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Περίληψη 

Ο αριθµός των ξένων εργατών που βρίσκονται νόµιµα στην Κύπρο το 2004 
ξεπερνούσε τις 47 χιλιάδες και εκτιµάται ότι άλλες 20-30 χιλιάδες βρίσκονται στην 
Κύπρο παράνοµα, ενώ το 1995 υπήρχαν µόνο 15 χιλιάδες νόµιµοι. Το ποσοστό των 
νοµίµων ξένων εργατών στο εργατικό δυναµικό της χώρας το 2004 έφτασε σχεδόν το 
14,6%. Τα τελευταία οκτώ χρόνια, (1997-2004) ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης των 
νόµιµων εργατών ήταν 13,9%. Σήµερα το ποσοστό των ξένων εργατών (νόµιµων και 
παράνοµων) στο εργατικό δυναµικό υπολογίζεται να έχει ξεπεράσει ελαφρώς το 
20%. 

Κατά την ίδια περίοδο το ΑΕΠ σε τιµές του 1995 αυξήθηκε από £4.148,2 εκ. το 1995 
σε ₤5.616 εκ. το 2004. Η µέση ετήσια αύξηση ήταν περίπου στο 3,4%. Ένα µεγάλο 
ποσοστό αυτού του ρυθµού µεγέθυνσης οφείλεται στην αύξηση της απασχόλησης 
των ξένων εργατών. 

Ο βασικός στόχος της µελέτης κατά την περίοδο αυτή είναι να εκτιµηθεί παραµετρικά, 
χρησιµοποιώντας τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, η επίδραση της απασχόλησης των 
ξένων εργατών στο συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κυπριακής οικονοµίας 
αλλά και στο προϊόν του κάθε τοµέα ξεχωριστά. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων των 
εκτιµήσεων θα µας δώσει µια σαφή ένδειξη για την σηµασία που έχει η απασχόληση 
των ξένων εργατών για την οικονοµία και τους διάφορους τοµείς της.  

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας, όπου έχουµε χρησιµοποιήσει στοιχεία για την 
ακαθάριστη προστιθέµενη αξία για προσέγγιση του ΑΕΠ, την µεγαλύτερη 
συνεισφορά στο ρυθµό µεταβολής της συνολικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας 
το 2004 σε σχέση µε το 1995 είχε από τους συντελεστές παραγωγής, η απασχόληση 
των ξένων εργατών µε ποσοστό περίπου 54,20%. Συµπερασµατικά, κατά το 2004 αν 
δεν αυξανόταν η απασχόληση των ξένων εργατών σε σχέση µε το 1995, η αύξηση 
της συνολικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας αντί 36,93% θα ήταν στο 16,91% 
ενώ ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης θα ήταν 1,56% αντί 3,4%.   

 

* Μέρος της µελέτης αυτής χρηµατοδοτήθηκε από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας Κύπρου 
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EXECUTIVE SUMMARY  
 
The number of legal foreign workers was more than 47 thousand in 2004 as 
opposed to 15 thousand in 1995. It is estimated that another 20-30 thousand are 
working in Cyprus illegally. The percentage of legal foreign workers in Cyprus has 
almost reached 14.6% of the working population. In the last eight years (1997-2004) 
the average annual growth of legal foreign workers was at 13.9%. Today it is 
estimated that legal and illegal foreign workers account for about 20% of the working 
population.  
 
During the same period GDP –at 1995 prices- has increased from £4.148,2 million in 
1995 to ₤5.616 million in 2004. The average annual growth was around 3.4%. A 
large percentage of this growth can be attributed to foreign workers. 
 
The main aim of this project is to estimate parametrically, using the latest available 
data, the effect of foreign workers’ labour in the total gross domestic product of the  
Cypriot economy and also in the product of each sector separately. The analysis of 
the results will provide a clear picture of the importance of foreign workers on the 
economy as a whole and each sector individually. 
 
According to our estimations the contribution of foreign workers to the growth rate of 
total gross value added in 2004 compared to 1995 was 54.2% which is the highest 
contribution among all factors of production. If the number of foreign workers in 2004 
was the same as that in 1995, the increase of total gross value added would have 
been 16.91% instead of 36.93%, while at the same time the average annual growth 
rate would have been 1.56% instead of 3.4%.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο αριθµός των ξένων εργατών που βρίσκονται νόµιµα στην Κύπρο το 2004 
ξεπερνούσε τις 47 χιλιάδες και εκτιµάται ότι άλλες 20-30 χιλιάδες βρίσκονται στην 
Κύπρο παράνοµα, ενώ το 1995 υπήρχαν µόνο 15 χιλιάδες νόµιµοι. Το ποσοστό των 
νοµίµων ξένων εργατών στο εργατικό δυναµικό της χώρας το 2004 έφτασε σχεδόν 
το 14,6%. Τα τελευταία οκτώ χρόνια, (1997-2004) ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης 
των νόµιµων εργατών ήταν 13,9%. Σήµερα το ποσοστό των ξένων εργατών 
(νόµιµων και παράνοµων) στο εργατικό δυναµικό υπολογίζεται να έχει ξεπεράσει 
ελαφρώς το 20%. 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π) κατά το 2004 υπολογίζεται να ανέλθει σε 
₤7.292,1 εκ. σε τρέχουσες τιµές από ₤6.836,2 εκ. το 2003 και σε ₤5.616 εκ. σε 
σταθερές τιµές (του 1995) από ₤5.410,3 εκ. το 20031. Ο ρυθµός ανάπτυξης σε 
πραγµατικούς όρους υπολογίζεται στο 3,8 % κατά το 2004 από 1,9% το 2003, ενώ 
τα τελευταία εννιά χρόνια (1996-2004) ήταν κατά µέσο όρο περίπου στο 3,4%. 
Σηµαντικό µέρος της αύξησης του Α.Ε.Π τα τελευταία χρόνια οφείλεται στην ραγδαία 
αύξηση του αριθµού των ξένων εργατών. 

Ο βασικός στόχος αυτού του δοκιµίου είναι να εκτιµηθεί παραµετρικά, 
χρησιµοποιώντας τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, η επίδραση της απασχόλησης 
των ξένων εργατών στο συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κυπριακής 
οικονοµίας αλλά και στο προϊόν του κάθε τοµέα ξεχωριστά. Η ανάλυση των 
αποτελεσµάτων των εκτιµήσεων θα µας δώσει µια σαφή ένδειξη για την σηµασία 
που έχει η απασχόληση των ξένων εργατών για την οικονοµία και τους διάφορους 
τοµείς της.  

Παρόλο που το ποσοστό των ξένων εργατών στο εργατικό δυναµικό στη Κύπρο 
είναι από τα µεγαλύτερα στο κόσµο, εντούτοις δεν έχει γίνει εµπεριστατωµένη µελέτη 
για τις οικονοµικές επιπτώσεις. Η µόνη µελέτη, που ένα της µέρος αναλύει τους 

                                                           
1 Τα στοιχεία για το Α.Ε.Π αφορούν προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
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ξένους εργάτες είναι αυτή των Πασιαρδή, Χριστοφίδη και Νεάρχου (2001), η οποία 
ασχολείται κυρίως µε την ανάλυση στοιχείων από την Έρευνα Οικογενειακών 
Προϋπολογισµών του 1996-97. Η µελέτη αυτή εξέτασε τις επιδράσεις α) των ξένων 
εργατών στους µισθούς και στην απασχόληση και β) των ξένων οικιακών βοηθών 
στην απασχόληση των γυναικών. Σηµειώνεται βέβαια ότι αυτή η µελέτη αφορούσε 
στοιχεία του 1995 όταν οι ξένοι εργάτες ανέρχονταν περίπου στις 15 χιλιάδες. 

Στην παρούσα µελέτη, εκτός από την εκτίµηση για την επίδραση της απασχόλησης 
των ξένων εργατών στο συνολικό προϊόν της οικονοµίας και στο προϊόν του κάθε 
τοµέα ξεχωριστά, εκτιµάται ταυτόχρονα και η επίδραση άλλων εισροών που 
χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. 

Στην ενότητα 2 δίνουµε διάφορα στοιχεία για µεταβλητές τις οποίες επηρεάζει η 
εισαγωγή ξένων εργατών στην Κύπρο. Επίσης, περιγράφονται συνοπτικά τα 
διαρθρωτικά προβλήµατα της Κυπριακής αγοράς εργασίας που συνδέονται µε την 
εισαγωγή ξένων εργατών ενώ ταυτόχρονα αναφέρονται µερικά χαρακτηριστικά της 
απασχόλησης ξένων εργατών. Στην ενότητα 3 αναλύονται εννιά τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας µε βάση το µερίδιο του ΑΕΠ τους στη συνολική ακαθάριστη 
προστιθέµενη αξία. Στην ενότητα 4 γίνεται περιγραφή της οικονοµικής θεωρίας για 
τις επιδράσεις των ξένων εργατών στην οικονοµική ανάπτυξη καθώς και των 
ευρηµάτων των εµπειρικών µελετών που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες. Στην 
ενότητα 5 παρατίθενται πληροφορίες για το εµπειρικό υπόδειγµα που 
χρησιµοποιείται για την παραµετρική εκτίµηση της σχέσης µεταξύ του προϊόντος και 
των συντελεστών παραγωγής και παρουσιάζονται τα βασικά αποτελέσµατα. Τέλος, 
η ενότητα 6 παρουσιάζει περίληψη και τα βασικά συµπεράσµατα του δοκιµίου. 

2. Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σε αυτό το µέρος της µελέτης δίνονται διάφορα στοιχεία για µεταβλητές τις οποίες η 
εισδοχή ξένων εργατών επηρεάζει. Καταρχήν, παραθέτουµε στοιχεία για τη 
διαχρονική εξέλιξη του συνόλου και της δοµής του εργατικού δυναµικού στην Κύπρο 
την περίοδο 1985-2003, καθώς και στοιχεία για τη διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού 
συµµετοχής των ανδρών και γυναικών. Στην συνέχεια, εξετάζονται οι διαρθρωτικές 
αλλαγές στην απασχόληση από πλευράς των τοµέων της οικονοµίας και οι 
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µεταβολές στο σύνολο της απασχόλησης σε συνδυασµό µε την ραγδαία αύξηση της 
απασχόλησης των ξένων εργατών την περίοδο µετά το 1995. Ακόµη, εξετάζεται η 
διαχρονική πορεία της ανεργίας στη µετά την εισβολή περίοδο και αναλύονται τα 
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε το φύλο των ανέργων και τον τοµέα της 
οικονοµίας. Επίσης, περιγράφονται συνοπτικά τα διαρθρωτικά προβλήµατα της 
Κυπριακής αγοράς εργασίας που συνδέονται µε την εισαγωγή ξένων εργατών στην 
Κύπρο ενώ ταυτόχρονα αναφέρονται µερικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης 
ξένων εργατών στην Κύπρο. Η ανάλυση λαµβάνει υπόψη τα νέα δεδοµένα που είναι 
η µερική επανένταξη των Τουρκοκυπρίων στην αγορά εργασίας καθώς και η 
δραµατική αύξηση του αριθµού των ξένων εργατών που εργάζονται παράνοµα στην 
Κύπρο.  

2.1 Εργατικό δυναµικό 

Ο Πίνακας 1 δείχνει τον πληθυσµό της Κύπρου κατά φύλο αλλά και στο σύνολο του 
την περίοδο 1985-2003. Επίσης, δείχνει τον πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας (15 µέχρι 
64 ετών) για την ίδια περίοδο τόσο συνολικά όσο και κατά φύλο.  

Πίνακας 1: Συνολικός πληθυσµός και πληθυσµός εργάσιµης ηλικίας (1985, 1990-2003, σε χιλιάδες) 

Έτος Άντρες     Γυναίκες     Σύνολο     

  Σύνολο Εργάσιµοι % Σύνολο Εργάσιµοι % Σύνολο Εργάσιµοι % 
1985 271308 172043 63,4 273293 173479 63,5 544601 345524 63,4 
1990 292486 185271 63,3 294656 186277 63,2 587142 371548 63,3 
1991 300254 190692 63,5 302814 191814 63,3 603068 382508 63,4 
1992 308522 196458 63,7 310696 197198 63,5 619218 393656 63,6 
1993 314500 200600 63,8 318400 202900 63,7 632900 403500 63,8 
1994 320000 204600 63,9 325400 208100 64,0 645400 412700 63,9 
1995 324800 209000 64,3 331500 213300 64,3 656300 422200 64,3 
1996 329200 212900 64,7 337100 217900 64,6 666300 430700 64,6 
1997 333000 216700 65,1 342200 222400 65,0 675200 439100 65,0 
1998 336300 220600 65,6 346600 226900 65,5 682900 447500 65,5 
1999 339700 224500 66,1 350800 231200 65,9 690500 455700 66,0 
2000 342700 227900 66,5 354900 235500 66,4 697500 463400 66,4 
2001 346200 231600 66,9 359300 240000 66,8 705500 471600 66,8 
2002 350600 236300 67,4 364500 245200 67,3 715100 481500 67,3 
2003 359300 245300 68,3 371100 252000 67,9 730400 497300 68,1 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία. 
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Συµπερασµατικά προκύπτει ότι την περίοδο αυτή ο συνολικός πληθυσµός της 
Κύπρου αυξήθηκε κατά 185,8 χιλιάδες ενώ ο πληθυσµός εργάσιµης ηλικίας 
αυξήθηκε κατά 151,8 χιλιάδες. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση εδώ είναι η αυξητική 
τάση που παρουσιάζει το ποσοστό του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας. Η τάση αυτή 
είναι µια ένδειξη µείωσης του ποσοστού γεννητικότητας, φαινόµενο που 
παρατηρείται επίσης τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλες ανεπτυγµένες οικονοµίες. 

∆ιάγραµµα 1: Ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό κατά φύλο (1985-03) 

40%

50%

60%

70%
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90%

100%

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Σύνολο Άντρες Γυναίκες
 

 
Πηγή: Εργατικές Στατιστικές 1999, 2001-2003, Στατιστική Υπηρεσία. 

