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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  

ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ: 
Ρόλος, Προοπτικές, Μέτρα 

Η κυρίαρχη θέση των ΜΜΕ στο καταλυµατικό δυναµικό της χώρας, ενόψει των 
παγκοσµίων τάσεων που προσδιορίζονται από την παγκοσµιοποίηση, τις τεχνολογικές εξελίξεις 
και τις αυξανόντως µεταβαλλόµενες προτιµήσεις των ταξιδιωτών, τίθεται πλέον υπό 
αµφισβήτηση. Αυξανόµενες αξιολογικές κρίσεις και διαπιστώσεις για το µέλλον των ΜΜΕ στον 
τουριστικό τοµέα συγκλίνουν στο µονοσήµαντο συµπέρασµα: η ύπαρξη των ΜΜΕ ναι µεν δεν 
απειλείται, ωστόσο, νέοι παράγοντες οδηγούν σε προϊούσα µείωση του οικονοµικού ρόλου 
αυτών στο τουριστικό γίγνεσθαι, και µάλιστα µε συνέπειες αναποφεύκτως επώδυνες. 

Αφετηρία για την µελέτη της δοµής και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ΜΜΕ του 
καταλυµατικού κλάδου στη χώρα µας και η συγκριτική αυτών αξιολόγηση αναφορικώς µε τις 
ανταγωνίστριες χώρες αποτελεί η ανωτέρω απειλή. Εξετάζεται ο ρόλος του µεγέθους, ως 
παράγοντος που προσδιορίζει την ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών και, εποµένως, 
την επιβίωση της µικροµεσαίας επιχειρήσεως στην σύγχρονη οργάνωση και λειτουργία της 
παγκόσµιας οικονοµίας. Τίθεται δε ανοικτό το ερώτηµα της ενδεδειγµένης πολιτικής οικονοµικής 
υποστηρίξεως, κυρίως των µικρών και πολύ µικρών µονάδων, υπό το πρίσµα µιας 
µακροπρόθεσµης θεωρήσεως του βιωσίµου αυτών.  

1. Σύνοψη των Χαρακτηριστικών του Ελληνικού Καταλυµατικού ∆υναµικού 
Εν συνόψει, η ανάλυση καταλήγει στο συµπέρασµα, ότι η ύπαρξη της ΜΜΕ στον 

κλάδο των καταλυµάτων δεν διατρέχει κίνδυνο εξαφανισµού, διότι υπάρχουν δύο ισχυροί 
αποτρεπτικοί παράγοντες: τα χαρακτηριστικά του προορισµού και η διαφοροποίηση των 
προτιµήσεων των καταναλωτών. Υπάρχουν προορισµοί, οι οποίοι, λόγω µεγέθους και 
εποχικότητας, µεταξύ άλλων, δεν µπορούν να στηρίξουν οικονοµικά την µεγάλη καταλυµατική 
µονάδα. Από το άλλο µέρος, οι προτιµήσεις των καταναλωτών ούτε οµοιόµορφες είναι, ούτε 
οµοιοµόρφως µεταβάλλονται. Πάντοτε θα υπάρχει µια κρίσιµη µάζα καταναλωτών-ζηλωτών 
προσωποποιηµένων υπηρεσιών, ικανή να στηρίξει ένα φθίνον µεν, πλην όµως µεγάλο σχετικό 
ποσοστό ΜΜΕ στον καταλυµατικό κλάδο. Η παραγωγή εξειδικευµένων υπηρεσιών µε χρώµα και 
παραδοσιακά στοιχεία αποτελεί κατ’ ουσία µόνιµο πλεονέκτηµα των µικροµεσαίων.  

