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ABSTRACT

Theano Tyfoxylou

INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX
History, methodology and seasonal adjustment
of the time series
December 2012
The current paper presents the history and the methodology as regards the
Industrial Production Index in Greece. The Index of the Industrial Production
is compiled for the entire industry and is used in the economic analysis of
productivity of the industrial sector. Ιt is also used as an indicator of the
current economic trends as it is the most important index measuring the trend
of the Greek economy. The methodology applied for the compilation of the
Index remained unchanged over the period the current paper refers to. The
Industrial Production Index in Greece cannot be treated separately from the
indices of industrial production at the lower aggregation levels (groups,
branches and sections of industry) considering that the procedure for its
calculation is based on these indices. The paper also presents the seasonal
adjustment in the time series of the Index for the period 1993 till the end of
2008 using TRAMO/SEATS and ARIMA 12 methods as they performed by
DEMETRA.
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Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την ιστορία και τη µεθοδολογία του ∆είκτη
Βιοµηχανικής Παραγωγής στην Ελλάδα. Ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής
καταρτίζεται για το σύνολο των µεταποιητικών κλάδων και χρησιµοποιείται
για την οικονοµική ανάλυση στον τοµέα της βιοµηχανικής παραγωγής.
Παράλληλα χρησιµοποιείται ως δείκτης της τρέχουσας οικονοµικής τάσης και
αποτελεί το σηµαντικότερο δείκτη για την τάση της ελληνικής οικονοµίας. Η
µεθοδολογία που εφαρµόζεται για την κατάρτιση του ∆είκτη έχει παραµείνει
σχεδόν η ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου στην οποία αναφέρεται η
παρούσα εργασία. Ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής, για το σύνολο της
µεταποιητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, µελετάται σε συνάρτηση µε τους
επί µέρους δείκτες του σε χαµηλότερα επίπεδα ανάλυσης, καθόσον η
διαδικασία για τον υπολογισµό του στηρίζεται σε αυτούς ακριβώς τους
δείκτες. Στην εργασία εφαρµόζονται δύο µέθοδοι εποχικής εξοµάλυνσης των
χρονοσειρών του ∆είκτη για την περίοδο 1993 έως και το ∆εκέµβριο 2008 µε
τη χρήση του προγράµµατος DEMETRA. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται
είναι οι TRAMO/SEATS και ARIMA 12.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγή
Οι στατιστικές, τα τελευταία χρόνια, αποτελούν ένα σηµαντικό και χρήσιµο
εργαλείο, του οποίου η εκτεταµένη και ευρεία χρήση σε εφαρµογές για
επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, καθώς και για φυσικές και κοινωνικές
επιστήµες, είναι σχεδόν απεριόριστη. Η πλήρης στατιστική απεικόνιση της
οικονοµίας µιας χώρας, όσον αφορά τα µεγέθη και τη σύνθεσή της,
πραγµατοποιείται µε στατιστικές έρευνες, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µέσω
των οποίων συλλέγονται αναλυτικές πληροφορίες για µεγέθη όπως η
απασχόληση, ο κύκλος εργασιών, η παραγωγή, οι αναλώσεις κλπ. Από τα
µεγέθη αυτά, η παραγωγή αποτελεί συνδυασµό της χρήσης πηγών και
εργατικού δυναµικού και έχει φανερή επίδραση στην ανάπτυξη, τη δηµιουργία
εισοδήµατος και την ευηµερία.
Οι στατιστικές που καταρτίζονται µε τη µορφή δεικτών απεικονίζουν τις
αλλαγές που πραγµατοποιούνται µε την πάροδο του χρόνου, καθώς
συνοψίζουν µεγάλες ποσότητες δεδοµένων. Μεταξύ των οικονοµικών δεικτών,
ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής θεωρείται ο σηµαντικότερος, ίσως,
δείκτης από όλους τους βιοµηχανικούς δείκτες, ο οποίος χρησιµοποιείται για
τη µέτρηση της οικονοµικής δραστηριότητας. Θεωρείται ένας δείκτης
αναφοράς για την οικονοµική ανάπτυξη και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
αποτίµηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), συνολικά, το οποίο
θεωρείται ότι αντανακλά τη γενική κατάσταση της οικονοµίας µιας χώρας.
Ο βιοµηχανικός τοµέας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της
ευαισθησίας του σε µεταβολές οφειλόµενες σε εποχικούς παράγοντες και σε
επιχειρησιακούς κύκλους. Ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής µετρά τις
αυξοµειώσεις, τις µεταβολές της παραγωγής και χρησιµοποιείται ιδιαίτερα για
την έγκαιρη, κατά το δυνατόν, ανίχνευση των σηµείων καµπής (αλλαγής) της
εξέλιξης της παραγωγής βασικών µεταποιητικών δραστηριοτήτων στο αρχικό
(πρώιµο) στάδιο της εµφάνισής τους.
1

Οι εποχικές διακυµάνσεις καθιστούν δύσκολη την ερµηνεία των µεγεθών, υπό
την έννοια ότι δεν είναι προφανές αν οι τυχόν παρατηρούµενες αυξήσεις ή
µειώσεις στα στοιχεία, για µια δεδοµένη περίοδο, απεικονίζουν αυξήσεις ή
µειώσεις στο επίπεδο των στοιχείων (αν, δηλαδή, οι αυξοµειώσεις αυτές
οφείλονται σε αυτά καθεαυτά τα στοιχεία) ή οφείλονται σε εποχικούς
παράγοντες (εποχικότητα).
Προκειµένου να αποµονωθεί η εποχικότητα από το γενικό επίπεδο µιας σειράς
δεικτών (χρονοσειράς) και να µελετηθεί η τάση της, έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι
που επιτρέπουν την εξάλειψη της επίδρασης των εποχικών µεταβολών από τα
αρχικά στοιχεία (raw data). Η εποχικά προσαρµοσµένη χρονοσειρά (seasonal
adjusted time series) των δεικτών επιτρέπει την ερµηνεία των αλλαγών, αν,
δηλαδή,

οι

παρατηρούµενες

µεταβολές

στα

στοιχεία

οφείλονται

σε

πραγµατικές συνθήκες ή σε παραπλανητικές εποχικές µεταβολές.
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής που αποσκοπεί στην ανάλυση της
εποχικότητας του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, θα θεωρηθεί ότι οι
χρονοσειρές

δεν

περιέχουν

οικονοµικούς

κύκλους.

Η

ανάλυση

των

χρονοσειρών, δηλαδή ο διαχωρισµός στις συνιστώσες τους, θα γίνει σε τρεις
χρονοσειρές που θα αντιστοιχούν στην τάση, την εποχικότητα και τον τυχαίο
παράγοντα.
Η επιλογή της µεθόδου για την εποχική προσαρµογή είναι κρίσιµη για την
εξάλειψη των εποχικών προτύπων από τα στοιχεία. Στη µελέτη αυτή θα
χρησιµοποιηθούν οι µέθοδοι X12-ARIMA και TRAMO/SEATS, τις οποίες
προτείνει η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT) για
την εποχική διόρθωση των οικονοµικών δεικτών που παράγουν τα κράτη-µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα, οι µέθοδοι θα εφαρµοσθούν στο
∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, ο οποίος καταρτίζεται από την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) σχεδόν από τα πρώτα χρόνια της
ίδρυσής της. Θα χρησιµοποιηθεί ο µηνιαίος ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής
των τελευταίων ετών και, συγκεκριµένα, ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής
που καταρτίζεται από το 1993 (1993=έτος βάσης) µέχρι και το 2008, στον
οποίο

θα

εφαρµοστούν

οι

δύο

µέθοδοι
2

της

εποχικής

διόρθωσης.

Χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα µέχρι και το ∆εκέµβριο του έτους 2008,
καθόσον από τον Ιανουάριο 2009 η ΕΣΥΕ εφαρµόζει για την κατάρτιση του
∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής τη νέα στατιστική ταξινόµηση των
οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE Rev 2 1 και οι χρονολογικές σειρές, από
εκείνη τη χρονική στιγµή, παράγονται µε βάση τη νέα ταξινόµηση, µε
αποτέλεσµα τη δηµιουργία ασυνέχειας στη χρονολογική σειρά. Εποµένως, για
λόγους συµβατότητας των δεδοµένων, η εφαρµογή των µεθόδων εποχικής
εξοµάλυνσης

έγινε

στους

δείκτες

των

ετών

1993-2008,

οι

οποίοι

καταρτίστηκαν µε δεδοµένα που έχουν συλλεγεί σύµφωνα µε την ταξινόµηση
των οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE Rev 1 2.
Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της κατάρτισης του
∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής µε τις βασικές έννοιες και τις µεταβλητές
που συνήθως χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του.
Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στάδια υπολογισµού του ∆είκτη
Βιοµηχανικής Παραγωγής και οι µαθηµατικοί τύποι που προτείνονται για την
κατάρτισή του.
Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται µια ιστορική ανασκόπηση της κατάρτισης του ∆είκτη
Βιοµηχανικής Παραγωγής στην Ελλάδα και παρουσιάζεται η µεθοδολογία που
χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα (τελευταία αναθεώρηση µε έτος βάσης
2005=100,0) για την κατάρτιση του ∆είκτη.
Τέλος, στο 5ο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των χρονολογικών σειρών του
∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής και των υποδεικτών του από το έτος 1993

1

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 20ής ∆εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόµησης των οικονοµικών
δραστηριοτήτων NACE Αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου και ορισµένων κανονισµών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
σχετικών µε ειδικούς στατιστικούς τοµείς

2

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1893/90 του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1990 για τη
στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα

3

µέχρι και το 2008. Παρ’ όλο που ο ∆είκτης έχει µακρά ιστορία στην Ελλάδα,
δε γίνεται εποχική διόρθωση σε αυτόν. Παρουσιάζεται η εποχική εξοµάλυνση
των σειρών του δείκτη µε τις µεθόδους X12-ARIMA και TRAMO/SEATS, τις
οποίες

προτείνει

η

Στατιστική

Υπηρεσία

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

(EUROSTAT) για την εποχική διόρθωση των οικονοµικών δεικτών που
παράγουν τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραµµα που
χρησιµοποιείται για την ανάλυση των χρονοσειρών είναι το DEMETRA, το
οποίο επίσης, προτείνεται από τη EUROSTAT.
Στο Παράρτηµα παρουσιάζονται οι κλάδοι της ταξινόµησης των οικονοµικών
δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το δείκτη. Επίσης, ενδεικτικά
παρουσιάζονται οι σταθµίσεις και η κάλυψη του δείκτη, ανά κλάδο, για τα έτη
1993, πρώτο έτος της χρονοσειράς που παρακολουθείται (βάση 1993=100,0)
και 2000, το οποίο είναι το έτος βάσης του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
του έτους 2008.

4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
∆είκτες – Έννοιες και µεταβλητές
2.1 Οι ∆είκτες
Οι στατιστικές, ως ένα σηµαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων, έχουν
εκτεταµένη και ευρεία χρήση σε εφαρµογές για επιχειρήσεις και κυβερνήσεις,
καθώς και για τις φυσικές και κοινωνικές επιστήµες. Οι στατιστικές παίζουν
ένα σηµαντικότατο ρόλο και στην κριτική σκέψη είτε στο περιβάλλον της
εργασίας είτε της καθηµερινής ζωής αφού σχετίζονται µε τη συγκέντρωση,
οργάνωση και ταξινόµηση, αξιολόγηση και ανάλυση, αλλά και ερµηνεία των
κατάλληλων πληροφοριών και δεδοµένων, η οποία οδηγεί σε συµπεράσµατα
και στη λήψη αποφάσεων.
Η αλµατώδης ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών καθιστά όλο και πιο
επιτακτική την ανάγκη για ακριβείς, αξιόπιστες, εύκολα αντιληπτές και
κατανοητές από το ευρύ κοινό πληροφορίες, οι οποίες παράγονται έγκαιρα, µε
ικανοποιητική συχνότητα και επαρκή αριθµό, ώστε να καλύπτουν ευρύ φάσµα
ενδιαφερόντων των κάθε είδους χρηστών. Ιδιαίτερα στον ευµετάβλητο χώρο
της οικονοµίας, οι οικονοµικές ή επιχειρηµατικές στατιστικές απεικονίζουν,
κάθε φορά, τη φάση στην οποία βρίσκεται η οικονοµία, πχ. ύφεση ή
ανάκαµψη (αυξητική ή πτωτική κίνηση), σηµεία µεταβολής (αλλαγή από
αυξητική σε πτωτική ή αντιστρόφως κλπ) και µπορούν να δώσουν αξιόπιστες
εκτιµήσεις και προβλέψεις για τη µελλοντική της ανάπτυξη, είτε πρόκειται για
την εσωτερική είτε την κοινοτική ή τη διεθνή αγορά. Η αξιοποίηση αυτών των
στατιστικών, οι οποίες παρουσιάζονται, συνήθως, µε τη µορφή σειρών
δεδοµένων, δηλαδή χρονολογικών σειρών, αποτελεί και ένα µέσο για τη λήψη
ορθολογικών

αποφάσεων,

τη

χάραξη

οικονοµικών,

κοινωνικών,

περιβαλλοντικών και άλλων πολιτικών και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε
διάφορους τοµείς.
Η πλήρης στατιστική απεικόνιση της οικονοµίας µιας χώρας, όσον αφορά τα
µεγέθη και τη σύνθεσή της, πραγµατοποιείται µε στατιστικές έρευνες, σε
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τακτά χρονικά διαστήµατα, µέσω των οποίων συλλέγονται αναλυτικές
πληροφορίες για µεγέθη όπως η απασχόληση, ο κύκλος εργασιών, η
παραγωγή, οι αναλώσεις κλπ. Από τα µεγέθη αυτά, η παραγωγή αποτελεί το
συνδυασµό της χρήσης πηγών και εργατικού δυναµικού και έχει φανερή
επίδραση στην ανάπτυξη, τη δηµιουργία εισοδήµατος και την ευηµερία. Η
εξέλιξη της µεταποιητικής-βιοµηχανικής δραστηριότητας εκφράζεται µε
ποσοτικά µεγέθη της παραγωγικής διαδικασίας και στατιστικές που παρέχουν
πληροφορίες για το µέγεθος της παραγωγής και τη διάρθρωση του
βιοµηχανικού

τοµέα,

ενώ

επιτρέπουν

τον

υπολογισµό

βασικών

µακροοικονοµικών µεταβλητών, τόσο από την πλευρά των εκροών όσο και
από την πλευρά των εισροών. Η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης των
µεγεθών αυτών αποτελεί µια ασφαλή βάση για τη χάραξη πολιτικών και
σχεδίων βιοµηχανικής ανάπτυξης.
Οι στατιστικές που καταρτίζονται µε τη µορφή δεικτών απεικονίζουν τις
αλλαγές που πραγµατοποιούνται µε την πάροδο του χρόνου, καθόσον
συνοψίζουν
χρονολογικές

µεγάλες

ποσότητες

σειρές

και

είναι

δεδοµένων.
ευρύτατα

Οι

δείκτες

σχηµατίζουν

χρησιµοποιούµενοι

στους

επιχειρηµατικούς και οικονοµικούς κύκλους, καθώς πλεονεκτούν σε ταχύτητα
παραγωγής

και

παρέχουν

πληθυσµών

µεταξύ

δύο

τη

δυνατότητα

σύγκρισης

µεταβλητών

και

διαφορετικών χρονικών στιγµών ή δύο

και

περισσότερων διαφορετικών υπο-πληθυσµών µεταξύ της ίδιας περιόδου
αναφοράς. Πολλοί δείκτες δεν αποτελούν απλώς ένα µέτρο µιας µεταβλητής
ούτε

µετρούν

συγκεκριµένες

καταστάσεις

της

επιχειρηµατικής

δραστηριότητας, αλλά µετρούν ή υποδεικνύουν τη µεταβολή ή τις κυµάνσεις
της.
Για την κατασκευή ενός δείκτη απαιτείται η λήψη αποφάσεων για
1. την επιλογή των µεγεθών ή µεταβλητών που θα χρησιµοποιηθούν για
τη σύνθεσή του,
2. την επιλογή της περιόδου βάσης, δηλαδή της περιόδου ως προς την
οποία υπολογίζονται και συγκρίνονται οι µεταβολές,
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3. τη βαρύτητα που θα αποδοθεί σε κάθε µέγεθος (υπολογισµός των
σταθµίσεων) και
4. την επιλογή του µαθηµατικού τύπου που θα χρησιµοποιηθεί για τη
σύνθεση και τον υπολογισµό των τιµών του δείκτη.
Μεταξύ των οικονοµικών δεικτών, ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής
θεωρείται ο σηµαντικότερος, ίσως, δείκτης από όλους τους βιοµηχανικούς
δείκτες,

ο

οποίος

χρησιµοποιείται

για

τη

µέτρηση

της

οικονοµικής

δραστηριότητας. Είναι ένας δείκτης αναφοράς για την οικονοµική ανάπτυξη
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποτίµηση του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (ΑΕΠ), συνολικά, το οποίο θεωρείται ότι αντανακλά τη γενική
κατάσταση της οικονοµίας µιας χώρας. Ο βιοµηχανικός τοµέας παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της ευαισθησίας του σε µεταβολές οφειλόµενες σε
εποχικούς παράγοντες και σε επιχειρησιακούς κύκλους.
Ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής µετρά τις αυξοµειώσεις, τις µεταβολές
της παραγωγής και χρησιµοποιείται ιδιαίτερα για την έγκαιρη, κατά το
δυνατόν, ανίχνευση των σηµείων καµπής (αλλαγής) της εξέλιξης της
παραγωγής βασικών µεταποιητικών δραστηριοτήτων στο αρχικό (πρώιµο)
στάδιο της εµφάνισής τους. Συχνά αναφέρεται και ως δείκτης εκροών ή
δείκτης όγκου παραγωγής, καθώς παρακολουθεί την εξέλιξη της παραγωγής
σε σταθερές τιµές. Θα µπορούσε επίσης, να αναφέρεται και ως δείκτης
προστιθέµενης αξίας, γιατί στην πραγµατικότητα, µετρά την εξέλιξη της
προστιθέµενης αξίας (ο όρος «δείκτης της προστιθέµενης αξίας» δεν
χρησιµοποιείται στην πράξη).
Ο

∆είκτης

Βιοµηχανικής

Παραγωγής

(δείκτης

ή

∆ΒΠ)

µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί για µικροοικονοµικές και µακροοικονοµικές αναλύσεις. Αν
υπάρχουν ατοµικά, ξεχωριστά, στοιχεία απασχόλησης, µισθών, κερδών κλπ,
τότε οι επί µέρους αναλυτικοί δείκτες χρησιµεύουν για τη σύγκριση της
παραγωγής µεταξύ των µονάδων και για την ανάλυση των µεταβολών της
παραγωγικότητας. Μακροοικονοµικά ο δείκτης χρησιµεύει για την εκτίµηση
των µεταβολών της συνολικής παραγωγής σε σχέση µε τον πληθυσµό, την
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απασχόληση, το εθνικό εισόδηµα και, γενικά, µε τα συνολικά µεγέθη της
οικονοµίας της χώρας. Ο ∆ΒΠ προσφέρεται και για συγκρίσεις σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, καθώς, τόσο η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (EUROSTAT) όσο και η Στατιστική Επιτροπή των Ηνωµένων
Εθνών (United Nations Statistics Division), έχουν διατυπώσει µεθόδους
υπολογισµού του ∆ΒΠ που επιτρέπουν αυτού του είδους τις συγκρίσεις.

2.1.2 Ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής (∆ΒΠ)
O ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής, όπως έχει προαναφερθεί, µετρά τις
αυξοµειώσεις, τις µεταβολές της παραγωγής και αποτελεί ένα µέσο µέτρησης
του όγκου των εκροών και των µεταβολών του σε µικρά και τακτά χρονικά
διαστήµατα. Αποτελεί, επίσης, ένα µέσο µέτρησης της τάσης του όγκου της
προστιθέµενης αξίας σε τιµές κόστους συντελεστών (factor costs) παραγωγής
από µια δεδοµένη περίοδο αναφοράς, το οποίο διευκολύνει την ανάλυση
πρόσφατων εξελίξεων στον τοµέα της βιοµηχανίας.
Ο ∆ΒΠ παρέχει µηνιαίες µετρήσεις των µεταβολών των εκροών της
µεταποιητικής βιοµηχανίας. Περιλαµβάνει τόσο συγκεντρωτικούς όσο και
αναλυτικούς δείκτες, καθώς οι φυσικές εκροές είναι διαθέσιµες για αρκετούς
κλάδους οικονοµικών δραστηριοτήτων και µπορούν να ενσωµατωθούν στον
υπολογισµό

του

δείκτη.

