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

θξαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν, νη επηπηψζεηο ζηα λνηθνθπξηά απφ κέηξα πεξηβαιινληηθήο 
πνιηηηθήο, ε επίδξαζε ηεο ελέξγεηαο ζηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαη ε αλάπηπμε ελφο λένπ 

νηθνλνκηθνχ κνληέινπ γηα ηελ Κχπξν.  

ην δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο ηεο θξαηηθήο εθπαίδεπζεο ε πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ 
παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ , ιφγσ ηεο ηάζεο ησλ λνηθνθπξηψλ λα ζπκπιεξψλνπλ ηε δσξεάλ 

παξερφκελε εθπαίδεπζε απφ ην θξάηνο κε απηήλ ησλ ηδησηηθψλ καζεκάησλ/θξνληηζηεξίσλ . Ζ 
αλάιπζε δείρλεη φηη θαηά κέζν φξν ε αμία ηεο θνίηεζεο ελφο παηδηνχ ζε δεκφζην ζρνιείν 

απνηηκάηαη απφ ην λνηθνθπξηφ ζε πεξίπνπ €5000, ελψ ην θφζηνο είλαη δηπιάζην.  

Οη επξσπατθέο πνιηηηθέο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ 
ειεθηξηζκνχ θαη ησλ θαπζίκσλ, πνπ ζα απνθέξνπλ απψιεηα επεκεξίαο ην 2020 ηεο ηάμεο ησλ 

101 επξψ αλά λνηθνθπξηφ (ζε ηηκέο 2009). Οη απμήζεηο ησλ ηηκψλ ζα είλαη αληίζηξνθα 

πξννδεπηηθέο (regressive)θαη ζα επεξεάζνπλ ηα λνηθνθπξηά κε κηθξφ αξηζκφ κειψλ θαη 
λνηθνθπξηά ζε αζηηθέο πεξηνρέο πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ.  

Ζ ελέξγεηα παξνπζηάδεη ζρέζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κε δχν βαζηθνχο ζπληειεζηέο 

παξαγσγήο, ην θεθάιαην θαη ηελ εξγαζία , ππνθαζηζηά φκσο ηηο πξψηεο χιεο. Σν απνηέιεζκα 
απηφ ππνδεηθλχεη φηη κηα κειινληηθή αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο ελέξγεηαο ζα κεηψζεη ηε δήηεζε γηα 

θεθάιαην, θαη γηα αλεηδίθεπην θαη εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ζα απμήζεη ηε δήηεζε γηα 
πξψηεο χιεο. 

Γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ησλ θπθιηθψλ δηαθπκάλζεσλ ηεο Κππξηαθήο 

νηθνλνκίαο, αλαπηχζζεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Κχπξν έλα Γπλακηθφ ηνραζηηθφ Μνληέιν 
Γεληθήο Ηζνξξνπίαο, κε ζηφρν λα ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν ζηηο αζθήζεηο πξνβιέςεσλ θαη 

πξνζνκνίσζεο πνιηηηθψλ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ.  

   ε απηό ην ηεύρνο:  
 

 Ζ Οηθνλνκηθή Απνηίκεζε ηεο Κξαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν  2 

 Δπηπηώζεηο ζηελ Δπεκεξία ησλ Ννηθνθπξηώλ από ηελ Δθαξκνγή ηεο 

Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή  3 

 Υξήζε Δλέξγεηαο: Σάζεηο Τπνθαηάζηαζεο/πκπιεξσκαηηθόηεηαο  

ζηελ Παξαγσγή 4 

 Αλάπηπμε Γεληθνύ ηνραζηηθνύ Μνληέινπ Γεληθήο Ηζνξξνπίαο γηα ηελ Κύπξν  5 

 Νέα ηνπ Κέληξνπ Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ 6 

 Νέα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ 7 

 Σν Κέληξν Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ 8 
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Ζ θξαηηθή παξνρή ηδησηηθψλ αγαζψλ παξνπζηάδεηαη 
ζηε βηβιηνγξαθία σο κέζν κεηξηαζκνχ ησλ αηειεηψλ 
πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά (π.ρ. εμσηεξηθφηεηεο) θαη, 
ππφ νξηζκέλνπο φξνπο, σο κέζν αλαθαηαλνκήο ηνπ 
εηζνδήκαηνο. Ωζηφζν, ε επίδξαζε ζηελ επεκεξία ηνπ 
θαηαλαισηή κέρξη ζήκεξα γίλεηαη θπξίσο κε κειέηεο 
αμηνιφγεζεο, γλσζηέο ζηε βηβιηνγξαθία (θπξίσο ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ) σο contingent valuation 
studies πνπ απαηηνχλ δαπαλεξή ζπιινγή ζηνηρείσλ.  

Σν ΚΟΔ πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα ρξεκαηνδνηνχκελε 
απφ ην Ίδξπκα Πξνψζεζεο Έξεπλαο

*
, πνπ είρε σο 

ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε (εθηίκεζε ηεο 
ρξεκαηηθήο αμίαο) ηεο θξαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ 
Κχπξν κε δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία πνπ επηηξέπεη λα 
εθηηκεζεί ε αμία ηεο δσξεάλ παηδείαο γηα ηα 
λνηθνθπξηά κε ηε ρξήζε δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ηεο 
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο.  

Απφ πιεπξάο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο, ε δσξεάλ 
παξερφκελε πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν είλαη γηα φινπο ε ίδηα. Δάλ ην 
λνηθνθπξηφ δελ ηθαλνπνηείηαη κε απηή ηελ 
πνζφηεηα/πνηφηεηα, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηελ 
αληηθαηαζηήζεη ή λα ηε ζπκπιεξψζεη κε αγνξά 
εθπαίδεπζεο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ωο εθ ηνχηνπ, ε 
πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ παξνπζηάδεη κεγάιν 
ελδηαθέξνλ θπξίσο ιφγσ ηεο ηάζεο ησλ λνηθνθπξηψλ 
λα ζπκπιεξψλνπλ ηε δσξεάλ παξερφκελε εθπαίδεπζε 
απφ ην θξάηνο κε απηήλ ησλ ηδησηηθψλ καζεκάησλ/ 
θξνληηζηεξίσλ. πγθεθξηκέλα, ε δήηεζε γηα ηελ 
εθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν εκθαλίδεηαη λα ππεξβαίλεη ηε 
δεκφζηα παξνρή θαηά πνιχ.  

