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τα που αναλύονται σε αυτό το τεύχος της Οικονοµικής Έρευνας είναι η επίδραση του 
 µισθολογίου στις συνολικές κρατικές δαπάνες, οι συνέπειες από τις αυξηµένες 
ς µεταχειρισµένων αυτοκινήτων, ο βαθµός ικανοποίησης των τουριστών από τη διαµονή 
ν Κύπρο και η ανάπτυξη του µακροοικονοµικού µοντέλου που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

εωρείται ότι η αύξηση των αµοιβών των δηµοσίων υπαλλήλων οδηγεί σε ανεξέλεγκτη 
του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Ωστόσο, η διαχρονική τάση και διακρατική σύγκριση 
το συµπέρασµα ότι οι αµοιβές αυτές, αν και συγκριτικά υψηλότερες από ό,τι σε άλλες 
ές χώρες, δεν ευθύνονται τόσο για την αύξηση των συνολικών κρατικών δαπανών όσο 
πάνες. Συνεπώς οι αµοιβές των δηµοσίων υπαλλήλων είναι ένας µόνο παράγοντας 
σης του δηµοσίου ελλείµµατος, και από ό,τι φαίνεται όχι ο σηµαντικότερος. 

ωση το 1993 των περιορισµών στην εισαγωγή µεταχειρισµένων οχηµάτων στην Κύπρο 
ε δυνατή τη µαζική εισαγωγή µεταχειρισµένων οχηµάτων από την Ιαπωνία. Με βάση 
υση των τιµών και της ζήτησης οχηµάτων κατά την περίοδο αυτή, προκύπτει ότι ο µέσος 
ωτής ωφελήθηκε κατά αρκετές εκατοντάδες λίρες από το µέτρο αυτό. ∆εδοµένου ότι οι 
ές µεταχειρισµένων οχηµάτων προέρχονται κυρίως από χαµηλά οικονοµικά στρώµατα, 
 αποδεικνύεται ότι είχε θετικές επιπτώσεις από τη σκοπιά της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

 αξιολόγηση καταλυµάτων από τουρίστες που επισκέπτονται την Κύπρο, προκύπτει ότι 
ύ µεγάλο ποσοστό αυτών που διέµειναν σε πολυτελή ξενοδοχεία δήλωσαν πλήρως 
ηµένοι. Αντίθετα, το µεγαλύτερο ποσοστό µη ικανοποιηµένων τουριστών συγκέντρωσαν 
ρίσµατα Β και Γ κατηγορίας. Αν και τα ποσοστά µη ικανοποίησης είναι χαµηλά, θα 
 ληφθούν σοβαρά υπόψη, ιδιαίτερα για καταλύµατα πολυτελείας. 

ούσα φάση της ανάπτυξης του µακροοικονοµικού µοντέλου της κυπριακής οικονοµίας, 
µφαση στην πολυµεταβλητή ανάλυση των υπό εξέταση µακροοικονοµικών µεταβλητών. Η 
της βραχυχρόνιας σχέσης των µεταβλητών έγινε µε την εκτίµηση Μοντέλων ∆ιανυσµατικής 
ινδρόµησης, µε τους κατάλληλους ελέγχους στατιστικής επάρκειας και ανάλυση της δυναµικής 
οράς  των µεταβλητών αυτών.  

 αυτό το τεύχος:  

ατικό µισθολόγιο και δηµοσιονοµικά ελλείµµατα    2         
ιπτώσεις της εισαγωγής µεταχειρισµένων αυτοκινήτων    3         
ιολόγηση τουριστικών καταλυµάτων      4         
κροοικονοµικό µοντέλο       5         
α της Μονάδας Οικονοµικών Ερευνών     6         
α του Τµήµατος Οικονοµικών        7         
Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών      8         

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
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Τα τελευταία χρόνια, το κρατικό µισθολόγιο και η 
επιβάρυνση που επιφέρει στους προϋπολογισµούς του 
κράτους αποτελεί αντικείµενο έντονης συζήτησης 
στην Κύπρο. Συγκεκριµένα, προκαλεί ανησυχία το ότι 
οι αµοιβές των δηµοσίων υπαλλήλων παρουσιάζουν 
διαχρονικά σηµαντική αύξηση και για ορισµένους 
θεωρείται ότι αυτό οφείλεται στον συνδικαλισµό και 
οδηγεί σε ανεξέλεγκτη αύξηση των κρατικών δαπανών 
και του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. 
Παρόλα αυτά, τόσο η διαχρονική παρακολούθηση των 
αµοιβών προσωπικού στον δηµόσιο τοµέα, ως 
ποσοστό του ΑΕΠ και ως ποσοστό των συνολικών 
κρατικών δαπανών, όσο και η διακρατική σύγκριση, 
οδηγούν στο εξής συµπέρασµα: αν και οι αµοιβές 
αυτές ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζονται 
αυξηµένες τα τελευταία χρόνια και είναι υψηλότερες 
σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ευθύνονται 
για την αύξηση των συνολικών κρατικών δαπανών σε 
µικρότερο βαθµό από ό,τι άλλες κρατικές δαπάνες. 
Αντίθετος ισχυρισµός είναι παραπλανητικός, διότι 
στρέφει την προσοχή της πολιτικής σε έναν µόνο 
παράγοντα επιδείνωσης του δηµοσίου ελλείµµατος, 
που ενδεχοµένως δεν είναι ο πιο σηµαντικός.  
Το παρόν άρθρο τεκµηριώνει το πιο πάνω συµπέρασµα 
εξετάζοντας συναφή στατιστικά στοιχεία της Κύπρου 
διαχρονικά και συγκριτικά µε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

