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Αμηόηηκνη Κύξηνη Υπνπξγνί, 

Κύξηνη Βνπιεπηέο, 

Κύξηνη Πξόεδξνη, 

Κπξίεο θαη θύξηνη, 

 

Με ηδηαίηεξε ραξά ζαο θαισζνξίδσ ζηε ζεκεξηλή εθδήισζε πνπ, από θνηλνύ, 

δηνξγαλώλνπλ ν ΣΔΤΔ θαη ε Eurobank.  Η πξνζέιεπζε ηόζσλ εθιεθηώλ 

πξνζθεθιεκέλσλ είλαη ζίγνπξα ελδεηθηηθή ηνπ δπλακηζκνύ ηνπ θιάδνπ ηνπ 

ηνπξηζκνύ θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Όπσο όινη γλσξίδεηε, βηώλνπκε κηα ηζηνξηθά θξίζηκε ζπγθπξία γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία.  Μηα ζπγθπξία όκσο, πνπ όζν δύζθνιε θαη λα είλαη, ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη ηε κεγάιε επθαηξία ώζηε, αθνύ μεπεξάζνπκε ηελ θξίζε, λα 

επαλαηνπνζεηήζνπκε ηελ πξννπηηθή ηεο ρώξαο ζε λέεο βάζεηο. Τα πξνβιήκαηα ηα 

γλσξίδνπκε. Γλσξίδνπκε επίζεο θαη ην δξόκν πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε. 

Γξόκνο εμαηξεηηθά δύζθνινο θαη δύζβαηνο πνπ απαηηεί ηνικεξά θαη 

αλακθηζβήηεηα επίπνλα κέηξα, επξύηαηεο κεηαξξπζκίζεηο, δξαζηηθέο παξεκβάζεηο 

θαη αλαηξνπέο ζηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγεί ην θξάηνο, ε νηθνλνκία, νη επηρεηξήζεηο, 

νη ηξάπεδεο, ζηνλ ηξόπν πνπ όινη δνπιεύνπκε θαη ζθεπηόκαζηε.  

Οη βξαρππξόζεζκεο πξνθιήζεηο ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο θαη ησλ 

δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη δύζθνιεο θαη επίπνλεο γηα ηελ θνηλσλία.  Δίλαη 

όκσο θαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο καο, θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζύλεο ζηηο πξννπηηθέο ηεο ρώξαο καο. Ωζηόζν,  δελ 

πξέπεη λα καο θάλνπλ λα ράζνπκε ηνλ καθξνπξόζεζκν ζηόρν. Σηόρνο, ζηνλ νπνίν 

πηζηεύσ ζπζηξαηεύεηαη όιε ε ειιεληθή θνηλσλία, είλαη  λα δεκηνπξγήζνπκε κηα 

ζύγρξνλε, αλνηρηή θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηθαλή λα παξάγεη επθαηξίεο, 

απαζρόιεζε θαη πινύην γηα ηνπο πνιίηεο ηεο. Καη γηα λα γίλεη απηό, ζα πξέπεη, όρη 

θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ, αιιά ηώξα, λα ζπκθσλήζνπκε θαη λα πηνζεηήζνπκε έλα 
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Δζληθό Σρέδην Γξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε.  Καη έλα ηέηνην Σρέδην ζα πξέπεη αζθαιώο 

λα ζέηεη ηνλ Τνπξηζκό ζηηο κείδνλεο πξνηεξαηόηεηεο ηνπ.  

 

Από ηελ άλνημε ηνπ 2009 θαη πξηλ αθόκα μεζπάζεη ε θξίζε, εκείο ζηελ Eurobank, 

κηιήζακε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ελόο λένπ αλαπηπμηαθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ γηα ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία πνπ ζα βειηηώζεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηεο θαη ζα ηεο δώζεη 

καθξνπξόζεζκε πξννπηηθή. Τν λέν απηό πξόηππν ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ 

εμσζηξέθεηα, κε αηρκή ηνλ εμαγσγηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη ηελ ηνπξηζηηθή 

νηθνλνκία, ηελ θαηλνηνκία, ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο 

ρώξαο κε πξσηαγσληζηή έλαλ δπλακηθό ηδησηηθό ηνκέα αλνηρηό ζε επθαηξίεο θαη 

ξίζθα. Πξέπεη λα αλνίμνπκε ηελ νηθνλνκία ζην δηεζλή αληαγσληζκό επελδύνληαο 

ζηα πξαγκαηηθά ζπγθξηηηθά καο πιενλεθηήκαηα.  

 

Σηε Eurobank έρνπκε αλαπηύμεη έλα πιέγκα πνιύπιεπξσλ πξσηνβνπιηώλ πνπ 

ζηεξίδνπλ ελεξγά ηηο πην δπλακηθέο, ζύγρξνλεο θαη εμσζηξεθείο επηρεηξεκαηηθέο 

δπλάκεηο ηεο ρώξαο.   

 

Αηρκή ησλ πξσηνβνπιηώλ καο απνηεινύλ νη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, ε αλάπηπμε 

ησλ έξγσλ ππνδνκήο, ε θαιιηέξγεηα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ε ζηήξημε ηνπ ηνπξηζκνύ, 

ζέκαηα ηα νπνία ζα θαιύςεη δηεμνδηθά ν θ. Καξακνύδεο, θαη γη’ απηό 

ζπλεξγαδόκαζηε ζπγθξνηεκέλα κε πνιινύο παξαγσγηθνύο θνξείο ηεο ρώξαο. 

