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Οι Επιπτώσεις της Εισαγωγής Μεταχειρισµένων 
Αυτοκινήτων στην Κυπριακή Αγορά 

 

Περίληψη 

Η χαλάρωση το 1993 των περιορισµών στην εισαγωγή µεταχειρισµένων 
οχηµάτων στην Κύπρο επέφερε δραµατικές αλλαγές στην τοπική αγορά. Αφ' ενός 
παρατηρήθηκε σηµαντική στροφή των καταναλωτών από τα καινούρια οχήµατα 
στα µεταχειρισµένα. Αφ' ετέρου είχαµε µια γενική επέκταση της αγοράς µε 
σηµαντική αύξηση των συνολικών πωλήσεων. Από την ανάλυση δεδοµένων για 
τις τιµές καινούριων οχηµάτων προκύπτει ότι υπήρξε µια µείωση στις πραγµατικές 
τιµές της τάξης του 5-10%, που µπορεί να αποδοθεί στον αυξηµένο ανταγωνισµό 
από τα µεταχειρισµένα.  Με την εκτίµηση ενός υποδείγµατος ζήτησης 
αυτοκινήτων βρίσκουµε ότι το αποκοµισθέν όφελος για τον κάθε αγοραστή 
µεταχειρισµένων οχηµάτων ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες λίρες. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
In 1993 the Cyprus government relaxed import restrictions on used automobiles by 
extending the maximum allowable age of an imported vehicle from two years to five 
years. The policy change made possible the importation of used cars from Japan and 
thus made Cyprus the theater of a fascinating policy experiment. Used Japanese 
imports were of high quality and were selling at prices considerably lower than those 
that had prevailed in the local secondary market up to that point in time. The 
consequences were dramatic: by 1998 the market share of used Japanese imports 
reached 72% of all first-time car registrations. Dozens of new dealers entered the 
market, most of them dealing exclusively in used Japanese imports. The prices of 
local used cars dropped substantially, while it is widely thought that the prices of new 
cars also dropped in the wake of the increased competition.  
 
This paper aims to quantify the effects of this change in two ways. First, we look at 
the impact of increased competition from used cars on the prices of new cars. We 
find evidence of a 5-10% drop in the real price of new automobiles which can be 
attributed to increased competition. Second, we estimate a differentiated product 
demand system for the Cyprus automobile market and compute consumer welfare 
gains from the policy change. We find that the influx of used cars led to welfare gains 
of the order of several hundred dollars per purchaser, peaking at over a thousand 
dollars in 1998. The findings are indicative of the potential for substantial gains from 
liberalizing trade in used goods, which could also alter trade flows and production. 
 

 



 



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για πολλά χρόνια η Κυπριακή νοµοθεσία απαγόρευε την εισαγωγή στη χώρα 
µηχανοκινήτων οχηµάτων ηλικίας πέραν των δύο ετών. Το 1993 η πολιτεία 
χαλάρωσε τον περιορισµό, αυξάνοντας την ανώτατη επιτρεπτή ηλικία από τα 
δύο χρόνια στα πέντε. Αυτή η φαινοµενικά αθώα αλλαγή πολιτικής επέφερε µια 
πραγµατική επανάσταση στην Κυπριακή αγορά γιατί κατέστησε δυνατή τη µαζική 
εισαγωγή µεταχειρισµένων αυτοκινήτων από την Ιαπωνία. Τα εισαγόµενα 
αυτοκίνητα ήταν κατά κανόνα σε πολύ καλή κατάσταση, έφεραν επιπλέον 
εξοπλισµό (‘έξτρα’, όπως κλιµατισµό) και διατίθεντο σε τιµές πολύ χαµηλότερες 
από εκείνες που επικρατούσαν τότε στην τοπική αγορά. Οι συνέπειες ήταν 
δραµατικές. Μετά από µια αρχική περίοδο διστακτικότητας, οι καταναλωτές 
άρχισαν από το 1995 περίπου να δείχνουν µια ιδιαίτερη προτίµηση στα 
εισαγόµενα µεταχειρισµένα. Ως αποτέλεσµα, οι εγγραφές µεταχειρισµένων 
οχηµάτων ως ποσοστό του συνόλου εκτοξεύθηκαν από το 7,2% που ήταν το 
1992 στο ανώτατο σηµείο του 72,4% το 1998. Έκτοτε έχουν µειωθεί κάπως, 
παραµένουν όµως πάνω από το 50% ακόµα και µετά τη φορολογική 
µεταρρύθµιση του 2003 η οποία µείωσε αισθητά την ψαλίδα στις τιµές. 

Η αλλαγή στην αγοραστική συµπεριφορά των Κυπρίων καταναλωτών φαίνεται 
καθαρά στα δεδοµένα της αγοράς που παρουσιάζονται σε αυτή τη µελέτη. Αφ' 
ενός υπήρξε µια σηµαντική µεταστροφή από τα καινούρια αυτοκίνητα στα 
µεταχειρισµένα: πολλοί καταναλωτές επέλεξαν µεταχειρισµένο όχηµα αντί 
καινούριου. Αφ' ετέρου παρατηρήθηκε µια γενική επέκταση της αγοράς. Πολλοί 
καταναλωτές που δεν σκόπευαν να αγοράσουν αυτοκίνητο βρήκαν την ευκαιρία 
να το κάνουν, είτε για να αντικαταστήσουν το παλιό τους όχηµα είτε για να 
αγοράσουν δεύτερο. 

Πέρα από τη λεπτοµερή περιγραφή των αγοραστικών τάσεων των Κύπριων 
καταναλωτών, η παρούσα µελέτη διερευνά τις επιπτώσεις της αλλαγής πολιτικής 
στις τιµές των καινούριων οχηµάτων. Προκύπτει ότι ο αυξηµένος ανταγωνισµός 
από τα µεταχειρισµένα οδήγησε σε µείωση των πραγµατικών τιµών των 
καινούριων οχηµάτων της τάξης του 6% τουλάχιστον. Τέλος η µελέτη προχωρεί 
στην εκτίµηση ενός οικονοµετρικού υποδείγµατος ζήτησης και υπολογίζει τις 
επιπτώσεις της αλλαγής πολιτικής στην ευηµερία των Κυπρίων καταναλωτών. 
Τα εκτιµηθέντα οφέλη ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες λίρες ανά αγοραστή, 
ανάλογα µε τη χρονιά. Τα οφέλη αυτά αποκοµίστηκαν κυρίως από χαµηλότερα 
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οικονοµικά στρώµατα, από τα οποία προέρχονται οι πλείστοι αγοραστές 
µεταχειρισµένων οχηµάτων. Συνεπώς η νέα πολιτική είχε ευεργετικές επιπτώσεις 
από τη σκοπιά της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

2. Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Ελλείψει εγχώριας βιοµηχανίας, όλα τα οχήµατα που κυκλοφορούν στην Κύπρο 
εισάγονται από το εξωτερικό. Τα καινούρια οχήµατα προέρχονται από τις 
µεγάλες διεθνείς αυτοκινητοβιοµηχανίες οι οποίες αντιπροσωπεύονται στην 
Κύπρο από ντόπιους αποκλειστικούς αντιπροσώπους. Κάθε κατασκευαστής 
συνεργάζεται µε έναν εισαγωγέα που είναι ο µοναδικός διανοµέας των 
προϊόντων του στην Κύπρο και διαθέτει έτσι σηµαντική ισχύ αγοράς. Οι 
εισαγωγικοί δασµοί για τα αυτοκίνητα καταργήθηκαν σταδιακά κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας του 1990, µε εξαίρεση έναν δασµό 10% στα οχήµατα που 
προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όµως τα αυτοκίνητα 
υπόκεινται σε πολύ ψηλούς φόρους κατανάλωσης. Η κύρια φορολογία είναι ένας 
κατά αξίαν φόρος που µέχρι τη φορολογική µεταρρύθµιση του 2003 κυµαινόταν 
µεταξύ 80% και 130% (ανάλογα µε τον κυβισµό) του κόστους εισαγωγής. 
Επίσης, µέχρι το 2003 επιβάλλετο επιπρόσθετη φορολογία στη βάση του 
κυβισµού αλλά ανεξάρτητη από την αξία του οχήµατος. 