Οι

εκροές

και

οι

λοιπές

µεταβλητές

που

χρησιµοποιούνται εναλλακτικά για τη µέτρηση των εκροών βασίζονται στην
έννοια της προστιθέµενης αξίας.
Η προστιθέµενη αξία αποτελεί την αξία αγοράς των παραγοµένων προϊόντων
µείον το κόστος των υλικών και των υπηρεσιών που αποκτώνται από τρίτους
για την παραγωγή αυτών των προϊόντων. Ισοδύναµα, µπορεί να θεωρηθεί ως
το εισόδηµα που προέρχεται από τους παράγοντες της παραγωγής όπως το
εργατικό δυναµικό, το κεφάλαιο, η γη και η επιχειρηµατικότητα.
Για τη διασφάλιση ότι οι µεταβολές των εκροών αντιστοιχούν στις µεταβολές
των πραγµατικών φυσικών εκροών και δεν οφείλονται σε µεταβολές του
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επιπέδου των τιµών η ονοµαστική προστιθέµενη αξία αποπληθωρίζεται µε τη
χρήση κατάλληλων αποπληθωριστών τιµών.
Ο όρος «παραγωγή» έχει τη διττή σηµασία είτε της δραστηριότητας της
µεταποίησης, δηλαδή του µετασχηµατισµού αγαθών (διαδικασία παραγωγής),
είτε του αποτελέσµατος αυτής της διαδικασίας, σε µια συγκεκριµένη χρονική
περίοδο, δηλαδή των προϊόντων και των υπηρεσιών (δηµιουργία προϊόντων
µεταποίησης, αγαθών αλλά και υπηρεσιών, όπως η συναρµολόγηση, η
συντήρηση κλπ, ακαθάριστες εκροές).
Ο µαθηµατικός τύπος υπολογισµού του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής (Q)
είναι ένας τυπικός δείκτης όγκου Laspeyres:

M (t )

N

∑p
L
t

Q =

i ,0

× q i ,t −

i =1
N

∑ pi ,0 × q i , 0 −
i =1

∑a

j ,0

× δ j ,t

j ,0

× δ j ,0

j =1

M (0)

∑a
j =1

Όπου:
q = παραγόµενη ποσότητα
p = τιµή προϊόντος

α= τιµές υλικών εισροών
δ= ποσότητες υλικών εισροών
i =αγαθά (ένα από τα Ν αγαθά)
j =υλικά εισροών (ένα από τα Μ υλικά εισροών)
0 = η περίοδος βάσης
t = η τρέχουσα περίοδος
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2.1.3 Η σύνθεση του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής (∆ΒΠ)
Η καταλληλότερη µέτρηση της οικονοµικής δραστηριότητας µιας µονάδας
είναι η προστιθέµενη αξία και ο ιδανικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής
ακολουθεί αυτή την προσέγγιση. Ιδανικά, ο δείκτης παραγωγής ή όγκου
παραγωγής απεικονίζει την εξέλιξη της προστιθέµενης αξίας σε τιµές κόστους
συντελεστών (factor costs) παραγωγής 3. Αυτή η θεωρητική του βάση
αιτιολογεί και τη χρήση του ως δείκτη µέτρησης της εξέλιξης του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) . Ωστόσο, αν και στο θεωρητικό του
υπόβαθρο ο δείκτης µετρά την προστιθέµενη αξία, εν τούτοις στην πράξη,
βασίζεται στην παραγωγή ή στον κύκλο εργασιών (τζίρο) ή σε άλλες
µεταβλητές. Ο δείκτης παραγωγής, δηλαδή, αποτελεί ένα θεωρητικό µέσο
µέτρησης, το οποίο υπολογίζεται προσεγγιστικά (µε πρακτικά µέτρα).
Η προστιθέµενη αξία, η οποία είναι απαραίτητη για την κατάρτιση του ∆ΒΠ
δεν είναι διαθέσιµη σε µηνιαία βάση και, δεδοµένης αυτής της δυσκολίας,
χρησιµοποιούνται διάφοροι τρόποι υπολογισµού του ∆ΒΠ. Η επιλογή του
τρόπου υπολογισµού εξαρτάται κυρίως από την ιδιαιτερότητα του κάθε
κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας. Η επιλογή της κατάλληλης µεταβλητής
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, είναι σύνθετη διαδικασία, αλλά πολύ
σηµαντική για την ποιότητα του ∆ΒΠ.
Για την κατάρτιση του ∆ΒΠ µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες
προσεγγιστικές τιµές, όπως:

3



ακαθάριστη αξία παραγωγής (αποπληθωρισµένη)



(ακαθάριστες) ποσότητες εκροών



κύκλος εργασιών (αποπληθωρισµένος)



ανάλωση πρώτων υλών (εισροές)

η προστιθέµενη αξία σε τιµές κόστους συντελεστών παραγωγής (factor costs)
υπολογίζεται ως «ακαθάριστη», δεδοµένου ότι οι αναπροσαρµογές της αξίας (όπως πχ
αποσβέσεις) δεν αφαιρούνται
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κατανάλωση ενέργειας (εισροές) και



απασχόληση (εισροές)

Ο ∆ΒΠ, ως δείκτης καθαρών εκροών, σε σταθερές τιµές, ανάλογα µε τη
µέθοδο του υπολογισµού του, θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη:


µεταβολές που συµβαίνουν στον τύπο και την ποιότητα των αγαθώνπροϊόντων και στα υλικά εισροών



µεταβολές στα αποθέµατα των τελικών προϊόντων



αλλαγές στις τεχνικές επεξεργασίας (τεχνικές σχέσεις εισροών εκροών)



υπηρεσίες στις µονάδες παραγωγής ή στις εγκαταστάσεις, όπως π.χ. η
συναρµολόγηση, οι επισκευές, η δηµιουργία λογισµικού κλπ.

2.2 Έννοιες και µεταβλητές για την κατάρτιση του ∆είκτη Βιοµηχανικής
Παραγωγής (∆ΒΠ)
2.2.1 Αξία Παραγωγής (value of gross production)
Η Αξία Παραγωγής χρησιµοποιείται για τον προσεγγιστικό υπολογισµό του
∆ΒΠ, όταν η παραγωγή της µονάδας συνίσταται σε µεγάλο αριθµό προϊόντων,
τα οποία δεν είναι δυνατόν να µετρηθούν σε φυσικές µονάδες. Ο ∆ΒΠ που
καταρτίζεται µε τον τρόπο αυτό αποτελεί ουσιαστικά ένα δείκτη ακαθάριστων
εκροών (gross output index). Αποτελεί, επίσης, ένα µέτρο της εξέλιξης του
όγκου των ακαθάριστων εκροών (ειδικά στο επίπεδο των ατοµικών, των επί
µέρους δεικτών που συνθέτουν το δείκτη), ο οποίος είναι, από µόνος του, µια
σηµαντική οικονοµική µεταβλητή. Με τη χρήση της προστιθέµενης αξίας ως
µεταβλητής που συµµετέχει, που παίρνει µέρος στις σταθµίσεις των διαφόρων
κλάδων των οικονοµικών δραστηριοτήτων, ο συνολικός (ή γενικός) ∆ΒΠ
µετρά την καθαρή παραγωγή. Στο θεωρητικό του υπόβαθρο ο ∆ΒΠ αποτελεί
δείκτη προστιθέµενης αξίας (καθαρή παραγωγή), ενώ, στην πραγµατικότητα
υπολογίζεται, πρακτικά, ως δείκτης ακαθάριστων εκροών.
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Ο ∆ΒΠ που συντίθεται µε την αξία παραγωγής επιτρέπει την κατάρτιση
δεικτών µεµονωµένων κλάδων, των οποίων η δραστηριότητα είναι δύσκολο να
παρακολουθηθεί. Αν και οι παραγόµενες ποσότητες (σε κιλά, λίτρα αριθµό
κοµµατιών κλπ) φαίνεται να είναι η καταλληλότερη µεταβλητή για τη µέτρηση
της εξέλιξης της παραγωγής, εν τούτοις, η αξία των παραγοµένων προϊόντων
ενδείκνυται ως µεταβλητή σε αρκετές περιπτώσεις. Αν, για παράδειγµα, τα
παραγόµενα προϊόντα είναι ετερογενή ή αν έχουν σηµαντικές ποιοτικές
διαφορές

µεταξύ τους, καταλληλότερη µεταβλητή είναι η αξία των

προϊόντων.
Για την κατάρτιση του δείκτη µε τη χρήση της αξίας παραγωγής, ως παραγωγή
λαµβάνεται υπόψη η συνολική παραγωγή της υπό παρακολούθηση µονάδας,
καθώς υπολογίζεται η συνολική οικονοµική δραστηριότητα της µονάδας. Ο
δείκτης που καταρτίζεται µε τον τρόπο αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικός,
γιατί εκτός από την εξέλιξη της παραγωγής εµφανίζει και την εξέλιξη των
τιµών των παραγοµένων προϊόντων. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται
κατάλληλοι αποπληθωριστές τιµών, προκειµένου να γίνουν οι ανάλογες
διορθώσεις.

2.2.2 Ποσότητες εκροών (output quantities)
Η µεταβλητή που εκ πρώτης όψεως φαίνεται η καταλληλότερη για τη σύνθεση
του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής είναι ο όγκος της παραγωγής, δηλαδή οι
ποσότητες των παραγοµένων προϊόντων (εκροών). Ωστόσο, η συγκέντρωση
στοιχείων για τη µεταβλητή αυτή δεν είναι πάντοτε εφικτή, λόγω της µεγάλης
ποικιλίας των παραγοµένων προϊόντων, του (µεγάλου) χρόνου παραγωγής ή
κατεργασίας ορισµένων προϊόντων και της ανοµοιογένειας των προϊόντων, η
οποία δεν επιτρέπει τη χρήση µιας ενιαίας µονάδας µέτρησης. Η µεγάλη
ανοµοιογένεια των προϊόντων δυσχεραίνει τη σύνθεση του δείκτη από το
επίπεδο του προϊόντος - ατοµικού δείκτη στο επίπεδο της οµάδας των
προϊόντων. Για να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός ο δείκτης που καταρτίζεται
µε τη χρήση του όγκου παραγωγής ως βασικής µεταβλητής θα πρέπει να
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υπάρχει σηµαντική κάλυψη στον κλάδο της οικονοµικής δραστηριότητας,
συνήθως άνω του 60% της προστιθέµενης αξίας. Σε άλλη περίπτωση, είναι
προτιµότερη η χρήση της αξίας παραγωγής, η οποία έχει περιγραφεί στην
προηγούµενη παράγραφο 2.2.1.
Στην πράξη, όταν χρησιµοποιείται ο όγκος παραγωγής, η επιλογή της µονάδας
µέτρησης της παραγωγής (αριθµός τεµαχίων, διαστάσεις, όγκος κλπ) παίζει
πολύ σηµαντικό ρόλο, όπως και οι µεταβολές της ποιότητας των αγαθών. ∆εν
έχει διαπιστωθεί µε ποιο τρόπο η µεταβολή της ποιότητας επηρεάζει τις
παραγόµενες ποσότητες από τη µια περίοδο στην άλλη, καθώς οι ποιοτικές
µεταβολές

επηρεάζουν

τις

ποσότητες

µε

διαφορετικό

τρόπο.

Όταν

χρησιµοποιείται η αξία παραγωγής, τα πράγµατα είναι ευκολότερα, δεδοµένου
ότι πιθανές ποιοτικές µεταβολές αντανακλώνται στις αξίες των παραγοµένων
προϊόντων, δηλαδή απεικονίζονται στις τιµές των αγαθών. Σε κάθε περίπτωση,
οι µεταβολές στην ποιότητα των παραγοµένων προϊόντων πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της παρακολούθησής τους.
Το κύριο πλεονέκτηµα της χρήσης των ποσοτήτων ως µεταβλητής µέτρησης
είναι ότι οι σχετικές ποσότητες χρησιµοποιούνται στο πρώτο στάδιο του
υπολογισµού του δείκτη (υπεισέρχονται στην αρχή στο σχετικό µαθηµατικό
τύπο). Όπως και στην περίπτωση της αξίας παραγωγής, έτσι και στην
περίπτωση του όγκου παραγωγής, λαµβάνονται υπόψη οι ποσότητες της
συνολικής παραγωγής της υπό παρακολούθηση µονάδας, η οποία είτε
πρόκειται να διατεθεί προς πώληση είτε πρόκειται να προωθηθεί για
περαιτέρω επεξεργασία εντός της µονάδας. Τα παραγόµενα προϊόντα δεν είναι
απαραιτήτως τα τελικά προϊόντα που φτάνουν στον τελευταίο καταναλωτή,
αλλά µπορεί να αποτελούν την πρώτη ύλη άλλης µονάδας.

2.2.3 Κύκλος εργασιών ( turnover)
Σε σχέση µε τις προηγούµενες δύο µεταβλητές, την αξία παραγωγής και τον
όγκο παραγωγής, ο κύκλος εργασιών (τζίρος), όταν χρησιµοποιείται ως
βασική µεταβλητή, διαφοροποιεί σηµαντικά τη µεθοδολογία υπολογισµού του
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∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή της
διαδικασίας της κατάρτισης του δείκτη γίνεται όχι από το επίπεδο του
προϊόντος, αλλά από το ανώτερο επίπεδο, δηλ. τον κύκλο εργασιών της υπό
παρακολούθηση

µονάδας.

Για

την

αποµόνωση

των

πληθωριστικών

επιδράσεων των τιµών χρησιµοποιούνται κατάλληλοι αποπληθωριστές τιµών.
Ακολούθως, οι σχετικοί κύκλοι εργασιών (τζίροι) σχηµατίζονται από τον
αποπληθωρισµένο κύκλο εργασιών της περιόδου αναφοράς t προς τον κύκλο
εργασιών της περιόδου βάσης 0 (µέσος µηνιαίος κύκλος εργασιών του έτους
αναφοράς).
Η µέθοδος που χρησιµοποιεί τον κύκλο εργασιών ως βασική µεταβλητή
εµφανίζει πλεονεκτήµατα όσο και µειονεκτήµατα.
Ως πλεονεκτήµατα αναφέρονται:
α. η διαθεσιµότητα των στοιχείων του κύκλου εργασιών σε µηνιαία βάση, κάτι
που δε συµβαίνει συχνά µε τα στοιχεία της παραγωγής
β. η δυνατότητα συλλογής στοιχείων κύκλου εργασιών χωρίς πρόβληµα,
ακόµη και στην περίπτωση µεγάλου εύρους παραγωγής ανοµοιογενών
προϊόντων
γ. η ταχύτητα συγκέντρωσης των στοιχείων του κύκλου εργασιών σε σχέση
µε

την

αντίστοιχη

συγκέντρωση

στοιχείων

επί

των

παραγοµένων

ποσοτήτων ή αξιών των παραγοµένων αγαθών.
Το βασικότερο µειονέκτηµα της χρήσης του κύκλου εργασιών ως βασικής
µεταβλητής είναι το ότι ο κύκλος εργασιών, συνήθως, µετρά την πωληθείσα
παραγωγή. Αυτό απέχει από το στόχο µέτρησης της διαδικασίας παραγωγής,
καθόσον τα παραγόµενα προϊόντα µπορεί να µη διατίθενται άµεσα προς
πώληση στην αγορά, δηλαδή τα προϊόντα µπορεί να αποθεµατοποιούνται ή,
ακόµη, να πωλούνται προϊόντα από το διαθέσιµο απόθεµα της µονάδας. Σε µια
τέτοια περίπτωση διαδικασίας παραγωγής, όταν, δηλαδή, ο συνολικός δείκτης
βασίζεται εξ ολοκλήρου στον κύκλο εργασιών ή όταν συντίθεται από σειρές
που βασίζονται στον κύκλο εργασιών, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να µην

14

πρόκειται ακριβώς για δείκτη παραγωγής, αλλά για έναν απλό δείκτη κύκλου
εργασιών.
Επίσης, όταν χρησιµοποιείται ο κύκλος εργασιών ως µεταβλητή µέτρησης,
εµφανίζεται και µια άλλη αδυναµία στην περίπτωση της παραγωγής
ενδιάµεσων προϊόντων, τελικών ή ηµιτελών , τα οποία προορίζονται για
περαιτέρω επεξεργασία εντός της ίδιας της µονάδας, οπότε, αυτό το µέρος της
παραγωγής δεν είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση του δείκτη. Τα
προβλήµατα αυτά µπορούν να παραµεριστούν αν είναι δυνατή η µέτρηση των
µεταβολών των αποθεµάτων, αν δηλαδή µπορεί να γίνει ο υπολογισµός της
αξίας των προϊόντων που αποθεµατοποιούνται και από αυτή να αφαιρεθεί η
αξία των αποθεµάτων (προϊόντων) που πωλήθηκαν (τιµολογηµένα µε τιµές της
περιόδου αναφοράς). Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη αξιόπιστων στοιχείων
µέτρησης των µεταβολών των αποθεµάτων και στοιχείων επί των τελικών ή
ηµιτελών προϊόντων, τα οποία προορίζονται για επί πλέον επεξεργασία από
την ίδια τη µονάδα, και τα οποία είναι διαθέσιµα σε µικρά και τακτά χρονικά
διαστήµατα.
Παρ’ όλα αυτά, τα πρακτικά πλεονεκτήµατα ενός δείκτη που βασίζεται στον
κύκλο εργασιών ισοσταθµίζουν τα όποια µειονεκτήµατά του. Έτσι, στην
πράξη, ένας δείκτης βασισµένος στον κύκλο εργασιών έχει µεγαλύτερη
εφαρµογή από ό,τι ο δείκτης που βασίζεται στην αξία ή τις ποσότητες
παραγωγής. Ωστόσο, σηµειώνεται ότι, µακροπρόθεσµα, οι δείκτες των επί
µέρους κλάδων και του δείκτη του συνόλου της βιοµηχανίας πρέπει να
ελέγχονται ως προς το αν οι σειρές παραγωγής και κύκλου εργασιών
συσχετίζονται και αν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι που συνηγορούν στο ότι αυτή η
συσχέτιση θα εξακολουθεί να ισχύει και στο µέλλον.

