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τα που αναλύονται σε αυτό το τεύχος της Οικονοµικής Έρευνας είναι η συµµετοχή των 
γατών στην οικονοµική ανάπτυξη της Κύπρου, η επίδραση των κρατικών επενδύσεων 
ραγωγικότητα της οικονοµίας και η σχέση µεταξύ των αποδόσεων µετοχών, της 
τηριακής αβεβαιότητας και της οικονοµικής ανάπτυξης. 

ταία χρόνια παρατηρείται µια µεγάλη αύξηση στην απασχόληση ξένων εργατών στην 
σε σηµείο ώστε η αύξηση της συνολικής απασχόλησης που παρατηρήθηκε κατά την 
1995-2004 να οφείλεται περισσότερο στους ξένους παρά στους ντόπιους εργάτες. Από τα 
ποτελέσµατα µελέτης που βρίσκεται σε εξέλιξη προκύπτει ότι, αν την περίοδο 1995-2004 
χε αύξηση στην απασχόληση των ξένων εργατών και η αύξηση των άλλων συντελεστών  
ής ήταν η ίδια, ο µέσος ετήσιος ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης της Κύπρου θα ήταν 
τί 3,4%. Σύµφωνα µε τις έως τώρα εκτιµήσεις, τη µεγαλύτερη συνεισφορά στο ρυθµό 
ής της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας την περίοδο 1995-2004 είχε η απασχόληση των 
γατών, ενώ τη µικρότερη η απασχόληση των ντόπιων εργατών. 

 οικονοµετρική ανάλυση της επίδρασης των κρατικών επενδύσεων στην παραγωγικότητα 
ν κλάδων της οικονοµίας προκύπτει ότι οι κρατικές επενδύσεις αυξάνουν το ρυθµό 
ής της παραγωγικότητας σε κλάδους µε πολύ ψηλό σταθερό κόστος (κοινής ωφελείας, 
νίες κλπ) καθώς και σε κλάδους χαµηλής τεχνολογίας (γεωργία, αλιεία κλπ). Επίσης, 
ουν το ρυθµό αύξησης της παραγωγικότητας στους κλάδους που προσθέτουν στην 
 (κατασκευές, µεταφορές, επικοινωνίες), ενώ στους υπόλοιπους (και ιδιαίτερα στον 
ν υπηρεσιών) υστερούν σε σύγκριση µε τις ιδιωτικές επενδύσεις. 

υµπέρασµα που προκύπτει από τη µελέτη της αλληλεπίδρασης µεταξύ των αποδόσεων 
, της χρηµατιστηριακής αβεβαιότητας και της οικονοµικής ανάπτυξης είναι ότι οι µεγάλες 
ές στις χρηµατιστηριακές τιµές έχουν σηµαντική επίδραση στην εξέλιξη του ΑΕΠ και 
µατοοικονοµική σταθερότητα. Συνεπώς θα πρέπει να αποδίδεται από τις αρχές 
κής πολιτικής ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας 
αποτροπή της διάχυσης µιας χρηµατιστηριακής κρίσης στις αγορές αγαθών και 
ν. 

 αυτό το τεύχος:  

νοι εργάτες και οικονοµική ανάπτυξη      2–3 
ση κρατική παρέµβαση χρειάζεται η οικονοµία;    4          
οδόσεις µετοχών, χρηµατιστηριακή αβεβαιότητα και ανάπτυξη  5          
α της Μονάδας Οικονοµικών Ερευνών     6 
α του Τµήµατος Οικονοµικών        7 
ονάδα Οικονοµικών Ερευνών      8 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια µεγάλη αύξηση 
στην απασχόληση ξένων εργατών στην Κύπρο. Από 15 
χιλιάδες που ήταν το 1995 αυξήθηκαν σε 47 χιλιάδες 
το 2004. Οι αριθµοί αυτοί αφορούν µόνο τους 
νόµιµους εργάτες, αφού οι παράνοµοι δεν µπορούν να 
υπολογιστούν µε ακρίβεια. Οι εκτιµήσεις ανεβάζουν 
τον αριθµό τους σε 20-30 χιλιάδες. Το ποσοστό των 
νόµιµων ξένων εργατών στο εργατικό δυναµικό της 
χώρας το 2004 έφτασε σχεδόν το 14,6%. O µέσος 
ετήσιος ρυθµός αύξησης των νόµιµων εργατών την 
περίοδο αυτή ήταν 13,7%. Σήµερα το ποσοστό των 
ξένων εργατών (νόµιµων και παράνοµων) στο 
εργατικό δυναµικό υπολογίζεται να έχει ξεπεράσει 
ελαφρώς το 20%. 

∆ιάγραµµα 1: Ποσοστό ξένων και ντόπιων 
εργατών στο σύνολο των εργαζοµένων
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Ντόπιοι Ξένοι  
Όπως φαίνεται από τα ∆ιαγράµµατα 1 και 2, η 
σηµαντική αύξηση της συνολικής απασχόλησης κατά 
την περίοδο 1995-2004 οφειλόταν περισσότερο στους 
ξένους εργάτες παρά στους ντόπιους εργάτες. Κατά 
την περίοδο αυτή, ενώ η απασχόληση των ξένων 
εργατών αυξανόταν ραγδαία, η απασχόληση των 
ντόπιων εργατών παρουσίαζε µικρές αυξοµειώσεις, 
χωρίς σηµαντική µεταβολή. 

