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ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Λευκωσία, 10 Μαρτίου 2015 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ 

Το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας του Κίελου (IFW) ανακοίνωσε, στις 25 

Φεβρουαρίου, τη βράβευση του Καθηγητή, του Πανεπιστήμιου Κύπρου και κάτοχου 

Νόμπελ Οικονομίας (2010), Sir Χριστόφορου A. Πισσαρίδη, με το Βραβείο Παγκόσμιας 

Οικονομίας για το 2015. Το βραβείο του IFW απονέμεται κάθε χρόνο από το 2005, για να 

τιμήσει σημαίνoυσες προσωπικότητες στην πολιτική, τις επιχειρήσεις και τις επιστήμες. 

Έχει ως στόχο να αναδείξει άτομα τα οποία είναι πρωτοπόροι στην εξεύρεση λύσεων για 

τα παγκόσμια οικονομικά προβλήματα, είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε διάλογο με 

επιστήμονες από άλλους κλάδους και είναι κοινωνικά πετυχημένοι, βασιζόμενοι στην 

ατομική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Τα προηγούμενα χρόνια έχουν τιμηθεί με 

τιμηθεί με το ίδιο βραβείο, εκτός των άλλων, ο Joseph E. Stiglitz, ο George Akerlof, ο 

Jean-Claude Trichet, ο Helmut Schmidt, ο Edmund S. Phelps, ο Lawrence H. Summers και 

ο Robert Mundell. 

Όσον αφορά το ερευνητικό έργο του Καθ. Πισσαρίδη ο Πρόεδρος του IFW, Καθηγητής Dennis Snower, τόνισε πως 

«Η ανάλυση των αγορών με τριβές αναζήτησης διεύρυνε την αντίληψή μας για τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά 

εργασίας» και «Η ιδέα ότι η αμοιβαία έλλειψη γνώσεων καθιστά δύσκολη την ταύτιση της προσφοράς και της 

ζήτησης υπήρξε επαναστατική».  

Ο Καθηγητής Πισσαρίδης ανέφερε: «Αποτελεί ξεχωριστή τιμή και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος από την 

αναγνώριση της δουλειάς μου από το IFW. Η ανεργία στην Ευρώπη εξακολουθεί να κυμαίνεται σε απαράδεκτα 

υψηλά επίπεδα και ελπίζω, προς όφελος εκείνων που δεν εργάζονται, ότι η αναγνώριση αυτή θα δώσει 

περισσότερη προσοχή στο πρόβλημά τους.» 

Εκτός από τον Καθηγητή Πισσαρίδη, για το έργο του στην οικονομική επιστήμη, θα βραβευτούν, ο πρώην πρόεδρος 

της Σοβιετικής Ένωσης Michael Gorbachev, ο CEO της General Electric Jeffrey Immelt και οι επιχειρηματίες, Kristine 

και Douglas Tompkins για τη συμβολή τους στο χώρο των επιχειρήσεων. 

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βραβείο είναι 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του IFW.  

 

Τέλος Ανακοίνωσης 
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