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ΤΕΥΧΟΣ 5 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

Αυτό το τεύχος παραθέτει σχόλιο για τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει το σύστηµα κοινωνικής 
προστασίας, µαζί µε άρθρα για την ολική παραγωγικότητα της κυπριακής οικονοµίας, την 
ανάπτυξη µακροοικονοµικού µοντέλου µικρής κλίµακας και τον µακροχρόνιο ενεργειακό 
σχεδιασµό.  

Η αύξηση των δαπανών για συντάξεις και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, µαζί µε την ανάγκη 
εκσυγχρονισµού του τρόπου άσκησης κοινωνικής πολιτικής, είναι ανάµεσα στις πιο σηµαντικές 
προκλήσεις που αντιµετωπίζει το σύστηµα κοινωνικής προστασίας στον τόπο. Η αύξηση του 
ορίου αφυπηρέτησης, η εισαγωγή του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και η διαµόρφωση Σχεδίου 
∆ράσης για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού είναι βήµατα προς 
τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν συνθέτουν µια ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των προκλήσεων. 

Η ανάλυση της ολικής παραγωγικότητας για την περίοδο 1980-2002 δείχνει ότι η 
παραγωγικότητα του συνόλου της κυπριακής οικονοµίας, ενώ ξεκινά µε σχεδόν µηδενικό ρυθµό 
αύξησης στη δεκαετία του ’80, καταφέρνει να αγγίξει κατά µέσο όρο το 2% την περίοδο 2000-
2002. Ωστόσο η βελτίωση αυτή δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασµό, γιατί σε ορισµένους 
κλάδους της οικονοµίας ο ρυθµός αύξησης της ολικής παραγωγικότητας παραµένει χαµηλός, κάτι 
που δηµιουργεί ανησυχίες για την ανταγωνιστικότητά τους. 

Η ανάλυση της σχέσης βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών, που αποτελεί το αντικείµενο του 
µακροοικονοµικού µοντέλου µικρής κλίµακας που αναπτύσσει η ΜΟΕ, έχει ιδιαίτερη σηµασία, 
καθώς προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήµατα που απασχολούν τις Νοµισµατικές Αρχές. 
Σε αυτό το πλαίσιο διεξάγονται έλεγχοι στασιµότητας βασικών µακροοικονοµικών µεταβλητών, 
εκτιµώνται µοντέλα ∆ιανυσµατικής Παλινδρόµησης και διερευνάται η ύπαρξη αιτιώδους σχέσης 
καθώς και σχέσεων συνολοκλήρωσης µεταξύ των εξεταζόµενων µεγεθών. 

Στόχος του µακροχρόνιου εθνικού ενεργειακού σχεδιασµού είναι η διασφάλιση επαρκούς 
ενεργειακής τροφοδοσίας, µε χαµηλό κόστος και σεβασµό προς το περιβάλλον. Επειδή οι 
σχετικές µελέτες που είχαν εκπονηθεί για την Κύπρο µέχρι σήµερα ήταν αποσπασµατικές και 
έµειναν χωρίς συνέχεια, η Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών ανέλαβε να αναπτύξει ενεργειακό 
µοντέλο που να συµπληρώνει αυτό το κενό στον τόπο µας. 
   Σε
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Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας στην Κύπρο 
αντιµετωπίζει προκλήσεις που συνδέονται κυρίως µε 
δηµογραφικές αλλαγές, αλλά και µε την ένταξη στην 
ΕΕ. Η γήρανση του πληθυσµού (λόγω µείωσης της 
γεννητικότητας και αύξησης του προσδόκιµου ζωής) 
αυξάνει τις δαπάνες του συστήµατος κοινωνικής 
προστασίας σε δύο τοµείς: τις συντάξεις και την υγεία. 
Ταυτόχρονα, η ένταξη στην ΕΕ δηµιουργεί την ανάγκη 
εκσυγχρονισµού του τρόπου άσκησης της πολιτικής 
κοινωνικής προστασίας στο τόπο µας. 

Τα προβλήµατα επάρκειας και βιωσιµότητας του 
συστήµατος των συντάξεων έχουν συζητηθεί σε 
διάφορα επίπεδα και η πρόσφατη αύξηση του 
υποχρεωτικού ορίου αφυπηρέτησης στο δηµόσιο τοµέα 
από το 60ο στο 63ο έτος έχει παρουσιαστεί ως λύση 
αυτών των προβληµάτων. Πιστεύω ότι η αύξηση του 
υποχρεωτικού ορίου αφυπηρέτησης στο δηµόσιο τοµέα 
είναι ένας τρόπος µείωσης των κρατικών δαπανών για 
συντάξεις, που αντανακλά σε µείωση των ωφεληµάτων  
των εργαζοµένων, αφού κατά µέσο θα παίρνουν τρία 
χρόνια λιγότερα σύνταξη από ό,τι προηγουµένως. Παρά 
το ότι το ίδιο µέτρο αναµένεται να αυξήσει την ανεργία 
ανάµεσα στους νέους (και πιθανόν να έχει και άλλες 
αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµία), το κράτος θα 
έχει µια καθαρή βελτίωση στον ισολογισµό του, επειδή 
οι συντάξεις είναι ψηλότερες από τα ανεργιακά 
επιδόµατα. Όµως, όπως τονίζεται σε πρόσφατη µελέτη 
της ΜΟΕ*, το πρόβληµα επάρκειας των συντάξεων δεν 
µπορεί να λυθεί σε ένα στατικό αναλογιστικό πλαίσιο 
γιατί τα σχέδια σύνταξης επηρεάζονται αλλά και 
επηρεάζουν τη συµπεριφορά και ανάπτυξη της 
οικονοµίας. Μια αντιµετώπιση που αγνοεί αυτή την 
παράµετρο ίσως τελικά επιδεινώσει την ανεπάρκεια των 
συντάξεων. Εξάλλου, η εξισορρόπηση του κρατικού 
προϋπολογισµού δεν είναι στόχος αλλά ένας 
περιορισµός (constraint) στον οποίο χρειάζεται να 
πειθαρχεί η οικονοµική πολιτική. Στόχος της 
οικονοµικής πολιτικής είναι η µεγιστοποίηση της 
ευηµερίας του πολίτη. 

