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Το παρόν τεύχος του ενηµερωτικού δελτίου ‘Οικονοµική 
Έρευνα’, εγκαινιάζει ένα ακόµη τρόπο διάχυσης των 
αποτελεσµάτων της έρευνας που διεξάγει η Μονάδα 
Οικονοµικών Ερευνών (ΜΟΕ). Περιλαµβάνει εισηγήσεις 
για βελτίωση οικονοµικών πτυχών του Σχεδίου Ανάν, τα 
πορίσµατα µελέτης για το κόστος, την ποιότητα και την 
απόδοση του Κυπριακού εκπαιδευτικού συστήµατος, 
εκτίµηση της διαφοράς µεταξύ του πραγµατικού και 
δυνητικού ΑΕΠ και περιγραφή του υπό κατασκευή 
µακροοικονοµικού µοντέλου της Κυπριακής οικονοµίας. 
Επίσης, περιέχει νέα και άλλες χρήσιµες πληροφορίες για 
τη ΜΟΕ και το Τµήµα Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου. 

Το Σχέδιο Ανάν 

Το πρώτο άρθρο επικεντρώνεται στις οικονοµικές πτυχές 
του Σχεδίου Ανάν και προτείνει τρόπους µε τους οποίους 
αυτό µπορεί να τροποποιηθεί ώστε η εφαρµογή του να 
οδηγήσει σε οικονοµική σταθερότητα και ψηλούς 
ρυθµούς ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, περιέχει προτάσεις 
για αναγκαίες δηµοσιονοµικές και χρηµατοοικονοµικές 
ρυθµίσεις, για οικονοµικά ορθολογικό τρόπο 
αντιµετώπισης του προβλήµατος των αποζηµιώσεων και 
για άµβλυνση του κινδύνου αποσταθεροποίησης της 
οικονοµίας. Το άρθρο αυτό συµπτύσσει συµπεράσµατα 
εκτενέστερης µελέτης, που οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να βρουν υπό µορφή ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της 
ΜΟΕ.  

Τα οικονοµικά της παιδείας 

Η ΜΟΕ έχει εκπονήσει µελέτη για την οικονοµική 
αποτελεσµατικότητα του κυπριακού εκπαιδευτικού 
συστήµατος, όπου εξετάζονται οι δηµόσιες και ιδιωτικές 
δαπάνες για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης στην Κύπρο 
και συγκρίνονται µε τις αντίστοιχες δαπάνες άλλων 
χωρών. Οι αποδόσεις της παιδείας υπολογίζονται µε τρία 
κριτήρια: το ποσοστό συµµετοχής στην εκπαίδευση, τις 
απολαβές στην αγορά εργασίας και τις επιδόσεις των 
µαθητών σε διεθνείς εξετάσεις. Τα συµπεράσµατα για την 
αποτελεσµατικότητα της παιδείας προκύπτουν από τη  
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Εµπόδια στην οικονοµική ανάπτυξη  

 Το Σχέδιο Ανάν προνοεί περιορισµούς στο δικαίωµα 
ιδιοκτησίας και εγκατάστασης που εµποδίζουν την 
ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου και, σε µικρότερο 
βαθµό, της εργασίας. Αυτό θα συντηρεί την 
αποµόνωση, τη µειωµένη εισροή τεχνογνωσίας και 
κεφαλαίων για επενδύσεις και τους χαµηλούς ρυθµούς 
οικονοµικής ανάπτυξης του Τ/κ συνιστώντος κράτους. 
Οι Τ/κ θα µπορούσαν να διατηρήσουν τα πολιτικά 
δικαιώµατά τους ελκύοντας ταυτόχρονα επενδύσεις 
από το Ε/κ συνιστών κράτος αν οι επιχειρήσεις 
εξαιρούνταν από τους περιορισµούς εγκατάστασης. 

 Η προώθηση ισότητας στο βιοτικό επίπεδο των Ε/κ 
και Τ/κ είναι θετικό στοιχείο στο Σχέδιο Ανάν, όµως 
αυτό επιδιώκεται µε µεταβιβάσεις εισοδηµάτων από 
το Ε/κ στο Τ/κ συνιστών κράτος, που δεν προωθούν 
την οικονοµική ανάπτυξη του Τ/κ συνιστώντος 
κράτους. Πρέπει οι µεταβιβάσεις εισοδηµάτων από το 
Ε/κ στο Τ/κ συνιστών κράτος να γίνονται όχι για 
κατανάλωση αλλά για επενδύσεις.  

∆ηµοσιονοµικές ρυθµίσεις 

 Το σύστηµα φορολογίας πρέπει να ορίζει ελάχιστους 
συντελεστές εταιρικού φόρου και διοικητικών τελών 
στα δύο συνιστώντα κράτη για αποφυγή αθέµιτου 
φορολογικού ανταγωνισµού µε ανεπιθύµητες συνέπειες 
για την ανεργία και την κοινωνική προστασία. Επίσης, 
πρέπει να υπάρχουν πρόνοιες για την αποφυγή διπλής 
φορολογίας. 

 Γενικότερα, χρειάζονται ρυθµίσεις στο Σχέδιο για 
συντονισµό και έλεγχο της δηµοσιονοµικής πολιτικής 
του κεντρικού και συνιστώντων κρατών. Το κάθε 
συνιστών κράτος πρέπει να τηρεί τους δηµοσιο-
νοµικούς κανόνες της ΕΕ: έλλειµµα µέχρι 3% και 
χρέος µέχρι 60% του ΑΕΠ, και δανεισµό µόνο για 
σκοπούς επενδύσεων. 