∆1: Κρατικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ (2003) 
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) 

Στο διάγραµµα ∆1 συγκρίνονται διάφορες κατηγορίες 
κρατικών δαπανών (ποσοστά στο ΑΕΠ) της Κύπρου 
µε τον σταθµικό µέσο όρο των 15* χωρών µελών της 
Ε.Ε. πριν από την τελευταία διεύρυνση (EU15) και µε 
τον σταθµικό µέσο όρο των 10 χωρών της διεύρυνσης 
(EU10). Παρατηρείται ότι οι αµοιβές προσωπικού της 
κυβέρνησης είναι η µόνη κατηγορία στην οποία η 
Κύπρος παρουσιάζει σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό 
                                                           
* Στις 15 δεν περιλαµβάνονται η Ισπανία και η Ιρλανδία λόγω 
έλλειψης στοιχείων για τη συγκεκριµένη χρονιά. 

δαπάνης από τους µέσους όρους των δύο οµάδων χωρών. 

Κρατικό µισθολόγιο και δηµοσιονοµικά ελλείµµατα        Π. Πασιαρδής  και  Ν. Πασιουρτίδου 

Παράλληλα, το διάγραµµα ∆2 δείχνει ότι κατά την περίοδο 
1988 – 2004 οι αµοιβές προσωπικού στον δηµόσιο τοµέα, 
ως ποσοστό του ΑΕΠ, δεν παρουσιάζουν µεγάλες 
διακυµάνσεις αφού το ποσοστό κυµαίνεται µεταξύ 10% 
και 11,5%. Σηµαντική αύξηση σηµειώθηκε το 2003, που 
έφθασε το 12,8% σε σχέση µε το 2002, µε αποτέλεσµα να 
οδηγήσει τη δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ στο ψηλότερο 
επίπεδο της περιόδου. Παρά τη µείωση το 2004, παρέµεινε 
σε ψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε πριν το 2003.  

∆2: Αµοιβές δηµοσίων υπαλλήλων ως ποσοστό  
στο ΑΕΠ† και στις συνολικές κρατικές δαπάνες 
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Πηγή: Κρατικοί Προϋπολογισµοί 

Όσον αφορά τις αµοιβές προσωπικού ως ποσοστό των 
συνολικών δαπανών στον δηµόσιο τοµέα, φαίνεται από το 
διάγραµµα ∆2 ότι αυτές ακολουθούν µια γενικά πτωτική 
τάση, κυρίως µετά το 1995. Το ποσοστό αυτό µειώνεται 
στο 25,1% το 2002 από 34% το 1995. Ειδικότερα τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται σηµαντική µείωση κατά 
13,5% (µεταξύ 2000 και 2002), µε κάποια τάση όµως προς 
την αντίθετη κατεύθυνση τα δύο επόµενα χρόνια. 
Συµπερασµατικά, µόνο τα τελευταία χρόνια οι αµοιβές 
προσωπικού του δηµοσίου, ως ποσοστό του ΑΕΠ, έχουν 
αυξηθεί πάνω από τον µέσο ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ της 
περιόδου, ενώ διαχρονικά το εν λόγω ποσοστό φαίνεται να 
διατηρείται σε σχετικά σταθερό επίπεδο. Ως ποσοστό των 
συνολικών κρατικών δαπανών, οι αµοιβές προσωπικού του 
δηµοσίου τοµέα κινούνται πτωτικά, κάτι που οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι άλλες κατηγορίες κρατικών δαπανών 
αυξάνονται µε ακόµη µεγαλύτερο ρυθµό από τις αµοιβές. 
Στόχος µελλοντικής έρευνας στη ΜΟΕ είναι η ανάλυση 
των δεδοµένων για (α) εντοπισµό όλων των παραγόντων 
που προκαλούν αύξηση των κρατικών δαπανών και (β) 
µέτρηση της παραγωγικότητας του δηµοσίου τοµέα, µε τη 
χρήση οικονοµετρικών µεθόδων. 
                                                           
† Η διαφορά µε το προηγούµενο διάγραµµα στο ποσοστό των αµοιβών 
για την Κύπρο, οφείλεται σε διαφορές στον τρόπο υπολογισµού του 
µεταξύ της Eurostat και των Κρατικών Προϋπολογισµών. 
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Η χαλάρωση το 1993 των περιορισµών στην εισαγωγή 
µεταχειρισµένων οχηµάτων στην Κύπρο επέφερε 
δραµατικές αλλαγές στην τοπική αγορά, γιατί 
κατέστησε δυνατή τη µαζική εισαγωγή 
µεταχειρισµένων οχηµάτων από την Ιαπωνία. Παρά 
τους αρχικούς ενδοιασµούς των Κυπρίων 
καταναλωτών, τα εισαγόµενα µεταχειρισµένα οχήµατα 
αποδείχθηκαν να είναι πολύ καλής ποιότητας ενώ 
είχαν και το πλεονέκτηµα ότι έφεραν χρήσιµο 
επιπρόσθετο εξοπλισµό όπως σύστηµα κλιµατισµού 
και ηλεκτρικά παράθυρα. Έτσι από το 1995 και µετά 
παρατηρούνται δύο σηµαντικές αλλαγές στην αγορά οι 
οποίες φαίνονται καθαρά στο διάγραµµα ∆1. 

