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Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
ΣΕΤΕ: Απαραίτητη η επανατοποθέτηση της Κυβέρνησης απέναντι στο τουρισµό για την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του 
Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2006  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
ελληνικού τουρισµού είναι η επανατοποθέτηση της Κυβέρνησης 
απέναντι στο τουρισµό και η αντίστοιχη προσαρµογή της κυβερνητικής 
δράσης. Αυτό είναι το κύριο µήνυµα της µελέτης `Η πρόκληση της 
ανταγωνιστικότητας και η ανάγκη επανατοποθέτησης του ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος` που παρουσιάστηκε χτες, στα πλαίσια 
συνέντευξης τύπου, από τον Πρόεδρο και το ∆.Σ. του Συνδέσµου 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων - ΣΕΤΕ.  
 
Η µελέτη καταλήγει ότι οι επιλογές δράσης για τον ελληνικό τουρισµό 
περιορίζονται στην εξής µία: "Να σχεδιάσουµε το µέλλον µε σύγχρονα 
εργαλεία µάρκετινγκ, αγνοώντας πολιτικό κόστος και 
µικροσυντεχνιακά συµφέροντα. ∆ιαφορετικά, είτε θα αντιγράφουµε µε 
καθυστέρηση τις ανταγωνίστριες χώρες, είτε θα αναρωτιόµαστε τι συνέβη". Η µελέτη βασίζεται στις παρουσιάσεις, 
συζητήσεις και συµπεράσµατα από το 4ο Συνέδριο του ΣΕΤΕ `Τουρισµός & Ανάπτυξη`, που πραγµατοποιήθηκε στην 
Αθήνα, 17 και 18 Οκτωβρίου 2005. Η µελέτη εµπλουτίζεται από δευτερογενή έρευνα περί ανταγωνιστικότητας γενικά, 
καθώς και από την πρωτογενή έρευνα που έγινε σε 18 τουριστικούς προορισµούς από 6 χώρες της Μεσογείου σε 
συνεργασία µε το Σύνδεσµο Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου - ACTA, το Turkish Tourism Investors Association, το 
Egyptian Tourism Federation, το Dubrovnik & Neretva County Tourist Board, η Regional Government of Istria - Tourism 
Department, και µε τον συντονισµό της εταιρίας συµβούλων THR Barcelona. Τα κυριότερα σηµεία της µελέτης:  

Στο άµεσο µέλλον οι τουριστικοί προορισµοί θα πρέπει να προσαρµοστούν σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, 
όπου η βιωσιµότητα και η κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων θα είναι περισσότερο από ποτέ πολύπλοκη 
και δυσκολότερη.  
Η υπερπροσφορά καταλυµάτων θα εξακολουθήσει να υπάρχει κυρίως για λόγους πολιτικούς.  
Πρώτο βήµα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι η διαµόρφωση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και 
στη συνέχεια για κάθε ένα από αυτά η αναζήτηση των ανταγωνιστών µας ανά αγορά - στόχο.  
Οι ανταγωνιστές µας είναι διαφορετικοί ανά αγορά και ανά προϊόν.  
Για κάθε προϊόν του χαρτοφυλακίου του ελληνικού τουρισµού χρειαζόµαστε και ξεχωριστό σχέδιο µάρκετινγκ.  
Ο χαρακτηρισµός µιας χώρας ως ανταγωνίστριας της Ελλάδας στον τουρισµό δεν είναι πλήρης, εάν δεν 
αναφέρεται µε σαφήνεια σε ποιο τουριστικό προϊόν και σε ποια γεωγραφική αγορά την ανταγωνίζεται.  
Η Ελλάδα δεν µπορεί να ανταγωνιστεί τουριστικά σε επίπεδο κόστους, αλλά σε επίπεδο διαφοροποίησης 
προϊόντος και προσφοράς εµπλουτισµένων τουριστικών εµπειριών, απαραίτητη προϋπόθεση της οποίας είναι η 
ύπαρξη καλά εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού.  
Η ηλικία και η ποιοτική διάρθρωση της ξενοδοχειακής προσφοράς µας δεν συνιστούν συνολικά ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα λόγω χαµηλού ποιοτικού κέντρου βάρους.  
Η διατήρηση του µοντέλου της έντονης εποχικότητας σε συνδυασµό µε τα περιορισµένα capacities και την κακή 
ποιότητα των αεροδροµίων, συνιστούν κίνδυνο επενδυτικής και αναπτυξιακής ανάσχεσης στους τουριστικούς 
προορισµούς.  
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