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5η ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Ο Υπουργός προέβη σε ένα απολογισμό της θητείας του,
παραθέτοντας παράλληλα τις σκέψεις του για το μέλλον.
Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης διοργάνωσε με επιτυχία στις 22 Οκτωβρίου 2019
την 5η Ετήσια Διάλεξη του Υπουργού Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε μια κατάμεστη
αίθουσα στην Πανεπιστημιούπολη, ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης απηύθυνε μια από τις
τελευταίες του ομιλίες από το αξίωμα του Υπουργού Οικονομικών, προβαίνοντας σε ένα
απολογισμό της θητείας του, παραθέτοντας παράλληλα τις σκέψεις του για το μέλλον.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς ο Αντιπρόεδρος του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κύριος Ανδρέας Παναγιώτου και ο Κοσμήτορας της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου, ο οποίος συντόνισε
την όλη εκδήλωση.
Κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και
Διοίκησης, αφού ευχαρίστησε τον Υπουργό για την παρουσία του για 5η συνεχή χρονιά στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναφέρθηκε στην μεγάλη βελτίωση της οικονομίας και των
μακροοικονομικών δεικτών που επήλθε μέσα από σκληρή δουλεία και θυσίες τα τελευταία
χρόνια, συγχαίροντας τον Υπουργό για τις προσπάθειες του. Δεν παρέλειψε όμως να τονίσει τα
μειονεκτήματα και τους κινδύνους που εξακολουθούν να υπάρχουν και αφορούν κυρίως το
ψηλό δημόσιο χρέος, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το ψηλό ποσοστό ανεργίας και την έλλειψη
ανταγωνιστικότητας. Ολοκληρώνοντας, ευχαρίστησε τους χορηγούς της εκδήλωσης και έδωσε
τον λόγο στον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στην ομιλία του ο κύριος Παναγιώτου, αφού καλωσόρισε με τη σειρά του τον Υπουργό,
συνεχάρη τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης για την καθιέρωση της
συγκεκριμένης εκδήλωσης και για την πλούσια κοινωνική συνεισφορά της. Συνεχίζοντας
χαρακτήρισε την χρονική στιγμή που ανέλαβε τα ηνία του Υπουργείου ο κύριος Γεωργιάδης, ως
την πιο κρίσιμη στην ιστορία του τόπου μας μετά την τουρκική εισβολή, κάνοντας μια σύντομη

αναδρομή από το 2013 μέχρι την σημερινή ανάκαμψη και σταθεροποίηση της οικονομίας.
Κλείνοντας ευχαρίστησε εκ μέρους του Συμβουλίου τον Υπουργό για τη συνεχή και έμπρακτη
στήριξη προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Υπουργός Οικονομικών ευχαρίστησε την Σχολή για την πρόσκληση και
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Κοσμήτορα για τα καλά λόγια προς το πρόσωπο του.
Στην ομιλία του με τίτλο «Ο Απολογισμός, σκέψεις για το μέλλον» υπερασπίστηκε την
οικονομική πολιτική που ασκήθηκε και απηύθυνε έκκληση να μην χαθεί η δεύτερη ευκαιρία που
κέρδισε η χώρα, αφήνοντας το στίγμα του για το μέλλον. Όπως διηγήθηκε τη νύχτα του πρώτου
Eurogroup, στις 15 Μαρτίου δεν είχε συμμετοχή. «Ήταν η τελευταία νύχτα πριν από την απόλυτη
καταιγίδα» ανέφερε. Ιδιαίτερα γλαφυρή είναι η διήγησή του και για τα όσα ακολούθησαν: «Το
δεύτερο επεισόδιο συνέβη λίγες μόνο μέρες μετά, την ώρα που συνεδρίαζε η Βουλή για να
απορρίψει πανηγυρικά αυτή την πρόταση για το πρώτο, οριζόντιο κούρεμα. Βρισκόμουν μόνος
στο Υπουργείο Εργασίας, μαζί με τη συνεργάτιδα και τον αστυνομικό μου συνοδό και
παρακολουθούσαμε τη συνεδρία της Βουλής σε απευθείας μετάδοση, όταν ενημερώθηκα ότι
κατευθύνεται προς το γραφείο μου η τρόικα. Ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών απουσίαζε στη
Μόσχα και οι τροϊκανοί επιθυμούσαν επειγόντως να έχουν επαφή με στέλεχος της κυβέρνησης.
Και ενώ η αντίσταση της Βουλής κορυφωνόταν, εγώ λάμβανα την πληροφόρηση ότι η
κατάσταση στις τράπεζες είναι πλέον μη αναστρέψιμη». Ο Υπουργός επιβεβαίωσε, μέσα από τη
διήγησή του, ότι το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι το δεύτερο Eurogroup του Μάρτη του

2013, αναδύθηκαν απίθανες λύσεις. «Υπήρχαν άλλοι που πίστευαν πραγματικά ότι θα έρθουν
κάποια δισεκατομμύρια ως βοήθεια από κάποιες απίστευτες πηγές από το εξωτερικό», ανέφερε
ο κ. Γεωργιάδης. «Είχαμε φτάσει μια ανάσα από την έξοδο από την ευρωζώνη» τόνισε.
«Υπήρχαν κύκλοι στην Ευρώπη που πιθανώς να το επεδίωκαν, κύκλοι στο εσωτερικό που το
καλοέβλεπαν και άλλοι που με τις ανεύθυνες προσεγγίσεις τους παραλίγο να το κάνουν
πραγματικότητα. Δίνω αυτές τις αναφορές όχι για να κάνω κουτσομπολιό, αλλά γιατί τις θεωρώ
ενδεικτικές του κλίματος που είχε επικρατήσει εκείνη την περίοδο και των συνθηκών μέσα στις
οποίες έπρεπε να λειτουργήσουμε», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης. Όσον αφορά το μέλλον ανέφερε
χαρακτηριστικά ότι «το 2019 θα έχουμε την καλύτερη δημοσιονομική επίδοση στην ευρωζώνη
(…). Είμαστε μια ανάσα από την επίτευξη συνθηκών πλήρους απασχόλησης. Οι κοινωνικοί
δείκτες και οι δείκτες κατανομής εισοδήματος έχουν καταγράψει πλήρη διόρθωση και είναι
κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είμαστε, με λίγα λόγια, σε μια σαφώς καλύτερη θέση. Έχουμε
εξασφαλίσει μια δεύτερη ευκαιρία. Ας την αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία και ας τη
διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και με υπευθυνότητα».
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»

