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ελληνική οικονοµία,4 όπως επιδοτήσεις πρόσληψης και µείωση των εισφορών κοινωνικής ασφά-
λισης, µπορεί να αυξήσει περαιτέρω την αποτελεσµατικότητα των µέτρων ένταξης των µακρο-
χρόνια ανέργων.

4 D uell, Ν ., L . T hurau and T . V etter, (2016)  “ L ong-term U nemployment in the E U : T rends and Policies” , B ertelsmann Stiftung.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (2010-2019)

1. Εισαγωγή

Ο  τουρισµός αποτελεί τον πλέον σηµαντικό και συγχρόνως τον πλέον δυναµικό κλάδο της ελλη-
νικής οικονοµίας. Η  τουριστική δραστηριότητα στηρίζει διαχρονικά την ελληνική οικονοµία µέσω
της άµεσης συµβολής της στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, ενισχύοντας την απασχόληση
και συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση του εξωτερικού ελλείµµατος. Ε πιπλέον, ασκεί σηµαντική
επίδραση και σε άλλους τοµείς της οικονοµίας (καταλύµατα, εστιατόρια, µεταφορές, κατασκευές) .
Κ ατά την περίοδο της πρόσφατης κρίσης, η σχετικά γρήγορη ανάκαµψη του τοµέα συνέβαλε σε
µεγάλο βαθµό στο µετριασµό των συνεπειών της, καθώς αποτέλεσε βασικό παράγοντα συγκρά-
τησης της αύξησης της ανεργίας. Η  συµβολή των ταξιδιωτικών εισπράξεων στο Α Ε Π  της Ε λλά-
δος βαίνει αυξανόµενη την τελευταία δεκαετία, φθάνοντας από 4,3%  το 2010 σε 8,7%  το 2018,
όταν το αντίστοιχο ποσοστό για τις χώρες της ευρωζώνης για το 2018 είναι 2,5% . Ε πίσης, ο του-
ριστικός τοµέας αποτελεί τον κυριότερο πόλο προσέλκυσης επενδύσεων και ως εκ τούτου συµ-
βάλλει και µε τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη της χώρας. Η  ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής του-
ριστικής βιοµηχανίας την τελευταία δεκαετία έχει φέρει την Ε λλάδα στο επίκεντρο των κυριό-
τερων ευρωπαϊκών και παγκόσµιων τουριστικών προορισµών, µε τις προοπτικές της ελληνικής
τουριστικής βιοµηχανίας να εµφανίζονται πολύ ενθαρρυντικές.1 Η  παρούσα ανάλυση επιχειρεί
να διερευνήσει τις εξελίξεις κατά την περίοδο 2010-2019 όσον αφορά τη διάρθρωση του εισερ-
χόµενου τουρισµού, για το σύνολο της χώρας και ανά περιφέρεια, το µερίδιο της Ε λλάδος στην
αγορά της Μ εσογείου και την κατάσταση των υπαρχουσών υποδοµών. 

2. Η διάρθρωση του εισερχόµενου τουρισµού

2.1 Στο σύνολο της χώρας
Η  διάρθρωση του εισερχόµενου τουρισµού και των εισπράξεων ανά χώρα ή περιοχή προέλευ-
σης δεν παρουσίασε σηµαντική µεταβολή κατά την υπό εξέταση περίοδο 2010-2018 (βλ. ∆ιά-
γραµµα Α ).2 Οι αφίξεις από τις χώρες της Ε υρωπαϊκής Έ νωσης (Ε Ε )  αποτελούν το 65%  του συνό-
λου, µε το 37%  να προέρχεται από τη ζώνη του ευρώ, ενώ η κατανοµή των εισπράξεων παρου-
σιάζει ανάλογη εικόνα: το 68%  προέρχεται από τις χώρες της Ε Ε , µε το 44%  των συνολικών
εισπράξεων να προέρχεται από χώρες της ζώνης του ευρώ. Α πό το 2010 µέχρι το 2018 παρατη-
ρείται ραγδαία αύξηση των ταξιδιωτικών αφίξεων και εισπράξεων, ενώ η ανοδική τάση συνε-

