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Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας
κ. Νίκου Αναστασιάδη
στη Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων

Αποτελεί τιμή και χαρά για μένα να παρευρίσκομαι στη Γενική σας Συνέλευση,
καθώς μου δίδεται η ευκαιρία να συναντήσω όλους εσάς, οι οποίοι αποτελείτε
τον πυρήνα της τουριστικής μας βιομηχανίας.

Η παρουσία μου συνιστά την έκφραση της εκτίμησης της πολιτείας στο έργο
και την προσφορά σας στον τόπο μας, στην οικονομία, καθώς και στην άψογη
συνεργασία που είχαμε – και είμαι βέβαιος θα συνεχίσουμε να έχουμε και
κατά τα επόμενα χρόνια.

Η Κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά, σας διαβεβαιώ ότι σας θεωρούμε
στρατηγικούς εταίρους στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε μία
σύγχρονη και δημιουργική χώρα, όχι μόνο για τους πολίτες της, αλλά και για
τον κάθε ξένο που επισκέπτεται την πατρίδα μας.

Στη μεγάλη προσπάθεια που από κοινού καταβάλλουμε για ενίσχυση του
τουριστικού τομέα, οι ξενοδόχοι αλλά και οι άλλοι επιχειρηματίες που
συνδέονται ποικιλοτρόπως με την τουριστική βιομηχανία, βρίσκεστε στην
πρώτη γραμμή.

Συναφώς, το μήνυμα που επιθυμώ να στείλω σήμερα είναι ότι ο τομέας του
τουρισμού θα συνεχίσει να βρίσκεται υψηλά στις προτεραιότητες της
Κυβέρνησης και προς αυτήν την κατεύθυνση ευελπιστούμε σε ακόμη πιο
στενή, δημιουργική και παραγωγική συνεργασία, τόσο μαζί σας όσο και με
όλους τους αρμόδιους φορείς.

Τα τελευταία χρόνια δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι επιτελέστηκε ένας
πραγματικός άθλος στην τουριστική βιομηχανία της χώρας μας.

Η περσινή χρονιά ήταν για τον τουρισμό μας ιστορικά η καλύτερη από την
ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ η επιτυχία αυτή συνδυάστηκε με
σημαντικά αυξημένα έσοδα, αλλά και διεύρυνση της τουριστικής περιόδου,
περιορίζοντας σημαντικά τα προβλήματα της εποχικότητας που παραδοσιακά
αντιμετωπίζαμε.

Οι ενδείξεις είναι πως και η φετινή χρονιά θα κινηθεί σε ανάλογα υψηλούς
ρυθμούς, αν και τα δεδομένα στην περιοχή μας είναι ρευστά και είναι πιθανόν
να υπάρξουν οριακές διαφοροποιήσεις.

Αυτό όμως δεν αλλάζει επί της ουσίας την πραγματικότητα που θέλει τον
τουρισμό να συνεχίζει να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα της κυπριακής
οικονομίας.

Πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε με όλα τα μέσα να εμπλουτίζουμε το
βασικό μας προϊόν.

Πολλοί μιλούν για καινοτομία και αναφέρουν την έννοια της καινοτομίας ως
να είναι σε αντιδιαστολή με την τουριστική βιομηχανία.
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Καινοτομία δεν σημαίνει εγκαταλείπω σταθερές πηγές εσόδων και αναζητώ
νέες. Καινοτομία είναι και η ικανότητα να δίνω νέα πνοή και νέα δυναμική σε
ένα προϊόν που έχει αποδείξει τη διαχρονική ποιότητα και την
αποτελεσματικότητά του. Και στον τουρισμό έχουμε τεράστιο πεδίο να
καινοτομήσουμε δημιουργώντας νέα τουριστικά προϊόντα.

Επιδιώξαμε να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε ιδιαίτερης
περιοχής μας. Μαρίνες, καζίνο, γήπεδα γκολφ είναι μερικά από τα έργα
υποδομής που προωθούνται και τα οποία, λειτουργώντας επικουρικά,
αναβαθμίζουν σημαντικά το προϊόν μας.

