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Το SETE Intelligence του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ), στα τρία χρόνια λειτουργίας του, έχει εστιάσει στην τε-
χνοκρατική παράθεση, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων χωρίς πολιτική χροιά, ακολουθώντας τη ρήση
του Bill Clinton: “Follow the trendlines, not the headlines”. Το παρόν τρίτο τεύχος του «Ελληνικός Τουρισμός
– Εξελίξεις και Προοπτικές» ακολουθεί αυτήν την πρακτική σε τρία αλληλένδετα επίπεδα:

της πορείας της ελληνικής οικονομίας και οι προοπτικές της, μέσα στο διεθνές οικονομικό πλαίσιο που•
την περιβάλλει, όπου αποτυπώνονται με σαφήνεια οι διαρθρωτικές μεταβολές που έχουν επέλθει και
είναι σε εξέλιξη στην ελληνική οικονομία, καθώς και οι προοπτικές που αυτές μπορούν να δημιουργή-
σουν, εφόσον οι πολιτικές εξελίξεις δεν ανατρέψουν την εικόνα, 
της συνεισφοράς του ελληνικού τουρισμού ως βασικής οικονομικής δραστηριότητας με μεγάλη συμβολή•
στο ΑΕΠ, στην απασχόληση και στην κάλυψη του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών αλλά και ως βασικής
πλουτοπαραγωγικής πηγής στις νησιωτικές Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων. Επίσης ση-
μαντική είναι και η αποτύπωση της εξωστρέφειας του ελληνικού τουρισμού, εξωστρέφειας που αποτελεί
ζητούμενο για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας,
της σημασίας που έχει ο χωροταξικός σχεδιασμός προκειμένου η συνεισφορά αυτή να τονωθεί και ενι-•
σχυθεί περαιτέρω, μέσω της θεσμοθέτησης ενός νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, που θα απαντά
στη σύγχρονη πρόκληση για επενδύσεις που θα εξυπηρετούν την τουριστική ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα
θα προστατεύουν το περιβάλλον.

Ανεξαρτήτως του αν κανείς ενστερνίζεται όλες τις θέσεις και εκτιμήσεις που αναφέρονται στο παρόν τεύχος
ή όχι, τα στοιχεία που παρατίθενται και η ανάλυση που βασίζεται σε αυτά έχουν μια καθαρή οπτική που προ-
σφέρει στον δημόσιο διάλογο ακριβώς λόγω του ότι βασίζονται αποκλειστικά σε αντικειμενικά στοιχεία και
τεκμήρια. 

Γιάννης Ρέτσος
Πρόεδρος ΣΕΤΕ
Πρόεδρος ΙΝΣΕΤΕ
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Η μεγάλη εικόνα που αναδεικνύουν οι δομικές στατιστικές της ελληνικής οικονομίας είναι ότι, δειλά-δειλά
το 2014 και πιο φανερά το 2016, η επταετία των Μνημονίων έχει δυο πλευρές.  Από τη μια, την καταστροφή
εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και μαζί τους ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας.  Από την άλλη,
ωστόσο, το πρωτοφανές πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα το 2010-2016 επέ-
φερε μια σημαντικότατη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας ως προς τις τιμές και το
κόστος.  Για παράδειγμα, όπως αναλύεται στο κεφ. 3.2, μεταξύ του 2010 και του 2015 η αύξηση των εξα-
γωγών αγαθών της Ελλάδας ήταν ανώτερη της Ισπανίας και της Ιταλίας και πολύ κοντά σε αυτές της Πορτο-
γαλίας, παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες άσκησαν και ασκούν τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες σε ένα εξαιρετικά αντίξοο οικονομικό περιβάλλον.  

