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Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Κ. Ζοπουνίδης, Χρ. Γαγάνης 

1. Γενικά 

Ο τουρισμός, ως κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, αποτέλεσε τα τελευταία 

40 χρόνια βασικό πυλώνα της Ελληνικής οικονομίας. Την εικοσαετία 1960-80 

ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του τουρισμού ήταν περίπου διπλάσιος από 

τον αντίστοιχο της βιομηχανίας ενώ, την εικοσαετία 1980-2000 έγινε 

12πλάσιος. Παράλληλα, ο αγροτικός τομέας συρρικνώνεται συνεχώς ιδιαίτερα 

την τελευταία 20ετία.  

Οι οικονομικές επιπτώσεις από την ανάπτυξη του τουρισμού εστιάζονται στην 

εισροή χρήματος και την εξισορρόπηση του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλα-

γών, την ανάπτυξη επενδυτικών δραστηριοτήτων και τις  πολλαπλασιαστικές 

επιδράσεις που ασκούν στον ευρύτερο οικονομικό ιστό της χώρας. Παρά την 

περιφρόνηση του τουριστικού προϊόντος από την πολιτεία στο παρελθόν ο του-

ριστικός κλάδος συνεισφέρει τα μέγιστα στην εξισορρόπηση του ελλείμματος 

του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών όπως απεικονίζεται και από τον πίνακα 

1. 

Πίνακας 1:  Συναλλαγματικά Ισοζύγια Ιανουάριος – Ιούλιος 2001-2004 

 % Μεταβολές 

 2001 2002 2003 2004 2002/01 2003/02 2004/03 

Τουριστικό 3.094,2 3.763 3.607,1 3.604,5 21,6 -4,1 -0,1 

Ναυτιλιακό 2.261,3 2.057,3 2.681,4 4.362,3 -9 30,3 62,7 

Έλλειμμα 

Εμπορικού 

Ισοζυγίου 

-12.607,8 -13.079,8 -13.267,7 -14.391,9 3,7 1,4 8,5 

Έλλειμμα 

Τρεχουσών 

Συναλλαγών  

-9.713,4 -10.730,7 -12.063,8 -12.447 10,5 12,4 3,2 

Πηγή: Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων (2004) 
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Η συνεισφορά του τουριστικού τομέα περικλείει όλους τους τομείς της Ελληνι-

κής οικονομίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. (2003) προκύπτει ότι: 

� Το σύνολο της προστιθέμενης αξίας που προσδιορίζεται αμέσως και εμ-

μέσως από την τουριστική ζήτηση, κυμαίνεται περίπου στο 18% του 

ΑΕΠ.  

� Στον τουριστικό κλάδο πραγματοποιείται το 16% των επενδύσεων, ενώ η 

απασχόληση στην τουριστική οικονομία ανέρχεται πάνω από 700.000 

άτομα.   

� Το συνάλλαγμα που αποκτάται από τον τουρισμό είναι της τάξης των 9 

δις δολαρίων, 2,5 φορές μεγαλύτερο από το συνάλλαγμα από τις 

βιoμηχανικές εξαγωγές και 1,8 φορές μεγαλύτερο από το σύνολο των ε-

ξαγωγών. Στο σχήμα 1 απεικονίζεται η πορεία του ταξιδιωτικού συναλ-

λάγματος για την περίοδο 1970-2003 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει 

δώσει στην δημοσιότητα η τράπεζα της Ελλάδος.  

� Έχει αποδειχθεί ότι ο τουρισμός έχει προκαλέσει σχεδόν το σύνολο της 

βελτίωσης της κατανομής του περιφερειακού εισοδήματος που συντελέ-

σθηκε κατά τα τελευταία 20-30 έτη, συμβάλλοντας στην συγκράτηση του 

πληθυσμού στην ύπαιθρο, στην πολιτισμική επικοινωνία και στην άμ-

βλυνση των διαφορών.   

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (World Tourism Organization), το 2002 η 

Ελλάδα με 14.179.999 αφίξεις αλλοδαπών ταξιδιωτών στα σύνορα καταλαμβά-

νει την 15η θέση στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών υποδοχής. Στο σχήμα 2 

καταγράφεται η τουριστική κίνηση από το εξωτερικό σύμφωνα με τα σχετικά 

στοιχεία που συγκεντρώνουν οι υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων. 

