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ΣΥΝΟΨΗ 

 
Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη ορίζει τον βιομηχανικό και τον αγροτικό τουρισμό και εξετάζει την 

ανάπτυξή τους στην Ευρώπη. Επισημαίνει την αξία των εν λόγω τομέων του τουρισμού με 

οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικο-πολιτιστικούς όρους. Παρουσιάζει μία σειρά 

από μελέτες περιπτώσεων οργανισμών, επιχειρήσεων, κοινοτήτων και περιφερειών σε 

πλήθος ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες έχουν αποκτήσει μεγάλο φάσμα εμπειριών στους εν 

λόγω τομείς. Αναλύοντας επίκαιρα ζητήματα και μελλοντικές δυνατότητες, προτείνει 

τρόπους με τους οποίους ο βιομηχανικός και ο αγροτικός τουρισμός μπορούν να 

διευρυνθούν, να αποκτήσουν πιο βιώσιμο χαρακτήρα και να επιτύχουν μεγαλύτερα οφέλη 

για τις τοπικές κοινότητές τους, αλλά και για την οικονομία της Ευρώπης και τη φυσική και 

πολιτιστική κληρονομιά της, συνολικά. Τόσο ο βιομηχανικός όσο και ο αγροτικός τουρισμός 

αποτελούν μορφές τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος· και οι δύο είχαν ραγδαία εξέλιξη από 

το 1970, ανταποκρινόμενοι στις νέες αγορές, στους νέους τρόπους ζωής και σε ευκαιρίες 

ανάπτυξης νέων προϊόντων. Παρότι οι εν λόγω τομείς κατά κάποιον τρόπο εμφανίζουν 

έντονες διαφορές μεταξύ τους, σε πολλά θέματα παρουσιάζουν ομοιότητες. 
 

Βιομηχανικός τουρισμός 

Παρόλο που δείγματά του απαντώνται σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο βιομηχανικός τουρισμός 

επικεντρώνεται κυρίως στην βορειοδυτική Ευρώπη, στην περιοχή όπου εξελίχθηκε η πρώτη 

περίοδος της Βιομηχανικής Επανάστασης. Ωστόσο, η δραστηριότητα στη νότια, κεντρική και 

ανατολική Ευρώπη ολοένα και αυξάνεται. Σε παγκόσμια κλίμακα, η Ευρώπη κατέχει λίγο 

πολύ την κυρίαρχη θέση στον βιομηχανικό τουρισμό. Πρόκειται για ειδικότητα των 

Ευρωπαίων, και υφίσταται τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές. Ωστόσο, ο τομέας 

είναι κατακερματισμένος και αποτελείται ως επί το πλείστον από πόλους έλξης μικρής 

κλίμακας που σπάνια συνεργάζονται. Ο βιομηχανικός τουρισμός περιλαμβάνει πολλά 

διαφορετικά είδη: ορισμένα εξ αυτών είναι πιο ελκυστικά για τους επισκέπτες από άλλα.  
 

Στον βιομηχανικό τουρισμό κυριαρχούν ο δημόσιος τομέας και οι ομάδες μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. Συχνά, επαφίεται σε εθελοντές, πολλοί από τους οποίους ασχολούνται με ζήλο 

με τη διατήρηση της βιομηχανικής κληρονομιάς. Παρόλο που δεν αντικαθιστά τις θέσεις 

απασχόλησης που καταργήθηκαν σε παλαιότερες βιομηχανίες, εντούτοις προσελκύει 

σημαντικά άμεσα και έμμεσα έσοδα όπου σημειώνει επιτυχία, και δύναται να βελτιώσει την 

εικόνα και τη φήμη των πρώην βιομηχανικών περιοχών. Ωστόσο, συχνά οι αποτελεσματικοί 

δεσμοί με τουριστικά γραφεία και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά 

περιορισμένοι, παρά την ανάγκη στήριξης της διατήρησής τους με έσοδα από τον τουρισμό. 

Τα προσόντα στον τομέα του τουρισμού συχνά δεν είναι ανεπτυγμένα. Η επιτυχία και η 

εξέλιξή του ποικίλλει αισθητά σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
 

Αγροτικός τουρισμός 

Ο αγροτικός τουρισμός είναι συγκριτικά διαδεδομένος σε ολόκληρη την Ευρώπη, και 

αποτελεί πολύ πιο ευρεία δραστηριότητα από πλευράς κύκλου εργασιών και απασχόλησης.  

