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Φεβρουάριος 2018

Οι θετικές επιδόσεις προκαλούν ικανοποίηση,
αλλά δημιουργούν και αυξημένες ευθύνες

Επείγει η σύσταση Υφυπουργείου Τουρισμού,
ώστε να υλοποιηθεί η νέα εθνική στρατηγική

Του Χάρη Λοϊζίδη*

Η ισχυρή δυναμική που καταγράφει ο τουριστικός τομέας τα τελευταία χρόνια
ενισχύει περαιτέρω τον κομβικό του ρόλο στην κυπριακή οικονομία και
ταυτόχρονα θέτει ψηλά τον πήχη των υποχρεώσεών μας για τη συνέχεια.

Το 2013, όταν η Κύπρος βίωνε τη μεγαλύτερη οικονομική καταστροφή μετά το
1974, πιστεύαμε και εκφράζαμε (και ενώπιον της Τρόικας) πως ήταν εφικτό - σε
ορίζοντα πενταετίας - να φτάναμε στον στόχο των 3,5 εκατομμυρίων επισκεπτών
ετησίως, μια προοπτική που πολλοί τότε θεωρούσαν υπερβολικά αισιόδοξη. Όμως
ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί: Ολόκληρο το 2017, περισσότεροι από 3,6
εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν την Κύπρο, έναντι 3.2 εκατ. το 2016
(+14,6%), ενώ η αύξηση σε σύγκριση με το 2013 αγγίζει το 52%.

Τι αναμένουμε από τον επόμενο Πρόεδρο της ΚΔ
για την ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία

Οι επιδόσεις των τελευταίων χρόνων μάς καλούν να διαχειριστούμε συνετά και
αποτελεσματικά τις αυξανόμενες απαιτήσεις της τουριστικής ζήτησης, η οποία
επίσης αναμένεται να κινηθεί σε θετικά επίπεδα και φέτος. Συνεπώς αναμένουμε:

» Συνέχιση της αγαστής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της
συλλογικής προσπάθειας για απρόσκοπτη τουριστική ανάπτυξη.

» Συνέχιση των πολεοδομικών κινήτρων και της συνετής φορολογικής πολιτικής
που συνέβαλαν στην αισθητή βελτίωση του τουριστικού και ξενοδοχειακού
προϊόντος αλλά και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του.

» Εντατικοποίηση της πετυχημένης πολιτικής ανοικτών αιθέρων, συμβάλλοντας
στην ενίσχυση της προσβασιμότητας, στην εδραίωση και επέκταση των
υφιστάμενων αγορών για την Κύπρο αλλά και στην ανάπτυξη/ άνοιγμα νέων
αγορών.
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» Απότοκο των πιο πάνω είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου (Μάρτιο-
Νοέμβριο) και η απάμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας.

» Επιτάχυνση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας για:

▪ εγκαθίδρυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αποτελεσματική
αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας,

▪ δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού, και
▪ άμεση υλοποίηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό για

παραπέρα τουριστική ανάπτυξη.

***

*Ο Χάρης Λοϊζίδης είναι Πρόεδρος
του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων.


