
6

OIKONOMIA Κερδίζει έδαφος

Realmoney www.real.gr ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

e.oikonomaki@realnews.gr

Της ΕΥΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Τ
αχύτητα ανεβάζει σταδιακά ο ελληνικός τουρισμός, με 
το βλέμμα των επιχειρηματιών να είναι πλέον στραμμέ-
νο στον υψηλής ζήτησης Αύγουστο, η πορεία του οποί-

ου θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των 
φετινών επιδόσεων του κλάδου. Η πληρότητα στα ξενοδοχεία 
της χώρας κυμαίνεται, με βάση τις προκρατήσεις, πέριξ του 
60%-70% και φτάνει ακόμη και το 100% σε ορισμένους δη-
μοφιλείς προορισμούς για τον πιο «καυτό» τουριστικά μήνα 
της σεζόν, κατά τον οποίο παραδοσιακά καταγράφονται οι 
περισσότερες αφίξεις και τα μεγαλύτερα έσοδα. 

«Το επόμενο διάστημα είναι δύσκολο και κρίσιμο για την 
πορεία του ελληνικού τουρισμού. Το 50% του οργανωμένου 
ταξιδιού πανευρωπαϊκά κατευθύνεται στην Ελλάδα. Αρα, 
έχουμε κερδίσει το στοίχημα της φετινής χρονιάς. Τα νούμε-
ρα, δεδομένων των συνθηκών, είναι καλά. Φέτος κερδίζουμε 
και το στοίχημα της ποιότητας. Η κατάσταση στη χώρα μας 
είναι καλύτερη σε σχέση με την Ισπανία και την Πορτογα-
λία, γιατί η επανεκκίνηση του τουρισμού ανακοινώθηκε τον 
Μάρτιο και ακολουθήσαμε χωρίς καμία παρέκκλιση το σχέ-
διό μας», επισημαίνει στη Realnews o υπουργός Τουρισμού 
Χάρης Θεοχάρης. 

Μέχρι τις 25 Ιουλίου την Ελλάδα είχαν επισκεφθεί περίπου 
3,2 εκατ. τουρίστες, με τους Γερμανούς, τους Πολωνούς και 
τους Γάλλους να αποτελούν τα «δυνατά χαρτιά» του ελληνι-
κού τουρισμού το φετινό καλοκαίρι, τη στιγμή που τη μεγά-
λη έκπληξη κάνουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα 
συμβάλουν σημαντικά στην επιμήκυνση της φετινής σεζόν.

Την ίδια στιγμή, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνι-
κού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχουν… ακροβολι-
στεί σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, πραγματοποι-
ώντας συνεχείς ελέγχους, προκειμένου να ελέγχουν την πο-
ρεία της πανδημίας, διαθέτοντας καθημερινά ακριβή δεδο-
μένα, και να θωρακίσουν περισσότερο το ελληνικό τουριστι-
κό προϊόν. Ως ατού του ελληνικού τουρισμού λειτουργεί και 
η δυνατότητα που έχουν οι τουρίστες να υποβάλλονται σε 
δωρεάν rapid test στις ΚΟΜΥ και να το επιδεικνύουν σε πε-
ρίπτωση που απαιτείται κατά την επιστροφή στη χώρα τους.

