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Περίληψη 
 
Η παρούσα µελέτη εξετάζει τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στον ελληνικό 
τουρισµό, σε φυσικούς και οικονοµικούς όρους. Επικεντρώνεται στην ανάλυση των 
άµεσων (direct) επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό, και εξετάζει 
κυρίως την επίδραση των µεταβολών του δείκτη TCI στην τουριστική ζήτηση. Κατ’ 
αρχήν η µελέτη αποδεικνύει η χρήση δεδοµένων σε ετήσια βάση και για ολόκληρη 
την επικράτεια, η οποία περιέχει περιφέρειες µε πολύ διαφορετικά κλιµατολογικά 
χαρακτηριστικά, οδηγεί σε παραπλανητικά συµπεράσµατα. Στην συνέχεια, 
χρησιµοποιώντας δύο περιφέρειες, για τις οποίες είχαµε αξιόπιστα οικονοµικά και 
κλιµατικά δεδοµένα, ως παράδειγµα υπολογίσαµε την οικονοµική επίπτωση της 
κλιµατικής αλλαγής. Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης προκύπτουν τα εξής δύο 
κύρια συµπεράσµατα – στόχοι του στρατηγικού σχεδιασµού του ελληνικού 
τουρισµού: µείωση της εποχικότητας και διασπορά του τουριστικού προϊόντος σε 
µεγαλύτερο µέρος της επικράτειας. Αυτοί οι στόχοι µπορούν να επιτευχθούν εάν 
αναγνωριστούν και αναδειχθούν τα πλούσια φυσικά χαρακτηριστικά των διάφορων 
περιοχών της χώρας, προωθηθούν ήπιες και εναλλακτικές µορφές τουρισµού, δοθεί 
έµφαση στην προσέλκυση νέων στοχευµένων οµάδων τουριστών και ληφθούν µέτρα 
µετριασµού του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος λειτουργίας των τουριστικών 
µονάδων. Τέλος η µελέτη εκτιµά την αύξηση του λειτουργικού κόστους των 
ξενοδοχειακών µονάδων, στα πλαίσια της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, σε 
περίπου 5-7% ετησίως. Μια αύξηση τέτοιου µεγέθους, σε συνδυασµό µε την 
προβλεπόµενη µείωση των διεθνών αφίξεων –και εισπράξεων- κατά τους µήνες 
αιχµής και στις περιφέρειες αιχµής, µπορεί να έχει σηµαντικότατα αρνητικά 
αποτελέσµατα στα καθαρά αποτελέσµατα χρήσης πολλών τουριστικών µονάδων. 
Εποµένως είναι εξαιρετικής σηµασίας να αναπτυχθεί άµεσα µακροχρόνιος 
στρατηγικός σχεδιασµός του ελληνικού τουρισµού µε την συνεργασία της πολιτείας 
και των εκπροσώπων του κλάδου, στην βάση των δύο κύριων στόχων που 
αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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1. Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η οικονοµική αποτύπωση των 

επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στον κλάδο του Ελληνικού τουρισµού µε 

βάση τις φυσικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό. Ο 

τουρισµός αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της ελληνικής 

οικονοµίας, λόγω της υψηλής συµµετοχής του στο ΑΕΠ της χώρας και της 

ακόµη υψηλότερης στην απασχόληση. Επίσης πολύ σηµαντικός είναι ο ρόλος 

του στην κάλυψη µέρους του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου της 

χώρας, ρόλος ο οποίος είναι εξαιρετικά σηµαντικός ιδιαίτερα στην παρούσα 

περίοδο. Από την άλλη µεριά όµως, ο ελληνικός τουρισµός παρουσιάζει 

σηµαντικά προβλήµατα κύρια των οποίων είναι ο εποχικός και γεωγραφικός 

συγκεντρωτισµός του προσφερόµενου προϊόντος και η πολύ αργή 

προσαρµογή στις νέες διαµορφούµενες συνθήκες τόσο από στην πλευρά της 

ζήτησης όσο και του περιφερειακού ανταγωνισµού. Τα βασικά κλαδικά 

χαρακτηριστικά και οικονοµικά στοιχεία για τον ελληνικό τουρισµό 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1  

Πίνακας 1. Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού και επιδόσεις σε 

σύγκριση µε  τους βασικούς ανταγωνιστές (2007) 

Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού 2007 

Συµµετοχή στο ΑΕΠ 17,2% [WTTC] 
Συµµετοχή στην απασχόληση 20,8% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] 
Απασχόληση (άµεση & έµµεση) 939.820 [WTTC] 
Έσοδα 11,3 δισ. €  [ΤτΕ] 
Αφίξεις Αλλοδαπών 15,2 εκατ. 
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 743 € 
Μερίδιο Αγοράς 1,68% Παγκόσµια, 3,13% Ευρώπη 

Εποχικότητα 47,7% των αφίξεων αλλοδαπών πραγµατοποιείται 
Ιούλιο - Αύγουστο – Σεπτέµβριο 

Συγκέντρωση Προσφοράς 52% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται 
σε 3 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] 

Ξενοδοχειακή Υποδοµή 9.207 ξενοδοχεία / 700.933 κλίνες [ΞΕΕ] 

Top 5 αγορές 
Ην. Βασίλειο (2.618.542), Γερµανία (2.264.332), 
Ιταλία (1.157.081), Ολλανδία (828.185), Γαλλία 
(756.105) [ΕΣΥΕ] 

                                                 
1 Τα στοιχεία του Πίνακα 1 προέκυψαν από την αναλυτική περιγραφή του ελληνικού 
τουρισµού, στην εκτενή µελέτη που κατατέθηκε στην ΤτΕ.  

 3



 
 
 
 

Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού 2007 

Επιδόσεις 2007 - Ελλάδα – Ανταγωνιστές 

∆είκτες Απόδοσης 2007 Ελλάδα Ισπανία Κύπρος Τουρκία Αίγυπτος Κροατία 
Κατάταξη - ∆ιεθνείς Αφίξεις 16η 2η <  50η 9η 22η 24η 
Κατάταξη – Έσοδα 12η 2η < 50η 10η 25η 26η 
∆ιεθνείς Αφίξεις 2007 (εκ) 15,2 58,7 2,4 22,2 10,6 9,3 
% µεταβολή αφίξεων 2000 - 2007 22.6% 26,5% -11,1% 131,3% 107,8% 60,3% 
Έσοδα - 2007 δις USD$ 15,5 57,6 2,7 18,5 9,3 9,3 
% µεταβολή εσόδων 2000-2007 68,5% 92,0% 42,1% 143,4% 116,3% 232,1% 
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη ανά 
ταξίδι σε USD 1.019,7 971,4 1.125,0 829,6 877,4 1.000,0 

Μερίδιο αγοράς παγκόσµια σε 
Αφίξεις 1,68% 6,49% 0,27% 2,46% 1,17% 1,03% 

Μερίδιο αγοράς παγκόσµια σε 
Έσοδα 1,81% 6,72% 0,32% 2,16% 1,09% 1,09% 

Πηγή: επεξεργασία δεδοµένων από πολλαπλές πηγές 

Καθώς το τουριστικό προϊόν, κυρίως από την πλευρά της ζήτησης αλλά 

επίσης, σε µικρότερο βαθµό, και από την πλευρά της προσφοράς, εξαρτάται 

πάρα πολύ από τις κλιµατικές συνθήκες, είναι προφανές ότι είναι πολύ 

ευάλωτο στην κλιµατική αλλαγή. Υψηλές θερµοκρασίες, ακραία καιρικά 

φαινόµενα και έλλειψη νερού είναι µόνο µερικές από τις επιπτώσεις που θα 

επηρεάσουν σηµαντικά τον κλάδο του τουρισµού. Για παράδειγµα, έρευνα 

της Γερµανικής Κεντρικής Τράπεζας προβλέπει ανακατανοµή των 

τουριστικών αφίξεων υπέρ χωρών µε χαµηλότερες µέσες εαρινές 

θερµοκρασίες, όπως οι χώρες της Βαλτικής και της Benelux, η Γερµανία και η 

Σκανδιναβία, και σε βάρος των χωρών της ανατολικής Μεσογείου όπου 

ανήκει η Ελλάδα (Deutche Bank Research 2008). Επίσης  µελέτη του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού  προβλέπει ότι ο τουρισµός στη 

Μεσόγειο θα επηρεαστεί σηµαντικότατα από την κλιµατική αλλαγή (Climate 

Change and Tourism: Responding to Global Challenges 2008).  

Οι µελέτες αυτές αποτελούν παραδείγµατα της ραγδαία εξελισσόµενης τα 

τελευταία χρόνια βιβλιογραφίας που µελετά τις επιπτώσεις της κλιµατικής 

αλλαγής στην οικονοµία γενικά και ειδικότερα στον τουρισµό. Με βάση την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση οι Πίνακες 2 και 3 παρουσιάζουν αντίστοιχα τις 
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σηµαντικότερες φυσικές και οικονοµικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής 

στον κλάδο του τουρισµού.2  

Πίνακας 2: Φυσικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό 

Άµεσες επιπτώσεις 
• Αύξηση της θερµοκρασίας 
• Άνοδος της στάθµης της θάλασσας 
• Αλλαγές στην υγρασία και την ποιότητα του αέρα 
• Αύξηση ξηρασίας 
• Αύξηση της ρύπανσης 
• Αύξηση του δείκτη δυσφορίας των επισκεπτών 
• Μείωση βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων 
• Συχνότερη εµφάνιση φωτοχηµικού νέφους 
• Αύξηση ακραίων γεγονότων (καταιγίδων, πληµµύρων, τυφώνων) 
• Αύξηση πυρκαγιών και ασθενειών 
• Καταστροφή ευαίσθητων οικοσυστηµάτων 

Έµµεσες επιπτώσεις 
• Φθορές παράκτιων τουριστικών υποδοµών 
• Απαξίωση τουριστικών υποδοµών λόγω έλλειψης φυσικών προϋποθέσεων 

χρήσης τους (ενδεικτικά, έλλειψη χιονιού για τα χιονοδροµικά κέντρα) 
• ∆ιείσδυση θαλάσσιου νερού στον υδροφόρο ορίζοντα και υφαλµύρωση του 

πόσιµου νερού 
• Μείωση διαθέσιµου νερού λόγω µείωσης βροχοπτώσεων 
• Μείωση - εξάλειψη οικοτουριστικών υποδοµών και δραστηριοτήτων 
Πηγή: ∆ηµιουργήθηκε από την ερευνητική οµάδα 

Πίνακας 3: Οικονοµικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό 

Οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό 

• Πιθανή µείωση αριθµού αφικνούµενων τουριστών 
• Πιθανή µείωση µέσου χρόνου παραµονής τους 
• Μείωση εποχικότητας 
• Μείωση διαθέσιµου εισοδήµατος παγκοσµίως για τον τουρισµό λόγω της πτώσης 

ΑΕΠ οφειλόµενη στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος 
• Αύξηση µέσου κόστους εξυπηρέτησης αφικνούµενων τουριστών 
• Κόστος αναγκαστικής διακοπής προσφερόµενης τουριστικής υπηρεσίας λόγω 

ακραίων φυσικών φαινοµένων (κόστος ευκαιρίας ή απωλεσθέντα έσοδα) 
• Έργα στην κατεύθυνση µείωσης ρύπανσης και αέριων εκποµπών 
• Έργα αντιµετώπισης των φυσικών επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και 

αντιµετώπισης ακραίων γεγονότων (φράγµατα, συστήµατα ανακύκλησης νερού) 
• Ανάγκη ανάπτυξης νέων καινοτόµων βιοκλιµατικών υποδοµών 
• Αυξηµένο κόστος συντήρησης των παλαιότερων υποδοµών 
• Έργα υποκατάστασης του φυσικού κεφαλαίου µε ανθρωπογενές κεφάλαιο στην 

