Aλ. Aγγελόπουλος: «Η µείωση της φορολογίας θα κάνει τον
προορισµό Ελλάδα περισσότερο ανταγωνιστικό σε σχέση µε
αυτούς της Μεσογείου»

Ο κ. Αλέξανδρος Ν. Αγγελόπουλος γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα. Σπούδασε
στο τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου της Βοστόνης (Boston
University 1995) και ακολούθησε µεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές
Management στο Boston College 1998. To έτος 2008, ολοκλήρωσε µε επιτυχία
το εκπαιδευτικό πρόγραµµα PDP του New York Cornell University. Ως
διευθύνων σύµβουλος, δραστηριοποιείται στην οικογενειακή επιχείρηση από
το 1995, εργαζόµενος συστηµατικά στην κατεύθυνση της εφαρµογής ιδεών και
πολιτικών οι οποίες δηµιουργούν νέους ορίζοντες στην ελληνική ξενοδοχία και

επανατοποθετούν την φιλοξενία στο κέντρο της οικονοµικής δραστηριότητας
της Ελλάδας.
Από τη θέση αυτή, διαχειρίζεται έξι πολυτελείς ξενοδοχειακές µονάδες που
βρίσκονται στην Κρήτη και στην Ολυµπία.
Σήµερα, µιλάει στην «δηµοκρατική» για την νέα πολιτική στον τουρισµό που
ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση, την υπερ-φορολόγηση και τον τρόπο
που αντιµετώπιζε µέχρι πρότινος το κράτος τις δραστηριότητες που έχουν
σχέση µε τον τουρισµό, ενώ για την φετινή τουριστική σεζόν, ξεκαθαρίζει ότι: «Η
χρονιά είναι κακή. Ούτε σε διανυκτερεύσεις ούτε σε εισπράξεις θα µπορέσουµε
να επιβεβαιώσουµε τις άτοπες θριαµβολογίες κάποιων στην αρχή της
σεζόν….».
Επιπροσθέτως, µιλάει για τις αγορές ενώ εκφράζει προβληµατισµό σχετικά µε
την αγορά της µεγάλης Βρετανίας που συνδέεται µε το Brexit και τις εξελίξεις.
Η συνέντευξη αναλυτικά:
• Κύριε Αγγελόπουλε, να ξεκινήσουµε από την νέα πολιτική στον τουρισµό και
το στρατηγικό σχέδιο που ανακοίνωσε πρόσφατα η νέα κυβέρνηση διά της
ηγεσίας του υπουργείου Τουρισµού. Κατά την άποψή σας, κινούνται προς την
σωστή κατεύθυνση;
Είναι ενθαρρυντικό ότι χρόνια ζητήµατα που απασχολούν τον κλάδο
βρίσκονται στο τραπέζι και αντιµετωπίζονται επί της ουσίας και όχι µε
γενικολογίες. Προφανώς και µένει να δούµε τον τρόπο και το χρόνο
υλοποίησης των µέτρων αυτών. Σηµαντικό είναι πάντως, ότι δεν
δαιµονοποιείται η ξενοδοχία, όπως τα προηγούµενα χρόνια, αλλά
αντιµετωπίζεται ως πυλώνας ανάπτυξης, εργασίας, και βέβαια ως άξονας της
οικονοµίας της φιλοξενίας που είναι απαραίτητη για την επιβίωση του
µεγαλύτερου µέρους της παραθεριστικής και περιφερειακής Ελλάδας.
Πέρα από τα προφανή, εντύπωση κάνει η αναφορά στην τουριστική
εκπαίδευση και µετεκπαίδευση, αλλά και η απουσία αναφοράς στις αφίξεις, µια
µονάδα µέτρησης που εκτός από παραπλανητική, οδήγησε και σε εσφαλµένες
πολιτικές, που ζηµίωσαν την ξενοδοχία, αλλά και δεν βοήθησαν τελικά τον
κλάδο της φιλοξενίας σε καµία του µορφή και έκφραση.
