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ε απηφ ην ηεχρνο παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα κειεηψλ ηνπ ΚΟΔ ζε ζέκαηα παξαγσγηθφηεηαο, 
νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ αλά ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, αγξν-νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο ρξήζεο 

πδάηηλσλ πφξσλ θαη δπλακηθψλ αλαιχζεσλ ηεο επίδξαζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζην ΑΔΠ. 

Σν ΚΟΔ πξαγκαηνπνίεζε κηα πξψηε αλάιπζε ησλ εμειίμεσλ ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ Κχπξν γηα 

ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζπλέθξηλε ηελ παξαγσγηθφηεηα αλά ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο κε απηήλ ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. Ζ αλάιπζε δείρλεη φηη, επί ζεηξά εηψλ θαηά 
ην πξφζθαην παξειζφλ, νη εξγαδφκελνη έπαηξλαλ γεληθά κηζζνχο κεγαιχηεξνπο απφ ηελ 

παξαγσγηθφηεηά ηνπο, θάηη πνπ νδήγεζε ζε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ 

θαηάζηαζε θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη κηα πνιχ κηθξή βειηίσζε ηελ πεξίνδν κεηαμχ 2008 θαη 2011. 

Οη Έξεπλεο Οηθνλνκηθήο πγθπξίαο Δπηρεηξήζεσλ ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκεχζνπλ ζηε βξαρππξφζεζκε πξφβιεςε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ζηελ 
απαζρφιεζε ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, θαη έηζη κπνξνχλ λα παξέρνπλ έγθαηξα ελδείμεηο 

γηα ηελ πνξεία ησλ ηνκέσλ απηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ηέηνηεο πξνβιέςεηο κπνξνχλ λα απνβνχλ ρξήζηκεο 

ηφζν ζηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο ζηελ εηζαγσγή λέσλ πνιηηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, φζν θαη ζηνπο ηδηψηεο γηα ζθνπνχο δηεπθφιπλζεο επελδπηηθψλ απνθάζεσλ. 

Γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ αγξνηηθήο θαη πδαηηθήο πνιηηηθήο ζε ζπλζήθεο ζπαληφηεηαο 
λεξνχ θαη επεξρφκελσλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, αλαπηχρζεθε έλα αγξν-νηθνλνκηθφ κνληέιν γηα ηε 

βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πδάηηλσλ πφξσλ ζε ελαιιαθηηθέο γεσξγηθέο ρξήζεηο ηεο 

Κχπξνπ, κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θαζαξνχ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο. Απφ ηελ αλάιπζε 

πξνθχπηνπλ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε ρξήζε αξδέπζηκσλ θαιιηεξγεηψλ ή 
θαιιηεξγεηψλ πνπ εμαξηψληαη εμ νινθιήξνπ απφ βξνρφπησζε, αλάινγα κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. 

Αλαιχζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ κε ηε βνήζεηα ελφο δπλακηθνχ κνληέινπ γεληθήο ηζνξξνπίαο δείρλνπλ 

φηη ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ηεο Κχπξνπ, 
θάηη πνπ έρεη αγλνεζεί σο ηψξα ζε κεγάιν βαζκφ ζε αλαιχζεηο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Μεηά ηε 

ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηνπ θππξηαθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ν ηνπξηζκφο είλαη πηζαλφ λα αλαθηήζεη ηε 

ζρεηηθή ζπνπδαηφηεηά ηνπ γηα ηε ρψξα, θάηη πνπ ππνγξακκίδεη πσο πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε 

ζεκαζία ζηελ αλάιπζε εμσγελψλ δηαθπκάλζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ ηνκέα απηνχ. 

   ε απηό ην ηεύρνο:  
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Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη αλαδείμεη ηε ζεκαληηθφηεηα 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηε 
ζηαζεξφηεηα θαη αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο.  

Γεληθά ε παξαγσγηθφηεηα κεηξά πφζν απνηειεζκαηηθά 

κεηαηξέπνληαη νη εηζξνέο (θεθάιαην θαη εξγαζία) ζε 
πξντφλ. Ζ παξαγσγηθφηεηα, επίζεο, θαζνξίδεη  ην 

εηζφδεκα αλά άηνκν, άξα θαζνξίδεη ην βηνηηθφ επίπεδν 

κηαο ρψξαο. Μηα ρψξα ζεσξείηαη αληαγσληζηηθή φηαλ 

ε παξαγσγηθφηεηά ηεο απμάλεηαη κε πην γξήγνξνπο 
ξπζκνχο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο.  

Τπάξρνπλ δχν θχξηα κεγέζε παξαγσγηθφηεηαο: 

- Παξαγωγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο (labour productivity): 
κεηξά πφζν πξντφλ παξάγεηαη αλά κνλάδα εξγαζίαο 

(εξγαηνψξα). Υξεζηκνπνηψληαο ην ξπζκφ αλάπηπμεο 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ κηζζψλ, 
κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ 

κνλαδηαίνπ θόζηνπο εξγαζίαο, δει. ην εξγαηηθφ 

θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο. 

- Σπλνιηθή παξαγωγηθόηεηα (total factor productivity): 
κεηξά πφζν απνηειεζκαηηθά νη ππεξεζίεο ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο (θεθάιαην θαη εξγαζία) 

κεηαηξέπνληαη ζε Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ. 

Σν ΚΟΔ δηεμάγεη έξεπλα ζηελ νπνία γίλεηαη κηα 

αξρηθή αλάιπζε ηεο εμέιημεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε
*
.
 