Η  διαφαινόμενη σταθεροποίηση και η σταδιακή ανάκαμψη του ΑΕΠ οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εξαγω-
γικό αναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας με αιχμή τον εισερχόμενο τουρισμό, που μεταξύ 2010
και 2016 παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 38% και όπου, πλέον, περισσότερο από το 90% της συνολικής
τουριστικής δραστηριότητας της χώρας προέρχεται από το εξωτερικό και μάλιστα σε ένα παγκόσμια ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης συμπίπτει, επίσης, με την εμφάνιση ενδείξεων σημαντικής βελ-
τίωσης σε αρκετούς οικονομικούς δείκτες, όπως αναλύεται στο κεφ. 2.  Σε καμιά περίπτωση οι στατιστικές
αυτές δεν δείχνουν είτε ότι βγήκαμε είτε ότι βγαίνουμε από τη κρίση.  Δείχνουν, όμως, ότι η επανεκκίνηση
της οικονομίας και κυρίως η σταδιακή αλλά σταθερή αντιμετώπιση της ανεργίας είναι εφικτή. 

Η συμβολή του τουρισμού μπορεί να πολλαπλασιαστεί με τη δημιουργία ενός πλαισίου που διευκολύνει τις
απαραίτητες επενδύσεις σε υψηλής στάθμης κλίνες, σε αεροδρόμια και άλλες πύλες εισόδου, για τη δημι-
ουργία πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος, την εντονότερη διασύνδεσή του με άλλους κλάδους της ελληνικής
οικονομίας όπως είναι ο αγρο-διατροφικός αλλά και σε soft ενέργειες όπως ημερολόγιο δραστηριοτήτων
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για περαιτέρω ανάπτυξη τους ως προορισμούς city break, προώθηση συνεδρια-
κών υποδομών κλπ.  Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η δημιουργία ενός Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου
για τον Τουρισμό. 

Τα δεδομένα αυτά αποτελούν τις αναγκαίες συνθήκες ώστε η οικονομία μας να επιτύχει έναν μέσο ονομα-
στικό ρυθμό ανάπτυξης 3,7% μέχρι το τέλος της επόμενης δεκαετίας.  Όπως αναλύεται στην Σύνοψη παρα-
κάτω, αυτή η επίδοση είναι όχι μόνο εφικτή αλλά και αναγκαία και μπορεί να οδηγήσει μέχρι το 2030 σε
περισσότερα δημοσιονομικά έσοδα που μπορούν να επιτρέψουν τόσο την μείωση των φορολογικών συν-
τελεστών όσο και την αύξηση των δημόσιων δαπανών επενδυτικής και κοινωνικής πολιτικής με ταυτόχρονη
επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων άνω του 3% κατά μέσο όρο  που μπορούν να εξασφαλίσουν την ανά-
κτηση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας μας, προϋπόθεση για την δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οι-
κονομικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής από τις εκάστοτε κυβερνήσεις της.

Ηλίας Κικίλιας
Γενικός Διευθυντής

Ινστιτούτο ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ)
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Μετά από εννέα  χρόνια ύφεσης - ή οριακής ανάκαμψης κατά περιόδους - με
μείωση του ΑΕΠ κατά περισσότερο από 26%, μεγάλη πτώση των τραπεζικών
καταθέσεων, την ανεργία πάνω από 23%, τρείς ανακεφαλαιοποιήσεις τραπε-
ζών, τα capital controls σε ισχύ αλλά και τις συνεχείς μακρόσυρτες διαδικασίες
αξιολογήσεων που εντείνουν υπέρμετρα την οικονομική ανασφάλεια και εμπο-
δίζουν την ανάκαμψη, είναι φυσικό οι περισσότεροι πολίτες, επιχειρηματίες και
αναλυτές να είναι απαισιόδοξοι ως προς τις μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτικές
της ελληνικής οικονομίας. 

