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Περίληψη 

Σε αυτό το δοκίµιο, στα πλαίσια της βελτίωσης της βάσης δεδοµένων που 
χρησιµοποιείται στην εκτίµηση των εξισώσεων του Μακροοικονοµικού Μοντέλου 
της Κυπριακής Οικονοµίας (ΜΜΚΟ), το ΑΕΠ και οι συντελεστές της Εγχώριας 
∆απάνης της Κύπρου διασπόνται από ετήσια σε τριµηνιαία βάση µε µια 
µεθοδολογία, η οποία δεν έχει τα µειονεκτήµατα της αρχικής που 
χρησιµοποιήθηκε. Τα κύρια προβλήµατα που προκαλούσε η προηγούµενη 
διάσπαση στη βάση δεδοµένων του ΜΜΚΟ ήταν η διαχρονική εξάρτηση και οι 
διαρθρωτικές αλλαγές που προκαλούσε στα στοιχεία και η µη συµβατότητα των 
τριµηνιαίων τιµών µε τις αντίστοιχες ετήσιες.   

Τόσο το ΑΕΠ όσο και οι συντελεστές της Εγχώριας ∆απάνης διασπόνται µε τη 
χρήση οικονοµικών δεικτών και της µαθηµατικής µεθόδου των Μεριδίων 
Κατανοµής, η οποία λόγω του µικρού αριθµού των διαθεσίµων παρατηρήσεων 
κρίνεται ως καταλληλότερη για τη διάσπαση των κυπριακών στοιχείων. Η 
µέθοδος που χρησιµοποιείται στον υπολογισµό των τριµηνιαίων τιµών λαµβάνει 
υπόψη και τις λογιστικές αρχές που ακολουθούνται στον υπολογισµό των 
αντιστοίχων ετησίων. 

Για το ΑΕΠ, το σηµαντικότερο µέγεθος των Εθνικών Λογαριασµών, προτείνονται 
δύο εναλλακτικοί τρόποι διάσπασής του και επιλέγεται αυτή που έχει τις πιο 
επιθυµητές ιδιότητες. 

* Ευχαριστούµε τον Στέφανο Χαρουτουνιάν για συµβουλές και σχόλια και την Ελένη Νικολάου της Κεντρικής 
Τράπεζας για την παροχή στατιστικών στοιχείων. Η µελέτη έχει επωφεληθεί από σχόλια λειτουργών της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

In this paper the annual figures of GDP and the Domestic Expenditure 
Components (DEC) of Cyprus are being distributed into quarterly values with the 
use of a methodology that overcomes the disadvantages that the methodology 
formerly employed to derive quarterly estimates of GDP and DEC bore. By 
Domestic Expenditure Components, we mean the following figures: Private Final 
Consumption Expenditure, Gross Fixed Capital Formation, Change in 
Inventories, Government Final Consumption Expenditure, Exports and Imports of 
Goods and Services.  

This work consists part of the effort undertaken by the Economics Research 
Centre of the University of Cyprus (ERC) with the purpose to improve the 
database of the Macroeconomic Model of Cyprus (MMC) – a joint project of ERC 
and the Central Bank of Cyprus (CBC). The estimated quarterly time series 
derived from the previous methodology were deemed with problems such as lack 
of time independence, structural breaks and the fact that the derived quarterly 
values were not compatible with their corresponding annual figures. In this work, 
the GDP and the DEC of Cyprus are being distributed from annual into quarterly 
values with the help of appropriately selected indicators and by means of a 
generally applied mathematical method. 

The particular distribution method is selected after all the main methodologies 
currently applied in the existing literature are being examined, together with the 
methodology applied in the initial distribution of the series of interest. The general 
principles governing the calculation of the corresponding annual figures from the 
Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) are also being examined in order to 
assure that the distribution method selected does not ignore the accounting 
framework by which the annual series are derived.  

For the quarterly distribution of GDP, the central figure in the National Accounts, 
two separate approaches are being suggested and we select the one with the 
more appealing qualities. Examining the qualities of the derived quarterly values 
by contrasting them with the ones derived from the previous method, one can 
confirm that these are more appropriate for the database of MMC, since they do 
not have the unwanted properties previously mentioned.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε αυτό το δοκίµιο αναλύεται η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη διάσπαση 
των στοιχείων του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και των 
συντελεστών της Εγχώριας ∆απάνης της Κύπρου από ετήσια σε τριµηνιαία 
βάση, στα πλαίσια της βελτίωσης της βάσης δεδοµένων του Μακροοικονοµικού 
Μοντέλου της Κυπριακής Οικονοµίας (ΜΜΚΟ). 

Η έρευνα για την κατασκευή του ΜΜΚΟ γίνεται σε συνεργασία µε την Κεντρική 
Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ) και πρόκειται για ένα συνεχές έργο µε µακροχρόνιο 
ορίζοντα.1 Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι σε πρώτο στάδιο να 
µοντελοποιηθούν και να εκτιµηθούν στα πλαίσια µερικής ισορροπίας τα τµήµατα 
που αντανακλούν στους  κύριους τοµείς της κυπριακής οικονοµίας. Ακολούθως, 
τα τµήµατα αυτά θα ενσωµατώνονται σταδιακά σε ένα µοντέλο γενικής 
ισορροπίας. Στο παρόν στάδιο γίνονται τέτοιες προσπάθειες για τη 
µοντελοποίηση του εξωτερικού εµπορίου, καθώς και του ρυθµού αύξησης των 
µισθών και του τιµάριθµου.2 

Στο Μοντέλο περιλαµβάνεται και ο τοµέας της εγχώριας ζήτησης της Κύπρου και 
στη εκτίµηση των αντιστοίχων εξισώσεων χρησιµοποιούνται τριµηνιαία στοιχεία, 
τα οποία υπολογίζονται από ετήσια στοιχεία µε τη χρήση οικονοµικών δεικτών. 
Αυτά τα στοιχεία είναι το ΑΕΠ και οι συντελεστές της εγχώριας δαπάνης, δηλαδή 
η ιδιωτική κατανάλωση, η ακαθάριστη συσσώρευση παγίου κεφαλαίου, οι 
µεταβολές των αποθεµάτων, οι κρατικές δαπάνες, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές.  

Ωστόσο, η διάσπαση αυτών των στοιχείων δεν έγινε µε οµοιογενή τρόπο καθ΄ 
όλη τη διάρκεια του δείγµατος, κάτι που είχε ως αποτέλεσµα οι διασπασµένες 
χρονοσειρές να παρουσιάζουν κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές (οι οποίες ως 
γνωστόν προκαλούν προβλήµατα στην αποτελεσµατική εκτίµηση των 
παραµέτρων ενδιαφέροντος ενός µοντέλου), καθώς και άλλα προβλήµατα. Το 
γεγονός ότι τα συγκεκριµένα στοιχεία χρησιµοποιούνται και σε άλλους τοµείς του 
Μοντέλο, όπως την αγορά εργασίας και το νοµισµατικό τοµέα, καθιστά αναγκαία 
την επανεκτίµηση των συγκεκριµένων τιµών µε µια νέα οµοιόµορφη µέθοδο που 
να υπερπηδά αυτά τα προβλήµατα.  

                                                 
1  Βλ. Καραµάνου, Μιτσής και Πασιαρδής (2003). 
2 Τα αποτελέσµατα από την έρευνα του εξωτερικού εµπορίου έχουν ήδη εκδοθεί στη σειρά ∆οκίµια 
Οικονοµικής Πολιτικής (∆ΟΠ) της ΜΟΕ, βλ. Κτωρής και Χριστοφίδης (2004). 
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Στα πλαίσια αυτού του δοκιµίου εξετάζονται οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται 
στη σχετική βιβλιογραφία για τη διάσπαση στοιχείων, παράλληλα µε τη 
µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην αρχική διάσπαση. Επίσης, εξετάζονται και 
οι γενικές αρχές που ακολουθεί η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (ΣΥΚ) στον 
υπολογισµό των ετησίων µεγεθών ενδιαφέροντος, έτσι ώστε η µεθοδολογία που 
υιοθετείται στον υπολογισµό των επιθυµητών τριµηνιαίων αξιών στην περίπτωση 
της Κύπρου να συνδυάζει τη ζήτηση για βραχυχρόνια στοιχεία για την κυπριακή 
οικονοµία στα πλαίσια του ΜΜΚΟ, µε τις λογιστικές αρχές που ακολουθεί η 
Στατιστική Υπηρεσία στον υπολογισµό των αντιστοίχων ετησίων στοιχείων.  

Αυτό έγινε κατορθωτό µε τη χρήση οικονοµικών δεικτών οι οποίοι να 
συµβαδίζουν τόσο µε την οικονοµική θεωρία όσο και µε το λογιστικό πλαίσιο 
βάσει του οποίου υπολογίζονται τα αντίστοιχα στοιχεία από την Στατιστική 
Υπηρεσία. Τα αποτελέσµατα εξετάζονται πρώτα σε σύγκριση µε αυτή της 
αρχικής διάσπασης και µετέπειτα σε σχέση µε τη συµβατότητά τους µε τα 
αντίστοιχα ετήσια µεγέθη και την πορεία της κυπριακής οικονοµίας την περίοδο 
της διάσπασης (1990-2001).  

Στο πρώτο µέρος του δοκιµίου γίνεται µια ανασκόπηση των µεθόδων διάσπασης 
οικονοµικών στοιχείων και των πιθανών δυσκολιών στην εφαρµογή τους στα 
κυπριακά µεγέθη. Στο δεύτερο δίδεται η περιγραφή του συστήµατος που 
ακολουθείται από τη ΣΥΚ στη µέτρηση των Εθνικών Λογαριασµών (οι οποίοι 
περιλαµβάνουν και τα µεγέθη ενδιαφέροντος) όπως και της µεθόδου που 
ακολουθήθηκε στην αρχική διάσπαση των στοιχείων. Το τρίτο µέρος 
παρουσιάζει τη µεθοδολογία που χρησιµοποιείται στην εκτίµηση των επιθυµητών 
τιµών και τους δείκτες που επιλέγονται για αυτό το σκοπό. Στο τέταρτο µέρος 
παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσµατα και στο πέµπτο µέρος δίδονται 
τα γενικά συµπεράσµατα του δοκιµίου. 

1.  ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Σε αυτό το µέρος της µελέτης γίνεται µια ανασκόπηση των µεθόδων διάσπασης 
των οικονοµικών στοιχείων, όπως εµφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Αρχικά 
περιγράφονται οι µέθοδοι στις οποίες δε χρησιµοποιούνται οικονοµικοί δείκτες 
και στη συνέχεια εξετάζονται οι µέθοδοι που είτε µέσω µαθηµατικών είτε µέσω 
οικονοµετρικών µεθόδων, κάνουν χρήση οικονοµικών δεικτών. Ιδιαίτερη 
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αναφορά γίνεται σε µια µελέτη η οποία έγινε από το EuroStat σχετικά µε τη 
διάσπαση του τριµηνιαίου ΑΕΠ των χωρών της Ευρω-ζώνης. 

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στην εκτίµηση νέων παρατηρήσεων µιας 
ορισµένης συχνότητας από στοιχεία κάποιας άλλης συχνότητας (π.χ. από ετήσια 
σε τριµηνιαία), διαφέρουν ανάλογα µε τον χαρακτήρα της χρονοσειράς, δηλαδή 
αν η χρονοσειρά αφορά τιµή, απόθεµα, ή ροή. Η τελευταία περίπτωση είναι πιο 
ιδιαίτερη, γιατί σε αυτήν ισχύουν κάποιοι περιορισµοί. Ο πιο σηµαντικός από 
αυτούς τους περιορισµούς είναι ότι οι εκτιµηµένες τριµηνιαίες τιµές µιας ροής 
(π.χ. του ΑΕΠ) είναι απαραίτητο αθροιζόµενες να µας δίνουν τις αντίστοιχες 
ετήσιες. Αυτό δεν ισχύει όµως στην περίπτωση µιας µεταβλητής τιµής ή 
αποθέµατος (π.χ. ενός δείκτη τιµών ή του όγκου αποθεµάτων µιας εταιρείας), 
όπου δεν είναι αναγκαίος κανένας εν των προτέρων περιορισµός στις εκτιµήσεις.  

Η περίπτωση όπου το µέγεθος για το οποίο εκτιµώνται τιµές συγκεκριµένης 
συχνότητας από διαθέσιµα στοιχεία µιας µικρότερης συχνότητας είναι ροή, 
αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως διάσπαση ή κατανοµή (distribution) ενώ όταν 
αυτό το µέγεθος είναι τιµή ή απόθεµα ονοµάζεται interpolation.3 Μια διαφορετική 
περίπτωση δηµιουργίας νέων παρατηρήσεων είναι η προσθήκη (extrapolation), 
όπου γίνεται µια απλή επέκταση του δείγµατος µιας χρονοσειράς 
χρησιµοποιώντας τις ήδη διαθέσιµες τιµές. Τα µεγέθη που αφορούν το παρόν 
δοκίµιο είναι όλα ροές και για αυτό το λόγο επικεντρώνεται στις εναλλακτικές 
µεθοδολογίες διάσπασης. 

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στη διάσπαση των οικονοµικών στοιχείων 
µπορούν να διαχωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες:  

(i) διάσπαση µε την απουσία οικονοµικών δεικτών 

(ii) διάσπαση µε τη χρήση οικονοµικών δεικτών.  

Στα µέρη που ακολουθούν περιγράφονται σε συντοµία αυτές οι µέθοδοι και 
εξετάζεται η καταλληλότητά τους στην περίπτωση των κυπριακών στοιχείων.  

 

                                                 
3 Αν και η διάσπαση αναφέρεται στις πλείστες πηγές ως µια ξεχωριστή κατηγορία εκτίµησης 
στοιχείων (π.χ. Chow και Lin, 1971), ορισµένες φορές αναφέρεται ως µια ειδική περίπτωση της 
interpolation (π.χ. Maddala, 1977). 
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1.1 Χωρίς Οικονοµικούς ∆είκτες 

Οι εφαρµογές της πρώτης κατηγορίας µεθόδων κυµαίνονται από τον ισότιµο 
διαχωρισµό του συνολικού µεγέθους ανάλογα από την επιθυµητή συχνότητα, 
µέχρι τις αριθµητικά περίπλοκες διαδικασίες που εκτελούνται από στατιστικά 
λογισµικά. 

