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Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή διαδικτυακή
Ημερίδα. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το ότι η Ομοσπονδία Εργοδοτών και
Βιομηχάνων (ΟΕΒ), αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της πράσινης μετάβασης
και το οποίο πιστεύω πως το έχει αποδείξει έμπρακτα μέσω πολλαπλών και
πολύπλευρων δράσεων. Η συμμετοχή της ΟΕΒ στο πρόγραμμα Hotels4Climate ως
επικεφαλής οργανισμός, αποτελεί μια από τις πολλές δράσεις προς αυτή την
κατεύθυνση.
Το έργο Hotels4Climate περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
1. την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του ξενοδοχειακού τομέα σε
Κύπρο και Ελλάδα αναφορικά με τη χρήση ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας
και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
2. την επιλογή καλών πρακτικών, εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων και
κατάρτισης προσωπικού του ξενοδοχειακού τομέα για θέματα μείωσης
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εξοικονόμησης ενέργειας, και της
κυκλικής οικονομίας γενικότερα,
3. Τη δημιουργία βάσης ανταλλαγής πληροφοριών και πλατφόρμας καλών
πρακτικών.
4. Προώθησης της Κυκλικής οικονομίας στη Κύπρο και Ελλάδα και ευκαιρίες
δικτύωσης με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και ενδιαφερόμενους φορείς και
στελέχη ξενοδοχείων

Ο εθνικός στόχος για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030
σε σχέση με τις εκπομπές του 2005, ανέρχεται στο 24%. Παρόλα αυτά, το ποσοστό
ενδέχεται να αυξηθεί καθώς ο Ευρωπαϊκός δεσμευτικός στόχος για μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 , έχει τώρα αυξηθεί από 40% σε
55%.
Για την προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και μετάβασης
σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη χρειάζεται συλλογική προσπάθεια από όλες τις
χώρες, σε όλους του τομείς της οικονομίας – από τον τομέα της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, των μεταφορών, της βιομηχανίας, των κτιρίων, μέχρι και τον
τομέα της γεωργίας.
Την ίδια ώρα η ΕΕ πρέπει να επενδύσει σε εφικτές τεχνολογικές λύσεις προς αυτή
την κατεύθυνση, να ενισχύσει την έρευνα αλλά και να παρέχει χρηματοδοτικά
εργαλεία για εγκατάσταση συστημάτων που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών
θερμοκηπιακών αερίων, το οποίο πράττει μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας.
Η πανδημία του κορωνοϊού συνεχίζει να προκαλεί σημαντικά οικονομικά και
λειτουργικά προβλήματα, με την ευρωπαϊκή ξενοδοχειακή βιομηχανία να έχει
επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό. Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης
της Κύπρου, βασίζονται οικονομικά στην τουριστική βιομηχανία, η οποία συνεισφέρει
σημαντικό μερίδιο στο ΑΕΠ τους.
Από την αρχή των ταξιδιωτικών περιορισμών στην Ευρώπη τον Μάρτιο του 2020,
σημειώθηκαν σημαντικές μειώσεις στις αφίξεις, τουλάχιστον 50% σε τουριστικά
κέντρα σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Καθώς η πανδημία συνεχίζεται, η
τουριστική δραστηριότητα είναι απίθανο να επιστρέψει στα επίπεδα του 2019, για
ακόμα μερικά, τουλάχιστον, χρόνια.
Οι επιπτώσεις της πανδημίας αντιμετωπίζονται μέσω της επιβολής και υιοθέτησης
διαφόρων μέτρων από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τόσο σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, όσο και εντός των χωρών που εστιάζει το Hotels4Climate.

Η Κύπρος έχει υιοθετήσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο
θα παρέχει υποστήριξη στους ξενοδόχους μέσω οικονομικών κινήτρων, και μέσω
συμβουλευτικών πακέτων. Σε εθνικό επίπεδο, έχουν υιοθετηθεί οικονομικά,
φορολογικά και συμβουλευτικά μέτρα στο πλαίσιο των πακέτων κινήτρων, με
ιδιαίτερη έμφαση σε βιομηχανίες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, όπως
είναι ο τουρισμός και τα ξενοδοχεία. Τα περισσότερα από τα υπάρχοντα μέσα
επικεντρώνονται στην οικονομική ανάκαμψη, ειδικά σε άμεσες δράσεις.
Είναι εύλογο ότι οι άμεσες προκλήσεις για τον ξενοδοχειακό κλάδο περιλαμβάνουν
την ανάγκη για διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας, των μειώσεων εσόδων, της
έλλειψης ρευστότητας και της μεταβαλλόμενης ταξιδιωτικής συμπεριφοράς.
Ωστόσο, άποψη μου είναι ότι θα ήταν λάθος τακτικής να μας αποπροσανατολίσει η
κρίση την οποία διερχόμαστε και να μην δράξουμε της ευκαιρίας να κτίσουμε τώρα
για το αύριο. Τα εργαλεία που μας δίνονται θα μπορούν να σχεδιαστούν με τρόπο
που να συνδυάζουν τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά στοιχεία, τα οποία
απαιτούνται για μια πράσινη επανεκκίνηση του ξενοδοχειακού κλάδου. Παραδείγματα
τέτοιων υφιστάμενων προγραμμάτων θα έχετε την ευκαιρία να δείτε στη συνέχεια.
Θα κλείσω το σύντομο χαιρετισμό μου με μια διαβεβαίωση: Η ΟΕΒ θα συνεχίσει να
επενδύει και να αναπτύσσεται στον τομέα αυτόν και θα είναι δίπλα για να στηρίζει
τους φορείς που υποστηρίζουν την υλοποίηση δράσεων, μέτρων και σχεδίων τα
οποία ενισχύουν την πράσινη μετάβαση του ξενοδοχειακού τομέα και γενικότερα την
πράσινη μετάβαση της Κύπρου.
Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι εποικοδομητικές εργασίες και δημιουργικό
διάλογο.
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