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Περίληψη
Στο άρθρο αυτό εξετάζεται η παραγωγικότητα του τοµέα τουρισµού
στην Κύπρο, αναλύονται οι παράγοντες που την προσδιορίζουν.
Αρχικά, εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη του κόστους, καθώς και οι
δείκτες παραγωγικότητας των δύο βασικών συντελεστών της
παραγωγής, της εργασίας και του κεφαλαίου. Ακολούθως, για να
έχουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα της παραγωγικότητας του τοµέα,
συνθέτουµε τους δύο επιµέρους δείκτες στο δείκτη ‘ολικής’
παραγωγικότητας. Στη συνέχεια ο δείκτης αυτός συγκρίνεται µε
δείκτες των τοµέων του τουρισµού σε Ευρωπαϊκές χώρες και
προτείνονται µέτρα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του
Κυπριακού τουριστικού προϊόντος.
Ο δείκτης ολικής παραγωγικότητας του τοµέα του τουρισµού στην
Κύπρο τη δεκαετία του ’80 χαρακτηρίζεται από σταθερή αυξητική
τάση του δείκτη ολικής παραγωγικότητας, ενώ µετά το 1990
παρουσιάζει διακυµάνσεις. Η πορεία του δείκτη αντανακλά στην
πορεία της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος αλλά και του κόστους
παραγωγής. Η εισαγωγή ξένων εργατών είχε ως αποτέλεσµα τη
συγκράτηση του ρυθµού αύξησης του κόστους της εργασίας, όµως
δεν είναι βέβαιο αν αυτό είχε θετική επίδραση στην παραγωγικότητα.
Από την ανάλυση στην παρούσα µελέτη προκύπτει ότι γα την
περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του
τουριστικού προϊόντος της Κύπρου χρειάζεται συνεχής ποιοτική
βελτίωση και συγκράτηση του κόστους παραγωγής. Η βελτίωση της
παραγωγικότητας του τοµέα τη δεκαετία του 1980 ήταν αποτέλεσµα
της ποσοτικής επέκτασης του τοµέα. Μετά το 1990 οι επενδύσεις
αυτές παρουσιάζουν µειωµένη απόδοση και πρέπει να αναζητηθούν
νέες µορφές επενδύσεων που να συνδέονται όχι µε επέκταση, αλλά
µε αναβάθµιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και
των µεθόδων παραγωγής του.
* Ευχαριστούµε τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού για την οικονοµική στήριξη της
έρευνας. Επίσης, ευχαριστούµε την Άντζελα Σιεκέρσαββα για την επιµέλεια του
κειµένου, καθώς και το Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και το Γραφείο
Προγραµµατισµού για την παροχή στατιστικών στοιχείων. Η µελέτη έχει ωφεληθεί
από ερευνητική βοήθεια της Έλενας Κεττένη καθώς και από σχόλια του
προσωπικού του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού και του Γραφείου
Προγραµµατισµού. Βέβαια, είµαστε πλήρως υπεύθυνοι για τις απόψεις που
εκφράζονται, την ανάλυση και ερµηνεία των στατιστικών στοιχείων και για τυχόν
λάθη που υπάρχουν στο κείµενο.
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Εισαγωγή
Στο άρθρο αυτό εξετάζεται η ολική παραγωγικότητα του τοµέα ΞενοδοχείαΕστιατόρια (ΞΕ) και αναλύονται τα στοιχεία που την προσδιορίζουν. Επίσης,
γίνεται σύγκριση µε την ολική παραγωγικότητα των αντίστοιχων τοµέων σε άλλες
χώρες για να διαφανεί η ανταγωνιστικότητα του Κυπριακού τουριστικού
προϊόντος. Η µέθοδος και τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για την
κατασκευή των δεικτών παραγωγικότητας περιγράφονται στο Παράρτηµα.
Το πρώτο τµήµα εξετάζει τη διαχρονική εξέλιξη του κόστους παραγωγής ως
ποσοστό στην προστιθέµενη αξία (κερδοφορία) του τοµέα ΞΕ της Κύπρου, τόσο
στο σύνολό του όσο και στα συνθετικά του στοιχεία, δηλαδή τα ποσοστά του
κόστους της εργασίας και του κεφαλαίου. Στόχος της ανάλυσης αυτής είναι να
σκιαγραφήσει µια γενική εικόνα της αποδοτικότητας του τοµέα και να
προετοιµάσει το έδαφος για την ανάλυση της παραγωγικότητάς του.
Οι διάφοροι δείκτες παραγωγικότητας εξετάζονται στο δεύτερο τµήµα του
άρθρου. Πρώτα εκτιµούνται οι δείκτες παραγωγικότητας των δύο βασικών
συντελεστών της παραγωγής, της εργασίας και του κεφαλαίου. Ο καθένας από
αυτούς τους δύο δείκτες αντανακλά στη συµβολή του αντίστοιχου συντελεστή
στην παραγωγικότητα του τοµέα. Ακολούθως, για να έχουµε µια σφαιρική εικόνα
της παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ στην Κύπρο, συνδυάζουµε τους δύο
επιµέρους δείκτες στην εκτίµηση του δείκτη ‘ολικής’ παραγωγικότητας.
Το τρίτο µέρος συγκρίνει το δείκτη ολικής παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ της
Κύπρου µε τους ίδιους δείκτες των αντίστοιχων τοµέων σε Ευρωπαϊκές χώρες,
για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. Στόχος του µέρους αυτού είναι να
τονίσει τη σηµασία που έχει για την Κύπρο να αυξάνει την παραγωγικότητά της
µε πιο γοργούς ρυθµούς από ότι οι άλλες Ευρωπαϊκές χώρες προκειµένου να
πετύχει σύγκλιση µε αυτές, ιδιαίτερα τώρα που έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Το τελευταίο τµήµα του άρθρου παραθέτει µερικά βασικά συµπεράσµατα και
προτείνει µέτρα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του Κυπριακού
τουριστικού προϊόντος.
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1. Ανάλυση κόστους παραγωγής1
Το ∆ιάγραµµα ∆1 παρουσιάζει την κερδοφορία του τοµέα ΞΕ, όπως αυτή
εκφράζεται από το ποσοστό του συνολικού κόστους παραγωγής στην
προστιθέµενη αξία του προϊόντος. Όσον περισσότερο το ποσοστό του συνολικού
κόστους παραγωγής στην προστιθέµενη αξία είναι κάτω του 100% τόσο
περισσότερο επικερδής είναι ο τοµέας.
∆ιάγραµµα ∆1: Κόστος παραγωγής ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας του τοµέα ΞΕ
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Σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα ∆1, το κόστος ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας
είναι κάτω του 100% σε όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου που
συνεπάγεται ότι ο τοµέας ΞΕ ήταν πάντοτε κερδοφόρος. Όµως, παρουσιάζει
διακυµάνσεις:
•

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 η κερδοφορία του τοµέα ΞΕ ήταν σχετικά
υψηλή, γύρω στο 30% της προστιθέµενης αξίας για να µειωθεί στα µέσα της

1

Το "κόστος παραγωγής" εδώ περιλαµβάνει το κόστος του κεφαλαίου και εργασίας. Το κόστος του
κεφαλαίου είναι ίσο µε την τιµή επί την ποσότητα του κεφαλαίου. Το ίδιο ισχύει και για το κόστος
της εργασίας.
•

Η ποσότητα του κεφαλαίου για κάθε περίοδο t υπολογίστηκε ως Κt = It + (1-d)K(t-1), όπου It
είναι οι επενδύσεις και d η απόσβεση. Η τιµή του κεφαλαίου υπολογίστηκε ως (r+d)PΙ, όπου r
είναι το επιτόκιο και PΙ ο δείκτης τιµών (αποπληθωριστής) των επενδύσεων.

•

Η ποσότητα της εργασίας είναι ο αριθµός των απασχολουµένων και η τιµή της εργασίας το
µέσο εργατικό κόστος ανά εργάτη (µισθός, κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ).

2

ίδιας δεκαετίας στο 20% περίπου της προστιθέµενης αξίας. Ακολούθως η
κερδοφορία του τοµέα παρουσιάζει µια σηµαντική άνοδο και στα τέλη της
δεκαετίας του ’80 φτάνει στο υψηλότερο της σηµείο, 40% της προστιθέµενης
αξίας.
•

Την περίοδο µετά το 1989, ο ρυθµός αύξησης του κόστους παραγωγής είναι
µεγαλύτερος από το ρυθµό αύξησης της προστιθέµενης αξίας. Κατά
συνέπεια, τα συνολικά κέρδη συµπιέζονται µε αποτέλεσµα το 1996 η
κερδοφορία του τοµέα να φτάσει στο χαµηλότερο της σηµείο, 10% της
προστιθέµενης αξίας.

Μετά το 1996 παρατηρείται µια µειωτική τάση στο κόστος παραγωγής, µε
αποτέλεσµα η κερδοφορία του τοµέα ΞΕ ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας
να φτάσει το 25%, που αντιστοιχεί στη µέση κερδοφορία της περιόδου 19762000.
Για να διαφανεί η σύνθεση του συνολικού κόστους του τοµέα ΞΕ, τα
∆ιαγράµµατα ∆2 και ∆3 παρουσιάζουν τα ποσοστά του κόστους της εργασίας και
του κεφαλαίου (βλέπε υποσηµείωση 1) στην προστιθέµενη αξία, αντίστοιχα. Το
πρώτο συµπέρασµα που εξάγεται από τα διαγράµµατα αυτά είναι πως για την
παραγωγή µιας µονάδας προϊόντος του τοµέα ΞΕ το κόστος της εργασίας είναι
συγκριτικά υψηλότερο από ότι το κόστος του κεφαλαίου. Bέβαια, αυτό είναι
φυσικό, αφού ο τοµέας ΞΕ προσφέρει κυρίως υπηρεσίες, και συνεπώς το προϊόν
του είναι εντάσεως εργασίας.
Όσον αφορά στο κόστος της εργασίας ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας,
όπως φαίνεται από το ∆ιάγραµµα ∆2, διακρίνουµε τρεις περιόδους:
•

Πριν το 1990 η προστιθέµενη αξία του τοµέα αυξανόταν µε υψηλότερους
ρυθµούς από ότι το κόστος της εργασίας, µε αποτέλεσµα το κόστος της
εργασίας ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας του τοµέα ΞΕ να µειώνεται.

•

Μετά το 1990 και µέχρι το 1996 συµβαίνει το αντίθετο, και το κόστος της
εργασίας ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας αυξάνεται.
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•

Μετά το 1996 πάλι η προστιθέµενη αξία αυξάνεται µε υψηλότερους ρυθµούς
από ότι το κόστος της εργασίας µε αποτέλεσµα το κόστος της εργασίας ως
ποσοστό της προστιθέµενης αξίας του τοµέα ΞΕ να µειώνεται.
∆ιάγραµµα ∆2: Κόστος εργασίας ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας του τοµέα ΞΕ
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Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων.

