
Κρίσεις και καταστροφές στη βιομηχανία του
τουρισμού

Συμβαίνει τοπικά - Επηρεάζει παγκοσμίως

Ποιοι είναι οι τύποι κρίσεων που αν και συμβαίνουν
τοπικά, επηρεάζουν την παγκόσμια τουριστική

βιομηχανία

Figure 1 1: A woman and her baby stand in the rubble of Cyclone Idai, that struck central Mozambique in 2019

Source: (Deborah Nguyen, 2021)

1. Εισαγωγή

Ο τουριστικός τομέας είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος σε φυσικές
καταστροφές και κρίσεις. Πράγματι, πολλοί παρατηρητές πιστεύουν ότι
είναι θέμα χρόνου να αντιμετωπίσουν οι προορισμοί κάποιας μορφής
σοβαρές διαταραχές, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές
για τους ενδιαφερόμενους. Ως αποτέλεσμα, έχουν δημιουργηθεί
ορισμένα πλαίσια και μοντέλα διαχείρισης κρίσεων για τον τουρισμό, τα
οποία θα βοηθήσουν τους διαχειριστές να προετοιμαστούν και να
οργανωθούν σε περίπτωση τέτοιου γεγονότος. Αυτά τα μοντέλα, από
την άλλη πλευρά, ενδέχεται να επικριθούν επειδή έχουν μια σειρά από
ελαττώματα που περιορίζουν την εφαρμογή τους. Αποτυγχάνουν να
λάβουν υπόψη τις διαφορές στο μέγεθος και το εύρος μεταξύ ενός
τακτικού εταιρικού οργανισμού και ενός τουριστικού προορισμού,

στηριζόμενοι στη θεωρία της οργανωτικής διαχείρισης κρίσεων ως



πλαίσιο. Ταυτόχρονα, το καθοριστικό, γραμμικό, ενιαίο πλαίσιο για όλα
τα μοντέλα αγνοεί την απροσδόκητη, μοναδική φύση των κρίσεων και
καταστροφών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται, καθώς
και τις μοναδικές ιδιαιτερότητες κάθε τουριστικού προορισμού.

Επιπλέον, υποθέτουν ότι ο συντονισμός θα αναπτυχθεί φυσικά, αλλά
στην πραγματικότητα, η ανταγωνιστικότητα και ο ανταγωνισμός συχνά
λειτουργούν ως εμπόδιο στην εκτέλεση των βημάτων για την επίτευξη
τέτοιων στόχων. Πέρα από αυτά τα συγκεκριμένα όρια, ίσως το πιο
πιεστικό πρόβλημα για τα σύγχρονα μοντέλα είναι ότι το τουριστικό
σύστημα στο σύνολό του δεν μπορεί να θεωρηθεί μια προβλέψιμη,

λογική οντότητα, όπως ήταν από τότε που ο τουρισμός μελετήθηκε για
πρώτη φορά ως ακαδημαϊκό πεδίο. Αντίθετα, είναι ασταθής και
απρόβλεπτη, απαιτώντας λύσεις διαχείρισης που όχι μόνο
αναγνωρίζουν την καταστροφική-χαοτική φύση του συστήματος και του
περιβάλλοντός του, αλλά παρέχουν επίσης έναν μηχανισμό για την
αντιμετώπιση τυχαίων αλλαγών όπως προκύπτει.
Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι παρατηρητές προέτρεψαν να προσεγγιστεί η
διαχείριση της τουριστικής κρίσης χρησιμοποιώντας τη θεωρία του
χάους και της πολυπλοκότητας. Σε αυτήν την προσέγγιση, η τουριστική
βιομηχανία θεωρείται ένα πολύπλοκο προσαρμοστικό σύστημα,

συγκρίσιμο με μια οικολογική κοινότητα, η οποία, παρά τη χαοτική της
εμφάνιση, αποκαλύπτει ένα υποκείμενο ρεύμα ευταξίας και μια μοναδική
ικανότητα αυτοοργάνωσης.