Οι ψηλοί φόροι στα αυτοκίνητα µεγεθύνουν τις ήδη υπάρχουσες διαφορές στην 
αξία των αυτοκινήτων στην Κύπρο και την Ιαπωνία και δηµιουργούν µια 
προφανή εµπορική ευκαιρία. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, µέχρι το 1993 η 
Κυπριακή νοµοθεσία εµπόδιζε αυτό το εµπόριο µε την απαγόρευση εισαγωγής 
στη χώρα αυτοκινήτων ηλικίας πέραν των δύο ετών. Το 1993 όµως το όριο αυτό 
αυξήθηκε στα πέντε έτη, κάτι που διευκόλυνε την εισαγωγή µεταχειρισµένων 
οχηµάτων από την Ιαπωνία. Χρειάστηκε να περάσουν 2-3 χρόνια µέχρι να 
πραγµατωθούν οι πλήρεις επιπτώσεις αυτής της αλλαγής πολιτικής. Απαιτήθηκε 
κάποιος χρόνος ώστε να εισέλθουν νέοι εισαγωγείς στην αγορά και να 
αποκτήσουν την εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Οι καταναλωτές αντιµετώπισαν 
στην αρχή µε σκεπτικισµό την επιλογή του µεταχειρισµένου για την οποία λίγα 
γνώριζαν. Προκειµένου να καθησυχάσουν τους καταναλωτές, οι εισαγωγείς 
πρόσφεραν εγγυήσεις και άλλα κίνητρα. Οι προσπάθειές τους ήταν 
αποτελεσµατικές και µπορεί να λεχθεί ότι από το 1995 και µετά η όποια 
αβεβαιότητα σχετικά µε την ποιότητα των µεταχειρισµένων εισαγόµενων 
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οχηµάτων είχε ελαχιστοποιηθεί.1 ∆εκάδες εισαγωγείς µεταχειρισµένων 
αυτοκινήτων µπήκαν στην αγορά µετά την αλλαγή πολιτικής. Οι περισσότεροι 
από αυτούς ασχολούνται αποκλειστικά µε τις εισαγωγές από την Ιαπωνία και πιο 
πρόσφατα άλλες χώρες όπως τη Σιγκαπούρη. 

Η νέα κατάσταση πραγµάτων αποτελούσε µια πρόκληση για τους εισαγωγείς 
καινούριων αυτοκινήτων. Οι περισσότεροι από αυτούς επέλεξαν να µην 
εµπορευθούν µεταχειρισµένα οχήµατα, παρόλο που το ήδη καθιερωµένο δίκτυο 
που διέθεταν θα τους έθετε σε πλεονεκτική θέση. Αρνήθηκαν επίσης να 
προσφέρουν υπηρεσίες σε οχήµατα που εισάγονταν µεταχειρισµένα.2 Η 
αντίδρασή τους δείχνει ότι µάλλον δεν µπόρεσαν να προβλέψουν τις διαστάσεις 
που θα έπαιρνε η αγορά του µεταχειρισµένου. Όταν η έκταση του ανταγωνισµού 
από τα µεταχειρισµένα οχήµατα έγινε αντιληπτή, οι εισαγωγείς καινούριων 
οχηµάτων αντέδρασαν µε δύο τρόπους. Πρώτον, µείωσαν ή τουλάχιστον δεν 
αύξησαν τις τιµές των καινούριων µοντέλων. ∆εύτερον, βελτίωσαν την 
προσφερόµενη ποιότητα στην βασική τιµή µε το να παρέχουν εξοπλισµό όπως ο 
κλιµατισµός και τα ηλεκτρικά παράθυρα που προηγουµένως θεωρείτο 
επιπρόσθετος και αύξανε σηµαντικά το συνολικό κόστος αγοράς. Επιπλέον, 
πίεσαν έντονα αλλά χωρίς επιτυχία για την αντιστροφή της πολιτικής 
επικαλούµενοι λόγους ασφάλειας, περιβαλλοντικές ανησυχίες και θέµατα 
συµβατότητας µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Πωλήσεις 

Όλα τα οχήµατα που κυκλοφορούν στην Κύπρο πρέπει να εγγραφούν στα 
αρχεία του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) της ∆ηµοκρατίας. Η διεύθυνση 
του ΤΟΜ µας παραχώρησε ευγενώς πληροφορίες για όλα τα οχήµατα που 
εγγράφηκαν στα αρχεία του κατά την περίοδο 1988-2000. Για κάθε όχηµα που 
καταχωρείται στο αρχείο γνωρίζουµε τον κατασκευαστή, µοντέλο, ηµεροµηνία 
εγγραφής, κατάσταση κατά την εγγραφή (καινούριο ή µεταχειρισµένο) και 
διάφορες τεχνικές πληροφορίες όπως τον κυβισµό. Για τους σκοπούς της 

                                                 
1 Με άλλα λόγια, δεν προέκυψε το πρόβληµα των ’λεµονιών’, όπου η αβεβαιότητα για την ποιότητα 
µεταχειρισµένων αγαθών εκτοπίζει τα καλής ποιότητας µεταχειρισµένα από τις αγορές. Αρκετές 
µελέτες έχουν συµπεράνει ότι το πρόβληµα των λεµονιών στις αγορές αυτοκινήτων είναι σχετικά 
µικρό· π.χ. Bond (1982), Genesove (1993), Porter and Sattler (1999). 
2 Εξαίρεση αποτέλεσε ο αντιπρόσωπος της Honda. 
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παρούσας µελέτης το ενδιαφέρον µας επικεντρώνεται στα επιβατικά οχήµατα 
ιδιωτικής χρήσης.  

Στο ∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζονται οι ετήσιες εγγραφές καινούριων και 
µεταχειρισµένων αυτοκινήτων για την περίοδο 1988-2000.3 Το µέγεθος της 
επίδρασης της αλλαγής πολιτικής φαίνεται καθαρά. Αρχίζοντας από το 1995, δύο 
σηµαντικές αλλαγές γίνονται αισθητές. Πρώτον, µια γενική αύξηση στον όγκο 
πωλήσεων και δεύτερον µια µετατόπιση στις πωλήσεις από καινούρια σε 
µεταχειρισµένα αυτοκίνητα. 

∆ιάγραµµα 1: Πωλήσεις καινούριων και µεταχειρισµένων οχηµάτων 
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Στο ∆ιάγραµµα 2 οι εισαγωγές αυτοκινήτων διαχωρίζονται σε εκείνες που 
προέρχονται από την Ιαπωνία έναντι εκείνων που προέρχονται από όλες τις 
άλλες χώρες. Όπως αναµένεται, υπάρχει µια αισθητή πτώση στις πωλήσεις 
καινούριων ιαπωνικών αυτοκινήτων. Από την άλλη, φαίνεται να υπάρχει πολύ 
µικρός αντίκτυπος στις πωλήσεις των οχηµάτων από άλλες (κυρίως ευρωπαϊκές) 
χώρες. Αυτή η εικόνα δείχνει ότι οι µεγάλοι χαµένοι από την εισροή των 
µεταχειρισµένων ιαπωνικών αυτοκινήτων ήταν τα καινούρια ιαπωνικά 
αυτοκίνητα. Αυτό είναι αναµενόµενο µέχρι ενός σηµείου, δεδοµένου ότι τα δύο 
είναι στενά υποκατάστατα. Εν τούτοις, ο σχεδόν µηδενικός αντίκτυπος στις 
πωλήσεις των νέων ευρωπαϊκών αυτοκινήτων είναι αξιοσηµείωτος. 

