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Σα ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη ζε απηφ ην ηεχρνο ηεο Οηθνλνκηθήο Έξεπλαο είλαη ε δαλεηνιεπηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ λνηθνθπξηψλ, ε εμέιημε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ, ε επίδξαζε ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ θαη ε δηελέξγεηα καθξννηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ θππξηαθή νηθνλνκία. 

Απφ αλάιπζε ησλ Εξεπλψλ Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ πξνθχπηεη φηη ε δαλεηνιεπηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ Κχπξν είλαη νξζνινγηθή: ην χςνο δαλείσλ ησλ λνηθνθπξηψλ ζε 

κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαζνξίδεηαη απφ ην καθξνπξφζεζκν, θαη φρη ην ηξέρνλ, εηζφδεκά ηνπο. 

Σα απνηειέζκαηα ρξεηάδεηαη λα επηβεβαησζνχλ απφ πεξαηηέξσ εκπεηξηθή αλάιπζε, ψζηε λα ιεθζεί 

ππφςε  ε δπλακηθή  ζπκπεξηθνξά  ηνπ δαλεηζκνχ θαη ηεο απνηακίεπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ.  

Σν ΚΟΕ έρεη θαηαζθεπάζεη δείθηεο ηηκψλ αθηλήησλ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2011, κε ζηφρν λα 

πξνζθέξεη κηα ακεξφιεπηε κέηξεζε ηεο ηάζεο ησλ ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ ζηελ Κππξηαθή αγνξά. 

χκθσλα κε ηνπο δείθηεο απηνχο, ε κέζε εηήζηα αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ ζπηηηψλ έσο θαη ηελ έλαξμε 

ηεο ηειεπηαίαο χθεζεο ζηελ Επξσδψλε ήηαλ 14%, φκσο ηελ πεξίνδν 2009-2011 θαηαγξάθεθε 

αξλεηηθή ηάζε. Η κέζε ηηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν γηα έλα ζπίηη ζηελ Κχπξν ην 2011 ήηαλ 

ρακειφηεξε απφ ηελ ηηκή πνπ ζα είρε ην αληίζηνηρν ζπίηη ην 2007. 

Απνηειέζκαηα νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο δείρλνπλ φηη ε εηζξνή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ 

Κχπξν απφ ηελ ΕΕ βνεζά ζεηηθά ην ξπζκφ αλάπηπμεο. Επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη ησλ Κηεκαηνκεζηηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη  

Άιισλ Επηρεηξεκαηηθψλ Δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία. Ωζηφζν, κέζα 

ζην αληαγσληζηηθφ δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ε πξνζπάζεηα ηεο Κχπξνπ πξέπεη λα είλαη 

ζπλερήο, έληνλε, ζπζηεκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε. 

Σν Κέληξν Οηθνλνκηθψλ Εξεπλψλ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ εηνηκαζία καθξννηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ 

γηα ηελ θππξηαθή νηθνλνκία κε βάζε ζχγρξνλεο ηερληθέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο 

αλάιπζεο αμηνινγνχληαη απφ ην λενζπζηαζέλ πκβνχιην Εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ ΚΟΕ, ην νπνίν 

δηακνξθψλεη θαη δεκνζηνπνηεί ηελ ηειηθή εθηίκεζε γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο. 

   ε απηό ην ηεύρνο:  
 

 Η Γαλεηνιεπηηθή πκπεξηθνξά ησλ Ννηθνθπξηώλ ζηελ Κύπξν:  

ηνηρεία από ηηο Έξεπλεο Οηθνγελεηαθώλ Πξνϋπνινγηζκώλ                        2 

 Γείθηεο Σηκώλ Αθηλήησλ ζηελ Κύπξν      3 

 Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Κύπξν       4 

 Μαθξννηθνλνκηθέο Πξνβιέςεηο θαη ην πκβνύιην Δκπεηξνγλσκόλσλ  

Κέληξνπ Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ (.Δ.Κ.Ο.Δ.)     5 

 Νέα ηνπ Κέληξνπ Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ     6  

 Νέα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ       7  

 Σν Κέληξν Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ      8 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην απμαλφκελν επίπεδν 

δαλεηζκνχ ησλ λνηθνθπξηψλ έρεη πξνζειθχζεη 

ηεξάζηην ελδηαθέξνλ εμαηηίαο ησλ ζεκαληηθψλ 

καθξννηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ επηπηψζεψλ 

ηνπ. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ θχθινπ δσήο ηεο 

θαηαλάισζεο (life-cycle theory), νη επηινγέο ησλ 

θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο 

ζπλήζεηεο δελ θαζνξίδνληαη απφ ην ηξέρνλ εηζφδεκα, 

αιιά απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο πξνζδνθίεο γηα ην 

εηζφδεκά ηνπο, γλσζηφ σο καθξνπξφζεζκν εηζφδεκα 

(smooth or life-cycle income). 

Η παξνχζα κειέηε ηνπ ΚΟΕ επηρείξεζε λα εμεηάζεη ηε 

δαλεηνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ 

Κχπξν θαη λα κειεηήζεη πψο επεξεάδνπλ δηάθνξνη 

παξάγνληεο ηε δήηεζε γηα δαλεηζκφ.
*
 Η αλάιπζε 

επηθεληξψζεθε ζην καθξνπξφζεζκν εηζφδεκα ηνπ 

λνηθνθπξηνχ, δεδνκέλνπ φηη απηφ ζεσξείηαη ην 

θαηάιιειν κέγεζνο γηα λα εμεγήζεη θαλείο ην επίπεδν 

ησλ δαλείσλ ησλ λνηθνθπξηψλ ζε κηα νηθνλνκία. Απηφ, 

βέβαηα, ηζρχεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη αγνξέο 

ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά θαη φηη νη θαηαλαισηέο 

θαη ηα λνηθνθπξηά δελ αληηκεησπίδνπλ θαλέλαλ 

πεξηνξηζκφ. 

