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Τοµεακή Ανάλυση της Παραγωγικότητας της Κυπριακής 
Οικονοµίας 

 
Περίληψη 

Η παραγωγικότητα της Κυπριακής οικονοµίας αποτελεί αντικείµενο πολλών 
συζητήσεων αφού διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στο επίπεδο τόσο της 
ανταγωνιστικότητας όσο και της οικονοµικής ανάπτυξης. Ο στόχος αυτού του 
δοκιµίου είναι η παραµετρική εκτίµηση της διαχρονικής και διαστρωµατικής αλλαγής 
της ολικής παραγωγικότητας σε διάφορους τοµείς της Κυπριακής οικονοµίας.  

Στη δεκαετία του ’80 παρατηρείται επιβράδυνση, µε το ρυθµό αλλαγής της ολικής 
παραγωγικότητας να αυξάνεται µε ρυθµούς χαµηλότερους του 1% σε τέσσερις 
τοµείς, ενώ για άλλους δύο τοµείς ο ρυθµός αλλαγής είναι αρνητικός. Ακολούθως, 
καταγράφεται διαχρονική ανάκαµψη µε αποτέλεσµα η παραγωγικότητα να επιδεικνύει 
αυξητικούς ρυθµούς µεταβολής και στους οκτώ τοµείς κατά την περίοδο 2000-2002. 
Συνοπτικά, στην περίοδο 1980-2002, σηµαντική βελτίωση σε όρους ρυθµού αλλαγής 
παραγωγικότητας σηµειώνουν οι τοµείς Μεταφορές/Επικοινωνίες, Κατασκευές, 
Γεωργία/Αλιεία και Ξενοδοχεία και Εστιατόρια. ∆ραµατικά πτωτική τάση καταγράφει ο 
τοµέας Ηλεκτρισµός/Νερό, ενώ οι υπόλοιποι τοµείς χαρακτηρίζονται από ελαφρά 
άνοδο.  

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προσανατολισµού της χώρας, η αύξηση του 
ανταγωνισµού ωθεί τους παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών στην εξεύρεση 
τρόπων συγκράτησης του µέσου κόστους παραγωγής. Επίσης, σηµαντικές είναι και 
οι προσπάθειες του κράτους για συνεχή βελτίωση του θεσµικού και οικονοµικού 
περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται 
µέσω έργων υποδοµής και διευκολύνσεων προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις έτσι ώστε 
να υιοθετούν την τελευταία τεχνολογία.  

Η βελτίωση της παραγωγικότητας στους πλείστους τοµείς δεν πρέπει να προκαλεί 
εφησυχασµό, αφού σε ορισµένους τοµείς ο ρυθµός αλλαγής της παραγωγικότητας 
εξακολουθεί να είναι χαµηλός, δηµιουργώντας ανησυχίες για την ανταγωνιστικότητά 
τους. Η µελλοντική έρευνα θα επικεντρώνεται σε συγκρίσεις της παραγωγικότητας 
των πιο πάνω τοµέων µε αντίστοιχους τοµείς χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και σε αξιολόγηση του βαθµού στον οποίο οι κρατικές δαπάνες 
στους διάφορους τοµείς επηρεάζουν την ολική τους παραγωγικότητα. 
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EXECUTIVE SUMMARY  
The productivity of the Cyprus economy is subject to extensive discussion as it plays 
a key role in determining competitiveness and economic growth. The growing 
current account deficit (-5.7% in 2004, as compared to -3% in 2003 and -4.5% in 
2002) has given rise to concerns with respect to the productivity levels of the 
economy. In the new era of globalisation and membership in the European Union, it 
is of critical importance for the country to achieve and maintain high productivity 
levels in overcoming the pressures of intensive international competition. 

The aim of this paper is to provide estimates of the growth rate of total factor 
productivity (TFP) in nine sectors of economic activity from the 80’s until 2002. 

At the beginning of the period under consideration, there is a slowdown in 
productivity levels, with TFP growing by less than 1% in four sectors, and declining 
in two other sectors (negative percent change in total factor productivity). 
Subsequently, TFP growth rates are characterised by intertemporal recovery in all 
sectors but Electricity Gas and Water, and by the period 2000-2002 TFP marks 
relatively higher and positive rates. In a nutshell, the sectors Transport Storage and 
Communication, Construction, Agriculture, Fishing, Forestry and Hunting and Hotels 
and Restaurants achieve substantial improvement in their productivity levels in the 
period 1980-2002, whereas the sector Electricity, Gas and Water experiences a 
dramatic fall in its TFP growth rates. The remaining sectors are characterised by 
moderate improvement in their TFP growth rates. 

Producers of goods and services seem to start responding to intense competition by 
finding ways to contain production costs. This has a positive impact on the overall 
productivity of the economy, which starts at almost zero TFP growth rates in 1980 
and reaches 2% by the period 2000-2002. Moreover, the observed improvement in 
productivity could also be attributed to active and continuous government efforts in 
improving the environment in which firms operate, through infra-structure projects 
and other incentives for adopting new technology. 

However, the observed improvement in productivity growth rates for the majority of 
the sectors of the economy should not put one’s mind at rest, since some sectors 
continue to exhibit low TFP growth rates. Future research is directed towards 
productivity comparisons of the above sectors with the corresponding ones in 
European Union member countries, and estimation of the extent in which 
government expenditure in the various sectors affects TFP growth rates. 



 



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παραγωγικότητα της Κυπριακής οικονοµίας αποτελεί αντικείµενο πολλών 
συζητήσεων, αφού διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στο επίπεδο τόσο της 
ανταγωνιστικότητας όσο και της οικονοµικής ανάπτυξης. Το διευρυνόµενο έλλειµµα 
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (-5.7% το 2004, σε σχέση µε -3% το 2003 και 
-4.5% το 2002) έχει προκαλέσει ανησυχίες για το επίπεδο της παραγωγικότητας της 
οικονοµίας. Στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης και της πλήρους ένταξης της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ζωτικής σηµασίας η χώρα να επιτυγχάνει και 
να διατηρεί σχετικά υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας για να µπορέσει να 
αντεπεξέλθει στις έντονες πιέσεις του διεθνούς ανταγωνισµού. 

Σε γενικούς όρους, η παραγωγικότητα ορίζεται ως ο λόγος των εκροών ως προς τις 
εισροές που χρησιµοποιήθηκαν στην παραγωγή. Η έννοια της παραγωγικότητας 
εφαρµόζεται σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας, και αποτελεί κριτήριο για την 
κατάταξη επιχειρήσεων σε ένα συγκεκριµένο κλάδο, για την αξιολόγηση 
παρεµβατικών οικονοµικών πολιτικών και για την αξιολόγηση των αποφάσεων των 
επιχειρήσεων. Συχνά, χρησιµοποιείται ως δείκτης της ανταγωνιστικότητας µιας 
επιχείρησης, ενός κλάδου ή ολόκληρης της οικονοµίας. Αν για παράδειγµα ένας 
κλάδος της οικονοµίας είναι πιο παραγωγικός σε σχέση µε κάποιον άλλο, τότε 
µπορεί να παράγει ένα συγκεκριµένο επίπεδο προϊόντος µε χαµηλότερο µέσο 
κόστος παραγωγής και αυτό τον καθιστά πιο ανταγωνιστικό.  

Ο στόχος αυτού του δοκιµίου είναι η παραµετρική εκτίµηση της διαχρονικής και 
διαστρωµατικής αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας (TFP-Total Factor 
Productivity) στους διάφορους τοµείς της Κυπριακής οικονοµίας. Η ανάλυση των 
αποτελεσµάτων των εκτιµήσεων θα µας δώσει µια σαφή ένδειξη για τα επίπεδα 
παραγωγικότητας που βρίσκεται η οικονοµία και οι διάφοροι τοµείς της. Ο 
υπολογισµός της παραγωγικότητας στο σύνολο της οικονοµίας δεν παρέχει 
οποιεσδήποτε ενδείξεις για το επίπεδο παραγωγικότητας σε επίπεδο των τοµέων 
οικονοµικής δραστηριότητας. Για παράδειγµα, είναι πιθανόν µια χώρα να 
χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας σε συγκεκριµένους τοµείς και 
να υστερεί σε κάποιους άλλους. Η τοµεακή ανάλυση της παραγωγικότητας 
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προσδιορίζει τέτοιες διαφορές στο επίπεδο της παραγωγικότητας και δίνει 
κατεύθυνση ως προς τους τοµείς στους οποίους είναι αναγκαία η βελτίωση.  

Μέχρι σήµερα, έχουν γίνει τρεις σηµαντικές οικονοµετρικές µελέτες για την 
παραγωγικότητα τοµέων της Κυπριακής οικονοµίας. Στη µελέτη “Η παραγωγικότητα 
του Κυπριακού Τραπεζικού τοµέα: σύγκριση µε συνεργατικά και Αγγλικές τράπεζες” 
οι Πασιαρδής, Μαµουνέας και Λόης (2003), χρησιµοποιούν χρηµατοοικονοµικούς 
αριθµοδείκτες και οικονοµετρική ανάλυση για να συγκρίνουν την 
αποτελεσµατικότητα του Κυπριακού τραπεζικού συστήµατος µε τα συνεργατικά 
ιδρύµατα και το Βρετανικό τραπεζικό τοµέα. Εκ πρώτης όψεως ο Κυπριακός 
τραπεζικός τοµέας φαίνεται να υστερεί σε αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε τα 
συνεργατικά ιδρύµατα και τις Βρετανικές τράπεζες, αφού παραχωρεί δάνεια µιας 
συγκεκριµένης αξίας µε ψηλότερο κόστος. Η διαχρονική ανάλυση των στοιχείων 
όµως δείχνει µια συνεχή βελτίωση των Κυπριακών εµπορικών τραπεζών που τις 
καθιστά εξίσου αποτελεσµατικές µε τις Βρετανικές τράπεζες και σε θέση ισχύος 
όσον αφορά ανταγωνισµό µε συνεργατικά ιδρύµατα. Στη µελέτη “Ανάλυση της 
παραγωγικότητας του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος”, οι Πασιαρδής και 
Μαµουνέας (2003) εξετάζουν τη διαχρονική εξέλιξη του κόστους παραγωγής του 
τοµέα του τουρισµού µέσω οικονοµετρικής εκτίµησης µιας συνάρτησης κόστους και 
µέσω δεικτών παραγωγικότητας του τοµέα. Τα αποτελέσµατα θέλουν το δείκτη 
ολικής παραγωγικότητας του τοµέα να αυξάνεται σταθερά τη δεκαετία του ’80, ενώ 
µετά το 1990 να παρουσιάζει διακυµάνσεις. Τέλος, στη µελέτη “Growth and 
Productivity in Cyprus Manufacturing Industries 1977-1994”, οι Πασιαρδής και 
Μαµουνέας (1999) εκτιµούν δείκτες ολικής παραγωγικότητας για τον µεταποιητικό 
τοµέα της Κύπρου στην περίοδο 1977-1994, και προβαίνουν σε σύγκριση της 
παραγωγικότητας των υποτοµέων µε χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
κύριο εύρηµα της µελέτης είναι σηµαντική µείωση στο ρυθµό αύξησης της ολικής 
παραγωγικότητας ορισµένων υποτοµέων στη µεταποίηση.  

Το πιο δηµοφιλές µέτρο παραγωγικότητας στις διάφορες στατιστικές είναι ο δείκτης 
παραγωγικότητας της εργασίας, ο οποίος εκφράζει το προϊόν ανά µονάδα εργασίας. 
Πρόκειται ωστόσο για επιµέρους δείκτη µέτρησης της παραγωγικότητας, αφού έχει 
το µειονέκτηµα ότι δε λαµβάνει υπόψη όλους τους συντελεστές παραγωγής που 
χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. Συνεπώς, σε ορισµένες περιπτώσεις δίνει µια 
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παραπλανητική εικόνα για το επίπεδο της συνολικής παραγωγικότητας. Σε αντίθεση 
µε την παραγωγικότητα της εργασίας, η ολική παραγωγικότητα εκφράζει τη 
µετατροπή του συνόλου των εισροών σε εκροές. Θεωρείται ως το πιο σφαιρικό 
µέτρο παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση της ανταγωνιστικότητας ενός κλάδου, 
αφού λαµβάνει υπ’ όψη όλες τις εισροές που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. 

Στην παρούσα µελέτη, εκτός από την παραγωγικότητα της εργασίας υπολογίζεται 
και η ολική παραγωγικότητα, ο υπολογισµός της οποίας επεκτείνεται πέραν των 
τοµέων της Μεταποίησης, Ξενοδοχείων και Εστιατορίων και Τραπεζών, και σε πέντε 
επιπλέον τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. 

Στην ενότητα 2 αναλύονται οι οκτώ υπό εξέταση τοµείς µε βάση το µερίδιο της 
προστιθέµενης αξίας τους στο ΑΕΠ, το µέσο κόστος παραγωγής καθώς και των 
συνθετικών του µερών (µέσο κόστος εργασίας και κεφαλαίου). Επίσης, γίνεται µια 
πρώτη σύγκριση της παραγωγικότητας της εργασίας της οικονοµίας της Κύπρου µε 
τις οικονοµίες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Στην ενότητα 3 γίνεται µια περιγραφή 
του εµπειρικού µοντέλου που χρησιµοποιείται για οικονοµετρική εκτίµηση της 
παραγωγικότητας των τοµέων και παρουσιάζονται τα βασικά αποτελέσµατα. Τέλος, 
η ενότητα 4 παραθέτει περίληψη και βασικά συµπεράσµατα του δοκιµίου. 

