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Δ ΕΛΣΙΟ Σ ΤΠΟΤ
Δ ΙΕΘΝΗ Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κ ΡΙΗ & Σ ΟΤΡΙΜΟ
υνολικά, θ τουριςτικι κίνθςθ προσ τθ χϊρα μασ κα μειωκεί κατά τουλάχιςτον 4,24% το 2009, ενϊ θ
μείωςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ από τισ παραδοςιακζσ αγορζσ κα είναι ακόμθ μεγαλφτερθ,
τουλάχιςτον 4,58%. Επίςθσ, θ ςυρρίκνωςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ ςτθ χϊρα μασ κα ζχει
ςθμαντικά αρνθτικι επίδραςθ ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ. Ειδικότερα, μία μείωςθ των αφίξεων
κατά 5%, 10% ι 15% κα οδθγιςει ςτθν απϊλεια κζςεων εργαςίασ για ολόκλθρθ τθν οικονομία τθσ
τάξθσ των 69.000, 96.000 και 144.000 κζςεων εργαςίασ, αντίςτοιχα. Πρόκειται για μερικά από τα
ςυμπεράςματα τθσ ςυςτθματικισ προςζγγιςθσ των αναμενόμενων ςτον Παγκόςμιο και τον
Ελλθνικό Σουριςμό ςυνεπειϊν τθσ κρίςθσ που περιλαμβάνει θ ζκκεςθ «Διεκνισ Οικονομικι Κρίςθ
και Σουριςμόσ», τθν οποία κατάρτιςε το Ινςτιτοφτο Σουριςτικϊν Ερευνϊν και Προβλζψεων (Ι.Σ.Ε.Π.).
Η εν λόγω προςζγγιςθ και εξαγωγι εκτιμιςεων – προβλζψεων βαςίηεται ςτισ εκτιμιςεισ τθσ
Eurostat για τθν πορεία του ΑΕΠ (Ιανουάριοσ 2009) ςτισ κφριεσ αγορζσ του Ελλθνικοφ Σουριςμοφ και
ςτθ ςυμπεριφορά των δυνθτικϊν τουριςτϊν των αγορϊν αυτϊν, με βάςθ τισ μεταβολζσ ςτο
ειςόδθμά τουσ.
Πιο ςυγκεκριμζνα, τα ςυνοπτικά ςυμπεράςματα και οι προτάςεισ πολιτικισ ςτισ οποίεσ καταλιγει θ
Ζκκεςθ του Ι.Σ.Ε.Π. ζχουν ωσ εξισ:
ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ
Σα πρϊτα ςθμάδια τθσ κρίςθσ βρίςκουν από τθ μία τουσ καταναλωτζσ να μειϊνουν
δραςτικά τισ δαπάνεσ τουσ και από τθν άλλθ τουσ μεγάλουσ χρθματοπιςτωτικοφσ
οργανιςμοφσ να καταρρζουν.
Οι καταναλωτζσ επαναπροςδιορίηουν τισ προτιμιςεισ τουσ και διαμορφϊνουν τελικά νζα
πρότυπα κατανάλωςθσ.
Οι επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν μειωμζνθ ηιτθςθ και δυςκολία ςτθ χρθματοδότθςθ.
Οι οικονομολόγοι ςυμφωνοφν ότι θ οικονομία ειςζρχεται ςε περίοδο παρατεταμζνθσ
φφεςθσ που κα διαρκζςει τουλάχιςτον ωσ το 2010, με κυριότερα χαρακτθριςτικά εκτόσ