Η αλάιπζε βαζίζηεθε ζε ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη 

απφ  ηηο Έξεπλεο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ 

(CyFES) γηα ηα έηε 2002/03 θαη 2008/09. Σν 

Δηάγξακκα 1  παξνπζηάδεη ην ηξέρνλ εηζφδεκα θαη ηηο 

δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

θχθινπ δσήο ηνπο γηα ην 2002/03. 

Γηάγξακκα 1: Σξέρνλ εηζόδεκα θαη δαπάλεο,  

αλά ειηθηαθή νκάδα αξρεγνύ (2002/03) 

  

Σα ζηνηρεία ησλ CyFES έδεημαλ φηη ηα λνηθνθπξηά 

κεζαίνπ εηζνδήκαηνο θαη λεφηεξεο ειηθίαο (αξρεγνχ) 

 

                                                           
* Andreou S.N., “The Borrowing Behaviour of Households: 

Evidence from the Cyprus Family Expenditure Surveys”, Δνθίκην 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Αξ. 08-11, Κέληξν Οηθνλνκηθψλ 

Εξεπλψλ, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. 

 

έρνπλ ζρεηηθά πςειφ αθαζάξηζην ρξένο/έζνδα, ελψ ηα 

λνηθνθπξηά πςεινχ εηζνδήκαηνο θαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

(αξρεγνχ) ηείλνπλ λα έρνπλ ζρεηηθά πςειέο αλαινγίεο 

αθαζάξηζησλ θαηαζέζεσλ/έζνδα (Πίλαθεο 1 θαη 2). Απηφ 

είλαη ζεκαληηθφ, δεδνκέλνπ φηη κειεηψληαο ηα ζπλνιηθά 

αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε ηε θεξεγγπφηεηα ησλ λνηθνθπξηψλ (θαη γεληθά 

ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα), θάπνηνο πξέπεη λα 

εμεηάζεη ιεπηνκεξψο ηε δνκή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ππνρξεψζεψλ ηνπο.   
 

Πίλαθαο 1: Αθαζάξηζην ρξένο/έζνδα 

(αλά εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία)  

  0-25% 25-50% 50-75% 75-100% 

2003 12,32 16,99 20,34 15,93 

2009 12,05 22,03 15,48 14,39 

 

Πίλαθαο 2: Αθαζάξηζηεο θαηαζέζεηο/έζνδα 

(αλά εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία)  

  0-25% 25-50% 50-75% 75-100% 

2003 5,06 7,25 8,09 12,52 

2009 7,76 10,95 9,24 16,51 

 

Επηπιένλ, ε πεξηγξαθηθή αλάιπζε παξνπζηάδεη δηαθνξέο 

ζηε δαλεηνιεπηηθή (θαη ζε ζρέζε κε ηηο θαηαζέζεηο) 

ζπκπεξηθνξά ησλ λνηθνθπξηψλ κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην θχιν, ν ηνκέαο απαζρφιεζεο θαη 

ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. 

Η κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ νηθνλνκεηξηθή 

αλάιπζε βαζίζηεθε ζε γλσζηέο βαζηθέο αξρέο ηεο 

νηθνλνκηθήο ζεσξίαο. Όπσο αλακελφηαλ, ην χςνο δαλείσλ 

ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ Κχπξν ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή θαζνξίδεηαη απφ ην καθξνπξφζεζκν, θαη φρη ην 

ηξέρνλ, εηζφδεκά ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε 

ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζην βαζκφ πνπ ε δήηεζε γηα 

δάλεηα θαζνξίδεηαη απφ ην καθξνρξφλην θαη φρη απφ ην 

ηξέρνλ εηζφδεκα. Απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο έλδεημε 

φηη ε δαλεηνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ 

Κχπξν είλαη νξζνινγηθή.  

Παξ‟ φια απηά, ηα απνηειέζκαηα ρξεηάδεηαη λα 

επηβεβαησζνχλ απφ πεξαηηέξσ αλάιπζε έηζη ψζηε λα 

ιεθζεί ππφςε  ε δπλακηθή  ζπκπεξηθνξά  ηνπ δαλεηζκνχ 

θαη ηεο απνηακίεπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ. Απηφ ζα γίλεη 

δπλαηφ, φηαλ ε έξεπλα «Οηθνλνκηθψλ θαη Καηαλάισζεο 

ησλ Ννηθνθπξηψλ» (Household Finance and Consumption 

Survey) ζα είλαη δηαζέζηκε ζην εγγχο κέιινλ απφ ηελ 

Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ. 
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Η Γαλεηνιεπηηθή πκπεξηθνξά ησλ Ννηθνθπξηώλ ζηελ Κύπξν:  

ηνηρεία από ηηο Έξεπλεο  Οηθνγελεηαθώλ Πξνϋπνινγηζκώλ     Σνθία Ν. Αλδξένπ 

 

http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_08-11S%20N%20Andreou.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_08-11S%20N%20Andreou.pdf
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Η αγνξά ησλ αθηλήησλ είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο 

πνπ ρξήδεη ζπλερνχο θαη ζηελήο παξαθνινχζεζεο. 

Απφδεημε απνηειεί ε θξίζε ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ηνκέα πνπ μέζπαζε ην 2008, φηαλ νη πιείζηεο ηξάπεδεο 

θαη επελδπηηθέο εηαηξίεο είραλ εθηεζεί ζε κεγάιν 

αξηζκφ επηζθαιψλ νηθηζηηθψλ δαλείσλ. Όκσο ε κειέηε 

ηεο ηάζεο, ηνπ επηπέδνπ θαη ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ είλαη ζεκαληηθή 

φρη κφλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη γηα ην δεκφζην 

ηνκέα, θαζψο επίζεο θαη γηα ηα λνηθνθπξηά.  

