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Σα ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη ζε απηφ ην ηεχρνο ηεο Οηθνλνκηθήο Έξεπλαο είλαη ε αμία θαη ην θφζηνο 

ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν, ε ζρέζε κεηαμχ κεηαλάζηεπζεο θαη θηψρεηαο, νη δπλαηφηεηεο 

πεξηβαιινληηθήο θνξνιφγεζεο ησλ νρεκάησλ θαη νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

επξσπατθήο ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 

Ζ Κχπξνο έρεη ηηο κεγαιχηεξεο δαπάλεο εθπαίδεπζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Σν ζέκα ηεο δσξεάλ εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο ηάζεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ λα ζπκπιεξψλνπλ ηε δσξεάλ θξαηηθή εθπαίδεπζε κε ηδησηηθά καζήκαηα. Ζ κειέηε 

ηνπ ΚΟΔ ζα νδεγήζεη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνιηηηθήο γηα νηθνλνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πεξηζζφηεξε θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζηελ άζθεζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Ζ ζρέζε κεηαμχ κεηαλάζηεπζεο θαη θηψρεηαο είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 

δπζπξαγίαο. Ζ αλάιπζε ηνπ ΚΟΔ δείρλεη φηη νη Κχπξηνη αληηκεησπίδνπλ ρακειφηεξν θίλδπλν 

θηψρεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο κεηαλάζηεο. Αθνινπζνχλ νη κεηαλάζηεο απφ ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, ηεο 

Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Δπξψπεο. Υεηξφηεξε είλαη ε ζέζε ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε, ελψ ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ θηψρεηαο αληηκεησπίδνπλ Αζηάηεο θαη Αθξηθαλνί. 

Γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, κηα πνιηηηθή πνπ πξνζειθχεη 

ελδηαθέξνλ είλαη ε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο ψζηε λα δίλνληαη θίλεηξα γηα 

αγνξά ιηγφηεξν ξππνγφλσλ νρεκάησλ. Μεηά απφ αλάιπζε κεγάινπ αξηζκνχ ζελαξίσλ 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ θππξηαθνχ ζπζηήκαηνο θνξνινγίαο νρεκάησλ, ην θπξηφηεξν ζπκπέξαζκα είλαη 

φηη νη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη είλαη δχζθνιν λα ζπκβηβαζηνχλ κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο. 

Ζ επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή αλακέλεηαη λα έρεη επηπηψζεηο 

ζηελ θππξηαθή νηθνλνκία, επεηδή ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ ηνπ ειεθηξηζκνχ θαη 

ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ζε πηζαλή επαθφινπζε αχμεζε ηηκψλ ζε άιια αγαζά θαη ππεξεζίεο. Απφ 

ηελ έσο ηψξα αλάιπζε πξνθχπηεη φηη νη επηπηψζεηο απηέο ζα είλαη ππαξθηέο, αιιά φρη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο γηα ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηα πςειά θαη απμαλφκελα 

επίπεδα δαπαλψλ γηα εθπαίδεπζε απνηεινχλ ζέκα 

αθαδεκατθνχ θαη πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηηο 

πιείζηεο ρψξεο. Ζ θξαηηθή παξνρή ηδησηηθψλ αγαζψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο) 

παξνπζηάδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία σο κέζν κεηξηαζκνχ 

ησλ αηειεηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά (π.ρ. 

εμσηεξηθφηεηεο) θαη, ππφ νξηζκέλνπο φξνπο, σο κέζν 

αλαθαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. πλεπψο, έλαο απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο παξνρήο δσξεάλ 

εθπαίδεπζεο (θαη άιισλ ηδησηηθψλ αγαζψλ) απφ ην 

θξάηνο είλαη ε εμαζθάιηζε κηαο ειάρηζηεο 

θαηαλάισζεο γηα ηηο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο 

θνηλσληθέο ηάμεηο. 

Δδψ, φκσο, εγείξνληαη πνιιά εξσηήκαηα κεξηθά απφ 

ηα νπνία είλαη: ε πνηα πνζφηεηα θαη πνηφηεηα πξέπεη 

λα παξέρνληαη ηα αγαζά απηά απφ ην θξάηνο; Πψο 

πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη ε παξνρή κεηαμχ 

θαηαλαισηψλ κε δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο/αλάγθεο; 

Πψο επεξεάδεη ε δσξεάλ θξαηηθή παξνρή ηε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε θαη, ζπλεπψο, ηελ νηθνλνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα; Δίλαη, επνκέλσο, θπζηθφ λα 

αλαξσηηέηαη θαλείο πφζν ε πςειή ηδησηηθή δαπάλε γηα 

ηελ εθπαίδεπζε αληαλαθιά ηδηνζπγθξαζηαθέο 

πξνηηκήζεηο ή δηπιέο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο δαπάλεο 

γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρακειή 

ηθαλνπνίεζε απφ ηηο θξαηηθέο παξνρέο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ ε έξεπλα ηφζν ζε ζέκαηα 

θφζηνπο φζν θαη απφδνζεο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη 

ζρεδφλ αλχπαξθηε. Μηα ηέηνηα κειέηε είλαη 

ζεκαληηθή, επεηδή νη δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε απνξξνθνχλ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

(δηάγξακκα 1). 

Γιάγπαμμα 1: Γημόζιερ δαπάνερ για εκπαίδεςζη (% ηος ΑΔΠ) 

 

Ζ Κχπξνο εκθαλίδεηαη λα έρεη ηηο κεγαιχηεξεο 

ζπλνιηθέο δαπάλεο εθπαίδεπζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ρσξψλ ηεο ΔΔ
*
. Ωζηφζν, δελ 

ππάξρνπλ κειέηεο πνπ λα πξνζπαζνχλ λα αμηνινγήζνπλ ην 

θφζηνο ηεο δσξεάο παξνρήο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο φπσο 

απηφ εθηηκάηαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο.  

