίων συµπεριλαµβάνει κάθε στοιχείο χρήσιµο για την κλιµατική αλλαγή και
τη βιώσιµη ανάπτυξη. Τρία είναι τα κύρια στοιχεία για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του
ελληνικού τουρισµού µακροχρόνια, εάν ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις της κλιµατικής αλλαγής:
η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, η γεωγραφική διασπορά του τουριστικού προϊόντος σε
πολύ µεγαλύτερο µέρος της επικράτειας και η ποιοτική αναβάθµιση του ελληνικού τουρισµού,
συµπεριλαµβανοµένης και της περιβαλλοντικής ποιότητας.
Είναι πιθανόν η πρόσφατη οικονοµική κρίση όχι µόνο στις χώρες υποδοχής, αλλά και στις
χώρες τουριστικής προέλευσης να λειτουργήσει ανασχετικά ως προς την ευαισθησία των τουριστών αλλά και των παρόχων υπηρεσιών σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας και κλιµατικής αλλαγής, στο βαθµό που η αντίστοιχη προσαρµογή συνεπάγεται επιπλέον κόστος και
κατά συνέπεια άνοδο των τιµών για τον τελικό καταναλωτή. Για το λόγο αυτό, πρέπει να αναζητηθούν µεταξύ άλλων έξυπνες (smart) τεχνολογικά λύσεις που θα επιτρέψουν να συντελεστεί
η προσαρµογή αυτή στο πλαίσιο ενός αποδεκτού οικονοµικού κόστους διαχεόµενου σε µεγάλη
χρονική περίοδο. Ο ρόλος του τραπεζικού συστήµατος στην ενίσχυση της σχετικής ρευστότητας των επιχειρήσεων και στην εν τοις πράγµασι υποστήριξη ανάληψης δράσεων βελτίωσης
της περιβαλλοντικής τους φυσιογνωµίας είναι σηµαντικός. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η πρωτο101

βουλία της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιµατικής Αλλαγής αναφορικά µε τον τουρισµό µπορεί να δράσει καταλυτικά προσφέροντας την
απαιτούµενη επιστηµονική βάση για την ενίσχυση της πράσινης ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισµού.
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Κλιµατική αλλαγή και πολιτικές προσαρµογής στον
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5.1 Εισαγωγή
Η κλιµατική αλλαγή έχει παγιωθεί ως κεντρική παράµετρος στη διαµόρφωση αναπτυξιακής
στρατηγικής για διεθνείς οργανισµούς, δηµόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ενώσεις
πολιτών. Παρά τις υφιστάµενες αβεβαιότητες, ο συνδυασµός βραχυχρόνιας µεταβλητότητας
του κλίµατος και µακροχρόνιας αύξησης της θερµοκρασίας δείχνει ότι η ανθρωπογενής αποσταθεροποίηση του κλιµατικού µας συστήµατος ―ιδιαίτερα µετά τη δεκαετία του 1950― είναι
πλέον γεγονός (IPCC 2013, σελ. 4). H Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων της Κλιµατικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης λειτουργίας της, εκτίµησε τις
περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην
Ελλάδα. Δύο είναι τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας αυτής: πρώτον, η διαπίστωση της
πολυµορφίας των ελληνικών κλιµατικών συνθηκών και, δεύτερον, το µέγεθος του αναµενόµενου κόστους της αδράνειάς µας απέναντι στην κλιµατική αλλαγή (ΕΜΕΚΑ 2011).
Η γεωµορφολογία του ελληνικού χώρου παράγει ένα “µωσαϊκό” κλιµατικών συνθηκών, το
οποίο ―σε συνδυασµό µε τις πολιτισµικές και κοινωνικoοικονοµικές ιδιαιτερότητες― καθιστά
ακόµα πιο ενδιαφέρουσα αλλά και απαιτητική τη µελλοντική έρευνα για την προσαρµογή της
ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας στην κλιµατική αλλαγή. Επιπλέον, το οικονοµικό κόστος
της µη δράσης κατά της κλιµατικής αλλαγής θα επιφέρει µείωση του ΑΕΠ της Ελλάδος κατά
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2% σε ετήσια βάση µέχρι το 2050 και κατά 6% σε ετήσια βάση µέχρι το 2100. Το συνολικό
σωρευτικό κόστος του σεναρίου µη δράσης για την ελληνική οικονοµία, για το χρονικό διάστηµα έως το 2100, εκφρασµένο ως µείωση του ΑΕΠ του έτους βάσης και µε µηδενικό προεξοφλητικό επιτόκιο, ανέρχεται στα 701 δισεκ. ευρώ (σταθερές τιµές 2008).
Ο τουριστικός τοµέας αποτελεί εξαιρετικό παράδειγµα µιας σύγχρονης βιοµηχανίας της
οποίας οι αντοχές θα δοκιµαστούν έντονα στο µέλλον λόγω της εξάρτησής της από τις καιρικές συνθήκες. Η πρόσφατη 5η Έκθεση Αξιολόγησης του IPCC για την πορεία της κλιµατικής
αλλαγής συνοψίζει το µείγµα θετικών και αρνητικών επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στον
τουρισµό. Ιδιαίτερα αναµένεται να πληγούν τουριστικές βιοµηχανίες χειµερινού σκι, παραλιακά θέρετρα και προστατευόµενες φυσικές περιοχές. Οι οικονοµικές συνέπειες των αλλαγών
στην παγκόσµια ζήτηση για το τουριστικό προϊόν σηµατοδοτούν κέρδη για χώρες εγγύτερα
στους πόλους και ζηµίες για χώρες εγγύτερα στον ισηµερινό (IPCC 2013, κεφ. 10).
Καθώς τα αποτελέσµατα της κλιµατικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο ορατά, ο τουριστικός
τοµέας ―ήδη από το 2013― αρχίζει να σχεδιάζει πολιτικές προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή
µε προτεραιότητα στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την επιµήκυνση/αλλαγή
των περιόδων αιχµής, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων της ανόδου της στάθµης της
θάλασσας και της διάβρωσης στις παραλίες (Deutsche Bank Research 2008, Simson et al. 2008,
Scott 2011). Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται µια πρώτη προσέγγιση στην ποσοτικοποίηση των
οικονοµικών διαστάσεων της προσαρµογής στον ελληνικό τουριστικό τοµέα. Η προσέγγιση αυτή
βασίζεται στη σηµασία για την Ελλάδα µιας σχεδιασµένης, δηµόσιας πολιτικής για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, ιδιαίτερα στον τουριστικό τοµέα. Η σηµασία του τουριστικού
τοµέα για τα µελλοντικά σενάρια ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας είναι πρόδηλη. Ο τοµέας
αυτός αναµένεται να αναλάβει αυτόνοµα επενδύσεις προσαρµογής, ανταποκρινόµενος στις σταδιακά αναδυόµενες νέες συµπεριφορές των πελατών του, αλλά και στις στρατηγικές των ανταγωνιστικών αγορών της Μεσογείου. Ο ρόλος της αυτόνοµης προσαρµογής των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων στις κλιµατικές αλλαγές δεν θα πρέπει όµως να υπερτιµηθεί (όπως γίνεται
στις επίσηµες αναφορές του ΥΠΕΚΑ, βλ. MEECC 2010, σελ. 16). Η αβεβαιότητα τόσο των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής όσο και της αποτελεσµατικότητας των µέτρων προσαρµογής
καθιστά το ρόλο του κράτους ουσιαστικό για το σχεδιασµό και την υλοποίηση προσαρµοστικών
δράσεων. Η Λευκή Βίβλος της ΕΕ για την προσαρµογή επιδιώκει ακριβώς αυτό: τη θεµελίωση
µιας αποτελεσµατικής, πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για την προσαρµογή, µε διακριτούς ρόλους
για τις ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές αρχές (ΤτΕ 2013β, σελ. 217-223).
Στην ενότητα 2 συζητείται εν συντοµία το πρόβληµα της ιεράρχησης των επενδύσεων προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή πριν παρουσιάσουµε τα βασικά µεγέθη του ελληνικού τουριστικού τοµέα (ενότητα 3). Στην ενότητα 4 παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της κλιµατικής
αλλαγής στον τουρισµό και στην ενότητα 5 τα αντίστοιχα µέτρα προσαρµογής. Στην ενότητα
6 εκτιµάται το κόστος των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στις ελληνικές ακτές και στην
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ενότητα 7 το όφελος τεσσάρων επιλεγµένων µέτρων προσαρµογής στην ελληνική παράκτια
ζώνη. Το κεφάλαιο κλείνει µε συµπεράσµατα (ενότητα 8).

5.2 Ιεράρχηση επενδύσεων για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή
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5 Κλιµατική αλλαγή και πολιτικές
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Η κλιµατική αλλαγή αναµένεται να αλλάξει δραστικά τη δοµή των κεφαλαιακών επενδύσεων, όπως διαφαίνεται στη συνεχή επίκληση της ανάγκης για “κλιµατικά ανθεκτικές επενδύσεις” (climate resilient investments). Στη σηµερινή συγκυρία ύφεσης και δηµοσιονοµικής στενότητας όµως δεν µπορεί εύκολα να δικαιολογηθεί µια αυτόνοµη πολιτική επενδύσεων προσαρµογής. Οι “κλιµατικά ανθεκτικές επενδύσεις” θα ενσωµατώνονται όλο και περισσότερο
στις επιµέρους κλαδικές πολιτικές (mainstreaming). Αυτό συνεπάγεται βαθιές αλλαγές στον
τρόπο λήψης επενδυτικών αποφάσεων, ιδιαίτερα σε τοµείς όπως η παραγωγή και διανοµή ενέργειας και πόσιµου νερού, τοµείς όπου τα κεφαλαιακά αγαθά τείνουν να έχουν αναµενόµενη
οικονοµική και φυσική ζωή πολλών δεκαετιών.
Οι αβεβαιότητες για το χρόνο εµφάνισης και τη σοβαρότητα των κλιµατικών επιπτώσεων,
σε συνδυασµό µε τους πολύ µακρούς ορίζοντες σχεδιασµού για τις αντίστοιχες επενδύσεις,
δυσχεραίνουν ουσιαστικά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων προσαρµογής και των
πηγών χρηµατοδότησής τους. Μέχρι πρόσφατα, η προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή εθεωρείτο αποκλειστικά ένα ζητούµενο των µελλοντικών επιχειρηµατικών αποφάσεων: µε βάση µια
κατά φάσεις διαχείριση του κινδύνου (iterative risk management), προέκυπτε ένα “προσαρµοστικό” σχέδιο κλιµατικής προσαρµογής (“adaptive” adaptation framework), συνήθως για τη
χρονική περίοδο 2030-2050.
Σε αντίθεση µε την παραπάνω αντίληψη, η κλιµατική αλλαγή θεωρείται σήµερα ένας δυναµικά εξελισσόµενος παράγοντας κινδύνου: γίνεται αισθητός µέσω της τρέχουσας κλιµατικής
µεταβλητότητας και µεταλλάσσεται σταδιακά προς µια αβέβαιη βεντάλια µελλοντικών επιπτώσεων (IPCC 2012). Αντίστοιχα, η επιλογή του χρόνου και του είδους των επενδύσεων προσαρµογής δεν αφορά το ερώτηµα τι είδους επένδυση και πότε, αλλά επικεντρώνεται σε ένα
χαρτοφυλάκιο επενδύσεων για ένα µεγαλύτερο χρονικό φάσµα ξεκινώντας από το σήµερα µέχρι
τους ήδη αναφερθέντες ορίζοντες 2030-2050. Το πρόβληµα επιλογής επενδύσεων προσαρµογής γίνεται ένα σηµερινό πρόβληµα της επιχειρηµατικής στρατηγικής και το σύνολο των επενδυτικών επιλογών εµπλουτίζεται µε µέτρα χαµηλής ή µηδενικής πιθανότητας να αποδειχθούν
λάθος επιλογές ((low/no-regret measures) (Heltberg et al. 2009).
Η ιεράρχηση των επενδύσεων κλιµατικής προσαρµογής αποτελεί σύµφωνα µε τα παραπάνω
ένα σύνθετο πρόβληµα. Παραδοσιακές αναλυτικές τεχνικές (π.χ. ανάλυση κόστους-οφέλους,
ανάλυση κόστους-αποτελεσµατικότητας κ.λπ.) πρέπει να εµπλουτιστούν µε εργαλεία ποσοτικοποίησης της αβεβαιότητας, ιδιαίτερα όταν ―όπως έδειξε η ανάλυση της ΕΜΕΚΑ― η προ107

σαρµογή στην κλιµατική αλλαγή αναµένεται να στοιχίσει στην ελληνική οικονοµία (µέχρι το
2100) 123 δισεκ. ευρώ (σε τιµές 2008).

5.3 Βασικά χαρακτηριστικά και µεγέθη του ελληνικού τουρισµού
Όπως είναι γνωστό, η ελληνική τουριστική βιοµηχανία αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της εθνικής οικονοµίας. Η επί τοις εκατό συµµετοχή του κλάδου στο ελληνικό
ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια κυµαίνεται σε επίπεδα 16-18% (βλ. Πίνακα 1). Σηµαντική είναι και
η συµβολή του κλάδου στην απασχόληση (βλ. Πίνακα 2), καθώς προσφέρει περίπου 350.000
άµεσες θέσεις εργασίας ανά έτος και 350.000-400.000 έµµεσες και προκαλούµενες θέσεις ανά
έτος αντίστοιχα. Επιπλέον των παραπάνω, σηµαντική είναι και η συµβολή του τουριστικού
κλάδου στην κάλυψη του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου της χώρας.
Ο ελληνικός τουρισµός παρουσιάζει ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία µπορεί
να αποδειχθούν κρίσιµης σηµασίας σε σχέση µε τις αναµενόµενες επιπτώσεις της κλιµατικής
αλλαγής. Πιο συγκεκριµένα, η ελληνική τουριστική βιοµηχανία παρουσιάζει (McKinsey &
Company 2012):
Πίνακας 1

Τουρισµός και ΑΕΠ

Έτος

Ποσοστό συμμετοχής τουριστικής
βιομηχανίας στο ΑΕΠ

Άμεσες τουριστικές εισπράξεις
(εκατ. ευρώ)

2001

17,1%

10.579,9

2002

16,5%

10.284,7

2003

15,9%

9.495,3

2004

16,3%

10.347,8

2005

17,6%

10.729,5

2006

17,8%

11.356,7

2007

17,5%

11.319,2

2008

16,8%

11.635,9

2009

15,9%

10.400,2

2010

16,0%

9.611,3

2011

15,8%

10.504,7

2012

16,4%

10.024,9

2000

Πηγή: ΣΕΤΕ. Τα στοιχεία υπόκεινται σε επικαιροποιήσεις από το WTTC.
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16,6%

10.061,2

Πίνακας 2

Τουρισµός και απασχόληση

Έτος

Άμεση απασχόληση (χιλάδες)

Συνολική απασχόληση (χιλιάδες)

2001

341,7

796,6

2002

340,9

796,2

2003

327,6

776,3

2004

325,8

785,3

2005

360,9

855,1

2006

371,0

885,6

2007

365,4

878,2

2008

361,5

854,4

2009

331,9

798,6

2010

345,3

786,0

2011

329,0

720,6

2012

330,6

688,8

2000

347,6

788,3

Πηγή: ΣΕΤΕ. Τα στοιχεία υπόκεινται σε επικαιροποιήσεις από το WTTC.
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5 Κλιµατική αλλαγή και πολιτικές
προσαρµογής στον ελληνικό
τουριστικό τοµέα

• Έντονη εποχικότητα, καθώς το 82% των διεθνών τουριστικών αφίξεων εµφανίζεται
τους µήνες Μάιο έως Σεπτέµβριο και το 55% και πλέον τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και
Αύγουστο (βλ. Πίνακα 3). Ο ελληνικός τουρισµός εξακολουθεί, µέχρι και σήµερα, να
χαρακτηρίζεται από “µαζικότητα” τους καλοκαιρινούς µήνες, αξιοποιώντας σε ιδιαίτερα υψηλό βαθµό το τρίπτυχο “ήλιος, άµµος και θάλασσα” (sun, sand & sea – 3 s). Το
γεγονός αυτό αποτελεί “αδυναµία” της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας, οδηγώντας
σε υποαξιοποίηση των τουριστικών υποδοµών και κατά συνέπεια σε αυξηµένο κόστος
χρήσης τους.
• Μικρή γεωγραφική διασπορά. Η τουριστική δραστηριότητα, τόσο από πλευράς ξενοδοχειακών υποδοµών όσο και από πλευράς διανυκτερεύσεων, συγκεντρώνεται σε συγκεκριµένες γεωγραφικές ζώνες, ήτοι Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία ―κυρίως
Χαλκιδική― και Ιόνια νησιά (βλ. Πίνακες 4 και 5). Ειδικότερα όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις, στην κατάταξη προηγούνται το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη και ακολουθούν
τα νησιά του Ιονίου, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία. Ωστόσο, από πλευράς πληρότητας σε πλεονεκτικότερη θέση βρίσκονται η Κρήτη, το Ν. Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά,
όπου η πληρότητα ανέρχεται σε 75% περίπου και υπερβαίνει το µέσο ποσοστό πληρότητας της χώρας.
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Πίνακας 3

