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T ο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) 
ιδρύθηκε το 1996 µε πρωτοβουλία των επιχειρηµατικών φορέων, 

που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού, και µε συµπαράσταση 
προσωπικοτήτων της οικονοµικής ζωής και του πνευµατικού κόσµου της 
χώρας.

Βασικός καταστατικός σκοπός του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών 
και Προβλέψεων είναι η εκπόνηση επιστηµονικώς θεµελιωµένων 
µελετών, αναφεροµένων στα προβλήµατα της τουριστικής οικονοµίας και 
γενικότερα της ελληνικής οικονοµίας. Πρόκειται ουσιαστικώς για µελέτες 
εφαρµοσµένης έρευνας που έχουν επιδίωξη την διατύπωση προτάσεων, 
δυνητικώς χρησίµων, για την διαµόρφωση πολιτικών προαγωγικών του 
τουρισµού και της οικονοµίας.

Η εξασφάλιση διατηρήσιµης µακροπρόθεσµης αναπτύξεως της 
τουριστικής βιοµηχανίας, δηλ. υγιούς αναπτύξεως που τείνει να µεγιστοποιεί 
µακροπροθέσµως τις ωφέλειες για το κοινωνικό σύνολο, προϋποθέτει 
προγραµµατισµένη δράση, συνειδητές επιδιώξεις από πλευράς πολιτείας 
και καθορισµό τουριστικών προτύπων υποταγµένων στις αναπτυξιακές 
επιλογές. Με την σειρά της η προγραµµατισµένη δράση, η ένταξη µε 
άλλα λόγια των κρατικών και ιδιωτικών πρωτοβουλιών σε συγκεκριµένο,, 
συνειδητά επιλεγµένο πλαίσιο πολιτικής, σε συγκεκριµένη εικόνα 
µέλλοντος για την τουριστική βιοµηχανία, απαιτεί όχι µόνο φαντασία 
και οραµατισµό, αλλά και γνώση, η οποία µε την σειρά της προϋποθέτει 
συνεχή και σοβαρή µελέτη όλων των διαστάσεων του προβλήµατος που 
συνοπτικώς ονοµάζοµε: τουριστική ανάπτυξη.

Ίσως να εµπεριέχει στοιχεία υπερβολής, αλλά εµπεριέχει και στοιχεία 
αληθείας, ο ισχυρισµός ότι η ήκιστα ικανοποιητική κατάσταση, που 
παρατηρείται στον κλάδο του τουρισµού, από όποια οπτική γωνία και αν 
τον θεωρήσοµε, δεν είναι άσχετη µε την απουσία επαρκών βασικών µελετών. 
Ο έγκαιρος εντοπισµός των προβληµάτων, η οριοθέτηση ενδεχοµένων 
παθογενών καταστάσεων όχι µόνο θα είχε υποκινήσει το ενδιαφέρον της 
πολιτείας για την αντιµετώπισή τους, αλλά και την στάση και τις ενέργειες 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας θα είχε επηρεάσει θετικώς. Πιστεύοµε, ότι 
τα συµπεράσµατα από την µελέτη σοβαρών προβληµάτων, όπως είναι η 
απασχόληση του εργατικού δυναµικού, το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωµών, 
η µακροχρόνια βιωσιµότητα του κλάδου και η διατήρηση αφθόρου 



4

4

του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος, µπορούν να παράσχουν 
επαρκώς ισχυρούς ερεθισµούς για έγκαιρη και ορθή ενεργοποίηση των 
φορέων ασκήσεως της οικονοµικής πολιτικής.

