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Καιη φετινή τουριστική σεζόν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να εξελιχθεί θετικά,
εντούτοις οι επιχειρηματίες του κλάδου κρατούν μικρότερο καλάθι για το 2019. Αιτία, όπως
σημειώνουν, ο χαμηλότερος ρυθμός προκρατήσεων από τις δύο βασικές για τον ελληνικό
Τουρισμό "δεξαμενές" ξένων επισκεπτών, τη Γερμανία και την Αγγλία, με την μεν πρώτη να
στρέφεται όπως όλα δείχνουν σε προορισμούς του εσωτερικού ή να επιστρέφουν στα τουρκικά
παράλια και τη δεύτερη να βρίσκεται σε αναμονή λόγω του Brexit.
Ηεικόνα σχετικά με την πορεία του τουρισμού -σε αφίξεις τουλάχιστον- αναμένεται να γίνει πιο
ξεκάθαρη κοντά στον Μάρτιο, οπότε και θα υπάρχουν τα πρώτα ασφαλή στοιχεία αναφορικά με
τον προγραμματισμό των θέσεων από τις αεροπορικές εταιρείες, που ουσιαστικά αποτελεί
"βαρόμετρο" για κάθε προορισμό. Με την ολοκλήρωση της μεγάλης τουριστικής έκθεση του
Βερολίνου στις αρχές του ίδιου μήνα, το τοπίο αναφορικά με τους στόχους του 2019 θα γίνει πιο
σαφές.
Σεό,τι αφορά όμως το σκέλος των εσόδων, οι προσδοκίες είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με
πέρσι. Φορείς του χώρου εξηγούν πως μετά από μια πενταετία συνεχούς ανόδου, είναι
αναμενόμενη η "κόπωση" στις εισπράξεις, κάτι που έχει εξάλλου φανεί τις τελευταίες δύο σεζόν
από τη μεγάλη ψαλίδα σε σχέση με τον αριθμό των επισκεπτών και τη μείωση της μέσης δαπάνης
ανά ταξίδι. Την ίδια ώρα, η συνεχής άνοδος της ζήτησης για την Τουρκία, το πώς θα κινηθεί η
αγγλική αγορά λόγω του Brexit, τα μερίδια που θα αποσπάσουν οι γειτονικοί προορισμοί της
Μεσογείου και η υψηλή φορολόγηση του τουριστικού πακέτου σε διαμονή και εστίαση στην
Ελλάδα είναι παράμετροι που επηρεάζουν τις εισπράξεις και τις τιμές των πακέτων.
Το2018 ο αριθμός των αφίξεων αναμένεται να κλείσει στα 33 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων
των επισκεπτών κρουαζιέρας, ενώ οι εκτιμήσεις για τα έσοδα λένε πως θα αγγίξουν τα 16 δισ.
ευρώ από τα 14,2 δισ. το 2016. Τα τελικά στοιχεία για το σύνολο της περσινής χρονιάς από την
ΤτΕ αναμένονται το Φεβρουάριο. Σε σχέση δε με τον αντίστοιχο προγραμματισμό του 2017, για το
2018 παρατηρήθηκε αύξηση των προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων από το εξωτερικό
κατά 12,3% ή σχεδόν 1,9 εκατ. θέσεις στο σύνολο της τουριστικής περιόδου.
Σύμφωναμε τα τελευταία στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Τράπεζας της
Ελλάδος, στο δεκάμηνο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ξεπέρασαν τα 15,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας
αύξηση 9,9%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2017. Όπως αναφέρεται, η άνοδος οφείλεται

κατά βάση στην κατά 10,8% αύξηση των αφίξεων επισκεπτών από το εξωτερικό.
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