ηελ ελ ιφγσ 

κειέηε ζπγθξίλνληαη νη δηαθνξέο ηνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο αλάκεζα ζε Κχπξν 

θαη Δπξσδψλε γηα εθηίκεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Ζ κειέηε επηθεληξψλεηαη 
θπξίσο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ηνπο 

κηζζνχο θαη ην κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν 

ζπλνιηθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο 
ηνκείο. 

Ζ εκπεηξηθή αλάιπζε δείρλεη φηη ζηελ Κχπξν ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ηελ 

πεξίνδν 1996-2011 ήηαλ θαηά κέζν φξν 1.7%. Σελ 
πεξίνδν 1996-2001 ήηαλ 2.1%, κεηψζεθε ζην 1.7% ηελ 

πεξίνδν 2002-2007 θαη ζην 0.9% ηελ πεξίνδν 2008-

2011.  

Ζ εηζξνή εξγαηψλ απφ άιιεο ρψξεο, κεηά ηελ έληαμε 

ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νδήγεζε ζε 

αχμεζε ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο θαη ζπγθξάηεζε ηελ 
αχμεζε ησλ κηζζψλ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Όκσο ην κνλαδηαίν 

                                                        
* Karagiannakis C., E. Ketteni, and T. Mamuneas, „Analysis of 
Productivity Developments in Cyprus in the Period Prior to 
Economic Crisis‟, Economic Analysis Paper No. 06-13, Economics 
Research Centre, October 2013.  

θφζηνο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ςειφηεξν απφ ην 

αληίζηνηρν ηεο Δπξσδψλεο κέρξη ην 2007, κε απνηέιεζκα 
ηε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θππξηαθήο 

νηθνλνκίαο. Σελ πεξίνδν 2008-2011 ε θαηάζηαζε 

βειηηψλεηαη, κε ην κνλαδηαίν θφζηνο ηεο Κχπξνπ λα 
απμάλεηαη ιηγφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηεο Δπξσδψλεο, 

γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη κηθξή αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο. Γεληθά, ε 

κείσζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο κπνξεί λα 
πξνέιζεη είηε κε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο είηε κε κείσζε ησλ κηζζψλ. 

 Όζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο 
Κππξηαθήο νηθνλνκίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ 

ΚΟΔ (πάληνηε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο 

ηεο Δπξσδψλεο) δείρλνπλ φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα:  

 απμάλεηαη ζηνπο ηνκείο „Καηαζθεπέο‟, „Μεηαθνξέο & 

Απνζήθεπζε‟, „Τγεία & Κνηλσληθή Μέξηκλα‟ θαη  

„Υξεκαηννηθνλνκηθέο & Αζθαιηζηηθέο Τπεξεζίεο, 

θαη  

 κεηψλεηαη ζηνπο ηνκείο  „Μεηαπνίεζε‟, „Ζιεθηξηζκφο, 

Τγξαέξην & Ύδξεπζε‟, „Ξελνδνρεία & Δζηηαηφξηα‟ 
θαη „Δθπαίδεπζε‟.  

Ο θχξηνο ιφγνο πζηέξεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηά 

θάπνησλ ηνκέσλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο 
Δπξσδψλεο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ, ρσξίο 

αλάινγε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Σα 

απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 
ππάξρνπλ ηζρπξά εξγαηηθά ζσκαηεία (θαη εηδηθά απηνί πνπ 

είλαη ζε κεγάιν βαζκφ θξαηηθνπνηεκέλνη, φπσο ν ηνκέαο 

„Ζιεθηξηζκφο, Τγξαέξην & Ύδξεπζε‟) έρνπλ ηε ρεηξφηεξε 

απφδνζε φζνλ αθνξά ηελ αληαγσληζηηθφηεηά.
†
  

πκπεξαζκαηηθά, ε πξψηε κειέηε ηνπ ΚΟΔ γηα ηελ 

ππνδεηθλχεη φηη γηα ρξφληα νη εξγαδφκελνη έπαηξλαλ 

κηζζνχο κεγαιχηεξνπο απφ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο θαη 
απηφ νδήγεζε ζε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

Κππξηαθήο νηθνλνκίαο. Ζ θαηάζηαζε θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδεη κηα πνιχ κηθξή βειηίσζε ηελ πεξίνδν 2008-
2011. 

Σν ΚΟΔ ζα ζπλερίζεη ηε δηεξεχλεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο πην πξφζθαηα ζηνηρεία θαη πξνβιέςεηο. 
Δπίζεο, νη κειινληηθέο έξεπλεο ζα αθνξνχλ ζηε ζχγθξηζε 

ηεο δηαρξνληθή εμέιημεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, θαζψο θαη 

ζηε δηαθξαηηθή ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
(efficiency) ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκίαο θαη δηαθφξσλ 

ηνκέσλ.  

                                                        
† ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζηε κέηξεζε ηνπ πξντφληνο 

θάπνησλ ηνκέσλ θαη εηδηθά ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ, πάληα ππάξρεη ην 
πεξηζψξην ζθάικαηνο. 

Δμειίμεηο ζηελ Παξαγσγηθόηεηα πξηλ από ηελ Οηθνλνκηθή Κξίζε                                    Έ.Κεηηέλε  

 

Σνθία Ν. Αλδξένπ 
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Ζ ζπζηεκαηηθή δεκνζίεπζε πξνβιέςεσλ θαη 

αλαιχζεσλ ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο θαη ηηο πξννπηηθέο 
ησλ δηάθνξσλ ηνκέσλ ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο είλαη 

πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο, εηδηθά φηαλ ηίζεληαη 

θαζεκεξηλά εξσηήκαηα φπσο πνηνη ηνκείο ζα 

αλαθάκςνπλ ζπληνκφηεξα, πνηνη έρνπλ ππνζηεί ηηο 
κεγαιχηεξεο απψιεηεο απφ ηελ θξίζε θαη ζε πνηνπο 

ηνκείο ζα βαζηζηεί ε κειινληηθή αλάπηπμε ηεο 

θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Σαπηφρξνλα, φκσο, ε 
θαηαζθεπή αμηφπηζησλ πξνβιέςεσλ παξνπζηάδεη 

εμαηξεηηθέο δπζθνιίεο, εηδηθά θαηά ηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή αβεβαηφηεηα 

θαη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο αιιαγέο.  