Το προκύπτον, στέρεο συµπέρασµα είναι ότι το µικροµεσαίο µέγεθος δεν αποτελεί 
ανυπέρβλητο εµπόδιο για την βιωσιµότητα ή ακόµη και την ανάπτυξη µιας µικροµεσαίας 
επιχειρήσεως. Το πρόβληµα καταλήγει να είναι πρόβληµα αναλογιών: τα ενδεδειγµένα µερίδια 
των καταλυµάτων κατά µέγεθος και κατηγορία, ώστε να συντηρείται µια ικανοποιητικού 
επιπέδου ποιότητα υπηρεσιών σε τιµές που ανταποκρίνονται στο εν λόγω επίπεδο, αλλά και 
στις προτιµήσεις των καταναλωτών από άποψη προτιµήσεων. Με βάση τις εµπειρικές ενδείξεις, 
τα 2/3 των ΜΜΕ του τουριστικού τοµέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρέχουν ικανοποιητικού 
επιπέδου υπηρεσίες. Το ποσοστό αυτό για την Ελλάδα γίνεται 1/3, ή και µικρότερο, λόγω του 
υψηλού ποσοστού των κλινών σε πολύ µικρές µονάδες και χαµηλών κατηγοριών ξενοδοχειακές, 



 

 2

όπου πλεονάζουν οι µικροµεσαίες. Από απόψεως παραγωγών απαιτείται, εν προκειµένω, 
εγρήγορση και προσαρµογή στις απαιτήσεις της ζητήσεως, οι οποίες από την φύση τους 
εµπεριέχουν σηµαντική δυναµική, ιδιαιτέρως ενισχυµένη από την παγκοσµιοποίηση και την 
καλπάζουσα τεχνολογική εξέλιξη. 

2. Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Καταλυµατικού ∆υναµικού 
(α) Το 37% του καταλυµατικού δυναµικού αποτελείται από πολύ µικρές µονάδες, µέσου 

µεγέθους 14-15 κλινών. Το ποσοστό γίνεται 45-50%, αν συνυπολογισθούν και οι αδήλωτες 
µονάδες (άποψη της ηγεσίας του κλάδου). 

(β) Τα λοιπά καταλύµατα, δηλ. ενοικιαζόµενα δωµάτια-κατασκηνώσεις, ισούνται µε το 80% 
των ξενοδοχειακών καταλυµάτων (το 100% κατά τα ανωτέρω). 

(γ) Τα ξενοδοχεία 2 και 1 αστέρων και τα αντιστοίχων κατηγοριών ενοικιαζόµενα δωµάτια και 
κατασκηνώσεις αντιπροσωπεύουν µέγεθος της τάξεως του 60% του καταλυµατικού 
δυναµικού. 

(δ) Το µέσο µέγεθος του ξενοδοχειακού δυναµικού παραµένει εξαιρετικά µικρό (76 κλίνες), µε 
συνέπεια αδυναµία παροχής επαρκούς ποικιλίας και ποιότητος υπηρεσιών σε σύγκριση µε 
τις ανταγωνίστριες χώρες, κυρίως δε σε σχέση µε τους νεότερους προορισµούς.  

(ε) Τα ενοικιαζόµενα δωµάτια, ως ποσοστό του συνόλου, εµφανίζουν άνοδο και κατά την 
πρόσφατη περίοδο 1996-2004. Μόνο το 24% των ενοικιαζοµένων δωµατίων, τυπικώς 
τουλάχιστον, εµπίπτουν στις κατηγορίες 4 και 3 κλειδιών, ένδειξη προϊδεάζουσα αρνητικά 
για την ποιότητα και ποικιλία των προσφεροµένων από αυτά υπηρεσιών. 

(ζ) Τα ανωτέρω ποσοστά, δηλωτικά χαµηλής ποιότητας υπηρεσιών, εξηγούνται εν µέρει από 
τα νησιωτικά χαρακτηριστικά της χώρας, τα οποία ευνοούν την ύπαρξη και επιβίωση των 
µικρών καταλυµάτων.  