Η ικανότητα ενός συστήματος να αυτοοργανώνεται και να αναπτύσσεται
σε καλύτερη κατάσταση υπό τις κατάλληλες συνθήκες έχει επιπτώσεις
στη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών. Παρά τις εκκλήσεις από την
ακαδημαϊκή κοινότητα για περισσότερη έρευνα, έχουν γίνει πολύ λίγα και
η υπόσχεση για τη θεωρία του χάους και της πολυπλοκότητας ως
εργαλείου διαχείρισης των τουριστικών ζητημάτων έχει παραμείνει σε
μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη.

Ως αποτέλεσμα, ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να καλύψει ένα κενό
στη βιβλιογραφία. Ο γενικός στόχος του είναι να δει εάν οι προτεινόμενοι
περιορισμοί των υφιστάμενων πλαισίων μπορούν να αποδειχθούν στην
πράξη, καθώς και να διαπιστωθεί εάν μια προσέγγιση βασισμένη στην
πολυπλοκότητα στην τουριστική κρίση και τη διαχείριση καταστροφών
είναι ένα πιο βιώσιμο πλαίσιο για τους επόπτες τουριστικών
προορισμών που προετοιμάζονται και ανταποκρίνονται κρίσεις.

Γίνονται δύο περιπτωσιολογικές μελέτες στο πλαίσιο δύο τουριστικών
κρίσεων, συγκεκριμένα της κρίσης του Ηνωμένου Βασιλείου του 2001

και της κρίσης της γρίπης του Μεξικού 2009 H1N1, προκειμένου να
επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Πραγματοποιήθηκε μελέτη μιας σειράς ημιδομημένων συνεντεύξεων με
σχετικά πρόσωπα που συμμετείχαν σε κάθε κρίση και το υλικό αυτό
αναλύθηκε μαζί με το υλικό από τα μέσα ενημέρωσης καθώς και όλα τα



έγγραφα της κρατικής τεκμηρίωσης που σχετίζονται με κάθε κρίση,

χρησιμοποιώντας μια ερμηνευτική θεωρητική προσέγγιση της έρευνας.

2  Τουριστική βιομηχανία και κρίση
Ο τουρισμός περιγράφεται ως "οι διαδικασίες, οι δραστηριότητες και τα
αποτελέσματα που προκύπτουν από τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις
μεταξύ τουριστών, προμηθευτών τουρισμού, κυβερνήσεων υποδοχής,

κοινοτήτων υποδοχής και των γύρω περιοχών που εμπλέκονται στην
προσέλκυση και φιλοξενία επισκεπτών" (Ritchie, Goeldner και McIntosh,

2003, σελ. 5–6).

Το «πρωτεύον τουριστικό προϊόν», σύμφωνα με τον Ritchie (2009: 10),

αποτελείται από τις μεταφορές, το ταξιδιωτικό εμπόριο, τη διαμονή, την
εστίαση και τα τουριστικά αξιοθέατα, ενώ οι επιχειρήσεις δευτερογενούς
και τριτογενούς τουρισμού βρίσκονται στον τομέα του λιανικού εμπορίου,

των τραπεζών και των ασφαλίσεων, ψυχαγωγία και αναψυχή, εκδρομές
και ξεναγήσεις και οι προσωπικές υπηρεσίες (Ritchie, 2009, σελ. 10). Ο
τουρισμός είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους
οικονομικούς τομείς παγκοσμίως (World Tourism Organisation, 2013) και,
σύμφωνα με (Glaeßer, 2007), είναι σε ανοδική πορεία να γίνει η «πιο
σημαντική βιομηχανία» στον κόσμο. Οι οικονομικές, κοινωνικές,

πολιτιστικές, πολιτικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες
ενός τουριστικού προορισμού πρέπει να οικοδομηθούν για να επιτευχθεί
και να διατηρηθεί η επιτυχία (Ritchie and Crouch, 2003).

