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1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ΣΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΈΝΩΣΗ .  

 

Το  φαινόµενο  της  Ευρωπαϊκής  Ενοποίησης  έχει  τις  ρίζες  του  στην  

χρονική  περίοδο  µετά  τον  2ο  Παγκόσµιο  Πόλεµο .  Σκοπός  της  ήταν  να  

αναδοµήσει  την  κατεστραµµένη  από  τον  πόλεµο  Ευρώπη  και  να  

αποτρέψει  τις  συγκρούσεις  µεταξύ  των  κρατών  που  έχουν  την  ίδια  

ιστορία  και  γεωγραφία ,  διατηρώντας  ταυτόχρονα  την  ταυτότητα  τους ,  

την  γλώσσα  και  τον  πολιτισµό  τους .  

Με  αυτό  το  ιδεώδες ,  δηµ ιουργήθηκε  αυτό  που  γνωρίζουµε  ως  

Ευρωπαϊκή  Ένωση ,  και  θεσµοθετήθηκε  από  τέσσερις  βασικές  

συνθήκες1: 

1. Την  Συνθήκη  για  την  Ίδρυση  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  

άνθρακα  και  Χάλυβα  (ΕΚΑΧ)  

2. Τη  Συνθήκη  για  την  Ίδρυση  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  (ΣΕΚ)  

3. Τη  Συνθήκη  για  την  Ίδρυση  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  

Ατοµ ικής  Ενέργειας  (ΕΥΡΑΤΟΜ)  

4. Την  Συνθήκη  για  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (ΣΕΕ)  

Οι  τέσσερις  αυτές  συνθήκες  έθεσαν  τις  βάσεις  για  µ ία  ειρηνική  

συνύπαρξη  των  κρατών ,  µε  την  συνειδητοποίηση  ότι  προϋπόθεση  για  

την  µελλοντική  ανάπτυξη  ήταν  η  ενότητα .  

Στην  Ένωση  παρέχονται  όλα  τα  απαραίτητα  µέσα  για  την  εφαρµογή  των  

δικαιοδοσιών  της  και  την  πραγµατοποίηση  των  στόχων  της ,  όπως  για  

παράδειγµα :  

• να  προάγει  την  ενοποίηση  της  Ευρώπης   

• να  βελτιώσει  τις  συνθήκες  εργασίας  και  διαβίωσης  των  

πολιτών  της   

• να  επιφέρει  οικονοµική  ανάπτυξη ,  εµπορική  ισορροπία  και  

                                                 
1 http://www.dip-badajoz.es/eurolocal/eltxt 
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ελεύθερο  ανταγωνισµό   

• να  µειώσει  τις  οικονοµ ικές  ανισότητες  µεταξύ  των  

περιοχών   

• να  βοηθήσει  τα  αναπτυσσόµενα  κράτη   

• να  εξασφαλίσει  ειρήνη  και  ελευθερία .   

 

Η  πραγµατοποίηση  των  στόχων  αυτών  προϋποθέτει  την  ελεύθερη  

κυκλοφορία  ατόµων ,  αγαθών  υπηρεσιών  και  κεφαλαίων ,  και  για  τον  

σκοπό  αυτό  τα  κράτη  µέλη  συνεργάζονται  µε  βάση  αµοιβαίως  

δεσµευτικές  συµφωνίες  µεταξύ  αυτών  και  των  οργάνων  της  Ένωσης ,  τα  

οποία  είναι  τα  ακόλουθα :  

1. Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο   

2. Συµβούλιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης   

3. Ευρωπαϊκή  Επιτροπή   

4. Ευρωπαϊκό  ∆ικαστήριο   

5. Το  Ελεγκτικό  Συνέδριο   

Αυτοί  είναι  τα  κύρια  όργανα  που  µνηµονεύονται  στο  άρθρο  7 της  

Συνθήκης  για  την  Ίδρυση  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας ,  κατόπιν  των  

τροποποιήσεων  που  έγιναν  στην  Συνθήκη  του  Άµστερνταµ το  1997. 

Επιπλέον ,  στο  άρθρο  αυτό  ορίζεται  ότι  το  Συµβούλιο  και  η  Επιτροπή  

βοηθούνται  από  µ ια  Οικονοµ ική  και  Κοινωνική  Επιτροπή  και  από  την  

Επιτροπή  των  Περιφερειών ,  οι  οποίες  θα  είχαν  συµβουλευτικές  

λειτουργίες .  

Επιπλέον ,  σύµφωνα  µε  προβλεπόµενες  διαδικασίες  η  προαναφερθείσα  

Συνθήκη ,  δηµ ιούργησε  τους  παρακάτω  θεσµούς2:  

1. Ευρωπαϊκό  Σύστηµα  Κεντρικών  Τραπεζών  (ΕΣΚΤ)  

2. Ευρωπαϊκή  Κεντρική  Τράπεζα   

3. Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Επενδύσεων   
                                                 
2 Christian N.(2002),Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, Φρανκφούρτη 
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Βασική  µορφή  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  είναι  ο  Ευρωπαίος  

∆ιαµεσολαβητής  που  ορίζεται  στο  άρθρο  195 της  Συνθήκης .  

 

Επιπλέον  είναι  απαραίτητο  να  αναφερθεί  το  Ευρωπαϊκό  Ταµείο  

Επενδύσεων ,  ένας  τριµερής  οργανισµός  στον  οποίο  συµµετέχει  η  

Κοινότητα ,  η  Ευρωπαϊκή  Κεντρική  Τράπεζα  Επενδύσεων  και  άλλοι  

οικονοµικοί  φορείς ,  των  οποίων  στόχος  είναι  να  συνεισφέρουν  στην  

εδραίωση  της  εσωτερικής  αγοράς ,  την  ενδυνάµωση  της  οικονοµ ικής  και  

κοινωνικής  συνοχής  παρεµβαίνοντας  σε  µεγάλα  προγράµµατα  

υποδοµής ,  όπως  πρωτοβουλίες  σχετικές  µε  µικροµεσαίες  επιχειρήσεις ,  

και  σε  άλλους  Ευρωπαϊκούς  Οργανισµούς ,  κέντρα  παρακολούθησης  και  

Ευρωπαϊκά  γραφεία  που  καλύπτουν  πολλούς  τοµείς  δραστηριοτήτων3:  

1. Ευρωπαϊκός  Οργανισµός  Αξιολόγησης  Φαρµάκων   

2. Ευρωπαίος  Οργανισµός  Περιβάλλοντος   

3. Ευρωπαϊκό  Ίδρυµα  για  την  Βελτίωση  των  Συνθηκών  

∆ιαβίωσης  και  Εργασίας   

4. Ευρωπαϊκό  Κέντρο  για  την  Ανάπτυξη  της  Επαγγελµατικής  

Κατάρτισης   

5. Ευρωπαϊκό  Ίδρυµα  για  την  Εκπαίδευση   

6. Ευρωπαϊκό  Κέντρο  Παρακολούθησης  Ναρκωτικών  και  

Τοξικοµανίας   

7. Ευρωπαϊκός  Οργανισµός  για  την  Ασφάλεια  και  την  Υγεία  στη  

Εργασία   

8. Γραφείο  Εναρµόνισης  της  Εσωτερικής  Αγοράς   

9. Κέντρο  Ερευνών   

10.Κέντρο  Παρακολούθησης  Αγροτικής  Ανάπτυξης   

11.Ευρωπαϊκό  Κέντρο  Παρακολούθησης  Οπτικοακουστικού  

Τοµέα   

                                                 
3 www.europa.eu.int 
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12.Ευρωπαϊκό  Κέντρο  Παρακολούθησης  Πολιτικής  Οικογένειας   

13.Ευρωπαϊκό  Παρατηρητήριο  Απασχόλησης   

14.Ευρωπαϊκό  Παρατηρητήριο  των  Φαινοµένων  Ρατσισµού  και  

Ξενοφοβίας   

15.Ευρωπαϊκό  Κέντρο  των  Γλωσσών  των  Μειονοτήτων   

16.Κοινοτικό  Γραφείο  Φυτικών  Ποικιλιών   

17.Europol Ευρωπαϊκή  Αστυνοµική  Υπηρεσία   

18.Ευρωπαϊκό  Κέντρο  Μεταφράσεων  των  Οργάνων  της  

Ευρωπαϊκής  Ένωσης   

19.Ευρωπαϊκή  Υπηρεσία  Αναδόµησης  

 

 

 

 

2.0 Ο  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  ΣΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ  

 

Στον  αναπτυγµένο  κόσµο  οι  άνθρωποι  ταξιδεύουν  αρκετά  συχνά  για  

διάφορους  λόγους .  Για  διακοπές  ή  για  επαγγελµατικό  σκοπό ,  για  να  

επισκεφθούν  φίλους  ή  να  γνωρίσουν  νέους  τόπους ,  για  να  

ξεκουραστούν  ή  για  να  ανεβάσουν  ταχύτητα ,  οι  άνθρωποι  πάντα  έχουν  

κάποιο  λόγο  για  να  ταξιδεύουν .  

 

Όπως  είναι  εύκολα  κατανοητό ,  λόγω  των  πολλών  και  ετερογενών  

απαιτήσεων ,  ο  τουρισµός  αποτελεί  µ ια  βιοµηχανία  µε  πολλές  

ιδιαιτερότητες ,  αφού  σίγουρα  καµία  λύση  δεν  µπορεί  να  καλύψει  όλες  

τις  ανάγκες .  Από  την  άλλη  µεριά ,  πρόκειται  για  µ ία  βιοµηχανία  

υπηρεσιών  στην  οποία  ο  ανθρώπινος  παράγοντας  παίζει  

πρωταγωνιστικό  ρόλο  στην  πελατειακή  εµπειρία  και  ικανοποίηση .  
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Η  τουριστική  βιοµηχανία  αποτελεί  µία  από  τις  µεγαλύτερες  του  

κόσµου ,  µε  την  Ευρώπη  να  κατέχει  πρωταγωνιστικό  ρόλο .  Σύµφωνα  µε  

τα  στοιχεία  του  Παγκόσµ ιου  Οργανισµού  Τουρισµού ,  το  2004 υπήρχαν  

σε  παγκόσµ ια  κλίµακα  περισσότερες  από  760 εκατ .  αφίξεις  τουριστών  

από  διεθνείς  προορισµούς ,  µε  την  πλειοψηφία  τους  να  µετακινείται  

κατά  τη  διάρκεια  της  καλοκαιρινής  περιόδου  του  βορείου  ηµ ισφαιρίου .  

Εξ  αυτών  τα  414 εκατ .  ή  σχεδόν  το  55% του  συνόλου  είχαν  ως  

προορισµό  την  Ευρώπη  (σε  όλες  τις  χώρες ,  συµπεριλαµβανοµένων  των  

25 της  ΕΕ) συµπεριλαµβανοµένων  των  τουριστών  που  ταξίδευαν  

µεταξύ  ευρωπαϊκών  χωρών  ή  προέρχονταν  από  περιοχές  εκτός  

Ευρώπης .  Χαρακτηριστικό  είναι  ότι  το  80% των  διανυκτερεύσεων  στην  

Ευρώπη  αφορούσαν  σε  ψυχαγωγικούς  σκοπούς  και  το  20% σε  

επαγγελµατικά  ταξίδια4.  

 

Παρά  το  γεγονός  ότι  το  2004 ο  απόλυτος  αριθµός  των  αφίξεων  

τουριστών  στην  Ευρώπη  αυξήθηκε  κατά  4% σε  σύγκριση  µε  το  

προηγούµενο  έτος ,  το  συνολικό  ευρωπαϊκό  µερίδιο  στην  παγκόσµ ια  

αγορά  µειώθηκε  σχεδόν  κατά  τρεις  ποσοστιαίες  µονάδες .  

 

 

Σύµφωνα  µε  τα  στοιχεία  της  Eurostat,  κατά  τη  διάρκεια  του  2003 

καταµετρήθηκαν  2,09 δισ .  διανυκτερεύσεις  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση .  Εξ  

αυτών  το  59% αφορούσε  σε  τουρισµό  εντός  των  κρατών  µελών  της  ΕΕ  

από  πολίτες  της  ίδιας  χώρας ,  ενώ  από  τις  υπόλοιπες  διανυκτερεύσεις  το  

75% σε  αφορούσε  ενδοκοινοτικό  τουρισµό5.  

 

Ο  τουρισµός  στις  µέρες  µας  αποτελεί  µια  κυρίαρχη  οικονοµική  

δραστηριότητα  για  την  Ελλάδα  αλλά  και  για  πολλές  χώρες .  Ο  ρόλος  

                                                 
4 Υπουργείο Ανάπτυξης(2005), Τουρισµός-Αγορά υψηλής Αξίας, www.go-online.gr 
5 www.eurostat.gr 
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του  για  την  οικονοµική  ανάπτυξη  αναµένεται  να  αναπτυχθεί  περαιτέρω  

στο  µέλλον ,  καθόσον  ο  ελεύθερος  χρόνος ,  οι  διακοπές ,  η  αναψυχή ,   

κερδίζουν  µ ια  κεντρική  θέση  στις  σύγχρονες  κοινωνίες .  Κατά  τις  δύο  

τελευταίες  δεκαετίες  ο  τουρισµός  έχει  αποδείξει  καθαρά  ότι  έχει  την  

δυνατότητα  να  δηµ ιουργεί  πλούτο  και  οικονοµική  άνθηση  για  

ολόκληρες  περιφέρειες  και  προορισµούς ,  θέσεις  εργασίας  και  ευηµερία  

για  τους  κατοίκους  τους .  Περιοχές  και  τόποι  στηρίζονται  ή  

προσβλέπουν  σ '  αυτόν  για  το  µέλλον  τους .  

  

Η  ανάπτυξή  του  αυτή  δεν  είναι  χωρίς  συνέπειες ,  συνοδεύεται  και  από  

την  αύξηση  των  πιέσεων  που  ασκούνται  ιδιαίτερα  στους  τοπικούς  

περιβαλλοντικούς  και  πολιτιστικούς  πόρους  όπως  και  στις  υποδοµές .  

Το  πρόβληµα  εµφανίζεται  οξυµένο  όπου  αυτή  η  ανάπτυξη  γίνεται  

άναρχα  και  απρογραµµάτιστα .  Έτσι  οι  τοπικές  αρχές  βρίσκονται  

µπροστά  σε  µ ια  πραγµατική  πρόκληση  που  καλούνται  να  διαχειριστούν .   

  

Η  κυριότερη  πρόκληση  για  την  τουριστική  οικονοµ ία  και  τους  

προορισµούς  είναι  η  διαχείριση  της  τουριστικής  δραστηριότητας  -µε  

δεδοµένη  την  περαιτέρω  ανάπτυξης  της  κατά  τα  επόµενα  χρόνια- έτσι  

ώστε  να  διασφαλίζεται  ότι  δεν  υπερβαίνει  τα  όρια  των  διαθέσιµων  

πόρων ,  καθώς  και  τις  δυνατότητες  αναπαραγωγής  των  εν  λόγω  πόρων .  

Καθώς  ο  τουρισµός  στηρίζεται  σε  µεγάλο  βαθµό  στην  περιβαλλοντική ,  

πολιτιστική  και  κοινωνική  ποιότητα ,  -  εάν  δεν  υπάρχει  η  δέουσα  

διαχείριση  -  κινδυνεύει  να  επιδεινώσει  ή  ακόµα  και  να  καταναλώνει  τη  

δική  του  βάση  πόρων  παραγωγής  εσόδων ,  και  εποµένως  να  καταστεί  

οικονοµικά  και  κοινωνικά  µη  βιώσιµος .  Η  βιώσιµη  ανάπτυξη  του  

τουρισµού  σήµερα  συνδέεται  περισσότερο  µε  την  ανάπτυξη  της  

ποιότητας  παρά  της  ποσότητας .   

Για  όλο  τον  κόσµο ,  ο  τουρισµός  αποτελεί  µ ία  σηµαντική  ευκαιρία  και  

εναλλακτική  δυνατότητα  για  τις  περιοχές  σε  οικονοµ ική  καθυστέρηση  

ή  παρακµή .  Μπορεί  να  αποτελέσει  µία  πηγή  οικονοµικής  

δραστηριότητας  µε  τεράστιο  δυναµικό  κοινωνικής  και  επιχειρηµατικής  
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ανάπτυξης  καθώς  και  απασχόλησης .  Με  τη  µετατροπή  της  οικονοµικής  

βάσης  µπορεί  να  καθιερωθεί  ένα  νέο  παραγωγικό  σύστηµα ,  µε  

περισσότερο  µέλλον  και  «ποιότητα» ζωής .  Σε  ολόκληρη  την  Ευρώπη ,  

βρίσκονται  σε  εξέλιξη  διάφορα  σχέδια  τουριστικής  ανάπτυξης  

ολόκληρων  περιοχών  µε  αλλαγή  ακολουθούµενης  στρατηγικής , 

προσανατολισµού  και  προτύπου  περιοχής .  Η  κεντρική  επιλογή  τους  -

παρατηρεί  κανείς- σ '  όλους ,  είναι  ένας  ποιοτικός  τουρισµός  που  

ενσωµατώνει  και  βασίζεται  στο  φυσικό  και  πολιτιστικό  περιβάλλον .  Ο  

ανταγωνισµός  σ '  αυτό  το  επίπεδο  µεταξύ  των  διάφορων  περιοχών  στην  

Ευρώπη  θα  ενταθεί  στο  µέλλον  αφού  νέοι  ποιοτικοί  και  δυναµ ικοί  

προορισµοί  θα  προστίθενται  διαρκώς6.  

  

Ο  τουρισµός  είναι  µια  ευαίσθητη  δραστηριότητα  και  επηρεάζεται  από  

διεθνείς  και  µη  ελέγξιµες  καταστάσεις .  Οι  πρόσφατες  κρίσεις  σε  

θέµατα  ασφάλειας  και  ο  φόβος  στον  τοµέα  της  υγείας  προξένησαν  

συγκεχυµένες  αντιδράσεις  και  προκάλεσαν  αλλαγές  στα  µοντέλα  

τουρισµού  και  στη  ζήτηση .  Ο  φόβος  για  την  ασφάλεια ,  τα  αυστηρότερα  

µέτρα  ασφάλειας ,  καθιστούν  λιγότερο  εύκολα  τα  ταξίδια  και  µε  

µεγαλύτερες  επιβαρύνσεις .  Ως  εκ  τούτου ,  οι  τουρίστες  στρέφονται  προς  

τις  εσωτερικές  αγορές  τους  και  τους  κοντινούς  προορισµούς  και  

µειώνουν  τις  δαπάνες  για  τις  διακοπές .  Η  στρατηγική  που  

διαµορφώνουν  πολλές  ευρωπαϊκές  περιοχές  είναι  να  κρατήσουν  τους  

κατοίκους  τους  κοντά  τους ,  να  ενισχύσουν  τον  εσωτερικό  τουρισµό  

τους .  

  

2.1 Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΒΑΡΥΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

 

Η  βιοµηχανία  του  τουρισµού  έχει  ιδιαίτερα  µεγάλη  επίδραση  στην  

ευρωπαϊκή  οικονοµ ία .  Εκτιµάται  ότι  η  βασική  επιχειρηµατική  

                                                 
6 Αγοραστάκης Γ(2005), Για ένα βιώσιµο τουρισµό, Πολυτεχνείο Κρήτης - Τµήµα Μηχανικών 
Παραγωγής και ∆ιοίκησης για τον Τουρισµό 
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δραστηριοποίηση  στον  τουριστικό  τοµέα  (ξενοδοχεία  και  ταξιδιωτικά  

πρακτορεία) αντιστοιχεί  στο  5-6% του  µικτού  εγχώριου  προϊόντος  στην  

ΕΕ .  Αν  στις  πρώτες  συνυπολογιστούν  και  οι  επιχειρήσεις  που  

απολαµβάνουν  έµµεσα  οφέλη  από  τον  τουρισµό  (όπως  εστιατόρια ,  

µεταφορές  κ .ά .) ,  το  συνολικό  ποσοστό  ανέρχεται  στο  10-12%7. 

 

Η  οικονοµική  βαρύτητα  του  τουρισµού  αντανακλά  και  στον  τοµέα  της  

απασχόλησης .  Συγκεκριµένα ,  στην  Ευρώπη  υπολογίζεται  ότι  υπάρχουν  

2 εκατ .  επιχειρήσεις ,  το  99% εκ  των  οποίων  έχει  λιγότερους  από  50 

εργαζοµένους .  Στον  ξενοδοχειακό  και  στο  χώρο  της  εστίασης  ιδίως ,  το  

92,4% είναι  µ ικρές  επιχειρήσεις  µε  λιγότερους  από  9 εργαζοµένους .  

Αξιοσηµείωτο  είναι ,  όµως ,  ότι  ενώ  τα  4/5 των  εταιριών  του  χώρου  

είναι  µ ικρές  επιχειρήσεις ,  το  0,1% των  επιχειρήσεων  που  διαθέτουν  

περισσότερους  από  250 εργαζόµενους ,  παράγουν  το  1/4 της  

προστιθέµενης  αξίας .  

 

Σε  ορισµένες  ευρωπαϊκές  περιοχές ,  όπως  στη  Μεσόγειο  

(συµπεριλαµβανοµένης ,  φυσικά ,  και  της  Ελλάδας),  ο  τουρισµός  

αποτελεί  τη  µεγαλύτερη  βιοµηχανία  και  το  µεγαλύτερο  εργοδότη .  Οι  

συγκεκριµένες  περιοχές  είναι  βεβαίως  οι  πλέον  ευάλωτες  από  µία  

πληθώρα  εξωτερικών  παραγόντων  οι  οποίοι  µπορούν  ακόµη  και  να  

καταστρέψουν  µία  τουριστική  σεζόν ,  προκαλώντας  βαρύ  πλήγµα  στην  

τοπική  οικονοµ ία .  Και  παρά  το  γεγονός  ότι  στην  τουριστική  βιοµηχανία  

απασχολούνται  αρκετοί  εποχιακοί  εργαζόµενοι  που  προέρχονται  από  

άλλες  περιοχές  ή  χώρες ,  το  µεγαλύτερο  πλήγµα  θα  δεχτεί  ο  τοπικός  

πληθυσµός8.  

 

Αν  εξαιρεθούν  πάντως  οι  εν  πολλής  απρόβλεπτοι  εξωτερικοί  

παράγοντες ,  υπάρχουν  και  κάποιες  παράµετροι  οι  οποίες  µπορούν  να  

                                                 
7 www.gnto.gr  
 
8 Αγοραστάκης Γ(2005), Για ένα βιώσιµο τουρισµό, Πολυτεχνείο Κρήτης - Τµήµα Μηχανικών 
Παραγωγής και ∆ιοίκησης για τον Τουρισµό 
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ελεγχθούν  και  επηρεάζουν  τη  µακροπρόθεσµη  κερδοφορία  του  

τουριστικού  κλάδου .  

 

Επειδή  η  τουριστική  βιοµηχανία  είναι  ιδιαίτερα  ανταγωνιστική ,  οι  

τουρίστες  έχουν  απεριόριστη  ελευθερία  να  επιλέξουν  τη  µορφή  των  

διακοπών  που  επιθυµούν  και  ως  εκ  τούτου ,  αν  ένας  προορισµός  δεν 

ανταποκρίνεται  στη  ζήτηση ,  θα  απολέσει  γρήγορα  τα  αγοραστικά  

µερίδιά  του .  Οι  αλλαγές  στη  ζήτηση  µπορούν  να  έχουν  ανυπολόγιστες  

συνέπειες  στην  οικονοµ ία  κάποιας  περιοχής  και  ως  εκ  τούτου  αποτελεί  

γεγονός  ζωτικής  σηµασίας  για  τις  περιοχές  και  τις  χώρες  που  "ζουν" 

από  τη  συγκεκριµένη  βιοµηχανία ,  να  ανανεώνουν  συνεχώς  τις  

υπηρεσίες  τις  οποίες  προσφέρουν .  

 

 

2.2 Η  ΖΗΤΗΣΗ  ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ  

 

Ο  τουρισµός  ήταν  ανέκαθεν  µία  βιοµηχανία  η  οποία  καθοδηγείται  από  

τη  ζήτηση .  Η  ζήτηση  δε ,  έχει  αλλάξει  άρδην  τις  τελευταίες  δεκαετίες .  

Ενώ  παλαιότερα  οι  άνθρωποι  έκαναν  τις  διακοπές  τους  µόνο  µ ία  

περίοδο  του  έτους  (ως  επί  το  πλείστον  το  καλοκαίρι) και  µάλιστα  σε  

συνεχόµενο  διάστηµα ,  τώρα  όλο  και  περισσότεροι  άνθρωποι  "σπάνε" 

τις  διακοπές  τους  σε  µ ικρά  χρονικά  διαστήµατα .  

 

Ο  τρόπος  της  ζωής  των  ανθρώπων  αλλάζει  και ,  όπως  είναι  λογικό ,  

µεταβάλλεται  και  ο  τρόπος  που  κάνουν  διακοπές .  Για  τους  

περισσότερους  είναι  πλέον  ευκολότερο  να  αλλάζουν  τους  προορισµούς  

τους  και  οι  παραδοσιακές  διακοπές  µε  ήλιο  και  θάλασσα  

ανταγωνίζονται  µε  διακοπές  που  εστιάζουν  στην  επαφή  µε  τη  φύση ,  τον  

πολιτισµό  ή  τη  φυσική  δραστηριότητα .  
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Εξαιτίας  αυτών  των  παραγόντων  η  προσέλκυση  των  τουριστών  γίνεται  

µ ία  ολοένα  και  πιο  δύσκολη  διαδικασία  για  τις  εταιρίες  που  

εντάσσονται  στην  τουριστική  βιοµηχανία .  Στο  σηµείο  αυτό  ιδιαίτερα  

πολύτιµη  είναι  η  συµβολή  της  τεχνολογίας .  Όπως  θα  δούµε  και  στη  

συνέχεια  του  αφιερώµατος ,  η  τεχνολογία  και  δη  το  Internet 

λειτούργησαν  καταλυτικά  στη  συµπεριφορά  του  πελάτη  της  αγοράς  της  

τουριστικής  βιοµηχανίας ,  οδηγώντας  πολλές  φορές  τις  εξελίξεις  στο  

χώρο .  Η  τεχνολογία ,  όµως ,  µπορεί  επίσης  να  δώσει  στην  τουριστική  

βιοµηχανία  τα  εργαλεία  για  να  µπορέσει  να  ανταποκριθεί  και  να  

ικανοποιήσει  την  πελατειακή  ζήτηση .  

 

2.3 Η  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  ∆ΙΑΣΤΑΣΗ  

 

Στην  προηγούµενη  ενότητα  προσπαθήσαµε  να  δώσουµε  µία  ενδεικτική  

εικόνα  της  σπουδαιότητας  που  έχει  η  τουριστική  βιοµηχανία  στην  

ευρωπαϊκή  ήπειρο  και ,  κατ '  επέκταση ,  και  στην  ελληνική  αγορά ,  αλλά  

και  των  ιδιαιτεροτήτων  που  κρύβει  σε  σύγκριση  µε  τις  υπόλοιπες  

βιοµηχανίες  υπηρεσιών .  Στην  παρούσα  ενότητα  θα  αναφερθούµε  

αφενός  στον  τρόπο  µε  τον  οποίο  η  τεχνολογία  επέδρασε  καταλυτικά  

στην  τουριστική  βιοµηχανία ,  αλλάζοντας  παγιωµένες  επί  σειρά  ετών  

δοµές ,  και  αφετέρου  στο  πώς  η  τεχνολογία  µπορεί  να  χρησιµοποιηθεί  

ως  εργαλείο  για  την  ανάπτυξη  της  αγοράς9.  

 

2.4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ  ΚΑΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

  

Για  πολλά  χρόνια  οι  ευρωπαϊκές  χώρες  αποτελούν  τον  κύριο  προορισµό  

του  παγκόσµ ιου  τουρισµού  (60% όλων  των  διεθνών  αφίξεων  -  ΠΟΕ).  Η  

                                                 
9 Νοµαρχεία Κρήτης(2006), Πρακτικά από οµιλία για των Ευρωπαϊκό Τουρισµό και Ενηµέρωση για 
την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της ∆' προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 
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µεγάλη  πλειοψηφία  των  ευρωπαίων  τουριστών  (91%) επιλέγουν  να  

επισκεφτούν  µ ια  περιοχή  στην  Ευρώπη .  Οι  πλούσιοι  φυσικοί  και  

πολιτιστικοί  πόροι  αποτελούν  ένα  σηµαντικό  πλεονέκτηµα  για  τις  

τουριστικές  περιοχές  της  Ευρώπης .  Παρά  την  εµφάνιση  πολλών  νέων  

προορισµών ,  οι  Ευρωπαϊκές  περιοχές  διατηρούν  ακόµα  το  µεγάλο  

µερίδιο  του  παγκόσµιου  εµπορίου  τουρισµού .   

  

Ο  τουρισµός  είναι  ένας  από  τους  ισχυρότερους  οικονοµικούς  τοµείς  

στα  Ευρωπαϊκά  κράτη  και  την  Ελλάδα .  Οι  τουριστικές  δραστηριότητες  

στην  ΕΕ  (15) αποδίδουν  µέχρι  12% του  ΑΕΠ   (άµεσα  ή  έµµεσα) και  6% 

της  απασχόλησης   (άµεσα).  Όλοι  αυτοί  οι  αριθµοί  αναµένεται  να  

αυξηθούν  στο  µέλλον ,  όχι  όµως  το  ίδιο  για  όλους  τους  προορισµούς .  

Σήµερα ,  στην  ΕΕ ,  το  σύνολο  αυτής  της  δραστηριότητας  περιλαµβάνει  

περισσότερες  από  δύο  εκατοµµύρια  τουριστικές  επιχειρήσεις ,  µε  7,7 

εκατοµµύρια  εργαζόµενους .  Ο  αριθµός  αυτός  -κατά  τις  εκτιµήσεις  της  

Ευρωπαϊκής  Επιτροπής- αναµένεται  να  αυξηθεί  κατά  περίπου  15% την  

επόµενη  δεκαετία .  Ιδιαίτερα  σηµαντικό  επίσης  για  την  ανάπτυξη  του  

τουρισµού  στην  Ευρώπη  είναι  ότι  περισσότεροι  από  το  60% των  

πολιτών  της  κάνουν  διακοπές .  Η  Μεσόγειος  θεωρείται  ως  µεγαλύτερος  

τουριστικός  προορισµός  στον  κόσµο .  Η  Ισπανία ,  η  Γαλλία ,  η  Ιταλία  και  

η  Ελλάδα  παραµένουν  κατά  πολύ  ο  κεντρικός  προορισµός  για  το  διεθνή  

τουρισµό .   

Σύµφωνα  µε  τα  στοιχεία  του  Παγκόσµ ιου  Οργανισµού  Τουρισµού  για  

τις  αφίξεις  αλλοδαπών  τουριστών ,  η  Ελλάδα  καταλαµβάνει  την  15η  

θέση  στην  παγκόσµ ια  κατάταξη  των  χωρών  υποδοχής .  Το  80% του  

συνόλου  των  αλλοδαπών  τουριστών  φθάνει  στη  χώρα  αεροπορικώς .  Η  

συµµετοχή  των  αφίξεων  µε  αεροπλάνο  αυξάνεται  σταθερά  λόγω  και  της  

απελευθέρωσης  των  αεροπορικών  συγκοινωνιών  και  της  µείωσης  των  

ναύλων ,  ενώ  µειώνεται  αντίστοιχα  η  συµµετοχή  των  άλλων  µέσων  

µεταφοράς .  Η  τουριστική  βιοµηχανία  ανισοκατανέµεται  στην  χώρα .  

∆ιαπιστώνεται  µ ια  έντονη  συγκέντρωση  της  τουριστικής  

δραστηριότητας  σε  λίγες  περιοχές  της  χώρας .  Πέντε  από  τις  13 

Περιφέρειες  συγκεντρώνουν  το  75% των  ξενοδοχειακών  κλινών ,  ενώ  
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παρουσιάζονται  σηµαντικές  οι  διαφορές   συγκέντρωσης  και  εντός  των  

περιφερειών .  Οι  µεγαλύτερες  συγκεντρώσεις  σε  κλίνες  παρατηρούνται  

στην  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  (24% του  συνόλου), την  Κρήτη  

(19%), τα  Ιόνια  Νησιά  (11%), την  Αττική  (11%) και  την  Κεντρική  

Μακεδονία  (10%).  

  

Τα  έσοδα  από  τουριστικές  υπηρεσίες  στην  Ελλάδα ,  έχουν  σηµειώσει  

θεαµατική  άνοδο  τα  τελευταία  χρόνια .  Με  βάση  την  παγκόσµια  

κατάταξη  η  Ελλάδα  κατατάσσεται  στην  10η  θέση  από  άποψη  

τουριστικών  εισπράξεων .  Αν  και  το  µεγαλύτερο  µέρος  της  τουριστικής  

δαπάνης  (µ.ο .  40%), προορίζεται  για  διαµονή  και  τη  διατροφή ,  η  

Ελλάδα  εξακολουθεί  να  θεωρείται  χώρα  φιλοξενίας  τουριστών  χαµηλής  

εισοδηµατικής  στάθµης .  Παρόλο  που  οι  αριθµοί  του  ελληνικού  

τουρισµού  είναι  υψηλοί  και  είναι  ένας  από  τους  τοµείς  της  οικονοµίας  

µε  τις  καλύτερες  προοπτικές ,  παρατηρείται ,  και  ιδίως  πρόσφατα ,  µια  

αδυναµ ία  στις  αποδόσεις  του .   

  

Αν  και  οι  προοπτικές  για  την  ανάπτυξη  της  τουριστικής  οικονοµίας  

είναι  ελπιδοφόρες ,  υπάρχει  ακόµα  υψηλή  αβεβαιότητα  όσον  αφορά  τον  

τρόπο  που  ο  τουρισµός  θα  εξελιχθεί  στο  µέλλον .  Η  διαχείρισή  του  

γίνεται  πιο  δύσκολη  δεδοµένου  ότι  µετασχηµατίζεται  σε  µ ια  σύνθετη  

και  διαφοροποιηµένη  δραστηριότητα .  Μια  µακροχρόνια  στρατηγική  για  

τον  τουρισµό  πρέπει  να  διαµορφωθεί  σε  κάθε  τόπο  ως  µέρος  µ ιας  

ευρύτερης  στρατηγικής  για  την  τοπική  ή  περιφερειακή  ανάπτυξη ,  

λαµβάνοντας  υπόψη  την  αβεβαιότητα  λόγω  των  ευρύτερων  αλλαγών  

µαζί  µε  τις  τοπικές  ιδιαιτερότητες  και  τις  προτεραιότητες .   

  

2.6 ΜΑΖΙΚΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
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Ο  µαζικός  τουρισµός  παραµένει  ο  κυρίαρχος  τύπος ,  αλλά  και  άλλοι  

τύποι  τουρισµού  που  αφορούν  τον  πολιτισµό ,  το  περιβάλλον ,  την  υγεία ,  

τη  θρησκεία ,  την  εκπαίδευση ,  κ .λ .π .  έχουν  εµφανιστεί  και  

αναπτύσσονται  µε  τον  χρόνο .  Αυτές  οι  µορφές  τουρισµού  απεικονίζουν  

µεταξύ  των  άλλων  προτιµήσεις  για  την  περιβαλλοντική  ποιότητα  και  

για  µ ια  πιο  ενεργό  και  συµµετοχική  µορφή  αναψυχής .  ∆ιακοπές  κοντά  

στη  φύση ,  για  εξερεύνηση  και  άσκηση  κερδίζουν  µε  το  χρόνο  έναντι  

του  παραδοσιακού  τουριστικού  µοντέλου  «ήλιος  και  θάλασσα». Σήµερα  

ένα  σηµαντικό  µέρος  -περίπου  60%- των  τουριστικών  δραστηριοτήτων  

σε  επίπεδο  Ευρώπης  εξαρτώνται  από  το  φυσικό  περιβάλλον ,  ενώ  

περίπου  το  40% των  τουριστικών  δραστηριοτήτων  βασίζονται  στα  

αστικά  ή  πολιτιστικά  στοιχεία .   

  

Οι  τουριστικοί  προορισµοί  διαµορφώνουν  τ '  ανταγωνιστικά  

πλεονεκτήµατά  τους  φτιάχνοντας  συστηµατικά  την  αλυσίδα  µε  τις  

επιµέρους  δραστηριότητες  του  τουριστικού  προϊόντος .  Η  προσφορά  της  

ποιότητας  και  της  υψηλότερης  αξίας  στις  υπηρεσίες ,  παρέχει  τη  

δυνατότητα  σε  έναν  προορισµό  ν '  αυξήσει  τις  τιµές  και  να  αναµένει  

καλύτερα  οικονοµικά  αποτελέσµατα .  Τα  τουριστικά  προϊόντα  σήµερα  

έχουν  µεγαλύτερη  εξάρτηση  από  την  περιβαλλοντική  ποιότητα .  

Αντίθετα  η  υποβάθµ ιση  της  περιβαλλοντικής  ποιότητας  από  την  υπέρ-

συσσώρευση  των  τουριστικών  δραστηριοτήτων  σε  µ ια  περιοχή ,  φέρνει  

τα  αντίθετα  οικονοµικά  αποτελέσµατα .  

  

Ένα  από  τα  πιο  διαδεδοµένα  προβλήµατα  του  τουρισµού  αναψυχής  

στην  Μεσόγειο  είναι  η  συγκέντρωσή  του  σε  συγκεκριµένες ,  

περιορισµένες  εποχές  του  έτους ,  γεγονός  που  συνδέεται  τόσο  µε  το  

κλίµα  όσο  και  µε  τις  πολιτιστικές ,  κοινωνικές  και  οικονοµικές  

συνθήκες  της  καθηµερινής  ζωής .  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσµα  τον  εποχικό  

κορεσµό  των  υποδοµών ,  των  τουριστικών  εγκαταστάσεων  και  της  

φέρουσας  ικανότητας  των  προορισµών  που  οδηγεί  σε  µείωση  της  

ποιότητας  και  της  ανταγωνιστικότητάς  τους .  Μερικοί  προορισµοί  σε  

 17



παράκτιες  ζώνες  και  νησιά  στο  νότιο  µέρος  της  Ευρώπης ,  έχουν  

υποστεί  τις  αρνητικές  συνέπειες  µ ιας  τουριστικής  ανάπτυξης  που  

υπερέβαινε  τη  φέρουσα  ικανότητά  τους .   

  

Η  υψηλή  συγκέντρωση  των  τουριστικών  δραστηριοτήτων  σε  στενές  

παραθαλάσσιες  περιοχές  αποτελεί  ένα  από  τα  κύρια  χαρακτηριστικά  

του  Ελληνικού  και  Μεσογειακού  τουρισµού .   Στην  Ευρωπαϊκή  

Μεσόγειο  που  θεωρείται  ως  η  µεγαλύτερη  τουριστική  περιοχή  στον  

κόσµο ,  η  τουριστική  ανάπτυξη  συγκεντρώνεται  στις  ήδη  πυκνά  

κατοικηµένες   ακτές .  Στην  Ελλάδα  σχεδόν  το  90% των  δραστηριοτήτων  

του  τουρισµού  και  της  αναψυχής  βρίσκονται  µπροστά  στις  ακτές  και  τα  

µ ικρά  νησιά .  Η  Ελληνική  γαλάζια ,  ζεστή  και  καθαρή  θάλασσα ,  οι  ήπιες  

κλιµατικές  συνθήκες  µε  την  ηλιοφάνεια ,  προσέλκυσαν  ένα  µεγάλο  

τουριστικό  ρεύµα  στις  παράκτιες  και  νησιωτικές  περιοχές ,  πράγµα  που  

προσανατόλισε   µονοδιάστατα  την  ανάπτυξή  τους .  Αυτό  το  ρεύµα  και  η  

παράκτια  συγκέντρωση ,  µε  το  χρόνο  µετατράπηκε  σε  παράκτια  

εξάπλωση ,  σε  ανεξέλεγκτη  οικιστική  ανάπτυξη .  Έτσι  σε  µια  σχετικά  

σύντοµη  χρονική  περίοδο ,  η  χωρίς  έλεγχο  ανάπτυξη  του  τουρισµού  στις  

παράκτιες  ζώνες ,  δηµ ιούργησε  πολλά  προβλήµατα  και  αδιέξοδα .   

  

Ο  τουρισµός  είναι  η  δραστηριότητα  που  αλλάζει  βαθµ ιαία  τη  

λειτουργία  της  φύσης ,  όπως  και  της  τοπικής  κοινωνίας .  Αλλάζει  τις  

χρήσεις  γης  και  µετατρέπει  τα  τοπία .  Είναι  ο  µεγάλος  καταναλωτής  των  

φυσικών  πόρων  και  παραγωγός  σηµαντικού  φορτίου  αποβλήτων ,  που  

υπερβαίνει  συχνά  την  ικανότητα  των  οικοσυστηµάτων .  Είναι  η  

δραστηριότητα  που  τείνει  να  καταναλώσει  τις  καλύτερες ,  τις  

ελκυστικότερες  και  πιο  ευαίσθητες  περιοχές .  Υπολογίζεται  ότι  το  50% 

των  οικολογικά  πλουσιότερων  και  πιο  ευαίσθητων  περιοχών  στην  

Ευρώπη  βρίσκονται  σε  παράκτιες  περιοχές .  Πολλές  αρνητικές  

επιδράσεις  της  ανάπτυξης  τουρισµού  είναι  εµφανείς  στις  παράκτιες  

περιοχές  και  προκύπτουν  από  την  ολοκληρωτική  και  χωρίς  µέτρο  
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µετατροπή  του  φυσικού  και  γεωργικού  εδάφους  σε  τουριστικές  

εγκαταστάσεις .  

  

Τα  νησιά  αποτελούν  τους  σηµαντικότερους  τόπους  προορισµού  

τουριστών  στην  Ελλάδα .  Η  τουριστική  ανάπτυξή  τους  συνέβαλε  στην  

οικονοµική  ανάπτυξη  και  την  απασχόληση ,  στη  βελτίωση  υποδοµών  και  

υπηρεσιών  τους .  Εντούτοις  δεν  είναι  λίγες  οι  περιπτώσεις  που  αυτή  η  

ανάπτυξη  πραγµατοποιήθηκε  µε  σοβαρά  αρνητικά  αποτελέσµατα  στο  

δοµηµένο  και  φυσικό  περιβάλλον  τους ,  στην  οικονοµ ία  και  την  

κοινωνία  τους .   