κατεύθυνση διατήρησης των θέλγητρων µίας περιοχής (πχ υποκατάσταση δάσους 

                                                 
2 ∆είτε την µελέτη που κατατέθηκε στην ΤτΕ.   
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µε θεµατικό πάρκο, δραστηριοτήτων mountain bike µε πίστα carting, έλλειψη 
χιονιού µε δηµιουργία πίστας αναρρίχησης) 

• Υποβάθµιση πολιτιστικών και ιστορικών µνηµείων (µελέτη UNESCO 2007) και 
πιθανή καταστροφή αρχαιολογικών µνηµείων 

• Κόστος εκπαίδευσης και προσαρµογής του προσωπικού στα νέα µέσα και 
τρόπους λειτουργίας  

• Επανατοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος διεθνώς 
Πηγή: ∆ηµιουργήθηκε από την ερευνητική οµάδα 

Λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία των µελετών αυτών και αναγνωρίζοντας 

τα µεθοδολογικά προβλήµατα και τους µεγάλους περιορισµούς που ενέχει 

κάθε προσπάθεια εκτίµησης των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, η 

παρούσα µελέτη επιχειρεί να προσφέρει όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστες 

εκτιµήσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι 

είναι η πρώτη προσπάθεια διεθνώς, µε αναφορά σε εθνικό ή περιφερειακό 

επίπεδο, καθώς η βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν εντόπισε καµία ανάλογη 

δηµοσιευµένη έρευνα. Επίσης, θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η παρούσα 

µελέτη ασχολείται µόνο µε τα κόστη προσαρµογής και όχι µετριασµού λόγω 

του µεγέθους τόσο των τουριστικών µονάδων όσο και της χώρας γενικότερα.  

Οι σηµαντικότεροι στόχοι της µελέτης είναι η καταγραφή και παρουσίαση 

του φυσικού τουριστικού - και ειδικότερα ξενοδοχειακού - αποθέµατος της 

χώρας, η εκτίµηση και ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων των 

τουριστικών επιχειρήσεων, η εκτίµηση των επιπτώσεων της κλιµατικής 

αλλαγής στις επιδόσεις αυτές, η εξαγωγή συµπερασµάτων και η κατάθεση 

προτάσεων για λήψη µέτρων για την προσαρµογή του τουριστικού προϊόντος 

στην κλιµατική αλλαγή.  

Συναφείς και υποστηρικτικές του τουρισµού δραστηριότητες όπως ενδεικτικά 

αυτές της εστίασης, των µεταφορών, και της ψυχαγωγίας, αγνοήθηκαν καθώς 

είτε έχουν µελετηθεί στα πλαίσια άλλων κλαδικών µελετών, είτε οι 

παρεχόµενες υπηρεσίες είναι αδύνατο αν διαχωριστούν µεταξύ τοπικών 

χρηστών και τουριστών, είτε τέλος διότι η οικονοµική βαρύτητα τους είναι 

περιορισµένη.  
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Εποµένως, η παρούσα µελέτη θα περιοριστεί στις άµεσες (direct) επιπτώσεις 

της κλιµατικής αλλαγής στον τοµέα του τουρισµού. Οι επιπτώσεις αυτές  

διακρίνονται στην παρούσα µελέτη ανάλογα µε την επίδρασή τους στα 

αποτελέσµατα εκµετάλλευσης των τουριστικών µονάδων από: 

• τη σκοπιά της ζήτησης, επηρεάζοντας τα έσοδα των τουριστικών 

επιχειρήσεων και την ετήσια κατανοµή τους.  

• τη σκοπιά της  προσφοράς, επηρεάζοντας τη δοµή του κόστους λειτουργίας 

των τουριστικών καταλυµάτων άµεσα (κόστη λειτουργίας ή συντήρησης 

των υποδοµών), έµµεσα (ανάγκη για νέες υποδοµές, αυξηµένο κόστος 

χρηµατοδότησης, κόστος επανατοποθέτησης του τουριστικού προϊόντος 

στην εθνική και στη διεθνή αγορά) και δυνητικά, λόγω ακραίων 

γεγονότων που σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή (αποζηµιώσεις, 

κόστος ευκαιρίας, αυξηµένο κόστος ασφάλισης) 

Το µέγεθος και η έκταση των επιπτώσεων αυτών ποικίλλουν ανάλογα µε : 

• τα χαρακτηριστικά της τουριστικής επιχείρησης και των προσφερόµενων  

από αυτή υπηρεσιών (κατηγορία, τύπος πελατείας, πιστωτική πολιτική, 

βαθµός πιστότητας πελατείας,  εξάρτηση από tour operators) 

• τις υποδοµές κάθε καταλύµατος, το µέγεθος, την ηλικία του, τα 

χαρακτηριστικά σχεδιασµού και τον βαθµό συντήρησης του, και τέλος 

• την γεωγραφική περιοχή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένο το 

τουριστικό κατάλυµα 

2. Μεθοδολογία, δεδοµένα και Οργάνωση της µελέτης  

Η εφαρµοζόµενη µεθοδολογία αποτελεί ένα  συνδυασµό της µεθοδολογίας 

και των υποδείξεων ευρέως αποδεκτών σχετικών µελετών, µε κυριότερες τις 

Garnaut,3  Metroeconomica,4 και  PESETA,5 και της ανάγκης προσαρµογής 

της προσέγγισης και του βάθους έρευνας στην ποσοτική και ποιοτική 

 
3 Garnaut, R., 2008. Garnaut Climate Change Review: final report, Garnaut Climate Change Review.  
4 Climate Change Impacts and Adaptation Cross-regional Research Programme: Project E – Quantifying the 
cost of impacts and adaptation, Defra Metroeconomica Ltd, UK, 2005-2006. 
5 Ciscar, J.C. et al., 2009. Climate change impacts in Europe. Final report of the PESETA research project. 
EUR 24093 EN. JRC Scientific and Technical Reports. 
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διαθεσιµότητα των απαιτούµενων από την ακολουθουµένη µεθοδολογική 

προσέγγιση στοιχείων. Τα Σενάρια Μελέτης που ελήφθησαν υπόψη στην  

παρούσα ανάλυση, στηρίχθηκαν αρχικά στη µελέτη του IPCC. Οι αρχικές 

εκτιµήσεις µε το µοντέλο κλιµατικής αλλαγής HadCM2 και µε το παλαιό 

σενάριο GCM – IS92a, οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι θα υπάρξει αύξηση της 

συχνότητας εµφάνισης ηµερών µε µέση θερµοκρασία µεγαλύτερη δεδοµένων 

«κατωφλίων» κρίσιµων θερµοκρασιών οι οποίες συµµετέχουν στην 

διαµόρφωση του δείκτη τουριστικής δυσφορίας που θα χρησιµοποιηθεί στην 

παρούσα µελέτη για την εκτίµηση της ζήτησης του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος.  

Ειδικά για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, κατέστη αναγκαία η διενέργεια 

προσοµοιώσεων µε περιοχικά Κλιµατικά Μοντέλα (RCMs) µε υψηλότερη 

χωρική ανάλυση. Τα αποτελέσµατα αυτών των µοντέλων για την Ελληνική 

επικράτεια αλλά και για 12 κλιµατικές περιοχές στις οποίες διαιρέθηκε η 

χώρα, παρεσχέθησαν από την ερευνητική οµάδα του Κέντρου Ερεύνης 

Φυσικής της Ατµοσφαίρας και Κλιµατολογίας της Ακαδηµίας Αθηνών 

(ΚΕΦΑΚ). Τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων περιορίστηκαν για τους 

σκοπούς της παρούσας µελέτης στα σενάρια Α2 και Β2, τα οποία ουσιαστικά 

αντιπροσωπεύουν τις δύο ακραίες εκτιµήσεις για τις ανθρωπογενείς εκποµπές 

του αερίου του θερµοκηπίου στις προσεχείς δεκαετίες. Λεπτοµέρειες για τα 

σενάρια αναφέρονται στην παράγραφο 1.14.2 του Κεφαλαίου 1. Και για τα 

δύο σενάρια Α2 και Β2 οι υπολογισµοί έγιναν λαµβάνοντας το µέσο όρο  ενός 

συνόλου προσοµοιώσεων περιοχικών κλιµατικών µοντέλων όπως αυτά 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο 1.  

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τα  βασικά χαρακτηριστικά - υποθέσεις των δύο 

σεναρίων. Οι διαφορές στις κλιµατικές παραµέτρους υπολογίσθηκαν µε βάση 

την περίοδο αναφορά 1960-1990. 
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Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά σεναρίων µελέτης (2050) 

SRES A2 SRES B2  
Χαρακτηριστικά 

2050 2100 2050 2100 

Αύξηση Μέσης Παγκόσµιας 
Θερµοκρασίας  1,6 3,5 1,6 2,5 

Αύξηση Μέσης 
Θερµοκρασίας στην Ελλάδα 2,0 4,5 2,0 3,1 

Παγκόσµιος πληθυσµός (σε 
δις) 11,3 15,1 9,3 10,4 

Παγκόσµιο ΑΕΠ (σε τρις US 
$) 82 243 110 235 

CO2 (ppm) 532 856 478 621 

Αύξηση στάθµης θάλασσας 
(cm) 12,0-16,0 23,0-51,0 12,0-16,0 20,0-43,0 

Μεταβολή της Βροχόπτωσης 
ΝΑ Ευρώπης (%) -7 -13 -5 -7 

Πηγή: IPCC, 2007; Κεφάλαιο 1 παρούσας µελέτης; Ciscar et al., 2009; EUR 24093 EN. JRC 
Scientific and Technical Reports 

Το υπόλοιπο της µελέτης οργανώνεται στα εξής τέσσερα στάδια: 

Στο 1ο στάδιο παρατίθεται µία συνοπτική καταγραφή του αποθέµατος 

τουριστικών καταλυµάτων της χώρας, καταταγµένων σε κατηγορίες ανάλογα 

µε τον τύπο (ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα, camping), την κατηγορία (από 2-5 

αστέρια) και την περιφερειακή κατανοµή τους. Τα παρατιθέµενα στοιχεία 

περιλαµβάνουν φυσικές και οικονοµικές µεταβλητές (αριθµός επιχειρήσεων, 

µονάδων, κλινών, τρέχουσα αξία του Ενεργητικού τους, βαθµός δανειακής 

επιβάρυνσης, και Ίδια κεφάλαια). Τα στοιχεία αντλήθηκαν από επίσηµες 

εθνικές και κλαδικές  πηγές και από δηµοσιευµένους ισολογισµούς των 

επιχειρήσεων.  

Στο 2 στάδιο παρατίθεται το αποτέλεσµα λειτουργίας των µονάδων αυτών σε 

φυσικό επίπεδο (αριθµός επισκεπτών, διανυκτερεύσεις, πληρότητα, 

εποχικότητα) και σε οικονοµικό επίπεδο (ηµερήσια και συνολική τουριστική 
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δαπάνη, κόστος λειτουργίας, αποτελέσµατα χρήσης) κατά διοικητική 

περιφέρεια της χώρας, και µε χρήση των δηµοσιευµένων λογιστικών 

καταστάσεων και µετρήσεις αρµόδιων φορέων.  