Η διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, από την άλλη πλευρά, είναι
δύσκολη για κάθε τουριστικό τόπο, καθώς «ο τουρισμός υπόκειται σε ένα
ευρύ φάσμα κινδύνων από πολλές διαφορετικές πηγές» (de Sausmarez *,

2004, σ. 163). Οι φυσικές καταστροφές, η τρομοκρατία, η οικονομική
αναταραχή και οι πολιτικές αναταραχές είναι παραδείγματα αυτών των
κινδύνων, οι οποίοι, εάν πραγματοποιηθούν, ενδέχεται να προκαλέσουν
σημαντική οικονομική και κοινωνική αναστάτωση στον προορισμό. Αν
και η τουριστική κρίση δεν είναι νέο φαινόμενο (Pforr and Hosie, 2008, σ.

250), η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του τουρισμού, σε συνδυασμό με τη
μεγαλύτερη διασύνδεση του κόσμου γενικά, έχει οδηγήσει σε συχνότερα
«σοκ» διαφόρων ειδών. Δηλαδή, δεδομένου ότι ένας αυξανόμενος
αριθμός τοποθεσιών έχουν γίνει τουριστικά αξιοθέατα, διευρύνοντας έτσι
τη λεγόμενη «περίμετρο ευχαρίστησης» (Taylor, 1976) σε έναν παγκόσμιο
κόσμο, οι τουριστικές κρίσεις έχουν γίνει πιο συχνές. Επιπλέον, η
άνοδος του 24ωρου ρεπορτάζ ειδήσεων και των πλατφορμών μέσων
ενημέρωσης οδήγησε σε ένα σύστημα στο οποίο αναφέρεται σχεδόν
κάθε περιστατικό, τροφοδοτώντας κακές απόψεις για τις πληγείσες
περιοχές μεταξύ των πιθανών τουριστών. Επιπλέον, το πρόβλημα
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι το περιστατικό που προκαλεί
τουριστική κρίση δεν χρειάζεται να συμβεί εντός του επηρεαζόμενου



προορισμού: «Μια ποικιλία γεγονότων μπορεί να διακόψουν τις διεθνείς
τουριστικές ροές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμβαίνουν στον
ίδιο τον προορισμό, ανταγωνιστικούς προορισμούς, αγορές
προέλευσης, ή γεγονότα που συμβαίνουν πολύ μακριά από τα δύο
(Prideaux, Laws and Faulkner, 2003, σ. 475).

Για παράδειγμα, οι τρομοκρατικές ενέργειες στις Ηνωμένες Πολιτείες το
2001 πυροδότησαν μια παγκόσμια τουριστική κρίση, καθώς οι άνθρωποι
πίστευαν ότι τα ταξίδια είναι επικίνδυνα.

3 Η αυξανόμενη ευπάθεια του τουριστικού κλάδου

Ο Faulkner (2001) προέβλεψε την αυξανόμενη ευπάθεια της τουριστικής
βιομηχανίας πριν από περισσότερο από μια δεκαετία. «Οι τουριστικοί
προορισμοί σε κάθε μέρος του πλανήτη αντιμετωπίζουν την εικονική
βεβαιότητα ότι θα βιώσουν μια καταστροφή κάποιου είδους σε κάποιο σημείο
της ιστορίας τους», έγραψε σε ένα θεμελιώδες άρθρο για τη διαχείριση
τουριστικών κρίσεων (Faukner, 2001, σ. 135). Είπε επίσης ότι υπήρχε μικρή
συστηματική έρευνα για τις τουριστικές καταστροφές, τις επιπτώσεις τους και
τις πιθανές αντιδράσεις της βιομηχανίας εκείνη την εποχή, και ότι ως
αποτέλεσμα, πολλοί προορισμοί ήταν απροετοίμαστοι όταν αντιμετώπιζαν
τέτοιου είδους περιστατικά σοκ. Ως αποτέλεσμα, ανέπτυξε ένα πλαίσιο για την
ανάλυση και την ανάπτυξη μελλοντικών στρατηγικών διαχείρισης τουριστικών
καταστροφών με βάση την υπάρχουσα θεωρία διαχείρισης κρίσεων και
μεθοδολογίες διαχείρισης καταστροφών. Δύο σημαντικά γεγονότα συνέβησαν
το 2001, την ίδια χρονιά που δημοσιεύτηκε η εργασία του Faulkner: η επιδημία
αφθώδους πυρετού (FMD) στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είχε καταστροφικές
επιπτώσεις στον αγροτικό τουρισμό της χώρας και οι τρομοκρατικές επιθέσεις
στις Ηνωμένες Πολιτείες , γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την παγκόσμια
μείωση των αφίξεων τουριστών εκείνη τη χρονιά. Ακολούθησαν οι
βομβαρδισμοί στο Μπαλί το 2002, η πανδημία SARS το 2003 και το τσουνάμι
στον Ινδικό Ωκεανό το 2004. Μαζί με το έργο του Faulkner (2001), το εύρος και η
σημασία αυτών των κρίσεων προκάλεσε μια ξαφνική και γρήγορη αύξηση του
ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος για τη διαχείριση κρίσεων, με τους ερευνητές είτε
να χρησιμοποιούν και να βελτιώνουν το πλαίσιο του Faulkner (2001) είτε να
εφευρίσκουν τα δικά τους μοντέλα και πλαίσια.