∆ιεθνείς τουριστικές αφίξεις το έτος 2013 στα κυριότερα αεροδρόµια

Μήνες

Αθήνα

Θεσ/κη

Ρόδος

Κως

Κέρκυρα

Ηράκλειο

90.196

48.573

165

3

6

Μάρτιος

122.577

70.231

3.806

1.764

Απρίλιος

174.527

85.516

47.832

Μάιος

254.554

134.816

Ιούνιος

314.171

Ιούλιος

Ιανoυάριος

0

225

935

0

0

1.989

8.399

4.422

156

312

19.487

25.614

75.806

38.131

3.538

4.413

213.553

112.974

109.194

304.946

113.803

55.057

24.612

176.518

321.688

168.779

169.202

421.873

148.223

94.412

38.484

372.980

202.535

375.682

205.420

221.082

519.690

171.345

118.680

45.306

Αύγουστος

379.060

192.000

384.398

203.633

213.219

527.937

161.964

122.422

45.219

Σεπτέμβριος

307.244

155.915

312.368

156.405

152.124

438.947

137.639

82.618

34.687

Οκτώβριος

229.491

98.990

120.614

57.561

49.015

173.494

71.153

11.231

4.930

Νοέμβριος

144.394

61.323

906

79

2.447

1.999

6.276

51

68

Δεκέμβριος

117.303

72.997

819

0

6

1.765

4.705

0

0

2.618.358

1.352.018

1.782.305

926.105

943.909

2.475.927

859.580

488.165

198.031

Σάμος

Μύκονος

Σαντορίνη

Άκτιο

Σκιάθος

Καβάλα

Άραξος

Καλαμάτα

Σύνολο

Φεβρουάριος

0

0

2

0

0

0

0

2

140.107

Μάρτιος

0

0

0

0

7

592

80

880

215.215

Απρίλιος

873

1.133

1.517

841

22

1.188

2.611

1.934

484.983

Μάιος

12.089

14.016

25.093

17.955

13.193

8.268

5.444

5.351

1.424.918

Ιούνιος

19.772

26.609

43.406

32.497

24.492

13.921

14.087

10.859

2.038.993

Ιούλιος

25.810

51.505

61.296

34.765

29.818

17.245

15.129

11.986

2.480.274

Αύγουστος

24.418

56.183

65.319

33.182

33.493

16.435

17.026

11.616

2.487.524

Σεπτέμβριος

18.418

25.746

39.767

29.089

17.749

11.760

11.673

10.549

1.942.698

Οκτώβριος

2.183

2.338

8.011

6.160

295

2.894

3.956

4.008

846.324

Νοέμβριος

0

0

22

0

0

178

0

782

218.525

Δεκέμβριος

0

0

0

5

0

176

0

0

197.776

103.563

177.530

244.433

154.494

119.069

72.657

70.006

57.967

12.644.117

Σύνολο

Ιανoυάριος

Σύνολο

0

52.604

0

474

0

0

0

11

0

846

Κεφαλονιά

984

Φεβρουάριος

111.861

Χανιά Ζάκυνθος

0

0

0

0

166.780

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από το ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών (για το αεροδρόµιο της Αθήνας) - ΥΠΑ και µεµονωµένα αεροδρόµια (για τα υπόλοιπα αεροδρόµια).
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12,33%

3,67%

13,74%

13,23%

8,53%

9,46%

3,86%

4,08%

15,81%

10,75%

10,64%

6,02%

16,49%

Στερεά
Ελλάδα

Πελοπόννησος

Ιόνια
Νησιά

Ήπειρος

Νησιά

Κρήτη

Δωδεκάνησα

Κυκλάδες

Θεσσαλία
/Σποράδες

Μακεδονία

100,00%

100,00%

Σύνολο

100,00%

0,92%

14,00%

3,71%

6,30%

18,44%

100,00%

1,42%

13,07%

7,95%

10,51%

16,19%

23,86%

1,70%

2,27%

6,53%

5,68%

10,80%

Μονάδες

100,00%

0,89%

12,56%

2,29%

3,18%

22,22%

30,28%

1,40%

1,18%

6,59%

7,18%

12,23%

Δωμάτια

5

100,00%

0,88%

12,58%

2,29%

3,16%

22,92%

30,09%

1,40%

1,23%

6,35%

7,52%

11,57%

Κλίνες
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Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος.

0,91%

1,12%

Θράκη

6,27%

18,22%

21,44%

2,89%

2,93%

21,75%

1,97%

11,54%

6,79%

12,01%

Κλίνες

1,93%

11,59%

6,68%

Δωμάτια

Σύνολο

100,00%

0,80%

9,50%

8,71%

14,06%

13,10%

18,61%

2,64%

4,63%

7,59%

9,42%

10,94%

Μονάδες

100,00%

0,52%

9,63%

2,72%

5,70%

28,83%

24,66%

1,61%

1,02%

9,50%

5,24%

10,56%

Δωμάτια

4

100,00%

0,55%

9,79%

2,80%

5,63%

28,96%

24,67%

1,53%

1,09%

9,36%

5,31%

10,30%

Κλίνες

100,00%

1,76%

16,11%

5,41%

8,59%

10,78%

14,13%

5,37%

5,80%

8,98%

10,70%

12,37%

Μονάδες

100,00%

1,44%

15,18%

3,83%

5,67%

14,56%

16,22%

4,54%

2,98%

14,85%

8,07%

12,65%

Δωμάτια

3

100,00%

1,45%

15,58%

3,88%

5,72%

14,62%

15,95%

4,50%

3,05%

14,88%

8,12%

12,24%

Κλίνες

Κατηγορία: Αστέρια/κλειδιά

100,00%

0,87%

13,37%

5,60%

10,58%

11,74%

15,90%

4,27%

3,35%

12,00%

8,15%

14,17%

Μονάδες

100,00%

0,82%

11,83%

4,57%

8,12%

13,70%

20,20%

3,54%

2,23%

14,46%

7,15%

13,39%

Δωμάτια

2

0,81%

12,19%

4,63%

8,33%

13,67%

19,34%

3,55%

2,25%

14,72%

7,23%

13,27%

Κλίνες

100,00%

Ποσοστιαία κατανοµή ξενοδοχειακών µονάδων, δωµατίων και κλινών κατά κατηγορία και περιφέρεια, 2012

Μονάδες

Περιφέρεια

Πίνακας 4

100,00%

1,00%

32,51%

5,45%

11,17%

4,72%

13,96%

3,32%

1,99%

5,32%

6,18%

14,36%

Μονάδες

100,00%

0,93%

33,54%

5,32%

8,49%

4,47%

19,87%

2,56%

1,79%

5,77%

4,13%

13,13%

Δωμάτια

1

100,00%

0,93%

33,79%

5,43%

8,70%

4,53%

19,12%

2,61%

1,78%

5,80%

4,28%

13,03%

Κλίνες
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ΑναΣύνολο λογία

2004
ΑναΣύνολο λογία

2006
ΑναΣύνολο λογία

2007
ΑναΣύνολο λογία

2008
ΑναΣύνολο λογία

2009
ΑναΣύνολο λογία

2010

ΑναΣύνολο λογία

2011

ΑναΣύνολο λογία

2012

2,70% 1.754.483

2,70% 1.608.332

2,40% 1.601.647

2,30% 1.556.293

375.566

1,40%

784.257

3,50% 1.828.356

0,70%
389.331

1,40%

936.866

3,20% 1.957.952

0,60%

392.241

1,40%

900.065

3,00% 1.983.379

0,60%

383.269

1,40% 1.015.199

3,00% 2.111.634

0,60%

358.772

1,50%

985.103

3,20% 2.016.096

0,60%

324.628

1,50% 1.012.122

3,00% 2.022.445

0,50%

284.180

1,40%

839.552

2,90% 1.767.977

0,50%

4,00% 2.704.207

2,50% 1.762.551

2,60% 1.957.596

4,10% 2.569.268

2,70% 1.643.172

3,00% 1.860.051

3,90% 2.830.581

2,50% 1.767.856

2,80% 1.861.313

4,30% 2.739.135

2,70% 1.702.703

2,80% 1.776.448

2,50% 1.529.468

2,70% 1.752.133

2,20% 1.195.517

2,50% 1.477.508

1,30%

2,70%

0,40%

2,80% 1.608.058

2,80% 1.659.124

2,50% 1.653.390

2,50% 1.635.463

2,50% 1.499.728

2,20% 1.531.059

2,20% 1.271.432

2,00%

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ.

12.010.224 22,00% 13.159.757 25,00% 12.499.798 22,60% 13.469.216 23,30% 15.324.936 23,40% 15.729.316 24,00% 15.621.455 23,70% 16.449.065 24,60% 18.368.774 25,90% 17.707.385 27,50%

3,20% 1.568.615

9,00%

3,40%

1,90%

2,30%

Κρήτη

3,30% 1.690.643

2,40%

14.971.146 27,50% 13.696.547 26,10% 12.768.980 23,10% 13.172.260 22,80% 14.690.087 22,50% 14.546.143 22,20% 14.636.435 22,20% 15.905.635 23,80% 17.295.939 24,40% 15.472.740 24,00%

1.799.200

9,80% 5.787.831

4,70% 2.320.933

2,50% 1.427.199

2,50% 1.499.143

5.810.426 10,70% 5.907.270 11,20% 6.149.738 11,10% 6.772.536 11,70% 7.706.563 11,80% 7.315.351 11,10% 7.055.609 10,70% 6.752.602 10,10% 6.914.184

4,30% 2.572.597

2,50% 1.395.279

2,80% 1.380.900

3,90% 2.165.079

4,20% 2.251.447

2,60% 1.303.321

2,80% 1.457.550

2,50% 1.759.226

4,10% 2.764.321

2.304.281

1.434.775

1.502.241

2,70% 1.654.973

9,50% 5.966.191 10,30% 7.153.293 10,90% 7.891.536 12,00% 7.891.793 12,00% 7.715.656 11,60% 8.070.541 11,40% 7.707.423 12,00%

2,80% 1.543.865

8,60% 7.074.696 12,80% 7.028.971 12,20% 7.522.757 11,50% 7.381.425 11,20% 7.457.180 11,30% 7.291.096 10,90% 7.660.613 10,80% 7.173.890 11,10%

753.923

1,30%

671.898

1,60%

366.190

2,90% 1.949.851

0,70%

3,20% 1.540.565

6.344.924 11,60% 4.536.920

893.816

1.729.936

353.470

8,50% 5.246.823

2,90% 1.536.703

Νότιο
Αιγαίο

Βόρειο
Αιγαίο

Αττική

Πελοπόννησος

Στερεά
Ελλάδα

Δυτική
Ελλάδα

Ιόνια
νησιά

Ήπειρος

Θεσσαλία

0,70%

7,00% 4.475.094

Κεντρική
3.824.103
Μακεδονία

386.208

2,70% 1.509.539

Δυτική
Μακεδονία

ΑναΣύνολο λογία

2005

54.502.104 100,0% 52.554.021 100,0% 55.264.093 100,0% 57.796.551 100,0% 65.420.236 100,0% 65.624.563 100,0% 66.022.270 100,0% 66.800.371 100,0% 70.847.874 100,0% 64.406.807 100,0%

ΑναΣύνολο λογία

2003

∆ιανυκτερεύσεις στα καταλύµατα ξενοδοχειακού τύπου και κάµπινγκ κατά περιφέρεια, 2003-2012

1.490.824

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη

Γενικό
σύνολο

Περιφέρεια

Πίνακας 5

• Έντονη εξάρτηση από συγκεκριµένες αγορές, καθώς το 88% των τουριστών προέρχεται
από χώρες της Ευρώπης και το 59% περίπου από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Ισχυρό ανταγωνισµό από γειτονικές χώρες, κυρίως από την Ισπανία, την Τουρκία και την
Ιταλία και δευτερευόντως από την Κροατία, την Κύπρο και χώρες της Βόρειας Αφρικής.
Μεταξύ των συγκριτικών “µειονεκτηµάτων” του ελληνικού τουρισµού ως προς τις ανταγωνίστριες χώρες είναι η εποχικότητα.