Από δυναµικής απόψεως επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

(η) Στην περίοδο 1977-2004, το συνολικό καταλυµατικό δυναµικό αυξήθηκε κατά 284% έναντι 
αυξήσεως των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών κατά 179%. Συνετελέσθη δηλ. αύξηση της 
καταλυµατικής υποδοµής – ενδεχοµένως σε βάρος της βασικής υποδοµής – πέραν των 
ορίων που προσδιορίζει η δυναµική της ζητήσεως, και µάλιστα κατά µη επιθυµητή 
διάρθρωση. 

(θ) Κατά την ίδια 27ετή περίοδο η βασική δοµή του ξενοδοχειακού δυναµικού παρέµεινε κατ’ 
ουσία αµετάβλητη. Οι κατωτέρων κατηγοριών µονάδες (2 και 1 αστέρων) 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό του ξενοδοχειακού δυναµικού 43% το 2004, έναντι 44% το 
1977, το δε µέσο µέγεθος της κατηγορίας 2 αστέρων µειώθηκε σε 52 κλίνες έναντι 55 (!) το 
1977. 

(ι) Το µέσο µέγεθος του συνολικού καταλυµατικού δυναµικού, που τελικώς είναι αυτό που 
χαρακτηρίζει και την ποιότητα των αντίστοιχων υπηρεσιών, είναι µόλις 31 κλίνες, µειώνεται 
δε έτι περαιτέρω, αν συνυπολογισθούν τα αδήλωτα ενοικιαζόµενα δωµάτια, 
υπολογιζόµενα σε 150.000 κλίνες περίπου. 

(ια) Θετική εξέλιξη αποτελεί η αύξηση του µεριδίου των ξενοδοχείων 5 και 4 αστέρων από 
27,7% το 1977 σε 33% το 2004. Η βελτίωση αυτή, ωστόσο, εξουδετερώνεται σε κάποιο 
βαθµό από τη µείωση του µεριδίου των µονάδων 3 αστέρων κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες. 
Η κατηγορία αυτή ανταποκρίνεται εγγύτερα στις δυνατότητες των µέσων εισοδηµάτων και 
θα ανέµενε κανείς να αυξάνει το µερίδιό της σε βάρος της κατηγορίας 2 αστέρων.  

Το συναγόµενο συµπέρασµα γεννά απογοήτευση, διότι συµβαίνει το καταλυµατικό 
δυναµικό της χώρας να είναι το καλύτερο τµήµα της ανθρωπογενούς τουριστικής υποδοµής που 
διαθέτοµε (!). 
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3. Σύγκριση µε Κύριες Ανταγωνίστριες Χώρες 
Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία µέσου µεγέθους και µεριδίων υψηλών κατηγοριών, η 

Ελλάδα υστερεί καταφανώς έναντι των κύριων ανταγωνιστριών χωρών1.  
(α) Καθ’ όσον αφορά στην αναλογία (Ξενοδοχειακά Καταλύµατα) : (Λοιπά Καταλύµατα), µε 

βάση τα επίσηµα στοιχεία, η Ελλάδα υστερεί δραµατικά της Τουρκίας και άλλων 
ανταγωνιστριών χωρών της νότιας Μεσογείου.  

(β) Με κριτήριο το µέσο µέγεθος του συνολικού καταλυµατικού δυναµικού, η Ελλάδα βρίσκεται 
σε πολύ δυσµενή θέση έναντι των κύριων ανταγωνιστικών προορισµών. 

 
Μέσο Μέγεθος σε κλίνες 

1. Τουρκία 200 
2. Πορτογαλία 138 
3. Κύπρος 101 
4. Ισπανία 90 
5. Ιταλία 47 
6. Ελλάδα 31 

 Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου το 50% των τουριστικών κλινών της χώρας µας ανήκει σε 
µονάδες µέχρι 50 κλίνες, ενώ για µονάδες άνω των 400 κλινών το σχετικό ποσοστό είναι 
µόλις 10,7%. 

(γ) Η υστέρηση της Ελλάδας έναντι του ανταγωνισµού είναι πολύ µεγάλη και καθολική όσον 
αφορά στο σχετικό µερίδιο των τριών ανωτέρων κατηγοριών στο σύνολο του 
καταλυµατικού δυναµικού. 

