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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο όρος της αβεβαιότητας έχει την δική του ξεχωριστή θέση στο πλέγµα 

της οικονοµικής θεωρίας και τα τελευταία χρόνια η µέτρηση της έχει 

χρησιµοποιηθεί για µια σειρά οικονοµικών µελετών και εφαρµογών. Η 

αβεβαιότητα µετράει όλα τα πλεονεκτήµατα και κόστη στα επενδυτικά και 

παραγωγικά µοντέλα τα οποία είναι άγνωστα στο στάδιο των αποφάσεων. Η 

πρόσφατη σχετική θεωρητική βιβλιογραφία έχει αυξήσει σηµαντικά την 

κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο η αβεβαιότητα επιδρά στις επενδύσεις µε 

πολλά σηµαντικά άρθρα και εργασίες και σε σύντοµο σχετικά χρονικό 

διάστηµα. Παρόλα αυτά, η κατανόηση της επίδρασης της αβεβαιότητας  στην 

παραγωγή και γενικότερα η σχέση των συγκεκριµένων δυο οικονοµικών 

µεταβλητών παραµένει σχετικά ανεξερεύνητη. 

Στην παρακάτω εργασία γίνεται προσπάθεια εξαγωγής ασφαλών 

συµπερασµάτων σχετικά µε τον τρόπο που επιδρά η αβεβαιότητα τόσο στις 

επενδύσεις όσο και στην παραγωγή. Για την πρώτη περίπτωση θα 

στηριχθούµε κυρίως στις διαπιστεύσεις που παρήχθησαν όλο το 

προηγούµενο διάστηµα µέσα από µια σειρά εργασιών πάνω στο 

συγκεκριµένο αντικείµενο παρουσιάζοντας αναλυτικά την µεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε ξεχωριστά σε καθεµία από αυτές και παραθέτοντας τα 

συµπεράσµατα τους. Επιπλέον, µέρος των µελετών αυτών θα 

χρησιµοποιηθούν ως βάση για την ανάλυση της σχέσης µεταξύ αβεβαιότητας 

και παραγωγής. Στην συγκεκριµένη περίπτωση θα γίνει προσπάθεια 

αποσαφήνισης του πως η πρώτη επηρεάζει την δεύτερη µέσω ενός 

εµπειρικού µοντέλου που θα σχηµατιστεί και θα αναλυθεί βασιζόµενο σε 

γνωστές οικονοµετρικές µεθόδους. 

Με βάση τα παραπάνω, η δοµή που θα ακολουθήσει η παρακάτω 

εργασία είναι ένας συνδυασµός θεωρητικών αναλύσεων και πρακτικών 

εφαρµογών. Στην πρώτη ενότητα της µελέτης µας, γίνεται βιβλιογραφική 

αναφορά σε εργασίες που χρησιµοποιούν την αβεβαιότητα δίνοντας 

παράλληλα ξεχωριστούς ορισµούς για αυτή µε σκοπό να εξάγουν 

συµπεράσµατα για το πώς αυτή επηρεάζει κυρίως την επενδυτική 
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συµπεριφορά. Η δεύτερη ενότητα, η οποία µας εισάγει στο εµπειρικό κοµµάτι 

της µελέτης περιλαµβάνει αποσαφήνιση των δεδοµένων και παρουσίαση του 

οικονοµετρικού µοντέλου που ακολουθείται για την εξέταση της σχέσης 

µεταξύ αβεβαιότητας και παραγωγής. Η ενότητα 3, περιλαµβάνει περιληπτική 

παρουσίαση της µεθόδου οικονοµετρικής ανάλυσης µε την χρησιµοποίηση 

χρονικώς επαναλαµβανόµενων διαστρωµατικών στοιχείων, τα προβλήµατα 

που αυτή συνεπάγεται καθώς και πλεονεκτήµατα της. Προχωρώντας, στην 

τέταρτη ενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εµπειρικής εφαρµογής 

µας και τέλος στην  τελευταία ενότητα παρατίθενται τα συµπεράσµατα. 
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1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Η ΣΧΕΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

Οι πρώτες µελέτες για την σχέση µεταξύ αβεβαιότητας και επένδυσης 

θεωρούν πλήρη αντιστρεψιµότητα του κεφαλαίου. Σε αυτό το πνεύµα ο Oi 

ανέλυσε τη συµπεριφορά µιας ανταγωνιστικής επιχείρησης που αντιµετωπίζει 

αβεβαιότητα ως προς τη ζήτηση. Ο Οi (1961) θεωρεί ότι η αβεβαιότητα 

εµφανίζεται ως αστάθεια στην τιµή του προϊόντος που παράγεται από την 

επιχείρηση και στην ανάλυση του δεν λαµβάνει υπόψη το κόστος 

προσαρµογής. Ο Oi καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η υψηλότερη αβεβαιότητα 

ως προς την τιµή του προϊόντος αυξάνει το κίνητρο για επένδυση δεδοµένου 

ότι η συνάρτηση κέρδους της επιχείρησης είναι κυρτή. 

Σε αντίθεση µε τον Oi, οι Hartman (1972) και Abel (1983) 

περιλαµβάνουν το κόστος προσαρµογής στα υποδείγµατά τους και εξετάζουν 

την επίδραση της αβεβαιότητας στην επένδυση σε συνθήκες τέλειου 

ανταγωνισµού, σταθερών αποδόσεων κλίµακας, πλήρους αναστρεψιµότητας 

του κεφαλαίου, και ουδετερότητας στο κίνδυνο. Και οι δύο αναλύσεις οδηγούν 

στο αποτέλεσµα της θετικής επίδρασης της αβεβαιότητας στην επένδυση. Εάν 

η συνάρτηση του κόστους προσαρµογής είναι συµµετρική, υπό τις υποθέσεις 

του τέλειου ανταγωνισµού και των σταθερών αποδόσεων κλίµακας, το οριακό 

προϊόν του κεφαλαίου είναι κυρτή συνάρτηση της αβεβαιότητας. Εποµένως, 

όσο υψηλότερη είναι η αβεβαιότητα, τόσο υψηλότερη είναι η οριακή 

αποδοτικότητα του κεφαλαίου και συνεπώς η επιχείρηση έχει κίνητρο να 

επενδύσει περισσότερο.      

Η συµπεριφορά της επιχείρησης ως προς τον κίνδυνο είναι επίσης ένα 

σηµαντικό στοιχείο. Οι Sandmo (1971) και Leland (1972) δεικνύουν ότι η 

επίπτωση της αβεβαιότητας στην επένδυση είναι αρνητική όσο οι επιχειρήσεις 

αποστρέφονται τον κίνδυνο. Στο ίδιο πνεύµα, ο Nickell (1978) καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι η υπόθεση της αποστροφής του κινδύνου αλλάζει τα 

αποτελέσµατα των Hartman - Abel επιφέροντας αρνητική αντίδραση της 

επένδυσης στην αβεβαιότητα. Τέλος, οι Zeira (1990) και Nakamura (1999) 

αποδεικνύουν θεωρητικά ότι ο βαθµός αποστροφής στον κίνδυνο προκαλεί 

αρνητική ελαστικότητα επένδυσης-αβεβαιότητας.     
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 Ο Huizinga (1993) ελέγχει την επίπτωση της αβεβαιότητας του 

πληθωρισµού στην επένδυση. Το µέτρο της αβεβαιότητας που υιοθετεί 

προέρχεται από τις υπό συνθήκη τυπικές αποκλίσεις των τυχαίων 

µεταβλητών από τις οποίες προέρχεται η αβεβαιότητα µε τη χρήση ενός 

υποδείγµατος της µορφής ARCH.  Χρησιµοποιώντας δεδοµένα για τον κλάδο 

της µεταποίησης στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της περιόδου 1954-1989, δείχνει 

ότι η αβεβαιότητα ως προς τον πληθωρισµό µειώνει τη συνολική επένδυση. 

Οι Pindyck και Solimano (1993), για να µετρήσουν την αβεβαιότητα 

χρησιµοποιούν την διακύµανση της οριακής αποδοτικότητας κεφαλαίου και 

κάνοντας µια panel data ανάλυση για 30 αναπτυσσόµενες και 

βιοµηχανοποιηµένες χώρες, βρίσκουν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ 

αυτής και της συνολικής επένδυσης. Συνάµα, το µέγεθος της αρνητικής 

επίδρασης της αβεβαιότητας στην επένδυση είναι µεγαλύτερο για τις 

αναπτυσσόµενες χώρες. 

