ΣΕΤΕ: O τουρισμός μπορεί να
διατηρήσει τη δυναμική του
14/Δεκ/2018 10:01
"Οτουρισμός είναι υπόθεση των πολλών και όχι των λίγων. Γι’ αυτό και αν με ρωτάγατε για το
2019 τι βλέπω ως προτεραιότητα, θα σας μίλαγα για συνέργειες. Συνεργασίες και σύνθεση
δυνάμεων. Είμαστε πολλά χρόνια σε μια ανοδική πορεία. Η δυναμική της Ελλάδας συνεχίζεται,
είναι όμως ψηλά ο πήχης και οι προκλήσεις", επεσήμανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων Γιάννης Ρέτσος, σε συνέντευξη τύπου για τον απολογισμό της σεζόν
και τους στόχους του 2019.
Φέτοςυπολογίζεται ότι επισκέφτηκαν τη χώρα μας περισσότεροι από 30 εκατ. τουρίστες (σχεδόν
33 εκατ. μαζί με τις αφίξεις επισκεπτών από κρουαζιέρα). Επίσης, εκτιμάται ότι οι άμεσες
ταξιδιωτικές εισπράξεις κινήθηκαν κοντά στα 16 δισ. ευρώ.
Στουςστόχους του ΣΕΤΕ για το 2019, παραμένουν η αναβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος,
που επιτυγχάνεται με τη διασύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα και τον
πολιτισμό, καθώς και με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που είναι απόλυτα
συνδεμένη με τον ανθρώπινο παράγοντα. Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας,
εκπαίδευση και κατάρτιση για εργαζόμενους και επιχειρηματίες µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων,
εξακολουθούν και είναι στις κεντρικές προτεραιότητες.
ΟΣΕΤΕ, όπως αναφέρει, θα συνεχίσει παράλληλα τις προσπάθειες για την επίλυση θεσμικών
ζητημάτων, που επηρεάζουν εξακολουθητικά τις τουριστικές επιχειρήσεις, όπως: η υψηλή
φορολογία που έχει αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα του προϊόντος, η ανάγκη δημιουργίας νέου
χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που θα συνδυάζει ανάπτυξη και αειφορία,το ζήτημα των
βραχυχρόνιων μισθώσεων που δεν έχει ακόμα επιλυθεί σε επίπεδο φορολογίας και θέσπισης
κανόνων λειτουργίας. Αρκετές χώρες και προορισμοί έχουν ρυθμίσει την αγορά και η Ελλάδα
πρέπει να παραδειγματιστεί από τις βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό, η ανάγκη θέσπισης
κινήτρων για νέο-εισερχόμενους στην αγορά εργασίας προκειμένου να μειωθεί η ανεργία στη
χώρα, καθώς και η διατήρηση των ρυθμισμένων σχέσεων εργασίας με έμφαση στον ξενοδοχειακό
κλάδο.
Όπωςτόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ: "Η ποιότητα της ζωής των κατοίκων, συνδέεται άμεσα με την
ικανοποίηση των τουριστών. Επάρκεια σε βασικές υποδομές όπως ηλεκτροδότηση, υδροδότηση
και σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, αποτελούν ζήτημα για κάποιους από τους προορισμούς
που κινούνται στα όριά τους στην αιχμή της σεζόν. Αυτό σημαίνει αλλαγή της φιλοσοφίας και λήψη

μεγαλύτερου ρόλου σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση και καλή λειτουργία προορισμών,
καθώς και στη σχετική προσαρμογή των δραστηριοτήτων προώθησης προορισμών αντίστοιχα".
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