2.2.4 Ανάλωση πρώτων υλών (εισροές - input)
Η ανάλωση των πρώτων υλών χρησιµοποιείται ως βασική µεταβλητή για τον
υπολογισµό του δείκτη στις περιπτώσεις που καµία από τις άλλες µεταβλητές
που έχουν προαναφερθεί δεν είναι διαθέσιµη και µε την προϋπόθεση ότι ο
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αριθµός των καταναλισκοµένων πρώτων υλών είναι περιορισµένος. Αυτό
θέτει, επίσης, ως προϋπόθεση το ότι η µεταβολή του δείκτη που καταρτίζεται
µε τον τρόπο αυτό είναι ανάλογη του όγκου παραγωγής και, συνεπώς, είναι
ανάλογη της προστιθέµενης αξίας. Αν όµως τα παραγόµενα προϊόντα
διαφέρουν σηµαντικά ως προς την προστιθέµενη αξία, επιβάλλεται να γίνει
διαχωρισµός της πρώτης ύλης κατά είδος παραγοµένου προϊόντος, πράγµα
εξαιρετικά δύσκολο για τις µονάδες παρατήρησης-παραγωγής. Πέραν αυτού,
συνήθως παρουσιάζεται αδυναµία παροχής τέτοιων στοιχείων σε µηνιαία
βάση, µε αποτέλεσµα, αντί της πραγµατικής ανάλωσης των πρώτων υλών, να
θεωρούνται επαρκή τα στοιχεία που αφορούν πραγµατοποιηθείσες αγορές ή
εισαγωγές πρώτων υλών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν µεταβληθεί τα
υπάρχοντα αποθέµατα πρώτων υλών εντός της µονάδας ή ότι η σηµειούµενη
µεταβολή είναι ασήµαντη.
∆εδοµένων αυτών των δυσκολιών η κατάρτιση του ∆είκτη Βιοµηχανικής
Παραγωγής µε τη χρήση των µεταβλητών των εκροών είναι απλούστερη από
ό,τι µε αυτή των εισροών, (ο αριθµός των εκροών είναι µικρότερος και τα
προϊόντα περισσότερο οµοιογενή από ό,τι οι αντίστοιχες εισροές). Ωστόσο,
από τους δείκτες που καταρτίζονται βάσει των εισροών στην παραγωγική
διαδικασία, καλή εναλλακτική λύση θεωρείται ο δείκτης που υπολογίζεται µε
βάση την ανάλωση των πρώτων υλών. Ο δείκτης αυτός θεωρείται ως ο πλέον
ικανοποιητικός, πάντα µε την προϋπόθεση ότι για την παραγωγή των
προϊόντων απαιτούνται λίγες ή µικρές ποσότητες εισροών και είναι
οµοιογενείς ή, έστω, ότι εµφανώς επικρατούν συγκεκριµένες εισροές. Στην
περίπτωση αυτή, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι σχέσεις µεταξύ των
εισροών, µε τη µορφή της αξίας ή της ποσότητας, καθώς και της παραγωγικής
διαδικασίας

µετρηµένης

µε

όρους

προϊόντων

εκροών

(οι

µονάδες

παρατήρησης τείνουν να µειώνουν την κατανάλωση των πρώτων υλών κατά τη
διαδικασία παραγωγής). Αν η αύξηση µιας σηµαντικής πρώτης ύλης οδηγήσει
σε µικρότερη αύξηση από την εκείνη που αναλογικά αναµένεται να συµβεί
στην παραγωγή και στο προϊόν, ενυπάρχει ο κίνδυνος να κατασκευαστεί µη
αντιπροσωπευτικός δείκτης από τις σειρές των εισροών. Είναι, επίσης,
σηµαντικό

να

ληφθούν

υπόψη

οι
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πρώτες

ύλες

που

πραγµατικά

χρησιµοποιούνται κατά την περίοδο αναφοράς και όχι οι αγορασθείσες. Αυτό
είναι εξαιρετικά δύσκολο γιατί δεν είναι εφικτό να υπολογίζονται πάντοτε οι
ποσότητες των πρώτων υλών που προωθούνται για επεξεργασία κατά την
περίοδο αναφοράς.
Στην περίπτωση της χρήσης των εισροών ως µεταβλητής µέτρησης
προκύπτουν προβλήµατα ανάλογα µε αυτά που έχουν περιγραφεί για τη χρήση
του κύκλου εργασιών (τζίρου) ως βασικής µεταβλητής, µε πιο σηµαντικό αυτό
του αποπληθωρισµού των τιµών. Η περίπτωση της ύπαρξης σηµαντικών
ποιοτικών µεταβολών πρέπει να ελέγχεται µε προσοχή όταν ο δείκτης
καταρτίζεται µε βάση ποσότητες ή αξίες εισροών, γιατί δεν υπάρχει γενικός
κανόνας για το πως η βελτίωση (αύξηση) της ποιότητας µιας πρώτης ύλης
επηρεάζει την παραγωγή και τα προϊόντα ή την προστιθέµενη αξία και, κατά
συνέπεια, το δείκτη.
Αν τα απαραίτητα δεδοµένα είναι διαθέσιµα σε µηνιαία βάση και η
κατανάλωση µιας πρώτης ύλης ή µιας οµάδας πρώτων υλών θεωρείται
αντιπροσωπευτική της παραγωγής ενός συγκεκριµένου κλάδου, η κατάρτιση
του δείκτη µπορεί να γίνει µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως έχει περιγραφεί
για

την

αξία

παραγωγής.

Οι

µεµονωµένοι

δείκτες

των

κλάδων

περιλαµβάνονται στον υπολογισµό του συνολικού δείκτη της βιοµηχανίας.

2.2.5 Κατανάλωση ενέργειας (consumption of energy)
Η κατανάλωση ενέργειας, ηλεκτρικής ή καυσίµων, µπορεί να θεωρηθεί εισροή
στην παραγωγική διαδικασία και συνιστά µέγεθος, το οποίο προσφέρεται για
την απεικόνιση των κυµάνσεων της παραγωγικής δραστηριότητας. Εδώ, όµως,
ελλοχεύει

ο

κίνδυνος

απώλειας

της

συνέχειας

του

δείκτη

(αντιπροσωπευτικότητα), καθώς οι κυµάνσεις της ανάλωσης της ενέργειας
εξαρτώνται από την απόδοση του µηχανικού εξοπλισµού. Για παράδειγµα, η
ανανέωση του µηχανικού εξοπλισµού µπορεί να µην εµφανίζει ανάλογη
αύξηση παραγωγής ή, αντίθετα, να εµφανίζει µείωση, επειδή, ίσως, η
ανανέωση είχε ως συνέπεια τη µείωση της κατανάλωσης της ενέργειας. Η
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συνέχεια του δείκτη χάνεται αν η ανανέωση του εξοπλισµού έχει ως
αποτέλεσµα την αλλαγή στο είδος της καταναλισκόµενης ενέργειας, πχ. από
πετρέλαιο σε ηλεκτρική ενέργεια. Η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί εισροή
στενά συνδεδεµένη, από άποψη χρόνου, µε την παραγωγική διαδικασία. Έχει
το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να µετρηθεί εύκολα µε µονάδες ποσότητας και η
µέτρησή της είναι εξ ίσου εύκολη και οικονοµική, αν και όχι πάντοτε
διαθέσιµη σε µηνιαία βάση.
Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι µετράται η ενέργεια που καταναλώνεται
κατά την παραγωγική διαδικασία και κατά την περίοδο αναφοράς, όχι µόνον η
ενέργεια που αγοράζεται αλλά και αυτή που, πιθανόν, παράγεται από την ίδια
τη µονάδα, αν και είναι µάλλον δύσκολο να αποµονωθεί η ενέργεια που
καταναλώνεται για την παραγωγή συγκεκριµένων µόνο προϊόντων της
µονάδας, δηλαδή, µόνον αυτών που ερευνώνται για την κατάρτιση του δείκτη.
Επίσης

είναι

δύσκολος

ο

προσδιορισµός

της

απόδοσης

και

της

αποτελεσµατικότητας της ενεργειακής χρήσης, δηλαδή αν, για παράδειγµα η
παραγωγή οφείλεται στην τεχνική πρόοδο ή σε αλλαγή, σε νέα διαδικασία
παραγωγής. Έτσι, όταν χρησιµοποιείται αυτή η µεταβλητή πρέπει συνεχώς να
παρακολουθούνται οι τεχνικές συνθήκες (κατάσταση) της παραγωγικής
µονάδας όσον αφορά στην ενεργειακή της κατανάλωση. Πρέπει να υπάρχει
σύνδεση των ενεργειακών εισροών της παραγωγικής διαδικασίας και των
παραγοµένων προϊόντων ώστε να υπολογιστεί σωστά ο δείκτης. Και αυτό
είναι ένα γενικότερο πρόβληµα της περίπτωσης στην οποία χρησιµοποιούνται
µεταβλητές εισροών για να προσεγγίσουν µεταβλητές εκροών. Στη πράξη, η
κατανάλωση ενέργειας χρησιµοποιείται σε ένα µικρό µόνον εύρος κλάδων
οικονοµικής δραστηριότητας και, συνήθως, σε συνδυασµό µε άλλους δείκτες.

2.2.6 Απασχόληση (labour input)
Ο εργάσιµος χρόνος του µήνα, µετρηµένος σε πραγµατικές ώρες εργασίας (µε
την αφαίρεση διακοπών, αδειών, αργιών, εορτών κλπ) µπορεί να θεωρηθεί
βασική µεταβλητή υπολογισµού του δείκτη. Με τη µεταβλητή αυτή
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παρακολουθείται, κυρίως, η δραστηριότητα των µονάδων, οι οποίες
παρουσιάζουν µεγάλη ανοµοιογένεια στην παραγωγική τους διαδικασία ώστε
να αποκλείεται κάθε άλλη κοινή µονάδα µέτρησης. Και εδώ πρέπει να
υπάρχει συσχέτιση της παραγωγής µε τον πραγµατοποιηθέντα εργάσιµο
χρόνο.

Υπάρχει,

γενικά,

ένα

µειονέκτηµα

όταν

χρησιµοποιείται

η

απασχόληση για τη µέτρηση της παραγωγικότητας, το ότι δε λαµβάνονται
υπόψη οι συν τω χρόνω διαφορές της παραγωγικότητας, είτε αυτές
οφείλονται στο µηχανικό εξοπλισµό είτε σε άλλους παράγοντες οργάνωσης
της µονάδας, όπως είναι πχ. η εκπαίδευση των εργαζοµένων κλπ.
Ολόκληρη η διαδικασία παραγωγής, από το ξεκίνηµα της παραγωγής ενός
προϊόντος έως και την ολοκλήρωσή του και την τελική του µορφή, απαιτεί,
πολλές φορές, χρόνο που υπερβαίνει την περίοδο αναφοράς (είναι συνήθως ο
µήνας), όπως, για παράδειγµα, συµβαίνει στους κλάδους της κατασκευής
οχηµάτων, αεροσκαφών, τρένων και πλοίων, καθώς και της επισκευής αυτών.
Το πρόβληµα που παρουσιάζεται µε τη χρήση των εκροών ή την κατανάλωση
της ενέργειας είναι ότι αυτές οι µεταβλητές πρέπει να συσχετίζονται, µε
όρους χρόνου, µε την παραγωγική διαδικασία. Συνεπώς, το πρόβληµα είναι
σηµαντικά µεγάλο αν το προϊόν, ο κύκλος εργασιών (τζίρος) ή η ανάλωση
των πρώτων υλών εµφανίζονται σε µεγάλες ποσότητες σε µια δεδοµένη
χρονική στιγµή (πχ. στην κατασκευή µηχανηµάτων ή στη ναυπήγηση
αεροσκαφών). Στην περίπτωση αυτή, µια λύση του προβλήµατος αποτελεί η
εξέταση των εισροών της εργασίας, οι οποίες είναι συνεχείς κατά τη διάρκεια
της παραγωγής και, κατά µια έννοια, είναι στενά

συνδεδεµένες µε την

παραγωγική διαδικασία µε όρους χρόνου. Το πλεονέκτηµα αυτής της
µεταβλητής

είναι

η

διαθεσιµότητά

της

σε

µηνιαία

βάση.

Οι

πραγµατοποιηθείσες ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς,
συµπεριλαµβανοµένων

των

υπερωριών

και

του

µειωµένου

ωραρίου,

αποτελούν µια καλή προσέγγιση της παραγωγικής διαδικασίας, σε αντίθεση
µε τον αριθµό των εργαζοµένων, παρόλο που είναι, ως επί το πλείστον,
σταθερός κατά µήνα. Εκείνο που πρέπει να σηµειωθεί είναι ότι πρέπει να
παρακολουθείται η διαρκής µεταβολή του όγκου των εισροών εργασίας,
δηλαδή η µεταβολή της παραγωγικότητας, προκειµένου να παραχθεί µια
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συγκεκριµένη ποσότητα προϊόντων, η οποία µπορεί να οφείλεται είτε σε νέες
τεχνολογίες είτε σε νέα οργάνωση της παραγωγής. Αν αυτές οι µεταβολές δε
ληφθούν υπόψη, τότε ο δείκτης δεν είναι αντιπροσωπευτικός, όσον αφορά τα
παραγόµενα προϊόντα, την ανάπτυξη και τη γένεση εισοδήµατος.
Όταν οι εισροές εργασίας χρησιµοποιούνται ως βασική µεταβλητή η εξέλιξη
της παραγωγικότητας πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µέσω της µέτρησης
καταλλήλων µεγεθών. Ειδικότερα, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η καθαρή
τεχνολογική

εξέλιξη,

που

οδηγεί

συνήθως

σε

θετική

εξέλιξη

της

παραγωγικότητας, αλλά και άλλοι κυκλικοί παράγοντες που συχνά οδηγούν
σε αρνητική εξέλιξη της παραγωγικότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Μέτρηση του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
3.1 Κατάρτιση του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής (∆ΒΠ)
Ο

υπολογισµός

του

∆είκτη

Βιοµηχανικής

Παραγωγής

ενδεικτικά

θα

περιγραφεί κατωτέρω µε τη χρήση της ακαθάριστης παραγωγής ως βασικής
πληροφορίας, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι και ο ιδανικός τρόπος
κατάρτισής του. Ο υπολογισµός του ∆ΒΠ µε τη χρήση της ακαθάριστης
παραγωγής συνιστά, ουσιαστικά, ένα δείκτη ακαθάριστων εκροών. Στο
επίπεδο των επί µέρους κλάδων της βιοµηχανίας, ο ∆ΒΠ αποτελεί ένα µέτρο
της εξέλιξης του όγκου των ακαθάριστων εκροών, που, από µόνο του αποτελεί
µια µεταβλητή-κλειδί για την οικονοµία. Αθροίζοντας τους επί µέρους δείκτες
και, µε τη χρήση της προστιθέµενης αξίας για τον υπολογισµό των
σταθµίσεων, προκύπτει ο δείκτης µέτρησης των « καθαρών εκροών » . Είναι
σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη και η εννοιολογική και η θεωρητική
προσέγγιση, δηλαδή, ο ∆ΒΠ, θεωρητικά είναι ένας δείκτης προστιθέµενης
αξίας (καθαρές εκροές) και, στην πράξη, είναι ένας δείκτης ακαθάριστων
εκροών.
Η πιο ακριβής πληροφορία για τα προϊόντα που παράγονται από τους υπό
παρακολούθηση βιοµηχανικούς κλάδους προέρχεται, συνήθως, από ειδικές
έρευνες, οι οποίες διενεργούνται σε τακτά διαστήµατα και περιλαµβάνουν
κατάλογο πολλών προϊόντων της βιοµηχανίας. Για την κατάρτιση του ∆ΒΠ
απαιτείται µηνιαία µέτρηση της παραγωγής και, εποµένως, µηνιαία έρευνα επί
των ποσοτήτων και/ή του όγκου των αγαθών και των σχετικών βιοµηχανικών
υπηρεσιών γι’ αυτά 4.

4

Στην Ελλάδα η σχετική έρευνα διενεργείται από την ΕΣΥΕ. Πρόκειται για την έρευνα
PRODCOM, η οποία διενεργείται ετησίως και περιλαµβάνει ένα κατάλογο µε περισσότερα
από 5000 προϊόντα που αντιστοιχούν στους κλάδους C, D και E της NACE Rev. 2 (Γ, ∆
και Ε της ΣΤΑΚΟ∆ 08).
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Οι παραγόµενες ποσότητες (αριθµός προϊόντων, βάρος σε κιλά, όγκος σε
λίτρα κλπ), προφανώς, είναι οι πλέον κατάλληλες για τη κατάρτιση του
δείκτη, καθώς δίνουν µια εικόνα για την εξέλιξη της παραγωγής. Αυτό όµως
µόνο για συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων, για οµοειδή προϊόντα. Στις
περιπτώσεις διαφορετικών ειδών ή ανοµοιογενών προϊόντων (όπως πχ.
εξοπλισµός

υψηλής

τεχνολογίας

και

αυτοκίνητα),

όπου

εµφανίζονται

ποιοτικές διαφοροποιήσεις, η αξία αποτελεί τη µεταβλητή παρατήρησης. Με
τη χρήση κατάλληλων αποπληθωριστών διασφαλίζεται ότι η συνιστώσα της
ποιότητας αντανακλάται στον όγκο της παραγωγής.
Επίσης,

πρέπει

να

αποσαφηνιστεί

πλήρως

ο

όρος

«παραγωγή» που

χρησιµοποιείται κατά την έρευνα επί των προϊόντων. Μεταξύ των όρων
«πωληθείσα παραγωγή», «παραγωγή προς πώληση» και «συνολική παραγωγή»,
η µεταβλητή «συνολική παραγωγή» είναι η καταλληλότερη για τη µέτρηση
του ∆ΒΠ, επειδή αναφέρεται στη συνολική οικονοµική δραστηριότητα της
µονάδας. Η «συνολική παραγωγή» περιλαµβάνει τα παραχθέντα προϊόντα που
προορίζονται για πώληση και τα προϊόντα που προορίζονται για περαιτέρω
επεξεργασία εντός της ίδιας της παραγωγικής µονάδας. ∆ηλαδή, για το ∆ΒΠ
λαµβάνεται υπόψη η συνολική παραγωγή χωρίς να έχει σηµασία αν η
παραγωγή αποθηκεύεται ή αν διατίθεται άµεσα στην αγορά. Η διαφορά µεταξύ
των δύο έγκειται στο γεγονός ότι αυτές οι δύο αξίες απέχουν χρονικά όσο η
διάρκεια της αποθήκευσης της παραγωγής µέχρι την πώλησή της. Όσο για την
παραγωγή που προωθείται για περαιτέρω επεξεργασία µέσα στην ίδια την
παραγωγική µονάδα, αν για κάποιο κλάδο της βιοµηχανίας αυτή η διαδικασία
παίζει σηµαντικό ρόλο, τότε αυτό πρέπει να αντανακλάται και στο ∆ΒΠ. Η
αξία της συνολικής παραγωγής υπολογίζεται από την ποσότητα που
προωθείται για επεξεργασία πολλαπλασιασµένη µε τη µέση αξία της
πωληθείσας παραγωγής του ιδίου προϊόντος. Αν οι πωληθείσες ποσότητες
είναι πολύ µικρές, σε σχέση µε την παραγωγή, είναι προτιµότερο να
υπολογίζεται ο ∆ΒΠ από τις ποσότητες της συνολικής παραγωγής αντί της
αξίας.
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3.2 ∆ειγµατοληψία
Επειδή ο σκοπός του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής είναι να δείξει, µε
αξιόπιστο τρόπο, την εξέλιξη της βιοµηχανίας και των επί µέρους κλάδων της
δεν είναι απαραίτητο να περιλαµβάνονται στις µετρήσεις όλα τα προϊόντα και
όλες ο µονάδες, αρκεί µια αντιπροσωπευτική επιλογή µονάδων και προϊόντων.
Η επιλογή των µονάδων βασίζεται σε διεξοδικές έρευνες επί της βιοµηχανικής
παραγωγής. Οι τυχόν διαρθρωτικές αλλαγές ή η τεχνολογική πρόοδος
ενσωµατώνονται ώστε να απεικονιστούν στο ∆ΒΠ.
Εναλλακτικά, εκτός της χρήσης της µεταβλητής της ακαθάριστης αξίας
παραγωγής, υπάρχουν διάφορες επιλογές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για τον υπολογισµό του ∆ΒΠ. Βασίζονται σε διαφορετικές µεταβλητές εκροών
ή εισροών και η χρήση τους εξαρτάται από το συγκεκριµένο κλάδο της
βιοµηχανίας και την επικρατούσα κατάσταση. Εποµένως, δε θεωρείται
ασυνήθιστη η χρήση και άλλων µεταβλητών για το σύνολο των βιοµηχανικών
κλάδων ή για µεµονωµένους κλάδους, όπως είναι οι µεταβλητές που έχουν
ήδη προαναφερθεί.
Ακολουθεί η µέθοδος υπολογισµού του ∆ΒΠ µε την ακαθάριστη αξία
παραγωγής και, σε κατάλληλα στάδια, ο υπολογισµός του µε βάση τον κύκλο
εργασιών και τις ποσότητες παραγωγής.

3.3 Πρώτο στάδιο κατάρτισης του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
Υπολογισµός σχετικών αξιών ή ποσοτήτων ή όγκων για όλες τις κατηγορίες
των προϊόντων που παρακολουθούνται
3.3.1.

Υπολογισµός

σχετικών

αξιών

στην

περίπτωση

που

η

χρησιµοποιούµενη µεταβλητή είναι η αξία της ακαθάριστης παραγωγής
Λόγω του πλήθους των προϊόντων καλό είναι τα προϊόντα να οµαδοποιηθούν
προηγουµένως σε οµοιογενείς κατηγορίες. Κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε
συγκεκριµένο κλάδο, συνήθως στο πιο αναλυτικό επίπεδο της ταξινόµησης
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των οικονοµικών δραστηριοτήτων που χρησιµοποιείται (πχ. το τετραψήφιο
επίπεδο της NACE Rev. 1.1). Κάθε κατηγορία προϊόντων j αντιστοιχεί σε ένα
µόνο κλάδο, έστω k . Η αξία παραγωγής v της κατηγορίας προϊόντων j
προκύπτει από το άθροισµα της αξίας παραγωγής των προϊόντων i, τα οποία
ανήκουν στην κατηγορία προϊόντων j , έτσι ώστε η αξία παραγωγής είναι:

Vj =

∑v = ∑ p
ij

i

ij

qij

i

όπου p είναι η τιµή και q η ποσότητα του προϊόντος.
Αυτό το σύνολο πρέπει να υπολογιστεί για κάθε κατηγορία προϊόντων της
περιόδου αναφοράς t . Η ίδια προσέγγιση πρέπει να υιοθετείται και όταν
χρησιµοποιούνται άλλες µεταβλητές για την κατάρτιση του ∆ΒΠ. Για
ποσοτικά δεδοµένα, µερικά προϊόντα µπορούν να αθροισθούν µαζί µόνον όταν
χρησιµοποιείται η ίδια φυσική µονάδα για να καθορίσει την ποσότητα.
Αφού υπολογιστούν όλες οι σειρές της αξίας παραγωγής, για όλες τις
κατηγορίες των προϊόντων, µπορούν να υπολογιστούν οι σχετικές αξίες. Η
αξία της περιόδου αναφοράς t συγκρίνεται µε την αξία της περιόδου βάσης 0 .
Μια µόνο σχετική αξία µπορεί να αποδοθεί σε κάθε βιοµηχανικό κλάδο k .
Η σχετική αξία v R για κάθε κατηγορία προϊόντων j για την περίοδο αναφοράς
t σε σχέση µε την περίοδο βάσης 0 είναι:

v

R j (t) =

v j (t )
v j (0)

* 100

όπου v η αξία παραγωγής.
Οι σχετικές αξίες πρέπει να υπολογιστούν για κάθε κατηγορία προϊόντων.
Ο όρος «σχετική αξία» εκφράζει το λόγο της µεταβλητής της περιόδου
αναφοράς προς την ίδια µεταβλητή της περιόδου βάσης. Στην πράξη πρόκειται
για ένα δείκτη, αλλά, προς αποφυγή σύγχυσης µε το ∆είκτη Βιοµηχανικής
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Παραγωγής που υπολογίζεται µε πιο σύνθετο τρόπο, χρησιµοποιείται ο όρος
«σχετική αξία».
Για το ∆ΒΠ χρησιµοποιείται συνήθως ο µαθηµατικός τύπος του Laspeyres και
σπανιότερα

ο

αλυσωτός

δείκτης.

