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TO KENTPON ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Tò Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών ιδρνθη προς 

εκπλήρωσιν τριών σκοπών: 

1) Την ερευναν των διαρθρωτικών προβλημάτων 

και τών δυνατοτήτων αναπτύξεως της 'Ελληνικής 

Οικονομίας. 

2) Τον συστηματικον προγραμματισμον κατα

νομής τών διαθεσίμων πόρων δια την οίκονομικήν 

άνάπτυξιν και 

3) Την τεχνικό-οίκονομικήν κατάρτισιν στελε

χών προς επάνδρωσιν κρατικών υπηρεσιών και τής 

Οικονομίας εν γένει. 

Οι πόροι του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών 

συνίστανται εξ επιχορηγήσεων τής Ελληνικής Κυ

βερνήσεως, τής εν 'Ελλάδι 'Αμερικανικής 'Αποστο

λής και τών 'Ιδρυμάτων Ford και Rockfeller. Tò 
Πανεπιστήμιον τής Καλιφόρνιας, συμμετέχει εις το 

έργον του Κέντρου δια τής αποστολής ξένων επι

στημόνων, οι οποίοι ανήκουν εις το προσωπικον του 

Κέντρου επί εν έτος. Μετέχει επίσης προγράμματος 

υποτροφιών 'Αμερικανών πτυχιούχων εν 'Ελλάδι 

προς οίκονομικήν ερενναν και 'Ελλήνων πτυχιού

χων εις 'Αμερικανικά Πανεπιστήμια προς εύρυτέ-

ρας ο'ικονομικάς σπουδάς. 
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Υποτροφία.!, παρέχονται επίσης είς νέους αποφοί

τους Ελληνικών Πανεπιστημίων, οί οποίοι προσ

λαμβάνονται είς το Κέντρον επί τριετίαν, προς άσκη-

σιν είς την οίκονομικήν ερευναν. 01 υπότροφοι ού

τοι λαμβάνουν μέρος εις τάς διεξαγομένας έρευνας 

και συμμετέχουν εις τα διοργανούμενα υπ αύτοϋ 

σεμινάρια. Το κύριον έργον του Κέντρου είναι, βε

βαίως, ή έρευνα των βασικών προβλημάτων της 

"Ελληνικής Οικονομίας, τα όποια αντιμετωπίζει ή 

χώρα εν τη προσπάθεια ταχείας αναπτύξεως της, 

εντός τών πλαισίων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητος. Ή έρευνα αύτη διεξάγεται υπό ομάδων 

επιστημόνων υπό την διεύθυνσιν πεπειραμένων Ε

ρευνητών. Τα πορίσματα τών μελετών δημοσιεύον

ται είς σειράν «Μονογραφιών Οικονομικής Έρεύ-

νης». ΑΙ διαλέξεις και τά σεμινάρια, τα περιλαμ

βανόμενα είς το πρόγραμμα του Κέντρου, δεν προ

ορίζονται αποκλειστικώς δια το προσωπικον τού

του. Καθηγηταί, πτυχιούχοι και φοιτηται Οικονομι

κών "Επιστημών, προσκαλούνται επίσης να παρακο

λουθήσουν και να μετάσχουν είς την πνευματικήν 

αυτήν δραστηριότητα, ή οποία, ως ελπίζεται, θα ε-

πεκταθή δια της συνεργασίας μετά 'Ανωτάτων Πνευ

ματικών 'Ιδρυμάτων τής 'Ελλάδος και του "Εξω

τερικού. Το πρόγραμμα δημοσιεύσεων του Κέντρου 

συμπληρούται δια τής εκδόσεως «Σειράς Διαλέ

ξεων» και «Σειράς "Επιμορφωτικών Μαθημάτων», 

τα όποια απετέλεσαν άντικείμενον τών σεμιναρίων. 

Έπιδίωξιν του Κέντρου αποτελεί επίσης ή δη-
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μιονργία βιβλιοθήκης βασικών οικονομικών έργων, 

ήτις πλην της εξυπηρετήσεως τών εν τω Κέντρω 

εργαζομένων και εκπαιδευομένων. θα άποβή Ιδιαι

τέρως χρήσιμος εις τους "Ελληνας Οικονομολόγους 

εν γένει. 

Άποσκοπεΐται επίσης ή ανταλλαγή πληροφοριών 

και πορισμάτων με ανάλογα Κέντρα άλλων χωρών 

και ή συμμετοχή είς κοινήν προσπάθειαν ερεύνης 

με άλλους δημοσίους ή και ιδιωτικούς οργανισμούς 

της 'Ελλάδος ή της αλλοδαπής. 

Τέλος, δέον όπως τονισθή ότι το Κέντρον Οικο

νομικών "Ερευνών αποτελεί εν επί πλέον παρά

δειγμα 'Ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, τόσον 

από απόψεως συνεισφοράς του ανθρωπίνου παρά

γοντος, όσον και από απόψεως πόρων και προσπα

θειών επί τω σκοπώ προωθήσεως της εκπαιδεύσεως 

οικονομολόγων και νποβοηθήσεως της 'Ελλάδος 

προς άντιμετώπισιν τών αναγκών της οικονομικής 

αναπτύξεως. 

Ό τελικός σκοπός τής δραστηριότητος του Κέν

τρου ΟΙκονομικών 'Ερευνών, είναι κατ εξοχήν 

πρακτικός: να συμβάλη εις τήν δημιουργίαν μιας 

καλυτέρας ζωής τον 'Ελληνικού λαοϋ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
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ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Ι 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Εις την παροΰσαν διάλεξινχ εκτίθενται, τα πρώτα 
γενικά αποτελέσματα μιας ευρείας έρεύνης επί της 
((τεχνολογίας» της ελληνικής βιομηχανίας. Ή έρευνα 
αυτή, ή όποια πρόκειται να δημοσιευθή προσεχώς, 
βασίζεται εις στοιχεία ατομικών επιχειρήσεων δια 
το έτος 1960 και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα 
υπολογισμών συναρτήσεων παραγωγής τύπου Cobb-
Douglas δι' όλους τους τομείς τής ελληνικής βιο
μηχανίας. 

Ό προσδιορισμός τής «τεχνολογίας» μιας οικο
νομίας παρουσιάζει ίδιαίτερον ενδιαφέρον, δεδομέ
νου ότι ή γνώσις των συνθηκών υπό τάς όποιας πα
ράγουν τό προϊόν των οι διάφοροι τομείς μιας οικο
νομίας αποτελεί την βάσιν ασκήσεως ορθής πολιτι
κής προγραμματισμού τής οικονομίας. 

Λέγοντες «τεχνολογίαν» ενός κλάδου έννοοΰμεν 
την ύπάρχουσαν τεχνικής φύσεως σχέσιν μεταξύ 

1. Ή συγγραφεύς θεωρεί καθήκον να έκφραση τας ευχαριστίας της 
εις τον καθηγητήν κ. Α. Γ. Παπανδρέου δ όποιος υπέδειξε το άντικεί-
μενον τής παρούσης έρεύνης, τον καθηγητήν κ. Α. Α. Λάζαρην δια 
χρησίμους παρατηρήσεις και συμπληρώσεις, τήν στατιστικον κ. Α. 
Καλλέργη καΐ τον κ. Γ. Ματθαίον δια πολύτιμον βοήθειαν κατά τήν 
στατιστικήν έπεξεργασίαν των στοιχείων. 
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προϊόντος άφ' ενός καί διαφόρων συντελεστών πα
ραγωγής άφ' έτερου δια τον κλάδον τούτον. 

Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι υπολογισμού της τε
χνολογίας μιας οικονομίας. Ενδεικτικώς άναφέρο-
μεν: 

1 ) Τάς μαθηματικας συναρτήσεις προϊόντος καί 
συντελεστών παραγωγής, μεταξύ τών οποίων κα
ταλέγεται καί ή συνάρτησις τύπου Gobb-Douglas. 

2 ) Τήν άναλυτικήν τεχνολογίαν τύπου Leontieff. 
Αυτή περιλαμβάνει αναλυτικώς δλας τάς ένδοκλα-
δικάς καί διακλαδικάς συναλλαγας τών κλάδων μιας 
οικονομίας εντός μιας ώρισμένης χρονικής περιόδου. 

3) Τήν συνάρτησιν παραγωγής μορφής γραμμι
κού προγραμματισμού, ύποδειχθεισαν ύπο τών Μ. 
Κ. Wood καί G. Β. Danzig.1 

4) Τεχνολογίαν βασιζομένην εις «τεχνικά» δεδο
μένα (engineering data) τής παραγωγικής διαδι
κασίας ατομικών επιχειρήσεων θεωρουμένων αντι
προσωπευτικών δι5 έκαστο ν κλάδον. 

Εις τήν άναφερθεΐσαν ερευναν, ή οποία καλύπτει 
μόνον τον βιομηχανικόν τομέα τής Ελλάδος, έχρη-
σιμοποιήσαμεν συναρτήσεις τύπου Cobb-Douglas. 
Δέον να σημειωθή οτι αϊ συναρτήσεις αύται δέν δύ
νανται να θεωρηθούν a priori ως ύπερέχουσαι έτέ-

1. Μ. Κ. Wood and G. Β. Danzig: «Programming of interde
pendent activities. I. General discussion», Econometrica Vol. 17 
(1949) p. 193. «II. Mathematical model», Econometrica Vol. 17 
(1949) p. 200. Also T. C. Koopmans etc.: «Activity Analysis of 
Production and Allocation» (New York, 1951). 
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ρων μορφών τεχνολογίας. Ή επιλογή της μιας ή 
της άλλης μορφής τεχνολογίας εξαρτάται εκ του 
σκοπού δια τον όποιον αΰτη πρόκειται να χρησιμο-
ποιηθή, ώς και του εϊδους των στατιστικών στοι
χείων. Αϊ τεχνολογικαί συνθήκαι παραγωγής είναι 
τόσον πολύπλοκοι ώστε οιαδήποτε μορφή τεχνολο
γίας αποτελεί κατ' ανάγκην άπλοποιημένην έμφά-
νισιν τής πραγματικότητος. Αι μέθοδοι παραγωγής 
δύνανται να εξετασθούν άπο διαφόρους απόψεις, α
ναλόγως τών πληροφοριών αϊ όποΐαι θεωρούνται ου
σιώδεις εις έκάστην περίπτωσιν. Δια τήν μελέτην 
π.χ. τών ένδοκλαδικών και διακλαδικών συναλλα
γών απαιτείται τεχνολογία τύπου Leontieff, ενώ 
δια τήν εΰρεσιν τών γενικών νόμων οι όποιοι διέ
πουν τήν παραγωγήν, ιδία δσον άφορα τας ποσότη
τας τών χρησιμοποιουμένων βασικών συντελεστών 
τής παραγωγής ήτοι του κεφαλαίου και τής εργα
σίας αϊ άπλαί συναρτήσεις παραγωγής παρουσιά
ζουν πλεονεκτήματα. Είδικώτερον ή συνάρτησις 
Cobb-Douglas παρουσιάζει ιδιότητας λίαν χρησί
μους δι' ο'ικονομικήν άνάλυσιν, ώς θα ιδωμεν κατω
τέρω, ή δε μέχρι τοΰδε χρησιμοποίησις αυτής εις 
διαφόρους χώρας έχει δώσει ίκανοποιητικήν έρμη-
νείαν τής διαδικασίας τής παραγωγής. 

