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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 

ΤΕΥΧΟΣ 40 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

 

Σε αυτό το τεύχος της «Οικονομικής Έρευνας» παρουσιάζονται αποτελέσματα από αναλύσεις που 

αφορούν διάφορες πτυχές της κυπριακής οικονομίας. Συνοπτικά: 

 

– Παρουσιάζεται ο μηνιαίος Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης της 

 Κύπρου (ΣΠΟΔ). 

– Αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τα πρότυπα δανειοδότησης στην Κύπρο. 

– Γίνεται ανάλυση της παραγωγικότητας των τομέων της κυπριακής οικονομίας. 
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Η πρόσφατη διεθνής χρηματοοικονομική κρίση σε 

συνδυασμό με τη διεθνή αβεβαιότητα της οποίας η 

ένταση και η έκταση συνεχίζουν να εκτυλίσσονται σε  

παγκόσμιο επίπεδο, έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον 

για ανάλυση των οικονομικών κύκλων και πρόβλεψη 

των σημείων μεταστροφής της οικονομικής 

δραστηριότητας. Διεθνείς οργανισμοί (π.χ. Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ECB), Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), Διεθνής 

Οργανισμός Επιχειρηματικών Ερευνών «The 

Conference Board») και πλείστες αναπτυγμένες χώρες 

έχουν δημιουργήσει και παρακολουθούν συστηματικά 

Προπορευόμενους Οικονομικούς Δείκτες σε μια 

προσπάθεια έγκαιρου εντοπισμού της φάσης του 

οικονομικού κύκλου που θα βρίσκεται μια οικονομία 

στο προσεχές μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα 

μελέτη καταπιάνεται με τη δημιουργία και θεμελίωση 

ενός αντίστοιχου Σύνθετου Προπορευόμενου 

Οικονομικού Δείκτη (ΣΠΟΔ) *  για την οικονομία της 

Κύπρου, ο οποίος θα παρέχει έγκαιρα προειδοποιητικά 

σήματα για τα σημεία μεταστροφής της οικονομικής της 

δραστηριότητας. 

Ο δείκτης ΣΠΟΔ αποτελείται από ένα σύνολο 

μεταβλητών οι οποίες καλύπτουν ποικίλες πτυχές της 

οικονομικής δραστηριότητας-εγχώριες και διεθνείς, και 

των οποίων οι μεταβολές τείνουν να παρουσιάζουν μια 

ισχυρή αλλά και σταθερή ικανότητα προήγησης ως προς 

τις μεταβολές στη συνολική οικονομική δραστηριότητα 

(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)). Οι μεταβλητές 

αυτές επιλέχθηκαν από ένα μεγάλο αριθμό μεταβλητών 

έπειτα από στατιστικούς ελέγχους και αξιολογούνται επί 

τακτικής βάσεως ως προς την ικανότητα προήγησής 

τους. Επί του παρόντος, οι μεταβλητές αυτές είναι: η 

τιμή του πετρελαίου (Brent Crude), ο Δείκτης 

Οικονομικού Κλίματος της ζώνης του ευρώ, οι αφίξεις 

τουριστών, η αξία των συναλλαγών με πιστωτικές 

κάρτες, ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων, ο δείκτης 

όγκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και ο αριθμός 

εγκεκριμένων αδειών οικοδομής. 

Οι Σύνθετοι Προπορευόμενοι Οικονομικοί Δείκτες 

μπορούν να κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας είτε 

μεθόδους βασισμένες σε μοντέλα (π.χ. Aruoba, Diebold 

και Scotti (ADS) (2009), Stock και Watson (1990), και 

Massimiliano (2006)) ή απλές μη-παραμετρικές 

μεθόδους (π.χ. Διεθνής Οργανισμός Επιχειρηματικών 

Ερευνών «The Conference Board» (1995), Οργανισμός 

                                                           
*Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη μεθοδολογία για τη 

δημιουργία του Δείκτη ΣΠΟΔ βρίσκονται στην ιστοσελίδα: 

http://www.ucy.ac.cy/erc/el/  

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) (1970), 

Euro Area-wide Leading Indicator (ALI) (Bondt and Hahn 

(2014)). Ο δείκτης ΣΠΟΔ για την κυπριακή οικονομία έχει 

κατασκευαστεί με βάση το μοντέλο των Aruoba, Diebold και 

Scotti (ADS) (2009) το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί από την 

