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Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
ΣΕΤΕ: Οι επενδύσεις στο επίκεντρο του 5ου Συνεδρίου `Τουρισµός & Ανάπτυξη` 
Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2006  

"Σχεδιάζοντας τις επενδυτικές πολιτικές για τον ελληνικό τουρισµό" είναι το θέµα 
του 5ου Συνεδρίου `Τουρισµός & Ανάπτυξη` του ΣΕΤΕ (Σύνδεσµος Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων), που θα πραγµατοποιηθεί στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2006, 
στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Spa. Το Συνέδριο θα 
απασχολήσουν οι βασικές κατευθύνσεις µιας εθνικής στρατηγικής για τις τουριστικές επενδύσεις και οι παράγοντες που 
επηρεάζουν και διαµορφώνουν το επενδυτικό κλίµα. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση σχετικής µελέτης 
του ΣΕΤΕ που εκπονείται σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Κλαδικών Ερευνών και Αναλύσεων του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών.  
 
Ο τουρισµός πρωταγωνιστεί στην παγκοσµιοποίηση των αγορών. Οι τουριστικοί προορισµοί σήµερα δεν είναι ούτε 
πεπερασµένοι, ούτε δεδοµένοι. Πολύ σύντοµα ο ανταγωνισµός θα έχει άλλες διαστάσεις από αυτές που 
αντιλαµβανόµαστε µέχρι σήµερα. Το µήνυµα, υπογραµµίζει ο ΣΕΤΕ, είναι ξεκάθαρο: νέες αγορές, νέα προϊόντα, νέες 
επενδύσεις. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ανώτατοι κυβερνητικοί παράγοντες, διακεκριµένοι επιχειρηµατίες και 
ακαδηµαϊκοί, θα κληθούν να απαντήσουν και να αναλύσουν τουλάχιστον τα ακόλουθα ερωτήµατα:  

Πως επιδρά η παγκοσµιοποίηση στον σχεδιασµό των εθνικών πολιτικών για τις τουριστικές επενδύσεις;  
Ποια η σηµασία των ενεργειακών εξελίξεων, των κλιµατικών και των δηµογραφικών αλλαγών στον τουρισµό και 
πως θα επηρεασθούν οι επενδυτικές κινήσεις;  
Πως διαµορφώνουν το επενδυτικό τοπίο οι νέες τεχνολογίες και οι αλλαγές στην συµπεριφορά των καταναλωτών; 
Γιατί και πόσο η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισµού εξαρτάται από τις νέες επενδύσεις;  
Ποιες είναι οι βασικές συνιστώσες µιας µακρόπνοης, ευέλικτης εθνικής στρατηγικής για τις τουριστικές επενδύσεις; 
Πως αντιλαµβάνεται η επιχειρηµατική κοινότητα τα νέα δεδοµένα και ποιες είναι οι ενδεδειγµένες δράσεις που θα 
εξασφαλίσουν µακροχρόνια κερδοφορία;  

Συµµετέχοντες στα πάνελ θα είναι εκπρόσωποι διεθνών οργανισµών (Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού - UNWTO, 
∆ιεθνής Ένωση Tour Operators - IFTO, ∆ιεθνής Ένωση Ξενοδοχείων & Εστιατορίων - IH&RA, Σύνδεσµος Τούρκων 
Επενδυτών Τουρισµού - ΤYD, Παγκόσµια Τράπεζα - World Bank Group), Πανεπιστηµίων (George Washington University, 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) και µεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων (Easy Group, IMG, Starwood, Accor, Ritz 
Carlton, Four Seasons). Τα Συνέδρια `Τουρισµός & Ανάπτυξη` αποτελούν σηµαντικές παρεµβάσεις στο δηµόσιο διάλογο 
για τον τουρισµό και απευθύνονται σε επενδυτές, επιχειρηµατίες, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και αξιωµατούχους του 
δηµόσιου τοµέα, που επιθυµούν να έχουν ενεργό ρόλο στη διαµόρφωση των εξελίξεων για την ανάπτυξη του τουρισµού 
στη χώρα µας. 
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