Πλαίσιο I V. 3

1 W orld T ravel and T ourism C ouncil (2018) , “ T ravel &  T ourism, E conomic I mpact 2018, G reece” , Μ άρτιος 2018.
2 Ο ι κρουαζιέρες, ενώ έχουν µερίδιο 9,9%  στο σύνολο των αφίξεων, αντιπροσωπεύουν µόνο το 3%  του συνόλου των εισπράξεων. Ο

κύριος όγκος των επισκεπτών κρουαζιέρας αφορά διερχόµενους επιβάτες που σταµατούν κυρίως σε δηµοφιλείς προορισµούς, γεγο-
νός που ενδυναµώνει την αναγκαιότητα δηµιουργίας υποδοµών ( home port)  για ταξιδιώτες µε αφετηρία ελληνικά λιµάνια, έτσι ώστε
η Ε λλάδα να καρπούται το σύνολο της δαπάνης, σε αντίθεση µε τη µικρή δαπάνη κατά τη σύντοµη αποβίβαση. Η  διάκριση ανά χώρα
προέλευσης για τις κρουαζιέρες δεν είναι ακόµη διαθέσιµη.
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χίζεται και το 2019. Στο διάστηµα αυτό, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν σωρευτικά κατά
67,4%  και οι διανυκτερεύσεις κατά 64,6% , ενώ οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 120% . Τ ην πρόσφατη
περίοδο 2016-2018, στις έξι κυριότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, δηλαδή Γ ερµανία, Γ αλ-
λία, Ι ταλία, Η νωµένο Β ασίλειο, Η Π Α  και Ρωσία, αντιστοιχούν το 36,4%  των αφίξεων και το
51,5%  των εισπράξεων. Τ ο γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι, ενώ έγινε άνοιγµα σε νέες αγορές,
δεν άλλαξε σηµαντικά η διάρθρωση, και πάνω από το ήµισυ των εσόδων εξακολουθεί να προ-
έρχεται από τις έξι κυριότερες χώρες, καθώς η µέση δαπάνη των επισκεπτών από τις νέες αγο-
ρές είναι χαµηλότερη εκείνων από τις παραδοσιακές χώρες προέλευσης.

Ό σον αφορά τις αφίξεις τουριστών, στην Ε λλάδα εµφανίζεται έντονη εποχικότητα, µε το 85,4%
των αφίξεων κατά την επισκοπούµενη περίοδο 2010-2018 να καταγράφεται το β’ και γ’ τρίµηνο
(“ τουριστική σεζόν” ) , ενώ τα αντίστοιχα µεγέθη για το α’ και δ’ τρίµηνο της ίδιας περιόδου ήταν
3,9%  και 10,7%  αντίστοιχα.3 Η  επίσκεψη για λόγους αναψυχής παραµένει ο κύριος σκοπός ταξι-
δίου (83%  του συνόλου) , ενώ µεταξύ των υπόλοιπων κατηγοριών αύξηση καταγράφεται στα ταξί-
δια µε σκοπό την επίσκεψη σε οικογένεια, ενώ στα ταξίδια για επαγγελµατικούς λόγους κατα-
γράφεται µείωση µέχρι το 2015, και στη συνέχεια ανάκαµψη. Ο αριθµός των ταξιδιωτών που έρχο-
νται µε οργανωµένα ταξίδια παρουσιάζει τάση µείωσης, ενδεχοµένως και λόγω του ότι είναι πλέον

3 Γ ίνονται προσπάθειες για την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση τουρισµού πόλεων ( city break) , βλ. Κ ασι-
µάτη, Ε . και ∆. Σιδέρης (2015) , “ Π ρος ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης στον τουρισµό: διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και τουριστικό προϊόν
στην Ε λλάδα την περίοδο της κρίσης (2008-2014)” , Τ ράπεζα της Ε λλάδος, Ο ικονοµικό ∆ελτίο, τεύχος 42, και Τ ράπεζα της Ε λλάδος
(2019) , Έ κθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2018, Π λαίσιο I V .4, “ Η  σηµασία του συνεδριακού τουρισµού για την Ε λλάδα: εξελίξεις και
προκλήσεις” .
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εύκολο, µέσα από τις πολλές διαθέσιµες πλατ-
φόρµες στο διαδίκτυο, να κλείσει κάποιος
οικονοµικά εισιτήρια, ξενοδοχεία κ.λπ. χωρίς
να απευθυνθεί σε ταξιδιωτικό γραφείο. 