5.4 Επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό
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Έχει ήδη επισηµανθεί ότι ο τουρισµός είναι άρρηκτα συνυφασµένος µε το κλίµα και, κατά
συνέπεια, η κλιµατική αλλαγή αναµένεται να έχει σηµαντικές επιδράσεις στην τουριστική δραστηριότητα (Amelung et al. 2006, 2007, Fischer 2007, Hein 2007, Moen and Fredman 2007,
Deutche Bank Research 2008). Οι µεσογειακές χώρες ειδικότερα, από τις κλιµατικά πλέον τρωτές περιοχές στον πλανήτη, αναµένεται να αντιµετωπίσουν µια σειρά δυσµενών επιπτώσεων
εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής, µε κυριότερες:
• Την αύξηση του αριθµού των ηµερών κατ’ έτος κατά τις οποίες ο δείκτης humidex
ξεπερνά τους 38° C, µε αντίκτυπο στη δυσφορία του γενικού πληθυσµού. Για παράδειγµα,
στα παράκτια του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα αναµένεται αύξηση της διάρκειας της περιόδου µε humidex > 38° C κατά 20 ηµέρες και στην Κρήτη κατά 15 ηµέρες, ενώ οι ορεινές
περιοχές δεν εµφανίζουν σηµαντικές µεταβολές αυτής της παραµέτρου.
• Τη µείωση των διαθέσιµων ποσοτήτων υδατικών πόρων. Για παράδειγµα, στη δυτική ηπειρωτική χώρα αναµένονται λιγότερες από 10 επιπλέον ηµέρες ξηρασίας, ενώ στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και τη Βόρεια Κρήτη αναµένονται περισσότερες από 20 επιπλέον
ηµέρες ξηρασίας. Η µείωση των τιµών του ύψους της βροχής και του όγκου του νερού που
κατεισδύει είναι της τάξεως του 7-8% για την περίοδο 2021-2050 στο σύνολο της επικράτειας (Στουρνάρας 2010).
• Την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινοµένων και την άνοδο της στάθµης της θάλασσας
(Κοντογιάννη κ.ά. 2011, Παπανικολάου κ.ά. 2011). Τα ακραία καιρικά φαινόµενα επηρεάζουν την επιλογή του τουριστικού προορισµού. Έχει διαπιστωθεί ότι στις περιπτώσεις
αυτές οι τουρίστες διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο από τους κατοίκους µιας περιοχής,
καθώς δεν είναι εξοικειωµένοι µε τους πιθανούς κινδύνους και δεν διαθέτουν την απαιτούµενη συµπεριφορά αυτοπροστασίας (Burby and Wagner 1996). Επιπλέον, τα ακραία
καιρικά φαινόµενα, όπως και η άνοδος της στάθµης της θάλασσας, επηρεάζουν την τουριστική βιοµηχανία µέσω των συνακόλουθων ζηµιών στις τουριστικές υποδοµές. Τέλος, τα
ακραία καιρικά φαινόµενα και η άνοδος της στάθµης της θάλασσας µπορεί να επηρεάσουν
σηµαντικά τον τουρισµό µέσω της καταστροφής των ακτών από διάβρωση, η οποία θα
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θέσει σε κίνδυνο την ελκυστικότητά τους από πλευράς αναψυχής (Kontogianni et al.
2014α και 2014β).
• Την αύξηση των δασικών πυρκαγιών. Οι δασικές πυρκαγιές επηρεάζονται πολύ από την
κλιµατική αλλαγή, καθώς η εκδήλωσή τους συναρτάται άµεσα µε την υγρασία της καύσιµης ύλης, που µε τη σειρά της καθορίζεται από τη βροχόπτωση, τη σχετική υγρασία και
θερµοκρασία του αέρα και την ταχύτητα του ανέµου (Νάστης κ.ά. 2011).
Οι κυριότερες, άµεσες και έµµεσες, φυσικές επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισµό ως αποτέλεσµα της κλιµατικής αλλαγής παρουσιάζονται παρακάτω (Σαρτζετάκης και Καρατζόγλου 2011):
Α. Άµεσες επιπτώσεις
• Αύξηση της θερµοκρασίας
• Άνοδος της στάθµης της θάλασσας
• Αλλαγές στην υγρασία και την ποιότητα του αέρα
• Αύξηση ξηρασίας
• Αύξηση της ρύπανσης
• Αύξηση του δείκτη δυσφορίας των επισκεπτών
• Μείωση βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων
• Συχνότερη εµφάνιση φωτοχηµικού νέφους
• Αύξηση ακραίων γεγονότων (καταιγίδων, πληµµυρών, τυφώνων)
• Αύξηση πυρκαγιών και ασθενειών
• Καταστροφή ευαίσθητων οικοσυστηµάτων
Β. Έµµεσες επιπτώσεις
• Φθορές παράκτιων τουριστικών υποδοµών
• Απαξίωση τουριστικών υποδοµών λόγω έλλειψης φυσικών προϋποθέσεων χρήσης τους
(ενδεικτικά, έλλειψη χιονιού για τα χιονοδροµικά κέντρα)
• Διείσδυση θαλάσσιου νερού στον υδροφόρο ορίζοντα και υφαλµύρωση του πόσιµου
νερού
• Μείωση διαθέσιµου νερού λόγω µείωσης βροχοπτώσεων
• Μείωση-εξάλειψη οικοτουριστικών υποδοµών και δραστηριοτήτων
Έρευνα της Deutsche Bank το 2008 προβλέπει ανακατανοµή των τουριστών εις βάρος των
χωρών της ανατολικής Μεσογείου (Deutsche Bank Research 2008). Σε αντίστοιχα συµπεράσµατα έχουν καταλήξει και οι Amelung and Viner (2006), Hein (2007), Rutty and Scott (2010).
Για παράδειγµα, οι Amelung and Viner (2006), διερευνώντας τις επιπτώσεις της κλιµατικής
αλλαγής µε τη βοήθεια του Κλιµατικού Δείκτη Τουρισµού, διαπίστωσαν ότι οι τιµές του δείκτη
TCI θα επιδεινωθούν κατά τους καλοκαιρινούς µήνες στο µεγαλύτερο µέρος της Μεσογείου,
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ειδικά στην Ισπανία, την Ελλάδα και στην Τουρκία, αλλά θα βελτιωθούν κατά την άνοιξη και
το φθινόπωρο. Επίσης, οι Rutty and Scott (2010) διαπίστωσαν ότι την περίοδο 2080-2099 οι
συνθήκες σε αρκετούς µεσογειακούς προορισµούς, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, θα
είναι µη ανεκτές από τους τουρίστες λόγω ζέστης.
Η οικονοµική διάσταση των παραπάνω επιπτώσεων στον τουριστικό κλάδο περιλαµβάνει:
• Πιθανή µείωση αριθµού τουριστικών αφίξεων
• Πιθανή µείωση µέσου χρόνου παραµονής τους
• Μείωση εποχικότητας
• Μείωση διαθέσιµου εισοδήµατος παγκοσµίως για τον τουρισµό λόγω της πτώσης του
ΑΕΠ οφειλόµενης στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος
• Αύξηση µέσου κόστους εξυπηρέτησης τουριστικών αφίξεων
• Κόστος αναγκαστικής διακοπής προσφερόµενης τουριστικής υπηρεσίας λόγω ακραίων
φυσικών φαινοµένων (κόστος ευκαιρίας ή απολεσθέντα έσοδα).
• Έργα στην κατεύθυνση µείωσης της ρύπανσης και των εκποµπών αερίων.
• Έργα αντιµετώπισης των φυσικών επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και αντιµετώπισης
ακραίων γεγονότων (φράγµατα, συστήµατα ανακύκλωσης νερού).
• Ανάγκη ανάπτυξης νέων καινοτόµων βιοκλιµατικών υποδοµών.
• Αυξηµένο κόστος συντήρησης των παλαιότερων υποδοµών.
• Έργα υποκατάστασης του φυσικού κεφαλαίου µε ανθρωπογενές κεφάλαιο στην κατεύθυνση διατήρησης των θέλγητρων µίας περιοχής.
Οι Σαρτζετάκης και Καρατζόγλου (2011) εξέτασαν τις οικονοµικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην τουριστική δραστηριότητα της Ελλάδος σε δύο άξονες: τη µείωση των εσόδων και την αύξηση των οργανικών εξόδων λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων. Για
την εκτίµηση της µείωσης των εσόδων σε εποχική και περιφερειακή ανάλυση χρησιµοποιήθηκε, όπως αναφέρθηκε, ο δείκτης TCΙ. Η µείωση των εσόδων εκτιµάται ως σηµαντικότερη
από την αύξηση των λειτουργικών εξόδων των τουριστικών επιχειρήσεων.
Με βάση τις εκτιµήσεις των συγγραφέων, ο δείκτης TCI θα επιδεινωθεί κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 21ου αιώνα οι καλοκαιρινές τουριστικές
εισπράξεις θα µειωθούν κατά 7 και 5,5 δισεκ. ευρώ για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αντίστοιχα. Οι δε απώλειες σε ετήσια βάση, εάν δεν υπάρξει αύξηση των αφίξεων σε άλλες εποχές
του έτους κατά τις οποίες ο δείκτης TCI βελτιώνεται, θα ανέρχονται περίπου στα 240 και 185
εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τα ποσά αυτά είναι σηµαντικά όταν εκφραστούν ως ποσοστό των κερδών των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς µια µείωση των εσόδων κατά 430 εκατ.
ευρώ περίπου, λόγω µείωσης των αφίξεων για δύο µόνο περιφέρειες, θα µπορούσε να µειώσει
τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κατά 2/3 περίπου. Τα
δυσµενή αποτελέσµατα θα επεκταθούν και σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, λόγω
του πολύ υψηλού πολλαπλασιαστή του τουριστικού κλάδου.
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Ωστόσο, σε σχέση µε τις εκτιµώµενες απώλειες από τις µειωµένες αφίξεις θα πρέπει να
γίνουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις:
• Η επιδείνωση του δείκτη TCI κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνοδεύεται από ταυτόχρονη βελτίωση του ίδιου δείκτη την άνοιξη και το φθινόπωρο. Αυτό θα µπορούσε να συµβάλει ακόµη και σε ένα ―τελικά― θετικό ισοζύγιο για την ελληνική τουριστική βιοµηχανία, αν οι επιχειρήσεις του κλάδου διαµόρφωναν κατάλληλες συνθήκες για την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Μάλιστα, κάτι τέτοιο θα είχε και ευρύτερα οικονοµικά
οφέλη για τον κλάδο, καθώς, όπως αναφέρθηκε, η εποχικότητα αποτελεί µια “αδυναµία”
του ελληνικού τουρισµού που οδηγεί και σε υποαξιοποίηση των τουριστικών υποδοµών
και σε αυξηµένο κόστος χρήσης τους.
• Όπως αναδεικνύεται µέσα από διάφορες έρευνες, αντίστοιχη εικόνα επιδείνωσης του δείκτη TCI (ή άλλων συναφών δεικτών που συνδέουν τις κλιµατικές συνθήκες µε την τουριστική ελκυστικότητα ενός προορισµού) εµφανίζουν και οι ανταγωνίστριες χώρες π.χ. η
Ισπανία. Αυτό συνεπάγεται ότι, ακόµη και αν δεν καταστεί εφικτό να επιµηκυνθεί η τουριστική περίοδος, η Ελλάδα ίσως τελικά ωφεληθεί από την κλιµατική αλλαγή; Είναι σαφές
ότι για την κατά το δυνατόν αξιόπιστη προβολή του µέλλοντος σε σχέση µε τις επιπτώσεις
της κλιµατικής αλλαγής στον ελληνικό τουρισµό η ανάλυση θα πρέπει να γίνει σε πανευρωπαϊκό, τουλάχιστον, επίπεδο προκειµένου να επαναπροσδιοριστούν οι ροές των τουριστών στον ευρωπαϊκό χώρο.
Συµπερασµατικά, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις υπόλοιπες µεσογειακές χώρες, η κλιµατική µεταβολή αναµένεται να αυξήσει τους κινδύνους εις βάρος των ευκαιριών. Ειδικά για
την Ελλάδα (η οποία στηρίζεται κατά βάση στους βορειοευρωπαίους τουρίστες), οι καιρικές
συνθήκες κατά τους καλοκαιρινούς µήνες σε συνδυασµό µε τη διάβρωση των ακτών µπορεί να
επιφέρουν σηµαντική µείωση στον αριθµό των τουριστικών αφίξεων και, κατ’ επέκταση, στα
τουριστικά έσοδα.

5.5 Μέτρα προσαρµογής της τουριστικής βιοµηχανίας στην κλιµατική αλλαγή
Οι δράσεις που απαιτούνται για την αντιµετώπιση και το µετριασµό των επιπτώσεων της
κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό αφορούν ένα συνδυασµό µέτρων “ρυθµιστικού” χαρακτήρα από τη µία πλευρά και κατάλληλων έργων υποδοµής από την άλλη (Dubois and Ceron
2006, Scanlon 2006, Fischer 2007, ΤτΕ 2013α).
Ως προς τα θεσµικά µέτρα, τόσο από την πλευρά της Πολιτείας όσο και από την πλευρά των
επιχειρήσεων, πρέπει να δοθεί έµφαση στην υπέρβαση των εµποδίων που σχετίζονται µε την
εποχικότητα του ελληνικού τουρισµού µέσα από ένα άνοιγµα σε νέες τουριστικές αγορές, οι
οποίες δεν υπόκεινται στους περιορισµούς του καλοκαιρινού τουρισµού, καθώς και στην επα116
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νατοποθέτηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην αντίληψη των καταναλωτών-τουριστών
και, το κυριότερο, των διεθνών τουριστικών πρακτόρων (McKinsey & Company 2012). Επιπλέον, από την πλευρά της Πολιτείας θα πρέπει να υπάρξουν κατάλληλες παρεµβάσεις σε
σχέση µε την προστασία των ακτών σε τουριστικές περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο διάβρωσης από ακραία φαινόµενα και άνοδο της θάλασσας, τη δηµιουργία ενός κατάλληλου χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισµό, την προστασία των ακτών, τη δηµιουργία µηχανισµών για την
αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων που σχετίζονται µε καύσωνες, ακραία φαινόµενα κ.λπ.,
την προστασία ευαίσθητων περιοχών κ.ά. (ΤτΕ 2013α).
Από πλευράς επιχειρήσεων, πέραν των µέτρων που αφορούν την τουριστική αγορά, θα
πρέπει να αναληφθούν δράσεις σε σχέση µε την εξοικονόµηση και εξασφάλιση νερού, την
εξοικονόµηση ενέργειας, την ασφάλιση των τουριστικών υποδοµών έναντι κινδύνων που
απορρέουν από φυσικές καταστροφές, καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων τους. Αυτές
οι δράσεις θα µπορούσαν να ενθαρρυνθούν µε στοχευµένες παρεµβάσεις της Πολιτείας
όπως κατάλληλες επιδοτήσεις για πράσινες επενδύσεις στον τουριστικό τοµέα, από κοινού
δράση γειτονικών τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά και ενίσχυση των συµπράξεων
δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα.
Οι Σαρτζετάκης και Καρατζόγλου (2011) αποτίµησαν το κόστος προσαρµογής των τουριστικών επιχειρήσεων λαµβάνοντας υπόψη την πιθανή αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας,
κυρίως για εξαερισµό και ψύξη κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών, την απόκτηση νέων
συστηµάτων και την επέκταση-βελτίωση των υπαρχουσών υποδοµών (π.χ. συστήµατα παραγωγής ανανεώσιµης ενέργειας, συστήµατα ανακύκλωσης νερού), την απόκτηση πιστοποιητικών τύπου ISO ή EMAS και την αύξηση των ασφαλίστρων των ξενοδοχειακών µονάδων έναντι έκτακτων γεγονότων.
Πιο αναλυτικά, οι επιπτώσεις που σχετίζονται µε την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας
εκτιµήθηκε ότι δεν θα υπερβούν το 0,5% των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων, ακόµη
και στην περίπτωση διπλασιασµού της. Το ποσοστό αυτό ενδέχεται να είναι και µικρότερο, αν
ληφθεί υπόψη η σχετική εξοικονόµηση δαπάνης τους χειµερινούς µήνες λόγω του ηπιότερου
χειµώνα. Σοβαρότερη θα είναι η επίπτωση της αύξησης των αποσβέσεων για νέες υποδοµές,
καθώς υπολογίστηκε ότι θα επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος λειτουργίας των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων κατά 2-4%. Το κόστος πιστοποίησης υπολογίστηκε ότι θα µπορούσε να επιφέρει
µία πρόσθετη αύξηση της τάξης του 1%. Τέλος, µε βάση τη διεθνή εµπειρία, η βαθµιαία
αύξηση των ασφαλίστρων θα µπορούσε να επιφέρει επιβάρυνση του συνολικού κόστους λειτουργίας ακόµη και κατά 1%.
Υπό το πρίσµα των παραπάνω, διαφαίνεται ότι ένα σηµαντικό κόστος προσαρµογής του
ελληνικού τουριστικού κλάδου στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής που δεν έχει αποτιµηθεί µέχρι σήµερα αφορά την προστασία των ακτών από τις βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες επιπτώσεις της επιταχυνόµενης ανόδου της στάθµης της θάλασσας και από τη
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συνεπαγόµενη απώλεια/διάβρωσή τους. Οι επενδύσεις προς το σκοπό αυτό έχουν διττό
στόχο: αφενός την προστασία της τουριστικής υποδοµής και αφετέρου την προστασία των
υπηρεσιών αναψυχής που προσφέρουν οι ακτές στους τουρίστες στο πλαίσιο του τρίπτυχου “3 s”. Για το λόγο αυτό, η ανάλυση κόστους-οφέλους των µέτρων προσαρµογής του
ελληνικού τουρισµού στην κλιµατική αλλαγή που ακολουθεί επικεντρώνεται στη συγκεκριµένη παράµετρο.

5.6 Οικονοµική αποτίµηση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στις
ελληνικές ακτές
Το φαινόµενο της ανόδου της στάθµης της θάλασσας (ΑΣΘ) αποτελεί σηµαντική απειλή για
τις παράκτιες περιοχές, θέτοντας σε κίνδυνο τις τουριστικές υποδοµές και τις υλοποιούµενες σε
αυτές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της ΕΜΕΚΑ (2011) έχουν επισηµανθεί και ποσοτικοποιηθεί οι φυσικές και οικονοµικές συνέπειες του εν λόγω φαινοµένου στην ελληνική ακτογραµµή.
Συγκεκριµένα, οι παράκτιες περιοχές της Ελλάδος κατηγοριοποιήθηκαν σε 3 κύριες ζώνες
(δελταϊκές, νεογενών και τεταρτογενών “µαλακών” ιζηµάτων και βραχώδεις) και προσδιορίστηκαν οι περιοχές που αναµένεται να πληγούν από µια υποθετική ΑΣΘ κατά 1 µέτρο έως το
2010. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα όπως παρουσιάζονται στην Εικόνα 1, οι παράκτιες ζώνες
οι οποίες κινδυνεύουν άµεσα περιλαµβάνουν α) αυτές που χαρακτηρίζονται ως µέτριας τρωτότητας στην ΑΣΘ (πράσινο χρώµα) και συνίστανται από µαλακά ιζήµατα νεογενούς-τεταρτογενούς ηλικίας συνήθως χαµηλού υψοµέτρου και β) αυτές που χαρακτηρίζονται ως υψηλής τρωτότητας και αφορούν δελταϊκές αποθέσεις χαµηλού υψοµέτρου (ερυθρό χρώµα).
Επιπρόσθετα, εκτιµήθηκε ότι, από τα περίπου 16.200 χµ. του συνολικού µήκους της ελληνικής ακτογραµµής, τα 960 χµ. (6% της συνολικής ακτογραµµής) αντιστοιχούν στις παράκτιες
δελταϊκές περιοχές υψηλής τρωτότητας (ερυθρό χρώµα) και τα 2.400 χµ. (15% της συνολικής
ακτογραµµής) αντιστοιχούν στα νεογενή µαλακά ιζήµατα µέτριας τρωτότητας (πράσινο
χρώµα). Συνεπώς, στα 2.400 χµ. ακτογραµµής περιλαµβάνονται παράκτιες περιοχές µε υψηλή
τουριστική δραστηριότητα, οι οποίες κινδυνεύουν άµεσα από τις επιπτώσεις της ΑΣΘ.
Για τις ανάγκες του παρόντος κεφαλαίου, ο προσδιορισµός του κόστους των επιπτώσεων
πραγµατοποιήθηκε πολλαπλασιάζοντας τη συνολική απώλεια παράκτιας έκτασης µε τη µέση
τιµή αντικειµενικής αξίας των ακινήτων στη συγκεκριµένη περιοχή, προσδιορίζοντας µε αυτόν
τον τρόπο για την περίπτωση του αιγιαλού τη συνολική τουριστική αξία. Ωστόσο, λόγω της µη
διαθεσιµότητας δεδοµένων σχετικά µε την ακριβή χωροθέτηση χρήσεων γης στη χερσαία ζώνη
και της µεγάλης διακύµανσης των αντικειµενικών αξιών, ως µέση εκτίµηση της αντικειµενικής
αξίας ακινήτων επιλέχθηκε η τιµή 1.200 ευρώ/τ.µ., που αντιπροσωπεύει µια µέση ρεαλιστική
οικιστική αξία τουριστικής παράκτιας περιοχής.
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Ζώνες µέτριας (πράσινο χρώµα) και υψηλής τρωτότητας (ερυθρό χρώµα)
και περιοχές χαλαρών ιζηµατογενών αποθέσεων µε υψόµετρο κάτω των
20 µέτρων (µαύρο χρώµα)
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Εικόνα 1

Πηγή: ΕΜΕΚΑ 2011.