Ο

∆ΒΠ

κατά

Laspeyres

απαιτεί

επανυπολογισµό των σταθµίσεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα (πχ. ανά
πενταετία) και η πληροφορία της συγκεκριµένης χρονικής περιόδου αναφοράς
t που απεικονίζει ο δείκτης αναφέρεται στη σύγκριση µε την αντίστοιχη της

περιόδου βάσης (t=0). Στον αλυσωτό δείκτη, αντίθετα, οι σταθµίσεις των
σχετικών αξιών υπολογίζονται κάθε χρόνο.
Για να αποµονωθεί η εξέλιξη του όγκου, οι αξίες πρέπει να αποπληθωριστούν
µε κατάλληλους δείκτες τιµών. Προς το σκοπό αυτό, χρησιµοποιούνται
δείκτες τιµών Laspeyres µε τις σταθµίσεις του έτους βάσης. Επειδή ο
αποπληθωρισµός ξεκινά από το πιο αναλυτικό επίπεδο της ταξινόµησης
προϊόντων που χρησιµοποιείται (πχ. από το 8ψήφιο επίπεδο για τον κατάλογο
PRODCOM 5 για τις χώρες της ΕΕ) η παραµόρφωση που συµβαίνει στα
αποτελέσµατα από τη χρήση ενός δείκτη τιµών Laspeyres είναι πολύ µικρή.
Οι δείκτες τιµών πρέπει να καθορίζονται ανάλογα µε την κατηγορία των
προϊόντων που χρησιµοποιούνται για τις σχετικές αξίες, δηλ. πρέπει να
µετρούν την εξέλιξη των µέσων τιµών των αγαθών της κατηγορίας των
προϊόντων που πρόκειται να αποπληθωρίσουν.
Όταν αποπληθωρίζεται η σχετική αξία

v

R µιας κατηγορίας προϊόντων j µε

δείκτη τιµών Laspeyres pI προκύπτει ως αποτέλεσµα ο σχετικός όγκος

VOL

R

του τύπου Paasche. Για την περίοδο αναφοράς t ισχύει:

5

Κατάλογος PRODCOM: πρόκειται για τον ευρωπαϊκό κατάλογο προϊόντων βιοµηχανικής
παραγωγής (list of PROducts of the European COMmunity), στα οποία αποδίδονται
8ψήφιοι αριθµητικοί κωδικοί. Τα προϊόντα ανήκουν στους κλάδους «Ορυχεία και
Λατοµεία» και «Μεταποίηση» της στατιστικής ταξινόµησης NACE Rev. 1. Ο κατάλογος
PRODCOM αναθεωρείται ετησίως και βασίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 912/2004
της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2004 για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3924/91 του Συµβουλίου περί κοινοτικής έρευνας για τη βιοµηχανική παραγωγή.
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VOL

R j (t) =

v

R j (t )

p

I j (t )

⋅ 100 =

∑
∑

p ij ( t ) q ij ( t )

i

p ij ( t ) q ij ( 0 )

⋅ 100

i

όπου j η κατηγορία των προϊόντων i του κλάδου k, p η τιµή και q η ποσότητα
του προϊόντος i.

3.3.2. Υπολογισµός σχετικών ποσοτήτων στην περίπτωση που η
χρησιµοποιούµενη µεταβλητή είναι η παραγόµενη ποσότητα
Ο αποπληθωρισµός δεν είναι απαραίτητος όταν χρησιµοποιούνται οι
ποσότητες εκροών ως µεταβλητή . Αυτό είναι σηµαντικό για την περίπτωση
που δεν είναι διαθέσιµοι οι δείκτες τιµών ή όταν δεν είναι κατάλληλοι για το
απαιτούµενο επίπεδο ανάλυσης ή , ακόµη , όταν δεν έχουν την απαιτούµενη
ποιότητα .
Οι σχετικές ποσότητες

Q

R για µια κατηγορία προϊόντων j κατά την περίοδο t

υπολογίζονται από τον τύπο :

∑ q (t )
i

Q R j (t) =

i∈ j

∑ q ( 0)

⋅ 100

i

i∈ j

όπου q i η ποσότητα του προϊόντος i και j η κατηγορία του προϊόντος , στην
οποία ανήκει το προϊόν i.
Με τη χρήση των σχετικών ποσοτήτων αποφεύγονται τα

προβλήµατα

που

παρουσιάζονται κατά τη χρήση των σχετικών αξιών , όταν δεν υπάρχουν οι
κατάλληλοι δείκτες τιµών . Ενώ δεν είναι απαραίτητος ο αποπληθωρισµός όταν
χρησιµοποιούνται

οι

σχετικές

ποσότητες ,

εντούτοις

παραµένουν

τα

προβλήµατα που προέρχονται από τις αλλαγές στην ποιότητα . Οι ποσότητες
αγνοούν τις ποιοτικές µεταβολές του προϊόντος και ο προκύπτων ∆ΒΠ µπορεί
να έχει επηρεαστεί µε ποικίλους τρόπους ( µε την υπόθεση ότι διατηρείται ,
παρακολουθείται το ίδιο προϊόν ).
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Οι ποιοτικές µεταβολές του προϊόντος ενσωµατώνονται στην αξία του και ,
συνεπώς , και στο ∆ΒΠ που υπολογίζεται µε τη µεταβλητή της αξίας και
τούτο , πάντοτε µε την προϋπόθεση ότι οι δείκτες τιµών που χρησιµοποιούνται
για τον αποπληθωρισµό των αξιών παραγωγής µετρούν µόνο τον πληθωρισµό
που προκύπτει από τις µεταβολές των τιµών . Αυτή η ενσωµάτωση των
ποιοτικών µεταβολών στο ∆ΒΠ , η οποία υπολογίζεται βάσει της αξίας
παραγωγής , τοποθετεί το ∆ΒΠ πιο κοντά στην αρχική αντίληψη , δηλαδή στην
έννοια ότι αυτός αποτελεί δείκτη µέτρησης της προστιθέµενης αξίας .

3.3.3. Υπολογισµός σχετικών όγκων στην περίπτωση που η
χρησιµοποιούµενη µεταβλητή είναι ο κύκλος εργασιών
Όταν χρησιµοποιείται ως µεταβλητή ο κύκλος εργασιών ( τζίρος ), για τον
αποκλεισµό της επίδρασης των τιµών είναι απαραίτητη η χρήση ενός
κατάλληλου δείκτη τιµών

p

I k . Συνεπώς , τα παράγωγα (relatives), οι σχετικοί

όγκοι , µπορούν να σχηµατιστούν , καθώς ο αποπληθωρισµένος κύκλος
εργασιών της περιόδου t χρησιµοποιείται σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών της
περιόδου βάσης 0 ( δηλαδή το µέσο µηνιαίο κύκλο εργασιών του έτους βάσης ).
Ως αποτέλεσµα , ο σχετικός όγκος

VOL

R του κύκλου εργασιών Τ για τον κλάδο

k κατά την περίοδο t είναι :

VOl

Rk (t ) =

Tk (t )
⋅ 100
p I k (t )Tk (0)

Με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται οι σχετικοί όγκοι για τους υπό έρευνα
κλάδους των οικονοµικών δραστηριοτήτων .
Εναλλακτικά , µπορεί να σχηµατιστούν οι σχετικές αξίες για τον κύκλο
εργασιών και µετά να αποπληθωριστούν . Με τον κύκλο εργασιών υπάρχει
πάντοτε το πρόβληµα του αποπληθωρισµού , ο οποίος πρέπει να γίνεται
σωστά , µε τη χρήση ενός κατάλληλου δείκτη τιµών . Το πρόβληµα της
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ανεπάρκειας των δεικτών τιµών παρουσιάζεται , κυρίως , κατά την κατάρτιση
του ∆ΒΠ µε τη µεταβλητή του κύκλου εργασιών παρά µε την ακαθάριστη αξία
παραγωγής , επειδή , συνήθως , ο αποπληθωρισµός συµβαίνει σε µεγαλύτερο ,
πιο συγκεντρωτικό , επίπεδο της ταξινόµησης που χρησιµοποιείται και η
διαφορά µεταξύ των δύο τύπων των δεικτών τιµών τείνει να είναι σηµαντική .
Για παράδειγµα , είναι πιθανότερο να υπάρχει δείκτης τιµών στο τετραψήφιο
επίπεδο της NACE Rev. 1.1 παρά για τις κατηγορίες προϊόντων ( οκταψήφιο
επίπεδο ) του καταλόγου της PRODCOM. Ανάλογα , λοιπόν , µε τα προϊόντα
πρέπει να χρησιµοποιηθεί και ο κατάλληλος δείκτης τιµών .
Ποιοτικές διαφορές και µεταβολές στην ποιότητα µεµονωµένων προϊόντων
απεικονίζονται στον κύκλο εργασιών , καθώς καλύτερη ποιότητα συνήθως
οδηγεί σε υψηλότερες τιµές και , συνεπώς , υψηλότερο κύκλο εργασιών . Αυτό
είναι και ένα πλεονέκτηµα του ∆ΒΠ που υπολογίζεται µε τη βοήθεια της
µεταβλητής του κύκλου εργασιών αντί για τις ποσότητες . Προϋπόθεση για τη
χρήση του κύκλου εργασιών είναι η διαθεσιµότητα των τιµών εκροών , οι
οποίες αποµονώνουν τον καθαρό πληθωρισµό που προέρχεται από τις
µεταβολές των τιµών .

3.4 ∆εύτερο στάδιο κατάρτισης του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
Υπολογισµός του ∆ΒΠ για τους βασικούς κλάδους της βιοµηχανίας
σύµφωνα µε την ταξινόµηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων
Μετά τον υπολογισµό των σχετικών όγκων ή ποσοτήτων ή αξιών , για όλες τις
κατηγορίες των προϊόντων που παρακολουθούνται , ο ∆ΒΠ µπορεί να
υπολογιστεί στο αναλυτικότερο επίπεδο της ταξινόµησης των οικονοµικών
δραστηριοτήτων που χρησιµοποιείται ( πχ . το τετραψήφιο επίπεδο της
ταξινόµησης NACE Rev 1.1). Κάθε κατηγορία προϊόντων αντιστοιχεί πάντοτε
σε ένα βιοµηχανικό κλάδο , δηλαδή , ο οικονοµικός κύκλος κάθε κλάδου
αντιπροσωπεύεται από µια ή περισσότερες κατηγορίες προϊόντων . Ο ∆ΒΠ
περιγράφει τη µέση οικονοµική εξέλιξη ολόκληρου του κλάδου . Αν υπάρχουν
αρκετές κατηγορίες προϊόντων που περιλαµβάνονται στον κλάδο , τότε αυτές
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πρέπει να συνδυαστούν . Για να προκύψει η απαιτούµενη µέση εξέλιξη , πρέπει
να χρησιµοποιηθεί ο σταθµισµένος αριθµητικός µέσος .
Σύµφωνα µε το πρότυπο του Laspeyres, οι σταθµίσεις , δηλαδή η βαρύτητα
που έχει ο κάθε κλάδος στο σύνολο της παραγωγής , ( η συµµετοχή του κάθε
κλάδου στο σύνολο των κλάδων ) υπολογίζονται για την περίοδο βάσης 0.
Αυτό προϋποθέτει την αποδοχή του γεγονότος ότι η διάρθρωση της
παραγωγής παραµένει , κατά το µάλλον ή ήττον , σταθερή για κάθε κλάδο σε
όλη τη διάρκεια παρακολούθησης της βιοµηχανικής παραγωγής , τουλάχιστον
µέχρι την επόµενη αναθεώρηση ( µέχρι το επόµενο έτος βάσης ). Όταν ο ∆ΒΠ
υπολογίζεται από την αξία παραγωγής , οι σταθµίσεις των κατηγοριών των
προϊόντων , για το έτος βάσης , προκύπτουν από τη συνεισφορά της
ακαθάριστης αξίας παραγωγής της κατηγορίας των προϊόντων στην αξία
παραγωγής όλων των κατηγοριών των προϊόντων που αντιστοιχούν στον ίδιο
κλάδο . Κατά την κατάρτιση του ∆ΒΠ του έτους βάσης , για τον προσδιορισµό
της ακαθάριστης αξίας παραγωγής λαµβάνονται υπόψη τα απαραίτητα
προϊόντα που παρακολουθούνται από σχετική έρευνα . Η ΕΣΥΕ , για
παράδειγµα διενεργεί την έρευνα PRODCOM, η οποία παρακολουθεί
σηµαντικό αριθµό προϊόντων της βιοµηχανικής παραγωγής .
Ο συντελεστής στάθµισης w µιας κατηγορίας προϊόντων j που αντιστοιχεί
στον κλάδο k υπολογίζεται από την ακαθάριστη αξία παραγωγής PV ως εξής :

wj =

PV j (0)

∑ PV

j

( 0)

∑w

όπου :

j

=1

j∈k

j∈k

Αν χρησιµοποιείται άλλη βασική µεταβλητή για τον υπολογισµό του ∆ΒΠ , οι
σταθµίσεις εξακολουθούν να υπολογίζονται στη βάση της ακαθάριστης αξίας
παραγωγής .
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Ο ∆είκτης

VOL

( ή ποσότητα )

VOL

I για τον κλάδο k µε συντελεστή στάθµισης w και σχετικό όγκο
VOL

R και περίοδο αναφοράς t υπολογίζεται από τον τύπο :

I k (t ) = ∑ w j ⋅VOL R j (t )
j∈k

3.5. Τρίτο στάδιο κατάρτισης του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
Υπολογισµός του ∆ΒΠ σε οµαδοποιηµένους κλάδους της βιοµηχανίας,
δηλαδή σε ανώτερα και στο ανώτερο (πιο συγκεντρωτικό) επίπεδο της
ταξινόµησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων
Αφού υπολογιστούν οι ∆είκτες Βιοµηχανικής Παραγωγής στο αναλυτικότερο
επίπεδο

και

κατά

κλάδο

της

χρησιµοποιούµενης

ταξινόµησης

των

οικονοµικών δραστηριοτήτων , είναι δυνατός ο υπολογισµός του ∆ΒΠ στο
ανώτερο , ιεραρχικά , επίπεδο της ταξινόµησης ( πχ . από το 4 ψήφιο στο
µονοψήφιο επίπεδο της NACE Rev 1.1). Η συνεισφορά της προστιθέµενης
αξίας κάθε αναλυτικού κλάδου , κατά το έτος βάσης , χρησιµοποιείται για τον
υπολογισµό του γενικού ∆ΒΠ . Όσο µεγαλύτερη η προστιθέµενη αξία του
κλάδου τόσο µεγαλύτερη είναι και η βαρύτητά του στο ανώτερο επίπεδο του
δείκτη . Η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε κόστος παραγωγού (gross value
added at factor cost) χρησιµοποιείται για τις σταθµίσεις των κλάδων .

Για έναν αντιπροσωπευτικό ∆ΒΠ είναι σηµαντικό να µετρηθεί η κατανοµή της
προστιθέµενης αξίας µεταξύ των κλάδων όσο το δυνατόν εκτενέστερα και
πληρέστερα . Η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε κόστος παραγωγού είναι
συνήθως διαθέσιµη στο αναλυτικό επίπεδο των κλάδων από διενεργούµενες
έρευνες και κατάλληλες µετρήσεις . Στην Ελλάδα , αλλά και στις χώρες της ΕΕ ,
οι ανάλογες έρευνες διενεργούνται στο πλαίσιο κοινοτικού κανονισµού 6. Έτσι ,

6

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (αναδιατύπωση του κανονισµού
(ΕΚ), αριθ. 58/97 του Συµβουλίου, για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
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η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε κόστος παραγωγού είναι διαθέσιµη στο
τετραψήφιο επίπεδο της ταξινόµησης NACE. από την ετήσια ∆ιαρθρωτική
έρευνα επί των επιχειρήσεων του βιοµηχανικού τοµέα ( περισσότερο γνωστή
ως Ετήσια Βιοµηχανική Έρευνα - ΕΒΕ ), την οποία διενεργεί η ΕΣΥΕ και κατά
την οποία συλλέγεται πληροφορία για τον κύκλο εργασιών , την αξία
παραγωγής και την προστιθέµενη αξία της κάθε επιχείρησης .
Σύµφωνα µε το πρότυπο του Laspeyres, οι σταθµίσεις w ενός συγκεκριµένου
κλάδου k κατά το έτος βάσης 0 υπολογίζονται µε τον τύπο

wk =

VAk (0)
∑VAk (0)
k =1

όπου VA η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τιµές παραγωγού (factor cost).
Χρησιµοποιώντας τις σταθµίσεις που υπολογίστηκαν µε τον ανωτέρω τύπο , ο
∆ΒΠ ή οι σχετικοί όγκοι (volume relatives) για κάθε κλάδο

VOL

I k µπορούν να

ενοποιηθούν στο συνολικό ∆είκτη της βιοµηχανίας για την περίοδο αναφοράς
t:
K
VOL I (t ) = ∑ wk ⋅VOL I k (t )
k =1

Η «ενοποίηση » των υποδεικτών στο γενικό δείκτη , δηλαδή η σύνθεση του
δείκτη από τους επί µέρους δείκτες των κλάδων στο αναλυτικό επίπεδο ,
λαµβάνει χώρα ανεξάρτητα από τον τύπο της βασικής µεταβλητής που
χρησιµοποιείται για την κατάρτιση καθενός από τους υποδείκτες .

3.6

Μαθηµατικοί

τύποι

που

χρησιµοποιούνται

κατά

τα

στάδια

υπολογισµού του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
Ο µαθηµατικός τύπος υπολογισµού του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής (Q)
είναι ο τυπικός δείκτης όγκου Laspeyres,
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N
L
t

Q =

∑p

i,0

× q i ,t

i,0

× qi,0

i =1
N

∑p
i =1

όπου :
q= παραγόµενη ποσότητα
p= τιµή προϊόντος
i= αγαθά ( ένα από τα Ν αγαθά )
0= η περίοδος βάσης
t= η τρέχουσα περίοδος

Για κάθε κλάδο που συµµετέχει στο δείκτη , ο επί µέρους δείκτης ( υποδείκτης )
είναι :
N
L
t

Q =

∑p

× q i ,t

i ,0

i =1
N

× 100

∑p

i ,0

× qi ,0

i =1

Πολλαπλασιάζοντας µε 1

N

QtL =

∑p

i ,0

× q i ,t ×

qi ,0
qi , 0

i =1

N

∑p

i,0

× 100

× qi,0

i =1

το αποτέλεσµα είναι :

p i , 0 × qi , 0

N

QtL = ∑
i =1

N

∑p

i ,0

× qi , 0

×

q i ,t
qi , 0

× 100

i =1
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Με τον τρόπο αυτό λαµβάνεται το σύνολο της συνεισφοράς του προϊόντος i
κατά το έτος βάσης 0, δηλαδή η στάθµιση wi , 0 πολλαπλασιασµένη µε την
αύξηση της ποσότητας από το έτος βάσης 0 µέχρι τη χρονική περίοδο t ( q~t ):

N

QtL = ∑ wi ,0 × q~t
i =1
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής στην Ελλάδα – Ιστορική
ανασκόπηση

4.1 Η ιστορία του ∆ΒΠ στην Ελλάδα

Η ΕΣΥΕ , µετά τη δηµοσίευση του Ν∆ 3627/56, µε το οποίο αναδιοργανώθηκε ,
ουσιαστικά , στη µορφή µιας αυτοτελούς υπηρεσίας παραγωγής στατιστικών ,
δραστηριοποιήθηκε στη στατιστική διερεύνηση του βιοµηχανικού κλάδου µε
την πεποίθηση ότι η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης των µεγεθών του
αποτελεί µια ασφαλή βάση για τη χάραξη βιοµηχανικής πολιτικής και
ανάπτυξης . Έτσι , το 1957, κατάρτισε το πρώτο µητρώο µε βάση τα στοιχεία
της Βιοµηχανικής Απογραφής του 1951 και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από
άλλες ειδικές έρευνες που διενεργήθηκαν το 1958 ( γενική απογραφή
βιοµηχανικών , βιοτεχνικών και εµπορικών καταστηµάτων Νοεµβρίου 1958).
Με τον τρόπο αυτό συγκεντρώθηκαν τα πρώτα στοιχεία που ήταν απαραίτητα
για την κατάρτιση του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής , ο οποίος άρχισε να
καταρτίζεται το 1959 και να δηµοσιεύεται ως «προσωρινός δείκτης
βιοµηχανικής παραγωγής » µε έτος βάσης το 1957.
Ο πρώτος ∆ΒΠ µε έτος βάσης το 1959 καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις τότε
συστάσεις της στατιστικής υπηρεσίας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών
( ΟΗΕ ),

οι

οικονοµίας .

