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Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ,
ΓΙΆΝΝΗΣ ΡΈΤΣΟΣ ΜΙΛΆ ΣΤΟΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΚΉΡΥΚΑ»

«Η Αυστραλία αποτελεί
αγορά - στόχο για τον ελληνικό τουρισμό
– Δύσκολη η εφετινή χρονιά»

«Σ

την πρώτη γραμμή
της μάχης για την
ανάκαμψη της Ελλάδας» θα βρεθεί
ο τουρισμός, όπως εκτιμά στην
αποκλειστική του συνέντευξη
του στον «Ελληνικό Κήρυκα», ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Γιάννης Ρέτσος. Μιας
και ο τουρισμός συνεισφέρει το
μεγαλύτερο κομμάτι στην πίτα του
ΑΕΠ της χώρας, αποτελεί και τη
μεγαλύτερη πρόκληση στην προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα. Για τον λόγο αυτό, ο
«Ελληνικός Κήρυκας» με σειρά
συνεντεύξεων επιδιώκει να διερευνήσει που οδεύει η εφετινή
σεζόν για τον τουρισμό αλλά και
αν ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας
μοιάζει δυσοίωνος. «Πιστεύω ότι
ο τουρισμός, παρά τη σφοδρότητα
της κρίσης, θα αντέξει» εκμυστηρεύεται ο κύριος Ρέτσος, ο οποίος είναι πτυχιούχος της Νομικής
Σχολής Αθηνών. Ως Διευθύνων
Σύμβουλος και από τους βασικούς
μετόχους της εταιρείας «Electra
Hotels & Resorts», η οποία διαχειρίζεται πέντε ξενοδοχεία στην
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη
Ρόδο, ηγείται τα τελευταία χρόνια
των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων στη συλλογική προσπάθεια, που καταβάλλεται, για
τη βελτίωση του προϊόντος, που
προσφέρει η Ελλάδα. Ο κύριος
Ρέτσος μίλησε αποκλειστικά στον
«Ελληνικό Κήρυκα» για ένα θέμα,
που αφορά και την παροικία μας.
Τον τουρισμό. Η βασική ερώτηση, που στριφογυρίζει στα χείλη
όλων είναι αν το 2020 είναι μια
χαμένη σεζόν. «Η πρώτη δύσκολη φάση της πανδημίας ολοκληρώθηκε. Με την αποτελεσματική
διαχείριση του υγειονομικού σκέλους, αλλά και τα έγκαιρα μέτρα
στήριξης, μείναμε προστατευμένοι και η χώρα ισχυροποίησε τη
φήμη της στο εξωτερικό. Στον
ΣΕΤΕ εργαστήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα με ρεαλισμό
και ουσιαστικές παρεμβάσεις, για
να βρεθούν αποτελεσματικές λύσεις. Αυτό θα εξακολουθήσουμε
να κάνουμε και στο επόμενο διάστημα, με το ίδιο αίσθημα ευθύνης. Οι τελευταίες ανακοινώσεις της κυβέρνησης κινήθηκαν
στη σωστή κατεύθυνση για την
επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, την προστασία της εργασίας
και τη μείωση των δεδομένων και
μεγάλων απωλειών για το 2020.
Υπάρχουν ακόμα πεδία σημαντικών βελτιώσεων και πρωτοβου-

λιών. Στους αμέσως επόμενους
μήνες, σίγουρα θα χρειαστούν
και άλλες παρεμβάσεις, αλλά και
ακαριαία αντιμετώπιση όλων των
αστάθμητων παραγόντων που θα
προκύπτουν. Ο τουρισμός, ιδίως μετά το ολικό άνοιγμα των συνόρων την 1η Ιουλίου 2020, καλείται και αυτή τη φορά να βρεθεί
στην πρώτη γραμμή της μάχης για
την ανάκαμψη της Ελλάδας».
ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΌ ΠΡΟΪΌΝ
ΚΑΙ Η ΘΕΤΙΚΉ ΠΡΟΒΟΛΉ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ
Το καλοκαίρι του 2020 θα είναι
περίεργο για όλους στην Ελλάδα. Τα πρωτόκολλα υγιεινής, θα
κερδίσουν την πρωταγωνιστική
θέση από τον ήλιο και τη θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει
να αλλάξει και το τουριστικό προϊόν, ρωτήσαμε τον Πρόεδρο του
ΣΕΤΕ. «Επειδή έχει γίνει πολύ
συζήτηση για το βασικό μας προϊόν, το «Ήλιος και Θάλασσα», και
πριν την εξάπλωση της πανδημίας, κανείς δεν λέει ότι πρέπει να
εγκαταλειφθεί το συγκεκριμένο
μοντέλο, αλλά ότι θα μπορούσε
να αποκτήσει και άλλες διαστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο τουρισμός δεν μπορεί να λειτουργεί με αυτόματο πιλότο. Για την
επόμενη ημέρα, μετά την κρίση
θα συνεχίσει να αποτελεί ζητούμενο η διαμόρφωση κατευθύνσεων και η υλοποίηση δράσεων,

