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Ο
ι κυπριακές επιχειρήσεις και η 
κυπριακή οικονομία συνολικά, 
βρίσκονται πλέον στη φάση του 
απολογισμού, της ανασυγκρότη-

σης, αλλά και του επανασχεδιασμού, μετά το 
πρώτο -και κατά την εκτίμησή μου- το πλέον 
ισχυρό και κρίσιμο πλήγμα της υγειονομικής 
κρίσης. Αισθάνομαι ικανοποίηση από την 
αντίδραση και τις επιδόσεις της Εταιρείας 
μας στην αρνητική συγκυρία. Με όπλα τους 
ανθρώπους και τις αξίες μας και μοχλούς την 
οργάνωση, την διασπορά των δραστηριοτή-
των μας, την ορθή σχεδίαση των κινήσεων 
και την συνδρομή της τεχνολογίας, δεν  αντι-
μετωπίσαμε απλώς τους κραδασμούς, αλλά 
πιστεύω ότι η επόμενη μέρα μας βρίσκει πιο 
έμπειρους και ικανότερους στην διαχείριση 
κρίσιμων και έκτακτων εξωγενών καταστά-
σεων. Αντικειμενικά δεδομένα, όπως η αδιά-
λειπτη παροχή όλων των υπηρεσιών μας στο 
ίδιο πάντα υψηλό επίπεδο, η απόλυτη συνέ-
πεια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας 
προς όλους, χωρίς καμία έκπτωση και χωρίς 
την ανάγκη να προσφύγουμε στις σχετικές 
κυβερνητικές πρόνοιες και διευκολύνσεις, 
νομίζω ότι δικαιολογούν το αίσθημα της ικα-
νοποίησης, αλλά και της αισιοδοξίας για την 
επόμενη μέρα.

Αισιοδοξούμε και για την οικονομική 
ανάκαμψη γενικότερα και στηρίζουμε τις 
θετικές εκτιμήσεις μας, καταρχήν, στις εξαι-
ρετικές –μέχρι σήμερα- επιδόσεις της χώρας 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας που δη-
μιουργούν μία πολύ πλεονεκτική διεθνή ει-
κόνα, ιδιαίτερα σημαντική, εάν ληφθούν υπ’ 
όψη ο προσανατολισμός και η διάρθρωση 
της Κυπριακής οικονομίας. Πέραν αυτού, 
αξιολογούμε θετικά  τις αποφάσεις για την 
στήριξη  των επιχειρήσεων και της εργασί-
ας, προσβλέπουμε στις κυοφορούμενες  Ευ-
ρωπαϊκές  πρωτοβουλίες για την οικονομική 
ενίσχυση των χωρών - μελών  τις οποίες 
θεωρούμε καταλυτικές, όχι μόνο σε επίπεδο 
οικονομίας, αλλά και κοινωνικής ειρήνης και 
συνοχής και, κυρίως, έχουμε εμπιστοσύνη 
στην εγρήγορση, τα αντανακλαστικά και 

την ευφυή προσαρμοστικότητα του Κυπρια-
κού επιχειρηματικού κόσμου.

Πιστεύουμε ότι παρά το αναπόφευκτο 
προσωρινό πλήγμα σε επιμέρους τομείς 
δραστηριοτήτων, η Κυπριακή οικονομία 
θα παραμείνει προσανατολισμένη στις κα-
τευθύνσεις που υπαγορεύει η αξιοποίηση 
των σημαντικών συγκριτικών  της πλεο-
νεκτημάτων. Εκτιμούμε ότι η κρίση έχει 
δημιουργήσει ευκαιρίες τις οποίες η χώρα 
πρέπει να εκμεταλλευτεί για να διορθώσει 
τις υπάρχουσες στρεβλώσεις και να επανα-
τοποθετήσει τον εαυτό της στην παγκόσμια 
οικονομική σκηνή.

Στο πλαίσιο αυτό, έχω την άποψη ότι 
η οργανωμένη  προβολή της Κύπρου ως 
ασφαλούς χώρας διεθνώς, η περαιτέρω 
στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται, 
η ανάδειξη της προσφοράς υπηρεσιών υψη-
λού επιπέδου, η προσπάθεια προσέλκυσης 
ποιοτικών πελατών, ο επαναπατρισμός ημε-
δαπών και η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, 
η έμφαση στην υλοποίηση της πολιτικής 
headquartering όπως και ο εναγκαλισμός 

της τεχνολογίας πρέπει να αποτελούν διαρ-
κή μέριμνα όσων σχεδιάζουν και υλοποιούν 
την εθνική αντίδραση στις συνέπειες της 
κρίσης. Επιβάλλεται, επίσης, να υλοποιηθεί 
μια ριζική μεταρρύθμιση του εθνικού φορο-
λογικού συστήματος, η οποία θα αποτελού-
σε σημαντική βοήθεια στην επίτευξη των 
παραπάνω στόχων.

Τέλος, θεωρώ (όπως εξ άλλου έχω και 
στο παρελθόν τονίσει ) ότι η κρίση ανέδειξε 
με τον πλέον εμφατικό τρόπο τα χρόνια 
προβλήματα στον χώρο της Δικαιοσύνης,  
για τα οποία προσδοκώ ότι  λύσεις με ρηξι-
κέλευθη οπτική και κύριο μοχλό την τεχνο-
λογία δεν θα βραδύνουν.   
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