Α. Ισότιµος ∆ιαχωρισµός 

Ο ισότιµος διαχωρισµός αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία και ως αφελής 
διαχωρισµός και στην περίπτωση της διάσπασης ετησίων µεγεθών σε τριµηνιαία 
η µέθοδος αυτή είναι ισοδύναµη µε απλή διαίρεση των ετησίων ποσών σε 
τέσσερα ίσα µέρη. Αν και τα αποτελέσµατα από την αφελή διάσπαση έχουν λίγη 
χρησιµότητα καθαυτά, εντούτοις χρησιµοποιούνται συχνά και ο λόγος είναι ότι 
αποτελούν ένα µέτρο σύγκρισης και αξιολόγησης αποτελεσµάτων που 
προέρχονται από άλλες πιο περίπλοκες µεθοδολογίες. Αυτό γίνεται γιατί η 
χρονοσειρά που προέρχεται από την αφελή διάσπαση αποτελείται από τους 
µέσους όρους κάθε εκτιµηµένης τριµηνιαίας χρονοσειράς ανά έτος. Άρα οι 
εκτιµήσεις από κατάλληλες µεθόδους διάσπασης αναµένονται να µην 
αποκλίνουν σε µεγάλο βαθµό από τα αποτελέσµατα της αφελούς διάσπασης. 

Β. Οικονοµετρικός ∆ιαχωρισµός 

Στα πλαίσια µιας πιο περίπλοκης διαδικασίας, τα στοιχεία διασπόνται µε τη 
βοήθεια οικονοµετρικών µεθόδων µε τρόπο που να διατηρούνται βασικά 
χαρακτηριστικά της σειράς, όπως είναι η διαχρονική τάση και οι οικονοµικοί 
κύκλοι4. Η διαδικασία αυτή µπορεί να εκτελεστεί σε πολλά στατιστικά λογισµικά, 
ωστόσο κρίθηκε ότι αν εφαρµοζόταν στη διάσπαση των στοιχείων του ΜΜΚΟ, 
εκτός του ότι δε θα πρόσθετε καµία πληροφορία όσον αφορούσε τις 
βραχυχρόνιες (τριµηνιαίες) κινήσεις των µεταβλητών ενδιαφέροντος, 
επιπρόσθετα θα άφηνε την εκτίµηση των παραµέτρων ενδιαφέροντος του ΜΜΚΟ 
να εξαρτάται κατά µεγάλο βαθµό από τυχαίους, µη οικονοµικούς παράγοντες. 

  

                                                 
4 Για µια περιγραφή αυτής της µεθοδολογίας βλ. Wheelwright και Makridakis (1973), Makridakis και 
Wheelwright (1978), και Levenbach και Cleary (1984).  
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1.2 Με Οικονοµικούς ∆είκτες 

Η διάσπαση των οικονοµικών στοιχείων γίνεται συνήθως µε τη χρήση κάποιων 
χρονοσειρών, οι οποίες βάσει της οικονοµικής θεωρίας ή/και εµπειρικών 
παρατηρήσεων αναµένονται να παρέχουν πληροφορίες για τη βραχυχρόνια 
κίνηση των χρονοσειρών που επιθυµείται η διάσπαση και φυσικά για τις οποίες 
υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία στη επιθυµητή συχνότητα. Με αυτόν τον τρόπο η 
διακύµανση των εκτιµηµένων χρονοσειρών έχει µεγαλύτερες πιθανότητες να 
αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα, εφόσον αυτές θα προέρχονται από την 
οικονοµική θεωρία και τα διαθέσιµα στοιχεία και όχι από ένα τυποποιηµένο 
µαθηµατικό υπολογισµό. 

Η διάσπαση µε τη χρήση οικονοµικών δεικτών µπορεί να επιτελεστεί µε πολλές 
εναλλακτικές µεθόδους οι οποίες διαχωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες:  

(i) µαθηµατικές µέθοδοι,   

(ii) οικονοµετρικές µέθοδοι. 

Α. Μαθηµατικές Μέθοδοι 

Σε αυτές τις µεθόδους διάσπασης γίνεται η υπόθεση ότι µεταξύ της χρονοσειράς 
που επιθυµείται η διάσπαση και του χρησιµοποιούµενου δείκτη ισχύει µια 
ντετερµινιστική σχέση, η οποία µπορεί να εκφραστεί µέσω µιας µαθηµατικής 
συνάρτησης και να χρησιµοποιηθεί στην κατανοµή της χρονοσειράς.  

Μερίδια κατανοµής: Ο πιο διαδεδοµένος τρόπος που χρησιµοποιείται στη 
διάσπαση χρονοσειρών είναι τα µερίδια κατανοµής. Έστω ότι Υ είναι η 
χρονοσειρά που διασπάται και Χ ο δείκτης που θα χρησιµοποιηθεί. Η Υ 
παρατηρείται στο τέλος του κάθε έτους και η Χ στο τέλος του κάθε τριµήνου. Τότε 
τα µερίδια κατανοµής του Χ σε ένα συγκεκριµένο έτος είναι: 

∑
=

= 4

1i
i

i
i

X

X
S  

 

Αν χρησιµοποιούσαµε τον αφελή διαχωρισµό τότε οι τριµηνιαίες εκτιµήσεις για 
την Υ θα ήταν: 
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4
YYi = , i = 1, …, 4.  

Αν χρησιµοποιήσουµε τη Χ τότε οι εκτιµήσεις του Υ γίνονται: 

ii SYY ⋅= , i = 1, …, 4. 

Ένα αριθµητικό παράδειγµα: Έστω ότι χρησιµοποιούµε τις άδειες οικοδοµής στη 
διάσπαση της ακαθάριστης επένδυσης το 1999 και γνωρίζουµε ότι το 30% των 
άδειων οικοδοµής που δόθηκαν το συγκεκριµένο έτος ήταν στο πρώτο τρίµηνο, 
το 20% στο δεύτερο, το 15% στο τρίτο και το 35% στο τέταρτο. Τότε 
κατανέµουµε το µέγεθος της ακαθάριστης κεφαλαιουχικής επένδυσης του 1999 
µε βάση αυτά τα µερίδια και επαναλαµβάνεται η διαδικασία για κάθε έτος. Πολλές 
φορές χρησιµοποιούνται περισσότεροι από ένας δείκτες στη διάσπαση µιας 
χρονοσειράς και σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζεται ένας σταθµισµένος 
µέσος όρος των διαθεσίµων δεικτών και ακολουθείται η ίδια διαδικασία.   

Στις οικονοµετρικές µεθόδους, οι οποίες περιγράφονται στο επόµενο µέρος, η 
σχέση που υπολογίζεται ότι υπάρχει µεταξύ της µεταβλητής ενδιαφέροντος και 
του χρησιµοποιούµενου δείκτη δεν ορίζεται από µια ντετερµινιστική σχέση, αλλά 
εκτιµείται µέσω συγκεκριµένων οικονοµετρικών τεχνικών. 

Β. Οικονοµετρικές Μέθοδοι 

Με το πρόβληµα της διάσπασης ετήσιων µεγεθών µιας χρονοσειράς σε µεγέθη 
µεγαλύτερης συχνότητας ασχολήθηκε πρώτος ο Friedman (1962), προτείνοντας  
µια γενική µέθοδο διάσπασης, interpolation και προσθήκης που βασιζόταν στην 
χρήση παραµέτρων οι οποίες εκτιµούνταν από απλές γραµµικές παλινδροµήσεις 
των Υ (µεταβλητών ενδιαφέροντος) µε τις Χ (χρησιµοποιούµενους δείκτες). Οι 
τριµηνιαίες εκτιµήσεις των Υ προερχόταν από την εφαρµογή αυτών των 
παραµέτρων στις διαθέσιµες παρατηρήσεις των Χ. Με αυτή τη µέθοδο 
ασχολήθηκαν και οι Chang και Liu (1951) και ο Liu (1969) και είχε το βασικό 
µειονέκτηµα ότι (η χρήση της) δεν εξασφάλιζε ότι οι εκτιµηµένες τριµηνιαίες τιµές 
των χρονοσειρών να αθροίζουν πίσω στις αντίστοιχες ετήσιές τους. 

Ως απάντηση αυτών των µεθόδων οι Chaw και Lin (1971) οδηγήθηκαν στον 
άριστο γραµµικό αµερόληπτο εκτιµητή (BLUE) των διασπασθέντων τιµών, ο 
οποίος εξασφάλιζε και την επιθυµητή ιδιότητα της αθροιστικότητας. Αυτή η 
µέθοδος θέτει την προϋπόθεση ότι τα κατάλοιπα στο γραµµικό υπόδειγµα που 
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εκτιµείται ακολουθούν µιαν αυτοπαλίνδροµη ανέλιξη πρώτης τάξης, AR(1), και 
είναι από το 1971 η πιο δηµοφιλής στη διάσπαση οικονοµικών µεγεθών. Οι 
µόνες προεκτάσεις σε αυτήν ήταν από τους Bournay και Laroque (1979), 
Fernandez (1981), και Litterman (1983), οι οποίοι προσάρµοσαν τον εκτιµητή 
των Chow και Lin (1971) στις περιπτώσεις όπου τα κατάλοιπα του γραµµικού 
µοντέλου που χρησιµοποιείται δεν είναι αυτοπαλίνδροµα πρώτης τάξης.  

Η µεγαλύτερη πρόκληση στον τοµέα της κατανοµής όµως παραµένει η 
ταυτόχρονη κατανοµή περισσότερης από µιας χρονοσειρών όταν αυτές και 
συνδέονται µεταξύ τους, όπως παραδείγµατος χάριν συνδέεται το ΑΕΠ µε τους 
συντελεστές της Εγχώριας ∆απάνης. Με αυτό το πρόβληµα ασχολήθηκαν ο 
Rossi (1982), o DiFonzo (1990) και οι Cabrer και Pavia (1999), χωρίς ωστόσο να 
προκύψει µια γενικά αναµφισβήτητη τεχνική, όπως έγινε στην περίπτωση των 
Chow και Lin (1971). Αυτό το πρόβληµα, ωστόσο, δεν αφορά την περίπτωσή 
µας, εφόσον η πιο πάνω µέθοδος εφαρµόζεται στην περίπτωση όπου θέλουµε 
να διασπάσουµε µόνον τους συντελεστές του ΑΕΠ (κατανάλωση, επένδυση, 
κλπ) από ετήσια συχνότητα σε τριµηνιαία, ενώ είναι διαθέσιµες και οι τριµηνιαίες 
τιµές του ΑΕΠ (κάτι που όπως αναφέραµε δεν ισχύει στην περίπτωση της 
Κύπρου). 

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη εξέλιξη στον τοµέα της οικονοµετρικής διάσπασης 
έγινε από τους Salazar, Smith, Weale και Wright (1994), οι οποίοι πρότειναν µια 
µέθοδο που επιλύνει τα δύο κύρια µειονεκτήµατα της βασικής µεθόδου Chang 
και Lin (1971), τα οποία ήταν:  

(i) ότι δεν επέτρεπε στη βασική παλινδρόµηση να εκτιµηθεί σε λογαριθµική 
µορφή (έτσι ώστε να αποφεύγονται πιθανά προβλήµατα από την 
επιπρόσθετη µεταβλητικότητα ή και ετεροσκεδαστικότητας), και  

(ii) δε λάµβανε υπόψη τις δυναµικές ιδιότητες των µεταβλητών της 
παλινδρόµησης (π.χ. το ενδεχόµενο µη-συνολοκλήρωσης).  

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση εφαρµογής αυτής της µεθοδολογίας 
έγινε από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EuroStat) σε µια 
µελέτη η οποία είχε σκοπό τη διάσπαση του ΑΕΠ των χωρών της ζώνης του 
Ευρώ από τριµηνιαία σε µηνιαία βάση, έτσι ώστε να είναι διαθέσιµος ένας 
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µηνιαίος δείκτης οικονοµικής δραστηριότητας για αυτήν την περιοχή.5 Σε αυτή τη 
µελέτη το ΑΕΠ διασπάται από τριµηνιαία σε µηνιαία βάση µε δύο εναλλακτικούς 
τρόπους:  

(i) Αρχικά διασπάστηκαν οι συνιστώσες του ΑΕΠ από τη πλευρά της 
παραγωγής, δηλαδή η προστιθέµενη αξία του κάθε τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας (γεωργία, αλιεία, βιοµηχανία, κλπ), µε τη βοήθεια κάποιων 
δεικτών. Στη συνέχεια οι εκτιµηµένες µηνιαίες τιµές των συνιστωσών 
αθροίστηκαν για να δώσουν την εκτίµηση του µηνιαίου ΑΕΠ.   

(ii) Με το δεύτερο εναλλακτικό τρόπο, οι δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν στη 
διάσπαση των συνιστωσών του ΑΕΠ χρησιµοποιούνται ευθέως για τη 
διάσπαση του ιδίου του ΑΕΠ.  

Εντέλει, ως καταλληλότερη έκριναν την πρώτη µέθοδο, εφόσον αυτή έδωσε 
αποτελέσµατα µε µικρότερη µεταβλητικότητα και έκανε πιο αποτελεσµατική 
χρήση των διαθεσίµων πληροφοριών.  

Όπως εξηγείται αναλυτικά στα επόµενα µέρη, το παρόν δοκίµιο κινείται στα 
πλαίσια της ίδιας ιδεολογίας, δηλαδή το κυπριακό ΑΕΠ διασπάται µε δύο 
εναλλακτικούς τρόπους: ένα άµεσο και ένα πιο έµµεσο. Με τον έµµεσο τρόπο 
χρησιµοποιούνται οικονοµικοί δείκτες για να διασπαστούν οι συνιστώσες του 
ΑΕΠ (ως εγχώρια δαπάνη) και στη συνέχεια αυτές οι τιµές αθροίζονται για να 
επιτευχθούν οι τριµηνιαίες εκτιµήσεις του κυπριακού ΑΕΠ. Με τον άµεσο τρόπο 
στη διάσπαση του ΑΕΠ χρησιµοποιούνται οικονοµικοί δείκτες οι οποίοι 
αντικατοπτρίζουν τους κύριους τοµείς παραγωγής της κυπριακής οικονοµίας και 
µε αυτό τον τρόπο είναι όµοιος µε το δεύτερο εναλλακτικό τρόπο του άρθρου των  
Astolfi et al. (2001). ∆ηλαδή στην παρούσα µελέτη προτείνονται δύο εναλλακτικοί 
τρόποι διάσπασης του ΑΕΠ, ο ένας από τη πλευρά της ζήτησης (εγχώρια 
δαπάνη) και ο δεύτερος από την πλευρά της προσφοράς (εγχώρια παραγωγή).   

Γενικά το δοκίµιο αυτό διαφέρει από την εργασία της EuroStat στο ότι σε εκείνη 
τη µελέτη και οι δύο εναλλακτικές µέθοδοι που προτείνονται για τη διάσπαση του 
ΑΕΠ βασίζονται στη µέτρηση του ΑΕΠ από την πλευρά της προσφοράς (ως 
εγχώρια παραγωγή), ενώ στην παρούσα µελέτη εξετάζεται και η δεύτερη 

                                                 
5 Βλ. Astolfi et al. (2001). 
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εναλλακτική µέτρηση του ΑΕΠ (ως εγχώρια δαπάνη). Στο δοκίµιο αυτό, λόγω του 
περιορισµένου αριθµού ετησίων παρατηρήσεων (12 παρατηρήσεις), αντί της 
οικονοµετρικής µεθόδου των Salazar, Smith, Weale και Wright (1994) 
χρησιµοποιείται η µαθηµατική µέθοδος των µεριδίων κατανοµής.  