Εν όψει των ανωτέρω και των καταστατικών προβλέψεων του ΙΤΕΠ, το 
πεδίο εντός του οποίου θα κινηθεί η ερευνητική προσπάθεια του Ινστιτούτου 
είναι αρκετά ευρύ. Προβλήµατα, όπως η ανάδειξη του τουριστικού πλούτου 
της χώρας, η γεωγραφική κατανοµή της τουριστικής δραστηριότητος, 
η άµβλυνση της εποχικότητας, ο λειτουργικός προσδιορισµός των ορίων 
αρίστης σωρεύσεως τουριστικών δραστηριοτήτων στον χώρο κ.ο.κ., αλλά 
και η µελέτη προβληµάτων υποδοµής, ανήκουν, εµπίπτουν στα ερευνητικά 
ενδιαφέροντα του Ινστιτούτου. Στο πεδίο ερευνητικού ενδιαφέροντος του 
Ινστιτούτου εµπίπτουν, επίσης, και προβλήµατα που, ενώ φέρουν τον 
µανδύα του βραχυπροθέσµου, συνεπάγονται πολλάκις µακροπρόθεσµες 
επιπτώσεις απροσδιορίστου µεγέθους.

Εκφράζεται η αισιόδοξη πρόβλεψη, ότι η ίδρυση και λειτουργία του 
Ινστιτούτου θα αποδειχθεί εξόχως δηµιουργική πρωτοβουλία όχι µόνο ένεκα 
της συµβολής του στην κατανόηση των προβληµάτων του τουριστικού 
τοµέα, αλλά και ένεκα της γενικότερης ερευνητικής εµπλοκής του στα 
καίρια προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Σειρά παραγόντων συγκλίνουν στη θέση, ότι ο ελληνικός αλλοδαπός 
τουρισµός, µε βάση την Ευρώπη ως δεσπόζουσα προέλευση, 
αλλά και µε δεδοµένο την ταχεία ανάπτυξη ανταγωνιστικών 
µεσογειακών προορισµών, για να ανακτήσει τον δυναµισµό του και 
να τον ενδυναµώσει περαιτέρω, οφείλει να προβεί σε αναζήτηση νέων 
προελεύσεων· προελεύσεων µε διαφαινόµενο δυναµισµό και µεγάλο 
βάθος όσον αφορά στους πληθυσµιακούς αριθµούς. Αναφερόµεθα σε 
υπερπόντιες προελεύσεις που διψούν να γνωρίσουν από κοντά άλλους 
πολιτισµούς, και µάλιστα σε κλιµατολογικές συνθήκες ευνοούσες ένα 
τέτοιο εγχείρηµα. Η Ασία, µε αιχµή του δόρατος την Ανατολική και Ν. 
Ανατολική Ασία, προσιδιάζει ιδιαιτέρως για την ικανοποίηση αυτής της 
επιδιώξεως και λόγω αναπτυξιακού δυναµισµού υπό µακροπρόθεσµη 
οπτική γωνία θεωρουµένου, αλλά και λόγω πληθυσµιακού µεγέθους. 
Προσιδιάζει, όµως, και υπό άλλης απόψεως. Οι υπερπόντιοι 
επισκέπτες αναψυχής µπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στην 
βελτίωση του εποχικού προτύπου του αλλοδαπού τουρισµού στην 
χώρα µας, βελτιώνοντας πολλαπλώς την οικονοµική απόδοση αλλά 
και µειώνοντας την περιβαλλοντική και κοινωνική επιβάρυνση που 
προκαλεί η συσσώρευση µεγάλου αριθµού επισκεπτών σε βραχύ 
χρονικό διάστηµα.

Η Κίνα, η κυοφορούµενη αυτή οικονοµική υπερδύναµη, µε 
πληθυσµιακό µέγεθος της τάξεως του 1/5 του παγκόσµιου πληθυσµού, 
αποτελεί κατεξοχήν προέλευση που χρήζει µελέτης, έγκαιρης 
διαγνώσεως και προπαρασκευαστικών ενεργειών, προκειµένου να 
αξιοποιηθούν για την χώρα µας οι διαφαινόµενες µεγάλες δυνατότητες. 
Η έγκαιρη µελέτη των δυσκολιών που εγγενώς υπάρχουν σε τέτοιου 
είδους προσπάθειες αποτελεί όρο sine qua non για να υπάρξει 
επιτυχία.