Σαντορίνη
Το 80% ξεπερνά η πληρότητα στα ξενοδοχεία της Σαντορί-
νης τον Αύγουστο, με βάση τα στοιχεία των κρατήσεων. Οι 
μεμονωμένες ακυρώσεις δεν έχουν ανασχέσει ιδιαίτερα τον 
ρυθμό των κρατήσεων στα καταλύματα του κυκλαδίτικου νη-
σιού, ωστόσο οι επιχειρηματίες είναι σε εγρήγορ-
ση, παρακολουθώντας την πορεία των κρου-
σμάτων. Η αμερικανική αγορά έχει κάνει την 
έκπληξη μέχρι στιγμής στη Σαντορίνη, ενώ το 
«παρών» δίνουν επίσης Γάλλοι, Ισραηλινοί, 
Πολωνοί και Ρώσοι ταξιδιώτες. Επιφυλακτι-
κοί είναι την ίδια στιγμή οι Βρετανοί, με τις 
πτήσεις που έχουν αρχίσει να πραγμα-
τοποιούνται με προορισμό το νησί των 
Κυκλάδων να μη γεμίζουν. «Η πληρότη-
τα για τον Αύγουστο είναι σε πάρα πο-
λύ καλά επίπεδα και κινείται καλύτερα 
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ΗΠΑ  
Τη μεγάλη 
έκπληξη κάνουν 
οι Αμερικανοί, οι 
οποίοι εκτιμάται 
ότι θα συμβάλουν 
σημαντικά στην 
επιμήκυνση της 
φετινής σεζόν

Η πληρότητα 
για τον 
Αύγουστο 
κινείται από 
50% έως  
και 100%.  
Η εικόνα σε 9 
προορισμούς 
και η αισιοδοξία 
για επιμήκυνση 
της σεζόν 
μέχρι και τον 
Οκτώβριο. Τι 
δηλώνει στην 
«R» ο υπουργός 
Τουρισμού 
Χάρης 
Θεοχάρης

σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. Εχουμε μπει σε καλή ρό-
τα, αρκεί να μην αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων», επι-
σημαίνει ο Αντώνης Ηλιόπουλος, πρόεδρος της Ενωσης Ξε-
νοδόχων Σαντορίνης.

Νάξος
Αν και η φετινή τουριστική σεζόν ξεκίνησε υποτονικά για τη Νά-
ξο, ο Ιούλιος έδειξε τη δυναμική του με πληρότητα άνω του 75% 
στα ξενοδοχεία του νησιού, όταν τον αντίστοιχο περσινό μήνα 
το ίδιο ποσοστό είχε διαμορφωθεί στο 30%. Πάνω από 80% εί-
ναι η πληρότητα που καταγράφεται για την ώρα στα ξενοδο-
χεία του κυκλαδίτικου νησιού, με τους Ελληνες και τους Ιταλούς 
να δίνουν τη δική τους ψήφο εμπιστοσύνης. Γερμανοί, Γάλλοι 
και Αμερικανοί συμπληρώνουν τις πέντε κορυφαίες αγορές του 
νησιού, ενώ οι επιχειρηματίες διαπιστώνουν ισχυρή ζήτηση και 
για το α’ 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου. «Στόχος μας είναι να δι-
πλασιάσουμε τον τζίρο του 2020 και να καλύψουμε ένα μέρος 
των απωλειών που έχουμε καταγράψει», τονίζει ο πρόεδρος της 
τοπικής Ενωσης Ξενοδόχων, Μανώλης Μπαρδάνης. 

Μονεμβασιά
Ισχυρή ζήτηση καταγράφεται για τους παραθαλάσσιους προ-
ορισμούς της Λακωνίας, όπου τα ξενοδοχεία για τις τρεις πρώ-
τες εβδομάδες του Αυγούστου είναι γεμάτα. «Αν συνεχίσου-
με με αυτόν τον ρυθμό, ενδέχεται να επιτύχουμε το 60% των 
επιδόσεων του 2019», λέει ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδό-
χων Λακωνίας, Δημήτρης Πολλάλης, χαρακτηρίζοντας «πρω-
τοφανή» τη ζήτηση που παρατηρείται από Ελληνες και ξένους 
για τον προορισμό. Σημαντικό πλεονέκτημα για τη Λακωνία και 

εν γένει την Πελοπόννησο είναι η οδική πρόσβαση, ενώ, 
εκτός από τους Ελληνες που έχουν κατακλύσει τα 

ξενοδοχεία της περιοχής, δυναμικό «πα-
ρών» δίνουν οι Γερμανοί, οι Ελβετοί, οι 
Ρουμάνοι, οι Πολωνοί και οι Ισπανοί.

