
Α ισιόδοξος για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας 
παρά τη δύσκολη περίοδο που θα ακολουθήσει, 
δηλώνει ο Πλάτων Ε. Λανίτης, πρόεδρος του Ομίλου 
Λανίτης. 

Σε συνέντευξή του στον «Φ», δηλώνει πως οι 
κυπριακές επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδείξουν για 

ακόμα μία φορά ευελιξία αλλά και να χρησιμοποιήσουν τις τεχνο-
λογικές λύσεις που έχουν στη διάθεσή τους για να αντεπεξέλθουν 
της σημερινής κατάστασης. 

Παράλληλα, θεωρεί τους μέχρι τώρα χειρισμούς της κυβέρ-
νησης επιτυχημένους και δηλώνει σίγουρος ότι οι κινήσεις προς 
την ορθή κατεύθυνση θα συνεχιστούν μέσω στοχευμένων διευ-
κολύνσεων και κινήτρων, ώστε να επανέλθει γρήγορα σε πορεία 
ανάπτυξης η οικονομία. «Ο επιχειρηματικός κόσμος της Κύπρου, 
απέδειξε πολλές φορές στο παρελθόν ότι έχει την ικανότητα να 
προσαρμόζεται σε δύσκολες συνθήκες, έχοντας την υπομονή και 
επιμονή να δουλεύει σκληρά και μεθοδικά και στις κρίσιμες στιγμές 
να βγαίνει νικητής», σημειώνει ο κ. Λανίτης.  

Πώς αντέδρασε ο Όμιλος Λανίτη, στην πρωτόγνωρη κατά-
σταση που δημιούργησε η πανδημία 
του κορωνοϊού, με δεδομένο ότι πρό-
κειται για ένα πολυσχιδή όμιλο με 
πληθώρα δραστηριοτήτων;

Δεν πρόκειται για σχήμα λόγου ότι 
ζούμε σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Το 
γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μία πρω-

τοφανή κατάσταση που επηρεάζει τόσο την επαγγελματική μας 
δραστηριότητα όσο και τον τρόπο της προσωπικής και κοινωνικής 
μας ζωής, είναι μια πραγματικότητα. 

Από τις πρώτες μέρες εκδήλωσης του ιού και της μετεξέλιξής 
του αργότερα σε πανδημία, ο Όμιλος Λανίτη έθεσε σαν πρώτιστη 
προτεραιότητά του την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού 
και των οικογενειών τους, των συνεργατών και των πελατών του. Σε 
όλα τα χρόνια της μακράς ζωής του Ομίλου, πάντα πιστεύαμε ότι η 
σημαντικότερη περιουσία του Ομίλου είναι οι άνθρωποί του. Για το 
λόγο αυτό, στην κρίσιμη τούτη στιγμή, φροντίσαμε, από την αρχή 
να περιφρουρήσουμε την υγεία τους, παίρνοντας όλα τα αναγκαία 
προληπτικά μέτρα. 

Παράλληλα, έπρεπε όπως ήταν φυσικό, να διαχειριστούμε την 
επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου μέσα σε ένα νέο και 
δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Προσπαθήσαμε από την πρώτη 
στιγμή να διαγνώσουμε, στο μέτρο του δυνατού, το πραγματικό 
μέγεθος της άμεσης αλλά και έμμεσης οικονομικής επίδρασης της 
πανδημίας τόσο στο επίπεδο των θυγατρικών εταιρειών όσο και 
στο συνολικό επίπεδο του Ομίλου και ξεκινήσαμε τον σχεδιασμό 
των μέτρων αντίδρασης και προσαρμογής, με πρωταρχικό στόχο τη 
διαφύλαξη των θέσεων εργασίας.   

Πώς επηρεάζει τους μεσοπρόθεσμους σχεδιασμούς σας η 
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί; Τι αλλάζει στα πλάνα σας; 
Είναι γεγονός ότι η πανδημία έχει βάλει την παγκόσμια οικονο-

μία σε ένα πρωτόγνωρο οικονομικό πλαίσιο και σε μία κατάσταση 
οικονομικού σοκ. Αυτή τη στιγμή, είναι αδύνατο να γίνει μία ξεκά-

θαρη εκτίμηση του μελλοντικού αντίκτυπου τόσο στην παγκόσμια 
οικονομία όσο και στην τοπική, αφού δεν είναι γνωστή ακόμη η 
διάρκεια που θα έχει η πανδημία ούτε και το τελικό μέγεθος της 
αρνητικής επίδρασης που θα έχει. Αυτό, έχει σαν αποτέλεσμα, τη 
διατήρηση της αβεβαιότητας στην αγορά.  