Εντούτοις, υπάρχουν σημαντικά επιτεύγματα της οικονομίας κατά την περίοδο
2010 - 2017 που δημιουργούν αισιοδοξία για την ανάκαμψη και την σταδιακή
ανάκτηση του χαμένου εδάφους. Εφόσον δημιουργηθεί στη χώρα ένα περιβάλ-
λον σχετικής χρηματοοικονομικής ασφάλειας και εμπιστοσύνης, που σε μεγάλο
βαθμό προωθείται με την - έστω και καθυστερημένη - ολοκλήρωση της 2ης
αξιολόγησης χωρίς περαιτέρω αντιαναπτυξιακά δημοσιονομικά μέτρα, που να
δίνει τη δυνατότητα συνέχισης της οικονομικής πολιτικής χωρίς εκτροπές -
όπως του 1ου εξαμήνου του 2015 - και ανεξέλεγκτες καθυστερήσεις στις αξιο-
λογήσεις, υπάρχουν οι προοπτικές για ουσιαστική βελτίωση της οικονομικής
κατάστασης της χώρας που – σε αντίθεση με την ‘φούσκα’ της περιόδου 2002-
2009 – θα βασίζεται σε υγιή εξωστρεφή ανάπτυξη και όχι σε δανεισμό από το
εξωτερικό.

Ειδικότερα, η σταθεροποίηση και σταδιακή ανάκαμψη του ΑΕΠ οφείλεται κατά
κύριο λόγο στον εξαγωγικό αναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας (βλ.
Διαγράμματα 1 και 2):

- αιχμή της προσπάθειας αυτής αποτελεί ο εισερχόμενος τουρισμός, που
μεταξύ 2010 και 2016 παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 38% και 
όπου, πλέον, περισσότερο από το 90% της συνολικής τουριστικής δρα
στηριότητας της χώρας προέρχεται από το εξωτερικό και μάλιστα σε 
ένα παγκόσμια ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

- τα έσοδα από εξαγωγές αγαθών και λοιπών υπηρεσιών το 2016 ήταν
υψηλότερα κατά 30% σε σχέση με το 2010 παρά το εξαιρετικά δυσμε
νές χρηματοοικονομικό περιβάλλον για τις ελληνικές επιχειρήσεις, 

- ενώ τα έσοδα από την ναυτιλία που έχει πληγεί διεθνώς, αλλά που ει
δικά για την Ελλάδα η επιβολή των capital controls το 2015 περιόρισε
περαιτέρω τα έσοδα από αυτήν, ήταν χαμηλότερα κατά 42,0%, δημι
ουργώντας την εικόνα που υπάρχει στο ευρύ κοινό για στασιμότητα των
ελληνικών εξαγωγών.

Αν και οι περισσότεροι πολίτες,
επιχειρηματίες και αναλυτές είναι
απαισιόδοξοι ως προς τις μεσο-
μακροπρόθεσμες προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας...
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Οι αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας και η
βιωσιμότητα του Χρέους

Σύνοψη

...υπάρχουν σημαντικά επιτεύγ-
ματα της οικονομίας κατά την πε-
ρίοδο 2010 - 2017 που
δημιουργούν αισιοδοξία για την
ανάκαμψη και την σταδιακή ανά-
κτηση του χαμένου εδάφους.

Η σταθεροποίηση και σταδιακή
ανάκαμψη του ΑΕΠ οφείλεται
κατά κύριο λόγο στον εξαγωγικό
αναπροσανατολισμό της ελληνι-
κής οικονομίας.



Επίσης, σημαντική είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης των Μη
Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ)1 των τραπεζών, που συντελέστηκε σε
μεγάλο βαθμό μετά τον Αύγουστο του 2015, με ουσιαστική συμβολή των Θε-
σμών. Η μεταρρύθμιση αυτή επιτρέπει στις τράπεζες να διαθέτουν σήμερα πολύ
μεγαλύτερες δυνατότητες ενεργού διαχείρισης των ΜΕΑ και συμβάλλουν ήδη
ουσιαστικά στη αναδιάρθρωση της χρηματοοικονομικής, διοικητικής και επιχει-
ρηματικής δομής των βιώσιμων υπερχρεωμένων επιχειρήσεων με στόχο την
αποκατάστασή τους σε πλήρη παραγωγική και επιχειρηματική λειτουργία με δια-
χειρίσιμες υποχρεώσεις. Ταυτόχρονα, η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών
τραπεζών διατηρείται στο υψηλό επίπεδο που επιτεύχθηκε μετά την ανακεφα-
λαιοποίηση του Νοεμβρίου 2015,  με τον δείκτη επάρκειας κεφαλαίων CET1
να υπερβαίνει το 16%, σημαντικά υψηλότερα από το όριο που θέτει η ΕΚΤ, αλλά
και σημαντικά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις στις οποίες βασίστηκε η ανακεφα-
λαιοποίηση. Αυτό, σε συνδυασμό και με τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ελ-
ληνικής οικονομίας, δημιουργεί σημαντικά περιθώρια ασφαλείας για την

