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Είναι µε ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στο 32ο Ετήσιο Ξενοδοχειακό Συνέδριο 
του Παγκύπριου Συνδέσµου Ξενοδόχων. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. 
 
Η σηµερινή µας συνάντηση αποτελεί µια πολύ καλή ευκαιρία για ανασκόπηση των 
δεδοµένων της τουριστικής βιοµηχανίας, διεθνώς αλλά και στον τόπο µας. Αποτελεί 
µια καλή ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσεων, σκέψεων και εµπειριών για το τι 
δέον γενέσθαι µε την τραυµατισµένη ανταγωνιστικότητα του τουριστικού µας 
προϊόντος και την αδυναµία αναστροφής της αρνητικής πορείας που 
καταγράφει εδώ και σχεδόν µια δεκαετία.  
 
Θα πω µόνο ότι το 2009 έκλεισε µε απώλειες 700 εκατοµµυρίων ευρώ σε επίπεδο 
εσόδων από τον τουρισµό και 500 χιλιάδων επισκεπτών, σε σχέση µε το 2001. Η δε 
συνεισφορά της τουριστικής βιοµηχανίας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του τόπου 
µας, ακολουθεί µια συνεχή πτωτική πορεία από τις αρχές της προηγούµενης 
δεκαετίας, υποχωρώντας από το 20% περίπου στο 10%.  
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Η οικονοµική κρίση, όπως ήταν φυσικό, άφησε και εξακολουθεί να αφήνει τα σηµάδια 
της και στην ανάπτυξη του παγκόσµιου τουρισµού. Αυτή θα µπορούσε να ήταν µια 
εύκολη και µια, θα έλεγα, επιφανειακή ερµηνεία και για τις αρνητικές επιδόσεις της 
δικής µας τουριστικής βιοµηχανίας κατά το 2009. Οι αφίξεις επισκεπτών κατέγραψαν 
µείωση της τάξης του 11% και τα έσοδα ακόµη µεγαλύτερη υποχώρηση που άγγιξε 
το 17%. 
 
∆υστυχώς, όµως, τα πράγµατα δεν είναι ούτε τόσο απλά ούτε τόσο µονοδιάστατα.  
 
Πρώτον, γιατί η πτωτική πορεία του τουρισµού µας δεν άρχισε ούτε το 2008 
ούτε το 2009. Όπως ανέφερα και προηγούµένως, ο κατήφορος έχει αρχίσει από τις 
αρχές της προηγούµενης δεκαετίας και ακόµη δεν κατορθώσαµε, µαζί ιδιωτικός και 
δηµόσιος τοµέας, να δηµιουργήσουµε εκείνα τα αναχώµατα που θα ανακόψουν την 
πτωτική πορεία και θα δηµιουργήσουν νέες ελπιδοφόρες προοπτικές για τον τουρισµό 
του τόπου µας.  
 
∆εύτερον, γιατί οι απώλειες του παγκόσµιου τουρισµού, εν µέσω αυτής της 
πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης, ήταν οριακές, ενώ βασικοί ανταγωνιστές 
µας της Μεσογείου έκλεισαν το έτος µε άνοδο.  
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Χαρακτηριστικά αναφέρεται η πρόσφατη ανακοίνωση της Eurostat στις 
Βρυξέλλες, βάσει της οποίας οι διανυκτερεύσεις στα κυπριακά ξενοδοχεία 
µειώθηκαν κατά 20% το 2009, σε σύγκριση µε την, κατά µέσο όρο, πολύ 
µικρότερη µείωση της τάξης του 5% του συνόλου των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Συνεπώς, αυτό που καταγράφουν οι ψυχροί αριθµοί, είναι ότι η τουριστική πίττα 
διεθνώς, αλλά κυρίως στην περιοχή που µας περιβάλλει, µεγαλώνει. Κι εµείς, 
δυστυχώς, καταφέρνουµε να εξασφαλίζουµε ολοένα και µικρότερο κοµµάτι. Η 
ανταγωνιστικότητα του προϊόντος µας διαυρώνεται, η εποχικότητα 
εντείνεται, η ανεργία στον κλάδο λαµβάνει ανησυχητικές διαστάσεις µε 
αλυσιδωτές κοινωνικές επιπτώσεις, η βιωσιµότητα των ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων τίθεται στην πλάστιγγα και την ίδια στιγµή οι χώρες γύρω µας 
κάνουν άλµατα στον τουριστικό τοµέα.  
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ως Παγκύπριος Σύνδεσµος Ξενοδόχων, ποτέ δεν 
περιοριζόµαστε σε διαπιστώσεις. Ούτε ακολουθούµε την πεπατηµένη της εύκολης 
επίρριψης ευθυνών. ∆εν είναι η ώρα της κριτικής και των αντιπαραθέσεων. Θα 
επαναλάβω κάτι που εδώ και χρόνια τονίζουµε µε κάθε ευκαιρία: Ούτε µόνο το 
κράτος, ούτε µόνοι οι ιδιώτες µπορούµε να επιτύχουµε. Μέσα από τη 
συνεργασία είναι που θα βρούµε τις λύσεις.   
 