2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Στη µελέτη έχουν χρησιµοποιηθεί στοιχεία από εννέα τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας: Γεωργία, Αλιεία, Κυνήγι και ∆ασοκοµία (AFFH), Μεταποίηση 
(MAN), Ηλεκτρισµός, Υγραέριο και Νερό (EGWS), Κατασκευές (CON), Χονδρικό και 
Λιανικό Εµπόριο (WRT), Ξενοδοχεία και Εστιατόρια (HR), Μεταφορές, Αποθήκευση 
και Επικοινωνίες (TSC), Χρηµατοοικονοµικοί, Ασφαλιστικοί, Κτηµατοµεσιτικοί 
Οργανισµοί και Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες (FIRE), Μεταλλεία και Λατοµεία 
(MQ)1.  

                                                           

 

1 Οι υπόλοιποι τοµείς οι οποίοι δεν έχουν συµπεριληφθεί στην παρούσα ανάλυση είναι ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση και Άµυνα, Εκπαίδευση και Υγεία και Άλλες Κοινωφελείς, Κοινωνικές και Προσωπικές 
Υπηρεσίες. Οι λόγοι που εξαιρέθηκαν οι πιο πάνω τοµείς είναι: (i) δυσκολία ορισµού της εκροής που 
παράγει ο δηµόσιος τοµέας, (ii) µη διαθέσιµα στοιχεία που να ξεκινούν από τη δεκαετία του ’80 και (iii) 
το αντικείµενο της παρούσας µελέτης, που ήταν να εξεταστεί το επίπεδο ανταγωνιστικότητας ιδιωτικών 
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Τα συστατικά στοιχεία που προσδιορίζουν το συνολικό κόστος παραγωγής, και κατ΄ 
επέκταση το επίπεδο παραγωγικότητας, είναι το επίπεδο προϊόντος και το κόστος 
εισροών, που συνήθως αποτελείται από το κόστος εργασίας και κεφαλαίου. Σε αυτή 
την ενότητα αναλύεται τόσο το επίπεδο προϊόντος όσο και το συνολικό µέσο κόστος 
παραγωγής µε τα συνθετικά του µέρη (µέσο κόστος εργασίας και κεφαλαίου) για την 
περίοδο 1979-2002, για να πάρουµε µια πρώτη γεύση για το επίπεδο 
παραγωγικότητας των υπό εξέταση τοµέων.  

2.1 Συµβολή τοµέων στην οικονοµία 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει την προστιθέµενη αξία των οκτώ υπό εξέταση τοµέων ως 
ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε τρέχουσες τιµές. Όπως 
φαίνεται από τον Πίνακα 1, οι τοµείς Χρηµατοοικονοµικά κλπ και Χονδρικό και 
Λιανικό Εµπόριο παρουσιάζονται ως οι πιο σηµαντικοί τοµείς της Κυπριακής 
οικονοµίας κατά το 2002 όσον αφορά τη συµβολή τους στο ΑΕΠ. Το µερίδιο της 
προστιθέµενης αξίας του τοµέα Χρηµατοοικονοµικά κλπ, στο ΑΕΠ κυµαίνεται γύρω 
στο 15% από το τέλος της δεκαετίας του ’70 µέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’80. 
Από το 1989 ξεκινά µια ανοδική τάση, µε κατακόρυφη άνοδο µεταξύ 1994-1995, µε 
αποτέλεσµα η συµβολή του κλάδου στο συνολικό ΑΕΠ να αγγίξει το 24% κατά το 
2002. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1, το µερίδιο στο συνολικό ΑΕΠ του τοµέα 
Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο, κυµαίνεται ελαφρώς γύρω από το 12.5%. Επίσης 
φαίνεται ότι στις αρχές της υπό εξέταση περιόδου ο µεταποιητικός τοµέας 
παρουσιάζεται ως ένας από τους πιο σηµαντικούς τοµείς της οικονοµίας µε ψηλό 
µερίδιο προστιθέµενης αξίας στο ΑΕΠ (περίπου 17.6% στο τέλος της δεκαετίας του 
’70). Παρόλα αυτά, η συµβολή του τοµέα άρχισε να µειώνεται σηµαντικά από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’80, µε το µερίδιο της προστιθέµενης αξίας του στο ΑΕΠ να 
αγγίζει το 9.4% κατά το 2002. 

Ο τοµέας Ξενοδοχεία και Εστιατόρια θεωρείται ζωτικής σηµασίας για την οικονοµία 
της χώρας αφού η συµβολή του στο ΑΕΠ σηµειώνει κατακόρυφη άνοδο στη διάρκεια 
της περιόδου 1979-1990, µε το µερίδιο της προστιθέµενης αξίας του κλάδου στο 

                                                                                                                                                                     
τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας. Επίσης, αξίζει να σηµειώσουµε ότι δεν παρατίθενται τα 
αποτελέσµατα του τοµέα Μεταλλεία και Λατοµεία λόγω της µηδαµινής του συµβολής στην οικονοµία. 
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ΑΕΠ να αυξάνεται από 3% σε 10%. Το 1991, κυρίως λόγω του πρώτου πολέµου 
στον Κόλπο, παρατηρείται κάµψη στον τοµέα η οποία συνεχίζει µέχρι το 1996. Μετά 
το 1996, ο τοµέας αρχίζει να ανακάµπτει µέχρι το 2001, αλλά παρουσιάζει και πάλι 
κάµψη στη συµβολή του µετά το 2001 (λόγω των τροµοκρατικών επιθέσεων στις 
ΗΠΑ), µε αποτέλεσµα το µερίδιο του κλάδου στο ΑΕΠ να κυµαίνεται γύρω στο 8.7% 
κατά το 2002. Εξίσου σηµαντικός εµφανίζεται και ο τοµέας Μεταφορές/Επικοινωνίες. 
Το µερίδιο της προστιθέµενης αξίας του τοµέα Μεταφορές/Επικοινωνίες στο ΑΕΠ 
καταγράφει αυξοµειώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου 1979-2002. Συγκεκριµένα, 
µεταξύ 1979-1986 το µερίδιο αυτό αυξάνεται και φτάνει τη µέγιστη τιµή του για 
ολόκληρη την περίοδο (9.7% το 1986). Μετά το 1986 και µέχρι το 1993, ο τοµέας 
παρουσιάζει κάµψη, µε το µερίδιο της προστιθέµενης αξίας του στο συνολικό ΑΕΠ 
να σταθεροποιείται γύρω στο 8%, µεταξύ 1993-1996. Ακολουθεί µια περίοδος 
ανάκαµψης µέχρι το 2001, όµως η δραστηριότητα του τοµέα και πάλιν υποχωρεί σε 
επίπεδο 8.5% κατά το 2002.  

Όσον αφορά τη συµβολή του τοµέα Κατασκευές στο ΑΕΠ, φαίνεται να καταγράφει 
διαχρονική πτώση από 13% σε περίπου 7% στην υπό εξέταση περίοδο. Επίσης, η 
συµβολή του τοµέα Γεωργία/Αλιεία στην οικονοµία ολοένα και µειώνεται αφού το 
µερίδιο της προστιθέµενης αξίας του τοµέα ως ποσοστό του συνολικού ΑΕΠ 
χαρακτηρίζεται από µια σταθερή, πτωτική πορεία (εκτός από τη χρονιά 1984 όπου 
σηµειώνεται ελαφρά άνοδος σε σχέση µε το 1983). Συγκεκριµένα, µειώνεται από 
10.2% το 1979 σε περίπου 3.7% το 2002.  

Τέλος, ο τοµέας Ηλεκτρισµός/Νερό έχει τη µικρότερη συµβολή στο ΑΕΠ κατά το 
2002. Από τον Πίνακα 1 φαίνεται ότι το µερίδιο της προστιθέµενης αξίας του τοµέα 
στο ΑΕΠ αυξάνεται από περίπου 1.2% το 1979 σε 2.3% το 1985. Μετά το 1985 
παρουσιάζει ελαφρά πτώση µε διακυµάνσεις γύρω από το 2%.  

2.2 Ανάλυση µέσου κόστους παραγωγής 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία (1979-2002) του µέσου 
συνολικού κόστους παραγωγής του κάθε τοµέα, ενώ στους Πίνακες Π2 και Π3 στο 
Παράρτηµα 2 παραθέτουµε το µέσο κόστος εργασίας και κεφαλαίου αντίστοιχα. Από 
τον Πίνακα 2 διακρίνουµε µια αυξητική τάση στο µέσο συνολικό κόστος των 
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περισσότερων τοµέων, µε τον πιο ραγδαίο ρυθµό να καταγράφεται στον τοµέα 
Κατασκευές. Το συνολικό κόστος στον τοµέα Κατασκευές αυξάνεται µε σταθερό 
ρυθµό την περίοδο 1979-2002, µε αποτέλεσµα να πενταπλασιαστεί από ΛΚ0.26 σε 
ΛΚ1.33 ανά λίρα προστιθέµενης αξίας προϊόντος (σε σταθερές τιµές). 

Πίνακας 1: Μερίδια προστιθέµενης αξίας (%) τοµέων στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (1979-2002) 

 

Έτος 
 

AFFH MAN EGWS CON WRT 
 

HR 
 

TSC 
 

FIRE 
1979 10.2 17.6 1.2 12.9 12.2 3.1 7.7 14.6 
1980 9.6 17.5 1.3 13.5 11.7 3.5 8.0 14.3 
1981 9.3 17.6 1.7 12.0 11.4 4.3 8.2 15.3 
1982 9.3 17.0 1.7 11.3 11.3 4.8 8.3 15.0 
1983 7.9 16.5 2.0 10.9 10.9 5.5 8.9 14.2 
1984 8.9 16.1 2.1 10.2 11.3 6.1 9.0 14.1 
1985 7.5 15.6 2.3 10.0 12.0 6.7 9.3 14.1 
1986 7.3 15.0 2.3 9.8 11.7 7.3 9.7 14.4 
1987 7.4 15.4 2.2 9.5 11.3 8.1 9.4 14.3 
1988 7.2 15.5 2.2 9.5 10.5 8.9 9.1 14.3 
1989 6.9 14.7 2.1 9.6 11.0 9.8 9.1 14.3 
1990 6.9 14.2 2.0 9.5 11.2 10.2 9.0 15.3 
1991 6.2 14.2 2.1 10.2 11.6 8.3 8.7 15.9 
1992 5.7 13.4 2.0 9.9 11.3 9.7 8.5 16.0 
1993 5.6 12.7 2.0 9.5 11.0 8.5 8.2 15.9 
1994 4.9 12.3 1.9 8.8 11.3 8.8 8.4 16.3 
1995 4.8 11.8 2.0 8.1 13.1 9.0 7.9 20.2 
1996 4.3 11.6 2.1 8.3 13.0 8.5 8.0 21.0 
1997 3.8 11.4 2.0 8.0 12.9 8.8 8.2 21.8 
1998 4.0 11.0 2.0 7.7 13.2 8.9 8.5 22.1 
1999 3.8 10.6 1.9 7.4 12.6 9.3 8.8 23.3 
2000 3.4 10.2 2.1 6.8 12.4 9.5 8.9 23.2 
2001 3.6 9.9 2.1 7.0 12.6 9.8 9.2 23.5 
2002 3.7 9.4 2.1 7.3 12.4 8.7 8.5 23.4 

Με επίσης ψηλό ρυθµό αυξάνεται το κόστος παραγωγής στον τοµέα Ξενοδοχεία και 
Εστιατόρια. Αρχικά, το µέσο κόστος στον τοµέα Ξενοδοχεία και Εστιατόρια 
αυξάνεται από το 1979-1990 και σταθεροποιείται µέχρι το 1991, ενώ µετέπειτα 
σταθεροποιείται σε υψηλότερο επίπεδο για τα έτη 1992-1994. Η ανοδική πορεία που 
ακολουθεί µετά το 1994 µέχρι το τέλος της περιόδου έχει σαν αποτέλεσµα το κόστος 
παραγωγής ανά λίρα προστιθέµενης αξίας προϊόντος να σηµειώσει αύξηση της 
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τάξης του 370% το 2002, σε σχέση µε το κόστος παραγωγής που παρατηρείται στο 
τέλος της δεκαετίας του ’70. 

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους τοµείς αξίζει να αναφέρουµε ότι το µέσο συνολικό 
κόστος παραγωγής περίπου τριπλασιάζεται στην περίοδο 1979-2002 στους τοµείς 
Μεταποίηση, Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο και Χρηµατοοικονοµικά κλπ, ενώ στους 
τοµείς Γεωργία/Αλιεία και Μεταφορές/Επικοινωνίες περίπου διπλασιάζεται.  