Οι δαπάνες για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, επίσης, 
επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη γήρανση του 
πληθυσµού: από τη µια οι µεγαλύτερες δαπάνες για 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη αυξάνουν τη διάρκεια 
ζωής, ενώ η παράταση της διάρκειας ζωής αυξάνει τις 
δαπάνες για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Όµως, 
ακόµα πιο σηµαντικός παράγοντας αύξησης των 
δαπανών για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη είναι η 
                                                 
* ∆. Κωµοδρόµου, Σ. Χατζησπύρου και Π. Πασιαρδής, 
"Σχέδια Σύνταξης στην Κύπρο: Προκλήσεις και Προοπτικές", 
∆οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής 05-04, Μονάδα Οικονοµικών 
Ερευνών, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Οκτώβριος 2004. 

αλµατώδης τεχνολογική πρόοδος στην ιατρική και βιολογία. 
Περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη ιατρική τεχνολογία 
αναµένεται να οδηγούν σε συνεχώς αυξανόµενες δαπάνες 
για την υγεία, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο 
τοµέα. Εδώ η πρόκληση για την κυβέρνηση είναι από τη µια 
να βρει πρόσθετους πόρους για να προσφέρει στον πολίτη 
σύγχρονης τεχνολογίας ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και 
από την άλλη να εισαγάγει σύγχρονα συστήµατα παροχής 
της περίθαλψης αυτής ώστε να ελέγξει το κόστος της. Η 
εισαγωγή του πολυσυζητηµένου Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας είναι ένα βήµα προς αυτή την κατεύθυνση, 
δεδοµένου ότι θα γίνει η κατάλληλη θεσµική προετοιµασία 
και θα ληφθούν τα µέτρα που χρειάζονται για να εφαρµοστεί 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του. 

Σχόλιο: Οι προκλήσεις στο σύστηµα κοινωνικής προστασίας                      Πάνος Πασιαρδής 

Η ανάγκη εκσυγχρονισµού του συστήµατος κοινωνικής 
προστασίας συνδέεται µε την Ανοικτή Μέθοδο Συντονισµού 
(ΑΜΣ) που ακολουθούν οι χώρες-µέλη της ΕΕ. Στα πλαίσια 
της ΑΜΣ, η πολιτική κοινωνικής προστασίας που ακολουθεί 
η Κύπρος πρέπει να έχει καθορισµένους στόχους, να 
διαµορφώνει συγκεκριµένη στρατηγική, να λαµβάνει 
κατάλληλα µέτρα πολιτικής και να έχει µηχανισµούς 
παρακολούθησης της εφαρµογής και αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων. Οι στόχοι πρέπει να είναι ιεραρχηµένοι και 
σαφείς, και όπου είναι δυνατό εκφρασµένοι ποσοτικά (π.χ. 
µείωση του ποσοστού του πληθυσµού που βρίσκεται κάτω 
από το όριο της φτώχειας κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες 
µέχρι το 2010). Η στρατηγική για την επίτευξη των στόχων 
κοινωνικής πολιτικής πρέπει να διαµορφώνεται στα πλαίσια 
που καθορίζει η ΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις 
κοινωνικές οµάδες που είναι εκτεθειµένες στο κίνδυνο της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού (π.χ. µετανάστες 
και ξένοι εργάτες) και εµπλέκοντας ενεργά όλους τους 
κοινωνικούς εταίρους. Τα µέτρα πολιτικής που προτείνονται 
πρέπει να συνάδουν µε τους καθορισµένους στόχους και να 
στοχεύουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αυτών που 
τα έχουν ανάγκη, χωρίς να ενθαρρύνουν την εξάρτησή τους 
από κρατικές χορηγίες. Τέλος, η εφαρµογή µέτρων 
κοινωνικής πολιτικής πρέπει να παρακολουθείται και τα 
αποτελέσµατά της να αξιολογούνται από ad hoc επιτροπή 
που να αποτελείται από άτοµα µε εξειδικευµένες γνώσεις. Η 
Κύπρος, µαζί µε τα άλλα νέα κράτη-µέλη έχει ήδη υποβάλει 
προς την ΕΕ Σχέδιο ∆ράσης για την καταπολέµηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού για την περίοδο 
2004-2006. Τα πρώτα αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά τη 
συλλογή στατιστικών στοιχείων, την εµπλοκή των 
κοινωνικών εταίρων και τον καθορισµό των στόχων και 
µέτρων πολιτικής είναι ενθαρρυντικά. Αποµένει να δει 
κανείς αν και στην εφαρµογή του το εν λόγω Σχέδιο θα 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις που του αναλογούν για  
εκσυγχρονισµό και βελτίωση του συστήµατος κοινωνικής 
προστασίας στον τόπο µας. 

http://www.erc.ucy.ac.cy/greek/publicationsG/DOP05-04.pdf
http://www.erc.ucy.ac.cy/greek/publicationsG/DOP05-04.pdf
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Σε άρθρο του προηγούµενου τεύχους της «Οικονοµικής 
Έρευνας» (Φεβρουάριος 2005) παρουσιάστηκαν τα 
προκαταρκτικά αποτελέσµατα της παραµετρικής 
εκτίµησης του ρυθµού αλλαγής της ολικής 
παραγωγικότητας* (Total Factor Productivity-TFP), που 
προέκυψαν από την ανάλυση τριών τοµέων οικονοµικής 
δραστηριότητας στην Κύπρο (Μεταποίηση, Ξενοδοχεία/ 
Εστιατόρια και Κατασκευές) κατά την περίοδο 1990-
2002. Στο παρόν άρθρο συνοψίζονται τα τελικά 
αποτελέσµατα των εκτιµήσεων, µε βάση στοιχεία από 
τη δεκαετία του ’80 για τους πιο πάνω τοµείς καθώς και 
για πέντε επιπλέον κλάδους: Γεωργία/Αλιεία, 
Ηλεκτρισµός/Νερό, Εµπόριο,  Μεταφορές/Επικοινωνίες 
και Χρηµατοοικονοµικοί, Ασφαλιστικοί και 
Κτηµατοµεσιτικοί Οργανισµοί.  