Στον Όμιλο Λανίτη, αυτό που αλλάζουμε στους μεσοπρόθε-
σμους σχεδιασμούς μας, είναι η προσθήκη ή καλύτερα η αναβάθ-
μιση των όρων ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Βρισκόμαστε σε 
συνεχή εγρήγορση και μελέτη των μεταβαλλόμενων παραγόντων 
της αγοράς, καθώς και σε συνεχή επικοινωνία και διαβούλευση με 
τους στρατηγικούς μας συνεργάτες, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, 
καθώς και με τους χρηματοοικονομικούς μας συμβούλους. Με 
αυτόν τον τρόπο, είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε ανάλογα τους 
σχεδιασμούς μας όταν κριθεί αναγκαίο.

Μετά το 2013, ο ρόλος των ξένων επενδυτών για ανάκαμψη 
της οικονομίας ήταν καθοριστικός. Πιστεύετε πως θα συνε-
χίσει να υπάρχει ενδιαφέρον;  
Αρχικά να αναφέρω ότι ως Όμιλος, εστιάζουμε την προσοχή 

και τις προσπάθειές μας στη διατήρηση και ενίσχυση της διαχρο-
νικής εμπιστοσύνης που μας έχουν δείξει οι ξένοι επενδυτές και οι 
συνεργάτες μας. Σε αυτό, μπορεί να βοηθήσει και η επιτυχημένη 
διαχείριση της πανδημίας στην Κύπρο από την κυβέρνηση, αφού 
αποδεικνύει την ύπαρξη ενός σωστά δομημένου και οργανωμένου 
περιβάλλοντος.    

Είναι σημαντικό, οι προσπάθειες του συνόλου του επιχειρη-
ματικού κόσμου της Κύπρου τόσο στην τρέχουσα περίοδο όσο και 
σε αυτήν όταν θα επανέλθουμε στην ομαλότητα, να τύχουν της 
στήριξης και της συμπαράστασης της κυβέρνησης. Είμαι σίγουρος 
ότι, οι σωστές και συνετές οικονομικές πολιτικές που ακολουθεί 
η κυβέρνηση, θα συνεχιστούν και τώρα. Η συνεργασία και η συ-
νεννόηση με τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να έχει συνέχεια και με 
στοχευμένες διευκολύνσεις και κίνητρα, να επαναφέρουμε, όλοι 
μαζί, την κυπριακή οικονομία, σύντομα, στον δρόμο της ανάπτυξης 
που είχαμε, διαφυλάσσοντας τις θέσεις εργασίας.   

Πολλοί λένε πως η καθημερινότητα και η επιχειρηματικότητα 
την επόμενη μέρα δεν θα είναι η ίδια. Ποια η άποψή σας;
Πιστεύω ότι, τις επόμενες εβδομάδες ή και ακόμα μήνες, η 

καθημερινότητά μας δεν θα είναι όπως τη γνωρίζαμε, αλλά θα 
είναι μία «νέα» καθημερινότητα και κανονικότητα. Τόσο στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και στην κοινωνική μας ζωή. 

Σε προσωπικό επίπεδο, η πειθαρχία και κοινωνική αλληλεγ-
γύη που δείξαμε την προηγούμενη περίοδο, επιβάλλεται να έχει 
συνέχεια και διάρκεια.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, από την άλλη, οι επιχειρήσεις, θα 
πρέπει να εργαστούν με ευελιξία, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 
στο μέγιστο, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν με ευκολία 
και επιτυχία στα νέα δεδομένα της αγοράς. Θα πρέπει να έχουμε 
υπόψη μας ότι, μέσα από την κρίση μίας συγκεκριμένης στιγμής, 
μας δίνεται η δυνατότητα να εξελίξουμε πολλά πράγματα προς το 
καλύτερο, να επαναπροσδιορίσουμε στόχους  και να εκμεταλλευ-
θούμε ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

Βλέπουμε και σχεδιάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και αυτο-
πεποίθηση, γιατί, ο επιχειρηματικός κόσμος της Κύπρου, απέδειξε 
πολλές φορές στο παρελθόν ότι έχει την ικανότητα να προσαρμό-
ζεται σύντομα σε δύσκολες συνθήκες. Επανειλημμένα έχει δώσει 
πειστικές αποδείξεις, ότι διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και 
ικανότητα και κυρίως, έχει στο DNA του την υπομονή και επιμονή 
να δουλεύει σκληρά και μεθοδικά και στις κρίσιμες στιγμές να 
βγαίνει νικητής.  