Πίνακας 2: Μέσο συνολικό κόστος παραγωγής (£ΛΚ) τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας (1979-2002) 

 

Έτος 
 

AFFH MAN EGWS CON WRT 
 

HR 
 

TSC 
 

FIRE 
1979 0.51 0.40 0.44 0.26 0.46 0.25 0.49 0.41 
1980 0.54 0.44 0.56 0.33 0.50 0.32 0.58 0.45 
1981 0.61 0.48 0.81 0.39 0.55 0.37 0.65 0.48 
1982 0.71 0.51 0.93 0.44 0.58 0.41 0.71 0.50 
1983 0.68 0.54 0.97 0.47 0.57 0.48 0.75 0.51 
1984 0.82 0.58 1.09 0.51 0.62 0.54 0.78 0.54 
1985 0.77 0.62 1.18 0.56 0.67 0.59 0.85 0.56 
1986 0.81 0.64 1.10 0.59 0.69 0.64 0.92 0.58 
1987 0.89 0.67 1.00 0.62 0.70 0.67 0.94 0.60 
1988 0.86 0.71 1.00 0.66 0.69 0.70 0.93 0.61 
1989 0.91 0.74 0.96 0.71 0.72 0.76 0.92 0.64 
1990 1.02 0.78 0.98 0.76 0.76 0.80 0.96 0.69 
1991 1.10 0.81 1.04 0.81 0.78 0.77 1.01 0.72 
1992 0.98 0.87 1.01 0.87 0.81 0.87 1.05 0.75 
1993 0.99 0.92 1.02 0.94 0.82 0.89 0.98 0.78 
1994 1.10 0.96 0.99 0.98 0.86 0.90 0.99 0.82 
1995 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1996 0.90 1.04 0.98 1.05 1.01 1.00 1.01 1.04 
1997 0.96 1.06 1.00 1.10 1.05 1.03 1.02 1.08 
1998 1.01 1.08 0.99 1.14 1.07 1.06 1.05 1.11 
1999 0.93 1.12 0.93 1.17 1.09 1.09 1.06 1.18 
2000 0.97 1.15 1.04 1.21 1.13 1.13 1.03 1.21 
2001 1.05 1.20 1.03 1.27 1.16 1.18 1.06 1.23 
2002 1.07 1.24 0.97 1.33 1.18 1.18 0.99 1.25 

Τέλος, όσον αφορά το συνολικό κόστος παραγωγής στον τοµέα Ηλεκτρισµός/Νερό, 
διακρίνονται τρεις περίοδοι στον Πίνακα 2. Πριν από το 1985, το κόστος παραγωγής 
ανά µονάδα προϊόντος αυξάνεται µε ραγδαίο ρυθµό µε αποτέλεσµα να 
υπερδιπλασιαστεί µέχρι το 1985. Μετά το 1985 και µέχρι το 1987 παρατηρείται 
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µείωση, ενώ στην περίοδο 1987 µέχρι 2002 παρατηρείται συγκράτηση του κόστους 
παραγωγής γύρω στη ΛΚ1 ανά λίρα προστιθέµενης αξίας προϊόντος. 

Οι Πίνακες Π2 και Π3 στο Παράρτηµα 2 παρουσιάζουν τα συνθετικά µέρη του µέσου 
συνολικού κόστους παραγωγής στον κάθε τοµέα, δηλαδή το µέσο κόστος εργασίας 
και κεφαλαίου αντίστοιχα. Το µέσο κόστος εργασίας στον τοµέα Γεωργία/Αλιεία 
χαρακτηρίζεται από αυξητική τάση µε διακυµάνσεις και τριπλασιάζεται το 2002 σε 
σχέση µε τη χρονιά 1979. Το µέσο κόστος κεφαλαίου στον τοµέα Γεωργία/Αλιεία 
παρουσιάζει αυξοµειώσεις από το 1979 µέχρι το τέλος του 1991, µε µέση τιµή 
ΛΚ0.25 ανά λίρα προστιθέµενης αξίας προϊόντος. Ακολούθως, σταθεροποιείται από 
το 1992-1995, ενώ από το 1995 και µετά παρατηρούνται µεγάλες διακυµάνσεις µε το 
µέσο κόστος να φτάνει τη χαµηλότερή του τιµή τις χρονιές 1997 και 2000. Από το 
2000 µέχρι το τέλος της περιόδου, το κόστος κεφαλαίου ανά λίρα προστιθέµενης 
αξίας προϊόντος µπαίνει και πάλι σε αυξητική πορεία µε αποτέλεσµα το 2002 να 
φτάσει στο επίπεδο που επικρατούσε κατά την αρχή της υπό εξέτασης περιόδου. Το 
προϊόν του τοµέα Γεωργία/Αλιεία φαίνεται να είναι εντάσεως εργασίας αφού το 
κόστος εργασίας για την παραγωγή µιας µονάδας προϊόντος είναι ψηλότερο από το 
µέσο κόστος κεφαλαίου, µε τη διαφορά αυτή να διευρύνεται διαχρονικά.  

Στον τοµέα της Μεταποίησης, το µέσο κόστος εργασίας κυµαίνεται στο ίδιο επίπεδο 
µε το µέσο κόστος κεφαλαίου στο τέλος της δεκαετίας του ’70 (ΛΚ0.20), ενώ 
ακολούθως φαίνεται να αυξάνονται και τα δύο, µε το µέσο κόστος εργασίας να 
αυξάνεται µε µεγαλύτερο ρυθµό και να υπερτριπλασιάζεται µέχρι το 2002 σε ΛΚ0.73 
σε αντίθεση µε το κόστος κεφαλαίου που υπερδιπλασιάζεται (ΛΚ0.51). 

Η διαχρονική πορεία του µέσου κόστους κεφαλαίου στον τοµέα Ηλεκτρισµός/Νερό 
είναι ανάλογη της πορείας του µέσου κόστους παραγωγής του τοµέα που 
περιγράφηκε πιο πάνω. Το µέσο κόστος εργασίας του τοµέα αυξάνεται στα τέλη της 
δεκαετίας του ’70 και στις αρχές της δεκαετίας του ’80, µε το πιο ψηλό κόστος να 
παρατηρείται το 1982 (ΛΚ0.44). Ακολούθως διαφαίνεται µια πτωτική πορεία, µε το 
µέσο κόστος εργασίας να αυξάνεται πέραν της τάξεως του 5%, σε σύγκριση µε το 
κόστος που επικρατούσε το 1982. Αξίζει να σηµειώσουµε, ότι ενώ στις αρχές της εν 
λόγω περιόδου για την παραγωγή µίας µονάδος προϊόντος το κόστος εργασίας ήταν 
ψηλότερο από το κόστος κεφαλαίου, µετά το 1981 συµβαίνει το αντίθετο µε τη 
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διαφορά του µέσου κόστους κεφαλαίου και εργασίας να διευρύνεται ελαφρώς περί 
τα τέλη της δεκαετίας του ’90. 

Σε ό,τι αφορά τον τοµέα Κατασκευές, για την παραγωγή µιας µονάδας προϊόντος το 
κόστος εργασίας είναι ψηλότερο από το κόστος κεφαλαίου, µε τη διαφορά να 
µεγαλώνει µετά το 1979 (µε εξαίρεση την περίοδο µεταξύ 1989 µέχρι 1993, όπου 
µειώνεται η διαφορά µεταξύ µέσου κόστους εργασίας και κεφαλαίου). Επίσης, τα 
συνθετικά µέρη του µέσου κόστους παραγωγής στον τοµέα Χονδρικό και Λιανικό 
Εµπόριο σηµειώνουν αύξηση στην εν λόγω περίοδο, µε το µέσο κόστος εργασίας να 
αυξάνεται µε µεγαλύτερο ρυθµό και να καταγράφει επίπεδο πέραν του τριπλάσιου το 
2002 σε σχέση µε το 1979 (από ΛΚ0.20 το 1979 σε ΛΚ0.72 το 2002). Από την άλλη, 
το µέσο κόστος κεφαλαίου σχεδόν διπλασιάζεται από ΛΚ0.25 το 1979 σε ΛΚ0.46 το 
2002. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ενώ για την περίοδο 1979-1980 η παραγωγή είναι 
εντάσεως κεφαλαίου, µε την πάροδο του χρόνου ο τοµέας φαίνεται να χρησιµοποιεί 
όλο και περισσότερο από τον συντελεστή εργασία (µετά το 1971), αφού το κόστος 
εργασίας είναι ψηλότερο από το µέσο κόστος κεφαλαίου και η διαφορά αυτή 
διευρύνεται µετά το 1996. 

Ανοδική τάση φαίνεται να ακολουθούν και τα συνθετικά µέρη του µέσου κόστους 
παραγωγής στον τοµέα Ξενοδοχεία και Εστιατόρια. Tο µέσο κόστος εργασίας είναι 
ψηλότερο από το µέσο κόστος κεφαλαίου µεταξύ των περιόδων 1979-1986 και 
1992-1996. Το αντίθετο συµβαίνει µεταξύ 1987-1991 και 2000-2002. 

Αύξηση σηµειώνουν τόσο το µέσο κόστος εργασίας όσο και το µέσο κόστος 
κεφαλαίου στους τοµείς Μεταφορές/Επικοινωνίες και Χρηµατοοικονοµικά κλπ. Το 
κόστος κεφαλαίου ανά µονάδα προϊόντος στον τοµέα Μεταφορές/Επικοινωνίες είναι 
µεγαλύτερο από ό,τι το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος µεταξύ της 
περιόδου 1984-1990 και της χρονιάς 2001. Για τα υπόλοιπα έτη συµβαίνει το 
αντίθετο. Όσον αφορά τον τοµέα Χρηµατοοικονοµικά κλπ, σε όλη την περίοδο που 
εξετάζεται, το κόστος κεφαλαίου για την παραγωγή µιας µονάδας προϊόντος είναι 
µεγαλύτερο από εκείνο της εργασίας, µε τη διαφορά αυτή να µεγαλώνει µετά το 
1993. Αναλυτικότερα, το µέσο κόστος κεφαλαίου σηµειώνει αύξηση της τάξης του 
317% ενώ το µέσο κόστος εργασίας σηµειώνει αύξηση της τάξης του 175%.  
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Από την πιο πάνω ανάλυση θα αναµέναµε ότι η αύξηση του ρυθµού αλλαγής της 
παραγωγικότητας θα είναι µεγαλύτερη σε τοµείς που παρατηρείται σχετική 
συγκράτηση στο µέσο κόστος παραγωγής. 

2.3 Σύγκριση παραγωγικότητας εργασίας της Κύπρου µε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Η σύγκριση της παραγωγικότητας της Κυπριακής οικονοµίας µε την 
παραγωγικότητα άλλων χωρών (ειδικά χωρών µελών της ΕΕ που είναι οι πιο 
σηµαντικοί οικονοµικοί εταίροι και ανταγωνιστές της Κύπρου) αποκτά ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον διότι το ζητούµενο είναι η αύξηση της παραγωγικότητας της Κυπριακής 
οικονοµίας µε µεγαλύτερο ρυθµό από ό,τι στις οικονοµίες άλλων χωρών, έτσι ώστε η 
οικονοµία του τόπου να καθίσταται πιο ανταγωνιστική.  

Στο ∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζεται η παραγωγικότητα της εργασίας για ολόκληρη την 
Κυπριακή οικονοµία καθώς και για την οικονοµία έντεκα άλλων Ευρωπαϊκών 
χωρών2. Η παραγωγικότητα της εργασίας ορίζεται ως το ΑΕΠ σε σταθερές τιµές ανά 
εργάσιµη ώρα και έχει υπολογισθεί για τρεις υποπεριόδους: ∆εκαετία του ’80, 
δεκαετία του ’90 και χρονιές 2001-2002.  

Από το ∆ιάγραµµα 1 παρατηρούµε µια διαχρονική µείωση του ρυθµού αλλαγής της 
παραγωγικότητας εργασίας στην Κυπριακή οικονοµία. Ο ρυθµός µεταβολής της 
παραγωγικότητας κυµαίνεται γύρω στο 3.1% στη δεκαετία του ’80, υποχωρεί 
ελαφρώς στη δεκαετία του ’90 (3.0%) και µετέπειτα µειώνεται σε 2.2% για την 
περίοδο 2000-2002. 

Όσον αφορά τη σύγκριση της αλλαγής της παραγωγικότητας εργασίας της 
Κυπριακής οικονοµίας µε αυτήν των οικονοµιών άλλων έντεκα χωρών που 
παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 1, αξίζει να σηµειώσουµε ότι η Κύπρος βρίσκεται 
πάνω από το µέσο όρο αυτών των χωρών. Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του ’80 η Κύπρος βρίσκεται στην τρίτη θέση ανάµεσα στις δώδεκα χώρες, 
πίσω από την Ιρλανδία και την Ισπανία. Η θέση της Κυπριακής οικονοµίας σε σχέση 

                                                           
2 Η επιλογή των χωρών έγινε µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία που παρέχει ο Οργανισµός για την 
Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). 
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µε τις υπόλοιπες χώρες βελτιώνεται ακόµη περισσότερο στη δεκαετία του ’90, αφού 
τότε η χώρα κατατάσσεται δεύτερη πίσω από την Ιρλανδία. Στην περίοδο 2000-
2002, παρόλο που η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από το µέσο όρο του 
ρυθµού αύξησης της παραγωγικότητας των υπόλοιπων χωρών, κατατάσσεται µόλις 
έβδοµη πίσω από την Ιρλανδία, Νορβηγία, Ηνωµένο Βασίλειο, Γαλλία, Σουηδία και 
Φινλανδία. 

∆ιάγραµµα 1: Σύγκριση παραγωγικότητας εργασίας Κύπρου-Ευρωπαϊκών χωρών 
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Τη µεγαλύτερη αύξηση στο ρυθµό παραγωγικότητας της εργασίας στις τρεις 
υποπεριόδους σηµειώνει η Ιρλανδία, ξεκινώντας από 3.8% τη δεκαετία του ’80 και 
φθάνοντας 4.7% την περίοδο 2000-2002. Ο χαµηλότερος ρυθµός αλλαγής της 
παραγωγικότητας της εργασίας παρατηρείται στη Σουηδική οικονοµία τη δεκαετία 
του ’80 (1.3%), στην Ισπανία τη δεκαετία του ’90 (1.2%) και στην Ολλανδία την 
περίοδο 2000-2002 (-0.01%). 

