
 

Δελτίο τύπου 
 

Πρωτιά στην αύξηση των τουριστικών αφίξεων για Κύπρο και Μάλτα  
 

 Διψήφια αύξηση των τουριστικών αφίξεων για Κύπρο και Μάλτα τον Ιούνιο του 2017 

 Το μερίδιο του τουρισμού στην παγκόσμια οικονομική παραγωγή κατέγραψε 
αύξηση πέραν του 3% το 2016 

 Η Ασία αναδεικνύεται η τουριστική αγορά με τους πιο γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης 
παγκοσμίως 

 
Η Κύπρος και η Μάλτα κατέγραψαν διψήφια αύξηση στις τουριστικές αφίξεις τον Ιούνιο 
(14% και 19% αντίστοιχα) συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τις αφίξεις στην 
Κύπρο να αγγίζουν φέτος επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με τη νέα ανάλυση του “Global Economy 
Watch” της PwC. Στην Ισπανία η αύξηση της τουριστικής κίνησης υπολογίζεται να φθάσει το 
12%, στην Πορτογαλία το 8% και στην Ελλάδα το 7%, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 
υπάρξουν άμεσοι περιορισμοί στην προσφορά. 
 
Η χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό της Μάλτας αυξάνει τη συνεισφορά του κλάδου στο 13% 
του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, σε σύγκριση με 5% για την Ισπανία και 2% για την Ιταλία, 
ενώ το μερίδιο του τουρισμού στην παγκόσμια οικονομική παραγωγή κατέγραψε πέρσι 
αύξηση πέραν του 3%.  
 
Το “Global Economy Watch” επισημαίνει ότι ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις 
περιφερειακές οικονομίες της Ευρωζώνης, περιλαμβανομένων της Κύπρου και της Μάλτας. 
 
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού 
(WTCC), το 2016 η ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία υποστήριξε 109 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας ενώ τα παγκόσμια έσοδα του κλάδου ανήλθαν σε $2,3 τρις, ποσό που 
αντιστοιχεί περίπου στο μέγεθος της ινδικής οικονομίας.  
 
Ο Barret Kupelian, ανώτερος οικονομολόγος της PwC, σχολίασε σχετικά: «Παρά την 
πολιτική αστάθεια που επικρατεί σε πολλές περιοχές του κόσμου, η ανθεκτικότητα της 
τουριστικής βιομηχανίας είναι δεδομένη, καθώς για έκτη συνεχή χρόνια καταγράφει 
ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους της παγκόσμιας αύξησης του ΑΕΠ. Για πολλούς από εμάς, 
διακοπές σημαίνει αεροδρόμια, ξενοδοχεία και, αν είμαστε τυχεροί, ήλιο. Αποτελεί όμως 
ταυτόχρονα κι ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της οικονομίας που μπορεί να αποφέρει 
σημαντικά κέρδη. Αυτό ισχύει κυρίως για κάποιες από τις περιφερειακές οικονομίες της 
Ευρωζώνης όπως είναι η Ελλάδα, η Ισπανία και η Κύπρος». 
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Η ανάλυση της PwC διαπιστώνει ότι οι περιφερειακές οικονομίες της Ευρωζώνης διένυσαν 
μια ιδιαίτερα επιτυχημένη τουριστική σεζόν το φετινό καλοκαίρι. Αναλύοντας τα τελευταία 
διαθέσιμα δεδομένα μηνιαίων αφίξεων, οικονομολόγοι της PwC υπολόγισαν τη μεταβολή, σε 
ετήσια βάση, των τουριστικών αφίξεων στις περιφερειακές οικονομίες και στη συνέχεια 
εφάρμοσαν το συγκεκριμένο ρυθμό ανάπτυξης στον ετήσιο αριθμό τουριστών. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της μεθόδου αυτής, νοουμένου ότι οι σημερινές τάσεις θα συνεχιστούν, 
τέσσερις από τις πέντε οικονομίες με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τον τουρισμό μπορούν να 
αναμένουν πολύ μεγαλύτερους αριθμούς αφίξεων το 2017. 
 
Ο Barret Kupelian προσθέτει: «Πιστεύουμε ότι οι αερογραμμές χαμηλού κόστους που 
δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν συμβάλει στη διατήρηση των ψηλών 
αριθμών στις τουριστικές αφίξεις. Τα τελευταία χρόνια, τόσο οι τιμές του πετρελαίου όσο και 
το μοναδιαίο κόστος εργασίας έχουν παραμείνει γενικά σε χαμηλά επίπεδα, οδηγώντας έτσι 
σε ψηλότερα κέρδη και σε αύξηση των προσφερόμενων θέσεων στις εν λόγω αερογραμμές». 
 
Ωστόσο, παρά τα επιτυχημένα παραδείγματα χωρών όπως η Κύπρος και η Μάλτα, τα 
δεδομένα υποδεικνύουν ότι η αγορά της Ευρωζώνης είναι σχετικά κορεσμένη, με την Ασία να 
αποτελεί σήμερα την τουριστική αγορά με τους πιο γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης 
παγκοσμίως.  
 

 
 

Σημειώσεις: 
 
The full report will be available here: https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-
watch.html 
 
About PwC 
 
At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. We’re a network of 
firms in 157 countries with more than 223,000 people who are committed to delivering quality in 
assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at 
www.pwc.com. 
 
PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate 
legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. © 2017 PwC. All rights reserved 
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κωνσταντίνα Λογοθέτη (+357-
22555108) email:  konstantina.logotheti@cy.pwc.com και την κ. Μύρια Πίττα (+357-22555103) 
email:  myria.pitta@cy.pwc.com, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες, PwC Κύπρου.    
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