Στην περίπτωση του κεφαλαίου διακρίνουµε, γενικά, µια αυξητική τάση την
περίοδο 1976-2000. Ιδιαίτερα, µεταξύ 1976 και 1983 το κόστος του κεφαλαίου
αυξάνεται µε ρυθµούς πολύ πιο υψηλούς από ότι η προστιθέµενη αξία του τοµέα
ΞΕ, δηλαδή την περίοδο αυτή οι αποδόσεις των επενδύσεων ήταν χαµηλές. Αυτό
όµως δεν πρέπει να θεωρείται αρνητική εξέλιξη διότι την περίοδο 1976-85 οι
επενδύσεις (ιδίως σε κατασκευές) γίνονταν µε την προσδοκία µελλοντικού
κέρδους. Πράγµατι, από τα µέσα της δεκαετίας του ‘80 ο ρυθµός αύξησης των
επενδύσεων δεν ήταν τόσο υψηλός όσο η αύξηση της προστιθέµενης αξίας µε
αποτέλεσµα το ποσοστό του κόστους του κεφαλαίου στην προστιθέµενη αξία να
µειώνεται.
Την περίοδο 1984-89 ο τοµέας ΞΕ ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρος (∆ιάγραµµα ∆1)
και σε ένα βαθµό αυτό πιθανό να οφείλεται στις µεγάλες επενδύσεις της
προηγούµενης πενταετίας. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής οι αποδόσεις των
επενδύσεων παρουσιάζουν µια σχετικά µικρή αυξητική τάση, όπως φαίνεται από
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το γεγονός ότι το κόστος του κεφαλαίου ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας
του τοµέα ΞΕ µειώνεται.
∆ιάγραµµα ∆3: Κόστος κεφαλαίου ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας του τοµέα ΞΕ
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Την περίοδο 1990-96 το κόστος του κεφαλαίου ως ποσοστό της προστιθέµενης
αξίας του τοµέα ΞΕ πάλι αυξάνεται. Την περίοδο αυτή, η µείωση των αποδόσεων
του κεφαλαίου αποτελεί αρνητική εξέλιξη διότι κατά ένα µεγάλο µέρος οφείλεται
στο ότι οι ευκαιρίες επικερδών επενδύσεων εξαντλήθηκαν λόγω κορεσµού.
∆ηλαδή η ανεξέλεγκτη επέκταση του τοµέα ΞΕ είχε ως αποτέλεσµα οι
επενδύσεις σε πρόσθετες µονάδες να έχουν µειωµένη αποδοτικότητα.
Μετά το 1996, όπως και την περίοδο 1984-89, οι αποδόσεις των επενδύσεων
παρουσιάζουν µια µικρή αυξητική τάση, γεγονός που ίσως οφείλεται στην
αυστηρότερη εφαρµογή των µέτρων περιορισµού της επέκτασης του τοµέα ΞΕ
και βελτίωσης της ποιότητάς του. Όµως, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα ∆3, αυτή
η αυξητική τάση εξαντλείται σύντοµα και µετά το 1998 πάλι το κόστος του
κεφαλαίου, ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας του τοµέα ΞΕ, αρχίζει να
αυξάνεται για να φτάσει σε επίπεδο πάνω από 25%, το υψηλότερο σηµείο της
περιόδου 1976-2000.
Πέραν από τα προβλήµατα που παρουσιάζει ο ίδιος ο τοµέας ΞΕ στην Κύπρο, οι
αυξοµειώσεις της αποδοτικότητάς του ίσως οφείλονται και σε εξωγενείς
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παράγοντες, ιδιαίτερα τον ξένο ανταγωνισµό στον τουρισµό που συντείνει στη
µείωση των τιµών ή/και τη µείωση του αριθµού των τουριστών. Πιο κάτω
αναλύεται µε περισσότερη λεπτοµέρεια η παραγωγικότητα του τοµέα ΞΕ της
Κύπρου και γίνεται σύγκριση µε αντίστοιχους τοµείς άλλων χωρών για να
εξαχθούν συµπεράσµατα για την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού
τουριστικού προϊόντος στη διεθνή αγορά.
2. ∆είκτες παραγωγικότητας
Η παραγωγικότητα ενός κλάδου µετρείται µε διάφορους δείκτες. Ο πιο
διαδεδοµένος είναι ο δείκτης παραγωγικότητας της εργασίας που είναι ο λόγος
της προστιθέµενης αξίας ως προς την απασχόληση, δηλαδή εκφράζει το προϊόν
ανά µονάδα εργασίας. Όπως θα δούµε αργότερα ο δείκτης αυτός δεν είναι
πάντοτε κατάλληλος για µέτρηση της ανταγωνιστικότητας, όµως αξίζει να
αναλυθεί διότι είναι ένα δηµοφιλές µέτρο παραγωγικότητας.2
Παραγωγικότητα της εργασίας
Συχνά λέγεται ότι οι αυξήσεις των µισθών πρέπει να καθορίζονται µε βάση την
αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Στην περίπτωση της Κύπρου, όπως
δείχνει το ∆ιάγραµµα ∆4, την περίοδο 1976-2000 η τιµή της εργασίας (το κόστος
ανά απασχολούµενο, η διακεκοµµένη γραµµή) κατά µέσο όρο αυξάνεται µε
µεγαλύτερο ρυθµό από την παραγωγικότητα της εργασίας (συνεχής γραµµή).
∆ιακρίνουµε τις εξής διαχρονικές εξελίξεις:
•

Την περίοδο πριν το 1987, που είναι η καλύτερη για τον τοµέα του
τουρισµού, ο ρυθµός αύξησης της τιµής της εργασίας είναι µεγαλύτερος από
το ρυθµό αύξησης της παραγωγικότητάς της.

•

Την περίοδο 1983-87 παρατηρείται σύγκλιση στο ρυθµό αύξησης του
κόστους και της παραγωγικότητας της εργασίας και από το 1987 µέχρι το
1990 η αύξηση της τιµής και παραγωγικότητας της εργασίας είναι σχεδόν η
ίδια.

2
Τι περιλαµβάνει η "εργασία" και το "κεφάλαιο" καθώς και οι τιµές τους (το κόστος ανά µονάδα)
εξηγούνται στην προηγούµενη υποσηµείωση.
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•

Μετά το 1988 και µέχρι το 1994, τα δύο µεγέθη πάλι αποκλίνουν, µε το
ρυθµό αύξησης της τιµής της εργασίας να είναι µεγαλύτερος από το ρυθµό
αύξησης της παραγωγικότητάς της, που την περίοδο αυτή είναι αρνητικός.

•

Τα τελευταία χρόνια της περιόδου τόσο ο ρυθµός αύξησης της τιµής της
εργασίας όσο και ο ρυθµός αύξησης της παραγωγικότητας της τείνει στο
µηδέν.
∆ιάγραµµα ∆4: Ρυθµός µεταβολής παραγωγικότητας και του (πραγµατικού)
µοναδιαίου κόστους της εργασίας στον τοµέα ΞΕ
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Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων.
Οι γραµµές που δείχνουν την τάση του ρυθµού µεταβολής της τιµής
(διακεκοµµένη) και της παραγωγικότητας της εργασίας (συνεχής) είναι
πολυώνυµα 4ου βαθµού των αντίστοιχων στοιχείων.

Η µείωση του ρυθµού αύξησης του κόστους της εργασίας στον τοµέα ΞΕ µετά το
1991, δυνατόν να οφείλεται κατά ένα µέρος σε διαρθρωτικές αλλαγές στην
απασχόληση του τοµέα. Όπως είναι γνωστό, στην περίοδο µετά το 1991 ο
αριθµός των ξένων εργατών (κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη και Νότια Ασία)
αυξήθηκε δραµατικά στον τοµέα ΞΕ.3

3

Σύµφωνα µε Κυβερνητικές εκτιµήσεις η απασχόληση αλλοδαπών στην Κυπριακή οικονοµία το
1996 αντιστοιχούσε µε περίπου 6% των νόµιµα επικερδώς απασχολουµένων.

7

Πίνακας 1: Επίδραση των ξένων εργατών στις εβδοµαδιαίες απολαβές µεταξύ 1991 και
1996, (ΛΚ, σε τιµές 1996)
Κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας

ΛΚ

Πρωτογενής

-14,4

Μεταποίηση

-14,4

Κατασκευές

-14,5

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο

-13,9

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

-15,3

Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες

-13,5

Χρηµατοοικονοµικός

-13,7

∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Άµυνα, παροχή ηλεκτρισµού, φυσικού αερίου και νερού

-10,0

Εκπαίδευση, Υγεία, και άλλες υπηρεσίες

-13,7

Πηγή: Εκτιµήσεις βασισµένες στην έρευνα των Π. Πασιαρδή, Λ. Χριστοφίδη και Π. Νεάρχου,
Η Αγορά Εργασίας στην Κύπρο: Ξένοι Εργάτες και ∆ιαρθρωτικά Προβλήµατα,
Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών, Πανεπιστήµιο Κύπρου, 2001.

Από άλλες έρευνες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, η παρουσία των ξένων
εργατών έχει αρνητική επίδραση στην αύξηση των απολαβών σε όλους τους
τοµείς της οικονοµίας. Ιδιαίτερα, στον τοµέα ΞΕ οι εκτιµήσεις δείχνουν ότι η
παρουσία ξένων εργατών είχε τη µεγαλύτερη αρνητική επίδραση στους µισθούς.
Συγκεκριµένα, οι απολαβές στον τοµέα αυτό το 1996 ήταν πιο χαµηλές κατά
ΛΚ15,3 (που αντιστοιχεί µε ποσοστό 10%, περίπου) από το επίπεδο που θα
ήταν αν δεν υπήρχε η αύξηση των ξένων εργατών που παρατηρήθηκε µεταξύ
1991 και 1996. Ταυτόχρονα, η παρουσία των ξένων εργατών ίσως συντείνει και
στη µείωση του ρυθµού αύξησης της παραγωγικότητας που, όπως φαίνεται από
το ∆ιάγραµµα ∆4, τα τελευταία δύο χρόνια έχει φτάσει σε µηδενικό επίπεδο.
Παραγωγικότητα του κεφαλαίου
Όσον αφορά το δεύτερο συντελεστή της προστιθέµενης αξίας, το κεφάλαιο, είναι
δυνατόν να κατασκευαστεί ανάλογος δείκτης παραγωγικότητας, δηλαδή η
προστιθέµενη αξία ανά µονάδα κεφαλαίου. Ο ρυθµός µεταβολής του δείκτη
παραγωγικότητας του κεφαλαίου (συνεχής γραµµή) στην υπό εξέταση περίοδο
παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα ∆5. Ο δείκτης παρουσιάζεται ως επί το πλείστον
αρνητικός, που σηµαίνει ότι η παραγωγικότητα του κεφαλαίου από χρόνο σε
χρόνο µειώνεται. Αυτό οφείλεται στο ότι το κεφάλαιο αυξάνεται µε πιο γοργούς
ρυθµούς από το προϊόν.
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∆ιάγραµµα ∆5: Ρυθµός µεταβολής παραγωγικότητας και τιµής του κεφαλαίου
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Πηγή:

Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων.
Οι γραµµές που δείχνουν την τάση του ρυθµού µεταβολής της τιµής
(διακεκοµµένη) και της παραγωγικότητας της εργασίας (συνεχής) είναι
πολυώνυµα 4ου βαθµού των αντίστοιχων στοιχείων.

