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1. ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΨΝ 2013
1.1 Ειςαγωγό - Περύληψη
τα θϋματα που ερευνόθηκαν ςτο Κϋντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) το 2013
περιλαμβϊνονται: η επύπτωςη τησ δημοςιονομικόσ λιτϐτητασ ςτο κοινωνικϐ κρϊτοσ τησ
Κϑπρου, η φορολογικό μεταρρϑθμιςη του Κυπριακοϑ τομϋα οδικών μεταφορών, η
μελϋτη των αναδιανεμητικών ςυνεπειών τησ Κυπριακόσ κρύςησ, η επανεξϋταςη τησ
ευημερύασ των παιδιών και ο ρϐλοσ τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ ςτην Κϑπρο, η μελϋτη τησ
παραγωγικϐτητασ ςτην Κϑπρο καθώσ και η μελϋτη των επιπτώςεων ςτουσ
παραγωγικοϑσ τομεύσ τησ Κυπριακόσ οικονομύασ απϐ την εφαρμογό τησ
Ευρωπαώκόσ πολιτικόσ για την ενϋργεια και την κλιματικό αλλαγό. Η ϋρευνα
επικεντρώθηκε, επύςησ, ςτην αξιολϐγηςη των ςτοιχεύων απϐ τισ Ϊρευνεσ
Οικονομικόσ υγκυρύασ που διεξϊγονται ςτην Κϑπρο μεταξϑ επιχειρόςεων, ςτην
εκτύμηςη των απωλειών προώϐντοσ/ειςοδόματοσ λϐγω τησ τραπεζικόσ κρύςησ
ςτην Κϑπρο για την περύοδο 2012-2020, καθώσ επύςησ και ςτη διερεϑνηςη των
επιπτώςεων τησ διϊςωςησ με ύδια μϋςα ςε μακροοικονομικοϑσ δεύκτεσ τησ
Κυπριακόσ οικονομύασ. Ωλλα θϋματα που εξετϊςτηκαν το 2013 όταν η ανϊλυςη
τησ ςχϋςησ του μεγϋθουσ δεύγματοσ και τησ ποιϐτητασ δεικτών οικονομικοϑ
κλύματοσ και η αγρο-οικονομικό βελτιςτοπούηςη τησ χρόςησ νεροϑ ςτην Κυπριακό
γεωργύα.
Η διϊχυςη των αποτελεςμϊτων τησ ϋρευνασ του ΚΟΕ γύνεται με το περιοδικϐ Cyprus
Economic Policy Review και τα ενημερωτικϊ δελτύα Οικονομική Έρευνα, Σχόλιο
Οικονομικήσ Πολιτικήσ, Έρευνεσ Οικονομικήσ Συγκυρίασ, Οικονομικέσ Προοπτικέσ και
Ανάλυςη Παραγωγικότητασ. τη ςειρϊ Δοκύμια Οικονομικόσ Πολιτικόσ/ Ανϊλυςησ
παρουςιϊζονται οι μεθοδολογύεσ καθώσ και λεπτομερό αποτελϋςματα αναλϑςεων.
Αποτελϋςματα των ερευνών του ΚΟΕ παρουςιϊζονται ςε ημερύδεσ και ςυνϋδρια.
Η ϋρευνα κατϊ τη διϊρκεια του 2013 χρηματοδοτόθηκε απϐ (α) χορηγύεσ που
εξαςφϊλιςε το ΚΟΕ ανταγωνιςτικϊ απϐ το άδρυμα Προώθηςησ Ϊρευνασ και την
Ευρωπαώκό Ϊνωςη, και (β) ειςφορϋσ απϐ το Τπουργεύο Οικονομικών, Τπουργεύο
Εργαςύασ και Κοινωνικών Αςφαλύςεων, Γραφεύο Προγραμματιςμοϑ, την Κεντρικό
Σρϊπεζα και το ϑνδεςμο Σραπεζών Κϑπρου.
ε ϐ,τι αφορϊ ςτην οργϊνωςη, το ΚΟΕ εξακολουθεύ να δύνει ϋμφαςη ςτην ποιοτικό
ϋρευνα και την αναβϊθμιςη του προςωπικοϑ με τη δημιουργύα περιςςϐτερων
θϋςεων ανώτερων ερευνητών (μεταδιδακτορικοϑ επιπϋδου). Παρϊλληλα,
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ςυνεχύζεται η ενύςχυςη τησ ακαδημαώκόσ ϋρευνασ και η διεθνόσ προβολό του
ερευνητικοϑ ϋργου του ΚΟΕ.

1.2 Διοικητικϋσ δραςτηριότητεσ
τελϋχωςη
Σo 2013 ςτο ΚΟΕ εργϊςτηκαν με πλόρη απαςχϐληςη, εκτϐσ του Διευθυντό, τησ
Βοηθοϑ Διευθϑντριασ και τησ Γραμματϋασ, πϋντε Μεταπτυχιακού υνεργϊτεσ
Εργοδοτόθηκαν, επύςησ, δϑο Ειδικού Επιςτόμονεσ ωσ υνεργϊτεσ του ΚΟΕ.
Ακαδημαώκού ύμβουλοι
Σο ΚΟΕ απαςχϐληςε ςυνολικϊ ϋξι Ακαδημαώκοϑσ υμβοϑλουσ (academic fellows),
ςτην πλειοψηφύα τουσ μϋλη ΔΕΠ του Σμόματοσ Οικονομικών του Πανεπιςτημύου
Κϑπρου. Οι Καθ. Θεοφϊνησ Μαμουνϋασ, Καθ. Φριςτϐφοροσ Πιςςαρύδησ, Αν. Καθ.
Ϊλενα Ανδρϋου και Αν. Καθ. Ωντροσ Κοϑρτελλοσ μαζύ με το Διευθυντό του ΚΟΕ,
Καθ. Πϊνο Παςιαρδό, αποτελοϑςαν το 2013 το Ακαδημαώκϐ υμβοϑλιο, που
ςϑμφωνα με τουσ κανονιςμοϑσ του Πανεπιςτημύου ϋχει την αρμοδιϐτητα για τη
διεξαγωγό τησ ϋρευνασ ςτο ΚΟΕ.
Η απαςχϐληςη των Ακαδημαώκών υμβοϑλων ςτο ΚΟΕ εύναι εξαιρετικϊ χρόςιμη
γιατύ ενιςχϑει τη ςυνεργαςύα των ερευνητών του ΚΟΕ με ϋμπειρουσ ακαδημαώκοϑσ
και αναβαθμύζει την ποιϐτητα τησ ϋρευνασ. Επιπλϋον, ενιςχϑει τη ςυνεργαςύα του
ΚΟΕ με το Σμόμα Οικονομικών του Πανεπιςτημύου Κϑπρου και με ϊλλα κϋντρα
οικονομικόσ ϋρευνασ ςτην Κϑπρο και το εξωτερικϐ.
Επύβλεψη ϋρευνασ
τη διϊρκεια του 2013 ο Καθ. Π. Παςιαρδόσ επϋβλεψε την ϋρευνα ςτουσ τομεύσ
«Δημϐςιων Οικονομικών και Υορολογύασ», «Νοικοκυριών και Κοινωνικόσ
Ευημερύασ» και «Ωλλα Ερευνητικϊ Προγρϊμματα» και ο Καθ. Θεοφϊνησ
Μαμουνϋασ την ϋρευνα ςτον τομϋα «Επιχειρόςεων και Παραγωγικϐτητασ». Ο Καθ.
Π. Παςιαρδόσ ςε ςυνεργαςύα με τον Αν. Καθ. Ωντρο Κοϑρτελλο επϋβλεψε την
ϋρευνα ςτον τομϋα «Μακροοικονομικών Προβλϋψεων και Ανϊλυςησ».

Φρηματοδότηςη
Σο 2013 το ΚΟΕ εξαςφϊλιςε πϐρουσ απϐ τα ερευνητικϊ ϋργα που αναφϋρονται
ςτισ επϐμενεσ παραγρϊφουσ.
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Ερευνητικϊ προγρϊμματα που ϋληξαν το 2013
Developing a Stochastic General Equilibrium Model for Cyprus. Φρηματοδϐτηςη
ϑψουσ €119.703 απϐ το άδρυμα Προώθηςησ Ϊρευνασ για ϋρευνα διϊρκειασ 24
μηνών. Σο πρϐγραμμα ξεκύνηςε τον Οκτώβριο του 2011 με ςυντονιςτό απϐ τον
Καθ. Πϊνο Παςιαρδό.
υνεχιζόμενα ερευνητικϊ προγρϊμματα
Κοινό Εναρμονιςμένο Πρόγραμμα Ερευνών Οικονομικήσ Συγκυρίασ τησ Ευρωπαΰκήσ
Ένωςησ. Πρϐγραμμα διϊρκειασ 4 χρϐνων με χρηματοδϐτηςη απϐ την
Ευρωπαώκό Ϊνωςη ϑψουσ €128.550 ετηςύωσ και ςυγχρηματοδϐτηςη απϐ το
Τπουργεύο Οικονομικών. Σο πρϐγραμμα διεξϊγεται απϐ κοινοϑ με την εταιρεύα
RAI Consultants Ltd υπϐ την επύβλεψη του Διευθυντό του ΚΟΕ, Καθ. Πϊνου
Παςιαρδό.
EUROMOD-microsimulation tool for modelling the impact of policy measures.
Φρηματοδϐτηςη ϑψουσ €30.000 απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη για την
καταςκευό μοντϋλου φοροπαροχών και προςφορϊσ εργαςύασ τησ Κυπριακόσ
οικονομύασ με ςτϐχο την ϋνταξη τησ Κϑπρου ςτο δύκτυο EUROMOD, που μελετϊ
τισ επιπτώςεισ μϋτρων πολιτικόσ ςτην κατανομό του ειςοδόματοσ, φτώχεια,
ςυμμετοχό ςτην αγορϊ εργαςύασ και απαςχϐληςη. Σο πρϐγραμμα αυτϐ
ξεκύνηςε το Μϊρτιο του 2010 και ςυντονύζεται απϐ το Διευθυντό του ΚΟΕ, Καθ.
Πϊνο Παςιαρδό.
Νϋα Ερευνητικϊ Προγρϊμματα
Employment in Europe. Φρηματοδϐτηςη ϑψουσ €2.2 εκατομ. απϐ το Ευρωπαώκϐ
υμβοϑλιο Ϊρευνασ (ERC) διϊρκειασ 5 χρϐνων. Σο πρϐγραμμα ξεκύνηςε τον
Ιοϑνιο του 2013 και ςυντονύζεται απϐ τον Νομπελύςτα Οικονομολϐγο
Φριςτϐφορο Πιςςαρύδη.
Forecasting Cyprus GDP and its Demand Components. Φρηματοδϐτηςη ϑψουσ
€106.800 απϐ το άδρυμα Προώθηςησ Ϊρευνασ για ϋρευνα διϊρκειασ 24 μηνών.
Σο πρϐγραμμα ξεκύνηςε τον Υεβρουϊριο του 2013 και ςυντονύζεται απϐ τον
Αν. Καθ. Ωντρο Κοϑρτελλο.
Ειςφορϋσ
Μϋροσ τησ χρηματοδϐτηςησ του ΚΟΕ το 2013 προόλθε απϐ τισ ειςφορϋσ των:


Γενικό Διεϑθυνςη Ευρωπαώκών Προγραμμϊτων, υντονιςμοϑ και Ανϊπτυξησ



Κεντρικόσ Σρϊπεζασ
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υνδϋςμου Σραπεζών Κϑπρου



Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών Αςφαλύςεων



Τπουργεύου Οικονομικών

Επύςησ, ειςϋφεραν ςε εύδοσ:


το Σμόμα Οικονομικών, με την παραχώρηςη του μιςοϑ χρϐνου ενϐσ
Καθηγητό για να εκτελεύ χρϋη Διευθυντό του ΚΟΕ, και



το Πανεπιςτόμιο Κϑπρου, με την παραχώρηςη μιασ γραμματϋασ,
ςτϋγαςησ και γραφειακοϑ εξοπλιςμοϑ.

Διϊχυςη αποτελεςμϊτων ϋρευνασ
Περιοδικό Cyprus Economic Policy Review
Σο αγγλϐγλωςςο εξαμηνιαύο περιοδικϐ Cyprus Economic Policy Review (CyEPR),
το οπούο εκδύδεται απϐ το ΚΟΕ ςε εξαμηνιαύα βϊςη απϐ το 2007, εύναι ϋνα βαςικϐ
μϋςο διϊχυςησ των αποτελεςμϊτων τησ ϋρευνασ που γύνεται ςτο ΚΟΕ, τϐςο ςτην
Κϑπρο ϐςο και το εξωτερικϐ. Σο CyEPR, επύςησ, φιλοξενεύ ϊρθρα απϐ ϊτομα που
δεν εργϊζονται ςτο ΚΟΕ, ϐπωσ μϋλη τησ Κυπριακόσ Εταιρεύασ Οικονομικών
Μελετών (Cyprus Economic Society) και γενικϐτερα τησ ακαδημαώκόσ και
ευρϑτερησ επιςτημονικόσ κοινϐτητασ τησ Κϑπρου και του εξωτερικοϑ.
Ενθαρρϑνεται, επύςησ, η δημοςύευςη ςχολύων και ςυζητόςεων ςε θϋματα
επύκαιρου οικονομικοϑ ενδιαφϋροντοσ. τϐχοσ του CyEPR εύναι η δημοςύευςη
ψηλόσ ποιϐτητασ ϊρθρων που απευθϑνονται ςε φορεύσ ςχεδιαςμοϑ οικονομικόσ
πολιτικόσ, τεχνοκρϊτεσ, καθώσ και επαγγελματύεσ και καλϑπτουν θϋματα τοπικοϑ
και διεθνοϑσ ενδιαφϋροντοσ.
Ενημερωτικό Δελτύο «Οικονομικό Ϊρευνα»
υνεχύςτηκε η ϋκδοςη ενημερωτικοϑ δελτύου με τύτλο «Οικονομικό Ϊρευνα», που
κυκλοφορεύ απϐ το Υεβρουϊριο του 2004. Σο περιεχϐμενϐ του βαςύζεται, κυρύωσ,
ςτην ϋρευνα που διεξϊγει το ΚΟΕ. υγκεκριμϋνα, παρουςιϊζει ςυνοπτικϊ και ςε
απλό γλώςςα τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ και παραπϋμπει τουσ
ενδιαφερϐμενουσ ςτα ςχετικϊ ΔΟΠ/ΔΟΑ και ϊρθρα ςτο περιοδικϐ Cyprus
Economic Policy Review. Παρϊλληλα ενημερώνει τουσ ενδιαφερϐμενουσ για
εξελύξεισ ςτο ΚΟΕ και το Σμόμα Οικονομικών του Πανεπιςτημύου Κϑπρου. Η
«Οικονομικό Ϊρευνα» τοποθετεύται ςτην ιςτοςελύδα του Κϋντρου και
αποςτϋλλεται ηλεκτρονικϊ ςε μεγϊλο αριθμϐ παραληπτών ςτην Κϑπρο, την
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Ελλϊδα και ϊλλεσ χώρεσ. Απϐ το 2013 εκδύδεται ςε εξαμηνιαύα βϊςη τουσ μόνεσ
Μϊρτιο και Οκτώβριο.
χόλια Οικονομικόσ Πολιτικόσ
Σο ΚΟΕ δημοςιεϑει ϊρθρα ςτην ϋκδοςό του με τύτλο «χϐλιο Οικονομικόσ
Πολιτικόσ». Σα χϐλια αυτϊ εκδύδονται ςποραδικϊ και ϋχουν ωσ κϑριο ςτϐχο τη
δημοςιοπούηςη αποτελεςμϊτων τησ ϋρευνασ που διεξϊγεται ςτο ΚΟΕ ςε θϋματα
που βρύςκονται ςτην επικαιρϐτητα. Ϊχουν αποδειχθεύ ϋνασ ιδιαύτερα
αποτελεςματικϐσ τρϐποσ παρϋμβαςησ του ΚΟΕ ςε τρϋχοντα ζητόματα τησ
Κυπριακόσ οικονομύασ.
Ενημερωτικό Δελτύο «Ϊρευνεσ Οικονομικόσ υγκυρύασ»
Απϐ το επτϋμβριο του 2011 τα κϑρια αποτελϋςματα των Ερευνών Οικονομικόσ
υγκυρύασ (Business and Consumer Surveys) τησ Κϑπρου παρουςιϊζονται ςτη
μηνιαύα ϋκδοςη «Ϊρευνεσ Οικονομικόσ υγκυρύασ». το δελτύο αναλϑονται
βραχυχρϐνιεσ εξελύξεισ ςτο επιχειρηματικϐ κλύμα (ςτισ Τπηρεςύεσ, Λιανικϐ
Εμπϐριο, Καταςκευϋσ και Μεταπούηςη), καθώσ και τϊςεισ ςτισ προςδοκύεσ των
νοικοκυριών για την οικονομικό τουσ κατϊςταςη και τησ οικονομύασ γενικϐτερα,
ϐπωσ αποτυπώνονται ςτισ μηνιαύεσ Ϊρευνεσ που διεξϊγονται μεταξϑ ανώτερων
ςτελεχών επιχειρόςεων και καταναλωτών.
Ενημερωτικό Δελτύο «Οικονομικϋσ Προοπτικϋσ»
Απϐ το Υεβρουϊριο του 2012 ςτο ενημερωτικϐ δελτύο του ΚΟΕ «Οικονομικϋσ
Προοπτικϋσ», που κυκλοφορεύ ςε τριμηνιαύα βϊςη, παρουςιϊζονται βραχυχρϐνιεσ
τριμηνιαύεσ προβλϋψεισ για το ρυθμϐ μεταβολόσ του ΑΕΠ και τον πληθωριςμϐ
ςτην Κυπριακό οικονομύα. Οι προβλϋψεισ, που καταςκευϊζονται βϊςει ςϑγχρονων
οικονομετρικών τεχνικών, αναλϑονται ςτο δελτύο ςε ςυνϊρτηςη με τισ τρϋχουςεσ
τοπικϋσ και διεθνεύσ οικονομικϋσ εξελύξεισ, τισ προκλόςεισ και τισ μελλοντικϋσ
προοπτικϋσ τησ Κυπριακόσ οικονομύασ.
Ενημερωτικό Δελτύο « Ανϊλυςη Παραγωγικότητασ»
Απϐ το επτϋμβριο του 2013 ςτο ενημερωτικϐ δελτύο του ΚΟΕ «Ανϊλυςη
Παραγωγικϐτητασ» (Productivity Analysis), παρουςιϊζονται δεύκτεσ μϋτρηςησ τησ
παραγωγικϐτητασ (εργαςύασ και ολικόσ παραγωγικϐτητασ) για την Κυπριακό
οικονομύα ςυνολικϊ αλλϊ και για επιμϋρουσ τομεύσ. Σο νϋο αυτϐ δελτύο
δημοςιεϑεται ςε ςυςτηματικό βϊςη ςϑμφωνα με τη διαθεςιμϐτητα των
ςτοιχεύων. Επιπλϋον, γύνονται διϊφορεσ ςυγκρύςεισ ϐπωσ: τησ ολικόσ
παραγωγικϐτητασ με την παραγωγικϐτητα εργαςύασ, μεταξϑ χρονικών περιϐδων,
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μεταξϑ τομϋων τησ οικονομύασ αλλϊ και με παρϐμοιουσ δεύκτεσ ϊλλων χωρών, και
διατυπώνονται προτϊςεισ πολιτικόσ για βελτύωςη τησ παραγωγικϐτητασ.
Δοκύμια Οικονομικόσ Πολιτικόσ/Ανϊλυςησ
Η ςειρϊ «Δοκύμια Οικονομικόσ Πολιτικόσ/Ανϊλυςησ» (ΔΟΠ/ΔΟΑ) εξακολοϑθηςε
και το 2013 να αποτελεύ βαςικϐ τρϐπο αναλυτικόσ δημοςιοπούηςησ του ϋργου του
ΚΟΕ. Σα ΔΟΠ/ΔΟΑ εκδύδονται ςϑμφωνα με ςυγκεκριμϋνεσ προδιαγραφϋσ για να
διαςφαλύζεται ϋνα ικανοποιητικϐ επύπεδο παρουςύαςησ και περιεχομϋνου. Εύναι
διατεθειμϋνα ςτην ιςτοςελύδα του ΚΟΕ. Αναλυτικϐσ κατϊλογοσ των δοκιμύων
παρατύθεται ςτο Παρϊρτημα.
Ιςτοςελύδα
Περιϋχει πληροφορύεσ για την ϋρευνα που διεξϊγεται ςτο ΚΟΕ, τισ δημοςιεϑςεισ, το
προςωπικϐ, εκδηλώςεισ, καθώσ και νϋα ό ανακοινώςεισ του Κϋντρου. Σο
περιεχϐμενο τησ ιςτοςελύδασ του ΚΟΕ υπϐκειται ςε ςυνεχό ενημϋρωςη
(http://www.ucy.ac.cy/erc/el/).
Ωρθρα ςτα ΜΜΕ
Κατϊ το 2013 ϋγινε εκτενόσ αναφορϊ απϐ Κυπριακϋσ εφημερύδεσ και ιςτοςελύδεσ
ςε κεύμενα που δημοςύευςε το ΚΟΕ ωσ ϊρθρα ςτα ενημερωτικϊ δελτύα του.
Παρουςιϊςεισ
Εκτϐσ απϐ τα εςωτερικϊ ςεμινϊρια που διεξϊγονται κατϊ καιροϑσ ςτο ΚΟΕ, κατϊ
το 2013 μϋλη του προςωπικοϑ του Κϋντρου ςυμμετεύχαν ςε εξωτερικϋσ
παρουςιϊςεισ ςε ςυνεργαςύα με οργανιςμοϑσ που ϋχουν ςυναφό ενδιαφϋροντα με
το θϋμα του εκϊςτοτε ςεμιναρύου/ςυνεδρύου:
-

Παρουςύαςη ςτο ςεμινϊριο “Γυναύκα και Κρύςη” που διοργανώθηκε απϐ το
Γραφεύο του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου ςτην Κϑπρο και το Κυπριακϐ Λϐμπυ
Γυναικών, 3 Απριλύου 2013, Λευκωςύα.

-

Παρουςύαςη με τύτλο “The Labour Market Behavior of Public Assistance
Recipients in Cyprus”, 4 Ιουλύου 2013, Τπουργεύο Οικονομικών, Λευκωςύα.

-

Παρουςύαςη με τύτλο “Social Transfers and Income Distribution in Cyprus”, 4
Ιουλύου 2013, Τπουργεύο Οικονομικών, Λευκωςύα.

-

Παρουςύαςη με τύτλο «Σα Οικονομικϊ τησ Σουρκικόσ Ειςβολόσ και Κατοχόσ»,
28 επτεμβρύου 2013, Πϋμπτο Ετόςιο υμπϐςιο Δόμου Κερϑνειασ, Ελληνικό
Σρϊπεζα, Λευκωςύα.
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-

Παρουςύαςη με τύτλο “Socially sustainable reforms: macroeconomic policy and
social protection?”, ςε ςυνϋδριο του International Labour Organisation, 14-15
Νοεμβρύου 2013, Λευκωςύα.

-

Παρουςύαςη με τύτλο “Residential House Price Index for Cyprus”, 19
Δεκεμβρύου 2013, Τπουργεύο Οικονομικών, Λευκωςύα.

υμμετοχό ςε εργαςτόρια/ςυναντόςεισ/ομϊδεσ εργαςύασ
-

υμμετοχό ςτο 2ο Επιςτημονικϐ υνϋδριο με τύτλο «Πϋντε Φρϐνια Ευρώ ςτην
Κϑπρο» του Κϋντρου Μελετών Σϊςςοσ Παπαδϐπουλοσ, 17-18 ΜαϏου 2013,
Λευκωςύα.