Σε µελέτη του ο Price (1995), χρησιµοποιεί ένα υπόδειγµα της µορφής 

GARCH -in- mean (GARCH-M) για να µετρήσει την αβεβαιότητα µέσω της 

υπό συνθήκης διακύµανσης του Α.Ε.Π.. Με τον τρόπο αυτό ο Price ελέγχει 

την επίδραση της συναθροιστικής αβεβαιότητας στην επένδυση του κλάδου 

της µεταποίησης στη βρετανική οικονοµία. Σε άλλη µελέτη (1996) ο ίδιος 

συγγραφέας, ερευνά τη µακροχρόνια επίδραση της αβεβαιότητας στην 

επένδυση στον κλάδο της µεταποίησης για το Ηνωµένο Βασίλειο. Το µέτρο 

της αβεβαιότητας που υιοθετεί προέρχεται από την υπό συνθήκη διακύµανση 

του προϊόντος της µεταποίησης χρησιµοποιώντας ένα υπόδειγµα 

GARCH(1,1), όπου ο υπό συνθήκη µέσος ακολουθεί µια αυτοπαλίνδροµη 

AR(3) διαδικασία. Τα ευρήµατα του Price είναι ότι η αβεβαιότητα έχει αρνητική 

επίδραση στην επένδυση και στις δυο περιπτώσεις. 

 Σε µια πολύ σηµαντική µελέτη, οι Dixit και Pindyck (1994) έχοντας σαν 

δεδοµένο την αντιστρεψιµότητα της επένδυσης και την επίδραση της στη 

σχέση επένδυσης - αβεβαιότητας, εξετάζουν πώς η Θεωρία των Πραγµατικών 

∆ικαιωµάτων (Real Options Theory) µπορεί να συνεισφέρει στην κατανόηση 

της επενδυτικής συµπεριφοράς των επιχειρήσεων όταν υπάρχει αβεβαιότητα 

για τα µελλοντικά επίπεδα των τιµών και των αποδόσεων. Αυτή προσέγγιση 
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στην επένδυση υπό συνθήκες αβεβαιότητας συσχετίζει την απόφαση για 

επένδυση µε ένα δικαίωµα αγοράς (call option) το οποίο δίνει το δικαίωµα 

στον επενδυτή να αγοράσει ένα περιουσιακό στοιχείο σε µια προκαθορισµένη 

τιµή (τιµή εξάσκησης) κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου. Μόλις 

το περιουσιακό στοιχείο αγοραστεί, το δικαίωµα είναι αµετάκλητο που 

σηµαίνει ότι η χρονική στιγµή εξάσκησης του δικαιώµατος είναι εξαιρετικά 

σηµαντική. Κατά συνέπεια, η οµοιότητα µε µια επενδυτική απόφαση είναι 

ξεκάθαρη. Η επιχείρηση έχει το δικαίωµα, αλλά όχι την υποχρέωση, να 

εφαρµόσει το επενδυτικό πρόγραµµα τώρα ή στο µέλλον. Κατά την παρουσία 

υψηλότερης αβεβαιότητας, η επιχείρηση µπορεί να θεωρήσει ότι είναι πιο 

συνετό να αναβάλει την τρέχουσα επένδυση έως ότου µέρος της 

αβεβαιότητας επιλυθεί. Με άλλα λόγια, καθώς η αξία του δικαιώµατος της 

αναµονής αυξάνεται, το κόστος ευκαιρίας της επένδυσης αυξάνεται επίσης, 

δηµιουργώντας αρνητική επίπτωση της αβεβαιότητας στην επένδυση Αυτή η 

συµπεριφορά αποκαλύπτει ότι ο επενδυτής ελέγχει το χρονικό σηµείο έναρξης 

της επένδυσης. Το βέλτιστο αποτέλεσµα χαρακτηρίζεται από την ισότητα 

µεταξύ της αξίας της αναµονής για την άφιξη νέας πληροφόρησης και του 

κόστους ευκαιρίας από την αναβολή της επένδυσης από την άποψη των 

διαφυγόντων αποδόσεων.     

Οι Guiso και Parigi (1999) διερευνούν την επίδραση της αβεβαιότητας 

στην επένδυση χρησιµοποιώντας στοιχεία ερευνών για 549 ιταλικές 

µεταποιητικές επιχειρήσεις κατά το έτος 1993 προκειµένου να διερευνήσουν 

τις µεµονωµένες επιδράσεις της δοµής αγοράς και του βαθµού 

αναστρεψιµότητας. Με βάση συγκεκριµένες ερωτήσεις οι διευθυντές των 

επιχειρήσεων ορίζουν τις υποκειµενικές πιθανότητες για δεδοµένα διαστήµατα 

του ποσοστιαίου ρυθµού µεταβολής της ζήτησης που αντιµετωπίζει η 

επιχείρηση. Βάσει των κατανοµών πιθανότητας που ορίζονται από τους 

ερωτηθέντες, ο µέσος και η διακύµανση της αναµενόµενης ζήτησης 

υπολογίζονται. Η διακύµανση χρησιµοποιείται ως µέτρο της αβεβαιότητας ως 

προς τη ζήτηση. Επιπλέον, οι συγγραφείς διαχωρίζουν το δείγµα, πρώτα 

µεταξύ επιχειρήσεων µε υψηλή και χαµηλή δύναµη αγοράς, και έπειτα µεταξύ 

επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από υψηλό και χαµηλό βαθµό µη 

αναστρεψιµότητας. Τα ευρήµατά τους δείχνουν ότι η επίδραση της 
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αβεβαιότητας στην επένδυση διαφέρει όταν οι επιχειρήσεις οµαδοποιούνται 

σύµφωνα µε το βαθµό αναστρεψιµότητας των επενδυτικών αποφάσεων ή µε 

το βαθµό δύναµης αγοράς. Παραδείγµατος χάριν, η αρνητική επίπτωση της 

αβεβαιότητας είναι ισχυρότερη όταν οι επιχειρήσεις δε µπορούν εύκολα να 

διαθέσουν το επιπλέον κεφαλαιουχικό τους απόθεµα στις αγορές 

µεταχειρισµένου κεφαλαίου (υψηλή µη αναστρεψιµότητα). Επιπλέον, η 

αβεβαιότητα είναι περισσότερο επιβλαβής για τις επιχειρήσεις που 

αντιµετωπίζουν ανελαστική ζήτηση (υψηλή δύναµη αγοράς).  

Οι Goel και Ram (1999) χρησιµοποιούν συναθροιστικά στοιχεία για 12 

χώρες του ΟΟΣΑ προκειµένου να εξετάσουν την επίδραση της αβεβαιότητας 

στη ζήτηση για επένδυση στα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία που 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικό βαθµό αναστρεψιµότητας: α) διαρκή 

προϊόντα, β) οικιστικές κατασκευές, και γ) µη οικιστικές κατασκευές. 

Υποθέτουν ότι η επένδυση στα διαρκή προϊόντα χαρακτηρίζεται από 

µεγαλύτερο βαθµό µη αναστρεψιµότητας, ακολουθούµενη από την επένδυση 

στις µη οικιστικές κατασκευές. Καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι όταν 

αθροίζονται επενδύσεις µε διαφορετικούς βαθµούς αναστρεψιµότητας, η 

επίδραση της αβεβαιότητας δεν είναι αρκετά σαφής. Σε µια πιο πρόσφατη 

µελέτη, οι Goel και Ram (2001) υιοθετούν µία παρόµοια βάση δεδοµένων και 

διακρίνουν µεταξύ της επένδυσης σε Έρευνα & Ανάπτυξη και της επένδυσης 

που δεν περιλαµβάνει δαπάνες σε Έρευνα & Ανάπτυξη, όπου η πρώτη 

χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερο βαθµό µη αναστρεψιµότητας. Σύµφωνα µε τα 

εµπειρικά τους ευρήµατα, η αβεβαιότητα επιδεικνύει ιδιαίτερα αρνητική 

επίδραση όταν η επένδυση σε Έρευνα & Ανάπτυξη λαµβάνεται υπόψη, ενώ 

παρουσιάζει «λανθασµένο» πρόσηµο όταν η επένδυση που δεν περιλαµβάνει 

δαπάνες σε Έρευνα & Ανάπτυξη λαµβάνεται υπόψη.   

Μια άλλη προσέγγιση της αβεβαιότητας που προέρχεται από τη 

µεταβλητότητα των αποδόσεων των µετοχών έγινε από τους Bohm, Funke και 

Siegriel (1999). Χρησιµοποιώντας χρονικώς επαναλαµβανόµενα 

διαστρωµατικά στοιχεία για γερµανικές επιχειρήσεις ακολούθησαν την 

στρατηγική του να απέχουν από το διαχωρισµό του δείγµατος. Για να 

µετρήσουν την αβεβαιότητα, χρησιµοποιούν αφενός το τυπικό σφάλµα των 
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ηµερήσιων αποδόσεων µετοχών για κάθε έτος που εξετάζουν και αφετέρου 

την υπό συνθήκη τυπική απόκλιση της ηµερήσιων αποδόσεων µετοχών των 

εταιριών µε άρµα ένα GARCH (1,1). Συγχωνεύοντας τις δυο παραπάνω 

µεταβλητές, παράγουν το µέτρο της αβεβαιότητας που χρησιµοποιούν. Έτσι, 

ακολουθούν ένα µοντέλο της µορφής :  

 ∆(I/K)it = α∆(I/K)it-1 + β1Qit + β2Uit + εit. 

