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Περίληψη 
Είναι γεγονός ότι η εκδήλωση και κλιμάκωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης είχε 
σημαντικότατες επιπτώσεις σε  όλους τους τομείς δραστηριοτήτων των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχετικά υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης σε πολλά κράτη της 
Ευρώπης πριν το 2008, έδωσαν τη θέση τους σε εκτεταμένη ύφεση, αύξηση της 
ανεργίας, μείωση της παραγωγής,  υποβάθμιση του μέσου επιπέδου διαβίωσης. Από 
την κατάσταση αυτή, ο παγκόσμιος τουρισμός αν και με κάποια καθυστέρηση, δεν έχει 
μείνει ανεπηρέαστος. Αντιθέτως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ο 
διεθνής τουρισμός άρχισε να μειώνεται στο τέλος του 2008 και έγινε  έτσι ένας από τους 
τελευταίους τομείς που δέχθηκαν τις επιδράσεις της παγκόσμιας ύφεσης. Η τάση αυτή 
αποτυπώθηκε στις κατεξοχήν τουριστικές περιφέρειες τόσο της χώρας όσο και των 
υπολοίπων χωρών, με μείωση των τουριστικών αφίξεων και διανυκτερεύσεων, αλλά και 
μείωση των χρημάτων που καταναλώνοντας στις τουριστικές περιοχές από τους 
επισκέπτες τους. ∆ιαφαίνεται όμως ότι η επίδραση της κρίσης στην τουριστική 
βιομηχανία δεν ήταν η ίδια, ή δεν ήταν σε ίδιο βαθμό και ένταση για όλες τις περιοχές. 
Επιπλέον, οι προβλέψεις για το 2013 φαίνεται να είναι καλύτερες για το μέλλον του 
τουρισμού. 
 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την διαφορετική επίδραση της κρίσης 
σε κάθε μία από της νησιωτικές περιφέρειες της Ελλάδος, με την ανάλυση στοιχείων που 
αφορούν τον τουρισμό και το Α.Ε.Π. Για το σκοπό αυτό εξετάζονται οι ανισότητες των 
υπό εξέταση περιφερειών έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει μία σύγκλιση των 
περιφερειών λόγω της κρίσης ή όχι. Επίσης, εξετάζεται ο βαθμός ανθεκτικότητας που 
επιδεικνύει η κάθε μία από αυτές τις τέσσερις περιφέρειες όσον αφορά τον τουρισμό. 

 Λέξεις-Κλειδιά:  Οικονομική Κρίση, Τουρισμός, Στατιστικές τεχνικές 



Η επίδραση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στον τουρισμό: μία 
συγκριτική μελέτη 

 

1. Εισαγωγή 
 Η εκδήλωση και κλιμάκωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης είχε 

σημαντικότατες επιπτώσεις σε  όλους τους τομείς δραστηριοτήτων των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχετικά υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης σε πολλά 

κράτη της Ευρώπης πριν το 2008, έδωσαν τη θέση τους σε εκτεταμένη ύφεση, 

αύξηση της ανεργίας, μείωση της παραγωγής,  υποβάθμιση του μέσου επιπέδου 

διαβίωσης. Από την κατάσταση αυτή, ο παγκόσμιος τουρισμός αν και με κάποια 

καθυστέρηση, δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος. Αντιθέτως, σύμφωνα με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ο διεθνής τουρισμός άρχισε να μειώνεται στο 

τέλος του 2008 και έγινε  έτσι ένας από τους τελευταίους τομείς που δέχθηκαν τις 

επιδράσεις της παγκόσμιας ύφεσης. Η τάση αυτή αποτυπώθηκε στις κατεξοχήν 

τουριστικές περιφέρειες τόσο της χώρας όσο και των υπολοίπων χωρών, με 

μείωση των τουριστικών αφίξεων και διανυκτερεύσεων, αλλά και μείωση των 

χρημάτων που καταναλώνοντας στις τουριστικές περιοχές από τους επισκέπτες 

τους. ∆ιαφαίνεται όμως ότι η επίδραση της κρίσης στην τουριστική βιομηχανία 

δεν ήταν η ίδια, ή δεν ήταν σε ίδιο βαθμό και ένταση για όλες τις περιοχές.  

 Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας εξετάζονται οι βασικότεροι τουριστικοί 

δείκτες των περιφερειών της Ελλάδας δηλαδή οι αφίξεις των τουριστών στην 

Ελλάδα, οι διανυκτερεύσεις, ο αριθμός των καταλυμάτων και το Α.Ε.Π. των 

νησιωτικών περιφερειών προκειμένου να εξετάσουμε τον βαθμό επίδρασης της 

κρίσης στον τουρισμό των νησιωτικών περιφερειών καθώς και να εντοπίσουμε 

κατά πόσο αυτές οι περιφέρειες είναι ανθεκτικές. Αρχικά παρουσιάζονται οι 

έννοιες των περιφερειακών ανισοτήτων και της περιφερειακής ανθεκτικότητας. Οι 

περιφερειακές ανισότητες αναλύονται διότι αποτελούν την βασική αιτία 

διαφορετικής ανάπτυξης του τουρισμού στις νησιωτικές περιφέρειες και της 

άνισης επίδρασης της οικονομικής κρίσης σε αυτές. Η περιφερειακή 

ανθεκτικότητα αναλύεται προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητα της οικονομίας 

να αντέξει στις εξωτερικές πιέσεις και η δυνατότητα της να ανταποκρίνεται θετικά 



σε εξωτερικές αλλαγές.  Στη συνέχεια περιγράφεται η έννοια του τουρισμού στην 

Ελλάδα σε σχέση φυσικά με τις περιφέρειες. Τέλος, παρατίθενται ορισμένοι 

πίνακες που απαντούν στα ερωτήματα που ετέθησαν παραπάνω και 

ικανοποιούν τους στόχους της έρευνας.  

 

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση  
 
2.1 Περιφερειακές Ανισότητες 
 Το πρόβλημα της άνισης κατανομής των εισοδημάτων, των οικονομικών 

ευκαιριών και δραστηριοτήτων στις περιφέρειες αποτελεί ένα ζήτημα μείζονος 

ενδιαφέροντος για κάθε χώρα. Οι ανισότητες που παρουσιάζονται μέσα στις 

χώρες -είτε αναπτυγμένες είτε αναπτυσσόμενες- δηλαδή σε περιφερειακό 

επίπεδο αναφορικά με την οικονομική τους ανάπτυξη και την ευημερία τους είναι 

πολύ πιο έντονες εν συγκρίσει με αυτές που αναπτύσσονται ανάμεσα στις χώρες 

(Taylor and Bradley, 1997; Ertur and Le Gallo, 2003; Patuelli, 2007).  

 Όσον αφορά την Ελλάδα οι περιφερειακές ανισότητες οξύνθηκαν κατά την 

διάρκεια των τριών πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών και σύμφωνα με έρευνες 

που έχουν γίνει το φαινόμενο αυτό εξελίσσεται συνεχώς εξαιτίας των 

γεωγραφικών χαρακτηριστικών των περιφερειών, των αλλαγών στην 

παραγωγική τους δομή, των χωρικών πολιτικών που εφαρμόζονται και του 

διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί (Petrakos and 

Saratsis; 2000). Η Ελλάδα παρουσιάζει έντονες περιφερειακές ανισότητες σε 

διαπεριφερειακό και ενδοπεριφερειακό επίπεδο, καθώς επίσης υπάρχει και 

μεγάλο αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ ολόκληρης της χώρας και του μέσου όρου  

της Ε.Ε., ιδιαίτερα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Η περιφερειακή πολιτική 

στην Ελλάδα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αμφότερων των πτυχών του 

προβλήματος, αλλά εστιάζεται περισσότερο στην ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο 

παρά σε περιφερειακό.  