Ομοσπονδιακή τράπεζα της Philadelphia για την εκτίμηση 

του δείκτη επιχειρηματικών συνθηκών στην αμερικάνικη 

οικονομία χρησιμοποιώντας δεδομένα  μεικτών  συχνοτήτων, 

εκ των οποίων κάποια είναι διαθέσιμα σε πολύ ψηλές 

συχνότητες (π.χ. εβδομαδιαία). Το πλεονέκτημα της χρήσης 

αυτής της μεθόδου έγκειται όχι μόνο στην κατασκευή της ως 

μοντέλο το οποίο δεν βασίζεται σε στατιστικές προσεγγίσεις, 

αλλά και στην ικανότητά του να  επιτρέπει  την  ταυτόχρονη 

χρησιμοποίηση δεικτών με διαφορετικές συχνότητες, 

αυξάνοντας το βαθμό έγκαιρης πληροφόρησης. 

Προχωρώντας στην κατασκευή του ΣΠΟΔ με βάση το 

μοντέλο των ADS, ο δείκτης παρουσιάζει σύμφωνα με το 

κριτήριο Akaike (1973) και στατιστικά σημαντικούς 

συντελεστές συσχέτισης, ικανότητες προήγησης έως και 5 

τριμήνων με την υψηλότερη ικανότητα προήγησης να 

διαφαίνεται στα 3 τρίμηνα. 

Η πιο πρόσφατη εκτίμηση του δείκτη ΣΠΟΔ σημειώνει μια 

ετήσια (ΕαΕ) μείωση 1.3% τον Ιανουάριο του 2020 

φτάνοντας σε επίπεδο 110.9, μετά από μειώσεις 2.5% τον 

Δεκέμβριο, και 3.5% τον Νοέμβριο. Οι ετήσιες καθοδικές 

τάσεις του ΣΠΟΔ συνεχίζονται αλλά από τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία διαφαίνεται αναστροφή αυτής της πτωτικής τάσης, 

παρόλο που η αβεβαιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον δεν 

έχει εξαλειφθεί. Επιπλέον, η ετήσια θετική επίδοση των 

πλείστων εγχώριων μεταβλητών αντισταθμίζει την πτωτική 

τάση υποδηλώνοντας ότι η οικονομία αναμένεται να 

συνεχίσει να καταγράφει ισχυρούς μεν, αλλά 

επιβραδυνόμενους δε ρυθμούς μεγέθυνσης βραχυπρόθεσμα. 

Ο  δείκτης ΣΠΟΔ αναβαθμίζεται σε μηνιαία βάση και οι πιο 

πρόσφατες δημοσιεύσεις του βρίσκονται στην ιστοσελίδα: 

http://www.ucy.ac.cy/erc/el/publications/cyprus-composite-

leading-economic-index-cclei 

  

Ο μηνιαίος Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου 

Έλενα Ανδρέου και Μαγδαληνή Τοφινή 

 

Γράφημα: Ο μηνιαίος Δείκτης ΣΠΟΔ έναντι της Οικονομικής 

Δραστηριότητας της Κύπρου (ΑΕΠ) 
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Η παρούσα μελέτη *  παρέχει μια γενική εικόνα του 

τρόπου με τον οποίο τα πρότυπα δανειοδότησης (bank 

lending standards) και η ζήτηση για δάνεια επηρεάζουν 

και επηρεάζονται από τις υποκείμενες 

μακροοικονομικές συνθήκες στην κυπριακή οικονομία. 

Συγκεκριμένα, τα πρότυπα δανειοδότησης αναφέρονται 

σε ποιοτικούς (και ως επακόλουθο υποκειμενικούς) 

παράγοντες, όπως οι προϋποθέσεις και οι όροι 

δανεισμού, η χρονική διάρκεια του δανείου και άλλοι, 

που επηρεάζουν την πρόθεση των τραπεζικών 

ιδρυμάτων να προβούν σε δανεισμό. Αντιθέτως, η 

ζήτηση για δάνεια αναφέρεται στην πρόθεση των 

δανειοληπτών να προβούν σε σύναψη νέου δανείου. 

