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Σα ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη ζε απηφ ην ηεχρνο ηεο Οηθνλνκηθήο Έξεπλαο είλαη νη δαπάλεο 

γηα δεκφζηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζηελ Κχπξν, ε ηηκνιφγεζε ηνπ λεξνχ χδξεπζεο 

θαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο Έξεπλεο Οηθνλνκηθήο πγθπξίαο.  

Ζ θξαηηθή ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζηελ Κχπξν θαίλεηαη πσο είλαη θνηλσληθά 

δίθαηε, αθνχ σθειεί λνηθνθπξηά κε ρακειφ εηζφδεκα, αιιά αλαπνηειεζκαηηθή επεηδή είλαη 

αλψθειε γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ λνηθνθπξηψλ, πνπ πξνζθεχγνπλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σν 

θφζηνο ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζα απμάλεηαη ξαγδαία ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 

πνζνζηνχ ειηθησκέλσλ ζηνλ πιεζπζκφ θαη ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο. Ζ ζρεδηαδφκελε 

εηζαγσγή ηνπ Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο αλακέλεηαη λα έρεη θάπνηα νθέιε, φπσο ε 

θαζνιηθή ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα, φκσο δελ ζα είλαη ρσξίο θφζηνο  ηφζν γηα ηνλ ίδην ηνλ αζθαιηδφκελν, φζν 

θαη γηα ηελ νηθνλνκία, αθνχ νη εηζθνξέο ζην ζρέδην ζα απμήζνπλ ην θφζηνο εξγαζίαο θαη, 

ελδερνκέλσο, λα βιάςνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. 

H πξνσζνχκελε πνιηηηθή γηα θαηαζθεπή πνιιψλ λέσλ κνλάδσλ αθαιάησζεο απνηειεί 

δαπαλεξή ιχζε, αθξηβφηεξε απφ ην θφζηνο ηνπ πξνβιήκαηνο έιιεηςεο λεξνχ ην νπνίν 

πξνζπαζεί λα εμαιείςεη. Μηα νξζνινγηθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, πνπ ζα επέβαιιε ζηαδηαθά 

απμήζεηο ζηελ ηηκή ηνπ λεξνχ χδξεπζεο, ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη εμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη 

δηαηήξεζε επαξθψλ απνζεκάησλ γηα ηηο επφκελεο δεθαεηίεο κε κηθξφηεξεο δαπάλεο ζε 

ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε πνιηηηθή. Αλ κάιηζηα είρε πηνζεηεζεί απηή ε πξνζέγγηζε κηα 

δεθαεηία λσξίηεξα, ην θφζηνο ζα ήηαλ αηζζεηά ρακειφηεξν. 

Οη Έξεπλεο Οηθνλνκηθήο πγθπξίαο ζηνρεχνπλ ζηελ απνηχπσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ θαη θαηαλαισηψλ γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, αιιά θαη ησλ 

πξνζδνθηψλ ηνπο γηα δηάθνξα νηθνλνκηθά κεγέζε. Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

θππξηαθψλ Δξεπλψλ Οηθνλνκηθήο πγθπξίαο ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο έδεημε φηη, γεληθά, νη 

πιείζηεο επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέπνπλ ζσζηά δηάθνξα νηθνλνκηθά κεγέζε 

ηνπο, ελψ δελ παξνπζηάδνληαη ζπζηεκαηηθέο απνθιίζεηο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ή ηχπνπο επηρεηξήζεσλ. 
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Σα πςειά θαη απμαλφκελα επίπεδα δαπαλψλ πγείαο, 

πνπ ζε κεγάιν βαζκφ αλάγνληαη ζηηο ξαγδαίεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, απνηεινχλ ζέκα αθαδεκατθνχ θαη 

πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηηο πιείζηεο ρψξεο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ ε έξεπλα ζε ζέκαηα θφζηνπο 

θαη απφδνζεο ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 

είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. 

Ζ παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζηελ 

ειεχζεξε αγνξά, ρσξίο ηελ θαηάιιειε ξχζκηζε, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, θπξίσο 

ιφγσ ηεο αζπκκεηξίαο ζηελ πιεξνθφξεζε. Ζ 

αζπκκεηξία απηή νθείιεηαη ζην φηη ν αζζελήο, θαηά 

θαλφλα, δελ γλσξίδεη πνηα ζεξαπεία ρξεηάδεηαη, κε 

απνηέιεζκα λα αθήλεηαη ζην γηαηξφ λα ηελ θαζνξίδεη 

απφ κφλνο ηνπ. Αλαπφθεπθηα, ε απφθαζε ηνπ γηαηξνχ 

δελ ζα ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην πψο ζα σθειεζεί 

ε πγεία ηνπ πειάηεαζζελνχο, αιιά θαη ζην 

νηθνλνκηθφ φθεινο ηνπ ηδίνπ. Αληίζεηα, ζηελ αγνξά 

αζθάιεηαο πγείαο ε αζπκκεηξία ζηελ πιεξνθφξεζε 

δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζεη ππέξ ηνπ αζζελνχο (γλσξίδεη 

πεξηζζφηεξα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ) θαη ζε 

βάξνο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο.  

Ζ θξαηηθή παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 

δελ είλαη πάληνηε ε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο, γηαηί ζηηο πιείζηεο ρψξεο ην θξάηνο 

είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ ζηελ δηαδηθαζία 

παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ φ,ηη ν ηδησηηθφο 

ηνκέαο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε δνκή θαη ιεηηνπξγία 

ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηεξίδεηαη ζε θίλεηξα 

πνπ ελζαξξχλνπλ ιηγφηεξν ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη 

πεξηζζφηεξν ηελ απνλνκή θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 

(π.ρ. δσξεάλ πεξίζαιςε βάζεη εηζνδεκαηηθψλ 

θξηηεξίσλ ή/θαη θαζνιηθή πεξίζαιςε ζπγθεθξηκέλεο 

θαη ίδηαο γηα φινπο πνηφηεηαο). πλεπψο, ε 

ππνθαηάζηαζε ηεο ηδησηηθήο κε θξαηηθή 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε έρεη επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα κφλν εθεί πνπ ππάξρεη θαηάιιειε 

ππνδνκή (π.ρ. θαλδηλαβηθέο ρψξεο).  