Εκτίµηση ολικής παραγωγικότητας της κυπριακής οικονοµίας                Γιώργος Σιαµµούτης 

Στο διάγραµµα παρουσιάζεται η ποσοστιαία µεταβολή 
του TFP στους οκτώ αυτούς τοµείς για τις περιόδους 
1980-1989, 1990-1999 και 2000-2002. Επίσης, 
παρατίθεται η µέση αλλαγή του TFP της κυπριακής 
οικονοµίας, που υπολογίστηκε ως ο σταθµικός µέσος 
όρος της αλλαγής του TFP στους υπό εξέταση τοµείς, 
ανάλογα µε τη συµβολή του κάθε τοµέα στο ΑΕΠ. 

Στη δεκαετία του ’80 παρατηρείται στασιµότητα, µε την 
παραγωγικότητα να αυξάνεται µε ρυθµούς µικρότερους 
του 1% για τέσσερις τοµείς, ενώ για άλλους δύο τοµείς ο 
ρυθµός αλλαγής του TFP είναι αρνητικός, δηλαδή η 
παραγωγικότητα µειώνεται. Ακολούθως καταγράφεται 
διαχρονική ανάκαµψη, µε αποτέλεσµα η 
παραγωγικότητα να αυξάνεται σε όλους τους κλάδους 
κατά την περίοδο 2000-2002. Συνοπτικά, σηµαντική 
βελτίωση στην αλλαγή του TFP σηµειώνουν οι τοµείς  
Μεταφορές/Επικοινωνίες, Κατασκευές,  Γεωργία/Αλιεία 
και Ξενοδοχεία/Εστιατόρια. Έντονη διαχρονική πτωτική 
τάση καταγράφεται αντίθετα στον τοµέα Ηλεκτρισµού/ 
Νερού, ενώ οι υπόλοιποι τρεις κλάδοι χαρακτηρίζονται 
από ελαφρά άνοδο. 

Στην αρχή της υπό εξέταση περιόδου, ο τοµέας 
Ηλεκτρισµός/Νερό υπερτερεί των υπόλοιπων τοµέων, 
αφού η παραγωγικότητά του αυξάνεται µε µέσο ρυθµό 
8.5%. Ακολουθούν οι τοµείς Χρηµατοοικονοµικά κλπ, 
Μεταποίηση, Γεωργία/Αλιεία, Εµπόριο και Μεταφορές/ 
Επικοινωνίες, µε ρυθµούς αλλαγής 1.6%, 0.8%, 0.7%, 
0.6% και 0.2% αντίστοιχα. Ο ρυθµός µεταβολής στους 
κλάδους Κατασκευές και Ξενοδοχεία/Εστιατόρια είναι 
αρνητικός (-3.3% και -0.4% αντίστοιχα).  

                                                 
* Η ολική παραγωγικότητα εκφράζει τη µετατροπή του 
συνόλου των  εισροών σε εκροές, για δεδοµένη ποιότητα 
εκροών. Θεωρείται το πιο σφαιρικό µέτρο της 
παραγωγικότητας, αφού λαµβάνει υπόψη όλες τις εισροές που 
χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. 

Ρυθµός Αλλαγής Ολικής Παραγωγικότητας (TFP) ανά τοµέα (%) 
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Η εικόνα αλλάζει αισθητά κατά τη δεκαετία του ’90, µε το 
ρυθµό αύξησης του TFP να υποχωρεί σε 3.9% στον τοµέα 
Ηλεκτρισµός/Νερό και τους άλλους τοµείς να επιτυγχάνουν 
θετικούς και πιο υψηλούς ρυθµούς σε σχέση µε τη δεκαετία 
του ’80. Σε πιο υψηλό επίπεδο βρίσκονται οι τοµείς 
Μεταφορές/Επικοινωνίες, Γεωργία/Αλιεία, Ηλεκτρισµός/ 
Νερό και Χρηµατοοικονοµικά κλπ. 
Σαφώς πιο βελτιωµένη παρουσιάζεται η εικόνα για τους 
επτά από τους οκτώ τοµείς στην περίοδο 2000-2002, αφού 
το µέσο κόστος παραγωγής φαίνεται να µειώνεται µε ακόµα 
µεγαλύτερους ρυθµούς. Εκτός από τον τοµέα 
Ηλεκτρισµού/Νερού, του οποίου η παραγωγικότητα 
µεγεθύνεται µε πολύ χαµηλό ρυθµό (0.9%) και πλέον 
υστερεί σηµαντικά σε σχέση µε τους υπόλοιπους τοµείς, οι 
υπόλοιποι επτά κλάδοι σηµειώνουν περαιτέρω βελτίωση στο 
ρυθµό αύξησης του TFP, µε κορυφαίους τους τοµείς 
Μεταφορές/Επικοινωνίες (7.5%), Γεωργία/Αλιεία (5.8%), 
Κατασκευές (2.5%) και Ξενοδοχεία/Εστιατόρια (2.4%). 
Λιγότερο παραγωγικοί είναι οι τοµείς Μεταποίηση (0.96%), 
Εµπόριο (1.1%) και Χρηµατοοικονοµικά κλπ (1.7%). 
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προσανατολισµού της Κύπρου,  
η αύξηση του ανταγωνισµού ωθεί τους παραγωγούς 
προϊόντων και υπηρεσιών στην εξεύρεση τρόπων 
συγκράτησης του µέσου κόστους παραγωγής. Κάτι τέτοιο  
έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα της Κυπριακής 
οικονοµίας που, ενώ ξεκινά µε σχεδόν µηδενικό ρυθµό 
αλλαγής στη δεκαετία του ’80 (0.27%), καταφέρνει να 
αγγίξει κατά µέσο όρο το 2% την περίοδο 2000-2002. 

