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Ο Οδικός Χάριης για to 2021 
ατά τη διάρκεια του 

12013, παρατηρήθηκαν, 
αναµφίβολα, 

I σηµαντικά βήµατα 
προόδου όσον αφορά στην 

ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού. 
Εχει πλέον καταστεί σαφές 

το γεγονός ότι n δυναµική 
του τοµέα είναι ένας ano τους 
βασικότερους πυλώνες που 
υποστηρίζουν, µε απτά αποτελέσµατα, 

την προσπάθεια της 
χώρας για επανεκκίνηση και 
ανάπτυξη. Φέτος, ξεπεράσαµε 
τα 17,5 εκατ. διεθνών αφίξεων 
και τα 11,5 δισ. ευριό εσόδων, τα 
οποία µαζί µε εκείνα της κρουαζιέρας 

φτάνουν τα 12,1-12,2 
δια ευρώ. Ενα από τα σηµαντικότερα 

βήµατα προς αυτή την 
κατεύθυνση ήταν n αναγνώριση 
του ΣΕΤΕ ως ισότιµου κοινωνικού 

εταίρου. Με το νέο θεσµικό 
µας ρόλο µπορούµε να συµβουλεύουµε, 

να πιέζουµε, αλλά και 
να υποστηρίζουµε mo αποτελεσµατικά 

την Πολιτεία, ώστε 
ο ελληνικός τουρισµός να συµβάλει 

ακόµη περισσότερο στην, 
όσο το δυνατόν, ταχύτερη έξοδο 
της χώρας από την κρίση 

Ολοκληρωµένο σχέδιο 
Η πρόσφατη ολοκλήρωση 
της µελέτης McKinsey «Τουριστικός 

Στρατηγικός Σχεδιασµός 
2021» είναι µέρος της δράσης 
του ΣΕΤΕ ως σύγχρονου κοινωνικού 

εταίρου. Παραδίδουµε 
ένα ολοκληρωµένο, στρατηγικό, 
επιχειρηµατικό και εµπεριστατωµένο 

σχέδιο, έναν οδικό χάρτη 
υλοποίησης, χωρίς κοµµατικά 

χρώµατα. 
Η µελέτη παρουσιάζει µε 

λεπτοµέρειες έξι βασικές 
κατηγορίες, µαζί µε µια 
σειρά υποστηρικτικών 
προϊόντων και συµπληρωµατικών 

υπηρεσιών, 
που είναι τα ισχυρά, 

j αδιαµφισβήτητα, χαρ! 
τιά του ελληνικού του! 
ρισµού. Οι έξι κεντρικοί 
άξονες στους Όποιους 

επικεντρώνεται n µελέτη 
αφορούν Ισάριθµες µορφές 

τουρισµού, οι οποίες είναι: Sun 
and Bead], Συνεδριακός Τουρισµός, 

City Break, Πολιτιστικός 

Τουρισµός, Ναυτικός Τουρισµός 
και Ιατρικός Τουρισµός. 

Για καθένα από αυτά τα κύρια 
προϊόντα, n µελέτη αναπτύσσει 
εξειδικευµένη στρατηγική που 
περιλαµβάνει την κατάλληλη 
στρατηγική αγοράς, τµηµατοποίηση 

πελατείας, ανάπτυξη 
υποδοµών και στρατηγική 

προώθησης. Τα επόµενα 8-10 
χρόνια, οι διεθνείς επισκέπτες 
µπορούν να φτάσουν ΐά 22-24 
εκατ., µε παράλληλη αύξηση της 
µέσης δαπάνης ανά ταξίδι στα 
800 ευρώ. 

Τότε n συνολική συνεισφορά 
του τουρισµού στο Ακαθάριστο 
Εθνικό Προϊόν θα είναι 45-48 
δια ευρώ (20% - 21% του ΑΕΠ) 
και περίπου 1 εκατ. θέσεις εργασίας 

(επιπλέον 
300.000 θέσεις 
εργασίας από 
σήµερα). 

Για την επίτευξη 
αυτών 

των στόχων, 
όµως, θα χρειαστεί 

αύξηση 
των µέσων ετησίων 

επιπέδων 
επενδύσεων 
κατά περίπου 
3,3 δισ. ευρώ 
ανά έτος, για τα 
επόµενα οκτώ Η 
χρόνια. Βασικό 
µέρος των απαιτούµενων επενδύσεων 

αφόρα τη στοχευµένη 
αναβάθµιση των υπαρχόντων 
καταλυµάτων, τη δηµιουργία 
νέων υψηλής ποιότητας, την 
αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής 

κληρονοµιάς µας 
και την ενίσχυση των υποδοµών 

για το Ναυτικό Τουρισµό. 
Κρατικοί και κοινοτικοί πόροι 
(π.χ. ΕΣΠΑ) θα αξιοποιηθούν 
προσεκτικά, ώστε να αποτελέσουν 

βάση αύξησης της ιδιωτικής 
επένδυσης και να βελτιστοποιηθεί 

n αποτελεσµατικότητά 
τους. 