Όπως θα δούµε και στην επόµενη ενότητα, η παραγωγικότητα της εργασίας 
θεωρείται ελλιπές µέτρο της παραγωγικότητας, αφού δεν λαµβάνει υπόψη όλες τις 
εισροές που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. Ένα πιο σφαιρικό µέτρο της 
παραγωγικότητας είναι η ολική παραγωγικότητα (TFP), η εκτίµηση της οποίας 
αποτελεί στόχο της έρευνας αυτής. 
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σε αυτό το µέρος της µελέτης δίνεται ένας ορισµός της παραγωγικότητας, 
παρατίθενται πληροφορίες για το οικονοµετρικό µοντέλο και παρουσιάζονται τα 
βασικά αποτελέσµατα από τις εκτιµήσεις3.  

Η παραγωγικότητα είναι µια σχετική οικονοµική έννοια που εκφράζει τη µετατροπή 
των εισροών σε εκροές, για δεδοµένη ποιότητα εκροών. Ορίζεται ως ο λόγος των 
εκροών ως προς τις εισροές. Για παράδειγµα, ένας τοµέας οικονοµικής 
δραστηριότητας είναι πιο παραγωγικός σε σχέση µε έναν άλλο εάν παράγει ένα 
συγκεκριµένο επίπεδο εκροών χρησιµοποιώντας λιγότερη ποσότητα εισροών, ή εάν 
παράγει πιο πολλές εκροές για δεδοµένη ποσότητα εισροών4. Με άλλα λόγια, 
παρατηρείται βελτίωση στην παραγωγικότητα εάν οι εκροές αυξηθούν περισσότερο 
από τις εισροές, ή αν οι εισροές µειωθούν περισσότερο από τις εκροές. 

Υπάρχουν διάφοροι δείκτες µέτρησης της παραγωγικότητας. Ένα δηµοφιλές µέτρο 
παραγωγικότητας είναι ο δείκτης παραγωγικότητας της εργασίας ο οποίος εκφράζει 
το προϊόν ανά µονάδα εργασίας. Συχνά γίνεται λόγος και για την παραγωγικότητα 
του κεφαλαίου, που ορίζεται ως το προϊόν ανά µονάδα κεφαλαίου.  

Οι πιο πάνω δείκτες είναι επιµέρους δείκτες µέτρησης της παραγωγικότητας, αφού 
κανένας δε λαµβάνει υπόψη όλους τους συντελεστές που χρησιµοποιούνται στην 
παραγωγική διαδικασία. Συνεπώς, σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να δίνουν µια 
παραπλανητική εικόνα για τη συνολική παραγωγικότητα µιας επιχείρησης. Για 
παράδειγµα, εάν παράγεται η ίδια αξία προϊόντος χρησιµοποιώντας λιγότερη 
εργασία, τότε ο δείκτης παραγωγικότητας της εργασίας αυξάνεται. Αυτό όµως δε 
συνεπάγεται αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας. Αν η αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας είναι αποτέλεσµα µιας αυτοµατοποίησης στην 
παραγωγή, τότε ταυτόχρονα µειώνεται και η παραγωγικότητα του κεφαλαίου και η 
συνολική επίδραση στην παραγωγικότητα είναι αβέβαιη.  

                                                           
3 Στο παράρτηµα παραθέτουµε περισσότερες λεπτοµέρειες για το οικονοµετρικό µοντέλο µε βάση το 
οποίο εκτιµάται η παραγωγικότητα των υπό εξέταση τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας. 
4 Γενικά, η αλλαγή στην παραγωγικότητα ενός τοµέα υπολογίζεται είτε µετά από σύγκριση της 
απόδοσής του σε δύο χρονικά σηµεία, ή µετά από σύγκριση της απόδοσης του µε την απόδοση ενός  
άλλου τοµέα στην ίδια χρονική στιγµή. 

 12



Ένας πιο σφαιρικός δείκτης είναι ο δείκτης ολικής παραγωγικότητας (total factor 
productivity) που λαµβάνει υπόψη όλες τις εισροές που χρησιµοποιούνται στην 
παραγωγική διαδικασία. Ορίζεται ως ο λόγος του παραγόµενου προϊόντος (ή της 
προστιθέµενης αξίας5) ως προς το άθροισµα όλων των εισροών (εργασίας και 
κεφαλαίου), µε στάθµη τα µερίδια τους στην προστιθέµενη αξία ή στο κόστος. Για 
παράδειγµα, εάν η ποσοστιαία αύξηση της προστιθέµενης αξίας είναι µεγαλύτερη 
από την ποσοστιαία αύξηση των αθροισµένων εισροών, τότε ο δείκτης ολικής 
παραγωγικότητας αυξάνεται. Αύξηση του δείκτη ολικής παραγωγικότητας είναι µια 
αδιαµφισβήτητη ένδειξη πως η συνολική παραγωγικότητα του κλάδου έχει αυξηθεί.  

Όταν µετρούµε διαφορές στην παραγωγικότητα (ή διαφορές στο συνδυασµό 
εισροών-εκροών) είναι σηµαντικό να διαχωρίσουµε µετακινήσεις κατά µήκος της 
συνάρτησης παραγωγής από µετατοπίσεις της ίδιας της συνάρτησης παραγωγής. 
Στο ∆ιάγραµµα 2 έχουµε την απλή περίπτωση µιας εισροής και µιας εκροής. P0 και 
P1 αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικά σχέδια παραγωγής. Η διαφορά µεταξύ των 
δύο σηµείων χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος είναι η απόσταση P0-1, που 
αφορά µετακίνηση κατά µήκος της καµπύλης ίσης παραγωγής6. Αυτή η απόσταση 
είναι αποτέλεσµα της δυνατότητας υποκατάστασης εισροών που προσφέρεται από 
την τεχνολογία. 

Το δεύτερο µέρος της διαφοράς µεταξύ P0 και P1 είναι το αντικείµενο της µέτρησης 
της παραγωγικότητας. Η απόσταση 1-P1 αφορά µετατόπιση της ίδιας της 
συνάρτησης παραγωγής και αντιπροσωπεύει τεχνολογική πρόοδο ή αύξηση στο 
ρυθµό παραγωγικότητας. 

 

 

                                                           
5 Συχνά στην ανάλυση της παραγωγικότητας χρησιµοποιείται η προστιθέµενη αξία παραγωγής αντί για 
την ακαθάριστη αξία παραγωγής. Η προστιθέµενη αξία ορίζεται ως η ολική (ακαθάριστη) αξία 
παραγωγής αφού αφαιρεθεί από αυτή το κόστος πρώτων υλών, τα καύσιµα, τα ενοίκια και άλλα άµεσα 
και διοικητικά έξοδα. Με άλλα λόγια, αντιπροσωπεύει µόνο την αξία της εργασίας και κεφαλαίου της 
επιχείρησης. 
6 Στο ∆ιάγραµµα 2, οι µετακινήσεις κατά µήκος της συνάρτησης παραγωγής δίνονται από µετακινήσεις 
κατά µήκος της συνάρτησης ίσης παραγωγής. 
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∆ιάγραµµα 2: Μετατοπίσεις κατά µήκος και µετατοπίσεις της ίδιας της καµπύλης ίσης παραγωγής 
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Σε αυτή τη µελέτη χρησιµοποιείται η µέθοδος της συνάρτησης κόστους για τον 
υπολογισµό του ρυθµού αλλαγής. Η συνάρτηση µέσου κόστους ορίζεται ως το 
ελάχιστο µέσο κόστος παραγωγής ενός συγκεκριµένου προϊόντος µε δεδοµένες τις 
τιµές των συντελεστών παραγωγής. Η µέθοδος της συνάρτησης κόστους 
κατατάσσεται στις στοχαστικές (παραµετρικές) µεθόδους και µας επιτρέπει όχι µόνο 
να εκτιµήσουµε το ρυθµό αλλαγής της παραγωγικότητας διαχρονικά και µεταξύ 
τοµέων, αλλά επίσης να αξιολογήσουµε πόσο αξιόπιστα και στατιστικά σηµαντικά 
είναι τα αποτελέσµατα. Επιπλέον, µας επιτρέπει να υπολογίσουµε µε σχετική 
ευκολία τις ελαστικότητες υποκατάστασης και ζήτησης εισροών.  

Έχουν χρησιµοποιηθεί στοιχεία7 που αφορούν την περίοδο 1979-2002 για την 
παραµετρική εκτίµηση του ρυθµού αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας στους πιο 
κάτω τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας: Γεωργία, Αλιεία, Κυνήγι και ∆ασοκοµία, 
Μεταποίηση, Ηλεκτρισµός, Υγραέριο και Νερό, Κατασκευές, Χονδρικό και Λιανικό 
Εµπόριο, Ξενοδοχεία και Εστιατόρια, Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες, 

                                                           
7 Περισσότερες λεπτοµέρειες για τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν παρατίθενται στο Παράρτηµα 1. 
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Χρηµατοοικονοµικοί, Ασφαλιστικοί, Κτηµατοµεσιτικοί Οργανισµού και 
Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες και τέλος, Μεταλλεία και Λατοµεία. 

Στο συγκεκριµένο µοντέλο το µέσο κόστος παραγωγής του κάθε τοµέα είναι 
συνάρτηση των επιπέδων των τιµών των εισροών κεφαλαίου και εργασίας και ενός 
συντελεστή χρονικής τάσης. Επιπλέον, για να εξεταστεί η παραγωγικότητα του κάθε 
τοµέα ξεχωριστά, χρησιµοποιούνται ψευδοµεταβλητές που διακρίνουν από ποιον 
τοµέα προέρχεται η κάθε παρατήρηση. Προσθέτουµε επίσης και έναν τυχαίο όρο 
σφάλµατος ο οποίος αντιπροσωπεύει άλλους παράγοντες που ενδεχοµένως να 
επηρεάζουν το µέσο κόστος παραγωγής σε ένα κλάδο, οι οποίοι είτε είναι τυχαίοι 
(π.χ. καιρικές συνθήκες) είτε απρόβλεπτοι (π.χ. απεργίες) ή µη µετρήσιµοι.  

Στόχος είναι η διαχρονική εκτίµηση των αλλαγών στο κόστος παραγωγής στους υπό 
εξέταση τοµείς, οι οποίες δεν οφείλονται ούτε σε αλλαγές των τιµών των 
συντελεστών παραγωγής αλλά ούτε και σε τυχαίους, απρόβλεπτους ή µη 
µετρήσιµους παράγοντες. Στο βαθµό που υπάρχουν αλλαγές στο µέσο κόστος 
παραγωγής ενός κλάδου οι οποίες δεν εξηγούνται από τους πιο πάνω παράγοντες, 
αυτό εξηγείται ως αλλαγή στην ολική παραγωγικότητα του κλάδου. Τότε αυτές οι 
αλλαγές στη σχέση µεταξύ εισροών και εκροών θεωρείται ότι οφείλονται σε 
µεταβολές στην ολική παραγωγικότητα (τεχνολογική µεταβολή). Στο µοντέλο, η 
τεχνολογική µεταβολή δίνεται από το συντελεστή χρονικής τάσης και µετρά τις 
διαχρονικές αλλαγές στο µέσο κόστος παραγωγής, δεδοµένων όλων των 
προαναφερθέντων παραγόντων. 

Προτού παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα για την ολική παραγωγικότητα των 
διαφόρων τοµέων, κάνουµε αρχή µε την παραγωγικότητα της εργασίας στους οκτώ 
υπό εξέταση τοµείς. Η παραγωγικότητα της εργασίας χρησιµοποιείται εκτενώς στη 
σχετική βιβλιογραφία και, όπως είδαµε στην παρούσα µελέτη, το µέσο κόστος 
εργασίας αποτελεί το βασικότερο συντελεστή παραγωγής στους περισσότερους 
τοµείς. Συνεπώς, θα αναµέναµε αλλαγές στην παραγωγικότητα της εργασίας να 
έχουν µεγαλύτερη επίδραση στην ολική παραγωγικότητα από ό,τι αλλαγές στην 
παραγωγικότητα του κεφαλαίου. 
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Στο ∆ιάγραµµα 3 παρουσιάζεται ο ρυθµός αύξησης της παραγωγικότητας της 
εργασίας των οκτώ υπό εξέταση τοµέων για τρεις υποπεριόδους: 1980-1989, 1990-
1999 και 2000-20028. 

∆ιάγραµµα 3: Μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας 
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Στην περίοδο 1980-1989 ο τοµέας Ηλεκτρισµός/Νερό καταγράφει τον υψηλότερο 
ρυθµό αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας (11.7%). Ακολουθούν µε πολύ 
πιο χαµηλούς ρυθµούς οι τοµείς Μεταφορές/Επικοινωνίες (3.6%), Γεωργία/Αλιεία 
(3.5%) και Ξενοδοχεία και Εστιατόρια (3.5%). Ο χαµηλότερος ρυθµός στη δεκαετία 
του ’80 καταγράφεται στον τοµέα Κατασκευές. Συγκεκριµένα, παρατηρείται µείωση 
στην αλλαγή της παραγωγικότητας της τάξης του –1.1%.  