Οι εισπράξεις από τουριστικές υπηρεσίες κατά το 2002 έφθασαν τα 10.285 εκ. 

ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Με βάση το σχετικό 

πίνακα του Π.Ο.Τ., η Ελλάδα κατατάσσεται έτσι στην 10η θέση από άποψη 

τουριστικών εισπράξεων.  

Αν και ο Ελληνικός τουρισμός καταλαμβάνει σημαντικό μερίδιο σε παγκόσμιο 

επίπεδο, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από νέους 

προορισμούς και συγκεκριμένα την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Τυνησία και το 

Μαρόκο οι οποίες δεν συγκαταλέγονται στις παραδοσιακά ανταγωνίστριες χώ-

ρες της Μεσογείου (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία). Στις χώρες αυτές, οι ξενοδο-

χειακές επιχειρήσεις είναι σε θέση  να λειτουργούν με συγκριτικά χαμηλότερο 

κόστος και κατά συνέπεια να διαθέτουν το τουριστικό προϊόν σε χαμηλότερες 

τιμές και έτσι να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα, έναντι των αντίστοιχων 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
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ελληνικών. Για την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδος με άλλες μεσογειακές χώ-

ρες στον τουριστικό τομέα έχει πραγματοποιηθεί μελέτη από Εργαστήριο Συ-

στημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης  (βλ. Ζο-

πουνίδης et al.,2004,  “Τεχνοοικονομικές Αποφάσεις με Πολλαπλά Κριτήρια ”, 

Εκδόσεις Κλειδάριθμος).  
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Σχήμα 1:  Ταξιδιωτικό Συνάλλαγμα σε Δολάρια 1970-2003 

(πηγή: Τράπεζα της  Ελλάδος) 
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Σχήμα 2:  Αφίξεις Αλλοδαπών 1970-2003 (πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.) 

2. Πορεία το 2004  

Για άλλη μια συνεχιζόμενη χρονιά ο αριθμός των αφίξεων, αλλά και των δια-

νυκτερεύσεων, από όποια πλευρά και αν εξετασθούν, εκπέμπουν αρνητικό μή-

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  
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νυμα. Για το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2004 καταγράφηκε μια μείωση 

της τάξεως του 5%. Βέβαια, οι τουριστικές συναλλαγματικές εισπράξεις που 

συνιστούν και τον πλέον αξιόπιστο δείκτη – από διαχρονική θεώρηση – εμφα-

νίζουν αύξηση 9,1% για το ενδεκάμηνο Ιαν.-Νοεµ. 2004. Σύμφωνα με τα στοι-

χεία του ΠΟΤ εξάλλου προκύπτει ότι την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 

2004 ο αριθμός των διεθνών τουριστικών αφίξεων έφθασε τα 526 εκατομμύρια, 

αριθμός μεγαλύτερος κατά 58 εκατομμύρια σε σχέση με την αντίστοιχη περίο-

δο του 2003. Σε μια περίοδο λοιπόν που οι ανά τον κόσμο αφίξεις τουριστών 

ήταν το δεκάμηνο του 2004 αυξημένες κατά 12% σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα του 2003, η ολυμπιακή Ελλάδα κινήθηκε με αρνητικές επιδόσεις.  

Παρά την ευνοϊκή Ολυμπιακή συγκυρία η χώρα µας υστερεί δραματικά έναντι 

άλλων χωρών. Από τον πίνακα 2 διαπιστώνεται ότι οι άμεσα ανταγωνίστριες 

χώρες, για τις οποίες υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, καταγράφουν ικανοποιη-

τικές επιδόσεις σε όρους αφίξεων.  

Πίνακας 2:  Ποσοστά Αφίξεων Ανταγωνιστριών Χωρών 2004 

Ισπανία (αφίξεις) +3,4% (2004) 

Πορτογαλία (διανυκτερεύσεις) +4,5%  (Ιαν. – Σεπτ.) 

Κροατία (αφίξεις) +17,4% (Ιαν. – Νοεμ.) 