Γ ια τα περισσότερα έτη της περιόδου 2010-
2018, η αύξηση των εισπράξεων συνδέεται
κατά κύριο λόγο µε την άνοδο των αφίξεων
(βλ. ∆ιάγραµµα Β ) .4 Π αράλληλα, παρατηρεί-
ται µια τάση µείωσης της µέσης διάρκειας
παραµονής των ταξιδιωτών, που έχει αρνητική
επίδραση στις εισπράξεις. Ε ιδικότερα για το
2018, στην αύξηση των εισπράξεων κατά
10,2%  συνέβαλαν κατά 10,8 ποσοστιαίες
µονάδες η αύξηση των αφίξεων, κατά 1,9
ποσοστιαία µονάδα η αύξηση της µέσης δαπά-
νης ανά διανυκτέρευση, ενώ αρνητική συµ-
βολή κατά 2,3 ποσοστιαίες µονάδες προήλθε
από τη µείωση της µέσης διάρκειας παραµο-
νής. Ωστόσο, το πρώτο εξάµηνο του 2019 ο
κύριος παράγοντας αύξησης των εισπράξεων
ήταν η µέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση, ενώ
οι αφίξεις δείχνουν συγκρατηµένο ρυθµό
αύξησης σε σχέση µε την ίδια περίοδο του
2018. Η  διαφοροποίηση αυτή υποδηλώνει µια
στροφή σε ταξιδιώτες µε δυνατότητα να δαπα-
νήσουν µεγαλύτερο ποσό, γεγονός πολύ σηµα-

ντικό για τη µελλοντική πορεία των ταξιδιωτικών εισπράξεων, η οποία δεν πρέπει να βασίζε-
ται µόνο στους αριθµούς των εισερχόµενων ταξιδιωτών.

Μ εταξύ των κύριων χωρών προέλευσης, η µέση διάρκεια παραµονής και η δαπάνη ανά ταξίδι
ήταν υψηλότερες από τους αντίστοιχους συνολικούς δείκτες5 για τους ταξιδιώτες από τις Η Π Α
και χαµηλότερες για τους ταξιδιώτες από τη Ρωσία. Σε ό,τι αφορά τη µέση δαπάνη ανά διανυ-
κτέρευση, αυτή ήταν µικρότερη του συνολικού µέσου όρου για τους ταξιδιώτες από την Ι ταλία
και τη Γ ερµανία την περίοδο 2010-2018. Γ ενικότερα πάντως, οι χώρες της ευρωζώνης σταθερά
παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη διάρκεια παραµονής και δαπάνη ανά ταξίδι, ενώ πτωτική τάση
καταγράφεται για τις χώρες της Ε Ε  εκτός ευρωζώνης. Τ ο πρώτο εξάµηνο του 2019, οι λοιπές
χώρες εκτός Ε Ε  παρουσιάζουν αύξηση σε όλους τους επιµέρους δείκτες. 

2.2 Ανά περιφέρεια
Η  κατανοµή των εισπράξεων και των επισκέψεων ανά περιφέρεια διαφέρουν µεταξύ τους λόγω
της διαφορετικής µέσης δαπάνης που πραγµατοποίησαν οι ανά περιφέρεια επισκέπτες. Τ ην
τριετία 2016-20186 ο κύριος όγκος των επισκέψεων και των ταξιδιωτικών εισπράξεων, όπως

4 Ο ι εισπράξεις αποτελούν το γινόµενο της µέσης δαπάνης ανά ταξίδι επί τον αριθµό των αφίξεων, ενώ η δαπάνη ανά ταξίδι είναι το
γινόµενο της διάρκειας παραµονής (σε ηµέρες)  επί τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση.

5 Γ ια το 2018 στο σύνολο της χώρας η µέση διάρκεια παραµονής ήταν 7 ηµέρες, η µέση δαπάνη ανά ταξίδι 486,4 ευρώ ( αυξηµένη σε
583 ευρώ το εννεάµηνο του 2019)  και η µέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση 69,7 ευρώ.

