
1

Α.Ε.Ι.ΠΕΙΡΑΙΑΤ.Τ.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΔΙΑΤΡΙΒΗ

Θέμαδιατριβής:ΕφαρμογήτουΜεθοδολογικούεργαλείουbalancedScorecard
στονΞενοδοχειακόόμιλοCostaNavarino

ΤριμελήςΕπιτροπή:ΒρυζίδηςΛάζαρος,ΨαρομήλιγκοςΙωάννης,ΣαλμόνΙωάννης

Εκπόνησημεταπτυχιακήςδιατριβής:ΣέρβοςΔιονύσιοςΣυμεών
Α.Μ.:MBA108

Σεπτέμβριος2017



2

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα
Ειδικέςευχαριστίες 3

ΔιοικητικήΠερίληψη 4

Συμβολήστηνεπιστήμη 5

Τουρισμόςκαικοινωνικέςεπιστήμες 10

Ηεφαρμογήτηςκοινωνιολογικήςθεωρίαςστοντουρισμό 12

Οτουρισμόςωςσύστημα 13

Κοινωνιολογίακαιτουρισμός 16

ΗπυραμίδατωναναγκώντουMaslow 20

Κοινωνικοίπαράγοντεςκαιπωςεπηρεάζουντηντουριστικήζήτηση 24

Συμπεράσματα 25

ΤομοντέλοκινήτρωντουMaslow 28

ΗθεωρίατωντύπωνπροσωπικότηταςτουPlog 28

ΗψυχολογικήπροσέγγισητουPearce 30

ΗψυχαναλυτικήθεωρίατουFreud 30

ΗθεώρησητωνMcIntosh,GoeldnerκαιRitche 31

Τοσύνδρομοτουάγχουςμετάτιςδιακοπές 32

Συμπεράσματα 33

Οτουρίστας 34

ΟικονομικήΕπιστήμηκαιτουρισμός 39

Μικροοικονομικήθεωρίακαιτουρισμός 39

Ηιδιαιτερότητατουτουριστικούπροϊόντοςωςπροςτηνζήτηση 47

Ηιδιαιτερότητατουτουριστικούπροϊόντοςωςπροςτηνπροσφορά 48

Συμπεράσματα 49

ΤομοντέλοτωνMathiesonκαιWall 56

Συμπεράσματαπαρατηρήσεωνσεσχέσημεταμοντέλατηςτουριστικής



3

καταναλωτικήςσυμπεριφοράς 58

Τομάρκετινγκσανεφαρμοσμένηεπιστήμη 60

Ταχαρακτηριστικάτουελληνικούτουριστικούπροϊόντος 64

Ηδιοίκησητηςπαροχήςυπηρεσιών:Ανθρώπινοιπόροικαιδιανομήυπηρεσιών

67

Θεωρίεςυποκίνησηςεργαζομένων 68

P.E.S.T.Analysis 78

Τιείναιτοσύστημα; 83

ΘεωρίατουΧάουςκαικοινωνικέςεπιστήμες 89

ΠωςδιαφοροποιείταιηΤΕΜΕΣΑ.Ε.στονκλάδο 95

Οπίνακαςισορροπημένηςμέτρησηςαποδοτικότητας(balancescorecard) 97

ΣτρατηγικόςΧάρτης 99

Εργαλείασυστημικήςθεωρίας 111

Δείκτηςοργανωτικήςζωτικότηταςγιαμίαεπιχείρηση(TheOVIprocess) 112

Συμπεράσματα 113

Προτάσεις 114

Ειδικέςευχαριστίες
Οιειδικέςευχαριστίεςπιστεύωότιπρέπειναγίνονταιγνωστέςμεκάθεευκαιρία

γιατίότανπαράγεταιέναέργοανεξάρτητααπότοποιόςτουλοποιείσημαντικό

ρόλοπαίζεισαφώςοιάνθρωποιπουτονπεριβάλλουνοιοποίοιεξίσουεπενδύουν

υλικά,ηθικάκαισυναισθηματικάμετέχονταςέτσιστοέργοαποτελώνταςόμως

τουςαφανείςήρωες.Οσκοπόςτηςπαρούσηςσελίδαςείναιλοιπόννατους

αναδείξειωςαναγνώρισητωνκοινώνμαςπροσπαθειώνγιατηνεπίτευξητου

παρόντοςέργου:

Αρχικά,θαήθελαναευχαριστήσωαπόκαρδιάςπροσωπικάτονκύριοΛάζαρο

Βρυζίδη,πρόεδροτουΑ.Ε.Ι.ΠειραιάΤΤ,οοποίοςμουέδωσετηνχαράκαιτην

δυνατότητανασυνεργαστώμετόσοαξιόλογουςκαθηγητέςπουεκτόςαπό

γνώσειςμουμετέδωσανκαιαξίες.
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Επίσης,θαήθελαναευχαριστήσωόλουςτουςκαθηγητέςμουγιατηνιδιαίτερη

μέριμναπουεπέδειξανμεσκοπόναμεπαιδεύσουνκατάτοδυνατόπερισσότερο

αποτελώνταςπηγήέμπνευσηςκαιγνώσης.Ειδικέςτιμέςστηνκαρδιάμου

απολαμβάνουνηκυρίαΕυαγγελίαΚοσσιέρηκαθώςεπίσηςκαιοικύριοιΙωάννης

ΨαρομήλιγκοςκαιΙωάννηςΣαλμόν.

Ακόμα,ηεταιρίαΤΕΜΕΣΑ.Ε.μέσωτωνανθρώπωντηςμουέδωσετην

δυνατότηταόχιμόνονααφοσιωθώστιςσπουδέςμουόταναυτόχρειάστηκεαλλά

μουέδωσετηνευκαιρίανασυνεργαστώκαιμεανθρώπουςπουλειτούργησαν

προτυπικάγιαεμέναόπωςηκυρίαΒασσιλείαΟρφανούκαιοικύριοιΑχιλλέας

Δωροθέου,ΔημήτριοςΥφαντόπουλος,ΦίλιπποςΖαμπέληςκαιΑναστάσιος

Υφαντόπουλος.Φυσικάμουπαρείχεκαιμεγάλοόγκοπληροφοριώνκαθιστώντας

ευκολότεροτοέργομου.

Σαφέστατα,δενθαμπορούσεναμηνέχειτηνμερίδατουλέοντοςστηναπόδοσης

τωντιμώνκαιηίδιαμουηοικογένεια(πουδιαμένειτόσοστηνΣύροόσοκαιστην

Καλαμάτα)καιπλέοντης26ετίαςμουδίνεικίνητρα,μεδιδάσκειαρχέςκαιήθος

καιωςπρώτοςφορέαςτηςκοινωνικοποίησήςμουφρόντισεστοναδιαμορφώσει

ένανχαρακτήρατονοποίοστηρίζειαφειδώςστιςεπιλογέςπουκάνει.

Τέλος,ιδιαίτερημνείαθαπρέπειναγίνειστουςπολύκαλούςμουφίλουςπουόσες

φορέςκλήθηκανναμεπροασπίσουνπροέβαλαναξιοσημείωτοζήλομουκαθώς

καιστουςανθρώπουςπουενγένειμεκάνουνναθέλωναδιαμορφώσωέναν

καλύτεροχαρακτήραβασισμένοσταανθρωπιστικάιδεώδη.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑΣΕΌΛΟΥΣΜΑΣ!

ΔιοικητικήΠερίληψη

Οικοινωνικέςεπιστήμεςαναμφίβολαείναισυνυφασμένεςμετηνανθρώπινη

παρουσίαστηνγηόπωςεπίσηςκαιτοταξίδιτουανθρώπουαπότόποσετόπο.Η

παρούσαεργασίακλήθηκεναδιαφωτίσειπτυχέςτουανθρώπουκαιτων

παραγόντωντηςσυμπεριφοράςτουότανεκείνοςενεργείωςτουρίσταςκαιοι

μεταβολέςπουεπιφέρειηπαρουσίατουστοντόποπροορισμούσε

διεπιστημονικόεπίπεδο.

Ενσυνεχεία,τοδεύτεροτηςμέροςασχολείταιμετοτουριστικόμάρκετινγκ

καθώςεπίσηςκαιμεταχαρακτηριστικάτουελληνικούτουριστικούπροϊόντος.

Ενώακολουθείανάλυσηπερίεσωτερικούμάρκετινγκκαιυποκίνησης

εργαζομένωνμεσκοπόναγίνειεισαγωγήστηνδιοικητικήεπιστήμη.Αφού

εξεταστείτοπεριβάλλονστοοποίολειτουργούνσήμεραοιεπιχειρήσειςστην

Ελλάδαγίνεταιεισαγωγήτουαναγνώστηστηνσυστημικήθεωρία.
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Ηοπτικήτηςθεωρίαςτουχάουςστιςκοινωνικέςεπιστήμες,την

επιχειρηματικότητακαιτηνδιοίκησηουσιαστικάεπέρχεταιμετηνεφαρμογήτου

μοντέλουστηνκορωνίδακατάπολλούςειδήμονεςτουκλάδου,όπωςκαιτου

συγγραφέα,εταιρίατουελληνικούτουρισμούτηνΤ.Ε.ΜΕΣΑ.Ε.καθώςεπίσης

παρουσιάζονταικαιάλλαμοντέλασυστημικήςθεωρίαςπουσυμβάλλουνστονα

χαλιναγωγήσουντοχάοςπροςόφελοςτουεπιχειρείν.

Συμβολήστηνεπιστήμη

Ηπαρούσαεργασίαείναιάξιαμελέτηςκαθώςθαχαρτογραφήσεισημαντικές

πτυχέςτηςανθρώπινηςπροσωπικότηταςκαιπωςεκείνηεπηρεάζεταιαπότις

κοινωνικέςεπιστήμεςμεσκοπόνακατανοηθείόσοτοδυνατόνκαλύτεραο

τουρίσταςανάτονκόσμομεσκοπόοιτουριστικέςεπιχειρήσειςναμπορούννα

κατανοήσουνκαλύτερατιςανάγκεςτουέτσιώστεναπροσφέρουντιςυπηρεσίες

πουεκείνοςεπιζητά.Αντίστοιχα,μελετώνταικαιοιμεταβολέςστοντόπο

προορισμούπουεπέρχονταιαπότουςτουρίστεςέτσιώστενααναδειχθούντα

οφέληπουαποκομίζειτόσοητοπικήκοινωνίαόσοκαιτοκράτος.Επίσης,

παρουσιάζεταισεαριθμούςησυμβολήτουτουρισμούστηνελληνικήοικονομία

καθώςκαιταπολλαπλασιαστικάτουοφέλημεσκοπόνααναθεωρήσουνοι

ελληνικέςκυβερνήσειςτηνπολιτικήτουςωςπροςτοντουρισμόκαιτις

τουριστικέςεπιχειρήσειςκαιναδώσουνκίνητραγιαεπιπλέονεπενδύσειςσεέναν

τομέαπουσυνεισφέρειτουλάχιστοντο¼τουΑΕΠτηςΕλλάδας.

Ησυμβολήστηνστοτουριστικόμάρκετινγκδενγίνεταιμόνομέσωτηςκλασσικής

τουθεώρησηςαλλάκαιμέσωτουεσωτερικούμάρκετινγκοσυνεργάτηςτης

όποιαςεταιρίαςασχολείταιμετοντουρισμόνααποτελείτηναπόδειξηότιοι

τομείςυπηρεσιώνγίνονταιγιατουςανθρώπουςκαιπηγάζουναπότους

ανθρώπους.Αναφοράγίνεταικαισταιδιαίτεραχαρακτηριστικάτουελληνικού

τουριστικούπροϊόντος.Ακολούθως,μελετάταιτοεξωτερικόπεριβάλλονμετο

οποίοαλληλεπιδρούνοιεπιχειρήσειςστηνΕλλάδα.Ησυστημικήθεωρίασε

συνδυασμόμετηνδιοικητικήεπιστήμηεξετάζειτοεσωτερικόπεριβάλλοντων

επιχειρήσεων.

Ηθεωρίατουχάουςσεόρουςεπιχειρηματικότηταςκαιδιοίκησηςλαμβάνεισάρκα

καιοστάμετηνεφαρμογήτουμοντέλουτηςισορροπημένηςμετρικήςαπόδοσης

(BalanceScorecard)μεσκοπόοιεταιρίεςναμπορούνμεβάσητηνδυναμικήτους

νααντιληφθούντηνδυναμικήτους,ναμελετούνπιοεπιστάμενατιςσυνθήκες

περιβάλλοντοςκαιτελικάναλαμβάνουνεπιχειρηματικέςαποφάσειςπουθα

διασφαλίζουντηνζωτικότητάτουςγιαέναμακρόχρονικόδιάστημα.

Τοταξίδι,όπωςκαιηαγάπη,εκφράζειμιααπόπειραναμετατρέψουμετοόνειρο

σεπραγματικότητα.

AlaindeBotton
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Ιστορικήαναδρομήτουτουρισμού

Οιάνθρωποιδιαχρονικάταξίδευαναπότόποσετόποαρχικάγιαεξυπηρέτησητων

βιολογικώντουςαναγκώνκαιενσυνεχείαότανπιασχημάτισανκοινωνίες

αναπτύχθηκεστουςλαούςκαιτοεπάγγελματουεμπόρουπουεξ’ορισμού

σχετιζότανμετοταξίδι.Παρόλααυτάτακίνητραδενήτανπάντοτεοικονομικά

καθώςναιμεναρχικάείχαναυτήντηνκατεύθυνσηενσυνεχείαόμωςλόγοι

πολιτικοίήκαιμορφωτικοίέδωσανεπιπλέονώθησησταταξίδιακατάτην

αρχαιότητα.Κομβικόρόλοεπίσηςείχεκαιτοθρησκευτικόσυναίσθημα

τουλάχιστοντααρχαίαχρόνιακαθώςέχουνβρεθείαφιερώματαστουςτόπους

θρησκευτικήςλατρείας.Όμως,θαπρέπειναγνωρίζουμεότιτοταξίδιέωςτις

αρχέςτου18ουαιώναήτανπρονόμιοελαχίστωνγιατίταμέσαμεταφοράςήταν

ελάχιστακαθώςεπίσηςδενυπήρχανκαιοιυποδομέςπουδημιουργήθηκανστα

κατοπινάχρόνια.

Ηανάπτυξηλοιπόντωνταξιδιώναπότηναρχαιότητασυνδέεταιάμεσαμετην

βελτίωσητωνμεταφορικώνμέσωνχερσαίωνήθαλάσσιωνμεσκοπότην

ασφάλειατωνμεταφορώνενώταυτόχρονακομβικόρόλοέπαιξεκαιηεπινόηση

τουχρήματοςαπότουςΣουμέριουςγύρωστο4.000π.Χ.,πουαποτέλεσεκαιτην

κοινήγλώσσαανάμεσαστουςλαούςτουτότεγνωστούκόσμου:Αιγυπτίους,

Ασσυρίους,ΠέρσεςκαιΈλληνες.ΙδιαίτερησυμβολήήτανεκείνητωνΑρχαίων

Ελλήνωνωςναυτικούλαούπουεξασφάλιζετιςθαλάσσιεςμεταφορές.

Παράλληλα,όσοναφοράτηνΑρχαίαΕλλάδα,παρόλοπουηκοινήγλώσσαέδωσε

ώθησησταταξίδια,οιμετακινήσειςυπήρξανπεριορισμένες,λόγωτωνδυσκολιών

καιτωνκινδύνωνκαθώςεπίσης,καιτηςέλλειψηςχρηματικώνπόρωνγιατην

κάλυψητωνσχετικώνεξόδων.Ωστόσο,υπάρχουναποδείξειςταξιδιώναπότους

αρχαίουςΈλληνεςμεσκοπότηνεπίσκεψημαντείων(π.χ.Δελφοί)καιτην

παρακολούθησηη/καισυμμετοχήσεθρησκευτικέςγιορτέςκαιαθλητικούς

αγώνες(π.χ.οιπρώτοιΟλυμπιακοίΑγώνεςτο776π.Χ.).Γιαταχαρακτηριστικά

τωνταξιδιώντηςεποχής,διαφωτιστικάείναιταπεριηγητικάκείμενακαιοι

λεπτομερείςκαταγραφέςμεγάλωνφιλοσόφων,γεωγράφωνκαιιστορικώντης

ΑρχαιότηταςόπωςτουΗροδότου,τουΞενοφώντα,τουΣτράβωνακ.α.,που

επισκέφτηκανχώρεςτηςΜεσογείουκαιτηςΜέσηςΑνατολής.

ΤηνσκυτάληαπότηναρχαίαΕλλάδαπήρεηΡωμαϊκήΑυτοκρατορίαηοποίαμετά

τηνκατάκτησηόλουσχεδόντουγνωστούκόσμουδημιούργησεέναπρότυπο

δίκτυοσυγκοινωνιώνγιαταδεδομένατηςεποχής,μετονισχυρότηςστόλοκαι

τηνκατοχήτηςΜεσογείουαπέτρεπετηνπειρατεία,ηχρήσηενόςκοινού

νομίσματοςέκανετιςσυναλλαγέςπιοαπλέςκαιεύκολεςενώκαιηχρήσημίας

γλώσσαςέδωσαντηναπαραίτητηδυναμικήσταταξίδιανααναπτυχθούν.Επίσης,

είναισημαντικόότιταεπτάθαύματατουαρχαίουκόσμουήταντακυρίως

αξιοθέατα.Όμωςφυσικάήτανπρονόμιοτωνπιοεύπορωνκοινωνικώντάξεωντα
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ταξίδιαόπωςεπίσηςκαιηκατοχήεξοχικώνκατοικιών.

Οιαλυσιδωτέςαντιδράσειςόμωςπουυπήρξανστηνρωμαϊκήαυτοκρατορίαμε

τηνκατάληψητωνδυτικώντηςεδαφώναπόδιάφορεςφυλέςκαθώςκαιοι

σχετικέςκρατικέςζυμώσειςπουήταναποτέλεσματωνσυχνώνπολέμωνδεν

επέτρεψανναδιατηρηθείηίδιαδυναμικήενώάνθισεκαιηλαφυραγωγίααπότους

πειρατές.Βέβαια,ταυπερπόντιαταξίδιαπουέλαβανχώραέδωσαντην

δυνατότηταανακάλυψηςνέωνηπείρωνκαιτρόπωνζωής.Κυρίαρχοκίνητροτων

ταξιδιωτώνήταντοπροσκύνημασειερούςτόπους.

Ηεποχήκατάτηνοποίαοιδυτικοίκυρίωςλαοίστράφηκανστοαρχαίοελληνικό

καιρωμαϊκόπνεύμαονομάστηκεΑναγέννησημεσημαντικήάνθισητωντεχνώνκαι

τηςοικονομίαςκαθώςεπίσηςέναπολύισχυρόκίνητροαποδείχτηκεκαιηπαιδεία

καθώςσεόλητηνΕυρώπηξεκίνησανναανοίγουνσχολέςκαιπανεπιστήμιαενώ

κατάτηνδιάρκειατωνανακαλύψεωνοιεξερευνητέςείχανμαζίτουςκαι

επιτελείααπόεπιστήμονεςενώαργότεραυπήρχανκαιέμποροιπουέσπευσαννα

εκμεταλλευτούντιςευκαιρίεςπουδιαφαίνοντανστουςτόπουςπουμόλιςείχαν

ανακαλυφθεί.

Τοεπόμενοχρονικόσημείοτομήςστηνεπιστήμητουτουρισμούήτανόταν

διοργανώθηκετο«GrandTour»δηλαδήτοταξίδιαπότηνΑγγλίασεευρωπαϊκές

χώρεςόπωςηΙταλία,ηΓερμανίακαιηΓαλλίαστοοποίολάμβανανμέροςκυρίως

παιδιάαριστοκρατικώνοικογενειώνμεσκοπότηνμελέτητουκλασσικού

ιδεώδους.Η«ΜεγάληΠεριήγηση»όπωςονομάστηκεήτανηπρώτηοργανωμένη

προσπάθειαγιαανάπτυξητουριστικώνταξιδιώνταοποίαείχανσανστόχοτην

μόρφωσητωνσυμμετεχόντων.Αρχικάμεν,λάμβανανσυμμετοχήάτομαανώτερων

κοινωνικώντάξεωνόμωςμετηνπάροδοτουχρόνουδιευρύνθηκεκαιπροςτις

μεσαίεςτάξειςενώπαράλληλααναδείχθηκανθέρετρακαιυπήρξεανάπτυξητόσο

τηςυποδομήςόσοκαιτηςανωδομής.

Η «ΒιομηχανικήΕπανάσταση»ήταντογεγονόςπουδιαδέχτηκετον«Μεγάλο

Γύρο»καθώςοιαλλαγέςπουεπέφερεσεεπίπεδοκοινωνικό,πολιτικό,οικονομικό

καιτεχνολογικόαποτέλεσαντηνβάσηγιατηνδιαμόρφωσημίαςνέας

πραγματικότητας.Ηανάπτυξητηςβιομηχανίαςκαθώςεπίσηςκαιτωνμέσων

μεταφοράςεκτόςαπότηνοικονομίαδιαμόρφωσανκαιτοντρόποζωήςμε

αποτέλεσμαοιαγροτικέςκοινωνίεςναμετατραπούνσεαστικέςκαθώςεπίσης

μεταβλήθηκανταπρότυπατουτρόπουζωήςπαραπέμπονταςστασύγχρονα.

ΑυταπόδεικταλοιπόνηΒιομηχανικήΕπανάστασηοδήγησεσεαστικοποίησηη

οποίαόπωςθααναλυθείπιοκάτωδιεγείρειτοτουριστικόκίνητρο,σεανάπτυξη

τωνμέσωνμεταφοράςκάνονταςταταξίδιαπιοεύκολακαισεαυξημένη

οικονομικήπαραγωγή.Σαναποτέλεσμαήταννααναπτυχθείκαιητουριστική

βιομηχανίακαθώςταταξίδιαπλέονήτανπιογρήγορακαιπιοοικονομικά.Οι

διακοπέςέπαψαννααποτελούναγαθόαπόλαυσηςγιατιςμεσαίεςκαιανώτερες

κοινωνικέςτάξειςκαιπλέονμπορούσεαυτότοπρονόμιονατοαπολαύσεικαιη
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εργατικήτάξηκυρίωςμέσωημερήσιωνεκδρομών.

ΟThomasCookτο1841έθεσετιςβάσειςτου«οργανωμένουτουρισμού»

διοργανώνονταςεκδρομέςμεμορφή«πακέτου»έχονταςπρονοήσειγιατην

μεταφορά,τηνδιαμονήκαιτηνσίτισητωνπελατώντουενώεπίσηςπαρείχε

ενιαίατιμήκαθώςεπίσηςκαιταξιδιωτικάκουπόνια.Χάριςτιςπαραπάνω

καινοτομίεςκαιπολιτικέςτουπέτυχεναγίνεικαιπαραμένειακόμαηεπιχείρησή

τουένααπόταπιογνωστάονόματαστοχώροτωνταξιδιωτικώνγραφείων.

Επιπλέον,ηδιοργάνωσητωνταξιδίωνπουέκανεήτανσχεδόνσεόλοτονκόσμο

προσπαθώνταςνααναδειχθείέναμεγάλοσύνολοπροορισμώνπροσδοκώνταςγια

ευρύτερησυμμετοχήστοντουριστικόκλάδο.

Απόταμέσατου19ουαιώναξεκίνησεηεπίσκεψηστιςπαράκτιεςπεριοχές,

ιδιαίτερατηςΜεσογείου,καθιστώνταςτεςδημοφιλήςχάριςστιςευεργετικές

ιδιότητεςτουθαλασσινούνερού.Μετάτο1880καιτηνανάπτυξητων

συγκοινωνιώνέλαβεχώραημεσαίατάξηκάνονταςδιακοπέςσηματοδοτούσετην

«κοινωνικήτηςάνοδο»καθώςεπίσηςμέσωτηςτουριστικήςεμπειρίαςεπεδίωκε

καιτηνψυχαγωγία.

ΜέχριτηνσύρραξητουΑ’ΠαγκοσμίουΠολέμουοτουρισμόςαναπτύσσονταν

ταυτόχροναμετοβιοτικόεπίπεδο,ταθέρετραεξυπηρετούνταναπότο

σιδηροδρομικόδίκτυοτοοποίοπαρέμενετοκυρίαρχομέσομεταφοράςόμωςκαι

ταυπερατλαντικάμέσαμεταφοράςείχανσημειώσειαξιόλογηπρόοδο.Ξεκίνησαν

νακάνουντηνεμφάνισήτουςμεγάλαξενοδοχεία,στηνΑμερικήκυρίως,ενώτην

εμφάνισήτουςείχανκάνεικαιτουριστικοίοδηγοί.

ΚατάτονΜεσοπόλεμοοικοινωνίεςμετέβαλλαντιςαντιλήψειςτους

επιδιώκονταςτηνειρήνημεταξύτωνλαών,άλλαξανοικαταναλωτικέςσυνήθειες

καθώςηβιομηχανίακινήθηκεξανάκαιτοαυτοκίνητοσανκαταναλωτικόαγαθό

αναπτύχθηκε.Σημαντικόςπαράγονταςήτανηάμβλυνσητωνκοινωνικών

ανισοτήτωνκαθώςενισχύθηκεορόλοςτουςενώσυμμετείχανκαιπιοενεργά

στηνκοινωνικήζωή.Παράλληλανομοθετήθηκανκαιοιπληρωμένεςάδειεςγια

τουςεργαζομένουςκαθιστώνταςπιατοντουρισμόδικαίωμακαιόχιπολυτέλεια

όπωςθεωρούντανταπιοπαλιάχρόνια.Οιπαραπάνωαλλαγέςείχανσαν

αποτέλεσματηνδημιουργίαμεγαλύτερωνπροσδοκιώνσεότιέχεινακάνειμετα

τουριστικάαγαθά.Επίσης,τααεροπλάνατέθηκανστηνδιάθεσητουτουρισμού

αλλάταυτόχροναθεσμοθετήθηκανκαιόργαναεποπτείαςτηςομαλήςλειτουργίας

τουτουρισμούόπωςοΕΟΤκαιητουριστικήαστυνομία.

ΜετάτονΒ’ΠαγκόσμιοΠόλεμοοτουρισμόςπλέονεξελίσσεταιμεαλματώδεις

ρυθμούςκαιαυτόφαίνεταιστηντουριστικήδαπάνη,τιςυποδομέςκαιτις

επενδύσειςπουπραγματοποιούνται,τηντουριστικήκίνησηκαιτηναπασχόληση

πουδημιουργείταιχάριντωντουριστικώνεπιχειρήσεων.Βασικοίπαράγοντεςπου

εξίσουσυνηγόρησανστιςανεπτυγμένεςχώρεςγιατηνδυναμικήτουτουρισμού
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ήτανεπίσης:

1.Ηπολιτικήκαιοικονομικήσταθερότητα

2.Ηαύξησητουελεύθερουχρόνου

3.Ομεγαλύτεροςμέσοςόροςζωής

4.Ηβελτίωσητουμορφωτικούεπιπέδου

5.Ηαστικοποίηση

6.ΗεπιρροήτωνΜέσωνΜαζικήςΕνημέρωσηςκαιηανάπτυξητης

επιστήμηςτουΜάρκετινγκ

7.ΗπεραιτέρωανάπτυξητωνΜέσωνΜαζικήςΜεταφοράς

8.Οτουρισμόςέγινεκαταναλωτικήανάγκηκαιστιςχαμηλότερεςκοινωνικές

τάξεις

9.Εξειδικεύτηκεσετουριστικέςαγορέςπουεπιζητούσανπιοιδιαίτερες

μορφέςτουρισμού(π.χ.αγροτουρισμός)

10.Ημετατροπήτουσεπολύσημαντικόκλάδοστιςοικονομίεςτων

ανεπτυγμένωνχωρών

11.Οιαλλαγέςστακαταναλωτικάπρότυπακαθώςοτουρισμόςπλέον

καθίσταταιαναπόσπαστοκομμάτιστηνκατανάλωσησεοικονομικέςτιμές

Ηεξέλιξητουπαγκόσμιουτουριστικούφαινομένουαπότηνπερίοδο1950-2010

είναιαξιοζήλευτηγιακάθεκλάδοτηςοικονομικήςεπιστήμηςκαθώςσύμφωναμε

τονΠαγκόσμιοΟργανισμόΤουρισμούτο1950οιδιεθνείςτουριστικέςαφίξεις

έφταναντα25εκατομμύριαενώτο2000έφτασαντα675εκατομμύρια.Σύμφωνα

δεμετηνπιοπρόσφατημέτρηση,αυτήςτου2015,οιδιεθνείςτουριστικέςαφίξεις

υπολογίστηκανστο1.184δισεκατομμύριατουριστικέςαφίξεις.Οδιαχωρισμός

τουΠαγκόσμιουΟργανισμούΤουρισμούτωνπεριοχώνβοηθάστηνκαλύτερη

μελέτητουςκαθώςοιπεριοχέςαυτέςείναιομοειδείςκαιάρατασυμπεράσματα

πιοασφαλή.(γιαπαράδειγμαδιαχωρίζεταιηΜέσηΑνατολήαπότηνευρύτερη

περιοχήτηςΑσίας)ΠολύσημαντικόστοιχείοείναιότιηΕυρώπηανκαιδενείναιη

πιοπολυπληθήςπεριοχήτουκόσμουδιαχρονικάπροσελκύειπαραπάνωαπότους

μισούςτουρίστεςανάτονκόσμοόμωςσταδιακάμειώνεταιτοποσοστότηςκαθώς

αναδύονταιπροορισμοίστηνΝ.ΑΑσίακαιτηνΩκεανίαμερυθμούςεισροής

τουριστικώνροών6%και7%αντίστοιχα.ΗΕυρώπηείναιηναυαρχίδα-ήπειροςτου

εισερχόμενουτουρισμούλόγωανεπτυγμένηςοικονομίαςκαιλόγωτωνισχυρών

πολιτιστικώνκαταβολώντουδυτικούπολιτισμού.

Ομαζικόςτουρισμόςεπικράτησετηνδεκαετίατου1960όμωςλόγωτων

αρνητικώνεπιδράσεωνπουεπέφερεστοπεριβάλλον,ελλείψεικαι
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περιβαλλοντικήςπαιδείας,τομοντέλοαυτόαμφισβητήθηκεστατέλητης

δεκαετίαςτου1970.Ηστροφήστηνσυμπεριφοράτουτουρίστακαταναλωτή

εστιαζότανπλέονστηνβίωσηεμπειριώνμεβάσητιςδραστηριότητεςκαιόχι

τόσοτηνδιασκέδαση.Επιπλέονχάριςκαισταοικολογικάκινήματααναδείχθηκαν

προβλήματαπουήταναπόρροιατουριστικήςανάπτυξηςχωρίςτονκατάλληλο

σχεδιασμό.Σημαντικόείναινααναφερθείότιλόγωτηςανάπτυξηςτηςοικονομίας

οιτουρίστεςμπορούσανπλέονναδιαθέσουνμεγαλύτεραεισοδήματακαθώς

επίσηςκαιχρόνογιαδιακοπές,δείγματηςανόδουτουβιοτικούεπιπέδου.

Οτουρισμόςαντιπροσωπεύειτηντρίτηκατάσειράδαπάνητωννοικοκυριώνμετά

τηνστέγασηκαιτηνσίτισημεαποτέλεσματο10%τουσυνολικούπαγκόσμιου

εργατικούδυναμικούνααπασχολείταισεδραστηριότητεςτουρισμούήτης

βιομηχανίαςταξιδίων.

Παράλληλα,ηεξέλιξητηςτεχνολογίαςκαθώςεπίσηςκαιτηςτουριστικής

συνείδησηςέχειδώσειτηνδυνατότηταστουςτουρίστεςσεπαγκόσμιοεπίπεδονα

πληροφορούνταιταπάνταγιατονπροορισμόπουσκοπεύουνναεπισκεφθούν,να

κάνουνκρατήσειςμόνοιτουςτηνμεταφοράκαθώςεπίσηςκαιτηνδιαμονήτους.

Σταμέσακοινωνικήςδικτύωσης,πουέχουνδιαμορφώσειμίανέαπραγματικότητα

λόγωτηςδυναμικήςτους,οιτουρίστεςμοιράζονταιεμπειρίες,σκέψειςκαθώς

καιοπτικοακουστικόυλικό«διαμορφώνοντας»τηνεικόνατουπροορισμού.

Σαφώς,σημαντικήείναικαιησυμβολήτωνσελίδωνπουαξιολογούντουριστικές

υπηρεσίες(όπωςτοTripAdvisor)εξασφαλίζονταςαπόλυτηδιαφάνειαστην

αξιολόγησητωνπαρεχόμενωνυπηρεσιών.Ητεχνολογίαλοιπόνέχειτεθείγιατα

καλάστηνδιάθεσητουτουριστικούφαινομένου.Ησχέσητεχνολογίαςκαι

τουρισμούείναιαλληλένδετηκαθώςοιγρήγοροιρυθμοίανάπτυξηςτου

τουριστικούφαινομένουσχετίζονταιμετηνεξίσουκατακόρυφηανάπτυξητης

τεχνολογίας.

Τέλος,παρατηρείταιτοφαινόμενοοιοικονομολόγοισεπαγκόσμιοεπίπεδονα

επικεντρώνονταιστονδευτερογενήκαιπρωτογενήτομέαπαραγωγήςότανοι

ρυθμοίανάπτυξηςτουτουρισμούτρέχουνπολύπιογρήγορα…

Ησημασίατουτουρισμού

Οτουρισμόςαποκτάένανσημαντικόρόλοστηνζωήμαςαλλάκαιπαγκόσμιαγιατί:

 Είναιμίαανάγκητουανθρώπουπουτηνεπιλέγεικαιδενείναιαπαραίτητη

γιατηνεπιβίωσήτου.

 Ηοικονομικήτουσημασίαυπερβαίνειτονρυθμόανάπτυξηςπολλών

οικονομιών,πράγματοοποίοδείχνειτηνολοένακαιαυξανόμενηδυναμική

του.

 Λόγωτηςετερογένειάςτουκινείμίαπληθώραδραστηριοτήτωνκαι
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επαγγελμάτωνπουσυνδέονταιάμεσαμετηντουριστικήεμπειρία.

 Είναιιδιαίτεραπολύπλοκοςκαισυνδέεταιμεζητήματαποιότηταςζωής

καθώςδίνειτηνευκαιρίαστοντουρίσταναξεκουραστεί,ναχαλαρώσει

αλλάκαινακάνειδιαφορετικέςδραστηριότητεςσεένανέοπεριβάλλον.

 Αποτελείτηνκαλύτερηδιαφήμισηγιαένακράτοςκαθώςμπορείνα

αναδείξειτονπολιτισμότουκαιτοντρόποζωήςτωνκατοίκωντουενώ

ταυτόχροναναδημιουργήσειθέσειςεργασίας.

 Στιςανεπτυγμένεςοικονομικάχώρεςταταξίδιααποκτούνολοένακαιπιο

προσιτόρόλογιαόλεςτιςκοινωνικέςτάξεις.Ενώταυτόχρονα,

αντιμετωπίζεταιωςβασικόδικαίωμαπουπροστατεύεταινομοθετικά.

 Στιςαναπτυσσόμενεςοικονομίεςπαρέχονταιπολλέςφορέςπλέον

υπηρεσίεςισάξιεςήκαικαλύτερεςαπόκάποιεςάλλεςσεαναπτυγμένες

οικονομίες.

Τουρισμόςκαικοινωνικέςεπιστήμες

Τοταξίδιείναισυνυφασμένομετηνύπαρξητουανθρώπουαπότηνστιγμήκιόλας

πουέκαναντηνεμφάνισήτουςοικοινωνίες.Οιάνθρωποιλόγωτωνπάσης

φύσεωςαλλαγώνστηνζωήτουςεπέλεγανναμετακινηθούνγιακάποιοδιάστημα

μακριάαπότηνεστίατουςείτεγιαλόγουςαναψυχής,είτεγιαλόγους

πνευματικήςπεριέργειαςήγνώσηςείτεγιαεπαγγελματικούςλόγους

δημιουργώνταςαυτονόηταμίαοικονομικήδραστηριότηταστηνκοινωνίατου

προορισμού.

Ηέννοιατουτουρισμούείναιιδιαιτέρωςπολύπλοκηνακαθοριστείλόγωτης

συχνότηταςπουχρησιμοποιείται,τηςετερογένειαςτηςτουριστικής

δραστηριότηταςτόσοστοεπίπεδοτηςπροσφοράςόσοκαισεεκείνοτηςζήτησης

καθώςεπίσηςδενυφίσταταιαυτοτελώςωςοικονομικήδραστηριότητα.Επίσης,η

ιδιαιτερότητατουτουριστικούτομέαωςτομέαπαραγωγήςδενορίζεταιαπότο

παραγόμενο«προϊόν»ήτιςυπηρεσίεςαλλάαπότηνπλευράτηςζήτησης.

ΣύμφωναμετονΠαγκόσμιοΟργανισμόΤουρισμούταξιδιώτεςθεωρούνταιόσοι

ταξιδεύουνγιαοποιονδήποτεσκοπό,πληνεκείνοντηςεργασίας,μεταξύδύο

τόπων.

Οιεπισκέπτες,εκείνοιπουμετακινούνταιαπόέναντόποσεένανάλλογια

οποιοδήποτελόγοπληντηςεργασίαςγιαδιάστημαμικρότεροτουενόςέτους,

αποτελούνυποσύνολοτωνταξιδιωτών.Επιμέρουςκατηγορίεςτωνεπισκεπτών

είναιοιμεντουρίστες,πουδιαμένουνστοντόποπροορισμούέχονταςπεράσει24
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ώρες,οισκοποίτωντουριστώνεκτόςαπόαναψυχήενδέχεταιναείναικαι

επαγγελματικοίοιλόγοικαθώςεπίσηςκαιοιεκδρομείςπουδενδιανυκτερεύουν

στοντόποπροορισμού.

Ταξιδιώτεςδενθεωρούνταιοιδιπλωμάτες,οιάνθρωποιπουαπαρτίζουντις

ένοπλεςδυνάμεις,οιδιασυνοριακοίεργαζόμενοι,οιεπιβάτεςtransit,οινομάδες,

οιμετανάστεςκαιοιπρόσφυγες.

Τέλος,οτουρισμόςδιακρίνεταισε:

1.Εγχώριος(γιαταξίδιεντόςτηςεπικράτειαςμίαςχώραςαπότους

κατοίκουςτης)

2.Εξερχόμενος(γιαταξίδιπουυπερβαίνειτασύνορατηςχώραςαπότους

κατοίκουςτης)

3.Εισερχόμενος(γιαταξίδιαπόαλλοδαπούςπουέρχονταιστηνχώρα

αναφοράς)

4.Διεθνής(πουενέχειτονεισερχόμενοκαιτονεξερχόμενομαζί)

5.Εσωτερικός(πουκαλύπτειτονεγχώριοκαιτονεισερχόμενο)

6.Εθνικός(πουκαλύπτειτονεγχώριοκαιτονεξερχόμενο)

ΣύμφωναμετηνμελέτητωνBurkartκαιMedlik(1981),Τουρισμός:Παρελθόν,

ΠαρόνκαιΜέλλονταπέντεχαρακτηριστικάστοιχείαπουσυνδέονταιμετον

τουρισμόείναιταεξής:

1.Οτουρισμόςπροέρχεταιαπότηνμετακίνησητωνανθρώπωνπρος,καιτη

διαμονήτουςσε,διάφορουςπροορισμούς.

2.Δύοστοιχείαυπάρχουνοπωσδήποτεστοντουρισμό,τοταξίδιγιατον

προορισμόκαιηδιαμονήσεσυνδυασμόμετιςδραστηριότητεςπου

επακολουθούν.

3.Τοταξίδικαιηδιαμονήλαμβάνουνχώραεκτόςτουκανονικούτόπου

κατοικίαςκαιεργασίας,μεσυνέπειαοτουρισμόςναδημιουργεί

δραστηριότητεςπουδιαφέρουναπόαυτέςτωνκατοίκωνκαιτων

εργαζόμενωνπληθυσμώντωντόπωνμέσωτωνοποίωνταξιδεύουνκαι

στουςοποίουςδιαμένουνοιτουρίστες.

4.Ημετακίνησηστουςπροορισμούςέχειπροσωρινόκαιβραχυπρόθεσμο

χαρακτήρα,μετηνπρόθεσητηςεπιστροφήςσεμερικέςμέρες,εβδομάδες

ήμήνες.
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5.Οιάνθρωποιεπισκέπτονταιτουςπροορισμούςμεσκοπούςπουδενέχουν

σχέσημετηνεξασφάλισημίαςμόνιμηςκατοικίαςήεργασίαςπουθα

αμείβεταιαπόπηγέςεντόςτωνεπισκεπτόμενωντόπων.

Ηεφαρμογήτηςκοινωνιολογικήςθεωρίαςστοντουρισμό

Ηκοινωνιολογίατουτουρισμούδυστυχώςπαράτηνσημαντικήτουδυναμική

παγκόσμιαμετιςέμμεσεςήάμεσεςδραστηριότητεςπουκινείδενέχει

αναπτυχθείόσοθαέπρεπεμεσκοπότηνκαλύτερηκατανόησήτου.Σύμφωναμε

τονCohenταπιθανάπεδίακοινωνιολογικήςδιερεύνησηςείναιταπαρακάτω:

ΣύμφωναμετονDumazedier:«Ταταξίδιαγιαδιακοπέςσυνδέονταιμετονβαθμό

αστικοποίησηςμιαςχώρας».Επίσης,συνιστάηκοινωνιολογίαναεστιάσειτην

έρευνάςτηςστιςσυνθήκεςμεταφοράςτωντουριστώναπότοντόποδιαμονής

στοντελικόπροορισμόγιαλόγουςαναψυχής.Ακολούθως,οHallτοποθετείται

λέγονταςότι:«Οτουρισμόςαναπτύχθηκεμέσααπόμεταβαλλόμενεςπολιτικές

στοχώροκαιστοχρόνοκαθώςλάβαινανχώραοικοινωνικέςκαιοικονομικές

επιπτώσειςτηςβιομηχανικήςεπανάστασηςκατάτηνδιάρκειατουδέκατου

ένατουαιώνα».Συμπληρώνειδε:«Οτουρισμόςείναιπροϊόντου

καπιταλισμού…μίαμέθοδοςγιατηνκατανόησητουσύγχρονουμαζικούτουρισμού

είναινατονθεωρήσουμεωςμιαδραστηριότητατηςκοινωνίαςκαι,συνεπώς,δεν

Οτουρίστας

Ηδομήκαι

λειτουργία

του

τουριστικού

συστήματος

Σχέσεις

μεταξύ

ντόπιωνκαι

τουριστών

Συνέπειες

και

επιπτώσεις

του

τουρισμού

Κοινωνιολογ

ικήέρευνα

και

τουρισμός
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μπορείνακατανοηθείχωρίςναγίνειαναφοράσεαυτήν».

Οτουρισμόςωςσύστημα

Ημελέτητουτουρισμούσανσύστημαείναιαναγκαίαγιανακατανοήσουμεόχι

μόνοτηνφύσητουαλλάκαιτηνδυναμικήτουσανφαινόμενοκαθώςεπίσηςκαιτο

κατάπόσοσυνδέεταιμετιςανθρωπιστικέςεπιστήμεςπροσπαθώνταςέτσινα

συνδεθούνμετονεπισκέπτη.Οτουρισμόςδηλαδήείναιέναδιεπιστημονικό

φαινόμενο.Αρχικά,οιMathiesonκαιWallεπισημαίνουνότι:

Ημελέτητουτουρισμούείναιημελέτητωνανθρώπωνμακριάαπότοσύνηθες

περιβάλλοντους,τωνοργανισμώνπουανταποκρίνονταιστιςαπαιτήσειςτων

ταξιδιωτώνκαιτωνεπιπτώσεωνπουόλοιαυτοίέχουνστηνοικονομική,φυσική

καικοινωνικήευημερίατωνφιλοξενούντων.

ΟPearceαπότηνδικήτουσκοπιάπροσπαθείνααναδείξειτηνάρρηκτησχέση

τουρισμούκαιπροορισμού:

Οτουρισμόςαφοράστηνουσίαανθρώπουςκαιτόπους,τουςτόπουςπουμια

ομάδαανθρώπωναφήνει,επισκέπτεταικαιδιέρχεται,τιςάλλεςομάδεςπου

κάνουντοταξίδιτουςδυνατόκαιάλλεςπουσυνιστούνστηδιαδρομήτους.Μεμία

πιοτεχνικήέκφραση,οτουρισμόςμπορείναθεωρηθείωςοισχέσειςκαιτα

φαινόμεναπουπροκύπτουναπόταταξίδιακαιτιςπροσωρινέςδιαμονές

ανθρώπωνπουταξιδεύουνκυρίωςγιαλόγουςδιακοπώνήαναψυχής.

ΟTribeαπότηνμεριάτουυποστηρίζειότιοτουρισμόςείναιτοσύνολοτων

φαινομένωνκαιτωνσχέσεωνπουπροκύπτουναπότιςαλληλεπιδράσειςστις

περιοχέςπροέλευσηςκαιπροορισμούτουριστών,προμηθευτών,κυβερνήσεων,

κοινωνιώνκαιπεριβαλλόντων.

Χάριςτονπαραπάνωορισμόεπιτυγχάνεινασυνδέσειτοντουρισμόμεπολλές

κοινωνικέςομάδεςπουέχουναλληλεπίδρασηκαιοφέληαπόαυτόνόπωςοι

προμηθευτές,οιεπιχειρήσεις,οιτοπικέςκοινωνίεςκαιοικυβερνήσεις.Οι

ομάδεςαυτέςονομάζονται«συμμετέχοντες»στοντουρισμό(stakeholders).Φυσικά

ταοφέλητουςδενείναιμόνοσεοικονομικόεπίπεδοαλλάσεόλοτοφάσματης

δραστηριότηταςπουέχουνανάμειξηοιτουρίστες.Συμπερασματικά,οτουρισμός

δενείναιμόνοημετάβασηαπότοντόποδιαμονήςστοντόποπροέλευσηςαλλά

ενέχεικαισημαντικέςάλλεςδραστηριότητεςπουτονσυνεπικουρούνκαι

επιφέρουνκοινωνικήμεταβολή.

ΤηνθεώρησητουτουρισμούσανσύστηματηνπρότεινεοTownerλέγονταςότιτον

τουρισμόωςσύστημαμπορούμεναερμηνεύσουμεότιείναιδυναμικός,ανοικτός,

στηναλλαγήκαιτησυνέχεια,καιότιμπορείναιδωθείωςδυνάμενοςνα

λειτουργήσεισεοποιαδήποτεχωρικήκλίμακα.Έτσιλοιπόνπροκρίνεταιη

ολιστικότητάτουκαιησύνδεσήτουμετιςκοινωνικέςεπιστήμες.Ταυτόχρονα,ο
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Pageπροσθέτειότιτοπλεονέκτημαμίαςσυστημικήςπροσέγγισηςείναιότι

επιτρέπεινασυμπεριληφθείσεένααπλόμοντέλοηπολυπλοκότηταμιας

πραγματικήςκατάστασηςτουκοινωνικούβίου,δείχνονταςτιςδιασυνδέσεις

μεταξύόλωντωνδιαφορετικώνστοιχείωνπουαπαρτίζουντοσύστημα.

Τοπαρακάτωσχήμαθαβοηθήσειγιανακατανοήσεικανείςτιςδιασυνδέσειςτων

επιστημώνμετοντουρισμό,τουςτουρίστες,τοπεριβάλλον(πολιτικό,οικονομικό,

κοινωνικόκαιτεχνολογικό),τιςομάδεςσυμφέροντος(stakeholders),τιςπεριοχές

προορισμούκαιτιςμεταβολέςπουεπέρχονταιαπότηνδραστηριότηταηοποία

ασκείται.

Γεωγραφία,Ιστορία,Κοινωνιολογία,ΝομικήΕπιστήμη,Ψυχολογία,Οικονομική

Επιστήμη,Ανθρωπολογία,Αναπτυξιακέςσπουδές,ΠεριβαλλοντικέςΣπουδές,

Μάρκετινγκ,ΦιλοσοφίακαιΗθική

Τουρίστε

ς

Περιοχές

Προέλευσης

Τουριστών

Τουριστική

Βιομηχανία

Υπηρεσίες

Μεταφοράς

TourOperators

Προμηθευτές

Καταλύματα

Εστιατόρια

Καταστήματα

Θέλγητρα

Λοιπές

υπηρεσίες

Περιοχές

Προορισμού

Τουριστών

ΜεταβαλλόμενεςΔιαδικασίεςκαιΠρότυπα

Οικονομικέ

ςαλλαγές

Περιβαλλοντικέ

ςμεταβολές

Πολιτιστικές

μεταβολές

Κοινωνικές

μεταβολές

Τουρίστε

ς
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Τοπαραπάνωσχήμααναδεικνύειτηνιστορικήκαιδυναμικήπροοπτικήτου

τουριστικούσυστήματος,τονίζονταςέτσιτιςμεταβαλλόμενεςπολιτικές,

οικονομικές,κοινωνικέςκαιτεχνολογικέςδιαδικασίεςκαιπρότυπαστις

κοινωνίεςπουεπηρεάζουντοντουρισμό.Επίσης,καθίσταταισαφέςότιπαράτο

γεγονόςότιητουριστικήζήτησηεπιφέρειμεταβολέςστιςκοινωνίεςαπόόπου

προέρχονταιοιτουρίστες,αλλαγέςεπιφέρονταικαιστιςκοινωνίεςπροορισμού.

Ηπαραπάνωσχέσηδείχνειτηναλληλεπίδρασηπουέχουνοιδύοκοινωνίες

διαμέσουτουτουριστικούφαινομένου.Οιεπιδράσειςαυτέςφαίνονταισε

οικονομικό,περιβαλλοντικό,κοινωνικόκαιπολιτιστικόεπίπεδο.Οιεπιδράσεις

λοιπόναυτέςμπορούνναεκδηλωθούνείτεστηνκοινωνίαπροορισμού,είτεσε

αυτήντηςδιαμονήςκαθώςεπειδήσυνδέονταιμετηντουριστικήεμπειρίατόσοοι

τουρίστεςόσοκαιοικάτοικοιστηνκοινωνίατουπροορισμούμπορούννατις

ανακαλέσουνκαιναεπηρεάσουνθετικάήαρνητικάτιςσυμπεριφορέςκαιτις

αντιλήψειςτωνανθρώπωνστιςκοινωνίεςτους.Ητουριστικήεμπειρίαόμως

συνδέεταιεπίσηςμεμίαπληθώραδραστηριοτήτωνπουτηνσυναποτελούν

κάνονταςέτσιτοτουριστικόπροϊόνπιοσύνθετοκαιπιοευαίσθητο.Σαν

φυσιολογικόεπακόλουθολοιπόνυπάρχειιδιαίτερααυξημένηανάγκηγιακαλή

ποιότητατόσουποδομώνόσοκαιμεταφορώνμεαποτέλεσμαναβελτιώνεταικαι

οτρόποςζωήςτωνκατοίκωνμίαςπεριοχής.

Χάριςλοιπόντιςπαραπάνωαλλαγέςπουγίνονταικαιμετηνταχύτητατων

ρυθμώνμεταβολήςτουςσυνηγορούνσταλεγόμενατουPierceοοποίοςαναφέρει

τονόροτης«αμοιβαιότητας»,επιτελώνταςλειτουργίεςκαιωςπεριοχές

προέλευσηςκαιωςπεριοχέςπροορισμούτουρισμού.Οτουρισμόςλοιπόνείναι

ένασύνθετοκαιδυναμικόσύστημαικανόναεπιφέρειαλλαγέςκαιστουςτόπους

απ’όπουπροέρχονταιοιτουρίστεςαλλάκαιστουςτόπουςπουκατευθύνονται

λόγωτηςαμοιβαιότητας.

Σαφέστατα,ορυθμόςμεταβολήςπουεπιφέρειοτουρισμόςσεκάποιοντόπο

εξαρτάταικαιαπόταοικονομικάκαιαπότακοινωνικάχαρακτηριστικάπουτον

διέπουν.Οιτουριστικοίπροορισμοίάλλωστεδιαφέρουνσημαντικάωςπροςτα

χαρακτηριστικάτουςσεπολλάεπίπεδαόπωςκοινωνικά,οικονομικά,ηθικά,

πολιτικάκαιγι’αυτότονλόγοτόσοοιτουρίστεςόσοκαιοιντόπιοιθαπρέπεινα

προσπαθούννααποβάλλουντοπλαίσιοτηςαυτοαναφοράς.Τοκριτήριοτης

αυτοαναφοράςορίζεταιωςηασυνείδητητάσητωνανθρώπωννακαταφεύγουν

στηνδικήτουςπολιτιστικήεμπειρίακαισύστημααξιώνγιαναερμηνεύσουνμία

συγκεκριμένηεπιχειρησιακήκατάσταση.

Άλλωστε,σεμία«παγκοσμιοποιημένη»κοινωνίαόπωςτείνειναεξελιχθείο

πλανήτηςαποτελείτροχοπέδηγιατηνανάπτυξητουτουρισμούδεδομένουότιο

Πολιτικές Οικονομικές Κοινωνικές

Τεχνολογικές(Επιδράσεις)
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τουρισμόςαποτελείένανπολύδυναμικόκλάδοστηνδιαμόρφωσηενόςνέου

statusquoπουδιαμορφώνεταιμέραμετηνμέρα.Ηκοινωνικήαλλαγήπου

συντελείταιστονπαγκόσμιοχάρτηφυσικάσυνεπικουρείταιαπόταμέσα

κοινωνικήςδικτύωσης,ταμέσαμαζικήςενημέρωσης,ηαισθητήβελτίωσητων

μεταφορών,τηνανάπτυξητηςτεχνολογίας,τηνσυνεχήτάσηγιαασφάλειακαιαπό

παράγοντεςόπωςη«παγκοσμιοποιημένη»κουλτούραέτσιόπωςδιαμορφώνεται.

Συνδετικόκρίκογιατηνπιοολοκληρωμένημελέτητηςτουριστικήςεμπειρίας

σαφώςπαίζουνοιμεταφορές(είτεαυτέςείναιεπίγειες,είτεθαλάσσιες,είτε

εναέριες,είτεπλέονκαιδιαστημικές).Ακολούθως,σημαντικόρόλοπαίζουνοι

προμηθευτέςδιαμονήςκαθώςεπίσηςκαιηιδιαίτερηφιλοσοφίαπουθέλουννα

μεταλαμπαδεύσουνστονεπισκέπτητους.Τηντουριστικήβιομηχανίαπαρόλααυτά

τηνσυναποτελούνεστιατόρια,θεματικάπάρκα,καταστήματαποτώνκαιαναψυχής

καθώςεπίσηςκαιδραστηριότητεςπουλαμβάνουνχώραστονπροορισμόαυτό.

Είναιλοιπόνεπόμενογιατηνκαλύτερηκατανόησητουτουριστικούφαινομένουνα

τοδούμεμέσααπόταπρίσματατωνκοινωνικώνεπιστημώνπουσχετίζονταιμε

τηνσυμπεριφοράτουανθρώπου,τηνκαλύτερηγνώσητουκαθώςκαιτις

επιδράσειςπουεπιφέρουνταπαραπάνω.Κομβικόρόλοστηνκαλύτερηερμηνεία

τουανθρώπουθαπαίξουνοιεπιστήμεςτηςκοινωνιολογίαςκαιτηςψυχολογίας

καθώςερμηνεύουντηνσυμπεριφοράτουεπισκέπτηοοποίοςεπιλέγειναγίνει

τουρίστας.Ηοικονομικήεπιστήμηθαασχοληθείμετηνκατανομήπροϊόντων,

υπηρεσιώνκαιπόρωναποφάσειςστιςοποίεςθακληθούννασυμμετέχουν

κυβερνήσεις,επισκέπτες,επιχειρήσειςκαιεπιχειρηματίες.Ηανθρωπολογίααπό

τηνδικήτηςσκοπιάθαθέσειεπίτάπητοςτηνδικήτηςοπτικήσανεπιστήμηστην

μελέτητωνεπιπτώσεωντουτουρισμού.Ηανάπτυξητουτουρισμούθαμελετηθεί

καισεκυβερνητικόεπίπεδομέσωτωναναπτυξιακώνσπουδών,ενώθαληφθούν

υπόψηκαιοιπεριβαλλοντικέςεπιπτώσειςτουτουριστικούφαινομένουκαθώςη

διατήρησηκαιπροάσπισητουοικοσυστήματοςλειτουργείαειφορικάσεεπίπεδο

οικονομίαςκαικοινωνίας.

