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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2007 

 

Υπό αυστηράν έννοια, η επίδοση του πρώτου τουριστικού πενταµήνου του 

έτους δεν εκπέµπει πάντοτε αξιόπιστα σήµατα, στα οποία µπορεί να θεµελιωθεί 

πείθουσα πρόβλεψη για την πορεία της τουριστικής οικονοµίας όλου του έτους. Παρά 

ταύτα, δεν παύει να εκπέµπει σήµατα, τα οποία είναι σε κάθε περίπτωση χρήσιµο να 

αξιοποιούνται µε τις εκάστοτε ενδεικνυόµενες επιφυλάξεις. Και τούτο διότι τα 

διαθέσιµα στοιχεία αφορούν µόνο σε αφίξεις, για την ακρίβεια µόνο σε αεροπορικές 

αφίξεις. Τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι πάντοτε η πιο κατάλληλη πληροφόρηση για 

την συναγωγή συµπερασµάτων, διότι δεν αντιστοιχούνται χρονικώς µε τις τουριστικές 

συναλλαγµατικές εισπράξεις, ούτε και µε τις εξελίξεις στις αµεσότερα ανταγωνιστικές 

χώρες. Η συγκριτική επίδοση έχει ιδιαίτερη σηµασία, διότι εκφράζει κατά κάποιο 

τρόπο τον συγκριτικό βαθµό διεθνούς ανταγωνιστικότητας, δηλ. αυτό που πρέπει να 

αποτελεί την πεµπτουσία µιας σωστά δοµηµένης τουριστικής πολιτικής. 

Με τις ανωτέρω επιφυλάξεις υπόψη, οι ενδείξεις από τις αφίξεις για το 

πεντάµηνο Ιαν.-Μαΐου 2007 αποτελούν πηγή αισιοδοξίας. Τοσούτο µάλλον, καθ’ 

όσον εσχάτως παρατηρείται αναζωπύρωση των οδικών αφίξεων. Προς την ίδια 

κατεύθυνση λειτουργεί και συγκριτική υστέρηση του αεροδροµίου του Ηρακλείου, 

οφειλόµενη πιθανότατα σε λόγους παροδικής σηµασίας, αφού το Ηράκλειο και η 

Ρόδος αποτελούν βαρόµετρα για την εκάστοτε πιθανή επίδοση του τουριστικού 

τοµέα. 

Αύξηση των αφίξεων κατά 6%, αλλά µε Ηράκλειο -1,9%, προϊδεάζει για 

ρυθµό αυξήσεως των αφίξεων για όλο το έτος υψηλότερο του 7%, που είναι το 

ανώτατο όριο της προβλέψεως του ΙΤΕΠ. 

Πάντως, η περιφερειακή κατανοµή των αφίξεων δηµιουργεί µικτά αισθήµατα. 

Το ευχάριστο και ελπιδοφόρο µήνυµα από την επίδοση της περιοχής της 

πρωτεύουσας, αλλά της συµπρωτεύουσας, είναι άκρως διδακτικό. Υπογραµµίζει τον 

θεµελιώδη ρόλο των υποδοµών, δηµοσίων και ιδιωτικών, και της προβολής και 

διαφηµίσεως αυτών, στην πρόκληση αυξηµένης ζητήσεως του αντίστοιχου 

τουριστικού προϊόντος. Από το άλλο µέρος, γεννά δυσαρέσκεια ο έντονα διπολικός 

χαρακτήρας του αλλοδαπού τουρισµού που αναδύεται από την εικόνα της 

περιφερειακής κατανοµής: από το ένα µέρος Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Ρόδος και 

πιθανότατα Κρήτη, και από το άλλο το Χάος. Ένας παραδοσιακά επιλεγόµενος 

προορισµός, τα νησιά του Ιονίου, συνεχίζουν να κατολισθαίνουν, συνολικώς τώρα. 
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Τα νησιά του Ανατ. και Βορ. Αιγαίου και η Πελοπόννησος παραπαίουν. Έχοµε δηλ. 

βασικώς µια συνολικά θετική υπόδειξη για την κατεύθυνση που οφείλει να 

ακολουθήσει η τουριστική πολιτική για να κρατήσει ζωντανή την θεµελιακής σηµασίας 

δυναµική του τουριστικού τοµέα. 

