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Σε 20 δις. εισπράξεις και 35 εκατ. αφίξεις, το 2021,
ευελπιστεί ο ΣΕΤΕ
2016/06/04 15:48 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Αφίξεις 35 εκατ. τουριστών από το εξωτερικό και συνολικά έσοδα της τάξεως των
20 δισ. ευρώ είναι οι στόχοι που τίθενται για το 2021, σύμφωνα με τον
αναθεωρημένο Οδικό Χάρτη για τον ελληνικό τουρισμό, σύμφωνα με την «Ημερησία».
Αυτό ανέφερε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ), Ανδρέας Ανδρεάδης, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια του 1ου συνεδρίου
Ελληνικού Τουρισμού που διοργάνωσε η Eurobank, σε συνεργασία με τον ΣΕΤΕ.
Ο κ. Ανδρεάδης επισήμανε ότι ο αναθεωρημένος Οδικός Χάρτης (σ.σ. η πρώτη έκδοση
είχε κατατεθεί το 2013) θα παρουσιαστεί πολύ σύντομα, ενώ τόνισε ότι για να
επιτευχθούν οι στόχοι του 2021 θα πρέπει να υλοποιούνται ετήσιες συνολικές
επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ, αρχής γενομένης από το 2016 με συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα κατά 80% και του δημόσιου κατά 20%.
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Επίσης, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ είπε ότι θα πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα για
επενδύσεις, προκειμένου να αντισταθμιστούν τα φορολογικά αντικίνητρα και το
υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές στην Ελλάδα
σε σχέση με άλλες ανταγωνίστριες χώρες.

Μελέτη
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, παρουσιάστηκε μελέτη της Eurobank, σύμφωνα με την
οποία, το 2016 αναμένεται να είναι μια καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό,
ωστόσο και παρά τις προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει, είναι απαραίτητο όλοι να
συμβάλουν στη διασφάλιση των συνθηκών και των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν
όχι μόνο τη διάθεση, αλλά και τη διατήρηση ενός ανταγωνιστικού προϊόντος.
Η μελέτη αναφέρει ακόμη ότι το παραδοσιακό τουριστικό προϊόν που βασίζεται στο
τρίπτυχο «Ήλιος, Άμμος και Θάλασσα» είναι απαραίτητο να διαφυλαχθεί και να
αναβαθμιστεί. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν και άλλες κατηγορίες
τουριστικών προϊόντων.
Χρηματοδότηση
Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου ο διευθύνων σύμβουλος της
Eurobank, Φωκίων Καραβίας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «με τους επιχειρηματίες του
ελληνικού τουρισμού δεν είμαστε απλώς συνεργάτες.
Είμαστε στρατηγικοί εταίροι. Η συγκυρία είναι κατάλληλη και στο τραπεζικό
σύστημα, αφήνουμε πίσω τη διαχείριση συνεχών κρίσεων και μπορούμε πλέον να
στραφούμε στο κύριο αντικείμενό μας, στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.
Για την προοπτική της κοινής πορείας του τραπεζικού και του τουριστικού τομέα,
επισημαίνω ως στρατηγικά ζητήματα τη χρηματοδότηση υγιών επιχειρηματικών
σχεδίων με γερό business plan και τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, που αποτελεί
μεγάλη πρόκληση για τις τράπεζες αλλά όχι μόνον γι΄ αυτές.
Χρειάζεται αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και κλάδων με αιχμή τη συνένωση δυνάμεων
και την προσέλκυση σημαντικών επενδυτικών κεφαλαίων. Στο πεδίο αυτό, οι
τράπεζες μπορούν να είναι ο καταλύτης.
Για τη Eurobank, ο ελληνικός τουρισμός, οι μεγαλύτεροι συντελεστές του και οι
χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βάζουν τη δική τους ψηφίδα στο μεγάλο
μωσαϊκό
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