• Τα αιτήµατα του ξενοδοχειακού κλάδου µέχρι πρότινος, ήταν κυρίως η
υπερ-φορολόγηση και ο τρόπος που αντιµετώπιζε το κράτος τις
δραστηριότητες που έχουν σχέση µε τον τουρισµό (π.χ. εστίαση κ.λπ.). Είστε
αισιόδοξος ότι εάν µειωθεί η φορολογία, θα υπάρξουν θετικά αποτελέσµατα;
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η φορολογία της φιλοξενίας ήταν, καταρχήν, µέτρο
αντι-αναπτυξιακό, άδικο, για να µην πω εκδικητικό. Ήταν στενόµυαλο και
πλήγωσε, όχι µόνο την ξενοδοχία, αλλά όλη την Περιφερειακή οικονοµία, όπως
αποδεικνύεται και από τα νούµερα. Μη σας παρασύρουν οι θριαµβολογίες
περί αφίξεων, αφού τις αφίξεις επισκίασαν οι µειωµένες διανυκτερεύσεις, τα
µειωµένα έσοδα, αλλά και η άνθηση της παραοικονοµίας του τουρισµού µέσα
από καταλύµατα που δεν είχαν νόµιµη υπόσταση και δεν µπορεί να µετρηθεί
το συνολικό τους αποτύπωµα, που κατά πολλούς χαρακτηρίζεται αρνητικό για
την κοινωνία, την ευρύτερη οικονοµία και το περιβάλλον. Η µείωση της
φορολογίας θα κάνει τον προορισµό Ελλάδα περισσότερο ανταγωνιστικό σε
σχέση µε αυτούς της Μεσογείου – κυρίως της ανατολικής- και θα τον

οχυρώσει απέναντι στις προκλήσεις των επόµενων ετών, που είναι τα µειωµένα
εισοδήµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και θα βοηθήσει σηµαντικά στην
απασχόληση, που θα έπρεπε να είναι και κύριο ζητούµενο.
Συνολικά φαντάζει ως µία κίνηση που κοιτάει τις πολλαπλασιαστικές
επιδράσεις του κλάδου της φιλοξενίας στο σύνολο της οικονοµίας και αυτό
µπορεί µόνο θετικά να αξιολογηθεί.
• Αν και βρισκόµαστε προς το τέλος Αυγούστου, οι εκτιµήσεις κάνουν λόγο
για µια κακή εισπρακτικά, χρονιά για τον τουρισµό. Ποιοι οι λόγοι που έφεραν
αυτά τα αποτελέσµατα κατά την άποψή σας;
Η χρονιά είναι κακή. Ούτε σε διανυκτερεύσεις ούτε σε εισπράξεις θα
µπορέσουµε να επιβεβαιώσουµε τις άτοπες θριαµβολογίες κάποιων στην
αρχή της σεζόν. Από το χειµώνα έχω επισηµάνει ότι δεν υπήρχαν οι συνθήκες
ούτε για αυξηµένες αφίξεις, και σίγουρα όχι για καλά αποτελέσµατα.
Η πτώση ήταν αναµενόµενη. Κάποιοι την ονοµάζουν διόρθωση, µία άποψη
που θεωρώ εσφαλµένη. Όλα τα χρόνια του τουρισµού οι εξάρσεις και υφέσεις
κάνουν έναν κύκλο, που συνήθως διαρκεί 2 ή 3 χρόνια. Χωρίς τα σηµαντικά
προβλήµατα που αντιµετώπισε πέρσι η Τουρκία και πολλές από τις χώρες της
Βορείου Αφρικής, ήταν αναµενόµενο ότι θα αντιµετωπίσουµε έναν οξύτερο
ανταγωνισµό.