Χίος
Στον εσωτερικό τουρισμό και στα 
προγράμματα «Τουρισμός για 
όλους» του υπουργείου Τουρι-
σμού και «Κοινωνικός τουρισμός» 
του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 

«Το 50% του οργανωμένου ταξιδιού πανευρωπαϊκά 
κατευθύνεται στην Ελλάδα», επισημαίνει  
ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης
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Η Γερμανία, η Πολωνία και η Γαλλία 
βρίσκονται στην πρώτη τριάδα των χω-
ρών που τροφοδοτούν με τον μεγαλύ-
τερο αριθμό επισκεπτών την Ελλάδα αυ-
τό το καλοκαίρι, σύμφωνα με τα στοιχεία 
τα προκύπτουν από τα PLF (Passenger 
Locator Form-Φόρμα Εντοπισμού Επιβα-
τών) που συμπληρώνουν όλοι όσοι επι-
λέγουν να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Πε-
ρισσότεροι από 581.000 είναι οι Γερμα-
νοί που επισκέφθηκαν την Ελλάδα μέχρι 
την προηγούμενη Κυριακή, παραμένο-
ντας σταθερά οι πιο… πιστοί στον ελληνι-
κό τουρισμό ταξιδιώτες. 

Τη δυναμική της επιδεικνύει φέτος και 
η πολωνική αγορά, η οποία τα τελευταία 
χρόνια αποτελεί μια από τις ανερχόμενες 
δυνάμεις του ελληνικού τουρισμού και, 
βάσει των εκτιμήσεων, θα μπορούσε να 
επανέλθει στα επίπεδα του 2019, όταν τη 
χώρα μας είχαν επισκεφθεί 852.000 Πο-
λωνοί, δαπανώντας 416 εκατ. ευρώ. Μέ-
χρι τις 25 Ιουλίου στη χώρα μας είχαν τα-
ξιδέψει περισσότεροι από 277.000 τουρί-
στες από τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης.

Στην τρίτη θέση με τις top αγορές για 
τον ελληνικό τουρισμό βρίσκεται η Γαλλία 
(πάνω από 268.000), με τα μηνύματα που 
έρχονται από το Παρίσι να κάνουν λόγο 
για ισχυρή ζήτηση. Η Ελλάδα αποτελεί το 
φετινό καλοκαίρι τον αγαπημένο προορι-
σμό των Γάλλων ταξιδιωτών.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η 
Ρουμανία και η Ιταλία. Η ρουμανική αγο-
ρά εκτιμάται ότι θα είναι μία από εκείνες 
που θα κάνουν τη διαφορά τη φετινή, τό-
σο ρευστή, σεζόν. Με βάση τα στοιχεία, 
μέχρι στιγμής στην Ελλάδα έχουν ταξιδέ-
ψει, είτε οδικώς είτε αεροπορικώς, περισ-
σότεροι από 180.000 Ρουμάνοι, οι οποί-
οι αναδεικνύουν τη σημασία του οδικού 
τουρισμού για τη χώρα μας.

Σταθερά στις κορυφαίες αγορές-πηγές 
εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα 
παραμένει η Ιταλία, με τους ταξιδιώτες 
από τη γειτονική χώρα να δείχνουν στα-
διακά τη δυναμική τους. Μέχρι την προη-
γούμενη Κυριακή τη χώρα μας είχαν επι-
σκεφθεί περισσότεροι από 170.000 Ιτα-
λοί τουρίστες.

Σε σημαντικό… σύμμαχο για την Ελλά-
δα εξελίσσεται και η Ολλανδία, με πάνω 
από 150.000 ταξιδιώτες να έχουν επισκε-
φθεί τη χώρα μας, ενώ ανοδικός είναι και 
ο ρυθμός των κρατήσεων από τους Βούλ-
γαρους τουρίστες (140.000). Σε υποτο-
νικά επίπεδα κινείται ακόμη η βρετανική 
αγορά, καθώς μέχρι τις 25 Ιουλίου στην 
Ελλάδα είχαν ταξιδέψει 140.000 περίπου 
Βρετανοί, με τη συγκεκριμένη αγορά να 
ανεβάζει σταδιακά στροφές με τις κρατή-
σεις της τελευταίας στιγμής. 