Γηα ην ιφγν απηφ, ην Κέληξν Οηθνλνκηθψλ Εξεπλψλ 

έρεη πξνβεί ζηε δεκηνπξγία ελφο δείθηε ηηκψλ 

αθηλήησλ κε ζηφρν λα πξνζθέξεη κηα αληηθεηκεληθή 

θαη ακεξφιεπηε κέηξεζε ηεο ηάζεο ηνπ κέζνπ 

επηπέδνπ ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ ζηελ Κππξηαθή αγνξά. 

Ο δείθηεο πνπ θαηαζθεπάδεηαη είλαη ηξηκεληαίνο, θαη 

παξνπζηάδεηαη μερσξηζηφο δείθηεο γηα ην επίπεδν 

ηηκψλ αλά πφιε αιιά θαη γηα ην επίπεδν ηηκψλ ζηελ 

Κχπξν ζαλ ζχλνιν. Παξάιιεια, έρεη αλαπηπρζεί έλαο 

εηήζηνο ηζηνξηθφο δείθηεο ηεο αμίαο ησλ θαηνηθηψλ 

ζηελ Κχπξν ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηε δηαρξνληθή ηάζε 

ζην επίπεδν ηηκψλ, κε ζηνηρεία πνπ μεθηλνχλ απφ ην 

έηνο 2000 κέρξη θαη ην 2011.
*
 

Σν κνληέιν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ δείθηε ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ ζηελ Κχπξν, 

βαζίδεηαη ζηελ σθειηκηζηηθή πξνζέγγηζε (hedonic 

approach). Η βάζε δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ ηηο 

ηηκέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπηηηψλ – π.ρ. 

γεσγξαθηθά (πφιε, πεξηνρή θ.α.) θαη δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (αξηζκφο δσκαηίσλ, ηχπνο αθηλήηνπ 

θ.α.). Η ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πξνέξρεηαη απφ 

αγγειίεο θππξηαθψλ εθεκεξίδσλ γηα ηελ πξνζθνξά 

θαηνηθηψλ θαη αλαπηχρζεθε απφ ην ίδην ην ΚΟΕ κε 

ζπλερείο ειέγρνπο γηα ηε δηαζθάιηζε  ηεο πνηφηεηαο 

ζπιινγήο. Σν ΚΟΕ απνζθνπεί ζηε ζπλερή ελεκέξσζε 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ ηαθηηθή 

αλαδεκνζίεπζε ηνπ ηξηκεληαίνπ δείθηε. 

ην Δηάγξακκα 1 παξνπζηάδεηαη ν εηήζηνο δείθηεο ηεο 

κέζεο ηηκήο αθηλήησλ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν, θαη ζην 

Δηάγξακκα 2 ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ. Η δηφξζσζε 

ηεο κεξνιεςίαο ηνπ δείθηε πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί κε 

απινχο κέζνπο φξνπο ηηκψλ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν, 

είλαη θαλεξή ζηα δηαγξάκκαηα απηά. Οη πνζνζηηαίεο 

κεηαβνιέο κε ηνλ δείθηε ησλ απιψλ κέζσλ φξσλ είλαη 

κεγαιχηεξεο νδεγψληαο έηζη ζε παξαπιαλεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα.   

                                                           
* Η κειέηε ηνπ ΚΟΕ «Δείθηεο Σηκψλ Αθηλήησλ ζηε Κχπξν», 

θαζψο θαη ην πξψην δειηίν κε ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο, ζα 

δεκνζηεπηεί ηνπο εξρφκελνπο κήλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ 

(www.erc.ucy.ac.cy).  

Γηάγξακκα 1: Γείθηεο Σηκώλ Καηνηθηώλ αλά Σεηξαγσληθό Μέηξν 

 
 

 

Γηάγξακκα 2: Πνζνζηηαίεο Μεηαβνιέο Γείθηε Σηκώλ Καηνηθηώλ  

 
 

Ο δείθηεο πνπ θαηαζθεπάδεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο 

σθειηκηζηηθήο πξνζέγγηζεο έρεη ιάβεη ππφςε, θαη 

ηαπηφρξνλα έρεη απνκνλψζεη, ηηο αιιαγέο ηεο ηηκήο πνπ 

δελ νθείινληαη ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, 

αιιά ζηε δηαρξνληθή αιιαγή ηεο ζχλζεζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπηηηψλ ζην δείγκα καο.  

Απφ ηελ αξρή ηνπ δείγκαηνο παξαηεξνχκε κηα ζπλερή 

αλνδηθή πνξεία ζηηο ηηκέο ζπηηηψλ ηεο Κππξηαθήο αγνξάο, 

ε νπνία δηαθφπεθε ην 2008 κε ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε 

ε νπνία επεξέαζε θαη ηελ αγνξά αθηλήησλ ζηε Κχπξν. Η 

κέζε εηήζηα αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ ζπηηηψλ έσο θαη ηελ 

έλαξμε ηεο ηειεπηαίαο χθεζεο ζηελ Επξσδψλε είλαη 14%. 

Σν 2009 νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ ππνρψξεζαλ θαηά 1,6%, 

ελψ ε αξλεηηθή απηή ηάζε ζπλερίζηεθε θαη γηα ηα επφκελα 

δχν έηε. Οη ηηκέο ησλ αλαγξαθφκελσλ αξρηθψλ ηηκψλ 

πψιεζεο ησλ νηθηζηηθψλ αθηλήησλ κεηψζεθαλ θαηά 11% 

ην 2011 ζε ζχγθξηζε κε απηέο ηνπ 2010. Η κέζε ηηκή αλά 

ηεηξαγσληθφ κέηξν γηα έλα ζπίηη ζηελ Κχπξν ην 2011 

έθηαζε ζε ρακειφηεξν επίπεδν απφ ηελ ηηκή πνπ ζα είρε ην 

αληίζηνηρν ζπίηη ην 2007.  
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Ωο άκεζε μέλε επέλδπζε (ΑΞΕ) νξίδνπκε ηε 

καθξνπξφζεζκε επέλδπζε ζε επηρείξεζε ηεο εγρψξηαο 

αγνξάο απφ επελδπηή πνπ έρεη σο έδξα αγνξά μέλεο 

ρψξαο. Οη ΑΞΕ απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ησλ ζχγρξνλσλ 

νηθνλνκηψλ κηαο θαη ζπκβάιινπλ (κεηαμχ άιισλ) ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηε δηάρπζε ηερλνγλσζίαο θαη 

γλψζεο, ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Γηα κηα κηθξή αλνηθηή νηθνλνκία, φπσο απηή ηεο 

Κχπξνπ, ε πξνζέιθπζε ΑΞΕ θαζίζηαηαη άθξσο 

ζεκαληηθή, θαζψο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη 

έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο νιηθήο επέλδπζεο. 

