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ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΧΟΛΗΣ
Ο Νομπελίστας Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Χριστόφορος Πισσαρίδης
απηύθυνε ομιλία με θέμα «Ελλάδα-Κύπρος: Ένα Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τον 21ο Αιώνα»
Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης διοργάνωσε διαδικτυακά στις 16 Φεβρουαρίου
2021 την Ετήσια Δημόσια Διάλεξη της Σχολής, με ομιλητή τον Νομπελίστα Καθηγητή,
Χριστόφορο Πισσαρίδη και θέμα «Ελλάδα-Κύπρος: Ένα Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τον 21ο
Αιώνα».
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 στις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας στο παγκόσμιο
στερέωμα, τονίζοντας ότι ένα ορθό πλάνο οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί μέγιστη ανάγκη
κάτω από αυτές τις συνθήκες. Συνεχίζοντας, παρέθεσε τις σκέψεις του ως προς τις αλλαγές που
πρέπει να γίνουν ώστε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, κυρίως σε ζητήματα καλύτερης
διακυβέρνησης, βελτίωσης της αξιοκρατίας και καταπολέμησης της διαφθοράς.
Στην ομιλία του ο Πρύτανης, αρχικά συνεχάρη και ευχαρίστησε τη Σχολή για την πρωτοβουλία
της να διοργανώσει αυτή τη δημόσια διάλεξη, η οποία όπως ανέφερε «αποδεικνύει την
επικέντρωση της Σχολής και του Πανεπιστημίου στη διάχυση της γνώσης και της αλήθειας».
«Διανύουμε», πρόσθεσε, «μια εποχή από ιδιάζουσες προκλήσεις με πολυεπίπεδες
κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις και είναι αδήριτη η ανάγκη να προβούμε σε ένα στρατηγικό
σχεδιασμό για τον 21ο αιώνα». Κλείνοντας, ανέφερε ότι, «η πρωτοφανής κατάσταση που
δημιούργησε η νόσος COVID-19, μας έθεσε σε εγρήγορση να αντιμετωπίζουμε και να
υπερβαίνουμε τα όποια αδιέξοδα, μας κινητροδότησε να επιδιώκουμε την πρόληψη και την
καινοτομία, μας δημιούργησε την ανάγκη αναζήτησης της νέας γνώσης, ώστε να
προετοιμαστούμε κατάλληλα για το αβέβαιο μέλλον».

Ξεκινώντας την παρουσίαση του ο σερ Πισσαρίδης, αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που έχουν
Κύπρος και Ελλάδα να ευημερήσουν ως μέλη της πιο μεγάλης ενιαίας αγοράς στον κόσμο, για
να το πετύχουν όμως, απαιτείται συνεχής ανανέωση της διακυβέρνησης, της καινοτομίας και
του κοινωνικού κράτους. Χρειάζεται, τόνισε, «μια νέα νοοτροπία και ένα νέο σύστημα
διακυβέρνησης που να ενθαρρύνει την καινοτομία και την εξέλιξη, την προστασία της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, του φυσικού μας πλούτου καθώς και ένας δημόσιος τομέας
μακριά από την γραφειοκρατία, που να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει την ιδιωτική
πρωτοβουλία». Συγκρίνοντας τους τομείς της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και τους
περιβάλλοντος Κύπρου και Ελλάδας με την ΕΕ, ανέφερε ότι υστερούμε αρκετά και δεν
διαφαίνεται προοπτική βελτίωσης. «Για να πετύχουμε την αλλαγή», είπε, «χρειάζεται μια
ολιστική πολιτική για να αλλάξει ριζικά αυτή η κατάσταση, και όχι μόνο στην οικονομία αλλά
στην κουλτούρα και τον τρόπο του σκέπτεσθε, κυρίως με συνεργασία όλων των παραγόντων,
μακριά από κομματικά συμφέροντα, διαφθορά και κλαδικές πιέσεις». Το μικρό μέγεθος Κύπρου
και Ελλάδας σε μια μεγάλη αγορά, παρέχει μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης και το γεγονός ότι
πολλές μικρές χώρες στην ΕΕ το έχουν πετύχει, πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.
«Οι προτάσεις μας στο αναπτυξιακό σχέδιο της Ελλάδας», πρόσθεσε, «εναρμονίζονται με αυτή
τη γενική προσέγγιση στη διαχείριση της οικονομίας. Οι πολιτικές που συστήνουμε για το
σύστημα δικαιοσύνης και το δημόσιο τομέα θα καταστήσουν πιο ευέλικτες και διαφανείς τις
σχέσεις στην αγορά και θα προσελκύσουν επενδύσεις. Κάτι τέτοιο χρειάζεται και η Κύπρος». Σε
ότι αφορά τις επενδύσεις, ανέφερε ότι, «στην Κύπρο έχουμε το πλεονέκτημα του Αγγλικού
δικαίου για επιχειρήσεις και σε συνδυασμό με τη χαμηλή φορολογία επιχειρήσεων που
διατηρήσαμε μετά την είσοδο μας στην ΕΕ, οι προοπτικές παραγωγικών επενδύσεων από το
εξωτερικό είναι τεράστιες, κυρίως μετά το Brexit». Στον τομέα της εκπαίδευσης, σημείωσε ότι,
Ελλάδα και Κύπρος έχουν πολύ χαμηλές επιδόσεις στην σχολική μόρφωση και απαιτείται
βελτίωση του συστήματος, ενώ επεσήμανε ότι οι επιστήμες και η επίδραση του τρόπου ζωής
πάνω στο περιβάλλον πρέπει να γίνουν μέρος του προγράμματος σε όλα τα επίπεδα μόρφωσης.
Συνοψίζοντας, υποστήριξε ότι «ο κυριότερος σκοπός μιας σωστής οικονομικής πολιτικής είναι η
αντιμετώπιση της φτώχειας, με αξιοπρέπεια και συνείδηση. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να
αντιμετωπίσεις το πρόβλημα της φτώχειας, από το να προσφέρεις καλές θέσεις εργασίας σε
όποιον τις θέλει. Όταν ο άνθρωπος έχει μια καλή δουλειά αποκτά αξιοπρέπεια, γίνεται
κυρίαρχος του πλούτου του, όσο περιορισμένος και να είναι, και αισθάνεται μέρος της
κοινωνίας που ζει». Κλείνοντας εξέφρασε την άποψη ότι σε ένα πλάνο ανάπτυξης πρέπει
υποστηριχτεί η κεφαλαιοποίηση και η επιχειρηματικότητα, μαζί με την μόρφωση, μια καλή
δημόσια υπηρεσία και εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής.
Πατήστε εδώ για το βίντεο της διάλεξης.