Η ανάλυση των στοιχείων γίνεται μέσω διανυσματικών 

αυτοπαλίνδρομων (vector autoregression) μοντέλων, 

χρησιμοποιώντας δεδομένα που περιλαμβάνουν εκτός 

από τα πρότυπα δανειοδότησης και τη ζήτηση για 

δάνεια, την ποσοστιαία αλλαγή στο ΑΕΠ, τον 

πληθωρισμό, τις τιμές ακινήτων, το ποσό των νέων 

δανείων. Η περίοδος που καλύπτουν τα δεδομένα ξεκινά 

από το πρώτο τρίμηνο του 2008 έως το πρώτο τρίμηνο 

του 2019. 

Παρόλο που το εύρος δεδομένων δεν καλύπτει έναν 

πλήρη οικονομικό κύκλο, τα αποτελέσματα 

καταδεικνύουν τη σημαντικότητα των προτύπων 

δανειοδότησης, καθώς καταφαίνεται ότι έχουν ισχυρό 

αντίκτυπο στην οικονομία, καταγράφοντας σημαντική 

επίδραση στα επιτόκια χορηγήσεων και την αύξηση των 

δανείων. Επιπλέον, η πρόθεση των τραπεζικών 

ιδρυμάτων να προβούν σε δανεισμό έχει, επίσης, 

επίδραση στη ζήτηση για δανεισμό. Ο συνδυασμός των 

παραπάνω φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στο 

ΑΕΠ. 

Όσον αφορά στις επιδράσεις των μακροοικονομικών 

μεταβλητών, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι μόνο οι 

τιμές των κατοικιών φαίνεται να επηρεάζουν τα πρότυπα 

δανειοδότησης, καθώς μια αύξηση στις τιμές των 

κατοικιών μειώνει τη διάθεση της τράπεζας να προβεί σε 

δανεισμό (Γράφημα 1). Οι τιμές των κατοικιών έχουν 

τον αντίθετο αντίκτυπο στη ζήτηση για δάνεια, καθώς η 

αύξηση των πρώτων έχει θετική επίδραση στη ζήτηση 

για δανεισμό (Γράφημα 2), ενώ η ζήτηση επηρεάζεται 

αρνητικά από το επιτόκιο δανεισμού (Γράφημα 3). 

Άλλες μακροοικονομικές μεταβλητές δεν φαίνεται να 

έχουν αντίκτυπο στα πρότυπα δανειοδότησης. 

                                                           
*What Determines Bank Lending Standards in Cyprus?  

Nektarios A. Michail and Christos S. Savva, CyEPR (forthcoming) 

Το πιο πάνω απεικονίζεται στο πιο κάτω γράφημα 

Γράφημα 1. Τιμές Κατοικιών και Τραπεζικός Δανεισμός 

 

Γράφημα 2. Τιμές Κατοικιών και Ζήτηση για Δάνεια 

 

Γράφημα 3. Ζήτηση για Δάνεια και Επιτόκιο Δανεισμού 

 

Γενικά τα αποτελέσματα συμφωνούν με προηγούμενα 

ευρήματα της σχετικής βιβλιογραφίας και υπογραμμίζουν τη 

σημασία της διαθεσιμότητας του δανεισμού στην οικονομία. 

Όταν τα πρότυπα δανειοδότησης γίνονται πιο αυστηρά 

(tightening) η διάθεση των τραπεζών να παρέχουν δάνεια 

μειώνεται, που έχει ως συνέπεια τη μείωση του αριθμού των 

δανειοληπτών που είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτές 

τις αυστηρότερες συνθήκες. Αυτό έχει ως επακόλουθο τη 

μείωση νέου δανεισμού στην οικονομία, με γενικότερο 

αποτέλεσμα τη μείωση στην ανάπτυξη με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για την οικονομία μιας χώρας. 