Με ζθνπφ λα κειεηήζνπκε ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη 

ΑΞΕ ζηελ θππξηαθή νηθνλνκία, ην ΚΟΕ δηεθπεξαίσζε 

νηθνλνκεηξηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ζπλεηζθνξά ησλ 

επελδχζεσλ απηψλ (αλά πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο θαη 

αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο) ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο 

νηθνλνκίαο.
*
 

Σα απνηειέζκαηα (Πίλαθαο 1) ηεο νηθνλνκεηξηθήο 

αλάιπζεο δείρλνπλ φηη ε εηζξνή επελδχζεσλ απφ ηελ 

ΕΕ βνεζά ζεηηθά ην ξπζκφ αλάπηπμεο. Παξνκνίσο, 

επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ 

(XAO) θαη ησλ Κηεκαηνκεζηηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη  

Άιισλ Επηρεηξεκαηηθψλ Δξαζηεξηνηήησλ (KOAEΔ) 

έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία.  

ρεηηθά κε ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε απφ ηηο 

ΑΞΕ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ΕΕ, ε απνπζία 

πεξηνξηζκψλ ζηηο άκεζεο επελδχζεηο ζηελ Κχπξν απφ 

θαηνίθνπο ρσξψλ-κειψλ ηεο ΕΕ βνεζά ζεκαληηθά 

ζηελ εηζξνή μέλσλ θεθαιαίσλ. Επηπιένλ, νη ζρεηηθά 

απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαγσγή θεξδψλ 

θαη κεξηζκάησλ απνηεινχλ παξάγνληα πνπ επίζεο 

βνεζά ζηε κεγαιχηεξε εηζξνή επελδχζεσλ. Όζνλ 

αθνξά ζηελ επίδξαζε ησλ ΑΞΕ ζηνπο δηάθνξνπο 

ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, πηζαλφο ιφγνο γηα ηε ζεηηθή 

ζπκβνιή ηνπο ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ησλ 

XAO απνηειεί ε έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ 

Επξσδψλε, ε νπνία πξνζέθεξε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

επέθηαζε ησλ ηξαπεδψλ θαη πξνζθνξά πεξηζζφηεξσλ 

θαη πην βειηησκέλσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, θάλνληαο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ καο 

ζχζηεκα πην ειθπζηηθφ ζηνπο μέλνπο επελδπηέο. 

Παξνκνίσο, νη ΑΞΕ επεξεάδνπλ ζεηηθά ην ξπζκφ 

αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα KOAEΔ, θπξίσο ιφγσ ησλ 

 

                                                           
* άββα Υ.., «Άκεζεο Ξέλεο Επελδχζεηο ζηελ Κχπξν», Δνθίκην 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Αξ. 07-11, Κέληξν Οηθνλνκηθψλ 

Εξεπλψλ, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε Κχπξνο. 

Εληνχηνηο, ην κέγεζνο ηεο επηξξνήο παξακέλεη ζρεηηθά 

κηθξφ, θάηη πνπ πξνηξέπεη ζε κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο 

πξνζέιθπζεο ΑΞΕ.  

Πίλαθαο 1. Δπηδξάζεηο ΑΞΔ ζην ξπζκό αλάπηπμεο 

 Δθηίκεζε επίδξαζεο 

Πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο  

Επξσπατθή Έλσζε 
0,003** 

(0,001) 

Κιάδνο δξαζηεξηφηεηαο 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί θαη αζθαιηζηηθνί 

νξγαληζκνί 
0,003*** 

(0,000) 

Κηεκαηνκεζηηηθνί νξγαληζκνί θαη άιιεο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 0,005*** 

(0,001) 

Σεκείσζε: Σηελ παξέλζεζε αλαθέξεηαη ην ηππηθφ ζθάικα ηεο εθηίκεζεο.  

** ππνδειψλεη ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν 5% θαη *** ζε 1%. 

Ωζηφζν, κέζα ζην ζεκεξηλφ δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, 

φπνπ ν αληαγσληζκφο είλαη εμαηξεηηθά έληνλνο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηψλ, ε πξνζπάζεηά καο πξέπεη λα 

είλαη ζπλερήο, έληνλε, ζπζηεκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε Κχπξνο πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε κηα 

ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζέιθπζε ΑΞΕ, 

φπσο: 

 Να πείζεη ηνπο μέλνπο (νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη 

επελδπηέο) φηη παίξλεη κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, εληζρχεη ηελ αλάπηπμε, 

αληηκεησπίδεη ηελ αλεξγία, απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα 

θαη φηη απνηειεί έλα ηδαληθφ πξννξηζκφ γηα επελδχζεηο. 

 Να πξνσζήζεη ξπζκίζεηο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πάηαμε 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο (π.ρ. ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο). 

 Να εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο ελαξκφληζεο ηεο νηθνλνκίαο 

γηα ηε ζσζηή πξνζέιθπζε θαη απνξξφθεζε ηνπ μέλνπ 

θεθαιαίνπ. 

 Να κεξηκλήζεη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ρακεινχ 

θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή, ηε κεγαιχηεξε απειεπζέξσζε 

ησλ αγνξψλ θαη γεληθψο ηελ απινπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο εηζξνήο μέλνπ θεθαιαίνπ. 