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από τθ μείωςθ των καταναλωτικϊν δαπανϊν, τθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ και τισ ιςχυρζσ
αποπλθκωριςτικζσ πιζςεισ.
Σα μζτρα που προτείνονται από οικονομικοφσ κφκλουσ για τον περιοριςμό των παραπάνω
χαρακτθριςτικϊν είναι θ μείωςθ των επιτοκίων, θ λιψθ δθμοςιονομικϊν μζτρων, ενϊ ςε
επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είναι και θ αποτελεςματικι ςυνεργαςία και ο οικονομικόσ
ςυντονιςμόσ των κρατϊν – μελϊν.
ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο προβλεπόμενοσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ για το 2009 (0,2% - Ευρωπαϊκι Επιτροπι Ιανουάριοσ
2009) πρoοιωνίηεται τθν είςοδο τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςε περίοδο παρατεταμζνθσ
φφεςθσ. Σθν εκτίμθςθ αυτι, ιδθ προδιαγράφουν οι εξελίξεισ των τελευταίων μθνϊν, με
τθν επιβράδυνςθ των εξαγωγϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν, τθ μείωςθ των ειςαγωγϊν, τθ
ςταςιμότθτα των λιανικϊν πωλιςεων και τθν αιςκθτι επιβράδυνςθ τθσ ιδιωτικισ
κατανάλωςθσ, κακϊσ επίςθσ με τθν κάμψθ των επιχειρθματικϊν επενδφςεων και τθν
κατακόρυφθ υποχϊρθςθ του οικονομικοφ κλίματοσ.
Οι κλάδοι που κα δεχτοφν κατά κφριο λόγο τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ είναι
εκείνοι τθσ αγοράσ αυτοκινιτων, τθσ αγοράσ ακινιτων και του τουριςμοφ.
Από πλευράσ μεγζκουσ των επιχειριςεων, αναμζνεται να πλθγοφν περιςςότερα οι ΜΜΕ, οι
οποίεσ αντιμετωπίηουν μειωμζνθ ρευςτότθτα και απροκυμία από πλευράσ των τραπεηϊν
να τισ δανείςουν. Κλονιςμζνθ φαίνεται, επίςθσ, θ φερεγγυότθτά τουσ και αυξθμζνεσ οι
βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ και άλλεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ τουσ.
Η διεκνισ κρίςθ που αρχίςαμε να βιϊνουμε βρίςκει τθν ελλθνικι οικονομία με ζνα τεράςτιο
δθμόςιο χρζοσ, του οποίου θ εξυπθρζτθςθ απαιτεί ςθμαντικό μζροσ του ΑΕΠ, και με
τεράςτιο ζλλειμμα ςτο ιςοηφγιο των εξωτερικϊν πλθρωμϊν, δείγμα τθσ μειωμζνθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των ελλθνικϊν προϊόντων. Επομζνωσ, για να βγει θ οικονομία από τθν
κρίςθ απαιτείται δθμοςιονομικι πεικαρχία.