Στο 3ο στάδιο εκτιµώνται οι οικονοµικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής 

στην τουριστική δραστηριότητα για κάθε ένα από τα δύο εξεταζόµενα 

σενάρια (Α2και Β2). Οι επιπτώσεις αυτές θα επηρεάσουν την κερδοφορία και 

κατ’ επέκταση την µετοχική αξία των επιχειρήσεων µέσα από δύο κανάλια: 

αυτά των εσόδων και  των εξόδων. Όσον αφορά τα έσοδα, µελετάται η 

αυξοµείωση όπως και η ανακατανοµή τους κατά την διάρκεια του έτους µε 

χρήση του δείκτη τουριστικής δυσφορίας που έχει χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα 

σε ανάλογες µελέτες. Στο θέµα των εξόδων, που αφορά στην προσφορά, 

προχωράµε σε µία ανάλυση της δοµής κόστους λειτουργίας των τουριστικών 

καταλυµάτων εντοπίζοντας τις σηµαντικότερες παραµέτρους κόστους 

(οργανικά και ανόργανα έξοδα) που αναµένεται να επηρεασθούν από την 

κλιµατική αλλαγή.  

Τέλος, στο 4ο στάδιο εξάγονται τα γενικά συµπεράσµατα και κατατίθενται 

προτάσεις λήψης µέτρων και διαχείρισης της κατάστασης στην κατεύθυνση 

ελαχιστοποίησης ή απάλειψης των αρνητικών φυσικών και οικονοµικών 

επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στον ελληνικό τουρισµό. Οι 

προτεινόµενες πολιτικές έχουν ως στόχο την πρόληψη και µετριασµό των 

επιπτώσεων στις τουριστικές υποδοµές της χώρας στο πλαίσιο των βασικών 

υποθέσεων του σεναρίου Μετριασµού. 

3. Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των τουριστικών 

υποδοµών στην Ελλάδα  

Ο πίνακας 5 παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη των ξενοδοχείων που 

λειτούργησαν στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστηµα 1990-2008, αναλυµένα 

κατά κατηγορία και αριθµό αστέρων. Είναι εµφανής η αύξηση του 

ξενοδοχειακού δυναµικού κατά 46,7% καθώς και η ποσοστιαία αύξηση 

ξενοδοχείων ανώτερης κατηγορίας (4 και 5 αστέρων) τα τελευταία χρόνια. 
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Πίνακας 5  Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναµικού Ελλάδας (1990-2008) 

 
Πηγή: Στοιχεία Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) 

Σε σύγκριση µε τους κύριους ανταγωνιστές της, καταγράφεται σηµαντική 

υστέρηση της Ελλάδας όσον αφορά το µέσο µέγεθος σε κλίνες και το µερίδιο 

κλινών υψηλών κατηγοριών, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα 6.  

Πίνακας 6: Μέσο µέγεθος σε κλίνες και % κλινών των 3 Ανώτερων 
Κατηγοριών 

 Μέσο µέγεθος σε 
κλίνες 

% κλινών των 3 Ανώτερων 
Κατηγοριών 

Ελλάδα 31  26,5 

Τουρκία 200 40,3 

Πορτογαλία 138 75,1 

Ισπανία 90 32,2 

Ιταλία 47 80,6 

Κύπρος 101 78,6 

Πηγή: ΙΤΕΠ 2008 

Το µειονέκτηµα που συνδέεται µε το περιορισµένο µέγεθος καταλύµατος 

αναφέρεται στην αδυναµία των µικρών µονάδων να παρέχουν περισσότερες 

και αναβαθµισµένες υπηρεσίες, θέλγοντας αυξηµένο αριθµό ευκατάστατων 

τουριστών µε υψηλή κατά κεφαλή δαπάνη. Με βάση τα επίσηµα στοιχεία, η 

Ελλάδα φαίνεται να υστερεί σηµαντικά έναντι της Τουρκίας και άλλων 

ανταγωνιστριών χωρών της νότιας Μεσογείου όσον αφορά και την αναλογία 
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Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων προς Λοιπά Καταλύµατα (55% έναντι 94% 

αντιστοίχως).  

Τέλος, για τον Ελληνικό τουρισµό, ο ρόλος των camping αποδεικνύεται 

ιδιαίτερα περιορισµένος όσον αφορά την επίδραση τους στο µοντέλο γενικής 

ισορροπίας. Στην Ελλάδα λειτουργούν 403 camping (στοιχεία 2008, ICAP), 

διαθέτοντα 34.640 θέσεις και 1550 οικίσκους. Η πλειοψηφία τους (76% του 

αριθµού και 60% των θέσεων) ανήκει στην Γ’ τάξη. Ουσιαστικά πέντε  

παραθαλάσσιοι νοµοί (Χαλκιδική, Πιερία, Κυκλάδες, Μεσσηνία και 

Αργολίδα) καλύπτουν σχεδόν το 50% της συνολικής δυναµικότητας σε 

camping για την Ελλάδα. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων σε camping για το 

2007 ανήλθε σε 1.334.712, ποσό ελάχιστο σε σχέση µε τις 64 εκατοµµύρια 

διανυκτερεύσεις που έλαβαν χώρα στα ξενοδοχεία, ιδίως αν µεταφρασθεί σε 

όρους εισπράξεων λαµβάνοντας υπόψη την διαφορά στην τιµή 

διανυκτέρευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι µόλις το 0,1% των συνολικών 

τουριστικών εσόδων στην Ελλάδα προέρχεται από εισπράξεις camping. 

Επιπλέον, το ήµισυ των πελατών των camping προέρχεται από εσωτερικό 

τουρισµό και το υπόλοιπο από διεθνείς αφίξεις οι οποίες παρέµειναν στάσιµες 

την πενταετία 2003-2008 (µέση ετήσια αύξηση 0,9%) σε αντίθεση µε σηµαντική 

άνοδο των Ελλήνων (15,1%). Η πραγµατικότητα αυτή ενισχύει την 

περιφερειακή ανακατανοµή του ΑΕΠ, δεν επιδρά όµως στην συνολική 

αύξηση του. Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι περισσότερες µονάδες 

camping, ιδίως Γ’ και ∆’ κατηγορίας, είναι µικρές οικογενειακές µονάδες που 

έχουν την µορφή ατοµικών επιχειρήσεων καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την 

συλλογή ελεγµένων στοιχείων για την περιουσία, τις υποχρεώσεις, και τις 

οικονοµικές επιδόσεις τους. 

4. Υποδοµές και αξιολόγηση κατά γεωγραφική περιοχή 

Η περιφερειακή κατανοµή των παραπάνω µονάδων στην επικράτεια, µε 

ανάλυση  κατά κατηγορία, σε απόλυτες τιµές και ποσοστιαία, δίνεται στους 

ακόλουθους πίνακες 7 και 8. 



 

 
Πίνακας 8. Περιφερειακή κατανοµή ξενοδοχειακού δυναµικού κατά γεωγραφική περιφέρεια και κατηγορία – Ποσοστιαία στοιχεία 

Πίνακας 7. Περιφερειακή κατανοµή ξενοδοχειακού δυναµικού κατά γεωγραφική περιφέρεια και κατηγορία – Ποσοτικά στοιχεία 

 

Πηγή: ΙΤΕΠ 2008
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Ο πίνακας 9 που ακολουθεί παρουσιάζει περιφερειακά στοιχεία για την 

τουριστική οικονοµία της Ελλάδας και δείκτες τουριστικής έντασης. Ο δείκτης 

«διανυκτερεύσεις ανά κλίνη» µετράει την αποτελεσµατικότητα αξιοποίησης 

του ξενοδοχειακού δυναµικού κάθε περιοχής. Κάθε αύξηση του δείκτη αυτού 

είναι αειφορική καθώς υποδεικνύει την βελτίωση της σχέσης εισροών – 

εκροών χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στις τοπικές υποδοµές. Οι βέλτιστες τιµές 

του δείκτη επιτυγχάνονται στα µεγάλα αστικά κέντρα µε την Αθήνα να 

προηγείται σηµαντικά. Μειωµένες τιµές του δείκτη, όπως αυτές που 

καταγράφονται σε Σύρο και Θράκη, καταδεικνύουν αναξιοποίητο τουριστικό 

κεφάλαιο που προήλθε από υπερεπένδυση σε καταλύµατα σε συγκεκριµένες 

περιφέρειες, µη αξιοποίηση µε την κατάλληλη πολιτική διαφήµισης και 

προώθησης τους στον τουριστικό χάρτη της χώρας, ή αυξηµένη εποχικότητα 

που περιορίζει την αξιοποίηση των καταλυµάτων σε στενά χρονικά όρια. 

Είναι ενδεικτικό ότι η φέρουσα ικανότητα των κλινών των Ελληνικών 

ξενοδοχείων επιτρέπει την πραγµατοποίηση 182εκτ διανυκτερεύσεων, ενώ οι 

πραγµατοποιηθείσες το 2007, χρονιά αντιπροσωπευτική για τον Ελληνικό 

τουρισµό, ανέρχονται σε 64εκτ. Με άλλα λόγια υπάρχει σε εθνικό επίπεδο µια 

πλεονάζουσα παραγωγική δυναµικότητα της τάξης του 184,2%. Το ΙΤΕΠ έχει 

υπολογίσει ότι τα έτη κάλυψης της µελλοντικής ζήτησης από το υφιστάµενο 

ξενοδοχειακό δυναµικό ανέρχονται, ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σενάριο 

αύξησης της ζήτησης, σε 14 έως 35 χρόνια 

Ο δείκτης «αριθµός κλινών ανά km2» µετράει την πυκνότητα προσφοράς 

καταλυµάτων σε κάθε περιοχή και, κατ’ επέκταση, την ικανότητα υποδοχής 

τουριστών που αυτή έχει, επιτρέποντας την περιφερειακή σύγκριση των 

υποδοµών της µε αυτές άλλων τουριστικών προορισµών. Όσο µεγαλύτερο το 

γινόµενο του δεύτερου επί τον πρώτο δείκτη, τόσο µεγαλύτερη και η 

τουριστική πίεση που ασκείται στην περιοχή και η οποία υποδεικνύεται και 

εκτιµάται και από τον τρίτο δείκτη (λόγος αφίξεων προς τοπικό πληθυσµό). 
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Πίνακας 9. Τουριστική οικονοµία της Ελλάδας και ∆είκτες τουριστικής έντασης  

 
 
 
 

 

 
Πηγή: ITEΠ 2008 



 
 
 
 
5. Οικονοµικά στοιχεία για τον κλάδο των τουριστικών 

καταλυµάτων στην Ελλάδα  

Η συµµετοχή του Ελληνικού τουρισµού στην εθνική οικονοµία σε όρους ΑΕΠ 

για την δεκαετία 2000-2010 δίνεται στον Πίνακα 10. Παρατηρούµε ότι η 

συνεισφορά του τουρισµού ως ποσοστό του ΑΕΠ κορυφώνεται το 2007 ενώ σε 

απόλυτα ποσά εισπράξεων το 2008. 

Πίνακας 10: Συµµετοχή του Ελληνικού τουρισµού στο ΑΕΠ, 2000-1009 

 
Πηγή: ΣΕΤΕ Ιούνιος 2010 (Στοιχεία ΤτΕ και World Travel & Tourism Council) 

Τα ετήσια στατιστικά οικονοµικά στοιχεία που αφορούν την διάρθρωση των 

καταλυµατικών επιχειρήσεων (ξενοδοχείων και camping) για το σύνολο της 

χώρας και για την περίοδο 2002-2007 παρατίθεται στον Πίνακα 11 που 

ακολουθεί. Στην εκτενή µελέτη, παρατίθενται τα ετήσια αναλυτικά στατιστικά 

οικονοµικά στοιχεία των επιχειρήσεων στο τοµέα του τουρισµού (ξενοδοχεία 

και εστιατόρια) ανά περιφέρεια. (ΕΛΣΤΑΤ 2010). 