Αν και δεν συγκαταλέγεται στις κύριες 
πηγές εισερχόμενων ταξιδιωτών για την 
Ελλάδα, φέτος η Τσεχία είναι μία από «δυ-
νατές» αγορές που στηρίζουν τον ελληνι-
κό τουρισμό, δεδομένου ότι έχουν έρθει 
στη χώρα μας περισσότεροι από 101.000 
Τσέχοι. Τη «χρυσή» δεκάδα συμπληρώ-
νει η Ελβετία, αφού πάνω από 96.000 τα-
ξιδιώτες έχουν επιλέξει την Ελλάδα για τις 
διακοπές τους.

Η χρυσΗ 10άδά  
των άφιξεων

εναποθέτουν τις ελπίδες τους για τόνωση της ζήτησης οι επι-
χειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Χίο. Με βάση τις 
προκρατήσεις, η πληρότητα στα ξενοδοχεία του νησιού για 
τον Αύγουστο προσεγγίζει το 50%. «Η ζήτηση αφορά κυρί-
ως το διάστημα από 7 έως 20 Αυγούστου. Το πρόγραμμα 
του κοινωνικού τουρισμού και η ένταξη νέων παρόχων που 
δεν έπαιρναν μέρος στο πρόγραμμα παλαιότερα έχουν δώ-
σει μια κινητικότητα στο νησί. Φέτος υπάρχει ανταπόκριση 
για τα συγκεκριμένα προγράμματα», επισημαίνει η πρόε-
δρος της Ενωσης Ξενοδόχων του νησιού του βορείου Αιγαί-
ου, Αντιγόνη Μαϊστράλη.

Κεφαλονιά
Υποτονική παραμένει η τουριστική κίνηση στην Κεφαλονιά, 
όπου η πληρότητα για τον Αύγουστο εκτιμάται ότι θα κυμαν-
θεί στο 50%. Το ελληνικό στοιχείο είναι πολύ έντονο στο νη-
σί του Ιονίου, ενώ παρόντες δηλώνουν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, 
οι Αυστριακοί και οι Πολωνοί. Σε επίπεδα κατώτερα των αρ-
χικών προσδοκιών διαμορφώνεται η ζήτηση από τη βρετα-
νική αγορά, η οποία αποτελεί την κύρια πηγή εισερχόμενου 
τουρισμού για την Κεφαλονιά. «Δεν υπάρχει ιδιαίτερα υψη-
λός ρυθμός κρατήσεων για τον Σεπτέμβριο. Από τις 20 Αυγού-
στου η ζήτηση αποκλιμακώνεται και πέφτει στο 1/3. Στόχος 
μας είναι να καταγράψουμε μικρότερη ζημιά σε σχέση με το 
2020», τονίζει ο πρόεδρος της τοπικής Ενωσης Ξενοδόχων, Γε-
ράσιμος Τιμοθεάτος.

Χανιά
Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση από τις δύο κορυφαίες αγο-
ρές των Χανίων, τη βρετανική και τη νορβηγική, δεν είναι στα 
επιθυμητά επίπεδα, η πληρότητα στα ξενοδοχεία για τον Αύ-
γουστο κυμαίνεται μεταξύ 65%-70%. «Η κατάταξη της Κρή-
της στην “κόκκινη” λίστα των Νορβηγών λειτουργεί αρνητι-
κά για τις μελλοντικές κρατήσεις. Η νορβηγική αγορά ήταν η 
δεύτερη στο αεροδρόμιο των Χανίων. Είναι ενδεικτικό ότι πά-
νω από 150.000 Νορβηγοί είχαν έρθει στα Χανιά το 2019», 
εξηγεί ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων των Χανίων, Μα-
νώλης Γιαννούλης, προσθέτοντας πως τα επιδημιολογικά δε-
δομένα εκτιμάται ότι θα κρίνουν την επιμήκυνση της σεζόν. 
Πολωνοί, Τσέχοι, Γάλλοι, Βέλγοι, Γερμανοί και Ολλανδοί επι-
λέγουν τα Χανιά για τις διακοπές τους, καλύπτοντας εν μέρει 
το «κενό» που έχουν αφήσει οι Βρετανοί.