Μηα πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηε δηεμαγσγή αλαιχζεσλ 

γηα ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

έγθαηξσλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνηππψλνληαη ζηηο 
Έξεπλεο Οηθνλνκηθήο πγθπξίαο (ΔΟ) Δπηρεηξήζεσλ, 

νη νπνίεο ζπιιέγνληαη θαη δεκνζηεχνληαη θάζε κήλα. 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο, ζε επίπεδν επηρείξεζεο, 
αθνξνχλ ηηο αληηιήςεηο θαη πξνζδνθίεο γηα δηάθνξα 

νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο, ελψ ζε επίπεδν ηνκέα 

θαηαζθεπάδνληαη δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο 

(confidence indicators) απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία. 
Σέηνηνη δείθηεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ζθνπνχο πξφβιεςεο ηνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ζηελ απαζρφιεζε. 

Με ηε ρξήζε ηξηκεληαίσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πεξίνδν 

2001:2-2012:4 δηεξεπλήζεθε ε ηθαλφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ απφ ηηο ΔΟ Δπηρεηξήζεσλ λα πξνβιέπνπλ 
ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο ζηνπο ηνκείο ησλ θαηαζθεπψλ, ηεο 

κεηαπνίεζεο θαη ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ.
*
 Οη ππφ εμέηαζε ηνκείο θαιχπηνπλ γχξσ 

ζην 70% ηνπ ΑΔΠ. Σα ζηνηρεία απφ ηηο ΔΟ 

Δπηρεηξήζεσλ γηα ηνλ θάζε ηνκέα εηζάγνληαη σο 

επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο (predictors) ζε κνληέια  
ηχπνπ ADL θαη εμεηάδεηαη θαηά πφζν ην ζθάικα ηεο 

πξφβιεςεο απφ ηέηνηα κνληέια είλαη κηθξφηεξν απφ 

απηφ απιψλ κνληέισλ γηα ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ή ηεο απαζρφιεζεο (π.ρ. AR, 
random walk), πνπ δελ πεξηέρνπλ ζηνηρεία ησλ ΔΟ. 

ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ην ζθάικα ηεο 

πξφβιεςεο (relative mean squared forecast error) θάζε 
κνληέινπ ζε ζρέζε κε έλα απιφ κνληέιν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε ζχγθξηζεο, γηα νξίδνληα 

πξφβιεςεο ελφο θαη δχν ηξηκήλσλ. Σα απνηειέζκαηα 
δείρλνπλ φηη ε αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηηο  

                                                        
* A. Andreou, N. Pashourtidou, C. Papamichael, “An evaluation of 
business survey data for Cyprus”, Economic Analysis Paper No. 
05-13, Economics Research Centre, September 2013. 

Έξεπλεο νδεγεί ζε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ αθξίβεηα ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα ην ξπζκφ αλάπηπμεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 
γηα νξίδνληα ελφο ηξηκήλνπ. Ζ ρξήζε ησλ πξνζδνθηψλ 

απαζρφιεζεο ζηηο θαηαζθεπέο θαη ηε κεηαπνίεζε νδεγεί, 

επίζεο, ζε βειηησκέλε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηνπ ξπζκνχ 

κεηαβνιήο ηεο απαζρφιεζεο ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο 
γηα νξίδνληα ελφο ηξηκήλνπ. Γηα πξνβιέςεηο κε νξίδνληα 

δχν ηξηκήλσλ ε βειηίσζε αθνξά θπξίσο ην ξπζκφ 

αλάπηπμεο ζηε κεηαπνίεζε θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ην 
ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο απαζρφιεζεο ζηηο θαηαζθεπέο. 

 
Πίλαθαο 1: θάικα πξόβιεςεο ζε ζρέζε κε απιό κνληέιν 

 Καηαζθεπέο Μεηαπνίεζε Τπεξεζίεο 

Οξίδνληαο πξόβιεςεο 1 2 1 2 1 2 

 

Πξνζηηζέκελε αμία (ξπζκόο κεηαβνιήο) 

Μνληέιν             

Random walk
1 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

AR (AIC)
2 

0,99 1,30 0,98 0,89 1,08 1,35 

ADL (AIC)
2
 

      

Γείθηεο νηθνλ. Κιίκαηνο 0,51 1,09 0,45 0,73 0,61 1,43 

Πξνζδνθίεο απαζρφιεζεο 

(επφκελνη 3 κήλεο) 
0,50 1,10 0,52 0,96 0,71 1,10 

Αληηιήςεηο γηα νηθνλ. 

δξαζηεξηφηεηα (ηειεπηαίνη 3 κήλεο) 
0,54 1,13 0,53 0,76 0,64 1,50 

Πξνζδνθίεο γηα νηθνλ. 

δξαζηεξηφηεηα (επφκελνη 3 κήλεο) 
-- -- 0,47 0,63 0,60 1,17 

 
Απαζρόιεζε (ξπζκόο κεηαβνιήο) 

Random walk
1
:  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

AR(AIC)
2 

1,01 0,85 0,95 0,98 1,00 2,10 

ADL(AIC)
2 

      
Πξνζδνθίεο απαζρφιεζεο 

(επφκελνη 3 κήλεο) 
0,37 0,76 0,66 1,11 2,27 3,61 

εκεηψζεηο: 
1
 Σν κνληέιν βάζεη ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε ζχγθξηζε. 