Σηµειωτέον ότι και στην περίπτωση του κεφαλαίου υπάρχει διαφορά πριν και
µετά το 1989. Από το 1981 µέχρι το 1989 ο δείκτης παραγωγικότητας του
κεφαλαίου αυξάνεται και µετατρέπεται από -40% το 1981 σε +10% το 1987 και
1988. Μετά το 1989 όµως, ο ρυθµός µεταβολής της παραγωγικότητας του
κεφαλαίου είναι κατά µέσο όρο αρνητικός και παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις.
Αυτό ίσως υποδηλώνει αυτό που αναφέραµε προηγουµένως, ότι δηλαδή η
ανεξέλεγκτη επέκταση του τοµέα έχει εξαντλήσει τα περιθώρια υψηλής
απόδοσης των επενδύσεων και ότι το ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό δεν
εκµεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες του κεφαλαίου.
Ο ρυθµός αλλαγής της τιµής του κεφαλαίου (διακεκοµµένη γραµµή στο
∆ιάγραµµα ∆5) φαίνεται να διατηρείται γενικά σταθερός στη διάρκεια της υπό
εξέταση περιόδου αλλά, όπως και στην περίπτωση της εργασίας, είναι ως επί το
πλείστον υψηλότερος του ρυθµού αύξησης της παραγωγικότητας του κεφαλαίου.
Παρατηρείται σύγκλιση των δύο ρυθµών στην περίοδο προ του 1990 και
διακυµάνσεις µετά το 1990. Επίσης, έχουµε για το 1998 το ρυθµό µεταβολής της
παραγωγικότητας να αυξάνεται και να ξεπερνά το ρυθµό µεταβολής της τιµής και
µετά τα δύο να κινούνται παράλληλα.
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Ολική Παραγωγικότητα
O κάθε ένας από τους πιο πάνω δείκτες παραγωγικότητας δίνει µια επί µέρους
εικόνα και χρειάζονται προσοχή στην ερµηνεία τους. Για παράδειγµα,
διαχρονικές αυξήσεις στο δείκτη παραγωγικότητας της εργασίας δυνατόν να
συνοδεύονται µε παράλληλη µείωση της παραγωγικότητας κεφαλαίου την ίδια
περίοδο. Για παράδειγµα, µια αυτοµατοποίηση θα οδηγήσει σε απασχόληση
µικρότερου αριθµού εργατών και θα αυξήσει την παραγωγικότητα της εργασίας.
Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι θα αυξήσει και την "ολική" παραγωγικότητα, διότι δεν
αποκλείεται να έχουν γίνει επενδύσεις σε ακατάλληλα µηχανήµατα που αυξάνουν
το κόστος παραγωγής περισσότερο από την εξοικονόµηση που προέρχεται από
τη µείωση του αριθµού των εργατών.
Για να έχουµε σφαιρική εικόνα της διαχρονικής εξέλιξης της παραγωγικότητας
στον τοµέα ΞΕ πρέπει να κατασκευαστεί ένας δείκτης που να εµπεριέχει το
κόστος και τη συνεισφορά τόσο της εργασίας όσο και του κεφαλαίου στο προϊόν
του τοµέα. Ένας τέτοιος δείκτης είναι ο δείκτης ολικής παραγωγικότητας (Total
Factor Productivity Index) που υπολογίζεται ως ο λόγος της προστιθέµενης αξίας
ως προς το άθροισµα των εισροών, δηλαδή το σύνολο της εργασίας και του
κεφαλαίου.4 Ο δείκτης ολικής παραγωγικότητας µετρά την ποσοστιαία αλλαγή
της προστιθέµενης αξίας η οποία είναι αυτόνοµη, δηλαδή δεν οφείλεται σε
αλλαγή της ποσότητας ή των τιµών των εισροών. Με άλλα λόγια συγκρίνει την
ποσοστιαία αύξηση (ή µείωση) της προστιθέµενης αξίας µε την ποσοστιαία
αύξηση (ή µείωση) του αθροίσµατος της εργασίας και του κεφαλαίου. Όταν η
ποσοστιαία αύξηση της προστιθέµενης αξίας είναι µεγαλύτερη από την
ποσοστιαία αύξηση των εισροών τότε η ολική παραγωγικότητα αυξάνεται. Όταν η
ποσοστιαία αύξηση της προστιθέµενης αξίας είναι µικρότερη από την ποσοστιαία
αύξηση των εισροών τότε η ολική παραγωγικότητα µειώνεται.
Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι η µέτρηση της ολικής παραγωγικότητας παρουσιάζει
πρόσθετο ενδιαφέρον διότι παρέχει τη βάση στην οποία πρέπει να στηρίζονται οι

4

Οι δύο συντελεστές της παραγωγής, εργασία και κεφάλαιο, προστίθενται σταθµισµένοι ανάλογα
µε τα µερίδιά τους στο κόστος ή στην προστιθέµενη αξία. Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιούνται
τα µερίδια στο κόστος (Παράρτηµα).
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µισθολογικές διαπραγµατεύσεις. Μισθολογικές αυξήσεις που βασίζονται µόνο
στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και όχι σε αύξηση του δείκτη
ολικής παραγωγικότητας θα είναι πληθωριστικές, αν ο δείκτης παραγωγικότητας
της εργασίας είναι υψηλότερος από το δείκτη ολικής παραγωγικότητας.
Η µεταβολή του δείκτη ολικής παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ παρουσιάζεται στο
∆ιάγραµµα ∆6 όπου διακρίνονται τέσσερις περιόδοι.
•

Αρχικά, την περίοδο 1977-1980 οι µεταβολές παρουσιάζονται άλλοτε θετικές
άλλοτε αρνητικές, αντικατοπτρίζοντας προβλήµατα της διεθνούς οικονοµίας.
Όπως είναι γνωστό, την περίοδο αυτή η παγκόσµια οικονοµία αντιµετώπιζε
πετρελαϊκές κρίσεις οι οποίες επηρέαζαν αρνητικά τα εισοδήµατα των
καταναλωτών και, κατά συνέπεια, τη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών,
περιλαµβανοµένου του τουρισµού.

•

Η δεύτερη περίοδος αντιστοιχεί µε τη δεκαετία του ’80 κατά τη διάρκεια της
οποίας η ανοδική πορεία του δείκτη ολικής παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ
είναι εµφανής. Συγκεκριµένα, τη δεκαετία αυτή η ολική παραγωγικότητα
αυξήθηκε από -7% το 1980 σε +7% το 1989.

•

Η τρίτη περίοδος, 1990-96, χαρακτηρίζεται από µεγάλες διακυµάνσεις µε
αλλαγές στο δείκτη ολικής παραγωγικότητας από -15% µέχρι +7%. Οι
αυξοµειώσεις αυτές, όπως και στην περίοδο πριν το 1980, κατά ένα µεγάλο
µέρος αντικατοπτρίζουν εξωγενείς διακυµάνσεις στη ζήτηση τουρισµού.
Αρνητικά επέδρασαν ο πόλεµος στον Περσικό Κόλπο το 1991 καθώς και η
κρίση του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος το 1992 που οδήγησε σε
δραστική υποτίµηση της Αγγλικής στερλίνας έναντι της Κυπριακής λίρας.

•

Η τέταρτη περίοδος, 1997-2000, χαρακτηρίζεται από µια αυξητική τάση του
δείκτη ολικής παραγωγικότητας, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση
της ζήτησης. Ως γνωστό, η ολική παραγωγικότητα αντανακλά στη ζήτηση,
αφού δείχνει την ποσοστιαία µεταβολή της προστιθέµενης αξίας που δεν
εξηγείται από την ποσοστιαία µεταβολή των εισροών (εργασίας και
κεφαλαίου). Η κυκλικότητα του δείκτη οφείλεται στο ότι οι παραγωγοί δεν
προσαρµόζουν τις εισροές στο επίπεδο του προϊόντος. Για παράδειγµα, όταν
µειώνεται η ζήτηση τουρισµού οι ξενοδόχοι δεν µειώνουν στον ίδιο βαθµό το
προσωπικό τους, διότι προσδοκούν µελλοντική ανάκαµψη της ζήτησης και
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δεν επιθυµούν να υποστούν το κόστος που συνεπάγονται αυξοµειώσεις στο
προσωπικό. Επίσης, το κεφάλαιο είναι εκ φύσεως σταθερό τη βραχυχρόνια
περίοδο και δεν ακολουθεί τις ετήσιες αυξοµειώσεις της ζήτησης.
∆ιάγραµµα ∆6: Ρυθµός µεταβολής του δείκτη ολικής παραγωγικότητας
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Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων.
Η τάση στο ρυθµό µεταβολής της ολικής παραγωγικότητας (διακεκοµµένη
γραµµή) είναι πολυώνυµο 4ου βαθµού.

Συµπέρασµα
Επειδή υπάρχει διαχρονική κυκλικότητα στους δείκτες παραγωγικότητας, για µια
πιο καθαρή εικόνα είναι προτιµότερο να εξετάζει κανείς το ρυθµό αλλαγής της
παραγωγικότητας σε µια µακροχρόνια βάση, π.χ. αντί από χρόνο σε χρόνο, από
πενταετία σε πενταετία. Στο ∆ιάγραµµα ∆7 παρουσιάζονται οι κατά µέσο όρο
ρυθµοί αλλαγής της παραγωγικότητας (εργασίας, κεφαλαίου και ολικής) στις
περιόδους 1977-81, 1982-86, 1987-90,1991-95 και 1996-98. Από το ∆ιάγραµµα
∆7 διαφαίνονται τα ακόλουθα:
•

Τις δύο πρώτες περιόδους η παραγωγικότητα του κεφαλαίου µειωνόταν κατά
32% περίπου το χρόνο µεταξύ 1977-81 και 11% το χρόνο µεταξύ 1982-86.
Για τις ίδιες περιόδους, η παραγωγικότητα της εργασίας ακολουθούσε την
αντίθετη πορεία και είχε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής +7,5% και +3%,
αντίστοιχα. Η ολική παραγωγικότητα αυξανόταν µε µέσο ετήσιο ρυθµό +3,3%
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την περίοδο 1977-81 αλλά µειωνόταν µε µέσο ετήσιο ρυθµό -0,2% κατά την
περίοδο 1982-86.5
∆ιάγραµµα ∆7: Ρυθµός µεταβολής της παραγωγικότητας σε διάφορες περιόδους
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Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων.
•

Την περίοδο 1987-90 η κατάσταση φαίνεται να βελτιώνεται αφού όλοι οι
δείκτες παρουσιάζουν θετικό ρυθµό αλλαγής: +6% η ολική παραγωγικότητα,
+5% η παραγωγικότητα κεφαλαίου και +6% η παραγωγικότητα εργασίας.