                                                 
3 Πρέπει να αναφερθεί ότι αυτές οι εγγραφές δεν περιλαµβάνουν µεταβιβάσεις ιδιοκτησίας των 
οχηµάτων και έτσι είναι προφανές ότι δεν περιλαµβάνονται αγοραπωλησίες ντόπιων 
µεταχειρισµένων αυτοκινήτων. 
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∆ιάγραµµα 2: Πωλήσεις καινούριων και µεταχειρισµένων οχηµάτων κατά χώρα προέλευσης 
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Μια εναλλακτική κατηγοριοποίηση παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 3. Τα 
αυτοκίνητα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: µικρά, µεσαία, µεγάλα και 
οχήµατα παντός εδάφους. Αν και οι πωλήσεις µεταχειρισµένων αυτοκινήτων 
αυξάνονται και στις τέσσερις κατηγορίες, πιο µεγάλη αύξηση φαίνεται να είναι 
στη δεύτερη κατηγορία. Οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων µικρού και µεσαίου 
µεγέθους µειώθηκαν εντυπωσιακά, αλλά η πτώση ήταν µικρότερη για τα µεγάλα 
αυτοκίνητα και για τα παντός εδάφους. Συνολικά, οι τελευταίες δύο κατηγορίες 
είχαν τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στις συνολικές πωλήσεις. Αυτό δείχνει 
µια µετατόπιση στη κατανοµή µεγέθους των αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια του 
χρόνου, από µικρότερα σε µεγαλύτερα αυτοκίνητα. 

Τιµές 

Οι τιµές των διαφόρων µοντέλων προέρχονται από ένα τοπικό περιοδικό 
αυτοκινήτων, το Οδηγός & Αυτοκίνητο. Από το 1988 το περιοδικό δηµοσίευε σε 
µηνιαία βάση τις τιµές των περισσότερων σηµαντικών µοντέλων καθώς και 
διάφορα χαρακτηριστικά των οχηµάτων. Μέχρι το 1995 τα µόνα χαρακτηριστικά 
ήταν ο κυβισµός και ο αριθµός πορτών. Από το 1995 και µετά δίνονται 
επιπρόσθετα χαρακτηριστικά όπως η ιπποδύναµη, το βάρος, η κατανάλωση 
καυσίµων κ.λπ. ∆εν ήταν εφικτό να εντοπιστούν όλα τα παλιά τεύχη, ιδίως τα πιο 
παλιά. Ο αριθµός των µοντέλων που παρουσιάζονται κάθε µήνα κυµαίνεται από 
25 έως 57. 
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∆ιάγραµµα 3: Πωλήσεις καινούριων και µεταχειρισµένων οχηµάτων κατά µέγεθος 
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Τα δεδοµένα από το Οδηγός & Αυτοκίνητο δίνουν κάποιες ενδείξεις για την 
ισχυριζόµενη βελτίωση της ποιότητας των καινούριων αυτοκινήτων. Για 
παράδειγµα, το Alfa Romeo 146L εµφανίζεται στο περιοδικό µε αυτό το όνοµα 
µέχρι τον Ιούλιο του 1995, ενώ από τον Αύγουστο του 1995 εµφανίζεται ως 146L 
A/C µε την τιµή να παραµένει αµετάβλητη. Προφανώς σε εκείνο το χρονικό 
σηµείο ο εισαγωγέας πρόσθεσε τον κλιµατισµό στη βασική έκδοση του 
αυτοκινήτου. Οµοίως, το Ford Ka πήρε την ένδειξη A/C τον ∆εκέµβριο του 1997, 
το Mitsubishi Carisma τον Φεβρουάριο του 1996 (η τιµή αυξήθηκε σε αυτήν την 
περίπτωση, για να πέσει κάτω από την αρχική τιµή τον Σεπτέµβριο του ίδιου 
έτους), το Mitsubishi Lancer τον Φεβρουάριο του 1996 και το Seat Ibiza τον 
Νοέµβριο του 1994 (µε αύξηση της τιµής). 

Τιµές για µεταχειρισµένα οχήµατα δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Σε πολλές χώρες 
οι τιµές µεταχειρισµένων οχηµάτων δηµοσιεύονται σε περιοδικά ή ειδικές 
εκδόσεις (ευρέως γνωστές ως blue books). Τέτοιες πληροφορίες δεν υπάρχουν 
στην Κύπρο. Ευτυχώς, όµως, ένας από τους µεγαλύτερους εισαγωγείς 
µεταχειρισµένων οχηµάτων µας παραχώρησε πλήρη στοιχεία για όλα τα 
οχήµατα που εισήγαγε και πώλησε για την περίοδο Αύγουστος 1997 - Απρίλιος 
2002. Όπως και για τις πωλήσεις, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις τιµές των 
τοπικών µεταχειρισµένων αυτοκινήτων. 
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Πίνακας 1: Πωλήσεις και τιµές επιλεγµένων µοντέλων 

 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις τιµές καινούριων και µεταχειρισµένων αυτοκινήτων 
για επιλεγµένα µοντέλα. Οι τιµές είναι οι µέσοι όροι της περιόδου που αναφέρεται 
πιο πάνω. Για τα µεταχειρισµένα οχήµατα η αναφερόµενη τιµή πρέπει να 
θεωρηθεί ως τιµή ενός αυτοκινήτου ηλικίας τεσσάρων ετών. Αν και οι διαφορές 
των τιµών είναι σηµαντικές σε απόλυτους όρους, η συγκριτική τιµή των 
µεταχειρισµένων έναντι των καινούριων αυτοκινήτων (που αναφέρεται στην 
τελευταία στήλη) δεν είναι πολύ διαφορετική από την υπολειπόµενη αξία ενός 
τυπικού µοντέλου σε µια αναπτυγµένη χώρα. Η τιµή ενός τετραετούς 
µεταχειρισµένου αυτοκινήτου κυµαίνεται από 36% έως 57% της νέας έκδοσης. 
Το γεγονός ότι υπάρχει τόσο µεγάλη ζήτηση για τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα σε 
αυτές τις τιµές είναι ενδεικτικό των υψηλών τιµών των µεταχειρισµένων 
αυτοκινήτων που πρέπει να επικρατούσαν στην τοπική αγορά πριν από την 
εισαγωγή των ‘ξένων’ µεταχειρισµένων αυτοκινήτων. Ας σηµειωθεί επίσης ότι 
παρόλο που οι ποσοστιαίες διαφορές στις τιµές καινούριων-µεταχειρισµένων δεν 
είναι ιδιαίτερα µεγάλες σε σχέση µε άλλες χώρες, οι απόλυτες διαφορές είναι 
πολύ µεγαλύτερες λόγω της υψηλής φορολογίας. 
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3. ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν πιο πάνω καταδεικνύουν ότι η χαλάρωση των 
περιορισµών στις εισαγωγές µεταχειρισµένων αυτοκινήτων είχε µεγάλο 
αντίκτυπο στις πωλήσεις καινούριων οχηµάτων. Σε αυτό το τµήµα της µελέτης 
εξετάζονται οι πιθανές επιπτώσεις του αυξηµένου ανταγωνισµού στις τιµές των 
καινούριων αυτοκινήτων. Εκτιµούνται ωφελιµιστικές (hedonic) εξισώσεις τιµών 
αυτοκινήτων όπου η τιµή του κάθε µοντέλου προσδιορίζεται ως συνάρτηση των 
χαρακτηριστικών του µοντέλου και µιας σειράς ψευδοµεταβλητών (dummy 
Variables) για τα έτη. Ως επεξηγηµατική µεταβλητή περιλαµβάνεται επίσης και η 
συναλλαγµατική ισοτιµία της κυπριακής λίρας µε τη χώρα προέλευσης του 
οχήµατος. Συγκεκριµένα, η εξίσωση τιµής προσδιορίζεται όπως και από τους 
Goldberg and Verboven (2001) ως εξής: 

e ´
itP  = β + jtW mθ  + tθ  + pβ cte  + itε        (1) 

