
Μακροοικονομικές Επιδράσεις στις Τιμές των Κατοικιών στην Κύπρο 

Η αγορά κατοικίας είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα των εθνικών οικονομιών των 
ανεπτυγμένων χωρών καθώς αποτελεί ένα μεγάλο (αν όχι το μεγαλύτερο) μέρος της αγοράς 
ακινήτων μιας χώρας. Ως εκ τούτου, οι διακυμάνσεις των τιμων των οικιστικών ακινήτων έχουν 
μεγάλη επίδραση στον πλούτο της χώρας και των νοικοκυριών, ιδίως στην Κύπρο η οποία έχει 
ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πληθυσμού που είναι ιδιοκτήτες της κατοικίας τους. Το θέμα 
των διακυμάνσεων των τιμών των οικιστικών ακινήτων αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο 
σημερινό περιβάλλον, αφού η Κυπριακή αγορά κατοικίας συνεχίζει να είναι σε ύφεση μετά από 
την κατάρρευση των πωλήσεων και σημαντικές μειώσεις των τιμών των οικιστικών ακινήτων τα 
τελευταία χρόνια.   

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το άρθρο αυτό προσπαθεί να αναγνωρίσει τους μακροοικονομικούς 
παράγοντες που επηρέασαν τις διαχρονικές διακυμάνσεις των τιμών των οικιστικών ακινήτων 
στην Κύπρο τα τελευταία εννέα χρόνια.  Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή εστιάζει στην 
ανάλυση των τριμηνιαίων ποσοστιαίων αλλαγών στον Δείκτη Τιμών Κατοικιών της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου από το πρώτο τρίμηνο του 2006 μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2014. 
Προηγούμενες μελέτες των μακροοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές των 
οικιστικών ακινήτων σε διάφορες χώρες (Αμερική και Ευρώπη, περιλαμβανομένης και της 
Ελλάδας και της Κύπρου) έχουν επιβεβαιώσει οικονομετρικά την στατιστικά σημαντική 
επίδραση παραγόντων που επηρεάζουν την ζήτηση για κατοικίες (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
(ΑΕΠ) η εναλλακτικά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ,  το μέγεθος του πληθυσμού και τα επιτόκια 
οικιστικών δανείων) καθώς και παραγόντων που επηρεάζουν την προσφορα κατοικιών (κόστος 
κατασκευής κατοικιών, όγκος επενδύσεων σε κατοικίες, και προσφορά χρήματος).   

Η μόνη μελέτη των μακροοικονομικών επιδράσεων στις τιμές των οικιστικών ακινήτων στην 
Κύπρο έγινε από τους (Πασιαρδή και Σάββα, 2009) για την περίοδο 1988-2008.  Αυτή η μελέτη 
βρήκε ότι ο πληθυσμός είχε την μεγαλύτερη επίδραση πάνω στις τιμές των οικιστικών ακινήτων 
στην Κύπρο, ακολουθούμενος από το κόστος κατασκευής κατοικιών και το κόστος των εργατών.  
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είχε επίσης στατιστικά σημαντική αλλά μικρότερη επίδραση πάνω στις 
τιμές των οικιστικών ακινήτων. Ακολουθώντας το αναλυτικό πλαίσιο των περισσοτέρων 
μελετών πάνω στο θέμα, το οικονομετρικό μοντέλο της μελέτης είναι βασισμένο στην κλασσική 
θεωρία της ζήτησης και προσφοράς. Μετά από τον υπολογισμό πολλών εναλλακτικών 
μοντέλων μπορέσαμε να εξηγήσουμε περίπου 70% των τριμηνιαίων ποσοστιαίων αλλαγών στις 
τιμές των κατοικιών στην Κύπρο.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας εισηγούνται ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η εναλλακτικά το 
ΑΕΠ, έχει την μεγαλύτερη επίδραση πάνω στις διαχρονικές διακυμάνσεις των τιμών των 
οικιστικών ακινήτων στην Κύπρο, με το κόστος κατασκευής κατοικιών και τον πληθυσμό να 
ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση όσον αφορά στο μέγεθος της επίδρασης. Τα επιτόκια 
είχαν στατιστική σημαντικά επίδραση πάνω στην ζήτηση για κατοικία αλλά ήταν αρκετά 
μικρότερη από τους άλλους παράγοντες.  Τα αποτελέσματα της μελέτης μας παρέχουν επίσης 
ενδείξεις για ασυμμετρική επίδραση του ΑΕΠ πάνω στις τιμές κατοικίας πριν και μετά την 
κατάρρευση της Lehman Brothers, που σηματοδότησε την έναρξη της παγκόσμιας 
χρηματοοικονομικής κρίσης. Πιστεύουμε ότι η σημαντικά μεγαλύτερη επίδραση του ΑΕΠ πάνω 
στις τιμές κατοικίας πριν την έναρξη της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης οφειλόταν 
στην αφθονία ιδίων και δανειστικών κεφαλαίων για επενδύσεις σε ακίνητα, και αντιστοίχως 
στην δραματική μείωση τους αμέσως μετά την έναρξη της κρίσης.  