-

υμμετοχό ςτο Ετόςιο Εργαςτόριο Ερευνών Οικονομικόσ υγκυρύασ που
οργανώθηκε απϐ την Ευρωπαώκό Επιτροπό, 14-15 Νοεμβρύου 2013, Βρυξϋλλεσ.

-

υμμετοχό ςτην 3η Eτόςια ϑνοδο τησ Ευρωπαώκόσ Πλατφϐρμασ ενϊντια ςτη
Υτώχεια και τον Κοινωνικϐ Αποκλειςμϐ, 25-27 Νοεμβρύου 2013, Βρυξϋλλεσ.

Επύςησ, το KOE οργϊνωςε 2 Ημερύδεσ με τύτλουσ «Το Κόςτοσ τησ Εκπαίδευςησ ςτην
Κύπρο και η Αποτίμηςή τησ από τα Νοικοκυριά» και “Developing A Stochastic
General Equilibrium Model For Cyprus”, που πραγματοποιόθηκαν ςτισ 16
Ιανουαρύου και 7 Μαρτύου αντύςτοιχα, 2013 ςτο Πανεπιςτόμιο Κϑπρου.

Κοινωνικό προςφορϊ
Σο ΚΟΕ διαθϋτει μϋροσ του χρϐνου απαςχϐληςησ του προςωπικοϑ του για την
εξυπηρϋτηςη αναγκών που ςυνδϋονται με τη διαμϐρφωςη κατϊλληλησ
οικονομικόσ πολιτικόσ ςτην Κϑπρο. υγκεκριμϋνα:


Κϑπριοι και ξϋνοι πανεπιςτημιακού και φοιτητϋσ που ερευνοϑν θϋματα τησ
Κυπριακόσ οικονομύασ προςεγγύζουν ςυχνϊ το ΚΟΕ για πληροφορύεσ, ςτοιχεύα
και μελϋτεσ για την Κυπριακό οικονομύα.



Δημοςιογρϊφοι, βουλευτϋσ, κυβερνητικού λειτουργού και εκπρϐςωποι οργανωμϋνων
ςυνϐλων επικοινωνοϑν με τα μϋλη του ακαδημαώκοϑ ςυμβουλύου και το προςωπικϐ
του ΚΟΕ και ενημερώνονται για πορύςματα ερευνών του.



Μϋλη του προςωπικοϑ του ΚΟΕ παρϋχουν ςτοιχεύα ςε φοιτητϋσ του Σμόματοσ
Οικονομικών του Πανεπιςτημύου Κϑπρου που διεξϊγουν μελϋτεσ για την
Κυπριακό οικονομύα.
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Μϋλη του προςωπικοϑ του ΚΟΕ ςυναντόθηκαν με μϋλη τησ Σρϐικασ ςτα
πλαύςια τησ αξιολϐγηςησ του Προγρϊμματοσ τησ Κϑπρου με ςκοπϐ την
ςυζότηςη των μακροοικονομικών εξελύξεων και προβλϋψεων.

1.3 Ερευνητικϋσ Δραςτηριότητεσ
Οι ερευνητικϋσ δραςτηριϐτητεσ του ΚΟΕ κατανϋμονται ςε τϋςςερισ βαςικοϑσ
τομεύσ: Δημϐςιων Οικονομικών και Υορολογύασ, Νοικοκυριών και Κοινωνικόσ
Ευημερύασ, Επιχειρόςεων και Παραγωγικϐτητασ και Μακροοικονομικών
Προβλϋψεων και Ανϊλυςησ. Απϐ τον Ιοϑνιο του 2013 δημιουργόθηκε ο τομϋασ
Απαςχϐληςησ λϐγω τησ ϋνταξησ του προγρϊμματοσ “Employment in Europe” ςτο
ΚΟΕ με ςυντονιςτό τον Νομπελύςτα Φριςτϐφορο Πιςςαρύδη.
Πιο κϊτω παρατύθενται περιληπτικϊ οι δραςτηριϐτητεσ του κϊθε τομϋα ϋρευνασ
ςτη διϊρκεια του 2013, καθώσ και οι δραςτηριϐτητεσ διαφϐρων ερευνητικών
προγραμμϊτων τα οπούα δεν εντϊςςονται ςε κϊποιο απϐ τουσ πιο πϊνω τομεύσ.

ΣΟΜΕΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΙ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ
Επιβλϋπων: Καθ. Πϊνοσ Παςιαρδόσ
Η ϋρευνα ςτον Σομϋα Δημϐςιων Οικονομικών και Υορολογύασ επικεντρώθηκε ςτη
διερεϑνηςη τησ επύπτωςησ τησ δημοςιονομικόσ λιτϐτητασ ςτο κοινωνικϐ κρϊτοσ τησ
Κϑπρου καθώσ και ςτη μελϋτη τησ φορολογικόσ μεταρρϑθμιςησ του Κυπριακοϑ
τομϋα οδικών μεταφορών.
Κοινωνικό κρϊτοσ και λιτότητα
Σο αντικεύμενο τησ μελϋτησ εύναι η επύπτωςη τησ δημοςιονομικόσ λιτϐτητασ ςτο κοινωνικϐ
κρϊτοσ τησ Κϑπρου. τη μελϋτη γύνεται μια ςϑντομη περιγραφό των κυριϐτερων
χαρακτηριςτικών τησ οικονομικόσ κρύςησ, τησ πολιτικόσ κατϊςταςησ, καθώσ και του
ευρϑτερου μακροοικονομικοϑ περιβϊλλοντοσ. Ανϊμεςα ςε ϊλλα, αναλϑεται η πολιτικό
δυναμικό τησ αναπροςαρμογόσ του κοινωνικοϑ κρϊτουσ. Αυτϐ ςυνθϋτει το εννοιολογικϐ
υπϐβαθρο τησ εμπειρικόσ ανϊλυςησ που ακολουθόθηκε. Ο πυρόνασ δε τησ ανϊλυςησ εύναι
η μϋτρηςη των επιπτώςεων τησ κρύςησ ςτην κοινωνικό πολιτικό αλλϊ και η
αποτελεςματικϐτητα τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ ςτην αντιμετώπιςη των κοινωνικών
επιπτώςεων τησ κρύςησ. Ϊμφαςη δϐθηκε κυρύωσ ςτη θϋςη των ατϐμων που όδη βιώνουν
την φτώχεια ό/και τον κοινωνικϐ αποκλειςμϐ ό βρύςκονταν ςε υψηλϐ κύνδυνο φτώχειασ ό
αποκλειςμοϑ.
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Η ποςοτικό ανϊλυςη εςτιϊζεται ςτισ πρϐςφατεσ μεταρρυθμύςεισ υπαρχϐντων
κοινωνικών παροχών (π.χ. φοιτητικό χορηγύα, επύδομα τϋκνου), καθώσ και ςτην ειςαγωγό
νϋων παροχών (π.χ. επύδομα μονογονιοϑ). Μεταρρυθμύςεισ που αφοροϑςαν τη φορολογύα,
τισ ςυντϊξεισ και τουσ μιςθοϑσ ενςωματώθηκαν ςτην ανϊλυςη καθώσ επηρεϊζουν την
κατανομό του ειςοδόματοσ και ωσ εκ τοϑτου τη ςυνολικό επύπτωςη τησ κοινωνικόσ
πολιτικόσ.
Η

ποςοτικό

ανϊλυςη

βαςύζεται

ςτη

χρόςη

τεχνικών

μύκρο-προςομούωςησ.

Φρηςιμοποιόθηκε το μοντϋλο φϐρο-παροχών EUROMOD, του οπούου η Κυπριακό ϋκδοςη
ϋχει αναπτυχθεύ απϐ το ΚΟΕ ςε ςυνεργαςύα με το Institute for Social & Economic Research
(ISER) του Πανεπιςτημύου του Essex. Σο EUROMOD προςομοιώνει τισ επιπτώςεισ φϐρων
και παροχών ςτην κατανομό του ειςοδόματοσ τϐςο ςε εθνικϐ ϐςο και ςε Ευρωπαώκϐ
επύπεδο. Σο μοντϋλο ϋχει δοκιμαςτεύ επιτυχώσ ςε πληθώρα ακαδημαώκών εφαρμογών και,
πρϐςφατα, αναλϑςεων τησ αναδιανεμητικόσ επύπτωςησ τησ δημοςιονομικόσ λιτϐτητασ.
Σα αποτελϋςματα τησ μελϋτησ οδηγοϑν ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι οι υπϐ εξϋταςη πολιτικϋσ που
υλοποιόθηκαν ςτα πλαύςια τησ δημοςιονομικόσ ςυγκρϐτηςησ την περύοδο 2011-2012
προκαλοϑν ςε πρώτο ςτϊδιο μια προοδευτικό επύδραςη πϊνω ςτην κατανομό του
ειςοδόματοσ. Αυτϐ ςυμβαύνει επειδό τα ϊτομα που επιβαρϑνονται αναλογικϊ περιςςϐτερο
ανόκουν κυρύωσ ςτισ μεςαύεσ ό ανώτερεσ ειςοδηματικϋσ τϊξεισ. Παρ’ ϐλα αυτϊ δεν θα
πρϋπει να εξαχθεύ το ςυμπϋραςμα ϐτι οι φτωχϐτεροι δεν επιβαρϑνονται. Οι πολιτικϋσ
λιτϐτητασ επιδροϑν αρνητικϊ ςτην αγορϊ προώϐντοσ και ςυνεπώσ ςτην αγορϊ εργαςύασ.
Σαυτϐχρονα ϐλα τα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα δεύχνουν ϐτι οριςμϋνεσ ομϊδεσ του πληθυςμοϑ
αντιμετωπύζουν υψηλϐτερο κύνδυνο ανεργύασ απϐ ϊλλεσ. Σϋλοσ, η μελϋτη αναδεικνϑει την
ανϊγκη για νϋεσ εκτιμόςεισ αναφορικϊ με τα μϋτρα που πϊρθηκαν ό πρϐκειται να
παρθοϑν την περύοδο 2013-2014 ϋτςι ώςτε να εύναι δυνατό μια εποπτικό εικϐνα των
ευρϑτερων ςυνεπειών τησ κρύςησ ςτην κατανομό του ειςοδόματοσ.
Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ κυκλοφϐρηςαν ςτο ϊρθρο:
Koutsampelas, C. and A. Polycarpou (2013), ‘Austerity and the Income Distribution:
the Case of Cyprus’, Euromod Working paper Series, No. EM 4/13.

Υορολογικό μεταρρύθμιςη του Κυπριακού τομϋα οδικών μεταφορών
O τομϋασ των οδικών μεταφορών ςυνειςφϋρει ςημαντικϐ μϋροσ των
κυβερνητικών εςϐδων ςε πολλϋσ χώρεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ Κϑπρου. Σα
περιςςϐτερα ϋςοδα προϋρχονται απϐ φϐρουσ κατανϊλωςησ ςτα οχόματα, φϐρουσ
καυςύμων και τϋλη κυκλοφορύασ. Πρϐςφατα προϋκυψε η ανϊγκη εκςυγχρονιςμοϑ
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του φορολογικοϑ ςυςτόματοσ οϑτωσ ώςτε να προςφϋρει μια ςταθερό ροό εςϐδων
και να ςυμμορφώνεται με τισ αρχϋσ περιβαντολογικόσ φορολογύασ που
εφαρμϐζονται ςτην Ευρώπη και αλλοϑ. Η παροϑςα μελϋτη παρουςιϊζει τη
θεωρητικό αιτιολϐγηςη τησ φορολϐγηςησ των οδικών μεταφορών και
καταγρϊφει τα μειονεκτόματα του υπϊρχοντοσ ςυςτόματοσ. Προτεύνονται
μεταρρυθμύςεισ που ςκοπεϑουν ςτην επύτευξη του διττοϑ ςτϐχου τησ
ςταθερϐτητασ των κρατικών εςϐδων και τησ μεύωςησ τησ περιβαλλοντικόσ
μϐλυνςησ με τισ ελϊχιςτεσ δυνατϋσ ςτρεβλώςεισ ςτην αγορϊ.
Η οικονομικό λογικό προτεύνει ϐτι πρϋπει να φορολογοϑνται δραςτηριϐτητεσ που
προκαλοϑν αρνητικϋσ εξωτερικϋσ επιπτώςεισ. την περύπτωςη των οχημϊτων
αντικεύμενο τησ φορολογύασ πρϋπει να εύναι η χρόςη του οχόματοσ, και ϐχι η
αγορϊ του. Ο υψηλϐσ φϐροσ κατανϊλωςησ οχημϊτων αποτελεύ την κϑρια
αδυναμύα του υπϊρχοντοσ ςυςτόματοσ ςτην Κϑπρο. Μεςοπρϐθεςμα ο φϐροσ
αυτϐσ θα πρϋπει να καταργηθεύ, ενώ μακροπρϐθεςμα θα πρϋπει να εφαρμοςτεύ
φϐροσ ςυμφϐρηςησ, η οπούα εύναι η πλϋον ςημαντικό αρνητικό παρενϋργεια απϐ
τη χρόςη οχημϊτων. Βραχυπρϐθεςμα, πλόρησ κατϊργηςη του φϐρου
κατανϊλωςησ θα οδηγόςει ςε μεγϊλη απώλεια εςϐδων για αυτϐ και κϊτι τϋτοιο
δεν εύναι εφικτϐ την παροϑςα χρονικό ςτιγμό. Επομϋνωσ η ειςόγηςη που δύνεται
εύναι η μερικό κατϊργηςη του φϐρου κατανϊλωςησ και ωσ αντιςτϊθμιςμα η
ταυτϐχρονη αϑξηςη ςτουσ ανελαςτικοϑσ φϐρουσ ϐπωσ τα τϋλη κυκλοφορύασ και
οι φϐροι κατανϊλωςησ καυςύμων. Δεδομϋνου ϐτι οι φϐροι κατανϊλωςησ καυςύμων
ϋχουν πρϐςφατα αυξηθεύ ςημαντικϊ ςτην Κϑπρο, θα όταν προτιμϐτερο να δοθεύ
μεγαλϑτερη ϋμφαςη ςτην αϑξηςη των τελών κυκλοφορύασ.
Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ κυκλοφϐρηςαν ςτο ϊρθρο:
Adamou A. and S. Clerides “Tax Reform in the Cypriot Road Transport Sector",
Cyprus Economic Policy Review 7:1, 87-114, 2013.
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ΣΟΜΕΑ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΨΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΤΗΜΕΡΙΑ
Επιβλϋπων: Καθ. Πϊνοσ Παςιαρδόσ
τη διϊρκεια του 2013 η ϋρευνα ςτον Σομϋα Νοικοκυριών και Κοινωνικόσ
Ευημερύασ εςτιϊςτηκε ςτην εκτύμηςη των επιπτώςεων τησ Κυπριακόσ
οικονομικόσ κρύςησ ςτην ανιςϐτητα και την φτώχεια, καθώσ επύςησ και ςτην
επανεξϋταςη του ζητόματοσ τησ παιδικόσ φτώχειασ και των προςδιοριςτικών
παραγϐντων τησ με ςτϐχο να δοθεύ ϋμφαςη ςτισ προτϊςεισ πολιτικόσ.
Οι αναδιανεμητικϋσ ςυνϋπειεσ τησ Κυπριακόσ κρύςησ
Η κατανομό του ειςοδόματοσ ςτην Κϑπρο ϋχει επηρεαςτεύ ςημαντικϊ απϐ την
οικονομικό κρύςη και τα μϋτρα λιτϐτητασ που εφαρμϐζονται. ε αυτό τη μελϋτη
γύνεται μια πρώτη προςπϊθεια για εκτύμηςη των επικεύμενων αναδιανεμητικών
μεταβολών απϐ την οικονομικό κρύςη. υγκεκριμϋνα, ςτη μελϋτη αναλϑεται η
επύδραςη που ϋχει η οικονομικό κρύςη ςτην ειςοδηματικό ανιςϐτητα μεταξϑ των
ατϐμων και ςτο ποςοςτϐ και ϋνταςη τησ φτώχειασ. Επύςησ, μελετοϑμε πωσ
κατανϋμεται το βϊροσ τησ κρύςησ και των μϋτρων λιτϐτητασ ςτισ διϊφορεσ ομϊδεσ
του πληθυςμοϑ.
Η ποςοτικό ανϊλυςη ϋγινε χρηςιμοποιώντασ ςτοιχεύα απϐ την Ϊρευνα
Οικογενειακοϑ Προϒπολογιςμοϑ του 2009 και το μοντϋλο μύκρο-προςομούωςησ
που αναπτϑχθηκε ςτο ΚΟΕ. υγκεκριμϋνα ϋχουμε προςομοιώςει την επύδραςη που
ϋχουν τα μϋτρα λιτϐτητασ ςτο ϑψοσ των επιδομϊτων κοινωνικόσ πολιτικόσ, ςτουσ
μιςθοϑσ, ςτουσ φϐρουσ, και ςτισ αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ. Η ανϊλυςη αποτελεύ
μϋροσ μιασ ευρϑτερησ προςπϊθειασ για τη μελϋτη των επιπτώςεων τησ κρύςησ που
λαμβϊνει υπϐψη ϐχι μϐνο την επύδραςη των μϋτρων ςτα ειςοδόματα αλλϊ και την
επύπτωςη τησ αϑξηςησ τησ ανεργύασ ςτην κατανομό του ειςοδόματοσ. Εςτιϊζουμε
ςε πολιτικϋσ που υλοποιόθηκαν κατϊ την περύοδο 2009-2012, αλλϊ επεκτεύνουμε
τισ εκτιμόςεισ και για το 2013 και το 2014 λαμβϊνοντασ υπϐψη και μϋτρα που
ϋχουν ανακοινωθεύ ςτο πλαύςιο του Μνημονύου.
Η μελϋτη δεύχνει ϐτι η κατανομό του ειςοδόματοσ εύναι ςτο επύκεντρο
φυγϐκεντρων δυνϊμεων: απϐ τη μια πλευρϊ οι πολιτικϋσ λιτϐτητασ ϋχουν
ςχεδιαςτεύ ϋτςι ώςτε να επιβαρϑνουν αναλογικϊ περιςςϐτερο τα μεςαύα και τα
ανώτερα ειςοδηματικϊ ςτρώματα, απϐ την ϊλλη πλευρϊ ϐμωσ οι ευϊλωτεσ ςτη
φτώχεια κοινωνικϋσ ομϊδεσ εύναι πιο επιρρεπεύσ ςτην απώλεια ειςοδόματοσ απϐ
εργαςύα.
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Όςον αφορϊ τα ευρϑτερα ςυμπερϊςματα πολιτικόσ, η μελϋτη υπογραμμύζει ϐτι η
μετϊβαςη απϐ καθολικϋσ ό οιονεύ-καθολικϋσ παροχϋσ ςε ςτοχευϐμενεσ εύναι
ςχεδϐν αναπϐφευκτη. υνεπώσ θα πρϋπει να εξαςφαλιςτοϑν οι ςυνθόκεσ εκεύνεσ
που ελαχιςτοποιοϑν τα μειονεκτόματα τησ ςτϐχευςησ των παροχών. Επύςησ, οι
αρμϐδιοι φορεύσ υπεϑθυνοι για την ϋξοδο τησ Κϑπρου απϐ την οικονομικό κρύςη
και το μνημϐνιο θα πρϋπει να βρουν τη χρυςό τομό μεταξϑ ικανοπούηςησ των
ϐρων του Μνημονύου, αϑξηςησ τησ ανταγωνιςτικϐτητασ τησ χώρασ και
διαςφϊλιςησ του κοινωνικοϑ ιςτοϑ. Ο ςτϐχοσ αυτϐσ δυςχεραύνεται απϐ το
αβϋβαιο οικονομικϐ περιβϊλλον που επικρατεύ ςτην Κϑπρο και ςτισ χώρεσ τησ ΕΕ.
Σϋλοσ, ζητόματα διαγενεακόσ αναδιανομόσ αλλϊ και διαφορών μεταξϑ δημϐςιου
και ιδιωτικοϑ τομϋα θα πρϋπει να τεθοϑν επύ τϊπητοσ.
Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ κυκλοφϐρηςαν ςτο ϊρθρο:
Koutsampelas, C. and A. Polycarpou, ‘The Distributional Consequences of the
Cypriot Crisis” Cyprus Economic Policy Review 7:1, 47-61, 2013.

Ευημερύα των παιδιών και ο ρόλοσ τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ
Η Κϑπροσ παρουςιϊζει μια αξιοζόλευτη επύδοςη ςτην καταπολϋμηςη τησ παιδικόσ
φτώχειασ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ προηγοϑμενησ δεκαετύασ η φτώχεια των παιδιών
κυμϊνθηκε ςτα επύπεδα του 12% με 13%, αιςθητϊ χαμηλϐτερα απϐ τον Ευρωπαώκϐ μϋςο
ϐρο που ξεπϋραςε το 20% το 2010. Σϐςο χαμηλϊ επύπεδα ςχετικόσ φτώχειασ
ςυναντώνται μονϊχα ςτισ κανδιναβικϋσ χώρεσ που ϋχουν ϐμωσ ιδιαύτερα εξελιγμϋνα
κοινωνικϊ ςυςτόματα. Παρ’ ϐλα αυτϊ το 2010 η παιδικό φτώχεια παρουςύαςε μια μικρό
αϑξηςη και ϋφθαςε ςτο 13,6%. Εύναι πιθανϐν να παρουςιϊςει περαιτϋρω αυξητικϋσ
τϊςεισ. Οι λϐγοι μπορεύ να εύναι η δυςμενόσ κατϊςταςη τησ αγορϊσ εργαςύασ που μειώνει
τισ επαγγελματικϋσ ευκαιρύεσ πολλών γονιών, καθώσ, και οι περικοπϋσ επιδομϊτων που
μειώνουν το οικογενειακϐ ειςϐδημα. Επιπλϋον, θα πρϋπει να λϊβουμε υπϐψη μασ τη
ςταδιακό αλλαγό των οικογενειακών μοντϋλων (αϑξηςη των διαζυγύων, ανϑπαντρεσ
μητϋρεσ) που ενδϋχεται να επηρεϊςει τϐςο την ευημερύα των παιδιών ϐςο και τη ςχϋςη
μεταξϑ εργαςύασ και οικογϋνειασ. Η ςυνεπύδραςη ϐλων αυτών των παραγϐντων
ενδεχομϋνωσ να οδηγόςει ςε αϑξηςη τησ παιδικόσ φτώχειασ τα επϐμενα χρϐνια.
Τπϐ το φωσ αυτών των εξελύξεων, υπόρξε απαραύτητη η επανεξϋταςη του ζητόματοσ τησ
παιδικόσ φτώχειασ και των προςδιοριςτικών παραγϐντων τησ, με κϑριο ςτϐχο να δοθεύ
ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτισ προτϊςεισ πολιτικόσ. Η μελϋτη αυτό αςχολόθηκε με: α) την
πιθανϐτητα μετϊβαςησ απϐ καθολικϊ (ό οιονεύ καθολικϊ) επιδϐματα ςε ςτοχευμϋνα, β) το
ενδεδειγμϋνο μεύγμα μεταξϑ χρηματικών μεταβιβϊςεων (π.χ. επύδομα τϋκνου) και
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παροχών ςε εύδοσ (π.χ. παιδικό φροντύδα), γ) την οικονομικό κατϊςταςη των
μονογονεώκών οικογενειών, καθώσ και τισ κατϊλληλεσ πολιτικϋσ για τη βελτύωςη τησ
ευημερύασ τουσ και τϋλοσ δ) την ανϊδυςη νϋων οικογενειακών αναγκών και το βαθμϐ ςτον
οπούο απαιτεύται κρατικό παρϋμβαςη για την ικανοπούηςό τουσ.
ϑμφωνα με τα ευρόματα τησ μελϋτησ η παιδικό φτώχεια ενδϋχεται να αυξόθηκε απϐ
13,1% το 2009 ςε 13,9% το 2013. Η μεταβολό αυτό κινεύται ςε επύπεδα ανϊλογα των
μεταβολών τησ φτώχειασ του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ και ςυνεχύζει να κατατϊςςει την
Κϑπρο ςτισ χώρεσ με χαμηλϊ ποςοςτϊ παιδικόσ φτώχειασ. Όμωσ, η παιδικό φτώχεια ςε
μεγϊλο βαθμϐ εξαρτϊται απϐ τη ςυμμετοχό των γονιών ςτην αγορϊ εργαςύασ. υνεπώσ η
τρϋχουςα, καλπϊζουςα ανεργύα μπορεύ να αλλϊξει τα δεδομϋνα. Η παιδικό φτώχεια
διαφϋρει ανϊ ηλικιακό ομϊδα, ενώ οι μονογονιού ςυνεχύζουν να αντιμετωπύζουν τον
υψηλϐτερο κύνδυνο φτώχειασ παρϊ την ειςαγωγό νϋων πολιτικών για την αντιμετώπιςό
τησ (επύδομα μονογονιοϑ). Τψηλϐ κύνδυνο αντιμετωπύζουν, επύςησ, οι οικογϋνειεσ με
παιδιϊ ηλικύασ 12-17 ετών καθώσ και οι μεγϊλεσ οικογϋνειεσ. ημειώνουμε ϐμωσ ϐτι οι
εκτιμόςεισ τησ παιδικόσ φτώχειασ εύναι ευαύςθητεσ ςε ςχϋςη με την επιλογό των κλιμϊκων
ιςοδυναμύασ γεγονϐσ που θα πρϋπει να λαμβϊνεται υπϐψη ςτο ςχεδιαςμϐ των πολιτικών.
Σϋλοσ, θα πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι οι κοινωνικϋσ παροχϋσ (οικογενειακϊ επιδϐματα)
ςυντελοϑν ουςιαςτικϊ ςτην αναχαύτιςη τησ παιδικόσ φτώχειασ και ωσ εκ τοϑτου
περαιτϋρω περικοπό τουσ θα πρϋπει να αποφευχθεύ. Σαυτϐχρονα η κυβϋρνηςη θα πρϋπει
να δώςει ϋμφαςη ςτην πρϐςβαςη και παροχό ποιοτικών υπηρεςιών που παύζουν
ςημαντικϐ ρϐλο ςτην ευημερύα των παιδιών καθώσ και ςτισ εργαςιακϋσ ευκαιρύεσ
ευϊλωτων ομϊδων ϐπωσ οι μονογονιού.
Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ θα κυκλοφορόςουν ςτο Δοκύμιο:
Koutsampelas, C. (2013), “Child Poverty, Family Policies and the Effect of Crisis”,
Economic Policy Paper No. 10-13, Economics Research Centre, University of Cyprus,
forthcoming.