Η µεταβλητή Ι απεικονίζει την επένδυση, η µεταβλητή Κ είναι το απόθεµα 

κεφαλαίου, η µεταβλητή Q είναι το Tobin Q και η µεταβλητή U απεικονίζει την 

αβεβαιότητα. Στα αποτελέσµατα τους εκθέτουν µια θετική σχέση µεταξύ της 

επένδυσης και της αβεβαιότητας και καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι το 

πρόσηµο της σχέσης αυτής διαφέρει ως προς το βαθµό δύναµης αγοράς. 

Συγκεκριµένα, η επίδραση της αβεβαιότητας γίνεται αρνητική για τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερο συγκεντρωµένες 

βιοµηχανίες. 

 Η Pattillo (1998) χρησιµοποιεί χρονικώς επαναλαµβανόµενα 

διαστρωµατικά στοιχεία τα οποία συνέλεξε µέσω ερωτηµατολόγιου, για τα έτη 

1994 και 1995 για ένα σύνολο µεταποιητικών επιχειρήσεων στη Γκάνα η 

οποία είναι µια µη αναπτυγµένη χώρα και εστιάζει στο ρόλο της µη 

αναστρεψιµότητας της επένδυσης στον προσδιορισµό της σχέσης µεταξύ της 

επένδυσης και της αβεβαιότητας. Η συγγραφέας χρησιµοποιεί την µέθοδο 

Tobit για την περαίωση της µελέτης της και βρίσκει ότι ο υψηλότερος βαθµός 

αβεβαιότητας οδηγεί σε χαµηλότερη επένδυση υπό την παρουσία µη 

αναστρεψιµότητας του κεφαλαίου. 

 ∆υο σηµαντικές µελέτες εκπονήθηκαν από τον Ferderer (1995). Στην 

πρώτη, ο Ferderer στηρίζεται στην αναλογικότητα µεταξύ του ασφαλίστρου 

κινδύνου και της διακύµανσης των αποδόσεων προκειµένου να εξάγει ένα 

µέτρο για την αβεβαιότητα χρησιµοποιώντας δεδοµένα για τη Χρονική 

∆ιάρθρωση των Επιτοκίων (Term Structure of Interest Rates). Συγκεκριµένα, 

χρησιµοποιεί το ασφάλιστρο κινδύνου που ενσωµατώνεται στη Χρονική 

∆ιάρθρωση των Επιτοκίων για να µετρήσει την αβεβαιότητα. Ο δείκτης της 

αβεβαιότητας των επιτοκίων είναι γραµµικοποίηση της αναµενόµενης 
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υπερβάλλουσας απόδοσης. Χρησιµοποιεί τεχνικές που σχετίζονται µε τα 

στοιχεία ερευνών για να κατασκευάσει ένα µέτρο των προσδοκιών της αγοράς 

του επιτοκίου. Εισάγοντας τις προσδοκίες των επιτοκίων στην εξίσωση 

ασφαλίστρου κινδύνου, λαµβάνει τα µέτρα της µεταβλητότητας του 

ασφαλίστρου κινδύνου. ∆ιαπίστωσε ότι αυτό το µέτρο της αβεβαιότητας έχει 

αρνητική επίπτωση στη δαπάνη για διαρκή εξοπλισµό. Στην δεύτερη  µελέτη 

του, ο Ferderer συνάγει παρόµοια συµπεράσµατα χρησιµοποιώντας 

δεδοµένα σχετικά µε τις µακροοικονοµικές προβλέψεις χρηµατοδοτικών και 

µη χρηµατοδοτικών οργανισµών (Blue Chip survey). Η αρνητική επίπτωση 

της αβεβαιότητας παρέµεινε σηµαντική ακόµη και όταν το κόστος χρήστη του 

κεφαλαίου και το Tobin Q λαµβάνονται υπόψη. Ο Ferderer χρησιµοποίησε την 

τυπική απόκλιση των σηµειακών προσδοκιών της έρευνας για να µετρήσει την 

αβεβαιότητα. Συγκεκριµένα, υπολογίζει την τυπική απόκλιση των τιµών 

πρόβλεψης κάθε µεταβλητής σε κάθε µήνα. Έπειτα, υπολογίζει τις µέσες τιµές 

των τυπικών αποκλίσεων για κάθε µήνα. Τέλος, το µέτρο της αβεβαιότητας 

ορίζεται ως ο λόγος των σταθερών αποκλίσεων προς τη µέση τιµή των 

τυπικών αποκλίσεων για κάθε µήνα. 

 Σε µια άλλη µελέτη, οι Asteriou και Price (2000), µελετούν την 

αλληλεπίδραση που υπάρχει µεταξύ της αβεβαιότητας, των επενδύσεων και 

της οικονοµικής µεγέθυνσης, χρησιµοποιώντας µια panel data ανάλυση για 

ένα δείγµα 59 βιοµηχανοποιηµένων και αναπτυσσοµένων χώρων από το 

1966 ως το 1992. Για να σχηµατίσουν το µοντέλο που χρησιµοποιούν 

υποθέτουν µια γραµµική συνάρτηση παραγωγής της µορφής : 

Y = A Kα Lβ , 

 όπου Υ είναι το προϊόν, Κ το κεφάλαιο και L η εργασία. Μετά από τους 

απαραίτητους µετασχηµατισµούς το µοντέλο που εκτιµούν είναι το : 

∆yi,t = a0,i + a1,ihi,t +αi∆^ki,t + εi,t,  

όπου η µεταβλητή h απεικονίζει την αβεβαιότητα. Αφού πρώτα εκτιµούν το 

παραπάνω µοντέλο µε τις συνηθισµένες τεχνικές fixed effects και random 

effects, οι όποιες, όπως αποσαφηνίζουν, δεν είναι οι κατάλληλες, 

χρησιµοποιούν Mean Group και Pooled Mean Group µεθοδολογία για να 
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εξάγουν σοφή συµπεράσµατα. Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζουν δείχνουν 

ξεκάθαρα ότι η αβεβαιότητα έχει αρνητική επίπτωση στις επενδύσεις αλλά και 

στην οικονοµική µεγέθυνση. 

Για το τέλος αφήσαµε την παρουσίαση δύο πολύ σηµαντικών 

οικονοµετρικών µελετών στις οποίες θα αναφερθούµε εκτενέστερα διότι 

παρουσιάζουν την µεθοδολογία που ουσιαστικά θα ακολουθηθεί και στην 

παρούσα µελέτη. Η πρώτη είναι η µελέτη των Driver και Moreton (1992). H εν 

λόγω µελέτη ακολούθησε της εργασίας των ιδίων συγγραφέων την 

προηγούµενη χρονιά όπου διεξάγοντας µια ανάλυση σε επίπεδο χωρών, οι 

Driver και Moreton (1991) υποδειγµατοποιούν την αβεβαιότητα 

χρησιµοποιώντας την τυπική απόκλιση σε 12 οµάδες πρόβλεψης του ρυθµού 

µεταβολής του προϊόντος και του πληθωρισµού για τους επόµενους 12 µήνες. 

Τα συµπεράσµατα τους ήταν ότι η αβεβαιότητα που στηρίζεται στον ρυθµό 

µεταβολής του προϊόντος οδηγεί σε µείωση των επενδύσεων τόσο 

µακροχρόνια όσο και βραχυχρόνια, ενώ η αβεβαιότητα που βασίζεται στον 

πληθωρισµό έχει µόνο βραχυχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στην επένδυση. 

Έτσι λοιπόν στην εργασία τους, οι Driver και Moreton (1992), 

προσπάθησαν να µετρήσουν το πώς η αβεβαιότητα επηρεάζει τις επενδύσεις 

χρησιµοποιώντας µεταβλητές που απεικονίζουν προσδοκίες. 