Αφ' ενός είχαµε µια σηµαντική στροφή των 
καταναλωτών από τα καινούρια οχήµατα στα 
µεταχειρισµένα. Αφ' ετέρου παρατηρήθηκε µια γενική 
επέκταση της αγοράς µε σηµαντική αύξηση των 
συνολικών πωλήσεων. Συνεπάγεται ότι η επιλογή του 
µεταχειρισµένου προτιµήθηκε από δύο κατηγορίες 
καταναλωτών. Στη µία κατηγορία ανήκουν οι 
καταναλωτές οι οποίοι, αν δεν είχαν την επιλογή του 
µεταχειρισµένου, θα αγόραζαν καινούριο όχηµα. Στη 
δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι καταναλωτές οι οποίοι 
δεν σκόπευαν να αγοράσουν όχηµα, αλλά η ύπαρξη 
του µεταχειρισµένου τους έδωσε την ευκαιρία είτε να 
αντικαταστήσουν το παλιό τους όχηµα µε ένα καλής 
ποιότητας µεταχειρισµένο είτε να αγοράσουν δεύτερο 
όχηµα. 

∆1: Πωλήσεις καινούριων & µεταχειρισµένων οχηµάτων 

 
Είναι λογικό να αναµένει κανείς ότι ο αυξηµένος 
ανταγωνισµός από τα µεταχειρισµένα οχήµατα θα 
πρέπει να επηρέασε όχι µόνο τις πωλήσεις αλλά και τις 
τιµές και τον τρόπο προώθησης των καινούριων 
οχηµάτων. Όντως, η αίσθηση που υπάρχει στην αγορά 
είναι ότι παρατηρήθηκε είτε µείωση είτε τουλάχιστον 
συγκράτηση των τιµών των καινούριων οχηµάτων, 

ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε η προσφερόµενη ποιότητα υπό 
τη µορφή περισσότερου εξοπλισµού. Το τελευταίο είναι 
δύσκολο να επιβεβαιωθεί γιατί δεν υπάρχουν τα 
απαιτούµενα στοιχεία. Η υπόθεση όµως της µείωσης των 
τιµών µπορεί να ελεγχθεί µε τη χρήση στοιχείων για τις 
τιµές πολλών µοντέλων καινούριων οχηµάτων για την 
περίοδο 1989-2002. Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 
ωφελιµιστικής (hedonic) ανάλυσης, κατασκευάσαµε δύο 
δείκτες τιµών καινούριων οχηµάτων για την εν λόγω 
περίοδο, ένα για την τιµή χωρίς τους φόρους και ένα για 
την τιµή µε τους φόρους. Ο δείκτης της τιµής µε φόρους 
απεικονίζεται στο διάγραµµα ∆2 (οι διακεκοµµένες 
γραµµές δείχνουν το διάστηµα εµπιστοσύνης 95%).  

Επιπτώσεις της εισαγωγής µεταχειρισµένων αυτοκινήτων        Σωφρόνης Κληρίδης 

∆2: ∆είκτης τιµών καινούριων αυτοκινήτων (µε φόρους) 

 

Παρατηρούµε µια αισθητή µείωση των τιµών (της τάξης 
του 5-10%) που ξεκινά γύρω στο 1996, το ίδιο περίπου 
χρονικό σηµείο όπου οι πωλήσεις µεταχειρισµένων 
οχηµάτων αρχίζουν να αυξάνονται δραµατικά. Παρότι δεν 
µπορούµε να είµαστε απόλυτοι, είναι λογικό να 
υποθέσουµε ότι η πτώση αυτή οφείλεται στον αυξηµένο 
ανταγωνισµό από τα µεταχειρισµένα. 