Παράγοντες που επηρεάζουν τα πρότυπα δανειοδότησης στην Κύπρο 

Νεκτάριος Α. Μιχαήλ και Χρήστος Σ. Σάββα 
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O ρυθμός μεταβολής της παραγωγικότητας μιας 

οικονομίας, αντικατοπτρίζει την απόδοση των επιμέρους 

τομέων της. Στόχος αυτού του άρθρου είναι η 

αξιολόγηση των επιδόσεων της κυπριακής οικονομίας 

τόσο σε επίπεδο οικονομίας όσο και ανά τομέα.* Αυτό 

πραγματοποιείται με τη χρήση δύο ευρέως 

χρησιμοποιούμενων μέτρων παραγωγικότητας, τον 

δείκτη ολικής παραγωγικότητας (Total Factor 

Productivity-TFP) και την παραγωγικότητα της 

εργασίας (labour productivity). Αυτά τα δύο μέτρα είναι 

αλληλοσυνδεόμενα: ο ρυθμός μεταβολής της 

παραγωγικότητας της εργασίας επηρεάζεται από τον  

ρυθμό μεταβολής του TFP, καθώς και από τη σχετική 

ένταση της χρήσης του κεφαλαίου σε σχέση με τη χρήση 

της εργασίας (capital deepening). Χρησιμοποιούμε δέκα 

κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι ορίζονται με βάση την 

ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων – NACE 

Rev.2, για την περίοδο μεταξύ των ετών 1996 και 2018. 

Μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για την κυπριακή 

οικονομία, ήταν η περίοδος κατά τη διάρκεια της 

Ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, κατά τη 

διάρκεια της περιόδου μεταξύ των ετών 2007 και 2009, 

στο τέλος της οποίας άρχισε να εκτυλίσσεται η 

ευρωπαϊκή οικονομική κρίση, καθώς και μέχρι το 2014, 

ο ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας (TFP growth) 

σε όλους τους τομείς της οικονομίας, εμφανίζει τη 

χειρότερη εικόνα. Η τραπεζική κρίση, που κορυφώθηκε 

το 2013, επίσης επηρέασε τις επιδόσεις όλων των 

τομέων. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας του 

δείγματός, μεταξύ των ετών 2015 και 2018, η κυπριακή 

οικονομία σημείωσε αξιοσημείωτη βελτίωση όσον 

αφορά στον ρυθμό ανάπτυξης της παραγωγικότητας 

τόσο σε επίπεδο οικονομίας όσο και ανά τομέα. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στις μεταρρυθμίσεις (στην αγορά 

εργασίας και στο δημόσιο τομέα) που έχουν εφαρμοστεί 

με την αρχή της κρίσης. 

Οι τομείς της κυπριακής οικονομίας, που προκύπτει ότι 

συνεισφέρουν περισσότερο στην αύξηση της 

παραγωγικότητας είναι ο τομέας της Πληροφορικής και 

επικοινωνίας, ο Χρηματοοικονομικός και ασφαλιστικός 

τομέας και ο τομέας του Χονδρικού κα λιανικού 

εμπορίου, των μεταφορών, αποθήκευσης, υπηρεσιών 

παροχής καταλύματος και εστίασης (γράφημα 1 και 

γράφημα 2). Ο ρυθμός ανάπτυξης της παραγωγικότητας 

σε αυτούς τους τομείς-πυλώνες της κυπριακής 

οικονομίας κατά τη συνολική περίοδο της ανάλυσής μας 

                                                           
* Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα: 

https://www.ucy.ac.cy/erc/en/publications/productivity-analysis, 

Issue 20/1 - March 2020.  

(1996-2018), υπερβαίνει τον ρυθμό ανάπτυξης της 

παραγωγικότητας σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Από την 

άλλη πλευρά, οι τομείς της Βιομηχανίας και της Γεωργίας, 

δασοκομίας και της αλιείας, οι οποίοι είναι και σχετικά μικροί 

σε σχέση με την συνολική οικονομία (σε όρους 

προστιθέμενης αξίας), παρουσιάζουν κατά μέσο όρο από τους 

χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της παραγωγικότητας, σε 

σχέση με την παραγωγικότητα των υπολοίπων τομέων 

(γράφημα 1 και γράφημα 2).  