Από απόψεως τουριστικού συναλλάγµατος, τα – µη εισέτι – διαθέσιµα 

στοιχεία αφορούν στο τετράµηνο Ιανουαρίου-Απριλίου, δεν περιλαµβάνουν δηλ. τον 

πιθανώς συναλλαγµατικά “καλό” Μάιο. Πάντως, φαίνεται να έχει επιτευχθεί ρυθµός 

αυξήσεως των εισπράξεων παρεµφερής µε τον ρυθµό των αφίξεων, γεγονός που 

ικανοποιεί προς το παρόν. Η αξία του, ωστόσο, θα κριθεί και από την εξέλιξη των 

τουριστικών πληρωµών, η πορεία των οποίων υπήρξε κατά τα τελευταία έτη ζωτική 

για την καλή εικόνα του τουριστικού ισοζυγίου. 

Τα διαθέσιµα στοιχεία για τις ανταγωνίστριες χώρες καλύπτουν βραχύτερη 

περίοδο, φωτίζουν, ωστόσο, τις τάσεις που φαίνεται να διαµορφώνονται στον 

µεσογειακό τουριστικό προορισµό. 

 

Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών στις Ανταγωνίστριες Χώρες 
Ιανουάριος – Απρίλιος 2007/2006 

Ελλάς  +6,8% 

Ισπανία  +2,3% 

Ιταλία  +5,9% (Ιαν.-Μάρτιος, διανυκτερεύσεις) 

Πορτογαλία 0,9% (διανυκτερεύσεις αλλοδαπών σε ξενοδοχ. καταλύµατα) 

Κύπρος  -5,1% (Ιαν.-Μάιος) 

Κροατία  12,4% (διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύµατα) 

Τουρκία  14,9% 

Αίγυπτος  14,2% 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, τα οποία δεν είναι, 

βεβαίως, απολύτως συγκρίσιµα µε τα ελληνικά (ούτε χρονικώς, ούτε άλλως), η 

επίδοση της Ελλάδας µπορεί να κριθεί ικανοποιητική. Υπερτερεί των χωρών της 

Ιβηρικής Χερσονήσου, ισούται µε την Ιταλία και υστερεί της Κροατίας, της Τουρκίας 

και της Αιγύπτου, που ευνοούνται ιδιαιτέρως από την υπερτίµηση του ευρώ. 
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Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών Αεροπορικώς 
Ιανουάριος - Μάιος 

% µεταβολή 
 

2004 2005 2006 2007 
2005/04 2006/05 2007/06 

Θεσσαλονίκη* 320.162 308.228 317.480 360.133 -3,7 3,0 13,4 
Καβάλα 19.101 15.224 15.231 17.159 -20,3 0,0 12,7 

(Β. Ελλάς) 339.263 323.452 332.711 377.292 -4,7 2,9 13,4 
Ηράκλειο* 391.313 358.755 380.395 373.313 -8,3 6,0 -1,9 
Χανιά 94.467 97.117 119.831 125.464 2,8 23,4 4,7 

(Κρήτη) 485.780 455.872 500.226 498.777 -6,2 9,7 -0,3 
Ρόδος 211.420 171.992 192.702 210.136 -18,6 12,0 9,0 
Κως 91.320 79.956 86.716 88.125 -12,4 8,5 1,6 

(∆ωδεκάνησος) 302.740 251.948 279.418 298.261 -16,8 10,9 6,7 
Κέρκυρα 127.992 126.315 125.876 113.573 -1,3 -0,3 -9,8 
Κεφαλονιά 25.636 23.953 25.036 24.299 -6,6 4,5 -2,9 
Ζάκυνθος 74.145 70.155 63.337 60.914 -5,4 -9,7 -3,8 

(Ιόνια Νησιά) 227.773 220.423 214.249 198.786 -3,2 -2,8 -7,2 
Μυτιλήνη 12.509 11.439 11.549 12.903 -8,6 1,0 11,7 
Χίος 3.356 2.816 2.794 2.215 -16,1 -0,8 -20,7 
Σάµος 20.859 18.227 19.242 17.896 -12,6 5,6 -7,0 

(Β. Αιγαίο) 36.724 32.482 33.585 33.014 -11,6 3,4 -1,7 

ΣΥΝΟΛΟ 1.392.280 1.284.177 1.360.189 1.406.130 -7,8 5,9 3,4 
ΑΘΗΝΑ** 1.133.395 1.252.396 1.250.798 1.362.137 10,5 -0,1 8,9 
ΣΥΝΟΛΟ (Με Αθήνα) 2.525.675 2.536.573 2.610.987 2.768.267 0,4 2,9 6,0 

* Συνολικές πτήσεις εξωτερικού. 
** Συνολικές πτήσεις εξωτερικού, Ιανουάριος-Απρίλιος. 

 