  

Τα  µ ικρά  νησιά  είναι  ιδιαίτερα  ευαίσθητα  στις  αρνητικές  επιδράσεις  

της  εντατικής  ανάπτυξης  τουρισµού  εξ '  αιτίας  της  εύθραυστης  σχέσης  

µεταξύ  της  οικονοµίας-κοινωνίας  και  του  περιβάλλοντος .  Εκεί ,  όπου  

υπάρχει  περιορισµένη  οικονοµ ική  βάση ,  όπως  τα  νησιά ,   και  η  τοπική  

ανάπτυξη  βασίζεται  σε  µεγάλο  βαθµό  στον  τουρισµό ,  υπάρχει  ο  

κίνδυνος  κατάληξης  σε  µ ια  εύθραυστη  και  υπέρ  τον  δέον  εξαρτηµένη  

«µονο-οικονοµ ία» χωρίς  τις  επιθυµητές  έµµεσες  συνέπειες  σε  άλλες  

πλευρές  της  τοπικής  οικονοµίας ,  όπως  τη  γεωργία  και  τη  µεταποίηση .  

  

 

 

2.7 ΝΕΕΣ  ΤΑΣΕΙΣ  

  

Τα  τελευταία  χρόνια ,  παρατηρείται  µια  σταδιακή  µεταστροφή  των  

προτιµήσεων  των  τουριστών  -  και  αντίστοιχα  στην  προσφορά  

τουριστικών  υπηρεσιών- προς  πιο  ειδικές  και  ανεξάρτητες  µορφές ,  

προσαρµοσµένες  στα  ιδιαίτερα  ενδιαφέροντα  του  κάθε  τουρίστα  για  

περιπλάνηση  στη  φύση ,  αναζήτηση  πολιτισµ ικών  δραστηριοτήτων ,  

έντονη  άσκηση ,  αναζήτηση  εναλλακτικών  τρόπων  ζωής  και  διάφορες  
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άλλες  ειδικές  µορφές  κτλ .  Οι  νέες  τάσεις  που  διαφαίνονται  φανερώνουν  

µ ια  στροφή  από  το  µαζικό  απρόσωπο  και  παθητικό  τουρισµό ,  σε  

τουρισµό  συµµετοχικό ,  επιλεκτικό ,  µε  σεβασµό  στο  τοπικό  πολιτισµό  

και  το  περιβάλλον10.  

  

Αλλαγές  παρατηρούνται  στη  συχνότητα  και  διάρκεια  των  διακοπών ,  

στην  κατανοµή  τους  στο  χρόνο  και  στην  ποικιλία  των  σκοπών  για  

αναψυχή .  Ο  πιο  σηµαντικός  παράγοντας  σχετίζεται  ίσως  µε  µ ία  αλλαγή  

και   εξέλιξη  των  ψυχαγωγικών  αναγκών  και  κινήτρων  των  σύγχρονων  

ανθρώπων .  Η  αύξηση  του  ελεύθερου  χρόνου ,  που  εντείνεται  από  την  

σταδιακή  µείωση  του  χρόνου  εργασίας ,  προσφέρει  πολύ  µεγαλύτερες  

δυνατότητες  απόδρασης ,  οι  οποίες  είναι  και  κατανεµηµένες  στο  σύνολο  

του  έτους .  Οι  διακοπές  δε  θεωρούνται  πια  ως  ένας  απλός  παραθερισµός  

στη  θάλασσα .  Η  ανάπτυξη  της  αστικοποίησης  δηµ ιουργεί  µ ία  πολύ  

ισχυρή  επιθυµ ία  για  υπαίθριες  ψυχαγωγικές  δραστηριότητες .  Ο  

σύγχρονος  τουρίστας  αναζητά  µάλλον  τη  διαφυγή  σ '  ένα  νέο  τρόπο  

ζωής  που  δεν  του  φέρνει  στο  µυαλό  παραστάσεις  της  καθηµερινότητάς  

του .  Είναι  ένα  άτοµο  περισσότερο  συµµετοχικό  και  ενεργό ,  παρά  

παθητικό  και  αντικείµενο  περιποιήσεων .  

  

Οι  νέες  τάσεις  και  ειδικές  απαιτήσεις  στην  τουριστική  ζήτηση  γενικά  

επιβάλλουν  µε  έµφαση  την  ποιότητα  στο  προσφερόµενο  τουριστικό  

προϊόν .  Μέρος  αυτής  της  ποιότητας  είναι  και  το  περιβάλλον  (φυσικό  

και  πολιτισµ ικό). Η  ποιότητα  αποτελεί  και  ουσιαστική  προϋπόθεση  για  

την  µακροχρόνια  διατήρηση  της  ίδιας  της  τουριστικής  δραστηριότητας .  

Ο  τουρισµός  σταδιακά  επανα-προσανατολίζεται  µε  βάση  την  ποιότητα  

και  την  αξία  της  φυσικής  και  πολιτιστικής  κληρονοµ ιάς  ενός  τόπου .  Η  

ανάπτυξή  του  σε  µ ια  περιοχή  είναι  άµεσα  συναρτηµένη  µε  την  

διαθεσιµότητα  φυσικών  και  πολιτιστικών  πόρων .  

  
                                                 
10 Agarwal, S. and Ramaswami, S. (1992): “Choice of Foreign Market Entry Mode: Impact of 
Ownership, Location and Internalisation Factors”. Journal of International BusinessStudies, 23: 1-27. 
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Η  αντιµετώπιση  των  περιβαλλοντικών  προβληµάτων  που  οφείλονται  

στον  τουρισµό ,  θα  πρέπει  να  βασίζεται  στη  συνειδητοποίηση  ότι  η  

προστασία  της  ποιότητας  του  περιβάλλοντος  αποτελεί  προϋπόθεση  για  

την  ανάπτυξη  και  διατήρηση  της  τουριστικής  δραστηριότητας  µέσα  σε  

ένα  ευρύτερο  πλαίσιο  βιώσιµης  ανάπτυξης  µιας  περιοχής .  Τουρισµός ,  

πολιτισµός  και  περιβάλλον  είναι  οι  περισσότερο  αλληλοεξαρτώµενοι  

τοµείς .  Έχουν  τις  ισχυρότερες  σχέσεις  αλληλεπίδρασης  και  αλληλο-

τροφοδοτούνται .   

  

Σήµερα  οι  τουρίστες  αναζητούν  ολοένα  και  περισσότερο  

εξατοµικευµένες  επιλογές  και  η  διαδικασία  αυτή  περιλαµβάνει ,  µε  τη  

χρήση  κυρίως  ηλεκτρονικών  µέσων ,  την  αναζήτηση  προϊόντων  

προσαρµοσµένων  στις  ατοµικές  ανάγκες  του  χρήστη ,  µε  σκοπό  τη  

βέλτιστη  εξισορρόπηση  ανάµεσα  στην  ποιότητα  και  τη  θετική  εµπειρία ,  

από  τη  µ ία  πλευρά ,  και  στην  τιµή  του  προϊόντος ,  από  την  άλλη .  

  

Παράλληλα  µε  τη  σηµαντική  ανάπτυξη  του  τουρισµού ,  αναµένεται  να  

υπάρξουν  αλλαγές  στη  ζήτηση  αναφορικά  µε  τους  τύπους  τουρισµού .  Η  

µεγαλύτερη  αύξηση  αναµένεται  στον  τουρισµό  που  αφορά  την  

πολιτιστική  και  φυσική  κληρονοµ ιά .  Ωστόσο ,  ο  µαζικός  τουρισµός  που  

ελέγχεται  κατά  συντριπτική  πλειοψηφία  από  τους  διεθνείς  

ταξιδιωτικούς  πράκτορες ,  θα  συνεχίσει  να  είναι  τα  πιο  σηµαντικό  

µέρος  από  την  πλευρά  της  ποσότητας ,  αλλά  και  το  φτηνό  και  αποδοτικό  

για  µια  τοπική  οικονοµ ία .  

  

Οι  εξελίξεις  στις  προτιµήσεις  των  τουριστών  και  η  διαφοροποίηση  στα  

τουριστικά  προϊόντα ,  όπως  και  ο  προβληµατισµός  για  τις  

κοινωνικοοικονοµικές  και  περιβαλλοντικές  συνέπειες  του  µαζικού  

τουρισµού ,  η  αναζήτηση  της  χρυσής  τοµής  µεταξύ  των   απαιτήσεων  της  

οικονοµίας ,  της  κοινωνίας  και  του  περιβάλλοντος ,  έφεραν  στο  

προσκήνιο  νέες  εναλλακτικές  µορφές  τουρισµού .  (Φυσιολατρικός  

Τουρισµός ,  Ορεινός ,  Πολιτιστικός ,  Περιπέτειας ,  Αγροτουρισµός ,  

 21



Υγείας  και  Φυσικής  Ζωής ,  Αθλητικός ,  Ιαµατικός ,  Εκπαιδευτικός ,  

Επιστηµονικός  κτλ .) .  Οι  µορφές  αυτές  τουρισµού  συνδέονται  στενά  µε  

την  αναπτυσσόµενη  τάση  προς  τον  "τουρισµό  ειδικών  ενδιαφερόντων",  

που  περιλαµβάνει  τουριστικά  ενδιαφέροντα  σε  ειδικευµένα  

περιβάλλοντα .  Οι  εναλλακτικές  µορφές  τουρισµού  αποτελούν  µ ια  ήπια ,  

περιορισµένη  και  ελεγχόµενη  δραστηριότητα .  

  

Μία  εναλλακτική  µορφή  τουρισµού  είναι  και  πρέπει  να  είναι  µια  

«ποιοτική  µορφή   τουρισµού». Σκοπός  είναι  η  προσέλκυση  µ ικρότερου  

αριθµού ,  οικονοµ ικά  ευκατάστατων  τουριστών ,  που  δαπανούν  

περισσότερα  και  µένουν  για  µεγαλύτερα  χρονικά  διαστήµατα ,  από  ότι  

οι  συνήθεις  τουρίστες .  Η  δραστηριότητα  αυτή  µπορεί  να  αποφέρει  

σηµαντικά  οικονοµ ικά  οφέλη  µε  µ ικρότερες  περιβαλλοντικές  και  

κοινωνικές  επιπτώσεις .  

  

 

2.8 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ  ΚΑΙ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

  

Η  τουριστική  ανάπτυξη  πρέπει  να  κατευθυνθεί  προς  τον  επιλεκτικό  και  

πολυµορφικό  τουρισµό .  Τον  τουρισµό  που  µπορεί  να  ικανοποιήσει  τις  

απαιτήσεις  και  τα  ενδιαφέροντα  του  σύγχρονου  τουρίστα  και  να  

αξιοποιήσει  την  µοναδικότητα  και  τον  πλούτο  των  πόρων  της .  Η  

εξέλιξη  αυτή  δε  συνεπάγεται  καθόλου  τον  περιορισµό  του  οργανωµένου  

τουρισµού ,  αλλά  την  ποιοτική  βελτίωσή  του .  Η  αναβάθµ ιση  και  η  

διαφοροποίηση  του  τουριστικού  προϊόντος  θα  διαφοροποιήσει  

σταδιακά  και  τη  πελατεία .  Η  ποιοτική  αναβάθµιση  θα  έχει  και  ανάλογα  

θετικά  οικονοµ ικά  αποτελέσµατα  σ΄  όλη  την  τουριστική  οικονοµ ία .  Ο  

ανταγωνισµός  πρέπει  να  µεταφερθεί  από  το  επίπεδο  των  τιµών  στο  

επίπεδο  της  ποιότητας11.  

                                                 
11 Anderson, E. and Coughlan, A. (1987): “International Market Entry and Expansion via 
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Ο  Ελληνικός  τουρισµός   πρέπει  να  εξελιχθεί  σταδιακά  και  χωρίς  

κλυδωνισµούς  από  µαζικό  σε  επιλεκτικό  και  πολυµορφικό ,  

προσανατολισµένο  στις  απαιτήσεις  και  τα  ενδιαφέροντα  του  

καταναλωτή ,  έτσι  ώστε  να  περιοριστεί  η  δυνατότητα  υποκατάστασης  

της  Ελλάδας  από  άλλους  µεσογειακούς  προορισµούς ,  µε  την  ανάδειξη  

της  µοναδικότητας  των  πόρων  της .  Η  εξέλιξη  αυτή  δεν  συνεπάγεται  

καθόλου  τον  περιορισµό  του  οργανωµένου  τουρισµού ,  αλλά  την  

ποιοτική  βελτίωσή  του .  Πρόκειται  για  µ ια  συντονισµένη  προσπάθεια  

ποιοτικής  αναβάθµ ισης ,  εµπλουτισµού  και  διαφοροποίησης  της  

τουριστικής  προσφοράς ,  ώστε  να  ανταποκρίνεται  στις  υψηλές  

απαιτήσεις  της  ζήτησης ,  βελτίωση  της  εισοδηµατική  διαστρωµάτωσης  

και  χρονική  επέκταση  της  τουριστικής  ζήτησης  προς  την  χώρα  µας .   

  

Όλες  οι  κατηγορίες  του  σύγχρονου   τουρισµού ,  -πολύ  δε  περισσότερο  

οι  εναλλακτικές  µορφές  µε  τις  ειδικές  απαιτήσεις- επιβάλλουν  µε  

έµφαση  την  ποιότητα  το  προσφερόµενο  τουριστικό  προϊόν .  Μέρος  

αυτής  της  ποιότητας  είναι  και  το  περιβάλλον  (φυσικό  και  πολιτισµικό).  

Ο  τουρισµός  σταδιακά  επαναπροσανατολίζεται  µε  βάση  την  ποιότητα  

και  αξία  της  φυσικής  και  πολιτισµικής  κληρονοµιάς  ενός  τόπου  και  όχι  

µόνον .  

 

Είναι  προφανές ,  ότι  η  ποιότητα  και  η  ανταγωνιστικότητα  της  συνολικής  

εµπειρίας ,  που  προσφέρεται  στον  επισκέπτη ,  δεν  εξαρτάται  µόνο  από  

την  ποιότητα  και  την  ανταγωνιστικότητα  του  καταλύµατός  του ,  αλλά  

από  όλους  τους  παράγοντες  που  συνθέτουν  την  πραγµατικότητα  ενός  

προορισµού  τους  φορείς ,  τις  επιχειρήσεις  ενός  τόπου  που  εµπλέκονται  

έµµεσα  ή  άµεσα  στην  τουριστική  οικονοµ ία .  Το  ζητούµενο  λοιπόν ,  για  

όλους ,  είναι  η  ενσωµάτωση  του  τουριστικού  τοµέα  στο  συνολικό  

                                                                                                                                            
Independent or Integrated Channels of Distribution”. Journal of Marketing, 51: 71-82. 
 

 23



σύστηµα  παραγωγής  αγαθών  και  υπηρεσιών ,  και  η  δηµιουργία  µόνιµων  

διασυνδέσεων  µε  τους  άλλους  παραγωγικούς  τοµείς  της  οικονοµ ίας .    

  

Στην  πολύ  ανταγωνιστική  αγορά  του  τουρισµού ,  ο  πρώτος  στόχος  µ ιας  

περιοχής  είναι  να  εγγυηθεί  στον  επισκέπτη  ένα  υψηλό  επίπεδο  

ικανοποίησης ,  στο  σύνολο  των  υπηρεσιών  που  αποτελούν  µέρος  της  

διαµονής  του .   

  

Ο  τουρισµός  στο  σύνολό  του  στη  χώρα  µας  είναι  ανάγκη  αδήριτη  να  

αποκτήσει  τα  στοιχεία  της  µοναδικότητας  του .  Πρέπει  να  αποκτήσει  

την  ιδιαίτερη  ταυτότητά  του  ενσωµατώνοντας  τις  αυλές  και  υλικές  

αξίες  του  χώρου  του .  Ο  Ελληνικός  τουρισµός  µε  τέτοια  στοιχεία  θα  

αναβαθµ ισθεί  ποιοτικά ,  θα  γίνει  διακριτός ,  ελκυστικός ,  επιζητούµενος  

και  ισχυρός  προορισµός12.  

 

 2.8.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  – ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  

 

Η  ουσιαστική  απουσία  πολιτικής  για  τον  ευρωπαϊκό  τουρισµό  έχει  

οδηγήσει  τον  κλάδο  σε  σηµαντικά  προβλήµατα  δυσλειτουργίας13:  

o Η  Ε .Ε  δεν  διαθέτει  ολοκληρωµένη  τουριστική  πολιτική  µε  το  στόχο  

της  ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  και  της  ποιότητας  του  ελληνικού  

τουρισµού ,  δεν  έχει  καν  στρατηγική  για  το  µέλλον  του  τουρισµού  που  

αντανακλάται  και  στην  έλλειψη   προτεραιοτήτων  για  την  τουριστική  

προβολής  των  χώρων ,  για  τους  πόρους  του  Γ’ ΚΠΣ  και  την  συµβολή  

τους  στον  κλάδο , .  Και  αυτά  δεν  είναι  ρητορείες ,  αλλά  αδήριτο  

συµπέρασµα  των  στατιστικών  και  των  µελετών  ανεξάρτητων  

οργανισµών .   

                                                 
12 Χανιά 14-6-2006 Γιώργος Αγοραστάκης 
13 Buckley, P. and Casson, M. C. (2005): The Future of the Multinational Enterprise. 
London: McMillan. 
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 Το  µεγάλο  συγκριτικό  πλεονέκτηµα ,  η  φύση ,  οι  παραλίες ,  τα  µ ικρά  

νησιά ,  οι  παραδοσιακοί  οικισµοί ,  οι  ιστορικοί  και  αρχαιολογικοί  χώροι  

είναι  σε  πλήρη  εγκατάλειψη  λόγω  της  αδυναµίας  του  αλλά  και  της  

καχεξίας  των  τοπικών  φορέων  να  τα  προστατεύσουν  και  να  τα  

διαχειριστούν  µε  µακροχρόνια  προοπτική  σαν  µοναδική  κληρονοµιά .   

 Ο  τουρισµός  ως  σύµπλεγµα  δραστηριοτήτων  έχει  άµεση  συσχέτιση  µε  

άλλους  κλάδους  και  τοµείς .  Ως  εκ  τούτου  επηρεάζεται  άµεσα  και  από  

τις  γενικότερες  διαρθρωτικές  αδυναµίες  των  άλλων  κλάδων  της  

οικονοµίας  που  υστερούν  εµφανώς .  Στο  πλαίσιο  αυτό  σηµαντικός  είναι  

ο  ρόλος  των  συγκοινωνιών ,  της  τεχνικής  υποδοµής ,  των  

εξυπηρετήσεων .   ∆ραµατική  επίπτωση  έχει  και  η  ανυπαρξία  

πολεοδοµικής  πολιτικής  και  διαδικασιών  εφαρµογής  των  όποιων  

πολεοδοµικών  διατάξεων .   

o Η  Ε .Ε  δεν  έχει  αντιµετωπίσει  µε  τρόπο  αποτελεσµατικό ,  είτε  µέσω  

ευρωπαϊκών  νόµων ,  τις  αυξηµένες  ανάγκες  για  χρηµατοδότηση  του  

εκσυγχρονισµού  και  επέκτασης  των  ήδη  υπαρχόντων  ξενοδοχειακών  

επιχειρήσεων ,  που  λειτουργούν  νόµ ιµα .  Σχεδόν  πάνω  από  το  90% 

διαθέτουν  κάτω  από  100 κλίνες  και  συνεπώς  αντιµετωπίζουν  έντονο  

πρόβληµα  χρηµατοδότησης .   

o Αλλαγές  στην  τουριστική  ζήτηση ,  προς  την  κατεύθυνση  του  

επιλεκτικού  τουρισµού  και  των  ειδικών  µορφών ,  για  τουρισµό  δράσης  

και  περιπέτειας ,  επαφής  µε  την  φύση ,  την  τοπική  κοινωνία ,  τον  

πολιτισµό ,  συνεδριακό  τουρισµό ,  ναυταθλητισµό ,  κλπ  επιβάλουν  ένα  

αναπροσανατολισµό  του  προσφερόµενου  τουριστικού  προϊόντος  επί  τη  

βάσει  µ ιας  αποκεντρωµένης  ανάπτυξης ,  στηρίζοντας  τοπικές  – 

περιφερειακές  πρωτοβουλίες  του  ιδιωτικού  τοµέα  και  άλλων ,  

εξασφαλίζοντας  ένα  σωστό  πλαίσιο  οργάνωσης  και  ανάπτυξης  της  

τουριστικής  δραστηριότητας  µε  καθαρούς  κανόνες  και  επί  τη  βάσει  

αρχών  ολοκληρωµένης  ανάπτυξης  για  τις  ιδιωτικές  επενδύσεις ,  τις  

υποδοµές  (π .χ .  προσβάσεις ,  τηλεπικοινωνίες ,  κλπ .) ,  εξυπηρετήσεις  

(π .χ .  υγείας ,  κλπ .)  και  κεφάλαια-τραπεζική  πίστη ,  κλπ  

απελευθερώνοντας  τον  δυναµ ισµό  της  ελληνικής  κοινωνίας .    
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o Ένα  µεγάλο  θέµα  για  το  οποίο  δεν  έχει  δοθεί  ιδιαίτερη  µέριµνα  

είναι  ο  εσωτερικός  τουρισµός  που  εκτιµάται  για  πολλές  χώρες  ότι  είναι  

σε  µεγέθη  εξίσου  σηµαντικός  όσο  ο  διεθνής  τουρισµός .   Ιδιαίτερη  

σηµασία  στο  πλαίσιο  αυτό  έχουν  οργανωτικά  µέτρα  )  π .χ .  περίοδοι  

χειµερινών  διακοπών  κλπ) που  ενισχύουν  την  ανάπτυξη  του  εσωτερικού  

τουρισµού  και  την  διάχυσή  του  στις  ελληνικές  περιφέρειες .   

o Η  Ευρώπη ,  παρ’ ότι  ήπειρος  τουριστική  που  επιθυµεί  να  είναι  

ανταγωνιστική  και  να  παρέχει  υπηρεσίες  ποιότητας ,  δεν  διαθέτει  ακόµα  

αντικειµενικό  σύστηµα  κατάταξης  για  την  κατηγοριοποίηση  των  

ξενοδοχειακών  καταλυµάτων ,  ώστε  και  να  προστατεύεται  ο  

καταναλωτής ,  αλλά  και  να  εξασφαλίζονται  συνθήκες  υγιούς  

ανταγωνισµού  στην  παροχή  υπηρεσιών .  Το  φαινόµενο  µε  τα  παράνοµα  

τουριστικά  δωµάτια  και  την  εκµετάλλευση  των  τουριστών   χαµηλού  

εισοδήµατος  συνεχίζει  να  υφίσταται  µε  τεράστιες  ζηµ ιές  στην  

ανάπτυξη  του  κλάδου  µακροπρόθεσµα .  Οι  τελευταίες  εξαγγελίες  περί  

ανάπτυξης  τέτοιου  συστήµατος  µάλλον  θα  αναµείνουν  αρκετά  την  

εφαρµογή  των .  

 

2.8.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ  -  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ  

 

Βασικοί  στόχοι  για  τον  τουρισµό  είναι14: 

o Η  διεύρυνση  της  συµβολής  του  τουρισµού  στην  Ελληνική  οικονοµία   

o Η  αναβάθµ ιση  του  τουριστικού  προϊόντος   

o Η  µεγιστοποίηση  της  συµβολής  του  τουρισµού  στην  τοπική-

περιφερειακή  ανάπτυξη  

Για  την  επίτευξη  των  στόχων  αυτών  απαιτείται  σε  µεσοπρόθεσµη  βάση :  

o Αναβάθµιση  των  τουριστικών  υπηρεσιών  µέσω  εκπαίδευσης  και  

κατάρτισης ,  οργάνωσης  και  στήριξης  της  ανάπτυξης  των  τουριστικών  

επιχειρήσεων ,  κλπ .   
                                                 
14 www.eot.gr-Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού 
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o Βελτίωση  της  τεχνικής  υποδοµής  και  των  εξυπηρετήσεων  στους  

διεθνείς  τουριστικούς  προορισµούς   

o Οργάνωση  της  τουριστικής  ανάπτυξης  µέσω  στρατηγικών  σχεδίων  σε  

αναπτυσσόµενους  τουριστικούς  προορισµούς   

o ∆ηµ ιουργία  ευέλικτου  µηχανισµού  επιτελικού  σχεδιασµού  της  

τουριστικής  πολιτικής  σε  τοπικό-περιφερειακό  επίπεδο   

Τα  µέσα  επίτευξης  των  µεσοπρόθεσµων  στόχων  περιλαµβάνουν :  

\Θεσµικές  –οργανωτικές  ρυθµίσεις  σχετικά  µε  :  

o      δηµιουργία  Υπουργείου  Τουρισµού  όχι  στα  χαρτιά ,  αλλά  µε  

ουσιαστικές  αρµοδιότητες  και  πρόβλεψη  για  άρτια  στελέχωση  

o      αναβάθµιση  του  ΕΟΤ ,  µε  βάση  πάλι  ορθολογικά  σχήµατα  

οργάνωσης  

o      υλοποίηση  των  απαιτήσεων  για  ένα  στρατηγικό  σχεδιασµό  που  θα  

περιλαµβάνει  και  την  κατάρτιση-παρακολούθηση  επιχειρησιακού  

επιτελικού  σχεδίου .  

o      την  σωστή  εποπτεία  όλου  του  κλάδου ,  αρχίζοντας  από  την  

αντικειµενική  και  κατά  τα  διεθνή  πρότυπα  αξιολόγηση  όλων  των  

τουριστικών  υπηρεσιών ,  περιλαµβανοµένων  φυσικά  των  ξενοδοχειακών  

µονάδων .  

o      την  τουριστική  προβολή  σε  εθνικό-τοπικό  επίπεδο  

Οικονοµικά  κίνητρα  σχετικά  µε  :  

o      τον  εκσυγχρονισµό  των  τουριστικών  µονάδων  

o      την  αναβάθµ ιση  των  τουριστικών  υπηρεσιών   

Ανάπτυξη  της  τουριστικής  υποδοµής  µε  :  

o      αναβάθµιση  της  τεχνικής  υποδοµής  στους  τουριστικούς  

προορισµούς  

o      ανάδειξη  τουριστικών  προορισµών  για  ειδικές  µορφές  τουρισµού  

o      ανάπτυξη  τοπικών-περιφερειακών  στρατηγικών  σχεδίων   
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 2.8.3 ΆΞΟΝΕΣ  ∆ΡΑΣΗΣ  

 

Επιµήκυνση  της  τουριστικής  περιόδου  µε  ειδικά  προγράµµατα  για  το  

χειµώνα  (ορεινού ,  θεραπευτικού ,  κλπ).  Σε  όλους  µας  είναι  γνωστό  το  

µεγάλο   διαρθρωτικό  πρόβληµα  του  Ελληνικού  Τουρισµού  που  είναι  η  

εποχικότητά  του .  Προώθηση  ειδικών  µορφών  τουρισµού .   Συνεδριακός  

Τουρισµός ,  Ιαµατικός ,  Αθλητικός ,  κλπ . .  Ενισχύσεις  σε  επιχειρήσεις ,  

τοπικά  σχέδια  ολοκληρωµένης  τουριστικής  ανάπτυξης ,  παρεµβάσεις  

µέσω  κλπ .  Θεσµ ικές  ρυθµίσεις  για  την  εξυγίανση  των  επιχειρήσεων .  

Οι  ελληνικές  επιχειρήσεις  παραµένουν  έρµαια  των  εξελίξεων  στην  

εθνική  και  ευρωπαϊκή  οικονοµ ία  και  στον   διεθνή  ανταγωνισµό  .  

Τεχνολογία-Οργάνωση-∆ιείσδυση  σε  νέα  προϊόντα  και  αγορές .  Η  

ανάπτυξη  του  Τουρισµού  είναι  πρώτης  προτεραιότητας .  Το  µέγεθος  του  

Ευρωπαϊκού  τουρισµού  µπορεί  να  διευρυνθεί  περαιτέρω  όµως  το  πιο  

σηµαντικό  όµως  είναι  να  προσελκυστεί  τουρισµός  υψηλών  απαιτήσεων  

και  προδιαγραφών .  ∆ιότι  τα  αποτελέσµατα  της  τουριστικής  πολιτικής  

µετρώνται  αντικειµενικά  όχι  µε  τον  αριθµό  των  τουριστών ,  αλλά  

έχοντας  υπόψη  αφενός  το  οικονοµικό  αποτέλεσµα  της  τουριστικής  

δραστηριότητας ,  τον  δυναµ ισµό  του ,  την  χρονική  διασπορά  του  αλλά  

και  την  τοπική  διασπορά  σε  όλες  τις  περιοχές  της  χώρας .  

 

2.9 ΟΙ  ΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΟΝ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  ΤΟΥΡΙΣΜΟ  

Κατ’ αρχάς ,  θα  πρέπει  όλοι  να  αντιληφθούµε  ότι  η  τουριστική  

βιοµηχανία  είναι  από  τους  πλέον  αναπτυσσόµενους  κλάδους ,  διεθνώς ,  

αυξάνοντας  το  ποσοστό  συµµετοχής  της  στην  παγκόσµια  οικονοµ ία .  

Σύµφωνα  µε  εκτιµήσεις ,  το  12% του  παγκόσµιου  εισοδήµατος  

παράγεται  από  την  τουριστική  δραστηριότητα ,  η  οποία  αντίστοιχα  

δηµ ιουργεί  θέσεις  εργασίας  για  το  8,2% του  απασχολούµενου  

εργατικού  δυναµ ικού  συνολικά .  Η  Ευρώπη ,  που  είναι  και  η  πλέον  

ανεπτυγµένη  τουριστικά  περιοχή  του  κόσµου ,  διατηρεί  τα  ηνία  µε  

τουριστικό  προϊόν  ίσο  µε  το  14% του  Ακαθάριστου  Εθνικού  Προϊόντος  
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και  τουριστική  απασχόληση  ίση  µε  το  13,2% της  συνολικής  

απασχόλησης15.   

Η  Ελλάδα  αποτελεί  ένα  βασικό  προορισµό  για  τις  κυρίες  αγορές  

άντλησης  τουριστών ,  όπως  είναι  η  Γερµανία  και  η  Αγγλία .  Όπως  όλοι  

οι  προορισµοί ,  έτσι  και  εµείς  επηρεαζόµαστε  άλλοτε  λιγότερο ,  άλλοτε  

περισσότερο ,  άλλοτε  θετικά ,  άλλοτε  αρνητικά ,  από  τις  διεθνείς  

εξελίξεις  στην  παγκόσµια  τουριστική  βιοµηχανία .  Επιχειρώντας ,  

λοιπόν ,  να  προσδιορίσουµε  τους  κύριους  παράγοντες  που  παίζουν  

σήµερα  καθοριστικό  ρόλο  στη  διαµόρφωση  τάσεων  στους  κόλπους  της  

τουριστικής  βιοµηχανίας ,  διεθνώς ,  και  επηρεάζουν  τον  τουριστικό  

προορισµό  της  Ελλάδας ,  θα  µπορούσαµε  να  οδηγηθούµε  στα  εξής:  Ως  

κύριους  παράγοντες  θα  αναφέρω  την  είσοδο  του  ευρώ  στη  ζωή  των  

Ευρωπαίων  και  εν  δυνάµει  τουριστών ,  την  αυξηµένη  συγκέντρωση  των  

Τουριστικών  Οργανισµών  που  ελέγχουν  την  τουριστική  κίνηση  στις  

αγορές  της  Βορείου  Ευρώπης ,  αλλά  και  τις  ραγδαίες  εξελίξεις  στο  χώρο  

της  τεχνολογίας .  Στους  τρεις  αυτούς  παράγοντες  θα  προσθέσω  άλλον  

έναν ,  των  αεροπορικών  ταξιδιών ,  αλλά  και  της  βίαιης ,  ελπίζουµε  όλοι  

προσωρινής ,  σύνδεσής  τους  µε  την  τροµοκρατία  µετά  τα  τραγικά  

γεγονότα  της  11ης  Σεπτεµβρίου  στις  ΗΠΑ .  Οι  Ελληνικές  τουριστικές  

επιχειρήσεις ,  λοιπόν ,  επηρεάζονται  από  τους  παρακάτω  παράγοντες  

καθώς  το  περιβάλλον  γίνεται  ολοένα  και  πιο  ανταγωνιστικό .  Και  αυτό  

δεν  αφορά  µόνο  στο  µεταξύ  τους  ανταγωνισµό ,  αλλά  και  στον  

ανταγωνισµό  σε  σχέση  µε  τους  άλλους  προορισµούς  διακοπών .  

 

2.9.1 Η  ΕΙΣΟ∆ΟΣ  ΤΟΥ  ΕΥΡΩ   

 

Ας  αναλύσουµε ,  όµως ,  λίγο  περισσότερο  τους  παράγοντες  που  

προαναφέραµε  ξεκινώντας  από  την  είσοδο  του  ευρώ  στη  ζωή  όλων  µας .  

Το  κοινό  ευρωπαϊκό  νόµ ισµα  επέφερε  οικονοµική  σταθερότητα  µε  την  

εξάλειψη  των  κινδύνων  που  υπήρχαν  από  τις  συναλλαγµατικές  

                                                 
15 ΣΕΤΕ(2005), O παγκόσµιος Τουρισµός, Marketing Net 
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διαφορές  µέσα  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση .  Επίσης ,  επέβαλε  την  απευθείας  

σύγκριση  των  τιµών .  Οι  πελάτες ,  πλέον ,  αλλά  και  οι  Τουριστικοί  

Οργανισµοί  µπορούν  απευθείας  να  συγκρίνουν  τις  τιµές  οποιουδήποτε  

προορισµού  µέσα  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  συµπεριλαµβανοµένης ,  

πρωτίστως ,  της  δικής  τους  χώρας .  Ως  αποτέλεσµα  των  νέων  συνθηκών  

και  συνηθειών  που  επέβαλε  η  είσοδος  του  ευρώ  είναι  η  διαµόρφωση  

ανταγωνιστικών  τιµών  στις  τουριστικές  υπηρεσίες  διεθνώς .  Οι  πελάτες  

πλέον  απαιτούν  τις  υπηρεσίες  για  τα  λεφτά  που  δίνουν  και  ξέρουν  πού  

να  τις  βρουν .  Από  την  άλλη ,  η  οικονοµ ική  σταθερότητα  δίνει  τη  

δυνατότητα  στις  επιχειρήσεις  να  µειώσουν  τα  κόστη  τους  και  να  

προσφέρουν  υπηρεσίες  σε  καλύτερες  τιµές .  Αυτό  βέβαια ,  µε  την  

προϋπόθεση  ότι  έχουν  προετοιµαστεί  καταλλήλως  στην  εποχή  προ  ευρώ  

και  έχουν  αντιληφθεί  τους  νέους  επιχειρηµατικούς  ορίζοντες  που  έχουν  

πρόσβαση16.  

 

 

2.9.2 Η  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΜΕΓΑΛΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ  

 

Περνώντας  στο  δεύτερο  παράγοντα ,  ο  οποίος  διαµορφώνει  το  

παγκόσµιο  τουριστικό  γίγνεσθαι ,  θα  πρέπει  να  σταθούµε  στην  τάση  που  

υπάρχει  τα  τελευταία  χρόνια ,  δηµ ιουργίας  µεγάλων  τουριστικών  

κοινοπραξιών ,  που  έχουν  ως  στόχο  τον  έλεγχο  όλων  των  κύριων  

τουριστικών  αγορών .  

Τουριστικοί  Οργανισµοί  από  τη  Βόρεια  Ευρώπη ,  έχοντας  ελέγξει  την  

εξερχόµενη  τουριστική  κίνηση ,  επενδύουν  πλέον  εκ  των  συνόρων  της  

χώρας  τους  ελέγχοντας  τη  διακίνηση  τουριστών  και  στις  άλλες  κυρίες  

αγορές .  Οι  Τουριστικοί  Οργανισµοί  τα  τελευταία  χρόνια  πρωτοστατούν  

σε  επιχειρηµατικές  κινήσεις  εξαγορών  και  συγχωνεύσεων  

                                                 
16 Chandler, A. D.(2002): “Organizational capabilities and the economic history of the 
industrial enterprise”. Journal of Economic Perspectives, 6 (3): 79-100. 
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ακολουθώντας  τις  επιταγές  της  παγκόσµ ιας  οικονοµ ίας .  Ο  απόλυτος  

έλεγχος  από  τους  Οργανισµούς  του  µαζικού  τουρισµού  και  η  

καθετοποίηση  που  επιτυγχάνεται  δίνει  τη  δυνατότητα  δηµιουργίας  

ελκυστικών  οικονοµ ικά  πακέτων  για  τον  καταναλωτή .  Εκ  των  

πραγµάτων  λοιπόν  ένας  πολύ  µ ικρός  αριθµός  Τουριστικών  Οργανισµών  

έχει  άµεση  πρόσβαση  στον  πελάτη  αλλά  και  δύναµη  να  πουλάει  το  

τουριστικό  προϊόν  σε  καλύτερη  τιµή .  Μία  πρόσβαση  την  οποία  δεν  έχει  

απευθείας  ο  Έλληνας  τουριστικός  επιχειρηµατίας  αλλά  µέσω  αυτών  των  

Τουριστικών  Οργανισµών .  Τα  κέρδη  και  η  βιωσιµότητα  των  ελληνικών  

τουριστικών  επιχειρήσεων  εξαρτώνται ,  λοιπόν ,  σε  µεγάλο  βαθµό  από  

τη  βελτιστοποίηση  της  λειτουργίας  τους17. 

 

                                                 
17 Buckley, P. (2004): Foreign direct investment and multinational enterprise. London: Edith Penrose. 
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2.9.3 ΤΑ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ  ΤΑΞΙ∆ΙΑ  

  

Ο  τέταρτος  παράγοντας  είναι  τα  αεροπορικά  ταξίδια  και  ο  τρόπος  που  

συνδέθηκαν  µε  το  τροµοκρατικό  χτύπηµα .  Οι  µακρινοί  προορισµοί  τα  

τελευταία  χρόνια  κερδίζουν  έδαφος  σε  σχέση  µε  τους  κλασικούς  

προορισµούς  όσον  αφορά  στο  ρυθµό  αύξησης  της  τουριστικής  κίνησης .  

Η  πρόσβαση  πλέον  είναι  εύκολη  και  το  ταξίδι ,  τηρουµένων  των  

αναλογιών ,  είναι  φθηνό .  Περισσότερη  άµµος  και  παραλία  είναι  

διαθέσιµη  µε  λιγότερα  λεφτά! Τα  πρόσφατα  τραγικά  γεγονότα  στις  

ΗΠΑ  ανάγκασαν  τις  αεροπορικές  εταιρίες  να  επαναπροσδιορίσουν  την  

πολιτική  τους ,  ενώ  διαφοροποίησαν  και  τις  συνήθειες  των  τουριστών .  

Ο  κόσµος  διστάζει  να  ταξιδέψει ,  ενώ  η  απόφαση  για  την  επιλογή  ενός  

προορισµού  έχει  να  κάνει  µε  το  αίσθηµα  της  ασφάλειας  που  εµπνέει .  Οι  

αεροπορικές  εταιρίες  από  την  πλευρά  τους ,  προσπαθώντας  να  

περιορίσουν  τις  οικονοµ ικές  ζηµιές ,  µείωσαν  δροµολόγια  σε  πολλούς ,  

ακόµη  και  κατεξοχήν  τουριστικούς  προορισµούς .  Από  τα  παραπάνω  

εξάγεται  το  συµπέρασµα  ότι  το  να  επαφίεσαι  στη  φυσική  οµορφιά  της  

χώρας  για  να  προσελκύσεις  τουρισµό  δεν  είναι  πλέον  αρκετό .   

Οι  ταξιδιώτες  µπορούν  να  επιλέξουν  τον  τόπο  των  διακοπών  τους  µέσα  

από  µ ια  µεγάλη  ποικιλία  όµορφων  φυσικών  προορισµών  δαπανώντας  

λίγα  λεφτά .  Εµείς  αυτό  που  µπορούµε  να  κάνουµε  είναι  να  αυξήσουµε  

την  αξία  αυτών  που  προσφέρουµε .  ∆ηλαδή ,  να  βελτιώσουµε  τις  

υποδοµές  και  να  προσφέρουµε  υψηλού  επιπέδου  υπηρεσίες .  Επίσης ,  θα  

πρέπει  να  διατηρήσουµε  τα  υψηλά  στάνταρ  ασφαλείας  που  υπάρχουν  

στη  χώρα  µας  και  να  καταλάβουµε  όλοι  τη  σηµασία  της  τουριστικής  

συνείδησης .  Η  υπερβολική  δηµοσιότητα  των  λίγων ,  σε  σχέση  µε  άλλες  

χώρες ,  τροµοκρατικών  επιθέσεων  που  έχουν  γίνει  στην  Ελλάδα  µόνο  

αρνητικές  συνέπειες  µπορούν  να  έχουν  για  τον  Ελληνικό  τουρισµό .  

Καταλήγοντας ,  θα  ήθελα  να  επισηµάνω  τη  µεγάλη  σηµασία  που  έχει  για  

την  ανάπτυξη  του  ελληνικού  τουρισµού  η  συνεργασία  του  δηµόσιου  µε  

τον  ιδιωτικό  τοµέα .  Η  Πολιτεία  οφείλει  να  γνωρίζει  τον  τρόπο  που  

λειτουργούν  οι  ανταγωνίστριες  προς  την  Ελλάδα  τουριστικά  χώρες .  
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Οφείλει  να  γνωρίζει  τα  κίνητρα ,  φορολογικά  και  άλλα ,  που  δίνονται  

στις  τουριστικές  επιχειρήσεις  των  άλλων  χωρών  προκειµένου  να  

στηρίξουν  τις  επενδυτικές  τους  πρωτοβουλίες .  Γενικότερα  οφείλει  να  

γνωρίζει  τα  τεκταινόµενα  στην  παγκόσµια  τουριστική  αγορά .  ∆εν  αρκεί  

όµως  οι  αρµόδιοι  στη  διαµόρφωση  της  τουριστικής  πολιτικής  να  είναι  

γνώστες  αυτών  των  πληροφοριών  αλλά  θα  πρέπει  και  να  τις  αξιοποιούν  

καταλλήλως .  Να  διαµορφώσουν ,  δηλαδή ,  εκείνο  το  επενδυτικό  

περιβάλλον  που  θα  καταστήσει  τις  ελληνικές  τουριστικές  επιχειρήσεις  

ισχυρότερες ,  αν  όχι  κυρίαρχες ,  στη  διεθνή  τουριστική  σκηνή .  Ικανές  να  

ανταποκριθούν  στις  αυξηµένες  απαιτήσεις  του  σηµερινού  τουρίστα .  