∆ιαχρονική αυξητική τάση παρατηρείται στον τοµέα Μεταφορές/Επικοινωνίες ο 
οποίος καταγράφει αύξηση 6.2% την περίοδο 2000-2002. Σε ό,τι αφορά τον τοµέα 
Κατασκευές, ο ρυθµός της αλλαγής της παραγωγικότητας γίνεται θετικός την 

                                                           
8 Η παραγωγικότητα της εργασίας για κάθε κλάδο έχει υπολογιστεί ως ο λόγος της προστιθέµενης 
αξίας σε σταθερές τιµές ως προς τις συνολικές εργατοώρες. 
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περίοδο 2000-2002 (από –1.1% σε 1.2%). Αυξηµένους ρυθµούς στην αλλαγή της 
παραγωγικότητας της εργασίας καταγράφει επίσης ο τοµέας Χρηµατοοικονοµικά 
κλπ στην περίοδο 2000-2002 µε αρκετές διακυµάνσεις, αφού ξεκινά από 1.9% στη 
δεκαετία του ’80, ακολουθεί αρνητικό ρυθµό αλλαγής στη δεκαετία του ’90 και 
µετέπειτα ανακάµπτει σε 2.4% (2000-2002). ∆ιακυµάνσεις παρατηρούνται επίσης 
και στον τοµέα Γεωργία/Αλιεία µε το ρυθµό µεταβολής της παραγωγικότητας να 
διπλασιάζεται στη δεκαετία του ’90 σε σχέση µε την δεκαετία του ’80 (από 3.5% σε 
6.1%), ενώ µετέπειτα ακολουθεί πτωτική πορεία µέχρι το τέλος του 2002, µε το 
ρυθµό αλλαγής να φθάνει το 3.1%. Ο τοµέας Ηλεκτρισµός/Νερό εξακολουθεί να 
παρουσιάζει ασυνήθιστα ψηλούς ρυθµούς αύξησης της παραγωγικότητας εργασίας 
στην ίδια περίοδο (11.9%), παρόλο που στη δεκαετία του ’90 ο ρυθµός αυτός είχε 
υποχωρήσει στο 6.7%. 

Αντίθετα, παρατηρείται επιβράδυνση στο ρυθµό αλλαγής της παραγωγικότητας της 
εργασίας στους τοµείς Μεταποίηση και Ξενοδοχεία και Εστιατόρια. Στην αρχή της 
υπό εξέταση περιόδου η αλλαγή στο ρυθµό παραγωγικότητας στον τοµέα 
Μεταποίηση ανέρχεται σε περίπου 2.4% και ενώ παρατηρείται σχετική βελτίωση στη 
δεκαετία του ’90, ο ρυθµός αυτός ακολουθεί µια πτωτική πορεία στις αρχές της 
δεκαετίας του 2000 µε αποτέλεσµα να είναι κατά µέσο όρο αρνητικός. Επίσης, ο 
ρυθµός µεταβολής της παραγωγικότητας της εργασίας του τοµέα Ξενοδοχεία και 
Εστιατόρια ακολουθεί µια διαχρονική πτωτική πορεία, από 3.5% στη δεκαετία του 
’80 σε 1.4% στην περίοδο 2000-2002. 

Γενικά, σε όρους παραγωγικότητας της εργασίας, η περίοδος 2000-2002 βρίσκει 
τους τοµείς Ηλεκτρισµός/Νερό, Μεταφορές/Επικοινωνίες, Γεωργία/Αλιεία και 
Χρηµατοοικονοµικά κλπ να υπερέχουν, ενώ τους τοµείς Μεταποίηση, Κατασκευές 
και Ξενοδοχεία και Εστιατόρια να είναι οι λιγότερο παραγωγικοί. Όπως έχουµε ήδη 
αναφέρει, η παραγωγικότητα της εργασίας αποτελεί ένα µέρος µόνο της 
παραγωγικότητας ενός τοµέα, αφού δε λαµβάνει υπόψη όλους τους συντελεστές 
παραγωγής. Για παράδειγµα, δεν παρέχει καµία ένδειξη ως προς το επίπεδο της 
παραγωγικότητας του κεφαλαίου του τοµέα. Για το λόγο αυτό, στη συνέχεια 
παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων της ολικής παραγωγικότητας των 
οκτώ τοµέων.  
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Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση της ολικής 
παραγωγικότητας των τοµέων για τα έτη 1979-2002. Στην τελευταία στήλη 
παραθέτουµε έναν σταθµικό µέσο όρο της ολικής παραγωγικότητας της οικονοµίας, 
µε στάθµιση το ποσοστό της προστιθέµενης αξίας του κάθε τοµέα στη συνολική 
προστιθέµενη αξία. Για τους οκτώ τοµείς έχει επίσης υπολογιστεί και η στατιστική 
σηµαντικότητα των εκτιµήσεων της ολικής παραγωγικότητας. Συγκεκριµένα, οι 
εκτιµήσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 µε έναν αστερίσκο είναι στατιστικά 
σηµαντικές και διάφορες του µηδενός σε επίπεδο 1%. ∆ύο και τρεις αστερίσκοι 
υποδηλώνουν στατιστικά σηµαντικές εκτιµήσεις σε επίπεδο 5% και 10% αντίστοιχα. 
Από τον Πίνακα 3 παρατηρείται επιβράδυνση της παραγωγικότητας στις αρχές της 
δεκαετίας του ’80 για εφτά από τους οκτώ τοµείς (εξαιρουµένου του τοµέα 
Ηλεκτρισµός/Νερό) και ακολούθως µια διαχρονική ανάκαµψη στο ρυθµό αλλαγής 
του TFP. Όλες οι εκτιµήσεις του ρυθµού αλλαγής του TFP στον τοµέα 
Γεωργία/Αλιεία παρουσιάζονται στατιστικά σηµαντικές στο 1%, µε το TFP να 
παρουσιάζει αρνητικό ρυθµό αλλαγής στην αρχή της περιόδου (-1.2% το 1979), ενώ 
µετά το 1982 να ακολουθεί µια αυξητική πορεία µε αποτέλεσµα να κυµαίνεται γύρω 
στο 5.6% το 2002.  

Όσον αφορά τον τοµέα της Μεταποίησης, οι εκτιµήσεις φαίνεται να είναι στατιστικά 
σηµαντικές από το 1985 µέχρι το 1997, όπου ο τοµέας παρουσιάζει ελαφρά άνοδο 
από 0.8% σε περίπου 1%. Ο τοµέας Ηλεκτρισµός/Νερό παρουσιάζεται ως ο 
καλύτερος τοµέας σε όρους ποσοστιαίας αλλαγής του TFP από το 1979-1993. 
Ξεκινώντας το 1979 µε ρυθµό µεταβολής της τάξης του 11.3%, ο τοµέας ακολουθεί 
µια δραµατικά πτωτική πορεία µε αποτέλεσµα το TFP να µειωθεί σε 0.43% το 2002.  

Τους χαµηλότερους ρυθµούς µεγέθυνσης της παραγωγικότητας κατά το 1979 
παρουσιάζει ο τοµέας Κατασκευών (–5.7%) που όµως µετέπειτα ανακάµπτει και 
σηµειώνει θετικούς ρυθµούς κατά το 2002 (2.8%). Ο τοµέας Χονδρικό και Λιανικό 
Εµπόριο βελτιώνεται ελαφρά σε όρους TFP στην υπό εξέταση περίοδο από 0.2% το 
1979 σε 1.2% το 2002. Ακόµα πιο µικρή βελτίωση σηµειώνει ο τοµέας 
Χρηµατοοικονοµικά κλπ, από 1.3% το 1979 σε 1.8% το 2002. Ανάλογη πορεία 
ακολουθεί και ο τοµέας Ξενοδοχεία και Εστιατόρια που ξεκινά µε αρνητικό ρυθµό 
αλλαγής του TFP το 1979 (-1.6%). Με την πάροδο του χρόνου το µέσο κόστος 
παραγωγής του τοµέα φαίνεται να αυξάνεται µε φθίνοντα ρυθµό, µε αποτέλεσµα ο 
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τοµέας Ξενοδοχεία και Εστιατόρια να επιτυγχάνει θετικούς ρυθµούς αλλαγής του 
TFP µετά το 1987 και να πλησιάζει το 2.6% κατά το 2002. 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η πιο θεαµατική άνοδος στους ρυθµούς αλλαγής του TFP 
σηµειώνεται στον τοµέα Μεταφορές/Επικοινωνίες, που καταγράφει στατιστικά 
σηµαντική αύξηση στην παραγωγικότητά του µετά το 1985, µε το ρυθµό αλλαγής 
του TFP να κορυφώνεται σε 8.1% κατά το 2002.  

Από την τελευταία στήλη του Πίνακα 3 φαίνεται ότι κατά µέσο όρο ο ρυθµός 
µεταβολής του TFP της οικονοµίας βελτιώνεται κατά την περίοδο 1979-2002. Στο 
τέλος της δεκαετίας του ’70 παρατηρείται επιβράδυνση της παραγωγικότητας, αφού 
ο ρυθµός αλλαγής του TFP είναι αρνητικός (–0.7% το 1979). Ακολούθως ο ρυθµός 
αύξησης της παραγωγικότητας της οικονοµίας χαρακτηρίζεται από µια σταθερή 
αυξητική τάση, µε την ποσοστιαία µεταβολή του TFP να γίνεται θετική µετά το 1982 
και να ανέρχεται σε περίπου 2% κατά το 2002. Η αύξηση του ανταγωνισµού φαίνεται 
να έχει ωθήσει πολλές επιχειρήσεις στους πιο πάνω τοµείς στην αναζήτηση τρόπων 
συγκράτησης του µέσου κόστους παραγωγής, κάτι που έχει θετικό αντίκτυπο στην 
ολική παραγωγικότητά τους και κατ’ επέκταση στην παραγωγικότητα του τοµέα στον 
οποίο δραστηριοποιούνται και του συνόλου της οικονοµίας. 

Όσον αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας του κάθε τοµέα σε σχέση µε το µέσο 
όρο της παραγωγικότητας της οικονοµίας, αξίζει να σηµειώσουµε ότι οι τοµείς 
Γεωργία/Αλιεία και Μεταφορές/Επικοινωνίες υπερσκελίζουν το µέσο ρυθµό αλλαγής 
του TFP µετά το 1984 και 1986 αντίστοιχα, µε τη διαφορά αυτή να διευρύνεται 
διαχρονικά. Επίσης, ο ρυθµός αλλαγής της παραγωγικότητας του τοµέα Κατασκευές 
παραµένει κάτω από το µέσο όρο της αλλαγής της παραγωγικότητας της οικονοµίας 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αλλά µετά το 1999 φαίνεται ότι το µέσο κόστος 
παραγωγής του τοµέα συγκρατείται σε χαµηλότερα επίπεδα από το µέσο κόστος 
παραγωγής που επικρατεί σε ολόκληρη την οικονοµία. Το ίδιο φαίνεται να συµβαίνει 
και στην περίπτωση του τοµέα Ξενοδοχεία και Εστιατόρια, που καταφέρνει να 
ξεπεράσει το µέσο όρο της του ρυθµού µεταβολής της παραγωγικότητας της 
οικονοµίας µετά το 1992.  
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Σε αντίθεση µε τους πιο πάνω τοµείς, οι υπόλοιποι υπό εξέταση τοµείς 
παρουσιάζουν υψηλότερους ρυθµούς αλλαγής του TFP στην αρχή της περιόδου σε 
σχέση µε το µέσο ρυθµό αλλαγής TFP της οικονοµίας, ενώ ακολούθως σηµειώνουν 
σχετικά χαµηλότερους ρυθµούς παραγωγικότητας (µετά τα έτη 1987, 1989, 1998 και 
1999 για τους κλάδους Μεταποίηση, Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο, 
Χρηµατοοικονοµικά κλπ και Ηλεκτρισµός/Νερό αντίστοιχα). 

Πέρα από τις διαχρονικές συγκρίσεις του ρυθµού αλλαγής της παραγωγικότητας, 
ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση της αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας 
µεταξύ των οκτώ τοµέων. Στο ∆ιάγραµµα 4 παρουσιάζεται ο ρυθµός µεταβολής του 
TFP στους υπό εξέταση τοµείς, καθώς και ο σταθµικός µέσος όρος µεταβολής του 
TFP της οικονοµίας για τις τρεις υποπεριόδους.  

Στη δεκαετία του ’80 ο τοµέας Ηλεκτρισµός/Νερό υπερτερεί των υπόλοιπων τοµέων 
σε όρους αλλαγής παραγωγικότητας (8.5%). Ακολουθούν µε πολύ χαµηλότερους 
ρυθµούς οι τοµείς Χρηµατοοικονοµικά κλπ, Μεταποίηση, Γεωργία/Αλιεία, Χονδρικό 
και Λιανικό Εµπόριο και Μεταφορές/Επικοινωνίες µε ρυθµούς αλλαγής του TFP της 
τάξεως του 1.6%, 0.8%, 0.7%, 0.6% και 0.2% αντίστοιχα. Ο ρυθµός αλλαγής του 
TFP στους υπόλοιπους δύο τοµείς (Κατασκευές και Ξενοδοχεία και Εστιατόρια) είναι 
αρνητικός (–3.3% και –0.4% αντίστοιχα). 

Η εικόνα αλλάζει αισθητά κατά τη δεκαετία του ’90, µε το ρυθµό αλλαγής του TFP να 
µειώνεται δραµατικά στον τοµέα Ηλεκτρισµός/Νερό (3.9%) και τους άλλους τοµείς να 
επιτυγχάνουν σχετικά πιο ψηλούς και θετικούς ρυθµούς σε σχέση µε τη δεκαετία του 
’80. Στα πιο ψηλά σκαλοπάτια κατατάσσονται οι τοµείς Μεταφορές/Επικοινωνίες και 
Γεωργία/Αλιεία µε ρυθµούς µεταβολής του TFP της τάξης του 4.8% και 4% 
αντίστοιχα. Οι πιο χαµηλοί ρυθµοί αλλαγής του TFP στη δεκαετία του ’90 
παρατηρούνται στους τοµείς Κατασκευές (0.16%), Μεταποίηση (0.95%) και 
Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο (0.96%). 