Αι πρώται έφαρμογαί τής συναρτήσεως ταύτης 
έγένοντο υπό τών καθηγητών Ρ. Η. Douglas1 και 

1. Ρ. Η. Douglas and G. W. Cobb: «A theory of production» 
American Economic Review, vol. 18 (1928), supplement pp. 139. 
P. H. Douglas: «Theory of Wages» (New York, 1934). 
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C. W. Cobb δια τάς Η.Π.Α.. Αϊ συναρτήσεις πα
ραγωγής ύπελογίσθησαν αρχικώς βάσει χρονολογι
κών σειρών. Μεταγενεστέρως δμως έγένετο χρήσις 
καί στοιχείων cross-section. Συναρτήσεις της αυ
τής μορφής ύπελογίσθησαν επίσης δια τον Κανα-
δαν, την Αύστραλίαν, την Νότιον Άφρικήν, τήν 
Νέαν Ζηλανδίαν, τήν Μεγάλη ν Βρεττανίαν, καί τάς 
'Ινδίας. Δια τήν Ελλάδα δεν έχει δημοσιευθή μέχρι 
σήμερον ουδεμία μελέτη επί του θέματος τούτου. 
Εις τήν παροΰσαν ερευναν υπολογίζονται συναρτή
σεις Cobb-Douglas βάσει στοιχείων ατομικών επι
χειρήσεων (cross-section) δια το έτος 1960 δι' έ-
καστον τομέα τής ελληνικής βιομηχανίας κεχωρι-
σμένως. Ή κατάταξις τών διαφόρων επιχειρήσεων 
κατά κλάδους έγένετο βάσει του κωδικός τής 'Εθνι
κής Στατιστικής 'Υπηρεσίας τής Ελλάδος. 'Η έ
ρευνα καλύπτει συνολικώς 500 έπιχειρηματικάς μο
νάδας. Δέον να σημειωθή δτι ό υπολογισμός συναρ
τήσεων κατά κλάδους υπερέχει τών αθροιστικών συ
ναρτήσεων, δεδομένου δτι δίδει σαφή εικόνα τής 
λειτουργίας έκαστου κλάδου καί επιτρέπει τήν σύγ-
κρισιν μεταξύ τών διαφόρων κλάδων καί τήν μελέ-
την προβλημάτων ως το τής έλαστικότητος υποκα
ταστάσεως μεταξύ τών συντελεστών παραγωγής, το 
τής εφαρμογής μεθόδων παραγωγής εντάσεως κε
φαλαίου ή εντάσεως εργασίας, το τής υπάρξεως ή 
μή οικονομιών πληθοπαραγωγής (economies of 
scale) κ.ο.κ.. 

Νομίζομεν δτι τα προκύπτοντα έκ τής παρούσης 
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έρεύνης αποτελέσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερον εν
διαφέρον άπο απόψεως ασκήσεως οικονομικής πο
λιτικής, ίδια όσον άφορα την κατά κλάδους κατανο-
μήν τών επενδύσεων, δεδομένου δτι δεν έχει ύπολο-
γισθή εισέτι δια την Ελλάδα ετέρα μορφή τεχνολο
γίας. 

ΕΊς το παρόν άρθρον κατόπιν συντόμου περιγρα
φής τής συναρτήσεως Cobb-Douglas και τών ιδιο
τήτων αυτής, ως και τής άκολουθηθείσης στατι
στικής μεθόδου και τών χρησιμοποιηθέντων στοι
χείων, εκτίθενται τα αποτελέσματα τών υπολογι
σμών δια 25 κλάδους αναλυτικώς και τα προκύ
πτοντα έκ τούτων οικονομικά συμπεράσματα δι' ε-
καστον κλάδον. 
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II 

Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΣ COBB-DOUGLAS ΚΑΙ ΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΗΣ 

Ή συνάρτησις Cobb-Douglas είναι του γενικού 

τύπου : 

Χ = β ο Ε 0 ' Kß»u 

ένθα: Χ = παραγόμενον προϊόν 

Ε = ποσότης συντελεστού «εργασία» 

Κ = ποσότης συντελεστού «κεφάλαιον» 

ßn ß2 = = παράμετροι της συναρτήσεως 

u = παράγων τυχαίας διακυμάνσεως (ran

dom disturbance ). 

β0 = σταθερός συντελεστής 

Ή ανωτέρω μορφή συναρτήσεως ενέχει τας έξης 

υποθέσεις: 

1 ) Ώ ς προκύπτει εκ της μαθηματικής μορφής 

τής συναρτήσεως αμφότεροι οι συντελεσταί είναι α

παραίτητοι δια τήν παραγωγήν. ΕΖναι φανερόν δτι 

εάν Ε = 0 ή Κ = 0, τότε Χ = 0. 

2) Ή καμπύλη παραγωγής υποτίθεται συνεχής, 

τουλάχιστον εις ενα διάστημα μεταβολής εκάστης 

των μεταβλητών. 

3) Ή καμπύλη παραγωγής έχει άρνητικήν κλί-

σιν και είναι κυρτή προς τήν αρχήν του συστήματος 

συντεταγμένων. Ή ίδιότης τής κυρτότητος ύποδη-
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λοΐ τον νόμον του αύξοντος οριακού λόγου υποκατα
στάσεως μεταξύ των συντελεστών της παραγωγής. 

Διαγραμματικώς δυνάμεθα να παραστήσωμεν 
την ώς άνω συνάρτησιν παραγωγής υπό μορφήν 
χάρτου καμπυλών Ι'σης παραγωγής επί συστήμα-

u 2-νχ 3ΛΛ 4VA. 

£;xri]-A.a. 1, 

τος συντεταγμένων εις τας οποίας μετρούνται αι πο
σότητες τών παραγωγικών συντελεστών. 

Αϊ ο'ικονομίαι πληθοπαραγωγής εμφανίζονται έκ 
του λόγου αύξήσεο)ς του προϊόντος συνεπεία αυξή
σεως αναλογικώς τών συντελεστών παραγωγής. 

Εις το σχήμα 1 εμφανίζεται χάρτης καμπυλών 
'ίσης παραγωγής με σταθεράν κατά κλίμακα άπόδο-
σιν (constant returns to scale )—διπλασιασμός τών 
ποσοτήτων τών χρησιμοποιουμένων συντελεστών 
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επιφέρει διπλασιασμών της ποσότητος του προϊόν
τος. Έπί της ευθείας ΟΑ είναι ( « ? ) = ( βγ )—( γδ ) 
κ.ο.κ. Εις το σχήμα 2 δεικνύεται περίπτωσις παρα
γωγής με φθίνουσαν κατά κλίμακα άπόδοσιν (de
creasing returns to scale )—διπλασιασμός της πο-

σότητος των συντελεστών δεν αυξάνει και το έπίπε-
δον παραγωγής εις το διπλάσιον, το σημεΐον y 
(=2ε, 2κ) κείται έπί καμπύλης κατωτέρας τής 2Χ. 
Ούτως έπί τής ευθείας OB παρατηροΰμεν δτι (aF) 
( (βγ ) ( (γ8 ) κ.ο.κ. Τέλος εις το σχήμα 3 εχομεν 
περίπτωσιν παραγωγής με αΰξουσαν κατά κλίμακα 
άπόδοσιν (increasing returns to scale) — διπλα
σιασμός των συντελεστών παραγωγής υπερδιπλα
σιάζει το υψος παραγωγής. Έ π ί τής ευθείας ΟΓ ε
χομεν (αβ)> ( β γ ) ) (γδ) κ.ο.κ. 
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Προς άπλούστευσιν των υπολογισμών ή ανωτέ
ρω συνάρτησις δύναται, να μετατραπή εις γραμμι-
κήν δια λογαριθμήσεως. 

λογ Χ = λογ β0 + βχ λογ Ε + β2 λογ K-f-λογ u 
Αι ιδιότητες της χρησιμοποιούμενης συναρτήσεως 

Cobb-Douglas δύνανται να συνοψισθούν ως έξης: 

κ. 2*- 3κ 
Sx-n.p.cx Ο. 

1 ) Αι παράμετροι ßj και β2 εκφράζουν σταθεράς 
ελαστικότητας του προϊόντος εν σχέσει προς τους 
παραγωγικούς συντελεστάς. 

Το ßj δεικνύει την ποσοστιαίαν μεταβολήν της 
ποσότητος του προϊόντος ή οποία προκαλείται έκ 
της ποσοστιαίας μεταβολής του συντελεστού «ερ
γασία», υπό την προϋπόθεσιν δτι παραμένει σταθερ-
ρά ή ποσότης του άλλου συντελεστού. 'Αντιστοίχως 
το β2 δεικνύει την ποσοστιαίαν μεταβολήν του προϊ-
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όντος ή οποία προκαλείται έκ της αντιστοίχου πο
σοστιαίας μεταβολής της ποσότητος του συντελε
στού «κεφάλαιον», της ποσότητος του συντελεστού 
«εργασία» παραμενούσης σταθεράς. 

2 ) Έκ των ^ και β2 δυνάμεθα να προσδιορίσω-
μεν και την όριακήν παραγωγικότητα της εργασίας 
και του κεφαλαίου αντιστοίχως. 

Έκ της λογαριθμικής μορφής τής συναρτήσεως 
λαμβάνομεν τάς εξής παραγώγους: 

d λογ Χ _ y d λογ Χ „ 
~ Pi και = ρ2 

d λογ E d λογ Κ 

Δεδομένου ότι: 

d λογ Χ = και d λογ Ε 
Χ ' Ε 

dK 
και d λογ Κ 

Κ 

έπεται : 

d λογ Χ 

d λογ Ε 

d X 

Χ 

d E 

d X 

d E 

E 

Χ Pi 

E 

d X 

d λογ X X d X _K_ 

d λ o γ K "" _dX^ " d K ' x 

Κ 
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Ούτω ή οριακή παραγωγικότης των συντελεστών 

εμφανίζεται ως: 

βχ · δια την έργασίαν 
Ε 

και - - - = β2 · — - δια το κεφάλαιον, δπου 
d Κ Κ 

Χ / / ~ ι , ν Χ 
μέση παραγωγικοτης της εργασίας και = 

dX 
dE 

dX 

E - .- . . K 

μέση παραγωγικότης του κεφαλαίου. "Αρα ή ορια

κή παραγωγικότης των συντελεστών εργασίας και 

κεφαλαίου είναι ανάλογος της μέσης παραγωγικό-

τητος, με συντελεστας αναλογίας τας παραμέτρους 

βχ και β2 δια το κεφάλαιον και τήν έργασίαν αντι

στοίχως. 

3) Ή ως άνω μορφή συναρτήσεως είναι ομοιο

γενής βαθμού ( βΧΗ- β2 ). Τοΰτο σημαίνει δτι μετα

βαλλόμενων τών συντελεστών κατά τήν αυτήν άνα-

λογίαν λ, το προϊόν μεταβάλλεται κατά τήν άναλο-

γίαν λ(βι+β2>. Πράγματι εάν αντί τών Ε και Κ τε

θούν (λΕ) και (λΚ), προκύπτει: 

β0 ( λ Ε )* ( λΚ)β* u = β0 Ε
0 1 Κβ° λ((3'+w u = Χ λ ( β ι + ω 

Έ ά ν ß j+ßg = 1, τότε ή συνάρτησις είναι ομοιογε

νής γραμμική και δεικνύει σταθεραν άπόδοσιν κατά 

κλίμακα παραγωγής. Έ ά ν β χ + β 2 ) 1 τότε εχομεν 

οικονομίας πληθοπαραγωγής (αύξουσαν άπόδοσιν ) 

δεδομένου δτι δι' αυξήσεως καθ' ώρισμένον ποσο-

23 



στον των Ε και Κ εχομεν μεγαλυτέραν ποσοστιαίαν 

αΰξησιν της παράγωγης. Έάν ß i + ß 2 ( ^ εχομεν 

άρνητικας οικονομίας πληθοπαραγωγής (φθίνουσαν 

άπόδοσιν). 

