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Μεσογειακοί προορισμοί που μας

απασχόλησαν το 2015
23/01/2016

του John Kent

Η Ελλάδα μπορεί να βρίσκεται σε οικονομική κρίση, αλλά οι τουρίστες συνεχίζουν να

δείχνουν την προτίμησή τους στη χώρα παρά τα αρνητικά δημοσιεύματα. Η Τυνησία

υπέστη τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση στην πρόσφατη ιστορία, η Αίγυπτος έτρεφε

ελπίδες για ανάπτυξη κατά το τρέχον έτος, αλλά η συντριβή αεροπλάνου στο Σινά

ανέτρεψε αυτό το κλίμα. Η Τουρκία βιώνει μια επιβράδυνση φέτος για πρώτη φορά μέσα

στις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ενώ οι αφίξεις τουριστών στην Ισπανία κατέγραψε νέο

ρεκόρ κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2015.

Βασικές ευρωπαϊκές αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία

εξακολουθούν να τονώνουν την ζήτηση στην περιοχή. Επιπλέον τη σεζόν 2015 γίναμε

μάρτυρες μιας αξιοσημείωτης αύξησης από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου,

δεδομένου ότι οι Βρετανοί εκμεταλλευτήκαν την ισχύ της λίρας έναντι του ευρώ για

ταξίδια σε προορισμούς της Ευρωζώνης.

Ελλάδα. Ο Ελληνικός τουρισμός έχει διψήφια αύξηση στα ποσοστά ανάπτυξης κάθε χρόνο τα

τελευταία 3 χρόνια και πέρασε και την δύσκολη σεζόν του 2015 με την τουριστική βιομηχανία της

σχετικά αλώβητη. Ενώ βρισκόταν στα πρόθυρα της εξόδου από την ευρωζώνη και παρά τις

αρνητικές ειδήσεις σχετικά με το κλείσιμο των τραπεζών, η Ελλάδα αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο

δημοφιλείς προορισμούς στην περιοχή. Η επιβολή των capital controls, η εισροή των προσφύγων και

γενικά η πολιτική αστάθεια δεν εμπόδισε τους τουρίστες να επισκεφτούν την Ελλάδα που έχει ως

στόχο να σπάσει ακόμα ένα ρεκόρ αφίξεων. Δεν υπήρξε καμία διαφοροποίηση στις κρατήσεις διότι οι
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άνθρωποι γνώριζαν ότι η κρίση αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και ότι σε όλα τα

τουριστικά θέρετρα τα πάντα λειτουργούσαν ως συνήθως. Η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα και οι

τουρίστες φέτος προτίμησαν την ασφάλεια, ιδίως μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε δημοφιλείς

προορισμούς της Μεσογείου.

Αίγυπτος. Έχοντας ο τουρισμός υποστεί ήδη πλήγμα από την πολιτική και οικονομική αναταραχή την

περίοδο 2011-2012 φέτος προσέβλεπαν ότι θα αυξηθεί η κίνηση και μάλιστα εντατικοποίησαν την

στρατηγική τους ειδικά στα θέρετρα της Ερυθράς Θάλασσας, όπου και οι τουρίστες άρχισαν να

επιστρέφουν μετά από περισσότερο από τέσσερα χρόνια αναταραχής. Έως το πρόσφατο αεροπορικό

δυστύχημα, η Αίγυπτος είχε καταφέρει να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες, παρά την

αβεβαιότητα. Μετά την επίθεση στην πτήση της Metrojet για Αγία Πετρούπολη από το Sharm el-

Sheikh τον Οκτώβριο, όλες οι πτήσεις προς Sharm ακυρώθηκαν για μια εβδομάδα. Η EasyJet

ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς και από το Sharm el Sheikh μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2016. Η

Monarch Airlines έχει επίσης επεκτείνει την ακύρωση των πτήσεων της προς και από τον αιγυπτιακό

θέρετρο και οι πτήσεις δεν προβλέπεται να ξεκινήσουν πριν από τις 24 Ιανουαρίου 2016 το

νωρίτερο. Τα Ξενοδοχεία στο Sharm el-Sheikh έχουν δει τα ποσοστά πληρότητας να μειώνονται

καθώς το 80% των κρατήσεων έχουν ακυρωθεί και όλα αυτά συνέβησαν λίγο πριν την έναρξη της

περιοχής χειμερινής περιόδου των διακοπών.

