
 

 

Η υπερφορολόγηση πλήττει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τουριστικών 

επιχειρήσεων  

(Μάιος 2018) 

Η  υπερφορολόγηση  πλήττει ευθέως την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του 

τουριστικού τομέα.  

Η αυξημένη φορολογική επιβάρυνση για το τουριστικό πακέτο έχει απομειώσει το 

50% των κερδών από την ανταγωνιστικότητα, που προέκυψε λόγω της εσωτερικής 

υποτίμησης η οποία δημιουργήθηκε από τα ελληνικά προγράμματα προσαρμογής. 

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας δεν έχει γίνει ακόμα αντιληπτό ότι ο 

τουρισμός σε μεγάλο βαθμό αποτελεί ένα εξαγώγιμο προϊόν που παρέχεται σε μια 

εξαιρετικά ανταγωνιστική διεθνή αγορά που ολοένα και διευρύνεται.  

Η απουσία ελαφρύνσεων περιορίζει τις δυνατότητες των ελληνικών τουριστικών 

επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ολοένα και αυξανόμενου 

διεθνούς ανταγωνισμού. Η επάνοδος άμεσα ανταγωνιστικών προορισμών, με 

χαμηλότερη φορολογία από την Ελλάδα, σε υψηλές θέσεις στη παγκόσμια τουριστική 

κατάταξη είναι γεγονός. Σύμφωνα με τον WEF Global Competitiveness Index 2017-18, 

τα ποσοστά φορολόγησης και η φορολογική νομοθεσία αποτελούν τον πρώτο και 

τρίτο πιο προβληματικό παράγοντα για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. 

Αντίστοιχα, υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα 

λιγότερο ελκυστικά συστήματα φορολογικών κινήτρων ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη 

της Ε.Ε. Ενδεικτικά, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 29η θέση ανάμεσα στις 35 χώρες 

του ΟΟΣΑ στον φετινό Δείκτη Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας του Τax Foundation 

που αξιοποιεί στοιχεία του 2018.  

Σε ότι αφορά τη διαμονή αξίζει να σημειωθεί, για κάθε 100 ευρώ που πληρώνει ένας 

επισκέπτης στην Ελλάδα για μια νύχτα σε ξενοδοχείο 4 αστέρων τα 33,4 ευρώ 

αντιστοιχούν σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ για τις χώρες του 

ανταγωνισμού τα αντίστοιχα ποσά ανέχονται από 16,1 ευρώ (Κύπρος) έως 28,2 ευρώ 

(Κροατία). 

Εξάλλου, οι διαδοχικές αυξήσεις στους συντελεστές ΦΠΑ (διπλασιασμός για διαμονή, 

και εστίαση και τριπλασιασμός για μεταφορές – αεροπορικές και με πλοίο), ο φόρος 

διαμονής σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο δημοτικό φόρο και οι αυξήσεις σε άλλους 

επιχειρηματικούς φόρους επηρεάζουν την εποχικότητα, εμποδίζουν την ικανότητα 

εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων και αποτελούν ανασταλτικούς 

παράγοντες για τις επενδύσεις.  



 

 

Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να διαμορφώσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον λειτουργίας 

για τις τουριστικές επιχειρήσεις προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν, 

επαρκώς, στις νέες διεθνείς προκλήσεις. Ένα περιβάλλον, με σταθερούς 

φορολογικούς συντελεστές, χωρίς υπέρμετρα φορολογικά βάρη αλλά με εφόδια και 

χρηματοδοτικά εργαλεία που θα βελτιώσουν τους τουριστικούς δείκτες και την 

ανταγωνιστικότητα.  Άλλωστε η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, είναι μία 

απαίτηση, συνολικά του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας και όχι μόνο του 

τουριστικού. Σύμφωνα και με την πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 

επιχειρείν, η Ελλάδα για το 2019 κατατάσσεται στην 72η θέση μεταξύ 190 χωρών και 

είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί.  

 

 

 