Οι τιµές που τελικά προσδιορίστηκαν από την απώλεια της οικιστικής και τουριστικής γης
για ΑΣΘ ίση µε 0,5 µ. και 1 µέτρο, καθώς και το συνολικό µήκος της ακτογραµµής για την
οποία αποτιµήθηκαν οι επιπτώσεις της ΑΣΘ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.
Από τα δεδοµένα του Πίνακα 6 υπολογίστηκε το συνολικό κόστος των επιπτώσεων από την
ΑΣΘ στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας λόγω απώλειας οικιστικής και τουριστικής γης το
2100, καθώς και η παρούσα αξία του κόστους για προεξοφλητικό επιτόκιο 1% και 3% (βλ.
Πίνακα 7).
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Πίνακας 6

Μέσες τιµές δεικτών κόστους και συνολικό µήκος ακτογραµµής για την οικιστική
και τουριστική χρήση
Μέση τιμή συντελεστή κόστους
ΑΣΘ 1 μ.

Σύνολο
ακτογραμμής

262.851 χιλ. ευρώ/χμ.

2.400 χμ.

ΑΣΘ 0,5 μ.
144.891 χιλ. ευρώ/χμ.

Πίνακας 7

Συνολικό κόστος επιπτώσεων ΑΣΘ για το 2100 και καθαρή παρούσα αξία λόγω της
απώλειας οικιστικής και τουριστικής γης
Συνολικό κόστος (χιλ. ευρώ)
ΑΣΘ 0,5 μ.

ΑΣΘ 1 μ.

Συνολικό κόστος επιπτώσεων ΑΣΘ

347.738.400

630.842.400

Καθαρή παρούσα αξία της οικιστικής
και τουριστικής χρήσης γης (2010)
(προεξ. επιτόκιο 1%)

142.013.297

257.630.475

Καθαρή παρούσα αξία της οικιστικής
και τουριστικής χρήσης γης (2010)
(προεξ. επιτόκιο 3%)

24.316.576

44.113.412

Τα παραπάνω αποτελέσµατα αποδεικνύουν ότι οι επιπτώσεις της ΑΣΘ στις παράκτιες
περιοχές λόγω της απώλειας οικιστικής και τουριστικής γης αναµένεται να είναι ιδιαίτερα
σηµαντικές τις επόµενες δεκαετίες στην Ελλάδα, απειλώντας τις τουριστικές δραστηριότητες και υποδοµές. Κρίνεται συνεπώς επιτακτικά αναγκαία η υλοποίηση µιας συντονισµένης πολιτικής προσαρµογής για την προστασία του συνολικού µήκους των παράκτιων
περιοχών µε νεογενή µαλακά ιζήµατα µέτριας τρωτότητας (2.400 χµ.). Μέχρι σήµερα
καµία συντονισµένη προσπάθεια σχεδιασµού και εφαρµογής πολιτικών προσαρµογής των
επιπτώσεων από την ΑΣΘ δεν έχει πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα, όπως επισηµαίνεται
στην τελευταία εθνική έκθεση που υποβάλλεται στη United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή: η βασική πολιτική
προσαρµογής που προτείνεται είναι η συνολική εκτίµηση των κινδύνων για τις ελληνικές
παράκτιες περιοχές από την κλιµατική αλλαγή και την ΑΣΘ χωρίς την ανάπτυξη ενός
συντονισµένου σχεδίου αντιµετώπισης των προβλεπόµενων επιπτώσεων (MEECC 2010).
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5.7 Το κόστος των µέτρων προσαρµογής για τη διάβρωση των ελληνικών
ακτών

Πίνακας 8

5 Κλιµατική αλλαγή και πολιτικές
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Στη συνέχεια διερευνάται το σενάριο εφαρµογής τεσσάρων µέτρων προσαρµογής στις
ελληνικές ακτές για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από την ΑΣΘ και επιχειρείται µια
πρώτη ανάλυση κόστους-οφέλους για την τεκµηρίωση της αναγκαιότητας εφαρµογής µέτρων
προσαρµογής. Στη συγκεκριµένη ανάλυση κόστους-οφέλους ως όφελος θεωρείται η αποφευχθείσα ζηµία από την απώλεια οικιστικής και τουριστικής γης λόγω της υλοποίησης των εξεταζόµενων µέτρων προσαρµογής. Οι συνιστώσες του υπό εξέταση κόστους περιλαµβάνουν:
το κόστος επένδυσης και το υπολειµµατικό κόστος από την απώλεια οικιστικής και τουριστικής γης.
Τα µέτρα προσαρµογής τα οποία εξετάστηκαν είναι τα ακόλουθα:
• ΜΠ1. Σταθεροποίηση παραλιών
• ΜΠ2. Τεχνητή θρέψη παραλιών
• ΜΠ3. Εγκατάσταση προβόλων και θωράκιση µε λιθορριπή, φίλτρο και γεωύφασµα
• ΜΠ4. Αποστράγγιση παραλιών
Η επιλογή κυρίως ήπιων τεχνικών µέτρων προσαρµογής πραγµατοποιήθηκε έτσι ώστε αυτά
να µην αποτελέσουν τροχοπέδη στην τουριστική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών λόγω της
υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος. Για την εκπόνηση της ανάλυσης κόστους-οφέλους
χρησιµοποιήθηκαν οι εκτιµήσεις κόστους ανά µήκος ακτογραµµής. Οι εκτιµήσεις αυτές αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων του ευρωπαϊκού προγράµµατος CLIMSAVE για το κόστος
µέτρων προσαρµογής στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο (βλ.
CLIMSAVE Adaptation Cost Database: http://www.climsave.eu/climsave/outputs.html). Οι
τιµές κόστους υλοποίησης των εξεταζόµενων µέτρων προσαρµογής που χρησιµοποιήθηκαν
παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.
Τιµές κόστους υλοποίησης των εξεταζόµενων µέτρων προσαρµογής (ΜΠ)
Κόστος υλοποίησης
(ευρώ/μέτρο)
ΜΠ1. Σταθεροποίηση παραλίας

145

ΜΠ2. Τεχνητή θρέψη παραλίας

1.562

ΜΠ3. Πρόβολοι και θωράκιση με λιθορριπή, φίλτρο και γεωύφασμα

2.172

ΜΠ4. Αποστράγγιση παραλίας
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Πίνακας 9

Μήκος ακτογραµµής όπου θα υλοποιηθούν τα µέτρα προσαρµογής (ΜΠ)
Μήκος (χμ.)

ΜΠ1. Σταθεροποίηση παραλίας

240

ΜΠ2. Τεχνητή θρέψη παραλίας

1.440

ΜΠ3. Πρόβολοι και θωράκιση με λιθορριπή, φίλτρο και γεωύφασμα

480

ΜΠ4. Αποστράγγιση παραλίας

240

To απαιτούµενο κόστος υλοποίησης των εξεταζόµενων µέτρων προσαρµογής προσδιορίστηκε τόσο από τα µοναδιαία κόστη όσο και από το µήκος της ακτογραµµής στο οποίο εκτιµάται ότι θα εφαρµοστεί το κάθε µέτρο χωριστά (βλ. Πίνακα 9).
Για την περίπτωση του µέτρου της τεχνητής θρέψης έγινε η παραδοχή ότι το κόστος αναπλήρωσης της παραλίας σε όλη τη διάρκεια του µέτρου προσαυξάνει το αρχικό κόστος κατασκευής του µέτρου κατά ένα συντελεστή 3,3. Τέλος, αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα
του συνδυασµού των συγκεκριµένων µέτρων προσαρµογής για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της ΑΣΘ, υιοθετήθηκε η παραδοχή ότι ισούται µε 75%, υποδηλώνοντας ότι το υπόλοιπο
25% της επικείµενης απώλειας οικιστικής και τουριστικής γης δεν πρόκειται να αντιµετωπιστεί
αποτελεσµατικά µε τα συγκεκριµένα µέτρα προσαρµογής και αποτελεί την υπολειµµατική
συνιστώσα του κόστους προσαρµογής.
Η οικονοµική αποτελεσµατικότητα των επιλεγµένων µέτρων προσαρµογής επιβεβαιώνεται
και από το λόγο οφέλους-κόστους που προσδιορίστηκε. Όπως διαπιστώνεται και από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 10, το όφελος είναι σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο κόστος επένδυσης των επιλεγµένων µέτρων προσαρµογής. Μάλιστα, ο λόγος οφέλους-κόστους είναι υψηλότερος στην περίπτωση ΑΣΘ 1 µέτρου σε σχέση µε το αντίστοιχο σενάριο ΑΣΘ 0,5 µέτρου.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος επένδυσης των επιλεγµένων µέτρων προσαρµογής
είναι το ίδιο, δεδοµένου ότι τα µέτρα προσαρµογής εφαρµόζονται σε ίδιο µήκος ακτογραµµής,
αλλά το όφελος από την αποφευχθείσα ζηµία είναι υψηλότερο στην περίπτωση ΑΣΘ 1 µέτρου.
Πίνακας 10

Εκτιµώµενος λόγος οφέλους/κόστους του εξεταζόµενου συνδυασµού µέτρων
προσαρµογής
Λόγος οφέλους/κόστους

Προεξ. επιτόκιο 1%
Προεξ. επιτόκιο 3%
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ΑΣΘ 0,5 μ.

ΑΣΘ 1 μ.

2,1

3,5

12,4

20,7

Προκειµένου να εξεταστούν και να αρθούν οι αδυναµίες από την αβεβαιότητα των διαφόρων παραµέτρων της παραπάνω ανάλυσης οφέλους-κόστους, πραγµατοποιήθηκε στοχαστική
προσοµοίωση των αποτελεσµάτων. Σύµφωνα µε την ανάλυση αυτή, οι βασικές µεταβλητές που
επηρεάζουν το λόγο οφέλους/κόστους µπορούν να µεταβάλλονται ταυτόχρονα, λαµβάνοντας
τιµές από µια προκαθορισµένη περιοχή, σε κάθε σηµείο της οποίας αντιστοιχεί µια πιθανότητα
από µια προεπιλεγµένη µορφή κατανοµής πιθανότητας. Έτσι, τα αποτελέσµατα µπορούν να
λάβουν τη µορφή κατανοµής πιθανοτήτων, προσφέροντας ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες,
καθώς µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα ως προς την πιθανότητα εµφάνισης µιας συγκεκριµένης τιµής. Για την εφαρµογή της στοχαστικής ανάλυσης επιλέχθηκε η µέθοδος προσοµοίωσης Monte Carlo, ενώ ο αριθµός των επαναλήψεων ορίστηκε στις 1.000.
Παραδοχές κατανοµών για την προσοµοίωση Monte Carlo

Μέγεθος

Κατώτατη τιμή

Μέση τιμή

Ανώτατη τιμή

Κόστος επένδυσης ΜΠ1
(ευρώ/μέτρο)

3

145

788

Κόστος επένδυσης ΜΠ2
(ευρώ/μέτρο)

87

1.562

3.460

Κόστος επένδυσης ΜΠ3
(ευρώ/μέτρο)

355

2.172

5.363

Κόστος επένδυσης ΜΠ4
(ευρώ/μέτρο)

121

302

483

Κόστος απώλειας οικιστικής
& τουριστικής γης 2010
(προεξ. επιτ. 1%)

142.013.297

-

257.630.475

Κόστος απώλειας οικιστικής
& τουριστικής γης 2010
(προεξ. επιτ. 3%)

24.316.576

-

44.113.412

65%

75%

85%

Αποτελεσματικότητα
συνδυασμού μέτρων
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Πίνακας 11

Στην περίπτωση του κόστους επένδυσης των µέτρων προσαρµογής και της αποτελεσµατικότητας του επιλεγµένου συνδυασµού τους χρησιµοποιήθηκαν τριγωνικές κατανοµές, ενώ
οµοιόµορφη κατανοµή επιλέχθηκε στην περίπτωση του κόστους λόγω της απώλειας οικιστικής
και τουριστικής γης, χρησιµοποιώντας ως όρια τις εκτιµήσεις για ΑΣΘ ίση µε 0,5 µ. και 1
µέτρο. Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται αναλυτικά οι παραδοχές που εφαρµόστηκαν για την
ανάλυση ευαισθησίας µέσω της προσοµοίωσης Monte Carlo.
Στον Πίνακα 12 παρατίθενται τα αποτελέσµατα από την ανάλυση ευαισθησίας.
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Πίνακας 12

Αποτελέσµατα προσοµοίωσης Monte Carlo για το λόγο οφέλους/κόστους των
εξεταζόµενων µέτρων προσαρµογής

Πιθανότητα η τιμή του λόγου
να είναι ίση ή μικρότερη από την
αναγραφόμενη τιμή του πίνακα

Λόγος οφέλους/κόστους
(προεξ. επιτ. 1%)

Λόγος οφέλους/κόστους
(προεξ. επιτ. 3%)

10%

9,9

1,7

20%

11,5

1,9

30%

12,8

2,2

40%

14,1

2,4

50%

15,6

2,7

60%

17,7

3,0

70%

19,7

3,4

80%

23,1

4,0

90%

29,5

5,3

100%

84,8

17,8

0%

5,8

1,1

Τα ποσοστά του Πίνακα 12 δηλώνουν την πιθανότητα η τιµή του λόγου οφέλους/κόστους
να είναι ίση ή µικρότερη από την αναγραφόµενη τιµή του πίνακα. Πιο συγκεκριµένα, στο 70%
των επαναλήψεων η µέγιστη τιµή του λόγου οφέλους/κόστους ισούται µε 3,4 για την περίπτωση υπολογισµού του µε προεξοφλητικό επιτόκιο ίσο µε 3% και µε 19,7 για προεξοφλητικό
επιτόκιο ίσο µε 1%.
Υπενθυµίζεται στο σηµείο αυτό ότι οι εκτιµηθείσες ζηµιές για την απώλεια οικιστικής και
τουριστικής γης αποτελούν εκφράσεις µόνο χρηστικών αξιών. Ωστόσο, οι µη χρηστικές αξίες
(πχ. πολιτιστικές και πνευµατικές) σε ποικίλες περιπτώσεις παράκτιων οικοσυστηµάτων αποτελούν ένα µη ευκαταφρόνητο τµήµα της συνολικής οικονοµικής αξίας τους. Ιδιαίτερα στην
περίπτωση του τουρισµού, οι µη χρηστικές αξίες αποτελούν ένα ουσιαστικό κοµµάτι της συνολικής οικονοµικής αξίας.