 Στα δύο συνιστώντα κράτη πρέπει να υπάρχουν 
ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης, δηµόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας 
για όλους τους Κύπριους πολίτες. Επίσης, χρειάζονται 
µέτρα για αποφυγή επανάληψης δαπανών ή/και 
αρνητικών εξωτερικοτήτων, π.χ. µετάδοση ασθενειών.  

Χρηµατοοικονοµικές και άλλες ρυθµίσεις 

 Το Σχέδιο Ανάν δεν προνοεί για χρηµατοοικονοµικές 
ρυθµίσεις και εποπτικά όργανα, όπως επίτροπο 
ανταγωνισµού, ρυθµιστή τηλεπικοινωνιών, επίτροπο 
κεφαλαιαγοράς, έφορο δηµοσίων ενισχύσεων κλπ. 
Αυτά τα όργανα πρέπει να ανήκουν στο οµόσπονδο 

κράτος για ενιαία πολιτική. Παράλληλα, η πρόνοια για 
λειτουργία υποκαταστηµάτων της κεντρικής τράπεζας 
πρέπει να απαλειφτεί διότι θέτει σε κίνδυνο τον 
αποτελεσµατικό έλεγχο των εµπορικών τραπεζών 
παγκύπρια και υποσκάπτει την ενιαία νοµισµατική και 
συναλλαγµατική πολιτική µε αρνητικές συνέπειες στη 
διατήρηση της µακροοικονοµικής σταθερότητας. 

Σηµεία για βελτίωση των οικονοµικών του σχεδίου Ανάν                 Πάνος Πασιαρδής 

Αποζηµιώσεις   

 Το Συµβούλιο Περιουσίας εγκυµονεί αβεβαιότητα λόγω: 
(α) ετεροχρονισµού αποζηµίωσης και πώλησης των 
περιουσιών, (β) σφαλµάτων εκτίµησης της τρέχουσας 
αξίας των περιουσιών και (γ) παρεµβατικών στρεβλώσεων 
στην αγορά ακινήτων. Στο Σχέδιο Ανάν τον κίνδυνο αυτής 
της αβεβαιότητας αναλαµβάνουν το κεντρικό και τα 
συνιστώντα κράτη, που αυτόµατα συνεπάγεται µείωση της 
πιστωτικής αξιοπιστίας (credit rating) του κράτους και 
ελλοχεύει οικονοµική αστάθεια. Υπό τις περιστάσεις, το 
Συµβούλιο Περιουσιών πρέπει να εγγυηθεί από ξένες 
χώρες, διαφορετικά να έχει χαρακτήρα εταιρείας µε 
κρατική εποπτεία, λόγω της δεσπόζουσας θέσης του.  

 Το Σχέδιο Ανάν δεν προνοεί αποζηµιώσεις για τις 
καταστροφές που προκάλεσε η Τουρκική εισβολή το 
1974, που σε τρέχουσες τιµές σήµερα υπολογίζονται σε 
ΛΚ3,5 δις. Επίσης, έµµεσα µετακυλύει την ευθύνη για 
αποζηµιώσεις λόγω απώλειας χρήσης των κατεχοµένων 
από την Τουρκία στους Ε/κ που δεν είναι ιδιοκτήτες 
κατεχόµενης περιουσίας. Αυτό είναι αντιδεοντολογικό και 
δυνατόν να προκαλέσει οικονοµική αστάθεια και 
κοινωνική αναταραχή. 

Αποσταθεροποίηση της οικονοµίας  

 Η εφαρµογή του Σχεδίου Ανάν συνεπάγεται µεγάλο 
‘κόστος προσαρµογής’ για την οικονοµία του Ε/κ 
συνιστώντος κράτους, που ίσως να µην αντέξει το βάρος 
στήριξης του οµόσπονδου κράτους και, ταυτόχρονα, να 
δώσει ώθηση οικονοµική ανάπτυξης του Τ/κ συνιστώντος 
κράτους. Για ελαχιστοποίηση του κινδύνου χρειάζονται:  
− εντατικό πρόγραµµα ενηµέρωσης των πολιτών για το 

νέο θεσµικό καθεστώς,   
− ορθολογική διαχείριση της ροής πλούτου από το Ε/κ στο 

Τ/κ συνιστών κράτος,  
− ξένες εγγυήσεις για τις Τ/κ τράπεζες και το Συµβούλιο 

Περιουσιών,  
− σαφής δέσµευση και προσδιορισµός της ξένης βοήθειας,  
− πρόγραµµα διαχείρισης της εισροής ρευστότητας στην 

οικονοµία για αποζηµιώσεις και αναδόµηση,  
− επίσπευση της εισδοχής της Κύπρου στο ERM2 και την 

ευρωζώνη, και 
− συµπλήρωση των κενών στο Σχέδιο Ανάν. 
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Η Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών έχει µελετήσει το 
κόστος και την απόδοση της παιδείας στην Κύπρο προς 
την εξαγωγή συµπερασµάτων για την αποτελεσµα-
ικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος.  τ

 
∆ απάνες 
Η Κύπρος δαπανεί 9,4% του ΑΕΠ της στην εκπαίδευση, 
από τα ψηλότερα στην ΕΕ. Αυτό οφείλεται περισσότερο 
στη ψηλή ιδιωτική δαπάνη (3,7% του ΑΕΠ) και 
λιγότερο στη δηµόσια. Όσον αφορά την κατανοµή, η 
δηµόσια δαπάνη στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό µέσο όρο σε 
αντίθεση µε το πολύ χαµηλό ποσοστό που κατανέµεται 
την τριτοβάθµια εκπαίδευση.  σ