οποίες
Οι

προσαρµόστηκαν

µέθοδοι

κατάρτισης

στις

ιδιοµορφίες

αυτού

και

των

της

ελληνικής

µεθόδων

που

εφαρµόστηκαν τα µετέπειτα χρόνια επιτρέπουν διεθνείς συγκρίσεις του
ελληνικού ∆ΒΠ , διαχρονικά .
Σε σχέση µε τον τότε προσωρινό ∆ΒΠ , ο οποίος περιέλαβε 14 κλάδους
οικονοµικής δραστηριότητας , ο πρώτος επίσηµος ∆ΒΠ µε έτος βάσης το 1959,
περιελάµβανε όλους τους κλάδους της βιοµηχανίας ( κλάδοι 20 έως 39
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σύµφωνα µε την ταξινόµηση ISIC 7 του ΟΗΕ ). Ο ∆ΒΠ απεικόνιζε τη
βιοµηχανική δραστηριότητα ως προς το µέγεθος της παραγωγής και τη
σύνθεσή της , µε µετρήσεις τόσο από πλευράς εισροών ( απασχόληση ) όσο και
από πλευράς εκροών ( παραγωγή και πώληση προϊόντων ). Πέραν αυτών ,
αποτελούσε

και

µια

ένδειξη

για

τις

µεταβολές

της

βιοµηχανικής

δραστηριότητας που οφείλονται σε εποχικούς λόγους .

4.1.1 Η κατάρτιση του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
Σύµφωνα µε τις τότε συστάσεις του ΟΗΕ , ο µηνιαίος ∆ΒΠ θεωρείται
αντιπροσωπευτικός εφόσον τα µέσω αυτού παρακολουθούµενα προϊόντα
αντιπροσωπεύουν καθαρή παραγωγή ίση µε το 60% της καθαρής βιοµηχανικής
παραγωγής , µε όρους προστιθέµενης αξίας . Για τον ετήσιο δείκτη που
καταρτίστηκε η κάλυψη ήταν πολύ µεγαλύτερη . Μόνο τα µικρά καταστήµατα
εξαιρούνταν του πλαισίου του ∆ΒΠ , τα οποία ορίζονταν µε τέτοιο τρόπο ώστε
η καθαρή παραγωγή τους να µην υπερβαίνει το 10% της συνολικής .
Η κατάρτιση του ∆ΒΠ , στην περίπτωση του πρώτου ∆ΒΠ του 1959, έγινε
σταδιακά , από τον υπολογισµό του δείκτη όγκου παραγωγής κατά προϊόν ή
οµάδα προϊόντων ή ακόµα και ανά κατάστηµα (µε τον ίδιο τρόπο εξακολουθεί
να καταρτίζεται µέχρι και σήµερα ). Κατά κανόνα , ο υπολογισµός ξεκινά από τη
µικρότερη µονάδα δραστηριότητας . Θεωρητικά , ο υπολογισµός του ∆ΒΠ
στηρίζεται σε στοιχεία που αναφέρονται στον όγκο της παραγωγής , δηλαδή
στις ποσότητες των παραγοµένων προϊόντων . Ωστόσο , η αξία παραγωγής
λαµβάνεται υπόψη για τη σύνθεση του δείκτη , όταν η παραγωγή συνίσταται σε

7

ISIC: International Standard Industrial Classification of all Economic Activities. Είναι η
ταξινόµηση οικονοµικών δραστηριοτήτων του ΟΗΕ που δηµιουργήθηκε µε σκοπό να
καλύψει τις διεθνείς ανάγκες για την ταξινόµηση των δεδοµένων σε συγκρίσιµες
κατηγορίες, ανάλογα µε το είδος της οικονοµικής δραστηριότητας. ∆εν αντικαθιστά τις
εθνικές ταξινοµήσεις αλλά παρέχει το πλαίσιο για τη διεθνή συγκρισιµότητα των
στατιστικών που παράγονται σε εθνικό επίπεδο.
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µεγάλο αριθµό προϊόντων , τα οποία δε µπορούν να µετρηθούν σε φυσικές
µονάδες .
Αν , λόγω της οργάνωσης της επιχείρησης , δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν
πληροφορίες για την αξία παραγωγής , η ΕΣΥΕ αρκέστηκε σε πληροφορίες για
την αξία των πωλήσεων . Σε άλλες περιπτώσεις , δηλαδή στην περίπτωση
ορισµένων συγκεκριµένων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας , ο ∆ΒΠ
καταρτίστηκε µε βάση τις αναλισκόµενες πρώτες ύλες , όταν , βεβαίως , ο
αριθµός τους ήταν περιορισµένος . Ο δείκτης απασχόλησης στη βιοµηχανία
βασίστηκε στον πραγµατοποιηθέντα εργάσιµο χρόνο του κάθε µήνα ,
υπολογιζόµενο σε πραγµατικές ώρες εργασίας , µε την αφαίρεση των αργιών ,
των

αδειών

ή

άλλων

διακοπών

εργασίας .

Ένα

άλλο

µέγεθος

που

χρησιµοποιήθηκε ήταν η ανάλωση καυσίµων ή / και ηλεκτρικής ενέργειας ,
µέγεθος

που

προσφέρεται

για

την

απεικόνιση

των

κυµάνσεων

της

παραγωγικής δραστηριότητας .
Στον πρώτο της δείκτη η ΕΣΥΕ περιέλαβε 588 καταστήµατα που παρείχαν
πληροφορίες

για

τον

όγκο

παραγωγής ,

180

για

πραγµατοποιηθέντα

ηµεροµίσθια ( απασχόληση ), 12 για την αξία παραγωγής και 8 για την
αναλωθείσα πρώτη ύλη . Η χρονολογική σειρά των παρατηρήσεων των
µεγεθών που συµµετείχαν στην κατάρτιση του ∆ΒΠ συσχετίστηκε µε τις
παρατηρήσεις του έτους βάσης . ∆ηµιουργήθηκε µε τον τρόπο αυτό ο
«ατοµικός

δείκτης »,

που

χρησίµευσε

µόνο

για

βραχυχρόνιες ,

µικροοικονοµικές µελέτες , αλλά αποτελούσε βασικό στοιχείο για την
κατάρτιση των δεικτών κατά διψήφιο κλάδο ή άλλης µορφής . Ο πρώτος ∆ΒΠ
παρακολουθούσε τις µεταβολές της παραγωγής από τον Ιανουάριο 1959, είχε
δηλαδή έτος βάσης το 1959 και καταρτίστηκε το 1961.

4.1.2 Αναθεωρήσεις του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής

Ο

∆είκτης

Βιοµηχανικής

Παραγωγής ,

στην

Ελλάδα ,

καταρτίζεται ,

παραδοσιακά , από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας ( ΕΣΥΕ ). Ο
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πρώτος , ουσιαστικά , ∆ΒΠ που κατάρτισε η ΕΣΥΕ το έτος 1961 ( µε έτος
βάσης 1959=100,0), ο δεύτερος κατά σειρά κατάρτισης µετά τον προσωρινό
δείκτη του έτους 1959 (1957=100,0), χρησιµοποίησε συντελεστές στάθµισης
που ελήφθησαν από την Ετήσια Βιοµηχανική Έρευνα (EBE) του 1959, χωρίς ,
όµως , να βασίζεται σε πληροφορίες για την ανά προϊόν προστιθέµενη αξία και
δεν αποτελεί , συνεπώς , δείκτη προστιθέµενης αξίας της βιοµηχανικής
παραγωγής . Επί πλέον , η ΕΒΕ έδινε πληροφορίες κατά διψήφιο κλάδο της
χρησιµοποιούµενης ταξινόµησης οικονοµικών δραστηριοτήτων , ενώ ο ∆ΒΠ
καταρτίστηκε κατά 5 ψήφιο επίπεδο της ταξινόµησης , δηλαδή η προστιθέµενη
αξία που υπολογίστηκε από την ΕΒΕ κατανεµήθηκε στους επί µέρους κλάδους
των διψήφιων . Καταρτίστηκαν συνολικά 89 δείκτες µε ανάλυση σε 127
πενταψήφιους κλάδους και 337 οµάδες προϊόντων . Τόσο , όµως , ο γενικός , όσο
και οι επί µέρους δείκτες προσφέρονταν για διεθνείς συγκρίσεις .
Ο όρος «βιοµηχανία » αναφέρεται πάντοτε στον αντίστοιχο τοµέα της
οικονοµικής δραστηριότητας της στατιστικής ταξινόµησης των κλάδων των
οικονοµικών δραστηριοτήτων της ταξινόµησης NACE/ ΣΤΑΚΟ∆ 8, την οποία
χρησιµοποιεί η ΕΣΥΕ και η οποία καταρτίζεται πάντοτε σύµφωνα µε διεθνείς
πρότυπες ταξινοµήσεις , ώστε να επιτρέπονται οι συγκρίσεις των στατιστικών
σε διεθνές επίπεδο .

8

NACE (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés
Européennes): είναι η γενική ταξινόµηση των κλάδων των οικονοµικών δραστηριοτήτων
της ΕΕ, η οποία καταρτίστηκε κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1960, αλλά το 1970
πήρε τη µορφή ενιαίας ταξινόµησης, καλύπτοντας όλο το εύρος των οικονοµικών
δραστηριοτήτων. Η NACE Rev. 1, ως το αντίστοιχο της διεθνούς ISIC Rev.3 στην οποία
αντιστοιχεί, θεσµοθετήθηκε ως η επίσηµη ταξινόµηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το 1990,
τόσο για την κατάρτιση όσο και για την παρουσίαση των στατιστικών αποτελεσµάτων. Ο
κανονισµός της NACE επιτρέπει στα κράτη-µέλη να χρησιµοποιούν εθνικές ταξινοµήσεις,
οι οποίες, όµως, προκύπτουν από τη NACE, δηλαδή η δοµή και το ιεραρχικό πλαίσιο των
εθνικών ταξινοµήσεων πρέπει να είναι αυτό της NACE. Η NACE Rev. 1 υπέστη µια µικρή
τροποποίηση το 2002 (NACE Rev. 1.1) και αναθεωρήθηκε το 2006 (NACE Rev. 2).
Η αντίστοιχη εθνική ταξινόµηση που καταρτίζεται από την ΕΣΥΕ είναι η Στατιστική
Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας ΣΤΑΚΟ∆.
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Κατά τα πρώτα έτη κατάρτισης του δείκτη περιλαµβάνονταν σε αυτόν µόνο οι
κυριότεροι κλάδοι της βιοµηχανίας και αργότερα προστέθηκαν τα ορυχεία και
µεταλλεία , καθώς και ο ηλεκτρισµός - φωταέριο . Με την πλήρη κάλυψη των
κλάδων που , κατά τις εκάστοτε ισχύουσες ταξινοµήσεις , αποτελούσε τη
βιοµηχανία ,

ο

∆είκτης

Βιοµηχανικής

Παραγωγής

καταρτίστηκε ,

όπως

προαναφέρθηκε , το 1961 µε βάση το έτος 1959 (1959=100,0).
Από την κατάρτιση του πρώτου ∆ΒΠ µέχρι σήµερα , η ΕΣΥΕ έχει προβεί σε
πολλές αναθεωρήσεις του δείκτη , οι οποίες αποσκοπούσαν στη βελτίωση της
αντιπροσωπευτικότητάς του και , κυρίως , στη συµµόρφωση µε ευρωπαϊκούς
και διεθνείς κανόνες , ώστε να επιτυγχάνεται η διαχρονική συγκρισιµότητά του
σε διεθνές επίπεδο .
Αναθεωρήσεις του δείκτη έγιναν µε έτος βάσης το 1970, 1980, 1993, 1995,
2000 και , πρόσφατα , µε βάση το έτος 2005=100,0. Η ονοµασία του δείκτη

κατά την αναθεώρηση του έτους 1980 (1980=100,0), ήταν «∆είκτης
Παραγωγής Ορυχείων , Βιοµηχανίας , Ηλεκτρισµού - Φυσικού Αερίου - Νερού »,
αλλά , στην αναθεώρηση του έτους 2000 (2000=100,0), επανήλθε η πρότερη
ονοµασία του , δηλαδή «∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής ».

4.1.3 Η αναθεώρηση του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής το 1993
Το 1993 είναι το πρώτο έτος της χρονοσειράς του ∆ΒΠ , στον οποίο
αναφέρονται τα στοιχεία της παρούσας εργασίας .
1. Υπόβαθρο: Η αναθεώρηση του ∆ΒΠ κατά το έτος 1993 ( έτος βάσης
1993=100,0)

βασίστηκε

στα

αποτελέσµατα

της

Ετήσιας

Έρευνας

Βιοµηχανικών Προϊόντων ( ΕΒΕΠ ), της Ετήσιας Βιοµηχανικής Έρευνας
( ΕΒΕ ), της Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Ορυχείων ( ΕΣΕΟ ), της ειδικής

Έρευνας Σιδήρου και Χάλυβα ( ΕΚΑΧ ) και τις Ετήσιες Έρευνες
Ηλεκτρισµού ( ΕΕΗλ ) και Ύδρευσης ( ΕΕΥδ ), οι οποίες διενεργήθηκαν από
την ΕΣΥΕ µε έτος αναφοράς το 1993.
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2.

Ταξινόµηση: Χρησιµοποιήθηκε η ευρωπαϊκή στατιστική ταξινόµηση
NACE Rev. 1 και καλύφθηκαν οι κλάδοι Γ - Ορυχεία - Λατοµεία , ∆ -

Μεταποίηση και Ε - Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος , φυσικού αερίου και
νερού .

Η

επιλογή

των

τετραψήφιων

κλάδων

της

ταξινόµησης

πραγµατοποιήθηκε έτσι ώστε η ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία αυτών να
υπερβαίνει το 90% του συνόλου .
3.

∆ειγµατοληψία - Μονάδα έρευνας: Η έρευνα για την κατάρτιση του ∆ΒΠ
(1993=100,0) ήταν δειγµατοληπτική µε µονάδα έρευνας το κατάστηµα . Η

επιλογή των καταστηµάτων του δείγµατος έγινε κατά τρόπο ώστε
α ) να παράγουν τα προϊόντα που επελέγησαν και µετείχαν στην έρευνα
β ) η αξία παραγωγής των παρακολουθούµενων προϊόντων ανά τετραψήφιο
κλάδο της ταξινόµησης να υπερβαίνει το 60% του συνόλου ,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ετήσιας Βιοµηχανικής Έρευνας Προϊόντων
( ΕΒΕΠ ) έτους 1993 ( κατευθυνόµενη δειγµατοληψία ). Ειδικά για την

κατηγορία της µεταποίησης τα ερευνώµενα καταστήµατα επελέγησαν να
έχουν απασχόληση άνω των 10 ατόµων , ενώ δεν υπάρχει ανάλογος
περιορισµός για τις λοιπές κατηγορίες του δείκτη .
4. Ερευνώµενα προϊόντα: Τα ερευνώµενα προϊόντα για την κατάρτιση του

∆ΒΠ (1993=100,0) ήταν 402 και προέρχονταν από 2387 καταστήµατα . Η
επιλογή των προϊόντων µέσω της δειγµατοληψίας κάλυπτε συνολική αξία
παραγωγής άνω του 70% του συνόλου σε διψήφιο κλάδο οικονοµικής
δραστηριότητας . Η µέτρηση των ερευνώµενων προϊόντων έγινε είτε σε
φυσικές µονάδες παραγωγής είτε σε αξία παραγωγής είτε σε αξία
πωλήσεων ή χρησιµοποιήθηκε η απασχόληση σε ανθρωποώρες , ανάλογα
µε τις σχετικές προδιαγραφές της ΕΕ για κάθε κλάδο οικονοµικής
δραστηριότητας .
5. Κατάρτιση – βασικές έννοιες: Ο ∆ΒΠ καταρτίζεται σε σύνολο Χώρας , σε

µηνιαία βάση και εκφράζει τη µηνιαία µεταβολή του όγκου της
παραγωγής στους κλάδους Γ , ∆ και Ε . Ειδικότερα , σκοπός του ∆είκτη
Βιοµηχανικής Παραγωγής είναι η σύγκριση του µεγέθους ( όγκου ) της
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εκάστοτε τρέχουσας µηνιαίας παραγωγής στους ανωτέρω κλάδους , προς
την αντίστοιχη παραγωγή της σταθερής περιόδου βάσης . Ο ∆είκτης
Βιοµηχανικής Παραγωγής δείχνει την εξέλιξη της προστιθέµενης αξίας
κόστους συντελεστών παραγωγής σε σταθερές τιµές .

4.1.4 Οι αναθεωρήσεις του ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά τα
έτη 1995 και 2000
Το 1998, εν όψει της οικονοµικής σύγκλισης στην ΕΕ , γεννήθηκε η ανάγκη
τυποποίησης των παραγόµενων στατιστικών στοιχείων , ώστε να είναι δυνατή
η ανάλυση της οικονοµικής εξέλιξης κάθε κράτους µέλους της ΕΕ . Η
καλύτερη µέθοδος αξιολόγησης του οικονοµικού κύκλου συνίσταται στην
εκπόνηση στατιστικών σύµφωνα µε κοινές µεθοδολογικές αρχές και κοινούς
ορισµούς των µεταβλητών ώστε να προκύπτουν εναρµονισµένα αποτελέσµατα
στο απαιτούµενο επίπεδο λεπτοµέρειας . Έτσι , θεσπίστηκε ένα κοινό πλαίσιο
για την παραγωγή βραχυπρόθεσµων στατιστικών ( δεικτών ) του οικονοµικού
κύκλου , το οποίο συνιστά αποτελεί µια οµοιόµορφη βάση ανάλυσης της
βραχυπρόθεσµης εξέλιξης της προσφοράς και της ζήτησης , των συντελεστών
της παραγωγής και των τιµών , δηµιουργήθηκε , δηλαδή , ο κανονισµός
1165/98 9 περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών .

Λόγω , λοιπόν , του κανονισµού αυτού ο δείκτης αναθεωρήθηκε µε έτος βάσης
το 1995 προκειµένου να δηµοσιευτούν οι πρώτοι ευρωπαϊκοί δείκτες το 1998.
Κατόπιν ο δείκτης αναθεωρήθηκε το 2000, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που
έθετε ο κανονισµός . Και οι δύο αναθεωρήσεις βασίστηκαν στα αποτελέσµατα
των ερευνών Ετήσια Έρευνα Βιοµηχανικών Προϊόντων ( ΕΒΕΠ ), Ετήσια
Βιοµηχανική Έρευνα ( ΕΒΕ ), Ετήσια Στατιστική Έρευνα Ορυχείων ( ΕΣΕΟ ) και
της ειδικής Κοινοτικής Έρευνας Σιδήρου και Χάλυβα ( ΕΚΑΧ ), οι οποίες
διενεργήθηκαν από την ΕΣΥΕ µε έτη αναφοράς το 1995 και το 2000.
Καλύφθηκαν οι κλάδοι Γ , ∆ και Ε της NACE Rev. 1, όπως και στην
προηγούµενη αναθεώρηση του 1993 (1993=100,0). Η κάλυψη σε όγκο
9

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L162/5-6-1998
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παραγωγής στους ανωτέρω κλάδους ήταν 95,10% και 94,58% το 1995 και
2000 αντίστοιχα , ενώ σε κάθε διψήφιο κλάδο η κάλυψη υπερέβαινε το 70%.