Οµως, ιδιωτικές επενδύσεις 
τέτοιας κλίµακας (22 δισ. ευρώ 
σε µία επταετία) δεν πρόκειται 
να έρθουν µε αυτόµατο πιλότο. 
Απαιτείται σειρά παρεµβάσεων, 
µε σηµαντικότερες τη θεσµοθέτηση 

ενός σταθερού και ελκυ- 

«Το 2014n 
χρονιά 

ο ΣΕΤΕ θαδυναµικήπλεύσης,σε 

πλήρητους 
δύο 

του βραχMarketinκαι 

το ΙΝΣ 

«Το 2014 θα είναι 
n χρονιά στην οποία 
ο ΣΕΤΕ θα κάνει µια 
δυναµική αλλαγή 
πλεύσης, θέτοντας 
σε πλήρη λειτουργία 
τους δύο βασικούς 
του βραχίονες, τη 
Marketing Greece 
και το ΙΝΣΕΤΕ» 

στικού φορολογικού πλαισίου, 
την αναστόχευση του επενδυτικού 

νόµου και την ενεργοποίηση 
του τραπεζικού συστήµατος 

στην κατεύθυνση χρηµατοδότησης 
των βιώσιµων και υγιών 

τουριστικών επιχειρήσεων Στο 
φορολογικό πλαίσιο, n απόφαση 

διατήρησης του συντελεστή 
ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% είναι 

ένα ιδιαίτερα θετικό πρώτο 
βήµα.. 

Πρέπει να ακολουθήσουν µειώσεις 
ΦΠΑ στο συνολικό τουριστικό 

πακέτο και την ακτοπλοΐα 
Η πρόσφατη πρόταση του IOBE 
για fiat tax 20% θα αποτελούσε 
ένα µεγάλο άλµα. Ακόµη σηµαντικότερο 

είναι να κατοχυρωθεί 
νοµικά ή συνταγµατικά ότι 

το νέο πλαίσιο 

θα είναι την 
οποία 

κάνει µια λλαγή 

θέτοντας ειτουργία ασικούς νες, 

τη  
Greece ΕΤΕ» 

δεν θα αλλάξει 
για µία πενταετία. 

Ο επενδυτικός 
νόµος 

πρέπει να στοχεύσει 
σε νέες 

ποιοτικότερες 
επενδύσεις ή 
στην αναβάθµιση 

υφισταµένων, 
ώστε να 

δηµιουργείται 
όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη 
προστιθέµενη 

αξία. Οι 
τέσσερις συστηµικές τράπεζες 
οφείλουν να επαναχρηµατοδοτήσουν 

το ταχύτερο, µε ελκυστικούς 
όρους, έναν εξωστρεφή τοµέα 

µε µεγάλα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήµατα και προοπτικές 
όπως ο τουρισµός. Συνεχίζοντας 
την υποστήριξη τόσο του τοµέα 
του τουρισµού όσο και της Πολιτείας, 

το 2014 θα είναι n χρονιά 
στην οποία ο ΣΕΤΕ θα κάνει 

µια δυναµική αλλαγή πλεύσης, 
θέτοντας σε πλήρη,Αειτουργία 
τους δύο βασικούς του βραχίονες, 

τη Marketing Greece και 
το ΙΝΣΕΤΕ. . ' 

Η Marketing Greece µέσα 
στους επόµενους δύο µήνες θα 
έχει βγάλει στον αέρα το portal 
discovergreece.com. To portal 
θα παρουσιάζει, για αρχή, περισσότερα 

από 100 ελληνικά 
τουριστικά προϊόντα, θα τα το¬ 

ποθετεί στο σωστό τους πλαίσιο 
και στοχευµένα θα τα πουλάει 
στις αγορές µας. Θα λειτουργεί 
συµπληρωµατικά µε τον EOT, 
ο οποίος θα προωθεί το brand 
«Ελλάδα», ενώ n Marketing 
Greece τα συγκεκριµένα τουριστικά 

µας προϊόντα Από την 
άλλη µεριά, το Ινστιτούτο του 
ΣΕΤΕ έχει ήδη αποκτήσει τα 
πρώτα διοικητικά του στελέχη 
και µέσα στον Ιανουάριο θα 
ολοκληρωθεί n" δηµιουργία της ^στηµονικής 

του οµάδας. 
Στόχος µας, µέσω του ΙΝΣΕΤΕ, 
είναι να ισχυροποιήσουµε τον 
ΣΕΤΕ ακόµα περισσότερο όσον 
αφορά στις έρευνες, στις µελέτες 

και τα στοιχεία που αναλύει 
και παρουσιάζει, καθώς και στα 
πρότυπα, στις προδιαγραφές 
ποιότητας, στις δεξιότητες, στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση 
του τοµέα To ΙΝΣΕΤΕ θα είναι 
ο θεµέλιος λίθος για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του ΣΕΤΕ. 

