
 
Τουριστικοί Φορείς : Ελληνικοί 

Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
Έναρξη εργασιών 5ου Συνεδρίου ΣΕΤΕ ‘Τουρισµός & Ανάπτυξη’ 
Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2006  

Με την οµιλία του ∆ρ Don Hawkins, Professor of Tourism Policy, George Washington 
University, ξεκίνησαν οι εργασίες του 5ου Συνεδρίου ‘Τουρισµός & Ανάπτυξη’ που 
διοργανώνει ο Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων - ΣΕΤΕ. Ο ∆ρ. 
Hawkins αναφέρθηκε στις επιδράσεις της παγκοσµιοποίησης στον τουριστικό 
προορισµό, σε συνδυασµό πάντα µε τον τοπικό παράγοντα, επισηµαίνοντας την παράδοξη διάσταση του φαινοµένου, το 
οποίο αποκάλεσε «glocalization». Ο όρος «glocalization», όπως εξήγησε, συνθέτει το αποτέλεσµα της σύγκλισης της 
παγκοσµιοποίησης µε τον τοπικό παράγοντα. 
 
Ως παράδειγµα µάλιστα σύγκλισης της παγκοσµιοποίησης και του τοπικού παράγοντα (glocalization) ανέφερε το 
National Geographic Society. «Το National Geographic δίνει έµφαση στον «γεωτουρισµό», τον τουρισµό που διατηρεί 
και ενισχύει τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά ενός προορισµού όπως το περιβάλλον, την κουλτούρα, την αισθητική, την 
πολιτιστική κληρονοµιά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων (άξιος βίος)» συµπλήρωσε.  
 
«Η βασική αρχή του glocalization» τόνισε ο ∆ρ Don Hawkins «είναι η δηµιουργία επαρκούς ζήτησης παγκόσµια, 
προστατεύοντας το προϊόν που παράγεται τοπικά. Κατά αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται βιωσιµότητα τοπικά µε ανώτερα 
αποτελέσµατα στην αγορά-στόχο παγκόσµια».  
 
Το θέµα του Συνεδρίου είναι ο σχεδιασµός των επενδυτικών πολιτικών για τον ελληνικό τουρισµό. Σήµερα, κατά τη 
δεύτερη µέρα διεξαγωγής του συνεδρίου, θα συζητηθούν οι βασικές κατευθύνσεις µιας εθνικής στρατηγικής για τις 
τουριστικές επενδύσεις και οι παράγοντες που επηρεάζουν και διαµορφώνουν το επενδυτικό κλίµα. Η µέρα θα ξεκινήσει 
µε οµιλία της υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, κυρίας Φάνης Πάλλη – Πετραλιά, ενώ στη συνέχεια θα εξετασθεί η 
επίδραση της παγκοσµιοποίησης στον σχεδιασµό των εθνικών πολιτικών για τις τουριστικές επενδύσεις καθώς και ο 
τρόπος µε τον οποίο οι νέες τεχνολογίες και οι αλλαγές στην συµπεριφορά των καταναλωτών διαµορφώνουν το 
επενδυτικό τοπίο. Κύριος οµιλητής ο κ. Στέλιος Χατζηιωάννου της EasyGroup και µαζί του εκπρόσωποι διεθνών 
οργανισµών (Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, ∆ιεθνής Ένωση Ξενοδοχείων & Εστιατορίων, Παγκόσµια Τράπεζα).  
 
Στο δεύτερο µέρος του Συνεδρίου θα αναλυθεί επίσης γιατί και πόσο η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισµού 
εξαρτάται από τις νέες επενδύσεις και θα παρουσιασθούν οι βασικές συνιστώσες µιας µακρόπνοης, ευέλικτης εθνικής 
στρατηγικής για τις τουριστικές επενδύσεις, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και 
του Πανεπιστηµίου των Πατρών. Στη συζήτηση θα λάβουν µέρος εκπρόσωποι πολυεθνικών εταιριών (Starwood, IMG) 
και εκπρόσωποι επενδυτών (Association of Foreign Investors in Tourism, Turkish Tourism Investors Association).  
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