 
Το µεγαλύτερο µέρος της δαπάνης στην πρωτοβάθµια 
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση κατανέµεται στους 
µισθούς του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Το 
ποσοστό αυτό είναι πολύ µεγαλύτερο από το µέσο 
ποσοστό των χωρών της ΕΕ.  Ο ελάχιστος, µέγιστος και 
µέσος µισθός των εκπαιδευτικών στην Κύπρο είναι οι 
εύτεροι ψηλότεροι στην ΕΕ. δ

 
Α πόδοση  
Η απόδοση της εκπαίδευσης µπορεί να υπολογιστεί 
βάσει τριών κριτηρίων: των επιδόσεων των µαθητών σε 
διεθνείς τυποποιηµένες εξετάσεις, τη συµµετοχή στις 
εκπαιδευτικές βαθµίδες και τις απολαβές στην αγορά 
εργασίας. 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα των εξετάσεων στα 
µαθηµατικά και επιστήµες που διεξήγαγε το 
International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement (IEA) το 1995 και 1999, η 
επίδοση των µαθητών στην Κύπρο είναι από τις 
χαµηλότερες µεταξύ των χωρών της ΕΕ που έλαβαν 
µέρος.  Αξίζει, όµως, να σηµειωθεί ότι  υπήρξε µικρή 
ελτίωση στις επιδόσεις από το 1995 στο 1999.  β

 
Με βάση το κριτήριο της συµµετοχής των ατόµων στις 
διάφορες βαθµίδες εκπαίδευσης το 2001, το ποσοστό 
των ατόµων µεταξύ 25-59 ετών που είχαν συµπληρώσει 
την τριτοβάθµια εκπαίδευση ήταν 28,1%, τη 
δευτεροβάθµια 39,3% και την πρωτοβάθµια 32,6%. Οι 
µέσοι όροι των αντίστοιχων ποσοστών για τις χώρες της 
ΕΕ είναι 22,3%, 43,5% και 34,2%. Άρα η Κύπρος 
υγκρίνεται ευνοϊκά µε την ΕΕ σε αυτόν τον τοµέα. σ

 
Τέλος, οι απολαβές των ατόµων στο χώρο εργασίας 
αυξάνονται µε τα χρόνια εκπαίδευσης, αλλά η σηµασία 
τους εξαρτάται από τον τοµέα εργοδότησης (δηµόσιος-
ιδιωτικός) και από το φύλο. Στον ιδιωτικό τοµέα άτοµα 
µε χαµηλότερα επίσηµα προσόντα αµείβονται 
περισσότερο από ότι στο δηµόσιο ενώ το αντίθετο 
συµβαίνει για τα άτοµα που έχουν συµπληρώσει 

ανώτερη βαθµίδα εκπαίδευσης. Όσον αφορά το φύλο, οι 
αµοιβές των γυναικών είναι κατά µέσο όρο χαµηλότερες από 
αυτές των ανδρών µε αντίστοιχη µόρφωση, τόσο στο 
ηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό τοµέα.  

Κόστος και αποδόσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος                Αλέξανδρος Πολυκάρπου

δ
 
Από την άλλη, κάθε επιπλέον έτος συµµετοχής στην 
εκπαίδευση συνδέεται µε ψηλότερο µισθό για τις γυναίκες 
6,5%) από ότι  για τους άνδρες (4,2%). (

 
Α ποτελεσµατικότητα 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ακόλουθο διάγραµµα 
που συνδυάζει την απόδοση της εκπαίδευσης στο χώρο 
εργασίας µε τις δαπάνες για την παιδεία που απεικονίζει µια 
εικόνα της αποτελεσµατικότητας του τοµέα της εκπαίδευσης 
στην Κύπρο και χώρες της ΕΕ. Παρουσιάζεται ο λόγος της 
ποσοστιαίας µεταβολής του µισθού για κάθε επιπλέον έτος 
εκπαίδευσης προς το ποσοστό της συνολικής δαπάνης για 
ην παιδεία στο ΑΕΠ. τ 

 
Η αποτελεσµατικότητα της παιδείας: Κύπρος και άλλες χώρες 

της ΕΕ 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Κύπρος Αυστρία Ιρλανδία Ιταλία Ολλανδία Ισπανία Σουηδία

Άνδρες Γυναίκες
 

 
Όπως φαίνεται, η αποτελεσµατικότητα της παιδείας στην 
Κύπρο για τους άνδρες (44%) είναι η δεύτερη χαµηλότερη 
µετά τη Σουηδία, ενώ για τις γυναίκες (68%) είναι η τρίτη 
αµηλότερη µετά την Ολλανδία και τη Σουηδία.  χ

 
Καταλήγοντας, η χαµηλή απόδοση της εκπαίδευσης στην 
Κύπρο σε συνδυασµό µε τις ψηλές δαπάνες µας οδηγούν στο  
συµπέρασµα ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι 
αναποτελεσµατικό. Το πρόβληµα ίσως να πηγάζει από την 
κακή κατανοµή των πόρων που αφιερώνονται στη δηµόσια 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Οι ψηλές 
απολαβές των εκπαιδευτικών συνοδεύονται και από χαµηλές 
επιδόσεις των µαθητών στις διεθνείς εξετάσεις. Μια πιο 
σωστή κατανοµή των πόρων δυνατόν να συµπεριλαµβάνει 
τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και µέσων που 
χρησιµοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία και την 
περαιτέρω κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού.  
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Το Μακροοικονοµικό µοντέλο της Κυπριακής οικονοµίας      Στέφανος Χαρουτουνιάν

Η ΜΟΕ σε συνεργασία µε την Κεντρική Τράπεζα διεξάγει 
έρευνα για τη δηµιουργία ενός µακροοικονοµικού 
µοντέλου της Κυπριακής οικονοµίας, µε στόχο την 
ανάλυση για εξαγωγή συµπερασµάτων οικονοµικής 
πολιτικής και τη δυνατότητα προβλέψεων βασικών 
οικονοµικών δεικτών.  
 
