Σκαρφαλώνουν στα 16 δισ. ευρώ
τα τουριστικά έσοδα
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Όλοκαι πιο κοντά στην εκτίμηση πως τα τουριστικά έσοδα θα κυμανθούν τελικά κοντά στα 16 δισ.
ευρώ, σημειώνοντας φέτος νέο ρεκόρ, βρίσκονται πλέον οι επιχειρηματίες της τουριστικής αγοράς.
Οιανεβασμένες προσδοκίες παραγόντων του χώρου, που παρακολουθούν από κοντά τα
στατιστικά του τουρισμού, εκφράστηκαν και κατά την παρουσίαση δύο μελετών, αυτής του ΙΝΣΕΤΕ
με τίτλο " Hotel Study: ανάλυση οικονομικών στοιχείων των ξενοδοχείων στην Ελλάδα – ανά
προορισμό και ανά Κατηγορία Αστεριών" και της PwC "Η επόμενη ημέρα του ελληνικού
τουρισμού", ενώ οι όλα δείχνουν πως η άνοδος στις εισπράξεις θα προσεγγίζει το 10% περίπου σε
σύγκριση με πέρσι. Να σημειωθεί πως πέρσι ο τουρισμός έφερε στο ταμείο 14,6 δισ. ευρώ.
Τατελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο έρχονται να
επιβεβαιώσουν τις εκτιμήσεις των παραγόντων του χώρου, αλλά και το ότι αρχικές προβλέψεις για
έσοδα στα 15 δισ. ευρώ ήταν μάλλον συντηρητικές. Στο εννεάμηνο, σύμφωνα με την ΤτΕ, οι
ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 9,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2017 και διαμορφώθηκαν στα 14,2 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 16,9%, φτάνοντας τα 2,5 δισ. Το
Σεπτέμβριο, οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.
Όπως όμως σημειώνεται, η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της
εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,9%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 22
ευρώ ή 4,3%. Στο εννεάμηνο, η δαπάνη ανά ταξίδι παρουσίασε μικρή μείωση κατά 0,9%.
Δενείναι εντούτοις όλοι οι προορισμοί ικανοποιημένοι από την πορεία των εσόδων. Κρήτη,
Κυκλάδες και Ιόνιο συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος στις εισπράξεις, ενώ επιχειρηματίες από
μέρη με μικρότερη κίνηση τονίζουν πως η άνοδος του τουρισμού δεν έφτασε σε αυτούς. Βόρειο
Αιγαίο, Πελοπόννησος, Σποράδες και παραλιακοί προορισμοί σε Μαγνησία δεν είχαν την
αναμενόμενη κίνηση και όπως εξηγούν οι επιχειρηματίες, η φετινή ολική ανάκαμψη της Τουρκίας
που απορρόφησε μεγάλο όγκο των Γερμανών και Ρώσων επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις
καλές επιδόσεις της Αιγύπτου και της Τυνησίας, αλλά και η άνοδος στις πληρότητες των
καταλυμάτων μέσω των διάφορων πλατφορμών ενοικίασης κατοικιών (όπως η Airbnb) επηρέασαν
τις εισπράξεις.
Όπωςπροκύπτει επίσης από την Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την

περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018 διαμορφώθηκαν στα 4,626 δισ. ευρώ. Ο κύριος όγκος των
εισπράξεων, σε ποσοστό 88,1% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες ως εξής:
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (1,176 δισ.), Περιφέρεια Κρήτης (1.005 δισ.), Περιφέρεια Αττικής (876
εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (552 εκατ. ευρώ) και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
(464 εκατ. ευρώ). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Πελοποννήσου, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου
Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 553 εκατ. ευρώ.
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