 Η Ελλάδα διαιρείται σε 13 περιφέρειες τύπου NUTS 2 και 51 τύπου NUTS 

3. Οι περιφερειακές ανισότητες στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης 

καθορίζονται από τον πληθυσμό, το επίπεδο αστικοποίησης, τη γεωγραφική 



θέση και τη διαθεσιμότητα μεταφορικών υποδομών. Για παράδειγμα, το 2007 οι 

διαφορές του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. κυμαινόταν μεταξύ των 14.900 ευρώ και 

31.900 ευρώ, συναρτήσει της αντίστοιχης περιφέρειας, ενώ το ποσοστό ανεργίας 

παρουσίαζε διαφοροποίηση μεταξύ του 5.3% και του 12.7%. Οι μοναδικές 

εύπορες περιφέρειες είναι οι περιφέρειες γύρω από τα δύο μητροπολιτικά κέντρα 

(Αθήνα και Θεσσαλονίκη), ήτοι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία, εκ των 

οποίων η Αττική σημειώνει τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα της αύξησης της 

παραγωγικότητας. Επίσης, λόγω των φυσικών τους πλεονεκτημάτων 

(κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν τον τουρισμό και φυσικοί πόροι που 

ευνοούν την παραγωγή ενέργειας), οι περιφέρειες των Νήσων του Αιγαίου και 

του Ιονίου καθώς και της ∆υτικής Μακεδονίας κατατάσσονται σε επίπεδα πάνω 

από το αντίστοιχο εθνικό κατά κεφαλήν Α.Ε.Π..  

  

2.2 Περιφερειακή Ανθεκτικότητα 
 Ως περιφερειακή ανθεκτικότητα ορίζεται η ικανότητα μιας περιφέρειας να 

προλάβει, να προετοιμαστεί, να αποκριθεί και τέλος να ξεπεράσει μία ταραχή 

που θα υποστεί (Foster, 2007).  

 Επίσης, σύμφωνα με τους Hill et al (2008) ως περιφερειακή ανθεκτικότητα 

νοείται η ικανότητα που έχει μία περιφέρεια να ξεπερνάει επιτυχώς τα σοκ έτσι 

ώστε να μην στέκονται αυτά εμπόδια στην ανάπτυξή της. Εμπόδια στην 

αναπτυξιακή της πορεία μπορούν να σταθούν: 

• διαρθρωτικές αλλαγές που προέρχονται από τον παγκόσμιο ή τοπικό 

ανταγωνισμό, από αλλαγές στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει μία 

περιφέρεια για την παραγωγή κάποιου προϊόντος και από αλλαγές στη 

ζήτηση από την πλευρά των καταναλωτών για προϊόντα που παράγει η 

ίδια η περιφέρεια, και 

• διαταραχές του εξωτερικού περιβάλλοντος δηλαδή μία φυσική 

καταστροφή, η μετακίνηση των εγκαταστάσεων μιας επιχείρηση σε άλλη 

περιοχή, η οικονομική κρίση κ.α.  

 Σύμφωνα με τους Reggiani et al (2002) η εφαρμογή του όρου της 

ανθεκτικότητας στις περιφέρειες κρίνεται αναγκαία προκειμένου να 



αποσαφηνιστεί ο τρόπος που αντιδρούν αυτές στα διάφορα σοκ και διαταραχές 

που υφίστανται. Οι λόγοι που ώθησαν τους ερευνητές τα τελευταία 7 χρόνια να 

μελετήσουν την περιφερειακή ανθεκτικότητα είναι: 

1. οι μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές που πλήττουν τις περιφέρειες, 

2. ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις η 

κάθε περιφέρεια, 

3. η έντονη επιρροή της ανθεκτικότητας στις οικονομικές μεταβολές των 

περιφερειών μέσω των συμπεριφορών που αυτές επιδεικνύουν στην 

προσπάθεια τους να ξεπεράσουν το σοκ, και 

4. η παγκόσμια οικονομική κρίση (2008 έως σήμερα), η οποία ωθεί στην 

επιβολή ενιαίων αυστηρών μέτρων στις περιφέρειες προκειμένου να 

μειώσουν τα χρέη τους χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις διαφορές 

αυτών (Martin, 2012).  

 Οι 3 βασικές διαστάσεις της ανθεκτικότητας στο πλαίσιο των περιφερειών 

είναι οι ακόλουθες: 

1. Η ικανότητα μίας περιφερειακής οικονομίας να αντέχει στις εξωτερικές 

πιέσεις (Foster, 2007; Hill et al., 2010; Hudson, 2010; Simmie and Martin, 

2010; Davies, 2011).  

2. Η δυνατότητα μίας περιφέρειας να ανταποκρίνεται θετικά σε εξωτερικές 

αλλαγές (Ficenec, 2010; Hill et al., 2010; Davies, 2011).  

3. Η ικανότητα που έχει να προσαρμόζεται μακροχρόνια και να μαθαίνει 

(Pendall et al., 2010; Pike et al., 2010; Simmie and Martin, 2010; Davies, 

2011).  

 Προκειμένου μια περιφέρεια να είναι ανθεκτική, πρέπει να είναι ικανή να 

διατηρήσει το επιτυχημένο μονοπάτι ανάπτυξης, που έχει ακολουθήσει, έπειτα 

από μια διαταραχή, ανεξαρτήτως του αν η επιτυχία εκλαμβάνεται σε όρους 

κάποιου παραδοσιακού δείκτη, όπως η μεγέθυνση ή η μεταβολή της 

απασχόλησης ή σε όρους κάποιου συνθετικού δείκτη (Μαλλιώρας, 2011). 

Σύμφωνα με τους Christopherson et al. (2010) αυτή η επιτυχία της μπορεί να 

εντοπιστεί μέσω της παρακολούθησης της οικονομικής της ανάπτυξης στο 

παρόν και στο παρελθόν και να γίνει μία σύγκριση, καθώς το ίδιο μπορεί να 



συμβεί και με το ποσοστό απασχόλησης και τις συνθήκες και την ποιότητα ζωής. 

Βέβαια μελετώντας αυτά τα στοιχεία δεν είναι εύκολο πάντα να καταλήγεις στο αν 

τελικά η συγκεκριμένη περιφέρεια είναι ανθεκτική ή όχι, αλλά σίγουρα αποτελεί 

έναν τρόπο για να αξιολογηθεί τελικά ο βαθμός ανθεκτικότητας μιας περιφέρειας.  

 Αρχικά όταν αναφερόμαστε στη διατήρηση ενός επιτυχημένου μονοπατιού 

ανάπτυξης δεν εννοούμε κατ’ ανάγκη ότι πρέπει να επιστρέψει στο ίδιο μονοπάτι 

ανάπτυξης (Rose and Liao, 2005; Briguglio et al., 2006; Christopherson et al., 

2010). Εν τούτοις κι αυτό αποτελεί μία εναλλακτική, πάνω στην οποία έχει 

βασιστεί ολόκληρη θεωρία. Ειδικότερα, μία μορφή ανθεκτικότητας είναι η 

μηχανική (engineering resilience). Η συγκεκριμένη μορφή ανθεκτικότητας 

επικεντρώνει την προσοχή της στην ελαστικότητα ή αλλιώς ικανότητα μιας 

περιφέρειας να απορροφήσει τις συνέπειες μιας ταραχής χωρίς να υποστεί 

σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές (Walker et al., 2006; Pendall et al., 2010; 

Simmie and Martin, 2010). ∆ηλαδή η κεντρική ιδέα της μηχανικής ανθεκτικότητας 

είναι ότι μία ταραχή μετακινεί την οικονομία μιας περιφέρειας έξω από το 

μονοπάτι που ακολουθούσε, αλλά τελικά οι ικανότητες που έχει να αυτό-

διορθώνεται, την επαναφέρουν στην αρχική της κατάσταση (σημείο ισορροπίας). 

Επομένως, η ανθεκτικότητα κάποιας περιφέρειας υπολογίζεται με βάση την 

ευαισθησία που έχει απέναντι στις ταραχές και την ταχύτητα απόκρισης της σε 

αυτές. Άρα μία περιφέρεια, η οποία επιστρέφει ταχύτερα στην κατάσταση που 

βρισκόταν προ της ταραχής, θεωρείται περισσότερο ανθεκτική σε σχέση με 

κάποια άλλη που χρειάζεται περισσότερο χρόνο.  