Τουρκία (αφίξεις) +25,7%  (2004) 

Αίγυπτος (αφίξεις) +43,4%  (2004) 

Κύπρος (αφίξεις) + 2,3% (Ιαν. – Νοεμ.) 

Ιταλία (αφίξεις) +2,24 (Ιαν. – Σεπτ.) 

Πηγή: Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων (2005) 

Το 2004 οι αφίξεις στην χώρα µας εκτιμώνται σε 12.000-12.300 χιλ. περίπου 

έναντι 17.548 χιλ. της Τουρκίας. Οι ποσοστιαία αύξηση των αφίξεων για τις 

δύο άμεσα ανταγωνίστριες χώρες την τελευταία δεκαετία 1994 – 2004 είναι για 

την Ελλάδα 10,5% και την Τουρκία 163%. 

Το μερίδιο της τουριστικής κίνησης των Ευρωπαίων ταξιδιωτών για το 2004 

καταλαμβάνουν η Ισπανία με το 15% του συνόλου, η Γαλλία με 13%, η Ιταλία 

10%, η Γερμανία 6%, η Αυστρία 6% και η Ελλάδα να καταλαμβάνει την έκτη 

θέση με μερίδιο 4%. Συνολικά, οι προορισμοί της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 

αποσπούν το 14%, ενώ της Νοτιοδυτικής το 29%.  
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Με βάση τα ως τώρα στοιχεία, τους πρώτους οκτώ μήνες του 2004 σημειώθηκε 

στις χώρες της ευρωζώνης σχετική στασιμότητα, ιδιαίτερα στους προορισμούς 

«ήλιου και θάλασσας». Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση του εισερχόμενου 

τουρισμού στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, ιδιαίτερα στη Βρετανία κατά 

+13%. Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σημείωσαν επίσης 

σημαντική αύξηση. Στις χώρες της ευρωπαϊκής διεύρυνσης, και ιδιαίτερα στην 

Ουγγαρία και στην Πολωνία, η αύξηση έφθασε το +8,6% και το +20% αντί-

στοιχα, γεγονός που οφείλεται πιθανώς και στην προβολή των χωρών αυτών 

λόγω της ένταξής τους στην E.E..  

Σύμφωνα με έρευνα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για το έτος 2004 

για την πορεία βασικών τουριστικών αγορών που ενδιαφέρουν την Ελλάδα η 

κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής. 

Βρετανία. Η κίνηση βρετανών τουριστών προς τη χώρα μας υπολογίζεται ότι 

εμφάνισε μείωση 12% σε σχέση με το 2003. Μειωμένο εμφανίζεται και το με-

ρίδιο των βρετανών τουριστών προς την Ελλάδα (17,1% έναντι 19,4% το 

2003). Τα αίτια της μείωσης εστιάζονται στο ισχυρό ευρώ έναντι της λίρας, 

στην προώθηση αναδυόμενων προορισμών, όπως η Βουλγαρία, η Κροατία, η 

Αίγυπτος και το Μαρόκο, καθώς επίσης και στις αυξημένες τιμές των τουριστι-

κών και συναφών υπηρεσιών στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Επίσης, 

η αρνητική δημοσιότητα για θέματα ελλιπούς προετοιμασίας, ανασφάλειας, 

ακρίβειας, καθώς και για έκτροπα που έγινα στη Ρόδο το 2003.  

Γερμανία. Αυξημένη εμφανίσθηκε για το 2004 η προτίμηση των Γερμανών 

προς φθηνούς προορισμούς εκτός ευρωζώνης που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στην κατάσταση της γερμανικής οικονομίας και στην αυξημένη ανεργία, που 

περιορίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών για ταξίδια αναψυχής. 

Γαλλία. Αναφέρεται ότι η μείωση που παρουσιάζει ο τουρισμός από τη Γαλλία 

προς τη χώρα μας το 2004, οφείλεται κυρίως στο φαινόμενο της «υπέρμετρης» 

αύξησης που παρουσιάστηκε την προηγούμενη χρονιά και στη χαμηλή (ως αρ-

νητική) ελκυστικότητα που παρουσίασε το γεγονός της τέλεσης των Ολυμπια-

κών Αγώνων στην Αθήνα. Επίσης, στις προσφορές ελκυστικών πακέτων από 

ανταγωνιστικούς προορισμούς.  

