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Ο απολογισµός αναφορικώς προς την επίδοση του τουριστικού τοµέα το 2006 είναι
σαφώς ικανοποιητικός, τόσο από άποψη αφίξεων, όσο και από άποψη καθαρών συναλλαγµατικών
εισροών.
Οι αφίξεις αλλοδαπών, µετά από κατάλληλη επεξεργασία των στοιχείων των αεροδροµίων
αναφορικώς µε τις αφίξεις ηµεδαπών – οσάκις τα στοιχεία δεν διακρίνουν µεταξύ ηµεδαπών και
αλλοδαπών – παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 7,7%, έναντι 4,5% του παγκόσµιου τουρισµού,
3,9% της Ευρώπης και 4,2% της Μεσογειακής Ευρώπης. Αύξηση που συνιστά ουσιαστική πρόοδο
έναντι του 2005, όπως λογικώς θα ανέµενε κανείς, αφού σηµαντικό τµήµα της επιπτώσεως των
µέτρων προσελκύσεως δεν εξαντλείται κατά το πρώτο έτος εφαρµογής τους. Υπενθυµίζεται, ότι
από πλευράς Πολιτείας υπήρξε αυξηµένη κινητικότητα, ίσως δε και πρωτόγνωρη, στην προβολή
της τουριστικής Ελλάδας. Η αύξηση αυτή αποτελεί αισιόδοξο µήνυµα και υπαγορεύει επαγρύπνηση
και ένταση των προσπαθειών, ώστε να διαµορφωθεί ισχυρό υπόβαθρο ικανό να στηρίξει
µακροπρόθεσµο δυναµισµό για τον ελληνικό τουρισµό.
Ερωτηµατικά γεννά σε πολλούς η υστέρηση των συναλλαγµατικών εισπράξεων έναντι του
ρυθµού των αφίξεων. Έναντι αυξήσεως των αφίξεων κατά 7,7%, οι συναλλαγµατικές εισπράξεις
αυξήθηκαν κατά 5,1%. Πρέπει, ωστόσο, να υπογραµµισθεί ότι για πλείονες του ενός λόγους τα
ανωτέρω ποσοστά δεν συµβαδίζουν χρονικώς. Τούτο συνοψίζεται στον µικρό συντελεστή
συσχετίσεως που χαρακτηρίζει τη σχέση µεταξύ των δύο αυτών µεγεθών ( R 2 = 0,15 ). Εξάλλου, οι
καθαρές εισροές συναλλάγµατος, που εκφράζουν ορθότερα την τουριστική επίδοση, παρουσιάζουν
αύξηση 7,2% το 2006 έναντι 4,4% το 2005, αποτέλεσµα που πιθανότατα οφείλεται στην επιτυχία
του τηλεοπτικού προγράµµατος “Μένουµε Ελλάδα”.
Είναι, νοµίζουµε, λάθος να αποδίδεται η “υστέρηση” της τουριστικής συναλλαγµατικής
εισροής σε µείωση των ανά άφιξη διανυκτερεύσεων ή σε πολιτική εκπτώσεων. Η διάσταση είναι
πολύ µεγάλη για να υιοθετηθεί ως αιτία η µείωση του αριθµού των διανυκτερεύσεων. Αλλ’ ούτε
ασκήθηκε πολιτική εκπτώσεων, στην οποία να µπορεί βασίµως να αποδοθεί η υστέρηση. Κάτι
τέτοιο δεν προκύπτει ότι έχει συµβεί, σύµφωνα µε πληροφορίες από τους επιχειρούντες στο χώρο
των καταλυµάτων. Αυτό που, ίσως, έχει συµβεί είναι η µη προς τα άνω προσαρµογή των τιµών εν
αρµονία προς την εξέλιξη του κόστους παραγωγής. Ενδεχοµένως, να αντανακλά, εν µέρει
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τουλάχιστον, επιπτώσεις του all inclusive, διευθέτηση που συνεπάγεται ορατή µείωση της
εξωξενοδοχειακής δαπάνης.