6ΣΥΝΟΨΗ 

Αιχμή του εξαγωγικού αναπρο-
σανατολισμού ο τουρισμός και οι
εξαγωγές αγαθών.

Η θεσμική μεταρρύθμιση του συ-
στήματος διαχείρισης Μη Εξυπη-
ρετούμενων Ανοιγμάτων των
τραπεζών και ο υψηλός δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειάς τους
υποστηρίζουν την δυνατότητα
αποτελεσματικής διαχείρισης του
προβλήματος των ‘κόκκινων δα-
νείων’.

1   Περιλαμβάνονται τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια που είναι τα δάνεια των τραπεζών με καθυστέρηση 
μεγαλύτερη των 90 ημερών και τα δάνεια αβέβαιης είσπραξης χωρίς τη ρευστοποίηση των εξασφαλί

   σεων, ανεξαρτήτως ημερών που βρίσκονται καθυστέρηση.



κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, εφόσον δεν υπάρξει χρεωκοπία πολύ με-
γάλων επιχειρήσεων με συστημική επίδραση στην οικονομία. Επίσης, αν  και
το ύψος των ΜΕΑ παραμένει υψηλό στα € 105,1 δις (45,2% του συνόλου των
ανοιγμάτων) στο τέλος Μαρτίου 2017, τα δάνεια αυτά είναι καλυμμένα σε πο-
σοστό που προσεγγίζει το 100% με προβλέψεις και με εμπράγματες εξασφα-
λίσεις με χαμηλή αποτίμηση.

Επιπρόσθετα (βλ. Πίνακα 1), εφόσον υπάρξει μέση ετήσια αύξηση του ονομα-
στικού ΑΕΠ κατά 3,7% (απολύτως εφικτό με μέση ετήσια αύξηση του πραγμα-
τικού ΑΕΠ κατά 1,8% και με μέσο πληθωρισμό 1,9%), πρωτογενή
πλεονάσματα άνω του 3,2% του ΑΕΠ μπορεί να προκύψουν ακόμη και με ση-
μαντική μείωση των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ
(από 49,7% σε 40,8%) και ταυτόχρονη σημαντική αύξηση των πρωτογενών
δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης σε απόλυτα μεγέθη (από € 80,5 δισ. σε €
109,8 δισ.). Προϋπόθεση βεβαίως είναι να μην ανατραπεί η εφαρμογή των
νέων παραμέτρων του συνταξιοδοτικού συστήματος που αποτρέπουν την πρό-
ωρη συνταξιοδότηση και οδηγούν σε μείωση της χρηματοδότησης του ελλεί-
ματος των συντάξεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, και να συνεχισθεί και
ενταθεί η διαδικασία της εκλογίκευσης της λειτουργίας του δημόσιου τομέα στην
περίοδο 2021-2030, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του κόστους λει-
τουργίας του κράτους και αύξησης της αποτελεσματικότητάς του.

Με το δημόσιο τομέα σημαντικά περιορισμένο και λειτουργικά αναβαθμισμένο
στα τέλη της δεκαετίας του 2020 και, κατά συνέπεια, τη φορολογική επιβά-
ρυνση των επιχειρήσεων και των ιδιωτών σημαντικά μειωμένη, οι προοπτικές
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και στη δεκαετία του 2030 θα είναι πλέον
ουσιαστικά αυξημένες από τη μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας των
συντελεστών της παραγωγής και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε όλους
τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να
υπερκεραστεί η αρνητική επίπτωση από τη γήρανση του πληθυσμού που θα
γίνει αισθητή στην αγορά εργασίας μετά το 2030.