 Έτσι, ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο αναφορικά με την αντίδραση των 

περιφερειών στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται είναι η ύπαρξη 

περισσότερων μονοπατιών ανάπτυξης, όπου μπορεί να επιστρέψει εναλλακτικά 

η περιφέρεια μετά την ταραχή μέσω της βιομηχανικής αναδιάρθρωσης. 

Επομένως, μπορούμε να αναφερθούμε στην εξάρτηση μιας περιφέρειας από ένα 

συγκεκριμένο μονοπάτι ανάπτυξης, το οποίο συντίθεται από πολλαπλά σημεία 

ισορροπίας. Αυτή η μορφή ανθεκτικότητας ονομάζεται οικολογική (ecological 

resilience). Σύμφωνα με τους Hill et al. (2008) αυτό δίνει την ευκαιρία στην 

περιφέρεια να μην ακολουθήσει κάποιο μονοπάτι, το οποίο δεν είναι αρκετά 



αποδοτικό. Αντιθέτως, της επιτρέπει να επιλέξει εκείνο το σημείο που θα της 

προσφέρει την βέλτιστη οικονομική απόδοση. Μπορεί παρόλα αυτά να συμβεί 

και το αντίθετο. Αυτή η ιδέα γενικά στα οικονομικά ορίζεται ως υστέρηση. Η 

υστέρηση μπορεί να επιφέρει ολοκληρωτικές αλλαγές μέσα σε μία οικονομία και 

να μετακινήσει την πορεία της μετά από ένα σοκ σε ένα σημείο διαφορετικό από 

αυτό που βρισκόταν πριν την ταραχή. Έτσι, ανάλογα με τα πιθανά αποτελέσματα 

που θα έχει μία ύφεση δημιουργούνται τέσσερις περιπτώσεις: 

1. να ακολουθήσει ένα νέο μονοπάτι υποδεέστερο του αρχικού και μετά να 

συνεχίσει σε αυτό, 

2. να ακολουθήσει ένα συνεχώς μειούμενο μονοπάτι ανάπτυξης, 

3. να ακολουθήσει ένα βελτιωμένο μονοπάτι ανάπτυξης σε σχέση με τα 

αρχικό και μετά να συνεχίσει σε αυτό με σταθερό ρυθμό, και 

4. να ακολουθήσει ένα μονοπάτι το οποίο θα έχει συνεχόμενα ανοδική 

πορεία. 

 Εν τούτοις το πλαίσιο που εξηγεί καλύτερα την συμπεριφορά των 

περιφερειών είναι αυτό που χρησιμοποιεί τις έννοιες της προσαρμογής 

(adjustment/adaptation) μιας περιφέρειας στις νέες συνθήκες οι οποίες 

δημιουργούνται έπειτα από μια διαταραχή, προκειμένου η περιφέρεια να 

αναζητήσει ένα νέο επιτυχημένο μονοπάτι ανάπτυξης (Carpenter et al., 2005). 

Αυτή η μορφή ανθεκτικότητας ονομάζεται προσαρμοστική ελαστικότητα (adaptive 

resilience). Για μία περιφέρεια, η πιθανότητα να αντέξει μακροπρόθεσμα στα 

διάφορα σοκ που θα υποστεί εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της 

να προσαρμόζεται στις ευμετάβλητες καταστάσεις του περιβάλλοντος της. Αυτή η 

εξήγηση  δίνεται στα πλαίσια της θεωρίας της σύνθετης προσαρμογής. Η 

περιφερειακή ανθεκτικότητα σε αυτό το πλαίσιο δείχνει την ικανότητα μιας 

περιφερειακής οικονομίας να αναπροσαρμόσει τις δομές της όταν υποστεί 

κάποια ταραχή έτσι ώστε να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία. Ο βαθμός 

προσαρμοστικότητας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. τον 

βαθμό καινοτομίας, της διαφοροποίησης κ.α., χαρακτηριστικά τα οποία 

περιγράφονται σε επόμενη ενότητα. Επομένως, η ανθεκτικότητα μέσα στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο ανάπτυξης παρουσιάζεται ως μία δυναμική διαδικασία.  



 Τέλος, σημασία έχει να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται η 

κάθε περιφέρεια μετά από κάθε διαταραχή. Σύμφωνα με τον Martin (2012) οι 

βασικότεροι τρόποι είναι οι ακόλουθοι: 

• αντίσταση (resistance) δηλαδή την ευαισθησία της περιφερειακής 

οικονομίας σε ταραχές, 

• ανάκτηση (recovery) δηλαδή την ταχύτητα «ανάρρωσης» έπειτα από 

κάποια διαταραχή, 

• αναπροσανατολισμό (re-orientation) δηλαδή την έκταση της 

αναδιάρθρωσης των παραγωγικών δομών έπειτα από κάποια διαταραχή, 

και 

• ανανέωση (renewal) ή επανάληψη (resumption) δηλαδή την αλλαγή (ή μη) 

του μονοπατιού ανάπτυξη της περιφέρειας έπειτα από κάποια διαταραχή.  

Ανακεφαλαιώνοντας, οι περιφέρειες, βάσει της ανθεκτικότητας την οποία 

επιδεικνύουν έπειτα από μια διαταραχή διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες 

(Briguglio et al., 2006; Hill et al., 2008). Αρχικά, υπάρχουν περιφέρειες που μετά 

το σοκ που υπέστησαν βελτιώνονται και αναπτύσσονται περισσότερο ή 

τουλάχιστον επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση –αυτή που είχαν πριν 

πληγούν από το συμβάν. Αυτές οι περιφέρειες καλούνται οικονομικά ανθεκτικές 

(economically resilient). Επίσης, μία άλλη κατηγορία περιφερειών είναι αυτές που 

αντέχουν σε τέτοιου είδους ταραχές και δεν «ξεφεύγουν» από την πορεία τους 

εξαιτίας αυτών (shock-resistant). Τέλος, υπάρχουν και οι περιφέρειες που δεν 

μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις διαταραχές διότι δεν μπορούν να 

επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση και χαρακτηρίζονται ως μη ανθεκτικές 

(non-resilient).  

  
2.3 Περιφέρειες και τουρισμός 
 Η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί μία διαδικασία, η οποία χωρίζεται σε 

δύο επίπεδα: το εξωτερικό και το εσωτερικό. Λέγοντας εξωτερικό εννοούμε τις 

ροές που χαρακτηρίζουν την περιφέρεια με το εξωτερικό περιβάλλον δηλαδή τις 

ροές προϊόντων, υπηρεσιών, κεφαλαίου και πληροφοριών (North 1955; 

Loukissas, 1982). Από την άλλη πλευρά, το εσωτερικό επίπεδο αφορά την 



εσωτερική διαφοροποίηση, η οποία περιλαμβάνει την ειδίκευση του εργατικού 

δυναμικού, την βελτίωση των ικανοτήτων τους και γενικά την οργάνωση εκ νέου 

της περιφέρειας. Ο τουρισμός –ως ένα μέσο για την  επίτευξη περιφερειακής 

ανάπτυξης- καλύπτει και τα δύο επίπεδα αφού από τη μία δημιουργεί ροές για 

την περιφέρεια με το εξωτερικό της περιβάλλον κι από την άλλη συνεισφέρει 

στην αλλαγή της κοινωνικής της και οικονομικής της δομής. Επομένως, ο 

τουρισμός πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσμα και των δύο αυτών αξόνων 

προκειμένου να δειχθεί επαρκώς ο πραγματικός αντίκτυπος του ως παράγοντα 

κοινωνικής και οικονομικής αλλαγής.   