Το ∆ιάγραµµα 1 δείχνει το ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό (το εργατικό 
δυναµικό διαιρεµένο µε τον πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας) κατά φύλο την περίοδο 
1985-2003. Το συνολικό ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό αυξήθηκε την 
περίοδο 1985-1990 ενώ στην συνέχεια άρχισε να µειώνεται. Το 2003 ήταν 68,4%. 
Το ποσοστό συµµετοχής των αντρών στο εργατικό δυναµικό µειώθηκε από 93,9% 
το 1985 σε 81,8% το 2003. Αντίθετα, το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στο 
εργατικό δυναµικό αυξήθηκε από 50,5% το 1985 σε 55,4% το 2003. 

2.2 Απασχόληση 

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει την επικερδή απασχόληση (σε χιλιάδες) κατά τοµέα για τα 
έτη 1975, 1980, 1985 και την περίοδο 1990-2003. Το 1975 η απασχόληση των 
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ντόπιων εργατών στην Κυπριακή οικονοµία ήταν 135,000, ενώ το 2003 η 
απασχόληση τόσο των ντόπιων όσο και των ξένων εργατών έφτασε τις 316,000.  

∆ιαχρονικά παρατηρείται µια τάση αλλαγής στην διάρθρωση της απασχόλησης στην 
Κυπριακή οικονοµία. Συγκεκριµένα, η συνολική απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα 
µειώνεται διαχρονικά ενώ αντίθετα η απασχόληση στον τριτογενή τοµέα αυξάνεται. 
Ακόµη, ενώ η απασχόληση στον δευτερογενή τοµέα της Κυπριακής οικονοµίας 
αυξήθηκε µετά την εισβολή λόγω της στήριξης του τοµέα από το κράτος και άλλων 
παραγόντων, ακολούθως άρχισε να µειώνεται διαχρονικά. 

Πίνακας 2: Απασχόληση κατά τοµέα σε χιλιάδες (1975,1980,1985,1990-03) 

Έτος 
Πρωτογενής 

τοµέας 
   

∆ευτερογενής τοµέας 
  

Τριτογενής τοµέας       

    

Μεταποίηση 
και 

ηλεκτρισµός Κατασκευές 

Ξενοδοχεία 
εστιατόρια 

και 
εµπόριο 

Μεταφορές 
και 

επικοινωνίες 
Άλλες 

Υπηρεσίες Σύνολο 

Σύνολο 
Ντόπιων 
Εργατών 

1975 37,1 25,7 8,9 22,3 7,4 33,6 135,0 - 
1980 38,6 41,4 22,0 33,7 9,5 42,8 188,0 - 
1985 37,3 46,3 21,4 47,3 12,6 52,9 217,8 - 
1990 35,5 49,8 23,2 61,1 15,3 68,5 253,4 - 
1991 32,8 49,4 24,5 61,0 15,4 71,1 254,2 - 
1992 33,0 49,5 25,5 66,6 16,2 74,8 265,6 - 
1993 32,2 46,3 25,0 67,4 16,8 77,6 265,3 - 
1994 30,8 45,9 24,8 70,8 17,8 82,7 272,8 - 
1995 30,5 45,4 27,7 79,6 17,9 83,3 284,4 269,4 
1996 29,3 43,6 27,3 79,8 18,4 87,1 285,5 268,8 
1997 26,8 42,2 26,9 80,6 19,1 90,6 286,2 266,9 
1998 26,7 41,1 26,1 82,6 19,7 93,9 290,1 269,4 
1999 26,2 39,5 26,2 84,6 20,4 98,4 295,3 271,2 
2000 25,8 38,5 26,2 87,2 21,4 102,9 302,0 275,6 
2001 25,3 37,2 27,5 89,5 22,2 106,9 308,6 278,4 
2002 24,9 36,0 29,3 88,8 21,9 111,0 311,9 276,8 
2003 24,7 35,4 31,3 88,4 21,6 114,6 316,0 275,3 
2004 24,3 36,0 33,0 89.9 21.8 118.6 323.6 276,3 

 
Πηγή: Εργατικές Στατιστικές 1999, 2002 και 2003, Στατιστική Υπηρεσία. Τα στοιχεία για το 2004 
αποτελούν προβλέψεις και προέρχονται από µη δηµοσιευµένη πηγή της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
Σηµειώνεται ότι στο Σύνολο της απασχόλησης περιλαµβάνεται ο αριθµός των Ξένων Εργατών. Από 
τον Ιούλιο του 2004 και µετά οι Ευρωπαίοι εργαζόµενοι καταγράφονται σε ξεχωριστή κατάσταση. Στον 
πίνακα αυτό έχουν περιληφθεί και αυτοί. 
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Το γενικό συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι οι αλλαγές στην δοµή της 
απασχόλησης που σηµειώθηκαν τα τελευταία χρόνια αντανακλούν τη στροφή της 
Κυπριακής οικονοµίας αρχικά από τον πρωτογενή στο δευτερογενή τοµέα και 
τριτογενή τοµέα και ακολούθως (µετά το 1990) από τον πρωτογενή και το 
δευτερογενή στον τριτογενή τοµέα. Παράλληλα, η σηµαντική αύξηση της συνολικής 
απασχόλησης κατά την περίοδο 1995-2003 όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2 
οφειλόταν περισσότερο στην απασχόληση των ξένων εργατών παρά στην 
απασχόληση των ντόπιων εργατών. Κατά την περίοδο αυτή, ενώ η απασχόληση 
των ξένων εργατών αυξανόταν σηµαντικά, η απασχόληση των ντόπιων εργατών 
παρουσίαζε µικρές διακυµάνσεις.  

2.3 Ανεργία 

Ο Πίνακας 3 δείχνει τα ποσοστά ανεργίας κατά φύλο για τα έτη 1975, 1980, 1985 και 
την περίοδο 1990-2002. Το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο παρουσιάζεται χαµηλό 
διαχρονικά µε εξαίρεση την περίοδο αµέσως µετά την εισβολή όταν το 
εγγεγραµµένο2 ποσοστό ανεργίας είχε φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Συγκεκριµένα, 
το πρώτο εξάµηνο του 1974 το εγγεγραµµένο ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο ήταν 
κατά µέσο όρο µόλις 1,5% ενώ το δεύτερο εξάµηνο του 1974 καθώς και το 1975 είχε 
φτάσει στο 29,6% και 16,9% αντίστοιχα. Ο ψηλός ρυθµός ανάπτυξης καθώς και η 
µετανάστευση ή η προσωρινή απασχόληση πολλών άνεργων στο εξωτερικό, κυρίως 
στις αραβικές χώρες, που ακολούθησαν την εισβολή, οδήγησαν σε µείωση της 
ανεργίας µε αποτέλεσµα το 1977 αυτή να κατέλθει στο 3,0%, ενώ µέχρι το 1980 
µειώθηκε ακόµη περισσότερο στο 2,0%. Από τότε η ανεργία στην Κύπρο κυµαίνεται 
γύρω στο 3,0%, επίτευγµα αξιόλογο αν λάβει κανείς υπόψη ότι η ανεργία µαστίζει 
εδώ και πολλά χρόνια τις Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό µπορεί να αποδοθεί τόσο στον 
ψηλό ρυθµό ανάπτυξης που πέτυχε η Κυπριακή οικονοµία όσο και στην σύνθεση 
της ανάπτυξης που επικεντρώθηκε σε τοµείς ή δραστηριότητες εντάσεως εργασίας. 

                                                           
2 Από το 1999 και µετά, έρευνα για το εργατικό δυναµικό εκτελείται σε επίπεδο νοικοκυριών από την 
Στατιστική Υπηρεσία πάνω σε ετήσια βάση. Στοιχεία για την ανεργία θα ετοιµάζονται επίσης µε βάση 
την έρευνα αυτή. 
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Αξίζει βέβαια να σηµειωθεί ότι το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζεται κατά κανόνα 
µεγαλύτερο για τις γυναίκες. 

Πίνακας 3: Ποσοστό ανεργίας και κατανοµή κατά φύλο (1975, 1980, 1985, 1990-03) 
 Έτος Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
1975 16,2 - - 
1980 2,0 1,6 2,6 
1985 3,3 2,9 4,2 
1990 1,8 1,4 2,5 
1991 3,0 2,2 4,4 
1992 1,8 1,3 2,6 
1993 2,7 1,8 4,1 
1994 2,7 2,0 3,8 
1995 2,6 1,9 3,7 
1996 3,1 2,3 4,3 
1997 3,4 2,6 4,6 
1998 3,3 2,9 4,1 
1999 3,6 2,9 4,6 
2000 3,4 2,7 4,4 
2001 2,9 2,3 3,8 
2002 3,2 2,3 4,3 
2003 3,5 2,5 4,9 

                               
Πηγή: Εργατικές Στατιστικές 2003, Στατιστική Υπηρεσία. 

Ο Πίνακας 4 δείχνει τον αριθµό των ανέργων ως ποσοστό της συνολικής ανεργίας 
στους ευρύτερους κλάδους της οικονοµίας και µεταξύ των νεοεισερχοµένων την 
περίοδο 1990-2003. Τα κυριότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την 
ανάλυση του Πίνακα 4 αναφέρονται στην συνέχεια. 

Το µερίδιο του κλάδου ΄Γεωργία, δάση και αλιεία΄ στην ανεργία ήταν σχετικά χαµηλό 
την περίοδο 1990-2003. Αντίθετα, ο κλάδος που αφορά τα ΄Εστιατόρια και 
Ξενοδοχεία’ είχε το υψηλότερο µερίδιο στην ανεργία σε όλη την διάρκεια της 
περιόδου 1990-2003. Η µεγαλύτερη αύξηση στον κλάδο αυτό, 39,2%, σηµειώθηκε 
το 1991 και οφειλόταν στις αρνητικές συνέπειες που προκάλεσε στον τουρισµό ο 
πόλεµος στον Κόλπο.  
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Πίνακας 4: Ποσοστό ανέργων κατά οικονοµική δραστηριότητα 

 

 Έτος 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Νεοεισερχόµενοι 17,6 11,0 13,4 9,9 9,5 8,3 8,0 7,5 6,5 5,1 6,5 8,4 7,3 7,6 

Γεωργία ∆άση και Αλιεία 2,0 1,8 2,3 2,0 1,4 1,3 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 0,8 0,7 0,7 

Μεταλλεία και Λατοµεία 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 

Μεταποίηση 14,8 15,5 14,1 26,4 22,5 22,9 23,0 22,9 21,5 23,4 20,5 16,1 15,7 14,1 
Ηλεκτρισµός Υγραέριο και 
νερό 0,6 0,5 0,8 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 

Κατασκευές 9,3 6,9 6,6 6,8 9,2 8,2 8,5 11,9 15,6 15,0 12,1 7,9 6,2 5,7 
Χονδρικό και Λιανικό 
Εµπόριο, Εστιατόρια και 
Ξενοδοχεία 22,1 39,2 26,4 26,3 27,5 28,6 28,7 27,7 26,6 27,1 29,0 31,6 34,6 38,2 
Μεταφορές, Αποθηκεύσεις 
και Επικοινωνίες 7,0 5,5 6,2 4,8 5,5 6,2 5,4 5,2 4,7 4,2 4,9 5,8 5,4 4,9 
Οικονοµικοί Οργανισµοί, 
Ασφάλειες, Κτηµατικές και 
Επαγγελµατικές Υπηρεσίες 5,3 3,9 5,1 4,6 4,9 4,4 4,5 5,1 4,5 4,7 4,1 5,1 6,5 6,1 
Κοινοτικές, Κοινωνικές και 
Προσωπικές Υπηρεσίες 20,9 15,4 24,9 18,3 18,5 19,5 20,0 17,7 18,7 18,5 21,0 23,8 23,2 22,3 
 
Σύνολο 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

Πηγή: Εργατικές Στατιστικές 2002 και 2003. 

Το µερίδιο του κλάδου της µεταποίησης στην ανεργία αυξήθηκε σηµαντικά µετά το 
1992. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε την σταδιακή κατάργηση των 
δασµών, που άρχισε το 1988 µε την έναρξη της εφαρµογής της συµφωνίας 
τελωνειακής ένωσης της Κύπρου µε την ΕΕ και συµπληρώθηκε το 1997. Το µερίδιο 
των νεοεισερχοµένων στην ανεργία κυµάνθηκε σε σχετικά χαµηλά επίπεδα την 
περίοδο 1990-2003, ενώ µειωνόταν σταδιακά κατά την διάρκεια της, µε εξαίρεση τα 
έτη 1992, 2000 και 2001 όπου παρουσίασε µικρή αύξηση.  

Ο αριθµός των ανέργων είναι προτιµότερο να υπολογιστεί ως ποσοστό της 
απασχόλησης για τον κάθε κλάδο της οικονοµίας, αφού τότε τα αποτελέσµατα 
αντιπροσωπεύουν καλύτερα το µέγεθος της ανεργίας. Ο Πίνακας 5 δείχνει τον 
αριθµό των ανέργων ως ποσοστό της απασχόλησης στους ευρύτερους κλάδους της 
οικονοµίας την περίοδο 1990-2003. Τα κυριότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν 
από την ανάλυση του Πίνακα 5 αναφέρονται στην συνέχεια. 

