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4η ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Πιο αυστηρές είναι οι διαδικασίες που τηρούνται στην Κύπρο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο
ευρωπαϊκό κράτος αναφορικά με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών
Χάρης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια ενημέρωσης σε
διεθνές επίπεδο για αυτό το ζήτημα.

Στις 11 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε, σε κατάμεστη αίθουσα στην Πανεπιστημιούπολη,
η 4η Ετήσια Διάλεξη του Υπουργού Οικονομικών για το Τραπεζικό Σύστημα και 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.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, αφού ευχαρίστησε τον
Υπουργό για την παρουσία του για 4η συνεχή χρονιά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, έκανε ένα
σύντομο απολογισμό της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η οικονομία της Κύπρου και το
τραπεζικό σύστημα από τον Μάρτιο του 2013, αλλά και της πορείας που ακολούθησε μέσα σε
αυτή τη χρονική περίοδο για να φτάσει και πάλι σε περίοδο ευημερίας. Συνεχίζοντας,
αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις που σημάδεψαν το 2018 και αφορούσαν κυρίως την
πώληση του Συνεργατισμού, την πρόσφατη αναβάθμιση του αξιόχρεου της Κυπριακής
οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα από τον οίκο S&P και τις αναθεωρημένες προβλέψεις του
ΔΝΤ για θετικότερα μακροοικονομικά αποτελέσματα τα επόμενα έτη. Έπειτα, δεν παρέλειψε να
θέσει τους προβληματισμούς του για ορισμένους δείκτες της οικονομίας τονίζοντας ότι, «δεν
είναι στα επίπεδα που αναμέναμε», όπως το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, το ποσοστό ανεργίας κυρίως στους νέους και την ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής
οικονομίας. Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους χορηγούς της εκδήλωσης και κάλεσε στο βήμα τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου για τον δικό του χαιρετισμό.

Στην ομιλία του ο Πρύτανης, εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του Υπουργού στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον ευχαρίστησε για τη συνεχή στήριξη του προς το Πανεπιστήμιο
Κύπρου και ειδικά στις δύσκολες ώρες της κρίσης, και για τη σημαντική του συμβολή στην
εξωτερική χρηματοδότηση που έλαβε το Πανεπιστήμιο με σκοπό την αναπτυξιακή πορεία που
ακολούθησε το ίδρυμα. Τόνισε ότι η δημιουργία νομικού πλαισίου από το Υπουργείο
Οικονομικών για να μπορεί το Πανεπιστήμιο να δημιουργεί τις δικές του επιχειρήσεις, έχει
ιδιαίτερη σημασία στην καινοτομία που παράγεται εντός του ιδύματος, που δίνει τη δυνατότητα
στυς απόφοιτους να εργοδοτούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε χαρακτηρισικά,
«ο κ. Γεωργιάδης μοιράστηκε το ίδιο όραμα μαζί μας για ένα Πανεπιστήμιο δημιουργικό,
εξωστρεφές, επιχειρηματικό». Κλείνοντας, εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι ο Υπουργός θα
συνεχίσει να στηρίζει με τον ίδο τρόπο τη νέα πρυτανεία, για την περεταίρω αναβάθμιση του
Πανεπιστημίου Κύπρου και την κατάταξη του μεταξύ των κορυφαίων του κόσμου.