Ισπανία Χωρίς αμφιβολία ο νικητής της σεζόν του 2015 είναι η Ισπανία, η οποία ξεπερασε το περσινό

ρεκόρ των 65 εκατομμύριων επισκεπτών. Μόνο τον Οκτώβριο 6,5 εκατομμύρια τουρίστες

επισκέφθηκαν την Ισπανία, αύξηση 10% έναντι του Οκτωβρίου 2014. Η ισπανική τουριστική

βιομηχανία αδημονεί να δει στο οριστικό τέλος του έτους τα στοιχεία, τα οποία αναμένεται να είναι

νέο ρεκόρ καθώς πολλοί παραθεριστές την προτίμησαν ως των προορισμό των διακοπών τους. Η

Ισπανία εκτός από την καλοκαιρινή σεζόν αναμένει επίσης να δει σημαντική αύξηση στις αφίξεις κατά

την περίοδο των φθινοπωρινών μηνών ακόμη και των Χριστουγέννων κερδίζοντας επισκέπτες από

την Αίγυπτο και την Τουρκία. Αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό της Μεσογείου και κατέχει υψηλή

θέση στην παγκόσμια κατάταξη, μαζί με τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και είναι ένας

από τους κορυφαίους προορισμούς κατάταξη του κόσμου για τις αφίξεις και τα έσοδα.

Τουρκία. Η τουρκική τουριστική βιομηχανία έχει ήδη πληγεί από ένα δύσκολο 2015 που

χαρακτηρίστηκε από την πολιτική αστάθεια και την περιφερειακή βία και θα επηρεαστεί ακομη

περισσότερο από την κρίση με την Ρωσία λόγο της καταρρίψεως του αεροσκάφους. Για πολλά

χρόνια, εκατομμύρια Ρώσοι τουρίστες ήταν η κύρια πηγή των εσόδων του τουρισμού για την

Τουρκία. Το 2014 μόνο, 4,48 εκατομμύρια Ρώσοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Τουρκία, ο αριθμός

σχεδόν διπλασιάστηκε από το 2009 όπου ήταν 2,7 εκατομμύρια. Οι Νοτιοανατολικές επαρχίες της

Τουρκίας, η οποίες απολάμβαναν ημέρες δόξας αντιμετωπίζουν σήμερα μια μεγάλη μείωση του

αριθμού των επισκεπτών. Το δημοφιλέστερο θέρετρο της Τουρκίας, η Αττάλεια και οι γύρω περιοχές

κατέγραψε πτώση 4% σε πληρότητα τον Οκτώβριο του 2015 με 57,7% έναντι 60,1% τον Οκτώβριο

του 2014. Επειτα από τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας, αναμένεται

ακόμα μεγαλύτερη πτώση. Από την άλλη, πριν ακόμη και από την κρίση με την Ρωσία, μια μείωση

του αριθμού των αφίξεων μετά από πολλά συναπτά έτη ισχυρής ανάπτυξης δεν θα ήταν υπερβολικά

ανησυχητική. Ο τουρισμός στην Τουρκία είχε ανοδική πορεία και ρεκόρ αφίξεων και είναι λογικό

κάποια στιγμή να καταγράψει κάποια επιβράδυνση. Η Τουρκία κατατάσσεται στην 6η θέση στην
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παγκόσμια κατάταξη των αφίξεων τουριστών και στην 12η σε εισπράξεις.

Τυνησία. Χιλιάδες προγραμματισμένες εκδρομές στην Τυνησία ακυρώθηκαν από τους Ευρωπαίους

μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Sousse, μόλις τρεις μήνες μετά την επίθεση στο Εθνικό Μουσείο

Μπαρντο στην πρωτεύουσα της Τύνιδας. Οι επιθέσεις είχαν σημαντική επίδραση στα ήδη

προγραμματισμένα σχέδια διακοπών στην Τυνησία. Για το υπόλοιπο της θερινής περιόδου 2015 όλοι

οι μεγάλοι ευρωπαίοι Tour Operators όπου διακινούν και το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών στην

Τυνησία προσέφεραν εναλλακτικούς προορισμούς στους πελάτες τους όπως την Ελλάδα, την

Τουρκία, την Κροατία και την Ισπανία.

Οι χώρες της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν προβλήματα, θα πρέπει να αποκαταστήσουν την ισχυρή

τους θέση στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Η βιομηχανία του τουρισμού πάντως μπορεί να

ανακάμψει πιο γρήγορα από ότι θα περίμενε κανείς.

Ας εξετάσουμε την περίπτωση της Αιγύπτου όπου οι αριθμοί του τουρισμού αποκαταστάθηκαν και

πάλι μετά την Αραβική αναταραχή την άνοιξη του 2012 αλλά και του 2013. Το σοκ των

τρομοκρατικών επιθέσεων βεβαίως παραμένει, αλλά οι παραθεριστές έχουν γίνει προφανώς λιγότερο

επιφυλακτικοί απέναντι στον απόηχο αυτών των γεγονότων.

Όπως αναφέρεται στο Travel and Tourism competitiveness report for the World Economic Forum

2015 της Deloitte, ο ρυθμός με τον οποίο η ξενοδοχειακή βιομηχανία ανακάμπτει μετά από πολιτικές

αναταραχές ή ένα βίαιο συμβάν έχει «μειωθεί σημαντικά» τα τελευταία 15 χρόνια.

Σημαντική σημείωση: το παρόν άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση άρθρου στην Huffington Post US

και συντάχτηκε πριν την πρόσφατη αιματηρή τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία, συνεπώς και

δεν γίνεται αναφορά.