 Να αλαπηχμεη κνξθέο ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα γηα εμεχξεζε ζηξαηεγηθψλ επελδπηψλ.  

 Να αμηνπνηήζεη ηνπο θιάδνπο νη νπνίνη ηεο πξνζθέξνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Κιάδνη φπσο απηνί ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ηεο λαπηηιίαο θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα άληιεζεο λέσλ 

θεθαιαίσλ απφ μέλνπο επελδπηέο.  

Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Κύπξν                 Χξήζηνο Σ. Σάββα 

http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_07-11C%20Savva.pdf
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Η θαηάζηαζε ζηελ Ειιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη ε 

ξαγδαία επηδείλσζή ηεο πην πξφζθαηα, έρνπλ 

αλαδείμεη μεθάζαξα ηε ζεκαζία ηεο αληηθεηκεληθήο θαη 

δηαθαλνχο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ 

πξννπηηθψλ ηεο, αιιά θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο. Οπζηαζηηθήο ζεκαζίαο ζε 

απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη ε πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία 

ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε δηαθάλεηα ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ παξαγσγή θαη δεκνζηνπνίεζή ηνπο.  

Η παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο κηαο ρψξαο  είλαη 

χςηζηεο ζεκαζίαο θαη πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη 

ζπιινγηθά. πζηεκαηηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

πξφιεςε θξίζεσλ, κε ηελ έγθαηξε θαη άκεζε ιήςε 

δηνξζσηηθψλ θαη δηαζξσηηθψλ κέηξσλ. Σν νηθνλνκηθφ 

θφζηνο ηεο έγθαηξεο δηφξζσζεο, ή αθφκε ηεο 

πξφιεςεο, είλαη ζαθέζηαηα πνιχ κηθξφηεξν απφ 

εθείλν πνπ ζα πξέπεη λα επσκηζηεί κία νηθνλνκία πνπ 

αλαγθάδεηαη θαζπζηεξεκέλα λα ιάβεη κέηξα – φπσο 

έρεη θαλεί μεθάζαξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Ειιάδαο.  

Η αλεμαξηεζία είλαη επίζεο νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο, 

γηαηί ρσξίο αλεμαξηεζία ε αλάιπζε πηζαλφλ λα κελ 

είλαη αληηθεηκεληθή θαη λα κελ εμππεξεηεί κε επηηπρία 

ην ζθνπφ ηεο. Εάλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα πνιηηηθέο 

ζθνπηκφηεηεο νη Αξρέο παξνπζηάδνληαη αηζηφδνμεο γηα 

ηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο ηφηε δελ ζα ππάξρεη ην 

θίλεηξν γηα ηελ έγθαηξε πηνζέηεζε κέηξσλ ηφζν γηα 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ειιείκκαηνο αιιά θαη γηα ηελ 

ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο.  

Γηα απηφλ αθξηβψο ην ιφγν νη αξρεγνί ησλ θξαηψλ ηεο 

επξσδψλεο ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζηηο 26 

Οθησβξίνπ 2011, θαηέγξαςαλ πψο «… αλαιακβάλνπκε 

ηε δέζκεπζε … [γηα] … ελίζρπζε ησλ εζληθψλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πιαηζίσλ πέξαλ ηεο νδεγίαο ζρεηηθά 

κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα ησλ 

θξαηψλ κειψλ. Εηδηθφηεξα, νη εζληθνί πξνυπνινγηζκνί 

ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε αλεμάξηεηεο πξνβιέςεηο 

αλάπηπμεο.» 

Σν Κέληξν Οηθνλνκηθψλ Εξεπλψλ (ΚΟΕ), 

αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε αληηθεηκεληθήο θαη 

αλεμάξηεηεο αλάιπζεο ησλ πξννπηηθψλ ηεο 

Κππξηαθήο νηθνλνκίαο, έρεη πξνρσξήζεη ζηελ 

εηνηκαζία πξνβιέςεσλ γηα ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ 

ΑΕΠ θαη ηνλ πιεζσξηζκφ. Οη πξνβιέςεηο απηέο 

πξνέξρνληαη απφ νηθνλνκεηξηθά κνληέια ηα νπνία 

έρνπλ εθηηκεζεί κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ θαη 

αμηφπηζησλ ηερληθψλ, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη επξέσο θαη ζε 

 

νξγαληζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη νηθνλνκεηξηθέο πξνβιέςεηο 

ζπκπιεξψλνληαη κε αλαζθφπεζε ησλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ 

ηεο δηεζλνχο θαη Κππξηαθήο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη κε 

αμηνιφγεζε/πξνζνκνίσζε ησλ επηπηψζεσλ ζην ΑΕΠ άιισλ 

παξαγφλησλ θαη κέηξσλ πνιηηηθήο.   

Σα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο πνπ δηεμάγεηαη 

ζην ΚΟΕ, καδί κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 

αμηνινγνχληαη απφ ην πκβνχιην Εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ 

ΚΟΕ (.Ε.Κ.Ο.Ε.), ην νπνίν δηακνξθψλεη ηελ ηειηθή 

εθηίκεζε γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο θαη εθδίδεη 

ζπκπεξάζκαηα. ην .Ε.Κ.Ο.Ε. ζπκκεηέρνπλ αθαδεκατθνί 

θαη νηθνλνκνιφγνη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε εμεηδηθεπκέλε 

πείξα ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο νηθνλνκίαο. Σα ζπκπεξάζκαηα 

ηνπ .Ε.Κ.Ο.Ε. γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο Κππξηαθήο 

νηθνλνκίαο δεκνζηεχνληαη δχν θνξέο ην ρξφλν. 