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟ
Ο παγκόςμιοσ τουριςμόσ αναμζνεται να παρουςιάςει μειωμζνο ρυκμό ανάπτυξθσ το
επόμενο διάςτθμα, τθσ τάξθσ του -2% - 0% (Π.Ο.Σ. Ιανουάριοσ 2009).
Η ςυγκεκριμζνθ κρίςθ διαφζρει από προθγοφμενεσ ςτο γεγονόσ ότι ο τουρίςτασ ςιμερα
αντιμετωπίηει οικονομικό πρόβλθμα για να χρθματοδοτιςει τισ διακοπζσ του, ενϊ ςτισ
προθγοφμενεσ τον κυριαρχοφςε ο φόβοσ για τθν ακεραιότθτά του. Δθμιουργοφνται ζτςι
νζεσ τάςεισ, που αφοροφν ςτθ μείωςθ τθσ απόςταςθσ του προοριςμοφ από τον τόπο
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μόνιμθσ κατοικίασ και τθσ διάρκειασ του ταξιδιοφ και ςτθν ανάδειξθ προοριςμϊν με καλι
ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ.
Για τθν άμβλυνςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ προτείνεται θ ειςαγωγι του
τουριςμοφ ςτα κυβερνθτικά πακζτα κινιτρων, θ αναςτολι πλθρωμισ των φόρων, θ ςτενι
ςυνεργαςία του ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα, θ οικονομικι ςτιριξθ του κλάδου από
τθν τραπεηικι και τθν οικονομικι κοινότθτα γενικότερα, θ ςυνεχισ ςτατιςτικι
παρακολοφκθςθ των μεγεκϊν που περιγράφουν τον κλάδο, θ φπαρξθ εντατικισ και
ςτοχευμζνθσ διαφιμιςθσ, θ αφξθςθ τθσ ποιότθτασ του προϊόντοσ με τθν ειςαγωγι νζων
τεχνολογιϊν ςτον κλάδο και θ ειςαγωγι καινοτόμων μεκόδων για τθν ενίςχυςθ του
branding.
Όςον αφορά τισ ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, αυτζσ δεν κα υποςτοφν ςτον ίδιο βακμό τισ
επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ. υγκεκριμζνα, εκείνεσ που κα επθρεαςτοφν λιγότερο είναι ο
πολιτιςτικόσ τουριςμόσ, ο τουριςμόσ ευεξίασ και ο τουριςμόσ υγείασ. Λίγο μεγαλφτερθ κα
είναι θ επίδραςθ που κα δεχτεί ο ςυνεδριακόσ τουριςμόσ, ενϊ επίδραςθ που κα δεχκεί ο
καλάςςιοσ τουριςμόσ κα αφορά κυρίωσ τον τομζα τθσ κρουαηιζρασ. Αμφίβολθ είναι θ
επίδραςθ που κα δεχκοφν ο χειμερινόσ, ο ακλθτικόσ και ο εκκεςιακόσ τουριςμόσ, ωςτόςο
ιςχυρό πλιγμα κα δεχκοφν ο κρθςκευτικόσ τουριςμόσ και ο τουριςμόσ τρίτθσ θλικίασ.
ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ
Σα τελευταία χρόνια ςυνζςτθςαν μία περίοδο πλοφςια ςε δυςμενι γεγονότα, των
οποίων θ επίδραςθ ςτθν τουριςτικι κίνθςθ τθσ χϊρασ μασ δεν ιταν πάντοτε θ ίδια.
Γενικά, θ ηιτθςθ για τουριςτικζσ υπθρεςίεσ και προϊόντα εξαρτάται από το μζγεκοσ του
κινδφνου που μπορεί να ανεχκεί ο δυνθτικόσ τουρίςτασ -όςο αυξάνεται ο κίνδυνοσ τόςο
αυξάνεται θ αναςφάλεια και θ αβεβαιότθτα κι επομζνωσ μειϊνεται θ ηιτθςθ- αλλά και
από τθν οξφτθτά του και τθ ςυχνότθτα εμφάνιςισ του. Η εξζλιξθ ςτθν τουριςτικι κίνθςθ
εξαρτάται, επίςθσ, από τα μζτρα που λαμβάνει θ κάκε χϊρα, τόςο για τθν αντιμετϊπιςθ
του ςυμβάντοσ –εφόςον αυτό τθν επθρεάηει άμεςα, όςο και για τθν εκμετάλλευςθ τθσ
ςυγκυρίασ –εφόςον αυτι επθρεάηει αρνθτικά άλλεσ χϊρεσ- ϊςτε να τθν χρθςιμοποιιςει