Από την άλλη πλευρά, η διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων του Πρω-
τογενούς Ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης (ΠΙΓΚ) σε μέσα επίπεδα υψηλό-
τερα του 3,0% του ΑΕΠ και στη δεκαετία 2021-2030 είναι όχι μόνο εφικτή
αλλά και αναγκαία διότι με αυτά διασφαλίζονται α) η βιωσιμότητα του ελληνικού
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Είναι εφικτή η επίτευξη υψηλών
πρωτογενών πλεονασμάτων με
ταυτόχρονη μείωση των εσόδων
της Γενικής Κυβέρνησης ως %
του ΑΕΠ και αύξηση των πρωτο-
γενών δαπανών της σε απόλυτα
μεγέθη.

Η διατήρηση υψηλών πρωτογε-
νών πλεονασμάτων είναι απαραί-
τητη για την βιωσιμότητα του
χρέους, την ανάκτηση της αξιοπι-
στίας και, εν τέλει της δυνατότη-
τας άσκησης ανεξάρτητης
οικονομικής πολιτικής.

2016 87.5 49.7% 80.5 45.8% 6.9 3.9% 175.9
2017 86.9 48.0% 80.5 44.4% 6.4 3.5% 181.2 3.0%
2018 89.1 47.2% 80.4 42.6% 8.7 4.6% 188.6 4.1%
2019 91.3 46.5% 84.0 42.8% 7.3 3.7% 196.3 4.1%
2020 93.6 45.8% 86.0 42.1% 7.6 3.7% 204.2 4.0%
2021 95.9 45.3% 88.0 41.5% 7.9 3.7% 211.9 3.8%
2022 98.3 44.7% 91.0 41.4% 7.3 3.3% 219.8 3.7%
2023 100.8 44.2% 93.5 41.0% 7.3 3.2% 227.9 3.7%
2024 103.3 43.7% 95.7 40.5% 7.6 3.2% 236.3 3.7%
2025 105.9 43.2% 97.9 39.9% 8.0 3.3% 245.1 3.7%
2026 108.5 42.7% 100.1 39.4% 8.4 3.3% 254.2 3.7%
2027 111.2 42.2% 102.4 38.9% 8.8 3.4% 263.6 3.7%
2028 114.0 41.7% 104.8 38.3% 9.3 3.4% 273.3 3.7%
2029 116.9 41.2% 107.2 37.8% 9.7 3.4% 283.4 3.7%
2030 119.8 40.8% 109.8 37.4% 9.9 3.4% 293.9 3.7%

2.3% 2.2% 3.7%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ - Επεξεργασία: SETE Intelligence

Πίνακας 1: 

Σενάριο εξέλιξης των δημοσίων οικονομικών της Ελλάδος
στην περίοδο 2017-2030 



δημοσίου χρέους, όπως προκύπτει από την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Ιούλιος 2016) και β) η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας που γ) συνε-
πάγεται και τη χαμηλού κόστους χρηματοδότηση από τις αγορές των σχετικά
χαμηλών χρηματοδοτικών της αναγκών, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά τη
λήξη του 3ου Μνημονίου. Μετά την επίτευξη και διασφάλιση των στόχων αυτών,
θα είναι εφικτή η αποκλιμάκωσή των πλεονασμάτων. Όπως φαίνεται και στο
παράδειγμα του Πίνακα 2 με την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων στο
2%, το 2030:
- αφενός το χρέος θα είναι υψηλότερο κατά € 44 δισ. περίπου, έχοντας

επιβαρύνει περαιτέρω τις επερχόμενες γενεές, 
- και αφετέρου οι ετήσιες δαπάνες για τόκους αυξημένες κατά € 4 δισ. 

περίπου. 

Επιπροσθέτως, την περίοδο 2018 – 2030:
- αφενός οι συνολικές ανάγκες αναχρηματοδότησης του Χρέους (Έντοκα

Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ)+Δανεισμός) θα είναι αυξημένες
κατά € 55 δισ. 