Σν ΚΟΔ δηεμάγεη έξεπλα ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ην 

Ίδξπκα Πξνψζεζεο Έξεπλαο
†
, ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ 

νηθνλνκηθή απνηίκεζε (εθηίκεζε ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο) 

ηεο θξαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν. 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 (ηδησηηθφ ζρνιείν ή 

θξνληηζηήξηα). Ζ 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. Δλδεηθηηθά, ηα ηειεπηαία 8-10 

ρξφληα, ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ πιεξψλνπλ γηα 

ηδησηηθά θξνληηζηήξηα μεπεξλά ην 60%, ελψ θηάλεη κέρξη 

θαη ην 90% γηα λνηθνθπξηά κε παηδηά ζε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε
‡
.  

Σν έξγν πξνηείλεη έλα κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζηε ζεσξία 

ηνπ θαηαλαισηή, φπνπ ε ρξεζηκφηεηα, ζε ρξεκαηηθέο 

κνλάδεο, κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ ηηο παξακέηξνπο ελφο 

ζπζηήκαηνο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο ψζηε λα είλαη δπλαηή 

ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ επεκεξία ηνπ 

θαηαλαισηή. Με απηή ηελ πξνζέγγηζε, ε αμία γηα ηνλ 

θαηαλαισηή ηεο δσξεάλ θξαηηθήο παξνρήο ηδησηηθψλ 

αγαζψλ φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε, κπνξεί λα εθηηκεζεί κε ηε 

ρξήζε ζηνηρείσλ απφ έξεπλεο νηθνγελεηαθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ, ηα νπνία είλαη ζπγθξίζηκα κεηαμχ ρσξψλ.  

Ζ κειέηε βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε, ελψ ηα πξψηα 

εκπεηξηθά απνηειέζκαηα αλακέλεηαη λα δεκνζηεπζνχλ απφ 

ην ΚΟΔ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012
§
. Ζ κειέηε επηηξέπεη ηελ 

εμαγσγή πξαθηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ πνιηηηθήο γηα 

κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

πεξηζζφηεξε θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζηελ άζθεζε 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Κχπξν.  

                                                           
*
 Δλδεηθηηθά ην  έηνο 2009, ην πνζνζηφ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Κχπξνπ αλεξρφηαλ ζην 7.95%, ελψ γηα ηηο ρψξεο ηηο Δ.Δ ζην 

κφιηο 5.5%.  
†
 Έξγν κε αξ. πξσηνθφιινπ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΔ/ΟΗΚΟΝ/0609(ΒΔ)/13. 

‡
 Πεγή: Έξεπλεο Οηθνγελεηαθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (2002/3 θαη 

2008/9).  
§ Andreou S.N, “Cost and Value of Education in Cyprus”, Economic 

Policy Paper (December 2012). 
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H Κχπξνο, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, έρεη δερζεί πςειέο 

ξνέο κεηαλάζηεπζεο κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ ησλ 

κεηαλαζηψλ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ λα έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά. Ζ κεηαλάζηεπζε ζέηεη επί ηάπεηνο πνιιά 

δεηήκαηα ηφζν νηθνλνκηθήο θχζεσο φζν θαη 

θνηλσληθήο. Ζ κειέηε καο εζηηάδεηαη θπξίσο ζηε ζέζε 

ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Κχπξν φπσο αληαλαθιάηαη ζηνλ 

θίλδπλν θηψρεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ.  

ε πνιιέο ρψξεο έρεη παξαηεξεζεί φηη νη κεηαλάζηεο 

αληηκεησπίδνπλ πςειφηεξν θίλδπλν θηψρεηαο ζε 

ζχγθξηζε κε ην γεγελή πιεζπζκφ. Ζ δηεζλήο 

βηβιηνγξαθία έρεη εληνπίζεη ηξείο γεληθφηεξεο αηηίεο 

πνπ εμεγνχλ ην θαηλφκελν απηφ. χκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηεο αθνκνίσζεο (Assimilation theory), νη 

κεηαλάζηεο ρξεηάδνληαη ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν πεξηβάιινλ ηνπο (γηα 

παξάδεηγκα λα κάζνπλ ηε γιψζζα). Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ κεηαβαηηθνχ απηνχ ζηαδίνπ, νη νηθνλνκηθέο ηνπο 

επηδφζεηο είλαη ρακειέο. Ζ ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ (Human Capital theory) εζηηάδεηαη ζε 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε εθπαίδεπζε, ε εκπεηξία, ε 

ειηθία θαη νη ηθαλφηεηεο. Αλ νη κεηαλάζηεο έρνπλ 

ρακειή εθπαίδεπζε ή είλαη λένη δίρσο εξγαζηαθή 

εκπεηξία, ζα ακείβνληαη ρακειφηεξα. Σέινο, ε ζεσξία 

ηεο θαηαηκεκέλεο αγνξάο εξγαζίαο (Labor market 

Segmentation theory) εμεγεί φηη πνιιέο θνξέο ε αγνξά 

εξγαζίαο ηκεκαηνπνηείηαη κεηαμχ ειθπζηηθψλ κνξθψλ 

απαζρφιεζεο θαη ρακειφκηζζσλ εξγαζηψλ. Οη 

κεηαλάζηεο ελδέρεηαη λα εγθισβίδνληαη ζηηο δεχηεξεο. 

Ζ κειέηε βαζίζηεθε ζε ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο 

Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ ηνπ 2009. Ζ 

κεζνδνινγία κέηξεζεο ηεο θηψρεηαο αθνινπζεί ηα 

πξφηππα ηεο Eurostat. Σν φξην ηεο θηψρεηαο νξίδεηαη 

ζην 60% ηνπ δηάκεζνπ ηνπ εηζνδήκαηνο, φπνπ ν 

νξηζκφο ηνπ εηζνδήκαηνο πεξηέρεη θάζε πεγή 

εηζνδήκαηνο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ θαη ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

δηεπθξηληζηεί φηη ε έλλνηα ηεο θηψρεηαο είλαη ζρεηηθή 

θαη φρη απφιπηε. Γειαδή ην φξην ηεο θηψρεηαο 

απμάλεηαη θαζψο ην εηζφδεκα απμάλεηαη, κε ζπλέπεηα 

πινχζηεο ρψξεο λα παξνπζηάδνπλ πην πςειφ φξην 

θηψρεηαο ζε ζχγθξηζε κε θησρφηεξεο. 

Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά θηψρεηαο γηα 

ηξείο θαηεγνξίεο κεηαλαζηψλ, θαζψο θαη γηα ην γεγελή 

πιεζπζκφ. Οη Κχπξηνη αληηκεησπίδνπλ ην ρακειφηεξν 

θίλδπλν θηψρεηαο. Αθνινπζνχλ νη κεηαλάζηεο απφ 

ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο 

Δπξψπεο. Υεηξφηεξε είλαη ε ζέζε ησλ κεηαλαζηψλ 

απφ ηελ Αλ. Δπξψπε, ελψ ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ 

θηψρεηαο αληηκεησπίδνπλ Αζηάηεο θαη Αθξηθαλνί. 

 

Πίνακαρ 1: Ποζοζηά θηώσειαρ μεηαναζηών και γηγενών 

  Κύππιοι EU-A EU-B AA 

% ζηον πληθςζμό 89,1 5,2 5,7 2,9 

% θηώσειαρ 11,2 18,4 22,6 82,3 

Σεκείφζε: EU-A=Μεζόγεηος, Κεληρηθή θαη Δση. Εσρώπε, EU-B=Αλ. 

Εσρώπε, ΑΑ= Αζία θαη Αθρηθή. 

 

χκθσλα κε ην νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν πνπ πηνζεηήζεθε 

ζηε κειέηε, ε θηψρεηα ησλ κεηαλαζηψλ δελ κπνξεί λα 

εμεγεζεί κνλάρα απφ ηα δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθν-

νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (ειηθία, θχιν, 

νηθνγελεηαθή ζχλζεζε, εθπαίδεπζε, ζπκκεηνρή ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ηνπνζεζία δηακνλήο). πλεπάγεηαη φηη 

πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηα αίηηα ζε παξάγνληεο φπσο ε 

ζπγθέληξσζε ησλ κεηαλαζηψλ απνθιεηζηηθά ζε ρακειά 

ακεηβφκελεο εξγαζίεο, νη δηαθξίζεηο εθ κέξνπο ησλ 

εξγνδνηψλ, ε κε επαξθήο γλψζε ηεο γιψζζαο, ε κε 

αλαγλψξηζε ησλ ηππηθψλ ηνπο πξνζφλησλ, ε έιιεηςε 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο, θαζψο θαη ζε άιινπο ζπλαθείο 

παξάγνληεο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνζδηνξηζηνχλ ζηε 

κειέηε ιφγσ έιιεηςεο δεδνκέλσλ.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζεσξία ηεο αθνκνίσζεο 

πξνβιέπεη φηη ε νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ κεηαλαζηψλ 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηα ρξφληα παξακνλήο ηνπο ζηε 

ρψξα ππνδνρήο. Παξφια απηά, ηα έσο ηψξα επηζηεκνληθά 

επξήκαηα δελ επηβεβαηψλνπλ ηε ζεσξία. Απελαληίαο, θαη 

δεδνκέλνπ φηη ε Κππξηαθή νηθνλνκία εηζέξρεηαη ζε κηα 

πθεζηαθή θάζε, αλακέλνπκε φηη ε ζέζε ησλ κεηαλαζηψλ 

ζα ρεηξνηεξεχζεη. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε δπζρεξήο δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε 

δελ επηηξέπεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε 

ρξεκαηηθέο κεηαβηβάζεηο. Όκσο ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο 

άζθεζεο πνιηηηθήο. Πξσηαξρηθά ζα πξέπεη ε θπβέξλεζε 

λα θαηαπνιεκήζεη ηελ αδήισηε εξγαζία θαη ηελ παξάλνκε 

κεηαλάζηεπζε. Δίλαη αδχλαην λα ζρεδηαζηεί 

απνηειεζκαηηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή δίρσο ηελ 

ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο. Καηά δεχηεξνλ, ρξεηάδεηαη λα 

ππνβνεζεζνχλ νη κεηαλάζηεο έηζη ψζηε λα απνιακβάλνπλ 

ίζεο επθαηξίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο φπσο θαη λα 

θαηαπνιεκεζνχλ, ελ ηε γελέζεη ηνπο, θαηλφκελα 

μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ. εκεηψλνπκε φηη ε ηζηνξία έρεη 

δείμεη φηη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πθέξπεη ε 

ηάζε λα αληηκεησπίδνληαη νη κεηαλάζηεο σο ν 

απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ φπσο ε αλεξγία θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα.

Φηώσεια και Μεηανάζηεςζη: Δςπήμαηα και Άζκηζη Πολιηικήρ                             Χρήζηος Κοσηζακπέιας   
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Ο θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ είλαη έλαο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο παξαγσγνχο εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. Γηα απηφ ην ιφγν πνιιέο ρψξεο είηε ήδε 

εθαξκφδνπλ είηε κειεηνχλ δηάθνξεο πνιηηηθέο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ απφ ηα 

κέζα κεηαθνξάο. Μηα πνιηηηθή πνπ πξνζειθχεη 

ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε κεηαξξχζκηζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο ψζηε λα δίλνληαη 

θίλεηξα γηα αγνξά ιηγφηεξν ξππνγφλσλ νρεκάησλ. 

Βαζηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη ε επηβνιή 

θνξνινγίαο ζηελ αγνξά θαηλνχξηνπ νρήκαηνο, ην χςνο 

ηεο νπνίαο λα βαζίδεηαη ζηηο εθπνκπέο ξχπσλ. 