Το ∆ιάγραµµα 2(α) καθιστά εµφανές το αποτέλεσµα 
των διαρθρωτικών αλλαγών που συνέβησαν στην 

κυπριακή αγορά εργασίας κατά τα τελευταία χρόνια και 
αντανακλά τη στροφή της κυπριακής οικονοµίας από τον 
πρωτογενή και το δευτερογενή στον τριτογενή τοµέα. 

Ξένοι εργάτες και οικονοµική ανάπτυξη  Μ. Μιχαήλ, Λ. Χριστοφίδης, Κ. Χατζηγιάννης, Σ. Κληρίδης, Μ. Στεφανίδης 

Στο ∆ιάγραµµα 2(β) φαίνεται µια αυξητική τάση των 
ξένων εργατών σε όλους τους τοµείς της κυπριακής 
οικονοµίας. Ιδιαίτερα µεγάλη φαίνεται να είναι η 
συµµετοχή των ξένων εργατών στον τοµέα Άλλες 
Υπηρεσίες. Η συµµετοχή τους όµως περιορίζεται σε 
υπηρεσίες όπου δεν απαιτούνται υψηλά προσόντα, όπως η 
απασχόληση σε ιδιωτικά νοικοκυριά (οικιακές βοηθοί), 
αφού στις λοιπές υπηρεσίες του τοµέα απασχολούνται 
κυρίως Κύπριοι. Το ίδιο συµβαίνει και µε τον κλάδο 
Ξενοδοχεία-Εστιατόρια-Εµπόριο, όπου η συµµετοχή ξένων 
εργατών αφορά κυρίως τουριστικές υπηρεσίες. 

Κατά την ίδια περίοδο, το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
(ΑΕΠ) σε τιµές του 1995 αυξήθηκε από £4.148 εκ. το 1995 
σε £5.616 εκ. το 2004. Η µέση ετήσια αύξηση ήταν 
περίπου 3,4%. Ένα µεγάλο ποσοστό αυτού του ρυθµού 
µεγέθυνσης οφείλεται στην αύξηση της απασχόλησης των 
ξένων εργατών. 

Ο βασικός στόχος της µελέτης ήταν να εκτιµηθεί η 
επίδραση της απασχόλησης των ξένων εργατών στο 
συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κυπριακής 
οικονοµίας, αλλά και στο προϊόν του κάθε τοµέα 
ξεχωριστά, κατά την περίοδο 1995-2004. Εκτιµάται, 
επίσης, η επίδραση των άλλων εισροών που 
χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο ρυθµός µεταβολής για τις 
παραγωγικές εισροές το 2004 σε σχέση µε το 1995. 
Επίσης, παρουσιάζεται η συνεισφορά των συντελεστών 
παραγωγής στο ρυθµό µεταβολής της ακαθάριστης 
προστιθέµενης αξίας της οικονοµίας το 2004 σε σχέση µε 
το 1995. 

∆ιάγραµµα 2: Απασχόληση κατά τοµέα σε χιλιάδες (1995-2004):  (α) Συνολική Απασχόληση  και  (β) Απασχόληση Ξένων Εργατών 
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Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία για τον τοµέα 
Γεωργία/∆άση/Αλιεία δεν περιλήφθηκαν επειδή η 
παραγωγή στον τοµέα αυτό είναι επιρρεπής σε 
εξωγενείς παράγοντες.  
Όλες οι παραγωγικές εισροές παρουσιάζουν αύξηση το 
2004 σε σχέση µε το 1995. Αξιοσηµείωτη βέβαια είναι 
η αύξηση στην απασχόληση των ξένων εργατών το 
2004 σε σχέση µε το 1995. Συγκεκριµένα, ενώ η 
απασχόληση των ντόπιων εργατών αυξάνεται µόνο 
κατά 6,4% και το καθαρό απόθεµα κεφαλαίου κατά 
32,3%, η απασχόληση των ξένων εργατών αυξάνεται 
κατά 218%. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας, τη µεγαλύτερη 
συνεισφορά στο ρυθµό µεταβολής της ακαθάριστης 
προστιθέµενης αξίας την περίοδο 1995-2004 είχε από 
τους συντελεστές παραγωγής, η απασχόληση των 
ξένων εργατών µε ποσοστό 52,7% ενώ τη µικρότερη η 
απασχόληση των ντόπιων εργατών µε ποσοστό 6,4%. 

Όσον αφορά το καθαρό απόθεµα κεφαλαίου, αυτό είχε 
συνεισφέρει 40,9% στο ρυθµό αύξησης της 
ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας. Συµπερασµατικά, 

αν την περίοδο 1995-2004 δεν υπήρχε αύξηση στην 
απασχόληση των ξένων εργατών και η αύξηση των άλλων 
συντελεστών ήταν η ίδια, ο µέσος ετήσιος ρυθµός 
ανάπτυξης θα ήταν 1,6% αντί 3,4%. 