6 Τ α περιφερειακά στοιχεία είναι διαθέσιµα από το 2016. Σηµειώνεται ότι στα περιφερειακά στοιχεία δεν περιλαµβάνονται στατιστικά
στοιχεία από κρουαζιέρες επιπλέον της Έ ρευνας Συνόρων της Τ ράπεζας της Ε λλάδος. 
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φαίνεται στο ∆ιάγραµµα Γ , συγκεντρώνεται
σε πέντε περιφέρειες:  Ν ότιο Α ιγαίο, Κ ρήτη,
Ι όνια Ν ησιά, Α ττική και Κ εντρική Μ ακεδο-
νία.7 Γ ια τις τρεις νησιωτικές περιοχές
(Κ ρήτη, Νότιο Α ιγαίο και Ι όνιο)  η συµµετοχή
του τουρισµού στη διαµόρφωση του περιφε-
ρειακού Α Ε Π  είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ε ιδι-
κότερα, το 47,4%  του Α Ε Π  των περιοχών
αυτών είναι αποτέλεσµα της τουριστικής δρα-
στηριότητας, συµβάλλοντας στη διαµόρ-
φωση υψηλού κατά κεφαλήν εισοδήµατος,
γεγονός που αντανακλά την ιδιαίτερα σηµα-
ντική συµβολή του τουρισµού στη βελτίωση
του επιπέδου διαβίωσης.8 Π αράλληλα, οι
τρεις αυτές περιφέρειες εµφανίζουν υπεροχή
στην προσέλκυση επισκεπτών µε υψηλότερη
µέση δαπάνη. Η  καθιέρωση της Α θήνας
µεταξύ των προορισµών για τουρισµό πόλεων
( city break)  ενισχύει τη δυναµική της περι-
φέρειας Α ττικής. Στις περιφέρειες της
Κ εντρικής Μ ακεδονίας, της ∆υτικής Μ ακε-
δονίας και της Α νατολικής Μ ακεδονίας και
Θ ράκης ο αριθµός των επισκεπτών, ως ποσο-
στό στο σύνολο της χώρας, υπερβαίνει το
αντίστοιχο ποσοστό των εισπράξεων, ως απο-
τέλεσµα της προσέλκυσης επισκεπτών χαµη-
λότερης µέσης δαπάνης. Α υτό κατά κύριο λόγο αντανακλά το γεγονός ότι  οι  τρεις αυτές περι-
φέρειες της Β ορείου Ε λλάδος δέχονται ως επί το πλείστον επισκέπτες προερχόµενους από τις
χώρες των Β αλκανίων, οι οποίοι έχουν εύκολη πρόσβαση ( οδική)  αλλά χαµηλότερο διαθέσιµο
εισόδηµα. Κ ατά την τριετία 2016-2018, η µεγαλύτερη τάση αύξησης καταγράφεται στις περι-
φέρειες της Στερεάς Ε λλάδος και της ∆υτικής Ε λλάδος.9

3. Μερίδιο της Ελλάδος στην αγορά της Μεσογείου 

Γ ια τους σκοπούς του παρόντος, η αγορά της Μ εσογείου περιλαµβάνει την Ε λλάδα και τις εξής
χώρες: Κ ύπρο, Ι ταλία, Μ άλτα, Π ορτογαλία, Τ ουρκία, Ι σπανία, Κ ροατία, Α ίγυπτο, Μ αρόκο, Τ υνη-
σία, οι οποίες είναι οι κύριες ανταγωνίστριες χώρες της Ε λλάδος στην παροχή ταξιδιωτικών υπη-
ρεσιών, λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και συνάφειας στο προσφερόµενο τουριστικό προϊόν ανα-
φορικά µε το κλίµα και τα διαθέσιµα αξιοθέατα. Μ ε βάση το µερίδιο στη συγκεκριµένη αγορά,
κατά την εξεταζόµενη περίοδο 2010-2018, η Ε λλάδα κατέλαβε την 4η θέση µεταξύ του συνόλου
των 11 χωρών που την απαρτίζουν (βλ. ∆ιάγραµµα ∆) . Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το µερίδιο

7 Η  διάρθρωση των εισπράξεων και των επισκέψεων ανά περιφέρεια αναφέρεται στο µέσο όρο της περιόδου 2016-2018, για την οποία
έχουµε διαθέσιµα στοιχεία από την Έ ρευνα Συνόρων της Τ ράπεζας της Ε λλάδος. Ο  αριθµός των επισκέψεων είναι µεγαλύτερος από
τη συνολική εισερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση, καθώς ένας ταξιδιώτης µπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από µία περιφέρειες κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού του.