Προσέγγιση 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι δηµιουργίας του µακρο-
οικονοµικού µοντέλου της Κυπριακής οικονοµίας. Μετά 
από αρκετό προβληµατισµό έχουµε καταλήξει στην εξής 
προσέγγιση:  

• Οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στη δηµιουργία 
υποδειγµάτων µερικής ισορροπίας για διαφορετικούς 
τοµείς της οικονοµίας. Στο παρόν στάδιο γίνονται 
τέτοιες προσπάθειες για τη µοντελοποίηση του ρυθµού 
αύξησης των µισθών και του τιµάριθµου, καθώς και 
του εµπορικού ισοζυγίου. Η ίδια διαδικασία θα 
συνεχιστεί και στο µέλλον για τη µοντελοποίηση των 
µηχανισµών µετάδοσης της νοµισµατικής πολιτικής. 

• Όταν συµπληρωθεί το πιο πάνω στάδιο, τότε αυτά τα 
υποδείγµατα θα ενσωµατωθούν σε ένα µοντέλο 
γενικής ισορροπίας. Είναι σηµαντικό το µοντέλο να 
έχει συνοχή. Για αυτό το λόγο ιδιαίτερη σηµασία θα 
δοθεί στη µοντελοποίηση µηχανισµών γενικής 
ισορροπίας που θα ενώνουν τους διάφορους τοµείς 
που εκτιµήθηκαν στη βάση ανάλυσης µερικής 
ισορροπίας. 

• Οι πιο πάνω προσεγγίσεις αποτελούν το βασικό κορµό 
της προσέγγισής µας. Παράλληλα θα 
χρησιµοποιηθούν και άλλες προσεγγίσεις από τις 
οποίες ελπίζουµε πώς θα αποκοµίσουµε χρήσιµες 
πληροφορίες. Τα πιο πιθανά σενάρια είναι τα 
ακόλουθα: 

(α) Χρήση αυτοπαλίνδροµων µοντέλων (VAR). 

(β) Υιοθέτηση κάποιου έτοιµου µακροοικονοµικού 
µοντέλου µιας Ευρωπαϊκής χώρας και 
προσαρµογή του στα χαρακτηριστικά της 
Κυπριακής οικονοµίας. 

(γ) Ανάπτυξη µακροοικονοµικών µοντέλων που 
χρησιµοποιούν τριµηνιαία αντί ετήσια στοιχεία, 
έτσι ώστε να αυξηθεί το δείγµα για µεγαλύτερη 
αξιοπιστία των ελέγχων συνολοκλήρωσης 
(cointegration) και διόρθωσης σφάλµατος (error 
correction).   

 

 

Μισθοί και τιµές  

Oι εξισώσεις του πληθωρισµού και του ρυθµού αύξησης 
των µισθών εκτιµήθηκαν ως σύστηµα στα πλαίσια 
ανάλυσης µερικής ισορροπίας. Τα αποτελέσµατα ήταν 
στατιστικά βελτιωµένα σε σχέση µε προηγούµενες 
εκτιµήσεις βασισµένες σε απλή παλινδρόµηση και συνεπή 
µε τις προβλέψεις της οικονοµικής θεωρίας.  

• Στην περίπτωση του πληθωρισµού, οι ρυθµοί αύξησης 
των µισθών και της προσφοράς χρήµατος (Μ2) είχαν 
σηµαντικές θετικές επιδράσεις στον πληθωρισµό ενώ ο 
ρυθµός αλλαγής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του 
δολαρίου έναντι της Κυπριακής λίρας και η 
παραγωγικότητα είχαν αρνητικές επιδράσεις. Το επίπεδο 
ανεργίας φαίνεται να έχει αρνητική αλλά όχι στατιστικά 
σηµαντική επίδραση στον πληθωρισµό.  

• Στην περίπτωση του ρυθµού αύξησης των µισθών, ο 
πληθωρισµός αλλά και οι υστερήσεις του πληθωρισµού 
είχαν στατιστικά σηµαντικές και θετικές επιδράσεις στο 
ρυθµό αύξησης των µισθών. Το φαινόµενο αυτό 
εξηγείται από την ΑΤΑ. Η ανεργία και ο αριθµός 
χαµένων ηµερών εργασίας λόγω απεργιών είχαν 
αρνητικές επιδράσεις στον πληθωρισµό.  

Βάσει των αποτελεσµάτων των εκτιµήσεων έγιναν 
προσοµοιώσεις µε διαταραχές (shocks) σε διάφορες 
µεταβλητές. Πιο κάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 
της προσοµοίωσης που αντιστοιχεί σε αύξηση του 
επίπεδου ανεργίας από 3,3% σε 5%, παραµένει σε αυτό το 
επίπεδο για ένα χρόνο και επιστρέφει πίσω στο 3,3% µέχρι 
το τέλος της περιόδου προσοµοίωσης (δηλαδή για άλλο 
ένα χρόνο). Μια αύξηση της ανεργίας βάσει του µοντέλου 
µας, και την οικονοµική θεωρία, θα µειώσει τον 
πληθωρισµό και το ρυθµό αύξησης των µισθών. Αυτό 
φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, όπου συγκρίνουµε τις 
προβλεπόµενες αξίες του πληθωρισµού µε και χωρίς την 
υπό εξέταση διαταραχή. Η διαφορά δείχνει την αρνητική 
επίδραση της ανεργίας στον πληθωρισµό.  