5.8 Συµπεράσµατα
Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στις µεσογειακές χώρες αναµένεται γενικά να είναι
αρνητικές, καθώς οι εκτιµώµενοι κίνδυνοι διαφαίνεται, µε βάση την ελληνική και διεθνή
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βιβλιογραφία, να υπερβαίνουν τις πιθανές δηµιουργούµενες ευκαιρίες. Οι επιπτώσεις, χαρακτηριζόµενες ως άµεσες και έµµεσες, θα επηρεάσουν την τουριστική βιοµηχανία αφενός µέσω
της µείωσης του αριθµού των αφίξεων (οφειλόµενης στις µη ανεκτές συνθήκες κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες) και αφετέρου µέσω της αύξησης των λειτουργικών δαπανών των τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. ανάγκη νέων υποδοµών για εξοικονόµηση πόρων και ενέργειας και
κόστος ασφάλισης των εγκαταστάσεων από φυσικούς κινδύνους).
Μια σηµαντική παράµετρος ωστόσο για τη βιωσιµότητα του ελληνικού τουριστικού κλάδου
είναι η διάβρωση των ακτών από πληµµυρικά φαινόµενα και από την άνοδο της στάθµης της
θάλασσας. Η επίπτωση της παραµέτρου αυτής στον τουρισµό είναι διττή, καθώς επηρεάζει
τόσο την ελκυστικότητα του τουριστικού προορισµού όσο και την ασφάλεια των τουριστικών
εγκαταστάσεων. Σε αυτή τη βάση, η παρούσα µελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τα κόστη και τα
οφέλη από την προσαρµογή του ελληνικού τουριστικού τοµέα στη διάβρωση των ακτών λόγω
των κλιµατικών φαινοµένων.
Τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία συνηγορούν στο ότι οι οικονοµικές επιπτώσεις της
ΑΣΘ στις τουριστικές δραστηριότητες και υποδοµές θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Κρίνεται
έτσι επιτακτική η ανάγκη εφαρµογής αποτελεσµατικών µέτρων προσαρµογής. Τα µέτρα προσαρµογής που µελετήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριµένης ανάλυσης είναι αποδοτικά σε
όρους οφέλους/κόστους τόσο στο σενάριο ΑΣΘ 0,5 µ. όσο και στο σενάριο ΑΣΘ 1 µέτρου. Το
παραπάνω συµπέρασµα υποδηλώνει την κρισιµότητα του χρονικού προγραµµατισµού των
µέτρων προσαρµογής που θα επιλεγούν, καθώς και την απαίτηση συνεχούς παρακολούθησης
του φαινοµένου της ΑΣΘ ώστε να πραγµατοποιηθεί η έγκαιρη εφαρµογή των απαιτούµενων
µέτρων προσαρµογής.
Είναι το γεγονός ενός υψηλού δείκτη οφέλους/κόστους των επενδύσεων προσαρµογής
στον ελληνικό τουριστικό τοµέα από µόνο του σε θέση να επιτύχει και την υλοποίησή τους;
Όπως ήδη αναφέρθηκε νωρίτερα σε αυτό το κεφάλαιο, µια αυτόνοµη πολιτική επενδύσεων
προσαρµογής στη σηµερινή συγκυρία ύφεσης και δηµοσιονοµικής στενότητας δεν αναµένεται να έχει ερείσµατα στους λήπτες αποφάσεων. Ας αναλογιστεί όµως ο αναγνώστης ότι µια
αυτόνοµη πολιτική επενδύσεων προσαρµογής ούτε µπορεί αλλά ούτε πρέπει να επιδιώκεται.
Λόγω του µεγέθους τους, οι περισσότερες επενδύσεις προσαρµογής υπόσχονται ένα διπλό
µέρισµα: πέρα από τα οφέλη που παράγουν στο συγκεκριµένο τοµέα και για τη συγκεκριµένη
επίπτωση για την οποία προορίζονται, πολλές φορές παράγουν δευτερογενή οφέλη σε παραπλήσιους τοµείς ως θετικές εξωτερικότητες (Skourtos et al. 2014). Επιπλέον, οι εθνικές κυβερνήσεις καλούνται τόσο από την ΕΕ όσο και από τον ΟΟΣΑ να καταστρώσουν σχέδια ενσωµάτωσης των “κλιµατικά ανθεκτικών επενδύσεων” στις επιµέρους κλαδικές πολιτικές τους
(mainstreaming). Τόσο για τον τουρισµό όσο και για όλη την ελληνική οικονοµία η προοπτική
αυτή ανοίγει νέες αισιόδοξες δυνατότητες ανάληψης επενδύσεων προσαρµογής στην επερχόµενη κλιµατική αλλαγή.
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Κεφάλαιο 6
Θεσµικές αλλαγές–ρυθµίσεις,
πολιτικές περιβάλλοντος και τουρισµού
6.1 Ελληνικός τουρισµός: πολιτικές και στρατηγική ανάπτυξης

Χάρης Κοκκώσης

Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Η Ελλάδα, λόγω των σηµαντικών συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων, αποτελεί παγκόσµιο
τουριστικό προορισµό µε σηµαντικές προοπτικές περαιτέρω εδραίωσης αυτού του ρόλου της.
Το εξαίρετο κλίµα αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήµατά της, µαζί µε την πλούσια πολιτιστική
και φυσική κληρονοµιά, τη φιλοξενία των κατοίκων, τις εκτεταµένες και ποικίλες ακτές, τα
νησιά και πολλά άλλα. Είναι επόµενο ότι η κλιµατική αλλαγή και οι ενδεχόµενες επιπτώσεις
της στον τουρισµό θα πρέπει να αποτελέσουν έναυσµα για µια στρατηγική µε κατάλληλες πολιτικές και δράσεις.
6.1.1 Στρατηγική και πλαίσιο δράσης για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της
κλιµατικής αλλαγής
Σε πρώτη προσέγγιση, το γενικό πλαίσιο δράσης για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της
κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό διέπεται από ορισµένες βασικές αρχές:
• µακροχρόνια προοπτική, η οποία απορρέει, ούτως ή άλλως, από το µακροχρόνιο χαρακτήρα της κλιµατικής αλλαγής,
• ολοκληρωµένη προσέγγιση, στο πλαίσιο µιας πολιτικής βιώσιµης ανάπτυξης, όπου εντάσσεται και η πολιτική για τον τουρισµό,
• συνδυασµός των ενεργειών πρόληψης, άµβλυνσης των επιπτώσεων αλλά και προσαρµογής,
• ενεργοποίηση, και σε εθνικό επίπεδο, των διεθνών πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση
αυτή,
• ενεργοποίηση όλων: του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, της κεντρικής και περιφερειακής/τοπικής διοίκησης/αυτοδιοίκησης και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα,
• ενσωµάτωση συστήµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων για την ανατροφοδότηση και ενδεχόµενη διόρθωση/προσαρµογή τους.
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Ειδικότερα για τον τουρισµό, το σχετικό πλαίσιο δράσης διέπεται και από ειδικές ή/και πρόσθετες θεωρήσεις:
• σύνθετο χαρακτήρα και σύστηµα παρεµβάσεων µε γνώµονα τον τουρισµό που ως πολυκλάδος (µετακίνηση, διαµονή, αναψυχή) έχει πολλαπλές διασυνδέσεις (εποµένως και
αλληλεπιδράσεις/επιπτώσεις) µε πολλούς άλλους τοµείς και κλάδους της οικονοµίας,
• χωρική διάσταση, καθώς οι ενδεχόµενες επιπτώσεις διαφοροποιούνται έντονα από
περιοχή σε περιοχή και ως γνωστόν ο τόπος (ο προορισµός) είναι βασικό χαρακτηριστικό
του σύγχρονου τουρισµού,
• επιχειρησιακό χαρακτήρα, εστιάζοντας κυρίως στα κρίσιµα θέµατα για τον τουρισµό,
• φυσικούς πόρους, εννοώντας την ανάγκη διαφύλαξης/διατήρησης των φυσικών πόρων
που είναι απαραίτητοι για τον τουρισµό γενικά, όπως το νερό και η ενέργεια,
• τουριστικούς πόρους, εννοώντας αυτούς στους οποίους στηρίζεται η ελκυστικότητα ενός
τόπου για τους τουρίστες-επισκέπτες, όπως π.χ. οι παραλίες, το τοπίο, η ποιότητα της
θάλασσας, πολιτιστικοί πόροι, οι περιοχές της φύσης µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον κ.λπ.,
• γενικές υποδοµές, θεωρώντας αυτές που προσφέρουν βασική υποστήριξη, όπως π.χ. πρόσβαση (οδοί, λιµάνια, αεροδρόµια, δίκτυα κ.λπ.),
• ειδικές τουριστικές υποδοµές, όπου συµπεριλαµβάνονται αυτές που εξυπηρετούν κυρίως τον
επισκέπτη-τουρίστα, όπως τουριστικά λιµάνια, χιονοδροµικά κέντρα, ιαµατικές πηγές κ.λπ.,
• καταλύµατα και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις.
Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι η στρατηγική για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της
κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό είναι άµεσα εξαρτηµένη από ένα ευρύ φάσµα αντίστοιχων
πολιτικών και δράσεων σε πολλούς άλλους τοµείς, όπως η ενέργεια, οι µεταφορές, το περιβάλλον κ.λπ. Είναι δε ξεκάθαρο ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να ενταχθεί σε µια γενικότερη θεώρηση για τη βιώσιµη ανάπτυξη, την επιδίωξη της ταυτόχρονης επίτευξης των στόχων της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προστασίας
του περιβάλλοντος.
Η στρατηγική για τον τουρισµό της χώρας είναι σύνθετη, µε µακροχρόνια προοπτική, όπου
ο τουρισµός αναπτύσσεται µε τρόπο που να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της χώρας,
αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, τις τάσεις και µελλοντικές προοπτικές του
τουρισµού παγκοσµίως, λαµβάνοντας υπόψη και τον τρόπο µε τον οποίο έχει ήδη αναπτυχθεί
µέχρι τώρα ο τουρισµός, τις πραγµατικές υφιστάµενες δοµές και δυναµικές, τόσο ως προς τις
υπηρεσίες όσο και προς τις υποδοµές, την επιχειρηµατική, κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα, την ανάγκη µακροχρόνιας διασφάλισης των πόρων και του περιβάλλοντος, καθώς και
την ανάγκη διάχυσης των ευκαιριών σε όλη τη χώρα.
Η στρατηγική αυτή µπορεί να συγκροτηθεί σε δύο στόχους:
• βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, µε έµφαση στην αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων,
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• διεύρυνση και εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος, µε ανάπτυξη και άλλων ειδικών
µορφών τουρισµού, πέραν του επικρατούντος προτύπου “ήλιος-θάλασσα”.
6.1.2 Πολιτική ανάπτυξης, επιχειρησιακοί άξονες και δράσεις

Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή:
πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης

6 Θεσµικές αλλαγές–
αλλαγές– ρυθµίσεις,
πολιτικές περιβάλλοντος και
τουρισµού

Με βάση τους στόχους αυτούς διακρίνονται κατ’ αρχήν έξι επιχειρησιακοί άξονες παρέµβασης:
1. Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας.
2. Ανάπτυξη και βελτίωση γενικών και ειδικών υποδοµών.
3. Βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού.
4. Άµβλυνση της εποχικότητας.
5. Διάχυση των ευκαιριών ανάπτυξης του τουρισµού σε όλες τις περιοχές της χώρας, µε
βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δυνατότητές τους.
6. Συγκροτηµένες δράσεις, σε επίπεδο τουριστικού προορισµού, µε βάση την “εµπειρία του
εκάστοτε τόπου”.
Τα βασικά µέσα άσκησης της τουριστικής πολιτικής περιλαµβάνουν ρυθµίσεις (οργανωτικές, νοµοθετικές), κίνητρα, έργα/φυσικές παρεµβάσεις, εκπαίδευση/κατάρτιση/ευαισθητοποίηση και προβολή/προώθηση. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα δράσεων αποτελούν:
• οι νοµοθετικές ρυθµίσεις, όπως ο πρόσφατος Ν. 4179/2013 για την απλούστευση των διαδικασιών ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό, που αποτελεί θεσµικό στήριγµα για την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας και νέων προϊόντων στη χώρα,
• το Χωροταξικό του Τουρισµού, ως ένα βασικό πλαίσιο αναφοράς για έργα, προγράµµατα
και δράσεις σχετικά µε την ανάπτυξη του τουρισµού,
• το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο προγραµµατισµού, το ΣΕΣ (το Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης)
2014-20 (το νέο ΕΣΠΑ), το οποίο θέτει τις προϋποθέσεις στήριξης αυτής της στρατηγικής,
τους πόρους και το συναφές πρόγραµµα δράσεων.
Όλα αυτά και πολλά άλλα αποτελούν βάση για την ενεργοποίηση του δηµόσιου τοµέα, µε
αναπτυξιακές δράσεις και πολιτικές στήριξης της επιχειρηµατικότητας, αλλά και συµπληρωµατικές δράσεις άλλων υπουργείων και φορέων (σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο)
που στηρίζουν την τουριστική ανάπτυξη, δράσεις για την απασχόληση και το ανθρώπινο δυναµικό στον τουρισµό, δράσεις για την ανάπτυξη και ανάδειξη των τουριστικών προορισµών. Η
συνεργασία και συνέργεια όλων είναι ιδιαίτερα αναγκαία και σηµαντική. Μια σύγχρονη προσέγγιση για την ανάπτυξη του τουρισµού θέτει το πλαίσιο και τις βάσεις προκειµένου ο ιδιωτικός τοµέας να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις ανάπτυξης τουριστικών υπηρεσιών και
εγκαταστάσεων. Η πολιτική για το περιβάλλον και η πολιτική για τον τουρισµό έχουν µια ιδιαίτερα έντονη αλληλεπίδραση γενικά, αλλά και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πολιτικής προσαρµογής για την κλιµατική αλλαγή. Ήδη το Υπουργείο Τουρισµού έχει θέσει το περιβάλλον σε
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πρώτη προτεραιότητα και έχει υπογράψει (το 2013) Μνηµόνιο Συνεργασίας µε τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Τουρισµού (UNWTO), για συνεργασία στα θέµατα της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης, µε πρώτο βήµα ένα Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιµης Τουριστικής Ανάπτυξης. Ειδική
επιτροπή εµπειρογνωµόνων συγκροτήθηκε και εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή.
Το Ειδικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για τον Τουρισµό (Χωροταξικό του Τουρισµού) ως
ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) αποτελεί βασικό πλαίσιο διασύνδεσης της πολιτικής για το
περιβάλλον και την ανάπτυξη µε την πολιτική για τον τουρισµό. Το Xωροταξικό του Tουρισµού
θέτει τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές της χώρας, µε βάση την ήδη διαµορφωµένη τουριστική ανάπτυξη, αλλά και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, ώστε ο τουρισµός να αναπτυχθεί ανάλογα, προσαρµοσµένος
στα χαρακτηριστικά αυτά. Επιπλέον, το χωροταξικό του τουρισµού θέτει το γενικό πλαίσιο στο
οποίο αναµένεται να εναρµονιστούν (και να εξειδικεύσουν χωρικά) τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια και τα αντίστοιχα Tοπικά Xωρικά Σχέδια, προσδιορίζοντας καλύτερα τις δράσεις
προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή. Οι γενικές ρυθµίσεις ως προς τα χαρακτηριστικά της επιθυµητής µελλοντικής τουριστικής ανάπτυξης στη χώρα συσχετίζονται και εξειδικεύονται µε
δράσεις σε επίπεδο µονάδας τουριστικής εγκατάστασης και σε επίπεδο προορισµού.
Ειδικότερα σε σχέση µε την κλιµατική αλλαγή, οι κύριες δράσεις, που πρέπει να αποτελέσουν επίκεντρο αναζήτησης κατάλληλου τρόπου εφαρµογής στον τοµέα του τουρισµού,
συµπεριλαµβάνουν κυρίως θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας στα ξενοδοχεία και στους χώρους
εστίασης, µείωσης της κατανάλωσης του νερού και διαχείρισης απορριµµάτων. Αντίστοιχες
δράσεις αφορούν και το επίπεδο των τουριστικών προορισµών, καθώς, πέρα από το νερό, τα
απόβλητα και την ενέργεια, απαιτούνται και δράσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και
την αποτελεσµατική διαχείριση (προστασία και ανάδειξη) της πολιτιστικής κληρονοµιάς και
του τοπίου, αλλά και του τουριστικού προορισµού γενικότερα.
Ειδικότερα θέµατα που σχετίζονται µε τις δράσεις αυτές περιλαµβάνουν:
Εξασφάλιση νερού:
• συστήµατα εξοικονόµησης σε καταλύµατα, ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις και τουριστικές περιοχές (ανακύκλωση-επαναχρησιµοποίηση),
• µέθοδοι και εγκαταστάσεις εξασφάλισης επάρκειας νερού (επιφανειακά φράγµατα-αφαλάτωση),
• ολοκληρωµένη διαχείριση υδατικών πόρων σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο.
Ενέργεια:
• συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας (ιδίως σε περιόδους αιχµής) σε τουριστικές περιοχές,
• προδιαγραφές για νέες εγκαταστάσεις (βιοκλιµατικά κτίρια, υλικά και τεχνική δόµηση),
• ΑΠΕ (ήλιος, γεωθερµία κ.λπ.).
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Προστασία ακτών:
• παρεµβάσεις προσαρµογής σε τουριστικές περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο διάβρωσης
ακτών (ρυθµίσεις − έργα),
• ενίσχυση λιµενικών έργων – προδιαγραφές και ειδικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
Αντιµετώπιση κρίσεων:
• Διαχείριση καύσωνα, πληµµύρας, δασικής πυρκαγιάς.
Τα µέσα αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής περιλαµβάνουν:
Προσαρµογές στο θεσµικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασµού:

• προστασία παράκτιων περιοχών-αιγιαλών,
• ολοκληρωµένη διαχείριση παράκτιων περιοχών,
• προστασία ευαίσθητων περιοχών (τοπίο-οικοσύστηµα),
• προσαρµογή σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Στρατηγικές Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την κλιµατική αλλαγή,
• Xωροταξικό του Tουρισµού.
Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας για δράσεις:

• εξοικονόµησης νερού και ανακύκλωσης,
• εξοικονόµησης ενέργειας,
• χρήσης ΑΠΕ.

