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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΣΥΞΕ –ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ναι σε μέτρα πρόληψης,
όχι στον πανικό
Συμφώνησαν στην ανάγκη να δράσουμε προκληπτικά και να μην
επιτρέψουμε στον πανικό να κυριαρχήσει

Το σκηνικό αβεβαιότητας που δημιουργούν για τον τουρισμό και κατ’
επέκταση για την οικονομία μία σειρά από ζητήματα όπως ο κορονοϊός,
απασχόλησαν χθεσινή (9/3/20) συνάντηση της ηγεσίας του ΠΑΣΥΞΕ με
αντιπροσωπεία της Τράπεζας Κύπρου, υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Τράπεζας Πανίκο Νικολάου.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι για ζητήματα εξωγενή, διεθνούς εμβέλειας,
δεν μπορούμε ως χώρα άμεσα να επηρεάσουμε τις εξελίξεις, ωστόσο
επιβάλλεται η λήψη μέτρων για τον περιορισμό των κραδασμών στην
κυπριακή οικονομία. Ήταν κοινή η διαπίστωση ότι πρέπει να δράσουμε
προκληπτικά και να μην επιτρέψουμε στον πανικό να κυριαρχήσει.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Χάρης Λοϊζίδης, δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι η
Τράπεζα Κύπρου είδε θετικά την προοπτική προώθησης μέτρων στήριξης της
ξενοδοχειακής βιομηχανίας σε περίπτωση που επιδεινωθούν περαιτέρω οι
συνθήκες της αγοράς. Ο κ. Λοϊζίδης αναγνώρισε ότι οι κρατήσεις Μαρτίου
έχουν πληγεί σοβαρά από τις εξελίξεις, ενώ μουδιασμένες είναι οι κρατήσεις
και για τον Απρίλιο, καθώς και για τον Μάιο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ
εξέφρασε την ελπίδα να δικαιωθούν οι επιστημονικές προσεγγίσεις ότι με την
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άνοδο της θερμοκρασίας θα είναι πιο διαχειρίσιμη η κατάσταση. Σύμφωνα με
τον κ. Λοϊζίδη, ο πανικός σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι καλός σύμμαχος,
όμως είναι αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων. Όπως ανακοίνωσε, θα
πραγματοποιήσει μία σειρά από συναντήσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα με
στόχο την προώθηση των αναγκαίων μέτρων.
Από την πλευρά του, o Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πανίκος
Νικολάου ανέδειξε ότι δεν πρέπει να είμαστε αμυντικοί μπροστά στην
αβεβαιότητα, αλλά αντίθετα καλούμαστε να κινηθούμε με συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες και αποφασιστικότητα, ώστε να επωφεληθεί η Κύπρος από τις
αλλαγές που έπονται στη δομή των τουριστικών ρευμάτων, την αλλαγή
συμπεριφοράς των ταξιδιωτών και τις νέες προτιμήσεις. Διαβεβαίωσε ότι η
Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες να στηρίζει
το τουριστικό προϊόν της Κύπρου και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για
προώθηση της χώρας ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού. Τόνισε,
ωστόσο, ότι διαφαίνονται ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιηθούν στην
κορύφωση της τουριστικής περιόδου.
Ο κ. Νικολάου προανήγγειλε ότι η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει τις
συναντήσεις και την ανταλλαγή απόψεων με τους φορείς του παραγωγικού
ιστού της οικονομίας, με στόχο να συμβάλει με διάφορους τρόπους στη
διαχείριση της κατάστασης και στην προώθηση μελετημένων λύσεων για τη
στήριξη των θέσεων εργασίας, του εθνικού εισοδήματος και της κινητικότητας
στην οικονομία γενικότερα.
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