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ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΧΟΛΗΣ
Ο Νομπελίστας Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Χριστόφορος Πισσαρίδης
απηύθυνε ομιλία με θέμα “New Technology and the Future of Cyprus and Greece in the
European Union”
Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης διοργάνωσε με επιτυχία στις 14 Νοεμβρίου 2019
την Ετήσια Δημόσια Διάλεξη της Σχολής για το έτος 2019, με ομιλητή τον Νομπελίστα Καθηγητή
Χριστόφορο Πισσαρίδη και θέμα “ New Technology and the Future of Cyprus and Greece in the
European Union”.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και ο Κοσμήτορας της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου.
Κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και
Διοίκησης, αναφέρθηκε σε συντομία στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνολογικής
προόδου, τονίζοντας υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης τόσο για την Κύπρο όσο και για την
Ελλάδα, αφού σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες κατατάσσονται αρκετά χαμηλά
στον δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας σε θέματα τεχνολογίας. Κλείνοντας, ευχαρίστησε
τους χορηγούς της εκδήλωσης και έδωσε το λόγο στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στην ομιλία του ο Πρύτανης αναφέρθηκε αρχικά στην σημασία και τη συνεισφορά που έχει η
παρουσία του Σερ Πισσαρίδη ως μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου
στην επίτευξη των στόχων του Τμήματος Οικονομικών και του Πανεπιστημίου γενικότερα.
Σχετικά με το θέμα της εκδήλωσης, ανέφερε ότι η αργοπορημένη εναρμόνιση με την τεχνολογία
οδηγεί σε επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και μείωση του ενδιαφέροντος για
επενδύσεις. Η Κύπρος όπως τόνισε, δεν είναι ακόμα έτοιμη να ενταχθεί στην ψηφιακή εποχή
και απαιτείται αρκετή δουλειά ώστε να ακολουθήσει η χώρα τις νέες τάσεις της τεχνολογίας,
παραθέτοντας μερικά παραδείγματα από την καθημερινότητα.

Ανεβαίνοντας στο βήμα για την παρουσίαση του ο Σερ Πισσαρίδης, επιβεβαίωσε αρχικά τις
επισημάνσεις του Κοσμήτορα και του Πρύτανη σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται
η Κύπρος στον τομέα του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού. Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης
του, αναφέρθηκε στους στόχους σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραθέτοντας τα
σημαντικότερα στάδια στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τα οποία αφορούν το
ελεύθερο εμπόριο, την κοινή αγορά και το κοινό νόμισμα. Συνεχίζοντας, παρέθεσε δύο
μεθόδους βελτίωσης της παραγωγικότητας που μπορεί να προκύψει μέσω της αποδοτικότερης
κατανομής των συντελεστών παραγωγής και της εισαγωγής νέων τεχνολογικών μεθόδων στην
παραγωγική διαδικασία. Μια τυχόν αποτυχία σύγκλισης σε αυτές μεθόδους, τόνισε, θα
οδηγούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αποτυχία.

Διαχωρίζοντας τις Ευρωπαϊκές χώρες σε τρεις κατηγορίες και παραθέτοντας στατιστικά
στοιχεία, εντόπισε πρόβλημα στις χώρες της νότιας Ευρώπης σε ότι αφορά τους ρυθμούς
παραγωγικότητας, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Σε σχέση με την αποδοτικότερη κατανομή,
υποστήριξε ότι αυτή επιτυγχάνεται όταν η εργασία και οι επενδύσεις μετακινούνται από μη
παραγωγικές δραστηριότητες σε παραγωγικές και όταν επικρατούν συνθήκες που κάνουν το
κεφάλαιο πιο παραγωγικό, όπως η κατάργηση των κανονισμών που παρεμποδίζουν τον
ανταγωνισμό, η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και η μείωση του κόστους
εισόδου και εξόδου επιχειρήσεων στην παραγωγή. Παραθέτοντας και πάλι στοιχεία σχετικά με
την παραγωγικότητα μέσω της αποδοτικότητας στην κατανομή των πόρων, επεσήμανε το

πρόβλημα της Κύπρου και της Ελλάδας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Συνεχίζοντας στην
δεύτερη μέθοδο βελτίωσης της παραγωγικότητας, μέσω δηλαδή της εφαρμογής νέας
τεχνολογίας, αντιτέθηκε της άποψης ότι οι θέσεις εργασίας θα αντικατασταθούν από μηχανές,
υποστηρίζοντας ότι οι νέες τεχνολογίες επιφέρουν μετασχηματισμό των επαγγελμάτων με
επαναλαμβανόμενες μηχανικές διαδικασίες με επαγγέλματα που απαιτούν ανθρώπινη
δημιουργικότητα και επαφή. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του, ο Σερ Πισσαρίδης
παρέθεσε ορισμένες ενέργειες με τις οποίες η κυβέρνηση και οι επιχειρήσεις μπορούν να
βοηθήσουν ώστε να επιτευχθούν τα οφέλη από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες σε Κύπρο και
Ελλάδα, καθώς ο ανταγωνισμός από τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη έχει ενταθεί. Αυτές αφορούν
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, βελτίωση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα,
αναβάθμιση του τομέα της δημόσιας εκπαίδευσης, εφαρμογή μεθόδων κατάρτισης των
εργαζομένων κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις, μετακίνηση εργαζομένων από θέσεις που θα
καλυφθούν από μηχανές σε άλλες θέσεις και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για
υποστήριξη της επανεκπαίδευσης.

Με το πέρας της διάλεξης ακολούθησε δεξίωση στον προαύλιο χώρο της αίθουσας. Μέγας
χορηγός της εκδήλωσης ήταν η RCB Bank ενώ χορηγός επικοινωνίας, «Ο Πολίτης»