Πόσο ήταν το όφελος για τους καταναλωτές από τη 
δυνατότητα επιλογής µεταχειρισµένου οχήµατος; Για να 
απαντήσουµε αυτό το ερώτηµα εκτιµήσαµε ένα 
οικονοµετρικό υπόδειγµα ζήτησης αυτοκινήτων. Με βάση 
το υπόδειγµα προκύπτει ότι το όφελος του µέσου 
καταναλωτή ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες λίρες. Το 
ακριβές ποσό διαφέρει ανάλογο µε τη χρονιά. Το µέγιστο 
όφελος καταγράφηκε το 1998 και ανήλθε στις £468. Ας 
σηµειωθεί ότι το ποσό αυτό είναι το όφελος του µέσου 
αγοραστή. Είναι προφανές ότι το όφελος ήταν µεγαλύτερο 
για τους αγοραστές µεταχειρισµένων οχηµάτων και 
µικρότερο για τους αγοραστές καινούριων. ∆εδοµένου ότι 
οι αγοραστές µεταχειρισµένων οχηµάτων προέρχονται 
κυρίως από τα χαµηλά οικονοµικά στρώµατα, 
συµπεραίνουµε ότι η πολιτική αυτή είχε ευεργετικές 
επιπτώσεις από τη σκοπιά της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
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 ικανοποίηση των τουριστών από την παραµονή τους 
την Κύπρο και η αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών 
ου τουριστικού προϊόντος αποτελεί σηµαντικό δείκτη 
ια σκοπούς παρακολούθησης του βαθµού υλοποίησης 
τρατηγικών στόχων και χάραξης πολιτικής στον 
ηµαντικό για την οικονοµία τοµέα του τουρισµού. 
 διαµονή είναι µια από τις βασικότερες πτυχές του 
ουριστικού προϊόντος κάθε προορισµού. Το άρθρο 
αρουσιάζει µερικά προκαταρκτικά αποτελέσµατα που 
φορούν την αξιολόγηση τουριστικών καταλυµάτων 
πό τουρίστες που επισκέπτονται την Κύπρο. Τα 
τοιχεία προέρχονται από την Έρευνα Ικανοποίησης 
ουριστών για την περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουνίου 
005, που διεξάγεται από τη ΜΟΕ σε συνεργασία µε 
ον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού. 
υγκεκριµένα παρουσιάζονται και αναλύονται οι 
ξιολογήσεις των τουριστών για δύο πτυχές του 
αταλύµατος όπου διέµεναν: την αξία στα χρήµατα 
ου πλήρωσαν (value for money) και τη συνολική 
µπειρία (overall experience), που περιλαµβάνει 
τοιχεία όπως η τοποθεσία, η εξυπηρέτηση, η 
αθαριότητα του καταλύµατος κλπ. Τα τουριστικά 
αταλύµατα που αξιολογούνται είναι: ξενοδοχεία 5*, 
*, 3*, 2* και 1*, διαµερίσµατα Α, Β, και Γ 
ατηγορίας, τουριστικά διαµερίσµατα, τουριστικά 
ωριά και τουριστικές επαύλεις. 
τα δύο διαγράµµατα ∆1 και ∆2 παρουσιάζονται, κατά 
ίδος καταλύµατος, τα ποσοστά των τουριστών που 
ήλωσαν πλήρως ικανοποιηµένοι και µη 
κανοποιηµένοι, αντίστοιχα, από την αξία στα χρήµατα 
αι τη συνολική εµπειρία από το κατάλυµα. 

∆1: Ποσοστό πλήρως ικανοποιηµένων τουριστών 
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Αξία στα χρήµατα Συνολική εµπειρία
 

πό το διάγραµµα ∆1 φαίνεται ότι ένα πολύ µεγάλο 
οσοστό (πέραν του 65%) των τουριστών που 
ιέµειναν σε ξενοδοχεία 5* δήλωσαν πλήρως 
κανοποιηµένοι τόσο από την αξία στα χρήµατα όσο 
αι από τη συνολική εµπειρία που αποκόµισαν. Τα 
οσοστά πλήρως ικανοποιηµένων τουριστών 
ειώνονται για τα λιγότερο πολυτελή καταλύµατα, 
πως ξενοδοχεία 3*, 2* και 1*, διαµερίσµατα Α, Β και 

Γ κατηγορίας. Τα µικρότερα ποσοστά πλήρως 
ικανοποιηµένων τουριστών είχαν τα τουριστικά χωριά, µε 
µόλις 27% να δηλώνουν πλήρως ικανοποιηµένοι από την 
αξία που έλαβαν για τα χρήµατά τους και 25% πλήρως 
ικανοποιηµένοι από την εµπειρία που είχαν εκεί. Για τα 
περισσότερα είδη καταλυµάτων το ποσοστό των πλήρως 
ικανοποιηµένων τουριστών από την αξία στα χρήµατα 
είναι χαµηλότερο από αυτό που αφορά τη συνολική 
εµπειρία. Ενδεικτικά, αν και 49% των τουριστών δήλωσαν 
πλήρως ικανοποιηµένοι από τη συνολική εµπειρία στις 
τουριστικές επαύλεις, µόνο 32% έµειναν πλήρως 
ικανοποιηµένοι σε όρους αξίας χρηµάτων που πλήρωσαν 
για τη διαµονή τους εκεί. 

∆2: Ποσοστό µη ικανοποιηµένων τουριστών 
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Αξία στα χρήµατα Συνολική εµπειρία
 

Από το διάγραµµα ∆2 φαίνεται ότι τα ποσοστά των µη 
ικανοποιηµένων τουριστών είναι πολύ χαµηλότερα σε 
σχέση µε αυτά των πλήρως ικανοποιηµένων. Όµως, πρέπει 
να συνυπολογιστεί και η τάση των τουριστών να µη 
βαθµολογούν πολύ χαµηλά στην πενταβάθµια κλίµακα που 
χρησιµοποιείται σε τέτοιες έρευνες. Αξίζει επίσης να 
σηµειωθεί ότι η µη ικανοποίηση των τουριστών αφορά 
περισσότερο την αξία στα χρήµατα και λιγότερο τη 
συνολική εµπειρία, για τα πλείστα είδη καταλυµάτων, 
πολυτελή και µη. Το µεγαλύτερο ποσοστό µη 
ικανοποιηµένων τουριστών συγκέντρωσαν τα 
διαµερίσµατα Β και Γ κατηγορίας, όπου πέραν του 7% 
δήλωσαν µη ικανοποιηµένοι από την αξία στα χρήµατά 
τους, ενώ 6% δεν έµειναν ικανοποιηµένοι από τη συνολική 
εµπειρία. Αν και τα ποσοστά µη ικανοποίησης είναι 
χαµηλά, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, ιδιαίτερα 
για καταλύµατα πολυτελείας. 
Η ανάλυση στοιχείων της Έρευνας Ικανοποίησης 
Τουριστών είναι µια συνεχής ενασχόληση των ερευνητών 
στη ΜΟΕ. Η µελλοντική ερευνητική δραστηριότητα θα 
καλύψει αξιολογήσεις τουριστών αναφορικά µε διάφορες 
πτυχές του κυπριακού τουριστικού προϊόντος όπως 
διαµονή, εστιατόρια, υποδοµή κλπ, καθώς και το συνολικό 
πακέτο της Κύπρου σε σχέση µε άλλες χώρες. Επίσης θα 
χρησιµοποιηθούν οικονοµετρικές τεχνικές για να εκτιµηθεί 
ο βαθµός που οι διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την 
ικανοποίηση των τουριστών. 
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ε προηγούµενο άρθρο στην «Οικονοµική Έρευνα» δοµικές αλλαγές. Συγκεκριµένα, αυτές οι ψευδοµεταβλη