Κοινωνιολογίακαιτουρισμός

Ηεπιστήμητηςκοινωνιολογίαςμελετάτηνκοινωνικήσυμπεριφοράανθρώπων,

ομάδωνκαικοινωνιώνκαθώςεπίσηςκαιπωςδρουνστοανάλογοκοινωνικό

περιβάλλονστοοποίοαλληλεπιδρούνκαισχετίζονταιμεάλλεςκοινωνικές

οντότητες.Ηκοινωνιολογίασανεπιστήμηυπήρχεαπότηναρχαιότητακαθώς

ασχολήθηκανμεαυτήνμεγάλοιδιανοητέςτηςεποχής.Αλληλεπιδράσανεπιστήμη

καιμεάλλεςεπιστήμεςόπωςηψυχολογίαήηανθρωπολογίαπουθαδούμεπιο

κάτωκαιθεωρούνταιεξίσουκοινωνικέςεπιστήμες.Οικοινωνίεςεπηρεάζουν

τουςανθρώπουςτόσοεκείνουςπουεπισκέπτονταιέναντόποόσοκαιεκείνους

πουκατοικούνστοντόποπροορισμού.Ηκοινωνιολογικήμελέτητουανθρώπου

βοηθάνακατανοηθείοτουρίστας,οιανάγκεςτουκαιτέλοςνααναδειχθούνοι
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παράγοντεςπουεπηρεάζουντηντουριστικήζήτηση.Ηεπιστήμητης

κοινωνιολογίαςεξελίχθηκεταχέωςκατάτηνβιομηχανικήεπανάστασηκαθώςοι

μεταβολέςστιςκοινωνίεςμετηνμετατροπήτουςσεαστικέςεπέφεραναλλαγές

κοσμογονικούχαρακτήρααμφισβητώνταςτιςμέχριτότεκαθεστηκυίεςδομές.

Εργασίακαιαποξένωση

Απόκοινωνιολογικήςάποψηςηεπίδρασητηςεργασίαςείναικομβικήςσημασίας

σταπρότυπατωνκοινωνιώνπουδιαμορφώθηκαναπότηνΒιομηχανική

Επανάστασηκαθώςείναιπερισσότεροτυποποιημένα,χρονικάπροσδιορισμένακαι

διαχωρισμένααπόάποψηχώρουσεσχέσημετηνκατοικία.ΣύμφωναμετονΜαρξ,

ηεργασίαείναιτοόχημαγιατονάνθρωποναεκφράσειτηνδημιουργικότητάτου

βιώνονταςέτσιτηνπραγμάτωσήτωνατομικώντουδεξιοτήτωνήαντίθετανα

έρθειείτεσεεσωτερικήείτεκαισεεξωτερικήαντιπαράθεση.

ΟΜαρξπίστευεότιοιεργαζόμενοιτηςΒιομηχανικήςΕπανάστασηςείχαν

αλλοτριωθείσταγρανάζιατηςεκβιομηχάνισηςκαιαπώλεσαντοδικαίωμανα

καρπώνονταιτααγαθάτηςεργασίαςτουςόπωςσυνέβαινεταπαλιότεραχρόνια.Η

αδυναμίαλοιπόντωνεργατώνσεσυνδυασμόμετηναπώλειαιδιοκτησίας,ελέγχου

καιδιάθεσηςτωνπροϊόντωνπαραγωγήςοδηγείσεμίακατάσταση«αποξένωσης».

Σαναποτέλεσμα,οιεργάτεςστιςκαπιταλιστικέςκοινωνίεςαποξενώνονταιαπό

τηνεργασίατους,τονεαυτότουςκαιτονκοινωνικότουςπερίγυρομεέτσιώστε

τοατομικόσυμφέρονναπροτάσσεταιτουκοινωνικού.Επιπλέον,οΜαρξπίστευε

ότισεσχέσημεταπρογενέστεραοικονομικάμοντέλαπουίσχυσανοκαπιταλισμός

μεγέθυνετηναποξένωσηγιατίενθαρρύνεταιημεταχείρισητωνεργατώνως

προϊόντωνκαθώςέτσιεπιβάλλονταιαπότιςσυνθήκεςτηςαγοράς.Σαν

αποτέλεσματωνπαραπάνωτοκαπιταλιστικόβιομηχανοποιημένοσύστημα

παρέχειπεριορισμένηαυτονομίακαθώςεπίσηςκαιευκαιρίεςγιαανέλιξηστους

εργαζόμενουςσεσχέσημετοπαρελθόν.

ΗπαραπάνωανάλυσητουΜαρξπερίτηςεργασίαςξεφεύγειαπόταόριατης

κοινωνικήςήκαιοικονομικήςανάλυσηςαλλάεπεκτείνεταισεμίαπληθώρα

δραστηριοτήτωντουανθρώπου.ΟKrippendorfαντιλήφθηκεότιοτουρισμός

αλληλεπιδράκαιπροσδιορίζεταιαπότουπάρχωνβιομηχανικόσύστημα.Έτσιτο

τουριστικόφαινόμενοδημιουργείταιωςαντίδρασηστιςδομέςτωνβιομηχανικών

καιμεταβιομηχανικώνκοινωνιών,οιάνθρωποιδηλαδήταξιδεύουνγιατίέχουν

εσωτερικάκίνητραταοποίαδενείναιικανάνατουςκρατήσουνείτεστοντόπο

διαμονήςείτεστοντόποεργασίας.

ΟκοινωνιολόγοςAndreGorzλαμβάνονταςυπόψιντουτηνμαρξιστικήθεωρία

σχετικάμετηναποξένωσητηνσυνέδεσεμετονελεύθεροχρόνοθεωρώνταςότι

οδηγείτουςεργαζομένουςνααναζητήσουνευκαιρίεςγιανααναδειχθούνστον

ελεύθερότουςχρόνο.Όμως,σύμφωναμετονGorzοελεύθεροςχρόνοςελέγχεται

πλέοναπότιςκαθεστηκυίεςδομέςτουκαπιταλιστικούσυστήματοςερχόμενοςσε
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αντίθεσημετονελεύθεροχρόνοτωνπροβιομηχανικώνκοινωνιών.Είναιεπόμενο

λοιπόν,οελεύθεροςχρόνοςστονκαπιταλισμόναταυτίζεταιμετοντουρισμόπου

λειτουργείσανέναμέσοδιαφυγής,λήθηςκαιαπελευθέρωσηςαπότην

καθημερινότητα.

Ησύνδεσητουτουρισμούμετιςέννοιεςτουελεύθερουχρόνουκαι

τηςαναψυχής

Οτουρισμός,ηαναψυχήκαιοελεύθεροςχρόνοςθεωρούνταιαλληλένδετεςκαι

επικαλυπτόμενεςέννοιες.Γιαναπροσεγγιστούνόμωςκαλύτεραηέννοιατου

τουρισμούθαπρέπειηόποιαπροσέγγισηναγίνεισεσχέσημετονελεύθεροχρόνο.

Ελεύθεροςχρόνοςδενείναιαπαραίτηταομηεργάσιμοςχρόνος.Παρόλααυτά,οι

θεωρητικοίεπιστήμονεςτονπροσεγγίζουνσεσχέσημετονεργάσιμο.

ΗεργασίασύμφωναμετουςαρχαίουςΈλληνες(Πλάτων,Αριστοτέλης,Ησίοδοςκα.)

θεωρούντανωςκύριοστοιχείοτηςοικονομίαςκαιτηςκοινωνίαςκαι

δημιούργηματουίδιουτουανθρώπου.Υπήρχεόμωςησημαντικήδιαφοροποίηση

τηςχειρωνακτικήςπουγίνονταναπότουςσκλάβουςκαιτηςπνευματικήςπου

γινόταναπότουςελεύθερουςανθρώπους.Ηαντίληψηαυτήεπηρέασετονδυτικό

κόσμοβαθιά,διατηρήθηκεγιαπολλάχρόνιακαιαποτέλεσεκαιτηνβάσητης

μηχανιστικήςαντίληψης.

Σύμφωναμετηνανθρωπιστικήσκοπιάηεργασίαείναιπροϊόντηςδικήςτου

δραστηριότηταςκαιότιοάνθρωποςμπορείναδιαμορφώσειτηνζωήτουλόγω

τηςεργασίας.

ΟκοινωνιολόγοςMaxWeberυποτίμησετηναξίατουελεύθερουχρόνουκαθώς

τηνθεωρούσεπεριττήενώταυτόχρονααποθέωνετηνεργασία.Ηάποψηαυτή

αποτέλεσεκαιβάσηγιατηνπεραιτέρωανάπτυξητουκαπιταλιστικούσυστήματος.

Οιπαρακάτωαπόψειςσχετικάμετηναναψυχήκαιτονελεύθεροχρόνοέχουν

καταγραφείτατελευταία50χρόνια:

ΟClawsonθεωρείότιο«ελεύθερος»χρόνοςορίζεταιωςοχρόνοςπουυπάρχει

στηνδιάθεσητουατόμουότανδενεμπεριέχονταιμέσαηεργασίακαιοιβασικές

τουανάγκες.Σεαυτότοδιάστημαπουέχειοάνθρωποςστηνδιάθεσήτου

αναπτύσσειτηνπροσωπικότητάτουμεβάσητιςδραστηριότητεςπουεπιλέγει.Η

αναψυχήεντάσσεταισεαυτόντονδιαθέσιμοχρόνο.

ΟιBukartκαιMedlikπιστεύουνότιο«τουρισμός»είναιένακομμάτιτου

ελεύθερουχρόνουκαιτηςαναψυχής,πουδενπεριλαμβάνειόλεςτιςχρήσειςτου

ελεύθερουχρόνουαλλάούτεκαιόλεςτιςμορφέςτηςαναψυχής.Σαφέσταταη

κατανομήτουχρόνουπουδιαθέτειτοάτομογιακάθεδραστηριότηταμέσαστον

ελεύθεροχρόνοποικίλειανάλογατηνκοινωνικήτάξη,τηνοικονομικήδυνατότητα
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αλλάκαιτιςπροτιμήσειςτου.

ΟHerbertυποστηρίζειότιοελεύθεροςχρόνοςθεωρείταικαλύτεραωςοχρόνος

πουτοάτομοεπιλέγεικαιασχολείταιμεδραστηριότητεςμεελεύθεροτρόπο.

ΣύμφωναμεσχετικήμελέτητουΠαγκόσμιουΟργανισμούτουρισμού(WTO,1983)

ηετήσιακατανομήελεύθερουχρόνουστηνΕυρωπαϊκήΈνωσηδιαμορφώνεταιως

εξής:

 Βιολογικόςχρόνος,οχρόνοςγιατηνικανοποίησητωνβασικώναναγκών

(43%)

 Χρόνοςεργασίας(34%)

 Χρόνοςκοινωνικώνυποχρεώσεων(7%)

 Ελεύθεροςχρόνος,μέσαστονοποίολαμβάνειχώρακαιητουριστική

δραστηριότητα(16%)

Ησχέσηλοιπόνμεταξύελεύθερουχρόνου,αναψυχήςκαιτουρισμούμπορείνα

γίνεικατανοητήαπότηνπαραπάνωεικόνα.Είναιεμφανήςηδιαφοροποίησητης

εργασίαςαπότονελεύθεροχρόνοπαρόλααυτάστοσχήματουελευθέρουχρόνου

δενεντάσσονταιταμενεπαγγελματικάταξίδιαπουδιαφοροποιούνταιαπότα

ταξίδιααναψυχήςκαθώςοσκοπόςείναιδιαφορετικόςόπωςεπίσηςκαιοκύριος

ελεύθεροςχρόνοςπουασχολείταιμετηνδιανομήπουυπάρχειανάμεσαστον

ελεύθεροχρόνοκαιστηνεργασία,όπουτοάτομοαναζητάδραστηριότητεςμε

βάσηταενδιαφέροντάτου.

Στηνπαραπάνωεικόναεπίσηςβλέπουμεότιτασχήματαείναιμεδιακεκομμένες
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γραμμές

δηλαδήδενείναι«αυστηράκαιανελαστικά».

Ακόμα,ηαναψυχήεστιάζειτοενδιαφέροντηςκατάκύριολόγοσε

δραστηριότητεςτουδημόσιουτομέα.Οτουρισμόςσυνδέεταιπρωταρχικάμετις

δραστηριότητεςτουελεύθερουχρόνουκαιτωνεπαγγελματικώνταξιδιών,τα

οποίαεπικεντρώνονταιγύρωαπ’τουςεπισκέπτεςσ’ένασυγκεκριμένο

τουριστικόπροορισμόκαισχετίζονταιμετηνεισροήχρηματικώνπόρωνστην

τοπικήκαιπεριφερειακήοικονομία.Ανκαιηδιάκρισηανάμεσασεδημόσιεςκαι

ιδιωτικέςδραστηριότητεςμπορείναήτανσχετικάαναγκαίααπότοτέλοςτης

μεταπολεμικήςπεριόδουέωςτιςαρχέςτου1990,όμως,τατελευταίαχρόνια,η

διάκρισηαυτήέχειουσιαστικάμεταβληθείστιςδυτικέςκυρίωςχώρες.Ο

τουρισμόςπλέοντείνειναέχειέναπιο«εφαρμοσμένοπροσανατολισμό».

Επικεντρώνεταιδηλαδήκατάκύριολόγοστηντουριστικήβιομηχανίακαι

αναφέρεταιστιςοικονομικέςεπιπτώσεις,ταταξιδιωτικάπρότυπα,την

τουριστικήπροσφοράκαιζήτηση,τηνδιαφήμισηκαιτομάρκετινγκ.

OHelbertυποστηρίζειότι«οτουρισμόςμπορείναθεωρηθείως«βασική»

βιομηχανία,ηοποίαμέσωτηςταξιδιωτικήςκαιτουριστικήςδαπάνηςαυξάνειτις

ευκαιρίεςεργασίας,ταέσοδααπότουςφόρουςκαισυμβάλλειστηνβελτίωσητης

οικονομικήςβάσηςτηςτοπικήςκοινωνίας».

Σαναποτέλεσματωνπαραπάνωοτουρισμόςμπορείναορισθείωςμορφή

αναψυχήςπουλαμβάνειχώραείτεμέσωταξιδίου,είτεμέσωπροσωρινήςαλλαγής

κατοικίαςηοποίαόμωςθαπεριλαμβάνειτηνδιανυκτέρευσηστοντόπο

προορισμού.Στονσύγχρονοτρόποζωήςοτουρισμός,αλλάζεισυνεχώςμορφή

λόγωτωναλλαγώνπουεπέρχονταισεκοινωνικό,πολιτικό,οικονομικό

,πολιτιστικόκαιπεριβαλλοντικόεπίπεδοπαγκόσμιακαιοιαλλαγέςαυτέςμετην

σειράτουςδημιουργούννέεςμορφέςτουρισμούμεαπώτεροσκοπότην

ψυχοπνευματικήολοκλήρωσητουανθρώπουκαιτηνενγένειαυτοπραγμάτωσή

του.Έτσιλοιπόνοτουρισμόςείναιέναδυναμικόφαινόμενοκαιεπιφέρειαλλαγές

στιςκοινωνίες.

Παρόλααυτά,είναιδύσκολοναοριστείοτουρισμός,ηαναψυχήκαιοελεύθερος

χρόνοςγιατίοιορισμοίποικίλλουνανάλογαμετονσκοπόκαιτοπεριεχόμενότους.

Είναιλοιπόνθέματαμίαςευρύτερηςέρευναςτουελευθέρουχρόνουηαναψυχή

καιοτουρισμός.Είναιλοιπόναναγκαίοναγνωρίζεικανείςτιςθεωρητικές

υποθέσειςμεταξύελευθέρουχρόνουκαιεργασίαςκαθώςεπηρεάζουνσεπολύ

μεγάλοβαθμόκαιτογενικότεροπεριβάλλοντουτουρισμούμεαντίκτυποστην

τουριστικήζήτηση.

Ηέννοιατωντουριστικώναναγκών
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Απόκοινωνικήςαπόψεως,ηικανοποίησητωνανθρώπινωναναγκώνείναιο

απώτεροςσκοπόςτηςοικονομικήςδραστηριότητας.Οιτουριστικέςανάγκες

ιεραρχικάδενείναιστιςβασικέςανάγκες(ένδυσης,σίτισηςκλπ.)έτσιγιανα

ικανοποιηθούνπρέπειναέχουνικανοποιηθείοιπροηγούμενες.Σαφώς,χρόνομε

τονχρόνοδιαφέρουνκαθώςοτουρισμόςείναιέναανοικτόκαιευμετάβλητο

σύστημαενώταυτόχρονακαιοιίδιοιοικαταναλωτέςαλλάζουνμεβάσητην

καταναλωτικήτουςσυμπεριφορά.Παρόλααυτάδενείναιεύκολονακαθοριστείη

ικανοποίησητωντουριστώντόσοποιοτικάόσοκαιποσοτικά.

ΗπυραμίδατωναναγκώντουMaslow

Ο ΑβραάμΜάσλοου (Abraham HaroldMaslow)ήτανΑμερικανός ψυχολόγος ο

οποίοςέμεινεγνωστόςγιατη θεωρίαιεράρχησηςτωναναγκών πουυποστηρίζει

ότιυπάρχουνπέντεεπίπεδα αναγκών,απόταοποίαεξαρτάταιόλησχεδόν

η συμπεριφορά μας.

ΟMaslowήτανεκείνοςπουσύστησεγιαπρώτηφοράτηνέννοιατιςιεράρχησης

τωνανθρωπίνωναναγκώνσεμιαερευνητικήεργασίαπουδημοσιεύτηκετο1943

μετίτλο«ATheoryofHumanMotivation»,καθώςκαιτουβιβλίου«Motivationand

Personality»πουακολούθησε.Ησυγκεκριμένηιεράρχησηυποστηρίζειότι

υπάρχουνπέντεεπίπεδααναγκών,απόταοποίαεξαρτάταιόλησχεδόνη

συμπεριφοράμας.Τιςανάγκεςαυτέςτιςταξινόμησειεραρχικά,απότιςπιο

βασικέςκαιπρωτόγονες,μέχριτιςπιοπολιτισμένεςκαιώριμες,βάσειτης

συμπεριφοράςπουπροκαλούν,.Σύμφωναμετηθεωρίατου,οιανάγκεςτων

ανθρώπωνείναιιεραρχημένεςστιςανάγκεςγιαεπιβίωση,ανάγκεςγιαασφάλεια,

ανάγκεςγιακοινωνικήαποδοχή,ανάγκεςγιααυτοεκτίμηση,καικορυφώνονταιμε

τιςανάγκεςγιααυτοπραγμάτωση.Ηιεράρχησηαυτήείναιγνωστήκαιως

«ΠυραμίδααναγκώντουMaslow».

ΣύμφωναμετοMaslow,υπάρχειμιαφυσικήσειράμετηνοποίαοιάνθρωποι

αντιλαμβάνονταικαθεμιάαπόαυτέςτιςανάγκεςκαι,επομένωςυποκινούνταιαπό

αυτέςσεαύξουσασειρά.ΗάνοδοςστηνιεραρχίααναγκώντουMaslowείναικάτι

αντίστοιχομετηνανάβασημιαςκλίμακαςσκαλί-σκαλί.Αντιλαμβανόμαστετο

επόμενοσκαλοπάτιμόνοαφούκατορθώσουμεναανεβούμετοπροηγούμενο.Το

κατώτεροεπίπεδο,τοοποίοαποτελείταιαπότιςσωματικέςανάγκες,εκφράζει

τοναγώνατουανθρώπουγιαεπιβίωση.Τοεπόμενοσκαλοπάτιαντιστοιχείστην

ανάγκηγιαασφάλεια,δηλαδήστηνπροσπάθειατουατόμουνααισθάνεται

ασφάλειακαινααποφεύγειό,τιείναιβλαβερό.Τοεπόμενοεπίπεδοείναιηανάγκη

τουατόμουναανήκεισεμιαομάδα,δηλαδήηφυσιολογικήανθρώπινηεπιθυμίανα

γίνεταιαποδεκτόκαιναεκτιμάταιαπόάλλους.Τοτέταρτοεπίπεδοείναιτο

επίπεδοτωναναγκώναυτοεκτίμησης,τοοποίουποκινείτονάνθρωπονα

συμβάλλειμεόλεςτιςδυνάμειςστιςπροσπάθειεςτηςομάδαςμεαντάλλαγμα

διαφόρουςτρόπουανταμοιβήςκαιαναγνώρισης.Στουψηλότεροεπίπεδοτης
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κλίμακαςβρίσκονταιοιανάγκεςαυτοολοκλήρωσης,οιοποίεςικανοποιούνται

όταντοάτομοέχειτοαίσθηματηςπροσωπικήςεξέλιξηςκαιεπιτυχίας,της

ικανοποίησηςκαιτηςπληρότηταςαπόαυτόπουκάνει.

ΟMaslowδενεννοούσεότιοποιαδήποτεανάγκημπορείναικανοποιηθείεντελώς.

Αντίθετα,πίστευεότιμιαανάγκηθαπρέπειναικανοποιηθείσεένανελάχιστο

βαθμόπρινασχοληθείτοάτομομετοανώτεροεπίπεδοαναγκών.Μόλιςτοάτομο

φτάνεισεαυτότοσημείο,αρχίζεικαιαισθάνεταιτηνέντασηπουπροέρχεταιαπό

τοεπόμενοεπίπεδοτηςιεραρχίαςτωναναγκών,οπότεαρχίζειναπειραματίζεται

μενέουςτύπουςσυμπεριφοράςπροκειμένουναικανοποιήσειτηννέαανάγκη.

Αναλυτικότερα,ταπέντεστάδιατηςπυραμίδαςτουMaslow:

 

1.Βασικέςβιολογικές(ήφυσιολογικές)ανάγκες

Οιανάγκεςαυτέςείναιοιπλέονβασικέςπουείναιαπαραίτητεςγιατηνεπιβίωση,

όπωςηανάγκηγιανερό,τροφή,ένδυση,αέρακαιύπνο.ΟMaslowθεωρούσεότι

όλεςοιάλλεςανάγκεςείναιδευτερευούσηςσημασίαςανδενεκπληρωθούν αυτές

οιπρώτεςβασικέςβιολογικέςανάγκες.Όσοχρονικόδιάστημααυτέςοιανάγκες

δενικανοποιούνταιτοάτομοδενμπορείναανέβεισκαλίστηνιεραρχίατων
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αναγκώντουMaslow.(τροφή,νερό,στέγη,ζεστασιά,ένδυσηκαισεξ)

 

2.Ανάγκεςασφάλειας

Σεαυτέςτιςανάγκεςπεριλαμβάνονταιοιανάγκεςγιαασφάλειακαιπροστασία.Το

κύριοδηλαδήμέλημαείναιτοάτομοναμηνφοβάταιτοεξωτερικόπεριβάλλον.

Επιπλέον,ηασφάλειααυτήέχειάμεσηεφαρμογήκαιστιςεπιχειρήσειςόπουτο

εργατικόδυναμικόθέλειναέχειμιασαφήαίσθησησιγουριάςγιατην

επαγγελματικήαποκατάσταση.Παραδείγματατωναναγκώνασφαλείαςείναιη

επιθυμίαγιαοικονομικήσταθερότητα,φροντίδαυγείας,ασφαλείςκοινωνίεςκαι

απελευθέρωσηαπότουςφόβουςτουατόμου.

 

3.Κοινωνικέςανάγκες/Ανάγκηγιακοινωνικήαποδοχή

ΣτοτρίτοσκαλίτηςπυραμίδαςτωναναγκώντουMaslowυπάρχειηανάγκητου

ατόμουναγίνειαποδεκτόστοκοινωνικόσύνολο.Οάνθρωποςόπωςλέεικαιο

Αριστοτέληςείναιπολιτικόοναπότηνφύσητου.Επίσης,εδώ

συμπεριλαμβάνονταιοιανάγκεςγιατηνικανοποίησητουαισθήματοςτηςαγάπης

καιτηςοικειότηταςκαιστοργής.Σχέσειςόπωςοιφιλίες,οιρομαντικέςσχέσεις

καιοιοικογενειακέςσχέσειςυποβοηθούνστηνεκπλήρωσητηςανάγκηςγια

συντροφικότητακαιαποδοχή,όπωςκαιοιανάγκηναβρίσκεσαιτοάτομοκαινα

ανήκεισεμιαομάδα-κοινωνική,κοινοτικήήθρησκευτική.Τοάτομοεπίσηςέχει

τηνανάγκηναανταποδίδειτασυναισθήματαπουνιώθεισταάλλαάτομα.

 

4.Ανάγκηαυτοεκτίμησης

Τοάτομομετάτηνένταξήτουστοκοινωνικόσύνολοέχειανάγκηναεκτιμήσειτο

ίδιοταχαρίσματακαιτιςδυνατότητεςτου.Αυτόστηνπραγματικότητασημαίνει

ότιηανάγκηνανιώσεικύρος,αναγνώριση,φήμηκαιδύναμηείναιτοαμέσως

επόμενοβήμα.Έτσιτοάτομομέσαστοκοινωνικόσύνολοθανιώσειαπαραίτητο

καιχρήσιμο.Αλλιώς,σεαντίθετηπερίπτωσηελλοχεύειοκίνδυνοςνακαταληφθεί

απόσύμπλεγμακατωτερότητας.Ηανάγκητηςαυτοεκτίμησηςείναιμίαανάγκηη

οποίαδενικανοποιείταιμετηνσυχνότηταπουικανοποιούνταιοιπροηγούμενες

τρεις.
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5.ΑνάγκηΑυτοπραγμάτωσης

Στουψηλότεροεπίπεδοτηςκλίμακαςβρίσκεταιηανάγκηγιααυτοπραγμάτωση,η

οποίαικανοποιείταιόταντοάτομοέχειτοαίσθηματηςπροσωπικήςεξέλιξηςκαι

επιτυχίας,τηςικανοποίησηςκαιτηςπληρότηταςαπόαυτόπουκάνει.Ηανάγκη

τηςαυτοπραγμάτωσηςέχειάμεσηεπαφήμεταιδεώδηταοποίαπρεσβεύειτο

άτομο.Έτσιτοάτομονιώθειότικοινωνείιδεώδηκαιπρέπειναταολοκληρώσει

μεβάσειταόνειράτου.Έτσιτουδημιουργείταιμίαεσωτερικήπληρότητα.

 

Οάνθρωποςλοιπόνγιαναεκπληρώσειτιςεπιθυμίεςτουξεκινάειαπότο

κατώτεροστάδιο(βιολογικές)γιαναφτάσειστοανώτερο(της

αυτοπραγμάτωσης).Τοάτομοπρέπειναικανοποιείόλεςτιςανάγκεςτουγιατίη

ικανοποίησητηςμίαςδενεξαφανίζειτηνάλληπαράτηνσυμπληρώνει.Αυτό

πρακτικάσημαίνειότιέναάτομοπουδενμπορείναικανοποιήσειανάγκες

βιολογικέςήασφάλειαςδενθαμπορείνακαλύψειτηνανάγκητηςαυτοεκτίμησης

γιατίακολουθείησυγκεκριμένησειράστηνπυραμίδατωναναγκών.

ΟAbraham H.Maslowείναιίσωςοκυριότεροςθεωρητικόςτουκινήματοςγιατο

ανθρώπινοδυναμικόκαιηθεωρίατουέχειεπηρεάσεισημαντικάτονκόσμοτων

επιχειρήσεων.Χαρακτήρισεαυτήτηνψυχολογίαωςητρίτηδύναμητης

ψυχολογίαςστηνΑμερική.Άσκησεέντονηκριτικήστιςάλλεςδυοεπικρατούσες

γιαεκείνητηνεποχή,τηνψυχανάλυσηκαιτηνθεωρίατηςσυμπεριφοράςγιατην

πεσιμιστική,αρνητικήκαιπεριορισμένηεικόνατουςγιατουςανθρώπους.Στη

θέσηαυτήπρότεινετηνιδέαότιοιάνθρωποικατάβάσηείναικαλοίήουδέτεροι

καιόχικακοί.Πίστευεότιέχουντηνδυνατότητανααναπτυχθούνκαιότιη

ψυχοπαθολογίαείναιαποτέλεσματηςστρέβλωσηςκαιτηςανατροπήςτης

στοιχειώδουςφύσηςτουανθρώπινουοργανισμού.ΤομοντέλοτουMaslowδεν

είναιστατικόαλλάμεταβάλλεται,εξελίσσεταιμέσαστονχρόνοκαιεπηρεάζεται

απόδιάφορουςπαράγοντεςόπωςοπολιτισμός,ηανάπτυξη,ητεχνολογία,οι

προσδοκίες,οιμεταβολέςαξιώνκ.α.Μετάαπόέρευνεςπουπραγματοποιήθηκαν

οιιεραρχικέςδομέςκατάMaslowμπορείναδιαφέρουναπότόποσετόποκαιαπό

χώρασεχώραλόγωκουλτούραςκαικοινωνικώνδομών.Επίσηςπαρατηρήθηκε

διαφοροποίησητηςιεραρχίαςτωναναγκώνσεδιάφορακλιμάκιακαιεπίπεδα

εργαζομένων. 

Κοινωνικοίπαράγοντεςκαιπωςεπηρεάζουντηντουριστικήζήτηση

Ηεποχήμετάτο1950χαρακτηρίστηκεκαιόχιάδικαη«κοινωνίατηςαφθονίας»

καθώςπλέονυπήρχευπερπροσφοράπροϊόντωνκαιυπηρεσιώναντίθεταμετα

προηγούμεναχρόνιαπουηζήτησηκυριαρχούσε.Οινέεςκοινωνικές
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ανακατατάξειςσεπαγκόσμιοεπίπεδοεπέφεραναλλαγές,κυρίωςσταάτομααπό

τιςανεπτυγμένεςχώρεςπουμετακινούντανστατουριστικάθέρετρατων

αναπτυσσόμενωνχωρώνκαιέρχοντανσεάμεσηεπαφήμεάτομαπουείχαν

διαφορετικάκοινωνικάπρότυπα.Ταδιαφορετικάκοινωνικάπρότυπασχετίζονται

μετοπολιτισμικόπεριβάλλονκάθεχώραςστοοποίοκυρίαρχορόλοπαίζουντα

παρακάτω:

1)Ηθρησκεία

2)Ηκοινωνικήοργάνωση

3)Ηοικογένεια

4)Ηκοινωνικήτάξηκαιοιδομέςτηςκοινωνίας

5)Οικοινωνικέςομάδεςαναφοράς

6)Ηεθνολογικήσύνθεσητουπληθυσμού

7)Ητοπικήγαστρονομία

8)Ηχρονικήακρίβεια

9)Οιαισθητικέςαντιλήψεις

10)Οικανόνεςηθικής

11)Ταήθηκαιταέθιμα

12)Τοεκπαιδευτικόσύστημα

13)Ησυμβολικήγλώσσα

14)Ηγλώσσαεπικοινωνίας

Οιπαραπάνωπαράγοντεςαποτελούνπεδίομελέτηςτουδιεθνούςμάρκετινγκ

καθώςβοηθούννακατανοήσεικάποιοςτοντρόποκαιτηνδομήλειτουργίαςτης

κοινωνίας.Ουσιαστικά,έχονταςκατανοήσειταπαραπάνωενσωματώνοντάςτα

στηνδιαφημιστικήτουεκστρατείαμπορείναδομήσειέναιδιαίτεραπετυχημένο

σχέδιομάρκετινγκμέσαστοοποίοθααπευθυνθείστηναγοράστόχοτου.Έτσι

λοιπόν,τομάρκετινγκλειτουργείωςκοινωνικήεπιστήμηκαθώςκατανοείσε

βάθοςτηνδομήτηςκοινωνίαςενώταυτόχρονααποτελείσύνδεσμομεταξύ

παραγωγήςπροϊόντων,παροχήςωφελειών,ικανοποίησηςαναγκώνκαι

κοινωνικώνδομών.

Οικυριότεροικοινωνικοίπαράγοντεςπουεπηρεάζουντηντουριστικήζήτηση

είναι:

 Τομικρότερομέγεθοςτωνοικογενειών

 Οδιαθέσιμοςελεύθεροςχρόνος

 Ηεργασιακήαπασχόλησητωνδύοσυζύγων

 Οαστικόςτρόποςζωής

 Τουψηλότερομορφωτικόεπίπεδο
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 Ηπρόωρησυνταξιοδότηση

 Ημεγαλύτερηεμπειρίασεταξίδια

 Ηπροτίμησηστιςσύντομεςδιακοπές

 Ημείωσητηςεβδομαδιαίαςδιάρκειαςεργασίας

 Ηεπιμήκυνσητηςπεριόδουτωνσπουδών

Συμπεράσματα

Οτουρισμόςείναιέναφαινόμενοτοοποίοδιενεργείταιμέσασεκοινωνίεςκαι

αυτόέχεισαναποτέλεσμαναεπηρεάζεταισεπολύμεγάλοβαθμόαπόαυτές.Δεν

θαμπορούσεναγίνειμίαολοκληρωμένηθεώρησητουωςσύστημαανδεν

λαμβάνοντανυπόψηκαιοιάλλεςεπιστήμεςμετιςοποίεςαλληλεπιδράκαι

αντίστοιχατονεπηρεάζουν.

ΗθεώρησητωναναγκώντουMaslowαποτέλεσεκαιαποτελείτομήγιατην

παγκόσμιακοινωνικήκαιόχιμόνοεπιστήμη.Ηκάλυψητωναναγκώνδιαδοχικά

μέχριτοτελευταίοσκαλίτηςαυτοπραγμάτωσηςδενείναιπάνταεύκοληυπόθεση

παρόλααυτάοτουρισμόςωςμίαδραστηριότηταπουαναπτύσσεταιστον

ελεύθεροχρόνο,μεβάσητιςπροτιμήσεις,τοεισόδημααλλάκαιτακοινωνικά

πρότυπαπρέπειναπροσπαθείσυνεχώςνατακαλύψει.

Οιτουριστικέςανάγκεςδενεντάσσονταιστοπλαίσιοτωνβασικώναναγκώνέτσι

είναιλογικόναέρχονταισεδεύτερημοίρασεσχέσημεαυτές.Έτσιλοιπόνγιανα

καλυφθούνοιτουριστικέςανάγκεςθαπρέπειπρώτεςαπ’όλεςναέχουνκαλυφθεί

οιβασικές.

Ητουριστικήζήτησηεπηρεάζεταισυχνάαπότουςκοινωνικούςπαράγοντεςπου

περιβάλλουντοάτομοκαθώςμεβάσητοκοινωνικότουπλαίσιοκαιτις

ιδιαιτερότητέςτουανάλογακάνεικαιτιςεπιλογέςτουστοντομέατουτουρισμού.

Ημελέτητουκοινωνικούπλαισίουστηνεπιστήμητουτουρισμούείναι

απαραίτητηγιατηνπεραιτέρωκατανόησήτουτουρίστακαθώςωςπροςτην

έρευνακαιτηνσυμπεριφοράτουεκάστοτεκαταναλωτήκομβικόρόλοπαίζουνοι

κοινωνικοίπαράγοντες.

Ψυχολογίακαιτουρισμός

Ηεπιστήμητηςψυχολογίαςμελετάτηνανθρώπινησυμπεριφοράκαισκέψημε

στόχονατιςκατανοήσειτόσοσεατομικόόσοκαισεομαδικόεπίπεδοκαιεντέλει

ναβοηθηθείηκοινωνίααπότηνπαραπάνωανάλυση.Οιεπιστήμονεςτης

ψυχολογίαςμελετούνκυρίωςτηνανθρώπινησυμπεριφορά,τηνπροσωπικότητα,
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τιςδιαπροσωπικέςσχέσεις,τοκίνητρο,τοασυνείδητο,τηννόηση,τηναντίληψη

καιενγένειτηνλειτουργίατουεγκεφάλου.Ηεπιστήμητηςψυχολογίαςέχει

αντίκτυποσεόλεςτιςκοινωνικέςεπιστήμεςπουμελετούντονάνθρωποκαι

θεωρείταιωςμίααπότιςσημαντικότερεςεπιστήμες.Στηνπαρούσαεργασία

μελετάταιγιατηνεπεξήγησητωνκινήτρωνπουοδηγούνκάποιονστηναπόφαση

ναταξιδέψεικαθώςεπίσηςκαινακατανοηθείηκαταναλωτικήτουσυμπεριφορά

τουκατάτηνδιάρκειατουταξιδιού.Ηεπιστήμητηςψυχολογίαςμελετάτους

ανθρώπουςαπότααρχαίαχρόνιαμεγραπτέςαναφορέςαπότονΠλάτωνα,τον

ΑριστοτέληκαθώςεπίσηςκαιτονΘαλήτονΜιλήσιο.Σεπιοεπισταμένοεπίπεδο

οιψυχολογίαήρθεδυναμικάστοπροσκήνιοαπότο1890καιμετάχάριςτον

ΣίγκμουντΦρόιντ.

Θεωρητικέςπροσεγγίσειςτωνκινήτρωνπουσχετίζονταιμετον

τουρισμό

Τοταξίδιανέκαθενέπαιζεμεγάλορόλοστηνζωήτουανθρώπου.Οιάνθρωποι

καθ’όλητηνδιάρκειατηςεξέλιξήςτουςχαρακτηρίζονταναπόμίαπληθώρα

κινήτρωνπουτουςοδηγούσανστοναλάβουναποφάσειςσχετιζόμενεςμετην

ταξιδιωτικήεμπειρία.Παρόλααυτάηθεώρησήτωνκινήτρωνπουυπήρχανστο

παρελθόνμέσααπότιςεπιστημονικέςμεθόδουςτουσήμεραδενθαμπορούσενα

οδηγήσεισεκάποιοστοχευμένοαποτέλεσμαπαράμόνοσεγενικεύσειςκαθώςθα

κρίναμετοπαρελθόνμετιςπαρούσες«αξίες»τουταξιδιού.Έτσιλοιπόνθα

επικεντρωθούμεσεένασύνολοκινήτρωντοοποίοθαπροσδώσειακριβέστερατα

κίνητραπουσχετίζονταιμετηνταξιδιωτικήσυμπεριφορά.Σύμφωναμετον

Parrinello:«Ησημασίατηςυποκίνησηςγιατοντουρισμόείναιολοφάνερη.Δραως

σκανδάληπουπυροδοτείόλαταγεγονόταπουσυνεπάγεταιτοταξίδι».Συνεπώς,η

επιθυμίαγιατουρισμόείναιηγενεσιουργόςαιτίατουτουριστικούφαινομένου

καθώςόταναυτήαπουσιάζειδενυφίσταταιτοτουριστικόσύστημα.Σαφέστατα,η

ακριβήςαποτύπωσητωνκινήτρωνείναιμίαπερίπλοκηδιαδικασίαανκαικυρίως

συμβαίνουνταπαρακάτω:

 Tοκίνητροέχεισανβάσητιςεπιστήμεςτηςκοινωνιολογίας,της

ψυχολογίας,τωναντιλήψεωνκαιπολιτιστικώνθεωρήσεωνπουέχει

συλλέξειτοάτομοκαθ’όλητηνδιάρκειατηςζωήςτουκαιείναιφυσικόκαι

επόμενοναείναιβασισμέναπάνωστοάτομο.

 Τοταξίδισυνδέεταιμετιςανάγκεςσεπρώτοστάδιοκαιαυτόσεόρους

επιθυμιώνγίνεταιμεόρουςεπιθυμιώνκαικινήτρωνπουλειτουργούνως

καταλύτεςστηνανθρώπινηδράση.

 Ηεικόνατουπροορισμού,πουδημιουργείταιμέσααπόοργανικάκανάλια

επηρεάζειτακίνητρακαιτηνμορφήτουταξιδιούπουθαεπιλέξειο

τουρίστας.
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Παράτοότιηέρευνασεσχέσημετατουριστικάκίνητραβρίσκεταισεστάδιο

συνεχούςμελέτηςκαιεξέλιξης,έχειτεκμηριωθείότιτοκίνητροείναιβασική

έννοιαπάνωστηνοποίαστηρίζεταιητουριστικήζήτηση.Ωστόσο,είναιαναγκαίο

νακατασταθείσαφέςότιανκαιτακίνητραμπορούνναενεργοποιήσουντην

ζήτησηγιαέναπροϊόν,οιανάγκεςδενγίνεταιναδημιουργηθούνεκτουμηόντος.

Οιανάγκεςείναισυνάρτησητουανθρώπινουστοιχείουτοοποίομέσωτων

συνθηκώνπουσχετίζονταιμετοάτομοκαιτηςψυχολογίας.Ταυτόχροναπρέπει

ναγίνειεπισταμένημελέτησεσχέσημετατουριστικάκίνητραπουέχειο

άνθρωποςεκφύσεως(περιέργεια)καιποιάτααποκτάκατάτηνδιάρκειατουβίου

τουεπειδήκρίνονταιμεθετικούςσυσχετισμούςστομυαλότου(απόκτησηκύρους).

Αυτήημελέτηθαμπορούσεναπροσεγγίσειταεπίκτητακίνητρασεέναπρώτο

στάδιο.Είναισημαντικόναειπωθείότικύριοιάξονεςμελέτηςτωντουριστικών

κινήτρωνείναι:

 Οιψυχολογικέςανάγκες

 Οιδραστηριότητεςωςκίνητρο

 Ηπροσέγγισητουκύκλουζωής

Συνήθως,οιμελέτεςπροσφέρουνμίαευρείαθεωρητικήβάσηστοναεξηγήσουν

τουςλόγουςκαιτακίνητραπουοδήγησαντουςταξιδιώτεςαπότοντόπο

διαμονήςτουςστοντόποπροορισμούκαιπωςαντιδρούνσεένααπομακρυσμένο

περιβάλλονμακριάαπότηνασφάλειατηςκαθημερινότητάςτους.Επίσης,κομβικό

ρόλοπαίζειηκαταναλωτικήτουςσυμπεριφοράπουέχουνπριν,κατάτηνδιάρκεια

αλλάκαιμετάτηνταξιδιωτικήτουςεμπειρίακαθώςεπίσηςκαιτακριτήριαπου

έπαιξανπρωτεύονταρόλοστηνεπιλογήτουτουριστικούτουςπροορισμούκαθώς

επίσηςκαιποιακριτήριαέχουνειδικόβάροςγιατηνεπιλογήτουπροορισμού

τους.Ακολουθούνοιπαρακάτωεπιστημονικέςπροσεγγίσεις:

ΤομοντέλοκινήτρωντουMaslow

ΟAbraam Maslowτο1968περιέγραψεότιυπάρχουνδύοείδημηχανισμώνπου

σχετίζονταιμετηνικανοποίησητωνανθρώπινωναναγκών:

 Τακίνητραέλλειψηςήμειωτικάτηςέντασης

 Ταεπαγωγικάήδιεγερτικάτουενδιαφέροντος

Ταυτόχρονα,οMaslowθεώρησετομοντέλοτωνκινήτρωνότιείναιολιστικό

δηλαδήότιηθεώρησήτουπαρέχειμιασφαιρικήγνώσητηςπραγματικότηταςενώ

ταυτόχροναεξελίσσεταικαιεφαρμόζεταιτόσοστηνεργασιακήόσοκαιστηνμη

εργασιακήέκφανσητηςκαθημερινότηταςτουανθρώπου.

ΟMaslowμετάαπόεντατικήμελέτηκατέληξεότιοιανάγκεςαυτέςισχύουνσε
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όλοτονκόσμοαλλάεπηρεάζονταιεπίσηςκαιαπότοπεριβάλλονμέσαστοοποίο

κινούνταιοιάνθρωποι.ΣτομοντέλολοιπόντουMaslowδίνεταιηδυνατότητανα

κατανοήσεικανείςτηνανθρώπινηδραστηριότητακαθώςεπίσηςκαιναπροβλέψει

καιτηνσυμπεριφοράτουανθρώπου.Αυτήηάποψητείνειπερισσότεροπροςτην

συμπεριφοριστικήπαράδοσητηςψυχολογίαςπαράπροςτηνγνωστική

προσέγγιση,ηοποίατονίζειτιςέννοιεςτουμηλογικούκαιτηςμη

προβλεψιμότηταςτηςανθρώπινηςσυμπεριφοράς.Παρόλααυτά,ηθεωρίατου

Maslow,είναιγιαένανακόμαλόγοσημαντική.Οάνθρωποςσύμφωναμεαυτήντην

θεωρίαυπερβαίνειτηνκάλυψητωνφυσικώναναγκώνκαιμετέρχεταισεστάδια

πουδιαχωρίζουνπιατονάνθρωποαπόταυπόλοιπαόντακαθώςμέσασεαυτάο

άνθρωποςαποδεικνύειότιείναι«κοινωνικόον»,αυτοεκτιμάταικαιεπιδιώκειτην

πλήρηκάλυψητωνσωματικών,συναισθηματικώνκαιψυχικώντουαναγκών.

Επίσης,έχονταςεξασφαλίσειοάνθρωποςτηνυλικήτουικανοποίησηπλέον

στρέφεταιπροςτηνηθικήπροσβλέπονταςσεανώτερεςαξίεςκαιιδανικά.Η

ηθικήσύμφωναμετονΑριστοτέληπροκύπτειαπότοέθος(συνήθεια).Δηλαδήο

άνθρωποςπροσπαθείνασυνηθίσειστηνεπανάληψηεπιδιώκονταςτην

αυτοπραγμάτωση.

ΗθεωρίατωντύπωνπροσωπικότηταςτουPlog

Ηθεωρίατωντύπωντηςπροσωπικότηταςανεπτύχθητο1974απότονPlogκαι

επικεντρώνεταιστηνψυχογραφικήταξινόμησητηςανθρώπινηςπροσωπικότητας.

ΣεσχετικήέρευναπουδιενήργησεκατέταξετονπληθυσμότωνΗΠΑσεμία

κλίμακαψυχογραφικώνδεδομένωνμεβάσειτηνπροσωπικότητάτους

συσχετιζόμενημετουςτουριστικούςπροορισμούς.Αυτοίοιτύποι

προσωπικότηταςξεκινούναπότονψυχοκεντρικόχαρακτήραπουεστιάζεισε

σκέψειςκαιμικροπροβλήματατηςκαθημερινότηταςέωςτοαλλοκεντρικόάτομο

πουασχολείταιμεπιοσύνθεταπροβλήματα.Ηπλειοψηφίατηςέρευνας

κατετάχθησανμεσοκεντρική.Αυτήηέρευναήτανμίαιδιαίτερασημαντικήτομή

γιατηνεπιστήμητουτουρισμού.Επίσης,οιψυχοκεντρικοίτουρίστεςθεωρούνται

πιοεσωστρεφήάτομαπουπροτιμούνπεριβάλλονταπουτουςείναιπιοοικεία

καθώςεπίσηςκαιταπολυτελήθέρετρα.Οιαλλοκεντρικοίτουρίστες

ενδιαφέρονταιγιανέουςπολιτισμούς,τουριστικούςπροορισμούςκαιεμπειρίες

ενώσανάτομαχαρακτηρίζονταιαπόεξωστρέφεια.

ΕπίσηςσεμεταγενέστερημελέτηπουοPlogδιεπίστωσεότιοιομάδεςπουμε

μέσοεισόδημαείχανμόνογιαμίαελάχιστηθετικήσυσχέτισημετους

ψυχογραφικούςτύπους.Απέδειξεέτσιότιμίαμερίδαψυχογραφικώντύπωνλόγω

περιορισμένουεισοδήματοςδενμπορούσεναεπιλέξειτηνμορφήτουτουρισμού

απόλυτα.

ΗπροσέγγισήτουPlogλοιπόνήτανπολύσημαντικήγιατηνκατανόησητης

ανθρώπινηςπροσωπικότηταςκαιτουςτόπουςπροορισμού.Σαφέστατα,η
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εφαρμογήτηςδενείναιαπλήκαθώςοιτουρίστεςταξιδεύουνσεδιαφορετικούς

προορισμούςπολλέςφορέςμεδιαφορετικάκίνητρα.

ΗπροσέγγισητουDann

ΟDannδιέκρινεεπτάδιαφορετικάστοιχείαπουαποτελούνκίνητραγιατον

τουρισμόκαιταπροσέγγισεαπότιςαντίστοιχεςδιαφορετικέςσκοπιές:

1.Τοταξίδιείναιηαπάντησησεαυτόπουλείπει,γι’αυτόκαιείναιεπιθυμητό.

Ηθεώρησηαυτήεπικεντρώνεταιστοεσωτερικόκίνητροπουέχουνοι

τουρίστεςναζήσουνεμπειρίεςεκτόςαπότοοικείοτουςπεριβάλλον.

2.Ηέλξηπουασκείέναςτουριστικόςπροορισμόςσυναρτάταιάμεσαμετην

ώθησητουκινήτρου.

Ηπροσέγγισηαυτήδιαχωρίζειτακίνητρατουτουρίσταωςατόμου,

ανάλογαμεταεπίπεδαεπιθυμίας(ώθηση)τουκαιτηνέλξητου

τουριστικούπροορισμού,όταναποφασιστείτοταξίδι.Οιπαράγοντεςπου

έλκουνπρέπειναείναιοιπαράγοντεςπουωθούν.

3.Τοκίνητροωςφαντασία.

Ηθεώρησηαυτήείναιυποσύνολοτωνδύοπροηγούμενωνθέσεωνκαι

δηλώνειότιοιτουρίστεςταξιδεύουνγιατίεπιθυμούνναυιοθετήσουνμία

πολιτισμικήσυμπεριφοράπουθαεγκρίνειτοοικογενειακότους

περιβάλλον.

4.Τοκίνητροωςσυγκεκριμένοςσκοπός.

Ηπροσέγγισηαυτήπαραπέμπειστουςκυριότερουςλόγουςγιατους

οποίουςπραγματοποιείταιέναταξίδι,μεταξύτωνοποίωνμπορείναείναιη

επίσκεψησεφίλους,συγγενείς,ψυχαγωγίαήεργασιακούς.

5.Οιτυπολογίατωνκινήτρων.

Ητυπολογίατωνκινήτρωνεπικεντρώνεταιστιςδιαστάσειςτου

τουριστικούρόλουκαθώςκαιστακίνητραπουανεφέρθησανπαραπάνω.

6.Τοκίνητροκαιοιτουριστικέςεμπειρίες.

Ηθεώρησηαυτήχαρακτηρίζεταιαπόαντιπαράθεσησχετικάμετην

αυθεντικότητατωντουριστικώνεμπειριών.Ηαυθεντικότηταεξαρτάται

απότιςπεποιθήσειςπουσχετίζονταιμετιςμορφέςτηςτουριστικής

εμπειρίας.
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7.Τοκίνητροωςαυτό-ορισμόςκαινόημα.

Ηπροσέγγισηαυτήυποστηρίζειότιοτρόποςμετονοποίοοιτουρίστες

ορίζουντηνκατάστασήτους,βοηθάπερισσότεροστοναγίνουναντιληπτά

τατουριστικάκίνητρα.

ΗψυχολογικήπροσέγγισητουPearce

ΣύμφωναμετονPearceηθεωρίατωνκινήτρωνεπηρεάζειτηνανθρώπινη

συμπεριφοράλαμβάνονταςυπόψηότιόλεςοιδράσειςπουλαμβάνουνχώραέχουν

προέλθειαπόκάποιοεσωτερικόκίνητρο.ΟPearceλοιπόνασχολείταιμετην

ψυχολογικήπροσέγγισητωνκινήτρωναυτώνκαιπιοσυγκεκριμέναυποστηρίζει

ότιτακίνητρατουταξιδιούπρέπεινααντιμετωπίζονταιωςμακροπρόθεσμες

ψυχολογικέςανάγκεςτουατόμου.

ΗψυχαναλυτικήθεωρίατουFreud

Ηψυχανάλυσηστιςαρχέςτουεικοστούαιώναδενείχεαναπτυχθείσανεπιστήμη

τόσοώστενασυνδεθείμετοντουρισμόέτσιώστενααναλυθούντακίνητρακαιοι

επιδιώξειςτωνταξιδιωτών.Παρόλααυτάοθεμελιωτήςτηςψυχανάλυσης,

SigmundFreud,ανέπτυξεθεωρίεςπουεπηρέασανόχιμόνοτοευρύφάσματων

κοινωνικώνεπιστημών(κοινωνιολογία,ψυχολογία,ανθρωπολογία)αλλάκαιτην

ίδιατηντέχνηπουεξίσουεπηρεάζουντοτουριστικόφαινόμενο.Στηνπαρούσα

διατριβήόμωςθαχρησιμοποιηθούναποσπασματικάενότητεςτηςψυχαναλυτικής

τουθεωρίαςπροκειμένουναπροαχθείησύνδεσητωνδύοαυτώνεπιστημών.

Αρχικά,οFreudυποστήριξεότιοιάνθρωποιπροσπαθούννααποβάλλουντις

εντάσειςπουσυσσωρεύεταιστηνζωήτουςμεαπώτεροσκοπόναεπιτύχουντην

σταθερότητα.Ηαρχήτηςσταθερότηταςεπηρεάζειτηνπροσωπικότητακαιτις

καταναλωτικέςεπιλογές.Σαφώςυπήρξεκαιοαντίλογοςαπόάλλους

θεωρητικούςτηςψυχανάλυσηςπουυποστήριξανότιτοανθρώπινοείδος

ενδιαφέρεταιγιατηνπεριπέτεια.Ηκοινήσυνισταμένηόμωςκαιτωνδύο

θεωριώνείναιότιημείωσητηςέντασηςότανκαθίσταταιανάγκη,αυτό

χαρακτηρίζεικαιτηνκαταναλωτικήσυμπεριφορά.

Επίσης,οFreudπίστευεότιτοασυνείδητοδιακατέχεταιαπότιςεπιθυμίεςκαι

συνέδεσεταόνειραμετηνεκπλήρωσητωνεπιθυμιών.Ηεπιθυμίαλοιπόν

δημιουργείμίαεσωτερικήέντασηστονάνθρωπολειτουργώνταςωςκίνητρομε

αποτέλεσμαοάνθρωποςναενεργήσει.Τόσοηεπιθυμίαόσοκαιομηχανισμόςτων

ορμώνλειτουργούνωςδυνάμειςπουθέτουνσεκίνησητονάνθρωπομε

αποτέλεσματηνπράξη.ΟFreudόμωςδιατύπωσεμίαεπαγωγικήθεωρίαηοποία

πραγματοποιείταιμεκύριοχαρακτηριστικότοένστικτοκαιόχιτην
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αλληλεπίδρασηκαθώςομηχανισμόςτωνορμώνδεναντιλαμβάνεταιτοπλαίσιο

τηςανθρώπινηςσυμπεριφοράςμέσασεμίακοινωνία.Παρόλααυτά,τομοντέλο

τωνορμώνδενδιαφωτίζειτηνκατανόησητηςδιαφοράςπουυπάρχειμεταξύ

κοινωνικούπλαισίουήσυμπεριφοράςάραπρέπειναεξεταστείακόμαπιο

επισταμένα.