13

ΣΟΜΕΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΟΣΗΣΑ
Επιβλϋπων: Καθ. Θεοφϊνησ Μαμουνϋασ
τη διϊρκεια του 2013 η ϋρευνα ςτον Σομϋα των Επιχειρόςεων και
Παραγωγικϐτητασ εςτιϊςτηκε, ςτη μελϋτη τησ παραγωγικϐτητασ ςτην Κϑπρο
καθώσ και ςτη μελϋτη των επιπτώςεων ςτουσ παραγωγικοϑσ τομεύσ τησ
Κυπριακόσ οικονομύασ απϐ την εφαρμογό τησ Ευρωπαώκόσ πολιτικόσ για την
ενϋργεια και την κλιματικό αλλαγό.
Επιπλϋον, βαςικό δραςτηριϐτητα του Σομϋα εύναι η καταςκευό δεικτών μϋτρηςησ
τησ παραγωγικϐτητασ (εργαςύασ και ολικόσ παραγωγικϐτητασ) για την Κυπριακό
οικονομύα ςυνολικϊ αλλϊ και για επιμϋρουσ τομεύσ που δημοςιεϑονται ςε
ςυςτηματικό βϊςη ςϑμφωνα με τη διαθεςιμϐτητα των ςτοιχεύων.
Η παραγωγικότητα ςτην Κύπρο
Η τρϋχουςα οικονομικό κρύςη ϋχει αναδεύξει τη ςημαςύα τησ αϑξηςησ τησ
παραγωγικϐτητασ για να βελτιώςει η οικονομύα την ανταγωνιςτικϐτητϊ και τισ
προοπτικϋσ ανϊπτυξόσ τησ. Η μελϋτη αυτό ανϋλυςε την πορεύα τησ
παραγωγικϐτητασ τησ Κυπριακόσ οικονομύασ με τη χρόςη εναλλακτικών δεικτών
και τη ςυνϋκρινε με την πορεύα των χωρών τησ Ευρωζώνησ. Πρώτα εςτύαςε ςτισ
επιδϐςεισ τησ Κυπριακόσ οικονομύασ ςτο ςϑνολϐ τησ, ενώ ςτη ςυνϋχεια μελϋτηςε
ξεχωριςτϊ τουσ διϊφορουσ τομεύσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ. υγκεκριμϋνα,
χρηςιμοποιώντασ το ςϑςτημα ταξινϐμηςησ NACE2 διϋκρινε μεταξϑ οκτώ βαςικών
τομϋων. Η περύοδοσ υπϐ μελϋτη εύναι απϐ το 1995 ϋωσ το 2011 για τουσ
ςυνολικοϑσ δεύκτεσ και απϐ το 2002 ϋωσ το 2010 για την ανϊλυςη των επιμϋρουσ
τομϋων.
Πρώτα υπολογύςτηκε η ςυνολικό παραγωγικϐτητα, γνωςτό και ωσ «TFP»
χρηςιμοποιώντασ τη μεθοδολογύα growth accounting. τη ςυνϋχεια,
χρηςιμοποιόθηκαν τα αποτελϋςματα αυτϊ, υπολογύζοντασ την παραγωγικϐτητα
τησ εργαςύασ καθώσ επύςησ και το μοναδιαύο κϐςτοσ εργαςύασ. Οι τρεισ αυτού
δεύκτεσ εύναι ςυςχετιζϐμενοι καθώσ ο ϋνασ υπολογύζεται με τη βοόθεια του ϊλλου.
Αποτελοϑν ϐμωσ διαφορετικϊ εργαλεύα δύνοντϊσ μασ ϋτςι τη δυνατϐτητα να
διεξαγϊγουμε ςυμπερϊςματα αναφορικϊ με εναλλακτικϋσ πτυχϋσ τησ οικονομύασ.
Η ςυνολικό παραγωγικϐτητα αντανακλϊ οτιδόποτε επηρεϊζει τα επύπεδα
παραγωγόσ εκτϐσ απϐ τισ ύδιεσ τισ ειςροϋσ, δηλαδό την εργαςύα και το κεφϊλαιο. Η
παραγωγικϐτητα εργαςύασ αντανακλϊ την αξύα των επιπρϐςθετων αγαθών και
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υπηρεςιών που παρϊγονται ανϊ εργατοώρα. Σϋλοσ, το πραγματικϐ μοναδιαύο
κϐςτοσ εργαςύασ μετρϊ το κϐςτοσ εργαςύασ το οπούο απαιτεύται για την
παραγωγό μια μονϊδασ προώϐντοσ. Τπϐ την ϋννοια αυτό, ο δεύκτησ αυτϐσ
αποτυπώνει την ανταγωνιςτικϐτητα μιασ χώρασ ό ενϐσ τομϋα ωσ προσ την
εργαςύα.
Παρϊ την αϑξηςη τησ παραγωγικϐτητασ εργαςύασ ςτην Κϑπρο 1,7% κατϊ μϋςο
ϐρο, την περύοδο 2002-2007 και 0,9% την περύοδο 2008-2010, τα αποτελϋςματϊ
δεύχνουν ϐτι το κϐςτοσ εργαςύασ ανϊ μονϊδα προώϐντοσ κατϊ τη διϊρκεια τησ
περιϐδου 2002-2010 όταν υψηλϐτερο ςυγκριτικϊ με ϊλλεσ χώρεσ τησ Ευρωζώνησ,
με αποτϋλεςμα η Κϑπροσ να γύνεται λιγϐτερο ανταγωνιςτικό ςε ςχϋςη με τουσ
εμπορικοϑσ εταύρουσ τησ. Αναφορικϊ με τουσ επιμϋρουσ τομεύσ τησ οικονομύασ, η
‘Μεταπούηςη’, τα ‘Ξενοδοχεύα & Εςτιατϐρια’, ο ‘Ηλεκτριςμϐσ, Τγραϋριο & Νερϐ’ και
η ‘Εκπαύδευςη’ αποτελοϑν τουσ τομεύσ οι οπούοι ςυγκριτικϊ με την Ευρωζώνη
βρύςκονται ςε χαμηλϐτερο ανταγωνιςτικϊ επύπεδο, ενώ ςτην αντύθετη ϐχθη οι
τομεύσ ‘Καταςκευϋσ’, ‘Μεταφορϋσ’, ‘Φρηματοοικονομικϊ & Αςφϊλιςη’ και ‘Τγεύα’
εύναι τομεύσ ϐπου το κϐςτοσ εργαςύασ ανϊ μονϊδα προώϐντοσ αυξόθηκε λιγϐτερο
ςε ςϑγκριςη με ϊλλεσ χώρεσ τησ ευρωζώνησ, το οπούο ςυνιςτϊ πωσ οι εν λϐγω
τομεύσ γύνονται περιςςϐτερο ανταγωνιςτικού ςε ςϑγκριςη με τη ζώνη του Ευρώ.
Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ κυκλοφϐρηςαν ςτο ϊρθρο:
Karagiannakis C., E. Ketteni and Th. Mamuneas, “Productivity in Cyprus”, Cyprus
Economic Policy Review 7:2, 81-112, 2013.
Επιπτώςεισ ςτουσ παραγωγικούσ τομεύσ τησ Κυπριακόσ οικονομύασ από την
εφαρμογό τησ Ευρωπαώκόσ πολιτικόσ για την ενϋργεια και την κλιματικό
αλλαγό
Η νομοθεςύα για την ενϋργεια και την κλιματικό αλλαγό, που υιοθετόθηκε το 2009
απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη, αναμϋνεται να ϋχει επιπτώςεισ ςτην Kυπριακό
οικονομύα επειδό θα οδηγόςει ςε αϑξηςη των λιανικών τιμών ςε οριςμϋνα
ενεργειακϊ προώϐντα και ςε πιθανό επακϐλουθη αϑξηςη των τιμών και ςε ϊλλα
αγαθϊ και υπηρεςύεσ. Για τη διερεϑνηςη των επιπτώςεων αυτών, αναπτϑχθηκε
ϋνα θεωρητικϐ μοντϋλο παραγωγόσ τησ Kυπριακόσ οικονομύασ και εκτιμόθηκε
οικονομετρικϊ με βϊςη δεδομϋνα που ςυλλϋχτηκαν απϐ επύςημεσ ςτατιςτικϋσ
πηγϋσ για τον ςκοπϐ αυτϐ. τη ςυνϋχεια, προςομοιώθηκαν δϑο ςυγκεκριμϋνα
ςενϊρια μεταβολόσ των τιμών τησ ενϋργειασ μϋχρι το 2020. Η ανϊλυςό μασ οδηγεύ
ςτα εξόσ ςυμπερϊςματα:
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-

Εξαιτύασ τησ αϑξηςησ των ενεργειακών τιμών (προπαντϐσ ςτον
ηλεκτριςμϐ και δευτερευϐντωσ ςτα καϑςιμα κύνηςησ), και παύρνοντασ
υπϐψη τον περιοριςμϐ ςτην κατανϊλωςη ενϋργειασ και τισ αλλαγϋσ ςτη
ζότηςη ϊλλων ςυντελεςτών παραγωγόσ ανϊ παραγωγικϐ τομϋα, κατϊ το
ϋτοσ 2020 το ςυνολικϐ κϐςτοσ παραγωγόσ τησ οικονομύασ αναμϋνεται να
αυξηθεύ κατϊ 23 εκ. Ευρώ (ςε τιμϋσ του 2010).

-

Μολονϐτι το κϐςτοσ αυτϐ ςε απϐλυτα μεγϋθη δεν εύναι αςόμαντο, η
αϑξηςη του μοναδιαίου κϐςτουσ παραγωγόσ προβλϋπεται να εύναι χαμηλό
(κϊτω απϐ 3 Ευρωςϋντσ), με ςυνϋπεια οι επιπτώςεισ ςτην
ανταγωνιςτικϐτητα τησ οικονομύασ να εύναι πολϑ μικρϋσ. Επύςησ, δεν
αναμϋνεται να επηρεαςθοϑν αιςθητϊ οι επενδϑςεισ και η απαςχϐληςη
ςτην ευρϑτερη οικονομύα.

-

Σο ανωτϋρω κϐςτοσ εύναι ςυγκρύςιμο με (και ςυχνϊ χαμηλϐτερο απϐ) το
κϐςτοσ που προκαλεύται ςτην Kυπριακό οικονομύα απϐ τη διακϑμανςη
των διεθνών τιμών τησ ενϋργειασ για λϐγουσ ανεξϊρτητουσ τησ ϐποιασ
ενεργειακόσ και περιβαλλοντικόσ πολιτικόσ.

Σα αποτελϋςματα τησ μελϋτησ βρύςκονται ςτο Δοκύμιο:
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”
Economic Policy Paper No. 01-13, Economics Research Centre, University of Cyprus,
February 2013
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ΣΟΜΕΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΒΛΕΧΕΨΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ
Επιβλϋποντεσ: Καθ. Πϊνοσ Παςιαρδόσ και Αν. Καθ. Ωντρο Κοϑρτελλο
Η ϋρευνα ςτον Σομϋα Μακροοικονομικών Προβλϋψεων και Ανϊλυςησ το 2013
επικεντρώθηκε ςτην αξιολϐγηςη των ςτοιχεύων απϐ τισ Ϊρευνεσ Οικονομικόσ
υγκυρύασ που διεξϊγονται ςτην Κϑπρο μεταξϑ επιχειρόςεων, ςτην εκτύμηςη των
απωλειών προώϐντοσ/ειςοδόματοσ (output loss) λϐγω τησ τραπεζικόσ κρύςησ ςτην
Κϑπρο, καθώσ επύςησ και ςτη μελϋτη των επιπτώςεων τησ διϊςωςησ με ύδια μϋςα
(bail-in) ςε μακροοικονομικοϑσ δεύκτεσ τησ Κυπριακόσ Οικονομύασ.
Επιπλϋον, βαςικό δραςτηριϐτητα του Σομϋα εύναι η καταςκευό και ανϊλυςη των
προβλϋψεων για το ρυθμϐ μεταβολόσ του ΑΕΠ και τον πληθωριςμϐ ςτην Κϑπρο,
που δημοςιεϑονται ςε τριμηνιαύα βϊςη ςτο δελτύο «Οικονομικϋσ Προοπτικϋσ»,
καθώσ και η ανϊλυςη των ςτοιχεύων απϐ τισ Ϊρευνεσ Οικονομικόσ υγκυρύασ, τα
αποτελϋςματα τησ οπούασ δημοςιεϑονται μηνιαύωσ ςτο δελτύο «Ϊρευνεσ
Οικονομικόσ υγκυρύασ». Παρϊλληλα, ο τομϋασ αςχολεύται με την ανϊπτυξη
εργαλεύων/μοντϋλων για ςκοποϑσ μακροοικονομικόσ ανϊλυςησ τησ Κυπριακόσ
οικονομύασ, καθώσ και τη βελτύωςη των υφιςτϊμενων τεχνικών.
Αξιολόγηςη των ςτοιχεύων ερευνών οικονομικόσ ςυγκυρύασ επιχειρόςεων
τϐχοσ του Δοκιμύου εύναι η αξιολϐγηςη των ςτοιχεύων απϐ τισ Ϊρευνεσ
Οικονομικόσ υγκυρύασ που διεξϊγονται ςτην Κϑπρο μεταξϑ επιχειρόςεων. Η
αξιολϐγηςη βαςύζεται ςε ςυνολικϊ ςτοιχεύα τησ οικονομύασ και τομϋων, καθώσ και
ςε ατομικϊ ςτοιχεύα επιχειρόςεων. Σα αποτελϋςματα δεύχνουν ϐτι η ςυμπερύληψη
δεικτών οικονομικοϑ κλύματοσ ό μεταβλητών για τισ προςδοκύεσ απαςχϐληςησ
ςτα μοντϋλα πρϐβλεψησ δεν οδηγεύ ςε ακριβϋςτερεσ προβλϋψεισ για ρυθμϐ
μεταβολόσ του ΑΕΠ ό τησ απαςχϐληςησ απϐ απλϊ μοντϋλα. Παρϊ ταϑτα,
επιτυγχϊνεται ςημαντικό βελτύωςη ςτην ακρύβεια των προβλϋψεων για το ρυθμϐ
ανϊπτυξησ ϋνα τρύμηνο μπροςτϊ ςτουσ τομεύσ των καταςκευών, μεταπούηςησ και
υπηρεςιών. Η χρόςη των ςειρών για τισ προςδοκύεσ απαςχϐληςη ςτισ καταςκευϋσ
και μεταπούηςη οδηγεύ, επύςησ, ςε βελτιωμϋνη ικανϐτητα πρϐβλεψησ των
μοντϋλων για το ρυθμϐ μεταβολόσ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ αντύςτοιχουσ τομεύσ ςε
ςχϋςη με απλϊ μοντϋλα για ορύζοντα ενϐσ τριμόνου. Επιπλϋον, μοντϋλα με
πληροφορύεσ απϐ τισ Ϊρευνεσ για υποκατηγορύεσ του τομϋα των υπηρεςιών (μη
χρηματοοικονομικϋσ υπηρεςύεσ, χρηματοοικονομικϋσ υπηρεςύεσ, λιανικϐ εμπϐριο,
τουριςμϐσ) υπερτεροϑν ϋναντι απλών μοντϋλων για ορύζοντα ενϐσ τριμόνου.
Η ανϊλυςη τησ πιθανϐτητασ ορθόσ πρϐβλεψησ ςε επύπεδο επιχεύρηςησ δεύχνει ϐτι
δεν προκϑπτει κϊποια ςυςτηματικό ςχϋςη με το μϋγεθοσ τησ επιχεύρηςησ.
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Εξαύρεςη αποτελεύ ο τομϋασ των υπηρεςιών ϐπου μεγαλϑτερεσ επιχειρόςεισ
ςχετύζονται με υψηλϐτερη πιθανϐτητα ορθόσ πρϐβλεψησ τησ ζότηςόσ τουσ αλλϊ
το αντύθετο ιςχϑει ςτην περύπτωςη των προβλϋψεων για την απαςχϐληςη.
Απαντόςεισ που ςυλλϋγονται μϋςω τηλεομοιϐτυπου ό ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου
ςχετύζονται με υψηλϐτερη πιθανϐτητα ορθόσ πρϐβλεψησ απϐ αυτϋσ που
ςυλλϋγονται τηλεφωνικώσ. υνεπώσ η χρόςη τϋτοιων μεθϐδων διεξαγωγόσ των
ερευνών θα πρϋπει να ενθαρρϑνεται αφοϑ δύνουν περιςςϐτερο χρϐνο ςτουσ
ςυμμετϋχοντεσ να ςκεφτοϑν τισ απαντόςεισ τουσ.
Γενικϊ η παροϑςα ανϊλυςη ϋδειξε ϐτι οι Ϊρευνεσ Οικονομικόσ υγκυρύασ
Επιχειρόςεων περιϋχουν χρόςιμεσ πληροφορύεσ για τισ μεταβολϋσ ςτην οικονομικό
δραςτηριϐτητα και απαςχϐληςη ςτουσ τομεύσ των καταςκευών, μεταπούηςησ και
υπηρεςιών, καθώσ και ςε υποκατηγορύεσ των υπηρεςιών. Η ςυμπερύληψη
πληροφοριών απϐ τισ Ϊρευνεσ για ςκοποϑσ βραχυπρϐθεςμησ πρϐβλεψησ
βελτιώνει ςημαντικϊ την ακρύβεια των προβλϋψεων ςε επύπεδο τομϋων τησ
οικονομύασ. Οι προβλϋψεισ αυτϋσ μποροϑν να παρϋχουν αρκετϊ νωρύσ ενδεύξεισ για
την πορεύα των τομϋων τησ οικονομύασ καθώσ και για τουσ τομεύσ που θα
ςυνειςφϋρουν ςε μελλοντικό ανϊπτυξη. Ψσ εκ τοϑτου, τϋτοιεσ προβλϋψεισ
μποροϑν να αποτελϋςουν χρόςιμο εργαλεύο (α) για φορεύσ χϊραξησ πολιτικόσ ςτην
ειςαγωγό νϋων πολιτικών και ρυθμιςτικών πλαιςύων ςε ςυγκεκριμϋνουσ τομεύσ
και (β) για ιδιώτεσ για ςκοποϑσ διευκϐλυνςησ επενδυτικών αποφϊςεων.
Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ βρύςκονται ςτο Δοκύμιο:
Andreou A., N. Pashourtidou and Ch. Papamichael “An Evaluation of Business Survey
Data for Cyprus”, Economic Analysis Paper No. 05-13, Economics Research Centre,
University of Cyprus, September 20
Απώλεια προώόντοσ από την τραπεζικό κρύςη ςτην Κύπρο
Η μελϋτη παρϋχει εκτιμόςεισ για τισ απώλειεσ προώϐντοσ/ειςοδόματοσ (output
loss) κατϊ την περύοδο 2012-2020, λϐγω τησ τραπεζικόσ κρύςησ ςτην Κϑπρο. τισ
περιςςϐτερεσ μελϋτεσ οι επιδρϊςεισ των τραπεζικών κρύςεων υπολογύζονται εκ
των υςτϋρων με τη χρόςη τελικών δημοςιευμϋνων ςτοιχεύων. Αντύθετα, η κρύςη
ςτην Κϑπρο εύναι ακϐμη ςε εξϋλιξη και η περύοδοσ για την οπούα η οικονομύα θα
παρϊγει κϊτω απϐ το δυνητικϐ προώϐν τησ εύναι ϊγνωςτη. Ϊτςι η ανϊλυςη
διεξϊγεται εκτιμώντασ τη διαφορϊ του πραγματοποιηθϋντοσ απϐ το δυνητικϐ
προώϐν (output gap) και χρηςιμοποιώντασ προβλϋψεισ για τη μελλοντικό εξϋλιξη
του

Ακαθϊριςτου

Εγχώριου

Προώϐντοσ
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(ΑΕΠ).