Χρησιµοποίησαν δεδοµένα για 48 βιοµηχανίες σε ένα βάθος χρόνου 20 ετών, 

τα οποία συνέλεξαν από το ερωτηµατολόγιο του C.B.I. industrial Trends 

Survey. Αρχικά, κατασκεύασαν ένα µέτρο για  την αβεβαιότητα 

χρησιµοποιώντας τις απαντήσεις των διευθύνσεων των επιχειρήσεων στην 

ερώτηση :  

Είστε περισσότερο ή λιγότερο αισιόδοξος από ότι ήσασταν τέσσερις µήνες 

πριν όσων αφορά την γενική κατάσταση της επιχείρησης σας ; 

  Συγκεκριµένα, η αβεβαιότητα δίνεται από τον τύπο Σ[-SilogSi]. Όπου Si 

είναι το ποσοστό των απαντήσεων στις τρεις κατηγορίες αυτών                        

( «περισσότερο», «λιγότερο», «το ίδιο» ). Επίσης παρατήρησαν ότι αν το 

ποσοστό των απαντήσεων είναι ίσο και στις τρεις κατηγορίες τότε το µέτρο 

της αβεβαιότητας παίρνει την µέγιστη τιµή του που ισούται µε 3. Για να 
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σχηµατίσουν τις υπόλοιπες µεταβλητές του υποδείγµατος, τους οι Driver και 

Moreton χρησιµοποίησαν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις : 

i) Τους επόµενους δώδεκα µήνες θα διαθέσετε περισσότερες ή 

λιγότερες δαπάνες από ότι διαθέσατε τους προηγούµενους δώδεκα 

σε α) κτίρια, β) εργαστήρια, γ) µηχανολογικό εξοπλισµό ; 

ii) Το επίπεδο των εκροών σας είναι ικανοποιητικό ; 

iii) Όγκος παραγωγής. 

Για να σχηµατίσουν την εξαρτηµένη τους µεταβλητή ισοστάθµισαν τις 

απαντήσεις από την ερώτηση (i). Στο µοντέλο υπήρχαν τρεις ανεξάρτητες 

µεταβλητές. Η πρώτη προέρχεται από την µέτρηση της αβεβαιότητας, η 

δεύτερη από επεξεργασία της ισοσταθµισµένης ερώτησης (iii) και η τρίτη από 

επεξεργασία της λογαριθµισµένης µορφής της ερώτησης (ii). Έτσι, η τελική 

µορφή ήταν : 

Bal (i) = β0 + β1YTERM + β2CUTERM(-1) + β3 S + u (I) 

 

Bal (i) = δαπάνες 

YTERM = [BAL(iii) + DBAL(iii)] 

CUTERM = [log BAL(ii) + Dlog BAL(ii)] 

S = το µέτρο της αβεβαιότητας 

u = διαταρακτηκός όρος. 

 

Τα αποτελέσµατα τους έδειξαν ότι σε γενικές γραµµές, η αβεβαιότητα 

επηρέασε αρνητικά τις σχεδιαζόµενες δαπάνες για επενδύσεις. 

Σε µια παραπλήσια µελέτη, οι Driver, Imai, Temple και Urga (2002), 

συγκρίνουν pooled και non – pooled επενδυτικά µοντέλα βασισµένοι και πάλι 

σε ερωτηµατολόγιο του C.B.I. επικεντρωµένοι στην επίδραση της 

αβεβαιότητας στις επενδύσεις. Για να µετρήσουν την αβεβαιότητα, οι 

συγγραφείς βασίζονται και εδώ σε προσδοκίες και συγκεκριµένα στην 

διασπορά τους. Η µεθοδολογία που ακολουθούν είναι παραπλήσια µε αυτή 

που ακολούθησαν οι Driver και Moreton (1992). Το ερωτηµατολόγιο που 

χρησιµοποιούν είναι το εξής : 
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i) Είστε περισσότερο ή λιγότερο αισιόδοξοι από ότι ήσασταν τους 

προηγούµενους τέσσερις µήνες για την γενική κατάσταση στην 

επιχείρηση σας ; 

ii) Τους επόµενους δώδεκα µήνες θα διαθέσετε περισσότερες ή 

λιγότερες δαπάνες από ότι διαθέσατε τους προηγούµενους δώδεκα 

σε α) εργαστήρια  και β) µηχανολογικό εξοπλισµό ; (πιθανές 

επιλογές : ΄΄περισσότερες΄΄, ΄΄το ίδιο΄΄, ΄΄λιγότερες΄΄) 

iii) Το επίπεδο των εκροών σας είναι ικανοποιητικό ; (΄΄ναι΄΄ ή ΄΄όχι΄΄) 

iv) Χωρείς να λογίζεται την εποχικότητα ποια ήταν η τάση τους 

προηγούµενους τέσσερις µήνες και ποια η αναµενόµενη τάση τους 

επόµενους τέσσερις όσον αφορά τον όγκο παραγωγής ; 

Η αβεβαιότητα κατασκευάσθηκε και εδώ µε βάση την ερώτηση (i) και 

χρησιµοποιώντας τον ρύπο Σ[SilogSi], ακολουθώντας το µονοπάτι των Driver 

και Moreton (1992). Εν συνεχεία επεξεργάζοντας και τα υπόλοιπα δεδοµένα 

που συνέλεξαν µε την βοήθεια του ερωτηµατολόγιου και κάνοντας τους 

ανάλογους µετασχηµατισµούς, οι συγγραφείς κατέληξαν στο παρακάτω 

υπόδειγµα : 

Auth,it = bi,o + b1Authi,t-j + b2opti,t + b3yftermi,t + b4ybtermi,t + b5ybtermi,t-1 + 

b6cutermi,t-1 + b7unci,t-j + b8dlcui,t + ei,t 

Όπου Autht  είναι ο ρυθµός µεταβολής των δαπανών, optt είναι ένα µέτρο 

αισιοδοξίας για την γενική κατάσταση των επιχειρήσεων, unct είναι η 

αβεβαιότητα και dlcut είναι η διαφορά των λογάριθµων της χρησιµοποίησης 

των εισροών. Τα yterm και cuterm κατασκευάζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως 

και στην µελέτη των Driver και Moreton (1992) και συµπεριλαµβάνονται στο 

µοντέλα µε χρονικές υστερήσεις.  

Τα αποτελέσµατα της panel data ανάλυσης που κάνουν οι συγγραφείς 

δείχνουν και εδώ ότι η αβεβαιότητα ασκεί αρνητική επίδραση στην επένδυση. 

Τέλος αποδεικνύουν ότι οι pooled εκτιµητές είναι γενικά καλύτεροι από τους 

non – pooled στην συγκεκριµένη περίπτωση, µε την διάφορα µεταξύ των δυο 

να µην είναι και πολύ µεγάλη. 
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2. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Στο σηµείο αυτό θα εξετάσουµε τη σχέση που υπάρχει µεταξύ 

αβεβαιότητας και παραγωγής. Αυτό θα γίνει µε ένα συναφές οικονοµετρικό 

µοντέλο ούτως ώστε να εξηγήσουµε την φύση της σχέσης ανάµεσα στις δυο 

µεταβλητές. Μιας και η µέχρι τώρα βιβλιογραφία επικεντρώνεται στο πως η 

αβεβαιότητα επηρεάζει τις επενδύσεις θα στηριχθούµε εν µέρη σε αυτή για 

µπορέσουµε κυρίως να µετρήσουµε την αβεβαιότητα.  

Τα δεδοµένα που θα χρησιµοποιήσουµε για την περάτωση της έρευνας 

µας προέρχονται από ερωτηµατολόγια (Survey data). Θα στηριχθούµε στη 

µηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 

(Ι.Ο.Β.Ε.), που αφορά την οικονοµική συγκυρία στη βιοµηχανία. Η µηνιαία 

αυτή έρευνα η οποία διεξάγεται από τις αρχές του 1981 αποτελεί επισήµως 

µέρος της κοινής εναρµονισµένης έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 

τρόπος µε τον οποίο διεξάγεται είναι µε ερωτηµατολόγια τα οποία 

αποστέλλονται προς συµπλήρωση στους γενικούς διευθυντές των ελληνικών 

βιοµηχανιών. Αφορούν εκτιµήσεις για την πορεία της επιχείρησης τους το 

προηγούµενο διάστηµα, αναφορές σε αριθµούς και προσδοκίες για την 

πορεία της στο µέλλον (Παράρτηµα). 

Το δείγµα το οποίο θα χρησιµοποιήσουµε είναι βραχυχρόνιο και 

εκτείνεται από το Ιανουάριο του 2001 εως και το Σεπτέµβριο του 2005 για µια 

σειρά βιοµηχανιών στον ελληνικό χώρο και είναι µηνιαίο. Με δεδοµένο ότι η 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου επαφίεται στην καλή θέληση των γενικών 

διευθυντών και µε το γεγονός οτι πολλές επιχειρήσεις σταµατούν τη 

λειτουργία τους ενώ άλλες εισέρχονται στο χώρο, ο αριθµός των 

ερωτηµατολογίων που προκύπτει δεν είναι σταθερός για κάθε µήνα. 