 

8 



Πίνακας 5: Ποσοστό ανέργων ως προς την απασχόληση κατά οικονοµική  δραστηριότητα 

    Έτος 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Γεωργία ∆άση και Αλιεία 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 

Μεταλλεία και Λατοµεία 3,4 4,6 2,0 2,0 3,6 1,7 2,3 3,2 3,5 2,2 2,7 4,5 5,3 4,8 

Μεταποίηση 1,5 2,7 1,5 4,5 4,1 4,1 5,1 5,9 5,6 7,0 6,1 4,3 4,8 5,0 
Ηλεκτρισµός Υγραέριο και 
νερό 2,3 3,1 3,1 3,8 3,7 2,8 3,7 4,3 2,9 3,2 2,5 0,4 0,5 0,7 

Κατασκευές 2,0 2,4 1,3 2,1 3,0 2,3 2,9 4,6 6,2 6,5 5,1 2,8 2,2 2,2 
Χονδρικό και Λιανικό 
Εµπόριο, Εστιατόρια και 
Ξενοδοχεία 1,8 5,3 2,1 3,0 3,1 2,8 3,4 3,6 3,3 3,6 3,6 3,4 4,1 5,2 
Μεταφορές, Αποθηκεύσεις 
και Επικοινωνίες 2,3 3,0 2,0 2,2 2,4 2,7 2,8 2,8 2,5 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7 
Οικονοµικοί Οργανισµοί, 
Ασφάλειες, Κτηµατικές και 
Επαγγελµατικές Υπηρεσίες 1,7 1,9 1,4 1,8 1,8 1,4 1,6 2,0 1,7 1,8 1,4 1,6 2,2 2,3 
Κοινοτικές, Κοινωνικές και 
Προσωπικές Υπηρεσίες 
 

2,0 
 

2,4 
 

2,3 
 

2,4 
 

2,4 
 

2,6 
 

3,1 
 

2,9 
 

3,0 
 

3,1 
 

3,2 
 

3,0 
 

3,1 
 

3,3 
 

 
Πηγή: Εργατικές Στατιστικές 1999, 2002 και 2003, Στατιστική Υπηρεσία. 

Η ανεργία σαν ποσοστό της απασχόλησης παρουσιάζεται αυξηµένη κατά την 
περίοδο 1990-2003 στους κλάδους που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών (βλ. 
π.χ. Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο, Εστιατόρια και Ξενοδοχεία και Κοινοτικές, 
Κοινωνικές και Προσωπικές Υπηρεσίες) κάτι που έχει να κάνει και µε την 
εποχικότητα ορισµένων επαγγελµάτων στους κλάδους αυτούς. Αυξηµένη ανεργία 
ακόµη παρουσίασε και η µεταποίηση µετά το 1992 αντικατοπτρίζοντας έτσι τα 
σοβαρά προβλήµατα που αντιµετώπισε ο κλάδος µετά την εφαρµογή της 
συµφωνίας τελωνειακής ένωσης το 1988 τα οποία είχαν σαν αποτέλεσµα να τον 
οδηγήσουν σε συρρίκνωση. Όσον αφορά τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας 
που αποτελούν τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής προκύπτει ότι η ανεργία στον 
κλάδο ΄Γεωργία, δάση και αλιεία΄ βρισκόταν σε αρκετά χαµηλά επίπεδα κατά την 
διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, ενώ υψηλότερα επίπεδα ανεργίας παρουσίασε 
ο κλάδος ΄Μεταλλεία και Λατοµεία΄. Ο κλάδος των κατασκευών παρουσίασε 
αυξηµένο ποσοστό ανεργίας την περίοδο µετά το 1996 και µέχρι το 2000 ενώ την 
περίοδο 2001-2003 το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε σηµαντικά. Η εξέλιξη αυτή 
πιθανώς να ήταν αποτέλεσµα της διοχέτευσης των κεφαλαίων στο χρηµατιστήριο 
κάτι που αντιστράφηκε µετά το 2000 όταν τα κεφάλαια είχαν µεταφερθεί στον κλάδο 
των κατασκευών.  

9 



Συµπερασµατικά, δεδοµένου ότι το επίπεδο της ανεργίας στην Κύπρο δεν άλλαξε 
σηµαντικά κατά τη διάρκεια της περιόδου 1990-2003, οι δοµικές αυτές αλλαγές 
αντικατοπτρίζουν την αυξανόµενη κυριαρχία των υπηρεσιών. ∆είχνουν ωστόσο 
µεγαλύτερη ανεργία τριβής σε αυτόν τον τοµέα και πιο συγκεκριµένα στον κλάδο 
Ξενοδοχεία/ Εστιατόρια. 

2.4 Ξένοι εργάτες 

Το ∆ιάγραµµα 2 δείχνει τον µέσο αριθµό ανέργων και κενών θέσεων για την περίοδο 
1992-20033. Οι κατηγορίες των επαγγελµάτων που αφορούν τους ανειδίκευτους 
εργάτες καθώς και τους υπάλληλους υπηρεσιών-πωλητές όπως φαίνεται από το 
διάγραµµα παρουσιάζουν την µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ κενών θέσεων και 
ανεργίας, δηλαδή υπάρχει µεγάλη προσφορά θέσεων εργασίας σε σχέση µε τον 
αριθµό που ζητά απασχόληση στα επαγγέλµατα αυτά. Η ζήτηση εργασίας για 
επαγγελµατίες και υπάλληλους γραφείου φαίνεται να ικανοποιείται σε µεγάλο βαθµό 
από την πρόσφορα εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία ανάµεσα στα 
επαγγέλµατα αυτά µειώθηκε σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι φυσιολογικό 
δεδοµένου ότι τα επαγγέλµατα αυτά ανήκουν στον τριτογενή τοµέα που 
αναπτύχθηκε σηµαντικά την περίοδο1990-2003. 

Οι αλλαγές που σηµειώνονται στην διάρθρωση της αγοράς εργασίας τα τελευταία 
χρόνια οφείλονται  κυρίως στην αύξηση των Κυπρίων που επιλέγουν όχι µόνο να 
αποφοιτήσουν από το Λύκειο αλλά και να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την έλλειψη ανειδίκευτων 
εργατών, την οποία αναπλήρωσε η εισαγωγή ξένων εργατών, οι οποίοι -όπως 
φαίνεται και στον Πίνακα 6- απασχολήθηκαν κυρίως στον τουριστικό τοµέα στον 
οποίο και εξειδικεύεται η κυπριακή οικονοµία.  

 

 
                                                           
3 Οι αριθµοί στο διάγραµµα 3 δείχνουν τους µέσους όρους για την περίοδο 1992-2003. Οι κενές θέσεις 
και ο αριθµός των ατόµων αναφέρονται σε ετήσιους µέσους όρους. 
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  ∆ιάγραµµα 2: Μέσος αριθµός ανέργων και κενών θέσεων (1992-2003) 
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Πηγή: Εργατικές Στατιστικές 1992-2003, Στατιστική Υπηρεσία.  

Παράλληλα, παρατηρήθηκε αυξηµένη ζήτηση οικιακών βοηθών, η οποία µεταξύ 
άλλων, οφείλεται στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Κυπρίων –οι οποίοι 
πετυχαίνουν έτσι περισσότερο χρόνο ανάπαυσης. Άλλη πιθανή αιτία είναι η αύξηση 
των γυναικών που συνεχίζουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε 
αποτέλεσµα να έχουν τη δυνατότητα απολαβών µεγαλύτερων του κόστους 
απασχόλησης οικιακής βοηθού. Παρατηρούµε στον Πίνακα 6, ότι και η ανάγκη για 
οικιακές βοηθούς  ικανοποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό από ξένο εργατικό δυναµικό, 
αφού δεν ήταν δυνατό αυτό να γίνει από το εγχώριο εργατικό δυναµικό.  

Το ποσοστό των ξένων στο σύνολο των εργαζοµένων ως οικιακοί βοηθοί όπως 
φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 6 παρουσίασε δραµατική αύξηση την τελευταία 
δεκαετία µε αποκορύφωµα το 2000 όπου είχε φτάσει το 100%, από το 60,1% που 
ήταν το 1991. Ο κλάδος των Ξενοδοχείων-Εστιατορίων παρουσιάζει το δεύτερο 
υψηλότερο ποσοστό ξένων στο σύνολο των εργαζοµένων φτάνοντας για το 2003 
στο 24,2%. Το χαµηλότερο ποσοστό ξένων στο σύνολο των εργαζοµένων την 
περίοδο 1991-2003 είχε ο κλάδος της δηµόσιας διοίκησης και παροχής ηλεκτρισµού 
και νερού. 
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Πίνακας 6: Αριθµός και Ποσοστό νοµίµων ξένων εργατών κατά κλάδο 

Κλάδος 1991  1996  2000  2002  2003  

  %  %  %  %  % 
Πρωτογενής τοµέας 720 2,2 1508 5,1 2130 8,3 3050 12,2 3560 14,4 
Μεταποίηση 1181 2,5 2084 4,9 2220 6,0 2842 8,2 3413 10,0 
Κατασκευές 579 2,4 1334 4,9 1516 5,8 2506 8,6 3458 11,0 
Εµπόριο 925 2,5 1827 3,6 3735 6,9 3721 6,6 4401 7,8 
Ξενοδοχεία και Εστιατόρια 1652 7,0 2799 9,5 4395 13,3 6982 21,8 7720 24,2 
Μεταφορές-Επικοινωνίες  317 2,2 503 2,7 1204 5,6 1358 6,2 1388 6,4 
Χρηµατοοικονοµικοί κλάδοι 483 2,8 801 3,1 1688 5,4 2064 6,5 2198 6,7 
∆ηµόσια διοίκηση 8 0,0 27 0,1 55 0,2 57 0,2 62 0,2 
Εκπαίδευση-Υγεία 542 1,6 1190 3,2 1718 4,1 1960 4,3 2217 4,9 
Νοικοκυριά 1490 60,1 4648 93,0 7737 100 10581 99,8 12236 99,5 
 
Σύνολο 
 

7897 
  

16721 
 

5,9 
 

26398 
 

8,7 
 

35121 
 

11,3 
 

40653 
 

12,9 
 

 
Πηγή: Εργατικές Στατιστικές 2001-2003, Στατιστική Υπηρεσία. Τα στοιχεία για το 1991 αφορούν 
εκτιµήσεις του Πάνου Πασιαρδή και Λούη Χριστοφίδη: ΄΄Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΞΕΝΟΙ 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΘΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ΄΄.  

Γενικά, το ποσοστό των ξένων στο σύνολο των εργαζοµένων στην Κύπρο κατά την 
διάρκεια της περίοδο 1991-2003 παρουσιάζει αυξητική τάση για όλους τους τοµείς 
της οικονοµίας. Ιδιαίτερα µεγάλη είναι όµως η αύξηση σε τοµείς όπου δεν 
απαιτούνται υψηλά προσόντα, όπως η απασχόληση σε ιδιωτικά νοικοκυριά (οικιακές 
βοηθοί) και τουριστικές υπηρεσίες. 

2.5 Τουρκοκύπριοι 

Η κατάργηση των περιορισµών διακίνησης διαµέσου της «Πράσινης γραµµής» τον 
Απρίλιο του 2003 είχε σαν αποτέλεσµα να παρατηρηθεί µεγάλη εισροή 
Τουρκοκυπρίων στην κυπριακή οικονοµία4. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε στοιχεία του 
Τµήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενώ πριν την κατάργηση των περιορισµών της 
ελεύθερης διακίνησης περίπου 700 Τουρκοκύπριοι απασχολούνταν στις ελεύθερες 
περιοχές (κυρίως στις Βρετανικές Βάσεις και στον κλάδο των κατασκευών), µετά την 
κατάργηση των περιορισµών ο αριθµός αυτός αυξήθηκε σηµαντικά και τον Νοέµβριο 
του 2004 είχε φτάσει περίπου τις 2500. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι Τουρκοκύπριοι 

                                                           
4 Ο όρος «κυπριακή οικονοµία» δεν περιλαµβάνει το κατεχόµενο µέρος της Κύπρου. 
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εργάτες σαν Κύπριοι πολίτες έχουν όλα τα δικαιώµατα που αφορούν την κοινωνική 
ασφάλιση και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη5. Ακόµη, αν στον αριθµό των 
Τουρκοκυπρίων που εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές και είναι εγγεγραµµένοι 
στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων προστεθεί και ένας πολύ µεγάλος αριθµός 
Τουρκοκυπρίων που ενώ εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές δεν είναι 
εγγεγραµµένοι στο Ταµείο Κοινωνικών ασφαλίσεων, ο συνολικός αριθµός των 
Τουρκοκυπρίων που εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές υπολογίζεται να φτάνει 
περίπου στις τέσσερις µε πέντε χιλιάδες. 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω κατά τον Νοέµβριο του 2004 υπήρχαν περίπου 
2500 εγγεγραµµένοι Τουρκοκύπριοι στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι οποίοι 
απασχολούνταν στις ελεύθερες περιοχές. Περισσότεροι από τους µισούς 
απασχολούνταν στον κλάδο των κατασκευών, 12% απασχολούνταν στον κλάδο της 
µεταποίησης ενώ 7% απασχολούνταν στον κλάδο του εµπορίου. 

2.6 Παράνοµοι ξένοι εργάτες 

Λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των απελάσεων των παράνοµων αλλοδαπών, 
καθώς και τα στοιχεία για τους αλλοδαπούς που ενώ αφίχθηκαν νόµιµα στην Κύπρο 
δεν αναχώρησαν µετά την λήξη της άδειάς τους, το Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και 
Μετανάστευσης εκτιµά ότι οι παράνοµοι αλλοδαποί στις αρχές του 2005 στην Κύπρο 
ανέρχονται γύρω στις 25 χιλιάδες. 

Επειδή είναι αδύνατο να υπάρξουν διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τους 
παράνοµους αλλοδαπούς που βρίσκονται και εργάζονται στην Κύπρο οποιεσδήποτε 
εκτιµήσεις είναι δυνατό να προκύψουν βασίζονται σε στοιχεία που αφορούν τις 
απελάσεις παράνοµων αλλοδαπών, τους ξένους φοιτητές καθώς και τους αίτησες 
πολιτικού ασύλου. 