Ζ κειέηε ηνπ ΚΟΔ πξνηείλεη κηα πξνζέγγηζε 
ζηεξηδφκελε ζηε ζεσξία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 
θαηαλαισηή κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ 
(Quadratic Almost Idea Demand System-QUAIDS) 
φπνπ ν ρξεκαηηθφο δείθηεο ηθαλνπνίεζεο (ή αιιηψο ε 
πξνζπκία ηνπ θαηαλαισηή λα πιεξψζεη) κπνξεί λα 
ππνινγηζηεί απφ ηηο παξακέηξνπο ελφο ζπζηήκαηνο 
δήηεζεο. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο κειέηεο ζπλίζηαηαη ζηελ 
αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ ην νπνίν ζα 
επηηξέπεη ηε ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή αλάιπζε ησλ 
επηπηψζεσλ ηεο θξαηηθήο παξνρήο ηδησηηθψλ αγαζψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζηε 
ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επεκεξία ηνπ θαηαλαισηή.  

Ζ κεζνδνινγηθή πξφθιεζε ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο 
έγθεηηαη ζηελ εμεχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ 
πξνζαξκνγήο ζην ζχζηεκα δήηεζεο ηεο πνζφηεηαο 
                                                                 
* Δξεπλεηηθφ έξγν κε αξ. πξσηνθφιινπ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΔ/ 

ΟΗΚΟΝ/0609(ΒΔ)/13. 

εθπαίδεπζεο πνπ θαηαλαιψλεηαη δσξεάλ απφ ηηο 
νηθνγέλεηεο κε παηδηά ζε δεκφζηα ζρνιεία. Γηα απηέο ηηο 
νηθνγέλεηεο νη παξαηεξνχκελεο γηα ηελ εθπαίδεπζε 
δαπάλεο βξίζθνληαη θάησ απφ ην επίπεδν πνπ αληηζηνηρεί 
ζηελ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε.  

Γηα ηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία 
ηα νπνία ήηαλ εχθνια δηαζέζηκα (θαη ζπγθξίζηκα κε άιιεο 
ρψξεο) φπσο απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο Έξεπλεο 
Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ (ΔΟΠ). πγθξηκέλα, ηα 
ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηελ ηειεπηαία δηαζέζηκε ΔΟΠ 
ηεο Κχπξνπ γηα ην έηνο 2009. Σν δείγκα πεξηιακβάλεη 
λνηθνθπξηά κε δχν ελήιηθεο (κε ζπληαμηνχρνπο) νη νπνίνη 
έρνπλ (ή φρη) παηδηά κέρξη θαη ηε δεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε, ηα νπνία θνηηνχλ ζε ηδησηηθά ή/θαη δεκφζηα 
ζρνιεία. Σα θχξηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο αλάιπζεο 
– ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ Seemingly Unrelated 
Regression Estimation – παξνπζηάδνληαη ζηνλ πην θάησ 
πίλαθα

†
. 

Πίλαθαο 1: Παξάκεηξνη Μνληέινπ Εήηεζεο QUAIDS  

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξνζπκίαο ηνπ θαηαλαισηή  

 Παξάκ. t-ratio  

Κφζηνο παηδηνχ ζε δεκφζην ζρνιείνο 0,122 2,97 

Κφζηνο παηδηνχ ζε ηδησηηθφ ζρνιείν   0,239 2,98 

πγθεθξηκέλα, έλα λνηθνθπξηφ κε παηδί πνπ θνηηά ζηε 
δεκφζηα εθπαίδεπζε έρεη 12% πςειφηεξε ζπλνιηθή 
δαπάλε ζε ζρέζε κε έλα λνηθνθπξηφ πνπ δελ έρεη παηδηά, 
ελψ ε ζπλνιηθή δαπάλε απμάλεηαη ζην 24% εάλ ην παηδί 
θνηηά ζε ηδησηηθφ ζρνιείν. Οπφηε, ην ζρεηηθφ θφζηνο ελφο 
παηδηνχ ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ζε ζχγθξηζε κε έλα 
παηδί ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε ηζνχηαη κε ην 12% (24% – 
12%) ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Απηφ ην 
πνζνζηφ αληηζηνηρεί ζε 5048 € (ζε ηηκέο 2011) γηα έλα 
λνηθνθπξηφ κεζαίνπ εηζνδήκαηνο

‡
, θαη κπνξεί λα 

εξκελεπηεί σο ην κέζν πνζφ ην νπνίν έλα λνηθνθπξηφ είλαη 
πξφζπκν λα δερηεί γηα λα απνπνηεζεί ηνπ δηθαηψκαηνο 
δσξεάλ θνίηεζεο ηνπ παηδηνχ ηνπ ζην δεκφζην ζρνιείν.  

Όια ηα πην πάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ζηελ 
Κχπξν νη θξαηηθέο δαπάλεο αλά καζεηή ππνινγίδνληαη ζε 
10.276€ (ζε ηηκέο 2011) , πνζφ δηπιάζην απφ ην χςνο ηεο 
απνηίκεζεο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο απφ ην λνηθνθπξηφ, 
επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή πξαθηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα 
αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ 
Κχπξν.  

                                                                 
†
 Οη ιεπηνκέξεηεο γηα φιεο ηηο εθηηκήζεηο  είλαη δηαζέζηκεο θαη κπνξνχλ 

λα ζηαινχλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 
‡ Σν κέζν εηζφδεκα ζην δείγκα  ηζνχηαη κε €42.065.  