 Ο τουρισμός παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για κάθε περιφέρεια τόσο 

από οικονομική άποψη όσο και από κοινωνική αφού αποτελεί τον σύνδεσμο 

αυτής με τον εξωτερικό κόσμο και την εξωτερική οικονομία. Εν τούτοις, δεν 

υπάρχει μία κοινά αποδεκτή θέση σχετικά με την επίδραση του συγκεκριμένου 

κλάδου στην ανάπτυξη των περιφερειών. Γι’ αυτό το λόγο έχουν διαμορφωθεί 

τρεις διαφορετικές απόψεις: 

1. ο τουρισμός επιφέρει κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές στις περιφέρειες και 

ενθαρρύνει την ανάπτυξή τους. 

2. ο τουρισμός φέρνει πλήθος ατόμων στις μικρές κοινωνίες υπονομεύοντας 

την κουλτούρα τους και το περιβάλλον τους (Loukissas, 1982). 

3. ο τουρισμός αποτελεί μία μορφή οικονομικής εκμετάλλευσης και νέο-

αποικιακής κυριαρχίας (Matthews 1977; Loukissas, 1982).  

 Ο Foster (1964) ήταν ο πρώτος, ο οποίος εξέτασε την διαφορετική 

επίδραση του τουρισμού στις διάφορες κοινωνίες, ενώ ο Cohen (1979) τόνισε την 

σημασία της συγκριτικής ανάλυσης καθώς επίσης και την ανάγκη προσδιορισμού 

των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών που επικρατούν σε μία 

περιφέρεια διότι αυτές θα συνεισφέρουν σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του 

τουρισμού στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Είναι σημαντικό κάθε περιφέρεια να 

γνωρίζει  αυτές τις συνθήκες διότι η ύπαρξη αυτών θα ευνοήσει την ανάπτυξη 

του τουρισμού και συγκεκριμένα την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένη μορφής 

τουρισμού.   



 Η σημασία του τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο είναι ιδιαίτερα 

αυξημένη διότι ο τουρισμός συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας. Αυτό 

επιτυγχάνεται αφενός επειδή προσφέρει νέες θέσεις εργασίας κι αφετέρου επειδή 

αντικαθιστά τις δραστηριότητες που χάνουν σιγά -σιγά το ανταγωνιστικό τους 

πλεονέκτημα. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζεται ο πρωτογενής τομέας και τη θέση 

του την παίρνει ο κλάδος του τουρισμού. Επίσης, ο τουρισμός έχει 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στις περιφέρειες. Ειδικότερα, εκτός του ότι 

δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα αυξάνει τα έσοδα των περιφερειών 

βελτιώνοντας τις μεταφορές, τις κατασκευές, το εμπόριο, την βιομηχανία 

τροφίμων κ.α.. Επομένως, υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του τουρισμού και των 

υπόλοιπων οικονομικών δραστηριοτήτων (Proenca και Soukiazis, 2008).  

 

2.4 Περιφέρειες και κρίση   
 Η επίδραση της οικονομικής κρίσης σε κάθε περιφέρεια εξαρτάται από 

δύο παράγοντες. Αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 

• η φάση στην οποία βρίσκονται οι επιχειρηματικοί κύκλοι δηλαδή από το αν 

βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης ή ύφεσης. Στη φάση ανάπτυξης, οι 

περιφερειακές ανισότητες οξύνονται (χωρική συγκέντρωση) διότι τα θετικά 

στοιχεία που διαθέτουν οι περιφέρειες αναδεικνύονται μέσω της 

συσσώρευσης και τελικά εμφανίζονται και οι διαφορές ανάμεσα στις 

περιφέρειες. Αντιθέτως, στη φάση της ύφεσης αμβλύνονται (χωρική 

διασπορά) για τον αντίθετο λόγο (Psycharis et al., ). 

• ο βαθμός κι ο τύπος ειδίκευσης των περιφερειών. Η απελευθέρωση των 

αγορών έχει επιτρέψει στις περιφέρειες να ειδικευτούν βελτιώνοντας 

έμφυτα και επίκτητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία πλέον τα 

εκμεταλλεύονται καλύτερα. Η υπερβολική ειδίκευση, όμως, ενέχει τον 

κίνδυνο να αυξηθούν κι άλλο οι περιφερειακές ανισότητες και να 

καταστούν οι περιφέρειες περισσότερο ανόμοιες ως προς την παραγωγική 

τους δομή.  

 Η οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα να 

επηρεάσει την παραγωγική της βάση και το επίπεδο των εισοδημάτων των 



κατοίκων της. Εξαιτίας των μέτρων λιτότητας που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα από 

τους δανειστές της (το ∆.Ν.Τ. και τους Ευρωπαϊκούς ομολόγους) αναπόφευκτα 

όλη η προσοχή δόθηκε στην χώρα κι όχι σε κάθε μία περιφέρεια ξεχωριστά. Εν 

τούτοις, οι επιδράσεις της κρίσης σε περιφερειακό επίπεδο είναι τόσο έντονες 

που δεν πρέπει να τις αγνοήσουμε. Αρχικά, οι συνθήκες που επικρατούσαν πριν 

την κρίση (μέγεθος αγοράς, γεωμορφολογία, πρόσβαση, φυσικοί πόροι κ.α.) 

διαφοροποιούνταν αρκετά ανάμεσα στις ελληνικές περιφέρειες. Έπειτα, τα μέτρα 

λιτότητας που εφαρμόστηκαν ήταν τα ίδια για όλες τις περιφέρειες χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι ανισότητες που παρουσίαζαν. Κατά συνέπεια, οι 

επιπτώσεις αυτών των μέτρων διαφέρουν από περιφέρεια σε περιφέρεια. Τέλος, 

σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή χωρικών πολιτικών εμποδίζεται σε χώρες 

που βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση.  Επομένως, η άνιση επίδραση 

της κρίσης είναι κατά κύριο λόγο απόρροια της ομοιογένειας των μέτρων 

λιτότητας που εφαρμόστηκαν στις περιφέρειες χωρίς να ληφθούν υπόψη οι 

ανισότητες που τις χαρακτηρίζουν.  

 Τα μέτρα λιτότητας περιελάμβαναν μεταξύ άλλων: 

1. εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις, 

2. αύξηση των εσόδων του κράτους που προέρχονται από φόρους ύψους 2-

5%, 

3. μείωση 20-30% στους μισθούς του δημόσιου τομέα, 

4. περικοπές στις συντάξεις, 

5. 34% μείωση στις δημόσιες δαπάνες που αφορούν την εκπαίδευση, την 

υγεία και τα δημόσια έργα, 

6. αντεργατικές θεσμικές αλλαγές (Hadjimichalis, 2011). 

 Αυτά τα μέτρα που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες 

Ευρωπαϊκές χώρες, ήταν γεωγραφικά οριζόντια δηλαδή ήταν ίδια για όλες τις 

περιφέρειες και δεν έλαβαν υπόψη τους τις ανισότητες που αυτές παρουσίαζαν 

ως προς το εισόδημα, τις οικονομικές δυνατότητες, την ειδίκευση κ.α.. Αυτή η 

πρακτική, όμως, είχε ως συνέπεια την άνιση επίδραση της κρίσης στις ελληνικές 

περιφέρειες διότι όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα η Ελλάδα 

χαρακτηρίζεται από πολύπλευρες περιφερειακές ανισότητες. Αυτό μπορεί εύκολα 



να το διαπιστώσει κανείς εάν αναλογιστεί ότι το 40% του πληθυσμού της 

Ελλάδας είναι συγκεντρωμένο στην Αττική, όπως επίσης και το 50% του Α.Ε.Π. 

βρίσκεται εκεί. Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανικής δραστηριότητας 

έχει συγκεντρωθεί στην Αττική, ενώ οι υπόλοιπες περιφέρειες στηρίζονται κυρίως 

στον τουρισμό, στη γεωργία και στην ελαφριά βιομηχανία. Για παράδειγμα 

λαμβάνοντας υπόψη μας τα μέτρα που παρουσιάστηκαν παραπάνω μπορούμε 

να διαπιστώσουμε πως οι αγροτικές και οι τουριστικές περιοχές θα πληγούν 

λιγότερο σε σχέση με αυτές που στηρίζονται στην βιομηχανία και στον δημόσιο 

τομέα.    