Η παρατηρούµενη διαχρονική βελτίωση της 
παραγωγικότητας στους πλείστους τοµείς της οικονοµίας 
δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασµό. Σε ορισµένους 
κλάδους ο ρυθµός αύξησης του TFP παραµένει ακόµα 
χαµηλός, κάτι που δηµιουργεί ανησυχίες για την 
ανταγωνιστικότητά τους. Η µελλοντική έρευνα της ΜΟΕ θα 
επικεντρωθεί σε συγκρίσεις της παραγωγικότητας των 
παραπάνω τοµέων µε αντίστοιχους τοµείς χωρών-µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Για την οικονοµική ανάπτυξη και τη διασφάλιση της 
ποιότητας ζωής, η ενεργειακή τροφοδοσία µιας χώρας 
πρέπει να είναι επαρκής, ασφαλής, οικονοµική και 
φιλική προς το περιβάλλον. Για τους σκοπούς αυτούς 
έχει µεγάλη σηµασία να εκπονείται µακροχρόνιος 
ενεργειακός σχεδιασµός σε εθνικό επίπεδο, ακόµα και 
σε περιπτώσεις ελευθεροποιηµένων ενεργειακών 
αγορών, όπου ο ρόλος του κράτους είναι περισσότερο 
ρυθµιστικός / ελεγκτικός. Ο σχεδιασµός πρέπει να είναι 
µακροχρόνιος εξαιτίας της φύσης των ενεργειακών 
επενδύσεων, οι οποίες αφενός είναι έντασης κεφαλαίου 
και αφετέρου µπορεί να προϋποθέτουν υποδοµές που 
απαιτούν σηµαντικό χρονικό διάστηµα υλοποίησης (λ.χ. 
για τη µεταφορά, αποθήκευση και διανοµή φυσικού 
αερίου). Ο µακροχρόνιος αυτός χαρακτήρας καθιστά 
ακόµα δυσκολότερη την εκπόνηση του σχεδιασµού, 
αφού οι µελλοντικές οικονοµικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις υπόκεινται σε µεγάλη αβεβαιότητα. 

Όπως φαίνεται στο διάγραµµα της διπλανής στήλης, η 
Κύπρος, συγκριτικά µε τις προηγµένες οικονοµικά 
ευρωπαϊκές χώρες αλλά και µε το µέσο όρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει υψηλό δείκτη ενεργειακής 
έντασης (δηλαδή κατανάλωσης ενέργειας ανά µονάδα 
ΑΕΠ), ο οποίος µάλιστα αυξήθηκε µεταξύ 1990 και 
2000, σε αντίθεση µε ό,τι συνέβη στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες. Παρόλα αυτά, η χώρα δεν διαθέτει 
ενεργειακό µοντέλο µε το οποίο οι αρµόδιοι κρατικοί 
φορείς θα είναι σε θέση να καταστρώνουν µακροχρόνιο 
εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό και να αξιολογούν τις 
επιπτώσεις από επιµέρους µέτρα πολιτικής. Η έλλειψη 
µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού γίνεται ιδιαίτερα 
αισθητή  αυτή την περίοδο, µε αφορµή την άνοδο των 
διεθνών τιµών του πετρελαίου και την υπενθύµιση της 
σχεδόν απόλυτης ενεργειακής εξάρτησης του νησιού 
από τα πετρελαϊκά προϊόντα. 

Κατά καιρούς έχουν ανατεθεί συναφείς µελέτες από 
κυπριακούς κρατικούς φορείς σε ερευνητικά κέντρα του 
εξωτερικού. Ωστόσο, λόγω της φύσης των αναθέσεων 
εκείνων, οι µελέτες έµειναν χωρίς συνέχεια, µε 
αποτέλεσµα να απαιτείται αναθεώρηση και 
εµπλουτισµός τους για να ανταποκρίνονται στις 
τρέχουσες εξελίξεις. 

∆ιαπιστώνοντας την έλλειψη αυτή, η Μονάδα 
Οικονοµικών Ερευνών (ΜΟΕ) ανέλαβε πρόσφατα 
ερευνητικό έργο που χρηµατοδοτείται από το Ίδρυµα 
Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, στο πλαίσιο του 
οποίου θα θέσει τις βάσεις για το µακροχρόνιο 
ενεργειακό σχεδιασµό στην Κύπρο. Με το έργο η 
Κύπρος θα αποκτήσει εθνικό ενεργειακό µοντέλο, το 
οποίο θα είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες της χώρας 
και θα περιέχει παραµέτρους εκτιµηµένες οικονοµετρικά 

βάσει κυπριακών στατιστικών στοιχείων. Έτσι θα αποκτηθεί 
η απαραίτητη τεχνογνωσία για τη συντήρηση και τη 
µελλοντική επέκταση του µοντέλου, ώστε να µην απαιτείται 
η προσφυγή σε αγορά ανάλογων υπηρεσιών από 
ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού. 

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός             Θεόδωρος Ζαχαριάδης 
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1990 2000  
Πηγή: Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) 

Το εργαλείο που θα αναπτυχθεί θα είναι ένα τεχνικο-
οικονοµικό µοντέλο (engineering-economic model) που θα 
προσοµοιώνει την οικονοµική συµπεριφορά των 
καταναλωτών και των παραγωγών µε βάση οικονοµετρικές 
εκτιµήσεις που θα διενεργηθούν ειδικά για την Κύπρο. Με 
τη βοήθεια αυτών των εκτιµήσεων θα υπολογίζεται η ετήσια 
ενεργειακή ζήτηση στην Κύπρο µέχρι το έτος 2030, θα 
προσδιορίζονται οικονοµικά βέλτιστοι τρόποι ενεργειακής 
τροφοδοσίας, θα καταστρώνεται αναλυτικό ετήσιο 
ενεργειακό ισοζύγιο και στο τέλος θα υπολογίζονται και οι 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και των λοιπών αερίων 
του θερµοκηπίου. Ο υπολογισµός των εκποµπών 
παρουσιάζει επιπρόσθετο ενδιαφέρον, µε δεδοµένη την 
υποχρέωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να υποβάλλει κατά 
καιρούς σε διεθνείς οργανισµούς τις προβλέψεις για την 
εξέλιξη βασικών περιβαλλοντικών της δεικτών. 