 
% Κλινών των Τριών 
Ανώτερων Κατηγοριών 

1. Τουρκία 80,6 
2. Κύπρος 78,6 
3. Ιταλία  75,1 
4. Ισπανία  40,3 
5. Πορτογαλία 32,3 
6. Ελλάδα 26,5  

(δ) Επειδή, εσχάτως, ο αγροτουρισµός τείνει να αναδειχθεί ως η διέξοδος στο ελληνικό 
τουριστικό πρόβληµα, είναι ενδιαφέρουσα η διαπίστωση ότι το καταλυµατικό δυναµικό που 
εξυπηρετεί αυτήν την “ειδική µορφή τουρισµού” αποτελεί αµελητέα ποσότητα, ακόµη και 
στις χώρες, όπου ενθαρρύνθηκε ιδιαιτέρως η ανάπτυξή του (1-2%).  

(ε) Συνάγεται η ανάγκη δραστικού αναπροσανατολισµού της πολιτικής κινήτρων, καταλλήλως 
δοµηµένων περιφερειακώς, τα οποία να προάγουν την ποιότητα και παραλλήλως να 
αποµειώνουν την υπερβάλλουσα προσφορά, πρωτίστως στα χαµηλής ποιότητος 
καταλύµατα.  

(στ) Η ασκηθείσα πολιτική ενισχύσεως της τουριστικής καταλυµατικής υποδοµής της χώρας 
είχε ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα σπατάλη πόρων, αναποτελεσµατικότητα. Ο 
υπολογισµός της υπερβάλλουσας (πλεονάζουσας) ποσότητας καταλυµατικού δυναµικού, 
βάσει ευλόγων παραδοχών για εφικτό βαθµό πληρότητας, κατά περιφέρεια και άλλα 
κριτήρια, αποκαλύπτει ότι το διαθέσιµο καταλυµατικό δυναµικό υπερβαίνει κατά 20-25% 
την τρέχουσα ζήτηση, χωρίς συνυπολογισµό αδήλωτης ποσότητας κλινών των 
ενοικιαζοµένων δωµατίων της τάξεως των 150.000 κλινών. 

                                                 
1 Προς αποφυγή παρανοήσεων, επισηµαίνεται ότι η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 
πιθανότατα επηρεάζεται αρνητικά σε µεγαλύτερο βαθµό από την ποιότητα των εξω-καταλυµατικών υπηρεσιών και την 
κατάσταση των γενικών τουριστικών υποδοµών.  
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 Από άποψη πολιτικής, συνάγεται το στέρεο συµπέρασµα, το οποίο συνίσταται στην 
ανάγκη ασκήσεως πολιτικής κινήτρων συνεπούς προς αυτή την πραγµατικότητα· κινήτρων 
διαφοροποιούµενων κατά περιοχή και ποιοτικά χαρακτηριστικά της καταλυµατικής 
υποδοµής. Πλην του διαρθρωτικού και περιφερειακού προβλήµατος, όσον αφορά στο 
καταλυµατικό δυναµικό, υπάρχει και πρόβληµα ποσότητος· δηλ. αµιγές πρόβληµα 
αποτελεσµατικότητος στην χρήση των κοινωνικών οικονοµικών πόρων. 

4. Χρηµατοδοτικές Συνθήκες 
1. Ο χρηµατοδοτικός περιορισµός αποτελεί ισχυρό και πολύ συχνά ανυπέρβλητο εµπόδιο 

για τη δηµιουργία και ανάπτυξη της µικροµεσαίας επιχειρήσεως (υψηλός βαθµός 
διακυµάνσεως σε θέµατα κερδοφορίας κ.ά.). Υψηλότερο κόστος δανεισµού και αδυναµία 
αντλήσεως του αναγκαίου δανειακού κεφαλαίου ελλείψει επαρκών διασφαλίσεων 
(διεθνής εµπειρία). 