Με βάση τις εκτιµήσεις της ΕΛΣΤΑΤ τα παραπάνω µεγέθη 

υπερδιπλασιάζονται αν συνεκτιµηθούν οι επιδόσεις µονάδων που 

δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του τουρισµού, όπως µπαρ, 
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εστιατόρια, καντίνες, υπηρεσίες τροφοδοσίας (catering) κλπ. Τα σχετικά 

µεγέθη παρατίθενται στον Πίνακα 12. 

Πίνακας 11: Ετήσια στατιστικά στοιχεία διάρθρωσης καταλυµατικών 
επιχειρήσεων 2002-2007 

Πηγή: (ΕΛΣΤΑΤ 2010) 

Επισηµαίνεται ωστόσο ότι η στατιστική αρχή δεν αναφέρει την µεθοδολογία 

που πιθανόν εφαρµόστηκε για να γίνει ο διαχωρισµός των αστικών από τις 

τουριστικές αναλώσεις αυτών των υπηρεσιών. ∆ηλαδή την µέθοδο µε την 

οποία διαχωρίζονται οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουν οι 

περιφερειακές του τουρισµού επιχειρήσεις στους τουρίστες από αυτά που 

προσφέρουν στους µόνιµους κατοίκους των περιοχών που 

δραστηριοποιούνται. Εξαιτίας της ελλείψεως της µεθοδολογίας αυτής στην 

παρούσα µελέτη, όπως αναφέραµε και παραπάνω, επικεντρωνόµαστε µόνο 

στις καταλυµατικές επιχειρήσεις.   

Αριθµοδείκτες για τις χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις ενός ευρύτατου 

δείγµατος 749 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας, για τα έτη 2007 

και 2008 παρουσιάζονται στον επόµενο Πίνακα 13.   
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Πίνακας 12: Ετήσια στατιστικά στοιχεία συνολικής διάρθρωσης 
τουριστικών επιχειρήσεων 2002-2007 

Πηγή: (ΕΛΣΤΑΤ 2010) 

Πίνακας 13: Αριθµοδείκτες οικονοµικών επιδόσεων δείγµατος 749 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Β΄ κατηγορίας 

 
Πηγή: ICAP 2009 

Ο οµαδοποιηµένος Ισολογισµός και στοιχεία της Κατάστασης Αποτελεσµάτων 

Χρήσεως για το ίδιο δείγµα παρατίθενται στον Πίνακα 14 επιτρέποντας την 

απόκτηση µίας αντίληψης των διαφόρων στοιχείων που εµφανίζονται στις 
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χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, του µεγέθους των, αλλά και των 

διαχρονικών µεταβολών τους: 

Πίνακας 14: Οµαδοποιηµένος Ισολογισµός δείγµατος 749 ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων Β΄ κατηγορίας 

 
Πηγή: ICAP 2009 

Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης θεωρούµε ότι οι εισπράξεις αυτές είναι 

γραµµική συνάρτηση του µέσου χρόνου παραµονής των τουριστών στον τόπο 

προορισµού. Εποµένως, αυξοµειώσεις στον αριθµό των αφίξεων, στον µέσο 

χρόνο παραµονής και στην µέση ηµερήσια τουριστική δαπάνη θα 

επηρεάσουν σηµαντικά τις τουριστικές εισπράξεις. Ο αριθµός των αφίξεων 
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ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2008-9 παρουσιάζονται στην πλήρη έκδοση 

της µελέτης και η µέση δαπάνη ανά ταξίδι και ανά χώρα προέλευσης για τα 

έτη 2005-2009 στον Πίνακα 15. Παρατηρούµε ότι παρότι η δαπάνες ανά χώρα 

προέλευσης παρουσιάζουν διακυµάνσεις, στο σύνολό τους οι δαπάνες των 

τουριστών ανά ταξίδι µειώνονται σταθερά κατά την διάρκεια της υπό εξέταση 

περιόδου. 

Πίνακας 15: ∆απάνη ανά ταξίδι και ανά χώρα προέλευσης αλλοδαπών 

τουριστών (2005-2009) 

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (2010) 
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Τέλος, σηµαντικό προβληµατισµό δηµιούργησε στους ερευνητές η ανάγκη 

διαχωρισµού των ξενοδοχείων σε αµιγώς τουριστικά τα οποία λειτουργούν µε 

βάση το µοντέλο 3s (sea, sun, sand), αστικά, και ορεινά. Ως κριτήριο 

διαχωρισµού, προκειµένου να µελετηθεί διεξοδικά η επίπτωση της κλιµατικής 

αλλαγής στις εισπράξεις, επελέγη τελικά η γεωγραφική τους θέση και η 

εποχικότητα λειτουργίας τους. Στον Πίνακα 16 παρουσιάζεται η µέση 

διάρκεια λειτουργίας του ξενοδοχειακού δυναµικού της χώρας ανά 

Περιφέρεια και ανά Νοµό. Όπως γίνεται φανερό, παρά τις διακυµάνσεις που 

παρουσιάζονται, υπάρχει σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της γεωγραφικής 

θέσης και της εποχικότητας λειτουργίας των µονάδων. Χαρακτηριστικά 

ακραία παραδείγµατα είναι η ∆. Μακεδονία και τα νησιά. 
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Πίνακας 16: Mέση διάρκεια λειτουργίας του ξενοδοχειακού δυναµικού της 

χώρας ανά Περιφέρεια και ανά Νοµό. 

 
(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Πηγή: ITEΠ 2008 

 

Στοιχεία κόστους λειτουργίας 

Η δοµή του κόστους λειτουργίας µίας ξενοδοχειακής µονάδας 

διαφοροποιείται σηµαντικά µεταξύ των µονάδων και εξαρτάται από 

παράγοντες όπως το µέγεθος, η κατηγορία, η αγορά-στόχος, τα φυσικά και 

κλιµατικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των, η εποχικότητα, και άλλα. Στον 

Πίνακα 17  που ακολουθεί παραθέτουµε την ενδεικτική δοµή κόστους 

λειτουργίας για ένα ξενοδοχείο µέσου µεγέθους µε βάση διάφορες εκτιµήσεις. 

Στην δεύτερη στήλη παρουσιάζονται δεδοµένα διαφόρων κατηγοριών 

κόστους ως ποσοστά του συνολικού κύκλου εργασιών, που συλλέχτηκαν 
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πρωτογενώς σε δείγµα 55 µονάδων, ενώ στις επόµενες στήλες δεδοµένα από 

άλλες έρευνες. 

 

Πίνακας 17: Ενδεικτική δοµή κόστους λειτουργίας αντιπροσωπευτικού 
Ελληνικού ξενοδοχείου (ανάλυση κοινού µεγέθους) 

 Πρωτογενής 
έρευνα (n=55) 

Έρευνα JBR 
2002 

Hotel on line 
USA Research 

Μελέτη ICAP 
2009 (για Β’κατ) 

Κύκλος εργασιών 100,00 100,00 100 100 
Κόστος πωληθέντων 71,01 56,40  68,23 
Αποσβέσεις 15,60 17,40  16,84 
Μισθοί και εισφορές 32,00 39,40 43,70 33,12 (ΕΣΥΕ) 
Μικτό κέρδος 28,99 44,60  31,77 
Λοιπά λειτ.έξοδα 
(πλην χρηµ δαπανών) 

18,66    

Ενέργεια 5,00 3,60 6,00  
Εξοδα προβολής-διαφ 1,00 2,80 3.00  
Εξοδα συντήρησης  3,00 2,60 3,10  
Γενικά-δοικητικά 
έξοδα (Γ∆Ε) 

4,00 8,00   

Χρηµ/κές δαπάνες 3,84 Περιλαµβ στα Γ∆Ε  6,18 
Κέρδη προ φόρου 
εισοδήµατος 

4,69 26,70 27,50 -2,06 

Καθαρό διαθέσιµο 
εισόδηµα 

2,59    

Πηγή: Πρωτογενής έρευνα και σύνθεση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές 
 

Περαιτέρω, η ανάλυση της καταναλούµενης ενέργειας σε επιµέρους 

δραστηριότητες για ένα µέσου µεγέθους ξενοδοχείο δίνεται στο ακόλουθο 

Γράφηµα 1. Παρατηρούµε ότι το µερίδιο εξαερισµού και ψύχρανσης που θα 

επηρεαστεί από την αύξηση της θερµοκρασίας είναι πολύ µικρό.  
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Γράφηµα 1: Ανάλυση καταναλούµενης ενέργειας σε ξενοδοχειακό 
κατάλυµα 

 
Πηγή: CBECS 2003 

 

Κάποια πρόσθετα για την παρούσα µελέτη οικονοµικά στοιχεία είναι και τα 

ακόλουθα: 

Οι τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συµµετέχουν σηµαντικά σε 

επενδυτικά προγράµµατα που ενισχύονται από αναπτυξιακούς νόµους. 

Ενδεικτικά για το διάστηµα Μάιου 2005 - Αυγούστου 2009 στον ΑΝ 3299/04 

υπήχθησαν συνολικά 1.600 τουριστικά επενδυτικά σχέδια από όλη την 

επικράτεια, συνολικού προϋπολογισµού €4.837 εκατ. και συνολικής 

επιχορήγησης €2.094 εκατ. Κατά κατηγορία επένδυσης, η πλειοψηφία και 

συγκεκριµένα 745 επενδυτικά σχέδια (35,2% του συνολικού προϋπολογισµού) 

αφορούσε τον εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων ενώ 551 επενδυτικά 

σχέδια (56,4% του συνολικού προϋπολογισµού) την ίδρυση ή επέκταση 

ξενοδοχείων (ICAP 2009). Από την επεξεργασία του συνόλου των ανωτέρω 

επενδυτικών σχεδίων προκύπτει ότι η πλειοψηφία των επενδύσεων έγιναν σε 

περιοχές ήδη ανεπτυγµένες τουριστικά σε ποσοτικούς (αριθµός 

εγκαταστάσεων) και ποιοτικού (κατηγορία) όρους (ΙΤΕΠ 2008). 
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Τέλος, η  ∆ιαφηµιστική ∆απάνη του Κλάδου παρουσίασε µέσο ετήσιο ρυθµό 

αύξησης 10,4% κατά την περίοδο 2004-2008, ενώ όσον αφορά το 2008 

αυξήθηκε σε €37.943 χιλ., από €25.508 χιλ. το 2004. Τα τελευταία πέντε χρόνια 

τα περιοδικά απορροφούν το µεγαλύτερο µερίδιο της ετήσιας διαφηµιστικής 

δαπάνης (µερίδιο 66,9% για το 2008). 

 

 

 

6. Μελέτη των οικονοµικών επιπτώσεων της κλιµατικής 

αλλαγής στην τουριστική δραστηριότητα της Ελλάδας. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι οικονοµικές επιπτώσεις της κλιµατικής 

αλλαγής στην τουριστική δραστηριότητα της Ελλάδας προέρχονται από δύο 

κυρίως άξονες: τη µείωση των εσόδων και την αύξηση των οργανικών εξόδων 

λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων. Οι οικονοµικές συνέπειες του 

πρώτου άξονα είναι πολύ σηµαντικότερες από αυτές του δεύτερου.  Για την 

εκτίµηση της µείωσης των εσόδων σε εποχική και περιφερειακή ανάλυση 

επελέγη η χρήση του δείκτη Tourism Climate Index (TCI) (Mieczkowski 1985).  