Ορήκαηα κε ςειφηεξεο εθπνκπέο επηβαξχλνληαη κε 

ςειφηεξε θνξνινγία. πρλά ηα ζρέδηα απηά 

πξνβιέπνπλ θαη επηδφηεζε νρεκάησλ κε πνιχ ρακειέο 

εθπνκπέο θαη γηα απηφ νλνκάδνληαη feebates ή 

bonus/malus. Σν θχξην πιενλέθηεκα ζρεδίσλ πνπ 

ζπλδπάδνπλ θνξνιφγεζε κε επηδφηεζε είλαη φηη 

κπνξεί λα είλαη εηζνδεκαηηθά νπδέηεξα θαη ζπλεπψο 

πεξηζζφηεξν απνδεθηά απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο. 

Ο ζρεδηαζκφο εηζνδεκαηηθά νπδέηεξσλ ζπζηεκάησλ 

έρεη απνδεηρζεί ηδηαίηεξα δχζθνινο. Υψξεο φπσο ε 

Γαιιία θαη ε Ηξιαλδία εθάξκνζαλ ζπζηήκαηα πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ ψζηε λα είλαη εηζνδεκαηηθά νπδέηεξα, 

φκσο ζηελ πξάμε ε αληαπφθξηζε ησλ θαηαλαισηψλ 

ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε απφ φ,ηη αλακελφηαλ, κε 

απνηέιεζκα ην δεκφζην λα αλαγθαζηεί λα πιεξψζεη 

κεγάια πνζά γηα επηδνηήζεηο. 

Ζ θνξνιφγεζε ησλ νρεκάησλ ζηε βάζε ησλ ξχπσλ 

εμεηάδεηαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαη ζηελ Κχπξν. Δίλαη 

ζεκαληηθφ – ιφγσ θαη ηεο γεληθφηεξεο 

δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο – λα γίλεη ζσζηφο ζρεδηαζκφο 

ψζηε ην ζχζηεκα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ (λα 

νδεγήζεη δειαδή ζε ζηξνθή πξνο ιηγφηεξν ξππνγφλα 

νρήκαηα) ρσξίο λα πξνθαιέζεη δεκνζηνλνκηθέο 

αλαηξνπέο. Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο απαηηεί γλψζε ηεο 

δήηεζεο γηα απηνθίλεηα ψζηε λα κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί ζσζηά ε αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ.  

Απηφ ήηαλ ην αληηθείκελν κειέηεο πνπ έρεη 

δεκνζηεπζεί ζηε ζεηξά Γνθηκίσλ Οηθνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ ΚΟΔ
*
. ε πξψηε θάζε εθηηκήζεθε ε 

δήηεζε επηβαηηθψλ νρεκάησλ ζηελ Κχπξν ζηε βάζε 

ελφο νηθνλνκεηξηθνχ κνληέινπ δήηεζεο γηα 

δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία 

ηεο πεξηφδνπ 2006-2008. ε δεχηεξε θάζε έγηλαλ 

πξνζνκνηψζεηο δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ θνξνιφγεζεο 

 

                                                           
*
 Christodoulou T. and S. Clerides, “Emissions-Based Vehicle Tax 

Reform for Cyprus: A Simulation Analysis,” June 2012. 

θαη ππνινγίζηεθαλ νη επηπηψζεηο ζηα δεκφζηα έζνδα, ηελ 

επεκεξία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο εθπνκπέο ξχπσλ. 

Πξνζνκνηψζεθαλ δχν βαζηθά ζελάξηα. ην πξψην ζελάξην ν 

πθηζηάκελνο θφξνο θαηαλάισζεο παξακέλεη σο έρεη θαη 

επηβάιιεηαη επηπξφζζεηα έλαο εηζνδεκαηηθά νπδέηεξνο 

ζπλδπαζκφο θφξνπ/επηδφηεζεο. ην δεχηεξν ζελάξην ε 

βάζε ηνπ πθηζηάκελνπ θφξνπ θαηαλάισζεο κεηαθέξεηαη 

απφ ηνλ θπβηζκφ ζηηο εθπνκπέο ξχπσλ, θαη πάιη κε 

εηζνδεκαηηθά νπδέηεξν ηξφπν. ε θάζε ζελάξην εμεηάδνληαη 

δηάθνξα ζρέδηα πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο θαη ηηο θιίκαθεο εθαξκνγήο ηνπο. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνζνκνηψζεσλ πξνθχπηνπλ δηάθνξα 

ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. Γεληθά, ε εηζαγσγή 

θνξνινγίαο ζηε βάζε ησλ εθπνκπψλ νδεγεί ζηε κεηαθνξά 

κεξηδίνπ αγνξάο απφ ηα πεξηζζφηεξν ξππνγφλα ζηα ιηγφηεξν 

ξππνγφλα νρήκαηα, φπσο είλαη θαη ν ζηφρνο. Όκσο απηή ε 

επηηπρία έρεη θφζηνο. ην πξψην ζελάξην, ε κείσζε ζηηο 

εθπνκπέο είλαη γεληθά πνιχ κηθξή γηα λα αληηζηαζκίζεη ηελ 

απψιεηα επεκεξίαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη παξαγσγψλ. Απηφ 

νθείιεηαη θπξίσο ζην φηη φια ηα ζρέδηα πνπ δνθηκάζηεθαλ 

νδεγνχζαλ ζε κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ.  

Σν δεχηεξν ζελάξην απαηηνχζε ηε κεηαθνξά ηεο βάζεο ηεο 

πθηζηάκελεο θνξνινγίαο απφ ηνλ θπβηζκφ ζηηο εθπνκπέο 

ξχπσλ κε έλαλ εηζνδεκαηηθφ νπδέηεξν ηξφπν. Απηφ είλαη 

δπλαηφ λα γίλεη κε θιηκαθσηή θνξνινγία πνπ επηβάιιεη 

πνιχ ςεινχο ζπληειεζηέο ζε νρήκαηα κε πνιχ ςειέο 

εθπνκπέο ξχπσλ. Σα ζρέδηα πνπ δνθηκάζηεθαλ νδεγνχζαλ 

γεληθά ζε αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ, θάηη πνπ 

ζεκαίλεη αχμεζε ζηελ επεκεξία θαηαλαισηψλ θαη 

παξαγσγψλ, αιιά ζρεηηθά κηθξή κείσζε ζηηο εθπνκπέο.  