Βασικό μας μέλημα
στον Όμιλο είναι η υγεία
του προσωπικού

Θα τα καταφέρουμε για ακόμα μια φορά
Πλάτων Λανίτης: Χρειάζεται στοχευμένη και συλλογική προσπάθεια, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
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Ορθά η υγεία τέθηκε ως προτεραιότητα
Πιστεύετε πως η διαχείριση της πανδημίας που έγινε από την κυβέρνηση, ήταν ικανοποιητική; 
Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα δείχνουν ότι η διαχείριση της πανδημίας που έγινε από την κυβέρνηση, ήταν απόλυτα επι-

τυχημένη. Υπήρξε άμεση αντίδραση και σωστός σχεδιασμός και κυρίως αποφασιστικότητα στη λήψη των ορθών μέτρων σε μία 
μεγάλη και απρόσμενη κρίση. Ορθά τέθηκε σε προτεραιότητα η προστασία του υπέρτατου αγαθού του ανθρώπου που είναι η 
υγεία και μπήκαν σε δεύτερη μοίρα άλλα πράγματα. 

Παράλληλα με την επιτυχημένη διαχείριση στον τομέα της ανθρώπινης υγείας, εκ μέρους της κυβέρνησης, υπήρξε και ένα 
οργανωμένο και μελετημένο σχέδιο στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, μέσα στις δυνατότητες που υπάρχουν. Είναι 
σημαντικό, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, να στηριχθούν στο μέτρο του δυνατού, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις και κατά 
συνέπεια η αγορά, για να μπορέσει και αυτή με τη σειρά της να το ανταποδώσει, στηρίζοντας την ευρύτερη οικονομία του τόπου.   

Φυσικά, οι πιο πάνω κυβερνητικές προσπάθειες δεν θα είχαν τα θετικά αποτελέσματα που βλέπουμε, αν δεν τύγχαναν της 
πειθαρχίας και εξαιρετικής κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης που επέδειξε ο κυπριακός λαός.    

Ανοίξαμε ξανά τα εργοτάξια λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα
Ποιο είναι το σχέδιο επανεκκίνησης κάποιων μεγάλων έρ-
γων του Ομίλου, όπως το Trilogy που υλοποιεί η Cybarco 
και του οποίου οι εργασίες διακόπηκαν προσωρινά λόγω 
του κλεισίματος των εργοταξίων.
Ένα από τα μεγάλα έργα του Ομίλου που βρίσκεται αυτή την 

περίοδο σε εξέλιξη, είναι το Trilogy στη Λεμεσό, το οποίο υλοποι-
εί η Cybarco, και οι εργασίες του οποίου διακόπηκαν προσωρινά 
λόγω των διαταγμάτων για κλείσιμο των εργοταξίων. Όπως είναι 
γνωστό, το Trilogy, είναι ένα έργο που έχει εξασφαλισμένη τη 
χρηματοδότηση του και πρόκειται για μια ανάπτυξη μικτής 
χρήσης, αποτελούμενο από τρεις παραθαλάσσιους πύργους, 
μια δημόσια πλατεία και πολλές παρεχόμενες υπηρεσίες και 
ανέσεις. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους €350 εκατ. Πριν την 
αναγκαστική διακοπή τους, οι κατασκευαστικές εργασίες προχω-
ρούσαν βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος και οι πωλήσεις 
ακολουθούσαν μιαν εξαιρετική πορεία. Είναι σημαντικό λοιπόν, 
έργα αυτού του μεγέθους, τα οποία προσελκύουν μεγάλες και 

ξένες επενδύσεις και απασχολούν εκατοντάδες συμπολίτες 
μας, να επαναρχίσουν τις εργασίες τους, για να μπορέσουν να 
συνεχίσουν τη συνεισφορά τους προς την οικονομία του τόπου 
σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Με την επανέναρξη των εργασιών τόσο στο εργοτάξιο του 
Trilogy όσο και στα εργοτάξια των άλλων έργων της Cybarco, θα 
ακολουθηθούν και θα τηρηθούν με αυστηρή πειθαρχία όλες οι 
διαδικασίες υγείας και ασφάλειας του προσωπικού, που έχουν 
αποφασιστεί από τις αρμόδιες Αρχές και αφορούν τα επιπρόσθε-
τα προληπτικά μέτρα κατά της επέκτασης του κορωνοΐού. Όπως 
τόνισα και πιο πάνω, προτεραιότητα έχει η υγεία των εργαζο-
μένων, ειδικότερα σ’ αυτή τη μεταβατική περίοδο επανέναρξης 
των εργασιών, όχι μόνο στα εργοτάξια, αλλά και σε όλους τους 
χώρους εργασίας γενικά. 