ΈναεξίσουαξιοσημείωτοστοιχείοσύμφωναμετονFreud,είναιτογεγονόςότι

στηνθεωρίατουσχετικάμετηνσταθερότηταπεριέγραψεότιοιάνθρωποι

προσπαθούνμεμεγάληέντασηναπεριορίσουντιςεσωτερικέςτουςεντάσειςπου

δημιουργούνταιεξαιτίαςτωνορμώντους,λησμονώνταςόμωςπαράγοντεςπου

ενισχύουντιςεντάσειςόπωςείναιηπεριέργειαγιαάλλαμέρηκαιάλλους

πολιτισμούς.Ηεργασίααυτήείναικαθαράυποθετικήκαιδενμπορείνααγνοήσει

τηνκοινωνικήφύσητηςανθρώπινηςδραστηριότητας.Σαφέστατακαιθα

μπορούσεμεβάσητιςθεωρίεςτουFreudναδημιουργηθείέναμοντέλοτοοποίο

θαενείχετηνσύγκρουσημεταξύενστικτωδώνασυνείδητωνεπιθυμιώνσεσχέση

μεεκείνωνπουτομυαλόκάνεισκόπιμα.Τέλος,θαμπορούσεηψυχανάλυσηνα

ασχοληθείκαιμετηνιδιαίτερησυμπεριφοράπουέχειοεκάστοτεταξιδιώτηςκαι

πωςδιαχειρίζεταιτιςπαραπάνωεσωτερικέςεντάσειςαλλάοιβασικοί

παράγοντεςείναιδύσκολονααπομονωθούνπλήρωςκαιναεξεταστούν

αυτοτελώς.

ΗθεώρησητωνMcIntosh,GoeldnerκαιRitche

ΟιMcIntosh,GoeldnerκαιRitcheεξέτασαντακίνητραγιαταταξίδιακαιτην

επιλογήτωνταξιδιωτικώνπροϊόντων.Σανβάσητηςπροσέγγισήςτους

αποτέλεσετομοντέλοιεράρχησηςτωναναγκώντουMaslow.Οιτέσσερις

κατηγορίεςτωνκινήτρωνπουβασίστηκανστοπροαναφερθένμοντέλοείναι:

 Ταφυσικάκίνητραπουσχετίζονταιμετηνχαλάρωσητουσώματοςκαιτου

πνεύματος,ωςαπώτεροςσκοπόςείναιηευεξίακαιμέσαστηνπερίοδο

τωνδιακοπώνλαμβάνουνχώραδραστηριότητεςυγείαςκαιάθλησης.Αυτή

ηομάδακινήτρων«αποσυμπιέζει»τονάνθρωποκαιτοναναζωογονεί.

 Σανπολιτισμικάκίνητρααναφέρονταιτακίνητραπουσχετίζονταιμετην

επιθυμίακάποιουναγνωρίσεινέουςπολιτισμούς,ήθηκαιέθιμακαθώς

επίσηςκαιναμετέχειενεργάστηνκαθημερινότητατωντοπικών

πληθυσμών.

 Διαπροσωπικάκίνητραχαρακτηρίζονταιεκείναπουπεριλαμβάνουννέες

γνωριμίεςμεανθρώπους,επισκέψειςσεσυγγενείςκαιφίλουςκλπ.Σε

αυτήντηνπερίπτωσηοσκοπόςείναιμέσωτηςαπόδρασηςαπότοοικείο

περιβάλλονναδώσειτηνευκαιρίαστονταξιδιώτηνααναπτύξεισχέσεις,

ναδημιουργήσεινέεςκαθώςεπίσηςναβιώσεινέεςεμπειρίες

συνυφασμένεςμετοντόποπροορισμού.



34

 Κίνητρακύρουςείναιαυτάπουπεριλαμβάνουνπροσωπικήεξέλιξη,

επιθυμίαγιασπουδές,καθώςεπίσηςκαιενίσχυσητουεγώ.Τα

προαναφεθέντασχετίζονταιτόσομετηνεπιθυμίαγιααναγνώρισηαπότον

περίγυροόσοκαιαπότοίδιοτοάτομομεσκοπότηνικανοποίησητης

αυτοπραγμάτωσης.

Τοσύνδρομοτουάγχουςμετάτιςδιακοπές

Παρότιηεπιστήμητηςψυχολογίαςδεναποδέχεταιτοσύνδρομοάγχουςμετάτις

διακοπές(PostVacationStressSyndrome)φαίνεταιότιεπηρεάζειαισθητάτους

ταξιδιώτεςότανεκείνοιεπιστρέφουνστηνκαθημερινότητάτους.Άλλωστε,

επειδήτασυμπτώματάτουμοιάζουνιδιαίτεραμεεκείνατηςκατάθλιψηςχρήζει

ιδιαίτερηςπροσοχής.Επίσης,ταάτομαπουπάσχουνκαιαπόάλλεςψυχικές

διαταραχέςβιώνουνμεμεγαλύτερηέντασητοσυναίσθημααυτό.

Τοσύνδρομολοιπόνεκδηλώνεταιιδιαίτερασενέουςανθρώπουςκατάτην

μεταδιακοπικήπερίοδοιδιαίτερατιςπρώτεςμέρεςμεκύριοχαρακτηριστικότην

γενικευμένηαδυναμίατουατόμουσεσυνδυασμόμετοαίσθηματουκενού.Ακόμα

κατάτηνδιάρκειατηςεργασίαςτοάτομοδενσυγκεντρώνεταισωστά,είναι

απαθέςκαιεκφράζεισυμπτώματαανίαςενώδιακρίνεταικαιαδυναμίαωςπρος

τηνλήψηαποφάσεωνενώτοάτομοέχεικαιτοαίσθηματηςεπιθετικότηταςσε

σχέσημετοπεριβάλλοντου.Ακόμαεπειδήγιατοάτομοοχρόνοςπουπέρασε

στιςδιακοπέςδιαφέρειπολύσεσχέσημεεκείνονστηνεργασίατουκαιλόγωτης

σχετικότητάςτουμπορείναεκδηλωθείσυσσώρευσηαρμοδιοτήτωνκαιαδυναμία

τουατόμουναοργανώσεισωστάτονχρόνο.Σίγουρατοάτομοδενμπορείνα

κατανοήσειπλήρωςτιςμεταβολέςπουέχουνεπέλθειστηνψυχολογίατουόμως

έχειεπίγνωσηότικάτιδενπάεικαλά.

Τοσύνδρομοτουάγχουςμετάτιςδιακοπέςεκδηλώνεταισεκάθεάτομομε

διαφορετικήέντασηκαιτρόποόμωςπέραντηςιδιοσυγκρασίαςτουατόμου

υπάρχουνπαράγοντεςπουυποβοηθούντηνεμφάνισητουσυνδρόμουαυτού:

 Κατάτηνδιάρκειατωνδιακοπώντοάτομοδενξεκουράζεταιεπαρκώς

 Ανεπαρκήςπροσαρμογήστοεργασιακόπεριβάλλονκαιπριντιςδιακοπές

 Τοάτομοδενείναιικανοποιημένοαπότιςεργασιακέςσυνθήκες.

Οιψυχολόγοιγιατηνκαλύτερηδιαχείρισητουμεταδιακοπικούάγχουςπροτείνουν

:

1.Προςτοτέλοςτωνδιακοπώνσταδιακήεφαρμογήτωνκαθημερινών

συνηθειών

2.Έγκαιρηεπιστροφήστοντόποδιαμονήςμίαήδύομέρεςπριντηνεκνέου

ανάληψηεργασιακώνκαθηκόντων
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3.Ελαστικότητακαισυνεννόησησταεργασιακάπεριβάλλονταμεσκοπότην

αποφυγήδιακοπώνμακράςδιαρκείαςπουθααποτελέσουντροχοπέδηγια

τηνπροσαρμογήτουεργαζομένουστηνεργασία

4.Οιεξορμήσειςτασαββατοκύριακαλειτουργούναποσυμπιεστικάγιατο

άτομοχωρίςναμεταβάλλεισεμεγάλοβαθμότηνσυμπεριφοράτουστο

εργασιακότουπεριβάλλον.

Συμπεράσματα

Σύμφωναλοιπόνμεταπαραπάνωτατουριστικάκίνητρακυρίωςενέχουντα

παρακάτωχαρακτηριστικά:

1)Ηέρευνάτουςείναιπολύπλοκηαλλάσανκινητήριοςδύναμηείναιηφυσική

διαφυγήπουσυναρτάταιμετηνδιάθεσητουατόμουγιαδιαφυγήκαιστον

ψυχολογικότομέα.

2)Σαφώςηέρευνασεσχέσημετηνδιαδικασίαλήψηςτηςτουριστικήςαπόφασης

είναιπερίπλοκη.Οιεπιδιώξειςκαιοιεπιθυμίεςτωντουριστώνείναισημαντικοί

παράγοντεςγιαναληφθείηαπόφασητουταξιδίου.Ταυτόχροναόμως,οι

τουρίστεςθαπρέπεινααξιολογήσουντιςανάγκεςτους,ταεσωτερικάτους

κίνητραταοποίαείτεδενέχουνκαθοριστείείτεείναιάγνωστα.

3)Κάθεάνθρωποςέχειδικάτουκίνητρακαιπροτιμήσειςγιατηνεπιλογήενός

συγκεκριμένουτύπουτουρισμού.Έτσι,διαφορετικέςομάδεςατόμωνδιαλέγουν

ένανπροορισμόγιαδιαφορετικούςλόγους.

4)Τακίνητραστιςδιακοπέςλειτουργούνσυνδυαστικάκαιτοέναδεναπαγορεύει

τηνύπαρξητουάλλου.

5)Οιπερισσότεροιερευνητέςπουασχολούνταιμετακίνητρα,δενχρησιμοποιούν

καμίαεπιστημονικήβάσηγιατιςκατηγορίεςτωνκινήτρωνπουδιακρίνουν,ούτε

δίνουνκάποιαένδειξητηςαναλογίαςτουριστώνοιοποίοιθαείχαντοέναήτο

άλλοκίνητρογιατηνεπιλογήενόςτόπουπροορισμούήγιαέναταξίδι.

Συμπερασματικάλοιπόνείναιεμφανήςηέλλειψηενόςδιεπιστημονικούμοντέλου

τουριστικήςσυμπεριφοράς.Είναιλοιπόνμίαςπρώτηςτάξεωςευκαιρίαγιατις

κοινωνικέςεπιστήμεςπουσυνεπικουρούντοτουριστικόφαινόμενονα

μελετήσουνπεραιτέρωτηντουριστικήκαταναλωτικήσυμπεριφορά.Το

παραπάνωμοντέλοθαενέχειτακίνητρα,τιςπροσδοκίες,τιςεπιθυμίες,την

καταναλωτικήσυμπεριφοράκαθώςεπίσηςκαιτιςαντιλήψειςτωνανθρώπων.

Τέλος,οιδιακοπέςεπηρεάζουντοάτομοακόμακαιμετάτηνλήξητουςμε

αποτέλεσματοάτομονακαλείταιναδιαχειριστείτονεαυτότουκαιτιςσχέσεις

μετοπεριβάλλοντουείτεαυτόείναιοικογενειακόείτεαυτόείναιεργασιακό.
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Είναισημαντικόστιςημερίδεςψυχολογίαςνατονίζουντομεταδιακοπικόάγχος

ενώτόσοοιεπιχειρήσειςναενημερώνουντουςεργαζομένουςτουςόσοκαιοι

εργαζόμενοιναλαμβάνουντιςαποφάσειςτουςμεσκοπότηνεκνέουομαλή

επανένταξήτουςστηνκαθημερινότητα.

Ανθρωπολογίακαιτουρισμός

Ηεπιστήμητηςανθρωπολογίαςασχολείταιμετηνανάπτυξηανθρώπινων

πολιτισμών,κοινωνιώνκαθώςεπίσηςέχονταςωςβάσητηνανθρώπινη

συμπεριφοράναεπιτύχουντηνπεριγραφήπολιτιστικώνκαικοινωνικών

φαινομένων.Η αύξησητουτουριστικούφαινομένουστιςαναπτυσσόμενεςχώρες

αποτέλεσεπεδίοέρευναςγιατουςανθρωπολόγουςερευνητέςκατάτοδεύτερο

μισότουεικοστούαιώνα.Ηαλληλεπίδρασηδιαφορετικώνπολιτισμώνσετόσο

εντατικούςρυθμούςαυταπόδεικταέφερεκοντάτιςεπιστήμεςτης

ανθρωπολογίαςκαιτουτουρισμού.ΟSelwynέχονταςβασιστείστιςεργασίεςτου

Crickπροσδιορίζειτρίακύριααλληλοκαλυπτόμεναπεδίαδιερεύνησηςπου

ανήκουνστηνσφαίρατόσοτηςανθρωπολογίαςόσοκαιτουτουρισμού:

1)κοινωνικήκαιπολιτισμικήαλλαγή,2)σημειολογίατουτουρισμούκαι3)πολιτική

οικονομίατουτουρισμού.Ηανθρωπολογικήμελέτητουτουρισμούθαασχοληθεί

κυρίωςμετοντόποπροορισμούκαθώςεπίσηςκαιμετοντουρίστα.Ηεθνογραφία,

κομμάτιτηςανθρωπολογίας,θαχρησιμοποιηθείωςεργαλείοαποτύπωσηςτων

λεπτώνιδιαιτεροτήτωντουτουριστικούφαινομένουστηνκουλτούρατουτόπου

προορισμού.

Οπροορισμός

Τοζητούμενοστηνανθρωπολογικήέρευνασεότιέχεισχέσηνακάνειμετον

τουρισμόείναιηεστίασητωνεπιδράσεωνστονπολιτισμόαπότουςτουρίστες

τωνανεπτυγμένωνχωρώνσεσχέσημετιςλιγότεροανεπτυγμένεςχώρες.

Αναδύονταιλοιπόνδύοσημαντικάπεδίαέρευνας:

 Ηπολιτικήανθρωπολογίατουτουρισμούπουεστιάζειστιςσχέσειςπου

αναπτύσσονταιμεταξύτωνπεριοχώνπροέλευσηςτωντουριστώνκαιτου

προορισμούσεπολιτικό,κοινωνικόκαιοικονομικόεπίπεδο

 Οιπολιτιστικέςμεταβολέςπουέρχονταισαναποτέλεσματουτουρισμού

στοντόποπροορισμού

Οτουρίστας

Στηνεπιστήμητηςανθρωπολογίαςοτουρίσταςλογίζεταιωςοπρωταγωνιστής

τουτουριστικούφαινομένουκαιωςοφέρωντηνπολιτισμικήαλλαγήστοντόπο

προορισμού.Ηπολιτισμικήαλλαγήστονπροορισμόεπέρχεταιότανοιτουρίστες
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αλληλεπιδρούνμετουςκατοίκουςτουτόπουπροορισμούέχοντεςμία

διαφορετικήκουλτούρα.Ηανθρωπολογικήέρευναδενέχειασχοληθείεπισταμένα

μετοντουρισμόπαράτογεγονόςότιαποτελείκοινωνικήεπιστήμηπουενέχεικαι

άλλεςκοινωνικέςεπιστήμες.

Ηανθρωπολογικήμελέτητουτουρισμούωςπροςταπολιτισμικά

στοιχεία

ΗθεώρησητουμεγάλουφιλοσόφουκαικοινωνιολόγουJean-JacquesRousseau

γιατον«ευγενήάγριο»υποστήριζεότιοάνθρωποςέχειαπότηνφύσητου

«ευγενή»χαρακτηριστικάαλλάδιεφθάρειαπότοναστικότρόποζωήςκαιαναζητά

τηνεπιστροφήστιςπροβιομηχανικέςκοινωνίες.Παρόμοιαάποψηείχεκαιο

MacCannellοοποίοςεστίασεπερισσότεροστηνέλλειψηαυθεντικότηταςτην

οποίαθέλειναβιώσειξανάοάνθρωποςμεσκοπόνααναπληρώσειτονφυσικό

τρόποζωήςπουλείπειαπότηνκαθημερινότητατωνσύγχρονωνδυτικών

κοινωνιών.

ΟTresidderυποστήριξεότιηπαραπάνωανάγκημπορείναικανοποιηθείμέσααπό

τηνβίωσηεμπειριώνπουσχετίζονταιμετηνάγριαφύση,τηναγροτικήζωή

καθώςεπίσηςκαιμετηνιδιαίτερηπολιτιστικήκληρονομιάτουτόπουπροορισμού

πουμπορείνααποτελέσειαντίβαροστηνμεταβιομηχανικήαστικήκοινωνία.Η

παραπάνωθεώρησηενέχειτηνανάγκητουανθρώπουγιαδιανοητικήκαι

συναισθηματικήισορροπίαηοποίαεπιτυγχάνεταισεκοινωνίεςανθρώπωνπου

χαρακτηρίζονταιαπόαυθεντικότητα.

Οτουρισμόςλοιπόνμπορείνααποτελέσειπαράγονταδόμησηςπροσωπικότητας

καθώςτοάτομομπορείμέσωτουτουρισμούναεπιτύχειεσωτερικήαρμονία,να

ανοίξεινέουςορίζοντεςστηνκοινωνικοποίησητουατόμουόπωςεπίσηςκαινα

αποτελέσειπαράγοντακοινωνικούστάτους.Ηαναγνώρισητουκοινωνικού

στάτουςμέσωτουτουρισμούήτανπρονόμιοτωνανώτερωνκοινωνικάτάξεωντα

παλαιότεραχρόνιαόμωςχάριςτηνανάπτυξητωνμεταφορών,τωντεχνολογιών

καιτηςοικονομίαςτοπρονόμιοέγινεδιαθέσιμοσεέναμεγαλύτεροκοινωνικό

φάσμα.

Οτουρισμόςλοιπόνεπιτυγχάνειναφέρειτοντουρίστασεεπαφήμετοιδιαίτερο

πολιτιστικόστοιχείοτουεκάστοτεπροορισμούκαιμέσωτωναξιοθεάτων,των

τεχνουργημάτωνκαιτουτρόπουζωήςναεμπλουτίσειτόσοτηνκουλτούρατου

τουρίσταόσοκαιτωνανθρώπωνμετουςοποίουςπολιτιστικάαλληλεπιδρά.

Οτουρισμόςως«ιερόταξίδι»

Απότηνίδρυσητωνπρώτωνκοινωνιώνοιάνθρωποιείτεθέλονταςναεξηγήσουν

τομεταφυσικόστοιχείοστοοποίοδενμπορούνναπαρέμβουν,είτεγιατίπίστευαν

σεανώτερεςδυνάμειςείτεακόμακαιγιατίέπρεπενακαθιερωθείένακοινό
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σύστημακοινωνικώναξιώνέτσιώστεναυπάρχειηαπαραίτητησυνοχή

δημιούργησαντιςθρησκείες.Είναιλοιπόνεπόμενοναυπάρχειάρρηκτησχέση

θρησκευτικούπροσκυνήματοςκαιτουρισμού.Οτουρισμόςλοιπόνμέσωτου

ταξιδιούδίνειτηνδυνατότηταστονπροσκυνητήναθέσειτονεαυτότουεκτός

τωνστεγανώντηςκαθημερινότηταςμεσκοπόναπραγματοποιήσειέναιερό

ταξίδι,δηλαδήέναταξίδιγιακάποιον«ανώτερο»σκοπό.

Ηθρησκευτικήλατρείαεκδηλώνεταιμεδιαφορετικούςτρόπουςσεκάθε

θρησκείαεναρμονισμένημετακοινωνικάπρότυπατουτόπουπροορισμού.Ο

Horneτοποθετείταιγιατουςσύγχρονουςτουρίστεςλέγονταςότιπλέονοι

ταξιδιωτικοίοδηγοίείναισημαντικόμέροςτηςτουριστικήςεμπειρίαςπου

πρόκειταιναβιώσουνοιπροσκυνητέςαλλάσημασίαδενέχειτοπροσκύνημαπου

βλέπουναλλάηφήμηηοποίαπροηγείταιαυτούπουβλέπουν.

ΣύμφωναλοιπόνμετουςvanGennep,TurnerκαιTurnerοιπροσκυνητέςπερνάνε

αρχικάαπότοστάδιοτουαποχωρισμούτοοποίοορίζεταικαιχωρικάκαι

κοινωνικάσεένανχώροπουδενείναιοικείοςκαιηαπομάκρυνσηαπότον

κοινωνικότουκύκλοείναικαι«φυσική»αλλάκαι«συμβολική».Τοαμέσως

επόμενοστάδιοείναιεκείνοτης«μεθοριακότητας»όπουτοάτομοεφόσονπια

είναιμακριάαπότοπεριβάλλοντηςκαθημερινότητάςτου«αποδομεί»τονεαυτό

τουκαιδιαμορφώνεινέεςμορφέςσχέσεωντόσομετοπεριβάλλονπουπλέον

αλληλοεπιδράόσοκαιμετουςανθρώπουςστοεκείπεριβάλλον.Σεαυτήντην

κατάστασητοάτομολειτουργείιδιαίτερασυναισθηματικάκαθώςβιώνειέντονη

φόρτισηενώπαράλληλατοοδηγείστηνμέθεξη,δηλαδήστηνταύτισημεάλλα

άτομαπουβιώνουντηνίδιαδιαδικασία.Ηδύναμητηςμέθεξηςεντοπίζεταιστην

πιοισχυρήμορφήτηςότανταάτομαανκαιξέναμεταξύτουςαλληλεπιδρούνκαι

εντέλειταυτίζονταισαναποτέλεσματηςδράσηςτους.Τοστάδιοτης

επανένταξηςστοπροηγούμενοπεριβάλλονείναιτοτελευταίοστοοποίοενεργεί

οπροσκυνητήςοοποίοςπλέονέχειδιαμορφώσειέναν«νέοεαυτό»χάριςτην

συμμετοχήτουστο«ιερόταξίδι»πουμόλιςπραγματοποίησε.

Ησυσχέτισητουτουρισμούμετόπουςκαιχρόνουςπουσχετίζονταιμετην

ιερότητααρχικάφαίνεταιχωρίςλογικήλαμβάνονταςυπόψινότιοόρος«ιερός»

σχετίζεταιμετηνθρησκευτικήπίστηκαιτιςλατρευτικέςεκδηλώσειςπου

λαμβάνουνχώρα.Όμως,οTressidderπαρατηρείπωςοτιδήποτεχαρακτηρίζεται

καιυιοθετείταισανιερόδενχαρακτηρίζεταιαπαραίτηταλόγωθρησκείας.Η

διαφοροποίησητου«ιερού»απότο«ανίερο»μπορείναμηνενέχει

θρησκευτικότηταςαλλάτομενιερόνασυμβολίζειτομη-σύνηθεςενώτοανίερο

νασυμβολίζειτοκαθημερινό.Οιεναλλαγέςαυτέςαπότοπροβλέψιμοστοχαοτικό

ουσιαστικάαποτελούνμέτροχρονικούπροσδιορισμούκαισυνδέονταιμε

ιδιαίτερεςστιγμέςόπωςταγενέθλιαήηονομαστικήεορτήκαθώςεπίσης

οριοθετούνκαιτηνμετάβασησεδιάφορεςπεριόδουςτηςκοινωνικήςζωήςόπως

ηαποφοίτηση.Έτσιλοιπόντο«ιερό»καιτο«βέβηλο»χαρακτηρίζουνεναλλαγή

περιόδουςστηνζωήμαςπουσυνοδεύονταιαπόσυναισθηματικήφόρτιση.
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Σεσχέσημετοντουρισμόείναιευδιάκριτηηδιαφοράανάμεσαστην

καθημερινότηταπουσυνεπάγεταιμετηνεργασία,τηνπαραμονήσεέναντόπο

κατοικίαςαπότηνμίαόψητουνομίσματοςκαθώςκαιστηνμη-κανονική

κατάστασηηοποίαχαρακτηρίζεταιαπόεθελοντικόταξίδικαιφυγήσεξένους

προορισμούς.Έτσιλοιπόν,τοτουριστικόταξίδιλόγωτηςσπανιότητάςτου

περιβάλλεταιαπόέναπέπλο«ιερότητας».Στοπλαίσιοτουδυτικούτρόπουζωής,

όπουτοήθοςτηςεργασίαςείναιιδιαίτεραανεπτυγμένο,οτουρισμόςλόγωτης

φύσηςτουεμφανίζεταιωςηιδανικήλύσηγιατηναξιοποίησητουελεύθερου

χρόνου.

ΣύμφωναμετονGraburnοτουρισμόςμπορείναεκληφθείσανείδος

τελετουργικήςδιαδικασίαςπουαντανακλάβαθιάριζωμένεςαντιλήψειςτης

κοινωνίαςπουσχετίζονταιμετηνφύση,τηνυγεία,τηνελευθερίακαιτηναυτό-

ολοκλήρωσηαπαλλαγμένηαπότακοινωνικάστερεότυπαδίνονταςτηνελευθερία

στοάτομοναπράξεικατάσυνείδηση.Έτσιλοιπόνείναισύνηθεςφαινόμενοοι

άνθρωποιστιςδιακοπέςτουςναξεδιπλώνουνπτυχέςτουχαρακτήρατουςπου

απαντούνσενεαρότερεςηλικίες.Γι’αυτόλοιπόνοHoldenτονίζειότιμπορείη

δυσκολίακαιοιδοκιμασίεςτουθρησκευτικούταξιδιούναήταντοίδιοσημαντικές

μετηνβίωσητηςεμπειρίαςσυνολικάόσοκαιηάφιξηστοντόποπροσκυνήματος

όμωςορόλοςτουταξιδιούωςμέροςτηςτουριστικήςεμπειρίαςστησύγχρονη

κοινωνίαείναιασαφήςκαιπαραμένειανεξερεύνητοπεδίοστιςκοινωνικές

επιστήμες.

Ηαυθεντικότηταστηντουριστικήεπιστήμη

Ηαυθεντικότηταόπωςπροαναφέραμεαποτελείένανπολύσημαντικόπαράγοντα

γιατουςτουρίστεςοιοποίοιεπιζητούννααναβιώσουντηναίσθησητων

κοινωνιώνπριντηνμετατροπήτουςσεαστικέςωςαποτέλεσματηςβιομηχανικής

επανάστασης.Συνεπώς,ητουριστικήβιομηχανίααναλαμβάνειναφέρειειςπέρας

τιςεπιδιώξειςκαιταόνειρατηςτουριστικήςκατανάλωσηςμεαποτέλεσμαη

κουλτούρατωντουριστικώνπροορισμώννατίθεταιστηνδιάθεσητουεμπορίου.

Ηεκμετάλλευσητωνπολιτιστικώναγαθώντουκάθεπροορισμούείναι

αποτέλεσμαενόςσυνόλουπουεμπεριέχειθρησκευτικέςτελετές,τοπικές

εκδηλώσεις,ιστορικάμνημείακαθώςεπίσηςκαιεκδηλώσειςοιοποίεςείναι

συνυφασμένεςμετονπροορισμό.

Παράτογεγονόςότιηαυθεντικότητασχετίζεταιπιοπολύμετις

προβιομηχανικέςκοινωνίεςκαιτηνοποίααναζητάοτουρίσταςεντούτοιςη

τουριστικήβιομηχανίαέχειτηνδυνατότητανατουτηνπροσφέρει.Σαν

αποτέλεσμαλοιπόνέχουμετουςμεντουρίστεςναεπιζητούντηνπολιτιστική

αυθεντικότηταστηντουριστικήτουςεμπειρίαόμωςπροσαρμόζεταιστιςανάγκες

τηςτουριστικήςζήτησης.Κατ’επέκταση,προκύπτειζήτημα«σκηνοθετημένης

αυθεντικότητας»αρκετάσυχνά.
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Ηάλληόψηόμωςτουνομίσματοςείναιότιοιτουρίστεςπολλέςφορέςδεν

γνωρίζουντιείναιαυθεντικόκαιτιόχιενώπαράλληλαμπορείναυπόκεινταισε

περιορισμούς(χρονικούς,χρηματικούςκ.α.)οιοποίοιδενμπορούννα

ξεπεραστούνκαιμοιραίαδενθαμπορούσεοτουρίσταςνασυμμετέχεικαθ’

ολοκληρίαστηναυθεντικήεμπειρίαόπωςθαήθελε.OMacCannellλοιπόντονίζει

ότιτουρίστεςικανοποιούνταιπερισσότεροαπότηνσυμμετοχήσεέναθέαμαπου

αναμένουναπ’ότιστηνεπιμονήγιατηναναζήτησητηςαυθεντικότητας.Αυτήη

αντίληψησυνδέεταιμετηςθεωρίατηςυπερ-πραγματικότηταςπουεπισημαίνει

ότισεμίακαταναλωτικήκοινωνίαόπουοιεικόνεςκαιτασύμβολαείναιείδηπρος

κατανάλωσητοπλαστόείναιτόσοκαλόώστετογνήσιοναμηνείναιπλέον

απαραίτητο.

ΟSelwynμεβάσητηνδικήτουθεώρησηεπιχείρησεναεξηγήσειτηνέννοιατης

αυθεντικότηταςόπωςτηναντιλαμβάνεταιιτουρίσταςδιαχωρίζονταςτην

«γνώση»απότην«αίσθηση».Ηγνώσηβοηθάτοντουρίστανακατανοήσειτην

αυθεντικότηταβασισμένηστηνεπιστημονικήλογική.Απότηνάλλημεριά,ομη

έχωνγνώσητουρίσταςτιείναιπραγματικάαυθεντικόκαιτιόχιβασίζεταιστην

αίσθησήτουκαιπολλέςφορέςναπιστεύειότιείναικοινωνόςμίαςαυθεντικής

πολιτιστικήςεμπειρίαςστηνοποίαόμωςδενείναικαθώςέχειπειστείαπότο

θέαμα.

Βέβαια,ότανλαμβάνουνχώραεορταστικέςεκδηλώσειςπουχαρακτηρίζουντο

πολιτιστικόεπίπεδοτηςκοινωνίαςπροορισμούκαισυμμετέχουνκαιοιτουρίστες

αναδεικνύεταιτοσυναίσθηματηςυπερηφάνειαςτωνκατοίκωνγιατηνιστορία

τουςκαιταέθιμάτους.

Οιεπιπτώσειςτουτουρισμούστηνκουλτούρα

Ηδεδομένηαλληλεπίδρασητωνανθρώπωνπουχαρακτηρίζονταιαπό

διαφορετικάπολιτιστικάπλαίσιαχάριςτοντουρισμόείναιλογικόναασκεί

επιρροήοέναςστονάλλο.ΤοΠρόγραμμαγιατοΠεριβάλλοντωνΗνωμένων

Εθνώνεπιδίωξετηναλληλεπίδρασηαυτήωςμέσογιατηναλληλοκατανόηση

μεταξύτωνανθρώπωνκαιτηνανάπτυξηισχυρώνσχέσεωνμεταξύτους.Αντίθετα,

οτουρισμόςπολλέςφορέςδημιουργείσεασθενέστερεςοικονομικάκοινωνίεςτο

φαινόμενοτου«επιπολιτισμού»,τηνδιαδικασίαδηλαδήκατάτηνοποίαοιτοπικοί

πληθυσμοίέχονταςσανπρότυποαφενόςτοντουρίστααφετέρουταπολιτιστικά

πρότυπαταοποίαεκφράζειταυιοθετούντοποθετώνταςσεδεύτερημοίρατα

δικάτους.

Συμπεράσματα

Οτουρίσταςείναιολόγοςπουοτουρισμόςυφίσταταισανσύστημακαιηαιτίαπου

φέρειτηνπολιτιστικήαλλαγήσεένανπροορισμό.Έχονταςλοιπόνσανεπιδίωξη
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τηναναζήτησητουαυθεντικούτρόπουζωής,πουτείνειναεκλείψειαπότις

προηγμένεςκοινωνίες,αλληλεπιδράμετουςτοπικούςπληθυσμούςκαι

ταυτόχροναδιαμορφώνειτηνπροσωπικότητάτουτόσοεκείνοςόσοκαιοι

άνθρωποιμετουςοποίουςσυσχετίζεται.

Τοταξίδιπολλέςφορέςεκλαμβάνεταιωςευκαιρίαγιατηνεπαφήμετο

θρησκευτικόσυναίσθημαμέσαστοοποίοτοάτομομεταστρέφεταιψυχολογικάκαι

βιώνειτηνμέθεξη.Επίσης,τοπεριβάλλειμίαιδιότυπηιερότητακαθώςηολοένα

αυξανόμενησημασίατουελεύθερουχρόνουαναδεικνύειπτυχέςτουανθρώπινου

χαρακτήραπουσχετίζονταιμετηνυγεία,τηνφύση,τηνευεξίαπέρααπόταάγχη

τηςκαθημερινότηταςμεαποτέλεσμαηαυξημένηαίσθησητηςελευθερίαςνα

χαρακτηρίζεταιαπόσυμπεριφορέςπουπαραπέμπουνσενεότερεςηλικίες.

Ητουριστικήβιομηχανίαεκμεταλλεύεταιτηνανάγκηπουέχουνγια

αυθεντικότηταοιτουρίστεςκαιπολλέςφορέςεμπορευματοποιείταισκόπιμα.Σαν

αποτέλεσμα,η«σκηνοθετημένηαυθεντικότητα»προσαρμόζεταιστιςεπιδιώξεις

τουτουρίσταγιαέναθέαμαπουθαξεπερνάειτηνπραγματικότητα.

Ταυτόχροναόμωςμεταπαραπάνωοιτοπικέςκοινωνίεςμπορούννααναβιώσουν

εκδηλώσειςπουπροάγουνταήθηκαιταέθιματουπροορισμούμεαποτέλεσμασε

ψυχολογικόεπίπεδονανιώσουνυπερήφανοιγιατηνπολιτιστικήιδιαιτερότητα

πουτουςδιακατέχει.

Ηπολιτιστικήμεταβολήπουεπέρχεταισεένανπροορισμό,είναιπιθανόναλάβει

χώρασεκοινωνίεςπροορισμώνπουοιτοπικοίπληθυσμοίείναιασθενέστεροι

οικονομικάσεσχέσημετουςτουρίστες.Έτσιμπορείναπαρατηρηθείτο

φαινόμενοτου«επιπολιτισμού».Όμωςαυτόδενισχύεισεαπόλυτοβαθμόκαθώς

έχειπαρατηρηθείότιοιτοπικέςκοινωνίεςπροσπαθούνναδιαφυλάξουντο

ιδιαίτεροπολιτιστικότουςστοιχείο.

ΟικονομικήΕπιστήμηκαιτουρισμός

Αναμφίβολαμίααπότιςπιοσημαντικέςεπιστήμεςαπότηνεμφάνισητου

ανθρωπίνουείδουςμέχρισήμεραείναιηοικονομική.Στηνοικονομικήεπιστήμη

εξετάζονταιοιαποφάσειςσχετικάμετηνδιανομήπεπερασμένωνπόρων,την

παραγωγήπροϊόντωνκαιυπηρεσιώνκαιτέλοςτηνικανοποίησητωναναγκών

τους.Επομένως,τατρίαοικονομικάερωτήματαταοποίαασχολείταιηοικονομική

επιστήμηείναι:

1.Τιαγαθάκαιυπηρεσίεςθαπαραχθούν;

2.Πωςθαπαραχθούν;

3.Πωςθαδιατεθούνστηναγοράκαιγιαποιούςταπροϊόντακαιοιυπηρεσίες;
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Είναιαξιοσημείωτοότιπαράτηνπανθομολογούμενηταχείαοικονομικήπρόοδο

απότηνεποχήτηςΒιομηχανικήςΕπανάστασηςοικοινωνίεςουδέποτεέωςτώρα

έφτασανστοναδιαθέτουναπεριόρισταμέσαμεσκοπότηνικανοποίησητων

αναγκώντους.Μοιραίαλοιπόντόσοοικοινωνίεςόσοκαιταάτομαυπόκεινταισε

περιορισμούςκαιπρέπειναδιαλέξουντονκατάλληλοσυνδυασμόπροϊόντωνκαι

υπηρεσιώνμεσκοπότηνκαλύτερηικανοποίησητωναναγκώντους.Η

αναγκαιότηταεπιλογήςενόςπροϊόντοςσεσχέσημεέναάλλοείναιτολεγόμενο

«κόστοςευκαιρίας»καθώςοκαταναλωτήςείναιαναγκασμένοςβάσεισυνθηκών

ναυπαναχωρήσειαπότηνεπιλογήκάποιουαπότααγαθάπουεπιθυμείγιανα

καλύψειτιςανάγκεςτου.

Οιοικονομίεςπουβασίστηκανπάνωστοκαπιταλιστικόμοντέλοέδωσαντην

ελευθερίατόσοστιςεπιχειρήσειςόσοκαιστανοικοκυριάναδιαθέσουντους

πόρουςτουςμεβάσητιςανάγκεςτους.Αυτήηαλληλεπίδρασηπουλαμβάνει

χώραμεταξύπαραγωγώνκαικαταναλωτώνστηναγοράπροσδιορίζονταςτελικά

τηνπροσφοράαπόμεριάςτωνεπιχειρήσεωνκαιτηνζήτησηαπόμεριάς

καταναλωτών.

Ησύνδεσητηςεπιστήμηςτουτουρισμούμετηνοικονομικήεπιστήμη,η

τουριστικήοικονομική,ασχολείταιμετοπώςδιαμορφώνεταιηπαραγωγική

διαδικασία,ηδιαδικασίατηςτουριστικήςπροσφοράς,τηςτουριστικήςζήτησης

καθώςεπίσηςκαιτωνοικονομικώνσχέσεωνπουλαμβάνουνχώραστοντόπο

προορισμούμεαπώτεροσκοπότηνικανοποίησητωντουριστικώναναγκών.

Μικροοικονομικήθεωρίακαιτουρισμός

Ημικροοικονομικήθεωρίαμελετάτιςκαταναλωτικέςεπιλογέςτων

καταναλωτώνκαιτωνεπιχειρήσεων.Ηζήτησηλοιπόντωνκαταναλωτώνγιατα

τουριστικάπροϊόνταεπηρεάζουνμίαπληθώραπαραγόντων.Οιτουριστικές

δαπάνεςέχουνσαναποτέλεσμασημαντικέςμεταβολέςστοεισόδημα,στην

απασχόληση,στοισοζύγιοσυναλλαγών,στονπροϋπολογισμόκαθώςεπίσηςκαι

στοευρύτεροεξωτερικόπεριβάλλοντωνεπιχειρήσεων.Είναιλογικόλοιπόνη

στέρησητωνεσόδωνμέσωτηςμείωσητηςτουριστικήςζήτησηςνααπαξιώνει

τονπροορισμόσεευρύτεροπλαίσιοκαθώςεπίσηςκαινααυξάνεταιηανεργία.

Επίσηςότανμειώνεταιητουριστικήζήτησηστοντουριστικόπροορισμόάρακαι

οιθέσειςεργασίαςμειώνεταικαιηκατανάλωσητόσοτωντουριστώνόσοκαιτων

κατοίκωντουπροορισμού.

Σανσυμπέρασματωνπαραπάνω,ητουριστικήζήτησηέχειεπίδρασησεέναευρύ

φάσμαοικονομικώνδραστηριοτήτων.Στηνμικροοικονομικήθεωρίαείναι

κεφαλαιώδουςαξίαςουπολογισμόςτης«ελαστικότηταςωςπροςτηντιμή».Σε

περίπτωσηδηλαδήπουητιμήχαρακτηρίζεταιωςελαστικήαυτόσημαίνειότιη

τιμήτηςεπηρεάζεταισεμεγάλοβαθμόαπότιςαλλαγές,αντίθετασεπερίπτωση
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πουοιαλλαγέςδεναλλάζουνεύκολατηνζήτησητότεχαρακτηρίζεταιως

ανελαστικήητιμή.

Ηπερίπτωσητουτουρισμούείναιιδιάζουσακαθώςαρκετοίτύποιτουρισμού

διακρίνονταιγιαδιαφορετικήελαστικότηταμεαποτέλεσμαμεγάλαταξιδιωτικά

γραφείαναπετύχουνεπιχειρηματικάγιατίκατάφερανναδιαχειριστούντηναγορά

παρέχονταςχαμηλέςτιμέςμεαποτέλεσματηναύξησητηςζήτησηςγιατις

υπηρεσίεςπουπαρέχουν.

Ιδιαίτεραπροσοδοφόραγιατηνοικονομικήευμάρειατωνtouroperatorsείναιη

στρατηγικήτηςυψηλήςζήτησηςσεχαμηλέςτιμέςμεαποτέλεσμανα

επιμηκύνεταιητουριστικήπερίοδοςσεπολλούςπροορισμούςκαθώςεπίσηςκαι

ναέχουνπρόσβασηστοδικαίωματουτουρισμούέναμεγάλομέροςτων

κοινωνικώνομάδων.Όμωςότανοανταγωνισμόςβασίζεταισεμεγάλοβαθμόστις

τιμέςάρακαιοιεταιρίεςναιμενπροσπαθούνναπάρουνόσοτοδυνατόν

μεγαλύτερομερίδιοστηναγοράαλλάέχουνμικράπεριθώριακέρδουςτότεο

κλάδοςσεπερίπτωσηοικονομικήςύφεσηςκαθίσταταιιδιαίτεραευάλωτοςμε

αποτέλεσμαπολλέςεταιρίεςνααναστέλλουντηνλειτουργίατουςλόγωτων

ζημιώνπουδημιουργούνται.

Ητουριστικήζήτησησεσχέσημετοεισόδημα,τηνκατανάλωση,την

απασχόλησηκαιτονελεύθεροχρόνο

Οιπροτιμήσειςτωνκαταναλωτώνκαθώςεπίσηςκαιτοχρηματικόαντίτιμοπου

μπορούνναδιαθέσουνείναιπαράγοντεςπουεπηρεάζουντηντουριστικήζήτηση.

Οελεύθεροςχρόνοςγίνεταιέμμισθηεργασίακαιανταλλάσσεταιαπότους

ανθρώπουςμεσκοπότιςχρηματικέςαπολαβές.Έτσιλοιπόν,οιεργαζόμενοι

επιλέγουντηνιδανικήισορροπίαγι’αυτούςμεταξύεργασίαςκαιελεύθερου

χρόνουδηλαδήσεπερίπτωσηπουδώσουνβαρύτηταστονένααπότουςδύο

παράγοντεςθαυστερήσειοάλλος.Κάθεσυνδυασμόςελεύθερουχρόνουκαι

έμμισθηςεργασίαςδημιουργείδιαφορετικάδεδομέναπουοκαταναλωτήςθα

κληθείναδιαχειριστείκαιναδιαθέσειγιατηνκάλυψητωντουριστικώντου

αναγκών.

Συνεπώςλοιπόν,τοχρηματικόποσόπουδιαθέτεικανείςείναιαποτέλεσματης

έμμισθηςεργασίαςτου,τωνκαταναλωτικώντουπροτιμήσεωνκαιτουελεύθερού

τουχρόνου.Ανγιαπαράδειγμα,σεμίαχώρααυξάνονταιοιφορολογικοί

συντελεστέςοικάτοικοιαυτήςτηςχώραςενδεχομένωςνααναζητήσουνεκνέου

μείωσητουελεύθερούτουςχρόνουμεσκοπότηναύξησητωνχρηματικώντους

απολαβών.Φυσικά,ηαύξησηστηνφορολόγησηάρακαιστιςτιμέςτων

καταναλωτικώναγαθώνθαδημιουργήσειαύξησηστηνκατανάλωσητων

υποκατάστατωναγαθών.Οιαλλαγέςλοιπόνπουμπορούνναεπέλθουνστα

εισοδήματατωνκαταναλωτώνμεταβάλουντόσοτιςκαταναλωτικέςπροτιμήσεις

όσοκαιτονελεύθερότουςχρόνο.Σαναποτέλεσματωνπαραπάνωλοιπόν,η
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συνολικήμεταβολήτηςτουριστικήςζήτησηςπροκύπτειαπότοάθροισματου

αποτελέσματοςτηςυποκατάστασηςκαιτουεισοδηματικούαποτελέσματος.

Ηάριστηεπιλογήτουτουρίστα-καταναλωτήείναιοσυνδυασμόςαγαθώνκαι

υπηρεσιώνπουείναιμενστοπεδίοτωνκαταναλωτικώντουδυνατοτήτωνκαι

βρίσκεταιστηνυψηλότερηκαμπύληαδιαφορίας.Σημαντικόχαρακτηριστικότου

άριστουαυτούσυνδυασμούείναιότιηκαμπύληαδιαφορίαςεφάπτεταιτης

γραμμήςεισοδηματικούπεριορισμού.Ησυνάρτησητηςτουριστικήςζήτησης

συσχετίζειτηνάριστηεπιλογή,ηοποίαχαρακτηρίζεταιαπότησυνθήκησύμφωνα

μετηνοποίαηκλίσητηςκαμπύληςαδιαφορίαςθαείναιίσημετηνκλίσητης

γραμμήςεισοδηματικούπεριορισμού.Ηέρευναπουσχετίζεταιμετηνμεταβολή

τηςτουριστικήςζήτησηςσεσχέσημετηνμεταβολήστιςτιμέςκαιστοεισόδημα

έχεισαναποτέλεσματηνμελέτημεταξύέμμισθηςεργασίαςκαιελεύθερουχρόνου

ενόςκαταναλωτήπουεπιδιώκειναμεγιστοποιήσειτηντακτικήτης

ωφελιμότητας.Έναςτουρίσταςλοιπόνπετυχαίνειισορροπίαμεταξύελεύθερου

χρόνουκαιέμμισθηςεργασίαςστοσημείοεπαφήςτουεισοδηματικού

περιορισμούμετηνυψηλότερηκαμπύληαδιαφορίας.Αυτόεπιτυγχάνεταιότανο

οριακόςλόγοςυποκατάστασηςτουεισοδήματοςαπότονελεύθεροχρόνοείναι

ίσοςμετηνωριαίααποζημίωση,δηλαδήτοκόστοςευκαιρίαςτουελεύθερου

χρόνου.Συνεπώς,οιπεριορισμοίτηςαπασχόλησηςεμποδίζουντονεργαζόμενονα

μεγιστοποιήσειτηνωφελιμότητάτου.

Μακροοικονομικήθεωρίακαιτουρισμός

Ημακροοικονομικήθεωρίαασχολείταιμετονκλάδομεοικονομικάπροβλήματα

ομάδωνήσυνόλωνχωρίςναλαμβάνειυπόψιντηςτηνκαταναλωτικήσυμπεριφορά

τωνατόμωνσεαντίθεσημετηνμικροοικονομικήθεωρία.Ημακροοικονομική

θεωρίαπαρέχειολιστικήπροσέγγισητηςοικονομίαςγιατίμελετάτηνσυνολική

παραγωγή,τηναπασχόληση,τηνκατανάλωση,τιςμεταβολέςστοεισόδημα,τον

πληθωρισμόκ.λπ.

Ημακροοικονομικήθεωρίααναδεικνύειτηνσημασίατουτουρισμούγιατίεξετάζει

τηνδυναμικήτουσεμίαοικονομία,τονθετικότουαντίκτυπογιατηνεπιτυχίατων

προαναφερθέντωνοικονομικώνμεγεθώνμεαποτέλεσμανααποτελεί

κεφαλαιώδουςσημασίαςκαιγιαπολλέςκυβερνήσειςπουδιαβλέπουντηναξία

του.Ευνόητοείναιότιοιτουριστικοίπροορισμοίμέσωτουτουρισμού

αναπτύσσονταιμεαποτέλεσμανασυμπαρασύρουνσεοικονομικήάνοδοκαιτις

χώρεςστιςοποίεςανήκουνκαθώςεισρέειτουριστικόσυνάλλαγμα,αναπτύσσεται

οτομέαςυπηρεσιών,δημιουργείταιαπασχόλησηαπόάμεσεςήέμμεσες

δραστηριότητεςπουσυνδέονταιμετοντουρισμόκαιπροσελκύονταιεπενδύσεις

μεαποτέλεσματηναύξησητουεισοδήματοςγιατουςπροορισμούς.

Τουριστικοίπολλαπλασιαστές
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Κατανοώνταςτηνέννοιατουπολλαπλασιαστήμεβάσητακεϋνσιανάοικονομικά

αναδεικνύεταιησημασίατουτουρισμούκαιηεπίδρασήτηςσεμίαοικονομία.Η

αξίαλοιπόντουπολλαπλασιαστήσχετίζεταιμετοότιμίααλλαγήστοεπίπεδοτης

ζήτησηςσεένανοικονομικόκλάδομπορείναεπιφέρειμεταβολήσεμίαπληθώρα

οικονομικώνδραστηριοτήτωνπουαλληλοεπιδρούνμαζίτου.Οιτρειςκύριοι

τύποιεισοδήματοςπουείναιπιοδιακριτοίείναι:

1)τοάμεσοεισόδημα,πουεισέρχεταιστοοικονομικόσύστημα,

2)τοέμμεσοεισόδημα,πουδημιουργείταιαπότιςπαράπλευρεςδραστηριότητες

πουσχετίζονταιμετιςοικονομικέςδραστηριότητες

3)τοεπαγωγικόαποτέλεσμα,ωςαπότοκοτηςοικονομικήςδραστηριότητας

Επιπλέον,χάριντωνοικονομικώνδραστηριοτήτωνπουδημιουργούνται

δημιουργείταιεισοδηματικήανάπτυξημεαποτέλεσμανααυξάνονταικαιάλλοι

πολλαπλασιαστέςόπωςτηςαπασχόλησης,τηςπαραγωγήςκαιτωνκρατικών

εισφορών.Σαφέστατα,μέσαστοοικονομικόκύκλωματοχρήμαδενμπορείνα

κυκλοφορείσυνεχώςκαθώς«οικονομικέςδιαρροές»γίνονταισυνεχώςγια

διάφορουςλόγουςόπωςηπρομήθειαυλικών,ηπληρωμήφόρωνήακόμακαιη

αποπληρωμήδανείων.

Ηεπίδρασητωνπαραπάνωπαραγόντωνστοτουριστικόεισόδημασεεπηρεάζεται

εξαιρετικάαπότηνοικονομικήευρωστίαενόςπροορισμού.Σεπερίπτωσηδηλαδή

πουπραγματοποιηθείμίαεπένδυσηαπότοπικούςφορείς,μειώνονταςτην

αλληλεξάρτησηαπότιςπολυεθνικέςεταιρίες,δενθαπροκύψειτοίδιομέγεθος

οικονομικήςδιαρροήςσεσχέσημεπροορισμούςπουτουριστικάβασίζονταισε

ξένακεφάλαιαταοποίαδενθατακαρπωθείσεμεγάλοβαθμόητοπικήοικονομία.

Αντίστοιχα,οτύποςδιακοπών«allinclusive»δεναναπτύσσειιδιαίτερατηντοπική

οικονομίαγιατίοιτουρίστεςδενξοδεύουνστιςτοπικέςεπιχειρήσειςπολλά

χρήματαπαράμόνοστοξενοδοχείοκαιστιςαεροπορικέςεταιρίες.Σαν

αποτέλεσμα,απόαυτόντοντύποτουτουρισμούδενευνοούνταιούτεοι

κυβερνήσειςτωνκρατώνλόγωτωναυξημένωνοικονομικώνδιαρροών.Έχοντας

λοιπόνταπαραπάνωυπόψιντους,αρκετέςκυβερνήσειςσεανεπτυγμένες

τουριστικάχώρεςέχουνπροχωρήσειστηνίδρυσηεθνικούαερομεταφορέα(Γαλλία,

Ελβετία,Τουρκίακ.α.).Σεχώρεςπουδιέρχονταιοικονομικήςύφεσηςέχονταςως

απώτεροσκοπόνατηνξεπεράσουνθαπρέπειναμειώσουντιςοικονομικές

διαρροέςστουπάρχωνσύστημάτους.Γι’αυτόλοιπόνπροάγεταιηπροώθησητου

τουρισμούπουσχετίζεταιμετηνμείωσητωνεισαγόμενωνειδώνπρος

κατανάλωσηκαιτηνπροώθησητοπικώναγαθώνκαιυπηρεσιώνενδυναμώνοντας

έτσιτηντοπικήοικονομία.

Τουριστικήαπασχόληση

Ητουριστικήαπασχόλησηείναιέναςβασικόςπαράγονταςπουλαμβάνουνυπόψιν

οικυβερνήσειςκαθώςμεαυτόντοντρόπο,έστωκαιπεριστασιακά,
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αντιμετωπίζουντοκοινωνικόπρόβληματηςανεργίαςενώταυτόχρονα

δημιουργούνταινέεςοικονομικέςδραστηριότητεςικανέςνακινήσουντοσύνολο

τηςοικονομίαςεκνέου.Ταυτόχρονα,οιχρηματικέςαπολαβέςστουςτομείς

υπηρεσιώνείναισυνήθωςαισθητάανώτεροισεσχέσημεεκείνουςτου

πρωτογενούςκαιδευτερογενούςτομέαπαραγωγήςμεαποτέλεσμαναδίνει

μεγαλύτεροκίνητροενασχόλησηςτηςαγοράςεργασίαςτωνυπηρεσιώνσεσχέση

μετουςάλλουςτομείςεπιχειρηματικήςδραστηριότητας.

Επίσης,ητουριστικήαπασχόληση,όπωςέχειεξελιχθείστηνεποχήτης

παγκοσμιοποίησης,σαφώςχρειάζεταιεργατικόδυναμικόκαιαπότοεξωτερικό

όμωςοιτοπικοίπληθυσμοίωςομάδεςενδιαφέροντοςστηναγοράεργασίαςμε

τηνκατάλληληεκπαίδευσηκαιεξειδίκευσηθαεπιτύχουντηνμείωσητων

χρηματικώνδιαρροών,τηνανάπτυξηδεξιοτήτωντωντοπικώνσυνεργατών

καθώςεπίσηςοιπροορισμοίθααναδειχθούνλόγωτωνεπιχειρήσεωνμετις

οποίεςαλληλοεπιδρούν.

Τουριστικήκατανάλωση

Ητουριστικήκατανάλωσηείναιηδαπάνητουδιαθέσιμουχρηματικού

εισοδήματοςενόςατόμου-τουρίστα,μεσκοπότηναπόκτησηαγαθώνκαι

υπηρεσιώνγιατηνικανοποίησητωναναγκώντου,σεδοσμένοχρόνοκαιτόπο

προορισμού.Απότηνάποψηαυτή,ητουριστικήκατανάλωσηείναι

μικροοικονομικούχαρακτήρα,επειδήαναφέρεταιστησυμπεριφοράτων

οικονομικάδρώντωνατόμωνπουαποφασίζουν.

Παρόλααυτά,ητουριστικήκατανάλωσηενγένειπεριλαμβάνειδαπάνεςπουδεν

σχετίζονταιμόνοσεσχέσημετουςτουρίστεςαλλάκαιμεσυλλογικέςμονάδες

ιδιωτικούκαιδημόσιουχαρακτήρα,πουαναπτύσσουνοικονομικέςσχέσειςμε

βασικέςμονάδεςτουοικονομικούκυκλώματος.Έτσιλοιπόν,ηθεώρησηαυτήέχει

μακροοικονομικόχαρακτήρααφούοικαταναλωτικέςαποφάσειςτωννοικοκυριών

επηρεάζουντοντρόπομετονοποίοσυμπεριφέρεταιηοικονομίασεευρύτερο

πλαίσιοτόσοβραχυχρόνιαόσοκαιμακροχρόνια.Ητουριστικήκατανάλωση

διακρίνεταισε:

1.Εγχώρια,ηοποίαπεριλαμβάνειτοάθροισματωντουριστικώνδαπανώνπου

πραγματοποιούνταιαπότανοικοκυριάγιατηνικανοποίησητων

τουριστικώναναγκώντωνημεδαπώντουριστώνσεσυγκεκριμένο

χωροχρονικόσημείοτουπροορισμού.

2.Αλλοδαπή,ηοποίαπεριλαμβάνειτιςτουριστικέςδαπάνεςτωνξένωνσε

συγκεκριμένοχωροχρονικόσημείοτουπροορισμούγιατηνικανοποίηση

τωναναγκώντους.Ηαλλοδαπήτουριστικήκατανάλωσησυνεισφέρει

έσοδαστηντουριστικήοικονομία.