Ζ Οηθνλνκηθή Απνηίκεζε ηεο Κξαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν                               Σοθία Ν. Ανδπέος 

    

Σοθία Ν. Ανδπέος 
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Ζ λνκνζεζία γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηελ θιηκαηηθή 
αιιαγή, πνπ πηνζεηήζεθε ην 2009 απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε, απνζθνπεί ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ 
εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ έσο ην 2020 ζηα 
θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ. Ζ Κχπξνο, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 
ζηφρνπ απηνχ, νθείιεη λα κεηψζεη αηζζεηά ηηο 
εθπνκπέο ηεο ελεξγνβφξαο βηνκεραλίαο ηεο (θπξίσο 
ησλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο), λα απμήζεη ηε 
ζπλεηζθνξά ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζε φιν 
ην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα θαη λα πξνσζήζεη ηδηαίηεξα ηηο 
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ 
κεηαθνξψλ, θπξίσο κε ηε ρξήζε βηνθαπζίκσλ ζηα 
θαχζηκα ησλ νρεκάησλ. 

Οη πνιηηηθέο απηέο ζα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ησλ 
ηηκψλ ηνπ ειεθηξηζκνχ θαη ησλ θαπζίκσλ γηα ηνπο 
ηειηθνχο ρξήζηεο. ην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο έξεπλαο 
ηνπ ΚΟΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σερλνινγηθφ 
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ

*
, εμεηάζακε ηηο επηπηψζεηο 

απηψλ ησλ απμήζεσλ ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο ζηα 
θππξηαθά λνηθνθπξηά, κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη 
ηεο εθηίκεζεο ελφο ζπζηήκαηνο δήηεζεο φπνπ 
εηζάγεηαη εηεξνγέλεηα ζηηο ηηκέο κεηαμχ λνηθνθπξηψλ. 
Με απηή ηε κέζνδν κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αμηφπηζηεο 
εθηηκήζεηο ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο, αθφκα θαη ζε 
πεξηπηψζεηο φπνπ ν αξηζκφο ησλ Δξεπλψλ 
Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη πεξηνξηζκέλνο, φπσο ζηελ 
πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ αιιά θαη πνιιψλ άιισλ 
επξσπατθψλ ρσξψλ. ηελ πεξίπησζή καο, ε αλάιπζε 
βαζίζηεθε ζηα δεδνκέλα ησλ δχν πην πξφζθαησλ 
Δξεπλψλ Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ ηεο 
Κχπξνπ, πνπ αθνξνχζαλ ηα έηε 2003 θαη 2009.  

Ζ εκπεηξηθή αλάιπζε έγηλε κε θαη ρσξίο ηε 
ζπκπεξίιεςε ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο (π.ρ. 
κέγεζνο θαηνηθίαο, χπαξμε ζπζηήκαηνο θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο ή/θαη θιηκαηηζηηθψλ, αξηζκφο 
απηνθηλήησλ), έηζη ψζηε νη εθηηκεκέλεο παξάκεηξνη 
θαη θαη‟ επέθηαζε νη ειαζηηθφηεηεο λα αληαλαθινχλ 
βξαρπρξφληεο θαη καθξνρξφληεο επηδξάζεηο αληίζηνηρα. 

ηε ζπλέρεηα, νη εθηηκεκέλεο παξάκεηξνη ηνπ 
ζπζηήκαηνο δήηεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 
δηεμαρζεί αλάιπζε επεκεξίαο. Σα απνηειέζκαηα, πνπ 

                                                                 
* Δξεπλεηηθφ έξγν κε αξ. πξσηνθφιινπ ΑΔΗΦΟΡΗΑ/ΚΟΗΑΦ/ 

0609(ΒΗΔ)/02, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ίδξπκα Πξνψζεζεο 

Έξεπλαο. Ζ κεζνδνινγία θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη 

ιεπηνκεξέζηεξα ζην Γνθίκην Pashardes P., N. Pashourtidou and T. 

Zachariadis “Estimating welfare aspects of changes in energy 
prices from preference heterogeneity”, Economic Analysis Paper, 

Κέληξν Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ (ππφ έθδνζε). 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1, δείρλνπλ φηη ε αχμεζε 
ζηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο νδεγεί ζε απψιεηα επεκεξίαο (ζε 
ηηκέο 2009) ηεο ηάμεο ησλ 31 επξψ θαη 101 επξψ, αλά 
λνηθνθπξηφ, γηα ηα έηε 2013 θαη 2020 αληίζηνηρα, ελψ ε 
ζπλνιηθή απψιεηα επεκεξίαο γηα φια ηα λνηθνθπξηά ηεο 
Κχπξνπ αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηα 33 εθ. επξψ (ζε ηηκέο 
2009) γηα ην 2020. Οη απμήζεηο ησλ ηηκψλ ζα είλαη 
αληίζηξνθα πξννδεπηηθέο (regressive), δειαδή ε αχμεζε 
ηνπ θφζηνπο ησλ λνηθνθπξηψλ (σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ 
ηνπο δαπαλψλ) ζα είλαη κεγαιχηεξε γηα ηηο ρακειέο παξά 
γηα ηηο πςειέο εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο. Δπίζεο, νη 
απμήζεηο ησλ ηηκψλ ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ 
ηα λνηθνθπξηά κε κηθξφ αξηζκφ κειψλ θαη λνηθνθπξηά ζε 
αζηηθέο πεξηνρέο πεξηζζφηεξν απ‟ φ,ηη ηνλ ππφινηπν 
πιεζπζκφ.  