Αποτελείται από έναν πολύ μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων. Όπως και ο βιομηχανικός 

τουρισμός, έχει υποστεί και αυτός κατακερματισμό, υποφέρει από περιορισμένη συνεργασία 

ή συντονισμό και αυξανόμενο ανταγωνισμό τόσο εντός του τομέα όσο και προς άλλους 

τομείς. Σε αντίθεση προς τον βιομηχανικό τουρισμό, ο αγροτικός τουρισμός συνιστά κυρίως 

ιδιωτικό τομέα, και έχει ως κίνητρο πρωτίστως τους οικονομικούς στόχους και τη δημιουργία 

απασχόλησης, δημιουργώντας συχνά θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης ή πολλαπλής 
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δραστηριότητας. Είναι σημαντικός από πλευράς αγροτικού εισοδήματος και απασχόλησης, 

παρέχοντας κατά κανόνα από 10 έως 20% του αγροτικού εισοδήματος και της απασχόλησης, 

δηλαδή το διπλάσιο από τον μέσο όρο του εισοδήματος που προέρχεται από τον τουρισμό 

και των επιπέδων απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

 

Ενώ ο βιομηχανικός τουρισμός προσφέρει κατά κύριο λόγο τουριστικά αξιοθέατα, ο 

αγροτικός τουρισμός παρέχει μία ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία, προσφέροντας και 

διαμονή και αξιοθέατα. Ο αγροτικός τουρισμός δημιουργεί δεσμούς με τον προορισμό, 

ενθαρρύνοντας την αφοσίωση του επισκέπτη και, συνεπώς, την πραγματοποίηση 

επανειλημμένων επισκέψεων. Ο αγροτικός τουρισμός επιδεικνύει καλές επιδόσεις στην 

ανάπτυξη προϊόντων και στην καινοτομία, καθώς και στην προσέλκυση νέων κεφαλαίων και 

επιχειρηματιών από πόλεις, άλλες περιφέρειες και χώρες, που συχνά οφείλονται σε ιδιαίτερες 

επιλογές του τρόπου ζωής. Ωστόσο, τα πρότυπα για την ποιότητα υπηρεσιών, τη διαφήμιση, 

την ανάπτυξη προϊόντων και την οικονομική επιτυχία ποικίλλουν έντονα σε περιφερειακό και 

εθνικό επίπεδο. 
 

Κοινά θέματα, κοινοί στόχοι και επιπτώσεις 

Τόσο στο πλαίσιο του βιομηχανικού όσο και στο πλαίσιο του αγροτικού τουρισμού έχουν 

ιδρυθεί πολλές συμμετέχουσες ομάδες, σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό να 

συνδράμουν στην προώθηση και διαφήμισή τους ή/και να επενεργούν ως οργανισμοί που 

εξυπηρετούν ομάδες ειδικών συμφερόντων. Γενικά, έχουν πρόσβαση σε περιορισμένη μόνο 

χρηματοδότηση, ενώ η πιθανή αξία τους συχνά δεν επιτυγχάνεται. Τα προσόντα τους στον 

τομέα του τουρισμού είναι ποικίλα, ενώ η διαφήμιση, παραδοσιακή πηγή εισοδήματος, είναι 

τώρα αντιμέτωπη με προκλήσεις λόγω των διαδικτυακών διαφημιστικών τόπων χαμηλού 

κόστους. Και οι δύο τομείς εμφανίζουν κατά κανόνα αδυναμίες ως προς τη γνώση της 

αγοράς και τις τεχνικές τη διαφήμισης, παρόλο που υπάρχουν παραδείγματα ορισμένων 

επιχειρήσεων και ιδρυμάτων που σημειώνουν πράγματι πολύ καλές επιδόσεις. Τόσο ο 

αγροτικός όσο και ο βιομηχανικός τουρισμός εκδηλώνονται συχνά σε πιο φτωχές περιοχές ή 

σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία διαρθρωτικών αλλαγών. Κανένας από τους 

δύο τομείς δεν συνδέεται με δραστηριότητες περιφερειακής ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης 

στον βαθμό που θα μπορούσε. 
 