Μακροοικονοµικό µοντέλο     Λ. Χριστοφίδης,  Ά. Κούρτελλος  και  Ι. Στυλιανού
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Ιούνιος 2005), αναφέραµε ότι η ΜΟΕ αναπτύσσει σε 
υνεργασία µε την Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) ένα 
ακροοικονοµικό µοντέλο µικρής κλίµακας 
ρησιµοποιώντας µοντέλα ∆ιανυσµατικής 
υτοπαλινδρόµησης. Έχοντας παρουσιάσει τα 
ποτελέσµατα της µονοµεταβλητής ανάλυσης στο 
ροηγούµενο τεύχος, σε αυτό το στάδιο θα 
πεκταθούµε περισσότερο στα αποτελέσµατα της 
ολυµεταβλητής ανάλυσης. Η έννοια της 
ολυµεταβλητής ανάλυσης έχει ιδιαίτερη σηµασία, 
αθώς µε την ενδελεχή µελέτη τόσο της βραχυχρόνιας 
σο και της µακροχρόνιας σχέσης που συνδέει 
ιάφορες µακροοικονοµικές µεταβλητές, µπορούµε να 
ροβλέψουµε τη διαχρονική συµπεριφορά τους. 
ναµφίβολα, το γεγονός αυτό συµβάλλει στη χάραξη 
ης κατάλληλης οικονοµικής πολιτικής. 

πενθυµίζουµε ότι βασικός άξονας της ανάλυσής µας 
ίναι στοιχεία που καλύπτουν την τέταρτη τριµηνία του 
981 µέχρι την τέταρτη τριµηνία του 2001 και αφορούν τις 
ξής οκτώ µακροοικονοµικές µεταβλητές: Ονοµαστικό 
ΕΠ, ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή, Ονοµαστική και 
ραγµατική Προσφορά Χρήµατος Μ1 και Μ2, Μέσο 
πιτόκιο Κατάθεσης (ΜΕΚ) των Εµπορικών Τραπεζών 
αι Πληθωρισµός. Όπως προαναφέρθηκε, η ανάλυση της 
ραχυχρόνιας σχέσης των µεταβλητών έγινε µε την 
κτίµηση Μοντέλων ∆ιανυσµατικής Αυτοπαλινδρόµησης, 
ρησιµοποιώντας δύο, τρεις ή τέσσερις µεταβλητές. 
υγκεκριµένα, στα µοντέλα που απαρτίζονται από 
έσσερις µεταβλητές έχουµε συµπεριλάβει το ΑΕΠ, µια 
εταβλητή που να αντιπροσωπεύει το χρήµα (πραγµατικό 
 ονοµαστικό), το ΜΕΚ, καθώς επίσης και τις τιµές 
Επίπεδο Τιµών ή Πληθωρισµός). 

ια τον σωστό προσδιορισµό των µοντέλων 
ρησιµοποιούµε την έννοια της στατιστικής επάρκειας. 
ε τον όρο στατιστική επάρκεια εννοούµε ότι τα 
τατιστικά στοιχεία υποστηρίζουν τις υποθέσεις του 
ροϋποτεθειµένου µοντέλου ∆ιανυσµατικής 
υτοπαλινδρόµησης. Η στατιστική επάρκεια των 
οντέλων είναι ζωτικής σηµασίας για την εγκυρότητα των 
ποτελεσµάτων γιατί, αν τα στοιχεία που εξετάζουµε δεν 
ποστηρίζουν τις υποθέσεις του µοντέλου που 
ρησιµοποιούµε, τότε οποιαδήποτε συµπεράσµατα 
ιθανώς να είναι παραπλανητικά. Ακολουθώντας τη 
οντέρνα βιβλιογραφία στην οικονοµετρία, 
ρησιµοποιούµε µια σειρά από ελέγχους στατιστικής 
πάρκειας για κανονικότητα, γραµµικότητα, 
µοσκεδαστικότητα, στασιµότητα και µη γραµµική 
υσχέτιση. Ως εκ τούτου τα µοντέλα µας αποτελούνται 
πό πέντε-έξι υστερήσεις, τάση, καθώς και από διάφορες 
ευδοµεταβλητές που αντιπροσωπεύουν σηµαντικές 

