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ΣΕΤΕ: Πολλά προβλήµατα επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισµού 
Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2005  

  

Πολλά από τα δοµικά και διαχρονικά προβλήµατα που επηρεάζουν την 
ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισµού, εξακολουθούν να 
υφίστανται. Αυτό είναι το πρώτο συµπέρασµα της µελέτης µε θέµα `Ανάλυση 
δεικτών ανταγωνιστικότητας σε Μεσογειακούς προορισµούς` που έγινε φέτος το καλοκαίρι µε το συντονισµό του 
Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων - ΣΕΤΕ και της εταιρίας συµβούλων THR και σε συνεργασία 
µε το Σύνδεσµο Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, το Turkish Tourism Investors Association, το 
Egyptian Tourism Federation, το Dubrovnik & Neretva County Tourist Board και το Spanish 
Confederation of Hotels and Tourism Enterprises. 
 
Η έρευνα διεξήχθη σε τουριστικούς προορισµούς (πόλεις και παραθεριστικούς) στην Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία, 
Αίγυπτος, Κροατία, Κύπρος, Πορτογαλία. Η έρευνα περιλάµβανε τόσο τουριστικούς επιχειρηµατίες, όσο και 
τουρίστες. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των τουριστικών επιχειρηµατιών, οι ελληνικοί προορισµοί και 
επιχειρήσεις έναντι των υπολοίπων, που συµµετείχαν στην έρευνα χαρακτηρίζονται από σχετικά γηρασµένη 
υποδοµή, υψηλό κόστος µισθοδοσίας και έντονη εποχικότητα. 
 
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες τουριστικοί επιχειρηµατίες βαθµολογούν πολύ χαµηλά το 
επιχειρηµατικό περιβάλλον και σηµειώνουν την έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού. Από την άλλη 
µεριά, δηλώνουν πολύ ευχαριστηµένοι από την υποστήριξη και εξυπηρέτηση που έχουν από τον κλάδο των 
προµηθευτών. Από την πλευρά των τουριστών, η βαθµολογία τόσο ως προς την γενική ικανοποίηση από τις 
διακοπές, όσο και ως προς το value for money, είναι ικανοποιητική έως πολύ ικανοποιητική, χωρίς όµως να 
ξεπερνά τον µέσο όρο της αντίστοιχης βαθµολογίας των ανταγωνιστικών προορισµών που εξετάστηκαν. 
 
Τα συµπεράσµατα αυτά µαζί µε άλλα θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν στο 4ο Συνέδριο του ΣΕΤΕ που θα 
γίνει στην Αθήνα την ερχόµενη ∆ευτέρα και Τρίτη, 17 και 18 Οκτωβρίου 2005. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστεί 
επίσης µελέτη µε θέµα την ανταγωνιστικότητα στον τουρισµό σε παγκόσµιο επίπεδο από την διεθνή εταιρία 
συµβούλων Monitor Group. Επίσης, θα αναλυθεί και η περίπτωση επανατοποθέτησης τουριστικού προορισµού 
στην Πορτογαλία. Τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις των µελετών θα συζητηθούν µεταξύ 16 διακεκριµένων 
οµιλητών από 10 χώρες (Αγγλία, Ισπανία, Τουρκία, Αίγυπτος, Κροατία, Κύπρος, Νότια Αφρική, Σουηδία, 
Γερµανία, Πορτογαλία). 
 
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2005 θα κηρύξουν οι κ.κ. ∆. 
Αβραµόπουλος, Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, Α. Λιάσκος, Υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, οι 
οποίοι θα αναφερθούν στις βασικές κατευθύνσεις της τουριστικής πολιτικής της χώρας µας. Την ∆ευτέρα, 17 
Οκτωβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου δείπνου ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. ∆. Σιούφας θα µιλήσει µε θέµα 
`Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας και ο ρόλος του τουρισµού`.  
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