2. Τα εµπόδια είναι ηπιότερα σε χώρες µε ανεπτυγµένο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, 
χρηµατιστηριακή αγορά, νοµικό σύστηµα και υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδηµα. 

3. Συναγόµενο συµπέρασµα: ανάγκη αλλαγής του χρηµατοδοτικού και γενικότερου 
σχετικού θεσµικού συστήµατος, ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητα προσβάσεως των 
µικροµεσαίων σε εξωτερικούς χρηµατοδοτικούς πόρους. 

5. Κατευθύνσεις Πολιτικής όσον αφορά στο Καταλυµατικό ∆υναµικό 
Η ανά χείρας µελέτη περιόρισε το αντικείµενο έρευνας και προβληµατισµού στο 

καταλυµατικό δυναµικό, ως συνολική προσφορά κλινών, ως περιφερειακή κατανοµή κλινών, ως 
µέσο µέγεθος καταλυµατικής µονάδας, στο σύνολο και κατά µείζονα περιφέρεια, αλλά και ως 
σύνθεση από άποψη κατηγορίας. Προέκυψε δε η διαπίστωση, ότι ενδεχοµένως το υψηλό 
ποσοστό των µικρών και πολύ µικρών µονάδων και των ξενοδοχειακών µονάδων χαµηλών 
κατηγοριών ευθύνεται για την χαµηλή µέση ποιότητα καταλυµατικών υπηρεσιών. Εξ αυτού 
µπορεί να συναχθεί, βεβιασµένα κάπως, ότι οι εν λόγω µονάδες αντιµετωπίζουν κίνδυνο 
υπάρξεως. 

Τέτοια απειλή δεν υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει, και τούτο όχι τόσο επειδή η 
εµπειρία δεν παρέχει τέτοιες ενδείξεις. Απειλή εξαφανίσεως δεν υπάρχει, διότι η παρουσία τους 
στην οικονοµική ζωή υπαγορεύεται είτε από τις ειδικές συνθήκες ορισµένων τουριστικών 
προορισµών, είτε διότι αποτελεί εγγενές και επιθυµητό στοιχείο της οικονοµικής δραστηριότητας 
στις ελεύθερες οικονοµίες, είτε διότι ανταποκρίνεται στις προτιµήσεις τµήµατος της τουριστικής 
ζητήσεως.  

Το ζήτηµα που εγείρεται σχετικώς είναι ζήτηµα αναλογιών· αναλογιών και µέτρων 
πολιτικής που αυτές συνεπάγονται και µπορούν να οδηγήσουν σε αναβάθµιση του προϊόντος δι’ 
ενθαρρύνσεως της δηµιουργίας µεγάλων σχετικώς και υψηλών κατηγοριών µονάδων, καθώς και 
δι’ ενθαρρύνσεως δηµιουργίας υψηλής κατηγορίας µονάδων, ανεξαρτήτως µεγέθους. 
Σηµειώνεται σχετικώς, ότι η άνθηση των “ενοικιαζοµένων δωµατίων”, τα οποία κατά εκτιµήσεις 
αρµοδίων παραγόντων αποτελούν το ήµισυ περίπου του καταλυµατικού δυναµικού, είναι 
αποτέλεσµα της ασκηθείσας κρατικής πολιτικής, λειτουργούν δε κατά µέσο όρο εν είδει βαριδίου 
στην µέση ποιότητα των προσφεροµένων καταλυµατικών υπηρεσιών. 

Η Ελλάδα αντιµετωπίζει ιδιαίτερο πρόβληµα ανταγωνιστικότητας, που εκπορεύεται από 
τους σχετικώς νεότερους προορισµούς της Μεσογείου (Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή). 
Οι νεότεροι αυτοί προορισµοί, εκµεταλλευόµενοι ενδεχοµένως και την εµπειρία αλλά και τις 
διαφαινόµενες τάσεις της αγοράς, έδωσαν έµφαση σε καταλυµατικό δυναµικό µεγάλου και 
µέσου µεγέθους και συγκριτικώς ανώτερης κατηγορίας. Οι ανέσεις και η ποικιλία των υπηρεσιών 
που προσφέρουν τα εν λόγω καταλύµατα αποτελούν σηµαντικό ανεξάρτητο παράγοντα 
βελτιώσεως της σχετικής ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος πάνω και πέραν 
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άλλων, επίσης, σηµαντικών παραγόντων, όπως είναι οι τιµές, οι καλύτερες υπηρεσίες στο εξω-
ξενοδοχειακό τµήµα της τουριστικής παραγωγής και οι καλύτερες γενικές υποδοµές.  