Ικανές  να  πείσουν  για  το  προϊόν  που  προσφέρουν  και  αντίστοιχα  να  

έχουν  και  το  αναλογούν  οικονοµ ικό  όφελος .   

Ανάγκη  για  επιχειρηµατικές  συνέργειες  στον  ιδιωτικό  τοµέα  Ο  

ιδιωτικός  τοµέας ,  από  την  πλευρά  του ,  θα  πρέπει  να  αντιληφθεί  και  να  

αξιοποιήσει  τις  προκλήσεις  των  καιρών .  Οι  ελληνικές  τουριστικές  

επιχειρήσεις  θα  πρέπει  να  προσαρµόσουν  την  επενδυτική  τους  

στρατηγική  στις  νέες  τάσεις  που  επιβάλλει  η  παγκόσµια  οικονοµ ία .  ∆εν  

θα  πρέπει  να  θεωρείται  ως  τυχαίο  το  γεγονός  ότι  τα  τελευταία  χρόνια  

οικονοµικοί  κολοσσοί  -  Τουριστικοί  Οργανισµοί  έχουν  προχωρήσει  σε  

συγχωνεύσεις ,  εξαγορές ,  συνέργειες .  Στην  Ελλάδα  η  πλειοψηφία  των  

τουριστικών  επιχειρήσεων ,  µε  ελάχιστες  εξαιρέσεις ,  λειτουργούν  µε  

εσωστρέφεια .  ∆εν  γίνονται  επιχειρηµατικές  κινήσεις  προς  αυτήν  την  

κατεύθυνση .  Αυτές  οι  επιχειρηµατικές  κινήσεις  πρέπει  να  γίνουν  γιατί  

θα  οδηγήσουν  στη  δηµιουργία  ισχυρών  Οµ ίλων  που  θα  µπορούν  να  

σταθούν  µε  αξιώσεις  στο  συνεχώς  αυξανόµενο  ανταγωνιστικό  

περιβάλλον ,  όπως  διαµορφώνεται  στο  παγκόσµιο  τουριστικό  

γίγνεσθαι18.  

                                                 
18 Παπαθανάσης Νίκος 2002) «Οι Επιχειρήσεις στη Νέα Οικονοµική Πραγµατικότητα», Αθήνα, 28-29 

Ιαν. 
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3.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  

ΤΟΥΡΙΣΜΟ   

Ο  τουρισµός  είναι  ένας  τοµέας  ζωτικής  σηµασίας  για  την  Ευρωπαϊκή  

Ένωση ,  αντιπροσωπεύοντας  γύρω  στο  5% του  ΑΕΠ  και  της  

απασχόλησης ,  ποσοστό  που  είναι  πλησιέστερα  στο  12% όταν  

συνυπολογίζονται  οι  δραστηριότητες  που  δηµ ιουργεί  σε  άλλους  τοµείς .  

Φυσικά ,  υπάρχουν  Ευρωπαϊκές  χώρες  όπου  αυτό  το  ποσοστό  είναι  

σηµαντικά  υψηλότερο  και  εκτιµάται  ότι  θα  ανέβει  µε  τη  διεύρυνση .  Επί  

Ισπανικής  Προεδρίας  είχαν  εγκριθεί  δέκα  µέτρα  µέσα  από  µια  

ανακοίνωση  της  Ε .  Επιτροπής  µε  τίτλο  «Προσέγγιση  συνεργασίας  για  

το  µέλλον  του  Ευρωπαϊκού  τουρισµού», αλλά  δεν  υπήρξε  σηµαντική  

πρόοδος  στην  εφαρµογή  τους19.  

Η  Προεδρία  της  Ε .Ε ,  έχοντας  θέσει  τον  τουρισµό  σαν  ένα  θέµα  

προτεραιότητας ,  έδωσε  µ ια  νέα  ώθηση  στην  πολιτική  τουρισµού  σε  

Ευρωπαϊκό  επίπεδο ,  µε  τη  συµβολή  του  Συµβουλίου  

Ανταγωνιστικότητας  στο  Εαρινό  Ευρωπαϊκό  Συµβούλιο  2003, το  οποίο  

επικύρωσε  τη  σηµασία  της  ανταγωνιστικότητας  στον  τοµέα  του  

τουρισµού .  Προκειµένου  να  συνδυασθεί  το  θέµα  της  

ανταγωνιστικότητας  του  Ευρωπαϊκού  Τουρισµού  µε  την  επιδίωξη  

εξεύρεσης  µηχανισµών  για  την  ενσωµάτωση  των  συµφερόντων  του  

τουρισµού  σε  άλλες  Κοινοτικές  πολιτικές  που  επηρεάζουν  τον  

τουρισµό .  Τα  κύρια  στοιχεία  ενασχόλησης  της  Ε .Ε  µετά  την  ένταξη  των  

νέων  χωρών  για  τον  τουρισµό  µπορούν  να  συνοψισθούν  ως  εξής20:  

• Η  σηµασία  του  τουρισµού  για  την  οικονοµ ία  της  Ε .Ε .  συνεχώς  

αυξάνεται  και  θα  γίνει  ακόµη  µεγαλύτερη  µε  την  ένταξη  των  

δέκα  νέων  χωρών  που  έχουν  σηµαντικές  επιδόσεις  στον  

τουρισµό .  Υπό  τις  παρούσες  δύσκολες  συνθήκες ,  απαιτείται  ένα  

σύστηµα  αξιολόγησης  και  διαχείρισης  κρίσεων  (crisis assessment 

system) στο  επίπεδο  της  Ε .Ε .  

                                                 
19 www.europa.gr 
20 Dunning, J.H. and Kundu, S.K. (2005): “The internationalization of the European industry: some 
new findings from field study”. Management International Review. 35(2), 101-133 
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• Η  πλήρης  εφαρµογή  των  µέτρων  της  Ανακοίνωσης  της  

Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  πρέπει  να  προωθηθεί  και  να  επιταχυνθεί .  

• Απαιτείται  αξιολόγηση  της  επίδρασης  (impact assessment) όλων  

των  Κοινοτικών  πολιτικών  που  έχουν  σηµαντική  επίδραση  στον  

Ευρωπαϊκό  τουρισµό .  

• Η  αξιολόγηση  της  επίδρασης  στον  τουρισµό  των  Κοινοτικών  

πολιτικών  για  τις  µεταφορές  που  επιχειρήθηκε  από  τη  ∆ιάσκεψη  

της  Κρήτης  ήταν  χρήσιµη  και  εύστοχη  και  οι  µελλοντικές  

Προεδρίες  θα  πρέπει  να  οργανώνουν  παρόµοιες  ∆ιασκέψεις  για  

άλλες  µείζονες  Κοινοτικές  πολιτικές  που  έχουν  επίδραση  στον  

τουρισµό .  

• Εκφράσθηκε  υποστήριξη  για  την  ενθάρρυνση  δραστηριοτήτων  

τουριστικής  προβολής  της  Ε .Ε . ,  πέραν  της  δηµ ιουργίας  µ ίας  

Ευρωπαϊκής  ∆ιαδικτυακής  Πύλης  (E.U. portal).  

• Υποστηρίχθηκε  η  ανάγκη  επέκτασης  των  ∆ορυφορικών  

Λογαριασµών  για  τον  τουρισµό  σε  όλα  τα  κράτη-µέλη .  

• Εκφράσθηκε  υποστήριξη  για  την  οργάνωση  του  δεύτερου  Forum 

για  τον  Ευρωπαϊκό  τουρισµό  από  την  Ιταλική  Προεδρία .  

• Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  κλήθηκε  να  επιταχύνει  τις  διαβουλεύσεις  

για  τη  σύναψη  της  συµφωνίας  για  το  καθεστώς  εγκεκριµένου  

τουριστικού  προορισµού  (ADS) µε  την  Κίνα .  

• Υπήρξε  οµοφωνία  για  την  ανάγκη  διατήρησης  του  status quo στη  

Συνθήκη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  όσον  αφορά  τον  τουρισµό ,  µε  

την  επαναφορά  της  λέξης  «Τουρισµός» στο  Σχέδιο  Συντάγµατος  

ως  ένας  τοµέας ,  όπου  µπορούν  να  αναληφθούν  συµπληρωµατικές  

Κοινοτικές  δράσεις  για  την  ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  της  

Ευρωπαϊκής  τουριστικής  βιοµηχανίας .  

Η  τουριστική  αγορά  γνώρισε  δραµατικές  αλλαγές  τα  προηγούµενα  

χρόνια .  Οι  µεταβολές  στην  αγοραστική  ζήτηση  ήταν  άµεση  συνέπεια  

του  τροµοκρατικού  κτυπήµατος  της  11ης  Σεπτεµβρίου  και  άλλων  

πρόσφατων  πολιτικοοικονοµικών  συµβάντων  που  επηρέασαν  τον  
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τουρισµό .  Όπως  δείχνουν  όλες  οι  ενδείξεις ,  η  αγορά  θα  εξακολουθήσει  

και  µελλοντικά  να  παρουσιάζει  µ ια  ευµεταβλησία .  Εποµένως ,  έγκειται  

σε  όσους  εµπλέκονται  στο  κύκλωµα  παροχής  του  τουριστικού  

προϊόντος  να  προσαρµόσουν  τα  προϊόντα  και  το  marketing, ώστε  να  

ανταποκριθούν  στις  νέες  συνθήκες .  

Η  ευρωπαϊκή  επιτροπή  τουρισµού  καταγράφει  ακολούθως  τις  νέες  

τάσεις21:  

• Ενώ  υπάρχουν  ζητήµατα  ασφάλειας  που  συνεχίζουν  να  

απασχολούν  ορισµένες  αγορές ,  είναι  εµφανές  ότι  οι  άνθρωποι  

συνηθίζουν  να  ζουν  σε  έναν  ανασφαλή  κόσµο .  Επίσης ,  η  

τουριστική  αγορά  εµφανίζει  ταχύτερους  ρυθµούς  ανάκαµψης  

µετά  από  συµβάντα  που  ανακόπτουν  περιστασιακά  τον  τουρισµό .  

• Οι  άνθρωποι  θα  συνεχίζουν  να  κάνουν  πιο  συχνά ,  αλλά  

µ ικρότερης  διάρκειας  ταξίδια ,  όµως  και  η  ζήτηση  για  

µακροχρόνια  ταξίδια  βρίσκεται  σε  τροχιά  ανόδου .  

• Η  αύξηση  της  ζήτησης  για  τις  χαµηλού  κόστους  αεροπορικές  

εταιρίες  ήταν  πρωτοφανής  και  αναµένεται  να  συνεχιστεί ,  καθώς  

οι  άνθρωποι  συνεχίζουν  να  ψάχνουν  για  χαµηλές  τιµές .  

• Οι  τουρίστες  πολλές  φορές  δεν  επιλέγουν  απλώς  ένα  

συγκεκριµένο  προορισµό ,  αλλά  αναζητούν  µ ία  τουριστική  

εµπειρία .  Αυτό  σηµαίνει  ότι  οι  οργανισµοί  διαχείρισης  

προορισµού  θα  πρέπει  να  είναι  πιο  δηµ ιουργικοί  στις  

προωθητικές  τους  ενέργειες .  

• Η  ζήτηση  για  αυθεντικές  εµπειρίες ,  όπως  για  επαφή  µε  την 

τοπική  κουλτούρα  και  τη  φύση ,  θα  συνεχίσει  να  αυξάνεται  ιδίως  

µεταξύ  των  οµάδων  µεγαλύτερης  ηλικίας .  

• Οι  καταναλωτές  είναι  λιγότερο  πιστοί  στους  προµηθευτές  τους  

και  είναι  αυξανόµενα  απρόβλεπτοι  στη  συµπεριφορά  τους ,  όπως ,  

για  παράδειγµα ,  στο  συνδυασµό  των  τουριστικών  προϊόντων .  

                                                 
21 www.go-online.gr/ebusiness/ specials/article.html 
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• Αν  και  οι  σηµαντικότεροι  τουριστικοί  όµ ιλοι  θεωρούν  ότι  το  

τουριστικό  πακέτο  απέχει  πολύ  από  την  εξαφάνισή  του  -  ακόµη  

και  αν  η  ζήτηση  για  προσωποποιηµένες  λύσεις  είναι  αυξηµένη  - ,  

αυτοί  που  θα  κυριαρχήσουν  στο  µέλλον  θα  είναι  οι  προορισµοί  

και  οι  προµηθευτές  που  αναπτύσσουν  φιλικά  προς  το  χρήστη  web 

sites, τα  οποία  παρέχουν  τη  δυνατότητα  άµεσου  booking και  

δυναµικά  πακέτα .  

 

3.1 ΠΡΟΣ  ΜΙΑ  ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

Το  δόγµα  "δώσε  στον  πελάτη  ότι  θέλει ,  ειδάλλως  κάποιος  άλλος  θα  το  

κάνει" ισχύει  σε  πολύ  µεγάλο  βαθµό  στο  χώρο  της  τουριστικής  

βιοµηχανίας .  Όσο ,  µάλιστα ,  η  τεχνολογία  εµπλέκεται  πιο  έντονα  στο  

χώρο  του  τουρισµού ,  τόσο  πιο  έντονες  είναι  οι  φυγόκεντρες  δυνάµεις .  

Οι  καταναλωτές ,  οι  τελικοί ,  δηλαδή ,  χρήστες  των  τουριστικών  

προϊόντων  και  υπηρεσιών ,  θα  εξακολουθήσουν  να  παίζουν  τον  

κυρίαρχο  ρόλο  στη  διαµόρφωση  της  αγοράς .  Ο  αυξανόµενος  αριθµός  

των  χρηστών  του  Internet (κάθε  χρήστης  είναι  εν  δυνάµει  και  ένας  

τουρίστας) θα  αυξάνει  διαρκώς  τη  βαρύτητα  του  ηλεκτρονικού  µέσου  

έναντι  των  παραδοσιακών .  Επίσης ,  όσο  αυξάνεται  η  εξοικείωσή  τους  µε  

το  µέσο ,  τόσο  µεγαλύτερες  απαιτήσεις  θα  έχουν .  

Στις  ώριµες  τεχνολογικά  αγορές ,  το  e-Tourism αποτελεί  

πραγµατικότητα  και  η  εµπλοκή  των  παραδοσιακών  καναλιών  µε  το  

Internet θεωρείται  αυτονόητη .  Ο  διαχωρισµός  µεταξύ  των  online και  

των  offline καναλιών  γίνεται  ολοένα  και  πιο  δυσχερής  και  εν  πάση  

περιπτώσει  ο  πελάτης  δεν  ενδιαφέρεται  γι '  αυτό  το  διαχωρισµό .  Το  

µόνο  που  θέλει ,  είναι  να  µπορεί  να  βρίσκει  κάπου  συγκεντρωµένη  την  

πληροφορία ,  προκειµένου  να  επιλέξει  το  τουριστικό  προϊόν  που  

ταιριάζει  στις  ανάγκες  και  τις  επιθυµ ίες  του .  

Στην  Ελλάδα  τα  πράγµατα  υπολείπονται  αρκετά  σε  σύγκριση  µε  τις  

προηγµένες  τεχνολογικά  αγορές .  Αφενός ,  η  διείσδυση  του  Internet 

είναι  σχετικά  περιορισµένη .  Αφετέρου ,  ο  πελάτης  δυσκολεύεται  να  
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βρει  στο  Internet συγκεντρωµένη  την  πληροφορία  ή  να  αγοράσει  

κάποιο  ολοκληρωµένο  τουριστικό  προϊόν ,  καθώς  υπάρχει  σηµαντική  

διαφοροποίηση  της  τεχνολογικής  διείσδυσης  µεταξύ  των  διάφορων  

παραγωγών  τουριστικού  προϊόντος .  Παράλληλα ,  ο  παραδοσιακός  

τουριστικός  πράκτορας  διατηρεί  έναν  κεντρικό  ρόλο  στην  Ελληνική  

πραγµατικότητα ,  καθώς  είναι  ουσιαστικά  αυτός  που  συγκεντρώνει  τα  

τουριστικά  προϊόντα  δηµιουργώντας  πακέτα .  Τόσα  χρόνια  ο  πράκτορας  

έχει  "χτίσει" ισχυρές  σχέσεις  µε  τους  παραγωγούς ,  οι  οποίες  είναι  

δύσκολο  να  διαρραγούν .  Παράλληλα ,  υπάρχει  µειωµένη  εµπιστοσύνη  

του  κοινού  για  την  πραγµατοποίηση  συναλλαγών  µέσω  του  Internet,  

ενώ ,  ταυτοχρόνως ,  απαιτούνται  και  κάποιες  νοµοθετικές  ρυθµ ίσεις  που  

θα  εξισώσουν  το  νέο  µέσο  µε  τις  παραδοσιακές  µορφές  (π .χ .  στο  χώρο  

του  e-ticketing). 

 

3.2 Ο  ΡΟΛΟΣ  ΤΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ  
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

Ο  τρίτος  παράγοντας  είναι  η  ραγδαία  ανάπτυξη  της  τεχνολογίας  στο  

χώρο  της  πληροφορικής  και  των  τηλεπικοινωνιών .  Είναι  γεγονός  και  το  

διαπιστώνουµε  καθηµερινά  ότι  κάποια  συστήµατα  πληροφορικής  ή  

τηλεπικοινωνιών ,  που  στο  παρελθόν  δεν  ήταν  καν  διαθέσιµα  ή  ήταν  

απλά  ωραίο  να  τα  έχεις ,  τώρα  έχουν  γίνει  απαραίτητα  ή  µπορούµε  να  

τα  βρούµε  παντού .  Μπορούµε ,  δηλαδή ,  µέσω  των  πληροφοριών ,  στις  

οποίες  έχουµε  και  γρήγορη  πρόσβαση ,  να  ασκήσουµε  διοίκηση .  Η  

αυτοµατοποίηση  της  συλλογής  αυτών  των  πληροφοριών  και  η  

κατάλληλη  αξιοποίησή  τους  έχουν  γίνει  ένα  απαραίτητο  εργαλείο  για  

να  παράγουµε  έργο .  Κρίνεται  λοιπόν  απαραίτητο  και  για  τις  ελληνικές  

τουριστικές  επιχειρήσεις  να  δώσουν  µεγαλύτερη  βαρύτητα  στο  χώρο  

αυτό  επενδύοντας  στις  υποδοµές  των  πληροφοριακών  συστηµάτων22.  

                                                 
22 Gomes-Casseres, B. (2000): Multinational Ownership Strategies. UMI Press. 
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3.3 ΝΕΑ  ΚΑΝΑΛΙΑ  ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Ενώ  το  Internet αναµένεται  να  είναι  το  κύριο  κανάλι  επικοινωνίας  των  

πελατών  µε  το  τουριστικό  προϊόν ,  παρόλα  αυτά ,  τα  προσεχή  χρόνια  

,αναµένεται  να  προστεθούν  δύο  ακόµη  εναλλακτικές  "οδοί". Η  πρώτη  

εξ  αυτών  είναι  η  κινητή  τηλεφωνία  και  ιδιαίτερα  αυτή  της  τρίτης  

γενιάς ,  που  προσφέρει  υψηλό  bandwidth που  µπορεί  να  υποστηρίξει  

αξιόλογες  υπηρεσίες  προστιθέµενης  αξίας  για  τους  τουρίστες23.  Η  πολύ  

υψηλή  διείσδυση  της  κινητής  τηλεφωνίας  στον  ευρωπαϊκό  χώρο  

αποτελεί  µ ία  πρώτης  τάξεως  ευκαιρία  για  τη  Γηραιά  Ήπειρο  να  

πρωταγωνιστήσει  στο  συγκεκριµένο  χώρο .  Παράλληλα ,  η  έννοια  της  

φορητότητας  ταιριάζει  σε  πολύ  µεγάλο  βαθµό  µε  τον  τουρισµό  και  τα  

ταξίδια ,  και  αναµένεται  να  παρουσιαστούν  αρκετές  σχετικές  υπηρεσίες  

κινητής  τηλεφωνίας  όπως ,  για  παράδειγµα ,  υπηρεσίες  πληροφόρησης ,  

υπηρεσίες  που  σχετίζονται  µε  τη  γεωγραφική  θέση  του  πελάτη  

(location-based services), ειδοποιήσεις  για  καθυστερήσεις  πτήσεων  ή  

για  κυκλοφοριακά  προβλήµατα ,  διαδικασίες  check-in και  check-out 

κ .ά .  

Το  δεύτερο  κανάλι  σχετίζεται  µε  την  ψηφιακή  τηλεόραση .  Το  εν  λόγω  

µέσο ,  παρά  τη  µέχρι  τώρα  περιορισµένη  του  εξάπλωση  στην  Ευρώπη ,  

προσφέρει  αλληλεπιδραστικότητα  και  υψηλό  bandwidth, και  χρειάζεται  

πλούσιο  multimedia περιεχόµενο  και  υπηρεσίες .  Ο  τουρισµός  εξαιτίας  

του  περιεχοµένου  που  διαθέτει ,  µπορεί  να  αποτελέσει  έναν  κινητήριο  

µοχλό  για  την  ανάπτυξη  της  ψηφιακής  τηλεόρασης ,  να  ωφελήσει  αλλά  

και  να  ωφεληθεί  από  αυτήν .  

Όσον  αφορά  στον  τοµέα  των  υπηρεσιών ,  η  κυρίαρχη  τάση  είναι  η  

δυνατότητα  που  παρέχεται  στον  πελάτη  για  τη  διαµόρφωση  

τουριστικών  πακέτων  µε  δυναµ ικό  τρόπο .  Γενικώς ,  η  τάση  για  

προσωποποιηµένες  υπηρεσίες  που  γενικότερα  υπήρχε  ως  ανάγκη  στην  

τουριστική  αγορά ,  µπορεί  πλέον  να  καλυφθεί  µε  τη  συνεισφορά  της  

τεχνολογίας .  Στο  πλαίσιο  αυτό  αναπτύσσονται  τουριστικά  προϊόντα  τα  

                                                 
23 Hymer, S. (2000). The international operations of national firms: a study of foreign direct 
investment. Cambridge MA: MIT Press 
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οποία  µπορούν  να  καλύψουν  νέες  µορφές  τουρισµού  (αγροτουρισµός ,  

πολιτιστικός  τουρισµός ,  τουρισµός  µε  ιατρικό  σκοπό  κ .ά .)  ή  να  

καλύψουν  συγκεκριµένες  πληθυσµιακές  οµάδες  (ηλικιωµένοι ,  άτοµα  µε  

ειδικές  ανάγκες  κ .ά .) .  

Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  τα  αποτελέσµατα  της  έρευνας  του  

e-Business W@tch αναφορικά  µε  την  ευρωπαϊκή  βιοµηχανία  του  

τουρισµού .  Η  έρευνα  επισηµαίνει  τη  σπουδαιότητα  του  online 

marketing στη  συγκεκριµένη  αγορά .  Παράλληλα ,  διαπιστώνει  ότι  η  

τουριστική  βιοµηχανία  βρίσκεται  αρκετά  µπροστά  από  τους  υπόλοιπους  

κλάδους  σε  τεχνολογικά  ζητήµατα ,  όπως  η  παρουσία  στο  ∆ιαδίκτυο  και  

η  πραγµατοποίηση  συναλλαγών .  Συγκεκριµένα ,  η  µεγάλη  πλειονότητα  

των  τουριστικών  επιχειρήσεων  διαθέτει  δικτυακό  τόπο ,  ενώ  οι  εταιρίες  

που  προσφέρουν  online πωλήσεις  και  online πληρωµές  σε  ασφαλές  

περιβάλλον ,  είναι  διπλάσιες  σε  σύγκριση  µε  άλλους  τοµείς  που  

εξετάζει  η  έρευνα .  Όµως ,  µόλις  το  50% των  τουριστικών  επιχειρήσεων  

που  προσφέρουν  υπηρεσίες  online κρατήσεων ,  επιτρέπουν  στους  

πελάτες  να  πραγµατοποιούν  online πληρωµές  σε  ασφαλές  ή  µη  

περιβάλλον .  Υπό  αυτή  την  έννοια  οι  online πωλήσεις  µπορούν  ως  επί  

το  πλείστον  να  θεωρούνται  ως  online κρατήσεις .  Όσον  αφορά  τον  

τρόπο  πωλήσεων ,  η  τουριστική  βιοµηχανία  ακολουθεί  σε  γενικές  

γραµµές  τους  υπόλοιπους  κλάδους  όπου  η  πλειοψηφία  των  πωλήσεων  

πραγµατοποιείται  µέσω  των  επιχειρηµατικών  sites, ενώ  τα  ηλεκτρονικά  

marketplaces έρχονται  σε  δεύτερη  µοίρα .  

Η  έρευνα  επισηµαίνει ,  επίσης ,  υψηλή  διείσδυση  των  CRM συστηµάτων  

ιδίως  στις  µεγάλες  τουριστικές  επιχειρήσεις ,  όπου  το  ποσοστό  

ανέρχεται  στο  37%. Αντιθέτως ,  τα  ERP συστήµατα  έχουν  πολύ  

περιορισµένη  διείσδυση ,  αφού  χρησιµοποιούνται  µόνο  από  το  7% των  

τουριστικών  επιχειρήσεων ,  ποσοστό  το  οποίο  κυµαίνεται  στο  ήµ ισυ  της  

διείσδυσης  των  εν  λόγω  συστηµάτων  στους  υπόλοιπους  κλάδους .  

Παράλληλα ,  σε  αντίστοιχα  χαµηλό  επίπεδο  βρίσκεται  και  ο  βαθµός  

ολοκλήρωσης  των  online συστηµάτων  παραγγελιών  µε  τα  back-end 

συστήµατα  που  υποστηρίζουν  την  επιχειρηµατική  λειτουργία .  
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Συµπερασµατικά ,  διαπιστώνουµε  ότι  το  online marketing και  οι  

πωλήσεις  έχουν  αναπτυχθεί  σε  σηµαντικό  βαθµό  στον  τουριστικό  

κλάδο .  Αντιθέτως ,  η  αυτοµατοποίηση  των  εσωτερικών  επιχειρηµατικών  

διαδικασιών  και  η  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  της  εφοδιαστικής  

αλυσίδας  δεν  αποτελούν  θέµατα  πρώτης  προτεραιότητας  στο  

συγκεκριµένο  κλάδο .  Η  συγκεκριµένη  µονόπλευρη  ανάπτυξη  

αποδίδεται  στην  ιδιαιτερότητα  της  τουριστικής  βιοµηχανίας  που  

περιλαµβάνει  έναν  πολύ  µεγάλο  αριθµό  µικρών  και  πολύ  µικρών  

επιχειρήσεων  σε  σχέση  µε  τους  υπόλοιπους  κλάδους .  Ενδέχεται ,  

επίσης ,  να  δείχνει  µ ια  κατάσταση  όπου  οι  τουριστικές  επιχειρήσεις  

έχουν  πραγµατοποιήσει  µόνο  το  πρώτο  βήµα  προς  την  κατεύθυνση  του  

online marketing των  υπηρεσιών  τους  συχνά  µε  πολύ  βασικά  

συστήµατα  υποδοµής .  Όπως  επισηµαίνει  η  έρευνα ,  η  διείσδυση  του  e-

business στον  τουρισµό  απέχει  σηµαντικά  από  την  ολοκλήρωσή  του .  Οι  

πιο  σηµαντικές  ευκαιρίες  που  προσφέρονται  στις  τουριστικές  

επιχειρήσεις ,  όσον  αφορά  το  e-business, είναι:  η  άµεση  πρόσβαση  

στους  εν  δυνάµει  πελάτες ,  η  µείωση  του  κόστους  στο  marketing και  τις  

πωλήσεις  και ,  τέλος ,  η  επίτευξη  στιγµ ιαίας  µεταβολής  της  προσφοράς  

σε  απάντηση  της  ζήτησης .  

Σύµφωνα  µε  το  e-Business Watch24,  η  µεγάλη  πλειονότητα  των  πελατών  

πραγµατοποιεί  αναζητήσεις  στο  Internet για  εναλλακτικές  επιλογές ,  

πριν  καταλήξει  σε  κάποιον  συγκεκριµένο  προορισµό .  Εφόσον  τα  web 

sites αποτελούν  ήδη  ένα  ιδιαίτερα  δηµοφιλές  εργαλείο  marketing, η  

επόµενη  πρόκληση  είναι  η  µετατροπή  των  συγκεκριµένων  εργαλείων  σε  

αποτελεσµατικά  εργαλεία  πωλήσεων .  

Το  Internet επιτρέπει  αρκετές  µεθόδους  συνεργασίας  και  

αλληλεπίδρασης  για  την  προώθηση  ενός  προορισµού ,  ασχέτως  αν  είναι  

εθνικός ,  περιφερειακός  ή  τοπικός .  Η  ανάπτυξη  ηλεκτρονικών  

συνεργασιών  µεταξύ  των  ενδιαφερόµενων  µερών  από  ένα  συγκεκριµένο  

τουριστικό  προορισµό  αποτελεί  µία  ευοίωνη  εξέλιξη  στο  χώρο  του  

marketing. Επιπροσθέτως ,  καθώς  η  βιοµηχανία  του  τουρισµού  

εξαρτάται  από  εποχικούς  παράγοντες ,  τα  CRM συστήµατα  θα  
                                                 
24 Από www.e-businesswatch.com 
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επιτρέπουν  στις  επιχειρήσεις  να  προσαρµόζουν  καλύτερα  τη  

διαθεσιµότητα  και  τις  τιµές  των  τουριστικών  προϊόντων  τους ,  ανάλογα  

µε  τη  διακύµανση  της  πελατειακής  ζήτησης .  

Οι  tour operators, πάντως ,  αντιµετωπίζουν  ένα  σηµαντικό  δίληµµα  

όσον  αφορά  στο  e-business. Συγκεκριµένα ,  όσο  περισσότερο  πωλούν  

online ταξιδιωτικά  πακέτα ,  τόσο  εξασθενούν  τα  παραδοσιακά  κανάλια  

διανοµής  και  marketing. Αποτέλεσµα  αυτού  είναι  η  εξάλειψη  των  

παραδοσιακών  ενδιάµεσων  της  τουριστικής  βιοµηχανίας ,  αλλά  

ταυτόχρονα  η  ανάδειξη  νέων  ενδιάµεσων  των  ηλεκτρονικών  καναλιών  

όπως  τα  ταξιδιωτικά  portals.  Η  µεγαλύτερη  πρόκληση  που  αφορά  στον  

τουριστικό  κλάδο  και  ειδικότερα  την  πληθώρα  των  µικρών  

επιχειρήσεων ,  είναι  η  προσαρµογή  των  υπαρχόντων  επιχειρηµατικών  

µοντέλων  σε  νέα  που  να  ανταποκρίνονται  στη  νέα  πραγµατικότητα .  

Όπως  επισηµαίνει  η  έρευνα ,  οι  µ ικρότερες  εταιρίες  θα  έρθουν  βεβαίως  

αντιµέτωπες  µε  τα  κόστη  υιοθέτησης  e-business πρακτικών ,  την  

έλλειψη  εξειδικευµένου  προσωπικού  και  την  ανεπάρκεια  

προτυποποιηµένων  εφαρµογών  οι  οποίες  θα  διευθετούν  τις  

εξειδικευµένες  ανάγκες  τους .  

 

 

3.4 ΚΟΙΝΗ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Παρόλο  που  ο  τουρισµός  µπορεί  να  παίξει  κυρίαρχο  ρόλο  στην  

ευρωπαϊκή  συσπείρωση ,  οι  χώρες  καλούνται  να  ακολουθήσουν  µ ια  

κοινή  τουριστική  πολιτική ,  ώστε  να  αντιµετωπίσουν  αποτελεσµατικά  

τις  συνεχείς  προκλήσεις  που  δέχεται  η  βιοµηχανία ,  σύµφωνα  µε  όσα  

αναφέρθηκαν  στο  πρόσφατο  διεθνές  συνέδριο  του  Παγκόσµ ιου  

Οργανισµού  Τουρισµού  -  World Tourism Organization (UNWTO), που  

πραγµατοποιήθηκε  στην  πόλη  Vilnius της  Λιθουανίας  και  συµµετείχαν  

300 σύνεδροι25.   

                                                 
25 World Tourism Organization (UNWTO) 
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"Ο  τουρισµός  σήµερα  καλείται  να  αντιµετωπίσει  ποικίλες  προκλήσεις ,  

όπως  τροµοκρατικές  ενέργειες ,  µη  προβλεπόµενες  φυσικές  καταστροφές  

ή  επιδηµίες"  όπως  ανέφεραν  οι  σύνεδροι .  "Προκειµένου  να  ξεπεράσουν  

επιτυχώς  αυτές  τις  δοκιµασίες ,  όπως  επίσης  και  τον  αυξανόµενο  

ανταγωνισµό  από  αναδυόµενες  τουριστικά  περιοχές ,  οι  Ευρωπαϊκές  

χώρες  πρέπει  να  προσπαθήσουν  να  εφαρµόσουν  µια  ευρωπαϊκή  

τουριστική  πολιτική" .  Αυτά  είναι  τα  σηµαντικότερα  συµπεράσµατα  του  

συνεδρίου ,  όσον  αφορά  στις  επιπτώσεις  από  την  ανάπτυξη  της  

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  στην  τοµέα  του  τουρισµού ,  έπειτα  από  την  ένταξη  

των  10 νέων  χωρών  τον  Μάιο  του  2004. 

Όπως  µάλιστα  επεσήµαναν  οι  χώρες  "ο  τοµέας  του  τουρισµού ,  

λαµβάνοντας  υπόψη  ότι  η  ευρωπαϊκή  αγορά  είναι  η  µεγαλύτερη ,  όσο  

αφορά  στον  εισερχόµενο  και  εξερχόµενο  τουρισµό ,  συγκεντρώνοντας  το  

50%  των  παγκοσµίων  αφίξεων  και  εσόδων ,  δεν  είναι  µόνο  ο  κύριος  

παράγοντας  πλούτου ,  που  συµβάλλει  σηµαντικά  στο  ευρωπαϊκό  ΑΕΠ ,  

αλλά  επηρεάζει  σηµαντικά  και  άλλους  τοµείς ,  όπως  οικονοµικούς  και  

κοινωνικούς" .  Συνεπώς ,  κατέληξαν  "ο  τουρισµός  µπορεί  να  παίξει  

καθοριστικό  ρόλο  στην  ευρωπαϊκή  συσπείρωση ,  όταν  η  οικοδόµηση  της  

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  αντιµετωπίζει  σηµαντικές  προκλήσεις" .  

Η  δηµοσιότητα ,  που  καλύπτει  την  ένταξη  νέων  χωρών ,  βελτιώνει  την  

εικόνα  τους  και  αυξάνει  σηµαντικά  τον  αριθµό  των  επισκεπτών  τους ,  

ενώ  οι  τουριστικοί  προορισµοί  απολαµβάνουν  καλύτερες  µεταφορές ,  

ειδικά  µε  την  ανάπτυξη  των  αεροπορικών  εταιριών  χαµηλού  κόστους .  

Παράλληλα ,  οι  διαδικασίες  στα  σύνορα  των  χωρών ,  µε  την  ένταξη  τους  

στην  Ε .Ε . ,  γίνονται  απλούστερες  για  τους  ταξιδιώτες ,  ενώ  παρέχεται  

και  ιατρική  περίθαλψη .  Τέλος ,  αξίζει  να  αναφερθεί ,  όπως  

επισηµάνθηκε  και  στο  συνέδριο ,  ότι  στα  πλαίσια  της  ενταξιακής  

πολιτικής  της  Ε .Ε .  για  το  2007-2013  στόχος  είναι  η  ανάπτυξη  του  

αειφόρου  τουρισµού ,  ενώ  µακροπρόθεσµα  αναµένεται  να  ενισχυθεί  

σηµαντικά  ο  εσωτερικός  τουρισµός  στον  ευρωπαϊκό  χώρο .  Οι  νέες  

χώρες  θα  επωφεληθούν  από  την  πολιτική  µεταφορών  της  Ε .Ε .  και  το  

δίκτυο  της ,  καθώς  και  από  το  κοινό  νοµ ικό  της  πλαίσιο ,  όσον  αφορά  

στους  φόρους ,  τα  ποιοτικά  δεδοµένα  και  την  προστασία  του  
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καταναλωτή .  Ταυτόχρονα ,  η  αυξανόµενη  αγοραστική  δύναµη  πολιτών  

των  νέων  χωρών  αναµένεται  να  αυξήσει  και  τον  αριθµό  ταξιδιωτών  στο  

εξωτερικό  προς  άλλους  ευρωπαϊκούς  τουρισµούς26.   

 

3.5 Η  ΕΝΤΑΞΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΧΩΡΩΝ  

Την  ενίσχυση  του  ειδικού  βάρους  των  χωρών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  

στις  οικονοµ ίες  των  οποίων  ο  τουρισµός  διαδραµατίζει  σηµαντικό  

ρόλο   σηµατοδοτεί  η  πρόσφατη  διεύρυνση  της  Ε .Ε .  µε  την  ένταξη  δέκα  

νέων  χωρών .  Παράλληλα ,  πρόσκαιρες  απώλειες  αλλά  και  αύξηση  της  

τουριστικής  κίνησης  από  τις  δέκα  νέες  χώρες  που  εντάχθηκαν  

πρόσφατα  στην  Ε .Ε  θα  πρέπει  να  αναµένει  ο  Ελληνικός  τουρισµός ,  

σύµφωνα  µε  τον  Αθανάσιο  Ζαχαρόγλου ,  προϊστάµενο  του  τµήµατος  

∆ιεθνών  Σχέσεων  του  υπουργείου  Τουριστικής  Ανάπτυξης .  Οι  

εκτιµήσεις  αναφέρθηκαν  σε  συνάντηση  που  οργάνωσε  ο  ΕΟΤ  για  το  

θέµα ,  στο  πλαίσιο  της  τουριστικής  έκθεσης  "Philoxenia". Η  µετατόπιση  

του  κέντρου  βάρους  λήψης  των  αποφάσεων  προς  τις  χώρες  που  δίνουν  

έµφαση  στον  τουρισµό ,  αποτυπώθηκε  στο  κείµενο  του  Ευρωπαϊκού  

Συντάγµατος  όπου  περιληφθεί  άρθρο  για  τον  τουρισµό27.  

 

Σ` αυτό  αναφέρεται  ότι  επιτρέπονται  οι  υποστηρικτικές  ή  

συµπληρωµατικές  δράσεις  εκ  µέρους  της  Ε .Ε .  µε  στόχο  να  

διευκολυνθεί  η  περαιτέρω  ανάπτυξη  του  τουρισµού  στις  25, πλέον ,  

χώρες-µέλη  της  Ε .Ε .Η  συνεισφορά  της  Ελλάδας  σε  αυτή  την  εξέλιξη  

ήταν  καθοριστική  αφού  για  πρώτη  φορά  υπήρξε  σχετική  αναφορά  στα  

συµπεράσµατα  της  Άτυπης  Συνόδου  υπουργών  Τουρισµού  της  Ε .Ε .  

στην  Κρήτη ,  το  Μάιο  του  2003, κατά  τη  διάρκεια  της  ελληνικής  

Προεδρίας .  Αυτό  αποτέλεσε  προηγούµενο  πάνω  στο  οποίο  βασίσθηκαν  

η  ιταλική  και  ιρλανδική  προεδρία  που  ακολούθησαν  µε  αποτέλεσµα  να  

συµπεριληφθεί ,  τελικά ,  άρθρο  για  τον  τουρισµό  στο  Ευρωπαϊκό  

                                                 
26 Θοδωρής Κουµέλης(2006), Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρισµός  - ∆ευτέρα, 13 Μαρτίου 2006

 
27 Θοδωρής Κουµέλης(2006), Απαραίτητη µια κοινή ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική, ΠΟΤ
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Σύνταγµα .  

 

Αναφορικά  µε  τις  πιθανές  επιπτώσεις  της  ένταξης  των  νέων  χωρών  

στον  Ελληνικό  τουρισµό  ο  Αθ .  Ζαχαρόγλου  έκανε  την  εκτίµηση  ότι  

µέσο-µακροπρόθεσµα ,  ωστόσο ,  η  δυσµενής  επίδραση  δεν  αναµένεται  

ότι  θα  είναι  µεγάλη  για  τον  Ελληνικό  τουρισµό  καθώς  το  τουριστικό  

προϊόν  των  νέων  χωρών  δεν  είναι  ευθέως  ανταγωνιστικό  µε  το  

Ελληνικό  αφού  δεν  είναι  οµοειδές  µε  αυτό .  Από  την  αναµενόµενη  

αύξηση  της  τουριστικής  κίνησης  από  τις  νέες  χώρες  προς  την  Ελλάδα  

εκτιµάται  ότι  θα  καρπωθούν  οφέλη  όλες  οι  χώρες  της  Βαλκανικής . 

Αυτό  θα  συµβεί  καθώς  οι  τουρίστες  από  χώρες  µη  µέλη  της  Ε .Ε  όπως  η  

Σλοβενία ,  Ουγγαρία ,  Τσεχία ,  Σλοβακία  για  να  φθάσουν  οδικώς  στη  

χώρα  µας  θα  πρέπει  να  διέλθουν  από  χώρες  όπως  η  Κροατία ,  η  Σερβία-

Μαυροβούνιο ,  η  Αλβανία ,  η  ΠΓ∆Μ ,  η  Ρουµανία  και  η  Βουλγαρία .  