                                                           
5 Σύµφωνα µε το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τον Ιανουάριο του 2003 µέχρι το Αύγουστο του 
2004, έχουν πληρωθεί περίπου ΛΚ5.8 εκατοµµύρια υπό µορφή συντάξεων σε 4,400 Τουρκοκύπριους, 
εκ των οποίων 900 ήταν δικαιούχοι εξωτερικού. Ακόµη, τον Αύγουστο του 2004, 1400 Τουρκοκύπριοι 
έτυχαν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε σύγκριση µε 200 τον Απρίλιο του 2003 (“Cyprus: Selected 
issues and Statistical Appendix”, IMF, 2005). Βέβαια, αξίζει να σηµειωθεί ότι τα δικαιώµατα αυτά είχαν 
διαµορφωθεί πριν το 1974.   
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Σύµφωνα µε στοιχεία από το τµήµα αρχείου πληθυσµού και µετανάστευσης του 
Υπουργείου Εσωτερικών ο αριθµός των παράνοµων αλλοδαπών που έφυγαν από 
την Κύπρο κατά την διάρκεια της περιόδου 1995-20046 ακολουθούσε ανοδική 
πορεία παρά τις διακυµάνσεις που παρουσίαζε. Το 2004 έφτασε τις 4699, αριθµός 
που ήταν και ο µεγαλύτερος της περιόδου, από τις 1414 που ήταν το 1995. 

Ένα σηµαντικό ποσοστό των αλλοδαπών που εργάζονται παράνοµα στην Κύπρο 
πιθανώς να προέρχεται από τους ξένους φοιτητές, αφού έχει διαπιστωθεί ότι 
µεγάλος αριθµός από αυτούς εργάζονται κατά την διάρκεια της φοίτησης τους. 
Ακόµη, έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο πολλοί αλλοδαποί, στην προσπάθεια τους 
να εξασφαλίσουν άδεια παραµονής για εργασία στην Κύπρο, να εγγράφονται σε 
ιδιωτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ως φοιτητές και κατά την διάρκεια της 
φοίτησης τους να µην παρουσιάζονται καθόλου. 

Ο αριθµός των ξένων φοιτητών σύµφωνα µε στοιχειά του Τµήµατος Αρχείου 
Πληθυσµού και Μετανάστευσης έφτασε τις 10664 το 2003, τον µεγαλύτερο αριθµό 
µέχρι σήµερα, ενώ το 2004 µειώθηκε σηµαντικά στις 5182 λόγω περιορισµών που 
επιβλήθηκαν από την Κυπριακή κυβέρνηση στην απόκτηση άδειας εισόδου. 

Όσον αφορά τον αριθµό των αιτήσεων για πολιτικό άσυλο, παρατηρείται µια 
σηµαντική αύξηση το 2004 και κυρίως τους τελευταίους µήνες του έτους, αφού 
σύµφωνα µε την Υπηρεσία Ασύλου οι αιτήσεις τον ∆εκέµβριο του 2004 είχαν φτάσει 
τις 2311, τον υψηλότερο αριθµό µέχρι σήµερα. Παρόµοια τάση είχε παρατηρηθεί και 
τους τελευταίους µήνες του 2003 και ειδικά τον ∆εκέµβριο όταν οι αιτήσεις είχαν 
φτάσει τότε τις 1737. 

                                                           
6 Σηµειώνεται ότι, ο αριθµός αυτός αφορά τόσο τις απελάσεις όσο και τους αλλοδαπούς που 
εντοπίστηκαν αφού έφυγαν από την Κύπρο. 
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3. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται αναλυτικά για εννιά τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας7 το Ακαθάριστο εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε τιµές αγοράς κατά 
οικονοµική δραστηριότητα ως ποσοστό στο σύνολο της ακαθάριστης προστιθέµενης 
αξίας για την περίοδο 1995-2004, έτσι ώστε να πάρουµε µια γεύση των εξελίξεων 
των τελευταίων χρόνων στους τοµείς της Κυπριακής οικονοµίας. 

Πίνακας 7: Μερίδια ΑΕΠ (%) τοµέων στο σύνολο της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας (1995-2004)8 

Έτος 

Γεωργία 
∆άση 
και 

Αλιεία Μεταποίηση 

Ηλεκτρισµός 
Υγραέριο 
και Νερό Κατασκευές Εµπόριο 

Ξενοδοχεία 
και 

Εστιατόρια 

Μεταφορές, 
Αποθηκέυσεις 

και 
Επικοινωνίες 

Χρηµατο-
οικονοµικοί 
Κλάδοι 

Κοινοτικές 
Κοινωνικές 

και 
Προσωπικές 
Υπηρεσίες 

1995 5.1 12.1 2.1 8.4 13.5 9.2 8.1 20.8 20.4 
1996 4.6 11.8 2.1 8.5 13.2 8.7 8.2 21.5 21.2 
1997 4.1 11.5 2.0 8.1 13.0 8.9 8.2 22.0 21.9 
1998 4.2 11.0 2.0 7.8 13.2 8.9 8.5 22.2 21.9 
1999 4.0 10.6 1.9 7.3 12.7 9.3 8.8 23.3 21.8 
2000 3.6 10.2 2.1 6.9 12.8 9.6 9.0 23.5 22.0 
2001 3.8 9.9 2.1 7.0 12.6 9.8 9.2 23.5 21.9 
2002 3.8 9.9 2.2 7.5 12.7 8.7 8.6 23.8 22.6 
2003 3.8 9.6 2.3 7.7 12.0 8.0 8.2 23.4 24.7 
2004 3.5 9.4 2.2 8.0 12.5 7.6 8.2 23.9 24.3 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία. 

Τα υψηλότερα µερίδια του ΑΕΠ στο σύνολο της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας 
κατέχουν ο τοµέας Χρηµατοοικονοµικά κλπ καθώς και ο τοµέας των Κοινοτικών 
Κοινωνικών και Προσωπικών Υπηρεσιών ο οποίος περιλαµβάνει την ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση και Άµυνα, την Εκπαίδευση και την Υγεία καθώς και τις Κοινωνικές και 
Προσωπικές Υπηρεσίες. Το ΑΕΠ των Χρηµατοοικονοµικών κλάδων ως ποσοστό 
στο σύνολο της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας παρουσίασε αύξηση κατά την 
διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου φτάνοντας το 2004 στο 23,9% από 20,8% που 
ήταν το 1995. Το τρίτο υψηλότερο µερίδιο του ΑΕΠ στο σύνολο της ακαθάριστης 

                                                           
7 ∆εν παρατίθενται στοιχεία για τον τοµέα Μεταλλεία και Λατοµεία λόγω της µικρής του συµβολής στην 
οικονοµία. 
8 Τα στοιχεία για το 2003 και 2004 αφορούν προβλέψεις της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
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προστιθέµενης αξίας κατέχει ο τοµέας του εµπορίου. Κατά την διάρκεια της 
περιόδου 1995-2002 όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 7, το µερίδιο του 
τοµέα αυτού στο ΑΕΠ ήταν κατά µέσο όρο 12,8%. Ο τοµέας της Μεταποίησης 
παρουσιάζεται και αυτός ως ένας από τους σηµαντικούς τοµείς της Κυπριακής 
οικονοµίας παρόλο που η συµβολή του ΑΕΠ του στο σύνολο της ακαθάριστης 
προστιθέµενης αξίας ακολουθεί πτωτική πορεία κατά την περίοδο που εξετάζουµε. 
Το µερίδιο του ΑΕΠ του τοµέα της Μεταποίησης στο σύνολο της ακαθάριστης 
προστιθέµενης αξίας έπεσε το 2004 στο 9,4% από 12,1% που ήταν το 1995. 

Ο τοµέας Ξενοδοχεία/Εστιατόρια είναι ένας από τους σηµαντικότερους τοµείς της 
Κυπριακής οικονοµίας. Το µερίδιο του ΑΕΠ του τοµέα Ξενοδοχεία/Εστιατόρια στο 
σύνολο της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας βρίσκεται σε ανοδική πορεία την 
περίοδο µετά το 1996 και µέχρι το 2001, ενώ το 2002 φαίνεται να παρουσιάζει 
κάµψη στην συµβολή του. Τα τελευταία δύο έτη της περιόδου 1995-2004 συνεχίζει 
να ακολουθεί πτωτική πορεία και το 2004 βρίσκεται στο 7,6%. Εξίσου σηµαντικός 
παρουσιάζεται και ο τοµέας Μεταφορές/Επικοινωνίες µε το µερίδιο του ΑΕΠ του στο 
σύνολο της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας να αυξάνεται κατά την διάρκεια της 
περιόδου 1995-2001 και να φτάνει τη µέγιστη του τιµή το 2001 (9,2%). Μετά το 2001 
και µέχρι το 2003, η δραστηριότητα του τοµέα παρουσιάζει µικρή κάµψη, µε 
αποτέλεσµα η συµβολή του ΑΕΠ του τοµέα στη συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη 
αξία για το 2003 να αγγίζει το 8,2%, επίπεδο στο οποίο παρέµεινε και το 2004.    

Η συµβολή του ΑΕΠ του τοµέα Κατασκευές στη συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη 
αξία αρχικά ακολουθεί πτωτική πορεία και από 8,4% που ήταν το 1995 φτάνει στο 
6,9% το 2000. Στην συνέχεια η δραστηριότητα του τοµέα φαίνεται να ανακάµπτει 
κάπως, µε αποτέλεσµα το µερίδιο του ΑΕΠ του τοµέα στο σύνολο της ακαθάριστης 
προστιθέµενης αξίας να βρίσκεται στο 8% κατά το 2004. Όσον αφορά τη συµβολή 
του ΑΕΠ του τοµέα Γεωργία/Αλιεία στη συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη αξία, 
φαίνεται να χαρακτηρίζεται από µια σταθερή πτωτική πορεία (εξαίρεση αποτελούν οι 
χρονιές 1998, και 2001 όπου καταγράφεται ελαφρά άνοδος). Συγκεκριµένα, ενώ το 
µερίδιο του ΑΕΠ του τοµέα Γεωργία/Αλιεία στο σύνολο της ακαθάριστης 
προστιθέµενης αξίας το 1995 ήταν στο 5,1%, το 2004 ήταν στο 3,5%.  
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Τέλος, ο τοµέας Ηλεκτρισµός/Νερό είχε την µικρότερη συµβολή του ΑΕΠ στη 
συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε όλη την διάρκεια της περιόδου 1995-
2004, µε µερίδιο που ήταν κατά µέσο όρο στο 2%.   

4. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Σε αυτή την ενότητα γίνεται περιγραφή της οικονοµικής θεωρίας για τις επιδράσεις 
των ξένων εργατών στην οικονοµική ανάπτυξη καθώς και των ευρηµάτων των 
εµπειρικών µελετών που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες. 

4.1 Θεωρητικές προβλέψεις 

Μια απλή θεωρητική ανάλυση µπορεί να βασιστεί σε ένα προσαρµοσµένο µοντέλο 
ανάπτυξης του Solow (1956) το οποίο υποθέτει ότι δεν υπάρχει εµπόριο µεταξύ των 
χωρών ενώ η παραγωγή της χώρας η οποία δέχεται το ξένο εργατικό δυναµικό είναι 
συνάρτηση των παραγωγικών συντελεστών της εργασίας και του ανθρώπινου 
κεφαλαίου -οι οποίοι διακινούνται ελεύθερα ανάµεσα στις χώρες- αλλά και του 
φυσικού κεφαλαίου, το οποίο δεν µπορεί να διακινηθεί ελεύθερα. Στο µοντέλο αυτό, 
η µετανάστευση συµβαίνει σε µια χώρα στην οποία η αναλογία του φυσικού 
κεφαλαίου προς την εργασία είναι υψηλότερη και ως εκ τούτου το επίπεδο του 
µισθού είναι υψηλότερο. Το αποτέλεσµα από την µετανάστευση θα εξαρτηθεί από το 
επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου των µεταναστών. Συγκεκριµένα, αν το επίπεδο 
ανθρώπινου κεφαλαίου των µεταναστών είναι χαµηλό τότε θα προκληθεί γρήγορη 
πληθυσµιακή µεγέθυνση στην χώρα η οποία θα επιφέρει µείωση του κατά κεφαλή 
εισοδήµατος. Αντίθετα, αν το επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου των µεταναστών 
βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο των ντόπιων εργατών τότε ο 
ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας η οποία δέχεται την µετανάστευση θα 
επιταχυνθεί. Βέβαια, το µοντέλο αυτό θέτει κάποιους σηµαντικούς περιορισµούς 
αφού αφενός υποθέτει ότι οι οικονοµίες των χωρών είναι κλειστές για όλους εκτός 
τους µετανάστες και το ανθρώπινο κεφάλαιο που µεταφέρουν, και αφετέρου ότι 
µακροχρόνια όλοι ζουν σε µια χώρα.  

Ο Braun (1992) επέκτεινε το υπόδειγµα του Solow υποθέτοντας ότι υπάρχει τέλεια 
διακίνηση ανθρώπινου κεφαλαίου µεταξύ των χωρών ενώ εισήγαγε παράλληλα την 
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ύπαρξη ενός φυσικού πόρου ο οποίος υπόκειται σε κορεσµό. Σύµφωνα µε το 
µοντέλο αυτό, οι παραγωγικοί συντελεστές της εργασίας και του κεφαλαίου θα 
µετακινούνται σε χώρες οι οποίες είναι ΄΄προικισµένες΄΄ µε τον φυσικό αυτό πόρο ή 
διαθέτουν καλύτερη τεχνολογία. Φυσικά, η µετανάστευση δεν µπορεί να συνεχίζεται 
για πάντα, καθώς o φυσικός αυτός πόρος θα κορεστεί.      

