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Με το μυαλό στη δραχμή οι τουριστικοί πράκτορες
Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

Τα σχέδιά τους με την Ελλάδα εκτός ευρώ κάνουν οι μεγάλοι τουριστικοί 
οργανισμοί της Ευρώπης, επιχειρώντας να επωφεληθούν από τις 
μειωμένες τιμές στις οποίες θα πωλείται ο ελληνικός τουρισμός. Αλλά τα 
σχέδιά τους, με δεδομένη την πολιτική αστάθεια, κάνουν και οι Έλληνες 
ξενοδόχοι, οι οποίοι βλέπουν τις κρατήσεις μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου 
να υποχωρούν μέχρι και 50% για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Ακόμα και οι μεγαλύτερες αλυσίδες του κλάδου απευθύνονται με σημαντικές προσφορές στους Έλληνες πελάτες τους, 
επιχειρώντας να συγκρατήσουν τις απώλειες από την εγχώρια αγορά, αλλά και να καλύψουν τα κενά που αφήνουν οι 
τουρίστες από τις παραδοσιακές αγορές της Γερμανίας και της Μεγάλης Βρετανίας.

Την ίδια στιγμή ο ξενοδοχειακός κλάδος επιδιώκει μείωση του εργασιακού κόστους, καταγγέλλοντας την κλαδική 
σύμβαση. Επικαλείται «την αλλαγή των συνθηκών από το χρόνο υπογραφής της κλαδικής σύμβασης» που είχε γίνει το 
2010, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, την κατάρρευση του εσωτερικού τουρισμού, τις δυσκολίες των 
επιχειρήσεων να καλύψουν τα κόστη λειτουργίας κ.ά.

Σχέδια εκτός ευρώ

Όλοι οι τουριστικοί οργανισμοί παρακολουθούν από πολύ κοντά τις εξελίξεις στην Ελλάδα, μετά τη νέα προσφυγή στις 
κάλπες. Σε δημοσιεύματα του ειδικού τουριστικού Τύπου γίνεται λόγος σε αναλυτές που πιστεύουν ότι η χώρα θα 
οδηγηθεί στο χάος.

Ήδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες διοργάνωσης ταξιδιών της 
χώρας κάνουν σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που η Ελλάδα εξέλθει του ευρώ. Όπως αναφέρεται, η TUI 
Travel, η οποία έχει την Thomson και την First Choice, αλλά και η Thomas Cook, έχουν υπογράψει μακροπρόθεσμες 
συμφωνίες με ελληνικά ξενοδοχεία και θέρετρα που βασίζονται σε συμβάσεις σε ευρώ. Η επιστροφή στη δραχμή θα 
σήμαινε ότι οι συμβάσεις θα πρέπει να τύχουν επαναδιαπραγμάτευσης, καθώς θεωρητικά, μια απόφαση εξόδου από 
το ευρώ θα απομάκρυνε τουρίστες προς την Ελλάδα. Τα ίδια δημοσιεύματα κρίνουν ότι σ’ αυτή την περίπτωση οι 
ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα ήταν πρόθυμες να συμφωνήσουν σε νέες χαμηλότερες τιμές σε δραχμή, 
προκειμένου να περισώσουν το μεγαλύτερο μέρος των κρατήσεων, με μεγάλους κερδισμένους τους tour operators.

Όπως επισημαίνει η ιστοσελίδα Tourism Experience, ο TUI είναι έτοιμος για την πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας από 
το ευρώ. Χωρίς να προσδιορίζονται τα ακριβή μέτρα, εκπρόσωπος του μεγάλου τουριστικού οργανισμού, υπαινίχτηκε 
στον διαδικτυακό τόπο ότι θα μεταφέρει τουρίστες σε άλλους προορισμούς, αν η κατάσταση στην Ελλάδα χειροτερέψει 
το επόμενο διάστημα.

Η εκπρόσωπος της TUI ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, «δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί, ωστόσο υπάρχει η 
δυνατότητα να αλλάξουμε προορισμούς, ανάλογα με το τι θέλουν οι πελάτες μας. Για παράδειγμα, πέρυσι μεταφέραμε 
κόσμο από τη Βόρεια Αφρική, λόγω της Αραβικής Άνοιξης, προς άλλους προορισμούς».