αντικατοπτρίζουν τις επιδράσεις του πολέµου στο Κόσσοβο 
(1999), της φιλελευθεροποίησης των επιτοκίων (2001), της 
κρίσης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (1999) και της 
εξόδου της Αγγλικής λίρας από τον Μηχανισµό 
Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών (European Exchange Rate 
Mechanism). 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι υπάρχει σηµαντική θετική 
σχέση ανάµεσα στις τιµές των µεταβλητών σήµερα και την 
αµέσως προηγούµενη περίοδο. Παράλληλα, υπάρχει σχέση 
αλληλεπίδρασης µεταξύ του ΜΕΚ, του Μ1 και του Μ2, αφού 
το ΜΕΚ επηρεάζει την προσφορά χρήµατος, που δεν είναι 
τίποτα άλλο από την πολιτική της ΚΤ να αυξάνει ή και να 
µειώνει το χρήµα στην οικονοµία µέσω του επιτοκίου (interest 
rate targeting) το οποίο συνδέεται άµεσα µε τον δανεισµό. Από 
την άλλη, το Μ1 και το Μ2 επηρεάζουν το ΜΕΚ, αφού µε µια 
οποιαδήποτε αύξηση στην προσφορά χρήµατος στην 
οικονοµία, µε µια άνοδο του επιτοκίου η υπερβάλλουσα 
προσφορά χρήµατος εξαφανίζεται και επανερχόµαστε στην 
αρχική ισορροπία. 

Είναι επίσης αξιοσηµείωτη η πολύ µεγάλη θετική σχέση 
µεταξύ Μ2 και ρυθµού Πληθωρισµού, αφού µε άνοδο του Μ2 
αυξάνεται η ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα να 
ασκούνται πιέσεις για αύξηση των τιµών. Χρησιµοποιώντας 
πραγµατικά µεγέθη για τις µεταβλητές του χρήµατος, και πάλι, 
διακρίνεται η θετική σύνδεση πραγµατικού Μ1 και Μ2 µε το 
ΜΕΚ καθώς επίσης και του πραγµατικού Μ2 µε το ΑΕΠ. 

Η βραχυχρόνια σχέση που συνδέει τις µεταβλητές 
επιβεβαιώνεται και από τη διεξαγωγή ανάλυσης Granger 
Causality. Το ΑΕΠ επηρεάζεται από το Πραγµατικό και 
Ονοµαστικό Μ2, καθώς επίσης και από το επίπεδο 
Πληθωρισµού. Ταυτόχρονα, ο Πληθωρισµός «προκαλείται» 
από το πραγµατικό και ονοµαστικό Μ2, ενώ το ΜΕΚ τόσο από 
το Ονοµαστικό, όσο και από το Πραγµατικό Χρήµα.  

Για να χαρακτηρίσουµε τη δυναµική συµπεριφορά των 
διαφόρων µεταβλητών, χρησιµοποιούµε τη µέθοδο του 
Variance Decomposition. Αυτή η µέθοδος κατανέµει το 
ποσοστό της αλλαγής στη διακύµανση µιας συγκεκριµένης 
µεταβλητής σε απρόσµενα γεγονότα που αφορούν τόσο την 
ίδια όσο και τις υπόλοιπες ενδογενείς µεταβλητές,. Τα 
αποτελέσµατα δείχνουν ότι ένα απρόβλεπτο γεγονός (σοκ) στο 
Μ2 είναι υπεύθυνο για 27%, 55%, 38% και 19% της αλλαγής 
στη διακύµανση του ΑΕΠ, του επιπέδου τιµών, του ΜΕΚ και 
του ρυθµού Πληθωρισµού αντίστοιχα. Οµοίως, αλλαγές στη 
διακύµανση του Μ2 και του ΜΕΚ οφείλονται κατά 25% και 
21% αντίστοιχα σε ένα σοκ στο ΑΕΠ. Όσον αφορά το ΜΕΚ, 
αυτό επιδρά στη µεταβολή της διακύµανσης του ρυθµού 
Πληθωρισµού (27%), του ΑΕΠ (18%), του Μ1 (20%) και του 
Πραγµατικού Μ2 (21%). Τέλος, ένα σοκ στο πραγµατικό Μ1 
προκαλεί το 27% της µεταβολής στη διακύµανση του ΜΕΚ. 
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ροσλήψεις νέου προσωπικού  Ο Αναπλ. Καθηγητής Θεοφάνης Μαµουνέας (Τµή
 ΜΟΕ προσέλαβε πρόσφατα τρεις νέους συνεργάτες: 
η Νατάσα Ρωσταντή, τη Νάτια Νικολαΐδου και τον 
ιχάλη Βασιλείου.  

Η Νατάσα Ρωσταντή έχει αποκτήσει 
B.Sc. in Economics από το Τµήµα 
Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου. Εργάζεται στη ΜΟΕ ως 
Ειδική Επιστήµονας στο εξωτερικό 
ερευνητικό πρόγραµµα του ΙΠΕ 

Επιπτώσεις Κρατικής Παροχής Ιδιωτικών Αγαθών 
τη Συµπεριφορά και Ευηµερία του Καταναλωτή: η 
ερίπτωση της Ιατρικής Περίθαλψης στην Κύπρο». 