Τα αποτελέσµατα που αφορούν την επίδραση της µετανάστευσης στο ρυθµό 
οικονοµικής ανάπτυξης αλλάζουν αν η συνάρτηση παραγωγής στην χώρα η οποία 
δέχεται την µετανάστευση χαρακτηρίζεται από αύξουσες παρά από σταθερές 
αποδόσεις κλίµακας. Οι Brezis και Krugman (1993) δηµιούργησαν ένα µοντέλο 
ελεύθερου εµπορίου κάτω από την υπόθεση ότι η συνάρτηση παραγωγής 
χαρακτηρίζεται από αύξουσες αποδόσεις κλίµακας ενώ η χώρα η οποία δέχεται την 
µετανάστευση µπορεί να δανείζει και να δανείζεται µε βάση τα διεθνή επίπεδα 
επιτοκίου. Κάτω από αυτές τις υποθέσεις, η εξωγενής µετανάστευση θα οδηγήσει σε 
αναλογικά µεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή µε αποτέλεσµα τόσο η απόδοση του 
κεφαλαίου όσο και το επίπεδο των µισθών να αυξηθούν. Επιπρόσθετα, από την 
στιγµή που το επιτόκιο της χώρας θα πρέπει να εξισωθεί µε το διεθνές επίπεδο 
επιτοκίου, η αναλογία του κεφαλαίου προς την εργασία θα αυξηθεί µε αποτέλεσµα 
να προκαλείται ακόµη µεγαλύτερη αύξηση στους µισθούς.  

Συµπερασµατικά, οι θεωρητικές προβλέψεις που αφορούν την επίδραση της 
µετανάστευσης στην οικονοµική ανάπτυξη θεωρούν ότι η επίδραση της 
µετανάστευσης στην αύξηση του εισοδήµατος των ντόπιων εξαρτάται σε σηµαντικό 
βαθµό από την διαφορά που υπάρχει στο επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου ανάµεσα 
στους µετανάστες και τους ντόπιους εργάτες.               

4.2 Εµπειρικές προβλέψεις 

Τα θεωρητικά µοντέλα γενικά προβλέπουν ότι ο µετανάστης θα µετακινηθεί είτε στην 
χώρα µε το υψηλότερο επίπεδο µισθού είτε στην χώρα όπου το επίπεδο µισθού 
αναµένεται να είναι υψηλότερο. Φυσικά αν η µεγαλύτερη µετανάστευση µπορεί να 
βοηθήσει στην δηµιουργία υψηλότερων µισθών κάτι που κάνει την µετανάστευση 
περισσότερο ελκυστική, τότε υπάρχει ταυτόχρονη σχέση µεταξύ της ανάπτυξης και 
της µετανάστευσης η οποία είναι δύσκολο να διαχωριστεί εµπειρικά. 
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Οι Barro και Sala-i-Martin το 1992 περιέλαβαν την µετανάστευση σε µια εξίσωση 
παλινδροµώντας τον ρυθµό µεταβολής του κατά κεφαλή εισοδήµατος στο επίπεδο 
του κατά κεφαλή εισοδήµατος (και άλλων µεταβλητών) για τις περιοχές της Ιαπωνίας 
και των ΗΠΑ σε διάφορες χρονικές περιόδους. Στο µοντέλο αυτό, ο συντελεστής για 
το επίπεδο του εισοδήµατος δείχνει τον βαθµό σύγκλισης µεταξύ των περιοχών (τον 
οποίο κάποιος θα µπορούσε να θεωρήσει σαν επαναφορά από αναταραχές η 
βραχυχρόνια ανάπτυξη). Τόσο για την Ιαπωνία όσο και για τις ΗΠΑ, η προσθήκη της 
µετανάστευσης στην παλινδρόµηση αύξησε τον συντελεστή σύγκλισης ελαφρώς ενώ 
η µετανάστευση είχε θετικό συντελεστή. Στην περίπτωση των ΗΠΑ, η αύξηση της 
µετανάστευσης κατά 1% σχετίζεται µε 0.1% υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης. 

Αν µέτρα όπως είναι η θερµοκρασία και η πυκνότητα του πληθυσµού στην περιοχή 
(το τελευταίο χρησιµοποιείται σαν προσέγγιση για το κόστος κατοικίας ή, πιθανώς, 
για το φυσικό πόρο ο οποίος υπόκειται σε κορεσµό9) χρησιµοποιηθούν σαν 
µεταβλητές για να ελέγξουν για την µετανάστευση, τότε οι συντελεστές προκύπτουν 
µη στατιστικά σηµαντικοί τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Ιαπωνία (και ο 
συντελεστής που δείχνει για την σύγκλιση µεταξύ των περιοχών δεν µεταβάλλεται). 
Οι εκτιµήσεις έδειξαν ότι η αύξηση της µετανάστευσης κατά 1% συµβάλει 
µακροχρόνια σε υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης κατά 0.01% για τις ΗΠΑ και κατά 
0.04% για την Ιαπωνία. Οι ερευνητές τελικά καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η 
µετανάστευση επηρεάζει σε πολύ µικρό βαθµό την οικονοµική ανάπτυξη, κάτι που 
πιθανό να οφείλεται σε αδύναµα µέτρα που χρησιµοποιήθηκαν για να ελέγξουν την 
µετανάστευση. 

Οι Blanchard και Katz (1992) εξέτασαν την επίδραση της µετανάστευσης στις ΗΠΑ 
µέσα σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο από τους Barro και Sala-i-Martin. 
Συγκεκριµένα, είχαν εκτιµήσει ένα σύστηµα εξισώσεων για τον ρυθµό µεταβολής της 
απασχόλησης, το ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό και την ανεργία. Τα 
αποτελέσµατα τους είχαν δείξει ότι µετά από µια διαταραχή στο ρυθµό µεταβολής 
της απασχόλησης σε µια πολιτεία, το ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό 
καθώς και το ποσοστό της ανεργίας τελικά επιστρέφουν στα επίπεδα που 

                                                           
9 Βλ. Braun (1992). 
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βρίσκονταν πριν την διαταραχή. Η απασχόληση επιστρέφει στο προηγούµενο της 
ποσοστό µεταβολής, αλλά όχι σε µεγαλύτερο, κάτι που υπονοεί ότι η απασχόληση 
βρίσκεται διαρκώς σε χαµηλότερο επίπεδο από το επίπεδο στο οποίο θα βρισκόταν 
στην απουσία της διαταραχής. Από την στιγµή που τόσο το ποσοστό συµµετοχής 
όσο και το ποσοστό ανεργίας επιστρέφουν στο αρχικό τους επίπεδο, η χαµηλότερη 
απασχόληση πρέπει να οφείλεται σε µετανάστευση από την πολιτεία. Τα 
αποτελέσµατα αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η µετανάστευση βοηθά την 
οικονοµία να µείνει στο σηµείο ισορροπίας απορροφώντας διαταραχές στην 
απασχόληση της πολιτείας, κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα των 
Barro και Sala-i-Martin.     

Οι πιο πρόσφατες µελέτες στην διεθνή βιβλιογραφία που εξετάζουν τις επιπτώσεις 
της µετανάστευσης στην συνολική οικονοµία προβλέπουν συνολικό καθαρό όφελος 
για τον εγχώριο πληθυσµό. Για παράδειγµα ο Borjas (1995) υποστηρίζει ότι η 
µετανάστευση έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη λόγω συνεργιών 
των ξένων εργατών µε τους άλλους συντελεστές παραγωγής ενώ ο ίδιος ερευνητής 
(1999b) βασιζόµενος στην εµπειρία των Η.Π.Α εκτιµά µικρό καθαρό όφελος, 
ισοδύναµο µε το 0.1% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριου Προϊόν) ή $10 
δισεκατοµµυρίων τον χρόνο. Τα οφέλη βέβαια δεν σηµαίνει ότι κατανέµονται ίσα 
αφού κάποιες οµάδες των εργατών (για παράδειγµα οι εργάτες των οποίων η 
εργασία υποκαθίσταται από τους µετανάστες) πιθανό να ζηµιώνουν από την 
µετανάστευση. Ακόµη, η µεταφορά του πλούτου µπορεί να είναι πολλαπλάσια του 
µεγέθους των καθαρών ωφεληµάτων. Τέλος, οι Coppel, Jean και Ignazio (2001) 
εξετάζοντας τις τάσεις αλλά και τις οικονοµικές επιδράσεις της µετανάστευσης σε ένα 
αριθµό χωρών του OECD10 βρήκαν µεταξύ άλλων ότι η µετανάστευση µπορεί να 
αποφέρει µικρά καθαρά οικονοµικά οφέλη για την χώρα προορισµού. Βέβαια όπως 
είχε συµπεράνει και ο Borjas, τα οφέλη αυτά δεν σηµαίνει ότι κατανέµονται ίσα και 
ορισµένες οµάδες εργατών, ειδικότερα αυτές των οποίων η εργασία µπορεί να 
υποκατασταθεί από τους µετανάστες, πιθανόν να ζηµιώνουν. 

 
                                                           
10 Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. 
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5. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σε αυτό το µέρος της µελέτης παρατίθενται πληροφορίες για τα οικονοµετρικά 
υποδείγµατα και παρουσιάζονται τα βασικά αποτελέσµατα από τις εκτιµήσεις11. Η 
συνάρτηση παραγωγής στην απλούστερη της µορφή, υποθέτει ότι το προϊόν, είναι 
µια απλή συνάρτηση των παραγωγικών συντελεστών του κεφαλαίου και της 
εργασίας. Χρησιµοποιώντας αυτό το σηµείο εκκίνησης, αρχικά εκτιµάται η 
συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas, τόσο για το σύνολο της οικονοµίας όσο και 
για τους επιµέρους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Στην συνέχεια, και σαν 
επέκταση της συνάρτησης παραγωγής Cobb-Douglas, εκτιµάται η συνάρτηση 
παραγωγής Translog, για το σύνολο της οικονοµίας. Η συνάρτηση παραγωγής 
Translog είναι συνεπής µε τη θεωρία αφού πληροί όλες τις θεωρητικές ιδιότητες και 
ευέλικτη (σε αντίθεση µε την συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas) διότι για 
παράδειγµα, στη γενική της µορφή δεν επιβάλλονται οποιοιδήποτε περιορισµοί για 
τις δυνατότητες υποκατάστασης εισροών.  

Στην µελέτη αυτή έχουν χρησιµοποιηθεί στοιχεία12 που αφορούν την περίοδο 1995-
2004 για την παραµετρική εκτίµηση της σχέσης µεταξύ του προϊόντος και των 
συντελεστών παραγωγής σε όλους τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, οι 
οποίοι έχουν οµαδοποιηθεί στις εξής έξι κατηγορίες: α) Γεωργία, ∆άση και Αλιεία β) 
Μεταποίηση, Ηλεκτρισµός/Νερό, Μεταλλεία και Λατοµεία γ) Κατασκευές δ) Χονδρικό 
και Λιανικό Εµπόριο, Ξενοδοχεία και Εστιατόρια, Μεταφορές Αποθηκεύσεις και 
Επικοινωνίες ε) Οικονοµικοί Οργανισµοί και ζ) Κοινοτικές Κοινωνικές και 
Προσωπικές Υπηρεσίες. 

Βασικός στόχος της µελέτης κατά την περίοδο αυτή είναι να εκτιµηθεί παραµετρικά η 
επίδραση της απασχόλησης των ξένων εργατών στο προϊόν της οικονοµίας αλλά και 
στο προϊόν του κάθε τοµέα ξεχωριστά. Χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση παραγωγής 
Cobb-Douglas εκτιµάται αρχικά η επίδραση των συντελεστών παραγωγής στην 

                                                           
11 Στο Παράρτηµα 1 παραθέτουµε περισσότερες λεπτοµέρειες για την µεθοδολογία µε βάση την οποία 
εκτιµάται η συνάρτηση παραγωγής των υπό εξέταση τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας. 
12 Περισσότερες λεπτοµέρειες για τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν παρατίθενται στο Παράρτηµα 1. 
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συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη αξία της οικονοµίας13 και στην συνέχεια η 
επίδραση των συντελεστών παραγωγής στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία του 
κάθε τοµέα ξεχωριστά (βλ. 5.1.1 και 5.1.2 αντίστοιχα). Στο επόµενο στάδιο 
χρησιµοποιήθηκε η συνάρτηση παραγωγής Translog για να εκτιµηθεί η επίδραση 
των συντελεστών παραγωγής στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία του συνόλου της 
οικονοµίας (βλ.5.2). Όπου η ποσοστιαία αύξηση της προστιθέµενης αξίας είναι 
µεγαλύτερη από την ποσοστιαία αύξηση των εισροών τότε έχουµε αύξουσες 
αποδόσεις κλίµακας. Αντίθετα, όπου η ποσοστιαία αύξηση της προστιθέµενης αξίας 
είναι µικρότερη από την ποσοστιαία αύξηση των εισροών τότε έχουµε φθίνουσες 
αποδόσεις κλίµακας.   

5.1 Εκτίµηση της συνάρτησης παραγωγής Cobb-Douglas 

Στο συγκεκριµένο µοντέλο η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία κατά οικονοµική 
δραστηριότητα είναι συνάρτηση της απασχόλησης των ντόπιων εργατών, της 
απασχόλησης των ξένων εργατών και του καθαρού αποθέµατος κεφαλαίου. 
Επιπλέον στον Πίνακα 9, για να εξεταστεί η επίδραση της απασχόλησης των ξένων 
εργατών στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία στον κάθε τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας ξεχωριστά, χρησιµοποιούνται όροι αλληλεπίδρασης (interaction 
terms) που διακρίνουν από ποιο τοµέα προέρχεται η παρατήρηση. Παραθέτουµε 
επίσης και ένα τυχαίο όρο σφάλµατος ο οποίος αντιπροσωπεύει άλλους παράγοντες 
που ενδεχοµένως να επηρεάζουν το προϊόν σε κάθε κλάδο. Αυτοί µπορεί να είναι 
είτε τυχαίοι (π.χ. καιρικές συνθήκες) είτε απρόβλεπτοι (π.χ. απεργίες) ή µη 
µετρήσιµοι. 

