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Χαιρετισμός Πρύτανη ΠΚ, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη,  
Διάλεξη «Διαχείριση πετρελαϊκού πλούτου – Μαθήματα και Εμπειρίες» 
Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012, 18:30μ.μ., Αιθ. Τελετών (Καλλιπόλεως 75)  

 

 
 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην αποψινή διάλεξη, που 

συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Γραφείο 

Προγραμματισμού και την Πρεσβεία της Νορβηγίας, και με κύριο ομιλητή 

τον Ιδρυτή και Διευθύνων Σύμβουλο της Skancke Consulting, κύριο Martin 

Skancke, τον οποίο ευχαριστώ που αποδέχθηκε την πρόσκληση.  

 

Η οικονομική κρίση αναχαιτίζει την αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας, 

ωστόσο η ανακάλυψη του φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική 

Ζώνη της Κύπρου αποτελεί αχτίδα φωτός. Όμως, το αντίκτυπο της 

αξιοποίησης του ενεργειακού μας πλούτου εξαρτάται από εμάς, από τους 

ηγέτες του τόπου και τις οντότητες που θα αναλάβουν τη διαχείρισή του.  

Επιπλέον, η εμπειρία διαχείρισης ενεργειακού πλούτου από άλλες χώρες 

πρέπει να μελετηθεί σωστά, ώστε η στρατηγική αξιοποίησης του πλούτου 

της χώρας μας και η σκιαγράφηση ορθής διαχειριστικής πολιτικής να 

διαμορφωθούν σωστά, βασιζόμενοι στα καλά μοντέλα διαχείρισης και προς 

αποφυγή τυχόν λαθών, που θα μας κοστίσουν ακριβά.  

Πρέπει, λοιπόν, να μελετηθούν τόσο τα αποτελεσματικά, όσο και αυτά που 

αποδείχθηκαν ανα-ποτελεσματικά μοντέλα διαχείρισης, ούτως ώστε από τα 

πρώτα να αξιοποιηθούν η τεχνογνωσία, οι πρακτικές, το ήθος και τα κίνητρα 

σκιαγράφησης της ορθής διαχειριστικής πολιτικής, και από τα δεύτερα να 
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διαβάσουμε τις κακές πρακτικές που οδήγησαν στην αποτυχία, να τις 

αποφύγουμε και να τις αποβάλουμε από το δικό μας σύστημα.  

Εντούτοις, διατηρώ έντονες επιφυλάξεις για τον μέχρι στιγμής χειρισμό του 

θέματος σχετικά με το νέο αυτό κεφάλαιο της πατρίδας μας. Φοβάμαι να 

μην κληρονομήσουμε, μια κατεστραμμένη οικολογικά ανατολική Μεσόγειο 

με εκατοντάδες γεωτρήσεις, με το όφελος των εξορύξεων να καρπώνονται 

ξένες εταιρείες, ενώ κάποιοι θα φιλοδοξούν να μετατραπούν σε κομματικούς 

εμίρηδες και πολιτικούς σεΐχηδες.  Αυτά δεν τα λέω μόνο για τους 

σημερινούς κυβερνώντες, αλλά και για τους επόμενους και τους 

μεθεπόμενους.    

 

Δυστυχώς σήμερα, οι θεσμοί και οι αξίες μας τίθενται υπό συνεχή 

αμφισβήτηση και η βελτίωσή τους είναι επιτακτική ανάγκη. Η κοινωνία μας 

πάσχει από την έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς, γιατί πολλές φορές 

πάσχουν αυτοί που εκπροσωπούν τους θεσμούς. Θα επαναλάβω για μία 

ακόμη φορά πως για να πάει μπροστά ο τόπος μας, χρειάζονται οι 

κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις, με περισσή ευθυκρισία και 

ευμάθεια.  

 

Χρειάζεται διαφάνεια, συνοδοιπορία λόγων και έργων, σοβαρότητα και 

υπερκομματικές πρακτικές. Ακούμε και λέμε ότι πρέπει το συλλογικό 

συμφέρον να είναι πάνω από το ατομικό. Είναι καιρός να το πράξουμε! 
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Δυστυχώς, το κράτος μας είναι θεμελιωμένο στην αναξιοκρατία σε πολλά 

επίπεδα. Η ανωμαλία αυτή δεν είναι μόνο αδικία έναντι προσώπων, αλλά 

μάστιγα και κίνδυνος για την ευημερία ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου. 