Είναι προφανές δτι εις την προηγουμένην άνά-

λυσιν τίθεται ή προϋπόθεσις δτι υπάρχει συνεχής 

ύποκατάστασις μεταξύ των συντελεστών της παρα

γωγής, ανεξαρτήτως της υπάρξεως σταθεράς, αυ

ξούσης ή μειούμενης αποδόσεως της παραγωγής. 1 

Εις τας περισσοτέρας έφαρμογας μέχρι τοΰδε έ

χει εύρεθή δτι το άθροισμα των βΧ και β2 είναι 'ίσον 

με τήν μονάδα, ήτοι ή συνάρτησις παραγωγής εμ

φανίζεται ομοιογενής γραμμική. Ή οικονομική έν

νοια τούτου είναι δτι εις τας χώρας και δια τας χρο-

νικάς περιόδους δια τας οποίας ύπελογίσθησαν συν

αρτήσεις παραγωγής τύπου Cobb-Douglas, δεν πα-

ρετηρήθησαν θετικαί ή άρνητικαί οίκονομίαι πλη

θοπαραγωγής. Έ κ των αποτελεσμάτων τούτων ά-

γόμεθα εις το παράδοξον έκ πρώτης όψεως συμπέ

ρασμα δτι γενικώς αϊ μικρού μεγέθους επιχειρήσεις 

είναι εξ 'ίσου επικερδείς με τας μεγάλας έπιχειρη-

ματικάς μονάδας (εντός βεβαίως τών ορίων των 

χρησιμοποιηθέντων στοιχείων και δειγμάτων ). Πα

ρά ταΰτα το γεγονός της υπάρξεως σταθεράς απο

δόσεως φαίνεται δτι επιβεβαιώνει το παρατηρούμε-

νον φαινόμενον τής συνυπάρξεως μεγάλων και μι-

1. "Ορα καΐ R.G.D. Allen, Mathematical Economics, (New 
York 1956), σελ. 332. 
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κρών επιχειρηματικών μονάδων εντός του αύτοΰ 
κλάδου. Θεωρητικώς τοΰτο θα ήδύνατο να έξηγηθή 
δια της προταθείσης υπό του Kaldor υποθέσεως.1 

Συμφώνως προς τον Kaldor ή ανωτέρω συνάρτη-
σις δεν περιλαμβάνει Ινα συντελεστήν παράγωγης, 
τον συντελεστήν της επιχειρηματικής οργανώσεως 
(entrepreneurship). Κατά τον Kaldor ό συντελε
στής ούτος είναι εκείνος ό όποιος τελικώς οδηγεί 
εις φθίνουσαν άπόδοσιν και καθορίζει εν τη πράξει 
το optimum μέγεθος της επιχειρήσεως. 

4) Ή κλίσις της καμπύλης 'ίσης παραγωγής δει
κνύει τον όριακόν λόγον υποκαταστάσεως μεταξύ 
τών συντελεστών της παραγωγής. Μαθηματικώς ό 
οριακός λόγος υποκαταστάσεως δίδεται εκ τής διαι
ρέσεως τών οριακών φυσικών προϊόντων τών συν
τελεστών : 

'Οριακός Λόγος Υποκαταστάσεως 

~ " i x " - ,Χν 
"äK ßa (κ) 

Ό οριακός λόγος υποκαταστάσεως δεικνύει τήν ά-
παιτουμένην αΰξησιν τής ποσότητος του συντελε
στού κεφάλαιον δια τήν έξουδετέρωσιν δεδομένης 

1. Ν. Kaldor «The Equilibrium of the Firm», Economic Journal 
vol. 44 (1937) σελ. 60. 
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μειώσεως του συντελεστού εργασία ώστε το προϊόν 
να παραμείνη εις το αυτό έπίπεδον.1 

Περαιτέρω ή κυρτότης της καμπύλης 'ίσης παρα-

*ζ 

γωγης αποτελεί την έ'κφρασιν του αύξοντος οριακού 
λόγου υποκαταστάσεως, ήτοι του γεγονότος δτι 
καθίσταται όλονέν δυσχερεστέρα ή ύποκατάστασις 
του συντελεστού «εργασία» υπό του συντελεστού 
«κεφάλαιον». 

1. Α. Λάζαρης: Εισαγωγικά Μαθήματα Οικονομικής 'Αναλύσεως 
('Αθήναι 1961). R. G. Allen: Mathematical Analysis for Econo
mists (New York, 1960) σελ. 340. 
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Υπάρχουν δύο όριακαι περιπτώσεις: 
α ) Έάν οι συντελεσται δύνανται συνεχώς να υπο

καταστήσουν αλλήλους (ήτοι έάν ή έλαστικότης ύ-
ποκαταστήσεως των συντελεστών είναι άπειρος ) ή 
καμπύλη 'ίσης παραγωγής καθίσταται ευθεία γραμ
μή με άρνητικήν κλίσιν. 

β ) Έάν οι συντελεσται είναι αυστηρώς συμπλη
ρωματικοί, τότε δεν είναι δυνατή ή ύποκατάστασις 
(ή έλαστικότης υποκαταστάσεως τών συντελεστών 
είναι μηδέν ) ό δε χάρτης καμπυλών ίσης παραγω
γής γίνεται της μορφής του σχήματος 4. 

Ή ύποκατάστασις μεταξύ εργασίας και κεφα
λαίου καθίσταται ευχερεστέρα δσον ή έλαστικότης 
υποκαταστάσεως αυξάνει από μηδέν προς το άπει
ρον. 

Εις τήν είδικήν περίπτωσιν καθ'ην ( β ι + β 2 ) = ^ 

τότε ΟΛΥ = · και ή έλαστικότης ύποκα-

ταστάσεως τών συντελεστών είναι 'ίση προς τήν μο
νάδα εις ολα τα σημεία της καμπύλης. 
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Ill 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΜΕΘΟΔΟΣ. ΟΡΙΣΜΟΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σ τ ο ι χ ε ί α 

Ώ ς έλέγχθη ή έρευνα έβασίσθη επί στοιχείων α

τομικών επιχειρηματικών μονάδων (cross-section) 

δια το έτος I960. Τα στοιχεία ελήφθησαν εκ του 

βιομηχανικού δείγματος της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας, εκ δημοσιευμένων ισολογισμών, ως και 

κατ' ευθείαν έξ επιχειρηματικών μονάδων. Ό συ

νολικός αριθμός τών έρευνηθεισών μονάδων άνήλθεν 

εις 500. Κατά κλάδους το μέγεθος του ληφθέντος 

δείγματος έχει ως δεικνύει ό ακόλουθος πίναξ 1. 

Έ κ τών στοιχείων του πίνακος τούτου συνάγεται 

δτι το ληφθέν δείγμα επιχειρήσεων καλύπτει εν τω 

συνόλω 8.5% του συνόλου τών επιχειρήσεων, αϊ 6-

ποΐαι απασχολούν άνω τών 10 προσώπων, ή δε 

προστιθεμένη υπό του δείγματος αξία (value ad

ded) αποτελεί 53.9% της συνολικώς υπό τών αυ

τών επιχειρήσεων προστιθεμένης αξίας. Τα ανω

τέρω ποσοστά διαφέρουν κατά κλάδον επιχειρημα

τικής δραστηριότητος. Γενικώς πάντως το ληφθέν 

δείγμα δύναται να θεωρηθή επαρκές δια τον ύπολο-

γισμον συναρτήσεων παραγωγής, υπό την έ'ννοιαν 

δτι αϊ συναρτήσεις αύται δύνανται να περιγράψουν 
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Π Ι Ν Α Ξ 1 

Σύγκρισις δείγματος καΐ πληθυσμών τών βιομηχανικών κλάδων 

της ελληνικής οικονομίας 

Κώδιξ 
Στατ. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Γπηρ. 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Κ Λ Α Δ Ο Σ 

Βιομηχανίαι ειδών διατροφής 

Βιομηχανία ι ποτών 

Καπνοβιομηχανίαι 

ΎφαντικαΙ βιομηχανίαι 

Βιομηχανίαι είδών ενδύσεως 

Βιομηχανίαι ξύλου, φελλοϋ 

Βιομηχανίαι επίπλων 

Βιομηχανία χάρτου 

"Εκτυπώσεις- εκδόσεις 

Βιομηχανίαι δέρματος 

Βιομηχανία ελαστικού 

Χημικαί βιομηχανίαι 

Βιομηχανίαι παραγ. πετρελαίου 

Βιομηχανίαι μή μεταλ. ορυκτών 

ΒασικαΙ μεταλλουργ. βιομηχ. 

Κατασκευή άντικ. έκ μετάλλου 

Κατασκευή μηχ. καί συσκευών 

Κατασκευή είδών έφαρμ. ήλεκτρ 

Κατασκευή μεταφορ. μέσων 

Διάφοροι βιομηχανίαι 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

Συνολικός 

'Αριθμός 
Καταστη

μάτων 

(10 πρό
σωπα 

καί ανω ) 

922 

133 

200 

756 

460 

304 

183 

80 

201 

107 

30 

977 

13 

583 

20 

301 

182 

108 

179 

120 

5,859 

Άρ. 
Κατ. 
δείγμ. 

76 

16 

40 

125 

12 

8 

12 

12 

11 

8 

10 

39 

4 

28 

11 

32 

16 

14 

14 

12 

500 

Προστιθ. 
'Αξία 

Κλάδου 

(10 πρ. 
&ανω) 
έκ. δρχ. 

1.225 

405 

1.040 

1.887 

274 

175 

164 

269 

415 

132 

124 

1.037 

-
667 

351 

466 

183 

280 

416 

159 

10,039 

Προ
στιθ. 
'Αξία 

ύπό μο
νάδων 
δείγμ. 

έκ. δρχ. 

605 

254 

512 

1.183 

36 

43 

65 

231 

62 

52 

100 

611 

379 

294 

328 

277 

74 

151 

79 

72 

5,408 

Ποσο
στιαία 
άναλ. 
κατα

στημά
των 

δείγμ. 

8.2 

12.0 

20.0 

16.5 

2.6 

2.6 

6.6 

15.0 

5.5 

7.5 

33.3 

4.0 

-
4.8 

55.0 

10.6 

8.8 

13.0 

7.8 

10.0 

8.5 

Προστιθ. 
'Αξία 
δείγμ. 

% επί 
συνολ. 
προστιθ. 
Αξίας 

49.4 

62.7 

49.2 

62.7 

13.1 

24.6 

39.6 

85.9 

14.9 

39.4 

80,6 

58.9 

-
44.1 

93.4 

59.4 

40.4 

53.9 

19.0 

45.3 

53.9 

Στοιχεία έκ της 'Εθνικής Στατιστικής 'Υπηρεσίας της Ελλάδος. 
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ικανοποιητικώς τάς συνθήκας παράγωγης του κλά
δου. Δέον να σημειωθή οτι τα συμπεράσματα αφο
ρούν μόνον επιχειρήσεις απασχολούσας άνω των 10 
ατόμων, αϊ όποΐαι πάντως αντιπροσωπεύουν το 
67% περίπου της συνολικώς προστιθεμένης άξιας 
ολοκλήρου της βιομηχανίας.1 

Μ έ θ ο δ ο ς 

Τελικώς ύπελογίσθησαν συναρτήσεις παράγωγης 
της μορφής 

X = ßoEß lK0 'U 

άνευ ούδενος περιορισμού επί του μεγέθους τών συν
τελεστών β1 και β2. 