2
 Ζ επηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ πζηεξήζεσλ γίλεηαη βάζεη ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ, 

ηνπ Akaike Information Criterion (AIC). 

Δπηπιένλ, ε αλάιπζε έδεημε φηη κνληέια κε πιεξνθνξίεο 

απφ ηηο Έξεπλεο γηα ππνθαηεγνξίεο ηνπ ηνκέα ησλ 
ππεξεζηψλ (κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ιηαληθφ εκπφξην, 

ηνπξηζκφο) ππεξηεξνχλ έλαληη απιψλ κνληέισλ γηα 

νξίδνληα ελφο ηξηκήλνπ. 

Ζ ζπκπεξίιεςε πιεξνθνξηψλ απφ ηηο Έξεπλεο γηα 

ζθνπνχο βξαρππξφζεζκεο πξφβιεςεο βειηηψλεη 

ζεκαληηθά ηελ αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ ζε επίπεδν 
ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. Οη πξνβιέςεηο απηέο κπνξνχλ λα 

παξέρνπλ αξθεηά λσξίο ελδείμεηο γηα ηελ πνξεία ηνκέσλ 

ηεο νηθνλνκίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ηέηνηεο πξνβιέςεηο κπνξνχλ 
λα απνβνχλ ρξήζηκεο γηα (α) θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο 

ζηελ εηζαγσγή λέσλ πνιηηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη (β) ηδηψηεο γηα ζθνπνχο 

δηεπθφιπλζεο επελδπηηθψλ απνθάζεσλ. 

Έξεπλεο Οηθνλνκηθήο πγθπξίαο Δπηρεηξήζεσλ                  Ν. Παζηνπξηίδνπ, Χ. Παπακηραήι θαη Α. Αλδξένπ 

    

Σνθία Ν. Αλδξένπ 
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H έιιεηςε λεξνχ απνηειεί ρξφλην πξφβιεκα γηα ηελ 
Κχπξν. Ζ απμαλφκελε δήηεζε λεξνχ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο βξνρφπησζεο ιφγσ 

θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, αλακέλεηαη λα επηηείλνπλ ην 
πξφβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαζίζηαηαη 

επηηαθηηθή, θάηη πνπ ζπλάδεη θαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Οδεγίαο-Πιαηζίνπ (2000/60/ΔΚ) θαη ηνπ 
Πξνζρεδίνπ γηα ηε Γηαθχιαμε ησλ Δπξσπατθψλ 

Τδάησλ (Blueprint) κε νξίδνληα ην 2020. Γεδνκέλνπ 

φηη ε παξνρή χδξεπζεο ζηα λνηθνθπξηά θαη ηηο 
επηρεηξήζεηο αλακέλεηαη λα είλαη απξφζθνπηε ζην 

κέιινλ ιφγσ ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ κνλάδσλ 

αθαιάησζεο, ε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 

εζηηάδεηαη ζηε Γεσξγία, πνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν 
θαηαλαισηή λεξνχ ζηελ Κχπξν (60-70% ηεο 

ζπλνιηθήο εηήζηαο δήηεζεο), θαη φπνπ ε έιιεηςε 

λεξνχ απνηειεί ζεκαληηθφ πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα 
αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα. Σαπηφρξνλα, ε άξδεπζε ζηελ 

Κχπξν είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ππεξάληιεζε ησλ 

ππφγεησλ πδξνθνξέσλ πνπ ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα 
λεξνχ ιφγσ πθαικχξσζεο, ηδηαίηεξα ζηηο παξάθηηεο 

πεξηνρέο. 

ην πιαίζην εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σερλνινγηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ πνπ νινθιεξψζεθε 
πξφζθαηα

*
, αλαπηχρζεθε έλα πξσηφηππν κνληέιν 

βειηηζηνπνίεζεο πνπ ζπλδπάδεη αγξν-θιηκαηηθά θαη 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα. ηφρνο ηνπ κνληέινπ είλαη ε 
κεγηζηνπνίεζε ηνπ θαζαξνχ αγξνηηθνχ θέξδνπο, πνπ 

απνξξέεη απφ ηε βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ – 

ππφ πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο – πδάηηλσλ 
πφξσλ ζε ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο γεο. πγθεθξηκέλα, ην 

κνληέιν εμεηάδεη έλα βαζηθφ θαη ηξία ελαιιαθηηθά 

ζελάξηα αλαδηάξζξσζεο θαιιηεξγεηψλ θάησ απφ 

δηαθνξεηηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο (κέζεο, πγξέο θαη 
μεξέο ρξνληέο), πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ δηαθνξεηηθέο 

δηαζέζηκεο πνζφηεηεο λεξνχ φπσο θαη δηαθνξεηηθέο 

πδαηηθέο αλάγθεο γηα ηηο θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο 
κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ είηε απφ ηε βξνρφπησζε είηε 

κε άξδεπζε, αλάινγα κε ηε ρξνληά θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα. Δπηπξφζζεηα, ζπλδπάδνληαη πξφζθαηα 

ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ 
Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ (2008-2010), έηζη 

ψζηε λα ιεθζεί ππφςε ην θφζηνο παξαγσγήο αλά  

                                                        
* «Βξαβείν Έξεπλαο Νίθνο πκεσλίδεο 2009», πνπ 
ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Ίδξπκα Πξνψζεζεο Έξεπλαο, αξ. 
πξσηνθφιινπ έξγνπ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ/ΒΔΝ/0609/02. ρεηηθφ 
Γνθίκην Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΚΟΔ κε ιεπηνκεξή 
απνηειέζκαηα αλά γεσξγηθή θαιιηέξγεηα ζα θπθινθνξήζεη εληφο 
ηνπ 2013. 
 