8 I N SE T E  (2018) , T he contribution of T ourism to the G reek economy in 2017, 1st edition ( provisional data)  – M ay 2018.
9 Σύνολο χώρας, µέσος όρος 2016-2018: ∆απάνη ανά επίσκεψη 452 ευρώ, δαπάνη ανά διανυκτέρευση 68 ευρώ και µέση διάρκεια παρα-

µονής 7 διανυκτερεύσεις. Η  µεγαλύτερη δαπάνη ανά επίσκεψη είναι στην περιφέρεια Κ ρήτης ( 653 ευρώ)  και ακολουθεί εκείνη του
Νοτίου Α ιγαίου (631 ευρώ) , ενώ τις περισσότερες ηµέρες παραµονής έχει η περιφέρεια Κ ρήτης ( 9 διανυκτερεύσεις)  και ακολουθεί
η περιφέρεια Ι ονίων Νήσων (8,3 διανυκτερεύσεις) .
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αγοράς της Ε λλάδος στο σύνολο του παγκό-
σµιου τουρισµού ακολουθούσε αυξητική
πορεία καθ’ όλη την τελευταία δεκαετία τόσο
στις αφίξεις, από 7,7%  το 2010 σε 11%  το 2018,
όσο και στις εισπράξεις, από 7,4%  το 2010 σε
8,4%  το 2018, παρόλο που το µερίδιο της αγο-
ράς της Μεσογείου στο σύνολο της παγκόσµιας
αγοράς παρέµεινε σταθερό ως προς τις αφί-
ξεις, ενώ κατέγραψε πτώση ως προς τις
εισπράξεις. Η  τέταρτη θέση αντιστοιχεί στο
8,2%  των εισπράξεων και το 9,8%  των αφί-
ξεων.10 Στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η
Ι σπανία, η Ι ταλία και η Τ ουρκία, ενώ αµέσως
επόµενες στην κατάταξη µετά την Ε λλάδα είναι
η Π ορτογαλία και η Κ ροατία. Η  Π ορτογαλία,
ωστόσο, καταγράφει τη µεγαλύτερη δυναµική
ως προς το ρυθµό αύξησης του µεριδίου αγο-
ράς της. Λ όγω γεωπολιτικών συνθηκών, το
µερίδιο αγοράς των χωρών της Β όρειας Α φρι-
κής καθώς και της Τ ουρκίας συρρικνώθηκε,
τάση που φαίνεται να αντιστρέφεται το 2019.
Η  αγορά της Μ εσογείου αντιπροσωπεύει το
20,2%  των αφίξεων και το 15,9%  των εισπρά-
ξεων του παγκόσµιου τουρισµού την περίοδο
2010-2018, ενώ η Ε λλάδα έχει µερίδιο 2%  στις
αφίξεις και 1,3%  στις εισπράξεις του παγκό-
σµιου τουρισµού. 