Για τη διατήρηση και βελτίωση της παραγωγικότητας στους 

τομείς-πυλώνες της κυπριακής οικονομίας είναι ζωτικής 

σημασίας να υιοθετηθούν πολιτικές που σκοπό έχουν τη 

βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου. Οι χώρες που 

διακρίνονται από υψηλά ανεπτυγμένες χρηματοπιστωτικές 

αγορές, μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας στην αγορά εργασίας, 

περισσότερη εξειδικευμένη εργασία και περισσότερες 

ιδιωτικές επενδύσεις στην Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α), είναι 

οι χώρες των οποίων οι κλάδοι υψηλής τεχνολογίας 

πετυχαίνουν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της 

παραγωγικότητάς τους. Γενικά, οι πολιτικές που εισάγουν 

μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, οι μεταρρυθμίσεις 

του δημόσιου τομέα με σκοπό την ελαχιστοποίηση της 

γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποτελεσματικότητας, 

καθώς και οι πολιτικές που στηρίζουν την καινοτομία μέσω 

της χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης και των επενδύσεων σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο είναι απαραίτητες για την προώθηση της 

παραγωγικότητας και, κατά συνέπεια, της οικονομικής 

ανάπτυξης. 

Γράφημα 1: Ρυθμός μεταβολής 

ολικής παραγωγικότητας  

(TFP growth)  ανά τομέα 

(μέσος ετήσιος ρυθμός 

μεταβολής, 1996-2018) 

Γράφημα 2: Ποσοστό  

προστιθέμενης αξίας κάθε τομέα 

στην συνολική οικονομία 

(μέσος όρος, 1996-2018) 

  
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί από τους συγγραφείς. 
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Παραγωγικότητα των τομέων της κυπριακής οικονομίας 

Νεοφύτα Έμπορα και Θεοφάνης Μαμουνέας  

https://www.ucy.ac.cy/erc/en/publications/productivity-analysis
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Περιοδικό Cyprus Economic Policy Review 

Περιεχόμενα του τεύχους 13 (Δεκέμβριος 2019) 

The Social Protection System in Cyprus: Recent 

Initiatives and Labour Market Implications 

Louis N. Christofides and Christos Koutsampelas 

 

The Impact of Foreign Demand on Cyprus House Prices 

Nektarios A. Michail and George Thucydides 

 

The Impact of the Minimum Wage on Wages and Work 

in Cyprus 

Pandelis Mitsis 

 

This Issue of Fixed Book Pricing: Evidence Based on the 

Greek Experience 

Alexandra Kontolaimou, Prodromos-Ioannis 

Prodromides and Ioanna Konstantakopoulou 

 

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη έκδοση  στον πιο κάτω 

σύνδεσμο: 

http://www.ucy.ac.cy/erc/en/publications/cyprus-

economic-policy-review 

 

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής/Ανάλυσης 

03-19 Michail A. N. and Chr. S. Savva, “What 

Determines Bank Lending Standards in 

Cyprus?”  

Πλήρης κατάλογος των ∆ΟΠ/ΔΟΑ βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα:  

http://www.ucy.ac.cy/erc/el/publications/economic-

policy-analysis-papers 

 

Προσλήψεις προσωπικού 

Πρόσφατα το ΚΟΕ απέκτησε ένα νέο συνεργάτη, τον 

Γεώργιο Παπαδόπουλο. 

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος έχει πτυχίο Φυσικής από το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2007), 

μεταπτυχιακό Υπολογιστικής Φυσικής (2009) από το 

ίδιο Πανεπιστήμιο και διδακτορικό τίτλο στα 

Οικονομικά από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

(2017). Την περίοδο 2014-2015 εργάστηκε ως βοηθός 

έρευνας στο Τμήμα Έρευνας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας (2014-2015) ενώ τα έτη 2016 έως 2019 

εργάστηκε ως ερευνητής στο Τμήμα Έρευνας της 

Κεντρικής Τράπεζας της Σλοβενίας. 