Σα ελαιιαθηηθά ζελάξηα είλαη απεξηφξηζηα θαη ζπλεπψο 

είλαη αδχλαην λα εμεηαζηνχλ φια. Οη πξνζνκνηψζεηο 

κεξηθψλ βαζηθψλ ζελαξίσλ δίλνπλ κηα εηθφλα ησλ 

επηπηψζεσλ ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ καο ελδηαθέξνπλ. 

Σν θπξηφηεξν γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάιπζε είλαη φηη νη ζηφρνη ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ θαη 

ηεο εηζνδεκαηηθήο νπδεηεξφηεηαο είλαη δχζθνιν λα 

ζπκβηβαζηνχλ. Ζ ιχζε ηεο κεηαθνξάο ηεο θνξνινγηθήο 

βάζεο απφ ηνλ θπβηζκφ ζηηο εθπνκπέο ξχπσλ θαίλεηαη λα 

είλαη ιηγφηεξν πξνβιεκαηηθή απφ ηελ επηβνιή επηπξφζζεηεο 

θνξνινγίαο, ρξεηάδεηαη φκσο πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο γηα 

λα απνθεπρζνχλ νη δεκνζηνλνκηθέο εθπιήμεηο πνπ είραλ 

άιιεο ρψξεο. Ζ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε θαζηζηά 

νπνηεζδήπνηε πξνβιέςεηο αθφκα πην επηζθαιείο. 

Φοπολόγηζη Οσημάηων ζηη Βάζη ηων Δκπομπών Ρύπων    Σφθρόλες Κιερίδες 
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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:  

α) λα κεηψζεη αηζζεηά ηηο εθπνκπέο ηεο ελεξγνβφξαο 

βηνκεραλίαο ηεο (θπξίσο ησλ εξγνζηαζίσλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο) κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην Δπξσπατθφ 

χζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ, απφ ην 

νπνίν ζα κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ θαη λα πσινχλ άδεηεο 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ· 

β) λα απμήζεη ζεκαληηθά ηε ζπλεηζθνξά ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζε φιν ην ελεξγεηαθφ 

ζχζηεκα· 

γ) λα πξνσζήζεη ηδηαίηεξα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, θπξίσο κε ηε 

ρξήζε βηνθαπζίκσλ ζηα θαχζηκα ησλ νρεκάησλ. 

Σα κέηξα απηά αλακέλεηαη λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ 

θππξηαθή νηθνλνκία, επεηδή ζα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε 

ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ ζε νξηζκέλα ελεξγεηαθά πξντφληα 

θαη ζε πηζαλή επαθφινπζε αχμεζε ηηκψλ ζε άιια 

αγαζά θαη ππεξεζίεο. πγθεθξηκέλα, απφ αλεμάξηεηεο 

κειέηεο θξαηηθψλ ππεξεζηψλ εθηηκήζεθε φηη νη ηηκέο 

ηνπ ειεθηξηζκνχ θαη ησλ θαπζίκσλ ησλ νρεκάησλ 

(βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ θίλεζεο) ζα είλαη απμεκέλεο 

ην έηνο 2020 θαηά 12,6% θαη 7% αληίζηνηρα ζε ζρέζε 

κε απηέο πνπ ζα επηθξαηνχζαλ αλ δελ ίζρπε ε αλσηέξσ 

επξσπατθή λνκνζεζία. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ απφ 

απηέο ηηο απμήζεηο ζηηο ηηκέο, αλαπηχμακε έλα 

ζεσξεηηθφ κνληέιν παξαγσγήο γηα ηνπο δηαθφξνπο 

θιάδνπο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο, ην νπνίν 

εθηηκήζακε νηθνλνκεηξηθά κε βάζε δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ επίζεκεο 

ζηαηηζηηθέο πεγέο
*
. Ζ αλάιπζή καο ζα νινθιεξσζεί 

κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012, αιιά θάπνηα πξνθαηαξθηηθά 

ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ ήδε λα δηαηππσζνχλ. 

Δμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ηηκψλ, θαη 

παίξλνληαο ππφςε ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο θαη ηηο αιιαγέο ζηε δήηεζε άιισλ 

                                                           
* Ζ εξγαζία απηή ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην έξγν κε αξ. 

πξσηνθφιινπ ΑΔΗΦΟΡΗΑ/ΚΟΗΑΦ/0609(ΒΗΔ)/02, πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ίδξπκα Πξνψζεζεο Έξεπλαο. Ζ 

κεζνδνινγία θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη 

ιεπηνκεξέζηεξα ζε Γνθίκην Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο πνπ ζα 

εθδνζεί απφ ην Κέληξν Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ εληφο ηνπ 2012. 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο αλά παξαγσγηθφ ηνκέα, θαηά ην 

έηνο 2020 ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο ηεο νηθνλνκίαο 

αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 50-70 εθ. Δπξψ (ζε ζηαζεξέο 

ηηκέο ηνπ έηνπο 2010). Απφ απηά, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

θφζηνπο ζα ην επσκηζηνχλ ηξεηο ηνκείο: Μεηαπνίεζε, 

Υνλδξηθφ θαη Ληαληθφ Δκπφξην, Ξελνδνρεία θαη Δζηηαηφξηα. 

Ωζηφζν, ηε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία αχμεζε ζην θφζηνο 

παξαγσγήο ηνπο (ηεο ηάμεο ηνπ 2%-3%) ζα έρνπλ νη 

ελεξγνβφξεο βηνκεραλίεο: Με Μεηαιιηθά Οξπθηά θαη 

Λαηνκεία θαη Οξπρεία.  