 

Η  ένταξη  των  δέκα  νέων  χωρών  δηµιουργεί  προοπτικές  τουριστικής  

συνεργασίας  σε  πανευρωπαϊκό  επίπεδο .  Χαρακτηριστικό  παράδειγµα  η  

διαδικτυακή  πύλη  (portal) που  σχεδιάζουν  να  δηµ ιουργήσουν  από  

κοινού  η  Συµβουλευτική  Επιτροπή  Τουρισµού-Tourism Advisory 

Committee (TAC) της  Ε .Ε  και  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  Ταξιδίων-

European Travel Commission (ETC).Στην  κατεύθυνση  συνεργασίας  µε  

τις  νέες  χώρες  της  Ε .Ε  η  Ελλάδα  έχει  συνάψει  διµερείς  συµφωνίες  

συνεργασίας  µε  χώρες  όπως  η  Αλβανία ,  Κροατία ,  Ρουµανία ,  Βουλγαρία  

και  Τουρκία .  Προσωρινά ,  οι  τουριστικές  σχέσεις  µε  τη  Σερβία-

Μαυροβούνιο  και  τη  Σλοβενία  καθορίζονται  από  τη  συµφωνία  του  1958 

που  είχε  υπογραφεί  µε  την  τότε  Οµοσπονδιακή  ∆ηµοκρατία  της  

Γιουγκοσλαβίας .  

 

Η  χώρα  µας ,  επιπλέον ,  µετέχει  στην  πρωτοβουλία  για  τη  συνεργασία  

των  χωρών  της  Ν .Α  Ευρώπης ,  την  Οικονοµ ική  Συνεργασία  των  χωρών  

του  Ευξείνου  Πόντου  καθώς  και  την  Πρωτοβουλία  Αδριατικής  Ιονίου .  

Ήδη ,  η  χώρα  µας  έχει  αναλάβει  την  προεδρία  της  ΟΣΕΠ  σκοπεύοντας  

να  αναλάβει  νέες  πρωτοβουλίες  σε  θέµατα  τουρισµού .  Το ,  δε ,  διάστηµα  
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15-16 Νοεµβρίου  πραγµατοποιείται  στο  Μαυροβούνιο  η  στρογγυλή  

τράπεζα  για  θέµατα  τουρισµού  της  Πρωτοβουλίας  Αδριατικής  Ιονίου .  Η  

συνάντηση  θα  επικεντρωθεί  σε  θέµατα  ανάπτυξης  του  θαλάσσιου  

τουρισµού .   

 

Η  τουριστική  συνεργασία  της  Ελλάδας  µε  χώρες  της  ευρύτερης  

περιοχής  απέφερε ,  ήδη ,  καρπούς  µε  άξονα  τον  πολιτισµό .  Έτσι  

δηµ ιουργήθηκαν  διαδροµές  όπως28:   

• η  "Αργοναυτική  εκστρατεία"  σε  συνεργασία  µε  Τουρκία ,  

Ρουµανία ,  Γεωργία) 

• "στα  βήµατα  του  Αποστόλου  Παύλου"  σε  συνεργασία  µε  την  

Τουρκία  

• οι  "δρόµοι  των  Μοναστηριών"  σε  συνεργασία  µε  τη  Βουλγαρία  

και  άλλες  Βαλκανικές  χώρες   

• οι  “δρόµοι  του  Μεταξιού”  σε  συνεργασία  µε  την  Τουρκία  και  

άλλες  χώρες  µέλη  του  Παγκόσµ ιου  Οργανισµού  τουρισµού  και  

• οι  "δρόµοι  της  Ελιάς"  που  υιοθετήθηκε  πρόσφατα  από  την  

Unesco και  διατρέχει  χώρες  όπως  Ελλάδα ,  Αλβανία ,  Σερβία-

Μαυροβούνιο ,  Κροατία  και  Σλοβενία .   

Στο  πλαίσιο  της  ανταλλαγής  τεχνογνωσίας  και  εµπειριών  

εκπαιδεύτηκαν  σε  ελληνικά  ξενοδοχεία ,  στελέχη  ξενοδοχειακών  

επιχειρήσεων  από  τη  Βουλγαρία ,  Ρουµανία ,  Τουρκία ,  ΠΓ∆Μ ,  Αλβανία , 

Σλοβενία ,  Μαυροβούνιο .  Τέλος ,  στην  περιοχή  των  Πρεσπών ,  

παράλληλα ,  υλοποιείται  τριµερές  πρόγραµµα  για  τη  δηµιουργία  

γυναικείων  αγροτουριστικών  επιχειρήσεων  σε  χωριά  της  Ελλάδας ,  

Αλβανίας  και  ΠΓ∆Μ29.   O τοµέας  του  τουρισµού  δεν  εµπίπτει  στις  

αρµοδιότητες  της  EE. Συνεπώς ,  οι  κοινοτικές  δράσεις  που  υφίστανται  

στον  τοµέα  του  τουρισµού  αφορούν  µ ια  χαλαρή  συνεργασία  των  χωρών  

µελών  καθώς  και  δευτερεύουσες  πρωτοβουλίες .  Ωστόσο ,  ο  τουριστικός  

                                                 
28 Παναγιώτης ∆. Υφαντής (2006), ∆ιευρύνεται το τουριστικό "λόµπι"Travel Daily News
29 Παναγιώτης ∆. Υφαντής (2006), ∆ιευρύνεται το τουριστικό "λόµπι"Travel Daily News
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κλάδος  είναι  από  τους  σηµαντικότερους  για  τις  οικονοµίες  των  χωρών  

µελών ,  καθώς  το  σύνολο  των  δραστηριοτήτων  που  σχετίζονται  µε  

αυτόν  αντιπροσωπεύει  το  12% του  κοινοτικού  AEΠ  και  απασχολεί  περί  

τα  20 εκατ .  άτοµα .  

 

Προκειµένου  να  επιτευχθεί  καλύτερος  συντονισµός  των  διαφόρων  

πολιτικών  στον  τοµέα  του  τουρισµού  και  να  προωθηθεί  η  ανταλλαγή  

εµπειριών  και  πληροφοριών ,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  πρότεινε ,  µε  

Ανακοίνωση  της ,  την  ανάπτυξη  συνεργασίας  και  συνεργίας  µεταξύ  των  

τουριστικών  πολιτικών  των  ενδιαφεροµένων  µερών ,  όπως  της  ίδιας  της  

Επιτροπής ,  των  χωρών  µελών ,  των  περιφερειακών  και  τοπικών  αρχών  

καθώς  και  των  διαφόρων  κλάδων  της  τουριστικής  βιοµηχανίας .  

 

Σύµφωνα  µε  την  εν  λόγω  Ανακοίνωση ,  η  συνεργασία  αυτή  θα  πρέπει  να  

βασίζεται  στην  ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  του  ευρωπαϊκού  

τουρισµού  η  οποία  όµως  δεν  θα  αντιβαίνει  στις  αρχές  της  αειφόρου  

ανάπτυξης ,  της  προστασίας  του  περιβάλλοντος  και  των  πολιτιστικών  

παραδόσεων .  Επίσης ,  η  Επιτροπή  προτείνει  τη  διοργάνωση  ετήσιου  

Φόρουµ Ευρωπαϊκού  Τουρισµού  που  θα  παρέχει  στον  τουριστικό  κλάδο  

"πολιτική  πλατφόρµα" για  την  επίτευξη  όλων  των  προαναφερόµενων  

στόχων .  

 

4.0 Η  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ  ΚΑΙ  Η  ΑΝΑΓΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΟΥ  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

 

Μια ανανεωµένη ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισµό, µε βάση τις εµπειρίες που 

έχει αποκοµίσει µέχρι σήµερα και ανταποκρινόµενη στις σηµερινές προκλήσεις, 

σκοπεύει να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριος στόχος της πολιτικής αυτής θα 

είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής τουριστικής βιοµηχανίας 
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και η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας µέσω της αειφόρου 

ανάπτυξης του τουρισµού στην Ευρώπη και παγκοσµίως. 

 

Για την εφαρµογή αυτής της πολιτικής η Επιτροπή θα αναπτύξει στενή συνεργασία 

µε τις αρχές των κρατών-µελών και τους ενδιαφερόµενους φορείς της τουριστικής 

βιοµηχανίας. Με βάση την πείρα που έχει αποκοµίσει µέχρι σήµερα και τις 

ανταλλαγές απόψεων µε ένα ευρύ φάσµα ενδιαφερόµενων φορέων, η Επιτροπή 

θεωρεί ότι τα καταλληλότερα µέσα για την εφαρµογή της πολιτικής αυτής είναι ο 

συντονισµός στο εσωτερικό της Επιτροπής και στο εσωτερικό των εθνικών αρχών, η 

συνεργασία µεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόµενων φορέων και η λήψη ειδικών 

µέτρων στήριξης. 

 

Ο τοµέας του τουρισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυριαρχείται από Μικροµεσαίες 

Επιχειρήσεις. Η ευρωπαϊκή τουριστική βιοµηχανία παράγει πάνω από το 4% του 

ΑΕΠ της Κοινότητας και περιλαµβάνει περίπου 2 εκατοµµύρια επιχειρήσεις στις 

οποίες απασχολείται το 4% περίπου του συνολικού εργατικού δυναµικού (ποσοστό 

που αντιπροσωπεύει, κατά προσέγγιση, 8 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας). 

Συνεκτιµώντας τους συνδέσµους µε άλλους κλάδους, εκτιµάται ότι η συµβολή του 

τουρισµού στο ΑΕΠ ανέρχεται σε 11% περίπου, και ο κλάδος απασχολεί πάνω από 

το 12% του εργατικού δυναµικού (24 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας). 

Τα παραπάνω περιλαµβάνονται σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον 

τουρισµό, στην οποία εξετάζεται η συµβολή του σε σχέση µε τους στόχους της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας. 

 

Μεταξύ των άλλων επισηµαίνεται ότι το δυναµικό του τουρισµού για τη δηµιουργία 

απασχόλησης και ανάπτυξης έχει αναγνωριστεί επανειληµµένα σε επίπεδο Ε.Ε. Η 

παγκοσµιοποίηση, οι δηµογραφικές αλλαγές και η εξέλιξη των µεταφορών είναι 

παράγοντες καθοριστικής σηµασίας για την προώθηση της ταχείας ανάπτυξης αυτού 

του κλάδου. Η Ευρώπη, µε τα ποικίλα αξιοθέατα και µε την ποιότητα των 

τουριστικών υπηρεσιών της, είναι ο πρώτος τουριστικός προορισµός στον κόσµο. 

Εποµένως, ο τουρισµός αποτελεί µια δραστηριότητα που µπορεί να διαδραµατίσει 
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σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για την ανάπτυξη και 

την απασχόληση.  

 

Ο τουρισµός είναι διατοµεακός κλάδος δεδοµένου ότι περιλαµβάνει µεγάλη ποικιλία 

υπηρεσιών και επαγγελµάτων που συνδέονται µε πολλές άλλες οικονοµικές 

δραστηριότητες. Έχει επίδραση σε κλάδους όπως οι µεταφορές, τα οικοδοµικά και 

τεχνικά έργα, το λιανικό εµπόριο, καθώς και στους πολυάριθµους τοµείς παραγωγής 

προϊόντων που έχουν σχέση µε διακοπές ή παροχής υπηρεσιών σχετικά µε 

επαγγελµατικά ταξίδια. 

4.1 Η  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

 

Το ποσοστό δηµιουργίας θέσεων εργασίας στον τουρισµό είναι υψηλότερο από το 

µέσο όρο σε σύγκριση µε την ευρωπαϊκή οικονοµία συνολικά. Την τελευταία 

δεκαετία, το ποσοστό ετήσιας αύξησης των απασχολουµένων στον τοµέα HORECA 

(ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφενεία) ήταν σχεδόν συνεχώς υψηλότερο από το 

ποσοστό αύξησης τoυ συνόλου της απασχόλησης. Σηµαντικός λόγος για τον οποίο η 

τουριστική βιοµηχανία συµβάλλει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας ιδίως για τις 

γυναίκες, τους νέους και τα άτοµα µε χαµηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων, είναι ο 

υψηλός βαθµός µερικής απασχόλησης και οι ευέλικτες συνθήκες εργασίας. Η 

ευελιξία αυτού του εργατικού δυναµικού πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλα 

µέτρα για την ασφάλεια της θέσης εργασίας και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. 

Ο τουρισµός παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της συντριπτικής πλειονότητας 

των ευρωπαϊκών περιφερειών. Οι υποδοµές που δηµιουργούνται για την τουριστική 

δραστηριότητα συµβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, ενώ είτε δηµιουργούνται, είτε 

διατηρούνται θέσεις εργασίας σε περιοχές που βρίσκονται σε βιοµηχανική ή αγροτική 

παρακµή ή που υφίστανται αστική ανάπλαση. Η ανάγκη για βελτίωση της 

ελκυστικότητας των περιφερειών επιδρά ως κίνητρο για έναν αυξανόµενο αριθµό 

προορισµών και ωθεί τους ενδιαφερόµενους φορείς να στραφούν προς πρακτικές και 

πολιτικές περισσότερο βιώσιµες και φιλικές προς το περιβάλλον. Ο αειφόρος 

τουρισµός διαδραµατίζει µείζονα ρόλο στη διατήρηση και την αναβάθµιση της 

πολιτιστικής και της φυσικής κληρονοµιάς σε έναν ολοένα µεγαλύτερο αριθµό 

τοµέων, από τις τέχνες έως την τοπική γαστρονοµία, τη λαϊκή τέχνη ή τη διατήρηση 
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της βιοποικιλότητας. Αυτό µε τη σειρά του επηρεάζει θετικά τη δηµιουργία 

απασχόλησης και ανάπτυξης. 

4.2 Η  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  AΤΖΕΝΤΑ  

 

Η Επιτροπή και οι ενδιαφερόµενοι φορείς στον κλάδο του τουρισµού έχουν 

αναγνωρίσει το γεγονός και εργάζονται δραστήρια για την κατάρτιση µιας 

Ευρωπαϊκής Ατζέντας 21 για τον τουρισµό. Χάρη στον τουρισµό, οι επισκέπτες σε 

ευρωπαϊκούς προορισµούς έρχονται σε επαφή µε τις αξίες µας και την κληρονοµιά 

µας. Ο τουρισµός συνεισφέρει στη βελτιωµένη κατανόηση µεταξύ των λαών και 

βοηθά στη διαδικασία διαµόρφωσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Προωθεί επίσης το 

διαπολιτισµικό διάλογο µέσω της επαφής διαφόρων κοινωνικών, οικονοµικών και 

πολιτισµικών οµάδων. Η πρόσφατη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξήσει 

την ποικιλία των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισµών και προϊόντων, 

προσφέροντας πολυάριθµα φυσικά και πολιτιστικά αξιοθέατα που συχνά ήταν 

άγνωστα σε πολλούς ευρωπαίους πολίτες. Η ανάπτυξη του τουρισµού στα νέα κράτη 

µέλη και στις υποψήφιες χώρες θα συµβάλει στη δηµιουργία ανάπτυξης και 

απασχόλησης από την ευρωπαϊκή τουριστική βιοµηχανία. 

Ο τουρισµός είναι µια δραστηριότητα στην οποία εµπλέκεται µεγάλη ποικιλία 

ενδιαφερόµενων φορέων και µέτρων πολιτικής σε διάφορα επίπεδα. Οι παραπάνω 

επηρεάζουν και επηρεάζονται, τόσο άµεσα όσο και έµµεσα, από την ανάπτυξη του 

τουρισµού. Ο διάλογος µεταξύ των κοινωνικών εταίρων του κλάδου, των 

ενδιαφερόµενων φορέων και των δηµόσιων αρχών είναι αναγκαίος προκειµένου να 

δοθεί προώθηση στην αρµονική και αειφόρο ανάπτυξη του τουρισµού. Εξίσου 

απαραίτητες είναι οι συµπράξεις µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων φορέων σε κάθε 

επίπεδο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που αφορούν τον τουρισµό. Οι 

συµπράξεις πρέπει να αποτελούν κεντρική συνιστώσα της δράσης σε όλα τα επίπεδα. 

 

Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο ευρωπαϊκός τουρισµός απαιτούν µια συνεκτική 

πολιτική ανταπόκριση σε επίπεδο Ε.Ε. Η πολιτική αυτή πρέπει να επικεντρώνεται σε 

σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους, κοινά αποδεκτούς από τους υπευθύνους για τη 

λήψη αποφάσεων, τους εργοδότες και τους εργαζοµένους, καθώς και από τους 

τοπικούς πληθυσµούς. Πρέπει να χρησιµοποιεί µε τον καλύτερο τρόπο τους 
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διαθέσιµους πόρους και να εκµεταλλεύεται κάθε πιθανή συνεργεία. Πρέπει να 

εκµεταλλεύεται το πλήρες φάσµα των ενεργειών που έχουν προηγηθεί και να 

προσφέρει εµφανή προστιθέµενη αξία στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές και 

µέτρα. Κατά συνέπεια, κάθε πολιτική για τον ευρωπαϊκό τουρισµό πρέπει να είναι 

συµπληρωµατική προς τις πολιτικές που εφαρµόζονται από τα κράτη-µέλη. 

 

 

 

4.3 ΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ  

 

Σε πολλούς τοµείς πολιτικής, οι κανονιστικές ρυθµίσεις µπορεί να αποβούν ιδιαίτερα 

σηµαντικές για την ανταγωνιστικότητα της τουριστικής βιοµηχανίας και των 

τουριστικών προορισµών. Με δεδοµένο το µεγάλο αριθµό πολιτικών που επηρεάζουν 

τον τουρισµό, είναι αναγκαίο να δοθεί ενεργός προώθηση στη βελτίωση των 

κανονιστικών ρυθµίσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µεταξύ των 

οποίων και η οδηγία για τα οργανωµένα ταξίδια και η οδηγία για τη χρονοµεριστική 

µίσθωση. Η τελευταία θεωρείται ζήτηµα προτεραιότητας. Η Επιτροπή θα συνεχίσει 

τις τακτικές διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους φορείς σχετικά µε τον τρόπο 

περαιτέρω ανάπτυξης του προγράµµατος της απλοποίησης τα επόµενα χρόνια. Οι 

ενδιαφερόµενοι φορείς του κλάδου του τουρισµού καλούνται να συµµετάσχουν 

ενεργά σε αυτή την προσπάθεια βελτίωσης του κανονιστικού πλαισίου. Τα 

εγχειρήµατα αυτά πρέπει να επεκταθούν και σε εθνικό επίπεδο ώστε να αποφεύγεται 

η συσσώρευση διοικητικού φόρτου εργασίας για την τουριστική βιοµηχανία. 

 

Οι περισσότερες κοινοτικές ενέργειες που αποσκοπούν στη στήριξη της 

ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τουρισµού εκτελούνται από τα µέσα πολιτικής 

για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, πολλές άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές µπορεί να 

επηρεάσουν άµεσα ή έµµεσα τον τουρισµό. Κάθε χρόνο θα προσδιορίζεται ποιες από 

τις πρωτοβουλίες που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής 

ενδέχεται να επηρεάσουν τον τουρισµό, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο 

αντίκτυπός τους στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου θα συνεκτιµάται σε πρώιµο 

στάδιο. 
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Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της να ενηµερώνει τα µέλη της 

συµβουλευτικής επιτροπής για τον τουρισµό εγκαίρως, µε αποτελεσµατικότητα και 

διαφάνεια, για όσες από τις πρωτοβουλίες που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα 

εργασίας της αφορούν τον τουρισµό. Κατ' αυτό τον τρόπο οι δηµόσιες διοικήσεις, µε 

τη σειρά τους, θα ενηµερώνουν τακτικά τους διάφορους ενδιαφερόµενους φορείς σε 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σχετικά µε τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να πραγµατοποιεί διαβουλεύσεις µε τους 

ενδιαφερόµενους φορείς στον κλάδο του τουρισµού και να τους ενηµερώνει για 

θέµατα και πρωτοβουλίες που επηρεάζουν τον τουρισµό. Πρόκειται για µια 

διαδραστική διαδικασία από την οποία αποκοµίστηκαν θετικά στο σύνολό τους 

αποτελέσµατα· η διαδικασία αυτή πρέπει να ενδυναµωθεί και να υφίσταται συνεχείς 

βελτιώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Πράσινη Βίβλος για τις ναυτιλιακές υποθέσεις, που 

καλύπτει τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισµό, θα δώσει σε πολλούς 

ενδιαφερόµενους φορείς άλλη µια ευκαιρία να συνεισφέρουν στη διαδικασία χάραξης 

πολιτικής της Ε.Ε. 

4.4 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

Το προτεινόµενο «πρόγραµµα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 

καινοτοµία» θα στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ε.Ε., ιδίως δε 

των ΜΜΕ. Η έρευνα που θα υποστηριχθεί στο πλαίσιο του προτεινόµενου 7ου 

προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της ΕΚ µπορεί να 

αποδώσει οφέλη για τον κλάδο του τουρισµού όπως, για παράδειγµα, η έρευνα για τις 

τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τις συµπληρωµατικές εφαρµογές, την 

πολιτιστική κληρονοµιά και τη χρήση της γης. Βάση της έρευνας θα αποτελέσει η 

έρευνα που είχε λάβει στήριξη από τα προηγούµενα προγράµµατα-πλαίσιο και αξίζει 

να διαδοθεί καλύτερα µεταξύ των υπευθύνων για χάραξη πολιτικής και των 

ενδιαφερόµενων φορέων. Τα κράτη-µέλη, οι περιφέρειες, οι τοπικές αρχές και όλα τα 

επίπεδα του κλάδου πρέπει να συνεργαστούν ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο τουρισµός 

επωφελείται στο έπακρο από τα ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά µέσα και συνεκτιµάται 

κατά το σχεδιασµό όλων των σχετικών έργων. 
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Η απόδοση άµεσης προτεραιότητας στους στόχους της ανάπτυξης και της 

απασχόλησης συµβαδίζει µε την προώθηση των κοινωνικών ή περιβαλλοντικών 

στόχων. Η ανανεωµένη στρατηγική της Λισσαβόνας είναι µια βασική συνιστώσα του 

ευρύτερου στόχου της αειφόρου ανάπτυξης που ορίζεται στη Συνθήκη: βιώσιµη 

βελτίωση της ευηµερίας και του βιοτικού επιπέδου για τις σηµερινές και τις 

µελλοντικές γενεές. Το 2004, η Επιτροπή συγκρότησε την Οµάδα για την Αειφορία 

του Τουρισµού (ΟΑΤ) µε σκοπό να ενθαρρυνθεί η συνεργεία µεταξύ των 

ενδιαφερόµενων φορέων και να προσφερθεί συµβολή στη διαδικασία της ατζέντας 21 

για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισµού. Η ΟΑΤ απαρτίζεται από 

εµπειρογνώµονες που εκπροσωπούν µε ισόρροπο τρόπο τις ενώσεις του κλάδου, από 

εκπροσώπους τουριστικών προορισµών και συνδικαλιστικών οργανώσεων/ της 

κοινωνίας των πολιτών. Εκπροσωπούνται επίσης οι διοικήσεις των κρατών-µελών και 

διεθνείς οργανισµοί όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού. Η ΟΑΤ δίνει 

ιδιαίτερη προσοχή σε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον. Η ΟΑΤ θα ολοκληρώσει 

το έργο της και θα υποβάλει έκθεση το 2006. Η Επιτροπή θα αρχίσει να οργανώνει τα 

επόµενα βήµατα µε βάση τα παραπάνω, ενώ σκοπεύει να χρησιµοποιήσει αυτή την 

έκθεση ως βάση για να υποβάλει, έως το 2007, πρόταση για µια ευρωπαϊκή ατζέντα 

21 για τον τουρισµό.  

 

4.5 ΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ  

ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ  

 

Η παγκοσµιοποίηση των αγορών έχει δηµιουργήσει ανταγωνιστικές πιέσεις αλλά 

ταυτόχρονα και ευκαιρίες, καθώς η οικονοµική κατάσταση των τουριστών από νέες 

αγορές (όπως η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία) τους επιτρέπει να πραγµατοποιούν 

διακοπές υψηλού επιπέδου. Η προσέλκυση περισσότερων τουριστών στην Ευρώπη 

θα ευνοήσει τη δηµιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Για να συνεισφέρει στην 

εµπορική προώθηση της Ευρώπης ως δέσµης ελκυστικών τουριστικών προορισµών, 

η Επιτροπή χρηµατοδότησε την ίδρυση της πύλης Ίντερνετ ευρωπαϊκών τουριστικών 

προορισµών. Στην πύλη αυτή θα περιλαµβάνονται πρακτικές πληροφορίες για την 
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Ευρώπη, όπως ο ταξιδιωτικός προγραµµατισµός (µεταφορές, καιρός και ηµερολόγιο) 

ή συστάσεις για το «που να πάτε» και «τι να κάνετε» καθώς και σύνδεσµοι µε 

εθνικούς δικτυακούς τόπους. Η πύλη θα τεθεί σε λειτουργία το Μάρτιο του 2006 και 

υπεύθυνη για τη διαχείρισή της θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων. 

∆ιάφορες ευρωπαϊκές πόλεις και περιοχές διοργανώνουν πληθώρα πολιτιστικών 

εκδηλώσεων (όπως η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα ή διάφορα φεστιβάλ) και 

αθλητικών διοργανώσεων. Τέτοιες εκδηλώσεις µπορούν να διαδραµατίσουν 

σηµαντικό ρόλο στην εµπορική προώθηση της εικόνας της διοργανώτριας πόλης ή 

περιοχής πριν, κατά τη διάρκεια, και µετά το πέρας της εκδήλωσης. Οι ΜΜΕ που 

συνδέονται µε τον τουρισµό είναι εκείνες που µπορούν κατ' εξοχήν να ωφεληθούν σε 

µεγάλο βαθµό από τέτοιου είδους εκδηλώσεις, εφόσον συµµετάσχουν κατάλληλα σε 

όλα τα στάδια της διοργάνωσής τους. 

Η Επιτροπή, σε σύµπραξη µε τις εθνικές δηµόσιες διοικήσεις και τους 

ενδιαφερόµενους φορείς του κλάδου, εργάζεται ακατάπαυστα για την αύξηση της 

προβολής και της κατανόησης του ευρωπαϊκού τουρισµού δεδοµένου ότι συχνά, 

λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα του, ο τουρισµός γίνεται αντιληπτός υπό τη στενή 

έννοια και όχι ως φαινόµενο που επηρεάζει πολυάριθµα τµήµατα του οικονοµικού 

και κοινωνικού ιστού. Ο περίπλοκος χαρακτήρας του τουρισµού και η µεγάλη 

ποικιλία των εµπλεκόµενων συντελεστών απαιτούν τη συνεργασία όλων των 

ενδιαφερόµενων φορέων κατά το σχεδιασµό και την εφαρµογή των σχετικών 

ευρωπαϊκών πολιτικών και µέτρων. 

Η κατάρτιση και η εφαρµογή της ατζέντας 21 για τον τουρισµό αποτελεί 

µακροπρόθεσµη διαδικασία. Εκτός από την ατζέντα 21, η Επιτροπή σχεδιάζει ειδικές 

ενέργειες για την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής αειφορίας του 

ευρωπαϊκού τουρισµού, όπως οι εξής: 

1. Ο προσδιορισµός εθνικών και διεθνών µέτρων στήριξης των ΜΜΕ στον 

κλάδο του τουρισµού και η εδραίωση µιας διαδικασίας ανταλλαγής ορθών 

πρακτικών.  

2. Η αξιολόγηση του οικονοµικού αντίκτυπου της βελτιωµένης 

προσπελασιµότητας στον κλάδο του τουρισµού στη µακροοικονοµική 

ανάπτυξη και στην απασχόληση, στις επιχειρηµατικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ, 

στην ποιότητα των υπηρεσιών και στην ανταγωνιστικότητα.  
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3. Η διευκόλυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών στο θέµα του «τουρισµού 

για όλους». 

4. Η έκδοση οδηγού µε θέµα «Πώς να δηµιουργήσετε χώρους µάθησης στον 

κλάδο του τουρισµού» για να δοθεί υποστήριξη στην αναβάθµιση των 

δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισµού µε τη συµµετοχή όλων των 

ενδιαφερόµενων φορέων. 

5. Η µελέτη των τάσεων της απασχόλησης στους τοµείς του παράκτιου και 

θαλάσσιου τουρισµού. 

6. Η ανάπτυξη επίσηµων στατιστικών στοιχείων και η ανάθεση της διεξαγωγής 

µελετών e-Business W@tch για να αξιολογηθούν οι µελλοντικές επιπτώσεις 

και ο αντίκτυπος των ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην 

τουριστική βιοµηχανία. 

7. Η συνέχιση των πρωτοβουλιών της Επιτροπής και η συνεργασία µε τα κράτη-

µέλη, τον κλάδο και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, ώστε να 

καταπολεµηθεί η σεξουαλική εκµετάλλευση των παιδιών, ιδίως όταν τέτοια 

εγκλήµατα διαπράττονται από τουρίστες. 

4.6 ΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ  

 

Ο τουρισµός έχει ωφεληθεί πολύ από τη χρηµατοδοτική στήριξη των διαφόρων 

ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών µέσων. Κατά την περίοδο 2007-2013, τα διαρθρωτικά 

ταµεία και άλλα προγράµµατα της Ε.Ε. θα στηρίξουν χρηµατοδοτικά την ανάπτυξη 

επιχειρήσεων, υπηρεσιών και υποδοµών στον κλάδο του τουρισµού. 

Η Επιτροπή έχει προβλέψει το ενδεχόµενο χρηµατοδότησης σχεδίων που αφορούν 

τον αειφόρο τουρισµό µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(EΤΠΑ), που παρέχει στήριξη για την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο 

των στόχων «σύγκλισης», «ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης» και «ευρωπαϊκής 

εδαφικής συνεργασίας», το ΕΤΠΑ θα παρέχει στήριξη σε περισσότερο βιώσιµες 

µορφές τουρισµού ώστε να αναβαθµιστεί η πολιτιστική και φυσική κληρονοµιά, να 

αναπτυχθεί η υποδοµή πρόσβασης και κινητικότητας και να δοθεί προώθηση στις 

ΤΠΕ, στις καινοτόµους ΜΜΕ, στα δίκτυα και τους πόλους καινοτοµίας, στις 

υπηρεσίες µε υψηλή προστιθέµενη αξία, στις κοινές διασυνοριακές τουριστικές 

στρατηγικές και στην ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ περιφερειών. 
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Επίσης το Ταµείο Συνοχής χρηµατοδοτεί τις υποδοµές για το περιβάλλον και τις 

µεταφορές, που έχουν πρώτιστη σηµασία για τον τουρισµό, ενώ το Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) συγχρηµατοδοτεί, µεταξύ άλλων, εκπαιδευτικά 

προγράµµατα και κατάρτιση, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ποιότητα της 

απασχόλησης και των υπηρεσιών στον κλάδο του τουρισµού. 

 

 

 

4.7 ΕΜΦΑΣΗ  ΣΤΟΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΟ  ΤΟΥΡΙΣΜΟ  

Οι αγροτικές περιοχές έχουν γίνει ελκυστικότερες και προσφέρουν πολλές 

περιβαλλοντικές δραστηριότητες µε συνέπεια, τις τελευταίες δεκαετίες, ο αγροτικός 

τουρισµός να έχει καταστεί σηµαντική πηγή διαφοροποίησης της αγροτικής 

οικονοµίας και να συνδυάζεται αρµονικά µε τις γεωργικές δραστηριότητες. Ο 

αγροτικός τουρισµός µπορεί να αποτελέσει σηµαντική ευκαιρία για τα νέα κράτη 

µέλη και τις υποψήφιες χώρες. Το νέο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης θα παρέχει στήριξη στα εξής: 

1. Στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των γεωργικών 

προϊόντων. 

2. Στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου. 

στην ενθάρρυνση των τουριστικών δραστηριοτήτων ως τµήµα του στόχου για 

διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας. 

3. Σε µελέτες και επενδύσεις που συνδέονται µε τη συντήρηση, την 

αποκατάσταση και την αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

 

Το νέο προτεινόµενο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) παρουσιάζει ως νέο θέµα 

προτεραιότητας «την αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών αλιείας». Ο σκοπός του είναι 

να µετριαστούν οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης στον τοµέα 

της αλιείας και να αναζωογονηθούν οι περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία µέσω 

της διαφοροποίησης και της δηµιουργίας εναλλακτικών διεξόδων για την 

απασχόληση. Ένας από τους τοµείς στους οποίους µπορούν να στραφούν οι 
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δραστηριότητες των αλιέων είναι ο οικολογικός τουρισµός. Μέσω του ΕΤΑ, θα δοθεί 

επίσης στήριξη στην αλιεία µικρής κλίµακας και στην τουριστική υποδοµή. Το 

Ταµείο παρέχει επίσης στήριξη σε προγράµµατα επανακατάρτισης σε επαγγέλµατα, 

εκτός από τη θαλάσσια αλιεία, που µπορεί να συνδέονται µε τον τουρισµό. 

4.8 ΑΝΑΦΟΡΑ  ΣΤΙΣ  ΝΕΕΣ  10 ΧΩΡΕΣ-ΕΣΤΙΑΣΗ  ΣΤΗ  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΤΟΥΣ3031

 

Στη  συγκεκριµένη  υποενότητα  εστιάσαµε  σε  κάποιες  από  τις  χώρες  της  

Ευρωπαϊκής  Ένωσης .  Επιλέξαµε  ν’ αναλύσουµε  τις  νέες  χώρες  που  

εντάχθηκαν  πρόσφατα  µ ια  και  ήταν  πιο  εύκολο ,  λόγω  της  πρόσφατης  

είσοδος  τους  να  βρούµε  κάποια  στοιχεία  σε  σχέση  µε  τις  τουριστικές  

τους  στρατηγικές  και  προσεγγίσεις  τουριστικής  ανάπτυξης .  

4.1 ΕΣΘΟΝΙΑ  

ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΧΩΡΑΣ  

Επίσηµη  ονοµασία:  ∆ηµοκρατία  της  Εσθονίας  

   

Έκταση:  45.227 τ .χλµ. 

Πρωτεύουσα:  Τάλλιν  

Πληθυσµός(2002):  1.360.000 κάτοικοι  

Επίσηµη  Γλώσσα:  Εσθονική  

Εθνικό  Νόµισµα:  Εσθονική  κορώνα  

Πολίτευµα:  Κοινοβουλευτική  ∆ηµοκρατία  

                                                 
30 www.europortal.gr 
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Θρήσκευµα:  Κυρίως  Λουθηρανοί ,  άλλα  

θρησκεύµατα :  Χριστιανοί  

Ορθόδοξοι ,  Βαπτιστές ,  

Ρωµαιοκαθολικοί  και  

Μεθοδιστές  

Σύνθεση  πληθυσµού:  Εσθονοί  80%, πολίτες  άλλων  

χωρών  (κυρίως  Ρώσοι) 7%, 

άλλοι  13% 

Βασικές  Εθνικές  

Επέτειοι:  

24 Φεβρουαρίου  (1918), Ηµέρα  

Ανεξαρτησίας  από  την  

Σοβιετική  Ρωσία ,  20 Αυγούστου  

(1991), Ηµέρα  Ανεξαρτησίας  

από  τη  Σοβιετική  Ένωση  

   

ΑΕΠ  ανά  κάτοικο(2002):  5.100 � 

Συµµετοχή  στο  

ΑΕΠ(2002):  

Υπηρεσίες  65,3%, βιοµηχανία  

22,8%, κατασκευές  6,6%, 

γεωργία  5,4%  

Ρυθµός  ανάπτυξης  (Α´ 

Τρίµηνο  2003):  

5,2% 

Ενεργός  Πληθυσµός(2002) 68,3% του  συνολικού  

πληθυσµού  

Κατανοµή  Εργατικού  

∆υναµικού  (2002): 

Υπηρεσίες  62,6%, βιοµηχανία  

25%, κατασκευές  5,9%, γεωργία  

6,5%κατασκευές  5,2% 

Συναλλαγές  µε  Ε .Ε .  Εξαγωγές :  68% - Εισαγωγές :  
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(2002): 57,9% 

∆είκτης  Ανεργίας  (2002): 9,1% 

∆είκτης  Πληθωρισµού  

(Ιούλιος  2002):  

4,5% 

∆είκτης  Μετανάστευσης  

(2000): 

0,2% 

Χρήστες  Internet (2000):  366.000 χρήστες   

Κωδικός  Ιντερνετ:  .ee 

 

 

 

 
4.1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

 

Το  1918 η  Εσθονία  απέκτησε  την  ανεξαρτησία  της  από  τη  Ρωσική  

Αυτοκρατορία .  Το  1940 και  µέχρι  το  1941 προσαρτήθηκε  στη  

Σοβιετική  Ένωση  για  να  κατακτηθεί  αµέσως  µετά  από  τη  Γερµανία  

(1941-1944). Το  1944 η  χώρα  "ελευθερώθηκε" από  τους  Σοβιετικούς  

στρατιώτες  και  κατ '  επέκταση  ξαναπέρασε  στον  σοβιετικό  έλεγχο32.   

Στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  1980 και  µέσα  από  µαζικές  ειρηνικές  

κινητοποιήσεις ,  όπως  τη  γνωστή  "τραγουδιστική  επανάσταση" του  1988 

όπου  πλήθη  Εσθονών  τραγουδούσαν  εθνικά  τραγούδια ,  άρχισε  να  

γίνεται  αισθητή  η  αναγέννηση  της  εσθονικής  εθνικής  ταυτότητας .  Στις  

20 Αυγούστου  του  1991 η  Εσθονία  ανακήρυξε  την  παλινόρθωση  της  

ανεξαρτησίας  της  και  γρήγορα  αναγνωρίστηκε  από  άλλες  χώρες  ως  

ανεξάρτητο  κράτος ,  ενώ  την  ίδια  χρονιά  έγινε  δεκτή  από  τον  

Οργανισµό  Ηνωµένων  Εθνών .  Τα  ανατολικά  σύνορα  µε  τη  Ρωσία  
                                                 
32 .EUROPA WEB SITE: www.europa.cec.eu.int/comm/enlargement/candidate.htm
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παρέµεναν  θέµα  ανοιχτής  διαµάχης  µεταξύ  των  δύο  χωρών  µέχρι  το  

1999, που  έκλεισε  µε  την  υπογραφή  της  συνθήκης  των  συνόρων33.   

4.1.2 ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  

Ο  Πρόεδρος  της  Εσθονίας  είναι  ο  αρχηγός  του  κράτους  και  της  εθνικής  

ασφάλειας  της  χώρας .  Η  θητεία  του  είναι  πενταετής  και  εκλέγεται  από  

τα  µέλη  του  Κοινοβουλίου  ή  από  εκλογικό  σώµα  το  οποίο  αποτελούν  

µέλη  του  Κοινοβουλίου  και  µέλη  τοπικών  κυβερνήσεων .  Την  

εκτελεστική  εξουσία  ασκεί  η  κυβέρνηση  και  τη  νοµοθετική  το  

Κοινοβούλιο .  Τον  υποψήφιο  Πρωθυπουργό  ορίζει  το  Κοινοβούλιο ,  ενώ  

µέλη  της  κυβέρνησης  ορίζονται  από  τον  Πρόεδρο  της  ∆ηµοκρατίας  

ύστερα  από  πρόταση  του  Πρωθυπουργού .  Το  Κοινοβούλιο  έχει  εκατόν  

ένα  µέλη ,  τα  οποία  εκλέγονται  µε  καθολική  ψηφοφορία  για  τέσσερα  

χρόνια34.   

 

4.1.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

Έντονα  µεσαιωνικό  χαρακτήρα  έχουν  οι  εσθονικές  πόλεις  Τράτου  και  

Νάρβα ,  ενώ  η  πρωτεύουσα  Τάλλιν  είναι  µία  από  τις  καλύτερα  

διατηρηµένες  µεσαιωνικές  πόλεις  της  Ευρώπης .  Την  ίδια  στιγµή  τα  

νησιά  που  βρίσκονται  στη  δυτική  ακτή  της  χώρας  και  αποτελούν  τον  

πλέον  δηµοφιλή  προορισµό  Εσθονών  και  ξένων  τουριστών ,  έχουν  

χαρακτηριστεί  προστατευόµενοι  οικισµοί  από  την  ΟΥΝΕΣΚΟ .  Η  γιορτή  

του  Αγίου  Ιωάννη ,  στις  21 Ιουνίου  (γιορτή  θερινού  ηλιοστασίου) είναι  

από  τις  σηµαντικότερες  γιορτές  της  Εσθονίας .  Τη  νύχτα  αυτή  που  το  

σκοτάδι  διαρκεί  µόνο  λίγες  ώρες ,  οι  κάτοικοι  ανάβουν  φωτιές  γύρω  από  

τις  οποίες  χορεύουν  και  τραγουδούν .   

4.1.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   

                                                 
33 Regular Report on Estonia's progress towards accession (Commission of the European Communities 

10/2002) 

 
34 EUROSTAT: a) Key structural data for the 10 Acceding Countries 5/12/02 b) Key data on the 
Candidate Countries 13/12/01, c) The GDP of the Candidate Countries 06/08/03 
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Η  µετάβαση  από  την  αυστηρά  ελεγχόµενη  οικονοµ ία  στην  οικονοµία  

της  αγοράς  ξεκίνησε  στην  Εσθονία  το  1990. Το  1992 έγιναν  

νοµ ισµατικές  µεταρρυθµίσεις ,  όπως  η  καθιέρωση  εθνικού  νοµ ίσµατος ,  

µε  αποτέλεσµα  την  απελευθέρωση  των  τιµών .  Το  κράτος  κράτησε  τον  

έλεγχο  µόνο  στην  τιµή  της  ενέργειας ,  σε  ορισµένες  υπηρεσίες  και  στα  

ενοίκια .  Αποτέλεσµα  των  µεταρρυθµ ίσεων  για  την  ένταξη  στην  

οικονοµία  της  αγοράς  ήταν  η  µείωση  του  ΑΕΠ  το  1991-94, ενώ  ένα  

χρόνο  αργότερα  η  µεταβατική  περίοδος  και  οι  δυσκολίες  που  αυτή  

έφερε  έλαβαν  τέλος .   

