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Μισιρλής: Ψηλά στη λίστα ξένων επενδυτών η Κύπρος
Άκρως θετικά χαρακτηρίζει τα µέτρα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση, ο διευθυντής της Imperio
Γιάννης Μισιρλής σε συνέντευξή του στον «Φ».
Ακόµη, τονίζει την αναγκαιότητα στήριξης των Κύπριων αγοραστών για την απόκτηση πρώτης κατοικίας,
ενώ δηλώνει πως «η συνέχιση της αγαστής συνεργασίας µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα θα
αποτελέσει τον πιο καταλυτικό παράγοντα επανεκκίνησης, όχι µόνο του τοµέα των ακινήτων και
κατασκευών αλλά συνολικά της κυπριακής οικονοµίας».
Πώς αντιµετώπισε η Imperio την πρωτοφανή
κατάσταση της πανδηµίας του Covid-19, καθώς
είναι µία εταιρεία µε πολλά και µεγάλα έργα
προγραµµατισµένα να ολοκληρωθούν τους
προσεχείς µήνες;
Αναµφισβήτητα οι συνθήκες που βιώνουµε και βιώσαµε
κυρίως τους προηγούµενους δύο µήνες είναι πράγµατι
πρωτόγνωρες, µε τον αντίκτυπο του κορωνοιού στην
αγορά ακινήτων να είναι αναµφίβολα πολύ σοβαρός.
Με τα εργοτάξια κλειστά πέραν των 45 ηµερών (κατά την διάρκεια της καραντίνας) κάποια από τα µεγάλα
έργα µας, όπως το Icon, έχουν παρουσιάσει µία αναγκαστική καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών
τους. Λόγω, όµως, της τήρησης του χρονοδιαγράµµατος των εργασιών πριν τη διακοπή, η συνολική
καθυστέρηση υπολογίζεται µικρότερη των 45 ηµερών.
Στην Imperio ακολουθήσαµε πιστά τις οδηγίες των ειδικών και µε προτεραιότητα φυσικά την υγεία των
συναδέλφων και συνεργατών µας, εφαρµόσαµε την τηλεργασία, διατηρώντας και τα γραφεία πωλήσεων
κλειστά. Όσον αφορά τις πρακτικές προώθησης και πωλήσεων ακινήτων, είναι γεγονός πως η περίοδος της
καραντίνας έδωσε µία ιδιαίτερη ώθηση στην τεχνολογία που εφαρµόζεται και θα εφαρµόζεται και στο
µέλλον, στον τοµέα ακινήτων.
Πιστεύετε ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει ενδιαφέρον ξένων επενδυτών κι αν ναι σε ποιο
βαθµό;
Τα ακίνητα παραµένουν η πρώτη µορφή επένδυσης που στρέφεται κάποιος σε στιγµές κρίσης, γι’ αυτό και
τα µηνύµατα που παίρνουµε από Αραβικές χώρες, Ισραήλ και Ρωσία είναι ενθαρρυντικά, µε την επενδυτική
διάθεση να βελτιώνεται.
Η Κύπρος παραµένει ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων των ξένων επενδυτών για τη µετά τον κορωνοιό
εποχή. Είναι ένας ασφαλής προορισµός, και µια από τις πρώτες προτιµήσεις των ξένων. Με το άνοιγµα των
αεροδροµίων και µε την άρση της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα, θα διαφανεί εντονότερα το
ενδιαφέρον των επενδυτών αλλά κυρίως θα υπάρχει η δυνατότητα διευθέτησης και ολοκλήρωσης
επενδύσεων των αγοραστών και επενδυτών από τις χώρες αυτές.
Αναµένετε να επιστρέψουµε στην κανονικότητα όπως τη γνωρίζαµε; Πότε περιµένετε να
ανακάµψει η οικονοµία και ποιος ο ρόλος των ακινήτων και κατασκευών;
Βραχυπρόθεσµα, σίγουρα η καθηµερινότητα δεν θα είναι όπως τη γνωρίζαµε σε κοινωνικό και
επιχειρηµατικό επίπεδο. Οι αλλαγές που επιφέρει η πανδηµία στην καθηµερινότητα, µας ωθεί να
ενταχθούµε και να αναζητήσουµε ταχύτερα τεχνολογικές λύσεις. Ευελιξία και προσαρµοστικότητα στα
νέα δεδοµένα θα ορίσουν τη νέα κανονικότητα.