με την κατάρτιση ενός στρατηγικού πλάνου με όραμα. Σε επίπεδο τουριστικού brand, σήμερα,
o άνθρωπος παραμένει η νούμερο ένα αξία για τη χώρα μας
και είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα που μας διαφοροποιεί
από τους ανταγωνιστικούς προορισμούς». Τα δημοσιεύματα για
τη θετική διαχείριση της πανδημίας είναι καθημερινά στο εξωτερικό. Θα δώσει στην Ελλάδα
ένα αβαντάζ αυτή η θετική συσχέτιση με την ιδανική διαχείριση της πανδημίας; «Πράγματι,
η Ελλάδα έχει ένα προβάδισμα
σε σχέση με τους ανταγωνιστές
της με το θετικό κλίμα που καλλιεργήθηκε στο εξωτερικό όλες
τις τελευταίες εβδομάδες, σε σχέση με τη διαχείριση του υγειονομικού ζητήματος. Θεωρώ, όμως,
ότι δεν θα κεφαλαιοποιηθεί φέτος και νομίζω ότι δεν είναι και
αυτή η προσδοκία. Φέτος, θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Προφανώς, αν ανακτήσουμε τις όποιες απώλειες θα είναι
μία σημαντική εξέλιξη. Η στόχευση θα είναι, αυτό το προβάδισμα
που έχουμε αποκτήσει, να κεφαλαιοποιηθεί την επόμενη χρονιά,
τα επόμενα χρόνια και πιστεύω
προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και η καμπάνια που σχεδιάζεται για τον ελληνικό τουρισμό
και για τη χώρα μας».

Η ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥ ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΚΑΙ
Η ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ ΩΣ ΑΓΟΡΆ ΣΤΌΧΟΣ
Ο τουρισμός είναι για την Ελλάδα
το οξυγόνο της. Συνεισφέρει άμεσα περίπου το 25% στο ΑΕΠ και
η εφετινή σεζόν, που γεμάτη αμφιβολίες εκκινεί ξανά αυτές τις ημέρες, δημιουργεί ανείπωτους φόβους για μια μεγαλύτερη από τα
προβλεπόμενα οικονομική ύφεση.
Αρκετοί υποστηρίζουν ότι πρέπει
να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο
της Ελλάδας και να μη στηρίζεται
τόσο πολύ στον τουρισμό. «Ξέρετε, όταν είσαι μέσα σε μία «μάχη»,
δεν έχεις το χρόνο ούτε το περιθώριο να σχεδιάσεις καινούρια
παραγωγικά μοντέλα. Αν θέλετε,
αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, στην οποία θα μπορούσα
να συμφωνήσω στο επίπεδο, ότι
μια σύγχρονη δυτική οικονομία
δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στον
τουρισμό ή αποκλειστικά στον τουρισμό ή κατά το μεγαλύτερο μέρος στον τουρισμό. Από τη στιγμή όμως που ο τουρισμός σήμερα,
όπως σωστά είπατε, συνεισφέρει
στο 25% του ΑΕΠ της χώρας, θα
πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε, προκειμένου να τον στηρίξουμε. Από εκεί και πέρα, χωρίς να
θέλω να φανώ αισιόδοξος, πιστεύω ότι ο τουρισμός, παρά τη
σφοδρότητα της κρίσης, θα αντέξει. Τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, έχει φτιάξει στέ-

ρεες βάσεις και έχει τις υποδομές
εκείνες για να περάσει σε βάθος
χρόνου τις δυσκολίες». Η Αυστραλία, οι Έλληνες της παροικίας αποτελούν μια σταθερά για τον τουρισμό στη χώρα. Όπως αναφέρει ο
πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος στην αποκλειστική του συνέντευξη στον «Ελληνικό Κήρυκα» πέρυσι σημειώθηκαν 340.000
αφίξεις στην Ελλάδα από την Αυστραλία. «Η Αυστραλία περιλαμβάνεται στη λίστα των 29 χωρών
που από τις 15 Ιουνίου ανοίγουν
τα σύνορα της Ελλάδας για τους
τουρίστες. Η λίστα, διαμορφώθηκε ύστερα από μελέτη του επιδημιολογικού προφίλ των χωρών
προέλευσης των τουριστών. Ιδιαίτερα στην Αυστραλία, η εξέλιξη της πανδημίας ήταν εξαιρετικά
ελεγχόμενη, με χαμηλό δείκτη θανάτων ανά 100.000 άτομα. Προφανώς, λοιπόν, ως χώρα αποτελεί
αγορά στόχο για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς υπάρχουν και μεγάλοι δεσμοί με την ομογένεια. Το
2019 είχαμε περί τις 340.000 αφίξεις από την Αυστραλία ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ξεπέρασαν
τα 370 εκατ. Σίγουρα, οι δυνατότητες είναι πολλές μέσα από ένα
σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει
τόσο τους Έλληνες της Αυστραλίας, όσο και τους Αυστραλούς, για
να υπερβούμε τα μεγέθη αυτά τα
επόμενα χρόνια».