 Μία τέτοια τακτική, όπως είναι φυσικό, θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην 

οικονομική συρρίκνωση των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών. Αυτό 

επιτυγχάνεται και εξαιτίας των επιχειρήσεων και εξαιτίας των εργαζομένων. 

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις, οι οποίες δρουν με γνώμονα το συμφέρον τους, θα 

μειώσουν τις επενδύσεις τους σε περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από χαμηλή 

ζήτηση, αδύναμη φυσική σύνδεση, έλλειψη ποικιλίας εργατικού δυναμικού και 

ανεπαρκείς υποδομές -οι επιπτώσεις αυτές μπορεί να μην είναι ανάλογες του 

βαθμού επίδρασης της κρίσης- και θα τις «μεταφέρουν» σε μητροπολιτικές 

περιοχές και κυρίως στην πρωτεύουσα, όπου εκεί κατοικεί μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού και γενικά διαθέτει τα ακριβώς αντίθετα χαρακτηριστικά από αυτά 

των περιφερειών. 

 Επιπλέον, από την πλευρά των εργαζομένων, ισχύει κάτι παρόμοιο. 

Συγκεκριμένα, λόγω της υψηλής ανεργίας ένα μεγάλο μέρος του εργατικού 

δυναμικού που διαθέτει τις ανάλογες δεξιότητες, μετακινείται στα μεγάλα αστικά 

κέντρα όπου εκεί υπάρχουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Ως εκ τούτου η 

οικονομική δραστηριότητα συγκεντρώνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα και οι 

περιφέρειες θα πληγούν περισσότερο από την ανεργία και από τις επιπτώσεις 

που η μετακίνηση του ενεργού εργατικού δυναμικού συνεπάγεται.  

 Συμπεραίνουμε από τα παραπάνω πως πρόκειται για μία κυκλική 

διαδικασία. ∆ηλαδή εάν ξεκινήσει μία τέτοια διαδικασία, οι λιγότερο επιτυχημένες 

περιφέρειες θα αποδυναμωθούν περισσότερο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα 

διαιωνίζοντας έτσι τις περιφερειακές ανισότητες. Σύμφωνα με διάφορες έρευνες 



(Ciccone and Hall, 1996; Angeriz et al., 2008) ο περιορισμός των οικονομικών 

δραστηριοτήτων στις μη ευνοημένες περιφέρειες αναμφίβολα οδηγεί σε χαμηλό 

βαθμό παραγωγικής ανάπτυξης. Ο χαμηλός βαθμός παραγωγικής ανάπτυξης θα 

οδηγήσει με την σειρά του σε μείωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας της 

περιφέρειας και των μισθών και κερδών που θα λαμβάνουν εργαζόμενοι και 

επιχειρήσεις αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, η μετανάστευση και η απώθηση για 

επενδύσεις αυξάνονται και καταλήγουμε στο προηγούμενο συμπέρασμα, ότι 

δηλαδή οι ανισότητες που αναπτύσσονται ανάμεσα στις αναπτυγμένες και στις 

μη αναπτυγμένες περιφέρειες διαιωνίζονται, ακόμα κι αν οι αρχικές συνθήκες 

που τις προκάλεσαν εξαφανίζονται (Monastiriotis, 2011). Εδώ πρέπει να 

τονίσουμε κάτι ακόμα: ο βαθμός στον οποίο θα επηρεαστεί κάθε περιφέρεια 

εξαρτάται από το βαθμό ανθεκτικότητας που την χαρακτηρίζει, όπως ήδη έχουμε 

περιγράψει εκτενώς στο προηγούμενο κεφάλαιο. Για παράδειγμα οι περιφέρειες 

που ειδικεύονται στον τουρισμό και στις εξαγωγές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, 

Νότιο Αιγαίο) θα επηρεαστούν λιγότερο από την οικονομική κρίση σε σχέση με 

τις περιφέρειες που δεν διαθέτουν αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες διότι οι 

τελευταίες δεν θα είναι σε θέση με τις υποδομές που διαθέτουν να ξεπεράσουν 

τα μέτρα λιτότητας που θα τους επιβληθούν.    

 
3.  Ο τουρισμός στην Ελλάδα 
Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό 

παγκοσμίως, κάτι που την κατατάσσει ανάμεσα στους 10 πρώτους τουριστικούς 

προορισμούς για το 2010 (Lonely Planet). Σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, ο τουρισμός 

είναι σήμερα ο δυναμικότερα αναπτυσσόμενος τομέας της ελληνικής οικονομίας 

αφού: 

 Η συμμετοχή του στο ΑΕΠ είναι σταθερά πάνω από 15%  και κατά 

περιόδους ξεπέρασε το 18%.  Ειδικότερα για το 2012 η συμβολή της 

τουριστικής οικονομίας το 2012 στο ΑΕΠ της Ελλάδας φτάνει το 16,4% 

 ∆ημιουργεί απασχόληση σε ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων, σε 

διαφορετικά επίπεδα γνώσεων και ειδίκευσης και κυρίως στους νέους και 

στη περιφέρεια. Ειδικότερα για το 2012 η συνολική απασχόληση στην 



τουριστική οικονομία (688.800 θέσεις εργασίας) αντιστοιχεί στο 18,3% των 

απασχολουμένων. 

 Ένας (1)  στους πέντε (5) κατοίκους της Ελλάδας απασχολείται άμεσα ή 

έμμεσα στον τουριστικό τομέα.  

 Κάθε Ευρώ που καταναλώνεται στον τουρισμό δημιουργεί υπερδιπλάσια 

δευτερογενή κατανάλωση στην υπόλοιπη οικονομία. 

 

Είναι επομένως προφανές ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι ένας από τους 

ελάχιστους τομείς της εθνικής οικονομίας, ο οποίος είναι ανταγωνιστικός σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός σημαντικότητας 

καθώς και η συνεισφορά του τουρισμού στην ανάπτυξη των περιφερειών, θα 

παρουσιαστούν κάποιοι βασικοί δείκτες, για τις νησιωτικές περιφέρειες, για την 

περίοδο 2008-2011.  

 

Πίνακας 1: Βασικά στοιχεία του ελληνικού τουρισμού 
Μερίδιο Αγοράς Έτος Συμβολή 

στο 
Α.Ε.Π. 

Έσοδα Συμβολή στην 
απασχόληση 

Αριθμός 
εργαζομένων 

Θέση σε 
διεθνείς 
αφίξεις 

∆είκτης 
Ταξιδιωτικής & 
Τουριστικής 

Ανταγωνιστικότητας 
Παγκόσμια Ευρώπη 

2008 16,8% 11,6 δις 18,7% 854400 16η  24η (στις 133) 1,7% 3,3% 

2009 15,9% 10,4 δις 17,7% 798600 16η  24η (στις 133) 1,7% 3,2% 

2010 16% 9,6 δις 17,8% 786000 17η  29η (στις 139) 1,6% 3,1% 

2011 15,8% 10,5 δις 17,6% 720600 17η 29η (στις 139) 1,7% 3,2% 

Πηγή: ΣΕΤΕ 

 Στον παραπάνω πίνακα δίνεται μία πρώτη εικόνα για τα στοιχεία που 

επικρατούν στην Ελλάδα αναφορικά με τον τουρισμό. Ειδικότερα, παρουσιάζεται 

η διαχρονική εξέλιξη βασικών μεγεθών που σχετίζονται με τον τουρισμό δηλαδή 

παρουσιάζεται η συμβολή του στο Α.Ε.Π. καθώς επίσης και στην απασχόληση. 