Ενόψει των ανωτέρω, το ΙΤΕΠ έθεσε σε προτεραιότητα στο 
ερευνητικό του πρόγραµµα την µελέτη της Κίνας, ως τουριστικής 
προελεύσεως, µε την ελπίδα ότι θα προκύψουν διαπιστώσεις και θα 
συναχθούν συµπεράσµατα χρήσιµα για τον έγκαιρο σχεδιασµό και 
εφαρµογή της ενδεδειγµένης πολιτικής.
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Επιθυµώ να εκφράσω θερµές ευχαριστίες στην συνεργάτιδά µου κ. 
Σοφία Πανούση για την επιµέλεια των κειµένων και την επιτυχή πλεύση 
στη θάλασσα πληροφοριών που χαρακτηρίζει το διαδίκτυο, καθώς 
και τον κ. Βασίλη Κωνσταντάρα, συνεργάτη σε θέµατα αξιοποιήσεως 
των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο στην πληροφόρηση. Η 
µελέτη ωφελήθηκε από παρατηρήσεις και υποδείξεις εξωτερικών 
συνεργατών µου στα διάφορα στάδια εκπονήσεώς της, τους οποίους 
και ευχαριστώ.

Π. Γ. Παυλόπουλος
Αθήνα, ∆εκέµβριος 2004 

10
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ΣΥΝΟΨΗ:
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

I. ΠΟΎ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ

1. Στο δυνητικά µεγάλο τουριστικό πλήθος υπερπόντιου προορισµού. 
Η ταχεία ανάπτυξη της Κίνας και η ακόµη ταχύτερη αύξηση του 
εισοδήµατος του αστικού πληθυσµού σε συνδυασµό µε το µέγεθος 
του αστικού πληθυσµού (500 εκατ.) προοιωνίζονται ταχεία αύξηση 
ζητήσεως ταξιδίων. Η συµπιεσµένη ζήτηση παίζει, εν προκειµένω, 
θετικό συµπληρωµατικό ρόλο.

2. Βάσει των διαθεσίµων ενδείξεων, οι κινέζοι διεθνείς τουρίστες 
δαπανούν συγκριτικώς µεγάλα ποσά ηµερησίως κατ’ άτοµο.

3. Υπάρχει µεγάλη εποχική συγκέντρωση στα διεθνή ταξίδια, που 
συνδέεται µε τρεις επίσηµες περιόδους διακοπών, οκταηµέρου 
διαρκείας.

 Πρόκειται για τις διακοπές
- Ιανουαρίου ή Φεβρουαρίου (Φεστιβάλ Ανοίξεως)
- Μαΐου (συνδέεται µε την Πρωτοµαγιά)
- Οκτωβρίου (εθνική εορτή)

  Το χαρακτηριστικό αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, διότι προσιδιάζει 
στο εποχικό πρότυπο αλλοδαπού τουρισµού στην Ελλάδα 
και συντελεί στην άµβλυνση της εποχικότητος, βελτίωση της 
αποδοτικότητος των επενδεδυµένων κεφαλαίων και εξοµάλυνση 
και αύξηση της απασχολήσεως στον ευρύτερο τουριστικό τοµέα.

4. Η Ευρώπη αποτελεί για τους κινέζους εξωτική περιοχή, ιδιαιτέρως 
δε η Ν. Ευρώπη, εντόνως διαφοροποιούµενη σε κλιµατολογικά 
και πολιτισµικά χαρακτηριστικά από την περιοχή της Ν.Α. Ασίας 
– Ειρηνικού. Γενικότερα, ο πλουραλισµός που χαρακτηρίζει την 
Ευρώπη σε πολιτισµικά στοιχεία, φυσικές οµορφιές, κλιµατολογικές 
συνθήκες και ιδιαιτερότητες αποτελεί µαγνήτη, η ισχύς του οποίου 
θα αναφανεί όταν σε 10-15 έτη θα έχει επιτευχθεί υψηλό κατά κεφαλή 
εισόδηµα για µεγάλο τµήµα του πληθυσµού (1,3 δις κάτοικοι) σε 
θεσµικό περιβάλλον πρόσφορο για υπερπόντια ταξίδια.
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5. Οι υπερπόντιοι αλλοδαποί τουρίστες, γενικώς, είναι βασικώς 
περιηγητές, ανήκουν σε πιο ώριµες ηλικίες και εξ αυτού του 
λόγου ασκούν ανεπαίσθητες βλαπτικές επιδράσεις στο γενικότερο 
περιβάλλον. 