θαιιηέξγεηα θαη ε δηαζέζηκε γεσξγηθή γε, θαζψο θαη λα 
δηαηεξείηαη ε επάξθεηα ηξνθίκσλ εγρψξηαο παξαγσγήο ζε 

ηνπιάρηζηνλ παξφκνηα επίπεδα κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 

Σα βαζηθά απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ παξνπζηάδνληαη 
ζηνλ Πίλαθα 1. 

Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ζε κέζεο θαη μεξέο 

ρξνληέο, ε αξδεχζηκε γε ζα πξέπεη λα κεηψλεηαη θαηά 9% 

θαη 27% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ ζελάξην 
ρξήζεο γεο, θαη λα απμάλεηαη θαηά 8% κφλν ζε ρξνληέο 

πνιπνκβξίαο. Παξάιιεια, ε έθηαζε θαιιηεξγεηψλ πνπ 

εμαξηψληαη εμ νινθιήξνπ απφ βξνρφπησζε (θπξίσο 
δεκεηξηαθά θαη θηελνηξνθηθά θπηά) ζα πξέπεη λα απμεζεί 

κεηαμχ 23-25% ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ ζελάξην, θάησ απφ 

νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. 

Πίλαθαο 1: Βειηηζηνπνίεζε ρξήζεσλ γεσξγηθήο γεο  

αλάινγα κε ην ζελάξην θαηξηθώλ ζπλζεθώλ 

 
Υξήζε Γεο (ρηιηάδεο εθηάξηα) 

 
Αξδεύζηκε Με Αξδεύζηκε 

Βαζηθφ 28,0 192,4 

Μέζε 25,4 114,6 

Τγξή 30,1 115,7 

Ξεξή 20,4 113,6 

 
Υξήζε Αξδεύζηκνπ θαη Βξόρηλνπ Νεξνύ (εθ. θπβ. κέηξα) 

 
Βαζηθό Αξδ. Βέιη. Αξδ. Βαζηθό Βξνρ. Βέιη. Βξνρ. 

Μέζε 171,2 145,5 286,9 330,4 

Τγξή 155,6 158,0 367,9 443,3 

Ξεξή 194,8 116,8 196,6 214,7 

 Οηθνλνκηθή Απόδνζε (εθ. €) 

 
Αθαζάξηζηε Αμία Καζαξό Κέξδνο 

 
Βαζηθφ Βέιηηζην Βαζηθφ Βέιηηζην 

Μέζε 380,8 402,1 74,4 114,6 

Τγξή 422,8 488,2 119,5 176,4 

Ξεξή 339,4 341,5 28,5 106,0 

Απφ ηηο πην πάλσ αλαδηαξζξψζεηο πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο 
εμνηθνλνκήζεηο αξδεπηηθνχ λεξνχ, απμάλεηαη ε 

αμηνπνίεζε ηεο σθέιηκεο (παξαγσγηθήο) βξνρφπησζεο, 

ελψ απμάλεηαη ζεκαληηθά θαη ην θαζαξφ αγξνηηθφ θέξδνο. 
Γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ αλαδηάξζξσζε γεο ζε κηα κέζε 

ρξνληά, πξνθχπηνπλ εμνηθνλνκήζεηο 15% πνιχηηκσλ 

αξδεπηηθψλ πφξσλ θαη αληίζηνηρε πνζνζηηαία αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθήο βξνρφπησζεο, ελψ ην θαζαξφ θέξδνο 
απμάλεηαη θαηά 55%. Οη κεγαιχηεξεο εμνηθνλνκήζεηο 

αξδεπηηθνχ λεξνχ (40%) πξνθχπηνπλ θαηά ηηο μεξέο 

ρξνληέο, φπνπ ε αθαζάξηζηε αμία ηεο γεσξγηθήο 
παξαγσγήο απμάλεηαη νξηαθά, φκσο ην θαζαξφ θέξδνο 

ζρεδφλ ηεηξαπιαζηάδεηαη. Απηφ ην απνηέιεζκα πξνθχπηεη 

απφ ηελ θαηαλνκή πεξηζζφηεξσλ εθηάζεσλ ζε μεξηθέο 
θαιιηέξγεηεο φπσο ηα δεκεηξηαθά, κε ρακειφηεξν θφζηνο 

παξαγσγήο θαη πνιιαπιέο ρξήζεηο (ηξνθή, βφζθεζε, 

κεηαπνίεζε), πνπ κεηψλνπλ ην ξίζθν απψιεηαο, ελψ 

ηαπηφρξνλα απμάλνπλ θαη ηε ζπκβνιή ηεο παξαγσγηθήο 
βξνρφπησζεο (9%) παξά ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

Αγξν-νηθνλνκηθή Βειηηζηνπνίεζε ηεο Υξήζεο Νεξνύ ζηελ Κππξηαθή Γεσξγία          
 Χ. Ενπκίδεο θαη Θ. Εαραξηάδεο 
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Σα κνληέια DSGE ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη ε 

θηλεηήξηνο δχλακε ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο. Σα κνληέια απηά ζπλδπάδνπλ ηελ αλάιπζε 

βειηηζηνπνίεζεο κε ηηο νξζνινγηθέο πξνζδνθίεο ζηα 
κνληέια νηθνλνκηθψλ θχθισλ, ελψ παξάιιεια 