όπου  είναι ο φυσικός λογάριθµος της τιµής (είτε χωρίς το φόρο είτε µε το 

φόρο) εκφρασµένης στο νόµισµα του εξαγωγέα, W είναι ένα διάνυσµα των 
χαρακτηριστικών των προϊόντων, 

e
itP

mθ  και tθ  είναι σύνολα ψευδοµεταβλητών 
εταιριών και έτους αντίστοιχα, και  είναι η συναλλαγµατική ισοτιµία της χώρας 

εξαγωγής, εκφρασµένη ως µονάδες ξένου νοµίσµατος ανά Κυπριακές λίρες. Ο 
συντελεστής 

cte

pβ  ονοµάζεται συντελεστής διοχέτευσης συναλλαγµατικών 

διακυµάνσεων (exchange rate pass-through coefficient) ή συντελεστής 
τιµολόγησης για την αγορά (pricing-to-market coefficient). Μετρά το ποσοστό µια 
αλλαγής στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που απορροφάται από τον εισαγωγέα. 
Αν οι εισαγωγείς απορροφούν πλήρως τις διακυµάνσεις της συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας, οι τοπικές τιµές δεν θα επηρεαστούν και το pβ  θα πάρει την τιµή 1. 

Αντίθετα, αν ολόκληρη η αλλαγή στη συναλλαγµατική ισοτιµία µεταφέρεται στην 
τιµή αγοράς, θα έχουµε pβ =0. 

Αυτό που µας ενδιαφέρει κυρίως είναι η διαχρονική εξέλιξη των τιµών και ο 
βαθµός στον οποίο οι τιµές επηρεάστηκαν από την παρουσία των 
µεταχειρισµένων οχηµάτων στην αγορά. Αυτό τον σκοπό εξυπηρετεί η 
συµπερίληψη στο υπόδειγµα των ψευδοµεταβλητών έτους. Οι συντελεστές των 
ψευδοµεταβλητών έτους αντιπροσωπεύουν το επιπλέον κόστος ενός 
συγκεκριµένου µοντέλου σε σχέση µε το ίδιο µοντέλο το 1989, αφότου λάβουµε 
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υπόψιν (στον βαθµό που είναι δυνατόν) αλλαγές στην ποιότητα και τις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 

Αποτελέσµατα 

Ο εκτιµηθείς συντελεστής διοχέτευσης συναλλαγµατικών διακυµάνσεων είναι 
ουσιαστικά ίσος µε τη µονάδα, κάτι που συνεπάγεται ότι οι εισαγωγείς 
απορροφούν όλες τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Οι εκτιµήσεις 
από µελέτες των αγορών αυτοκινήτου άλλων χωρών είναι συνήθως 
χαµηλότερες. Παραδείγµατος χάριν, στη µελέτη των Goldberg and Verboven 
(2001) οι συντελεστές κυµαίνονται από 16% ως 79% (ανάλογα µε τη χώρα) µε τη 
γενική επίδραση να είναι 46%. Η σταθερότητα των τιµών σε σχέση µε τις 
διακυµάνσεις της συναλλαγµατικής ισοτιµίας µπορεί να είναι αποτέλεσµα της 
ισχύος αγοράς που διαθέτουν οι εισαγωγείς. Εάν οι εισαγωγείς καινούριων 
αυτοκινήτων απολαµβάνουν ένα σχετικά ψηλό περιθώριο κέρδους, πιθανόν να 
είναι πρόθυµοι να απορροφήσουν τις διακυµάνσεις της συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας για χάρη των σταθερών τιµών. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε την αγορά 
των µεταχειρισµένων αυτοκινήτων, όπου ο παροµοίως εκτιµηθείς συντελεστής 
διοχέτευσης συναλλαγµατικών διακυµάνσεων ήταν 23,3%.4 Αν και αυτό το 
επίπεδο δεν είναι ψηλό, είναι βεβαίως ψηλότερο από το µηδέν που βρήκαµε για 
τα καινούρια αυτοκίνητα. Αυτό µπορεί να ερµηνευθεί ως ένδειξη ότι η αγορά 
µεταχειρισµένων αυτοκινήτων είναι πιο ανταγωνιστική από την αγορά 
καινούριων αυτοκινήτων. 

Η διαχρονική διακύµανση των ποιοτικά προσαρµοσµένων τιµών παρουσιάζεται 
στο ∆ιάγραµµα 4. Στα δύο γραφήµατα φαίνεται η πορεία των τιµών καινούριων 
οχηµάτων (µε και χωρίς τις φορολογίες) για την περίοδο 1990-2002. Τα δύο 
γραφήµατα είναι αρκετά παρόµοια. Εκτός από τις διακυµάνσεις στο πέρασµα του 
χρόνου, και τα δύο παρουσιάζουν σηµαντική µείωση των τιµών µετά το 1996. Το 
συγκεκριµένο χρονικό σηµείο συµπίπτει µε την περίοδο που οι πωλήσεις των 
µεταχειρισµένων αυτοκινήτων άρχισαν να αυξάνονται δραµατικά. Αν και δεν είναι 
δυνατό να την αποδώσουµε αποκλειστικά στην εισαγωγή µεταχειρισµένων, είναι 
πολύ πιθανό ότι αυτός ήταν ο κύριος λόγος που οδήγησε στη µείωση των τιµών. 

                                                 
4 Ο συντελεστής στην ισοτιµία εκτιµήθηκε στο 0,767 µε τυπική απόκλιση 0,120. 
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∆ιάγραµµα 4: ∆είκτης τιµών καινούριων αυτοκινήτων 
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Η έντονη γραµµή δείχνει τους συντελεστές των ψευδοµεταβλητών έτους από την εξίσωση 1. Στο αριστερό 
γράφηµα είναι η τιµή χωρίς τη φορολογία και στο δεξιό η τιµή µε τη φορολογία. Οι διακεκοµµένες γραµµές 

δείχνουν το διάστηµα εµπιστοσύνης 95%. 

