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Σας καλωσορίζω στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου 
μας και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ιδιαίτερα καλωσορίζω τον κ. 
Ευθύμιο Μπουλούτα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της MARFIN POPULAR BANK 
που αποδέχθηκε την πρόσκληση μας να είναι ο key-note speaker της 
Συνέλευσης. 
 
Θα ήθελα πραγματικά, η παρέμβαση μου αυτή να συνάδει με την εορταστική 
ατμόσφαιρα των ημερών, αποτιμώντας θετικά τη φετινή τουριστική χρονιά 
και παρουσιάζοντας ευοίωνες προοπτικές για τον επόμενο χρόνο. 
 
Δυστυχώς όμως, οι επιδόσεις μας του 2009 δεν μου το επιτρέπουν μια και οι 
τουριστικές αφίξεις σημείωσαν μείωση της τάξης του 11% και τα έσοδα από 
τον τουρισμό μεγαλύτερου βαθμού συρρίκνωση, της τάξης του 17%.  
 
Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, όμως, προκαλεί το γεγονός ότι αυτές οι 
επιδόσεις είναι κατά πολύ χειρότερες των αντίστοιχων των κύριων 
ανταγωνιστικών μας προορισμών, λόγω κυρίως της διαβρωμένης 
ανταγωνιστικότητας του τουριστικού μας προϊόντος. 
 
Χαιρετίσαμε τις αποφάσεις που έλαβε η Κυβέρνηση τον περασμένο 
Φεβρουάριο και τα μέτρα που -έστω και με καθυστέρηση- προώθησε, τα 
οποία συγκράτησαν τις απώλειες στα προαναφερθέντα μεγέθη, ενώ οι τότε 
προκρατήσεις προδιέγραφαν ακόμη χειρότερα αποτελέσματα. 
 
Η σοφία που όλοι αποκομίσαμε από τα παθήματα της φετινής χρονιάς 
συνέβαλε ώστε πιο έγκαιρα -και συγκεκριμένα τον περασμένο μήνα- να 
εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση, η παράταση της ισχύος των 
προαναφερθέντων μέτρων στήριξης του τουρισμού μέχρι και το τέλος του 
2010. Είναι ένα καλό εφόδιο στις επαφές που έχουμε με τους μεγάλους 
διοργανωτές ταξιδίων ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων που θα λάβουν τον 
Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.  
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Δεν σας κρύβω, όμως, ότι παρά την εξαγγελία των μέτρων για την οποία 
έχουν ήδη ενημερωθεί, οι Tour Orerators εξακολουθούν να είναι πολύ 
μουδιασμένοι έναντι της αγοράς μας. 
 
Στις ίδιες αποφάσεις της κυβέρνησης, είχε περιληφθεί και η στήριξη της 
ξενοδοχειακής βιομηχανίας με την παροχή κυβερνητικών εγγυήσεων για 
δάνεια που σκοπούν στην ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών 
μας μονάδων, καθώς και η παροχή πολεοδομικών κινήτρων ως υποβοηθητικά 
μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. 
 
Αναμένουμε ότι άμεσα οι εξαγγελίες αυτές θα συγκεκριμενοποιηθούν και θα 
γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες ώστε έμπρακτα να 
μετουσιωθούν σε πράξη αναβαθμίζοντας το ξενοδοχειακό μας προϊόν, 
καθιστώντας το πιο ανταγωνιστικό. 
 
Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται και η θετική συμβολή του τραπεζικού 
τομέα, με σταδιακή μείωση του υψηλού κόστους δανειοδοτήσεων και 
ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας κατάλληλα τα 
κυβερνητικά ομόλογα τριετούς διάρκειας των €3 δισεκατομμυρίων, μέσω της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
 
Κυρίες και κύριοι, 
Φίλες και φίλοι, 
 
θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στη μεγαλύτερη κοινωνικο-οικονομική 
πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Τη δραστική αύξηση της 
ανεργίας στον τόπο μας και τις ακόμη πιο ανησυχητικές τάσεις που 
προδιαγράφονται για τον επόμενο χρόνο, παρόμοιες των οποίων δεν έχουμε 
βιώσει από τα τραγικά γεγονότα της εισβολής του 1974.  
 