Ο τοµέας των ακινήτων και κατασκευών συνεισφέρει σε υψηλότατο ποσοστό στην οικονοµία της χώρας
και στο ΑΕΠ της. Η Κυβέρνηση έχοντας διαχειριστεί µε απόλυτη επιτυχία την υγειονοµική κρίση, στήριξε
και στηρίζει εταιρείες και εργαζοµένους όλο αυτό το κρίσιµο διάστηµα. Τα σηµαντικά µέτρα που
εξαγγέλθηκαν προ ολίγων ηµερών αποτελούν το πιο πρόσφατο παράδειγµα.
Συγκεκριµένα για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν στον κλάδο ακινήτων, δεν θα πρέπει να εστιάσουµε
αποκλειστικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Είναι αναγκαίο να στηριχθούν οι Κύπριοι αγοραστές,
νέοι επαγγελµατίες και νεαρά ζευγάρια. Ως Παγκύπριος Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Ανάπτυξης Γης και
Οικοδοµών, έχουµε καταθέσει µία σειρά από προτάσεις στήριξης του κλάδου που θα επανακκινήσουν την
οικονοµία της χώρας.
Ποιο ήταν το σχέδιο για την επαναλειτουργία των εργοταξίων και ειδικότερα µεγάλων
έργων της Imperio όπως είναι το Icon; Υιοθετήθηκαν εύκολα οι νέοι κανονισµοί στα
εργοτάξια από τους επαγγελµατίες κατά τη διάρκεια των εργασιών;
Όλο αυτό το διάστηµα της καραντίνας ήταν πραγµατικά δύσκολο να µην κάνουµε αυτό που αγαπάµε,
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όµως έπρεπε να κρατήσουµε τις αποστάσεις, να µείνουµε σπίτι ώστε να παραµείνουµε όλοι ασφαλείς.
Οφείλουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους επαγγελµατίες του υγειονοµικού τοµέα, που χωρίς
αυτούς δε θα µπορούσαµε να επανεκκινήσουµε τόσο σύντοµα.
Με το άνοιγµα των εργοταξίων και το τέλος της καραντίνας οι κατασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται
µε εντατικούς ρυθµούς, ακολουθώντας τα µέτρα υγειονοµικής προστασίας σε όλα τα έργα.
Ειδικότερα για το Icon, που θα αποτελέσει σηµείο αναφοράς για τη Λεµεσό, µόλις αυτήν την εβδοµάδα
καταφέραµε να ολοκληρώσουµε τον 11ο όροφο. Κινούµαστε δυναµικά προς την ολοκλήρωση του Icon σε
λιγότερο από 12 µήνες.
Θεωρείται πως δόθηκε η κατάλληλη λύση στα προβλήµατα που προκύπτουν µε το θέµα των
ενοικίων στη χώρα µας;
Το θέµα ήταν δύσκολο, πολύπλοκο και είχε τρείς πτυχές: εάν δεν πληρώσει το ενοίκιο ο ενοικιαστής, δεν
θα πληρώσει ούτε το δάνειο ο ιδιοκτήτης και θα έχει πρόβληµα και η τράπεζα. Θεωρώ ότι, µε την
αναστολή τραπεζικών δόσεων και τα φορολογικά κίνητρα / φοροελαφρύνσεις στον ιδιοκτήτη για να
συµφωνήσει µείωση ενοικίου µε τον ενοικιαστή, δίνεται µία ικανοποιητική λύση στο πρόβληµα των
ενοικίων στα εµπορικά ακίνητα, αλλά δεν αποτελεί ολοκληρωµένη λύση στο θέµα των ενοικίων των
κατοικιών.
Το θέµα των ψηλών ενοικίων στις κατοικίες λύνεται µόνο µε κρατικό παρεµβατισµό (καθώς οι αγορά δεν
ανταποκρίνεται όσο γρήγορα θα θέλαµε) και η λύση είναι η αύξηση της προσφοράς µε ακίνητα κατάλληλα
για ενοικίαση. Ο γρηγορότερος τρόπος αύξησης της προσφοράς, που θα µείωνε και τις τιµές του ενοικίου,
προέρχεται από µια µικρή εξαίρεση που θα µπορούσε να εφαρµόσει το Υπουργείο Οικονοµικών στον
υφιστάµενο κανονισµό ΦΠΑ για αγορά κατοικιών.