Επιπλέον η έρευνα δεν διεξάγεται τον µήνα Αύγουστο. Αυτό καθιστά το 

δείγµα µας µη ισορροπηµένο (unbalanced) µε τον αριθµό των παρατηρήσεων 

που έχουµε για κάθε µήνα να είναι από 306 εως 528. Εν τέλει και µε γνώµονα 

όλα τα παραπάνω το σύνολο των παρατηρήσεων που έχουµε φτάνει τις 

22143. 
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Για την κατασκευή του µοντέλου µας θα χρησιµοποιήσουµε  πέντε από 

τις δεκατέσσερις ερωτήσεις στις οποίες στηρίζεται η έρευνα του Ι.Ο.Β.Ε.. Οι 

ερωτήσεις είναι οι παρακάτω : 

1) Το τρίµηνο που έληξε, σε σύγκριση µε το προηγούµενο, εκτιµάτε ότι η 

παραγωγή σας : Αυξήθηκε, ∆εν µεταβλήθηκε, Μειώθηκε 

2) Το σύνολο των παραγγελιών (εγχώριες και εξωτερικού) που έχετε 

προς εκτέλεση εκτιµάτε ότι, για την εποχή αυτή του έτους είναι : Υψηλό, 

Κανονικό ,Χαµηλό 

3) Το προσεχές τρίµηνο, σε σύγκριση µε το αµέσως προηγούµενο, 

προβλέπεται ότι η παραγωγή σας : Θα αυξηθεί, ∆εν θα µεταβληθεί, Θα 

µειωθεί 

4) Το ύψος των αποθεµάτων ετοίµων προϊόντων σας εκτιµάτε ότι είναι: 

Ανώτερο από το κανονικό, Κανονικό, Κατώτερο από το κανονικό 

5) Με βάση την παρούσα κατάσταση και την πιθανή εξέλιξη των 

πωλήσεων σας τους προσεχείς 12 µήνες, το εργοστασιακό σας 

δυναµικό εκτιµάται ότι είναι : Υπερεπαρκές, Επαρκές, Ανεπαρκές 

Η εξαρτηµένη µεταβλητή του µοντέλου είναι η αύξηση του όγκου 

παραγωγής και σχηµατίζεται από τις απαντήσεις στην ερώτηση 1. 

Συµβολίζεται µε την κωδική ονοµασία prod. Η αβεβαιότητα είναι ανεξάρτητη 

µεταβλητή και κατασκευάζεται από την ερώτηση 3, η οποία όµως 

παρουσιάζεται µε τρεις χρονικές υστερήσεις για να προσαρµοστεί η 

προσδοκία για παραγωγή µε τις εκτιµήσεις για παραγωγή, καθώς οι 

απαντήσεις στην ερώτηση 3 αναφέρονται στο προσεχές τρίµηνο ενώ οι 

απαντήσεις στην ερώτηση 1 αναφέρονται στο τρίµηνο που έληξε. Για να 

µετρήσουµε την αβεβαιότητα χρησιµοποιούµε τον  τύπο που παρουσιάσθηκε 

και πρωτύτερα, δηλαδή το Σ[-SilogSi] (Driver, Moreton (1992), Driver, Imai, 

Temple, Urga (2002)). Επιπλέον, προσθέτουµε τρεις ακόµα ανεξάρτητες 

µεταβλητές. Η πρώτη αντιπροσωπεύει το σύνολο των παραγγελιών που είναι 

προς εκτέλεση, δηλαδή τις απαντήσεις στην ερώτηση 2 και συµβολίζεται ως 

ord. Η δεύτερη είναι οι απαντήσεις στην ερώτηση 4 και σχετίζεται µε τα 

αποθέµατα των εταιριών και συµβολίζεται µε την ονοµασία res. Τέλος η 
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µεταβλητή fst είναι η επάρκεια εργοστασιακού προσωπικού, δηλαδή οι 

απαντήσεις στην ερώτηση 5. 

Με γνώµονα όλα τα παραπάνω, η µορφή του εκτιµώµενου µοντέλου 

παλινδρόµησης θα είναι : 

Prodi,t = b0 + b1ordi,t + b2unci,t-3 + b3resi,t + b4fsti,t + ui,t. 

Για την εκτίµηση του µοντέλου θα προβούµε σε βασική οικονοµετρική 

ανάλυση των µεταβλητών µας και θα το εκτιµήσουµε µε γνωστές 

οικονοµετρικές µεθόδους. 
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3. ΧΡΟΝΙΚΩΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα χρονικώς επαναλαµβανόµενα διαστρωµατικά στοιχεία (Χ.Ε.∆.Σ.) ή 

στοιχεία πάνελ (panel data) αναφέρονται στη συλλογή των παρατηρήσεων σε 

πολλές διαστρωµατικές µονάδες για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Τα 

πλεονεκτήµατά τους σε σχέση µε τα απλά διαστρωµατικά στοιχεία (cross-

section data) ή τα στοιχεία χρονολογικών σειρών (time-series data) είναι 

προφανή. Συνήθως, έχουν µεγάλη διαστρωµατική διάσταση έτσι ώστε να 

παρέχουν στον οικονοµέτρη µεγάλα δείγµατα για να εργαστεί. Οι 

παρατηρήσεις είναι συχνά σε υποδιαιρεµένο (disaggregated) επίπεδο 

αποφεύγοντας τα προβλήµατα της συνάθροισης που είναι συνήθως εµφανή 

σε µακροοικονοµικά στοιχεία χρονολογικών σειρών. Τα Χ.Ε.∆.Σ. µπορούν 

επίσης να χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο ερευνητικών ερωτηµάτων που δε 

µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τη χρησιµοποίηση απλών διαστρωµατικών 

στοιχείων ή χρονολογικών σειρών. Ωστόσο, υπάρχουν προβλήµατα που 

συνδέονται µε τα Χ.Ε.∆.Σ.. Η συλλογή των στοιχείων πρέπει να γίνει 

προσεκτικά έτσι ώστε να παρέχεται αντιπροσωπευτική κάλυψη του υπό 

εξέταση πληθυσµού. Εάν δε συµβεί αυτό, δηµιουργείται το πρόβληµα της 

επιλεκτικότητας (selectivity) επειδή κάποιες οµάδες του πληθυσµού δεν 

συµπεριλαµβάνονται σε αυτό. Επίσης, είναι πιθανό να υπάρξει το πρόβληµα 

της φθοράς (attrition) καθώς οι παρατηρήσεις του δείγµατος µπορεί να 

µειωθούν επειδή τα άτοµα πεθαίνουν, τα νοικοκυριά µετακινούνται ή 

µεταναστεύουν και οι επιχειρήσεις χρεοκοπούν. Το πρόβληµα αυτό είναι 

πιθανό να δηµιουργήσει µεροληψίες στο δείγµα καθώς, για παράδειγµα, µόνο 

οι περισσότερο επιτυχηµένες επιχειρήσεις θα συµπεριληφθούν. Τέλος, τα 

ΧΕ∆Σ έχουν συνήθως µικρή χρονική διάσταση µε συνέπεια οι δυναµικές 

επιδράσεις να µη µπορούν εύκολα να µετρηθούν. 

Κωδικοποιηµένα τα πλεονεκτήµατα των Χ.Ε.∆.Σ είναι : 

• Μεγάλος αριθµός παρατηρήσεων 

• Αυξηµένοι βαθµοί ελευθερίας 

• Μειωµένη συγγραµικότητα µεταξύ των επεξηγηµατικών µεταβλητών 
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• Βελτιωµένη αποτελεσµατικότητα στις οικονοµετρικές εκτιµήσεις 

• Περισσότερη µεταβλητότητα 

• Καλύτερη προβλεπτικότητα 

• Πιο αξιόπιστες και σταθερές εκτιµήσεις παραµέτρων 

• Προσδιορισµός και µέτρηση αποτελεσµάτων που δεν είναι εντοπίσιµα 

σε δείγµατα χρονολογικών σειρών ή διαστρωµατικών στοιχείων 

Τα µειονεκτήµατα των Χ.Ε.∆.Σ είναι : 

• Περίπλοκος σχεδιασµός ερωτηµατολογίου, στρωµάτωση 

• Αλλαγές στη δοµή του πληθυσµού 

• Ατελής κάλυψη του πληθυσµού που µας ενδιαφέρει 

• Προβλήµατα στην συλλογή και διαχείριση των δεδοµένων 

• Προβλήµατα εκλεκτικότητας 

• Προβλήµατα τριβής 
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4. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ HAUSMAN  

Η εκτίµηση µιας παλινδρόµησης σε panel είναι σηµαντικό να 

προσδιοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο θα µεταχειριστούµε τα δεδοµένα µας. 

Υπάρχουν δυο επιλογές : fixed effects και random effects, µε σηµαντικές 

πολλές φορές διάφορες στα αποτελέσµατα. 