Στο επόµενο µέρος του δοκιµίου περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο µετριέται 
το ΑΕΠ και οι συντελεστές Εγχώριας ∆απάνης στην Στατιστική Υπηρεσία της 
Κύπρου (ΣΥΚ), όπως και η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην αρχική διάσπαση 
αυτών των στοιχείων στα πλαίσια του ΜΜΚΟ. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται 
κατανοητό πώς η µεθοδολογία διάσπασης που ακολουθείται σε αυτή τη µελέτη 
συµβαδίζει µε το λογιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου υπολογίζονται τα αντίστοιχα 
στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία και επίσης υπερπηδά τα προβλήµατα που 
σχετίζονται µε τον αρχικό τρόπο διάσπασης. 

2.  ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  

Σε αυτό το µέρος του δοκιµίου δίδεται αρχικά µια γενική περιγραφή του τρόπου 
µε τον οποίο µετριέται το ΑΕΠ και συντελεστές Εγχώριας ∆απάνης στην 
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (ΣΥΚ), στα πλαίσια της µέτρησης των Εθνικών 
Λογαριασµών (ΕΛ), ο οποίος θα ληφθεί υπόψη στην επιλογή της µεθοδολογίας 
διάσπασης που θα περιγραφεί στο επόµενο µέρος. Στη συνέχεια περιγράφεται η 
διαδικασία που ακολουθήθηκε στην αρχική διάσπαση αυτών των στοιχείων και 
µε τον τρόπο αυτό φαίνονται καλύτερα οι λόγοι που οδήγησαν στην 
αντικατάστασή της.  

2.1 Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Στην Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 
υπολογίζεται σε ετήσια βάση χρησιµοποιώντας και τις τρεις θεµελιώδεις 
προσεγγίσεις, δηλαδή εκτιµείται ως παραγωγή, ως δαπάνη και ως εισόδηµα. 
Ωστόσο, µέχρι πρόσφατα η προσέγγιση της παραγωγής ήταν αυτή που καθόριζε 
το µέγεθος του ΑΕΠ ενώ οι δύο άλλες εκτιµήσεις (δηλαδή η Εγχώρια ∆απάνη και 
το Εγχώριο Εισόδηµα) προσαρµόζονταν ώστε να ισούνται µε αυτό. Στα πλαίσια 
της εναρµόνισης µε την έκδοση European System of Accounts 1995 (ESA 1995) 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εξισορρόπηση των τριών προσεγγίσεων άρχισε 
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να επιτυγχάνεται στα πλαίσια καταρτισµού των Πινάκων Εισροών-Εκροών6. 
Σηµειώνεται πως αν και οι τρεις εκτιµήσεις γίνονται ανεξάρτητα, αρκετά από τα 
στοιχεία που χρησιµοποιούνται σε αυτές πηγάζουν από τις ίδιες ετήσιες 
οικονοµικές εκθέσεις που διεξάγει η ΣΥΚ.  

Οι έννοιες και µεθοδολογίες οι οποίες χρησιµοποιούνται στην ετοιµασία των 
Εθνικών Λογαριασµών (ΕΛ) της Κύπρου βασίζονταν µέχρι πριν λίγα χρόνια 
στους σχετικούς ορισµούς και οδηγίες του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 
(ΟΗΕ), όπως αυτοί περιγράφονται στην έκδοσή τους System of National 
Accounts 1968 (SNA 1968). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η διαµόρφωση των ΕΛ 
έχει αναπροσαρµοστεί έτσι ώστε να συνάδει µε αυτήν που χρησιµοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ESA 1995). Στη συνέχεια περιγράφονται σε συντοµία οι 
κύριες ταυτότητες που ισχύουν για τους ΕΛ της Κύπρου7. 

Α. Προσέγγιση της Παραγωγής 

Όπως έχει αναφερθεί, το µέγεθος του ΑΕΠ ορίζεται από το αποτέλεσµα της 
προσέγγισης της παραγωγής γιατί αυτή είναι που κρίνεται ως η πιο αξιόπιστη, 
Το αποτέλεσµα αυτό όµως συγκρίνεται µε αυτό της προσέγγισης της δαπάνης 
έτσι ώστε να εξετάζεται η αξιοπιστία των στοιχείων.  

Με αυτή την προσέγγιση το ΑΕΠ σε τιµές αγοράς καταµετρείται ως το άθροισµα 
της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) από κάθε κλάδο της Κυπριακής 
Οικονοµίας, ακολουθώντας το σύστηµα ταξινόµησης οικονοµικών 
δραστηριοτήτων που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (NACE, Rev. 1)8. 
Στον υπολογισµό αυτό χρησιµοποιείται η αξία της συνολικής παραγωγής και των 
ενδιάµεσων εισροών, οι φόροι προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ), οι εισαγωγικοί 
δασµοί (Ε∆) και οι τεκµαρτές τραπεζικές επιβαρύνσεις (ΤΤΕ):  

ΤΤΕ−Ε∆+ΦΠΑ+ΑΠΑ=ΑΕΠ ∑
16

i
i   

                                                 
6 Βλ. Statistical Service of Cyprus (2003), Statistical Abstract 2001 για τους Πίνακες Εισροών-
Εκροών 1986 και European Commission (1996) για περιγραφή της µεθοδολογίας κατάρτισης τους. 
7 Τα στοιχεία που υπακούουν σε αυτούς τους ορισµούς είναι διαθέσιµα στα έντυπα: Εθνικοί 
Λογαριασµοί 1995-2001 και Εθνικοί Οικονοµικοί Λογαριασµοί 2002 (Προκαταρκτικά Στοιχεία), 
όπως και στην επίσηµη ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
8 Βλ. Statistical Service of Cyprus (2000), Statistical Codes of Economic Activities. 
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Οι εκτιµήσεις που προέρχονται µε αυτή την προσέγγιση αναθεωρούνται στους 
επόµενους µήνες και οι επαναθεωρηµένες εκτιµήσεις δίδονται στη δηµοσιότητα 
κάθε Ιούνιο, Οκτώβριο και Απρίλιο. Η τελική τιµή των ΕΛ καθορίζεται στα µέσα 
του µεθεπόµενου έτους από το έτος αναφοράς. Μέχρι τότε οι εκτιµήσεις έχουν 
την ένδειξη ‘προκαταρκτική‘ (provisional).  

Β. Προσέγγιση της ∆απάνης 

Με αυτήν την προσέγγιση το ΑΕΠ καταµετρείται από την πλευρά της εγχώριας 
ζήτησης, δηλαδή ως κατανάλωση (ιδιωτική και δηµόσια), επένδυση (σε πάγιο 
εξοπλισµό και δηµιουργία αποθεµάτων) και καθαρές εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών (εξαγωγές αφαιρούµενες των εισαγωγών). Η διαφορά της Εγχώριας 
∆απάνης από την Εγχώρια Παραγωγή (ΑΕΠ) αποτελεί το µέγεθος ‘Στατιστική 
Απόκλιση‘. Πιο αναλυτικά η κατάσταση Εγχώριας ∆απάνης που δηµοσιεύεται 
από την ΣΥΚ είναι της µορφής: 

SDMXGCIGFCFC +−++++=ΑΕΠ )(  

C: Ιδιωτική Κατανάλωση (Private Final Consumption Expenditure) 

GFCF: Ακαθάριστη ∆ηµιουργία Παγίου Κεφαλαίου (Gross Fixed Capital 
Formation) 

CI: Μεταβολή των Αποθεµάτων (Change in Inventories) 

G: Κυβερνητικές ∆απάνες (Government Final Consumption Expenditure) 

Χ: Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (Exports of goods and services) 

M: Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (Imports of goods and services) 

SD: Στατιστική Απόκλιση (Statistical Discrepancy) 

Γ. Προσέγγιση του Εισοδήµατος 

Σε αυτήν την προσέγγιση χρησιµοποιούνται οι αµοιβές των παραγωγικών 
συντελεστών: Αµοιβές των Εργαζοµένων (ΑΕ), Τόκοι Πληρωτέοι (ΤΠ) και 
Ανάλωση Παγίου Κεφαλαίου (ΑΠΚ). Το Εγχώριο Εισόδηµα προσαρµόζεται στην 
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τιµή του ΑΕΠ (Εγχώρια Παραγωγή) µε την χρήση του µεγέθους: Άλλα 
Εισοδήµατα (ΑΕΙ). 

ΑΕΙ+ΑΠΚ+ΤΠ+ΑΕ=ΑΕΠ  

Τριµηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασµοί 

Η διάσπαση των µεγεθών που περιλαµβάνονται στους Εθνικούς Λογαριασµούς 
αποτελεί ένα φλέγον ζήτηµα, εφόσον τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον για 
στατιστικά στοιχεία ψηλότερης συχνότητας έχει αυξηθεί και αυτό εκδηλώνεται 
από την ολοένα και αυξανόµενη ζήτηση για δηµοσίευση Τριµηνιαίων 
Οικονοµικών Λογαριασµών (Quarterly Economic Accounts, QEA) από τις εθνικές 
στατιστικές αρχές. Αυτό συµβαίνει γιατί όταν τα στατιστικά στοιχεία είναι 
διαθέσιµα σε ψηλότερη συχνότητα, τότε δίνουν µια πιο ολοκληρωµένη και 
περιεκτική εικόνα της οικονοµικής κατάστασης µιας χώρας και βελτιώνουν την 
ικανότητα της αναγνώρισης των βραχυχρόνιων κύκλων των οικονοµικών 
φαινοµένων.  

Στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών (ESA 1995) η κατάρτιση των QEA 
κρίνεται ως αναγκαία στην ανάλυση του τρέχοντος έτους και στην εκτίµηση των 
προκαταρκτικών µεγεθών του περασµένου έτους. Η σηµαντικότητα των QEA 
επικεντρώνεται στο ότι είναι οι µόνοι δείκτες οι οποίοι µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την ανάλυση της απόδοσης του συνόλου της οικονοµίας σε 
βραχυχρόνιο ορίζοντα. Στο ESA 1995 αναφέρεται και ότι οι µέθοδοι κατάρτισης 
QEA διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

(i) στις άµεσες, 

(ii) στις έµµεσες.  

Οι άµεσες βασίζονται στη διαθεσιµότητα των στοιχείων σε τριµηνιαία βάση, τα 
οποία µε παρόµοια αλλά απλούστερη διαδικασία µε αυτήν που ακολουθείται 
στους ετήσιους λογαριασµούς, µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον υπολογισµό 
τριµηνιαίων ακαθάριστων προστιθέµενων αξιών, και άρα, του τριµηνιαίου ΑΕΠ.  

Οι έµµεσες µέθοδοι βασίζονται στη διάσπαση των διαθεσίµων ετησίων µεγεθών 
στα αντίστοιχα τριµηνιαία, σύµφωνα µε µαθηµατικές ή στατιστικές µεθόδους, µε 
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τη χρήση σχετικών δεικτών. Αυτοί οι δείκτες πρέπει να επιτρέπουν και την 
πρόβλεψη των τελικών µεγεθών του τρέχοντος έτους.  

Η EuroStat έχει εκδώσει ένα εγχειρίδιο9 το οποίο απευθύνεται προς τις 
στατιστικές αρχές των κρατών µελών, το οποίο περιέχει γενικές οδηγίες στη 
δηµιουργία ενός συστήµατος τριµηνιαίων εθνικών λογαριασµών. 

Προς το παρόν, στην Κύπρο δεν είναι διαθέσιµα τα στοιχεία των ΕΛ σε 
τριµηνιαία βάση. Στην επίσηµη ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας 
δηµοσιεύονται τριµηνιαίοι ρυθµοί µεγέθυνσης του ΑΕΠ, ωστόσο δε δίνονται 
αντίστοιχοι ρυθµοί για τα συνιστούντα µεγέθη της Εγχώριας ∆απάνης.  

2.2 Μειονεκτήµατα Αρχικής ∆ιάσπασης 

Όπως αναφέρεται στην Εισαγωγή, στη βάση δεδοµένων του ΜΜΚΟ 
περιλαµβάνονται τριµηνιαία στοιχεία για το ΑΕΠ και τους συντελεστές Εγχώριας 
∆απάνης, τα οποία υπολογίστηκαν από ετήσια στοιχεία µε τη χρήση οικονοµικών 
δεικτών µε ένα µη οµοιογενή τρόπο, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση της 
αντικατάστασής τους. Σε αυτό το µέρος της µελέτης δίδεται µια γενική περιγραφή 
αυτής της αρχικής διάσπασης και τους λόγους που κρίθηκε σκόπιµο να 
αντικατασταθούν. 

Αυτά τα στοιχεία διασπάστηκαν από ετήσια σε τριµηνιαία αρχικά για την περίοδο 
1976-1994, µε µια µέθοδο που περιλάµβανε τη χρήση οικονοµικών δεικτών. 
Ωστόσο, το 1999, όταν χρειάστηκε η ανανέωση αυτής της βάσης δεδοµένων για 
να µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια του Μηχανισµού Μετάδοσης 
Νοµισµατικής Πολιτικής10, που αποτέλεσε τη βάση του Μακροοικονοµικού 
Μοντέλου της Κυπριακής Οικονοµίας (ΜΜΚΟ), τα στοιχεία αυτά διασπάστηκαν 
µε µιαν απλούστερη µέθοδο, επειδή η αρχική µεθοδολογία δεν ήταν πλέον 
διαθέσιµη.  

Οι πλείστες από τις χρονοσειρές ενδιαφέροντος, δηλαδή το ΑΕΠ, η ιδιωτική 
κατανάλωση (C), οι κρατικές δαπάνες (G), η ακαθάριστη δηµιουργία παγίου 
κεφαλαίου (GFCF) και η µεταβολή των αποθεµάτων (CI), διασπάστηκαν µε τη 
χρήση συγκεκριµένων οικονοµικών δεικτών. Για τις εξαγωγές και εισαγωγές 

                                                 
9 Βλ. Eurostat (1999). 
10 Βλ. Karamanou et al. (2001). 
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αγαθών και υπηρεσιών (Χ, Μ), χρησιµοποιήθηκαν οι εκτιµήσεις της Κεντρικής 
Τράπεζας Κύπρου11. Ωστόσο, µέχρι το 1999 που χρειάστηκε να 
ξαναχρησιµοποιηθεί αυτή η µεθοδολογία, η ταυτότητα των πλείστων δεικτών 
που χρησιµοποιήθηκαν δεν ήταν πλέον γνωστή. 