Επιπρϐςθετα,

δύνονται

εναλλακτικϋσ εκτιμόςεισ για την απώλεια προώϐντοσ για να ληφθεύ υπϐψη η
αβεβαιϐτητα ςχετικϊ με το βϊθοσ και τη διϊρκεια τησ ϑφεςησ.
ε ϐρουσ επιπϋδου προώϐντοσ, οι απώλειεσ για την περύοδο 2012-2014
κυμαύνονται απϐ -8,4 € δισ με -5,3 € δισ (μεταξϑ -56% και -35% του ΑΕΠ του
2011), και για την περύοδο 2012-2020 οι απώλειεσ εκτιμοϑνται ςε -35,3 € δισ με 16,7 € δισ (-233% με -110% του ΑΕΠ του 2011). ε ϐρουσ ποςοςτιαύων μονϊδων
του ρυθμοϑ ανϊπτυξησ (που υπολογύζονται ωσ οι ςυςςωρευμϋνεσ αποκλύςεισ του
ρυθμοϑ μεταβολόσ του ΑΕΠ απϐ το ρυθμϐ μεταβολόσ του δυνητικοϑ προώϐντοσ) οι
απώλειεσ για την περύοδο 2012-2014 υπολογύζονται μεταξϑ -29,3 και -20,4
ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ. Για την περύοδο 2012-2020 οι απώλειεσ ςε ϐρουσ ρυθμοϑ
ανϊπτυξησ υπολογύζονται ςε -35,0 με -20 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ.
Σα αποτελϋςματα τησ μελϋτησ βαςύζονται ςτισ υποθϋςεισ και εκτιμόςεισ για την
εξϋλιξη του πραγματικοϑ και δυνητικοϑ ΑΕΠ ςτην Κϑπρο τα επϐμενα χρϐνια. Παρϊ
ταϑτα οι απώλειεσ προώϐντοσ ςτην περύπτωςη τησ κρύςησ ςτην Κϑπρο εύναι
ςυγκρύςιμεσ με αυτϋσ που υπολογύςτηκαν απϐ ϊλλεσ μελϋτεσ για τραπεζικϋσ
κρύςεισ ςε ϊλλεσ χώρεσ ϐπωσ για παρϊδειγμα ςτισ κανδιναβικϋσ χώρεσ τη
δεκαετύα του 1990.
Οι τραπεζικϋσ κρύςεισ εύναι πολϑ δϑςκολο να προβλεφθοϑν αλλϊ δεδομϋνου ϐτι
ςυνδϋονται με μεγϊλεσ απώλειεσ προώϐντοσ για τισ οικονομύεσ, διϊφοροι δεύκτεσ
που παρϋχουν ενδεύξεισ για επερχϐμενη κρύςη πρϋπει να παρακολουθοϑνται
ςυςτηματικϊ απϐ τουσ φορεύσ χϊραξησ οικονομικόσ πολιτικόσ. Σϋτοιοι δεύκτεσ
εύναι η εγχώρια πιςτωτικό επϋκταςη, οι τιμϋσ ακινότων και χρηματιςτηριακών
τύτλων και τα μη εξυπηρετοϑμενα δϊνεια.
Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ κυκλοφϐρηςαν ςτο ϊρθρο:
Pashardes P. and N. Pashourtidou. “Output Loss from the Banking crisis in Cyprus”,
Cyprus Economic Policy Review 7:2, 3-24, 2013.

Επιπτώςεισ τησ διϊςωςησ με ύδια μϋςα (bail-in) ςε μακροοικονομικούσ
δεύκτεσ: Η περύπτωςη τησ Κύπρου
Σα πρωτοφανό μϋτρα που πϊρθηκαν ςτα πλαύςια διαχεύριςησ τησ Κυπριακόσ
τραπεζικόσ κρύςησ προκϊλεςαν ςημαντικοϑσ κινδϑνουσ απωλειών ςτην οικονομύα
και τισ προοπτικϋσ τησ. Η μελϋτη ποςοτικοποιεύ τισ επιπτώςεισ απϐ τη
ςυρρύκνωςη των καταθϋςεων, ϐπωσ προϋκυψε απϐ τισ πολιτικϋσ που
ςυμφωνόθηκαν, χρηςιμοποιώντασ ϋνα Factor Augmented VAR μοντϋλο.
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Βρύςκουμε ενδεύξεισ ςημαντικών αρνητικών επιπτώςεων ςτο προώϐν και ςτην
ανεργύα, καθώσ και ςτην οικονομικό εμπιςτοςϑνη, οι οπούεσ φαύνεται να διαρκοϑν
αρκετϊ τρύμηνα.
υγκεκριμϋνα, η απομεύωςη («κοϑρεμα») των καταθϋςεων οδηγεύ ςε ϊμεςη
ςυρρύκνωςη του πραγματικοϑ ΑΕΠ και αυξϊνει αμϋςωσ την ανεργύα. Η πτώςη ςτο
ΑΕΠ διαρκεύ μϋχρι και ϋξι τρύμηνα μετϊ το ςοκ ςτισ καταθϋςεισ, με το ΑΕΠ να
μειώνεται αθροιςτικϊ κατϊ 8%. Σο ποςοςτϐ ανεργύασ ςυνεχύζει να αυξϊνεται
μϋχρι και δϑο χρϐνια μετϊ το ςοκ και η ανεργύα εκτιμϊται να εύναι ψηλϐτερη μϋχρι
και 6 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ.
Η ςυμπερύληψη ςτο μοντϋλο εγχώριων κοινών παραγϐντων (που ςυνοψύζουν ϋνα
μεγϊλο αριθμϐ προπορευϐμενων εγχώριων μακροοικονομικών ςειρών) επιτρϋπει
την εκτύμηςη των επιπτώςεων τησ απομεύωςησ των καταθϋςεων ςε μεταβλητϋσ
ϐπωσ ο Δεύκτησ Οικονομικοϑ Κλύματοσ και κατ’ επϋκταςη η οικονομικό
εμπιςτοςϑνη, οι αφύξεισ τουριςτών και οι ειςαγωγϋσ και εξαγωγϋσ προώϐντων. Ο
δεύκτησ Οικονομικόσ υγκυρύασ μειώνεται κατϊ 6 μονϊδεσ το πρώτο τρύμηνο και
ςυνεχύζει να κυμαύνεται ςε χαμηλϊ επύπεδα τα επϐμενα χρϐνια. Βρύςκουμε, επύςησ,
ενδεύξεισ αϑξηςησ των τουριςτικών αφύξεων πιθανϐν ωσ αποτϋλεςμα τησ μεύωςησ
του εγχώριου επιπϋδου τιμών που οδηγεύ ςε βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ
τησ Κϑπρου ωσ τουριςτικοϑ προοριςμοϑ. Ψσ ςυνϋπεια του ςοκ ςτισ καταθϋςεισ,
τϐςο οι ειςαγωγϋσ ϐςο και οι εξαγωγϋσ προώϐντων μειώνονται μεςοπρϐθεςμα, με
την πτώςη ςτισ ειςαγωγϋσ να εύναι ςημαντικϊ μεγαλϑτερη. Σα αποτελϋςματα
ςχετικϊ με την πορεύα των τουριςτικών αφύξεων, ειςαγωγών και εξαγωγών
δεύχνουν ϐτι η επύδοςη των καθαρών εξαγωγών (net exports) θα μποροϑςε ςε
κϊποιο βαθμϐ να ςυγκρατόςει τη ςυρρύκνωςη του ΑΕΠ.
Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ βρύςκονται ςτο Δοκύμιο:
Pashourtidou Ν. and Ch. Savva “Effects of Bail-in on Macroeconomic Indicators: the
Case of Cyprus”, Economic Analysis Paper No. 09-13, Economics Research Centre,
University of Cyprus, December 2013.
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ΑΛΛΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Μϋγεθοσ δεύγματοσ και ποιότητα δεικτών οικονομικού κλύματοσ
τα πλαύςια τησ ςυνεργαςύασ με την Ευρωπαώκό Επιτροπό για τη διεξαγωγό των
Ερευνών Οικονομικόσ υγκυρύασ (ΕΟ), το ΚΟΕ διενόργηςε μελϋτη αναφορικϊ με
την επύδραςη του μεγϋθουσ του δεύγματοσ ςε διϊφορα μεγϋθη που μετροϑν την
ποιϐτητα των τελικών ςτοιχεύων των Ερευνών, και ςυγκεκριμϋνα την ποιϐτητα
των δεικτών οικονομικόσ εμπιςτοςϑνησ ςτισ υπηρεςύεσ, λιανικϐ εμπϐριο,
καταςκευϋσ, μεταπούηςη και καταναλωτϋσ καθώσ και την ποιϐτητα του δεύκτη
οικονομικοϑ κλύματοσ για το ςϑνολο τησ οικονομύασ. Εξετϊςτηκε, επύςησ, πώσ
επηρεϊζεται η ποιϐτητα των δεικτών απϐ ϊλλα χαρακτηριςτικϊ των ΕΟ ϐπωσ το
ποςοςτϐ ανταπϐκριςησ, η κϊλυψη του πληθυςμοϑ απϐ το δεύγμα, το μϋγεθοσ του
πληθυςμοϑ, ο τρϐποσ διεξαγωγόσ τησ ϋρευνασ (διαδικτυακϊ, τηλεφωνικϊ,
ταχυδρομικϊ κτλ) και η μϋθοδοσ ςτϊθμιςησ των αποτελεςμϊτων κατϊ την
καταςκευό των τελικών δεικτών. την ϋρευνα χρηςιμοποιόθηκαν ςτοιχεύα για
ϐλεσ τισ χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ που διεξϊγουν ΕΟ ςε ςυνεργαςύα με την
Ευρωπαώκό Επιτροπό. Η μελϋτη που ϋγινε απϐ το ΚΟΕ αποτελοϑςε μϋροσ μιασ
γενικϐτερησ αξιολϐγηςησ τησ ποιϐτητασ των ςτοιχεύων των Ερευνών με
πρωτοβουλύα και υπϐ την εποπτεύα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ (DG-ECFIN).
Η ποιϐτητα των δεικτών που καταςκευϊζονται απϐ τα ςτοιχεύα των ΕΟ
αξιολογεύται μϋςω τησ ικανϐτητϊσ τουσ να ςυςχετύζονται με διϊφορεσ
μακροοικονομικϋσ ςειρϋσ ϐπωσ το ΑΕΠ, ιδιωτικό κατανϊλωςη, προςτιθϋμενη αξύα
(υπηρεςύεσ, λιανικϐ εμπϐριο, καταςκευϋσ, μεταπούηςη) και δεύκτεσ ϐγκου
παραγωγόσ ό κϑκλου εργαςιών επιμϋρουσ τομϋων, και κατ’ επϋκταςη να
προβλϋπουν την πορεύα αυτών των ςειρών. υνεπώσ ςτην ανϊλυςη
χρηςιμοποιόθηκαν μεγϋθη ϐπωσ ο ςυντελεςτόσ γραμμικόσ ςυςχϋτιςησ (π.χ.
δεύκτησ οικονομικόσ ςυγκυρύασ vs. ρυθμϐσ μεταβολόσ του ΑΕΠ) και το ςφϊλμα τησ
πρϐβλεψησ μοντϋλων που προβλϋπουν διϊφορεσ μακροοικονομικϋσ ςειρϋσ με τη
χρόςη δεικτών οικονομικοϑ κλύματοσ. Επιπρϐςθετα, η ποιϐτητα των δεικτών
μετρϊται μϋςω τησ μεταβλητϐτητϊσ τουσ (volatility) και ειδικϐτερα του αριθμοϑ
των μηνών που απαιτοϑνται οϑτωσ ώςτε αλλαγϋσ ςτην πορεύα των δεικτών να
αποδύδονται ςε μεταβολϋσ ςτην τϊςη αντύ ςε βραχυπρϐθεςμεσ διακυμϊνςεισ
(noise).
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Η ανϊλυςη περιλϊμβανε περιγραφικό ςτατιςτικό (διαγρϊμματα και δεύκτεσ
ςυςχϋτιςησ) και εκτύμηςη οικονομετρικών μοντϋλων. Σα αποτελϋςματα ϋδειξαν
ϐτι το μϋγεθοσ του δεύγματοσ ϋχει αρνητικό και ςτατιςτικϊ ςημαντικό ςχϋςη με τη
μεταβλητϐτητα των δεικτών, ϐπωσ προβλϋπεται απϐ τη ςτατιςτικό θεωρύα. Ϊτςι
η χρόςη μεγαλϑτερων δειγμϊτων ςτισ ΕΟ μειώνει τη μεταβλητϐτητα των
δεικτών οικονομικοϑ κλύματοσ, με αποτϋλεςμα οι δεύκτεσ να παρϋχουν ορθϋσ
ενδεύξεισ πιο ϋγκαιρα. Αντύθετα, το μϋγεθοσ του δεύγματοσ δεν επηρεϊζει το
ςφϊλμα τησ πρϐβλεψησ ςτην περύπτωςη των δεικτών απϐ τισ ΕΟ των υπηρεςιών
και καταναλωτών. Μεγαλϑτερα δεύγματα ςτισ ΕΟ των καταςκευών και τησ
μεταπούηςησ τεύνουν να αυξϊνουν το ςφϊλμα τησ πρϐβλεψησ κϊτι που μπορεύ να
ερμηνευθεύ ωσ ϋνδειξη ϐτι οι δεύκτεσ των ςυγκεκριμϋνων Ερευνών εμπεριϋχουν
μεροληψύα που ενδεχομϋνωσ πηγϊζει απϐ τη δειγματοληψύα ό/και τη μη
ςυμμετοχό/ανταπϐκριςη (non-response). Γενικϐτερα, τα αποτελϋςματα τησ
ανϊλυςησ δεύχνουν τισ κατευθϑνςεισ και το βαθμϐ ςτον οπούο οι ΕΟ ςε
πανευρωπαώκϐ επύπεδο χρόζουν βελτύωςησ οϑτωσ ώςτε να παρϊγονται δεύκτεσ
οικονομικοϑ κλύματοσ που να μποροϑν να δύνουν αξιϐπιςτεσ ενδεύξεισ για την
πορεύα των μακροοικονομικών μεγεθών.
Andreou, A. and N. Pashourtidou, “Effects of Sample Size on Performance
Indicators”. Task force on Quality of Business and Consumer Survey data
(European Commission DG-ECFIN): Thematic group 2 “Sample Size”, Topic 1
“Empirical Analysis”, October 2013.
Αγρο-οικονομικό βελτιςτοπούηςη τησ χρόςησ νερού ςτην Κυπριακό
γεωργύα
H ϋλλειψη νεροϑ αποτελεύ χρϐνιο πρϐβλημα για την Κϑπρο. Η αυξανϐμενη ζότηςη
νεροϑ, ςε ςυνδυαςμϐ με τη ςταδιακό μεύωςη τησ βροχϐπτωςησ λϐγω κλιματικών
αλλαγών, αναμϋνεται να επιτεύνουν το πρϐβλημα τησ λειψυδρύασ. Δεδομϋνου ϐτι η
παροχό ϑδρευςησ ςτα νοικοκυριϊ και τισ επιχειρόςεισ αναμϋνεται να εύναι
απρϐςκοπτη ςτο μϋλλον λϐγω τησ εγκατϊςταςησ των νϋων μονϊδων
αφαλϊτωςησ, η διαχεύριςη των υδϊτινων πϐρων εςτιϊζεται ςτη Γεωργύα, που
αποτελεύ το μεγαλϑτερο καταναλωτό νεροϑ ςτην Κϑπρο (60-70% τησ ςυνολικόσ
ετόςιασ ζότηςησ), και ϐπου η ϋλλειψη νεροϑ αποτελεύ ςημαντικϐ περιοριςτικϐ
παρϊγοντα ανϊπτυξησ του τομϋα. Σαυτϐχρονα, η ϊρδευςη ςτην Κϑπρο εύναι
ςυνυφαςμϋνη με την υπερϊντληςη των υπϐγειων υδροφορϋων που υποβαθμύζει
την ποιϐτητα νεροϑ λϐγω υφαλμϑρωςησ, ιδιαύτερα ςτισ παρϊκτιεσ περιοχϋσ.
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την παροϑςα μελϋτη αναπτϑχθηκε ϋνα πρωτϐτυπο μοντϋλο βελτιςτοπούηςησ
που ςυνδυϊζει αγρο-κλιματικϊ και οικονομικϊ δεδομϋνα. τϐχοσ του μοντϋλου
εύναι η μεγιςτοπούηςη του καθαροϑ αγροτικοϑ κϋρδουσ, που απορρϋει απϐ τη
βϋλτιςτη κατανομό των διαθϋςιμων – υπϐ περιβαλλοντικοϑσ περιοριςμοϑσ –
υδϊτινων πϐρων ςε εναλλακτικϋσ χρόςεισ γησ. Σο μοντϋλο εξετϊζει ϋνα βαςικϐ και
τρύα εναλλακτικϊ ςενϊρια αναδιϊρθρωςησ καλλιεργειών κϊτω απϐ διαφορετικϋσ
καιρικϋσ ςυνθόκεσ, που αντικατοπτρύζουν διαφορετικϋσ διαθϋςιμεσ ποςϐτητεσ
νεροϑ ϐπωσ και διαφορετικϋσ υδατικϋσ ανϊγκεσ για τισ καλλιϋργειεσ, οι οπούεσ
μποροϑν να καλυφθοϑν εύτε απϐ τη βροχϐπτωςη εύτε με ϊρδευςη, ανϊλογα με τη
χρονιϊ και την καλλιϋργεια. Επιπρϐςθετα, ςυνδυϊζονται πρϐςφατα ςτοιχεύα τησ
τατιςτικόσ Τπηρεςύασ και του Ινςτιτοϑτου Γεωργικών Ερευνών, ώςτε να ληφθεύ
υπϐψη το κϐςτοσ παραγωγόσ ανϊ καλλιϋργεια και η διαθϋςιμη γεωργικό γη,
καθώσ και να διατηρεύται η επϊρκεια τροφύμων εγχώριασ παραγωγόσ ςε
τουλϊχιςτον παρϐμοια επύπεδα με τα προηγοϑμενα χρϐνια.
Απϐ την ανϊλυςό προκϑπτει ϐτι ςε μϋςεσ και ξηρϋσ χρονιϋσ, η αρδεϑςιμη γη θα
πρϋπει να μειώνεται κατϊ 9% και 27% αντύςτοιχα ςε ςχϋςη με το βαςικϐ ςενϊριο
χρόςησ γησ, και να αυξϊνεται κατϊ 8% μϐνο ςε χρονιϋσ πολυομβρύασ. Παρϊλληλα,
η ϋκταςη καλλιεργειών που εξαρτώνται εξ ολοκλόρου απϐ βροχϐπτωςη (κυρύωσ
δημητριακϊ και κτηνοτροφικϊ φυτϊ) θα πρϋπει να αυξηθεύ μεταξϑ 23-25% ςε
ςχϋςη με το βαςικϐ ςενϊριο, κϊτω απϐ οποιεςδόποτε ςυνθόκεσ. Απϐ τισ πιο πϊνω
αναδιαρθρώςεισ προκϑπτουν ςημαντικϋσ εξοικονομόςεισ αρδευτικοϑ νεροϑ,
αυξϊνεται η αξιοπούηςη τησ ωφϋλιμησ (παραγωγικόσ) βροχϐπτωςησ, ενώ
αυξϊνεται ςημαντικϊ και το καθαρϐ αγροτικϐ κϋρδοσ.
Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ βρύςκονται ςτο Δοκύμιο:
Zoumides Ch. And Th. Zachariadis, “Development and Application of an Agroeconomic Model for Optimal Allocation of Water Resources for Agriculture in
Cyprus”, Economic Analysis Paper No. 06-13, Economics Research Centre, University
of Cyprus, December 2013.

23

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΡΕΤΝΑ 2014
ΣΟΜΕΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΙ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ
Επιβλϋπων: Καθ. Πϊνοσ Παςιαρδόσ
Σο φορολογικό χϊςμα ϊμεςησ φορολογύασ ςτην Κύπρο
ε αυτό τη μελϋτη θα εξεταςτεύ το φορολογικϐ χϊςμα που προκϑπτει ςτην ϊμεςη
φορολογύα ειςοδημϊτων ςτην Κϑπρο. Σο φορολογικϐ χϊςμα εύναι η διαφορϊ των
δυνητικών φορολογικών εςϐδων απϐ τα πραγματικϊ φορολογικϊ ϋςοδα ςε μια
ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο δηλαδό εύναι το ποςϐ των φορολογικών εςϐδων
που δεν ειςπρϊττεται λϐγω φοροδιαφυγόσ.
Σα πραγματικϊ φορολογικϊ ϋςοδα απϐ την ϊμεςη φορολογύα, για κϊθε χρονιϊ,
δημοςιεϑονται απϐ το Σμόμα Εςωτερικών Προςϐδων οπϐτε για τον ακριβό
υπολογιςμϐ του φορολογικοϑ χϊςματοσ τησ ϊμεςησ φορολογύασ ουςιαςτικϊ
χρειϊζεται να υπολογύςουμε τα δυνητικϊ φορολογικϊ ϋςοδα. Για τον ςκοπϐ αυτϐ
θα χρηςιμοποιόςουμε πληροφορύεσ για τα ειςοδόματα των ατϐμων απϐ την
Ϊρευνα Οικογενειακοϑ Προϒπολογιςμοϑ (ΕΟΠ) και το μοντϋλο προςομούωςησ
φοροπαροχών του ΚΟΕ ώςτε να υπολογύςουμε τη φορολογικό υποχρϋωςη κϊθε
ατϐμου και κατ’ επϋκταςη τα δυνητικϊ φορολογικϊ ϋςοδα του κρϊτουσ απϐ την
ϊμεςη φορολογύα.
Παρϐλο που ςτη ςυλλογό των ςτοιχεύων τησ ΕΟΠ, οι ςυμμετϋχοντεσ
διαβεβαιώνονται ϐτι οι πληροφορεύσ που δύνουν εύναι εμπιςτευτικϋσ και ανώνυμεσ
και ϐτι δεν θα χρηςιμοποιηθοϑν για φορολογικοϑσ ςκοποϑσ πιθανϐν τα ϊτομα να
μην δηλώνουν τα πραγματικϊ τουσ ειςοδόματα. Για να διορθώςουμε την πιθανό
υποδόλωςη των ειςοδημϊτων ςτην ΕΟΠ θα χρηςιμοποιόςουμε πληροφορύεσ για
την καταναλωτικό ςυμπεριφορϊ των νοικοκυριών. υγκεκριμϋνα θα εκτιμηθεύ ϋνα
ςϑςτημα εξιςώςεων ζότηςησ ϋξι αγαθών μϋςω του οπούου θα υπολογιςτεύ ο
βαθμϐσ που υποδηλώνονται τα ειςοδόματα απϐ διϊφορεσ πηγϋσ π.χ. μιςθωτϋσ
υπηρεςύεσ, αυτοεργοδϐτηςη, ωφελόματα και κεφαλαιουχικϊ κϋρδη. τη ςυνϋχεια,
με βϊςη τισ εκτιμόςεισ για το βαθμϐ υποδόλωςησ θα υπολογύςουμε τα
πραγματικϊ ειςοδόματα των ατϐμων απϐ τισ διϊφορεσ πηγϋσ ειςοδόματοσ.
Επιπρϐςθετα, απϐ τον υπολογιςμϐ του φορολογικοϑ χϊςματοσ τησ ϊμεςησ
φορολογύασ, ςυγκρύνοντασ τα ειςοδόματα που δηλώνονται ςτο ΣΕΠ με τα
πραγματικϊ ειςοδόματα των νοικοκυριών απϐ διϊφορεσ πηγϋσ, μποροϑν να
εξαχθοϑν ςυμπερϊςματα και για το βαθμϐ υποδόλωςησ των ειςοδημϊτων
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ανϊλογα με την πηγό τουσ. Επύςησ, χρηςιμοποιώντασ πληροφορύεσ για το
επϊγγελμα των ατϐμων μποροϑν να εξαχθοϑν ςυμπερϊςματα για επαγγελματικϋσ
ομϊδεσ που εύναι περιςςϐτερο πιθανϐν να υποδηλώνονται τα ειςοδόματϊ τουσ.
ε περιϐδουσ οικονομικόσ κρύςησ, ϐπωσ αυτό που διανϑουμε, εύναι ιδιαύτερα
ςημαντικό η μελϋτη που βαθμοϑ του φορολογικοϑ χϊςματοσ εφϐςον η
φοροδιαφυγό υπονομεϑει την απϐδοςη του φορολογικοϑ ςυςτόματοσ μϋςω τησ
μεύωςησ των φορολογικών εςϐδων, τησ οικονομικόσ αποδοτικϐτητασ του φϐρου
και τησ ύςησ αντιμετώπιςησ των ατϐμων για φορολογικοϑσ ςκοποϑσ. Επύςησ,
μελϋτεσ ϋχουν δεύξει ϐτι το μϋγεθοσ τησ φοροδιαφυγόσ εξαρτϊται απϐ τη δομό του
φορολογικοϑ ςυςτόματοσ τησ χώρασ (φορολογικό βϊςη και ςυντελεςτϋσ), τισ
υπηρεςύεσ ελϋγχου και επιβολόσ ποινών ςε περιπτώςεισ μη ςυμμϐρφωςησ και τη
φορολογικό ηθικό των ατϐμων. Για αυτϐ το λϐγο εύναι ςημαντικό η αξιϐπιςτη και
λεπτομερόσ μϋτρηςη του φορολογικοϑ χϊςματοσ εφϐςον τα αποτελϋςματα
μποροϑν να αποτελϋςουν χρόςιμο εργαλεύο για τη βελτύωςη του φορολογικοϑ
ςυςτόματοσ.
Πρόςβαςη ςτη δημόςια εκπαύδευςη και ανιςότητα
ϑμφωνα με τη θεωρύα του ανθρώπινου κεφαλαύου η εκπαύδευςη ςυςχετύζεται με
τισ αποδοχϋσ των εργαζομϋνων (το καλϑτερα εκπαιδευμϋνο εργατικϐ δυναμικϐ
απολαμβϊνει υψηλϐτερουσ μιςθοϑσ και χαμηλϐτερα ποςοςτϊ ανεργύασ)
επηρεϊζοντασ με αυτϐν τον τρϐπο την κατανομό των μιςθών και του
οικογενειακοϑ διαθϋςιμου ειςοδόματοσ. Τπϐ αυτϐ το πρύςμα, η εκπαύδευςη δεν
ςυνιςτϊ μϐνο μοχλϐ οικονομικόσ ανϊπτυξησ αλλϊ και εργαλεύο ϊμβλυνςησ των
ανιςοτότων μϋςω τησ ϋμφαςησ ςτην ποιϐτητα και την ποςϐτητα τησ εκπαύδευςησ
των χαμηλών ειςοδηματικϊ ςτρωμϊτων του πληθυςμοϑ.
Για τουσ παραπϊνω λϐγουσ, δεν αποτελεύ ϋκπληξη ϐτι τα περιςςϐτερα ςϑγχρονα
κρϊτη κατανϋμουν ϋναν ςημαντικϐ μϋροσ του δημϐςιου προϒπολογιςμοϑ ςτη
χρηματοδϐτηςη τησ εκπαύδευςησ. Σαυτϐχρονα, ενδιαφϋρονται για το πώσ
κατανϋμονται οι δαπϊνεσ αυτϋσ ςτον πληθυςμϐ, ποιοσ επωφελεύται περιςςϐτερο
και πώσ η κατανομό αυτό μπορεύ να γύνει δικαιϐτερη και αποτελεςματικϐτερη.
Παρϐλο που η Κϑπροσ ςυγκαταλϋγεται ανϊμεςα ςτα Ευρωπαώκϊ κρϊτη με υψηλϋσ
κατϊ κεφαλόν δαπϊνεσ για την εκπαύδευςη, καμύα μελϋτη δεν ϋχει απαντόςει ςτα
παραπϊνω ερωτόματα.
Για αυτϐ το λϐγο, ο ςκοπϐσ μασ εύναι η εκτύμηςη των

