
Υψηλάντης Τζούρος
CEO@Ependysis Business Consultants



 Είναι προφανές ότι ο τουρισμός είναι πυλώνας της ελληνικής 
οικονομίας και αυτό αναδεικνύεται από όλα τα στοιχεία.

 Η άμεση συμβολή του στο ΑΕΠ ήταν 9,8% (2015)

 Η συνολική συμβολή του κυμαίνεται από 21,6% ως 26,0%, μιας 
και η εισροή αυτή έχει πολλαπλασιαστική ισχύ

 Στην εστίαση και τα καταλύματα απασχολούνται 325.600 
εργαζομένους, ενώ 357.200 σε άλλους κλάδους που εξαρτώνται 
από αυτόν. 

 Συνεπώς, το 18,9% του εργασιακού δυναμικού στην Ελλάδα έχει 
εισόδημα από τον τουρισμό, άμεσα ή έμμεσα. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος και Εκτιμήσεις ΙΝΣΕΤΕ.



 H Ελλάδα είναι μια ελκυστική χώρα για επενδύσεις στον κλάδο 
του τουρισμού. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στην 24η θέση της 
κατάταξης Travel & Tourism Competitiveness Index για το 2017, 
την οποία εκδίδει το World Economic Forum ετησίως.

 Γενικά όμως, η χώρα βρίσκεται στην 62η θέση της κατάταξης 
Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας για το ίδιο έτος, ενώ 
βρίσκεται στην 142η θέση για την κατοχύρωση ιδιοκτησίας και 
την 84η θέση για τη δυνατότητα εύρεσης τραπεζικής πίστης, 
αλλά και την 133η θέση στην εφαρμογή και τήρηση συμβολαίων 
που συνάπτονται σε αυτή.

Πηγή: World Economic Forum, Παγκόσμια Τράπεζα.
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Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα.





 Ο ελληνικός τουρισμός αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ποιότητας σε:

◦ περιφερειακά αεροδρόμια, 

◦ λιμάνια, 

◦ μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου εκτός αυτοκινητοδρόμων,

◦ καθώς και σε θέματα αρμοδιότητας ΟΤΑ (καθαριότητα, πράσινο κλπ.). 

 Η αίσθηση γενικά είναι ότι η Ελλάδα είναι μια ‘ασφαλής χώρα’. Αυτή συμμετέχει σε 
υπερθνικούς και παγκόσμιους οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, ο 
ΟΗΕ, ο ΟΟΣΑ, το ΔΝΤ κ.α. Άυτό όμως, δεν είναι επαρκής συνθήκη για τον κλάδο του 
τουρισμού, μιας και οι αφίξεις τουριστών στο 4ο 3μηνο 2015 από βασικές αγορές 
ήταν μειωμένες. 

 Ένας από τους λόγους για αυτή είναι το προσφυγικό πρόβλημα στο 4ο 3μηνο 2015, 
το οποίο συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τις τουριστικές αφίξεις και τις 
προκρατήσεις και στο 1ο 3μηνο του 2016. 

 Άξίζει να σημειωθεί ότι η δαπάνη ανά ταξίδι 
μειώθηκε στα € 566 το 2015, από € 590 το 
2014 και € 653 το 2013. 



 Η τουριστική δαπάνη είναι εξαιρετικά σημαντική ως μέγεθος, αφού είναι κατ’ουσίαν το
εισόδημα των ανθρώπων που απασχολούνται στον κλάδο.

 Παρότι είδαμε ότι αυτή μειώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, αξίζει να σημειωθεί:
◦ η διαχρονική σταθερότητα της δαπάνης/διανυκτέρευση,
◦ η ανάκαμψή της το 2015 κατά 4,6% στα € 74, μετά την πτώση της το 2014.