O TCI συνδυάζει κλιµατικές µεταβλητές, καταγραµµένες ή εκτιµώµενες από  

µετεωρολογικές µελέτες, σε έναν ενιαίο δείκτη, σχεδιασµένο ώστε να αποτιµά  

την καταλληλότητα των κλιµατικών συνθηκών να υποστηρίζουν υπαίθριες 

τουριστικές δραστηριότητες σε µία περιοχή. Ο TCI έχει χρησιµοποιηθεί 

εκτεταµένα σε σχετικές µελέτες και πολλοί συγγραφείς έχουν προτείνει 

προσθήκες ή τροποποιήσεις στις χρησιµοποιούµενες από τον δείκτη 

µεταβλητές, ή στην στάθµιση συµµετοχής τους (Morgan 2000, Amelung and 

Viner 2006, de Freitas et al 2008). Ωστόσο σε πείσµα των -υπαρκτών- 

περιορισµών του, ο TCI επιβιώνει λόγω της απλότητας υπολογισµού και της 

εύκολης κατανόησης του περιεχοµένου του.  
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Οι παράµετροι που συµµετέχουν στην διαµόρφωση του τελικού δείκτη TCI 

είναι η θερµοκρασία, η βροχόπτωση, η ηλιοφάνεια, η ταχύτητα ανέµων και η 

επίπτωση του ανέµου στην θερµοκρασία. Οι τιµές των παραµέτρων αυτών δεν 

εισέρχονται στην διαµόρφωση του δείκτη αυτούσιες αλλά αφού οι 

συνεχόµενες µεταβλητές µετατραπούν σε µία κλίµακα διακριτών τιµών µε 

άριστα το 5 (για τιµές των παραµέτρων που αποτυπώνουν τις καλύτερες 

συνθήκες για τον τουρίστα) και ελάχιστο το -3. Ο Πίνακας 18 παρουσιάζει την 

κατάταξη των συνεχών τιµών των παραµέτρων αυτών σε µια κλίµακα από -3 

έως 5. Για την Ελλάδα, καµία από τις παραµέτρους που εισέρχονται στον 

υπολογισµό του TCI δεν παίρνει αρνητική τιµή, σε κανένα από τα 

εξεταζόµενα χρονικά διαστήµατα. 

Τα κλιµατικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του  

δείκτη, υπολογίσθηκαν από την ερευνητική οµάδα κλιµατικών δεδοµένων 

του ΚΕΦΑΚ και αφορούν σε κλιµατικά δεδοµένα ανά δεκαετία για το 

χρονικό διάστηµα 2010-2100, ανά εποχή και ανά γεωγραφική περιφέρεια για 

όλες τις 12 γεωγραφικές περιφέρειες µε παρόµοια κλιµατικά χαρακτηριστικά 

και για την επικράτεια, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 1. Τα 

δεδοµένα αυτά τροφοδοτήθηκαν σε κατάλληλα σχεδιασµένο λογιστικό φύλλο 

(Excel spreadsheet). Σε πρώτη φάση οι συνεχείς τιµές που παρουσιάζουν οι 

κλιµατικές µεταβλητές στα διαθέσιµα στοιχεία µετατράπηκαν σε διακριτές 

κατηγορίες µε βάση την κατηγοριοποίηση του Πίνακα 18 και κάθε µεταβλητή 

πιστώθηκε µε τα µόρια που της αναλογούν. 
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Πίνακας 18: ∆είκτης TCI και παράµετροι διαµόρφωσης του (Mieczkowski 

1985) 

 
 

Ο δείκτης TCI υπολογίζεται µε βάση τον τύπο: 

TCI = 8CID + 2CIA + 4P + 4S + 2W,  

όπου: CID είναι η µέγιστη ηµερήσια θερµοκρασία σε συνδυασµό µε την 
ελάχιστη δυνατή υγρασία 
CIA είναι η µέση θερµοκρασία του 24ώρου 
P είναι το µέσο ύψος βροχόπτωσης (σε mm/µήνα) 
S οι συνολικές ώρες ηλιοφάνειας ανά ηµέρα, και 
W η µέση ταχύτητα του ανέµου σε km/hr 

 

Οι υπολογισµοί για το δείκτη TCI έγιναν για τα σενάρια Α2 και Β2 για την 

περίοδο 2070-2100. Για την περίοδο 2010-2070 οι υπολογισµοί έγιναν µε βάση 

τα αποτελέσµατα του σεναρίου Α1Β όσον αφορά στη βροχόπτωση, τη 

νεφοκάλυψη και την ταχύτητα του ανέµου. Ειδικά για τη θερµοκρασία, για 

τον υπολογισµό του δείκτη χρησιµοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα του 

σεναρίου Α2. Η χρήση αποτελεσµάτων από δύο διαφορετικά σενάρια δεν 

αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τις τιµές του TCI, δεδοµένων των  πολύ 
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µικρών αποκλίσεων των αποτελεσµάτων από τα σενάρια Α1Β και Α2 (µέχρι 

το 2070), οι οποίες στην πλειονότητα των περιπτώσεων γίνονται ασήµαντες. 

Επίσης, λόγω έλλειψης δεδοµένων όσον αφορά τη µέγιστη ηµερήσια 

θερµοκρασία σε συνδυασµό µε την ελάχιστη δυνατή υγρασία (CID), και τη  

µέση θερµοκρασία του 24ώρου (CIA), συνενώσαµε τις δύο θερµοκρασιακές 

µεταβλητές σε µία, µε σταθµική βαρύτητα 50% στον σχηµατισµό του τελικού 

δείκτη. Τα αποτελέσµατα που παρατίθενται στον Πίνακα 19 ασφαλώς και δεν 

είναι τελικά διότι η έρευνα θα συνεχισθεί, έτσι ώστε να υπάρχουν αναλυτικές 

εκτιµήσεις βαθµονοµηµένες για όλα τα σενάρια και όλες τις περιπτώσεις. Ο 

Πίνακας 19 περιέχει το δείκτη TCI καθώς και τις µεταβολές του σε σχέση µε 

την περίοδο βάσης (1961-1990) για το σύνολο της Επικράτειας, καθώς και για 

κάθε µία από τις 12 διοικητικές Περιφέρειες, ανά δεκαετία και ανά εποχή, για 

την περίοδο 2011-2070 (σενάριο Α2/Α1Β) και 2071-2100 (σενάρια Α2 και Β2). 
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Πίνακας 19. Περιφερειακή Υπολογισμός του δείκτη TCI για το σύνολο της Επικράτειας και τις περιφέρειες, σε επίπεδο έτους και ανά εποχή (2011‐2070 σενάριο Α2 

και 2071‐2100 σενάρια Α2 και Β2) 
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Από τον Πίνακα 19 παρατηρούµε ότι: 

• Σε επίπεδο Επικράτειας και σε ετήσια βάση, ο δείκτης TCI εµφανίζει µια 

ελαφρά µείωση τις πρώτες δύο δεκαετίες, αλλά προς το τέλος του αιώνα 

εµφανίζει µεγάλη βελτίωση.  

• Σε επίπεδο Επικράτειας αλλά σε εποχική βάση, ο δείκτης TCI αρχικά, και 

περίπου ως τα µισά του αιώνα, δεν παρουσιάζει µεταβολή, ενώ στο 

δεύτερο µισό εµφανίζει βελτίωση (αύξηση) τον χειµώνα και την άνοιξη και 

πολύ µεγάλη βελτίωση το φθινόπωρο. Αντίθετα το καλοκαίρι παρουσιάζει 

σηµαντική επιδείνωση (µείωση). 

• Σε επίπεδο περιφερειών, η γενική εικόνα της Επικράτειας που 

παρουσιάσαµε παραπάνω παραµένει, µε σηµαντικές όµως διακυµάνσεις 

ανά περιφέρεια.  ∆ηλαδή,  ως περίπου τα µισά του αιώνα δεν 

παρουσιάζονται σηµαντικές µεταβολές, ενώ στο δεύτερο µισό ο δείκτης 

TCI για κάποιες Περιφέρειες εµφανίζει βελτίωση τον χειµώνα και την 

άνοιξη, πολύ µεγάλη βελτίωση το φθινόπωρο και σηµαντική µείωση το 

καλοκαίρι. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι µεταβολές του δείκτη ανά εποχή και χρονική 

περίοδο παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ περιφερειών και 

Επικράτειας. Αυτό συµβαίνει καθώς ο TCI για την Επικράτεια υπολογίζεται 

µε βάση ανεξάρτητα κλιµατικά δεδοµένα µικρότερης γεωγραφικής ανάλυσης 

και όχι ως σταθµισµένος µέσος όρος των TCI των περιφερειών. 

Επιπτώσεις σε αφίξεις, διανυκτερεύσεις και έσοδα 

Η παραδοχή που χρησιµοποιείται ευρέως στη διεθνή βιβλιογραφία είναι ότι 

οι αυξοµειώσεις του δείκτη TCI, ceteris paribus, εµφανίζουν µία γραµµική 

συσχέτιση µε τον αριθµό των αφίξεων, των διανυκτερεύσεων, και κατ’ 

επέκταση των τουριστικών εισπράξεων σε µία περιοχή (Scott and Coyle 2003, 

de Freitas et al 2008) και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µοντέλα 

πρόβλεψης και διαχείρισης της τουριστικής ζήτησης (de Freitas et al 2008). 
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Στο σηµείο αυτό οι συγγραφείς θα ήθελαν να καταθέσουν τις επιφυλάξεις 

τους για την αυτοτελή επάρκεια του συγκεκριµένου δείκτη να προβλέψει και 

να αποτυπώσει ένα τόσο σύνθετο φαινόµενο όπως οι τουριστικές ροές χωρίς 

τις κατάλληλες χωρικές και ποιοτικές προσαρµογές, συµµερίζονται όµως την 

δυνατότητα θετικής συνεισφοράς του στις σχετικές εκτιµήσεις.   

Η οικονοµική αποτύπωση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στην 

ελληνική ξενοδοχεία, η οποία στη µελέτη αυτή χρησιµοποιείται ως οδηγός 

αλλά και ως ενδεικτικός εκπρόσωπος (surrogate) για τον ελληνικό τουρισµό, 

προφανώς δεν µπορεί να εξειδικευτεί σε εποχικό και περιφερειακό επίπεδο 

καθώς θα απαιτούνταν 130 σχετικές αναφορές [(2 σενάρια * (4 εποχές + 1 

ετήσια δεδοµένα) * (12 περιφέρειες + 1 Επικράτεια)] και πολλά περισσότερα 

δεδοµένα από όσα είναι διαθέσιµα. Στο µέλλον, και µε µεγαλύτερη ευχέρεια 

χρόνου και δεδοµένων, θα µπορούσε να γίνει λεπτοµερέστατη ανάλυση των 

επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στον ελληνικό τουρισµό.  

Στον Πίνακα 20 Α. (άνω αριστερό τεταρτηµόριο) παρουσιάζονται οι 

εκτιµήσεις των αφίξεων, διανυκτερεύσεων, και εισπράξεων για ολόκληρο τον 

αιώνα χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. 

Για τον υπολογισµό τους θεωρούµε ότι θα υπάρχει µια αύξηση 3,5% για την 

πρώτη δεκαετία (πρόβλεψη του WTΤC για την Ελλάδα, 2010-2020) και 

ακολούθως ο ρυθµός αύξησης θα µειώνεται σταδιακά ανά δύο δεκαετίες στο 

3%, 2,5%, 2%, 1,5% µέχρι να φθάσει στο 1% για την δεκαετία 2090-2100. Οι 

ρυθµοί αύξησης του Ελληνικού τουριστικού ρεύµατος επιλέχθηκε να είναι 

µειούµενοι εν µέρει λόγω του γεγονότος ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα ώριµο 

τουριστικό προϊόν στην διεθνή αγορά και εν µέρει ως απόρροια της 

βελτίωσης των κλιµατικών συνθηκών στις χώρες – τροφοδότες του Ελληνικού 

τουρισµού κατά την ίδια χρονική διάρκεια. Επίσης χρησιµοποιούµε επιτόκιο 

1.4% (όπως και στην Έκθεση Stern) για να ανάγουµε τις εισπράξεις σε 

παρούσα αξία. Πρέπει να επισηµανθεί ότι τα στοιχεία κάθε γραµµής αφορούν 

το σύνολο της δεκαετίας στην οποία αναφέρονται και όχι ένα έτος. 