- και αφετέρου οι συνολικές δαπάνες για τόκους θα είναι αυξημένες κατά
€ 25 δισ. περίπου, εκμηδενίζοντας σχεδόν πλήρως το όφελος από τον
‘δημοσιονομικό χώρο’ που θα δημιουργηθεί από την μείωση του πρω-
τογενούς πλεονάσματος στο 2%.

Εν κατακλείδι, οι οικονομικές προϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξη της χώρας
και την έξοδό της από την κρίση υπάρχουν και μπορούν να πραγματοποιηθούν,
εφόσον οι πολιτικές διαδικασίες και διεργασίες το επιτρέψουν – πόσο μάλλον
αν την υποστηρίξουν.

Το 2016 ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση των αφί-
ξεων (κατά +5,1% χωρίς τους επισκέπτες κρουαζιέρας ή κατά +7,5% συμπε-
ριλαμβανομένων των επισκεπτών κρουαζιέρας), ταυτόχρονα όμως κατέγραψε
μείωση των εσόδων (κατά -6,8% και -6,0% αντίστοιχα), λόγω της πανευρω-
παϊκής τάσης μείωσης της μέσης τουριστικής δαπάνης, το μειωμένο χρόνο πα-
ραμονής στη χώρα μας και την εκτενή χρήση προσφορών last minute από την
πλευρά των επιχειρήσεων για να καλύψουν την καθυστερημένη είσοδο στην
αγορά λόγω των προβλημάτων με τις προσφυγικές / μεταναστευτικές ροές το
α’ 6μηνο του 2016 και την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγη-
σης την ίδια περίοδο. Έτσι το 2016 οι αφίξεις ανήλθαν σε 24,8 εκ. χωρίς τους

Ο ελληνικός τουρισμός το 2016 και οι προοπτικές του
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Ο τουρισμός εισφέρει άμεσα
σχεδόν 10% του ΑΕΠ ενώ, συ-
νυπολογιζομένων των έμμεσων
ωφελειών, εισφέρει 1 στα 4
ευρώ του  ελληνικού ΑΕΠ. Σε 3
νησιωτικές Περιφέρειες δημιουρ-
γεί 50%  ή και περισσότερο του
ΑΕΠ τους.

2018 312.0 6.15 2018 312.0 6.15
2019 306.5 6.37 22.0 2019 306.5 6.70 22.0
2020 306.0 6.56 21.0 2020 306.0 7.20 21.0
2021 307.0 6.77 19.0 2021 306.9 7.65 19.0
2022 306.2 6.94 19.0 2022 305.4 8.01 19.0
2023 304.2 7.16 22.0 2023 307.2 8.57 26.0
2024 302.3 7.39 22.0 2024 311.2 9.19 28.0
2025 301.1 7.57 20.0 2025 315.7 9.75 26.0
2026 300.1 7.74 19.0 2026 319.7 10.25 25.0
2027 298.1 7.84 17.0 2027 324.7 10.75 24.0
2028 297.3 8.02 20.0 2028 329.9 11.27 27.0
2029 296.3 8.17 20.0 2029 335.4 11.80 29.0
2030 295.6 8.32 20.0 2030 339.6 12.27 30.0

95.0 241.0 119.5 296.0

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ - Επεξεργασία: SETE Intelligence

Πίνακας 2: 

Εκτίμηση της εξέλιξης του ετήσιου δανεισμού και του Χρέους
της Γενικής κυβέρνησης