Οι µειωµένες αεροπορικές θέσεις και η µετατόπιση αεροπλάνων προς άλλους
προορισµούς έπρεπε να αποτελέσει κώδωνα κινδύνου. Κακώς κάποιοι
έσπευσαν να υποβαθµίσουν αυτήν την πληροφορία και κακώς δεν
προστάτευσαν τον κλάδο. Υψηλές θερµοκρασίες στο κέντρο και τον βορρά
της Ευρώπης, η είδηση για ρυθµούς επιβράδυνσης της οικονοµίας σε κύριες
αγορές, οι αρκετές χρεοκοπίες tour operators και αεροπορικών εταιρειών, ήταν
όλα σηµάδια µιας προβληµατικής σεζόν.
Σε όλα τα παραπάνω µπορεί κανείς εύκολα να προσθέσει την ανελαστικότητα
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, που επιπρόσθετα δεν µπορεί να ελέγξει
τα κανάλια τροφοδοσίας του, αλλά και δεν µπορεί να συνεργαστεί στο βαθµό
που απαιτείται για να δηµιουργήσει µία οµοιογενή ολοκληρωµένη πολιτική. Η
νέα ηγεσία δείχνει πως για πρώτη φορά ο τουρισµός είναι µόνο το
αποτέλεσµα και η «φιλοξενία» είναι η εθνική στρατηγική που πρέπει να
διαµορφώσουµε για να πετύχουµε τον ιδανικό συνδυασµό επισκεπτών,
διανυκτερεύσεων και οικονοµικού αποτελέσµατος µε σεβασµό στον πολιτισµό
και το περιβάλλον µας.
• Οι τιµές και οι κρατήσεις πώς κινήθηκαν φέτος; Πολλοί λένε ότι κυριάρχησε
το ‘lastminute’.
Κυριάρχησαν πράγµατι last minute κρατήσεις, µεγάλες προσφορές και άγχος
για την επίτευξη των επιδόσεων. Δυστυχώς σπανίως οδηγούν σε καλά
αποτελέσµατα, κάτι που θα φανεί στις περιορισµένες επενδύσεις στη διάρκεια
του χειµώνα αλλά και στα περιορισµένα έργα ανακαινίσεων και
ανακατασκευών. Μακάρι να κάνω λάθος.
• Να περάσουµε στις αγορές. Ποιες επικράτησαν και µε ποιες αγορές εκτιµάτε
ότι θα συνεχίσει ο τουρισµός στην Ελλάδα;
Η σειρά σηµασίας των αγορών δεν έχει αλλάξει σηµαντικά. Ο όγκος
επισκεπτών από την κάθε αγορά δυστυχώς δεν είναι ο ίδιος µε τα
προηγούµενα χρόνια αλλά και η ποιότητα των επισκεπτών, όπως και η

αγοραστική τους δύναµη, είναι εµφανώς µειωµένη. Αρνητική ήταν η διαδροµή
δύο αγορών βαρόµετρο των τελευταίων χρόνων, όπως η Πολωνία και το
Ισραήλ, αλλά πτωτικά κινήθηκε και η Γερµανία σε κάποιες περιπτώσεις και η
Ρωσία. Ας περιµένουµε το τέλος της σεζόν για να δούµε σε ποια θέση θα
βρίσκεται η κάθε αγορά κι ας επιδείξουµε ρεαλισµό στον τρόπο µε τον οποίο
θα διαχειριστούµε τιµές και διαθεσιµότητα για την επόµενη σεζόν.
• Όσον αφορά την αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, ανησυχείτε ότι η υπόθεση
µε το Brexit θα επηρεάσει την κατάσταση όπως πάει να διαµορφωθεί;
Κανείς δεν µπορεί να ξέρει µε βεβαιότητα. Οι ενδείξεις πάντως µιλάνε για µία
συγκράτηση στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας που συνδέεται µε το Brexit,
αλλά και την ανασφάλεια που αυτό γεννά. Σε κάθε περίπτωση µία από τις
µεγαλύτερες µας αγορές δείχνει να προβληµατίζει και δεν πρέπει να
εφησυχάσουµε καθόλου.
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