4 Ορισμοί κρίσης και καταστροφής

Το επιχείρημα σχετικά με τους ορισμούς της κρίσης και των καταστροφών
συζητείται σε αυτήν την ενότητα. Θα γίνει σαφές ότι η σύνταξη ενός καθολικά
αποδεκτού ορισμού έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα (Faukner,

2001). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η κύρια διάκριση μεταξύ κρίσεων και
καταστροφών είναι η υποκείμενη αιτία, με τις κρίσεις που προκύπτουν από το
εσωτερικό περιβάλλον και τις καταστροφές που προέρχονται από το εξωτερικό



περιβάλλον. Αν και αυτή η ιδέα είναι ευρέως αποδεκτή, πρέπει να σημειωθεί ότι
η λεπτή και περίπλοκη φύση των τουριστικών κρίσεων και καταστροφών
μπορεί να καταστήσει δύσκολο τον προσδιορισμό του θεμελιώδους λόγου κατά
καιρούς. Αρκετοί συγγραφείς έχουν επικρίνει τον τομέα της διαχείρισης
τουριστικών κρίσεων και καταστροφών, καθώς και τη μεγαλύτερη βιβλιογραφία
για τη διαχείριση κρίσεων, επειδή αμέλησαν να καθορίσουν συγκεκριμένους
ορισμούς κρίσεων και καταστροφών. (Santana, 2003, σελ. 307), για παράδειγμα,

επικρίνει ότι «η βιβλιογραφία δεν δίνει καθολικά αναγνωρισμένο ορισμό της
κρίσης» και ότι «οι προσπάθειες να καθοριστούν είδη ή μορφές κρίσεων ήταν
ελάχιστες».

Ο Pforr και η Hosie επισημαίνουν την ανάγκη να βρουν κοινό έδαφος. (Pforr and

Hosie, 2008, σελ. 252). Και οι δύο υποστηρίζουν ότι η αποτυχία καθιέρωσης ενός
ευρέως αποδεκτού ορισμού, ειδικά η διαφοροποίηση των κρίσεων και των
καταστροφών, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην πρόοδο του πεδίου, καθώς οδηγεί
σε μια κατάσταση στην οποία οι κρίσεις και οι καταστροφές δεν διερευνώνται
χωριστά (Pforr and Hosie, 2008, σελ. 252). Παρά τις ομοιότητές τους, η ικανότητα
να διακρίνουν ακριβώς μεταξύ των δύο φαινομένων θα επέτρεπε στους
ερευνητές να αναγνωρίσουν την ιδιαίτερη φύση της εν λόγω οντότητας,

επιτρέποντας την ακρίβεια που απαιτείται για τη διεξαγωγή μιας πιο εκτενούς
εξέτασης. Ως αποτέλεσμα, οι παρατηρητές προτείνουν ότι μια ενιαία, ξεχωριστή
εξήγηση για κάθε φράση «... θα τονίσει τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν
αυτές τις ορολογίες, επιτρέποντας την απλούστερη κατανόηση των
εναλλακτικών». (Scott and Laws, 2005, σελ. 151) και «βοηθά στη διευκόλυνση
μιας συζήτησης με άλλους μελετητές διαχείρισης κρίσεων, η οποία είναι κρίσιμη
για τη βελτίωση της γνώσης και της κατανόησης» (Scott and Laws, 2005, σελ.