Άλλος εκπρόσωπος του επίσης σημαντικού τουριστικού οργανισμού Thomas Cook διαπιστώνει ότι θα υπήρχαν θετικά 
και αρνητικά στοιχεία σε περίπτωση που η Ελλάδα αποχωρούσε από το ευρώ. Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνιζε ότι η 
Ελλάδα ως προορισμός παραμένει δημοφιλής, διαθέτοντας σημαντική αξία για τους διοργανωτές διακοπών.

Η πτώση

Πτώση που αγγίζει το 30% έως 40% στις τουριστικές κρατήσεις για την Ελλάδα καταγράφει η Γενική Πανελλαδική 
Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ), εξαιτίας της πολιτικής ρευστότητας που διαδέχθηκε το εκλογικό 
αποτέλεσμα της 6ης Μαΐου.
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«Ο τουρισμός της Ελλάδας αργοσβήνει», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία, κοινοποιώντας τη στους αρχηγούς 
των πολιτικών κομμάτων και καλώντας τους να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών.

Οι κρατήσεις έχουν «παγώσει», υπογραμμίζει και ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων 
(ΗΑΤΤΑ), κάνοντας έκκληση στην ελληνική Πολιτεία και στα κόμματα της Βουλής να διαβεβαιώσουν τη διεθνή κοινή 
γνώμη ότι η Ελλάδα έχει απόλυτη ηρεμία, ασφάλεια και είναι σε θέση να υποδεχτεί τουρίστες από όλο τον κόσμο. Καλεί 
όλους τους φορείς του τουρισμού, να απευθύνουν κοινό μήνυμα στις διεθνείς τουριστικές αγορές, ζητώντας τους να 
αποδείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη και τη στήριξη στη χώρα μας.

Σε παρέμβασή του το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) υπογραμμίζει ότι το διακύβευμα για τη χώρα, 
«μπορεί να είναι ύψιστης σημασίας, όπως και η ψήφος των Ελλήνων πολιτών, αλλά αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να 
συνδεθεί με τους δυνητικούς ή τους υποψήφιους τουρίστες που θα επισκεφθούν τη χώρα μας. Δεν είναι δυνατόν να 
τίθεται θέμα ασφάλειας των τουριστών και να εκπέμπουμε ή να ενισχύουμε την εικόνα διάλυσης της χώρας».

Σύμφωνα με την ΓΕΠΟΕΤ, «ποιος τουρίστας θα έρθει σε μία χώρα όπου δεν ξέρει τι θα βρει (είναι νωπές ακόμα οι 
μνήμες που πυρπολούσαν την Αθήνα, αφαιρούσαν τα μάρμαρα των ξενοδοχείων για να σπάσουν βιτρίνες) πόσο 
μάλλον τώρα που η χώρα δεν έχει ακόμα κυβέρνηση και αυτός που σκέφτεται να μας επισκεφθεί, φοβάται», 
υπογραμμίζει η Ομοσπονδία.

Ελληνική επιχειρηματική ρελάνς στην κρίση

ΚΙΝΗΣΗ ματ από την ελληνικών συμφερόντων εταιρεία youtravel.com, που εδρεύει στη Μ. Βρετανία του επιχειρηματία 
Γιάννη Κεντ, καθώς είναι πολύ κοντά σε στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με τον τέταρτο σε μέγεθος γερμανικό Tour 
Operator FTI Touristik GmbH.

Για την ολοκλήρωση της συμφωνίας είναι απαραίτητη η έγκριση της γερμανικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς ο 
γερμανικός ταξιδιωτικός οργανισμός αποκτά με αυτόν τον τρόπο πρόσβαση στη βρετανική αγορά, ενώ ταυτόχρονα 
διεισδύει και στο ελληνικό τουριστικό προϊόν. Η εξέλιξη αυτή δίνει επίσης την αίσθηση ότι ο γερμανικός Tour Operator 
επενδύει στην Ελλάδα, παρά την αρνητική εικόνα που πλήττει τις κρατήσεις από τη συγκεκριμένη αγορά το τελευταίο 
διάστημα. Ο Γιάννης Κεντ προχώρησε σε μια ακόμα στρατηγική κίνηση, καθώς η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aquis Hotels 
and Resorts που διαχειρίζεται 11 ξενοδοχεία στην ελληνική επικράτεια, πέρασε κατά 100% στα χέρια του, μετά την 
εξαγορά του 50% των μετοχών από τον σεΐχη Τανούν Μπιν Σαΐντ Αλ Ναχαγιάν μέλος της βασιλικής οικογένειας του 
Αμπού Ντάμπι.
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