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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

27 Σεπτεµβρίου2011: Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού
ΗΑΤΤΑ: «Κοινωνικό Συµβόλαιο για το Τουρισµό»
Στην πιο δύσκολη καµπή της ελληνικής ιστορίας, ο τουρισµός αντιστέκεται στην κρίση.
Ο Τουρισµός φέρνει έσοδα στη χώρα µας, δηµιουργεί θέσεις απασχόλησης. Αφορά και επηρεάζει το
σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Τώρα είναι η στιγµή να προχωρήσουµε, όλοι µαζί ενωµένοι, να
συνάψουµε: «Συµβόλαιο µε την κοινωνία» για τον ελληνικό τουρισµό.
Κατά τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Τουρισµού 2010, είχαµε εκφράσει την αναγκαιότητα
χάραξης µιας εθνικής στρατηγικής, ενός «στρατηγικού δόγµατος για τον τουρισµό», τονίζοντας ότι
αποτελεί επιτακτική ανάγκη και υποχρέωση όλων µας και µονόδροµο, για το µέλλον του ελληνικού
τουρισµού, αλλά και για την ανάπτυξη της οικονοµίας της χώρας µας. Είχαµε επίσης τονίσει την
ανάγκη συστράτευσης και συναίνεσης όλου του πολιτικού και επιχειρηµατικού κόσµου.
Ο τουρισµός έχει µία µόνο ιδεολογία, ανεξάρτητα από κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από πολιτικές
αλλαγές, ανεξάρτητα από πρόσωπα και απαιτεί τη συστράτευση και τη συναίνεση όλου του
πολιτικού και επιχειρηµατικού κόσµου, αλλά και κάθε πολίτη της χώρα µας, ξεχωριστά.
Σήµερα, οι συνθήκες επιβάλλουν µια πιο διευρυµένη και ουσιαστική συσπείρωση της κοινωνίας
µας, για τη στήριξη της κύριας πλουτοπαραγωγικής πηγής της χώρας µας, του ελληνικού τουρισµού.
Όλοι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να αγκαλιάσουµε την προσπάθεια µε θέληση και αίσθηµα ευθύνης.
Ο Τουρισµός είναι υπόθεση όλων, δεν περισσεύει κανένας.
Οι προσπάθειες που καταβάλλαµε το προηγούµενο διάστηµα, παρά τις αντίξοεες και πρωτόγνωρες
συνθήκες που αντιµετωπίσαµε, απέδωσαν καρπούς και έφεραν ανάκαµψη του εισερχόµενου
τουρισµού το 2011.
Βλέπουµε τις αφίξεις να σπάνε το φράγµα του +10% το διάστηµα Ιαν- Αυγ 2011, σε σχέση µε το
αντίστοιχο διάστηµα του 2010 και προβλέπουµε ότι στο τέλος του χρόνου οι τουρίστες θα φτάσουν
τα 16,5 εκατ.

Βλέπουµε τις τουριστικές εισπράξεις την περίοδο Ιαν-Ιουλ 2011, να αυξάνονται περίπου 14%, σε
σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2010.
Βλέπουµε την κρουαζιέρα να παρουσιάζει αξιοσηµείωτη αύξηση. Σε κάποια λιµάνια όπως ο
Πειραιάς οι επιβάτες αυξήθηκαν κατά 28,6%, επαληθεύοντας τη µεγάλη δυναµική του κλάδου.
Το World Travel & Tourism Council εκτιµά ότι το 2011 η συνολική συνεισφορά του τουρισµού
στο ΑΕΠ της χώρας µας, αναµένεται να φτάσει τα 35,3 δις ευρώ (ποσοστό 15,8% του ΑΕΠ) και η
συνολική συνεισφορά στην απασχόληση, το 18,4 % της συνολικής απασχόλησης µε 768.000
απασχολούµενους. Ο τουρισµός είναι η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας µας και
συµβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και αποκέντρωση.
Τα νούµερα µιλάνε από µόνα τους. Τα παραπάνω µεγέθη αποτελούν απόδειξη της σηµασίας και της
δυναµικής του τουρισµού.
Αν η χώρα µας µπορούσε να εξασφαλίσει ηρεµία στο εσωτερικό της και να αµβλύνει τη δυσµενή
εικόνα στο διεθνές πεδίο, ο ελληνικός τουρισµός θα µπορούσε να είχε αποδώσει διπλάσια οφέλη
για την εθνική οικονοµία και την απασχόληση και να αποτελέσει το βασικό µοχλό για την έξοδο της
Ελλάδας από την κρίση.
Είναι λοιπόν πιο επίκαιρη και επιτακτική από ποτέ, η ανάγκη συσπείρωσης και συστράτευσης όλων
των δυνάµεων της ελληνικής κοινωνίας
Είναι ανάγκη όλοι µας να προστατεύσουµε τον ελληνικό τουρισµό.
Ο ΗΑΤΤΑ, µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Τουρισµού 2011, απευθύνει κάλεσµα
στην πολιτική ηγεσία της χώρας, στις πολιτικές παρατάξεις, στους φορείς και τις επιχειρήσεις, αλλά
και σε κάθε έναν πολίτη ξεχωριστά, όλοι µαζί ενωµένοι, να συνάψουµε:
«Συµβόλαιο µε την κοινωνία» για τον ελληνικό τουρισµό.
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