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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΣΥΞΕ κ. ΧΑΡΗ ΛΟΪΖΙΔΗ
Με μεγάλη χαρά και περηφάνια σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας Ετήσια
Γενική Συνέλευση. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για εμάς –τον Παγκύπριο
Σύνδεσμο Ξενοδόχων και τα μέλη του– γι’ αυτό η παρουσία σας μας τιμά
ιδιαίτερα.
Ο ΠΑΣΥΞΕ συμπληρώνει φέτος 80 χρόνια δημιουργικής και υπεύθυνης
παρουσίας στα τουριστικά πράγματα του τόπου. Οκτώ ολόκληρες δεκαετίες,
στη διάρκεια των οποίων ο τόπος και ο λαός μας πέρασαν πολλά. Αλλά ο
ΠΑΣΥΞΕ και τα μέλη του, μαζί και οι άλλοι φορείς της τουριστικής μας
βιομηχανίας, ήταν πάντα εκεί, να στηρίξουν τη χώρα μετά από κάθε
περιπέτεια, να δώσουν προοπτική και ελπίδα σε κάθε νέο ξεκίνημα.
Δεν θα σας κουράσω με αναδρομή στην πλούσια ιστορία του Συνδέσμου μας.
Θα σταθώ μόνο σε δύο πολύ σημαντικούς σταθμούς.
Στην επαναδραστηριοποίηση του τομέα, αμέσως μετά την τουρκική εισβολή και
στη συμβολή του στην αντιμετώπιση της πρόσφατης οικονομικής κρίσης.
Όπως εύστοχα αναφέρθηκε και στο σύντομο βίντεο που μόλις
παρακολουθήσαμε, μερικούς μόνο μήνες μετά την τραγωδία του 1974, οι
Κύπριοι
ξενοδόχοι
έβαλαν
ξανά
μπροστά
τις
μηχανές
για
επαναδραστηριοποίηση της βιομηχανίας. Το έκαναν γιατί πίστεψαν ότι ο τόπος
είχε μέλλον και προοπτική. Συνεργάστηκαν με το κράτος, η ανταπόκριση του
οποίου υπήρξε άμεση και ουσιαστική.
Τα αποτελέσματα εκείνης της κοινής υπερπροσπάθειας κράτους και ιδιωτικού
τομέα υπήρξαν εντυπωσιακά: Μέχρι το 1978 οι ρυθμοί ανάπτυξης ξεπέρασαν
τα επίπεδα πριν το 1974.
Τριάντα πέντε χρόνια μετά, την Άνοιξη του 2013, ο τόπος βρέθηκε ξανά σε
δεινή θέση, με ορατό τον κίνδυνο πλήρους οικονομικής κατάρρευσης και
χρεωκοπίας. Ο τουρισμός έδειξε και πάλι την ανθεκτικότητά του και οι φορείς
της βιομηχανίας τον δυναμισμό τους. Σήμερα, τρία μόλις χρόνια μετά,
μετρούμε τους καρπούς αυτής της δυναμικής, κοινής μας αντίδρασης. Σήμερα,
οι ενδείξεις είναι τέτοιες που μας επιτρέπουν να πιστεύουμε ότι διανύουμε,
ίσως μια από τις καλύτερες χρονιές της τουριστικής μας ιστορίας.
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Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι,
Επέλεξα την ειδική αυτή αναφορά στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης
ιστορίας του τόπου, για δύο λόγους:
Πρώτον, για να τονίσω ότι πρέπει επιτέλους να πάψουμε να θυμόμαστε τον
τουρισμό μόνο όταν όλα τα άλλα γύρω μας καταρρέουν και ψάχνουμε από
κάπου να πιαστούμε.
Όπως ανέφερα και στην περσινή μου ομιλία, από αυτό εδώ το βήμα, «η χώρα
μας είναι “καταδικασμένη” να είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός».
Γι’ αυτό και η τουριστική και ξενοδοχειακή μας βιομηχανία αποτελούν σταθερά
και διαχρονικά τον σημαντικότερο και πιο αξιόπιστο βραχίονα ανάπτυξης της
οικονομίας του τόπου.
Δεύτερον, γιατί και στις δύο περιπτώσεις αποδείξαμε ότι στα δύσκολα τα
καταφέρνουμε. Καταφέρνουμε να συνεργαζόμαστε, κράτος και ιδιωτικός
τομέας, και να γινόμαστε γρήγοροι, ευέλικτοι και δημιουργικοί.
Ως παραδείγματα μόνο της πρόσφατης κρίσης θα ήθελα να αναφέρω:


Τη θετική επίδραση των πολεοδομικών κινήτρων που έχουν συμβάλει
στην
προώθηση
έργων
εμπλουτισμού
και
αναβάθμισης
του
ξενοδοχειακού μας προϊόντος.



Τους διπλωματικούς σας χειρισμούς, κ. Πρόεδρε, που έγιναν και γίνονται
με τη Ρωσία, οι οποίοι μας επιτρέπουν σήμερα να απολαμβάνουμε ίσως
το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης επισκεπτών, την ίδια στιγμή που
ανταγωνιστικοί μας προορισμοί συνεχίζουν να μετρούν απώλειες.



Την ελευθεροποίηση των πτήσεων από χώρες της περιοχής, οι οποίες
δημιουργούν μια νέα δυναμική και μας ανοίγουν την πόρτα σε νέες
αγορές, καθώς και το εξίσου σημαντικό θέμα της βελτίωσης των
παραλιών μας.



Την προώθηση σημαντικών έργων υποδομής, όπως το καζίνο και οι
μαρίνες, τα οποία επιτέλους πήραν το δρόμο της υλοποίησης και προς
τούτο ευχαριστούμε όλους τους πολιτειακούς φορείς για την
αποφασιστικότητα που επέδειξαν.

Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δείχνουν την ικανότητά μας, σε περιόδους κρίσης,
να βρίσκουμε λύσεις.
Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και Κύριοι,
Τα προβλήματά μας, δυστυχώς, αρχίζουν μόλις αισθανθούμε ότι δεν
κινδυνεύουμε πια. Μόλις πιστέψουμε ότι ο κίνδυνος και η απειλή
απομακρύνθηκαν. Μόλις πάψει κάποιος τρίτος να παρακολουθεί ή να ελέγχει
τις ενέργειές μας. Μόλις η όποια βελτίωση των δεδομένων, ενίοτε οριακή ή
ευκαιριακή, μας οδηγεί στον εφησυχασμό και σταδιακά στην επανάληψη των
ίδιων λαθών.
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Αυτή είναι η δική μας ανησυχία σήμερα. Ναι, πρέπει να είμαστε περήφανοι για
όσα ως κράτος, επιχειρήσεις, κοινωνία πετύχαμε –με μεγάλες θυσίες– τα τρία
τελευταία χρόνια. Όμως δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής. Δεν είμαστε καν
στη μέση. Είμαστε στην αρχή και πρέπει να συνεχίσουμε με περισσότερη
αποφασιστικότητα και τόλμη, όπως επανειλημμένα τονίζεται και από τον
αρμόδιο Υπουργό των Οικονομικών, του οποίου τη σθεναρή και καθοριστικής
σημασίας συμβολή για το πιο πάνω επίτευγμα, όλοι, πιστεύω, αναγνωρίζουν.
Επιτρέψτε μου να οικειοποιηθώ τον πολύ εύστοχο όρο που χρησιμοποίησε
πρόσφατα ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ο οποίος μίλησε για
«μεταρρυθμιστική κόπωση». Δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια.
Οι μεταρρυθμίσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές που θα καταστήσουν το κράτος
μας πιο αποτελεσματικό, πιο σύγχρονο, πιο ανταγωνιστικό και πιο φιλικό προς
τις επιχειρήσεις, τις ξένες επενδύσεις και τους πολίτες του, πρέπει να
συνεχιστούν με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποφασιστικότητα.