Προσαρµογές στο θεσµικό πλαίσιο για τουριστικές εγκαταστάσεις και
ειδικές τουριστικές υποδοµές:

• προδιαγραφές,
• πιστοποιήσεις.

Ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση:

• επιχειρηµατιών,
• επισκεπτών-τουριστών,
• τοπικής κοινωνίας.

Συνέργειες µε εθνικές και υπερεθνικές στρατηγικές, πρωτοβουλίες και προγράµµατα:
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• στρατηγική για τη Μπλε Ανάπτυξη στη Μεσόγειο,
• δράσεις προγραµµατισµού ΕΣΠΑ (ΣΕΣ).

Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης (Παρατηρητήριο):

• κλιµατικής αλλαγής,
• επιπτώσεων στον τουρισµό,
• πολιτικών προσαρµογής.
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6.1.3 Προκλήσεις για τον ελληνικό τουρισµό
Ο τουρισµός αποτελεί πολυκλάδο, έχει άµεση και έµµεση συσχέτιση µε σχεδόν κάθε άλλο
τοµέα και κλάδο ή οικονοµική δραστηριότητα. Επιπλέον, ο τουρισµός, ίσως περισσότερο από
κάθε άλλο κλάδο ή ανθρώπινη δραστηριότητα, έχει έντονη αλληλοσυσχέτιση µε το περιβάλλον. Ίσως γι’ αυτό και µόνο, ο τουρισµός αποτελεί τον κατ’ εξοχήν τοµέα άσκησης πολιτικής
στον οποίο µια κοινωνία έχει ενδιαφέρον να αναπτύξει δράσεις προσαρµογής στην κλιµατική
αλλαγή. Αυτός ο προσανατολισµός έχει ακόµα πιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χώρα µας, που
είναι σηµαντικός τουριστικός προορισµός και ενδεχοµένως ―ως προς αυτό― θεωρείται από
τις πλέον ευνοϊκές περιπτώσεις προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή. Εποµένως, επιβάλλεται
η αξιοποίηση της ανάγκης προσαρµογής, ώστε να διασφαλιστεί ακόµα περισσότερο η ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητα της χώρας ως παγκόσµιου τουριστικού προορισµού.
Ωστόσο, λόγω των ιδιαιτεροτήτων αυτών, είναι αναγκαίο η προσπάθεια για δραστηριοποίηση προς µια πολιτική προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή στον τουρισµό να υπακούει σε
τέσσερις βασικές προϋποθέσεις/αρχές που αποτελούν και βασικές προκλήσεις, ιδίως για την
ελληνική πραγµατικότητα:
• Ολοκληρωµένη προσέγγιση
Οι δράσεις για την κλιµατική αλλαγή θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από µια ολοκληρωµένη
προσέγγιση, µε την έννοια της διασφάλισης της σχέσης ανάπτυξης-περιβάλλοντος, στο πλαίσιο µιας στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης. Η ολοκληρωµένη προσέγγιση αφορά και έναν
πολυκλαδικό/πολυτοµεακό χαρακτήρα στην πολιτική και τις δράσεις, συνδυάζοντας τον τουρισµό µε το περιβάλλον, τις µεταφορές, την εστίαση, την αγροτική ανάπτυξη κ.λπ. Εποµένως, η
πολιτική προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή δεν πρέπει να αφορά µόνο το περιβάλλον ή,
αποσπασµατικά, µόνο τον τουρισµό.
• Πολλαπλή χωρική διάσταση
Οι δράσεις για την κλιµατική αλλαγή στον τουρισµό θα πρέπει να αναπτύσσονται σε πολλαπλά χωρικά επίπεδα, εθνικό-περιφερειακό-τοπικό, όχι µόνο επειδή η χώρα µας διακρίνεται
από γεωγραφική πολυδιάσπαση (νησιά, νησιωτικά συµπλέγµατα, ορεινές περιοχές, κλειστοί
κόλποι, ακτές, λιµνοθάλασσες κ.λπ.), αλλά και επειδή επιβάλλεται να υπάρχει συντονισµός
µεταξύ των επιµέρους επιπέδων άσκησης πολιτικής λόγω του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, τόσο ως προς το σχεδιασµό όσο και ως προς τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή.
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• Ευελιξία
Η πολιτική προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή έχει αναγκαστικά µακροχρόνιο ορίζοντα,
εποµένως είναι αναγκαία η υιοθέτηση ευελιξίας και προσαρµοστικότητας, ιδιαίτερα σε έναν
πολυκλάδο (µε σύνθετες αλληλεπιδράσεις) όπως ο τουρισµός. Όσο αυτονόητη και να είναι η
προσέγγιση αυτή, δεν σηµαίνει ότι είναι και αυτορρυθµιζόµενη. Αντίθετα, η πολιτική προσαρµογής επιβάλλεται να έχει στρατηγικό χαρακτήρα, µε συγκεκριµένους στόχους, επιδιώξεις και
σύστηµα δράσεων, ενσωµατώνοντας τη δυνατότητα διόρθωσης και προσαρµογής κατά την
εφαρµογή, ενδεχοµένως µε αναθεώρηση και του σχεδιασµού. Αυτό προϋποθέτει την υιοθέτηση
δοµών και διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρµογής, καθώς και τη σύνδεση σχεδιασµού και διαχείρισης.
• Συµµετοχή και διαβούλευση

6 Θεσµικές αλλαγές–
αλλαγές– ρυθµίσεις,
πολιτικές περιβάλλοντος και
τουρισµού

Η πολιτική για την κλιµατική αλλαγή είναι σύνθετη. Το ίδιο σύνθετη είναι και η πολιτική
για τον τουρισµό, εποµένως και η διασύνδεσή τους. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας στην προσπάθεια ανάπτυξης µιας πολιτικής για τον τουρισµό και την κλιµατική αλλαγή είναι η συµµετοχή όλων: των επιµέρους τοµεακών πολιτικών και αντίστοιχων πολιτικών προσαρµογής στην
κλιµατική αλλαγή, των περιφερειακών και τοπικών αυτοδιοικήσεων και διοικήσεων, των κοινωνικών εταίρων, των επιχειρηµατιών του τουρισµού, των κλάδων που σχετίζονται µε τον τουρισµό και της ελληνικής κοινωνίας, και ειδικότερα της τοπικής κοινωνίας σε κάθε τουριστικό
προορισµό. Βασική επιδίωξη είναι όχι µόνο η ενεργός συµµετοχή αλλά η αναζήτηση συντονισµού, συµπληρωµατικότητας και συνέργειας στις δράσεις όλων. Για το σκοπό αυτόν απαιτούνται δύο άξονες δράσης:
− ευαισθητοποίηση ως προς την ανάγκη αντιµετώπισης και προσαρµογής στην κλιµατική
αλλαγή στον τοµέα του τουρισµού και ενεργός συµµετοχή,
− ανάπτυξη µηχανισµών ενηµέρωσης και διαβούλευσης για τις δράσεις σε διάφορα επίπεδα,
ιδίως όµως στο επίπεδο του τουριστικού προορισµού.
Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια ενεργοποίησης όλων. Ο τουρισµός αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό τοµέα, οι κλιµατικές συνθήκες αποτελούν ισχυρό ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα για τον ελληνικό τουρισµό και οι προοπτικές µιας πολιτικής για την κλιµατική
αλλαγή αποτελούν άλλη µια πρόκληση για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
***
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6.2 Ελληνικά νησιά: πολιτικές και θεσµοί προσαρµογής

Γιάννης Σπιλάνης

Επίκουρος Καθηγητής,
Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης,
Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Η κλιµατική αλλαγή, που σε πολύ υψηλό ποσοστό (95%) οφείλεται στην ανθρωπογενή
δράση (UNEP 2013, EEA 2012, ICCP 2013), αποτελεί, την τρέχουσα περίοδο, το πλέον συζητηµένο περιβαλλοντικό θέµα σε παγκόσµιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό συµβαίνει ίσως επειδή
οι συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής για την ανθρωπότητα θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικές και
καλύτερα προσδιορισµένες σε σχέση µε άλλα θέµατα, όπως π.χ. η µείωση της βιοποικιλότητας,
αλλά κυρίως διότι οι συνέπειες αυτές θα συµβούν άµεσα (µέσα στον τρέχοντα αιώνα), ενώ
κάποιες από αυτές έχουν αρχίσει ήδη να εµφανίζονται (π.χ. άνοδος της στάθµης της θάλασσας,
έντονα καιρικά φαινόµενα, αλλαγή εποχών, µείωση βροχοπτώσεων). Εποµένως, θεωρητικά,
πολιτικοί και πολίτες είναι περισσότερο ενηµερωµένοι ―και θα έπρεπε να είναι περισσότερο
ευαισθητοποιηµένοι― σχετικά µε την υιοθέτηση µέτρων που θα αλλάξουν σήµερα πολιτικές και
συµπεριφορές για τη µείωση της έντασης των επιπτώσεων αύριο.
Η σκοπιά από την οποία εξετάζουν το θέµα τόσο η επιστηµονική κοινότητα όσο και οι πολιτικοί αφορά συνήθως τις πολιτικές που θα επιτρέψουν την επιβράδυνση, αν όχι την εκµηδένιση
της κλιµατικής αλλαγής, µέσα από παρεµβάσεις στις ανθρωπογενείς δράσεις που την προκαλούν, και ειδικότερα την κατανάλωση ενέργειας που παράγει CO2, των άλλων δράσεων που
αυξάνουν την παραγωγή των άλλων αερίων του θερµοκηπίου, καθώς και των δράσεων που µειώνουν τις αποθήκες άνθρακα (π.χ. αλλαγές χρήσεων γης). Έτσι, η συζήτηση εστιάζεται στην
αλλαγή των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης ώστε να γίνουν περισσότερο βιώσιµα
(UNCSD 2012, ΕΕΑ 2013). Κατά συνέπεια, καθώς ο τουρισµός είναι µία από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες που συµβάλλει κατά 5% ―µε αυξητικές τάσεις― στην παραγωγή CO2, πρέπει
και αυτός να αλλάξει τον τρόπο παραγωγής των υπηρεσιών και των προϊόντων που τον συνθέτουν, ώστε περιορίζοντας το περιβαλλοντικό του αποτύπωµα να συµβάλει στον περιορισµό της
κλιµατικής αλλαγής (UNWTO 2007, Simpson et al. 2008).
Το θέµα της προσαρµογής των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και µεταξύ αυτών του τουρισµού στις µεταβολές που προκαλεί η κλιµατική αλλαγή είναι λιγότερο συζητηµένο και περισσότερο πολύπλοκο. Απαιτεί να γίνει σύνδεση µεταξύ των αναµενόµενων αποτελεσµάτων της
κλιµατικής αλλαγής και των επιπτώσεών τους στην τουριστική δραστηριότητα, ώστε να διερευνηθούν οι πολιτικές και οι δράσεις που θα πρέπει να υιοθετηθούν για να µειωθούν αυτές οι
επιπτώσεις. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, απαιτείται να εξεταστούν οι προσαρµογές που θα
πρέπει να γίνουν στην τουριστική δραστηριότητα στα νησιά, µε βάση δύο δεδοµένα: ότι τα
νησιά είναι περισσότερο ευάλωτα στην κλιµατική αλλαγή και ότι ο τουρισµός αποτελεί τη
βασική οικονοµική δραστηριότητά τους.
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Θα πρέπει εδώ να υπογραµµιστεί ότι στο παρόν κείµενο δεν εξετάζεται γενικά το µέλλον της
τουριστικής δραστηριότητας, αλλά το µέλλον της σε συγκεκριµένες περιοχές, δηλαδή στα ελληνικά νησιά. Κατά συνέπεια, το θέµα της υψηλής προσαρµοστικότητας των τουριστών και της
σχετικής ευελιξίας των tour operators, των τουριστικών πρακτόρων και των µεταφορικών επιχειρήσεων ως προς την περιοχή εγκατάστασής τους και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών
δεν αφορά τους προορισµούς. Αντίθετα, τους αφορά η χαµηλή δυνατότητα προσαρµογής των
τοπικών επιχειρηµατιών, που έχουν χωρικά δεσµευµένες τις επενδύσεις τους και έχουν να αντιµετωπίσουν την κινητικότητα των παραπάνω αλλά και των παραθεριστών για τον ίδιο λόγο.
Στην πρώτη παράγραφο περιγράφεται εν συντοµία πώς η κλιµατική αλλαγή αναµένεται να
επηρεάσει τα νησιά. Η δεύτερη παράγραφος εστιάζεται στην περιγραφή της αµφίδροµης σχέσης µεταξύ νησιωτικού τουρισµού και κλιµατικής αλλαγής. Τέλος, στην τρίτη παράγραφο γίνεται αναφορά στις προτεινόµενες πολιτικές.
6.2.1 Κλιµατική αλλαγή και νησιά