Προς άπλούστευσιν τών υπολογισμών ελήφθη ή 
λογαριθμική έ'κφρασις της ανωτέρω συναρτήσεως: 

λογΧ = λογ βο+β χ λ ο γ Ε + β 2 λογΚ + λογιι 

Ή ανωτέρω άκολουθηθεΐσα μέθοδος αγνοεί το 
πρόβλημα της υπάρξεως αλληλεξαρτήσεως μεταξύ 
προϊόντος και συντελεστών εις την συνάρτησιν πα
ραγωγής, επί πλέον δέ προϋποθέτει μη ύπαρξιν 
σφαλμάτων εις τά χρησιμοποιηθέντα στοιχεία.2 Πέ
ραν τούτου το πρόβλημα της πολυγραμμικότητος 
(multicollinearity) πιθανόν να προκαλέση σφάλ
ματα εις τους υπολογισμούς τών παραμέτρων δεδο-

1. 'Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία της Ελλάδος, «'Αποτελέσματα 
Ετησίας Βιομηχανικής Έρεύνης έτους 1959», 'Αθήναι 1962. 

2. G. Tintner, Econometrics (New York, 1959). 
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μένου δτι είναι φυσικόν ή πολυγραμμικότης να 
είναι σημαντική εις το χρησιμοποιηθέν δείγμα—αϊ 
μεγάλαι επιχειρήσεις ώς επί το πλείστον απασχο
λούν μεγάλον αριθμόν εργατών και χρησιμοποιούν 
μεγάλας παγίας εγκαταστάσεις, ενώ αϊ μικρού με
γέθους επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μικρόν αριθμόν 
εργατών και μικράς εγκαταστάσεις. Παρά ταΰτα 
το εκ της πολυγραμμικότητος σφάλμα δεν φαίνεται 
να έπηρεάζη σημαντικώς τάς παραμέτρους, δεδομέ
νου δτι ό συντελεστής πολλαπλής συσχετίσεως είναι 
υψηλός εις δλας τας συναρτήσεις. 

Ή χρήσις στοιχείων cross-section επιτρέπει τήν 
ύπόθεσιν δτι ό παράγων «τεχνική πρόοδος» παρα
μένει σταθερός, μή δυνάμενος να έπηρεάση τάς πα
ραμέτρους της συναρτήσεως 

Δεδομένου δτι ή συνάρτησις παραγωγής αποτε
λεί τεχνολογικήν σχέσιν μεταξύ προϊόντος και συν
τελεστών παραγωγής, ό ορθότερος τρόπος μετρή
σεως αυτής θα ήτο δια τής χρησιμοποιήσεως φυσι
κών μονάδων προϊόντος και συντελεστών. Πέραν 
τούτου, λαμβανομένου υπ' δψιν δτι ή συνάρτησις 
παραγωγής περιλαμβάνει ώς έξηρτημένην μετα-
βλητήν το προϊόν, το όποιον εξ ορισμού αναφέρεται 
εις ώρισμένον χρονικον διάστημα (flow variable), 
και αϊ ανεξάρτητοι μεταβληται θα έδει ωσαύτως να 
άναφέρωνται εις το αυτό χρονικον διάστημα. 

Αϊ ανωτέρω απαιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να 
πληρωθούν δια λόγους τους οποίους άναφέρομεν κα
τωτέρω. Ούτω τελικώς έχρησιμοποιήθησαν: 
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α ) Ώ ς Χ, ή προστιθεμένη αξία υπό εκάστης επι

χειρήσεως. 

β) Ώ ς Ε, ό αριθμός των απασχολουμένων υπό 

της επιχειρήσεως μισθωτών καί εργατών (μέσος ο

ρός απασχολήσεως τεσσάρων μηνών ). 

γ ) Ώ ς Κ, ό μέσος δρος του παγίου κεφαλαίου 

κατά την αρχήν καί το τέλος του έτους έρεύνης 1960. 

Κατά συνέπειαν ή συνάρτησις παραγωγής παύει 

να είναι καθαρώς τεχνολογική σχέσις μεταξύ προ

ϊόντος καί συντελεστών παραγωγής. 

Λόγω του μεγάλου όγκου των τα χρησιμοποιη

θέντα πρωτογενή στοιχεία δεν περιλαμβάνονται εις 

τήν παροΰσαν εκδοσιν, θα δημοσιευθούν δμως μετα

γενεστέρως. 

'Επί τών στοιχείων τούτων παρατηρουμεν τα 

έξης: 

Προστιθεμένη αξία 

Ώ ς καί ανωτέρω ελέχθη ως ανεξάρτητος μετα

βλητή έχρησιμοποιήθη ή προστιθεμένη αξία υπό 

εκάστης επιχειρήσεως. Ή προστιθεμένη αξία ορί

ζεται ως ή διαφορά: 

V.A. = ( Ά ξ ί α παραγωγής εις κόστος συντελε

στών παραγωγής)—(Άξια πρώτων καί βοηθητι

κών υλών, καυσίμων, ηλεκτρικής ενεργείας καί λοι

πών αναλωσίμων υλικών ). 

Δέον να σημειωθή δτι, κατά τον ύπολογισμόν τής 

συναρτήσεως παραγωγής ενός μεμονωμένου κλάδου, 

μεταξύ τών ανεξαρτήτων μεταβλητών δέον να περι-
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λαμβάνωνται και αϊ πρώται ύλαι, τα καύσιμα κλπ., 

τα όποια δύνανται, να παραληφθούν εις άθροιστικήν 

συνάρτησαν ολοκλήρου της οικονομίας. Εις την τε-

λευταίαν ταύτην τα ώς άνω μεγέθη άλληλοσυμψη-

φίζονται μεταξύ των επιχειρήσεων αϊ όποΐαι τα 

χρησιμοποιούν ώς είσροας και των επιχειρήσεων αϊ 

όποΐαι τα παράγουν ώς έκροάς. Τοιούτον τι δεν 

συμβαίνει εις την μελέτην μεμονωμένων κλάδων, ώς 

εις την προκειμένην ερευναν. Παρά ταΰτα είναι δυ

νατόν να άγνοηθη εκ της συναρτήσεως ό παράγων 

«πρώται ύλαι κλπ.» εφ' όσον υπάρχει σταθερά σχέ-

σις μεταξύ προϊόντος αφ' ενός και πρώτων υλών 

κλπ. αφ' ετέρου. 

Αρχικώς ύπελογίσθησαν συναρτήσεις περιλαμ-

βάνουσαι τάς πρώτας ύλας κλπ. ώς άνεξάρτητον 

μεταβλητήν. Τα προκύπτοντα αποτελέσματα δεν 

ήσαν ικανοποιητικά, λόγω προφανώς της μεγάλης 

εξαρτήσεως του προϊόντος εκ τών πρώτων υλών. 

Κατόπιν τούτου κατέστη αναγκαία ή παράληψις εκ 

της έξισώσεως τών πρώτων υλών. Προς διαπίστω-

σιν υπάρξεως τυχόν σταθεράς σχέσεως μεταξύ προ

ϊόντος και πρώτων υλών, ύπελογίσθη ή συνάρτησις 

λογ Υ = λογ Α + α λογ R + λογ u 

ένθα Υ = άκαθάριστον προϊόν 

R = πρώται ύλαι κλπ. 

Α = σταθερός ορός 

α = παράμετρος της συναρτήσεως 

u = τυχαία διακύμανσις 
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Τα αποτελέσματα των υπολογισμών περιλαμ
βάνονται εις τον πίνακα 2. 

Έ κ των αποτελεσμάτων τούτων παρατηροΰμεν 
δτι δια τους περισσοτέρους κλάδους (16 έκ των 25 
δι' ους ύπελογίσθησαν συναρτήσεις παραγωγής ) υ
φίσταται σταθερά σχέσις μεταξύ προϊόντος άφ' ενός 
και πρώτων υλών άφ' ετέρου, δεδομένου οτι δια 
ταύτας ό συντελεστής α είναι στατιστικώς μή διά
φορος της μονάδος, και επομένως Υ/Ι1=σταθερος 
αριθμός. Επομένως δια τας συναρτήσεις αύτας εί
ναι δικαιολογημένη ή λήψις της προστιθεμένης ά
ξιας ως έξηρτημένης μεταβλητής.'Αντιθέτως ή προ
ηγηθείσα άνάλυσις δεικνύει δτι δια τους λοιπούς 9 
κλάδους1 ή σχέσις μεταξύ πρώτων υλών και προ
ϊόντος δεν είναι σταθερά και επομένως ή R δεν θα 
έδει να παραληφθή έκ τής συναρτήσεως. Παρά ταύ
τα δι' ους λόγους άναφέρομεν ανωτέρω και δια τους 
κλάδους τούτους ελήφθη κατ' ανάγκην ή προστιθε
μένη άξια ως έξηρτημένη μεταβλητή. 

' Ε ρ γ α σ ί α 

Ό συντελεστής «εργασία)) μετρείται ως μέσος ο
ρός του αριθμού τών απασχολουμένων ύφ' οιανδή
ποτε μορφήν προσώπων κατά τους μήνας Φεβρουά-
ριον, Μάϊον, Αυγουστον και Νοέμβριον 1960. Βε
βαίως ό ανωτέρω τρόπος υπολογισμού δεν μεταβάλ
λει τήν φύσιν τής εργασίας ως stock variable, ήτοι 

1. Ol κλάδοι οδτοι σημειοΰνται δι' αστερίσκου είς τον πίνακα 2. 
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Π Ι Ν Α Ξ 2 

'Αποτελέσματα υπολογισμού συναρτήσεων Y = f (R) 

α/α 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Κώδιξ 
Ε.Σ.Τ.Ε. 

20 

20α 

203 

20γ 

21 

22 

22α 

23 

23α 

23β 

23γ 

24 

25 

26 

27- 28 

29 

31α 

30 -31-32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Κ Λ Α Δ Ο Σ 01 
4 . α Βαθμοί 

R* t = Ρ 1 Έλευ-
σ βι θερίας 

Βιομηχανία δημητριακών καΐ όσπριωδών 

Κονσερβοποιία έν γένει 

Βιομηχανία γάλακτος, σοκολάτας, ζαχαρωτών 

ΛοιπαΙ βιομηχανίαι ειδών διατροφής 

Βιομηχανίαι ποτών 

'Επεξεργασία φύλλων καπνοϋ 

Βιομηχανίαι καπνιστικών ειδών 

Έριουργία 

Βαμβακουργία 

Πλεκτική 

Λοιπαί ύφαντικαΐ βιομηχανίαι 

Βιομηχανίαι εΕδών ενδύσεως, υποδήσεως 

Βιομηχανίαι ξύλου καΐ φελλοϋ 

Βιομηχανίαι επίπλων 

Βιομηχανίαι χάρτου, εκδόσεων, εκτυπώσεων 

Βιομηχανίαι δέρματος, γουναρικών 

Βιομηχανίαι λιπαρών ουσιών 

Βιομηχανίαι χημικαί,έλαστικοϋ, παραγώγων 
πετρελαίου καΐ άνθρακος 

Βιομηχανίαι μή μεταλλικών ορυκτών 

ΒασικαΙ μεταλλουργικαΐ βιομηχανίαι 

Κατασκευή αντικειμένων έκ μετάλλου 

Κατασκευή μηχανών (μή ηλεκτρικών) 

Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών 

Κατασκευή μεταφορικών μέσων 

Βιομηχανίαι ειδών έκ πλαστικών υλών κλπ. 