Η εικόνα βελτιώνεται ακόµη περισσότερο για τους εφτά από τους οκτώ τοµείς στην 
περίοδο 2000-2002, αφού το µέσο κόστος παραγωγής φαίνεται να µειώνεται µε 
µεγαλύτερους ρυθµούς. Εκτός από τον τοµέα Ηλεκτρισµός/Νερό, του οποίου η 
παραγωγικότητα µεγεθύνεται µε πολύ χαµηλό ρυθµό (0.9% και πλέον υστερεί 
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Για να µελετήσουµε τις δυνατότητες υποκατάστασης µεταξύ κεφαλαίου και εργασίας 
καθώς και την ευαισθησία των ζητήσεων των παραγωγικών συντελεστών σε 
αλλαγές των τιµών τους, έχουµε επίσης υπολογίσει τις ελαστικότητες 
υποκατάστασης (Hicks-Allen partial elasticities of substitution) µεταξύ κεφαλαίου και 
εργασίας και τις ελαστικότητες ζήτησης ως προς τις τιµές (price elasticities of 
demand). Η ελαστικότητα υποκατάστασης ορίζεται ως ο λόγος της ποσοστιαίας 
αλλαγής στο συνδυασµό των εισροών ως προς την ποσοστιαία αλλαγή στον τεχνικό 
λόγο οριακής υποκατάστασης9 (technical rate of substitution). Με άλλα λόγια µετρά 
την αλλαγή του λόγου των εισροών από µια αλλαγή στην κλίση της καµπύλης ίσης 
παραγωγής. Αν, για παράδειγµα, µια µικρή αλλαγή στην κλίση προκαλεί σχετικά 
µεγάλη αλλαγή στο λόγο των εισροών, τότε αυτό συνεπάγεται ότι η ελαστικότητα 
υποκατάστασης µεταξύ των εισροών είναι ψηλή. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς 
την τιµή ορίζεται ως η ποσοστιαία αλλαγή στη ζήτηση του συντελεστή ως προς την 
ποσοστιαία αλλαγή στην τιµή του ίδιου (own price elasticity of demand – εKK, εLL), ή 
κάποιου άλλου συντελεστή (cross price elasticity of demand- εKL ).  

σηµαντικά σε σχέση µε τους υπόλοιπους τοµείς), οι υπόλοιποι οκτώ τοµείς 
σηµειώνουν βελτίωση στο ρυθµό αύξησης του TFP µε κορυφαίους τους τοµείς 
Μεταφορές/Επικοινωνίες (7.5%), Γεωργία/Αλιεία (5.8%), Κατασκευές (2.5%) και 
Ξενοδοχεία και Εστιατόρια (2.4%). 

 

9 Ο τεχνικός λόγος οριακής υποκατάστασης είναι η κλίση της καµπύλης ίσης παραγωγής και µετρά την 
ποσότητα κατά την οποία µια εισροή πρέπει να µεταβληθεί στην περίπτωση που αλλάζει η ποσότητα 
κάποιας άλλης εισροής, έτσι ώστε να διατηρείται το επίπεδο εκροής σταθερό. 
9 Με βάση τη συνάρτηση κόστους Translog, µε την οποία έχει γίνει η εκτίµηση του µέσου κόστους 
παραγωγής (βλ. Παράρτηµα 1), οι ελαστικότητες υποκατάστασης (Allen partial elasticities of 
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Έτος 

Γεωργία, 
Αλιεία, 

Κυνήγι και 
∆ασοκοµία Μεταποίηση 

Ηλεκτρισµός, 
Υγραέριο και 

Νερό Κατασκευές 

Χονδρικό 
και 
Λιανικό 
Εµπόριο 

Ξενοδοχεία 
και 

εστιατόρια 

Μεταφορές, 
Αποθήκευση 

και 
Επικοινωνίες 

Χρηµατοοικονοµικοί, 
Ασφαλιστικοί, 

Κτηµατοµεσιτικοί 
Οργανισµοί και 
Επιχειρηµατικές 
∆ραστηριότητες 

Σταθµικός Μέσος 
Όρος Ολικής 
Παραγωγικότητας 
της οικονοµίας 

1979          -1.170* 0.593 11.290* -5.743* 0.212 -1.574*** -2.374* 1.338*** -0.704

1980          -0.657* 0.678 10.891* -5.322* 0.324 -1.173 -1.897** 1.436** -0.524

1981          -0.331* 0.736 10.314* -4.715* 0.454 -1.054 -1.440** 1.452** -225

1982          -0.116* 0.774 9.859* -4.202* 0.501 -0.768 -0.96 1.490* -0.046

1983          0.372* 0.808 9.313* -3.754* 0.687 -0.532 -0.536 1.569* 0.139

1984          0.432* 0.783 8.729* -3.375* 0.67 -0.411 0.002 1.586* 0.265

1985          0.946* 0.809*** 8.140* -3.000* 0.648 -0.238 0.511 1.642* 0.426

1986          1.312* 0.810** 7.711* -2.680* 0.702*** -0.134 0.919** 1.660* 0.536

1987          1.463* 0.740** 7.260* -2.374* 0.746** -0.044 1.402* 1.694* 0.614

1988          1.749* 0.724** 6.782* -1.863* 0.868* 0.098 1.803* 1.703* 0.725

1989          2.151* 0.756* 6.328* -1.610* 0.819* 0.194 2.277* 1.736* 0.808

1990          2.332* 0.899* 5.889* -1.359* 0.832* 0.373 2.779* 1.659* 0.921

1991          2.820* 0.933* 5.436* -1.099* 0.893* 0.775* 3.260* 1.708* 1.042

1992          3.123* 0.930* 5.049* -0.833* 0.916* 0.865* 3.664* 1.704* 1.104

1993          3.401* 1.013* 4.585* -0.458 0.981* 1.257* 4.184* 1.769* 1.222

1994          3.710* 0.962* 4.156* -0.07 1.000* 1.353* 4.571* 1.741* 1.289

1995          3.981* 0.962** 3.641* 0.412 0.912** 1.450* 5.077* 1.639* 1.407

1996          4.576* 0.981** 3.201* 0.74 0.991** 1.703* 5.509* 1.673* 1.52

1997          5.189* 0.956*** 2.786* 1.096** 1.010*** 1.819* 5.902* 1.704* 1.612

1998          4.995* 0.947 2.357* 1.403** 0.972*** 1.928* 6.279* 1.707* 1.69

1999          5.419* 0.934 1.991* 1.779* 1.045 2.056* 6.671* 1.680** 1.802

2000          6.033* 0.911 1.431** 2.174* 1.082 2.174* 7.075* 1.726** 1.877

2001          5.713* 0.948 0.93 2.482* 1.102 2.307* 7.457* 1.739** 1.977

2002          5.787* 1.028 0.434 2.821* 1.157 2.566* 8.048* 1.759** 2.019

Πίνακας 3: Ποσοστιαία αλλαγή (%) του TFP (1979-2002) ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας  
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∆ιάγραµµα 4: Ρυθµός αλλαγής ολικής παραγωγικότητας (TFP) ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας 
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Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι ελαστικότητες υποκατάστασης και ζήτησης 
εισροών στους οκτώ τοµείς, για τις περιόδους 1980-1989, 1990-1999, 2000-2002 
και για ολόκληρη την περίοδο (1980-2002). Οι στήλες σKΚ και σLL παρουσιάζουν τις 
ελαστικότητες υποκατάστασης  του ίδιου του κεφαλαίου και της εργασίας αντίστοιχα 
(own partial elasticities of substitution of capital and labour), ενώ οι στήλες εKK και εLL 
µετρούν τις ελαστικότητες ζήτησης κεφαλαίου και εργασίας ως προς την τιµή του 
κεφαλαίου και εργασίας αντίστοιχα (own price elasticities of capital and labour). Οι 
στήλες σKL και εKL παρουσιάζουν την ελαστικότητα υποκατάστασης κεφαλαίου µε 
εργασία (cross elasticity of substitution of capital with labour) καθώς και την 
ελαστικότητα ζήτησης κεφαλαίου ως προς την τιµή της εργασίας (cross price 
elasticity of demand for capital) αντίστοιχα. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, οι ελαστικότητες υποκατάστασης σKΚ και σLL έχουν 
αρνητικό πρόσηµο και στους οκτώ τοµείς. Αυτό δείχνει ότι η συνάρτηση κόστους 
είναι κοίλη ως προς τις τιµές του κεφαλαίου και εργασίας. Με άλλα λόγια, οι 
καµπύλες ζήτησης κεφαλαίου και εργασίας είναι κατερχόµενες. Με βάση τις στήλες 
εKK και εLL οι ζητήσεις κεφαλαίου και εργασίας είναι ανελαστικές ως προς τις τιµές 
τους, αφού µια ποσοστιαία µεταβολή στην τιµή του κεφαλαίου (εργασίας) προκαλεί 
αναλογικά πολύ µικρότερη µεταβολή στη ζήτηση κεφαλαίου (εργασίας). Για 
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παράδειγµα, µια αύξηση της τάξεως του 1% στην τιµή της εργασίας του τοµέα 
µεταποίησης οδηγεί σε µείωση της ζήτησης για εργασία στον τοµέα κατά 0.216%.  

Πίνακας 4: Ελαστικότητες υποκατάστασης και ζήτησης εισροών 

Κλάδος Έτος 

Ελαστικότητες Υποκατάστασης 
Εισροών (Allen Partial Elasticities of 

Substitution) 
Ελαστικότητες Ζήτησης Εισροών 

(Price Elasticities of Demand) 

        

Γεωργία, Αλιεία 1980-1989 -0,933 -0,216 0,449 -0,303 -0,146 0,303 
Κυνήγι και 1990-1999 -0,950 -0,056 0,230 -0,185 -0,045 0,185 
∆ασοκοµία 2000-2002 -0,517 -0,020 0,098 -0,082 -0,016 0,082 

 1980-2002 -1,068 -0,115 0,350 -0,264 -0,086 0,264 
Μεταποίηση 1980-1989 -0,660 -0,391 0,508 -0,287 -0,221 0,287 

 1990-1999 -0,701 -0,362 0,503 -0,293 -0,210 0,293 
 2000-2002 -0,663 -0,389 0,508 -0,288 -0,220 0,288 
 1980-2002 -0,678 -0,378 0,506 -0,290 -0,216 0,290 

Ηλεκτρισµός, 1980-1989 -0,266 -0,848 0,475 -0,170 -0,304 0,170 
Υγραέριο και 1990-1999 -0,207 -0,948 0,443 -0,141 -0,302 0,141 

Νερό 2000-2002 -0,181 -0,992 0,424 -0,127 -0,297 0,127 
 1979-2002 -0,228 -0,912 0,456 -0,152 -0,304 0,152 

Κατασκευές 1980-1989 -1,015 -0,167 0,411 -0,293 -0,119 0,293 
 1990-1999 -0,885 -0,244 0,465 -0,305 -0,160 0,305 
 2000-2002 -0,846 -0,267 0,475 -0,304 -0,171 0,304 
 1980-2002 -0,940 -0,212 0,397 -0,303 -0,144 0,303 

Χονδρικό και 1980-1989 -0,632 -0,413 0,511 -0,283 -0,229 0,283 
Λιανικό Εµπόριο 1990-1999 -0,662 -0,390 0,508 -0,288 -0,221 0,288 

 2000-2002 -0,657 -0,394 0,509 -0,287 -0,222 0,287 
 1980-2002 -0,648 -0,400 0,510 -0,285 -0,224 0,285 

Ξενοδοχεία και 1980-1989 -0,668 -0,385 0,507 -0,288 -0,219 0,288 
Εστιατόρια 1990-1999 -0,635 -0,411 0,511 -0,283 -0,228 0,283 

 2000-2002 -0,494 -0,540 0,516 -0,252 -0,264 0,252 
 1980-2002 -0,599 -0,441 0,514 -0,277 -0,237 0,277 

Μεταφορές, 1980-1989 -0,567 -0,469 0,516 -0,270 -0,246 0,270 
Αποθήκευση και 1990-1999 -0,539 -0,495 0,516 -0,264 -0,253 0,264 
Επικοινωνίες 2000-2002 -0,410 -0,637 0,511 -0,227 -0,283 0,227 

 1980-2002 -0,533 -0,501 0,517 -0,262 -0,254 0,262 
Χρηµατοοικονοµικοί 1980-1989 -0,176 -1,001 0,419 -0,124 -0,296 0,124 
Κτηµατοµεσιτικοί & 1990-1999 -0,102 -1,068 0,330 -0,078 -0,252 0,078 

Ασφαλιστικοί 2000-2002 -0,053 -0,931 0,221 -0,042 -0,179 0,042 
Οργανισµοί (κλπ) 1980-2002 -0,126 -1,062 0,366 -0,094 -0,272 0,094 

KKσ LLσ KLσ LLε KLεKKε

Τέλος, οι σταυροειδείς ελαστικότητες υποκατάστασης κεφαλαίου µε εργασία (στήλη 
σKL) παίρνουν θετικές αλλά χαµηλές τιµές σε όλους τους υπό εξέταση τοµείς. Αυτό 
υποδεικνύει ότι το κεφάλαιο και η εργασία είναι µερικώς υποκατάστατα, µε πιο 
δυνατή σχέση υποκατάστασης κεφαλαίου µε εργασία για ολόκληρη την περίοδο 
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στους τοµείς Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες, Ξενοδοχεία και Εστιατόρια 
και Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο. Η υποκατάσταση κεφαλαίου µε εργασία φαίνεται 
να αυξάνεται διαχρονικά στους τοµείς Κατασκευές, Ξενοδοχεία και Εστιατόρια και να 
µειώνεται στους υπόλοιπους τοµείς (µε εξαίρεση τον τοµέα Μεταποίηση). 