•

Αντίθετα την περίοδο 1991-95 ο ρυθµός αλλαγής όλων των δεικτών
παραγωγικότητας είναι αρνητικός: -3% η ολική παραγωγικότητα, -5% η
παραγωγικότητα κεφαλαίου και -2% η παραγωγικότητα εργασίας.

•

Τελικά όµως την περίοδο 1996-98 όλοι οι δείκτες παρουσιάζουν θετικό ρυθµό
αλλαγής: 3% η ολική παραγωγικότητα, 3,2% η παραγωγικότητα της εργασίας
και 2,3% η παραγωγικότητα του κεφαλαίου.

Συµπερασµατικά, η εξέλιξη της παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ στην Κύπρο
ακολουθεί την ίδια πορεία µε τη ζήτηση του προϊόντος του τοµέα. Η περίοδος
1981-1989 ήταν καλύτερη για τον τοµέα και η παραγωγικότητά του αυξανόταν µε

5

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η εργασία έχει µεγαλύτερο µερίδιο από το κεφάλαιο στο κόστος
παραγωγής, εποµένως η ολική παραγωγικότητα επηρεάζεται περισσότερο από την
παραγωγικότητα της εργασίας παρά από την παραγωγικότητα του κεφαλαίου.
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ικανοποιητικούς ρυθµούς. Στην περίοδο 1990-1995, η παραγωγικότητα του
τοµέα ΞΕ παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις και πτωτική τάση. Το 1991
εµφανίζεται από κάθε άποψη ως ο χειρότερος χρόνος στην ιστορία του τοµέα.
Μετά το 1991 ο ρυθµός αλλαγής της παραγωγικότητας εξακολουθεί να είναι κατά
µέσο όρο αρνητικός, όµως υπάρχει η ένδειξη ότι από χρόνο σε χρόνο η
κατάσταση βελτιώνεται. Μετά το 1996 όλοι οι δείκτες παραγωγικότητας
(εργασίας, κεφαλαίου και ολικής) είναι θετικοί.
∆ιάγραµµα ∆8: ∆ιαθέσιµες κλίνες ανά τύπο καταλύµατος (όλες οι κατηγορίες).
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Η αύξηση της παραγωγικότητας του τοµέα του τουρισµού στην Κύπρο τα
τελευταία χρόνια δυνατόν να αποδοθεί στην περιοριστική πολιτική στην
προσφορά κλινών που ακολούθησε ο Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού τη
δεκαετία του '90. Η πολιτική αυτή ασκήθηκε µέσω της εισαγωγής νοµοθεσίας το
1990 (∆εκέµβριος) και 1996 (Ιούνιος). Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα ∆8 η
νοµοθετική ρύθµιση του 1996 ήταν πιο αποτελεσµατική από την πρώτη, µε την
έννοια ότι µετά το 1996 επιτυγχάνεται σταθεροποίηση στο συνολικό αριθµό
κλινών σε λειτουργία, ενώ µέχρι τότε υπήρχε µια σταθερή αυξητική τάση.
Η εισαγωγή της νοµοθεσίας είχε σαν αποτέλεσµα τη µείωση σε χαµηλά επίπεδα
του ρυθµού αύξησης του αριθµού των κλινών στα ξενοδοχεία, τη µείωση του
αριθµού των κλινών σε διαµερίσµατα, και τη δηµιουργία µικρής αυξητικής τάσης
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στον αριθµό των κλινών σε άλλου είδους καταλύµατα, όπως για παράδειγµα
τουριστικά χωριά, επαύλεις, κλπ.
Η διατήρηση σε σταθερό επίπεδο της προσφοράς κλινών τα τελευταία χρόνια
δυνατόν να είχε δύο θετικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα: (α) σε
συνδυασµό µε την αύξηση της ζήτησης για κλίνες, την άνοδο της τιµής τους, και
(β) την εκµετάλλευση των υφιστάµενων τουριστικών µονάδων οι οποίες είχαν
ήδη (σε µεγάλο βαθµό) αποσβέσει το κόστος ανέγερσής τους.
3. Σύγκριση της παραγωγικότητας της Κύπρου µε άλλες χώρες
Οι εξελίξεις στον τοµέα ΞΕ της Κύπρου δεν είναι από µόνες τους αρκετές για την
εκτίµηση της ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος. Και αν
ακόµη διαχρονικά η παραγωγικότητα του τοµέα εξελίσσεται θετικά, δυνατό η
ανταγωνιστικότητά του να ακολουθεί την αντίθετη πορεία, αν η παραγωγικότητα
του ίδιου τοµέα σε άλλες χώρες αυξάνεται µε πιο γοργούς ρυθµούς. Εποµένως,
επιβάλλεται σύγκριση των εξελίξεων στον τοµέα του ΞΕ µε ξένες χώρες, για να
διαφανεί η ανταγωνιστικότητα του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος.
Στα πλαίσια της µελέτης αυτής έχει υπολογιστεί ο ρυθµός αλλαγής του δείκτη
ολικής παραγωγικότητας στον τοµέα ΞΕ για µια σειρά από ξένες χώρες για τις
οποίες υπάρχουν συγκρίσιµα στατιστικά στοιχεία, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες
Αµερικής, Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Βέλγιο, Σουηδία,
Νορβηγία και Φιλανδία (χώρες του ΟΟΣΑ). Παρά το ότι µερικές από τις χώρες
αυτές δεν είναι άµεσα ανταγωνιστικές της Κύπρου στον τοµέα του τουρισµού,
έχουν επιλεγεί
1) διότι έχουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και
2) εξυπηρετούν το σκοπό που επιδιώκουµε, δηλαδή προσφέρουν ένα σηµείο
αναφοράς για την αξιολόγηση του τοµέα ΞΕ της Κύπρου.6

6

Τα στοιχεία αυτά περιέχονται στη βάση δεδοµένων του ΟΟΣΑ (International Sectoral Databank,
ISDB, 1996). Σύγκριση µε χώρες που ανταγωνίζονται την Κύπρο στον τοµέα του τουρισµού γίνεται
σε άλλο µέρος της µελέτης που αναλύει τη ζήτηση τουριστικού προϊόντος για την οποία υπάρχουν
συγκρίσιµα στοιχεία για πολλές χώρες της Μεσογείου.
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Επίσης, πέραν της σύγκρισης της ολικής παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ της
Κύπρου µε τον αντίστοιχο τοµέα ορισµένων χωρών, στην παρούσα µελέτη
γίνεται σύγκριση και µε ένα συγκεντρωτικό δείκτη ολικής παραγωγικότητας που
περιλαµβάνει όλες τις χώρες της Ευρώπης για τις οποίες υπάρχουν στατιστικά
στοιχεία στη βάση δεδοµένων του ΟΟΣΑ (Παράρτηµα).
Αρχικά η σύγκριση της ολικής παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ της Κύπρου µε
εκείνη του αντίστοιχου τοµέα χωρών του εξωτερικού γίνεται για την περίοδο
1977-96 για την οποία υπάρχουν τα απαιτούµενα στατιστικά στοιχεία.
Ακολούθως επιχειρούµε σύγκριση για την περίοδο 1977-98 χρησιµοποιώντας
πραγµατικά στοιχεία µέχρι το 1996 και προβλέψεις για το 1997 και 1998. Με
αυτό τον τρόπο δίνουµε πρώτα µια εικόνα που αντικατοπτρίζει µε ακρίβεια την
πραγµατικότητα αλλά δεν είναι ενηµερωµένη, και ακολούθως µια εικόνα που
είναι ενηµερωµένη, όµως περιέχει πιθανότητα στατιστικού σφάλµατος.
Συγκρίσεις για την περίοδο 1977-96
Οι διαφορές µεταξύ του ρυθµού µεταβολής της ολικής παραγωγικότητας του
τοµέα ΞΕ της Κύπρου και του συγκεντρωτικού δείκτη ολικής παραγωγικότητας
που εκπροσωπεί τους τοµείς ΞΕ στην Ευρώπη παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα
∆9. Η διακεκοµµένη ευθεία γραµµή κατά µήκος του διαγράµµατος δείχνει τη µέση
διαφορά µεταξύ Κύπρου και Ευρώπης στο ρυθµό αλλαγής της ολικής
παραγωγικότητας την περίοδο 1978-92. Η γραµµή αυτή είναι πάνω από το
µηδέν, εποµένως στην υπό εξέταση περίοδο, κατά µέσο όρο, η ολική
παραγωγικότητα του τοµέα ΞΕ στην Κύπρο αυξανόταν µε υψηλότερους ρυθµούς
από ότι στις χώρες της Ευρώπης που περιλαµβάνονται στην ανάλυση.
Η στιγµατική (dotted) γραµµή που ενώνει τους µικρούς ρόµβους στο ∆ιάγραµµα
∆9 δείχνει τις ετήσιες διαφορές στο ρυθµό αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας
µεταξύ του τοµέα ΞΕ στην Κύπρο και στις χώρες της Ευρώπης. Η γραµµή αυτή
χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις: την περίοδο 1980-83 η Κύπρος υστερούσε σε
σύγκριση µε τις χώρες της Ευρώπης, την περίοδο 1984-90 υπερτερούσε, το
1991 υστέρησε σηµαντικά. Ακολούθως, την περίοδο 1994-96 η διαφορά στο
ρυθµό αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας µεταξύ Κύπρου και χωρών της
Ευρώπης εναλλάσσεται από χρόνο σε χρόνο ενώ το 1995 και 1996 η Κύπρος
υστερεί.
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∆ιάγραµµα ∆9: ∆ιαφορές στο ρυθµό αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας του
τοµέα ΞΕ µεταξύ Κύπρου και Ευρώπης 1977-96
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Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων.
Η τάση στη διαφορά του ρυθµού µεταβολής της ολικής παραγωγικότητας
(συνεχής γραµµή) µεταξύ Κύπρου και χωρών της ΕΕ είναι πολυώνυµο 4ου
βαθµού.