Τόσο ο αγροτικός τουρισμός όσο και ο βιομηχανικός τουρισμός έχουν σημασία από πλευράς 

διατήρησης της κληρονομιάς. Και οι δύο συμβάλλουν στη διατήρηση πτυχών τοπίων φυσικής 

κληρονομιάς – είτε άμεσα με την συντήρηση και επαναχρησιμοποίηση κτιρίων και υποδομών 

για τουριστική χρήση, είτε έμμεσα με την αξιοποίηση του έργου εταιρειών συντήρησης από 

πλευράς χρημάτων, προσελκύοντας έσοδα από τους επισκέπτες. Και οι δύο έχουν ως 

αντίκτυπο την επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση και εμφανίζουν δυνατότητες 

επέκτασης στον εν λόγω τομέα. Σε εθνική κλίμακα, διαθέτουν πολλές δυνατότητες να 

αποτελέσουν μέρος της νέας ευρωπαϊκής ανάπτυξης στον κλάδο της δημιουργικότητας, με 

τη σύνδεσή τους με τις καλές τέχνες, πολιτιστικές δραστηριότητες και την ανάπτυξη και τη 

διασπορά της γνώσης. Και οι δύο τομείς προσφέρουν οφέλη στις τοπικές κοινότητες στις 

οποίες δραστηριοποιούνται.  

 

Η αξία του βιομηχανικού τουρισμού στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει 

οριστικοποιηθεί. Η παρούσα μελέτη εκτίμησε τον οικονομικό αντίκτυπό του βάσει 

τμηματικών υφιστάμενων τουριστικών ροών, παρουσιάζοντας μία εκτίμηση 18 εκατομμυρίων 

τουριστικών ταξιδιών με διανυκτέρευση και επιπλέον, 146 εκατομμυρίων ημερήσιων 

επισκέψεων, δημιουργώντας μία άμεση δαπάνη 9 δισεκατομμυρίων ετησίως, κατά 

προσέγγιση. Ο συνολικός αντίκτυπος είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερος εάν ληφθούν υπόψη 

οι έμμεσες επιπτώσεις που προκαλεί δεδομένου ότι πολλοί χώροι βιομηχανικής κληρονομιάς 
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έχουν συνήθως τοπική βάση διατηρώντας δυνατούς δεσμούς με τις τοπικές κοινότητες, 

αυξάνοντας έτσι τον οικονομικό αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία 

αγροτικού τουρισμού EuroGites συνέλεξε το 2008 οικονομικά στοιχεία από τις ενώσεις μέλη 

της και προέκτεινε τις εν λόγω πληροφορίες ώστε να εντάξει τον αριθμό των κλινών που 

είναι γνωστός από ενώσεις που δεν είναι μέλη της. Οι υπολογισμοί αυτοί υποδηλώνουν ότι ο 

αγροτικός τουρισμός στηρίζει 900.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, 

ενώ παράγει €150 δισεκατομμύρια ακαθάριστου εισοδήματος ετησίως. 
 

Συμπεράσματα 

Ο αγροτικός τουρισμός συνιστά κυρίως δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα, με κίνητρο την 

αποκόμιση κέρδους και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, συχνά δε και τη διαφοροποίηση των 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων, και βασίζεται στη διατήρηση και υποδομή του τοπίου και της 

σχετικής κληρονομιάς που πολλές φορές χρηματοδοτούνται από τον δημόσιο τομέα. Ο 

βιομηχανικός τουρισμός αποτελεί πρωτίστως δραστηριότητα διατήρησης μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα ή του δημοσίου τομέα, η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο στον τουρισμό, σε 

συνδυασμό με τη χρηματοδότηση του δημόσιου τομέα και τον εθελοντισμό, για λόγους 

οικονομικής βιωσιμότητάς του. Και οι δύο τομείς τουρισμού διαθέτουν την δυνατότητα να 

επεκταθούν, να οργανωθούν καλύτερα και να αξιοποιήσουν εκτενέστερα τις βέλτιστες 

πρακτικές.  
 