Λόγω της ανθρωποκεντρικής φύσης της τουριστικής και ξενοδοχειακής 
βιομηχανίας και με πλήρη επίγνωση της εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης, 
ως ΠΑΣΥΞΕ πρωτοστατήσαμε από τα μέσα του 2009, σε στενή συνεργασία και 
με την Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Αρχή Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, το Κέντρο Παραγωγικότητας και το Ανώτερο 
Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο, στη διαμόρφωση επιχορηγημένων επιμορφωτικών 
και άλλων προγραμμάτων κατάρτισης ξενοδοχοϋπαλλήλων, με στόχο τη 
συγκράτηση κατά το δυνατό της ανεργίας και των απολύσεων στον κλάδο. 
 
Φαίνεται, όμως, ότι παρά τις επίμονες προσπάθειές μας, δεν καταφέραμε να 
πείσουμε την Υπουργό Εργασίας για επέκταση του άλλου μέτρου που 
εφαρμόζεται την χειμερινή περίοδο, την εκ περιτροπής καταβολή ανεργιακού 
επιδόματος σε ξενοδοχεία που επιλέγουν να παραμείνουν ανοικτά, παρά τις 
πολύ χαμηλές πληρότητες. Δυστυχώς, αυτό είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα 
ξενοδοχεία να επιλέξουν την ολική αναστολή εργασιών.   
 
Οι προοπτικές για το 2010, λόγω και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, δεν 
φαντάζουν καθόλου ευοίωνες. Το πρόβλημα της διαβρωμένης 
ανταγωνιστικότητας μας παραμένει οξύ, επηρεαζόμενο και σε μεγάλο βαθμό 
από  τις  αντιξοότητες  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  τόσο  της  Αγγλικής  
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Στερλίνας, όσο και του Ρωσικού Ρουβλιού έναντι του Ευρώ. Αντιξοότητες οι 
οποίες έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς 
της Ευρωζώνης και θετικό σε άλλους προορισμούς, όπως η Τουρκία, η 
Αίγυπτος, το Μαρόκο και άλλοι αναδυόμενοι προορισμοί.  
 
Ενδεικτική των αρνητικών δεδομένων που προδιαγράφονται είναι και η 
πρόσφατη απόφαση μεγάλου Διοργανωτή Ταξιδίων να μειώσει δραστικά τις 
ναυλωμένες πτήσεις του προς τη Μάλτα, από 28 τη βδομάδα σε μόλις 2, με 
παράλληλη δραστική αύξηση των προγραμμάτων του προς την Τουρκία.  
 
Θέλουμε με αυτή την ευκαιρία να απευθύνουμε σε όλους τους φορείς της 
τουριστικής μας βιομηχανίας, έκκληση να συγκρατήσουν τις τιμές τους. Να 
συμβάλουμε όλοι στη διατήρηση της τιμής του τουριστικού μας πακέτου σε 
ανταγωνιστικά επίπεδα.  
 
Όταν λέμε όλους τους φορείς, εννοούμε και τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια 
και τα αεροδρόμια.  
 
Κυρίες και κύριοι   
Φίλες και φίλοι   
 
Τα ετήσια έσοδα της χώρας μας από τον τουρισμό υπερέβαιναν κάποτε τα €2 
δισεκατομμύρια, ενώ για φέτος εκτιμάται να καθολισθήσουν πέριξ του €1.5 
δισεκατομμυρίου. Ο καθένας μπορεί να αναλογιστεί τις απώλειες που έχει 
υποστεί ήδη η κυπριακή οικονομία από αυτή την κατολίσθηση και γιατί 
επιβάλλεται όπως αυτή η πορεία αναχαιτισθεί.  
 
Δεν θέλω να κλείσω με αυτό το αρνητικό μήνυμα. Προτιμώ να κρατήσουμε 
την πιο αισιόδοξη προσέγγιση, ότι μπορούμε ακόμη να αντιδράσουμε και να 
προλάβουμε τις εξελίξεις, με συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και με την εποικοδομητική συμβολή και των κοινωνικών 
εταίρων.  
 
Χρειάζεται ανοικτό πνεύμα και συλλογική δράση. Μακριά από δογματισμούς, 
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και χρονοβόρες διαδικασίες. 
 
Η προσήλωση όλων μας για μια αναπτυξιακή πολιτική που να δίνει προοπτική 
για ουσιαστική ανάκαμψη της τουριστικής μας βιομηχανίας, αποτελεί 
μονόδρομο μια και και σε κανένα μας δεν επιτρέπεται να αμφισβητεί τη 
διαχρονικά ζωτική σημασία και συμβολή του τομέα για την παραπέρα 
κονωνικο-οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.  
 
Χρειάζεται κυρίως, άμεση κινητοποίηση. Σήμερα, όχι αύριο.  
 
Σας ευχαριστώ.  