Στους τριψήφιους και τετραψήφιους κλάδους η κάλυψη υπερέβαινε το 60%
του συνόλου .
Τα παρακολουθούµενα προϊόντα ήταν 385 το 1995 και 364 το 2000 και το
µέγεθος του δείγµατος 2453 και 2288 καταστήµατα , αντίστοιχα . Οι
συγκρίσεις , και στις δύο αναθεωρήσεις , έγιναν σε φυσικές µονάδες
παραγωγής ή σε αξία παραγωγής ή σε αξία πωλήσεων ή σε ανθρωποώρες και
οι συντελεστές στάθµισης υπολογίστηκαν µε βάση την Προστιθέµενη Αξία , η
οποία αναλύθηκε αφού αφαιρέθηκαν οι υπηρεσίες , δηλαδή η στάθµιση έγινε
σε καθαρή αξία παραγωγής ( βλ . ενότητα 4.3 για τις σταθµίσεις ).

4.1.5 Ο αναθεωρηµένος ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής (2005=100,0)
Η πλέον πρόσφατη αναθεώρηση του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής έχει
έτος βάσης το 2005 (2005=100,0). Βασική υποχρέωση της τρέχουσας
αναθεώρησής του είναι η εφαρµογή της νέας στατιστικής ταξινόµησης
οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE Rev.2, σύµφωνα µε τον Κανονισµό ( ΕΚ )
1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου .

Σε σχέση µε τις προηγούµενες αναθεωρήσεις ο νέος ∆ΒΠ παρουσιάζει τις
ακόλουθες διαφορές :
1. Υπόβαθρο: Η αναθεώρηση του ∆ΒΠ βασίστηκε στα αποτελέσµατα της

Ετήσιας Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων Βιοµηχανικών Προϊόντων
(PRODCOM), της Ετήσιας Βιοµηχανικής Έρευνας ( ΕΒΕ ) και της Ετήσιας

Στατιστικής Έρευνας Ορυχείων ( ΕΣΕΟ ), οι οποίες διενεργήθηκαν από την
ΕΣΥΕ µε έτος βάσης το 2005.

2. Ταξινόµηση: Η κάλυψη του δείκτη περιέλαβε τους κλάδους Β ( Β )

Ορυχεία - Λατοµεία , C ( Γ ) Μεταποίηση , D ( ∆ ) Παροχή ηλεκτρικού
ρεύµατος και Ε ( Ε ) Παροχή νερού της NACE Rev. 2 ( ΣΤΑΚΟ∆ 08).
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3.

∆ειγµατοληψία - Μονάδα έρευνας: Μονάδα δειγµατοληψίας για τη
συλλογή των στοιχείων είναι η επιχείρηση , αντί για το κατάστηµα , και
συγκεκριµένα , η κατά κλάδο µονάδα παρατήρησης είναι η µονάδα
οικονοµικής δραστηριότητας (KAU - Kind of Activity Unit 10). Η επιλογή
των επιχειρήσεων του δείγµατος έγινε όπως και κατά τις προηγούµενες
αναθεωρήσεις . Η παραγωγή τους , ως προς τα παραγόµενα προϊόντα ,
υπερβαίνει το 70% της συνολικής παραγωγής σε διψήφιο κλάδο της
οικονοµικής δραστηριότητας , σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας
PRODCOM του έτους 2005. Η κάλυψη , σε όγκο παραγωγής από τις

ερευνώµενες επιχειρήσεις του δείγµατος , ανέρχεται σε ποσοστό , περίπου
96% της συνολικής παραγωγής .
4. Ερευνώµενα προϊόντα: Τα ερευνώµενα προϊόντα ανέρχονται σε 349 και η

επιλογή τους έγινε µε την εφαρµογή κατευθυνόµενης δειγµατοληψίας , από
δείγµα 1468 επιχειρήσεων , κατά τρόπο ώστε η συνολική αξία παραγωγής
τους να υπερβαίνει το 40% του συνόλου σε τετραψήφιο και 70% του
συνόλου σε διψήφιο κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας , σύµφωνα
πάντοτε µε τα στοιχεία της έρευνας PRODCOM του έτους 2005.
5. Κατάρτιση – βασικές έννοιες: παραµένουν οι ίδιες από το 1993=100,0.
6. Νοµικό πλαίσιο: Το νοµικό πλαίσιο επί του οποίου βασίζεται σήµερα ο

∆είκτης είναι ο κανονισµός 1165/1998 11, σύµφωνα µε τον οποίο οι
βραχυχρόνιοι δείκτες αναθεωρούνται κάθε πέντε έτη , και συγκεκριµένα ,
µε έτος βάσης που λήγει σε 0 ή 5. Ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής ,
εκτός από τη χρήση του για διεθνείς και ευρωπαϊκές συγκρίσεις , καλύπτει ,
10

KAU – Μονάδα Οικονοµικής ∆ραστηριότητας. Ο κανονισµός 696/93 καθορίζει τις
στατιστικές µονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήµατος στην
Κοινότητα. KAU (kind of activity unit) είναι η επιχείρηση ή το τµήµα εκείνο της
επιχείρησης, το οποίο, στο σύνολό του, µπορεί να ταξινοµηθεί σε ένα µόνο τετραψήφιο
κωδικό της οικονοµικής δραστηριότητας NACE.

11

Κανονισµός (ΕΚ), αριθ. 1165/98, του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) «περί
βραχυχρόνιων στατιστικών», ΕΕ Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L162/5-6-1998
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κυρίως , εθνικές ανάγκες και δείχνει την εξέλιξη της προστιθέµενης αξίας
κόστους συντελεστών παραγωγής σε σταθερές τιµές . Ως µηνιαίος δείκτης ,
εξακολουθεί να εκφράζει τη µηνιαία µεταβολή του όγκου της παραγωγής
στους κλάδους ορυχείων – λατοµείων , της µεταποίησης και της παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού .

4.2 ∆ιορθώσεις
Κατά την κατάρτιση των πρώτων ∆ΒΠ , οι δείκτες , και κυρίως οι επί µέρους
ατοµικοί δείκτες ( ή υποδείκτες ), υπέστησαν ορισµένες διορθώσεις . Στην
περίπτωση

του

δείκτη

απασχόλησης ,

η

διόρθωση

συνίσταται

στον

προσδιορισµό των ωρών που πράγµατι πραγµατοποιήθηκαν εντός του µήνα
παρακολούθησης . Οι δείκτες που βασίζονται στην αξία πωλήσεων ή σε
ανάλογα µεγέθη απαλλάσσονται των κυµάνσεων των τιµών διορθούµενοι µε
τη βοήθεια του τιµαρίθµου . Επίσης , οι δείκτες διορθώνονται ως προς τον
αριθµό των εργασίµων ηµερών , ο οποίος είναι διαφορετικός για κάθε µήνα ή
και για κάθε βιοµηχανία µέσα στον ίδιο µήνα .
Ανάλογες διορθώσεις γίνονται και στους δείκτες των τελευταίων ετών ,
καθόσον , παρ ’ όλες τις αναθεωρήσεις , ο δείκτης εξακολουθεί να καταρτίζεται
µε τον ίδιο τρόπο . Για παράδειγµα , κατά την κατάρτιση του πρόσφατου
αναθεωρηµένου δείκτη µε έτος βάσης 2005=100, για κάποια προϊόντα
καταγράφεται η αξία παραγωγής , αντί της ποσότητας . Για τις περιπτώσεις
αυτές , τα δεδοµένα προσαρµόζονται αφαιρώντας τις διαφορές των τιµών που
οφείλονται στον πληθωρισµό , προκειµένου να αποµονωθεί η πραγµατική
µεταβολή του όγκου παραγωγής . Ο αποπληθωρισµός γίνεται µε έτος βάσης το
2005 και ως αποπληθωριστής χρησιµοποιείται ο ∆είκτης Τιµών Παραγωγού

στη Βιοµηχανία .
Επίσης , στα δεδοµένα εξακολουθεί να γίνεται διόρθωση σύµφωνα µε τον
τυπικό µήνα , δηλαδή τον πραγµατικό αριθµό των εργάσιµων ηµερών . Οι
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µονάδες κατανέµονται σε τέσσερις κατηγορίες , ανάλογα µε τον αριθµό των
ηµερών που αυτές λειτουργούν το µήνα . Οι κατηγορίες είναι :
α ) µονάδες που λειτουργούν µόνο τις επίσηµες εργάσιµες ηµέρες
β ) µονάδες που λειτουργούν όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας εκτός από τις
επίσηµες αργίες ,
γ ) µονάδες που λειτουργούν όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας και
δ ) µονάδες που λειτουργούν µόνο κάποιους µήνες το χρόνο ( στο δείγµα του
2005 υπάρχει µόνο µια τέτοια µονάδα

Με βάση την κατηγοριοποίηση αυτή και τον αντίστοιχο αριθµό των
εργασίµων ηµερών υπολογίζονται οι συντελεστές διόρθωσης τυπικού µήνα ,
δια της αναλογικής µεθόδου . Κάθε µήνα , υπολογίζονται δύο σειρές δεικτών ,
µε και χωρίς διόρθωση βάσει του τυπικού µήνα , δηλαδή του πραγµατικού
αριθµού των εργασίµων ηµερών .
Στο δείκτη δε γινόταν , ούτε γίνεται , εποχική διόρθωση .

4.3 Σταθµίσεις
Όπως και στην περίπτωση των διορθώσεων του ∆ΒΠ , ο υπολογισµός των
σταθµίσεων του δείκτη συνεχίζει να γίνεται µε το ίδιο τρόπο όπως και στους
πρώτους δείκτες . Η περιγραφή των σταθµίσεων της ενότητας αυτής δεν
αναφέρεται στην κατάρτιση ενός συγκεκριµένου δείκτη αλλά αφορά ,
γενικότερα , τον υπολογισµό των σταθµίσεων του ∆ΒΠ .
Προκειµένου να συντεθεί ο γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής από
τους «ατοµικούς δείκτες », δηλαδή τους δείκτες του αναλυτικότερου επιπέδου
της ταξινόµησης , εξετάζεται προηγουµένως η συµβολή ( η βαρύτητα ), την
οποία είχε ο καθένας από αυτούς στο σύνολο της βιοµηχανίας κατά την
περίοδο της βάσης . Η συµβολή του «ατοµικού δείκτη » αποτυπώνεται µε έναν
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κατάλληλο αριθµό , το συντελεστή στάθµισης ( ή συντελεστή βαρύτητας ), ο
οποίος θα συνοδεύει πάντοτε το δείκτη αυτό κατά την άθροισή του στο γενικό
δείκτη .
Για τον υπολογισµό των σταθµίσεων του ∆ΒΠ χρησιµοποιούνται µεγέθη όπως
η ακαθάριστη αξία παραγωγής ή η προστιθέµενη αξία ή η απασχόληση ή οι
µισθοί και τα ηµεροµίσθια ή ο κύκλος εργασιών , µεγέθη τα οποία πρέπει να
είναι γνωστά για το σύνολο των βιοµηχανικών κλάδων , όπως έχει αναφερθεί
σε προηγούµενα κεφάλαια .
Οι συντελεστές στάθµισης αντιπροσωπεύουν συνήθως την ποσοστιαία
συµµετοχή του κάθε ατοµικού δείκτη στο σύνολο του µεγέθους που έχει
επιλεγεί ως µεταβλητή για τη βιοµηχανία . Αν το µέγεθος που θα
χρησιµοποιηθεί για τις σταθµίσεις είναι η ακαθάριστη αξία παραγωγής , ο
συντελεστής στάθµισης αντιπροσωπεύει την ποσοστιαία συµµετοχή του
ατοµικού δείκτη στο σύνολο της ακαθάριστης αξίας της βιοµηχανικής
παραγωγής . Επειδή η αξία παραγωγής είναι συνάρτηση της αξίας των πρώτων
υλών που χρησιµοποιούνται , όσο µεγαλύτερη είναι η αξία των πρώτων υλών ,
τόσο µεγαλύτερος είναι και ο συντελεστής που προκύπτει .
Αν χρησιµοποιηθεί για τη στάθµιση η συνολική απασχόληση της βιοµηχανίας ,
υπάρχει το µειονέκτηµα της µη ( πλήρους ) αντιπροσωπευτικότητας του ∆ΒΠ ,
δεδοµένου ότι οι απασχολούµενοι στις βιοµηχανικές µονάδες δεν είναι
οµοιόµορφα κατανεµηµένοι µεταξύ των διαφόρων κλάδων των οικονοµικών
δραστηριοτήτων .
Ιδανικά , ένας ∆ΒΠ , που αντιπροσωπεύει την µε το χρόνο µεταβολή της
προστιθέµενης αξίας σε τιµές του έτους βάσης , καταρτίζεται µε βάση δείκτες
προϊόντων , για τους οποίους χρησιµοποιούνται οι τιµές της προστιθέµενης
αξίας ανά προϊόν , για κάθε έτος . Ωστόσο , η ανάγκη δηµοσίευσης µηνιαίων
δεικτών και η δυσκολία κατάρτισης δείκτη προστιθέµενης αξίας , οδηγούν
συνήθως , στη χρήση της προστιθέµενης αξίας για τη στάθµιση των επί µέρους
δεικτών , µε αποτέλεσµα αυτοί οι συντελεστές στάθµισης που βασίζονται στην
προστιθέµενη αξία να είναι και οι ευρύτερα χρησιµοποιούµενοι . Επίσης , οι
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δείκτες

που

καταρτίζονται

µε

τη

βοήθεια

αυτών

των

συντελεστών

πλεονεκτούν έναντι των δεικτών που βασίζονται στην ακαθάριστη αξία
παραγωγής , υπό την έννοια ότι δεν παρουσιάζουν τα µειονεκτήµατα που
προαναφέρθηκαν για την ακαθάριστη αξία παραγωγής . Οι συντελεστές
στάθµισης που βασίζονται στην προστιθέµενη αξία αντιπροσωπεύουν την
ποσοστιαία συµµετοχή της κάθε παραγωγικής µονάδας στη δηµιουργία του
εθνικού προϊόντος .
Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία προστιθέµενης αξίας , για τις
σταθµίσεις λαµβάνονται υπόψη είτε µισθοί / ηµεροµίσθια είτε ο κύκλος
εργασιών , υπό την προϋπόθεση ότι ο λόγος καθενός από αυτά προς την
προστιθέµενη αξία είναι σταθερός .

4.4 Υπολογισµός του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
Ο

∆είκτης

Βιοµηχανικής

Παραγωγής

θεωρείται

ιδιαίτερα

αξιόπιστος .

Πρόκειται για δείκτη που καταρτίζει στην Ελλάδα η ΕΣΥΕ από το 1959, οπότε
συµπυκνώνει την εµπειρία όλων αυτών των ετών . Επιπλέον , οι έννοιες και οι
ορισµοί των µεταβλητών , καθώς και η µεθοδολογία του ακολουθούν
ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και οδηγίες . Ο χρησιµοποιούµενος τύπος είναι
παραµένει ο ίδιος όλα τα χρόνια και οι επί µέρους µαθηµατικοί τύποι
αναφέρονται κατωτέρω .
Ο υπολογισµός του µηνιαίου δείκτη ενός τετραψήφιου κλάδου που µετέχει
στην έρευνα πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή του µαθηµατικού τύπου
Laspeyres µετασχηµατισµένου ως εξής :

L

N

Q k t = (∑ wki ,0 ⋅
i =1

q ki ,t
q ki ,o

) × 100

όπου :
Ν : το πλήθος των ερευνώµενων προϊόντων του τετραψήφιου κλάδου k
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q ki , t : η µηνιαία ποσότητα του προϊόντος i που παράγεται από τις επιχειρήσεις

του δείγµατος του κλάδου k κατά το µήνα t
q ki,0 : η µέση µηνιαία ποσότητα του προϊόντος i που παράγεται από τις

επιχειρήσεις του δείγµατος του κλάδου k κατά το έτος βάσης , η οποία
υπολογίζεται ως εξής :
12

∑ qki, m
m =1

qk i , 0 =

12

Ακόµη , ο συντελεστής στάθµισης w ki,0 του προϊόντος i στον τετραψήφιο
κλάδο k είναι :
pki , 0 ⋅ qki, 0

wk i , 0 =

N

∑p

ki , 0⋅

⋅ qki ,0

i =1

όπου :
p ki , 0 : η τιµή του προϊόντος i του τετραψήφιου κλάδου k κατά το έτος βάσης ,

σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας PRODCOM του έτους βάσης .
Οι δείκτες των τετραψήφιων κλάδων ανάγονται κατόπιν σε δείκτες τυπικού
µήνας ( Q ΄ kt ), δηλαδή σε µήνα διορθωµένο ως προς το πλήθος των εργασίµων
ηµερών .
Σε επίπεδα ανώτερα του τετραψήφιου ( τριψήφιοι , διψήφιοι , κατηγορίες κλπ ),
ο δείκτης για το µήνα t υπολογίζεται ως εξής :

Qt = ∑ wk ⋅ Qkt
k

όπου

wk =

xk
x

και
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x κ : η ετήσια προστιθέµενη αξία των µονάδων του κλάδου k για το έτος βάσης ,

σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ετήσιας Βιοµηχανικής Έρευνας του έτους
αναφοράς και
x : η ετήσια προστιθέµενη αξία των τετραψήφιων που συνθέτουν το τριψήφιο

ή διψήφιο κ . ο . κ κλάδο , σύµφωνα πάντα , µε τα στοιχεία της Ετήσιας
Βιοµηχανικής Έρευνας του έτους αναφοράς .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5.1 Χρονοσειρές – µια σύντοµη περιγραφή
Χρονοσειρά είναι µια ροή δεδοµένων , τα οποία γεννώνται από κάποια
διαδικασία µέσα στο χρόνο . Είναι µια σειρά παρατηρήσεων ( τιµών ) µιας
τυχαίας µεταβλητής , οι οποίες καταγράφονται σε διαδοχικές χρονικές στιγµές .
Συνήθως , το χρονικό διάστηµα µεταξύ των διαδοχικών παρατηρήσεων είναι
σταθερό (Box and Jenkins (1976), Hamilton (1994) και Brockwell and Davis
(2002)).

Η χρονολογική σειρά ονοµάζεται συνεχής , όταν οι παρατηρήσεις της
µεταβλητής καταγράφονται συνεχώς µέσα στο χρόνο , ακόµη και αν η
µεταβλητή λαµβάνει διακριτές τιµές , και διακριτή , όταν οι παρατηρήσεις
καταγράφονται σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές , συνήθως ισαπέχουσες . Η
ονοµασία της σειράς ως διακριτής δε σχετίζεται µε τη µετρούµενη µεταβλητή ,
η οποία µπορεί να είναι συνεχής (Brockwell and Davis (2002)).
Στις περισσότερες περιπτώσεις και , ειδικότερα , στις χρονοσειρές που αφορούν
οικονοµικά ή κοινωνικά δεδοµένα , οι παρατηρήσεις καταγράφονται σε τακτά
χρονικά

διαστήµατα ,

πχ .

ετήσια ,

µηνιαία ,

τριµηνιαία

κλπ .

Τέτοια

παραδείγµατα χρονοσειρών είναι ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή , ο οποίος
καταρτίζεται σε µηνιαία βάση , ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής , ο οποίος ,
επίσης , καταρτίζεται σε µηνιαία βάση , η ανεργία , η οποία καταγράφεται σε
τριµηνιαία βάση και άλλοι .
Η ανάλυση των χρονοσειρών αποσκοπεί στην περιγραφή των δεδοµένων της
σειράς , στην προσαρµογή υποδειγµάτων ( µοντέλων ) σε αυτά και στην
πρόβλεψη

των

µελλοντικών

τιµών

της .