Μνινλφηη ην θφζηνο απηφ ζε απφιπηα κεγέζε δελ είλαη 

ακειεηέν, ε αχμεζε ηνπ κολαδηαίοσ θφζηνπο παξαγσγήο 

πξνβιέπεηαη λα είλαη ρακειή, κε ζπλέπεηα νη επηπηψζεηο 

ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα λα είλαη πεξηνξηζκέλεο. Δπίζεο, δελ 

αλακέλεηαη λα επεξεαζζνχλ αηζζεηά νη επελδχζεηο θαη ε 

απαζρφιεζε ζηελ επξχηεξε νηθνλνκία. 

Υσξίο λα είκαζηε αθφκα ζε ζέζε λα αλαιχζνπκε ηελ πιήξε 

αληίδξαζε ησλ θππξηαθψλ λνηθνθπξηψλ ζηηο απμεκέλεο 

ηηκέο ελεξγεηαθψλ θαη κε ελεξγεηαθψλ αγαζψλ (θάηη πνπ 

απνηειεί κέξνο ηεο έξεπλάο καο πνπ είλαη ζε εμέιημε), 

ζπλππνινγίδνληαο ηελ πξναλαθεξζείζα αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο θαη ηηο αλακελφκελεο απμνκεηψζεηο ζηα δεκφζηα 

έζνδα θαη ζηηο ηδησηηθέο δαπάλεο, ην θφζηνο απφ ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ παθέηνπ κέηξσλ εθηηκάηαη 

ηνπιάρηζηνλ πεξί ηα 50 εθ. Δπξψ (ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2010), 

ή 0,25% ηνπ αλακελφκελνπ θππξηαθνχ ΑΔΠ ην έηνο 2020. 

Σν θφζηνο απηφ είλαη ρακειφ, αιιά ζεκαληηθά πςειφηεξν 

απφ εθείλν πνπ είρε πξνυπνινγίζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

φηαλ αμηνινγνχζε ηνπο ζηφρνπο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ (ε 

εθηίκεζε ήηαλ γηα ιηγφηεξν απφ 0,1% ηνπ ΑΔΠ). 

ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην αλσηέξσ 

θφζηνο είλαη ρακειφηεξν απφ ην θφζηνο πνπ πξνθαιείηαη 

ζπρλά ζηελ θππξηαθή νηθνλνκία απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ 

δηεζλψλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο γηα ιφγνπο αλεμάξηεηνπο ηεο 

φπνηαο ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 

Δλδερφκελε δέζκεπζε ηεο ΔΔ γηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζα επηθέξεη επηπξφζζεην 

θφζηνο ζηελ Κχπξν, ην νπνίν δελ αλακέλεηαη λα θπκαλζεί 

ζε πςειά επίπεδα, επεηδή κεγάιν κέξνο ηνπ θφζηνπο απηνχ 

ζα νθείιεηαη ζηε δεκνπξάηεζε επηπιένλ αδεηψλ εθπνκπψλ, 

ηα έζνδα ηεο νπνίαο ζα πεξηέιζνπλ ζην θξάηνο θαη ζα 

αλαθπθισζνχλ ζηελ νηθνλνκία. 

ην πιαίζην ηνπ ίδηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ δηεμάγεηαη 

αλάιπζε ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ζηα 

θππξηαθά λνηθνθπξηά. Ζ έξεπλα απηή είλαη επίζεο ζε 

εμέιημε θαη απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλσζνχλ πεξί ην ηέινο 

ηνπ 2012. 

Δπιπηώζειρ ζηην Κςππιακή Οικονομία από ηην Δθαπμογή ηηρ Δςπωπαϊκήρ  

Πολιηικήρ για ηην Δνέπγεια και ηην Κλιμαηική Αλλαγή          Έ. Κεηηέλε, Θ. Μακοσλέας θαη Θ. Ζαταρηάδες 
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Νέα Δπεςνηηικά Ππογπάμμαηα 

Πρόβιευε ηοσ ρσζκού κεηαβοιής ηοσ ΑΕΠ θαη ηφλ 

ζσληζηφζώλ ηοσ γηα ηελ Κσπρηαθή Οηθολοκία 

ηφρνο ηνπ λένπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ 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 ΑΔΠ 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. Ζ δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο κε ην Ίδξπκα Πξνψζεζεο Έξεπλαο 

έρεη νινθιεξσζεί θαη ην πξφγξακκα ζα μεθηλήζεη ζηα 

κέζα Οθησβξίνπ 2012.  

Αποσωπήζειρ Πποζωπικού 

Ο Γξ Εήλσλ Κνληνιαίκεο παξαηηήζεθε απφ ην ΚΟΔ 

ιφγσ πξφζιεςήο ηνπ σο Δπφπηε-Παξαηεξεηή ηεο 

Σξφηθαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ηνπ 

Μλεκνλίνπ ζηελ Διιάδα. Σν ΚΟΔ ηνλ επραξηζηεί 

ζεξκά γηα ηελ νπζηαζηηθή πξνζθνξά ηνπ ζηηο 

εξεπλεηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο.  

ςμμεηοσέρ Πποζωπικού ζε Γιεθνή ςνέδπια και 

Δκπαιδεςηικά εμινάπια 

Ζ Γξ. νθία Ν. Αλδξένπ παξνπζίαζε ζην 2012 EEA 

Conference πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Μάιαγα, 

Ηζπαλία ζηηο 27-31 Απγνχζηνπ 2012. Ο ηίηινο ηνπ 

άξζξνπ ήηαλ “How much is State Schooling Worth to 

Consumers?” Σν ίδην άξζξν ζα παξνπζηαζηεί ζην 2012 

ASSET Conference πνπ ζα δηεμαρζεί ζηε Λεκεζφ ζηηο 

1-3 Ννεκβξίνπ 2012.  

