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1. ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΨΝ 2012
1.1 Ειςαγωγό - Περύληψη
τα θϋματα που ερευνόθηκαν ςτο Κϋντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) το 2012
περιλαμβϊνονται: η ανϊλυςη τησ ςυμπεριφορϊσ των ληπτών δημόςιου
βοηθόματοσ ςτην αγορϊ εργαςύασ, η οικονομικό αποτύμηςη τησ κρατικόσ
εκπαύδευςησ ςτην Κύπρο, το μοντϋλο μικροπροςομούωςησ EUROMOD, η εκτύμηςη
των επιπτώςεων των αλλαγών των τιμών τησ ενϋργειασ ςτην ευημερύα, η ανϊλυςη
τησ φτώχειασ ηλικιωμϋνων ςτην Κύπρο, καθώσ και η μϋτρηςη του κινδύνου
φτώχειασ μεταξύ των μεταναςτών ςτην Κύπρο. Η ϋρευνα επικεντρώθηκε, επύςησ,
ςτουσ δεύκτεσ παραγωγικότητασ τησ Κυπριακόσ Οικονομύασ, ςτην επύδραςη τησ
ενϋργειασ ςτην παραγωγικότητα, καθώσ επύςησ και ςτη βελτύωςη τησ υποδομόσ
που ςτηρύζει τη διενϋργεια προβλϋψεων για το ρυθμό μεταβολόσ του ΑΕΠ και τον
πληθωριςμό. Ωλλα θϋματα που εξετϊςτηκαν το 2012 όταν η εκτύμηςη των
οικονομικών επιπτώςεων από την κλιματικό αλλαγό ςτο ενεργειακό ςύςτημα τησ
Κύπρου, η φορολογύα οχημϊτων με βϊςη τισ εκπομπϋσ ρύπων, οι επιπτώςεισ ςτην
Κυπριακό οικονομύα από την εφαρμογό τησ Ευρωπαώκόσ πολιτικόσ για την
ενϋργεια και την κλιματικό αλλαγό, καθώσ επύςησ και η ενοπούηςη των ςτοιχεύων
τησ Ϊρευνασ Οικογενειακών Προυπολογιςμών (ΕΟΠ) 2009 με τα ςτοιχεύα των
προηγούμενων ΕΟΠ.
Η διϊχυςη των αποτελεςμϊτων τησ ϋρευνασ του ΚΟΕ ςυνϋχιςε να γύνεται με το
περιοδικό Cyprus Economic Policy Review και τα ενημερωτικϊ δελτύα Οικονομική
Έρευνα, Σχόλιο Οικονομικήσ Πολιτικήσ, Έρευνεσ Οικονομικήσ Συγκυρίασ και Οικονομικέσ
Προοπτικέσ. Επύςησ, με τη ςειρϊ Δοκύμια Οικονομικόσ Πολιτικόσ/ Ανϊλυςησ και την
παρουςύαςη αποτελεςμϊτων των ερευνών του ΚΟΕ ςε ημερύδεσ και ςυνϋδρια.
Η ϋρευνα κατϊ τη διϊρκεια του 2012 χρηματοδοτόθηκε από (α) χορηγύεσ που
εξαςφϊλιςε το ΚΟΕ ανταγωνιςτικϊ από το άδρυμα Προώθηςησ Ϊρευνασ, την
Ευρωπαώκό Ϊνωςη και το Πανεπιςτόμιο Κύπρου, και (β) ειςφορϋσ από το Τπουργεύο
Οικονομικών, Τπουργεύο Εργαςύασ και Κοινωνικών Αςφαλύςεων, Γραφεύο
Προγραμματιςμού, την Κεντρικό Σρϊπεζα και το ύνδεςμο Σραπεζών Κύπρου.
ε ό,τι αφορϊ ςτην οργϊνωςη, το ΚΟΕ εξακολουθεύ να δύνει ϋμφαςη ςτην ποιοτικό
ϋρευνα και την αναβϊθμιςη του προςωπικού με τη δημιουργύα περιςςότερων
θϋςεων ανώτερων ερευνητών. Παρϊλληλα, ςυνεχύζεται η ενύςχυςη τησ
ακαδημαώκόσ ϋρευνασ και η διεθνόσ προβολό του ερευνητικού ϋργου του ΚΟΕ.
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1.2 Διοικητικϋσ δραςτηριότητεσ
τελϋχωςη
Σo 2012 ςτο ΚΟΕ εργϊςτηκαν με πλόρη απαςχόληςη, εκτόσ του Διευθυντό, τησ
Βοηθού Διευθύντριασ και τησ Γραμματϋασ, ϋξι Μεταπτυχιακού υνεργϊτεσ μεταξύ
των οπούων ο ϋνασ ςε επύπεδο Ανώτερου Ερευνητό και ϋνασ ωσ Μεταδιδακτορικόσ
υνεργϊτησ. Εργοδοτόθηκε, επύςησ, ϋνασ Ειδικόσ Επιςτόμονασ ωσ Ερευνητικόσ
υνεργϊτησ του ΚΟΕ.
Ακαδημαώκού ύμβουλοι
Σο ΚΟΕ απαςχόληςε ςυνολικϊ πϋντε Ακαδημαώκούσ υμβούλουσ (academic
fellows), ςτην πλειοψηφύα τουσ μϋλη ΔΕΠ του Σμόματοσ Οικονομικών του
Πανεπιςτημύου Κύπρου. Οι Καθ. Μιχαόλ . Μιχαόλ, Καθ. Θεοφϊνησ Μαμουνϋασ, και
Αν. Καθ. Ϊλενα Ανδρϋου μαζύ με το Διευθυντό του ΚΟΕ, Καθ. Πϊνο Παςιαρδό,
αποτελούςαν το 2012 το Ακαδημαώκό υμβούλιο, που ςύμφωνα με τουσ
κανονιςμούσ του Πανεπιςτημύου ϋχει την αρμοδιότητα για τη διεξαγωγό τησ
ϋρευνασ ςτο ΚΟΕ.
Η απαςχόληςη των Ακαδημαώκών υμβούλων ςτο ΚΟΕ εύναι εξαιρετικϊ χρόςιμη
γιατύ ενιςχύει τη ςυνεργαςύα των ερευνητών του ΚΟΕ με ϋμπειρουσ ακαδημαώκούσ
και αναβαθμύζει την ποιότητα τησ ϋρευνασ. Επιπλϋον, ενιςχύει τη ςυνεργαςύα του
ΚΟΕ με το Σμόμα Οικονομικών του Πανεπιςτημύου Κύπρου και με ϊλλα κϋντρα
οικονομικόσ ϋρευνασ ςτην Κύπρο και το εξωτερικό.
Επύβλεψη ϋρευνασ
τη διϊρκεια του 2012 ο Καθ. Π. Παςιαρδόσ επϋβλεψε την ϋρευνα ςτουσ τομεύσ
«Δημόςιων Οικονομικών και Υορολογύασ», «Νοικοκυριών και Κοινωνικόσ
Ευημερύασ» και «Ωλλα Ερευνητικϊ Προγρϊμματα» και ο Καθ. Θεοφϊνησ
Μαμουνϋασ την ϋρευνα ςτον τομϋα «Επιχειρόςεων και Παραγωγικότητασ». Ο Καθ.
Π. Παςιαρδόσ ςε ςυνεργαςύα με την Αν. Καθ. Ϊλενα Ανδρϋου επϋβλεψε την ϋρευνα
ςτον τομϋα «Μακροοικονομικών Προβλϋψεων και Ανϊλυςησ».

Φρηματοδότηςη
Σο 2012 το ΚΟΕ εξαςφϊλιςε πόρουσ από τα ερευνητικϊ ϋργα που αναφϋρονται
ςτισ επόμενεσ παραγρϊφουσ.
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Ερευνητικϊ προγρϊμματα που ϋληξαν το 2012
Public Assistance, Labour Supply and Welfare. Φρηματοδότηςη ύψουσ €86.000 από
το Πανεπιςτόμιο Κύπρου για ϋρευνα διϊρκειασ 22 μηνών. Σο πρόγραμμα
ξεκύνηςε τον Οκτώβριο του 2010 και ςυντονιζόταν από τον Καθ. Πϊνο
Παςιαρδό.
Economic Impacts from the Implementation of the European Union's Energy and
Climate Change Legislation Package in Cyprus. Φρηματοδότηςη ύψουσ €33.120
από το άδρυμα Προώθηςησ Ϊρευνασ. Σο ΚΟΕ ςυμμετεύχε ςε αυτό το
πρόγραμμα ωσ ςυνεργαζόμενοσ φορϋασ με υπεύθυνουσ ϋρευνασ τον Καθ. Πϊνο
Παςιαρδό και Καθ. Θεοφϊνη Μαμουνϋα. Ανϊδοχοσ φορϋασ του προγρϊμματοσ
που ξεκύνηςε το Νοϋμβριο του 2010 και εύχε διϊρκεια 24 μόνεσ, όταν το
Σεχνολογικό Πανεπιςτόμιο Κύπρου και ςυντονιςτόσ ο Επ. Καθ. Θεόδωροσ
Ζαχαριϊδησ.
υνεχιζόμενα ερευνητικϊ προγρϊμματα
Κοινό Εναρμονιςμένο Πρόγραμμα Ερευνών Οικονομικήσ Συγκυρίασ τησ Ευρωπαΰκήσ
Ένωςησ. Πρόγραμμα διϊρκειασ 4 χρόνων με χρηματοδότηςη από την
Ευρωπαώκό Ϊνωςη ύψουσ €128.550 ετηςύωσ και ςυγχρηματοδότηςη από το
Τπουργεύο Οικονομικών. Σο πρόγραμμα διεξϊγεται από κοινού με την εταιρεύα
RAI Consultants Public Ltd υπό την επύβλεψη του Διευθυντό του ΚΟΕ, Καθ.
Πϊνου Παςιαρδό.
EUROMOD-microsimulation tool for modelling the impact of policy measures.
Φρηματοδότηςη ύψουσ €30.000 από την Ευρωπαώκό Ϊνωςη για την
καταςκευό μοντϋλου φοροπαροχών και προςφορϊσ εργαςύασ τησ Κυπριακόσ
οικονομύασ με ςτόχο την ϋνταξη τησ Κύπρου ςτο δύκτυο EUROMOD, που μελετϊ
τισ επιπτώςεισ μϋτρων πολιτικόσ ςτην κατανομό του ειςοδόματοσ, φτώχεια,
ςυμμετοχό ςτην αγορϊ εργαςύασ και απαςχόληςη. Σο πρόγραμμα αυτό
ξεκύνηςε το Μϊρτιο του 2010 και ςυντονύζεται από το Διευθυντό του ΚΟΕ, Καθ.
Πϊνο Παςιαρδό.
Economic Valuation of the State Education in Cyprus. Φρηματοδότηςη ύψουσ
€99.820 από το άδρυμα Προώθηςησ Ϊρευνασ για ϋρευνα διϊρκειασ 24 μηνών.
Σο πρόγραμμα ξεκύνηςε το Υεβρουϊριο του 2011 και ςυντονύζεται από τον
Καθ. Πϊνο Παςιαρδό.
Developing a Stochastic General Equilibrium Model for Cyprus. Φρηματοδότηςη
ύψουσ €119.703 από το άδρυμα Προώθηςησ Ϊρευνασ για ϋρευνα διϊρκειασ 24
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μηνών. Σο πρόγραμμα ξεκύνηςε τον Οκτώβριο του 2011 και ςυντονύζεται από
τον Καθ. Πϊνο Παςιαρδό.
Νϋα Ερευνητικϊ Προγρϊμματα
Forecasting Cyprus GDP and its Demand Components. Φρηματοδότηςη ύψουσ
€106.800 από το άδρυμα Προώθηςησ Ϊρευνασ για ϋρευνα διϊρκειασ 24 μηνών.
Σο πρόγραμμα θα ξεκινόςει τον Υεβρουϊριο του 2013 και θα ςυντονύζεται από
τον Αν. Καθ. Ωντρο Κούρτελλο.
Ειςφορϋσ
Μϋροσ τησ χρηματοδότηςησ του ΚΟΕ το 2012 προόλθε από τισ ειςφορϋσ των:






Γραφεύου Προγραμματιςμού
Κεντρικόσ Σρϊπεζασ και
υνδϋςμου Σραπεζών Κύπρου
Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών Αςφαλύςεων
Τπουργεύου Οικονομικών

Επύςησ, ειςϋφεραν ςε εύδοσ:



το Σμόμα Οικονομικών, με την παραχώρηςη του μιςού χρόνου ενόσ
Καθηγητό για να εκτελεύ χρϋη Διευθυντό του ΚΟΕ, και
το Πανεπιςτόμιο Κύπρου, με την παραχώρηςη μιασ γραμματϋασ,
ςτϋγαςησ και γραφειακού εξοπλιςμού.

Διϊχυςη αποτελεςμϊτων ϋρευνασ
Περιοδικό Cyprus Economic Policy Review
Σο αγγλόγλωςςο εξαμηνιαύο περιοδικό Cyprus Economic Policy Review (CyEPR),
το οπούο εκδύδεται από το ΚΟΕ ςε εξαμηνιαύα βϊςη από το 2007, εύναι ϋνα βαςικό
μϋςο διϊχυςησ των αποτελεςμϊτων τησ ϋρευνασ που γύνεται ςτο ΚΟΕ τόςο ςτην
Κύπρο όςο και το εξωτερικό. Σο CyEPR, επύςησ, φιλοξενεύ ϊρθρα από ϊτομα που
δεν εργϊζονται ςτο ΚΟΕ, όπωσ μϋλη τησ Κυπριακόσ Εταιρεύασ Οικονομικών
Μελετών (Cyprus Economic Society) και γενικότερα τησ ακαδημαώκόσ και
ευρύτερησ επιςτημονικόσ κοινότητασ τησ Κύπρου και του εξωτερικού.
Ενθαρρύνεται, επύςησ, η δημοςύευςη ςχολύων και ςυζητόςεων ςε θϋματα
επύκαιρου οικονομικού ενδιαφϋροντοσ. τόχοσ του CEPR εύναι η δημοςύευςη
ψηλόσ ποιότητασ ϊρθρων που απευθύνονται ςε φορεύσ ςχεδιαςμού οικονομικόσ
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πολιτικόσ, τεχνοκρϊτεσ, καθώσ και επαγγελματύεσ και καλύπτουν θϋματα τοπικού
και διεθνούσ ενδιαφϋροντοσ.
Ενημερωτικό Δελτύο «Οικονομικό Ϊρευνα»
υνεχύςτηκε η ϋκδοςη ενημερωτικού δελτύου με τύτλο «Οικονομικό Ϊρευνα», που
ϊρχιςε την κυκλοφορύα του ςε τετραμηνιαύα βϊςη από το Υεβρουϊριο του 2004.
Σο περιεχόμενό του βαςύζεται, κυρύωσ, ςτην ϋρευνα που διεξϊγει το ΚΟΕ.
υγκεκριμϋνα, παρουςιϊζει ςυνοπτικϊ και ςε απλό γλώςςα τα αποτελϋςματα τησ
ϋρευνασ και παραπϋμπει τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτα ςχετικϊ ΔΟΠ/ΔΟΑ και ϊρθρα
ςτο περιοδικό Cyprus Economic Policy Review. Παρϊλληλα ενημερώνει τουσ
ενδιαφερόμενουσ για εξελύξεισ ςτο ΚΟΕ και το Σμόμα Οικονομικών του
Πανεπιςτημύου Κύπρου. Η «Οικονομικό Ϊρευνα» τοποθετεύται ςτην ιςτοςελύδα
του Κϋντρου και αποςτϋλλεται ηλεκτρονικϊ ςε μεγϊλο αριθμό παραληπτών ςτην
Κύπρο, την Ελλϊδα και ϊλλεσ χώρεσ. Από το 2012 εκδύδεται ςε εξαμηνιαύα βϊςη
τουσ μόνεσ Μϊρτιο και Οκτώβριο.
χόλια Οικονομικόσ Πολιτικόσ
Σο ΚΟΕ δημοςιεύει ϊρθρα ςτην τετραςϋλιδη ϋκδοςό του με τύτλο «χόλιο
Οικονομικόσ Πολιτικόσ». Σα χόλια αυτϊ εκδύδονται ςποραδικϊ και ϋχουν ωσ
κύριο ςτόχο τη δημοςιοπούηςη αποτελεςμϊτων τησ ϋρευνασ που διεξϊγεται ςτο
ΚΟΕ ςε θϋματα που βρύςκονται ςτην επικαιρότητα. Ϊχουν αποδειχθεύ ϋνασ
ιδιαύτερα αποτελεςματικόσ τρόποσ παρϋμβαςησ του ΚΟΕ ςε τρϋχοντα ζητόματα
που απαςχολούν την Κυπριακό κοινωνύα.
Ενημερωτικό Δελτύο «Ϊρευνεσ Οικονομικόσ υγκυρύασ»
Από το επτϋμβριο του 2011 τα κύρια αποτελϋςματα των Ερευνών Οικονομικόσ
υγκυρύασ (Business and Consumer Surveys) τησ Κύπρου παρουςιϊζονται ςτη
μηνιαύα ϋκδοςη «Ϊρευνεσ Οικονομικόσ υγκυρύασ». το δελτύο αναλύονται
βραχυχρόνιεσ εξελύξεισ ςτο επιχειρηματικό κλύμα (ςτισ Τπηρεςύεσ, Λιανικό
Εμπόριο, Καταςκευϋσ και Μεταπούηςη), καθώσ και τϊςεισ ςτισ προςδοκύεσ των
νοικοκυριών για την οικονομικό τουσ κατϊςταςη και τησ οικονομύασ γενικότερα,
όπωσ αποτυπώνονται ςτη μηνιαύα Ϊρευνα που διεξϊγεται μεταξύ ανώτερων
ςτελεχών επιχειρόςεων και καταναλωτών.
Ενημερωτικό Δελτύο «Οικονομικϋσ Προοπτικϋσ»
Από το Υεβρουϊριο του 2012 ςτο ενημερωτικό δελτύο του ΚΟΕ «Οικονομικϋσ
Προοπτικϋσ», που κυκλοφορεύ ςε τριμηνιαύα βϊςη, παρουςιϊζονται βραχυχρόνιεσ
τριμηνιαύεσ προβλϋψεισ για το ρυθμό μεταβολόσ του ΑΕΠ και τον πληθωριςμό
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ςτην κυπριακό οικονομύα. Οι προβλϋψεισ, που καταςκευϊζονται βϊςει ςύγχρονων
οικονομετρικών τεχνικών, αναλύονται ςτο δελτύο ςε ςυνϊρτηςη με τισ τρϋχουςεσ
τοπικϋσ και διεθνεύσ οικονομικϋσ εξελύξεισ, τισ προκλόςεισ και τισ μελλοντικϋσ
προοπτικϋσ τησ κυπριακόσ οικονομύασ.
Σόςο οι «Ϊρευνεσ Οικονομικόσ υγκυρύασ» όςο και οι «Οικονομικϋσ Προοπτικϋσ»
ϋτυχαν εκτεταμϋνησ κϊλυψησ από τα ΜΜΕ το 2012.
Δοκύμια Οικονομικόσ Πολιτικόσ/Ανϊλυςησ
Η ςειρϊ «Δοκύμια Οικονομικόσ Πολιτικόσ» (ΔΟΠ) εξακολούθηςε και το 2012 να
αποτελεύ βαςικό τρόπο αναλυτικόσ δημοςιοπούηςησ του ϋργου του ΚΟΕ. Σα ΔΟΠ
εκδύδονται ςύμφωνα με ςυγκεκριμϋνεσ προδιαγραφϋσ για να διαςφαλύζεται ϋνα
ικανοποιητικό επύπεδο παρουςύαςησ και περιεχομϋνου. Σοποθετούνται ςτην
ιςτοςελύδα του Κϋντρου και εύναι διαθϋςιμα ςε κϊθε ενδιαφερόμενο. Αναλυτικόσ
κατϊλογοσ των δοκιμύων παρατύθεται ςτο Παρϊρτημα.
Ιςτοςελύδα
Περιϋχει πληροφορύεσ για την ϋρευνα που διεξϊγεται ςτο ΚΟΕ, τισ δημοςιεύςεισ, το
προςωπικό, εκδηλώςεισ, καθώσ και νϋα ό ανακοινώςεισ του Κϋντρου. Σο
περιεχόμενο τησ ιςτοςελύδασ του ΚΟΕ υπόκειται ςε ςυνεχό ενημϋρωςη
(http://www.ucy.ac.cy/goto/ecorece/el-GR/HOME.aspx).
Ωρθρα ςτα ΜΜΕ
Κατϊ το 2012 ϋγινε εκτενόσ αναφορϊ από Κυπριακϋσ εφημερύδεσ και ιςτοςελύδεσ
ςε κεύμενα που δημοςύευςε το ΚΟΕ εύτε ωσ δοκύμια, εύτε ωσ ϊρθρα ςτα
ενημερωτικϊ δελτύα του, εύτε ωσ χόλια Οικονομικόσ Πολιτικόσ.
Παρουςιϊςεισ
Εκτόσ από τα εςωτερικϊ ςεμινϊρια που διεξϊγονται κατϊ καιρούσ ςτο ΚΟΕ, κατϊ
το 2012 μϋλη του προςωπικού του Κϋντρου ςυμμετεύχαν ςε εξωτερικϋσ
παρουςιϊςεισ ςε ςυνεργαςύα με οργανιςμούσ που ϋχουν ςυναφό ενδιαφϋροντα με
το θϋμα του εκϊςτοτε ςεμιναρύου/ςυνεδρύου:
-

Παρουςύαςη με τύτλο “Outlook for the Cyprus Economy”, 5 Ιουλύου 2012,
Τπουργεύο Οικονομικών, Λευκωςύα.