Κως
Ρευστή χαρακτηρίζει τη φετινή σεζόν η Κωνσταντίνα Σβύνου, 
πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και της Ενω-
σης Ξενοδόχων Κω. Στο 80%-85% διαμορφώνεται η πληρότη-
τα στα ξενοδοχεία του Νησιού του Ιπποκράτη για τον Αύγου-
στο, με τους Γερμανούς, τους Πολωνούς, τους Ολλανδούς, τους 
Τσέχους και τους Βρετανούς να είναι εκείνοι που επιλέγουν να 
ταξιδέψουν φέτος στην Κω. «Αν η σεζόν εξελιχθεί με τα υπάρ-
χοντα δεδομένα, ενδέχεται να πετύχουμε τον στόχο του 50% 
του 2019. Η ζήτηση κινείται ανοδικά», τονίζει η Κ. Σβύνου. 

Πλαταμώνας
Στο 50%-55%, με αυξητικές τάσεις, διαμορφώνεται για την ώρα 
η πληρότητα στην Πιερία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον 
Αύγουστο κυμαίνεται στο 40%-50%, βάσει των προκρατήσε-
ων που έχουν καταχωριστεί μέχρι στιγμής. Οι Ελληνες τουρί-
στες στηρίζουν κατά βάση τους προορισμούς της ευρύτερης 
περιοχής, χάρη και στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, 
ενώ σημαντικό ατού αποτελεί η οδική πρόσβαση. Δυναμική εί-
ναι η παρουσία και των Ρουμάνων, των Σέρβων, των Βούλγα-
ρων και των Ούγγρων ταξιδιωτών. «Είναι μια χρονιά που θα 
κριθεί από την πανδημία. Βλέπουμε αυξητική τάση στις κρα-
τήσεις εβδομάδα με την εβδομάδα. Υπάρχει ζήτηση μέχρι τις 
αρχές Σεπτεμβρίου κι ελπίζουμε ότι θα ενταθεί έτι περαιτέρω 
με τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής», λέει ο πρόεδρος της 
Ενωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης.

Ζάκυνθος
Μπορεί η βρετανική αγορά να μην έχει δείξει ακόμη τη δυ-
ναμική της στη Ζάκυνθο, ωστόσο η πληρότητα στα ξενοδο-
χεία του νησιού διαμορφώνεται αυτή την περίοδο πέριξ του 
60%. Πιο έντονη είναι η κινητικότητα για το α’ 15νθήμερο του 
Αυγούστου, όταν και η πληρότητα προσεγγίζει το 70%. Με-
γάλο είναι το ενδιαφέρον των Ελλήνων να ταξιδέψουν φέτος 
στο νησί του Ιονίου, ενώ με ανοδικούς ρυθμούς κινούνται οι 
κρατήσεις από την Πολωνία, την Ιταλία και τις ΗΠΑ. «Η βρε-
τανική αγορά δεν έχει δείξει τη δυναμική της και δεν ξέρου-
με πώς μπορεί να εξελιχθούν οι κρατήσεις από το Ηνωμένο 
Βασίλειο, με δεδομένο ότι αρκετοί είναι οι Βρετανοί που επι-
λέγουν να κάνουν διακοπές σε προορισμούς εντός της χώ-
ρας τους», επισημαίνει η Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος της 
Ενωσης Ξενοδόχων του νησιού.