αναδιανεμητικών

επιπτώςεων του ςυςτόματοσ μεταβιβϊςεων τησ Κυπριακόσ δημϐςιασ
εκπαύδευςησ χρηςιμοποιώντασ τα μικρο-δεδομϋνα τησ πιο πρϐςφατησ Ϊρευνασ
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Οικογενειακών Προϒπολογιςμών (ΕΟΠ). Η εκτύμηςη τησ επύπτωςησ των δημϐςιων
δαπανών για την εκπαύδευςη θα γύνει αρχικϊ με τη χρόςη τησ ςτατικόσ ανϊλυςησ
επιπτώςεων (benefit incidence analysis) ςϑμφωνα με την οπούα η αξύα τησ
μεταβύβαςησ εύναι ύςη με το μϋςο κϐςτοσ παροχόσ των εκπαιδευτικών υπηρεςιών
τησ αντύςτοιχησ βαθμύδασ (αγνοώντασ για τουσ ςκοποϑσ τησ ανϊλυςησ τισ θετικϋσ
εξωτερικϐτητεσ που δημιουργεύ η εκπαύδευςη). Για τον ςκοπϐ αυτϐ, θα
ςυνδυϊςουμε αναλυτικϊ ςτοιχεύα δημϐςιων δαπανών (ανϊ εκπαιδευτικό βαθμύδα
ό/και ανϊ γεωγραφικό περιοχό) με τα ςτοιχεύα τησ ΕΟΠ, η οπούα παρϋχει
πληροφορύεσ για το επύπεδο εκπαύδευςησ των μελών του νοικοκυριοϑ, καθώσ και
για το αν φοιτοϑν ςε κϊποια βαθμύδα εκπαύδευςησ κατϊ τη διϊρκεια τησ ϋρευνασ.
Εύναι ςημαντικϐ ϐτι η ΕΟΠ παρϋχει πληροφϐρηςη για το αν ο μαθητόσ/μαθότρια
παρακολουθεύ δημϐςιο ό ιδιωτικϐ ςχολεύο. Αυτό η πληροφϐρηςη εύναι
απαραύτητη για τουσ ςκοποϑσ τησ ανϊλυςησ καθώσ επιτρϋπει την ταυτοπούηςη
των ϊμεςα επωφελοϑμενων απϐ τισ δημϐςιεσ μεταβιβϊςεισ. Η μεθοδολογύα αυτό
ςυναντϊται πιο ςυχνϊ ςτη διεθνό βιβλιογραφύα.
Παρϊλληλα, θα υιοθετηθεύ μια εναλλακτικό μϋθοδοσ εκτύμηςησ τησ χρηματικόσ
αξύασ που θα βαςύζεται ςτην εκτύμηςη των παραμϋτρων ενϐσ ςυςτόματοσ
καταναλωτικόσ ζότηςησ. Σο μοντϋλο ςτο οπούο θα βαςιςτεύ η ανϊλυςη ϋχει όδη
αναπτυχθεύ ςε προηγοϑμενη μελϋτη του Κϋντρου Οικονομικών Ερευνών η οπούα
εύχε ωσ ςκοπϐ την αποτύμηςη του κϐςτουσ τησ εκπαύδευςησ για τα νοικοκυριϊ.
Βαςύζεται ςε ϋνα μοντϋλο QUAIDS (Quadratic Almost Ideal Demand System) το
οπούο εύναι ολοκληρώςιμο και ικανοποιεύ τισ θεμελιώδεισ αρχϋσ τησ οικονομικόσ
θεωρύασ. Εφαρμϐζουμε αυτόν την εναλλακτικό και καινοτϐμο μεθοδολογύα ςτο
παρϐν πλαύςιο προκειμϋνου να προςδιορύςουμε τη διϊςταςη μεταξϑ του κϐςτουσ
των δημοςύων αγαθών και τησ προθυμύασ των νοικοκυριών να πληρώςουν για τισ
αντύςτοιχεσ υπηρεςύεσ και πώσ αυτό η διϊςταςη επηρεϊζει την ανιςϐτητα.
Σα ευρόματα τησ ανϊλυςησ θα βοηθόςουν ϋτςι ώςτε να προταθοϑν πολιτικϋσ που
θα ϋχουν ωσ ςκοπϐ να βελτιώςουν την προοδευτικό δρϊςη τησ δημϐςιασ
εκπαύδευςησ ςτην κατανομό του ειςοδόματοσ χωρύσ ταυτϐχρονα να παραβιϊζουν
την αρχό τησ δημοςιονομικόσ ουδετερϐτητασ, η οπούα επιβϊλλεται απϐ το πνεϑμα
των καιρών.
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Οι ςυμπληρωμϋσ ςτα δημόςια ςυςτόματα υγεύασ: Η περύπτωςη τησ Κύπρου
Ακαδημαώκϐσ ϑμβουλοσ: Αναπλ. Καθ. Μϊμασ Θεοδώρου
κοπϐσ τησ ςυγκεκριμϋνησ μελϋτησ εύναι η καταγραφό και αξιολϐγηςη των
επιπτώςεων απϐ την επιβολό των ςυμπληρωμών (co-payments) ςτισ δημϐςιεσ
υπηρεςύεσ υγεύασ ςτην Κϑπρο. Σα βαςικϊ ερευνητικϊ ερωτόματα εύναι: α. ε ποιο
βαθμϐ το μϋτρο εύχε τα αναμενϐμενα αποτελϋςματα; β. Ποιο εύναι το ποςϐ των
χρημϊτων που τελικϊ απϋφερε το μϋτρο; γ. Ποιο όταν το διοικητικϐ κϐςτοσ τησ
οργϊνωςησ και ςυλλογόσ των ςυμπληρωμών απϐ τισ μονϊδεσ υγεύασ; δ. ε ποιο
βαθμϐ περιορύςτηκε η κατανϊλωςη υπηρεςιών υγεύασ, λϐγω τησ επιβολόσ copayments; ε. Ποια η ϊποψη των αςθενών ςχετικϊ με το μϋτρο; ζ. Ποιο εύναι το
ποςοςτϐ των ανικανοπούητων αναγκών που αποδύδεται ςτην επιβολό των
ςυμπληρωμών.
υνόθωσ δϑο εύναι οι λϐγοι που επικαλοϑνται ϐςοι υποςτηρύζουν την ειςαγωγό
των ςυμπληρωμών ςτα δημϐςια ςυςτόματα υγεύασ. Πρωτύςτωσ, να κϊνουν τισ
υπηρεςύεσ υγεύασ πιο αποδοτικϋσ, μϋςω του περιοριςμοϑ τησ κατανϊλωςησ
υπηρεςιών υγεύασ που θεωροϑνται απϐ τον αςθενό ωσ «χαμηλόσ διαγνωςτικόσ ό
θεραπευτικόσ αξύασ» και δευτερευϐντωσ να αποκτόςει το ύδιο το ςϑςτημα
κϊποιουσ επιπλϋον οικονομικοϑσ πϐρουσ. Σα τελευταύα χρϐνια οι ςυμπληρωμϋσ
αποτελοϑν ϋνα ςϑνηθεσ φαινϐμενο ςε αρκετϊ δημϐςια ςυςτόματα υγεύασ, ϐχι μϐνο
για τα φϊρμακα, αλλϊ ακϐμη και για επιςκϋψεισ ςε γιατροϑσ και νοςηλεύα ςτα
νοςοκομεύα. την Κϑπρο απϐ 1η Αυγοϑςτου 2013 ϋχουν επιβληθεύ, για πρώτη
φορϊ ςε αυτό την ϋκταςη, ςτο πλαύςιο των μνημονιακών υποχρεώςεων τησ
χώρασ, ςυμπληρωμϋσ για επιςκϋψεισ ςτα επεύγοντα περιςτατικϊ, ςτα τακτικϊ
εξωτερικϊ ιατρεύα, ςτισ ςυνταγϋσ και ςτα παραπεμπτικϊ για εργαςτηριακϋσ και
παρακλινικϋσ εξετϊςεισ.
Θα αναλυθοϑν τα μηνιαύα ςτοιχεύα που ςυλλϋγονται απϐ τα νοςοκομεύα και
κϋντρα υγεύασ και θα γύνει ςϑγκριςη με τα αντύςτοιχα μηνιαύα ςτοιχεύα προσ την
εφαρμογό του μϋτρου των ςυμπληρωμών. υμπληρωματικϊ, μϋςα απϐ
ερωτηματολϐγιο, που θα ετοιμαςτεύ ειδικϊ για τη μελϋτη, θα αποτυπωθοϑν οι
απϐψεισ και αντιδρϊςεισ των αςθενών, ςχετικϊ με το μϋτρο, αλλϊ και οι ανϊγκεσ
υγεύασ που τελικϊ δεν ικανοποιοϑνται (unmet needs) και οφεύλονται ςτην επιβολό
ςυμπληρωμών.
Σα ευρόματα απϐ τη ςυγκριτικό αξιολϐγηςη των ςτοιχεύων και απϐ την ανϊλυςη
των απαντόςεων ςτο ερωτηματολϐγιο αναμϋνεται να φωτύςουν ςε κϊποιο βαθμϐ
το θϋμα των ςυμπληρωμών ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ, το οπούο θα γύνει για πρώτη
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φορϊ ςτην Κϑπρο. Εφϐςον απαντηθοϑν τα ερευνητικϊ ερωτόματα που ϋχουν
τεθεύ, θα φανεύ εϊν το ςυγκεκριμϋνο μϋτρο ϋκανε το ςϑςτημα πιο αποτελεςματικϐ,
περιορύζοντασ τισ επιςκϋψεισ ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ. Επιπλϋον, μϋςα απϐ τη
ςυςχϋτιςη των κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριςτικών των αςθενών με τισ
ανικανοπούητεσ ανϊγκεσ εύναι πιθανϐν να τεκμηριώςει διεϑρυνςη των ανιςοτότων
πρϐςβαςησ μεταξϑ διαφορετικών ομϊδων του πληθυςμοϑ, ϐπωσ π.χ. οι
ηλικιωμϋνοι, οι χρονύωσ πϊςχοντεσ και οι ςυνταξιοϑχοι. Επιπλϋον, τα ευρόματα θα
μποροϑςαν να αποτελϋςουν οδηγϐ για το ϑψοσ των ςυμπληρωμών που πιθανϐν
να επιβληθοϑν μελλοντικϊ και ςε ϊλλεσ υπηρεςύεσ υγεύασ ό ςχεδιϊζονται να
επιβληθοϑν με την εφαρμογό του ΓεΤ, προςφϋροντασ υλικϐ ςτουσ ςχεδιαςτϋσ
τησ πολιτικόσ υγεύασ ςτο Τπουργεύο και τον Οργανιςμϐ Αςφϊλιςησ Τγεύασ. Σϋλοσ,
τα ευρόματα θα ςυγκριθοϑν με εκεύνα ϊλλων ςχετικών ερευνών, αφοϑ υπϊρχει επ’
αυτοϑ πλοϑςια ευρωπαώκό εμπειρύα.

Πύνακασ παραδοτϋων Σομϋα Δημόςιων Οικονομικών και Υορολογύασ
Σύτλοσ

Εύδοσ

Σο φορολογικϐ χϊςμα ϊμεςησ φορολογύασ
ςτην Κϑπρο

Δοκύμιο Οικονομικόσ Πολιτικόσ

Πρϐςβαςη ςτη δημϐςια εκπαύδευςη και
ανιςϐτητα

Δοκύμιο Οικονομικόσ Πολιτικόσ

Οι ςυμπληρωμϋσ ςτα δημϐςια ςυςτόματα
υγεύασ: Η περύπτωςη τησ Κϑπρου

Δοκύμιο Οικονομικόσ Πολιτικόσ
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ΣΟΜΕΑ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΨΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΤΗΜΕΡΙΑ

Επιβλϋπων: Καθ. Πϊνοσ Παςιαρδόσ
Αναδιανεμητικϋσ επιπτώςεισ του ελϊχιςτου εγγυημϋνου ειςοδόματοσ
Σο αντικεύμενο τησ μελϋτησ εύναι η επύπτωςη τησ ειςαγωγόσ του Ελϊχιςτου
Εγγυημϋνου Ειςοδόματοσ (Guaranteed Minimum Income, GMI) ςτην κατανομό
των ειςοδημϊτων. Η μελϋτη ξεκινϊ με μια ςϑντομη περιγραφό των κυρύων
χαρακτηριςτικών των προγραμμϊτων GMI ςτην Ευρώπη. Ϊμφαςη θα δοθεύ ςτο
ρϐλο αυτών των προγραμμϊτων ςε περιϐδουσ οικονομικόσ κρύςησ, ςτην
αποτελεςματικϐτητϊ τουσ ςτην αντιμετώπιςη των κοινωνικών επιπτώςεων, ςτισ
δημοςιονομικϋσ επιδρϊςεισ καθώσ και ςτο κοινωνικο-οικονομικϐ προφύλ των
επωφελοϑμενων. Ανϊμεςα ςε ϊλλα θϋματα, θα πρϋπει να διαλευκανθεύ η δυναμικό
τησ αναπροςαρμογόσ του κοινωνικοϑ κρϊτουσ ςτο πλαύςιο τησ Ευρωπαώκόσ
οικονομικόσ κρύςησ. Η περιγραφό επιτυχημϋνων πρακτικών αλλϊ και ςφαλμϊτων
ςτο ςχεδιαςμϐ του ςυςτόματοσ ςε ϊλλεσ Ευρωπαώκϋσ χώρεσ μπορεύ να αποτελϋςει
μια μετϊγγιςη γνώςησ και εμπειρύασ για το Κυπριακϐ παρϊδειγμα.
Σα παραπϊνω ςυνθϋτουν το βιβλιογραφικϐ και εννοιολογικϐ υπϐβαθρο τησ
εμπειρικόσ ανϊλυςησ που ακολουθεύ, τησ οπούασ ο ςτϐχοσ εύναι η μϋτρηςη των
αναδιανεμητικών επιπτώςεων του προγρϊμματοσ, ότοι η μϋτρηςη τησ ςχετικόσ
ανιςϐτητασ και φτώχειασ και πώσ αυτό μεταβϊλλεται. Επύςησ, θα δοθεύ ϋμφαςη
ςτην ανϊλυςη των επιπτώςεων ςε ςυγκεκριμϋνεσ κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ
ομϊδεσ. Η αποτελεςματικϐτητα του ςυςτόματοσ θα αξιολογηθεύ με κριτόριο
εναλλακτικϊ ςενϊρια.
Η ποςοτικό ανϊλυςη θα βαςιςτεύ ςτη χρόςη τεχνικών μικρο-προςομούωςησ. Θα
χρηςιμοποιηθεύ η πιο πρϐςφατη βϊςη δεδομϋνων τησ Ϊρευνασ υνθηκών
Διαβύωςησ των Νοικοκυριών (EU-SILC) τησ οπούασ τα ςτοιχεύα θα τροποποιηθοϑν
με τη χρόςη των κατϊλληλων ςτατιςτικών τεχνικών ϋτςι ώςτε να προςεγγύζουν
την τρϋχουςα περύοδο (ϋτοσ 2013) με τη μεγαλϑτερη δυνατό ακρύβεια. Η
τροποπούηςη αυτό δεν ςυναντϊται ςυχνϊ ςτη ςχετικό βιβλιογραφύα ϐμωσ ςτο
υφιςτϊμενο πλαύςιο κρύνεται ωσ αναγκαύα λϐγω των ταχϑτατων οικονομικών και
κοινωνικών εξελύξεων που καθιςτοϑν ωσ ετεροχρονιςμϋνεσ ακϐμα και ςχετικϊ
πρϐςφατεσ ςυλλογϋσ ςτοιχεύων (πχ. η πιο πρϐςφατη βϊςη δεδομϋνων τησ
Ϊρευνασ υνθηκών Διαβύωςησ αναφϋρεται ςε ειςοδόματα του 2011).
Αντιθϋτωσ, το μοντϋλο προςομούωςησ θα υπολογύζει τισ επιπτώςεισ διαφϐρων
μϋτρων που ελόφθηςαν κατϊ την περύοδο 2011-2013 ςτα πλαύςια των
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ςτρατηγικών δημοςιονομικόσ ςταθερϐτητασ καθώσ και ϊλλεσ αλλαγϋσ ςτισ
παραμϋτρουσ του ςυςτόματοσ κοινωνικόσ προςταςύασ. Η προςομούωςη λαμβϊνει
υπϐψη τουσ ϐρουσ επιλεξιμϐτητασ των κοινωνικών παροχών, τουσ κανϐνεσ που
διϋπουν τη φορολογύα ειςοδόματοσ, τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, τισ
αποκοπϋσ που επιβλόθηκαν ςτουσ μιςθοϑσ καθώσ και μεταβολϋσ ςτην
απαςχϐληςη και ςτην ανεργύα που ϋλαβαν χώρα κατϊ τη διϊρκεια τησ περιϐδου
υπϐ εξϋταςη.
Σα αποτελϋςματα τησ μελϋτησ θα χρηςιμοποιηθοϑν για να εξαχθοϑν
ςυμπερϊςματα πολιτικόσ ςχετικϊ με τισ ςτρατηγικϋσ προςαρμογόσ τησ
κοινωνικόσ πολιτικόσ ςε ϋνα περιβϊλλον ςημαντικών προκλόςεων και ανϊδυςησ
νϋων κοινωνικών αναγκών και πιθανϐν να προταθοϑν βελτιώςεισ/τροποποιόςεισ
του υφιςτϊμενου πλαιςύου.
Αναδιανεμητικϋσ επιπτώςεισ μϋτρων του κρατικού προώπολογιςμού
Σο ποςοςτϐ των ατϐμων που βρύςκονται κϊτω απϐ τα ϐρια τησ φτώχειασ ςτην
Κϑπρο κυμαύνεται διαχρονικϊ γϑρω ςτο 15%, πολϑ κοντϊ ςτο μϋςο ϐρο τησ ΕΕ. Σο
ποςοςτϐ των ατϐμων που διατρϋχουν κύνδυνο φτώχειασ ό/και κοινωνικοϑ
αποκλειςμοϑ κυμαύνεται ςτα 23% με 24%, επύςησ, κοντϊ ςτο μϋςο ϐρο τησ ΕΕ
(24.3% για την Ευρώπη των 27 το 2011). Εν τοϑτοισ, οι εξελύξεισ τϐςο ςτην
οικονομύα ϐςο και ςτο κοινωνικϐ μϋτωπο εύναι ταχϑτατεσ. Εύναι πιθανϐν τα
επύπεδα φτώχειασ και κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ να παρουςιϊςουν αυξητικϋσ
τϊςεισ. Επύςησ, ο αυξημϋνοσ κύνδυνοσ φτώχειασ ςτα νοικοκυριϊ ενδϋχεται να μην
κατανϋμεται με αναλογικϐ τρϐπο αλλϊ να επιβαρϑνει ςυγκεκριμϋνεσ ομϊδεσ του
πληθυςμοϑ περιςςϐτερο απϐ ϊλλεσ. Όντωσ, ϋωσ το 2011, τα ποςοςτϊ φτώχειασ
όταν εξαιρετικϊ υψηλϊ για τουσ ηλικιωμϋνουσ, ενώ η παιδικό φτώχεια καθώσ και
η φτώχεια ςτισ ηλικύεσ 18-65 ςε ςαφώσ χαμηλϐτερα επύπεδα, αρκετϋσ χρονιϋσ και
κϊτω απϐ τον Ευρωπαώκϐ μϋςο ϐρο.
Όμωσ το προφύλ τησ φτώχειασ μεταβϊλλεται, αλλϊζοντασ τουσ ςυςχετιςμοϑσ αλλϊ
και τη ςτοχοθεςύα τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ. Δϑο βαςικού παρϊγοντεσ
ςυνεπιδροϑν. Απϐ τη μια πλευρϊ η δυςμενόσ κατϊςταςη τησ αγορϊσ εργαςύασ
μειώνει τισ επαγγελματικϋσ ευκαιρύεσ των νϋων και γενικϐτερα των ατϐμων που
βρύςκονται ςε παραγωγικϋσ ηλικύεσ απϐ την ϊλλη πλευρϊ, οι περικοπϋσ
επιδομϊτων καθώσ και ϊλλα δημοςιονομικϊ μϋτρα μειώνουν το οικογενειακϐ
ειςϐδημα και πιθανϐν να ϋχουν μεγαλϑτερη επύπτωςη ςε οριςμϋνεσ κοινωνικϋσ
ομϊδεσ ϋναντι ϊλλων. Ο ςκοπϐσ τησ μελϋτησ αυτόσ εύναι να μελετόςει τη
ςυνεπύδραςη αυτών των παραγϐντων ςτον προςδιοριςμϐ τησ φτώχειασ και του
κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ αποδύδοντασ ϐμωσ ϋμφαςη ςτισ επιμϋρουσ επιπτώςεισ
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μϋτρων του κρατικοϑ προϒπολογιςμοϑ. Παρϊλληλα, τα ςυμπερϊςματα τησ
μελϋτησ θα χρηςιμοποιηθοϑν για να αξιολογόςουν εναλλακτικϋσ πολιτικϋσ ό
διορθώςεισ/βελτιώςεισ των υφιςτϊμενων μϋτρων ϋχοντασ ωσ γνώμονα τη
μεγιςτοπούηςη τησ αναδιανεμητικόσ δικαιοςϑνησ υπϐ τον περιοριςμϐ τησ
δημοςιονομικόσ ιςοδυναμύασ (μϋτρα που ϋχουν το ύδιο δημοςιονομικϐ κϐςτοσ).
Δεύκτησ τιμών ακινότων και προςδιοριςτικού παρϊγοντεσ τιμών ακινότων
Ψσ απώτερο αποτϋλεςμα τησ παγκϐςμιασ οικονομικόσ κρύςησ που διανϑουμε,
πολϑσ λϐγοσ και αντύλογοσ εκτυλύςςεται την τρϋχουςα περύοδο ςτην αγορϊ
οικιςτικών αλλϊ και εμπορικών ακινότων. Ερωτόματα και πολιτικϋσ που αφοροϑν
ςτη μεύωςη των ενοικύων, ςτισ επιπτώςεισ των μη-εξυπηρετοϑμενων δανεύων,
ςτην αναδιαμϐρφωςη ϐρων προσ τουσ δανειζϐμενουσ καθώσ και ϊλλα ερωτόματα
που απορρϋουν εύτε ϊμεςα απϐ την αγορϊ ακύνητησ περιουςύασ, εύτε ϋμμεςα απϐ
ςυςχετιζϐμενουσ κλϊδουσ, αποδεικνϑουν πωσ ςόμερα περιςςϐτερο απϐ ποτϋ
υπϊρχει επιτακτικό ανϊγκη για ςυςτηματικό παρακολοϑθηςη των εξελύξεων ςτην
αγορϊ ακινότων και ενδελεχοϑσ μελϋτησ τησ εν λϐγω αγορϊσ.
Μϋχρι ςτιγμόσ το ΚΟΕ ϋχει αςχοληθεύ με την ανϊπτυξη του οικονομετρικοϑ
μοντϋλου αλλϊ και τη δημιουργύα τησ βϊςησ δεδομϋνων για την παραγωγό ενϐσ
εϑρωςτου και αμερϐληπτου δεύκτη τιμών οικιςτικών ακινότων. Η ομϊδα
ερευνητών ϋχει φτϊςει ςτη δημιουργύα ενϐσ αξιϐπιςτου μοντϋλου μετϊ απϐ τον
ϋλεγχο πολλών εναλλακτικών μεθϐδων ϐςον αφορϊ ςτην οικονομετρικό αλλϊ και
την υπολογιςτικό ςκοπιϊ τησ καταςκευόσ του δεύκτη. Η μεθοδολογύα που ϋχει
αναπτυχθεύ εύναι αυτό τησ ωφελιμιςτικόσ προςϋγγιςησ με την επιπρϐςθετη χρόςη
αλληλεπιδρϊςεων και ψευδομεταβλητών. Η υπϊρχουςα βϊςη εμπεριϋχει δεδομϋνα
για τα χαρακτηριςτικϊ κϊθε ςπιτιοϑ πϋραν τησ τιμόσ και περιλαμβϊνει
χαρακτηριςτικϊ ϐπωσ γεωγραφικϊ, για παρϊδειγμα πϐλη, περιοχό κ.α., αλλϊ και
δομικϊ ϐπωσ αριθμϐσ δωματύων, τϑποσ ακινότου κ.λπ. Ϊνα απϐ τα πλεονεκτόματα
τησ βϊςησ που ϋχει δημιουργηθεύ εύναι ϐτι ξεκινϊει απϐ το ϋτοσ 2000 κϊτι το οπούο
μασ επιτρϋπει την ιςτορικό καταγραφό του επιπϋδου των τιμών για ςκοποϑσ
ςϑγκριςησ του τρϋχοντοσ επιπϋδου ςε ςχϋςη με το παρελθϐν, αλλϊ και για τη
χρόςη τησ χρονοςειρϊσ ςε ϊλλεσ οικονομετρικϋσ μελϋτεσ.
Σο ΚΟΕ θα μελετόςει, επύςησ, τουσ παρϊγοντεσ που προςδιορύζουν τισ μεταβολϋσ
ςτα επύπεδα των τιμών των ακινότων. υγκεκριμϋνα, θα μελετηθοϑν οι επιδρϊςεισ
διαφϐρων μακροοικονομικών μεταβλητών, ϐπωσ του ακαθϊριςτου εγχώριου
προώϐντοσ, διϊφορων χρηματιςτηριακών δεικτών, τησ ςυναλλαγματικόσ ιςοτιμύασ
και του πληθυςμοϑ μεταξϑ ϊλλων, πϊνω ςτισ τιμϋσ των οικιςτικών ακινότων.
Ακολοϑθωσ, θα εφαρμοςτοϑν διϊφορεσ οικονομετρικϋσ τεχνικϋσ προβλϋψεων
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ϋχοντασ ωσ ςκοπϐ την ϋκδοςη περιοδικών προβλϋψεων του ρυθμοϑ ανϊπτυξησ
του δεύκτη για τα οικιςτικϊ ακύνητα που παρϊγει το Κϋντρο.