Πίλαθαο 1: Αλάιπζε επεκεξίαο αλά εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία 

(1ε = ρακειόηεξε, 10ε = πςειόηεξε)  

Δηζνδεκαηηθή 

θαηεγνξία  

Αιιαγή ηνπ 

θφζηνπο αλά 

λνηθνθπξηφ  
(%) 

Απψιεηα 

επεκεξίαο αλά 

λνηθνθπξηφ  

ην έηνο 2020 
(επξψ‟2009) 

1
ε
 0,56 53 

2
ε
 0,48 69 

3
ε
 0,44 77 

4
ε
 0,43 86 

5
ε
 0,43 97 

6
ε
 0,42 106 

7
ε
 0,41 117 

8
ε
 0,42 134 

9
ε
 0,39 145 

10
ε
 0,39 176 

ύλνιν 

λνηθνθπξηώλ 
(κέζνο όξνο) 

0,44 101 

Δπηπξφζζεηα, ε αλάιπζε έδεημε φηη ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ απψιεηαο επεκεξίαο πξνθχπηεη απφ ηε κείσζε 
ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ λνηθνθπξηνχ ιφγσ 
ςειφηεξσλ ηηκψλ ελέξγεηαο, ελψ νη αιιαγέο ζηηο ζρεηηθέο 
ηηκέο πξνθαινχλ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα γλσζηή σο 
«deadweight loss» πνπ απνηειεί φκσο κφλν κηθξφ κέξνο 
ηεο απψιεηαο επεκεξίαο, εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκέλσλ 
δπλαηνηήησλ ππνθαηάζηαζεο κεηαμχ ελέξγεηαο θαη άιισλ 
αγαζψλ. 

Δπηπηώζεηο ζηελ Δπεκεξία ησλ Ννηθνθπξηώλ από ηελ Δθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο  

γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή                                                      Ν. Παζιοςπηίδος και Θ. Ζασαπιάδερ 
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Ζ αλάιπζε ησλ ηάζεσλ ππνθαηάζηαζεο / 
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κεηαμχ ηεο ελέξγεηαο, ηνπ 
θεθαιαίνπ, ηεο απαζρφιεζεο θαη άιισλ εηζξνψλ ζηελ  
παξαγσγηθή δηαδηθαζία γηα ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κχπξνπ) επηηξέπεη ηελ 
εθηίκεζε ελφο θάζκαηνο θνηλσληθν-νηθνινγηθψλ 
επηπηψζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε αιιαγέο ζηελ 
απαζρφιεζε, ηελ παξαγσγή θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα. 
πγθεθξηκέλα, νη δηάθνξεο βηνκεραλίεο ηεο ΔΔ 
θηλνχληαη πξνο ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ 
επξχηεξε ρξήζε ησλ πξάζηλσλ ελεξγεηαθψλ εηζξνψλ. 
Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πψο νη πνιηηηθέο 
απηέο (κέζσ ππνθαηάζηαζεο /ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο 
κεηαμχ ελέξγεηαο θαη ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ εξγαζίαο) , 
επεξεάδεη ηελ απαζρφιεζε θαη αλεξγία (δηαρξνληθή 
δήηεζε γηα ρακειά/πςειά εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ 
δπλακηθφ). Δπίζεο, ε κέηξεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο / 
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κεηαμχ ελέξγεηαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηψλ, φπσο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 
(Information and Communications Technology – ICT), 
επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ 
ησλ λέσλ απηψλ ηερλνινγηψλ ζηε ρξήζε ελέξγεηαο θαη 
αληίζηξνθα. 

Πξφζθαηε κειέηε ηνπ ΚΟΔ
*
 πεξηιακβάλεη εθηίκεζε 

ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην 
θεθάιαην (ICT and non-ICT capital), ηελ εξγαζία 
(εηδηθεπκέλνη/αλεηδίθεπηνη εξγάηεο), ηελ ελέξγεηα, ηηο 
πξψηεο χιεο θαη εμσγελείο ηερληθέο αιιαγέο. Σν 
κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εηζάγεη ζηε ζπλάξηεζε 
παξαγσγήο κηα παξακεηξνπνίεζε ηεο ηερληθήο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θάζε εηζξνήο πξνζζέηνληαο 
κηα δπλακηθή δηάζηαζε ζηελ αλάιπζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο.  

Ζ ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ παξαγσγή 
πξνθχπηεη φηαλ λέεο εηζξνέο δεκηνπξγνχλ βειηηψζεηο 
ζηελ απνδνηηθφηεηα πνπ δελ είλαη πιήξσο 
αληηζηαζκηζκέλεο απφ ην θφζηνο πξνζαξκνγήο ησλ 
λέσλ απηψλ εηζξνψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Οη 
ζπλαξηήζεηο δήηεζεο εηζξνψλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ηεο αλακελφκελεο παξνχζαο αμίαο 
ηνπ θφζηνπο κε βάζε ηε ζπλάξηεζε παξαγσγήο θαη ηηο 
εμηζψζεηο ζπζζψξεπζεο εηζξνψλ. Ζ εκπεηξηθή 
αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ θαηαζθεπή 
ειαζηηθνηήησλ πνπ δείρλνπλ ηηο ζρέζεηο  
                                                                 
*
 Ketteni E, Th. Mamuneas and P. Pashardes, “ICT and Energy 

Use: Patterns of Substitutability and Complementarity in 

Production”, Γνθίκην Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Αξ. 05-12, Κέληξν 
Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. 