3.Τουριστικήκατανάλωσητουεξωτερικού,ηοποίαπεριλαμβάνειτις
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δαπάνεςτωνκατοίκωνμίαςχώραςγιαζήτησητουριστικώνπροϊόντωνκαι

υπηρεσιώνστοεξωτερικό.Ηκατανάλωσηαυτήείναιεκροήγιατην

τουριστικήοικονομία.

Ητουριστικήκατανάλωσηεπηρεάζεταιαπόπολλούςπαράγοντες,μεκυριότερο

τοεισόδημα.Ησχέσημεταξύκατανάλωσηςκαιεισοδήματοςστηντουριστική

οικονομική,είναισυνάρτησητηςτουριστικήςκατανάλωσηςκαιεκφράζεταιως:

Cτ=f(Υτ),

Cτ=Τουριστικήκατανάλωση

Υτ=Τουριστικόεισόδημα

Ηπαραπάνωσυνάρτησηαποδεικνύειότιτοτουριστικόεισόδημααντιστοιχείσε

συγκεκριμέναεπιθυμητάεπίπεδατουριστικήςκατανάλωσηςάρακαικάθε

μεταβολήσεαυτόσημαίνειανάλογημεταβολήστηντουριστικήδαπάνη.Η

παραπάνωσυνάρτησηείναιπροϊόντηςθεωρίαςτουKeynesκαιστηρίζεταιστοότι

όπωςστηνσυνολικήκατανάλωσηέτσικαιητουριστικήεπηρεάζεταιτόσοαπό

αντικειμενικάκριτήριαπουπροέρχονταιαπότοπεριβάλλον(ατομικόεισόδημα,

καταναλωτικέςπροτιμήσεις,τάσειςτηςμόδαςκλπ.)όσοκαιαπόεσωτερικούς

παράγοντες.(πολιτισμικούςπαράγοντες,μελλοντικήαβεβαιότητα,ψυχολογικούς

παράγοντεςκλπ.)Οιπερισσότεροιαπότουςπροαναφερθέντεςπαράγοντες

επιδρούνσεμακροχρόνιοορίζονταεκτόςαπότοεισόδημαπουηεπίδρασήτου

είναιβραχυχρόνια.Ητουριστικήδαπάνηέχειπολλαπλασιαστικάοφέληγιακάθε

προορισμότόσοσετοπικόόσοκαισεεθνικόεπίπεδοκαιπροσδιορίζεταιαπότο

τουριστικόσυνάλλαγμαπουεισφέρειστηνοικονομία.

Σαφώς,ησυμπεριφοράτουκαταναλωτήείναιχαοτικήκαθώςπέραντου

εισοδήματοςρόλοσεμίακαταναλωτικήαπόφασηπαίζουνκαιάλλοιπαράγοντες

όπωςτακαταναλωτικάπρότυπα.Είναιλοιπόνδύσκολοναπροβλεφθείκαινα

προσδιοριστείεπίσηςκαιτοποσοτικόαποτέλεσμααπότιςτουριστικέςδαπάνες

καθώςοιχονδρικέςεκτιμήσειςπουγίνονταιβασίζονταισευποθέσεις.

Τουριστικήεπένδυση

Κεφαλαιώδουςσημασίαςστοιχείοτηςτουριστικήςδαπάνηςαποτελείη

τουριστικήεπένδυσηηοποίαταυτίζεταιμετηνπαραγωγήκεφαλαιουχικών

αγαθώνόπωςξενοδοχεία,τουριστικάγραφεία,τουριστικάμεταφορικάμέσακ.λπ.

Ηεπενδυτικήδραστηριότητααπότιςοικονομικέςμονάδεςείναιτοαπαραίτητο

στοιχείομεσκοπόναπαραχθούντουριστικάκεφαλαιουχικάαγαθά.Οιεπενδύσεις

λοιπόνγίνονταιμεσκοπότηνπαραγωγήτουριστικώνπροϊόντωνπουθαέχεισαν

αποτέλεσματηναπόδοσημελλοντικούεισοδήματοςστουςεπενδυτές.Σαφώς,η

επενδυτικήδραστηριότηταγιαμίαχώραείναιμεγάληςσημασίαςκαθώςτο

οικονομικότηςκύκλωμαγίνεταιπιοεύρωστοενώταυτόχρονααυξάνεταικαιη

παραγωγικήικανότητατηςτουριστικήςτηςοικονομίας.Ταεπενδυτικά
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τουριστικάαγαθάσυμβάλλουνστηνπαραγωγήμελλοντικώναγαθώνκαιαυξάνουν

τονυλικόπλούτοενόςπροορισμούαντίθετααπότακαταναλωτικάπου

προορίζονταιγιαάμεσηκατανάλωση.

Τοκεφάλαιοείναικομβικήςσημασίαςσυντελεστήςπαραγωγήςκαθώςκαθορίζει

σεμεγάλοβαθμότηνικανότητακαιταμεγέθητηςτουριστικήςοικονομίαςκαθώς

επίσηςκαιτομέγεθοςτηςσυνολικήςτουριστικήςζήτησης.Οδιαχωρισμόςτων

επενδύσεωνγίνεταισε:

1.Καθαρέςτουριστικέςεπενδύσειςπουαποτελούντονεοπαραγώμενο

κεφάλαιοδηλαδήτανέατουριστικάπαραγωγικάμέσακαιταοποία

προορίζονταιγιατηναύξησητουήδηυπάρχοντοςκεφαλαίου.

2.Τιςακαθάριστεςτουριστικέςεπενδύσειςπουπεριλαμβάνουντιςδαπάνες

πουγίνονταιγιατηναύξησητουπάγιουκεφαλαίου.

Οιεπενδύσειςτωνημεδαπώνσεξένεςχώρεςαποτελούνεκροήκεφαλαίωναλλά

αυξάνεταιοπλούτοςτηςχώραςμετηνκατοχήπεριουσιακώνστοιχείωνστο

εξωτερικό.Αντίθετα,ηεπένδυσηπουπραγματοποιείταιστηνημεδαπήαπό

επενδυτέςτουεξωτερικούσημαίνειεισροήκεφαλαίων.Ηδιαφοράμεταξύ

εισροώνκαιεκροώνστοοικονομικόκύκλωματηςοποιασδήποτεχώρας

δημιουργείτολεγόμενοισοζύγιοκίνησηςκεφαλαίωντοοποίοαντίστοιχα

επηρεάζεικαιτοτουριστικόισοζύγιοτρεχουσώνσυναλλαγώντηςχώρας.

Οιεπενδύσειςπουγίνονταιαπότονδημόσιοτομέα,είναιαποτέλεσματων

κυβερνητικώναποφάσεωνκαιστοχεύουνστηνκάλυψηευρύτερωνοικονομικών

αναγκών.Οιεπενδύσειςπουγίνονταισεένανπροορισμόεπηρεάζονταιαπόένα

σύνολοπαραγόντωνόπωςτοψυχολογικόκλίμα,τηνκίνησηκεφαλαίων,το

σύστημαεπενδυτικώνκινήτρωνκ.λπ.Απότιςτουριστικέςεπενδύσεις

δημιουργούνταιοικονομικέςροέςστηνοικονομικήδραστηριότηταμέσααπό:

1.Τοντομέατωννοικοκυριών

2.Τονεπιχειρηματικότομέα

3.Τονδημόσιοτομέα

Οιβασικότεροιλόγοιπουέχουνκαθοριστικήσημασίαγιαμίαιδιωτικήεπένδυση

είναιοιαναμενόμενεςαποδόσειςκεφαλαίου,τούψοςτουεπιτοκίου,οισυνθήκες

προσφοράςκεφαλαιουχικώναγαθώνκ.λπ.

Σύμφωναμετηνκλασσικήθεωρίαεπενδύσεωνηροπήγιαεπενδύσειςείναι

συνάρτησητωνκερδώντηςκαπιταλιστικήςτάξης.Ηδημιουργίαεπενδύσεων

είναιάρρηκτασυνδεδεμένημετηνκατανομήτουεισοδήματοςκαιτου

παραγωγικούπλούτουσεμίαχώρα

Σύμφωναμετηνκεϋνσιανάθεωρίαεπενδύσεων,οιπαράγοντεςπουεπηρεάζουν
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τιςεπενδύσειςείναιτούψοςτουεισοδήματος,τοεπιτόκιοτηςαγοράς,οι

προσδοκίεςγιαταμελλοντικάκέρδητωνεπιχειρήσεωνκαιηαποταμίευση.

Σύμφωναμετηνμαρξιστικήθεωρία,οπιοκομβικόςπαράγονταςγιατην

δημιουργίαεπενδύσεωνείναιηυπεραξίαπουδημιουργείταιαπότιςσχέσεις

ανάμεσαστουςκαπιταλιστέςκαιτουςεργαζομένους.

Σύμφωναμετηννεοκλασικήθεωρίαεπενδύσεων,κεφαλαιώδουςσημασίαςείναι

τοκόστοςαγοράςτωνκεφαλαιουχικώναγαθών,οιμεταβολέςστηνπολιτική

αποσβέσεων,ηφορολογικήπολιτικήκαθώςκαιτούψοςτωνκερδών.

Τουριστικόπροϊόν

Τοτουριστικόπροϊόνλοιπόνείναιένασύνθετοπροϊόν,τοοποίοσυντίθεταιαπό

μείγμαυλικώναγαθών,άυλωνυπηρεσιών,ψυχαγωγίατωντουριστών,μεταφορά

τωντουριστώναλλάκαιφυσικώνστοιχείων(ήλιος,θάλασσα,μνημεία,θέλγητρα

κλπ.)πουκαταναλώνονταιήχρησιμοποιούνταισεποικίλουςβαθμούςαπότους

τουρίστες.Πιοσυγκεκριμέναησύνθεσητουτουριστικούπροϊόντοςαποτελείται

από:

1)Μηαναπαραγόμενουςπόρουςδηλαδήαπόφυσικάήτεχνητάστοιχείατης

ανθρώπινηςδημιουργίας,ταοποίαδενμπορούνναανανεωθούνήνα

αναπαραχθούν.Συμπεριλαμβανομένωντωνμηαναπαραγόμενωνπόρων:

Φυσικοίπόροι:Ακτές,ιαματικάλουτρά,σπήλαιακλπ.

Ιστορικοί,πολιτιστικοίχώροι:Ιστορικάμνημεία,μουσείακλπ.

2)Αναπαραγόμενοιπόροιδηλαδήδραστηριότητεςτουανθρώπινουπολιτισμού

μέσαστουςοποίουςπεριλαμβάνονται:

Πολιτιστικέςκαιάλλεςεκδηλώσεις:Πολιτιστικέςεκθέσεις,εκδηλώσεις,

θεατρικέςπαραστάσειςκλπ.

Δραστηριότητεςελευθέρουχρόνου:Περιηγήσεις,αθλητισμός,ξεναγήσειςκλπ.

Επιχειρηματικέςεκδηλώσεις:Συνέδρια,σεμινάρια,εκθέσεις,συμπόσιακλπ.

3)Συμπληρωματικέςυπηρεσίεςτόσοπροςτουςμηαναπαραγόμενουςόσοκαιτους

αναπαραγόμενουςπόρους.Σεαυτήντηνκατηγορίασυμπεριλαμβάνονται:

Υπηρεσίεςδιαμονής:Ξενοδοχεία,ενοικιαζόμεναδωμάτια,καταφύγιακλπ.

Υπηρεσίεςεπισιτισμού:Εστιατόρια,ταβέρνες,μπαρκλπ.

Εμπορικέςκαιχρηματοοικονομικέςυπηρεσίες:Τράπεζες,ανταλλακτήρια

συναλλάγματος,γραφείαταξιδίων,καταστήματαλιανικήςπώλησηςκλπ.

Υπηρεσίεςυποδομών:Αεροδρόμια,λιμάνια,δρόμοι,τηλεπικοινωνίεςκλπ.

Υπηρεσίεςμεταφορικώνμέσων:Αεροπορικές,ακτοπλοϊκές,οδικέςκλπ.

4)Μηυλικάστοιχεία
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Σταμηυλικάστοιχείαπεριλαμβάνονται:

Αισθητικέςαξίες(π.χ.παραστάσειςπουδιαμορφώνουνοιτουρίστεςαπότους

τόπουςπροορισμού).

Πολιτιστικέςαξίες(π.χ.λαογραφία,πολιτιστικήπαράδοση).

Προσδοκίεςκαιικανοποίησητουριστών.

Γιατηνπαραγωγήλοιπόντουτουριστικούπροϊόντοςσυντελούνπολλοί

παράγοντεςείτεαυτοίπροέρχονταιαπότονιδιωτικόείτεαπότονδημόσιοτομέα.

Είναιπροφανέςότιηέννοιατουτουριστικούπροϊόντοςδενορίζεταιαπόόλους

τουςσυμμετέχοντεςστονίδιοβαθμό.Σαναποτέλεσμαοόρισμόςτουδιαφέρει

ανάλογαμετηνοπτικήγωνίαπουτοπροσεγγίζεικανείς.

Τοτουριστικόπροϊόνορίζεταιωςτοαποτέλεσματηςπαραγωγικήςδιαδικασίας

καιτοζητούμενοαγαθόήυπηρεσίαπροςκατανάλωσηαπότουςτουρίστες.Η

παραγωγήτουσυντελείταιαπό«παραγωγούς»καιαπαιτείσυνδυασμότων

διάφορωνσυντελεστώνπαραγωγής–κεφάλαιο,εργασίακαιτουριστικοίπόροι-

όπωςσυμβαίνειμετηνπαραγωγήκάθεπροϊόντος.

Ταβασικάχαρακτηριστικάτουτουριστικούπροϊόντος:

1.Ηαδυναμίααποθήκευσης

2.Δενμετατίθεται

3.Ηδιαφοροποίηση

4.Ηφθαρτότητα

5.Τουψηλόσταθερόκόστος

6.Ηαλληλεξάρτησητουτουριστικούπροϊόντος

7.Ηετερογένειατηςπαραγωγικήςτουδομής

8.Ηανελαστικότηταωςπροςτιςμεταβολέςτηςτουριστικήςζήτησης

9.Ηταύτισητουτόπουπαραγωγήςμετοντόποκατανάλωσης

10.Ηαρχικάμεγάληεπενδυτικήδαπάνηγιατουριστικήυποδομήκαιανωδομή

11.Ηέντονηεποχικότητα

12.Ησυμπληρωματικότητακαιηυποκατάσταση

Τοτουριστικόπροϊόνμιαςπεριοχήςσυντίθεταιαπόπληθώραετερογενών

στοιχείωνπουεκφράζουντηντουριστικήπροσφορά,ηοποίαμπορείναδιακριθεί

σεδύοκατηγορίες:
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 Τηνπρωτογενήτουριστικήπροσφορά,ηοποίαπεριλαμβάνειτους

«τουριστικούςπόρους»πουαποτελούντηβάσητηςτουριστικής

δραστηριότητας(μουσεία,μνημεία,πανίδα,βουνά,δάσηκλπ.)

 Τηνδευτερογενήτουριστικήπροσφορά,ηοποίαπεριλαμβάνειτις

διάφορεςυποδομές(συγκοινωνιακάδίκτυα,δίκτυαύδρευσης,δίκτυα

ηλεκτροδότησης,δίκτυατηλεπικοινωνιώνκλπ.)καιανωδομές(ξενοδοχεία,

εστιατόρια,καταστήματαλιανικήςπώλησης)πουδημιουργήθηκανμε

σκοπότηνκαλύτερηοικονομικήεκμετάλλευσητωντουριστικώνπόρων.

Ηιδιαιτερότητατουτουριστικούπροϊόντοςωςπροςτηνζήτηση

Οτουρισμόςσανοικονομικήδραστηριότηταείναιιδιαίτεροςγιατίη

συμπληρωματικήφύσητωντουριστικώνπροϊόντωνσημαίνειότισυναποτελείται

απόέναιδιαίτεροσύνολοαγαθώνκαιυπηρεσιών,φυσικώνστοιχείων,σχέσεων

μεταξύεργαζομένωνκαιεπισκεπτών,θέλγητρωνκαιπολλώνάλλωνστοιχείωντα

οποίαέχουνσχεδιαστείήδιαμορφωθείκατάλληλαέτσιώστεναπροσδώσουν

ικανοποίησηστοντουρίστα-καταναλωτήκαιεκείνοςμετηνσειράτουναβιώσει

μίαμοναδικήτουριστικήεμπειρία.

Επίσης,τοτουριστικόπροϊόνλόγωτηςετερογένειάςτουδιαρθρώνεταιεπίσης

μειδιαίτεροτρόποκαθώςοτουρίστας-καταναλωτήςμπορείείτεμετηνμορφή

πακέτουείτεμεμονωμένανατοαγοράσει.Σαφέστατα,κομβικόρόλοπαίζειη

σίτιση,ηδιαμονή,ημετακίνησηκαθώςκαιηκλιμακωτήικανοποίησητωναναγκών

σύμφωναμετονMaslow.

Τακύριαχαρακτηριστικάδιαφοροποίησήςτουσεσχέσημεταάλλαπροϊόντακαι

υπηρεσίες:

 Η«ιδιαίτερη»φύσητουτουριστικούπροϊόντοςωςπροςτηνσύνθεσητου

καθώςσυμπεριλαμβάνειδιαφορετικούείδουςαγαθάκαιυπηρεσίεςόπως

τοταξίδι,οπροορισμός,ταθέλγητρατουπροορισμού,τηνδιαμονήκαιτις

παρελκόμενεςδραστηριότητέςτου

 Ησυμπληρωματικήφύσητουτουριστικούπροϊόντος

 Ηάυληφύσητωντουριστικώνυπηρεσιών

 Ηταύτισητουτόπου«παραγωγής»μετοντόπο«κατανάλωσης»

 Δενμπορείναμετατεθεί

 Υπάρχειέντονοςανταγωνισμόςκαιμεγάληδιαφοροποίηση
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 Σημαντικόρόλοπαίζουνκαιταδίκτυαδιακίνησηςτουριστών

 Οιτουρίστες-καταναλωτέςβιώνουντηντουριστικήεμπειρία,δεντην

αγοράζουνμόνιμα

 Οιτουριστικέςυπηρεσίεςπουπροσφέρονταιδενμπορούνναδιασπαστούν

ημίααπότηνάλλη,υπάρχειδηλαδήσυνέχειακαισυνοχή

 Οιανεξάρτητοιεξωτερικοίπαράγοντεςμπορούνναεπιδράσουνπάνωστο

τουριστικόπροϊόν,έτσιηφύσητουκαθίσταταιιδιαίτεραευαίσθητηστις

μεταβολές

Ηιδιαιτερότητατουτουριστικούπροϊόντοςωςπροςτηνπροσφορά

Ηπροσφοράτουτουριστικούπροϊόντοςείναιιδιαίτερηκαθώςλόγωτηςφύσης

τουκινείέναμεγάλοεύροςοικονομικώνδραστηριοτήτωνκαθώςυπάρχει

πληθώρακλάδωνπουσυνεργάζονταιπαράγονταςπροϊόντακαιυπηρεσίεςμε

σκοπόνακαλυφθούνοιαπαιτήσειςτηςτουριστικήςζήτησης.Τοτουριστικό

προϊόνλοιπόνείναιεξορισμούπολυσύνθετοκαιμεμεγάληετερογένεια.Επίσης,

κύριοχαρακτηριστικότουτουριστικούπροϊόντοςείναιότιδενμπορείνα

αποθηκευτεί,ούτεναμετατεθείχρονικάαλλάούτεκαιναμεταφερθεί.Η

παραγωγήτουλοιπόνταυτίζεταιμετηνπώλησηκαιτηνκατανάλωση.Συνεπώςο

τουρισμόςλόγωτωνσυνεργαζόμενωνμερώνκαιοικονομιώνπουτον

συναποτελούνδενμπορείνασταθείαυτοτελώςσανοικονομικήδραστηριότητα.

Εξαιτίαςτωνπαραπάνωχαρακτηριστικώνλοιπόνκαθίσταταιπάραπολύ

ευαίσθητοτοτουριστικόπροϊόν.

Συμπεράσματα

Ηοικονομικήεπιστήμηείναιμίααπότιςπιοσημαντικέςεπιστήμες,ανόχιη

σημαντικότερη,κατάτηνδιάρκειατηςπαρουσίαςτουανθρώπουπάνωστον

πλανήτη.Στηνοικονομικήεπιστήμηοάνθρωποςδιαχειρίζεταιπεπερασμένους

πόρουςμεσκοπότηνδημιουργίαπροϊόντωνήυπηρεσιώνμεσκοπόναταδιαθέσει

στηναγορά.

Μέροςτηςοικονομικήςεπιστήμηςείναιημικροοικονομικήθεωρίαπου

ασχολείταιμετηνκαταναλωτικήσυμπεριφοράτωνοικονομικώνοντοτήτωνκαι

τιςεπιλογέςπουκάνουνοιεπιχειρήσειςγιατηνπαραγωγήπροϊόντων.Η

τουριστικήζήτησηλοιπόνείναισυνάρτησητουεισοδήματος,τηςκατανάλωσης

καθώςεπίσηςκαιτηςισορροπίαςμεταξύαπασχόλησηςκαιελεύθερουχρόνου

πουέχειεπιλέξειοτουρίσταςκαιμπορείναδιαθέσειγιατηντουριστικήτου

εμπειρία.
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Ημακροοικονομικήθεωρίακαλύπτειτακενάτηςμικροοικονομικήςθεωρίας

μελετώνταςταοικονομικάπροβλήματασυνόλωνχωρίςναλαμβάνειυπόψιντης

τηνσυμπεριφοράτωνκαταναλωτών.Οτουρισμόςσανκλάδοςτηςοικονομικής

επιστήμηςδραμεόρουςπολλαπλασιαστήστηνοικονομικήεπιστήμηκαθώς

αυξάνειταεισοδήματαπουεισέρχονταισεέναοικονομικόσύστημαλόγωτων

οικονομικώνδραστηριοτήτωνπουδημιουργεί.

Επίσης,γιατηνμακροοικονομικήεπιστήμηκομβικόςπαράγονταςείναικαιη

τουριστικήαπασχόλησηκαιαυτόγιατίδρακαιωςπαράγονταςμείωσης

κοινωνικώνπροβλημάτωνόπωςεκείνουτηςανεργίαςγι’αυτόκαιοιπιοπολλές

κυβερνήσειςανάτονκόσμοαναγνωρίζουντηναξίατουτουρισμού.Κεφαλαιώδους

σημασίαςείναιητουριστικήκατανάλωσησεένανπροορισμόκαθώςέτσι

ενδυναμώνεταιτοοικονομικόσύστηματουπροορισμούενώείναισυνάρτησητου

εισοδήματοςτωνεπισκεπτώνκαιηκάθεμεταβολήπουθαυπάρξειστοεισόδημα

τωντουριστώναυτόματαθασημάνεικαιμεταβολήστηντουριστικήδαπάνη.Η

τουριστικήεπένδυσηείναικομβικήςσημασίαςσεένανπροορισμόγιατίγίνεταιμε

στόχοναδημιουργηθούντουριστικώνπροϊόντωνπουθααποφέρουνστομέλλον

εισοδήματαστουςεπενδυτές.

Τέλος,τοτουριστικόπροϊόνείναιπολύπλοκοκαισυναποτελείτεαπόπολλούς

παράγοντεςοιοποίοιλειτουργούναρμονικάγιατηνανάπτυξήτου.Ενδεικτικά,

συνδέεταιμευλικούς(π.χ.μουσεία)καιμηυλικούςπόρους(π.χ.απόψειςπερί

αισθητικής).Ηιδιαιτερότητάτουωςπροςτηνζήτησηχαρακτηρίζεταιαπόέντονη

ετερογένειατιςοποίεςοκαταναλωτήςμπορείνααγοράσειτιςυπηρεσίεςπουθα

τουπροσφερθούνείτεσανπακέτοείτεμεμονωμένα.Ωςπροςτηνπροσφορά,ο

τουρισμόςδενμπορείναμετατεθείκαιναδιατεθείστομέλλονέτσιηπαραγωγή

τουριστικώνυπηρεσιώνταυτίζεταικαιμετηνκατανάλωσήτουςμεαποτέλεσμα

ναθεωρείταιπολύευαίσθητοπροϊόνστιςμεταβολέςτουπεριβάλλοντος.

Τουριστικήανάπτυξηκαιπολιτικήοικονομία

Οτουρισμόςσεότιαφοράτηνπολιτικήοικονομίαλόγωτωνπολλών

δυνατοτήτωνανάπτυξηςπουπαρέχειστιςοικονομίεςείναιιδιαίτερααγαπητός.

Αναλύονταςτηνσυσχέτισητηςοικονομικής,τηςκοινωνικήςκαιτης

ανθρωπολογικήςμετηντουριστικήεπιστήμηέγινεφανερόότιητελευταία

υποβοηθάστηνανάπτυξητωνπροορισμώνκαικατ’επέκτασητωνχωρών

υποδοχής.Ηπολιτικήοικονομίαλοιπόνδιεπιστημονικάεξετάζειτηνσχέση

μεταξύπολιτικών,κοινωνικώνκαιοικονομικώνθεσμώνκαιδιαδικασιών.Η

θεώρησηαπότοπρίσματηςανάπτυξηςπουεπιφέρειτοτουριστικόφαινόμενο

ουσιαστικάδημιουργείαλυσιδωτέςαντιδράσειςκαιεπιταχύνειτηνανάπτυξη

δρώνταςωςκαταλύτης.Οιπαραπάνωλόγοιεπιβεβαιώνουντουςδιεθνείς

οργανισμούςπουτονθεωρούνωςένανπολύσημαντικόδείκτηανάπτυξης.
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Τιείναιηανάπτυξη;

Ηανάπτυξησανέννοιαυπάρχεισεέναπλήθοςδραστηριοτήτωντηςανθρώπινης

παρουσίας.Σανανάπτυξηορίστηκεηδιαδικασίακατάτηνοποίαστουςανθρώπους

υπάρχειμεταβολήστηνσυμπεριφορά,τηνφυσικήκατάστασηήακόμακαιστην

διανοητικήκατάστασητουανθρώπου.Αντίστοιχαστιςκοινωνίεςμετάτον

δεύτεροπαγκόσμιοπόλεμοκαθιερώθηκεναλέγεταιηοικονομικήπρόοδος,η

ανάπτυξητηςκοινωνίαςκαιηπολιτικήάνθιση.Τομοντέλοτηςανάπτυξης

καθιερώθηκεενείχεκαιτηνδιάστασημεταξύκαπιταλιστικούχωρών(πρώτος

κόσμος)κομμουνιστικώνχωρών(δεύτεροςκόσμος)καιαναπτυσσόμενων

χωρών(τρίτοςκόσμος).Οιβιομηχανοποιημένεςκοινωνίεςτουπρώτουκόσμου

κατάφεραννααναπτύξουνπερισσότεροτηνοικονομίατουςσεσχέσημετους

άλλουςδύοκόσμουςκαθώςπλέονυπήρχευπερβάλλουσαπροσφοράπροϊόντων

καιπιοεύφοροπεριβάλλονανάπτυξηςτηςοικονομίας.Σανκύριαποσοτικάμέτρα

ανάπτυξηςθεωρήθηκετοεθνικόεισόδημακαιηπολιτικήιδεολογία.Μετάτην

κατάρρευσητουσοσιαλιστικούκόσμουηήδηυπάρχουσαβιομηχανίατου

δεύτερουκόσμουέδωσεκίνητρασεεπενδύσειςμεσκοπόναπρολάβεισε

οικονομικήευμάρειατονπρώτοκόσμο.Είναιάξιοαναφοράςότιχάριςτους

πόρουςήδηυπάρχοντεςπόρουςκαιτακίνητραπουπαρείχαναυτέςοιχώρες

κατάφερανναδημιουργήσουνμίανέασυνασπισμένηοικονομικήκαιγεωπολιτική

οντότητα(BRICS)σεσημείοοιοικονομικοίανταγωνισμοίναεντείνονταισεσχέση

μετιςχώρεςτουπρώηνπρώτουκόσμου.Δυστυχώςοόροςτου«τρίτουκόσμου»

υφίσταταιακόμαμεοικονομίεςπουδενέχουναναπτυχθείαλλάκαιπολλέςεξ

αυτώνσπαράζονταιαπόεμφύλιαπάθη.

Ηαειφορία

ΟόροςαειφορίαεπικράτησεμετάαπότοΣυνέδριοτωνΗνωμένωνΕθνώνστην

Βραζιλίατο1992.Στηνπαραπάνωσυμφωνίααποφασίστηκεένασχέδιοτοοποίο

προσανατολίζειτηνανάπτυξηπουθαακολουθηθείτονεικοστόπρώτοαιώναμε

σκοπότηνδιατήρησητουοικοσυστήματος,τιςαειφορικέςαναπτυξιακές

στρατηγικέςσεεθνικόεπίπεδοκαθώςεπίσηςκαιτηνσυμμετοχήτωντοπικών

κοινοτήτων.Οικατευθύνσειςαυτέςπουδόθηκανείχανεπίσηςσκοπόνα

αντιμετωπίσουνεξίσουκρίσιμαζητήματαόπωςημείωσητηςφτώχειαςκαθώς

αυτήηισότηταστηνκατανομήτωνπόρωντουπλανήτηθαδημιουργούσε

περιβαλλοντικήισορροπίαστονπλανήτηκαιοικονομικήανάπτυξηστιςχώρεςμε

συσσωρευμένοχρέοςκαιεντεινόμενηανεργία.

Αειφόροςανάπτυξηκαιτουρισμός

Μετάτομοντέλοτουμαζικούτουρισμούφάνηκεηανάγκηγιαμίαπροσέγγιση

απότιςκάποιεςεπιχειρήσειςπιοφιλικήπροςτοοικοσύστημακαισυλλήβδην

προςτοπεριβάλλον.Βασικοίσυντελεστέςγιατοπαραπάνωεγχείρημαήτανο
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ΠαγκόσμιοςΟργανισμόςΤουρισμού,τοΠρόγραμμαγιατοΠεριβάλλοντων

ΗνωμένωνΕθνώνκαθώςεπίσηςκαιηUNESCO.ΈτσιστοσυνέδριοGlobe’90που

διοργανώθηκεστονΚαναδάμεσυμμετοχήκυβερνήσεων,ακαδημαϊκώνκαι

επιχειρήσεωνπροσδιορίστηκανοιπέντεσκοποίτηςαειφόρουτουριστικής

ανάπτυξης:

1.Ναγίνειγνωστήευρέωςησχέσητουπεριβάλλοντοςμετοντουρισμό

καθώςκαιηδιατήρησητουοικοσυστήματοςμετοφυσικότοπίο.

2.Ναπροωθηθείηισότητακαιηανάπτυξη.

3.Ναβελτιωθείηποιότηταζωήςτωνπροορισμώνμεσκοπόοιτοπικές

κοινωνίεςνααποτελέσουντηνκαλύτερηδιαφήμιση.

4.Ναδοθείιδιαίτεροβάροςστηνποιότητατωντουριστικώνπαροχώνμε

σκοπότηνκαλύτερηδυνατήτουριστικήεμπειρία

5.Ναδιατηρηθείηποιότητατουπεριβάλλοντοςπάνωστοοποίοστηρίζονται

οιπαραπάνωσκοποί.

Μίαπολύενδιαφέρουσαθέσηγιατηναειφόροτουριστικήανάπτυξηθαήτανη

λήψηαποφάσεωνσετοπικόεπίπεδομεσκοπότηνκαλύτερηδιατήρησητου

οικοσυστήματοςκαθώςοιτοπικοίπληθυσμοίείναιπιοεύκολοναδράσουν

εθελοντικάγιαένακαλύτεροπεριβάλλονπαρόλααυτάενδέχεταικάποιεςφορές

οσχεδιασμόςμπορείναμηνείναιιδιαίτεραεπιτυχής.

Οτουρισμόςωςαντίμετροστηνφτώχεια

Όπωςαναπτύχθηκεκαιπιοπάνω,ηεξέχουσασυμμετοχήτουτουρισμούστην

οικονομίαείναιότικινείμίαπληθώραοικονομιώνενώταυτόχροναλειτουργεί

δυναμικάκαισεέναδιεπιστημονικόπεδίο.Ταυτόχρονα,δενέχειαναπτυχθείσαν

κοινωνικήεπιστήμηεπαρκώςκαθώςέχειναδώσειπολλάκαισημαντικά

αποτελέσματαακόμα.Αφορμήςδοθείσηςαπότηνσημαντικήτουσυμβολή,ο

ΠαγκόσμιοςΟργανισμόςΤουρισμούτο2002στοΓιοχάνεσμπουργκδιοργάνωσε

ΠαγκόσμιαΔιάσκεψηΚορυφήςμεσκοπότηνανάδειξητουαναπτυξιακούτου

ρόλουωςμέσοεξάλειψηςτηςφτώχειαςμετηνονομασία:«ΑειφόροςΤουρισμός

ωςαποτελεσματικόεργαλείογιατηνΕξάλειψητηςΦτώχειας».

Οτουρισμόςυπέρτωνλιγότεροανεπτυγμένωνχωρώνεπομένωςστηρίχθηκε

στηνανάπτυξηπρακτικώνπουθαδημιουργούσανκαθαρέςωφέλειεςστους

φτωχούςσύμφωναμετουςAshleyetal.Θέτονταςλοιπόντουςφτωχούς

ανθρώπουςσεπρώτηπροτεραιότηταπροσπαθείναβελτιώσειτηνζωήτους

καθώςταοφέληθαήτανσεπολλάεπίπεδαόπως:οικονομικό,κοινωνικό,

πολιτιστικό,τεχνολογικό,περιβαλλοντικό.Πιοσυγκεκριμέναοιπαρακάτω

δράσειςσύμφωναμετονΠαγκόσμιοΟργανισμόΤουρισμούθαείχαναντίκτυποσε

όλαταεπίπεδα:
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1)Αύξησητηςδιεθνήςσυνεργασίας,οιξένεςάμεσεςεπενδύσειςκαιοι

συνεταιρισμοίμεαμφότερουςτουςιδιωτικούςκαιδημόσιουςτομείςσεόλατα

επίπεδα

2)Ανάπτυξηπρογραμμάτωνπουενθαρρύνουνανθρώπουςναμετέχουνστον

οικοτουρισμό,επιτρέπουνστιςαυτόχθονεςκαιτοπικέςκοινωνίεςνααναπτύξουν

τονοικοτουρισμόναεπωφεληθούναπόαυτόν,καιεπαυξάνουντησυμμετοχήτων

ενδιαφερομένωνστηντουριστικήανάπτυξηκαιτηδιατήρησητηςκληρονομιάς,

γιαναβελτιωθείηπροστασίατουπεριβάλλοντος,τωνφυσικώνπόρωνκαιτης

πολιτιστικήςκληρονομιάς.Επίσης,ανάπτυξηπρογραμμάτωνσχετικάμετην

εκπαίδευσηκαιτηνκατάρτισηανθρώπωνπουθασυμμετέχουνενεργάστον

οικοτουρισμό

3)Παροχήτεχνικήςβοήθειαςστιςαναπτυσσόμενεςχώρεςκαισεχώρεςπουη

οικονομικήτουςκατάστασηείναισεμεταβατικόστάδιογιατηνυποστήριξητης

αειφόρουανάπτυξηςτωντουριστικώνεπιχειρήσεωνκαιεπενδύσεωνκαθώςκαι

προγραμμάτωνγιαδημιουργίατουριστικήςσυνείδησηςμεσκοπότηνενίσχυση

τουεγχώριουτουρισμούκαιτηντόνωσητηςεπιχειρηματικότητας

4)Βοήθειαστιςκοινότητεςστουςτόπουυποδοχήςστηνδιαχείρισητων

επισκεπτώντωντουριστικώνθελγήτρωνγιαμεγιστοποίησητωνωφελειών,ενώ

διασφαλίζεταιηελαχιστοποίησητωναρνητικώνεπιπτώσεωνγιατιςπαραδόσεις,

τηνκουλτούρακαιτοπεριβάλλοντους,χάριςτηναρωγήτουΠαγκόσμιου

ΟργανισμούΤουρισμούκαιάλλωνσχετικώνοργανισμών

5)Προώθησητηςδιαφοροποίησηςτωνοικονομικώνδραστηριοτήτων,μεταξύτων

άλλων,καιμέσωτηςδιευκόλυνσηςτηςπρόσβασηςστιςαγορές.

Παρόλα αυτά,στις αναπτυσσόμενες χώρες συχνά χρησιμοποιείταιη αγορά

πακέτωνπλήρουςδιαμονής(“allinclusive”)πουέχεισαναποτέλεσμαοιντόπιοι

κάτοικοιναμηνέρχονταισεεπαφήμετουςεπισκέπτεςμηνμπορώνταςέτσινα

αλληλεπιδράσουν.Αναδεικνύεταιδηλαδήηανάγκηνα«ανοίξει»ηαγοράμέσω

κάποιουκοινούσυνδέσμουέτσιώστενααναπτυχθούνσχέσειςκαιευκαιρίεςτόσο

γιατουςντόπιουςόσοκαιγιατουςεπισκέπτες.Ηαλληλεπίδρασηαυτήθαέχει

σανστόχοναγίνειπιοαισθητήηαξίατηςτουριστικήςεμπειρίαςπουθαβιώσουν

οιεπισκέπτες.Έχονταςεκπαιδευτείκατάλληλαοιτοπικοίπληθυσμοίτουκάθε

προορισμούθαμπορέσουνναοδηγήσουνσεέναμοναδικόταξίδιτουςτουρίστες

καθώςθαμοιραστούνταμυστικάτουπροορισμού.Άλλωστεόπωςεπισημαίνεικαι

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού :«Τώρα,έχειπλέον αναγνωριστείότι

σημαντικήμείωσητηςφτώχειαςμπορείναεπιτευχθείμόνονεάνταοφέλητης

μεγέθυνσηςανακατανεμηθούνστουςφτωχούςήανοιίδιοιοιφτωχοίμπορούννα

συμμετέχουνστιςοικονομικέςδραστηριότητεςείτεμέσω τηςαπασχόλησηςείτε

τουεπιτυχούςεπιχειρείν».Σαναποτέλεσμα τωνπαραπάνω,δίνεταιιδιαίτερη

σημασίαστην«ανακατανομή»τωνωφελειώνκαθώςαυτόματαθασήμαινεκαιμία

μεταβολήσταοικονομικάοφέλημεταξύτωνδιάφορωνκοινωνικώνομάδωνενώ

ταυτόχροναθαέδινεώθησηγιαπεραιτέρω ανάπτυξημεσκοπότηνβελτίωσητης
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οικονομικήςκατάστασηςτωναναπτυσσόμενωνχωρών.

Περιβαλλοντικήψυχολογίακαιτουρισμός

Η ψυχολογία είναιπολύ σημαντική για τηναπόφαση της συμπεριφοράς του

καταναλωτήενώ επηρεάζεταιαπόμιαπληθώραπαραγόντων.Σαναποτέλεσμα

τωνπαραπάνω οιεσωτερικέςδιεργασίεςπου σχετίζονταιμετο περιβάλλον

εφαρμόζονταικαιστηντουριστική επιστήμη.Είναιδηλαδή πιθανόνκατά την

παραμονήτουςσεέναντόποπροορισμούοιτουρίστεςνααποφασίζουνγιατις

δραστηριότητέςτουςέχονταςυπόψιντουςκαιτονπιθανόαντίκτυπομετάτο

πέραςτωνδραστηριοτήτωντους.ΣύμφωναλοιπόνμετουςMalim καιBirchοι

στάσειςαποτελούνταιαπότρίαδιαφορετικάμέρη:τογνωσιακό(cognitive),το

συγκινησιακό(affective) και το συμπεριφορικό(behavioural). Το γνωσιακό

σχετίζεταιμετιςαντιλήψειςκαιτιςπεποιθήσεις,τοσυγκινησιακόαφοράτα

συναισθήματαπουπροκαλούνταικαιτοσυμπεριφορικόαναφέρεταιστηνπρόθεση

γιαορισμένεςσυμπεριφορές.

Οιστάσεις ουσιαστικά εκφράζουν τον άνθρωπο καιγι’αυτό είναισχετικά

σταθερές σαν σύνολα αξιολογήσεων και μας επηρεάζουν στην ερμηνεία

ανθρώπων και καταστάσεων και έτσι γινόμαστε πιο προβλέψιμοι στις

αντιδράσειςμαςαπόταδιάφοραερεθίσματαπουδεχόμαστε.Παρόλααυτάδεν

είναιαπαραίτητηκαιαναγκαίασυνθήκηησταθερότητάτουςκαθώςμπορούννα

αμφισβητηθούνσεκάποιοαπότατρίαπροαναφερθένταεπίπεδα.Έτσιλοιπόνη

μεταβολήστογνωσιακόεπίπεδομπορείναεπιφέρειαλυσιδωτέςαντιδράσειςκαι

σταάλλαδύοπεδία.Έτσιοάνθρωποςμπορείναεπιλέξειένανπροορισμόπου

παλαιότεραδενθαεπέλεγεεπειδήοισχετικέςπληροφορίεςμετονπροορισμό

του παρουσιάστηκαν με τον κατάλληλο τρόπο καιμοιραία άλλαξε καιτην

συμπεριφοράτουπροςαυτόντονπροορισμό.

Η εμπειρίατουανθρώπουμετοεξωτερικόπεριβάλλονκυμαίνεταιαπόπέντε

διαφορετικάστάδιαμέχριτηνπλήρηευθυγράμμισημετονεαυτόμας.Ηθεώρηση

του περιβάλλοντος αρχικά γίνεται όταν ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το

περιβάλλον σαν «εξωτερικό χώρο» έχοντας διακριτά όρια και ελάχιστη

συναισθηματικήσύνδεση.Ενσυνεχεία,τοεπόμενοσυναισθηματικόστάδιοείναι

ότανοάνθρωποςεκλαμβάνειτοπεριβάλλονσανσκηνικόόπουμπορούνναλάβουν

χώρα οι δραστηριότητές του. Στο τρίτο επίπεδο της εμπειρίας του

περιβάλλοντοςγιατοντουρίσταείναιναβλέπειτοπεριβάλλονως«κοινωνικό

σύστημα»μέσαστοοποίομπορείκοινωνικάνααλληλεπιδράκαινααναπτύσσει

δεσμούςμεάλλουςανθρώπουςσεέναπεριβάλλονεκτόςτουσπιτιού.Ηλεγόμενη

«συναισθηματική περιοχή»είναιο τόπος στονοποίο ο τουρίστας μπορείνα

αποκτήσειένασυναισθηματικόδέσιμομεέναντόποχάριντηςεμπειρίαςπου

βίωσεμέσασεαυτόν,μπορείδηλαδήναείναιπεριοχέςπουεπισκεπτότανσαν

παιδίκανείς παρόλα αυτά η συνεχείς επισκέψεις σε αυτό το περιβάλλον

δημιουργούν μια εξοικείωση σύμφωνα με τον Iso -Ahola που προοδευτικά
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μειώνουντηνσυναισθηματικήένταση.Τέλος,ησυναισθηματικήταύτισημετο

περιβάλλονκορυφώνεταιότανο άνθρωπος θεωρείότιτο περιβάλλονείναι

προέκταση του εαυτού του με αποτέλεσμα να αποτελείχαρακτηριστικό της

προσωπικότητάςτουκαιμετηνπρώτηευκαιρίαπροσπαθείνατοεπισκεφτείεκ

νέου,όμωςσεπερίπτωσηπουκινδυνεύσειτοπεριβάλλοναυτόεκλαμβάνεταιαπό

τοάτομοωςκίνδυνοςσεβάροςτου.

Συμπεράσματα

Ησχέσητηςοικονομικής,κοινωνικήςκαιπολιτικήςανάπτυξηςμετάτηνλήξητου

ΔεύτερουΠαγκοσμίουΠολέμουαποτέλεσεζήτημαέρευνας.Μετηνκατάρρευση

τουανατολικούμπλοκεπήλθεησταδιακήανάπτυξητωνλεγόμενωνχωρώντου

δευτέρουκόσμου.

Σταπλαίσιατουκαπιταλιστικούσυστήματοςοτουρισμόςγίνεταιέναιδιαίτερα

σημαντικόεξαγώγιμοπροϊόνπροσφέρονταςσυνάλλαγμαστιςχώρεςυποδοχής

καθώςεπίσηςκαιδίνονταςεπιπλέονκίνητραγιαεπενδύσεις.

Οαειφορικόςτουρισμόςμπορείνααποτελέσειένασημαντικόεργαλείοσταχέρια

τουανθρώπουμεσκοπόνααμβλύνειτιςκοινωνικέςανισότητεςκαιναβοηθήσει

στηνκαταπολέμησητηςφτώχειαςστιςλιγότεροανεπτυγμένεςχώρες.

Συμπεριφοράκαταναλωτήστοντουρισμό

Αφούεξετάστηκεπιοπάνωηθεωρητικήπροσέγγισητουτουριστικούφαινομένου

σεδιεπιστημονικόεπίπεδοτοεπόμενοστάδιοείναιναμελετηθείησυμπεριφορά

τουτουρίστα-καταναλωτή.Ησυμπεριφοράτουκαταναλωτήβασίζεταιστην

κοινωνιολογία,τηνψυχολογία,τηνανθρωπολογίακαθώςεπίσηςκαιστην

οικονομικήεπιστήμημεσκοπόνακατανοήσειτονκαταναλωτήμέσααπόένα

φάσμαστοοποίοσυμμετέχουνπολλοίπαράγοντες.

Αρχικά,τέσσεραστοιχείαπαίζουνσημαντικόρόλοστηναπόφασητουτουρίστα:

 Οιενεργοποιητές,δηλαδήοιδυνάμειςπουκινητοποιούντοντουρίστανα

δράσει.π.χ.περιέργεια

 Ταφίλτρα,δηλαδήταεμπόδιαπουμπορούνναεπηρεάσουνσεμικρόή

μεγάλοβαθμότηντουριστικήζήτηση.Οιπαράγοντεςαυτοίμπορείναείναι

σεκοινωνικό,οικονομικό,περιβαλλοντικόεπίπεδο.Οιπαράγοντεςπου

λειτουργούνσανφίλτραγιατηντουριστικήαπόφασηείναιοικάτωθι:

1)Περιορισμόςτουκόστους

2)Περιορισμόςτουχρόνου
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3)Περιορισμόςτηςυγείας

4)Περιορισμόςτουοικογενειακούκύκλουζωής

5)Επίπεδοενδιαφέροντος

6)Ταξιδιωτικόςκίνδυνος

 Οιεπηρεαστές,δηλαδήοιπαράγοντεςπουεπηρεάζουντιςαποφάσειςτου

ατόμου,όπωςείναιηεικόνα(image)τουτουριστικούπροορισμούκαιοι

πληροφορίεςπουέχουνσυγκεντρωθεί.

 Οιρόλοιεπίσηςείναιταστοιχείαπουενυπάρχουνσεκάθεάτομοκαι

υποβοηθούνστηνδιαδικασίαλήψηςτηςαπόφασηςγιαδιακοπέςενώ

οριοθετούντοπλαίσιοτηςσυμπεριφοράςτουκαταναλωτή.Οάνθρωπος

προσδιορίζειτονεαυτότουλόγωτουσυνόλουτωνρόλωνπουείχεκατά

τηνδιάρκειατηςζωήςτου.

Οκύριοςόγκοςτηςτουριστικήςέρευναςκινείταιπάνωσταπαραπάνωστοιχεία

πουεντάσσονταισταδιάφορατουριστικάμοντέλακαιεπιχειρούννακατανοήσουν

τηντουριστικήκαικαταναλωτικήσυμπεριφορά.

ΤομοντέλοτουShmoll

ΟShmollγιανααναλύσειτηντουριστικήκαικαταναλωτικήσυμπεριφορά

βασίστηκεπάνωστακίνητρα,τιςεπιθυμίεςτιςανάγκες,τιςπροσδοκίεςκαιτις

ατομικέςόσοκαικοινωνικέςεκφάνσειςτηςταξιδιωτικήςσυμπεριφοράς.Τα

παραπάνωφυσικάσανταξιδιωτικάερεθίσματααλληλεπιδρούνμετηνεικόνατου

προορισμού,τηνεμπιστοσύνητωνταξιδιωτών,τιςπληροφορίεςγιατις

δραστηριότητεςπουλαμβάνουνχώρα,τιςεπισκέψειςαπόενδεχόμενες

παλαιότερεςεμπειρίεςκαιτουςόποιουςπεριορισμούςυπάρχουν(χρονικούςή

οικονομικούς).ΟShmollλοιπόνυποστηρίζειότι«ητελικήαπόφαση(επιλογής

προορισμού,χρόνοταξιδιού,τύπουδιαμονής,δραστηριοτήτωνκλπ.),είναι

αποτέλεσμαμίαςδιακριτήςδιαδικασίαςηοποίασυναποτελείταιαπόαρκετά

διαδοχικάστάδια».Πιοσυγκεκριμένα:

 Ταταξιδιωτικάερεθίσματα.Αυτότοπεδίοπεριλαμβάνειπροσωπικές

εμπειρίες,διαφήμισηκαθώςκαιπροτάσειςκαισυμβουλέςτων

τουριστικώνπρακτόρων.

 Οιπροσωπικέςκαικοινωνικέςπαράμετροι.Οιπαράμετροιαυτές

καθορίζουντηνταξιδιωτικήσυμπεριφορά,τιςπροσδοκίες,τιςεπιθυμίες

καθώςκαιτουςαντικειμενικούςκινδύνουςπουενέχειοτουρισμός

 Οιεξωτερικέςμεταβλητές.Αυτέςοιμεταβλητέςσχετίζονταιμετην

εμπιστοσύνηπουέχειοτουρίσταςστουςπαρόχουςταξιδιωτικών

υπηρεσιών,τηνεικόνατουπροορισμούκαθώςεπίσηςτηντουριστική
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εμπειρίαπουθαβιώσεικαιτουςπεριορισμούςπουπρέπειναλάβειυπόψη

τουπριντηντελικήαπόφαση.

 Ταχαρακτηριστικάτουτουριστικούπροορισμού.Είναιταιδιαίτερα

χαρακτηριστικάκαιοισυσχετισμοίπουπροκύπτουνστομυαλότου

τουρίστα-καταναλωτήγιατονσυγκεκριμένοπροορισμόκαιεπηρεάζουν

τηναπόφασήτου.

ΤομοντέλοτωνMathiesonκαιWall

ΣύμφωναμετομοντέλοτωνMathiesonκαιWallηταξιδιωτικήσυμπεριφορά

μετέρχεται5σταδίων:

1.Επιθυμίαγιατοταξίδι

2.Συλλογήπληροφοριών

3.Ταξιδιωτικήαπόφαση(επιλογήτόπουπροορισμούμέσααπόεναλλακτικές

προτάσεις)

4.Τηνπροετοιμασίαγιατοταξίδικαιτηνταξιδιωτικήεμπειρία

5.Ταξιδιωτικόαποτέλεσμακαιαποτίμηση

Ηανάγκηγιαταξίδιγιατοντουρίστακαταναλωτήγίνεταιαισθητήόταντα

πλεονεκτήματαυπερέχουντωνμειονεκτημάτωντηςεπιθυμίαςτουταξιδιούκαι

πλέοντοεπόμενοστάδιοείναιησυλλογήτωνπληροφοριώνπουείναι

απαραίτητεςγιατοταξίδιμεσκοπόνααξιολογηθούν.Οιπληροφορίεςαυτές

συνήθωςπροέρχονταιαπόδιαφημίσεις,ταξιδιωτικάπρακτορεία,συγγενείςκαι

φίλους.Τοεπόμενοβήμαείναινααξιολογηθούνοιοικονομικέςκαιχρονικές

παραμέτρουςτουταξιδιούκαιανάλογαναπροτιμηθείηκαλύτερηαπότις

εναλλακτικέςλύσεις.

Ηταξιδιωτικήπροετοιμασίαενέχειτηνεπιλογήτουπροορισμού,τωνμέσων

μεταφοράς,τηςδιαμονήςκαθώςκαιτωνδραστηριοτήτων.Αφούληφθούνοι

ταξιδιωτικέςαποφάσεις,τοεπόμενοβήμαείναιηπροετοιμασίαγιατοταξίδικαι

ηοριστικοποίησητωνσχετικώνκρατήσεωνκαθώςεπίσηςοιτουρίστεςανάλογα

μετοταξίδιμπορείναφέρουνδιαφορετικήένδυσηκαιεξοπλισμό.Τέλος,η

αποτίμησητουταξιδιούγίνεταιτόσοκατάτηνδιάρκειαόσοκαικατάτηνλήξητου

ταξιδιούόπουησυνολικήεμπειρίακρίνεταικαιτααποτελέσματάτηςκρίνουν

μελλοντικέςταξιδιωτικέςαποφάσεις.

Τοπαραπάνωμοντέλοτουριστικήςσυμπεριφοράςεπηρεάζεταιαπό4

συσχετιζόμενουςπαράγοντες:

 Τοτουριστικόπροφίλ(εισόδημα,ηλικία,μόρφωση,κίνητρακαι
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προηγούμενηταξιδιωτικήεμπειρία)

 Ταχαρακτηριστικάτουπροορισμού(αξιοθέατακαιιδιαιτερότητέςτου)

 Τηντουριστικήσυνειδητοποίηση(γνώσηγιατιςδραστηριότητεςπου

προσφέρειοπροορισμός)

 Ταχαρακτηριστικάτουταξιδιού(απόσταση,διάρκεια,προσπελασιμότητα

καιεπικινδυνότητατηςεπισκεπτόμενηςπεριοχής)

ΟιMathiesonκαιWallαναγνωρίζουνότιτοτουριστικόπροϊόνδενείναιαπτόκαι

είναιετερογενέςάρακαιευαίσθητοκαθώςσυμμετέχουνπολλοίπαράγοντεςστην

διαμόρφωσήτου.Οιιδιαιτερότητεςαυτέςεπηρεάζουντηναπόφασητουτουρίστα

-καταναλωτή.Επίσης,οιMathiesonκαιWallυποστηρίζουνότιοκαταναλωτής

λειτουργείμεσκοπιμότητα,συγκεντρώνειπληροφορίεςκαιανάλογααξιολογεί

τηνσημασίατωνεξωτερικώνπαραμέτρωνπουμπορείναεπηρεάσουντοταξίδι

του.Επίσης,παραβλέπεισημαντικέςπλευρέςτηςαντίληψης,τηςμνήμης,της

προσωπικότητας,καιτηςεπεξεργασίαςπληροφοριώνπουαποτελούνκαιτην

βάσητωνπαραδοσιακώνμοντέλων.Ενκατακλείδι,τομοντέλοαυτόστηρίζεται

στηνάποψηενόςγεωγράφουπουαντιμετωπίζειτοντουριστικόπροορισμόως

προϊόντοοποίοκαταναλώνεταισεπολλάεπίπεδα.

ΤομοντέλοτουMoutinho

ΟMoutinhoτο1987ανέπτυξεένανέομοντέλοτουριστικήςσυμπεριφοράςτο

οποίοαποτελείταιαπότρίαδιαφορετικάμέρηταοποίααναλύονταισεεπιπλέον

πεδίαενώταυτόχρονασυνδέονταικαιμεταξύτους.ΟMoutinhoβασίζεταιστις

έννοιεςτηςπαρακίνησης,τηςαντίληψηςκαιτηςκατανόησηςκαθώςαυτές

καθορίζουντηνανθρώπινησυμπεριφορά.Σαναποτέλεσμα,περιγράφειμία

διαδοχικήαλληλουχίαγεγονότωντουριστικήςσυμπεριφοράςπουπροκαλούνται

απότακίνητρατηςαγοράς,ταοποίακινητοποιούντηναντίληψη(τηνπνευματική

επεξεργασίατωνπληροφοριών)καιτηνκατανόηση.