 

Προκειµένου να υπολογιστεί το ποσοστό µείωσης των τιµών εκτιµήσαµε µια 
παραλλαγή της εξίσωσης 1 όπου οι ψευδοµεταβλητές έτους αντικαθίστανται από 
µια µεταβλητή τάσης και µια µεταβλητή που στοχεύει να αποτυπώσει τη δοµική 
αλλαγή: 

e ´
itP  = β + jtW mθ  + ΤΑΣΗ t  + ΜΕΤΑ96 t  + pβ cte  + itε     (2) 

Η µεταβλητή ΜΕΤΑ96 παίρνει την τιµή 0 για έτη µέχρι το 1996 και 1 έκτοτε. Ο 
Πίνακας 2 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα για τις µεταβλητές που µας 
ενδιαφέρουν. Οι συντελεστές στις ψευδοµεταβλητές κατασκευαστών και τα 
χαρακτηριστικά δεν παρουσιάζονται για οικονοµία χώρου. Τα αποτελέσµατα 
επιβεβαιώνουν ότι οι τιµές στο δεύτερο µισό της υπό εξέτασιν περιόδου ήταν 
σηµαντικά χαµηλότερες από τις τιµές σε σχέση µε το πρώτο µισό. Η εκτιµηθείσα 
µείωση είναι 10,9% της τιµής χωρίς φόρο και 5,9% µε το φόρο. Σηµειώνουµε ότι 
τα αποτελέσµατα είναι ισχυρότερα στην περίπτωση της τιµής πριν το φόρο 
παρόλο που οι παρατηρήσεις είναι λιγότερες. 

Πίνακας 2: Έλεγχοι δοµικής αλλαγής στη διαχρονική εξέλιξη τιµών 
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Συνοπτικά, η µείωση στις τιµές καινούριων οχηµάτων δεν είναι τόσο δραµατική 
όσο η παρατηρηθείσα µείωση στις πωλήσεις, σίγουρα όµως δεν είναι αµελητέα. 
Σηµειώνεται επίσης ότι πρόκειται για συντηρητική εκτίµηση. Όπως αναφέρθηκε 
νωρίτερα, ένας από τους τρόπους που οι εισαγωγείς καινούριων αυτοκινήτων 
ανταποκρίθηκαν στη νέα πρόκληση ήταν η βελτίωση της ποιότητας του 
προϊόντος µε την ενσωµάτωση περισσότερου εξοπλισµού στη βασική τιµή. 
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για αυτές τις βελτιώσεις, δεν 
λήφθηκαν υπόψιν στην εκτίµηση. Κατά συνέπεια, εάν όντως υπήρξε βελτίωση 
στην ποιότητα, τα ευρήµατά µας αποτελούν µια ελάχιστη εκτίµηση µείωσης των 
τιµών. Αν δηλαδή µπορούσαµε να συνυπολογίσουµε πλήρως την ποιοτική 
βελτίωση που προέκυψε λόγω της ‘εισβολής’ των µεταχειρισµένων, η 
εκτιµηθείσα µείωση στις ποιοτικά προσαρµοσµένες τιµές θα ήταν ακόµα 
µεγαλύτερη. Σηµειώνεται τέλος ότι εκτιµήθηκαν εναλλακτικές παλινδροµήσεις 
που επιτρέπουν στη διαχρονική διακύµανση να διαφέρει ανάλογα µε την 
προέλευση των οχηµάτων (Ιαπωνικά και Ευρωπαϊκά). ∆εν βρέθηκε καµία 
ένδειξη ότι οι τιµές των Ιαπώνων κατασκευαστών επηρεάστηκαν περισσότερο 
από τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους. Αυτό βρίσκεται σε αντίθεση µε την 
περίπτωση των πωλήσεων, όπου τα Ιαπωνικά αυτοκίνητα επηρεάστηκαν πολύ 
περισσότερο από τα Ευρωπαϊκά.  

4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, η απελευθέρωση του εµπορίου µπορεί να 
ωφελήσει τους καταναλωτές µε δύο τρόπους. Πρώτον, ο αυξηµένος 
ανταγωνισµός από τα εισαγόµενα προϊόντα µειώνει τις τιµές των υφιστάµενων 
αγαθών (επίπτωση της πειθαρχίας της αγοράς, Levinsohn (1993)). ∆εύτερον, η 
αύξηση των διαθέσιµων προϊόντων (‘ποικιλιών’) σε αγορές διαφοροποιηµένων 
αγαθών επιτρέπει στους καταναλωτές να βρουν και να αγοράσουν προϊόντα που 
να ικανοποιούν καλύτερα τις προτιµήσεις τους. Και οι δύο αυτοί παράγοντες 
συντείνουν στην αύξηση της καταναλωτικής ευηµερίας. Στόχος αυτού του µέρους 
της µελέτης είναι να υπολογιστεί µε οικονοµετρικές µεθόδους η αύξηση της 
ευηµερίας των καταναλωτών από τις εισαγωγές µεταχειρισµένων οχηµάτων. 
Αυτό επιτυγχάνεται µε την εκτίµηση ενός µοντέλου ζήτησης για διαφοροποιηµένα 
προϊόντα το οποίο επιτρέπει την αποτίµηση των οφελών από την εισαγωγή 
καινούριων προϊόντων. Για το θέµα αυτό έχει αναπτυχθεί µια πλούσια 
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βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια µε αφετηρία την πρωτοποριακή µελέτη του 
Trajtenberg (1989). 

Ειδικότερα, δύο έρευνες σχετίζονται άµεσα µε την παρούσα µελέτη. Οι 
Fershtman and Gandal (1998) υπολογίζουν τις επιπτώσεις στην ευηµερία από 
µια διακοπή προσφοράς (supply interruption) στην Ισραηλινή αγορά αυτοκινήτου 
λόγω µποϋκοτάζ από ορισµένους κατασκευαστές. Εκτιµούν τη ζήτηση για 
αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια του µποϋκοτάζ και µετά από αυτό και συγκρίνουν 
την καταναλωτική ευηµερία σε αυτές τις δύο περιόδους για να αξιολογήσουν τον 
αντίκτυπο του µποϋκοτάζ. Σε µια άλλη γνωστή µελέτη ο Petrin (2002) εκτιµά τις 
επιπτώσεις από την εισαγωγή του minivan στην αµερικανική αγορά. Εκτιµά 
αρχικά την ζήτηση για αυτοκίνητα, συµπεριλαµβανοµένου των minivan, και 
υπολογίζει την καταναλωτική ευηµερία. Αφαιρεί έπειτα τα minivan από το σύνολο 
δεδοµένων και υπολογίζει τις (υποθετικές) πωλήσεις όλων των άλλων µοντέλων 
στην απουσία των minivan. Η καταναλωτική ευηµερία µε βάση αυτό το σενάριο 
συγκρίνεται µε την πραγµατική ευηµερία και η διαφορά µεταξύ τους είναι το 
καταναλωτικό όφελος από την εισαγωγή του minivan. Μια παρόµοια προσέγγιση 
ακολουθείται στο παρόν άρθρο. Πρώτα γίνεται εκτίµηση για τη ζήτηση 
αυτοκινήτων χρησιµοποιώντας τα στοιχεία µιας περιόδου δεκατεσσάρων ετών 
πριν και µετά από την εισαγωγή των µεταχειρισµένων αυτοκινήτων. Κατόπιν τα 
µεταχειρισµένα µοντέλα αφαιρούνται από το σύνολο καταναλωτικών επιλογών 
και υπολογίζεται η υποθετική ζήτηση για καινούρια αυτοκίνητα στην απουσία των 
µεταχειρισµένων. Στην κάθε περίπτωση υπολογίζεται ταυτόχρονα και η ευηµερία 
των καταναλωτών. Η διαφορά ανάµεσα στην πραγµατική ευηµερία και την 
ευηµερία που προκύπτει αν αφαιρέσουµε τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα είναι το 
κέρδος καταναλωτικής ευηµερίας από την αλλαγή πολιτικής. 