Ξένοι εργάτες και οικονοµική ανάπτυξη       (συνέχεια από τη σελ. 2) 

Έχουµε εκτιµήσει, επίσης, την επίδραση της απασχόλησης 
των ξένων εργατών στο προϊόν των διαφόρων τοµέων της 
Κυπριακής οικονοµίας. Τα κυριότερα αποτελέσµατα που 
έχουν προκύψει δείχνουν ότι, µετά από µια αύξηση στην 
απασχόληση των ξένων εργατών, η ακαθάριστη 
προστιθεµένη αξία αυξάνεται λιγότερο στον τοµέα 
Μεταποίηση, Μεταλλεία/Λατοµεία και Ηλεκτρισµός/ 
Υγραέριο/Νερό και στον τοµέα Οικονοµικοί Οργανισµοί, 
ενώ αυξάνεται περισσότερο στον τοµέα Κατασκευές και 
στον τοµέα Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο, 
Ξενοδοχεία/Εστιατόρια και Μεταφορές/Αποθηκεύσεις/ 
Επικοινωνίες. Ενώ τα αποτελέσµατά µας για το σύνολο της 
οικονοµίας είναι αρκετά αξιόπιστα λόγω του 
ικανοποιητικού µεγέθους του δείγµατός µας, τα 
αποτελέσµατα στους επιµέρους τοµείς θα πρέπει να 
ερµηνευτούν µε επιφύλαξη λόγω του µικρού µεγέθους του 
δείγµατος που είχαµε στη διάθεσή µας. 

Πίνακας 1: Συνεισφορά των συντελεστών παραγωγής  
στο ρυθµό µεταβολής του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 

Περίοδος 1995-2004 
Απασχόληση 
ντόπιων 
εργατών 

Απασχόληση 
ξένων 
εργατών 

Καθαρό 
απόθεµα 
κεφαλαίου 

Σύνολο  

Ρυθµός µεταβολής (%) 6,4 218,0 32,3 – 

Ποσοστιαία αύξηση του ΑΕΠ ανά 
ποσοστιαία µονάδα αύξησης του 

συντελεστή παραγωγής 
0,377 0,092 0,482 0,951 

Συνολική ποσοστιαία αύξηση του ΑΕΠ 
που οφείλεται στον κάθε συντελεστή 

παραγωγής 
2,4 20,0 15,6 38,0 

Συνεισφορά των συντελεστών παραγωγής 
στην αύξηση του ΑΕΠ (%) 6,4 52,7 40,9 100,0 

 
Μέχρι το τέλος της µελέτης αναµένεται ότι θα 
ολοκληρωθούν οι εκτιµήσεις των επιδράσεων των 
ξένων εργατών στην απασχόληση και στους µισθούς 
των Κυπρίων εργατών, στη συµµετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, καθώς και στην κατανοµή του 
εισοδήµατος µεταξύ των εργαζοµένων στους 
διάφορους τοµείς της οικονοµίας. 

Τα πιο πάνω αποτελούν µέρος της µελέτης µε τίτλο 
«Οι Οικονοµικές Επιδράσεις των Ξένων Εργατών στην 
Κύπρο» που χρηµατοδοτείται από το Ίδρυµα 

Προώθησης Έρευνας. Τα αποτελέσµατα που 
παρουσιάστηκαν εδώ αναλύονται εκτενέστερα στο 
ακόλουθο ∆οκίµιο:  

Μιχαήλ Μ., Λ. Χριστοφίδης, Κ. Χατζηγιάννης, Σ. 
Κληρίδης και Μ. Στεφανίδης, «Οι Οικονοµικές Επιδράσεις 
των Ξένων Εργατών στην Κύπρο», ∆οκίµιο Οικονοµικής 
Πολιτικής, Αρ. 10-05, Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών, 
Πανεπιστήµιο Κύπρου, ∆εκέµβριος 2005 – διαθέσιµο και 
στο ∆ιαδίκτυο στη σελίδα http://www.erc.ucy.ac.cy/greek/ 
publicationsG/publicationsg.html. 
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Πόσο και µε ποιο τρόπο πρέπει να συµµετέχει το 
κράτος στην οικονοµία είναι ένα ερώτηµα γύρω από το 
οποίο γίνεται µεγάλη συζήτηση στην Κύπρο και άλλες 
χώρες. Στο άρθρο αυτό εξετάζουµε την επίδραση των 
κρατικών επενδύσεων στο µέσο κόστος και στην 
παραγωγικότητα των διαφόρων κλάδων της 
οικονοµίας. 
Για το σκοπό αυτό οµαδοποιούµε τους κλάδους της 
οικονοµίας σε τρεις κατηγορίες:  
(Α) Πρωτογενής τοµέας (γεωργία, αλιεία, κυνήγι, 

δασοκοµία), κλάδοι Κοινής Ωφέλειας 
(ηλεκτρισµός, υγραέριο, νερό) και Μεταφορές-
Επικοινωνίες, όπου κατά µέσο όρο το κράτος 
συµµετέχει στο κεφάλαιο µε ποσοστό 72%.  