Γιατί οι προσφερόμενες υπηρεσίες, σε όλα τα επίπεδα, πρέπει να
εκσυγχρονιστούν και να βελτιωθούν. Ο Κύπριος πολίτης, ο Κύπριος
επιχειρηματίας το δικαιούνται.



Γιατί οι υποδομές μας πρέπει να αναβαθμίζονται συνεχώς και υπό τις
σημερινές οικονομικές συνθήκες, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της
προσέλκυσης σημαντικών ξένων επενδύσεων.

Και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο τουριστικός και ξενοδοχειακός
τομέας έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι και υπό αυτές ακόμη τις
δύσκολες συνθήκες, μπορεί να προσελκύει το ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Υπολογίζουμε ότι οι επενδύσεις που έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια στον
τομέα, τόσο από την εγχώρια βιομηχανία όσο και από ξένους επενδυτές
ξεπερνούν τα €450 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και προοπτική
του κυπριακού τουρισμού.
Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι την αγωνία μας για τη συνέχεια της
μεταρρυθμιστικής προσπάθειας συμμερίζεται και ο υφυπουργός παρά τω
Προέδρω κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο οποίος μετατρέπει αυτή την αγωνία σε
χειροπιαστές ενέργειες, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες προς τους άμεσα
εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους.
Προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία με τη νέα Βουλή που προέκυψε από τις
πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, και προσδοκούμε ότι θα κινηθεί με γοργούς
ρυθμούς, αποφασιστικότητα και με τις απαιτούμενες συναινέσεις –μακριά από
αχρείαστες αντιπαραθέσεις– για να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος.
Οι προσεγγίσεις μας αυτές, ας μην εκληφθούν ως κριτική ή εύκολη επίρριψη
ευθυνών. Νομίζω ότι ως Σύνδεσμος έχουμε προ πολλού εγκαταλείψει αυτή την
τακτική. Πιστεύουμε ότι όλοι μπορούμε, όλοι θέλουμε και όλοι είμαστε
χρήσιμοι στην προσπάθεια που πρέπει να αναληφθεί.
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Συμφωνούμε απόλυτα με την πεποίθησή σας κύριε Πρόεδρε, ότι «μέσα από τις
μεταρρυθμίσεις, μέσα από κίνητρα, μέσα από τη νοικοκυρεμένη πολιτική που
θα ακολουθήσουμε, η ανάκαμψη αλλά και η επανεκκίνηση της οικονομίας που
παρατηρείται, θα συνεχίσει με ψηλότερους ρυθμούς».
Κλείνω αυτή τη σύντομη αναφορά στις ενέργειες μας για αντιμετώπιση της
πρόσφατης οικονομικής κρίσης, με μία ακόμη, πιστεύω σημαντική επισήμανση.
Εμείς, ως ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία, δεν φοβηθήκαμε την
Τρόικα. Δεν την αντιμετωπίσαμε με επιφύλαξη και καχυποψία.
Είδαμε κυριολεκτικά την κρίση ως ευκαιρία. Συνεργαστήκαμε μαζί της γιατί από
την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι της στη χώρα μας, διέβλεψε αυτό που
εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά, αυτό που είναι χαραγμένο στο DNA μας: τον
δυναμισμό και την προοπτική της τουριστικής μας βιομηχανίας.
Με τον ίδιο θετικό τρόπο και ανοικτό πνεύμα κύριε Πρόεδρε, αντικρίζουμε και
τις προσπάθειες για επίλυση του εθνικού μας θέματος.
Διαβλέπουμε τις μεγάλες προοπτικές που μπορεί να δημιουργήσει μια σωστή
λύση, για το σύνολο του τόπου και του λαού μας. Δεν διακατεχόμαστε από