Το υπόδειγµα 

Χρησιµοποιούµε υπόδειγµα nested logit όπως αναπτύχθηκε από τους Cardell 
(1997) και Berry (1994). Θα περιοριστούµε σε µια περιγραφική περίληψη του 
υποδείγµατος· οι πλήρεις λεπτοµέρειες δίνονται στο Clerides (2005). Το 
υπόδειγµα υποθέτει ότι κάθε χρόνο το κάθε νοικοκυριό έχει να αποφασίσει κατά 
πόσον θα αγοράσει αυτοκίνητο ή όχι και αν ναι, ποιο από τα διάφορα µοντέλα 
που υπάρχουν στην αγορά θα επιλέξει. Τα µοντέλα οµαδοποιούνται σύµφωνα µε 
ένα ή περισσότερα κριτήρια τα οποία καθορίζει ο ερευνητής. Η ωφέλεια που 
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λαµβάνεται από τον καταναλωτή i από το προϊόν j που ανήκει στην κατηγορία J  
την περίοδο t δίνεται από την πιο κάτω εξίσωση: 

g

ijtu  = φα  + β + α  + j jtx jtp jtξ  + ζ (σ) + (1-σ)ε      (3) igt ijt

Το διάνυσµα x περιλαµβάνει τα παρατηρούµενα χαρακτηριστικά όπως το 
µέγεθος της µηχανής, p είναι η τιµή και ξ είναι χαρακτηριστικά που δεν 
παρατηρούνται. Η µεταβλητή α  είναι η ηλικία του αγαθού και ως εκ τούτου η 
παράµετρος φ είναι ένας αρνητικός αριθµός που δείχνει το ποσοστό απόσβεσης 
της ωφέλειας που λαµβάνεται από το αγαθό. Ο όρος ζ (σ) είναι ένας τυχαίος 
συντελεστής που είναι κοινός για όλα τα αγαθά που ανήκουν στην ίδια οµάδα. Η 
ύπαρξή του εισάγει συσχέτιση στις προτιµήσεις των καταναλωτών για αγαθά της 
ίδιας οµάδας. Η παράµετρος σ µετρά αυτό τον βαθµό συσχέτισης. Όταν το σ 
τείνει στο 1 ο τυχαίος συντελεστής οµάδας υπερισχύει, το οποίο σηµαίνει ότι οι 
καταναλωτές περιορίζονται τις αγορές τους σε προϊόντα από µια συγκεκριµένη 
κατηγορία. Εάν σ=0 ο όρος ζ igt (σ) εξαφανίζεται, το οποίο σηµαίνει ότι η 
οµαδοποίηση είναι εκτός αντικειµένου και αχρείαστη. Σηµειώνεται ότι το πιο 
πάνω υποθέτει ότι δεν υπάρχει επίδραση εισοδήµατος· δηλαδή, η ωφέλεια που 
λαµβάνει ένας καταναλωτής είναι ανεξάρτητη του εισοδήµατός του. Αυτός είναι 
ένας περιορισµός που θα µπορούσε να αποφευχθεί αν είχαµε στη διάθεσή µας 
στοιχεία για τις αγορές καταναλωτών διαφόρων εισοδηµατικών στρωµάτων. 

j

igt

Οι Cardell (1997) και Berry (1994) έχουν δείξει ότι όταν οι καταναλωτές κάνουν 
τις επιλογές τους µε βάση τη συνάρτηση ωφελείας (3) τότε τα µερίδια αγοράς 
των διαφόρων µοντέλων δίνονται από την πιο κάτω εξίσωση:5 

ln(S /S ) = φα  + β + α  + σln(S ) + jt t0 j jtx jtp tgj ,| jtξ     (4) 

όπου: S  είναι το ποσοστό των καταναλωτών που επιλέγουν το µοντέλο j την 
χρονική περίοδο t· S  είναι το ποσοστό των καταναλωτών που δεν αγοράζουν 
τη συγκεκριµένη περίοδο· και S  είναι το µερίδιο αγοράς του προϊόντος j στην 
κατηγορία του. 

jt

t0

tgj ,|

Η πιο πάνω είναι µια απλή γραµµική εξίσωση που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
τα στοιχεία που διαθέτουµε. Είναι όµως γνωστό ότι η εκτίµηση της (4) µε την 
                                                 
5 Χρειάζεται επίσης µια υπόθεση για την κατανοµή της ιδιοσυγκρασιακής προτίµησης ε . 

Λεπτοµέρειες µπορείτε να βρείτε στο Berry (1994).  
ijt
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απλή µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων OLS θα δώσει µη συνεπείς εκτιµήσεις 
εάν το οικονοµετρικό σφάλµα ξ συσχετίζεται είτε µε την τιµή p είτε µε το µερίδιο 
αγοράς κατηγορίας S . Αυτό θα συµβεί, παραδείγµατος χάριν, εάν οι εταιρίες 
παρατηρούν το ξ και το λαµβάνουν υπόψη όταν διαµορφώνουν τιµές. ∆εδοµένου 
ότι αυτό είναι πιθανό, η εξίσωση (4) εκτιµήθηκε µε την µέθοδο των βοηθητικών 
µεταβλητών (instrumental variables). Χρησιµοποιούµε τις βοηθητικές µεταβλητές 
που συνηθίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις: ο αριθµός άλλων προϊόντων σε µια 
δεδοµένη κατηγορία προϊόντων και το άθροισµα των χαρακτηριστικών άλλων 
προϊόντων της ίδιας κατηγορίας και άλλων κατηγοριών. Χρήσιµες βοηθητικές 
µεταβλητές για την τιµή είναι επίσης οι φορολογίες. 

tgj ,|

Ως αποτέλεσµα του περιορισµού ηλικίας για τις εισαγωγές και της φύσης των 
ιαπωνικών κανονισµών, σχεδόν όλα τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα είναι µεταξύ 
τριών και πέντε ετών. Η µικρή διακύµανση στην ηλικία καθώς και το γεγονός ότι 
οι πωλήσεις των διαφορετικών ηλικιών του ίδιου µοντέλου είναι αρκετά µικρές 
µας ανάγκασαν να κατατάξουµε όλα τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα µαζί σε µια 
οµάδα. Ως εκ τούτου, για τους σκοπούς του µοντέλου ζήτησης, όλα τα 
µεταχειρισµένα αυτοκίνητα θεωρούνται ότι είναι της ίδιας ηλικίας. Η µεταβλητή 
ηλικίας α  περιορίζεται σε µια µεταβλητή που παίρνει την τιµή 0 για τα νέα 
αυτοκίνητα και 1 για τα µεταχειρισµένα, και η παράµετρος φ µετρά το ποσοστό 
απόσβεσης ενός µοντέλου τεσσάρων ετών. 