Σν ΚΟΕ θαη ην .Ε.Κ.Ο.Ε. πξνζδνθνχλ φηη ε αλάιπζε απηή, 

θαζψο θαη νη άιιεο ελδηάκεζεο ζπλεηζθνξέο ηνπ ΚΟΕ, ζα 

θαιχςνπλ ζηαδηαθά έλα ζνβαξφ θελφ ζηελ Κχπξν, 

δηεπθνιχλνληαο έηζη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ άζθεζε 

νξζνινγηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα δεκνζηνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

Μέιε .Δ.Κ.Ο.Δ. 

- Δξ. Μάξηνο Κιεξίδεο, Πξφεδξνο Εηαηξείαο 

Κππξηαθψλ Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ, Ειιεληθή 

Σξάπεδα 

- Καζ. Πάλνο Παζηαξδήο, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ θαη 

Δηεπζπληήο Κέληξνπ Οηθνλνκηθψλ Εξεπλψλ 

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ 

- Καζ. Υξηζηφθνξνο Πηζζαξίδεο, Σκήκα 

Οηθνλνκηθψλ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ θαη London 

School of Economics 

- Δξ. Μηράιεο αξξήο, Πξψελ Τπνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ 

- Καζ. Λνχεο Υξηζηνθίδεο, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ 

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ 

 

Γεληθόο Γξακκαηέαο 

- Δξ. Ζήλσλ Κνληνιαίκεο, Κέληξν Οηθνλνκηθψλ 

Εξεπλψλ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ  

Γηεύζπλζε Έξεπλαο 

- Δξ. Νηθνιέηηα Παζηνπξηίδνπ, Κέληξν 

Οηθνλνκηθψλ Εξεπλψλ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ 

Μαθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο θαη ην πκβνύιην Δκπεηξνγλσκόλσλ  Κέληξνπ  

Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ (.Δ.Κ.Ο.Δ.)                                                                              Ζήλσλ Κνληνιαίκεο 
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Νέα Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα 

Πξφβιεςε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ ΑΕΠ θαη ησλ 

ζπληζησζψλ ηνπ γηα ηελ Κππξηαθή Οηθνλνκία 

ηφρνο ηνπ λένπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 

αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ζχληνκα είλαη ε εθαξκνγή 

ζχγρξνλσλ νηθνλνκεηξηθψλ ηερληθψλ ζε κηα εθηελή 

βάζε δεδνκέλσλ κε εγρψξηεο θαη μέλεο/δηεζλείο 

κεηαβιεηέο γηα ηελ θαηαζθεπή βξαρππξφζεζκσλ 

πξνβιέςεσλ γηα ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ ΑΕΠ θαη 

ησλ ζπληζησζψλ ηνπ, φπσο θαηαλάισζε, επελδχζεηο, 

εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάιπζε 

θαη θαηαλφεζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Κχπξν θαη λα απνηειέζνπλ έλα 

εξγαιείν ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο 

νηθνλνκίαο απφ θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη 

ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, νχησο ψζηε λα ιακβάλνληαη 

έγθαηξα ηα θαηάιιεια κέηξα. Η δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο κε ην Ίδξπκα Πξνψζεζεο Έξεπλαο 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα είλαη ζε εμέιημε.  

Πξνζιήςεηο Πξνζσπηθνύ 

Απφ ην επηέκβξην ηνπ 2011 εξγάδεηαη ζην ΚΟΕ ν Δξ 

Ζήλσλ Κνληνιαίκεο σο Εηδηθφο Επηζηήκνλαο. Ο Δξ 

Κνληνιαίκεο δηεηέιεζε ζχκβνπινο ζην Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. Έρεη εθπξνζσπήζεη ηελ Κχπξν ζε 

δηάθνξεο επηηξνπέο πςεινχ επηπέδνπ ελψ έρεη επίζεο 

ζπληνλίζεη ην έξγν ηνπ ECOFIN/Eurogroup ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Απφ ην 1997 κέρξη ην 2005 

εξγάζηεθε ζην Δηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ζηελ 

Επξσπατθή Επηηξνπή (DG ECFIN), σο 

νηθνλνκνιφγνο. Καηέρεη PhD απφ ην Παλεπηζηήκην 

ηνπ Μάληζεζηεξ θαη M.Phil. απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο 

Ομθφξδεο.  

Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 εξγάδεηαη ζην ΚΟΕ σο 

κεηαπηπρηαθφο ζπλεξγάηεο ν Υαξάιακπνο 

Καξαγηαλλάθεο, ν νπνίνο θαηέρεη πηπρίν Οηθνλνκηθψλ 

απφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

M.Sc. in Economics απφ ην London School of 

Economics. 

Γνθίκηα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο/Αλάιπζεο 

02-11 Zachariadis T. and Ε. Shoukri, "Direct Effects 

from the Implementation of the EU Energy 

and Climate Package on Cypriot Economic 

Sectors and Households", July 2011. 

03-11 Pashourtidou N., A. Tsiaklis and Z. 

Kontolemis, "Consumers' opinions about 

macroeconomic variables", August 2011. 

 

04-11 Pashardes P. and A. Polycarpou, "Poverty and 

Labour Market Participation of Public Assistance 

Recipients in Cyprus", September 2011. 

05-11 Kalaitzidakis P., V. Tzouvelekas, Th. Mamuneas 

and Th. Stengos, "Optimal Tax Rates for Pesticides 

Usage in Cyprus Agriculture Production", 

November 2011. 

06-11 Koutsampelas Chr., "Social Transfers and Income 

Distribution in Cyprus", November 2011. 

07-11 άββα Υ. ., "Άκεζεο Ξέλεο Επελδχζεηο ζηελ 

Κχπξν", Ννέκβξηνο 2011. 

08-11 Andreou S. N., "The Borrowing Behaviour of 

Households: Evidence from the Cyprus Family 

Expenditure Surveys", December 2011. 

09-11 Ketteni E. and Th. P. Mamuneas, "Labor 

Productivity and ICT Capital", December 2011. 

01-12 Ketteni E., Th. Mamuneas, Th. Zachariadis and L. 