6 

Το 62ο Συνέδριο του IIPF στην Κύπρο 

Όπως ανακοινώθηκε σε προηγούµενο τεύχος της 
«Οικονοµικής Έρευνας», η ΜΟΕ και το Τµήµα 
Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Κύπρου έχουν 
αναλάβει να διοργανώσουν το 62ο Συνέδριο του 
∆ιεθνούς Ινστιτούτου ∆ηµοσιονοµικών (International 
Institute of Public Finance) που θα διεξαχθεί στις 28-
31/8/2006 στην Πάφο µε θέµα ‘Public Finance: Fifty 
years of the second best – and beyond’.  
(συνέχεια στη σελ. 7) 

Η Νάτια Νικολαΐδου έχει αποκτήσει 
B.Sc. in Economics από το Τµήµα 
Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου και M.Sc. in Economics 
and Finance από το University of 
Warwick, του νωµένου Βασιλείου. 

ργάζεται στη ΜΟΕ ως Μεταπτυχιακή Συνεργάτις στο 
σωτερικό ερευνητικό πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου 
∆υναµική Ανάλυση Ζήτησης Αγαθών και 
ροσφοράς Εργασίας». 

 Η  

Ο Μιχάλης Βασιλείου έχει 
αποκτήσει B.Sc. in Economics από 
το Τµήµα Οικονοµικών του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου και M.Sc. 
in Economics από το University of 
Warwick, του Ηνωµένου 

ασιλείου. Εργάζεται στη ΜΟΕ ως Μεταπτυχιακός 
υνεργάτης στο πρόγραµµα της ΜΟΕ «Τοµέας 
πιχειρήσεων». 

αραιτήσεις προσωπικού 

 κ. Κώστας Αντωνίου παραιτήθηκε από τη ΜΟΕ και 
α συνεχίσει τις σπουδές του για διδακτορικό στο 
νωµένο Βασίλειο. Η ΜΟΕ του εύχεται κάθε επιτυχία 
τη νέα του σταδιοδροµία. 

ιάφορα 

 µεταδιδακτορικός συνεργάτης της ΜΟΕ Θεόδωρος 
αχαριάδης εξασφάλισε υποτροφία Marie Curie (Intra-
uropean Fellowship) διάρκειας 2 ετών από την 
υρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση ερευνητικού 
ργου στη ΜΟΕ µε τίτλο «Energy-Economy-
nvironment Policy Analyses for Sustainable 
evelopment in Europe - Special Focus on Cyprus». 

Οικονοµικών, Πανεπιστήµιο Κύπρου) ανέλαβε την 
επίβλεψη της έρευνας που διεξάγεται για τον Τοµέα 
Επιχειρήσεων στη ΜΟΕ. 

∆οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής/Ανάλυσης 

04-05 Θ. Μαµουνέας, Π. Πασιαρδής, Ν. Πασιουρτίδου 
και Γ. Σιαµµούτης, «Τοµεακή Ανάλυση της 
Παραγωγικότητας της Κυπριακής Οικονοµίας», 
Ιούλιος 2005 

05-05 Σ. Κληρίδης, «Οι Επιπτώσεις της Εισαγωγής 
Μεταχειρισµένων Αυτοκινήτων στην Κυπριακή 
Αγορά», Οκτώβριος 2005 

06-05 Α. Γεωργίου, ∆. Κωµοδρόµου και Α. Πολυκάρπου, 
«Ενοποιηµένη Βάση ∆εδοµένων των Ερευνών 
Οικογενειακού Προϋπολογισµού 1984/85, 
1990/91, 1996/97 και 2002/03», Οκτώβριος 2005 

Πλήρης κατάλογος των ∆ΟΠ/∆ΟΑ βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα 
www.erc.ucy.ac.cy/publicationsG/publicationsg.html 

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. 

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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Προπτυχιακά Προγράµµατα 

Από τον περασµένο Σεπτέµβριο άρχισε τη λειτουργία 
του, παράλληλα µε το πρόγραµµα Οικονοµικών, και το 
πρόγραµµα ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών 
Σπουδών (∆ΕΟΣ). Μέσω των προεισαγωγικών 
εξετάσεων του Ιουνίου 93 άτοµα (οι 10 από την 
Ελλάδα) εξασφάλισαν θέση στο πρόγραµµα 
Οικονοµικών και 26 άτοµα (οι 3 από την Ελλάδα) στο 
πρόγραµµα ∆ΕΟΣ. Οι βαθµολογίες εισαγωγής και στα 
δύο προγράµµατα ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα µε τις 
περσινές βαθµολογίες για το πρόγραµµα Οικονοµικών. 
Με τα δεδοµένα αυτά, το Τµήµα Οικονοµικών είναι 
τώρα το δεύτερο µεγαλύτερο τµήµα του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου. 

Μεταπτυχιακά Προγράµµατα   

Το Τµήµα Οικονοµικών προσφέρει τρία µεταπτυχιακά 
προγράµµατα επιπέδου Masters και ένα πρόγραµµα 
διδακτορικού επιπέδου. Από το σύνολο των 65 
αιτήσεων που πληρούσαν τα ελάχιστα προσόντα για 
εισαγωγή στα προγράµµατα αυτά, το Τµήµα 
προσέφερε σε 31 υποψηφίους θέση στα προγράµµατα 
Masters και σε 4 υποψηφίους θέση στο διδακτορικό 
πρόγραµµα. Οι θέσεις έγιναν αποδεκτές από 22 
υποψηφίους στα προγράµµατα Masters και 3 
υποψηφίους στο διδακτορικό πρόγραµµα.  