Ενώ  η  οικονοµ ική  ανάπτυξη  της  χώρας  ήταν  στο  απόγειό  της  το  1997, 

εξωτερικοί  παράγοντες  µεταξύ  των  οποίων  και  η  κρίση  της  ρωσικής  

αγοράς ,  είχαν  ως  αποτέλεσµα  τη  µείωση  του  ΑΕΠ  της  Εσθονίας  κατά  

1,1% το  1999. Το  ποσοστό  ανάπτυξης  της  οικονοµ ίας  της  χώρας  το  

2000 έφτασε  το  6%, αύξηση  που  συνεχίστηκε  και  το  2001 ως  

αποτέλεσµα  της  οικονοµ ικής  πολιτικής  προσέγγισης  µε  τα  κράτη  µέλη  

της  Ε .Ε .  Εξαγώγιµα  προϊόντα  της  χώρας  είναι  οι  µηχανικές  και  

ηλεκτρικές  συσκευές ,  τα  ξύλινα  προϊόντα  και  τα  υφάσµατα .   

 

4.1.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

Ο  τουρισµός  και  οι  εµπορικές  µεταφορές  αποτελούν  σηµαντικό  

παράγοντα  των  οικονοµ ικών  επιχειρήσεων  της  Εσθονίας .  Η  Φινλανδία  

και  η  Σουηδία  είναι  οι  χώρες  που  κυρίως  συνεργάζονται  µε  την  

Εσθονία  στους  τοµείς  των  επιχειρήσεων ,  επενδύσεων  και  τουρισµού .   

 Σταθµοί  στην  πορεία  ένταξης  της  Εσθονίας  στην  Ευρωπαϊκή  

Ένωση  

Υπογραφή  της  Ευρωπαϊκής  

Συµφωνίας  

Ιούνιος  1995 

Έναρξη  ισχύος  της  Ευρωπαϊκής  

Συµφωνίας  

Φεβρουάριος  1998 
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Αίτηση  της  Εσθονίας  για  ένταξη  

στην  Ε .Ε .  

Νοέµβριος  1995 

Έναρξη  διαπραγµατεύσεων  για  

την  ένταξη  της  Εσθονίας  στην  

Ε .Ε .  

Μάρτιος  1998 

Σύσταση  Ε .Ε .  για  τις  

διαπραγµατεύσεις  µε  την  

Εσθονία  

Οκτώβριος  2002 

Συζήτηση  της  έκθεσης  της  

Εσθονίας  για  την  ένταξή  της  

στην  Ε .Ε .  

Οκτώβριος  2002 

Σύνοδος  Κορυφής  και  απόφαση  

για  την  ένταξη  της  Εσθονίας  

∆εκέµβριος  2002 

Ηµεροµηνία  υπογραφής  

συµφωνίας  ένταξης  της  Εσθονίας  

στην  Ε .Ε .  

Απρίλιος  2003 

∆ηµοψήφισµα  για  την  

προσχώρηση  της  Εσθονίας  

14 Σεπτεµβρίου  2003, ποσοστό  

66,83 % υπέρ  της  ένταξης  της  

χώρας  στην  Ε .Ε .  

Προσχώρηση  της  Εσθονίας  στην  

Ε .Ε . :  

1η  Μαΐου  2004 

Συµµετοχή  της  Εσθονίας  στις  

ευρωεκλογές  ως  πλήρες  µέλος  

της  Ε .Ε .  

Ιούνιος  2004 

 

Οι  ενταξιακές  διαπραγµατεύσεις  για  την  προσχώρηση  της  Εσθονίας  

στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ολοκληρώθηκαν  µε  επιτυχία  στο  Συµβούλιο  
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της  Κοπεγχάγης  στις  13 ∆εκεµβρίου  του  2002, το  οποίο  αποφάσισε  την  

ένταξη  της  χώρας  στην  Ε .Ε .  την  1η  Μαΐου  2004.  

Σύµφωνα  µε  τα  στοιχεία  της  τελευταίας  περιοδικής  έκθεσης  

(Νοέµβριος  2003), η  Εσθονία  έχει  επιτύχει  υψηλό  βαθµό  εναρµόνισης  

µε  το  κοινοτικό  κεκτηµένο  στους  περισσότερους  τοµείς  πολιτικής  και  

αναµένεται  να  είναι  σε  θέση  να  εφαρµόσει  το  κεκτηµένο ,  έως  την  

ηµεροµηνία  της  προσχώρησης ,  σε  ό ,τι  αφορά  την  ελεύθερη  κυκλοφορία  

εµπορευµάτων ,  τα  συστήµατα  κοινωνικής  ασφάλισης ,  τον  τραπεζικό  

τοµέα  και  τις  επενδυτικές  υπηρεσίες ,  τις  µεταφορές ,  τη  φορολογία ,  την  

οικονοµική  και  νοµ ισµατική  ένωση ,  το  εργατικό  δίκαιο ,  την  ίση  

µεταχείριση  ανδρών  και  γυναικών  και  τη  δηµόσια  υγεία .  

Στον  τοµέα  της  οικονοµίας ,  οι  µακροοικονοµ ικές  επιδόσεις  της  

Εσθονίας  παρέµειναν  σταθερές ,  παρά  την  χαµηλή  εξωτερική  ζήτηση ,  

αλλά  το  έλλειµµα  του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών  αυξήθηκε  

σηµαντικά .  Οι  αρχές  συνέχισαν  σταθερά  τις  µεταρρυθµ ίσεις ,  ιδίως  

στους  τοµείς  του  συνταξιοδοτικού  συστήµατος  και  της  οικονοµικής  

εποπτείας .  Για  την  αντιµετώπιση  του  προβλήµατος  της  ανεργίας  

ακολουθούνται  ενεργές  πολιτικές  στον  τοµέα  της  αγοράς  εργασίας  και  

η  πρόοδος  που  έχει  επιτευχθεί  µέχρι  σήµερα  κρίνεται  ικανοποιητική .   

Όσον  αφορά  τη  συνολική  διοικητική  και  δικαστική  ικανότητα ,  έχουν  σε  

µεγάλο  βαθµό  δηµιουργηθεί  οι  προϋποθέσεις  για  την  εφαρµογή  του  

κεκτηµένου  από  τη  δηµόσια  διοίκηση  και  το  δικαστικό  σύστηµα  της  

Εσθονίας ,  αλλά  υπάρχει  περιθώριο  για  βελτιώσεις .  Στον  τοµέα  της  

δηµόσια  διοίκησης ,  πρέπει  να  αντιµετωπιστούν  ορισµένες  αδυναµ ίες  σε  

σχέση  µε  τις  προϋποθέσεις  πρόσληψης  και  τη  δοµή  της  σταδιοδροµ ίας  

των  υπαλλήλων  και  να  βελτιωθεί  ο  συντονισµός  σε  ολόκληρο  το  φάσµα  

της  δηµόσιας  διοίκησης .  Αποµένουν  ορισµένες  µεταρρυθµ ίσεις  στο  

δικαστικό  σύστηµα ,  οι  οποίες  εν  µέρει  θα  αποτελέσουν  απόρροια  του  

νέου  κώδικα  ποινικής  δικονοµ ίας  που  αναµένεται  να  τεθεί  σε  ισχύ  τον  

Ιούλιο  του  2004. 
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Η  Εσθονία  πρέπει  να  συνεχίσει  να  βελτιώνει  την  αποτελεσµατικότητα  

των  µέτρων  της  για  την  καταπολέµηση  της  διαφθοράς .  Σύµφωνα  µε  την  

έκθεση  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής ,  στους  τοµείς  της  γεωργίας ,  της  

κοινωνίας  της  πληροφορίας ,  της  καταπολέµησης  της  νοµ ιµοποίησης  

εσόδων  από  παράνοµες  δραστηριότητες  και  της  προστασίας  της  

πνευµατικής  και  της  βιοµηχανικής  ιδιοκτησίας ,  απαιτούνται  

εντονότερες  προσπάθειες ,  προκειµένου  να  ολοκληρωθούν  οι  

προετοιµασίες  για  την  προσχώρηση  της  χώρας .   

 

Τέλος ,  η  Εσθονία  πρέπει  να  λάβει  άµεσα  και  δραστικά  µέτρα  για  την  

αντιµετώπιση  τριών  θεµάτων  καθοριστικής  σηµασίας  σε  δυο  κεφάλαια  

του  κεκτηµένου  για  να  είναι  έτοιµη  µέχρι  την  ηµεροµηνία  

προσχώρησης .  Πρόκειται  για  την  ελεύθερη  κυκλοφορία  προσώπων ,  

κυρίως  την  αµοιβαία  αναγνώριση  των  επαγγελµατικών  προσόντων  σε  

συγκεκριµένους  τοµείς ,  περιλαµβανοµένου  του  τοµέα  της  υγειονοµ ικής  

περίθαλψης  και  το  εργατικό  δίκαιο  και  την  ίση  µεταχείριση  ανδρών  και  

γυναικών  στον  τοµέα  της  κοινωνικής  πολιτικής  και  της  πολιτικής  

απασχόλησης .   

 

4.2 ΚΥΠΡΟΣ  

4.2.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ  

Επίσηµη  ονοµασία:  Κυπριακή  ∆ηµοκρατία  

   

Έκταση:  9.251 τ .χλµ.  

Πρωτεύουσα:  Λευκωσία  

Πληθυσµός(2002):  797.800 κάτοικοι  

Επίσηµη  Γλώσσα:  Ελληνική ,  Τουρκική  
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Εθνικό  Νόµισµα:  Κυπριακή  λίρα  

Πολίτευµα:  Προεδρική  ∆ηµοκρατία  

   

Θρήσκευµα:  Χριστιανοί  Ορθόδοξοι  (κυρίως), 

Μουσουλµάνοι ,  άλλοι  

(Ρωµαιοκαθολικοί ,  Αρµένιοι ,  

Μαρωνίτες ,  κ .ά .)   

Σύνθεση  πληθυσµού:  Ελληνοκύπριοι  84,1%, 

Τουρκοκύπριοι  11,7%, άλλοι  

4,2% 

Βασικές  Εθνικές  

Επέτειοι:  

1η  Οκτωβρίου  (1960), Ηµέρα  

Ανεξαρτησίας  από  τη  Μεγάλη  

Βρετανία  

ΑΕΠ  ανά  κάτοικο(2002):  15.000 � 

Συµµετοχή  στο  

ΑΕΠ(2002):  

Υπηρεσίες  75,6%, βιοµηχανία  

12,7%, κατασκευές  7,4 %, 

γεωργία  4,3%  

Ρυθµός  ανάπτυξης  (Α´ 

Τρίµηνο  2003):  

2,4% 

Ενεργός  Πληθυσµός(2002) 70,9% του  συνολικού  

πληθυσµού   

Κατανοµή  Εργατικού  

∆υναµικού  (2002): 

Υπηρεσίες  71,6%, βιοµηχανία  

13,3%, κατασκευές  9,9 %, 

γεωργία  5,3% 

Συναλλαγές  µε  Ε .Ε .  

(2002): 

Εισαγωγές :  55,8% - Εξαγωγές :  

48% 
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∆είκτης  Ανεργίας  (2002): 3,8% 

∆είκτης  Πληθωρισµού  

(Ιούλιος  2002):  

2,3% 

∆είκτης  Μετανάστευσης  

(2001): 

4,1% 

Χρήστες  Internet (2000):  120.000 χρήστες   

Κωδικός  Ιντερνετ:  cy 

 
4.2.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

 

Η  Κύπρος  βρισκόταν  υπό  βρετανική  κυριαρχία  από  το  1878 έως  την  

ανεξαρτησία  της ,  το  1960. Το  Σύνταγµα  του  1960 προέβλεπε  την  

κατανοµή  της  εξουσίας  µεταξύ  της  Ελληνοκυπριακής  και  της  

Τουρκοκυπριακής  κοινότητας .  Τέσσερα  χρόνια  αργότερα ,  το  1964, 

λόγω  των  αναταραχών  που  προκλήθηκαν  µεταξύ  των  δύο  κοινοτήτων ,  

εγκαταστάθηκε  στο  νησί  Ειρηνευτική  ∆ύναµη  των  Ηνωµένων  Εθνών  

(UNFICYP). Το  1974, µε  αφορµή  το  στρατιωτικό  πραξικόπηµα  για  την  

ανατροπή  του  Προέδρου  της  Κύπρου  Μακαρίου ,  η  Τουρκία  µε  

στρατιωτικές  επιχειρήσεις  έθεσε  υπό  την  κατοχή  της  το  ένα  τρίτο  του  

νησιού  (το  βόρειο  τµήµα  της  Κύπρου). Ανακωχή  επιτεύχθηκε  τον  

Ιούλιο  του  ίδιου  έτους  µε  τη  συµβολή  του  ΟΗΕ .  Το  1975, το  νησί  

χωρίστηκε  σε  δύο  τµήµατα  τα  όρια  των  οποίων  ορίζει  η  "πράσινη  

γραµµή", που  βρίσκεται  υπό  τον  έλεγχο  του  ΟΗΕ .  Το  βόρειο  τµήµα  της  

Κύπρου ,  το  οποίο  κατέχουν  οι  Τουρκοκύπριοι ,  έχει  ξεχωριστό  

Σύνταγµα ,  που  ορίζει  την  άµεση  εκλογή  Προέδρου  και  Νοµοθετικής  

Βουλής .  Το  1983, οι  Τουρκοκύπριοι  ανακήρυξαν  την  ανεξαρτησία  τους  

αποκαλώντας  το  κατεχόµενο  τµήµα  της  Βορείου  Κύπρου  "Τουρκική  

∆ηµοκρατία  της  Βόρειας  Κύπρου", την  οποία  αναγνωρίζει  επίσηµα  

µόνο  η  Τουρκία .  Έκτοτε ,  καταβάλλονται  προσπάθειες  υπό  την  αιγίδα  
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των  Ηνωµένων  Εθνών  για  την  επίτευξη  δίκαιης ,  βιώσιµης  και  

λειτουργικής  επίλυσης  του  κυπριακού  προβλήµατος ,  µε  τελευταία  την  

υποβολή  του  αποκαλούµενου  "Σχεδίου  Ανάν".  

 

4.2.3 ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ   

 

Σύµφωνα  µε  το  Σύνταγµα  του  1960, η  Κυπριακή  ∆ηµοκρατία  αποτελεί  

ανεξάρτητη  και  κυρίαρχη  δηµοκρατία ,  µε  προεδρικό  σύστηµα  

διακυβέρνησης .  Η  εκτελεστική  εξουσία  ασκείται  από  τον  Πρόεδρο  της  

∆ηµοκρατίας ,  ο  οποίος  ορίζει  και  το  Υπουργικό  Συµβούλιο .  Ο  

Πρόεδρος  εκλέγεται  µε  καθολική  και  άµεση  ψηφοφορία  για  περίοδο  

πέντε  ετών .  Η  νοµοθετική  εξουσία  ασκείται  από  τη  Βουλή  των  

Αντιπροσώπων ,  αποτελούµενη  από  ογδόντα  µέλη  τα  οποία  εκλέγονται  

µε  καθολική  ψηφοφορία  και  έχουν  πενταετή  θητεία .  Μετά  την  

αποχώρηση  των  Τουρκοκυπρίων  από  τα  κρατικά  όργανα  (1963), η  

Βουλή  των  Αντιπροσώπων  αποτελείται  µόνο  από  Ελληνοκύπριους  

βουλευτές .  Οι  εικοσιτέσσερις  θέσεις  που  προορίζονται  για  τους  

Τουρκοκύπριους  βουλευτές  παραµένουν  κενές  από  το  1963. 

 

4.2.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ   

 

Η  Κύπρος ,  το  τρίτο  µεγαλύτερο  νησί  της  Μεσογείου  µετά  τη  Σικελία  

και  τη  Σαρδηνία ,  έχει  ιστορία  9,000 ετών .  Λόγω  της  γεωγραφικής  της  

θέσης ,  στο  νότιο-ανατολικό  άκρο  της  Μεσογείου ,  στο  σταυροδρόµ ι  

µεταξύ  τριών  ηπείρων ,  της  Ευρώπης ,  της  Ασίας  και  της  Αφρικής ,  έχει  

επηρεαστεί  από  ένα  κράµα  πολιτισµών  µε  κυρίαρχο  τον  Ελληνικό .  Η  

ελληνική  γλώσσα  και  ο  πολιτισµός  επικράτησαν  δια  µέσου  των  αιώνων ,  

παρόλο  που  η  Κύπρος  περιήλθε  υπό  την  κυβέρνηση  διαδοχικών  ξένων  

δυνάµεων ,  κυρίως  των  Φράγκων ,  των  Ενετών ,  των  Οθωµανών  και  των  

Βρετανών .  Σύµφωνα  µε  την  ελληνική  µυθολογία ,  στην  Κύπρο  

γεννήθηκε  η  Αφροδίτη ,  θεά  της  οµορφιάς  και  του  έρωτα .  Η  Κύπρος  
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διαθέτει  αξιόλογα  αρχαία  µνηµεία ,  ενώ  πολλές  παραδοσιακές  της  

εκδηλώσεις  έχουν  τις  ρίζες  τους  στην  αρχαιότητα .  

 

4.2.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   

 

Η  Κύπρος  χαρακτηρίζεται  από  υψηλό  ρυθµό  οικονοµικής  ανάπτυξης ,  

οικονοµική  σταθερότητα  και  ικανοποιητικό  επίπεδο  απασχόλησης .  Τα  

τελευταία  πέντε  χρόνια ,  ο  µέσος  ετήσιος  ρυθµός  ανάπτυξης  ήταν  

περίπου  3,8%, ενώ  ο  πληθωρισµός  και  η  ανεργία  ανέρχονταν  µόλις  στο  

2,8% και  3,3% την  ίδια  χρονική  περίοδο .  Αξιοσηµείωτο  δε  είναι  το  

γεγονός  ότι  το  βιοτικό  της  επίπεδο  είναι  υψηλότερο  ακόµη  και  από  

ορισµένες  χώρες  της  Ε .Ε . .   

Η  Κύπρος  είναι  σήµερα  σηµαντικός  τουριστικός  προορισµός ,  κέντρο  

παροχής  υπηρεσιών ,  κυρίως  τραπεζικών  και  ναυτιλιακών ,  και  

τηλεπικοινωνιακός  κόµβος .  Ο  τοµέας  των  υπηρεσιών  (τουρισµός ,  

µεταφορές ,  επικοινωνίες ,  εµπόριο ,  τραπεζικές  εργασίες ,  ασφάλειες ,  

κτηµατοµεσιτικές  εργασίες ,  νοµ ικές  υπηρεσίες ,  δηµόσια  διοίκηση)  

αποτελεί  τον  σηµαντικότερο  τοµέα  της  οικονοµίας  της  χώρας ,  

αντιπροσωπεύοντας  το  77% του  ΑΕΠ  και  απασχολώντας  το  71% του  

οικονοµικά  ενεργά  πληθυσµού .   

 

4.2.6 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

 

Ιδιαίτερα  αναπτυγµένος  είναι  ο  τουριστικός  τοµέας ,  ο  οποίος  

συνεισφέρει  το  9,4% του  ΑΕΠ  της  χώρας  και  απασχολεί  το  11% του  

εργατικού  δυναµικού .Η  Κύπρος  έχει ,  επίσης ,  καταστεί  σηµαντικό  

ναυτιλιακό  κέντρο  και ,  µε  βάση  τον  αριθµό  των  πλοίων  που  φέρουν  τη  

σηµαία  της ,  κατέχει  την  έκτη  θέση  παγκοσµίως  ως  ναυτιλιακή  δύναµη .  

Εξάλλου ,  η  κεντρική  γεωγραφική  θέση  του  νησιού ,  η  παροχή  ευρέως  

φάσµατος  επαγγελµατικών  υπηρεσιών ,  η  προηγµένη  υποδοµή  
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µεταφορών  και  τηλεπικοινωνιών  και  η  ευρεία  γνώση  της  αγγλικής  

γλώσσας  είναι  µερικοί  από  τους  παράγοντες  που  έχουν  συµβάλει  

ουσιαστικά  στην  προσέλκυση  ξένων  επενδύσεων .  Ο  τουριστικός  

τοµέας ,  ο  οποίος  αντιπροσωπεύει  το  12,4% του  ΑΕΠ  και  απασχολεί  το  

14% του  εργατικού  δυναµ ικού ,  είναι  αρκετά  αναπτυγµένος .  

Σηµαντικότεροι  βιοµηχανικοί  κλάδοι  είναι  τα  τρόφιµα ,  τα  ποτά ,  ο  

καπνός ,  η  υφαντουργία ,  τα  είδη  ένδυσης  και  υπόδησης ,  τα  µεταλλικά ,  

χηµικά  και  πλαστικά  προϊόντα .   

  

 

Υπογραφή  Συµφωνίας  Σύνδεσης  µε  την  Ε .Ο .Κ .   ∆εκέµβριος  1972

Έναρξη  ισχύος  Συµφωνίας  Σύνδεσης  της  Κύπρου  Ιούνιος  1973 

Υποβολή  αίτησης  της  Κύπρου  για  ένταξη  στην  Ε .Ε .   Ιούλιος  1990 

Θετική  γνωµοδότηση  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  την  

αίτηση  ένταξης  της  Κύπρου  

Ιούνιος  1993 

Έναρξη  διαπραγµατεύσεων  για  την  ένταξη  της  

Κύπρου  στην  Ε .Ε .  

Μάρτιος  1998 

Έγκριση  της  έκθεσης  προόδου  για  την  ένταξη  της  

Κύπρου  στην  Ε .Ε .  

Οκτώβριος  2002 

Απόφαση  για  ένταξη  της  Κύπρου  στην  Ε .Ε .  στο  

Ευρωπαϊκό  Συµβούλιο  της  Κοπεγχάγης  

∆εκέµβριος  2002

Υπογραφή  της  συνθήκης  ένταξης  της  Κύπρου  στην  

Ε .Ε .  

Απρίλιος  2003 

Προσχώρηση  της  Κύπρου  στην  Ε .Ε .  1η  Μαΐου  2004 

Συµµετοχή  της  Κύπρου  στις  εκλογές  του  

Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  

Ιούνιος  2004 
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Οι  ενταξιακές  διαπραγµατεύσεις  για  την  προσχώρηση  της  Κύπρου  στην  

Ευρωπαϊκή  Ένωση  ολοκληρώθηκαν  µε  επιτυχία  στο  Συµβούλιο  της  

Κοπεγχάγης  στις  13 ∆εκεµβρίου  του  2002, το  οποίο  αποφάσισε  την  

ένταξη  της  χώρας  στην  Ε .Ε .  την  1η  Μαΐου  2004.Σύµφωνα  µε  τα  

στοιχεία  της  τελευταίας  περιοδικής  έκθεσης  (Νοέµβριος  2003), η  

Κύπρος  έχει  επιτύχει  υψηλό  βαθµό  εναρµόνισης  µε  το  κοινοτικό  

κεκτηµένο  στους  περισσότερους  τοµείς  πολιτικής  και  αναµένεται  να  

είναι  σε  θέση  να  εφαρµόσει  το  κεκτηµένο ,  έως  την  ηµεροµηνία  

προσχώρησης ,  σε  ό ,τι  αφορά  την  ελεύθερη  διακίνηση  προσώπων ,  

υπηρεσιών  και  εµπορευµάτων  όπου  η  ευθυγράµµιση  έχει  ολοκληρωθεί  

και  η  διοικητική  ικανότητα  έχει  εδραιωθεί ,  τον  τραπεζικό  τοµέα  και  τις  

επενδυτικές  υπηρεσίες ,  τον  ασφαλιστικό  τοµέα ,  τις  µεταφορές ,  τη  

φορολογία ,  το  εργατικό  δυναµ ικό ,  την  ίση  µεταχείριση  ανδρών  και  

γυναικών  και  τη  δηµόσια  υγεία .  Στον  τοµέα  της  οικονοµίας ,  οι  ρυθµοί  

ανάπτυξης  της  Κύπρου  παρουσίασαν  επιβράδυνση  το  2002 - αν  και  

παραµένουν  ικανοποιητικοί  ενώ  ο  πληθωρισµός ,  το  έλλειµµα  

τρεχουσών  συναλλαγών  και  το  γενικό  έλλειµµα  σηµείωσαν  αύξηση .  

Όσον  αφορά  τους  τοµείς  στους  οποίους  η  έκθεση  του  περασµένου  έτους  

πρότεινε  βελτιώσεις ,  έχει  σηµειωθεί  κάποια  πρόοδος  αλλά  αποµένουν  

να  αντιµετωπιστούν  ορισµένες  προκλήσεις .  Η  απελευθέρωση  των  

υπηρεσιών  τηλεπικοινωνιών ,  ενέργειας ,  αεροπορικών  µεταφορών  και  

των  ταχυδροµικών  υπηρεσιών  έως  το  2003 έχει  εφαρµοστεί  σε  

ορισµένους  τοµείς ,  αλλά  θα  πρέπει  να  αρχίσει  να  εφαρµόζεται  στην  

πράξη  και  σε  άλλους .  Η  διαδικασία  δηµοσιονοµ ικής  εξυγίανσης  

απέκλινε  σηµαντικά  από  τους  στόχους  της  και  το  έλλειµµα  του  

ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών  αυξήθηκε .  Πρόοδος  σηµειώθηκε  σε  

σχέση  µε  την  οικονοµ ική  εποπτεία ,  αλλά  απαιτούνται  περαιτέρω  

βελτιώσεις .  Όσον  αφορά  τη  συνολική  διοικητική  και  δικαστική  

ικανότητα ,  έχουν  δηµ ιουργηθεί  σε  σηµαντικό  βαθµό  οι  προϋποθέσεις  

για  την  εφαρµογή  του  κοινοτικού  κεκτηµένου  από  την  κυπριακή  

δηµόσια  διοίκηση  και  από  την  κυπριακή  δικαιοσύνη  αλλά  υπάρχει  

περιθώριο  για  περαιτέρω  βελτιώσεις .   
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Στον  τοµέα  της  δηµόσιας  διοίκησης ,  πρέπει  να  ενισχυθεί  ο  

αµερόληπτος  χαρακτήρας  των  δηµοσίων  υπηρεσιών  και  να  

αντιµετωπιστούν  οι  αδυναµίες  που  εντοπίζονται  σε  αρκετούς  φορείς  

που  εφαρµόζουν  το  κεκτηµένο ,  σε  σχέση  µε  την  κατάρτιση  και  το  

προσωπικό .  Στον  τοµέα  της  δικαιοσύνης ,  πρέπει  να  µειωθεί  η  διάρκεια  

των  δικαστικών  διαδικασιών  προκειµένου  να  διασφαλιστεί  η  ορθή  

εφαρµογή  του  κεκτηµένου .  Τέλος ,  θα  πρέπει  να  ενταθούν  οι  

προσπάθειες  για  την  καταπολέµηση  της  διαφθοράς  βάσει  

ολοκληρωµένης  πολιτικής  καταπολέµησης  της  διαφθοράς ,  η  οποία  

µεταξύ  άλλων  να  ρυθµίζει  και  τη  χρηµατοδότηση  των  πολιτικών  

κοµµάτων .  

 

Εντονότερες  προσπάθειες ,  προκειµένου  να  ολοκληρωθούν  οι  

προετοιµασίες  για  την  προσχώρηση  της  χώρας  απαιτούνται  στους  

τοµείς  της  προστασίας  της  πνευµατικής  και  της  βιοµηχανικής  

ιδιοκτησίας ,  της  ενέργειας ,  των  τηλεπικοινωνιών  και  των  µεταφορών .  

 

Τέλος ,  η  Κύπρος  πρέπει  να  λάβει  άµεσα  και  δραστικά  µέτρα  για  την  

αντιµετώπιση  τριών  θεµάτων  καθοριστικής  σηµασίας  σε  δυο  κεφάλαια  

του  κεκτηµένου  για  να  είναι  έτοιµη  µέχρι  την  ηµεροµηνία  

προσχώρησης .  Πρόκειται  για  τον  τοµέα  της  γεωργίας ,  και ,  ιδίως ,  την  

προετοιµασία  της  Κύπρου  για  τη  σύσταση  του  οργανισµού  πληρωµών  

και  για  την  εφαρµογή  µηχανισµών  εµπορίου  γεωργικών  προϊόντων ,  

καθώς  και  τον  τοµέα  πολιτικής  µεταφορών ,  κυρίως  όσον  αφορά  την  

ασφάλεια  των  θαλάσσιων  µεταφορών .  

4.3 ΛΕΤΟΝΙΑ  

  

Επίσηµη  ονοµασία:  ∆ηµοκρατία  της  Λεττονίας  
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Έκταση:  64.589 τ .χλµ. 

Πρωτεύουσα:  Ρίγα  

Πληθυσµός(2000):  2.424.000 κάτοικοι  

Επίσηµη  Γλώσσα:  Λεττονική  

Εθνικό  Νόµισµα:  Λατ  

Πολίτευµα:  Κοινοβουλευτική  ∆ηµοκρατία  

   

Θρήσκευµα:  Χριστιανοί  

Σύνθεση  πληθυσµού:  Λεττονοί  77,6%, άλλες  

εθνικότητες  22,4% 

Βασικές  Εθνικές  

Επέτειοι:  

18 Νοεµβρίου  (1918), Ηµέρα  

Ανεξαρτησίας  από  τη  Σοβιετική  

Ρωσία ,  21 Αυγούστου  (1991), 

Ηµέρα  Ανεξαρτησίας  από  τη  

Σοβιετική  Ένωση  

ΑΕΠ  ανά  κάτοικο(2002):  3.800 � 

Συµµετοχή  στο  

ΑΕΠ(2002):  

Υπηρεσίες  70,6%, βιοµηχανία  

18,7%, κατασκευές  6,1%, 

γεωργία  4,7%  

Ρυθµός  ανάπτυξης  (Α´ 

Τρίµηνο  2003):  

8,8% 

Ενεργός  Πληθυσµός(2002) 69,8% του  συνολικού  

πληθυσµού  

Κατανοµή  Εργατικού  Υπηρεσίες  59,1%, βιοµηχανία  
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∆υναµικού  (2002): 19,3%, γεωργία  15,3%, 

κατασκευές  6,2% 

Συναλλαγές  µε  Ε .Ε .  

(2002): 

Εξαγωγές :  60,4% - Εισαγωγές :  

53%  

∆είκτης  Ανεργίας  (2002): 12,8%  

∆είκτης  Πληθωρισµού  

(Ιούλιος  2002):  

2,8% 

∆είκτης  Μετανάστευσης  

(2002): 

-0,8% 

Χρήστες  Internet (2001):  169.680 χρήστες   

Κωδικός  Ιντερνετ:  lv 

 

4.3.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

Έχοντας  σχεδόν  κοινή  ιστορία  µε  τις  γειτονικές  χώρες  της  Βαλτικής ,  η  

Λετονία ,  υπήρξε  ανέκαθεν  η  γέφυρα  που  ένωνε  τη  δυτική  Ευρώπη  µε  τη  

Ρωσία ,  γεγονός  που  την  έκανε  ιδιαίτερα  ευάλωτη  σε  εισβολείς  και  

κατακτήσεις .  Στο  τέλος  του  18ου  αιώνα  και  ενώ  όλα  τα  εδάφη  της  

Λετονίας  ανήκαν  στη  Ρωσία ,  η  χώρα  γνώρισε  µ ια  περίοδο  αναγέννησης  

και  ξεκίνησε  να  διεκδικεί  παρόµοια  δικαιώµατα  µε  αυτά  που  είχαν  ήδη  

άλλες  χώρες .  Το  Νοέµβριο  του  1918 η  Λετονία  ανακηρύχθηκε  

ανεξάρτητο  κράτος .  Κατά  τη  διάρκεια  του  Β '  Παγκοσµ ίου  Πολέµου  

κατακτήθηκε  από  τη  Γερµανία ,  ενώ  το  1944 ανακαταλήφθηκε  από  τη  

Σοβιετική  Ένωση .  Με  την  κατάρρευση  του  ρωσικού  καθεστώτος  το  

1991, η  χώρα  επανέκτησε  την  ανεξαρτησία  της .  Η  Λετονία  έχει  κοινούς  

γλωσσικούς  δεσµούς  µε  τη  Λιθουανία  (στο  νότο) και  ιστορικούς  

δεσµούς  µε  την  Εσθονία  (στο  βορρά).  
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4.3.2 ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  

Το  πολίτευµα  της  Λετονίας  είναι  η  Κοινοβουλευτική  ∆ηµοκρατία  όπου  

η  νοµοθετική  εξουσία  ασκείται ,  µετά  από  εθνικές  εκλογές ,  από  το  

εκατονταµελές  Κοινοβούλιο ,  η  θητεία  του  οποίου  είναι  τετραετής .  Ο  

Πρόεδρος  της  ∆ηµοκρατίας  εκλέγεται  από  το  Κοινοβούλιο  µε  4ετή  

θητεία  και  είναι  εκείνος  που  ορίζει  τον  Πρωθυπουργό  της  χώρας .   

4.3.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ   

Η  λεττονική  γλώσσα  είναι  µία  από  τις  αρχαιότερες  της  Ευρώπης  και  

έχει  συγγένεια  µε  τη  σανσκριτική  και  την  αρχαία  ινδική  γλώσσα .  Οι  

πολιτιστικές  και  καλλιτεχνικές  παραδόσεις  της  Λετονίας  έχουν  ιστορία  

αιώνων .  Αξίζει  να  σηµειωθεί  ότι  πάνω  από  1,4 εκατ .  παραδοσιακά  

λαϊκά  τραγούδια ,  τα  λεγόµενα  'daina, '  έχουν  καταγραφεί ,  τα  οποία  

αναφέρονται  στα  ήθη  και  τα  έθιµα  των  αρχαίων  Λετονών .  Η  

πολιτιστική  ζωή  της  χώρας  θεωρείται  από  τις  πλουσιότερες  και  πιο  

ποικιλόµορφες .  Στους  δρόµους  της  πρωτεύουσας  Ρίγα  συναντά  κανείς  

κτίρια  εξαιρετικής  αρχιτεκτονικής ,  ενώ  την  έκταση  της  χώρας  µε  τα  

12.310 ποτάµ ια  και  τις  3.000 λίµνες  στολίζουν  µεσαιωνικές  πόλεις  και  

κάστρα  από  διαφορετικές  ιστορικές  εποχές .   

 

 

 

4.3.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   

 

Η  Λετονία  ήταν  για  αιώνες  κυρίως  χώρα  αγροτική ,  αλλά  και  µε  καλές  

επιδόσεις  τόσο  στην  αλιεία  όσο  και  στη  δασοπονία  που  

βιοµηχανοποιήθηκε  σε  µεγάλο  βαθµό  κατά  τη  σοβιετική  περίοδο .  

Παράλληλα  η  χώρα  είχε  να  αντιµετωπίσει  τη  µεγάλη  εισροή  ξένων  

εργατών ,  κυρίως  Ρώσων .   

Μετά  την  κατάρρευση  του  Κοµµουνισµού ,  στη  χώρα  έγιναν  ριζικές  

µεταρρυθµ ίσεις  προκειµένου  να  γίνει  η  µετάβαση  στην  οικονοµ ία  της  
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ελεύθερης  αγοράς .  Οι  Λετονοί  προάγουν  το  στοιχείο  του  υψηλού  

µορφωτικού  επιπέδου ,  του  υψηλού  επιπέδου  εξειδίκευσης  και  

προσαρµοστικότητας  του  εργατικού  δυναµ ικού  της  χώρας ,  ενώ  την  ίδια  

στιγµή  η  ηγεσία  της  χώρας  προσπαθεί  να  προσελκύσει  ξένες  επενδύσεις  

µέσω  πολλαπλών  κινήτρων .  Οι  µεταφορές  και  επικοινωνίες  στη  χώρα ,  

καθώς  και  η  επεξεργασία  ξύλου  και  τροφίµων  είναι  οι  τοµείς  που  έχουν  

προσελκύσει  τον  κύριο  όγκο  των  ξένων  επενδύσεων .  Βασικά  

κτηνοτροφικά  προϊόντα  είναι  το  κρέας  και  τα  γαλακτοκοµικά  προϊόντα ,  

ενώ  τα  κυριότερα  γεωργικά  προϊόντα  είναι  το  κριθάρι ,  οι  πατάτες  και  η  

σίκαλη .  Τέλος ,  η  βιοµηχανία ,  βασικός  τοµέας  της  οικονοµ ίας  της  

χώρας ,  περιλαµβάνει  την  κατασκευή  ηλεκτρονικών  και  οικιακών  

συσκευών ,  λεωφορείων  και  σιδηροδροµ ικών  οχηµάτων .   

 

4.3.4 ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ  

 

Υπογραφή  Ευρωπαϊκής  

Συµφωνίας  

Ιούνιος  1995 

Έναρξη  ισχύος  της  Ευρωπαϊκής  

Συµφωνίας  

Φεβρουάριος  1998 

Υποβολή  αίτησης  της  Λεττονίας  

για  ένταξη  στην  Ε .Ε .  

Οκτώβριος  1995 

Έναρξη  διαπραγµατεύσεων  για  

την  ένταξη  της  Λεττονίας  στην  

Ε .Ε .  

Φεβρουάριος  2000 

Σύσταση  Ε .Ε .  για  τις  

διαπραγµατεύσεις  µε  την  Λετονία  

Οκτώβριος  2002 

Συζήτηση  της  έκθεσης  της  

Λετονίας  για  την  ένταξή  της  στην  

Οκτώβριος  2002 
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Ε .Ε .  

Σύνοδος  Κορυφής  και  απόφαση  

για  την  ένταξη  της  Λετονίας  

∆εκέµβριος  2002 

Ηµεροµηνία  υπογραφής  

συµφωνίας  ένταξης  της  Λετονίας  

στην  Ε .Ε .  

Απρίλιος  2003 

∆ηµοψήφισµα  για  την  

προσχώρηση  της  Λετονίας   

20 Σεπτεµβρίου  2003, ποσοστό  70 

% υπέρ  της  ένταξης  της  χώρας  στην  

Ε .Ε .  

Προσχώρηση  της  Λετονίας  στην  

Ε .Ε .  

1η  Μαΐου  2004 

Συµµετοχή  της  Λετονίας  στις  

ευρωεκλογές  ως  πλήρες  µέλος  της  

Ε .Ε .  

Ιούνιος  2004 

 

O ι  ενταξιακές  διαπραγµατεύσεις  για  την  προσχώρηση  της  Λεττονίας  

στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ολοκληρώθηκαν  µε  επιτυχία  στο  Συµβούλιο  

της  Κοπεγχάγης ,  στις  13 ∆εκεµβρίου  του  2002 το  οποίο  αποφάσισε  την  

ένταξη  της  χώρας  στην  Ε .Ε .  την  1η  Μαΐου  2004. Σύµφωνα  µε  τα  

στοιχεία  της  τελευταίας  περιοδικής  έκθεσης  (Νοέµβριος  2003), η  

Λεττονία  έχει  επιτύχει  υψηλό  βαθµό  εναρµόνισης  µε  το  κοινοτικό  

κεκτηµένο  στους  περισσότερους  τοµείς  πολιτικής  και  αναµένεται  να  

είναι  σε  θέση  να  εφαρµόσει  το  κεκτηµένο ,  έως  την  ηµεροµηνία  

προσχώρησης ,  σε  ό ,τι  αφορά  την  ελεύθερη  διακίνηση  προσώπων ,  

υπηρεσιών  και  εµπορευµάτων  όπου  η  ευθυγράµµιση  έχει  ολοκληρωθεί  

και  η  διοικητική  ικανότητα  έχει  εδραιωθεί ,  τον  τραπεζικό  τοµέα  και  τις  

επενδυτικές  υπηρεσίες ,  τον  ασφαλιστικό  τοµέα ,  τις  µεταφορές ,  τη  

φορολογία ,  το  εργατικό  δυναµ ικό ,  την  ίση  µεταχείριση  ανδρών  και  

γυναικών  και  τη  δηµόσια  υγεία .   
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Η  οικονοµική  δραστηριότητα  στη  Λετονία  δεν  εµφανίζει  κάµψη  και  οι  

οικονοµικές  µεταρρυθµίσεις  συνεχίζονται .  Θετικές  εξελίξεις  

καταγράφηκαν  σε  σχέση  µε  τις  ενεργές  πολιτικές  της  αγοράς  εργασίας ,  

παρατηρούνται  όµως  ακόµη  αρκετές  διαρθρωτικές  ακαµψίες .  Γενικά ,  

έχουν  δηµιουργηθεί  οι  κατάλληλες  προϋποθέσεις  για  την  προσέλκυση  

ξένων  επενδύσεων ,  αλλά  το  ισχύον  περιβάλλον  για  τη  δηµ ιουργία  νέων  

επιχειρήσεων  παραµένει  προβληµατικό  από  ορισµένες  απόψεις .  

Πρόοδος  έχει  σηµειωθεί  όσον  αφορά  τη  βελτίωση  της  διοικητικής  και  

της  δικαστικής  ικανότητας  σε  σχέση  µε  την  επιχειρηµατική  κοινότητα .   

 

Στον  τοµέα  της  δηµόσιας  διοίκησης ,  είναι  σηµαντικό  να  εναρµονιστεί  η  

διαχείριση  των  δηµοσίων  υπηρεσιών  βάσει  της  εφαρµογής  διαφανών  

κανόνων  και  πρακτικών  σε  ζητήµατα  προσωπικού .  Η  µεταρρύθµ ιση  του  

δικαστικού  συστήµατος  πρέπει  να  γίνει  µε  ιδιαίτερη  προσοχή  ενώ  είναι  

άµεση  η  ανάγκη  θέσπισης  νέου  νόµου  περί  της  δικαστικής  εξουσίας .  Η  

καταπολέµηση  της  διαφθοράς  πρέπει  να  εξακολουθήσει  να  αποτελεί  

προτεραιότητα .  Συγκεκριµένα ,  απαιτούνται  περαιτέρω  προσπάθειες  για  

την  ολοκλήρωση  του  σχετικού  νοµοθετικού  πλαισίου  και  για  την  

εδραίωση  της  νέας  υπηρεσίας  για  την  καταπολέµηση  της  διαφθοράς .  