Ο  Hausman (1978), σε µελέτη του για το ύψος των µισθών 629 

αποφοίτων λυκείου για έξι χρόνια, ανακάλυψε ότι χρησιµοποιώντας την fixed 

effects εξειδίκευση παρήγαγε σηµαντικά διαφορετικά αποτελέσµατα από όταν 

χρησιµοποιούσε random effects εξειδίκευση. Οι δυο εκτιµήσεις δίνανε 

διαφορετικά αποτελέσµατα στα δυο µοντέλα όσον αφορά την ανεργία, την 

αυτό-απασχόληση και την γεωγραφική τοποθεσία των ατόµων που 

χρησιµοποιούνταν σαν επεξηγηµατικές µεταβλητές. 

Η επιλογή ανάµεσα σε fixed effects και random effects δεν είναι εύκολη 

υπόθεση. Μπορεί να υπάρχει µεγάλη απόκλιση στην εκτίµηση των 

παραµέτρων σε περιπτώσεις όπου ο αριθµός των διαστρωµατικων στοιχείων 

είναι µικρός ενώ ο αριθµός των χρονολογικών σειρών είναι µεγάλος για το 

λόγο αυτό απαραίτητη είναι η εφαρµογή του έλεγχου εξειδίκευσης του 

Hausman που κατευθύνει ουσιαστικά την σκέψη µας σε σχέση µε το ποια 

µεθοδολογία από τις δυο πρέπει να ακολουθηθεί. Κρίνεται λοιπόν σκόπιµο, 

να εφαρµόσουµε τον έλεγχο Hausman και στην παρούσα µελέτη. 

Παρουσιάζεται ο παρακάτω πίνακας 1. Όπως βλέπουµε παρακάτω, ο έλεγχος 

εξειδίκευσης Hausman υποδεικνύει ότι η σωστή µέθοδος για την εκτίµηση του 

µοντέλου µας είναι η µέθοδος fixed effects. Παρόλα αυτά όπως θα δούµε και 

παρακάτω, οι διαφορές των αποτελεσµάτων µεταξύ fixed effects και random 

effects δεν είναι πολύ µεγάλες. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί λόγω του µεγάλου 

µεγέθους και της ποιότητας του δείγµατος µας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
HAUSMAN TEST 

hausman fixed 
                                   ---- Coefficients ---- 
                                  (b)                            (B)                              (b-B)                  sqrt(diag(V_b-V_B))                                                   
variable                   fixed                       random                     Difference                    S.E. 
       ord                0.4137333                 0.4155373                 - 0.001804                   0.0013348 
       res               -0.0027127                -0.0040399                   0.0013272                 0.0015725 
       fst                -0.1337038                -0.1334499                 - 0.0002539                 0.0017719 
       unc              -0.0009434                -0.0009777                   0.0000343                 0.0000236 
            b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

             B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg                                                                                                       

Test:    Ho:  difference in coefficients not systematic 

                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)  = 4.81 

                  Prob>chi2 = 0.30
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4.2. FIXED EFFECTS 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζουµε fixed effects παλινδρόµηση του 

µοντέλου µας, η οποία είναι και η ενδεδειγµένη σύµφωνα µε τον έλεγχο 

Hausman, µε αναφορά σε επίπεδο σηµαντικότητας της τάξης του 95%. 

Ξεκινώντας και αναλύοντας τα αποτελέσµατα µας, αρχικά εξετάζουµε την 

µεταβλητή unc η οποία όπως έχουµε καθορίσει απεικονίζει την αβεβαιότητα. 

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι υπάρχει αρνητική σχέση µεταξύ της 

αβεβαιότητας και της παραγωγής. Όπως φαίνεται και στον πίνακα, η εν λόγω 

µεταβλητή είναι στατιστικά σηµαντική πράγµα που σηµαίνει ότι επηρεάζει την 

εξαρτηµένη µεταβλητή. Επιπρόσθετα, το πρόσηµο του συντελεστή της 

παραµέτρου είναι αρνητικό. Το στοιχείο αυτό µας δείχνει ότι η φύση της 

συσχέτισης µεταξύ της αβεβαιότητας και της παραγωγής είναι αρνητική. Στην 

πράξη το συµπέρασµα που βγάζουµε από τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι 

ουσιαστικά ότι όσο το µέγεθος της αβεβαιότητας αυξάνεται παράλληλα η 

παραγωγή µειώνεται. Συνδέοντας την παραπάνω παραδοχή µε 

προηγούµενες µελέτες που εξετάσαµε επικυρώνεται η πεποίθηση ότι η 

αβεβαιότητα είναι παράγοντας αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας µε όποιο 

τρόπο και αν αυτή µεταφράζεται. 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες µεταβλητές µας, βλέπουµε ότι η µεταβλητή 

fst, είναι επίσης στατιστικά σηµαντική και το πρόσηµο της είναι επίσης 

αρνητικό. Υπάρχει αρνητική δηλαδή σχέση ανάµεσα στην παραγωγή και στην 

επάρκεια του εργοστασιακού προσωπικού. Μια ερµηνεία που µπορεί να δοθεί 

στην περίπτωση αυτή είναι ότι όταν το εργοστασιακό προσωπικό των 

επιχειρήσεων είναι υπερεπαρκές τότε υπάρχουν ανεκµετάλλευτοι 

παραγωγικοί συντελεστές όπως µηχανήµατα και εργαστήρια σαν συνέπεια 

αυτού είναι η παραγωγή να γίνεται µικρότερη. Η µεταβλητή ord η οποία 

απεικονίζει την πορεία των παραγγελιών, είναι επίσης στασιαστικά σηµαντική. 

Στην περίπτωση αυτή όµως το πρόσηµο είναι θετικό. Το αποτέλεσµα αυτό 

είναι αναµενόµενο, καθώς είναι λογικό ότι όταν το σύνολο των παραγγελιών 

που έχει µια επιχείρηση στα χέρια της αυξάνεται, τότε επόµενο είναι να 

αυξηθεί και παραγωγή της και το αντίθετο, επιβεβαιώνοντας µε το τρόπο αυτό 

σε ένα βαθµό την βασική θεωρία προσφοράς και ζήτησης των οικονοµικών. 
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 Τέλος, η µεταβλητή res, δεν είναι στατιστικά σηµαντική και µας δείχνει 

ότι δεν υπάρχει κάποια σχέση ανάµεσα στην παραγωγή και στον αριθµό των 

προϊόντων που είναι αποθηκευµένα από τις βιοµηχανίες. Για να δούµε την 

προσαρµοστικότητα του µοντέλου µας ελέγχουµε τον συντελεστή 

προσδιορισµού R2 ο οποίος ισούται µε 0.1619. ∆ηλαδή η µεταβλητότητα της 

παραγωγής ερµηνεύεται από την µεταβλητότητα των ανεξάρτητων 

µεταβλητών γενικά, σε ένα ποσοστό της τάξης του 16.19%. Σαν επιστέγασµα 

όλων των παραπάνω προσθέτουµε ότι το σύνολο των αποτελεσµάτων µας 

ερµηνεύεται από την στατιστική F η τιµή της οποίας είναι πάρα πολύ υψηλή. 

 

4.3. RANDOM EFFECTS 

Προχωρώντας την ανάλυση του µοντέλου µας, παρακάτω 

παρατίθενται τα αποτελέσµατα της εκτίµησης παλινδρόµησης µε την µέθοδο 

random effects και πάλι σε επίπεδο σηµαντικότητας 95% (Πίνακας 3). 

Μελετώντας τα αποτελέσµατα, παρατηρούµε ότι είναι σχεδόν παραπλήσια µε 

αυτά που λάβαµε στην fixed effects εκτίµηση. Τα πρόσηµα είναι ίδια σε όλους 

του συντελεστές των ανεξάρτητων µεταβλητών και το ίδιο συµβαίνει µε την 

στατιστική σηµαντικότητα τους. Επιπλέον το R2 είναι και σε αυτή την 

περίπτωση ίσο µε 0.1619. Τα παραπάνω αποτελέσµατα αποτελούν ισχυρή 

επιβεβαίωση του έλεγχου  Hausman ο οποίος έδειξε πολύ λίγες διαφορές 

µεταξύ των δυο µεθόδων. 