5.1.1 Επίδραση των συντελεστών παραγωγής στην συνολική ακαθάριστη 
προστιθέµενη  αξία της οικονοµίας 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση της συνάρτησης 
παραγωγής (Cobb-Douglas) για το σύνολο της οικονοµίας. Αξίζει να σηµειωθεί 
βέβαια ότι, τα στοιχεία για τον τοµέα Γεωργία/∆άση/Αλιεία δεν περιλήφθηκαν στην 
                                                           
13  Έχουµε χρησιµοποιήσει στοιχεία για την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία για προσέγγιση του ΑΕΠ. 
Το ΑΕΠ υπολογίζεται όταν από την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία αφαιρούνται οι τεκµαρτές 
τραπεζικές επιβαρύνσεις και προστίθενται οι  εισαγωγικοί δασµοί και ο φόρος προστιθέµενης αξίας.  
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εκτίµηση λόγω της αστάθειας από την οποία χαρακτηρίζεται η παραγωγή στον 
τοµέα αυτό. 

Πίνακας 8: Αποτελέσµατα εκτίµησης συνάρτησης παραγωγής (Cobb-Douglas) 

Παράµετρος Εκτιµητής Τυπικό 
Σφάλµα p-value 

Σταθερά 8.604  0.183 0.000 

Απασχόληση ξένων 
εργατών 0.136 0.007 0.000    

Απασχόληση 
ντόπιων εργατών 0.144 0.024 0.000    

Καθαρό απόθεµα 
κεφαλαίου 0.422   0.025 0.000    

Όπως διαπιστώνεται από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 8, όλες οι µεταβλητές είναι 
στατιστικά σηµαντικές και διάφορες του µηδενός σε επίπεδο 1%. Συνολικά, η 
αύξηση των συντελεστών παραγωγής της εργασίας - ντόπιων και ξένων εργατών - 
και του καθαρού αποθέµατος κεφαλαίου κατά µια ποσοστιαία µονάδα συµβάλει στην 
αύξηση της συνολικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της οικονοµίας κατά 
0,702%. Στην περίπτωση αυτή θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η συνάρτηση 
παραγωγής χαρακτηρίζεται από φθίνουσες αποδόσεις κλίµακας. 

Το καθαρό απόθεµα κεφαλαίου συµβάλλει περισσότερο από όλες τις άλλες 
µεταβλητές στην αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της οικονοµίας. Για 
παράδειγµα µια ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 1% οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση 
της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας κατά 0,422%. Όσον αφορά την απασχόληση, 
µετά από µια ποσοστιαία αύξηση κατά 1% στην απασχόληση των ντόπιων και των 
ξένων εργατών αντίστοιχα, η ακαθάριστη προστιθεµένη αξία αυξάνεται κατά 0,144% 
και κατά 0,136%.  

Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση της συνάρτησης 
παραγωγής (Cobb-Douglas) και πάλι για το σύνολο της οικονοµίας. Η διαφορά όµως 
εδώ είναι ότι χρησιµοποιούνται όροι αλληλεπίδρασης που διακρίνουν από ποιο 
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τοµέα προέρχονται οι παρατηρήσεις οι οποίες αφορούν την απασχόληση των ξένων 
εργατών.  

Πίνακας 9: Αποτελέσµατα εκτίµησης συνάρτησης παραγωγής (Cobb-Douglas) 

Παράµετρος Εκτιµητής Τυπικό 
Σφάλµα p-value 

Σταθερά 7.774     0.273 0.000    

Απασχόληση ξένων εργατών στους τοµείς 
Μεταποίηση, Μεταλλεία και Λατοµεία, Ηλεκτρισµός/ 

Υγραέριο/Νερό 
0.187 0.024 0.000    

Απασχόληση ξένων εργατών στον τοµέα 
Κατασκευές 0.111 0.010   0.000    

Απασχόληση ξένων εργατών στους τοµείς 
Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο, Ξενοδοχεία/ Εστιατόρια, 

Μεταφορές/Αποθηκεύσεις/Επικοινωνίες 
0.149 0.011 0.000    

Απασχόληση ξένων εργατών στους τοµείς 
Οικονοµικοί Οργανισµοί 0.055 0.016 0.001    

Απασχόληση ξένων εργατών στους τοµείς 
Κοινοτικές, Κοινωνικές και Προσωπικές Υπηρεσίες 0.134 0.013 0.000    

Απασχόληση ντόπιων εργατών 0.286 0.037 0.000    

Καθαρό απόθεµα κεφαλαίου 0.463 0.039 0.000 

Οι µεταβλητές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 9 εµφανίζονται στατιστικά 
σηµαντικές και διάφορες του µηδενός σε επίπεδο 1%.  

Από την ανάλυση του Πίνακα 9 προκύπτει ότι το καθαρό απόθεµα κεφαλαίου, όπως 
εξάλλου είχαµε διαπιστώσει και από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 8, συµβάλει 
περισσότερο από τους υπόλοιπους συντελεστές παραγωγής στην αύξηση της 
συνολικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της οικονοµίας. Εδώ µια ποσοστιαία 
αύξηση του καθαρού αποθέµατος κεφαλαίου κατά 1% έχει σαν αποτέλεσµα την 
αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας κατά 0,463%. Επίσης, παρατηρούµε 
ότι ο συντελεστής της απασχόληση των ντόπιων εργατών διπλασιάζεται φτάνοντας 
στο 0,286 από 0,144 που ήταν στην προηγούµενη εκτίµηση της συνάρτησης 
παραγωγής (βλ. Πίνακα 8).  
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Για την σηµαντικότητα που έχει η απασχόληση των ξένων εργατών σε κάθε τοµέα 
οικονοµικής δραστηριότητας, που είναι και το βασικό ερώτηµα το οποίο εξετάζει η 
µελέτη αυτή, προκύπτει ότι η απασχόληση των ξένων εργατών επηρεάζει σηµαντικά 
την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία παραγωγής σε όλους τους τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας που εξετάσαµε. Μετά από µια ποσοστιαία αύξηση κατά 1% στην 
απασχόληση των ξένων εργατών στον τοµέα Μεταποίηση, Μεταλλεία/Λατοµεία, 
Ηλεκτρισµός/Υγραέριο/Νερό, η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία παραγωγής 
αυξάνεται κατά 0,187%. Στον τοµέα Κατασκευές µια ποσοστιαία αύξηση στην 
απασχόληση των ξένων εργατών οδηγεί στην αύξηση της ακαθάριστης 
προστιθέµενης αξίας του τοµέα κατά 0,111%. Επίσης, στον τοµέα Χονδρικό και 
Λιανικό Εµπόριο, Ξενοδοχεία/Εστιατόρια, Μεταφορές/Αποθηκεύσεις/Επικοινωνίες, 
µια ποσοστιαία αύξηση των ξένων εργατών κατά 1% προκαλεί την αύξηση στην 
ακαθάριστη προστιθέµενη αξία κατά 0,149%. Όσον αφορά τον τοµέα 
Χρηµατοοικονοµικά, µια ποσοστιαία αύξηση των ξένων εργατών κατά 1%, αυξάνει 
την ακαθάριστη προστιθεµένη αξία κατά 0,055%. Στον τοµέα αυτό η απασχόληση 
των ξένων εργατών παρουσιάζει και την µικρότερη επίδραση πάνω στην 
ακαθάριστη προστιθέµενη αξία. Τέλος, στον τοµέα Κοινοτικές, Κοινωνικές και 
Προσωπικές Υπηρεσίες η αύξηση της απασχόλησης των ξένων εργατών κατά µια 
ποσοστιαία µονάδα αυξάνει την ακαθάριστή προστιθέµενη αξία κατά 0,134%.  

5.1.2 Επίδραση των συντελεστών παραγωγής στην ακαθάριστη προστιθέµενη 
αξία του κάθε τοµέα ξεχωριστά 

Ο Πίνακας ΠΑ.1 στο παράρτηµα παρουσιάζει τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση 
της συνάρτησης παραγωγής (Cobb-Douglas) κατά τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας. Για τις έξι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας έχει υπολογιστεί και η 
στατιστική σηµαντικότητα των εκτιµήσεων της συνάρτησης παραγωγής. 
Συγκεκριµένα, η τελευταία στήλη του Πίνακα αναφέρεται στην πιθανότητα (p-value) 
να απορρίψεις κατά λάθος την αρχική σου υπόθεση, ότι ο συντελεστής της 
µεταβλητής ισούται µε µηδέν, ενώ είναι ορθή. 

Τα κυριότερα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση του Πίνακα ΠΑ.1 
είναι τα εξής: 
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Στον τοµέα Μεταποίηση, Μεταλλεία/Λατοµεία και Ηλεκτρισµός/Υγραέριο/Νερό, µια 
ποσοστιαία αύξηση του καθαρού αποθέµατος κεφαλαίου κατά 1% αυξάνει την 
ακαθάριστη προστιθέµενη αξία κατά 0,459%. Επίσης, στον τοµέα αυτό µια αύξηση 
της απασχόλησης των ξένων εργατών κατά 1% αυξάνει την ακαθάριστη 
προστιθέµενη αξία κατά 0,096%. Ο συντελεστής της µεταβλητής που αφορά την 
απασχόληση των ντόπιων εργατών αν και παρουσιάζει θετικό πρόσηµο, εντούτοις 
δεν προκύπτει στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο 5%. Γενικά, µια ποσοστιαία 
αύξηση των παραγωγικών συντελεστών της εργασίας - ντόπιων και ξένων εργατών 
- και του καθαρού αποθέµατος κεφαλαίου κατά 1%, αυξάνει την ακαθάριστη 
προστιθέµενη αξία κατά 0,597%.  

Στον τοµέα Κατασκευές οι εκτιµήσεις που προκύπτουν είναι στατιστικά σηµαντικές 
για όλες τις µεταβλητές σε επίπεδο 1%. Συγκεκριµένα, στον τοµέα αυτό η αύξηση 
του καθαρού αποθέµατος κεφαλαίου και της απασχόλησης των ντόπιων εργατών 
κατά µια ποσοστιαία µονάδα αυξάνει την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία του τοµέα 
κατά 0,500% και κατά 0,284% αντίστοιχα. Επίσης, η αύξηση της απασχόλησης των 
ξένων εργατών κατά µια ποσοστιαία µονάδα αυξάνει την προστιθέµενη αξία του 
τοµέα κατά 0,114%. Τέλος, µια ποσοστιαία αύξηση των παραγωγικών συντελεστών 
της εργασίας - ντόπιων και ξένων εργατών - και του καθαρού αποθέµατος 
κεφαλαίου κατά µια ποσοστιαία µονάδα προκαλεί αύξηση στην ακαθάριστη 
προστιθέµενη αξία του τοµέα κατά 0,898%.  

Όσον αφορά τον τοµέα Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο, Ξενοδοχεία/Εστιατόρια, 
Μεταφορές/ Αποθηκεύσεις/Επικοινωνίες, µια ποσοστιαία αύξηση της απασχόλησης 
των ντόπιων εργατών κατά 1% αυξάνει την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία κατά 
1,017%. Στον ίδιο τοµέα µετά από µια ποσοστιαία αύξηση της απασχόλησης των 
ξένων εργατών κατά 1%, η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία αυξάνεται κατά 0,162%. 
Ο συντελεστής της µεταβλητής που αφορά το καθαρό απόθεµα του κεφαλαίου αν 
και παρουσιάζει θετικό πρόσηµο, εντούτοις δεν προκύπτει στατιστικά σηµαντικός σε 
επίπεδο 5%. Γενικά, µια ποσοστιαία αύξηση των παραγωγικών συντελεστών της 
εργασίας - ντόπιων και ξένων εργατών - και του καθαρού αποθέµατος κεφαλαίου 
κατά 1%, αυξάνει την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία κατά 1,278%. Στην περίπτωση 
αυτή θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η συνάρτηση παραγωγής χαρακτηρίζεται 
από αύξουσες αποδόσεις κλίµακας. 
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Στον τοµέα Οικονοµικοί Οργανισµοί το καθαρό απόθεµα του κεφαλαίου καθώς και η 
απασχόληση των ντόπιων εργατών φαίνεται να είναι οι σηµαντικότεροι συντελεστές 
παραγωγής. Η αύξηση του καθαρού αποθέµατος κεφαλαίου και της απασχόλησης 
των ντόπιων εργατών κατά µια ποσοστιαία µονάδα αυξάνει την ακαθάριστή 
προστιθέµενη αξία κατά 0,391% και κατά 0,246% αντίστοιχα. Η συµβολή της 
απασχόλησης των ξένων εργατών στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία 
παρουσιάζεται µικρή. Από τον Πίνακα ΠΑ.1 παρατηρούµε ότι µια ποσοστιαία 
αύξηση στην απασχόληση των ξένων εργατών κατά 1% έχει σαν αποτέλεσµα την 
αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας κατά 0,089%. Συνολικά, µια 
ποσοστιαία αύξηση των παραγωγικών συντελεστών της εργασίας - ντόπιων και 
ξένων εργατών - και του καθαρού αποθέµατος κεφαλαίου κατά 1% οδηγεί σε 
αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας κατά 0,726%. 

Για τους δύο τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που εξετάζουµε οι εκτιµήσεις δεν 
έχουν δώσει αξιόπιστα αποτελέσµατα. Οι δύο αυτοί τοµείς είναι οι εξής: α) 
Γεωργία/∆άση/Αλιεία και β) Κοινοτικές, Κοινωνικές και Προσωπικές Υπηρεσίες. 