Παρατηρείται πως παρότι το μερίδιο αγοράς στην παγκόσμια και στην 

ευρωπαϊκή αγορά δεν έχει μεταβληθεί, στην πραγματικότητα ο τουρισμός 

ακολουθεί μία φθίνουσα πορεία. Τα έσοδα που προέρχονται από αυτή την 

δραστηριότητα έχουν μειωθεί σχεδόν 10%, καθώς και το ποσοστό των 



εργαζομένων που απασχολεί έχει πέσει περίπου κατά 16%. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η οικονομική κρίση αρχίζει να πλήττει τον κλάδο του τουρισμού. Η 

οικονομική κρίση μπορεί να έχει συγκεκριμένη διάρκεια και να συμβαίνει σε 

αναγνωρίσιμο χρόνο και χώρο, αλλά η επίδραση της και τα αποτελέσματα που 

αυτή επιφέρει είναι μακροχρόνια και απρόβλεπτα (Ren, 2000). Γι’ αυτό το λόγο 

υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία που εξετάζει κατά πόσο είναι έτοιμη να 

ανταποκριθεί σε μία κρίση ο τουριστικός κλάδος δίνοντας έμφαση σε θέματα που 

αφορούν τις επιδράσεις της κρίσης και την ετοιμότητα αυτών των περιφερειών σε 

αυτές. 

  

3.1 Μεθοδολογία 
 Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσουμε την διαφορετική 

επίδραση της κρίσης σε κάθε μία από της νησιωτικές περιφέρειες δηλαδή τα 

Ιόνια Νησιά, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη όσον αφορά τον 

τουρισμό και το Α.Ε.Π. Στη συνέχεια εστιάζουμε στις ανισότητες των υπό εξέταση 

περιφερειών έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει μία σύγκλιση των περιφερειών λόγω 

της κρίσης ή όχι. Τέλος, εξετάζουμε τον βαθμό ανθεκτικότητας που επιδεικνύει η 

κάθε μία από αυτές τις τέσσερις περιφέρειες όσον αφορά τον τουρισμό. 

Ειδικότερα, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν οι 4 περιφέρειες που 

χρησιμοποιούνται στην έρευνα μας είναι ανθεκτικές1 στην επίδραση της κρίσης 

στον τουρισμό χρησιμοποιήσαμε τέσσερις δείκτες: 

1. τον αριθμό των αφίξεων 

2. τον αριθμό των διανυκτερεύσεων 

3. τον αριθμό των καταλυμάτων, και  

4. το Α.Ε.Π. 

Οι τρεις πρώτοι δείκτες σχετίζονται με τον τουρισμό άμεσα αφού δίνουν 

στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για τον συγκεκριμένο κλάδο. Ο τελευταίος δείκτης 

                                                 
1 Στα πλαίσια της ανθεκτικότητας θα επικεντρωθούμε στα δύο από τα τρία χαρακτηριστικά της 
δηλαδή  στην ικανότητα μιας περιφερειακής οικονομίας να αντέχει στις εξωτερικές πιέσεις και στη 
δυνατότητα μιας περιφέρειας να ανταποκρίνεται θετικά στις εξωτερικές αλλαγές. ∆εν θα 
ασχοληθούμε με την ικανότητα που έχει η περιφέρεια να προσαρμόζεται μακροχρόνια σε νέες 
συνθήκες διότι δεν είμαστε ακόμα σε θέση να κρίνουμε αυτή την ικανότητα δεδομένου ότι η κρίση 
δεν έχει τελειώσει, αντιθέτως συνεχίζεται. 



που χρησιμοποιείται είναι το ΑΕΠ. Αυτός ο δείκτης δείχνει κάποια στοιχεία για 

τον τουρισμό έμμεσα αφού η κύρια πηγή εσόδων για τις συγκεκριμένες 

περιφέρειες είναι ο τουρισμός.  

 Προκειμένου να καλύψουμε τους στόχους της έρευνας που ετέθησαν 

παραπάνω και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που συλλέχτηκαν 

χρησιμοποιήσαμε το στατιστικό πακέτο SPSS 19 (Statistical Package for the 

Social Sciences). Ειδικότερα χρησιμοποιήσαμε τα εξής: 

• ∆ιαγράμματα, τα οποία παρουσιάζουν τους δείκτες που 

χρησιμοποιήθηκαν στην αρχή της κρίσης (2009 για την Ελλάδα) έως και 

σήμερα (το 2011 και σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω έλλειψης στοιχείων 

το 2010). 

• Περιγραφικά στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογίσουμε 

την διακύμανση, το συντελεστή μεταβλητότητας καθώς και την μέση τιμή 

των δεικτών ανά περιφέρεια.   

 
3.2 Ευρήματα 

Τα διαγράμματα και οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τις 

μεταβολές στους βασικούς δείκτες για τις νησιωτικές περιφέρειες. 



 
∆ιάγραμμα 1: Η μεταβολή των αφίξεων από το 2008 έως το 2011 

 

Στο ∆ιάγραμμα 1 παρουσιάζεται η μεταβολή των αφίξεων για τις 

περιφέρειες των Ιονίων Νήσων, του Νότιου Αιγαίου και της Κρήτης. 

Παρατηρούμε ότι σε σχέση με το 2008 οι τουρίστες έχουν αυξηθεί με το 

μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης (92%) να παρουσιάζεται στα νησιά του Ιονίου. 

Ακολουθεί το Νότιο Αιγαίο και μετά η Κρήτη. Παρατηρούμε ένα αυξανόμενο 

ρυθμό άφιξης τουριστών στα ελληνικά νησιά επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι η 

Ελλάδα αποτελεί ακόμα πόλο έλξης για τους τουρίστες ακόμα κι εν μέσω κρίσης, 

εν αντιθέσει με άλλες χώρες που η εμφάνιση της κρίσης μείωσε το 2009 τον 

αριθμό των αφίξεων (Hall, 2010). 

 



 
∆ιάγραμμα 2: Η μεταβολή των διανυκτερεύσεων από το 2008 έως το 2011 

 

 Παρατηρώντας το ∆ιάγραμμα 2 διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αύξηση στις 

διανυκτερεύσεις και στις 3 περιφέρειες το 2011 σε σχέση με το 2008. Εν τούτοις, 

μόνο το Νότιο Αιγαίο παρουσιάζει ανοδική πορεία από το 2008 κι έπειτα. Αυτό 

σημαίνει ότι οι άλλες δύο περιφέρειες είχαν μία ανοδική πορεία, αλλά το 2009 ο 

αριθμός αυτός μειώθηκε. Στην Κρήτη συνεχίζεται να μειώνεται και το 2011, ενώ 

στα Ιόνια Νησιά γίνεται μία προσπάθεια βελτίωσης υποδηλώνοντας τις 

προσπάθειες που γίνονται από μέρους της περιφέρειας να ανακάμψει. Αυτό 

σημαίνει ότι  λόγω της κρίσης οι τουρίστες έρχονται στα ελληνικά νησιά, αλλά η 

διάρκεια των διακοπών τους είναι μικρότερη. Αυτό ίσως οφείλεται και στο 

γεγονός ότι κάποιοι προσπάθησαν να επωφεληθούν από την κρίση 

εκμεταλλευόμενοι τον τουρισμό (π.χ. υψηλές τιμές στα καταλύματα) 



απογοητεύοντας όμως τους τουρίστες, οι οποίοι με τη σειρά τους στην 

προσπάθεια τους να μειώσουν το κόστος μείωσαν και τις μέρες διαμονής τους.  

  

 
∆ιάγραμμα 3: Η μεταβολή των καταλυμάτων από το 2008 έως το 2011 

 

Το ∆ιάγραμμα 3 απεικονίζει την θεαματική αύξηση των καταλυμάτων την 

περίοδο 2008-2011 και στις τρεις περιφέρειες. Στην περίπτωση των Ιόνιων 

Νήσων η αύξηση έχει αγγίξει το ποσοστό του 553%!!! Αυτή η υπερβολική αύξηση 

του αριθμού των καταλυμάτων οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι 

ενθουσιασμένοι με την εξέλιξη του τουρισμού στις περιοχές τους και με την 

αύξηση των τουριστών αποφάσισαν να δημιουργήσουν καταλύματα όπου θα 

διαμένουν. Αυτό σημαίνει ότι πολύ γρήγορα έγιναν «επιχειρηματίες» 

προσφέροντας ακόμα και απλά δωμάτια που είχαν αχρησιμοποίητα στους 

τουρίστες. Όμως όσο η κρίση γινόταν πιο αισθητή στην Ελλάδα, τόσο γίνονταν 



φανερό ποια καταλύματα μπορούσαν να αντέξουν και ποια έπρεπε να κλείσουν. 