Πληθωρισµός µε και χωρίς αύξηση της ανεργίας 

Με αύξηση της 
ανεργίας 

Χωρίς αύξηση της 
ανεργίας ∆ιαφορά 

-0,009 -0,007 -0,002 
0,009 0,012 -0,003 

-0,008 -0,006 -0,002 
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∆υνητικό ΑΕΠ και αποκλίσεις από το πραγµατικό                                    Στέφανος Χαρουτουνιάν   
 

 5  

ρόσφατα η MOE, σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
ικονοµικών, έχει διεκπεραιώσει µελέτη µε στόχο τον 
πολογισµό του δυνητικού ΑΕΠ και των αποκλίσεών 
ου από το πραγµατικό. Το δυνητικό ΑΕΠ ορίζεται ως 
ο επίπεδο προϊόντος το οποίο αντιστοιχεί σε σταθερό 
ληθωρισµό. Στη µελέτη αυτή χρησιµοποιήθηκε η 
ροσέγγιση που στηρίζεται στη συνάρτηση παραγωγής 
ου έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ικονοµικής Πολιτικής (Economic Policy Committee). 

α κίνητρα για τον υπολογισµό του δυνητικού 
ροϊόντος είναι τα ακόλουθα: 
. αποτελεί ένα χρήσιµο δείκτη µέτρησης της 

δυνατότητας της συνολικής παραγωγής της 
οικονοµίας, καθώς και ένα  δείκτη αξιολόγησης των 
περιθωρίων ανάπτυξής της χωρίς την πρόκληση 
πληθωριστικών  πιέσεων. 

. βοηθά στον προσδιορισµό της θέσης της οικονοµίας 
στον οικονοµικό κύκλο. Mε αυτήν την έννοια 
διαφορές µεταξύ δυνητικού και πραγµατικού ΑΕΠ 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πρόβλεψη 
πληθωριστικών πιέσεων. 

. είναι χρήσιµο εργαλείο για την αξιολόγηση µέτρων 
µακροοικονοµικής πολιτικής. 

. χρησιµοποιείται για την εκτίµηση του ‘δοµικού’ 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος το οποίο ορίζεται ως 
το δηµοσιονοµικό έλλειµµα που αντιστοιχεί στο 
δυνητικό ΑΕΠ. Αυτό θα είναι χρήσιµο για την 
Κύπρο µετά την ένταξη στην ΕΕ λόγω του ότι το 
δοµικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα χρησιµοποιείται  
για την αξιολόγηση προόδου των χωρών-µελών της 
ΕΕ στην επίτευξη στόχων που ορίζονται στο 
Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

πάρχουν πολλοί τρόποι εκτίµησης του δυνητικού ΑΕΠ 
αι των αποκλίσεών του από το πραγµατικό ΑΕΠ. 
έχρι πρόσφατα η πιο διαδεδοµένη µέθοδος ήταν η 

Hodrick-Prescott filter» που στηρίζεται σε καθαρά 
τατιστικά κριτήρια. Κατά συνέπεια, η µέθοδος αυτή 
χει το βασικό µειονέκτηµα ότι τα αποτελέσµατά της 
εν επιδέχονται οικονοµική ερµηνεία, κάτι που 
υσκολεύει την αξιολόγησή τους. Αντίθετα, η µέθοδος 
ης συνάρτησης παραγωγής που ευνοεί η ΕΕ, είναι 
ασισµένη στην οικονοµική θεωρία και µπορεί να 
ρησιµοποιηθεί για να εκτιµηθεί η συνεισφορά 
ιαφόρων εισροών στο δυνητικό ρυθµό ανάπτυξης. 

τη µελέτη της ΜΟΕ οι εκτιµήσεις έγιναν για την 
ερίοδο 1985-2001. Ο ρυθµός ανάπτυξης του δυνητικού 
ΕΠ της Κύπρου είναι ψηλότερος από αυτόν της ΕΕ για 

ολόκληρη την περίοδο 1985-2001. Πιο συγκεκριµένα, ο 
µέσος όρος του δυνητικού ρυθµού ανάπτυξης της 
Κύπρου είναι γύρω στο 5% ενώ ο αντίστοιχος για την 
ΕΕ είναι 2,3%. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η ΕΕ 
συµπεριλαµβάνει οικονοµίες οι πλείστες από τις οποίες 
βρίσκονται σε πιο ώριµη φάση ανάπτυξης από την 
Κύπρο. Αυτό δείχνει ότι η Κύπρος έχει ακόµη 
περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη µε ψηλότερους 
ρυθµούς από το µέσο της ΕΕ. Επίσης, παρατηρούνται 
σηµαντικές αρνητικές αποκλίσεις από το δυνητικό ΑΕΠ, 
τις χρονιές 1991, 1993 και 1997. Στην πρώτη περίπτωση 
αυτή οφείλεται στον πρώτο πόλεµο του Κόλπου, η 
δεύτερη αντιστοιχεί σε χρονιά όπου ο τουρισµός ήταν 
χαµηλός, ενώ η τρίτη µάλλον οφείλεται στα γεγονότα 
ης ∆ερύνειας.  τ

 
Ένα άλλο συµπέρασµα που προκύπτει από τη µελέτη 
είναι ότι η συχνότητα των αποκλίσεων του πραγµατικού 
από το δυνητικό ΑΕΠ, σαν ποσοστό του δυνητικού 
ΑΕΠ, είναι µεγαλύτερη στην Κύπρο από το µέσο όρο 
στην ΕΕ. Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι η Κύπρος 
είναι µια µικρή και ανοικτή οικονοµία, πιο ευάλωτη σε 
εξωτερικές διαταραχές. Οι περίοδοι ανάκαµψης και 
ύφεσης της Κύπρου πολλές φορές συµπίπτουν µε αυτές 
της ΕΕ αν και οι αποκλίσεις του πραγµατικού από το 
δυνητικό ΑΕΠ έχουν µεγαλύτερη διάρκεια στην ΕΕ. Τα 
πιο πάνω φαίνονται στην πιο κάτω γραφική παράσταση. 
  