Η Ελλάδα είναι και θα παραµείνει χώρα υψηλού αριθµού διανυκτερεύσεων ανά άφιξη. Με
διανυκτερεύσεις 3,5 ανά άφιξη αλλοδαπών, οι ανά κλίνη διανυκτερεύσεις αλλοδαπών για το σύνολο
του έτους ανέρχονται σε 40! Η προσθήκη των ηµεδαπών δύσκολα θα ανέβαζε τον ανωτέρω αριθµό
σε επίπεδο που να δικαιολογεί την συνέχιση της λειτουργίας του καταλύµατος. Σηµειωτέον, ότι µε
βάση τις εκτιµήσεις του ΙΤΕΠ, ο µέσος αριθµός διανυκτερεύσεων αλλοδαπών ανά κλίνη για το
σύνολο των καταλυµάτων ανέρχεται σε 91 διανυκτερεύσεις.
Αναφορικώς προς τις εκτιµήσεις της ΕΣΥΕ για τον ανά άφιξη αριθµό διανυκτερεύσεων,
αυτές συγκρούονται ευθέως όχι απλώς προς την κοινή λογική και προς ευχερώς διαθέσιµες
πληροφορίες, αλλά και προς τα εµπειρικά ευρήµατα ερευνών πεδίου, που κατά καιρούς
διεξήχθησαν στη χώρα µας. Η κοινή λογική υπαγορεύει να δεχτούµε ότι ένας προορισµός που
προσεγγίζεται κατά τουλάχιστον 80% µε αεροπλάνο δεν θα επελέγετο για τόσο µικρής διάρκειας
διακοπές. Τούτο επιτείνεται και από το γεγονός ότι άνω του 50% των διανυκτερεύσεων
πραγµατοποιείται κατά την περίοδο αιχµής (Ιούλιος-Σεπτέµβριος), που αποτελεί κατεξοχήν περίοδο
διακοπών και αναψυχής για τους εργαζόµενους. Το άλλο δεδοµένο είναι ο τρόπος οργανώσεως
του ταξιδιού των αλλοδαπών. Σε υψηλό ποσοστό τα πραγµατοποιούµενα ταξίδια, τουλάχιστον κατά
τους θερινούς µήνες, πραγµατοποιούνται µε ναυλωµένες πτήσεις και πακέτα διάρκειας κατ’
ελάχιστον 7 διανυκτερεύσεων, µε αξιόλογο ποσοστό να εµπίπτει σε πακέτα 14 ηµερών ή και
µακρότερης διάρκειας. Ολιγοήµερες διακοπές πραγµατοποιούν οι επισκέπτες για σκοπούς
επαγγελµατικούς. Για την µικρή αυτή κατηγορία, πιθανότατα, ο αριθµός των διανυκτερεύσεων να
είναι της τάξεως 2-3.
Εν συνόψει, το 2006 υπήρξε ένα πολύ καλό τουριστικό έτος για τη χώρα µας, αποτέλεσµα
που σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στην ασκηθείσα πολιτική προσελκύσεως αλλοδαπών τουριστών,
αλλά και συγκρατήσεως της ροπής για εξερχόµενο τουρισµό. Βεβαίως, τα όρια αυξήσεως του
εσωτερικού τουρισµού είναι σχετικώς περιορισµένα, διότι προσδιορίζονται από το πληθυσµιακό
µέγεθος της χώρας για δεδοµένο επίπεδο διαβιώσεως. Αντιθέτως, τα όρια του δυνητικού
αλλοδαπού τουρισµού είναι πρακτικώς απεριόριστα, ως ζήτηση. Οι παράγοντες αυτοί
υπαγορεύουν και τον υψηλό βαθµό προτεραιότητας που οφείλει να δίνει η τουριστική πολιτική στον
αλλοδαπό τουρισµό, ενόψει και της ανησυχητικής κατιούσας που ακολουθεί το Εξωτερικό Ισοζύγιο
Πληρωµών της χώρας.
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