Πίνακας 20. Προβλέψεις αφίξεων, διανυκτερεύσεων και εισπράξεων (χωρίς και με αναγωγή σε παρούσα αξία) για όλη την επικράτεια και σε ετήσια βάση. 

Αναγωγή όλων των προβλέψεων λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση του TCI τόσο σε ετήσια όσο και εποχική βάση 

 

 37

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Στον Πίνακα 20 Β. εφαρµόσαµε τον ετήσιο δείκτη TCI στα µεγέθη του Πίνακα 

20 Α. για να έχουµε µια πρώτη συνολική εκτίµηση της κλιµατικής αλλαγής 

στα φυσικά και οικονοµικά µεγέθη. Ο Πίνακας 20 Γ. παρουσιάζει τις διαφορές 

των µεγεθών µεταξύ των Α και B. Όπως ήταν αναµενόµενο από τις εκτιµήσεις 

του δείκτη TCI, (Πίνακας 19), σε ετήσια βάση και σε επίπεδο Επικράτειας, η 

Ελλάδα φαίνεται να ωφελείται από την κλιµατική αλλαγή. Οι επιπτώσεις 

είναι αρνητικές ή ουδέτερες για την περίοδο 2010-2040 αλλά µετατρέπονται σε 

σηµαντικά θετικές στο διάστηµα 2061-2100. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα 

στοιχεία που παρουσιάζονται, για οικονοµία χώρου, αφορούν µόνο το 

σενάριο Α1Β.  

Για παράδειγµα, για τη δεκαετία 2091-2100 χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι 

κλιµατικές αλλαγές, προβλέπονται αφίξεις 41,6 εκατοµµυρίων τουριστών 

κατά µέσον όρο ετησίως, οι οποίες αυξάνονται κατά 10,2 εκατοµµύρια εάν 

ληφθούν υπόψη οι κλιµατικές αλλαγές, µια αύξηση σχεδόν 25%. Παρόµοιες, 

σηµαντικότατες αυξήσεις παρατηρούνται και στα υπόλοιπα –παρεπόµενα- 

µεγέθη των διανυκτερεύσεων και των τουριστικών εισπράξεων.   

Τα θετικά αυτά αποτελέσµατα µειώνονται σηµαντικά όταν προχωρήσουµε σε 

εποχική ανάλυση των δεδοµένων. Στον Πίνακα 20 ∆ παρουσιάζουµε τις 

εκτιµήσεις των φυσικών και οικονοµικών µεγεθών, λαµβάνοντας υπόψη τις 

µεταβολές του δείκτη TCI σε εποχική βάση. Κατ’ αρχήν διαχωρίσαµε τα 

ετήσια φυσικά και χρηµατοοικονοµικά µεγέθη του έτους βάσης (2007) σε 

εποχικά, στη  βάση συντελεστών εποχικότητας τους οποίους υπολογίσαµε από 

την µηνιαία πραγµατική κατανοµή των εισπράξεων για το ίδιο έτος (Πίνακας 

21). Συγκεκριµένα χρησιµοποιήσαµε τους εξής συντελεστές: 4,56% για τον 

χειµώνα, 14,16% για την άνοιξη, 56,11% για το καλοκαίρι και 25,17% για το 

φθινόπωρο. Τέλος, έχοντας διαθέσιµα τα φυσικά και οικονοµικά µεγέθη σε 

εποχική ανάλυση, εφαρµόσαµε τους αντίστοιχους εποχικούς δείκτες TCI.  

Όπως είναι εµφανές από τον Πίνακα 20 ∆, παρότι η κλιµατική αλλαγή 

συνεχίζει να έχει θετική επίδραση σε όλα τα µεγέθη, οι παρατηρούµενες 
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αυξήσεις είναι κατά πολύ χαµηλότερες από ότι παρουσιάζονται στον Πίνακα 

20 Γ. Για παράδειγµα, η αύξηση των αυξήσεων εξαιτίας της κλιµατικής 

αλλαγής για την δεκαετία 2091-2100, σε ετήσια βάση µειώνεται από το 25% 

που είδαµε παραπάνω στο 5,2%.  Η αναγωγή σε εποχική βάση µετριάζει κατά 

πολύ τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής οι οποίες όµως σε επίπεδο 

Επικράτειας παραµένουν θετικές.  

Ο µετριασµός αυτός είναι αναµενόµενος από τα στοιχεία του Πίνακα 19. Εκεί 

γίνεται καταφανές ότι η βελτίωση σε ετήσια βάση επήλθε από την 

εντυπωσιακή αύξηση του δείκτη κατά την διάρκεια του φθινοπώρου, αύξηση 

που φτάνει ή και υπερβαίνει τις 20 µονάδες (για το σενάριο Α2) κατά το 

διάστηµα 2070-2100 και την σηµαντική αύξηση του δείκτη κατά 5 µονάδες 

κατά την διάρκεια των µηνών του χειµώνα και της άνοιξης. Σε αντίθεση όµως 

ο δείκτης µειώνεται σηµαντικά, κατά 5 (για το σενάριο Α2) έως και 10 (για το 

σενάριο Β2) µονάδες, κατά την διάρκεια των θερινών µηνών. Οι εποχικές 

αυτές διαφορές στην µεταβολή του δείκτη έχουν πολύ µεγάλη σηµασία καθώς 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 21 οι καλοκαιρινοί µήνες συνεισφέρουν κατά 

µέσο όρο το 55-60% των ετήσιων τουριστικών εισπράξεων.  

Πίνακας 21: Ποσοστιαία κατανοµή τουριστικών εισπράξεων κατά µήνα 
2000-2009 

 
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων της ΤτΕ 
 
Παρότι οι παραπάνω εκτιµήσεις δείχνουν µια συνολικά θετική επίπτωση της 

κλιµατικής αλλαγής στα φυσικά και οικονοµικά µεγέθη του τουρισµού, θα 

πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα στοιχεία τα οποία έχουν υπολογιστεί σε 
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επίπεδο επικράτειας είναι ως επί το πλείστον παραπλανητικά τουλάχιστον 

για κάποιες σηµαντικές περιφέρειες. Ατυχώς, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, η ανάλυση σε επίπεδο περιφερειών υπερβαίνει τα όρια της 

παρούσας µελέτης λόγω έλλειψης διαθέσιµων δεδοµένων. Καθώς όµως 

θεωρούµε πολύ σηµαντικό να επισηµανθούν οι διαφορές που προκύπτουν 

όταν περάσουµε σε περιφερειακή ανάλυση, επιχειρούµε να παρουσιάσουµε 

την επίδραση της κλιµατικής αλλαγής σε εποχική βάση για δύο τουριστικά 

σηµαντικές περιφέρειες, αυτές των ∆ωδεκανήσων και της Κρήτης στις οποίες 

αναλογεί περίπου το 40% της συνολικής τουριστικής κίνησης της χώρας.  

Για να καταδείξουµε τις σηµαντικές διαφορές, επικεντρωνόµαστε στα 

οικονοµικά µεγέθη.  Κατ’ αρχήν υπολογίσαµε τους συντελεστές εποχικότητας 

από την µηνιαία κατανοµή των εισπράξεων για το έτος 2007 (στοιχεία ΕΣΥΕ). 

Συγκεκριµένα για την Κρήτη χρησιµοποιήσαµε τους εξής συντελεστές: 0,85% 

για τον χειµώνα, 15,96% για την άνοιξη, 58,44% για το καλοκαίρι και 24,75% 

για το φθινόπωρο. Αντίστοιχα για τα ∆ωδεκάνησα τους συντελεστές: 0,58% 

για τον χειµώνα, 13,40% για την άνοιξη, 61,71% για το καλοκαίρι και 24,31% 

για το φθινόπωρο. Έχοντας αναγάγει τις εισπράξεις σε εποχική βάση, 

εκτιµήσαµε την επίδραση των µεταβολών του δείκτη TCI. Ο Πίνακας 22 που 

ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτής, σε επίπεδο 

διαφορών.   

Όσον αφορά την περιφέρεια Κρήτης παρατηρούµε σηµαντικότατες µειώσεις 

των εισπράξεων κατά τους θερινούς µήνες, κατά την διάρκεια των οποίων 

διενεργείται πάνω από το 50% των εισπράξεων και ο δείκτης TCI µειώνεται. 

Σε ετήσια βάση πάντως, και µε την παραδοχή της πλήρους χρονικής 

ελαστικότητας των τουριστικών αφίξεων, οι εισπράξεις για την περιφέρεια 

Κρήτης αυξάνονται κυρίως λόγω των εξαιρετικά σηµαντικών βελτιώσεων του 

δείκτη TCI κατά την διάρκεια του φθινοπώρου και της άνοιξης που 

συγκεντρώνουν περίπου το 40% των εισπράξεων. Στην περίπτωση όµως της 

περιφέρειας ∆ωδεκανήσων, η σηµαντική πτώση των εισπράξεων κατά τους 
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θερινούς µήνες δεν αντισταθµίζεται από τις αυξήσεις κατά τους ανοιξιάτικους 

και φθινοπωρινούς µήνες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι θερινοί µήνες 

συγκεντρώνουν περίπου 60% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων. 

Η παραπάνω ανάλυση, παρά τις απλοποιήσεις και τις γενικευµένες υποθέσεις 

που εµπεριέχει, αποδεικνύει ότι συµπεράσµατα βασισµένα σε δεδοµένα στο 

σύνολο της επικράτειας και σε ετήσιο επίπεδο µπορεί να είναι 

παραπλανητικά. Για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων θα πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη η εποχική και περιφερειακή διάσταση των επιπτώσεων της 

κλιµατικής αλλαγής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 22. ∆ιαφορές εισπράξεων µεταξύ των περιπτώσεων χωρίς και µε εποχικό TCI (σε παρούσα αξία και σε 000€) για τις 
περιφέρειες Κρήτης και ∆ωδεκανήσων 
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Καθώς δεν έχουµε στην διάθεσή µας περιφερειακά δεδοµένα εποχικότητας 

ώστε να µπορέσουµε να επιχειρήσουµε την ανάλυση των επιπτώσεων επί των 

εισπράξεων σε εποχική βάση για όλες τις περιφέρειες, δεν µπορούµε να 

εκτιµήσουµε την συνολική επίπτωση της κλιµατικής αλλαγής στα φυσικά και 

οικονοµικά µεγέθη για το σύνολο της Επικράτειας. Επισηµαίνουµε ότι µια 

τέτοια προσπάθεια για να είναι ολοκληρωµένη, θα απαιτούσε δεδοµένα σε 

µεγαλύτερη γεωγραφική λεπτοµέρεια. Μια µελέτη σε λεπτοµερέστερο 

γεωγραφικό επίπεδο και πιο βραχυχρόνια βάση καταγραφής 

κλιµατολογικών µεταβλητών θα ήταν εξαιρετικά χρήσιµη για την χάραξη της 

µακροχρόνιας τουριστικής στρατηγικής της χώρας µας. Σε γενικές πάντως 

γραµµές και µε βάση τις εκτιµήσεις του δείκτη TCI στον Πίνακα 19, οι 

επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στα τουριστικά µεγέθη, αναµένονται πολύ 

µικρές, και ίσως οριακά αρνητικές για το σύνολο της επικράτειας.  