 

4.4. BETWEEN EFFECTS 

Έχοντας σαν δεδοµένο ότι το δείγµα των µεταβλητών µας είναι µη 

ισορροπηµένο (unbalanced), παρουσιάζουµε επίσης µια εκτίµηση του 

µοντέλου µας µε την µέθοδο της between παλινδρόµησης στο ίδιο µε πριν 

επίπεδο σηµαντικότητας. Η συγκεκριµένη µέθοδος παλινδρόµησης υπολογίζει 

την συσχέτιση που υπάρχει ανάµεσα στον  µέσο της εξαρτηµένης µεταβλητής 

και τους µέσους των ανεξάρτητων µεταβλητών. Όπως φαίνεται από τα 
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αποτελέσµατα (Πίνακας 4), η συσχέτιση ανάµεσα στην παραγωγή και στις 

ανεξάρτητες µεταβλητές έχει το ίδιο πρόσηµο όπως και στην περίπτωση της 

fixed (within) effects παλινδρόµησης. Παρόλα αυτά παρατηρείται διαφορά 

στην στατιστική σηµαντικότητα της µεταβλητής res η οποία απεικονίζει τις 

απόψεις των εταιριών για το ύψος των αποθεµάτων τους αφού στην 

περίπτωση αυτή εµφανίζεται να είναι στατιστικά σηµαντική. Επιπλέον το R2 

εµφανίζεται µε χαµηλότερο παίρνοντας την τιµή 0.1374. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Estimation by OLS, Pooled Estimates, fixed effect (within) regressions 
Sample 2001:1  2005:12 monthly observations  
Number of Industries: 306-528 
Number of observations: 22143  
Unbalanced 
variable                             Coef.              Std. Err.                 t            P>t        [95% Conf.        Interval] 

constant                        1.689589  0.032532              51.98 0.000        1.625881      1.753298  

ord                              0.4137333  0.0075363              54.90 0.000         0.3989616      0.4285051  

res                             -0.0027127        0.0089814                 -0.30           -0.763       -0.0203169      0.0148914 

fst                             -0.1337038  0.00955                    -14            0.000        -0.1524225           -0.1149851 

unc                             -0.0009434  0.0002601             -3.63            0.000        -0.0014532     -0.0004335        

R-SQUARE                     0,1619                                                                                                                                      

F-STATISTIC                  1016.24 

Time dummies                no 

Industries dummies       no
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Estimation by GLS, Pooled Estimates, random effect regressions 
Sample 2001:1  2005:12 monthly observations  
Number of Industries: 306-528 
Number of observations: 22143  
Unbalanced 
variable                             Coef.              Std. Err.                 z            P>[z]        [95% Conf.        Interval] 

constant                        1.689528  0.0320563              52.71 0.000        1.626699      1.752357  

ord                              0.4155373  0.0074172              56.02 0.000         0.4009999      0.4300747  

res                             -0.0040399        0.0088426                -0.46            0.648       -0.213712      0.0132913 

fst                             -0.1334499  0.0093842               -14.22           0.000       -0.1518425            -0.1150572 

unc                             -0.0009777  0.000259             -3.77             0.000       -0.0014854          -0.0004699 

R-SQUARE                      0.1619                                                                                                                                      

Time dummies                no 

Industries dummies       no 

Wald                               4274.2
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Estimation by Pooled Estimates, between regressions(regression on group means) 
Sample 2001:1  2005:12 monthly observations  
Number of Industries: 306-528 
Number of observations: 22143  
Number of groups: 528 
Unbalanced 
variable                             Coef.              Std. Err.                 t            P>t        [95% Conf.        Interval] 

constant                        2.230023 0.2162463              10.31 0.000        1.805205      2.654841  

ord                              0.3781556  0.00449673              8.41    0.000         0.2898169      0.4664943 

res                             -0.177638          0.0640864                -2.77            0.006       -0.3035363     -0.0517397 

fst                             -0.1158903  0.0536489               -2.16            0.031        -0.2212842            -0.0104965 

unc                             -0.0060286  0.0018168             -3.32            0.001       -0.095976          -0.0024595 

R-SQUARE                      0.1374                                                                                                                                      

Time dummies                no 

Industries dummies       no 

F-STATISTIC         29.48 
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4.5. ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Τα χρονικώς επαναλαµβανόµενα διαστρωµατικά στοιχεία, αποτελούν 

µια ενδεδειγµένη επιλογή για την εξαγωγή δυναµικών αποτελεσµάτων. 

Κρίνεται έτσι απαραίτητη η προσαρµογή του µοντέλου µας σε µια τέτοια 

διαδικασία ούτως ώστε να ελέγξουµε την δυναµική συµπεριφορά του. Αρχικά 

αποσαφηνίζοντας την φύση της δυναµικής ανάλυσης θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι πρόκειται ουσιαστικά για εισαγωγή επιπλέον ανεξάρτητων µεταβλητών στο 

µοντέλο µε την µορφή χρονικών υστερήσεων της εξαρτηµένης µεταβλητής. Η 

διαδικασία αυτή επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στο µοντέλο παλινδρόµησης. 

Χωρίς τις χρονικές υστερήσεις της εξαρτηµένης µεταβλητής, όλη η διαθέσιµη 

πληροφόρηση για την εξαγωγή αποτελεσµάτων απεικονίζεται από τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές. Εισάγοντας τις χρονικές υστερήσεις της εξαρτηµένης 

µεταβλητής σαν ανεξάρτητη µεταβλητή ουσιαστικά εισάγουµε όλη την 

‘’ιστορία’’ της µεταβλητής αυτής στο χρονικό πεδίο το οποίο χρησιµοποιούµε. 

Η διαδικασία αυτή επιφέρει µεταβολές και στον τρόπο που χρησιµοποιούνται 

και οι υπόλοιπες ερµηνευτικές µεταβλητές δίνοντας µας πληροφόρηση για το 

ποία είναι η διαχρονική σχέση ανάµεσα στην εξαρτηµένη και στις ανεξάρτητες 

µεταβλητές του µοντέλου που εξετάζουµε. 

Εφαρµόζοντας το παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο στην µελέτη µας 

αρχικά επιλέγουµε να προσθέσουµε µια χρονική υστέρηση στη µεταβλητή 

prod που απεικονίζει την παραγωγή και χρησιµοποιείται σαν εξαρτηµένη. Η 

εκτίµηση του µοντέλου γίνεται µε τη µέθοδο που καθιέρωσαν οι Arellano και 

Bond (1991), σε επίπεδο σηµαντικότητας και πάλι 95% και τα αποτελέσµατα 

παρατίθενται στον Πίνακα 5. Όπως παρατηρούµε, η σχέση της παραγωγής µε 

την προηγούµενη της χρονική περίοδο είναι αρνητική και στατιστικά 

σηµαντική. Στις υπόλοιπες ανεξάρτητες µεταβλητές τα πρόσηµα παραµένουν 

ίδια µε την διαφορά όµως ότι η αβεβαιότητα εµφανίζεται να µην επιδρά πάνω 

στην παραγωγή καθώς δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Στο σηµείο αυτό 

λοιπόν παρατηρούµε και σηµαντικότερη διαφορά µε το στατικό µοντέλο 

καθώς είναι η πρώτη φορά στην µελέτη µας που δεν εµφανίζεται κάποια 

µορφή συσχέτισης ανάµεσα στην αβεβαιότητα και την παραγωγή. 
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Arellano-Bond dynamic panel-data estimation   

Number of instruments: 755     

prod                             Coef.                 Std. Err.                 z                  P>z                         [95% Conf.     Interval] 

prod    

L1.                            -0.1371512            0.0149671           -9.16             0.000                        -0.1664862 -0.1078162 

ord                            0.3961663            0.0106312             37.26           0.000                         0.3753295   0.4170031 

res                           -0.0102674            0.0123278            -0.83             0.405                        -0.0344296   0.0138947 

fst                            -0.1316332            0.0129802            -10.14           0.000                        -0.157074  -0.1061924 

unc                          -0.1782265            0.2138674            -0.83             0.405                        -0.597399   0.2409459 

consτant                  1.612353              0.4737502              3.40             0.001                         0.6838191   2.540886 

Instruments for differenced equation 

GMM-type: L(2/.).prod 

Standard: D.ord D.res D.fst D.unc 

Instruments for level equation 

Standard: constant 

Wald                     2322.92 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παραπάνω εργασία προσπαθήσαµε να εξετάσουµε την επιρροή 

που ασκεί η αβεβαιότητα πάνω σε βασικά οικονοµικά µεγέθη όπως οι 

επενδύσεις και η παραγωγή. Κατά την διάρκεια ης έρευνας µας, η πρώτη 

διαπίστωση που κάναµε ήταν ότι η προηγούµενη βιβλιογραφία εντριφεί 

κυρίως στη σχέση αβεβαιότητας-επένδυσης όπου έχει αναπτυχθεί και 

πλούσιο ερευνητικό ενδιαφέρον. Για τον ορισµό και την µέτρηση της 

αβεβαιότητας χρησιµοποιήθηκε µια πλειάδα µεθόδων που βοήθησαν στην 

ανάλυση των µικροοικονοµικών και οικονοµετρικών µοντέλων που 

δηµιουργήθηκαν. Αυτό που διαπιστώθηκε κατά κύριο λόγο είναι η αρνητική 

σχέση που υπάρχει µεταξύ των δυο µεταβλητών. Η αβεβαιότητα είναι 

µέγεθος, που όπως αποδεικνύεται, αποθαρρύνει την επενδυτική 

δραστηριότητα, µε µια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις. 