Η συνεχής γραµµή στο ∆ιάγραµµα ∆9 δείχνει την τάση στη διαφορά µεταξύ του
ρυθµού αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ της Κύπρου και των
χωρών της Ευρώπης. Εδώ η εικόνα είναι πιο καθαρή: στα τέλη της δεκαετίας του
’70 η Κύπρος υπερτερεί σηµαντικά των Ευρωπαϊκών χωρών, µε ρυθµό αύξησης
της ολικής παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ πέραν του 5% υψηλότερο από ότι
στις Ευρωπαϊκές χώρες. Όµως υπάρχει τάση µείωσης αυτής της διαφοράς και
στις αρχές της δεκαετίας του ’80 πλησιάζει το µηδέν. Ακολούθως, µέχρι τις αρχές
της δεκαετίας του ’90 η τάση είναι προς αύξηση της διαφοράς στο ρυθµό
αύξησης της ολικής παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ µεταξύ Κύπρου και χωρών
της Ευρώπης. Από το 1991 µέχρι το1996 παρατηρείται η αντίθετη τάση µε τη
διαφορά στο ρυθµό αύξησης της ολικής παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ µεταξύ
Κύπρου και χωρών της Ευρώπης να µειώνεται δραστικά και να γίνεται αρνητική.
Συγκρίσεις µε προβλέψεις και οικονοµετρική ανάλυση
Όταν τα στοιχεία συµπληρωθούν µε προβλέψεις για το 1997 και 1998, η
σύγκριση του τοµέα ΞΕ της Κύπρου µε αυτόν της Ευρώπης διαφοροποιείται
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όπως στο ∆ιάγραµµα ∆10.7 Εδώ ισχύει ότι και στο προηγούµενο διάγραµµα,
δηλαδή η συνεχής γραµµή δείχνει την τάση στη διαφορά του ρυθµού αλλαγής
της ολικής παραγωγικότητας ενώ η στιγµατική (dotted) γραµµή που ενώνει τους
µικρούς ρόµβους δείχνει τις ετήσιες διαφορές στο ρυθµό αλλαγής της ολικής
παραγωγικότητας µεταξύ του τοµέα ΞΕ στην Κύπρο και στις χώρες της
Ευρώπης.
∆ιάγραµµα ∆10: ∆ιαφορές στο ρυθµό αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ
µεταξύ Κύπρου και Ευρώπης 1977-98
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Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων. Οι παρατηρήσεις για
το 1997 και 1998 είναι προβλέψεις των συγγραφέων.
Η τάση στη διαφορά του ρυθµού µεταβολής της ολικής παραγωγικότητας (συνεχής
ου
γραµµή) µεταξύ Κύπρου και χωρών της ΕΕ είναι πολυώνυµο 4 βαθµού.

Οι προβλέψεις ουσιαστικά επιβεβαιώνουν όσα έχουν λεχθεί πιο πάνω, δηλαδή οι
µεταβολές στην ολική παραγωγικότητα του τοµέα ΞΕ στην Κύπρο συγκρίνονται
θετικά µε την Ευρώπη από τα µέσα της δεκαετίας του ’80 µέχρι το 1991 και
αρνητικά από το 1991 µέχρι το 1996. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι µετά το 1996 η
εικόνα του τοµέα για την Κύπρο βελτιώνεται σηµαντικά.
Πέρα από τη διαχρονική πορεία του δείκτη ολικής παραγωγικότητας στον τοµέα
ΞΕ και τη σύγκριση µε άλλες χώρες, ενδιαφέρει να εξετάσει κανείς ποια ακριβώς

7

Οι προβλέψεις συνδυάζουν τη χρονική τάση και αυτοπαλλινδρόµηση στα στατιστικά στοιχεία.
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είναι τα συστατικά στοιχεία αυτού του δείκτη και ποια η σχετική βαρύτητά τους.
Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να εξετάσει κανείς σε ποιο βαθµό η αύξηση της
παραγωγικότητας αντανακλά σε τεχνολογική πρόοδο (technical progress), διότι
είναι η τεχνολογική πρόοδος που αυξάνει την ανταγωνιστικότητα µακροχρόνια.
Όλοι οι δείκτες που αναλύθηκαν προηγουµένως περιέχουν την επίδραση της
τεχνολογικής προόδου όµως περιέχουν και άλλους παράγοντες, για παράδειγµα
την επίδραση του επιπέδου παραγωγής. Είναι γνωστό πως σε µεγάλη κλίµακα
παραγωγής το κόστος ανά µονάδα προϊόντος δυνατό να είναι χαµηλότερο από
ότι είναι σε µικρή κλίµακα παραγωγής. Αν αυτό συµβαίνει στον τοµέα ΞΕ της
Κύπρου, τότε δεν αποκλείεται η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του την περίοδο
πριν το 1990 να οφείλεται σε οικονοµίες κλίµακας (economies of scale) και όχι σε
ουσιαστική βελτίωση της παραγωγικότητας όπως θα συνέβαινε αν αυτή ήταν
αποτέλεσµα επιλογής αποτελεσµατικότερων µεθόδων λειτουργίας, εφαρµογής
καλύτερης οργάνωσης, χρήσης υψηλότερης τεχνολογίας κλπ.
Με τη χρήση οικονοµετρικών µεθόδων είναι δυνατό να διαχωρίσουµε τα
συστατικά στοιχεία του δείκτη ολικής παραγωγικότητας σε τεχνολογική πρόοδο,
οικονοµίες κλίµακας και άλλους παράγοντες.8 Η οικονοµετρική εκτίµηση έγινε
τόσο για την Κύπρο, όσο και για άλλες χώρες για τις οποίες υπάρχουν
συγκρίσιµα στατιστικά στοιχεία στη βάση δεδοµένων του ΟΟΣΑ: ΗΠΑ, Γερµανία,
Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Σουηδία και Φιλανδία.
Στα πλαίσια της οικονοµετρικής ανάλυσης έχουµε εκτιµήσει την ετήσια
ποσοστιαία αλλαγή στο κόστος παραγωγής που δεν εξηγείται από τις αλλαγές
των µεταβλητών που επηρεάζουν το κόστος (τιµές των εισροών, επίπεδο
παραγωγής και επιδράσεις από τα προηγούµενα χρόνια). Σκοπός της ανάλυσης
είναι να αποµονωθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής,
ώστε αυτό που µένει ως υπόλοιπο να αποδοθεί σε τεχνολογική πρόοδο. Τότε

8

Για να αποφύγουµε τη χρήση τεχνικών όρων στο κείµενο, οι λεπτοµέρειες του οικονοµετρικού
µοντέλου περιγράφονται στο Παράρτηµα. Εδώ απλά σηµειώνεται ότι η ανάλυση γίνεται σε
δυναµικό πλαίσιο που λαµβάνει υπόψη την εξάρτηση των τωρινών αποφάσεων από το παρελθόν
αλλά και από τι αναµένει ο παραγωγός να συµβεί στο µέλλον. Με άλλα λόγια, ξεφεύγουµε από τη
στατικότητα η οποία δυνατόν να είναι παραπλανητική, διότι τα οικονοµικά µεγέθη επηρεάζονται
τόσο από τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε ένα συγκεκριµένο χρόνο όσο και από αποφάσεις που
λήφθηκαν τα προηγούµενα χρόνια.
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µείωση στο κόστος από τη µια περίοδο στην άλλη δείχνει ότι υπάρχει
τεχνολογική πρόοδος αφού µειώνεται το κόστος ανά µονάδα προϊόντος χωρίς
αυτό να οφείλεται σε µείωση στις τιµές των εισροών ή σε αλλαγές στην κλίµακα
παραγωγής. Αντίθετα, µια θετική αλλαγή στο κόστος συνεπάγεται τεχνολογική
οπισθοδρόµηση διότι αυξάνεται το κόστος ανά µονάδα προϊόντος χωρίς αυτό να
εξηγείται από αύξηση των τιµών των εισροών ή από αλλαγές στο επίπεδο
παραγωγής.
Η τεχνολογική πρόοδος για τον τοµέα ΞΕ της Κύπρου έχουν εκτιµηθεί για δύο
περιόδους, 1977-90 και 1977-98. Οι εκτιµήσεις για την περίοδο πριν το 1990
δείχνουν ότι το κόστος παραγωγής µειώνεται κατά µέσο όρο 5% ετησίως. Όταν
στην ανάλυση περιληφθεί και η µετά το 1990 περίοδος το ποσοστό αυτό
µειώνεται, µε άλλα λόγια την περίοδο µετά το 1990 η τεχνολογική πρόοδος ήταν
αρνητική.
Για λόγους σύγκρισης µε την Κύπρο, έχουµε, επίσης, εκτιµήσει την τεχνολογική
πρόοδο και για τις χώρες του ΟΟΣΑ που αναφέρονται προηγουµένως. Ο τοµέας
ΞΕ στην Κύπρο εµφανίζεται στις εκτιµήσεις µας να έχει κατά µέσο όρο 2%
υψηλότερο ρυθµό τεχνολογικής προόδου την περίοδο 1977-98 όµως η διαφορά
αυτή δεν ήταν σταθερή σε όλη τη διάρκεια της περιόδου. Πριν το 1990 ο ρυθµός
τεχνολογικής προόδου στην Κύπρο ήταν κατά µέσο όρο 5% υψηλότερος ενώ
µετά το 1990 ήταν κατά µέσο όρο 1% χαµηλότερος από ότι στις άλλες χώρες.
4. Συµπεράσµατα
Η πορεία του δείκτη ολικής παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ φαίνεται να περνά
από διάφορες φάσεις. Για παράδειγµα, την περίοδο 1977-80 και 1990-96
παρουσιάζει διακυµάνσεις που αντανακλούν σε εξωγενείς παράγοντες όπως
πετρελαϊκές κρίσεις, παγκόσµιες οικονοµικές υφέσεις, πολεµικές και άλλες
αναταραχές. Αντίθετα, η δεκαετία του ’80 και η περίοδος 1997-2000
χαρακτηρίζεται από σταθερή αυξητική τάση του δείκτη ολικής παραγωγικότητας.
Η πορεία του δείκτη παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ στην Κύπρο αντανακλά
στην πορεία της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος αλλά και του κόστους των
συντελεστών της παραγωγής, δηλαδή του κεφαλαίου και της εργασίας. Η
εισαγωγή ξένων εργατών είχε ως αποτέλεσµα τη συγκράτηση του ρυθµού
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αύξησης του κόστους της εργασίας. Όµως δεν είναι βέβαιο ότι η παρουσία ξένων
εργατών στην Κύπρο είχε θετική επίδραση στην παραγωγικότητα διότι οι ξένοι
εργάτες µειώνουν όχι µόνο το µέσο εργατικό κόστος στην παραγωγή αλλά και τη
µέση αξία του προϊόντος διότι προσφέρουν εργασία χαµηλής ποιότητας. Όσον
αφορά στην επίδραση του κεφαλαίου στην παραγωγικότητα του τοµέα ΞΕ,
φαίνεται ότι αυτή ήταν γενικά αρνητική διότι το κεφαλαίο αυξάνεται µε πιο
γοργούς ρυθµούς από το προϊόν µε αποτέλεσµα η οριακή απόδοση των
επενδύσεων στον τοµέα να µειώνεται.
Για την εκτίµηση της ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος,
πέραν από την εκτίµηση της πορείας της παραγωγικότητας στον τοµέα ΞΕ της
Κύπρου, έχει υπολογιστεί ο ρυθµός αλλαγής του δείκτη ολικής παραγωγικότητας
στον ίδιο τοµέα για χώρες του ΟΟΣΑ για τις οποίες υπάρχουν συγκρίσιµα
στατιστικά