(Β) ∆ευτερογενής τοµέας (µεταποίηση, κατασκευές) 
και Εµπόριο, όπου το κρατικό κεφάλαιο αποτελεί 
κατά µέσο όρο µόλις το 3% του συνολικού.  

(Γ) Υπηρεσίες (εξαιρουµένου του Εµπορίου), όπου η 
συµµετοχή του κράτους στο κεφάλαιο ήταν 
αρχικά µεγάλη, όµως στην πορεία έχει µειωθεί 
σηµαντικά (από 28% το 1979 στο 7% το 2001). 

Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε εκτιµήσεις που 
προέκυψαν από οικονοµετρική ανάλυση συναρτήσεων 
κόστους.*

Μέσο κόστος και παραγωγικότητα  
Όπως δείχνει το ∆ιάγραµµα ∆1, στην κατηγορία (Α) το 
κρατικό κεφάλαιο έχει τη µεγαλύτερη επίδραση στο 
συνολικό µέσο ρυθµό µεταβολής της 
παραγωγικότητας, αυξάνοντάς τον κατά 4,9%. Από 
την άλλη, όµως, η κρατική συµµετοχή στο κεφάλαιο 
της ίδιας κατηγορίας προκαλεί αύξηση του µέσου 
κόστους, σε ποσοστό 0,2%. 

∆1: Επίδραση του κρατικού κεφαλαίου  
στο ρυθµό µεταβολής της παραγωγικότητας 
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* Βασιλείου Μ., Π. Πασιαρδής και Ν. Πασιουρτίδου 

‘Ανάλυση κρατικών δαπανών και η επίδραση των 
κρατικών επενδύσεων στην παραγωγικότητα’, ∆οκίµιο 
Οικονοµικής Πολιτικής, Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών, 
Πανεπιστήµιο Κύπρου (υπό έκδοση). 

Με απλά λόγια, φαίνεται ότι η αύξηση του κρατικού 
µεριδίου στο συνολικό κεφάλαιο βελτιώνει την 
παραγωγικότητα κατά κύριο λόγο στους κλάδους της 
οικονοµίας που έχουν σχετικά ψηλό µέσο κόστος.  

Πόση κρατική παρέµβαση χρειάζεται η οικονοµία;    Μ. Βασιλείου, Π. Πασιαρδής και Ν. Πασιουρτίδου 

Κρατικές ή ιδιωτικές επενδύσεις; 
Για να απαντήσουµε στο ερώτηµα κατά πόσο οι κρατικές ή 
οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι εκείνες που προσθέτουν 
περισσότερο στην παραγωγικότητα, έχουµε εκτιµήσει το 
ρυθµό µεταβολής της παραγωγικότητας που θα ίσχυε 
στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας αν το κεφάλαιο 
σε αυτούς ήταν εξ ολοκλήρου ιδιωτικό.  
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεών µας, σε µια 
τέτοια περίπτωση ο ρυθµός µεταβολής της 
παραγωγικότητας θα επιταχυνόταν σε πέντε από τους επτά 
κλάδους που εξετάζουµε. Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται 
στο ∆ιάγραµµα ∆2, ο ρυθµός µεταβολής της 
παραγωγικότητας θα επιταχυνόταν στο Εµπόριο κατά 
42,4%, στο Χρηµατοοικονοµικό κλάδο κατά 36,9%, στον 
Πρωτογενή τοµέα κατά 19,7%, στη Μεταποίηση κατά 
7,2% και στους κλάδους Κοινής Ωφελείας κατά 4,2%. 
Αντίθετα, αν το κεφάλαιο ήταν µόνο ιδιωτικό στους τοµείς 
των Κατασκευών και Μεταφορών-Επικοινωνιών, ο ρυθµός 
µεταβολής της παραγωγικότητας θα επιβραδυνόταν κατά 
35,3% και 32,7%, αντίστοιχα.  

∆2: Αλλαγή του ρυθµού µεταβολής της παραγωγικότητας 
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Συµπέρασµα 
- Οι κρατικές επενδύσεις αυξάνουν το ρυθµό µεταβολής 

της παραγωγικότητας στους κλάδους της οικονοµίας 
που έχουν ψηλό µέσο κόστος και µεγάλη κρατική 
συµµετοχή. Αυτοί είναι κυρίως κλάδοι µε πολύ ψηλό 
σταθερό κόστος (κοινής ωφέλειας, επικοινωνίες κλπ) 
και κλάδοι χαµηλής τεχνολογίας (γεωργία, αλιεία κλπ).  