Πύνακασ παραδοτϋων Σομϋα Νοικοκυριών και Κοινωνικόσ Ευημερύασ
Σύτλοσ

Εύδοσ

Αναδιανεμητικϋσ επιπτώςεισ του
ελϊχιςτου εγγυημϋνου ειςοδόματοσ

Δοκύμιο Οικονομικόσ Ανϊλυςησ

Κοινωνικϐσ αποκλειςμϐσ, φτώχεια και
οικονομικό κρύςη
Δεύκτησ τιμών ακινότων και
προςδιοριςτικού παρϊγοντεσ τιμών
ακινότων

Δοκύμιο Οικονομικόσ Ανϊλυςησ
Δοκύμιο Οικονομικόσ Ανϊλυςησ
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ΣΟΜΕΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΟΣΗΣΑ

Επιβλϋπων: Καθ. Θεοφϊνησ Μαμουνϋασ
Παραγωγικότητα ςτουσ τομεύσ κοινόσ ωφϋλειασ και η επύδραςη από
ιδιωτικοποιόςεισ
Ϊνα απϐ τα ςημαντικϊ και καύρια ζητόματα που απαςχολεύ τουσ οικονομολϐγουσ
αλλϊ και τουσ πολιτικοϑσ ςτην Κϑπρο ςόμερα εύναι η ιδιωτικοπούηςη
ςυγκεκριμϋνων οργανιςμών κοινόσ ωφϋλειασ ϐπωσ των τηλεπικοινωνιών, του
ηλεκτριςμοϑ και των λιμϋνων.
κοπϐσ τησ ϋρευνασ αυτόσ εύναι η ανϊλυςη τησ παραγωγικϐτητασ τησ εργαςύασ
αλλϊ και τησ ολικόσ παραγωγικϐτητασ ςτουσ τομεύσ των τηλεπικοινωνιών και
ηλεκτριςμοϑ αλλϊ και η ςϑγκριςη με αντύςτοιχουσ τομεύσ ςε χώρεσ τησ
Ευρωζώνησ. Για το ςκοπϐ αυτϐ θα ςυλλεχθοϑν πρϐςφατα ςτοιχεύα απϐ τη
Eurostat για τουσ ςυγκεκριμϋνουσ τομεύσ ςε διϊφορεσ χώρεσ τησ Ευρωζώνησ. Οι
δεύκτεσ αυτού, αλλϊ και η ςϑγκριςό τουσ θα μασ υποδεύξουν κατϊ πϐςο οι τομεύσ
αυτού εύναι ανταγωνιςτικού ςτην Ευρωπαώκό αγορϊ. Ο δεύκτησ παραγωγικϐτητασ
τησ εργαςύασ ο οπούοσ εύναι ϊμεςα ςυνδεδεμϋνοσ με τουσ μιςθοϑσ θα μασ δώςει
την ανταγωνιςτικϐτητα των τομϋων αυτών ϐςον αφορϊ την εργαςύα. Ο δεύκτησ
ολικόσ παραγωγικϐτητασ αντανακλϊ την ανταγωνιςτικϐτητα ολϐκληρησ τησ
οικονομύασ, τη δυνατϐτητϊ τησ δηλαδό να παρϊγει ςε χαμηλϐτερο κϐςτοσ ύδιασ
ποιϐτητασ προώϐντα ςε ςχϋςη με ξϋνεσ χώρεσ.
ε επϐμενο ςτϊδιο θα ςυλλεχθοϑν ςτοιχεύα (απϐ διϊφορεσ πηγϋσ, OECD, Eurostat)
για διϊφορεσ χώρεσ τησ Ευρωζώνησ, ςχετικϊ με τισ ιδιωτικοποιόςεισ των
ςυγκεκριμϋνων τομϋων, ϐπωσ το μερύδιο του δημϐςιου και ιδιωτικοϑ τομϋα αλλϊ
και ςτοιχεύα για τισ ςυνθόκεσ ειςϐδου ςτην αγορϊ των τομϋων αυτών (μονοπώλιο,
ανταγωνιςμϐσ κτλ). Οι μεταβλητϋσ αυτϋσ θα χρηςιμοποιηθοϑν για την ανϊλυςη
τησ ςυςχϋτιςησ (ςχϋςησ) ανϊμεςα ςτην ολικό παραγωγικϐτητα τησ κϊθε
οικονομύασ και των ςτοιχεύων αυτών, ϋτςι ώςτε να εξαχθοϑν ςυμπερϊςματα για
το πώσ οι ιδιωτικοποιόςεισ επηρεϊζουν την ολικό παραγωγικϐτητα μιασ
οικονομύασ, και ϊρα την ανταγωνιςτικϐτητϊ τησ ςτισ ξϋνεσ αγορϋσ. Η ςϑγκριςη θα
γύνει με βϊςη το κατϊ πϐςο κϊποιοι απϐ τουσ ςυγκεκριμϋνουσ τομεύσ ϋχουν
ιδιωτικοποιηθεύ ςε χώρεσ τησ Ευρωζώνησ και ποια η επύδραςη ςτην
παραγωγικϐτητϊ τουσ.
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Η βιβλιογραφύα υποδεικνϑει ϐτι επιχειρόςεισ που ϋχουν ιδιωτικοποιηθεύ
παγκοςμύωσ ςε αναπτυςςϐμενεσ αλλϊ και αναπτυγμϋνεσ χώρεσ παρουςιϊζουν
αυξόςεισ ςτην κερδοφορύα τουσ, ςτην παραγωγικϐτητα αλλϊ και ςτη λειτουργικό
αποδοτικϐτητϊ τουσ, ςτισ κεφαλαιουχικϋσ τουσ δαπϊνεσ, ςτο προώϐν τουσ αλλϊ
και μεύωςη ςτη ςυνολικό απαςχϐληςό τουσ. Τποςτηρύζει, επύςησ, ϐτι οι
ιδιωτικοποιόςεισ βοηθοϑν ςτη βελτύωςη τησ απϐδοςησ μιασ επιχεύρηςησ και αυτϐ
αφορϊ διϊφορεσ χώρεσ, βιομηχανύεσ αλλϊ και ανταγωνιςτικϊ περιβϊλλοντα.

Ενημερωτικό Δελτύο «Ανϊλυςη Παραγωγικότητασ»
Απϐ το επτϋμβριο του 2013 ςτο ενημερωτικϐ δελτύο του ΚΟΕ «Ανϊλυςη
Παραγωγικϐτητασ» (Productivity Analysis), παρουςιϊζεται η καταςκευό δεικτών
μϋτρηςησ τησ παραγωγικϐτητασ (εργαςύασ καθώσ και τησ ολικόσ παραγωγικϐτητασ)
για την Κυπριακό οικονομύα ςυνολικϊ αλλϊ και για επιμϋρουσ τομεύσ. Σο νϋο αυτϐ
δελτύο θα δημοςιεϑεται ςε ςυςτηματικό βϊςη ςϑμφωνα με τη διαθεςιμϐτητα των
ςτοιχεύων. Επιπλϋον, θα γύνονται διϊφορεσ ςυγκρύςεισ ϐπωσ: τησ ολικόσ
παραγωγικϐτητασ με την παραγωγικϐτητα εργαςύασ, μεταξϑ χρονικών περιϐδων,
μεταξϑ τομϋων τησ οικονομύασ αλλϊ και με παρϐμοιουσ δεύκτεσ ϊλλων χωρών, και θα
διατυπώνονται προτϊςεισ πολιτικόσ για βελτύωςη τησ παραγωγικϐτητασ.

Πολυμερεύσ ςυγκρύςεισ παραγωγικότητασ ανϊμεςα ςε χώρεσ τησ Ευρώπησ
Πολλϋσ μελϋτεσ ϋχουν γύνει με ϋμφαςη ςτισ ςυγκρύςεισ με τη χρόςη δεικτών.
Τπόρξε μια μεγϊλη, επύςησ, ςυζότηςη ςτη βιβλιογραφύα ςτο ποιοι εύναι οι
κατϊλληλοι δεύκτεσ για να χρηςιμοποιηθοϑν για ςυγκρύςεισ μεγεθών αλλϊ και
χωρών. Ο λϐγοσ για τη χρόςη δεικτών προϋκυψε απϐ το γεγονϐσ ϐτι οι δεύκτεσ
αυτού μποροϑν ϊμεςα να ςυςχετιςτοϑν με τισ ιδιϐτητεσ των ςυναρτόςεων
παραγωγόσ ό κϐςτουσ που αντιπροςωπεϑουν.
Η οικονομικό θεωρύα ϋχει υποδεύξει ϐτι αρκετού δεύκτεσ μποροϑν να
καταςκευαςτοϑν και να υπολογιςτοϑν απϐ ςυγκεκριμϋνεσ ςυναρτόςεισ. Ωρα
κϊποιοσ μπορεύ να ξεκινόςει απϐ μια ςυνϊρτηςη παραγωγόσ ό κϐςτουσ με τισ
κατϊλληλεσ ιδιϐτητεσ με βϊςη πϊντα την οικονομικό θεωρύα και να υπολογύςει
τουσ αντύςτοιχουσ δεύκτεσ. Οι δεύκτεσ αυτού ονομϊζονται «ακριβεύσ» για την
ςυγκεκριμϋνη ςυνϊρτηςη απϐ την οπούα προκϑπτουν.
Οι πολυμερεύσ ςυγκρύςεισ αφοροϑν ςυγκρύςεισ προώϐντοσ, ειςροών (κεφϊλαιο ό
εργαςύα) και παραγωγικϐτητασ (ολικόσ παραγωγικϐτητασ) ανϊμεςα ςε διϊφορεσ
χώρεσ με τη χρόςη δεικτών. ε αυτϊ τα μοντϋλα μποροϑν να γύνουν και
διαχρονικϋσ (ςτο χρϐνο), αλλϊ και διαςτρωματικϋσ (ανϊμεςα ςε χώρεσ)
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ςυγκρύςεισ. Ο τρϐποσ με τον οπούο γύνεται η ςϑγκριςη εύναι με το να θϋςει κϊποιοσ
και να καταςκευϊςει μια χώρα βϊςη, «Μϋςη Φώρα». Όταν δημιουργηθοϑν οι
δεύκτεσ του προώϐντοσ, των ειςροών και τησ παραγωγικϐτητασ για κϊθε χώρα,
τϐτε μποροϑν να γύνουν ςυγκρύςεισ ανϊμεςα ςε χώρεσ. Επύςησ, ωσ επακϐλουθο
μπορεύ κϊποιοσ να κατατϊξει και τισ χώρεσ ανϊλογα με τα αποτελϋςματϊ τουσ.
κοπϐσ αυτόσ τησ μελϋτησ εύναι να γύνει μια διαςτρωματικό αλλϊ και διαχρονικό
ςϑγκριςη των χωρών τησ Ευρωζώνησ με την Κϑπρο χρηςιμοποιώντασ διϊφορουσ
δεύκτεσ για το προώϐν, διϊφορεσ ειςροϋσ (κεφϊλαιο, εργαςύα) αλλϊ και την ολικό
παραγωγικϐτητα και παραγωγικϐτητα εργαςύασ και κεφαλαύου. Για την ανϊλυςη
αυτό θα ςυλλεχθοϑν τα πιο πρϐςφατα ςτοιχεύα για ϐλεσ τισ χώρεσ τησ Ευρωζώνησ,
ϋτςι ώςτε να καλυφθεύ μια περύοδοσ πριν και μετϊ (ό κατϊ τη διϊρκεια) τησ
οικονομικόσ κρύςησ. Απϐ την ανϊλυςη αυτό θα προκϑψει μια κατϊταξη χωρών η
οπούα θα υποδεύξει τη θϋςη που κατϋχει η Κυπριακό οικονομύα ςε ςχϋςη πϊντα με
τισ υπϐλοιπεσ χώρεσ τησ Ευρωζώνησ και θα εξαχθοϑν ςυμπερϊςματα για την
ανταγωνιςτικϐτητϊ τησ πριν και κατϊ τη διϊρκεια τησ οικονομικόσ κρύςησ. Σα
αποτελϋςματα τησ μελϋτησ θα χρηςιμοποιηθοϑν για να εξαχθοϑν ςυμπερϊςματα
ςχετικϊ με την παραγωγικϐτητα και ϊλλα οικονομικϊ μεγϋθη, με αποτϋλεςμα τη
βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ τησ Κυπριακόσ οικονομύασ.

Πύνακασ παραδοτϋων Σομϋα Επιχειρόςεων και Παραγωγικότητασ
Σύτλοσ

Εύδοσ

Παραγωγικϐτητα ςτουσ τομεύσ κοινόσ
ωφϋλειασ με ϋμφαςη ςτην επύδραςη απϐ
ιδιωτικοποιόςεισ.

Δοκύμιο Οικονομικόσ Πολιτικόσ

Πολυμερεύσ ςυγκρύςεισ παραγωγικϐτητασ
ανϊμεςα ςε χώρεσ τησ Ευρώπησ

Δοκύμιο Οικονομικόσ Πολιτικόσ
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ΣΟΜΕΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΒΛΕΧΕΨΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ
Επιβλϋπων: Αναπλ. Καθ. Ωντροσ Κοϑρτελλοσ
Προβλϋψεισ των ςυνιςτωςών ζότηςησ του ΑΕΠ
τϐχοσ τησ ϋρευνασ εύναι η εφαρμογό μεθϐδων που βαςύζονται ςε δυναμικϊ
μοντϋλα παλινδρϐμηςησ, καθώσ και ςε καινοτϐμεσ ςτατιςτικϋσ μεθϐδουσ για την
πρϐβλεψη του τριμηνιαύου ρυθμοϑ μεταβολόσ των ςυνιςτωςών ζότηςησ του ΑΕΠ
ϐπωσ: (i) ιδιωτικό κατανϊλωςη, (ii) δημϐςια κατανϊλωςη, (iii) επενδϑςεισ πϊγιου
κεφαλαύου, (iv) εξαγωγϋσ και (v) ειςαγωγϋσ. Οι προβλϋψεισ ϐλων των ςυνιςτωςών
ζότηςησ του ΑΕΠ μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ςτη ςυνϋχεια για την καταςκευό
πρϐβλεψησ για το ρυθμϐ μεταβολόσ του ΑΕΠ παρϋχοντασ πληροφορύεσ για το πώσ
το κϊθε εύδοσ ζότηςησ (ιδιωτικό, δημϐςια, καταναλωτικό, επενδυτικό, εςωτερικό,
εξωτερικό) ςυμβϊλλει ςτη διαμϐρφωςη του ρυθμοϑ ανϊπτυξησ τησ οικονομύασ.
την ανϊλυςη θα χρηςιμοποιηθεύ ϋνασ μεγϊλοσ αριθμϐσ τριμηνιαύων εγχώριων και
διεθνών μακροοικονομικών χρονοςειρών, αλλϊ και μηνιαύων ςειρών που
περιϋχουν ςημαντικϋσ προπορευϐμενεσ πληροφορύεσ (leads) για τισ διϊφορεσ
ςυνιςτώςεσ του ΑΕΠ. υγκεκριμϋνα, η ϋρευνα θα επικεντρωθεύ ςτα ακϐλουθα:


την καταςκευό τριμηνιαύων κοινών παραγϐντων (common factors) που
θα ςυνοψύζουν τισ πληροφορύεσ ενϐσ μεγϊλου αριθμοϑ μακροοικονομικών
ςειρών.



τη διερεϑνηςη τησ ικανϐτητασ πρϐβλεψησ του ρυθμοϑ μεταβολόσ των
διαφϐρων ςυνιςτωςών ζότηςησ (ιδιωτικό και δημϐςια κατανϊλωςη,
επενδϑςεισ πϊγιου κεφαλαύου, εξαγωγϋσ και ειςαγωγϋσ) μϋςω ενϐσ
μεγϊλου αριθμοϑ μοντϋλων, ϐπωσ μοντϋλα μιασ μεταβλητόσ (AR, Random
Walk), μοντϋλα τϑπου ADL (Autoregressive Distributed Lag) και FADL
(Factor augmented FADL) που θα ενςωματώνουν προπορευϐμενεσ
πληροφορύεσ (leads) και κοινοϑσ παρϊγοντεσ.



τη διερεϑνηςη τησ ικανϐτητασ πρϐβλεψησ του ρυθμοϑ μεταβολόσ των
διαφϐρων ςυνιςτωςών ζότηςησ μϋςω εναλλακτικών ςυνδυαςμών των
προβλϋψεων (forecast combinations) που προκϑπτουν απϐ τα πιο πϊνω
μοντϋλα.