 

Στον  τοµέα  της  γεωργίας  και  ειδικότερα  σε  ότι  αφορά  τους  

µηχανισµούς  συναλλαγών  και  τις  κοινές  οργανώσεις  αγοράς  για  τη  

ζάχαρη ,  το  κρασί  και  το  βόειο  κρέας ,  το  σύστηµα  κτηνιατρικού  

ελέγχου ,  τα  ζωικά  υποπροϊόντα  στον  κτηνιατρικό  τοµέα  και  τα  µέτρα  

ελέγχου  των  ανώτατων  ορίων  καταλοίπων  για  τα  παρασιτοκτόνα  στον  

φυτοϋγειονοµ ικό  τοµέα ,  απαιτούνται  εντονότερες  προσπάθειες ,  

προκειµένου  να  ολοκληρωθούν  οι  προετοιµασίες  για  την  προσχώρηση  

της  χώρας .  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  την  µείωση  της  βιοµηχανικής  

µόλυνσης  και  την  προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος ,  την  

καταπολέµηση  της  νοµιµοποίησης  εσόδων  από  παράνοµες  

δραστηριότητες  και  την  προστασία  της  πνευµατικής  και  βιοµηχανικής  

ιδιοκτησίας .  
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Η  Λεττονία  πρέπει  να  αναλάβει  άµεση  και  αποφασιστική  δράση  σε  

πέντε  τοµείς  που  προκαλούν  έντονο  προβληµατισµό  σε  τέσσερα  

κεφάλαια  του  κεκτηµένου ,  προκειµένου  να  έχει  ολοκληρώσει  τις  

προετοιµασίες  της  έως  την  ηµεροµηνία  προσχώρησης .   

Οι  τοµείς  αυτοί  αφορούν  την  ελεύθερη  κυκλοφορία  προσώπων ,  και  

συγκεκριµένα  τις  προετοιµασίες  της  Λετονίας  για  την  εφαρµογή  του  

γενικού  συστήµατος  αµοιβαίας  αναγνώρισης  των  προσόντων  και  για  

την  αµοιβαία  αναγνώριση  της  κατάρτισης  κατά  την  άσκηση  

συγκεκριµένων  επαγγελµάτων ,  περιλαµβανοµένων  των  επαγγελµάτων  

υγείας .  Στο  κεφάλαιο  της  γεωργίας ,  αφορά  τον  τοµέα  των  µεταδοτικών  

σπογγωδών  εγκεφαλοπαθειών  και  των  ζωικών  υποπροϊόντων .  Στο  

κεφάλαιο  της  φορολογίας ,  αφορά  τη  διοικητική  συνεργασία  και  την  

αµοιβαία  συνδροµή  στον  τοµέα  του  ΦΠΑ ,  και  συγκεκριµένα  το  

σύστηµα  διασύνδεσης .  Τέλος ,  αφορά  τη  διοικητική  και  επιχειρησιακή  

ικανότητα  στο  κεφάλαιο  της  τελωνειακής  ένωσης ,  σε  σχέση  µε  

ορισµένα  συστήµατα  τεχνολογίας  των  πληροφοριών .  

4.4 ΛΙΘΟΥΝΙΑ  

Επίσηµη  ονοµασία:  ∆ηµοκρατία  της  Λιθουανίας  

   

Έκταση:  65.300 τ .χλµ. 

Πρωτεύουσα:  Βίλνιους  

Πληθυσµός(2000):  3.699.000 κάτοικοι  

Επίσηµη  Γλώσσα:  Λιθουανική  

Εθνικό  Νόµισµα:  Λίτας  

Πολίτευµα:  Κοινοβουλευτική  ∆ηµοκρατία  
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Θρήσκευµα:  Κυρίως  Ρωµαιοκαθολικοί  

Σύνθεση  πληθυσµού:  Λιθουανοί  80%, Πολωνοί  11%, 

Ρώσοι  7%, άλλες  εθνικότητες  

2,1% 

Βασικές  Εθνικές  

Επέτειοι:  

16 Φεβρουαρίου  1918, Ηµέρα  

Ανεξαρτησίας  από  Γερµανία ,  

Αυστρία ,  Πρωσία ,  Ρωσία ,  11 

Μαρτίου  1990, Ανεξαρτησία  

από  Σοβιετική  Ένωση  

ΑΕΠ  ανά  κάτοικο(2002):  4.200 � 

Συµµετοχή  στο  

ΑΕΠ(2002):  

Υπηρεσίες  62,2%, βιοµηχανία  

24,3%, γεωργία  7,1%, 

κατασκευές  6,5%  

Ρυθµός  ανάπτυξης  (Α´ 

Τρίµηνο  2003):  

9,4% 

Ενεργός  Πληθυσµός(2002) 69,8% του  συνολικού  

πληθυσµού   

Κατανοµή  Εργατικού  

∆υναµικού  (2002): 

Υπηρεσίες  54% βιοµηχανία  

20%, γεωργία  18,6%, 

κατασκευές  7,3% 

Συναλλαγές  µε  Ε .Ε .  

(2002): 

Εξαγωγές :  48,4% - Εισαγωγές :  

44,5% 

∆είκτης  Ανεργίας  (2002): 13,1%  

∆είκτης  Πληθωρισµού  

(Ιούλιος  2002):  

1,8% 

∆είκτης  Μετανάστευσης  -0,6% 
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(2002): 

Χρήστες  Internet (2001):  258.930 χρήστες   

Κωδικός  Ιντερνετ:  l t  

  

4.4.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ  

Το  όνοµα  Λιθουανία  πρωτοεµφανίστηκε  στην  ιστορία  το  1009 µ.Χ .  Ως  

ανεξάρτητο  κράτος  το  Μεγάλο  ∆ουκάτο  της  Λιθουανίας  ιδρύθηκε  στα  

µέσα  του  13ου  αιώνα .  Είχε  πάντα  στενές  σχέσεις  µε  την  Πολωνία ,  ενώ  

στα  τέλη  του  18ου  αιώνα  προσαρτήθηκε  στη  Ρωσία .  Το  µοντέρνο  

λιθουανικό  κράτος  ιδρύθηκε  το  1918. Στη  διάρκεια  του  Β '  Παγκοσµ ίου  

Πολέµου  (1941-44) κατακτήθηκε  από  τη  Γερµανία ,  όµως  µετά  το  τέλος  

του  πολέµου  και  για  τον  επόµενο  µισό  αιώνα  περίπου  αποτελούσε  

µέρος  της  Σοβιετικής  Ένωσης .  Το  αίτηµα  για  ανεξαρτησία  ενισχύθηκε  

κατά  την  περίοδο  της  "γκλάσνοστ". Το  1990 η  Λιθουανία  κήρυξε  εκ  

νέου  την  ανεξαρτησία  της .   

Η  νοµοθετική  εξουσία  ασκείται  από  το  Κοινοβούλιο ,  τα  µέλη  του  

οποίου  έχουν  4ετή  θητεία .  Εβδοµήντα  ένας  από  τους  εκατόν  σαράντα  

ένα  βουλευτές  εκλέγονται  απ '  ευθείας  από  το  εκλογικό  σώµα ,  ενώ  οι  

υπόλοιποι  µε  αναλογική  εκπροσώπηση .  Σύµφωνα  µε  το  Σύνταγµα  της  

χώρας  ο  Πρόεδρος  της  ∆ηµοκρατίας  µε  τη  σύµφωνη  γνώµη  του  

Κοινοβουλίου  ορίζει  ή  αναιρεί  τον  Πρωθυπουργό ,  ο  οποίος  ασκεί  την  

εκτελεστική  εξουσία .  

Η  πλούσια  ιστορία  της  πρωτεύουσας  Βίλνιους ,  που  είναι  η  µεγαλύτερη  

και  πιο  όµορφη  πόλη  της  χώρας ,  αναδεικνύεται  µέσω  των  

αρχιτεκτονικών  ιδιοµορφιών  που  υπάρχουν  στην  πόλη ,  όπως  τα  κτίρια  

και  τα  µνηµεία  γοτθικού  ρυθµού  που  συνδυάζονται  αρµονικά  µε  άλλα  

αναγεννησιακού ,  µπαρόκ  και  κλασσικού  ρυθµού .  Το  Βίλνιους  αποτελεί  

το  κέντρο  της  πολιτικής ,  οικονοµ ικής ,  και  ιδιαίτερα  της  πολιτιστικής  

ζωής  των  Λιθουανών .  Επτά  επαγγελµατικά  θέατρα ,  αρκετές  

συµφωνικές  ορχήστρες ,  ορχήστρες  δωµατίου  και  κουαρτέτα  
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προσδιορίζουν  την  ταυτότητα  ενός  λαού  που  διακρίνεται  από  σεβασµό  

και  αγάπη  για  την  τέχνη .  Αυτό  όµως  που  κάνει  το  Βίλνιους  ξεχωριστό  

είναι  το  συγκρότηµα  από  αρχαία  κάστρα  που  χτίστηκαν  µεταξύ  14ου  

και  16ου  αιώνα .   

Με  την  αποκατάσταση  της  δηµοκρατίας  η  Λιθουανία  ξεκίνησε  µ ια  

σειρά  µεταρρυθµ ίσεων  µε  βάση  τις  αρχές  της  οικονοµ ίας  της  ελεύθερης  

αγοράς .  Η  αρχική  περίοδος  ήταν  ιδιαίτερα  δύσκολη ,  καθώς  η  

απελευθέρωση  των  τιµών  εκτόξευσε  τον  πληθωρισµό  και  αύξησε  την  

ανεργία ,  κυρίως  από  τη  στιγµή  που  το  κράτος  έπαψε  να  υποστηρίζει  τις  

προβληµατικές  επιχειρήσεις .  Μεταξύ  1991-92 η  κυβέρνηση  της  χώρας  

προχώρησε  σε  εκτεταµένες  ιδιωτικοποιήσεις  επιχειρήσεων ,  που  ήταν  ο  

θεµέλιος  λίθος  για  την  ανάπτυξη  µ ικρών ,  µεσαίων  και  αγροτικών  

επιχειρήσεων .  Επίσης ,  για  το  εµπόριο  µε  ξένες  αγορές ,  ήταν  το  ίδιο  

δύσκολη  η  µετάβαση  από  το  σύστηµα  απόλυτης  εξάρτησης  από  τη  

Ρωσία  και  τις  πρώην  Σοβιετικές  χώρες  σε  µ ια  πιο  ισορροπηµένη  σχέση  

µεταξύ  ∆ύσης  και  Ανατολής .  Σήµερα  η  Ε .Ε .  είναι  ο  κύριος  συνέταιρος  

της  Λιθουανίας  στο  τοµέα  των  συναλλαγών .  

Παραδοσιακά  η  Λιθουανία  είχε  αρκετά  ανεπτυγµένο  τοµέα  παραγωγής  

τροφίµων .  Σήµερα  το  16,5% του  εργατικού  δυναµ ικού  της  χώρας  

απασχολείται  στη  γεωργία ,  το  κυνήγι  και  τη  δασοπονία  και  το  1/3 του  

πλούτου  της  χώρας  προέρχεται  από  τα  δάση .  Η  επεξεργασία  και  η  

διανοµή  πετρελαίου  είναι  επίσης  πολύ  σηµαντικός  τοµέας  της  

οικονοµίας  της  χώρας .  Άλλοι  τοµείς  µε  έντονη  οικονοµ ική  

δραστηριοποίηση  είναι  η  παραγωγή  και  κατασκευή  υφασµάτων  και  

χηµικών ,  µηχανηµάτων  και  εργαλείων ,  συσκευών  ραδιοφώνων  και  

τηλεοράσεων ,  ψυγείων  και  ποδηλάτων .   

  

 4.4.1 ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ  

Υπογραφή  της  Ευρωπαϊκής  

Συµφωνίας  
Ιούνιος  1995 
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Έναρξη  ισχύος  της  Ευρωπαϊκής  

Συµφωνίας  
Φεβρουάριος  1998 

Υποβολή  αίτησης  της  Λιθουανίας  

για  ένταξη  στην  Ε .Ε .  
∆εκέµβριος  1995 

Έναρξη  διαπραγµατεύσεων  για  την  

ένταξη  της  Λιθουανίας  στην  Ε .Ε .  
Φεβρουάριος  2000 

Σύσταση  Ε .Ε .  για  τις  

διαπραγµατεύσεις  µε  την  

Λιθουανία  

Οκτώβριος  2002 

Συζήτηση  της  έκθεσης  της  

Λιθουανίας  για  την  ένταξή  της  

στην  Ε .Ε .  

Οκτώβριος  2002 

Σύνοδος  Κορυφής  και  απόφαση  

για  την  ένταξη  της  Λιθουανίας  
∆εκέµβριος  2002 

Ηµεροµηνία  υπογραφής  

συµφωνίας  ένταξης  της  

Λιθουανίας  στην  Ε .Ε .  

Απρίλιος  2003 

∆ηµοψήφισµα  για  την  

προσχώρηση  της  Λιθουανίας   

10-11 Μαΐου  2003, ποσοστό  

91,04% υπέρ  της ένταξης  της  χώρας  

στην  Ε .Ε .  

Προσχώρηση  της  Λιθουανίας  στην  

Ε .Ε . :   
1η  Μαΐου  2004 

Συµµετοχή  της  Λιθουανίας  στις  

ευρωεκλογές  ως  πλήρες  µέλος  της  

Ε .Ε .  

Ιούνιος  2004 
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Οι  ενταξιακές  διαπραγµατεύσεις  για  την  προσχώρηση  της  Λιθουανίας  

στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ολοκληρώθηκαν  µε  επιτυχία  στο  Συµβούλιο  

της  Κοπεγχάγης  στις  13 ∆εκεµβρίου  του  2002 το  οποίο  αποφάσισε  την  

ένταξη  της  χώρας  στην  Ε .Ε .  την  1η  Μαΐου  2004. Σύµφωνα  µε  τα  

στοιχεία  της  τελευταίας  περιοδικής  έκθεσης  (Νοέµβριος  2003), οι  

µακροοικονοµ ικές  επιδόσεις  της  Λιθουανίας  εξακολούθησαν  να  είναι  

ιδιαίτερα  ικανοποιητικές  κατά  τη  διάρκεια  του  2002 παρά  τη  µείωση  

των  ρυθµών  ανάπτυξης  στην  Ε .Ε .  Οι  αρχές  εφάρµοσαν  µε  αµείωτο  

ρυθµό  την  πολιτική  των  µεταρρυθµ ίσεων ,  αλλά  απαιτούνται  ακόµη  

προσπάθειες  για  τη  µεταρρύθµ ιση  του  συνταξιοδοτικού  τοµέα  και  τη  

δηµοσιονοµ ική  διαρθρωτική  µεταρρύθµ ιση .  Το  πρόβληµα  της  υψηλής  

και  διαρκούς  ανεργίας  αντιµετωπίζεται  µέσω  δραστικών  πολιτικών  της  

αγοράς  εργασίας ,  η  εφαρµογή  των  οποίων  έχει  καθοριστική  σηµασία .  

Πρόοδος  έχει  επιτευχθεί  όσον  αφορά  τη  µεταρρύθµιση  του  

συνταξιοδοτικού  τοµέα ,  ωστόσο ,  δεν  έχει  ακόµη  επιλυθεί  το  πρόβληµα  

του  υψηλού  ελλείµµατος  κοινωνικής  ασφάλισης .   

 

Σηµαντικές  θεωρούνται  και  οι  µεταρρυθµ ίσεις  στο  δικαστικό  σύστηµα  

της  χώρας ,  όσον  αφορά  τη  θέσπιση  νοµοθετικού  πλαισίου  για  τις  

πτωχεύσεις ,  την  αναδιάρθρωση  των  επιχειρήσεων  και  την  είσοδο  στην  

αγορά .  Ο  τοµέας  της  δηµόσιας  διοίκησης  χρήζει  ιδιαίτερης  προσοχής ,  

κυρίως  αναφορικά  µε  την  πρόσληψη  και  τη  συγκράτηση  ειδικευµένου  

και  ανειδίκευτου  προσωπικού ,  καθώς  και  δηµοσίων  υπαλλήλων  και  την  

υλοποίηση  του  κεκτηµένου ,  µεταξύ  άλλων  και  για  τη  διαχείριση  των  

∆ιαρθρωτικών  Ταµείων .  Ύψιστη  προτεραιότητα  θα  πρέπει  να  

συνεχιστεί  να  δίνεται  στην  καταπολέµηση  της  διαφθοράς .  Αν  και  έχουν  

ληφθεί  µέτρα  ενίσχυσης  του  νοµοθετικού  και  του  θεσµ ικού  πλαισίου ,  

οι  προσπάθειες  θα  πρέπει  να  συνεχιστούν  για  την  καταπολέµηση  της  

διαφθοράς  µε  συστηµατικό  και  αποτελεσµατικό  τρόπο  και  τη  

διασφάλιση  της  έγκαιρης  πρόληψης .   

 

Όσον  αφορά  στους  τοµείς  της  ελεύθερης  διακίνησης  αγαθών  και  

προσώπων ,  του  ανταγωνισµού ,  της  ενέργειας  και  της  περιφερειακής  
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πολιτικής ,  η  Λιθουανία  έχει  σηµειώσει  µεγάλη  πρόοδο  συνεχίζοντας  τις  

προσπάθειές  της  για  την  εναρµόνιση  τους  µε  το  ευρωπαϊκό  κεκτηµένο .  

Σύµφωνα  µε  την  έκθεση  προόδου  της  Επιτροπής  απαιτούνται  

εντονότερες  προσπάθειες ,  προκειµένου  να  ολοκληρωθούν  οι  

προετοιµασίες  για  την  προσχώρηση  της  χώρας  στους  τοµείς  της  

γεωργίας ,  της  κοινωνίας  της  πληροφορίας  και  της  προστασίας  της  

πνευµατικής  και  της  βιοµηχανικής  ιδιοκτησίας .  Τέλος ,  η  Λιθουανία  

πρέπει  να  λάβει  άµεσα  και  δραστικά  µέτρα  για  την  αντιµετώπιση  δυο  

θεµάτων  καθοριστικής  σηµασίας  σε  δύο  κεφάλαια  του  κεκτηµένου  για  

να  είναι  έτοιµη  µέχρι  την  ηµεροµηνία  προσχώρησης .  Πρόκειται  για  την  

ελεύθερη  κυκλοφορία  προσώπων ,  κυρίως  την  αµοιβαία  αναγνώριση  των  

επαγγελµατικών  τους  προσόντων  και  τον  έλεγχο  της  διαχείρισης  των  

αλιευµάτων  και  του  αλιευτικού  στόλου .  

 

4.5 ΜΑΛΤΑ  

Επίσηµη  ονοµασία:  ∆ηµοκρατία  της  Μάλτας  

   

Έκταση:  316 τ .χλµ. 

Πρωτεύουσα:  Βαλέτα  

Πληθυσµός(2000):  394.500 κάτοικοι  

Επίσηµη  Γλώσσα:  Μαλτέζικη  και  Αγγλική  

Εθνικό  Νόµισµα:  Λίρα  Μάλτας  

Πολίτευµα:  Κοινοβουλευτική  ∆ηµοκρατία  

   

Θρήσκευµα:  Κυρίως  Ρωµαιοκαθολικοί   
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Σύνθεση  πληθυσµού:  Μαλτέζοι  99%, άλλοι  1% 

Βασικές  Εθνικές  Επέτειοι: 21 Σεπτεµβρίου  (1964), Ηµέρα  

Ανεξαρτησίας  

ΑΕΠ  ανά  κάτοικο(2002):  10.400 � 

Συµµετοχή  στο  

ΑΕΠ(2002):  

Υπηρεσίες  69,2%, βιοµηχανία  

25%, κατασκευές  3,1%, γεωργία  

2,8%  

Ρυθµός  ανάπτυξης  (Α´ 

Τρίµηνο  2003):  

1,9% 

Ενεργός  Πληθυσµός(2001) 54,2% του  συνολικού  πληθυσµού  

Κατανοµή  Εργατικού  

∆υναµικού  (2001): 

Υπηρεσίες  66%, βιοµηχανία  

21,1%, κατασκευές  7,7%, 

γεωργία  2,2% 

Συναλλαγές  µε  Ε .Ε .  (2000): Εξαγωγές :  41,3% - Εισαγωγές :  

63,6% 

∆είκτης  Ανεργίας  (2002): 7,4%  

∆είκτης  Πληθωρισµού  

(Ιούλιος  2001):  

2,5% 

∆είκτης  Μετανάστευσης  

(2000): 

8,5%  

Χρήστες  Internet (2000):  40.000 χρήστες   

Κωδικός  Ιντερνετ:  mt 
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Τρία  νησιά  απαρτίζουν  το  κράτος  της  Μάλτας  και  αποτελούν  το  

νοτιότερο  άκρο  της  ευρωπαϊκής  ηπείρου .  Εξαιτίας  της  γεωγραφικής  της  

θέσης  -ανάµεσα  στους  θαλάσσιους  δρόµους  µεταξύ  Ευρώπης  και  

Αφρικής- η  Μάλτα  κατακτήθηκε  κατά  καιρούς  από  Φοίνικες ,  Έλληνες ,  

Ρωµαίους ,  Άραβες  και  πιο  πρόσφατα  από  τη  Γαλλία  και  τη  Βρετανία .  

Το  1800 οι  Γάλλοι  αποχώρησαν  εξαιτίας  των  Βρετανών  και  λίγα  χρόνια  

αργότερα  (το  1814) η  Μάλτα  έγινε  αποικία  του  αγγλικού  στέµµατος .  Το  

1942 ο  λαός  της  Μάλτας  τιµήθηκε  µε  τον  Σταυρό  του  Γεωργίου  για  την  

υπεράσπιση  της  χώρας  κατά  τον  Β '  Παγκόσµ ιο  Πόλεµο .  Η  Μάλτα  

παρέµεινε  στην  κυριαρχία  της  Βρετανίας  µέχρι  το  1964, που  η  χώρα  

κατέκτησε  την  πλήρη  ανεξαρτησία  της ,  ενώ  το  1974 αποκαταστάθηκε  η  

δηµοκρατία .  

Τη  νοµοθετική  εξουσία  ασκεί  το  Κοινοβούλιο  που  απαρτίζεται  από  

εξήντα  πέντε  µέλη  τα  οποία  εκλέγονται  µε  καθολική  ψήφο  και  έχουν  

πενταετή  θητεία .  Το  κυβερνών  κόµµα  µπορεί  να  καλέσει  το  εκλογικό  

σώµα  σε  εκλογές  οποιαδήποτε  στιγµή .  Σύµφωνα  µε  το  Σύνταγµα  της  

χώρας  αρχηγός  του  κράτους  είναι  ο  Πρόεδρος  της  ∆ηµοκρατίας ,  ο  

οποίος  εκλέγεται  από  το  Κοινοβούλιο  και  έχει  πενταετή  θητεία .  Η  

κυβέρνηση  και  ο  αρχηγός  της ,  ο  Πρωθυπουργός ,  ασκούν  την  

εκτελεστική  εξουσία .   

 

Η  Μάλτα  διαθέτει  πλούσια  κληρονοµιά ,  που  οφείλεται  στη  µακραίωνη  

ιστορία  της ,  όπως  είναι  οι  µοναδικοί  στον  κόσµο  µεγαλιθικοί  ναοί ,  οι  

οποίοι  κτίστηκαν  πριν  από  6000 χρόνια  και  θεωρούνται  τα  παλαιότερα  

πέτρινα  οικοδοµήµατα  στον  κόσµο .  Σύµφωνα  µε  ιστορικούς ,  στο  νησί  

ναυάγησε ,  το  60 π .Χ . ,  ένα  πλοίο  που  είχε  προορισµό  τη  Ρώµη  και  

µετέφερε  όµηρο  τον  Απόστολο  Παύλο .  Από  τότε  µέχρι  σήµερα  η  ζωή  

του  νησιού  είναι  βαθιά  επηρεασµένη  από  τον  Χριστιανισµό .  Περίπου  

365 εκκλησίες  βρίσκονται  στη  Μάλτα ,  την  οποία  πολλοί  χαρακτηρίζουν  

υπαίθριο  µουσείο .  Η  Μάλτα  λόγω  του  µεσογειακού  της  κλίµατος ,  

αποτελεί  δηµοφιλή  προορισµό  διακοπών  για  χιλιάδες  τουρίστες .  

Ο  δηµόσιος  τοµέας  είναι  ο  µεγαλύτερος  εργοδότης  στην  οικονοµία  της  

Μάλτας ,  ενώ  αντιστοίχως  ο  τουρισµός  αποτελεί  το  µεγαλύτερο  
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εργοδότη  του  ιδιωτικού  τοµέα .  Ακολουθούν  οι  µ ικροµεσαίες  

επιχειρήσεις ,  ο  ναυπηγό-κατασκευαστικός  τοµέας ,  η  βιοτεχνία ,  οι  

λογιστικές  υπηρεσίες ,  η  αλιεία  και  η  γεωργία .  Εργοστάσια  κατασκευών  

περιλαµβάνουν  ηλεκτρονικά ,  υφάσµατα ,  επεξεργασµένα  τρόφιµα ,  

ενδύµατα ,  έπιπλα  και  ξύλινα  προϊόντα ,  προϊόντα  καπνού  και  υλικά  

οικοδοµικών  κατασκευών .  Η  πλειοψηφία  των  αγροτικών  προϊόντων  της  

Μάλτας  παράγεται  σε  µ ικρές  µονάδες  και  περιλαµβάνουν  πατάτες ,  

ντοµάτες ,  πεπόνια ,  σιτάρι ,  λεµόνια ,  πορτοκάλια .  Τα  ναυπηγεία  της  

Μάλτας  ανήκουν  στο  κράτος  και  απασχολούν  3.800 περίπου  άτοµα  σε  

ναυπηγικές  και  επισκευαστικές  εργασίες .  Σήµερα  περίπου  5.000 άτοµα  

απασχολούνται  σε  οικονοµικές  υπηρεσίες  που  αναπτύχθηκαν  κατά  την  

περασµένη  δεκαετία .  Ο  πληθωρισµός  της  χώρας  παραµένει  σταθερός  

και  η  ανεργία  σε  χαµηλά  επίπεδα .  

4.5.1 ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ  

Υπογραφή  Συµφωνίας  Σύνδεσης  

µε  την  Ε .Ο .Κ .  
∆εκέµβριος  1970 

Έναρξη  ισχύος  της  Ευρωπαϊκής  

Συµφωνίας  
Απρίλιος  1971 

Υποβολή  αίτησης  της  Μάλτας  για  

ένταξη  στην  Ε .Ε .  
Ιούλιος  1990 

Έναρξη  διαπραγµατεύσεων  για  την  

ένταξη  της  Μάλτας  στην  Ε .Ε .  
Φεβρουάριος  2000 

Σύσταση  Ε .Ε .  για  τις

διαπραγµατεύσεις  µε  τη  Μάλτα  
Οκτώβριος  2002 

Συζήτηση  της  έκθεσης  της  Μάλτας  

για  την  ένταξή  της  στην  Ε .Ε .  
Οκτώβριος  2002 

Σύνοδος  Κορυφής  και  απόφαση  ∆εκέµβριος  2002 
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για  την  ένταξη  της  Μάλτας  

Ηµεροµηνία  υπογραφής  

συµφωνίας  ένταξης  της  Μάλτας  

στην  Ε .Ε .  

Απρίλιος  2003 

∆ηµοψήφισµα  για  την  

προσχώρηση  της  Μάλτας  

8 Μαρτίου  2003, Ποσοστό  53,65% 

υπέρ  της  ένταξης  της  χώρας  στην  

ΕΕ  

Προσχώρηση  της  Μάλτας  στην  

Ε .Ε  
1η  Μαΐου  2004 

Συµµετοχή  της  Μάλτας  στις  

ευρωεκλογές  ως  πλήρες  µέλος  της  

Ε .Ε .  

Ιούνιος  2004 

Οι  ενταξιακές  διαπραγµατεύσεις  για  την  προσχώρηση  της  Μάλτας  στην  

Ευρωπαϊκή  Ένωση  ολοκληρώθηκαν  µε  επιτυχία  στο  Συµβούλιο  της  

Κοπεγχάγης  στις  13 ∆εκεµβρίου  του  2002, το  οποίο  αποφάσισε  την  

ένταξη  της  χώρας  στην  Ε .Ε .  την  1η  Μαΐου  2004.  

Σύµφωνα  µε  τα  στοιχεία  της  τελευταίας  περιοδικής  έκθεσης  

(Νοέµβριος  2003), η  Μάλτα  έχει  επιτύχει  υψηλό  βαθµό  εναρµόνισης  µε  

το  κοινοτικό  κεκτηµένο  στους  περισσότερους  τοµείς  πολιτικής  και  

αναµένεται  να  είναι  σε  θέση  να  εφαρµόσει  το  κεκτηµένο ,  έως  την  

ηµεροµηνία  προσχώρησης ,  σε  ό ,τι  αφορά  την  ελεύθερη  διακίνηση  

προσώπων ,  υπηρεσιών  και  εµπορευµάτων  όπου  η  ευθυγράµµ ιση  έχει  

ολοκληρωθεί  και  η  διοικητική  ικανότητα  έχει  εδραιωθεί ,  τον  τραπεζικό  

τοµέα  και  τις  επενδυτικές  υπηρεσίες ,  τον  ασφαλιστικό  τοµέα ,  τις  

µεταφορές ,  τη  φορολογία ,  το  εργατικό  δυναµ ικό  και  την  ίση  

µεταχείριση  ανδρών  και  γυναικών .   

Στον  τοµέα  της  οικονοµ ίας ,  η  οικονοµική  δραστηριότητα  στη  Μάλτα  

παρέµεινε  µειωµένη ,  λόγω  της  χαµηλής  εξωτερικής  ζήτησης  και  της  

ύφεσης  του  τοµέα  του  τουρισµού .  Απαιτούνται  πολύ  σηµαντικές  
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προσπάθειες  προκειµένου  να  διασφαλιστεί  η  µεσοπρόθεσµη  

βιωσιµότητα  των  δηµοσίων  οικονοµικών .  Η  αναδιάρθρωση  των  

δηµόσιων  επιχειρήσεων  βρίσκεται  σε  εξέλιξη ,  αλλά  απαιτείται  να  

εφαρµοστούν  πολύ  ευρύτερα  µέτρα  που  θα  οδηγήσουν  σε  µεγαλύτερη  

αποτελεσµατικότητα  και  θα  στηρίξουν  τη  δηµοσιονοµ ική  εξυγίανση .  Το  

ποσοστό  των  µη  εξυπηρετούµενων  δανείων  παραµένει  υψηλό ,  αν  και  

έχουν  ληφθεί  αρκετά  µέτρα  για  τη  βελτίωση  της  εποπτείας  και  τον  

έλεγχο  της  πιστοληπτικής  ικανότητας .   

 

Όσον  αφορά  τη  συνολική  διοικητική  και  δικαστική  ικανότητα ,  

υφίστανται  σε  µεγάλο  βαθµό  οι  προϋποθέσεις  για  την  εφαρµογή  του  

κεκτηµένου  από  τη  δηµόσια  διοίκηση  και  το  σύστηµα  απονοµής  

δικαιοσύνης ,  αλλά  υπάρχει  περιθώριο  για  βελτιώσεις .  Στον  τοµέα  της  

δηµόσιας  διοίκησης  πρέπει  να  συνεχιστούν  οι  προσπάθειες  για  αύξηση  

της  αποδοτικότητας  και  της  υποχρέωσης  λογοδοσίας  σε  όλο  το  φάσµα  

των  δηµοσίων  υπηρεσιών .  Πρέπει  επίσης  να  συνεχιστεί  η  µεταρρύθµ ιση  

του  δικαστικού  συστήµατος  προκειµένου  να  µειωθεί  περαιτέρω  ο  

αριθµός  των  εκκρεµουσών  δικαστικών  υποθέσεων  και  να  βελτιωθεί  η  

λειτουργία  των  ειρηνοδικείων .  Σε  ό ,τι  αφορά  την  καταπολέµηση  της  

διαφθοράς ,  η  Μάλτα  πρέπει  να  υιοθετήσει  συνολική  στρατηγική ,  

λαµβάνοντας  υπόψη  τις  συστάσεις  της  οµάδας  κρατών  κατά  της  

διαφθοράς  του  Συµβουλίου  της  Ευρώπης .  

 

Εντονότερες  προσπάθειες ,  προκειµένου  να  ολοκληρωθούν  οι  

προετοιµασίες  για  την  προσχώρηση  της  χώρας ,  απαιτούνται  στους  

τοµείς  της  γεωργίας ,  της  προστασίας  της  πνευµατικής  και  της  

βιοµηχανικής  ιδιοκτησίας ,  της  προστασίας  του  περιβάλλοντος ,  των  

τηλεπικοινωνιών  και  των  µεταφορών .  

 

Τέλος ,  η  Μάλτα  πρέπει  να  λάβει  άµεσα  και  δραστικά  µέτρα  για  την  

αντιµετώπιση  ορισµένων  θεµάτων  καθοριστικής  σηµασίας  σε  δυο  

κεφάλαια  του  κεκτηµένου  για  να  είναι  έτοιµη  µέχρι  την  ηµεροµηνία  

προσχώρησης .  Πρόκειται  για  τον  τοµέα  των  κρατικών  ενισχύσεων  στο  
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κεφάλαιο  της  πολιτικής  ανταγωνισµού ,  στον  οποίο  η  Μάλτα  πρέπει  να  

καταβάλει  µεγαλύτερες  προσπάθειες  για  την  υλοποίηση  των  

δεσµεύσεών  της  σε  σχέση  µε  την  αναδιάρθρωση  των  ναυπηγείων  της ,  

καθώς  επίσης  το  κεφάλαιο  της  γεωργίας ,  ειδικότερα ,  την  ίδρυση  

οργανισµού  πληρωµών ,  την  εφαρµογή  του  ολοκληρωµένου  συστήµατος  

διαχείρισης  και  ελέγχου ,  τους  µηχανισµούς  εξωτερικού  εµπορίου  

γεωργικών  προϊόντων ,  τις  µεταδοτικές  σπογγώδεις  εγκεφαλοπάθειες  

και  την  επεξεργασία  των  ζωικών  αποβλήτων .  

 

4.6 ΟΥΓΓΑΡΙΑ  

Επίσηµη  ονοµασία:    ∆ηµοκρατία  της  Ουγγαρίας  

     

Έκταση:    93.030 τ .χλµ. 

Πρωτεύουσα:    Βουδαπέστη  

Πληθυσµός(2000):    10.198.315 κάτοικοι  

Επίσηµη  Γλώσσα:    Ουγγρική  

Εθνικό  Νόµισµα:    Ουγγρικό  Φιορίνι  

Πολίτευµα:    Κοινοβουλευτική  ∆ηµοκρατία  

     

Θρήσκευµα:    Ρωµαιοκαθολικοί  65%, 

Καλβινιστές  20%, Λουθηρανοί  

4%, Χριστιανοί  Ορθόδοξοι  2,7%, 

Εβραίοι  1%, άλλα  θρησκεύµατα  

7,3% 

Σύνθεση  πληθυσµού:    Ούγγροι  96,6%. 13 επίσηµα  
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αναγνωρισµένες  µειονότητες :  

Γερµανοί ,  Ροµ, Κροάτες ,  

Σλοβάκοι ,  Ρουµάνοι ,  Βούλγαροι ,  

Έλληνες ,  Πολωνοί ,  Αρµένιοι ,  

Ρουθηνιανοί ,  Σλοβένοι ,  Σέρβοι ,  

Ουκρανοί  

Βασικές  Εθνικές  Επέτειοι:   20 Αυγούστου ,  ηµέρα  του  Αγ .  

Στεφάνου  ( ιδρυτής  του  κράτους), 

15 Μαρτίου ,  ηµέρα  

επαναστάσεως  (1848), 23 

Οκτωβρίου ,  αντισοβιετική  

επανάσταση  (1956) και  

µετονοµασία  της  χώρας  σε  

∆ηµοκρατίας  της  Ουγγαρίας  

(1989) 

ΑΕΠ  ανά  κάτοικο(2002):    6.900 � 

Συµµετοχή  στο  

ΑΕΠ(2000):  

  Υπηρεσίες  62,4%, βιοµηχανία  

28,7%, κατασκευές  4,6%, 

γεωργία  4,3% 

Ρυθµός  ανάπτυξης  (Α´ 

Τρίµηνο  2003):  

  2,7% 

Ενεργός  Πληθυσµός(2002)   59,9% του  συνολικού  πληθυσµού

Κατανοµή  Εργατικού  

∆υναµικού  (2001): 

  Υπηρεσίες  59,4%, βιοµηχανία  

27,3%, κατασκευές  7,2%, 

γεωργία  6,1% 

Συναλλαγές  µε  Ε .Ε .  (2002):   Εξαγωγές :  75,1% - Εισαγωγές :  

56,3 %  

∆είκτης  Ανεργίας  (2002):   5,6% 
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∆είκτης  Πληθωρισµού  

(Ιούλιος  2002):  

  6,8% 

∆είκτης  Μετανάστευσης  

(2002): 

  0,3%  

Χρήστες  Internet (2000):    715.000 χρήστες   

Κωδικός  Ιντερνετ:    hu 

 

 

Οι  Μαγυάροι  εγκαταστάθηκαν  στην  περιοχή  των  Καρπαθίων  στο  τέλος  

του  9ου  αιώνα .  Το  βασίλειο  της  Ουγγαρίας  γεννήθηκε  επίσηµα  τον  11ο  

αιώνα ,  όταν  ο  Μαγυάρος  πρίγκιπας  Στίβεν  στέφθηκε  "Χριστιανός  

Βασιλιάς" Στίβεν  ο  1ος  µε  κορώνα  που  είχε  σταλεί  απ '  ευθείας  από  τον  

Πάπα .  Τον  16ο  αιώνα  οι  Οθωµανοί  Τούρκοι  επιβλήθηκαν  του  

ουγγρικού  στρατού  σηµατοδοτώντας  το  τέλος  της  µέχρι  τότε  

ακµάζουσας  και  ανεξάρτητης  Ουγγαρίας .  Οι  Τούρκοι  εκδιώχθηκαν  από  

τη  χώρα  το  δεύτερο  µ ισό  του  17ου  αιώνα  και  η  Ουγγαρία  έγινε  επαρχία  

της  Αυστριακής  Αυτοκρατορίας  των  Αψβούργων  σηµειώνοντας  στη  

συνέχεια  σηµαντική  οικονοµ ική  και  πολιτισµική  πρόοδο .  Στα  µέσα  του  

19ου  αιώνα ,  το  1867, ύστερα  από  σειρά  ανεπιτυχών  προσπαθειών  για  

ανεξαρτησία ,  η  Ουγγαρία  κατάφερε  ένα  συµβιβασµό  που  οδήγησε  στη  

δηµ ιουργία  της  διπλής  µοναρχίας ,  της  Αυτοκρατορίας  της  Αυστρίας  και  

του  Βασιλείου  της  Ουγγαρίας ,  η  οποία  διήρκεσε  µέχρι  τον  Α '  

Παγκόσµ ιο  Πόλεµο .  Η  λήξη  του  Β '  Παγκόσµιου  Πολέµου  βρήκε  την  

Ουγγαρία  στην  πλευρά  των  χαµένων  και  την  εξουσία  της  χώρας  υπό  την  

επιρροή  της  Σοβιετικής  Ένωσης .  Το  1956 τη  χώρα  συγκλόνισε  η  

αντισοβιετική  επανάσταση .  Η  κατάρρευση  του  Κοµµουνισµού  

επιταχύνθηκε  όταν  ελευθερώθηκαν  τα  σύνορα  της  Ουγγαρίας  µε  την  

Αυστρία .  Η  χώρα  µετονοµάστηκε  σε  ∆ηµοκρατία  της  Ουγγαρίας  το  

1989. Από  τότε  οι  εκλογές  στην  Ουγγαρία  είναι  ελεύθερες ,  ενώ  τον  

Απρίλιο  του  1999 η  χώρα  εισχώρησε  στο  ΝΑΤΟ .   
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Το  Εθνικό  Κοινοβούλιο  και  τα  τριακόσια  ογδόντα  έξι  µέλη  του ,  

τετραετούς  θητείας ,  κατέχουν  εξέχουσα  δύναµη  στην  Ουγγαρία .  Το  

Κοινοβούλιο  εκλέγει  τον  Πρόεδρο  της  ∆ηµοκρατίας ,  που  είναι  ο  

αρχηγός  του  κράτους ,  και  διορίζει  τον  Πρωθυπουργό  που  ηγείται  της  

κυβέρνησης .  Το  Συνταγµατικό  ∆ικαστήριο  της  χώρας  έχει  την  εξουσία  

να  κηρύττει  άκυρες  κυβερνητικές  αποφάσεις  και  διατάγµατα  που  

έρχονται  σε  αντίθεση  µε  το  Σύνταγµα  της  χώρας .  

Παρά  τη  µ ικρή  της  έκταση  η  Ουγγαρία  έχει  πλούσια  πολιτισµική  

παράδοση  και  θεωρείται  από  πολλούς  µεγάλη  δύναµη  στο  χώρο  της  

µουσικής .  Ο  Φραντζ  Λιστ  και  ο  Φέρενκ  Έρκελ  είναι  µόνο  δύο  από  τους  

πιο  γνωστούς  Ούγγρους  συνθέτες .   

Η  συµβολή  της  χώρας  είναι  ιδιαίτερα  σηµαντική  και  στο  χώρο  της  

επιστήµης .  ∆ώδεκα  επιστήµονες  που  βραβεύτηκαν  µε  το  βραβείο  

Νόµπελ  τον  20ο  αιώνα  έχουν  ουγγρική  καταγωγή .  Η  αρχιτεκτονική  της  

χώρας  χαρακτηρίζεται  για  την  ποικιλοµορφία  της  µε  κυρίαρχα  στοιχεία  

ρωµαϊκού  και  γοτθικού  ρυθµού ,  µπαρόκ  και  αρτ-νoυβό .  Στην  

πρωτεύουσα  Βουδαπέστη  κατασκευάστηκε  ο  δεύτερος  υπόγειος  

σιδηρόδροµος  µετά  το  Λονδίνο  µε  την  ευκαιρία  του  εορτασµού  της  

χιλιετηρίδας  της  χώρας ,  το  1896. Επίσης  ο  παιδικός  σιδηρόδροµος ,  που  

διασχίζει  τους  λόφους  της  Βούδας ,  λειτουργεί  µε  τη  βοήθεια  παιδιών  

ηλικίας  από  7 έως  14 ετών .   

