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Λευκωσία, 24 Νοεμβρίου 2016 
 

Η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 

Πώς μπορούμε να καταστήσουμε βιώσιμη την αγροτική μας επιχείρηση 
που «κινδυνεύει»; Πώς μπορούμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί και να 
αυξήσουμε την παραγωγή μας, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας μας; 

Οι επαγγελματίες αγρότες, αλλά και όλοι όσοι 
ασχολούνται με την αγροτική ανάπτυξη, έναν 
τομέα με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στην 
Κύπρο, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τους πιο 
πάνω προβληματισμούς και να ενημερωθούν από 
τον εμπειρογνώμονα Καθηγητή Johan van Rooyen  
επί του θέματος, κατά την  1η  ετήσια διάλεξη της 
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας. Η εκδήλωση 
διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, την 
Τρίτη, 22 Νοεμβρίου  και  πραγματεύθηκε το θέμα 
της ανταγωνιστικότητας στην αλυσίδα αξίας και 

την αειφόρο αγροτική απόδοση.  

Ο  Καθηγητής Johan van Rooyen είναι Διευθυντής του Κέντρου Αγροτικής Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Διοίκησης της Τράπεζας 
Standard, και Καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας 
στο Πανεπιστήμιο του Stellenboch στη Νότιο 
Αφρική. Ο κ. van Rooyen διδάσκει στρατηγική 
της βιομηχανίας μεταποίησης αγροτικών 
προϊόντων, ανάπτυξης της αγροτικής 
οικονομίας και της υπαίθρου και ανάλυση 
επιχειρηματικών παραδειγμάτων. Κατά την 
ομιλία του παρουσίασε, μεταξύ άλλων, τις ανά 
το παγκόσμιο ανταγωνιστικές επιδόσεις της 
Νοτίου Αφρικής στη γεωργία κατά  τις 
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τελευταίες δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων ξηρασίας από το 1970.  Περαιτέρω 
παρουσίασε ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες η αξιοποίηση των οποίων μπορεί να συμβάλει 
στο να καταστεί πιο κερδοφόρα μία αγροτική επιχείρηση, διαχωρίζοντας τα διάφορα προϊόντα 
και αναλύοντας τις δυνατότητες του καθενός από αυτά ξεχωριστά. 
 
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης «Οι 
περιβαλλοντικές, οι οικονομικές και οι κοινωνικές προκλήσεις στον αγροτικό τομέα, στη γεωργία 
και την καλλιέργεια είναι πολλές. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, θέλουμε να συνδράμουμε στην 
αποτελεσματική αντιμετώπισή τους μέσα από τη μεταφορά γνώσης επί του αντικειμένου στην 
κοινωνία και μέσα από την προώθηση της καινοτομίας και της σύγχρονης τεχνολογίας για τη 
βιώσιμη διαχείριση των καλλιεργειών του τόπου».  

O Γενικός Διευθυντής της Κεντρικής Συνεργατικής 
Τράπεζας κ. Νικόλας Χατζηγιάννης, κατά τoν 
χαιρετισμό του εξέφρασε την ιδιαίτερή του χαρά 
για το γεγονός ότι ξεκίνησαν οι ετήσιες διαλέξεις 
της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας, η έναρξη των 
οποίων συνέπεσε με  τα 107 χρόνια από την ίδρυση 
του πρώτη συνεργατικού ιδρύματος στην Κύπρο, 
την Χωρικής Τράπεζας Λευκονοίκου. Ο κ. 
Χατζηγιάννης καλωσόρισε το διακεκριμένο ομιλητή, 
σημειώνοντας ότι «το θέμα που επιλέχθηκε δεν 

ήταν τυχαίο, αφού η ιστορία και οι ρίζες του Συνεργατικού κινήματος στην Κύπρο αλλά και 
παγκοσμίως είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον αγροτικό κόσμο».   
 
Πρόκειται για την πρώτη ετήσια διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με 
χορηγία της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας Λτδ, έπειτα συμφωνία συνεργασίας διάρκειας 
τριών ετών που υπέγραψαν τα δύο μέρη.  

 
Τέλος ανακοίνωσης 