- Οι κρατικές επενδύσεις επιταχύνουν το ρυθµό αύξησης 
της παραγωγικότητας µόνο στους κλάδους που 
προσθέτουν στην υποδοµή (κατασκευές, µεταφορές, 
επικοινωνίες), ενώ στους υπόλοιπους υστερούν σε 
σύγκριση µε τις ιδιωτικές επενδύσεις, ιδιαίτερα στους 
κλάδους των υπηρεσιών. 
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Στόχος της µελέτης αυτής είναι να εξετάσει τη σχέση 
µεταξύ της χρηµατιστηριακής αβεβαιότητας  και της 
οικονοµικής ανάπτυξης. Το κύριο ερώτηµα είναι αν 
χρηµατιστηριακή αβεβαιότητα οδηγεί σε αύξηση της 
αβεβαιότητας που αφορά στα πραγµατικά µεγέθη της 
οικονοµίας ή το αντίθετο. Επιπλέον, εξετάζεται κατά 
πόσο µια χρηµατιστηριακή κρίση µπορεί να µεταβάλει 
τη σχέση που συνδέει το χρηµατιστήριο µε την 
πραγµατική οικονοµία. Συγκεκριµένα, εξετάζεται κατά 
πόσο παρουσιάζεται αλλαγή όσον αφορά στη µορφή 
και την ένταση της σχέσης που συνδέει το 
χρηµατιστήριο και την οικονοµική δραστηριότητα. 
Για να µελετηθεί η σχέση αιτιότητας µεταξύ των 
διακυµάνσεων των χρονοσειρών, χρησιµοποιούνται 
πολυµεταβλητά υποδείγµατα GARCH και διεξάγονται 
έλεγχοι αιτιότητας (Granger causality). Η µεθοδολογία 
που εφαρµόστηκε για να εξετάσουµε τη µορφή της 
σχέσης µεταξύ του χρηµατιστηρίου και της 
οικονοµικής δραστηριότητας, στηρίζεται κυρίως στο 
µοντέλο διανυσµατικής αυτοπαλινδρόµησης (VAR) µε 
µεταβλητές το πραγµατικό ΑΕΠ, την ανεργία, τον 
πληθωρισµό και τις αποδόσεις των µετοχών, τόσο για 
την περίοδο που προηγείται της αλλαγής του 
χρηµατιστηριακού κύκλου, όσο και για την περίοδο 
µετά την αλλαγή. Στη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν 
δεδοµένα από τις εξής χώρες: ΗΠΑ, Καναδάς, 
Ιαπωνία, Ηνωµένο Βασίλειο, Γερµανία Κύπρος, 
Αργεντινή, Βραζιλία, Ινδία, Κορέα και Μαλαισία. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, για καµιά 
χώρα δε βρέθηκε ότι η διακύµανση του πραγµατικού 
προϊόντος της οικονοµίας επιδρά στη διακύµανση των 
αποδόσεων του χρηµατιστηρίου. Το αποτέλεσµα αυτό 
είναι λογικό, µε δεδοµένο ότι οι χρηµατιστηριακές 
τιµές είναι µεταβλητές που «κοιτούν» στο µέλλον και 
εποµένως οι προσδοκίες για τα πραγµατικά οικονοµικά 
µεγέθη έχουν ήδη ενσωµατωθεί στην αποτίµηση των 
τιµών των µετοχών. Έτσι είναι σπάνιο να συµβεί µια 
απρόβλεπτη διαταραχή στην οικονοµία που να µην 
έχει συµπεριληφθεί στις προσδοκίες µε τις οποίες έγινε 
η αποτίµηση των αξιογράφων. 
Όσον αφορά στην κατεύθυνση αιτιότητας, τα 
αποτελέσµατα δεν είναι καθολικά. Ειδικά για την 
Κύπρο βρέθηκε σχέση αιτιότητας από τη διακύµανση 
των αποδόσεων του χρηµατιστηρίου στη διακύµανση 
των ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης. Το αποτέλεσµα 
αυτό καταδεικνύει το σηµαντικό ρόλο του 
χρηµατιστηρίου τόσο στην εξέλιξη της οικονοµικής 
δραστηριότητας όσο και στη διάχυση µεταβλητότητας 
στο οικονοµικό σύστηµα. Ανάλογα αποτελέσµατα µε 
την Κύπρο διαπιστώθηκαν και στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, 

το Ηνωµένο Βασίλειο, την Αργεντινή, τη Μαλαισία και τη 
Βραζιλία.    

Αποδόσεις µετοχών, χρηµατιστηριακή αβεβαιότητα και οικονοµική ανάπτυξη   Κρίστης Χασάπης 

