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ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΧΟΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
«Η ΕΕ χρειάζεται να εκδημοκρατίσει τα θεσμικά της όργανα, να κινηθεί προς την ευρωπαϊκή
οικονομική ολοκλήρωση και κυρίως, να πείσει τους πολίτες της Ευρώπης για την ανάγκη να
μείνουν ενωμένοι για να έχουν μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ»,
ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σερ Πισσαρίδης.
Στις 23 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, η 3η Ετήσια Δημόσια Διάλεξη
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, με ομιλητή τον
Νομπελίστα Καθηγητή Χριστόφορο Πισσαρίδη και θέμα το μέλλον της Ευρώπης στην εποχή του
προέδρου των ΗΠΑ Trump, του προέδρου της Κίνας Xi και του Brexit.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς ο Αντιπρύτανης του
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου και ο Κοσμήτορας της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου, ο οποίος συντόνισε την
όλη εκδήλωση.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, αφού καλωσόρισε αρχικά το
κοινό, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Καθηγητή Χριστόφορο Πισσαρίδη για την αποδοχή
της πρόσκλησης ως ομιλητής. Ακολούθως αναφέρθηκε σε συντομία στις κύριες πτυχές του
θέματος της διάλεξης, το Brexit και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εποχή του Trump
και του Xi. Σχετικά με το Brexit, τόνισε την αβεβαιότητα που επικρατεί στις αγορές και
γενικότερα στην ευρωπαϊκή οικονομία μετά την απόφαση των βρετανών για έξοδο από την ΕΕ,
υποστηρίζοντας ότι θα ήταν καλύτερο για την Ευρώπη ένα «ομαλό» Brexit. Συνεχίζοντας,
αναφέρθηκε στην περίπτωση του Trump και διερωτήθηκε κατά πόσο η εκλογή του ως πρόεδρος
των ΗΠΑ αυξάνει την αβεβαιότητα που επικρατεί στην Ευρώπη, ενώ όσον αφορά την περίπτωση
του προέδρου της Κίνας Xi, πρόσθεσε ότι σε αντίθεση με τον Trump, επιδιώκει την επέκταση
των εμπορικών σχέσεων Ευρώπης-Κίνας. Ολοκληρώνοντας ευχαρίστησε τους χορηγούς της
εκδήλωσης, την Τράπεζα RCB και την εφημερίδα «Πολίτης».
Κατά την έναρξη της ομιλίας του ο Αντιπρύτανης, ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για το
Πανεπιστήμιο Κύπρου η παρουσία του Καθηγητή Πισσαρίδη ως ακαδημαϊκό μέλος στο Τμήμα
Οικονομικών και τόνισε ότι η επιστήμη των οικονομικών μπορεί να διασυνδέσει θέματα όπως
το Brexit και τους προέδρους των ΗΠΑ και Κίνας με το μέλλον της Ευρώπης. Σχετικά με την Κίνα,

επεσήμανε ότι για πρώτη φορά δημιουργείται ένα πολιτικό σύστημα στην χώρα το οποίο
προσελκύει το ενδιαφέρον για εφαρμογή του και σε άλλες χώρες. Στην περίπτωση του Trump,
ανέφερε ότι η παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι μια ένδειξη κοινωνικής
ωρίμανσης και ότι προσανατολίζεται να εργαστεί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
αναγνωρίζοντας τις θετικές και αρνητικές τους επιδράσεις στην δημοκρατία. Συνεχίζοντας,
τόνισε ότι αυτό που έχει σημασία πέραν των όποιων πολιτικών ζητημάτων, είναι ο άνθρωπος
και οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει όπως η επίδραση των δημογραφικών αλλαγών
στην κοινωνική συνοχή, η γεφύρωση μεταξύ της εκπαίδευσης και της ταχείας εξέλιξης της
αγοράς εργασίας που επηρεάζουν το μέλλον της κοινωνίας. Τέλος, υπογράμμισε ότι σαν
Πανεπιστήμιο επενδύουμε στο μέλλον και ότι όλοι οι ισχυροί οργανισμοί οφείλουν να έχουν
σαν όραμα την επένδυση στο μέλλον και στους νέους ανθρώπους.

Παίρνοντας το βήμα σε μια κατάμεστη αίθουσα, ο Καθηγητής Πισσαρίδης χαιρέτησε αρχικά
τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και ευχαρίστησε τη Σχολή για την πρόσκληση. Προλόγισε την
ομιλία του λέγοντας ότι θα αναφερθεί στο μέλλον της Ευρώπης σε σχέση με τρία πρόσφατα
γεγονότα μείζονος σημασίας, τα οποία διαμορφώνουν τη σημερινή παγκόσμια οικονομική
σκηνή: στη βάση μιας πολιτικής ατζέντας κατά της παγκοσμιοποίησης, ο Donald Trump εξελέγη
Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Επιπλέον, μετά από μια αντι-μεταναστευτική
καμπάνια ελλιπούς ενημέρωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε την αποχώρησή του από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Κίνα τέλος, ο Πρόεδρος Xi Jinping τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της
παγκοσμιοποίησης, δίνοντας έμφαση στην πρωτοβουλία του "Belt and Road". Ο Καθηγητής
τόνισε ότι τα γεγονότα αυτά είναι καταλυτικά για την παγκόσμια οικονομία, αν αναλογιστεί

κανείς ότι οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και η Κίνα είναι οι τρεις μεγαλύτεροι εμπορικοί πυλώνες στον
κόσμο. Αναλύοντας στη συνέχεια την παρούσα κατάσταση και τι διαφαίνεται στο μέλλον, ο Σερ
Χριστόφορος Πισσαρίδης αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα, καθώς και στο κόστος της
παγκοσμιοποίησης. Μίλησε για την ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές και τις πολιτικές εκείνες
που πρέπει να υιοθετηθούν τόσο από μέρους της ΕΕ και των κρατών-μελών της, των ΗΠΑ και
άλλων προηγμένων κρατών, όσο και από μέρους της Κίνας και των κρατών αναδυόμενης
οικονομίας. Ο Καθηγητής ανέδειξε περαιτέρω το γεγονός ότι μέσω της παγκοσμιοποίησης
επωφελούνται περισσότερο οι αναδυόμενες οικονομίες, ανέφερε δε εμφατικά ότι «όλα τα
κράτη κερδίζουν σε κάποιο βαθμό από την παγκοσμιοποίηση». Ολοκληρώνοντας τέλος την
ομιλία του, ο Καθηγητής τόνισε ότι σε ένα τέτοιο διαμορφούμενο οικονομικο-πολιτικό
περιβάλλον, η ΕΕ χρειάζεται να εκδημοκρατίσει τα θεσμικά της όργανα, να κινηθεί προς την
ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση και κυρίως, να πείσει τους πολίτες της Ευρώπης για την
ανάγκη να μείνουν ενωμένοι για να έχουν μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ.
Καταχειροκροτούμενος, ο Καθ. Πισσαρίδης δέχτηκε ακολούθως ερωτήσεις του κοινού σχετικές
με το θέμα της διάλεξης.
Τη διάλεξη παρακολούθησαν πλήθος προσκεκλημένων και φοιτητές. Με το πέρας της διάλεξης
ακολούθησε δεξίωση στον προαύλιο χώρο της αίθουσας. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης ήταν
η Τράπςζα RCB ενώ χορηγός επικοινωνίας, «Ο Πολίτης».