Τατρίαστάδιατουμοντέλουείναιταπαρακάτω:

1.Οιδιαδικασίεςτηςπρο-απόφασηςκαιαπόφασηςγια

διακοπές/ταξίδι

Τοπρώτοστάδιοείναιεκείνοτηςπροαπόφασηςκαιτηςαπόφασηςσε

αυτότοστάδιοταεσωτερικάκίνητραδιεγείρουντηντουριστικήανάγκη,

ενώοτουρίσταςαναζητάπληροφορίεςκαιηεπιλογήτουτόπου

προορισμούεπηρεάζεταιαπότηναντίληψηκαιτηνπροσωπικότητατου

τουρίστα.Ταεπιμέρουςπεδίατουπρώτουμέρουςείναιηδομήτων
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προτιμήσεων,ηαπόφασηκαιηαγορά.Ηδομήτωνπροτιμήσεων

περιλαμβάνειτηνεπιρροήτηςοικογένειας,κίνητρα,οικονομικήκατάσταση,

κοινωνικήτάξηκαιπεριβάλλον.Ταπαραπάνωεπηρεάζουνκαι

διαμορφώνουνστηνπροτίμησητηςαγοράς.Οιπληροφορίεςενεργοποιούν

ταπεδίατηςαπόφασηςκαιτηςαγοράς,τηνυπάρχουσαεικόνατου

προορισμούκαιτιςπληροφορίεςπουέχειαποκτήσειοτουρίσταςαπόιδία

εμπειρίαήκαιαπότοπεριβάλλοντου.Ηαγοράβασίζεταιστους

παράγοντεςτωνδύοπροηγούμενωνπεδίων,σταοποίαπεριλαμβάνεταικαι

ηαποτίμησητουκινδύνουπουενέχεταιστηνπραγματοποίησητηςαγοράς

τουριστικούπροϊόντος.

2.Ημετά-αγοραστικήαξιολόγηση

Ημετα-αγοραστικήαξιολόγησητουταξιδιούακολουθείτηςαπόφασηςτου

ταξιδιού.Ηαξιολόγησηαυτήφέρειθετικάσυναισθήματα(ικανοποιεί)είτε

έχειαρνητικά(απογοητεύει)αποτελέσματαείναιαπαραίτητηκαιχρήσιμη

καθώςαναδεικνύειπτυχέςτηςκαταναλωτικήςσυμπεριφοράςκαιοδηγεί

τονκαταναλωτήσεπροσδιορισμότουτουριστικούπροτύπουκαιτης

μελλοντικήςτουριστικήςτουσυμπεριφοράς.Λειτουργείδηλαδή

προτυπικάγιαταεπόμεναταξίδιακαιπροσδιορίζειτοντύποκατανάλωσης

τουατόμου.

3.Ημελλοντικήλήψηαποφάσεων

Τοτρίτοκαιτελευταίομέροςτουμοντέλουασχολείταιμετηνμελλοντική

λήψητουριστικώναποφάσεων,εξετάζεικαιαξιολογείόλεςτις

διαδικασίεςπουαναπτύχθηκανσταδύοπροηγούμεναμέρητουμοντέλου.

Τομοντέλοσεαυτότοσημείομπορείνααμφισβητηθείκαθώςκάποιοςθα

μπορούσενατοεντάξειστοπρώτομέροςτουμοντέλουόπουυπάρχουν

ζητήματααντιλήψεωνπουμπορούννααντιμετωπιστούνμεπιοπερίπλοκο

τρόπο.Επίσηςστοδεύτερομέροςτουμοντέλουήδηυπάρχειτο

συμπεριφορικόστάδιοστοντομέαικανοποίησης(θετικήανάδραση)ή

απογοήτευσης(αρνητικήανάδραση)εξαιτίαςτουοποίουμπορείνα

υποστηρίζεταιηεπανάληψηαγοράςτουτουριστικούπροϊόντος.

ΣεσχέσημετομοντέλοτουMoutinho,πουκαθορίζειτηνδιαδικασίαλήψης

μίαςταξιδιωτικήςαπόφασης,τακίνητρα,οιανάγκεςκαιοιπροτιμήσεις

κινούνόλητηνδιαδικασία.Παρόλααυτά,ταπεδίατηςέρευνας,της

αντίληψης,τηςπαρακίνησηςκαιτηςπροσωπικότηταςείναιευρύτατακαι

οιεπιδράσειςτόσοστουποσυνείδητοόσοκαιτοσυνειδητότουτουρίστα

καταναλωτήείναιπερίπλοκεςκαιποικίλουν.Οιαδυναμίεςτουμοντέλου

αυτούσχετίζονταιμετηναναλογικότητατηςεπίδρασηςτωνεσωτερικών

καιεξωτερικώνπαραγόντων,τηςπροσπάθειαςαναζήτησηςπληροφοριών,

πουείναιανάλογητουαναλαμβανόμενουκινδύνου,καιτωνκριτηρίων

αξιολόγησηςεκμέρουςτουτουρίστακαταναλωτή,ταοποίαείναι
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συστατικάτουταξιδιούτουκαιδενταέχειγνωρίσειούτεβιώσει.

Συμπεράσματαπαρατηρήσεωνσεσχέσημεταμοντέλατης

τουριστικήςκαταναλωτικήςσυμπεριφοράς

Ταμοντέλαλήψηςτουριστικώναποφάσεωνπροσπαθούνναπροσδιορίσουντις

μεταβλητέςπουεπηρεάζουντιςτουριστικέςαποφάσειςκαιόσοτοδυνατόν

περισσότερονααποκρυσταλλώσουντιςδιαδικασίεςδιαμόρφωσηςεπιλογώντων

τουριστών.Σεθεωρητικόεπίπεδοαυτόστηρίζεταιαπότηνσχολήτηςαντίληψης,

σύμφωναμετηνοποίαοικαταναλωτέςλαμβάνουντιςόποιεςαποφάσεις

λαμβάνουνύστερααπότηναπαραίτητησυγκέντρωσηπληροφοριώνκαιμετάτην

επεξεργασίατους.Ταμοντέλααυτάείναιχρήσιμαγιατηνκατανόησηόλωντων

στοιχείωνπουσυναποτελούντηνδιαδικασίαμίαςταξιδιωτικήςαπόφασηςκαθώς

επίσηςκαιγιαναπροσδιοριστούνκαιοισχέσητωνπαραγόντωνπου

αλληλεπιδρούνοέναςμετονάλλο.

Τοκύριοπρόβλημαπουσυναντούνοιέρευνεςσυμπεριφοράςκαταναλωτήστον

τουρισμόείναιότιηπλειοψηφίαακολουθείτοαναγωγικόμοντέλοτουρίστα.Ο

τουρισμόςανάγεταισεδραστηριότητασυνεπώςηθεωρίατονίζειτην

συγκεκριμένηδράσητουατόμουήτουτύπουαυτού.Αυτήόμωςηθεώρηση

έρχεταισεαντίθεσημετηνπροσέγγισηπουθααναζητούσενααποκαλύψειτις

δυναμικέςτουμηχανισμούλήψηςτουριστικώναποφάσεων.

Παρόλααυτάμέχρισήμεραοιπροσπάθειεςεπαλήθευσηςαυτώντωνμοντέλωνμε

εμπειρικότρόποδενέχουνδώσειτααποτελέσματαπουπροσδοκάηεπιστήμη.Η

πολυπλοκότητάτουςαποτελείτροχοπέδηγιατηνπρόβλεψηεπάρκειαςκρίσιμων

πτυχώντηςκαταναλωτικήςσυμπεριφοράςτωντουριστών.Ωστόσο,παράτην

μερικήτουςεπιτυχίαημελέτητουςδείχνεισημαντικούςπαράγοντεςπου

μπορούνναεπηρεάσουντηντουριστικήζήτησητόσοποιοτικάόσοκαιποσοτικά

μετονκαλύτεροδυνατότρόπο.
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Ησυμβολήτουτουρισμούστηνελληνικήοικονομία

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1
)

Συμμετ
οχήστο
Α.Ε.Π. 16%[WTTC]

16,4%[WTTC
]

16,4%[WTTC
]

16,3%[WT
TC]

17,3%[WT
TC]

18,5%[WT
TC]

18,6%[WT
TC]

2
)

Συμμετ
οχή
στην
απασχό
ληση

17,8%της
συνολικής
απασχόληση
ς[WTTC]

18,3%της
συνολικής
απασχόληση
ς[WTTC]

18,3%της
συνολικής
απασχόληση
ς[WTTC]

18,2%της
συνολική
ς
απασχόλη
σης
[WTTC]

17,3%της
συνολική
ς
απασχόλη
σης
[WTTC]

23,1%της
συνολική
ς
απασχόλη
σης
[WTTC]

23,4%της
συνολική
ς
απασχόλη
σης
[WTTC]

3
)

Συνολικ
ή
απασχό
ληση

786.000[WT
TC]

688.800[WT
TC]

688.800[WT
TC]

657000[W
TTC]

699.000[
WTTC]

821900
[WTTC]

860315[W
TTC]

4
) Έσοδα

9,6διςEuro
[ΤτΕ]

10,4δις
Euro[ΤτΕ]

10,4δις
Euro[ΤτΕ]

11,7δις
Euro[ΤτΕ]

13δις
Euro[ΤτΕ]

13,6δις
Euro[ΤτΕ]

12,7δις
Euro[ΤτΕ]

5
)

Αφίξεις
Αλλοδα
πών 15εκ. 16,9εκ. 16,9εκ. 17,9εκ. 22εκ. 23,6εκ. 24,7εκ.

6
)

Μέση
κατά
κεφαλή
δαπάνη 640Euro 616Euro 616Euro 653Euro 590Euro 580Euro 514Euro

7
)

Μερίδι
ο
Αγοράς

1,6%
Παγκόσμια,
3,1%στην
Ευρώπη

1,5%
Παγκόσμια,
2,9%στην
Ευρώπη

1,5%
Παγκόσμια,
2,9%στην
Ευρώπη

1,6%
Παγκόσμι
α,2,9%
στην
Ευρώπη

1,8%
Παγκόσμι
α,3,8%
στην
Ευρώπη

2%
Παγκόσμι
α,3,1%
στην
Ευρώπη

2%
Παγκόσμι
α,3,1%
στην
Ευρώπη

8
)

Εποχικό
τητα

55%των
αφίξεων
αλλοδαπών
απόΙουλ.
έωςΣεπτ.

56%των
αφίξεων
αλλοδαπών
απόΙουλ.
έωςΣεπτ.

56%των
αφίξεων
αλλοδαπών
απόΙουλ.
έωςΣεπτ.

56%των
αφίξεων
αλλοδαπ
ώναπό
Ιουλ.έως
Σεπτ.

56%των
αφίξεων
αλλοδαπ
ώναπό
Ιουλ.έως
Σεπτ.

55%των
αφίξεων
αλλοδαπ
ώναπό
Ιουλ.έως
Σεπτ.

56%των
αφίξεων
αλλοδαπ
ώναπό
Ιουλ.έως
Σεπτ.

9
)

Συγκέντ
ρωση
Προσφο
ράς

66%των
ξενοδοχειακ
ώνκλινών
συγκεντρών
ονταισε4
περιοχές
[ΞΕΕ]

66%των
ξενοδοχειακ
ώνκλινών
συγκεντρών
ονταισε4
περιοχές
[ΞΕΕ]

66%των
ξενοδοχειακ
ώνκλινών
συγκεντρών
ονταισε4
περιοχές
[ΞΕΕ]

66%των
ξενοδοχει
ακών
κλινών
συγκεντρ
ώνονται
σε4
περιοχές
[ΞΕΕ]

70%των
ξενοδοχει
ακών
κλινών
συγκεντρ
ώνονται
σε4
περιοχές
[ΞΕΕ]

69%των
ξενοδοχει
ακών
κλινών
συγκεντρ
ώνονται
σε4
περιοχές
[ΞΕΕ]

70%των
ξενοδοχει
ακών
κλινών
συγκεντρ
ώνονται
σε4
περιοχές
[ΞΕΕ]

1
0
)

Ξενοδο
χειακή
Υποδομ
ή

9732
ξενοδοχεία
/763.407
κλίνες[ΞΕΕ]

9670
ξενοδοχεία
/771.271
κλίνες[ΞΕΕ]

9670
ξενοδοχεία
/771.271
κλίνες[ΞΕΕ]

9677
ξενοδοχεί
α/
773.445
κλίνες
[ΞΕΕ]

9851
ξενοδοχεί
α/
792.304
κλίνες
[ΞΕΕ]

9757
ξενοδοχεί
α/
784.315
κλίνες
[ΞΕΕ]

9730
ξενοδοχεί
α/
788.553
κλίνες
[ΞΕΕ]

1
1
)

Top5
αγορές

Γερμανία,
Ην.
Βασίλειο,
ΠΓΔΜ,
Γαλλίακαι
Ιταλία
[ΕΛ.ΣΤΑΤ
καιΤτΕ]

Γερμανία,
Ην.
Βασίλειο,
ΠΓΔΜ,
Γαλλίακαι
Ρωσία[ΤτΕ]

Γερμανία,
Ην.
Βασίλειο,
ΠΓΔΜ,
Γαλλίακαι
Ρωσία[ΤτΕ]

Γερμανία,
Ην.
Βασίλειο,
Ρωσία,
Γαλλία
καιΙταλία
[ΤτΕ]

Γερμανία,
Ην.
Βασίλειο,
Γαλλία,
Ρωσίακαι
Ιταλία
[ΤτΕ]

Γερμανία,
Ην.
Βασίλειο,
Γαλλία,
Ιταλίακαι
Ρωσία
[ΤτΕ]

Γερμανία,
Ην.
Βασίλειο,
Ιταλία,
Γαλλία
και
Ρωσία[Ττ
Ε]
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1
2
)

Top5
αεροδρ
όμια
(αφίξει
ς
αλλοδα
πών)

Αθήνα
Ηράκλειο
Ρόδος
Θεσσαλονίκ
ηΚέρκυρα
[ΕΛ.ΣΤΑΤ]

Αθήνα
Ηράκλειο
Ρόδος
Θεσσαλονίκ
ηΚέρκυρα
[ΕΛ.ΣΤΑΤ]

Αθήνα
Ηράκλειο
Ρόδος
Θεσσαλονίκ
ηΚέρκυρα
[ΕΛ.ΣΤΑΤ]

Αθήνα
Ηράκλειο
Ρόδος
Θεσσαλον
ίκη
Κέρκυρα
[ΕΛ.ΣΤΑΤ]

Αθήνα
Ηράκλειο
Ρόδος
Θεσσαλον
ίκη
Κέρκυρα
[ΔΑΑ&
Υ.Π.Α]

Αθήνα
Ηράκλειο
Ρόδος
Θεσσαλον
ίκη
Κέρκυρα
[ΔΑΑ&
Υ.Π.Α]

Αθήνα
Ηράκλειο
Ρόδος
Θεσσαλον
ίκη
Κέρκυρα
[ΔΑΑ&
Υ.Π.Α]

Τομάρκετινγκσανεφαρμοσμένηεπιστήμη

Σταπρώταστάδιατηςεξέλιξήςτουτομάρκετινγκθεωρούντανκλάδος

αποκλειστικάκαιμόνοτηςοικονομικήςεπιστήμηςενώσανκύριομέλημάτου

ήτανηανάπτυξητωνκαναλιώνδιανομήςτουπροϊόντος.Ενσυνεχεία,το

μάρκετινγκάλλαξεκαιήτανεπικεντρωμένοστηναύξησητωνπωλήσεωνκαιστην

μεγιστοποίησητωνκερδών.Τομάρκετινγκπλέονέχειαποκτήσειχαρακτηριστικά

πουανταποκρίνονταισεσυμπεριφορικήεπιστήμηκαθώςεστιάζειτοενδιαφέρον

τουστηνμελέτητηςαγοροπωλησίαςαγαθώνκαιυπηρεσιών.

Συμπεριφορικέςεπιστήμεςχαρακτηρίζονταιεκείνεςπουέχουνσαναντικείμενο

μελέτηςκαιέρευναςοιπάσηςφύσεωςλειτουργίεςκαιαλληλεπιδράσεις

οποιασδήποτεοντότηταςσεσχέσημετοπεριβάλλον.Σαναπόσταγμαλοιπόν,το

μάρκετινγκμπορείναθεωρηθείωςηεπιστήμηπουμελετάτηνφιλοσοφίατης

ανταλλαγής.

Τοβασικότεροαξίωματουμάρκετινγκ

ΑπότονΔεύτεροΠαγκόσμιοΠόλεμοκαιμετάοικοινωνίεςανάτονκόσμο

ξεκίνησανπιοοργανωμέναναφτιάχνουνβιομηχανίεςκαικατ’επέκτασηυπήρξε

μετάβασηστηνκοινωνίατηςπροσφοράς.Τομάρκετινγκλοιπόνέλαβεχώρασαν

εφαρμοσμένησυμπεριφορικήεπιστήμηηοποίαεπεκτείνεταικαιπροσπαθείνα

παράγεταισύμφωναμετιςεπιταγέςτηςαγοράς.Παρόλααυτάόμωςαυτόςο

κανόναςδενείναιόσοθαέπρεπεολοκληρωμένοςκαθώςέτσιυποτιμάταιη

διάθεσηκαιορόλοςπουδιαδραματίζειτοκύκλωματουμάρκετινγκ.

Γι’αυτότονλόγολοιπόνοκανόναςαυτόςσυμπληρώθηκεέτσιώστενατονισθεί

ότιτοκαλόαγαθόπρέπειναπουλιέταικαισωστάδίνονταςέμφασηστην

προσωποποιημένηπώληση.Πλέονηέκφρασηαυτήαποτελείδομικήαξίατου

μάρκετινγκκαιτοβασικότεροαξίωμάτου.

Μάρκετινγκτουδιεθνούςξενοδοχειακούκλάδου

Οξενοδοχειακόςκλάδοςείναιαπότουςκλάδουςπουέχειταχείςρυθμούς

ανάπτυξηςσεπαγκόσμιοεπίπεδο.Δύοείναιοιαιτίεςπουτηνερμηνεύουν:
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 Αύξησητωνεπισκεπτώνπουταξιδεύουνγιαιδιωτικούςλόγους

 Αύξησητωνεπισκεπτώνπουταξιδεύουνγιαεπαγγελματικούςλόγους.

Μεβάσητιςπαραπάνωεξελίξειςέχουμεένανολοέναμεγαλύτεροαριθμό

ξενοδοχείωνκαικατόπιντηνσυνεργασίατουςσεαλυσίδεςμεσκοπότηνπαροχή

ενόςεξαιρετικάποιοτικούπροϊόντοςτοοποίοθαείναιομοειδέςσεόλητην

αλυσίδατηρώνταςτιςδεσμεύσειςτηςαλυσίδαςαπέναντιστοκαταναλωτικότης

κοινό.Ηαγοράαυτήλοιπόντμηματοποιείταιανάλογα:

1.Τηνεθνικότητατωνεπισκεπτών

2.Τονλόγοτηςεπίσκεψης

Ηδιεθνοποίησητουξενοδοχειακούκλάδουπολλέςφορέςέχεισαναποτέλεσμανα

διαφοροποιείταιηστρατηγικήτουξενοδοχείουανανήκεισετοπικόιδιοκτήτησε

σχέσημεξενοδοχείοπουανήκεισεξενοδοχειακόόμιλοκαιέχεισυμβουλευτικό

ρόλοστηνδιοίκησητηςεπιχείρησηςμεπληρωμή.Μίατέτοιαυποστήριξη

προσφέρειησύγχρονηδιοίκησηξενοδοχειακώνμονάδωνπουανήκουνσε

αλυσίδες(π.χ.Hilton)δίνονταςέτσιτοαπαραίτητοσυγκριτικόπλεονέκτημασε

ξενοδοχείασεσχέσημετουςανταγωνιστέςτους.

Κεφαλαιώδουςσημασίαςγιατηνεπιτυχίατουξενοδοχειακούεγχειρήματοςστο

διεθνήπροσκήνιοείναιηποιότητατωνυπηρεσιώνπουπροσφέρονται,αυτόόμως

σημαίνειότιγιαναεπιτευχθείέναομοιογενέςκαιυψηλώνπροδιαγραφών

τουριστικόπροϊόνηεκπαίδευσητουπροσωπικούπαίζειπολύσημαντικόρόλο.

Επίσης,παρατηρείταιότιστονδιεθνήξενοδοχειακόκλάδοοιεπισκέπτεςθέλουν

ναέχουνόλοκαιπιοπολλέςδραστηριότητεςδιαθέσιμεςκαθώςεπίσηςκαι

σύγχροναμέσαεπικοινωνίαςέτσιώστεπαράλληλαμετιςδιακοπέςναμπορούν

καιναασχοληθούνκαιμεταεπαγγελματικάτουςκαθήκοντα.

Τουριστικόμάρκετινγκ:Ηδιαχείρισηενόςπολύευπαθούς

προϊόντος

 Τοτουριστικόπροϊόνεντάσσεταιστομάρκετινγκυπηρεσιώνκαιέχει

υψηλόδείκτηευαισθησίας,γιατίστηναλυσίδατωνπροσφερόμενων

προϊόντωνκαιυπηρεσιώνπουτοχαρακτηρίζουν,πολλοίπαράγοντες

παίζουνρόλοκαιανάλογαθαεπηρεαστούνκαιοιεντυπώσειςτουτουρίστα.

 Είναιαναγκαίολοιπόνναβλέπουμετοντουρισμόσφαιρικάκαθώςμπορεί

ναέχειαντίκτυποσεένανευρύφάσμα.Οτουρισμόςλοιπόνείναισύμπραξη

μίαςομάδαεπιχειρήσεωνπουπαρέχουνυπηρεσίεςφιλοξενίαςκαι

μεταφοράςσεκαταναλωτέςπουαφήνουντοντόποκατοικίαςτουςμε

σκοπότηνμετάβασήτουςσ’ένανπροορισμό.Οιεπιχειρήσειςαυτώντων

τουριστικώνεπιχειρήσεωναλληλοσχετίζονταικαιεπηρεάζονταιάμεσα

απότοπεριβάλλοντουπροορισμούμέσαστοοποίοκινούνται.Το
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περιβάλλοντουπροορισμούδιαμορφώνεταιαπότοτοπίοκαιτηνομορφιά

του,τηνιστορίακαιτηνπαράδοσήτου,τηνυποδομήτουτόπουκαιτις

διευκολύνσειςπουπροσφέρεικαθώςεπίσηςκαιτηννοοτροπίατων

κατοίκωντουκαικατάπόσοφιλόξενοιείναικαθώςαποτελούν

αναπόσπαστομέροςολόκληρουτουσκηνικού

 Ηφύσητωντουριστικώνυπηρεσιώνείναιάυλη,άραπαράγεταικαι

καταναλώνεταιταυτόχρονα.Επίσης,δενείναιορατήκαιεπιβάλλει

διαφορετικήπροσέγγισησεαυτόνπουτηνπαρέχεισεσχέσημε

οποιονδήποτεάλλοπωλητήγιατίσεμίααντίστοιχηπώλησηπροϊόντοςο

καταναλωτήςθαμπορούσενααξιολογήσειτατεχνικάτουχαρακτηριστικά.

Στοντουρισμόπρέπεινατελειώσειηκατανάλωσητηςυπηρεσίαςγιανα

γνωρίζειτιαγόρασετελικάοκαταναλωτής.Απόταπαραπάνωπροκύπτει

λοιπόνότιαφενόςμενείναιαπαραίτητηητελειοποίησητωνμεθόδων

προσφοράςυπηρεσιών.Αφετέρου,ηεταιρικήφήμηείναιένααπότα

πρώταπράγματαπουθαπρέπειναπροστατέψειμίαεταιρίαπου

δραστηριοποιείταιστονχώροτουτουρισμούκαθώςεπίσηςπαίζεικομβικό

ρόλοηαξιοποίησητωνευχαριστημένωνπελατώνκαθώςμέσωτης

wom(wordofmouth)μπορείναπροσελκύσεινέουςπελάτες.Αφετρίτου,οι

πελάτεςεπειδήκάνονταςέναταξίδιουσιαστικάεπενδύουνπάνωστην

εμπειρίατηνοποίαθααποκτήσουνθέλουνναέχουντηνκαλύτερηδυνατή

πληροφόρησηπουτουςπαρέχεται.Ταμέσακοινωνικήςδικτύωσηςπου

πλέονπαίζουνσημαντικόρόλοστηνζωήμας(βλ.Facebook,Instagram,

Twitter),οέντυπος(εφημερίδεςκαιπεριοδικά)καιοηλεκτρονικόςτύπος,

οιιστοσελίδεςπουπληροφορούνσχετικάμετηνποιότητατωνυπηρεσιών

πουπαρέχονται(βλ.Tripadvisor,Booking.com)προσθέτουνένανακόμα

παράγονταπουθαπρέπειηεπιχείρησηναλαμβάνειπολύσοβαράυπόψη.

 Άλληδιαφοράτουτουριστικούαπόταάλλακαταναλωτικάπροϊόνταείναι

ότιαυτόδενμεταφέρεταιστονπελάτηαλλάότιοπελάτηςτο

καταναλώνειεκείνητηνστιγμήμηέχονταςτηνδυνατότητανα

αποθηκευτούναλλάνακαταναλώνονταιστοσημείοτοοποίοπαράγονται.

Έτσιοεκάστοτεεπαγγελματίαςείναι100%υπεύθυνοςγιαότιυπηρεσία

προσφέρει.

 Επίσης,οιτουριστικέςυπηρεσίεςέχουνδιαρκήημερομηνίαλήξηςκαθώς

λήγουντηνστιγμήπουπραγματοποιούνταιγι’αυτόκαιθεωρούνταιτα

τουριστικάπροϊόντααπόταπιοευπαθήπουυπάρχουν.(π.χ.Ανένα

ξενοδοχείοέχειπληρότητα20%δενμπορείνααποθηκεύσειταυπόλοιπα

δωμάτιακαιτηνεπόμενημέρα«πουλάει»διαφορετικόπροϊόν.Το

τουριστικόμάρκετινγκλοιπόνθέλειναγνωρίζεικανείςεκτωνπροτέρων

τιςιδιαιτερότητεςτουτουριστικούπροϊόντοςπροκειμένουνα

επιτυγχάνειςκαθημερινάτοκαλύτεροδυνατόχρηματοοικονομικό

αποτέλεσμα.
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 Έναακόμαχαρακτηριστικότουμάρκετινγκτουριστικώνπροϊόντωνείναι

ότιηποιότητάτουςδενείναιίδιαμετηνποιότηταενόςκαταναλωτικού

προϊόντος.Ηποιότητατουτελευταίουχάριντωνσυστημάτων

τυποποίησηςωςβιομηχανικάπροϊόνταοιπροδιαγραφέςτους,τα

χαρακτηριστικάτουςκαιηποιότητάτουςεύκολαδιασφαλίζονται.Απότην

άλλημεριάστοντουρισμότοπροϊόναλλάζειαπόμέρασεμέρα,κομβικό

ρόλοπαίζειοάνθρωποςπουπροσφέρειτιςαπαραίτητεςυπηρεσίεςκαθώς

επίσηςκαιτοπεριβάλλονείναιιδιαίτεραευμετάβλητο.Οιτουριστικές

επιχειρήσειςλοιπόνπουσέβονταιτονεαυτότουςφροντίζουννα

διασφαλίζουνσυνεχώςτηνποιότητατωντουριστικώντουςυπηρεσιώντις

οποίεςπαράγουνοισυνεργάτεςτους.

 Οιίδιοιοιπελάτεςαυξάνουντονβαθμόευαισθησίαςτωνυπηρεσιών:

1)Προτούολοκληρωθείηκατανάλωσητουτουριστικούπροϊόντος

υπάρχειστουςπελάτεςηαμφιβολία,πολλέςφορέςηέλλειψη

εμπιστοσύνηςκαιηδιάθεσηκριτικήςείναιαυξημένη.Μοιραίααυτό

αποτελείεστίαέντασης.

2)Ησυμπεριφοράτηςπελατείαςμπορείναεπηρεάσειθετικάήαρνητικά

τηνυπόλοιπη.

3)Ησύνθεσητηςπελατείαςμίαςτουριστικήςεπιχείρησηςαποτελείτον

καθρέφτητης.Ησύνθεσηαυτήείναιπολύσημαντικήκαιιδιαίτερηκαθώς

είναιμέροςτουβιώματοςτωννέωνπελατώντης.

4)Οιμέρεςπουπερνάκάποιοςτουρίσταςσ’ένανπροορισμόείναι

ιδιαίτερεςκαθώςεπ’ουδενίλόγοδενθέλειναπροκύψειτοπαραμικρό

γεγονόςπουθαεπηρεάσειαρνητικάτηςδιακοπέςτου.

 Οχρόνοςπουδιαρκείηπαροχήτηςτουριστικήςυπηρεσίαςείναισυνήθως

ελάχιστοςκαιπολύσυμπιεσμένος.Τααρνητικάγεγονόταπουέχουν

επηρεάσειτηντουριστικήεμπειρίαδενέχουντοναπαραίτητοδυνατό

χρόνοέτσιώστεναεξισορροπηθούνμεαντίστοιχαθετικάβιώματα,γι’

αυτότονλόγοηπίεσηγιαπαροχήαξιόπιστουκαικαλούποιοτικά

τουριστικούπροϊόντοςείναιμεγάλη.

 Στοντουριστικόκλάδοοοποίοςείναιέναςευμετάβλητος,απότους

εξωτερικούςπαράγοντες,κλάδοςυπηρεσιώνλόγωτηςφύσηςτου

τουριστικούπροϊόντοςυπάρχεισυνεχώςανάγκηγιακαινοτομίακαθώςδεν

έχειταχαρακτηριστικάτουβιομηχανικούπροϊόντοςέτσιώστεναμπορούν

νααντιγραφούνεύκολαταχαρακτηριστικάτου.Ηανάγκηγιασυνεχή

καινοτομίαείναιδεδομένη.Παρόλααυτάεπειδήωςκλάδοςυπηρεσιών

έχεικομβικόρόλοοάνθρωποςστηνδιαμόρφωσητουτουριστικού
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προϊόντοςηανάγκηγιασυνεχήεκπαίδευση,επαγγελματικήσυμπεριφορά

καιευγένειαείναιπαραπάνωαπόεπιβεβλημένη.

 Τατουριστικάπροϊόνταδεναποθηκεύονταικατ’επέκτασηδενυπάρχειη

πολυτέλειαπαραγωγήςτουςπριντηνκατανάλωσήτους.Σανεπιστέγασμα

λοιπόντωνπαραπάνωείναιηανάγκητοπροσωπικότηςτουριστικής

επιχείρησηςναείναιεξίσουαποδοτικότόσοσεπεριόδουςαιχμήςόσοκαι

σεπεριόδουςπουδενυπάρχειτόσοέντονηεπαγγελματικήπίεση.

Ταχαρακτηριστικάτουελληνικούτουριστικούπροϊόντος

Τοελληνικότουριστικόπροϊόναπότηνμεταπολεμικήπερίοδοκαιιδιαίτερααπό

τηνδεκαετίατου1960έωςτο1990ανεπτύχθημεόρουςταχύτερουςαπ’ότιστην

Ευρώπηκαιτονκόσμο.Τοελληνικότουριστικόθαύμακατάκύριολόγο

στηρίχθηκε:

1.Στοναρχαίοαλλάκαιστοννεότεροπολιτισμό

2.Στηνιστορία

3.Σταήθηκαιταέθιμα

4.Στονανεπανάληπτοφυσικόπλούτοπουέχειηχώραμας

5.Στονήλιοκαιτηνθάλασσα

6.Στηννησιωτικότητάτης

7.Στηνπαραδοσιακήκαιαυθόρμητηφιλοξενίατωνκατοίκωντης

8.Στηνσταδιακήβελτίωσητηςγενικήςκαιτηςτουριστικήςυποδομής

9.Στηνανάπτυξητωνθαλάσσιωνκαιαεροπορικώνμεταφορών

10.Στοευρύτεροευνοϊκόπεριβάλλονπουυπήρχεκαιμεβάσητηνεικόνατης

χώραςμαςτόσοστοεσωτερικόόσοκαιεξωτερικό

Παρόλααυτάηστρατηγικήτουριστικήπροσέγγισηπουεπελέγηήτανσταπρότυπα

των4s(sea,sun,sand,sex)ηοποία«τυποποιήθηκε»μεαποτέλεσμαναμην

εκμεταλλεύεταιεπαρκώςηχώραμαςτηνπλεονάζουσαπολιτιστικήτης

κληρονομιά(Κλασσικήεποχή,Αλεξανδρινήεποχή,Βυζαντινήπερίοδος)θυμίζοντας

οποιαδήποτετουριστικήπεριοχήμπορείναπροσφέρειτοντουρισμότων4s

εξαλείφονταςουσιαστικάτοανταγωνιστικότηςπλεονέκτημα.Μετηνπάροδο

τωνετώναναδείχθηκανπιοοικονομικοίτουριστικοίπροορισμοίεντείνονταςτον

ανταγωνισμό.

ΗΕλλάδαλοιπόνπροσφέρειένατουριστικόπροϊόντοοποίοσχεδόνδενέχει
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μεταβληθείαπότιςαρχέςτηςδεκαετίαςτου’80παράτιςσπασμωδικές

προσπάθειεςπουέγινανγιαπεραιτέρωανάπτυξήτηςκαιπλέονθεωρείταιότι

βρίσκεταιστηνφάσητηςωριμότητάςτηςσαντουριστικόςπροορισμός.Πλέον

λοιπόνηΕλλάδακαλείταιμέσασταδύσκολαχρόνιατηςοικονομικήςύφεσηςπου

απότο2010τηνμαστίζειναβρειλύσειςμεσκοπότηνεκνέουεπανατοποθέτησή

τηςωςέναναπότουςσημαντικότερουςτουριστικούςπροορισμούςστονκόσμο.

Ένααπόταπιοέντοναπροβλήματαπουαντιμετωπίζειοελληνικόςτουρισμός

είναιηέντονηεποχικότητατουτουριστικούτουπροϊόντοςτοοποίοπλέονέχει

ταυτιστείμετιςκαλοκαιρινέςδιακοπέςμεαποτέλεσμακαιναεπηρεάζεται

αρνητικάηποιότητακαιτοκόστοςτωνπαρεχόμενωνυπηρεσιώναλλάκαιναμην

αναπτύσσεταιοχειμερινόςτουρισμός.Δυστυχώςηχώραμαςκαλείταινα

αντιμετωπίσεικαιτηναπομάκρυνσήτηςαπόαγορέςόπωςεκείνεςτωνΗΠΑ,της

ΙαπωνίαςκαιτηςΚίναςκαθώςείτεχαρακτηρίζεταιωςμακρινόςπροορισμόςείτε

ωςακριβόςπροορισμός.

Αξίζεινασημειωθείότισεμίαοικονομίαπουσυμπαρασύρεικαιάλλεςοικονομίες

μαζίόπωςαναφέρθηκεπιοπάνωτοελληνικόκράτοςέχειεπιτύχειναεπιβάλλει

διπλάσιαφορολογίασεσχέσημετιςανταγωνίστριεςχώρεςαγνοώντας

συστηματικάτιςπαρακλήσειςτουκλάδου…Θαμπορούσεναειπωθείότισεσχέση

μετηνέλλειψηοργάνωσης,τηνσυστηματικήαπαξίωσητουπολιτιστικού

παράγοντα,τηνέλλειψηεκσυγχρονισμούτωνυποδομώνκαθώςκαιτιςχαμηλής

ποιότηταςμικρομεσαίεςξενοδοχειακέςμονάδεςαυτόείναιτο

χαρακτηριστικότεροπαράδειγμαπουχαρακτηρίζειπλέοντοελληνικότουριστικό

προϊόν.

Έτσιλοιπόνεύλογοείναιμετάκαιαπότοξέσπασματηςοικονομικήςύφεσηςκαι

τιςαλλαγέςκαιτιςαντιδράσειςπουήρθανσεεπίπεδοπολιτικό,οικονομικόκαι

κοινωνικόναπάψειη«διαφημιστικήανακύκλωση»πουεπιτυγχάνοντανχάριντων

επισκεπτώνστηνΕλλάδα.ΗΕλλάδαλοιπόνστηρίζεταικυρίωςσετουρίστεςπου

προέρχονταιαπότηνΕυρωπαϊκήΈνωσηενώχώρεςτηςπρώηνΕΣΣΔπροτιμούν

ανταγωνίστριεςχώρεςσαντηνΤουρκία.ΑξιοσημείωτοδεείναιότιστηνΕλλάδα

πάνωαπότο80%τωντουριστώντηςκαταφτάνειαεροπορικώς.

Στηνκρίσιμηλοιπόνπερίοδοπουβιώνουμετόσοτοελληνικότουριστικόπροϊόν

όσοκαιηχώραμαςπροσπαθούνναεπανακτήσουντηνκαλήφήμηκαινα

προσελκύσουνξανάεπισκέπτεςόμωςηβελτίωσητηςφήμηςέρχεταιμετάτην

βελτίωσητηςπραγματικότητας.Γι’αυτόλοιπόνοεπερχόμενοςτουριστικός

σχεδιασμόςπρέπειναλάβεισοβαράυπόψη:

 Τηναναβάθμισηκαιτονεμπλουτισμότουσυνολικούτουριστικού

προϊόντοςαφήνονταςπίσωτοντυποποιημένομαζικότουρισμόκαιτα

χαρακτηριστικάτου

 Τηνεκπαίδευσητουανθρώπινουδυναμικούμετηνπροσήκουσατουριστική
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παιδεία

 Τηνπαροχήκινήτρωνστονξενοδοχειακόκαιαεροπορικόκλάδοκαι

μείωσητηςφορολογίαςτωνεπιχειρήσεωναυτώντουλάχιστονστα

επίπεδατωνανταγωνιστώνχωρώνμεσκοπότηνπαροχήπιο

ανταγωνιστικούτουριστικούπροϊόντοςκαθώςεπίσηςκαιτην

προετοιμασίαγιαέδαφοςστοοποίοθαμπορούνναγίνουνεπενδύσεις

καθώςεπίσηςκαιτηνδέσμευσηγιασταθερόφορολογικόπλαίσιο

 ΤηνπροβολήκαιτηνδιαφήμισητηςΕλλάδαςσε«παλιές»(Ε.Ε.)και

«νέες»(BRICS)αγορέςκαθώςεπίσηςκαιτηνεστίασηστονααναδειχθείκαι

οχειμερινόςτουρισμόςδημιουργώνταςέτσιέναπιοσταθερόπλαίσιο

ανάπτυξης

 Τηνβελτίωσηκαιτονεκσυγχρονισμότωνδημόσιωνυποδομώνκαθώς

επίσηςκαιτωνυποδομώνμεταφοράς

 Τηνενίσχυσητηςυγιούςεπιχειρηματικότητας

 Τηνανάδειξητουιδιαίτερουπολιτιστικούστοιχείουκάθεπεριοχήςμε

σκοπόηΕλλάδανατοποθετηθείεκνέουστηνπαγκόσμιατουριστική

συνείδησηωςκορωνίδατουπολιτισμού

Δεδομένηςτηςπεριβαλλοντικήςμόλυνσηςπουτρέχειμειλιγγιώδειςρυθμούςη

ελληνικήπολιτικήηγεσίαθαπρέπειναδιαμορφώσειτοπεριβάλλονέτσιώστε

βασισμένοςστιςαρχέςτηςαειφορίαςοτουρισμόςθαμπορείνα:

1.Προστατεύεικαινααξιοποιείταιδιαίτερατοπικάχαρακτηριστικά,

δημιουργώνταςέτσινέεςθέσειςεργασίας

2.Διαχειρίζεταικαλύτερατηςτουριστικέςροέςαπότακανάλιαδιανομής

στονχώροκαιστονχρόνοέτσιώστενααποφεύγεταιοσυνωστισμόςκαινα

αξιοποιούνταιοιδιαθέσιμοιπόροιόλοτονχρόνοδημιουργώνταςσταθερές

τουριστικέςβάσεις

3.Προσελκύειεπισκέπτεςτωνοποίωντοβιοτικόκαιτομορφωτικόεπίπεδο

θαείναιυψηλόμεαποτέλεσμανααναδεικνύεταιακόμαπερισσότεροκαιο

πολιτισμόςτηςΕλλάδαςόπωςεπίσηςκαιεκείνοιθαεπενδύουνστην

τουριστικήτουςεμπειρία

4.Καταναλώνειτοπικάπροϊόντα,κινώνταςτιςτοπικέςοικονομίεςκαιωςεκ

τούτουναεπενδύειστονπροορισμόενώταυτόχροναθαμειώνονταιοι

ανάγκεςγιαμεταφορέςπροϊόντων

5.Θαστηρίζειτηνχρήσητεχνολογιώνπουδενθαρυπαίνουνπροστατεύοντας

έτσιτοοικοσύστημα

Σαφώς,γίνονταιβήματαμεκατεύθυνσητοναειφορικότουρισμόαπότις
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τουριστικέςεπιχειρήσειςόπωςέκδοσηαναφορώνβιωσιμότηταςαλλάοι

αποφάσειςπουθαέπρεπεναείχανήδηπαρθείσεανώτεροπολιτικόεπίπεδοθα

έπρεπεναήτανστοσύνολοτωνεπιχειρηματικώνδραστηριοτήτωντηςχώραςκαι

ωςκεντρικόςαναπτυξιακόςάξονας.Ηαειφορίαδενεπιτυγχάνεταιαπότηνμία

στιγμήστηνάλληκαιθέλειαργάκαισταθεράβήματαέτσιώστεναεξασφαλίζεται

σεμακροχρόνιαπερίοδοηαναπτυξιακήπροοπτική.

Βασικάθέλουμεκάποιονπουναμαςεμπνεύσειναγίνουμεαυτόπουξέρουμεότι

μπορούμεναείμαστε.

RalphWaldoEmerson

Ηδιοίκησητηςπαροχήςυπηρεσιών:Ανθρώπινοιπόροικαι
διανομήυπηρεσιών

ΣύμφωναμετονBaum,οτουρισμόςμπορείεννοιολογικάνασχηματοποιηθείωςο

πελάτηςπουαγοράζει«τιςδεξιότητες,τιςυπηρεσίεςκαιτηδέσμευσηενός

φάσματοςανθρώπινωνσυντελεστώνστηδημιουργίατηςεμπειρίαςτηνοποία

είναιέτοιμοςναβιώσει»τονίζονταςέτσιτηνσημασίατους.

Γιατιςτουριστικέςεπιχειρήσειςταπροβλήματαανακύπτουνσεότιέχεινακάνει

μετουςανθρώπινουςπόρουςκαιτηναπόδοσήτουςτιςπερισσότερεςφορές

συνδέονταιμετοπροσωπικόάραηαναγνώρισητουρόλουτωνπροσλήψεωνκαι

τηςσυνεχιζόμενηςανάπτυξηςτουπροσωπικούγιατηνεπίτευξηστρατηγικών

στόχωνκρίνονταιουσιώδεις.Ηκλίμακαλειτουργίαςτωνανθρώπινωνπόρων

αντικατοπτρίζειτονίδιοτονοργανισμόαπόάποψημεγέθους,τουςστόχουςκαι

τιςλειτουργίεςμετουςοποίουςθατουςπετύχεικαθώςεπίσηςκαινακαταρτίσει

τουςσυνεργάτεςμεσκοπότηνπεραιτέρωανάπτυξήτους.

Οιαπαιτήσειςτηςσύγχρονηςεποχήςεπιτάσσουνοιτουριστικέςεπιχειρήσειςνα

είναιστελεχωμένεςαπόπροσωπικότοοποίοθαείναιάρτιαεκπαιδευμένο,να

κατανοείτηνφύσητουτουρισμούκαθώςεπίσηςκαιτιςεπιπτώσειςτουσεσχέση

μετιςάλλεςεπιστήμες,ναείναιπολύγλωσσοκαθώςεπίσηςναέχειυψηλές

αποδόσειςκαιιδιαίτεραανεπτυγμέναδιαπροσωπικάπροσόντα.

Οιάνθρωποιείναικεφαλαιώδηςπαράγονταςγιατιςεπιχειρήσειςπου

προσφέρουνυπηρεσίες.Ηποιότητατωνσυνεργατώνμίαςεπιχείρησηςκαθώςκαι

ηαποδοτικότητάτουςμπορούννααποτελέσουνισχυρόανταγωνιστικό

πλεονέκτημαστονπαγκόσμιοστίβο.

Ηδιαφοράδιοίκησηςπροσωπικούμετηνδιοίκησηανθρωπίνων

πόρων
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Όπωςεξετάστηκεπαραπάνωμετηνπάροδοτουχρόνουοιεπιχειρηματίεςκαιτα

ανώτεραδιευθυντικάστελέχητουκλάδουέχουνσυνειδητοποιήσειτηναξίατων

ανθρωπίνωνπόρωνωςένααπότανευραλγικότερακομμάτιατηςεπιχείρησης.

Όλοιοιπαραγωγικοίσυντελεστέςχωρίςτονανθρώπινοπαράγονταδενμπορούν

ναπαράξουνμονάδεςπροϊόντωνήυπηρεσίες.Παράλληλαηγνώσητων

απαιτήσεωντηςδουλειάς,ηεμπειρίακαιηδημιουργίακατάλληλωνμεθόδωναπό

τοπροσωπικούμπορείναεπιφέρειταεπιθυμητάαποτελέσματα.Γι’αυτόο

εργαζόμενοςπουέχειεπενδύσειηεταιρίαπάνωτουγιαχρόνιακαθίσταται

υπερπολύτιμος.Ηγνώσηρητήκαιάρρητηαποτελείπιατηνπεμπτουσίατου

εργαζόμενουκαθώςσεέναδιαρκώςμεταβαλλόμενοπεριβάλλονοιπαραδοσιακοί

συντελεστές(πρώτεςύλες)μπορούννααγοραστούναναλογικάμεπολύμικρότερο

τίμημα.

Ενκατακλείδι,τοπαραδοσιακόβιομηχανικόμοντέλοθεωρούσετους

εργαζόμενουςσανέναεπιπλέονεξαρτημένημηχανιστικήαντίληψητων

πραγμάτωνγιαναανατραπείθαέπρεπεναεπέλθειηεξέλιξησεόλεςτις

επιστήμεςαφενόςκαιαφετέρουηυπερπροσφοράμηχανώνοδήγησεστηναύξηση

τηςαξίαςτουανθρώπινουπαράγοντα.Πλέονμετιςαλλαγέςπουεπήλθανσε

παγκόσμιοεπίπεδοοάνθρωποςκομίζειτιςαξίες,ταιδανικάκαιαποτελείτην

καλύτερηδιαφήμισηγιατηνεταιρίααναδεικνύοντάςτηνσεανθρωποκεντρική.

Θεωρίεςυποκίνησηςεργαζομένων

ΗπυραμίδατωναναγκώντουMaslowγιατουςεσωτερικούς

καταναλωτές

Ηιεράρχησητωναναγκώναναλύθηκεπιοπάνωεκτενέστεραόμωςηπυραμίδα

έχειεφαρμογήεξίσουκαιστουςεργαζομένους.Ενδεικτικά:

1.Οιυλικέςανάγκεςείναιοιανάγκεςπρώτουεπιπέδουόπουοιμισθοίκαιτα

ημερομίσθιαπαίζουνκομβικόρόλοκαθώςεπίσηςιδιαίτερασημαντικές

είναικαιοιασφαλείςσυνθήκεςεργασίας.

2.Οιανάγκεςασφάλειαςείναιοιανάγκεςπουσχετίζονταιμετηνμονιμότητα

τωνυπαλλήλων,τηνιατροφαρμακευτικήπερίθαλψηκαιτην

συνταξιοδότησημέσααπότονεπιχειρηματικόοργανισμό.Σεαυτότο

επίπεδοοεσωτερικόςκαταναλωτής(εργαζόμενος)νιώθειτηνανάγκηνα

σταδιοδρομήσειεντόςτηςεπιχείρησηςενστερνιζόμενοςτιςαξίεςκαιτα

ιδανικάπουεκείνηπρεσβεύεικαιγίνεταικομμάτιτηςφιλοσοφίαςτης

3.Στιςκοινωνικέςανάγκεςεντάσσονταιοιανάγκεςτωνεργαζομένωνγια

επικοινωνίαμετουςσυνεργάτεςτουςενώταυτόχροναοιανάγκεςαυτές

προκρίνουνκαιεξόδουςμεταξύσυναδέλφωνμεσκοπότηνπεραιτέρω
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κοινωνικοποίησητους.Σεαυτότοστάδιοοισυνάδελφοιεπιτυγχάνουννα

γνωριστούνκαλύτερακαιναυπάρξουνοιβάσειςγιαμίακαλύτερη

συνεργασίαστομέλλον

4.Οιανάγκεςαυτοεκτίμησηςσχετίζονταιμετηναναγνώρισητης

παραγωγικότηταςτωνεργαζομένωνοιοποίοιεπιβραβεύονταιαπότηνίδια

τηνεπιχείρηση.Οισυνεργάτεςμέσασεαυτότοστάδιοεπιτυγχάνουννα

αναγνωρίζεταιηπροσφοράτουςστηνεπιχείρησηκαιμοιραίανααυξάνεται

τοκύροςτόσοσεατομικόόσοκαισεσυλλογικόεπίπεδο.Ηεπιχείρηση

επίσηςεφόσονέχειπειστείγιαταπροτερήματατουσυνεργάτητηςμπορεί

νατονπροάγεισεθέσειςπουσχετίζονταιμεπερισσότερεςευθύνες,

περισσότεροκύροςκαιαυτονομία

5.Οιανάγκεςτηςαυτοολοκλήρωσηςείναιοιανάγκεςόπουοσυνεργάτης

πλέονέχειπειστείοργανωσιακάκαινιώθειαναπόσπαστοκομμάτιτης

επιχείρησης,είναιυπερήφανοςγιατηνσυνεργασίαμαζίτηςκαιαποτελεί

τονκαλύτεροπρέσβητης.Επίσης,χάριςτηνεπιχείρησημπορείνα

ενισχύσειτοκοινωνικότουπροφίλκαθώςεπίσηςκαινααυτομορφώνεται.

Τοπρώτοσυμπέρασμαπουμπορούμεναεξάγουμελοιπόνείναιότιοάνθρωπος

προσπαθείγιατοεργασιακόαποτέλεσμα,ανάλογαμετοκατάπόσο

ικανοποιούνταιοιανάγκεςτου.

Τοδεύτεροσυμπέρασμαπουσυμπληρώνειτοπρώτοείναιότιοιανάγκεςμέσα

στονεργασιακότομέαικανοποιούνταιβήμα-βήμααπότηνβάσηέωςτηνκορυφή

υποκινώνταςέτσιτουςεργαζόμενους.

ΗθεωρίαυποκίνησηςτουHerzberg

ΟψυχολόγοςFrederickHerzbergήτανένααπόταπιοσημαίνονταπρόσωπαστην

επιστήμητηςδιοίκησηςκαθώςύστερααπόσχετικέςέρευνεςπουδιενήργησε

διατύπωσετηνθεωρίαυποκίνησης.Μέσααπότηνμελέτητουκατέληξεσετρία

συμπεράσματα:

1)Ασχολήθηκεμετουςπαράγοντεςπουπρέπειναυπάρχουνμεσκοπότην

ασφάλειακαιτηνυγιεινήτωνεργαζομένωνχωρίςόμωςνασυνιστούνκίνητρα

βελτίωσηςτηςπαραγωγικότητας.Τουςπαραπάνωπαράγοντεςτουςονόμασε

παράγοντες«υγιεινής»εργασίας.Οιπιοσημαντικοίείναι:

 Οιμισθοίκαιταημερομίσθια

 Ηασφάλειαπουπροσφέρεταιαπότηνεργασία

 Οισυνθήκεςεργασίας

 Ηκοινωνικήθέση
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 Ηπολιτικήτηςεπιχείρησης

 Οικανονισμοί

 Ηποιότηταεποπτείας

 Οιεργασιακέςσχέσεις

2)Ακόμα,σύμφωναμετονHerzbergτακίνητραπουδρουνσανπαράγοντες

«υποκίνησης»γιατουςεργαζομένουςείναι:

1.Ηεπιτυχία

2.Ηαναγνώρισητηςαπόδοσης

3.Ταεπιτεύγματαπάνωστηνδουλειά

4.Ηανάθεσητηςευθύνης

5.Ηεξέλιξη

3)Οιεργαζόμενοιπουείναιικανοποιημένοιαπότηνεργασίατουςπροσπαθούν

ακόμαπερισσότερογιατηνεκνέουεπιτυχίατηςεπιχείρησηςενώοι

δυσαρεστημένοιεργαζόμενοιδημιουργούνεντάσειςοιοποίεςστρέφονταισε

βάροςτηςεπιχείρησηςκαιμοιραίακαιηεπιχείρησηθαστραφείαπέναντίτους.Το

συμπέρασμαλοιπόνπουπροκύπτειείναιότιστιςεργασιακέςσχέσειςτο

αποτέλεσμαδρασαναιτίανακαθορίζειεκνέουτοαποτέλεσμακαιαυτόνα

συνεχίζεταιεπ’άπειρο.

ΕσωτερικόΜάρκετινγκ

Ησυνεργασίαμεταξύτωνανώτερωνστελεχώνμετουςυπαλλήλουςπρώτης

γραμμήςαποτελείτονσυνδετικόκρίκογιατηνλειτουργίατηςεπιχείρησης.Είναι

λοιπόναποδεκτόότιοιεσωτερικοίπελάτεςείναιοακρογωνιαίοςλίθοςστην

ποιοτικήεξυπηρέτησητωνπελατώνκαθώςεκείνοιέρχονταισεεπαφήμετον

πελάτη,πληροφορούνκαιτονεξυπηρετούν.Αντίθεταμετοεξωτερικό

μάρκετινγκτοοποίοαπευθύνεταισεπελάτεςτοεσωτερικόμάρκετινγκ

απευθύνεταιαποκλειστικάσεσυνεργάτεςμεστόχοναισχυροποιηθείησχέση

επιχείρησης-συνεργατώνκαιεκείνοιμετηνσειράτουςναείναιπιοαφοσιωμένοι

στηνκαλύτερηεξυπηρέτησητουπελάτη.

Ηδιαδικασίαχάριςτηνοποίαεπιτυγχάνεταιτοεσωτερικόμάρκετινγκέχει

τέσσεραδιαφορετικάστάδια:

1.Καθιέρωσητηςεταιρικήςκουλτούραςπροσανατολισμένηςστους

υπαλλήλους
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2.Επιλογήπροσωπικού

3.Εκπαίδευσηπροσωπικού

4.Εφαρμογήσυστημάτωνανταμοιβήςκαιεπιβράβευσης

Ηκουλτούρατηςεπιχείρησηςπρέπειναείναιπροσανατολισμένηστονπελάτη

καθώςαυτόςείναιολόγοςύπαρξηςτηςεπιχείρησης.Εύλογοείναικαιοι

συνεργάτεςτηςεπιχείρησηςπουέρχονταισεεπαφήμαζίτουνααποτελούν

κεφάλαιογιατηνεπιχείρησηκαινααντιμετωπίζονταιεξίσουσοβαράωςπροςτις

ανάγκεςτους,ταθέλωτουςαλλάκαιτιςεπιδιώξειςτουςσταπλαίσιατου

εφικτούπάντα.Ηεταιρικήκουλτούραλοιπόνβοηθάτονσυνεργάτη

γνωστοποιώνταςτουτιείναισωστόκαιτιλάθοςκαθώςεπίσηςκαιτιςευθύνες

πουέχειστηνδουλειάτου.

Μοιραίαλοιπόνμίαπολιτικήάτεγκτη,ασαφήςκαιμεπροσανατολισμόστοκόστος

κάνειτουςεσωτερικούςκαταναλωτές(συνεργάτες)νανιώθουνότιηεπιχείρηση

μετηνοποίασυνεργάζονταιδεντουςεμπιστεύεταικαιδενεπενδύειεπάνωτους.