Ιταλία. Για την Ιταλική αγορά η θέση της Ελλάδας διατηρήθηκε το 2004 σε 

ικανοποιητικά επίπεδα. Συνολικά, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία των αε-

ροπορικών αφίξεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και τα στοιχεία του 

γραφείου Ιταλίας, μπορεί να εκτιμηθεί ότι η κίνηση προς την Ελλάδα εμφάνισε 

στο σύνολο του έτους αύξηση κατά 4,5% και η ανοδική αυτή τάση αναμένεται 

να συνεχιστεί και στη διάρκεια του 2005.  
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Ολλανδία. Η τέταρτη σε σπουδαιότητα αγορά του ελληνικού τουρισμού πα-

ρουσίασε μια μείωση κατά 5% σε σχέση με το 2003. Γεγονός που οφείλεται 

στην προτίμηση των Ολλανδών σε προορισμούς εκτός ευρωζώνης.  

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η υπερτίμηση του ευρώ επιβάρυνε 

σημαντικά το κόστος του κοινοτικού τουριστικού προϊόντος, γεγονός που κα-

ταγράφεται ευκρινώς στον χαμηλό ρυθμό αύξησης των αφίξεων στην Δυτική 

Ευρώπη κατά 2% και στην Νότια Μεσογειακή Ευρώπη κατά 4%. Ωστόσο, από 

το μέσο όρο της Ευρώπης και των χωρών που παρουσιάζονται στον πίνακα 2 

αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο αρνητικός ρυθμός αφίξεων στην Ελλάδα δεν οφεί-

λεται κυρίως στην υπερτίμηση του ευρώ όπως αρκετοί αναφέρουν.  

Συγκριτικές έρευνες για τις τιμές ίδιας ποιότητος των επιμέρους στοιχείων που 

συνθέτουν την τιμή του τουριστικού προϊόντος ανάμεσα στην Ελλάδα και τις 

ανταγωνίστριες χώρες δεν υπάρχουν. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογα ερω-

τήματα στο εάν και κατά πόσο η ανά κλίνη είσπραξη στην Ελλάδα στοιχίζει 

περισσότερο ή υπόκειται στην πίεση των Γραφείων Διακίνησης Τουριστών 

(Tour Operators). Από τον πίνακα 3 όπου καταγράφεται η ανά διανυκτέρευση 

τουριστική δαπάνη αλλοδαπών σε δολάρια προκύπτει ότι η Ελλάδα κάθε άλλο 

παρά ακριβός τουριστικός προορισμός είναι. 

Εύλογη επομένως είναι η ερώτηση που οφείλεται η κρίση που μαστίζει τα τε-

λευταία χρόνια τον Ελληνικό τουρισμό. Η απάντηση θα πρέπει να αναζητηθεί 

στις αδυναμίες που μαστίζουν το τουριστικό προϊόν εδώ και αρκετά χρόνια. Η 

μεγάλη εξάρτηση από τους τουριστικούς πράκτορες (το 70% της αγοράς ελέγ-

χεται από 5 tour operators), η έντονη εποχικότητα, το 88% της τουριστικής κί-

νησης συγκεντρώνεται από το μήνα Ιούνιο έως Σεπτέμβριο, ενώ στην Ισπανία 

την ίδια περίοδο συγκεντρώνεται το 53%, στην Ιταλία το 59% και στην Πορτο-

γαλία το 85% αντίστοιχα, η μεγάλη εξάρτηση από μικρό αριθμό αγορών, το 

ποσοστό αφίξεων από το Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία κυμαίνονται στο 

21% και 15% αντίστοιχα. Η ανεπάρκεια υποστηρικτικών δομών (γήπεδα 

γκολφ, συνεδριακά κέντρα κλπ). Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ισπανία διαθέτει 