Αποκλίσεις πραγµατικού από δυνητικό ΑΕΠ:   
Κύπρος & ΕΕ 
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O υπολογισµός του δυνητικού ΑΕΠ και των αποκλίσεών 
του από το πραγµατικό ΑΕΠ αποτελεί ένα χρήσιµο 
εργαλείο οικονοµικής πολιτικής. Επόµενος στόχος της 
ΜΟΕ είναι η µελέτη του δοµικού δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος.    
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Νέα της Μονάδας Οικονοµικών Ερευνών                                              Άντζελα Σιεκέρσαββα

Τ ρέχουσα Έρευνα στη ΜΟΕ 
Οι ερευνητικές δραστηριότητες της ΜΟΕ χωρίζονται σε 
τέσσερις τοµείς: 
• ∆ηµόσιος Τοµέας 
• Τοµέας Νοικοκυριών 
• Τοµέας Επιχειρήσεων 
•  Μοντέλο Κυπριακής Οικονοµίας 
Στα πλαίσια του δηµόσιου τοµέα, µεταξύ άλλων έχουν 
ερευνηθεί τα οικονοµικά του Σχεδίου Ανάν, η απόκλιση 
του πραγµατικού από το δυνητικό ΑΕΠ και ερευνάται 
το σύστηµα κοινωνικών ασφαλίσεων. Στον τοµέα 
νοικοκυριών, συµπληρώθηκε η έρευνα για τις 
αναδιανεµητικές επιπτώσεις της φορολογικής 
µεταρρύθµισης και της µέτρησης του πληθωρισµού και 
ερευνώνται τα αίτια της εισοδηµατικής ανισότητας και 
φτώχειας. Στον Τοµέα Επιχειρήσεων, συµπληρώθηκε η 
έρευνα της αποτελεσµατικότητας και παραγωγικότητας 
του κυπριακού τραπεζικού συστήµατος και ερευνώνται 
διάφορες πτυχές του τουρισµού και της 
παραγωγικότητας της Κυπριακής οικονοµίας. Τέλος, 
συνεχίζεται η έρευνα για την κατασκευή του µοντέλου 
της Κυπριακής οικονοµίας για σκοπούς ανάλυσης και 
ρόβλεψης. π 
Ν έα Ερευνητικά Προγράµµατα 
Η ΜΟΕ εξασφάλισε χρηµατοδότηση για τα εξής νέα 
ερευνητικά προγράµµατα: 
• Κέντρο Παραγωγικότητας: ‘Μέτρηση της Παραγω-

γικότητας των Κυπριακών Επιχειρήσεων’,  2004-
2005. 

• Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας: ‘Εισοδηµατική 
Ανισότητα και Φτώχεια στην Κύπρο - Προτάσεις 
για Βελτίωση του Συστήµατος Φοροπαροχών’, 2004 
– 2005. 

• Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας: ‘Προτάσεις για 
Αναθεώρηση των Σχεδίων Σύνταξης στην Κύπρο’ 
2004 – 2005  

Ε κπροσώπηση της Κύπρου στην ΕΕ 
Η ΜΟΕ σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών 
αντιπροσωπεύει την Κύπρο στις πιο κάτω επιτροπές της 
Ε: Ε 

• Οµάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Οικονοµικής Πολιτικής. Στις 7 Οκτωβρίου 2003 
όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα µελέτης για 
τον υπολογισµό του δυνητικού ΑΕΠ και των 
αποκλίσεών του από το πραγµατικό ΑΕΠ.   

• Οµάδα Εργασίας για τη Γήρανση του Πληθυσµού  
της Οικονοµικής Πολιτικής Επιτροπής για 
υπολογισµό της επίδρασης της γήρανσης του 
πληθυσµού στις δηµόσιες δαπάνες 2000-2050.   

∆ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής 
Η ΜΟΕ πρόσφατα εγκαινίασε τη σειρά ∆οκίµια 
Οικονοµικής Πολιτικής (∆ΟΠ) όπου δηµοσιεύει τα 
ποτελέσµατα της έρευνάς της.  α

 
Στα πιο πρόσφατα ∆ΟΠ περιλαµβάνονται:    
09-03 Haroutunian S, N Pashourtidou and N Pospori, 

‘Potential Output and Output Gap.  Estimates 
for the Economy of Cyprus’, December 2003. 

08-03 Πασιαρδής Π και Θ Μαµουνέας, ‘Ανάλυση της 
Παραγωγικότητας του Κυπριακού Τουριστικού 
Προϊόντος’, Νοέµβριος 2003. 

07-03 Pashardes P, ‘Poverty and Social Exclusion in 
Cyprus’, ∆εκέµβριος 2003. 

05-03 Πασιαρδής Π και Σ Χατζησπύρου, ‘Μέτρηση 
του Πληθωρισµού και το Κόστος Ζωής των 
Νοικοκυριών’, Ιούλιος 2003. 

