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Λίγο πριν το τέλος του 2016, είναι ο κατάλληλος χρόνος να
προχωρήσουµε σε µια σύντοµη αναδροµή για τον τουρισµό στην
Ελλάδα τη χρονιά που µας πέρασε. Να κάνουµε τον απολογισµό, να
δούµε τι πήγε καλά και τι όχι και στη συνέχεια να περιγράψουµε
τους στόχους για το 2017.

Όλα τα επίσηµα στοιχεία συνηγορούν ότι η φετινή τουριστική χρονιά για
την Ελλάδα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη. Παρά την άνοδο των
διεθνών αφίξεων, καταγράφηκε, µετά από χρόνια, πτώση των
ταξιδιωτικών εισπράξεων. Αυτό συνέβη γιατί η Ελλάδα φέτος έζησε ακόµα
µια χρονιά αβεβαιότητας - θυµίζω την καθυστέρηση κλεισίµατος της
πρώτης αξιολόγησης - ακόµα µια χρονιά υπερφορολόγησης του
τουριστικού προϊόντος, ακόµα µια χρονιά διεθνών αναταράξεων.

Πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι το τελευταίο 18µηνο έχουν επιβληθεί στις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διπλασιασµός του ΦΠΑ στη διαµονή, αύξηση
του ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 24%, καθώς και κατάργηση της
εξαίρεσης των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων των ξενοδοχείων από τον
συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ. Ταυτόχρονα, ο ΦΠΑ µεταφορών αυξήθηκε από
13% σε 24%, ενώ αυξήσεις καταγράφηκαν σε πολλά καταναλωτικά αγαθά.

Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η υπερφορολόγηση έχει καταστήσει
πολύ πιο ακριβό το τουριστικό πακέτο έναντι των ανταγωνιστών µας,
εξανεµίζοντας τα όποια έσοδα των επιχειρήσεων. Την ίδια στιγµή, το νέο
εφεύρηµα φοροεισπρακτικής λογικής  - το τέλος διανυκτέρευσης -  που
έχει ήδη νοµοθετηθεί για τα ξενοδοχεία από την 1/1/2018,  θα µειώσει
ακόµα περισσότερο τις ταξιδιωτικές εισπράξεις. Αν όντως τεθεί σε
εφαρµογή το τέλος διανυκτέρευσης, πολύ λίγες ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να απορροφήσουν τη νέα επιβάρυνση. Σε



αυτή την αλυσίδα προβληµάτων, δεν θα πρέπει να ξεχνάµε τους µεγάλους
κινδύνους που γεννά η ιστορία των κόκκινων δανείων για την ελληνική
επιχειρηµατικότητα.

Παράλληλα µε όλα τα παραπάνω, η προσφυγική κρίση, ο τρόπος
αντιµετώπισης της αλλά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην γεωγραφική
περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου έχουν αφήσει τα δικά τους σηµάδια στον
ελληνικό τουρισµό. Η απόφαση του Ηνωµένου Βασιλείου να αποχωρήσει
από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε ένα επιπλέον µεγάλο ερωτηµατικό
που είναι πιθανό να επηρεάσει και την επόµενη περίοδο.

Με όλα τα παραπάνω δεδοµένα, η νέα χρονιά προµηνύεται δύσκολη.
Ωστόσο ακόµα και στις πιο σκοτεινές περιόδους αυτό που χρειάζεται είναι
κάποιος να ανοίξει το φως. Έτσι λοιπόν και στον τουρισµό, που γνωρίζει
να δίνει µάχες µέσα στην κρίση και να τις κερδίζει, ο δρόµος για την
ανάταση της ανταγωνιστικότητάς του περνάει µέσα από πολύ
συγκεκριµένες κινήσεις: την επαναφορά των συντελεστών φορολόγησης
σε χαµηλότερα επίπεδα ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηµατικότητα, περνάει
µέσα από τη δηµιουργία περιβάλλοντος προσέλκυσης επενδύσεων και
επανατροφοδότησης της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία. 
Περνάει τέλος, µέσα από την χάραξη µια µακροχρόνιας στρατηγικής που
θα εφαρµόζεται ανεξάρτητα από αλλαγές κυβερνήσεων, ή προσώπων.  Αν
θέλουµε να ξεφύγουµε από τις µεγάλες δυσκολίες και τις ανασφάλειες
που η κρίση τα τελευταία χρόνια ορίζει, οφείλει η πολιτεία να θέσει σε
εφαρµογή µια συστηµατική και καλά µελετηµένη στρατηγική. Να
συντονιστούµε, να συνεργαστούµε και να συνδυάσουµε δυνάµεις και
πόρους, προς αυτήν την κατεύθυνση. Η κυβέρνηση οφείλει να
εµπιστευθεί και να αφουγκραστεί την αγορά. Ο µόνος δρόµος για την
ανάπτυξη του τουρισµού είναι η συνεργασία και η συνεννόηση µεταξύ
πολιτείας και ιδιωτικού τοµέα.
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