254 γήπεδα γκολφ διεθνών προδιαγραφών, η Πορτογαλία 55, η Τουρκία 10 ενώ 

η Ελλάδα έχει μόνον 4. Απογοητευτική είναι και η εικόνα του παρουσιάζεται 

και στο θαλάσσιο τουρισμό. Η Τουρκία διαθέτει σήμερα 15 μαρίνες δυναμικό-

τητας 5.000 θέσεων, ενώ η Ελλάδα προσφέρει μόλις 2.800 θέσεις. Η απόσταση 

από τις χώρες προέλευσης σε σχέση με τις ανταγωνίστριες αποτελεί ένα ακόμη 

μειονέκτημα. Επίσης, βασική αδυναμία του Ελληνικού τουρισμού είναι η ανε-
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παρκής προώθηση του τουριστικού προϊόντος (στο σύνολο του προϋπολογι-

σμού των εθνικών οργανισμών τουρισμού η Ελλάδα αντιπροσωπεύει μόλις το 

18,7% έναντι 35,7% της Ιταλίας και 83,7% της Πορτογαλίας), έλλειψη συνέ-

πειας και σωστής νοοτροπίας στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών γε-

γονός που οδηγεί σε χαμηλούς δείκτες ικανοποίησης ποιότητας πελατών. 

Τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός, 

ως τιμές και ολική ποιότητα, αλλά και ως φροντίδα της πολιτείας για την προ-

βολή του στο εξωτερικό καταγράφονται κατά εύγλωττο τρόπο στην αναπτυξια-

κή υστέρηση αυτού, όχι μόνον έναντι του παγκόσμιου τουρισμού, που είναι 

απολύτως θεμιτό, αλλά και έναντι της Ευρώπης ως συνόλου, έναντι της Νότιας 

Ευρώπης και ακόμη εντονότερα, έναντι της Ανατολικής Μεσογείου. Στον πίνα-

κα 4 καταγράφεται ο μέσος ετήσιος ρυθμός τουριστικής ανάπτυξης για την πε-

ρίοδο 1990 – 2000. 

Η συγκριτική θέση της Ελλάδος από άποψη τουριστικής αναπτυξιακής δυναμι-

κής είναι εμφανώς δυσμενής, αφού υπολείπεται σε μέσο-μακροπρόθεσμο ρυθ-

μό ανάπτυξης όλων των κυρίως ανταγωνιστριών χωρών. Η υστέρηση της Ελ-

λάδος ήταν ιδιαιτέρως εμφανής και κατά την τελευταία τριετία.  

Πίνακας 3:  Ανά Διανυκτέρευση Τουριστική Δαπάνη Αλλοδαπών (σεUSD) 

 Ανά κλίνη είσπραξη (1999) 

1 Ελλάδα 7.739 

2 Κροατία 6.332 

3 Αίγυπτος 17.961 

4 Πορτογαλία 10.124 

5 Ισπανία 13.253 

6 Ιταλία 8.588 

7 Τουρκία 12.409 

8 Ισραήλ  24.437 

Πηγή: Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων (2004) 
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Πίνακας 4:  Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Τουριστικής Ανάπτυξης (1990 – 2000)  

Κόσμος  4,3 

Ευρώπη  3,6 

Ν. Ευρώπη  3,6 

Ανατ.Μεσογ. Ευρώπη  7,1 

Ελλάδα  3,2 

Ισπανία  3,5 

Γαλλία  3,7 

Πορτογαλία  4,2 

Ιταλία  4,4 

Σλοβενία  5,3 

Βουλγαρία  5,8 

Τουρκία  7,2 

Πηγή: Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (2004)  

Παρά την προβολή της χώρας μας το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το 

κύπελλο Ευρώπης στο ποδόσφαιρο δεν παρατηρούνται σημάδια ανάκαμψης για 

το 2005, όπως καταγράφεται και από τις αιτούμενες αφίξεις αεροσκαφών στον 

πίνακα 5. Η φετινή μείωση θα επηρεάσει και την επόμενη χρονιά, σε ότι αφορά  

  

Πίνακας 5 :  Aιτούμενες Αφίξεις Αεροσκαφών 

Aεροδρόμιο 

Θερινό πρόγραμμα 

πτήσεων 2003 

Θερινό πτήσεων 

πρόγραμμα2005 % 2005/ 2003 

Aθήνα 51.408 58.664 14% 

Hράκλειο 20.804 18.466 -11% 

Θεσσαλονίκη 17.090 16.802 -2% 

Kέρκυρα 8.902 7.756 -13% 

Pόδος 13.861 12.949 -7% 

Σύνολο όλων των 

αεροδρομίων 

112.065 114.637 2% 

Πηγή: Συντονιστής Αεροδρομίων (2005) 
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τα έσοδα, δεδομένου ότι τα συμβόλαια υπεγράφησαν με χαμηλότερες τιμές από 