Ο Γξ. Υξήζηνο Κνπηζακπέιαο θαη ν θνο Αιέμαλδξνο 

Πνιπθάξπνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην 2012 EUROMOD 

annual project meeting θαη ζην 2nd Μicrosimulation 

Research Workshop πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ην 

Institute for Social and Economic Research, University 

of Essex ζε ζπλεξγαζία κε ην National Research 

Institute for Labour and Social Protection, Bucharest 

πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζην Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία ζηηο 

10-12 Οθησβξίνπ 2012.  

 

Γεληίο Ανάλςζηρ Παπαγωγικόηηηαρ 

Ζ παξαγσγηθφηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα αεηθφξν 

αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο. Σν ΚΟΔ κέζα απφ έλα λέν 

Γειηίν κε ηίηιν «Αλάιπζε Παξαγσγηθφηεηαο», πνπ ζα 

εθδίδεηαη ζε ηεηξακεληαία βάζε, ζα εμεηάδεη δηάθνξεο 

πηπρέο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ, 

θαζψο θαη ηεο νιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ηεο Κχπξνπ. 

Δπίζεο, ζα γίλεηαη ζχγθξηζε κε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, 

ηφζν ζην ζχλνιν φζν θαη ζε επηκέξνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην ΚΟΔ θηινδνμεί λα 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο κε ζηφρν 

ηελ έγθαηξε δηάγλσζε πξνβιεκάησλ θαη ηε δηακφξθσζε 

πξνηάζεσλ πνιηηηθήο. 

Γοκίμια Οικονομικήρ Πολιηικήρ/Ανάλςζηρ 

02-12 Αλδξένπ . Ν., Υξ. Κνπηζακπέιαο θαη Α. 

Πνιπθάξπνπ, "Δλνπνηεκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ ησλ 

Δξεπλψλ Οηθνγελεηαθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 1984/85, 

1990/91, 1996/97, 2003 θαη 2009", Μάξηηνο 2012. 

03-12 Koutsampelas C., "Measuring the Poverty Risk 

among Immigrants in Cyprus", April 2012. 

04-12 Christodoulou Tr. and S. Clerides, "Emissions-

Based Vehicle Tax Reform for Cyprus: A 

Simulation Analysis", June 2012. 

05-12 Ketteni E., Th. Mamuneas and P. Pashardes P., "ICT 

and Energy Use: Patterns of Substitutability and 

Complementarity in Production", September 2012. 

Πεπιοδικό Cyprus Economic Policy Review  

Περιετόμενα τοσ τεύτοσς 11 (Ιούνιος 2012) 

- Emissions-Based Vehicle Tax Reform for Cyprus:  

A Simulation Analysis  

Tryfonas Christodoulou, Sofronis Clerides 

- Climate Change in Cyprus: Impacts and Adaptation 

Policies 

Theodoros Zachariadis 

- Banks' Domestic & Cross-border M&As: Where 

Can They Go Wrong? 

George Mountis 

- Aspects of Elderly Poverty in Cyprus  

             Christos Koutsampelas 

Νέα ηος Κένηπος Οικονομικών Δπεςνών                                                        Σοθία Ν. Αλδρέοσ

       

 

http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOA02-12.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOA02-12.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOA02-12.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_03-2012.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_03-2012.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_04-2012.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_04-2012.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_04-2012.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_05-2012.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_05-2012.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP_05-2012.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Christodoulou_Clerides_3-20.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Christodoulou_Clerides_3-20.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Zachariades_21-37.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Zachariades_21-37.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Mountis_39-67.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Mountis_39-67.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Koutsampelas_69-89.pdf
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Πποπηςσιακά Ππογπάμμαηα 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ πξνζθέξεη δχν πξνπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα, έλα ζηα Οηθνλνκηθά θαη έλα ζηηο 

Γηεζλείο, Δπξσπατθέο θαη Οηθνλνκηθέο πνπδέο. Καηά 

ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-13, εμαζθάιηζαλ ζέζε ζηα 

δχν πην πάλσ πξνγξάκκαηα 105 θνηηεηέο. Απφ απηνχο, 

72 θνηηνχλ ζην πξφγξακκα Οηθνλνκηθψλ θαη 33 ζην 

πξφγξακκα Γηεζλψλ, Δπξσπατθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ 

πνπδψλ. Με ηα δεδνκέλα απηά, ην Σκήκα 

Οηθνλνκηθψλ είλαη απηή ηε ζηηγκή ην δεχηεξν 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ. 

Μεηαπηςσιακά Ππογπάμμαηα 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα – ηξία επηπέδνπ Μάζηεξ, θαη έλα 

δηδαθηνξηθνχ επηπέδνπ. Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

2012-13, 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. ηα πην πάλσ πξνγξάκκαηα γηα ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2012/13, θνηηνχλ 23 θνηηεηέο.  

Δπιζκέπηερ Καθηγηηέρ 

Γηα ην Υειμεπινό Δξάμηνο 2012-13, επηζθέπηνληαη ην 

Σκήκα θαη δηδάζθνπλ καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο 

ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο νη: 

- Αλδξέαο Αζζηψηεο, Λέθηνξαο, PhD Southern 

Illinois University Carbondale 

- Νενθχηα Έκπνξα, Λέθηνξαο, PhD Παλεπηζηήκην 

Κχπξνπ 

- 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 

Διδικοί Δπιζηήμονερ: 

- Αδάκνο Αδάκνπ, Λέθηνξαο, PhD Παλεπηζηήκην 

Κχπξνπ 

- Αξηζηνθιήο Απγνπζηή, Λέθηνξαο, PhD University  

 of Wisconsin – Madison, USA 

- Υξήζηνο Μπηιαλάθνο, Λέθηνξαο, PhD Οηθνλνκηθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

- Leonor Coutinho Kontolemis, PhD European 

University Institute, Italy 

 

Διδικό Δκπαιδεςηικό Πποζωπικό: 

