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6η ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Ο Υπουργός απηύθυνε ομιλία με θέμα:
«Ένας χρόνος στο τιμόνι του Υπουργείου Οικονομικών – Όταν η αναπτυξιακή δυναμική μιας
οικονομίας, διαδέχεται μια απρόσμενη, τεραστίων διαστάσεων υγειονομική κρίση –
Οι προκλήσεις και η νέα γενιά»
Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης διοργάνωσε με επιτυχία στις 3 Δεκεμβρίου 2020
την 6η Ετήσια Διάλεξη του Υπουργού Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνέπεια της
πανδημίας της ίωσης COVID-19, η φετινή καθιερωμένη διάλεξη με ομιλητή τον Υπουργό
Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη, διεξήχθη διαδικτυακά και την παρακολούθησαν πέραν
των 200 ατόμων.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Σωφρόνης Κληρίδης, ενώ συντονιστικό ρόλο είχε ο
Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου.
Κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο κύριος Κληρίδης, προλόγισε τον Υπουργό, συνοψίζοντας
την σταδιοδρομία του μέχρι την ανάληψη του Υπουργείου Οικονομικών, στις 3 Δεκεμβρίου
2019. Ανέφερε στη συνέχεια ότι είναι λυπηρό επτά χρόνια μετά την έναρξη της
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2013, να βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με μια υγειονομική
κρίση η οποία επηρέασε και τον τομέα της οικονομίας, με αποτέλεσμα να αναζητούμε σήμερα
ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης.
Στην ομιλία του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, αρχικά ευχαρίστησε τον Υπουργό για
την παρουσία του και έπειτα συνεχάρη τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης για την
πρωτοβουλία της, η οποία όπως ανέφερε, «αποδεικνύει το ειλικρινές ενδιαφέρον για σύμπραξη
και προώθηση του δημόσιου διαλόγου και της κριτικής κι ανεξάρτητης σκέψης». Προέβη στη
συνέχεια σε ένα σύντομο απολογισμό της πορείας που κατέγραψε εν μέσω πανδημίας η

Κυπριακή Οικονομία τον τελευταίο χρόνο και κλείνοντας τόνισε ότι κάθε κρίση αποτελεί και μία
ευκαιρία για να γίνουμε περισσότερο ευέλικτοι και ευπροσάρμοστοι στα νέα δεδομένα.
Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Υπουργός Οικονομικών ευχαρίστησε την Σχολή για την πρόσκληση
λέγοντας ότι είναι μεγάλη τιμή για τον ίδιο να απευθύνεται σε ένα πολύ εκλεκτό ακροατήριο
όπως αυτό της πανεπιστημιακής κοινότητας. Κατά την έναρξη της ομιλίας του, αναφέρθηκε στην
γρήγορη αλλαγή των οικονομικών δεδομένων με τα οποία βρέθηκε αντιμέτωπος, αφού οι
συνθήκες της πανδημίας επίδρασαν αρνητικά στην πορεία ανάπτυξης που είχε καταγράψει η
οικονομία τα τελευταία έτη. Η παρούσα κρίση είναι «μια τεραστίων διαστάσεων συμμετρική
κρίση», όπως τη χαρακτήρισε, όμως χειρότερη από αυτή του 2013, αφού έχει καθηλώσει την
οικονομική δραστηριότητα και δεν οφείλεται στις παθογένειες της ίδιας της οικονομίας. Η
εφαρμογή ενός προγράμματος ολιστικής στήριξης της οικονομίας σε συνεργασία με τον