 

 

ππνθαηάζηαζεο / ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο αλάκεζα ζε φιεο 
ηηο εηζξνέο. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ππνδεηθλχνπλ φηη ν 
ξπζκφο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ζεηηθφο γηα 
φιεο ηηο εηζξνέο. Άξα νη λέεο εηζξνέο ή νη βειηηψζεηο ησλ 
παιηψλ έρνπλ ςειή απνδνηηθφηεηα, κεγαιχηεξε απφ ην 
θφζηνο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηελ παξαγσγή. Δπίζεο, 
πςειφηεξν ξπζκφ παξνπζηάδεη ην θεθάιαην γηα λέεο 
ηερλνινγίεο, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη θάζε ρξφλν ε 
επίδξαζε ηεο εηζξνήο απηήο ζην πξντφλ (παξαγσγή) 
απμάλεηαη ιφγσ ηνπ φηη νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη πην 
απνδνηηθέο απφ ηηο ππάξρνπζεο. Όζνλ αθνξά ζηελ 
ελέξγεηα, ν ξπζκφο απηφο, παξφιν πνπ παξνπζηάδεηαη 
ζεηηθφο, είλαη ρακειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 
θπζηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ πξψησλ πιψλ. Απηφ πηζαλφλ 
λα νθείιεηαη ζην φηη ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο είλαη 
πςειφηεξν. Δπίζεο, λέεο εηζξνέο ελέξγεηαο φπσο 
αλαλεψζηκεο πεγέο / πξάζηλε ελέξγεηα βξίζθνληαη ζε 
αξρηθά ζηάδηα θαη θνζηίδνπλ. Αλ κειινληηθά κεησζεί ηα 
θφζηνο απηφ, ηφηε αλακέλνπκε αχμεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο, άξα θαη ηεο επίδξαζεο ηεο 
ελέξγεηαο ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή. 

Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηηο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο 
εηζξνψλ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο. Απηέο 
δείρλνπλ φηη ε ελέξγεηα παξνπζηάδεη ζρέζε 
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κε ηα δχν είδε θεθαιαίνπ, αιιά θαη 
κε ηα δχν είδε εξγαζίαο. Τπνθαζηζηά φκσο ηηο πξψηεο 
χιεο, θαη αληίζηξνθα. Σν απνηέιεζκα απηφ ππνδεηθλχεη φηη 
κηα κειινληηθή κείσζε (αχμεζε) ηεο ηηκήο ηεο ελέξγεηαο 
ζα απμήζεη (κεηψζεη) ηε δήηεζε γηα θεθάιαην (θπζηθφ θαη 
λέεο ηερλνινγίεο) θαη γηα αλεηδίθεπην θαη εηδηθεπκέλν 
εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη ζα κεηψζεη (απμήζεη) ηε δήηεζε 
γηα πξψηεο χιεο. Αληίζηνηρε ζρέζε παξαηεξείηαη αλ 
αιιάμνπλ νη ηηκέο ησλ άιισλ εηζξνψλ. Γηα παξάδεηγκα, 
δηαρξνληθά παξαηεξείηαη κηα κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ 
θεθαιαίνπ γηα λέεο ηερλνινγίεο. Ζ κείσζε απηή ζα 
νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ελέξγεηα.  

Πίλαθαο 1: Διαζηηθόηεηεο δήηεζεο εηζξνώλ  
 

Αλεηδίθεπην  Δξγαηηθφ 

Γπλακηθφ  
-0,004 

Δηδηθεπκέλν Δξγαηηθφ 

Γπλακηθφ 
-0,014 

Κεθάιαην  -0,008 

ICT θεθάιαην  -0,029 

Πξψηεο χιεο   0,042 

Δλέξγεηα  -0,017 

 

Υξήζε Δλέξγεηαο: Σάζεηο Τπνθαηάζηαζεο / πκπιεξσκαηηθόηεηαο ζηελ Παξαγσγή            Ε. Κεηηένε  

   

    

Σοθία Ν. Ανδπέος 
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Με γλψκνλα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο δνκήο αιιά 
θαη ησλ θπθιηθψλ δηαθπκάλζεσλ ηεο Κππξηαθήο 
νηθνλνκίαο, ην ΚΟΔ κειεηά ηε δεκηνπξγία ελφο 
Γπλακηθνχ ηνραζηηθνχ Μνληέινπ Γεληθήο 
Ηζνξξνπίαο γηα ηελ Κχπξν (DSGΔ-CY). Ζ έξεπλα 
δηεμάγεηαη κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ηδξχκαηνο 
Πξνψζεζεο Έξεπλαο.

*
 

Σν DSGΔ-CY αλήθεη ζηα λεν-Κευλζηαλά κνληέια, ηα 
νπνία ζεκειηψλνπλ ηε ζεσξία ησλ νηθνλνκηθψλ 
θχθισλ κε ηε ρξήζε ηερληθψλ βειηηζηνπνίεζεο απφ ηε 
κηθξννηθνλνκηθή ζεσξία, ελψ επηπξφζζεηα 
εληζρχνληαη κε ηελ πξνζζήθε Κευλζηαλψλ αθακςηψλ 
ζηηο ηηκέο θαη ηνπο κηζζνχο. Ωο απνηέιεζκα, ηα λεν-
Κευλζηαλά κνληέια μεπεξλνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεηψπηδαλ ηα κνληέια νηθνλνκηθψλ θχθισλ, ηα 
νπνία θαζηζηνχζαλ ηελ εθαξκνγή λνκηζκαηηθήο 
πνιηηηθήο απφ ζεσξεηηθήο ζθνπηάο αλνχζηα. Παξφκνηα 
λεν-Κευλζηαλά κνληέια έρνπλ αλαπηπρζεί θαη γηα 
άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. Ζ κειέηε ηνπ ΚΟΔ  
απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζεί έλα 
ηέηνην κνληέιν γηα ηελ Κχπξν. 

ην κνληέιν DSGΔ-CY ε Κχπξνο αλαπαξηζηάηαη ζαλ 
κηα κηθξή αλνηρηή νηθνλνκία, πνπ πεξηγξάθεηαη κέζα 
απφ έλα ζχλνιν νηθνλνκηθψλ ζπληειεζηψλ, θαλφλσλ 
πνιηηηθήο θαη ζηνραζηηθψλ αλαηαξαρψλ. Οη θχξηνη 
ζπληειεζηέο ηεο νηθνλνκίαο είλαη νη επηρεηξήζεηο, ηα 
λνηθνθπξηά θαη νη θνξείο άζθεζεο δεκνζηνλνκηθήο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

Με ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα 
Κππξηαθά καθξννηθνλνκηθά δεδνκέλα, έλα ζχλνιν 
παξακέηξσλ έρεη εθηηκεζεί κε ηε ρξήζε Μπετζηαλψλ 
νηθνλνκεηξηθψλ ηερληθψλ, ελψ νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο 
παξακέηξνπο πνπ πξνζαξκφδνπλ ην κνληέιν ζηα 
Κππξηαθά δεδνκέλα, έρνπλ πξνζνκνησζεί νχησο ψζηε 
λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο καθξνρξφληεο ηάζεηο πνπ 
ζπλαληάκε ζηα δεδνκέλα ή κε ηελ πηνζέηεζε ηηκψλ 
απφ ηε βηβιηνγξαθία γηα παξφκνηεο ρψξεο.  

