
Η επίδραση της ζήτησης από το εξωτερικό στις τιμές  

των κατοικιών στην Κύπρο 

 

Στο δοκίμιο εξετάζονται  οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των κατοικιών στην 
Κύπρο, εστιάζοντας στον αντίκτυπο της ζήτησης από το εξωτερικό και τη συμβολή της 
στον πρόσφατο κύκλο ανόδου και καθόδου του κατασκευαστικού τομέα. Για να 
προσεγγίσουμε την εξωτερική ζήτηση για ακίνητα, χρησιμοποιούμε δύο διαφορετικές 
σειρές δεδομένων: (α) τις ροές άμεσων ξένων επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων 
και (β) το ποσοστό των ξένων αγοραστών στις συνολικές συναλλαγές ακινήτων που 
κατατίθενται στο Κτηματολόγιο. Για την εκτίμηση της επίδρασης, χρησιμοποιείται 
υπόδειγμα διανυσματικής αυτοπαλινδρόμησης τύπου Bayes, που λαμβάνει υπόψιν 
τόσο την επίδραση των ξένων αγοραστών, όσο και του εισοδήματος, του δανεισμού, 
των επιτοκίων, του κατασκευαστικού κόστους, και του πληθωρισμού στις τιμές των 
κατοικιών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μια αύξηση στο ποσοστό των ξένων 
αγοραστών στη συνολική ζήτηση για ακίνητα έχει ισχυρό θετικό αντίκτυπο στις τιμές 
των κατοικιών, ενώ η επίδραση των συνολικών ροών άμεσων ξένων επενδύσεων  είναι 
συγκριτικά πιο μικρή, καθώς μεγάλες επενδύσεις συνήθως στοχεύουν σε μεμονωμένα 
έργα (πχ μαρίνες, καζίνο, κτλ) και δεν επηρεάζουν τις τιμές κατοικιών. Η χρονική 
συγκυρία των μεγάλων αυξήσεων των ροών των άμεσων ξένων επενδύσεων και 
ειδικότερα του ποσοστού των  ξένων αγοραστών ακινήτων από την ένταξη της Κύπρου 
στην ΕΕ μέχρι και το 2008 καταδεικνύει τη σημαντική συνεισφορά τους στη 
δημιουργία της φούσκας στην Κύπρο κατά την περίοδο 2006-2008. Αντίθετα, η 
αναστροφή των ροών μετά το 2008 είναι σημαντική για την κατανόηση της αρνητικής 
τάσης που ακολούθησε, και τελικώς για την πτώση των τιμών μέχρι το 2012, τονίζοντας 
την μεταβλητότητα και την αστάθεια στις ροές από ξένους αγοραστές. Πιθανός λόγος 
που η μεγάλη διόρθωση στις τιμές δεν διαφάνηκε αμέσως μετά την μείωση των ροών 
ξένων επενδύσεων είναι ο εκτεταμένος δανεισμός κατά την εν λόγω περίοδο και τις 
προσπάθειες να διατηρηθεί ο δανεισμός και αργότερα, κάτι που άμβλυνε τις 
επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα. Ως εκ τούτου, τονίζεται ότι εάν οι αυξήσεις στις 
τιμές των ακινήτων δεν υποστηρίζονται από τα θεμελιώδη δεδομένα της εγχώριας 
οικονομίας, μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην κοινωνική ανισότητα, επηρεάζοντας 
την προσιτότητα (affordability) των κατοικιών και άρα τη δυνατότητα των 
νοικοκυριών με χαμηλότερα εισοδήματα να αποκτήσουν τη δική τους στέγη αλλά και 
επιπλέον να δώσουν τροφή για το σχηματισμό φούσκας τιμών ακινήτων, με 
επιπτώσεις στον κατασκευαστικό και τραπεζικό τομέα. Τέλος, αναφερόμαστε επίσης 
σε απλά μέτρα πολιτικής για την αποφυγή επανεμφάνισης παρόμοιων καταστάσεων. 


