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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

« Ο Τοσρισμός στην Ψηυιακή Οικονομία » 

Σν λέν πεξηβάιινλ ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο επηδξά άκεζα ζηε δηακόξθσζε ηεο 
αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο. Η ηνπξηζηηθή βηνκεραλία επεξεάδεηαη ζεκαληηθά 
από ηηο επαλαζηαηηθέο αιιαγέο πνπ θέξλεη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. Δπίζεο, πξνζθέξνληαη 
κνλαδηθέο επθαηξίεο γηα ηελ πηνζέηεζε λέσλ κεζόδσλ παξαγσγήο, ηελ θαιιηέξγεηα λέαο 
επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνύξαο θαη ηε δηεύξπλζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο. Απηό ζπκπεξαίλεη, 
κεηαμύ άιισλ, πξόζθαηε κειέηε πνπ εθπνλήζεθε από ην Ιλζηηηνύην Σνπξηζηηθώλ Δξεπλώλ θαη 
Πξνβιέςεσλ (ΙΣΔΠ) ζε ζπλεξγαζία κε ην Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΞΔΔ). Η ελ 
ιόγσ κειέηε  αζρνιείηαη κε ηνλ ηξόπν όπνπ νη λέεο ηερλνινγίεο επεξεάδνπλ ηε δήηεζε ησλ 
ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθόηεξα ησλ 
κηθξνκεζαίσλ. Η κειέηε εθπνλήζεθε από ηνλ θ. Κπξηάθν Ρεξξέ, επηζηεκνληθό δηεπζπληή ηνπ 
ΙΣΔΠ θαη ηελ θ. Διεάλα Καθέδα, Λέθηνξα ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 

ύκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ ΙΣΔΠ, ε πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ από ηα μελνδνρεία 
δεκηνπξγεί, κεηαμύ άιισλ, επθαηξίεο γηα βειηίσζε ηνπ παξερόκελνπ επηπέδνπ ππεξεζηώλ ζηνλ 
πειάηε. ε επίπεδν επηρείξεζεο παξέρεη ηελ επρέξεηα γηα κείσζε ησλ εμόδσλ κάξθεηηλγθ, 
άκεζε αληαπόθξηζε θαη πξνζαξκνγή  ησλ πξνκεζεηώλ αλάινγα κε ηελ δήηεζε θαη ηε 
κεγαιύηεξε δπλαηή πξνβνιή κε ην κηθξόηεξν δπλαηό θόζηνο. 

 Η δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ ζηα κηθξά μελνδνρεία ζπλαληά εκπόδηα πνπ έρνπλ λα 
θάλνπλ θπξίσο κε ηε δπζθνιία ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ κάλαηδκελη 
ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ.  

ηε κειέηε επίζεο αλαιύνληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο εμαπιώζεθε κε ηόζε ηαρύηεηα θαη ζε 
ηέηνηα έθηαζε ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζην ρώξν ηνπ ηνπξηζκνύ. Πεξηγξάθνληαη νη επηδξάζεηο 
ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηνπο ζθνπνύο γηα ηνπο νπνίνπο ηαμηδεύεη ν ζύγρξνλνο θαηαλαισηήο, 
ζηνλ ηξόπν πνπ αλαθαηαλέκεη ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ θαη ηνλ ηξόπν πνπ επηιέγεη ηνπο 
ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο πνπ επηζπκεί λα επηζθεθηεί. Γηαπηζηώλεηαη επίζεο ελίζρπζε ηεο 
ηάζεο γηα ζπληνκόηεξα ηαμίδηα ζε πνιπζύρλαζηνπο πξννξηζκνύο. Ο ρξόλνο παξακνλήο 
ζρεηίδεηαη ιηγόηεξν κε ηηο εξγαζηαθέο ππνρξεώζεηο θαη απμάλνληαη νη πξννπηηθέο δηαρείξηζεο 
ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επνρηθόηεηαο. 

ηε λέα ςεθηαθή επνρή κεηαβάιινληαη νπζηαζηηθά θαη νη θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ 
ηνπξηζηώλ. Ο ηόπνο θαη ν ηξόπνο εξγαζίαο ηαπηίδνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν κε ηνλ ηόπν θαη ηνλ 
ηξόπν ςπραγσγίαο. Ο ζύγρξνλνο θαηαλαισηήο εθθξάδεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ κέζα από ην 
δηαδίθηπν, γεγνλόο πνπ κεηώλεη ηελ αζπκβαηόηεηα κεηαμύ θαζεκεξηλόηεηαο, εξγαζίαο θαη 
ςπραγσγίαο. 

Οη βαζηθέο αηηίεο παξαθίλεζεο γηα έλα θαηλνύξην ηαμίδη δηαθνξνπνηνύληαη ζε ζρέζε κε ην 
παξειζόλ. Ο λένο ηύπνο ηνπξίζηα ελδηαθέξεηαη λα δήζεη θαηλνύξηεο εκπεηξίεο θαη λα 
ζπκκεηάζρεη ζε δεκηνπξγηθέο αζρνιίεο. Σέινο, ε δήηεζε γηα εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ 
απνδεηθλύεηαη πσο επεξεάδεηαη ζεκαληηθόηεξα ζε ζρέζε κε ην καδηθό ηνπξηζκό θιαζηθνύ 
ηύπνπ. 
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