 

Αποχωρήσεις Προσωπικού 

 

Ο Δρ. Χριστόφορος Ανδρέου παραιτήθηκε από το ΚΟΕ.  Το 

ΚΟΕ τον ευχαριστεί θερμά για την ουσιαστική προσφορά του 

στις ερευνητικές του δραστηριότητες και του εύχεται κάθε 

επιτυχία στη νέα του σταδιοδρομία. 

 

Παρουσιάσεις Δρ. Γιώργου Συρίχα στα ΜΜΕ 

Cyprus Economic Society: Παρουσίαση Δρ. Γιώργου 

Συρίχα 

Στις 28 Ιανουαρίου 2020 διοργανώθηκε από την Εταιρεία 

Οικονομικών Μελετών “The Annual Economic Panel”  με 

θέμα “Outlook and Risks in a Challenging World”.  Εκ μέρους 

του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (KOE) συμμετείχε ο Δρ. 

Γιώργος Συρίχας.  Ο κ. Συρίχας είχε την ευκαιρία να 

παρουσιάσει τους κινδύνους και προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η διεθνής και κυπριακή οικονομία. Συνοπτικά 

αναφέρθηκε ότι η αβεβαιότητα που υπάρχει στο διεθνές 

περιβάλλον σε συνάρτηση με το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος 

που έχουν φτάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα καθιστούν τις 

οικονομίες ιδιαίτερα ευάλωτες σε εξωτερικούς 

κλυδωνισμούς.  Η Κύπρος είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα 

χώρας με πολύ ψηλό ιδιωτικό χρέος με αποτέλεσμα η 

πλεονάζουσα τραπεζική ρευστότητα να μη διοχετεύεται στην 

οικονομία υπονομεύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές της 

χώρας. Στη συνέχεια έγινε εκτενής αναφορά στον 

προπορευόμενο δείκτη (Leading Economic Indicator) της 

κυπριακής οικονομίας τον οποίο κατασκευάζει το ΚΟΕ. Η 

συνολική συμπεριφορά και πορεία του Δείκτη φαίνεται να 

συνάδει με τις οικονομικές προβλέψεις του ΚΟΕ και άλλων 

διεθνών και τοπικών οργανισμών, δηλαδή  ότι  η κυπριακή 

οικονομία στο προσεχές μέλλον αναμένεται να καταγράψει 

σημαντικούς αλλά επιβραδυνόμενους ρυθμούς μεγέθυνσης. 

 

Παρεμβάσεις του Δρ. Γιώργου Συρίχα στα ΜΜΕ 

Δημόσιες παρεμβάσεις του Γιώργου Συρίχα στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης αναφορικά με τις διεθνείς εξελίξεις 

καθώς, και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή 

και κυπριακή οικονομία. 

 

Στις παρεμβάσεις δινόταν η ευκαιρία να αναδειχθεί ο ρόλος 

του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) ως κέντρου 

παραγωγής υψηλής ποιότητας έρευνας για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων οικονομικής πολιτικής και γενικότερα 

μελέτης της κυπριακής οικονομίας. 

  

“Προοπτικές και Προκλήσεις της Kυπριακής Oικονομίας”, 

Τηλεοπτική παρουσίαση στο ΣΙΓΜΑ στην εκπομπή 

Μεσημέρι και Κάτι. Δεκέμβριος 2019. 

https://lnkd.in/dwup_D8 

Νέα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών και του Τμήματος Οικονομικών 

http://www.ucy.ac.cy/erc/en/publications/cyprus-economic-policy-review
http://www.ucy.ac.cy/erc/en/publications/cyprus-economic-policy-review
http://www.ucy.ac.cy/erc/documents/DOP_03-19.pdf
http://www.ucy.ac.cy/erc/documents/DOP_03-19.pdf
http://www.ucy.ac.cy/erc/documents/DOP_03-19.pdf
http://www.ucy.ac.cy/erc/el/publications/economic-policy-analysis-papers
http://www.ucy.ac.cy/erc/el/publications/economic-policy-analysis-papers
https://lnkd.in/dwup_D8
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Αρνητικά Επιτόκια, Δημόσιες Δαπάνες και ΜΕΧ. 

Περιοδικό Economy Today, Τεύχος Νοεμβρίου 2019. 