6 Θεσµικές αλλαγές–
αλλαγές– ρυθµίσεις,
πολιτικές περιβάλλοντος και
τουρισµού

Τι θα συµβεί στα µικρά νησιά1 µε βάση τα σενάρια περί κλιµατικής αλλαγής; Παρά το γεγονός ότι τα νησιά, εξαιτίας του περιορισµένου πληθυσµού τους και των οικονοµικών δραστηριοτήτων που φιλοξενούν στο έδαφός τους, συµβάλλουν ελάχιστα στην κλιµατική αλλαγή,
προβλέπεται ότι θα υποφέρουν δυσανάλογα πολύ από τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής (UNFCCC 2007, σελ. 7, Sauter et al. 2013). Για παράδειγµα, το σωρευτικό
κόστος της ήδη συντελούµενης κλιµατικής αλλαγής στον τοµέα της εξασφάλισης πόσιµου
νερού στα ελληνικά νησιά έχει εκτιµηθεί µεταξύ 0,9% και 1,3% του ΑΕΠ για την περίοδο
2041-50 (Sauter et al. 2013). Αυτή η τρωτότητα οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των νησιών (µικρό µέγεθος, χαµηλή προσβασιµότητα και αποµόνωση), σε
συνδυασµό µε το µοναδικό και εύθραυστο φυσικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον (Spilanis
2012, Baldacchino 2004, Briguglio et al. 2008). Εξαιτίας του µικρού τους µεγέθους και της
συνεπαγόµενης έλλειψης φυσικών πόρων (Tompkins et al. 2005), οικονοµίες κλίµακας και
οικονοµίες συγκέντρωσης δεν µπορούν να επιτευχθούν και εποµένως η ανταγωνιστικότητά
τους σε παγκόσµιο επίπεδο είναι περιορισµένη. Ταυτόχρονα, οι νησιωτικές οικονοµίες συχνά
χαρακτηρίζονται από µονοκαλλιέργεια (κυρίως στη γεωργία, την αλιεία, την εξόρυξη και, πιο
πρόσφατα, στον τουρισµό), που βασίζεται στην (υπερ)εκµετάλλευση των περιορισµένων και
ευαίσθητων φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, παράκτια ζώνη), αλλά και της βιοποικιλότητάς
1 Αν και δεν υπάρχει διεθνώς αναγνωρισµένη κατάταξη των νησιών ανάλογα µε το µέγεθός τους, υπάρχουν αρκετές αναφορές
που προσδιορίζουν ως πολύ µικρά τα νησιά µε έκταση µικρότερη των 1.000 τ.χµ. και 10.000 πληθυσµό (Hess 1990), ενώ ως µεγάλα
(ή ηπειρωτικά) νησιά τα νησιά που έχουν έκταση πάνω από 10.000 τ.χµ. (Beller et al. 1990) ή πάνω από 50.000 τ.χµ. (Doumenge
1989), εκτιµώντας ταυτόχρονα τόσο τη σχέση µήκους ακτών και επιφάνειας όσο και την απόσταση από την ηπειρωτική χώρα (Brigand
1991).
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τους. Οι δραστηριότητες αυτές είναι ιδιαίτερα εξαρτηµένες από το παγκόσµιο εµπόριο (και
εποµένως από τις τιµές στις οποίες µπορούν να προσφερθούν τα προϊόντα τους), ενώ ταυτόχρονα οι νησιωτικές οικονοµίες υποφέρουν από το υψηλό κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και του κράτους. Υψηλά είναι κατά συνέπεια και τα κόστη για λήψη µέτρων προσαρµογής και αντιµετώπισης των επιπτώσεων από τη κλιµατική αλλαγή (Kizos et al. 2009, σελ. 96).
Ειδικά σε ό,τι αφορά τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα της µεσογειακής
λεκάνης, το επίπεδο τρωτότητάς τους στην κλιµατική αλλαγή εµφανίζεται υψηλότερο από
εκείνο των άλλων ―µη παράκτιων― ευρωπαϊκών περιφερειών. Πιο συγκεκριµένα, ο σύνθετος
δείκτης τρωτότητας (περιλαµβάνει 8 παραµέτρους: το ποσοστό πληθυσµού που έχει υποστεί
πληµµύρες, το ποσοστό πληθυσµού που ζει σε υψόµετρο κάτω των 5 µ., το ποσοστό πληθυσµού άνω των 75 ετών, αλλαγές σε θερµές νύκτες, ακαθάριστη προστιθέµενη αξία από γεωργία και αλιεία, ακαθάριστη προστιθέµενη αξία από τουρισµό και θερινό Κλιµατικό Δείκτη Τουρισµού (summer tourism climate index), αλλαγές σε βροχοπτώσεις και θερµοκρασία) καταγράφει ιδιαίτερα υψηλές τιµές σε νησιά όπως τα Ιόνια (90,9 µε µέγιστο το 100), Β. Αιγαίο 77,1,
Ν. Αιγαίο 69,5, Βαλεαρίδες 76,1, Κορσική 64,6, Σικελία 81,0, Σαρδηνία 76,4, Κύπρος 65,4 και
Μάλτα 52,2. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη µεταβολή του Κλιµατικού Δείκτη Τουρισµού για την
περίοδο 1970-2080, πολλές παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της µεσογειακής λεκάνης αναµένεται να καταγράψουν αρνητική εξέλιξη (EE 2010).2
Συνολικά οι ροές τουριστών από τη Β. Ευρώπη προς τη Μεσόγειο αναµένεται να µειωθούν, εξαιτίας τόσο των χειρότερων (εντονότερων) συνθηκών στους µεσογειακούς προορισµούς όσο και των καλύτερων (ηπιότερων) συνθηκών που θα επικρατούν στις χώρες προέλευσης τουριστών. Ειδικά για τα ελληνικά νησιά, έκθεση του 2008 της Deutsche Bank αναφέρει ότι “δεδοµένων του υψηλού ποσοστού διεθνών τουριστών και του υψηλού ποσοστού
(20%) απασχόλησης στον τουρισµό, η Ελλάδα θα είναι ένας από τους χαµένους της κλιµατικής αλλαγής” (Deutsche Bank Research 2008). Τα στοιχεία του Πίνακα 1 είναι ενδεικτικά
των αναµενόµενων επιπτώσεων στους ελληνικούς νησιωτικούς προορισµούς και των µεταξύ
τους διαφοροποιήσεων.
Το Πρόγραµµα Δράσης για τη Μεσόγειο (ΜΑΡ/UNEP) έχει θέσει την κλιµατική αλλαγή ως
ένα από τα επτά σηµαντικά θέµατα στη στρατηγική του για τη βιώσιµη ανάπτυξη (Mediterranean Action Plan 2005). Ενώ η άνοδος της στάθµης της θάλασσας θεωρείται ένας από τους
κύριους κινδύνους, η αύξηση της θερµοκρασίας αναµένεται να επιδεινώσει προβλήµατα όπως
η συρρίκνωση υδροβιότοπων, οι εισβολές νέων ειδών και η εξαφάνιση υπαρχόντων, που θα
αποτελέσουν πλήγµα στη βιοποικιλότητα, ενώ η ερηµοποίηση και η απώλεια αγροτικής γης
2 Ειδική αναλυτική έκθεση για τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στα ελληνικά νησιά µε αναφορές τόσο στον τουρισµό όσο
και σε άλλους κρίσιµους τοµείς, όπως η βιοποικιλότητα, η γεωργία, οι υποδοµές, το εµπόριο, η ασφάλεια κ.λπ., στο Sauter et al. 2013,
Annex II, σελ. 19-35.
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Πίνακας 1

Ρόδος

Πιθανές µελλοντικές µεταβολές στους κλιµατικούς δείκτες για επιλεγµένες
τουριστικές περιοχές

Αριθμός
ημερών
καύσωνα

10

Αριθμός
Αριθμός
τροπικών
ημερών με
νυκτών Humidex >38˚ C
35

30

Μέγιστος
αριθμός
καλοκαιρινών
ημερών

Αριθμός
ημερών με
υψηλή ζήτηση
για ψύξη

Αριθμός
ημερών με
αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης δασικής
πυρκαγιάς

25

5

10

Αττική

15

30

25

25

10

15

Ηράκλειο

15

30

30

25

10

10

Χαλκιδική

10

30

20

25

5

15

Κυκλάδες

-

30

7

25

-

5

Κέρκυρα

10

30

25

20

5

10

Χανιά

10

30

20

30

5

10

Ρέθυμνο

10

30

25

30

5

10

Πιερία

10

30

17

20

5

15

5

30

25

25

-

5

Ζάκυνθος/
Κεφαλονιά
Πηγή: Giannakopoulos et al. (2011).
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αποτελούν άµεσους κινδύνους µε πολλαπλές συνέπειες.3 Οι παραπάνω επιπτώσεις, σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη πληθυσµιακή πίεση, λόγω τουρισµού και παραθερισµού, θα προκαλέσουν µεγαλύτερη υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις παραλιακές ζώνες,
η κάλυψή τους από θάλασσα και η απώλεια σηµαντικού τµήµατος των παραλιών, των υποδοµών και των ανωδοµών θα δηµιουργήσει δύσκολα διαχειρίσιµες εξελίξεις. Ταυτόχρονα, η
συχνότερη εµφάνιση έντονων καιρικών φαινοµένων, όπως ισχυρών βροχοπτώσεων-καταιγίδων
που συνοδεύονται από ισχυρούς ανέµους, και η εναλλαγή τους µε µεγάλες περιόδους ξηρασίας
θα επιτείνουν τα προβλήµατα. Οι πρόσφατες (2013) καταστροφές στη Ρόδο και στη Σαρδηνία
αλλά και στη Μαδέρα το 2010, που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις, µε υψηλού
κόστους υλικές καταστροφές και ανθρώπινα θύµατα, φαίνεται ότι είναι προµήνυµα όσων πρόκειται να συµβούν αν δεν ληφθούν εκτεταµένα µέτρα προσαρµογής.
Κατά καιρούς έχουν προταθεί (τόσο από το Πρωτόκολλο της Βαρκελώνης όσο και από την
ΕΕ) διάφορα µέτρα πολιτικής, όπως η προώθηση Ολοκληρωµένης Διαχείρισης Παράκτιων
Περιοχών, µε στόχο τη σφαιρική χωρική παρέµβαση, η αποτελεσµατικότερη χρήση των πόρων
3 Ήδη στη Μεσόγειο αναφέρεται άνοδος της στάθµης της θάλασσας κατά 2,6 εκατοστά την περίοδο 1992-2008 που θα συνεχιστεί, µείωση των βροχοπτώσεων που θα συνεχιστεί την επόµενη περίοδο, αύξηση των θερµών ηµερών µε θερµοκρασία άνω των
35ο C, των θερµών νυκτών µε πάνω από 20ο C κ.λπ. (βλ. Giannakopoulos et al. 2011, Sauter et al. 2013, Annex II, Kizos et al. 2009).

Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή:
πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης

139

όπως το νερό και η ενέργεια, αλλά και η “ορθολογική” διαχείριση των αποβλήτων, ώστε να
περιοριστούν οι αυξανόµενες πιέσεις στις τόσο ευαίσθητες νησιωτικές περιοχές. Βήµατα έχουν
γίνει, όχι όµως και µια αποτίµηση της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων τους.
6.2.2 Νησιωτικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή
Ο τουρισµός είναι η πιο σηµαντική δραστηριότητα για την πλειοψηφία των νησιών, ενώ ο
νησιωτικός τουρισµός αποτελεί περίπου τα 2/3 του τουρισµού της χώρας σε κλίνες και διανυκτερεύσεις. Έχει συµβάλει στην εξισορρόπηση της οικονοµικής παρακµής και της απώλειας
του πληθυσµού των νησιών µετά το 1950, ενώ από την άλλη πλευρά επηρεάζει την περιβαλλοντική τους ισορροπία εξαιτίας των πιέσεων που δηµιουργεί. Σε ορισµένα νησιά, ο τουρισµός
(περιλαµβανοµένων των συνδεόµενων δραστηριοτήτων, όπως εµπόριο, εστιατόρια, ψυχαγωγία
και υπηρεσίες µεταφορών) αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 50% του προϊόντος και της
απασχόλησης, αλλά και της κατανάλωσης ενέργειας και νερού. Αυτό, σε συνδυασµό µε τις
έντονες εποχικές αλλαγές του πληθυσµού, αυξάνει την ευπάθεια, σε όρους κοινωνικοοικονοµικής δραστηριότητας, στην περιβαλλοντική πίεση. Επιπλέον, παράλληλα µε τους τουρίστες,
έχουµε και την παρουσία παραθεριστών, δηλαδή ατόµων που κατέχουν σπίτια στο νησιά, αλλά
δεν ζουν εκεί όλο το χρόνο. Η παράµετρος αυτή είναι πολύ σηµαντική από οικονοµική και κοινωνική άποψη, αλλά δηµιουργεί µερικά περαιτέρω έντονα προβλήµατα τα οποία σχετίζονται µε
τον τουρισµό και αφορούν την πιο εντατική χρήση της γης, τις αλλαγές του τοπίου λόγω της
δόµησης, αλλά και περιβαλλοντικές πιέσεις (κατανάλωση νερού και ενέργειας, απόβλητα). Η
τοπική οικονοµία έχει ωφεληθεί σε µεγάλο βαθµό από την εκµετάλλευση της γης και τις οικοδοµικές δραστηριότητες, καθώς και από την αυξηµένη ζήτηση στις συναφείς µε τον τουρισµό
δραστηριότητες (Kizos et al. 2009).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα δηµοτικά τέλη υπολογίζονται µε βάση την έκταση γης που καλύπτεται από το εκάστοτε οίκηµα, παρά µε βάση την αξία του ίδιου του κτιρίου, ενώ οι φόροι προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ), που επιβαρύνουν την κατασκευή του, εισπράττονται από την κεντρική
κυβέρνηση και δεν κατευθύνονται στην αντιµετώπιση των κινδύνων που δηµιουργούνται από
την αλλαγή χρήσεων γης. Το εν λόγω φορολογικό καθεστώς ενθαρρύνει την εξάπλωση και νέων
κατασκευών που απειλούν το χαρακτήρα του τοπίου στις περιοχές, την αύξηση των τιµών της
γης και τη µετατροπή όλων των κοµµατιών γης σε εν δυνάµει οικόπεδα αυξάνοντας διαρκώς την
κατάτµηση του φυσικού χώρου. Αυτή η εξέλιξη δεν είναι θετική ως προς την κλιµατική αλλαγή
και τη βιοποικιλότητα, εφόσον µειώνονται οι φυσικές (αδόµητες) περιοχές.
Οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών έχουν διπλή επίπτωση στα νησιά: άµεση, από
τη δική τους συµπεριφορά (π.χ. υψηλή κινητικότητα, προτίµηση για γρήγορα πλοία και
σύντοµη διαµονή, αυξηµένη χρήση του αεροπλάνου και για κοντινές διαδροµές, αυξηµένη
χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου και κλιµατισµού, κατανάλωση εισαγόµενων τροφίµων και
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ποτών, χρήση πισίνας για κολύµβηση, αυξηµένη κατανάλωση νερού, ζήτηση για µεγάλες
κατοικίες κ.λπ.) και έµµεση, καθώς µεταβάλλουν τις αντιλήψεις, τις προσδοκίες και τη συµπεριφορά του τοπικού πληθυσµού.
• Με βάση την προσέγγιση DPSIR (Driving forces - Pressures - States - Impacts Responses) ―την οποία χρησιµοποιούν οι διεθνείς οργανισµοί για να συνδέσουν αιτίες µε
αποτελέσµατα, επιπτώσεις και πολιτικές που πρέπει να αναληφθούν ώστε να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τα αίτια και να αµβλύνουν τις επιπτώσεις (OECD 1994, EEA
1999)― µπορούµε να συνδέσουµε τις αναµενόµενες συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής µε
τον τουρισµό των νησιών, δηλαδή να αξιολογήσουµε αν και πώς θα επηρεάσουν την προσφορά και κυρίως την τουριστική ζήτηση, καθώς και τα οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσµατα του τουρισµού (π.χ. δαπάνη, απασχόληση, κατανάλωση πόρων,
παραγωγή αποβλήτων).
Οι πιέσεις που ασκεί ο τουρισµός στο περιβάλλον σε έναν προορισµό µπορούν να διακριθούν σε:
− µόνιµες: αυτές που συνδέονται µε την αλλαγή χρήσεων γης, εξαιτίας της δηµιουργίας
νέων υποδοµών και άλλων εγκαταστάσεων για τουριστική χρήση και συγκεκριµένα µε
την επέκταση του αστικού περιβάλλοντος εις βάρος του φυσικού. Αυτή η εξέλιξη έχει ιδιαίτερες συνέπειες όταν γίνεται εις βάρος σηµαντικών περιοχών για την περιβαλλοντική
ισορροπία, και ειδικά για την κλιµατική αλλαγή, όπως υδροβιότοπων, παράκτιων ζωνών,
περιοχών προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας κ.λπ., και
− λειτουργικές: αυτές που προέρχονται από τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων και αφορούν την κατανάλωση νερού και ενέργειας και την παραγωγή αποβλήτων.
Να σηµειωθεί ότι τόσο οι µόνιµες όσο και οι λειτουργικές πιέσεις έχουν την τάση να αυξάνονται όχι απλώς µε την αύξηση των τουριστών, αλλά και ανά τουρίστα ή ανά διανυκτέρευση,
εξαιτίας της τάσης για µεγαλύτερα και πολυτελέστερα καταλύµατα (τουριστικά ή ιδιωτικά) και
µεγαλύτερη ―ανά διανυκτέρευση― κατανάλωση πόρων και παραγωγή αποβλήτων. Εποµένως, καταγράφεται διαρκής µείωση της περιβαλλοντικής αποτελεσµατικότητας, αφού για την
υλοποίηση µιας διανυκτέρευσης (που αποτελεί τη φυσική µονάδα παραγωγής στον τουρισµό)
χρειάζονται περισσότεροι φυσικοί πόροι. Ειδικά σε ό,τι αφορά το νησιωτικό χώρο, εξαιτίας του
γεγονότος ότι τα νησιά χαρακτηρίζονται από µικρό µέγεθος, περιορισµένους πόρους αλλά και
αποµόνωση (που συνεπάγεται έλλειψη ενδοχώρας), η κατανάλωση των περιορισµένων πόρων
δηµιουργεί ιδιαίτερο πρόβληµα.
Βέβαια, στις τοπικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις πρέπει να προστεθούν και οι υπερτοπικές,
που αφορούν κυρίως τις επιπτώσεις από τη µεταφορά των τουριστών.
Ποια είναι τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της κλιµατικής αλλαγής και πώς συνδέονται µε
τον τουρισµό των ελληνικών νησιών; Ο παρακάτω πίνακας δίνει µια συνοπτική εικόνα.
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Πίνακας 2

Αναµενόµενα αποτελέσµατα της κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό των
ελληνικών νησιών

Χαρακτηριστικά/Συνέπειες κλιματικής αλλαγής

Άνοδος στάθμης θάλασσας

Αποτελέσματα

– διάβρωση παράκτιων ζωνών και απώλεια παραλιών
– προβλήματα σε παράκτιες υποδομές
(λιμάνια, μαρίνες, δρόμοι, πεζόδρομοι)
– απώλεια παράκτιων τουριστικών εγκαταστάσεων
– κατάκλυση παράκτιων περιοχών από νερά
– υφαλμύρωση παράκτιων υδροφόρων στρωμάτων
– αύξηση χρήσης κλιματισμού
– αύξηση κατανάλωσης νερού

Αύξηση μέσης θερμοκρασίας και
αριθμού ιδιαίτερα θερμών νυκτών

– αλλαγή ενδιαιτημάτων, υποβάθμιση βιοποικιλότητας και γεωργίας
– αλλαγές τουριστικών ζωνών και εποχών
– αλλαγές στο θαλάσσιο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητά του
(αλλαγή θερμοκρασίας νερού, εισβολείς)

Έντονα καιρικά φαινόμενα – Λειψυδρία

– φυσικές καταστροφές – πλημμύρες
– μείωση διαθέσιμου πόσιμου νερού

Πηγή: Με βάση τον Πίνακα 8.3 από το Kizos et al. 2009, σελ. 100.