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Οι αφίξεις στην Ευρώπη από την περιοχή της Ανατ. Ασίας-Ειρηνικού 
ανέρχονται σε 15,3 εκατ. και αποτελούν το 3,8% των συνολικών 
αφίξεων (402 εκατ.) και το 28,2% των υπερπόντιων αφίξεων.

2. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει αξιόλογη δυναµική. Από 20% το 
1990 έχει ανέλθει σε 28,2%.

3. Η συµµετοχή της Κίνας ως πηγής προελεύσεως στις ανωτέρω 
εισροές είναι µόλις 12% του συνόλου της συγκεκριµένης περιοχής 
(Ανατ. Ασία-Ειρηνικός), ήτοι 1,8 εκατ.

4. Η κατά 22% αύξηση (1990-2000) των αφίξεων στην Ευρώπη από 
την εξεταζόµενη περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού προέρχονται εξ 
ολοκλήρου από τις λοιπές πλην της Ιαπωνίας χώρες της περιοχής. 
Κατά την δεκαετία 1990-2000 οι αφίξεις από Ιαπωνία υπήρξαν 
στάσιµες, γεγονός που στρεβλώνει την πραγµατική εικόνα. 
Πράγµατι, χωρίς την Ιαπωνία, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 47%. 
Η δυναµική της προελεύσεως «Κίνα» ήταν ακόµη µεγαλύτερη 
(56%).

5. Κύριος δέκτης των εξ Ασίας τουριστών στην Ευρώπη ήταν η 
∆υτική και Β. Ευρώπη (70%). Στην Ν. Ευρώπη κατευθύνθηκε το 
15% περίπου, ήτοι 2,4 εκατ., αριθµός που αποτελεί το 25% των 
υπερπόντιων αφίξεων στην περιοχή! ∆εσπόζοντες προορισµοί 
είναι οι Μ. Βρετανία, Γερµανία, Γαλλία και Ελβετία.

6. Για το 2004 εκτιµάται ότι ο αριθµός των Κινέζων που επισκέφθηκε 
την Ν. Ευρώπη ήταν της τάξεως των 180 χιλ.

7. Στοιχεία για τον αριθµό των Κινέζων, που επέλεξαν την Ελλάδα ως 
προορισµό δεν υπάρχουν. Ένας κατ’ αναλογίαν των αφίξεων στην 
Ιταλία υπολογισµός δίδει ποσότητα της τάξεως των 15.000. Ο 
αριθµός αυτός είναι µικρότερος του 10% των εκ της εξεταζοµένης 
περιοχής της Ασίας-Ειρηνικού αφίξεων στην Ελλάδα.
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ΙΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

1. Επεξεργασία των προβλέψεων του ΠΟΤ µε σηµείο αναφοράς 
το 2020, και σηµείο αφετηρίας το 1995 δίδει αφίξεις για την Ν. 
Ευρώπη από Ανατ. Ασία-Ειρηνικό ως ακολούθως:

  (σε εκατ.)
 2010   5,7
 2020 13,5
 2024 19,9
 2034 41,0

 Το 2000 οι αφίξεις ήσαν 2,4 εκατ. Οι προβλέψεις αυτές είναι 
µάλλον συντηρητικές, ενόψει της διαφαινοµένης προοπτικής 
αναπτύξεως της περιοχής αλλά και του κόσµου γενικότερα, αλλά 
και λόγω του πλουραλισµού των τουριστικών στοιχείων, φυσικών 
και πολιτισµικών που διαθέτει ο συγκεκριµένος προορισµός.