στοιχεία.
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παραγωγικότητα του τοµέα ΞΕ στην Κύπρο αυξανόταν µε υψηλότερους ρυθµούς
από ότι στις άλλες χώρες, ενώ το αντίθετο φαίνεται να συµβαίνει την περίοδο
1991-96. Αποτελέσµατα που στηρίζονται σε προβλέψεις επιβεβαιώνουν τα πιο
πάνω και δείχνουν ότι µετά το 1996 ισχύει ότι και την περίοδο 1978-91, δηλαδή η
παραγωγικότητα του τοµέα ΞΕ στην Κύπρο αυξάνεται µε υψηλότερους ρυθµούς
από ότι στις άλλες χώρες και, κατά συνέπεια, η ανταγωνιστικότητα του
Κυπριακού τουριστικού προϊόντος βελτιώνεται. Όσον αφορά στη σύνθεση της
παραγωγικότητας, οι εκτιµήσεις µας δείχνουν ότι στην Κύπρο ο τοµέας ΞΕ είχε
υψηλότερο ρυθµό τεχνολογικής προόδου πριν το 1990 από ότι σε άλλες χώρες,
όµως µετά το έτος αυτό ισχύει το αντίθετο.
Συµπερασµατικά, από την ανάλυση στην παρούσα µελέτη προκύπτει ότι για την
περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του τουριστικού
προϊόντος της Κύπρου χρειάζεται συνεχής ποιοτική βελτίωση και συγκράτηση
του κόστους. Η βελτίωση της παραγωγικότητας του τοµέα τη δεκαετία του 1980
ήταν αποτέλεσµα της ποσοτικής επέκτασης του τοµέα. Μετά το 1990 οι
επενδύσεις αυτές έχουν µειωµένη απόδοση και πρέπει να αναζητηθούν νέες
µορφές επενδύσεων που να συνδέονται όχι µε επέκταση, αλλά µε αναβάθµιση
και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και των µεθόδων παραγωγής του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Στο παράρτηµα αυτό περιγράφονται οι δείκτες παραγωγικότητας καθώς και οι
µεταβλητές του τοµέα των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων (ΞΕ), που χρησιµοποιήθηκαν
για την κατασκευή των δεικτών παραγωγικότητας. Η ανάλυση αναφέρεται στηv Κύπρο
και σε επιλεγµένες χώρες του OECD: Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Γερµανία, Ηνωµένο
Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Νορβηγία, Σουηδία και Φιλανδία.
Π1.1 ∆είκτες µεταβολής της ολικής παραγωγικότητας
Βασικός στόχος της µελέτης αυτής είναι η περιγραφή της παραγωγικότητας του τοµέα ΞΕ
µέσω µιας σειράς δεικτών και µέσω του ρυθµού ετήσιας µεταβολής του δείκτη ολικής
παραγωγικότητας (GTFP, Growth of Total Factor Productivity). Ο GTFP υπολογίζεται
υποθέτοντας ότι η συνάρτηση παραγωγής είναι της µορφής Translog, η οποία
χαρακτηρίζεται από σταθερές αποδόσεις κλίµακας και ουδέτερη (Hicksian) τεχνολογική
µεταβολή. Επίσης, όλες οι αγορές είναι πλήρως ανταγωνιστικές.
O GTFP συνήθως καλείται το αρχικό µέτρο της παραγωγικότητας9 και µετρά την
ποσοστιαία µεταβολή της συνάρτησης παραγωγής,
Q = f (X1,..., Xi,..., Xn ; t,)
όπου Χi είναι ο i συντελεστής παραγωγής. Όταν ο GTFP είναι θετικός παρουσιάζεται
τεχνολογική πρόοδος, ενώ όταν είναι αρνητικός παρουσιάζεται τεχνολογική
οπισθοδρόµηση.
Ο δείκτης µπορεί να πάρει δύο µορφές, GTFPC και GTFPR ανάλογα µε το αν
χρησιµοποιούνται µερίδια ως προς το κόστος ή την αξία της προστιθέµενης αξίας
αντίστοιχα:

∑
= logVA - ∑

GTFPCt = logVAt -

i

SCti ⋅logXti

Xti= [Kt, Lt]

GTFPRt

i

SRti ⋅logXti

Xti= [Kt, Lt],

t

όπου: logVAt είναι ο ρυθµός µεταβολής της προστιθέµενης αξίας µεταξύ t και (t-1),
logXti o ρυθµός µεταβολής του κεφαλαίου, (Κ) ή εργασίας, (L) µεταξύ t και (t-1),
SCi το κόστος της i εισροής ως προς το συνολικό κόστος, και
SRi το κόστος της i εισροής ως προς την αξία της προστιθέµενης αξίας.
Οι πιο πάνω δείκτες είναι συνεχείς στο χρόνο σε αντίθεση µε τα διαθέσιµα στοιχεία τα
οποία είναι διακριτά στο χρόνο. Για τη µετατροπή τους σε συνεχή χρόνο χρησιµοποιείται
ο δείκτης Tornquist (o οποίος είναι µια ακριβής και υπερθετική προσέγγιση του δείκτη),

∑
= logVA - ∑

TGTFPCt = logVAt -

i

SC*ti ⋅logXti

TGTFPRt

i

SR*ti ⋅logXti

t

9

Xti= [Kt, Lt]
Xti= [Kt, Lt]

Ο DGTFP που βασίζεται στη συνάρτηση κόστους µετρά την ποσοστιαία µεταβολή του κόστους
που δεν οφείλεται σε αύξηση των τιµών των συντελεστών της παραγωγής. Είναι αρνητικός όταν
υπάρχει τεχνολογική πρόοδος και θετικός όταν υπάρχει τεχνολογική οπισθοδρόµηση.
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όπου: logVAt = loge VAt - loge VA(t-1) ,
logXti = loge Xti - loge X(t-1)i ,
SC*i = (1/2)(SCti + SC(t-1)i ) και
SR*i = (1/2)(SRti + SR(t-1)i ).
Οι δείκτες που υπολογίστηκαν είναι τύπου Tornquist. Τα αποτελέσµατα που
παρουσιάζονται είναι µόνο σε σχέση µε τον GTFPCt αφού και οι δύο δείκτες έδειχναν τα
ίδια αποτελέσµατα. Αυτό συµβαίνει γιατί η αξία της προστιθέµενης αξίας, (VVA) ορίζεται
ως η αξία του κεφαλαίου, (VK) και της απασχόλησης, (VL) µε αποτέλεσµα η VVA που
έδιναν τα στοιχεία να είναι πολύ κοντά στο άθροισµα της VK µε το VL: VVA =( VL + VΚ).
Τυχόν διαφορά µεταξύ της VVA και του αθροίσµατος µπορεί να καταλογιστεί ως
στατιστικό λάθος. Με άλλα λόγια, τα στοιχεία χαρακτηρίζονται από σταθερές αποδόσεις
κλίµακας µε αποτέλεσµα τα SCi και SRi να είναι πολύ κοντά.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπολογίστηκαν δείκτες για την Κύπρο και για χώρες του
εξωτερικού µε βασικό σκοπό τη σύγκριση. Για το λόγο αυτό, κατασκευάστηκε κι ένας
συγκεντρωτικός δείκτης για τις Ευρωπαϊκές χώρες ορίζοντας ένα σταθµισµένο µέσο όρο
µε βάση την αξία της προστιθέµενης αξίας ως ακολούθως:

∑ {VVA / (∑ VVA )}⋅VA
= ∑ {VVA / (∑ VVA )}⋅K
= ∑ {VVA / (∑ VVA )}⋅L

VAEUR =
KEUR
LEUR
όπου:

D

i

i

i

D

D

D

i

i

i

i

i

i

D

D

D

i

i

i

D

D

i

i

i

VAEUR είναι η προστιθέµενη αξία της Ευρώπης,
KEUR είναι το κεφάλαιο της Ευρώπης,
LEUR είναι η απασχόληση της Ευρώπης,
VADi είναι η προστιθέµενη αξία σε δολάρια Η.Π.Α της i χώρας της Ευρώπης,
KDi είναι το κεφάλαιο σε δολάρια Η.Π.Α της i χώρας της Ευρώπης,
LDi είναι η απασχόληση σε δολάρια Η.Π.Α της i χώρας της Ευρώπης και
VVADi είναι η αξία της προστιθέµενης αξίας σε δολάρια Η.Π.Α της i χώρας
της Ευρώπης.

