
 
 

Νέο ερευνητικό πρόγραμμα ύψους €1.568.880 εξασφάλισε το Κέντρο Οικονομικών Μελετών 

του Παν. Κύπρου 

Λευκωσία, 22 Ιανουαρίου 2015 

Χρηματοδότηση ύψους €1.568.880 εξασφάλισε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Κέντρο Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με την εταιρεία RAI Consultants Ltd, για τη 
συνέχιση του προγράμματος διεξαγωγής των Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας στην Κύπρο, για περίοδο 6 
χρόνων. Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του εναρμονισμένου προγράμματος Ερευνών Οικονομικής 
Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Joint Harmonised European Union Programme of Business and 
Consumer Surveys) όπου συμμετέχουν όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ καθώς και η υπό ένταξη χώρες. Η 
χρηματοδότηση του προγράμματος για την Κύπρο κατά την περίοδο Μαΐου 2015 – Απριλίου 2021 
ανέρχεται σε €1.568.880 και προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εισφορές του Υπουργείου 
Οικονομικών. Συντονιστής του Προγράμματος είναι ο Διευθυντής του ΚΟΕ, Καθηγητής Πάνος Πασιαρδής. 

Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας (Business and Consumer Surveys) στοχεύουν στην αποτύπωση των 
αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και των 
προσδοκιών τους για διάφορα οικονομικά μεγέθη. Τα στοιχεία συλλέγονται μηνιαία, βάσει 
εναρμονισμένων ερωτηματολογίων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτουν τους τομείς 
των Υπηρεσιών, του Λιανικού Εμπορίου, των Κατασκευών, της Μεταποίησης, καθώς και νοικοκυριά-
καταναλωτές. Απώτερος σκοπός των Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας είναι η κατασκευή δεικτών 
οικονομικού κλίματος με τη χρήση υψηλής ποιότητας πρωτογενών στοιχείων που ενσωματώνουν έγκαιρες 
και προπορευόμενες οικονομικές πληροφορίες. Ως εκ τούτου, οι δείκτες οικονομικού κλίματος 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων εξελίξεων στην οικονομία από 
φορείς χάραξης οικονομικής πολιτικής, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, αλλά και ως εισροή στην 
κατασκευή μακροοικονομικών προβλέψεων και διεξαγωγή οικονομικών αναλύσεων. Τα κύρια 
αποτελέσματα των Ερευνών δημοσιεύονται στο μηνιαίο δελτίο του ΚΟΕ «Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας» 
όπου αναλύονται οι βραχυχρόνιες εξελίξεις στο οικονομικό κλίμα. 

Το ΚΟΕ λειτουργεί από το 2002 ως αυτόνομη ερευνητική μονάδα στο Τμήμα Οικονομικών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και στοχεύει σε υψηλής ποιότητας έρευνα για την εξαγωγή συμπερασμάτων 
πολιτικής. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του είναι κατά κύριο λόγο θέματα που ενδιαφέρουν την 
κυπριακή οικονομία. Το ΚΟΕ έχει ευρύτερους προσανατολισμούς και η έρευνά του επεκτείνεται σε 
ζητήματα γενικότερου ακαδημαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Απώτερος στόχος του ΚΟΕ είναι να 
συμβάλει στη συζήτηση για τη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής στην Κύπρο με τη δημοσιοποίηση 
αποτελεσμάτων που προκύπτουν από ενδελεχή επιστημονική μελέτη και τεκμηριώνονται με εμπειρική 
ανάλυση. Για το σκοπό αυτό δημοσιεύει Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής, τα αποτελέσματα των οποίων 
περιγράφονται στο εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Οικονομική Έρευνα». Επίσης, δημοσιεύει περιοδικά, 
διάφορα δελτία που περιγράφουν και αναλύουν την κατάσταση της κυπριακής οικονομίας. Το 
αγγλόγλωσσο περιοδικό “Cyprus Economic Policy Review” που εκδίδει το ΚΟΕ κυκλοφορεί δύο φορές το 
χρόνο, (Ιούνιο και Δεκέμβριο) και στοχεύει στη δημοσίευση άρθρων υψηλής ποιότητας με συμπεράσματα 
πολιτικής κυπριακού και ευρύτερου ενδιαφέροντος. 
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