Κεντρικό Τραπεζίτη, επέφερε θετικά αποτελέσματα σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ,
«καταφέρνοντας να κρατήσουμε», όπως ανέφερε, «τις επιχειρήσεις σε παραγωγική
διαδικασία», περιορίζοντας σημαντικά την απώλεια στο ΑΕΠ. Διαβεβαίωσε ότι
«εκμεταλλευόμαστε όλα τα ευρωπαϊκά εργαλεία αντιμετώπισης της κρίσης, στον καλύτερο
δυνατό βαθμό». Δυστυχώς όμως, είπε, η ΕΕ δεν είναι μια δημοσιονομική Ένωση και δεν
υπάρχουν καθαρές δημοσιονομικές μεταβιβάσεις ή «δωρεάν λεφτά» όπως είναι η αντίληψη
κάποιων». Αναφερόμενος στο οικονομικό μοντέλο της Κύπρου, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση «από
την αρχή έχει κάνει σοβαρές προσπάθειες αναθεώρησης του οικονομικού μοντέλου της
Κύπρου, κάποιες έχουν αποδώσει, αλλού χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια». Η
ταύτιση όμως της οικονομίας, «απόλυτα με την αγορά ακινήτων ή τον κατασκευαστικό τομέα
είναι λάθος». Είναι ακόμη πιο λάθος, πρόσθεσε, «ότι βασίζεται στο Κυπριακό Επενδυτικό
Πρόγραμμα (ΚΕΠ), του οποίου τη συνεισφορά ουδέποτε υποτίμησα, ειδικά σε σχέση με την
αμέσως μετά το 2013 περίοδο και στην συνεισφορά του στη μείωση των ΜΕΧ αλλά και της
δημιουργίας χιλιάδων θέσεων εργασίας. Αλλά και ουδέποτε υπερτίμησα». Σύμφωνα με τον ίδιο
«τα εγγενή προβληματικά χαρακτηριστικά του Σχεδίου, το καθιστούσαν ευάλωτο σε
καταχρήσεις αλλά και ενδεχομένως ελκυστικό σε αμφιβόλου αξιοπιστίας άτομα και όχι
θεσμικούς επενδυτές». Στη ομιλία του, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων,
στο λαϊκισμό (populism). «Ο λαϊκισμός δεν είναι κάτι άγνωστο για την Ευρώπη. Στις μεγάλες
ευρωπαϊκές χώρες, μέχρι την πρώτη δεκαετία του αιώνα υπήρχαν αρκετά τέτοια φαινόμενα, με
την πολιτική τους όμως επιρροή να είναι αρκετά περιορισμένη», είπε. Την τελευταία δεκαετία
όμως, πρόσθεσε, «σε ένα αίσθημα γενικής απαξίωσης της πολιτικής, λαϊκιστές πολιτικοί και
κόμματα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική αλλά και αλλού, κατάφεραν να ανέλθουν σε
θέσεις εξουσίας, με ομολογουμένως πολύ αρνητικά αποτελέσματα για τις χώρες και τις
κοινωνίες, στις οικονομίες αλλά και την ίδια τη δημοκρατία». Στην Κύπρο, ανέφερε ο κ.
Πετρίδης, «η κοινωνία είναι δικαίως αγανακτισμένη, θα έλεγα ακόμη και θυμωμένη. Από
κρούσματα διαφθοράς και εν γένει συμπεριφορές εμάς των πολιτικών, αλλά και τις παθογένειες
του πολιτικού και του οικονομικού κατεστημένου τις οποίες δεν είναι πια διατεθειμένη να

ανεχτεί». Αυτό, σημείωσε, «κατά την άποψη μου, δημιουργεί – ορθώς ενδεχομένως – ένα
ιδιαίτερα ρευστό πολιτικό σκηνικό, επανατοποθετώντας το σε ένα μεταβατικό στάδιο και σε ένα
κρίσιμο σταυροδρόμι». Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «ο ρόλος της πανεπιστημιακής
κοινότητας στο μέλλον και ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, θα είναι καθοριστικός ούτως ώστε η
χώρα να πορευθεί με βάση τον ορθολογισμό και την παραγωγή πραγματικών και επωφελών για
τη χώρα πολιτικών».
Πατήστε εδώ για το βίντεο της διάλεξης.