θετικά µηνύµατα 
Η φετινή επιτυχία να ξεπεράσουµε 

σηµαντικά τους στόχους 
µας, τόσο σε αφίξεις όσο 

και σε έσοδα, δείχνει ότι το 
µέλλον είναι µπροστά µας. Οι 
πρώτες αναφορές άπό τις προκρατήσεις 

της βρετανικής αγοράς 
δείχνουν 10% αύξηση. Η 

γερµανική αγορά επίσης ξεκίνησε 
ης προ-κρατήσεις µε θετικό 

πρόσηµο, ενώ ενθαρρυντικές 
ενδείξεις λαµβάνουµε από όλες 
σχεδόν τις παραδοσιακές αλλά 
και τις νέες αγορές. 

Εφόσον n χώρα παραµείνει 
σε συνθήκες πολιτικής σταθερότητας, 

προσηλωµένή στους 
βασικούς στόχους της, είναι 
βέβαιο ότι θα έχουµε και νέο 
έτος-ρέκόρ για τον ελληνικό 
τουρισµό. Ο στόχος του 2014 
έχει τεθεί στα 18 εκατ. διεθνών 
αφίξεων και στα 13 δια ευρώ 
εσόδων. Τώρα περισσότερο από 
ποτέ ενώνουµε τις δυνάµεις µας 
για το αύριο. 

Είµαστε βέβαιοι ότι µέσα στη 
ζώνη του ευρώ n Ελλάδα µπορεί 
να τα καταφέρει και να εξελιχθεί 
σε µία αληθινά σύγχρονη ευρωπαϊκή 

χώρα, σε µία νέα Ελλάδα 
του 21ου αιώνα. ¦ 

Ανδρέας Ανδρεάδης: Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ αναλύει τους έξι βασικούς άξονες 
του στρατηγικού σχεδιασµού που θα µετατρέψει τον τουρισµό σε ατµοµηχανή της ανάπτυξης της χώρας 
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στους Βασικούς 
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θα έχουµε και νέο 
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ελληνικό τουρισµό. 
Ο στόχος του 2014 
έχει τεθεί στα 18 
εκατ. διεθνών 
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στα 13 δϊσ. ευρω 
εσόδων» 
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ολοκληρωθεί n" δηµιουργία της ^στηµονικής 

του οµάδας. 
Στόχος µας, µέσω του ΙΝΣΕΤΕ, 
είναι να ισχυροποιήσουµε τον 
ΣΕΤΕ ακόµα περισσότερο όσον 
αφορά στις έρευνες, στις µελέτες 

και τα στοιχεία που αναλύει 
και παρουσιάζει, καθώς και στα 
πρότυπα, στις προδιαγραφές 
ποιότητας, στις δεξιότητες, στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση 
του τοµέα To ΙΝΣΕΤΕ θα είναι 
ο θεµέλιος λίθος για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του ΣΕΤΕ. 

θετικά µηνύµατα 
Η φετινή επιτυχία να ξεπεράσουµε 

σηµαντικά τους στόχους 
µας, τόσο σε αφίξεις όσο 

και σε έσοδα, δείχνει ότι το 
µέλλον είναι µπροστά µας. Οι 
πρώτες αναφορές άπό τις προκρατήσεις 

της βρετανικής αγοράς 
δείχνουν 10% αύξηση. Η 

γερµανική αγορά επίσης ξεκίνησε 
ης προ-κρατήσεις µε θετικό 

πρόσηµο, ενώ ενθαρρυντικές 
ενδείξεις λαµβάνουµε από όλες 
σχεδόν τις παραδοσιακές αλλά 
και τις νέες αγορές. 

Εφόσον n χώρα παραµείνει 
σε συνθήκες πολιτικής σταθερότητας, 

προσηλωµένή στους 
βασικούς στόχους της, είναι 
βέβαιο ότι θα έχουµε και νέο 
έτος-ρέκόρ για τον ελληνικό 
τουρισµό. Ο στόχος του 2014 
έχει τεθεί στα 18 εκατ. διεθνών 
αφίξεων και στα 13 δια ευρώ 
εσόδων. Τώρα περισσότερο από 
ποτέ ενώνουµε τις δυνάµεις µας 
για το αύριο. 

Είµαστε βέβαιοι ότι µέσα στη 
ζώνη του ευρώ n Ελλάδα µπορεί 
να τα καταφέρει και να εξελιχθεί 
σε µία αληθινά σύγχρονη ευρωπαϊκή 

χώρα, σε µία νέα Ελλάδα 
του 21ου αιώνα. ¦ 
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