4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παραγωγικότητα της οικονοµίας διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στο επίπεδο 
τόσο της ανταγωνιστικότητας όσο και της οικονοµικής ανάπτυξης. Στόχος αυτού του 
δοκιµίου είναι η παραµετρική εκτίµηση της διαχρονικής και διαστρωµατικής αλλαγής 
της ολικής παραγωγικότητας (TFP – Total Factor Productivity) σε εννέα τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας της Κυπριακής οικονοµίας. 

Οι εκτιµήσεις γίνονται µε τη µέθοδο της συνάρτησης κόστους, όπου η 
παραγωγικότητα εµφανίζεται ως η διαχρονική µεταβολή του µέσου κόστους 
παραγωγής που δεν εξηγείται από αλλαγές στις τιµές των συντελεστών παραγωγής 
αλλά ούτε και σε τυχαίους, απρόβλεπτους ή µη µετρήσιµους παράγοντες. Στο βαθµό 
που υπάρχουν αλλαγές στο µέσο κόστος παραγωγής ενός κλάδου οι οποίες δεν 
εξηγούνται από τους πιο πάνω παράγοντες, αυτό ερµηνεύεται ως αλλαγή στην ολική 
παραγωγικότητα του κλάδου. Με άλλα λόγια, αύξηση στο ρυθµό ολικής 
παραγωγικότητας κάποιου κλάδου εκφράζει τη µείωση του µέσου κόστους 
παραγωγής που προέρχεται από τεχνολογική πρόοδο υπό την ευρεία έννοια, που 
περιλαµβάνει για παράδειγµα βελτίωση της οργάνωσης παραγωγής, χρήση πιο 
αποτελεσµατικών µεθόδων παραγωγής κλπ.  

Στη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία που αφορούν την περίοδο 1979-2002 για 
την παραµετρική εκτίµηση του ρυθµού αλλαγής του TFP στους πιο κάτω τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας: Γεωργία, Αλιεία, Κυνήγι και ∆ασοκοµία, Μεταποίηση, 
Ηλεκτρισµός, Υγραέριο και Νερό, Κατασκευές, Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο, 
Ξενοδοχεία και Εστιατόρια, Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες, 
Χρηµατοοικονοµικοί, Ασφαλιστικοί, Κτηµατοµεσιτικοί Οργανισµού και 
Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες και τέλος, Μεταλλεία και Λατοµεία. 
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Από τα αποτελέσµατα της εµπειρικής ανάλυσης παρατηρείται επιβράδυνση στη 
δεκαετία του ’80, µε την παραγωγικότητα να αυξάνεται µε ρυθµούς χαµηλότερους 
του 1% για τέσσερις τοµείς, ενώ για άλλους δύο τοµείς ο ρυθµός αλλαγής του TFP 
είναι αρνητικός, δηλαδή η παραγωγικότητα µειώνεται. Ακολούθως καταγράφεται 
διαχρονική ανάκαµψη, µε αποτέλεσµα η παραγωγικότητα να αυξάνεται σε όλους 
τους τοµείς κατά την περίοδο 2000-2002. Συνοπτικά, στην περίοδο 1980-2002 
σηµαντική βελτίωση σε όρους αλλαγής παραγωγικότητας σηµειώνουν οι τοµείς 
Μεταφορές/Επικοινωνίες, Κατασκευές, Γεωργία/Αλιεία και Ξενοδοχεία/Εστιατόρια. 
∆ραµατική πτωτική τάση καταγράφει ο τοµέας Ηλεκτρισµός/Νερό, ενώ οι υπόλοιποι 
τοµείς (Μεταποίηση, Εµπόριο και Χρηµατοοικονοµικά κλπ) χαρακτηρίζονται από 
ελαφρά άνοδο. 

Στη δεκαετία του ’80 ο τοµέας Ηλεκτρισµός/Νερό υπερτερεί των υπόλοιπων τοµέων 
σε όρους µεταβολής παραγωγικότητας (8.5%). Ακολουθούν µε πολύ χαµηλότερους 
ρυθµούς οι τοµείς Χρηµατοοικονοµικά κλπ, Μεταποίηση, Γεωργία/Αλιεία, Χονδρικό 
και Λιανικό Εµπόριο και Μεταφορές/Επικοινωνίες µε ρυθµούς αλλαγής του TFP της 
τάξεως του 1.6%, 0.8%, 0.7%, 0.6% και 0.2% αντίστοιχα. Ο ρυθµός αλλαγής του 
TFP στους υπόλοιπους δύο τοµείς (Κατασκευές και Ξενοδοχεία και Εστιατόρια) είναι 
αρνητικός (–3.3% και –0.4% αντίστοιχα). 

Η εικόνα αλλάζει αισθητά κατά τη δεκαετία του ’90, µε το ρυθµό αλλαγής του TFP να 
µειώνεται δραµατικά στον τοµέα Ηλεκτρισµός/Νερό (3.9%) και τους άλλους τοµείς να 
επιτυγχάνουν σχετικά πιο ψηλούς και θετικούς ρυθµούς σε σχέση µε τη δεκαετία του 
’80. Στα πιο ψηλά σκαλοπάτια κατατάσσονται οι τοµείς Μεταφορές/Επικοινωνίες και 
Γεωργία/Αλιεία µε ρυθµούς αλλαγής του TFP της τάξεως του 4.8% και 4% 
αντίστοιχα. Οι πιο χαµηλοί ρυθµοί µεταβολής του TFP στη δεκαετία του ’90 
παρατηρούνται στους τοµείς Κατασκευές (0.16%), Μεταποίηση (0.95%) και 
Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο (0.96%). 

Η εικόνα βελτιώνεται ακόµη περισσότερο για τους εφτά από τους οκτώ τοµείς στην 
περίοδο 2000-2002, αφού το µέσο κόστος παραγωγής φαίνεται να µειώνεται µε 
µεγαλύτερους ρυθµούς. Εκτός από τον τοµέα Ηλεκτρισµός/Νερό, του οποίου η 
παραγωγικότητα µεγεθύνεται µε πολύ χαµηλό ρυθµό (0.9% και πλέον υστερεί 
σηµαντικά σε σχέση µε τους υπόλοιπους τοµείς), οι υπόλοιποι οκτώ τοµείς 
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σηµειώνουν βελτίωση στο ρυθµό αύξησης του TFP µε κορυφαίους τους τοµείς 
Μεταφορές/Επικοινωνίες (7.5%), Γεωργία/Αλιεία (5.8%), Κατασκευές (2.5%) και 
Ξενοδοχεία και Εστιατόρια (2.4%). 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προσανατολισµού της χώρας και της άρσης του 
προστατευτισµού, η αύξηση του ανταγωνισµού ωθεί τους παραγωγούς προϊόντων 
και υπηρεσιών στην εξεύρεση τρόπων συγκράτησης του κόστους παραγωγής. Κάτι 
τέτοιο έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα της Κυπριακής οικονοµίας, που 
ενώ ξεκινά µε σχεδόν µηδενικό ρυθµό αλλαγής του TFP στη δεκαετία του ’80 
(0.27%), καταφέρνει να αγγίξει κατά µέσο όρο το 2% την περίοδο 2000-2002. 

Η βελτίωση της παραγωγικότητας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό όχι µόνο από τις 
ενέργειες των παραγωγών, αλλά και από τις προσπάθειες του κράτους για συνεχή 
βελτίωση του θεσµικού πλαισίου και του οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο 
λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω έργων υποδοµής και 
διευκολύνσεων προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις έτσι ώστε να υιοθετούν την τελευταία 
τεχνολογία. Για παράδειγµα, η βελτίωση της παραγωγικότητας στον τοµέα 
Μεταφορές/Επικοινωνίες µπορεί να οφείλεται σε υιοθέτηση νέων µεθόδων 
παραγωγής λόγω σηµαντικών τεχνολογικών ανακαλύψεων (π.χ. ασύρµατη 
τεχνολογία), αλλά και σε έργα υποδοµής (π.χ. βελτιωµένο οδικό δίκτυο που µειώνει 
το κόστος µεταφοράς και διανοµής αγαθών και υπηρεσιών). Επίσης, η βελτιωµένη 
θέση του τοµέα Ξενοδοχεία/Εστιατόρια σε όρους παραγωγικότητας οφείλεται σε 
µεγάλο βαθµό σε βελτίωση του οδικού δικτύου, του αεροδροµίου, του φυσικού 
περιβάλλοντος και άλλων διευκολύνσεων που παρέχει το κράτος στους 
εµπλεκοµένους. 

Ωστόσο, η παρατηρούµενη διαχρονική βελτίωση της παραγωγικότητας στους 
πλείστους τοµείς δεν πρέπει να προκαλεί εφησυχασµό, διότι σε ορισµένους τοµείς ο 
ρυθµός αλλαγής του TFP είναι ακόµη χαµηλός, δηµιουργώντας ανησυχίες για την 
ανταγωνιστικότητά τους. Η µελλοντική έρευνα της Μονάδας Οικονοµικών Ερευνών 
θα επικεντρωθεί σε συγκρίσεις της παραγωγικότητας των πιο πάνω τοµέων µε 
αντίστοιχους τοµείς χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε 
αξιολόγηση του βαθµού στον οποίο οι κρατικές δαπάνες στους διάφορους τοµείς 
επηρεάζουν την ολική τους παραγωγικότητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 

Π1.1 Οικονοµετρική Ανάλυση 

Σκοπός της µελέτης είναι η οικονοµετρική εκτίµηση του ρυθµού αλλαγής της ολικής 
παραγωγικότητας στους εννέα υπό εξέταση τοµείς. Αυτό γίνεται µέσω της οικονοµετρικής 
εκτίµησης µιας συνάρτησης κόστους, η οποία µοντελοποιεί τη σχέση µεταξύ κόστους, 
επιπέδου προϊόντος και τιµών των συντελεστών. Με βάση την αρχή της δυαδικότητας 
(duality), η συνάρτηση κόστους συνοψίζει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την 
τεχνολογία, ή τη διαδικασία µετατροπής εισροών σε εκροές. Η βασική υπόθεση είναι ότι οι 
επιχειρήσεις στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας συµπεριφέρονται µε τρόπο που να 
ελαχιστοποιούν το κόστος παραγωγής. 

Η συνάρτηση κόστους που χρησιµοποιείται στην παρούσα ανάλυση είναι η Translog και  
αποτελεί µια τοπική προσέγγιση δευτέρου βαθµού µιας αυθαίρετης συνάρτησης κόστους. 
Είναι συνεπής µε τη θεωρία αφού πληροί όλες τις θεωρητικές ιδιότητες και ευέλικτη διότι για 
παράδειγµα, στη γενική της µορφή δεν επιβάλλονται οποιοιδήποτε περιορισµοί για τις 
δυνατότητες υποκατάστασης εισροών. Η συνάρτηση κόστους που εκτιµάται δίνεται πιο 
κάτω10: 
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όπου  είναι το συνολικό κόστος παραγωγής του κλάδου  στη χρονιά  και ορίζεται ως 
το άθροισµα της αξίας των εισροών, δηλαδή του κεφαλαίου και της εργασίας,  η τιµή του 
κεφαλαίου (user cost of capital),  ο µισθός της εργασίας,  το επίπεδο της εκροής,  
ένας συντελεστής χρονικής τάσης και 

itC i t
kw

lw Y t
itε  ένας τυχαίος όρος σφάλµατος. Το πρόθεµα  

αντιπροσωπεύει το φυσικό λογάριθµο της αντίστοιχης µεταβλητής. Επίσης, για να εξεταστεί 
η παραγωγικότητα του κάθε κλάδου ξεχωριστά, έχουν προστεθεί ψευδοµεταβλητές που 
προσδιορίζουν τον κλάδο από τον οποίο προέρχεται η κάθε παρατήρηση. Ο τοµέας 
Ξενοδοχεία και Εστιατόρια (τοµέας 6) είναι ο τοµέας βάσης. Για να εισαγάγουµε ετερογένεια 
µεταξύ των τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας, επιτρέπουµε να διαφέρει η σταθερά ( ), η 

ln

iA

                                                           
10 Η συνάρτηση κόστους που παρουσιάζεται έχει ενσωµατωµένη την υπόθεση σταθερών οικονοµιών 
κλίµακας. 
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τιµή του κεφαλαίου ( ), ο µισθός της εργασίας ( ), ο συντελεστής τάσης ( t ) και ο 
συντελεστής του τετραγώνου της τάσης ( ) για κάθε τοµέα. 

kw lw
2t

Για να γίνει χρήση όλων των δυνατών πληροφοριών αλλά και για να γίνει µια πιο ακριβής 
εκτίµηση των άγνωστων παραµέτρων (µε πιο πολλούς βαθµούς ελευθερίας), 
χρησιµοποιούνται επίσης τα µερίδια της εργασίας και του κεφαλαίου στο συνολικό κόστος 
(share equations). Αυτά απορρέουν από τη χρήση λήµµατος του Shephard (Shephard’s 
Lemma) και ουσιαστικά αποτελούν την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης κόστους ως προς 
τις τιµές των εισροών. Η συνάρτηση του µεριδίου εργασίας στο συνολικό κόστος δίνεται πιο 
κάτω11 
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Επίσης, λόγω γραµµικής οµοιογένειας της συνάρτησης κόστους στις τιµές των συντελεστών 
παραγωγής (κεφάλαιο και εργασία) και συµµετρίας του µοντέλου θέτουµε τους ακόλουθους 
περιορισµούς: 