Αυτό είχε ωε αποτέλεσμα από το 2009 και το 2010 να ακολουθεί αυτός ο αριθμός 

μία φθίνουσα πορεία. Επίσης, η μείωση των διανυκτερεύσεων συνέβαλε στη 

μείωση των καταλυμάτων. 

   

 
∆ιάγραμμα 4: Η μεταβολή του Α.Ε.Π. από το 2008 έως το 2010 

 

 Στο ∆ιάγραμμα 4 παρουσιάζεται η μεταβολή του Α.Ε.Π. σε όλες τις υπό 

εξέταση περιφέρειες για το διάστημα 2008-2010 αφού στην Eurostat δεν 

υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για μετέπειτα χρονιές. Εξετάζουμε το Α.Ε.Π. γιατί για 

τις συγκεκριμένες περιφέρειες η κύρια πηγή εσόδων είναι ο τουρισμός. Οπότε η 

μεταβολή του Α.Ε.Π. μας δείχνει έμμεσα την μεταβολή που επήλθε στα έσοδα 

από τον τουρισμό. Παρατηρούμε ότι όλες οι περιφέρειες υπέστησαν μείωση στο 

Α.Ε.Π. τους με μεγαλύτερη μεταβολή να παρουσιάζουν τα Ιόνια Νησιά. Αυτό 



σημαίνει ότι παρόλο που οι τουρίστες αυξήθηκαν, τα χρήματα που δαπανούν δεν 

επαρκούν ώστε να κρατήσουν το Α.Ε.Π. σε σταθερά επίπεδα. Επίσης, ενδέχεται 

λόγω της κρίσης οι τιμές να έχουν πέσει οπότε είναι λογικό πλέον ο τουριστικός 

κλάδος να μην φέρνει τα ίδια κέρδη όπως παλιά.  

 

Πίνακας 2: Η διαχρονική μεταβολή στους τουριστικούς δείκτες  
στο Β. Αιγαίο  

 2008 2009 2010 2011 

Αφίξεις - 427170 376302 371239 

∆ιανυκτερεύσεις - 2147143 1941979 1909342 

Καταλύματα - 951 925 873 

 

 Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις διαχρονικές μεταβολές που επήλθαν στους 

δείκτες που χρησιμοποιούμε στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Χρησιμοποιείται 

ξεχωριστός πίνακας διότι δεν υπήρχαν στοιχεία για το 2008 για το Βόρειο Αιγαίο. 

Παρατηρούμε ότι και τα τρία μεγέθη παρουσιάζουν μείωση δηλαδή και οι αφίξεις 

και οι διανυκτερεύσεις και ο αριθμός των καταλυμάτων έχουν μειωθεί από το 

2008 έως το 2011. Αυτό δείχνει πόσο ευαίσθητη είναι η περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου στην κρίση αφού δεν είναι σε θέση να περιορίσει τις αρνητικές 

επιδράσεις αυτής.  Επίσης, αυτές οι μειώσεις φανερώνουν μία ελλιπή κι 

ανεπαρκή περιφερειακή πολιτική που θα συνέβαλε στην ομαλή μετάβαση των 

νησιών του Βορείου Αιγαίου από την κατάσταση πριν την κρίση στην κατάσταση 

που διαμορφώθηκε λόγω κρίσης.  

 



Πίνακας 3: Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα  
(συντελεστής μεταβλητότητας) 

 20082 2009 2010 2011 

Αφίξεις 
τουριστών 

0,36 0,72 0,62 0,64 

∆ιανυκτερεύσεις 0,87 0,90 0,95 0,99 

Αριθμός 
καταλυμάτων 

0,35 0,54 0,54 0,55 

Α.Ε.Π. 0,17 0,18 0,20  

 

 Ο Πίνακας 3 καλείται να επιβεβαιώσει την διατήρηση ή όχι των 

ανισοτήτων στις νησιωτικές περιφέρειες που εξετάζουμε. Αυτό επιτυγχάνεται 

χρησιμοποιώντας την τιμή του συντελεστή μεταβλητότητας για κάθε έναν από 

τους δείκτες που χρησιμοποιήσαμε συνολικά και για τις τέσσερις περιφέρειες από 

το 2008 έως το 2011. Παρατηρώντας την διαχρονική εξέλιξη αυτών των δεικτών 

διαπιστώνουμε ότι οι περιφερειακές ανισότητες οξύνθηκαν. Ειδικότερα, η ευνοϊκή 

θέση ορισμένων περιφερειών κι η σύνδεση τους με άλλες χώρες, καθώς επίσης 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαθέτει κάθε μία από αυτές τις περιφέρειες 

στάθηκαν ικανά να διατηρήσουν και μάλιστα να εντείνουν τις ανισότητες που 

παρουσιάζουν μεταξύ τους εν μέσω κρίσης.  

 

Πίνακας 4: Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα (λόγος max/min) 

 20083 2009 2010 2011 

Αφίξεις τουριστών 2,11 7,54 9,21 10,13 

∆ιανυκτερεύσεις 12,58 8,55 9,88 10,89 

Αριθμός 
καταλυμάτων 

2,13 6,53 6,63 6,94 

Α.Ε.Π. 1,5 1,5 1,52  

                                                 
2 Στην στήλη 2008 δεν συμπεριλαμβάνεται το Βόρειο Αιγαίο διότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία 
από την Eurostat. 
3 Στην στήλη 2008 δεν συμπεριλαμβάνεται το Βόρειο Αιγαίο διότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία 
από την Eurostat. 



 Ο Πίνακας 4 εξετάζει επίσης την διατήρηση ή όχι των περιφερειακών 

ανισοτήτων στις τέσσερις περιφέρειες που εξετάζουμε. Εδώ, ως μέτρο 

χρησιμοποιείται ο λόγος max/min4. Παρατηρούμε ότι και βάσει αυτού του μέτρου 

σύγκρισης, οι περιφερειακές ανισότητες οξύνονται μεταξύ 2008 και 2011 (ή 

αντίστοιχα για το Α.Ε.Π. 2010). Εν τούτοις, με αυτό το μέτρο οι περιφερειακές 

ανισότητες όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις μειώνονται το 2011 σε σχέση με το 

2008. Αυτό το εύρημα δείχνει μία σύγκλιση των περιφερειών, η οποία φανερώνει 

την γενική τάση των τουριστών να μειώνουν την διάρκεια της παραμονής του σε 

ένα νησί. Παρόλα αυτά παρατηρούμε ότι αν και σε σχέση με το 2008 οι 

περιφερειακές ανισότητες έχουν μειωθεί, από το 2009 (όπου ο τουριστικός 

κλάδος άρχισε να βιώνει την κρίση) κι έπειτα, αυτές έχουν μία ανοδική πορεία 

επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι η οικονομική κρίση εντείνει τις περιφερειακές 

ανισότητες.    

 

4. Συμπεράσματα και Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα 
 Έχοντας αναλύσει το θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμόζοντάς το στην 

περίπτωση των Ιονίων Νήσων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης, 

είμαστε σε θέση να προβούμε σε ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία θα 

απαντήσουν τα αρχικά μας ερωτήματα.  

 Αρχικός μας στόχος ήταν να εξετάσουμε τον βαθμό επίδρασης της κάθε 

περιφέρειας από την οικονομική κρίση. Χρησιμοποιώντας τέσσερις δείκτες εκ 

των οποίων οι τρεις αφορούσαν τον τουρισμό αποκλειστικά και ο ένας το Α.Ε.Π. 

