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Η

συνταρακτική δοκιμασία
του πλανήτη από την πανδημία επηρέασε καταλυτικά όλους τους τομείς της
δημόσιας και επιχειρηματικής ζωής, ενώ δεν πρέπει να αγνοείται και η
ισχυρή επίδρασή της στις ατομικές αντιλήψεις
των πολιτών, στοιχείο που πιστεύω ότι αποτελεί
πολύ σημαντική συνέπειά της.
Θεωρώ απαραίτητο να εκφράσω εξ αρχής τα συναισθήματα που με διακατέχουν
όχι μόνον τώρα, μετά τις τελευταίες ευοίωνες
εξελίξεις στην αντιμετώπιση του ιού, αλλά
ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές αυτής
της περιπέτειας. Και αυτά είναι η ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
και η ΕΛΠΙΔΑ. Συναισθήματα που αντλούνται
τόσο από τη λογική στάθμιση των δεδομένων, όσο και από την ιστορική εμπειρία.
Ο φονικός ιός συνεχίζει να προκαλεί ακόμη
εκατόμβες θυμάτων και ανθρώπινες τραγωδίες, αλλά στη σύγκρουσή του με την υψηλότερη

Οι συνέπειες θα είναι ισχυρές,
όμως παροδικές και διαχειρίσιμες
Παρά τους κραδασμούς, το παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό
περιβάλλον θα παραμείνει στα πλαίσια της ανοικτής,
φιλελεύθερης και παγκόσμια διασυνδεδεμένης οικονομίας
• Το φαινόμενο θα έχει παράπλευρες συνέπειες, όπως οι τιμές των ακινήτων στα κέντρα
των πόλεων, ο τρόπος ζωής μεγάλων ομάδων
πληθυσμού, και η περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν αυτήν
την ανάγκη για την εξ αποστάσεως εργασία και
τον διαφορετικό τρόπο ζωής.
• Στις αθρόες επιχειρηματικές ανακατατάξεις που θα ακολουθήσουν το υγειονομικό
κύμα της πανδημίας λόγω των πτωχεύσεων,
των συγχωνεύσεων και των εξαγορών που θα
προκύψουν, αλλά και της ανάγκης για ίδρυση
νέων επιχειρήσεων.
• Στην γενικότερη στροφή σε μια πιο προνοητική και πιο συνετή στάση στο επιχειρείν, μετά

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου το επόμενο χρονικό
διάστημα θα είναι περίοδος ισχυρής ανάπτυξης διεθνώς
και η Κύπρος δεν θα αποτελέσει εξαίρεση
μορφή νοημοσύνης στη φύση, ηττήθηκε. Η
πανδημία καταγράφηκε, όμως, ως οικουμενική
καταστροφή και ως τέτοια αφήνει πληγές και
ίχνη αδρά. Και η αισιόδοξη στάση προϋποθέτει
οξεία κρίση και εγρήγορση για την επούλωση
των πληγών και την οικοδόμηση της νέας ευημερίας.
Παγκόσμια οι συνέπειες της περιπέτειας μπορούν συνολικά να χαρακτηρισθούν
ισχυρές, κατά βάση, όμως, παροδικές και
αντικειμενικά διαχειρίσιμες. Παρά τους κραδασμούς, το παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον θα παραμείνει στα πλαίσια
της ανοικτής, φιλελεύθερης και παγκόσμια
διασυνδεδεμένης οικονομίας. Οι όποιες συνέπειες θα εξαντληθούν εντός των πλαισίων
αυτού του μοντέλου, με επιμέρους προσαρμογές. Σταχυολογώντας θα μπορούσα να
αναφερθώ:
• Στην περιστολή των επαγγελματικών μετακινήσεων ως συνέπεια της εξ αποστάσεως
εργασίας που φαίνεται να αποκτά πλέον μόνιμα
χαρακτηριστικά.
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την οδυνηρή εμπειρία και τη συνειδητοποίηση
ότι ένα κατακλυσμιαίο πρόβλημα μπορεί να
προκύψει οποτεδήποτε, απρόβλεπτα και εν
αιθρία.
• Στη δημοσιονομική στενότητα και ίσως τις
κοινωνικές εντάσεις που θα ανακύψουν όταν
έρθει η ώρα του λογαριασμού της σημερινής
αφειδούς στήριξης (και με δανειακή ρευστότητα) κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών.
• Στην ενίσχυση της επιστημονικής άποψης
και του ορθού λόγου στις συνειδήσεις όλων,
μετά την οικτρή διάψευση αιρετικών αντιλήψεων που κατά κόρον διακινήθηκαν με αφορμή
τη πανδημία.
• Στις πολιτικές συνέπειες που συναρτώνται
με τη στάση, την ιεράρχηση των αξιών και τις
αποφάσεις των πολιτικών και με τον τρόπο που
η στάση αυτή αξιολογείται από τις κοινωνίες.
Η Κύπρος, χώρα μικρή μεν, αλλά δραστήρια στο παγκόσμιο επιχειρηματικό γίγνεσθαι,
έχει πολύ περισσότερα να ελπίζει για το μέλλον,
από αυτά που φοβάται.
• Το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι,

