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Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό 

 

Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί κύριο μοχλό ανάπτυξης για τα περισσότερα κράτη παγκοσμίως, 

καθώς προσφέρει θέσεις εργασίας και ενίσχυσης της οικονομίας. Ωστόσο, όπως όλοι οι τομείς 

της ανθρώπινης δραστηριότητας, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα βιωσιμότητας προκαλεί σοβαρές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και αντιστρόφως η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει σε αρνητικό βαθμό 

τον τουρισμό στο άμεσο μέλλον. 

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάστηκε στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα 

(COP25), η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μαδρίτη το τρέχον διάστημα (2-13.12.2019) σχετικά 

με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις μεταφορές του τουριστικού κλάδου, προβλέπεται 

ότι έως το 2030, το ποσό του CO2 των μεταφορών αυτών θα ανέλθει σε 1,9 δις τόνους, ή αύξηση 

ύψους 25% σε σύγκριση με το 2016, αν δεν ληφθεί άμεσα δράση. Επιπλέον, οι τουριστικές 

μεταφορές θα φθάσουν το 12% του παγκοσμίου ΑΕΠ το 2030, αντιπροσωπεύοντας το 21% των 

ρυπογόνων αερίων, ενώ σήμερα παράγουν το 5% συνολικά στον κόσμο. Επίσης, το 2018 η 

βιομηχανία του τουρισμού προσέφερε το 10,4% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος και εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ενώ παρήγαγε ταυτόχρονα περί το 8% των 

παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.  

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να προκαλέσει ακόμη και την 

«εξαφάνιση» του τουρισμού. Δεδομένης της επιδείνωσης του φυσικού περιβάλλοντος, όπως οι 

καιρικές συνθήκες, το λιώσιμο των πάγων και η σταδιακή εξαφάνιση νησιών, που επηρεάζουν 

άμεσα τις τουριστικές μετακινήσεις και επισκέψεις, οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

ενσωματώσουν πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης στις δραστηριότητές τους στον τουρισμό, καθώς 

ο στόχος της εκμηδένισης των αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το κοινό 

έργο υιοθέτησης πιο φιλόδοξων μέτρων.  

Τόσο ο ΟΗΕ όσο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού έχουν θέσει ως προτεραιότητα την 

υιοθέτηση στρατηγικών για τον τουρισμό φιλικών προς το περιβάλλον, ενώ τονίζουν ότι όσες 

επιχειρήσεις δεν ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες σχετικά με τη βιωσιμότητα, θα έχουν σοβαρά 

πλήγματα λόγω του ανταγωνισμού. Αξιοσημείωτο είναι ότι πληθώρα κρατών, όπως η Γαλλία και 

η Ισπανία, έχει καθιερώσει εθνικά σχέδια δράσης για το βιώσιμο τουρισμό, ασκώντας πίεση τόσο 

στις εταιρίες όσο και στα υπόλοιπα κράτη. Εντούτοις, μία μερίδα εκπροσώπων του τουρισμού 

υποστηρίζει ότι άλλοι τομείς και δραστηριότητες εκπέμπουν περισσότερους ρύπους, όπως η 

βιομηχανία κρέατος και οι αγορές μέσω διαδικτύου, και για αυτό το λόγο έχουν προτεραιότητα 

στη λήψη μέτρων. 
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