Τα συµπεράσµατα που αφορούν τη µορφή της σχέσης που 
συνδέει το χρηµατιστήριο και την οικονοµική 
δραστηριότητα καταδεικνύουν ότι για όλες τις χώρες, 
εκτός από το Ηνωµένο Βασίλειο, παρουσιάζεται αλλαγή 
στην ένταση της σχέσης που συνδέει τα χρηµατιστηριακά 
µεγέθη µε τα πραγµατικά µεγέθη της οικονοµίας. Όσον 
αφορά στην αλλαγή της σχέσης, φαίνεται ότι για όλες τις 
χώρες, εκτός από την Αργεντινή, µια χρηµατιστηριακή 
κρίση δεν είναι σε θέση να  αλλάξει τη µορφή της σχέσης. 
Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στην Κύπρο, το χρονικό 
διάστηµα 2000-2002 (διάστηµα µετά τη χρηµατιστηριακή 
κρίση του 1999) κατέδειξε το γεγονός ότι µετά τη 
χρηµατιστηριακή κρίση και τις στρεβλώσεις που αυτή 
επέφερε στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, το 
χρηµατιστήριο της Κύπρου παρουσίασε µειωµένη 
ικανότητα στην πρόβλεψη της εξέλιξης της οικονοµικής 
δραστηριότητας. Συγκεκριµένα, η ένταση της σχέσης 
φαίνεται ισχυρότερη στην προ της χρηµατιστηριακής 
κρίσης περίοδο, καθώς ο συντελεστής που µετρά την 
επίδραση των παρελθουσών χρηµατιστηριακών αποδό-
σεων στους µελλοντικούς ρυθµούς ανάπτυξης είναι πολύ 
µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο συντελεστή που εκτι-
µήθηκε για την περίοδο µετά τη χρηµατιστηριακή κρίση.  
Το γενικό συµπέρασµα της µελέτης είναι ότι οι µεγάλες 
µεταβολές στις χρηµατιστηριακές τιµές θα έχουν 
σηµαντική επίδραση στην εξέλιξη του προϊόντος της 
οικονοµίας και στη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα. Με 
τη σειρά της η σταθερότητα στη χρηµατιστηριακή αγορά 
είναι σηµαντική για τη σταθερότητα στην πραγµατική 
οικονοµία, αφού για τις περισσότερες χώρες στο δείγµα, 
µια χρηµατιστηριακή κρίση δεν επηρεάζει τη µορφή αλλά 
την ένταση της σχέσης.  
Συνεπώς θα πρέπει να αποδίδεται από τις αρχές 
οικονοµικής πολιτικής ιδιαίτερη βαρύτητα ως προς τη 
διατήρηση της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας. Για την 
επίτευξη µακροοικονοµικής σταθερότητας σε ένα 
περιβάλλον χαµηλού πληθωρισµού, θα πρέπει η 
κατάλληλη οικονοµική πολιτική να περιλαµβάνει µέτρα 
για την αποτροπή της διάχυσης µιας χρηµατιστηριακής 
κρίσης στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Στην 
κατεύθυνση της επίτευξης αυτού του στόχου είναι και ο 
εντοπισµός των περιόδων που επιβάλλουν ένα διαφορετικό 
µείγµα πολιτικής. Συγκεκριµένα, απαιτείται η εφαρµογή  
προληπτικών πολιτικών, έτσι ώστε η επέµβαση αυτών των 
αρχών στα διάφορα στάδια του οικονοµικού κύκλου να 
µπορεί να ανακάµψει  την ανεξέλεγκτη αναθέρµανση της 
οικονοµίας σε περιόδους υπερβάλλουσας ζήτησης και να 
τονώσει την επενδυτική και καταναλωτική δαπάνη σε 
περιόδους χαµηλής ζήτησης. 



 
 
 
 
Τ
                  

∆

Η
∆
τ
α
Π
µ
E
U
U
L
(
Ο

∆

Σ
τ
Π
σ
α
σ
δ
τ
1

2

3

Ε
ε

0

0

0

1

α

ΕΥΧΟΣ 7 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006  
                                                                                                                                                                         

ιορισµός Βοηθού ∆ιευθύντριας  Προσλήψεις νέου προσωπικού  

Νέα της Μονάδας Οικονοµικών Ερευνών                Άντζελα Σιεκέρσαββ
6 

 ∆ρ Νικολέττα Πασιουρτίδου διορίστηκε ως Βοηθός 
ιευθύντρια στη Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών από 
ην 1η ∆εκεµβρίου 2005. Η ∆ρ Πασιουρτίδου είναι 
ριστούχος απόφοιτος του Τµήµατος Οικονοµικών του 
ανεπιστηµίου Κύπρου και κάτοχος των 
εταπτυχιακών τίτλων ΜSc Economics and 
conometrics (Distinction) και PhD Econometrics του 
niversity of Southampton. Εργάστηκε ως Tutor, 
niversity of Southampton (2000-02), Temporary 
ecturer in Econometrics, University of Manchester 

2002-03) και Επισκέπτρια Λέκτορας, Τµήµα 
ικονοµικών, Πανεπιστήµιο Κύπρου (2003-2005). 

ηµοσιεύσεις της ΜΟΕ 

τα τέλη του 2005 η ΜΟΕ ξεκίνησε να δηµοσιεύει µια 
ετρασέλιδη έκδοση µε τον τίτλο ‘Σχόλιο Οικονοµικής 
ολιτικής’. Τα Σχόλια αυτά, που θα εκδίδονται 
ποραδικά, αποσκοπούν στη δηµοσιοποίηση 
ποτελεσµάτων της έρευνας που διεξάγεται στη ΜΟΕ 
ε θέµατα που βρίσκονται στην επικαιρότητα στη 
εδοµένη χρονική στιγµή. Μέχρι σήµερα εκδόθηκαν 
α ακόλουθα Σχόλια: 
. «Επιπτώσεις της αύξησης της τιµής των καυσίµων 
στο κόστος ζωής των νοικοκυριών», Νοέµβριος 
2005. 

. Πασιαρδής Π. και Μ. Βασιλείου, «Χρήση και 
Κατάχρηση του Κρατικού Προϋπολογισµού», 
∆εκέµβριος 2005. 