Γραµµική Οµοιογένεια στις τιµές: 
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Συµµετρία: 
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Η συνάρτηση κόστους που δίνεται από την εξίσωση (1) εκτιµάται ταυτόχρονα µε την εξίσωση 
του µεριδίου της εργασίας στο συνολικό κόστος (εξίσωση 2) και τους θεωρητικούς 
περιορισµούς γραµµικής οµοιογένειας και συµµετρίας (3α και 3β), χρησιµοποιώντας τη 
µέθοδο SUR (Seemingly Unrelated Regression). Η µέθοδος SUR είναι χρήσιµη για την 
εκτίµηση συστηµάτων εξισώσεων όπου οι τυχαίοι όροι σφάλµατος συσχετίζονται. Η χρήση 
της επιπλέον πληροφόρησης που παρέχουν οι συσχετιζόµενες εξισώσεις οδηγεί σε πιο 
ακριβείς εκτιµήσεις των άγνωστων παραµέτρων. Στον Πίνακα Π1 παρουσιάζονται τα

                                                           
11 Τα µερίδια της εργασίας και του κεφαλαίου στους διάφορους τοµείς αθροίζουν στην µονάδα, δηλαδή 
είναι γραµµικά εξαρτηµένα ( ,1=+ KL SS  ή KL SS −= 1 ).  Συνεπώς, η συνάρτηση κόστους εκτιµάται 
ταυτόχρονα µε µόνο µια εκ των δύο συναρτήσεων µεριδίων. Τα αποτελέσµατα παραµένουν τα ίδια 
ανεξαρτήτως από το ποία εξίσωση µεριδίου χρησιµοποιείται στην εκτίµηση του συστήµατος.   
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Πίνακας Π1: Αποτελέσµατα εκτίµησης συνάρτησης µέσου κόστους (Translog) 

Παράµετρος Εκτιµητής Τυπικό 
Σφάλµα p-value Παράµετρος Εκτιµητής Τυπικό 

Σφάλµα p-value 

0A  -0.036 0.051 0.484 9LA  0.047 0.013 0.000 

01A  0.416 0.075 0.000 KKA  0.121 0.007 0.000 

02A  0.188 0.072 0.010 LLA  0.121 0.007 0.000 

03A  1.387 0.072 0.000 KLA  -0.121 0.007 0.000 

04A  -0.404 0.072 0.000 LKA  -0.121 0.007 0.000 

05A  0.223 0.073 0.003 tA  0.013 0.009 0.165 

07A  0.285 0.072 0.000 1tA  -0.011 0.013 0.413 

08A  0.308 0.072 0.000 2tA  -0.024 0.013 0.068 

09A  0.148 0.075 0.049 3tA  -0.129 0.013 0.000 

KA  0.377 0.012 0.000 4tA  0.042 0.013 0.002 

1KA  -0.242 0.013 0.000 5tA  -0.021 0.013 0.109 

2KA  -0.046 0.013 0.000 7tA  0.011 0.013 0.394 

3KA  0.229 0.013 0.000 8tA  -0.027 0.013 0.042 

4KA  -0.134 0.013 0.000 9tA  0.035 0.013 0.010 

5KA  -0.015 0.013 0.235 ttA  -0.002 0.001 0.027 

7KA  0.013 0.013 0.305 1ttA  -0.001 0.001 0.417 

8KA  0.320 0.013 0.000 2ttA  0.002 0.001 0.097 

9KA  -0.048 0.013 0.000 3ttA  0.007 0.001 0.000 

LA  0.624 0.012 0.000 4ttA  -0.002 0.001 0.074 

1LA  0.242 0.013 0.000 5ttA  0.002 0.001 0.128 

2LA  0.046 0.013 0.000 7ttA  -0.003 0.001 0.007 

3LA  -0.229 0.013 0.000 8ttA  0.002 0.001 0.151 

4LA  0.134 0.013 0.000 9ttA  -0.005 0.001 0.000 

5LA  0.015 0.013 0.235 KtA  0.005 0.001 0.000 

7LA  -0.013 0.013 0.305 LtA  -0.005 0.001 0.000 

8LA  -0.320 0.013 0.000 - - - - 
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αποτελέσµατα της εκτίµησης του συστήµατος της συνάρτησης κόστους και των µεριδίων της 
εργασίας και κεφαλαίου. 

Η αλλαγή στο ρυθµό της ολικής παραγωγικότητας (growth of total factor productivity) δίνεται 
από την πιο κάτω εξίσωση: 

t
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όπου  είναι η αλλαγή στο ρυθµό ολικής παραγωγικότητας, gTFP
Y
C

ln
ln

∂
∂

 είναι η  πρώτη 

παράγωγος συνάρτησης κόστους ως προς το επίπεδο της εκροής,  ο ρυθµός αλλαγής 

της εκροής και 

Yg

t
C

∂
∂ ln

 ορίζεται ως η πρώτη παράγωγος της συνάρτησης κόστους ως προς 

το χρόνο. Λόγω της υπόθεσης σταθερών οικονοµιών κλίµακας στο µοντέλο, ο ρυθµός 
αλλαγής της ολικής παραγωγικότητας δίνεται από, 
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                                                                                      (5)  

Αν , τότε παρατηρείται θετική αλλαγή στο ρυθµό παραγωγικότητας. Αν 0>gTFP 0<gTFP , 
τότε ο ρυθµός αλλαγής της παραγωγικότητας µειώνεται διαχρονικά, ενώ αν 0=gTFP , η 
παραγωγικότητα δεν µεταβάλλεται διαχρονικά. 

Π1.2 Στατιστικά στοιχεία 

Τα στοιχεία αφορούν εννέα τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας για την περίοδο 1979-2002 
(συνολικά 216 παρατηρήσεις) και έχουν συλλεχθεί από διάφορες εκδόσεις της Στατιστικής 
Υπηρεσίας12. Συγκεκριµένα, για κάθε τοµέα έχουν συλλεχθεί στοιχεία για την προστιθέµενη 
αξία σε τρέχουσες τιµές και σταθερές τιµές του 1995, το κόστος εργασίας, τη συνολική 
απασχόληση, τις κανονικές ώρες εργασίας ανά βδοµάδα και το καθαρό απόθεµα κεφαλαίου 
σε σταθερές τιµές του 1995. 

Το συνολικό κόστος για κάθε τοµέα ορίζεται ως το άθροισµα της αξίας του κεφαλαίου και της 
εργασίας13. Το κόστος ενοικίασης του κεφαλαίου (user cost of capital) έχει υπολογιστεί ως το 
πηλίκο της αξίας του καθαρού αποθέµατος κεφαλαίου σε τρέχουσες τιµές δια το καθαρό 
απόθεµα κεφαλαίου σε σταθερές τιµές (1995). Ο µισθός της εργασίας υπολογίστηκε σαν το 
πηλίκο της αξίας της εργασίας (συνολικό κόστος εργασίας που περιλαµβάνει µισθούς και 
                                                           
12 Στατιστικές Επετηρίδες, Εθνικοί Λογαριασµοί, Εργατικές Στατιστικές και εξειδικευµένες εκδόσεις για 
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας όπως για παράδειγµα Γεωργικές Στατιστικές, Στατιστικές 
Κατασκευών, Στατιστικές Χονδρικού και Λιανικού Εµπορίου κλπ. 
13 Λόγω της υπόθεσης σταθερών οικονοµιών κλίµακας, το συνολικό κόστος ισούται µε την 
προστιθέµενη αξία σε τρέχουσες τιµές. Η προστιθέµενη αξία ορίζεται ως το ακαθάριστο προϊόν µείον το 
κόστος των πρώτων υλών, καυσίµων, ηλεκτρισµού, και άλλων άµεσων και διοικητικών εξόδων και 
ουσιαστικά αφορά το κεφάλαιο και την εργασία του κάθε κλάδου. 
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ηµεροµίσθια καθώς και συνεισφορές του εργοδότη) δια την εργασία. Η εργασία έχει µετρηθεί 
σαν εργατοώρες ανά έτος, δηλαδή το γινόµενο της συνολικής απασχόλησης, των κανονικών 
ωρών εργασίας ανά βδοµάδα και του συνόλου των εργάσιµων εβδοµάδων (45). Επιπλέον, 
σαν εκροή έχει χρησιµοποιηθεί η προστιθέµενη αξία του κάθε τοµέα σε σταθερές τιµές του 
1995. Τέλος, οι µισθοί των δύο συντελεστών έχουν µετατραπεί σε δείκτες µε βάση το έτος 
1995. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Πίνακας Π2: Μέσο κόστος εργασίας των τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας (1979-2002) 

 

Έτος 
 

AFFH MAN EGWS CON WRT 
 

HR 
 

TSC 
 

FIRE 
1979 0.26 0.20 0.25 0.16 0.20 0.15 0.25 0.08 
1980 0.34 0.23 0.33 0.21 0.24 0.20 0.31 0.10 
1981 0.40 0.27 0.41 0.27 0.28 0.21 0.34 0.10 
1982 0.44 0.30 0.44 0.32 0.30 0.24 0.37 0.11 
1983 0.48 0.32 0.41 0.35 0.33 0.29 0.39 0.12 
1984 0.50 0.34 0.40 0.37 0.34 0.30 0.38 0.13 
1985 0.54 0.37 0.38 0.41 0.36 0.33 0.40 0.15 
1986 0.59 0.38 0.35 0.42 0.37 0.34 0.43 0.15 
1987 0.59 0.38 0.32 0.44 0.38 0.33 0.46 0.16 
1988 0.58 0.40 0.28 0.48 0.41 0.33 0.45 0.16 
1989 0.67 0.42 0.28 0.48 0.39 0.33 0.43 0.18 
1990 0.69 0.45 0.29 0.48 0.41 0.34 0.48 0.18 
1991 0.83 0.48 0.31 0.50 0.43 0.40 0.52 0.19 
1992 0.76 0.51 0.30 0.50 0.44 0.43 0.52 0.20 
1993 0.77 0.57 0.30 0.54 0.47 0.54 0.52 0.22 
1994 0.87 0.56 0.30 0.58 0.50 0.51 0.51 0.23 
1995 0.80 0.59 0.27 0.67 0.57 0.54 0.56 0.26 
1996 0.80 0.61 0.27 0.70 0.60 0.58 0.56 0.28 
1997 0.90 0.60 0.28 0.74 0.62 0.56 0.56 0.29 
1998 0.86 0.61 0.27 0.74 0.61 0.55 0.55 0.30 
1999 0.82 0.61 0.27 0.78 0.65 0.56 0.54 0.31 
2000 0.91 0.61 0.26 0.84 0.68 0.56 0.51 0.33 
2001 0.87 0.66 0.25 0.88 0.69 0.56 0.50 0.34 
2002 0.82 0.73 0.21 0.92 0.72 0.60 0.51 0.34 
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Πίνακας Π3: Μέσο κόστος κεφαλαίου τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας (1979-2002) 

 

Έτος 
 

AFFH MAN EGWS CON WRT 
 

HR 
 

TSC 
 

FIRE 
1979 0.24 0.20 0.19 0.10 0.26 0.10 0.23 0.33 
1980 0.20 0.21 0.23 0.12 0.26 0.12 0.27 0.35 
1981 0.21 0.21 0.40 0.11 0.27 0.16 0.31 0.38 
1982 0.27 0.22 0.49 0.12 0.28 0.17 0.34 0.39 
1983 0.20 0.22 0.55 0.12 0.23 0.19 0.37 0.39 
1984 0.32 0.24 0.69 0.14 0.27 0.23 0.40 0.41 
1985 0.23 0.25 0.80 0.15 0.31 0.25 0.45 0.42 
1986 0.22 0.26 0.76 0.16 0.32 0.31 0.50 0.42 
1987 0.30 0.29 0.69 0.18 0.32 0.35 0.48 0.44 
1988 0.28 0.31 0.72 0.18 0.29 0.37 0.48 0.45 
1989 0.25 0.32 0.69 0.22 0.33 0.43 0.50 0.46 
1990 0.32 0.33 0.69 0.28 0.36 0.45 0.49 0.51 
1991 0.27 0.33 0.73 0.32 0.35 0.37 0.49 0.52 
1992 0.22 0.36 0.71 0.37 0.37 0.44 0.53 0.55 
1993 0.22 0.36 0.71 0.40 0.35 0.36 0.46 0.55 
1994 0.23 0.40 0.69 0.40 0.36 0.39 0.48 0.59 
1995 0.20 0.41 0.73 0.33 0.43 0.46 0.44 0.74 
1996 0.11 0.43 0.71 0.35 0.41 0.43 0.45 0.76 
1997 0.07 0.46 0.72 0.36 0.42 0.47 0.46 0.79 
1998 0.15 0.48 0.72 0.40 0.46 0.51 0.50 0.81 
1999 0.11 0.51 0.66 0.39 0.44 0.53 0.52 0.87 
2000 0.06 0.54 0.78 0.37 0.45 0.57 0.52 0.87 
2001 0.18 0.54 0.78 0.39 0.47 0.62 0.55 0.89 
2002 0.25 0.51 0.76 0.41 0.46 0.58 0.49 0.91 
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