πξνζηίζεληαη ζε απηά θαη νλνκαζηηθέο δπζθακςίεο 

θαζηζηψληαο ηελ εθαξκνγή λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, 
απφ ζεσξεηηθήο ζθνπηάο, εθηθηή. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο 

φηη ηα κνληέια DSGE πξνέξρνληαη απφ 

βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ κηα 
νηθνλνκία, ε αλεγκέλε κνξθή ηνπο (reduced form 

equations) κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηηο δνκηθέο 

παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ, πξάγκα πνπ θαζηζηά ηα ελ 
ιφγσ κνληέια ιηγφηεξν επάισηα ζηελ θξηηηθή ηνπ 

Lucas, θαη επνκέλσο πεξηζζφηεξν θαηάιιεια ζηελ 

αλάιπζε ηεο ζρεηηθήο ζεκαζίαο ησλ ζνθ, ζηελ 
πξνζνκνίσζε επηδξάζεσλ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ, αιιά 

θαη ζηηο νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο. 

ηε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ DSGE-

CY, ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ίδξπκα 
Πξνψζεζεο Έξεπλαο ηεο Κχπξνπ

*
, έρεη αλαπηπρηεί 

έλα λεν-Κευλζηαλφ κνληέιν DSGE, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ε Κχπξνο αλαπαξίζηαηαη σο κηα κηθξή 
πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία ηεο επξσδψλεο ε νπνία είλαη 

εθηεζεηκέλε ζε δηαθφξσλ εηδψλ δηαηαξαρέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πνηθίιεο πεγέο, αιιά επίζεο θαη απφ 

ρψξεο εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Ζ έξεπλα έρεη 
βαζηζηεί ζε παξφκνηα κνληέια κηθξψλ αλνηρηψλ 

νηθνλνκηψλ, έρεη φκσο επεθηαζεί πξνζζέηνληαο ζε 

απηά ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ φπνπ ζχκθσλα κε ην 
κνληέιν ε Κχπξνο εμάγεη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Ο 

ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη εθηεζεηκέλνο ζε δηαθφξσλ 

εηδψλ ζνθ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν, 
αιιά επίζεο θαη ζε δηαηαξαρέο ηεο νλνκαζηηθήο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ νη νπνίεο 

πεγάδνπλ απφ ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ δηεμάγεηαη 

εληφο ηεο επξσδψλεο.  

ηε κειέηε δείρλνπκε φηη ν ηνκέαο απηφο κπνξεί λα 

είλαη έλα ζεκαληηθφ θαλάιη γηα ηε κεηάδνζε 

δηαηαξαρψλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε κεηάβαζε ησλ 
δηαθπκάλζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ, έλα απνηέιεζκα ην νπνίν έρεη αγλνεζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ ζε αλαιχζεηο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 
Μεηά ηε βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλεη ηψξα ε 

Κχπξνο, θαη ηε ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη 

πηζαλφ λα αλαθηήζεη ηε ζρεηηθή ζπνπδαηφηεηά ηνπ γηα 

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

ηε ρψξα, θάηη πνπ ηνλίδεη πσο πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε 

ζεκαζία ζηα ζνθ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ ηνκέα 

απηνχ. 

Έλα κέξνο ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ έρεη εθηηκεζεί, 
ελψ νη ππφινηπεο παξάκεηξνη έρνπλ επηιεγεί (calibrated)  

νχησο ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζηηο καθξνρξφληεο ηάζεηο ηεο 

θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Οη εθηηκεκέλεο παξάκεηξνη έρνπλ 
εθηηκεζεί κε ηε ρξήζε Bayesian νηθνλνκεηξηθψλ ηερληθψλ 

νη νπνίεο έρεη δηαπηζησζεί φηη παξέρνπλ κηα εχξσζηε θαη 

απνδνηηθή κέζνδν γηα ηελ αληηζηνίρηζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ παξάγεη ην κνληέιν.   

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε ζεκαζία ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ σο δίαπινο 

κεηάδνζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ζα έπξεπε λα 
αθαηξέζνπκε ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Απηφ ζα ήηαλ 

δχζθνιν λα επηηεπρζεί ζην κνληέιν απηφ δηφηη θάηη ηέηνην 

ζα απαηηνχζε ηελ αιιαγή ηεο δνκήο ηνπ κνληέινπ θαη ηνλ 
εθ λένπ ππνινγηζκφ ηεο θαηάζηαζεο ηζνξξνπίαο (steady-

state). Πξνθεηκέλνπ σζηφζν λα θαζνξίζνπκε ηε ζεκαζία 

απηνχ ηνπ θαλαιηνχ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

απινχζηεξε άζθεζε. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε 
νλνκαζηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ επξψ είλαη 

εμσγελήο, δειαδή φηη είλαη αλεμάξηεηε ηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο ΔΚΣ. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηελ άζθεζε απηή ζπλνςίδνληαη ζην Γηάγξακκα 1, 

φπνπ ζπγθξίλνπκε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ΑΔΠ ζε έλα 

απξφβιεπην ζνθ ζηα επηηφθηα. Παξαηεξνχκε φηη, φηαλ ην 

θαλάιη ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο λνκηζκαηηθήο 
πνιηηηθήο, φπνπ ζε απηφ ην κνληέιν ιεηηνπξγεί θπξίσο 

κέζσ ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, είλαη θιεηζηφ, νη 

επηδξάζεηο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο είλαη ζεκαληηθά 
ρακειφηεξεο. 

