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Μεγάλες απώλειες στο μερίδιο του ελληνικού τουρισμού πρόσφατα
Σε όλη την περίοδο 2000-2012, το μερίδιο της Ελλάδας στις συνολικές (παγκόσμιες) εισροές εισπράξεις από εισερχόμενο τουρισμό μειώθηκε από περίπου 2% το 2000 σε 1,3% το 2012.
Διακρίνονται τέσσερις υποπερίοδοι:
• 2000-2004: Σταθερότητα μεριδίου εν μέρει υπό την θετική επίδραση της
Ολυμπιακής διοργάνωσης.
• 2005-2008: Συγκρατημένη πτώση, υπό την επίδραση χαμηλής ανταγωνιστικότητας,
που επιφέρει η διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα, μετά την Ολυμπιακή
διοργάνωση.
• 2009-2010: Απότομη πτώση, σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και σε χρονικό διάστημα
μόλις δυο χρόνων, λόγω της αρνητικής εικόνας διεθνώς που προκαλεί η κρίση και οι
σχετικές με αυτήν εσωτερικές και διεθνείς αντιδράσεις.
• 2011-2012: Σταθεροποίηση σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα – Η Ελλάδα ως παγκόσμιος
τουριστικός προορισμός παγιδευμένη στην επίπτωση της κρίσης.

Πηγή: 2000-2011: Επεξεργασία από ΟΜΙΚΡΟΝ στοιχείων Eurostat.
2012: Εκτιμήσεις ΟΜΙΚΡΟΝ για το σύνολο του κόσμου με βάση στοιχεία Eurostat
για τις κυριότερες χώρες.
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Συγκριτική πορεία
Οι μεγάλες απώλειες στο μερίδιο της Ελλάδας είναι ιδιαίτερες, με την έννοια ότι δεν
παρατηρούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου. Η δραματικότερη σύγκριση
είναι με την Πορτογαλία, χώρα με συγκρίσιμο μέγεθος εισερχόμενου τουρισμού, η οποία
ουσιαστικά διατηρεί σταθερό το μερίδιό της στην περίοδο 2000-2012.

Πηγή: 2000-2011: Επεξεργασία από ΟΜΙΚΡΟΝ στοιχείων Eurostat.
2012: Εκτιμήσεις ΟΜΙΚΡΟΝ για το σύνολο του κόσμου
με βάση στοιχεία Eurostat για τις κυριότερες χώρες.

Η Ισπανία, που δεν είναι συγκρίσιμη με την Ελλάδα, λόγω πολύ μεγαλύτερου μεγέθους
εισερχόμενου τουρισμού, έχει απώλειες μεριδίου, αλλά αναλογικά όχι τόσο μεγάλες, όσο η
Ελλάδα.
Ανάκαμψη του μεριδίου της Ελλάδας στο άμεσο μέλλον
Οι παράγοντες που οδήγησαν στην μεγάλη και απότομη πτώση του μεριδίου της Ελλάδας το
2010 και μετά τείνουν να αλλάξουν:
• Η αρνητική εικόνα για την Ελλάδα, που προκάλεσε η κρίση και οι σχετικές με αυτήν
εσωτερικές και διεθνείς αντιδράσεις, τείνει να διορθωθεί. Οι προβλέψεις για το
2013 – 2015 στηρίζονται στην παραδοχή ότι η διόρθωση δεν θα ανατραπεί από μη
οικονομικούς παράγοντες.
• Υπό την επίδραση της οικονομικής κρίσης, η ενεργή συναλλαγματική ισοτιμία
(Ελλάδα έναντι ΕΕ-27 ) είχε ήδη επανέλθει το 2012, και αναμένεται να διατηρηθεί
στο άμεσο μέλλον, σε επίπεδα χαμηλότερα του 2000 ανατρέποντας το κοστολογικό
ανταγωνιστικό μειονέκτημα που είχε σωρευθεί στην περίοδο 2000-2009.
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Πηγή: Γραφική απεικόνιση από ΟΜΙΚΡΟΝ στοιχείων Eurostat.

•

Οι συνθήκες σε ανταγωνιστικούς της Ελλάδας τουριστικούς προορισμούς της
Μεσογείου (όπως Βόρεια Αφρική, αλλά και μεσογειακές χώρες της ΕΕ που πρόσφατα
έχουν εισέλθει σε κρίση ανάλογη με αυτήν που αντιμετώπισε η Ελλάδα) είναι
λιγότερο ευνοϊκοί για αυτούς στην τρέχουσα και αναμενόμενη στο άμεσο μέλλον
περίοδο σε σχέση με την περίοδο 2000-2010.

Με αυτές τις διαπιστώσεις και προσδοκίες, είναι εύλογη η πρόβλεψη ότι το μερίδιο της
χώρας θα τείνει να επανέλθει σε υψηλότερα επίπεδα. Μία μάλλον συντηρητική εκτίμηση
ανεβάζει το μερίδιο της χώρας σε επίπεδα κοντά στο 1,5% το 2013 και σχεδόν στο 1,7% το
2015, δηλαδή σχεδόν όσο και στο χαμηλό επίπεδο του 2009.

Πηγή: 2000-2011:, Όπως ανωτέρω. 2013-15: Προβλέψεις ΟΜΙΚΡΟΝ
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Επιπτώσεις στο εισόδημα και την απασχόληση
Ενδεικτικά, το προβλεπόμενο μερίδιο της Ελλάδας για το 2013 αντιστοιχεί σε εισπράξεις από
εισερχόμενο τουρισμό της τάξεως των € 11,7 δισ., έναντι € 10,0 δισ. το 2012. Για το 2015, οι
αντίστοιχες εισπράξεις θα είναι της τάξεως των € 14,5 δισ. Οι αυξήσεις αυτές θα έχουν
αυξητική επίδραση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.
Εάν όλοι οι άλλοι τομείς της Ελληνικής οικονομίας, περιλαμβανομένου και του εσωτερικού
τουρισμού, κατά μέσο όρο ισορροπούσαν σε μηδενική μεταβολή τα έτη 2013-2015, η
προβλεπόμενη αύξηση των εισπράξεων από εισερχόμενο τουρισμό θα δημιουργούσε το
2013 αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,0%-1,5% έναντι του 2012, ενώ το 2015 το ΑΕΠ θα ήταν
αυξημένο κατά 2,5%-3,5% έναντι του ΑΕΠ του 2012.
Αντίστοιχη αυξητική, και υπό ορισμένη έννοια εντυπωσιακή, επίδραση θα υπάρξει και στην
απασχόληση. Έναντι του 2012, τα κέρδη άμεσης και έμμεσης απασχόλησης, λόγω της
αυξημένης δαπάνης εισερχόμενου τουρισμού, εκτιμώνται συντηρητικά σε 25.000-35.000 το
2013, σε 65.000-75.000 το 2014 και σε 100.000 περίπου το 2015.
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