0.9777 
(0.008) 
0.9820 
(0.039) 
0.9531 
(0.028) 
0.7099 
(0.032) 
0.9711 
(0.019) 
0.9134 
(0.025) 
0.9643 
(0.029) 
0.8054 
(0.046) 
0.9254 
(0.026) 
0.9900 
(0.061) 
0.9738 
(0.017) 
0.6147 
(0.056) 
0.8808 
(0.053) 
0.8501 
(0.077) 
0.8868 
(0.037) 
0.9930 
(0.051) 
1.1186 
(0.051) 

0.8919 
(0.072) 
0.8457 
(0.036) 
0.8475 
(0.042) 
0.8936 
(0.037) 
0.8689 
(0.063) 
0.9533 
(0.043) 
0.9508 
(0.079) 
0.8884 
(0.054) 

0.999 

0.972 

0.984 

0.972 

0.991 

0.980 

0.993 

0.913 

0.968 

0.930 

0.993 

0.923 

0.979 

0.924 

0.965 

0.982 

0.983 

0.791 

0.955 

0.978 

0.951 

0.927 

0.976 

0.921 

0.965 

2.66 

0.454 

1.695 

9.062* 

1.527 

3.469* 

1.242 

4.215* 

2.829* 

0.165 

1.576 

6.876* 

2.250 

1.946 

3.073* 

0.139 

2.175 

1.511 

4.273* 

3.608* 

2.875* 

2.077 

1.075 

0.626 

2.078 

16 

19 

19 

14 

14 

28 

8 

29 

41 

20 

27 

10 

6 

10 

21 

7 

8 

41 

26 

9 

30 

15 

12 

12 

10 

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Οί εντός παρενθέσεως αριθμοί είναι τα τυπικά σφάλματο 
της π α ρ α μ έ τ ρ ο υ βΧ. 
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δεν μετατρέπει την μεταβλητήν εις flow variable. 
Είναι δμως καλλίτερον μέτρον του κόστους εργα
σίας (wage-bill), δεδομένου δτι το τελευταΐον δεν 
μετρεΐ σαφώς την συμβολήν εις την παραγωγήν του 
συντελεστού «εργασία», λόγω της διαφοράς μισθών 
και ημερομισθίων εις έκάστην έπιχείρησιν. Ή μέ-
τρησις του συντελεστού «εργασία» εις ώρας εργα
σίας—ε'ις ην περίπτωσιν ή μεταβλητή αυτή θα ήτο 
flow variable—δεν κατέστη δυνατή λόγω ελλεί
ψεως στοιχείων. 

Κ ε φ ά λ α ιον 

Ό συντελεστής «κεφάλαιον» μετρείται ως ό μέ
σος δρος της άξιας των πάσης φύσεως παγίων στοι
χείων (μετά τήν άφαίρεσιν των αποσβέσεων ) κατά 
τήν αρχήν και το τέλος του έτους έρεύνης 1960. Εί
ναι φανερόν ότι το κεφάλαιον υπό τήν μορφήν αυ
τήν είναι stock variable. Το κεφάλαιον θα ήδύνατο 
να μετρηθή ώς flow variable έάν έλαμβάνετο υπ' 
δψιν ή άνάλωσις αύτοΰ κατά τήν διάρκειαν της πα
ραγωγικής διαδικασίας προς παραγωγήν του προ
ϊόντος. Τοιαύτα στοιχεία δμως δεν κατέστη δυνα
τόν να ευρεθούν. Ώ ς άξια τών παγίων στοιχείων ε
λήφθη ή τών λογιστικών βιβλίων. Τό αυτό ισχύει 
και δια τήν άπόσβεσιν. Ό τρόπος ούτος μετρήσεως 
του συντελεστού κεφάλαιον δεν κρίνεται απολύτως 
ικανοποιητικός, δεδομένου δτι ή υπολογιζόμενη υπό 
τών επιχειρήσεων άπόσβεσις δεν ανταποκρίνεται 
πάντοτε προς τήν πραγματικήν φθοράν του κεφα-
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λαιουχικοΰ των εξοπλισμού. Παρά ταΰτα έχρησιμο-
ποιήθη το μέτρον τοΰτο, δεδομένου δτι δεν κατέ
στη δυνατή ή εξεύρεσης έτερου πλέον ικανοποιητι
κού. 
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IV 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών δια 25 κλά

δους περιλαμβάνονται εις τον πίνακα 3. 

Έ κ του υπολογισμού του συντελεστού F δια τους 

συντελεστας πολλαπλής συσχετήσεως (R), είναι 

φανερον δτι δλαι αϊ συναρτήσεις είναι στατιστικώς 

σημαντικά! (Πίναξ 4). 

Αι παράμετροι τών συντελεστών παράγωγης 

διαφέρουν ουσιωδώς εις τους διαφόρους βιομηχα

νικούς κλάδους. Δεδομένου δτι εις τας ύπολογι-

σθείσας συναρτήσεις δεν έχει τεθή περιορισμός ό

σον άφορα το μέγεθος τών παραμέτρων, το άθροι

σμα βΧ + β2 δεικνύει την υπαρξιν ή μη οικονομιών 

πληθοπαραγωγής. Προ της συναγωγής οιουδή

ποτε συμπεράσματος άναφορικώς μέ το άθροισμα 

ßi "Ι- β2 έφηρμόσθη το υπό του T i n t n e r 1 ύποδει-

κνυόμενον t e s t προς διαπίστωσιν κατά πόσον τού

το είναι σημαντικώς διάφορον της μονάδος. Έ ά ν : 

Qj = το άθροισμα τών τετραγώνων τών άπο-

κλίσεων ( Χ - Χ ) τών συναρτήσεων παραγωγής εις 

l . R . Tintner, Econometrics, (New York, 1956) σελ. 90-91. 
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Π I N Α Ξ 3 

'Αποτελέσματα υπολογισμών συναρτήσεων παράγωγης : Χ = β0 Ε^1 Κ^1 u 

/α 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

.3 

4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

ίΟ 

Sì 

22 

Ì3 

84 

Ì5 

Κώδιξ 
Ε.Σ.Τ.Ε. 

20 

20α 

20β 

20γ 

21 

22 

22α 

23 

23α 

23β 

23γ 

24 

25 

26 

27-28 

29 

31α 

30-31-32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Κ Λ Α Δ Ο Σ 

Βιομηχανίαι δημητριακών καί. όσπριωδών 

Κονσερβοποιία έν γένει 

Βιομηχ. γάλακτος, σοκολάτας ζαχαρωτών 

ΛοιπαΙ βιομηχανίαι ειδών διατροφής 

Βιομηχανίαι ποτών 

"Επεξεργασία φύλλων καπνοϋ 

Βιομηχανίαι καπνιστικών ειδών 

Έριουργία 

Βαμβακουργία 

Πλεκτική 

ΛοιπαΙ ύφαντικαί βιομηχανίαι 

Βιομηχανίαι ειδών υποδήσεως, ενδυμασίας 

Βιομηχανίαι ξύλου καί φελλοϋ 

Βιομηχανίαι επίπλων 

Βιομηχανίαι χάρτου, εκδόσεων, εκτυπώσεων 

Βιομηχανίαι δέρματος, γουναρικών 

Βιομηχανίαι λιπαρών ουσιών 

Βιομηχανίαι χημικαί, ελαστικού, παραγώγων 
πετρελαίου καί άνθρακος. 

Βιομηχανίαι μή μεταλλικών ορυκτών 

ΒασικαΙ μεταλλουργικαί βιομηχανίαι 

Κατασκευή αντικειμένων έκ μετάλλου 

Κατασκευή μηχανών (μή ηλεκτρικών) 

Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών 

Κατασκευή μεταφορικών μέσων 

Βιομηχανίαι ειδών έκ πλαστικών υλών κλπ. 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1. 

1 

1 

1 

0 

2 

1 

1 

0 

1 

0 

ßo 

5027 

7892 

.3821 

.0857 

.0824 

,1942 

.3587 

.4592 

3437 

.1313 

.9078 

.3924 

,2534 

.4680 

1774 

.1967 

.8788 

4429 

.7649 

.2676 

.5120 

.2069 

.8020 

0525 

6743 

Pi 

1.2472^ 
(0.421) 
0.9533 

(0.248) 
0.6038 

(0.133) 
0.9121 

(0.132) 
1.1559 

(0.306) 
0.6004 

(0.135) 
0.6650 

(0.185) 
0.7912 

(0.166) 
0.8399 

(0.114) 
1.1422 

(0.135) 
0.8253 

(0.267) 
0.8435 

(0.145) 
1.1020 

(0.256) 
1.0040 

(0.355) 
0.9613 

(0.222) 
1.1831 

(0.558) 
1.1710 

(0.165) 

0.8970 
(0.034) 
1.1113 

(0.131) 
0.1263 

(0.333) 
0.7919 

(0.146) 
1.1262 

(0.241) 
1.2386 

(0.222) 
1.1940 

(0.309) 
1.1210 

(0.343) 

β2 

0.0424 
(0.198) 
0.2545 

(0.119) 
0.3401 

(0.069) 
0.0485 

(0.127) 
0.1681 

(0.207) 
0.0874 

(0.045) 
0.3028 

(0.112) 
0.1753 

(0.119) 
0.1673 

(0.060) 
0.0562 

(0.073) 
0.3228 

(0.082) 
0.1554 

(0.076) 
0.1017 

(0.135) 
0.0451 

(0.147) 
0.1877 

(0.132) 
0.0935 

(0.374) 
0.0565 

(0.176) 

0.1756 
(0.024) 
0.2006 

(0.072) 
0.4276 

(0.214) 
0.1731 

(0.108) 
0.0717 

(0.147) 
0.1420 

(0.193) 
0.0878 

(0.162) 
0.2693 

(0.165) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0. 

0 

0 

0 

0 

0 

0. 

0. 

0 

0. 

0. 

0 

0 

0, 

0. 

0. 

0. 

•Α 
R* Π 

Ρ 

,626 

631 

,928 

,787 

777 

663 

.976 

,808 

790 

864 

,850 

929 

844 

832 

891 

743 

,934 

981 

870 

796 

771 

722 

880 

774 

683 

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Οί αριθμοί εντός παρενθέσεων είναι τά τυπικά σφάλματα των 
μέτρων. 

39 



τάς οποίας ουδείς περιορισμός τίθεται επί του με

γέθους βχ -f β2. 

Q 2 = το άθροισμα των τετραγώνων τών άπο-

κλίσεων ( Χ ' - Χ ' ) τών συναρτήσεων αί όποΐαι ύπε-

λογίσθησαν υπό τον περιορισμον δτι ßj. + β2 = 1. 

τότε ό λόγος F = ^ 2 " ^ ( n - k ) 
Qi 

ακολουθεί την κατανομήν F, με βαθμούς ελευθε

ρίας iij = 1 και n 2 = n - k , ένθα n είναι ό αριθμός 

τών παρατηρήσεων του δείγματος και k ό αριθμός 

τών μεταβλητών. 

Αί παρατηρηθεΐσαι τιμαί του F και αί τιμαί τών 

παραμέτρων βχ και β2, ύπολογισθεισών άνευ πε

ριορισμού, ως και υπό τον περιορισμον βχ —j- β2 = 1 

περιλαμβάνονται εις τον πίνακα 5. 

Ώ ς εμφαίνεται εκ του πίνακος τούτου εις 19 (εκ 

τών 25) κλάδους το άθροισμα τών παραμέτρων 

ßi Η" ß2 δεν είναι σημαντικώς διάφορον της μονά

δος. Επομένως κατά τα ανωτέρω λεχθέντα δέον 

να δεχθώμεν δτι εις τους κλάδους αυτούς υπάρχει 

σταθερά κατά κλίμακα άπόδοσις. 

Εις τρεις κλάδους παρουσιάζονται άρνητικαί 

οίκονομίαι πληθοπαραγωγής (φθίνουσα κατά κλί

μακα άπόδοσις ). 

