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Πάντα γελαστοί και
γελασµένοι…
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∆ιεθνείς Αερο̟ορικές Αφίξεις στη Ρόδο



∆ιεθνής Κατάταξη



Κατάταξη Ελλάδας



ΗΗ ΠαθογένειαΠαθογένεια τουτου ΕλληνικούΕλληνικού ΤουρισµούΤουρισµού

� Ο τουρισµός στην Ελλάδα αναπτύχθηκε ραγδαία µετά τη
δεκαετία του 1960.  Η εκτατική, ωστόσο, ανάπτυξη δεν
συνοδεύτηκε από αντίστοιχη ποιοτική αναβάθµιση:

� Εικόνα ενός τυποποιηµένου εποχικού τουριστικού προϊόντος
βασισµένου στα 4S – έλλειψη ποιοτικά ολοκληρωµένων
τουριστικών υπηρεσιών

� Συγκεντρωτισµός και κατακερµατισµός της προσφοράς -
συχνά καταστροφικός ανταγωνισµός µεταξύ των παρόχων
τουριστικών υπηρεσιών – µεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη
των διεθνών οργανωτών ταξιδιών (tour operators) και
πρόβληµα µε την παραξενοδοχία – διπλή συγκέντρωση

� Προβλήµατα συντονισµού µεταξύ των τοπικών και εθνικών
αρχών και φορέων τουρισµού ως προς τη διαµόρφωση και τις
προτεραιότητες της πολιτικής τουριστικής ανάπτυξης



Αποτελούν οι LCC τον
από µηχανής θεό;



Ο Άξονας του Κακού

� Λευκοί Ελέφαντες

� Καταραµένοι Νικητές και Φυλακισµένοι

� Ελεύθεροι Καβαλάρηδες

� Όλα τα παραπάνω δηµιουργούν έναν
περίπλοκο συνδυασµό σχέσεων αγάπης
και µίσους…
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Υπάρχει Λύση ;



Ναι, αλλά όχι οι Βάρβαροι...

� Τάξη Μεγέθους Υποδοµών
� ανάγκη πραγµατιστικών προβλέψεων
� σχεδιασµός για σταδιακή επέκταση εάν χρειάζεται

� Ευελιξία Τουριστικών Υποδοµών
� σχεδιασµός εναλλακτικών χρήσεων (π.χ. ξενοδοχεία µετατρεπόµενα

σε νοσοκοµεία, αερολιµένες σε εµπορικά κέντρα, παροχή
ολοκληρωµένων υπηρεσιών)

� αποφυγή χωρικής στατικότητας εάν είναι δυνατόν (π.χ. χρήση
κρουαζιεροπλοίων για ξενοδοχεία, σηµασία των αεροπορικών και
θαλασσίων µεταφορών)

� Οικοδόµηση Σχέσεων και Στρατηγικές Συµµαχίες
� σύµπνοια επιχειρηµατικών συµφερόντων: Σ∆ΙΤ, µεταξύ ιδιοκτητών

υποδοµών και παροχέων τουριστικών υπηρεσιών (καθετοποίηση ή JV)
� αναπροσαρµογή της προσφοράς και πολιτική χαρτοφυλακίου

συνεργασιών για τη µείωση στην έκθεση κινδύνου και την
αντιµετώπιση κρίσεων



∆ιασπορά Αεροπορικής Κίνησης
Συµπεράσµατα

� Αν και η απελευθέρωση των αεροµεταφορών έχει αναµφίβολα κάποιες
επιπτώσεις στα πρότυπα εξέλιξης της κίνησης στους ελληνικούς
αερολιµένες, ωστόσο, σε καµία περίπτωση δεν παρατηρείται
κοσµογονία - τούτο οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στο γεγονός ότι οι
εταιρείες χαµηλού κόστους δεν έχουν ουσιαστικά εδραιώσει την
παρουσία τους στην Ελλάδα µε εξαίρεση έναν µικρό αριθµό
αερολιµένων που εξυπηρετούνται από αυτές συχνά σε εποχική και
µόνο βάση (αν και αυτό ίσως αλλάξει τώρα λόγω της Ryanair).

� Απαραίτητος βέβαια είναι ο κοινωνικός διάλογος και η ανταλλαγή
απόψεων ανάµεσα σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς ώστε να
αποφευχθεί ένας πιθανός καταστροφικός ανταγωνισµός µεταξύ των
αερολιµένων και των περιοχών τους για την προσέλκυση
αεροµεταφορέων χαµηλού κόστους.

� Τέλος και σε ό,τι αφορά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σηµαντικές
µπορεί είναι οι επιπτώσεις µίας πιθανής απελευθέρωσης της αγοράς
των αεροµεταφορών µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας στο
βαθµό βεβαίως που υπάρχουν σχέσεις καλής γειτονίας της τελευταίας
µε την Ελλάδα.



Σας Ευχαριστώ!

∆ρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου

E-mail: a.papatheodorou@aegean.gr
ΕΤΕΜ: www.aegean.gr/etem

Προσωπικός ∆ικτυακός Τόπος: www.trioptron.org