Coutinho, "The Effect of EU Energy and Climate 

Policies on the Economy of Cyprus", March 2012. 

Πεξηνδηθό Cyprus Economic Policy Review  

Περιετόμενα τοσ τεύτοσς 10 (Δεκέμβριος 2011) 

- The Cypriot Pension System: Issues and Reform Options
 
 

             Alejandro Sergio Simone 

- Social Transfers and Income Distribution in Cyprus 

             Christos Koutsampelas 

- The Borrowing Behaviour of Households: Evidence 

from the Cyprus Family Expenditure Surveys 

             Sofia N. Andreou 

Special Section:  A First Annual Symposium on the 

Cypriot Economy 

- Introductory Remarks to First Annual Symposium 

on the Cypriot Economy 

             Alexander Michaelides 

- Cyprus Economy: Reform or Shrink 

             Panos Pashardes; Symeon Matsis (discussant) 

- The Labour Market in Cyprus: Is it as Flexible as we 

Claim? 

             Louis N. Christofides; Andreas Pavlikas (discussant) 

- Banking System in Cyprus: Time to Rethink the 

Business Model? 

             Constantinos Stephanou; Marios Clerides   

             (discussant)      

Νέα ηνπ Κέληξνπ Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ                                                        Σνθία Ν. Αλδξένπ

       

 

http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP02-11.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP02-11.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP02-11.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP02-11.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOA_03-11.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOA_03-11.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_04-11_Pashardes_Polycarpou_upd.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_04-11_Pashardes_Polycarpou_upd.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_04-11_Pashardes_Polycarpou_upd.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP05-11.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP05-11.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_06-11Koutsampelas_upd.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_06-11Koutsampelas_upd.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_07-11C%20Savva.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_07-11C%20Savva.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_08-11S%20N%20Andreou.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_08-11S%20N%20Andreou.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_08-11S%20N%20Andreou.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_09-11.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_09-11.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_01-2012.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_01-2012.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/SIMONE_3-34.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/KOUTSAMPELAS_35-55.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/ANDREOU_57-83.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/ANDREOU_57-83.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/MICHAELIDES_87-90.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/MICHAELIDES_87-90.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Pashardes_91-95.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/MATSIS_97-108.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/CHRISTOFIDES_109-116.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/CHRISTOFIDES_109-116.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Pavlikas117-121.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/STEPHANOU_123-130.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/STEPHANOU_123-130.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Clerides131-135.pdf
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Πξνπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ πξνζθέξεη δχν πξνπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα, έλα ζηα Οηθνλνκηθά θαη έλα ζηηο 

Δηεζλείο, Επξσπατθέο θαη Οηθνλνκηθέο πνπδέο.  Καηά 

ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-12, εμαζθάιηζαλ ζέζε ζηα 

δχν πην πάλσ πξνγξάκκαηα  109 θνηηεηέο.  Απφ 

απηνχο, 79 θνηηνχλ ζην πξφγξακκα Οηθνλνκηθψλ θαη 

30 ζην πξφγξακκα Δηεζλψλ, Επξσπατθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ. Με ηα δεδνκέλα απηά, ην 

Σκήκα Οηθνλνκηθψλ είλαη απηή ηε ζηηγκή ην δεχηεξν 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ. 

Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα – ηξία επηπέδνπ Μάζηεξ θαη έλα 

δηδαθηνξηθνχ επηπέδνπ. Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

2011-12, πξνζθέξζεθαλ ζέζεηο ζε δχν απφ ηα 

πξνγξάκκαηα Μάζηεξ – Μάζηεξ ζηελ Οηθνλνκηθή 

Αλάιπζε θαη Μάζηεξ ζηα Ννκηζκαηηθά θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθά. Σν πξφγξακκα Μάζηεξ ζηελ 

Οηθνλνκηθή Αλάιπζε πξνζθέξεηαη ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα. Απφ ην ζχλνιν ησλ 77 αηηήζεσλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ, ην Σκήκα πξνζέθεξε ζε 44 ππνςεθίνπο 

ζέζε ζηα πξνγξάκκαηα Μάζηεξ θαη νη ζέζεηο έγηλαλ 

απνδεθηέο απφ 25 ππνςεθίνπο, εθ ησλ νπνίσλ 2 είλαη 

απφ ην εμσηεξηθφ.  

Δπηζθέπηεο Καζεγεηέο 

Γηα ην Δαξηλό Δμάκελν 2011-12, επηζθέπηνληαη ην 

Σκήκα θαη δηδάζθνπλ καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο 

ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο νη: 

 

- Κσλζηαληίλνο Αγθπξίδεο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο, PhD University of Toronto 

- Αδάκνο Αδάκνπ, Λέθηνξαο, PhD Παλεπηζηήκην 

Κχπξνπ 

- Αδηξέαο Αζζηψηεο, Λέθηνξαο, PhD Southern 

Illinois University Carbondale 

- Αξηζηνθιήο Απγνπζηή, Λέθηνξαο, PhD University 

of Wisconsin – Madison, USA 

- Νενθχηα ΄Εκπνξα, Λέθηνξαο, PhD Παλεπηζηήκην 

Κχπξνπ 

- Αθξνδίηε Κέξν, Λέθηνξαο, PhD European 

University Institute, Italy 

- Υξήζηνο Μπηιαλάθνο, Λέθηνξαο, PhD Οηθνλνκηθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

- Υξπζφζηνκνο Σακπάθεο, Επίθνπξνο Καζεγεηήο, 

PhD Columbia University 

- Robert Duval Hernandez, Επίθνπξνο Καζεγεηήο, 

PhD Cornell University 

Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο: 

- Μαξία Ηξαθιένπο, PhD Virginia  Polytechnic Institute 

and State University, USA   

- Δεκήηξεο Κνπξζάξνο, PhD Columbia University 

- Δεκήηξεο Ξεθηέξεο, PhD Universitat Autònoma de 

Barcelona, Θζπαλία 

- Νίθε Παπαδνπνχινπ, PhD Boston College, Κεληξηθή 

Σξάπεδα Κχπξνπ 

- Leonor Coutinho Kontolemis, PhD European University 

Institute, Italy 

Κνηλνηηθό Πξόγξακκα ΩΚΡΑΣΗ/ERASMUS 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Κνηλνηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ΩΚΡΑΣΗ/ERASMUS πξνζθέξεη 

καζήκαηα θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Καηά ην  

Εαξηλφ Εμάκελν 2011-12, ζα πξνζθεξζνχλ ηα καζήκαηα: 

Δηεζλέο Εκπφξην, Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε θαη  

Υξεκαηννηθνλνκηθή Σξαπεδηθή θαη Υξεκαηνδφηεζε. 