-

Παρουςύαςη με τύτλο “How much is State Schooling Worth to Consumers”,
European Economic Association (EEA), 27-31 Αυγούςτου 2012, Μϊλαγα,
Ιςπανύα.
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-

Παρουςύαςη με τύτλο “Σο Μνημόνιο, η Κυπριακό Οικονομύα και οι επιπτώςεισ
ςτουσ πολύτεσ”, 8 Οκτωβρύου 2012, Σεχνολογικό Πανεπιςτόμιο Κύπρου,
Λεμεςόσ.

-

Παρουςύαςη με τύτλο “Κυπριακό Παραγωγικότητα και Ευρωζώνη”, 2ο Ετόςιο
υμπόςιο για την Κυπριακό Οικονομύα, 13 Οκτωβρύου 2012, Πανεπιςτόμιο
Κύπρου, Λευκωςύα.
Παρουςύαςη με τύτλο “Introduction to Key Issues”, EU Presidency Conference
“Investing in Children: Preventing and Tackling Child Poverty and Social
Exclusion, Promoting Children’s Well-Being”, 18-19 Οκτωβρύου 2012,
Λευκωςύα.

-

-

Παρουςύαςη με τύτλο “How much is State Schooling Worth to Consumers”,
Association of Southern European Economic Theorists (ASSET), 1-3 Νοεμβρύου
2012, Λεμεςόσ.

-

Παρουςύαςη με τύτλο “Σο Κρατικό Μιςθολόγιο” ςτην εκδόλωςη “ύγχρονεσ
Προςεγγύςεισ για ύγχρονουσ Οργανιςμούσ”, 14 Νοεμβρύου 2012,
Πανεπιςτόμιο Κύπρου, Λευκωςύα.

υμμετοχό ςε εργαςτόρια/ςυναντόςεισ/ομϊδεσ εργαςύασ
-

υμμετοχό ςτο 2012 ετόςιο ςυνϋδριο του Society for Economic Dynamics
(SED), 22-24 Ιουνύου 2012, Λεμεςόσ.

-

υμμετοχό ςτην ετόςια ςυνϊντηςη του EUROMOD update project, 10
Οκτωβρύου 2012, Βουκουρϋςτι.

-

υμμετοχό ςτο 2ο ερευνητικό εργαςτόριο Μύκρο-προςομούωςησ, 11-12
Οκτωβρύου 2012, Βουκουρϋςτι.

-

υμμετοχό ςτο Ετόςιο Εργαςτόριο Ερευνών Οικονομικόσ υγκυρύασ που
οργανώθηκε από την Ευρωπαώκό Επιτροπό, 15-16 Νοεμβρύου 2012, Βρυξϋλλεσ.
Επύςησ, το Κϋντρο Οικονομικών Ερευνών οργϊνωςε το Annual Meeting of the
EU NETWORK OF INDEPENDENT EXPERTS ON SOCIAL INCLUSION που
πραγματοποιόθηκε μεταξύ 9-10 Ιουλύου, 2012 ςτη Λευκωςύα.

Κοινωνικό προςφορϊ
Σο ΚΟΕ διαθϋτει μϋροσ του χρόνου απαςχόληςησ του προςωπικού του για την
εξυπηρϋτηςη αναγκών που ςυνδϋονται με τη διαμόρφωςη κατϊλληλησ
οικονομικόσ πολιτικόσ ςτην Κύπρο. υγκεκριμϋνα:
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Κύπριοι και ξϋνοι πανεπιςτημιακού και φοιτητϋσ που ερευνούν θϋματα τησ
Κυπριακόσ οικονομύασ προςεγγύζουν ςυχνϊ το ΚΟΕ για πληροφορύεσ, ςτοιχεύα
και μελϋτεσ για την Κυπριακό οικονομύα.



Δημοςιογρϊφοι, βουλευτϋσ, κυβερνητικού λειτουργού και εκπρόςωποι οργανωμϋνων
ςυνόλων επικοινωνούν με τα μϋλη του ακαδημαώκού ςυμβουλύου και το προςωπικό
του ΚΟΕ και ενημερώνονται για πορύςματα ερευνών του.



Μϋλη του προςωπικού του ΚΟΕ βοηθούν ςτην εξεύρεςη ςτοιχεύων και
ϊρθρων και ςυμβουλεύουν τουσ φοιτητϋσ του Σμόματοσ Οικονομικών του
Πανεπιςτημύου Κύπρου ςτισ μελϋτεσ τουσ για την Κυπριακό οικονομύα.

Ο Διευθυντόσ του ΚΟΕ εύχε, επύςησ, επαφϋσ με ξϋνουσ διπλωμϊτεσ, απεςταλμϋνουσ
διεθνών οργανιςμών και δημοςιογρϊφουσ-παρουςιαςτϋσ προγραμμϊτων ξϋνων
ΜΜΕ.

1.3 Ερευνητικϋσ Δραςτηριότητεσ
Οι ερευνητικϋσ δραςτηριότητεσ του ΚΟΕ κατανϋμονται ςε τϋςςερισ βαςικούσ
τομεύσ: Δημόςιων Οικονομικών και Υορολογύασ, Νοικοκυριών και Κοινωνικόσ
Ευημερύασ, Επιχειρόςεων και Παραγωγικότητασ και Μακροοικονομικών
Προβλϋψεων και Ανϊλυςησ. Πιο κϊτω παρατύθενται περιληπτικϊ οι
δραςτηριότητεσ του κϊθε τομϋα ϋρευνασ ςτη διϊρκεια του 2012, καθώσ και οι
δραςτηριότητεσ διαφόρων ερευνητικών προγραμμϊτων τα οπούα δεν
εντϊςςονται ςε κϊποιο από τουσ πιο πϊνω τομεύσ.

ΣΟΜΕΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΙ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ

Επιβλϋπων: Καθ. Πϊνοσ Παςιαρδόσ
Η ϋρευνα ςτον Σομϋα Δημόςιων Οικονομικών και Υορολογύασ επικεντρώθηκε ςτη
μελϋτη τησ ςυμπεριφορϊσ των ληπτών δημοςύου βοηθόματοσ ςτην αγορϊ
εργαςύασ, καθώσ επύςησ, και ςτην οικονομικό αποτύμηςη τησ κρατικόσ
εκπαύδευςησ ςτην Κύπρο. Επιπλϋον, ανϋπτυξε από κοινού με το Institute of Social
and Economic Research του Πανεπιςτημύου του Essex ϋνα μοντϋλο
μικροπροςομούωςησ φόρων-παροχών για την Κύπρο το οπούο επιτρϋπει και τη
διεξαγωγό ςυγκρύςεων με χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ.
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Ανϊλυςη τησ ςυμπεριφορϊσ των ληπτών δημόςιου βοηθόματοσ ςτην αγορϊ
εργαςύασ
ε αυτό τη μελϋτη αναλύεται η ςυμπεριφορϊ των ληπτών δημοςύου βοηθόματοσ
(ΛΔΒ) ςτην αγορϊ εργαςύασ. Απώτεροσ ςτόχοσ εύναι η εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων
πολιτικόσ για μια πιο αποτελεςματικό οικονομικό και κοινωνικό ςτόριξη των ΛΔΒ
και απεξϊρτηςό τουσ από το δημόςιο βοόθημα με ϋνταξη ςτην αγορϊ εργαςύασ.
Με βϊςη την περιγραφικό ανϊλυςη των ςτοιχεύων, οι λόπτεσ δημοςύου
βοηθόματοσ ςτην Κύπρο ϋχουν χαμηλότερο επύπεδο μόρφωςησ ςε ςχϋςη με το
γενικότερο πληθυςμό. Επύςησ, ϋχουν λιγότερη επαγγελματικό εμπειρύα
μετρούμενη με χρόνια ςτην αγορϊ εργαςύασ. Οι λόπτεσ ϋχουν, επύςησ, χειρότερη
κατϊςταςη - με πολλαπλϊ προβλόματα - υγεύασ από το γενικότερο πληθυςμό, που
αποτελούν και τουσ λόγουσ που δηλώνονται με μεγαλύτερη ςυχνότητα μη
ςυμμετοχόσ ςτην αγορϊ εργαςύα. Αντύθετα, η απροθυμύα για εργαςύα δεν αποτελεύ
ςημαντικό παρϊγοντα μη ςυμμετοχόσ ςτην αγορϊ εργαςύασ. Παρϊγοντεσ που
δηλώνονται με τη μεγαλύτερη ςυχνότητα από τουσ λόπτεσ δημοςύου βοηθόματοσ
ότι θα τουσ ωθούςαν ςτην αγορϊ εργαςύασ εύναι υψηλότεροσ μιςθόσ και πιο
ευϋλικτο ωρϊριο. Ακολουθούν η ψυχολογικό ςτόριξη, οι υπηρεςύεσ φροντύδασ για
εξαρτώμενα ϊτομα και η βελτύωςη των επαγγελματικών προςόντων. χεδόν όλοι
οι λόπτεσ δημοςύου βοηθόματοσ δηλώνουν ότι δεν θα εργϊζονταν χωρύσ αμοιβό,
κϊτι που δεύχνει ότι δεν θεωρούν ότι η εθελοντικό εργαςύα θα τουσ πρόςφερε
χρόςιμεσ γνώςεισ και εμπειρύεσ.
Η οικονομετρικό ανϊλυςη βεβαιώνει τα βαςικϊ εμπόδια ςτην απαςχόληςη που
δηλώνονται από τουσ λόπτεσ δημοςύου βοηθόματοσ, όπωσ εύναι η κακό
κατϊςταςη τησ υγεύασ, η μεγϊλη ηλικύα, η χαμηλό μόρφωςη και η περιοριςμϋνη
επαγγελματικό εμπειρύα. Επιπλϋον, αναδεικνύει την αρνητικό επύδραςη των
ειςοδημϊτων από πηγϋσ εκτόσ εργαςύασ (όπωσ εύναι το δημόςιο βοόθημα) ςτην
πιθανότητα απαςχόληςησ και ώρεσ εργαςύασ, και τη θετικό επύδραςη τησ
επαγγελματικόσ εμπειρύασ. Σο ύψοσ του μιςθού ϋχει, επύςησ, θετικό επύδραςη ςτισ
ώρεσ εργαςύασ των ληπτών. Επιπρόςθετα, προκύπτει ότι ϋνασ ςημαντικόσ λόγοσ
μη ςυμμετοχόσ των ληπτών δημοςύου βοηθόματοσ ςτην αγορϊ εργαςύασ εύναι οι
μη ρεαλιςτικϋσ προςδοκύεσ τουσ, ιδιαύτερα η υπεραιςιοδοξύα τουσ για το ύψοσ του
μιςθού που θα τουσ προςφερόταν αν αποφϊςιζαν να εργαςτούν.
Από τη μελϋτη προκύπτουν πολλϊ ςυμπερϊςματα πολιτικόσ για ϋνταξη των
ληπτών δημοςύου βοηθόματοσ ςτην αγορϊ εργαςύασ, για παρϊδειγμα περιςςότερη
κατϊρτιςη, ενημϋρωςη, φροντύδα για εξαρτώμενα πρόςωπα και ψυχολογικό
ςτόριξη. Επύςησ, περιςςότερα οφϋλη όταν εργϊζονται ό ζητούν ενεργϊ
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απαςχόληςη και αυςτηρότερεσ ποινϋσ όταν εγκαταλεύπουν την εργαςύα τουσ
χωρύσ ςοβαρό λόγο. Εύναι, επύςησ, ςημαντικό τα κύνητρα απαςχόληςησ να
λαμβϊνουν υπόψη τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ των διαφόρων ομϊδων για να
εύναι αποτελεςματικϊ. Παρϊλληλα, προτρϋπεται ςυνεργαςύα των αρμόδιων
υπηρεςιών, ώςτε μαζύ με την απαςχόληςη να επιδιώκεται και η ϋνταξη ςτην
κοινωνύα. Επιπρόςθετα εύναι απαραύτητη η μεταρρύθμιςη του ςυςτόματοσ
παροχόσ δημοςύου βοηθόματοσ ώςτε να επιτευχθούν πιο αποτελεςματικϋσ
διαδικαςύεσ ςτόχευςησ και να εξαλειφθούν τα αντικύνητρα για εργαςύα που
προκαλεύ η παροχό δημοςύου βοηθόματοσ.
Η μελϋτη περιγρϊφεται αναλυτικϊ ςτο Δοκύμιο Οικονομικόσ Πολιτικόσ:
Pashardes P. and A. Polycarpou, “The Labour Market Behavior of Public Assistance
Recipients in Cyprus", Economic Policy Paper No. 09-12, Economics Research Centre,
University of Cyprus, December 2012.
Η οικονομικό αποτύμηςη τησ κρατικόσ εκπαύδευςησ ςτην Κύπρο
Η κρατικό παροχό ιδιωτικών αγαθών παρουςιϊζεται ςτη βιβλιογραφύα ωσ μϋςο
μετριαςμού των ατελειών που υπϊρχουν ςτην αγορϊ (π.χ εξωτερικότητεσ) και,
υπό οριςμϋνουσ όρουσ, για να ανακατανϋμει το ειςόδημα. Από ό,τι ξϋρουμε τόςο η
εμπειρικό μελϋτη ςτα πλαύςια μιασ ολοκληρωμϋνησ ανϊλυςησ τησ ευημερύασ του
καταναλωτό, όςο και η οικονομετρικό εκτύμηςη τησ προθυμύασ του καταναλωτό
να πληρώςει, περιορύζεται γενικϊ ςτισ ενδεχόμενεσ μελϋτεσ αξιολόγηςησ, γνωςτϋσ
ςτη βιβλιογραφύα ωσ contingent valuation studies (κυρύωσ των περιβαλλοντικών
αγαθών). Η μελϋτη αυτό προτεύνει μια εναλλακτικό προςϋγγιςη ςτηριζόμενη ςτη
θεωρύα τησ ςυμπεριφορϊσ του καταναλωτό με ςτόχο τη δημιουργύα ενόσ
μοντϋλου όπου ο χρηματικόσ δεύκτησ ικανοπούηςησ μπορεύ να υπολογιςτεύ από τισ
παραμϋτρουσ ενόσ πλόρουσ ςυςτόματοσ ζότηςησ. Η ςυνειςφορϊ τησ ςυνύςταται
ςτην ανϊπτυξη ενόσ ολοκληρωμϋνου πλαιςύου το οπούο θα επιτρϋπει τη
θεωρητικό και εμπειρικό ανϊλυςη των επιπτώςεων τησ κρατικόσ παροχόσ
ιδιωτικών αγαθών, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ εκπαύδευςησ, ςτη ςυμπεριφορϊ και
την ευημερύα του καταναλωτό.
Για την οικονομικό αποτύμηςη χρηςιμοποιούνται ςτοιχεύα τα οπούα εύναι εύκολα
διαθϋςιμα (και ςυγκρύςιμα με ϊλλεσ χώρεσ) όπωσ αυτϊ που προϋρχονται από τισ
Ϊρευνεσ Οικογενειακών Προώπολογιςμών (ΕΟΠ). υγκριμϋνα, τα ςτοιχεύα τησ
μελϋτησ προϋρχονται από την τελευταύα διαθϋςιμη ΕΟΠ τησ Κύπρου για το ϋτοσ
2009, όπου υπϊρχουν πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον τύπο τησ εκπαιδευτικόσ
μονϊδασ που επιλϋγουν τα νοικοκυριϊ. Επιπλϋον ςτοιχεύα από Eurostat
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χρηςιμοποιόθηκαν για ςυγκρύςεισ με ϊλλεσ χώρεσ. Η μεθοδολογικό πρόκληςη τησ
προτεινόμενησ ϋρευνασ ϋγκειται ςτην εξεύρεςη του κατϊλληλου τρόπου
προςαρμογόσ ςτο ςύςτημα ζότηςησ τησ ποςότητασ εκπαύδευςησ που
καταναλώνεται δωρεϊν από τισ οικογϋνειεσ με παιδιϊ ςε δημόςια ςχολεύα. Για
αυτϋσ τισ οικογϋνειεσ οι παρατηρούμενεσ για την εκπαύδευςη δαπϊνεσ εύναι κϊτω
από το επύπεδο που αντιςτοιχεύ ςτην αληθινό κατανϊλωςη.
Επύςησ, ερευνούνται οι πτυχϋσ αποδοτικότητασ και δικαιοςύνησ που ςυνδϋονται
με το επύπεδο ποςότητασ και ποιότητασ τησ δημόςιασ παρεχόμενησ εκπαύδευςησ.
υγκεκριμϋνα, εξετϊζεται γιατύ η ζότηςη για την εκπαύδευςη ςτην Κύπρο
εμφανύζεται να υπερβαύνει τη δημόςια παροχό κατϊ πολύ, με πολλϋσ οικογϋνειεσ
να εμφανύζονται να αγορϊζουν ςυμπληρωματικό εκπαύδευςη από τον ιδιωτικό
τομϋα (φροντιςτόρια). Με αυτό τον τρόπο υπολογύζεται πώσ το όφελοσ από την
δωρεϊν παρεχόμενη κρατικό εκπαύδευςη κατανϋμεται μεταξύ των οικογενειών
και πώσ η αντικατϊςταςη ό/και η ςυμπλόρωςη τησ κρατικόσ εκπαύδευςησ από
τον ιδιωτικό τομϋα αντικατοπτρύζεται ςτην ειςοδηματικό ανιςότητα. Σα
ςυμπερϊςματα τησ ανϊλυςησ θα ςυζητηθούν ϋναντι των πολιτικών επιπτώςεών
τουσ μαζύ με τα ςχετικϊ αποτελϋςματα που παρουςιϊζονται αλλού ςτη
βιβλιογραφύα. Σϋλοσ, θα προταθούν και μϋτρα για την αντιμετώπιςη ζητημϊτων
οικονομικόσ αποδοτικότητασ και δικαιοςύνησ ςτην ϊςκηςη εκπαιδευτικόσ
πολιτικόσ ςτην Κύπρο.

Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ βρύςκονται ςτα ακόλουθα:
(i) Andreou S.N., “Analysis of Household Expenditure on Education in Cyprus”,
Economic Policy Paper, No. 07-12, Economics Research Centre, University of Cyprus,
November 2012.
(ii) P. Pashardes, S. N. Andreou and N. Pashourtidou, “Consumer Valuation of Free
State Schooling”, Economic Research Centre, University of Cyprus, mimeo 2012.
(iii) Andreou S. N. and P. Pashardes “The cost of Education and the Household
Valuation of Free State Schooling in Cyprus”, Commentary Issue 28, Economic
Research Centre, forthcoming.

Μοντϋλο μικροπροςομούωςησ EUROMOD
Σο Κϋντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιςτημύου Κύπρου ςε ςυνεργαςύα με το
Institute of Social and Economic Research του Πανεπιςτημύου Essex αναπτύςςει
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από κοινού ϋνα μοντϋλο μικροπροςομούωςησ φοροπαροχών για την Κύπρο που
όμωσ επιτρϋπει και τη διεξαγωγό ςυγκρύςεων με χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ.
Σο μοντϋλο μικροπροςομούωςησ EUROMOD βαςύζεται ςε ςτοιχεύα τησ Ϊρευνασ
υνθηκών Διαβύωςησ των Νοικοκυριών (EU-SILC) και ενςωματώνει τουσ κανόνεσ
του Κυπριακού ςυςτόματοσ φοροπαροχών προκειμϋνου να προςομοιώςει ϋναν
αριθμό κοινωνικών επιδομϊτων, φόρων και αςφαλιςτικών ειςφορών. Η εύρυθμη
λειτουργύα του μοντϋλου προώποθϋτει τη ςυνεχό αναβϊθμιςό του ϋτςι ώςτε να
ενςωματώνονται οι ςχετικϋσ νομοθετικϋσ αλλαγϋσ (μεταρρυθμύςεισ) αλλϊ και να
προςαρμόζονται τα ειςοδόματα των νοικοκυριών ςτο χρόνο εφαρμογόσ του
μοντϋλου. Η εν λόγω ϋκθεςη παρουςιϊζει: α) όλεσ τισ νομοθετικϋσ αλλαγϋσ που
ϋχουν ςυντελεςτεύ κατϊ τη διϊρκεια των ετών 2007-2010 και αφορούν τα όργανα
πολιτικόσ που εξετϊζονται από το μοντϋλο, β) την πρόοδο που ϋχει επιτευχθεύ από
την ομϊδα του Κϋντρου Οικονομικών Ερευνών ςε ςυνεργαςύα με το Πανεπιςτόμιο
του Essex και γ) την επαλόθευςη του μοντϋλου (macrovalidation) προκειμϋνου να
εξαςφαλιςτεύ ότι τα αποτελϋςματα του ςυνϊδουν με την πραγματικότητα ςτο
βαθμό που αυτό εύναι εφικτό.
Η ανϊλυςη βρύςκεται ςτην ϋκθεςη:
EUROMOD: Country Report. CYPRUS 2007-2010, Institute for Social and Economic
Research,University of Essex, July 2012.
https://www.iser.essex.ac.uk/euromod/resources-for-euromod-users/country-reports

ΣΟΜΕΑ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΨΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΤΗΜΕΡΙΑ
Επιβλϋπων: Καθ. Πϊνοσ Παςιαρδόσ
τη διϊρκεια του 2012 η ϋρευνα ςτον Σομϋα Νοικοκυριών και Κοινωνικόσ
Ευημερύασ εςτιϊςτηκε ςτη μελϋτη του κινδύνου τησ φτώχειασ ηλικιωμϋνων ςτην
Κύπρο, ςτη μϋτρηςη του κινδύνου φτώχειασ μεταξύ των μεταναςτών ςτην Κύπρο,
καθώσ και ςτην εκτύμηςη των επιπτώςεων των αλλαγών των τιμών τησ ενϋργειασ
ςτην ευημερύα.
Πτυχϋσ τησ φτώχειασ ηλικιωμϋνων ςτην Κύπρο
Η παρούςα μελϋτη εξετϊζει τον κύνδυνο φτώχειασ των ηλικιωμϋνων ςτην Κύπρο
χρηςιμοποιώντασ τόςο ςτοιχεύα τησ Ϊρευνασ υνθηκών Διαβύωςησ των
Νοικοκυριών (EU-SILC) προκειμϋνου να διεξαχθούν ςυγκρύςεισ ςε διεθνϋσ
επύπεδο, αλλϊ και πιο λεπτομερό ςτοιχεύα τησ Ϊρευνασ Οικογενειακών
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Προώπολογιςμών (FES) του 2009 προκειμϋνου να γύνει εμβϊθυνςη ςτισ αιτύεσ του
φαινομϋνου. Σα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ δεύχνουν ότι οι ηλικιωμϋνοι ςτην
Κύπρο αντιμετωπύζουν τετραπλϊςιο κύνδυνο φτώχειασ ςε ςχϋςη με τον υπόλοιπο
πληθυςμό. Παρόλο που ςε αρκετϋσ χώρεσ τησ Ευρώπησ οι ηλικιωμϋνοι εύναι
περιςςότερο ευπαθεύσ ςτη φτώχεια, η Κύπροσ ξεπερνϊει αιςθητϊ τον Ευρωπαώκό
μϋςο όρο. Αυτό οφεύλεται κυρύωσ ςτην ύπαρξη ενόσ χϊςματοσ ανϊμεςα ςτο
ειςόδημα που προϋρχεται από μιςθούσ και ςτο ειςόδημα που προϋρχεται από
εργαςύα. Η ιδιοκατούκηςη παύζει ςημαντικό ρόλο ςε χώρεσ με υψηλό δεύκτη
ιδιοκατούκηςησ (όπωσ η Κύπροσ) διότι μειώνει τον κύνδυνο φτώχειασ όλων των
ηλικιακών ομϊδων, αλλϊ περιςςότερο των ηλικιωμϋνων, καθώσ το ύψοσ τησ
ακύνητησ περιουςύασ ςυνόθωσ ςυςχετύζεται θετικϊ με την ηλικύα. Επιπρόςθετα, η
μελϋτη χρηςιμοποιεύ τα ςτοιχεύα τησ Ϊρευνασ Οικογενειακών Προώπολογιςμών
του 2009 προκειμϋνου να εκτιμηθεύ ϋνα οικονομετρικό μοντϋλο που ςυςχετύζει τη
φτώχεια των ηλικιωμϋνων με μια ςειρϊ δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών
χαρακτηριςτικών του ατόμου. Σα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ ερμηνεύονται υπό
το φωσ των θεςμικών χαρακτηριςτικών του Κυπριακού ςυνταξιοδοτικού
ςυςτόματοσ και παρϋχουν χρόςιμεσ πληροφορύεσ για τη διαμόρφωςη τησ
οικονομικόσ πολιτικόσ, καθώσ και προβλϋψεισ για την εξϋλιξη τησ φτώχειασ των
ηλικιωμϋνων. Καθότι τα ειςοδόματα των ηλικιωμϋνων εύναι πιο ανελαςτικϊ ςτισ
επιπτώςεισ τησ κρύςησ ςε ςύγκριςη με τα ειςοδόματα του υπόλοιπου πληθυςμού,
αναμϋνουμε ότι ςε ςχετικούσ όρουσ η θϋςη των ηλικιωμϋνων θα βελτιωθεύ. Προσ
αυτό την κατεύθυνςη θα ςυντελϋςει και η ςταδιακό ωρύμανςη του
ςυνταξιοδοτικού ςυςτόματοσ. Οι πολιτικϋσ που προτεύνονται ςτα πλαύςια τησ
μελϋτησ εύναι η ϋμφαςη ςε παροχϋσ ςε εύδοσ (βελτύωςη τησ ποιότητασ τησ
δημόςιασ υγεύασ, μακροπρόθεςμη φροντύδα κ.α.) καθώσ και η προςεκτικό
ςτόχευςη χρηματικών μεταβιβϊςεων ςτα ϊτομα που τη χρειϊζονται περιςςότερο.
Επύςησ, ϋμφαςη θα πρϋπει να δοθεύ ςτη μεύωςη τησ ανιςότητασ ανϊμεςα ςτουσ
ηλικιωμϋνουσ.

Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ κυκλοφόρηςαν ςτο ϊρθρο:
Koutsampelas, C. (2012), ‘Aspects of Elderly Poverty in Cyprus’, Cyprus Economic
Policy Review, 6(1), pp. 69-89.
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Η μϋτρηςη του κινδύνου φτώχειασ μεταξύ των μεταναςτών ςτην Κύπρο
Η μελϋτη βαςύζεται ςτα ςτοιχεύα τησ Ϊρευνασ Οικογενειακών Προώπολογιςμών
του 2009 που διεξόχθη από τη τατιςτικό Τπηρεςύα τησ Κύπρου. κοπόσ τησ
μελϋτησ εύναι να μετρόςει το επύπεδο και τουσ προςδιοριςτικούσ παρϊγοντεσ τησ
φτώχειασ των μεταναςτών ςτην Κύπρο. Σα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ δεύχνουν
ότι οι μετανϊςτεσ αντιμετωπύζουν αιςθητϊ υψηλότερο κύνδυνο φτώχειασ ςε
ςύγκριςη με τον υπόλοιπο πληθυςμό. Οι μετανϊςτεσ από χώρεσ τησ Αςύασ και τησ
Αφρικόσ κινδυνεύουν ςυγκριτικϊ πολύ περιςςότερο από τουσ Ευρωπαύουσ. Αλλϊ
και ανϊμεςα ςτουσ Ευρωπαύουσ μετανϊςτεσ διαγιγνώςκονται ςημαντικϋσ
ειςοδηματικϋσ διαφορϋσ καθότι οι μετανϊςτεσ από την Ηπειρωτικό Ευρώπη και τη
Μεςόγειο βρύςκονται ςε καλύτερη θϋςη από τουσ μετανϊςτεσ που προϋρχονται
από την Ανατολικό Ευρώπη και τα Βαλκϊνια. Επύςησ, ςύμφωνα με τα ευρόματα
τησ μελϋτησ ςημαντικό ρόλο ςτον προςδιοριςμό τησ φτώχειασ των μεταναςτών
ϋχει ο οριςμόσ του ειςοδόματοσ. υγκεκριμϋνα, η προςθόκη των τεκμαρτών
ενοικύων ςτον οριςμό του ειςοδόματοσ αύξηςε ακόμα περιςςότερο το χϊςμα
φτώχειασ μεταξύ των μεταναςτών και του υπόλοιπου πληθυςμού. Αυτό ςυμβαύνει
διότι τα ποςοςτϊ ιδιοκατούκηςησ των Κυπρύων εύναι αιςθητϊ υψηλότερα ςε από
των μεταναςτών.
Η οικονομετρικό ανϊλυςη ϋδειξε ότι η χειρότερη θϋςη των μεταναςτών δεν μπορεύ
να εξηγηθεύ αποκλειςτικϊ και μόνο από τουσ δημογραφικούσ και
κοινωνικοοικονομικούσ παρϊγοντεσ που τυπικϊ ςχετύζονται με τον υψηλό κύνδυνο
φτώχειασ (πχ. το χαμηλό επύπεδο εκπαύδευςησ, η ςύνθεςη του νοικοκυριού, ο
αριθμόσ των εξαρτώμενων μελών του νοικοκυριού, η ηλικύα του αρχηγού του
νοικοκυριού). υνεπώσ, υπϊρχουν ενδεύξεισ ότι το χϊςμα φτώχειασ μεταξύ των
μεταναςτών και του υπόλοιπου πληθυςμού μπορεύ, ωσ ϋνα βαθμό, να εξηγηθεύ και
από φαινόμενα διακρύςεων ςτην αγορϊ εργαςύασ όπωσ ϊλλωςτε υποδεικνύουν
μελϋτεσ κοινωνιολόγων και εκθϋςεισ για τον κοινωνικό αποκλειςμό ςτην Κύπρο.
Δεδομϋνου ότι η ενςωμϊτωςη των μεταναςτών εύναι πολύ δύςκολο να επιτευχθεύ
δύχωσ τη μερικό ςύγκλιςη των ποςοςτών φτώχειασ, εύναι ςημαντικό η προώθηςη
πολιτικών (όπωσ για παρϊδειγμα η ενύςχυςη του νομοθετικού πλαιςύου) που
καταπολεμούν τισ πηγϋσ των κοινωνικών διακρύςεων.
Η μελϋτη περιγρϊφεται αναλυτικϊ ςτο Δοκύμιο:
Koutsampelas, C. (2012), ‘Measuring the poverty risk among immigrants in Cyprus’,
Economic Policy Papers, No. 03-12, Economics Research Centre, University of Cyprus,
April 2012.
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Εκτύμηςη των επιπτώςεων των αλλαγών των τιμών τησ ενϋργειασ ςτην
ευημερύα
Οι πολιτικϋσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ για την ενϋργεια και τισ κλιματικϋσ αλλαγϋσ
θα οδηγόςουν ςε αύξηςη των τιμών του ηλεκτριςμού και των καυςύμων για τουσ
τελικούσ χρόςτεσ. Η μελϋτη αυτό εξετϊζει τισ αναδιανεμητικϋσ επιπτώςεισ αυτών
των αυξόςεων ςτισ τιμϋσ τησ ενϋργειασ ςτην Κύπρο μϋςω του προςδιοριςμού και
τησ εκτύμηςησ ενόσ ςυςτόματοσ ζότηςησ όπου ειςϊγεται ετερογϋνεια ςτισ τιμϋσ
μεταξύ νοικοκυριών. Με αυτό τη μϋθοδο μπορούν να εξαχθούν αξιόπιςτεσ
εκτιμόςεισ ςτισ περιπτώςεισ που ο αριθμόσ των Ερευνών Οικογενειακών
Προώπολογιςμών που χρηςιμοποιούνται εύναι περιοριςμϋνοσ όπωσ ςτην
περύπτωςη τησ Κύπρου.
Η εμπειρικό ανϊλυςη ϋγινε με και χωρύσ τη ςυμπερύληψη χαρακτηριςτικών των
νοικοκυριών που ςχετύζονται με την κατανϊλωςη ενϋργειασ (π.χ. ύπαρξη
ςυςτόματοσ κεντρικόσ θϋρμανςησ ό/και κλιματιςτικών, αριθμόσ αυτοκινότων,
τετραγωνικϊ κατοικύασ), ϋτςι ώςτε οι εκτιμημϋνεσ παρϊμετροι και κατ’ επϋκταςη
οι ελαςτικότητεσ να αντανακλούν βραχυχρόνιεσ και μακροχρόνιεσ επιδρϊςεισ
αντύςτοιχα. Οι εκτιμημϋνεσ παρϊμετροι του ςυςτόματοσ ζότηςησ
χρηςιμοποιούνται για να διεξαχθεύ ανϊλυςη ευημερύασ. Σα αποτελϋςματα
δεύχνουν ότι η αύξηςη ςτισ τιμϋσ τησ ενϋργειασ οδηγεύ ςε απώλεια ευημερύασ (ςε
τιμϋσ 2009) τησ τϊξησ των 31 ευρώ και 101 ευρώ, ανϊ νοικοκυριό, για το 2013 και
2020 αντύςτοιχα, ενώ η απώλεια ευημερύασ ςε επύπεδο οικονομύασ (ςε τιμϋσ 2009)
εύναι πϋρα των 33 εκ. ευρώ για το 2020. Οι αυξόςεισ των τιμών θα εύναι
αντύςτροφα προοδευτικϋσ (regressive) και αναμϋνεται να επηρεϊςουν τα
νοικοκυριϊ με μικρό αριθμό μελών και νοικοκυριϊ ςε αςτικϋσ περιοχϋσ
περιςςότερο απ’ ό,τι τον υπόλοιπο πληθυςμό. Επιπρόςθετα, η ανϊλυςη ϋδειξε ότι
το μεγαλύτερο ποςοςτό απώλειασ ευημερύασ προκύπτει από τη μεύωςη τησ
αγοραςτικόσ δύναμησ του νοικοκυριού λόγω ψηλότερων τιμών ενϋργειασ, ενώ οι
αλλαγϋσ ςτισ ςχετικϋσ τιμϋσ προκαλούν deadweight loss που εύναι μόνο ϋνα μικρό
μϋροσ τησ απώλειασ ευημερύασ, εξαιτύασ των περιοριςμϋνων δυνατοτότων
υποκατϊςταςησ μεταξύ ενϋργειασ και ϊλλων αγαθών.
Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ θα κυκλοφορόςουν ςτο Δοκύμιο:
Pashardes P., N. Pashourtidou and T. Zachariadis, “Estimating welfare aspects of
changes in energy prices from preference heterogeneity”, Economic Analysis Paper,
Economics Research Centre, University of Cyprus, forthcoming.
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ΣΟΜΕΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΟΣΗΣΑ
Επιβλϋπων: Καθ. Θεοφϊνησ Μαμουνϋασ
τη διϊρκεια του 2012 η ϋρευνα ςτον Σομϋα των Επιχειρόςεων και
Παραγωγικότητασ εςτιϊςτηκε ςτη μελϋτη δεικτών παραγωγικότητασ τησ
Κυπριακόσ Οικονομύασ, καθώσ, επύςησ και ςτην ανϊλυςη των επιδρϊςεων τησ
ενϋργειασ ςτην παραγωγικότητα.
Δεύκτεσ παραγωγικότητασ τησ Κυπριακόσ οικονομύασ
Η μελϋτη αυτό παρουςιϊζει τα πρώτα αποτελϋςματα τησ προςπϊθειασ που γύνεται
από το Κϋντρο Οικονομικών Ερευνών για να εξετϊςει και να αναλύςει τισ
διϊφορεσ πτυχϋσ τησ παραγωγικότητασ, τόςο ςτην Κύπρο όςο και ςτην υπόλοιπη
Ευρώπη.
Αρχικϊ γύνεται μια ςύγκριςη τησ αύξηςησ του ρυθμού ολικόσ παραγωγικότητασ
ανϊμεςα ςτην Κύπρο και την Ευρωζώνη κατϊ τα ϋτη 1996-2011. Σο
ςημαντικότερο εύρημα εύναι ότι η ολικό παραγωγικότητα ςτην Κύπρο βρύςκεται
ςε χαμηλότερα επύπεδα από τον αντύςτοιχο ρυθμό ςτην Ευρωζώνη, πρϊγμα το
οπούο υποδεικνύει χαμηλότερη ανταγωνιςτικότητα τησ Κυπριακόσ οικονομύασ.
τη ςυνϋχεια αναλύεται ο ρυθμόσ μεταβολόσ του ΑΕΠ ςτα διϊφορα ςυςτατικϊ
που το απαρτύζουν και ςυγκεκριμϋνα ςτο κεφϊλαιο, την εργαςύα και την
παραγωγικότητα. Ωξιο αναφορϊσ εύναι το γεγονόσ ότι η ςυνειςφορϊ τησ εργαςύασ
ςτο ΑΕΠ τησ Κυπριακόσ οικονομύασ παρουςιϊζεται διαχρονικϊ πϊντα πιο ψηλό
από την αντύςτοιχη τησ Ευρωζώνησ, γεγονόσ που υποδεικνύει εύτε μεγαλύτερη
αύξηςη του αριθμού των εργαζομϋνων εύτε μεγαλύτερη αύξηςη των μιςθών. Όςον
αφορϊ το κεφϊλαιο η περύοδοσ 1996-2001 παρουςιϊζει το χαμηλότερο ρυθμό
ανϊπτυξησ κεφαλαύου, υποδηλώνοντασ ϋτςι χαμηλϋσ ό μη παραγωγικϋσ
επενδύςεισ τη ςυγκεκριμϋνη περύοδο.
Η μελϋτη παρουςιϊζει, επύςησ, και τη ςχϋςη ανϊμεςα ςτουσ μιςθούσ και ςτην
παραγωγικότητα τησ εργαςύασ. Σα αποτελϋςματα δεύχνουν πωσ ςτην Κύπρο οι
μιςθού αυξϊνονται με γρηγορότερουσ ρυθμούσ απ’ ό,τι η παραγωγικότητα γεγονόσ
που καθιςτϊ την οικονομύα μασ λιγότερη ανταγωνιςτικό ςτην αγορϊ εργαςύασ. Σα
πρϊγματα επιδεινώνονται ςτο δημόςιο τομϋα όπου η διαφορϊ μεταξύ των μιςθών
του δημόςιου τομϋα και τησ παραγωγικότητασ τησ εργαςύασ εύναι ακόμα
μεγαλύτερη.
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Σα αποτελϋςματα τησ μελϋτησ θα κυκλοφορόςουν ςτο Δελτύο:
Th. Mamouneas, E. Ketteni and A. Andreou “Productivity Analysis”, Economic
Research Centre, University of Cyprus, forthcoming.
Η επύδραςη τησ ενϋργειασ ςτην παραγωγικότητα
Ο ςκοπόσ τησ παρούςασ μελϋτησ εύναι να αναλύςει τισ τϊςεισ υποκατϊςταςησ/
ςυμπληρωματικότητασ μεταξύ τησ ενϋργειασ, τησ απαςχόληςησ, και ϊλλων
ειςροών τησ παραγωγόσ για τισ Ευρωπαώκϋσ χώρεσ ςυμπεριλαμβανομϋνου και τησ
Κύπρου. Η ανϊλυςη των τϊςεων αυτών επιτρϋπει τη μελϋτη ενόσ φϊςματοσ
ςημαντικών ζητημϊτων που ςχετύζονται με τισ επιπτώςεισ των
κοινωνικοοικολογικών αλλαγών ςτην απαςχόληςη, την παραγωγό, και ςτην
αύξηςη
τησ
παραγωγικότητασ.
Η
μϋτρηςη
των
τϊςεων
υποκατϊςταςησ/ςυμπληρωματικότητασ μεταξύ ενϋργειασ και των διαφόρων
τύπων των ειςροών εργαςύασ, επιτρϋπει την καλύτερη κατανόηςη τησ δυναμικόσ
τησ αγορϊσ εργαςύασ (διαχρονικό ζότηςη για χαμηλό/μεςαύο/υψηλό ειδικευμϋνο
εργατικό δυναμικό), μιασ και οι διϊφορεσ βιομηχανύεσ τησ ΕΕ κινούνται προσ την
εξοικονόμηςη ενϋργειασ και την ευρύτερη χρόςη των πρϊςινων ενεργειακών
ειςροών. Η μϋτρηςη τησ υποκατϊςταςησ/ςυμπληρωματικότητασ μεταξύ ειςροών
ενϋργειασ και νϋων τεχνολογιών, όπωσ πληροφορικόσ και επικοινωνιών
(Information and Communications Technology - ICT), επιτρϋπει την καλύτερη
κατανόηςη των επιπτώςεων των νϋων αυτών τεχνολογιών ςε ςχϋςη με τη χρόςη
ενϋργειασ και αντύςτροφα.
Η μελϋτη αυτό περιλϊμβανε εκτύμηςη τησ τεχνολογύασ παραγωγόσ, η οπούα
εξαρτϊται από το κεφϊλαιο (ICT and non-ICT capital), την εργαςύα
(ειδικευμϋνοι/ανειδύκευτοι εργϊτεσ), την ενϋργεια, τισ πρώτεσ ύλεσ, τισ υπηρεςύεσ
και ϊλλεσ εξωγενεύσ τεχνικϋσ αλλαγϋσ. Σο μοντϋλο που χρηςιμοποιόθηκε βαςύζεται
ςτη μεθοδολογύα των Bernstein, Μαμουνϋα και Παςιαρδό (2004). Αυτό το μοντϋλο
ειςϊγει ςτη ςυνϊρτηςη παραγωγόσ μια παραμετροπούηςη τησ τεχνικόσ
αποτελεςματικότητασ προςθϋτοντασ μια δυναμικό διϊςταςη του προβλόματοσ.
Η αποδοτικότητα ςτην παραγωγό προκύπτει όταν νϋεσ ειςροϋσ δημιουργούν
βελτιώςεισ ςτην τεχνικό αποτελεςματικότητα που δεν εύναι πλόρωσ
αντιςταθμιςμϋνεσ από το κόςτοσ τησ προςαρμογόσ. Οι ςυναρτόςεισ ζότηςησ
ειςροών προκύπτουν από την ελαχιςτοπούηςη τησ αναμενόμενησ παρούςασ αξύασ
του κόςτουσ με βϊςη τη ςυνϊρτηςη παραγωγόσ και τισ εξιςώςεισ ςυςςώρευςησ
ειςροών. Η εμπειρικό ανϊλυςη ϋχει διεξαχθεύ για τισ χώρεσ τησ ΕΕ
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(ςυμπεριλαμβανομϋνου και τησ Κύπρου) για τισ οπούεσ υπόρχαν διαθϋςιμα
ςτοιχεύα για τισ ειςροϋσ και τισ εκροϋσ.
Η εμπειρικό ανϊλυςη επϋτρεψε την εκτύμηςη τησ επύδραςησ τησ χρόςησ ενϋργειασ
ςτην παραγωγικότητα των ευρωπαώκών χωρών ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ
Κύπρου, καθώσ και την εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων πολιτικόσ.
Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ βρύςκονται ςτο Δοκύμιο:
Ketteni E., Th. Mamuneas and P. Pashardes, “ICT and Energy Use: Patterns of
Substitutability and Complementarity in Production”, Economic Analysis Paper No.
05-12, Economics Research Centre, University of Cyprus, September 2012.

ΣΟΜΕΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΒΛΕΧΕΨΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ

Επιβλϋποντεσ: Καθ. Πϊνοσ Παςιαρδόσ και Αν. Καθ. Ϊλενα Ανδρϋου
Η ϋρευνα ςτον Σομϋα Μακροοικονομικών Προβλϋψεων και Ανϊλυςησ το 2012
επικεντρώθηκε ςτη βελτύωςη τησ υποδομόσ που ςτηρύζει τη διενϋργεια
προβλϋψεων για το ρυθμό μεταβολόσ του ΑΕΠ και τον πληθωριςμό, τόςο από
πλευρϊσ ςτατιςτικών ςτοιχεύων όςο και από πλευρϊσ οικονομετρικών μοντϋλων.
Βαςικό δραςτηριότητα του Σομϋα εύναι η καταςκευό και ανϊλυςη των
προβλϋψεων για το ρυθμό μεταβολόσ του ΑΕΠ και τον πληθωριςμό ςτην Κύπρο,
που δημοςιεύονται ςε τριμηνιαύα βϊςη ςτο δελτύο «Οικονομικϋσ Προοπτικϋσ»,
καθώσ και η ανϊλυςη των ςτοιχεύων από τισ Ϊρευνεσ Οικονομικόσ υγκυρύασ, τα
αποτελϋςματα τησ οπούασ δημοςιεύονται μηνιαύωσ ςτο δελτύο «Ϊρευνεσ
Οικονομικόσ υγκυρύασ». Παρϊλληλα ο τομϋασ αςχολεύται με την ανϊπτυξη
εργαλεύων/μοντϋλων για ςκοπούσ μακροοικονομικόσ ανϊλυςησ τησ Κυπριακόσ
οικονομύασ.
Μηνιαύοσ δεύκτησ του ρυθμού μεταβολόσ του ΑΕΠ ςτην Κύπρο
τόχοσ του Δοκιμύου εύναι η καταςκευό ενόσ μηνιαύου δεύκτη για την εκτύμηςη του
ρυθμού μεταβολόσ του ΑΕΠ ςτην Κύπρο, εξαιρουμϋνων οποιωνδόποτε
βραχυπρόθεςμων διακυμϊνςεων, καθώσ και για την παροχό ϋγκαιρων ενδεύξεων
για την κατεύθυνςη τησ πραγματικόσ οικονομικόσ δραςτηριότητασ το τρϋχον και
τα επόμενα ϋνα με δύο τρύμηνα. Ο δεύκτησ που παρουςιϊζεται αξιοποιεύ
πληροφορύεσ από ϋνα μεγϊλο αριθμό εγχώριων και ξϋνων/διεθνών μηνιαύων
ςειρών, ςυνοψύζοντϊσ τισ ςε ϋνα μικρό αριθμό κοινών παραγόντων (common
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factors). Οι μηνιαύοι παρϊγοντεσ που αντικατοπτρύζουν τισ πιο πρόςφατεσ
πληροφορύεσ που περιϋχονται ςτισ μηνιαύεσ μεταβλητϋσ, χρηςιμοποιούνται ςτον
υπολογιςμό μιασ ςειρϊσ προβλϋψεων για το μεςοπρόθεςμο/μακροπρόθεςμο
ρυθμό ανϊπτυξησ. Οι προβλϋψεισ αυτϋσ αποτελούν και τον προτεινόμενο μηνιαύο
δεύκτη. Αξιοποιώντασ ϋτςι τισ ϋγκαιρεσ ενδεύξεισ από τισ μηνιαύεσ ςειρϋσ ο δεύκτησ
παρϋχει μια εκτύμηςη τησ μεςοπρόθεςμησ/μακροπρόθεςμησ ςυνιςτώςασ του
ρυθμού μεταβολόσ του ΑΕΠ ςε μηνιαύα βϊςη. Ο δεύκτησ που καταςκευϊζεται με
παρϊγοντεσ από τουσ οπούουσ ϋχουν αφαιρεθεύ οι βραχυχρόνιεσ διακυμϊνςεισ,
ςυνδϋεται με μεγαλύτερο ποςοςτό επιτυχύασ πρόβλεψησ των ςημεύων καμπόσ και
με μικρότερο ςφϊλμα πρόβλεψησ απ’ ό,τι ϊλλοι μηνιαύοι δεύκτεσ βαςιςμϋνοι εύτε
ςε κοινούσ παρϊγοντεσ που ενςωματώνουν βραχυχρόνιεσ μεταβολϋσ, εύτε ςτο
Δεύκτη Οικονομικόσ υγκυρύασ. Επιπλϋον, από όλουσ τουσ δεύκτεσ που
χρηςιμοποιόθηκαν ςτην ανϊλυςη, ο ςυγκεκριμϋνοσ μηνιαύοσ δεύκτησ δύνει τισ
ακριβϋςτερεσ προβλϋψεισ για τον τριμηνιαύο ρυθμό μεταβολόσ του ΑΕΠ το τρϋχον
τρύμηνο, καθώσ για τον ετόςιο ρυθμό μεταβολόσ το επόμενο και μεθεπόμενο
τρύμηνο.
Ο μηνιαύοσ δεύκτησ που καταςκευϊζεται ςε αυτό το Δοκύμιο μπορεύ να
χρηςιμοποιηθεύ για ςκοπούσ παρακολούθηςησ των μεταβολών ςτην πραγματικό
οικονομικό δραςτηριότητα το τρϋχον και τα επόμενα τρύμηνα, καθώσ και για την
παροχό ϋγκαιρων ενδεύξεων ανϊκαμψησ και ςυρρύκνωςησ τησ οικονομύασ. Θα
μπορούςε να αποτελϋςει ϋνα χρόςιμο εργαλεύο για τουσ φορεύσ ϊςκηςησ
οικονομικόσ πολιτικόσ και τισ επιχειρόςεισ, αφού η ςυςτηματικό παρατόρηςη τησ
πορεύασ του δεύκτη ςυμβϊλλει ςτη διαμόρφωςη μιασ πιο ξεκϊθαρησ εικόνασ για τισ
βραχυπρόθεςμεσ προοπτικϋσ τησ Κυπριακόσ οικονομύασ και ςυνεπώσ ςε καλύτερο
προγραμματιςμό.

Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ βρύςκονται ςτο Δοκύμιο:
Papamichael C. and N. Pashourtidou, “A monthly indicator for GDO growth in
Cyprus”, Economic Analysis Paper No. 06-12, Economics Research Centre, University
of Cyprus, October 2012.
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ΑΛΛΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Εκτύμηςη των οικονομικών επιπτώςεων από την κλιματικό αλλαγό ςτο
ενεργειακό ςύςτημα τησ Κύπρου
ύμφωνα με τισ προβλϋψεισ διεθνών οργανιςμών, η κλιματικό αλλαγό θα επιφϋρει
υψηλότερεσ θερμοκραςύεσ και ςυχνότερεσ περιόδουσ καύςωνα ςτην περιοχό τησ
Κύπρου. Ψσ αποτϋλεςμα, ςτισ επόμενεσ δεκαετύεσ αναμϋνεται κατϊ τουσ θερινούσ
μόνεσ υψηλότερη κατανϊλωςη ηλεκτριςμού (λόγω αυξημϋνων αναγκών για ψύξη)
και αυξημϋνεσ απαιτόςεισ για επϊρκεια ηλεκτρικόσ ιςχύοσ (λόγω υψηλότερησ
ζότηςησ για ηλεκτρικό φορτύο αιχμόσ). Και τα δύο παραπϊνω αποτελϋςματα θα
επιφϋρουν οικονομικό κόςτοσ ςτην κοινωνύα, αφενόσ λόγω υψηλότερησ δαπϊνησ
των νοικοκυριών και των επιχειρόςεων για ηλεκτριςμό και αφετϋρου λόγω
αυξημϋνων επενδύςεων ςε εφεδρικό ηλεκτρικό ιςχύ που θα απαιτεύται για την
κϊλυψη του φορτύου αιχμόσ.
τα πλαύςια του προτεινόμενου ερευνητικού ϋργου θα διενεργηθεύ μακροχρόνια
πρόβλεψη τησ κατανϊλωςησ ηλεκτριςμού ςτην Κύπρο ϋωσ το ϋτοσ 2050, με βϊςη
τα αποτελϋςματα οικονομετρικόσ ανϊλυςησ για την περύοδο 1960-2010, και για
διαφορετικϊ ςενϊρια μελλοντικόσ εξϋλιξησ των βαςικών μεταβλητών
(μακροοικονομικϊ μεγϋθη, τιμϋσ ενϋργειασ, τεχνολογικό πρόοδοσ ςτην
εξοικονόμηςη ενϋργειασ). Επιπρόςθετα, θα αξιοποιηθούν οι πιο πρόςφατεσ
κλιματικϋσ προβλϋψεισ για την περιοχό τησ Κύπρου, που θα προϋλθουν από ϊλλα
ερευνητικϊ ιδρύματα τησ Κύπρου ό του εξωτερικού που διενεργούν εξειδικευμϋνεσ
προςομοιώςεισ για την περιοχό.
Σϋλοσ, θα γύνει αναφορϊ ςε επιπρόςθετεσ πιθανϋσ επιπτώςεισ τησ κλιματικόσ
αλλαγόσ ςτο ενεργειακό ςύςτημα τησ Κύπρου, όπωσ η επύδραςη τησ ανόδου τησ
ςτϊθμησ τησ θϊλαςςασ ςε παραθαλϊςςιεσ ενεργειακϋσ υποδομϋσ και η επύδραςη
τησ παρατεταμϋνησ ξηραςύασ ςτην ευςτϊθεια του δικτύου διανομόσ ηλεκτρικού
ρεύματοσ. Όπου εύναι εφικτό, θα εκτιμηθούν και οι οικονομικϋσ επιπτώςεισ των
επιδρϊςεων αυτών.
Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ βρύςκονται ςτο Δοκύμιο:
Zachariadis Th. And P. Hatjinicolaou, “The Economic Effect of Climate Change on
Electricity Use- A Case Study from Cyprus”, Economic Analysis Paper No. 08-12,
Economics Research Centre, University of Cyprus, December 2012.
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Υορολογύα οχημϊτων με βϊςη τισ εκπομπϋσ ρύπων: Προςομοιώςεισ για την
Κυπριακό αγορϊ
Διϊφορα εργαλεύα πολιτικόσ εφαρμόζονται ό ςυζητούνται ωσ τρόποι μεύωςησ των
εκπομπών ρύπων ςτον τομϋα των μεταφορών. Ϊνα από αυτϊ εύναι η φορολόγηςη
τησ αγορϊσ νϋων οχημϊτων ςτη βϊςη των ρύπων, ςυχνϊ υπό τη μορφό
ςυνδυαςμού φόρου/επιδότηςησ. Η παρούςα μελϋτη προβαύνει ςε οικονομετρικό
εκτύμηςη τησ ζότηςησ για αυτοκύνητα ςτην Κύπρο και προςομοιώνει δύο κύρια
ςενϊρια. το πρώτο ςενϊριο εφαρμόζεται ϋνα ςχϋδιο φόρου/επιδότηςησ επιπλϋον
των υφιςτϊμενων φορολογιών. το δεύτερο ςενϊριο η βϊςη του υφιςτϊμενου
φόρου κατανϊλωςησ μετατοπύζεται από τον κυβιςμό ςτουσ ρύπουσ με ϋνα
ειςοδηματικϊ (για το κρϊτοσ) ουδϋτερο τρόπο. Η ανϊλυςη παρϋχει μια χρόςιμη
ποςοτικοπούηςη των επιπτώςεων των διαφόρων εναλλακτικών ςεναρύων ςτα
κρατικϊ ϋςοδα, την ευημερύα των καταναλωτών και το περιβαλλοντικό κόςτοσ
των ρύπων.
Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ βρύςκονται ςτο Δοκύμιο:
Christodoulou Tr. and S. Clerides, “Emissions-Based Vehicle Tax Reform for Cyprus: A
Simulation Analysis”, Economic Analysis Paper No. 04-12, Economics Research
Centre, University of Cyprus, June 2012.
Επιπτώςεισ ςτην Κυπριακό οικονομύα 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
από την Ευρωπαώκό Ϊνωςη, αναμϋνεται να ϋχει επιπτώςεισ ςτην Κυπριακό
οικονομύα επειδό θα οδηγόςει ςε αύξηςη των λιανικών τιμών ςε οριςμϋνα
ενεργειακϊ προώόντα και ςε πιθανό επακόλουθη αύξηςη των τιμών και ςε ϊλλα
αγαθϊ και υπηρεςύεσ. Για τη διερεύνηςη των επιπτώςεων αυτών, αναπτύχθηκε
ϋνα θεωρητικό μοντϋλο παραγωγόσ τησ Κυπριακόσ οικονομύασ και εκτιμόθηκε
οικονομετρικϊ με βϊςη δεδομϋνα που ςυλλϋχθηκαν από επύςημεσ ςτατιςτικϋσ
πηγϋσ για το ςκοπό αυτό. τη ςυνϋχεια, προςομοιώθηκαν δύο ςυγκεκριμϋνα
ςενϊρια μεταβολόσ των τιμών τησ ενϋργειασ μϋχρι το 2020. Η ανϊλυςη μασ οδηγεύ
ςτα εξόσ ςυμπερϊςματα:
- Εξαιτύασ τησ αύξηςησ των ενεργειακών τιμών (προπαντόσ ςτον ηλεκτριςμό και
δευτερευόντωσ ςτα καύςιμα κύνηςησ), και παύρνοντασ υπόψη τον περιοριςμό
ςτην κατανϊλωςη ενϋργειασ και τισ αλλαγϋσ ςτη ζότηςη ϊλλων ςυντελεςτών
παραγωγόσ ανϊ παραγωγικό τομϋα, κατϊ το ϋτοσ 2020 το ςυνολικό κόςτοσ