Οι τριµηνιαίες κρατικές δαπάνες (G) υπολογίζονταν ως οι τρέχουσες 
κυβερνητικές δαπάνες αφαιρουµένων των δαπανών της κυβέρνησης για µισθούς 
και ηµεροµίσθια. Αυτές οι δαπάνες είναι διαθέσιµες σε µηνιαία και τριµηνιαία 
βάση στο έντυπο της Στατιστικής Υπηρεσίας Μηνιαίοι Οικονοµικοί ∆είκτες. 
Αναφέρεται ότι αυτός ο τρόπος υπολογισµού έχει το µειονέκτηµα ότι οι 
εκτιµηµένες τριµηνιαίες τιµές των G δεν αθροίζουν στις αντίστοιχες ετήσιες. Το 
ίδιο ισχύει και όσον αφορά τις εκτιµήσεις των X και M, λόγω κάποιων διαφορών 
στις µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό αυτών των 
µεταβλητών µεταξύ  της ΣΥΚ και της Κεντρικής Τράπεζας.  

Οι G, X και M διασπάστηκαν µε τον ίδιο τρόπο και τις δύο φορές που 
πραγµατοποιήθηκε η διάσπαση των ΕΛ (1994 και 2001) στα πλαίσια της 
δηµιουργίας του ΜΜΚΟ. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει και για τη διάσπαση των 
υπολοίπων µεταβλητών: Ενώ για τη διάσπαση των στοιχείων 1976-1994 
χρησιµοποιήθηκαν συγκεκριµένοι οικονοµικοί δείκτες, τα ετήσια στοιχεία 1995-
2001 διασπάστηκαν µε µια πολύ πιο απλή µέθοδο. Αυτό που έγινε κατ΄ ακρίβεια 
ήταν να χρησιµοποιηθούν τα µέσα µερίδια κατανοµής της περιόδου 1990-1994 
ως τα µερίδια κατανοµής του κάθε έτους της περιόδου 1995-2001.  

Συµπεραίνεται ότι τα κύρια µειονεκτήµατα που είχαν οι αρχικές εκτιµήσεις ήταν: 

(i) η αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο εκτιµήθηκαν οι τριµηνιαίες τιµές των 
µεταβλητών: κατανάλωση (C), ακαθάριστη δηµιουργία παγίου κεφαλαίου 
(GFCF) και µεταβολή των αποθεµάτων (CI) από το 1994 και µετά έχει ως 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία διαχρονικής εξάρτησης στις διασπασµένες 
χρονοσειρές όπως και διαρθρωτικές αλλαγές, κάτι που ως γνωστόν 
προκαλεί προβλήµατα στην αποτελεσµατική εκτίµηση των αγνώστων 
παραµέτρων του ΜΜΚΟ, 

                                                 
11 Επίσης, διασπάστηκαν και οι αποπληθωροποιητές όλων αυτών των µεταβλητών, 
χρησιµοποιώντας τον Γενικό ∆είκτη Τιµών (Γ∆Τ). Ωστόσο, για απλουστευτικούς λόγους στο ΜΜΚΟ 
χρησιµοποιείται για όλες τις µεταβλητές ο Γ∆Τ ως αποπληθωροποιητής και έτσι οι διάσπαση των 
αποπληθωροποιητών δεν είναι πλέον αναγκαία. 
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(ii) οι εκτιµηµένες τριµηνιαίες τιµές των µεταβλητών G, X και M δεν αθροίζουν 
στις αντίστοιχες ετήσιες τιµές, γεγονός που έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην 
εσωτερική συνέπεια της βάσης δεδοµένων του ΜΜΚΟ και στην αξιοπιστία 
των εκτιµήσεων που γίνονται βάσει αυτής. 

(iii) οι  αναθεωρήσεις των µεγεθών των ΕΛ που έγιναν τα τελευταία χρόνια από 
την ΣΥΚ στα πλαίσια των εντολών της EuroStat, έχουν ως αποτέλεσµα οι 
αρχικές τριµηνιαίες εκτιµήσεις (οι οποίες υπολογίστηκαν από τις τιµές των 
ΕΛ πριν από τις αναθεωρήσεις) να µην αθροίζουν πίσω στις ετήσιες. 

3.  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Σε αυτό το µέρος δίδεται µια εκτενής περιγραφή της επιλεγµένης µεθοδολογίας 
διάσπασης όπως και οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή της. Το τριµηνιαίο 
ΑΕΠ εκτιµήθηκε στα πλαίσια αυτής της µεθόδου µε δύο διαφορετικούς τρόπους, 
στον ένα χρησιµοποιώντας οικονοµικούς δείκτες που αντικατοπτρίζουν την 
οικονοµική δραστηριότητα των κυρίων τοµέων της οικονοµίας της Κύπρου 
(δηλαδή η διάσπαση γίνεται από την πλευρά της εγχώριας προσφοράς) και στο 
δεύτερο χρησιµοποιώντας τις εκτιµήσεις των συνιστωσών της Εγχώριας 
∆απάνης (δηλαδή το ΑΕΠ διασπάται από την πλευρά της εγχώριας ζήτησης).  

3.1 Επιλογή Μεθοδολογίας 

Η εξέταση της σχετικής βιβλιογραφίας οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η άριστη 
µέθοδος που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στη διάσπαση των χρονοσειρών 
ενδιαφέροντος είναι η οικονοµετρική µέθοδος των Salazar, Smith, Weale και 
Wright (1994), και ότι ο τρόπος επιλογής των οικονοµικών δεικτών για κάθε 
µεταβλητή θα έπρεπε να είναι της ιδεολογίας της µελέτης των Astolfi et al. 
(2001). Ωστόσο η εφαρµογή της µεθόδου των Salazar et al. στα κυπριακά 
στοιχεία είχε 2 κύρια µειονεκτήµατα: 

(i) οι κατάλληλοι δείκτες που χρησιµοποιούνται στη διάσπαση δεν είναι 
διαθέσιµοι για µια περίοδο πέραν των 15 ετών και κατ΄ αυτόν τον τρόπο οι 
παράµετροι βάσει των οποίων θα εγίνετο η διάσπαση για τις πλείστες 
µεταβλητές θα προέρχονταν από παλινδροµήσεις των 15 παρατηρήσεων. 
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(ii) Η µεθοδολογία των Salazar et al. περιλαµβάνει τον προσδιορισµό 
Eκτιµητών Μεγίστης Πιθανοφάνειας (FIML) οι οποίοι εξασφαλίζουν την 
συνέπεια των εκτιµήσεων, δηλαδή ότι οι τριµηνιαίες εκτιµήσεις αθροίζουν 
στις ετήσιες. Ωστόσο, αυτοί οι εκτιµητές δεν είναι διαθέσιµοι και η 
κατασκευή τους σε ένα κατάλληλο οικονοµετρικό λογισµικό θα ήταν 
ιδιαίτερα χρονοβόρα. 

∆εδοµένης της δυσκολίας της εφαρµογής αυτής της µεθόδου, αποφασίστηκε το 
ΑΕΠ και οι συνιστώσες της Εγχώριας ∆απάνης να διασπαστούν 
χρησιµοποιώντας τη µαθηµατική µέθοδο των µεριδίων κατανοµής στη θέση της 
οικονοµετρικής των Salazar et al. (1994), η οποία δεν έχει τα προβλήµατα που 
περιγράφονται πιο πάνω και επίσης υπερπηδά τα µειονεκτήµατα της αρχικής 
διάσπασης των στοιχείων. Σε αυτό το στάδιο υπενθυµίζεται ότι τα κύρια 
µειονεκτήµατα των προηγουµένων τριµηνιαίων εκτιµήσεων ήταν η διαχρονική 
εξάρτηση και οι διαρθρωτικές αλλαγές που προκαλεί στα στοιχεία η χρήση της 
απλουστευτικής µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε στα στοιχεία 1995-2001 και 
ότι οι τριµηνιαίες εκτιµήσεις δεν ήταν συµβατές µε τις αντίστοιχες ετήσιες τιµές 
λόγω του τρόπου διάσπασης και των πρόσφατων αναθεωρήσεων των Εθνικών 
Λογαριασµών από την Στατιστική Υπηρεσία.  

Η µέθοδος διάσπασης που ακολουθείται στο παρόν δοκίµιο αντιµετωπίζει αυτά 
τα προβλήµατα µε τη χρήση της ίδιας µεθόδου διάσπασης για όλο το δείγµα, 
εφόσον µε αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι διαρθρωτικές αλλαγές και η 
‘τεχνητή’ διαχρονική εξάρτηση που ήταν έντονη στις προηγούµενες εκτιµήσεις. 
Επιπρόσθετα, µε τη χρήση των αναθεωρηµένων τιµών των ΕΛ από την 
Στατιστική Υπηρεσία και την υιοθέτηση ενός νέου τρόπου υπολογισµού των 
τριµηνιαίων τιµών των κρατικών δαπανών, των εξαγωγών και των εισαγωγών 
αγαθών και υπηρεσιών, εξασφαλίζεται η συµβατότητα όλων των τριµηνιαίων 
χρονοσειρών µε τις αντίστοιχες ετήσιες.  

Ο νέος τρόπος διάσπασης των κρατικών δαπανών (G) κατασκευάστηκε βάσει 
του τρόπου υπολογισµού του συγκεκριµένου µεγέθους από την Στατιστική 
Υπηρεσία, ενώ οι ετήσιες τιµές των εξαγωγών και εισαγωγών (Χ, Μ) που 
δηµοσιεύονται από την ΣΥΚ διασπάστηκαν βάσει των εκτιµήσεων της Κεντρικής 
Τράπεζας.  
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3.2 Επιλογή ∆εικτών  

Όπως έχει αναφερθεί προηγουµένως, η ταυτότητα των  µεταβλητών οι οποίες 
χρησιµοποιήθηκαν ως δείκτες από την ΚΤΚ στις προηγούµενες διασπάσεις δεν 
είναι πλέον γνωστή και για αυτό το λόγο ήταν αναγκαία η απαρχής επιλογή τους. 
Για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διάσπαση του κάθε συντελεστή της 
Εγχώριας ∆απάνης και του ΑΕΠ ήταν πολύ σηµαντικό να εξεταστεί όλο το 
φάσµα των διαθεσίµων δεικτών και να επιλεχθούν οι πιο κατάλληλοι δείκτες για 
την κάθε µεταβλητή ενδιαφέροντος. Η αναζήτηση επικεντρώνεται στους δείκτες 
οι οποίοι ήταν διαθέσιµοι - χωρίς ριζικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισµού τους -  
για όλη αυτήν την περίοδο διάσπασης, δηλαδή 1990:Q1 – 2001:Q4. Οι δείκτες 
αυτοί θα έπρεπε να ήταν διαθέσιµοι και σε ετήσια βάση για να είναι δυνατό να 
εξακριβωθεί και εµπειρικά η σχέση τους µε τις µεταβλητές ενδιαφέροντος. 

Οι µεταβλητές ενδιαφέροντος (ΑΕΠ και συντελεστές Εγχώριας ∆απάνης) 
προέρχονται από τις εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας: Historical Data on the 
Economy of Cyprus, Economic Report 1995, 1996 και από την ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας στο διαδίκτυο. Οι περισσότεροι από τους δείκτες που 
χρησιµοποιούνται στη διάσπαση προέρχονται από το τριµηνιαίο έντυπο Monthly 
Economic Indicators και την έκδοση Monthly Economic Series 1960-1993 της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι τιµές βάσει των οποίων γίνεται η διάσπαση των 
εξαγωγών και των εισαγωγών προέρχονται από την Κεντρική Τράπεζα. Σε 
περιπτώσεις όπου υπήρχε αλλαγή στο έτος βάσης του υπολογισµού ενός δείκτη 
έπρεπε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές έτσι ώστε το έτος βάσης (1995) 
να είναι το ίδιο σε όλες τις παρατηρήσεις.12  

Πιο κάτω γίνεται για κάθε µεταβλητή ενδιαφέροντος µια συνοπτική περιγραφή 
των επιλεγµένων δεικτών και των λόγων που οδήγησαν στην επιλογή τους. 

Ιδιωτική Κατανάλωση (C) 

Για την κατανάλωση του ιδιωτικού τοµέα χρησιµοποιείται ο δείκτης λιανικής 
πώλησης (∆ΛΠ) και η επιλογή αυτή βασίζεται στη σύνδεση των µεταβλητών 
βάσει της οικονοµικής θεωρίας και τη σύµφωνη γνώµη λειτουργών της 

                                                 
12 Μια εκτενής περιγραφή των πηγών των µεταβλητών ενδιαφέροντος και των δεικτών που 
χρησιµοποιούνται στη διάσπασή τους είναι διαθέσιµη στο Παράρτηµα στο τέλος του δοκιµίου (στα 
Αγγλικά). 
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Στατιστικής Υπηρεσίας. Μια επιβεβαίωση της καταλληλότητας αυτής της 
επιλογής είναι και ότι οι ετήσιες τιµές του  ∆ΛΠ και της C κατά την περίοδο 1990-
2001 έχουν συντελεστή γραµµικής συσχέτισης ίσο µε 99%. 

Ακαθάριστη ∆ηµιουργία Παγίου Κεφαλαίου (GFCF) 

Για τη διάσπαση της GFCF χρησιµοποιούνται 5 δείκτες: ο δείκτης βιοµηχανικής 
παραγωγής (∆ΒΠ), ο δείκτης λιανικής πώλησης (∆ΛΠ), το άθροισµα των 
εγγραφών επιβατικών οχηµάτων (ΕΕΟ) µε τις εγγραφές οχηµάτων µεταφοράς 
αγαθών (ΕΟΜΑ) και οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών (ΕΚΑ). Οι πρώτοι 4 
δείκτες επιλέγονται για το λόγο ότι αντιπροσωπεύουν τους τοµείς της οικονοµίας 
(βιοµηχανία, εσωτερικό εµπόριο και µεταφορές) στους οποίους όπως φαίνεται 
από τα στοιχεία που δηµοσιεύονται από την ΣΥΚ13, γίνεται η µεγαλύτερη 
συσσώρευση παγίου κεφαλαίου. Οι ΕΚΑ χρησιµοποιούνται επειδή, βάσει των 
εµπειρογνωµόνων, το µεγαλύτερο µέρος του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείται στην Κύπρο προέρχεται από το εξωτερικό. 