04-03 Καραµάνου Π, Π Μιτσής και Π Πασιαρδής, 
‘Μακροοικονοµικό Μοντέλο της Κυπριακής 
Οικονοµίας: Μερικά Αρχικά Αποτελέσµατα’, 
Απρίλιος 2003. 

03-03 Πασιαρδής Π, Γ Ιουλιανός και Ν Λοής, ‘Παρα-
γωγικότητα του Κυπριακού Τραπεζικού Τοµέα: 
Σύγκριση µε Συνεργατικά και Αγγλικές 
Τράπεζες’, Φεβρουάριος 2003. 

02-03 Νεάρχου Π και Π Πασιαρδής, ‘Φορολογική 
Μεταρρύθµιση, Ανισότητα και Φτώχεια’, Μάϊος 
2003.  

Τα πλήρη κείµενα όλων των ∆ΟΠ βρίσκονται στην 
στοσελίδα της ΜΟΕ ι www.erc.ucy.ac.cy .  
∆ ιεθνές Συνέδριο  
Η ΜΟΕ, σε συνεργασία µε τον Κυπριακό Οργανισµό 
Τουρισµού και το Ινστιτούτο Christel DeHaan Tourism 
and Travel Research του University of Nottingham 
(Ηνωµένο Βασίλειο) οργάνωσε διεθνές συνέδριο µε 
θέµα “Tourism Modelling and Competitiveness: 
Implications for Policy and Strategic Planning”. Το 
συνέδριο ήταν διήµερο και πραγµατοποιήθηκε στην 
Πάφο την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και το Σάββατο 1 
Νοεµβρίου 2003. Χορηγοί του συνεδρίου ήταν ο ΚΟΤ, 
το Πανεπιστήµιο Κύπρου, η εταιρεία Μιλτιάδης 
εοφύτου Λτδ και η PricewaterhouseCoopers.      Ν

  
Ε υκαιρίες απασχόλησης στη ΜΟΕ 
Η ΜΟΕ επεκτείνεται συνεχώς και ενδιαφέρεται για την 
πρόσληψη νέων ερευνητών µε µεταπτυχιακές σπουδές 
στα οικονοµικά και πολύ καλή γνώση οικονοµετρίας και 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι ενδιαφερόµενοι 
παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση erc@ucy.ac.cy. 
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Νέα του Τµήµατος Οικονοµικών                                                                                 Μιχάλης Μιχαήλ
ο Τµήµα Οικονοµικών στο Πανεπιστήµιο Κύπρου 
ροσφέρει, εδώ και δέκα περίπου χρόνια, προπτυχιακό 
ρόγραµµα στα Οικονοµικά.   Τα τελευταία πέντε χρόνια 
ροσφέρει µεταπτυχιακά προγράµµατα Masters στα 
ικονοµικά, Οικονοµική Ανάλυση, Οικονοµικά και 
ηµόσια Πολιτική και Νοµισµατικά και 
ρηµατοοικονοµικά. Το Τµήµα δέχεται 65 περίπου 
οιτητές ανά έτος στο προπτυχιακό πρόγραµµα και 25 
ερίπου φοιτητές στα µεταπτυχιακά προγράµµατα 
πουδών.  Αυτό το εξάµηνο συνολικά φοιτούν 290 
ροπτυχιακοί και 43 µεταπτυχιακοί φοιτητές.  Το Τµήµα 
ροσφέρει, επίσης, διδακτορικό πρόγραµµα και η πρώτη 
πόφοιτος έχει εκλεγεί µέλος του ακαδηµαϊκού 
ροσωπικού του Πανεπιστηµίου Πειραιά.  

ελέτη σταδιοδροµίας αποφοίτων 
τα πλαίσια προσπαθειών βελτίωσης των προπτυχιακών 
αι µεταπτυχιακών προγραµµάτων του, το Τµήµα 
ιεξήγαγε έρευνα µεταξύ των αποφοίτων του.  
ροκαταρκτικά αποτελέσµατα αυτής της έρευνας 
είχνουν τα ακόλουθα: 

.   Το µέσο χρονικό διάστηµα ανεργίας µετά το πέρας 
των σπουδών των αποφοίτων του Τµήµατος δεν 
υπερβαίνει τους 3 µήνες. 

. Το 86% των αποφοίτων του Τµήµατος της περιόδου 
1996-98 έχει σηµερινό µηνιαίο µισθό άνω των £700, 
ενώ ένα ποσοστό 21%  έχει µηνιαίο µισθό άνω των 
£1000.  

. Το 65% των αποφοίτων του Τµήµατος 
παρακολούθησαν ή παρακολουθούν κάποιο 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών. 

ξιολόγηση του διδακτικού και ερευνητικού έργου  
 αξιολόγηση του έργου του Τµήµατος από επιτροπή 
ένων εµπειρογνωµόνων ήταν πολύ ευνοϊκή.  

ύµφωνα µε πρόσφατη δηµοσίευση στο Βήµα των 
θηνών στις 3/12/2003, το Τµήµα Οικονοµικών του 
ανεπιστηµίου Κύπρου στον ερευνητικό τοµέα, 
ξιολογείται 10 φορές καλύτερο από τα ελληνικά 
ανεπιστήµια και είναι συγκρίσιµο µε το London School 
f Economics. 

ρόγραµµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών 
πουδών  
ο Τµήµα Οικονοµικών σε συνεργασία µε άλλα Τµήµατα 
ου Πανεπιστηµίου Κύπρου  προτίθεται να προσφέρει ένα 
έο προπτυχιακό  πρόγραµµα σπουδών σε ∆ιεθνείς και 
υρωπαϊκές Οικονοµικές Σπουδές.  Το πρόγραµµα 
ναµένεται να αρχίσει από την ακαδηµαϊκή χρονιά 2004-
005.  