21

παραγωγόσ τησ οικονομύασ αναμϋνεται να αυξηθεύ κατϊ 331 εκ. Ευρώ (ςε τιμϋσ
του 2010).
- Μολονότι το κόςτοσ αυτό ςε απόλυτα μεγϋθη εύναι ςημαντικό, η αύξηςη του
μοναδιαύου κόςτουσ παραγωγόσ προβλϋπεται να εύναι ςυγκριτικϊ χαμηλό (κϊτω
από 0,30 Ευρώ), με ςυνϋπεια οι επιπτώςεισ ςτην ανταγωνιςτικότητα τησ
οικονομύασ να εύναι περιοριςμϋνεσ. Επύςησ, δεν αναμϋνεται να επηρεαςθούν
αιςθητϊ οι επενδύςεισ και η απαςχόληςη ςτην ευρύτερη οικονομύα.
- Σο ανωτϋρω κόςτοσ εύναι ςυγκρύςιμο με (και ςυχνϊ χαμηλότερο από) το κόςτοσ
που προκαλεύται ςτην Κυπριακό οικονομύα από τη διακύμανςη των διεθνών τιμών
τησ ενϋργειασ για λόγουσ ανεξϊρτητουσ τησ όποιασ ενεργειακόσ και
περιβαλλοντικόσ πολιτικόσ.
Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ βρύςκονται ςτο Δοκύμιο:
Ketteni E., Th. Mamuneas, Th. Zachariadis and L. Coutinho, “The Effect οf EU Energy
and Climate Policies on the Economy of Cyprus”, Economic Analysis Paper No. 01-12,
Economics Research Centre, University of Cyprus, March 2012.
Ενοπούηςη των ςτοιχεύων τησ Ϊρευνασ Οικογενειακών Προώπολογιςμών
(ΕΟΠ) 2009 με τα ςτοιχεύα των προηγούμενων ΕΟΠ
τόχοσ τησ ςυγκεκριμϋνησ μελϋτησ όταν η ενςωμϊτωςη των ςτοιχεύων τησ πιο
πρόςφατησ Ϊρευνασ Οικογενειακών Προώπολογιςμών 2009 που διεξόχθη από τη
τατιςτικό Τπηρεςύα με την ενοποιημϋνη βϊςη δεδομϋνων των ΕΟΠ 1984/85,
1990/91, 1996/97 και 2003 που όδη ϋχει το ΚΟΕ. Επύςησ, ςτα πλαύςια τησ πιο
πϊνω εργαςύασ ϋχουν διορθωθεύ τυχόν λϊθη που επιςημϊνθηκαν ςτην
ενοποιημϋνη βϊςη δεδομϋνων των ΕΟΠ και ϋχουν γύνει ενϋργειεσ ώςτε να γύνει η
ενιαύα βϊςη περιςςότερο λειτουργικό και εύχρηςτη. Η ενιαύα βϊςη περιϋχει
πληροφορύεσ ςε ατομικό επύπεδο για τα δημογραφικϊ, ειςοδηματικϊ και ϊλλα
χαρακτηριςτικϊ των ερωτηθϋντων, καθώσ και πληροφορύεσ για τισ δαπϊνεσ και
ϊλλα χαρακτηριςτικϊ ςε επύπεδο νοικοκυριού. Λεπτομερόσ περιγραφό των
μεταβλητών και όλεσ οι πληροφορύεσ που πρϋπει να γνωρύζει ο χρόςτη τησ ενιαύασ
βϊςησ δεδομϋνων.
Σα αποτελϋςματα τησ εργαςύασ βρύςκονται ςτο Δοκύμιο:
Ανδρέου Σ.N., Χ. Κουτςαμπέλασ και Α. Πολυκάρπου, “ Ενοποιημένη Βάςη Δεδομένων
των Ερευνών Οικογενειακού Προώπολογιςμού 1984/85, 1990/91, 1996/97, 2003 και
2009”, Δοκίμιο Οικονομικήσ Ανάλυςησ Αρ. 02-12, Κέντρο Οικονομικών Ερευνών,
Πανεπιςτήμιο Κύπρου, Μάρτιοσ 2012.
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΡΕΤΝΑ 2013
ΣΟΜΕΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΙ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ

Επιβλϋπων: Καθ. Πϊνοσ Παςιαρδόσ
Επιδρϊςεισ εναλλακτικών πολιτικών φοροπαροχών ςτην οικονομύα
τόχοσ τησ μελϋτησ εύναι η ανϊλυςη τησ επύδραςησ εναλλακτικών πολιτικών
φορολόγηςησ και παροχόσ ωφελημϊτων όςον αφορϊ την εφαρμογό, ςτόχευςη,
αποτελεςματικότητα και ςτρεβλώςεων που προκαλούν.
το πρώτο ςτϊδιο τησ ϋρευνασ θα γύνει ενημϋρωςη του μοντϋλου προςομούωςησ
φοροπαροχών τησ Κυπριακόσ οικονομύασ του ΚΟΕ. το μοντϋλο θα ενςωματωθούν τα νϋα
ςτατιςτικϊ ςτοιχειϊ από την Ϊρευνα Οικογενειακού Προώπολογιςμού 2009 και θα γύνει
ανανϋωςη των υφιςτϊμενων πολιτικών φορολογύασ και παροχών που υπϊρχουν ςτο
μοντϋλο ώςτε να προςομοιώνεται το ςύςτημα φοροπαροχών που ιςχύει ςόμερα ςτην
Κύπρο. τη ςυνϋχεια θα χρηςιμοποιόςουμε το μοντϋλο προςομούωςησ φοροπαροχών για
να μελετόςουμε την επύδραςη που ϋχουν μεταρρυθμύςεισ του ςυςτόματοσ ςτην
οικονομύα. Οι εναλλακτικϋσ πολιτικϋσ φορολογύασ και παροχών θα αναλυθούν με βϊςη την
αποτελεςματικότητϊ τουσ αλλϊ και με βϊςη την ευκολύα εφαρμογόσ και ςτόχευςόσ τουσ
ώςτε να μειωθούν τα φαινόμενα φοροδιαφυγόσ, παροχόσ ωφελημϊτων ςε ϊτομα που δεν
τα χρειϊζονται ό μη παροχόσ ωφελημϊτων ςε ϊτομα που τα ϋχουν ανϊγκη. Για το ςκοπό
αυτό θα μελετόςουμε μεταρρυθμύςεισ για απλοπούηςη του ςυςτόματοσ ώςτε να γύνει
ευκολότερη η εφαρμογό και επιτόρηςό του. Επύςησ, θα μελετόςουμε και τα κύνητρα ό
αντικύνητρα που προκαλούν οι διϊφορεσ μεταρρυθμύςεισ του ςυςτόματοσ ςτη ςυμμετοχό
των ατόμων ςτην αγορϊ εργαςύασ.
Με βϊςη τα αποτελϋςματα τησ μελϋτησ αναμϋνεται ότι θα προταθούν προτϊςεισ για
μεταρρύθμιςη του ςυςτόματοσ φορολόγηςησ και παροχόσ κοινωνικών ωφελημϊτων που
θα οδηγόςουν ςε αύξηςη τησ αποτελεςματικότητϊσ του. Με τη ςωςτότερη ςτόχευςη των
κοινωνικών παροχών ςε ϊτομα που τισ ϋχουν πραγματικό ανϊγκη, αλλϊ και με τη
βελτύωςη τησ εφαρμογόσ και επιτόρηςησ του ςυνολικού ςυςτόματοσ φοροπαροχών θα
προωθηθεύ η κοινωνικό και ειςοδηματικό ιςότητα και θα μειωθεύ η φτώχεια και ο
κοινωνικόσ αποκλειςμόσ. Σα ευρόματα τησ μελϋτησ μπορούν να χρηςιμοποιηθούν, επύςησ,
για το ςχεδιαςμό ςτοχευμϋνων μεταρρυθμύςεων ςτο ςύςτημα φοροπαροχών που να
παρϋχουν κύνητρα για εργαςύα ώςτε να αυξηθεύ η απαςχόληςη. Επιπρόςθετα, η
ενημϋρωςη του μοντϋλου προςομούωςησ φοροπαροχών του ΚΟΕ ςτα ςημερινϊ δεδομϋνα
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θα βοηθόςει ςτην ϋγκυρη και ϋγκαιρη αξιολόγηςη των επιδρϊςεων που ϋχουν πιθανϋσ
μεταρρυθμύςεισ του ςυςτόματοσ φοροπαροχών ςτην οικονομύα.
Ανϊλυςη των κρατικών δαπανών και εςόδων ςτην Κύπρο
ε αυτό τη μελϋτη θα αναλύςουμε διαχρονικϊ τισ κρατικϋσ δαπϊνεσ και τα κρατικϊ ϋςοδα
ςτην Κύπρο και τουσ παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν το μϋγεθόσ τουσ. Επύςησ, θα καθοριςτεύ
η ςχϋςη αιτύασ και αιτιατού μεταξύ κρατικών δαπανών και κρατικών εςόδων που
επικρατεύ ςτην Κύπρο με βϊςη τισ τϋςςερεισ επικρατϋςτερεσ θεωρύεσ: την tax-and-spendhypothesis όπου αυξόςεισ ςτα κρατικϊ ϋςοδα προκαλούν αυξόςεισ ςτισ κρατικϋσ δαπϊνεσ,
την spend-and-tax-hypothesis όπου αυξόςεισ ςτισ δαπϊνεσ οδηγούν ςε αύξηςη τησ
φορολογύασ με ςτόχο να αυξηθούν τα ϋςοδα, την fiscal synchronization hypothesis όπου οι
κρατικϋσ δαπϊνεσ και ϋςοδα αποφαςύζονται ταυτόχρονα, και την fiscal independence
hypothesis όπου τα κρατικϊ ϋςοδα και δαπϊνεσ εύναι ανεξϊρτητα μεταξύ τουσ.
τη μελϋτη αυτό θα αναλύςουμε, επύςησ, το βαθμό ελαςτικότητασ των κρατικών εςόδων
και δαπανών. υγκεκριμϋνα, χρηςιμοποιώντασ τεχνικϋσ παλινδρόμηςησ, θα υπολογύςουμε
τισ ελαςτικότητεσ διαφόρων κατηγοριών φορολογικών εςόδων π.χ. από εταιρικό
φορολογύα, ϋμμεςη φορολογύα, ϊμεςη φορολογύα, κοινωνικϋσ αςφαλύςεισ, ςτο ςυνολικό
προώόν τησ οικονομύασ. Αντύςτοιχα θα υπολογύςουμε και τισ ελαςτικότητεσ διαφόρων
κρατικών δαπανών ςτο ςυνολικό προώόν.
Μϋςα από τη μελϋτη θα εξαχθούν ςυμπερϊςματα για τη ςυμπεριφορϊ του κρϊτουσ ςτον
καθοριςμό των εςόδων και δαπανών του. υγκεκριμϋνα θα καθοριςτεύ κατϊ πόςο το
κρϊτοσ ενεργεύ μυωπικϊ ςτο ςχηματιςμό του ετόςιου προώπολογιςμού χωρύσ να λαμβϊνει
υπόψη την επύδραςη που ϋχουν οι αποφϊςεισ που παύρνονται ςόμερα ςτο μϋλλον. Επύςησ,
θα εξαχθούν ςυμπερϊςματα για το μϋγεθοσ του κρατικού μιςθολογύου ςε ςχϋςη με την
οικονομύα, αλλϊ και κατϊ πόςο οι δαπϊνεσ προςδιορύζονται από το δομικό (structural)
ΑΕΠ δηλαδό το ΑΕΠ μετϊ την αφαύρεςη των οικονομικών κύκλων, ό από το
πραγματοποιόςιμο (actual) ΑΕΠ. Επιπρόςθετα, θα μελετηθούν και θϋματα ςτόχευςησ των
κοινωνικών παροχών και θα αναλυθεύ εισ βϊθοσ η δομό των κρατικών δαπανών και πωσ
επηρεϊζουν οι δαπϊνεσ αυτϋσ π.χ. καταςκευό δρόμων, φραγμϊτων, δαπϊνεσ υποδομόσ,
την παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομϋα.
Σϋλοσ, θα μελετόςουμε πιθανϋσ τροποποιόςεισ ςτο ςύςτημα ςχεδιαςμού του
προώπολογιςμού (ςε πιο μακροχρόνια βϊςη) ώςτε να υπϊρχει δυνατότητα για πιο
αποτελεςματικϋσ διορθωτικϋσ παρεμβϊςεισ ςτο ςύςτημα. Οι δαπϊνεσ και τα ϋςοδα ενόσ
κρϊτουσ ςε μια ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο εύναι προκαθοριςμϋνα και δεν μπορούν να
μεταβληθούν εύκολα χωρύσ μακροχρόνιο ςχεδιαςμό. Επύςησ, αλλαγϋσ που επηρεϊζουν τα
ϋςοδα ό τισ δαπϊνεσ του κρϊτουσ δεν ϋχει ϊμεςη επύδραςη αλλϊ υπϊρχει
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υςτϋρηςη/ετεροχρονιςμόσ μϋχρι την εμφϊνιςη των επιδρϊςεών τουσ.
Επαναςχεδιαςμόσ ςυςτόματοσ φορολογύασ οχημϊτων ςτην Κύπρο
Η Κυπριακό κυβϋρνηςη προςανατολύζεται ςτη μεταρρύθμιςη του ςυςτόματοσ
φορολόγηςησ οχημϊτων ςτην Κύπρο ώςτε η φορολογύα να βαςύζεται κατϊ κύριο λόγο
ςτην περιβαλλοντικό επιβϊρυνςη που προκαλεύ το κϊθε όχημα (δηλαδό τισ εκπομπϋσ
ρύπων) αντύ ϊλλων κριτηρύων που χρηςιμοποιούνται μϋχρι τώρα όπωσ η τιμό και ο
κυβιςμόσ. Παρόμοιεσ πολιτικϋσ εφαρμόζονται ό βρύςκονται υπό εξϋταςη τον τελευταύο
καιρό και ςε πολλϋσ ϊλλεσ χώρεσ, τόςο ςτην Ευρώπη όςο και αλλού. Η φορολογύα των
οχημϊτων ανϋκαθεν αποτελούςε ςημαντικό πηγό εςόδων για το Κυπριακό κρϊτοσ.
Δεδομϋνησ τησ δυςχερούσ τρϋχουςασ οικονομικόσ ςυγκυρύασ, εύναι ςημαντικό το νϋο
φορολογικό ςύςτημα να ςχεδιαςτεύ προςεκτικϊ ώςτε να αποφϋρει ςτο κρϊτοσ τα
αναμενόμενα ϋςοδα.
κοπόσ τησ προτεινόμενησ τεχνοοικονομικόσ μελϋτησ εύναι να ςυνδρϊμει προσ αυτό την
κατεύθυνςη. Θα εκτιμηθεύ ϋνα οικονομετρικό υπόδειγμα ζότηςησ αυτοκινότων και θα
γύνουν προςομοιώςεισ διαφόρων εναλλακτικών ςεναρύων με ςτόχο να καθοριςτούν τα
πλαύςια ςτα οπούα θα πρϋπει να κινεύται το νϋο φορολογικό ςύςτημα για να ικανοποιεύ
τουσ πολλαπλούσ ςτόχουσ του, δηλαδό να αποφϋρει ϋςοδα ςτο κρϊτοσ και να μειώςει τισ
εκπομπϋσ ρύπων με την ελϊχιςτη δυνατό επιβϊρυνςη ςτουσ πολύτεσ. Μελϋτη που εύχε γύνει
από το ΚΟΕ το 2012 εύχε εξετϊςει παρόμοια ερωτόματα, κινούμενη όμωσ ςε κϊπωσ πιο
γενικϊ επύπεδα. Η νϋα μελϋτη θα εςτιαςτεύ ςε ςυγκεκριμϋνα ςενϊρια με ςτόχο τη
διαμόρφωςη ςυγκεκριμϋνησ πρόταςησ πολιτικόσ.