ανασφάλειες και καχυποψίες. Δεν φοβόμαστε ότι η λύση θα απειλήσει τις
προοπτικές που έχουν δημιουργηθεί. Βλέπουμε την Κύπρο, μετά τη λύση, ως
ένα ενιαίο τουριστικό προορισμό. Γι’ αυτό είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε με
θετικές εισηγήσεις που θα ισχυροποιούν τη χώρα μας ως σύνολο και θα
δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την
ίση μεταχείριση επιχειρηματιών και εργαζομένων.
Κυρίες και κύριοι,
Ανέφερα και προηγουμένως ότι η φετινή χρονιά, εάν δεν προκύψουν
οποιεσδήποτε απρόβλεπτες δυσμενείς καταστάσεις, μπορεί να είναι χρονιά
ρεκόρ όσον αφορά τις τουριστικές αφίξεις.
Ήδη οι πρώτοι τέσσερις μήνες καταγράφουν αύξηση 22% έναντι της
αντίστοιχης περιόδου του 2015, αποτελώντας το δεύτερο καλύτερο τετράμηνο
στην ιστορία του κυπριακού τουρισμού, μετά το αντίστοιχο του 2001.
Δεν θα αναφερθώ σε άλλους αριθμούς, στατιστικές και στοιχεία, τα οποία
πολλές φορές κουράζουν ή και συγχύζουν. Θέλω μόνο να τονίσω ότι ο ρόλος
της τουριστικής βιομηχανίας μπορεί να είναι καταλυτικός και στην
αντιμετώπιση ενός από τα σοβαρότερα προβλήματα που άφησε πίσω της η
κρίση: Την ανεργία.
Η τουριστική βιομηχανία μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερες θέσεις
εργασίας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μεταξύ 2008 και 2015, χρονιές
κατά τις οποίες η συνολική ανεργία στον τόπο μας τριπλασιάστηκε, οι
εργαζόμενοι στην τουριστική βιομηχανία αυξήθηκαν περίπου κατά 4.000.
Δηλαδή, υπό συνθήκες κρίσης, δημιουργήθηκαν 4.000 νέες θέσεις εργασίας.
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Δηλώνουμε απερίφραστα την προσήλωση μας προς αυτή την κατεύθυνση και
θέλουμε, ως πραγματικούς συμπαραστάτες μας, τους κοινωνικούς μας
εταίρους, με τους οποίους, κατόπιν αμοιβαίων υπερβάσεων, πρόσφατα
ανανεώσαμε τη Συλλογική Σύμβαση του Κλάδου, διασφαλίζοντας την εργατική
ειρήνη για την επόμενη τριετία, που είναι τόσο απαραίτητη σ’ ένα ευαίσθητο
τομέα όπως είναι ο τουριστικός.
Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι,
Την όποια φετινή επιτυχία, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την
αντιμετωπίσουμε με τις παλιές νοοτροπίες που περιέγραψα προηγουμένως. Δεν
λύσαμε τα προβλήματα και δεν πρέπει να επαναπαυτούμε στις δάφνες μας. Ας
μην ξεχνάμε τις συγκυρίες που ίσχυσαν φέτος. Έχουμε ακόμη πολλά να
κάνουμε, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας και
εποχικότητας που μαστίζουν τον τουρισμό μας.
Για να μπορέσουμε τους φετινούς μας επισκέπτες να τους πείσουμε να
επιστρέψουν ξανά και ξανά στο νησί μας και να τους μετατρέψουμε σε
πρέσβεις και διαφημιστές της πατρίδας μας.
Επομένως, η φετινή χρονιά ας αποτελέσει την απαρχή μιας νέας περιόδου
άνθισης του τουρισμού μας. Ας αποτελέσει το θεμέλιο των ενεργειών μας για
τη συνέχεια, επανατονίζοντας το όραμα μας ότι είναι εφικτό, με συντονισμένες
και καλά στοχευμένες δράσεις, στα πλαίσια και του νέου Εθνικού Στρατηγικού
Σχεδίου για τον Τουρισμό, να προσελκύουμε μέχρι και 3.5 εκατομμύρια
τουρίστες ετήσια εντός της επόμενης πενταετίας.
Δεν θα αναφερθώ στις πολλές εισηγήσεις που ως Σύνδεσμος υποβάλλουμε
κατά καιρούς στα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες.