Η  βαριά  βιοµηχανία  και  η  γεωργία  ήταν  κατά  την  κοµµουνιστική  

περίοδο  στην  Ουγγαρία  οι  τοµείς  µε  τις  καλύτερες  επιδόσεις  στην  

οικονοµία  της  χώρας .  Η  Ουγγαρία  είναι  η  πρώτη  χώρα  της  ανατολικής  

Ευρώπης  που  ενώ  βρισκόταν  υπό  κοµµουνιστικό  καθεστώς  υιοθέτησε  

στοιχεία  της  οικονοµ ίας  της  αγοράς ,  όπως  για  παράδειγµα  το  1968 που  

επέτρεψε  περιορισµένη  αποκέντρωση  της  οικονοµίας ,  κάτι  που  

διευκόλυνε  τη  µετάβαση  στο  καθεστώς  ελεύθερης  αγοράς .   

Σε  διάστηµα  τεσσάρων  ετών  από  την  κατάρρευση  του  Κοµµουνισµού  

σχεδόν  το  ήµ ισυ  της  οικονοµίας  της  χώρας  πέρασε  σε  ιδιωτικά  χέρια .  Η  

Ουγγαρία  εξάγει  µηχανήµατα ,  εξοπλισµό  µεταφορών ,  ηλεκτρικές  

συσκευές ,  χηµ ικά ,  γεωργικά ,  κλωστοϋφαντουργικά  προϊόντα  και  κρασί .   
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Υπογραφή  της  Ευρωπαϊκής  

Συµφωνίας  
∆εκέµβριος  1991 

Έναρξη  ισχύος  της  Ευρωπαϊκής  

Συµφωνίας  
Φεβρουάριος  1994 

Αίτηση  της  Ουγγαρίας  για  ένταξη  

στην  Ε .Ε .  
Μάρτιος  1994 

Έναρξη  διαπραγµατεύσεων  για  την  

ένταξη  της  Ουγγαρίας  στην  Ε .Ε .  
Μάρτιος  1998 

Σύσταση  Ε .Ε .  για  τις  

διαπραγµατεύσεις  µε  την  

Ουγγαρία  

Οκτώβριος  2002 

Συζήτηση  της  έκθεσης  της  

Ουγγαρίας  για  την  ένταξή  της  

στην  Ε .Ε .  

Οκτώβριος  2002 

Σύνοδος  Κορυφής  και  απόφαση  

για  την  ένταξη  της  Ουγγαρίας  
∆εκέµβριος  2002 

Ηµεροµηνία  υπογραφής  

συµφωνίας  ένταξης  της  Ουγγαρίας  

στην  Ε .Ε .  

Απρίλιος  2003 

∆ηµοψήφισµα  για  την  

προσχώρηση  της  Ουγγαρίας  

12 Απριλίου  2003, ποσοστό  83,76 

% υπέρ  της  ένταξης  της  χώρας  στην  

Ε .Ε .  

Προσχώρηση  της  Ουγγαρίας  στην  

Ε .Ε  
1η  Μαΐου  2004 

 94



Συµµετοχή  της  Ουγγαρίας  στις  

ευρωεκλογές  ως  πλήρες  µέλος  της  

Ε .Ε .  

Ιούνιος  2004 

 

Οι  ενταξιακές  διαπραγµατεύσεις  για  την  προσχώρηση  της  Ουγγαρίας  

στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ολοκληρώθηκαν  µε  επιτυχία  στο  Συµβούλιο  

της  Κοπεγχάγης  στις  13 ∆εκεµβρίου  του  2002, το  οποίο  αποφάσισε  την  

ένταξη  της  χώρας  στην  Ε .Ε .  την  1η  Μαΐου  2004. Σύµφωνα  µε  τα  

στοιχεία  της  τελευταίας  περιοδικής  έκθεσης  (Νοέµβριος  2003), η  

Ουγγαρία  έχει  επιτύχει  υψηλό  βαθµό  εναρµόνισης  µε  το  κοινοτικό  

κεκτηµένο  στους  περισσότερους  τοµείς  πολιτικής  και  αναµένεται  να  

είναι  σε  θέση  να  εφαρµόσει  το  κεκτηµένο ,  έως  την  ηµεροµηνία  της  

προσχώρησης ,  σε  ό ,τι  αφορά  την  ελεύθερη  κυκλοφορία  εµπορευµάτων ,  

τα  συστήµατα  κοινωνικής  ασφάλισης ,  τον  τραπεζικό  τοµέα  και  τις  

επενδυτικές  υπηρεσίες ,  τις  µεταφορές ,  τη  φορολογία ,  την  οικονοµική  

και  νοµισµατική  ένωση ,  το  εργατικό  δίκαιο ,  την  ίση  µεταχείριση  

ανδρών  και  γυναικών  και  τη  δηµόσια  υγεία .   

Στον  τοµέα  της  οικονοµίας ,  η  διαδικασία  των  οικονοµικών  

µεταρρυθµ ίσεων ,  που  βοήθησαν  τη  χώρα  να  αντιµετωπίσει  τις  πιέσεις  

του  ανταγωνισµού  και  να  µειώσει  τον  πληθωρισµό ,  συνεχίζεται  µε  

αξιόπιστο  τρόπο ,  µέσω  της  ιδιωτικοποίησης  ορισµένων  από  τις  

εναποµένουσες  κρατικές  επιχειρήσεις ,  της  σταδιακής  απελευθέρωσης  

των  ελεγχόµενων  τιµών  και  της  ευρείας  ολοκλήρωσης  της  

συνταξιοδοτικής  µεταρρύθµ ισης .  Το  γενικό  έλλειµµα  της  κυβέρνησης  

ακολουθεί  πτωτική  πορεία ,  ύστερα  από  τον  επαναπροσανατολισµό  της  

δηµοσιονοµ ικής  πολιτικής  µετά  το  2003, αν  και  απαιτούνται  περαιτέρω  

προσπάθειες ,  ιδίως  όσον  αφορά  τη  φορολογική  µεταρρύθµ ιση .  Όσον  

αφορά  τη  γενικότερη  διοικητική  και  δικαστική  ικανότητα ,  έχουν  

δηµ ιουργηθεί  οι  απαραίτητες  συνθήκες  για  την  εφαρµογή  του  

κοινοτικού  κεκτηµένου  από  τη  δηµόσια  διοίκηση  και  τον  δικαστικό  

τοµέα .  Αποµένει  µόνο  να  ληφθούν  µέτρα  για  τη  διασφάλιση  επαρκών  

πόρων  για  τη  δηµ ιουργία  περιφερειακών  δικαστηρίων  και  τη  βελτίωση  
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του  συστήµατος  νοµ ικής  αρωγής .  Στους  τοµείς  της  κοινωνίας  της  

πληροφορίας  και  της  προστασίας  της  πνευµατικής  και  της  βιοµηχανικής  

ιδιοκτησίας ,  απαιτούνται  εντονότερες  προσπάθειες ,  προκειµένου  να  

ολοκληρωθούν  οι  προετοιµασίες  για  την  προσχώρηση  της  χώρας  στην  

ΕΕ .  Τέλος ,  στον  τοµέα  της  γεωργίας ,  η  Ουγγαρία  πρέπει  να  λάβει  

άµεσα  και  δραστικά  µέτρα  για  τη  βελτίωση  των  γεωργικών  µονάδων  

επεξεργασίας  τροφίµων ,  ώστε  να  εναρµονιστούν  µε  τις  απαιτήσεις  της  

δηµόσιας  υγείας .  

4.7 ΠΟΛΩΝΙΑ  

Επίσηµη  ονοµασία:    ∆ηµοκρατία  της  Πολωνίας   

     

Έκταση:    312.685 τ .χλµ. 

Πρωτεύουσα:    Βαρσοβία  

Πληθυσµός(2000):    38.654.000 κάτοικοι  

Επίσηµη  Γλώσσα:    Πολωνική  

Εθνικό  Νόµισµα:    Πολωνικό  Ζλότι  

Πολίτευµα:    Κοινοβουλευτική  ∆ηµοκρατία  

     

Θρήσκευµα:    Ρωµαιοκαθολικοί  95%, 

Χριστιανοί  Ορθόδοξοι  1,5%, 

Προτεστάντες  1% 

Σύνθεση  πληθυσµού:    Πολωνοί  97,7%, άλλες  

εθνικότητες  2,3% 

Βασικές  Εθνικές  Επέτειοι:   3 Μαΐου  (1791), Επέτειος  

υπογραφής  του  Συντάγµατος  11 
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Νοεµβρίου  (1918), Ηµέρα  

Ανεξαρτησίας  

ΑΕΠ  ανά  κάτοικο(2002):    5.200� 

Συµµετοχή  στο  

ΑΕΠ(2002):  

  Υπηρεσίες  66,5%, βιοµηχανία  

23,8%, κατασκευές  6,5%, 

γεωργία  19,6% 

Ρυθµός  ανάπτυξης  (Α´ 

Τρίµηνο  2003):  

  2,2% 

Ενεργός  Πληθυσµός(2002)   64,9% του  συνολικού  πληθυσµού  

Κατανοµή  Εργατικού  

∆υναµικού  (2002): 

  Υπηρεσίες  51,8%, βιοµηχανία  

22,6%, γεωργία  19,2%, 

κατασκευές  5,9% 

Συναλλαγές  µε  Ε .Ε .  (2001):   Εξαγωγές :  68,7% - Εισαγωγές :  

61,4%  

∆είκτης  Ανεργίας  (2002):   19,9% 

∆είκτης  Πληθωρισµού  

(Ιούλιος  2002):  

  3,1% 

∆είκτης  Μετανάστευσης  

(2001): 

  -0,4%  

Χρήστες  Internet (2000):    2.800.000 χρήστες   

Κωδικός  Ιντερνετ:    pl 

 

Τον  15ο  και  16ο  αιώνα  η  Πολωνία  ήταν  µ ία  από  τις  δυνατότερες  και  

πλουσιότερες  χώρες  του  κόσµου .  Την  3η  Μαΐου  1791 η  κοινοπολιτεία  

Πολωνίας-Λιθουανίας  συνέταξε  το  πρώτο  της  Σύνταγµα ,  το  δεύτερο  
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γραπτό  στην  Ευρώπη .  Λίγο  αργότερα  η  χώρα  προσαρτήθηκε  από  τις  

γειτονικές  Ρωσία ,  Αυστρία  και  Πρωσία .  Η  Πολωνία  επανέκτησε  την  

ανεξαρτησία  της  το  1918, γεγονός  που  διήρκεσε  µόνο  για  τα  επόµενα  

20 χρόνια  οπότε  και  πέρασε  στον  έλεγχο  της  Σοβιετικής  Ρωσίας .  Το  

1989 η  Πολωνία  επανέκτησε  την  ανεξαρτησία  της  και  οι  κοµµουνιστές  

ηγέτες  ηττήθηκαν  στις  πρώτες  µερικά  ελεύθερες  εκλογές  στην  

µεταπολεµική  ιστορία  της  χώρας  στις  οποίες  νικητής  αναδείχθηκε  το  

κίνηµα  της  Αλληλεγγύης  σαν  αποτέλεσµα  του  δεκαετή  αγώνα  του  για  

ελευθερία .  Το  1998 η  Πολωνία  έγινε  µέλος  του  ΝΑΤΟ  και  ξεκίνησε  

διαπραγµατεύσεις  για  πλήρη  ένταξη  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση .   
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4.7.1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ   

 

Σύµφωνα  µε  το  Σύνταγµα  του  1997, η  νοµοθετική  εξουσία  ασκείται  από  

τη  Bουλή  και  τη  Γερουσία .  Η  θητεία  των  τετρακοσίων  εξήντα  

βουλευτών ,  της  Βουλής ,  που  εκλέγονται  από  κοµµατικές  λίστες ,  

διαρκεί  τέσσερα  χρόνια .  Η  είσοδος  των  κοµµάτων  στην  Βουλή  απαιτεί  

τουλάχιστον  το  5% και  αντίστοιχα  το  8% αν  πρόκειται  για  συνασπισµό  

κοµµάτων ,  των  ψήφων  του  εκλογικού  σώµατος .  Η  Βουλή  έχει  τον  

πρωτεύοντα  ρόλο  στη  νοµοθετική  διαδικασία  και  έχει  το  δικαίωµα  να  

"επιβλέπει" το  βουλευτικό  συµβούλιο  ενώ  η  Γερουσία  επικυρώνει  ή  

απορρίπτει  νόµους  που  έχουν  ψηφιστεί  στη  Βουλή .   Ο  Πρόεδρος  της  

∆ηµοκρατίας  είναι  ο  ανώτατος  άρχοντας  και  εγγυητής  της  συνέχειας  

της  κυβερνητικής  εξουσίας .  Εκλέγεται  κάθε  πέντε  χρόνια  απ '  ευθείας  

από  το  εκλογικό  σώµα  και  έχει  το  δικαίωµα  να  ασκεί  βέτο  στη  ψήφιση  

νόµων .   

Στη  πολωνική  κουλτούρα  πρωτεύοντα  ρόλο  έπαιξε  η  λογοτεχνία  που  

έχει  να  επιδείξει  µερικά  από  τα  πιο  σηµαντικά  ονόµατα  ποιητών  και  

συγγραφέων  ανά  τους  αιώνες .  Κατά  την  ροµαντική  περίοδο  των  αρχών  

του  19ου  αιώνα  αναδείχθηκαν  µερικοί  από  τους  σηµαντικότερους  

ποιητές  της  χώρας ,  όπως  ο  Aνταµ Μίκειιτζ ,  παρότι  έγραψε  αρκετά  από  

τα  έργα  του  όταν  ήταν  εξορία  στη  Ρωσία .  Ανάµεσα  σε  άλλους  

σηµαντικούς  ποιητές  και  λογοτέχνες  της  χώρας  και  ο  Χένρικ  

Σιένκιεβιτς  που  έγινε  παγκοσµ ίως  γνωστός  µε  το  µυθιστόρηµα  'Κβο  

Βάντις ' ,  που  του  χάρισε  και  το  βραβείο  Νόµπελ  λογοτεχνίας .  Η  

µουσική  αποτελεί  ένα  πολύ  σπουδαίο  κοµµάτι  της  πολωνικής  

κουλτούρας  µε  σηµαντικότερο  πολωνό  συνθέτη  τον  Φρέντερικ  Σοπέν .  

Επίσης  δηµ ιουργοί  τεράστιας  εµβέλειας  και  αποδοχής  όπως  ο  

Κισλόφσκι  και  ο  Ροµάν  Πολάνσκι  έχουν  προσφέρει  πολλά  στον  

παγκόσµιο  και  ευρωπαϊκό  κινηµατογράφο .  Η  δυνατή  πίστη  στον  

καθολικισµό  είναι  ακόµη  ένα  στοιχείο  για  το  οποίο  είναι  γνωστή  η  

Πολωνία .  Ο  Πάπας  Ιωάννης  ο  2ος  ήταν  ο  πρώτος  ιερωµένος  πολωνικής  

καταγωγής  που  έφτασε  στο  ανώτατο  αξίωµα  της  καθολικής  εκκλησίας .   
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Η  Πολωνία  είναι  προικισµένη  µε  πλήθος  από  φυσικές  

πλουτοπαραγωγικές  πηγές ,  όπως  κάρβουνο ,  σίδηρος ,  ψευδάργυρος ,  

µπρούντζος  και  λιγνίτης ,  αλλά  και  µε  αποθέµατα  φυσικού  αερίου  και  

πετρελαίου .  Στον  ολοένα  και  αυξανόµενο  ιδιωτικό  τοµέα  οφείλεται  

σήµερα  το  70% των  οικονοµ ικών  δραστηριοτήτων  της  χώρας .  Οι  

εγχώριες  επιχειρήσεις  περιλαµβάνουν  µεταλλουργεία ,  παραγωγή  

ατσαλιού ,  χηµ ικών  και  υφασµάτων .  Περίπου  το  1/5 του  πληθυσµού  

απασχολείται  στη  γεωργία  που  προσφέρει  λιγότερο  από  4% στο  ΑΕΠ .  

Το  60% του  εδάφους  της  χώρας  είναι  καλλιεργήσιµο  µε  σχεδόν  το  1/4 

του  πληθυσµού  να  ζει  ακόµα  σε  µ ικρές  φάρµες .  Κύρια  αγροτικά  

προϊόντα  της  Πολωνίας  είναι  τα  σιτηρά ,  οι  πατάτες ,  και  τα  

ζαχαρότευτλα ,  ενώ  η  θαλάσσια  πρόσβαση  της  χώρας  ευνοεί  τη  

βιοµηχανική  και  τουριστική  της  ανάπτυξη .   

 

  

Υπογραφή  της  Ευρωπαϊκής  

Συµφωνίας  
∆εκέµβριος  1991 

Έναρξη  ισχύος  της  Ευρωπαϊκής  

Συµφωνίας  
Φεβρουάριος  1994 

Υποβολή  αίτησης  της  Πολωνίας  

για  ένταξη  στην  Ε .Ε .  
Απρίλιος  1994 

Έναρξη  διαπραγµατεύσεων  για  την  

ένταξη  της  Πολωνίας  στην  Ε .Ε .  
Μάρτιος  1998 

Σύσταση  Ε .Ε .  για  τις  

διαπραγµατεύσεις  µε  την  Πολωνία  
Οκτώβριος  2002 

Συζήτηση  της  έκθεσης  της  

Πολωνίας  για  την  ένταξή  της  στην  
Οκτώβριος  2002 
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Ε .Ε .  

Σύνοδος  Κορυφής  και  απόφαση  

για  την  ένταξη  της  Πολωνίας  
∆εκέµβριος  2002 

Ηµεροµηνία  υπογραφής  συµφωνίας  

ένταξης  της  Πολωνίας  στην  Ε .Ε .  
Απρίλιος  2003 

∆ηµοψήφισµα  για  την  προσχώρηση  

της  Πολωνίας  

8 Ιουνίου  2003, ποσοστό  77,45 % 

υπέρ  της  ένταξης  της  χώρας  στην  

Ε .Ε .  

Προσχώρηση  της  Πολωνίας  στην  

Ε .Ε . :   
1η  Μαΐου  2004. 

Συµµετοχή  της  Πολωνίας  στις  

ευρωεκλογές  ως  πλήρες  µέλος  της  

Ε .Ε .  

Ιούνιος  2004 

Οι  ενταξιακές  διαπραγµατεύσεις  για  την  προσχώρηση  της  Πολωνίας  

στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ολοκληρώθηκαν  µε  επιτυχία  στο  Συµβούλιο  

της  Κοπεγχάγης  στις  13 ∆εκεµβρίου  του  2002, το  οποίο  αποφάσισε  την  

ένταξη  της  χώρας  στην  Ε .Ε .  την  1η  Μαΐου  2004.  

Σύµφωνα  µε  τα  στοιχεία  της  τελευταίας  περιοδικής  έκθεσης  

(Νοέµβριος  2003), η  Πολωνία  έχει  επιτύχει  υψηλό  βαθµό  εναρµόνισης  

µε  το  κοινοτικό  κεκτηµένο  στους  περισσότερους  τοµείς  πολιτικής  και  

αναµένεται  να  είναι  σε  θέση  να  εφαρµόσει  το  κεκτηµένο ,  έως  την  

ηµεροµηνία  της  προσχώρησης ,  σε  ό ,τι  αφορά  την  ελεύθερη  κυκλοφορία  

εµπορευµάτων ,  τα  συστήµατα  ασφάλισης ,  τον  τραπεζικό  τοµέα  και  τις  

επενδυτικές  υπηρεσίες ,  τις  µεταφορές ,  τη  φορολογία ,  το  εργατικό  

δίκαιο ,  την  ίση  µεταχείριση  ανδρών  και  γυναικών  και  τη  δηµόσια  

υγεία .  Η  προσαρµογή  της  χώρας  σε  σχέση  µε  την  οικονοµ ική  και  

νοµ ισµατική  ένωση  έχει  σχεδόν  ολοκληρωθεί ,  παρά  το  γεγονός  ότι  η  
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απαραίτητη  βελτίωση  της  νοµοθεσίας  για  την  εξασφάλιση  του  βαθµού  

ανεξαρτησίας  της  Εθνικής  Τράπεζας  εκκρεµεί .  

Στον  τοµέα  της  οικονοµ ίας ,  η  Πολωνία  εξακολουθεί  να  χαρακτηρίζεται  

από  µακροοικονοµική  σταθερότητα  και  σταδιακή  οικονοµ ική  

ανάκαµψη ,  η  οποία  ωθείται  κυρίως  από  την  αύξηση  της  εξωτερικής  

ζήτησης .  Ωστόσο ,  οι  αρχές  της  Πολωνίας  δεν  έχουν  λάβει  µέχρι  σήµερα  

µέτρα  δηµοσιονοµικής  προσαρµογής .  Επισηµαίνεται  ότι  για  την  

αποτελεσµατική  εφαρµογή  των  πολιτικών  της ,  την  αναστροφή  της  

ταχείας  αύξησης  του  δηµοσίου  χρέους  και  την  προετοιµασία  των  

δηµοσίων  οικονοµ ικών  της  Πολωνίας  για  την  προσχώρηση ,  

απαραίτητες  προϋποθέσεις  είναι  µ ια  εις  βάθος  αναδιάρθρωση  της  

οικονοµίας  καθώς  και  η  µείωση  των  δηµοσίων  δαπανών .  Από  το  

προηγούµενο  έτος ,  επιτεύχθηκε  περιορισµένη  πρόοδος  σε  ό ,τι  αφορά  τη  

βαριά  βιοµηχανία ,  τη  διανοµή  ηλεκτρικού  ρεύµατος  και  τον  γεωργικό  

τοµέα .  Κατά  συνέπεια ,  απαιτείται  να  ενταθούν  οι  προσπάθειες  για  την  

προώθηση  της  µεταρρύθµισης  σε  αυτούς  τους  τοµείς .   

Σε  ό ,τι  αφορά  γενικότερα  τη  διοικητική  και  δικαστική  ικανότητα ,  

υφίστανται  οι  αναγκαίες  προϋποθέσεις  για  την  υλοποίηση  του  

κεκτηµένου  από  τις  δηµόσιες  υπηρεσίες  της  Πολωνίας  και  τις  

δικαστικές  αρχές ,  αν  και  υπάρχουν  περιθώρια  για  περαιτέρω  

βελτιώσεις .  Απαιτούνται  ακόµη  προσπάθειες  για  τη  βελτίωση  της  

διαφάνειας  και  της  αποτελεσµατικότητας  του  δικαστικού  τοµέα ,  µε  

ιδιαίτερη  έµφαση  στην  περαιτέρω  ανάπτυξη  και  οργάνωση  του  

συστήµατος  νοµικής  αρωγής .  Τέλος ,  για  την  εξασφάλιση  της  

αποτελεσµατικής  εφαρµογής  της  στρατηγικής  καταπολέµησης  της  

διαφθοράς ,  προτεραιότητα  θα  πρέπει  να  δοθεί  στην  ενίσχυση  των  

δοµών  συντονισµού  και  της  διοικητικής  στήριξης .  

Στον  τοµέα  της  γεωργίας  και  ειδικότερα  σε  ό ,τι  αφορά  την  κοινή  

οργάνωση  γεωργικών  αγορών  για  το  γάλα ,  το  κρέας ,  τα  πουλερικά  και  

τα  αυγά  καθώς  και  την  ανάπτυξη  της  υπαίθρου ,  την  εµπορία  ζώων  και  

ζωικών  προϊόντων ,  και  την  ορθή  µεταχείριση  και  διατροφή  των  ζώων ,  

απαιτούνται  εντονότερες  προσπάθειες ,  προκειµένου  να  ολοκληρωθούν  

οι  προετοιµασίες  για  την  προσχώρηση  της  χώρας .  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  
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την  µείωση  της  βιοµηχανικής  ρύπανσης  και  την  προστασία  του  φυσικού  

περιβάλλοντος ,  την  κοινωνία  της  πληροφορίας ,  την  καταπολέµηση  της  

νοµ ιµοποίησης  εσόδων  από  παράνοµες  δραστηριότητες  και  την  

προστασία  της  πνευµατικής  και  βιοµηχανικής  ιδιοκτησίας .  Τέλος ,  η  

Πολωνία  πρέπει  να  λάβει  άµεσα  και  δραστικά  µέτρα  για  την  

αντιµετώπιση  θεµάτων  καθοριστικής  σηµασίας  σε  τρία  κεφαλαία  του  

κεκτηµένου  για  να  είναι  έτοιµη  µέχρι  την  ηµεροµηνία  προσχώρησης .  

Πρόκειται  για  την  ελεύθερη  κυκλοφορία  προσώπων ,  κυρίως  την  

αµοιβαία  αναγνώριση  των  επαγγελµατικών  προσόντων  σε  

συγκεκριµένους  τοµείς  περιλαµβανοµένου  του  τοµέα  της  υγειονοµ ικής  

περίθαλψης ,  τη  βελτίωση  των  γεωργικών  µονάδων  επεξεργασίας  

τροφίµων ,  ώστε  να  εναρµονιστούν  µε  τις  απαιτήσεις  της  δηµόσιας  

υγείας  και  τον  έλεγχο  διαχείρισης  των  αλιευµάτων .   

4.8 ΣΛΟΒΑΚΙΑ  

Επίσηµη  ονοµασία: Σλοβακική  ∆ηµοκρατία  

  

Έκταση: 49.035 τ .χλµ. 

Πρωτεύουσα: Μπρατισλάβα  

Πληθυσµός(2000): 5.422.366 κάτοικοι  

Επίσηµη  Γλώσσα: Σλοβακική  

Εθνικό  Νόµισµα: Σλοβακική  Κορώνα  

Πολίτευµα: Κοινοβουλευτική  ∆ηµοκρατία  

  

Θρήσκευµα: Ρωµαιοκαθολικοί  68,9%, Άθεοι  13%, 

Προτεστάντες  9,1%, Έλληνες  

Καθολικοί  4,1%, Εβραίοι  0,04%, άλλο  
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θρήσκευµα  3% 

Σύνθεση  πληθυσµού: Σλοβάκοι  85,8%, Ούγγροι  9,7%, Ροµ 

1,7%, Τσέχοι  0,8%, Ρουθεριανοί  

0,4%, Ουκρανοί  0,2%, Γερµανοί  0,1%, 

Πολωνοί  0,04% 

Βασικές  Εθνικές  Επέτειοι: 1η  Σεπτεµβρίου  (1992), Ηµέρα  

Ανεξαρτησίας  

ΑΕΠ  ανά  κάτοικο(2002): 4.700� 

Συµµετοχή  στο  ΑΕΠ(2002): Υπηρεσίες  63,6%, βιοµηχανία  26,4%, 

κατασκευές  5,4%, γεωργία  4,5% 

Ρυθµός  ανάπτυξης  (Α´ Τρίµηνο

2003): 

4,1% 

Ενεργός  Πληθυσµός(2002) 69,5% του  συνολικού  πληθυσµού  

Κατανοµή  Εργατικού

∆υναµικού  (2002):

Υπηρεσίες  55,3%, βιοµηχανία  30,1%, 

κατασκευές  8,1%, γεωργία  6,6% 

Συναλλαγές  µε  Ε .Ε .  (2002): Εξαγωγές :  60,5% - Εισαγωγές :  50,3%

∆είκτης  Ανεργίας  (2002): 18,6% 

∆είκτης  Πληθωρισµού  (Ιούλιος

2000): 

12,3% 

∆είκτης  Μετανάστευσης

(2001):

0,2% 

Χρήστες  Internet (2000): 650.000 χρήστες  

Κωδικός  Ιντερνετ: sk 

 

Μετά  την  κατάρρευση  της  Αυστροουγγρικής  Αυτοκρατορίας  το  1918, 
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οι  Σλοβάκοι  µε  τους  Τσέχους  σχηµάτισαν  το  κράτος  της  

Τσεχοσλοβακίας .  Ακολούθησε  µ ία  ταραχώδης  ιστορική  πορεία ,  που  

στιγµατίστηκε  από  την  καταπάτηση  των  πολιτικών  µεταρρυθµ ίσεων  της  

«Άνοιξης  της  Πράγας» το  1968-1969 από  τη  Σοβιετική  Ένωση .  

 

Μετά  τη  «Βελούδινη  Επανάσταση» του  1989 στην  Τσεχοσλοβακία ,  οι  

Σλοβάκοι  άρχισαν  να  πιέζουν  για  µεγαλύτερη  αυτονοµ ία .  Από  τις  

εκλογές  του  1990 προέκυψε  η  κυβέρνηση  στην  οποία  συµµετείχε  το  

πρώτο  σλοβακικό  µη  κοµµουνιστικό  κόµµα .  Το  νέο  Σύνταγµα  άρχισε  να  

ισχύει  το  ∆εκέµβριο  του  1990 και  έδωσε  στη  Σλοβακία  µεγάλη  

αυτονοµ ία  σε  κοινωνικά  ζητήµατα ,  οικονοµ ικά  θέµατα  και  άλλους  

τοµείς  διακυβέρνησης .  Οι  κινήσεις  και  οι  πιέσεις  για  περισσότερη  

αυτονοµ ία  συνέχισαν  να  είναι  έντονες  µε  αποτέλεσµα  τον  Ιανουάριο  

του  1993 η  Σλοβακική  και  Τσεχική  Συνοµοσπονδία  να  καταλυθεί  

επισήµως  και  η  Σλοβακία  να  γίνει  αυτόνοµο  και  κυρίαρχο  κράτος .  

Τα  χρόνια  που  ακολούθησαν ,  ήταν  ιδιαίτερα  δύσκολα  και  η  χώρα  

επικρίθηκε  συχνά  για  έλλειψη  σεβασµού  στα  ανθρώπινα  δικαιώµατα  

και  µη  τήρηση  των  δηµοκρατικών  διαδικασιών .  Η  µετεπαναστατική  

κυβέρνηση  αντικαταστάθηκε ,  όταν  οι  εκλογές  του  1998 έφεραν  στην  

εξουσία  της  Σλοβακίας  την  κυβέρνηση  συνασπισµού .  Το  κίνητρο  για  

ένταξη  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ισχυροποιήθηκε  και  ώθησε  σε  

οικονοµικές  και  πολιτικές  µεταρρυθµ ίσεις  συµπεριλαµβάνοντας  τις  

ιδιωτικοποιήσεις .   

Τη  νοµοθετική  εξουσία  ασκεί  το  Εθνικό  Συµβούλιο ,  τα  εκατόν  πενήντα  

µέλη  του  οποίου  έχουν  θητεία  τεσσάρων  ετών .  Αρχηγός  του  κράτους  

είναι  ο  Πρόεδρος  της  ∆ηµοκρατίας ,  ο  οποίος  και  ορίζει  τον  

Πρωθυπουργό .  Ο  σλοβακικός  πολιτισµός  εξελίχθηκε  δίπλα  σε  αυτούς  

των  γειτονικών  κρατών  (Αυστρία ,  Τσεχία ,  Ουγγαρία) µε  αποτέλεσµα  να  

δεχθεί  τις  επιρροές  ευρωπαϊκών  πολιτιστικών  ρευµάτων  και  ιστορικών  

γεγονότων .   

Στη  χώρα  υπάρχει  µοναδική  ποικιλία  αρχιτεκτονικών  ρυθµών  και  

παραδόσεων .  Η  ποικιλοµορφία  και  η  ταυτότητα  των  πολιτισµών  που  

πέρασαν  από  τη  Σλοβακία  ανά  τους  αιώνες ,  διαγράφονται  µε  κάθε  
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λεπτοµέρεια  στα  ανακαινισµένα  και  καλά  διατηρηµένα  κάστρα  τα  

οποία  στολίζουν  όλη  την  επικράτεια  της  χώρας .  Επίσης ,  έντονα  

πολιτιστικό  ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  τα  "Skanzens", τα  οποία  είναι  

µουσεία  που  δηµ ιουργήθηκαν  µε  την  αναπαράσταση  πρωτότυπων  

κατοικιών ,  κωδωνοστασίων  και  µύλων  στο  φυσικό  τους  περιβάλλον ,  µε  

τον  παραδοσιακό  τρόπο  κατασκευής  και  έντονο  το  στοιχείο  της  ζωής  

του  αγροτικού  πληθυσµού  της  Σλοβακίας .  

Η  οικονοµ ία  της  Σλοβακίας  είναι  πολύ  πιο  αδύναµη  από  εκείνη  της  

∆ηµοκρατίας  της  Τσεχίας  και  οι  οικονοµ ικές  µεταρρυθµ ίσεις  γίνονται  

µε  αργό  ρυθµό .  Ακριβώς  µετά  την  πτώση  του  Κοµµουνισµού  οι  δείκτες  

του  πληθωρισµού  και  της  ανεργίας  εκτινάχτηκαν  στα  ύψη .  Φαίνεται  ότι  

η  πολιτική  που  ακολουθεί  η  ηγεσία  της  Σλοβακίας  βοηθά  αισθητά  στην  

οικονοµική  µεταρρύθµ ιση  που  απαιτεί  η  Ε .Ε . .  Το  1999, η  ηγεσία  της  

χώρας  υιοθέτησε  µ ία  σειρά  αυστηρών  µέτρων  ανοικοδόµησης  που  ως  

αποτέλεσµα  είχαν  τη  µείωση  του  εξωτερικού  χρέους  και  την  ανανέωση  

στις  διαδικασίες  αναδιοργάνωσης  και  ιδιωτικοποίησης  τραπεζών ,  

βιοµηχανικών  εργοστασίων  και  δηµόσιων  υπηρεσιών .  Το  τµήµα  της  

βαριάς  βιοµηχανίας  και  της  γεωργίας  µειώθηκε  σηµαντικά  από  την  

αρχή  της  µεταβατικής  περιόδου .  Ο  κλάδος  της  βιοµηχανίας  αντιστοιχεί  

στο  27,5% του  ΑΕΠ  από  35% που  ήταν  το  1991, ενώ  αντίθετα  

αυξήθηκε  το  ποσοστό  του  τοµέα  υπηρεσιών .   

4.8.1 ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ  

 

 

Υπογραφή  Ευρωπαϊκής  Συµφωνίας  Οκτώβριος  1993 

Έναρξη  ισχύος  της  Ευρωπαϊκής  

Συµφωνίας  
Φεβρουάριος  1995 

Υποβολή  αίτησης  της  Σλοβακίας  για  

ένταξη  στην  Ε .Ε .  
Ιούνιος  1995 
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Έναρξη  διαπραγµατεύσεων  για  την  

ένταξη  της  Σλοβακίας  στην  Ε .Ε .  
Φεβρουάριος  2000 

Σύσταση  Ε .Ε .  για  τις  

διαπραγµατεύσεις  µε  τη  Σλοβακία  
Οκτώβριος  2002 

Συζήτηση  της  έκθεσης  της  

Σλοβακίας  για  την  ένταξή  της  στην  

Ε .Ε  

Οκτώβριος  2002 

Σύνοδος  Κορυφής  και  απόφαση  για  

την  ένταξη  της  Σλοβακίας  
∆εκέµβριος  2002 

Ηµεροµηνία  υπογραφής  συµφωνίας  

ένταξης  της  Σλοβακίας  στην  Ε .Ε  
Απρίλιος  2003 

∆ηµοψήφισµα  για  την  προσχώρηση  

της  Σλοβακίας  

16-17 Μαΐου  2003, ποσοστό  

92,46% υπέρ  της  ένταξης  της  

χώρας  στην  Ε .Ε  

Προσχώρηση  της  Σλοβακίας  στην  

Ε .Ε .  
1η  Μαΐου  2004. 

Συµµετοχή  της  Σλοβακίας  στις  

ευρωεκλογές  ως  πλήρες  µέλος  της  

Ε .Ε .  

Ιούνιος  2004 

Οι  ενταξιακές  διαπραγµατεύσεις  για  την  προσχώρηση  της  Σλοβακίας  

στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ολοκληρώθηκαν  µε  επιτυχία  στο  Συµβούλιο  

της  Κοπεγχάγης  στις  13 ∆εκεµβρίου  του  2002, το  οποίο  αποφάσισε  την  

ένταξη  της  χώρας  στην  Ε .Ε .  την  1η  Μαΐου  2004. Σύµφωνα  µε  τα  

στοιχεία  της  τελευταίας  περιοδικής  έκθεσης  (Νοέµβριος  2003), η  

Σλοβακία  έχει  επιτύχει  υψηλό  βαθµό  εναρµόνισης  µε  το  κοινοτικό  

κεκτηµένο  στους  περισσότερους  τοµείς  πολιτικής  και  αναµένεται  να  

είναι  σε  θέση  να  εφαρµόσει  το  κεκτηµένο ,  έως  την  ηµεροµηνία  
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προσχώρησης ,  σε  ό ,τι  αφορά  την  ελεύθερη  διακίνηση  προσώπων ,  

υπηρεσιών  και  εµπορευµάτων  όπου  η  ευθυγράµµιση  έχει  ολοκληρωθεί  

και  η  διοικητική  ικανότητα  έχει  εδραιωθεί ,  τον  τραπεζικό  τοµέα  και  τις  

επενδυτικές  υπηρεσίες ,  τον  ασφαλιστικό  τοµέα ,  τις  µεταφορές ,  τη  

φορολογία ,  το  εργατικό  δυναµ ικό ,  την  ίση  µεταχείριση  ανδρών  και  

γυναικών  και  τη  δηµόσια  υγεία .  Στον  τοµέα  της  οικονοµ ίας ,  οι  

µακροοικονοµ ικές  επιδόσεις  της  Σλοβακίας  παρουσιάζουν  σηµαντική  

βελτίωση ,  αν  και  εξακολουθούν  να  παρατηρούνται  σηµαντικές  

ανισότητες .   

Νέα  ώθηση  έχει  δοθεί  στο  πρόγραµµα  µεταρρυθµ ίσεων ,  µεταξύ  άλλων  

και  στον  τοµέα  των  δηµοσίων  οικονοµ ικών  όπου  και  αποφασίστηκε  η  

λήψη  σηµαντικών  µέτρων ,  εκ  των  οποίων  ορισµένα  έχουν  ήδη  

αποτελέσµατα .  Η  κυβέρνηση  εγκατέλειψε  την  επεκτατική  

δηµοσιονοµ ική  πολιτική ,  υπέρ  µ ιας  περιοριστικής  πολιτικής ,  η  οποία  

συµβάλλει  στη  µείωση  του  υψηλού  ελλείµµατος  τρεχουσών  

συναλλαγών  της  χώρας .  Έµφαση  δόθηκε  στην  προετοιµασία  επιπλέον  

µεταρρυθµ ίσεων  στον  τοµέα  των  δηµοσίων  δαπανών ,  οι  οποίες  είναι  

αναγκαίες  για  την  προβλεπόµενη  δηµοσιονοµική  εξυγίανση .  Ωστόσο , 

τα  µέτρα  που  πρόκειται  να  εφαρµοστούν  πρέπει  να  αποτελέσουν  

αντικείµενο  προσεκτικού  σχεδιασµού  και  παρακολούθησης .   

 

Η  κυβέρνηση  της  Σλοβακίας  έλαβε ,  επίσης ,  σηµαντικά  µέτρα  για  την  

αντιµετώπιση  του  διαρθρωτικού  προβλήµατος  της  ανεργίας .  Όσον  

αφορά  την  οικονοµία  αγοράς ,  ελήφθησαν  τα  αναγκαία  µέτρα  για  τη  

βελτίωση  του  νοµοθετικού  πλαισίου  και  δόθηκε  έµφαση  στην  

αποτελεσµατική  εφαρµογή  τους .  Ωστόσο ,  οι  προσπάθειες  στον  

συγκεκριµένο  τοµέα  πρέπει  να  συνεχιστούν  µε  εντονότερο  ρυθµό .  Σε  

ό ,τι  αφορά  τη  γενικότερη  διοικητική  και  δικαστική  ικανότητα ,  έχουν  

δηµ ιουργηθεί  οι  κατάλληλες  συνθήκες  για  την  εφαρµογή  του  

κεκτηµένου  από  τις  διοικητικές  και  δικαστικές  αρχές  της  Σλοβακίας ,  αν  

και  υπάρχει  περιθώριο  περαιτέρω  βελτιώσεων .  Στον  τοµέα  της  

δηµόσιας  διοίκησης ,  ο  αριθµός  του  προσωπικού  σε  τοµείς  σχετικούς  µε  
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την  ευρωπαϊκή  ολοκλήρωση  πρέπει  να  αυξηθεί ,  και  να  τεθεί  σε  

εφαρµογή  µακροχρόνια  στρατηγική  κατάρτισης .  

Σε  ό ,τι  αφορά  την  τρέχουσα  διαδικασία  αποκέντρωσης  της  δηµόσιας  

διοίκησης ,  είναι  σηµαντικό  το  γεγονός  ότι  η  µεταβίβαση  

δραστηριοτήτων  πραγµατοποιείται  ταυτόχρονα  µε  τη  δηµοσιονοµική  

αποκέντρωση .  Σε  ό ,τι  αφορά  τον  δικαστικό  τοµέα ,  απαιτείται  η  

ενίσχυση  των  διοικητικών  ικανοτήτων  του  ∆ικαστικού  Συµβουλίου  και  

η  διασφάλιση  της  οικονοµ ικής  ανεξαρτησίας  του .  Επιπλέον ,  

απαιτούνται  περαιτέρω  προσπάθειες  για  την  επίσπευση  της  εκδίκασης  

των  αστικών  και  εµπορικών  υποθέσεων ,  καθώς  και  για  την  επιµόρφωση  

των  δικαστών  και  εν  γένει  του  προσωπικού  που  απασχολείται  στον  

δικαστικό  τοµέα .  Προτεραιότητα  θα  πρέπει  να  συνεχιστεί  να  δίνεται  

στην  καταπολέµηση  της  διαφθοράς ,  ειδικότερα ,  όσον  αφορά  την  

αυστηρή  τήρηση  των  υφιστάµενων  κανόνων .  Πρόσθετα  νοµοθετικά  

µέτρα  πρέπει  να  ληφθούν  για  την  αντιµετώπιση  των  περιπτώσεων  

σύγκρουσης  συµφερόντων  και  χρηµατοδότησης  πολιτικών  κοµµάτων .  