151).

Οι Ritchie, (2009) και Santana (2003) θεωρούν ότι αυτή η κατάσταση έχει
προκύψει επειδή οι κρίσεις και οι καταστροφές επηρεάζουν ένα ευρύ φάσμα
τομέων, και ως εκ τούτου, οι ορισμοί που έχουν προκύψει είναι
προσαρμοσμένοι στο συγκεκριμένο πεδίο. Επιπλέον, η συχνή χρήση
συνώνυμων κρίσεων όπως «καταστροφή-φυσική καταστροφή», «τράνταγμα»,

«πρόβλημα» και «σημείο καμπής» έχει συμβάλει στην κάπως νεφελώδη φύση
με την οποία παράγονται οι ορισμοί της κρίσης και της καταστροφής. (Santana,

2003, σελ. 307; Ritchie, 2009, σελ. 4) Ο Armstrong (2008) αναφέρει τον Cassedy

(1991) χρησιμοποιώντας μια μελέτη περίπτωσης μιας καταστροφής (ο σεισμός
του Σαν Φρανσίσκο) σε ένα εγχειρίδιο ετοιμότητας για κρίση ως απεικόνιση της
ασάφειας γύρω από την υπόθεση (Armstrong, 2008), (Cassedy, 1991).

Η μεγάλη πλειονότητα των ακαδημαϊκών που ασχολούνται με τη διαχείριση
τουριστικών κρίσεων και καταστροφών φαίνεται να είναι πρόθυμοι να
χρησιμοποιήσουν τις έννοιες του Faulkner (2001) από τη βασική του μελέτη
Προς ένα πλαίσιο για τη διαχείριση τουριστικών καταστροφών. (Faukner, 2001;

Miller and Ritchie, 2003; Anderson, 2006; Johnson Tew et al., 2008; Ritchie, 2008).



Σύμφωνα με τον Faulkner (2001), μια κρίση είναι «αυτοπροκαλούμενη», με
βασική αιτία τις εσωτερικές διοικητικές αποτυχίες ή τη στασιμότητα, αλλά μια
καταστροφή είναι ένα σενάριο που έχει εξωτερική προέλευση, όπως ένα
ξαφνικό, απρόβλεπτο «φυσικό φαινόμενο» ή «εξωτερικό ανθρώπινη δράση».

(Faukner, 2001, σελ. 137).

Χρησιμοποιεί το Τσέρνομπιλ για να απεικονίσει μια κατάσταση κρίσης επειδή
προκλήθηκε από ανθρώπινες αποτυχίες, ενώ ο σεισμός του Κόμπε και το
Λόκερμπι χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν καταστροφές επειδή ο
σεισμός ήταν ένα ξαφνικό, δραματικό φυσικό γεγονός στο οποίο υπήρχε
ελάχιστος ή καθόλου έλεγχος, και ο Λόκερμπι, τρομοκρατική ενέργεια, ήταν
άμεσο αποτέλεσμα εξωτερικής ανθρώπινης δράσης.

Ο Faulkner (2001) εκφράζει την πεποίθησή του ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ
κρίσεων και καταστροφών: οι κρίσεις προκαλούνται από οργανωτική
ανικανότητα, αλλά οι καταστροφές προκαλούνται από μια εξωτερική επίδραση
πάνω στην οποία ο οργανισμός έχει ελάχιστο έλεγχο. (Faukner, 2001).

5 Είδη τουριστικών κρίσεων και καταστροφών

Αυτή η υποενότητα προσδιορίζει μια σειρά από κρίσεις και καταστροφές που
μπορεί να βρεθούν στους οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικό-πολιτιστικούς,

περιβαλλοντικούς, τεχνολογικούς και εμπορικούς τομείς του Henderson (2007),

προκειμένου να καταδειχθεί η ποικιλομορφία των περιστατικών που
επηρεάζουν τον τουριστικό τομέα. (Henderson, 2007).