Πύνακασ παραδοτϋων Σομϋα Δημόςιων Οικονομικών και Υορολογύασ
Σύτλοσ

Εύδοσ

Ημερομηνύα

Επαναςχεδιαςμόσ ςυςτόματοσ
φορολογύασ οχημϊτων ςτην Κύπρο

Δοκύμιο Οικονομικόσ Πολιτικόσ &
χόλιο

Ιανουϊριοσ

Επιδρϊςεισ εναλλακτικών
πολιτικών φοροπαροχών ςτην
οικονομύα

Δοκύμιο Οικονομικόσ Πολιτικόσ &
χόλιο

Ιούνιοσ

Ανϊλυςη των κρατικών δαπανών
και εςόδων ςτην Κύπρο

Δοκύμιο Οικονομικόσ Πολιτικόσ &
χόλιο

Νοϋμβριοσ
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ΣΟΜΕΑ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΨΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΤΗΜΕΡΙΑ

Επιβλϋπων: Καθ. Πϊνοσ Παςιαρδόσ
Κοινωνικό κρϊτοσ και λιτότητα
Σο αντικεύμενο τησ μελϋτησ εύναι η επύπτωςη τησ δημοςιονομικόσ λιτότητασ ςτο κοινωνικό
κρϊτοσ τησ Κύπρου. Η μελϋτη ξεκινϊ με μια ςύντομη περιγραφό των κύριων
χαρακτηριςτικών τησ οικονομικόσ κρύςησ, τησ πολιτικόσ κατϊςταςησ καθώσ και του
ευρύτερου μακροοικονομικού περιβϊλλοντοσ. Ανϊμεςα ςε ϊλλα, ςκοπεύουμε να
αναλύςουμε την πολιτικό δυναμικό τησ αναπροςαρμογόσ του κοινωνικού κρϊτουσ. Αυτό
ςυνθϋτει το εννοιολογικό υπόβαθρο τησ εμπειρικόσ ανϊλυςησ που ακολουθεύ. Ο πυρόνασ
δε τησ ανϊλυςησ εύναι η μϋτρηςη των επιπτώςεων τησ κρύςησ ςτην κοινωνικό πολιτικό
αλλϊ και η αποτελεςματικότητα τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ ςτην αντιμετώπιςη των
κοινωνικών επιπτώςεων τησ κρύςησ. Δύνουμε ϋμφαςη κυρύωσ ςτη θϋςη εκεύνων που όδη
βιώνουν φτώχεια ό/και κοινωνικό αποκλειςμό ό βρύςκονται ςε υψηλό κύνδυνο φτώχειασ
ό αποκλειςμού.
Η ποςοτικό ανϊλυςη εςτιϊζεται ςτισ πρόςφατεσ μεταρρυθμύςεισ υπαρχόντων
κοινωνικών παροχών (π.χ. φοιτητικό χορηγύα, επύδομα τϋκνου), καθώσ και ςτην ειςαγωγό
νϋων παροχών (π.χ. επύδομα μονογονιού). Μεταρρυθμύςεισ που αφορούν τη φορολογύα,
τισ ςυντϊξεισ και τουσ μιςθούσ θα ενςωματωθούν ςτην ανϊλυςη καθώσ επηρεϊζουν την
κατανομό του ειςοδόματοσ και ωσ εκ τούτου τη ςυνολικό επύπτωςη τησ κοινωνικόσ
πολιτικόσ.
Η ποςοτικό ανϊλυςη θα βαςιςτεύ ςτη χρόςη τεχνικών μικρο-προςομούωςησ. Θα
χρηςιμοποιηθεύ το μοντϋλο φόρου-παροχών EUROMOD, του οπούου η Κυπριακό ϋκδοςη
ϋχει αναπτυχθεύ από το Κϋντρο Οικονομικών Ερευνών ςε ςυνεργαςύα με το Institute for
Social & Economic Research (ISER) του Πανεπιςτημύου του Essex. Σο EUROMOD
προςομοιώνει τισ επιπτώςεισ φόρων και παροχών ςτην κατανομό του ειςοδόματοσ τόςο
ςε εθνικό όςο και ςε Ευρωπαώκό επύπεδο. Σο μοντϋλο ϋχει δοκιμαςτεύ επιτυχώσ ςε
πληθώρα ακαδημαώκών εφαρμογών και, πρόςφατα, αναλύςεων τησ αναδιανεμητικόσ
επύπτωςησ τησ δημοςιονομικόσ λιτότητασ.
Σα ςυμπερϊςματα τησ μελϋτησ θα χρηςιμοποιηθούν για να εξαχθούν ςυμπερϊςματα
πολιτικόσ (τόςο ςε εθνικό επύπεδο αλλϊ ενδεχομϋνωσ και ςε ευρύτερο) ςχετικϊ με τισ
ςτρατηγικϋσ προςαρμογόσ τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ ςε ϋνα περιβϊλλον ςημαντικών
προκλόςεων και ανϊδυςησ νϋων κοινωνικών αναγκών.
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Ανιςότητα, φτώχεια και οικονομικό κρύςη
Φρηςιμοποιώντασ εργαλεύα εμπειρικόσ ανϊλυςησ όμοια με εκεύνα τησ προαναφερθεύςασ
μελϋτησ (δηλαδό ανϊλυςη κατανομών ειςοδημϊτων, τεχνικϋσ προςομούωςησ), η μελϋτη
ςκοπεύει ςτην ανϊλυςη των ϊμεςων (δημοςιονομικϊ μϋτρα) και ϋμμεςων επιπτώςεων
τησ οικονομικόσ κρύςησ ςτη ςχετικό ανιςότητα και φτώχεια. Η μελϋτη θα επεκταθεύ πϋραν
τησ μελϋτησ των αναδιανεμητικών επιπτώςεων. υγκεκριμϋνα μασ ενδιαφϋρει η
καταγραφό των αντιδρϊςεων όλων των κοινωνικών εταύρων (πολιτικϊ κόμματα,
κυβερνητικού αξιωματούχοι, ΜΜΕ, ΜΚΟ) προκειμϋνου να μελετόςουμε τισ διαφορετικϋσ
απόψεισ ςτον κοινωνικό διϊλογο, τισ πολιτικϋσ ςυγκρούςεισ, καθώσ, και τισ διαδικαςύεσ
ςυλλογικόσ διαπραγμϊτευςησ που αφορούν την αναδιϊταξη του κρϊτουσ. Η πολιτικό
δυναμικό τησ μεταρρύθμιςησ του κρϊτουσ ϋχει αναλυθεύ με λεπτομϋρεια ςτη ςχετικό
βιβλιογραφύα. Μασ ενδιαφϋρει η εφαρμογό εννοιών όπωσ ο ςυςχετιςμόσ των δυνϊμεων
ςτο πολιτικό ςτερϋωμα, η εξϊρτηςη από τισ προώπϊρχουςεσ δομϋσ, η θεςμικό αδρϊνεια
και ο νεο-λειτουργιςμόσ ωσ ερμηνευτικό εργαλεύο, ςτην ιδιαύτερη περύπτωςη του
Κυπριακού (κοινωνικού) κρϊτουσ και των μεταβολών που υφύςταται ςτα πλαύςια τησ
δημοςιονομικόσ αναςυγκρότηςησ και των ϋμμεςων επιπτώςεων τησ ςτην οικονομύα.
Σϋλοσ, η μελϋτη θα ςυζητόςει κατϊ πόςον η χρόςη ποςοτικόσ ανϊλυςησ μπορεύ να
εμπλουτύςει τον κοινωνικό διϊλογο και να διευκολύνει τισ διαδικαςύεσ τησ ςυλλογικόσ
διαπραγμϊτευςησ.
Ευημερύα των παιδιών και ο ρόλοσ τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ
Η Κύπροσ παρουςιϊζει μια αξιοζόλευτη επύδοςη ςτην καταπολϋμηςη τησ παιδικόσ
φτώχειασ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ προηγούμενησ δεκαετύασ η φτώχεια των παιδιών
κυμϊνθηκε ςτα επύπεδα του 12% με 13%, αιςθητϊ χαμηλότερα από τον Ευρωπαώκό μϋςο
όρο που ξεπϋραςε το 20% το 2010. Σόςο χαμηλϊ επύπεδα ςχετικόσ φτώχειασ
ςυναντώνται μονϊχα ςτισ κανδιναβικϋσ χώρεσ που ϋχουν όμωσ ιδιαύτερα εξελιγμϋνα
κοινωνικϊ ςυςτόματα. Παρ’ όλα αυτϊ το 2010 η παιδικό φτώχεια παρουςύαςε μια μικρό
αύξηςη και ϋφθαςε ςτο 13,6%. Εύναι πιθανόν να παρουςιϊςει περαιτϋρω αυξητικϋσ
τϊςεισ. Οι λόγοι μπορεύ να εύναι η δυςμενόσ κατϊςταςη τησ αγορϊσ εργαςύασ που μειώνει
τισ επαγγελματικϋσ ευκαιρύεσ πολλών γονιών, καθώσ, και οι περικοπϋσ επιδομϊτων που
μειώνουν το οικογενειακό ειςόδημα. Επιπλϋον, θα πρϋπει να λϊβουμε υπόψη μασ τη
ςταδιακό αλλαγό των οικογενειακών μοντϋλων (αύξηςη των διαζυγύων, ανύπαντρεσ
μητϋρεσ) που ενδϋχεται να επηρεϊςει τόςο την ευημερύα των παιδιών όςο και τη ςχϋςη
μεταξύ εργαςύασ και οικογϋνειασ. Η ςυνεπύδραςη όλων αυτών των παραγόντων
ενδεχομϋνωσ να οδηγόςει ςε αύξηςη τησ παιδικόσ φτώχειασ τα επόμενα χρόνια.
Τπό το φωσ αυτών των εξελύξεων, εύναι επιβεβλημϋνο να επανεξετϊςουμε το ζότημα τησ
παιδικόσ φτώχειασ και των προςδιοριςτικών παραγόντων τησ. Επύςησ, απαιτεύται να
27

δοθεύ ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτισ προτϊςεισ πολιτικόσ τησ μελϋτησ. ε πρώτο λόγο μασ
ενδιαφϋρει να αξιολογόςουμε: α) την πιθανότητα μετϊβαςησ από καθολικϊ (ό οιονεύ
καθολικϊ) επιδόματα ςε ςτοχευμϋνα, β) το ενδεδειγμϋνο μεύγμα μεταξύ χρηματικών
μεταβιβϊςεων (π.χ. επύδομα τϋκνου) και 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 βαθμό ςτον οπούο απαιτεύται κρατικό παρϋμβαςη για την
ικανοπούηςό τουσ.
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ΣΟΜΕΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΟΣΗΣΑ
Επιβλϋπων: Καθ. Θεοφϊνησ Μαμουνϋασ
Δεύκτεσ παραγωγικότητασ τησ Κυπριακόσ οικονομύασ
Η παραγωγικότητα μιασ οικονομύασ διαδραματύζει καθοριςτικό ρόλο ςτο επύπεδο τησ
ανταγωνιςτικότητασ και τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ και κατϊ ςυνϋπεια του βιοτικού
επιπϋδου των ατόμων. Μια οικονομύα εύναι ανταγωνιςτικό ςε διεθνϋσ επύπεδο όταν
προςφϋρει τα προώόντα τησ ςτισ τιμϋσ που καθορύζονται από τη διεθνό προςφορϊ και
ζότηςη, αντιμετωπύζοντασ τον ξϋνο ςυναγωνιςμό χωρύσ κρατικό προςταςύα ό ϊλλα
μονοπωλιακϊ προνόμια. Επομϋνωσ, το ςτοιχεύο που εξαςφαλύζει την ανταγωνιςτικότητα
τησ οικονομύασ εύναι η δυνατότητα να παρϊγει ςε χαμηλότερο κόςτοσ ύδιασ ποιότητασ
προώόντα ςε ςχϋςη με ξϋνεσ χώρεσ .
Σο γεγονόσ ότι ςτισ ςύγχρονεσ ανεπτυγμϋνεσ οικονομύεσ η εργαςύα εύναι ο ςυντελεςτόσ
παραγωγόσ που δεν εύναι εύκολο να αυξηθεύ, δικαιολογεύ το ότι ο όροσ παραγωγικότητα
ϋχει καθιερωθεύ να αναφϋρεται ειδικϊ ςτην παραγωγικότητα τησ εργαςύασ. Ο δεύκτησ
παραγωγικότητασ τησ εργαςύασ ϋχει ςημαντικό οικονομικό περιεχόμενο διότι, όταν
επικρατούν ςυνθόκεσ ελεύθερου ανταγωνιςμού ςτην αγορϊ εργαςύασ και ο κϊθε εργϊτησ
αμεύβεται ςύμφωνα με το (οριακό) προώόν τησ εργαςύασ του, ο δεύκτησ αυτόσ αντανακλϊ
το επύπεδο ευημερύασ των εργαζομϋνων. Αύξηςη τησ παραγωγικότητασ τησ εργαςύασ
οδηγεύ ςε αύξηςη των αμοιβών των εργαζομϋνων και, κατϊ ςυνϋπεια, του βιοτικού
επιπϋδου μιασ χώρασ.
Αν και ο δεύκτησ παραγωγικότητασ τησ εργαςύασ ϋχει ςημαντικό οικονομικό περιεχόμενο
δεν εύναι πϊντα ο πιο κατϊλληλοσ για τη μϋτρηςη τησ παραγωγικότητασ τησ οικονομύασ.
Επιπλϋον, χρειϊζεται να ληφθούν υπόψη όλεσ οι ειςροϋσ ςτην παραγωγό και ιδιαύτερα το
κεφϊλαιο. Ο δεύκτησ ολικόσ παραγωγικότητασ αποτελεύ την πιο περιεκτικό μορφό


Η ςημαντικότητα τησ παραγωγικότητασ φαύνεται και μϋςα από αποφθϋγματα ςπουδαύων
οικονομολόγων: «Η παραγωγικότητα δεν εύναι τα πϊντα, μακροχρόνια όμωσ εύναι ςχεδόν τα πϊντα. Η
δυνατότητα μιασ χώρασ να βελτιώνει το επύπεδο ζωόσ εξαρτϊται ςχεδόν ολοκληρωτικϊ από την
ικανότητα τησ να αυξϊνει το προώόν ανϊ εργϊτη» (Paul Krugman 1992, The Age of Diminished
Expectations: US Economic Policy in the 1980s, MIT Press, Cambridge, p. 9.) «Σύποτα δεν ςυμβϊλλει
περιςςότερο ςτη μεύωςη τησ φτώχειασ, ςτην αύξηςη του ελεύθερου χρόνου και ςτην ικανότητα τησ
χώρασ να χρηματοδοτόςει την εκπαύδευςη, τη δημόςια υγεύα, το περιβϊλλον και τισ τϋχνεσ.» (Alan
Blinder and William Baumol 1993, Economics: Principles and Policy, Harcourt Brace Jovanovich, San
Diego, p. 778.)