Εποµένως, η χώρα µπορεί να έχει ωφέλειες από την κλιµατική αλλαγή σε 

οικονοµικούς όρους µόνον εφόσον µπορέσει να υπερβεί τους θεσµικούς 

παράγοντες οι οποίοι περιορίζουν τον χρόνο άφιξης των τουριστών κατά 

κύριο λόγο στους καλοκαιρινούς µήνες (σχολικές διακοπές, άδειες 

εργαζοµένων) και οι οποίοι συνδιαµορφώνουν, από κοινού µε το κατάλληλο 

κλίµα, τα µεγέθη και την εποχικότητα των αφίξεων. Η υπέρβαση αυτή 

προϋποθέτει τον εντοπισµό νέων στοχευµένων τουριστικών αγορών 

(συνταξιούχοι, weekend breaks, επαγγελµατικός και συνεδριακός τουρισµός) 

οι οποίες δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισµούς και, βέβαια, την 

επανατοποθέτηση του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην αντίληψη των 

καταναλωτών-τουριστών καθώς και, το κυριότερο, των διεθνών τουριστικών 

πρακτόρων. 

Επιστρέφουµε στα στοιχεία του Πίνακα 22 για να δώσουµε µια αίσθηση της 

τάξης µεγέθους των οικονοµικών επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής. 

Βλέπουµε ότι τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 21ου αιώνα οι καλοκαιρινές 
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εισπράξεις θα µειωθούν κατά 7  και 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για την Κρήτη 

και τα ∆ωδεκάνησα αντίστοιχα. Αν οι προορισµοί αυτοί δεν επιτύχουν την 

αναπλήρωση των απωλειών αυτών µε ανάλογη αύξηση των αφίξεων σε άλλες 

εποχές του έτους κατά τις οποίες ο δείκτης TCI βελτιώνεται, οι απώλειες που 

θα υποστούν σε ετήσια βάση θα ανέρχονται περίπου στα 240 και 185 

εκατοµµύρια ευρώ αντίστοιχα. Τα ποσά αυτά είναι σχετικά µικρά  

εκφραζόµενα ως ποσοστά επί των εκτιµώµενων ετήσιων τουριστικών 

εισπράξεων της χώρας για το έτος βάσης 2007 (περίπου 5%). Μπορούν όµως 

να αποδειχθούν καταστροφικά για την µακροχρόνια επιβίωση και 

κερδοφορία των Ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όταν εκφρασθούν 

ως ποσοστό των κερδών τους. Ενδεικτικά, για το έτος 2007, ο κύκλος εργασιών 

του συνόλου των Ελληνικών ξενοδοχείων ανήλθε σε 9,93 δις (Πίνακας 11) µε 

περιθώριο µικτού κέρδους 33,8%, περιθώριο προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων (EBITDA) 24,5%, και περιθώριο Καθαρού Κέρδους 0,98% 

(Πίνακας 12). Πρακτικά τα παραπάνω σηµαίνουν ότι τα µικτά Αποτελέσµατα 

ανέρχονταν για το έτος 2008 στα 3,35 δις €, τα Αποτελέσµατα προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων στα 2,43 δις €, και τα Καθαρά (διαθέσιµα) Κέρδη στα 

973 εκατοµµύρια ευρώ. Εποµένως, µία µείωση των αφίξεων λόγω της 

κλιµατικής αλλαγής µε βάση τις προβλέψεις των σεναρίων και εποµένως µια 

µείωση των εσόδων κατά 430 εκατοµµύρια ευρώ περίπου για δύο µόνο 

περιφέρειες, θα µπορούσε να µειώσει τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσης των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κατά τα 2/3 περίπου.  

Η σηµαντική αρνητική επίπτωση της περιορισµένης µείωσης των εισπράξεων 

στα Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης προέρχεται από το γεγονός ότι η 

λειτουργική µόχλευση των ξενοδοχειακών µονάδων είναι πολύ υψηλή. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παραθέσαµε παραπάνω, αγγίζει το 80% 

οδηγώντας σε υψηλό νεκρό σηµείο, περιορισµένο περιθώριο ασφαλείας και 

έντονο µετασχηµατισµό των αυξοµειώσεων των τουριστικών εισπράξεων και 

δαπανών σε ανάλογες αυξοµειώσεις των Αποτελεσµάτων Χρήσης.  
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Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ο πολλαπλασιαστής για τον 

τουριστικό κλάδο είναι πολύ υψηλός, οδηγώντας σε περαιτέρω σηµαντικές 

οικονοµικές επιπτώσεις των µεταβολών της κερδοφορίας του κλάδου σε 

άλλους συνεργαζόµενους ή και πολλές φορές εξαρτώµενους, κλάδους. Το 

γεγονός δε ότι πρόκειται για κλάδο παροχής υπηρεσιών µεταφράζεται σε 

αυξηµένη απασχόληση σηµαντικού αριθµού –εποχικών κυρίως- εργαζοµένων 

(βλέπε και Πίνακα 11) και κατ’ επέκταση σε απώλεια ανάλογα σηµαντικού 

αριθµού θέσεων εργασίας σε περίπτωση µείωσης των τουριστικών αφίξεων ή 

της µέσης κατά κεφαλή τουριστικής δαπάνης.  

Οι παρατηρήσεις αυτές παρέχουν µία επιεική εκτίµηση της πραγµατικότητας 

καθώς δεν λαµβάνουν υπόψη τους την παράλληλη βελτίωση των ίδιων 

κλιµατικών παραµέτρων στις χώρες τροφοδότες του Ελληνικού τουρισµού, οι 

οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 15. Εάν οι κλιµατικές συνθήκες στις 

χώρες αυτές µεταβαλλόταν µε τρόπο ώστε να βελτιωθεί ο τοπικός δείκτης TCI, 

τότε πιθανόν οι εκτιµήσεις που κάναµε παραπάνω να ήταν πολύ πιο 

αρνητικές. Απαιτείται η ολοκλήρωση αντίστοιχων µε την παρούσα µελετών 

για τις κυριότερες χώρες προέλευσης των διεθνών τουριστών προκειµένου να 

διαµορφώσουµε µία σαφέστερη αποτύπωση των τουριστικών ροών κατά την 

διάρκεια του 21ου αιώνα, µε την παραδοχή βέβαια ότι οι κλιµατικές 

µεταβλητές αποτελούν το βασικό (αντι-) κίνητρο µετακίνησης των διεθνών 

αφίξεων. 

Πέρα από τις εποχικές διακυµάνσεις των µεταβολών του TCI, πολύ 

σηµαντικές είναι οι διακυµάνσεις µεταξύ των περιφερειών που όπως 

αποδείξαµε µπορεί να έχουν σηµαντικότατες οικονοµικές επιπτώσεις.  Θα 

πρέπει να επισηµάνουµε ότι η ανάλυση που πραγµατοποιήσαµε παραπάνω 

για τις περιφέρειες Κρήτης και ∆ωδεκανήσων, βασίστηκε σε εποχική ανάλυση 

των διανυκτερεύσεων. ∆εν λάβαµε όµως υπόψη καθόλου την εποχικότητα 

λειτουργίας των κλινών αυτών η οποία ωστόσο ανέρχεται στο 88,91% για τα 
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∆ωδεκάνησα και 81,85% για την Κρήτη. Να υπενθυµίσουµε εδώ ότι στις δύο 

αυτές περιφέρειες είναι εγκατεστηµένο  περίπου το 50% των συνολικών 

διαθέσιµων ξενοδοχειακών κλινών της χώρας (108.000 και 121.000 από τις 

465.000, βλέπε Πίνακα 16). Οι παρατηρήσεις αυτές αναδεικνύουν τις 

τεράστιες αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις που η κλιµατική αλλαγή (µέσω 

µόνον της επιδείνωσης του δείκτη TCI), µπορεί να έχει στις εισπράξεις και 

στην κερδοφορία των Ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Οι  

επιπτώσεις αυτές “κρύβονται” πίσω από την µη επιδείνωση, ή βελτίωση του 

δείκτη TCI σε άλλες εποχές (κατά τις οποίες η πλειονότητα των τουριστικών 

κλινών σε Κρήτη και ∆ωδεκάνησα αδρανεί) και περιοχές της χώρας όπως η 

∆υτική Ελλάδα (βλέπε Πίνακα 19), περιοχές όµως που χαρακτηρίζονται από 

µειωµένη εποχικότητα και πολύ περιορισµένη συνεισφορά στις τουριστικές 

εισπράξεις,      

Κόστη προσαρµογής των τουριστικών µονάδων 

Από την άποψη των εξόδων που απαιτούνται για την αντιµετώπιση και τον 

µετριασµό των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, οι οικονοµικές 

επιπτώσεις εκτιµώνται ως περιορισµένες.  

Οι επιπτώσεις αυτές περιορίζονται σε πιθανή αύξηση της καταναλούµενης 

ενέργειας, κυρίως στην κατεύθυνση εξαερισµού και ψύξης κατά την διάρκεια 

των θερινών µηνών. Με δεδοµένο ότι η ενέργεια αποτελεί το 5% των 

λειτουργικών εξόδων των καταλυµατικών επιχειρήσεων (Πίνακας 17) και 

µόλις το 10% αυτής σχετίζεται µε εξαερισµό και ψύξη (Γράφηµα 3) η 

αναµενόµενη αύξηση του κόστους ενέργειας δεν θα υπερβεί το 0,5% των 

λειτουργικών εξόδων στην περίπτωση διπλασιασµού της.  

Σοβαρότερη θα είναι η επίπτωση της αύξησης των αποσβέσεων που 

σχετίζονται µε την απόκτηση νέων συστηµάτων και την επέκταση - βελτίωση 

των υπαρχουσών υποδοµών (συστήµατα παραγωγής ανανεώσιµης ενέργειας, 

καινοτόµα υλικά θερµοµόνωσης, διπλοί υαλοπίνακες, συστήµατα 
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ανακύκλησης νερού, συλλογής και ανακύκλωσης στερεών υπολειµµάτων, 

κοµποστοποίησης, κά). Οι αποσβέσεις αποτελούν το 18,60% του συνόλου των 

οργανικών εξόδων λειτουργίας των ξενοδοχείων και εκτιµάται ότι µέσα από 

την ανάληψη µίας οργανωµένης προσπάθειας αναβάθµισης της ενεργειακής 

απόδοσης και της φιλοπεριβαλλοντικής λειτουργίας µπορεί να αυξηθούν από 

10-20% επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος λειτουργίας των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων κατά 2-4%.  

Η πιστοποίηση των προσπαθειών αυτών µε απόκτηση σχετικού 

πιστοποιητικού τύπου ISO, EMAS, ή κάποιου άλλου κλαδικού 

πιστοποιητικού, θα µπορούσε να προσθέσει άλλο ένα 0,2-0,3% στο κόστος 

λειτουργίας. Θα πρέπει δε εδώ να υπολογίσουµε την αύξηση των εξόδων 

συντήρησης του νέου αυτού εξοπλισµού, τις δαπάνες εκπαίδευσης του 

προσωπικού στην αποτελεσµατική χρήση και αξιοποίηση του και, βέβαια, τις 

χρηµατοοικονοµικές δαπάνες (χρεωστικούς τόκους) που σχετίζονται µε την 

απόκτηση του, στην έκταση βέβαια που η τελευταία θα επιδιωχθεί µε ξένα 

κεφάλαια.  Τα παραπάνω θα µπορούσαν να επιφέρουν µία πρόσθετη αύξηση 

της τάξης του 1%.  

Επίσης, η διεθνής εµπειρία έχει επισηµάνει την βαθµιαία αύξηση των 

ασφαλίστρων των ξενοδοχειακών µονάδων απέναντι σε έκτακτα γεγονότα τα 

οποία µπορεί να υπονοµεύσουν την δυνατότητα λειτουργίας τους για κάποια 

περίοδο. Ενδεικτικά, τα ασφάλιστρα των ξενοδοχείων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν 

από το 0,4-0,6% του συνολικού κόστους λειτουργίας της δεκαετίας του ’90 σε 

πάνω από 1,4% την δεκαετία 2000-2010. Εµφανώς τα ακραία καιρικά 

γεγονότα που προκάλεσαν αυτή την αύξηση, όπως οι τυφώνες και οι 

ανεµοστρόβιλοι στις Νότιες ΗΠΑ, δεν έχουν κάνει ακόµη την εµφάνιση τους 

στην χώρα µας, τουλάχιστον σε αυτή την ένταση και µε αυτή τη συχνότητα. 