άνευ συγκλονιστικού απροόπτου, περίοδος
ισχυρής ανάπτυξης διεθνώς και η Κύπρος με
την ευφυή προσαρμοστικότητα του επιχειρηματικού της κόσμου και την υψηλή ποιότητα
των στελεχών, δεν θα αποτελέσει εξαίρεση.
Αντιθέτως.
• Θεωρώ ότι η εξάρτηση της Κυπριακής
oικονομίας από τον τομέα των Υπηρεσιών,
στοιχείο αρνητικό στην αρχή της κρίσης, θα
μετατραπεί σε όπλο στη φάση της ανάκαμψης. Η αναμενόμενη εκρηκτική επιστροφή
της τουριστικής βιομηχανίας, των αεροπορικών μεταφορών, της προσπάθειας για προσέλκυση επιχειρηματικής έδρας μεγάλων
αλλοδαπών εταιρειών και της αύξησης κάθε
είδους επιχειρηματικών συμφωνιών, αλλά
και η ένταση της αξιοποίησης των επιτευγμάτων της τεχνολογικής προόδου θα δώσουν
σύντομα αποτελέσματα.
• Εξελίξεις που μας υπερβαίνουν μεν γεωπολιτικά, αλλά επηρεάζουν σημαντικά το
εθνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, είμαι
επίσης πεπεισμένος ότι θα λειτουργήσουν ευνοϊκά για την Κύπρο. Και εδώ εντάσσω τόσο το
Βρετανικό διαζύγιο με την Ε.Ε. όσο και τη νέα
Αμερικανική Προεδρία, που ελπίζω βάσιμα ότι
θα επαναφέρει ατμόσφαιρα λογικής και προβλεψιμότητας στο ευρύτερο περιβάλλον μας.
• H πλήρης αξιοποίηση της ιδιότητας της
Κύπρου ως μέλους Ε.Ε. αλλά και της Ευρωζώνης δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές και
συνθήκες δυναμικής μελλοντικής ανάκαμψης
για τη χώρα μας.
Τέλος επειδή και ο Δημόσιος βραχίονας
έχει ρόλο νευραλγικό λόγω του θεσμικού
και ρυθμιστικού πλαισίου που θεσπίζει, και
της υποστηρικτικής του δράσης, θα κλείσω
με την ευχή και το αίτημα, η προσαρμογή του
στα νέα δεδομένα και τις νέες απαιτήσεις στη
μετά Κορωνοιό εποχή να αποδειχθεί ευέλικτη, εύστοχη και καρποφόρα. Αισιοδοξώ ότι
η συμβολή του στην επιστροφή της ανάπτυξης θα είναι καίρια.