Τέλος οι κλάδοι 32, 33, 36 και 37 φαίνεται δτι 

λειτουργούν με οικονομίας πληθοπαραγωγής (αύ

ξουσα κατά κλίμακα άπόδοσις). 
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Π Ι Ν Α Ξ 4 

Συντελεστού πολλαπλής συσχετίσεως 

α/α 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

ΚΛΑΔΟΣ 

20 

20α 

20β 

20γ 

21 

22 

22α 

23 

23α 

23β 

23γ 

24 

25 

26 

2 7 - 2 8 

29 

31α 

30 - 31 - 32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Παρατηρηθεϊσαι 

τιμαί 

Rx.E,K 

0.791** 

0.794** 

0.963** 

0.887** 

0.881** 

0.814** 

0.988** 

0.899** 

0.889** 

0.930** 

0.922** 

0.964** 

0.919** 

0.912** 

0.944** 

0.862* 

0.966** 

0.990** 

0.933** 

0.892** 

0.878** 

0.850** 

0.938** 

0.880** 

0.826** 

Βαθμοί 

'Ελευθερίας 

η - 3 

15 

18 

18 

13 

13 

27 

7 

28 

40 

19 

26 

9 

5 

9 

20 

5 

7 

40 

26 

8 

29 

13 

11 

11 

9 

*Σημαντικον εις 5 % έπίπεδον σημαντικότητος. 

** » » 1 % » )) 

2~F 
7 αϊ ') F 

(Πίναξ 19.3. Handbook of Statistical tables υπό Owens.) 
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Π Ι Ν Α Ξ 5 

Στοιχεία δια τον έλεγχον της υποθέσεως ^ + βι = 1 

α/α 
Κώδιξ 
ΕΣΤΕ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

20 

20α 

20β 

20γ 

21 

22 

22α 

23 

23α 

23β 

23γ 

24 

25 

26 

27-28 

29 

31α 

30-31-32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Κ Λ Α Δ Ο Σ βι + β; 

ßl 
Παρά
μετρος 

'Εργασίας 

β* 
Παρά
μετρος 

Κεφαλαίου 

Τιμή 
τοϋ F 

Βαθμοί 
•Ελευ
θερίας 

Βιομηχανία δημητριακών καί όσπριωδών 

Κονσερβοποιία έν γένει 

Βιομηχ. γάλακτος, σοκολάτας, ζαχαρωτών 

ΛοιπαΙ βιομηχανίαι ειδών διατροφής 

Βιομηχανίαι ποτών 

'Επεξεργασία φύλλων καπνού 

Βιομηχανίαι καπνιστικών ειδών 

Έριουργία 

Βαμβακουργία 

Πλεκτική 

Λοιπαί ύφαντικαΐ βιομηχανίαι 

Βιομηχανίαι είδών ενδύσεως, υποδήσεως 

Βιομηχανίαι ξύλου καΐ φελλοϋ 

Βιομηχανίαι επίπλων 

Βιομηχανίαιχάρτου, εκδόσεων, εκτυπώσεων 

Βιομηχανίαι δέρματος, γουναρικών 

Βιομηχανίαι λιπαρών ουσιών 

Βιομηχανίαι χημικαί, ελαστικού, παραγώ
γων πετρελαίου και άνθρακος 

Βιομηχανίαι μή μεταλλικών ορυκτών 

ΒασικαΙ μεταλλουργικαΐ βιομηχανίαι 

Κατασκευή αντικειμένων έκ μετάλλου 

Κατασκευή μηχανών (μή ηλεκτρικών) 

Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών 

Κατασκευή μεταφορικών μέσων 

Βιομηχανίαι ειδών έκ πλαστικών υλών κλπ. 

1.289 

1.207 

0.943 

0.960 

1.323 

0.687 

0.967 

0.966 

1.006 

1.198 

1.147 

0.998 

1.203 

1.049 

1.148 

1.276 

1.227 

1.072 

1.311 

0.553 

0.964 

1.197 

1.380 

1.281 

1.390 

1.247 
(0.870) 
0.953 

(0.759) 
0.603 

(0.679) 
0.912 

(0.932) 
1.155 

(0.794) 
0.600 

(0.912) 
0.665 

(0.723) 
0.791 

(0.756) 
0.839 

(0.831) 
1.142 

(0.937) 
0.825 

(0.681) 
0.843 

(0.844) 
1.102 

(0.908) 
1.004 

(0.933) 
0.961 

(0.717) 
1.183 

(0.848) 
1.171 

(1.079) 

0.897 
(0.830) 
1.111 

(0.780) 
0.126 

(0.883) 
0.791 

(0.826) 
1.126 

(0.460) 
1.123 

(0.952) 
1.194 

(0.857) 
1.121 

(0.758) 

0 
(0 
0 

(0 
0 

(0 
0 

(0 
0 

(0 
0. 

(0 
0 

(0 
0. 

(0 
0 

(0 
0 

.042 

.130) 

.254 

.241) 

.340 

.321) 

.048 

.068) 

.168 

.206) 
087 
088) 

.302 

.277) 
175 

.244) 

.167 

.169) 

.056 
(0.063) 
0.322 

(0 
0 

(0 
0 

(0 
0 

(0. 
0 

319) 
155 
156) 
101 
092) 

.045) 
067) 
187 

(0.283) 
0.093 

(0 
0 

(0. 

0. 
(0. 
0. 

(0. 
0. 

(0 
0 

(0. 
0 

152) 
.056 
079) 

175 
170) 
200 
220) 
427 
117) 

,173 
174) 
071 

(0.040) 
0.142 

(0.048) 
0.087 

(0. 
0. 

143) 
269 

(0.242) 

0 

0 

0 

0 

2 

98 

0 

9 

0 

3 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

8. 

16. 

0 

26 

6. 

1. 

1. 

.974 

.862 

.583 

.050 

.559 

,190* 

.103 

.203* 

.007 

.252 

.220 

,008 

,890 

,097 

710 

,631 

.730 

078 

641* 

116* 

124 

87* 

060* 

596 

440 

15 

18 

18 

13 

13 

27 

7 

28 

40 

19 

26 

9 

5 

9 

20 

5 

7 

40 

25 

8 

29 

13 

11 

11 

9 

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : 1) Οι εντός παρενθέσεως αριθμοί είναι αϊ τιμαί των παραμέτρων 
ύπο τον περιορισμον δτι βΧ + β2 = 1. 

2 ) Οί δι' αστερίσκου σημειούμενοι συντελεσταί είναι στατιστικώς σημαντικοί. 
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Έ π ί των επί μέρους κλάδων παρατηροΰμεν τα 

έξης. 

20. Βιομηχανίαι ειδών διατροφής. 

Ό κλάδος ούτος διεχωρίσθη εις 4 ύποκλάδους 

δι5 εκαστον τών οποίων ύπελογίσθη κεχωρισμέ-

νως συνάρτησις παραγωγής. Ό διαχωρισμός έγέ-

νετο δια να μελετηθή λεπτομερέστερον ό κλάδος 

ούτος, ό όποιος είναι εκ τών μεγαλυτέρων της ελ

ληνικής βιομηχανίας. Το ληφθέν δείγμα έκάλυψε 

συνολικώς 76 επιχειρήσεις εκ τών άπασχολουσών 

άνω τών 10 ατόμων. Αι 76 επιχειρήσεις παράγουν 

4 9 . 4 % τής συνολικής προστιθεμένης άξιας του 

κλάδου. 

Εις τους κλάδους τών δημητριακών και τής 

κονσερβοποιίας ό συντελεστής πολλαπλής συσχε

τίσεως ( R 2 ) είναι σχετικώς χαμηλός. Ούτω δέον 

να γίνη δεκτόν δτι το προϊόν τών δύο τούτων κλά

δων επηρεάζεται και εξ άλλων παραγόντων πλην 

τής εργασίας και του κεφαλαίου. 

Εις τάς άλλας δύο συναρτήσεις ό συντελεστής 

R2 είναι υψηλός. Ούτω οι συντελεσταί «εργασία» 

και «κεφάλαιον» δύνανται να ερμηνεύσουν 93 % 

τής διακυμάνσεως τής προστιθεμένης αξίας τής 

βιομηχανίας γάλακτος-σοκολάτας-ζαχαρωτών, και 

7 9 % τής διακυμάνσεως τής προστιθεμένης αξίας 

τών λοιπών βιομηχανιών διατροφής. 

Το μέγεθος τών παραμέτρων τών συντελεστών 

εργασίας και κεφαλαίου διαφέρουν ουσιωδώς εις 
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τους τεσσάρας κλάδους, κυμενόμενοι μεταξύ 0.60 
και 1.24 ό βχ και μεταξύ 0.04 και 0.34 ό β2. Αϊ 
παράμετροι είναι στατιστικώς σημαντικοί πλην 
των παραμέτρων του κεφαλαίου εις τάς συναρτή
σεις τών βιομηχανιών δημητριακών και λοιπών 
βιομηχανιών ειδών διατροφής. 

Έ κ του έφαρμοσθέντος test είναι φανερον δτι 
και οι τέσσαρες κλάδοι λειτουργούν με σταθεραν 
κατά κλίμακα άπόδοσιν. 

21. Βιομηχανίαι ποτών. 

Το δείγμα έκάλυψε 16 επιχειρήσεις, αϊ όποϊαι 
παράγουν 62.7% της συνολικής προστιθεμένης 
αξίας υπό μονάδων άπασχολουσών άνω τών 10 
ατόμων. 

Έ κ του συντελεστού R2 είναι φανερον δτι ή 
συνάρτησις δύναται να έρμηνεύση 7 8 % τής δια
κυμάνσεως του προϊόντος του εν λόγου κλάδου. 

Ή παράμετρος του συντελεστού εργασία πλη
σιάζει την μονάδα και είναι στατιστικώς σημαν
τική, ενώ ή παράμετρος του κεφαλαίου έχει μι
κράν τιμήν (0.048) και είναι στατιστικώς μή ση
μαντική. 

Και ό κλάδος τής βιομηχανίας ποτών φαίνεται 
οτι λειτουργεί με σταθεραν κατά κλίμακα άπόδο
σιν, δεδομένου δτι το άθροισμα βΧ + β2 δεν ευρέ
θη σημαντικώς διάφορον τής μονάδος. 
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22. Βιομηχανίαι Καπνού. 

Ό κλάδος διεχωρίσθη εις δύο ύποκλάδους λόγω 

της ιδιαζούσης φύσεως έκαστου τούτων. Συνολι

κώς έρευνήθησαν 40 επιχειρήσεις, εξ ών 10 κα-

πνοβιομηχανίαι και 30 επιχειρήσεις επεξεργασίας 

καπνών εις φύλλα. Αι 40 επιχειρήσεις καλύπτουν 

4 9 . 2 % της συνολικής προστιθεμένης άξιας των 

επιχειρηματικών μονάδων με άπασχόλησιν άνω των 

10 προσώπων. 

Ό συντελεστής R 2 δεικνύει δτι αϊ ανεξάρτητοι 

μεταβληταί (Ε και Κ ) δύνανται να ερμηνεύσουν 

9 8 % τών διακυμάνσεων της προστιθεμένης άξιας 

της καπνοβιομηχανίας καί 6 6 % τών διακυμάν

σεων του προϊόντος της βιομηχανίας επεξεργα

σίας φύλλων καπνού. 

Χαρακτηριστικών είναι οτι τόσον αϊ παράμε

τροι του συντελεστού «εργασία» δσον καί του συν

τελεστού «κεφάλαιον» είναι στατιστικώς σημαντι-

καί εις άμφοτέρας τας συναρτήσεις. 

Αι παράμετροι του συντελεστού «εργασία» (0.66 

καί 0.60) είναι χαμηλαί εν σχέσει προς συναρτή

σεις άλλων κλάδων. Ή παράμετρος του συντελε

στού «κεφάλαιον» είναι υψηλή δια τήν καπνοβιο-

μηχανίαν (0.30). 

Τέλος ό κλάδος της καπνοβιομηχανίας φαίνεται 

παράγων με σταθεράν άπόδοσιν κλίμακος παραγω

γής, ενώ ό κλάδος βιομηχανιών επεξεργασίας φύλ

λων καπνού φαίνεται λειτουργών με φθίνουσαν 
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κατά κλίμακα άπόδοσιν. Δια τον τελευταΐον ευρέ

θη ότι βχ + β 2 = 0.687, ή διαφορά δε του αθροί

σματος τούτου έκ της μονάδος είναι στατιστικώς 

λίαν σημαντική. 