Γι’αυτόλοιπόντονλόγοοστόχοςτηςκάθεεπιχείρησηςείναινααποδείξειμε

έργαστουςσυνεργάτεςτηςότιτουςστηρίζει,τουςσέβεταικαιτουςβλέπεισαν

σημαντικόκεφάλαιοεπενδύονταςπάνωτους.

ΌτανκάποτερωτήθηκεοδιευθύνωνσύμβουλοςτηςDisneyWorld«απότι

εκπαίδευσηπερνούνοιυπάλληλοιτηςεταιρίαςκαιείναιτόσοφιλικοί»,η

απάντησήτουήταναφοπλιστική.«Δεντουςεκπαιδεύουμε.Απλώςκατάτην

διάρκειατηςπρόσληψηςαναζητούμεστοιχείαόπωςτοχαμόγελο,ηευγένειακαιη

ευχάριστηπροσωπικότητα».Πράγματι,οιπερισσότερεςθέσεις«πρώτης

γραμμής»απαιτούνδυνατάδιαπροσωπικάχαρακτηριστικάόπωςηαντοχήσε

καταστάσειςμεέντονηπαρουσίαάγχους,ευχάριστηπροσωπικότητα,διάθεσηγια

συνεργασία.Κάποιααπόαυτάείναιλόγωφύσης(χαμόγελο)καικάποιαλόγωέξις

(εκπαίδευσημεκανόνεςσυμπεριφοράς).Γιατηνεύρυθμηλειτουργίαμίας

επιχείρησηςείναιπολύσημαντικόναεπιτυγχάνεταιπνεύμασυνεργατικότηταςκαι

ομαδικότηταςκαθώςέτσιοσκοπόςεπιτυγχάνεταιπιοαποτελεσματικάότανοι

συνεργάτεςμίαςεπιχείρησηςλειτουργούνσυντονισμένα.

Κατάτηνδιάρκειατηςπρόσληψήςτουςοιυπάλληλοιπρέπειναεκπαιδεύονταιμε

βάσητιςιδιαίτερεςσυνθήκεςπουλαμβάνουνχώρασεμίαεπιχείρηση.Είναι

αναγκαίοδηλαδήναενστερνιστούντηνκουλτούρα,τηναποστολή,τηνιστορία

καθώςκαιτοντρόποδουλειάςμέσαστηνεπιχείρησηπουμόλιςπροσλήφθηκαν.

Είναιεξίσουαπαραίτητοναγνωρίζειτιυπηρεσίεςπροσφέρειστουςκαταναλωτές

τηςηεπιχείρηση,τουςπελάτεςτιςέτσιώστεναμπορέσεινατουςκαθοδηγήσει

όσοτοδυνατόνκαλύτερα,καθώςεπίσηςκαιτουςανταγωνιστέςτηςμεσκοπόνα

αναδεικνύειτοσυγκριτικότηςπλεονέκτημαστουςπελάτεςέτσιώστενατους

διαβεβαιώνειότιέχουνκάνειτηνσωστήεπιλογή.Ογενικόςκανόναςτονοποίο
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γνωρίζουνοιεπιτυχημένεςεπιχειρήσειςείναιότιηεκπαίδευσητουπροσωπικού

πρέπειναείναισυνεχήςκαθώςοάνθρωποςδιαβιείσεέναανοιχτόσύστηματο

οποίομεταβάλλεταικαθώςεπίσηςμεταβάλλονταικαιοισυνθήκεςζωής.

Εύλογαπροκύπτειλοιπόνότιτόσοηρητήόσοκαιηάρρητηγνώσηπαίζεικομβικό

ρόλοστηνπορείαμίαςεπιχείρησης.Σαφώςηέννοιατουκόστουςυπάρχειτόσοσε

οικονομικόόσοκαισεεπίπεδοχρόνουπαρόλααυτάταοφέληείναιτεράστια.Η

επιχείρησηανδειτονεαυτότηςσανμαθησιακόοργανισμόμπορείσυνεχώςνα

«παράγει»ικανάστελέχημέσααπότασπλάχνατηςδημιουργώντας

προσωπικότητεςπουστοεγγύςήτομακρόμέλλονθαμπορούννα

πρωταγωνιστήσουνστηνπορείατηςαποδεικνύοντάςτουςότιεπενδύειπάνω

τους.Αυτόλοιπόναντανακλάτηνκαλύτερηαπόδοσητωνεργαζομένων,μειώνει

τοναριθμότωναποχωρήσεωνκαιεντέλειδημιουργείομοιογένειατόσοσε

επίπεδοπαροχήςπροϊόντοςόσοκαισεεπίπεδοεπιχείρησης.

Τοφαινόμενοαυτόείναιιδιαίτεραεμφανέςστιςαλυσίδεςκαταστημάτωνόπουη

συνεχήςεκπαίδευσηδιασφαλίζειτηνπαροχήομοιογενούςπροϊόντοςπράγμαγια

τοοποίοδεσμεύεταιηίδιαηαλυσίδα.Σεαντίθετηπερίπτωση,ηφήμητης

εταιρίαςκρίνεται.

Ηανταμοιβήκατάτηνδιάρκειατηςεργασίαςδενπεριορίζεταιπάντακαιμόνο

στονχρηματικόπαράγοντα.Πολλέςεπιχειρήσειςπουσέβονταιτηνκουλτούρα

τουςκαιτουςεργαζομένουςτουςέχουνκαθιερώσεισυστήματαεπιβράβευσης

έτσιώστεναανταποδώσειηθικάκαιυλικάτηνπετυχημένησυνεργασίατους.

Ευνόητοείναιότιτόσοοισυνεργάτεςπουτουςέχειεπιβραβεύσειηεπιχείρηση

θέλουνναανανεώσουντηνδέσμευσήτουςγιαακόμακαλύτερηπαροχήυπηρεσιών

όσοκαιοισυνεργάτεςπουδεντιμήθηκανναέχουντοκίνητροτηςπεραιτέρω

προσπάθειαςμεσκοπόνααποτελέσουνκαιεκείνοιπρότυποπροςμίμησηγιατους

συνεργάτεςτους.

Είναιαπαραίτητολοιπόνηεπιχείρησηναέχεικαταρτίσειτααπαραίτηταπρότυπα

απόδοσηςκαθώςεπίσηςκαιπωςαξιολογούνταιοισυνεργάτεςέτσιώστεκαι

εκείνοιμετηνσειράτουςναπροσπαθήσουνγιατοκαλύτεροδυνατόαποτέλεσμα.

Τασυστήματαεπιβράβευσηςείναιπολυποίκιλακαιτίθενταιαπότηνεκάστοτε

επιχείρηση.Δενπεριορίζονταιδηλαδήστονπαράγοντατων

απολαβών(χρηματικώνήμη)αλλάμπορείνατουςεπιβραβεύεισεηθικόκαι

συναισθηματικόεπίπεδοανακηρύσσοντάςτους«υπάλληλουςτουμήνα»για

παράδειγμα.

Δυστυχώςταχρόνιατηςχρηματοοικονομικήςύφεσηςπουυφίσταταιηχώραμας

απότο2010,είτεέχουνπερικόψειτοσημαντικόκίνητροτηςεπιβράβευσηςείτε

έχουνκαταργήσεικάθεέννοιαεσωτερικούμάρκετινγκμεταξύεπιχείρησηςκαι

εργαζομένων.Παρόλααυτάοιεπιχειρήσειςπουαντιστέκονταιακόμαθέτοντας

στοκέντροτουςπρώτατονάνθρωποαποτελούνπαράδειγμαπροςμίμηση.
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Οιπέντεβασικέςδουλειέςενόςδιευθυντή:1)Βάζειστόχους,2)Οργανώνει,3)

Ενθαρρύνει,4)Ελέγχει,5)Αναπτύσσειτουςανθρώπουςτου.

PeterDrucker

Διοικητικήεπιστήμη

Ορίζονταςτηνδιοίκησηεννοούμετηνεπίτευξηέργουμέσωτρίτων.Ηδιοικητική

επιστήμηλοιπόνείναιηεπιστήμηχάριςτηνοποίαοπαράγωνάνθρωποςστα

πλαίσιατηςσυνεργασίαςμεάλλουςανθρώπουςεπιτυγχάνειέργο.Γιατην

ανθρώπινησυνεργασίαμεστόχοτηνπραγματοποίησηενόςέργου,υπάρχουντρία

αξιώματα:

1.Τοέργοπουθαπραγματοποιηθείναείναιξεκάθαροκαιγνωστόσεόλους

τουςσυνεργαζόμενους,γιατίότανδενείναιδεντίθεταιζήτημα

συνεργασίας.

2.Ησυνεργασίαναεξυπηρετείτηνπαραγωγήτουσυγκεκριμένουέργου.

3.Όλοιοισυνεργαζόμενοιναπροσδοκούνόφελοςαπότηνσυνεργασία

Οεπιχειρηματίαςλοιπόνείναιοάνθρωποςοοποίοςσυντονίζειτους

παραγωγικούςσυντελεστές(φύση,εργασία,κεφάλαιο)μίαςοικονομικήςμονάδας,

αναλαμβάνειεπιχειρηματικάρίσκακαιαποσκοπείστοκέρδοςαπότοεγχείρημά

του.

Οιεργαζόμενοιαπότηνμεριάτουςαποτελούνμόνοτονέναναπότους

παραγωγικούςσυντελεστέςκαιείναιοιάνθρωποιοιοποίοιπροσφέρουντην

εργασίατουςεπ’αμοιβή.

Ηαποτελεσματικότητάτηςεπιχείρησηςεξαρτάταιάμεσααπότηναποδοτικότητα

τωνεργαζομένωντης.Στηνπερίπτωσητηςτουριστικήεπιχείρησηςο

ανθρώπινοςπαράγονταςπαίζεικομβικόρόλοκαθώςοιτουριστικέςεπιχειρήσεις

ανήκουνστιςεπιχειρήσειςπουπροσφέρουνυπηρεσίεςκαιοιεργαζόμενοι

έρχονταισεάμεσηεπαφήμετονπελάτη.Καθήκοντηςεπιστήμηςτηςδιοίκησης

ναορίσειτουςπαράγοντεςπουεπεμβαίνουνστηνδιαχείρισητωνανθρωπίνων

πόρων.

Ιστορικήαναδρομήτηςδιοικητικήςεπιστήμης

FrederikWinstowTaylor

OμηχανικόςFrederikWinstowTaylorγνωστόςκαιωςοπατέραςτης

επιστημονικήςδιοίκησηςήτανοπρώτοςάνθρωποςπουμετάτοξέσπασματης

ΒιομηχανικήςΕπανάστασηςπροσπάθησεμέσωτηςθεώρησήςτουναθέσειτις
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αρχέςτηςδιοίκησης.Παρατήρησελοιπόνσταεργοστάσιαπουεργαζότανότιοι

εργάτεςδενείχαντόσοτηνδιάθεσηόσοκαιτιςδυνατότητεςνααποδώσουνσε

ικανοποιητικόβαθμόενώταυτόχροναηεργοδοσίαδεντουςπαρείχεκαλές

συνθήκεςεργασίαςκαιηαμοιβήήτανεξίσουανεπαρκής.Προσπαθώνταςνα

ερμηνεύσειθεωρητικάταπαραπάνωφαινόμενακαιπεπεισμένοςότιείναιδυνατό

ναβελτιωθείτόσοηεργοδοτικήόσοκαιηεργατικήθέσηταυτόχρονα,οTaylor

πρότεινε:

1.Ναγίνεταισυστηματικόςκαιακριβήςσχεδιασμόςτωνμεθόδωνεκτέλεσης

ενόςέργου,μεσκοπότοναποκλεισμότωνπεριττώνκινήσεων,γιανα

εξασφαλίζονταιοιπιοκατάλληλεςκαιναχρησιμοποιούνται

αποτελεσματικάμηχανήματακαιεργαλεία.

2.Νακαθοριστούνταπρότυπαεργασίας,μετάαπόμελέτηκαιχρονομέτρηση

τωναναγκαίωνκινήσεων,πουείναιαπαραίτητεςγιατηνεκτέλεσητου

έργου.

3.Ναγίνεταιπρογραμματισμόςτουέργουπουαναλαμβάνεικάθε

εργαζόμενοςκαιμεβάσητηναπόδοσήτουνααμείβεται.

ΟTaylorήθελεναεντοπίσειτιςαδυναμίεςστηνπαραγωγήκαιαντίστοιχανατις

διορθώσει.Πίστευεδηλαδήότιοτεχνικόςορθολογισμόςθαμπορούσενααυξήσει

τηνπαραγωγήκαικαθώςεπίσηςκαιτοεπιχειρηματικόκέρδοςτοοποίομετην

σειράτουθααναβάθμιζετιςαποδοχέςτουεργατικούδυναμικού.ΟTaylor

θεωρούσεότιοιαρχέςτουθαάμβλυνανκαιεντέλειθασταματούσαντιςσυνεχείς

συγκρούσειςμεταξύεπιχείρησηςκαιεργαζομένωνκαιηαπόδοσητηςεργασίαςθα

αναγνωριζότανκαιανάλογαθααμειβόταν.

ΟιαπόψειςπουπρέσβευεοTaylorάσκησαντεράστιαεπιρροήστηνεπιστήμητης

διοίκησης

σεπαγκόσμιοεπίπεδοεπειδήουσιαστικάαναζητούσετοάριστοαποτέλεσμααπό

τιςγραμμέςπαραγωγήςκαιεξέφρασετονμηχανιστικότρόποσκέψηςσε

επιστημονικόεπίπεδο.ΚατάτηνΒιομηχανικήΕπανάστασηέωςκαιέναναιώνα

μετάτοζητούμενοήτανημαζικήπαραγωγήανεξάρτητααπότηνποιότητατου

προϊόντος.Επίσης,ασχολήθηκεμετηνλογιστική,τηνλογιστικήτουκόστους,την

λογιστικήκαιοργάνωσηαποθεμάτων,τηνπροτυποποίησητηςπαραγωγής,την

ανάλυσηαγορώνκαιπωλήσεωνκαθώςεπίσηςκαιμεόλαταζητήματαπου

αφορούντηναποτελεσματικότητατηςεργασίας.

HenriTaylor

ΟμηχανολόγοςFayolέδειξειδιαίτεροενδιαφέρονγιατηνοργάνωσητων

ανώτερωνκλιμακίωντηςδιοικητικήςπυραμίδας.ΟFayolδιέκρινετηνομοιότητα

πουέχουνοιδιοικητικέςαρχές,είτεαφορούντηνεπιχειρηματικήδράσηείτεσε

οποιαδήποτεάλληοργάνωση(π.χ.οικογένεια)
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ΟFayolπρώτοςκαθόρισετιςλειτουργίεςτηςεπιχείρησηςωςεξής:

1.Οικονομικήλειτουργία:Αναζήτησηκαιδιαχείρισητωνκεφαλαίων

2.Εμπορικήλειτουργία:Αγορές,πωλήσεις,ανταλλαγές

3.Τεχνικήλειτουργία:Παραγωγή,βιομηχανοποίηση

4.Λειτουργίαασφάλειας:Προφύλαξητωνατόμωνκαιτωνδικαιωμάτων,

διαφύλαξητωναγαθών

5.Λογιστικήλειτουργία:Απογραφή,ισολογισμός,κατάστασηαποτελεσμάτων,

κόστος,στατιστική

6.Διοικητικήλειτουργία:Αναλύεταισταστοιχείαπρόβλεψηκαιοργάνωση,

διεύθυνση,συντονισμόςκαιέλεγχος

ΟHenriFayolκαθόρισεεπίσηςκαιτιςλειτουργίεςτηςδιοίκησηςτηςεπιχείρησης

μετέτοιοτρόποώστεναείναιμέχρισήμεραεπίκαιρες:

 Πρόβλεψη

 Οργάνωση

 Διεύθυνση

 Συντονισμός

 Έλεγχος

Πρόβλεψηείναιηέρευνατουμέλλοντοςκαιηλήψητωναπαραίτητωνμέτρωνσε

σχέσημετιςπληροφορίεςπουπροκύπτουν.Τοαποδοτικότερομέσοτης

επιχειρηματικήςοργάνωσηςσεσχέσημετομέλλον,είναιτοπρόγραμμαδράσης.

Οργάνωσηείναιοεφοδιασμόςτηςεπιχείρησηςμεκεφάλαια,εργαλεία,πρώτες

ύλεςκαιπροσωπικόέτσιώστεναεξασφαλίζεταιηεύρυθμηλειτουργίατης.

ΣύμφωναμετονFayolηοργάνωσητουανθρώπινουπαράγονταορίζεταισαν:

 Σύστασηιεραρχίας

 Καθορισμόςαρμοδιοτήτων

 Προσδιορισμόςκαθηκόντων

 Διάκρισητωνδιαιρέσεωντηςεργασίας

ΗΔιεύθυνσηαπότηνμεριάτηςοφείλεινααξιοποιήσειταμέσαπουδιαθέτειη
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επιχείρηση,ναοδηγήσειτιςενέργειεςτουπροσωπικούκαινακαθορίσειτην

πορείατηςεπιχείρησης.

Ηδιεύθυνσηπροσωπικούαναλαμβάνειναδιαχειριστείτουςανθρώπουςμεσκοπό

ναεκτελούντακαθήκοντάτουςμεενδιαφέρονκαισυνέπεια.Γι’αυτόλοιπόνο

Fayolπίστευεότιπροϋποθέτει:

 ΝαγνωρίζειοΔιευθυντήςτιέργοζητάναγίνει

 Ναγνωρίζειτοπροσωπικότου

 Ναμηνέχειπολλούςυφισταμένουςέτσιώστεναεπικοινωνεί

αποτελεσματικάμαζίτους

 Ναείναιικανοίοιυφιστάμενοίτου

 ΝαγνωρίζειοΔιευθυντήςτισυμβαίνεικαινατουςαξιολογείδίκαια

 Ναδίνειτοκαλόπαράδειγμα

 Νακάνειπεριοδικέςεπιθεωρήσεις

 Ναοργανώνειτοπρόγραμμαδράσης,νασυγκεντρώνειιδέεςκαινα

βεβαιώνεταιγιατηνπορείατηςεπιχείρησης

ΟΣυντονισμόςέχεισανσκοπόναεναρμονίσειόλεςτιςπράξειςστογενικό

συμφέροντηςεπιχείρησης.Επίσης,είχεεντοπίσειτηνεγωιστικήτάσητουκάθε

τμήματοςνακλείνεταιστονεαυτότου,ναυπερεκτιμάτηναξίατουκαιναθεωρεί

τηναποστολήτουσανμοναδικόσκοπό,παραγνωρίζονταςτογενικόσυμφέροντης

επιχείρησης.Οσυντονισμόςέχεισκοπόναβάλεισετάξητιςπράξειςτης

επιχείρησης,ώστεναλειτουργείαποδοτικά.

ΟΈλεγχοςσύμφωναμετονFayolείναιηδιαδικασίαμετηνοποίαεξακριβώνεται

εάνοιεντολέςεκτελέστηκανκαιτοπρόγραμμαακολουθείται.Οέλεγχοςγίνεται

σεόλατατμήματατηςεπιχείρησης,σ’όλεςτιςβαθμίδεςτηςιεραρχίαςκαιαφορά

σεπρόσωπα,πράγματακαιπράξεις.

MaxWeber

ΟMaxWeberήτανΓερμανόςνομικόςκαικοινωνιολόγοςπουμετιςθεωρίεςτου

επηρέασεσημαντικάτιςβιομηχανικέςκοινωνίες.Ασχολήθηκεθεωρητικάμε

διάφορουςτύπουςεξουσίας.

Παραδοσιακή:Ημορφήτηςεξουσίαςπουαντιμετωπίζεταισανιερή,αιώνιακαιη

διαδοχήγίνεταιμεκληρονομικότρόπο.

Χαρισματική:Ημορφήτηςεξουσίαςπουαφοράανθρώπουςμεηγετικάχαρίσματα
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καιομάδεςπουτουςακολουθούνπεπεισμένοιγιατοότιοηγέτηςτουςείναιο

ενσαρκωτήςτωνιδεώντους.

Γραφειοκρατική:Αυτήημορφήεξουσίαςδενείναιπροσωποκεντρικήαλλάη

υπακοήβασίζεταισεέναπλέγμααπόαρχές.ΟWeberμίλησεγιαπυραμιδική

ιεραρχίακαιυποστήριξεότιηγραφειοκρατικήοργάνωσηπρέπειναλειτουργεί

μέσααπόέναλεπτομερέςσύστημακανόνων.ΟWeberπίστευεότιη

γραφειοκρατικήοργάνωσηθαοδηγούσεσεορθολογισμότηςδιοίκησηςαλλά

όπωςαποδείχθηκεχαρακτηρίζεταιαπόπλήθοςμειονεκτημάτων.

GeorgeEltonMayo

ΟΑυστραλόςψυχολόγοςGeorgeEltonMayoυποστήριξεότιηαμοιβήδενείναιο

μόνοςπαράγονταςπουοδηγείτουςεργαζομένουςσεεξαρτημένηαπασχόληση.

Μετάαπόπενταετήπαρατήρησητωνεργασιακώνσυνθηκώντουεργοστασίουτης

WesternElectricστοΣικάγο,διαπίστωσεότιοι

εργαζόμενοιπερισσότεροσυμπεριφέρονταισανμέληοργανωμένωνομάδωνπαρά

σανόχλοςήσανάτομα.ΟMayoπίστευεότιηκύριαπηγήσυγκρούσεωντων

εργαζομένωνήτανηέλλειψηικανοποίησηςτωνκοινωνικώντουςαναγκών.Έτσι

λοιπόνσύμφωναμετηνοπτικήτουκάθεπροσπάθειαβελτίωσηςτηςαπόδοσης

εργασίαςπροϋποθέτειποιοτικήβελτίωσητωνανθρώπινωνσχέσεωνστοχώρο

τηςεργασίας.

HenryFord

ΟHenryFordιδρυτήςτηςγνωστήςαυτοκινητοβιομηχανίαςεφάρμοσετην

εβδομάδαεργασίαςτωνπέντεημερών,γιατίπίστευεότιοεργάτηςείναι

συνεργάτηςκαιπρέπεινααμείβεταικαλάκαιναμηνεργάζεταιεξοντωτικά.

OliverSheldon

ΟSheldonήτανσύμβουλοςεπιχειρήσεωνκαιασχολήθηκεμετηνφιλοσοφίατης

διοίκησης.Σύμφωναμετηνθεώρησήτουηεπιχείρησηείναισύνολοκαιόχιαπλάη

απόδοσητωντελευταίωνμερώντου.Τοέργοτουδενείχετηνακτινοβολίακαι

τηνευρύτητατουFayolόμωςπολλοίτοπαρομοιάζουνμεαυτό.

CharlesBedaux

ΟμηχανικόςπαραγωγήςCharlesBedauxτο1916επινόησεκαιεφάρμοσεέναδικό

τουσύστημααξιολόγησηςκαιαμοιβήςτηςεργασίας.Τοσύστημααυτόαναλύειτην

εργασίασεμονάδεςκαιορίζειτηνπρότυπηπαραγωγή,ηοποίααντιστοιχείανά

ώραμετοέργοπουπαράγειοεργαζόμενοςσε60ανθρωπολεπτά.Ενσυνεχεία

ορίζεταικαιητυπικήαμοιβήανά60ανθρωπολεπτά.Οεργαζόμενοςαμείβεταιανά

ώραμετηνθετικήήαρνητικήαπόκλισηαπότηντυπικήπαραγωγή.
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DuglasMcGregor

ΟMcGregorήτανκαθηγητήςτηςεπιστήμηςτηςδιοίκησηςκαιοεμπνευστήςτης

θεωρίαςχκαιψ.Σύμφωναμετηνθεωρίαχότανοιεργαζόμενοιαντιμετωπίζονται

σαντεμπέληδες,ανεύθυνοικαιαδιάφοροιτότεενεργούνκαισαντέτοιοι.Τότεο

έλεγχοςκαιηκαθοδήγησηενδείκνυνταιωςοιμόνεςκατάλληλεςμέθοδοιγιατην

διοίκηση.Σύμφωναμετηνθεωρίαψανοιεργαζόμενοιαντιμετωπίζονταισαν

υπεύθυνοικαιηεπιχείρησητουςυποκινείοργανωσιακάναδουλεύουνπιο

ευχάριστακαινασυνεργάζονταικαλύτερατότεκαιεκείνοιμετηνσειράτους

ανταποκρίνονταιανάλογα.

ΟMcGregorήτανκυρίωςθεωρητικόςγι’αυτόκαιπολλοίεναντιώθηκανστις

απόψειςτουκαιμεπειράματαπροσπάθησανναανατρέχουντιςθεωρίεςτουόμως

ταπειράματαπουέγιναντονδικαίωσαν.

ChrisArgyris

ΟΕλληνοαμερικανόςChrisArgyrisήτανέναςαπότουςπιοσημαντικούς

επιστήμονεςστονκόσμοσεθέματαδιοίκησης.Αρχικάεντόπισεμίασειρά

συγκρούσεωνανάμεσαστιςαπαιτήσειςτηςεργασίαςκαιτιςανάγκεςγιαεργασία.

Επίσης,παρατήρησεότιηεξειδίκευσηστηνεργασίαπεριορίζειτηνδράσητων

εργαζομένωνσεέναστενόπεδίο.Οιεργαζόμενοιδενέχουντηνευκαιρίανα

χρησιμοποιήσουντιςικανότητέςτους,χάνουντοενδιαφέροντουςγιατηνεργασία

καιτηναντιμετωπίζουνμεαπάθεια.

ΕπίσηςέναακόμαπρόβλημαπουεντόπισεοArgyrisήτανηπίεσηπουεξασκούσεη

αλυσίδαεντολώντηςηγεσίαςτηςεπιχείρησης.Οόγκοςαυτώντωνεντολών

έκανετουςεργαζομένουςπαθητικούς,εμποδίζονταςτηνψυχικήτουςωρίμανση.

Τέλος,πρότεινεναμειωθείηεξειδίκευσημε«διεύρυνσητηςεργασίας»καιοι

εργαζόμενοινασυμμετέχουνστηνλήψηαποφάσεωνπουτουςαφορούν.

Παράδειγμαεσωτερικούμάρκετινγκστηντουριστικήεπιστήμη

ΟWilliardMarriot,ιδρυτήςτηςφερώνυμηςαλυσίδας,είχεδιαπιστώσειτην

σημασίατηςαλληλεπίδρασηςυπαλλήλουκαιπελάτη,γι’αυτόσυμπεριφερόταν

στουςυπαλλήλουςτουσανναήτανμέλητηςοικογένειάςτου.Ότανκάποιος

αρρώσταινετονεπισκεπτότανστοσπίτι,ότανκάποιοςείχεπρόβλημαήτανπάντα

πρόθυμοςνατονακούσει,χαιρετούσετουςσυνεργάτεςτουμετομικρότους

όνομαενώείχεπροσλάβειάτομοναδιαπιστώσειανοιυπάλληλοίτουήταν

ευχαριστημένοικαιαντουςφερόντουσανκαλά.

Οργανωσιακήθεωρία
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Ηοργανωσιακήθεωρίαμέσααπότοπρίσματωνσχολώνσκέψηςαναλύειτην

οργάνωσητωνεπιχειρήσεων,τηνδομήτους,τιςαλληλεπιδράσειςμεταξύτων

μερώντης,τιςσχέσειςκαθώςεπίσηςκαιτονσκοπότηςεκάστοτεεπιχείρησης.

Τοσημείοεπαφήςτηςμετηνκουλτούρατηςεπιχείρησηςείναιτοπεδίομέσααπό

τοοποίομεβάσητηνφιλοσοφίατηςκαιτιςαρχέςπουτηνδιέπουννα

αντανακλάταικαιοτρόποςλειτουργίαςτης.

P.E.S.T.Analysis

Political(ΠολιτικόΠεριβάλλον)

ΤοπολιτικόπεριβάλλονμετάτονΔεύτεροΠαγκόσμιοήτανιδιαίτεραεύθραυστο

καθώςυπήρχανδιχογνωμίεςγιατηνγεωπολιτικήκατεύθυνσητηςΕλλάδας.Παρά

τηνσυμφωνίατωννικητών–υπερδυνάμεωντηςεποχής–γιατηνδιατήρησητης

Ελλάδαςστοάρματωνδυτικώνκαπιταλιστικώνδημοκρατιώνπροκλήθηκε

Εμφύλιοςπόλεμοςμεσκοπότηνγεωπολιτικήτηςστροφή.ΗλήξητουΕμφυλίου

πολέμουβρήκετηνΕλλάδαβαθιάδιχασμένημεταπολιτικάπάθητηςτότεεποχής

ναδιατηρούνταιγιαμακρόχρονικόδιάστημαενώυπήρξανέντονεςδιαφωνίεςκαι

γιατοΚυπριακόζήτημα.Ταταραγμέναχρόνιατηςδεκαετίαςτου1960έδωσαν

αφορμήγιατοστρατιωτικόκίνηματης21ηςΑπριλίουτο1967τοοποίοθα

κρατούσεεπτάχρόνια.

Ταχρόνιαπουακολούθησαναπότηναποκατάστασητηςδημοκρατίαςκαιμετά

χαρακτηρίστηκανέντονααπότοδίπολοΝέαςΔημοκρατίας-ΠΑΣΟΚωςαπότοκο

τωνμετεμφυλιακώνπαθώνενώσύμφωναμετοδημοψήφισμαπουέγινεηχώρα

απόβασιλευομένηδημοκρατίαμετατράπηκεσεπροεδρευομένηδημοκρατία.Η

πλήρηςένταξητηςΕλλάδαςστηνΕυρωπαϊκήΟικονομικήΚοινότηταυπήρξεένα

απότασημαντικότεραβήματαπουέκανεοπολιτικόςκόσμοςστηνΕλλάδακαθώς

ησυμφωνίαέδινεσαφείςπροοπτικέςανάπτυξηςτηςμέχριτότευπόανάπτυξη

εθνικήοικονομία.

ΤοσκάνδαλοΚοσκωτάτοοποίοξέσπασεστατέλητηςδεκαετίαςτου1980μέχρι

τιςαρχέςτου1990έδωσεμιααποσταθεροποιητικήδιάστασηστοπολιτικό

περιβάλλοντηςτότεεποχής.ΜάλιστατοΕιδικόΔικαστήριοπουσυνεκλήθη

χαρακτηρίστηκεωςηΔίκητουΑιώνα.Ηταραγμένηαυτήπερίοδοςέλαβετέλος

μετάτιςεκλογέςτου1993.Το1996εκδηλώθηκεηκρίσητωνΙμίωνπουέφερε

κοντάσεένοπλησύρραξητηνΕλλάδαμετηνΤουρκίαλόγωτηςαμφισβήτησηςτης

ελληνικήςεθνικήςκυριαρχίας.Τοεπόμενοκομβικόγεγονόςήταντοσκάνδαλο

τουΧρηματιστηρίουτο1999μεπροεκτάσειςπουείχανάμεσησχέσημετον

πολιτικόκόσμοκατάτηνδιάρκειατωνπροετοιμασιώνγιατουςΟλυμπιακούς

Αγώνεςτο2004.
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Οπολιτικόςκόσμοςμετεβλήθειάρδηναπότηνυπογραφήτουπρώτουμνημονίου

το2010καθώςυπήρξανέντονεςπολιτικέςζυμώσεις,κινητοποιήσειςκαι

κοινωνικέςαναταραχέςπουδενχαρακτηρίζονταναπότηνπαρελθούσααίγλητου

2004.Έκτοτε,τοπολιτικόπεριβάλλονστοοποίοείναιασταθέςκαισυνεχώς

μεταβάλλεται.Σεαυτότοπολιτικόπεριβάλλονγίνονταιτόσεςπολλέςαλλαγέςη

κοινωνίαπιέζεταιολοένακαιπερισσότεροχωρίςναπρολάβειναεναρμονιστείμε

τιςαλλαγέςκαιτααποτελέσματαείναιαμφίβολα.

Μοιραίαοιπολίτεςδυσανασχετούνμετιςαλλαγέςπουεφαρμόζειηκάθε

βραχύβιακυβέρνησηκαθώςεξαιτίαςτωναλλαγώνπουέχουνγίνει(π.χ.αυξημένη

φορολογίασταείδηπρώτηςανάγκης,αυξημένηφορολογίαστιςεπιχειρήσειςκαι

έντονηγραφειοκρατία)δενευνοείταιηκοινωνίαναβγειαπότοτέλμαπουέχει

εισέλθει.Εξαιτίαςόλωντωνπαραπάνωυπάρχειένααυξημένοσυναίσθημα

αναξιοπιστίαςαπότουςευρωπαίουςεταίρουςπράγματοοποίοδενεμπνέειτην

συνεργασίασεοικονομικό,κοινωνικό,πολιτικόκαιπολιτιστικόεπίπεδο.

Σεπαγκόσμιοπολιτικόεπίπεδοδιαφαίνεταιηέντονηαναβίωσητουαισθήματος

τουψυχρούπολέμουμεταξύΝΑΤΟ-BRICS.Επίσηςαναδεικνύονταικαιενμέσω

παγκόσμιαςχρηματοοικονομικήςύφεσηςπολιτικέςτάσειςσεόλητηνΕυρώπηγια

πιο«αντιδημοκρατικά»καθεστώτα.(π.χ.Γαλλία)

Economic(ΟικονομικόΠεριβάλλον)

ΣεότιέχεινακάνειμετοοικονομικόπλαίσιοστηνΕλλάδαμετάτονΔεύτερο

ΠαγκόσμιοΠόλεμοκαιταεμφύλιαπάθηπουαναδείχθηκανγιατηνκατάληψητης

εξουσίαςακολούθησετολεγόμενο«ΣχέδιοΜάρσαλ»απότηνυπερδύναμητης

εποχής,τιςΗνωμένεςΠολιτείεςτηςΑμερικήςωςαντίμετρογιατιςτρομερές

καταστροφέςπουείχανεπέλθειτηνδεκαετία1940–1949.Μετηνπάροδοτων

ετώνηελληνικήοικονομίαξεκίνησεναανθίζειξανάενώσημείοτομήςυπήρξεκαι

ηένταξητηςΕλλάδαςστηνΕ.Ο.Κ.καθώςησυνεργασίασεοικονομικόεπίπεδομε

πιοοικονομικάπροηγμένεςχώρεςέδωσετηνδυνατότηταστηνΕλλάδανα

αναπτυχθείταχύτερααλλάκαινααποκτήσειτεχνογνωσίασεμίαπληθώρα

δραστηριοτήτων.

ΕξίσουσημαντικόήτανότιηΕλλάδαείχεστηνδιάθεσήτηςωςασθενέστερο

οικονομικάμέλοςμεγαλύτερομερίδιοστηνοικονομικήβοήθειαπουλάμβανεεκ

μέρουςτηςΕυρωπαϊκήςΕνώσεωςπαρόλααυτάηχώραείχεμπεικαιστονφαύλο

κύκλοτουσυνεχούςδανεισμούμεαποτέλεσμαστιςαρχέςτου1990ναφτάνειστο

αποκορύφωμάτηςηοικονομικήύφεσηπουείχεξεκινήσειαπότοδεύτερομισό

τηςδεκαετίαςτου1980μεαποτέλεσματηνσύναψηνέωνδυσβάσταχτωνδανείων.

Ηχώρατότεαναγκάστηκεεκτωνπραγμάτωνναπροχωρήσεισειδιωτικοποιήσεις

σεμίαπροσπάθειάτηςναπροσφέρειέναεπιχειρηματικόπλαίσιομέσαστοοποίο



86

θαμπορούσανναγίνουνεπενδύσειςόμωςηπτώσητουανατολικούμπλοκείχε

ήδηστρέψειτουςεπενδυτέςσεχώρεςμεπιοελκυστικάεπιχειρηματικά

περιβάλλονταενώηεπέκτασητηςΕυρωπαϊκήςΕνώσεωςσήμαινεότι

προοδευτικάηχώραθαείχελαμβάνεινμικρότεροποσοστόγιατηνοικονομική

τηςανάπτυξη.

Ηπερίοδοςπουακολούθησεχαρακτηρίστηκεαπότονάκρατοδανεισμό,έλλειμα

στοεμπορικόισοζύγιοκαιδημιουργίαολοένακαιπιοανελαστικούκλίματοςγια

επενδύσειςενμέσωκαιτουσκανδάλουτουχρηματιστηρίουπουσυγκλόνισετην

χώρα.ΗΕλλάδαπαράτηνδιοργάνωσητωνΟλυμπιακώνΑγώνωντου2004δεν

κατόρθωσενακαρπωθείταοφέληπουεπιδίωκεμεαποτέλεσμαημηλήψη

δραστικώνμέτρωνκαιηανεπαρκήςπροσφοράκινήτρωνγιαεπενδύσειςνα

οδηγήσουντο2010τηνΕλλάδαστοοικονομικόπολυστοχικόπρόγραμμα,μνημόνιο,

τοοποίοτηςεπιβλήθηκεαπότουςδανειστέςτηςμεσκοπότηνανάσχεσητου

οικονομικούκλίματοςπουείχεήδηδιαμορφωθεί.

ΗπληθώρακαιηταχύτηταόμωςτωνμέτρωνπουεπιβλήθηκανστηνΕλλάδα

καθώςκαιηύπαρξηαρνητικούκλίματοςγιαεπενδύσειςεπέτειναντηνοικονομική

ανασφάλειαμεαποτέλεσμαοιμακροπρόθεσμεςπροβλέψειςγιατηνπορείατης

ελληνικήςοικονομίαςνααποδειχτούνάστοχεςκαιοφαύλοςκύκλοςτηςύφεσης

ναδημιουργείμεγαλύτεραπροβλήματαστηνήδητραυματισμένηελληνική

οικονομία.Ενδεικτικάλοιπόν,ηΕλλάδασεσχέσημετιςανταγωνίστριεςχώρες

έχειυψηλότερηφορολόγησησεπληθώραοικονομικώνδραστηριοτήτωνενώ

ακόμακαιστοντομέατουτουρισμού,πουαποτελείέναναπότουςισχυρότερους

πυλώνεςτηςελληνικήςοικονομίας,ηφορολόγησηείναιδιπλάσια.

Οιμισθοίκαιτακατώταταόριάτουςταχρόνιατηςοικονομικής(2008-2016)

ύφεσηςχρόνομετονχρόνομειώνονταικαιφυσικάοικαταναλωτέςστηνΕλλάδα

πρέπειναιεραρχήσουντιςανάγκεςτουςμετρόποώστενακαλύψουν

περισσότεροεκείνεςπουεπείγουνπερισσότερο.(1ουκαι2ουβαθμού)Σαν

αποτέλεσμαοτουρισμόςτείνειναθεωρείταιπολυτέλειακαιαυτονόηταδεν

δίνεταιπροτεραιότηταστιςτουριστικέςανάγκες.Τέλος,στηνελληνικήκοινωνία

επίσηςαπότονΙούνιοτου2015έχουνεπιβληθείταλεγόμεναcapitalcontrols

δηλαδήυπάρχειένασυγκεκριμένοόριοανάληψηςχρημάτωνκαικίνησης

λογαριασμώνπράγματοοποίοαποτελείανασταλτικόπαράγονταστηνανάπτυξη

τηςαγοράς.Έτσιλοιπόνδενεκμεταλλεύεταιοελληνικόςτουρισμόςαπόλυτατις

δυνατότητέςτου.

Σεπαγκόσμιοεπίπεδοπλέονοισυσχετισμοίείναιιδιαίτεραεύθραυστοιόπωςκαι

οιοικονομίεςακόμακαιισχυρώνχωρώνόπωςηκρίσηπουπέρασεηΚίνατο2015.

Μοιραίααπότηνστιγμήπουεξελίσσονταιτόσογρήγοραοιοικονομίεςγίνονται

όλοκαιπιοπολύπλοκες,γεγονόςπουτιςκάνειόλοκαιπιοευάλωτες.

Social(ΚοινωνικόΠεριβάλλον)
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ΜετάτηνλήξητουΔευτέρουΠαγκοσμίουΠολέμουστηνΕλλάδαακολούθησεο

ΕμφύλιοςΠόλεμος(1946-1949)μεαποτέλεσμαναδιχαστείηελληνικήκοινωνία.

ΗτελικήεπικράτησητουΕθνικούΣτρατούσηματοδότησεότιηχώραθα

διαρθρώνοντανμεβάσητιςδυτικέςκοινωνίεςκαπιταλιστικούτύπου.Οι

κοινωνικέςαναταραχέςστηνΕλλάδαυπήρχανείτελόγωτωνζητημάτωνπου

ανέκυπτανστηντραυματισμένηχώρασεεπίπεδοεσωτερικόμετηνουσιαστική

διακυβέρνησητηςχώραςνατίθεταιεναμφιβόλωείτεσεεπίπεδοεξωτερικής

πολιτικήςόπωςτοκυπριακόζήτημα.Ηκατάστασητηςαβεβαιότηταςσε

κοινωνικόεπίπεδοαποτέλεσετηναφορμήγιατοστρατιωτικόκίνηματης21ης

Απριλίουκαιεντέλειτηναπομόνωσητηςχώρας.

Μετηνεπάνοδοτηςμεταπολίτευσηςέγινανκάποιαδειλάβήματαγιατην

εξάλειψητωνεμφυλιακώνπαθών.ΕνώηένταξητηςΕλλάδαςστηνΕυρωπαϊκή

Ένωσηέδωσεμεγαλύτερηκοινωνικήσταθερότηταλόγωτηςεπίπλαστης

οικονομικήςευμάρειας.Κομβικήςσημασίαςρόλοσεεπίπεδοεθνικήςομόνοιας

έπαιξεηδιοργάνωσηκαιεντέλειηκατάκτησητουΕυρωπαϊκούΠρωταθλήματος

ΚαλαθοσφαίρισηςΕθνικώνΟμάδωντο1987απότηνΕλληνικήΕθνικήΟμάδα.

ΠαρόλααυτάτοσκάνδαλοΚοσκωτάήρθεναταράξειεκνέουτηνελληνική

κοινωνίακαθώςξεκίνησαννααναδεικνύονταιόλοκαιπιοέντοναοι

αντιπαραθέσειςμεταξύισχυρώνοικονομικάπροσωπικοτήτωνστηνΕλλάδακαι

έχονταςωςέπαθλοτονέλεγχοτουτύπουκαιτωντραπεζών.

Ηκοινωνίαμετηνπάροδοτουχρόνουμετέβαλετακαταναλωτικάτηςπρότυπα

τωνΕλλήνωνενώηδιοργάνωσητωνΟλυμπιακώνΑγώνωντου2004ήτανη

ευκαιρίαπουέψαχνεηΕλλάδαγιαναεκσυγχρονιστείμεβλέψειςναπαρουσιαστεί

ωςέναςαξιόπιστοςεταίροςκαιστοεξωτερικό.Μετάτηνδιοργάνωσητων

ΟλυμπιακώνΑγώνωνκαιτηνκατάκτησητουΕυρωπαϊκούΠρωταθλήματος

ΠοδοσφαίρουΕθνικώνΟμάδωνηκοινωνίατηςπληροφορίας,λόγωτηςμεγάλης

επανάστασηςτωνηλεκτρονικώνυπολογιστών,μετατρεπότανπροοδευτικάσε

κοινωνίατωνμέσωνμαζικήςδικτύωσης.

ΗοικονομικήύφεσηπουήρθεστηνΕλλάδατο2010έχειεπιφέρεισημαντικά

πλήγματακαιστηνελληνικήκοινωνίακαθώςδείκτεςόπωςηανεργία,οαριθμός

τωναυτοκτονιώνήκαιηχρήσηναρκωτικώνουσιώνείναισεέξαρση.Επίσης,

λόγωτηςΑραβικήςΆνοιξηςηΕλλάδακαλείταιναλύσειτομεταναστευτικό

ζήτημασχεδόνόληςτηςΕυρώπης.Πλέον,ηανασφάλειακαιοφόβοςεπικρατούν

σεμίακοινωνίαπουδενέχειπρολάβεινααφομοιώσειτιςαλλαγέςκαιτους

γοργούςρυθμούςτηςκαθημερινότηταςενώτοκλίμααυτόσυνεπικουρείταιαπό

τιςτρομοκρατικέςεπιθέσειςπουγίνονταιστακράτητηςΕ.Ε.

Σεπαγκόσμιοεπίπεδοοιμεταναστευτικέςροέςεπηρεάζουντιςκοινωνίεςκαθώς

δενμπορούνμεαυτούςτουςρυθμούςναενσωματωθούνστιςδυτικέςκοινωνίες.

ΙδιαίτεραστηνΕλλάδαπουαποτελείτηνχώραυποδοχήςτουςστο«ευρωπαϊκό
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όνειρο».Έντονοαίσθημαανομοιογένειαςτηςκοινωνίαςμεπολλέςδιαφορετικές

ομάδεςσυμφερόντωνοιοποίεςπροσπαθούνμεέντονοτρόποναπροασπίσουντα

συμφέροντάτους.

Technological(ΤεχνολογικόΠεριβάλλον)

ΣετεχνολογικόεπίπεδομετάτονΔεύτεροΠαγκόσμιοΠόλεμοοιανακαλύψεις

ξεκίνησαννατρέχουνιδιαίτεραγρήγορακαθώςμετάτονπόλεμοέγινεσαφώς

μεγάληπροσπάθειαοιοικονομίεςτωνχωρώνναεκμεταλλευτούντιςήδη

υπάρχουσεςτεχνολογίεςαφενόςκαιαφετέρουοιβιομηχανίεςπαρήγαγαν

μαζικότεραπροϊόντααπότονχώροτωνεπιστημώνκαιτηςτεχνολογίας.

Αποφασιστικόρόλοστιςπαραπάνωεξελίξειςείχαντοτρανζίστορκαιη

δημιουργίαηλεκτρονικούυπολογιστή.Επίσης,στονχώροτωνεπιστημώνέγινεη

ανακάλυψητηςδομήςτουDNA.Τηνδεκαετίαμεταξύ1960–1970οιΗνωμένες

ΠολιτείεςΑμερικήςέχονταςωςαντίπαλοδέοςτηνΕ.Σ.Σ.Δπροσσεληνώνονταιτο

1969σεμίαάτυπηκούρσαγιατηνκατάκτησητουδιαστήματος.Καθώςεπίσης

εκείνητηνδεκαετίαανακαλύφθηκεκαιτοLaser(LightAmplificationbyStimulated

EmissionofRadiation).

Το1973οικάνουντηνεμφάνισήτουςοιμικροϋπολογιστέςπουμετηνπάροδοτου

χρόνουθααποτελέσουνκεντρικόπαράγονταστιςτεχνολογικέςεξελίξεις.Στον

χώροτηςβιολογίαςηκλωνοποίησηαποτέλεσεεξίσουσημαντικόγεγονόςκαθώς

πλέονμπορούσεέναςοργανισμόςνααναπαράγεταιμέσασεεργαστήριαέχοντας

οργανισμούςμείδιογενετικόκώδικαμεαυτόν.

Ηδεκαετίατου1980–1990τεχνολογικάχαρακτηρίζεταιαπότηνανάπτυξητου

διαδικτύου(internet).Το1990εκτοξεύεταιτοHumbleτοπρώτοδιαστημικό

τηλεσκόπιο.ToGPS(GlobalPositioningSystem)γίνεταιπλήρωςλειτουργικότο

1995.ΗίδρυσητηςGoogleχρονικάσυμπίπτειμετο1998.

Ηδεκαετία2000-2010κυρίωςταυτίστηκεμετηνίδρυσητωνμέσωνκοινωνικής

δικτύωσης,τηνανάπτυξητηςρομποτικήςκαιτωντεχνολογιώνεπικοινωνίας

καθώςεπίσηςξεκίνησανκαιταπρώταταξίδιαδιαστημικούτουρισμού.Τέλος,

στηνδεκαετίαμετάto2010αναπτύσσονταιφωτοβολταϊκάσυστήματαμεσκοπό

τηνπαροχήενέργειαςμελιγότερουςρύπους.

Οιπροηγμένεςτεχνολογίεςβοηθούνστηναπλούστευσητωνδιαδικασιώνμε

σκοπότηνταχείαεξυπηρέτησητωνκαταναλωτώνενώκαιοιυπάρχουσες

προσφερόμενεςωφέλειεςέχουναναπτυχθείσεένανβαθμόαισθητάανώτεροαπό

ταπροηγούμεναχρόνια.

Ηέρευναπλέονδενέχειτόσομεγάλοειδικόβάροςκαθώςοινέεςκαινοτομίες
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πουεισάγειμίαεταιρίαστηναγοράεύκολαμπορούννααντιγραφούναπότους

ανταγωνιστέςτηςμεαποτέλεσματακονδύλιαναεστιάζονταικατάκύριολόγο

στομάρκετινγκκαιστηνπροβολήτουπροϊόντος.Πλέον,γίνεταιεκτεταμένη

χρήσητεχνολογιώνμεσκοπότηνεκπαίδευσητουπροσωπικούτωνεταιριών.

Τοόλονείναιμεγαλύτεροαπότοάθροισματωνμερώντου.

Αριστοτέλης

Τιείναιτοσύστημα;

Σύστημαορίζεταιτοσύνολοεπιμέρουςτμημάτωνυλικώνήάυλωνταοποία

αλληλεπιδρούνμεταξύτουςμεσκοπόναδημιουργηθείένασυγκεκριμένο

αποτέλεσμα.Υπάρχειδηλαδήμίασχέσηαιτίας-αιτιατού(αποτελέσματος)μεταξύ

μερώνκαιόλου.Δηλαδήχωρίςτοεπιθυμητόαποτέλεσμαήχωρίςτιςαιτίεςδεν

υπάρχεισύστημα.Οτιδήποτεδεναλληλεπιδράμεταμέρητουσυστήματοςδεν

αποτελείκαιμέροςτου.Τομικρότεροσύνολοστοιχείωντοοποίοαποτελείένα

αυτοτελέςσύστημααλλάείναιμέροςενόςμεγαλύτερουσυστήματοςονομάζεται

υποσύστημα.Έτσιλοιπόντοσύστημαείναιτοάθροισματωνμερών,των

αλληλεπιδράσεωνεντόςκαιεκτόςαυτούκαιφυσικάτοαποτέλεσμαπουείναιτο

επιστέγασμα.

ΣυστημικήΘεωρίακαιΕπιχειρείν

Ηεπιστήμητωνσυστημάτωνήαλλιώςκυβερνητικήείναιηεπιστήμηπου

ασχολείταισεδιεπιστημονικόπλαίσιομεένασύνολοθεωριώνγιατηνλειτουργία

τωνμηχανώνκαιτωνοργανισμών.Κομβικόρόλοστηνκυβερνητικήέχειημελέτη

τωνεσωτερικώνδομώνενόςσυστήματοςκαθώςεπίσηςκαιοιδιεργασίεςπου

λαμβάνουνχώρα.Επίσης,ηκυβερνητικήδανείζεταιπληροφορίες,θεωρίεςκαι

σκεπτικάαπότιςφυσικέςεπιστήμεςκαιφτάνεισεσημαντικάσυμπεράσματα

σχετικάμετοχώροτηςδιοίκησης.

ΘεμελιωτήςτηςεπιστήμηςτωνσυστημάτωνήτανοNobertWiener,διάσημος

μαθηματικόςκαιψυχολόγος,ενώοιεπιδράσειςτηςσυστημικήςθεωρίας

αναδείχθηκανσεμίαπληθώρατόσοκοινωνικώνόσοκαιθετικώνεπιστημώνχάρις

τηνολιστικήπροσέγγισηπουτηνχαρακτηρίζει.

Στονεπιχειρηματικότομέακάθεεπιχείρησηαποτελείταιαπόδιαφορετικά

τμήματα(υποσυστήματα)πουσυντελούνστηνκαλύτερηλειτουργίατης

επιχείρησης(σύστημα).Ταεπιμέρουςτμήματαείναιαλληλεξαρτώμεναδιότιη

λειτουργίατουκαθενόςεξαρτάταιαπότηνλειτουργίατωνάλλων.Αντίστοιχα,

κάθεεπιχείρησηείναιέναυποσύστημαστονκλάδοτης.
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Ηκατανόησητωνλειτουργιώνενόςσυστήματοςκαιτωνυποσυστημάτωνπουτο

συναποτελούνείναιτοκλειδίγιατηνδιοίκησήτου.Είναιδύσκολοναδιοικηθείμία

επιχείρησηχωρίςναλαμβάνονταιυπόψινοιανάγκεςτωντμημάτωντης.

Παράλληλαόμως,ταυποσυστήματααυτάδενείναιμόνοκομμάτιαμίας

επιχείρησηςαλλάκομμάτιαενόςευρύτερουυπερσυστήματοςπουταεπηρεάζει

αντίστοιχα.

Ηδιαφοράανοικτών-κλειστώνσυστημάτων

Ταανοικτάσυστήματαείναιτασυστήματαπουαλληλεπιδρούνμετοπεριβάλλον

τουςκαιηανταλλαγήαυτήείναιζωτικήςσημασίας.Ηανταλλαγήαυτήδεναφορά

μόνοτηνδιατήρησητουσυστήματοςσανσύστημααλλάκαιτηνμορφήτου

συστήματος.Έτσιλοιπόνσεένασυνεχώςμεταβαλλόμενοανοιχτόσύστηματα

επιμέρουςσυστήματα(υποσυστήματα)επηρεάζονταιανάλογαλόγωτωνεισροών,

τουεσωτερικούσχηματισμούπουδιενεργείται,τωνεκροώνκαιτηςανάδρασης.

Τακλειστάσυστήματααντίθεταδεναλληλεπιδρούνμετοεξωτερικόπεριβάλλον

καθώςανατροφοδοτούνταιαπότιςεσωτερικέςτουςδιεργασίες.Ηζωτικότητα

λοιπόντωνκλειστώνσυστημάτωναλλάκαιηεσωτερικήτουςδιάρθρωση

εξαρτάταιεξ’ολοκλήρουαπόεκείναμεαποτέλεσμαηαιτίαναμετασχηματίζεται

σεαιτιατό(αποτέλεσμα)καιεκνέουναανατροφοδοτείταισαναιτία.

Ηανοιχτήφύσητωνκοινωνικώνσυστημάτωνείναιαντίθετημετηνκλειστή

μηχανιστικήαντίληψηπουθεωρείότιταπάνταρυθμίζονταισεόρουςμηχανήςμε

προκαθορισμένεςκινήσεις.Σαφώςυπάρχουνκλειστάσυστήματαπουρυθμίζονται

μεβάσητοπεριβάλλονέχονταςόμωςένανβαθμόανοιχτότητας.

Ηθεωρίατηςεντροπίας

Εντροπίαονομάζεταιοδεύτεροςνόμοςτηςθερμοδυναμικήςοοποίοςαπαγορεύει

τηνκατασκευήοποιουδήποτεείδοςαεικίνητουάρακαιτηνεκτουμηδενός

παραγωγήενέργειας.Οποιαδήποτεδιεργασίακαιανλάβειχώραέναποσοστότης

ενέργειαςμετατρέπεταιείτεσεθερμικήενέργειαείτεσεενέργειαπροορισμένη

γιατηνεσωτερικήχρήσηχημικώνενώσεωνεντόςτωνλειτουργιώντου

συστήματοςήάλλωνμορφώνεντροπίας.