29

μϋτρηςησ τησ παραγωγικότητασ διότι εκφρϊζει την ποςότητα του προώόντοσ που
παρϊγεται ανϊ μονϊδα ειςροών, δηλαδό ςτον υπολογιςμό τησ παραγωγικότητασ
λαμβϊνονται υπόψη όχι μόνο η εργαςύα αλλϊ και το κεφϊλαιο, η ενϋργεια και οι πρώτεσ
ύλεσ. Η ολικό παραγωγικότητα ςυντελεςτών αντανακλϊ φαινόμενα όπωσ πρόοδοι ςε
γενικϋσ γνώςεισ, πλεονεκτόματα ςε ςυγκεκριμϋνεσ οργανωτικϋσ δομϋσ ό τεχνικϋσ
διατόρηςησ, μειώςεισ ςτην αναποτελεςματικότητα και ανακατανομϋσ πόρων ςε πιο
παραγωγικϋσ χρόςεισ.
κοπόσ τησ ϋρευνασ εύναι η καταςκευό δεικτών μϋτρηςησ τησ παραγωγικότητασ (τόςο τησ
εργαςύασ, όςο και τησ ολικόσ παραγωγικότητασ) τησ Κυπριακόσ οικονομύασ ςυνολικϊ αλλϊ
και επιμϋρουσ τομϋων τησ και η ϋκδοςό τουσ μϋςα από ϋνα νϋο Δελτύο με τύτλο «Ανϊλυςη
Παραγωγικότητασ». Σο νϋο αυτό δελτύο θα δημοςιεύεται ςε ςυςτηματικό βϊςη που θα
εξαρτηθεύ από τη διαθεςιμότητα των ςτοιχεύων (π.χ. ετηςύωσ για τουσ τομεύσ και
εξαμηνιαύα για το ςύνολο τησ οικονομύασ). Επιπλϋον, θα γύνονται διϊφορεσ ςυγκρύςεισ
όπωσ: τησ ολικόσ παραγωγικότητασ με την παραγωγικότητα εργαςύασ, μεταξύ χρονικών
περιόδων, μεταξύ τομϋων τησ οικονομύασ αλλϊ και με παρόμοιουσ δεύκτεσ ϊλλων χωρών,
και θα διατυπώνονται προτϊςεισ πολιτικόσ για βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ.
Πϋραν του υπολογιςμού των διαφόρων δεικτών τησ παραγωγικότητασ, ςτο νϋο Δελτύο
του ΚΟΕ θα αναλύονται και διϊφορα ϊλλα ζητόματα που αφορούν την παραγωγικότητα
και την ανταγωνιςτικότητα τησ Κυπριακόσ οικονομύασ. Δύο από τα θϋματα που θα
απαςχολόςουν εκτεταμϋνα αυτό την ϋρευνα εύναι η επύδραςη τησ οικονομικόσ κρύςησ
ςτουσ διϊφορουσ τομεύσ τησ οικονομύασ και η ςύγκριςη με αντύςτοιχουσ τομεύσ χωρώνμελών τησ Ευρωζώνησ. Επύςησ, ϋνα ςημαντικό θϋμα που απαςχολεύ την οικονομικό
βιβλιογραφύα εύναι η ςχϋςη και η ςύγκριςη μεταξύ τησ παραγωγικότητασ και των μιςθώναμοιβών των εργαζομϋνων. τόχοσ εύναι να εξεταςτεύ η πορεύα που ακολουθούν
διαχρονικϊ η παραγωγικότητα και οι μιςθού και κατϊ πόςο πορεύονται με τον ύδιο ό
διαφορετικό τρόπο. Ο υπολογιςμόσ των δεικτών παραγωγικότητασ ςε τακτικό βϊςη αλλϊ
και οι διϊφορεσ αναλύςεισ που θα γύνονται μϋςα από το νϋο Δελτύο θα παρϋχει ςτουσ
φορεύσ χϊραξησ πολιτικόσ ϋνα εργαλεύο παρακολούθηςησ τησ παραγωγικότητασ ςτην
Κυπριακό οικονομύα που θα βοηθϊ ςτην ϋγκαιρη διϊγνωςη προβλημϊτων και ςτην
ϋγκαιρη λόψη μϋτρων.
Μιςθού και παραγωγικότητα
Ϊνα από τα ςημαντικϊ ζητόματα που απαςχολεύ τουσ οικονομολόγουσ αλλϊ και
τουσ πολιτικούσ όχι μόνο ςτην Κύπρο αλλϊ και ςε ολόκληρο τον κόςμο εύναι το
ζότημα των μιςθών των εργαζομϋνων και πωσ αυτόσ πρϋπει να καθορύζεται και να
εξελύςςεται. Η οικονομικό θεωρύα λϋει ότι ο μιςθόσ που κερδύζει ϋνασ εργαζόμενοσ,
ο οπούοσ μετριϋται ςε μονϊδεσ παραγωγόσ, θα πρϋπει να ιςούται με το προώόν που
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ο εργαζόμενοσ μπορεύ να παρϊγει. ε αντύθετη περύπτωςη οι επιχειρόςεισ που
λειτουργούν ανταγωνιςτικϊ θα ϋχουν το κύνητρο να αλλϊζουν τον αριθμό των
εργαζομϋνων που προςλαμβϊνουν. Αν ο μιςθόσ εύναι πιο κϊτω από την
παραγωγικότητα, τότε οι επιχειρόςεισ θα θεωρόςουν ότι εύναι κερδοφόρο να
προςλϊβουν νϋουσ εργϊτεσ. Αυτό θα αςκόςει ανοδικϋσ πιϋςεισ ςτουσ μιςθούσ και,
λόγω των φθινουςών αποδόςεων, πτωτικϋσ πιϋςεισ ςτην παραγωγικότητα.
Αντύθετα, αν οι μιςθού ξεπερνούν την παραγωγικότητα, οι επιχειρόςεισ θα το
βρουν κερδοφόρο να μειώςουν τον αριθμό των εργαζομϋνων, θϋτοντασ ϋτςι
καθοδικϋσ πιϋςεισ ςτουσ μιςθούσ και ανοδικϋσ πιϋςεισ ςτην παραγωγικότητα. Η
ιςορροπύα απαιτεύ ο μιςθόσ του εργαζομϋνου να ιςούται με αυτό που ο
εργαζόμενοσ μπορεύ να παρϊγει.
Επομϋνωσ, η ςχϋςη μεταξύ παραγωγικότητασ και μιςθών υπόρξε από ανϋκαθεν
πηγό ουςιαςτικόσ αντιπαρϊθεςησ μεταξύ ακαδημαώκών, όχι μόνο λόγω τησ
εγγενούσ ςημαςύασ του, αλλϊ και λόγω των διαφορετικών μεθόδων μϋτρηςησ των
μεταβλητών που προκύπτουν κατϊ τη ςύγκριςό τουσ. Η ςχϋςη μεταξύ μιςθών και
παραγωγικότητασ εύναι ςημαντικό, διότι αποτελεύ βαςικό καθοριςτικό παρϊγοντα
για το βιοτικό επύπεδο του απαςχολούμενου πληθυςμού, καθώσ και για την
κατανομό του ειςοδόματοσ μεταξύ εργαςύασ και κεφαλαύου. Αν οι μιςθού
αυξϊνονται με τον ύδιο ρυθμό όπωσ η παραγωγικότητα, το μερύδιο τησ εργαςύασ
ςτο εθνικό ειςόδημα παραμϋνει ουςιαςτικϊ αμετϊβλητο.
Μακροχρόνια η παραγωγικότητα τησ εργαςύασ επηρεϊζει το βιοτικό επύπεδο μιασ
οικονομύασ μϋςω των πραγματικών μιςθών, δηλαδό οι μιςθού προςαρμόζονται
ςύμφωνα με το κόςτοσ διαβύωςησ. Η οικονομικό θεωρύα υποςτηρύζει ότι ςε
ςυνολικό επύπεδο η αύξηςη των πραγματικών μιςθών καθορύζεται από την
αύξηςη τησ παραγωγικότητασ εργαςύασ. Πολλού ερευνητϋσ ςε διϊφορεσ χώρεσ
ϋχουν παρατηρόςει ότι, ενώ θεωρητικϊ οι αυξόςεισ των μιςθών θα πρϋπει να
ςυνϊδουν με την αύξηςη τησ παραγωγικότητασ, εντούτοισ ςτην πραγματικότητα
αυτό δεν ςυμβαύνει. Η ϋρευνα ςε αυτό τον τομϋα ϋχει δημιουργόςει αρκετϋσ
θεωρύεσ και εξηγόςεισ ςχετικϊ με την παρουςύα ενόσ χϊςματοσ μεταξύ τησ
παραγωγικότητασ και των μιςθών και ϋχει προκαλϋςει πολλϋσ ςυζητόςεισ ςχετικϊ
με τον καλύτερο τρόπο για την μϋτρηςη των τϊςεων τησ παραγωγικότητασ
εργαςύασ και τησ αύξηςησ των μιςθών.
Όπωσ τονύζει ο Feldstein (2008) υπϊρχουν δύο ςοβαρϊ ςφϊλματα μϋτρηςησ τα
οπούα πιθανώσ να οδηγούν ςε λϊθοσ αποτελϋςματα. Σο πρώτο ςφϊλμα που
παρατηρεύται εύναι ότι το επύκεντρο δύνεται ςτουσ μιςθούσ, ενώ θα ϋπρεπε να
δύνεται ςτη ςυνολικό αποζημύωςη των εργαζομϋνων. υνεπώσ, εύναι
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ςημαντικότερο να ςυγκρύνουμε την αύξηςη τησ παραγωγικότητασ με την αύξηςη
τησ ςυνολικόσ αποζημύωςησ των εργαζομϋνων παρϊ με την αύξηςη των μιςθών
και ημερομιςθύων. Σο δεύτερο πρόβλημα μϋτρηςησ εύναι ο τρόποσ με τον οπούο οι
ονομαςτικϋσ τιμϋσ μετατρϋπονται ςε πραγματικϋσ πριν από την πραγματοπούηςη
τησ ςύγκριςησ. ε αυτό το πλαύςιο θα εύναι παραπλανητικό να χρηςιμοποιηθούν
δύο αποπληθωριςτϋσ για τη μϋτρηςη τησ παραγωγικότητασ και των αμοιβών
εργαςύασ.
Ο ςκοπόσ τησ παρούςασ μελϋτησ εύναι να αναλύςει τη διαχρονικό τϊςη που
παρουςιϊζουν τόςο οι μιςθού όςο και η παραγωγικότητα ςτην Κύπρο και να
εξετϊςει τη ςύνδεςη αλλϊ και το χϊςμα μεταξύ τουσ. τα πλαύςια τησ μελϋτησ του
ΚΟΕ θα ξεκαθαριςτεύ τι λϋει η οικονομικό θεωρύα για τη ςχϋςη μεταξύ
παραγωγικότητασ και αμοιβών και θα καθοριςτεύ ποιοσ εύναι ο ςωςτόσ
αποπληθωριςτόσ για τη ςύγκριςη αυτό, ενώ θα υποδεύξει πωσ αναμϋνεται η
παραγωγικότητα και οι αμοιβϋσ να κινηθούν ςε ϋνα ανταγωνιςτικό περιβϊλλον. Η
αλληλεξϊρτηςη μεταξύ τησ παραγωγικότητασ, των πραγματικών μιςθών αλλϊ και
του πληθωριςμού μπορεύ να βοηθόςει ςτη διαμόρφωςη πολιτικών για την
ενύςχυςη τησ παραγωγικότητασ και τη ςυγκρϊτηςη του πληθωριςμού.
Ανϊλυςη των προςδοκιών των επιχειρόςεων για οικονομικϊ μεγϋθη
Η μελϋτη αυτό θα διεξαχθεύ ςτο πλαύςιο τησ ςυςτηματικόσ αξιολόγηςησ τησ
ποιότητασ των ςτοιχεύων που ςυλλϋγονται μϋςω των Ερευνών Οικονομικόσ
υγκυρύασ (ΕΟ). κοπόσ τησ μελϋτησ εύναι η αξιολόγηςη των πληροφοριών που
περιϋχονται ςτισ ΕΟ που διεξϊγονται ςτην Κύπρο, με τη χρόςη ατομικών
ςτοιχεύων επιχειρόςεων, καθώσ και με ςυνολικϊ ςτοιχεύα του τομϋα των
υπηρεςιών, λιανικού εμπορύου, καταςκευών και μεταπούηςησ.
Η ανϊλυςη των ατομικών ςτοιχεύων ςτοχεύει ςτη διερεύνηςη τησ ςυνϋπειασ των
απαντόςεων των επιχειρόςεων, μϋςω ςύγκριςησ των προςδοκιών που
εκφρϊςτηκαν ςε ςυγκεκριμϋνο μόνα με τισ πραγματοποιόςεισ (realisations) που
δηλώθηκαν από τισ ύδιεσ τισ επιχειρόςεισ ςε μεταγενϋςτερο ςτϊδιο. Η ςύγκριςη
προςδοκιών με τισ πραγματοποιόςεισ εύναι δυνατό λόγω του ότι οι ΕΟ
διεξϊγονται παρακολουθώντασ διαχρονικϊ, ςτο βαθμό που εύναι δυνατό, το ύδιο
δεύγμα επιχειρόςεων. Οι προςδοκύεσ αφορούν την οικονομικό δραςτηριότητα των
επιχειρόςεων (π.χ. ζότηςη, κύκλοσ εργαςιών, παραγωγό) και την απαςχόληςη. Θα
εξεταςτεύ, επύςησ, πώσ η πιθανότητα να δώςει κϊποιοσ ερωτούμενοσ ορθό
πρόβλεψη (δηλαδό οι προςδοκύεσ να ςυμφωνούν με τισ πραγματοποιόςεισ)
εξαρτϊται από χαρακτηριςτικϊ των επιχειρόςεων όπωσ μϋγεθοσ, ϋτη λειτουργύασ,
υποτομϋασ οικονομικόσ δραςτηριότητασ και τρόποσ διεξαγωγόσ τησ ςυνϋντευξησ.
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ε ςυνολικό επύπεδο θα διερευνηθεύ η ςυςχϋτιςη των διαφόρων
μεταβλητών/δεικτών των ΕΟ με διϊφορεσ οικονομικϋσ ςειρϋσ που δημοςιεύονται
ωσ επύςημα ςτοιχεύα από τη τατιςτικό Τπηρεςύα ςε μηνιαύα ό τριμηνιαύα βϊςη.
Επιπρόςθετα, με τη χρόςη οικονομετρικών μοντϋλων θα αξιολογηθεύ η ικανότητα
των ςτοιχεύων των ΕΟ να προβλϋπουν το ρυθμό μεταβολόσ τησ οικονομικόσ
δραςτηριότητασ και απαςχόληςησ ςτουσ τομεύσ τουσ οπούουσ αφορούν.
Από την ανϊλυςη θα προκύψουν ςυμπερϊςματα για την ποιότητα των ςτοιχεύων
που ςυλλϋγονται ςε επύπεδο επιχεύρηςησ, αλλϊ και ςυνολικϊ για τομεύσ τησ
οικονομύασ και θα προςδιοριςτούν οι πτυχϋσ των ερευνών που χρειϊζονται
βελτύωςη. Αναμϋνεται, επύςησ, ότι από τη μελϋτη θα φανεύ κατϊ πόςο τα ςτοιχεύα
αυτϊ θα μπορούςαν να χρηςιμοποιηθούν ςτην καταςκευό αξιόπιςτων
βραχυπρόθεςμων προβλϋψεων για διϊφορεσ μακροοικονομικϋσ μεταβλητϋσ τησ
Κυπριακόσ οικονομύασ.

Πύνακασ παραδοτϋων Σομϋα Επιχειρόςεων και Παραγωγικότητασ
Σύτλοσ

Εύδοσ

Ημερομηνύα

Ανϊλυςη παραγωγικότητασ και
ανταγωνιςτικότητασ κατϊ τομϋα

Δελτύο «Ανϊλυςη
Παραγωγικότητασ»

Μϊρτιοσ

Αλλαγϋσ ςτην παραγωγικότητα
(TFP)

Δελτύο «Ανϊλυςη
Παραγωγικότητασ»

Ιούλιοσ

Επιπτώςεισ τησ οικονομικόσ κρύςησ
ςτην παραγωγικότητα

Δελτύο «Ανϊλυςη
Παραγωγικότητασ»

Νοϋμβριοσ

Μιςθού και παραγωγικότητα

Δοκύμιο Οικονομικόσ Πολιτικόσ

Δεκϋμβριοσ

Ανϊλυςη των προςδοκιών των
επιχειρόςεων για οικονομικϊ
μεγϋθη

Δοκύμιο Οικονομικόσ Ανϊλυςησ

Οκτώβριοσ
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ΣΟΜΕΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΒΛΕΧΕΨΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ
Επιβλϋπων: Καθ. Πϊνοσ Παςιαρδόσ και Αναπλ. Καθ. Ωντροσ Κούρτελλοσ
Προβλϋψεισ για την οικονομικό δραςτηριότητα τομϋων τησ Κυπριακόσ
οικονομύασ
Ακαδημαώκόσ ύμβουλοσ: Αναπλ. Καθ. Ϊλενα Ανδρϋου
τόχοσ τησ ϋρευνασ εύναι η εφαρμογό μεθόδων που βαςύζονται ςε δυναμικϊ μοντϋλα
παλινδρόμηςησ, καθώσ και καινοτόμεσ ςτατιςτικϋσ μεθόδουσ για την πρόβλεψη του
τριμηνιαύου ρυθμού μεταβολόσ οικονομικόσ δραςτηριότητασ (προςτιθϋμενη αξύα ςε
ςταθερϋσ τιμϋσ) τομϋων τησ Κυπριακόσ οικονομύασ. Οι τομεύσ ςτουσ οπούουσ θα δοθεύ
ϋμφαςη εύναι: (i) βιομηχανύα, (ii) καταςκευϋσ, (iii) εμπόριο, μεταφορϋσ, ξενοδοχεύα και
εςτιατόρια, (iv) χρηματοοικονομικϋσ υπηρεςύεσ, (v) κτηματομεςιτικϋσ υπηρεςύεσ και (vi)
ϊλλεσ επαγγελματικϋσ και τεχνικϋσ υπηρεςύεσ. Η ςύνθεςη των ςυγκεκριμϋνων τομϋων
υπαγορεύεται από τα διαθϋςιμα ςτοιχεύα ςτουσ τριμηνιαύουσ Εθνικούσ Λογαριαςμούσ και
η προςτιθϋμενη αξύα αυτών των τομϋων αθροιςτικϊ αποτελεύ περύπου το 70% τησ
ςυνολικόσ προςτιθϋμενησ αξύασ τησ οικονομύασ.
την ανϊλυςη θα χρηςιμοποιηθεύ ϋνασ μεγϊλοσ αριθμόσ τριμηνιαύων εγχώριων και
διεθνών μακροοικονομικών χρονοςειρών, αλλϊ και μηνιαύων ςειρών που περιϋχουν
ςημαντικϋσ προπορευόμενεσ πληροφορύεσ (leads) για τουσ τομεύσ ενδιαφϋροντοσ.
υγκεκριμϋνα, η ϋρευνα θα επικεντρωθεύ:


ςτην καταςκευό τριμηνιαύων παραγόντων (factors) ςχετικών για τον κϊθε τομϋα
που θα ςυνοψύζουν τισ πληροφορύεσ ενόσ μεγϊλου αριθμού μακροοικονομικών
ςειρών και



ςτη διερεύνηςη τησ ικανότητασ πρόβλεψησ του ρυθμού μεταβολόσ τησ
προςτιθϋμενησ αξύασ του κϊθε τομϋα μϋςω ενόσ μεγϊλου αριθμού μοντϋλων,
όπωσ μοντϋλα μιασ μεταβλητόσ (AR, Random Walk), μοντϋλα τύπου ADL
(Autoregressive Distributed Lag), FADL (Factor augmented FADL) που θα
ενςωματώνουν προπορευόμενεσ πληροφορύεσ (leads), καθώσ και μϋςω
εναλλακτικών ςυνδυαςμών προβλϋψεων (forecast combinations).