Το µοντέλο θα εφαρµοστεί αρχικά για ένα σενάριο βάσης, 
που θα περιλαµβάνει µετριοπαθείς υποθέσεις σχετικά µε τη 
µελλοντική εξέλιξη του κυπριακού ενεργειακού 
συστήµατος, καθώς και για µια σειρά από σενάρια πολιτικής 
που θα είναι οικονοµικού, τεχνολογικού και διοικητικού 
χαρακτήρα. Η αποτελεσµατικότητα των µέτρων που θα 
προσοµοιωθούν µε τα σενάρια θα διερευνηθεί τόσο ως προς 
τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, όσο 
και ως προς τις οικονοµικές (δηµοσιονοµικές και 
αναδιανεµητικές) συνέπειές τους. Για το σχεδιασµό των 
σεναρίων θα ληφθούν υπόψη η εµπειρία και οι απόψεις 
αρµόδιων κρατικών φορέων όπως η Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος, η Υπηρεσία Ενέργειας, το Ίδρυµα 
Ενέργειας, η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου και η Ρυθµιστική 
Αρχή Ενέργειας Κύπρου. 
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Όπως αναφέρθηκε σε άρθρο του προηγούµενου τεύχους 
(Φεβ. 2005) της «Οικονοµικής Έρευνας», η Μονάδα 
Οικονοµικών Ερευνών, παράλληλα µε το µακροοικο-
νοµικό µοντέλο γενικής ισορροπίας που αναπτύσσει, 
κατασκευάζει και µακροοικονοµικό µοντέλο µικρής 
κλίµακας µε χρήση µοντέλων ∆ιανυσµατικής 
Αυτοπαλινδρόµησης (VAR). Εδώ παρουσιάζονται 
περισσότερα στοιχεία για το µοντέλο αυτό. 

Η ανάλυση τόσο της µακροχρόνιας όσο και της  
βραχυχρόνιας σχέσης βασικών µακροοικονοµικών 
µεγεθών έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς προσπαθεί να 
δώσει απαντήσεις σε ερωτήµατα που ανέκαθεν 
απασχολούσαν τις Νοµισµατικές Αρχές και συνεπώς 
συµβάλλει στη σωστή πρόβλεψη των µεγεθών αυτών 
και κατ’ επέκταση στη χάραξη της κατάλληλης 
οικονοµικής πολιτικής. Συγκεκριµένα, εξετάζουµε 
ερωτήµατα όπως: Ποια είναι η σχέση µεταξύ 
πληθωρισµού και κατά κεφαλή ΑΕΠ; Υπάρχει 
µακροχρόνια σχέση ισορροπίας ανάµεσα στις 
µεταβλητές και αν ναι, πόσο γρήγορα συγκλίνουν σε 
αυτήν;  

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, µε την εκτίµηση 
οικονοµετρικών µοντέλων που στηρίζονται στη 
∆ιανυσµατική Αυτοπαλινδρόµηση, µπορούµε να 
δώσουµε απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά. Τα στοιχεία 
που χρησιµοποιούµε καλύπτουν την περίοδο από την 
τέταρτη τριµηνία του 1981 µέχρι την τέταρτη τριµηνία 
του 2002 και αφορούν έξι µακροοικονοµικές 
µεταβλητές: Ονοµαστικό ΑΕΠ, ∆είκτη Τιµών 
Καταναλωτή, Προσφορά Χρήµατος Μ1 και Μ2, Μέσο 
Επιτόκιο Κατάθεσης των Εµπορικών Τραπεζών και 
Πληθωρισµό.  

Στην πρώτη φάση της µελέτης διεξάγουµε ελέγχους  για 
τη στασιµότητα των µεταβλητών, αφού σε αντίθετη 
περίπτωση τα αποτελέσµατα που παίρνουµε από την 
παλινδρόµηση είναι παραπλανητικά. Αυτό έγκειται στο 
γεγονός ότι η υπόθεση της στασιµότητας συνδέεται 
άµεσα µε τον κατάλληλο προσδιορισµό του 
οικονοµετρικού µοντέλου. Ένας γραµµικός συνδυασµός 
µη στάσιµων σειρών, οι οποίες είναι ολοκληρώσιµες 
πρώτου βαθµού, είναι στάσιµος. Σε αυτή την περίπτωση 
λέµε ότι υπάρχει σχέση Συνολοκλήρωσης, σύµφωνα µε 
την οποία οι µεταβλητές αυτές θα συνδέονται 
µακροχρόνια µε µια σχέση ισορροπίας, παρά τις 
βραχυχρόνιες αποκλίσεις από τη σχέση αυτή. 

Συγκεκριµένα, εξετάζουµε την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας 
στις µεταβλητές µας, λαµβάνοντας υπόψη αφενός κατά 
πόσο η σειρά έχει όντως υποστεί τις επιδράσεις  κάποιας  
δοµικής αλλαγής και αφετέρου εάν αυτή η δοµική 
αλλαγή είναι εξωγενής ή ενδογενής. Μια δοµική αλλαγή 