εηξά εκηλαξίσλ ζηα Οηθνλνκηθά 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ δηνξγαλψλεη ζεηξά ζεκηλαξίσλ µε 

νκηιεηέο αθαδεκατθνχο απφ δηάθνξεο ρψξεο. Πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο:  

http://www.ucy.ac.cy/default.aspx?m=PC&id=47272&w=eco

nomics&l=el-GR&p=seminarspring2012 

εηξά εκηλαξίσλ ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή θαη 

Μαθξννηθνλνκηθά 

Η ρνιή Οηθνλνκηθψλ Επηζηεκψλ θαη Δηνίθεζεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα δηνξγαλψλεη ζεηξά 

ζεκηλαξίσλ κε νκηιεηέο αθαδεκατθνχο απφ δηάθνξεο ρψξεο. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηελ  πην θάησ 

ηζηνζειίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/ecoman/en-

US/seminarsFinanceMacroeconomics.aspx 

Πξνθήξπμε ζέζεσλ Μεηαπηπρηαθώλ Πξνγξακκάησλ 

Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ αλαθνηλψλεη φηη δέρεηαη αηηήζεηο 

γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζέζεσλ ζηα κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα  ηνπ πνπ ζα αξρίζνπλ ην επηέκβξην ηνπ 

2012. 

Πελήληα (50) ζέζεηο γηα κεηαπηπρηαθή θνίηεζε πνπ νδεγνχλ 

ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Δηδαθηνξηθνχ Δηπιψκαηνο σο 

αθνινχζσο: 

 20 ζέζεηο γηα Master in Economic Analysis (ζηα Αγγιηθά) 

 24 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηα Οηθνλνκηθά θαη ζηα 

Ννκηζκαηηθά θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά 

 6 ζέζεηο γηα Δηδαθηνξηθφ ζηα Οηθνλνκηθά (PhD in 

Economics). Η πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ είλαη ε 30ε 

Μαξηίνπ 2012. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δεκνζηεχνληαη 

ζηελ πην θάησ ηζηνζειίδα:  

http://www.ucy.ac.cy/data/acafsw/Announcements/Master_P

rogramme_Places_GR_2012_2013.pdf 

Νέα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ           Αλαζηαζία Δεκεηξίνπ & Γηάλλεο Καζπαξήο 

 
 

Νέα ηεο Μνλάδαο Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ                                                 Άληδεια Σηεθέξζαββα 

http://www.ucy.ac.cy/default.aspx?m=PC&id=47272&w=economics&l=el-GR&p=seminarspring2012
http://www.ucy.ac.cy/default.aspx?m=PC&id=47272&w=economics&l=el-GR&p=seminarspring2012
http://www.ucy.ac.cy/goto/ecoman/en-US/seminarsFinanceMacroeconomics.aspx
http://www.ucy.ac.cy/goto/ecoman/en-US/seminarsFinanceMacroeconomics.aspx
http://www.ucy.ac.cy/data/acafsw/Announcements/Master_Programme_Places_GR_2012_2013.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/acafsw/Announcements/Master_Programme_Places_GR_2012_2013.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 ΚΟΕ είλαη ην Σπκβνχιην θαη ην Αθαδεκατθφ Σπκβνχιην: 

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

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

 Σν Αθαδεκατθφ Σπκβνχιην 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 ΚΟΕ. Επηηξέπεηαη 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.  

Η „Οηθνλνκηθή Έξεπλα‟ θπθινθνξεί ηξεηο θνξέο εηεζίσο θαη είλαη δηαζέζηκε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΟΕ 
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ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Πξόεδξνο:  Μηράιεο Κακκάο, Γεληθόο Γηεπζπληήο πλδέζκνπ Σξαπεδώλ Κύπξνπ 

Μέιε:       Αζαλάζηνο Γαγάηζεο, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ (Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ) 

 Γεψξγηνο Γεσξγίνπ, Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνύ (Γεληθφο Δηεπζπληήο) 

 Μηραήι . Μηραήι, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ (Πξφεδξνο) 

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

 Πάλνο Παζηαξδήο, Κέληξν Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ (Δηεπζπληήο) 

 Γεψξγηνο πξίραο, Κεληξηθή Σξάπεδα Κύπξνπ (Αλψηεξνο Δηεπζπληήο Οηθνλνκηθψλ Εξεπλψλ) 

 Αλδξέαο Υαξαιάκπνπο, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ (Δηεπζπληήο Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ θαη ΕΕ) 

                    

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Πξόεδξνο:  Πάλνο Παζηαξδήο 

Μέιε: Έιελα Αλδξένπ  σθξφλεο Κιεξίδεο Θενθάλεο Μακνπλέαο 

 Μηραήι . Μηραήι  

 

 
ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

  Θεφδσξνο Ζαραξηάδεο Άληξνο Κνχξηειινο   

  Θαλάζεο ηέγγνο   

 
ΣΟΜΔΑ  ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

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

Ννηθνθπξηά  νθία Ν. Αλδξένπ, ηει. 22893675, email: andreou.sofia@ucy.ac.cy 

Επηρεηξήζεηο  Αδάκνο Αλδξένπ, ηει. 22893674, email: andreou.n.adamos@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 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ – ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 
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