23. Υφαντικού βιομηχανίαι. 

Λόγω του μεγέθους καί της ποικίλου συνθέσεως 

αύτοΰ δ κλάδος των υφαντικών βιομηχανιών διηρέ-

θη εις τεσσάρας ομάδας: α) την έριουργίαν, β) την 

βαμβακουργίαν, γ ) την πλεκτικήν καί δ) τάς λοι-

πάς ύφαντικας βιομηχανίας. 

Το ληφθέν δείγμα έκάλυψε συνολικώς 125 επι

χειρήσεις, αϊ όποΐαι παράγουν 6 2 . 7 % της συνο

λικής προστιθεμένης αξίας υπό επιχειρήσεων με 

άπασχόλησιν άνω των 10 προσώπων. 

Αί συναρτήσεις δύνανται να ερμηνεύσουν ση-

μαντικον ποσοστον της διακυμάνσεως του προϊ

όντος (81 % δια την έριουργίαν, 79 % δια την βαμ

βακουργίαν, 86 % δια την πλεκτικήν καί 85 % δια 

τάς λοιπάς ύφαντικάς βιομηχανίας). 

Αί παράμετροι διαφέρουν κατά συνάρτησιν, 

κυμαινόμεναι, μεταξύ 0.79-1.14 δια την μεταβλη-

τήν Ε καί μεταξύ 0.05-0.32 δια την μεταβλητήν Κ. 

Έ κ τών οκτώ παραμέτρων αί τέσσαρες της εργα

σίας καί δύο έκ τών του κεφαλαίου είναι στατιστι

κώς σημαντικαί εις έπίπεδον 5 % , ένώ αί λοιπαί 

δύο δεν είναι σημαντικαί εις παραδεκτόν έπίπεδον 

ση μαντικότητο ς. 
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Έ κ των τεσσάρων κλάδων 6 κλάδος της έριουρ-

γίας εμφανίζει φθίνουσαν κατά κλίμακα άπόδοσιν, 

δεδομένου οτι δια τον κλάδον τούτον το άθροισμα 

βχ -}- β2 = 0.966 ευρέθη στατιστικώς σημαντικόν. 

Οι λοιποί κλάδοι τών υφαντικών βιομηχανιών 

φαίνεται δτι λειτουργούν με σταθεράν άπόδοσιν 

κλίμακος παράγωγης. 

24. Βιομηχανίαι ειδών ενδύσεως, υποδήσεως κλπ. 

Έ ν συνόλω έγένετο έρευνα 12 επιχειρηματικών 

μονάδων, καλυπτουσών μόνον 1 3 . 1 % της συνο

λικής προστιθεμένης άξιας υπό μονάδων με άπα-

σχόλησιν άνω τών 10 ατόμων. Αϊ παραγωγικαί 

μονάδες του κλάδου τούτου είναι πολυάριθμοι, 

μέσου μεγέθους, μη τηροΰσαι επαρκή λογιστικά 

και κοστολογικά στοιχεία. 

Ό συντελεστής πολλαπλής συσχετίσεως δει

κνύει οτι αϊ ανεξάρτητοι μεταβλητά! Ε και Κ δύ

νανται να ερμηνεύσουν 9 3 % τής συνολικής δια

κυμάνσεως τής προστιθεμένης υπό του κλάδου 
> ff 

αςιας. 

Άμφότεραι αί παράμετροι είναι στατιστικώς 

σημαντικαί εις έπίπεδον 5 % . Ό κλάδος φαίνεται 

παράγων με σταθεράν άπόδοσιν κλίμακος παρα

γωγής. 
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25. Βιομηχανίαι ξύλου, φελλού. 

Το δείγμα έκάλυψεν 8 επιχειρήσεις, αϊ όποιαι 

παράγουν 24.6 % της συνολικώς προστιθεμένης 

άξιας υπό μονάδων άπασχολουσών άνω των 10 

προσώπων. 

Ό συντελεστής R 2 δεικνύει οτι αί μεταβληταί 

«εργασία» και «κεφάλαιον» ερμηνεύουν 8 4 % της 

συνολικής διακυμάνσεως της προστιθεμένης άξιας 

της βιομηχανίας ξύλου και φελλού. 

Ή παράμετρος βΧ είναι στατιστικώς σημαντική 

εις έπίπεδον 5 % ενώ ή β2 δεν είναι σημαντική εις 

άνεκτόν έπίπεδον σημαντικότητος. 

Και ό κλάδος αυτός φαίνεται οτι παράγει με 

σταθεράν άπόδοσιν κλίμακος παραγωγής, δεδο

μένου οτι το άθροισμα βΧ + β2 δεν ευρέθη σημαν-

τικώς διάφορον της μονάδος. 

26. Βιομηχανίαι Επίπλων. 

Ή συνάρτησις παραγωγής ύπελογίσθη βάσει 

στοιχείων 12 επιχειρηματικών μονάδων, αί όποιαι 

καλύπτουν 3 9 . 6 % τής συνολικώς προστιθεμένης 

άξιας υπό επιχειρήσεων με άπασχόλησιν άνω τών 

10 ατόμων. 
*Ως εμφαίνεται εκ του συντελεστού R2, αί μετα

βληταί «εργασία» και «κεφάλαιον» ερμηνεύουν 

τό μεγαλύτερον ποσοστόν τής διακυμάνσεως του 

προϊόντος. 
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Έ κ των δύο παραμέτρων μόνον ή βχ του συν

τελεστού «εργασία» είναι στατιστικώς σημαντική. 

Το άθροισμα των συντελεστών βχ -f- β2 δεν ευρέθη 

σημαντικώς διάφορον της μονάδος, γεγονός το 

όποιον ύποδηλοΐ δτι ό κλάδος παράγει με σταθε-

ράν άπόδοσιν κλίμακος παράγωγης. 

27-28. Βιομηχανίαι χάρτου, εκδόσεων, εκτυπώσεως. 

Συνολικώς έγένετο έρευνα 23 μονάδων καλυ-

πτουσών 43 % της όλης προστιθεμένης άξιας επι

χειρήσεων με άπασχόλησιν άνω τών 10 προσώπων. 

Οι δύο κλάδοι, βιομηχανία χάρτου και εκδό

σεων, συνηνώθησαν λόγω της συναφούς φύσεως 

αυτών. 
Έ κ του συντελεστού R2 βλέπομεν δτι αϊ μετα-

βολαΐ τών ανεξαρτήτων μεταβλητών κεφαλαίου 

καί εργασίας δύνανται να ερμηνεύσουν το μεγαλύ-

τερον μέρος τών διακυμάνσεων της προστιθεμένης 

άξιας (89%). 
Ή παράμετρος ßj πλησιάζει την μονάδα καί 

είναι στατιστικώς σημαντική εις το έπίπεδον 5 % , 

ενώ ή παράμετρος του συντελεστού «κεφάλαιον» 

έχει μικράν τιμήν (0.18) καί δεν είναι σημαντι

κός εις άνεκτον έπίπεδον σημαντικότητος. 

Το άθροισμα τών παραμέτρων ßx -f- β2 δεν ευ

ρέθη σημαντικώς διάφορον της μονάδος, ούτω δε 

δυνάμεθα να συμπεράνωμεν δτι οι κλάδοι της βιο

μηχανίας χάρτου καί εκδοτικών βιομηχανιών λει-
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τουργοΰν με σταθεράν άπόδοσιν κατά κλίμακα 

παράγωγης. 

29. Βιομηχανίαι δέρματος. 

Αϊ έρευνηθεΐσαι μονάδες ανέρχονται εις 8, καλύ

πτουν δε 3 9 . 4 % της προστιθεμένης αξίας υπό 

όλων των επιχειρήσεων του κλάδου αί όποΐαι έ

χουν άπασχόλησιν άνω των 10 προσώπων. 

Αι μεταβολαί των ανεξαρτήτων μεταβλητών 

κεφαλαίου καΐ εργασίας δύνανται να ερμηνεύσουν 

7 4 % της συνολικής διακυμάνσεως της προστι

θεμένης αξίας του εν λόγω κλάδου. 

Αί παράμετροι βΧ καί β2 δίδουν άθροισμα ουχί 

σημαντικώς διάφορον της μονάδος, γεγονός το 

όποιον ύποδηλοΐ ότι αί βιομηχανικαί μονάδες του 

κλάδου λειτουργούν με σταθεραν κατά κλίμακα 

άπόδοσιν. 

Έ κ των δύο παραμέτρων βΧ καί β2 μόνον ή πα

ράμετρος βΧ της μεταβλητής «εργασία» είναι στα

τιστικώς σημαντική. 

31 α. Βιομηχανίαι λιπαρών ουσιών. 

Ό κλάδος ούτος έμελετήθη κεχωρισμένως τών 

λοιπών χημικών βιομηχανιών, λόγω της ιδιαζού

σης μορφής αύτοΰ. 

Συνολικώς ή έρευνα καλύπτει 10 επιχειρήσεις. 

Ό συντελεστής πολλαπλής συσχετίσεως δεικνύει 
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οτι δια των χρησιμοποιουμένων ανεξαρτήτων με

ταβλητών ερμηνεύεται το μεγαλύτερον μέρος της 

διακυμάνσεως της προστιθεμένης άξιας ( 9 3 % ) . 

Έ κ των έλαστικοτήτων της συναρτήσεως μό

νον ή βΧ είναι στατιστικώς σημαντική. 

Τέλος ώς συνάγεται έκ τών στοιχείων του πί-

νακος 5, το άθροισμα β1 + β2 δεν είναι σημαν-

τικώς διάφορον της μονάδος και κατά συνέπειαν 

δ κλάδος φαίνεται λειτουργών με σταθεραν κατά 

κλίμακα άπόδοσιν. 

30-31-32. Βιομηχανίαι χημικαί, ελαστικού, 
παραγώγων πετρελαίου. 

Οι κλάδοι συνηνώθησαν εις ενα, δεδομένου δτι 

δλαι αί έπιχειρηματικαί μονάδες βασικώς δύναν

ται να καταταγούν εις τας χημικάς βιομηχανίας. 

Το έρευνηθέν δείγμα περιλαμβάνει συνολικώς 

43 μονάδας καλύπτουσας 71 % , της συνολικώς 

προστιθεμένης αξίας υπό επιχειρήσεων με άπα-

σχόλησιν άνω τών 10 ατόμων. 

Έ κ της τιμής του συντελεστού πολλαπλής συ

σχετίσεως συνάγεται οτι αί μεταβολαί τών ποσο

τήτων τών συντελεστών κεφαλαίου και εργασίας, 

δικαιολογούν το σύνολον σχεδόν ( 9 8 % ) τών δια

κυμάνσεων τής προστιθεμένης αξίας τών χημικών 

εν γένει βιομηχανιών. 

Άμφότεραι αί έλαστικότητες βΧ και β2 είναι 

στατιστικώς λίαν σημαντικαί, τό δε άθροισμα αύ-
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των δεν ευρέθη σημαντικώς διάφορον της μονάδος. 

Κατά συνέπειαν και δια τους έν λόγω κλάδους 

δέον να γίνη δεκτον δτι λειτουργούν με σταθεράν 

κατά κλίμακα άπόδοσιν. 

33. Βιομηχανίαι μη μεταλλικών ορυκτών. 

Ένταΰθα υπάγονται αί βιομηχανίαι τσιμέντων 

και λοιπών δομικών υλικών, ως και αί βιομηχανίαι 

υαλουργίας. Έ ν συνόλω έξητάσθησαν 28 επιχει

ρήσεις αί όποΐαι καλύπτουν 4 4 % της συνολικώς 

προστιθεμένης άξιας υπό μονάδων άπασχολου-

σών άνω των 10 ατόμων. 