Η ϋρευνα αναμϋνεται να προςδιορύςει τα μοντϋλα και τισ τεχνικϋσ που δύνουν αξιόπιςτεσ
προβλϋψεισ για το ρυθμό ανϊπτυξησ των τομϋων. Απώτεροσ ςτόχοσ τησ ϋρευνασ εύναι η
ςυςτηματικό δημοςύευςη προβλϋψεων και ανϊλυςησ ςχετικϊ με εξελύξεισ και προοπτικϋσ
ςτουσ διϊφορουσ τομεύσ τησ Κυπριακόσ οικονομύασ.
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Καταςκευό δυναμικού ςυςτόματοσ για προςομούωςη μακροοικονομικών
επιπτώςεων ςεναρύων πολιτικόσ
Ακαδημαώκόσ ύμβουλοσ: Δρ. Φρόςτοσ ϊββα
Ενόψει τησ εφαρμογόσ ςτην Κύπρο ενόσ προγρϊμματοσ οικονομικόσ
προςαρμογόσ, μεγϊλο μϋροσ του οπούου αφορϊ τη δημοςιονομικό εξυγύανςη,
κρύνεται αναγκαύα η ανϊπτυξη ενόσ μοντϋλου για ανϊλυςη των επιδρϊςεων
μϋτρων δημοςιονομικόσ πολιτικόσ (αλλαγϋσ ςε κρατικϋσ δαπϊνεσ ό/και ςε
φόρουσ) ςε διϊφορεσ μακροοικονομικϋσ μεταβλητϋσ. τόχοσ τησ ϋρευνασ εύναι ο
προςδιοριςμόσ και η εκτύμηςη ενόσ δυναμικού πολυμεταβλητού μοντϋλου τύπου
Vector Autoregression (VAR) και ςτη ςυνϋχεια η ταυτοπούηςη (identification) των
παραμϋτρων του ςυςτόματοσ χρηςιμοποιώντασ περιοριςμούσ από την οικονομικό
θεωρύα.
Σα μοντϋλα τύπου VAR ςτα οπούα επιβϊλλονται περιοριςμού με βϊςη την
οικονομικό θεωρύα (structural VARs) και χρηςιμοποιούνται παραδοςιακϊ ςτη
μελϋτη των επιπτώςεων νομιςματικόσ ό δημοςιονομικόσ πολιτικόσ, βαςύζονται ςε
ϋνα περιοριςμϋνο αριθμό μεταβλητών, λόγω του ότι η εκτύμηςη τϋτοιων
ςυςτημϊτων με μεγϊλο αριθμό μεταβλητών δεν οδηγεύ ςε ςτατιςτικϊ αξιόπιςτα
αποτελϋςματα. υνεπώσ οι επιδρϊςεισ διαφόρων πολιτικών μπορούν να
μελετηθούν μόνο για τον περιοριςμϋνο αριθμό μεταβλητών του ςυςτόματοσ.
Επιπρόςθετα, οι φορεύσ χϊραξησ πολιτικόσ ενδιαφϋρονται για τισ επιπτώςεισ
πολιτικών και ςε ϊλλα μεγϋθη, όπωσ απαςχόληςη, ανεργύα, κατανϊλωςη, ενώ οι
πληροφορύεσ που ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ αυτού οι φορεύσ, καθώσ και οι
επιχειρόςεισ/νοικοκυριϊ επεκτεύνονται πϋρα από το μικρό αριθμό μεταβλητών
που περιλαμβϊνονται ςτο ςύςτημα. Για να ενςωματωθούν περιςςότερεσ
πληροφορύεσ ςτο ςύςτημα, το απλό μοντϋλο VAR θα επεκταθεύ με τη
ςυμπερύληψη κοινών παραγόντων (factors). Οι κοινού παρϊγοντεσ ςυνοψύζουν τισ
πληροφορύεσ από ϋνα μεγϊλο αριθμό εγχώριων και διεθνών μεταβλητών (π.χ.
πραγματικό οικονομύα, χρηματιςτηριακϋσ αγορϋσ, διεθνεύσ τιμϋσ αγαθών,
ςυναλλαγματικϋσ ιςοτιμύεσ, δεύκτεσ οικονομικού κλύματοσ/προςδοκιών) ςε ϋνα
πολύ μικρό αριθμό ςειρών (common factors).
τα πλαύςια τησ μελϋτησ θα εκτιμηθεύ ϋνα μοντϋλο VAR το οπούο πϋρα από τισ
μακροοικονομικϋσ μεταβλητϋσ όπωσ οικονομικό δραςτηριότητα, πληθωριςμό,
επιτόκια, μεταβλητϋσ δημοςιονομικόσ πολιτικόσ (π.χ. κρατικϋσ δαπϊνεσ και φόροι
ό δημοςιονομικό ϋλλειμμα ό δημόςιο χρϋοσ), θα περιλαμβϊνει και οριςμϋνουσ
κοινούσ παρϊγοντεσ που θα αντιπροςωπεύουν ϊλλεσ πτυχϋσ τησ οικονομύασ
(Factor Augmented VAR). το ςύςτημα που θα προκύψει οι ςχϋςεισ μεταξύ των
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μεταβλητών θα υπαγορεύονται από τη μακροοικονομικό θεωρύα και οι
παρϊμετροι θα ϋχουν ςυγκεκριμϋνη οικονομικό ερμηνεύα (structural Factor
Augmented VAR). Μϋςω του ςυςτόματοσ αυτού θα μπορούν να προςομοιωθούν οι
δυναμικϋσ επιδρϊςεισ ςεναρύων δημοςιονομικόσ πολιτικόσ ςτην οικονομικό
δραςτηριότητα, πληθωριςμό, επιτόκια, καθώσ και ςε ϊλλεσ μεταβλητϋσ που
περιλαμβϊνονται ςτην καταςκευό των κοινών παραγόντων.
Ανϊπτυξη δυναμικού ςτοχαςτικού μοντϋλου γενικόσ ιςορροπύασ για την
Κυπριακό οικονομύα
Αυτό το πρόγραμμα αποςκοπεύ ςτη δημιουργύα ενόσ Νϋο-Κευνςιανού Δυναμικού
τοχαςτικού Μοντϋλου Γενικόσ Ιςορροπύασ (Dynamic Stochastic General
Equilibrium ό DSGE) για την Κύπρο. Σο μοντϋλο απαρτύζεται από ϋνα ςύςτημα
δυναμικών εξιςώςεων που κϊθε μύα αντιπροςωπεύει την οικονομικό
ςυμπεριφορϊ ενόσ από τουσ τομεύσ και φορεύσ τησ οικονομύασ αλλϊ και
αλληλεπιδρϊςεισ αυτών μεταξύ τουσ. Σϋτοιου εύδουσ μοντϋλα χρηςιμοποιούνται
ευρϋωσ από τισ Κεντρικϋσ Σρϊπεζεσ πολλών χωρών για τη διεξαγωγό
μακροοικονομικών προβλϋψεων και προςομούωςη επιδρϊςεων εναλλακτικών
δημοςιονομικών και νομιςματικών πολιτικών μϋςω τησ επύλυςησ αυτού του
ςυςτόματοσ εξιςώςεων. Επύςησ, μπορούν να αναλυθούν διαφόρων ειδών
εξωγενών ςοκ και πωσ αυτϊ επηρεϊζουν την τοπικό οικονομύα. Για την περύπτωςη
τησ Κύπρου, αυτό εύναι η πρώτη προςπϊθεια που γύνεται για να αναπτυχθεύ ϋνα
μοντϋλο DSGE.
Μϋχρι ςτιγμόσ ϋχει δημιουργηθεύ η βϊςη η οπούα αποτελεύται από
μακροοικονομικϋσ χρονοςειρϋσ που καλύπτουν όλουσ τουσ βαςικούσ φορεύσ και
τομεύσ τησ Κυπριακόσ οικονομύασ. Ϊχουν υπολογιςτεύ διϊφορα περιγραφικϊ
ςτατιςτικϊ των μεταβλητών, μαζύ με αυτϊ και οι ςυντελεςτϋσ ςυςχϋτιςησ και
αυτοςυςχϋτιςησ τα οπούα αποτελούν το πρώτο μϋροσ τησ ανϊλυςησ, καθώσ αυτϊ
θα ςυγκριθούν αργότερα με τα αντύςτοιχα ςτατιςτικϊ των προςομοιωμϋνων
μεταβλητών που παρϊγει το μοντϋλο. Όςον αφορϊ ςτο ύδιο το μοντϋλο, ϋχουν
καθοριςτεύ οι παρϊμετροι που προςδιορύζουν τη ςταθερό κατϊςταςη ιςορροπύασ
(Steady State). Μερικϋσ από τισ ςειρϋσ που θα αναλυθούν εύναι η κατανϊλωςη, οι
επενδύςεισ, οι ειςαγωγϋσ και εξαγωγϋσ, οι τιμϋσ των αγαθών και το εθνικό προώόν.
Οι κύριοι ςτόχοι τησ ϋρευνασ εύναι (α) η κατανόηςη τησ μετϊβαςησ τησ
νομιςματικόσ πολιτικόσ τησ Ευρωζώνησ και ςυγκεκριμϋνα των ςοκ του επιτοκύου,
ςτην τοπικό οικονομύα τησ Κύπρου, (β) η εκτύμηςη τησ αποτελεςματικότητασ τησ
δημοςιονομικόσ πολιτικόσ ςτην Κύπρο, όντασ μια μικρό ανοιχτό οικονομύα μϋςα
ςτην Ευρωζώνη, και (γ) η περαιτϋρω ανϊπτυξη του μοντϋλου για να
36

χρηςιμοποιεύται ωσ κύριο εργαλεύο ςτισ μελλοντικϋσ αςκόςεισ προβλϋψεων και
προςομούωςησ πολιτικών για την οικονομύα τησ Κύπρου.
Πύνακασ παραδοτϋων Σομϋα Μακροοικονομικών Προβλϋψεων και Ανϊλυςησ
Σύτλοσ

Εύδοσ

Ημερομηνύα

Προβλϋψεισ για την οικονομικό
δραςτηριότητα τομϋων τησ
Κυπριακόσ οικονομύασ

Δοκύμιο Οικονομικόσ Ανϊλυςησ

Ιούλιοσ

Καταςκευό δυναμικού ςυςτόματοσ
για προςομούωςη
μακροοικονομικών επιπτώςεων
ςεναρύων πολιτικόσ

Δοκύμιο Οικονομικόσ Ανϊλυςησ

Νοϋμβριοσ

Ανϊπτυξη δυναμικού ςτοχαςτικού
μοντϋλου γενικόσ ιςορροπύασ για
την Κυπριακό οικονομύα

Δοκύμιο Οικονομικόσ Ανϊλυςησ

Οκτώβριοσ
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ΑΛΛΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Επιβλϋπων: Καθ. Πϊνοσ Παςιαρδόσ
Ο τουριςμόσ ςτην Κύπρο: Αναδρομό και προοπτικϋσ
Ακαδημαώκόσ ύμβουλοσ: Αναπλ. Καθ. ωφρόνησ Κληρύδησ
Ο τουριςμόσ εύναι ιςτορικϊ ϋνασ από τουσ ςημαντικότερουσ τομεύσ τησ Κυπριακόσ
οικονομύασ. Ϋταν ο τομϋασ που αναπτύχθηκε με γοργούσ ρυθμούσ μετϊ την ειςβολό και
ϋδωςε την απαιτούμενη ώθηςη ςτη δοκιμαζόμενη τότε οικονομύα. Κατϊ τισ δεκαετύεσ του
1980 και 1990 ο τομϋασ του τουριςμού αποτελούςε την κύρια μηχανό ανϊπτυξησ τησ
οικονομύασ. Με τη νϋα χιλιετύα ο τομϋασ μπόκε ςε πορεύα ςχετικού μαραςμού. Η
ςυνειςφορϊ του ςτο ΑΕΠ ϋχει μειωθεύ από το 20% τη δεκαετύα του 1990 ςε περύπου το
μιςό ςόμερα. Από το 2010 παρατηρεύται μια ανϊκαμψη του τομϋα, κϊτι που εύναι
ιδιαύτερα ςημαντικό για την οικονομύα λόγω τησ γενικότερησ οικονομικόσ κρύςησ.
Ϊνασ κύριοσ ςτόχοσ τησ προτεινόμενησ ϋρευνασ εύναι η καταγραφό μϋςα από ςτατιςτικϊ
δεδομϋνα τησ πορεύασ του Κυπριακού τουριςμού την τελευταύα 30ετύα. Αναλύςεισ τϋτοιου
τύπου ϋχουν γύνει παλαιότερα - μεταξύ ϊλλων και από το Κϋντρο Οικονομικών Ερευνών.
Τπϊρχει όμωσ ανϊγκη για μια επύκαιρη ανϊλυςη που θα αξιοποιεύ τα τελευταύα ςτατιςτικϊ
ςτοιχεύα και θα αξιολογεύ τα νϋα δεδομϋνα χρόςιμα που διαμορφώνονται λόγω τησ κρύςησ
που περνϊ η διεθνόσ οικονομύα. Για το λόγο αυτό θα δοθεύ ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτισ τϊςεισ
των τελευταύων ετών, τόςο ςτην Κύπρο όςο και ςε ϊλλεσ χώρεσ με ςημαντικό τουριςτικό
τομϋα. Η ϋρευνα θα αξιοποιόςει την υπϊρχουςα γνώςη ςτο ΚΟΕ ςε θϋματα τουριςμού,
κυρύωσ όςον αφορϊ ςτατιςτικϊ δεδομϋνα και παλαιότερεσ ϋρευνεσ.
Σα ςτατιςτικϊ δεδομϋνα θα χρηςιμοποιηθούν για τη διαμόρφωςη εκτιμόςεων για τισ
προοπτικϋσ του Κυπριακού τουριςμού τα επόμενα χρόνια. Με βϊςη τα ευρόματα τησ
ϋρευνασ θα κατατεθούν προτϊςεισ πολιτικόσ που θα αποςκοπούν ςτη βελτύωςη τησ
δυνατότητασ του τουριςμού να ςυνεχύςει να ςυνειςφϋρει ςτην Κυπριακό οικονομύα.
Ανϊπτυξη μεθοδολογύασ και προςομοιώςεισ για βϋλτιςτη διαχεύριςη των
υδατικών πόρων τησ Κύπρου
Ακαδημαώκόσ ύμβουλοσ: Επ. Καθ. Θεόδωροσ Ζαχαριϊδησ
Η υπερβολικό κατανϊλωςη νερού, ςε ςυνδυαςμό με τισ επερχόμενεσ κλιματικϋσ αλλαγϋσ
που αναμϋνεται να επιτεύνουν το πρόβλημα τησ λειψυδρύασ ςτην Κύπρο, καθιςτούν
επιτακτικό την ορθολογικό διαχεύριςη των υδατικών πόρων. Η εργαςύα αυτό θα εςτιϊςει
ςτη βϋλτιςτη διαχεύριςη των υδατικών πόρων τησ χώρασ, με βϊςη μια λεπτομερό
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οικονομικό ανϊλυςη τησ χρόςησ νερού ςτουσ τομεύσ τησ Κυπριακόσ οικονομύασ. Η
προτεινόμενη ανϊλυςη θα προςδιορύςει το πραγματικό κόςτοσ χρόςησ νερού για τουσ
οικιακούσ, βιομηχανικούσ και γεωργικούσ καταναλωτϋσ, το οπούο περιλαμβϊνει το κόςτοσ
λόγω ςπανιότητασ και το κόςτοσ από την περιβαλλοντικό επιβϊρυνςη που προκαλεύ η
υπερϊντληςη νερού. τόχοσ εύναι αφενόσ να προςδιοριςτεύ η κατϊλληλη τιμό του νερού
την οπούα θα πρϋπει να υιοθετόςει η τιμολογιακό πολιτικό τησ κυβϋρνηςησ, κϊτι που
βρύςκεται ςε ςυμφωνύα και με όςα επιβϊλλει η ευρωπαώκό Οδηγύα-Πλαύςιο για τουσ
υδατικούσ πόρουσ (2000/60/ΕΚ), και αφετϋρου όλοι οι υπολογιςμού να ενςωματωθούν ςε
ϋνα μοντϋλο βελτιςτοπούηςησ, το οπούο θα προςδιορύζει τη βϋλτιςτη κατανομό των πόρων
ςε κϊθε οικονομικό τομϋα, ώςτε να μεγιςτοποιεύται το καθαρό κοινωνικό όφελοσ. Ειδικϊ
για τον αγροτικό τομϋα, που αποτελεύ τον μεγαλύτερο καταναλωτό νερού τόςο ςτην
Κύπρο όςο και παγκόςμια, τα κόςτη θα υπολογιςτούν με βϊςη τισ πραγματικϋσ ςυνολικϋσ
ποςότητεσ νερού που χρηςιμοποιούνται ανϊ καλλιϋργεια, κϊνοντασ χρόςη μιασ νϋασ
μεθοδολογύασ για τον προςδιοριςμό του «εικονικού νερού» κϊθε καλλιϋργειασ· με
δεδομϋνη την ελλιπό παρακολούθηςη και μϋτρηςη των ποςοτότων νερού που
καταναλώνονται ςτη γεωργύα, η μϋθοδοσ αυτό εύναι η πιο κατϊλληλη για τον ακριβό
προςδιοριςμό τησ χρόςησ νερού, και ςυνακόλουθα του κόςτουσ ςπανιότητασ και του
περιβαλλοντικού κόςτουσ που ςυνεπϊγεται η χρόςη αυτό. Σο μοντϋλο βελτιςτοπούηςησ
θα εφαρμοςτεύ για διαφορετικϊ ςενϊρια τιμών αγροτικών προώόντων και διϊφορεσ
κλιματικϋσ ςυνθόκεσ, ώςτε να εξεταςτεύ μεταξύ ϊλλων και η προβλεπόμενη επύδραςη τησ
κλιματικόσ αλλαγόσ ςτην επιλογό τησ κατϊλληλησ υδατικόσ πολιτικόσ.
Δεύκτησ και προςδιοριςτικού παρϊγοντεσ τιμών οικιςτικών ακινότων ςτην
Κύπρο
Αναμφύβολα η οικονομικό δραςτηριότητα ςτον τομϋα των ακινότων ςυνδϋεται ϊμεςα με
τον πλούτο που απολαμβϊνουν τα νοικοκυριϊ και οι επιχειρόςεισ καθώσ η αγορϊ μιασ
οικύασ ό ενόσ διαμερύςματοσ αποτελούςε μϋχρι ςτιγμόσ την κυριότερη επιλογό επϋνδυςησ
των πλεύςτων πολιτών. Ϊτςι, η παρακολούθηςη του γενικού επιπϋδου των τιμών των
ακινότων εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό από πλευρϊ πολιτικόσ και μϊλιςτα κυρύωσ ςε
περιόδουσ φθύνουςασ οικονομικόσ δραςτηριότητασ και οικονομικόσ κρύςησ όπου ο
ςυνολικόσ πλούτοσ των νοικοκυριών και αυτόσ των επιχειρόςεων μειώνεται ςημαντικϊ.
Παρϊλληλα, ϋνασ δεύκτησ τιμών ακινότων μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςαν ϋνδειξη για την
μελλοντικό οικονομικό δραςτηριότητα μιασ χώρασ.
Μϋχρι ςτιγμόσ το Κϋντρο Οικονομικών Ερευνών ϋχει αςχοληθεύ με την ανϊπτυξη του
οικονομετρικού μοντϋλου αλλϊ και την δημιουργύα τησ βϊςησ δεδομϋνων για την
παραγωγό ενόσ εύρωςτου και αμερόληπτου δεύκτη. Η ομϊδα ερευνητών ϋχει φτϊςει ςτην
δημιουργύα ενόσ αξιόπιςτου μοντϋλου μετϊ από τον ϋλεγχο πολλών εναλλακτικών
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μεθόδων όςον αφορϊ ςτην οικονομετρικό αλλϊ και την υπολογιςτικό ςκοπιϊ τησ
καταςκευόσ του δεύκτη. Η μεθοδολογύα που ϋχει αναπτυχθεύ εύναι αυτό τησ ωφελιμιςτικόσ
προςϋγγιςησ με την επιπρόςθετη χρόςη αλληλεπιδρϊςεων και ψευδομεταβλητών. Η
υπϊρχουςα βϊςη εμπεριϋχει δεδομϋνα για τα χαρακτηριςτικϊ κϊθε ςπιτιού πϋραν τησ
τιμόσ και περιλαμβϊνει χαρακτηριςτικϊ όπωσ γεωγραφικϊ, για παρϊδειγμα πόλη, περιοχό
κ.α., αλλϊ και δομικϊ όπωσ αριθμόσ δωματύων, τύποσ ακινότου κ.λπ.. Ϊνα από τα
πλεονεκτόματα τησ βϊςησ που ϋχει δημιουργηθεύ εύναι ότι ξεκινϊει από το ϋτοσ 2000 το
οπούο μασ επιτρϋπει την ιςτορικό καταγραφό του επιπϋδου των τιμών κϊτι το οπούο εύναι
χρόςιμο για ςυγκρύςεισ του πόςο χαμηλϊ ό ψηλϊ ϋχει φτϊςει το τρϋχον επύπεδο ςε ςχϋςη
με το παρελθόν, αλλϊ και για την χρόςη τησ χρονοςειρϊσ ςε ϊλλεσ οικονομετρικϋσ μελϋτεσ.
κοπόσ του Κϋντρου Οικονομικών Ερευνών με τη μελϋτη αυτό εύναι η ςυςτηματικό
ϋκδοςη του δεύκτη ακινότων ϋχοντασ ςαν ςτόχο τη ςυνεχό παρακολούθηςη τησ πορεύασ
του τομϋα οικιςτικών ακινότων ςτην Κύπρο. Για το ςκοπό αυτό ϋχει ςυντονιςτεύ ομϊδα
ερευνητών η οπούα ςυλλϋγει κϊθε τρεύσ μόνεσ τα απαραύτητα ςτοιχεύα για την ανανϋωςη
τησ βϊςησ δεδομϋνων που θα χρηςιμοποιηθούν ςτην ενημϋρωςη και επϋκταςη του
υφιςτϊμενου δεύκτη. Ο δεύκτησ θα εκδύδεται ςε τριμηνιαύα μορφό και θα υπϊρχουν
διαθϋςιμοι δεύκτεσ για το επύπεδο τιμών ανϊ τύπο οικύασ, καθώσ επύςησ και ανϊ πόλη,
καλύπτοντασ τισ πϋντε επαρχύεσ τησ ελεύθερησ Κύπρου. Η μελϋτη αυτό θα προςδιορύςει
επύςησ τουσ παρϊγοντεσ που ευθύνονται για τισ μεταβολϋσ ςτην τϊςη και το επύπεδο των
τιμών των ακινότων, για παρϊδειγμα παρϊγοντεσ όπωσ οι μακροοικονομικϋσ ςυνθόκεσ
και τα διϊφορα χαρακτηριςτικϊ των ςπιτιών.
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