Σα κνληέια απηνχ ηνπ είδνπο ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
θχξην εξγαιείν γηα ηε δηεμαγσγή καθξννηθνλνκηθψλ 
πξνβιέςεσλ, αιιά θαη ηελ πξνζνκνίσζε επηδξάζεσλ 
ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αλαηαξαρψλ 
(ζνθ). Γηα παξάδεηγκα, ζην ΚΟΔ ην DSGΔ-CY 
αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιπζε ησλ 
επηδξάζεσλ (αιιά θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζρεηηθήο 
ζεκαληηθφηεηαο) κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ εμσγελψλ 
νηθνλνκηθψλ αλαηαξαρψλ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 
ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία.  

                                                                 
*
Αξηζκφο πξσηνθφιινπ έξγνπ: ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΔ/ΟΗΚΟΝ/0609(ΒΔ)/10 .  

πγθεθξηκέλα, ην κνληέιν DSGE-CY δίλεη ηε δπλαηφηεηα 
λα δνχκε ηηο ζπλεηζθνξέο ησλ δηαθφξσλ αλαηαξαρψλ ηεο 
νηθνλνκίαο ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ. 
Γηα παξάδεηγκα ζην Γηάγξακκα 1 παξνπζηάδνληαη 
δηαρξνληθά νη πεγέο ησλ δηαθπκάλζεσλ ηνπ Αθαζάξηζηνπ 
Δγρψξηνπ Πξντφληνο, φπσο απηέο έρνπλ εθηηκεζεί κε βάζε 
ελφο πξνζρεδίνπ ηνπ DSGE-CY.  

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο νη απξφνπηεο νηθνλνκηθέο 
αλαηαξαρέο απφ ην εμσηεξηθφ εμεγνχλ ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ ησλ δηαθπκάλζεσλ ηνπ ΑΔΠ ζηελ Κχπξν. Απηφ 
ην απνηέιεζκα θπξηαξρεί θαη ζηηο ππφινηπεο 
καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο, φπσο ε θαηαλάισζε θαη νη 
επελδχζεηο. Οη αλαηαξαρέο ζηελ εγρψξηα δήηεζε είλαη, 
επίζεο, κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο πεγέο πνπ εμεγνχλ ηηο 
δηαθπκάλζεηο ζηελ θαηαλάισζε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 
νηθνλνκηθνχο θχθινπο πνπ θαιχπηεη ε πεξίνδνο πνπ 
εμεηάδεηαη ζηελ έξεπλα. Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα είλαη 
αλακελφκελν, αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο ε Κχπξνο 
απνηειεί κηα κηθξή αλνηρηή νηθνλνκία.  

 
Γηάγξακκα 1: Πεγέο Γηαθπκάλζεσλ ηνπ ΑΔΠ  

 

Ζ κειέηε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ DSGΔ-CY βξίζθεηαη ζε 
εμέιημε. Οη θχξηνη ζηφρνη γηα επέθηαζε ηεο έξεπλαο είλαη:  

 ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο ησλ επηδξάζεσλ 
ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσδψλεο, θαη 
ζπγθεθξηκέλα αλαηαξαρψλ ζην επηηφθην, ζηελ ηνπηθή 
νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ,  

 ε εθηίκεζε θαη αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 
δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ Κχπξν, θαη  

 ε ρξήζε ηνπ κνληέινπ σο εξγαιείνπ ζηηο κειινληηθέο 
αζθήζεηο πξνβιέςεσλ θαη πξνζνκνίσζεο πνιηηηθψλ γηα 
ηελ νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ. 
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Σερλνινγία Εήηεζε Πξνζθνξά
Δξγαζία Δμσηεξηθφ ΑΔΠ

Αλάπηπμε Γπλακηθνύ ηνραζηηθνύ Μνληέινπ Γεληθήο Ηζνξξνπίαο γηα ηελ Κύπξν      Leonor Coutinho 
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Γηνξγάλσζε Ζκεξίδσλ από ην Κέληξν 

Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ 

ηηο 16/11/2012, ζε εθδήισζε ζην Παλεπηζηήκην 
Κχπξνπ, παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
εξεπλεηηθνχ έξγνπ «Επιπηώζειρ ζηεν Κςππιακή 
Οικονομία από ηεν Εθαπμογή ηερ Εςπωπαϊκήρ 
Πολιηικήρ για ηεν Ενέπγεια και ηεν Κλιμαηική Αλλαγή» , 
πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Ίδξπκα Πξνψζεζεο 
Έξεπλαο ζην πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο 
«Οηθνλνκηθή Αεηθνξία». Σν ΚΟΔ ήηαλ 
ζπλεξγαδφκελνο θνξέαο ζην έξγν απηφ, κε ζπληνληζηή 
ην Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. ηφρνο ηνπ 
έξγνπ ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο – βάζεη θαηλνηφκσλ 
νηθνλνκηθψλ κνληέισλ θαη νηθνλνκεηξηθψλ κεζφδσλ – 
ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ζηνπο δηαθφξνπο θιάδνπο 
ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη ζηα θππξηαθά 
λνηθνθπξηά απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο επξσπατθήο 
πνιηηηθήο γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, 
πνπ ζα επηθέξεη απμήζεηο ζηηο ηηκέο νξηζκέλσλ 
ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ.  