Μηα κέζε ιχζε είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηδησηηθήο θαη 

θξαηηθήο πεξίζαιςεο φπνπ:  

 ην θξάηνο επηθεληξψλεηαη ζηε ξχζκηζε ησλ αγνξψλ, 

ζηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη 

ζηελ παξεκπφδηζε/αληηκεηψπηζε παλδεκηψλ, ελψ  

 ν ηδησηηθφο ηνκέαο δηαζθαιίδεη ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηεο ππέξκεηξεο δήηεζεο, 

θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο φζνλ αθνξά ηνλ 

παξνρέα (γηαηξφ, λνζνθνκείν θιπ) θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Σν ΚΟΔ έρεη νινθιεξψζεη πξφζθαηα έξεπλα φπνπ, κεηαμχ 

άιισλ, εμεηάδεη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θξαηηθήο 

παξνρήο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζηελ Κχπξν πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηε δνκή ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο.
*
 

Δμεηάδεη, επίζεο, ηελ θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ πγείαο 

κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηνπο παξάγνληεο 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο δαπάλεο πγείαο ησλ λνηθνθπξηψλ 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν θάιπςεο ησλ κειψλ ηνπο.  

Ζ θαηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα πγεία κεηαμχ ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα δηάθνξεο ρψξεο θαίλεηαη 

ζην Γηάγξακκα 1. Οη ρψξεο (γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ 

δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία) ηαμηλνκνχληαη ζε αχμνπζα ζεηξά 

βάζεη ηνπ κεξηδίνπ ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ πγείαο ζηηο 

ζπλνιηθέο δαπάλεο. ηελ Κχπξν ν δεκφζηνο ηνκέαο έρεη ην 

κηθξφηεξν πνζνζηφ ζηε ζπλνιηθή (θξαηηθή θαη ηδησηηθή) 

δαπάλε γηα πγεία (44%) θαη αθνινπζνχλ νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο, ε Βνπιγαξία θαη ε Διβεηία. ηελ Σζερία, 

Γαλία, Ηζιαλδία θαη νπεδία ν δεκφζηνο ηνκέαο έρεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ δεκφζησλ δαπαλψλ (80%) ζηε 

ζπλνιηθή δαπάλε γηα πγεία. 

Γηάγξακκα 1: Μεξίδην δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα 

ζηηο δαπάλεο πγείαο, 2006 

Σν κεγάιν κεξίδην ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ Κχπξν 

δπλαηφλ λα απνδνζεί ζηελ απνπζία ελφο εζληθνχ θξαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ λα πξνζθέξεη θαζνιηθή θάιπςε 

θαη ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πθηζηάκελνπ 

ζπζηήκαηνο, πνπ πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα λα ππνθαζηζηά ηελ θξαηηθή ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε, αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηή 

πξνζθέξεηαη δσξεάλ. Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ 

φηη ην κεξίδην ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο πηζαλφλ λα είλαη 

αθφκε κεγαιχηεξν απφ φ,ηη εκθαλίδεηαη ζηηο επίζεκεο 

ζηαηηζηηθέο, αλ ιεθζεί ππφςε θαη ην ελδερφκελν 

αδήισησλ εηζνδεκάησλ ησλ απηνεξγαδνκέλσλ ηαηξψλ. 

                                                           
* Andreou M., P. Pashardes and N. Pashourtidou “Cost and value of 

health care in Cyprus”, Γνθίκην Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 02-10, Κέληξν 

Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Απξίιηνο 2010. 

Πόζν Αμίδεη ε Γεκόζηα Τγεία γηα ηνλ Κύπξην Καηαλαισηή;  Πάνος Παζιαρδής & Νικολέηηα Παζιοσρηίδοσ 
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Σν Γηάγξακκα 2 δείρλεη ηελ πνζνζηηαία αχμεζε ζηε 

ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ λνηθνθπξηνχ γηα πγεία πνπ 

πξνθχπηεη απφ έλα επηπξφζζεην κέινο ηνπ, αλάινγα κε 

ηνλ ηχπν ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο πνπ έρεη απηφ 

ην άηνκν. Φαίλεηαη φηη ην κηθξφηεξν πξφζζεην θφζηνο 

πξνθχπηεη φηαλ ε θάιπςε είλαη εμ νινθιήξνπ θξαηηθή 

ή φηαλ απηή ζπλδπάδεηαη κε θάιπςε απφ εξγνδφηε 

ηδησηηθνχ ηνκέα. Αληίζεηα, ην κεγαιχηεξν πξφζζεην 

θφζηνο επσκίδεηαη ην λνηθνθπξηφ φηαλ ην κέινο ηνπ 

δηαζέηεη κφλν πξνζσπηθή θάιπςε ή φηαλ απηή 

ζπλδπάδεηαη κε θξαηηθή θάιπςε ή θάιπςε απφ 

εξγνδφηε. εκεησηένλ φηη νη δαπάλεο πγείαο γηα άηνκα 

ρσξίο θάιπςε δελ είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ηηο 

δαπάλεο πγείαο γηα άηνκα κε θξαηηθή θάιπςε. 

πγθεθξηκέλα, φηαλ έλα κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ έρεη 

θξαηηθή θάιπςε ε δαπάλε γηα πγεία απμάλεηαη θαηά 

5%, ελψ φηαλ ην άηνκν απηφ δελ έρεη θακηά 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε ε δαπάλε γηα πγεία 

απμάλεηαη θαηά 9%.  

Γηάγξακκα 2: Αύμεζε ζηηο δαπάλεο πγείαο θαηά ηύπν θάιπςεο 

(αλά κέινο λνηθνθπξηνύ) 
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ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα ππάξρνπλ θάπνηεο 

ελδείμεηο φηη λνηθνθπξηά κε πξφζβαζε ζε θξαηηθή 

πεξίζαιςε έρνπλ φθεινο ζε ζρέζε κε απηά πνπ έρνπλ 

πξνζσπηθή θάιπςε απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, σζηφζν 

δελ έρνπλ φθεινο ζε ζχγθξηζε κε απηά ρσξίο 

νπνηαδήπνηε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε. Πίζσ απφ 

απηφ ην εθ πξψηεο φςεσο αληηθαηηθφ απνηέιεζκα, 

θξχβνληαη δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

δαπάλεο πγείαο ηνπ λνηθνθπξηνχ (εηζφδεκα, ειηθία, 

θαηάζηαζε πγείαο θιπ) πνπ εθηηκψληαη θαη αλαιχνληαη 

ζηελ έξεπλα ηνπ ΚΟΔ.  

Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα έξεπλα απνηηκάηαη ε ρξεκαηηθή 

αμία ηεο δσξεάλ θξαηηθήο πεξίζαιςεο απφ ηε ζθνπηά 

ηνπ θαηαλαισηή. Με άιια ιφγηα εθηηκάηαη ην 

ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα πνπ ζα δερφηαλ έλα λνηθνθπξηφ 

πξνθεηκέλνπ λα απνπνηεζεί ηνπ δηθαηψκαηνο 

πξφζβαζεο ζε δσξεάλ θξαηηθή ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε. Σν Γηάγξακκα 3 δείρλεη ηελ εθηηκεκέλε αμία 

ηεο δσξεάλ θξαηηθήο πεξίζαιςεο (σο πνζνζηφ ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνχ) θαηά εηζνδεκαηηθή 

νκάδα, μεθηλψληαο απφ ην 10% ησλ λνηθνθπξηψλ κε ην 

ρακειφηεξν εηζφδεκα θαη θαηαιήγνληαο ζην 10% ησλ 

λνηθνθπξηψλ κε ην ςειφηεξν εηζφδεκα. Ζ δσξεάλ θξαηηθή 

πεξίζαιςε θαίλεηαη λα απνηηκάηαη ζεηηθά αλάκεζα ζηα 

λνηθνθπξηά ζηηο ηξεηο ρακειφηεξεο εηζνδεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο, γηα ηηο νπνίεο εθηηκάηαη φηη γηα θάζε κέινο πνπ 

δηθαηνχηαη δσξεάλ θξαηηθή πεξίζαιςε έρνπλ φθεινο πνπ, 

θαηά κέζν φξν, αληηζηνηρεί ζην 10% ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. 

εκεησηένλ φηη νη θαηεγνξίεο απηέο αθνξνχλ σο επί ην 

πιείζηνλ λνηθνθπξηά ειηθησκέλσλ αηφκσλ ή/θαη αηφκσλ 

λεαξήο ειηθίαο (κε κηθξά παηδηά). Ζ αμία πνπ απνδίδνπλ ζηε 

δσξεάλ θξαηηθή πεξίζαιςε νη ππφινηπεο εηζνδεκαηηθέο/ 

ειηθηαθέο νκάδεο είλαη ζρεδφλ κεδεληθή. 

Γηάγξακκα 3: Η αμία ηεο δσξεάλ θξαηηθήο πεξίζαιςεο σο % ηνπ 

εηζνδήκαηνο (αλά κέινο λνηθνθπξηνύ) 
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πκπεξαζκαηηθά, ε θξαηηθή ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

ζηελ Κχπξν είλαη θνηλσληθά δίθαηε, αθνχ σθειεί 

λνηθνθπξηά κε ρακειφ εηζφδεκα, αιιά αλαπνηειεζκαηηθή 

ζην βαζκφ πνπ είλαη αλψθειε γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη επαλαιακβάλεηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Σν θφζηνο ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζα 

απμάλεηαη ξαγδαία ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ 

ειηθησκέλσλ ζηνλ πιεζπζκφ θαη ηεο επηηαρπλφκελεο 

απφζβεζεο ησλ επελδχζεσλ, ιφγσ ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο 

πξνφδνπ θαη ππνθαηάζηαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

κε πιηθφ θεθάιαην. Ζ πξν πνιινχ ζρεδηαδφκελε εηζαγσγή 

ηνπ Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΓΔΤ) αλακέλεηαη λα 

έρεη θάπνηα νθέιε, φπσο ε θαζνιηθή ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε θαη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα. Απφ ηελ άιιε, ην ΓΔΤ δελ ζα είλαη 

ρσξίο „παξελέξγεηεο‟ πνπ ζα έρνπλ θφζηνο γηα ηνλ ίδην ηνλ 

αζθαιηδφκελν, αιιά θαη ζπλνιηθά γηα ηελ νηθνλνκία, αθνχ 

νη εηζθνξέο ζην ζρέδην ζα απμήζνπλ ην θφζηνο εξγαζίαο 

θαη ζα κεηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα.  

Σα νηθνλνκηθά ζεκειηψδε ζπλεγνξνχλ ζην λα έρεη ην 

θξάηνο ην ξφιν ηνπ ξπζκηζηή ηνπ ΓΔΤ, ελψ ν ηδησηηθφο 

ηνκέαο λα είλαη ν θαη‟ εμνρήλ παξαγσγφο ησλ ππεξεζηψλ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Ωζηφζν, απηφ δελ ζα 

είλαη αξθεηφ αλ δελ δεκηνπξγεζνχλ ηαπηφρξνλα δνκέο 

θηλήηξσλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ γηα νξζνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά φισλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα: 

αζζελψλ, γηαηξψλ θαη θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ. 

Πόζν Αμίδεη ε Γεκόζηα Τγεία γηα ηνλ Κύπξην Καηαλαισηή;  Πάνος Παζιαρδής & Νικολέηηα Παζιοσρηίδοσ 
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Ζ δηαρείξηζε ελφο ζπάληνπ θπζηθνχ πφξνπ – φπσο 

είλαη ην λεξφ ζηελ Κχπξν – απνηειεί θαη‟ εμνρήλ 

δήηεκα καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ. Ωζηφζν, αληί γηα 

έγθαηξν πξνγξακκαηηζκφ, νη αξρέο ππνρξεψζεθαλ ην 

2008 λα πξνρσξήζνπλ βεβηαζκέλα ζε πεξηθνπέο ηεο 

παξνρήο λεξνχ θαη λα εηζαγάγνπλ πνζφηεηεο λεξνχ ζε 

πνιχ πςειέο ηηκέο. Δπηπιένλ επαλήιζαλ νη ζρεδηαζκνί 

γηα λέεο κνλάδεο αθαιάησζεο, κε πςειφ θφζηνο, ιφγσ 

ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ησλ ειιείςεσλ λεξνχ.  

Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, πξνζπαζήζακε λα 

πξνζδηνξίζνπκε πφζν ζα θνζηίζεη ζηελ θνηλσλία ε 

έιιεηςε λεξνχ χδξεπζεο γηα ηελ επφκελε εηθνζαεηία, 

πψο ζπγθξίλεηαη απηφ ην θφζηνο κε ην θφζηνο ησλ 

λέσλ κνλάδσλ αθαιάησζεο θαη πψο ζα έπξεπε λα 

αιιάμεη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ λεξνχ ψζηε λα 

ελζαξξχλνληαη νη θαηαλαισηέο γηα εμνηθνλφκεζε
*
. 

Ζ έιιεηςε επαξθψλ πνζνηήησλ έρεη νηθνλνκηθφ 

θφζηνο, επεηδή νη δηαζέζηκεο πνζφηεηεο λεξνχ δελ 

ηθαλνπνηνχλ φιε ηε δήηεζε. χκθσλα κε έλα 

«αηζηφδνμν» ζελάξην, πνπ ππνζέηεη κηθξή αχμεζε ηεο 

θαηά θεθαιή δήηεζεο λεξνχ κέρξη ην 2030, ην θφζηνο 

απηφ ζα αλέιζεη ζηα 72 εθ. Δπξψ (ζε ζηαζεξέο ηηκέο 

ηνπ έηνπο 2009)· αλ ε δήηεζε απμεζεί γξεγνξφηεξα, ην 

θφζηνο κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 200 εθ. Δπξψ. Αλ 

ιάβνπκε ππφςε θαη ηα απνηειέζκαηα θιηκαηηθψλ 

κνληέισλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Κχπξνπ, πνπ 

πξνβιέπνπλ κείσζε ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρφπησζεο 

θαηά 10% πεξίπνπ έσο ην 2030, ην θφζηνο ειιείςεσλ 

λεξνχ κπνξεί λα είλαη 15–22% πςειφηεξν. 

χκθσλα κε ηνλ πθηζηάκελν ζρεδηαζκφ, φιεο νη 

αλάγθεο χδξεπζεο ζα ηθαλνπνηνχληαη ζε ιίγα ρξφληα 

απφ λεξφ πξνεξρφκελν απφ κνλάδεο αθαιάησζεο, νη 

νπνίεο φκσο έρνπλ πςειφ θεθαιαηνπρηθφ θαη ιεηηνπξ-

γηθφ θφζηνο. Με βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα ιεηηνπξγίαο 

ησλ λέσλ κνλάδσλ, ππνινγίζακε φηη ην θφζηνο απηφ 

κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 400 εθ. Δπξψ (ζε ηηκέο 2009), 

αθφκα θαη αλ δελ ιεθζνχλ ππφςε νη πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηαζίσλ. Δίλαη 

θαλεξφ φηη ε αθαιάησζε απνηειεί αθξηβή ιχζε, 

αθξηβφηεξε απφ ην θφζηνο ηνπ πξνβιήκαηνο έιιεηςεο 

λεξνχ ην νπνίν πξνζπαζεί λα εμαιείςεη. 

Ωζηφζν, κε θαηάιιειε ηηκνιφγεζε, ε θαηαλάισζε 

λεξνχ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ψζηε αθελφο λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη 

αθεηέξνπ λα δηαθπιάζζνληαη πδάηηλνη πφξνη γηα ην 

κέιινλ. Ο Πίλαθαο 1 δείρλεη ηελ αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ 

                                                           
* Zachariadis T., “The Costs of Residential Water Scarcity in 
Cyprus – Impact of Climate Change and Policy Options”, Γνθίκην 
Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 03-10, Κέληξν Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, 
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Μάηνο 2010. 

λεξνχ χδξεπζεο ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπαληφηεηα. 

Σα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ απφ καζεκαηηθφ κνληέιν 

πνπ παίξλεη ππφςε ηε δπλακηθή εμέιημε ηεο δήηεζεο λεξνχ 

κέρξη ην 2030 θαη ηα δηαζέζηκα απνζέκαηα λεξνχ.  

Πίλαθαο 1: Πξνηεηλόκελε αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ λεξνύ ύδξεπζεο  

(Δπξσζέληο αλά θπβηθό κέηξν) γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

ζπαληόηεηαο ησλ πδάηηλσλ πόξσλ ηελ πεξίνδν 2010-2030. 

 ελάξην κειινληηθήο δήηεζεο λεξνχ: 

 "Αηζηφδνμν" "Απαηζηφδνμν" "Αηζηφδνμν" "Απαηζηφδνμν" 

 Έηνο Υσξίο θιηκαηηθή αιιαγή Με θιηκαηηθή αιιαγή 

2010 41 44 43 46 

2015 58 63 60 65 

2020 82 88 85 92 

2025 115 115 115 115 

Πξνηεηλφκελν έηνο εηζαγσγήο λέσλ κνλάδσλ αθαιάησζεο: 

 2025 2023 2024 2022 

χκθσλα κε ην «αηζηφδνμν» ζελάξην θαη ρσξίο θιηκαηηθή 

αιιαγή, ε ιηαληθή ηηκή ηνπ λεξνχ χδξεπζεο ζα πξέπεη λα 

απμεζεί άκεζα θαηά 41 Δπξσζέληο αλά θ.κ., θαη ζηαδηαθά 

ε αχμεζε απηή λα θηάζεη ηα 1,15 Δπξψ/θ.κ. Μεηαμχ ησλ 

εηψλ 2022 θαη 2025, αλάινγα κε ην ζελάξην, νη λέεο 

κνλάδεο αθαιάησζεο γίλνληαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζεο, 

νπφηε δελ απμάλεηαη πιένλ ε ηηκή ηνπ λεξνχ· ππνινγίδεηαη 

φηη εθείλε ηελ πεξίνδν νη ηειηθέο ηηκέο γηα ηνλ κέζν 

Κχπξην νηθηαθφ θαηαλαισηή ζα μεπεξλνχλ ηα 2 Δπξψ/θ.κ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ν Πίλαθαο 1 δείρλεη φηη ζα ήηαλ 

νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξν αλ νη λέεο κνλάδεο αθαιάησζεο 

θαηαζθεπάδνληαλ κεηά ην 2020 θαη φρη ζήκεξα. 