Στονκόσμοτωνεπιχειρήσεωνηεντροπίαεφαρμόζεταιόταναπαιτείταικαταβολή

ενέργειαςγιατηνεπιβίωσητηςεπιχείρησης.Όσηπερισσότερηενέργεια

καταβάλλεταικαιόσοκαλύτεραδιοικείταιηεπιχείρησητόσοπλησιάζειστην

επίτευξητωνστόχωντης.Σεμίαεπιχείρησηπουδενυπάρχεικαλήδιοίκηση

υπάρχειαπώλειαενέργειαςότανοπρογραμματισμόςδενείναισαφήςκαιοι

εντολέςδενγίνονταιαπόλυτααποδεκτές.Ότανταμέρηπουσυναποτελούντην

οποιαδήποτεεπιχείρησηδενσυνεργάζονταιαρμονικάέχονταςωςστόχοτην
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επιτυχίατηςεπιχείρησηςδυσκολεύειτόσοηλειτουργικότητατωνμερώνόσοκαι

τηςευρύτερηςεσωτερικήςοργάνωσηςκαιλειτουργίας.

Ημείωσητηςαπώλειαςενέργειαςπροκύπτειαπότηναρμονικήαλληλεπίδραση

τωνεπιμέρουςτμημάτωνενώκεντρικόρόλομπορείναδιαδραματίσειησυνεχής

παρακολούθησηκαιδιόρθωση,ότανκρίνεταιαπαραίτητο,τηςπορείαςτης

επιχείρησηςχρησιμοποιώνταςτηνσυνεχήπληροφόρησηαπόταυποσυστήματα

(τμήματα),τοίδιοτοσύστημα(επιχείρηση)καιευρύτεραταυπερσυστήματαμέσα

σταοποίαείναιμέροςηεπιχείρηση.

Μετηνπάροδοτουχρόνουοιεπιχειρήσειςεπιζητούντηναπαραίτητηισορροπία

γιαναεπιβιώσουν.Αυτήηδυναμικήισορροπίαπαρουσιάζεταισεκάθεοργανισμό

ότανυπάρχειμίααλλαγήπουαπειλείτηνυπάρχουσαισορροπία,τότε

συσπειρώνεταισεσχέσημετοπρόβλημαπουέχειδημιουργηθείκαιπροσπαθείνα

δημιουργήσεισυνθήκεςεπιβίωσηςεκνέουστοευρύτεροπλαίσιοστοοποίο

ανήκει.Δηλαδήτοκλειδίγιατηνισορροπίαείναιησυνεχήςαλλαγήμεβάσητις

συνθήκες.

Ταχαρακτηριστικάτωνανοικτώνσυστημάτων

Ομοιόσταση:Ηομοιόστασηστασυστήματαείναιητάσηγιαδιατήρησητης

σταθερήςκατάστασης.Ταανοικτάσυστήματαπαράτογεγονόςότιαλληλεπιδρούν

μετοπεριβάλλονσυνεχώςεπιδιώκουνπαράλληλαναδιατηρηθείηκανονικότητά

τουςκαιναείναιεμφανώςδιακριτάστοεξωτερικότουςπεριβάλλον.Ηιδιαίτερη

αυτήδιακριτότητακαθώςκαιημορφήτουσυστήματοςρυθμίζεταιμέσααπό

διαδικασίεςπουελέγχουντηνλειτουργίατουσυστήματοςκαιτηςσυμπεριφοράς

τουκαισεπερίπτωσηπουυπάρξουναποκλίσειςαπότονπρότυποτρόπο

συμπεριφοράςενεργοποιούνδράσειςμεσκοπότηνάμβλυνσητωναποκλίσεωνκαι

εντέλειτηνεκνέουκανονικότητα.

Εντροπία:Ηεντροπίαστακλειστάσυστήματαείναιηδιαδικασίααλληλεπίδρασης

τωνμερώνεντόςτουσυστήματοςχωρίςόμωςτηναλληλεπίδρασημετο

εξωτερικόπεριβάλλοντουσυστήματος.Επόμενοείναιλοιπόνκατάτην

λειτουργίατουσυστήματοςαυτούναυπάρχουνδιαθέσιμοίπόροιπροοδευτικάνα

εξαντλούνταικαισυνεχώςφθείρουντοήδηυπάρχονσύστημαμεαποτέλεσματον

εκφυλισμό.Ταανοιχτάσυστήματαόμωςαλληλεπιδρώνταςμετοπεριβάλλοντους

έχουνεισροέςκαιεκροέςμεαποτέλεσμαναμηνεπηρεάζονταιτόσοαπότις

εντροπικέςτουςτάσειςκαιτελικάνααυτοσυντηρούνται.

Δομή,λειτουργία,διαφοροποίησηκαιολοκλήρωση:Οισχέσειςπου

προσδιορίζονταιαπότιςπροαναφερθείσεςέννοιεςείναικομβικέςγιανα

καταλάβεικανείςταανοιχτάσυστήματα.Γι’αυτόλοιπόνμίασύνθετηοργάνωση

ενόςσυστήματοςπουσυναποτελείταιαπόμικρότερακαιδιαφορετικάμέρη,με

διαφορετικήλειτουργίατοκάθεένα,είναιφαινομενικάεύκολοναεξηγήσει
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κάποιοςταπαραπάνωέχονταςκατάνουτηνσχέσηαιτίας-αιτιατούόμωςηδομή

τωνμερώνκαιηλειτουργίαενόςσυστήματοςείναιπολύπλοκηκαιεξαιτίαςαυτού

είναιδύσκοληηπλήρηςκατανόησητους.

Απαιτούμενηποικιλία:Ηαρχήτηςαπαιτούμενηςποικιλίαςορίζειότιοι

εσωτερικοίμηχανισμοίπουρυθμίζουνένασύστημαπρέπειναέχουν

ποικιλομορφίααντίστοιχημεεκείνηπουέχειτοπεριβάλλοντοοποίοπροσπαθεί

ναχειριστείτοσύστημα.

Ισοτελικότητα:Ηαρχήτηςισοτελικότηταςδεικνύειότισεέναανοιχτόσύστημα

πουεπηρεάζεταικαιαλληλεπιδράμετοπεριβάλλονυπάρχουνμπορείνα

υπάρξουνδιαφορετικέςσυνθήκες,πόροι,τρόποιπουόμωςθαοδηγήσουνστοίδιο

αποτέλεσμαεπιβεβαιώνονταςτηςευελιξίατωνανοιχτώνσυστημάτων.

Εξέλιξητουσυστήματος:Ηεξέλιξηείναιοσκοπόςτωνανοιχτώνσυστημάτων

μέσααπότοπεριβάλλον.Μέσωτηςεξέλιξηςαναπτύσσεταιτόσοεξωτερικάόσο

καιεσωτερικάενώπαράλληλααποκτάμιαπιοπολύπλοκηδομήηοποίατο

υποβοηθάναπροσαρμόζεταιεπιτυχώςστιςμεταβολέςτουεξωτερικού

περιβάλλοντος.

Ηενδεχομενικήθεωρίατηςδιοίκησης

Ηεπιστήμητηςδιοίκησηςείναιεκτωνπραγμάτωνιδιαίτερηκαιγι’αυτότονλόγο

υπήρξαντόσοιπολλοίθεωρητικοίείτεαπότονχώροτωνφυσικώνεπιστημών

είτεσυνάδελφοίτουςαπότωνχώροτωνκοινωνικώνεπιστημών,με

διαφορετικέςαντιλήψειςκαιπρακτικέςπουεφάρμοζεοκαθένας.Οκαθηγητής

HaroldKoontzυποστήριξεότιεύλογαυπάρχειπληθώρααπόψεωνγιατοντρόπο

διοίκησηςπρακτικώνπροβλημάτωνκαιαναφερότανστιςαπόψειςτουHomans

καιτιςμελέτεςτουTavistockμεβάσητιςοποίες,οιθεωρίεςδιοίκησηςενείχαν

τηνέννοιατηςσχετικότητας.Δηλαδή,αποδομούσετηνέννοιατουβέλτιστου

τρόπουδιοίκησηςκαθώςηδιοίκησηπρέπεινααλληλεπιδράμεταδεδομένακάθε

περίπτωσης,δηλαδήτόσοτουεσωτερικούόσοκαιτουεξωτερικού

περιβάλλοντος.Ηενδεχομενικήθεωρίαβασίζεταιλοιπόνστηνλογική:

Σεπερίπτωσηπου……………,τότε…………

Σαναποτέλεσμαμίαεπιχείρησηπουλειτουργείεποχιακάσεένααπομακρυσμένο

σημείοτουχάρτηείναιλογικόναέχειδιαφορετικήδιοίκησησεσχέσημίαομοειδή

τηςσεέναδιάσημοτουριστικόθέρετροκαθώςεπίσηςκαισεσχέσημίαεξίσου

ομοειδήτηςστοκέντρομίαςμεγαλούπολης.Σανσυμπέρασμαλοιπόνπροκύπτει

ότιοιοργανώσειςείναισυστήματαπουαπαιτούνπροσεκτικόχειρισμόγιατην

ικανοποίησητουεσωτερικούπεριβάλλοντοςόπωςεπίσηςκαιτηναρμονίαμετο

εξωτερικότουςπεριβάλλον.
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Ακόμα,δενυπάρχειβέλτιστοςτρόποςοργάνωσηςγιατίηκατάλληλημορφή

εξαρτάταιαπότοείδοςτουςεγχειρήματος.Είναιλοιπόνλογικόακόμακαιμέσα

στηνίδιαεταιρίανααπαιτούνταιδιαφορετικέςπρακτικέςδιοίκησηςγιατην

αποπεράτωσηδιαφορετικώνδιαδικασιών.Τέλος,ηδιευθυντικήομάδαπρέπεινα

προσπαθείναεπιτύχεισυνεργασία,εύρυθμηοργάνωσηκαθώςεπίσηςκαινα

ισορροπείμετοεξωτερικόπεριβάλλονλαμβάνονταςυπόψινταδεδομέναπου

έμμεσαήάμεσαεπηρεάζουντηνλειτουργίατηςεπιχείρησης.

Ανητάξηείναιηηδονήτηςλογικής,ηαταξίαείναιηαπόλαυσητηςφαντασίας.

PaulClaudel

ΕισαγωγήστηνθεωρίατουΧάους

Ηεπικράτησητωνθετικώνεπιστημώνέναντιτωνανθρωπιστικώνμετάτον

μεσαίωναέδωσεμεγαλύτερηβαρύτηταστηνανάπτυξήτους.Κατάαυτόντον

τρόποτοαποτέλεσματηςιδεολογικήςαυτήςεπικράτησηςείχεσχέσημετοότιτα

πάντακινούνταιμεβάσητουςφυσικούςνόμουςτωνμαθηματικώνκαιτης

φυσικήςδομημένασανμηχανή.Οκεντρικόςιδεολογικόςάξοναςλοιπόνείναιότιη

μηχανήείναιαποτέλεσματηςφύσηςόπωςκαιοιμηχανικέςκινήσειςπουέκαναν

οιάνθρωποιμέχριτότε.Ακολούθωςμετηνβιομηχανικήεπανάστασηείχεήδη

προετοιμάσειτουςανθρώπουςνατηνδεχτούνμεαποτέλεσμαοτρόποςζωήςτων

ανθρώπωνναευθυγραμμιστείμετιςαρχέςτης.

ΤαμηγραμμικάσυστήματαμελετήθηκαναπόελάχιστουςόπωςοHenriPoincare

καιοJacquesHadamard,αμφότεροιμαθηματικοί,απότηνδεκαετίατου1880και

ένθεν.ΟPoincareμελετώνταςτοηλιακόσύστημαδέχτηκεότιδενμπορούννα

προσδιοριστούνμεακρίβειαταουράνιασώματαότανείναιυπότηνεπίδρασηδύο

ήπερισσότερωνσωμάτων.

Σαναποτέλεσματηςθεωρίαςτουήτανηευθείααμφισβήτησηστομέχριτότε

μοντέλοπουεπικρατούσε,εκείνοτωνγραμμικώνσυστημάτων.Ταμέχριτότε

κλειστάσυστήματααλληλεπιδρούσανμετοπεριβάλλονόμωςπαρόλααυτάμε

βάσητιςτροχιέςτωνπλανητώνεπιβεβαιώνοντανοιεκλείψειςηλίου.Ητομή

όμωςπουσυντελεστείήτανότισεέναευρύτεροπεριβάλλονηπροσέγγισηπουθα

γινότανδενθαήταναπόλυταακριβήςένεκατωναλληλεπιδράσεων.

Συμπερασματικάλοιπόν,είχεμενκατανοήσειτοντρόπομετονοποίοοι

απειροελάχιστεςεπιδράσειςσ’ένασύστημαθαμπορούσανμέσωτηςανάδρασης

ναμεγεθυνθούν.ΟPoincareείχεκατανοήσειότιένααπλόσύστημαμπορείνα

καταλήξεισεανεξέλεγκτηκαιπολύπλοκησυμπεριφορά.

ΗεπίδρασητηςθεωρίαςτουΧάουςήταντόσοισχυρήπουαποτέλεσετηνμίαεκ

τωντριώνεπιστημονικώνεπαναστάσεωνπουάλλαξαντονρουντηςιστορίαςτου

20ουαιώνα.ΗθεωρίατηςσχετικότηταςτουΆλμπερτΑϊνστάιναμφισβήτησετην
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κλασσικήμηχανικήκαθώςαπέδειξεοαπόλυτοςχώροςκαιχρόνοςείναισχετικοί

καιόχιαπόλυτοι.Ηεφαρμογήτηςθεωρίαςτηςσχετικότηταςβρίσκειέδαφος

στηνεξήγησητουφαινομένουΝτόπλερ,στηνισοδυναμίαμάζαςκαιενέργειας,

στηνδιαστολήτουχρόνουκαισεμίαακόμαπληθώραδραστηριοτήτωνστηνφύση.

Ηδεύτερηαμφισβήτησηστηνμέχριτότεκλασσικήφυσικήήρθεαπότηνκβαντική

φυσική(ήκβαντομηχανική)ηοποίααναπτύχθηκεμεσκοπότηνανάλυση

φαινομένωνπουμέχριεκείνητηνστιγμήηνευτώνειαδενμπορούσενα

αποπερατώσει.Ηκβαντικήφυσικήμελετάτηνσυμπεριφοράτωνμορίων,των

ατόμωνκαθώςεπίσηςκαιτωνυποατομικώνσωματιδίων.(πρωτόνιο,νετρόνιο

κλπ.)Τοκβάντοεπεξηγείταιωςμίααδιάστατημονάδαποσότητας.Ηανάπτυξη

τηςκβαντομηχανικήςεπέτρεψεστηνανθρωπότητανααναπτύξειτσιπ

ηλεκτρονικώνυπολογιστώνκαθώςεπίσηςκαιlaser.Σεθεωρητικόεπίπεδοη

θεωρίατηςκβαντικήςφυσικήςυποστήριζεότιανδύοκβαντικά«σωματίδια»

απέχουναρκετάμέτρατοένααπότοάλλοενώταυτόχροναδενεπικοινωνούν

κατάκάποιοτρόποσυσχετίζονται.ΟDavidBohm διατύπωσετηνθεωρίατης

«ρέουσαςολότητας»σύμφωναμετηνοποίατα«μέρη»όπωςτα«σωματίδια»ήτα

«κύματα»αποτελούνμέρητηςρέουσαςολότητας.Ενώανάλογαμετονβαθμό

αυτονομίαςτουςείναι«σχετικάαυτόνομα».ΟBohm δηλαδήέβλεπετονκόσμοσαν

ένασύνολομέσαστοοποίοενυπάρχειτοτυχαίομετοαιτιακόκαιμέσασεαυτότο

πλαίσιοεπειδήτοένασυμπληρώνειτοάλλοδενμπορείναυπάρξειαπόλυτη

επικράτησητουενόςμέρους.

Έχονταςπιοπρακτικήκαιάμεσηεφαρμογήοιδύοπροηγούμενεςθεωρίεςσε

σχέσημετηνθεωρίατουχάουςτηνέθεσανκατάμέροςοιερευνητέςμέχριτην

δεκαετίατου1960.Τότεοιεπιστήμεςείχανπροοδεύσειόπωςκαιηοικονομίακαι

τοενδιαφέρονεμφανίστηκεγιαπροβλήματαπουσχετίζοντανμετηνμη

γραμμικότητα,τηνεντροπία,τηνανάδρασηκαιτηνέλλειψηισορροπίαςσε

συστήματαπουδιαθέτουντάξη.Ηθεωρίατουχάουςβρήκεεφαρμογήσεέναευρύ

πεδίοεπιστημώνκαθώςτοτυχαίοεκπροσωπούσετηνολότητατηςφύσηςπου

απότοξέσπασματηςΒιομηχανικήςΕπανάστασηςείχεμείνεικατάμέρος…

Τοφαινόμενοτηςπεταλούδας

Ένααπόταχαρακτηριστικότεραπαραδείγματατηςθεωρίαςτουχάουςείναιτο

φαινόμενοτηςπεταλούδας.Σύμφωναμετοφαινόμενοτηςπεταλούδαςη

απειροελάχιστημεταβολήμέσασεέναανοιχτόσύστημαδύναταιναεπιφέρει

απειροελάχιστεςαλλαγέςστοσύστημαπουδενθαυπήρχανσεπερίπτωσηπου

αυτήημεταβολήδενπραγματοποιούνταν.Σταδυναμικάσυστήματαείναιδυνατόν

ναυπάρξουντελείωςδιαφορετικάαποτελέσματαανκαιοιαρχικέςσυνθήκεςείναι

οιίδιες.Έτσιημακροπρόθεσμηπρόβλεψηθεωρείταιεξαιρετικάεπισφαλής.Το

χάοςπαρατηρείταισεμίαπληθώρασυστημάτωνόπωςταοικονομικά(π.χ.

χρηματιστήριο),ταμαθηματικάκαιτηνφυσική.Γι’αυτόλοιπόνοιαρχικές

συνθήκεςπεριβάλλοντοςπαίζουνμενρόλοαλλάδενμπορείναπροκαθοριστείτο
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αποτέλεσμασεμίαγραμμικήσχέσηαιτίας-αιτιατού(αποτελέσματος).Ησχέσητων

γραμμικώνσυστημάτωνπρώτοςτηνανέδειξεοΑριστοτέληςμετηντελεολογική

τουθεωρία.

Το1960οEdwardLorenz,μαθηματικόςκαιμετεωρολόγοςτουMIT,προσπαθούσε

ναλύσειεξισώσειςπουσχετίζοντανμετηνπεριγραφήτηςγήινηςατμόσφαιρας.

Κατάτηνεπανάληψημίαςπρόγνωσηςμεσκοπόναεπιβεβαιώσειταστοιχείαπου

θαέδινεέκανεστρογγυλοποίησησετρίαδεκαδικάψηφίακαιόχισταέξιπου

χρησιμοποίησεστηνπροηγούμενημέτρηση.Τοαποτέλεσμααυτήςτης

διαδικασίαςήταντελείωςδιαφορετικόμεαποτέλεσμαουπολογιστήςναδώσει

διαφορετικάδελτίακαιρού.ΟLorenzκατάλαβεότιστρογγυλοποιώνταςτις

διαφορέςέβγαλεδιαφορετικάαποτελέσματαταοποίαόμωςεπιδρούνσεμακρό

χρονικόδιάστημαλόγωτηςεπαναληπτικήςφύσηςτωνμηγραμμικώνεξισώσεων.

ΗανακάλυψηαυτήτουLorenzέδειξεότιείναιεπισφαλήςημακροχρόνιακαιρική

πρόγνωσηκαιοιελκυστέςπουχρησιμοποιήθηκανονομάστηκανελκυστέςLorenz.

ΗσημασίατηςΘεωρίαςτουΧάους

ΗθεωρίατουΧάουςείναισημαντικήκαιενδιαφέρουσαγιατί:

1.Σχετίζεταιμετηνκαθημερινήμαςεμπειρίααναφορικάμετουςφυσικούς

νόμους,επικεντρωμένηστιςσχέσειςμεταξύαπλότηταςκαιτης

πολυπλοκότηταςκαιμεταξύορθότηταςκαιτυχαιότητας.

2.Αποτρέπειτηνθεώρησηενόςαιτιοκρατικούσύμπαντοςπουυπακούεισε

βασικούςφυσικούςνόμους,αντιθέτωςθεωρείότιτοσύμπανπεριλαμβάνει

εγγενώςτηναταξία,τηνπολυπλοκότητακαιτηναδυναμίαπρόβλεψης.

3.Υποδεικνύειότιηπροβλεψιμότηταείναιένασπάνιοφαινόμενοεξαιτίας

τηςπλούσιαςδιαφοροποίησηςτουκόσμουμας.

4.Εισάγειτηνδυνατότητααπλοποίησηςπερίπλοκωνδεδομένων.

ΘεωρίατουΧάουςκαικοινωνικέςεπιστήμες

Ηθεωρίατουχάουςεφαρμόζεταικαιστιςκοινωνικέςεπιστήμεςδεδομένωντων

περίπλοκων,δυναμικώνσυστημάτωνστονκοινωνικόκόσμο.Ωςυπόβαθρογιατην

ανάλυσητηςΘεωρίαςτουΧάουςστιςκοινωνικέςεπιστήμες,θεωρείταιότι

πρέπειναγίνειαναφοράστιςαρχικέςθεωρίεςτωνσυστημάτωντηςδεκαετίας

του’60,οιοποίεςήδηείχανφέρειστοπροσκήνιοτηνανάγκηγιαενασχόλησημε

τακάτωθι:

1.Τοπεριβάλλονκαιτοναντίκτυπότουστουςοργανισμούς,

2.Τηνανάγκηγιαπροσαρμοστικότηταωςμίααναγκαίαιδιότητατων
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ανοικτώνοργανισμώνγιατηνεπιβίωσηκαιανάπτυξήτους,

3.Τηνέννοιατηςεντροπίαςήμη-εντροπίας,τηνοποίακατέχουνοιανοικτοί

δυναμικοίοργανισμοίωςζωντανάσυστήματα,μιαιδιότηταπουεπιτρέπει

στασυστήματαναδιευρύνουνκαιναδιορθώνουντιςδυσλειτουργίεςτους,

τηδιάβρωσητωνμερώντουςκαισημείαμεπροβλήματασυμπεριφοράς,

4.Τηνδιασύνδεσητωνμερώνήτωνσυνιστωσώνενόςοργανισμούπου

χρησιμεύουνωςυποσυστήματαταοποίαεργάζονταιαρμονικάγιατην

επίτευξηενόςστόχου,

5.Τησχέσηενόςοργανισμούήενόςσυστήματοςσεσχέσημεέναμεγαλύτερο

καιευρύτεροσύστημαήπεριβάλλον,εντόςτουοποίουλειτουργείο

οργανισμόςήτοσύστημα,

6.Τησημασίατηςανατροφοδότησης(feedback)καιτηςπροώθησήςτης

(feedforward),ωςενόςσυστήματοςπροειδοποίησηςκαι

7.Τοχαρακτηριστικόότιτασυστήματαήοιοργανισμοίτείνουνναδιατηρούν

τηνσταθερότηταήτηνισορροπίατουςσχεδόνμεκάθεκόστος.

ΗσυστημικήθεωρίαόπωςκαιηθεωρίατουΧάουςεύλογαπιστεύεικανείςότι

προήλθεαπότιςθετικέςεπιστήμες.Παρόλααυτά,οMarxκαιοEngelsτον19ο

αιώνακαιπιοπρινοJeanBaudinτον16οαιώναήακόμακαιοιΈλληνεςφιλόσοφοι

Αριστοτέλης,Πλάτωνας,ΕπίκουροςκαιΗράκλειτοςμπορούνναθεωρηθούν

θεωρητικοίτηςθεωρίαςτωνσυστημάτωνπουσταδιακάδιαμόρφωσαντο

υπάρχωνstatusquoεπειδήέθεσανεπίτάπητοςβασικάζητήματατόσοτης

θεωρίαςτωνσυστημάτωνόσοκαιτηςθεωρίαςτουΧάουςστοντομέατων

ανθρωπιστικώνεπιστημών.Αυτάταστοιχείασυμπεριλάμβαναντην

αλληλεξάρτησημεταξύτωνμερών,τηνιδέαότιοοργανισμόςεπηρεάζεταιαπότο

ευρύτεροπεριβάλλον–κοινωνικοπολιτικοοικονομικό-εντόςτουοποίου

λειτουργείτοσύστημα,καθώςκιότιτασυστήματαπεριέχουνδιαλεκτικώς

αντικρουόμενεςπλευρές,οιοποίεςεγγενώςαντιφάσκουνμεταξύτους,κιότιτα

συστήματατείνουνναπροστατεύσουντηνισορροπίατουςμεκάθεκόστος.

ΟΗράκλειτοςέθεσεπρώτοςτιςβάσειςτόσοτηςθεωρίαςτωνσυστημάτωνόσο

καιτουΧάουςμετορητό:«Ταπάνταρει»καθώςεπίσηςκαιμετοπαράδειγμαότι

κανέναςάνθρωποςδενμπορείναπεράσειαπότοίδιοποτάμιδύοφορές

τονίζονταςτηνσυνεχήμεταβολήστοεσωτερικόπεριβάλλοντουποταμούηοποία

μεταβολήεπιφέρειαλλαγέςκαιστοευρύτεροπεριβάλλον.

ΓιατουςMarxκαιEngels,ηαλλαγήείναιβασικόστοιχείοκαιαυταπόδεικτο

στοιχείοκάθεζωντανούσυστήματοςκαιοργανισμού.Αυτόείναιλογικόγιατί

πάνταυπάρχειμίαδιαλεκτικήαντίφαση,μίαεσωτερικήένταση,μίαεπίμονη

επιθυμίαμεταξύτωνμερώνενόςσυστήματοςπουαντιπροσωπεύουντην
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σταθερότητακαιτηναλλαγή,τηνάρνησητηςάρνησης,τηντάξηκαιτηναταξία,

καιτηνστασιμότητακαιτηναπόσχισηεντόςενόςοργανισμούήσυστήματος.Η

διαλεκτικήτηςφύσης,όπωςπαρουσιάστηκεαπότουςMarxκαιEngels,

διαμόρφωσετηνοπτικήσεσχέσημετοΧάος.Σεπερίπτωσηπουηαλλαγή

απουσιάζει,ηστασιμότητακαιηπαρακμήεπιβάλλονταιδυσχεραίνονταςτην

επιβίωσηενόςσυστήματος.

Επίσης,οMarx,έχονταςωςβάσητιςαπόψειςτουHegelγιατηναλλοτρίωσητου

ανθρώπουσεεργασιακό,κοινωνικόκαισεεπίπεδοεαυτούανέπτυξεμίαθεώρηση

πουσυμπεριλαμβάνειτιςιδεαλιστικέςαπόψειςτουHegelμετιςυλιστικέςτου

Επίκουρουγιατηναλλοτρίωσητουανθρώπου.Σύμφωναμεαυτήντηνθεώρησηο

άνθρωποςπροσπαθώνταςνακατακτήσειτηνφύσηαναπτύσσειτιςδικέςτου

έμφυτεςαντιφάσειςκαιδυνάμειςδιαλεκτικήςαλλαγήςκαιωθείτονεαυτότουσε

καταστάσειςχαοτικών,κοινωνικώνκαιεπαναστατικώναλλαγών.

ΣύμφωναδηλαδήμετουςMarxκαιEngelsαυτήηδιαλεκτικήευθυγραμμίζεται

απόλυταμετηνφύση.Ηδιαλεκτικήαυτήήρθεσεσύγκρουσημετηνμηχανιστική

αντίληψητουHegel,καθώςεκείνοςδενπίστευεότιηαλλαγήείναικομμάτιστην

φυσικήεξέλιξη.Ηαλλαγήείναιαπαραίτητηκαιαναπόφευκτη,καιοιχαοτικές

αλλαγέςείναιβέβαιοότιθασυμβούν,καθώςκάποιαφαινομενικάσταθερά

συστήματακαταρρέουνεκτωνέσω,καθώςκαιυπόορισμένεςεξωτερικές

πιέσειςπαράγεταιαταξία.Σαναποτέλεσματωνπαραπάνω,επέρχεταιισορροπία

καιαρμονίαμεταξύανθρώπουκαιφύσης.

ΟEngelsπαραδέχεταιτηνσημαντικήσυμβολήτηςπιθανότηταςκαιτουχάους

στηνεξέλιξητηςφύσηςόμωςαπορρίπτειτηνέννοιατηςαιτιότηταςωςτυχαίας.

Δηλαδήτοτυχαίοκαιτοαναγκαίουπάρχουνστηνφύσηαλλάδενπρέπεινα

συγχέονται.Επομένως,σύμφωναμεόσαπροαναφέρθηκανηΘεωρίατουΧάους

αποτελείταιαπότουςδιαλεκτικούςνόμουςτηςφύσης,τηςοποίαςη

ανθρωπότηταείναιμέρος.Αυτόσημαίνειότιπρακτικάαυτέςοιιδέεςαπλώς

ανακαλύφθηκανστηνδεκαετίατου1960ήαργότερα.Πρέπειόμωςνα

αναγνωρίσουμεότιστηνσύγχρονηεποχήτοεννοιολογικόπλαίσιο,ημεθοδολογία

καιοιτεχνικέςβελτιώθηκαν,ενώαυτόπουπραγματικάχαρακτηρίζειπλέοντην

επιστήμητουΧάουςείναιηπραγματικήεξειδίκευση.

Συμπερασματικάλοιπόν,ηθεωρίατουΧάουςέχειμίαμεγάληπορείασεβάθος

χρόνουπροκαλείεντύπωσηότιχρειάστηκεναπεράσουντόσαχρόνιαώστεη

Δυτικήεπιστημονικήκοινότητανα«ανακαλύψει»τηδιαλεκτικήτηςφύσηςτου

Χάους,μεεξαίρεσηορισμένουςοικονομολόγους.Όλεςαυτέςοιανακαλύψεις

αυτήςτηςκοινότηταςκαιστιςφυσικέςκαιστιςκοινωνικέςεπιστήμες,απέδειξαν

τοθεμελιώδηνόμοτηςδιαλεκτικήςφύσηςτηςαλλαγήςκαιτηςσυνέχειας,του

Χάουςκαιτηςτάξης,τηςισορροπίαςκαιτηςανισορροπίας,τωνγραμμικώνκαι

τωνμη-γραμμικώνδιαδικασιώντηςαλλαγής,τηςσταθερότηταςκαιτης

αναταραχής.
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ΘεωρίατουΧάουςκαιεπιχειρηματικότητα

Απότηνίδιατουτηνφύσηοεπιχειρηματικόςσχεδιασμόςπροϋποθέτειεκτόςαπό

γνώσειςκαιχρόνομεσκοπότηνπρόβλεψητηςπορείαςτηςεπιχείρησης

αναλύονταςδεδομέναγιατοπώςθαεξελιχθείηπορείατηςεπιχείρησηςστο

μέλλον.Ανοιυποθέσειςπουέχουνγίνειλοιπόναποδειχθούνσωστέςτότε

αυξάνονταιοιπιθανότητεςγιαταπροσδοκώμενααποτελέσματαβάσειτουπλάνου

πουέχειήδηκαταστρωθεί.Όμωςόπωςείναιφυσικόκάποιεςπροβλέψειςδενθα

έχουνεκτιμηθείσωστάμεαποτέλεσματανέαδεδομέναπουδημιουργούνταινα

αναπροσαρμόζουντονυπάρχωνσχεδιασμό.Πωςόμωςμπορείκανείςσεένα

ανοιχτόάρακαιεξ’ορισμούδυναμικόσύστημανακάνειπροβλέψεις;

Οιοικονομολόγοιθεωρούντηνσυμπεριφοράτουκαταναλωτήορθολογικήκαι

δεδομένη,δηλαδήμακροχρόνιαπροβλέψιμη.Άρα,σεμεγάλοβαθμόηεπιτυχία

ενόςσχεδίουπουστηρίζεταισεσωστέςυποθέσεις,είναιγενικάεξασφαλισμένη.

Παρόλααυτά,κανέναςδενλειτουργείμεαυτόντοντρόποκαθώςτηνμίαφορά

μπορείνααγοράσειγιαπαράδειγμααεροπορικάεισιτήριααπότηνμίαεταιρίατην

άλληφοράαπόμίαανταγωνίστριάτης.Αφούοιτιμέςκαιτοεισόδημαείναι

σταθεράγιατίναθεωρείταιμίατέτοιασυμπεριφοράορθολογική;Έτσιπολλοί

είναιαυτοίπουκαταλήγουνστοσυμπέρασμαότιηοικονομικήσυμπεριφοράτου

καταναλωτήείναιχαοτικήκαιδενμπορείναπροβλεφθείεύκολα.

Ορίζονταςτηνέννοιατουχάουςεννοούμετηναλληλεξάρτησηπουσχετίζεταιμε

τυχαίαγεγονότα.Σεπερίπτωσηπουισχύειηθεωρίατουχάουςτοζητούμενογια

τηνεπιχείρησηείναιναμπορέσειναλειτουργήσειμέσασεαυτέςτιςσυνθήκες.Σε

έναπεριβάλλονπουσυνεχώςμεταβάλλεταικαιαπότηνφύσητουχαοτικόείναι

εύλογοναμεταβάλλονταικαιοιισορροπίεςστασυστήματαπουαλληλεπιδράη

επιχείρηση.Ηεπιχείρησηλοιπόνθαπρέπειάμεσαναλαμβάνειεσωτερικές

αποφάσειςεξετάζονταςόσοτοδυνατόνκαλύτερατιςεναλλακτικέςλύσειςπου

υπάρχουν.

ΕισαγωγήστηνCostaNavarino

Εδώκαι7χρόνιαηΤ.Ε.ΜΕΣ.(τουριστικέςεπιχειρήσειςΜεσσηνίας)αποτελείτον

φορέαανάπτυξηςτηςCostaNavarino,τουπρώτουπεριβαλλοντικάυπεύθυνου

τουριστικούπροορισμούστηνΕλλάδαυψηλώνπροδιαγραφών.Ηανάπτυξήτης

λαμβάνειχώραστοννομόΜεσσηνίαςσεένααπόταπιοιδιαίτερατοπίατης

Μεσογείουμεμαγευτικήακτογραμμήκαισαφήταυτότηταμέσαστονχρόνο.Η

φιλοσοφίαπουτηνδιέπειείναιηεπιθυμίανααναδειχθείηευρύτερηπεριοχήτης

Μεσσηνίαςπροστατεύονταςτοοικοσύστημακαιδιατηρώνταςτηνφυσική

ομορφιά,τιςπαραδόσειςενώπαράλληλαστέκεταιδίπλαστηντοπικήκοινωνία.

Μεαυτόντοντρόπολοιπόνδημιουργείεγκαταστάσειςοιοποίεςσέβονταιτο
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περιβάλλονκαιτηναυθεντικήφυσιογνωμίατηςπεριοχήςμεστόχοηΜεσσηνίανα

προαχθείωςέναςαπότουςπιοελκυστικούςπροορισμούςστοπαγκόσμιο

τουριστικόγίγνεσθαι.

ΗφιλοσοφίαπουδιέπειτηνCostaNavarino

ΗCostaNavarinoσανκεντρικόάξονατηςφιλοσοφίαςτηςέχειτονσεβασμόστο

περιβάλλον,τηντοπικήκοινωνίακαιτιςπαραδόσεις.Οσεβασμόςείναιεξίσου

αδιαπραγμάτευτοςτόσογιατουςεπισκέπτεςόσοκαιγιατουςσυνεργάτεςτης.

Τοόραμα

ΤοόραματηςΤΕΜΕΣΑ.Ε.είναινακαθιερώσειτηνΜεσσηνίαωςέναςαπότους

θελκτικούςπροορισμούςσεπαγκόσμιοεπίπεδο.Παρέχονταςυπηρεσίεςυψηλού

επιπέδουκαιμεπλήθοςδραστηριοτήτωνθέλειοιεπισκέπτεςτηςναζήσουνμία

μοναδικήεμπειρίακαιναταυτιστούνμεταιδεώδητης.Ταυτόχρονα,ηΤΕΜΕΣΑ.Ε.

θέλειναυποστηρίξεικαιτηντοπικήκοινωνίαδιαφημίζοντάςτην,απορροφώντας

καιεκπαιδεύονταςσυνεργάτες,συνεργαζόμενημετηντοπικήκοινωνίακαι

κάνονταςδράσειςμεσκοπότηναειφορίατουτουριστικούπροϊόντοςτης

Μεσσηνίας.

Οιαξίες

Σεβασμός-Αυθεντικότητα-Ποιότητα

Τισημαίνειτολογότυπο;

ΥπάρχειέντονησχέσημεταξύτηςCostaNavarinoκαιτηςΜεσσηνίας.Αυτήη

σχέσημπορείναδιαφανείαπότοσήματης.ΣτοκέντρουπάρχουνοιλέξειςCosta

Navarinoοιοποίεςείναιμέσασεένανκύκλοοοποίοςείναισύμβολοαπότο

παλάτιτουΝέστωραδίπλαστηνΠύλο.ΗλέξηCostaσημαίνειακτήσταισπανικά,η

ισπανικήείναιηγλώσσαπουμιλιέταιπιοπολύστονκόσμο.Οκόλποςτου

ΝαβαρίνοείναιέναςαπότουςπιογνωστούςστηνΕλλάδακαθώςηναυμαχίατου

1827αποτέλεσετηνβάσηγιατηνανεξαρτησίατουελληνικούέθνουςαπότον

Οθωμανικόζυγό.Επίσης,μετοναεντάσσειστολογότυποτηνπεριοχήτου

Ναβαρίνοηεταιρίαδείχνειπόσοπολύθέλεινααναδείξειτονπροορισμό.

ΗCostaNavarinoεμπνεύστηκετηντυπογραφίατηςΓραμμικής-Βαπόπλάκεςπου

βρέθηκανδιατηρημένεςαπότοπαλάτιτουΝέστωρα.Λόγωμίαςπυρκαγιάςστο

παλάτιείχανβρεθείεκείμεγάλεςποσότητεςαυτώντωνπλακών.Ένααπότα

βασικάχαρακτηριστικάτηςΜυκηναϊκήςτέχνηςήτανταεπαναλαμβανόμενα

μοτίβακαιοιμεταφορικέςαπεικονίσεις.Έχονταςλοιπόναυτέςωςβάσεις

σχεδιάστηκετοσήματηςCostaNavarino.

Αξιοσημείωτοδε,είναιτογεγονόςότιοσχεδιασμός,ηαισθητικήκαιη
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διαρρύθμισητωνδύοξενοδοχείωνείναιτελείωςδιαφορετική.ΤομενWestinέχει

μιαπιοπαραδοσιακήαρχιτεκτονικήπουμοιάζειπολύμεχωριότηςελληνικής

επικράτειαςενώείναιεπιπλωμένομεχρώματαγήιναυψηλήςαισθητικής.Τοδε

Romanos,TheLuxuryCollectionείναικατασκευασμένομεμάρμαροκαι

παραπέμπεισεμυκηναϊκόανάκτορο,σταπρότυπατουπαλατιούτουΝέστωραενώ

ταχρώματαείναιπιοσκούρααποπνέονταςέτσιτηνπολυτέλεια.

Έναυπέροχομέροςναδουλεύεικανείς…

Το2013ηCostaNavarinoτιμήθηκεωςένααπότακαλύτεραεργασιακά

περιβάλλονταστηνΕλλάδααπότηνgreatplacetowork.gr.ΗGreatPlacetoWork

είναιέναςοργανισμόςπουαξιολογείτηνεταιρικήφήμημίαςεταιρίαςσεεπίπεδο

εργαζομένων.Παράλληλα,βοηθάτιςεταιρίεςνααναμορφώσουνθετικάτην

εργασιακήτουςκουλτούραγιατίπάνωαπ’όλαπιστεύουνστοσυγκριτικό

πλεονέκτηματηςεμπιστοσύνηςστιςεργασιακέςσχέσεις.Ηαέναηέρευναγιατα

εργασιακάπεριβάλλονταπαρέχειτηνδυνατότητασεδιαδικτυακέςπηγέςκαι

εφημερίδεςναγίνεταιγνωστήηκάθεμοναδικήεργασιακήεμπειρία.Οενλόγω

οργανισμόςδεδομένηςτηςθέσηςτουείναιανεξάρτητοςκαιχωρίςκαμία

επιχειρηματικήσχέσημεκαμίααπότιςεταιρίεςπουαξιολογείδιασφαλίζοντας

έτσιτηναμεροληψίατωναποτελεσμάτων.Παράλληλαδιοργανώνειεκδηλώσεις

καιηεφημερίδατοΒΗΜΑδημοσιεύειτααποτελέσματάτης.

Οήρωας«Cando»είναιηπροσωποποίησητωνσυνεργατώντηςCostaNavarino,οι

οποίοιπρωταγωνιστούνστιςενδοεταιρικέςεκδηλώσεις.Κάθεμήναοι

συνεργάτεςπροτείνουνκάποιονσυνάδελφότουςγιατηνεργασιακήτου

αφοσίωση,τηνομαδικήδουλειάκαιτηνπροσπάθειαγιαναγίνεικαισεεπίπεδο

μονάδαςκαλύτεροςκαισεεπίπεδοομάδας.ΟιCandoαπολαμβάνουνγεύματακαι

διαμονήμέσαστοresortτηςCostaNavarino.Σεετήσιαβάσηδιοργανώνεταιστην

GreatHallτουHouseofEventsηγιορτήτωνΣυνεργατώνμεδιάφορεςεπιμέρους

εκδηλώσεις,κληρώσειςδώρων,παρουσιάσειςτωναποτελεσμάτωνκαιτωννέων

στόχωνγιατηνεπόμενησεζόν.Ηγιορτήαυτήέχειένανιδιαίτεροχαρακτήρα

καθώςγίνεταιτηνεποχήπουτοξενοδοχείοαναστέλλειτιςλειτουργίεςτου

συνήθωςτονΦεβρουάριοκαιγιορτάζεταιτογεγονόςτηςπρωτοχρονιάτικης

πίτας.

ΣαναποτέλεσματωνπαραπάνωστηνCostaNavarinoοιεργαζόμενοιδενείναι

δύσκολονακαταλάβεικανείςγιαποιόνλόγοανέδειξαντηνανθρωποκεντρικήτης

προσέγγιση.Τομοναδικόπεριβάλλον,οσεβασμόςκαιηαλληλοεκτίμησητων

συνεργατώνκαθώςκαιτοχαμόγελοτουςαποτελούντουςκαλύτερους

παράγοντεςέτσιώστετοόραμανααποκτάπνοήκαιναανατροφοδοτείταιστο

μέλλον.Τοβραβείοαυτόμέχρικαισήμερααποτελείτηντελευταίαδιάκρισηστον

ξενοδοχειακότομέα.

ΟινεοεισελθόντεςσυνεργάτεςτηςCostaNavarinoπρομηθεύονταικατάτην
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πρόσληψήτουςαπότηνεταιρίαμετοεγχειρίδιοσυνεργατώνπουεκδίδειη

εταιρία.Μέσααπόαυτότοεγχειρίδιοονέοςσυνεργάτηςμπορείναμάθειεύκολα

τηνφιλοσοφίατηςεταιρίας,τιςεγκαταστάσειςτης,τονκύκλοεξυπηρέτησηςτου

επισκέπτη,πληροφορίεςγιατηνεργασίαμέσαστοσυγκρότηματηςCosta

Navarino,τιςπαροχέςτουσυγκροτήματοςστουςσυνεργάτες,καθώςεπίσηςκαι

τουςκανόνεςσυμπεριφοράςκαιδεοντολογίαςπουδιέπουντηνΤΕΜΕΣΑ.Ε.

Χάριςσεαυτότοεγχειρίδιοοισυνεργάτεςεντάσσονταιομαλάστοπεριβάλλον

τηςεταιρίαςέχονταςμίαπολύκαλήγνώσητηςεταιρίαςκαιτωνκαθηκόντων

τους.Παράλληλαηβοήθειατωνπαλαιότερωνσυναδέλφωνκαιηπολιτική

ανοιχτήςπόρταςβοηθάειστηνεπικοινωνίατωνσυνεργατών.Οιπαραπάνωλόγοι

είναισίγουραβασικοίπαράγοντεςστηνανάδειξητηςεταιρίαςωςένααπότα

καλύτεραεργασιακάπεριβάλλοντα.

Πωςτοποθετείταιστηναγορά

ΗCostaNavarinoστηνπαγκόσμιααγοράτοποθετείταιωςμίαεταιρίαμε

υπερσύγχρονεςεγκαταστάσειςκαιπληθώραδραστηριοτήτων.Τοσύνθετο

τουριστικόπροϊόνπουπροσφέρειβεβαίωςέχεινακάνειμετηνπληθώρα

αθλητικώνδραστηριοτήτων,μετιςιδιαίτερεςπολιτιστικέςδραστηριότητεςπου

λαμβάνουνχώραμέσαστοresort,μετηνλειτουργίατωνεπισιτιστικώντμημάτων,

καθώςεπίσηςκαιμετιςυπηρεσίεςπολυτελείαςπουπροσφέρονται.Δεδομένου

τουπλήθουςδραστηριοτήτωνκαιτηςπολυπλοκότηταςτηςτοποθέτησηςστην

αγοράηCostaNavarinoξεχωρίζεικυρίωςγιατηνανάδειξητηςΜεσσηνίαςκαιτις

αθλητικέςτηςδραστηριότητεςπουεπίσηςσυνδέονταιμετηνΜεσσηνία.

Ηφιλοσοφίατοποθέτησήςτηςστηναγοράκυρίωςαφοράτηνευεξίακαιτην

αυθεντικήμεσσηνιακήεμπειρίαμέσωτωνοποίωνοεπισκέπτηςθαβιώσει

μοναδικάσυναισθήματατόσογιατοντόποτηςΜεσσηνίαςόσοκαιγιατοresort.

Επομένως,ηCostaNavarinoαπευθύνεταισεανθρώπουςπουείτεεπιζητούντον

υγιεινότρόποζωής(Westin)είτετηνπολυτέλειαμέσααπότηναυθεντικήτοπική

εμπειρία(TheRomanos,ALuxuryCollectionResort).

ΗεπωνυμίαLuxuryCollectionαπευθύνεταισεμορφωμένουςκαι

πολυταξιδεμένουςεπισκέπτεςμεεπιρροήοιοποίοιθέλουνναανακαλύψουν

ακόμαπερισσότερεςγηγενείςεμπειρίεςαποτελώνταςέτσισύγχρονους

ερευνητές.ΗσυλλογήεμπειριώντηςLuxuryCollectionσυναποτελείταιαπόμέρη

καιξενοδοχείαανάτονκόσμοπουπροάγουντονπολιτισμό,τοντόποκαιτις

αυθεντικέςεμπειρίεςπρεσβεύονταςτηνμοναδικότητατηςκάθεεμπειρίας.

Παράλληλα,επιζητούνεκλεπτυσμένημεταχείρισηκαθώςέχουνπαραστάσειςανά

τονκόσμο,ιδιαίτερηκοινωνικήθέσηενώτοεισόδημάτουςείναιεξίσουυψηλό.

ΑπότηνάλληπλευράηεπωνυμίαWestinπροάγειτονκαλύτεροεαυτότου

επισκέπτημέσωτηςευεξίας(sleepwell,eatwell,movewell,feelwell,workwell,play

well)πριν,κατάτηνδιάρκειακαιμετάτηνδιαμονήτουστοξενοδοχείοWestin.

Απώτεροςσκοπόςείναιμετάτηναποχώρησητουοεπισκέπτηςνανιώθειότι
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ανέδειξετιςθετικέςπτυχέςτουχαρακτήρατουτόσοψυχικάόσοκαισωματικά.

ΟιεπισκέπτεςτουWestinείναιάνθρωποιμεπολύεπιτυχημένηκαριέρα,λάτρεις

τουαθλητικούιδεώδουςπουμέσααπότηνδιαμονήτουςθανιώσουντην

προσωπικήανανέωσηπουεπιζητούν.

ΠωςδιαφοροποιείταιηΤΕΜΕΣΑ.Ε.στονκλάδο

ΗφιλοσοφίατηςΤΕΜΕΣΑ.Ε.κατάκύριολόγοέχεισανσκοπότηνανάδειξητης

Μεσσηνίαςσανπρότυποτουριστικούπροορισμού.Έχειτεράστιαδιαφορά

φιλοσοφίαςαπότουςανταγωνιστέςτουκλάδουεπειδήουσιαστικάδενπροβάλλει

τόσοτιςεγκαταστάσειςκαιτιςδραστηριότητεςτηςCostaNavarinoαλλάτα

ιδιαίτεραπολιτιστικάαγαθάτηςΜεσσηνίας.Άλλωστεκατάδήλωσητου

επικεφαλήςτηςCostaNavarinoΑχιλλέαΚωνσταντακόπουλουστοπεριοδικότης

AEGEAN«Blue»ηιστοσελίδατηςCostaNavarinoδιαφημίζεταικατά80%η

Μεσσηνίακαι20%ηCostaNavarino.

ΗφιλοσοφίααυτήαντικατοπτρίζεταισεόλουςτουςσυνεργάτεςτηςCosta

Navarinoοιοποίοιδρουνσεέναπεριβάλλονπουτουςπαρέχεικαικίνητρογιανα

βελτιωθούνκαιφυσικάέναπολύκαλόεργασιακόπεριβάλλον.Επιπλέον,ητοπική

κοινωνίααναγνωρίζειτηνσυμβολήτηςεταιρίαςστηνανάδειξητουπροορισμού,

καθώςηCostaNavarinoεκπαιδεύειεπιχειρηματίεςστονχώροτουτουρισμούκαι

τηςεστίασηςενώπαράλληλαέχειαναβαθμίσειοικονομικάτηνπεριοχή.

ΟιεπισκέπτεςτηςCostaNavarinoμετάαπότηνδιαμονήτουςουσιαστικάτην

κουβαλούνμέσαστηνψυχήτουςκαιγίνονταιπρέσβειςκαιεκείνοιτουοράματός

της.Επόμενοείναιλοιπόνπολλοίαπότουςεπισκέπτεςναέρχονταιξανάκαιξανά

αναγνωρίζονταςτηνμοναδικήπροσπάθειαπουγίνεταιέτσιώστεηπεριοχήνα

γίνειπρότυποαειφόρουτουριστικήςανάπτυξης.Γι’αυτότονλόγολοιπόν

συμμετέχουνσεόλεςτιςδράσειςπουγίνονταιυπότηναιγίδατηςCostaNavarino.

S.W.O.TAnalysisτηςCostaNavarino

Δυνάμεις(Strengths)

Πολύαξιόπιστοκαιποιοτικότουριστικόπροϊόν

Καλήεταιρικήφήμηκαιπολύισχυρέςεπιχειρηματικέςσυμμαχίες

Προσωπικόπουαποτελείπρέσβητηςεταιρικήςκουλτούρας

Εξειδικευμένοπροσωπικό

Πίστητωνεπισκεπτώνστηνεταιρία,πολλοίεπισκέπτεςέρχονταισυνέχεια

Πληθώραδραστηριοτήτων

Άμεσησύνδεσημετηντοπικήκοινωνία

Τεχνολογικάπροηγμένοςεξοπλισμός

ΜεγαλύτεροBrandAwarenessστοεξωτερικό

ΙσχυρήΠεριβαλλοντικήδράση(N.E.O)
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Αδυναμίες(Weaknesses)

Υψηλόκόστοςσυντήρησης

Έντονηεποχικότητα

Σεσχέσημετουςεγχώριουςανταγωνιστέςείναισελιγότεροανεπτυγμένη

περιοχή

Ευκαιρίες(Opportunities)

Επέκτασητωνδραστηριοτήτωντης

Επέκτασηστιςαναπτυσσόμενεςαγορές(π.χ.BRICS)

Διαφημιστικήκαμπάνιαπροορισμούσεσυνδυασμόμετουςτοπικούςφορείς

ΣυνεδριακόςτουρισμόςμέσωτουπρότυπουBusinessCenterπουδιαθέτει

ΔημιουργίαΚαζίνο

Κίνδυνοι(Threats)

Κλάδοςπουεπηρεάζεταιπολύαπότιςοικονομικέςυφέσεις

Υπερφορολόγησημεαποτέλεσμαοιεπιχειρηματίεςναμηνπείθονταινα

επενδύσουν

Ηχώραέχειμεγάλαδημοσιονομικάπροβλήματα

Αυξημένηγραφειοκρατία

Μεταβολήτουφυσικούπεριβάλλοντος

Έντονεςκοινωνικέςαντιθέσεις

ΤιέχειεπιτύχειηΤΕΜΕΣΑ.Ε.σε7χρόνιαλειτουργίας

Μετάαπό6χρόνιαλειτουργίαςλοιπόνηCostaNavarinoέχειπετύχεινα
αναγνωριστείσύμφωναμετοWorldTravelTourism Councilωςοπιοαειφόρος
προορισμόςτο2014ανάμεσασευποψηφιότητεςαπό56χώρες.Επίσης,ηCosta
NavarinoανοίγεικαικλείνειτηντουριστικήπερίοδοστηνΕλλάδακαθώςοι
εργασίεςτηςδιεξάγονταιαπότονΦεβρουάριοέωςτονΝοέμβριοαποτελώντας
έτσιπαράδειγμαπροςμίμησηγιατηνκαταπολέμησητηςεποχικότηταςτου
τουρισμούστηνΕλλάδα.Ταυτόχρονα,αποτελείτηνπρώτηεταιρίαστον
τουριστικόκλάδοπουθαεκδώσειαπολογισμόαειφορίαςσύμφωναμετις
κατευθύνσειςτουGlobalReportingInitiative.ΣύμφωναμεgallopτηςALCOτο91%
τωνκατοίκωντηςΜεσσηνίαςαναγνωρίζουντηνσυμβολήτηςεταιρίαςστην
ευρύτερηπεριοχή.Το94%τωνσυνεργατώννιώθουνυπερήφανοιγιατηνΤΕΜΕΣ
Α.Ε.καιγιατοότιδουλεύουνσεαυτήν.Προσφέρειπάνωαπό1200άμεσεςθέσεις
εργασίαςενώτο70%τωνσυνεργατώνκατάγονταιαπότηνΜεσσηνία.Ενώ
παράλληλα580τοπικοίεπιχειρηματίεςτουτουρισμούέχουνσυμμετάσχειστα
εκπαιδευτικάπρογράμματααπότοΊδρυμαΚαπετάνΒασίλη&Κάρμεν
Κωνσταντακοπούλου.

ΟιέωςσήμεραδιανυκτερεύσειςστηνCostaNavarinoφτάνουντις1.545.000.
ΜοιραίαμέσασεαυτήντηνπενταετίαοιπτήσειςστοΔιεθνέςΑεροδρόμιοτης
Καλαμάταςαυξήθηκανκατά269%.Ηδευτερογενήςετήσιαεπίδρασητωνεσόδων
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στηνΜεσσηνίαέωςτο2014ήταν117,4εκ.ευρώ.Σαναποτέλεσματαέσοδαπου
προκύπτουναπότα75.000γεύματατωνεπισκεπτώντηςCostaNavarinoετησίως
είναι2,25εκ.ευρώ.ΤοόραμαγιατηνανάδειξητηςΜεσσηνίαςωςένανυψηλών
προδιαγραφώντουριστικόπροορισμόφαίνεταιναεπιτυγχάνεταισαναπότοκοτων
22.500δημοσιευμάτωνπουπαρουσιάζουντηνταχείαανάπτυξητηςΜεσσηνίας.

ΌσοναφοράτιςπεριβαλλοντικέςδράσειςτηςCostaNavarinoείναιαξιοσημείωτο
ότιτο90%τηςσυνολικήςέκτασήςτηςπαραμένειακάλυπτοδιατηρώνταςάθικτο
τοφυσικόκάλλοςτηςπεριοχής.Ακόμα,πάνωαπότο10%τουπροϋπολογισμού
τηςπρώτηςφάσηςανάπτυξηςεπενδύεταισεαναγκαίεςυποδομέςγιατην
αειφόρολειτουργία.Τέλος,χάριςταεκπαιδευτικάπρογράμματατουNaturaHall
τατελευταίαπέντεχρόνια3700μαθητέςτοπικώνσχολείωνμαθαίνουνγιατο
αειφορικόέργοτηςCostaNavarino.