Θα µπορούσαν όµως να συνεκτιµηθούν οι επιδράσεις των δασικών 

πυρκαγιών των τελευταίων ετών ως, τουλάχιστον µερικώς, αποτέλεσµα της 
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κλιµατικής αλλαγής. Ενδεχόµενη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και 

επιπτώσεων όπως οι εκτεταµένες πυρκαγιές, θα οδηγήσει αδιαµφισβήτητα σε 

ανάλογες ταχείες προσαρµογές και την Ελληνική ασφαλιστική αγορά. 

Τέλος, δεν θα πρέπει να υποτιµηθούν οι δαπάνες επανατοποθέτησης του 

Ελληνικού τουριστικού προϊόντος στη  διεθνή τουριστική σκακιέρα. 

Πρόκειται για µία µακροχρόνια και επίπονη διαδικασία που θα πρέπει να 

σχεδιασθεί προσεκτικά και ολοκληρωµένα σε κεντρικό (στρατηγικό) επίπεδο 

µε κατάλληλες προσαρµογές της στα περιφερειακά και κλιµατικά 

χαρακτηριστικά κάθε προορισµού. Το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος, 

το ΙΤΕΠ και ο ΣΕΤΕ, καθώς και οι τοπικές ενώσεις ξενοδόχων θα πρέπει να 

αναλάβουν σηµαντικό ρόλο στον σχεδιασµό, προσαρµογή και υλοποίηση της 

προσπάθειας αυτής διαθέτοντας την εµπειρία και πόρους τους, αλλά η 

οικονοµική επιβάρυνση ανά καταλυµατική µονάδα θα πρέπει, κατά την 

κρίση µας να είναι πολύ περιορισµένη. 

0 

Η αρνητική αυτή εντύπωση ωστόσο θα πρέπει να µετριασθεί σηµαντικά 

καθώς παραβλέπει µία σειρά οικονοµικά ενθαρρυντικών παραγόντων που 

περιλαµβάνουν: 

• Την εφαρµογή ήδη σχετικών πρωτοβουλιών από πολλές επιχειρήσεις του 

κλάδου πρωτογενώς στα πλαίσια ποιοτικής αναβάθµισης τους ή κατόπιν 

σχετικής απαίτησης των tour-operators πελατών τους  

• Τον µικρό χρόνο αποπληρωµής πολλών εκ των σχετικών επενδυτικών 

πρωτοβουλιών που κυµαίνεται από 6 µήνες έως 3 χρόνια, επιτρέποντας 

την επίτευξη πρόσθετου οικονοµικού οφέλους από εκεί και ύστερα 

• Την δυνατότητα από κοινού ανάληψης σχετικών προσπαθειών από 

γειτονικές οµοειδείς επιχειρήσεις µε επιµερισµό των σχετικών σταθερών 
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κοστών υλοποίησης των (εκπαίδευση προσωπικού, συστήµατα συλλογής 

και ανακύκλωσης αποβλήτων κά.)  

• Την δυνατότητα ένταξης των ξενοδοχειακών µονάδων στον εκάστοτε 

ισχύοντα αναπτυξιακό νόµο ή σε ειδικά κλαδικά χρηµατοδοτικά σχήµατα, 

όπως ο “πράσινος τουρισµός “ τα οποία παρέχουν σηµαντικά οικονοµικά 

κίνητρα µε την µορφή επιχορηγήσεων, επιταχυνόµενων αποσβέσεων, 

ενίσχυσης του κόστους εργασίας κλπ. 

• Το γεγονός ότι όλοι οι παραπάνω υπολογισµοί εµπεριέχουν κόστος 

αδράνειας καθώς θεωρούν ότι κανένα µέτρο ακύρωσης ή αναστροφής του 

–κυριολεκτικά- κακού κλίµατος δεν θα ληφθεί από τους εµπλεκόµενους 

κατά την διάρκεια των 90 επόµενων ετών! 

7 Συµπεράσµατα και Περιορισµοί της Μελέτης 

Η παραπάνω ανάλυση απέδειξε ότι η κλιµατική αλλαγή θα έχει σηµαντικές 

επιπτώσεις στον Ελληνικό τουρισµό. Και αυτό παρότι η παρούσα µελέτη 

περιορίστηκε στο να εξετάσει την επίδραση µόνο του δείκτη τουριστικής 

ευφορίας TCI, παραλείποντας τις επιπτώσεις άλλων σηµαντικών επιπτώσεων 

όπως η άνοδος της στάθµης της θάλασσας, η αύξηση ακραίων γεγονότων 

(καταιγίδων, πληµµύρων, τυφώνων), η αύξηση πυρκαγιών και ασθενειών και 

η καταστροφή ευαίσθητων οικοσυστηµάτων. 

Με την παραδοχή ότι κλιµατικές µεταβλητές αποτελούν σηµαντικά κριτήρια 

επιλογής του τόπου και χρόνου διακοπών των διεθνών τουριστών, θα πρέπει 

να περιµένουµε χρονική και περιφερειακή ανακατανοµή των αφίξεων, και 

άρα των εισπράξεων, από τον διεθνή τουρισµό στην χώρα µας. Ατυχώς, και 

ενώ σε εθνικό επίπεδο και σε ετήσια βάση η Ελλάδα φαίνεται να βγαίνει 

κλιµατικά ωφεληµένη όσον αφορά τις τιµές του δείκτη  τουριστικής ευφορίας 

TCI, η εποχική και περιφερειακή ανάλυση των τιµών του δείκτη επισηµαίνει 

σηµαντική επιδείνωση των κλιµατικών παραµέτρων που επηρεάζουν τις 

 49



 
 
 
 
 
τουριστικές ροές σε κρίσιµους τουριστικούς προορισµούς και µάλιστα κατά 

την περίοδο κορύφωσης της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος. 

Οι τουριστικές επιχειρήσεις, κάτω από την στρατηγική συντονιστική 

παρέµβαση της Πολιτείας θα πρέπει να προχωρήσουν άµεσα στην ανάληψη 

µίας σειράς πρωτοβουλιών µε σκοπό την µείωση της εποχικότητας, και την 

διασπορά του τουριστικού προϊόντος σε µεγαλύτερο µέρος της επικράτειας. 

Αυτοί οι στόχοι µπορούν να επιτευχθούν εάν αναγνωριστούν και 

αναδειχθούν τα πλούσια φυσικά χαρακτηριστικά των διάφορων περιοχών 

της χώρας που παραµένουν ανεκµετάλλευτα, προωθηθούν ήπιες και 

εναλλακτικές µορφές τουρισµού, δοθεί έµφαση στην προσέλκυση νέων 

στοχευµένων οµάδων πελατών και ληφθούν µέτρα µετριασµού του 

περιβαλλοντικού αποτυπώµατος λειτουργίας των τουριστικών µονάδων.  

Η ταυτόχρονη µείωση των αφίξεων και των συνακόλουθων εσόδων 

παράλληλα µε την αύξηση των δαπανών λειτουργίας των τουριστικών 

µονάδων λόγω των µέτρων αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής θα 

επιβαρύνουν εξαιρετικά τα καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης και την 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση πολλών τουριστικών επιχειρήσεων. 

Ενδεικτικά, για τις Περιφέρειες Κρήτης και ∆ωδεκανήσου η µείωση των 

εισπράξεων κατά 430 εκατοµµύρια ευρώ ταυτόχρονα µε την αύξηση του 

κόστους λειτουργίας των καταλυµατικών επιχειρήσεων κατά 70–90 

εκατοµµύρια ευρώ (5-7% του κόστους λειτουργίας των καταλυµατικών 

µονάδων που ανήλθε στο 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ για το 2007, βλέπε 

Πίνακα10) θα µπορούσε να εξαλείψει το σύνολο των ετήσιων κερδών των 

τοπικών επιχειρήσεων ενός κλάδου που ήδη το επόµενο έτος (2008) 

εµφανίζεται στο σύνολο του ως ζηµιογόνος χωρίς τις αρνητικές επιπτώσεις της 

κλιµατικής αλλαγής. 

Η εξειδίκευση των οικονοµικών επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής µπορεί –

και πρέπει- να επιδιωχθεί µόνο σε µία ad hoc βάση. Η αξιοποίηση του πλέον 
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αξιόπιστου σεναρίου σε περιορισµένη γεωγραφική ανάλυση, παράλληλα µε 

άλλα κρίσιµα χαρακτηριστικά του τόπου, όπως το υψόµετρο ή η σκίαση του 

από ορεινούς όγκους, και σε συνδυασµό µε τα ειδικά χαρακτηριστικά των 

τουριστικών µονάδων του (ηλικία, µέγεθος, υποδοµές) θα επιτρέψουν την 

εξειδίκευση των πλέον κατάλληλων µέτρων µετριασµού και διαχείρισης των 

φυσικών και οικονοµικών επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής για τον 

συγκεκριµένο προορισµό.  

Περιορισµοί της µελέτης 

Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι η µελέτη αυτή θα πρέπει να επαναληφθεί σε 

πολύ υψηλότερο βαθµό ανάλυσης και εντοπισµένης έµφασης. Η έλλειψη 

πλήρων και ακριβών στοιχείων που διαµορφώνουν τον TCI επισηµάνθηκε 

ήδη στην σελίδα 27. Επιπλέον, η παράθεση εποχικών (τρίµηνων) στοιχείων θα 

πρέπει να αντικατασταθεί από στοιχεία ανά δεκαήµερο ή δεκαπενθήµερο 

προσαρµοζόµενα στον µέσο χρόνο διακοπών των διεθνών τουριστών στην 

χώρα µας. Επίσης η περιφερειακή παράθεση δεδοµένων θα πρέπει να 

αντικατασταθεί από µικρότερες γεωγραφικές ενότητες (ενδεικτικά της τάξης 

των 15*15km, διαθέσιµες σήµερα) και η έµφαση ανάλυσης να µετακινηθεί σε 

εκείνες τις γεωγραφικές ενότητες που χαρακτηρίζονται από σηµαντικές 

τουριστικές δραστηριότητες ή εµφανίζουν, κάτω από τις επερχόµενες 

κλιµατικές µεταβολές, δυναµική ανάδειξης τους σε νέους βιώσιµους και 

κερδοφόρους προορισµούς. Τα ακριβή κλιµατολογικά στοιχεία τα οποία 

συνεισφέρουν στην άφιξη διεθνών τουριστών στην Ελλάδα καθώς και η 

στάθµιση τους θα πρέπει να µελετηθούν εµπειρικά προκειµένου να 

προσαρµοσθεί το τουριστικό προϊόν και η προώθηση του στις επιθυµητές 

προδιαγραφές. Εναλλακτικοί δείκτες θερµικής δυσφορίας, όπως ο δείκτης της 

ASHRAE και ο δείκτης PET (Physiological Equivalent Temperature) µπορούν 

να αντικαταστήσουν την αυθαίρετη θερµική κλίµακα του Mieczkowski µε 

µετρήσεις ευρύτερης αποδοχής. Τέλος, η ολοκλήρωση ανάλογων µελετών για 
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τις χώρες προέλευσης των διεθνών τουριστών καθώς και για τους κύριους 

ανταγωνιστικούς της Ελλάδας προορισµούς θα επιτρέψουν την 

ολοκληρωµένη θεώρηση των µελλοντικών τάσεων και την άριστη διαχείριση 

των εξελίξεων. 
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