 Επομένως, η μείωση στην δαπάνη ανά ταξίδι μπορεί να οφείλεται σε : η διαχρονική
σταθερότητα της δαπάνης/διανυκτέρευση
◦ Μείωση διαρκείας του ταξιδίου από τους ταξιδιώτες
◦ Έλλειψη επαρκών λοιπών υπηρεσιών προς αυτούς από την αγορά

 Η μείωση του διαθεσίμου εισοδήματος των Ελλήνων και άρα των αναμενόμενων
εισπράξεων από εσωτερικό τουρισμό , ιδιαίτερα από το 2015 κι έπειτα λόγω των
φορολογικών επιβαρύνσεων προς καταναλωτές και επιχείρησεις, συνεπάγεται ότι
αύξηση των τουριστικών εσόδων μπορεί να επιτευχθεί από τα εξής, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά ή συνδυαστικά :
◦ Αύξηση των τουριστικών αφίξεων
◦ Αύξηση των διανυκτερεύσεων των τουριστών
◦ Εμπλουτισμό και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος
◦ Αύξηση των τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών

 Από τα παραπάνω μέλει να διαπιστωθεί το μείγμα πολιτικής που θα επιλεχθεί για την
αύξηση της τουριστικής δαπάνης, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο ευημερίας των άμεσα
και έμμεσα εμπλεκομένων στον κλάδο του τουρισμού, αλλά και συνολικά της χώρας.



Η Ελλάδα έχει από τις υψηλότερες ‘εντάσεις’ 
στην Ε.Ε. ανά κάτοικο για τον κλάδο.

Υπάρχει όριο στη δυνατότητα εξυπηρέτησης 
σε πλήθος τουριστών. 



Η Ελλάδα έχει μικρότερη συνολική τουριστική 
δαπάνη από τους περισσότερους ανταγωνιστές 

της, παρά την ‘υψηλή ένταση’. 



 H Ελλάδα έχει σημαντικά 

μικρότερη μέση τουριστική 

δαπάνη από ανταγωνιστές

 H Ελλάδα έχει σχετικά

μικρότερητιμή/ημέρα από 

όρισμένους ανταγωνιστές, 

΄ υψηλότερη από άλλους

Χώρα
Μέση Κατα 

Κεφαλήν Δαπάνη 
Ελλάδα 525

Κύπρος 662,06

Ισπανία 987

Μαϊος 2017

Πηγή: Trivago



 Η Ελλάδα δέχεται ήδη σημαντική τουριστική επιβάρυνση σε 
σχέση με τον πληθυσμό της

 Έχει σχετικά κοντινές τιμές με τους ανταγωνιστές της, όσον 
αφορά τη διαμονή, παρότι προσφέρει μεγαλύτερη 
ικανοποίηση στους καταναλωτές. 

 Έχει όμως και μικρότερα συνολικά έσοδα (τουριστική δαπάνη)
 Είναι ανταγωνιστική παγκοσμίως στον κλάδο, αλλά η χώρα 

πρέπει να προχωρήσει σε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. 

Συμπέρασμα

 Το ορθό μείγμα πολιτικής είναι η Ελλάδα να 
εμπλουτίσει το τουριστικό της προϊόν και να 
επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό της



 Αξιοποίηση γνώσεων ανθρώπινου δυναμικού/
Branding / Marketing/ Management

 Σύνδεση Επιστημόνων και Επιχειρήσεων

 Αξιοποίηση αγροδιατροφικού συμπλέγματος

 Ανάπτυξη του πολιτιστικού προϊόντος

 Εμπλουτισμός δραστηριοτήτων για αναψυχή

 Εκπαιδευτικός τουρισμός

 Ιατρικός τουρισμός

 Συνέργειες σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο

 Απλοποίηση διαδικασιών 

 Στοχευμένα κίνητρα κι ενισχύσεις



 Τεχνολογία που επιτρέπει τη συλλογή 
πληροφοριών που βελτιώνουν τη χρήση των 
προϊόντων

 Συνδεδεμένες ‘αποσκευές’  

 Βελτιστοποίηση της χρήσης της 
πληροφορίας

Στην εποχή μας, υπάρχει πληθώρα 
πόρων, που δεν χρησιμοποιούνται ορθά ή 
ακόμη και καθόλου

Η χρήση αυτών των πόρων μπορεί να 
προσδώσει μεγάλη δυναμική στην 
οικονομία

Η τεχνολογία πλέον επιτρέπει να γίνει 
κάτι αντίστοιχο



Κυκλική 
Οικονομία στον 

Τουρισμό



4η Βιομηχανική 
Επανάσταση