Το γεγονός ότι ο κλάδος τουριστικών καταλυµάτων κυριαρχείται εισέτι από µικρές 
µονάδες δεν πρέπει να προκαλεί εφησυχασµό. Αυτό ισχύει κατά µείζονα λόγο στην ελληνική 
περίπτωση, που βρίσκεται στην ουρά των ανταγωνιστριών χωρών από άποψη µέσου µεγέθους 
καταλυµάτων, και µάλιστα χωρίς σαφείς τάσεις βελτιώσεως. Η φιλελευθεροποίηση και 
παγκοσµιοποίηση τείνουν να αυξάνουν το µέσο µέγεθος στο χώρο των καταλυµάτων. Οι 
συντελούµενες αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα και αυξανόντως, κοινωνικοί, δηµογραφικοί 
και οικονοµικοί παράγοντες αυξάνουν τη ζήτηση τουριστικού προϊόντος διακρινόµενου για την 
υψηλή ποιότητα και ποικιλία υπηρεσιών. Είναι αναγκαίο να αλλάξει και η προσφορά, ώστε να 
εναρµονισθεί προς την συνθετότητα των καταναλωτικών προτιµήσεων.  

Η ανωτέρω συµπύκνωση των συµπερασµάτων της µελέτης θέτει ευθέως θέµα 
ποιότητος-ποικιλίας των καταλυµατικών υπηρεσιών, επειδή δε η ποιότητα-ποικιλία υπηρεσιών 
εξαρτάται σε πολύ υψηλό βαθµό από το µέγεθος και την κατηγορία της καταλυµατικής µονάδας, 
εγείρεται κατά µονοσήµαντο τρόπο σοβαρό ζήτηµα τουριστικής πολιτικής που αφορά άµεσα το 
µέλλον των µικροµεσαίων, ως µεγέθους αλλά και ως κατηγορίας. Η υστέρηση της Ελλάδας, εν 
προκειµένω, έναντι των ανταγωνιστριών χωρών και οι εµφανείς παγκόσµιες τάσεις της 
ζητήσεως υπαγορεύουν την ανάγκη άµεσης επανεξετάσεως της πολιτικής κινήτρων, µε στόχους: 

(α) Την αναβάθµιση της ποιότητας των µικροµεσαίων, ιδιαιτέρως δε των µικρών και πολύ 
µικρών µονάδων. 

(β) Την αποθάρρυνση δηµιουργίας µε κρατικούς πόρους νέων µικρών και πολύ µικρών 
µονάδων. Το πλέγµα των κινήτρων πρέπει να στοχεύει στην άρση προβληµάτων και 
όχι σε µεγέθυνση των υφισταµένων. 

(γ) Τον αποκλεισµό των ώριµων τουριστικών περιοχών από τα τυχόντα κίνητρα. 

(δ) Προτιµησιακή πολιτική κινήτρων για περιοχές µε ευχερώς αξιοποιήσιµους πόρους, 
αλλά τουριστικά υπανάπτυκτες. 

(ε) ∆ιοχέτευση δηµοσίων πόρων σε υποδοµές που κατά προτεραιότητα ενισχύουν τον 
τουρισµό, µε έµφαση σε συγκριτικώς µικρές παρεµβάσεις που διευκολύνουν την 
προσβασιµότητα τουριστικών αξιοθέατων και ελκυστικών για διάφορους λόγους 
περιοχών (τοπικές ιδιαιτερότητες, φυσικές οµορφιές, πολιτισµικά στοιχεία, η ποιότητα 
των ακτών κτλ.). 

