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5ο Συνέδριο «Τουρισµός & Ανάπτυξη»: «Άξιος Βίος» το concept της Ελληνικής µοναδικότητας 
  
Η βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας ως τουριστικού 
προορισµού µε κεντρικό άξονα την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής 
µέσα από το concept «Άξιος Βίος» είναι το κύριο µήνυµα του 5ου 
Συνεδρίου «Τουρισµός & Ανάπτυξη» του ΣΕΤΕ, µε θέµα τον 
σχεδιασµό των επενδυτικών πολιτικών για τον ελληνικό τουρισµό.   
   
Το concept «Άξιος Βίος» βασίζεται στην µοναδικότητα της ελληνικής 
εµπειρίας σε επίπεδο lifestyle σε συνδυασµό µε τα πρότυπα και τις 
αξίες που δηµιουργεί η παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία. Η νέα 
προσέγγιση στο σχεδιασµό των επενδύσεων επιβάλλει την κατανόηση 
της εννοιολογικής διεύρυνσης του τουρισµού, από την απλή διάσταση 

των καλοκαιρινών διακοπών στην πολυδιάστατη παροχή εµπειριών ελεύθερου χρόνου.  
   
Σύµφωνα µε µελέτη των κ.κ. Β. Πατσουράτη, καθηγητή ΟΠΑ και Γ. Αναστασόπουλο επίκουρο καθηγητή 
Πανεπιστηµίου Πατρών, στο διάστηµα 2002 – 2004 η µείωση των αφίξεων και των εσόδων καθώς και η 
σχετική επενδυτική άπνοια, είχαν τουλάχιστον τις εξής επιπτώσεις: α. περιόρισαν την αύξηση της συµβολής 
του τουρισµού στο ΑΕΠ µε τις απώλειες να προσεγγίζουν µέσα στην τριετία τις 5,5 εκατοστιαίες µονάδες, β. 
απώλεια 65.280 θέσεων εργασίας, γ. περιόρισαν την συνεισφορά του τουρισµού στην µείωση του ισοζυγίου 
εξωτερικών πληρωµών, µε άλλα λόγια το έλλειµµα θα µπορούσε να µειωθεί ακόµη κατά 18%, δ. 
περιόρισαν την ανάπτυξη άλλων τοµέων της οικονοµίας, επί των οποίων η τουριστική ζήτηση δρα 
πολλαπλασιαστικά και ε. µείωσαν την κερδοφορία των επιχειρήσεων και συγκράτησε τις αµοιβές των 
εργαζοµένων.   
   
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι σύµφωνα µε την µελέτη, στο διάστηµα 1990 – 2006, κατά µέσο όρο σε 
ετήσια βάση µόλις το 1,6% των πόρων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων (Π∆Ε) αφορά άµεσα στον 
τουρισµό.  
   
Η µελέτη συµπεραίνει ότι ο ελληνικός τουρισµός έχει ανάγκη µια νέα στρατηγική µε κύριο άξονα τον 
προσανατολισµό της επιχειρηµατικότητας σε επιλογή επενδύσεων και παροχή προϊόντων / υπηρεσιών / 
εµπειριών που καλύπτουν ολοένα και µεγαλύτερη περίοδο µέσα στο χρόνο και θα χρησιµοποιούν το βασικό 
προϊόν (ήλιος και θάλασσα) ως αναγκαία συνθήκη, αλλά όχι ικανή για την προσέλκυση της ζήτησης. Αυτό 
σηµαίνει ότι θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων το οποίο είτε από µόνο του θα 
συνιστά λόγο επίσκεψης στη χώρα µας, είτε / και θα καλύπτει τις ανάγκες lifestyle των υποψήφιων 
τουριστών.  
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