Οι

σειρές

µεταβάλλουν

τη

συµπεριφορά τους µε το χρόνο . Χαρακτηριστικά της χρονοσειράς που
παρουσιάζουν ενδιαφέρον διαχρονικά είναι η κατεύθυνσή της και τα σηµεία
καµπής , χαρακτηριστικά που οι εποχικές διακυµάνσεις καθιστούν δύσκολη ή
και αδύνατη την παρατήρησή τους . Συνήθης µέθοδος περιγραφής µιας
χρονοσειράς είναι ο διαχωρισµός της στις συνιστώσες της .
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Στο πλαίσιο της θεωρίας των χρονοσειρών , η κάθε χρονοσειρά θεωρείται ότι
αποτελείται

( συντίθεται )

από

τους

παρακάτω

παράγοντες - συνιστώσες

(Pedagogical Manual for Demetra (2002)):
• τάση (Tt )
• εποχικότητα ( S )t
• κύκλους ( C t )
• τυχαίο παράγοντα ή άρρυθµη συνιστώσα ( It )

5.1.1 Τάση
Τάση Τ (trend ή long term trend) µιας χρονολογικής σειράς είναι η κεντρική
κίνηση που ακολουθεί η σειρά εντός της χρονικής περιόδου παρατήρησής της .
Είναι η µακροχρόνια κλίση , η κατεύθυνση , η οποία χαρακτηρίζει τη
χρονοσειρά . Μπορεί να έχει ανοδική ή καθοδική γραµµική πορεία µέσα στο
χρόνο , µπορεί να είναι στοχαστική , αποτέλεσµα µιας τυχαίας διαδικασίας , ή
καθοριστική

( ντετερµινιστική ),

µαθηµατικής

συνάρτησης

του

το

αποτέλεσµα

χρόνου

ή,

ακόµα ,

µιας

καθορισµένης

µπορεί

να

είναι

καµπυλόγραµµη και πιο σύνθετη .
Η τάση αντιπροσωπεύει τη µακροχρόνια επίδραση παραγόντων , οι οποίοι ,
βαθµιαία , τείνουν να αλλάξουν τη χρονική πορεία του µεγέθους που
παρατηρείται . Θα µπορούσε να οριστεί ως η µακροπρόθεσµη αλλαγή στο µέσο
επίπεδο , αν και ο όρος «µακροπρόθεσµη » είναι , µάλλον , ασαφής . Έτσι ,
µιλώντας για τάση , θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός όλων των
διαθέσιµων παρατηρήσεων και να γίνεται µια αξιολόγηση του τι θα µπορούσε ,
για µια συγκεκριµένη χρονολογική σειρά , να είναι «µακροπρόθεσµα ».
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5.1.2 Εποχικότητα ή εποχική συνιστώσα
Εποχικότητα ή εποχική συνιστώσα S (seasonal trend ή seasonal effect ή
seasonal component) είναι η χαρακτηριστική περιοδική ετήσια κύµανση στη

χρονοσειρά , η οποία µπορεί να οφείλεται σε φυσικούς παράγοντες , πχ .
κλιµατολογικές αλλαγές , όπως αλλαγές της θερµοκρασίας , βροχοπτώσεις κλπ ,
σε µη κλιµατικές συστηµατικές επιδράσεις , όπως οι κοινωνικές ή πολιτιστικές
ή θρησκευτικές παραδόσεις , πχ . ηµέρες αργιών και διακοπών ή και σε
διοικητικά / νοµικά µέτρα . Περιγράφει τις διακυµάνσεις , οι οποίες συµβαίνουν
κατά τη διάρκεια συγκεκριµένων χρονικών περιόδων , όπως , για παράδειγµα , η
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας , η οποία είναι ιδιαίτερα αυξηµένη κατά τη
διάρκεια του καλοκαιρινού τριµήνου , µε κάποια αύξηση να παρατηρείται και
το αντίστοιχο τρίµηνο του χειµώνα , σε σχέση µε την κατανάλωση που
παρατηρείται το φθινόπωρο και την άνοιξη .

5.1.3 Η κυκλική συνιστώσα
Η κυκλική συνιστώσα C (cyclical trend ή cyclical component ή cyclical effect)
είναι µια συστηµατική µακροχρόνια κύµανση , πάνω ή κάτω από ένα επίπεδο
ισορροπίας της σειράς ή τη γραµµή της τάσης της , µε περίοδο µεγαλύτερη του
έτους . Παρουσιάζει ανοδικές ή καθοδικές φάσεις (upswings, downswings) ,
µέγιστα και ελάχιστα . Η κυκλική συνιστώσα µελετάται για τα σηµεία καµπής
της , τη διάρκεια , τη συχνότητα , την ένταση , τις φάσεις της και την επίδρασή
της σε συσχετιζόµενα φαινόµενα . Οι διακυµάνσεις των ηλιακών κηλίδων , για
παράδειγµα , λαµβάνουν χώρα σε ένα 11 ετή κύκλο , οι επιχειρηµατικοί κύκλοι
απαιτούν περιοδικά , επαναλαµβανόµενα πρότυπα οικονοµικής άνθησης ,
κινδύνου , ύφεσης , κάµψης και ανάκαµψης , πρότυπα που µπορεί να εκταθούν
σε περιόδους πολύ µακρύτερες του ενός έτους , πολλές φορές µεταξύ 5 και 7
ετών .
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5.1.4 Η τυχαία ή άρρυθµη κύµανση
Η τυχαία ή άρρυθµη κύµανση ή συνιστώσα I (irregular ή error component ή
irregular fluctuation) είναι κύµανση ανεξάρτητη του χρόνου , η οποία

αποδίδεται σε µη επαναλαµβανόµενους , απρόβλεπτους , τυχαίους και µη ,
παράγοντες και σφάλµατα µέτρησης ( πχ . απρόβλεπτα καιρικά φαινόµενα ή
φυσικές

καταστροφές ,

απεργίες ,

δειγµατοληπτικά

ή

µη

σφάλµατα ).

Ενσωµατώνει όλους τους µη συστηµατικούς παράγοντες , οι οποίοι µπορούν
να ερµηνευτούν µε διάφορα υποδείγµατα ( µοντέλα , model). Εξαιτίας αυτού
του παράγοντα δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη , η εκτίµηση των µελλοντικών
τιµών µιας χρονοσειράς χωρίς σφάλµατα . Για το λόγο αυτό , τα ρεαλιστικά
οικονοµικά υποδείγµατα περιλαµβάνουν και τον τυχαίο αυτό παράγοντα .
Επειδή η συνιστώσα αυτή είναι ό , τι αποµένει στη χρονοσειρά , µετά την
αφαίρεση της τάσης , του κυκλικού και του εποχικού παράγοντα , λέγεται και
κατάλοιπο ή υπόλοιπο της χρονοσειράς (residual effect ή component) ή
κατάλοιπες κινήσεις (residual movements).

5.2 Σύνθεση χρονοσειράς
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι , σε µία χρονοσειρά µπορεί να µην υπάρχουν και
οι τέσσερις συνιστώσες που έχουν περιγραφεί , πχ . υπάρχουν σειρές χωρίς
τάση ή χωρίς εποχικότητα . Κάθε µια από τις τέσσερις συνιστώσες συνεισφέρει
στον προσδιορισµό των τιµών µιας χρονοσειράς , έστω Y t , για κάθε χρονική
περίοδο . Αν και δεν είναι πάντοτε δυνατός ο χειρισµός κάθε συνιστώσας
χωριστά , το µοντέλο που σχηµατίζεται από τις συνιστώσες παρέχει ένα
χρήσιµο θεωρητικό «σχήµα » που βοηθά τον αναλυτή της χρονοσειράς στην
κατανόηση των φαινοµένων που επηρεάζουν τη ροή , την τροχιά που
ακολουθεί η χρονοσειρά (Pedagogical Manual for Demetra (2002)).
Οι παράγοντες που συνθέτουν µία χρονοσειρά µπορεί να συνδυάζονται µε
πολλούς

τρόπους .

Οι

κυριότεροι

συνδυασµοί

των

συνιστωσών

χρονολογικών σειρών περιλαµβάνονται στα παρακάτω υποδείγµατα :
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των

1.

Το αθροιστικό ή προσθετικό υπόδειγµα :

2.

Το πολλαπλασιαστικό υπόδειγµα :

3.

Το µεικτό υπόδειγµα , το οποίο αποτελεί συνδυασµό του προσθετικού
και

πολλαπλασιαστικού

Y t = Tt + St + Ct + It

Y t = Tt * St * Ct * It

υποδείγµατος .

πολλαπλασιαστικού υποδείγµατος είναι :

Μια

µορφή

του

Y t = Tt * St * Ct + It

όπου Yt , σε όλα τα υποδείγµατα , είναι η χρονοσειρά και
T t η τάση , S t η εποχική συνιστώσα , C t η κυκλική συνιστώσα και I t η άρρυθµη

συνιστώσα .
Στόχος της ανάλυσης των χρονοσειρών είναι η κατανόηση του προτύπου της
συµπεριφοράς της σειράς (Brockwell και Davis (2002)). Οι παραδοσιακές
µέθοδοι ανάλυσης των χρονολογικών σειρών συνίστανται , όπως έχει
προαναφερθεί , στην απο - σύνθεση της χρονοσειράς , στη διάσπασή της στις
συνιστώσες της , τάση , εποχικότητα , κυκλική συνιστώσα και άρρυθµη
συνιστώσα , µε απώτερη επιδίωξη είτε την αφαίρεση ορισµένων παραγόντων
της ( πχ . αφαίρεση της εποχικότητας ) είτε την αυτοτελή µελέτη τους ( πχ .
κυκλικός παράγοντας ).
Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής που αποσκοπεί στην ανάλυση της
εποχικότητας , θα θεωρηθεί ότι οι χρονοσειρές δεν περιέχουν οικονοµικούς
κύκλους , λόγω του ότι οι οικονοµικοί κύκλοι είναι πολύ δύσκολο να
προσδιοριστούν και απαιτούν οι χρονοσειρές να καταγράφονται για πολύ
µεγάλο χρονικό διάστηµα , κάτι το οποίο δε συµβαίνει µε τις χρονοσειρές που
θα αναλυθούν για το ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής . Η ανάλυση των
χρονοσειρών , δηλαδή ο διαχωρισµός στις συνιστώσες τους , θα γίνει σε τρεις
χρονοσειρές που θα αντιστοιχούν στην τάση , την εποχικότητα και τον τυχαίο
παράγοντα .
Υπάρχουν αρκετές µέθοδοι για την ανάλυση των χρονοσειρών . Η εργασία θα
επικεντρωθεί στις βασικές µεθόδους που προσδιορίζουν την εποχικότητα ,
δηλαδή αφαιρούν την εποχικότητα από τη χρονοσειρά και παρέχουν µία
χρονοσειρά εποχικά προσαρµοσµένη .
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5.3 Η εποχικότητα
Η εποχικότητα (seasonality) µιας χρονικής σειράς µπορεί να οριστεί ως ένα
σχέδιο , ένα πρότυπο (pattern), το οποίο επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα κάθε έτος . Οι εποχικές διακυµάνσεις καθιστούν δύσκολη την
ερµηνεία των µεγεθών , υπό την έννοια ότι δεν είναι προφανές αν οι τυχόν
παρατηρούµενες αυξήσεις ή µειώσεις στα στοιχεία , για µια δεδοµένη περίοδο ,
απεικονίζουν αυξήσεις ή µειώσεις στο επίπεδο των στοιχείων ( αν , δηλαδή , οι
αυξοµειώσεις αυτές οφείλονται σε αυτά καθαυτά τα στοιχεία ) ή οφείλονται σε
εποχικούς παράγοντες ( εποχικότητα ), (Pedagogical Manual for Demetra
(2002)).

Προκειµένου να αποµονωθεί η εποχικότητα από το γενικό επίπεδο µιας
χρονοσειράς και να µελετηθεί η τάση της , έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι που
επιτρέπουν την εξάλειψη της επίδρασης των εποχικών µεταβολών από τα
αρχικά στοιχεία (raw data). Η εποχικά προσαρµοσµένη χρονοσειρά (seasonal
adjusted time series) επιτρέπει την ερµηνεία των αλλαγών , το αν , δηλαδή , οι

παρατηρούµενες µεταβολές στα στοιχεία οφείλονται σε πραγµατικές συνθήκες
ή σε παραπλανητικές εποχικές µεταβολές .
Οι διακυµάνσεις που παρατηρούνται σε µια χρονοσειρά µπορούν να
ταξινοµηθούν ως επαναλαµβανόµενες ή µη - επαναλαµβανόµενες . Πολλές
χρονολογικές σειρές παρουσιάζουν διακεκριµένα εποχικά πρότυπα . Για να
µελετηθεί αν η οικονοµία ή οι ιδιαίτερες πτυχές της οικονοµίας , οι οποίες
καταγράφονται , συνήθως , µε τη µορφή χρονοσειρών δεικτών , είναι σε αύξηση
ή πτώση , είναι πολύ σηµαντικό να αποµονωθεί η εποχικότητα . Τα εποχικά
προσαρµοσµένα
µεταβολές

χωρίς

δεδοµένα

απεικονίζουν

παραπλανητικές

τις

εποχικές

πραγµατικές
αλλαγές

που

οικονοµικές
ενδέχεται

εµφανίζονται σε µια δεδοµένη περίοδο . Μια χρονοσειρά , από την οποία οι
εποχικές επιδράσεις έχουν εξαλειφθεί , επιτρέπει τη σύγκριση των στοιχείων
µεταξύ χρονικών περιόδων , στις οποίες το εποχικό πρότυπο είναι διαφορετικό
( πχ . κύκλος εργασιών ( τζίρος ) στις βιοµηχανίες παραγωγής παγωτών το

καλοκαίρι και το χειµώνα ). Επίσης , τα εποχικά προσαρµοσµένα στοιχεία
επιτρέπουν πιο ακριβείς προβλέψεις , γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό για το
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σχεδιασµό µιας οικονοµικής πολιτικής . Επιπλέον , επιτρέπουν τη σύγκριση
στοιχείων µεταξύ διαφορετικών κρατών , όπου το εποχικό πρότυπο είναι
διαφορετικό .
Για την εξάλειψη της εποχικότητας έχουν προταθεί πολλές µέθοδοι . Από τις
επικρατέστερες χρησιµοποιούµενες µεθόδους είναι η X12-ARIMA που
αναπτύχθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία των ΗΠΑ . (US Census Bureau) και
η οποία αποτελεί βελτιωµένη έκδοση της X11-ARIMA που αναπτύχθηκε από
τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά . Και οι δύο µέθοδοι αποτελούν την
εξέλιξη των µεθόδων που χρησιµοποιούν κινητούς µέσους όρους .
Η άλλη , ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδος εποχικής προσαρµογής ( ή
εποχικής εξοµάλυνσης ) είναι η TRAMO/SEATS (Time series Regression with
ARIMA noise, Missing values and Outliers/Signal Extraction in ARIMA Time
Series), η οποία βασίζεται στη χρήση στοχαστικών οικονοµετρικών µεθόδων

και υποδειγµάτων ( µοντέλων ) και έχει προταθεί από την Κεντρική Τράπεζα
της Ισπανίας ( συγκεκριµένα από τους Gomez και Maravall, 1996)
Η επιλογή της µεθόδου για την εποχική προσαρµογή είναι κρίσιµη για την
εξάλειψη των εποχικών προτύπων από τα στοιχεία . Η εποχική προσαρµογή
γίνεται , συνήθως , µε τη χρήση ενός από τα εξειδικευµένα προγράµµατα που
διαθέτουν τους αλγόριθµους για την εποχική διόρθωση .
Στην εργασία αυτή θα γίνει εφαρµογή των µεθόδων X12-ARIMA και
TRAMO/SEATS για την εποχική προσαρµογή του ∆είκτη Βιοµηχανικής

Παραγωγής ( ∆ΒΠ ), ο οποίος καταρτίζεται από την Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία

της

Ελλάδος

( ΕΣΥΕ ).

Θα

χρησιµοποιηθεί

το

πρόγραµµα

DEMETRA, το οποίο προτείνεται από τη Στατιστική Υπηρεσία της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

(EUROSTAT)

για

την

εποχική

διόρθωση

των

οικονοµικών δεικτών που παράγουν τα κράτη - µέλη της ΕΕ . Το DEMETRA
χρησιµοποιεί και τις δύο µεθόδους , X12-ARIMA και TRAMO/SEATS και θα
εφαρµοστεί στο µηνιαίο ∆ΒΠ των τελευταίων ετών , δηλαδή από το 1993
(1993= έτος βάσης ) µέχρι και 2007. Κατόπιν θα συγκριθούν οι εκτιµώµενες
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τιµές του δείκτη για το 2008 ( πρόβλεψη του ∆ΒΠ για το 2008 βασισµένη στην
ανάλυση των χρονοσειρών ) µε τα πραγµατικά δεδοµένα του 2008.
Στις επόµενες ενότητες θα παρουσιαστούν :


η περιγραφή των µεθόδων X12-ARIMA και TRAMO/SEATS



η εφαρµογή της εποχικής διόρθωσης στα στοιχεία του ∆ΒΠ

5.4 Οι δύο µέθοδοι της Εποχικής ∆ιόρθωσης (προσαρµογής)
Οι δύο ευρέως χρησιµοποιούµενες µέθοδοι εποχικής προσαρµογής είναι :
1. Η µέθοδος Χ 12-ARIMA. Η µέθοδος προτάθηκε το 1996 από τη

Στατιστική Υπηρεσία των ΗΠΑ . (US Census Bureau) και είναι βελτίωση
της µεθόδου Χ 11 (Shiskin, 1965) και της Χ 11-ARIMA που προτάθηκε
από τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά (Dagum 1988). Η µέθοδος
βασίζεται σε στατιστικό ( παραµετρικό ) µοντέλο και , κατά συνέπεια ,
µπορεί να θεωρηθεί µη - παραµετρική µέθοδος .

2. Η µέθοδος TRAMO/SEATS (Time series Regression with ARIMA noise,
Missing values and Outliers / Signal Extraction in ARIMA Time Series).

Η µέθοδος βασίζεται σε µία εργασία του Burman (1980), χρησιµοποιεί
οικονοµετρικά στοχαστικά υποδείγµατα και προτάθηκε από τους Maravall
και Gomez για την Τράπεζα της Ισπανίας . Επειδή η µέθοδος βασίζεται σε
οικονοµετρικά υποδείγµατα είναι µία παραµετρική µέθοδος .

5.4.1 Η µέθοδος Χ-12-ARIMA
Η βασική αρχή της µεθόδου Χ 12-ARIMA στηρίζεται στη φιλοσοφία των
κινητών µέσων όρων . Θα παρουσιαστεί , εν συντοµία , ο τρόπος που η µέθοδος
χρησιµοποιεί τους κινητούς µέσους όρους για να αφαιρέσει την εποχικότητα
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από µία χρονοσειρά . Για το σκοπό αυτό λαµβάνεται µία χρονοσειρά που
καταγράφεται σε µηνιαία βάση και ακολουθεί το αθροιστικό υπόδειγµα :
Y t = Tt + St + It

Όπως έχει προαναφερθεί , ο παράγοντας S της εποχικότητας εξαντλείται µέσα
στο έτος και , κατά συνέπεια , για µηνιαία χρονοσειρά
12

∑S

t

=0

i =1

Η βασική ιδέα πίσω από τη µέθοδο είναι ο υπολογισµός των µέσων όρων της
χρονοσειράς για κάθε περίοδο 12 µηνών . Ο υπολογιζόµενος µέσος όρος που
αντιστοιχίζεται στο µέσο της περιόδου - εφόσον η εποχικότητα εξαντλείται σε
µε περίοδο 12 µηνών - δεν περιέχει εποχικότητα .
Στη συνέχεια , αφαιρώντας την τάση από τα δεδοµένα της χρονοσειράς ,
µπορούν να υπολογιστούν οι αποκλίσεις των δεδοµένων από τη σειρά της
τάσης . Αυτές οι αποκλίσεις , σύµφωνα µε το µοντέλο της χρονοσειράς ,
περιέχουν τον εποχικό και τον τυχαίο παράγοντα :
Yt − Tt = S t + I t .

Το επόµενο βήµα είναι η οµαδοποίηση των αποκλίσεων που αναφέρονται στην
ίδια χρονική περίοδο ( πχ . στον ίδιο µήνα ) και ο υπολογισµός τους µε τον
κινητό µέσο όρο , δηλαδή το µέσο όρο των αποκλίσεων Ιανουαρίου , για πέντε
(5) συνεχή έτη ( συνήθως εφαρµόζεται κινητός µέσος όρος 5 στοιχείων ). Οι

τιµές που υπολογίζονται µπορούν να θεωρηθούν εκτίµηση της εποχικότητας .
Η µέθοδος Χ 12, καθώς και η Χ 11, εφαρµόζει τους κινητούς µέσους όρους για
περισσότερες από µία φορά ( οι κινητοί µέσοι όροι εφαρµόζονται τρείς φορές
στη Χ 12) προκειµένου να αφαιρέσουν το σύνολο της εποχικότητας από τον
τυχαίο παράγοντα .
Η µέθοδοι Χ 12 ( και Χ 11) είναι µη παραµετρικές µέθοδοι και δεν απαιτούν την
ύπαρξη υποθέσεων για να δώσουν ακριβή αποτελέσµατα . Παρουσιάζουν µόνο
ένα πρόβληµα , στην εφαρµογή τους κατά τα πρώτα και τελευταία χρόνια µιας
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χρονοσειράς , όπου δεν υπάρχουν δεδοµένα για να εφαρµοστεί ο κινητός µέσος
όρος . Και αν η αρχή µιας χρονοσειράς δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τη
µελέτη της , τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον .
Έχουν προταθεί πάρα πολλές λύσεις στο πρόβληµα αυτό της Χ 12. Η πιο
ενδιαφέρουσα και πλέον χρησιµοποιούµενη λύση είναι η πρόβλεψη των τιµών
της αρχής - πρόβλεψη αρχικών τιµών (backcast)- και του τέλους - πρόβλεψη
τελευταίων

τιµών

χρησιµοποιείται

η

µιας

(forecast)-

µέθοδος

χρονοσειράς .

