
Τιμές Κατοικιών και Κατανάλωση: Η περίπτωση της Κύπρου 

Στο παρόν δοκίμιο εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ του πλούτου σε οικιστικά ακίνητα και 

της κατανάλωσης στην Κύπρο. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε ένα Vector Error 

Correction Model (VECM) για να εξετάσουμε τις διασυνδέσεις μεταξύ των τιμών των 

κατοικιών, της ιδιωτικής κατανάλωσης, του διαθέσιμου εισοδήματος, των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων. Μέσα από ελέγχους αιτιότητας Granger αρχικά διαπιστώνουμε την 

ύπαρξη αμφίδρομων επιδράσεων μεταξύ πολλών ζευγών μεταβλητών. Στη συνέχεια, 

προχωρούμε με την εκτίμηση του μοντέλου VEC και των λειτουργιών απόκρισης 

παλμών (impulse response functions) από μια αλλαγή μιας τυπικής απόκλισης (shock 

of one standard deviation), με στόχο την καταγραφή και την ποσοτικοποίηση του 

πλήρους εύρους της σχέσης. 

Μέσα από τους ελέγχους μας διαπιστώνουμε ότι η αύξηση του πλούτου σε κατοικίες 

αυξάνει την κατανάλωση, το οποίο συνάδει με τη βιβλιογραφία. Παρά το γεγονός ότι 

το μέγεθος της επίπτωσης είναι σχετικά χαμηλό (1% -1,5%) σε σύγκριση με μελέτες σε 

άλλες χώρες, παραμένει σταθερό σε όλες τις μελλοντικές περιόδους. Επίσης, 

παρατηρούμε ότι μια άνοδος του διαθέσιμου εισοδήματος θα οδηγούσε σε μόνιμη 

αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, το οποίο συνάδει με την οικονομική θεωρία. 

Επιπλέον, προχωρήσαμε στο διαχωρισμό μεταξύ κατανάλωσης για διαρκή και μη-

διαρκή αγαθά, όπου διαπιστώνουμε ότι ο αντίκτυπος του πλούτου της στέγασης στην 

κατανάλωση είναι ισχυρός στην κατηγορία των διαρκή αγαθών. Συγκεκριμένα, 

παρατηρείται αύξηση της τάξης του 4% σε κατανάλωση για διαρκή αγαθά από σοκ 

μιας τυπικής απόκλισης στον πλούτο σε κατοικίες. Από την άλλη πλευρά, ο πλούτος 

σε κατοικίες δεν επηρεάζει σημαντικά τη κατανάλωση για μη-διαρκή αγαθά. Η 

σχετικά μεγάλη επίδραση στα διαρκή αγαθά είναι υψηλότερη σε σύγκριση με 

ανάλογες μελέτες για άλλες χώρες. Η μελέτη μας διαπιστώνει επίσης ότι η επίδραση 

του πλούτου σε κατοικίες είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την κατανάλωση για διαρκή 

αγαθά από ότι για τη συνολική κατανάλωση, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί σε 

ορισμένες κοινωνικές συμπεριφορές που δεν εξετάζονται στη μελέτη μας. 

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματά μας καταδεικνύουν ότι η αύξηση των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, που εκλαμβάνεται ως αύξηση του συνολικού 

δανεισμού στην οικονομία, αυξάνει τις τιμές των κατοικιών σε όλες τις επόμενες 

περιόδους, το οποίο συμφωνεί με τα ευρήματα προηγούμενων μελετών επί του 

θέματος. Ωστόσο, ένα τέτοιο σοκ αυξάνει την ιδιωτική κατανάλωση μόνο 

βραχυπρόθεσμα, καθώς η επίδραση σταδιακά διαχέεται. Ομοίως, μια αύξηση στα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχει θετικό αντίκτυπο στον πλούτο σε 

κατοικίες, ενώ έχει ασήμαντο αντίκτυπο στην ιδιωτική κατανάλωση. 

Τέλος, ενώ η μελέτη μας βρίσκει προκαταρκτικές ενδείξεις για μια σημαντική θετική 

σχέση μεταξύ του πλούτου σε κατοικίες και της κατανάλωσης στην Κύπρο, απαιτείται 

περαιτέρω έρευνα για το θέμα πριν από την κατάρτιση τελικών συμπερασμάτων, 

ειδικά όταν υπάρξουν διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία για τον τομέα. Δεδομένης της 

σημασίας του θέματος στη χάραξη πολιτικής από τους αρμόδιους φορείς, απαιτούνται 

περισσότερες μελέτες για την κατάληξη σε οριστικά συμπεράσματα, ιδίως όταν 

πρόκειται για λύσεις που θα μπορούσαν να στοχεύουν στην αποτροπή της 

υπερθέρμανσης της οικονομίας. 