● Οι γενικές κοινωνικό-πολιτιστικές προκλήσεις περιλαμβάνονται στις
κοινωνικό-πολιτιστικές κρίσεις. (Butler, 1974); (Crotts, 2003), (Freitag, 1994),

(Mathieson and Wall, 1982), έγκλημα (Brayshaw, 1995); (de Albuquerque and

McElroy, 1999), η θρησκεία (Henderson, 2003b) και η αμοιβαία εταιρική κοινωνική
ευθύνη (Henderson, 2007). Ο αντίκτυπος της τρομοκρατίας στα πολιτικά
γεγονότα γενικά (Sönmez και Graefe, 1998). οι τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ
του 2001 (Blake and Sinclair, 2003) και οι βομβιστικές επιθέσεις στο Μπαλί
(Gurtner, 2004).

● Η ασιατική οικονομική κρίση (Henderson, 1999a) και η παγκόσμια οικονομική
κρίση του 2008 είχαν και οι δύο αντίκτυπο στην τουριστική επιχείρηση
(Μπούκας και Ζιάκας, 2013). (Papatheodorou, Rosselló and Xiao, 2010). Τραγωδίες
αεροπορικών εταιρειών (Henderson, 2003a, σελ. 006), ατυχήματα βαρκών και
πλοίων (Lois et al., 2004), τροχαία ατυχήματα (Petridou et al., 1997), πάρκα
ψυχαγωγίας (Braksiek and Roberts, 2002) και πυρκαγιές είναι παραδείγματα. των
τεχνολογικών κινδύνων (Chow και Kot, 1989).

● Ο τουρισμός μικρών επιχειρήσεων (Cushnahan, 2004) και η αεροπορική
βιομηχανία (Cushnahan, 2004), είναι δύο εμπορικά ζητήματα (Lawton, 2017).



Περιλαμβάνονται οι μη ειδικές περιβαλλοντικές κρίσεις και καταστροφές
(Durocher, 1994) (Murphy and Bayley, 1989), τα τσουνάμι (Calgaro και Lloyd, 2008),

οι σεισμοί (Bernan and Roel, 1993). (Heath, 1995); ηφαίστεια (Berman and Roel,

1993· (Bernan and Roel, 1993)· Τυφώνες (Baade and Matheson, 2007), πυρκαγιές
(Armstrong and Ritchie, 2008)· δασικές πυρκαγιές (Hystad and Keller, 2006, 2008

(Peters), και χιονοστιβάδες Pikkemaat, 2006), πλημμύρες (Faukner and Vikulov,

2003) ασθένεια (Baxter and Bowen, 2004)· νόσος του ποδιού και του στόματος
SARS (Gu and Wall, 2006) , (Miller and Ritchie, 2003)· (Ritchie, Goeldner και
McIntosh, 2003), H1N1 influenza (Monterrubio, 2010)· (Speakman and Sharpley,

2012), παγκόσμιο περιβάλλον (Henderson, 1999b)· (C. MICHAEL HALL and JARKKO

SAARINEN, 2010).

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω είχαν όλες αντίκτυπο στον
τουριστικό τομέα τα τελευταία χρόνια σε ποικίλους βαθμούς, υπογραμμίζοντας
τη φυσική ευπάθεια της τουριστικής βιομηχανίας σε μια ποικιλία πιθανών
κρίσεων και καταστροφών. Όλα αυτά τα ανθρωπογενή γεγονότα και οι φυσικές
καταστροφές συνέβησαν σε διαφορετικές γεωγραφικές και πολιτιστικές
περιοχές και το καθένα είχε τα δικά του χωρικά και χρονικά χαρακτηριστικά, με
αποτέλεσμα ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων στους πληγέντες προορισμούς.