Θέλω μόνο να αξιοποιήσω την ευκαιρία της εδώ παρουσίας του
Προέδρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, φίλου Γεώργιου
Τσακίρη, για να αναδείξω τη σημασία της δημιουργίας και στη χώρα μας
ενός αντίστοιχου θεσμού.
Νομίζω ότι έφτασε ο καιρός να
θεσμοθετήσουμε ένα σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα τουρισμού, ο
οποίος θα έχει εκ του νόμου ως μέλη του όλα τα ξενοδοχειακά και
τουριστικά καταλύματα της χώρας.



Θέλω επίσης να επαναλάβω και να ξεκαθαρίσω ότι πιστεύουμε στο ρόλο
του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και προσβλέπουμε στην
ουσιαστική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του και στην ορθολογική του
οργάνωση για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αποστολή του, μέσω
και της μετεξέλιξης του σε Υφυπουργείο Τουρισμού με τις εξουσίες και
αρμοδιότητες που του έλειπαν μέχρι τώρα και περιόριζαν την
αποτελεσματικότητα του.
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Κύριε Πρόεδρε,
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μιαν ακόμη φορά για την
παρουσία σας και για το ζωηρό ενδιαφέρον που επιδεικνύετε για την
τουριστική μας βιομηχανία. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις προσπάθειες
που καταβάλλετε για αντιμετώπιση των προκλήσεων ενώπιον των οποίων
βρίσκεται η χώρα μας, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.
Ευχαριστώ επίσης,
Tον αρμόδιο Υπουργό κ. Γιώργο Λακκοτρύπη και όλους τους άλλους
Υπουργούς που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται στα θέματα της τουριστικής
βιομηχανίας και ενισχύουν τη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλουμε,
Την απελθούσα Βουλή και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και τα Μέλη της αρμόδιας για
τον τουρισμό Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την άψογη συνεργασία που
είχαμε.





τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη του ΚΟΤ,
το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ, τις ηγεσίες του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων
και του ΣΤΕΚ,
τις αεροπορικές εταιρείες και την Hermes Airports
τους Συνδέσμους Διευθυντών Ξενοδοχείων ΠΑΣΥΔΙΞΕ και το Institute of
Hospitality (Cyprus).

Ιδιαίτερες ευχαριστίες για την επετειακή μας Συνέλευση απευθύνω και προς
τους Χορηγούς-Στρατηγικούς Συνεργάτες μας, τον Κυπριακό Οργανισμό
Τουρισμού, τον Οίκο PwC Cyprus, την RCB Bank και τη CYTA.
Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω και προς τους συνεργάτες μου, τα
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικό Διευθυντή, τη Γραμματεία και τα
Μέλη του Συνδέσμου για την υποστήριξη και συμπαράστασή τους.
Όπως ανέφερα και στην αρχή της ομιλίας μου, σήμερα είναι μια σημαντική
μέρα για την οικογένεια του ΠΑΣΥΞΕ. Τιμούμε τους πρωτοπόρους ξενοδόχους
της Κύπρου και αισθανόμαστε περήφανοι για την 80χρονη ιστορία μας.
Εκλαμβάνουμε την παρουσία ενός τόσο εκλεκτού ακροατηρίου ως αναγνώριση
της διαχρονικής σημασίας της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι, ως ΠΑΣΥΞΕ, κατανοούμε ότι αυτή η
αναγνώριση, αλλά και η ίδια η ιστορία μας, συνεπάγονται μεγάλες ευθύνες, τις
οποίες και αναλαμβάνουμε.
Σας ευχαριστώ.
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