Τραπεζικές Εξελίξεις Ραδιοφωνική συνέντευξη στο 

πρόγραμμα Show Me the Money, Ραδιόφωνο Πολίτης, 

Φεβρουάριος 2020. 

 

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021 

 

Εκατό (100) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του 

Τμήματος Οικονομικών που οδηγούν στην απόκτηση 

Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος, ως ακολούθως: 

 

• 14 θέσεις για Μάστερ στην Οικονομική 

Ανάλυση (στα Αγγλικά) 

• 30 θέσεις για Μάστερ στα Νομισματικά και 

Χρηματοοικονομικά (στα Αγγλικά) 

• 50 θέσεις για το Διαπανεπιστημιακό 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ – 

Master in Business Economics (Technology, 

Innovation Management and Entrepreneurship – 

TIME MBE) 

Το πρόγραμμα προσφέρεται από τα 

Πανεπιστήμια Κύπρου, Κρήτης και 

Wageningen, Ολλανδίας. Τα δίδακτρα 

ανέρχονται στις €10.000.  Το πρόγραμμα 

προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα. 

Σε όλους τους επιλεγέντες υποψηφίους θα 

παραχωρηθεί υποτροφία ύψους €4.000. 

• 6 θέσεις για Διδακτορικό στα Οικονομικά 

 

Υποτροφίες Πανεπιστημίου Κύπρου και 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ Master 

Loans 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει αριθμό 

υποτροφιών για PhD και MSc εισερχόμενους 

φοιτητές.  Για περισσότερες πληροφορίες στη 

διεύθυνση: 

http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/en/postgradua

te-studies/scholarships 

 

Οι αιτητές για τα αγγλόφωνα προγράμματα 

μπορούν να αποταθούν για δάνεια για 

μεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραμμα Erasmus+ 

Master Degree Loans (περισσότερες πληροφορίες 

στη διεύθυνση: 

http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/en/erasmus-

loan-guarantee 

Υποτροφίες «Ευαγόρας» και «Πράξανδρος» σε 

νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς 

φοιτητές 2020/2021 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει αριθμό υποτροφιών σε 

υφιστάμενους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. 

Για περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: 

https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Ypotrofies

/ypotrofies_Evagoras_Praxandros_-

_kiriotera_simia_prokirixis_ipotrofion_Feb_2020.pdf 

 

Ευρωπαϊκή Υποτροφία Marie Sklodowska-Curie στον 

Δρ. Κυριάκο Πέτρου 

 

Τριετή υποτροφία Marie Skłodowska-Curie Global 

Fellowship της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απονεμήθηκε στο 

Μεταδιδακτορικό και απόφοιτο διδακτορικό φοιτητή του 

Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ. 

Κυριάκο Πέτρου. Η υποτροφία, συνολικής χρηματοδότησης 

ύψους €256,236.48, αφορά έρευνα για την κατανόηση του 

ρόλου της κοινωνικής ταυτότητας στη διαμόρφωση των 

ατομικών προτιμήσεων για την αναδιανομή του πλούτου, και 

πως αυτές επηρεάζονται από τις κοινωνικές 

αλληλοεπιδράσεις. Η ανάλυση θα χρησιμοποιήσει 

πρωτοποριακές οικονομετρικές μεθόδους για να 

κατηγοριοποιήσει τους παράγοντες των ατομικών 

προτιμήσεων για την αναδιανομή του πλούτου σε διάφορα 

καθεστώτα βάσει κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών. 

 

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “The Role of Social Identity 

on Preferences for Redistribution”, ο Δρ. Πέτρου θα εργαστεί 

για 24 μήνες στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος 

Άντζελες (UCLA) των ΗΠΑ, όπου θα φιλοξενείται στο 

Anderson School of Management, υπό την καθοδήγηση της 

Καθηγήτριας Paola Giuliano. Με το πέρας των δύο ετών, θα 

επιστρέψει στην Κύπρο για ένα ακόμα χρόνο εργασίας στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπό την καθοδήγηση του 

Αναπληρωτή Καθηγητή Άντρου Κούρτελλου, του Τμήματος 

Οικονομικών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και 

Διοίκησης. 