Είναι ένα σύστημα που παράγει συνεχώς χαμένες ευκαιρίες, που κοστίζει 

πολύ, μεταφορικά και κυριολεκτικά, που ανακυκλώνει τις χαμηλές 

προσδοκίες και τελικά προκαλεί την απάθεια και αποστασιοποίηση των 

πολιτών.  

Ξέρετε, αυτό που καθόρισε την επιτυχία του Νορβηγικού Μοντέλου ήταν η 

διαφάνεια, η συνεχής λογοδοσία, ο επαγγελματισμός των εμπλεκομένων και 

η ανάμειξη όλης της κοινωνίας στην αξιοποίηση του φυσικού αερίου.  

Ο κύριος Martin Skancke θα μας παρουσιάσει λοιπόν πρακτικές διαχείρισης 

των πετρελαϊκών εσόδων. Η εξειδίκευσή του στα κρατικά επενδυτικά 

κεφάλαια και η πείρα του στη διαχείριση του Νορβηγικού κρατικού ταμείου 

συντάξεων, δύναται να βοηθήσει και την Κύπρο στη χάραξη στρατηγικής για 

ένα ανάλογο μοντέλο.  

Θαυμάζει κανείς στο Νορβηγικό μοντέλο την έγνοια τους για τις μελλοντικές 

γενεές. Αυτή πρέπει να είναι και η δική μας έγνοια σήμερα. Πρέπει να 

αντισταθούμε σε λογικές που θέλουν το ξεπούλημα των φυσικών πόρων 

πριν την εξόρυξή τους. Με την οικονομική κρίση και τη μάστιγα της ανεργίας 

να πλήττει, ιδιαίτερα τους νέους μας, πρέπει να μεριμνούμε για να τους 

διασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο. Πρέπει να τους δώσουμε ευκαιρίες και 

να διασφαλίσουμε ότι και οι μελλοντικές γενεές θα καρπωθούν τα οφέλη 

από την εκμετάλλευση του ενεργειακού μας πλούτου. 

Κυρίες και κύριοι, 
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρο μπροστά στις προκλήσεις των καιρών δηλώνει 

παρών, δίδοντας βήμα σε ανθρώπους και προσωπικότητες που έχουν να 

μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες τους και να μας διδάξουν. Δηλώνουμε 

παρόντες και διαλεγόμαστε για άλλη μία φορά με την κοινωνία για φλέγοντα 

θέματα. 

Οι καιροί είναι δύσκολοι και για την αντιμετώπιση των δυσκολιών 

επιβάλλεται η παρέμβαση των πολιτών. Επιβάλλεται να είμαστε απαιτητικοί 

με τους ηγέτες μας, να είμαστε απαιτητικοί με τους εαυτούς μας.  

 

Η οικονομία μας δεν θα ορθοποδήσει μόνο με τη σωστή αξιοποίηση του 

πετρελαϊκού πλούτου. Υπάρχουν πολλές πρακτικές σε διάφορους τομείς 

διοίκησης, που πρέπει να επαναπροσδιοριστούν, για να οικοδομήσουμε 

σύντομα μία δυνατή οικονομία και να καλλιεργήσουμε το αίσθημα της 

ασφάλειας μεταξύ των πολιτών. 

Απευθυνόμενος στους νέους ανθρώπους, τους φοιτητές μας, θα ήθελα να 

τους επαναλάβω με έμφαση ότι δεν πρέπει να κτίζουμε όνειρα βασισμένα 

σε φυσικό πλούτο.  

Φρονώ ότι ο διαχρονικός χρυσός μιας χώρας είναι η δημιουργικότητα των 

ανθρώπων της. Εξάλλου το μέγεθος μιας χώρας δεν εξαρτάται από το 

γεωγραφικό της μέγεθος, ούτε από το μέγεθος του πληθυσμού της. Το 

μέγεθος μια χώρας εξαρτάται από τα μυαλά των νέων ανθρώπων της.  

Η αριστεία δεν είναι υπόθεση μεγέθους. Ο πλούτος και η δημιουργικότητα 

της σύγχρονης εποχής είναι η σκέψη, η γνώση και η καινοτομία. 
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Σας ευχαριστώ! 