το 2004 σε επίπεδο που ξεπερνά το – 5%. Η TUI, ο μεγαλύτερος τουριστικός 

οργανισμός της Eυρώπης, εμφανίζει μείωση έως και 20% στις κρατήσεις για το 

2005, έναντι του 2004. Αντίθετα με την Ελληνική τουριστική αγορά οι νέοι α-

ναδυόμενοι προορισμοί εκτός Ευρώπης αναμένεται να εμφανίσουν σημαντικές 

αυξήσεις στην τουριστική κίνηση. 

Τα χρόνια προβλήματα του ελληνικού τουρισμού που αναφέρθηκαν παραπάνω 

(για περαιτέρω βλ. Ζοπουνίδης et al., 2004,  “Τεχνοοικονομικές Αποφάσεις με 

Πολλαπλά Κριτήρια”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος) και η απουσία ριζικών παρεμ-

βάσεων προς την κατεύθυνση επίλυσής τους εγκλωβίζουν τον ελληνικό τουρι-

σμό χωρίς δυνατότητες άμεσης ανάκαμψης.  

Οι προβλέψεις του ΠΟΤ για την πορεία του παγκόσμιου διεθνούς τουρισμού 

μέχρι το 2020 είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες. Ο ρυθμός αυξήσεως του παγκοσμίου 

διεθνούς τουρισμού εκτιμάται ότι θα είναι 4% μέχρι το 2010 και 4.5% για την 

επόμενη δεκαετία μέχρι το 2020. Οι υπερπόντιες προελεύσεις Η.Π.Α., Ιαπωνία 

και Κίνα, προβλέπεται να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην ευρωπαϊκή 

τουριστική σκηνή τα επόμενα έτη.  

Η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει ρυθμούς ανάπτυξης για τα επόμενα έτη στα επί-

πεδα που αναφέρονται από τον ΠΟΤ και να διεκδικήσει ένα σημαντικό κομμάτι 

από την πίτα τον νέων αγορών. Αν μάλιστα επιλύσει αρκετά από τα χρόνια 

διαρθρωτικά προβλήματα, μπορεί να επιτύχει ακόμη υψηλότερους ρυθμούς. 

Την ίδια θετική πορεία – υπό προϋποθέσεις – αναμένεται ότι θα ακολουθήσουν 

και οι συναλλαγματικές εισπράξεις από τον τουρισμό με ανάλογες θετικές επι-

δράσεις στο πλεόνασμα του συναλλαγματικού ισοζυγίου.    

Από τα βασικότερα μέτρα για την αύξηση της τουριστική ζήτησης στην χώρα 

μας πρέπει να είναι η κατάλληλη αξιοποίηση του θετικού κλίματος που δη-

μιούργησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, διαφορετικά η αισιοδοξία που προκάλεσαν 

πολύ γρήγορα θα εξανεμισθεί και τα αποτελέσματα θα είναι βραχυπρόθεσμα.  

Στην 3η Σύνοδο του Παγκόσµιου Συµβουλίου Ταξιδιών και Τουρισµού (World 

Travel and Tourism Council – WTTC) που πραγματοποιήθηκε το 2004, αναφέ-

ρεται ότι για το μέλλον του τουριστικού τομέα πρέπει να υπάρξει μια συνεπής 

και αγαστή συνεργασία ανάµεσα στον ιδιωτικό τοµέα και την Πολιτεία. Ο του-

ριστικός σχεδιασµός να γίνεται µε βάση µεσο-µακροχρόνιο ορίζοντα, 

λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη την προστασία και ανάδειξη του φυσικού, κοινω-

νικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ώστε τα οφέλη από τη λειτουργία του να 

διαχέονται σε όσο το δυνατόν ευρύτερες οµάδες του πληθυσµού. Οι Κυβερνή-

σεις, ο ιδιωτικός τουριστικός τοµέας και οι άλλοι εµπλεκόµενοι φορείς πρέπει 
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