Τπνινγίζακε επίζεο φηη, αλ είρε πηνζεηεζεί απηή ε 

πξνζέγγηζε ηηκνιφγεζεο κφιηο κηα δεθαεηία λσξίηεξα, ν 

ίδηνο ζηφρνο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ ζα κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί κε αηζζεηά ρακειφηεξν θφζηνο. 

Δπεηδή νη πξνηεηλφκελεο απμήζεηο είλαη πςειέο, εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο λνηθνθπξηψλ ζα κπνξνχζαλ λα εληζρπζνχλ κε 

θαηάιιεια επηδφκαηα. ε θάζε πεξίπησζε, δελ ζπληζηάηαη 

λα αζθεί ην θξάηνο θνηλσληθή πνιηηηθή επηδνηψληαο ηε 

ρξήζε ελφο ζπάληνπ θπζηθνχ πφξνπ φπσο ην λεξφ.  

πκπεξαζκαηηθά, ε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ δελ 

πξέπεη λα εμαληιείηαη ζηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο λεξνχ· 

επηβάιιεηαη θαη πεξηνξηζκφο ηεο δήηεζεο κέζσ κέηξσλ 

εμνηθνλφκεζεο, θάηη πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί θπξίσο κε 

θαηάιιειε ηηκνιφγεζε. Σερληθέο βειηηψζεηο γηα κείσζε 

ησλ απσιεηψλ ζηα δίθηπα χδξεπζεο ή γηα ηελ επηδφηεζε 

ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ κπνξνχλ επίζεο λα 

επηδξάζνπλ ζεηηθά. Οη εθζηξαηείεο πεξηβαιινληηθήο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο, αλ θαη ρξήζηκεο, δελ κπνξνχλ λα 

απνδψζνπλ ζεκαληηθά φηαλ ην θξάηνο δηαζθαιίδεη 

απεξηφξηζηεο πνζφηεηεο λεξνχ ρσξίο ζεκαληηθή αχμεζε 

ζηελ ηηκή ηνπ. 

Σν Κόζηνο ηεο παληόηεηαο Τδάηηλσλ Πόξσλ θαη ε Αληηκεηώπηζή ηνπ        Θεόδωρος Ζαταριάδης 
 

http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP03-10.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP03-10.pdf
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Οη Έξεπλεο Οηθνλνκηθήο πγθπξίαο (ΔΟ) ζηνρεχνπλ 

ζηελ απνηχπσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

θαη θαηαλαισηψλ γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, αιιά θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο γηα δηάθνξα 

νηθνλνκηθά κεγέζε. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ρξήζηκα γηα 

ζθνπνχο βξαρππξφζεζκεο πξφβιεςεο νηθνλνκηθψλ 

κεηαβιεηψλ, θαζψο θαη γηα ηε ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ νηθνλνκία. H 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηεμάγεη ελαξκνληζκέλεο ΔΟ ζε 

φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απφ ην 

Μάην ηνπ 2008 ην Κέληξν Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ 

(ΚΟΔ), ζε ζπλεξγαζία κε ηε RAI Consultants Public 

Ltd, δηελεξγεί ηηο ΔΟ ζηελ Κχπξν. Σα ζηνηρεία 

ζπιιέγνληαη κεληαία βάζεη εξσηεκαηνινγίσλ θαη 

θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ, ηεο νηθνδνκηθήο βηνκεραλίαο, ηεο 

κεηαπνίεζεο, θαζψο θαη λνηθνθπξηά/θαηαλαισηέο. 

Σν παξφλ άξζξν παξνπζηάδεη θάπνηα απνηειέζκαηα 

έξεπλαο ηνπ ΚΟΔ πνπ εζηηάδεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζπλέπεηαο ησλ απαληήζεσλ ησλ ΔΟ γηα ηελ πεξίνδν 

Μαΐνπ 2008  Απξηιίνπ 2010 θαη ζηνλ εληνπηζκφ 

ηπρφλ ζπζηεκαηηθψλ απνθιίζεσλ απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.
*
 Απφ ην Γηάγξακκα 1 κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί ε ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

θαη πξαγκαηηθψλ αιιαγψλ ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο, 

ζηε δήηεζε, ηηο πσιήζεηο, ηελ παξαγσγή θαη ηα ππφ 

εμέιημε έξγα ζηνπο ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ, ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ, κεηαπνίεζεο θαη θαηαζθεπψλ αληίζηνηρα. 

πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ νη πξνβιέςεηο/πξνζδνθίεο 

πνπ θαηαγξάθεθαλ 3 κήλεο πξηλ επαιεζεχηεθαλ, θαη 

ηα πνζνζηά εθείλσλ πνπ ππεξεθηίκεζαλ/ππνεθηίκεζαλ 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.  

Γηάγξακκα 1: Πξνζδνθώκελεο θαη πξαγκαηηθέο αιιαγέο 

0

20

40

60

80

Υπηρεςίεσ Λιανικό 

εμπόριο
Μεταποίηςη

Καταςκευέσ

25
33

25
20

55
49

58 60

16 14
13

19%
 ε

πι
χε

ιρ
ής

εω
ν

Υπερεκτίμηςη Σωςτή πρόβλεψη Υποεκτίμηςη
 

                                                           
* Pashourtidou N. and A. Tsiaklis “An assessment of Business and 

Consumer Survey data for Cyprus”, Γνθίκην Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο, 

Κέληξν Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ (ππφ 

έθδνζε). 

ε φινπο ηνπο ηνκείο, κε εμαίξεζε ην ιηαληθφ εκπφξην, νη 

πξνζδνθίεο επαιεζεχνληαη ζε πνζνζηφ πέξαλ ηνπ 50%. ε 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ (20%33%), φκσο, θαίλεηαη φηη νη 

επηρεηξήζεηο ππεξεθηίκεζαλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηά 

ηνπο, ελψ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ (13%19%) αλέκελαλ 

ρακειφηεξε δήηεζε, πσιήζεηο, παξαγσγή ή νηθνδνκηθά έξγα 

απφ φ,ηη ηειηθά είραλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Άξα πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ζηηο ΔΟ παξνπζηάζηεθαλ ππεξαηζηφδνμεο παξά 

απαηζηφδνμεο ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. 