Δπίζεο, ζηηο 16/01/2013, ζην Παλεπηζηήκην 
Κχπξνπ, παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
εξεπλεηηθνχ έξγνπ «Η Οικονομική Αποηίμεζε ηερ 
Κπαηικήρ Εκπαίδεςζερ ζηεν Κύππο», πνπ 
ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Ίδξπκα Πξνψζεζεο Έξεπλαο 
ζην πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο «Οηθνλνκία». Σν 
ΚΟΔ ήηαλ αλάδνρνο θνξέαο ζην έξγν απηφ. ηφρνο 
ηνπ έξγνπ ήηαλ ε νηθνλνκηθή απνηίκεζε – εθηίκεζε 
ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο – ηεο θξαηηθήο εθπαίδεπζεο 
ζηελ Κχπξν. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα πξνηείλεη κηα 
πξνζέγγηζε ζηεξηδφκελε ζηε ζεσξία ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 
κνληέινπ φπνπ ν ρξεκαηηθφο δείθηεο ηθαλνπνίεζεο (ή 
αιιηψο ε πξνζπκία ηνπ θαηαλαισηή) κπνξεί λα 
ππνινγηζηεί απφ ηηο παξακέηξνπο ελφο πιήξνπο 
ζπζηήκαηνο δήηεζεο.  

Σέινο, ζηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
«Ανάπηςξε Δςναμικού Σηοσαζηικού Μονηέλος Γενικήρ 
Θζοπποπίαρ για ηεν Κύππο» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη, 
επίζεο, απφ ην Ίδξπκα Πξνψζεζεο Έξεπλαο ζην 
πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο «Οηθνλνκία», 
δηνξγαλψζεθε εκεξίδα ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ζηηο 
07/03/2013. ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 
Γπλακηθνχ ηνραζηηθνχ Γεληθήο Ηζνξξνπίαο 
Μνληέινπ γηα ηελ Κχπξν. ην κνληέιν απηφ δίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα εθηελέζηεξεο αλάιπζεο ησλ θπθιηθψλ 
δηαθπκάλζεσλ ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο, ε 
δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο καθξννηθνλνκηθψλ 
πξνβιέςεσλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πξνζνκνίσζεο 
επηδξάζεσλ ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 
ζνθ.  

πκκεηνρέο Πξνζσπηθνύ ζε Γηεζλείο πλαληήζεηο 

Ο Γξ. Υξήζηνο Κνπηζακπέιαο έιαβε κέξνο ζηε ζχζθεςε 
ηνπ Eπξσπατθνχ Γηθηχνπ ησλ Αλεμάξηεησλ 
Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ Κνηλσληθή Δλζσκάησζε (EU 
Νetwork of Independent Experts on Social Inclusion) πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 22/02/2013. 

Γνθίκηα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο/Αλάιπζεο 

06-12 Papamichael Chr. and N. Pashourtidou, "A monthly 
indicator for GDP growth in Cyprus", October 2012. 

07-12 Andreou S. N., "Analysis of Household Expenditure 
on Education in Cyprus", November 2012.  

08-12 Zachariadis Th. and P. Hadjinicolaou, "The 
Economic Effect of Climate Change on Electricity 
Use – A Case Study from Cyprus", December 2012. 

09-12 Pashardes P. and A. Polycarpou, "The Labour 
Market Behavior of Public Assistance Recipients in 
Cyprus", December 2012. 

Πεξηνδηθό Cyprus Economic Policy Review  

Περιετόμενα τοσ τεύτοσς 12 (Δεκέμβριος 2012) 

- Public Statements on Sovereign Yield Spreads: the 
Greek Case 

       P. Petrakis, Em. Papadakis  and N. Daniilopoulou 
 

- Analysis of Household Expenditure on Education in 
Cyprus 
Sofia N. Andreou    

Special Section:  A Second Annual Symposium on the 
Cypriot Economy 

- Banking Crisis in Cyprus and in the Eurozone 

A. Michaelides 
 

- The Cypriot Pension System: Adequacy and 
Sustainability 
Ph. Mannaris 

 

- Cypriot Mortality and Pension Benefits 

             A.Milidonis 
 

- Growth Accounting: A European Comparison 
             Th. Mamuneas and E. Ketteni 
 

- Competition, Productivity and Competitiveness: 
Theory, Evidence, and an Agenda for Cyprus  
S. Clerides 

 

Νέα ηνπ Κέληξνπ Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ                                                        Σοθία Ν. Ανδπέος

       
 

http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOA_06-2012.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOA_06-2012.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_07-2012.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_07-2012.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_8-12.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_8-12.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_8-12.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_9-12.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_9-12.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_9-12.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Petrakis_Papadakis_Daniilopoulou_5-16.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Petrakis_Papadakis_Daniilopoulou_5-16.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Andreou_17-38-new.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Andreou_17-38-new.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Michaelides_41-47.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Mannaris_49-58-new.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Mannaris_49-58-new.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Milidonis_59-66-new.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Mamuneas_Ketteni_67-79.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Clerides_81-88.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Clerides_81-88.pdf
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Πξνπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα 

Πέξαλ ησλ δχν πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 
πξνζθέξεη ζηα Οηθνλνκηθά θαη ζηηο Γηεζλείο, 
Δπξσπατθέο θαη Οηθνλνκηθέο πνπδέο, απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2013/14, ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ ζε 
ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ θαη 
ηαηηζηηθήο ζα πξνζθέξνπλ απφ θνηλνχ ην λέν 

Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 
ζηα Μαζεκαηηθά θαη Οηθνλνκηθά. 

