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Καινοτομία και ψηφιακός μετασχηματισμός
Δήλωση του Προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων,
Χάρη Λοϊζίδη, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Τουρισμού
«Στη σημασία της εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών στον τουριστικό
τομέα, στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για καινοτόμες λύσεις και στην
προετοιμασία του κλάδου για το μέλλον, είναι αφιερωμένη η Παγκόσμια
Ημέρα Τουρισμού 2018, που γιορτάζεται στις 27 Σεπτεμβρίου.
Οι φετινοί εορτασμοί, υπό τον τίτλο «Καινοτομία και Ψηφιακός
Μετασχηματισμός», αποτελούν μία καλή ευκαιρία αφενός για να αναδειχθεί η
συμβολή του τουρισμού στην αειφόρο ανάπτυξη και αφετέρου για να δοθεί
έμφαση στις δυνατότητες που προσφέρουν στον τουρισμό οι ψηφιακές
τενχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ψηφιακές πλατφόρμες κ.ά..
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τις
αυξανόμενες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
τεχνολογίας και της καινοτομίας, ώστε ο τουριστικός τομέας να συμβάλει στη
βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη, όπως αποτυπώνεται στους στόχους των
Ηνωμένων Εθνών.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού θεωρεί την πρόοδο της ψηφιακής
τεχνολογίας και την καινοτομία κλειδί για να συνδυαστεί η συνεχής ανάπτυξη,
με έναν πιο βιώσιμο και υπεύθυνο τουριστικό τομέα. Πολύ σωστά ο γενικός
γραμματέας του UNWTO, Zurab Pololikkashvili, ανέδειξε σε πρόσφατη
δήλωσή του ότι, μεταξύ άλλων, ο ψηφιακά προηγμένος τουριστικός τομέας
παρέχει ευκαιρίες για αποτελεσματική συμμετοχή, ενδυνάμωση της τοπικής
κοινωνίας και καλύτερη διαχείριση των πόρων.

1

Οι εορτασμοί φιλοξενούνται φέτος στην Ουγγαρία, μία χώρα με σταθερή
ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού και προσανατολισμένη στο ψηφιακό
μέλλον. Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού θα γίνουν και σε
άλλα μέρη του κόσμου. Στον επίσημο εορτασμό θα γίνει και η ανακοίνωση
των ημι-φιναλίστ του 1ου διαγωνισμού UNWTO Tourism Startup, που ξεκίνησε
από το UNWTO και την Globalia για την προβολή καινοτόμων ιδεών, ικανών
να φέρουν την επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε και
απολαμβάνουμε τον τουρισμό.
Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους
πυλώνες ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Οι αφίξεις τουριστών την
περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018 κατέγραψαν αύξηση 8%, σε αυνέχεια
της αύξησης 14,6% που κατέγραψε την αντίστοιχη περίοδο πέρσι,
ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδοση που καταγράφηκε ποτέ στην Κύπρο
κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους. Ανοδική τάση καταγράφεται και
στο πολύ σημαντικό κεφάλαιο της απασχόλησης καταδεικνύοντας την
τεράστια συμβολή του κλάδου στις προσπάθειες για μείωση της ανεργίας. Ενώ
η συνολική απασχόληση στη χώρα μας, μεταξύ 2013 και 2017 αυξήθηκε κατά
5,5%, οι θέσεις εργασίας στην τουριστική βιομηχανία αυξήθηκαν κατά
12,3%.
Οι αριθμοί είναι σίγουρα ικανοποιητικοί, όμως η προσπάθεια δεν σταματά.
Επιβάλλεται, ιδιαίτερα τώρα με τη δημιουργία του Υφυπουργείου Τουρισμού,
η οποία ήταν πάγιο αίτημα και εισήγησή μας, να συνεχισθεί με περισσότερη
αποφασιστικότητα και βούληση. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η
καινοτομία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προτεραιότητα για μία χώρα
στην οποία ο τουρισμός θεωρείται βασικός βραχίονας ανάπτυξης.
Σε μία εποχή που επιβιώνουν εκείνοι που πρωτοπορούν και προσαρμόζονται
στα νέα τεχνολογικά δεδομένα, οφείλουμε να βρισκόμαστε μπροστά και όχι
πίσω από τις εξελίξεις».
***
Φέτος συμπληρώνονται 39 χρόνια από την καθιέρωση της Παγκόσμιας
Ημέρας Τουρισμού. Κύριος στόχος της Ημέρας, η οποία γιορτάζεται
κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, είναι η ανάδειξη της κοινωνικής,
πολιτιστικής, πολιτικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής συμβολής
του τουρισμού διεθνώς. Η Βουδαπέστη θα φιλοξενήσει τις φετινές
εορταστικές εκδηλώσεις.
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WORLD TOURISM DAY 2018

Innovation and digital transformation
Statement by the President of the Cyprus Hotel Association,
Haris Loizides, on the occasion of World Tourism Day
World Tourism Day, celebrated on the 27th of September, is devoted to the
importance of implementing digital technologies in the tourism sector, the
opportunities that emerge for innovative solutions and the sector’s
preparation for the future.
This year’s celebrations, under the title “Innovation and Digital
Transformation”, constitute a great opportunity to highlight tourism’s
contribution to sustainable development as well as to emphasize the
opportunities that digital technologies such as artificial intelligence, digital
platforms etc. can offer to the tourism industry.
Without a doubt, the increasing economic, social and environmental
consequences of technology and innovation should be better understood, so
that the tourism sector can contribute to viable and sustainable
development, as this was reflected in the United Nations’ goals.
The World Tourism Organisation considers progress in digital technology and
innovation as crucial to combine continuous growth with a more sustainable
and responsible tourism sector. UNWTO’s Secretary General, Zurab
Pololikkashvili, correctly pointed out that, a digitally advanced tourism sector
can improve entepreneurship, inclusion, local community empowerment and
efficient resource management, amongst other objectives.
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The celebrations this year are taking place in Hungary, a country
demonstrating a steady growth in the tourism sector and devotion to the
digital furure. Celebrations for World Tourism Day will also take place in
other places of the world. In the official celebration, the semi-finalists of the
1st UNWTO Tourism Startup Competition will be announced. UNWTO and
Globalia launched the competition in order to promote innovative ideas
capable of revolutionising the way we travel and enjoy tourism.
The tourism industry has, throughout the years, been one of the most
important pillars of growth in the Cypriot economy. Tourist arrivals from
January-August 2018 recorded an 8% increase, following a 14.6% increase
during the same period last year. Thus in 2018, tourist arrivals exceeded any
previous record observed during the first eight months of the year. The very
significant chapter of employment has also enjoyed an increase,
demonstrating tourism’s contribution to the effort to reduce unemployment.
While the overall employment in our country increased by 5.5% between
2013 and 2017, job positions in the tourism industry increased by 12.3%.
The numbers are certainly satisfactory, however the effort will not stop here.
It is imperative, especially with the creation of a Deputy Ministry of Tourism,
which has always been our suggestion and demand, to continue with more
determination and will. Digital transformation and innovation should be
viewed as a priority in a country for which tourism is a basic pillar of growth.
In an era where only pioneers and adapters to the new technological
framework can survive, it is our duty to be leading and not merely following
developments.
***
This year marks 39 years since the establishment of the World
Tourism Day. The Day, which is celebrated every year on the 27th of
September, aims to raise awareness on tourism’s societal, cultural,
political, environmental and financial contribution around the world.
Budapest will host this year’s celebrations.
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