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Εκ μέρους του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων πρώτιστα εκφράζουμε τις
ευχαριστίες μας στους διοργανωτές της επιστημονικής αυτής Ημερίδας για την
ευγενική πρόσκληση τους να απευθύνουμε χαιρετισμό και να δώσουμε ταυτόχρονα
την τουριστική πτυχή για την Κύπρο μας, στην μετα-μνημονιακή εποχή, που όλοι
οραματιζόμαστε.
Ο τουρισμός μας είχε ακολουθήσει, δυστυχώς, μια φθίνουσα πορεία κατά την προ
μνημονίου εποχή. Κατά την 12ετία 2002-2013 χάναμε συνεχώς έδαφος ενώ οι άλλοι
μεσογειακοί προορισμοί, καθώς και ο παγκόσμιος τουρισμός, ακολουθούσαν
απρόσκοπτη ανοδική πορεία.
Παρά ταύτα, ακόμη και η Τρόικα, αναγνώρισε την καθοριστικής σημασίας συμβολή
του τομέα στην τιτάνια προσπάθεια που η οικονομία του τόπου καλείτο να καταβάλει
για να εξέλθει από την ύφεση.
Συγκεκριμένα, επισήμανε την προτεραιότητα που όφειλε το κράτος να δώσει στην
στήριξη της τουριστικής και ξενοδοχειακής βιομηχανίας, με την παράλληλη υιοθέτηση
της πολιτικής «ανοικτών αιθέρων», ώστε, ο τομέας να ανακτήσει την
ανταγωνιστικότητα του, και να αποκτήσει την αναγκαία πρόσθετη αξία, με την
προσέλκυση επενδύσεων, για τον περαιτέρω εμπλουτισμό του τουριστικού μας
προϊόντος.
Η άμεση ανταπόκριση της Κυβέρνησης, με την εξαγγελία πολιτικών και ουσιαστικών
κινήτρων, για παράδειγμα πολεοδομικών, έδωσε την αναγκαία ώθηση προς αυτή τη
κατεύθυνση,
και είχε ως αποτέλεσμα, στην τριετία της ύφεσης,
να
πραγματοποιηθούν επενδύσεις αξίας πέραν των €450εκ. , για την αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμό της ξενοδοχειακής μας βιομηχανίας.
Στην περίοδο αυτή, ο τουριστικός τομέας συμβάλλει στην ανάκαμψη της οικονομίας,
με τα θετικά πρόσημα των τουριστικών μας αφίξεων να καταγράφονται από το 2014
(+1.5%), να μεγεθύνονται στο +9% το 2015, και όπως εκτιμάται, φέτος να
σημειώνουν θεαματική αύξηση της τάξης του 19%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά
τα 3 εκατομμύρια τουρίστες.
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Παράλληλα, και σημαντικότερες είναι, οι επιδόσεις στα τουριστικά μας έσοδα, που για
φέτος, υπολογίζονται, επίσης να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ, της τάξης των €2.4
δισεκατομμυρίων, σημειώνοντας αύξηση κατά 14% σε σχέση με το 2015.
Η αύξηση αυτή από μόνη της, καταδεικνύει τη σημασία και τη βαρύτητα του κλάδου,
στην προσπάθεια της Κυπριακής οικονομίας σε επάνοδο σε σταθερή ανάπτυξη, η
οποία εκτιμάται για φέτος, να είναι της τάξης του 2.5-3%.
Η τεράστια όμως συμβολή του τουριστικού τομέα, παραστατικά καταδεικνύεται από το
γεγονός και μόνο ότι, ενώ οι προσπάθειες μας 10ετιών για προσέλκυση ξένων
επενδύσεων, όπως για παράδειγμα με τη δημιουργία των νέων μαρίνων της Λεμεσού
και σύντομα της Αγίας Νάπας και της Πάφου, αλλά και με τη δημιουργία του Casino
Resort, εκάστη της τάξης των περίπου €200, €300 ή και ακόμη €400 εκατομμυρίων,
αντιπαραβάλλονται, με μηνιαία μόνον τουριστικά έσοδα της τάξης των €400
εκατομμυρίων, που πετύχαμε τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο φέτος!!..
Άλλη σημαντική παράμετρος είναι ότι 50% περίπου των εσόδων από τον τουρισμό
κατανέμονται πέραν του χώρου διαμονής των τουριστών, σε όλο το φάσμα των
τομέων της οικονομίας, (γεωργία, μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες), αναδεικνύοντας
την πολλαπλασιαστική υφή και επίπτωση του τουριστικού τομέα για την κυπριακή
οικονομία στο σύνολο της.
Ταυτόχρονα, σημαντικό μέρος των εσόδων που καταλήγουν στην ξενοδοχειακή
βιομηχανία, επιστρέφει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στα κρατικά ταμεία (φορολογίες,
εισφορές, τέλη κα), ενώ ένα εξίσου σημαντικό μέρος καταβάλλεται και προς τις
Τράπεζες για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων.
Η τεράστια συμβολή της τουριστικής βιομηχανίας επιβεβαιώνεται επίσης, από τις
θέσεις εργασίας που προσφέρει, και από τη σημαντική αύξηση που αυτές
καταγράφουν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2016, το
σύνολο των εργαζομένων στην Κύπρο σημείωσε αύξηση κατά 3% σε σχέση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, οι θέσεις εργασίας στον κλάδο μας, αυξήθηκαν κατά
16%, δηλαδή με πενταπλάσιο ρυθμό αύξησης. Καθίσταται, νομίζω, πασιφανής η
τεράστια σημασία αυτής της αύξησης σε σχέση με τα ποσά που το κράτος εξοικονομεί,
από τη μείωση των επιδομάτων ή εισπράττει, από φορολογίες και διάφορες εισφορές.