επιβάτες κρουαζιέρας ή 28,1 εκ. περιλαμβανομένων των επισκεπτών κρουα-
ζιέρας και τα έσοδα σε € 12,8 δισ. / € 13,2 δισ. αντίστοιχα. Παρ’ όλη την μεί-
ωση των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό, η συνολική συνεισφορά του
τουρισμού παραμένει υψηλή – σχεδόν 10% του ΑΕΠ άμεσα και 25% συνυπο-
λογιζομένων των έμμεσων ωφελειών. Επίσης, ο τουρισμός συμβάλλει στην κά-
λυψη του ελλείμματος του Ισοζυγίου Αγαθών κατά 80% ενώ στις τρεις κύριες
τουριστικές νησιωτικές περιφέρειες (Κρήτη, Ιόνιο, Ν. Αιγαίο) συνεισφέρει
άμεσα στην δημιουργία 50% και άνω του τοπικού ΑΕΠ.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία τουριστικής κίνησης, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία
των αγορών μας στο εξωτερικό, δείχνουν μια ανοδική τάση για το 2017 που
μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε ότι οι διεθνείς αφίξεις  θα υπερβούν τα 26 εκατ.
από 24,8 εκατ. το 2016. Συμπεριλαμβανομένης και της κρουαζιέρας, η κίνηση
της οποίας αναμένεται, πλέον, πτωτική περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι, λόγω
της γεωπολιτικής κατάστασης της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Μεσογείου, οι
συνολικές αφίξεις για το 2017 αναμένεται να υπερβούν τα 28,5 εκατ. Παράλ-
ληλα, εφόσον η μέση τουριστική δαπάνη ανακάμψει προς τα επίπεδα του 2015,
τα συνολικά έσοδα μπορούν να υπερβούν τα μεγέθη εκείνης της χρονιάς, δη-
λαδή να κινηθούν μεταξύ 14,2 - 14,5 δισ. Ευρώ.

Εάν επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, τότε ο τουρισμός μπορεί να συμβάλει ακόμα
πιο δυναμικά στην ελληνική οικονομία και να δώσει – τουλάχιστον φέτος – μια
επιπλέον μονάδα στο ΑΕΠ της χώρας. Μια μονάδα η οποία θα υποστηρίξει την
προσπάθεια της χώρας να πετύχει τους στόχους του Προγράμματος που έχει
συμφωνηθεί με τους Θεσμούς. 

Το παραπάνω πλαίσιο δημιουργεί μια μεγάλη, ίσως μοναδική, ευκαιρία που πρέ-
πει να υποστηριχθεί για να διευκολύνει τις απαραίτητες επενδύσεις α) σε υψη-
λής στάθμης κλίνες, β) σε αεροδρόμια και άλλες πύλες εισόδου, γ) για τη
δημιουργία πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος, δ) την εντονότερη διασύνδεσή
του με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως είναι ο αγρο-διατροφι-
κός αλλά και ε) σε soft ενέργειες όπως ημερολόγιο δραστηριοτήτων σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη για περαιτέρω ανάπτυξη τους ως προορισμούς city break,
προώθηση συνεδριακών υποδομών κλπ. (για μια σύντομη παρουσίαση βλ. Δι-
οικητική Σύνοψη έκθεσης εξειδίκευσης δράσεων Στρατηγικού Σχεδίου Τουρι-
σμού).

Χωρίς όμως την άμεση αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και
επιχειρήσεων δεν θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να υλο-
ποιηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις στη χώρα μας. Βασικές προϋποθέσεις για
την δημιουργία φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος είναι, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη
σταθερού φιλοεπενδυτικού φορολογικού πλαισίου – στο οποίο αναφερθήκαμε
εκτενώς στο στο 2ο τεύχος  του Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις και Προοπτι-
κές, καθώς και ο κατάλληλος χωροταξικός σχεδιασμός μέσω ενός αποτελε-
σματικού Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό και τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη. 

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα πρέπει να στοχεύει στην “δημιουργία και δια-
τήρηση ευημερούντων κοινωνικών, οικονομικών και οικολογικών συστημά-
των”, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την έννοια της αντοχής (“resilience”) ενός
συστήματος, δηλαδή “την δυνατότητα αυτό να απορροφά τις οχλήσεις, διατη-
ρώντας παράλληλα τον βασικό ρόλο και τις λειτουργίες του”. Η παραπάνω πρό-
βλεψη αφορά στα φυσικά οικοσυστήματα και στο πολιτισμικό περιβάλλον, αλλά
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Η σημασία του χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό

Ο τουρισμός μπορεί να συμβάλει
ακόμα πιο δυναμικά στην ελλη-
νική οικονομία και να δώσει μια
επιπλέον μονάδα στο ΑΕΠ της
χώρας.