Στον τοµέα Κοινοτικές Κοινωνικές και Προσωπικές Υπηρεσίες ο συντελεστής της 
µεταβλητής που αφορά την απασχόληση των ντόπιων εργατών εµφανίζει αρνητικό 
πρόσηµο. Στον τοµέα Γεωργία/Αλιεία ακόµα και όταν συµπεριλαµβάνεται στην 
εκτίµηση της συνάρτησης παραγωγής µια επιπλέον επεξηγηµατική µεταβλητή για 
την µέση ετήσια βροχόπτωση τα αποτελέσµατα δεν βελτιώνονται. Συγκεκριµένα, 
στην εκτίµηση αυτή τόσο ο συντελεστής για την σταθερά όσο και ο συντελεστής της 
µεταβλητής για την απασχόληση των ξένων εργατών έχουν αρνητικά πρόσηµα. Τα 
αποτελέσµατα αυτά µπορεί να αποδοθούν στο µικρό µέγεθος του δείγµατος αφού 
για κάθε υπό εξέταση τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας είχαµε µόνο 40 
παρατηρήσεις. 
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5.2 Εκτίµηση της συνάρτησης παραγωγής Translog 

Σαν επέκταση της συνάρτησης παραγωγής Cobb-Douglas η οποία εκτιµήθηκε σε 
αρχικό στάδιο, εκτιµάται η συνάρτηση παραγωγής Translog, για το σύνολο της 
οικονοµίας. 

Στο συγκεκριµένο µοντέλο (βλ. την εξίσωση 4 του Παραρτήµατος 1) τα 
αποτελέσµατα του οποίου παρουσιάζει ο Πίνακας 10 η ακαθάριστη προστιθέµενη 
αξία κατά οικονοµική δραστηριότητα είναι συνάρτηση της απασχόλησης των 
ντόπιων εργατών, της απασχόλησης των ξένων εργατών και του καθαρού 
αποθέµατος κεφαλαίου. Επιπλέον είναι συνάρτηση της κάθε εισροής στο τετράγωνο 
καθώς και των όρων υποκατάστασης όταν οι εισροές αυτές αλληλεπιδρούν. 

Σηµειώνεται ότι για τις επιπρόσθετες αυτές µεταβλητές έχει διεξαχθεί ο στατιστικός 
έλεγχος F-test και έχει διαπιστωθεί ότι είναι ταυτόχρονα στατιστικά σηµαντικές, κάτι 
που εξηγεί επίσης γιατί το µοντέλο Translog είναι προτιµότερο από το αρχικό 
µοντέλο Cobb-Douglas που εκτιµήσαµε. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι µεταβλητές 
αυτές να συµπεριληφθούν στο µοντέλο.  

Παραθέτουµε επίσης και ένα τυχαίο όρο σφάλµατος ο οποίος αντιπροσωπεύει 
άλλους παράγοντες που ενδεχοµένως να επηρεάζουν το προϊόν σε κάθε κλάδο. 
Αυτοί µπορεί να είναι είτε τυχαίοι (π.χ. καιρικές συνθήκες) είτε απρόβλεπτοι (π.χ. 
απεργίες) ή µη µετρήσιµοι. Για τις µεταβλητές αυτές έχει υπολογιστεί και η στατιστική 
σηµαντικότητα των εκτιµήσεων της συνάρτησης παραγωγής. Συγκεκριµένα, οι 
εκτιµήσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 10 µε ένα αστερίσκο είναι στατιστικά 
σηµαντικές και διάφορες του µηδενός σε επίπεδο 1%. 
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Πίνακας 10: Αποτελέσµατα εκτίµησης συνάρτησης παραγωγής (Translog) 
Παράµετρος Εκτιµητής Τυπικό Σφάλµα p-value 

0A  9.743 0.682* 
 

0.000 

FA  0.005 0.071 
 

0.939 

DA  -1.712 0.269* 
 

0.000 

KA  0.927 0.194* 
 

0.000 

FFA  0.014 0.011 
 

0.202 

KKA  0.137 0.030* 
 

0.000 

DDA  1.206 0.097* 
 

0.000 

FKA  -0.003 0.008 
 

0.708 

FDA  0.024 0.018 
 

0.195 

DKA  -0.365 0.042* 
 

0.000 

Ο Πίνακας 11 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση των γενικών 
συναρτήσεων της οριακής παραγωγικότητας (οι οποίες δίνονται από τις εκφράσεις 
5, 6 και 7 του Παραρτήµατος 1) έτσι όπως προκύπτουν από την ανάλυση του 
Πίνακα 10. Σηµειώνεται ότι, όπως και στην εκτίµηση της συνάντησης παραγωγής 
Cοbb-Douglas (βλ. Πίνακα 8), τα στοιχεία για τον τοµέα Γεωργία/∆άση/Αλιεία δεν 
περιλήφθηκαν στην εκτίµηση λόγω της αστάθειας από την οποία χαρακτηρίζεται η 
παραγωγή στον τοµέα αυτό. 

Πίνακας 11: Αποτελέσµατα εκτίµησης συνάρτησης παραγωγής (Translog) 

Παράµετρος Εκτιµητής 

Απασχόληση ξένων εργατών 0.092 
 

Απασχόληση ντόπιων εργατών 0.377 
 

Καθαρό απόθεµα κεφαλαίου 0.482 
 

Σύνολο 
 

0.951 
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Όπως διαπιστώνεται από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 11, η αύξηση των 
συντελεστών παραγωγής της εργασίας - των ντόπιων και των ξένων εργατών - και 
του καθαρού αποθέµατος κεφαλαίου κατά µια ποσοστιαία µονάδα συµβάλλει στην 
αύξηση της συνολικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της οικονοµίας κατά 
0,951%. Όπως και στην εκτίµηση της συνάρτησης παραγωγής Cobb-Douglas του 
Πίνακα 8, έτσι και εδώ θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η συνάρτηση 
παραγωγής χαρακτηρίζεται από φθίνουσες αποδόσεις κλίµακας. Βέβαια, όταν η 
συνάρτηση παραγωγής που εκτιµάται είναι η Translog το ποσοστό εµφανίζεται 
αρκετά υψηλότερο από ότι παρουσιάζεται όταν η συνάρτηση παραγωγής που 
εκτιµάται είναι η Cobb-Douglas (0,951% αντί 0,702%).   

Η αύξηση του καθαρού αποθέµατος κεφαλαίου και της απασχόλησης των ντόπιων 
εργατών κατά µια ποσοστιαία µονάδα αυξάνει την ακαθάριστή προστιθέµενη αξία 
παραγωγής κατά 0,482% και κατά 0,377% αντίστοιχα. Η συµβολή της απασχόλησης 
των ξένων εργατών στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία εµφανίζεται αρκετά 
µικρότερη από ό,τι όταν η συνάρτηση παραγωγής είναι η Cobb-Douglas. 
Συγκεκριµένα, από τον Πίνακα 11 παρατηρούµε ότι µια ποσοστιαία αύξηση στην 
απασχόληση των ξένων εργατών κατά 1% έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της 
ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας κατά 0,092% ενώ όταν η συνάρτηση παραγωγής 
είναι η Cobb-Douglas το ποσοστό βρίσκεται στο 0,136%.  

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζεται ο ρυθµός µεταβολής τόσο για την ακαθάριστη 
προστιθέµενη αξία όσο και για τις παραγωγικές εισροές το 2004 σε σχέση µε το 
1995. Επίσης µε βάση την εκτίµηση της συνάρτησης παραγωγής Translog  
παρουσιάζεται η συνεισφορά των συντελεστών παραγωγής στον ρυθµό µεταβολής 
της συνολικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της οικονοµίας το 2004 σε σχέση 
µε το 1995. 

 

 

 

 

30 



Πίνακας 12: Συνεισφορά των συντελεστών παραγωγής στον ρυθµό µεταβολής της Συνολικής 
Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας 

 
Περίοδος 1995-2004 

 

 
Ακαθάριστη 
προστιθέµενη 

αξία 
παραγωγής 

 

Απασχόληση 
ντόπιων  
Εργατών 

 

Απασχόληση 
ξένων 
εργατών 

 

Καθαρό 
απόθεµα 
κεφαλαίου 

 

 
 

Σύνολο  

 
Ρυθµός µεταβολής (%) 
 

36.93 
 

6.43 
 

217.52 
 

32.25 
 

n/a 
 

 
Ο ρυθµός µεταβολής 
πολλαπλασιασµένος µε τον 
συντελεστή της κάθε παραγωγικής 
εισροής (%) 
 

n/a 
 

2.43 
 

20.02 
 

15.56 
 

 
 
 

38.00 
 

 
Συνεισφορά των συντελεστών 
παραγωγής (%)  
 

n/a 
 

6.58 
 

54.20 
 

42.13 
 

 
 

102.9 

Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία το 2004 παρουσιάζει αύξηση κατά 36,93% σε 
σχέση µε το 1995. Επίσης οι παραγωγικές εισροές της απασχόλησης, ξένων και 
ντόπιων εργατών, καθώς και του καθαρού αποθέµατος κεφαλαίου παρουσιάζουν 
και αυτές αύξηση το 2004 σε σχέση µε το 1995. Αξιοσηµείωτη βέβαια είναι η αύξηση 
στην απασχόληση των ξένων εργατών το 2004 σε σχέση µε το 1995. Συγκεκριµένα, 
ενώ η απασχόληση των ντόπιων εργατών αυξάνεται µόνο κατά 6,43% και το καθαρό 
απόθεµα κεφαλαίου κατά 32,25%, η απασχόληση των ξένων εργατών αυξάνεται 
κατά 217,52%.   

Η µεγάλη αυτή αύξηση στην απασχόληση των ξένων εργατών είναι φυσικό να 
αντανακλάται σε αύξηση του προϊόντος της Κυπριακής οικονοµίας. Σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις µας, την µεγαλύτερη συνεισφορά στο ρυθµό µεταβολής της συνολικής 
ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας το 2004 σε σχέση µε το 1995 είχε από τους 
συντελεστές παραγωγής, η απασχόληση των ξένων εργατών µε ποσοστό 54,20% 
(δηλαδή αν δεν αυξανόταν η απασχόληση των ξένων εργατών, η αύξηση της 
συνολικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας αντί 36,93% θα ήταν περίπου στο 
16,91%), ενώ την µικρότερη η απασχόληση των ντόπιων εργατών µε ποσοστό 
6,58%. Όσον αφορά το καθαρό απόθεµα κεφαλαίου, αυτό είχε συνεισφέρει κατά 
42,13% στο ρυθµό αύξησης της συνολικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας το 
2004 σε σχέση µε το 1995. Αξίζει να αναφερθεί ακόµη ότι το σύνολο της 
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συνεισφοράς των συντελεστών παραγωγής είναι στο 102,9% κάτι που υποδηλώνει 
ότι η συνάρτηση παραγωγής χαρακτηρίζεται από σταθερές αποδόσεις κλίµακας.      

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Από το 1995 παρατηρούµε µια µεγάλη αύξηση στην απασχόληση ξένων εργατών 
από 15 χιλιάδες σε 47 χιλιάδες το 2004. Οι αριθµοί αυτοί αφορούν µόνο τους 
νόµιµους εργάτες, αφού οι παράνοµοι δεν µπορούν να υπολογιστούν µε ακρίβεια. 
Εν τούτοις οι εκτιµήσεις ανεβάζουν τον αριθµό τους σε 20-30 χιλιάδες. Κατά µέσο 
όρο η µέση ετήσια αύξηση στην απασχόληση νοµίµων ξένων εργατών ήταν 13,9%. 

Κατά την ίδια περίοδο το ΑΕΠ σε τιµές του 1995 αυξήθηκε από £4.148,2 εκ. το 1995 
σε ₤5.616 εκ. το 2004. Η µέση ετήσια αύξηση ήταν περίπου στο 3,4%. Ένα µεγάλο 
ποσοστό αυτού του ρυθµού µεγέθυνσης οφείλεται στην αύξηση της απασχόλησης 
των ξένων εργατών. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας, όπου έχουµε χρησιµοποιήσει στοιχεία για την 
ακαθάριστη προστιθέµενη αξία για προσέγγιση του ΑΕΠ, την µεγαλύτερη 
συνεισφορά στο ρυθµό µεταβολής της συνολικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας 
το 2004 σε σχέση µε το 1995 είχε από τους συντελεστές παραγωγής, η 
απασχόληση των ξένων εργατών µε ποσοστό περίπου 54,20%. Συµπερασµατικά, 
κατά το 2004 αν δεν αυξανόταν η απασχόληση των ξένων εργατών σε σχέση µε το 
1995, η αύξηση της συνολικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας αντί 36,93% θα 
ήταν στο 16,91% ενώ ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης θα ήταν 1,56% αντί 3,4%.   

Έχουµε εκτιµήσει επίσης την επίδραση της απασχόλησης των ξένων εργατών πάνω 
στο προϊόν των διαφόρων τοµέων της Κυπριακής οικονοµίας. Τα κυριότερα 
αποτελέσµατα που έχουν προκύψει δείχνουν ότι µετά από µια αύξηση στην 
απασχόληση των ξένων εργατών κατά 1%, η ακαθάριστη προστιθεµένη αξία 
αυξάνεται λιγότερο στον τοµέα Μεταποίηση, Μεταλλεία/Λατοµεία και 
Ηλεκτρισµός/Υγραέριο/Νερό και στον τοµέα Οικονοµικοί Οργανισµοί, κατά 0,096% 
και κατά 0,089% αντίστοιχα και περισσότερο στον τοµέα Κατασκευές και στον τοµέα 
Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο, Ξενοδοχεία/Εστιατόρια, Μεταφορές/ 
Αποθηκεύσεις/Επικοινωνίες, κατά 0,114% και 0,162% αντίστοιχα. Όσον αφορά τα 
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αποτελέσµατα αυτά, θα πρέπει να ερµηνευτούν µε επιφύλαξη λόγω του µικρού 
µεγέθους του δείγµατος που είχαµε στην διάθεση µας (για κάθε υπό εξέταση τοµέα 
οικονοµικής δραστηριότητας είχαµε µόνο 40 παρατηρήσεις). Το µικρό µέγεθός του 
δείγµατος κάνει τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις εκτιµήσεις λιγότερο 
ακριβή και αξιόπιστα.   