Σν Γηάγξακκα 2 δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηνπο ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ πνπ 

εθηίκεζαλ ζσζηά ή ππεξεθηίκεζαλ/ππνεθηίκεζαλ ηε 

κεηαβνιή ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο επφκελνπο 3 

κήλεο. ηηο ππεξεζίεο παξαηεξείηαη πςειφ πνζνζηφ 

επαιήζεπζεο ησλ πξνζδνθηψλ. ηηο θαηαζθεπέο, αλ θαη νη 

κηζέο επηρεηξήζεηο έδσζαλ ζσζηέο πξνβιέςεηο, έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ (38%) θαίλεηαη λα ππεξεθηίκεζε ηε 

κεηαβνιή ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνχ ηειηθά ε 

απαζρφιεζε έκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα (αληί λα απμεζεί) ή 

κεηψζεθε (αληί λα κείλεη ζηαζεξή ή λα απμεζεί). 

Γηάγξακκα 2: Πξνζδνθώκελνο θαη  πξαγκαηηθόο αξ. εξγαδνκέλσλ 
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Δμεηάδεηαη, επίζεο, κε νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε θαηά πφζν ηα 

δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλδένληαη κε 

ζσζηέο πξνβιέςεηο. Σν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο δελ 

επεξεάδεη ηελ πηζαλφηεηα ζσζηήο πξφβιεςεο ησλ πσιήζεσλ 

ζην ιηαληθφ εκπφξην ή ησλ ππφ εμέιημε έξγσλ ζηηο 

θαηαζθεπέο. ηηο ππεξεζίεο, επηρεηξήζεηο κε 50249 

εξγαδνκέλνπο έρνπλ ςειφηεξε πηζαλφηεηα απφ άιιεο λα 

πξνβιέπνπλ ζσζηά ηε δήηεζή ηνπο, ελψ κηθξέο επηρεηξήζεηο 

ζηε κεηαπνίεζε έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα επαιήζεπζεο 

ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή.  

Γεληθά, ε αλάιπζε ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ΔΟ έδεημε 

φηη νη πιείζηεο επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςνπλ 

ζσζηά ηα δηάθνξα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπο, ελψ δελ 

παξνπζηάδνληαη ζπζηεκαηηθέο απνθιίζεηο ησλ πξνζδνθηψλ 

απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο/ 

ηχπνπο επηρεηξήζεσλ. Γηάθνξνη απξφβιεπηνη εμσγελείο 

παξάγνληεο, ηδηαίηεξα ε αβεβαηφηεηα ιφγσ ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ηθαλφηεηα 

νξζήο πξφβιεςεο. 

Έξεπλεο Οηθνλνκηθήο πγθπξίαο ζηελ Κύπξν 2008-2010       Νικολέηηα Παζιοσρηίδοσ & Ανδρέας Τζιακλής 
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Νέα Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα 

- EUROMOD 

Σν EUROMOD είλαη έλα κνληέιν πξνζνκνίσζεο 

θνξνπαξνρψλ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην νπνίν 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξεπλεηέο θαη αλαιπηέο 

πνιηηηθήο λα ππνινγίζνπλ, κε δηαθξαηηθά ζπγθξίζηκν 

ηξφπν, ηηο επηδξάζεηο ησλ θφξσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

παξνρψλ ζηα εηζνδήκαηα ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηα 

θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο 

ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ. Δπίζεο, εθηηκά θαη αμηνινγεί ηηο 

επηδξάζεηο πνπ έρνπλ νη κεηαξξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα 

θνξνπαξνρψλ, θαζψο, θαη άιιεο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο 

αιιαγέο ζηε θηψρεηα, ηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, 

θαζψο θαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

Σν ΚΟΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Essex ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζα εξγαζηνχλ ψζηε λα 

ζπκπεξηιεθζεί θαη ε Κχπξνο ζην κνληέιν απηφ. Σν 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα μεθίλεζε ην Μάξηην ηνπ 2010, 

ζα δηαξθέζεη δχν ρξφληα θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

- Δπίδξαζε ησλ Δλεξγώλ Πνιηηηθώλ Αγνξάο 

Δξγαζίαο ζηελ Απαζρόιεζε θαη Δπεκεξία 

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ είλαη ε αλάιπζε ηεο 

πξνζθνξάο εξγαζίαο (ζπκκεηνρή θαη ψξεο), κε ζηφρν 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κε πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

κέηξσλ, ζηα πιαίζηα ησλ Δλεξγψλ Πνιηηηθψλ Αγνξάο 

Δξγαζίαο (ΔΠΑΔ), γηα αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ηεο επεκεξίαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζε νκάδεο 

αηφκσλ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ πιεπξάο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη επάισηεο 

νκάδεο, φπσο είλαη ηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο, νη 

γπλαίθεο, θαη άηνκα κε ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ θαηλνηνκία ηεο πξνζέγγηζεο ηεο έξεπλαο ηνπ ΚΟΔ 

έγθεηηαη ζην φηη νη ειαζηηθφηεηεο ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο 

ζα ππνινγηζηνχλ καδί κε ηηο επηπηψζεηο επεκεξίαο ψζηε νη 

ελαιιαθηηθέο ΔΠΑΔ λα ζπγθξηζνχλ σο πξνο ηηο επηδξάζεηο 

ηνπο ηφζν ζηελ απαζρφιεζε φζν θαη ζηελ επεκεξία. 

Οη νηθνλνκεηξηθέο εθηηκήζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην 

κνληέιν θνξνπαξνρψλ ηνπ ΚΟΔ γηα πξνζνκνίσζε ησλ 

επηδξάζεσλ ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη 

επεκεξίαο. Απηέο νη πνιηηηθέο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ 

άιισλ, πςειφηεξν αθνξνιφγεην εηζφδεκα, θνξνινγηθέο 

εθπηψζεηο θαη απαιιαγέο, θαη εξγαζηαθά επηδφκαηα (in-

work benefits). Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο ζα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο πνπ λα 

απνζθνπεί ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ηθαλφηεηαο αλαηξνπήο 

ηεο ηάζεο γηα απνρή απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη εμάξηεζε 

απφ ηηο θνηλσληθέο παξνρέο, ρσξίο λα παξαβιέπνληαη νη 

επηπηψζεηο ζηελ επεκεξία ηνπ αηφκνπ. 