Για παράδειγµα, θα µπορούσε το Υπουργείο να εξαιρέσει, για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, όλες τις
κατοικίες για τις οποίες έχει µέχρι στιγµής πληρωθεί µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ 5% από την υποχρέωση
του αγοραστή να χρησιµοποιεί την κατοικία αυτή ως τη µόνιµη του κατοικία. Εάν αυτές οι κατοικίες
διατεθούν προς την αγορά ενοικίων, ένα τεράστιο µέρος του προβλήµατος λύνεται εν µία νυκτί.
Τα µέτρα είναι ζωτικής σηµασίας
Ως επιχειρηµατίας ανάπτυξης γης είστε ευχαριστηµένος από τα µέτρα της οικονοµίας που
ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση; Ποια άλλα µέτρα πιστεύετε ότι θα ενίσχυαν τον τοµέα
των ακινήτων και ποια κίνητρα θα µπορούσαν να βοηθήσουν;
Τα µέτρα στήριξης της οικονοµίας που ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση είναι ζωτικής σηµασίας και
κρίνονται ως άκρως θετικά, καθώς δηµιουργούν συνθήκες σχετικής ρευστότητας στην αγορά
στηρίζοντας κάθε επιχείρηση και πολίτη, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κινηθούν και να
επανακτήσουν το χαµένο έδαφος.
Όσον αφορά τον χώρο των ακινήτων, ως επαγγελµατίες του κλάδου οφείλουµε να διατηρήσουµε το
όνειρο της ιδιοκατοίκησης ζωντανό για τους Κύπριους αγοραστές. Αυτός είναι και ο λόγος που σε
πρόσφατη συνάντηση µε τις Αρχές προτείναµε λύσεις, µε τις οποίες ακόµη και σε δύσκολες στιγµές οι
ντόπιοι αγοραστές θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν στην αγορά του κατάλληλου ακινήτου και σε
επένδυση σε ακίνητα.
Μεταξύ άλλων, οι λύσεις που συζητήσαµε είναι η δηµιουργία κινήτρων για αγορά πρώτης κατοικίας για
νεαρά ζευγάρια, στα πλαίσια παρόµοιων προγραµµάτων άλλων χωρών. Ακόµη, µε απώτερο σκοπό την
ενίσχυση της αγοράς ακινήτων τόσο από ντόπιους όσο και από ξένους αγοραστές, θα πρέπει να δοθούν
φορολογικά κίνητρα περιορισµένης διάρκειας. Είναι, επίσης, σηµαντική η δηµιουργία κέντρου
εξυπηρέτησης επενδυτών που θα µειώσει δραµατικά το χρόνο ολοκλήρωσης των συναλλαγών.
Τέλος, η συνέχιση και ολοκλήρωση των µεταρρυθµίσεων µε ενοποίηση διαδικασιών και εισαγωγή της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για όλα τα στάδια εξέτασης των πολεοδοµικών αιτήσεων, θα συντοµεύσει
όλες τις διαδικασίες έκδοσης της πολεοδοµικής άδειας.
Συµπερασµατικά, τα µέτρα που ανακοινώθηκαν θα δώσουν την αναγκαία ώθηση που θα είναι η αρχή της
ανάκαµψης της οικονοµίας της χώρας. Η συνέχιση της αγαστής συνεργασίας µεταξύ ιδιωτικού και
δηµοσίου τοµέα θα αποτελέσει τον πιο καταλυτικό παράγοντα επανεκκίνησης, όχι µόνο του τοµέα των
ακινήτων αλλά συνολικά της κυπριακής οικονοµίας, καθώς ο κλάδος ακινήτων και κατασκευών αποτελεί
έναν από τους σηµαντικότερους πυλώνες της οικονοµίας του κράτους.
Ο Γιάννης Μισιρλής είναι Διευθυντής της Imperio, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσµου
Επαγγελµατιών Ανάπτυξης Γης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ακινήτων του ΚΕΒΕ.
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