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι, στις εκτιµήσεις αυτές δεν έχει συµπεριληφθεί ο 
αριθµός των αλλοδαπών που εργάζονται παράνοµα στην Κύπρο λόγω της µη 
ύπαρξης αναλυτικών στατιστικών στοιχείων. Ως εκ τούτου και λαµβάνοντας υπόψη 
τις εκτιµήσεις για τον αριθµό των αλλοδαπών που βρίσκονται παράνοµα στην 
Κύπρο, τα πιο πάνω αποτελέσµατα πιθανό να εξηγούν µόνο ένα µέρος από την 
πραγµατικότητα. Αν λάβουµε υπόψη και τον αριθµό των παράνοµων ξένων εργατών 
τότε η επίδραση των ξένων εργατών, νόµιµων και παράνοµων, στον ρυθµό 
µεταβολής του προϊόντος της Κυπριακής οικονοµίας αναµένεται µεγαλύτερη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 

Π1.1 Οικονοµετρική Ανάλυση 

Βασικός στόχος της µελέτης κατά την περίοδο αυτή είναι να εκτιµηθεί η επίδραση της 
απασχόλησης των ξένων εργατών στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της οικονοµίας αλλά και 
στο προϊόν του κάθε τοµέα ξεχωριστά. Αυτό γίνεται µέσω της οικονοµετρικής εκτίµησης 
συναρτήσεων παραγωγής οι οποίες µοντελοποιούν τη σχέση µεταξύ του προϊόντος και των 
συντελεστών παραγωγής. Η συνάρτηση παραγωγής στην απλούστερη της µορφή, υποθέτει 
ότι το προϊόν, είναι µια απλή συνάρτηση των παραγωγικών συντελεστών του κεφαλαίου και 
της εργασίας. Χρησιµοποιώντας αυτό το σηµείο εκκίνησης, αρχικά εκτιµάται η συνάρτηση 
παραγωγής Cobb-Douglas, τόσο για το σύνολο της οικονοµίας όσο και για τους επιµέρους 
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητα. Στην συνέχεια, και σαν επέκταση της συνάρτησης 
παραγωγής Cobb-Douglas, εκτιµάται η συνάρτηση παραγωγής Translog, µόνο για το 
σύνολο της οικονοµίας. 

Η συνάρτηση παραγωγής Translog αποτελεί µια τοπική προσέγγιση δευτέρου βαθµού µιας 
αυθαίρετης συνάρτησης παραγωγής. Είναι συνεπής µε τη θεωρία αφού πληρεί όλες τις 
θεωρητικές ιδιότητες και ευέλικτη (σε αντίθεση µε την συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas) 
διότι για παράδειγµα, στη γενική της µορφή δεν επιβάλλονται οποιοιδήποτε περιορισµοί για 
τις δυνατότητες υποκατάστασης εισροών.  

Για να εκτιµήσουµε την επίδραση των συντελεστών παραγωγής στο προϊόν της οικονοµίας 
χρησιµοποιήσαµε στατιστικές µεθόδους που συνδυάζουν τόσο την ανάλυση χρονοσειρών 
όσο και την διαστρωµατική ανάλυση (panel data analysis). Με την χρήση της συγκεκριµένης 
ανάλυσης πετύχαµε να αυξήσουµε το µέγεθος του δείγµατος και κατά συνέπεια την 
αξιοπιστία της στατιστικής ανάλυσης. Παράλληλα µε την χρήση όρων αλληλεπίδρασης 
(interaction terms) στην συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas, µπορέσαµε να ελέγξουµε 
την σηµαντικότητα που έχει η απασχόληση ξένων εργατών σε κάθε τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας ξεχωριστά. 

Σε πρώτο στάδιο η συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas εκτιµάται ταυτόχρονα για πέντε 
από τους έξι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας14, χρησιµοποιώντας το µοντέλο FE (Fixed 
effects)15. Η συνάρτηση παραγωγής που εκτιµάται δίνεται πιο κάτω: 

                            

                          ititKitDitFit KADAFAAY ε++++= loglogloglog 0                       (1)     

όπου Υt είναι η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία στο τρίµηνο t, F η απασχόληση των ξένων 
εργατών, D η απασχόληση των ντόπιων εργατών, K το καθαρό απόθεµα κεφαλαίου και εt 
ένας τυχαίος όρος σφάλµατος. Το πρόθεµα log αντιπροσωπεύει τον φυσικό λογάριθµο της 
αντίστοιχης µεταβλητής. 

                                                           
14  Εξαίρεση αποτελεί ο τοµέας Γεωργίας ∆άση και Αλιεία λόγω της αστάθειας που χαρακτηρίζει την 
παραγωγή του.  
15 Το µοντέλο αυτό είναι χρήσιµο έτσι ώστε να µπορούµε να εισαγάγουµε ετερογένεια µεταξύ των 
τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας. 

35 



Σε δεύτερο στάδιο για να εισάγουµε ετερογένεια µεταξύ των πέντε αυτών τοµέων 
παραγωγής, επιτρέπουµε να διαφέρει η επίδραση της απασχόλησης των ξένων εργατών, 
δηλαδή υπάρχουν ξεχωριστές αξίες (ΑFi) για τον κάθε τοµέα. Στην περίπτωση αυτή η 
συνάρτηση παραγωγής που εκτιµάται διαµορφώνεται ως εξής: 

           
ititKitD

i
iitFiit KADASFAAY ε++++= ∑

=

logloglog
5

1
0 (2) 

 
όπου Si αναφέρεται στον κάθε τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας και παίρνει την αξία 1 στην 
περίπτωση που η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία προέρχεται από τον οικείο τοµέα αλλιώς 
είναι ίσο µε µηδέν.  

Στην συνέχεια χρησιµοποιώντας την µέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων (OLS) εκτιµήσαµε 
την επίδραση των συντελεστών παραγωγής στο προϊόν του κάθε τοµέα ξεχωριστά. H 
συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas που εκτιµάται για τους έξι τοµείς παραγωγής δίνεται 
από την πιο κάτω εξίσωση16:  

 

(3) ittKitDitFiiit εKADAFAAY ++++= loglogloglog 0

 
Τέλος, η συνάρτηση παραγωγής Translog εκτιµάται ταυτόχρονα για πέντε από τους έξι 
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας17, χρησιµοποιώντας το µοντέλο FE (Fixed effects)18. Η 
συνάρτηση παραγωγής που εκτιµάται δίνεται πιο κάτω:  
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(4) 
Στο συγκεκριµένο µοντέλο η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία κατά οικονοµική δραστηριότητα 
είναι συνάρτηση της απασχόλησης των ντόπιων εργατών, της απασχόλησης των ξένων 
εργατών και του καθαρού αποθέµατος κεφαλαίου. Επιπλέον είναι συνάρτηση της κάθε 
εισροής στο τετράγωνο καθώς και των όρων υποκατάστασης όταν οι εισροές αυτές 

                                                           
16 Στην εκτίµηση της συνάρτησης παραγωγής για τον τοµέα Γεωργία ∆άση Αλιεία περιλαµβάνεται µια 
επιπλέον επεξηγηµατική µεταβλητή η οποία αναφέρεται στην µέση ετήσια βροχόπτωση (log Rt) και 
είναι εκφρασµένη σε χιλιοστόµετρα.   
17  Εξαίρεση αποτελεί ο τοµέας Γεωργίας ∆άση και Αλιεία λόγω της αστάθειας που χαρακτηρίζει την 
παραγωγή του.  
18 Το µοντέλο αυτό είναι χρήσιµο έτσι ώστε να µπορούµε να εισαγάγουµε ετερογένεια µεταξύ των 
τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας ενώ υποθέτει ότι οι τυχαίοι όροι σφάλµατος στον κάθε τοµέα 
παραγωγής συσχετίζονται µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές. 
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αλληλεπιδρούν19. Παραθέτουµε επίσης και ένα τυχαίο όρο σφάλµατος ο οποίος 
αντιπροσωπεύει άλλους παράγοντες που ενδεχοµένως να επηρεάζουν το προϊόν σε κάθε 
κλάδο. Αυτοί µπορεί να είναι είτε τυχαίοι (π.χ καιρικές συνθήκες) είτε απρόβλεπτοι (π.χ 
απεργίες) ή µη µετρήσιµοι. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι γενικές συναρτήσεις της οριακής 
παραγωγικότητας για αυτή τη συνάρτηση παραγωγής είναι: 

                                               
  LogKALogFALogDAA

D
Y

KDDFDDD ++=
∂
∂

+
log
log

                                          (5) 
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KFDFFFF ++=
∂
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                                              (6) 

LogFALogDALogKAA
K
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KFDKKKK ++=
∂
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+
log
log

                                             (7) 
 
 
όπου log D, log F και log K είναι οι µέσοι όροι της περιόδου 1995-2004. Τέλος να 
αναφέρουµε ότι χρησιµοποιώντας την µέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων (OLS) εκτιµήσαµε 
την συνάρτηση παραγωγής Translog και για τους έξι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 
ξεχωριστά. Λόγω όµως του µικρού µεγέθους του δείγµατος -για κάθε υπό εξέταση τοµέα 
οικονοµικής δραστηριότητας είχαµε µόνο 40 παρατηρήσεις- οι εκτιµήσεις δεν προέκυψαν 
στατιστικά σηµαντικές. 

Π1.2 Στατιστικά στοιχεία 

Τα στατιστικά στοιχεία είναι τριµηνιαίες χρονοσειρές που αφορούν όλους τους τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας για την περίοδο 1995-2004 και έχουν συλλεχθεί από διάφορες 
πηγές της Στατιστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριµένα, για κάθε τοµέα έχουν συλλεχθεί στοιχεία 
για την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία20, την απασχόληση των ντόπιων εργατών21, την 
απασχόληση των ξένων εργατών και το καθαρό απόθεµα κεφαλαίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι, 
η µεταβλητή για το καθαρό απόθεµα κεφαλαίου ήταν ετήσια χρονοσειρά την οποία 
µετατρέψαµε σε τριµηνιαία χρονοσειρά χρησιµοποιώντας την γραµµική προσέγγιση. Ακόµη, 
οι µεταβλητές που αφορούν το καθαρό απόθεµα κεφαλαίου και την ακαθάριστη 
προστιθέµενη αξία είναι εκφρασµένες σε σταθερές τιµές του 1995 ενώ η απασχόληση -ξένων 
και ντόπιων εργατών- είναι σε άτοµα.  

                                                           
19 Σηµειώνεται ότι για τις επιπρόσθετες αυτές µεταβλητές έχει διεξαχθεί στατιστικός έλεγχος για να 
ελεγχθεί κατά πόσον ισχύει η υπόθεση ότι οι συντελεστές τους ισούνται ταυτόχρονα µε το µηδέν. 
Εφαρµόζοντας τον στατιστικό έλεγχο (F-test) σε επίπεδο 5%, έχει διαπιστωθεί ότι απορρίπτεται η 
υπόθεση οι συντελεστές των µεταβλητών αυτών να ισούνται ταυτόχρονα µε το µηδέν. Ως εκ τούτου, οι 
επιπρόσθετες αυτές µεταβλητές αποδεικνύονται ταυτόχρονα στατιστικά σηµαντικές και θα πρέπει να 
συµπεριληφθούν στο µοντέλο.    
20 Η προστιθέµενη αξία ορίζεται ως η ολική (ακαθάριστη) αξία παραγωγής αφού αφαιρεθεί από αυτή το 
κόστος των πρώτων υλών, τα καύσιµα, τα ενοίκια και άλλα άµεσα και διοικητικά έξοδα. 
21 Από το Σύνολο της απασχόλησης έχει αφαιρεθεί η απασχόληση των Ξένων Εργατών.  
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Στο επόµενο στάδιο ελέγξαµε για την ύπαρξη εποχικότητας στις µεταβλητές για τον κάθε 
τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας ξεχωριστά. Αφού διαπιστώσαµε ότι σε κάποιους τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας οι µεταβλητές της απασχόλησης των ντόπιων και των ξένων 
εργατών καθώς και της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας χαρακτηρίζονταν από 
εποχικότητα, την διορθώσαµε σε κάθε τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας ξεχωριστά. 
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Πίνακας ΠΑ.1: Αποτελέσµατα εκτίµησης συνάρτησης παραγωγής κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας    
(Cobb-Douglas) 

 Κλάδος Παράµετρος Εκτιµητής Τυπικό Σφάλµα p-value 

0A   
-22.771 

 
18.974 

 
0.238

FA  
 

-0.523 
 

0.484 
 

0.287

DA  
 

0.254 
 

1.002 
 

0.800

KA  
 

4.794 
 

2.791 
 

0.094

Γεωργία ∆άση και Αλιεία 

RA  
 

0.307 
 

0.217 
 

0.166

0A   
8.431 

 
1.576 

 
0.000

FA  
 

0.096 
 

0.027 
 

0.001

DA  
 

0.042 
 

0.155 
 

0.784

Μεταλλεία και Λατοµεία, 
Μεταποίηση, Ηλεκτρισµός 

Υγραέριο και Νερό 

KA  
 

0.459 
 

0.143 
 

0.002

0A   
7.915 

 
0.423 

 
0.000

FA  
 

0.114 
 

0.013 
 

0.000

DA  
 

0.284 
 

0.079 
 

0.001

Κατασκευές 

KA  
 

0.500 
 

0.067 
 

0.000

0A   
7.068 

 
2.610 

 
0.010

FA  
 

0.162 
 

0.066 
 

0.020

DA  
 

1.017 
 

0.111 
 

0.000

Χονδρικό και Λιανικό 
Εµπόριο, Εστιατόρια και 
Ξενοδοχεία, Μεταφορές, 

Αποθηκεύσεις και 
Επικοινωνίες 

KA   
0.099 

 
0.352 

 
0.779

0A   
9.450 

 
0.222 

 
0.000

FA  
 

0.089 
 

0.013 
 

0.000

DA  
 

0.246 
 

0.056 
 

0.000

Οικονοµικοί Οργανισµοί, 
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Κοινοτικές, Κοινωνικές και 
Προσωπικές Υπηρεσίες 

KA  
 

0.345 
 

0.087 
 

0.000
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