2. Με την παραδοχή ότι το µερίδιο της Κίνας από 10% το 2000 θα 
αυξηθεί σε 15% το 2010, σε 20% το 2020 και σε 25% το 2034, οι 
πιθανές αφίξεις στην Ν. Ευρώπη από τον προορισµό «Κίνα» θα είναι:

  (σε χιλ.)
 2010       860
 2020    2.700
 2034  10.250

3. Με αποτελεσµατική πολιτική προσελκύσεως και δηµιουργία 
κατάλληλων υποδοµών (αεροπορική σύνδεση κτλ.) το µερίδιο της 
Ελλάδος είναι εφικτό να ανέλθει σε 20%, το οποίο σε απόλυτους 
αριθµούς γίνεται:

  (σε χιλ.)
 2010       170
 2020      540
 2034   2.100

4. Ανεξάρτητες προβλέψεις του ΙΤΕΠ στηρίζονται στις ακόλουθες 
παραδοχές:
- συγκεκριµένη αναπτυξιακή δυναµική,
- αγοραστική δύναµη στηριζόµενη όχι στο πραγµατικό ΑΕΠ, 

όπως αυτό συµβατικώς µετρείται, αλλά σε ΑΕΠ εκφραζόµενο 
σε όρους ισοτιµίας αγοραστικών δυνάµεων (ΡΡΡ),
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- ταξιδιωτική συµπεριφορά κατ’ αναλογίαν ανεπτυγµένων χω-
ρών της περιοχής,

- δηµογραφική εξέλιξη και αριθµητική εξέλιξη του αστικού 
πληθυσµού,

- απελευθέρωση της τουριστικής κινεζικής αγοράς.

5. Οι εκτιµήσεις που προέκυψαν στηρίζονται στους ακόλουθους πίνακες:

Κατά Κεφαλήν Εισόδημα σε $ ΡΡΡ
ΡΡΡ ($) Αστικός Πληθυσμός

2004   7.050 520 520

2014 14.700 560 630

2024 24.500 590 730

2034 38.700 600 820

Διεθνή Ταξίδια (σε εκατ.)
(α) (β)

2014    67   88

2024 144 180

2034 198 270

Ευρωπαϊκός Προορισμός (σε χιλ.)
2004   1.800   1.800

2014 13.400 17.600

2024 36.000 45.000

2034 49.500 67.500

Νότια Ευρώπη (σε χιλ.)

Τάση ΠΟΤ
ΙΤΕΠ Κινεζικό

Iνστιτούτο(α) (β)
2004 180 180 180 180 180
2014 1.100 860 2.000 2.600 1.800

2024 4.500 3.800 7.200 9.000 5.600
2034 14.000 10.250 12.000 16.800 10.000

Ελλάς (σε χιλ.)
Ακραίες Τιμές Μέσος Όρος

2014    280    520    400

2024    760 1.800 1.280

2034 2.050 3.360 2.700
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6. Οι αριθµοί είναι εντυπωσιακοί εν συνόλω, παρά το γεγονός ότι 
δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα όχι ευκαταφρόνητα τµήµατα του µη 
αστικού πληθυσµού, τα οποία µετά δεκαπενταετία θα έχουν την 
εισοδηµατική δυνατότητα να πραγµατοποιούν διεθνή ταξίδια.

7. Κατά πολύ συντηρητική εκτίµηση, οι αφίξεις Κινέζων στη Νότια 
Ευρώπη το 2024 θα είναι της τάξεως των 6 εκατ., εκ των οποίων 
αριθµός της τάξεως των 800.000 – 1.000.000 είναι εφικτό να 
κατευθυνθεί προς την Ελλάδα. Για το 2034 ο αριθµός αυτός δεν 
θα υπολειφθεί κατά πάσα πιθανότητα τα 2 εκατ. 