Οπίνακαςισορροπημένηςμέτρησηςαποδοτικότητας(Balance
Scorecard)καιάλλαεργαλείασυστημικήςθεωρίας

Οπίνακαςισορροπημένηςμέτρησηςαποδοτικότητας(balance

scorecard)

Οιεπιχειρήσειςοιοποίεςαναπτύχθηκανστηνβιομηχανικήεποχήείχανσανκύριο

στόχοναπαρουσιάζονταιόσοτοδυνατόνπιοκερδοφόρεςενώπαράλληλακαιη

επένδυσήτουςναείναιόλοκαιαποδοτικότερη.Μετηνπάροδοτωνετώνόμως,

έγινανκάποιεςκομβικέςαλλαγέςστηνλειτουργίατωνεπιχειρήσεωνμε

αποτέλεσμανααλλάξειτοσκηνικόδραματικά.Πλέονδενενδιέφερανμία

επιχείρησημόνοοιχρηματοοικονομικοίόροιόπωςγινότανκάποτεκαθώςτο

συνεχώςμεταβαλλόμενοπεριβάλλονεκτόςαπότηντεχνολογίατουςεπέβαλλε:

 Ναενταθούνοιπροσπάθειεςγιατεχνογνωσία

 Αφοσιωμένοικαισυνεχώςεκπαιδευμένοισυνεργάτες,οιοποίοιθα

αποτελούντηναπτήδιαφήμισητηςεπιχείρησηςκαθώςθαξέρουνκαιτην

στρατηγικήτηςεπιχείρησηςαλλάκαιτοίδιοτοπροϊόν

 Βελτίωσητωνπροϊόντωνήδημιουργίανέωνκαινοτομιώνμεόσοτο

δυνατόνχαμηλότεροκόστος,έχονταςσαναποτέλεσμαναφανείηίδιαη

επιχείρησηανταγωνιστικότερημεσκοπότηνκατάκτησητουμεγαλύτερου

δυνατούμεριδίουαγοράς

 Ναεκσυγχρονίζεταιηίδιαηεπιχείρησηεκτωνέσω

Ναυπάρχειέναςουσιαστικόςδιάλογοςμέσαστηνεπιχείρησηπροσπαθώνταςνα

λύσειόσαπερισσότεραπροβλήματαμπορείταοποίαμπορείναεπηρεάζουνείτε

τηνπαραγωγική διαδικασία είτε τα κανάλια διανομής είτε τηνπώληση του

προϊόντοςείτετηνκατανάλωσήτου

Λαμβάνονταςαυτάυπόψηηίδιαηεπιχείρησηέπρεπενακαταρτίσειένασχέδιοσε
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χρηματοοικονομικούς όρους που θα εξέταζαν κατά πόσο η νέα

χρηματοοικονομική πραγματικότητα θα επηρέαζε το όραμα της επιχείρησης.

Πρακτικάαυτόσημαίνειότιηδιοικητικήλογιστικήαναλαμβάνειπληροφορήσει

τουςεπικεφαλήςτηςεπιχείρησης.

Το1992οιKaplanκαιNortonανέπτυξανμιανέαπρωτοποριακήμέθοδομέτρησης

της απόδοσης των επιχειρήσεων τον «Πίνακα ισορροπημένης μέτρησης

αποδοτικότητας» ή Balance Scorecard.Ο Πίνακας Ισορροπημένης Μέτρησης

Αποδοτικότητας είναιμία γενική καιευέλικτη προσέγγιση για μέτρηση της

απόδοσηςπουστηρίζεταισεμέτραπουπροκύπτουναπότηνστρατηγικήτης

επιχείρησης.Η νέα μέθοδος επιτρέπειστις επιχειρήσεις να ανιχνεύουν τα

χρηματοοικονομικάαποτελέσματατουςενώ παράλληλαναπαρακολουθούντον

τρόπομετονοποίουλοποιούντηνστρατηγικήτους–μετουςπελάτεςτους,με

τιςδιαδικασίεςπαραγωγής,καιμετουςυπαλλήλουςκαιτασυστήματα–γιατην

μελλοντικήανάπτυξηκαικερδοφορία.

Οσυγκεκριμένοςπίνακαςλοιπόναποτελείτονσυνδετικόκρίκομεταξύεργασιών

στο εγγύς μέλλον με μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους.Η Balance

Scorecard έχειτηνδυνατότητα να προσαρμόζεταιαπό επιχειρήσεις παροχής

υπηρεσιώνήβιομηχανικέςμέχριδημόσιουςφορείςήοργανισμούς.Ο Πίνακας

ΙσορροπημένηςΜέτρησηςτηςΑπόδοσηςμετράειτηνεπιχειρησιακήαπόδοσησε

τέσσεριςδιαφορετικέςαλλάκαιάμεσασυνδεδεμένεςσυνιστώσεςπουαπορρέουν

απότοόραμα,τηνστρατηγικήκαιτουςστόχουςτηςεπιχείρησης.

 Χρηματοοικονομικήπτυχή-Πωςμετριέταιηεπιτυχίααπότουςμετόχους

 ΠτυχήΩφελούμενων-Πωςθαδημιουργήσουμεαξίαγιατουςπελάτες

 Πτυχή Εσωτερικών Διαδικασιών -Σε ποιες διαδικασίες πρέπει να
τελειοποιηθούμε ώστε να ικανοποιήσουμε τους πελάτες και τους
μετόχους

 Πτυχήκαινοτομίαςκαιανάπτυξης-Ποιεςδεξιοτεχνίεςτωνυπαλλήλων,
πληροφοριακά συστήματα καιεπιχειρησιακέςικανότητεςχρειαζόμαστε
ώστενασυνεχίσουμεναβελτιώνουμετιςδιαδικασίεςμαςκαιτηςσχέσεις
μετουςπελάτεςμας

O πιο σημαντικός χρηματοοικονομικός παράγοντας της επιχείρησης είναιη

χρηματοοικονομική πτυχή επιχείρηση όμως για να πετύχει στον

χρηματοοικονομικόπαράγοντακαιναβελτιώσειτηνενλόγω πτυχήπρέπεινα

παρουσιάσειέναόραματοοποίοθαεμπεριέχεικαιτιςπαραπάνω άλλεςπτυχές

λειτουργώνταςολιστικάμέσαστηνεπιχείρηση.Η επιχείρησηόμωςγιανατο

πετύχειαυτόπρέπειναδιατηρήσειταέσοδααπότουςσταθερούςτηςπελάτεςμε

σκοπόναμπορείναχρηματοδοτήσειτοόραματηςγιατηνίδια.Έτσιλοιπόν,η

επιστροφήστηναπόδοση(returntoinvestment)θαδώσειμεγαλύτερακίνητρα

στουςπελάτεςτηςαυξάνονταςέτσικαιτηνπιστότητάτουςσεσχέσημετην

επιχείρηση αλλά και τα χρηματοοικονομικά μεγέθη. Παρόλα αυτά η

χρηματοοικονομικήπτυχήαποτελείαποτέλεσματωνάλλωντριώνπτυχών.
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Ηπτυχήτηςανάπτυξηςκαιτηςκαινοτομίαςπροϊόντωναποτελείκύριομέλημα

καθώςέτσιηεπιχείρησηδενμένειπίσω σεσχέσημετουςανταγωνιστέςτης

τουλάχιστονσεότιέχεινακάνειμε ταπαρεχόμεναπροϊόντακαιτηςωφέλειές

τους.

Η πτυχήτωνεσωτερικώνδιεργασιώνείναιτοαμέσωςεπόμενοβήμααπότην

πτυχήανάπτυξηςκαικαινοτομίας,είναιοπαράγονταςοοποίοςμέσω εσωτερικής

αναζήτησης εντοπίζονταιτα προβλήματα σε σχέση με το προσωπικό,την

αξιοποίησητωνυποδομώνήακόμακαιτοπροϊόνμέχριναπωληθεί.Είναιεξίσου

σημαντικός παράγοντας καιαυτό διότιοιεπιχειρήσεις γίνονταιόλο καιπιο

ανθρωποκεντρικές με τον άνθρωπο να αποτελείπια σημαντικό συγκριτικό

πλεονέκτημα.

Επομένως,ηπτυχήτωνωφελουμένωνεμπεριέχεικαιτουςεξωτερικούςπελάτες

αλλάκαιτουςεσωτερικούςσυνεργάτες.Μέσααπόαυτήντηνπτυχήφαίνεταιο

ρόλοςτηςικανοποίησηςαπότηνλειτουργίατηςεπιχείρησης.Όλααυτάμαζί

λοιπόναποτελούντηνβάσητηςχρηματοοικονομικήςπτυχήςηοποίαόμωςδρέπει

τουςκαρπούςτουοράματοςτηςμεπολύκαλύτερηαπόδοση.

Έτσι,τοbalancescorecardαποτελείέναχρήσιμοκαιαποτελεσματικόεργαλείοτο

οποίο μπορείνα μετρήσεισε αριθμητικούς όρους πια την λειτουργία της

επιχείρησης σε μία πολύ πιο αναβαθμισμένη της μορφή.Εξαιτίας όμως του

συνεχώςμεταβαλλόμενουπεριβάλλοντοςπρέπειδιαρκώςνα γίνεταιαπό την

επιχείρησηκαιόχιμόνομίαφορά.Τακέρδηαπότηνχρήσητηςbalancescorecard

σεεπιχειρήσειςκαιοργανισμούςείναιτακάτωθι:

 Τονκαθορισμότουσκοπούπουέχειναεπιτευχθεί

 Τονστόχοτηςεπιχείρησης

 Ταμέσαπουθαχρησιμοποιηθούν

 Τηνκαλύτερηπαροχήυπηρεσιώντηςεπιχείρησης

 Τηναναβάθμισητηςεπιχείρησηςμέσωμίαςδιαρκούςεσωτερικής

αναζήτησης

 Τηνκαλύτερηδιάθεσηοικονομικώνκαιανθρώπινωνπόρων

 Τηνμακροπρόθεσμηστρατηγικήτωνεπιχειρήσεων

ΣτρατηγικόςΧάρτης
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ΠΤΥΧΗΑΝΑΠΤΥΞΗΣ&ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ανάδειξηελληνικήςφύσης

ΦυσικόΠεριβάλλον

(ΠτυχήΩφελούμενων)

Η προώθησητηςελληνικής

χλωρίδαςκαιπανίδας

ενισχύειτηνευαισθητοποίηση

τουκόσμουκαιτησυμμετοχή

τουσεοικολογικέςδράσεις.

Ανάπτυξησειράς

προϊόντωνμεβάσητην

ελληνικήχλωρίδα

(ΠτυχήΑνάπτυξης&

Καινοτομίας)

Ηπλούσιαελληνικήφύσηθα

αποτελέσειτηνπρώτηύληγια

τηνδημιουργίαειδικήςσειράς

προϊόντων.

Νέεςυποδομές Εμπλουτισμόςτουριστικού

προϊόντος

(ΠτυχήΕσωτερικών

Διεργασιών)

Οινέεςυποδομέςβοηθούν

έτσιώστεναπαρέχονται

περισσότερες

δραστηριότητεςστους

επισκέπτες.

Συνεργασίεςμε

Πανεπιστήμια&Α.Ε.Ι.
Προσέγγισηταλαντούχων

στελεχών

(ΠτυχήΑνάπτυξης&

Καινοτομίας)

Ησυνεργασίεςμε

Πανεπιστήμια&Α.Ε.Ι.θα

δώσειστηνεπιχείρησητην

δυνατότηταναπροσεγγίσει

ταλαντούχαστελέχημεσκοπό

ναέχουναποφασιστική

συμβολήστηνμελλοντική

πορείατης.

Εκπαίδευσηυπάρχοντος

προσωπικού
Εξέλιξησυνεργατών

(ΠτυχήΑνάπτυξης&

Καινοτομίας)

Ηεκπαίδευσητουυπάρχοντος

προσωπικούαποδεικνύειότι

ηεπιχείρησηεπενδύειστους

συνεργάτεςτης.

Επιχειρησιακήέρευνα Μείωσητουλειτουργικού Ηεπιχειρησιακήέρευνα
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κόστους

(Χρηματοοικονομική

Πτυχή)

βοηθάτηνεπιχείρησηνα

μοντελοποιήσειπροβλήματα

πουτηνενδιαφέρουνκαι

ανάλογαναεπιλέξειτις

καλύτερεςλύσεις.

Στρατηγικέςσυμμαχίες

(ΠτυχήΑνάπτυξης&

Καινοτομίας)

Ηεπιχειρησιακήέρευνα

μπορείναμετρήσεικατάπόσο

ευνοείταιηεπιχείρησηαπό

τιςστρατηγικέςτης

συμμαχίες.

Ανάπτυξηφυσικών

προϊόντωνμεβάσητην

ελληνικήχλωρίδα

(ΠτυχήΑνάπτυξης&

Καινοτομίας)

Ηανάπτυξηπροϊόντων

βασισμέναστηνελληνική

χλωρίδαθααναδείξειτηναξία

τηςεπιχειρησιακήςέρευνας.

ΠΤΥΧΗΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝΔΙΕΡΓΑΣΙΏΝ

Στρατηγικέςσυμμαχίες

Ανάδειξηπροορισμού

(ΠτυχήΩφελουμένων)

Οιστρατηγικέςσυμμαχίεςπου

θασυνάπτειηεπιχείρηση(π.χ.

μεαεροπορικέςεταιρίες)θα

δίνειτηνδυνατότητανα

γίνεταιπιογνωστόςο

προορισμός.

Προσέλκυσηνέων

επισκεπτών

(Χρηματοοικονομική

πτυχή)

Οιστρατηγικέςσυμμαχίεςπου

συνάπτειηεπιχείρησηθα

δώσειτηνδυνατότητανα

επεκταθείσενέεςαγορές.

Εμπλουτισμόςτουριστικού

προϊόντος
Προσέλκυσηνέων

επισκεπτών

(Χρηματοοικονομική

πτυχή)

Αυξάνονταςτιςπαροχέςτηςη

επιχείρησημπορείνα

προσελκύσειεπισκέπτεςαπό

αγορέςπουμέχριτώραδεν

προσέλκυε.

Προσέλκυση

ταλαντούχωνστελεχών
Παραγωγικότητα

(ΠτυχήΩφελουμένων)

Ηπροσέλκυσηταλαντούχων

στελεχών,ταοποίαγνωρίζουν

τιςιδιαιτερότητεςτου

κλάδου,αυξάνειτην

παραγωγικότητατης

επιχείρησης.

Εξέλιξησυνεργατών Ικανοποίησησυνεργατών

(ΠτυχήΩφελουμένων)

Οισυνεργάτεςτης

επιχείρησηςόταν

εξελίσσονταιμέσατηςκαι

αναλαμβάνουνπιοκαίριες
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διοικητικέςθέσεις

ικανοποιούνταισύμφωναμε

τηνπυραμίδατωναναγκών

τουMaslowεντόςτης

επιχείρησης.

Παραγωγικότητα

(ΠτυχήΩφελουμένων)

Οισυνεργάτεςτης

επιχείρησηςκατάτηνεξέλιξή

τουςμέσασεένανοργανισμό

επειδήγνωρίζουντιςανάγκες

τουθαέχουνπιοενεργόκαι

παραγωγικόρόλο.

Ανάπτυξηφυσικών

προϊόντωνμεβάσητην

ελληνικήχλωρίδα ΑύξησηΚερδών

(Χρηματοοικονομική

πτυχή)

Ηπλούσιαελληνικήχλωρίδα

μπορείνααποτελέσειτην

πρώτηύληέτσιώστεμετην

κατάλληληεπεξεργασίατα

φυσικάπροϊόνταπουθα

παραχθούννααποφέρουν

σημαντικάκέρδηγιατην

επιχείρηση.

ΠΤΥΧΗΩΦΕΛΟΥΜΈΝΩΝ

Ανάδειξηπροορισμού
Αύξησηκερδών

(Χρηματοοικονομική

πτυχή)

Ηανάδειξητουπροορισμούθα

ενισχύσειτηνφήμητου

πράγμαπουσημαίνειότιθα

έχειοικονομικόαντίκτυπο

στηνεπιχείρηση.

Προσέλκυσηνέων

επισκεπτών

(Χρηματοοικονομική

πτυχή)

Πελάτεςαπόνέεςαγορέςθα

έρθουνλόγωτηςανάδειξης

τουπροορισμού.

ΦυσικόΠεριβάλλον

Αειφορίαπρώτωνυλών

(Χρηματοοικονομική

πτυχή)

Ηπροστασίατουφυσικού

περιβάλλοντοςεγγυάταιτην

αειφορίατωνπρώτωνυλών.

Έτσιηεπιχείρησημπορείνα

παρέχειομοιογενήυπηρεσία

απόάποψηπρώτωνυλών.

Ικανοποίησησυνεργατών Μείωσηλειτουργικού

κόστους

(Χρηματοοικονομική

Οιικανοποιημένοισυνεργάτες

θαβοηθήσουνστονα

μειωθούνταλειτουργικά

έξοδακαθώςθαεπισημαίνουν
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πτυχή)

τιςπιθανέςατέλειεςμε

σκοπόηεπιχείρησηναδράσει

προληπτικά.

Παραγωγικότητα

(Χρηματοοικονομική

πτυχή)

Οιικανοποιημένοισυνεργάτες

αποδίδουνπιοπαραγωγικά

στηνεργασίατουςκαθώς

έχουνπειστείοργανωσιακά.

Παραγωγικότητα

Αύξησηκερδών

(Χρηματοοικονομική

πτυχή)

Ηπαραγωγικότητατων

υπαλλήλωνείναικομβικής

σημασίαςγιατηναύξησητων

κερδώντηςεπιχείρησηςγιατί

είναιπιοαποδοτικοίστα

καθήκοντάτους.

Ικανοποίηση

επισκεπτών

(Χρηματοοικονομική

πτυχή)

Οιικανοποιημένοιεπισκέπτες

επηρεάζονταιαπότους

παραγωγικούςσυνεργάτες

καθώςαλληλεπιδρούνστο

ευρύτεροπεριβάλλονεντός

επιχείρησης.

Ικανοποίησηεπισκεπτών Ισχυρότερησχέσημε

τους

επαναλαμβανόμενους

επισκέπτες

(Χρηματοοικονομική

πτυχή)

Ηικανοποίησητων

επισκεπτώνπροοδευτικά

τουςκάνεινααποκτούν

ισχυρότερησχέσημετην

επιχείρησηκαινατην

επισκέπτονταιπιοσυχνά.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΠΤΥΧΉ

Μείωσηλειτουργικού

κόστους

Αύξησηκερδών

(Χρηματοοικονομική

Πτυχή)

Ημείωσηλειτουργικού

κόστουςθαεπιφέρει

καλύτεροχρηματοοικονομικό

αποτέλεσμα

Προσέλκυσηνέων

επισκεπτών
Αύξησηκερδών

(Χρηματοοικονομική

Πτυχή)

Ηπροσέλκυσηνέων

επισκεπτώνθααυξήσειτην

κερδοφορίατηςεπιχείρησης

καθώςθαπαρέχεταιέναπιο

ολοκληρωμένοτουριστικό

προϊόντοοποίοθαεπιλέγουν

νέεςαγορές

Αειφορίαπρώτωνυλών Αύξησηκερδών

(Χρηματοοικονομική

Πτυχή)

Ηαειφορίατωνπρώτωνυλών

θαδώσειτηνδυνατότητα

στηνεπιχείρησηνα

διαπραγματεύεταιπρώτες
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Πτυχήανάπτυξης&καινοτομίας

Αντικειμ

ενικός

σκοπός

Μέτρο

(Δείκτης)

Αρχική

τιμή

δωδεκαμ

ήνου

Τελική

τιμή

δωδεκαμ

ήνου

%

Μεταβ

ολή

του

Μέτρο

υ

Στόχος Δράσεις

Ανάδειξη

της

ελληνική

ςφύσης

Δείκτες

ανάπτυξης

χλωρίδας

πουθα

αποτελέσει

τηνπρώτη

ύλη

Ανάπτυξη

σειράς

προϊόντω

νμεβάση

την

ελληνική

χλωρίδα

Δράσεις

που

σχετίζοντ

αιμετο

φύτεμα

καιτην

ανάπτυξη

καιτην

κατάλληλ

η

επιστημον

ική

στήριξη

φυτών

πουθα

αποτελέσ

ουντην

πρώτη

ύλη

ύλεςμεμεγαλύτερη

προσφοράάραθααυξηθείη

διαπραγματευτικήτηςδύναμη

Ισχυρότερησχέσημε

τους

επαναλαμβανόμενους

επισκέπτες
Αύξησηκερδών

(Χρηματοοικονομική

Πτυχή)

Οιεπαναλαμβανόμενοι

επισκέπτεςεπιλέγουντην

επιχείρησηόντας

ικανοποιημένοιαπότις

παροχέςτηςεπιχείρησης

προςαυτούςκαιαποκτώντας

πιοισχυρήσχέσηθααυξηθούν

τακέρδηκαθώςθααυξηθείη

κατανάλωσήτους
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Δημιουργ

ίανέων

υποδομώ

ν

Δείκτης

χρηματοοικο

νομικής

επένδυσης

γιανέες

υποδομές

Να

εμπλουτι

στείτο

παρεχόμε

νο

τουριστικ

όπροϊόν

Εύρεση

οικονομικ

ώνπόρων

Συνεργασ

ίαμε

Πανεπιστ

ήμια&

Α.Ε.Ι.

Δείκτης

πρόσληψης

ταλαντούχων

συνεργατών

Η

προοδευτ

ική

αφομοίω

σητων

ταλαντού

χων

στελεχών

θα

εξασφαλί

σειτην

ομαλήκαι

εύρυθμη

μελλοντι

κήπορεία

της

εταιρίας

μεσκοπό

να

εξελιχθο

ύνσε

δεξαμενέ

ς

σκέψης(t

hink

tanks)

Πρόσληψη

ταλαντούχ

ων

στελεχών

Εκπαίδευ

ση

υπάρχοντ

ος

προσωπι

κού

Δείκτης

συμμετοχής

σε

εκπαιδευτική

δραστηριότη

ταεντόςτης

εταιρίας

Η

εκπαίδευ

σήτων

συνεργατ

ώνθα

τους

βοηθήσει

να

κατανοήσ

ουντην

Σεμινάρια

εκπαίδευσ

ης

προσωπικ

ού
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σημασία

της

εργασίας

τους

Επιχειρη

σιακή

έρευνα

Δείκτης

εργατοωρών

μεσκοπότην

εφαρμογή

της

επιχειρησιακ

ήςέρευνας

Μέσω

της

επιχειρησ

ιακής

έρευνας

θαμπορεί

η

επιχείρησ

ηνα

αμφισβητ

ήσειτις

μέχρι

τώρα

ισχύουσε

ςλύσεις

σεσχέση

μετο

λειτουργι

κό

κόστος

Μοντελοπ

οίηση

προβλημά

των

λειτουργι

κού

κόστους

Πτυχήεσωτερικώνδιεργασιών

Αντικειμ

ενικός

σκοπός

Μέτρο

(Δείκτης)

Αρχική

τιμή

δωδεκαμ

ήνου

Τελική

τιμή

δωδεκαμ

ήνου

%

Μεταβ

ολή

του

Μέτρο

υ

Στόχος Δράσεις

Στρατηγι

κές

συμμαχίε

ς

Δείκτης

επισκεψιμό

τητας

προορισμο

ύ

Οι

στρατηγικέ

ς

συμμαχίες

διαμορφών

ουντην

επισκεψιμό

Ενημερωτ

ικές

ενέργειες

γιατον

προορισμ

ό
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τητατου

προορισμο

ύ

Εμπλουτι

σμόςτου

τουριστι

κού

προϊόντο

ς

Δείκτης

αύξησης

δραστηριοτ

ήτων

Πιοπλήρες

τουριστικό

προϊόνκαι

προσέλκυσ

η

επισκεπτώ

ναπό

αγορέςπου

μέχριτώρα

δεν

υπήρχαν

Επενδύσε

ιςμετά

από

έρευνα

αγοράς

Προσέλκ

υση

ταλαντού

χων

στελεχώ

ν

Δείκτης

παραγωγικ

ότητας

Αύξηση

παραγωγικ

ότητας

λόγωτου

επιστημονι

κούτους

επιπέδου

Συνεργασ

ίαμε

τριτοβάθ

μια

ιδρύματα

έτσιώστε

να

προσελκύ

ειη

επιχείρησ

ητους

πιο

ταλαντού

χους

Εξέλιξη

συνεργατ

ών

Δείκτης

παραγωγικ

ότητας

Αύξηση

παραγωγικ

ότητας

δεδομένου

ότι

γνωρίζουν

τις

ιδιαιτερότη

τεςκαιτην

φιλοσοφία

της

επιχείρηση

ς

Αναγνώρι

σητης

προόδου

μέσαστην

επιχείρησ

η
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Ανάπτυξη

προϊόντ

ωνμε

βάσητην

ελληνική

χλωρίδα

Δείκτης

πωλήσεων

φυτικών

προϊόντων

Οικονομική

αξιοποίηση

των

προϊόντων

πουθα

φέρουντο

λογότυπο

της

επιχείρηση

ςως

εγγύηση

Συλλογή

προτάσε

ων

επιχειρησ

ιακής

έρευνας

και

υλοποίησ

η

Πτυχήωφελουμένων

Αντικειμεν

ικός

σκοπός

Μέτρο

(Δείκτης)

Αρχική

τιμή

δωδεκαμ

ήνου

Τελική

τιμή

δωδεκαμ

ήνου

%

Μεταβ

ολή

του

Μέτρο

υ

Στόχος Δράσεις

Ανάδειξη

προορισμο

ύ

Αριθμός

δημοσιευμ

άτων

Μέγιστη

δυνατή

ανάδειξη

προορισμο

ύ

Στοχευμ

ένη

διαφήμισ

η

Φυσικό

περιβάλλο

ν

Δείκτης

αειφορίας

πρώτων

υλών

Αύξηση

των

παραγόμεν

ων

πρώτων

υλών

βασισμένο

πάνταστις

αρχέςτης

αειφορίας

Αειφορικ

ήδράση

της

επιχείρη

σηςκαι

του

προορισμ

ού

ευρύτερ

α

Ικανοποίησ

η

συνεργατώ

ν

Δείκτης

παραγωγικ

ότητας

Αύξησητης

παραγωγικ

ότητας

χάριντης

ικανοποίησ

ηςτων

Παροχές

σε

ευρύτερ

ο

επίπεδο
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συνεργατώ

ν

Παραγωγικ

ότητα

Δείκτης

κέρδους

Οι

παραγωγικ

οί

συνεργάτε

ς

αποπερατώ

νουνένα

έργοχωρίς

ναγίνονται

ανεξέλεγκτ

ες

προσλήψει

ς

Μείωση

των

εβδομαδι

αίων

ωρών

εργασίας

Χρηματοοικονομικήπτυχή

Αντικειμενικ

όςσκοπός

Μέτρο

(Δείκτης)

Αρχική

τιμή

δωδεκα

μήνου

Τελική

τιμή

δωδεκα

μήνου

%

Μετα

βολή

του

Μέτρ

ου

Στό

χος

Δράσεις

Μείωση

λειτουργικού

κόστους

Δείκτης

μείωσης

λειτουργικού

κόστους

Αύξ

ηση

κερ

δών

Μειώνοντας

το

λειτουργικό

κόστος

αυξάνειςτα

κέρδη

Προσέλκυση

νέων

επισκεπτών

Δείκτης

επισκεψιμότ

ηταςνέων

επισκεπτών

Αύξ

ηση

κερ

δών

Εξυπηρέτηση

τωννέων

επισκεπτών

προσπαθώντ

αςνα

κατανοηθείη

αγοραστική

τους

συμπεριφορά

Αειφορία Δείκτης Αύξ Διαπραγμάτε
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πρώτων

υλών

διαθεσιμότη

ταςπρώτων

υλών

ηση

κερ

δών

υσηπρώτων

υλώναπό

θέσηισχύος

Ισχυρότερη

σχέσημε

τους

επαναλαμβαν

όμενους

επισκέπτες

Δείκτης

κατανάλωση

ς

επαναλαμβαν

όμενων

επισκεπτών

Αύξ

ηση

κερ

δών

Πιο

προσωποποι

ημένη

εξυπηρέτηση

επαναλαμβαν

όμενων

επισκεπτών

ΛόγωτηςέντονηςεποχικότηταςτηςτουριστικήςπεριόδουστηνΕλλάδακρίνεται

σκόπιμοηεξάμηνηπερίοδοςναυποδιαιρεθείσε6ισόποσαμερίδιατουενόςμήνα

έτσιώστεηανατροφοδότησηπουθαλαμβάνειηδιοίκησητηςεπιχείρησηςνα

είναιάμεση.

Προτάσειςγιατηνbalancescorecard

Ηbalancescorecardλειτουργείωςένααπόταπρότυπαεργαλείαγιατηνσύγχρονη

επιχείρηση,παρ’όλααυτάγνώμημαςείναιότιθαμπορούσεναγίνειμιαγόνιμη

κριτικήέτσιώστεναβελτιωθείτοήδηυπάρχωνμοντέλο.Στοπαρόνμοντέλο

υπάρχουνοικάτωθιπτυχές:

 Ανάπτυξηκαικαινοτομία

 ΕσωτερικέςΔιεργασίες

 ΠτυχήΩφελούμενων

 Χρηματοοικονομικήπτυχή

Δεδομένουόμωςτουυλιστικούτηςανθρώπινηςφύσηςοεργαζόμενος-

συνεργάτηςτηςεταιρίαςθαήθελεναμάθειγιατίείναιτόσοαναγκαίαηχρήσητης

balancescorecard.Ηανάγκηδηλαδήκατανόησηςείναιβασικήέτσιώστενα

λειτουργήσειαποτελεσματικάτομοντέλο.Αμέσωςμετάαπόαυτόπροκύπτειότι

γιαναδοθείέμφασηστηνχρήσητουμοντέλουπρέπειηεπιχείρησηναπαράσχει
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κίνητραικανάναφέρουναποτελέσματαουσιώδηστοεργατικόδυναμικό.

Μιαπτυχήλοιπόνανταμοιβώνκαικινήτρωνμέσαστηνοποίαθαεπιβραβεύεταιτο

ίδιοτοπροσωπικόαπότααποτελέσματατηςχρηματοοικονομικήςπτυχήςθα

προτείνοντανσεμεγάλοβαθμό.

Πέραντουχρηματοοικονομικούπαράγοντα,ηεξέλιξητουεργαζομένουκαιη

ανέλιξητουστηνιεραρχίατηςεπιχείρησηςθααποτελούσεέμπρακτηαναγνώριση

καιστήριξητηςπροςταμέληπουτηνσυνθέτουν.

Ηαειφορίακαιηβιώσιμηανάπτυξηαναμένεταιναέχουνκομβικόρόλοστα

προσεχήχρόνιακαθώςηοικονομίαθαλειτουργείμεόρουςπουθασυμπλέουνμε

τηνδιατήρησητουφυσικούκάλλουςαφενόςκαιαφετέρουοιεπιχειρήσειςπου

προσβλέπουνστηνβελτίωσητηςοικολογικήςεικόναςτουςθαμπορούνναδρουν

προτυπικάγιατονκλάδοκαιαντίστοιχανααναγνωρίζονται.Αυτήηπτυχήλοιπόν

θααποτελέσειτοαπαραίτητοαντίβαροστηνολοένακαιπιοβιομηχανοποιημένη

οικονομίαμετααποτελέσματάτηςνατααπολαμβάνειτοσύνολοτηςκοινωνίας.

Ηπτυχήτηςαλληλεπίδρασηςμετοεπιχειρηματικόπεριβάλλονμέσαστοοποίο

δραστηριοποιείταιηεπιχείρησηθατηντροφοδοτούσεμεστοιχείαπουθατης

επέτρεπανναπροσδιορίζειπιοευκρινώςτηνδυναμικήτηςκαθώςεπίσηςκαιτις

αλληλεπιδράσειςτηςμετοευρύτεροπεριβάλλον.Ειδικότερασεαυτήντηνπτυχή

θαμπορούσεναενταχθούνεργαλείαεπιχειρηματικότηταςσαντοημερολόγιο

μάρκετινγκήναπαρουσιάζονταιοιαλληλεπιδράσειςσταμέσακοινωνικής

δικτύωσηςαναγνωρίζονταςέτσιτηνολοένακαιαυξανόμενηδυναμικήτους.

Επίσης,θαμπορούσενααναπτυχθείμιαξεχωριστήπτυχήεκπαίδευσης

προσωπικούμέσαστηνοποίαοισυνεργάτεςτηςεπιχείρησηςθαμπορούσαννα

εκπαιδευτούνκαλύτερακαιναεργάζονταιαποδοτικότερα.Ηεπιχείρησηθατους

παρείχετηνευκαιρίαναεξαντλήσουντηνεργατικότητάτουςμεαποτέλεσμανα

αισθανθούντηνεπιχείρησηστηνοποίαεργάζονταιπιοοικεία.Έτσιθαήτανκαι

ευκολότερηηπροσωπικήανέλιξηεφόσονοιπροϊστάμενοιτουςθαμπορούσαννα

τουςαξιολογήσουνκαλύτεραστοκατάπόσοενδιαφέρονταιγιατηνεταιρίακαιτα

αποτελέσματάτης.

Ακόμα,έναουσιώδεςμέτροθαήτανκαιέναςειλικρινέστεροςδιάλογοςμεταξύ

προϊσταμένουυφισταμένουκαθώςσύμφωναμεμελέτεςπολύταλαντούχοι

εργαζόμενοιπαραιτούνταιλόγωκακήςσχέσηςμετουςπροϊσταμένουςτους.

Αυτόδυστυχώςδεναποτυπώνεταιακόμαστηνbalancescorecard.Θαμπορούσε

όμωςναενταχθείσανπτυχήανθρώπινωνπόρων,άλλωστεηδιαφοράμεταξύ

επιχειρήσεωνπουέχουνσανβάσητηνανθρωποκεντρικήαντίληψησεσχέσημε

τηνμηχανιστικήαντίληψητωνπραγμάτωνείναιοάνθρωπος.Εφόσονλοιπόνο

άνθρωποςκάνειτηνδιαφοράκαιαποτελείκεφάλαιογιατηνεπιχείρησητου
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αξίζειμίαπτυχήμέσαστοεργαλείοδιοίκησηςτουπροσωπικού,ενώπαράλληλα

θαμπορείνααξιολογείκαιεκείνοςτηνεπιχείρησηέτσιώστεοιεσωτερικές

δράσειςναλειτουργήσουνγιατηνκαλύτερηδημιουργίαεργασιακού

περιβάλλοντος.

Τέλος,ηκατανομήτουπροϋπολογισμού(budget)σεσυνδυασμόμετηνbalance

scorecardαναδεικνύειτηνβαρύτηταπουουσιαστικάηεκάστοτεεπιχείρησηδίνει

στηνκάθεπτυχήκαιαντίστοιχαπουεπενδύειτουςπόρουςτης,είναιλοιπόνθέμα

διοίκησηςπουθαρίξειτοβάροςκαισετιποσοστόγιαναπετύχειτηνκαλύτερη

δυνατήλειτουργίατηςεπιχείρησης.Σανσυμπέρασματωνπαραπάνωοπίνακας

εξισορροπημένηςμετρικήςαπόδοσηςπαρόλοπουγίνεταιπιοπολύπλοκοςμετις

προτεινόμενεςαλλαγέςμπορείνααποτυπώσειτηνφιλοσοφίατηςεπιχείρησηςσε

αριθμούςκαθώςεπίσηςκαιταεπιτεύγματάτης.

Εργαλείασυστημικήςθεωρίας

ΘεωρίατωνΠεριορισμών

ΗΘεωρίατωνΠεριορισμώνείναιέναακόμαεργαλείοτοοποίοχρησιμεύειστις

επιχειρήσειςέτσιώστεναγίνεικατανοητήόσοτοδυνατόνκαλύτεραηφιλοσοφία

τηςδιοίκησης.Κατάκύριολόγοεπιθυμείναεπικεντρωθείστοναδιανείμειμετον

καλύτεροδυνατότρόποτουςπεπερασμένουςπόρους.Αυτόέχεισανσκοπόνα

ενισχύσειτοναδύναμοπόλομέσασεένασύστημαέτσιώστεαυτόνααναβαθμιστεί

καιναλειτουργήσεικαλύτεραστομέλλον.Ηκύριαφιλοσοφίααυτούείναινα

διανεμηθούνοιδυνατότητεςόσοτοδυνατόνκαλύτεραμεσκοπόναθωρακιστεί

εκτωνέσωτοίδιοτοσύστημακαθώςσεπερίπτωσηδυσλειτουργίαςτουμοιραία

τοπρόβλημαμετατοπίζεταιστοίδιοτοσύστημα.

ΔιαχείρισηΠολικότητας(PolarityManagement)

ΗδιαχείρισηΠολικότηταςείναιέναεργαλείοτοοποίογιαναλειτουργήσειπρέπει

ναυπάρχουνδύοεντελώςαντικρουόμενεςαπόψειςγιαέναζήτημα.Ηέντασητων

αντικρουόμενωναπόψεωναντικατοπτρίζεταικαιστοότιστουςδύο

διαφορετικούςπόλουςταπλεονεκτήματατουενόςπόλουείναιταμειονεκτήματα

τουάλλουκαιαντίστροφα.Γιαναπαρθείόμωςμίααπόφασησυνολικάσεένα

σύστημαθαπρέπειναυπάρξειμίαμέσηλύσηπουθαικανοποιείμέροςκαιτου

ενόςαλλάκαιτουάλλουπόλου.Έτσιλοιπόν,ηχρυσήτομήονομάζεταιυβριδική

λύση.

ΔιάγραμμαSipoc(SipocDiagram)

ΣεμιαδιαδικασίαβελτίωσηςμίαςεπιχείρησηςτοSIPOCείναιτοεργαλείοπου
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ουσιαστικάσυνοψίζεικαιδείχνεισεαπλήμορφήμίαήπερισσότερεςδιαδικασίες

σεένανπίνακα.ΤοSIPOC προέρχεταιαπότα

αρχικά:suppliers(προμηθευτές),inputs(εισροές),process(διαδικασία),outputs(εκροέ

ς)καιcustomers(πελάτες).Οιπέντεαυτέςλέξειςείναιοιπέντεκολώνεςπάνω

στονπίνακαδείχνονταςτηνροήτωνπόρωνσεμίαεπιχείρηση.Ξεκίνησεστατέλη

του1980σανεργαλείοδιοίκησηςολικήςποιότηταςενώέχειμετεξελιχθείσε

άλλαεργαλείασαντοSixSigma.Σήμερασυνεχίζειναχρησιμοποιείταικυρίωςσε

βιομηχανικέςεπιχειρήσεις.

Δείκτηςοργανωτικήςζωτικότηταςγιαμίαεπιχείρηση(TheOVI

process)

Μίατουριστικήεπιχείρηση,τηςοποίαςηζωτικότηταεξαρτάταιαποκλειστικά

απότοανοιπελάτεςτηςείναιευχαριστημένοι(ανδηλαδήοιυπηρεσίεςπου

προσφέρειξεπιχείρησηανταποκρίνονταιστιςπροσδοκίεςπουέχουν),πρέπεινα

συνειδητοποιήσειότιοιανθρώπινοιπόροι(καικατ’επέκτασηοτρόποςμετον

οποίοθαπροσφέρουντιςυπηρεσίεςτους)θαείναιαυτοίπουθααποτελέσουν

τηνεγγύησηγιατηνπεραιτέρωανάπτυξητηςεπιχείρησης.Είναιφυσικόλοιπόν

μίατουριστικήμονάδαναεξαρτάταιαπότοανθρώπινοδυναμικότης.Αυτό

λέγεταιOVI(OrganizationalVitalIndex)διαδικασίακαιφαίνεταιστοπαρακάτω

μοντέλο:

ΗOVIδιαδικασίαμεβάσητέσσεριςμεταβλητέςαποτελείένανδείκτη

οργανωτικήςζωτικότητας.Ηπρώτημεταβλητήείναιτοεγχείρημαανάπτυξης

τηςεπιχείρησης(δομή,συλλογικήκουλτούρα,εκτελεστικήηγεσία,διεύθυνση).Η

OVIδιαδικασίαυποστηρίζειότιγιατοεγχείρημααυτόαπαιτείταιμίαδομήπουθα

διέπεταιαπότηνσυλλογικήκουλτούρατηςδιεύθυνσηςκαιτωνεκτελεστικών

οργάνων.

Ηδεύτερημεταβλητήείναιοιπόροι(προσωπικό,επικοινωνία,τεχνολογία,

ομαδικότητα)πουβοηθούνμεκομβικότρόποτηνεπιτυχίατουεγχειρήματος,με

τηνσυμμετοχήτους,τηναλληλεπίδρασήτους,τηνεξοικείωσήτουςμετις

τεχνολογίεςπουυπάρχουνκαιτηνομαδικότητάτουςαποτελούνεγγύησηγιατην

συνεργασίαμετοεγχείρημαόπωςκαιαναυτόεκφράζεται.

Ητρίτημεταβλητήείναιηγνώση(γνώσηπελατών,γνώσηανταγωνιστών,

επιχειρησιακήγνώση,εφαρμοσμένηγνώση).Οπαράγονταςτηςγνώσηςσε

επιχειρησιακόεπίπεδοθέλεινααναδείξειτοντρόπομετονοποίοθαπροκύψειτο

ανταγωνιστικόπλεονέκτημα.

Ητέταρτημεταβλητήείναιεκείνητηςανάπτυξης(σχεδιασμός,στρατηγική

μάρκετινγκ,λειτουργικήαποτελεσματικότητα,εφαρμογήσχεδίου).Ημεταβλητή

τηςανάπτυξηςαποτελείσυνισταμένητωνπροηγούμενωντριών.Οσχεδιασμός

εφαρμόζεταικαιανάλογακρίνεταιαπότηνεπιχείρησηωςπροςτην
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αποτελεσματικότητάτης.Οδείκτηςπουμετράτηνζωτικότητατηςεπιχείρησης

θαείναιαποτέλεσματηςβαθμολογίαςπουέχειλάβειοκάθεδείκτηςξεχωριστά.

ΗδιαδικασίαOVIναιμενπαρέχειμίαολιστικήθεώρησητηςεπιχείρησηςωςπρος

τηνζωτικότητάτης.Παράτογεγονόςότιτηνσυναποτελούντέσσερις

διαφορετικέςμεταβλητέςδενεξηγείπωςαξιολογείταιηκάθεμία.Αυτήη

αξιολόγησηείναιστοντομέαευθύνηςτηςεπιχείρησης.ΜιακλίμακαLikert(απότο

1έωςτο7)θαμπορούσεναχαρακτηριστείιδανικήτόσοστηναξιολόγησηκάθε

μεταβλητήςόσοκαιστηνσυνολικήαξιολόγησηςτηςεπιχείρησηςμέσααπότην

OVIδιαδικασία.ΤοκοινόχαρακτηριστικόπουέχειηδιαδικασίαOVIμετονπίνακα

εξισορροπημένηςμετρικήςαπόδοσης(BalanceScorecard)είναιότι:δίνουν

συγκεκριμένηεικόναγιατοτιθαπρέπειναέχουνκατάνουοιεπιχειρήσεις

προκειμένουνααναπτυχθούνδίνονταςιδιαίτερηβαρύτητασεκάποιος

παράγοντεςενώταυτόχροναόλαεξαρτώνταικαιαξιολογούνταιαπότην

συμμετοχήτουανθρώπινουδυναμικούκαιτηνγνώσητωνπροσδοκιώντων

πελατών.

Συμπεράσματα

Οικοινωνικέςεπιστήμεςπαίζουνεξετάζονταςτονάνθρωποεξετάζουν

παράλληλακαιτιςκοινωνίεςπουεκείνοςδημιουργείμεταιδιαίτερατους

στοιχεία.Ητάσηγιααπομάκρυνση,προσωρινήήόχι,απότιςκοινωνίεςδιαβίωσης

υπήρξεπαράλληλαμετηνεξέλιξητουανθρώπουεφόσονυπάρχειτοεσωτερικό

κίνητρο.Ηεξέλιξητωνκοινωνικώνσυστημάτωνεπέφερετοκαπιταλιστικό

σύστημα,τοοποίοπροοδευτικάέχειαναπτύξειμίαπληθώραοικονομικών

δραστηριοτήτων,ήρετουςόποιουςκοινωνικούςαποκλεισμούςμέσωτουμαζικού

τουρισμούμετατρέποντάςτονσεδικαίωμα.Είναιλογικόλοιπόννα

προσδιορίζεταιμεβάσητιςκοινωνικέςεπιστήμεςησυμπεριφοράτουτουρίστα.

Οτουρισμόςκαθίσταταιμετηνπάροδοτωνετώνωςμίααπότιςπιοτιςπιο

σύνθετεςκαιπροσοδοφόρεςοικονομικέςδραστηριότητες.Οιχώρεςτου

ανεπτυγμένουκόσμουέχουναντιληφθείτηναξίατουκαιαυτόςείναιολόγοςπου

στρέφουντιςοικονομίεςτουςστουςτομείςυπηρεσιών.Εξαιτίαςόμωςτων

πολλώνμεταβλητώνστιςοποίεςστηρίζεταιτοτουριστικόκύκλωμακάθε

προορισμούείναιιδιαίτεραευμετάβλητοστιςαλλαγές.Γι’αυτόλοιπόνχώρες

πουμαστίζονταιαπότιςοικονομικέςυφέσειςθαπρέπειναδίνουνκίνητραγια

επενδύσειςστοεπιχειρείνκαθώςεπίσηςκαιένασταθερόεπιχειρηματικόπλαίσιο

μεστόχονατοχρήμαπουμπαίνειστοοικονομικότουςκύκλωμαναλειτουργεί

όσοπερισσότερογίνεταιπολλαπλασιαστικά,ιδιαίτεραδεσεεπιχειρήσειςπου

έχουνέδρασεεκείνητηνχώρακαιασχολούνταιείτεμετονξενοδοχειακόκλάδο

είτεμετηνμετακίνησητωνεπισκεπτών.Σαφώς,είναιδύσκολοναεφαρμοστείμία

τέτοιαπολιτικήμετιςυφιστάμενεςπαγκόσμιεςσυνθήκεςόμωςμεδεδομένητην

παγκόσμιαδυναμικήτουτουρισμούηΕλλάδαπρέπεινατοτολμήσεικαιγιανα
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μειώσειτηνέντονηεποχικότητατουτουριστικούτηςπροϊόντος.

Λόγωτηςανάπτυξηςτηςβιομηχανίαςοικοινωνίεςτηςζήτησηςμετατράπηκανσε

κοινωνίεςτηςπροσφοράςμετάτονΔεύτεροπαγκόσμιοπόλεμομεαποτέλεσμαοι

επιχειρήσειςναπροσπαθήσουννακαλύψουνστομέγιστοτηςανάγκεςτων

καταναλωτώντους.Στουςτομείςυπηρεσιώνσημαντικόςπαράγονταςστομείγμα

μάρκετινγκείναιοάνθρωποςοοποίοςσυνδιαμορφώνεικομβικάμάλιστατην

προσφερόμενηυπηρεσία.Τοεσωτερικόμάρκετινγκ,επιτυγχάνεταιότανοι

επιχειρήσειςδιαμορφώνουνκλίματοοποίοσανσκοπόέχειτηνικανοποίησητων

συνεργατώνκαιφυσικάικανοποιούνστομέγιστοδυνατότιςανάγκεςτουςμε

βάσητομοντέλοτουMaslowσχετικάμετηνικανοποίησητωναναγκώντους

καθώςεπίσηςκαιμεβάσητηνθεωρίαυποκίνησηςτωνεργαζομένωντουHerzberg.

Σαφέστατα,ταανώτερακαιανώταταστελέχηπρέπειναέχουνυπόψιντουςαν

θέλουνναασκήσουνσωστάδιοίκησητόσοτηνσωστήδιαχείρισητωνπόρωνπου

τουςδιατίθενταιόσοκαιτιςσυνθήκεςτουκοινωνικούπεριβάλλοντοςμέσαστο

οποίοδραστηριοποιείταικαιηεπιχείρησηαλλάκαιησυνεργάτεςτηςέχοντας

ανθρωποκεντρικήαντίληψη.Εξίσου,απαραίτηταείναιγιατουςσυνεργάτεςνα

έχουνισχυράδιαπροσωπικάστοιχείαιδιαίτεραστουςτομείςτωνυπηρεσιών.

Αξιοπρόσεκτησυμβολήστηνανθρωπότηταείχεησυστημικήθεωρίασεσχέσημε

τηνσφαιρικότητατηςοπτικήςτωνπραγμάτων.Ησφαιρικήαντίληψητων

πραγμάτωνβοηθάστηνκαλύτερημελέτητουπεριβάλλοντοςκαθώςεπίσηςκαι

στηνλήψηαποφάσεωνπουείναιαναγκαίαγιατοσύστημαπουμαςενδιαφέρειενώ

εξετάζεικαιτιςμεταβολέςπουεπέρχονταισεέναευρύτεροσύστημααπόκάποιο

απόταμέρηπουτοσυναποτελούν.Ημελέτητωνσυνθηκώνπεριβάλλοντος

αναδεικνύειτηνθεώρησησχετικάμετηνενδεχομενικήθεωρίαδιοίκησης

απορρίπτονταςτον«βέλτιστοτρόποσκέψης»καθώςεξετάζειμευποθετικό

τρόποτηνλύσηπρακτικώνπροβλημάτων.Ηθεωρίατουχάους,κατάτον

γράφονταηπιοσημαντικήθεωρίατου20ουαιώνα,συνέβαλλεστονααντιληφθείο

άνθρωποςότιταπάνταγύρωτουδενπροσδιορίζονταιγραμμικάαλλάηφύση

ενέχεικαιτηντυχαιότηταηοποίαείναιαποτέλεσμααπειροελάχιστωνμεταβολών.

Σαναπόσταγμαλοιπόντονπαραπάνωοκοινωνόςτηςθεωρίαςτουχάουςέχειτην

δυνατότηταναερμηνεύεικαλύτερατοευρύτεροπεριβάλλον,ναλαμβάνει

γρήγορεςαποφάσειςκαιαντιλαμβάνεταιότιοιμακροχρόνιοισχεδιασμοίείναι

εξαιρετικάεπισφαλείς.

Ταμοντέλασυστημικήςθεωρίαςείναιτασύγχροναεργαλείαμέσααπόταοποία

μίαεπιχείρησημπορείναπροσδιορίσειτηνθέσητηςκαιτηνδυναμικήτηςστον

επιχειρηματικόχώροκαιχρόνο.Επίσης,χάριςσταμοντέλασυστημικήςθεωρίας

δίνονταιλύσειςπουαφορούντοσύνολοτηςεπιχείρησης.Σαφώς,όταν

εφαρμόζεταιέναμοντέλοσυστημικήςθεωρίαςόταναλληλοεπηρεάζεταιαπό

άλλαμοντέλαείναιπιοαποδοτικό.
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Προτάσεις

Λαμβάνονταςυπόψινταπαραπάνω,είναιεμφανέςότιοικοινωνικέςεπιστήμες
δενέχουνασχοληθείτόσοεντατικάμετοφαινόμενοτουτουρισμούαφήνοντας
κενάστηνδιεπιστημονικήτουθεώρηση,κατ’επέκτασηκαιστηνβιβλιογραφία.Για
τηνκαλύτερηχαρτογράφησητουτουρίστακαιτωναντιδράσεωντουθαήτανπολύ
ενδιαφέρονναυπάρχειπιοπλούσιαβιβλιογραφία.

Επίσης,καλόθαήτανοικυβερνήσειςστηνΕλλάδανααποφασίσουνναασχοληθούν
μετονεπαγγελματισμόπουπρέπεινααποπνέειτοελληνικότουριστικόπροϊόν
καιναδιαμορφώσουναπόκοινούένααναπτυξιακόπλαίσιοεπενδύσεωνστην
Ελλάδαμεταυτόχρονημείωσητηςφορολογίαςτουλάχιστονσεεκείνοτο
ποσοστόπουέχουνοιανταγωνίστριεςχώρεςέτσιώστεναμπορείναπροσφερθεί
σταπαγκόσμιακανάλιαδιανομήςπιοανταγωνιστικότοελληνικότουριστικό
προϊόν.Είναιβέβαιοότιμετηνμείωσητωνεισφορώνθαγίνουνπροσλήψειςαπό
τονκλάδοενώθαμειωθείκαιηεποχικότηταπουαποτελείαγκάθιγιατον
ελληνικότουρισμόαντισταθμίζονταςέτσιταέσοδαπουθαείχετοκράτοςμετην
ψηλότερηφορολογία.

ΕίναιαναγκαίοηΕλλάδαναστρέψειτοεργατικότηςδυναμικόστοντουρισμόμε
στόχοτηνεκπαίδευσηστελεχώνπουθααναμορφώσουνστομέλλοντοντουρισμό
καθώςεπίσηςναγίνουνπιοαυστηροίοιέλεγχοιστηνΕλλάδαγιατακαταλύματα
μεστόχονααναβαθμιστείεκτωνέσωηχώρακαιδεδομένηςτηςαυξητικήςτάσης
πουπαρουσιάζειητουριστικήκίνηση.

Ανεξάρτητααπότιςαποφάσειςπουθαλάβειηεκάστοτεπολιτικήηγεσίατης
χώραςοιεπιχειρήσειςεκτόςαπόοικονομικούςοργανισμούςπρέπεινα
συναισθάνονταικαιτηνανάγκηνααποτελούνοργανισμούςμάθησηςγιατους
συνεργάτεςτουςαναπτύσσοντάςτουςκαιδείχνοντάςτουςότιεπενδύουνεπάνω
τους.

Τομάρκετινγκτουτουριστικούπροϊόντοςείναισύνθετοκαιπλέονεπηρεάζεται
σεμεγάλοβαθμόκαιαπόταμέσακοινωνικήςδικτύωσηςπράγματοοποίο
σημαίνειότιοιεπιχειρήσειςπρέπεινατολαμβάνουνσοβαράυπόψιντους.Γι’αυτό
ηβιωσιμότητάτουςεξαρτάταικαιαπότηνδιαδικτυακήτουςπαρουσίακαθώς
πλέονκαιοτουρίσταςέχειαλλάξειτακαταναλωτικάτουπρότυπακαιοι
επιχειρήσειςπρέπεινααντιλαμβάνονταιτηναλλαγήωςδεδομένηστοντρόπο
ζωής.

Σχετικάμετηνεπιστήμητηςδιοίκησηςοιεπιχειρήσειςμέσωτηςεπιχειρησιακής
έρευναςμπορούνναλύσουνταπροβλήματαπουτιςαπασχολούνκαιεκείναμετην
σειράτουςνααποτυπωθούνσεχρηματοοικονομικάαποτελέσματα.Οι
συνεργασίεςτωνεπιχειρήσεωνμεταεκπαιδευτικάιδρύματαενδείκνυνταιγιατί
θασυνδεθούνουσιαστικάοισπουδαστέςμετονεπιχειρηματικόχώροενώθα
μπορούνναεισαχθούνάμεσακαινοτομίεςστονχώροτωνεπιχειρήσεων.Ηάλλη
όψητουνομίσματοςείναιότιοισυνεργασίεςμετιςεπιχειρήσειςθασυμβάλλουν
στηνβιωσιμότητατωνεκπαιδευτικώνοργανισμών.
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Τέλος,τασύγχροναστελέχητωνεπιχειρήσεωνθαπρέπειναεπιζητούντην
περαιτέρωεκπαίδευσήτουςγιαναέχουνόσοτοδυνατόνσφαιρικότερηάποψηγια
τοπεριβάλλονμέσαστοοποίοαλληλεπιδρούνκαιθακληθούνναπάρουν
αποφάσειςσεέναμέλλονεξ’ορισμούχαοτικό…
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