Από αυτές τις µεταβλητές υπολογίζεται ένας σταθµικός µέσος όρος ο οποίος 
χρησιµοποιήθηκε ως δείκτης για τη διάσπαση της GFCF µε τη µέθοδο των 
µεριδίων κατανοµής. Όπου οι µεταβλητές δεν είναι διαθέσιµες υπό µορφή δείκτη, 
π.χ. οι εγκεκριµένες άδειες οικοδοµής, αυτές µετατρέπονται σε δείκτες µε βάση 
το έτος 1995, µε τη διαίρεση όλων των τιµών τους µε το µέσο όρο της 
συγκεκριµένης χρονιάς και πολλαπλασιάζοντας επί 100. Τα ποσοστά για τον 
υπολογισµό αυτού του µέσου όρου προέρχονται από τη διαίρεση της GFCF των 
τοµέων όπου παρατηρείται η µεγαλύτερη συσσώρευση κεφαλαίου14 και των ΕΚΑ 
µε τη συνολική GFCF του κάθε έτους, προσαρµοσµένα έτσι ώστε να αθροίζουν 
στη µονάδα. 

Μεταβολές των Αποθεµάτων (CI) 

Οι µεταβολές στα αποθέµατα (CI) έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους 
οικονοµολόγους λόγω της ιδιότητάς τους ως προπορευόµενος δείκτης (leading 
indicator) του ΑΕΠ και για αυτό το λόγο εξετάζονται τρεις εναλλακτικοί τρόποι 
διάσπασής τους. 
                                                 
13 Βλ. Βιοµηχανικές Στατιστικές, Στατιστικές Χονδρικού και Λιανικού Εµπορίου, Στατιστικές 
Κατασκευών και Στέγασης  και Στατιστικές Μεταφορών, της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
14 Τα στοιχεία προήλθαν από τις σχετικές εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας.  
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Ο πρώτος είναι όµοιος µε αυτόν που χρησιµοποιήθηκε στη διάσπαση της GFCF 
µε την έννοια ότι χρησιµοποιούνται οι διαθέσιµοι δείκτες των τοµέων όπου 
παρατηρείται η µεγαλύτερη συσσώρευση αποθεµάτων, δηλαδή: ο δείκτης 
βιοµηχανικής παραγωγής (για τη βιοµηχανία), οι εγκεκριµένες άδειες οικοδοµής 
(ΕΑΟ) (για τον τοµέα των κατασκευών) και ο δείκτης λιανικής πώλησης (∆ΛΠ) 
(για το εσωτερικό εµπόριο). Ο υπολογισµός του µέσου όρου που χρησιµοποιείται 
για αυτόν τον τρόπο διάσπασης των CI γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που 
υπολογίζεται και ο δείκτης για τη διάσπαση της GFCF. 

Στο δεύτερο τρόπο διάσπασης των CI χρησιµοποιούνται µεταβλητές οι οποίες 
βάσει της οικονοµικής θεωρίας αναµένονται να συσχετίζονται µε την 
υπερθέρµανση της οικονοµίας, η οποία έχει ως αποτέλεσµα να δηµιουργείται 
πλεόνασµα προσφοράς και άρα συσσώρευση αποθεµάτων. Χρησιµοποιούνται 7 
δείκτες, µεταξύ αυτών: ο δείκτης ανεργίας (∆Α), οι κενές θέσεις εργασίας (ΚΘΕ) 
και ο σύνθετος προπορευόµενος δείκτης οικονοµικής δραστηριότητας (ΣΠ∆). Ως 
µερίδια στον υπολογισµό του δείκτη διάσπασης χρησιµοποιούνται οι συντελεστές 
συσχέτισης των ετησίων τιµών των CΙ µε αυτές τις µεταβλητές, οι οποίοι 
προσαρµόζονται µε τρόπο που να αθροίζουν στη µονάδα.  

Στον τρίτο τρόπο διάσπασης των CI χρησιµοποιείται µόνον ο σύνθετος 
προπορευόµενος δείκτης οικονοµικής δραστηριότητας (ΣΠ∆), εφόσον, όπως έχει 
αναφερθεί, η συσσώρευση αποθεµάτων έχει παρατηρηθεί πως προµηνύει τις 
κινήσεις του ΑΕΠ στον οικονοµικό κύκλο. Όπως αναφέρεται και από το Romer 
(2001)15, όταν συσσωρεύονται αποθέµατα οι επιχειρήσεις παίρνουν το µήνυµα 
ότι η παραγωγή τους είναι ψηλή και έτσι µειώνουν το προϊόν τους. Κατά αυτόν 
τον τρόπο τα αποθέµατα της οικονοµίας µπορούν να είναι ψηλά σε περιόδους 
όπου η οικονοµική δραστηριότητα είναι ψηλή, αλλά προµηνύουν και τους 
οικονοµικούς κύκλους, εφόσον σε περίπτωση οικονοµικής ύφεσης είναι τα 
πρώτα που µειώνονται.  

Κυβερνητικές ∆απάνες (G) 

Ο τρόπος που υπολογίζονται οι τριµηνιαίες τιµές της G διαφέρει από αυτόν που 
χρησιµοποιείται στις προηγούµενες µεταβλητές ενδιαφέροντος για το λόγο ότι σε 
αυτήν την περίπτωση η µέθοδος εκτίµησης είναι σχεδόν άµεση, δηλαδή ως 

                                                 
15 Romer (2001), Advanced Macroeconomics, Chapter 5. 
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δείκτες χρησιµοποιούνται τα ίδια τα µεγέθη από τα οποία υπολογίζεται ως επί τω 
πλείστω η συγκεκριµένη µεταβλητή από την ΣΥΚ16. Αυτά τα µεγέθη είναι: οι 
δαπάνες µισθοδοσίας, οι δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες, οι επιδοτήσεις στις 
κοινωνικές ασφαλίσεις και οι άλλες τρέχουσες δαπάνες της κεντρικής 
κυβέρνησης. Ως δείκτης διάσπασης χρησιµοποιείται το άθροισµα αυτών των 
µεγεθών. 

Εξαγωγές και Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (Χ και Μ) 

Και για αυτές τις µεταβλητές η µέθοδος υπολογισµού είναι σχεδόν άµεση, 
εφόσον οι µεταβλητές του εξωτερικού εµπορίου διασπούνται βάσει των µεγεθών 
από τα οποία καταµετρούνται. Αυτή η διάσπαση γίνεται από την Κεντρική 
Τράπεζα και θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως είχε αν δεν υπήρχαν κάποιες 
µεθοδολογικές διαφορές µεταξύ της µέτρησης αυτών των µεγεθών στην Κεντρική 
Τράπεζα από την Στατιστική Υπηρεσία. Για να διασφαλίζεται η συνοχή των 
τριµηνιαίων εκτιµήσεων µε τα δηµοσιευµένα µεγέθη της ΣΥΚ οι εκτιµήσεις της 
ΚΤΚ χρησιµοποιούνται ως δείκτες διάσπασης των αντιστοίχων µεγεθών της 
ΣΥΚ. 

Στατιστική Απόκλιση (SD) 

Όπως έχει περιγραφεί προηγουµένως, µέχρι πρόσφατα η προσέγγιση της 
παραγωγής ήταν αυτή που καθόριζε το µέγεθος του ΑΕΠ και η Εγχώρια ∆απάνη 
προσαρµόζονταν ώστε να ισούται µε αυτό. Αυτή η προσαρµογή ονοµαζόταν 
‘στατιστική απόκλιση‘ και ήταν συνήθως της τάξης του 1% και 1.5% του ΑΕΠ. 
Στις περιπτώσεις όπου ήταν (σε απόλυτες τιµές) µεγαλύτερη από το 1.5% του 
ΑΕΠ, τότε η µέτρηση του συντελεστή εγχώριας δαπάνης που κρινόταν ως η πιο 
επισφαλής, που συνήθως ήταν οι CI, µεταβαλλόταν  µε τρόπο που η SD να είναι 
στα καθορισµένα επίπεδα. 

Ο τρόπος διάσπασης της SD συνδέεται µε τη µεθοδολογία που ακολουθείται 
στην εκτίµηση των τριµηνιαίων τιµών του ΑΕΠ και για αυτό γίνεται και αυτή µε 
δύο εναλλακτικούς τρόπους: Όταν το ΑΕΠ διασπάται µε την πρώτη µεθοδολογία, 
δηλαδή από την πλευρά της εγχώριας προσφοράς, τότε η SD υπολογίζεται µε 
τον ίδιο τρόπο όπως και στην ΣΥΚ, δηλαδή: 
                                                 
16 Για τον τρόπο υπολογισµού των κρατικών δαπανών βλ. European Commission (1996), 
European System of Accounts ESA 1995. 
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[ ])( MXGCIGFCFCSD −++++−ΑΕΠ= . Όταν το ΑΕΠ διασπάται µε τη 
δεύτερη µεθοδολογία, δηλαδή από την πλευρά της εγχώριας ζήτησης, τότε 
χρησιµοποιείται ο αφελής διαχωρισµός, δηλαδή η SD απλώς διαιρείται σε 
τέσσερα ίσα µέρη. Άρα ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνει η διάσπαση της SD 
αποφασίζεται µετά από την επιλογή του τελικού τρόπου διάσπασης του ΑΕΠ.  

Παρακάτω περιγράφονται τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται στους δύο 
εναλλακτικούς τρόπους διάσπασης του ΑΕΠ που εξετάζονται σε αυτή τη µελέτη.  

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Υ) 

Όπως έχει αναφερθεί προηγουµένως, σε αυτή τη µελέτη εξετάζονται δύο τρόποι 
διάσπασης του ΑΕΠ: ένας άµεσος, στον οποίο χρησιµοποιούνται δείκτες οι 
οποίοι αντικατοπτρίζουν τους κύριους τοµείς παραγωγής της κυπριακής 
οικονοµίας (η προσέγγιση της προσφοράς) και ένας έµµεσος, στον οποίο 
χρησιµοποιούνται οι διασπασµένες τιµές των συντελεστών της κυπριακής 
εγχώριας δαπάνης (η προσέγγιση της ζήτησης). Οι τριµηνιαίες τιµές του ΑΕΠ 
άρα εκτιµούνται µε δύο εναλλακτικούς τρόπους: (α) από την πλευρά της 
προσφοράς και (β) από την πλευρά της ζήτησης. Αυτοί οι δύο εναλλακτικοί 
τρόποι υιοθετούνται στα πλαίσια της ιδεολογίας που περιγράφεται στη µελέτη 
των Astolfi et al. (2001), περιγράφεται προηγουµένως, µε τη διαφορά ότι στην 
εργασία εκείνη τόσο ο άµεσος όσο και ο έµµεσος τρόπος διάσπασης του ΑΕΠ 
βασίζονταν στην προσέγγιση της παραγωγής.   

Α. Προσέγγιση της Παραγωγής (Προσφοράς)  

Το ΑΕΠ στην Κύπρο, όπως έχει περιγραφεί, αποτελείται κατά κύριο λόγο από το 
άθροισµα της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας (ΑΠΑ) των τοµέων οικονοµικής 
δραστηριότητας. Η συνεισφορά αυτών των τοµέων στο ΑΕΠ κυµαίνεται από το 
0.2% (Αλιεία) µέχρι το 14.3% (∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, Εκµίσθωση και 
Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες). Ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση το ΑΕΠ 
διασπάται µε τη χρήση δεικτών οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τους κύριους τοµείς 
της κυπριακής οικονοµίας.  

Αυτή η µέθοδος ακολουθήθηκε και από τους Astolfi et al. (2001) στη διάσπαση 
του ΑΕΠ της Ευρω-ζώνης από τριµηνιαία σε µηνιαία βάση, οι οποίοι έκαναν 
χρήση των δικών τους εκτιµήσεων για τους τοµείς όπου δεν υπήρχαν διαθέσιµοι 
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δείκτες. Χρησιµοποίησαν για τον τοµέα της βιοµηχανίας το δείκτη βιοµηχανικής 
παραγωγής, για τον τοµέα των κατασκευών το δείκτη παραγωγής των 
κατασκευών, για τον τοµέα του εσωτερικού εµπορίου τον κύκλο εργασιών του 
λιανικού εµπορίου και για τον τοµέα των µεταφορών τις εγγραφές νέων 
οχηµάτων. Στους τελευταίους δύο τοµείς χρησιµοποιήθηκε επιπρόσθετα και ο 
δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής, µε το σκεπτικό ότι το λιανικό εµπόριο και οι 
µεταφορές απευθύνονται συνήθως στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις.  

Για τους τοµείς της γεωργίας-κτηνοτροφίας, της αλιείας, των 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και των λοιπών υπηρεσιών δεν υπήρχαν 
διαθέσιµοι κατάλληλοι δείκτες και οι συγγραφείς χρησιµοποίησαν δικές τους 
εκτιµήσεις, χρησιµοποιώντας µια εκδοχή της µεθόδου των Salazar, Smith, Weale 
and Wright. 

Στο πνεύµα αυτής της εργασίας, το κυπριακό ΑΕΠ διασπάται µε τη βοήθεια των 
διαθεσίµων οικονοµικών δεικτών, οι οποίοι κρίνονται ως κατάλληλοι. 
Συγκεκριµένα χρησιµοποιούνται: ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής (∆ΒΠ) για 
τη βιοµηχανία, οι εγκεκριµένες άδειες οικοδοµής (ΕΑΟ) για τον τοµέα των 
κατασκευών, ο δείκτης λιανικής πώλησης (∆ΛΠ) για το εσωτερικό εµπόριο και το 
άθροισµα των εγγραφών επιβατικών οχηµάτων (ΕΕΟ) µε τις εγγραφές οχηµάτων 
µεταφοράς αγαθών (ΕΟΜΑ) για τον τοµέα των µεταφορών. Από αυτούς τους 
δείκτες υπολογίζεται ένας σταθµικός µέσος που χρησιµοποιείται στη διάσπαση 
του ΑΕΠ κατά τον ίδιο τρόπο που χρησιµοποιούνται οι αντίστοιχοι δείκτες στις 
µεταβλητές GFCF και CI.  

Όπως έγινε και από τους Astolfi et al. (2001) οι διαθέσιµοι αυτοί δείκτες 
χρησιµοποιούνται και για άλλους τοµείς της οικονοµίας από αυτούς που 
περιγράφουν, λόγω αναµενόµενης συσχέτισης. Για παράδειγµα, ο δείκτης 
λιανικής πώλησης χρησιµοποιείται και ως αντιπροσωπευτικός του τοµέα 
ξενοδοχεία-εστιατόρια, εφόσον οι εµπορικές υπηρεσίες επηρεάζουν σε µεγάλο 
βαθµό την παραγωγή αυτού του τοµέα. Αυτές οι συσχετίσεις υποστηρίζονται και 
εµπειρικά: π.χ. ο συντελεστής συσχέτισης της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας 
του εσωτερικού εµπορίου µε την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία του τοµέα 
ξενοδοχεία-εστιατόρια είναι της τάξης του 99% για την περίοδο 1995-2001. 