(ζ) Ενίσχυση µε όλα τα ενδεδειγµένα µέσα του τουρισµού πόλεων, µε αξιοποίηση της 
τρίτης ηλικίας, η οποία µε την τάση γηράνσεως του πληθυσµού αποτελεί σπουδαία και 
αυξανόµενη πηγή ζητήσεως τουριστικών υπηρεσιών. Η επιτυχία µιας τέτοιας πολιτικής 
θα επέφερε uno acto άµβλυνση του υψηλού βαθµού εποχικότητας. 

(η) Ενδείκνυται, ενδεχοµένως, η δηµιουργία οργάνου µελέτης “νέων προϊόντων”, του 
είδους της αναβαθµίσεως που χρειάζονται οι ΜΜΕ για να αντισταθούν στη λαίλαπα της 
παγκοσµιοποιήσεως. 

(θ) Η πολιτική προβολής του ελληνικού τουρισµού, είτε αµιγώς κρατική, είτε µεικτού 
χαρακτήρα είναι αυτή, πρέπει να έχει ως επιδίωξη την ανάδειξη επώνυµων 
προορισµών.  

(ι) Αντιµετώπιση του προβλήµατος χρηµατοδοτήσεως των ΜΜΕ από το πιστωτικό 
σύστηµα, ιδίως όταν η χρηµατοδότηση συνδυάζεται µε αναβάθµιση. Οι επιφυλάξεις 
των πιστωτικών ιδρυµάτων είναι µεν κατανοητές, κατά πάσα, όµως, πιθανότητα δεν 
συνάδουν ούτε προς το ίδιον αυτών συµφέρον, ούτε προς το γενικότερο συµφέρον, τα 
οποία προάγονται από την ανάπτυξη.  
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Μια τέτοια πολιτική είναι χρήσιµο να λειτουργήσει µε συγκεκριµένους ποσοτικούς 
στόχους, χρονικά διατεταγµένους µε ρεαλισµό και αυστηρή οικονοµική λογική, µε οδηγό την 
παραδοχή ότι η ενσωµάτωση στην πολιτική αναπτύξεως πολιτικο-κοινωνικού χαρακτήρα 
σκοπιµοτήτων αποτελεί πολύ επικίνδυνο εχθρό της αναπτύξεως συνιστά δε κατ’ ουσίαν 
αυτοακύρωση των ιδίων των επιδιώξεων της κοινωνικής πολιτικής.  

Επειδή η καταλυµατική υποδοµή αφορά σε δεκάδες χιλιάδες µονάδες και ιδιοκτήτες, 
είναι φυσικό οι ανωτέρω διαπιστωθείσες θέσεις µας να τύχουν ποικίλων αρνητικών 
χαρακτηρισµών. Ωστόσο, πρέπει να γίνει συνείδηση ότι η επιβίωση, και κατά µείζονα λόγο, η 
αποδοτική λειτουργία µιας τουριστικής καταλυµατικής µονάδος θα εξαρτάται στο µέλλον και σε 
καταλυτικό βαθµό από την ποιότητα του προϊόντος. Οι µικροµεσαίες, στα πλαίσια του 
σύγχρονου διεθνούς θεσµικού περιβάλλοντος και των τάσεων της ζητήσεως, δεν είναι εφικτό να 
διατηρήσουν την παρούσα αναλογία τους στο καταλυµατικό δυναµικό της χώρας. Η ταχύτητα µε 
την οποία η αδήριτη ανάγκη βελτιώσεως της διεθνούς ανταγωνιστικότητας θα ωθεί στη µείωση 
του µεριδίου τους, θα είναι αρνητική συνάρτηση του ρυθµού µε τον οποίο αναβαθµίζουν το 
προϊόν τους και θετική του ρυθµού µε τον οποίο αυξάνεται η ποσότητα του δυναµικού τους. 