Δπηζθέπηεο Καζεγεηέο 

Γηα ην Δαξηλό Δμάκελν 2012-13, επηζθέπηνληαη ην 
Σκήκα θαη δηδάζθνπλ καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο 
ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο νη: 
- νθία Ν. Αλδξένπ, Λέθηνξαο, PhD Παλεπηζηήκην 

Κχπξνπ 
- Αληξέαο Αζζηψηεο, Λέθηνξαο, PhD Southern Illinois 

University Carbondale 
- Αθξνδίηε Κέξν, Λέθηνξαο , PhD European 

University Institute, Italy 
- Ησάλλα ηπιηαλνχ, Λέθηνξαο, PhD Παλεπηζηήκην 

Κχπξνπ 
- Υξπζφζηνκνο Σακπάθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, 

PhD Columbia University 
- Robert Duval Hernandez, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, 

PhD Cornell University 

Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο: 

- Αδάκνο Αδάκνπ,  PhD Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 
- Αξηζηνθιήο Απγνπζηή, PhD University of Wisconsin 

Madison, USA 
- Νενθχηα ΄Δκπνξα,  PhD Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 
- Υξήζηνο Μπηιαλάθνο, PhD Οηθνλνκηθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
- Νίθε Παπαδνπνχινπ, PhD Boston College, USA, 

Κεληξηθή Σξάπεδα 
- Leonor Coutinho Kontolemis, PhD European 

University Institute, Italy 

Δηδηθό Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό: 

- Μαξία Ζξαθιένπο , PhD Virginia  Polytechnic 
Institute and State University, USA  

- Δπάγγεινο Κσλζηαληίλνπ, MPhil in Economics,         
  University of Oxford, UK 

Κνηλνηηθό Πξόγξακκα ΩΚΡΑΣΖ/ERASMUS 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Κνηλνηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο ΩΚΡΑΣΖ/ERASMUS πξνζθέξεη 
καζήκαηα θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Καηά ην  
Δαξηλφ Δμάκελν 2012-13, ζα πξνζθεξζνχλ ηα 
καζήκαηα: 
ΟΗΚ305 Γηεζλέο Δκπφξην 
ΟΗΚ308 Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 
ΟΗΚ309 Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε 
ΟΗΚ310 Υξεκαηννηθνλνκηθή Σξαπεδηθή θαη Υξεκαηνδφηεζε 

εηξά εκηλαξίσλ ζηα Οηθνλνκηθά 

Όπσο θάζε ρξφλν, ην 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=61842&w=eco

nomics&l=el-GR&p=seminarsSpring2013 

εηξά εκηλαξίσλ ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή θαη 

Μαθξννηθνλνκηθά 

Ζ ρνιή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηνίθεζεο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα δηνξγαλψλεη ζεηξά 
ζεκηλαξίσλ κε νκηιεηέο αθαδεκατθνχο απφ δηάθνξεο ρψξεο. 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηελ 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 
πξνγξάκκαηά ηνπ πνπ ζα αξρίζνπλ ην επηέκβξην ηνπ 2013. 
Πελήληα (50) ζέζεηο γηα κεηαπηπρηαθή θνίηεζε πνπ νδεγνχλ 
ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο 
αθνινχζσο: 

• 14 ζέζεηο γηα Master in Economic Analysis (ζηα Αγγιηθά) 

• 30 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηα ζέκαηα: 

        -  Οηθνλνκηθά (in Economics) 

        - Ννκηζκαηηθά θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά (Master in  

          Monetary and Financial Economics) 
• 6 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθφ ζηα Οηθνλνκηθά (PhD in 

Economics) 
Δπίζεο, ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ αλαθνηλψλεη φηη δέρεηαη 
αηηήζεηο γηα δεθαπέληε (15) ζέζεηο ζην πξφγξακκα επηπέδνπ 
Μάζηεξ ζε Financial Economics. Σν πξφγξακκα είλαη απφ 
θνηλνχ κε ην Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ είλαη ε 29ε Μαξηίνπ 2013. 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην ζχλδεζκν: 
http://www.ucy.ac.cy/goto/graduateschool/el-
GR/HOME.aspx 

Καηάηαμε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ζύκθσλα κε θαηάζηαζε ηνπ 
Tilburg University ζηα Οηθνλνκηθά 

χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ θαηάζηαζε, ην Σκήκα 
Οηθνλνκηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ βξίζθεηαη ζηελ 
67ε ζέζε αλάκεζα ζηα Δπξσπατθά Παλεπηζηήκηα θαηά ηελ 
πεξίνδν 1992-2011. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη 
ζηελ ηζηνζειίδα: 
https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php 

Νέα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ         Αναζηαζία Δεμεηπίος & Γιάννερ Καζπαπήρ 

 
 

Νέα ηεο Μνλάδαο Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ                                                 Άνηδελα Σιεκέπζαββα 

http://www.ucy.ac.cy/default.aspx?m=PC&id=61842&w=economics&l=el-GR&p=seminarsSpring2013
http://www.ucy.ac.cy/default.aspx?m=PC&id=61842&w=economics&l=el-GR&p=seminarsSpring2013
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/goto/graduateschool/el-GR/HOME.aspx
http://www.ucy.ac.cy/goto/graduateschool/el-GR/HOME.aspx
https://econtop.uvt.nl/rankingsandbox.php
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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 Ακαδεμαϊκό 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 Ακαδεμαϊκό 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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ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Πξόεδξνο:  Μηράιεο Κακκάο, Γεληθόο Γηεπζπληήο πλδέζκνπ Σξαπεδώλ Κύπξνπ 

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

 Γεψξγηνο Γεσξγίνπ, Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνύ (Γεληθφο Γηεπζπληήο) 

 Θενθάλεο Μακνπλέαο, 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) 

                    
ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Πξόεδξνο:  Πάλνο Παζηαξδήο 

ύκβνπινη: Έιελα Αλδξένπ  σθξφλεο Κιεξίδεο Θενθάλεο Μακνπλέαο 

 Μηραήι . Μηραήι Άληξνο Κνχξηειινο Υξήζηνο  . άββα 

 Θεφδσξνο Εαραξηάδεο Θαλάζεο ηέγγνο 

  

 

 
ΣΟΜΔΑ  ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

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

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

Δπηρεηξήζεηο  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 

 

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