4. Ξενοδοχειακό δυναµικό και τιµές

Α πό την πλευρά της προσφοράς και όσον αφορά το ξενοδοχειακό δυναµικό της χώρας, η βελ-
τίωση είναι αισθητή και σε όρους όγκου και σε όρους ποιότητας. Ο ι θετικές προοπτικές για τον
τουρισµό φαίνεται ότι οδήγησαν σε επενδύσεις για αύξηση των διαθέσιµων κλινών την περίοδο
2010-201911 και αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος µε τη σηµαντική αύξηση των κλινών των
πολυτελών ξενοδοχείων (5 αστέρων) . Τ ο 2019 η χώρα µας διαθέτει πλέον 9.917 ξενοδοχειακές
µονάδες συνολικής δυναµικότητας 430.402 δωµατίων και 847.610 κλινών (βλ. ∆ιάγραµµα Ε ) , µε
τη µέση ξενοδοχειακή µονάδα να έχει 43 δωµάτια και 86 κλίνες. Ό µως, στα νησιά του Νοτίου
Α ιγαίου, του Ι ονίου και στην Κ ρήτη η µέση ξενοδοχειακή µονάδα είναι µεγαλύτερης δυναµι-
κότητας, αφού διαθέτει 54 δωµάτια και 107 κλίνες, ενώ το 78%  της συνολικής δυναµικότητας των
κλινών της χώρας βρίσκεται σε πέντε περιφέρειες (Νότιο Α ιγαίο, Κ ρήτη, Ι όνια Νησιά, Κ εντρική
Μ ακεδονία και Α ττική) , που αποτελούν και τους κύριους προορισµούς ξένων επισκεπτών. Α να-
φορικά µε τη διασπορά των ξενοδοχειακών κλινών στην επικράτεια, παρατηρείται ότι τα πολυ-

10 Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία από τον Π αγκόσµιο Ο ργανισµό Τ ουρισµού ( U NW T O , W orld T ourism B arometer,
September 2019, V ol. 17, I ssue 3) , το 2018 η Ε λλάδα κατατασσόταν 13η ( από 14η το 2017)  στις διεθνείς αφίξεις και 23η στις τουρι-
στικές εισπράξεις ανάµεσα σε 50 χώρες. Σύµφωνα µε το W orld E conomic F orum ( W E F , T he T ravel and T ourism C ompetitiveness
R eport 2019) , το 2018 η Ε λλάδα κατατασσόταν 25η στην τουριστική ανταγωνιστικότητα ( από 31η το 2015)  ανάµεσα σε 140 χώρες, µε
βάση το δείκτη ανταγωνιστικότητας του τουρισµού ( T ravel and T ourism C ompetitiveness I ndex, Τ Τ C I ) .

11 Τ α στοιχεία για τις κλίνες δεν περιλαµβάνουν την αύξηση της προσφοράς στην ελληνική αγορά φιλοξενίας που έχει προκύψει από
τα καταλύµατα βραχυχρόνιας µίσθωσης, των οποίων ο αριθµός τον Ι ούνιο του 2018 εκτιµάται σε 126.231, βλ. Α θανασίου, Ε . και Α .
Κ ώτση (2018) , “ Ε ξελίξεις στη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων στην Ε λλάδα” , Κ Ε Π Ε , Ο ικονοµικές Ε ξελίξεις, 37, 56-61.
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τελή ξενοδοχεία διαµοιράζονται κυρίως στις νησιωτικές περιοχές και συγκεκριµένα στο Νότιο
Α ιγαίο και την Κ ρήτη12 (βλ. ∆ιάγραµµα Ε ) , ενώ η συµµετοχή των πολυτελών ξενοδοχείων στους
κύριους προορισµούς υπερβαίνει το 20% , µε εξαίρεση τα νησιά του Ι ονίου. Στους δευτερεύο-
ντες προορισµούς φαίνεται ότι κυριαρχούν τα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων, ενώ ορισµένες περι-
φέρειες όπως η ∆υτική Μ ακεδονία και η Ή πειρος παρουσιάζουν χαµηλή προσφορά σε αριθµό
ξενοδοχειακών κλινών στο σύνολο των κατηγοριών. 