Κατά τη διάρκεια και μετά από μια τουριστική κρίση ή φυσικές καταστροφές,

προκύπτουν ποικίλες αρνητικές και ευεργετικές επιπτώσεις. Ζημιές στις
υποδομές, μείωση επισκεψιμότητας μετά από ένα περιστατικό, απώλεια
εσόδων, κλείσιμο επιχειρήσεων (ιδιαίτερα μικρές επιχειρήσεις), ακύρωση
εκδηλώσεων, έλλειψη επενδύσεων, εξάπλωση της κρίσης σε περιοχές που δεν
είχαν επηρεαστεί προηγουμένως (επίδραση κυματισμών) και
κοινωνικο-πολιτιστικές Η δυσαρμονία είναι όλα παραδείγματα αρνητικών
επιπτώσεων που αναφέρονται συχνά στη συνολική βιβλιογραφία για την
τουριστική κρίση και τη διαχείριση καταστροφών. Οι αρνητικές επιπτώσεις
συζητούνται συχνά από σχολιαστές που χρησιμοποιούν περιπτωσιολογικές
μελέτες ως πλαίσια ανάλυσης (Cioccio και Michael, 2007). (Carlsen και Hughes,

2008); (Henderson και Ng, 2004).

6 Τύποι κινδύνων στην τουριστική βιομηχανία

Ο τουριστικός τομέας αντιμετωπίζει μια σειρά από απειλές που αποτρέπουν
τους καταναλωτές από το να ταξιδέψουν. Οι ακόλουθες απειλές έχουν
επισημανθεί από τους αναλυτές:

● Καταστάσεις που οι τουρίστες θεωρούν ότι αποτελούν πραγματική
φυσική απειλή. Ο σωματικός κίνδυνος, δηλαδή η πιθανότητα σωματικής
βλάβης, τραυματισμού ή ασθένειας κατά τη διάρκεια των διακοπών, είναι
μία περίπτωση (Roehl and Fesenmaier, 1992). Περιλαμβάνει υγεία: τον
κίνδυνο να αρρωστήσετε ενώ ταξιδεύετε ή στον προορισμό σας.



τρομοκρατία: κίνδυνος εμπλοκής σε τρομοκρατική ενέργεια. και πολιτική
αστάθεια: ο κίνδυνος να εμπλακείτε στην πολιτική αναταραχή της χώρας
που επισκέπτεστε. (Sönmez και Graefe, 1998); Οι φυσικές καταστροφές,

όπως οι καταιγίδες, οι καιρικές συνθήκες και οι δασικές πυρκαγιές,

αποτελούν κίνδυνο. (MF Floyd, και L Pennington-Gray, 2004); Φυσικές
καταστροφές, όπως οι κατολισθήσεις (Dolnicar, 2005). μόλυνση και
ασθένεια (Kozak, Crotts and Law, 2007)· και η φοβία του εγκλήματος (Kozak,

Crotts and Law, 2007).

● Οι τουρίστες θεωρούν ότι οι ακόλουθες συνθήκες αποτελούν απειλή
για τη συναισθηματική τους ευεξία: Κατά τη διάρκεια των διακοπών,

υπάρχει πιθανότητα μηχανικών, εξοπλιστικών ή οργανωτικών
δυσκολιών. οικονομικός κίνδυνος: η πιθανότητα οι διακοπές να μην
αξίζουν τα χρήματα που δαπανήθηκαν. Η πιθανότητα οι διακοπές να
έχουν αντίκτυπο στις αντιλήψεις των άλλων για τον τουρίστα. Χρονικός
κίνδυνος: η πιθανότητα οι διακοπές να διαρκέσουν πολύ ή να μην έχουν
αξία (Roehl and Fesenmaier, 1992).

Άλλοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν κοινωνικό-πολιτιστικούς
κινδύνους, οι οποίοι περιλαμβάνουν χρόνο, ικανοποίηση, ψυχολογικούς
και κοινωνικούς παράγοντες (Reisinger and Mavondo, 2005). Κινδύνους
σχεδιασμού, οι οποίοι περιλαμβάνουν μια αναξιόπιστη αεροπορική
εταιρεία, έναν άπειρο αερομεταφορέα και καμία εγγυημένη πτήση για την
επιστροφή πίσω στο σπίτι σε περιπτώσεις κακής οργάνωσης
(αποζημίωση)· και κινδύνους ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνουν κλοπή και
απώλεια αποσκευών (Dolnicar, 2005). Πολιτισμικός κίνδυνος, όπως
δυσκολία στην ομιλία με αγνώστους ή αποτυχία εγκλιματισμού σε
διαφορετικό τρόπο ζωής (Canally και Timothy, 2007) και νομικές,

συνοριακές και κοινωνικοοικονομικές διαφορές (Canally και Timothy,

2007).