Ζ έξεπλα ζα μεθηλήζεη ην επηέκβξην 2010, ζα δηαξθέζεη 

δχν ρξφληα θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ θνλδχιηα έξεπλαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ πνπ εμαζθάιηζαλ νη εξεπλεηέο 

ηνπ ΚΟΔ αληαγσληζηηθά, ζηε βάζε αμηνιφγεζεο απφ 

αλεμάξηεηνπο θξηηέο. 

Γνθίκηα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο/Αλάιπζεο 

01-10 Kontolemis Z. G., N. Pashourtidou and A. Tsiaklis, 

“Business and consumer surveys in Cyprus and the 

Euro area”, April 2010. 

02-10 Andreou M., P. Pashardes and N. Pashourtidou, 

“Cost and Value of Health Care in Cyprus”, April 

2010. 

03-10 Zachariadis Th., “The Costs of Residential Water 

Scarcity in Cyprus”, May 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νέα ηνπ Κέληξνπ Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ         Παναγιώηης Γρηγορίοσ

       

 

Πεξηνδηθό Cyprus Economic Policy Review 

Περιετόμενα ηοσ ηεύτοσς 7 (Ιούνιος 2010) 

– Cost and Value of Health Care in Cyprus 

Maria Andreou, Panos Pashardes and Nicoletta Pashourtidou 

– Retail Fuel Price Response to Oil Price Shocks in EU Countries 

Sofronis Clerides   

– Business and Consumer Surveys in Cyprus 

Nicoletta Pashourtidou
 
and Andreas Tsiaklis 

– Immigration in Cyprus: An Analysis of the Determinants   

Panayiotis Gregoriou, Zenon Kontolemis and Maria Matsi 

– Crisis, Threats and Ways Out for the Greek Economy 

Nicos Christodoulakis 

 

http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOA01-10.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOA01-10.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP02-10.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP03-10.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP03-10.pdf
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Πξνπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ πξνζθέξεη δχν πξνπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζηα πηπρία Οηθνλνκηθψλ θαη ζηηο 

Γηεζλέο, Δπξσπατθέο θαη Οηθνλνκηθέο πνπδέο.   

Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα – ηξία επηπέδνπ Μάζηεξ θαη έλα 

δηδαθηνξηθνχ επηπέδνπ. Σν πξφγξακκα Μάζηεξ ζηελ 

Οηθνλνκηθή Αλάιπζε πξνζθέξεηαη ζηελ Αγγιηθή 

γιψζζα.  Δπίζεο, ην ρεηκεξηλφ εμάκελν 2010-11 ζα 

μεθηλήζεη λέν πξφγξακκα Μάζηεξ ζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Οηθνλνκηθά ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ηκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ. 

Δπηζθέπηεο Καζεγεηέο 

Γηα ην Υεηκεξηλό Δμάκελν 2010-11, επηζθέπηνληαη ην 

Σκήκα θαη δηδάζθνπλ καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο 

ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ηκήκαηνο νη: 

- Φάκπην Αλησλίνπ, Λέθηνξαο, PhD Οηθνλνκηθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

- Αξηζηνθιήο Απγνπζηή, Λέθηνξαο, PhD University 

of Wisconsin – Madison 

- Άγγεινο Γειήο, Λέθηνξαο, PhD University of 

Leicester, UK 

- Μαξία Ζξαθιένπο, PhD, Virginia Polytechnic 

Institute and State University, USA   

- Υξίζηνο Ησάλλνπ, Λέθηνξαο, PhD University of 

Minnesota 

- Πάξεο Νεάξρνπ, Λέθηνξαο, PhD Παλεπηζηήκην 

Κχπξνπ 

- Γεκήηξεο Ξεθηέξεο, Λέθηνξαο, PhD Univeritat 

Autoónoma de Barcelona, Ηζπαλία 

- Ömer Gökçekuş,  Καζεγεηήο, Seton Hall University 

Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο: 

-  Έιελα Κεηηέλε, PhD Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

-  Νίθε Παπαδνπνχινπ, PhD Boston College, USA, 

Κεληξηθή Σξάπεδα 

- Μάξηνο νχπαζηεο, PhD Middlesex University, UK  

-  Γηψξγνο πξίραο, PhD University of Essex, 

Κεληξηθή Σξάπεδα 

Άδεηεο Αθαδεκατθνύ Πξνζσπηθνύ 

ηνπο Δπίθνπξνπο Καζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο Άληξν 

Κνχξηειιν θαη Κψζηα Υαηδεγηάλλε έρεη παξαρσξεζεί 

ζαββαηηθή άδεηα γηα ην Υεηκεξηλφ Δμάκελν 2010/11. 

Κνηλνηηθό Πξόγξακκα ΩΚΡΑΣΗ/ERASMUS 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Κνηλνηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ΩΚΡΑΣΖ/ERASMUS πξνζθέξεη 

καζήκαηα θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Καηά ην αθαδεκατθφ 

έηνο 2010-11, ζα πξνζθεξζνχλ ηα πην θάησ καζήκαηα: 

Υεηκεξηλό Δμάκελν 2010-11 

ΟΗΚ306 Γηεζλήο Υξεκαηννηθνλνκηθή 

ΟΗΚ308  Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 

Δαξηλό Δμάκελν 2011-11 

ΟΗΚ310 Υξεκαηννηθνλνκηθή Σξαπεδηθή θαη Υξεκαηνδφηεζε 

ΟΗΚ408 Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε 

εηξά εκηλαξίσλ ζηα Οηθνλνκηθά 

Όπσο θάζε ρξφλν, ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ δηνξγαλψλεη 

ζεηξά ζεκηλαξίσλ µε νκηιεηέο αθαδεκατθνχο απφ δηάθνξεο 

ρψξεο. Σα ζεκηλάξηα  είλαη αλνηθηά γηα ην θνηλφ.  