Επισκέπτες Καθηγητές  

Oι παρακάτω επισκέπτονται το Τµήµα για το εξάµηνο 
2005-6 και διδάσκουν µαθήµατα της ειδικότητας τους 
στα προγράµµατα του τµήµατος:  
− Ανδρέας Σαββίδης, Καθηγητής στο Oklahoma 

State University, USA  
− Θανάσης Στέγγος, Καθηγητής στο University of 

Guelph, Canada  
− Σωτήρης Καρκαλάκος, Λέκτορας, PhD από το 

University of Illinois, USA  
− Νίκος Μπένος, Λέκτορας, PhD από το 

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και  
− Γιώργος Σταµατόπουλος, Λέκτορας, PhD από το 

University of New York, USA  

Σειρά Σεµιναρίων στα Οικονοµικά 

Όπως κάθε χρόνο, το Τµήµα Οικονοµικών 
διοργανώνει σειρά σεµιναρίων µε οµιλητές 
ακαδηµαϊκούς από διάφορες χώρες. Τα σεµινάρια είναι 
ανοικτά για το κοινό και το πρόγραµµα για το 
Χειµερινό Εξάµηνο του 2005-6 βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα http://www.econ.ucy.ac.cy/  
events_seminars/seminar_series/sem_series.htm 

∆ιάλεξη 

Στις 21 Οκτωβρίου 2005 το Τµήµα, σε συνεργασία µε τον 
Όµιλο Προβληµατισµού για τον Εκσυγχρονισµό της 
Κοινωνίας µας, διοργανώνει διάλεξη µε θέµα ‘Η Ένταξη 
της Κύπρου στη Ζώνη του Ευρώ και η Ελλαδική Εµπειρία’ 
µε οµιλητές τον Υπουργό Οικονοµικών Μ. Σαρρή και τον 
Αν. Καθηγητή Β. Ράπανο, Πανεπιστήµιο Αθηνών, τέως 
πρόεδρο του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων 
στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελλάδας. 

Προσλήψεις και Νέες Θέσεις 

Το Τµήµα έχει προσφέρει θέσεις σε δύο Λέκτορες και έναν 
Αναπληρωτή Καθηγητή που αναµένεται να αναλάβουν 
καθήκοντα κατά τη διάρκεια του 2006. Τέσσερις νέες 
θέσεις για Λέκτορες και Επίκουρους Καθηγητές έχουν 
προκηρυχθεί µε την προοπτική πλήρωσής τους το 
ακαδηµαϊκό έτος 2006-7. Οι διαδικασίες πρόσληψης θα 
γίνουν την Άνοιξη του 2006. 

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα πιο πάνω θέµατα 
δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος στη 
διεύθυνση http://www.econ.ucy.ac.cy/ 

 

62ο Συνέδριο του IIPF (συνέχεια από τη σελ. 6) 

Αφετηρία του θέµατος του Συνεδρίου είναι το άρθρο 
των Lipsey and Lancaster ‘General Theory of the 
Second Best’, που εδώ και πενήντα χρόνια άλλαξε 
ριζικά την προσέγγιση στα κανονιστικά 
δηµοσιονοµικά. Την ίδια εποχή, θεµελιώδης ήταν και η 
συµβολή των Samuelson, Boiteux, Bradford, Corlett, 
Hague, Little, Meade, Musgrave και Harberger. Το 
συνέδριο του 2006 θα σηµατοδοτήσει την επέτειο 
αυτών των σηµαντικών συνεισφορών στα οικονοµικά 
και θα επανεξετάσει τις µετέπειτα εξελίξεις και τις 
προοπτικές στους τοµείς της φορολογίας, κρατικής 
παροχής αγαθών, κοινωνικής ασφάλισης, πολιτικής 
οικονοµίας και διανεµητικής πολιτικής.  

Μπορούν να υποβληθούν για παρουσίαση στο 
Συνέδριο άρθρα στο πιο πάνω θέµα ή σε οποιοδήποτε 
άλλο θέµα των δηµόσιων οικονοµικών. Τα άρθρα που 
θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα επιλεγούν από την 
Επιστηµονική Επιτροπή. Περισσότερες λεπτοµέρειες 
για τον τρόπο υποβολής άρθρων και άλλες 
λεπτοµέρειες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του 
Συνεδρίου: 

http://gemini.econ.umd.edu/conference/IIPF62 
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ΜΟΝΑ∆Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

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

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

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

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

ΟΥΛΙΟ 
ρος:  Γιώργος Χατζηαναστασίου, πρώην Γενικός ∆ιευθυντής του Συνδέσµου Εµπορικών Τραπεζών  
:       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 (Αν. 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) 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Πρόεδρος:  Πάνος Πασιαρδής 

Μέλη: Σωφρόνης Κληρίδης Άντρος Κούρτελλος Θεοφάνης Μαµουνέας 
 Μιχαήλ Μιχαήλ Κρίστης Χασάπης  Λούης Χριστοφίδης 
ΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ιώτα Λυσιώτου Λεωνίδας Μιχελής Θανάσης Στέγγος Κώστας Χατζηγιάννης 
ΤΟΜΕΑΣ     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

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

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

            

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

οµική 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.    

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