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Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προφορας, το Εργαστήριο 
Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώνει διάλεξη με θέμα:

"Μακρόχρονη Πορεία προς την Κυπριακή Φούσκα"

Ομιλητής: 
κ. Συμεών Μάτσης, 
πρώην Γενικός Διευθυντής Γραφείου Προγρ αμματισμού της ΚΔ και νυν 
πρόεδρος του Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου

Στην παρουσίαση του ο κύριος Σ. Μάτσης θα προσπαθήσει να 
αναπτύξει και να εξηγήσει:
1. Την έννοια του όρου ‘Φούσκα’ στα οικονομικά και πως    
 δημιουργείται, εξελίσσεται και σπάζει.
2. Τις τάσεις που παρατηρήθηκαν και επέτρεψαν τη δημιουργία   
 φούσκας, μέσα από ανάλυση των μακροχρόνιων οικονομικών   
 δεδομένων, θεωρόντας πως οι ρίζες της κρίσης μπήκαν από την   
 επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων της Τουρκικής εισβολής  
 και πραγματοποίηση μακροχρόνιας εντυπωσιακής ανάπτυξης.
3. Μέσω γραφικών απεικονίσεων της ύπαρξη όχι μιας αλλά πολλών  
 φούσκων (χρηματιστηρίου, ακίνητης περιουσίας,    
 κατασκευαστικού τομέα, τραπεζικού συστήματος και    
 καταναλωτικής μανίας) που ‘Έσκασαν’ κατά την περίοδο 
 2007 – 2010 και
4. Θα ολοκληρώσει με επεξήγηση της κατάρρευσης του Τραπεζικού  
 συστήματος αναφερόμενος σε χαρακτηριστικές αδυναμίες   
 περιλαμβανομένης και της περιορισμένης δυνατότητας του   
 κράτους να παράσχει στήριξη λόγω της έκθεσης του ιδίου 
 σε υπερβολικό δανεισμό.



Βιογραφικό Σημείωμα:

Συμεών Μάτσης 
Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και κατέχει 
δίπλωμα Masters. Μετά την αποφοίτηση του υπηρέτησε την 
στρατιωτική του θητεία και το 1968 διορίστηκε στο Γραφείο 
Προγραμματισμού ως οικονομολόγος/ προγραμματιστής. Σταδιακά 
ανέβηκε τις βαθμίδες του Γραφείου, μέχρι το 1995, που διορίστηκε 
στη θέση Γενικού ∆ιευθυντή Υπουργείου. Υπηρέτησε αρχικά στο 
Γραφείο Προγραμματισμού και αργότερα στα Υπουργεία Γεωργίας, 
Άμυνας, Υγείας και Συγκοινωνιών και Έργων, από όπου και 
αφυπηρέτησε το 2004. 

Στη διάρκεια της καριέρας του συνέβαλε στη διαμόρφωση πολιτικής 
σε ποικίλα θέματα όπως δωρεάν μέση παιδεία, αναλογικό σχέδιο 
κοινωνικών ασφαλίσεων, ίδρυση Πανεπιστημίου Κύπρου, 
φορολογική μεταρρύθμιση και άλλα. Ως Γ∆ Υπουργείου Γεωργίας 
ηγήθηκε των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Κύπρου με την ΕΕ 
για θέματα γεωργίας, αλιείας και περιβάλλοντος και συμμετείχε 
στη διαπραγματευτική ομάδα υπό την ηγεσία του κου Βασιλείου.
Υπηρέτησε σε διάφορα ∆ιοικητικά Συμβούλια του δημόσιου και 
ημικρατικού τομέα όπως: Τράπεζας Αναπτύξεως, Οργανισμός 
Χρηματοδότησης Στέγης, Κέντρου Παραγωγικότητας, Ινστιτούτου 
Γενετικής και Νευρολογίας, Ογκολογικού Κέντρου, Ιδρύματος 
Προώθησης Έρευνας, Νοσηλευτικής Σχολής κα.  Έχει συγγραφική 
εργασία σε θέματα όπως: Οικονομικός και Κοινωνικός 
Προγραμματισμός, ∆ημοσιονομική Πολιτική, Εργατικό ∆υναμικό, 
Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας και άλλα.

Μετά την αφυπηρέτηση, δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα ως 
σύμβουλος του ΚΕΒΕ για θέματα οικονομικής πολιτικής. ∆ιετέλεσε 
πρόεδρος ή μέλος ∆ιοικητικών Συμβουλίων όπως της Universal 
Τράπεζας, της Συνεργατικής Εταιρείας Στροβόλου, της Universal Life, 
Lordos Plastics, Salamis Tours και Τράπεζας Κύπρου αλλά και μη 
κερδοσκοπικών ιδρυμάτων όπως Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου και του μουσείου 
Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας του Κώστα και Ρίτας 
Σεβέρη. ∆ιετέλεσε μέλος των Τεχνικών Επιτροπών για το Κυπριακό. 
∆ίδαξε στην Ακαδημία ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, το Intercollege και σε 
προγράμματα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού και 
τώρα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου την οικονομική ιστορία 
της Κύπρου μετά την ανεξαρτησία.  