λέγεται εξωγενής εάν είναι γνωστή χρονικά εκ των 
προτέρων και αντικατοπτρίζει γεγονότα οικονοµικής και 
πολιτικής φύσεως. Αντίθετα, οι ενδογενείς δοµικές αλλαγές  
όχι µόνο δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων, αλλά 
ταυτόχρονα εντοπίζονται µόνο µε ενδελεχή µελέτη της 
διαχρονικής δοµής των στοιχείων. Εφαρµόζοντας ελέγχους 
για εξωγενείς δοµικές αλλαγές, βρίσκουµε την ύπαρξη 
µοναδιαίας ρίζας σε όλες τις µεταβλητές µας. Αντίθετα, 
στην περίπτωση του πληθωρισµού, για τον οποίο 
χρησιµοποιούµε έναν έλεγχο που αναφέρεται σε  µεταβλητές 
που δεν επηρεάζονται από δοµικές αλλαγές, η µηδενική 
υπόθεση της µοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται. Αν υποθέσουµε 
ότι οι δοµικές αλλαγές είναι ενδογενείς, εφαρµόζουµε 
ελέγχους στους οποίους λαµβάνουµε υπόψη τόσο το είδος 
της δοµικής αλλαγής, όσο και το ρυθµό επίδρασής της πάνω 
στη µεταβλητή. Όπως και στην περίπτωση των εξωγενών 
δοµικών αλλαγών, προκύπτει ότι όλες οι µεταβλητές είναι 
µη στάσιµες, εκτός από τον πληθωρισµό. 

Μακροοικονοµικό µοντέλο         Άντρος Κούρτελλος και Ιωάννα Στυλιανού 

Στη δεύτερη φάση, χρησιµοποιώντας τις έξι χρονοσειρές 
εκτιµούµε µοντέλα ∆ιανυσµατικής Παλινδρόµησης τα οποία 
αποτελούνται από τέσσερις µεταβλητές, µε πέντε ή έξι 
υστερήσεις. Ο προσδιορισµός του συγκεκριµένου µοντέλου 
έγινε µε βάση την Στατιστική του Επάρκεια σύµφωνα µε την 
οποία όλες οι υποθέσεις που έχουµε αρχικά θέσει για το 
µοντέλο (Κανονικής Κατανοµής, Οµοσκεδαστικότητας, Μη  
Γραµµικής Συσχέτισης, κ.ά.) υποστηρίζονται από τα 
στατιστικά στοιχεία που εξετάζουµε. Παράλληλα, δίνουµε 
ιδιαίτερη έµφαση στη σταθερότητα του µοντέλου µας. Ως εκ 
τούτου, χρησιµοποιώντας Cusum ελέγχους, 
συµπεριλαµβάνουµε ψευδοµεταβλητές που αντιπρο-
σωπεύουν την επίδραση  σηµαντικών  δοµικών αλλαγών οι 
οποίες συνδέονται µε πολιτικά και οικονοµικά γεγονότα. 
Επιπρόσθετα, συµπεριλαµβάνουµε και την τάση λόγω της 
ανοδικής πορείας των περισσότερων µεταβλητών µας.   

Για να εξετάσουµε εάν υπάρχει αιτιώδης σχέση µεταξύ 
κάποιων µεταβλητών, διεξάγουµε ελέγχους Granger 
Causality. Τα αποτελέσµατα δείχνουν πως  υπάρχει µεγάλη 
επίδραση πραγµατικού και ονοµαστικού Μ1 και Μ2 στο 
ΑΕΠ. Συνεπώς η θεωρία της Ουδετερότητας του Χρήµατος, 
σύµφωνα µε την οποία οι πραγµατικές µεταβλητές 
µακροχρόνια δεν επηρεάζονται  από το χρήµα, 
καταρρίπτεται. 

Τέλος, ελέγχουµε την ύπαρξη Συνολοκλήρωσης 
λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος του δείγµατος. Τα 
αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν πως όντως υπάρχει σχέση 
ισορροπίας µακροπρόθεσµα, γεγονός που επιτρέπει την 
εκτίµηση του µοντέλου Vector Error Correction. Η σχέση 
Συνολοκλήρωσης είναι ιδιαίτερα σηµαντική αφού θέτει 
περιορισµούς στη συµπεριφορά των ενδογενών µεταβλητών, 
µε σκοπό τη σύγκλισή τους στη µακροχρόνια σχέση 
ισορροπίας. 
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 ΜΟΕ εξασφάλισε χρηµατοδότηση από το ΙΠΕ για το 
ξής νέο ερευνητικό πρόγραµµα: 

πιπτώσεις Κρατικής Παροχής Ιδιωτικών Αγαθών στη 
υµπεριφορά και Ευηµερία του Καταναλωτή: η 
ερίπτωση της Ιατρικής Περίθαλψης στην Κύπρο 

ασικός στόχος του προτεινόµενου ερευνητικού έργου 
ίναι η µελέτη των επιπτώσεων της  κρατικής παροχής 
διωτικών αγαθών στη συµπεριφορά και ευηµερία του 
αταναλωτή. Συγκεκριµένα θα διερευνηθεί η περίπτωση 
ης ιατρικής περίθαλψης. Η επιλογή ιδιωτικής ιατρικής 
ερίθαλψης, ενώ αντίστοιχη περίθαλψη προσφέρεται 
ωρεάν (ή σε χαµηλότερη τιµή) από το κράτος, 
πιτρέπει να αποτιµηθεί η κρατική παροχή και να 
εταφραστεί σε δείκτη ικανοποίησης, που αντανακλά 
το επίπεδο ποιότητάς της. Θα ερευνηθεί επίσης σε ποιο 
αθµό η κατανάλωση και ποιότητα ιατρικής περίθαλψης 
υνδέεται µε διάφορα χαρακτηριστικά του καταναλωτή 
πως το εισόδηµα, το επίπεδο εκπαίδευσης, το είδος 
ατροφαρµακευτικής κάλυψης κλπ.  

 θεωρητική ανάλυση θα γίνει στα πλαίσια της 
υµπεριφοράς του καταναλωτή και η εµπειρική 
νάλυση στα πλαίσια ενός οικονοµετρικού µοντέλου 
νάλυσης ζήτησης (demand analysis).  