Για να εξετάσουµε την σχέση αβεβαιότητας και παραγωγής, 

παραθέσαµε ένα εµπειρικό οικονοµετρικό µοντέλο. Τα στοιχεία που 

χρησιµοποιήθηκαν για την περάτωση της παραπάνω µελέτης αντλήθηκαν 

από µηνιαίο ερωτηµατολόγιο του Ινστιτούτου Οικονοµικών και Βιοµηχανικών 

Ερευνών για την χρονική περίοδο 2001-2005, για την έρευνα της οικονοµικής 

συγκυρίας στην ελληνική βιοµηχανία. Για την µέτρηση της αβεβαιότητας, 

στηριχθήκαµε στον τρόπο που προτείνουν οι Driver και Moreton (1992), και 

κατασκευάσαµε  το αντίστοιχο µοντέλο. Τα δεδοµένα µας ήταν ένας 

συνδυασµός διαστρωµατικων στοιχείων και χρονολογικών σειρών (panel 

data). Με γνώµονα αυτό, προχωρήσαµε σε ανίχνευση της κατάλληλης 

µεθοδολογίας παλινδρόµησης και εξάγαµε το συµπέρασµα ότι σε όλες της 

περιπτώσεις που εκτιµήσαµε η σχέση αβεβαιότητας και παραγωγής είναι 

αρνητική. Παράλληλα η εκτίµηση δυναµικού µοντέλου µε την µέθοδο Arellano-

Bond δείχνει ότι η πορεία της παραγωγής επηρεάζεται από την παραγωγή της 

προηγούµενης περιόδου αλλά όχι και από την αβεβαιότητα. 

Σαν τελικό συµπέρασµα και από τα δυο κύρια µέρη της εργασίας, 

διαπιστώνεται ότι η αβεβαιότητα εως τώρα αποδεικνύετε ότι επηρεάζει 

αρνητικά τόσο την επένδυση όσο και την παραγωγή. Παρόλα αυτά είναι 
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βέβαιο ότι τα χρόνια που έρχονται θα υπάρξει έντονη ερευνητική 

δραστηριότητα πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα, ειδικότερα µε βάση τα νέα 

δεδοµένα που δηµιουργούνται το τελευταίο διάστηµα στην παγκόσµια 

οικονοµία. 
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ΕΡΕΥΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ 

ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 
Μηνιαίο Ερωτηµατολόγιο: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 
 
Οι απαντήσεις αφορούν την κατάσταση της επιχείρησης τη χρονική στιγµή που 

συµπληρώνετε το ερωτηµατολόγιο. Παρακαλούµε πολύ όπως µας απαντήσετε στο 

ερωτηµατολόγιο µέχρι τις 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008.  

Μέσω e-mail: sygkyria@iobe.gr επισηµαίνοντας µε όποιο σύµβολο επιθυµείτε 

τις απαντήσεις σας  

ή Μέσω Fax: 210-9233977, 210-9228130 

ή Μέσω ταχυδροµείου στη διεύθυνση: Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών 

Ερευνών, Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα  

 

Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για το χρόνο που διαθέτετε στην υποστήριξη αυτής 

της προσπάθειας 

Με το ερωτηµατολόγιο αυτό συνεχίζεται η 
Μηνιαία Έρευνα Οικονοµικής Συγκυρίας του 
ΙΟΒΕ η οποία από 1.1.1981 αποτελεί 
επισήµως µέρος της κοινής εναρµονισµένης 
έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου µπορεί 
και πρέπει να γίνεται µέσα σε λίγα λεπτά 
χωρίς την προσφυγή σε ποσοτικά στοιχεία. 
Καταγράψτε απλώς τη γνώµη σας για το 
«πως πάνε τα πράγµατα» στην επιχείρηση 
σας. Κατ’ εξοχήν αρµόδιο πρόσωπο για 
τέτοιες εκτιµήσεις είναι βεβαία ο Γενικός 
∆ιευθυντής ή o αναπληρωτής του που έχουν 
συνολική εικόνα για τη δραστηριότητα της 
επιχειρήσεως. 
 
Υπενθυµίζουµε ότι οι πληροφορίες που µα 
δίνετε τηρούνται αυστηρά ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ και 
χρησιµοποιούνται µόνο για την κατάρτιση 
των συνολικών αποτελεσµάτων.   
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ: 
 

(Αναφέρετε τα κυριότερα προϊόντα που παράγει η επιχείρηση σας) 
 

Σηµειώστε Χ στο τετράγωνο που αντιστοιχεί στην εκτίµησή σας 

 
Α. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 
ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ, ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, ΕΚΤΙΜΑΤΕ ΟΤΙ: 
  

Αυξήθηκε   
∆εν µεταβλήθηκε  1. H παραγωγή σας  
Μειώθηκε  

   
Αυξήθηκαν  
∆εν µεταβλήθηκαν  2. Οι συνολικές πωλήσεις σας  
Μειώθηκαν  

   
Αυξήθηκαν   
∆εν µεταβλήθηκαν  3. Oι εξαγωγές σας  
Μειώθηκαν  

(Μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγική 
δραστηριότητα)   

 
(Εάν κρίνεται ότι η εξέλιξη οφείλεται αποκλειστικά σε εποχικότητα, προσθέστε ένα Ε στο 
δέξιο του τετραγώνου που σηµειώσατε) 
 
 
Β. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΖΗΤΗΣΗ  

 
Υψηλό  
Κανονικό  

1. Το σύνολο των παραγγελιών (εγχώριες και 
εξωτερικού) που έχετε προς εκτέλεση εκτιµάτε 
ότι, για την εποχή αυτή του έτους είναι:  Χαµηλό  

   
Υψηλές  
Κανονικές  

2. Οι παραγγελίες εξωτερικού που έχετε προς 
εκτέλεση εκτιµάτε ότι, για την εποχή αυτή του 
έτους είναι:  Χαµηλές  

 
 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 
Με βάση τις παραγγελίες που έχετε, ή το πρόγραµµα παραγωγής σας, για πόσους 
περίπου µήνες εκτιµάτε ότι έχετε εξασφαλισµένη παραγωγή;  
 

∆ιάρκεια  
σε µήνες 

 

 
(Με τον παρόντα ρυθµό παραγωγής και υπό οµαλές συνθήκες) 
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∆. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 
ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΕ ΟΤΙ: 
 

Θα αυξηθεί  
∆εν θα µεταβληθεί  1. H παραγωγή σας  
Θα µειωθεί  

   
Θα αυξηθούν  
∆εν θα µεταβληθούν  2. Οι συνολικές πωλήσεις σας  
Θα µειωθούν  

   
Θα αυξηθεί  
∆εν θα µεταβληθεί  

3. O αριθµός των απασχολούµενων 
στην επιχείρηση σας  

Θα µειωθεί  
   

Θα αυξηθούν  
∆εν θα µεταβληθούν  4. Oι εξαγωγές σας  
Θα µειωθούν  

(Μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγική 
δραστηριότητα) 
 

  

(Εάν κρίνετε ότι η εξέλιξη που προβλέπετε θα οφείλεται αποκλειστικά σε εποχικότητα, 
προσθέστε ένα Ε στο δεξιά του τετραγώνου που σηµειώσατε) 
 

Θα αυξηθούν  
∆εν θα µεταβληθούν  

5. Oι τιµές πωλήσεως των προϊόντων 
σας  

Θα µειωθούν  
 
 
Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 
Ανώτερο από το 
κανονικό 

 

Κανονικό  

1. Το ύψος των αποθεµάτων ετοίµων 
προϊόντων σας εκτιµάτε ότι είναι: 

 
(Σαν µέτρο συγκρίσεως χρησιµοποιείστε το ύψος των 
αποθεµάτων, που σε σχέση κυρίως µε τις πωλήσεις σας, 
θεωρείται κανονικό για την περίοδο αυτή του χρόνου)  

Κατώτερο από το 
κανονικό 

 

   
Υπερεπαρκές   

Επαρκές  

2. Με βάση την παρούσα κατάσταση και την 
πιθανή εξέλιξη των πωλήσεων σας τους 
προσεχείς 12 µήνες, το εργοστασιακό σας 
δυναµικό εκτιµάται ότι είναι   Ανεπαρκές  

 
3. Σε τι ποσοστό περίπου χρησιµοποιείται τη 

στιγµή αυτή το εργοστασιακό σας δυναµικό 
Ποσοστό % 

(100% χρησιµοποίηση του εργοστασιακού δυναµικού αντιστοιχεί στο σηµείο εκείνο που δεν 
µπορείτε να αυξήσετε περαιτέρω την παραγωγή σας αυξάνοντας την απασχόληση µε 
περισσότερες βάρδιες ή υπερωρίες αλλά πρέπει να επεκτείνετε το εργοστασιακό σας 
δυναµικό- µηχανές εγκαταστάσεις). 
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