. Κληρίδης Σ.,  Ά. Μαρκίδου, Π. Πασιαρδής και Ν. 
Πασιουρτίδου, «Πόσο ικανοποιεί το κυπριακό  
τουριστικό πακέτο;», Ιανουάριος 2006. 

πίσης, κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τη ΜΟΕ τα 
ξής ∆οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής/Ανάλυσης: 

7-05 Haroutunian St. and P. Pashardes «Projections 
of Potential Output and Structural Fiscal 
Balance for Cyprus», December 2005. 

8-05 Χασάπης Κ. «Σταθερότητα σχέσης αποδόσεων 
µετοχών, όγκου συναλλαγών και πραγµατικής 
οικονοµικής δραστηριότητας», ∆εκέµβριος 
2005. 

9-05 Χασάπης Κ., «Μελέτη των επιδράσεων της 
χρηµατιστηριακής αβεβαιότητας που αφορά τα 
πραγµατικά µεγέθη της οικονοµίας», 
∆εκέµβριος 2005. 

0-05 Μιχαήλ Μ., Λ. Χριστοφίδης, Κ. 
Χατζηγιάννης, Σ. Κληρίδης και Μ. 
Στεφανίδης, «Οι Οικονοµικές Επιδράσεις των 
Ξένων Εργατών στην Κύπρο», ∆εκέµβριος 
2005. 

Η ΜΟΕ προσέλαβε πρόσφατα µια νέα 
Μεταπτυχιακή Συνεργάτιδα, τη Σοφία 
Νικολάου. Έχει αποκτήσει BA (Honours) 
in Economics και MSc in Econometrics από 
το University of Manchester του Ηνωµένου 
Βασιλείου. 

Παραιτήσεις προσωπικού 

Ο Αναστάσης Γεωργίου παραιτήθηκε από τη ΜΟΕ και 
εργοδοτήθηκε από τη Reuters Cyprus Ltd., όπου εκτελεί 
χρέη client training executive. Η ΜΟΕ του εύχεται κάθε 
επιτυχία στη νέα του σταδιοδροµία. 

Ετήσια έκθεση ΜΟΕ 

Όπως κάθε χρόνο, κυκλοφόρησε η ετήσια έκθεση της 
ΜΟΕ για το έτος 2005, όπου περιλαµβάνεται ο 
απολογισµός των ερευνητικών δραστηριοτήτων της 
Μονάδας κατά το προηγούµενο έτος και ο 
προγραµµατισµός του έργου της για το 2006. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να την προµηθευτούν τυπωµένη 
από τη Γραµµατεία της Μονάδας ή σε ηλεκτρονική µορφή 
από την ιστοσελίδα http://www.erc.ucy.ac.cy. 

Νέο ερευνητικό πρόγραµµα 

Η ΜΟΕ εξασφάλισε χρηµατοδότηση για νέο εξωτερικό 
ερευνητικό πρόγραµµα από το Κέντρο Παραγωγικότητας 
της Κύπρου µε τίτλο «Η επίδραση της 
κατάρτισης/εκπαίδευσης και της τεχνολογίας στην 
παραγωγικότητα της κυπριακής οικονοµίας», διάρκειας 12 
µηνών.  

Στόχος της έρευνας είναι να εξεταστεί η επίδραση της 
κατάρτισης/εκπαίδευσης και της τεχνολογίας στην 
παραγωγικότητα σε διάφορους τοµείς και στο σύνολο της 
οικονοµίας, καθώς και η εξαγωγή συµπερασµάτων για τη 
διαµόρφωση πολιτικής για αποτελεσµατική 
χρησιµοποίηση της κατάρτισης/εκπαίδευσης και της 
τεχνολογίας στη βελτίωση της παραγωγικότητας. 

Η έρευνα θα διεξαχθεί σε δύο µέρη: το ποιοτικό και το 
ποσοτικό. Το ποιοτικό µέρος θα περιλαµβάνει διεξαγωγή 
συνεντεύξεων για καταγραφή και ανάλυση των απόψεων 
και εισηγήσεων παραγόντων, που η συµβολή τους 
θεωρείται σηµαντική στη διαµόρφωση οποιασδήποτε 
πολιτικής για βελτίωση της παραγωγικότητας. Το 
ποσοτικό µέρος θα περιλαµβάνει την κατασκευή 
κατάλληλων βάσεων δεδοµένων, τον υπολογισµό δεικτών 
παραγωγικότητας και την εκτίµηση, µε οικονοµετρικές 
µεθόδους, της επίδρασης του ανθρώπινου κεφαλαίου 
(κατάρτισης/εκπαίδευσης) και της τεχνολογίας στην 
παραγωγικότητα τοµέων της Κυπριακής οικονοµίας και 
της οικονοµίας συνολικά. 
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Νέο Πρόγραµµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονοµικών Σπουδών (∆ΕΟΣ) 

Το νέο πρόγραµµα ∆ΕΟΣ άρχισε τη λειτουργία του το 
Σεπτέµβριο του 2005 δεχόµενο τους πρώτους 
φοιτητές. Όπως και για το πρόγραµµα Οικονοµικών οι 
ενδιαφερόµενοι φοιτητές εισάγονται µε τις εξετάσεις 
που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 
για τα ΑΑΕΙ. Οι νέοι φοιτητές βρίσκονται τώρα στο 
δεύτερο εξάµηνο των σπουδών τους, και το Τµήµα 
προτίθεται να δεχθεί ακόµα είκοσι φοιτητές τον 
Σεπτέµβριο του 2006. 

