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3η ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Ο Υπουργός χαρακτήρισε την καθιερωμένη πλέον ετήσια ομιλία του στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου ως τη δεύτερη πιο σημαντική για τον ίδιο παρουσία του,
μετά την ετήσια παρουσία του ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων
Στις 12 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε, σε κατάμεστη αίθουσα στην Πανεπιστημιούπολη,
η 3η Ετήσια Διάλεξη του Υπουργού Οικονομικών για την Κυπριακή Οικονομία, που διοργάνωσε
η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Κοσμήτορας της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου, ο οποίος συντόνισε την
όλη εκδήλωση.
Στην ομιλία του ο Πρύτανης αναφέρθηκε αρχικά στην δύσκολη θέση την οποία βρέθηκε η χώρα
μας τα τελευταία τέσσερα έτη εν μέσω της οικονομικής κρίσης, κυρίως λόγω πολιτικής ατολμίας
και ελλειμματικής αντίληψης των οικονομικών πραγματικοτήτων, ενώ σήμερα ανέφερε, τα
αποτελέσματα της ανάκαμψης έπειτα από σκληρή δουλειά είναι καλύτερα από τα
αναμενόμενα. Σε αυτή την προσπάθεια, τόνισε ότι πρωτοστάτησαν και Καθηγητές Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συνεχίζοντας ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν τομείς που χρειάζονται
ακόμα βελτίωση και αυτό απαιτεί επένδυση και ανάπτυξη της γνώσης στην τεχνολογία, κάτι στο
οποίο συμβάλει το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πρόσθεσε ότι η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να
συμβάλουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και αυτό απαιτεί αύξηση των
δαπανών για έρευνα. Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον Υπουργό για την διαχρονική στήριξη στο
αναπτυξιακό πρόγραμμα της Πανεπιστημιούπολης.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, αφού ευχαρίστησε με τη
σειρά του τον Υπουργό και τους χορηγούς της εκδήλωσης, έκανε ένα σύντομο απολογισμό της
σημερινής κατάστασης της οικονομίας και αναφέρθηκε στα επιτεύγματα των τελευταίων ετών,
τονίζοντας ότι πετύχαμε περισσότερα από τα αναμενόμενα, ενώ δεν παρέλειψε να σημειώσει
και τις προκλήσεις που παραμένουν όσον αφορά το δημόσιο χρέος, το ψηλό ποσοστό ανεργίας

και μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Συνεχίζοντας,
συνέστησε στον Υπουργό να λάβει υπόψη του το έργο του βραβευμένου με Νόμπελ Οικονομίας
2017, Richard Thaler, στην περεταίρω προσπάθεια για ανάκαμψη ενώ ολοκληρώνοντας,
απηύθυνε ορισμένα ερωτήματα προς τον Υπουργό σχετικά με τη στρατηγική για αποφυγή
παρόμοιων καταστάσεων και για το μέλλον των νέων της χώρας μας.

Ο Υπουργός κάνοντας αρχή στην ομιλία του, ευχαρίστησε τη Σχολή για την πρόσκληση και τόνισε
ότι η Ετήσια Διάλεξη του Υπουργού Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καθιερωθεί
πλέον ως θεσμός και αποτελεί για τον ίδιο την πιο σημαντική παρουσία του, μετά την ετήσια
παρουσία του ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής. Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η ανάκαμψη και
η ανάπτυξη της οικονομίας δεν είναι επίπλαστη, είναι πραγματική και είναι πολλά υποσχόμενη,
επειδή είναι αποτέλεσμα των καλών επιδόσεων του συνόλου σχεδόν των παραγωγικών τομέων.
Επόμενος στόχος, δήλωσε, πρέπει να είναι η βιώσιμη και διατηρήσιμη ανάπτυξη σε ένα
μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Όχι μόνο για να εξαλείψουμε και τα τελευταία κατάλοιπα της κρίσης,
την οποία βιώσαμε, αλλά κυρίως για να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες, νέες θέσεις εργασίας
και για να ανεβάσουμε το βιοτικό μας επίπεδο ακόμη πιο ψηλά. Όλα τα θετικά στοιχεία, που
παρουσιάζει η πορεία της οικονομίας, ανέφερε ο Υπουργός, επιβεβαιώνουν ότι μέχρι το τέλος
του έτους, θα έχουμε καλύψει το χαμένο έδαφος σε ένα σημαντικό βαθμό, όχι όμως πλήρως,
σημειώνοντας ότι «έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε». Σχετικά με την πανεπιστημιακή
ανάπτυξη, τόνισε τη σημασία που η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρόεδρος αποδίδει στην περαιτέρω
ανάπτυξη και πρόοδο του Πανεπιστημίου Κύπρου, του συνόλου των πανεπιστημίων του τόπου

μας, αλλά και γενικότερα στην ενθάρρυνση της καινοτομίας και της έρευνας, ως εργαλείου
ανάπτυξης. Τέλος, ο Υπουργός απάντησε σε 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 Ελληνική Τράπεζα ενώ χορηγός επικοινωνίας, «Ο Πολίτης».