Π1.2 Στατιστικά στοιχεία
Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των πιο πάνω δεικτών είναι οι
ποσότητες και τιµές της προστιθέµενης αξίας, της απασχόλησης του κεφαλαίου και της
επένδυσης. Το δείγµα της Κύπρου αναφέρεται στην περίοδο 1977-1998, των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής στην περίοδο 1960-95, της Γερµανίας στην περίοδο 1960-94, της
Γαλλίας στην περίοδο 1970-95, της Ιταλίας στην περίοδο 1970-95, του Βελγίου στην
περίοδο 1970-95, της Νορβηγίας στην περίοδο 1962-94, της Σουηδίας στην περίοδο
1970-96, του Ηνωµένου Βασιλείου στην περίοδο 1978-1994 και τέλος της Φιλανδίας
στην περίοδο 1975-95. Η περίοδος 1976-1994 χρησιµοποιήθηκε για όλους τους δείκτες
παραγωγικότητας, εκτός από το Ηνωµένο Βασίλειο για το οποίο περιοριστήκαµε στην
περίοδο 1978-1994. Η Νορβηγία και το Ηνωµένο Βασίλειο χρησιµοποιήθηκαν µόνο στην
ανάλυση των δεικτών παραγωγικότητας και όχι στο οικονοµετρικό υπόδειγµα γιατί το
δείγµα της πρώτης παρουσίαζε ασυνέπειες, ενώ της δεύτερης ξεκινούσε από το 1978 µε
αποτέλεσµα να χάνουµε βαθµούς ελευθερίας. Σηµειώνεται ότι το έτος βάσης είναι το
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1990. Όσον αφορά τις πηγές, για την Κύπρο η βάση είναι οι εκδόσεις του Τµήµατος
Στατιστικής και Ερευνών ενώ για τις χώρες του OECD η Τράπεζα ∆εδοµένων του OECD
(International Sectoral Databank, ISDB 1996). Για τις προβλέψεις των στατιστικών
στοιχείων µέχρι το 1998, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της µη-γραµµικής παλινδρόµησης,
µε δύο χρονικές υστερήσεις και µια τάση.
Προστιθέµενη αξία και απασχόληση
Σε σχέση µε την Κύπρο η προστιθέµενη αξία10, σε σταθερές και τρέχουσες τιµές,
υπολογίζεται αφαιρώντας το κόστος των πρώτων υλών, καυσίµων, ενοικίων, άλλων
άµεσων και διοικητικών εξόδων από την αξία του ακαθάριστου προϊόντος. Με άλλα λόγια
η προστιθέµενη αξία αντιπροσωπεύει την εργασία και το κεφάλαιο της οικονοµικής
µονάδας. Επίσης, η τιµή της προστιθέµενης αξίας (δηλ. η τιµή του προϊόντος)
υπολογίστηκε διαιρώντας τις αξίες σε τρέχουσες τιµές µε τις αξίες σε σταθερές τιµές.
Η συνολική απασχόληση11 περιλαµβάνει όλους τους υπαλλήλους, ιδιοκτήτες και µη
αµειβόµενα µέλη της οικογένειας που απασχολούνται στον κλάδο. Η αξία της συνολικής
απασχόλησης, περιλαµβάνει κανονικούς µισθούς και ηµεροµίσθια, 13ους και 14ους
µισθούς, αµοιβές από υπερωρίες, ωφελήµατα (bonuses), αµοιβές σε είδος και τυχόν
αυτόµατες τιµαριθµικές αναπροσαρµογές. Το ποσό περιλαµβάνει το φόρο εισοδήµατος
και τις κοινωνικές ασφαλίσεις καθώς και τους τεκµαρτούς µισθούς (imputed wages) για τα
µη αµειβόµενα µέλη της οικογένειας, των ιδιοκτητών και των συνεταίρων τους. Για τον
υπολογισµό της αξίας της συνολικής απασχόλησης πολλαπλασιάστηκε η συνολική
απασχόληση µε το µέσο εργατικό κόστος ανά εργάτη ανά έτος.12 Επίσης, η τιµή της
συνολικής απασχόλησης υπολογίστηκε αποπληθωρίζοντας το µέσο εργατικό κόστος ανά
εργάτη σε σχέση µε το 1990.
Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο του κλάδου στηρίζεται στην επένδυση. Με τον όρο επένδυση αναφερόµαστε
στη συνολική αξία των αγορών περιουσιακών στοιχείων, αγοραία τιµή και κόστος
εγκατάστασης, αφού αφαιρεθούν η αγορά γης και οι πωλήσεις ήδη υπαρχόντων
περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, περιλαµβάνεται το κόστος κεφαλαιουχικών αγαθών τα
οποία παράχθηκαν από την επιχείρηση καθώς και προσθήκες και αλλαγές στον ήδη
υπάρχοντα κεφαλαιουχικό εξοπλισµό.13 Στην περίπτωση της Κύπρου, η συνολική
επένδυση διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: Επενδύσεις σε νέα κτίρια και εγκαταστάσεις
(New buildings and works, NBW), µηχανήµατα και εξοπλισµός (Machinery and
equipment, ME) και οχήµατα, πλοία και αεροσκάφη (Vehicles, ships and aircrafts, VSA).
Η τιµή της επένδυσης υπολογίστηκε διαιρώντας την αξία της επένδυσης σε τρέχουσες
τιµές µε την αντίστοιχη σε σταθερές του 1990. Για την Κύπρο οι αποπληθωριστές της
συνολικής επένδυσης και των επενδύσεων σε νέα κτίρια και εγκαταστάσεις ήταν

10
Για την περίοδο1983-98 τα στοιχεία είναι από το δηµοσίευµα Statistical Abstracts 1994, ενώ για
την περίοδο 1976-83 από το Services and Distributive Trade Statistics 1986-88.
11
Τα στοιχεία είναι από το δηµοσίευµα Statistical Abstracts 1998 και για τις περιόδους 1983-98 και
1976-82 από το Service Survey 1984 και 1983 αντίστοιχα.
12
Πηγές: Statistical Abstracts 1987-88 για την περίοδο 1976-82 και Statistical Abstracts 1998 για
το 1983-1998.
13
Πηγές: Statistical Abstracts 1998, Services and Distributive Trade Statistics 1983, 1984, 1987,
1988 Statistical Abstracts 1987-88, για τα έτη 1983-1994, 1982, 1981, 1979-80, 1978 και 19761977, αντίστοιχα.
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συνεπείς σε σχέση µε τους αντίστοιχους της οικονοµίας. Οι αποπληθωριστές για
επενδύσεις σε µηχανήµατα και εξοπλισµό καθώς και σε οχήµατα, πλοία και αεροσκάφη
ήταν προβληµατικοί, γι' αυτό και διορθώθηκαν ως εξής:
 Στην περίπτωση των µηχανηµάτων και εξοπλισµού ο αποπληθωριστής έδειχνε ότι
δεν υπήρχε πληθωρισµός για την περίοδο 1976-80, ο οποίος διορθώθηκε µε βάση
το ρυθµό αύξησης του αντίστοιχου αποπληθωριστή της οικονοµίας.
 Όσον αφορά τα οχήµατα, πλοία και αεροσκάφη, οι υπολογισµοί έδειξαν ότι δεν
υπήρχε πληθωρισµός στις περιόδους 1976-78, 1979-83, 1985-86 και 1987-88 και
έτσι αντικαταστάθηκε µε τον αντίστοιχο αποπληθωριστή της οικονοµίας.
Με βάση τα πιο πάνω µεγέθη υπολογίστηκε το κεφάλαιο. Όσον αφορά την Κύπρο,
αρχικά υπολογίστηκαν τα κεφάλαια για κάθε κατηγορία επένδυσης, τα οποία
αθροίστηκαν για να δώσουν το συνολικό κεφάλαιο. Για τον υπολογισµό του κεφαλαίου
των κατηγοριών της επένδυσης χρησιµοποιήθηκε η perpetual inventory method,
σύµφωνα µε την οποία το κεφάλαιο υπολογίζεται ως εξής:
Κt i = It i + (1-di)K(t-1) i ,

i = [NBW, ME, VSA],

όπου: Κt i είναι το κεφάλαιο του i στοιχείου της συνολικής επένδυσης,
It i είναι η επένδυση του i στοιχείου της συνολικής επένδυσης και
di είναι το ποσοστό απόσβεσης, 5% για NBW, 7% για ME και 15% για VSA.
Φυσικά για να εφαρµοστεί η πιο πάνω µέθοδος είναι απαραίτητη η γνώση του κεφαλαίου
κάποιου χρόνου που θα χρησιµοποιηθεί ως αφετηρία. Το κεφάλαιο αφετηρίας
προσεγγίστηκε µε τον ακόλουθο τρόπο:
K0t i = It i / ( G (t-1) i + di ),

i = [NBW, ME, VSA]

όπου: K0t i είναι το κεφάλαιο αφετηρίας του i στοιχείου της συνολικής επένδυσης,
It i είναι η επένδυση του i στοιχείου της συνολικής επένδυσης,
di είναι το ποσοστό απόσβεσης του i στοιχείου της συνολικής επένδυσης και
G (t-1) i είναι µια προσέγγιση βασιζόµενη στην επένδυση ή προστιθέµενη αξία του
ετήσιου ρυθµού µεταβολής του κεφαλαίου την (t-1) περίοδο του i στοιχείου της
συνολικής επένδυσης.
Αφού υπολογίστηκαν τα Κi εφαρµόστηκε η ακόλουθη µέθοδος άθροισης σύµφωνα µε την
οποία υπολογίζεται αρχικά η συνολική αξία του κεφαλαίου, VVK:
VVK =

∑ PI K ,
i

i

i = [NBW, ME, VSA]

i

όπου: PIi είναι ο αποπληθωριστής του i στοιχείου της συνολικής επένδυσης και
Κi είναι το κεφάλαιο του i στοιχείου της συνολικής επένδυσης.
Στη συνέχεια υπολογίζεται η τιµή της συνολικής επένδυσης, PINV :
PINV =

∑ ( I / I ) PI ,
i

i

i

i = [NBW, ME, VSA]

όπου: PIi είναι ο αποπληθωριστής του i στοιχείου της συνολικής επένδυσης,
Ii είναι η επένδυση του i στοιχείου της συνολικής επένδυσης και
I είναι η συνολική επένδυση.
Τέλος, µε τα VVK και PINV υπολογίζεται το συνολικό κεφάλαιο, K = VVK / PINV
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Για τη συµπλήρωση των στοιχείων, υπολογίσαµε και το κόστος χρήσης (User cost ή
Rental Price) του κεφαλαίου κάτω από τις υποθέσεις διακριτού χρόνου, στατικών
προσδοκιών και σταθερότητα τιµών, ως εξής:
WK i = (ri + di) PINV / (1 + ri)
όπου: WKi είναι το κόστος χρήσης του κεφαλαίου,
ri το µακροπρόθεσµο επιτόκιο παρµένο από τα κρατικά οµόλογα,
Pi η τιµή της συνολικής επένδυσης και
di ένας σταθµισµένος µέσος όρος των ποσοστών απόσβεσης των κεφαλαίων
των NBW, ME και VSA.
Φυσικά, το κόστος χρήσης του κεφαλαίου αποπληθωρίστηκε σε σχέση µε το 1990 και ο
αποπληθωριστής αυτός αποτέλεσε την τιµή του κεφαλαίου.
Χώρες ΟΟΣΑ
Στην περίπτωση των χωρών του ΟΟΣΑ οι ορισµοί και µέθοδοι είναι όµοιοι µε της
Κύπρου εκτός από τις εξαιρέσεις που ακολουθούν. Αρχικά, δεν ήταν διαθέσιµη η αξία της
συνολικής απασχόλησης, (VTL), αλλά η αξία της απασχόλησης των υπαλλήλων, (VL), η
οποία χρησιµοποιήθηκε για να προσεγγιστεί η αξία της συνολικής απασχόλησης. Έτσι,
υπολογίστηκε ο ετήσιος µέσος µισθός, (W), διαιρώντας την αξία της απασχόλησης των
υπαλλήλων, (VL), µε το σύνολο των υπαλλήλων, (L), W = VL / L, που στη συνέχεια
πολλαπλασιάστηκε µε τη συνολική απασχόληση, TL για να δώσει τη ζητούµενη
προσέγγιση, VTL = W⋅ TL.
Επίσης, για τις χώρες του OECD υπήρχαν στοιχεία για τη συνολική επένδυση και έτσι
υπολογίστηκε απ' ευθείας το συνολικό κεφάλαιο µε βάση την perpertual inventory µέθοδο
χωρίς να χρησιµοποιηθεί καµιά µέθοδος άθροισης. Άρα :
Κt i = It i + (1-di)K(t-1) i
όπου: Κt i είναι το κεφάλαιο της i χώρας,
It i είναι η επένδυση της i χώρας και
di είναι το ποσοστό απόσβεσης της i χώρας.
Tα ποσοστά απόσβεσης, di (Πίνακας ΠΠ1) υπολογίστηκαν µε βάση τη µέση ωφέλιµη
ζωή (average service lives, ASL) του συνολικού κεφαλαίου υποθέτοντας ότι η απόσβεση
ακολουθεί γραµµική τάση: di = 1/( ASLi -1).
Πίνακας ΠΠ1: Μέση ωφέλιµη ζωή και ποσοστά απόσβεσης του κεφαλαίου χωρών του OECD
Χώρα

Μέση ωφέλιµη ζωή

Ποσοστό απόσβεσης

22
30
28
21
29
29
31
37
35

4,8%
3,4%
3,7%
5,0%
3,6%
3,6%
3,3%
2,8%
2,9%

Η.Π.Α
Βέλγιο
Φιλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ιταλία
Νορβηγία
Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο

Πηγή: ISDB 1996 και υπολογισµοί των συγγραφέων.
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Το κεφάλαιο αφετηρίας υπολογίστηκε και πάλι ως εξής:
K0t i = It i / ( G (t-1) i + di )
όπου: K0t i είναι το κεφάλαιο αφετηρίας της i χώρας,
It i είναι η επένδυση της i χώρας,
di είναι το ποσοστό απόσβεσης της i χώρας και
G (t-1) i είναι µια προσέγγιση βασιζόµενη στην επένδυση ή προστιθέµενη αξία του
ετήσιου ρυθµού µεταβολής του κεφαλαίου την (t-1) περίοδο της i χώρας.
Τέλος, το κόστος χρήσης του κεφαλαίου της κάθε χώρας υπολογίστηκε όπως και πριν
µε τη διαφορά ότι το di είναι πλέον το ποσοστό απόσβεσης του συνολικού κεφαλαίου.