Γηάγξακκα 1: Δπίδξαζε ζην ΑΔΠ ελόο ζνθ ζην επηηόθην ηεο 

επξσδώλεο κε θαη ρσξίο ην θαλάιη ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο 

(% κεηαβνιή από ηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο steady-state) 
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Σν Ολνκαζηηθό Δπηηόθην σο Γίαπινο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο: 

 Αλάιπζε Γεληθήο Ιζνξξνπίαο γηα ηελ Κύπξν                                                                            L. Coutinho      
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Νέα Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα 

Ζ Απαζρόιεζε ζηελ Δπξώπε  

Σν λέν Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Κέληξνπ 

Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ κε θχξην ζπληνληζηή ηνλ 

Ννκπειίζηα Οηθνλνκνιφγν Υξηζηφθνξν Πηζζαξίδε 
εζηηάδεη ζηελ απαζρφιεζε ζηελ Δπξψπε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λέσλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν έξγν χςνπο 2.2 
εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη δηάξθεηαο 5 ρξφλσλ 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

Έξεπλαο (ERC).  

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ πξψηνπ κέξνπο είλαη ε κειέηε ηνπ 
επηπέδνπ ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ είδνπο ησλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. πγθεθξηκέλα, ην έξγν 

ζα κειεηήζεη ηηο ζεζκηθέο δνκέο θαη πνιηηηθέο κε 

ζθνπφ λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά: (α) κε 

ηελ επηξξνή ηνπο ζηε δεκηνπξγία  ησλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο θαη  (β) κε ηελ πνιηηηθή πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ ζηφρσλ ζε 

επίπεδν απαζρφιεζεο. Δπίζεο, ε δεκηνπξγία ζέζεσλ 
εξγαζίαο ζε επίπεδν ππνηνκέσλ, ε απαζρφιεζε 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ε αληζφηεηα ησλ κηζζψλ ζα 

κειεηεζνχλ ζε βάζνο. Ζ έξεπλα ζα ζηεξίδεηαη ζε 

ζεσξεηηθά εξγαιεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 
κηθξννηθνλνκηθή ζεσξία.   

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ αθνξά  ηελ αλεξγία, κε 
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε 

θαη ζηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη. Έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ είλαη ε 
λέα ζεσξία γηα ηελ εμέιημε ησλ ζεζκψλ θαη ησλ 

πνιηηηθψλ ζε αγνξέο κε ηξηβέο. Δπηπιένλ ζα εμεηαζηεί 

ζε βάζνο ε επίδξαζε πνπ είραλ νη ζεζκηθέο αιιαγέο 
κεηά ηελ χθεζε ηνπ 1980 ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ 

Δπξψπε, εηδηθφηεξα θαη κεηά ηελ πξφζθαηε 

νηθνλνκηθή θξίζε. Σέινο, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξφθεηηαη 
λα δνζεί ζηηο πξψελ θαηεπζπλφκελεο νηθνλνκίεο θαη 

ηνπο ιφγνπο γηα ηελ αξγή ζχγθιηζή ηνπο πξνο ηηο 

δπηηθέο νηθνλνκίεο. 

 

Μνληέιν Πξνζνκνίσζεο Φνξνπαξνρώλ γηα ηηο 

ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, EUROMOD 

 

Σν Κέληξν Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ,  ζηα  πιαίζηα ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο "EUROMODupdate2-
Microsimulation tool"  πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή,  έρεη αλαλεψζεη ηε ζπλεξγαζία 

ηνπ κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Essex  ζην Ζλσκέλν  
 

 
 

Βαζίιεην γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν Μαΐνπ – Γεθεκβξίνπ 

2013.  ηφρνο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε ζπκπεξίιεςε ηνπ 
ζπζηήκαηνο θνξνπαξνρψλ ηεο Κχπξνπ θαηά ην 2013 ζην 

κνληέιν πξνζνκνίσζεο θνξνπαξνρψλ γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε EUROMOD.  

 

Γνθίκηα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο/Αλάιπζεο 

01-13 Ketteni E., Th. Mamuneas and Th. Zachariadis, "The 

Effect of EU Energy and Climate Policies on the 
Production Sectors of the Economy of Cyprus - 

Final Results", February 2013. 

02-13 Pashardes P., N. Pashourtidou and Th. Zachariadis, 

"Estimating welfare aspects of changes in energy 
prices from preference hetereogeneity", March 2013. 

03-13 Koutsampelas Chr. and A. Polycarpou, "The 

distributional consequences of the Cypriot crisis", 
June 2013. 

04-13 Adamou Ad. and S. Clerides, "Tax Reform in the 

Cypriot Road Transport Sector", July 2013. 

05-13 Andreou A., N. Pashourtidou and Chr. Papamichael, 

"An Evaluation of Business Survey Data for 

Cyprus", September 2013. 

Πεξηνδηθό Cyprus Economic Policy Review  

Περιετόμενα τοσ τεύτοσς 13 (Ιούνιος 2013) 

- The Cyprus Debt: Perfect Crisis and a Way Forward  

             Stavros A. Zenios 
 

- The Distributional Consequences of the Cypriot 

Crisis 
Christos Koutsampelas and Alexandros Polycarpou 

 

- ICT and Energy Use: Patterns of Substitutability and 

Complementarity in Production 
Elena Ketteni, Theofanis Mamuneas and Panos 

Pashardes 

 
- Tax Reform in the Cypriot Road Transport Sector  

Adamos Adamou and Sofronis Clerides 

 
 

 

 

Νέα ηνπ Κέληξνπ Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ                                                        Σνθία Ν. Αλδξένπ

       

 

http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP%201-13.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP%201-13.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP%201-13.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP%201-13.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP%202-13.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP%202-13.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP%203-13.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP%203-13.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP%204-13.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP%204-13.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP%205-13.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/DOP%205-13.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Zenios_3-45.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Koutsampelas_Polycarpou_47-61.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Koutsampelas_Polycarpou_47-61.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Ketteni_Mamuneas_Pashardes_63-86.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Ketteni_Mamuneas_Pashardes_63-86.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/ecorece/Adamou_Clerides_87-114.pdf
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Σειεηέο Βξάβεπζεο θαη απνθνίηεζεο ησλ 

πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ     

Ζ ηειεηή βξάβεπζεο ησλ πξσηεπζάλησλ θνηηεηψλ  ηεο 

ρνιήο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηνίθεζεο  
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σεηάξηε 26 Ηνπλίνπ 2013. Ζ 

ηειεηή απνθνίηεζεο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηεο 

ρνιήο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηνίθεζεο 
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε 25 Ηνπλίνπ 2013 θαη ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηελ Παξαζθεπή 28 Ηνπλίνπ 

2013. 

Πξνπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ πξνζθέξεη δχν πξνπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα, έλα ζηα Οηθνλνκηθά θαη έλα ζηηο 

Γηεζλείο, Δπξσπατθέο θαη Οηθνλνκηθέο πνπδέο.   

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-14, εμαζθάιηζαλ ζέζε 

ζηα δχν πην πάλσ πξνγξάκκαηα  101 θνηηεηέο.  Απφ 

απηνχο, 69 θνηηνχλ ζην πξφγξακκα Οηθνλνκηθψλ θαη 

32 ζην πξφγξακκα Γηεζλψλ, Δπξσπατθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ.   

 

Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2013/14, ην Σκήκα 

Οηθνλνκηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα 

Μαζεκαηηθψλ θαη ηαηηζηηθήο  πξνζθέξνπλ απφ 

θνηλνχ ην λέν Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηα Μαζεκαηηθά θαη 

Οηθνλνκηθά.  ην ελ ιφγσ πξφγξακκα εμαζθάιηζαλ 

ζέζε θαη θνηηνχλ 16 θνηηεηέο.  

Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα – ηξία επηπέδνπ Μάζηεξ θαη έλα 

δηδαθηνξηθνχ επηπέδνπ. Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

2013-14, 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 2013-14, θνηηνχλ 22 θνηηεηέο.  

Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο 

Γηα ην Υεηκεξηλό Δμάκελν 2013-14, επηζθέπηνληαη ην 

Σκήκα θαη δηδάζθνπλ καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο 
ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο νη: 

 

- Robert Duval Hernandez, PhD Cornell University 

- Αδάκνο Αδάκνπ, PhD Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

- νθία Αλδξένπ, PhD Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

 

- Αληξέαο Αζζηψηεο, PhD Southern Illinois University 

Carbondale 

- Αξηζηνθιήο Απγνπζηή, PhD University of Wisconsin – 

Madison, USA 

- Κψζηαο Βξαρίκεο, PhD Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

- Νενθχηα ΄Δκπνξα, PhD Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

- Πάξεο Νεάξρνπ, PhD Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

- Αθξνδίηε Κέξν, PhD European University Institute, Italy 

- Έιελα Κεηηέλε, PhD Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

- Ησάλλα ηπιηαλνχ, PhD Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

Δηδηθό Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό: 

- Μαξία Ζξαθιένπο, PhD Virginia  Polytechnic Institute 

and State University, USA  

- Δπάγγεινο Κσλζηαληίλνπ, MPhil in Economics, 

University of Oxford, UK 

Κνηλνηηθό Πξόγξακκα ΩΚΡΑΣΗ/ERASMUS 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Κνηλνηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο ΩΚΡΑΣΖ/ERASMUS πξνζθέξεη 

καζήκαηα θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Καηά ην  

Υεηκεξηλφ Δμάκελν 2013-14, πξνζθέξνληαη ηα πην θάησ 
καζήκαηα: 

- ΟΗΚ308 Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 

- ΟΗΚ309 Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε 
- ΟΗΚ311 Οηθνλνκηθά ηεο Δξγαζίαο 

- ΟΗΚ327 Οηθνλνκηθά ηνπ Πεξηβάιινληνο  

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=seminarsfall2013 

εηξά εκηλαξίσλ ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή θαη 

Μαθξννηθνλνκηθά 

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 

Οκόηηκνο θαζεγεηήο Λνύεο Υξηζηνθίδεο 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ, απφ ηηο 2 επηεκβξίνπ 2013, έρεη 

απνλείκεη ζηνλ Καζεγεηή Λνχε Υξηζηνθίδε ηνλ ηίηιν ηνπ 

Οκφηηκνπ Καζεγεηή. 

Νέα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ         Αλαζηαζία Γεκεηξίνπ θαη Γηάλλεο Καζπαξήο 

 
 

Νέα ηεο Μνλάδαο Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ                                                 Άληδεια Σηεθέξζαββα 

http://www.ucy.ac.cy/default.aspx?m=PC&id=61842&w=economics&l=el-GR&p=seminarsfall2013
http://www.ucy.ac.cy/default.aspx?m=PC&id=61842&w=economics&l=el-GR&p=seminarsfall2013
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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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 ην Σπκβνύιην θαη ην Αθαδεκαϊθό Σπκβνύιην: 

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

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

 Σν Αθαδεκαϊθό Σπκβνύιην 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 

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) 

                    

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Πξόεδξνο:  Πάλνο Παζηαξδήο 

ύκβνπινη: Έιελα Αλδξένπ  σθξφλεο Κιεξίδεο Θενθάλεο Μακνπλέαο 

 Μηραήι . Μηραήι Άληξνο Κνχξηειινο Υξήζηνο  . άββα 

 Θεφδσξνο Εαραξηάδεο Θαλάζεο ηέγγνο 

  

 

 
ΣΟΜΔΑ  ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

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 

 

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