 µελέτη αναµένεται να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά 
ου νοικοκυριού που καθορίζουν τη ζήτηση για ιατρική 
ερίθαλψη και να τεκµηριώσει αν και σε ποιο βαθµό 
πάρχει απώλεια ευηµερίας και οικονοµικής 
ποτελεσµατικότητας από τον τρόπο λειτουργίας του 
υστήµατος υγείας. Απώτερος στόχος της µελέτης είναι 
 εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τις επιπτώσεις 
ου κρατικού συστήµατος παροχής ιατρικής περίθαλψης 
αι η διαµόρφωση προτάσεων πολιτικής για την 
ποδοτικότερη λειτουργία του, εν όψει της επικείµενης 
ισαγωγής του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. 

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής/Ανάλυσης 

1-05 Πασιαρδής Π., Ν. Πασιουρτίδου και Γ. 
Σιαµµούτης, «Η Συµπεριφορά των Επενδυτών και 
η Επίδραση των Επενδυτικών Οργανισµών στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου κατά την Περίοδο 
1999-2000», Φεβρουάριος 2005. 

2-05 Πασιαρδής Π., Ν. Πασιουρτίδου και Γ. 
Σιαµµούτης, «Επιδράσεις Πράξεων, Αποφάσεων 
και Ανακοινώσεων στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
Κύπρου κατά την Περίοδο 1999 – 2000», 
Φεβρουάριος 2005. 

3-05 Νικολαΐδου Ν. και Σ. Χατζησπύρου, 
«Παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική 

2005. 

Πλήρη κατάλογο των ∆ΟΠ/∆ΟΑ παρέχει η ιστοσελίδα 
www.erc.ucy.ac.cy/publicationsG/publicationsg.html 

Προσλήψεις νέου προσωπικού 

Η ΜΟΕ προσέλαβε πρόσφατα δύο νέους συνεργάτες, τον 
Θεόδωρο Ζαχαριάδη και την Άννα Μαρκίδου. 

Ο Θ. Ζαχαριάδης είναι ∆ρ. 
Μηχανολόγος Μηχανικός του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης και ασχολείται µε 
την τεχνικοοικονοµική προσοµοί-
ωση ενεργειακών συστηµάτων. 
Στη ΜΟΕ είναι υπεύθυνος για την 
εκτέλεση του έργου του 
µακροχρόνιου ενεργειακού σχε-
διασµού της Κύπρου (βλ. σελ. 4). 

Η Ά α Μαρκίδου έχει απο ήσει 
M.Phil. in Economics with 
Finance από το University of 
Cambridge. Εργάζεται στη ΜΟΕ 
ως Ειδική Επιστήµονας στο 
πλαίσιο ερευνών στον τοµέα του 
τουρισµού, που χρηµατο-
δοτούνται από τον Κυπριακό 
Οργανισµό Τουρισµού. 

νν κτ

Παραιτήσεις προσωπικού 

Ο κ. Στέφανος Χαρουτουνιάν παραιτήθηκε από τη ΜΟΕ 
λόγω πρόσληψης στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.  
Παραίτηση έδωσε, επίσης, και η κα Άννα Θεοδούλου η 
οποία προσελήφθη στο ∆ηµόσιο Τοµέα. Η ΜΟΕ τους 
εύχεται κάθε επιτυχία στη νέα τους σταδιοδροµία. 

Θέσεις Μεταπτυχιακών Συνεργατών στη ΜΟΕ 

Κατά καιρούς η ΜΟΕ προσφέρει δυνατότητες απασχόλησης 
σε αποφοίτους πανεπιστηµίων µε µεταπτυχιακό τίτλο 
(M.Sc/Ph.D.) στα Οικονοµικά και επαρκείς γνώσεις 
οικονοµετρίας.  Επίσης, βασικά προσόντα είναι η ψηλή 
ακαδηµαϊκή επίδοση του υποψηφίου και η ποιότητα του 
πανεπιστηµίου από το οποίο αποφοίτησε. Οι αµοιβές και 
άλλα ωφελήµατα των ερευνητών είναι ανάλογα αυτών που 
ισχύουν στο ∆ηµόσιο Τοµέα.  

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους σηµείωµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
erc@ucy.ac.cy.  

Για την έρευνα που διεξάγεται στη ΜΟΕ και για άλλες 
πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα: 
www.erc.ucy.ac.cy. 
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Νέα του Τµήµατος Οικονοµικών                                 Κώστας Χατζηγιάννης 

Αποφοίτηση 

Η τελετή αποφοίτησης των φοιτητών του Τµήµατος 
Οικονοµικών θα πραγµατοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2005, 
στις 8:00 µ.µ. στα κεντρικά κτίρια του Πανεπιστηµίου 
στην οδό Καλλιπόλεως 75. Αναµένεται να 
αποφοιτήσουν 56 προπτυχιακοί και 15 µεταπτυχιακοί 
φοιτητές.  Σε ξεχωριστή τελετή στις 28 Ιουνίου 2005 θα 
βραβευτούν οι αριστούχοι φοιτητές του Τµήµατος. Τα 
βραβεία χρηµατοδοτούν, µεταξύ άλλων, η Παγκύπρια 
Συνεργατική Οµοσπονδία ΛΤ∆, η Λαϊκή Κυπριακή 
Τράπεζα, η Τράπεζα Κύπρου, η Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου, η Ελληνική Τράπεζα, ο Ροταριανός Όµιλος 
Αµµοχώστου και η Τράπεζα Αναπτύξεως. Στην τελετή 
βράβευσης θα απονεµηθεί και βραβείο εις µνήµην του 
αποφοίτου του Τµήµατος Παύλου Κλώνη που έχασε τη 
ζωή του σε τροχαίο ατύχηµα. Το βραβείο 
χρηµατοδοτούν οι απόφοιτοι του 2001. 