Ανεβαίνοντας στο βήμα, ο Υπουργός, ευχαρίστησε τη Σχολή για την πρόσκληση και τόνισε ότι
είναι με ιδιαίτερη ευχαρίστηση που παρουσιάζεται για 4η συνεχή χρονιά ενώπιον του κοινού
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο πλαίσιο της ομιλίας του ο Υπουργός Οικονομικών παρέθεσε τα
πιο πρόσφατα στοιχεία για την οικονομία και απάντησε ειδικά στην υπόδειξη, η οποία γίνεται
συχνά, όπως είπε ότι «άλλο οι αριθμοί και άλλο η πραγματικότητα». Ανέφερε ότι «στην Κύπρο,
έχουμε τα τελευταία χρόνια ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης γύρω στο 4% και συνολικά για την 4ετία 2015-2018 μεγέθυνση κατά 16%». Πρόκειται, είπε, «πράγματι για εξαιρετική επίδοση,

αισθητά πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο». Εάν όμως πρόσθεσε, «συνυπολογίσουμε την
συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 10.5 μονάδες, που είναι το οδυνηρό αποτέλεσμα της βαθιάς και
παρατεταμένης ύφεσης που είχε προηγηθεί, την περίοδο 2009-2014, τότε συνολικά για
ολόκληρη την δεκαετία 2009-2018, έχουμε μια μεγέθυνση που περιορίζεται στο 5.5%».
«Κανονικά στον ορίζοντα στην περίοδο της δεκαετίας που μας πέρασε θα έπρεπε να είχαμε
οικονομία μεγαλύτερη κατά 20 τουλάχιστον εκατοστιαίες μονάδες παρά την καλή πρόοδο και
την μεγέθυνση των τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερη μόνο κατά 5,5 μονάδες», είπε.
«Περάσαμε μια βαθιά ύφεση και προφανώς αυτό βιώνουν ακόμη οι συμπολίτες μας παρά τις
καλές επιδόσεις των τελευταίων ετών», πρόσθεσε. Ο κ. Χάρης Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη
λειτουργία του τραπεζικού συστήματος παραθέτοντας, μεταξύ άλλων, τα αίτια που οδήγησαν
στην διεθνή χρηματοοικονομική κρίση του 2007. Σε σχέση με την Κύπρο εστίασε στο γεγονς ότι
επιτράπηκε «μια άνευ προηγουμένου πιστωτική επέκταση. Ένας πραγματικά αλόγιστος
υπερδανεισμός, που είδε τα δάνεια των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να αυξάνονται από
τα 21 δις το 2002 σε 72 δις το 2012». «Το εύκολο χρήμα είναι εθιστικό για μια οικονομία. Όμως
οδηγεί πάντοτε σε αδιέξοδο», προσθέτοντας ότι «στη δική μας περίπτωση προκύπτει μια
σοβαρή αστοχία του εποπτικού πλαισίου». Σε σχέση με το Συνεργατισμό, είπε ότι, ήταν
ξεκάθαρο ότι οι χαλαρές δομές του «δεν θα μπορούσαν να έχουν θέση σε αυτό το απαιτητικό
ευρωπαϊκό περιβάλλον. Και έπρεπε να πραγματοποιήσουμε τολμηρά βήματα προκειμένου
οριστικά να αποτρέψουμε κινδύνους και να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη και την
σταθερότητα. Για να έχουμε στη χώρα μας τραπεζικά ιδρύματα που δεν θα στηρίζονται σε
ξύλινα πόδια και θα είναι απαλλαγμένα από τις παθογένειες και τα λάθη του παρελθόντος»,
ανέφερε. Σύμφωνα με τον ίδιο «ήδη, η αναβάθμιση της χώρας μας στην επενδυτική βαθμίδα,
θωρακίζει την οικονομία μας και διανοίγει νέες προοπτικές. Και μας επιτρέπει με
αυτοπεποίθηση να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να ανεβάσουμε την πήχη της ανάπτυξης
και της ευημερίας ακόμη πιο ψηλά». Φτάνει, πρόσθεσε, «να παραμείνουμε συνεπείς και
αξιόπιστοι, να έχουμε πίστη στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μας αλλά και το σθένος να
στεκόμαστε απέναντι στις δυνάμεις του λαϊκισμού, του δογματισμού και της άρνησης». Στη
συνέχεια ακολούθησε συζήτηση, με τον Υπουργό να απαντά σε σχόλια και ερωτήσεις του
κοινού.
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».