Π1.3 Οικονοµετρική ανάλυση
Η συνάρτηση κόστους η οποία χρησιµοποιείται στην οικονοµετρική εκτίµηση, είναι της
µορφής Translog, η οποία αποτελεί προσέγγιση δευτέρου βαθµού σε µια οποιαδήποτε
άγνωστη συνάρτηση κόστους. Για να µοντελοποιήσουµε τη διαχρονική εξάρτηση στις
αποφάσεις του παραγωγού ορίζουµε τα µεγέθη σε αποτελεσµατικές µονάδες δηλαδή σε
µονάδες οι οποίες είναι σε άµεσο έλεγχο από τον ίδιο τον παραγωγό.14
Η αποτελεσµατική συνάρτηση κόστους (effective translog cost function) ορίζεται σαν :
n
~
ln Ct = β 0 + ∑ ai ln uit + β y ln y + β t t
i =1

n

+.5∑
i =1

n

∑γ
j =1

ij

ln uit ln u jt +.5β yy (ln y t ) 2 +.5βtt t 2
n

n

i =1

i =1

+ ∑ aiy ln uit ln y t + ∑ ait ln uit t ,
~

όπου C =

∑

n
i =1

(Π1.1)

u Z it , είναι το αποτελεσµατικό κόστος χρήσης (effective user cost) της
it

εισροής i και uit =witλi, λi = (1+r)/(1+r-εi). To wit είναι το rental price, ενώ εi = (α1 + α2Gi)
όπου Gi είναι το τετράγωνο του ρυθµού αύξησης του Sit.
Το Sit = Zit + εitSit-1 ορίζεται σαν το αποτελεσµατικό απόθεµα (effective stock) της εισροής
i, όπου Zit είναι η αποτελεσµατική εισροή (effective input) που αντιπροσωπεύει το µέρος
της εισροής i το οποίο αποτελεί επιλογή του παραγωγού για την τρέχουσα περίοδο, ενώ
το εitSit-1 αποτελεί την προκαθορισµένη εισροή (predetermined input), δηλ. το µέρος της
εισροής i που καθορίστηκε από την επιλογή εισροών στις προηγούµενες περιόδους.
Χρησιµοποιώντας το Shephards Lemma, στην εξίσωση (Π1.1) προκύπτει:

~
n
uit Z it ∂ ln Ct
= ai + ∑ γ ijit ln u jt +ai y t + ait t
~ =
∂ ln uit
Ct
j =1

(Π1.2)

Μαζί µε τη συνάρτηση κόστους εκτιµούνται και τα µερίδια των εισροών στο κόστος, ώστε
να λαµβάνονται υπόψη όλες οι δυνατές πληροφορίες. Επειδή όµως οι µεταβλητές έχουν

14

Εκτός από το δυναµικό, έχει εκτιµηθεί και το στατικό µοντέλο το οποίο όµως δεν υποστηρίζεται
από τα στατιστικά στοιχεία.
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οριστεί σε αποτελεσµατικές ποσότητες και τιµές και έτσι δεν είναι παρατηρήσιµες
ορίζουµε

Cit = ∑i =1 wit Sit
n

ως το παρατηρήσιµο κόστος παραγωγής όπου wit είναι η µακροχρόνια τιµή (rental price)
της εισροής i και S it είναι το παρατηρήσιµο απόθεµα της εισροής i. Έτσι έχουµε:
n

n

i =1

i =1

~
Ct = Ct + ∑ ( uit Z it − wit Sit ) = Ct + ∑ [ wit ( λi − 1) S it − λi εit Sit −1 ] .

(Π1.3)

∆ιαιρώντας και τα δύο µέλη της (3) µε Ct και ορίζοντας

H t = 1 + ∑i =1 ( λ − 1)Vit − ∑i =1 λi εitVit*−1
n

n

i

Vit = wit Sit / Ct είναι το παρατηρήσιµο µερίδιο στο κόστος της εισροής i και
~
= wit Sit −1 / Ct , καταλήγουµε στο Ct = Ct H t . Χρησιµοποιώντας αυτήν τη σχέση και

όπου
*
it −1

V

τους ορισµούς των αποτελεσµατικών τιµών και αποθεµάτων (effective rental and stocks),
µπορούµε να εκφράσουµε τις εξισώσεις (Π1.1) και (Π1.2) σε όρους παρατηρήσιµων µόνο
µεταβλητών,
n

ln Ct = β0 + ∑ ai ln( λi wit ) + βy ln y + βt t
i =1

n

+.5∑
i =1

n

∑γ
j =1

ij

ln( wit ) ln( λ j w jt ) + 5βyy (ln y t ) 2 +.5βtt t 2

n

n

i =1

i =1

(Π1.4)

− ln(1 + ∑ ( λi − 1)Vit − ∑ λi εitVit*−1 )
n

Vit = (ai + ∑ γ ijit ln u jt + ai ln y t + ait t )

και

j =1

Ht

λi

+ εitVit*−1

(Π1.5)

Οι εξισώσεις (Π1.4) και (Π1.5) αποτελούν το σύστηµα των εξισώσεων που θα εκτιµηθεί.
Για την ανάλυση του τοµέα των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων υπάρχουν µόνο δύο
εισροές: το κεφάλαιο και η εργασία. Επειδή τα µερίδια στο κόστος αθροίζουν στη µονάδα
µαζί µε τη συνάρτηση κόστους εκτιµούµε µόνο το µερίδιο του κεφαλαίου στο κόστος και
αφήνουµε έξω το µερίδιο της εργασίας. Φυσικά, όποιο µερίδιο κι αν εκτιµούσαµε, το
αποτέλεσµα της εκτίµησης είναι το ίδιο.
Υποθέτουµε ότι οι παράµετροι είναι οι ίδιες για όλες τις χώρες (για αύξηση των βαθµών
ελευθερίας) εκτός από όλους τους γραµµικούς όρους της Translog καθώς και όλους τους
όρους, γραµµικούς ή µη, που αναφέρονται στο χρόνο. Έτσι, οι παράµετροι που
εισάγουν την ετερογένεια µεταξύ των χωρών είναι:β0, αL, αLT, βY, βT, βTT, εL και εK.
Φυσικά οι εξισώσεις (Π1.4) και (Π1.5) για να αποτελούν ένα σύστηµα κόστους που
προήλθε από αριστοποίηση πρέπει να ισχύουν οι περιορισµοί,

∑a
∑γ
i

i

i

= 1 για αθροιστικότητα,

ij

=0

∑a
i

iy

=0

∑a
i

it

=0

∑γ
i
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ij

=0

για οµοιογένεια και

γ ij = γ ji

για συµµετρία.

Παράλληλα, επιβάλαµε τους πιο κάτω περιορισµούς για σταθερές αποδόσεις κλίµακας:
βY=1, αLY=0, βYY=0 και αYT=0. Επίσης, το λ τέθηκε ίσο µε 5. Τελικά, οι παράµετροι που
πρέπει να εκτιµηθούν είναι: β0, αL, αLL , βT, εL και εK.
Εκτιµήθηκε το πιο πάνω σύστηµα µε Log of Likelihood της τάξης των 741.50 µονάδων.
Το R2 της συνάρτησης κόστους είναι 0.995 και το αντίστοιχο του µεριδίου του κεφαλαίου
είναι 0.991. Οι εκτιµηθείσες παράµετροι (και οι τυπικές αποκλίσεις µε τις οποίες
συνδέονται) παρουσιάζονται στους Πίνακες ΠΠ2 και ΠΠ3 πιο κάτω.
Πίνακας ΠΠ2: Εκτιµηµένες παράµετροι
Παράµετροι

Η.Π.Α

Γερµανία

Γαλλία

Ιταλία

eL

-0,027264
(0,062986)

-0,215171
(0,101729)

-0.279080
(0.137142)

-0.36792
(0.146035)

eK

0,623247
(0,180464)

0,424647
(0.319909)

0.262886
(0.223786)

0.224090
(0.228587)

αLL

-0,292473E-02
(0.830233E-02)

0.537471E-03
(0.127056E-02)

0.893455E-03
(0.127242E-02)

0.068868E-03
(0.127019E-02)

αL

0.983529
(0.072104)

-0,129328
(0.086293)

-0,197923
(0.090398)

-0,254271
(0.083076)

β0

-0.187003
(0.147288)

0,379016E-02
(0.190720)

-0.034327
(0.193007)

-0.383405
(0.193361)

βT

0.15864
(0.023247)

0.573015E-02
(0,326671)

-0,38769E-02
(0.32736)

-0,422688E-02
(0.32614)

αKL

-0,115483E-02
(0.486266E-02)

0.119631E-02
(0.588176E-02)

0.1255687E-02
(0.709966E-03)

0,122859E-02
(0.570756E-03)

Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων.
Πίνακας ΠΠ3: Εκτιµηµένες παράµετροι
Παράµετροι

Βέλγιο

Σουηδία

Φιλανδία

Κύπρος

εL

-0.119066
(0.11095)

-0.162924
(0.101446)

-0.295693
(0.124334)

-0.318609
(0.126768)

εK

0.26921
(0.356889)

0,33069
(0.229884)

0.176324
(0.229811)

0.321667
(0.186901)

αLL

0.647617E-03
(0.12732E-02)

0.170532E-03
(0.127439E-02)

-0,498644E-02
(0.127427E-02)

0.210300E-02
(0.127429E-02)

αL

-0,074618
(0.100347)

-0,099891
(0.085639)

-0,207011
(0.085001)

-0,237020
(0.082176)

β0

-0.131821
(0.192117)

-0.209845
(0.192213)

0.099781
(0.186747)

0,342881
(0.190183)

βT

-0.12268
(0.32744)

-0,209845
(0.32807)

0,88858
(0.32814)

-0.64560
(0.32843)

αKL

0.907730E-03
(0.605533E-03)

0.542131E-03
(0.674339E-03)

0.14647E-02
(0.549225E-03)

0.197171E-02
(0.659922E-03)

Πηγή: Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών και υπολογισµοί των συγγραφέων.
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