Και τώρα στο.. δια ταύτα!
Σύμφωνα και με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της μεγαλύτερης τουριστικής Έκθεσης
World Travel Market που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα, και με
βάση τους προγραμματισμούς τόσο των Αεροπορικών Εταιρειών όσο και των μεγάλων
ξένων Διοργανωτών Ταξιδίων, μπορούμε να δηλώσουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι
και το 2017, αναμένεται να αποτελέσει συνέχεια της φετινής δυναμικής για τον
Κυπριακό τουρισμό, επιτυγχάνοντας, περαιτέρω βελτιώσεις στους κύριους
βραχυπρόθεσμους στόχους μας, της επιμήκυνσης της καλοκαιρινής περιόδου, και της
άμβλυνσης της εποχικότητας.
Ταυτόχρονα όμως, η παράθεση των πιο πάνω στοιχείων και δεδομένων δεν επιτρέπει
τον όποιο εφησυχασμό.
Και τούτο γιατί, οι προκλήσεις που καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε είναι αρκούντως σοβαρές , τόσο λόγω των αρνητικών επιπτώσεων
του BREXIT, και της συνεπακόλουθης εξασθένησης της ισοτιμίας της στερλίνας έναντι
του Ευρώ, κατά 20% περίπου, περιορίζοντας τις διακοπές των Βρετανών τουριστών
προς προορισμούς της Ευρωζώνης, όσο και, λόγω της δυναμικής επανεισδοχής
σημαντικών μεσογειακών τουριστικών προορισμών - όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και
η Τυνησία – οι οποίοι, συνολικά, εκτιμάται ότι είχαν απώλειες της τάξης των 22
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εκατομμυρίων τουριστών, τους οποίους και επωφελήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό
άλλοι υπαλλακτικοί μεσογειακοί προορισμοί. (Ο Νόμος των Συγκοινωνούντων
Δοχείων ή όπως διατυπώθηκε στη Σύνοδο των Υπουργών Τουρισμού στο Λονδίνο στις
9 Νοεμβρίου 2016: “what happens in any destination affects all others”).
Είναι γι’ αυτούς τους λόγους, που αναδεικνύεται η ανάγκη, της ορθής διάγνωσης του
περιβάλλοντος της βιομηχανίας μας, και της έγκαιρης λήψης των τυχόν διορθωτικών
παρεμβάσεων, ούτως ώστε, οι σχεδιασμοί, και οι κινήσεις μας, να ενισχύουν
περαιτέρω τον ρόλο της, ως ατμομηχανής ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας και
κατά την μετα- μνημονιακή εποχή.
Συναφώς, χαιρετίζουμε και προσβλέπουμε στη δημιουργία σύντομα του
Υφυπουργείου Τουρισμού, αλλά και, στην επίσπευση των μεταρρυθμίσεων και
διαρθρωτικών αλλαγών, 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.
Κλείνοντας, θα ήταν παράλειψη, να μην γίνει καθόλου αναφορά, στη τεράστια
διάσταση, που μπορεί να προσδοθεί στην παρά πέρα ανάπτυξη της κυπριακής
οικονομίας, με την, όπως όλοι ελπίζουμε, τελεσφόρηση των διαπραγματεύσεων, με
την επανένωση της πατρίδας μας.
Αν η «ακρωτηριασμένη» - μοιρασμένη Πατρίδα μας, καταγράφει φέτος τις, ιστορικής
σημασίας, τουριστικές της επιδόσεις, όπως προαναφέρθηκαν, απλά φανταστείτε, τι
μπορεί να πετύχει επανενωμένη!
Αυτόν τον πλούτο, και αυτή την κληρονομιά, των 10,000 χρόνων ιστορίας και
πολιτισμού του τόπου μας, μόνο ο τουρισμός – με τον κατάλληλο μακροπρόθεσμο
Στρατηγικό σχεδιασμό του, που ήδη βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης του – μπορεί
να αναδείξει, με το σεβασμό που τους αρμόζει, αλλά και να τους διαχειριστεί, με τη
σύνεση, που επιβάλλει η προσήλωση, προς μια αειφόρα παραπέρα τουριστική
ανάπτυξη.
Η αναβαθμισμένης σημασίας, γεωπολιτική θέση της επανενωμένης Κύπρου, ως του
ασφαλούς καταφυγίου ειρήνης, αλλά και ως, θα τολμούσα να πω, της «νέας
Ελβετίας» και του ελκυστικού πόλου έλξης και συνδετικού κρίκου των τριών Ηπείρων
Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, για τη συνεύρεση και συνδημιουργία των απανταχού
Επιχειρήσεων, του Εμπορίου, των Αερομεταφορών, και του τουρισμού, δικαιωματικά
μπορούν να την καταστήσουν ως, το νέο κέντρο παγκόσμιας όντος εμβέλειας.
Ισως, μια από τις πρώτες πράξεις εξωτερικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής
Κυβέρνησης της επανενωμένης Κύπρου, θα μπορούσε να ήταν, η επίσημη πρόσκληση
προς Διεθνείς Οργανισμούς, για να εγκαταστήσουν στην Κύπρο τα περιφερειακά τους
γραφεία, με όλες τις συνεπακόλουθες ευεργετικές επιπτώσεις και μηνύματα από
τέτοιες κινήσεις.
Με αυτές τις σκέψεις σαν πυξίδα, δηλώνουμε αισιόδοξοι ότι, ο Κυπριακός τουρισμός
διαθέτει, τα εχέγγυα και τη βούληση, να συνεχίσει να πρωτοστατεί, για την
κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας, και για ένα ακόμη πιο ευοίωνο
μέλλον για τις επερχόμενες γενεές.
Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.

***
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