ωσ ανταγωνιςτικό τθσ πλεονζκτθμα.
φμφωνα με εμπειρικζσ μελζτεσ, οι επιπτϊςεισ ςτον τουριςτικό κλάδο από δυςμενι
γεγονότα, όχι τθσ ζνταςθσ και διάρκειασ αυτοφ που βιϊνουμε ςιμερα, κάνουν ςυνικωσ
τθν εμφάνιςι τουσ μζςα ςτο πρϊτο τρίμθνο που ακολουκεί τθν πραγματοποίθςθ του
ςυμβάντοσ και ολοκλθρϊνονται ςε 6 – 9 μινεσ.
Κατά το διάςτθμα πριν τθν εμφάνιςθ τθσ κρίςθσ,
θ τουριςτικι κίνθςθ ςτθν Ελλάδα κινείται με ταχφτερο ρυκμό από τον
ευρωπαϊκό και τον παγκόςμιο, οι τουριςτικζσ ειςπράξεισ αυξάνονται κατά 3%
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το χρόνο (διάςτθμα 2000-2004), οι ταξιδιωτικζσ πλθρωμζσ ςτο εξωτερικό
μειϊνονται ςθμαντικά (διάςτθμα 2000-2007) και θ πορεία των αφίξεων είναι
αςφμμετρθ με εκείνθ των ειςπράξεων.
θ Ελλάδα από πλευράσ ανταγωνιςτικότθτασ εμφανίηεται ςε χειρότερθ
κατάςταςθ από το 2007 (24θ από 22θ το 2007). Ειδικότερα, από πλευράσ
ανταγωνιςτικότθτασ τιμϊν παρόλο που ανεβαίνει 6 ςκαλοπάτια ςτθν 114θ κζςθ
επί ςυνόλου 133 χωρϊν, κατζχει μία από τισ κατϊτερεσ κζςεισ, ςε μία περίοδο
που θ οικονομικι κρίςθ κα αυξιςει κατακόρυφα το ειδικό βάροσ του
ανταγωνιςμοφ τιμϊν ωσ κριτθρίου τουριςτικισ επιλογισ.
το κατϊφλι τθσ οικονομικι κρίςθσ,
θ μείωςθ των προκρατιςεων, όςο και θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ των τουριςτικϊν
επιχειριςεων, καταδεικνφουν τθν ζναρξθ μίασ περιόδου για το ελλθνικό
τουριςτικό προϊόν που κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί το λιγότερο ωσ δφςκολθ.
Σθν εκτίμθςθ αυτι ιδθ προδιαγράφει θ αρνθτικι πορεία των αεροπορικϊν
αφίξεων αλλοδαπϊν τουριςτϊν το 2008 ςτθ χϊρα μασ.
οι περιςςότερεσ από τισ ανταγωνίςτριεσ τθσ Ελλάδασ χϊρεσ ςε τουριςτικό
επίπεδο παρουςίαςαν επίςθσ μείωςθ ςτισ αφίξεισ, με τθ χϊρα μασ να
καταλαμβάνει μία από τισ τελευταίεσ κζςεισ ςτθ μεταξφ τουσ ςφγκριςθ.
Εξαίρεςθ αποτελοφν οι πορείεσ τθσ Κροατίασ (+2,1%), αλλά κυρίωσ τθσ
Σουρκίασ που με 16,1% είναι θ μόνθ χϊρα με διψιφιο ποςοςτό αφξθςθσ του εν
λόγω μεγζκουσ.
Κατά το 2009 ο ελλθνικόσ τουριςμόσ,
κα βρεκεί υπό το κακεςτϊσ τθσ διεκνοφσ οικονομικισ φφεςθσ και ιςχυροφ
ανταγωνιςμοφ, ςε ζνα ςυνεχϊσ επιδεινοφμενο διεκνζσ πολιτικό και οικονομικό
περιβάλλον, αντιμετωπίηοντασ παράλλθλα τθ ςυνεχιηόμενθ πολιτικι και
κοινωνικι αςτάκεια ςε εςωτερικό επίπεδο και τισ δυςμενείσ εξελίξεισ των
εκνικϊν μακροοικονομικϊν παραμζτρων.
κα ζχει να αντιμετωπίςει τθ μεταςτροφι ςτθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά και
τισ επιλογζσ των ευρωπαίων τουριςτϊν υπζρ του εςωτερικοφ τουριςμοφ, των
κοντινϊν εξωχϊριων προοριςμϊν και κυρίωσ των τουριςτικϊν αγορϊν χαμθλοφ
κόςτουσ, λόγω του υψθλοφ βακμοφ χρζωςθσ των νοικοκυριϊν ςε πολλζσ
βαςικζσ χϊρεσ - πελάτεσ μασ, τθσ κάμψθσ τθσ υπερτιμθμζνθσ αγοράσ ακινιτων
και τθσ αναςφάλειασ ςτθν αγορά εργαςίασ (απολφςεισ, μείωςθ πραγματικϊν
