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Γράφει ο Κώστας Παπαδόπουλος, γενικός διευθυντής της εταιρείας PK Consulting Group
Η Ελλάδα είναι μία κατ' εξοχήν τουριστική χώρα και απ οτελεί κορυφαίο τουριστικό π ροορισμό π αγκοσμίως.
Διαθέτει π ερισσότερα απ ό 15.000 χιλιόμετρα π αραλίας, 190.000 ακτές και 6.000 μεγάλα και μικρότερα νησιά. Την τελευταία δεκαετία ο
αριθμός των τουριστών αυξάνεται σταθερά. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός τουριστών, καθώς και το π ροφίλ του σημερινού ταξιδιώτη
απ αιτούν διαφοροπ οίηση και εμπ λουτισμό του π ροσφερόμενου τουριστικού π ροϊόντος της χώρας μας, καθώς και την ανάπ τυξη
αντίστοιχης υπ οδομής.
Τα τελευταία χρόνια έχει π ραγματοπ οιηθεί ένας επ ενδυτικός οργασμός τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες τουριστικές επ ενδύσεις,
κυρίως όμως σε τουριστικά καταλύματα. Γίνεται, όμως, όλο και π ερισσότερο εμφανής η ανάγκη σε υπ οδομές π ου «συμπ ληρώνουν» το
τουριστικό π ροϊόν μίας π εριοχής.
Οι επ ενδύσεις σε νέες κλίνες θα π ρέπ ει να σχεδιάζονται και να υλοπ οιούνται με μέτρο, σε τουριστικά αναπ τυσσόμενες π εριοχές ή σε
π εριοχές π ου ακόμα το επ ιτρέπ ει η «φέρουσα ικανότητά» τους, ενώ οι επ ενδύσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων καταλυμάτων θα
π ρέπ ει να είναι συνεχείς, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επ ιχείρησης.
Αρωγός στην π ροσπ άθεια των επ ενδυτών να χρηματοδοτήσουν τα έργα τους απ οτελούν ο Νέος Επ ενδυτικός Νόμος 4146/13, καθώς
και τα π ρογράμματα μέσω ΕΣΠΑ αλλά και του υπ ουργείου Αγροτικής Ανάπ τυξης και τροφίμων Leader και ΟΠΑΑΧ.
Ο Νέος Επ ενδυτικός Νόμος, του οπ οίου η Β' φάση υπ οβολών έχει ξεκινήσει την 1η/7/13 και θα π αραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 31/10/13
δίνει την δυνατότητα επ ιχορήγησης μονάδων π ου αφορούν την ίδρυση, την επ έκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής
ξενοδοχειακών μονάδων π ου ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων.
Ενισχύονται οι επ ενδύσεις π ου αφορούν εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υπ οδομής (συνεδριακών κέντρων, κέντρων
θαλασσοθεραπ είας, θεματικών π άρκων, τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής, γηπ έδων γκολφ, εγκαταστάσεων τουρισμού υγείας,
εγκαταστάσεων αξιοπ οίησης ιαματικών π ηγών, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων π ροπ ονητικού - αθλητικού τουρισμού).
Επ ίσης ενισχύονται οι επ ενδύσεις π ου αφορούν εκσυγχρονισμό και επ εκτάσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, όταν
κατατίθενται επ ενδυτικά σχέδια με τη μορφή δικτύων συνεργασίας επ ιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας.
Τέλος, ενισχύεται ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων π ριν π αρέλθει π ενταετία απ ό την έναρξη
λειτουργίας της μονάδας ή απ ό την ημερομηνία έκδοσης της απ όφασης ολοκλήρωσης επ ένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας.