Τ ην ίδια περίοδο, αν συγκριθούν οι µέσες ξενοδοχειακές τιµές µε βάση τον ετήσιο εναρµονι-
σµένο δείκτη τιµών καταναλωτή (Ε ν∆Τ Κ )  στις “ υπηρεσίες παροχής καταλυµάτων”  (που περι-
λαµβάνει ξενοδοχεία, µοτέλ, πανδοχεία, ξενώνες, κάµπινγκ και παρόµοια καταλύµατα)  από το
2010 µέχρι το Νοέµβριο του 2019 µεταξύ της Ε λλάδος και των κυριότερων ανταγωνιστριών χωρών
(Κ ύπρος, Κ ροατία, Ι ταλία, Ι σπανία, Τ ουρκία, Π ορτογαλία και Μ άλτα) , παρατηρείται ότι, µετά
την Τ ουρκία, τόσο η Ε λλάδα όσο και η Κ ύπρος διατηρούν τις ξενοδοχειακές τιµές σε σχετικά
χαµηλό επίπεδο. Α υτό συµβαδίζει και µε τη βελτίωση της θέσης της Ε λλάδος παγκοσµίως ως προς
την ανταγωνιστικότητα των τιµών της τουριστικής βιοµηχανίας. Στην Ε λλάδα δε οι τιµές στα ξενο-
δοχειακά καταλύµατα δεν ξεπερνούν τις αντίστοιχες του 2010. Π ιο συγκεκριµένα, στα πρώτα
χρόνια της κρίσης παρατηρείται πτώση των τιµών, η οποία φαίνεται ότι κατέστησε το συγκε-
κριµένο προϊόν πιο ελκυστικό. Τ α τελευταία χρόνια όµως παρατηρείται σταδιακά αύξηση των
τιµών, για την οποία κυριότεροι παράγοντες είναι εν µέρει ο φόρος διαµονής που επιβλήθηκε
στον κλάδο από 1.1.2018, αλλά και η ποιοτική αναβάθµιση που συντελέστηκε µε την αύξηση των
πολυτελών ξενοδοχειακών κλινών.

12 Τ ο 62%  των κλινών σε ξενοδοχεία 5 αστέρων και το 55%  των κλινών σε ξενοδοχεία 4 αστέρων βρίσκονται σε αυτές τις δύο περιφέρειες.
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5. Συµπεράσµατα–προτάσεις πολιτικής

O τουρισµός διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο στην αναπτυξιακή προσπάθεια της ελληνικής οικο-
νοµίας, δεδοµένου ότι, πέραν του µεγέθους του, αποτελεί παράλληλα ένα δυναµικό κλάδο µε
ιδιαίτερα θετικές προοπτικές. Η  συµµετοχή του στη διαµόρφωση του Α Ε Π  της χώρας είναι καθο-
ριστική, τόσο άµεσα όσο και έµµεσα µέσω των διασυνδέσεών του µε τους υπόλοιπους τοµείς της
οικονοµίας. Ε ποµένως, η περαιτέρω ενίσχυσή του αποτελεί µονόδροµο, εφόσον η χώρα επιδιώκει
να αξιοποιήσει αποτελεσµατικότερα την υψηλή ελκυστικότητά της ως δηµοφιλούς τουριστικού
προορισµού, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η επίτευξη υψηλών ρυθµών ανάπτυξης. Α υτό προϋ-
ποθέτει την υιοθέτηση δράσεων για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος µε στόχο την επι-
µήκυνση της τουριστικής περιόδου, την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών για την περαιτέρω
ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊ-
όντος πέρα από το παραδοσιακό µοντέλο “ ήλιος και θάλασσα”  µε επέκταση και σε άλλες µορ-
φές (π.χ. συνεδριακός, ιαµατικός, θρησκευτικός, γαστρονοµικός τουρισµός κ.ά.) , µέσω των
οποίων θα µπορούσαν να αναδειχθούν και άλλες περιφέρειες προσελκύοντας επισκέπτες. Α ν
και οι χώρες προέλευσης επισκεπτών διευρύνθηκαν πέραν των κύριων αγορών την τελευταία
δεκαετία, τα έσοδα από τις νέες αγορές, πέραν των παραδοσιακών, κινούνται σε σχετικά χαµηλά
επίπεδα κατά µέσο όρο. Α υτό σηµαίνει ότι απαιτούνται δράσεις αναφορικά µε τις συγκεκριµέ-
νες χώρες, µε στόχο την προσέλκυση περισσότερων ταξιδιωτών υψηλότερου εισοδήµατος. Α ναµ-
φίβολα, η αναβάθµιση των υποδοµών και των προσφερόµενων υπηρεσιών, αλλά και η ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας από πλευράς τιµών κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Τ έλος, ως απο-
τέλεσµα των παραπάνω, το µερίδιο αγοράς της Ε λλάδος στην αγορά της Μ εσογείου δύναται να
αυξηθεί περαιτέρω, ενισχύοντας την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και τις προοπτικές δηµι-
ουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. 