Οι δείκτες για τον κάθε τοµέα κατανοµής συνδυάζονται σε ένα σταθµικό µέσο 
όρο, ο οποίος χρησιµοποιείται στη διάσπαση του ΑΕΠ. Ως σταθµίσεις σε αυτό το 
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δείκτη κατανοµής χρησιµοποιούνται τα µερίδια της ΑΠΑ αυτών των τοµέων στο 
ΑΕΠ, προσαρµοσµένα ώστε να αθροίζουν στη µονάδα.17  

Για τους υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας, δηλαδή της γεωργίας-κτηνοτροφίας, 
της αλιείας, των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και των λοιπών υπηρεσιών δεν 
υπάρχουν προς το παρόν κατάλληλοι διαθέσιµοι δείκτες. Ανάµεσα στους δείκτες 
που εξετάστηκαν ήταν και οι τρέχουσες κυβερνητικές δαπάνες για τον τοµέα 
δηµοσίας διοίκησης και άµυνας και οι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύµατα 
για τον τοµέα ξενοδοχείων και εστιατορίων. Ο λόγος που αυτές οι µεταβλητές δεν 
κρίνονται ως κατάλληλες για τη διάσπαση του ΑΕΠ ήταν ότι παρουσιάζουν 
µεγάλη διακύµανση και έντονη εποχικότητα και η χρήση τους έχει ως 
αποτέλεσµα οι εκτιµήσεις του ΑΕΠ να παρουσιάζουν µεγάλη µεταβλητικότητα, 
κάτι που δεν συνιστάται στην εκτίµηση ενός σηµαντικού δείκτη της οικονοµίας 
όπως το ΑΕΠ και που είναι ανεπιθύµητο στις οικονοµικές χρονοσειρές 
γενικότερα. 

Β. Προσέγγιση της ∆απάνης (Ζήτησης)  

Όπως αναφέρεται προηγουµένως, το ΑΕΠ στην Κύπρο µετριέται και ως Εγχώρια 
∆απάνη και ο δεύτερος εναλλακτικός τρόπος διάσπασης ακολουθεί αυτόν του 
τον ορισµό. Στα πλαίσια αυτής της µεθόδου διάσπασης χρησιµοποιούνται οι 
εκτιµήσεις των τριµηνιαίων τιµών των συντελεστών της Εγχώριας ∆απάνης, και η 
εφαρµογή του διευκολύνεται από το γεγονός ότι δε χρειάζεται να κατασκευαστεί 
ένας νέος δείκτης διάσπασης, ανάλογος µε αυτόν που υπολογίζεται στην 
προσέγγιση της εγχώριας προσφοράς, εφόσον µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι 
τριµηνιαίες τιµές που εκτιµούνται µε τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω. 
∆ηλαδή, µε αυτήν την προσέγγιση το τριµηνιαίο ΑΕΠ υπολογίζεται ως:  

SDMXGCIGFCFCY +−++++= )(  

Στο επόµενο µέρος της µελέτης παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσµατα 
της διάσπασης του ΑΕΠ και του κάθε συντελεστή της Εγχώριας ∆απάνης 
ξεχωριστά. 

                                                 
17 Τα στοιχεία για την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία του κάθε τοµέα παραγωγής που 
χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των συντελεστών συσχέτισης και των σταθµίσεων του κάθε 
τοµέα στο δείκτη κατανοµής προέρχονται από την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στα παρακάτω διαγράµµατα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από τη διάσπαση 
του ΑΕΠ και των συντελεστών εγχώριας δαπάνης της Κύπρου. Η περίοδος για 
την οποία γίνεται η διάσπαση ήταν η 1990-2001 και στα πλαίσιά της 
δηµιουργούνται 48 τριµηνιαίες παρατηρήσεις. Οι πηγές των στοιχείων που 
χρησιµοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα. Για την καλύτερη 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτά παραβάλλονται σε σύγκριση µε τις 
εκτιµήσεις από την αρχική διάσπαση και τα στοιχεία που προέρχονται από τον 
αφελή διαχωρισµό.  

Για το ΑΕΠ και τις µεταβολές στα αποθέµατα, όπου εξετάζονται περισσότεροι 
από ένας τρόποι διάσπασης, παραβάλλονται όλες οι εναλλακτικές εκτιµήσεις και 
εξηγούνται οι λόγοι που οδηγούν στην επιλογή του ενός από αυτούς. Μια 
σύνοψη των επιλεγµένων µεθόδων διάσπασης για κάθε µεταβλητή 
ενδιαφέροντος παρουσιάζεται στον Πίνακα Π.1, στο  τέλος αυτού του µέρους. 
Στα επόµενα µέρη αναλύονται οι τριµηνιαίες εκτιµήσεις ξεχωριστά για την κάθε 
µεταβλητή ενδιαφέροντος. 

4.1 ∆ιάσπαση της Ιδιωτικής Κατανάλωσης 

Στο ∆ιάγραµµα ∆.1 παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις των τριµηνιαίων τιµών της 
ιδιωτικής κατανάλωσης για την περίοδο 1990-2001. Τα ποσά που 
παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα ∆.1, όπως και όλα τα διαγράµµατα που 
περιέχονται σε αυτό το δοκίµιο, αναφέρονται σε εκατοµµύρια κυπριακές λίρες. 
Για καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται και οι εκτιµήσεις 
από την αρχική διάσπαση και τον αφελή διαχωρισµό.  

Από αυτό το διάγραµµα µπορoύν να παρατηρηθούν τα προβλήµατα που 
προκαλεί στις εκτιµήσεις η αρχική µέθοδος18, δηλαδή οι διαρθρωτικές αλλαγές 
που παρουσιάζουν τα αρχικά αποτελέσµατα το 1994 και το 1996 και η έντονη 
εποχικότητα που εµφανίζεται από το 1994 και µετά. Παρατηρείται επίσης και ότι 
οι αρχικές εκτιµήσεις δεν συµβαδίζουν µε τα στοιχεία της αφελούς διάσπασης και 
αυτό οφείλεται στις αναθεωρήσεις των στοιχείων από την Στατιστική Υπηρεσία, 

                                                 
18 Στο ∆ιάγραµµα ∆.1, όπως και στα υπόλοιπα διαγράµµατα που ακολουθούν, τα αποτελέσµατα 
από την αρχική διάσπαση αναφέρονται ως Current Distribution, τα αποτελέσµατα αυτής της 
µελέτης ως Distribution with Indicator(s) και τα αποτελέσµατα της αφελούς διάσπασης ως Naive 
Distribution. 
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όπως περιγράφεται στο δεύτερο µέρος του δοκιµίου. Αυτές οι παρατηρήσεις δεν 
ισχύουν και για τις εκτιµήσεις αυτής της µελέτης, εφόσον αυτές έχουν λιγότερη 
µεταβλητικότητα από τις προηγούµενες, δεν χαρακτηρίζονται από διαρθρωτικές 
αλλαγές και συµβαδίζουν µε τα αποτελέσµατα της αφελούς διάσπασης. 

∆ιάγραµµα ∆.1: ∆ιάσπαση της Ιδιωτικής Κατανάλωσης 

Tο πιο αξιοσηµείωτο που παρατηρείται στο ∆ιάγραµµα ∆.1 είναι η απότοµη 
κορύφωση της κατανάλωσης στο δεύτερο τρίµηνο του 1992 και η υποχώρησή 
της τα αµέσως επόµενα τρίµηνα, έτσι ώστε να συνεχίσει την αρχική της πορεία. 
Αυτή οφείλεται στην αντίστοιχη κορύφωση που είχε ο δείκτης λιανικής πώλησης 
(∆ΛΠ) οποίος χρησιµοποιείται εδώ. Όπως φαίνεται και παρακάτω, αυτή η 
κορύφωση παρουσιάζεται στα περισσότερα µεγέθη υπό διάσπαση, εφόσον 
εµφανίζεται στους 7 από τους 11 συνολικά δείκτες που χρησιµοποιούνται.  

Αυτή η κίνηση των περισσοτέρων βραχυχρόνιων δεικτών της κυπριακής 
οικονοµίας το δεύτερο τρίµηνο του 1992 µπορεί να εξηγηθεί από τη σύνδεση της 
κυπριακής λίρας µε το µε το ECU, την τότε οικονοµική µονάδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία έγινε στις 19 Ιουνίου 1992.19 Προηγουµένως η λίρα ήταν 
συνδεδεµένη µε τα νοµίσµατα των κυριοτέρων εµπορικών εταίρων της Κύπρου 
και ένα άµεσο αποτέλεσµα αυτής της σύνδεσης ήταν η κυπριακή λίρα να 
ανατιµηθεί σε σχέση µε τα νοµίσµατα των δύο κυρίων εµπορικών της εταίρων: το 

                                                 
19 Βλ. Επίσηµη Ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. 
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Ηνωµένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.20 Η ανατίµηση της κυπριακής λίρας έναντι των 
κυριοτέρων εµπορικών της εταίρων είχε ως αποτέλεσµα οι εισαγωγές να γίνουν 
φθηνότερες και να έτσι να παρουσιαστεί η αναµενόµενη αύξηση στο εξωτερικό 
και εσωτερικό εµπόριο του νησιού. 

4.2 ∆ιάσπαση της Ακαθάριστης ∆ηµιουργίας Παγίου Κεφαλαίου 

Στη διάσπαση της GFCF χρησιµοποιούνται δείκτες οι οποίοι αντικατοπτρίζουν 
στους τοµείς όπου παρατηρείται η µεγαλύτερη συσσώρευση κεφαλαίου 
(βιοµηχανία, εσωτερικό εµπόριο και µεταφορές) και στην µεγάλη εξάρτηση του 
συγκεκριµένου µεγέθους από τις εισαγωγές.  

Στα ∆ιαγράµµατα ∆.3α, ∆.3β και ∆.3γ δίδονται τα αποτελέσµατα και από τις τρεις 
εναλλακτικές µεθόδους διάσπασής τους. Όσον αφορά τις αρχικές εκτιµήσεις, 
παρατηρείται ότι αυτές διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό από αυτά της αφελούς 
διάσπασης και ο κύριος λόγος για αυτό είναι ότι η απλουστευτική µέθοδος που 
εφαρµόστηκε κατά την περίοδο 1994-2001 απείχε πολύ από την 
πραγµατικότητα. Στο ∆ιάγραµµα ∆.2 παρατηρείται ότι ισχύουν τα ίδια µε την 
περίπτωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, δηλαδή ότι οι προηγούµενες εκτιµήσεις 
παρουσιάζουν τις διαρθρωτικές αλλαγές, τη διαχρονική εξάρτηση και την 
εποχικότητα που είναι το αποτέλεσµα της αλλαγής στη µεθοδολογία διάσπασης 
µετά το 1994. Επίσης, παρατηρείται ότι τα αρχικά αποτελέσµατα δεν κινούνται 
στην ίδια κατεύθυνση και στα ίδια µεγέθη µε αυτά της αφελούς διάσπασης λόγω 
των αναθεωρήσεων στα στοιχεία των ΕΛ που έγιναν από την ΣΥΚ.   

Αντίθετα οι νέες εκτιµήσεις δεν αποκλίνουν από τα αποτελέσµατα του αφελούς 
διαχωρισµού και δε χαρακτηρίζονται από την έντονη µεταβλητικότητα που 
παρουσίαζαν οι προηγούµενες. Παρατηρείται ότι µέχρι το 1994 τα αποτελέσµατα 
αυτής της µελέτης και αυτά της προηγούµενης κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, 
κάτι που ενδεικνύει ότι οι δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν στις δύο περιπτώσεις 
δεν ήταν εντελώς διαφορετικοί. Επίσης, παρατηρείται και ότι οι νέες εκτιµήσεις 
                                                 
20 Η ανατίµηση της κυπριακής λίρας µε το δολάριο ήταν το αποτέλεσµα της πολιτικής ψηλής 
ανταγωνιστικότητας που ακολουθούσε η αµερικανική κυβέρνηση αυτήν την περίοδο που οδήγησε 
το αµερικανικό νόµισµα σε υποτίµηση, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τώρα η λίρα δεν ηταν  
πλέον συνδεδεµένη µε το δολάριο. Η µεγάλη ανατίµηση της κυπριακής λίρας προς τη βρετανική 
λίρα, οφειλόταν στις κερδοσκοπικές επιθέσεις που υπέστει το συγκεκριµένο νόµισµα κατά τη 
διάρκεια της κρίσης στο Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Ισοτιµιών (ΕΜΙ), οι οποίες την οδήγησαν σε 
υποτίµηση έναντι του ECU, µε το οποίο ήταν συνδεδεµένη πλέον η κυπριακή λίρα.  
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δεν παρουσιάζουν διαρθρωτικές αλλαγές και αυτό οφείλεται στο ότι 
χρησιµοποιείται η ίδια µεθοδολογία καθ΄ όλη την περίοδο εκτίµησης. Η 
κορύφωση στο δεύτερο τρίµηνο του 1992 στην GFCF παρουσιάζεται πιο έντονη, 
λόγω της εξάρτησης του συγκεκριµένου µεγέθους από τις εισαγωγές, οι οποίες 
αυξήθηκαν λόγω της ανατίµησης της κυπριακής λίρας που παρατηρήθηκε 
ακριβώς αυτήν την περίοδο. 

∆ιάγραµµα ∆.2: ∆ιάσπαση της Ακαθάριστης ∆ηµιουργίας Παγίου Κεφαλαίου 

4.3 ∆ιάσπαση της Μεταβολής των Αποθεµάτων 

Όπως αναφέρεται στο προηγούµενο µέρος του δοκιµίου, για τις µεταβολές στα 
αποθέµατα (CI) λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός τους εξετάζονται τρεις 
εναλλακτικοί τρόποι διάσπασης: (α) βάσει της σύστασής τους, (β) βάσει της 
οικονοµικής θεωρίας και (γ) βάσει της εµπειρικά αποδεδειγµένης ιδιότητας τους, 
ως προπορευόµενος δείκτης του οικονοµικού κύκλου. 

