Πως η διάρκεια της πανδημίας
επηρεάζει τον τουρισμό στην
Ελλάδα
Αν παρακολουθήσουμε το διεθνές ρεπορτάζ σε επίπεδο τουρισμού,
θα παρατηρήσουμε ότι σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή υπάρχει
μία αβεβαιότητα σχετικά με τις συνέπειες που θα δεχθεί ο
τουριστικός κλάδος. Καθώς αυτή τη στιγμή, ο κορονοϊός
παγκοσμίως καθίσταται ένα φαινόμενο που εξελίσσεται. Άρα,
αυτομάτως, δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς με βεβαιότητα το που
θα κάτσει η «μπίλια». Τα ερωτήματα είναι πολλά, όπως για
παράδειγμα το αν θα σταματήσει να βρίσκεται σε έξαρση ο ιός το
καλοκαίρι, όταν δηλαδή οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν.
Τη Δευτέρα (16/3) το bizness.gr είχε φιλοξενήσει συνέντευξη
του προέδρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου, κ. Αλέξανδρου
Βασιλικού, στο πλαίσιο της οποίας ο προεξάρχων του ΞΕΕ είχε
σχολιάσει μεταξύ άλλων, πως όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε
θέσεις ευθύνης, προετοιμάζονται για τα χειρότερα σενάρια υπό
το φάσμα του κορονοϊού.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ‘ΧΕΙ ΣΤΟΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗΣ
Όσον αφορά συγκεκριμένα την Ελλάδα, η διασπορά ακόμα του ιού
βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όμως αυτό δε
σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει η παραμικρή σπιθαμή
εφησυχασμού. Ειδικότερα για τον εγχώριο τουρισμό τώρα, οι
επιπτώσεις που θα επακολουθήσουν δεν σχετίζονται μόνο με την
εξέλιξη του κορονοϊού στη χώρα μας. Γιατί μπορεί εντός συνόρων
να γίνει (στο θετικό σενάριο) μίας μορφής contain, αλλά από τη
στιγμή που στην Ιταλία, την Σκανδιναβία, την Γερμανία ο ιός
διασπείρεται με μεγαλύτερη ταχύτητα, αυτό θα ζημιώσει ξεκάθαρα
τον τουρισμό μας. Καθώς η Ελλάδα, κάθε χρόνο, δέχεται μεγάλες
ροές τουριστών από τους τρεις προαναφερθέντες προορισμούς.

Ο ΣΕΤΕ έχει μπει κι αυτός στο «χορό» των προτάσεων, για
λύσεις που θα μπορέσουν να αμβλύνουν τις αρνητικές
συνέπειες των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο Σύνδεσμος,
μεταξύ άλλων, έχει προτείνει τη μείωση 100% του μη
μισθολογικού κόστους που αφορά τους εργοδότες, με
ταυτόχρονη διατήρηση της εισφοράς υπέρ των εργαζομένων,
από 1/3/2020 έως 31/5/2020 για τις τουριστικές
επιχειρήσεις. Την αναστολή καταβολής των τρεχουσών
φορολογικών
και
ασφαλιστικών
υποχρεώσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των δόσεων τυχόν ρυθμίσεων έως
31/5/2020, με δυνατότητα παράτασης μετά την επανεξέταση
της κατάστασης.
Επιπρόσθετα, προτρέπει στην μείωση του αριθμού των
απαιτούμενων ημερών εργασίας των εργαζομένων στον ξενοδοχειακό
κλάδο για την λήψη επιδόματος ανεργίας, κατά 30 ημέρες σε όλες
τις περιπτώσεις, με παράλληλη αύξηση των ημερήσιων επιδομάτων
ανεργίας από 400 σε 500 στην τετραετία, ειδικά για το έτος
2021. Προτείνει, ακόμη, την αναστολή ή δραστική μείωση κατά
τουλάχιστον 50%, μόνο για φέτος, της προκαταβολής του φόρου
εισοδήματος για τις τουριστικές επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του bizness.gr οι παραπάνω θέσεις
απηχούν στο απόλυτο τις θέσεις και του ίδιου του προέδρου του
ΣΕΤΕ, κ. Ιωάννη Ρέτσου. Η αντίδραση από πλευράς του Συνδέσμου
ήταν άμεση, καθώς τα μέτρα που προτάθηκαν και τα οποία πρέπει
να ληφθούν για τη διάσωση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
είναι απαραίτητα. Τόσο απαραίτητα, μάλιστα, ανεξαρτήτως του
πόσο αρνητικές θα είναι οι τελικές εκτιμήσεις για τις
συνολικές ζημιές στον τουρισμό, όταν με το καλό καταλαγιάσει
το φαινόμενο του κορονοϊού.
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