 

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA) 

χρηματοδοτούν ερευνητές σε όλα τα στάδια της 

σταδιοδρομίας τους, ανεξαρτήτως εθνικότητας προερχόμενοι 

από όλους τους επιστημονικούς τομείς.  Η πρόταση του Δρ. 

Πέτρου επιλέχθηκε για χρηματοδότηση ανάμεσα σε 9,875 

υποβληθείσες προτάσεις σε όλες τις δράσεις MSCA, 

ισοψηφίζοντας στην πρώτη θέση ανάμεσα στις προτάσεις 

Global Fellowships της θεματολογίας των Οικονομικών. 

Νέα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών και του Τμήματος Οικονομικών (συνέχεια) 

http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/en/postgraduate-studies/scholarships
http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/en/postgraduate-studies/scholarships
http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/en/erasmus-loan-guarantee
http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/en/erasmus-loan-guarantee
https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Ypotrofies/ypotrofies_Evagoras_Praxandros_-_kiriotera_simia_prokirixis_ipotrofion_Feb_2020.pdf
https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Ypotrofies/ypotrofies_Evagoras_Praxandros_-_kiriotera_simia_prokirixis_ipotrofion_Feb_2020.pdf
https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Ypotrofies/ypotrofies_Evagoras_Praxandros_-_kiriotera_simia_prokirixis_ipotrofion_Feb_2020.pdf
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Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) ανήκει στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Το ΚΟΕ 

έχει στόχο την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στα οικονομικά, και ιδιαίτερα σε θέματα οικονομικής 

πολιτικής που ενδιαφέρουν τόσο την Κύπρο όσο και την Ευρώπη. Το ΚΟΕ χρηματοδοτείται από Ερευνητικά 

Προγράμματα που κερδίζει ανταγωνιστικά από την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και εισφορές από 

Κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς 

Στην πυραμίδα της διοικητικής ιεραρχίας του ΚΟΕ είναι το Συμβούλιο και το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο: 

• Το Συμβούλιο απαρτίζεται από μέλη τα οποία προέρχονται τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και εκτός αυτής. 

Το Συμβούλιο έχει συμβουλευτικό ρόλο και στηρίζει το έργο του ΚΟΕ εντός και εκτός του Πανεπιστημίου. 

• Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους υπεύθυνους των ερευνητικών προγραμμάτων και μεριμνά για 

τη διεξαγωγή της έρευνας. 
 

Οι απόψεις που εκφράζονται στα άρθρα του ενημερωτικού δελτίου είναι των συγγραφέων μόνο και δεν αντιπροσωπεύουν 

αναγκαστικά το ΚΟΕ. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση, από οποιοδήποτε οπτικοακουστικό 

μέσο, όλου ή μέρους του ενημερωτικού δελτίου, με αναφορά στο παρόν δελτίο και τους συγγραφείς του άρθρου.  

Η ‘Οικονομική Έρευνα’ κυκλοφορεί δύο φορές ετησίως και είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του 

ΚΟΕ http://www.ucy.ac.cy/erc/el/publications/newsletter 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Θεόδωρος Ζαχαριάδης              Χρήστος Σάββα Κώστας Χατζηγιάννης 

          Λούης Χριστοφίδης   

 

             

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Πρόεδρος: 

Μέλη: 

Γιώργος Παντελή, Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Οικονομικών 

Έλενα Ανδρέου, Καθηγήτρια, Διευθύντρια ΚΟΕ, Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 Μάριος Κληρίδης, Πρώην Γενικός Διευθυντής, Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 

 Μιχάλης Μιχαήλ, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 Γιάννης Τιρκίδης, Ανώτερος Οικονομολόγος, Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 

Γιώργος Κυριάκου, Διευθυντής, Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνών, Κεντρική 
Τράπεζα Κύπρου 

         

            

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Πρόεδρος: Έλενα Ανδρέου                             

Μέλη: Νίκος Θεοδωρόπουλος Σωφρόνης Κληρίδης Άντρος Κούρτελλος 

 Παναγιώτα Λυσιώτου Θεοφάνης Μαμουνέας    Χριστόφορος Πισσαρίδης 
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