Ή συνάρτησις δύναται να θεωρηθή δίδουσα ικα

νοποιητικά αποτελέσματα, δεδομένου δτι δι' αυ

τής ερμηνεύονται 87 % τών διακυμάνσεων της 

προστιθεμένης αξίας του κλάδου. 

Άμφότεραι αί παράμετροι ßj και β2 είναι στα

τιστικώς σημαντικαί. Δεδομένου δτι το άθροισμα 

αυτών ευρέθη στατιστικώς διάφορον της μονάδος, 

δύναται να συναχθή το συμπέρασμα δτι ό κλάδος 

ούτος παρουσιάζει αΰξουσαν κατά κλίμακα άπό-

δοσιν (β 1 + β2 = 1.31). 

34. Βασικού μεταλλουργικού βιομηχανίαι. 

Αί έρευνηθεΐσαι 11 βιομηχανικαί μονάδες κα

λύπτουν 9 3 . 4 % της συνολικής προστιθεμένης α

ξίας του κλάδου. 
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Αι διακυμάνσεις της προστιθεμένης άξιας οφεί

λονται κατά 8 0 % εις μεταβολάς, των ποσοστή-

των τών παραγωγικών συντελεστών κεφαλαίου 

και εργασίας. 

Αι παράμετροι της συναρτήσεως είναι στατι

στικώς σημαντικαί ε'ις έπίπεδον 5 % . Χαρακτηρι-

στικον είναι το γεγονός δτι ή παράμετρος της ερ

γασίας ( βχ ) έχει λίαν χαμηλήν τιμήν (0.12) ενώ 

ή β2 έχει τιμήν μεγαλυτέραν άπο οιανδήποτε άλ-

λην συνάρτησιν (0.42). Πέραν τούτου το άθροι

σμα βΧ -[- β2 = 0.553 ευρέθη (στατιστικώς) ση-

μαντικώς διάφορον της μονάδος, γεγονός το όποιον 

δέον να ληφθή ως δεικνΰον φθίνουσαν κατά κλί

μακα άπόδοσιν της παραγωγής του κλάδου τούτου. 

35. Κατασκευή αντικειμένων έκ μετάλλου. 

Αι έρευνηθεΐσαι 32 επιχειρήσεις παράγουν 59.4% 

της συνολικώς προστιθεμένης αξίας υπό μονάδων 

με άπασχόλησιν άνω τών 10 ατόμων. 

Έ κ του συντελεστού R2 βλέπομεν ότι αϊ μετα-

βολαί εις τάς ποσότητας τών συντελεστών κεφα

λαίου και εργασίας δύνανται να ερμηνεύσουν 7 7 % 

της συνολικής διακυμάνσεως της προστιθεμένης 

αςιας. 

Τόσον ή παράμετρος του συντελεστού εργασία 

( βΧ ), δσον και ή β2 του συντελεστού κεφάλαιον 

είναι σημαντικαί εις έπίπεδον 5 % . 

Και δια τον κλάδον τούτον το άθροισμα βΧ + β2 
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δέν είναι σημαντικώς διάφορον της μονάδος. Ούτω 

παρατηρουμεν και εις την περίπτωσιν αυτήν δτι 

ή παραγωγική διαδικασία λαμβάνει χώραν με στα-

θεράν κατά κλίμακα άπόδοσιν. 

36. Κατασκευή μηχανών και συσκευών 
(μή ηλεκτρικών) 

Συνολικώς το ληφθέν δείγμα καλύπτει 16 επι

χειρηματικές μονάδας με προστιθεμένην άξίαν 

4 0 . 4 % της συνολικής του κλάδου. 

Ό συντελεστής πολλαπλής συσχετίσεως δει

κνύει δτι αϊ διακυμάνσεις τής προστιθεμένης αξίας 

ερμηνεύονται κατά 7 2 % εκ των μεταβολών των 

ποσοτήτων των συντελεστών κεφαλαίου και εργα

σίας. 

Έ κ τών δύο παραμέτρων τής συναρτήσεως μό

νον ή ßj (του συντελεστού εργασία ) είναι στατιστι

κώς σημαντική. Το άθροισμα τών συντελεστών 

βΧ + ßa = 1.1Θ7 είναι σημαντικώς διάφορον τής 

μονάδος, ούτω δε και εις τον κλάδον τούτον παρα

τηρουμεν αΰξουσαν κατά κλίμακα άπόδοσιν. 

37. Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών καί συσκευών. 

Αι 14 επιχειρήσεις του ληφθέντος δείγματος 

συμβάλλουν κατά 5 3 . 9 % εις τήν συνολικήν προ

στιθεμένην άξίαν του κλάδου. 

Έ κ τών στοιχείων του πίνακος 5 εμφαίνεται 
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ότι καί εις τον κλάδον κατασκευής ηλεκτρικών 

συσκευών καί μηχανών παρατηρείται αύξουσα κα

τά κλίμακα άπόδοσις. Το άθροισμα τών έλαστικο-

τήτων ^ -\- β2 = 1.38 ευρέθη σημαντικώς διάφο-

ρον της μονάδος. Οΰτω εάν αϊ χρησιμοποιούμεναι 

ποσότητες τών παραγωγικών συντελεστών αυξη

θούν κατά τον συντελεστήν λ, ή προστιθεμένη 

αξία θα αύξηθή κατά λ1,38. 

Έ κ του συντελεστού R2 προκύπτει δτι αϊ δια

κυμάνσεις της προστιθεμένης αξίας δύνανται να 

ερμηνευθούν κατά 8 8 % έκ τών μεταβολών τών 

ποσοτήτων τών συντελεστών παραγωγής. 

Δέον πάντως να σημειωθή δτι έκ τών παραμέ

τρων τής συναρτήσεως μόνον ή β2 είναι στατι

στικώς σημαντική. 

38. Κατασκευή μεταφορικών μέσων. 

Ή έρευνα έκάλυψεν 14 επιχειρήσεις παραγού-

σας 1 9 % τής συνολικώς προστιθεμένης αξίας υπό 

μονάδων με άπασχόλησιν άνω τών 10 προσώπων. 

Έ κ του συντελεστού πολλαπλής συσχετίσεως εί

ναι φανερον δτι αί μεταβολαί τών ποσοτήτων τών 

συντελεστών «εργασία» καί «κεφάλαιον» δύνανται 

να ερμηνεύσουν 77 % τών διακυμάνσεων τής προσ

τιθεμένης αξίας. 

Έ κ τών δύο έλαστικοτήτων βΧ καί β2 μόνον ή 

πρώτη εμφανίζεται στατιστικώς σημαντική. Το 

άθροισμα ßx -f β2 δεν είναι σημαντικώς διάφορον 

55 



της μονάδος, γεγονός το όποιον υποδεικνύει, ότι 

και εις τον κλάδον τούτον ή παραγωγή εμφανίζει 

σταθεράν κατά κλίμακα άπόδοσιν. 

39. Βιομηχανίαι ειδών έκ πλαστικών υλών κλπ. 

Καίτοι δ κλάδος οΰτος περιλαμβάνει ποικίλας 

μορφάς επιχειρήσεων, το ληφθέν δείγμα των 12 

επιχειρήσεων περιλαμβάνει κυρίως βιομηχανίας 

κατασκευής ειδών έκ πλαστικής ύλης. Αι επιχει

ρήσεις αύται καλύπτουν 1 5 . 3 % της συνολικώς 

προστιθεμένης άξιας του κλάδου τούτου. 

Αι μεταβολαί τών ποσοτήτων τών χρησιμοποι

ουμένων συντελεστών παραγωγής ερμηνεύουν 6 8 % 

τής συνολικής διακυμάνσεως τής προστιθεμένης 

αςιας. 

Έ κ τών παραμέτρων τής συναρτήσεως ή βΧ εί

ναι σημαντική εις έπίπεδον 5 % , ένω ή β2 δεν είναι 

σημαντική εις άνεκτόν έπίπεδον σημαντικότητος. 

Δεδομένου δτι το άθροισμα βΧ + β2 δεν ευρέθη 

σημαντικώς διάφορον τής μονάδος, δέον να γίνη 

δεκτόν ότι και ό κλάδος ούτος λειτουργεί με στα

θεραν κατά κλίμακα άπόδοσιν. 
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ν 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Έ κ της προηγηθείσης αναλύσεως δύνανται να 

διατυπωθούν τα έξης γενικά συμπεράσματα. 

1 ) Αι ύπολογισθεΐσαι συναρτήσεις δύνανται να 

περιγράψουν ικανοποιητικώς τάς συνθήκας υπό 

τάς όποιας παράγουν το προϊόν των οί διάφοροι 

κλάδοι της βιομηχανίας, 'ιδίως εις δ,τι άφορα την 

χρησιμοποιουμένην ποσότητα έκ των παραγωγικών 

συντελεστών κεφαλαίου και εργασίας. 

2) Εις δλους τους κλάδους (εξαιρέσει των βιο

μηχανιών της βασικής μεταλλουργίας) ό συντελε

στής «εργασία» συμβάλλει κατά μεγαλύτερον μέ

ρος ε'ις τήν δημιουργίαν της προστιθεμένης αξίας 

τών κλάδων. 

Δέον πάντως να τονισθή δτι έαν εις τους εξετα

ζομένους κλάδους (και δή εις τάς επιχειρήσεις μεί

ζονος και μέσου μεγέθους) ύπάρχη ύποαπασχόλη-

σις τών παγίων εγκαταστάσεων αυτών, ή κατά τήν 

ώς άνω μέθοδον ύπολογισθεΐσα παράμετρος β2 υπο

εκτιμά τήν συμβολήν τών παγίων εγκαταστάσεων 

εις τήν παραγωγικήν διαδικασίαν. Τοΰτο οφείλεται 

εις το δτι δεν έλείφθη ώς ανεξάρτητος μεταβλητή 

δια το κεφάλαιον ή πραγματική φθορά αύτοΰ κατά 
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την διάρκειαν της παραγωγής του προϊόντος, άλλα ή 
άξια των παγίων εγκαταστάσεων (μετά την αφαί
ρεσαν των αποσβέσεων). Το πρόβλημα της υπάρ
ξεως ή μη ύποαπασχολήσεως των παγίων εγκα
ταστάσεων εις τους διαφόρους παραγωγικούς κλά
δους πρόκειται να διερευνηθή προσεχώς. 

3) Έ κ των έρευνηθέντων 25 κλάδων διεπιστώ-
θη δτι 19 λειτουργούν με σταθεράν κατά κλίμακα 
άπόδοσιν (constant returns to scale), τρεις κλά
δοι (της επεξεργασίας φύλλων καπνού, της έριουρ-
γίας και της βασικής μεταλλουργίας) παρουσιά
ζουν φθίνουσαν κατά κλίμακα άπόδοσιν (decreas
ing returns to scale), τέλος δε οι βιομηχανικοί 
κλάδοι μή μεταλλικών ορυκτών (δομικών υλών και 
υαλουργίας), κατασκευής μηχανών και συσκευών, 
και κατασκευής ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού πα
ρουσιάζουν αυξουσαν κατά κλίμακα άπόδοσιν (in
creasing returns to scale ). 

Περαιτέρω άνάλυσις τών βιομηχανικών κλάδων, 
τής αποδόσεως τών παραγωγικών συντελεστών, 
εις εκαστον τούτων, τής δυνατότητος υποκαταστά
σεως τούτων και έτερων συναφών θεμάτων θα πε
ριληφθούν εις την έκδοσιν τής ώλοκληρωμένης με
λέτης επί τής τεχνολογίας τής ελληνικής βιομηχα
νίας, ή οποία πρόκειται να έκδοθή προσεχώς. 
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