Για να μην πάει χαμένη η προσπάθεια που κάναμε όλοι μας 
τις προηγούμενες εβδομάδες, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία, 
βάζοντας φραγμό στο επεκτατικό κύμα της πανδημίας, θα πρέ-

πει η οικονομική δραστηριότητα να επαναρχίσει με κοινωνική 
ευθύνη και πειθαρχία για να μην κάνουμε βήματα προς τα πίσω. 

Οι οδηγίες και κανονισμοί που έχουν δοθεί για τη λει-
τουργία των εργοταξίων είναι ικανοποιητικές σε βαθμό 
που να επιτρέπουν την απρόσκοπτη επανέναρξη των 
εργασιών; 
Όπως είναι φυσιολογικό, οι πρωτόγνωρες συνθήκες που 

καλούνται να εργαστούν τα εργοτάξια, απαιτούν πειθαρχία σε 
αυξημένες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας. Είναι αναμε-
νόμενο οι νέες συνθήκες εργασίας να δημιουργήσουν κάποια 
προβλήματα προσαρμογής. Όπως συνέβηκε και σε άλλους το-
μείς στα αρχικά στάδια της πανδημίας, όπου χρειάστηκε χρόνος 
προσαρμογής, έτσι και στον τομέα των εργοταξίων οι εργασίες 
θα ομαλοποιηθούν με την πάροδο του αναγκαίου χρόνου. Να 
μην ξεχνούμε όμως ότι, οι συγκεκριμένες οδηγίες και κανονι-
σμοί, αφορούν την προστασία της υγείας των εργαζομένων, γι’ 
αυτό και η πιστή εφαρμογή τους είναι αδιαπραγμάτευτη.     

ΑΠΟΨΗ

Η 
πανδημία του κορωνοϊού τραντάζει την παγκό-
σμια οικονομία και τις οικονομίες της ΕΕ, ιδίως 
της Κύπρου, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθ-
μό από τον τουρισμό. Παράλληλα θα υπάρξουν 

σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Η ύφεση θα 
είναι αισθητή και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 χρόνια.

Χωρίς γενναία μέτρα πολιτικής και δυναμική – πλέ-
ον – διεκδίκηση από Ταμεία της Ε.Ε.,  θα υπάρξει δυσάρε-
στη αύξηση των δημόσιων ελλειμμάτων και του δημόσιου 
χρέους. Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις 

για το 2020, η οικονομία της 
ζώνης του ευρώ θα συρρικνω-
θεί κατά 7,8% και θα σημειώ-
σει θετικό ρυθμό ανάπτυξης 
6,2% το 2021, αν και το κρίνω 
ως υπερβολικό. Οι προβλέψεις 

είναι ρευστές, γιατί τα νερά είναι αχαρτογράφητα. Ήδη οι 
προβλέψεις του φθινοπώρου του 2019 αναθεωρήθηκαν 
προς τα κάτω κατά 9 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Η 
απόκλιση συνιστά απειλή για την ευρωζώνη. Πώς μετριά-
ζεται πια;

Η πτώση στην παραγωγή σε χώρες της ΕΕ το 2020 
θα κυμανθεί από -4,5 % στην Πολωνία έως -8,0% στην 
Κύπρο και -10,0 % στην Ελλάδα. Σε κάθε χώρα ξεχωριστά 
η οικονομική ανάκαμψη θα εξαρτηθεί από την υποτροπή 
της πανδημίας στη χώρα αυτή και από τη διάρθρωση της 
οικονομίας της, ώστε να λάβει ουσιώδεις πολιτικές σταθε-
ροποίησης και επανεκκίνησης. Όμως η Κύπρος, που το 
ΑΕΠ της εξαρτάται κατά 30% από τον τουρισμό - ο οποίος 
δυστυχώς εξαρτάται κυρίως από τις αφίξεις από λίγες 

χώρες όπως η προβληματική πλέον Αγγλία - δεν μπορεί 
να ελπίζει σε ολιγόμηνη ανάκαμψη, όπως ισχυρίζεται ο 
ΥΠΟΙΚ ως αυτοπλανώμενος.

