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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει αναδείξει τη σημασία της αύξησης της παραγωγικότητας για να 

βελτιώσει η οικονομία την ανταγωνιστικότητά και τις προοπτικές ανάπτυξής της. Σε αυτή την μελέτη 

αναλύουμε την πορεία της παραγωγικότητας της Κυπριακής οικονομίας με την χρήση εναλλακτικών 

δεικτών και την συγκρίνουμε με την πορεία των χωρών της Ευρωζώνης. Πρώτα κοιτάμε τις επιδόσεις 

της Κυπριακής οικονομίας στο σύνολό της, ενώ στη συνέχεια στρεφόμαστε και μελετάμε ξεχωριστά του 

διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.  Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας το σύστημα 

ταξινόμησης NACE2 διακρίνουμε μεταξύ οκτώ βασικών τομέων. Η περίοδος υπό μελέτη είναι από το 

1995 έως το 2011 για τους συνολικούς δείκτες και από το 2002 έως το 2010 για την ανάλυση των 

επιμέρους τομέων.  

Πρώτα υπολογίζουμε την συνολική παραγωγικότητα, γνωστή και ως «TFP» χρησιμοποιώντας την 

μεθοδολογία growth accounting. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας αυτά τα αποτελέσματα, 

υπολογίζουμε την παραγωγικότητα της εργασίας  καθώς επίσης και το μοναδιαίο κόστος εργασίας.  Οι 

τρείς αυτοί δείκτες είναι συσχετιζόμενοι καθώς ο ένας υπολογίζεται με την βοήθεια του άλλου. 

Αποτελούν όμως διαφορετικά εργαλεία δίνοντάς μας έτσι την δυνατότητα να διεξαγάγουμε 

συμπεράσματα αναφορικά με εναλλακτικές πτυχές της οικονομίας. Η συνολική παραγωγικότητα 

αντανακλά οτιδήποτε επηρεάζει τα επίπεδα παραγωγής εκτός από τις ίδιες τις εισροές, δηλαδή την 

εργασία και το κεφάλαιο. Η παραγωγικότητα εργασίας αντανακλά την αξία των επιπρόσθετων αγαθών 

και υπηρεσιών που παράγονται ανά εργατοώρα. Τέλος, το πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας 

μετρά το κόστος εργασίας το οποίο απαιτείται για την παραγωγή μια μονάδας προϊόντος. Υπό την 

έννοια αυτή, ο δείκτης αυτός αποτυπώνει την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας ή ενός τομέα ως προς 

την εργασία. 

Παρά την αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας στην Κύπρο 1.7% κατά μέσο όρο, την περίοδο 

2002-2007 και 0.9% την περίοδο 2008-2010, τα αποτελέσματά μας συνιστούν ότι το κόστος εργασίας 

ανά μονάδα προϊόντος κατά την διάρκεια της περιόδου 2002-2010 ήταν υψηλότερο συγκριτικά με 

άλλες χώρες της Ευρωζώνης, με αποτέλεσμα η Κύπρος να γίνει λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με 

τους εμπορικούς εταίρους της.  Αναφορικά με τους επιμέρους τομείς της οικονομίας, η ‘Μεταποίηση’, 

τα ‘Ξενοδοχεία & Εστιατόρια’, ο ‘Ηλεκτρισμός, Υγραέριο & Νερό’ και η ‘Εκπαίδευση’ αποτελούν τους 

τομείς οι οποίοι συγκριτικά με την Ευρωζώνη βρίσκονται σε χαμηλότερο ανταγωνιστικά επίπεδο, ενώ 

στην αντίθετη όχθη οι τομείς ‘Κατασκευές’, ‘Μεταφορές’, ‘Χρηματοοικονομικά & Ασφάλιση’ και ‘Υγεία’ 

είναι τομείς όπου το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αυξήθηκε λιγότερο σε σύγκριση με άλλες 

χώρες της ευρωζώνης, το οποίο συνιστά πως οι εν λόγω τομείς γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικοί 

σε σύγκριση με την ζώνη του Ευρώ. 