Και οι δύο τομείς αντιμετωπίζουν προβλήματα αλλά διαθέτουν πολλές δυνατότητες να 

αυξήσουν την τοπική και εθνική ευημερία, να συμβάλουν στη διατήρηση της βιομηχανικής 

και αγροτικής κληρονομιάς της Ευρώπης και να επιδείξουν τον τρόπο με τον οποίο μία 

πανευρωπαϊκή προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων και την αξιοποίηση δυνατοτήτων 

θα μπορούσε να αποδειχθεί αποτελεσματική όσον αφορά τη δημιουργία επιχειρήσεων 

παγκόσμιας κλάσης. Η ενίσχυση της γνώσης της αγοράς, η επέκταση των προσόντων, η 

βελτίωση της διακυβέρνησης, των εταιρικών σχέσεων και της δικτύωσης, καθώς και η 

δημιουργία καινοτόμων μεθόδων προόδου θεωρούνται τα κλειδιά για την επιτυχία, όπως 

είναι και η ανάπτυξη πιο βιώσιμου τουρισμού περιλαμβανομένης της προώθησης 

προσεγγίσεων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  

Οι συστάσεις αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που επισημαίνονται στην 

παρούσα μελέτη και παρέχουν πληροφορίες με σκοπό την καθοδήγηση μελλοντικών 

επενδυτικών πολιτικών στον βιομηχανικό και τον αγροτικό τουρισμό, τη δημιουργία μέσων 

καθοδήγησης και αύξησης της ανταγωνιστικότητας για τις συμμετέχουσες ΜΜΕ, την παροχή 

αποτελεσματικών συστημάτων διακυβέρνησης για την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων και 

της δικτύωσης, και τη δημιουργία τρόπων ανάπτυξης των κοινωνικών, οικονομικών και 

περιβαλλοντικών επιδόσεων των οικείων τομέων. Προτείνονται επτά συγκεκριμένες 

συστάσεις: 

 Ένα εικονικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης που θα αναλύει, θα εκτιμά και θα 

διαδίδει τις βέλτιστες πρακτικές· 

 Ένα πρωτότυπο σχέδιο επίδειξης περιοχών βιομηχανικής κληρονομιάς· 

 Μία πρωτότυπη περιοχή επίδειξης αγροτικού τουρισμού δεύτερης γενιάς· 

 Ένα σχέδιο επίδειξης αργού τουρισμού· 

 Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε εξοπλισμό κληρονομιάς, που θα αναπτύσσει 

δεξιότητες επισκευής και συντήρησης κτιρίων και εξοπλισμού· 

 Σεμινάρια διάδοσης καινοτόμων πρακτικών· 

 Μία πρωτοβουλία ανάπτυξης και διαφήμισης προϊόντων περιορισμένου 

αγοραστικού κοινού με στόχο την Ασία και τις χώρες ΒΡΙΚ. 
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Η βασική σύσταση είναι η ίδρυση μίας ομάδας εικονικής έρευνας που θα βασίζεται σε ένα 

υφιστάμενο επιστημονικό σχέδιο που εφαρμόστηκε με επιτυχία σε 18 ευρωπαϊκές χώρες1.  
 

Όλες οι συστάσεις προβλέπεται να έχουν σχετικά χαμηλό κόστος και είναι σχεδιασμένες 

ώστε τελικά να είναι αυτοδύναμες. Ορισμένες από τις συστάσεις θα μπορούσαν να 

συμβάλλουν στην επανενεργοποίηση της πανευρωπαϊκής ανάπτυξης και στη στήριξη 

ομάδων, καθώς και ορισμένων εθνικών ομάδων.  
 

Περαιτέρω μελέτες περιπτώσεων, υποστηρικτικό υλικό και αποδεικτικά στοιχεία διατίθενται 

σε πολλά Παραρτήματα. Το Παράρτημα Η απαντά σε συχνές ερωτήσεις, μεταξύ των οποίων 

γιατί τα εν λόγω προϊόντα με περιορισμένο αγοραστικό κοινό έχουν ιδιαίτερη σημασία για 

την Ευρώπη, εάν θα υπάρχει επαρκής μελλοντική ζήτηση στην αγορά, εάν λειτουργούν 

σύμφωνα με τις αρχές του βιώσιμου τουρισμού και εάν λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις του 

τοπικού πληθυσμού στις περιοχές που εμπλέκονται.  

 

                                                 
1  Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Κάτω 

Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.  