Είναι φρόνιμο, στο παρόν στάδιο, οι κρατούντες τα 
κλειδιά της οικονομίας να σοβαρευτούν, να εκτιμήσουν 
επιστημονικά την κλίμακα του κλυδωνισμού που προκαλεί 
ο κορωνοϊός στην οικονομία και σε κάθε τομέα ξεχωριστά 
– γιατί όλοι επηρεάζονται. Οι άμεσες επιπτώσεις στην πα-
γκόσμια οικονομία και πιο ειδικά στην Κύπρο, θα είναι 
χειρότερες από αυτές της χρηματοπιστωτικής κρίσης και 
του κουρέματος των καταθέσεων. Ας μελετήσει ο ΥΠΟΙΚ 
ποια έκτακτα μέτρα λαμβάνει η ΕΕ απέναντι στον συμμε-
τρικό αυτό κίνδυνο (συμμετρικός, γιατί οι χώρες της ΕΕ 
επηρεάζονται ταυτόχρονα). Ας συμβουλεύεται επιστήμο-
νες, για συνεχή, σθεναρή και συντονισμένη δράση σε 
επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο.

Στην Κύπρο η πανδημία του κορωνοϊού, παράλληλα 
με τον τουρισμό, θα πλήξει την ιδιωτική κατανάλωση, τη 
βιομηχανική παραγωγή, τις επενδύσεις, το εμπόριο, τις 
ροές κεφαλαίων και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Η χαλάρωση 
των μέτρων περιορισμού δεν θα επιφέρει μεγάλη βελτίωση 
το 2020, η δε ανάκαμψη ως το τέλος του 2021 θα είναι 
βραδεία. Απλώς τα μέτρα πολιτικής στην Κύπρο, όπως και 
στην ΕΕ, θα περιορίσουν την οικονομική ζημία. Ωστόσο, η 
οικονομία του ΗΒ είναι άγνωστο πόσο θα πληγεί – άρα και 
το τουριστικό ρεύμα Άγγλων στην Κύπρο στη διετία 2020-
22- γιατί οι διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΒ χωλαίνουν και οι 
προβλέψεις για το 2020-22 βασίζονται σε δήθεν διατήρηση 
της παρούσας εμπορικής σχέσης ΕΕ-ΗΒ.

Οι επενδύσεις θα «μουδιάσουν» και έτσι θα καθυ-

στερεί η ανάκαμψη και η επανεκκίνηση. Η ανεργία θα 
αυξηθεί, ο δε πληθωρισμός θα μειωθεί, λόγω μείωσης της 
ζήτησης (αν και θα σημειωθούν κάποια κρούσματα αι-
σχροκέρδειας).  Η ανεργία δεν θα εκτιναχθεί σε μεγάλο 
διψήφιο αριθμό αν η Πολιτεία λάβει μέτρα πολιτικής και 
συνεργάζεται με τις συντεχνίες, αν στηρίξει τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, αν οι τράπεζες αναλάβουν έναν κίν-
δυνο για το καλό. 

Για να μην απολεσθούν θέσεις εργασίας πρέπει να 
λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά τα συστήματα πλή-
ρους αλλά και μερικής απασχόλησης, οι επιδοτήσεις μι-
σθών και η στήριξη των επιχειρήσεων. Ακόμα κι έτσι, θα 
ήταν ευχής έργο αν η ανεργία δεν ξεπεράσει το 12% μέσα 
στο 2020 και το 10% μέσα στο 2021 - όταν το ποσοστό 
ανεργίας στη ευρωζώνη τείνει να αυξηθεί από 7,5 % το 
2019 σε 9,5 % το 2020, με την ευχή να μειωθεί το 2021 στο 
8,5%.

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο οφεί-
λεται στο υψηλό ποσοστό εργαζομένων με βραχυπρόθε-
σμες συμβάσεις και όσων απασχολούνται στον τουρισμό. 
Επίσης, οι νέοι που εντάσσονται τώρα στο εργατικό δυνα-
μικό θα δυσκολευτούν να εργοδοτούνται άμεσα.

Το μαξιλάρι, κύριε υπουργέ, φτάνει για ήσυχο ύπνο 
μερικών μηνών. Ξαγρυπνήστε λίγο. Έρχονται τα χειρότερα 
αν π.χ. αφήσουμε τις ρωσικές εταιρείες να εγκαταλείψουν 
την Κύπρο. Και μην παραπονιέστε γιατί οι δημοσιογράφοι 
και οι επιστήμονες ερωτούν. Έχουν δικαίωμα.

*Οικονομολόγος, Στατιστικολόγος, πρώην Πρόεδρος Ακα-
δημίας Επιστημών Κύπρου.

Η ύφεση θα διαρκέσει 
τουλάχιστον δύο χρόνια

Του δρα Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη*

Ξαγρυπνήστε λίγο. Έρχονται τα χειρότερα!