 

Σε απηό ην πιαίζην εληάζζεηαη ε ζπλεξγαζία πνπ έρνπκε αλαπηύμεη θαη κε ηνλ 

ΣΔΤΔ. Ο ηνπξηζκόο, ν πνηνηηθόο ηνπξηζκόο απνηειεί έληνλα εμσζηξεθή θιάδν ηεο 

νηθνλνκίαο καο, κε κεγάιεο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο θαη έληνλα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα. 

 

Γηαρξνληθά ν ηνπξηζκόο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρόιεζε, θαζώο κε ηελ επξεία έλλνηα ζπκκεηέρεη κε πεξίπνπ 17% - 18% ζην 
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ΑΔΠ ηεο ρώξαο καο.  Δίλαη όκσο θαη θιάδνο επάισηνο ζηηο ζπλερείο αιιαγέο, θαη 

ζηνλ εληεηλόκελν αληαγσληζκό, ελώ πιήηηεηαη ζεκαληηθά από ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ 

θξαηηθνύ κεραληζκνύ θαη ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, ηελ πζηέξεζε ζε ζύγρξνλεο 

ππνδνκέο θαη επξύηεξα ηελ έιιεηςε κηαο ζπγθξνηεκέλεο καθξνπξόζεζκεο 

ζηξαηεγηθήο, πνπ ζα ππαγνξεύεη ζπγθεθξηκέλεο, ηνικεξέο θαη θνηλά απνδεθηέο 

αλαπηπμηαθέο επηινγέο. Οη ζεκεξηλέο πξνθιήζεηο γηα ηνλ ηνπξηζκό καο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ππνρώξεζε ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηάο ηνπ, ε κείσζε ηεο 

δαπάλεο αλά επηζθέπηε, θαη ν πεξηνξηζκόο ζηε κέζε δηάξθεηα παξακνλήο, ή ε 

αιιαγή ζην κείγκα ησλ επηζθεπηώλ, είλαη κελ γλσζηέο ζε όινπο, ρξεηάδνληαη όκσο 

άκεζε θαη ζηνρεπκέλε αληηκεηώπηζε.  Η πνιηηεία έρεη αλαιάβεη ζεκαληηθέο 

πξσηνβνπιίεο, όπσο ε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ θαη ηνπ θόξνπ 

παξεπηδεκνύλησλ.  Αλακθηζβήηεηα ρξεηάδνληαη θαη άιιεο παξεκβάζεηο, ηηο νπνίεο 

ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ κε δηνξαηηθόηεηα, ζύγρξνλε αληίιεςε θαη όξακα, όρη 

κόλνλ ην θξάηνο αιιά θαη νη ηδησηηθνί θνξείο. 

 

Γη απηό θαη είλαη απαξαίηεηνο έλαο καθξνπξόζεζκνο ζρεδηαζκόο πνπ λα 

πξνζδηνξίδεη ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα απηνύ κε πνηνηηθά 

θξηηήξηα θαη ζεβαζκό ζην πεξηβάιινλ. Σρεδηαζκόο, πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο 

εμειηζζόκελεο αλάγθεο κηαο δηεζλνύο απαηηεηηθήο αγνξάο, πνιιαπιαζηάδνληαο θαη 

κεγηζηνπνηώληαο ηα νθέιε γηα ηε ρώξα καο. Κνηλόο ζηόρνο, είλαη λα πεξάζνπκε θαη 

ζηνλ ηνπξηζκό, ζε έλα δηαθνξεηηθό από ην παξειζόλ, πξόηππν αλάπηπμεο,  θαη λα 

παξάγνπκε έλα δηαθνξνπνηεκέλν, ειθπζηηθό θαη αληαγσληζηηθό ηνπξηζηηθό πξντόλ 

πνπ ζα πξνβάιιεηαη δπλακηθά, θαη ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ κεηαβαιιόκελε 

παγθόζκηα δήηεζε.  

 

 Τν Σεπηέκβξην ηνπ 2009 αλαθνηλώζακε ηε ζπλεξγαζία καο κε ηνλ ΣΔΤΔ ζηελ 

εθπόλεζε κηαο κειέηεο ππό ηνλ θηιόδνμν ηίηιν «Τνπξηζκόο 2020».  Κνηλόο ζηόρνο 

καο ήηαλ ε κειέηε απηή λα απνηειέζεη κηα ππεύζπλε θαη αμηόπηζηε ζηξαηεγηθή 

πξόηαζε, κηα Λεπθή Βίβιν, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ.  Σήκεξα, ε 



 5 

κειέηε απηή –έλα θνκκάηη κόλν ηεο επξύηεξεο ζπλεξγαζίαο καο κε ηνλ ΣΔΤΔ- είλαη 

πξαγκαηηθόηεηα, θαη ε ζηξαηεγηθή πξόηαζε πνπ δηαηππώλεηαη από ηνπο κειεηεηέο 

ηνπ Σπλδέζκνπ απνηειεί κηα ηζρπξή πξόθιεζε ηελ νπνία δελ ζα πξέπεη λα 

αθήζνπκε αλαπάληεηε. 

 

Από ηελ πιεπξά κνπ ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ πξνζνρή ζαο θαη λα 

επρεζώ, ε ζεκεξηλή απηή πξσηνβνπιία λα ζεκαηνδνηήζεη ηελ απαξρή κηαο 

ζπληνληζκέλεο εθζηξαηείαο κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

θιάδνπ λα παίμεη ην ξόιν πνπ ηνπ αλαινγεί ζηελ εζληθή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

αλάπηπμε. 

 

 

 