j

Εκτιµήσεις ζήτησης  

Το µοντέλο εκτιµήθηκε µε δεδοµένα της περιόδου 1989-2000. Όπως γίνεται 
συνήθως στα µοντέλα ζήτησης αυτοκινήτων, τα διαφορετικά µοντέλα χωρίστηκαν 
σε οµάδες µε βάση τον κυβισµό. ∆ηµιουργήθηκαν τρεις κατηγορίες µεγέθους 
(µικρή, µεσαία, µεγάλη) και µια τέταρτη οµάδα για τα οχήµατα παντός εδάφους. 
Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Υπενθυµίζεται 
ότι η εκτίµηση µε OLS του συντελεστή τιµών θα µεροληπτεί προς το µηδέν εάν 
υπάρχει πρόβληµα ενδογένειας. Αυτό συµβαίνει επειδή η τιµή συσχετίζεται 
θετικά µε το σφάλµα, το οποίο αντιπροσωπεύει την απαρατήρητη ποιότητα. Αυτό 
είναι σαφώς η περίπτωση εδώ: ο συντελεστής τιµών µειώνεται ουσιαστικά όταν 
χρησιµοποιήσουµε βοηθητική µεταβλητή (instrument) για την τιµή. Παροµοίως, ο 
συντελεστής στην άλλη ενδογενή µεταβλητή, το µερίδιο αγοράς κατηγορίας, 
συσχετίζεται θετικά µε την απαρατήρητη ποιότητα και µειώνεται επίσης όταν 
χρησιµοποιήσουµε βοηθητική µεταβλητή για αυτό. 
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Η εκτιµηθείσα τιµή του σ σηµαίνει ότι η συσχέτιση µεταξύ των καταναλωτικών 
προτιµήσεων για τα µοντέλα που ανήκουν στην ίδια οµάδα είναι 0,401. Η µέση 
ελαστικότητα τιµών που αντιστοιχεί στους συντελεστές α και σ από την IV 
παλινδρόµηση είναι 5,02, στα ίδια επίπεδα µε εκτιµήσεις από άλλες αγορές 
αυτοκινήτων. Ο συντελεστής φ υπονοεί ότι η χρησιµότητα που λαµβάνεται από 
ένα µεταχειρισµένο αυτοκίνητο είναι περίπου 14,4% από αυτό που θα είχε ένα 
νέο αυτοκίνητο µε τα ίδια χαρακτηριστικά. Αυτό φαίνεται χαµηλό, αλλά 
υπενθυµίζεται ότι η βάση σύγκρισης δεν είναι η τιµή του ίδιου αυτοκινήτου όταν 
ήταν καινούριο αλλά η τιµή ενός καινούριου αυτοκινήτου στην τρέχουσα έκδοση 
του µοντέλου. Οι εκτιµηθέντες συντελεστές των χαρακτηριστικών παίρνουν 
λογικές τιµές µε εξαίρεση την ιπποδύναµη (αυτό µάλλον οφείλεται στη ψηλή 
συσχέτιση αυτής της µεταβλητής µε τον κυβισµό). Τα πρόσηµα των 
ψευδοµεταβλητών των χωρών είναι επίσης τα αναµενόµενα: τα γερµανικά και 
σουηδικά αυτοκίνητα προτιµώνται από τους καταναλωτές σε αντίθεση µε τα 
ρωσικά και τα τσέχικα. Οι ψευδοµεταβλητές ετών δίνουν τις αλλαγές στο 
εξωτερικό αγαθό. Η ύφεση της αγοράς αυτοκινήτων το 1993 και το 1994 ήταν 
ένα φυσικό επακόλουθο της έντονης δραστηριότητας στην αγορά τα πρώτα 
χρόνια της δεκαετίας του 1990. 
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Πίνακας 3: Εκτιµήσεις ζήτησης 

 

 16



Ευηµερία  

Προκειµένου να µετρηθούν οι επιπτώσεις στην ευηµερία από την αλλαγή 
πολιτικής, θα συγκρίνουµε την πραγµατική ευηµερία που αποκοµίζουν οι 
καταναλωτές µε την ευηµερία στην υποθετική περίπτωση όπου δεν υπάρχουν 
µεταχειρισµένα αυτοκίνητα στην αγορά. Η υποθετική ευηµερία είναι εύκολο να 
υπολογιστεί. Αφαιρούµε απλά όλα τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα από το σύνολο 
επιλογών, υπολογίζουµε τα υποθετικά µερίδια αγοράς των καινούριων 
αυτοκινήτων και υπολογίζουµε εκ νέου την ευηµερία. Η διαφορά µεταξύ της 
πραγµατικής και υποθετικής ευηµερίας µας δίνει το όφελος ευηµερίας για τους 
καταναλωτές. Τα αποτελέσµατα παρατίθενται στον Πίνακα 4 υπό τον τίτλο 
‘Υποθετικό σενάριο Α’. Η πρώτη στήλη δίνει το όφελος ευηµερίας ανά αγοραστή 
και η δεύτερη το σύνολο για όλους τους αγοραστές. Στα πρώτα έτη τα κέρδη 
είναι µικρά δεδοµένου ότι λίγα µοντέλα µεταχειρισµένων αυτοκινήτων είναι 
διαθέσιµα. Τα κέρδη ανά αγοραστή φθάνουν τις £321 το 1996 και τις £467 το 
1998. Το συνολικό όφελος ευηµερίας κατά τη διάρκεια της περιόδου 1994-2000 
ανέρχεται σε $18,8 εκατοµµύρια. 

Πίνακας 4: Καταναλωτικό όφελος και επιπτώσεις στα φορολογικά έσοδα 

 

Πόσο σηµαντικό είναι αυτό το όφελος; Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα κατά τη 
διάρκεια εκείνης της περιόδου ήταν της τάξης των £12,200. Παίρνοντας τους 
αριθµούς για το έτος 2000 ως αντιπροσωπευτικούς, το όφελος ανά αγοραστή 
ήταν περίπου 1,5% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος. Σε συνολικούς 
όρους, το κέρδος αντιστοιχεί σε 0,066% του Κυπριακού ΑΕΠ. Αυτό είναι αρκετά 
σηµαντικό, ειδικά δεδοµένου ότι προκύπτει από το άνοιγµα µιας µόνο αγοράς. 
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Συγκριτικά, το ετήσιο όφελος ευηµερίας από το τέλος του µποϋκοτάζ της 
ισραηλινής αγοράς είχε εκτιµηθεί από τους Fershtman and Gandal (1998) στο 
0,30% του ισραηλινού ΑΕΠ. Ο αντίστοιχος αριθµός για τα minivan στη µελέτη 
του Petrin (2002) ήταν 0,017%. Το σχετικό µέγεθος του οφέλους είναι σε λογικά 
πλαίσια. Το µερίδιο αγοράς των minivan στις Ηνωµένες Πολιτείες στα πρώτα έτη 
ήταν µερικές ποσοστιαίες µονάδες. Αντίθετα στο Ισραήλ τα αυτοκίνητα των 
κατασκευαστών που είχαν µποϋκοτάρει την Ισραηλινή αγορά κατέλαβαν ένα 
µερίδιο αγοράς 30-40% µόλις µπήκαν στην αγορά, ενώ στην Κύπρο τα 
µεταχειρισµένα αυτοκίνητα κατέλαβαν 60% της αγοράς. 