Προπτυχιακό πρόγραµµα  

Περίπου 60% των αποφοίτων έχουν εξασφαλίσει θέση 
για συνέχιση των σπουδών τους στο µεταπτυχιακό 
επίπεδο. Οι περισσότεροι φοιτητές του Τµήµατος έχουν 
γίνει δεκτοί σε προγράµµατα Masters σε πανεπιστήµια 
στο Ηνωµένο Βασίλειο. Μια φοιτήτρια έχει εξασφαλίσει 
θέση στο London School of Economics, δύο στο 
πανεπιστήµιο του Warwick, τρεις στο πανεπιστήµιο του 
Nottingham, τέσσερις στο Πανεπιστήµιο του Essex, 
ένας στο πανεπιστήµιο του Manchester και οι υπόλοιποι 
σε άλλα αξιόλογα πανεπιστήµια.  

Ξεχωριστή θέση στις προτιµήσεις των φοιτητών 
κατέχουν και τα µεταπτυχιακά προγράµµατα του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου. ∆εκαπέντε από τους 
αποφοίτους µας θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στα 
µεταπτυχιακά προγράµµατα του Τµήµατος Οικονοµικών 
ή του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Κύπρου. 

Τέλος, τρεις από τους αποφοίτους µας αποφάσισαν όπως 
προχωρήσουν για απόκτηση διπλώµατος Chartered ή 
Certified Accountant. 

Νέο µέλος Τµήµατος 

Ο Επίκουρος Καθηγητής Μάριος Ζαχαριάδης έχει 
αναλάβει τα καθήκοντά του στο Τµήµα από τα τέλη 
Μαΐου. Ο κ. Ζαχαριάδης ήταν Επίκουρος Καθηγητής 
στο Πανεπιστήµιο Louisiana State των ΗΠΑ. 

 

 

Απόφοιτοι µεταπτυχιακών προγραµµάτων του Τµήµατος 
κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004/05: 

Μάστερ στην Οικονοµική Ανάλυση   

Αδάµος Αδάµου 

Θεοπίστη Αδάµου 

Ιωάννα Στυλιανού 

Μάστερ στα Οικονοµικά 

Ευδοκία Αρέστη 

Χρυσάνθη Ιωάννου 

Ιωάννα Ιδαλία 

Εύη Καλογήρου 

Μάστερ στα Νοµισµατικά και Χρηµατοοικονοµικά 

Αντιγόνη Βαλιαντή 

Μαρίνα Βασιλαρά 

Χριστίνα Καραπατέα 

Ιάκωβος Πάππουλος 

Σταύρος Παφίτης 

Παναγιώτης Τήλλυρος 

Έλενα Χαραλάµπους 

Μάστερ στα Οικονοµικά και τη ∆ηµόσια Πολιτική 

Ιωάννης Αντωνίου 

Οι φοιτητές Αδάµος Αδάµου και Ιωάννα Στυλιανού έχουν 
γίνει δεκτοί στο διδακτορικό πρόγραµµα του Τµήµατος 
Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Κύπρου. 

Επίσης, ο Γιώργος Σιαµµούτης  που αποφοίτησε το 2002 και 
εργάζεται στη ΜΟΕ έχει εξασφαλίσει θέση µε πλήρη 
υποτροφία στο διδακτορικό πρόγραµµα του Boston 
University στις ΗΠΑ. 

Το Τµήµα Οικονοµικών συγχαίρει όλους τους αποφοίτους 
και τους εύχεται κάθε επιτυχία. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα θέµατα που αφορούν 
το Τµήµα δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος στη 
διεύθυνση http://www.econ.ucy.ac.cy/ 
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ΜΟΝΑ∆Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

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

µίδα της διοικητικής ιεραρχίας της ΜΟΕ είναι το Συµβούλιο και το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο: 

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

ο Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους υπεύθυνους των ερευνητικών προγραµµάτων και µεριµνά για τη 
εξαγωγή της έρευνας. 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Πρόεδρος:  Γιώργος Χατζηαναστασίου, πρώην Γενικός ∆ιευθυντής του Συνδέσµου Εµπορικών Τραπεζών  
Μέλη:       Γεώργιος Θωµάς, Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (Ανώτερος ∆ιευθυντής Οικ. Ερευνών και Στατιστικής) 
                   Μιχάλης Καµµάς, Σύνδεσµος Εµπορικών Τραπεζών (Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής) 
           Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού, Πανεπιστήµιο Κύπρου (Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων) 
 Ελπινίκη Κουτουρούσιη, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Αναπλ. Γεν. ∆ιευθύντρια) 
                   Ανδρέας Μολέσκης, Γραφείο Προγραµµατισµού (Γενικός ∆ιευθυντής) 
                   Πάνος Πασιαρδής, Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών (∆ιευθυντής) 
 Αντρέας Χαραλάµπους, Υπουργείο Οικονοµικών (∆ιευθυντής Οικονοµικών Μελετών και ΕΕ) 
                   Λούης Χριστοφίδης, Τµήµα Οικονοµικών (Πρόεδρος) 
ΜΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ος:  Πάνος Πασιαρδής 

Σωφρόνης Κληρίδης Άντρος Κούρτελλος Θεοφάνης Μαµουνέας 
Μιχαήλ Μιχαήλ Κρίστης Χασάπης  Λούης Χριστοφίδης 

ΜΑΪΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

τα Λυσιώτου Λεωνίδας Μιχελής Θανάσης Στέγγος Κώστας Χατζηγιάννης 
ΤΟΜΕΑΣ     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

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

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

            

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ    Άντζελα Σιεκέρσαββα, 22892429, adangela@ucy.ac.cy 
ς που εκφράζονται στα άρθρα του ενηµερωτικού δελτίου είναι των συγγραφέων µόνο και δεν αντιπροσωπεύουν 
κά τη ΜΟΕ.  Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή ή η µετάδοση, από οποιοδήποτε οπτικοακουστικό µέσο, όλου 
ου ενηµερωτικού δελτίου, µε αναφορά στο παρόν δελτίο και τους συγγραφείς του άρθρου.  

µική Έρευνα’ είναι διαθέσιµη και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της ΜΟΕ www.erc.ucy.ac.cy. 

ικονοµικών Ερευνών, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ  8 
: 22892429, Τηλεµοιότυπο: 22892426,  Ιστοσελίδα: www.erc.ucy.ac.cy, Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: erc@ucy.ac.cy.    
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