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ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Εξασφάλισε το 1o Βραβείο του διαγωνισμού «Φοιτητές στην Έρευνα - ΦΟΙΤΩ» για το
Ακαδημαϊκό Έτος 2019
Το 1o Βραβείο του διαγωνισμού «Φοιτητές στην Έρευνα - ΦΟΙΤΩ»
για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 ύψους €1500, στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής
Κουλτούρας» του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας στην
θεματική ενότητα Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,
εξασφάλισε ο απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών του
Πανεπιστημίου Κύπρου Αντρέας Αντωνόπουλος.
Το ερευνητικό του δοκίμιο με θέμα «Πώς η ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση επηρέασε τις κυπριακές εμπορικές ροές» πήρε
την 1η θέση για τους κλάδους που υπάγονται στις Κοινωνικές και
Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Η έρευνα διήρκησε ένα χρόνο και έγινε
υπό την καθοδήγηση του Λέκτορα του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ.
Φίλιππου Λούη.
Η μελέτη ασχολείται με την επίδραση της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς
το κυπριακό εμπόριο. Επιδιώχθηκε η ουσιαστική διαχώριση της έρευνας στους τομείς της
βαρύτητας και της ανταγωνιστικότητας. Η είσοδος της χώρας σε ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο
που της παρέχει εμπορικές διευκολύνσεις με ένα ευρύ δίκτυο χωρών προηγείται και αποτελεί
το πρίσμα μέσω του οποίου μεταβάλλεται το επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Βασικό συμπέρασμα
της έρευνας είναι η επιβεβαίωση της στατιστικής σημαντικότητας του παράγοντα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εμπορικές ροές της Κύπρου, χωρίς όμως να προκύπτει παράλληλη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών εξαγωγών.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Καθηγητής Σωφρόνης Κληρίδης συνεχάρη προσωπικά
τον κο Αντωνόπουλο, τονίζοντας τα εξής: «Πρόκειται για μια πολύ τιμητική βράβευση που
αποτελεί δίκαιη αναγνώριση της εργατικότητας και αφοσίωσης του Αντρέα. Δεν είναι η πρώτη
φορά που ο Αντρέας τιμά το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα Οικονομικών. Του ευχόμαστε

κάθε επιτυχία στις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Σουηδία και ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες
στο μέλλον.»
Η Επιστημονική Αξιολόγηση των ερευνητικών εργασιών έγινε εξ αποστάσεως από ανεξάρτητους
εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό. Η απονομή των Βραβείων έγινε κατά τη διάρκεια της
Βραδιάς του Ερευνητή που διοργανώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο
Φιλοξενία στη Λευκωσία.