Το θέµα τους σηµερινού µας συνεδρίου, αλλά και η επιλογή των οµιλητών από την 
Κύπρο και το εξωτερικό -τους οποίους ευχαριστώ για µια ακόµη φορά για την 
παρουσία και τις πολύ χρήσιµες παρεµβάσεις τους- αποδεικνύει την ελικρίνεια των 
προθέσεών µας. Αποδεικνύει τη σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σφαιρική προσέγγιση 
µε την οποία αντιµετωπίζουµε εµείς το θέµα της τουριστικής µας βιοµηχανίας. Γιατί 
πραγµατικά πιστεύουµε ότι η ανάκαµψη του τουρισµού µας θα προέλθει µέσα από ένα 
συνεταιρισµό δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Μέσα από ένα συνεταιρισµό στον οποίο 
όλοι έχουν θέση. Από το κράτος, τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους 
ηµικρατικούς οργανισµούς, µέχρι τους επιχειρηµατίες του κλάδου, το διαχειριστή των 
νέων µας αεροδροµίων και τις αεροπορικές εταιρείες.  
 
Έντιµε κύριε Υπουργέ, 
Κυρίες και κύριοι 
 
Χαιρετίσαµε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για παράταση µέχρι το τέλος 
του 2010, των µέτρων στήριξης της τουριστικής βιοµηχανίας που εξαγγέλθηκαν 
πέρσι. Χαιρετίσαµε και τα δύο πρόσθετα µέτρα που προβλέπουν παραχώρηση 
πολεοδοµικών και άλλων κινήτρων για εµπλουτισµό του τουριστικού µας προϊόντος 
και αναβάθµιση των ξενοδοχειακών µας µονάδων και την παραχώρηση κυβερνητικών 
εγγυήσεων για δανειοδότηση τέτοιων επενδύσεων.  
 
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι γρήγορα θα αναληφθούν εκείνες οι πρωτοβουλίες και θα 
ληφθούν εκείνα τα µέτρα που θα µετατρέψουν αυτές τις εξαγγελίες σε πράξη. 
Ελπίζουµε πραγµατικά να µην έχουν την τύχη µιας άλλης παρόµοιας εξαγγελίας του 
Υπουργικού Συµβουλίου, εκείνης που αφορούσε τα κίνητρα για απόσυρση κλινών, η 
οποία εκκρεµεί από τον Φεβρουάριο του 2006.    
 
Οι δύο κλάδοι της οικονοµίας µας που βιώνουν περισσότερο τις συνέπειες 
της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, είναι ο τουριστικός και ο 
κατασκευαστικός.  
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Όπως είχα αναφέρει τον περασµένο Μάιο, από το βήµα της Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης του Συνδέσµου µας, µια ευφάνταστη πολιτική οικονοµικών, 
φορολογικών, αλλά κυρίως χωροταξικών και πολεοδοµικών κινήτρων, θα µπορούσε 
να αναθερµάνει τον κατασκευαστικό τοµέα, να συµβάλει στην τόνωση της 
οικονοµίας, να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και παράλληλα να αναβαθµίσει 
ποιοτικά τις τουριστικές µας εγκαταστάσεις. 
 
Την ίδια πρόταση επαναλάβαµε πρόσφατα, από κοινού µε τους φίλους του ΣΤΕΚ και 
την Οµοσπονδία Συνδέσµων Εργολάβων Οικοδοµών Κύπρου. Επιβάλλεται επειγόντως 
να υποστηριχτούν και ενθαρρυνθούν µε ουσιαστικό τρόπο από την Κυβέρνηση οι 
επενδύσεις για αναβάθµιση και εµπλουτισµό της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας.  
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Εµείς πιστεύουµε ότι µπορούµε να τα καταφέρουµε.  
 
Φτάνει να αντιληφθούµε ότι µόνο µε την επένδυση στην ποιότητα, 
δηµιουργούµε προοπτικές ανάκαµψης της τουριστικής µας βιοµηχανίας. 
 
Φτάνει να αντιληφθούµε ότι ο τουρισµός δεν είναι υπόθεση µόνο των 
ξενοδόχων ή των άλλων επιχειρηµατιών της τουριστικής βιοµηχανίας, αλλά 
υπόθεση που αφορά όλες τις εκφάνσεις της οικονοµικής δραστηριότητας και 
σε τελευταία ανάλυση την ίδια την οικονοµία του τόπου.  
 
Τελειώνοντας, επιτρέψτε µου να εκφράσω τις θερµές ευχαριστίες και την εκτίµηση 
µας, σε όλους τους διακεκριµένους Οµιλητές του Συνεδρίου µας και ιδιαίτερα στους 
ξένους προσκεκληµένους µας Dr Aidi, President of the International Hotel & 
Restaurant Association και Mr Blanco, CEO of the Affiliate Members of the World 
Tourism Organisation, καθώς επίσης και στους Χορηγούς µας: τον Οίκο 
PRICEWATERHOUSECOOPERS, τις ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ, τον ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, την HERMES AIRPORTS, την THEOVA UHS ENTERPRISE 
SOLUTIONS, την ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, τη CYTA, 
την PRIMETEL PLC και το Ξενοδοχείο HILTON PARK. 
 
Θερµές ευχαριστίες επίσης εκφράζω και προς τους Εκθέτες και τους συνεργάτες µας 
γενικά, για την υποστήριξη τους προς το Σύνδεσµο µας και τα Μέλη µας. Τις 
ευχαριστίες µου επίσης εκφράζω και προς όλους εσάς, τους εκλεκτούς 
προσκεκληµένους µας για την τιµή που µας κάνετε µε την εδώ παρουσία σας και προς 
όλους τους συνέδρους. 
 
Ευχαριστίες και συγχαρητήρια εκφράζω και προς τη ∆ιεύθυνση και το Προσωπικό της 
Γραµµατείας του Συνδέσµου για την άψογη διοργάνωση τόσο του Συνεδρίου όσο και 
της Έκθεσης Προϊόντων & Υπηρεσιών. 
 
Σας ευχαριστώ. 