Το πιο πάνω σενάριο υποθέτει ότι οι τιµές και τα χαρακτηριστικά των καινούριων 
αυτοκινήτων είναι οι ίδιες κάτω από το υποθετικό σενάριο όπως είναι στην 
πραγµατικότητα. Όµως τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο 
µέρος υποδεικνύουν ότι οι τιµές των καινούριων αυτοκινήτων είχαν µειωθεί κατά 
το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1990 ενώ η ποιότητα αυξήθηκε. Η αδυναµία 
µας -- λόγω ανεπαρκών δεδοµένων -- να υπολογίσουµε αυτές τις αλλαγές 
υπονοεί ότι η εκτίµηση ευηµερίας µας είναι η χαµηλότερη. Μπορούµε να 
πάρουµε µια αίσθηση του µεγέθους του λάθους κάνοντας κάποιες υποθέσεις για 
το ποιες θα µπορούσαν να είναι οι τιµές των καινούριων αυτοκινήτων στην 
απουσία των µεταχειρισµένων. Το ‘Υποθετικό σενάριο Β’ στον Πίνακα 4 
παρουσιάζει τα αποτελέσµατα ενός σεναρίου: υποθέτουµε ότι στην απουσία των 
µεταχειρισµένων αυτοκινήτων οι τιµές των καινούριων αυτοκινήτων θα ήταν 10% 
ψηλότερες. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το πρόσθετο όφελος ευηµερίας από 
τη µείωση των τιµών είναι σχετικά µικρό. Όπως και στη µελέτη των Fershtman 
and Gandal (1998), το µεγαλύτερο µέρος του κέρδους ευηµερίας για τους 
καταναλωτές προέρχεται από την αυξηµένη ποικιλία και όχι από τις µεταβολές 
των τιµών. Με άλλα λόγια, οι µεγαλύτεροι κερδισµένοι από την αλλαγή πολιτικής 
ήταν τα άτοµα που αγόρασαν τις καινούριες ποικιλίες αγαθών, δηλαδή οι 
αγοραστές µεταχειρισµένων αυτοκινήτων. Συνεπώς, το κέρδος ανά αγοραστή 
µεταχειρισµένου αυτοκινήτου είναι αρκετά µεγαλύτερο από αυτό που αναφέρεται 
στον Πίνακα 4, ο οποίος υπολογίζεται κατά µέσο όρο για όλους τους αγοραστές. 

Αυτό το εύρηµα σχετίζεται µε µια σηµαντική συζήτηση στον τοµέα του διεθνούς 
εµπορίου. Η δυνατότητα για κέρδη από το εµπόριο λόγω αυξηµένης ποικιλίας 
αγαθών έχει αναγνωριστεί εδώ και πολλά χρόνια (Krugman 1979). Όµως οι 
εµπειρικές ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν αυτή την πρόβλεψη είναι ουσιαστικά 
ανύπαρκτες. Τα ευρήµατά µας υποδεικνύουν ότι η αυξηµένη ποικιλία είναι 
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σηµαντικότερο κανάλι αποκόµισης οφέλους από το εµπόριο παρά ο αυξηµένος 
ανταγωνισµός. Αυτό έχει σηµαντικές επιπτώσεις σχετικά µε τον αντίκτυπο της 
πολιτικής. Οι νέες ποικιλίες που εισήχθησαν στην Κύπρο ήταν χαµηλότερης 
ποιότητας από τις υπάρχουσες και πιθανότατα προτιµήθηκαν κυρίως από 
καταναλωτές µε χαµηλά εισοδήµατα. Συνεπώς τα περισσότερα από τα οφέλη 
από την αλλαγή πολιτικής ωφέλησαν τα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα. Το 
σύνηθες επιχείρηµα ότι η απελευθέρωση του εµπορίου βλάπτει τους φτωχούς 
σίγουρα δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση. 

Το µοντέλο µας επιτρέπει να υπολογίσουµε τον αντίκτυπο της νέας πολιτικής στα 
δηµόσια οικονοµικά. Υπάρχουν δύο επιδράσεις. Αφ' ενός τα φορολογικά έσοδα 
ανά αυτοκίνητο µειώθηκαν λόγω της µείωσης στις τιµές και της στροφής στα 
µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, τα οποία είναι φθηνότερα. Αφ' ετέρου, οι συνολικές 
πωλήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν δραµατικά. Οι προβλεπόµενες από το 
υπόδειγµα επιπτώσεις στα κρατικά φορολογικά έσοδα ανά έτος παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 4. Οι εκτιµήσεις δείχνουν ότι το όφελος από τις αυξηµένες πωλήσεις 
υπερίσχυσε της µείωσης των τιµών, κάτι που θα έπρεπε να οδηγήσει σε µια 
αρκετά µεγάλη αύξηση στα φορολογικά έσοδα. Είναι όµως γνωστό ότι υπήρξε 
µεγάλης κλίµακας φοροαποφυγή από τους εισαγωγείς µεταχειρισµένων 
αυτοκινήτων µε τη µέθοδο της υποτιµολόγησης. Έτσι είναι αµφίβολο κατά πόσο 
η προβλεφθείσα αύξηση στα έσοδα όντως πραγµατοποιήθηκε. 

5. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Το άνοιγµα της Κυπριακής αγοράς στα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα επέφερε 
σαρωτικές αλλαγές στο αυτοκινητιστικό τοπίο του τόπου. Παρατηρήθηκε 
σηµαντική αύξηση στις συνολικές εισαγωγές οχηµάτων καθώς και δραµατική 
στροφή των καταναλωτών από τα καινούρια στα µεταχειρισµένα οχήµατα. Η 
ένταση του ανταγωνισµού οδήγησε επίσης σε µείωση των τιµών και βελτίωση 
της ποιότητας των καινούριων οχηµάτων. 

Έχουν εκφρασθεί ανησυχίες ότι η εισαγωγή µεταχειρισµένων µειώνει την 
ποιότητα του αυτοκινητιστικού στόλου. Εκ πρώτης όψεως αυτό ίσως φαίνεται 
αναπόφευκτο, όµως τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά. Όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, υπάρχουν δύο κατηγορίες αγοραστών εισαγόµενων µεταχειρισµένων 
αυτοκινήτων. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει αυτούς που, αν δεν είχαν την 
επιλογή του µεταχειρισµένου, θα αγόραζαν καινούριο όχηµα. Η ύπαρξη των 
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µεταχειρισµένων ωθεί αυτούς τους καταναλωτές σε παλαιότερα αυτοκίνητα και 
άρα αυξάνει την ηλικία του στόλου. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει κυρίως 
καταναλωτές χαµηλών οικονοµικών στρωµάτων. Η ύπαρξη των µεταχειρισµένων 
δίνει σε αυτούς τους καταναλωτές την ευκαιρία να αντικαταστήσουν το παλιό 
τους όχηµα µε ένα καλής ποιότητας µεταχειρισµένο, κάτι που τείνει να βελτιώσει 
την ποιότητα του στόλου. Ακόµα και αν η εισαγωγή µεταχειρισµένων µειώνει τη 
µέση ποιότητα του στόλου, ταυτόχρονα συντείνει στην γρηγορότερη απόσυρση 
οχηµάτων από την κυκλοφορία. ∆εδοµένου ότι τα όποια προβλήµατα ρύπανσης 
και ασφάλειας προκαλούνται από πολύ παλιά οχήµατα (πέραν των 15 ετών) και 
νοουµένου ότι το σύστηµα επιθεώρησης οχηµάτων λειτουργεί σωστά, τότε η 
εισαγωγή µεταχειρισµένων οχηµάτων όχι µόνο δεν αυξάνει αλλά πιθανόν ακόµα 
και να µειώνει τα προβλήµατα ρύπανσης και ασφάλειας. 

Η περίπτωση των αυτοκινήτων αποτελεί εντυπωσιακό παράδειγµα του οφέλους 
που µπορεί να προκύψει για τους καταναλωτές από την φιλελευθεροποίηση του 
εµπορίου. Αυτό ισχύει τόσο για περιορισµούς στις εισαγωγές (υπό τη µορφή 
δασµών ή ακόµα και ρητών απαγορεύσεων) όσο και για περιορισµούς στο 
εσωτερικό εµπόριο που δυσχεραίνουν τη λειτουργία των υφιστάµενων 
επιχειρήσεων και δηµιουργούν προσκόµµατα στη δηµιουργία καινούριων. Τέτοιοι 
περιορισµοί πρέπει να αποφεύγονται γιατί λειτουργούν κατά κανόνα υπέρ 
µικρών οµάδων άµεσα εµπλεκοµένων και αποβαίνουν εις βάρος της τεράστιας 
πλειοψηφίας των καταναλωτών. 
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