Η ϋρευνα αναμϋνεται να προςδιορύςει τα μοντϋλα και τισ τεχνικϋσ που δύνουν
αξιϐπιςτεσ προβλϋψεισ για το ρυθμϐ μεταβολόσ των ςυνιςτωςών ζότηςησ του
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ΑΕΠ. Απώτεροσ ςτϐχοσ τησ ϋρευνασ εύναι η επϋκταςη τησ παροϑςασ ανϊλυςησ για
το ρυθμϐ μεταβολόσ του ΑΕΠ με προβλϋψεισ για τη μελλοντικό πορεύα τησ
κατανϊλωςησ, επενδϑςεων, ειςαγωγών και εξαγωγών
Μακροοικονομικϋσ προβλϋψεισ για την Κυπριακό οικονομύα: αναςκόπηςη
και μελλοντικϋσ κατευθύνςεισ
Ακαδημαώκϐσ ϑμβουλοσ: Αναπλ. Καθ. Ϊλενα Ανδρϋου
Σισ τελευταύεσ δϑο δεκαετύεσ ϋχει γύνει αρκετό ϋρευνα ςχετικϊ με την πρϐβλεψη
τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ και του πληθωριςμοϑ, η οπούα οδόγηςε ςτην
ανϊπτυξη νϋων οικονομετρικών μεθϐδων, που αποτελοϑν πλϋον ςυνόθη εργαλεύα
για τισ περιςςϐτερεσ κεντρικϋσ τρϊπεζεσ και διεθνεύσ οργανιςμοϑσ. Γενικϊ, αυτϋσ
οι μϋθοδοι ςχετύζονται με την καταςκευό προβλϋψεων ςε πραγματικϐ χρϐνο
χρηςιμοποιώντασ εκτενεύσ βϊςεισ δεδομϋνων.
Μια πρώτη προςπϊθεια εφαρμογόσ τϋτοιων μεθϐδων ςε Κυπριακϊ ςτοιχεύα ϋγινε
απϐ τουσ Ανδρϋου κ.α. (2010) που χρηςιμοπούηςαν μοντϋλα παλινδρϐμηςησ και
μεγϊλο αριθμϐ χρονοςειρών για την πρϐβλεψη του τριμηνιαύου ρυθμοϑ μεταβολόσ
τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ. υγκεκριμϋνα, χρηςιμοποιηθόκαν διϊφορεσ
μϋθοδοι ςυνδυαςμοϑ προβλϋψεων, καθώσ και δυναμικϊ μοντϋλα κοινών
παραγϐντων, για αξιοπούηςη του μεγϊλου αριθμοϑ χρονοςειρών μϋςω εκτύμηςησ
μικροϑ αριθμοϑ παραμϋτρων. Λϐγω τησ οικονομικόσ κρύςησ, των υφιςτϊμενων
αναδιαρθρώςεων και τησ ςυςτηματικόσ αξιολϐγηςησ τησ Κυπριακόσ οικονομύασ
απϐ τουσ διεθνεύσ δανειςτϋσ, δημιουργεύται η ανϊγκη να επεκταθοϑν οι μϋθοδοι
καταςκευόσ προβλϋψεων που χρηςιμοποιοϑνται ςτο ΚΟΕ και να διαςφαλιςτεύ ϐτι
αυτϋσ δύνουν ακριβεύσ και ϋγκαιρεσ προβλϋψεισ.
ε αυτϐ το ϊρθρο θα επαναξιολογηθεύ η ικανϐτητα πρϐβλεψησ των μεθϐδων
πρϐβλεψησ του ΑΕΠ και του πληθωριςμοϑ χρηςιμοποιώντασ μια πιο εκτεταμϋνη
βϊςη δεδομϋνων. Επιπλϋον θα ςυζητηθοϑν οι κατευθϑνςεισ που χρειϊζεται να
ακολουθηθοϑν τα επϐμενα χρϐνια για βελτύωςη των προβλϋψεων για την
Κυπριακό οικονομύα. υγκεκριμϋνα,


Θα ςυζητηθεύ η ανϊγκη καταςκευόσ βϊςεων μακροοικονομικών
δεδομϋνων πραγματικοϑ χρϐνου (real-time macroeconomic datasets) που
περιϋχουν τα αρχικϊ, μη αναθεωρημϋνα ςτοιχεύα που εύναι διαθϋςιμα ανϊ
πϊςα ςτιγμό, ςε αντύθεςη με τα αναθεωρημϋνα ςτοιχεύα που
δημοςιεϑονται απϐ διϊφορα τμόματα ςτατιςτικόσ.
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Θα ςυζητηθεύ πώσ μοντϋλα παλινδρϐμηςησ με μικτϋσ ςυχνϐτητεσ μποροϑν
να χρηςιμοποιηθοϑν για ενςωμϊτωςη πληροφοριών μακροοικονομικών
και χρηματοοικονομικών ςειρών ςε πραγματικϐ χρϐνο.



Θα επιςημανθεύ η ανϊγκη για πρϐβλεψη κατανομών (δηλ. εκτύμηςη τησ
κατανομόσ πιθανϐτητασ των προβλεπϐμενων τιμών) και fan charts που
ποςοτικοποιοϑν την αβεβαιϐτητα και τουσ κινδϑνουσ τησ πρϐβλεψησ.



Θα εξηγηθεύ πώσ η ταυτϐτητα των Εθνικών Λογαριαςμών για το ΑΕΠ
μϋςω του αθρούςματοσ των δαπανών (ζότηςησ) μπορεύ να
χρηςιμοποιηθεύ για να επιβεβαιωθεύ η ςυνϋπεια μεταξϑ των προβλϋψεων
για το ρυθμϐ μεταβολόσ του ΑΕΠ και των προβλϋψεων για το ρυθμϐ
μεταβολόσ τησ κατανϊλωςησ, επενδϑςεων, ειςαγωγών και εξαγωγών.



Θα ςυζητηθεύ πώσ προβλϋψεισ για τομεύσ τησ οικονομικόσ
δραςτηριϐτητασ μποροϑν να ςυμπληρώςουν την ανϊλυςη των
προβλϋψεων για το ςϑνολο τησ οικονομύασ.



Σϋλοσ θα ςυζητηθεύ, πώσ πολυμεταβλητϋσ μϋθοδοι (FAVAR) μποροϑν να
χρηςιμοποιηθοϑν για τη διερεϑνηςη των επιπτώςεων διαφϐρων ςοκ ςε
τομεύσ τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ.
Ενημερωτικό Δελτύο «Ϊρευνεσ Οικονομικόσ υγκυρύασ»

Απϐ το επτϋμβριο του 2012 τα κϑρια αποτελϋςματα των Ερευνών Οικονομικόσ
υγκυρύασ (Business and Consumer Surveys) τησ Κϑπρου παρουςιϊζονται ςτη
μηνιαύα ϋκδοςη «Ϊρευνεσ Οικονομικόσ υγκυρύασ». το δελτύο αναλϑονται
βραχυχρϐνιεσ εξελύξεισ ςτο επιχειρηματικϐ κλύμα (ςτισ Τπηρεςύεσ, Λιανικϐ Εμπϐριο,
Καταςκευϋσ και Μεταπούηςη), καθώσ και τϊςεισ ςτισ προςδοκύεσ των νοικοκυριών
για την οικονομικό τουσ κατϊςταςη και τησ οικονομύασ γενικϐτερα, ϐπωσ
αποτυπώνονται ςτη μηνιαύα ϋρευνα που διεξϊγεται μεταξϑ ανώτερων ςτελεχών
επιχειρόςεων και καταναλωτών.

Ενημερωτικό Δελτύο «Οικονομικϋσ Προοπτικϋσ»
Απϐ το Υεβρουϊριο του 2012 ςτο ενημερωτικϐ δελτύο του ΚΟΕ «Οικονομικϋσ
Προοπτικϋσ» (Economic Outlook), που κυκλοφορεύ ςε τριμηνιαύα βϊςη,
παρουςιϊζονται βραχυχρϐνιεσ τριμηνιαύεσ προβλϋψεισ για το ρυθμϐ μεταβολόσ του
ΑΕΠ και τον πληθωριςμϐ ςτην Κυπριακό οικονομύα. Οι προβλϋψεισ, που
καταςκευϊζονται βϊςει ςϑγχρονων οικονομετρικών τεχνικών, αναλϑονται ςτο δελτύο
ςε ςυνϊρτηςη με τισ τρϋχουςεσ τοπικϋσ και διεθνεύσ οικονομικϋσ εξελύξεισ, τισ
προκλόςεισ και τισ μελλοντικϋσ προοπτικϋσ τησ Kυπριακόσ οικονομύασ.
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Καταςκευό δυναμικού ςυςτόματοσ για τουσ τομεύσ τησ Κυπριακόσ
οικονομύασ
Ακαδημαώκϐσ ϑμβουλοσ: Δρ. Φρόςτοσ ϊββα
Η ςυςτηματικό διεξαγωγό αναλϑςεων ςχετικϊ με τισ εξελύξεισ και τισ προοπτικϋσ
των διϊφορων τομϋων τησ Κυπριακόσ οικονομύασ εύναι πρωτεϑουςασ ςημαςύασ,
ειδικϊ ϐταν ερωτόματα ϐπωσ ποιοι τομεύσ θα ανακϊμψουν ςυντομϐτερα, ποιοι
ϋχουν υποςτεύ (ό υφύςτανται) τισ μεγαλϑτερεσ απώλειεσ απϐ την ϑφεςη και ςε
ποιουσ τομεύσ θα βαςιςτεύ η μελλοντικό ανϊπτυξη τησ Κυπριακόσ οικονομύασ
τύθενται καθημερινϊ. Σαυτϐχρονα ϐμωσ η καταςκευό αξιϐπιςτων μοντϋλων ςε
επύπεδο τομϋων παρουςιϊζει αρκετϋσ τεχνικϋσ δυςκολύεσ, ειδικϊ ςτην περύπτωςη
τησ Κϑπρου ϐπου τα διαθϋςιμα ςτοιχεύα καλϑπτουν ςχετικϊ μικρϐ αριθμϐ
περιϐδων και παρϊλληλα δεν υπϊρχουν αρκετϋσ μεταβλητϋσ που να παρϋχουν
πληροφϐρηςη για επιμϋρουσ τομεύσ (π.χ. χρηματοοικονομικϋσ, κτηματομεςιτικϋσ
και ϊλλεσ επαγγελματικϋσ και τεχνικϋσ υπηρεςύεσ).
τϐχοσ τησ ϋρευνασ εύναι η ανϊπτυξη ενϐσ μοντϋλου (ςυςτόματοσ) για τουσ τομεύσ
τησ Κυπριακόσ οικονομύασ μϋςω του οπούου θα αναλϑονται οι επιπτώςεισ
μακροοικονομικών ό τομεακών ςοκ (persistence of the shocks) ςτο ρυθμϐ
ανϊπτυξησ των επιμϋρουσ τομϋων και τησ οικονομύασ ςυνολικϊ (ΑΕΠ). Ο ρυθμϐσ
ανϊπτυξησ του κϊθε τομϋα θα προςδιορύζεται απϐ παρελθοντικϋσ τιμϋσ του ιδύου
αλλϊ και των υπϐλοιπων τομϋων ςτην οικονομύα, καθώσ και απϐ
μακροοικονομικϋσ μεταβλητϋσ ενδιαφϋροντοσ. Σϋτοιεσ μακροοικονομικϋσ ςειρϋσ
μϋςω των οπούων μποροϑν να εξεταςτοϑν οι επιδρϊςεισ διαφϐρων ςοκ εύναι τα
επιτϐκια, ο δανειςμϐσ, οι χρηματιςτηριακού δεύκτεσ, οικονομικϋσ προςδοκύεσ,
ςυναλλαγματικϋσ ιςοτιμύεσ, εξωτερικό ζότηςη/ειςϐδημα κλπ. Με τη χρόςη ενϐσ
ςυςτόματοσ για τουσ τομεύσ αξιοποιοϑνται οι πληροφορύεσ για τισ
αλληλοεξαρτόςεισ μεταξϑ τομϋων με αποτϋλεςμα την ακριβϋςτερη εκτύμηςη των
επιπτώςεων των διαφϐρων ςοκ ςτη ςυνολικό οικονομύα. Οι δυναμικϋσ
αλληλεπιδρϊςεισ μεταξϑ των τομϋων θα προςδιορύςουν τισ διαχρονικϋσ και
διαςτρωματικϋσ (μεταξϑ τομϋων) επιπτώςεισ των ςοκ. Σο ςυγκεκριμϋνο πλαύςιο
τομεακόσ ανϊλυςησ που θα εφαρμοςτεύ δεν απαιτεύ την επιβολό μεγϊλου αριθμοϑ
περιοριςμών ςτισ παραμϋτρουσ του ςυςτόματοσ που ςχετύζονται με
ςυγκεκριμϋνεσ οικονομικϋσ θεωρύεσ, οϑτε προϒποθϋτει την απουςύα ςυςχϋτιςησ
μεταξϑ των ςοκ ςτουσ διαφϐρουσ τομεύσ (ϐπωσ απαιτεύται απϐ τισ αναλϑςεισ με
impulse responses).
Παραλλαγϋσ του προτεινϐμενου μοντϋλου θα μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για
ςκοποϑσ βραχυπρϐθεςμησ πρϐβλεψησ του ρυθμοϑ ανϊπτυξησ των τομϋων και του
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ςυνϐλου τησ οικονομύασ. Η ικανϐτητα πρϐβλεψησ του ςυςτόματοσ θα ςυγκριθεύ με
αυτό απλών δυναμικών μοντϋλων (single equation models) για τουσ επιμϋρουσ
τομεύσ και το ΑΕΠ.
Απώτεροσ ςτϐχοσ τησ ϋρευνασ εύναι η ςυςτηματικό δημοςύευςη ανϊλυςησ και
προβλϋψεων ςχετικϊ με την πορεύα των τομϋων τησ Κυπριακόσ οικονομύασ που
αναμϋνεται να βελτιώςουν την ανϊλυςη των οικονομικών προοπτικών που
γύνεται τώρα ςε ςυνολικϐ επύπεδο.

Πρόβλεψη χρηςιμοποιώντασ ϋνα μοντϋλο DSGE τησ Κυπριακόσ οικονομύασ
Ακαδημαώκϐσ ϑμβουλοσ: Δρ. Δημότρησ Κουρςϊροσ
Η πρϐςφατη οικονομικό κρύςη ςτην Κϑπρο ϋχει αποκαλϑψει τα τρωτϊ ςημεύα του
Κυπριακοϑ χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ που δεν εύχαν βγει ποτϋ ςτην
επιφϊνεια. Οι τραπεζικϋσ καταθϋςεισ, οι τραπεζικϋσ μετοχϋσ και το χρϋοσ των
τραπεζών θεωρεύτο το αςφαλϋςτερο ϐλων των επενδϑςεων για τουσ Κϑπριουσ και
διεθνεύσ αποταμιευτϋσ. Η αποτυχύα των τραπεζών και το ξεφοϑςκωμα των τιμών
των ακινότων όταν κϊτι το πρωτϐγνωρο για την Κϑπρο. Επομϋνωσ, αναλϑοντασ
τα ιςτορικϊ δεδομϋνα τησ Κυπριακόσ οικονομύασ δεν μπορεύ να μασ καθοδηγόςει
ςτο να προβλϋψουμε τι θα ακολουθόςει. Τπϊρχει ανϊγκη να δημιουργηθεύ ϋνα
διαρθρωτικϐ μοντϋλο που να ενςωματώνει ϐλεσ αυτϋσ τισ αλλαγϋσ ςτην Κυπριακό
οικονομύα και να μασ βοηθόςει ςτισ προβλϋψεισ. Προτεύνουμε ϋνα μοντϋλο DSGE
που ενςωματώνει ϋνα οικονομικϐ τομϋα και διϊφορεσ οικονομικϋσ τριβϋσ. Κοινϊ
μοντϋλα DSGE που χρηςιμοποιοϑνται για την πρϐβλεψη, δεν περιλαμβϊνουν τισ
χρηματοοικονομικϋσ τριβϋσ που φαύνεται να εύναι οι βαςικϋσ κινητόριεσ δυνϊμεισ
που καθορύζουν τη μακροοικονομικό αςτϊθεια τα τελευταύα χρϐνια. τοχεϑουμε
ςτην ενςωμϊτωςη οικονομικών τριβών παρϐμοια με τουσ Geraldi,Neri,Sessa και
Signoretti (2010) που ορύζουν ϋνα αρκετϊ προςιτϐ τρϐπο για να αναλυθοϑν
τϋτοιεσ τριβϋσ. Επιπλϋον, ϋχουμε ωσ ςτϐχο να εξετϊςουμε την επύδραςη των τιμών
των ακινότων ςτην προςφορϊ δανεύων καθώσ η αγορϊ κατοικύασ ςτην Κϑπρο
όταν ςημαντικϊ φουςκωμϋνη τα τελευταύα χρϐνια.
Θα αναπτυχθεύ ϋνα μοντϋλο μικρόσ ανοικτόσ οικονομύασ με τρεισ βαςικοϑσ τομεύσ,
1) νοικοκυριϊ και επιχειρόςεισ, 2) τρϊπεζεσ, 3) κυβϋρνηςη και νομιςματικό αρχό.
Σο μοντϋλο θα εύναι κοντϊ ςτα πρϐτυπα νεοκεϒνςιανϊ μοντϋλα που
χρηςιμοποιοϑνται ευρϋωσ ςτη βιβλιογραφύα. Η κϑρια διαφορϊ εύναι η προςθόκη
των χρηματοοικονομικών τριβών. ε αυτϐ το μοντϋλο τα νοικοκυριϊ
καταναλώνουν και παρϊγουν μϋςα απϐ τισ οικογϋνειεσ που λειτουργοϑν ωσ
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εταιρεύεσ / επιχειρόςεισ. Για τη λειτουργύα των επιχειρόςεων τησ οικογϋνειασ,
χρειϊζονται τραπεζικϊ δϊνεια. Σο μϋγιςτο ποςϐ δανειςμοϑ που ϋνα νοικοκυριϐ
μπορεύ να εξαςφαλύςει οριοθετεύται απϐ την αξύα των ακινότων που ςυςςωρεϑει
μϋχρι εκεύνη τη χρονικό ςτιγμό. Με αυτϐ τον τρϐπο οι τιμϋσ των κατοικιών
επηρεϊζουν το ποςϐ τησ δανειοδϐτηςησ ςτην οικονομύα και, κατϊ ςυνϋπεια, τισ
δυνατϐτητεσ παραγωγόσ.
Επιπλϋον, το κεφϊλαιο των τραπεζών εύναι αςταθϋσ κατϊ τον κϑκλο εργαςιών
που ςημαύνει ϐτι ςε ϑφεςη το τραπεζικϐ κεφϊλαιο μειώνεται. Αυτό η πτώςη του
τραπεζικοϑ κεφαλαύου δεν εύναι μϐνο λϐγω δυςχϋρειασ των οικονομικών
ςυνθηκών, αλλϊ και λϐγω μεύωςησ ςτισ τιμϋσ των κατοικιών που επηρεϊζουν το
τραπεζικϐ κεφϊλαιο μϋςω των επιςφαλών δανεύων. ε μια ϑφεςη οι καταθϋτεσ
απαιτοϑν υψηλϐτερο αςφϊλιςτρο κινδϑνου, για να καταθϋςουν τα χρόματϊ τουσ
ςτισ τρϊπεζεσ, αυξϊνοντασ το κϐςτοσ δανειςμοϑ των τραπεζών και
επιδεινώνοντασ την πτώςη ακϐμη περιςςϐτερο. Επιπλϋον, προςθϋτουμε τον
τομϋα των τουριςτικών επιχειρόςεων, ώςτε να προςαρμϐςουμε το μοντϋλο πιο
ςτενϊ ςτην Κϑπρο.

Πύνακασ παραδοτϋων Σομϋα Μακροοικονομικών Προβλϋψεων και Ανϊλυςησ
Σύτλοσ

Εύδοσ

Προβλϋψεισ των ςυνιςτωςών ζότηςησ του ΑΕΠ

Δοκύμιο Οικονομικόσ Ανϊλυςησ

Μακροοικονομικϋσ προβλϋψεισ για την Κυπριακό
οικονομύα: αναςκϐπηςη και μελλοντικϋσ
κατευθϑνςεισ

Δοκύμιο Οικονομικόσ Πολιτικόσ

Καταςκευό δυναμικοϑ ςυςτόματοσ για τουσ
τομεύσ τησ Κυπριακόσ οικονομύασ

Δοκύμιο Οικονομικόσ Ανϊλυςησ

Πρϐβλεψη χρηςιμοποιώντασ ϋνα μοντϋλο
DSGE τησ Κυπριακόσ οικονομύασ

Δοκύμιο Οικονομικόσ Ανϊλυςησ
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ΣΟΜΕΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ
Επιβλϋπων: Καθ. Φριςτϐφοροσ Πιςςαρύδησ
Σο νϋο Ερευνητικϐ Πρϐγραμμα του Κϋντρου Οικονομικών Ερευνών με κϑριο
ςυντονιςτό τον Νομπελύςτα Οικονομολϐγο Φριςτϐφορο Πιςςαρύδη εςτιϊζει ςτην
απαςχϐληςη ςτην Ευρώπη ςυμπεριλαμβανομϋνων και των νϋων μελών τησ
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. Σο ϋργο ϑψουσ 2.2 εκατομμυρύων ευρώ και διϊρκειασ 5
χρϐνων χρηματοδοτεύται απϐ το Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο Ϊρευνασ (ERC).
Απαςχόληςη ςτην Ευρώπη
Σο θϋμα του ερευνητικοϑ ϋργου εύναι η απαςχϐληςη και η ανεργύα ςτην Ευρώπη.
Η απαςχϐληςη αποτελεύ αντικεύμενο υψηλοϑ ενδιαφϋροντοσ των ανθρώπων που
λαμβϊνουν αποφϊςεισ και καθορύζουν τισ πολιτικϋσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ.
Ϋταν κυρύαρχο ςτη ςτρατηγικό τησ Λιςςαβϐνασ και εξακολουθεύ να εύναι ςτη
ςτρατηγικό Ευρώπη 2020. Η απαςχϐληςη ϋχει τϑχει εκτεταμϋνησ ϋρευνασ ςτην
Ευρώπη και αλλοϑ, αλλϊ δεν υπϊρχει μια αυτοτελόσ ϋρευνα που να καλϑπτει ϐλα
τα καύρια ζητόματα του προβλόματοσ ςε ϋνα ςταθερϐ, καινοτϐμο και πολιτικϊ
προςανατολιςμϋνο πλαύςιο που να βαςύζεται ςε ςϑγχρονεσ οικονομικϋσ θεωρύεσ.
Σο πρώτο μϋροσ του ερευνητικοϑ ϋργου αναφϋρεται ςτην απαςχϐληςη ςτην
Ευρώπη. Θα εξεταςτεύ το επύπεδο τησ απαςχϐληςησ και το εύδοσ των νϋων θϋςεων
εργαςύασ. Θα πραγματοποιηθεύ ενδελεχόσ ϋρευνα των θεςμών και των πολιτικών
με ςκοπϐ να γύνει αντιληπτϐσ ο βαθμϐσ τησ επιρροόσ τουσ ςτη δημιουργύα θϋςεων
εργαςύασ και να καθοριςτεύ η βϋλτιςτη πολιτικό για την επύτευξη εθνικών ό/και
ευρωπαώκών ςτϐχων ςε επύπεδο απαςχϐληςησ. Η δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ θα
διερευνηθεύ ςε ςχϋςη με το φϑλο, την ανιςϐτητα των μιςθών και ο ρϐλοσ τησ
πολιτικόσ θα μελετηθεύ ςε βϊθοσ. Η ϋρευνα θα βαςιςτεύ ςε ςϑγχρονεσ
οικονομικϋσ θεωρύεσ λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ διαθϋςιμεσ επιλογϋσ των εταιριών
και των εργατών/καταναλωτών να εργαςτοϑν μϋςα ό ϋξω απϐ το ςπύτι και να
αγορϊςουν εγχώρια ό ειςαγϐμενα προώϐντα. Ϊμφαςη θα δοθεύ ςτισ πηγϋσ
δημιουργύασ απαςχϐληςησ ςτην Ευρώπη, καθώσ η κοινωνύα προχωρϊ ςτην
αποβιομηχανοπούηςη, ςτη μοντελοπούηςη και ποςοτικό ανϊλυςη τησ πολιτικόσ
ςε ςχϋςη με την αγορϊ εργαςύασ και ςτο βϋλτιςτο ςχεδιαςμϐ τησ πολιτικόσ του
μϋλλοντοσ. Σο δεϑτερο μϋροσ τησ ϋρευνασ θα εςτιαςτεύ ςτη μελϋτη τησ ανεργύασ,
ιδιαύτερα κατϊ τισ περιϐδουσ ϑφεςησ. Δύνεται η ύδια ϋμφαςη ςτη μελϋτη των
θεςμών και των πολιτικών ϐςη και ςτην ανεργύα ςε αυτϐ το μϋροσ. Βαςικϐ
ςτοιχεύο του ϋργου αποτελεύ η νϋα θεωρύα ςχετικϊ με την εξϋλιξη των θεςμών
και των πολιτικών ςε αγορϋσ με τριβϋσ, καθώσ και τον αντύκτυπο που εύχαν οι
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πολιτικϋσ αλλαγϋσ που ϋλαβαν χώρα μετϊ την ϑφεςη τησ δεκαετύασ του 1980
ςτην αντύδραςη των ευρωπαώκών αγορών εργαςύασ ωσ προσ την πρϐςφατη
ϑφεςη. Η ϋρευνα θα καλϑπτει γεωγραφικϊ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη και τισ χώρεσ
που εύναι μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ζώνησ Ελεϑθερων υναλλαγών (ουςιαςτικϊ η
Νορβηγύα και η Ελβετύα), χωρύσ ιδιαύτερη προςοχό ςε ςυγκεκριμϋνη χώρα.
Επύςησ, ϋμφαςη θα δοθεύ ςτισ πρώην κεντρικϊ ελεγχϐμενεσ οικονομύεσ τησ
κεντρικόσ και ανατολικόσ Ευρώπησ και ςτουσ λϐγουσ για την αργό ςϑγκλιςό
τουσ προσ τισ δυτικϊ προςανατολιςμϋνεσ Ευρωπαώκϋσ οικονομύεσ.
Πιο ςυγκεκριμϋνα, οριςμϋνα απϐ τα κϑρια θϋματα που θα μελετηθοϑν ςε ςχϋςη
με την απαςχϐληςη εύναι:






Η δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ ανϊ κλϊδο απαςχϐληςησ
Η απαςχϐληςη του ςυνϐλου του παραγωγικοϑ δυναμικοϑ και οι
μιςθολογικϋσ ανιςϐτητεσ
Η εργαςύα ςτο δημϐςιο τομϋα και η επιδϐτηςη τησ εργαςύασ ςε ςϑγκριςη
με την εργαςύα ςτον ιδιωτικϐ τομϋα
Η ςυμβατϐτητα του κρϊτουσ πρϐνοιασ με τουσ ςτϐχουσ τησ
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ για την απαςχϐληςη
Σο πλόθοσ των θϋςεων εργαςύασ ςε ςϑγκριςη με τισ ώρεσ εργαςύασ τησ
κϊθε θϋςησ

Για κϊθε θϋμα θα μελετηθεύ η απαςχϐληςη για τϋςςερισ δημογραφικϋσ ομϊδεσ
ανθρώπων. Νϋοι, ϊντρεσ και γυναύκεσ ςτην πλϋον παραγωγικό ηλικύα και ϊτομα
πϊνω απϐ 55 χρονών.
Η ανεργύα εύναι το δεϑτερο κϑριο αντικεύμενο τησ μελϋτησ. Θα παραχθεύ νϋο
θεωρητικϐ ϋργο ςχετικϊ με το ρϐλο των θεςμών και τη ςχϋςη μεταξϑ τησ
θεωρύασ, των δεδομϋνων και των επιπτώςεων ςτη βϋλτιςτη πολιτικό. Πιο
ςυγκεκριμϋνα τα κϑρια ςημεύα που θα καλυφτοϑν ςε ςχϋςη με την ανεργύα εύναι:






Η εμφϊνιςη και ανϊπτυξη των θεςμών ςε αγορϋσ με ατϋλειεσ, με
αναξιοπούητο ανθρώπινο δυναμικϐ
Η επύδραςη ςτουσ μιςθοϑσ και ςτη δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ
Σο ςυνολικϐ ποςοςτϐ ανεργύασ και ο καθοριςμϐσ των αιτιών για τη
μεγϊλη διαφοροπούηςη του ποςοςτοϑ μεταξϑ των χωρών
Οι διαρθρωτικϋσ και κυκλικϋσ ιδιϐτητεσ τησ ανεργύασ και η ταξινϐμηςη
των ραγδαύων αλλαγών ςτην αγορϊ εργαςύασ
Η επύδραςη τησ πολιτικόσ ςτην ανεργύα και οι επωφελεύσ ιδιϐτητϋσ τησ
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Εξαιτύασ του μεγϊλου ϐγκου τησ βιβλιογραφύασ για την ανεργύα, η ϋρευνα θα
εςτιαςτεύ ςτην περύοδο τησ ϑφεςησ μετϊ το 2008 και την αντύδραςη των χωρών.
Οι διαφορετικϋσ αντιδρϊςεισ θα ςχετιςτοϑν με τισ πολιτικϋσ και τη δομό τησ
αγορϊσ εργαςύασ τησ κϊθε χώρασ, με ςκοπϐ να διευκρινιςτοϑν ποιεσ πολιτικϋσ
αποδύδουν ςε περιϐδουσ ϑφεςησ και ποιεσ δεν αποδύδουν. Η ςϑγκριςη με την
ϑφεςη τησ δεκαετύασ του 1980 θα εύναι ςημαντικό, διϐτι πολλϋσ πολιτικϋσ
εφαρμϐςτηκαν μετϊ την ϑφεςη. Η ςϑγκριςη θα αποτελϋςει καλϐ πεδύο δοκιμών
για τον καθοριςμϐ τησ αποτελεςματικϐτητασ διαφορετικών πολιτικών ςτον
περιοριςμϐ τησ ανεργύασ.
Σο κϑριο παραδοτϋο του ϋργου εύναι ϋνα βιβλύο για την απαςχϐληςη ςτην
Ευρώπη, με ςαφεύσ ςυςτϊςεισ για τισ βϋλτιςτεσ πολιτικϋσ. Επιμϋρουσ κεφϊλαια
θα ολοκληρώνονται ςτη διϊρκεια του ϋργου και θα κυκλοφοροϑν ωσ αυτοτελό
ϊρθρα προσ ςυζότηςη. Θα εκδύδονται ωσ πρακτικϊ ςυνεδρύων εύτε ωσ ϊρθρα ςε
επιςτημονικϊ περιοδικϊ με κριτϋσ.
ημειώνεται ϐτι το ϋργο, η χρηματοδϐτηςη του οπούου αποτελεύ την υψηλϐτερη
χρηματοδϐτηςη που ϋχει δοθεύ ςε οικονομολϐγο ςτην Κϑπρο, ϋχει όδη
δημιουργόςει νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ για ερευνητϋσ ςτο Πανεπιςτόμιο Κϑπρου, οι
οπούεσ αναμϋνεται να αυξηθοϑν ςτο ϊμεςο μϋλλον.
Σϋλοσ, για την ολοκλόρωςη του ερευνητικοϑ ϋργου αναμϋνεται η ςυνεργαςύα
ακαδημαώκών απϐ ϊλλα ιδρϑματα ϐπωσ το LSE, το ΜΙΣ και το Northwestern
University. Πϋρα απϐ τη ςυμβολό ςτο ερευνητικϐ ϋργο, η ςυνεργαςύα και η
ανταλλαγό απϐψεων και ιδεών θα βοηθόςει το Πανεπιςτόμιο Κϑπρου
γενικϐτερα να αναπτϑξει ςχϋςεισ ςυνεργαςύασ με ϊλλα πανεπιςτόμια.
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ΑΛΛΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Επιβλϋπων: Καθ. Πϊνοσ Παςιαρδόσ
ύγκριςη τιμών ςτην Κύπρο ςε ςχϋςη με ϊλλεσ Ευρωπαώκϋσ χώρεσ
Τπεϑθυνοσ: Αναπλ. Καθ. Μϊριοσ Ζαχαριϊδησ
Ο νϐμοσ μιασ τιμόσ (law of one price) αφορϊ τη διαςτρωματικό ςϑγκριςη τιμών
μεταξϑ οικονομιών για ςυγκεκριμϋνα αγαθϊ, ενώ η ιςοδυναμύα αγοραςτικών
δυνϊμεων (purchasing power parity) αφορϊ ςϑγκριςη του γενικοϑ δεύκτη τιμών.
Εξϋταςη του πρώτου μπορεύ να μασ διαφωτύςει για το βαθμϐ ενοπούηςησ των
αγορών μεταξϑ χωρών, ενώ εξϋταςη τησ δεϑτερησ υπϐθεςησ μπορεύ να καταδεύξει
το ςχετικϐ βαθμϐ ανταγωνιςτικϐτητασ μιασ οικονομύασ ςτο ςϑνολϐ τησ. Με τη
χρόςη τιμών για αγαθϊ και υπηρεςύεσ που απαρτύζουν τον εναρμονιςμϋνο δεύκτη
τιμών καταναλωτό και εύναι διαθϋςιμεσ για την Κϑπρο και 30 ϊλλεσ Ευρωπαώκϋσ
χώρεσ για τα ϋτη 2005 και 2010, μποροϑν να εξαχθοϑν ςυμπερϊςματα τϐςο για το
νϐμο μιασ τιμόσ ϐςο και την ιςοδυναμύα αγοραςτικών δυνϊμεων. Αυτϐ μασ δύνει τη
δυνατϐτητα να αναλϑςουμε τϐςο το βαθμϐ εναρμϐνιςησ των αγορών για
ςυγκεκριμϋνα προώϐντα ςτην Κϑπρο ςε ςχϋςη με ϊλλεσ χώρεσ τησ ευρωζώνησ (ό
ϊλλουσ εμπορικοϑσ εταύρουσ, π.χ. Ηνωμϋνο Βαςύλειο), αλλϊ και την
ανταγωνιςτικϐτητα τησ Κυπριακόσ οικονομύασ.
Αρχικϊ θα γύνει μια ςϑγκριςη τησ κατανομόσ των αποκλύςεων απϐ το νϐμο τησ
μιασ τιμόσ ςτην Κϑπρο ςε ςχϋςη με τισ ϊλλεσ χώρεσ για το 2005 και για το 2010
για να διερευνηθεύ πώσ αυτό επηρεϊςτηκε απϐ τη μετϊβαςη ςτο ευρώ.
Ακολοϑθωσ, εξετϊζοντασ τισ αποκλύςεισ του νϐμου μιασ τιμόσ ςυνολικϊ για το
2005 και για το 2010 μποροϑν να εξαχθοϑν ςυμπερϊςματα ϐςον αφορϊ την
ιςοτιμύα κλειδώματοσ τησ Kυπριακό λύρασ με το ευρώ και τυχϐν επιπτώςεισ που
εύχε ςτην Kυπριακό οικονομύα. Σϋλοσ, εύναι επύςησ χρόςιμο να
κατηγοριοποιόςουμε και, ςτο βαθμϐ που αυτϐ εύναι δυνατϐν, να εξηγόςουμε τισ
διαφορϋσ των τιμών ςτην Κϑπρο ςε ςχϋςη με τισ ϊλλεσ χώρεσ, π.χ. κατϊ πϐςο οι
διαφορϋσ τιμών αφοροϑν εμπορεϑςιμα αγαθϊ και ςχετύζονται με το κϐςτοσ
εμπορύου ό αν αφοροϑν κυρύωσ μη εμπορεϑςιμα αγαθϊ με χαμηλό
παραγωγικϐτητα.
Πιθανϊ ςυμπερϊςματα πολιτικόσ θα αφοροϑςαν το βαθμϐ ανταγωνιςτικϐτητασ
τησ Kυπριακόσ οικονομύασ για διαφορετικϋσ κατηγορύεσ προώϐντων και υπηρεςιών
ϐπωσ ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια, ηλεκτριςμϐ, μϋςα ςυγκοινωνύασ (π.χ. ενοικύαςη
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αυτοκινότου, ταξύ, διεθνεύσ πτόςεισ), ςταθερό-κινητό τηλεφωνύα και διαδύκτυο,
ιατρικό περύθαλψη, φϊρμακα, βαςικϊ εύδη διατροφόσ κ.λ.π. το βαθμϐ που τα
ευρόματϊ μασ αφοροϑν διακριτϋσ διαφορϋσ ςτισ τιμϋσ ςε ςυγκεκριμϋνεσ αγορϋσ
ςτην Κϑπρο ςε ςχϋςη με ϊλλεσ χώρεσ, η φιλελευθεροπούηςη αυτών των αγορών, η
καλϑτερη ρϑθμιςό τουσ, οι ιδιωτικοποιόςεισ, και η εξϊλειψη ςτρεβλώςεων,
ειδικϐτερα ϐςον αφορϊ την εργαςύα που εύναι και ο βαςικϐσ ςυντελεςτόσ
παραγωγόσ μη εμπορεϑςιμων αγαθών, θα αποτελοϑςαν μϋροσ τησ λϑςησ. Απϐ τα
ευρόματα τησ ανϊλυςησ θα μποροϑςε, επύςησ, να προςδιοριςτεύ ο βαθμϐσ ςτον
οπούο η εςωτερικό υποτύμηςη εύναι αναγκαύα, αλλϊ και ο βαθμϐσ ευελιξύασ τησ
Κυπριακόσ οικονομύασ.

Σα αύτια τησ οικονομικόσ κρύςησ ςτην Κύπρο
Τπεϑθυνοσ: Αναπλ. Καθ. ωφρϐνησ Κληρύδησ
Απϐ το Μϊρτιο του 2013 η Κϑπροσ ϋχει ειςϋλθει ςε μια περύοδο βαθιϊσ
οικονομικόσ κρύςησ. Οι αποφϊςεισ του Eurogroup όταν αςφαλώσ καθοριςτικϋσ για
την πορεύα τησ Κυπριακόσ οικονομύασ, ϐμωσ η κρύςη δεν προκλόθηκε απϐ το
Eurogroup. Η Κϑπροσ βρϋθηκε ςε μια πολϑ δεινό θϋςη λϐγω ςτρεβλώςεων και
ανιςορροπιών που ςυςςωρεϑτηκαν κατϊ τη διϊρκεια μιασ μακρϊσ περιϐδου
ταχεύασ οικονομικόσ ανϊπτυξησ και λϐγω ανεπαρκοϑσ αντύδραςησ ϐταν τα
προβλόματα ϊρχιςαν να γύνονται ορατϊ.
κοπϐσ τησ προτεινϐμενησ μελϋτησ εύναι να αναλϑςει ςε βϊθοσ τα αύτια τησ
Κυπριακόσ οικονομικόσ κρύςησ. Σην περύοδο πριν το Μϊρτιο εύχε λεχθεύ κατϊ
κϐρον απϐ ξϋνουσ πολιτικοϑσ ϐτι το οικονομικϐ μοντϋλο τησ Κϑπρου ϋχει αποτϑχει
και ϐτι η Κϑπροσ πρϋπει να αλλϊξει πορεύα. ε ποιο βαθμϐ ανταποκρύνεται ςτην
πραγματικϐτητα αυτό η δόλωςη; Ποιο ακριβώσ όταν το οικονομικϐ μοντϋλο τησ
Κϑπρου και ςε ποιο βαθμϐ ευθϑνεται για τα προβλόματα που αντιμετωπύζει
ςόμερα η Κυπριακό οικονομύα;
τον απϐηχο τησ τουρκικόσ ειςβολόσ που κατϋςτρεψε την οικονομύα του νηςιοϑ, η
Κϑπροσ αποφϊςιςε να αναδειχθεύ ςε οικονομικϐ και επιχειρηματικϐ κϋντρο. Ο
βαςικϐσ πϐλοσ ϋλξησ όταν ο χαμηλϐσ φορολογικϐσ ςυντελεςτόσ για τισ διεθνεύσ
επιχειρόςεισ, ςε ςυνδυαςμϐ με την καλό γεωγραφικό θϋςη και το κλύμα του
νηςιοϑ· το νομικϐ πλαύςιο που βαςύζεται ςτο εθιμικϐ δύκαιο· και τισ υψηλοϑ
επιπϋδου υπηρεςύεσ που προςφϋρουν προςοντοϑχοι λογιςτϋσ και δικηγϐροι (με
ςπουδϋσ και επαγγελματικό πεύρα ςτη Βρετανύα). Επρϐκειτο για μια πολϑ
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επιτυχημϋνη κύνηςη που ανϋδειξε τον εν λϐγω τομϋα ςε κινητόρια δϑναμη για την
ανϊπτυξη, ιδύωσ αφϐτου η Κϑπροσ εντϊχθηκε ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη το 2004.
Η ανϊπτυξη αυτό ςυνοδεϑτηκε απϐ μια τερϊςτια επϋκταςη του τραπεζικοϑ τομϋα,
ο οπούοσ ϋφταςε να ϋχει μϋγεθοσ εννϋα φορϋσ το ΑΕΠ τησ χώρασ το 2009.
Οπλιςμϋνεσ με ϊφθονη ρευςτϐτητα, οι τρϊπεζεσ χρηματοδϐτηςαν γενναιϐδωρα
επιχειρόςεισ και νοικοκυριϊ, τροφοδϐτηςαν μια φρενόρη ανϊπτυξη του
καταςκευαςτικοϑ τομϋα και προχώρηςαν ςε ταχεύα επϋκταςη ςτο εξωτερικϐ,
ιδύωσ ςτην Ελλϊδα, ϐπου δημιοϑργηςαν εκτεταμϋνα δύκτυα καταςτημϊτων και
επϋνδυςαν ςε κρατικϊ ομϐλογα. Εκ των προτϋρων, η επϋκταςη ςτο εξωτερικϐ θα
μποροϑςε να αποτελεύ τμόμα μιασ καλοςχεδιαςμϋνησ ςτρατηγικόσ διαςπορϊσ του
κινδϑνου. Εκ των υςτϋρων, η ϋκθεςη των τραπεζών ςτην ελληνικό οικονομύα
αποδεύχθηκε καταςτροφικό.
Με δεδομϋνο το αποτϋλεςμα, θα μποροϑςε εϑκολα να υποςτηριχθεύ ϐτι το μοντϋλο
ϋχει αποτϑχει. Εύναι ϐμωσ ςημαντικϐ να γύνει κατανοητϐ ποϑ ακριβώσ ϋγκειται η
αποτυχύα. Ϊνα ςημαντικϐ ςτοιχεύο του κυπριακοϑ μοντϋλου φαύνεται να όταν οι
μεγϊλεσ ειςροϋσ κεφαλαύων, κυρύωσ τα πρώτα χρϐνια μετϊ την ϋνταξη ςτην
Ευρωπαώκό Ϊνωςη. Ποιο ακριβώσ ρϐλο διαδραμϊτιςαν αυτϋσ οι ροϋσ κεφαλαύων;
Ϋταν αναπϐφευκτη η διϐγκωςη του τραπεζικοϑ τομϋα και η μεγϊλη πιςτωτικό
επϋκταςη που ακολοϑθηςε; Μποροϑςε να υπϊρξει διαφορετικό αντιμετώπιςη απϐ
τισ εποπτικϋσ αρχϋσ; Ποιοσ όταν ο ρϐλοσ τησ δημοςιονομικόσ πολιτικόσ του
κρϊτουσ ςτην εξϋλιξη και τελικό ϋκταςη τησ κρύςησ; ε ποιο βαθμϐ οι αποφϊςεισ
του Eurogroup ϋκαναν μια όδη βαθιϊ κρύςη ακϐμα βαθϑτερη; Αυτϊ εύναι οριςμϋνα
απϐ τα κϑρια ερωτόματα που θα αποτελϋςουν το αντικεύμενο τησ προτεινϐμενησ
μελϋτησ.

Μακροχρόνιοσ ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ ςτην Κύπρο ςε ςυνθόκεσ
οικονομικόσ ύφεςησ: Διεύςδυςη ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ και
εξοικονόμηςη ενϋργειασ
Τπεϑθυνοσ: Επ. Καθ. Θεϐδωροσ Ζαχαριϊδησ
Ο μακροχρϐνιοσ εθνικϐσ ενεργειακϐσ ςχεδιαςμϐσ εύναι απαραύτητοσ για τη
θϋςπιςη ενεργειακών και περιβαλλοντικών ςτϐχων ςε μια χώρα και την
παρακολοϑθηςη τησ πορεύασ υλοπούηςησ αυτών των ςτϐχων και των διεθνών
δεςμεϑςεων τησ χώρασ. Ο επιςτημονικϐσ υπεϑθυνοσ του εν λϐγω ϋργου ϋχει
αναπτϑξει ενεργειακϐ μοντϋλο μακροχρϐνιων προβλϋψεων τησ ζότηςησ ενϋργειασ
ανϊ καϑςιμο και τομϋα τησ Κυπριακόσ οικονομύασ, τo οπούo χρηςιμοποιεύται για
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την κατϊςτρωςη των χεδύων Δρϊςησ για τισ Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ και
την Εξοικονϐμηςη Ενϋργειασ, τα οπούα υποβϊλλει ςε τακτϊ διαςτόματα η
Κυπριακό Δημοκρατύα ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό.
Λϐγω των ςυνθηκών ϋντονησ ϑφεςησ που παρατηροϑνται ςτην Κυπριακό
οικονομύα κατϊ τη διετύα 2013-14 και τησ αβεβαιϐτητασ για τισ μελλοντικϋσ
μακροοικονομικϋσ προοπτικϋσ, η χρόςη ενϋργειασ (και οι ςυναφεύσ με αυτόν
περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ) παρουςιϊζει πρωτϐγνωρεσ διακυμϊνςεισ. το
πλαύςιο αυτϐ, τα υφιςτϊμενα μοντϋλα ενεργειακών προβλϋψεων, αν
χρηςιμοποιοϑνται ςυμβατικϊ με τρϐπο ύδιο με αυτϐν που εφαρμϐζονταν κατϊ την
παρατεταμϋνη περύοδο οικονομικόσ μεγϋθυνςησ που προηγόθηκε, μποροϑν να
οδηγόςουν ςε ςοβαρϊ ςφϊλματα.
Για τον ςκοπϐ αυτϐ, ςτο παρϐν ϋργο θα διενεργηθεύ αναθεώρηςη των
μακροχρϐνιων ενεργειακών προβλϋψεων, ώςτε αφενϐσ να ληφθοϑν υπϐψη οι
πρϐςφατεσ μακροοικονομικϋσ εξελύξεισ και αφετϋρου να προςαρμοςτεύ το
ενεργειακϐ μοντϋλο ϋτςι ώςτε να μπορεύ να πραγματοποιεύ αξιϐπιςτεσ προβλϋψεισ
και ςε ςυνθόκεσ οικονομικόσ ϑφεςησ. Ψσ αποτϋλεςμα του αναθεωρημϋνου
μοντϋλου, θα παραχθοϑν νϋεσ προβλϋψεισ ζότηςησ ενϋργειασ ανϊ καϑςιμο και
τομϋα τησ οικονομύασ, που θα αποτελϋςουν τη βϊςη για την αναθεώρηςη του
χεδύου Δρϊςησ για τισ Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ και του χεδύου Δρϊςησ για
την Εξοικονϐμηςη Ενϋργειασ που υποβϊλλει ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό το
Τπουργεύο Ενϋργειασ, Εμπορύου, Βιομηχανύασ και Σουριςμοϑ. ε αυτϐ το πλαύςιο
θα επανακαθοριςτεύ επύςησ ο εθνικϐσ ςτϐχοσ εξοικονϐμηςησ πρωτογενοϑσ
ενϋργειασ τησ Κϑπρου, με βϊςη τισ πρϐςφατεσ μακροοικονομικϋσ και νομοθετικϋσ
εξελύξεισ.
Πύνακασ παραδοτϋων Ωλλων Ερευνητικών Προγραμμϊτων
Σύτλοσ
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