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Συνέντευξη

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 - hmeρησια

Στην Ευρώπη υπάρχει ένα κλίμα που μετακινεί την περίοδο των προκρατήσεων
στους πρώτους μήνες του 2019 και συνδέεται με τη μεγάλη προσοχή με την οποία
αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι το οικονομικό κόστος των διακοπών τους.

Κρίσιμο το 2019, επηρεάζει τους
Ευρωπαίους η οικονομική ανασφάλεια
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος μιλά στην «Ημερησία» για τις τάσεις της νέας τουριστικής
σεζόν, το πώς διαμορφώνει την αγορά η πιθανότητα του Brexit αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.
ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΧΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
hiotopoulou@ethnos.gr

Γ

ια την «καρδια» της τουριστικής
οικονομίας που συνεισφέρει πλέον πάνω από το 25% του ΑΕΠ μιλά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και πρόεδρος της Ενωσης Χαλκιδικής,
Γρηγόρης Τάσιος, ζητώντας κατάργηση του φόρου διαμονής, επιστροφή
του ΦΠΑ σε ανταγωνιστικά επίπεδα και
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Τονίζει δε ότι η τουριστική εμπειρία δεν εξαντλείται στο ξενοδοχείο, αφού τουριστική
εμπειρία είναι η ίδια η καθημερινότητα,
ενώ απαιτείται πολλή δουλειά στη βελτίωση των υποδομών στους τουριστικούς
προορισμούς.
Πρόεδρε, ποια τα μηνύματα που αποκομίσατε στην πρόσφατη Διεθνή Εκθεση
Τουρισμού στο Λονδίνο για την επόμενη
σεζόν; Υπάρχει «μούδιασμα» από τη βρετανική αγορά, βάσει του επερχόμενου
Brexit;
Ναι, είναι ένα από τα ποιοτικά συμπεράσματα που βγαίνουν. Το ελληνικό τουριστικό προϊόν παραμένει ελκυστικό στη
βρετανική αγορά και είναι αναμφίβολα θετικό το γεγονός πως διατηρείται η ζήτηση.
Ομως, από τα ποιοτικά δεδομένα προκύπτει πως το Brexit επηρεάζει αρνητικά την
τουριστική συμπεριφορά, με την έννοια
πως οι Βρετανοί φίλοι μας αναβάλλουν
την τελική επιλογή διακοπών για τους
επόμενους μήνες, όταν και θα έχουν σαφέστερη εικόνα για το πώς θα μοιάζει η
«επόμενη μέρα» στη χώρα τους. Συνολικά,
όμως, στην Ευρώπη υπάρχει ένα κλίμα επιλογή και οδηγεί σε συγκρατημένες αποπου μετακινεί την περίοδο των προκρα- φάσεις, όπως σας είπα. Αυτή είναι μια κυτήσεων στους πρώτους μήνες του 2019 ρίαρχη τάση σε μεγάλες τουριστικές αγορές
και συνδέεται με τη μεγάλη προσοχή με και πρέπει να τη λαμβάνουμε υπόψη. Το
την οποία αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι δυνατό «χαρτί» μας είναι η ποιότητα – ποιτο οικονομικό κόστος των διακοπών τους. ότητα πιστοποιημένη που θα παρέχει την
Αν, μάλιστα, συνυπολογίσουμε τα σημάδια αξιοπιστία που χρειάζεται ο δυνητικός επιανάκαμψης άμεσων αντασκέπτης για να εκτιμήσει
ως συμφέρουσα τη σχέση
γωνιστών μας όπως η
Η ποιότητα είναι προτεποιότητας και τιμής. Αυτό
Τουρκία, η Τυνησία, η Αίραιότητα. Γιατί μεσομαείναι το μεγάλο όφελος από
κροπρόθεσμα αποδεικνύγυπτος κ.λπ., θα πρέπει να
αυτήν τη διαδικασία που
είμαστε όλοι σε εγρήγορση.
εται πάντα η αποτελεσμαπιστεύω πως θα ολοκληΘα είναι κρίσιμη χρονιά το
τικότερη επιχειρηματική
2019 για να διατηρήσουμε
στρατηγική.
ρωθεί στις σχετικές προθετα νούμερα του 2018. Αυτό,
σμίες, παρά το γεγονός -να
ωστόσο, θα αποτυπωθεί στο διάστημα Ια- το πούμε και αυτό- πως συνεπάγεται ένα
νουαρίου - Φεβρουαρίου, οπότε θα μπο- σχετικό κόστος το οποίο έρχεται να προρούμε να κάνουμε πιο ασφαλείς εκτιμή- στεθεί στα τόσα βάρη που σηκώνει σήμεσεις.
ρα σαν υπομονετικό υποζύγιο το ελληνικό
Ποια τα οφέλη στον ξενοδοχειακό κλάδο ξενοδοχείο. Ωστόσο, η ποιότητα είναι προσχετικά με την κατάταξη των ξενοδοχεί- τεραιότητα. Γιατί μεσομακροπρόθεσμα
ων στο σύστημα των αστεριών έως τις αποδεικνύεται πάντα η αποτελεσματικό31 Οκτωβρίου 2019, ύστερα από πρόσφα- τερη επιχειρηματική στρατηγική, καθώς
θωρακίζει τη βιωσιμότητα των επιχειρήτη υπουργική απόφαση;
Η οικονομική ανασφάλεια επηρεάζει την σεών μας μέσα σε ένα ολοένα και πιο απαι-