Σε ένα άρθρο του Rittichasinuwat (2011) σχετικά με την επίδραση των
φαινομένων στην αντίληψη του κινδύνου, υπάρχει μια τελευταία
περίεργη συμπλήρωση (Rittichainuwat, 2011). «Είναι σημαντικό να
παρατηρήσουμε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας προορισμός
μπορεί να είναι φυσικά ασφαλής αλλά ψυχολογικά επικίνδυνος, όπως
στην περίπτωση των πληγείσες από το τσουνάμι παραλίες του Πουκέτ,
του Κάο Λακ και του νησιού Phi Phi στη νότια Ταϊλάνδη», λέει. Πολλοί
εισερχόμενοι Κινέζοι και Ταϊλανδοί τουρίστες αντικατέστησαν τα αρχικά
ταξιδιωτικά τους δρομολόγια σε περιοχές που επλήγησαν από το
τσουνάμι με ταξίδια σε άλλα παραλιακά θέρετρα λόγω αντιληπτών
κινδύνων που συνδέονται με περίεργα φαινόμενα και άβολα
συναισθήματα για τη διασκέδαση όπως το να παρευρίσκονται για
διακοπές σε ένα θέρετρο όπου πολλοί άνθρωποι είχαν σκοτωθεί
(Rittichainuwat, 2011, σελ. 437–438).

Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ρίσκων, που
κυμαίνονται από την ανησυχία ενός πιθανού τουρίστα ότι δεν θα έχει



καλή σχέση ποιότητας τιμής ή ότι θα χάσει το χρόνο του, μέχρι τον τρόμο
μήπως γίνει θύμα τρομοκρατικής επίθεσης ή εμπλακεί σε φυσική
καταστροφή. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το ρίσκο με διάφορους
τρόπους, όπως φαίνεται από το ευρύ φάσμα των αντιληπτών κινδύνων.

Με άλλα λόγια, αυτό που ένα άτομο θεωρεί επικίνδυνο μπορεί να μην
θεωρείται έτσι από ένα άλλο, έτσι ενώ κάποιοι άνθρωποι ανησυχούν για
την πιθανότητα συντριβής ενός αεροπλάνου, άλλοι ανησυχούν μήπως
γίνουν θύματα εγκλημάτων. Το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις κινδύνου των
ανθρώπων διαφέρουν έχει αναμφίβολα θεμελιώδεις ρίζες στην
κοινωνική κατασκευή των στάσεων ή των αντιλήψεων των ανθρώπων.

7 Συμπεράσματα

Στόχος αυτού του εμπεριστατωμένου άρθρου ήταν να επισημανθούν τα μεγάλα
ελαττώματα στα τρέχοντα μοντέλα και πλαίσια διαχείρισης τουριστικών κρίσεων
και καταστροφών. Ξεκίνησε με μια αναφορά για τις έννοιες της κρίσης και των
καταστροφών και στη συνέχεια προχώρησε στα είδη και τις επιπτώσεις αυτών,

καθώς επίσης έγινε αναφορά και στα στοιχεία αυτά που επηρεάζουν την
αντίληψη του τουριστικού κινδύνου. Δεδομένης της σημασίας και της συμβολής
της στη μελέτη της διαχείρισης τουριστικών κρίσεων και καταστροφών, ήταν
κρίσιμο να αναλυθεί σε βάθος η προσέγγιση του Faulkner (2001).

Η έλλειψη συντονισμού, οργάνωσης των εργαζομένων και των υποδομών
γενικότερα είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να τονιστεί στη μελλοντική
στρατηγική των υπευθύνων με ρητό στόχο την ελαχιστοποίηση ρίσκων και
κινδύνων που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στον τουριστικό τομέα. Όλες οι
λύσεις θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.
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