Από τον παραπάνω πίνακα µπορούµε να εξαγάγουµε τα πρώτα συµπεράσµατα σχετικά µε
τα αναµενόµενα αποτελέσµατα στον τουρισµό των νησιών, ώστε να µπορέσουµε να προσδιορίσουµε και τις οικονοµικοκοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους σε ό,τι αφορά την
πορεία βιωσιµότητας του τουρισµού και των νησιωτικών προορισµών.
Συνολικά, θα µπορούσε να πει κανείς ότι αναµένεται να υπάρξουν τα παρακάτω αρνητικά
αποτελέσµατα:
− απώλεια τουριστικών πόρων, κυρίως από τις παραλίες, µε αποτέλεσµα ορισµένοι νησιωτικοί προορισµοί που βασίζονται αποκλειστικά σ’ αυτούς (άλλωστε το µοντέλο των “3 s”
είναι κυρίαρχο στα περισσότερα νησιά) να αντιµετωπίζουν πρόβληµα ελκυστικότητας,
− καταστροφή ή υποβάθµιση υποδοµών υψηλού κόστους κατασκευής, όπως λιµάνια και
δίκτυα κοινής ωφέλειας, που πρέπει να αναπληρωθούν,
− ανάγκη νέων έργων για παραγωγή περισσότερης ενέργειας, υδροδότηση, διαχείριση
οµβρίων, µε πολεοδοµικές και χωροταξικές παρεµβάσεις υψηλού κόστους, µε απαγορεύσεις δόµησης σε ευάλωτες περιοχές, µε κατασκευή σηµαντικών έργων αλλά και κατεδαφίσεις κτιρίων σε περιοχές υψηλού κινδύνου για πληµµύρες ή σε σηµεία που δηµιουργούν
προβλήµατα στην απορροή των επιφανειακών νερών,
− αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων λόγω αυξηµένης κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. χρήση κλιµατιστικών) και νερού,
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− µεταβολές σε χλωρίδα και πανίδα, που µε τη σειρά τους θα δηµιουργήσουν προβλήµατα στην
αγροτική παραγωγή αλλά και στην περιβαλλοντική ισορροπία των νησιών, ενώ αναµένεται
ερηµοποίηση πολλών περιοχών, σύµφωνα µε τις ήδη υπάρχουσες µελέτες και ενδείξεις για τις
περιοχές υψηλού κινδύνου.
Αναµένονται και θετικά αποτελέσµατα; Ναι, και θα µπορούσαν να προσδιοριστούν ως ακολούθως:
− η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, αφού οι παράπλευροι µήνες θα γίνουν περισσότερο ελκυστικοί από κλιµατικής πλευράς,
− η δυνατότητα διαφοροποίησης της προσφοράς τουριστικών προϊόντων, βάσει της αξιοποίησης των άλλων συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας, και ιδιαίτερα των νησιών,
που είναι ο πολιτισµός και το περιβάλλον (το οποίο όµως, όπως είπαµε, θα έχει “αλλοιωθεί” από τη κλιµατική αλλαγή),
− η µείωση της ζήτησης στη σηµερινή υψηλή περίοδο, όπου ιδίως τα καταλύµατα λειτουργούν µε υψηλή πληρότητα και υπάρχει πίεση για αύξηση της προσφοράς.
Τα παραπάνω θετικά ενδεχόµενα παραµένουν σε υποθετικό επίπεδο, όπως και η µετακίνηση της τουριστικής ζήτησης σε βορειότερες χώρες της Ευρώπης και γενικότερα σε
άλλες ζώνες που θα έχουν καλύτερες κλιµατικές συνθήκες απ’ ό,τι σήµερα ή θα έχουν πληγεί λιγότερο από την κλιµατική αλλαγή απ’ ό,τι τα νησιά. Εποµένως, µε βάση την παραπάνω ανάλυση το πιθανότερο ενδεχόµενο είναι ότι η κλιµατική αλλαγή θα επηρεάσει αρνητικά τα οικονοµικοκοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσµατα του τουρισµού και τις επιπτώσεις του στους νησιωτικούς προορισµούς. Παράλληλα, η προσπάθεια για περιορισµό ή
επιβράδυνση των αρνητικών αποτελεσµάτων της κλιµατικής αλλαγής θα επιβαρύνει σηµαντικά τις δηµόσιες δαπάνες, καθώς το κράτος θα κληθεί να αντιµετωπίσει τις καταστροφές
των υποδοµών ή/και να κατασκευάσει έργα για να καθυστερήσει τις επιπτώσεις επί των
ιδιωτικών επενδύσεων.
6.2.3 Πολιτικές και θεσµοί προσαρµογής του νησιωτικού τουρισµού
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Με βάση την προηγούµενη ανάλυση, έχει σκιαγραφηθεί ότι οι πολιτικές που πρέπει να υιοθετηθούν αφορούν τόσο το µετριασµό των επιπτώσεων του τουρισµού στο περιβάλλον όσο και
τις δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στις κλιµατικές αλλαγές.
Σε ό,τι αφορά την πρώτη πτυχή, θα πρέπει να µετρηθεί µε αξιόπιστο τρόπο το περιβαλλοντικό αποτύπωµα του τουρισµού και να υπάρξει σοβαρή προσπάθεια για τον περιορισµό του,
τόσο µε πολιτικές ενηµέρωσης των άµεσα ενδιαφεροµένων (επιχειρηµατιών, τουριστών) όσο
και µε την προσαρµογή της νοµοθεσίας και των πολιτικών ώστε να ευνοούν αναπτυξιακές
στρατηγικές και συγκεκριµένες δράσεις που να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα αυτά, δεδοµένου ότι η συµβολή του τουρισµού στην κλιµατική αλλαγή εξαρτάται από το συνολικό µοντέλο
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ανάπτυξης, από το είδος τουρισµού που αναπτύσσεται σε κάθε προορισµό και από τη συµπεριφορά τουριστών και επιχειρήσεων (καθαρή παραγωγή και κατανάλωση).
Η µέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το χώρο των
νησιών του Αιγαίου, µπορεί να γίνει από το Τουριστικό Παρατηρητήριο Αιγαίου του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, που θεσµοθετήθηκε πρόσφατα σε συµφωνία µε την Περιφέρεια
Ν. Αιγαίου, και λειτουργεί υπό την επιστηµονική καθοδήγηση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε
µεθοδολογία που έχει ήδη αναπτυχθεί, στο πλαίσιο προγράµµατος για τη Μεσόγειο υπό την
εποπτεία του ΟΗΕ − UNEP/Mediterranean Action Plan/Blue Plan (Le Tellier and Spilanis
2012). Στην ίδια έκθεση προτείνεται η εφαρµογή ενός σήµατος ποιότητας για τουριστικές επιχειρήσεις και προορισµούς που θα συνέβαλλε προς την κατεύθυνση αυτή. Η επέκταση του
Παρατηρητηρίου από τον τουρισµό στο σύνολο του νησιωτικού χώρου ίσως να είναι πιο αποτελεσµατικό εργαλείο για µια δηµοτική ή/και περιφερειακή αρχή.
Η προσέγγιση αυτή δεν περιορίζεται απλώς στην αντιµετώπιση του προβλήµατος του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος του τουρισµού (που ειδικά σε ό,τι αφορά τα αέρια του θερµοκηπίου θα µπορεί να φθάσει σε µια ουδέτερη κατάσταση), αλλά αποσκοπεί στη συνολική βελτίωση της απόδοσης και των επιπτώσεών του, µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη των προορισµών
µέσα από µια ολοκληρωµένη προσέγγιση. Το ίδιο εργαλείο θα µπορούσε να αναλάβει και το
σχεδιασµό των πολιτικών για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, που έχουν αρκετά κοινά
σηµεία µε τις πολιτικές πρόληψης, ώστε να αυξηθούν οι συνέργειες και η αποτελεσµατικότητα.
Οι σηµαντικότερες πολιτικές αφορούν ενδεικτικά:
− την ολοκληρωµένη διαχείριση παράκτιων περιοχών, µε αλλαγή του χωρικού σχεδιασµού
και του θεσµικού πλαισίου δόµησης, ώστε να µειωθούν οι κίνδυνοι πληµµυρών (π.χ. απαγόρευση της παρόδιας δόµησης κατά παρέκκλιση των κανόνων αρτιότητας που δηµιουργούν εµπόδια στη διέξοδο των νερών προς τη θάλασσα, αλλά και της εκτός οικισµού
δόµησης µε παράλληλη αυστηρή οριοθέτηση των ζωνών, όπως οι παράκτιοι υγροβιότοποι, που µπορούν να λειτουργήσουν ως ουδέτερες ζώνες (buffer zones), καθώς και
αύξηση των εκτάσεων που λειτουργούν ως αποθήκες άνθρακα,
− δράσεις για την αποτελεσµατική χρήση ―και, αν είναι δυνατόν, τη µείωση― της κατανάλωσης πόρων, όπως το έδαφος, το νερό, η ενέργεια. Αξιοποίηση των υγρών και στερεών αποβλήτων, αύξηση της ιδιοπαραγωγής ΑΠΕ για τουριστικές επιχειρήσεις, Δηµόσιο
και κατοικίες, υιοθέτηση βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής και άλλων τεχνικών και εξοπλισµού που µπορούν να περιορίσουν τη χρήση πόρων, καθώς και λοιπά εργαλεία που µπορούν να συµβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση,
− δράσεις για µείωση της µετακίνησης µε οχήµατα που καταναλώνουν ορυκτά καύσιµα σε
τοπικό επίπεδο και υποκατάστασή τους από ηλεκτρικά οχήµατα, ποδήλατα, µέσα µαζικής
µεταφοράς, αλλά και κατασκευή δικτύου πεζοδρόµων και γενικά διευκόλυνση της µετακίνησης πεζή για µικρές αποστάσεις,
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− δράσεις ενίσχυσης της παραγωγής και της χρήσης από τον τουρισµό τοπικών εισροών
χαµηλού περιβαλλοντικού αποτυπώµατος που συµβάλλουν επιπλέον στη διαφοροποίηση
του τουριστικού προϊόντος,
− δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων που εµπλέκονται άµεσα και έµµεσα στο τουριστικό
κύκλωµα µε στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων (εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης − EMS, αλλά και γενικότερα πρακτικών κοινωνικής
ευθύνης), µε τη χρήση σχετικών συστηµάτων σήµανσης και την προβολή τους στους αγοραστές των προϊόντων και των υπηρεσιών τους,
− δράσεις ενίσχυσης των τοπικών αυτοδιοικήσεων και γενικώς των παρόχων δηµόσιων
υπηρεσιών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους, αλλά και γενικότερα
των επιδόσεών τους στον τοµέα της βιώσιµης ανάπτυξης, µε εφαρµογή συστηµάτων τοπικής σήµανσης (π.χ. σήµανση τουριστικών προορισµών ως φιλικών προς το περιβάλλον
ή/και ουδέτερων σε εκποµπές άνθρακα, Local Agenda 21 κ.λπ.) και προβολή τους για
προσέλκυση επιχειρήσεων και επισκεπτών,
− υιοθέτηση οικονοµικών κινήτρων (π.χ. απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη) ώστε τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή (π.χ. τουριστικοί πράκτορες,
µεταφορικές εταιρίες, προµηθευτές, τοπικές εταιρίες αλλά και ιδιώτες) να υιοθετούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον,
− αξιοποίηση τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων για την παραγωγή υψηλής ποιότητας και προστιθέµενης αξίας βιώσιµου τουρισµού και σταδιακή υποκατάσταση του τουρισµού των “3 s”, που χάνει βαθµιαία την αποτελεσµατικότητά του,
− δράσεις για αύξηση της ενηµέρωσης και της κοινωνικής υπευθυνότητας των κατοίκων,
των επιχειρηµατιών και του δηµόσιου τοµέα, ώστε να υιοθετήσουν πρακτικές που συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη,
− δράσεις υποστήριξης για την ανάπτυξη και την εφαρµογή καινοτοµιών συνολικά, και
στον τουριστικό τοµέα ειδικότερα, που θα συµβάλλουν στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής αλλά και στην επίτευξη του στόχου του βιώσιµου τουρισµού και της βιώσιµης ανάπτυξης γενικότερα.
6.2.4 Αντί επιλόγου
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Τις πολιτικές για την προσαρµογή του τουρισµού στην κλιµατική αλλαγή δεν θα πρέπει να τις
αντιλαµβανόµαστε ως “επιστροφή” στην ξεπερασµένη πλέον λογική της εκ των υστέρων παρέµβασης σε ήδη δηµιουργηµένα προβλήµατα, παρέµβαση που έχει πολύ υψηλό κόστος, και εγκατάλειψη της εκ των προτέρων παρέµβασης για την αποτροπή της εµφάνισης των προβληµάτων.
Για το λόγο αυτό, η χρήση των εργαλείων πρόληψης πρέπει να ενταθεί, ώστε να υπάρξει η µικρότερη δυνατή αύξηση της θερµοκρασίας και διαταραχή του κλίµατος. Ο τουρισµός µπορεί να συµ145

βάλει προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας ως πρότυπο τη µετατροπή του σε δραστηριότητα
“ουδέτερου άνθρακα” (carbon neutral). Καµία πολιτική όµως δεν θα είναι αποτελεσµατική αν δεν
υιοθετήσει τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και ένα διαφορετικό αναπτυξιακό µοντέλο.
Το γεγονός ότι τα νησιά είναι αποµονωµένα και σε µεγάλη απόσταση από τα κέντρα προέλευσης τουριστών σηµαίνει ότι ο τουρισµός τους βασίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό στα αεροπορικά ταξίδια. Κατά συνέπεια, αν τα µέτρα προσαρµογής επηρεάσουν αρνητικά τα ταξίδια αυτά
(π.χ. αύξηση φορολογίας καυσίµων ώστε να συµπεριληφθούν οι εξωτερικότητες), τα νησιά θα
υποστούν ισχυρές αρνητικές συνέπειες. Αν στο πλαίσιο της αλλαγής του καταναλωτικού προτύπου τα αεροπορικά ταξίδια µικρής διάρκειας παραµονής (2-3 ηµερών) επιβαρυνθούν αναλογικά
περισσότερο από τα ταξίδια µεγάλης διάρκειας (τουλάχιστον 7 ηµερών), οι τουριστικές περιοχές θα θιγούν λιγότερο από τις παραθεριστικές περιοχές. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις πρώτες, η
διάρκεια παραµονής είναι πάνω από µια εβδοµάδα, ενώ οι παραθεριστές χρησιµοποιούν όλο και
περισσότερο τις αεροπορικές εταιρίες χαµηλού κόστους, πραγµατοποιώντας πολλά ταξίδια
µικρών αποστάσεων και µικρής διάρκειας παραµονής, έχοντας µεταβάλει το καταναλωτικό τους
πρότυπο και αξιοποιώντας την απελευθέρωση των αεροπορικών µεταφορών.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστηµα παρακολούθησης των κλιµατικών αλλαγών σε µικροεπίπεδο, καθώς και εκτίµησης των αποτελεσµάτων που θα επιφέρουν και των επιπτώσεών τους στον τουρισµό και γενικότερα στη βιωσιµότητα των νησιωτικών προορισµών,
ώστε να µπορέσουν να υπάρξουν χωρικά στοχευµένες δράσεις προσαρµογής, αλλά και ανασχεδιασµού της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η ενίσχυση των διαδικασιών ενηµέρωσης και διακυβέρνησης είναι εξίσου απαραίτητες, δεδοµένων των σηµαντικών αλλαγών που θα πρέπει να
υπάρξουν στις διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης, αλλά και στις υπάρχουσες καθηµερινές συνθήκες ζωής, κυρίως των µονίµων κατοίκων.
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι υπάρχουν πολλές επιτυχηµένες εφαρµογές σε
επίπεδο παραγωγικών κλάδων, σε επίπεδο επιχειρήσεων και σε επίπεδο προορισµών και ότι
αυτές βελτιώνονται διαρκώς µε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εργαλείων διαχείρισης.
Αυτό που φαίνεται να υστερεί, ειδικά στη χώρα µας, που έχει ιδιαίτερα υψηλό οικολογικό αποτύπωµα και δείκτη παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο και ανά µονάδα ΑΕΠ και
επιπλέον αναµένεται να υποστεί σηµαντικές επιπτώσεις από την κλιµατική αλλαγή λόγω της
γεωγραφικής της θέσης και της µεγάλης ακτογραµµής, είναι η πολιτική βούληση για την εφαρµογή τους µέσα από ένα ολοκληρωµένο και µακροχρόνιο σχέδιο.
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