Πολύ πρόσφατα έθεσα τον θεμέλιο λίθο στο πρώτο Casino-resort που θα γίνει
στην Λεμεσό. Ένα έργο που χαρακτήρισα ως ιστορικό ορόσημο για την
οικονομία της χώρας και ειδικότερα ενός νέου τουριστικού προϊόντος που
υπολογίζεται να προσελκύει 300.000 νέους επισκέπτες ανά έτος. Βεβαίως
άκουσα και σχόλια ότι ήταν ιστορικό ορόσημο συγχέοντας κάποιοι το ιστορικό
ορόσημο για την οικονομία με την ιστορική ευθύνη να δούμε πώς
δημιουργούνται προϋποθέσεις ειρηνικής επίλυσης του εθνικού μας
προβλήματος. Αυτό είναι θέμα του καθενός να το κρίνει όπως θέλει. Ήμουν,
είμαι και πάντοτε θα είμαι ανεκτικός στην όποια κριτική, όπως και αν
ερμηνεύουν ή διαστρεβλώνουν κάποιοι.

Επίσης, σειρά μέτρων που, μεταξύ άλλων, λάβαμε, όπως για παράδειγμα τα
πολεοδομικά κίνητρα, οδήγησαν σε αύξηση κλινών σε υφιστάμενες
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οδήγησαν στη δημιουργία νέων
ξενοδοχειακών μονάδων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο
στην ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων στοχευόμενων αγορών.

Με τη συνεργασία κορυφαίων ξένων εμπειρογνωμόνων προχωρήσαμε στην
εκπόνηση της «Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό» στοχεύοντας να
καταστήσουμε τη χώρα μας τουριστικό προορισμό υψηλής στάθμης.

Για όσα έχουν επιτευχθεί στον τομέα του τουρισμού θα ήθελα να απονείμω τα
εύσημα στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ) για την εξαιρετική
δουλειά που επιτέλεσε και επιτελεί. Μέχρι σήμερα, καταλυτικό ρόλο στους
σχεδιασμούς και την υλοποίησή τους είχε ο ΚΟΤ, ο οποίος και παραδοσιακά
συνέδραμε καθοριστικά πιστεύω στο έργο σας και, όπως οφείλω να
επισημάνω, το έκανε αυτό με επιτυχία ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές
της οικονομικής κρίσης.

Έχουμε όμως την πεποίθηση πως οι προοπτικές του κυπριακού τουρισμού
είναι πολύ πιο υψηλά από αυτές που σήμερα βλέπουμε. Μπορούμε να πάμε
πολύ πιο μακριά με ακόμη καλύτερη οργάνωση, καλύτερο σχεδιασμό και πιο
άμεσες αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Για αυτό και επενδύουμε στη δυνατότητα του τουρισμού μας προωθώντας
νομοσχέδιο για δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού που θα υπάγεται, όπως
συνταγματικά επιτρέπεται να γίνει, απευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
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Είμαι αισιόδοξος, και δημόσια εκφράζω τις ευχαριστίες μου, για τη συνεργασία
με τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες φαίνεται να υιοθετούν την πρότασή μας, η
οποία εντός των επομένων ημερών θα τεθεί στην Ολομέλεια προς επικύρωση.
Αυτό δεν θα είναι επιτυχία της Κυβέρνησης, θα είναι επιτυχία του συνόλου
του πολιτικού κόσμου, της χώρας που συνειδητοποιεί πόσο πολύ απαιτείται να
υπάρχει ένας ενιαίος φορέας για τον τουρισμό μας για να μπορούμε να
δώσουμε τα καλύτερα δυνατά για την οικονομία του τόπου και τους
δημιουργούς της τουριστικής βιομηχανίας.

Θέλω για άλλη μία φορά να επισημάνω πως η προσφορά σας στον τόπο και
ευρύτερα στην οικονομία του τόπου, δεν περιορίζεται στα στενά όρια ενός
επιχειρηματικού συνδέσμου, αλλά συμβάλλετε καθημερινά με τις προτάσεις
και πρωτοβουλίες σας στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε για να
δημιουργήσουμε μία πατρίδα ευημερούσα, σύγχρονη και αποτελεσματική.

Για όλα αυτά είναι που σας συγχαίρω και εύχομαι κάθε επιτυχία στη σημερινή
σας Γενική Συνέλευση. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο η Κυβέρνηση όσο
και εγώ προσωπικά είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε τις εισηγήσεις σας
για το καλό της οικονομίας και του τουρισμού μας.
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