εντοπίσαμε τις μεταβολές που υπέστη η κάθε περιφέρεια λόγω της οικονομικής 

κρίσης. Παρατηρούμε ότι,  αναφορικά με τους τρεις δείκτες (αφίξεις, 

διανυκτερεύσεις, αριθμός καταλυμάτων) όλες οι περιφέρειες, εξαιρουμένης αυτής 

του Βορείου Αιγαίου, η οποία επλήγη σοβαρά από την οικονομική κρίση, 

αναδιαρθρώθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι η κρίση βοήθησε τις νησιωτικές περιφέρειες 

να διατηρήσουν  τις «σοβαρές» δομές και να «κλείσει» τις μη συνειδητές 

προσπάθειες που είχαν γίνει γρήγορα και χωρίς οργάνωση. Επομένως, 

                                                 
4 Χρησιμοποιούμε τον λόγο max/min και τον συντελεστή μεταβλητότητας (Πίνακας 3 και Πίνακας 
4) διότι είναι μεγέθη απόλυτα που δεν χρησιμοποιούν κάποια μονάδα μέτρησης κι επομένως 
ενδείκνυνται για την διαχρονική σύγκριση των δεικτών.  



ξεκαθάρισε τι έπρεπε να διατηρηθεί και τι όχι. Στην περίπτωση του Βόρειου 

Αιγαίου, η μείωση που παρουσιάστηκε και στους τρεις δείκτες αποδεικνύει την 

ελλιπή οργάνωση της περιφερειακής πολιτικής ως προς τον τουρισμό και την 

επιφανειακή λειτουργία του.  Όσον αφορά το Α.Ε.Π. και στις τέσσερις περιφέρειες 

έχουμε μείωση, φανερώνοντας έτσι την πτώση των εσόδων από τον τουριστικό 

κλάδο είτε λόγω περιορισμού των εξόδων από μέρους των τουριστών είτε λόγω 

μείωσης των τιμών από μέρους της περιφέρειας. 

 ∆εύτερον, εξετάσαμε τις ανισότητες που διακρίνουν αυτές τις 4 

περιφέρειες στο διάστημα 2008-2011 χρησιμοποιώντας τη μεταβολή που επήλθε 

στους δείκτες και ειδικότερα το συντελεστή μεταβλητότητας που προέκυψε από 

αυτήν, καθώς και τον λόγο max/min. Παρατηρήσαμε πως οι ανισότητες μεταξύ 

των περιφερειών οξύνθηκαν την περίοδο της κρίσης επιβεβαιώνοντας 

προηγούμενες έρευνες που είχαν διεξαχθεί  (Dunford, 1993), όπου καταλήγουν 

πως σε περιόδους κρίσης οι περιφερειακές ανισότητες οξύνονται, ενώ σε 

περιόδους ανάπτυξης αμβλύνονται δηλαδή δεν παρουσιάζουν μία κυκλική 

συμπεριφορά. Αυτό το συμπέρασμα είναι απολύτως λογικό διότι μιλάμε για 

νησιωτικές περιφέρειες όπου οι παράγοντες που τις επηρεάζουν δεν είναι 

συγκεκριμένοι. Έτσι η διαφορετική τους θέση στον χάρτη προσφέρει διαφορετικά 

πλεονεκτήματα σε κάθε μία από αυτές π.χ. εγγύτητα σε χώρες του εξωτερικού,  

καλές και ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες κ.α. Επίσης, η ύπαρξη ενός 

ανεπτυγμένου δικτύου μεταφορών κι επικοινωνίας που κατά συνέπεια σημαίνει 

και χαμηλό κόστος μετακίνησης καθώς και η συνειδητοποιημένη προσπάθεια 

ανάπτυξης των τουριστικών υποδομών από μέρους της κάθε περιφέρειας 

αποτελούν βασικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν την επιλογή κάποιου 

προορισμού κι επομένως θα ευνοήσουν μία περιφέρεια έναντι κάποιας άλλης. 

Φυσικά, εν μέσω κρίσης, οι αρμόδιες αρχές αμελούν την διευθέτηση τέτοιου 

είδους ζητημάτων με αποτέλεσμα να χάνουν βραχυπρόθεσμα χρήματα και 

μακροπρόθεσμα να υπονομεύουν την βασική πηγή εσόδων τους και ανάπτυξης 

τους, τον τουρισμό.  

 Τέλος, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης εστιάσαμε στο βαθμό 

ανθεκτικότητας που χαρακτηρίζει την κάθε περιφέρεια. Πρέπει να τονίσουμε σε 



αυτό το σημείο πως δεδομένου ότι η οικονομική κρίση βρίσκεται ακόμα σε 

εξέλιξη, επικεντρωθήκαμε στα δύο από τα τρία χαρακτηριστικά της 

περιφερειακής ανθεκτικότητας δηλαδή στην ικανότητα μιας περιφέρειας να 

αντέχει στις εξωτερικές πιέσεις και στην δυνατότητά της να ανταποκρίνεται θετικά 

σε αυτές τις αλλαγές. Όπως είναι λογικό, δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε 

ικανότητα προσαρμογής διότι ακόμα οι περιφέρειες δεν έχουν ξεπεράσει την 

κρίση και επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι μέσα από όλο αυτό έμαθαν να 

λειτουργούν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Με βάση τα στατιστικά που 

προέκυψαν διαπιστώνουμε ότι οι περιφέρειες των Ιονίων Νήσων, του Νοτίου 

Αιγαίου και της Κρήτης είναι ανθεκτικές ως προς τους τρεις δείκτες που αφορούν 

τον τουρισμό. Αυτό διαπιστώνεται βλέποντας ότι παρότι η κρίση έπληξε τον 

κλάδο του τουρισμού στην πραγματικότητα αυτές οι τρεις περιφέρειες 

αναδιοργανώθηκαν και διατήρησαν τα υψηλά επίπεδα. Αντιθέτως, το Βόρειο 

Αιγαίο δεν είχε προβλέψει κατάλληλα και η οικονομική κρίση επέδρασε αρνητικά 

όσον αφορά την τουριστική του ανάπτυξη. Επομένως, δεν μπόρεσε να αντέξει 

στις εξωτερικές πιέσεις και να ανταποκριθεί θετικά στις αλλαγές αυτές όπως 

δείχνουν οι αρνητικές μεταβολές. Τέλος, όσον αφορά την ανθεκτικότητα των 

περιφερειών σχετικά με το Α.Ε.Π. παρατηρούμε ότι όλες υπέστησαν μείωση, με 

μικρότερη μεταβολή να παρουσιάζει η Κρήτη (-5,3%). Συνεπώς, όλες οι υπό 

εξέταση περιφέρειες πρέπει να βρουν νέους τρόπους ώστε να μην μειώνονται τα  

εισοδήματα τους.  

 Τέλος, όσον αφορά τις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα έχουμε να 

παρατηρήσουμε τα ακόλουθα. Αρχικά, θα ήταν χρήσιμο να λάβει χώρα η έρευνα 

εκ νέου επεκτείνοντας την έρευνα μας έως το 2013, έτσι ώστε να εντοπίσουμε 

την επίδραση της κρίσης σε μία περίοδο όπου η ύφεση είναι εντονότερη και να 

δούμε αφενός πως διαμορφώνονται τα επίπεδα των αφίξεων, των 

διανυκτερεύσεων και των καταλυμάτων κι αφετέρου πως μεταβάλλεται τελικά το 

Α.Ε.Π. κι αν γίνονται προσπάθειες από μέρους της περιφερειακής πολιτικής να 

το διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα.  Επίσης, θα μπορούσε να γίνει μία σύγκριση 

με νησιωτικές περιφέρειες άλλων χωρών που έχουν πληγεί στον ίδιο βαθμό με 

την Ελλάδα από την κρίση για να δούμε αν βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη ή όχι 



θέση και ανάλογα να προχωρήσουν στην υιοθέτηση των πολιτικών αυτών των 

περιφερειών ή όχι. Τέλος, θα ήταν ενδιαφέρον με τη λήξη της οικονομικής κρίσης 

στην Ελλάδα να γίνει μία έρευνα, η οποία θα φανερώνει ακριβώς ποιες 

περιφέρειες ήταν ανθεκτικές και τι μέτρα χρησιμοποίησαν προκειμένου να μην 

επηρεαστούν αρνητικά από την κρίση.   
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