Ένας δεύτερος λόγος είναι και ότι οι µεταβολές στα αποθέµατα δέχονται µεγάλες 
αλλαγές κατά τις αναθεωρήσεις των ΕΛ από την Στατιστική Υπηρεσία, εφόσον 
είναι το µικρότερο µέρος της εγχώριας δαπάνης και ο τρόπος µέτρησής του 
θεωρείται και ο περισσότερο επισφαλής. Παρατηρείται, επίσης, ότι τα στοιχεία 
από την αρχική διάσπαση της CI χαρακτηρίζονται από διαχρονική εξάρτηση και 
εποχικότητα, όπως συµβαίνει και για την C και την GFCF. 
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∆ιάγραµµα ∆.3α: ∆ιάσπαση της Μεταβολής των Αποθεµάτων (Πρώτη Μέθοδος) 

∆ιάγραµµα ∆.3β: ∆ιάσπαση της Μεταβολής των Αποθεµάτων (∆εύτερη Μέθοδος) 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα από τους τρεις προτεινόµενους τρόπους 
διάσπασης µε αυτά της προηγούµενης διάσπασης παρατηρείται ότι µε τον 
πρώτο προτεινόµενο τρόπο, όπου δηλαδή χρησιµοποιούνται δείκτες που 
αντικατοπτρίζουν τη σύσταση του συγκεκριµένου µεγέθους, τα αποτελέσµατά 
τους είναι πιο όµοια. Αυτό είναι µια ένδειξη ότι και στην αρχική διάσπαση 
χρησιµοποιήθηκε παρόµοιος τρόπος διάσπασης µε αυτή τη µέθοδο. Το ότι οι 
εκτιµήσεις αυτές δεν αποκλίνουν σε µεγάλο βαθµό από τα αποτελέσµατα της 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

19
90

 Q
1

19
90

 Q
4

19
91

 Q
3

19
92

 Q
2

19
93

 Q
1

19
93

 Q
4

19
94

 Q
3

19
95

 Q
2

19
96

 Q
1

19
96

 Q
4

19
97

 Q
3

19
98

 Q
2

19
99

 Q
1

19
99

 Q
4

20
00

 Q
3

20
01

 Q
2

 Naïve Distribution Distribution with Indicators Current Distribution

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

19
90

 Q
1

19
90

 Q
4

19
91

 Q
3

19
92

 Q
2

19
93

 Q
1

19
93

 Q
4

19
94

 Q
3

19
95

 Q
2

19
96

 Q
1

19
96

 Q
4

19
97

 Q
3

19
98

 Q
2

19
99

 Q
1

19
99

 Q
4

20
00

 Q
3

20
01

 Q
2

 Naïve Distribution Distribution with Indicators Current Distribution



30 

αφελούς διάσπασης αποτελεί ένα επιπρόσθετο προσόν αυτού του τρόπου 
διάσπασης. 

Όσον αφορά τα αποτελέσµατα από τους άλλους δύο προτεινόµενους τρόπους 
διάσπασης, δηλαδή µε τη χρήση δεικτών που προτείνονται από την οικονοµική 
θεωρία και χρησιµοποιώντας εµπειρικά αποτελέσµατα από άλλες χώρες, 
παρατηρείται ότι µε το δεύτερο τρόπο υπάρχει µεγαλύτερη µεταβλητικότητα, ενώ 
αντίθετα ο τρίτος τρόπος δίνει εκτιµήσεις µε ελάχιστη µεταβλητικότητα. Εφόσον η 
µεγάλη διακύµανση δεν είναι επιθυµητό προσόν στη διάσπαση µεγεθών εθνικών 
λογαριασµών και λόγω της µεγαλύτερης οµοιότητας µε τα προηγούµενα 
αποτελέσµατα (µέχρι το 1994), αποφασίζεται ότι οι πιο κατάλληλες εκτιµήσεις 
προέρχονται από τον πρώτο τρόπο διάσπασης. Υπενθυµίζεται ότι σε αυτόν τον 
τρόπο διάσπασης χρησιµοποιούνται δείκτες που αντικατοπτρίζουν στους τοµείς 
της κυπριακής οικονοµίας όπου παρατηρείται η µεγαλύτερη συσσώρευση 
αποθεµάτων, δηλαδή η βιοµηχανία, ο τοµέας των κατασκευών και το εσωτερικό 
εµπόριο. 

∆ιάγραµµα ∆.3γ: ∆ιάσπαση της Μεταβολής των Αποθεµάτων (Τρίτη Μέθοδος) 

4.4 ∆ιάσπαση Κρατικών ∆απανών 

Όπως έχει αναφερθεί, η G διασπάται µε µια σχεδόν άµεση µεθοδολογία, δηλαδή 
χρησιµοποιώντας τα κύρια µεγέθη από τα οποία υπολογίζεται: τις δαπάνες 
µισθοδοσίες, τις δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες, τις επιδοτήσεις στις 
κοινωνικές ασφαλίσεις και τις άλλες τρέχουσες δαπάνες της κεντρικής 
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κυβέρνησης. Προηγουµένως χρησιµοποιούνταν σαν τριµηνιαίες κυβερνητικές 
δαπάνες τα τριµηνιαία ποσά που δηµοσιεύονται στους Μηνιαίους Οικονοµικούς 
∆είκτες για τις τρέχουσες δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης αφαιρούµενες τις 
δαπάνες για µισθούς και ηµεροµίσθια. Αυτή η µέθοδος κρίθηκε ως ακατάλληλη 
εφόσον: (α) δίνει τριµηνιαίες τιµές που δεν αθροίζουν στις αντίστοιχες ετήσιες και 
(β) δε συµβαδίζει µε τον τρόπο που υπολογίζονται οι κρατικές δαπάνες στην 
ΣΥΚ. 

∆ιάγραµµα ∆4: ∆ιάσπαση των Κρατικών ∆απανών 

Στο ∆ιάγραµµα ∆.4 παρατηρείται ότι αν και οι εκτιµήσεις της παρούσας µελέτης 
για τις G ακολουθούν τις κινήσεις των προηγουµένων εκτιµήσεων, ωστόσο έχουν 
να επιδείξουν µικρότερη διακύµανση και λιγότερο έντονη εποχικότητα από αυτές. 
Η εποχικότητα στις εκτιµήσεις, η οποία εκδηλώνεται το τέταρτο τρίµηνο του κάθε 
έτους, οφείλεται κυρίως στους µισθούς και ηµεροµίσθια (δέκατος τρίτος µισθός) 
και τις πληρωµές των κοινωνικών ασφαλίσεων. Παρατηρείται ότι η σύνδεση της 
κυπριακής λίρας µε το ECU είχε επίδραση και στη διάσπαση των κρατικών 
δαπανών 

4.5 ∆ιάσπαση Εξαγωγών και Εισαγωγών Αγαθών και Υπηρεσιών  

Για τις µεταβλητές του εξωτερικού εµπορίου χρησιµοποιούνται ως δείκτες οι 
εκτιµήσεις της ΚΤΚ. Ο λόγος που αυτές οι εκτιµήσεις αντικαθιστούνται µε τις 
εκτιµήσεις αυτής της µελέτης είναι ότι υπάρχουν µεθοδολογικές διαφορές στην 
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ΚΤΚ από την ΣΥΚ και ως αποτέλεσµα τα µεγέθη που δηµοσιεύονται από την 
πρώτη δεν ταυτίζονται προς το παρόν µε αυτά που δηµοσιεύει η δεύτερη21. 

∆ιάγραµµα ∆5α: ∆ιάσπαση των Εξαγωγών Αγαθών και Υπηρεσιών 

Στο ∆ιάγραµµα ∆.5α παρατηρείται η διάσπαση των εξαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών χρησιµοποιώντας τις εκτιµήσεις της ΚΤΚ, οι οποίες περιλαµβάνονται 
στο διάγραµµα µε διακεκοµµένες γραµµές. Η µεταβλητή αυτή χαρακτηρίζεται 
από έντονη εποχικότητα, η οποία οφείλεται κυρίως στον εποχικού χαρακτήρα 
του τουρισµού, ο οποίος περιλαµβάνεται στη µέτρηση αυτού του µεγέθους.  

Στο ∆ιάγραµµα ∆.5β παρατηρείται η διάσπαση των εισαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών, οι οποίες διασπόνται επίσης µε τη χρήση των αντίστοιχων 
εκτιµήσεων της ΚΤΚ. Εν αντιθέσει µε τις εκτιµήσεις για τις εξαγωγές, οι οποίες 
έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου που 
εξετάζεται, οι εκτιµήσεις για τις εισαγωγές παρουσιάζουν µια διαρθρωτική αλλαγή 
στα µέσα του 1996, όπου αρχίζουν να εµφανίζουν έντονες αυξοµειώσεις. Σε αυτό 
το διάγραµµα παρατηρείται και το αποτέλεσµα της αλλαγής στο καθεστώς 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών το 1992, που είχε ως αποτέλεσµα την ανατίµηση της 
κυπριακής λίρας. 

                                                 
21 Αυτές οι διαφορές αναµένονται να εκλείψουν ως αποτέλεσµα της εναρµόνισης και των δύο 
µεθοδολογιών µε αυτές της Ε.Ε.  
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∆ιάγραµµα ∆5β: ∆ιάσπαση των Εισαγωγών Αγαθών και Υπηρεσιών 

4.6 ∆ιάσπαση Στατιστικής Απόκλισης 

Στο ∆ιάγραµµα ∆.6 δίνονται τα αποτελέσµατα και από τους δύο εναλλακτικούς 
τρόπους διάσπασής της Στατιστικής Απόκλισης. 

∆ιάγραµµα ∆6: ∆ιάσπαση της Στατιστικής Απόκλισης 

Όταν το τριµηνιαίο ΑΕΠ υπολογίζεται από την πλευρά της προσφοράς, τότε η 
SD υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και στην ΣΥΚ, δηλαδή: 

[ ])( MXGCIGFCFCSD −++++−ΑΕΠ= . Όταν το τριµηνιαίο ΑΕΠ 
υπολογίζεται από την πλευρά της ζήτησης, τότε χρησιµοποιείται ο αφελής 
διαχωρισµός, δηλαδή η SD απλώς διαιρείται σε τέσσερα ίσα µέρη. Όπως 
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αναφέρεται στο προηγούµενο µέρος, η επιλογή του τελικού τρόπου διάσπασης 
της Στατιστικής Απόκλισης εξαρτάται από την επιλογή του τελικού τρόπου 
διάσπασης του ΑΕΠ. 

Από το πιο πάνω διάγραµµα παρατηρείται ότι η διάσπαση από τη πλευρά της 
προσφοράς δίνει παρόµοια αποτελέσµατα µε την αρχική διάσπαση, κάτι που 
υποδεικνύει ότι και τότε χρησιµοποιήθηκε η ίδια προσέγγιση. 

4.7 ∆ιάσπαση Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος 

Όπως έχει αναφερθεί, το ΑΕΠ διασπάστηκε µε δύο εναλλακτικούς τρόπους: (α) 
από την πλευρά της προσφοράς και (β) από την πλευρά της ζήτησης. Στα 
∆ιαγράµµατα ∆.7α και ∆.7β παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα και από τις δύο 
προσεγγίσεις και εξηγείται γιατί προτιµείται η διάσπαση του ΑΕΠ στην Κύπρο να 
γίνεται από την πλευρά της προσφοράς.  

∆ιάγραµµα ∆7α: ∆ιάσπαση του ΑΕΠ (Προσέγγιση της Προσφοράς) 

Α. Προσέγγιση της Προσφοράς 

Στη διάσπαση του ΑΕΠ από την πλευρά της προσφοράς χρησιµοποιούνται 
δείκτες που αντικατοπτρίζουν στους κύριους τοµείς της κυπριακής οικονοµίας, 
δηλαδή της βιοµηχανίας, του τοµέα των κατασκευών του εσωτερικού εµπορίου 
και τον τοµέα των µεταφορών. Για τους υπόλοιπους τοµείς, δηλαδή της 
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γεωργίας-κτηνοτροφίας, της αλιείας και την παροχή άλλων υπηρεσιών (από το 
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα), χρησιµοποιούνται οι διαθέσιµοι δείκτες των 
τοµέων που είχαν υψηλό συντελεστή γραµµικής συσχέτισης µε αυτούς (π.χ. ο 
δείκτης για το εσωτερικό εµπόριο χρησιµοποιείται και για τον τοµέα ξενοδοχεία-
εστιατόρια, εφόσον η παραγωγή των τοµέων αυτών έχει συντελεστή γραµµικής 
συσχέτισης ίσο µε 99%). 

∆ιάγραµµα ∆7β: ∆ιάσπαση του ΑΕΠ (Προσέγγιση Ζήτησης) 

Στο ∆ιάγραµµα ∆.7α παρατηρείται ότι οι τριµηνιαίες εκτιµήσεις του κυπριακού 
ΑΕΠ από την πλευρά της προσφοράς είναι αρκετά οµαλότερες από τις 
προηγούµενες εκτιµήσεις. Επίσης, είναι προφανής και η αλλαγή της αρχικής 
µεθόδου διάσπασης µετά το 1994, εφόσον τότε το τριµηνιαίο ΑΕΠ επιδεικνύει 
έντονη εποχικότητα και διαχρονική εξάρτηση. Τα αποτελέσµατα της διάσπασης 
από την πλευρά της προσφοράς επιδεικνύουν λιγότερη µεταβλητικότητα από 
αυτά της αρχικής διάσπασης και, εν αντιθέσει από αυτά, δεν εµφανίζουν 
διαρθρωτικές αλλαγές. Παρατηρείται ότι, όπως αναµενόταν, παρουσιάζεται και 
στις εκτιµήσεις του ΑΕΠ η κορύφωση  στο δεύτερο τρίµηνο του 1992 λόγω της 
αλλαγής της συναλλαγµατικής πολιτικής και της ανατίµησης της κυπριακής λίρας.  

Β. Προσέγγιση της Ζήτησης 

Στη διάσπαση του ΑΕΠ από την πλευρά της ζήτησης χρησιµοποιούνται οι 
τριµηνιαίες εκτιµήσεις των συντελεστών Εγχώριας ∆απάνης που περιγράφονται 
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προηγουµένως. Στο ∆ιάγραµµα ∆.7β παρατηρείται ότι η διάσπαση του ΑΕΠ ως 
Εγχώρια ∆απάνη έχει ως αποτέλεσµα οι εκτιµήσεις του να έχουν πολύ 
µεγαλύτερη µεταβλητικότητα από τις εκτιµήσεις που προέρχονται από την 
προσέγγιση της παραγωγής (προσφοράς) και, επιπρόσθετα, µε αυτήν την 
προσέγγιση µεταφέρεται στο ΑΕΠ η εποχικότητα των εξαγωγών (βλ. ∆ιάγραµµα 
∆.5α). Επίσης παρατηρείται ότι, αν και δεν εµφανίζονται διαρθρωτικές αλλαγές, 
οι εκτιµήσεις αυτές παρουσιάζουν µεγαλύτερη εποχικότητα κατά τα τελευταία 
χρόνια της περιόδου διάσπασης. 

Όπως φαίνεται και στα δύο διαγράµµατα, και στις δύο εναλλακτικές εκτιµήσεις, η 
σύνδεση της λίρας µε το ECU είχε θετική βραχυχρόνια επίπτωση στο ΑΕΠ, αλλά 
µε την προσέγγιση της προσφοράς αυτή φαίνεται πιο έντονη, ενώ οι εκτιµήσεις 
από την αρχική διάσπαση δεν είχαν επηρεαστεί από αυτό το γεγονός. 