μιςκϊν), που ςυμπιζηουν το διακζςιμο ειςόδθμα των εν δυνάμει τουριςτϊν.
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Από τθν προςπάκεια του ΙΣΕΠ να εκτίμθςει τθ μεταβολι που κα υπάρξει το 2009 ςτθν
τουριςτικι κίνθςθ τθσ Ελλάδασ προζκυψε πωσ τα πλζον αιςιόδοξα ςενάρια ζχουν ωσ
εξισ1:
ιδιαίτερα κα μεταβλθκεί θ τουριςτικι κίνθςθ από το Ηνωμζνο Βαςίλειο (5,54%), τθ Γερμανία (-5,29%) και τθν Ιταλία (-5,48%). Οι αγορζσ αυτζσ
ςυνιςτοφν το 38% περίπου του ειςερχόμενου τουριςμοφ μασ, μερίδιο που
ενδζχεται να μεταβλθκεί αιςκθτά, δεδομζνθσ τθσ ςθμαντικισ μεταβολισ του
ΑΕΠ που προβλζπει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τισ εν λόγω χϊρεσ.
ςυνολικά, θ τουριςτικι κίνθςθ προσ τθ χϊρα μασ κα μειωκεί κατά 4,24% το
2009, ενϊ θ μείωςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ από τισ παραδοςιακζσ αγορζσ κα
είναι ακόμθ μεγαλφτερθ (-4,58%).
Η ςυρρίκνωςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ ςτθ χϊρα μασ κα ζχει ςθμαντικά
αρνθτικι επίδραςθ ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ. Ειδικότερα, μία μείωςθ των αφίξεων
κατά 5%, 10% ι 15% κα οδθγιςει ςτθν απϊλεια κζςεων εργαςίασ για ολόκλθρθ τθν
οικονομία τθσ τάξθσ των 69.000, 96.000 και 144.000 κζςεων εργαςίασ, αντίςτοιχα.
Σο τελικό αποτζλεςμα για τθν πορεία του τουριςτικοφ κλάδου δεν εξαρτάται μόνο από
τθν πορεία των αφίξεων, αλλά κυρίωσ από τον αρικμό των διανυκτερεφςεων και τθν
πραγματοποιθκείςα δαπάνθ. Εκτιμάται ότι θ μείωςθ των εςόδων είναι μεγαλφτερθ κατά
8-10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ αυτισ των αφίξεων.
Σονίηεται ιδιαίτερα ότι ςτθν παροφςα φάςθ είναι αδφνατο και επικίνδυνο να
προςπακιςει κάποιοσ να εκτιμιςει το προσ τα πάνω όριο των αρνθτικϊν επιπτϊςεων
τθσ κρίςθσ. Οι οποιεςδιποτε εξελίξεισ ςτον τομζα των κρατιςεων ςιμερα μποροφν να
εκλθφκοφν μόνο ωσ ενδεικτικζσ τθσ τάςθσ και όχι του μεγζκουσ των επιπτϊςεων. Γι’
αυτό κα πρζπει να εςτιάςουμε το ενδιαφζρον μασ, όχι ςτθν εκτίμθςθ του μεγζκουσ τθσ
ςυρρίκνωςθσ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ, αλλά ςτθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων
για τθν ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων. Επειδι θ οικονομικι δραςτθριότθτα
εξαρτάται κυρίωσ από το ψυχολογικό κλίμα που υπάρχει δίπλα μασ, κα πρζπει να
αποφεφγονται εκτιμιςεισ καταςτροφισ, οι οποίεσ μόνο κακό μποροφν να προκαλζςουν,
χωρίσ βζβαια να ωραιοποιοφνται καταςτάςεισ.
τουσ παράγοντεσ που εκτιμάται ότι κα βοθκιςουν ςτθν ανάςχεςθ τθσ δραματικισ
πτϊςθσ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ ςυγκαταλζγονται θ ανκεκτικότθτα που ζχει επιδείξει ςτο
παρελκόν ο κλάδοσ, θ μεταπιδθςθ των διακοπϊν από το επίπεδο τθσ πολυτζλειασ ςε
εκείνο τθσ ανάγκθσ, οι τάςεισ αποπλθκωριςμοφ που ςθμειϊνονται ςε πολλζσ χϊρεσ
1