Για την υλοποίηση των ανα-
γκαίων επενδύσεων είναι απα-
ραίτητη η θεσμοθέτηση ενός
νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαι-
σίου για τον Τουρισμό.



και στην οικονομία, στο κοινωνικό κεφάλαιο και στην καινοτομία. Παράλληλα,
ένα Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό οφείλει να λειτουργεί ως κα-
ταλύτης για τον συμβιβασμό μεταξύ διαφορετικών αναπτυξιακών δυνάμεων και
κοινωνικών ομάδων με σπανίως απόλυτα κοινούς σκοπούς, στόχους και προ-
τεραιότητες – ένα όχι μόνο εθνικό αλλά διεθνές φαινόμενο (π.χ. αντιδράσεις
τοπικών κοινωνιών στην τουριστική δραστηριότητα σε πόλεις όπως η Βαρκε-
λώνη, η Βενετία και το Βερολίνο). Προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να
λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς τάσεις αλλά και την ελληνική ιδιαιτερότητα, τόσο
σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος αλλά και κοινωνικών δομών, λειτουργίας
κράτους, ιδιοκτησίας γης και επιχειρηματικότητας. Σε κάθε περίπτωση, ένα τέ-
τοιο Σχέδιο δεν μπορεί παρά να είναι εφαρμόσιμο από το σύνολο των εμπλε-
κόμενων (μελετητές, δημόσια διοίκηση, οργανισμοί διαχείρισης τουριστικών
προορισμών, ιδιωτικός τομέας και κοινωνία των πολιτών). 

Συνεπώς, ο Στρατηγικός Χωροταξικός Σχεδιασμός για τον Τουρισμό είναι μέρος
της τέχνης του εφικτού. Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη να καταρτισθεί ένα νέο
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που να απαντά εγκαίρως σε συγ-
κεκριμένες προκλήσεις, όπως στο να:
• θέτει στρατηγικές κατευθύνσεις αλλά και γενικούς όρους για το είδος

της τουριστικής ανάπτυξης – επιθυμητής αλλά και εφικτής - βάσει της 
τοποθέτησης της Ελλάδας ως έναν διεθνώς ανταγωνιστικό τουριστικό
προορισμό,

• συνδέει τους στόχους και τις κατευθύνσεις με τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό και με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία,

• επιλύει σε χωρικό επίπεδο και με αρμονικό τρόπο αδιέξοδες, εκ πρώ
της όψεως, συγκρούσεις μεταξύ αναπτυξιακών πόλων και δυνάμεων,
χρήσεων και δραστηριοτήτων, υπερβαίνοντας τις μικροπολιτικές 
αντιλήψεις και αντιπαραθέσεις,

• αξιοποιεί την καινοτομία και τις πρόσφατες τάσεις σε διάφορους 
τομείς όπως η ψηφιακή διείσδυση, οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής
και προστασίας περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα 
καταναλωτικά πρότυπα και τις ραγδαία αναπτυσσόμενες 
δημογραφικές ομάδες όπως αυτή των “Millennials”,

• προωθεί εν τέλει την δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου 
τουριστικού προϊόντος σε διεθνές επίπεδο και όχι αποκλεισμένο στα 
στενά εθνικά όρια, τα οποία προ πολλού έχουν ακυρωθεί.

Ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που θα αντιμετωπίσει με
επιτυχία τις παραπάνω προκλήσεις θα συμβάλλει αποφασιστικά στην περαιτέρω
ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα και μέσω αυτού στην ανάκαμψη της οι-
κονομίας της χώρας.
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ο Στρατηγικός Χωροταξικός
Σχεδιασμός για τον Τουρισμό
είναι μέρος της τέχνης του εφι-
κτού και πρέπει να αντιμετωπί-
σει την πρόκληση για
επενδύσεις με περιβαλλοντική
προστασία.
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