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Σκήκαηνο:  

http://www.ucy.ac.cy/goto/economics/en-US/seminars.aspx 

Δηδηθό Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ έρεη πξνθεξχμεη κία θελή ζέζε 

Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ. Ζ πξνζεζκία 

ππνβνιήο αηηήζεσλ είλαη 2 Ηνπιίνπ 2010. Πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ζην ζχλδεζκν  

http://www.ucy.ac.cy/data/hure/akdm%20kenes%20thesis/

OIK/EEPprokirixi82010.pdf 

Σειεηέο Βξάβεπζεο  θαη απνθνίηεζεο ησλ 

πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ 

Ζ ηειεηή βξάβεπζεο ησλ πξσηεπζάλησλ θνηηεηψλ ηεο 

ρνιήο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηνίθεζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε 22 Ηνπλίνπ 2010 ζηελ 

Αίζνπζα Σειεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ. 

Ζ ηειεηή απνθνίηεζεο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηεο 

ρνιήο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηνίθεζεο είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλε λα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 24 

Ηνπλίνπ 2010 θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηελ 

Παξαζθεπή 26 Ηνπλίνπ 2010. 

Μεηαθόκηζε ρνιήο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ θαη 

Γηνίθεζεο  

Σελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 2010 πξνγξακκαηίδεηαη ε κεηαθφκηζε ηνπ 

Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Κέληξνπ Οηθνλνκηθψλ 

Δξεπλψλ ζηα λέα ηδηφθηεηα θηήξηα ηεο ρνιήο 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηνίθεζεο ζηελ 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, Λεσθφξνο Παλεπηζηεκίνπ 1, 2109 

Αγιαληδηά.  

Νέα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ         Αναζηαζία Δημηηρίοσ και Γιάννης Καζπαρής 

 

Νέα της Μονάδας Οικονομικών Ερεσνών                                                 Άντζελα Σιεκέρσαββα 
 

http://www.ucy.ac.cy/goto/economics/en-US/seminars.aspx
http://www.ucy.ac.cy/data/hure/akdm%20kenes%20thesis/OIK/EEPprokirixi82010.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/hure/akdm%20kenes%20thesis/OIK/EEPprokirixi82010.pdf
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Σν Κέληξν Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ (ΚΟΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ είλαη έλαο αλεμάξηεηνο, κε 

θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο κε ζηόρν ηελ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ζηα νηθνλνκηθά, θπξίσο ζε 

ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ Κύπξν.  

ηελ ππξακίδα ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο ηνπ ΚΟΔ είλαη ηο Σσμβούλιο θαη ην Ακαδημαϊκό Σσμβούλιο: 

 Σν Σσμβούλιο απαξηίδεηαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ ηδησηηθψλ 

νξγαληζκψλ πνπ ζηεξίδνπλ νηθνλνκηθά ην ΚΟΔ θαη πξνηείλεη ζέκαηα γηα έξεπλα. 

 Σν Ακαδημαϊκό Σσμβούλιο απαξηίδεηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κεξηκλά γηα 

ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

Οη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηα άξζξα ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ είλαη ησλ ζπγγξαθέσλ κφλν θαη δελ αληηπξνζσπεχνπλ 

αλαγθαζηηθά ην ΚΟΔ. Δπηηξέπεηαη ε αλαδεκνζίεπζε, ε αλαπαξαγσγή ή ε κεηάδνζε, απφ νπνηνδήπνηε νπηηθναθνπζηηθφ κέζν, 

φινπ ή κέξνπο ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, κε αλαθνξά ζην παξφλ δειηίν θαη ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ.  

Ζ „Οηθνλνκηθή Έξεπλα‟ θπθινθνξεί ηξεηο θνξέο εηεζίσο θαη είλαη δηαζέζηκε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΟΔ 
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ΚΔΝΣΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ – ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Πξόεδξνο:  Μηράιεο Κακκάο, Γεληθόο Γηεπζπληήο πλδέζκνπ Σξαπεδώλ Κύπξνπ 

Μέιε:       Γεψξγηνο Γεσξγίνπ, Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνύ (Γεληθφο Γηεπζπληήο) 

 Μηραήι . Μηραήι, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ (Πξφεδξνο) 

 Γεψξγηνο Παπαγεσξγίνπ, Τπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (Γεληθφο Γηεπζπληήο) 

 Πάλνο Παζηαξδήο, Κέληξν Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ (Γηεπζπληήο) 

 Γεψξγηνο πξίραο, Κεληξηθή Σξάπεδα Κύπξνπ (Αλψηεξνο Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ) 

 Αλδξέαο Υαξαιάκπνπο, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ (Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ θαη ΔΔ) 

 Κσλζηαληίλνο Υξηζηνθίδεο, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ (Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ) 

                    

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Πξόεδξνο:  Πάλνο Παζηαξδήο 

Μέιε: Έιελα Αλδξένπ  σθξφλεο Κιεξίδεο Θενθάλεο Μακνπλέαο 

 Μηραήι . Μηραήι Λνχεο Υξηζηνθίδεο 

 

 
ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

  Θεφδσξνο Εαραξηάδεο Άληξνο Κνχξηειινο   

  Θαλάζεο ηέγγνο   

 
ΣΟΜΔΑ  ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Γεκφζηνο  Αιέμαλδξνο Πνιπθάξπνπ, ηει. 22893668, email: polycarpou@ucy.ac.cy 

Ννηθνθπξηά  Μαξία Αλδξένπ, ηει. 22893674, email: andreou.maria@ucy.ac.cy 

Δπηρεηξήζεηο  Παλαγηψηεο Γξεγνξίνπ, ηει. 22893673, email: gregorioup@ucy.ac.cy 

Οηθνλνκηθέο Πξνβιέςεηο  Νηθνιέηηα Παζηνπξηίδνπ, ηει. 22893663, email: n.pashourtidou@ucy.ac.cy 

Άιια εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα  Νηθνιέηηα Παζηνπξηίδνπ, ηει. 22893663, email: n.pashourtidou@ucy.ac.cy 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ  Άληδεια ηεθέξζαββα, ηει. 22893660, email: adangela@ucy.ac.cy 

            

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ    Άληδεια ηεθέξζαββα, 22892429, adangela@ucy.ac.cy 
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