Η προσέγγιση της ζήτησης έχει ως πιο σοβαρό µειονέκτηµα ότι είναι εντελώς 
εκτός της µεθοδολογίας που χρησιµοποιείται στη µέτρηση του ΑΕΠ από την 
ΣΥΚ. Όπως έχει αναφερθεί, το ΑΕΠ στην Κύπρο καθορίζεται από την Εγχώρια 
παραγωγή και οι διαφορές του από την Εγχώρια ∆απάνη διακανονίζονταν µέχρι 
πρόσφατα µε τη χρήση του όρου στατιστική διαφορά (SD). Άρα ένας τρόπος 
εκτίµησης όπου το τριµηνιαίο ΑΕΠ καθορίζεται από τις τριµηνιαίες εκτιµήσεις της 
Εγχώριας ∆απάνης δεν είναι συµβατός µε τη µεθοδολογία µέσω της οποίας 
υπολογίζεται το ετήσιο ΑΕΠ από την Στατιστική Υπηρεσία. 

Μια απλή σύγκριση των αποτελεσµάτων από τις δύο προσεγγίσεις εισηγείται ότι 
οι εκτιµήσεις από την προσέγγιση της προσφοράς είναι σαφώς οµαλότερες και 
επιδεικνύουν µικρότερη διακύµανση, άρα είναι προτιµότερες. Αν και οι δύο 
σειρές κινούνται σε συµφωνία µε την αφελή διάσπαση, και άρα αποτελούν 
συνεπείς εκτιµήσεις του τριµηνιαίου ΑΕΠ, η προσέγγιση της ζήτησης επιδεικνύει 
σαφώς µεγαλύτερη διακύµανση. Πιο συγκεκριµένα, οι εκτιµήσεις από τη µέθοδο 
της προσφοράς προτιµούνται για τους ακόλουθους λόγους: 

(i) έχουν µικρότερη διακύµανση, 

(ii) προέρχονται από µία µέθοδο η οποία συµβαδίζει µε τον τρόπο που 
υπολογίζονται οι ΕΛ στην ΣΥΚ, 

(iii) µπορεί να βελτιωθεί και να επεκταθεί µε περισσότερους δείκτες, όταν αυτοί 
θα είναι διαθέσιµοι.  
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4.8 Σύνοψη Αποτελεσµάτων 

Στον πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται συνοπτικά οι µέθοδοι διάσπασης 
και οι οικονοµικοί δείκτες που επιλέγονται για κάθε συντελεστή της Εγχώριας 
∆απάνης και του ΑΕΠ.    

Πίνακας Π1: Σύνοψη Επιλεγµένων Μεθόδων ∆ιάσπασης του ΑΕΠ και των Συντελεστών του ΑΕΠ 

     
Μεταβλητή  ∆είκτες ∆ιάσπασης Γενική Περιγραφή 

    
∆είκτης βιοµηχανικής Παραγωγής  Εφαρµογή της µεθόδου 
Εγκεκριµένες Άδειες Οικοδοµής των µεριδίων κατανοµής 
∆είκτης Λιανικής Πώλησης (Επιλέγεται η προσέγγιση 
Εγγραφές Επιβατικών Οχηµάτων της προσφοράς) 
Εγγραφές Οχηµάτων Μεταφοράς   

Υ 

  
Απλή εφαρµογή της µεθόδου C ∆είκτης Λιανικής Πώλησης 
των µεριδίων κατανοµής 

∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής  Εφαρµογή της µεθόδου 
∆είκτης Λιανικής Πώλησης των µεριδίων κατανοµής 
Εγγραφές Επιβατικών Οχηµάτων (Χρησιµοποιείται ως δείκτης 
Εγγραφές Οχηµάτων Μεταφοράς  διάσπασης ο σταθµισµένος 
Εισαγωγές Κεφαλ. Αγαθών µέσος όρος των διαθεσίµων 

GFCG 

 δεικτών) 
∆είκτης βιοµηχανικής Παραγωγής Εφαρµογή της µεθόδου 
Εγκεκριµένες Άδειες Οικοδοµής των µεριδίων κατανοµής 
∆είκτης Λιανικής Πώλησης (Επιλογή του τρόπου  
 διάσπασης που βασίζεται στη 

CI 

 σύσταση των CI) 
∆απάνες Μισθοδοσίας Εφαρµογή της µεθόδου 
∆απάν. για Αγαθά και Υπηρεσίες των µεριδίων κατανοµής 
Επιδοτήσεις στις Κοιν. Ασφαλίσεις  (Ως δείκτες χρησιµοποιούνται 
Άλλες Τρέχουσες ∆απάνες τα µεγέθη που αποτελούν, 

G 

 ως επί τω πλείστω, τις G) 
Απλή εφαρµογή της µεθόδου 
των µεριδίων κατανοµής 
(Με αυτόν τον τρόπο επιτυγ-  
 χάνεται συµφωνία µεταξύ  

X και M Τα στοιχεία της ΚΤΚ 

των στοιχείων ΣΥK και ΚΤΚ) 
Τα υπόλοιπα διασπασµένα = Υ – [ C + GFCF + CI + G +  

  στοιχεία    (X – M) ] SD 
  

Σηµ.1: Οι µεταβλητές ενδιαφέροντος συµβολίζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως και στα µέρη 3 
και 4. 
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5. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σε αυτό το δοκίµιο παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί 
στη διάσπαση του ΑΕΠ και άλλων σηµαντικών στοιχείων των Εθνικών 
Λογαριασµών (ΕΛ) από ετήσια σε τριµηνιαία βάση για την περίοδο 1990-2001. 
Αυτές οι εκτιµήσεις γίνονται µε σκοπό να αντικαταστήσουν στοιχεία τα οποία 
περιλαµβάνονται στη βάση δεδοµένων του ΜΜΚΟ και που ο τρόπος µε τον 
οποίο εκτιµήθηκαν φέρνει εµπόδια στην αποτελεσµατική και συνεπή εκτίµηση 
των παραµέτρων ενδιαφέροντος του Μοντέλου. 

Για τη διάσπαση του ΑΕΠ, του πιο σηµαντικού στοιχείου των ΕΛ, προτάθηκαν 
δύο προσεγγίσεις: της προσφοράς και της ζήτησης και επιλέγεται να 
χρησιµοποιηθεί αυτή της προσφοράς, η οποία είναι περισσότερο στο πνεύµα της 
µεθόδου που ακολουθεί η Στατιστική Υπηρεσία στη µέτρηση των Εθνικών 
Λογαριασµών. 

Οι εκτιµήσεις αυτού του δοκιµίου κρίνονται κατάλληλες για τη βάση δεδοµένων 
του ΜΜΚΟ, εφόσον προήλθαν από µια µέθοδο διάσπασης που αντιµετωπίζει 
επιτυχώς τα προβλήµατα που προκαλούσε η προηγούµενη διάσπαση (δηλαδή 
τη διαχρονική εξάρτηση, τις διαρθρωτικές αλλαγές που προκαλούσε στα στοιχεία 
και µη συµβατότητα των τριµηνιαίων τιµών µε τις αντίστοιχες ετήσιες),  µε τη 
χρήση της ίδιας µεθόδου διάσπασης για όλο το δείγµα. Όπως φαίνεται και στα 
διαγράµµατα του Μέρους 4, µε τη χρήση αυτής της µεθόδου διάσπασης 
αποφεύχθηκαν οι διαρθρωτικές αλλαγές και η ‘τεχνητή’ διαχρονική εξάρτηση που 
ήταν τόσο έντονη στις προηγούµενες εκτιµήσεις. Επιπρόσθετα, µε τη χρήση των 
αναθεωρηµένων τιµών των ΕΛ από την Στατιστική Υπηρεσία και την υιοθέτηση 
νέων τεχνικών, όπου χρειάζονταν, εξασφαλίστηκε η συµβατότητα όλων των 
τριµηνιαίων χρονοσειρών µε τις αντίστοιχες ετήσιες.  

Τρόποι που η εργασία αυτή µπορεί να επεκταθεί είναι: 

(i) η µέθοδος να χρησιµοποιηθεί και στη διάσπαση των µεγεθών για 
µεγαλύτερη περίοδο από αυτήν που χρησιµοποιείται σε αυτή τη 
µελέτη, 

(ii) στη µέθοδο διάσπασης του ΑΕΠ να περιληφθούν δείκτες για 
περισσότερους τοµείς της οικονοµίας από αυτούς που 
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χρησιµοποιούνται, όταν θα είναι διαθέσιµοι, και να βελτιωθεί ο τρόπος 
εκτίµησης του ΑΕΠ, 

(iii) µε τη βοήθεια της Perpetual Inventory Method (PIM) να 
χρησιµοποιηθούν οι τριµηνιαίες εκτιµήσεις των GFCF και CI (το 
άθροισµά τους αποτελεί την εγχώρια επένδυση) στη διάσπαση του 
αποθέµατος κεφαλαίου της οικονοµίας (Capital Stock) από ετήσιες σε 
τριµηνιαίες τιµές. Αυτό το µέγεθος, σε συνδυασµό µε τις τριµηνιαίες 
παρατηρήσεις της συνολικής απασχόλησης και του ΑΕΠ, θα µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό ενός µέτρου του δυνητικού ΑΕΠ 
σε τριµηνιαία βάση22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Μια µελέτη µε στόχο τον υπολογισµό του δυνητικού ΑΕΠ, χρησιµοποιώντας ετήσια στοιχεία έχει 
διεκπεραιωθεί πρόσφατα από τη ΜΟΕ σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών, βλ. 
Haroutunian et al. (2003). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Περιγραφή Στοιχείων 

A.1 Series of Interest (Annual Data)  

Y: 
Gross Domestic Product at current market prices 
Millions of Cyprus Pounds 
Source: Historical Data on the Economy of Cyprus, Economic Reports, Official site of the 
Statistical Service of Cyprus. 

C: 
Private Final Consumption at current market prices 
Millions of Cyprus Pounds 
Source: Historical Data on the Economy of Cyprus, Economic Reports, Official site of the 
Statistical Service of Cyprus. 

CI: 
Change in Inventory at current market prices 
Millions of Cyprus Pounds 
Source: Historical Data on the Economy of Cyprus, Economic Reports, Official site of the 
Statistical Service of Cyprus. 

G:  
Government Final Consumption at current market prices 
Millions of Cyprus Pounds 
Source: Historical Data on the Economy of Cyprus, Economic Reports, Official site of the 
Statistical Service of Cyprus. 

GFCF: 
Gross Fixed Capital Formation at current market prices 
Millions of Cyprus Pounds 
Source: Historical Data on the Economy of Cyprus, Economic Reports, Official site of the 
Statistical Service of Cyprus. 

X: 
Exports of Goods and Services at current market prices 
Millions of Cyprus Pounds 
Source: Historical Data on the Economy of Cyprus, Economic Reports, Official site of the 
Statistical Service of Cyprus. 

M: 
Imports of Goods and Services at current market prices 
Millions of Cyprus Pounds 
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Source: Historical Data on the Economy of Cyprus, Economic Reports, Official site of the 
Statistical Service of Cyprus. 

SD: 
Statistical Discrepancy at current market prices 
Millions of Cyprus Pounds 
Source: Historical Data on the Economy of Cyprus, Economic Reports, Official site of the 
Statistical Service of Cyprus. 

A.2 Indicators by Series of Interest (Quarterly Data) 

Consumption: 

Retail Sales: 
Retail Sales Value Index (1995=100) 
Source: Monthly Economic Indicators, Issues 145 – 271, Monthly Economic Series 1960-
1993. 

Gross Fixed Capital Formation: 

Industry:  
Index of Industrial Production (1995=100) 
Source: Monthly Economic Indicators, Issues 145 – 271. 

Trade:  
Retail Sales Value Index (1995=100) 
Source: Monthly Economic Indicators, Issues 145 – 271, Monthly Economic Series 1960-
1993. 

Transports (1):  
Registration of Motor Vehicles (Passenger cars, actual number). 
Source: Monthly Economic Indicators, Issues 145 – 271. 

Transports (2): 
Registration of Motor Vehicles (Light goods vehicles, actual number) 
Source: Monthly Economic Indicators, Issues 145 – 271. 
 

Imports of Capital: 
Imports of Capital Goods (mns of Cyprus Pounds) 
Source: Monthly Economic Indicators, Issues 145 – 271. 
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Change in Inventory: 

Industry:  
Index of Industrial Production (1995=100) 
Source: Monthly Economic Indicators, Issues 145 – 271. 

Construction (1):  
Building Permits Authorised (value, mns of Cyprus Pounds) 
Source: Monthly Economic Indicators, Issues 145 – 271. 

Trade:  
Retail Sales Value Index (1995=100) 
Source: Monthly Economic Indicators, Issues 145 – 271, Monthly Economic Series 1960-
1993. 

Government Final Consumption: 

Wages and Salaries: 
Wages and Salaries of Central Government (mns of Cyprus Pounds) 
Source: Monthly Economic Indicators, Issues 145 – 271, Monthly Economic Series 1960-
1993. 

Expenditure on Goods and Services: 
Other Goods and Services Expenditure of Central Government (mns of Cyprus Pounds) 
Source: Monthly Economic Indicators, Issues 145 – 271, Monthly Economic Series 1960-
1993. 

Contributions: 
Social Security Payments of Central Government 
Source: Monthly Economic Indicators, Issues 145 – 271, Monthly Economic Series 1960-
1993. 

Other Current Expenditure: 
Other Current Expenditure of Central Government 
Source: Monthly Economic Indicators, Issues 145 – 271, Monthly Economic Series 1960-
1993. 

Exports of Goods and Services: 

Exports: 
Nominal Exports of Goods and Services (mns of Cyprus Pounds) 
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Source: Central Bank of Cyprus 

Imports of Goods and Services: 

Imports: 
Nominal Imports of Goods and Services (mns of Cyprus Pounds) 
Source: Central Bank of Cyprus. 

Gross Domestic Product: 

Industry 
Index of Industrial Production (1995=100) 
Source: Monthly Economic Indicators, Issues 145 – 271. 

Construction (1): 
Building Permits Authorized (value, mns of Cyprus Pounds) 
Source: Monthly Economic Indicators, Issues 145 – 271. 

Trade:  
Retail Sales Value Index (1995=100) 
Source: Monthly Economic Indicators, Issues 145 – 271, Monthly Economic Series 1960-
1993. 

Transports (1):  
Registration of Motor Vehicles (Passenger cars, actual number) 
Source: Monthly Economic Indicators, Issues 145 – 271. 

Transports (2): 
Registration of Motor Vehicles (Light goods vehicles, actual number) 
Source: Monthly Economic Indicators, Issues 145 – 271. 
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