8. Η πρόβλεψη του ΙΤΕΠ, ως µέσος όρος, είναι υψηλότερη κατά 20% 
έναντι των προβλέψεων του ΠΟΤ και του Κινεζικού Ινστιτούτου. Οι 
προβλέψεις του ΙΤΕΠ δεν εµπεριέχουν κανενός είδους αξιολογική 
κρίση. Στηρίζονται σε συγκεκριµένες παραδοχές που εκπηγάζουν 
από την υφιστάµενη εµπειρία και τάσεις, που σχετίζονται µε το 
πολιτικο-οικονοµικό µοντέλο της Κίνας. Η µόνη, ίσως, σιωπηρά 
αλλά αυστηρά παραδοχή αφορά στην απουσία γεγονότων 
εξωγενούς φύσεως ικανών να πλήξουν την ροπή για ταξίδια για 
λόγους ασφαλείας.

ΙV. ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

Η στρατηγική προσελκύσεως των κινέζων διεθνών τουριστών στην 
Ελλάδα δεν θα είναι µια συνήθης εύκολη διαδικασία. Αυτό οφείλεται 
σε µεγάλο βαθµό στην γεωγραφική θέση της Ελλάδος, η οποία προ-
σφέρεται περισσότερο ως αποκλειστικός προορισµός και λιγότερο 
ως προορισµός-τµήµα ενός πολυµερούς ταξιδίου επισκέψεως πολ-
λών χωρών. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν πρέπει να υποβαθµισθεί σε 
καµία περίπτωση. Βεβαίως, σε µακρό χρόνο η σηµασία του εν λόγω 
χαρακτηριστικού θα µειώνεται, στο βαθµό που το ποσοστό των επα-
ναλαµβανοµένων ταξιδίων θα αυξάνεται.

(α) Σύµφωνα µε εκτίµηση-αξιολόγηση του ΠΟΤ, αποτελεί παράγοντα 
θεµελιώδους σηµασίας για την ανάδειξη του ελληνικού τουριστικού 
προορισµού η δηµιουργία εθνικών γραφείων τουρισµού, αρχικά 
στις κύριες επαρχίες-τροφοδότες του διεθνούς τουρισµού. Σε 
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πρώτη φάση, είναι ζωτικής σηµασίας τόσο από απόψεως κόστους 
όσο και αποτελεσµατικότητος (δεδοµένου κόστους) η επικέντρωση 
σε περιοχές-κλειδιά (Πεκίνο, Σανγκάη, Γκουανγκντάνγκ). Η
διεύρυνση της αγοράς µε επέκταση σε άλλες επαρχίες να ακο-
λουθήσει σταδιακά, υπό το φως και των κτηθεισών εµπειριών από 
τις µείζονες περιοχές.

(β) Τα γραφεία αυτά πρέπει να έχουν τα µέσα και την τεχνική ικανότητα 
να παίξουν τον σηµαντικό ρόλο που τους ανατίθεται:

β1. Σε συνεργασία µε επιλεγµένους οργανωτές ταξιδίων 
να πραγµατοποιούν έρευνα αγοράς, ώστε να παρέχεται 
κατεύθυνση τόσο στην πολιτική προβολής-διαφηµίσεως, 
όσο και στην επιθυµητή δοµή του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος από άποψη ποικιλίας και ποιότητας.

β2. Ανάπτυξη στενής συνεργασίας µε παράγοντες του 
ταξιδιωτικού χώρου (παροχή πληροφοριών, στατιστικών 
στοιχείων, συζητήσεως, οργάνωση συµποσίων, κ.ο.κ.). Η 
επιλογή κατάλληλων µέσων προβολής (µηνύµατα και µέσα 
µεταδόσεως) θα βοηθηθεί από τις σχέσεις αυτές.

β3. Βαθµιαία επέκταση συνεργασίας µε όσο το δυνατόν περισ-
σότερα κινεζικά γραφεία ταξιδίων.