-  Μαξία Ζξαθιένπο, PhD Virginia Polytechnic Institute  

 and State University, USA 

-  Δπάγγεινο Κσλζηαληίλνπ, MPhil in Economics,  

   University of Oxford, UK 

Νέα μέλη ΓΔΠ Σμήμαηορ 

Σελ 1
ε
 Απγνχζηνπ 2012, έρνπλ αλαιάβεη θαζήθνληα 2 λέα 

κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαη δηδάζθνπλ καζήκαηα ηεο 

εηδηθφηεηάο ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο νη: 

 -  Γεκήηξεο Ξεθηέξεο, Λέθηνξαο, PhD Universitat  

    Autònoma de Barcelona, Ηζπαλία 

-  Μάξηνο Μηραειίδεο, Λέθηνξαο, PhD University of  

   Maryland-College Park 

Κοινοηικό Ππόγπαμμα ΩΚΡΑΣΗ/ERASMUS 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Κνηλνηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ΩΚΡΑΣΖ/ERASMUS πξνζθέξεη 

καζήκαηα θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Καηά ην  

Υεηκεξηλφ Δμάκελν 2012-13, ζα πξνζθεξζνχλ ηα πην θάησ 

καζήκαηα: 

ΟΗΚ306 Γηεζλήο Υξεκαηννηθνλνκηθή 

ΟΗΚ308 Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 

ΟΗΚ309 Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε 

ΟΗΚ355 Θέκαηα Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ 

ειπά εμιναπίων ζηα Οικονομικά 

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=54967&w=eco

nomics&l=el-GR&p=seminarfall2012 

ειπά εμιναπίων ζηη Υπημαηοοικονομική και 

Μακποοικονομικά 

Ζ ρνιή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηνίθεζεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα δηνξγαλψλεη ζεηξά 

ζεκηλαξίσλ κε νκηιεηέο αθαδεκατθνχ απφ δηάθνξεο ρψξεο. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηελ πην θάησ 

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

US/seminarsFinanceMacroeconomics.aspx 

2
ο
 Δηήζιο ςμπόζιο για ηην Κςππιακή Οικονομία 

Ζ ρνιή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηνίθεζεο 

δηνξγαλψλεη ην 2
ν
 πκπφζην γηα ηελ Κππξηαθή Οηθνλνκία κε 

θχξηα ζέκαηα ηελ ηξαπεδηθή θξίζε, ην ζπληαμηνδνηηθφ 

ζχζηεκα, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο Κππξηαθήο Οηθνλνκίαο. Σν πκπφζην ζα νινθιεξσζεί 

κε κία πνιηηηθή-νηθνλνκηθή ζπδήηεζε γηα ηελ κέρξη ηψξα 

πνξεία θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Κππξηαθήο Οηθνλνκίαο ζην 

πεξηβάιινλ θξίζεο ηεο Δπξσδψλεο. Σν πκπφζην ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 13 Οθησβξίνπ 2012 (9:45π.κ-2:15 

κ.κ) ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε.  

Νέα ηος Σμήμαηορ Οικονομικών           Αλαζηαζία Δεκεηρίοσ & Γηάλλες Καζπαρής 

 
 

Νέα ηηρ Μονάδαρ Οικονομικών Δπεςνών                                                 Άληδεια Σηεθέρζαββα 

http://www.ucy.ac.cy/default.aspx?m=PC&id=54967&w=economics&l=el-GR&p=seminarfall2012
http://www.ucy.ac.cy/default.aspx?m=PC&id=54967&w=economics&l=el-GR&p=seminarfall2012
http://www.ucy.ac.cy/goto/ecoman/en-US/seminarsFinanceMacroeconomics.aspx
http://www.ucy.ac.cy/goto/ecoman/en-US/seminarsFinanceMacroeconomics.aspx
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Σο Κένηπο Οικονομικών Δπεςνών (ΚΟΔ) ηος Πανεπιζηημίος Κύππος είναι έναρ ανεξάπηηηορ, μη 

κεπδοζκοπικόρ οπγανιζμόρ με ζηόσο ηην πποαγωγή ηηρ επιζηημονικήρ γνώζηρ ζηα οικονομικά, κςπίωρ ζε 

θέμαηα πος ενδιαθέποςν ηην Κύππο.  

ηελ ππξακίδα ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο ηνπ ΚΟΔ είλαη ηο Σσκβούιηο θαη ην Αθαδεκαχθό Σσκβούιηο: 

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

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

 Σν Αθαδεκαχθό Σσκβούιηο 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 

http://www.ucy.ac.cy/goto/ecorece/el-GR/Newsletter.aspx  

ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Ππόεδπορ:  Μηράιεο Κακκάο, Γενικόρ Γιεςθςνηήρ ςνδέζμος Σπαπεζών Κύππος 

Μέλη:       Αζαλάζηνο Γαγάηζεο, Πανεπιζηήμιο Κύππος (Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ) 

 Γεψξγηνο Γεσξγίνπ, Γπαθείο Ππογπαμμαηιζμού (Γεληθφο Γηεπζπληήο) 

 Μηραήι . Μηραήι, Σμήμα Οικονομικών (Πξφεδξνο) 

 Γεψξγηνο Παπαγεσξγίνπ, Τποςπγείο Δπγαζίαρ & Κοινωνικών Αζθαλίζεων (Γεληθφο Γηεπζπληήο) 

 Πάλνο Παζηαξδήο, Κένηπο Οικονομικών Δπεςνών (Γηεπζπληήο) 

 Γεψξγηνο πξίραο, Κενηπική Σπάπεζα Κύππος (Αλψηεξνο Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ) 

 Αλδξέαο Υαξαιάκπνπο, Τποςπγείο Οικονομικών (Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ θαη ΔΔ) 

                    

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Ππόεδπορ:  Πάλνο Παζηαξδήο 

Μέλη: Έιελα Αλδξένπ  σθξφλεο Κιεξίδεο Θενθάλεο Μακνπλέαο 

 Μηραήι . Μηραήι  
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