Σκοπός του νέου προγράµµατος είναι η κατάρτιση 
στελεχών τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες της 
χώρας µας στον τοµέα των διεθνών και οικονοµικών 
σχέσεων και ιδιαίτερα εκείνων µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει δηµιουργήσει µεγάλη ζήτηση για 
υπηρεσίες που σχετίζονται µε διάφορες 
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τοµείς 
των επιχειρήσεων, δηµόσιας υπηρεσίας, τοπικής 
αυτοδιοίκησης περιβαλλοντικού προγραµµατισµού, 
εκπαίδευσης και πολιτικής. Παρόµοια προγράµµατα 
λειτουργούν επιτυχώς διεθνώς. 

Προκήρυξη θέσεων ακαδηµαϊκού προσωπικού 

Στο Τµήµα Οικονοµικών προκηρύχθηκαν τέσσερις 
θέσεις στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή 
Λέκτορα στις ειδικότητες: Βιοµηχανική Οργάνωση ή 
∆ιεθνή Οικονοµικά ή ∆ηµόσια Οικονοµικά ή 
Μακροοικονοµικά ή Μικροοικονοµικά ή Νοµισµατικά 
Οικονοµικά ή Οικονοµετρία ή Οικονοµικά της 
Εργασίας ή Οικονοµική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση ή 
Χρηµατοοικονοµικά.  

7 

Για όλες τις βαθµίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωµα 
αναγνωρισµένου Πανεπιστηµίου.  

Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδηµαϊκή βαθµίδα 
περιγράφονται στην ιστοσελίδα:  

http://www.ucy.ac.cy/admin_servG/nomothesiaG/acc_
qualG/acc_qualg.html  

Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια 
ακαδηµαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό 
έργο και την επιστηµονική του προσφορά, καθώς και 
στην εµπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας 
προπτυχιακών και µεταπτυχιακών προγραµµάτων.  

Γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική ή και η 
τουρκική.  

 

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο µέχρι 
την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2006, και ώρα 2 µ.µ. στο:  

∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονοµικών 
Πανεπιστήµιο Κύπρου 

Τ Θ 20537 
1678 Λευκωσία 

Τηλ.: +357 22 892182 
Tηλεοµ.: +357 22 892100 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου ∆υναµικού ή 
στο Τµήµα Οικονοµικών (τηλ. 22892430/31, Φαξ. 
22892432). 

Σειρά Σεµιναρίων στα Οικονοµικά 

Το Τµήµα Οικονοµικών διοργανώνει σειρά σεµιναρίων µε 
οµιλητές ακαδηµαϊκούς από διάφορες χώρες.  Τα 
σεµινάρια είναι ανοικτά για το κοινό και το πρόγραµµα για 
το Εαρινό Εξάµηνο του 2005-2006 βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα:  

http://www.econ.ucy.ac.cy/events_seminars/seminar_series
/sem_series.htm 

Επισκέπτες Καθηγητές  

Κατά τη διάρκεια του Χειµερινού Εξαµήνου 2005-2006, το 
Τµήµα Οικονοµικών φιλοξένησε για ερευνητικούς 
σκοπούς τους καθηγητές: 

Χριστίνα 
Χρίστου 

Πανεπιστήµιο 
Πειραιώς 22-30/09/2005 

Anil Bera University of Illinois at 
Urbana-Champaign 15-24/12/2005 

Επίσης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παντελής 
Καλαϊτζιδάκης από το Πανεπιστήµιο Κρήτης και ο 
διδακτορικός απόφοιτος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών Αντώνης Αδάµ, επισκέπτονται το Τµήµα για το 
Εαρινό εξάµηνο 2005/06 και διδάσκουν µαθήµατα της 
ειδικότητάς τους στα προγράµµατα του Τµήµατος, ενώ ο 
Επισκέπτης Καθηγητής Θανάσης Στέγγος του 
Πανεπιστηµίου Guelph του Καναδά και ο Επισκέπτης 
Λέκτορας Σωτήρης Καρκαλάκος συνεχίζουν την 
παραµονή τους στο Τµήµα και κατά το Εαρινό εξάµηνο 
2005/06. 

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

Μαρία Ηλιοφώτου Μένον Παναγιώτα Λυσιώτου Λεωνίδας Μιχελής  
Θανάσης Στέγγος Κώστας Στεφάνου 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 
ικονοµικών Ερευνών, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ  8 
: 22892429, Τηλεοµοιότυπο: 22892426,  Ιστοσελίδα: www.erc.ucy.ac.cy, Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: erc@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.  

νοµική Έρευνα’ κυκλοφορεί τρεις φορές ετησίως και είναι διαθέσιµη σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της ΜΟΕ 
.ucy.ac.cy. 

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