Το Σκεπτικό του Νέου Προγράµµατος  
Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και 
οι ανησυχίες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση  έχουν 
δηµιουργήσει µεγάλη ζήτηση για υπηρεσίες που 
σχετίζονται µε τις διάφορες δραστηριότητες της ΕΕ στους 
τοµείς των επιχειρήσεων, δηµόσιας υπηρεσίας, τοπικής 
αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικού προγραµµατισµού, 
εκπαίδευσης,  πολιτικής, και κοινωνικής πολιτικής.  
Σκοπός αυτού του νέου προγράµµατος είναι η κατάρτιση 
στελεχών που θα καλύψουν τις  ανάγκες της χώρας µας 
στον τοµέα των διεθνών οικονοµικών σχέσεων και 
ιδιαίτερα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόµοια 
προγράµµατα λειτουργούν επιτυχώς και σε πανεπιστήµια 
του εξωτερικού όπως: Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
(Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών 
Σπουδών), University of Nottingham (School of 
Economics), University of Bristol (Department of 
Economics), University of Essex (Department of 
Economics), University of Sussex (Department of 
Economics) και  University of Guelph, Canada, 
Department of Economics).  (

 
Ε πισκέπτες καθηγητές 
Το Τµήµα Οικονοµικών για κάλυψη των διδακτικών 
αναγκών του αλλά και για εµπλουτισµό της παρεχόµενης 
διδασκαλίας προς τους φοιτητές του χρησιµοποιεί 
επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες καθηγητές σύντοµης 
ιάρκειας.  δ

 
Επισκέπτες καθηγητές 2003/04  
Χειµερινό Εξάµηνο:  
Σ
 
τέλιος Αρβανίτης, Μίνωας Κουκουριτάκης.         

Εαρινό Εξάµηνο:  
Στέλιος Αρβανίτης, Μίνωας Κουκουριτάκης, Νίκος 
πένος, Γιώργος Σταµατόπουλος  Μ

 
Επισκέπτες Καθηγητές Σύντοµης ∆ιάρκειας 2003/04  
Χειµερινό Εξάµηνο: 
Werner Ploberger, University of Rochester (21-31/10/03), 
Bas Werker, Tilburg University (8-15/11/03), και Leonard 
Mirman, University of Virginia (5-14/12/03),  
 
Εαρινό Εξάµηνο: 
Ray Rees, University of Munich (21/3- 4/4/04),  
Aris Spanos, Virginia Polytechnic Institute (3/2004), και 
Eric Ghysels, University of North Carolina at Chapel Hill 
(4-19/5/2004). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα του Τµήµατος  www.econ.ucy.ac.cy. 
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ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2004  

ΜΟΝΑ∆Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Η Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών (ΜΟΕ) του Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι ένας ανεξάρτητος, µη κερδοσκοπικός 
οργανισµός µε στόχο την προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης στα οικονοµικά, κυρίως σε θέµατα που 
ενδιαφέρουν την Κύπρο.  

Στην πυραµίδα της διοικητικής ιεραρχίας της ΜΟΕ είναι το Συµβούλιο και το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο: 

• Το Συµβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους του Πανεπιστηµίου, της Κυβέρνησης και των ιδιωτικών 
οργανισµών που στηρίζουν οικονοµικά τη ΜΟΕ και προτείνει θέµατα για έρευνα. 

• Το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους υπεύθυνους των ερευνητικών προγραµµάτων και µεριµνά για τη 
διεξαγωγή της έρευνας. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Πρόεδρος: Γιώργος Χατζηαναστασίου, Σύνδεσµος Εµπορικών Τραπεζών (Γενικός ∆ιευθυντής) 
Μέλη:      Γεώργιος Θωµάς, Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (Ανώτερος ∆ιευθυντής Οικ. Ερευνών και Στατιστικής) 
                   Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού, Πανεπιστήµιο Κύπρου (Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων) 
                   Πάνος Πασιαρδής, Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών (∆ιευθυντής) 
                   Πανίκος Πούρος, Γραφείο Προγραµµατισµού (Γενικός ∆ιευθυντής) 
       Λένια Σαµουήλ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γενική ∆ιευθύντρια) 
       Αντρέας Χαραλάµπους, Υπουργείο Οικονοµικών (∆ιευθυντής Οικονοµικών Μελετών και ΕΕ) 
                   Λούης Χριστοφίδης, Τµήµα Οικονοµικών (Πρόεδρος) 

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Πρόεδρος: Πάνος Πασιαρδής 

Μέλη:        Μιχαήλ Μιχαήλ 

                   Λούης Χριστοφίδης 

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Σωφρόνης Κληρίδης  Θεοφάνης Μαµουνέας     Κώστας Χατζηγιάννης   

Άντρος Κούρτελλος  Θανάσης Στέγγος 

Παναγιώτα Λυσιώτου  Κρίστης Χασάπης 

ΤΟΜΕΑΣ     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

∆ηµόσιος      Σωτηρούλα Χατζησπύρου, 22892456, s.hajispyrou@ucy.ac.cy 

Νοικοκυριά             “      “  “                  “ 

Επιχειρήσεις     Νικολέτα Πασιουρτίδου, 22892452, n.pashourtidou@ucy.ac.cy 

Μακροοικονοµικό Μοντέλο            “      “  “                  “ 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ    Άντζελα Σιεκέρσαββα, 22892429, adangela@ucy.ac.cy 

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