τητικό παγκόσμιο περιβάλλον.
Στην πρόσφατη έκτακτη γενική συνέλευση της ΠΟΞ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Philoxenia, είπατε «να πάρουν
ανάσα τα ελληνικά ξενοδοχεία». Ποια
προβλήματα αντιμετωπίζει ο κλάδος σας;
Το αυτονόητο είπα. Αλλά σε αυτήν τη χώρα έχουμε θέμα με τα αυτονόητα, γι’ αυτό
γίνονται ζητούμενα. Το ελληνικό ξενοδοχείο είναι η «καρδιά» της τουριστικής οικονομίας που συνεισφέρει πλέον πάνω
από το 25% του ΑΕΠ. Για κάθε 1 ευρώ που
μπαίνει στον τουρισμό, το ΑΕΠ της χώρας
μεγαλώνει κατά 2,65 ευρώ, καθώς ο τουρισμός δημιουργεί αλυσίδες αξίας και σε
άλλους τομείς και κλάδους της οικονομίας. Βάλαμε πλάτη στα δύσκολα και είμαστε
αληθινά περήφανοι γι’ αυτό. Δημιουργήσαμε δουλειές, εισοδήματα, τζίρους, έσοδα για τα δημόσια ταμεία και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Το ελληνικό ξενοδοχείο, που προσέφερε τόσο πολλά μέσα
στην κρίση, τώρα που η κατάσταση ομαλοποιείται και επιστρέφουμε στην κανονικότητα δικαιούται να πάρει ανάσα. Η

επιστροφή στην κανονικότητα δεν μπορεί
να είναι επιλεκτική. Να αφορά μόνο κάποιους και να εξαιρεί κάποιους άλλους,
όταν, μάλιστα, αυτοί είναι που στήριξαν
ολόκληρη τη χώρα στα δύσκολα. Αυτό,
λοιπόν, που λέμε είναι πως μπροστά σε
μια χρονιά με προκλήσεις θα πρέπει να
ληφθούν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση
αποφάσεις που θα αφορούν πλέον στην
ελάφρυνση των βαρών, όπως είναι η κατάργηση του φόρου διαμονής, η επιστροφή του ΦΠΑ σε ανταγωνιστικά επίπεδα
και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Είναι λογικές και υπεύθυνες αποφάσεις
που θα μας επιτρέψουν να είμαστε όσο
ευέλικτοι χρειάζεται κατά την περίοδο των
προκρατήσεων, με βάση όσα προανέφερα,
και θα μας προσδώσουν την ανταγωνιστική δυναμική που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τις αβεβαιότητες που έχουμε μπροστά μας.
Η Ελλάδα προσελκύει τουριστικές επενδύσεις, και αν ναι, ποιες βρίσκονται σε
εξέλιξη;
Ενδιαφέρον υπάρχει. Είναι σαφές αυτό.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Τουρισμού, μόνο τα τελευταία τρία χρόνια είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί περισσότερα από 350 νέα επενδυτικά σχέδια.
Σκεφτείτε να είχαμε και ειδικό χωροταξικό
για τουρισμό, καθορισμένο αιγιαλό, καθώς
και προσδιορισμένες χρήσεις αυτού με
όφελος την καλύτερη εμπειρία και υψηλότερη παροχή υπηρεσίας στον πελάτη.
Οσο υπάρχει αυτό το κενό, θα υπάρχει μεγάλη επιφύλαξη, κυρίως λόγω των γνωστών γραφειοκρατικών εμποδίων και των
μεγάλων καθυστερήσεων στην υλοποίηση μιας επένδυσης – ειδικά όταν ξεκινάει
«από το μηδέν» και δεν εξαγοράζει απλά
κάτι έτοιμο. Χρειάζονται ξεκάθαροι κανόνες για όλους και ένα πιο φιλικό κλίμα για
τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ώστε
κάθε σοβαρό επενδυτικό σχέδιο να γίνεται
πραγματικότητα, συμβάλλοντας στην επίτευξη κρίσιμων στόχων για το μέλλον του
ελληνικού τουρισμού, όπως είναι η προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερων εισοδημάτων και η διεύρυνση της τουριστικής
περιόδου. Ομως, πρέπει να πούμε και μια
μεγάλη αλήθεια: Η τουριστική εμπειρία
δεν εξαντλείται στο ξενοδοχείο. Συνεπώς,
θα πρέπει να υπάρξει ένα σοβαρό σχέδιο
για επενδύσεις στην αναβάθμιση κρίσιμων
υποδομών, οι οποίες σήμερα είτε δεν υπάρχουν καθόλου ή βρίσκονται σε φθίνουσα
πορεία. Τουριστική εμπειρία είναι η ίδια η
καθημερινότητα. Ενας προορισμός με προβλήματα για τους κατοίκους του είναι ένας
προορισμός με προβλήματα και για τους
επισκέπτες του. Στο θέμα των υποδομών,
λοιπόν, πρέπει να γίνει πολλή δουλειά,
ενώ έχουμε κάθε λόγο να την κάνουμε ως
χώρα, καθώς το κέρδος επιστρέφει και με
το παραπάνω στην οικονομία και την κοινωνία. ●

