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Καλωσορίσατε 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευσηστην Ετήσια Γενική Συνέλευση
του Παγκύπριου Συνδέσµου Ξενοδόχων



Χαιρετισµός από τον Εξοχότατο 
Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 

κ. ∆ηµήτρη Χριστόφια 



Χαιρετισµός από τον Πρόεδρο 
του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού, 

κ. Αλέκο Ορουντιώτη



Οµιλία του Προέδρου του Παγκύπριου 
Συνδέσµου Ξενοδόχων, κ. Χάρη Λοϊζίδη



Κρίσιµη και δύσκολη φάση
για την κυπριακή οικονοµία

Άµεση η ανάγκη λήψης τολµηρών µέτρων
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 



Η τουριστική µας βιοµηχανία βιώνει
τις συνθήκες κρίσης εδώ και µία δεκαετία

Χάθηκε πολύτιµος χρόνος σε συζητήσεις Χάθηκε πολύτιµος χρόνος σε συζητήσεις 
και σχεδιασµούς που δεν υλοποιήθηκαν 



Η πορεία της τουριστικής µας βιοµηχανίας 2001 - 2011



Οι καλές χρονιές δεν οφείλονταν 
µόνο σε δικές µας ενέργειες

Ευνοηθήκαµε και από αρνητικές εξελίξεις Ευνοηθήκαµε και από αρνητικές εξελίξεις 
σε ανταγωνιστικούς µας προορισµούς



Σηµαντική ανάκαµψη ανταγωνιστών µας



Ορθή η απόφαση να επενδύσουµε στην ποιότητα 

Εξακολουθούµε να είµαστε ακριβοί 
και δεν καταφέραµε να πείσουµε 

ότι αποτελούµε ποιοτικό προορισµό



Απορροφήσαµε τις τεράστιες 
αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύµα 
για να συγκρατήσουµε τις τιµές

Σε περιόδους κρίσης οι ξένοι περιηγητές αναζητούν,
ακόµη πιο έντονα, οικονοµικά πιο συµφέρουσες επιλογές



Η γενικευµένη κρίση που τώρα βιώνουµε, 
είναι η ευκαιρία για να δράσουµε αποφασιστικά

Τα λόγια να γίνουν έργα και η θεωρία πράξηΤα λόγια να γίνουν έργα και η θεωρία πράξη



Συνολικός δανεισµός: €2,6 δισεκατοµµύρια
� ∆ιπλάσιος απ’ ότι πριν από 10 χρόνια
� ∆ιπλάσια και τα επιτόκια σε σχέση � ∆ιπλάσια και τα επιτόκια σε σχέση 
µε τους ανταγωνιστές µας



Η υφιστάµενη κατάσταση δεν µπορεί να συνεχιστεί

Όχι σε µέτρα της τελευταίας στιγµής, 
απλώς για να περιορίσουµε τις απώλειες απλώς για να περιορίσουµε τις απώλειες 
ή να αυξήσουµε ελαφρώς τις αφίξεις



Το κλειδί βρίσκεται στη χαµένη µας ανταγωνιστικότητα

Από την κορυφή βρεθήκαµε σχεδόν 
στον πάτο όσον αφορά το value for money



Όσοι παραµένουν προσκολληµένοι 
σε θέσεις του παρελθόντος, 

βλάπτουν την οικονοµία, την τουριστική βλάπτουν την οικονοµία, την τουριστική 
βιοµηχανία και τους εργαζόµενους



Ο τουρισµός παραµένει ατµοµηχανή της οικονοµίας 
και βαρόµετρο για τις οικονοµικές µας προοπτικές, 
τις θέσεις εργασίας και την οικονοµική ανάπτυξητις θέσεις εργασίας και την οικονοµική ανάπτυξη



Εργαζόµενοι σε ξενοδοχεία και εστιατόρια



Η δυνατότητα και η προοπτική υπάρχει
Κανένας νέος δεν θα επενδύσει το µέλλον του 

σε έναν κλάδο ο οποίος θα του προσφέρει εργασία σε έναν κλάδο ο οποίος θα του προσφέρει εργασία 
έξι, επτά ή οκτώ µήνες το χρόνο



Στην αντιµετώπιση του προβλήµατος
της εποχικότητας αποτύχαµε παταγωδώς

Η απόδοση των χειµερινών µηνών
είναι το θεµέλιο και η αφετηρία πάνω στην οποία είναι το θεµέλιο και η αφετηρία πάνω στην οποία 

κτίζει κάθε χρόνο η καλοκαιρινή περίοδος



Η τουριστική µας περίοδος συρρικνώνεται



Το µήνυµά µας δεν είναι απαισιόδοξο
Ο τόπος µας διαθέτει τα συστατικά της επιτυχίαςΟ τόπος µας διαθέτει τα συστατικά της επιτυχίας



Η τουριστική βιοµηχανία  συνεχίζει να διευρύνεται 
διεθνώς παρά την οικονοµική κρίση

Να διεκδικήσουµε το µερίδιο που µας αναλογεί



Πρόκληση και ευκαιρία η Κυπριακή Προεδρία 
� Να προβάλουµε την Κύπρο ως τουριστικό 
και επενδυτικό προορισµό

� Να αναδείξουµε το ψηλό µορφωτικό επίπεδο 
και την εργατικότητα του λαού µας

� Να πείσουµε για τη φιλοξενία και το υψηλό επίπεδο 
υπηρεσιών που προσφέρουµε στους επισκέπτες µας
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