β4. Υποδείξεις για συµµετοχή σε οργάνωση εκθέσεων, για 
οργάνωση συνεδρίων κ.ο.κ.

(γ) Εξασφάλιση του µείζονος θέµατος της αεροπορικής συνδέσεως 
µε τακτικά (ενδεχοµένως) και, κυρίως, έκτακτα δροµολόγια 
(ναυλωµένες πτήσεις). Το πρόβληµα αυτό είναι από την φύση 
του δυσχερές, ενόψει δε της εκφρασθείσας προτιµήσεως των 
κινέζων διεθνών τουριστών για κατ’ ευθείαν πτήσεις, γίνεται 
ακόµη δυσχερέστερο.

(δ) Οι δυσκολίες και η κατ’ αρχάς ενδεχόµενη χαµηλή αποτελεσµα-
τικότητα των διατιθεµένων πόρων δεν πρέπει να προκαλέσει 
απογοήτευση. Η επένδυση, η οποία πρέπει να είναι σηµαντική 
και µακροπροθέσµου ορίζοντα, ενδείκνυται να αξιολογηθεί όχι 
µε βάση τα άµεσα αποτελέσµατα, αλλά µε προεξόφληση των µα-
κροπροθέσµων τουριστικών ροών από την µεγάλη αυτή χώρα.
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(ε) Στοιχείο της πολιτικής ενεργοποιήσεως των προτιµήσεων των 
κινέζων υπερπόντιων τουριστών προς τον προορισµό Ελλάς, 
πρέπει να είναι και η µελέτη των διευθετήσεων µε άλλες χώρες 
που θα βοηθήσουν στην πραγµατιστική προαγωγή του θέµατος. 
Αυτό σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να υποβαθµίσει την ανάγκη 
για αναζήτηση, µελέτη και δηµιουργία των προϋποθέσεων για 
προσέλκυση αξιόλογης τουριστικής µάζας που θα αντιµετώπιζε 
ευνοϊκά τον ελληνικό προορισµό ως αποκλειστικό προορισµό. 
Η γεωγραφική και πολιτισµική φυσιογνωµία της χώρας 
προσφέρεται για καλλιέργεια κλίµατος επιλογής της Ελλάδος, 
ως αποκλειστικού τουριστικού προορισµού. Ένα ταξίδι 10-12 
ηµερών θα επαρκούσε προς τούτο.

(στ) Η ανερχόµενη εισοδηµατικά πολυάνθρωπη περιοχή της Ν. Ασί-
ας ενδέχεται να προσφέρεται προς αξιοποίηση εν συνδυασµώ 
– αυτονόµως είναι µάλλον δύσκολο – και χρήζει µελέτης. Εν 
προκειµένω, η προέλευση Αυστραλία, η οποία σηµειωτέον, ως 
αριθµός αφίξεων είναι σήµερα κάτω από τα επίπεδα του 1979-
80 κατά 40% περίπου, λόγω και της εκεί παρουσίας µεγάλης και 
ακµάζουσας ελληνικής κοινότητος, πρέπει να αποτελέσει αντι-
κείµενο ιδιαιτέρας µελέτης και φροντίδας. Στα πλαίσια αυτής της 
προσεγγίσεως, η έµφαση που δίνεται στην Κίνα στην παρούσα 
µελέτη δεν πρέπει να συσκοτίσει την σκέψη και να προσδώσει 
µονοµέρεια στην πολιτική. Ασφαλώς, υπάρχουν διαφορές προ-
τιµήσεων µεταξύ των τουριστών των επιµέρους προελεύσεων, οι 
οποίες πρέπει να µελετηθούν και τα ευρήµατα να µετουσιωθούν 
σε αρµόζον σε κάθε περίπτωση τουριστικό προϊόν. Το δεσπόζον, 
ωστόσο, πρόβληµα της αεροπορικής συνδέσεως, ίσως, ενδείκνυ-
ται να εξετασθεί ενιαίως.
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