θμειϊνεται πωσ τα ςενάρια αυτά είναι τα πλζον αιςιόδοξα, τόςο επειδι βαςίςτθκαν ςε ςτοιχεία που δεν
περιλαμβάνουν ανάλογεσ κρίςεισ, όςο και επειδι ωσ ερμθνευτικι μεταβλθτι χρθςιμοποιικθκε μόνο το ειςόδθμα.
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εξαιτίασ τθσ κρίςθσ

και θ ςυγκράτθςθ του κόςτουσ και οι προςφορζσ ςτισ οποίεσ

αναμζνεται να προβοφν οι επιχειρθματίεσ του κλάδου.
Οι παραδοςιακζσ τουριςτικζσ αγορζσ τθσ Ελλάδασ είναι χϊρεσ που ζχουν πλθγεί
ιδιαίτερα από τθν κρίςθ (Γερμανία, Ηνωμζνο Βαςίλειο, Ιταλία). Για το λόγο αυτό είναι
επιβεβλθμζνο το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν να ςτραφεί και ςε άλλεσ αγορζσ, όπωσ
αυτζσ τθσ τζωσ οβιετικισ Ζνωςθσ και τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ, αλλά και
ςτον εςωτερικό τουριςμό.
Ειδικά για τον εςωτερικό τουριςμό,
κατά τα φαινόμενα, ο εςωτερικόσ τουριςμόσ κα επθρεαςτεί άμεςα και ζμμεςα
από τθ διεκνι οικονομικι κρίςθ: άμεςα εξαιτίασ τθσ μείωςθσ του ειςοδιματοσ
των Ελλινων, αλλά και των περιοριςμζνων κεφαλαίων που κα μπορζςουν να
ζχουν υπό τθ μορφι δανείου και ζμμεςα λόγω τθσ μείωςθσ των ειςοδθμάτων
εκείνων που ςυνδζονται άμεςα ι ζμμεςα με τον τουριςτικό κλάδο.
θ τουριςτικι δαπάνθ του εςωτερικοφ τουριςμοφ δθμιουργεί ςυγκριτικά πολφ
μικρότερθ προςτικζμενθ αξία, ενϊ τα πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματά τθσ
είναι ςθμαντικά μεγαλφτερα. Ωςτόςο, είναι γεγονόσ ότι θ αξιοποίθςθ του
εςωτερικοφ τουριςμοφ, ακόμθ κι αν δεν λειτουργιςει ωσ υποκατάςτατο του
αλλοδαποφ τουριςμοφ, είναι επωφελισ, τόςο ςε κζματα αναπτυξιακά, όςο και
από περιφερειακι άποψθ.
θ πορεία του εςωτερικοφ τουριςμοφ αναμζνεται καλφτερθ από εκείνθ του
αλλοδαποφ για το 2009 κι επομζνωσ δίνεται θ ευκαιρία ςτουσ τουριςτικοφσ
φορείσ τθσ χϊρασ να αναγνωρίςουν τθν αξία του και να του αποδϊςουν τθν
ανάλογθ ςθμαςία.
Για τθν προϊκθςθ του ελλθνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ εν μζςω αυτϊν των δυςμενϊν
ςυνκθκϊν απαιτείται ςε επίπεδο κεντρικισ και τοπικισ κυβζρνθςθσ θ λιψθ μζτρων για
τθ διαςφάλιςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθν αναπλιρωςθ μζρουσ τουλάχιςτον του χαμζνου
ειςοδιματοσ των ανζργων, τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του ελλθνικοφ
τουριςτικοφ προϊόντοσ και τθν προϊκθςι του και τθ ςτιριξθ τθσ ρευςτότθτασ και
βιωςιμότθτασ των τουριςτικϊν επιχειριςεων. Μεταξφ των μζτρων αυτϊν είναι θ
διεφρυνςθ των προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, θ μείωςθ των τελϊν
αεροδρομίων

(ςπατόςθμο,

τζλθ

προςγείωςθσ

και

διαμονισ,

κ.α.)

και

θ

επαναδιαπραγμάτευςθ των τελϊν του αεροδρομίου «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ», θ μείωςθ
του κόςτουσ τθσ ακτοπλοΐασ, θ μείωςθ του ςυντελεςτι Φ.Π.Α. ςε επίπεδο που να
προςεγγίηει το επίπεδο των ανταγωνιςτριϊν χωρϊν (Ιςπανία, Πορτογαλία), θ αξιοποίθςθ
των κεφαλαίων τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδυτϊν για τισ ΜΜΕ, θ ενίςχυςθ των
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προγραμμάτων κοινωνικοφ τουριςμοφ, θ μείωςθ των φορολογικϊν επιβαρφνςεων ςτισ
μεταφορζσ, κ.α.
Η τουριςτικι κοινότθτα τθσ χϊρασ, αντιλαμβανόμενθ το φαινόμενο τθσ οικονομικισ
κρίςθσ και τισ επιπτϊςεισ του ςτθν Ελλάδα, ζδραςε καταλυτικά ωκόντασ τθν κυβζρνθςθ
να εξαγγείλει δια ςτόματοσ του πρωκυπουργοφ δζςμθ μζτρων, βαςικά χαρακτθριςτικά
τθσ οποίασ είναι θ αφξθςθ των δαπανϊν για τθν προβολι τθσ χϊρασ, θ κατάρτιςθ των
εργαηομζνων ςτον κλάδο, αλλά κυρίωσ θ διευκόλυνςθ των επιχειριςεων ςε ό,τι αφορά
τθ χρθματοδότθςθ, τθν επιςτροφι του ΦΠΑ, κ.α.
Εκτόσ από τθ δράςθ ςτθν οποία πρζπει να προβεί θ πολιτεία για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ, αναγκαία είναι και θ ανάλθψθ πρωτοβουλίασ από τθν
πλευρά των ίδιων των επιχειριςεων. υγκεκριμζνα, θ πολιτικι που προτείνεται να
ακολουκθκεί αφορά τον επαναπροςδιοριςμό των επιχειρθματικϊν ςτόχων, του τφπου
δανειςμοφ, των επενδφςεων και τθσ ςτρατθγικισ marketing, τον περιοριςμό των
λειτουργικϊν εξόδων, τθν αναβάκμιςθ τθσ προςφερόμενθσ ποιότθτασ, τθν επανεξζταςθ
τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ και τθν εςτίαςθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό.
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