Το κανόνι της Thomas Cook
χαμηλώνει τον πήχη των εσόδων
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Σταμέσα του προηγούμενου μήνα, και με δεδομένη τη θετική τροχιά που ακολουθούσαν μέχρι και
τον Ιούλιο οι τουριστικές εισπράξεις, οι εκτιμήσεις επιχειρηματιών του χώρου ήθελαν τα έσοδα να
είναι υψηλότερα στο "φίνις” της φετινής σεζόν, σύμφωνα με τον υπουργό Τουρισμού Χάρη
Θεοχάρη κατά 500 εκατ. περισσότερα σε σύγκριση με πέρσι.
Εντούτοις, η κατάρρευση της Thomas Cook, που αποτελούσε τον δεύτερο μεγαλύτερο
"τροφοδότη” τουριστών για την ελληνική αγορά, αλλάζει τα δεδομένα. Παράγοντες του κλάδου
εκτιμούν πως τα έσοδα θα επηρεαστούν, κατεβάζοντας τον πήχη για το σύνολο της σεζόν.
Ενδεικτικόείναι πως οι απώλειες τζίρου μόνο για τον ξενοδοχειακό κλάδο μετά την πτώχευση του
tour operator αγγίζουν τα 52 εκατ., όπως έδειξε μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και
Προβλέψεων για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αντικείμενο τις
επιπτώσεις από τη χρεοκοπία της Thomas Cook στα ξενοδοχεία και την ελληνική οικονομία.
Στιςαπώλειες που προκύπτουν από τις ακυρώσεις πακέτων μέχρι το τέλος της φετινής τουριστικής
περιόδου θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι ζημιές για τα καταλύματα πλην ξενοδοχειακών
μονάδων και τα χρήματα που θα κατέληγαν στις τοπικές επιχειρήσεις. Η έρευνα του ΞΕΕ, που
ξεκίνησε μετά την ανακοίνωση της χρεοκοπίας και αφορά στην καταγραφή πρωτογενών στοιχείων
από ξενοδοχεία που συνεργάζονταν με την Thomas Cook, έδειξε επίσης πως η συνολική ζημία
στα καταλύματα της χώρας αποτιμάται στα 315 εκατ. ευρώ για φέτος, ενώ για το 2020 οι
εκτιμώμενες απώλειες αφίξεων και διανυκτερεύσεων για τον τουριστικό κλάδο προσεγγίζουν το 1
δισ. ευρώ, ήτοι 2,5 δισ. ευρώ για όλη την οικονομία με βάση τον τουριστικό πολλαπλασιαστή.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το επτάμηνο, οι ταξιδιωτικές
εισπράξεις εμφάνιζαν αύξηση κατά 13,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018,
φτάνοντας τα 9,1 δισ. ευρώ. Τον Ιούλιο, δε, η άνοδος στα έσοδα σε σύγκριση με πέρσι ήταν 11%.
ΟΙούλιος και ο Αύγουστος είναι καθοριστικοί για την πορεία των τουριστικών εσόδων, καθώς
καταγράφονται οι περισσότερες αφίξεις από το εξωτερικό, που σε μεγάλο βαθμό κρίνουν τις
επιδόσεις των εσόδων. Εντούτοις η αναμενόμενη υστέρηση το τελευταίο δεκαήμερο του
Σεπτεμβρίου, μετά την πτώχευση της Thomas Cook, και ο χαμένος Οκτώβριος θα αποτυπωθούν

στις ταξιδιωτικές εισπράξεις.
Υπενθυμίζεταιπως πέρσι στην Ελλάδα ήρθαν περίπου 30 εκατ. επισκέπτες από το εξωτερικό,
χωρίς να υπολογίζονται οι επιβάτες της κρουαζιέρας. Τα έσοδα αντιστοίχως έφτασαν τα 15,6 δισ.
ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 10,2% σε σύγκριση με το 2017.
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