Στον  τοµέα  της  γεωργίας  και  ειδικότερα  σε  ό ,τι  αφορά  τους  

µηχανισµούς  συναλλαγών  και  τις  κοινές  οργανώσεις  αγοράς  για  τη  

ζάχαρη ,  το  κρασί  και  το  βόειο  κρέας ,  το  σύστηµα  κτηνιατρικού  

ελέγχου ,  τη  µεταδοτική  σπογγώδη  εγκεφαλοπάθεια  (ΜΣΕ),  τα  ζωικά  

υποπροϊόντα  στον  κτηνιατρικό  τοµέα  και  τα  µέτρα  ελέγχου  των  

ανώτατων  ορίων  καταλοίπων  για  τα  παρασιτοκτόνα  στον  

φυτοϋγειονοµ ικό  τοµέα ,  απαιτούνται  εντονότερες  προσπάθειες ,  

προκειµένου  να  ολοκληρωθούν  οι  προετοιµασίες  για  την  προσχώρηση  

της  χώρας .  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  την  µείωση  της  βιοµηχανικής  

µόλυνσης  και  την  προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος ,  την  

καταπολέµηση  της  νοµιµοποίησης  εσόδων  από  παράνοµες  

δραστηριότητες  και  την  προστασία  της  πνευµατικής  και  βιοµηχανικής  

ιδιοκτησίας .  Τέλος ,  η  Σλοβακία  πρέπει  να  λάβει  άµεσα  και  δραστικά  

µέτρα  για  την  αντιµετώπιση  θεµάτων  καθοριστικής  σηµασίας  σε  δυο  

κεφάλαια  του  κεκτηµένου  για  να  είναι  έτοιµη  µέχρι  την  ηµεροµηνία  

προσχώρησης .  Πρόκειται  για  την  εκπλήρωση  των  όρων  που  

καθορίζονται  στη  Συνθήκη  Προσχώρησης  για  τις  µεταβατικές  ρυθµ ίσεις  

 109



που  παρέχονται  στον  τοµέα  του  χάλυβα  και  τις  προετοιµασίες  της  

Σλοβακίας  για  τη  σύσταση  του  Οργανισµού  Πληρωµής ,  την  υλοποίηση  

του  Ολοκληρωµένου  Συστήµατος  ∆ιοίκησης  και  Ελέγχου  και  τη  

βελτίωση  των  µονάδων  επεξεργασίας  τροφίµων  στον  τοµέα  της  

δηµόσιας  υγείας .   

4.9 ΣΛΟΒΕΝΙΑ  

Επίσηµη  ονοµασία:    ∆ηµοκρατία  της  Σλοβενίας  

     

Έκταση:    20.273 τ .χλµ. 

Πρωτεύουσα:    Λιουµπλιάνα  

Πληθυσµός(2000):    1.992.000 κάτοικοι  

Επίσηµη  Γλώσσα:    Σλοβένικη  

Εθνικό  Νόµισµα:    Σλοβένικο  Τόλαρ  

Πολίτευµα:    Κοινοβουλευτική  ∆ηµοκρατία  

     

Θρήσκευµα:    Πλειοψηφία  (71%) 

Ρωµαιοκαθολικοί  

Σύνθεση  πληθυσµού:    Σλοβένοι  87,84%, άλλοι  12,16% 

(Ούγγροι ,  Ιταλοί ,  Ροµ, Σέρβοι ,  

κ .ά .)   

Βασικές  Εθνικές  Επέτειοι:   25 Ιουνίου  (1991), Ηµέρα  

Ανεξαρτησίας  

ΑΕΠ  ανά  κάτοικο(2002):    11.700 �  
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Συµµετοχή  στο

ΑΕΠ(2001):  

   Υπηρεσίες  60,1%, βιοµηχανία  

31%, κατασκευές  5,9%, γεωργία  

3,1% 

Ρυθµός  ανάπτυξης  (Α´

Τρίµηνο  2003):  

   2,3% 

Ενεργός  Πληθυσµός(2002)   68,5 % του  συνολικού  

πληθυσµού   

Κατανοµή  Εργατικού

∆υναµικού  (2002): 

   Υπηρεσίες  51,6%, βιοµηχανία  

32,9%, γεωργία  9,7%, 

κατασκευές  5,9% 

Συναλλαγές  µε  Ε .Ε .  (2002):   Εξαγωγές :  59,4% - Εισαγωγές :  

67,7%  

∆είκτης  Ανεργίας  (2002):   6% 

∆είκτης  Πληθωρισµού

(Ιούλιος  2002):  

   17,8% 

∆είκτης  Μετανάστευσης    

(2001): 

1,5%  

Χρήστες  Internet (2000):    300.000 χρήστες   

Κωδικός  Ιντερνετ:    si  

 

Μετά  την  κατάρρευση  της  Αύστρο-Ουγγρικής  Αυτοκρατορίας  το  1918, 

η  Σλοβενία  έγινε  µέρος  του  Βασιλείου  των  Σέρβων-Κροατών  και  

Σλοβένων  γνωστή  ως  Γιουγκοσλαβία .  Κατά  τον  Β '  Παγκόσµ ιο  Πόλεµο  

η  χώρα  µοιράστηκε  µεταξύ  της  Γερµανίας ,  της  Ιταλίας  και  της  

Ουγγαρίας .  Μετά  το  τέλος  του  πολέµου  και  συγκεκριµένα  το  1946 η  

Σλοβενία  έγινε  µ ία  από  τις  έξι  δηµοκρατίες  του  οµοσπονδιακού  

κράτους  της  Γιουγκοσλαβίας ,  µορφή  την  οποία  διατήρησε  µέχρι  και  την  
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κατάρρευση  της  τελευταίας .  Το  1990 στις  ελεύθερες  εκλογές ,  οι  

Σλοβένοι  ψήφισαν  µε  µεγάλο  ποσοστό  υπέρ  της  ανεξαρτησίας  της  

χώρας  τους  από  τη  Γιουγκοσλαβία .  Στις  25 Ιουνίου  του  1991 

ανακηρύχθηκε  η  ανεξάρτητη  ∆ηµοκρατία  της  Σλοβενίας  και ,  το  1992, 

αναγνωρίστηκε  από  τη  διεθνή  κοινότητα .   

Σύµφωνα  µε  το  Σύνταγµα  που  υιοθετήθηκε  το  ∆εκέµβριο  του  1991, 

διασφαλίζονται  τα  δικαιώµατα  της  καθολικής  ψήφου ,  της  

ανεξιθρησκίας ,  της  ελευθεροτυπίας  καθώς  και  άλλα  ανθρώπινα  

δικαιώµατα .  Ανώτατο  νοµοθετικό  όργανο  είναι  το  Κοινοβούλιο ,  τα  

ενενήντα  µέλη  του  οποίου  έχουν  θητεία  τεσσάρων  ετών .  Το  Εθνικό  

Συµβούλιο ,  τα  σαράντα  µέλη  του  οποίου  έχουν  θητεία  πέντε  ετών ,  έχει  

ως  βασική  του  αρµοδιότητα  να  προτείνει  νόµους  και  να  ζητά  από  το  

Κοινοβούλιο  επανεκτίµηση  των  αποφάσεών  του .  Ο  Πρόεδρος  της  χώρας  

εκλέγεται  µε  άµεση  ψηφοφορία  και  η  θητεία  του  διαρκεί  πέντε  έτη .   

Η  τέχνη  και  ο  πολιτισµός  είχαν  ανέκαθεν  ιδιαίτερη  θέση  στην  ιστορία  

της  Σλοβενίας .  Τα  τελευταία  χρόνια  της  Γιουγκοσλαβικής  

Κοινοπολιτείας ,  συγγραφείς  και  καλλιτέχνες  της  χώρας  δηµ ιούργησαν  

ένα  κίνηµα  ανθρωπίνων  δικαιωµάτων  που  όχι  µόνο  έγινε  δηµοφιλές  

αλλά  έδωσε  νέα  πνοή  στην  πολιτική  ζωή  της  Σλοβενίας .  ∆ύο  

συγγραφείς  θεωρούνται  οι  ιδρυτές  της  σλοβένικης  κουλτούρας:  ο  

Πρίµος  Τρούµπαρ ,  ιδρυτής  της  σλοβένικης  λογοτεχνικής  γλώσσας ,  και  

ο  Φρανς  Πρέσερεν  από  τους  σπουδαιότερους  Σλοβένους  ποιητές .  Οι  

Σλοβένοι  είναι  ιδιαίτερα  περήφανοι  για  την  πολιτιστική  κληρονοµ ιά  

τους  και  κάνουν  συστηµατικές  ενέργειες  για  τη  διατήρηση  της .  Σήµερα  

στη  χώρα ,  που  πριν  20 χρόνια  εκδίδονταν  τα  περισσότερα  κατά  

κεφαλήν  βιβλία  στην  Ευρώπη ,  υπάρχουν  σχεδόν  150 εκδοτικοί  οίκοι .   

 

Η  Σλοβενία  ήταν  ανέκαθεν  η  πιο  παραγωγική  από  τις  βαλκανικές  

χώρες ,  γεγονός  που  έκανε  τη  µετάβαση  στην  οικονοµ ία  της  ελεύθερης  

αγοράς  εύκολη .  Παρ '  όλα  αυτά ,  ο  πόλεµος  στην  πρώην  Γιουγκοσλαβία  

επηρέασε  άσχηµα  την  οικονοµ ία  της  χώρας  καθώς  µειώθηκε  ο  

τουρισµός  και  οι  συναλλαγές  µε  άλλες  χώρες .  Η  ηγεσία  της  χώρας  έχει  

λάβει  µέτρα  για  την  ανάκαµψη  της  οικονοµίας  και  την  προώθηση  των  
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ιδιωτικοποιήσεων ,  αν  και  χρειάζεται  περαιτέρω  προσπάθεια ,  

προκειµένου  να  καλυφθούν  οι  απαιτήσεις  που  έχει  θέσει  η  Ε .Ε .  και  

ιδιαίτερα  όσον  αφορά  στη  µεταρρύθµ ιση  του  τοµέα  της  αγοράς  

κεφαλαίου  και  των  ιδιωτικοποιήσεων .  Η  βιοµηχανία  παραµένει  

σηµαντικός  παράγοντας  της  οικονοµ ίας  της  χώρας  µε  κύριους  τοµείς  

την  επεξεργασία  µετάλλου ,  τη  µεταλλουργία ,  την  κατασκευή  

ηλεκτρονικών  και  µηχανικών  ποδηλάτων ,  ενώ  σηµαντικός  τοµέας  της  

κτηνοτροφίας  είναι  η  γαλακτοκοµική  κτηνοτροφία .  Γεωργικά  προϊόντα  

της  Σλοβενίας  είναι  το  καλαµπόκι ,  οι  πατάτες  και  τα  σιτηρά .  Τέλος ,  ο  

τουρισµός  αποτελεί  σηµαντικό  παράγοντα  πλουτισµού  της  χώρας .  

4.9.1 ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ  

Υπογραφή  της  Ευρωπαϊκής  

Συµφωνίας  
Ιούνιος  1996 

Έναρξη  ισχύος  της  Ευρωπαϊκής  

Συµφωνίας  
Φεβρουάριος  1999 

Αίτηση  της  Σλοβενίας  για  ένταξη  

στην  Ε .Ε .  
Ιούνιος  1996 

Έναρξη  διαπραγµατεύσεων  για  την  

ένταξη  της  Σλοβενίας  στην  Ε .Ε .  
Μάρτιος  1998 

Σύσταση  Ε .Ε .  για  τις  

διαπραγµατεύσεις  µε  την  Σλοβενία
Οκτώβριος  2002 

Συζήτηση  της  έκθεσης  της  

Σλοβενίας  για  την  ένταξή  της  στην  

Ε .Ε .  

Οκτώβριος  2002 

Σύνοδος  Κορυφής  και  απόφαση  

για  την  ένταξη  της  Σλοβενίας  
∆εκέµβριος  2002 
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Ηµεροµηνία  υπογραφής  

συµφωνίας  ένταξης  της  Σλοβενίας  

στην  Ε .Ε .  

Απρίλιος  2003 

∆ηµοψήφισµα  για  την  

προσχώρηση  της  Σλοβενίας  

23 Μαρτίου  2003, ποσοστό  89,61% 

υπέρ  της  ένταξης  της  χώρας  στην  

Ε .Ε .  

Προσχώρηση  της  Σλοβενίας  στην  

Ε .Ε .   
1η  Μαΐου  2004 

Συµµετοχή  της  Σλοβενίας  στις  

ευρωεκλογές  ως  πλήρες  µέλος  της  

Ε .Ε .  

Ιούνιος  2004 

 

Οι  ενταξιακές  διαπραγµατεύσεις  για  την  προσχώρηση  της  Σλοβενίας  

στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ολοκληρώθηκαν  µε  επιτυχία  στο  Συµβούλιο  

της  Κοπεγχάγης  στις  13 ∆εκεµβρίου  του  2002, το  οποίο  αποφάσισε  την  

ένταξη  της  χώρας  στην  Ε .Ε .  την  1η  Μαΐου  2004.Σύµφωνα  µε  τα  

στοιχεία  της  τελευταίας  περιοδικής  έκθεσης  (Νοέµβριος  2003), η  

Σλοβενία  έχει  επιτύχει  υψηλό  βαθµό  εναρµόνισης  µε  το  κοινοτικό  

κεκτηµένο  στους  περισσότερους  τοµείς  πολιτικής  και  αναµένεται  να  

είναι  σε  θέση  να  εφαρµόσει  το  κεκτηµένο ,  έως  την  ηµεροµηνία  

προσχώρησης ,  σε  ό ,τι  αφορά  την  ελεύθερη  διακίνηση  προσώπων ,  

υπηρεσιών  και  εµπορευµάτων  όπου  η  ευθυγράµµιση  έχει  ολοκληρωθεί  

και  η  διοικητική  ικανότητα  έχει  εδραιωθεί ,  τον  τραπεζικό  τοµέα  και  τις  

επενδυτικές  υπηρεσίες ,  τον  ασφαλιστικό  τοµέα ,  τις  µεταφορές ,  τη  

φορολογία ,  το  εργατικό  δυναµ ικό ,  την  ίση  µεταχείριση  ανδρών  και  

γυναικών  και  τη  δηµόσια  υγειά .   

 

Στον  τοµέα  της  οικονοµίας ,  οι  µακροοικονοµ ικές  επιδόσεις  της  

Σλοβενίας  είναι  αρκετά  ικανοποιητικές .  Η  διαδικασία  αναδιάρθρωσης  

προχωρεί  βάσει  του  προγράµµατος  µεταρρυθµ ίσεων ,  αν  και  µε  αργούς  
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ρυθµούς  και  παρουσιάζοντας  σχετικά  ανοµοιογενή  πρόοδο  σε  αρκετούς  

τοµείς .  Αν  και  µειώνεται  µε  αργό  ρυθµό ,  ο  σχετικά  υψηλός  και  

επίµονος  πληθωρισµός  εξακολουθεί  να  εµπνέει  ανησυχία .  Προκειµένου  

να  υποστηρίξει  την  ανταγωνιστικότητα  της  οικονοµ ίας ,  η  κυβέρνηση  

πρέπει  να  επισπεύσει  τις  διαρθρωτικές  µεταρρυθµ ίσεις ,  µεταξύ  άλλων ,  

την  πλήρη  εκκαθάριση  της  σλοβένικης  εταιρείας  ανάπτυξης ,  που  έχει  

προγραµµατιστεί  για  το  2004, καθώς  και  περαιτέρω  ιδιωτικοποιήσεις  

στον  χρηµατοπιστωτικό  τοµέα .   

 

Όσον  αφορά  τη  συνολική  διοικητική  και  δικαστική  ικανότητα ,  

υφίστανται  σε  µεγάλο  βαθµό  οι  προϋποθέσεις  για  την  εφαρµογή  του  

κεκτηµένου  από  τη  δηµόσια  διοίκηση  και  το  δικαστικό  σύστηµα  της  

Σλοβενίας ,  αλλά  υπάρχει  περιθώριο  για  βελτιώσεις .  Στον  τοµέα  της  

δηµόσιας  διοίκησης ,  πρέπει  να  εφαρµοστεί  η  νέα  νοµοθεσία  που  

ενισχύει  την  ανεξαρτησία  και  τον  επαγγελµατισµό  της  δηµόσιας  

διοίκησης  και  να  διευρυνθεί  το  πεδίο  εφαρµογής  των  διατάξεων  που  

περιορίζουν  τη  συµµετοχή  των  δηµοσίων  υπαλλήλων  σε  οικονοµικές  

και  πολιτικές  δραστηριότητες ,  ούτως  ώστε  να  καλυφθούν  όλοι  οι  

δηµόσιοι  υπάλληλοι .  Αποµένουν  να  γίνουν  περαιτέρω  µεταρρυθµίσεις  

στο  δικαστικό  σύστηµα ,  µε  βασικό  στόχο  τη  µείωση  του  αριθµού  των  

εκκρεµουσών  υποθέσεων .  Επίσης ,  η  Σλοβενία  πρέπει  να  συνεχίσει  τις  

προσπάθειές  της  για  την  καταπολέµηση  της  διαφθοράς .   

Στον  τοµέα  της  γεωργίας  και  ειδικότερα  σε  ό ,τι  αφορά  τους  

µηχανισµούς  συναλλαγών  και  τις  κοινές  οργανώσεις  αγοράς  για  τη  

ζάχαρη ,  το  γάλα ,  το  σύστηµα  κτηνιατρικού  ελέγχου ,  και  τα  ζωικά  

υποπροϊόντα  στον  κτηνιατρικό  τοµέα ,  απαιτούνται  εντονότερες  

προσπάθειες ,  προκειµένου  να  ολοκληρωθούν  οι  προετοιµασίες  για  την  

προσχώρηση  της  χώρας .  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  την  προστασία  της  

πνευµατικής  και  βιοµηχανικής  ιδιοκτησίας .  Τέλος ,  η  Σλοβενία  πρέπει  

να  λάβει  άµεσα  και  δραστικά  µέτρα  για  την  αντιµετώπιση  ενός  θέµατος  

καθοριστικής  σηµασίας  σε  ένα  κεφάλαιο  του  κεκτηµένου  για  να  είναι  

έτοιµη  µέχρι  την  ηµεροµηνία  προσχώρησης .  Πρόκειται  για  την  

ελεύθερη  κυκλοφορία  προσώπων ,  κυρίως  την  αµοιβαία  αναγνώριση  των  
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επαγγελµατικών  προσόντων  σε  συγκεκριµένους  τοµείς ,  

περιλαµβανοµένου  του  τοµέα  της  υγειονοµ ικής  περίθαλψης .  

4.10 ΤΣΕΧΙΑ  

Επίσηµη  ονοµασία:    Τσεχική  ∆ηµοκρατία  

Έκταση:    78.866τ .χµ 

Πρωτεύουσα:    Πράγα  

Πληθυσµός  (2001) :    10.224.000 κάτοικοι  

Επίσηµη  Γλώσσα:    Τσεχική  

Νόµισµα:    Τσεχική  κορώνα  

Πολίτευµα:    Κοινοβουλευτική  ∆ηµοκρατία .  

     

Θρήσκευµα:    
Χριστιανοί  (σχεδόν  ίδιος  αριθµός  

Τσέχων  δηλώνουν  άθεοι) 

     

Σύνθεση  πληθυσµού:    

Τσέχοι  94%, Σλοβάκοι  3%, άλλoι  

3% (Πολωνοί ,  Γερµανοί ,  Ρόµ, 

Ούγγροι ,  κ .ά .)  

     

Βασικές  Εθνικές  Επέτειοι:    

28 Οκτωβρίου ,  Ηµέρα  

Ανεξαρτησίας ,  1η  Ιανουαρίου  

(1993), ∆ιαίρεση  Τσεχοσλοβακίας  

σε  Τσεχία  και  Σλοβακία  

ΑΕΠ  ανά  κάτοικο  (2002):    7.200 Ευρώ  
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Συµµετοχή  στο  ΑΕΠ  (2002):    

Υπηρεσίες  57,9%, βιοµηχανία  

31,9%, κατασκευές  6,6%, γεωργία  

3,7% 

Ρυθµός  ανάπτυξης  (Α'  

Τρίµηνο  2003):  
  2,2% 

Ενεργός  Πληθυσµός  (2002):    70,6% του  συνολικού  πληθυσµού  

Κατανοµή  Εργατικού  

∆υναµικού  (2002):  
  

Υπηρεσίες  55 %, βιοµηχανία  

31,2%, κατασκευές  8,9%, γεωργία  

4,9% 

Συναλλαγές  µε  Ε .Ε .(2002):    
Εξαγωγές :  68,4% - Εισαγωγές :  

60,2% 

∆είκτης  Ανεργίας  (Α'  

Τρίµηνο  2002):  
  7,3% 

∆είκτης  Πληθωρισµού  

(Ιούλιος  2002):  
  3,2% 

∆είκτης  

Μετανάστευσης(2002):  
  1,2% 

Χρήστες  Internet(2000):    1.000.000 χρήστες   

Κωδικός  Ιντερνετ:    .cz 

 

Στο  γεωγραφικό  κέντρο  της  Ευρώπης  η  ∆ηµοκρατία  της  Τσεχίας  

αποτελείται  από  τρεις  ιστορικές  περιοχές:  τη  Βοηµία ,  τη  Μοραβία  και  

το  Τσεχικό  τµήµα  της  Σιλεσίας .  Η  περιοχή  της  Τσεχίας  ήταν  ανέκαθεν  

περιοχή  µεγάλης  οικονοµικής  και  βιοµηχανικής  ανάπτυξης .  Το  1526 η  

περιοχή  που  τότε  ήταν  γνωστή  ως  Βασίλειο  της  Τσεχίας ,  (Βοηµ ία ,  

Μοραβία  και  Σιλεσία) προσαρτήθηκε  στην  Αυστρία ,  τη  µετέπειτα  

Αυστρο-Ουγγρική  αυτοκρατορία .  Παρέµεινε  έτσι  µέχρι  την  κατάρρευση  
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της  αυτοκρατορίας  στο  Α '  Παγκόσµιο  Πόλεµο .  Το  Τσεχοσλοβακικό  

κράτος  σχηµατίστηκε  µετά  το  τέλος  του  Πολέµου  µε  την  ένωση  των  

εδαφών  που  ανήκαν  στους  Τσέχους  και  τους  Σλοβάκους .  Το  1939 η  

Σλοβακία  αποσχίστηκε  και  τα  Γερµανικά  στρατεύµατα  κατέλαβαν  το  

Τσέχικο  κοµµάτι  .  Με  τη  λήξη  του  ∆εύτερου  Παγκοσµίου  Πολέµου  το  

Τσεχοσλοβακικό  κράτος  αναστηλώθηκε .  Το  1948 την  εξουσία  ανέλαβε  

το  κοµµουνιστικό  κόµµα  και  το  κράτος  πέρασε  στην  άµεση  επιρροή  της  

Σοβιετικής  Ένωσης .  Η  δηµοκρατία  αποκαταστάθηκε  στη  χώρα  µε  την  

«βελούδινη  επανάσταση» του  1989. Σε  συνέχεια  των  εκλογών  του  1990 

οι  Σλοβάκοι  άρχισαν  να  ζητούν  µεγαλύτερη  αυτονοµ ία  κάτι  που  

κέρδισαν  µετά  από  λίγα  χρόνια .  Τη  1η  Ιανουαρίου  του  1993 η  Τσεχική  

και  η  Σλοβάκικη  ∆ηµοκρατία  χωρίστηκαν  ειρηνικά  σχηµατίζοντας  δύο  

ανεξάρτητα  κράτη .  Το  1999 η  Τσεχική  ∆ηµοκρατία  έγινε  µέλος  του  

ΝΑΤΟ .   

 

 

Το  πολιτικό  σύστηµα  της  ∆ηµοκρατίας  της  Τσεχίας  είναι  

Κοινοβουλευτική  ∆ηµοκρατία  όπου  τη  νοµοθετική  εξουσία  ασκούν  η  

81µελής  Γερουσία  και  το  Συµβούλιο  των  Αντιπροσώπων  (Κάτω  

Βουλή),  που  αποτελείται  από  διακόσια  µέλη .  Αρµοδιότητες  του  

Συµβουλίου  των  Αντιπροσώπων  αποτελούν  η  ψήφιση  νόµων  µε  απλή  

πλειοψηφία  των  παρόντων  στη  συνεδρίαση  µελών ,  η  άσκηση  πρότασης  

µοµφής  εναντίον  της  κυβέρνησης  και  η  δυνατότητα  να  παρακάµπτει  το  

βέτο  της  Γερουσίας ,  η  οποία  έχει  περιορισµένες  νοµοθετικές  εξουσίες .   

Ανώτατος  άρχοντας  της  χώρας  είναι  ο  Πρόεδρος  της  ∆ηµοκρατίας ,  ο  

οποίος  εκλέγεται  για  πέντε  χρόνια  από  τη  Γερουσία  και  το  Συµβούλιο  

των  Αντιπροσώπων .  Είναι  αυτός  που  ορίζει  τον  Πρωθυπουργό  και  τα  

µέλη  της  κυβέρνησης  και  έχει  την  εξουσία  να  επικυρώνει  και  να  

απορρίπτει  νόµους  µε  την  άσκηση  βέτο ,  που  όµως  µπορεί  να  

παρακαµφθεί  αν  υπάρχει  απόλυτη  πλειοψηφία  στην  Κάτω  Βουλή .   

Χώρα  µε  µεγάλη  ιστορική  και  πολιτισµ ική  αξία  η  ∆ηµοκρατία  της  

Τσεχίας  έχει  ιστορικά  µνηµεία  και  ολόκληρες  πόλεις  που  
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συµπεριλαµβάνονται  στα  σπουδαιότερα  µνηµεία  της  παγκόσµιας  

κληρονοµ ιάς .  Πλήθος  χαρισµατικών  καλλιτεχνών  κατάγονται  από  τη  

∆ηµοκρατία  της  Τσεχίας ,  µεταξύ  αυτών  οι  συνθέτες  Αντονίν  Ντβόρακ  

και  Λεός  Γιανάτσεκ ,  οι  συγγραφείς  Φραντζ  Κάφκα  και  Γιάροσλαβ  

Χάσεκ .   

Σηµαντικότεροι  τοµείς  της  οικονοµ ίας  της  χώρας  είναι  οι  υπηρεσίες  και  

η  βιοµηχανία  που  αποτελούν  το  56% και  το  33% του  ΑΕΠ  αντίστοιχα ,  

ενώ  ο  τοµέας  των  κατασκευών  και  της  γεωργίας  αποτελούν  το  υπόλοιπο  

11% του  ΑΕΠ .  Μερικές  από  τις  σηµαντικότερες  βιοµηχανίες  και  

βιοτεχνίες  της  ∆ηµοκρατίας  της  Τσεχίας  είναι  αυτές  της  παραγωγής  

µηχανηµάτων ,  επεξεργασίας  τροφίµων  (µεταξύ  των  οποίων  και  µπύρα), 

χηµικών ,  ατσαλιού ,  ηλεκτρικών  µηχανών  και  ηλεκτρονικών .  Η  

παραγωγή  υφασµάτων ,  παπουτσιών ,  υαλικών  και  κεραµ ικών  έχουν  

επίσης  µακρά  παράδοση  στη  χώρα .  Ο  τουρισµός  είναι  ένας  από  τους  

αναπτυσσόµενους  τοµείς ,  καθώς  η  Πράγα  και  τα  SPA της  ανατολικής  

Βοηµίας  είναι  από  τους  δηµοφιλέστερους  τουριστικούς  προορισµούς  

στην  Ευρώπη .  Σήµερα ,  περισσότερο  από  το  ήµ ισυ  των  εµπορικών  

συναλλαγών  της  ∆ηµοκρατίας  της  Τσεχίας  γίνεται  µε  χώρες  της  Ε .Ε . ,  

όπως  τη  Γερµανία  και  την  Ολλανδία ,  ενώ  προσφέρεται  για  νέες  

εµπορικές  δραστηριότητες  και  για  χώρες  εκτός  Ε .Ε . ,  όπως  π .χ .  οι  ΗΠΑ  

που  έχουν  κάνει  σηµαντικά  επενδυτικά  βήµατα  στη  χώρα .   

 

 4.10.1 ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ  

Υπογραφή  της  Ευρωπαϊκής  

Συµφωνίας  
Οκτώβριος  1993 

Έναρξη  ισχύος  της  Ευρωπαϊκής  

Συµφωνίας  
Φεβρουάριος  1995 

Αίτηση  της  ∆ηµ. της  Τσεχίας  για  

ένταξη  στην  Ε .Ε .  
Ιανουάριος  1996 
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Έναρξη  διαπραγµατεύσεων  για  την  

ένταξη  της  ∆ηµ. της  Τσεχίας  στην  

Ε .Ε .  

Μάρτιος  1998 

Σύσταση  Ε .Ε .  για  τις  

διαπραγµατεύσεις  µε  την  ∆ηµ. της  

Τσεχίας  

Οκτώβριος  2002 

Συζήτηση  της  έκθεσης  της  ∆ηµ. 

της  Τσεχίας  για  την  ένταξή  της  

στην  Ε .Ε .  

Οκτώβριος  2002 

Σύνοδος  Κορυφής  και  απόφαση  για  

την  ένταξη  της  ∆ηµ. της  Τσεχίας  
∆εκέµβριος  2002 

Ηµεροµηνία  υπογραφής  συµφωνίας  

ένταξης  της  ∆ηµ. της  Τσεχίας  στην  

Ε .Ε .  

Απρίλιος  2003 

∆ηµοψήφισµα  για  την  προσχώρηση  

της  ∆ηµ. της  Τσεχίας  

13 - 14 Ιουνίου  2003, ποσοστό  

77,33 % υπέρ  της  ένταξης  της  

χώρας  στην  Ε .Ε .  

Προσχώρηση  της  ∆ηµ. της  Τσεχίας  

στην  Ε .Ε .  
1η  Μαΐου  2004 

Συµµετοχή  της  ∆ηµ. της  Τσεχίας  

στις  ευρωεκλογές  ως  πλήρες  µέλος  

της  Ε .Ε .  

Ιούνιος  2004 

Οι  ενταξιακές  διαπραγµατεύσεις  για  την  προσχώρηση  της  Τσεχικής  

∆ηµοκρατίας  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ολοκληρώθηκαν  µε  επιτυχία  στο  

Συµβούλιο  της  Κοπεγχάγης  στις  13 ∆εκεµβρίου  του  2002, το  οποίο  

αποφάσισε  την  ένταξη  της  χώρας  στην  Ε .Ε .  την  1η  Μαΐου  2004. 

Σύµφωνα  µε  τα  στοιχεία  της  τελευταίας  περιοδικής  έκθεσης  
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(Νοέµβριος  2003), η  Τσεχική  ∆ηµοκρατία  έχει  επιτύχει  υψηλό  βαθµό  

εναρµόνισης  µε  το  κοινοτικό  κεκτηµένο  στους  περισσότερους  τοµείς  

πολιτικής  και  αναµένεται  να  είναι  σε  θέση  να  εφαρµόσει  το  κεκτηµένο ,  

έως  την  ηµεροµηνία  της  προσχώρησης ,  σε  ό ,τι  αφορά  την  ελεύθερη  

κυκλοφορία  εµπορευµάτων ,  τα  συστήµατα  κοινωνικής  ασφάλισης ,  τον  

τραπεζικό  τοµέα  και  τις  επενδυτικές  υπηρεσίες ,  τις  µεταφορές ,  τη  

φορολογία ,  την  οικονοµ ική  και  νοµ ισµατική  ένωση ,  το  εργατικό  δίκαιο ,  

την  ίση  µεταχείριση  ανδρών  και  γυναικών  και  τη  δηµόσια  υγεία .   

Στον  τοµέα  της  οικονοµ ίας ,  η  Τσεχική  ∆ηµοκρατία  διατηρεί ,  σε  γενικές  

γραµµές ,  µακροοικονοµ ική  σταθερότητα .  Ωστόσο ,  το  τελευταίο  έτος ,  

σηµειώθηκε  επιδείνωση  των  δηµόσιων  οικονοµικών  που  ώθησε  την  

κυβέρνηση  να  λάβει  µέτρα  για  τη  δηµοσιονοµική  εξυγίανση  και  τη  

µείωση  του  δηµοσίου  ελλείµµατος  στο  4%, έως  το  2006. Στον  τοµέα  

των  κοινωνικών  υπηρεσιών ,  απαιτείται  µ ια  εις  βάθος  και  περισσότερο  

ολοκληρωµένη  µεταρρύθµιση  όσον  αφορά  τις  κοινωνικές  παροχές ,  τα  

συστήµατα  συνταξιοδότησης  και  την  υγειονοµική  περίθαλψη .  Όσον  

αφορά  το  δικαστικό  σύστηµα ,  προτεραιότητα  πρέπει  να  δοθεί  στη  

µείωση  της  διάρκειας  της  δικαστικής  διαδικασίας .  Επίσης ,  θα  πρέπει  να  

συνεχιστούν  οι  προσπάθειες  για  την  καταπολέµηση  της  απάτης .   

 

Όσον  αφορά  την  πρόοδο  της  χώρας  στους  τοµείς  της  γεωργίας ,  της  

κοινωνίας  της  πληροφορίας ,  της  καταπολέµησης  της  νοµ ιµοποίησης  

εσόδων  από  παράνοµες  δραστηριότητες  και  της  προστασίας  της  

πνευµατικής  και  της  βιοµηχανικής  ιδιοκτησίας ,  απαιτούνται  

εντονότερες  προσπάθειες ,  προκειµένου  να  ολοκληρωθούν  οι  

προετοιµασίες  για  την  προσχώρηση  της  χώρας .   

 

Τέλος ,  η  Τσεχική  ∆ηµοκρατία  πρέπει  να  λάβει  άµεσα  και  δραστικά  

µέτρα  για  την  αντιµετώπιση  τριών  θεµάτων  καθοριστικής  σηµασίας  σε  

τρία  κεφάλαια  του  κεκτηµένου  για  να  είναι  έτοιµη  µέχρι  την  

ηµεροµηνία  προσχώρησης .  Πρόκειται  για  την  ελεύθερη  κυκλοφορία  

προσώπων ,  κυρίως  την  αµοιβαία  αναγνώριση  των  επαγγελµατικών  
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προσόντων  σε  συγκεκριµένους  τοµείς ,  περιλαµβανοµένου  του  τοµέα  

της  υγειονοµ ικής  περίθαλψης ,  τη  βελτίωση  των  γεωργικών  µονάδων  

επεξεργασίας  τροφίµων ,  ώστε  να  εναρµονιστούν  µε  τις  απαιτήσεις  της  

δηµόσιας  υγείας ,  και  την  ταχεία  εναρµόνιση  µε  το  κοινοτικό  κεκτηµένο  

στον  τοµέα  των  οδικών  µεταφορών .  

 

 

 

 

 

5.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Στην  µελέτη  αυτή  παρουσιάσαµε  την  σπουδαιότητα  του  τουρισµού  και  

την  συµβολή  που  µπορεί  να  έχει  στους  τοµείς  µ ιας  χώρας .  Επίσης  

εξετάσαµε  το  ρόλο  του  µέσα  από  τη  παρουσίαση  των  10 νέων  χωρών  οι  

οποίες  εντάχθηκαν  προσφάτως  στην  Ε .Ε .  Με  βάση  τη  µελέτη  αυτή  

καταλήξαµε  στα  εξής  συµπεράσµατα .  Ο  τουρισµός  αποτελεί  σηµαντικό  

εργαλείο  για  την  επίτευξη  υψηλού  βαθµού  ανταγωνιστικότητας  µ ια  

χώρας .  Η  αποτελεσµατικότητα  του  έχει  να  κάνει  µε  τον  στρατηγικό  

σχεδιασµό  και  στη  διάγνωση  των  ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών  των  

πόλεων .  Συνεπώς  µε  τον  κατάλληλο  σχεδιασµό  του  τουρισµού  µπορεί  

να  δηµ ιουργήσει  ανταγωνιστικά  πλεονεκτήµατα  για  χώρες  της  

Ευρώπης .  

 

Η  επίτευξη  υψηλού  βαθµού  ανταγωνιστικότητας  αποτελεί  ένα  

σηµαντικό  στόχο  για  κάθε  χώρα .  Ο  στόχος  αυτός  µπορεί  να  επιτευχθεί  

µόνο  µέσα  από  στρατηγικά  σχεδιασµένες  διαδικασίες  οι  οποίες  να  

επιφέρουν  σηµαντικά  οφέλη  όχι  µόνο  στην  πόλη  αλλά  και  στις  

ευρύτερες  περιφέρειες .   
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Η  οργάνωση  του  τουρισµού  αποφέρει  σηµαντικά  πλεονεκτήµατα  στις  

χώρες ,  βοηθώντας  στην  ανταγωνιστικότητα  και  στην  τοπική  οικονοµική  

και  κοινωνική  τους  ανάπτυξη .  Η  αποτελεσµατικότητα  του  τουρισµού  

έχει  άµεση  σχέση  µε  το  κατά  πόσο  η  κάθε  χώρα  αντιλαµβάνεται  την  

σηµαντικότητα  του  και  το  εκµεταλλεύεται  µε  τέτοιο  τρόπο  που  να  της  

εξασφαλίζει  θετικά  οφέλη  και  βιώσιµη  τουριστική  ανάπτυξη .  

Ολοκληρώνοντας  θα  πρέπει  να  πούµε  ότι  οι  στόχοι  που  τίθενται  όπως  η  

ανταγωνιστικότητα ,  η  διατήρηση  της  καλής  και  ευνοϊκής  εικόνας  της  

πόλης  και  της  χώρας ,  και  η  διεθνής  αναγνώριση  θα  πρέπει  να  

ενισχυθούν  και  να  διατηρηθούν  σε  υψηλά  επίπεδα  προκειµένου  ο  

τουρισµός  να  αποτελεί  ένα  αποτελεσµατικό  µέσο  οικονοµ ικής  και  

κοινωνικής  ανάπτυξης  των  χωρών  της  Ε .Ε .  

 

 

 

 

 

 123



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

1. Agarwal, S. and Ramaswami, S. (1992): “Choice of Foreign Market Entry 

Mode: Impact of Ownership, Location and Internalisation Factors”. Journal of 

International BusinessStudies, 23: 1-27. 

2. Anderson, E. and Coughlan, A. (1987): “International Market Entry and 

Expansion via 

3. Buckley, P. (2004): Foreign direct investment and multinational enterprise. 

London: Edith Penrose. 

4. Buckley, P. and Casson, M. C. (2005): The Future of the Multinational 

Enterprise. 

5. Chandler, A. D.(2002): “Organizational capabilities and the economic history 

of the 

6. Christian N.(2002),Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, Φρανκφούρτη 

7. Dunning, J.H. and Kundu, S.K. (2005): “The internationalization of the 

European industry: some new findings from field study”. Management 

International Review. 35(2), 101-133 

8. EUROSTAT: a) Key structural data for the 10 Acceding Countries 5/12/02 b) 

Key data on the Candidate Countries 13/12/01, c) The GDP of the Candidate 

Countries 06/08/03 

9. Gomes-Casseres, B. (2000): Multinational Ownership Strategies. UMI Press. 

10. http://www.dip-badajoz.es/eurolocal/eltxt 

11. Hymer, S. (2000). The international operations of national firms: a study of 

foreign direct investment. Cambridge MA: MIT Press 

12. Independent or Integrated Channels of Distribution”. Journal of Marketing, 

51: 71-82. 

13. industrial enterprise”. Journal of Economic Perspectives, 6 (3): 79-100. 

14. London: McMillan. 

15. World Tourism Organization (UNWTO) 

16. www.eot.gr-Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού 

17. www.europa.cec.eu.int/comm/enlargement/candidate.htm Regular Report on 

Estonia's progress towards accession (Commission of the European 

Communities 10/2002).  

18. www.europa.eu.int 

 124



19. www.europa.gr 

20. www.europortal.gr 

21. www.eurostat.gr 

22. www.gnto.gr  

23. www.go-online.gr/ebusiness/ specials/article.html 

24. Αγοραστάκης Γ(2005), Για ένα βιώσιµο τουρισµό, Πολυτεχνείο Κρήτης - 

Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης για τον Τουρισµό 

25. Από www.e-businesswatch.com 

26. Θοδωρής Κουµέλης(2006), Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρισµός  - ∆ευτέρα, 13 

Μαρτίου 2006 

27. Νοµαρχεία Κρήτης(2006), Πρακτικά από οµιλία για των Ευρωπαϊκό 

Τουρισµό και Ενηµέρωση για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων της ∆' προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 

28. Παναγιώτης ∆. Υφαντής (2006), ∆ιευρύνεται το τουριστικό "λόµπι"Travel 

Daily News 

29. Παπαθανάσης Νίκος 2002) «Οι Επιχειρήσεις στη Νέα Οικονοµική 

Πραγµατικότητα», Αθήνα, 28-29 Ιαν. 

30. ΣΕΤΕ(2005), O παγκόσµιος Τουρισµός, Marketing Net 

31. Υπουργείο Ανάπτυξης(2005), Τουρισµός-Αγορά υψηλής Αξίας, www.go-

online.gr 

32. Χανιά 14-6-2006 Γιώργος Αγοραστάκης 

 125


	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
	1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ.
	2.0 Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
	2.1 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
	2.2 Η ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ
	2.3 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
	2.4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
	2.6 ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	 

	2.7 ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
	2.8 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
	 2.8.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
	2.8.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
	 2.8.3 ΆΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
	2.9 ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
	2.9.1 Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
	2.9.2 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ
	2.9.3 ΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
	3.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
	3.1 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
	3.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
	3.3 ΝΕΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	3.4 ΚΟΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
	3.5 Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ
	4.0 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
	4.1 Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
	4.2 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ AΤΖΕΝΤΑ
	4.3 ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
	4.4 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
	4.5 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ
	4.6 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
	4.7 ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
	4.8 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 10 ΧΩΡΕΣ-ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ
	4.1 ΕΣΘΟΝΙΑ
	4.1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
	4.1.2 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	4.1.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
	4.1.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
	4.1.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
	4.2 ΚΥΠΡΟΣ
	4.2.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
	4.2.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
	4.2.3 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	4.2.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
	4.2.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
	4.2.6 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
	4.3 ΛΕΤΟΝΙΑ
	4.3.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
	4.3.2 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	4.3.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
	4.3.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
	4.3.4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
	4.4 ΛΙΘΟΥΝΙΑ
	4.4.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
	 4.4.1 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
	4.5 ΜΑΛΤΑ
	4.5.1 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
	4.6 ΟΥΓΓΑΡΙΑ
	4.7 ΠΟΛΩΝΙΑ
	4.7.1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	4.8 ΣΛΟΒΑΚΙΑ
	4.8.1 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
	4.9 ΣΛΟΒΕΝΙΑ
	4.9.1 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
	4.10 ΤΣΕΧΙΑ
	 4.10.1 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
	5.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