Box-Jenkins

και

τα

Για

την

ARIMA

πρόβλεψη
στοχαστικά

υποδείγµατα .

5.4.2 Η µέθοδος TRAMO/SEATS
Σε αντίθεση µε την εµπειρική µέθοδο Χ 12-ARIMA, η TRAMO/SEATS
εστιάζεται στην περιγραφή της χρονοσειράς µέσω ενός οικονοµετρικού
υποδείγµατος - µοντέλου . Η οικογένεια των χρησιµοποιούµενων υποδειγµάτων
είναι γνωστή µε το όνοµα ARIMA (Autoregressive Integrated Moving
Average, Hamilton (1994)).

Με βάση τα ARIMA υποδείγµατα , η τιµή µιας χρονοσειράς , σε µία δεδοµένη
χρονική στιγµή , καθορίζεται από παράγοντες , ως ακολούθως :

1.

Αυτοπαλίνδροµος παράγοντας (Autoregressive, AR).

Η τιµή µιας χρονοσειράς καθορίζεται µε µία σχέση από τις τιµές της σειράς σε
προγενέστερους χρόνους , πχ .
yt = m + ϕ1 yt −1 + ϕ 2 yt − 2 .

Αυτός ο παράγοντας καλείται αυτοπαλίνδροµος (Autoregressive, AR). Ο
αριθµός των προγενέστερων τιµών (lags) που χρησιµοποιούνται είναι και
βαθµός

( συµβολίζεται

χρησιµοποιούνται

δύο

µε

p)

του

προηγούµενες
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αυτοπαλίνδροµου
τιµές

τότε

παράγοντα .

δηµιουργείται

Αν
ένα

αυτοπαλίνδροµο

µοντέλο

2 ου

βαθµού .

Συνήθως ,

στην

ανάλυση

της

εποχικότητας χρησιµοποιούνται από 0 έως 3 προγενέστερες τιµές .

2.

Ο παράγοντας « κινητός µέσος όρος » (Moving Average, MA)

Ο παράγοντας αυτός αφορά τον τυχαίο παράγοντα , ο οποίος , τη χρονική
στιγµή t, προσδιορίζεται µέσω µιας σχέσης µε τις προηγούµενες τιµές του ,
δηλαδή :
I t = θ1 I t −1 + θ 2 I t − 2 .

Ο αριθµός των προηγούµενων τιµών που χρησιµοποιούνται ( συνήθως από 0
έως 3) καθορίζει και το βαθµό του υποδείγµατος - µοντέλου κινητού µέσου MA
( συµβολίζεται µε q ).

3.

Τέλος , οι διαφορές , ο παράγοντας που καθορίζει αν η χρονοσειρά θα
χρησιµοποιηθεί ως έχει ή αν θα χρησιµοποιηθεί ένας µετασχηµατισµός
της . Συνήθως , ως µετασχηµατισµός χρησιµοποιούνται οι πρώτες ή οι
δεύτερες διαφορές , πχ . ο µετασχηµατισµός των πρώτων διαφορών είναι
της µορφής :
zt = yt − y t −1 .

Ο βαθµός των διαφορών συµβολίζεται µε d.
Κατά συνέπεια , κάθε ARIMA υπόδειγµα - µοντέλο καθορίζεται από µία τριάδα
(p, d, q) όπου :
p ο βαθµός του αυτοπαλίνδροµου παράγοντα
d ο βαθµός του µετασχηµατισµού των διαφορών
q ο βαθµός του κινητού µέσου όρου (MA παράγοντας )

Προκειµένου να συµπεριληφθεί η εποχικότητα στο ARIMA υπόδειγµα που
περιγράφει τη χρονοσειρά , υιοθετείται ένα επιπλέον ARIMA µοντέλο που θα
περιγράψει την εποχικότητα . Στο εποχικό ARIMA µοντέλο λαµβάνονται , όχι
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οι προηγούµενες τιµές της χρονοσειράς και του τυχαίου όρου , αλλά οι
αντίστοιχες τιµές που είχε η χρονοσειρά τα προηγούµενα έτη , δηλαδή η
προηγούµενη τιµή για την τιµή της χρονοσειράς πχ . το Μάρτιο 2005 είναι , στο
εποχικό ARIMA µοντέλο , η τιµή του Μαρτίου 2004.
Εποµένως , το οικονοµετρικό υπόδειγµα που θα περιγράψει τη χρονοσειρά και
την εποχικότητα συµβολίζεται µε δύο τριάδες (p, d, q) (sp, sd, sq), όπου η
δεύτερη αναφέρεται στο ARIMA µοντέλο της εποχικότητας , δηλαδή :
p ο βαθµός του αυτοπαλίνδροµου παράγοντα
d ο βαθµός του µετασχηµατισµού των διαφορών
q ο βαθµός του Moving Average παράγοντα
sp ο βαθµός του αυτοπαλίνδροµου παράγοντα για την εποχικότητα
sd ο βαθµός του µετασχηµατισµού των διαφορών για την εποχικότητα
sq ο βαθµός του Moving Average παράγοντα για την εποχικότητα

Για παράδειγµα , το (1,0,1)(1,0,1) ARIMA µοντέλο , για χρονοσειρά µε
µηνιαίες παρατηρήσεις , έχει την ακόλουθη µορφή :
Yt = ϕ yt −1 + ϕ s yt −12 −1 − θ I t −1 − θ s I t −12 −1 + I t

5.5 Έλεγχοι των µεθόδων εποχικότητας
5.5.1 Έλεγχος LJUNG-ΒΟΧ
Ο έλεγχος Ljung-Box (Ljung-Box test) εφαρµόζεται για τον έλεγχο της
τυχαιότητας στην άρρυθµη συνιστώσα ή τυχαίο παράγοντα µιας χρονοσειράς
µετά την εξαγωγή της τάσης και της εποχικότητας . Γενικά , υπάρχει µεγάλος
αριθµός µεθόδων για τον έλεγχο της τυχαιότητας στα κατάλοιπα µιας
χρονοσειράς . Ο συνηθέστερος τρόπος είναι η εξέταση των γραφικών
αυτοσυσχέτισης (Autocorrelation plots). Ο έλεγχος Ljung-Box βασίζεται στις
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τιµές της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης αλλά , αντί να ελέγχει κάθε τιµή
ξεχωριστά , ελέγχει τη συνολική τυχαιότητα .
Ο έλεγχος έχει την εξής µορφή :
H 0 : Τα δεδοµένα είναι τυχαία
H a : Τα δεδοµένα δεν είναι τυχαία

Η στατιστική συνάρτηση ελέγχου είναι :

h

Q LB = (n(n + 2)∑
j =1

ρ 2 ( j)
n− j

όπου : n είναι το µέγεθος του δείγµατος ,
ρ (j) είναι η τιµή της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης µε υστέρηση j και
h είναι ο αριθµός των υστερήσεων που ελέγχονται .

Η περιοχή απόρριψης του ελέγχου είναι :
Q LB > X 12− a , h

όπου X 12− a , h είναι το (1- α ) ποσοστιαίο σηµείο της X 2 κατανοµής µε h βαθµούς
ελευθερίας .

5.5.2 Ο έλεγχος Box-Pierce
Ο έλεγχος Box-Pierce ( Q statistic) υπολογίζεται ως το σταθµισµένο άθροισµα
των τετραγώνων µιας σειράς αυτοσυσχετίσεων . Στην περίπτωση που τα
κατάλοιπα από ένα µοντέλο ARIMA είναι «Λευκός Θόρυβος » (white noise)
τότε το στατιστικό (Q) του ελέγχου ακολουθεί προσεγγιστικά τη X 2 κατανοµή
µε h- ν βαθµούς ελευθερίας ,

όπου :
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h είναι ο αριθµός των υστερήσεων που ελέγχονται και
v ο αριθµός των εκτιµηµένων παραµέτρων στο ARIMA µοντέλο .

5.6

Εφαρµογή

των

µεθόδων

εποχικής

διόρθωσης

στο

∆είκτη

Βιοµηχανικής Παραγωγής
5.6.1 Το πρόγραµµα DEMETRA
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εφαρµογή µεθόδων διάσπασης των
χρονοσειρών στα δεδοµένα του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής που
καταρτίζεται

από

την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία , καθώς και των

χρονοσειρών των βασικών υποδεικτών που συνθέτουν το γενικό δείκτη .

Για

την

εφαρµογή

των

µεθόδων

διάσπασης

των

σειρών

δεδοµένων

χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα DEMETRA.
Το πρόγραµµα DEMETRA έχει αναπτυχθεί από τη Στατιστική Υπηρεσία της
ΕΕ , τη EUROSTAT, µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί από τις Στατιστικές
Υπηρεσίες των κρατών - µελών της ΕΕ στην επεξεργασία και τη στατιστική
ανάλυση των χρονοσειρών των δεικτών που υπολογίζουν . Κύριος στόχος του
προγράµµατος είναι να επιτρέπει στους χρήστες του να διασπούν τις
χρονοσειρές στους παράγοντες που τις αποτελούν . Ιδιαίτερη έµφαση έχει
δοθεί στην αποµόνωση του παράγοντα της εποχικότητας (seasonality) και το
DEMETRA προσφέρει στο χρήστη τις πλέον επίκαιρες , state-of-the-art,

µεθόδους

εποχικής

διόρθωσης .

Το

σηµαντικότερο

πλεονέκτηµα

του

προγράµµατος , όµως , είναι ότι όλες η διαδικασίες µπορούν να γίνουν µε
αυτοµατοποιηµένο τρόπο και , κατά συνέπεια , το πρόγραµµα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και από χρήστες που δεν έχουν σε βάθος γνώσεις στα
υποδείγµατα - µοντέλα διάσπασης των χρονοσειρών . Για το λόγο αυτό το
DEMETRA καθίσταται ιδανικό πρόγραµµα για Στατιστικές Υπηρεσίες .
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5.6.2 Τα δεδοµένα
Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση είναι οι µηνιαίες τιµές του
γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής ( Γράφηµα 1), καθώς και των κυρίων
υποδεικτών του , για τη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο 1993 έως τον
Ιούλιο 2007, δηλαδή ,
∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής στον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας :


Γ - Ορυχεία – Λατοµεία : Γράφηµα 2



∆ - Μεταποίηση : Γράφηµα 3



Ε - Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού : Γράφηµα 4



στην Ενέργεια : Γράφηµα 5



στα Ενδιάµεσα Αγαθά : Γράφηµα 6



στα Κεφαλαιουχικά Αγαθά : Γράφηµα 7



στα ∆ιαρκή Καταναλωτικά Αγαθά : Γράφηµα 8



στα Μη - ∆ιαρκή Καταναλωτικά Αγαθά : Γράφηµα 9

65

General_Index
120

110

100

90

80

date

70
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2009

ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2: ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής για τον κλάδο
Γ-Ορυχεία-Λατοµεία
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3: ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής για τον κλάδο
∆-Μεταποίηση
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4:∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής για τον κλάδο
Ε-Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού

67

Jan2007

Jan2009

Index_Power
130
120
110
100
90
80
70
60
date

50
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2009

ΓΡΑΦΗΜΑ 5: ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής στην Ενέργεια
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6:∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής στα Ενδιάµεσα Αγαθά
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ΓΡΑΦΗΜΑ 7:∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής στα Κεφαλαιουχικά Αγαθά
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ΓΡΑΦΗΜΑ 8:∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής στα
∆ιαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9:∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής στα
Μη-∆ιαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
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5.6.3
Εφαρµογή των µεθόδων Χ12-ARIMA στο ∆είκτη Βιοµηχανικής
Παραγωγής και στους υποδείκτες του
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της
µεθόδου X12-ARIMA στο ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής ( ∆ΒΠ ) και στους
υποδείκτες του . Χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα DEMETRA, το οποίο
επέλεξε το κατάλληλο µοντέλο που περιγράφει καλύτερα τα δεδοµένα του
∆ΒΠ και , µε βάση αυτό , αποµόνωσε τους παράγοντες που συνθέτουν τη
χρονοσειρά , δηλαδή , την τάση , τη συνιστώσα της εποχικότητας και τον τυχαίο
παράγοντα .
Επιπλέον , χρησιµοποιώντας τον εποχικό παράγοντα που προσδιορίστηκε µέσω
της

µεθόδου

X12-ARIMA,

το

πρόγραµµα

παρήγαγε

τη

χρονοσειρά

διορθωµένη , χωρίς , δηλαδή , εποχικότητα .
Στους πίνακες και τα γραφήµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα
αποτελέσµατα

της

εφαρµογής

της

µεθόδου

X12-ARIMA

στο

∆είκτη

Βιοµηχανικής Παραγωγής και στους υποδείκτες του .
Αναλυτικά ,
Για

το

γενικό

∆είκτη

Βιοµηχανικής

Παραγωγής

τα

αποτελέσµατα

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 Α και στο Γράφηµα 10 Α
Για

το

∆είκτη

Βιοµηχανικής

Παραγωγής

στον

κλάδο

οικονοµικής

δραστηριότητας :


Γ - Ορυχεία – Λατοµεία τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 Α
και στο Γράφηµα 11 Α



∆ - Μεταποίηση τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 Α και στο
Γράφηµα 12 Α



Ε - Παροχή

ηλεκτρικού

ρεύµατος

και

νερού

τα

αποτελέσµατα

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 Α και στο Γράφηµα 13 Α


στην Ενέργεια τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5 Α και στο
Γράφηµα 14 Α
71



στα Ενδιάµεσα Αγαθά τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 Α
και στο Γράφηµα 15 Α



στα Κεφαλαιουχικά Αγαθά τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα
7 Α και στο Γράφηµα 16 Α



στα ∆ιαρκή Καταναλωτικά Αγαθά τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον
Πίνακα 8 Α και στο Γράφηµα 17 Α



στα Μη - ∆ιαρκή Καταναλωτικά Αγαθά τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται
στον Πίνακα 9 Α και στο Γράφηµα 18 Α
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1-A: Αποτελέσµατα X12-ARIMA για το
γενικό ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
Information on Models

Model 1 (X-12-Arima)

Series Span (n°of obs.)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Model Span (n°of obs.)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Method
X-12-Arima
PRE-ADJUSTMENT
Transformation
Logarithm
Mean Correction
None
Correction for Trading Day Effects 1 Regressor(s)
Trad1 t-value
4.43 [-1.972, 1.972] 5%
Trad2 t-value
-4.43 (derived) [-1.972, 1.972] 5%
Correction for Easter Effect
Yes (6 day(s))
Easter effect t-value
-2.30 [-1.972, 1.972] 5%
Correction for Outliers
Autom.:AO,LS,TC; 1 Outlier(s) fixed
Critical t-value
3.944
TC Mar1998 t-value
4.04 [-3.944, 3.944] crit.val.
Corr. for Missing Obs.
None
Corr. for Other Regr. Effects
None
Specif. of the ARIMA model
(0 1 1)(0 1 1) (fixed)
Non-seas. MA (lag 1) value
-0.5537
Non-seas. MA (lag 1) t-value
8.82 [-1.972, 1.972] 5%
Seasonal MA (lag 12) value
-0.6562
11.36 [-1.972, 1.972] 5%
Seasonal MA (lag 12) t-value
Method of Estimation
Exact Maximum Likelihood
DECOMPOSITION
X-11 Decomposition
With ARIMA forecasts
X-11 Seasonal Filter
3x5 MA
X-11 Trend Filter
13-term Henderson MA
Seasonality
Significant
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General_Index
Final Trend f rom General_Index - Model 1 (X-12-Arima)

Final Seasonal Factors/Component f rom General_Index - Model 1 (X-12-Arima)
1.1

114
1.08
108

1.06
1.04

102

1.02
96
1
90

0.98
0.96

84

0.94
78
0.92
72
0.9
date

66
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

General_Index
Final Seasonally Adjusted Series f rom General_Index - Model 1 (X-12-Arima)

date

0.88

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2009

Residuals f rom General_Index - Model 1 (X-12-Arima)
0.08

114
0.06
108
0.04
102
0.02

96

0

90

-0.02

84

78

-0.04
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-0.06

date

66
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

date

-0.08

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

ΓΡΑΦΗΜΑ 10-A: Τάση, Εποχική συνιστώσα, Χρονοσειρά χωρίς την Εποχικότητα και Τυχαίος παράγοντας
του γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2-A: Αποτελέσµατα X12-ARIMA για τον κλάδο Γ-Ορυχεία
και Λατοµεία του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
Information on Models

Model 1 (X-12-Arima)

Series Span (n°of obs.)
Model Span (n°of obs.)
Method
PRE-ADJUSTMENT
Transformation
Mean Correction
Correction for Trading Day Effects
Trad1 t-value
Trad2 t-value
Trad3 t-value
Trad4 t-value
Trad5 t-value
Trad6 t-value
Trad7 t-value
Correction for Easter Effect
Correction for Outliers
Critical t-value
AO Dec2001 t-value
Corr. for Missing Obs.
Corr. for Other Regr. Effects
Specif. of the ARIMA model
Non-seas. MA (lag 1) value
Non-seas. MA (lag 1) t-value
Non-seas. MA (lag 2) value
Non-seas. MA (lag 2) t-value
Seasonal MA (lag 12) value
Seasonal MA (lag 12) t-value
Method of Estimation
DECOMPOSITION
X-11 Decomposition
X-11 Seasonal Filter
X-11 Trend Filter
Seasonality

Jan1993 - Dec2008 (192)
Jan1993 - Dec2008 (192)
X-12-Arima
None
None
6 Regressor(s)
-0.71 [-1.972, 1.972] 5%
-0.90 [-1.972, 1.972] 5%
2.14 [-1.972, 1.972] 5%
-0.47 [-1.972, 1.972] 5%
0.21 [-1.972, 1.972] 5%
0.03 [-1.972, 1.972] 5%
-0.30 (derived) [-1.972, 1.972] 5%
None
Autom.:AO,LS,TC; 1 Outlier(s) fixed
3.944
-4.57 [-3.944, 3.944] crit.val.
None
None
(0 1 2)(0 1 1) (fixed)
-0.5055
7.25 [-1.972, 1.972] 5%
-0.2048
2.94 [-1.972, 1.972] 5%
-0.8815
20.46 [-1.972, 1.972] 5%
Exact Maximum Likelihood
With ARIMA forecasts
3x5 MA
13-term Henderson MA
Significant
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Index_C
Final Trend f rom Index_C - Model 1 (X-12-Arima)

Final Seasonal Factors/Component f rom Index_C - Model 1 (X-12-Arima)
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ΓΡΑΦΗΜΑ 11-Α: Τάση, Εποχική συνιστώσα, Χρονοσειρά χωρίς την Εποχικότητα και Τυχαίος παράγοντας
στον κλάδο Γ-Ορυχεία και Λατοµεία του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3-A: Αποτελέσµατα X12-ARIMA για τον κλάδο ∆-Μεταποίηση
του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
Information on Models

Model 1 (X-12-Arima)

Series Span (n°of obs.)
Model Span (n°of obs.)
Method
PRE-ADJUSTMENT
Transformation
Mean Correction
Correction for Trading Day Effects
Trad1 t-value
Trad2 t-value
Leap-year t-value
Correction for Easter Effect
Correction for Outliers
Critical t-value
TC Mar1998 t-value
Corr. for Missing Obs.
Corr. for Other Regr. Effects
Specif. of the ARIMA model
Non-seas. MA (lag 1) value
Non-seas. MA (lag 1) t-value
Seasonal MA (lag 12) value
Seasonal MA (lag 12) t-value
Method of Estimation
DECOMPOSITION
X-11 Decomposition
X-11 Seasonal Filter
X-11 Trend Filter
Seasonality

Jan1993 - Dec2008 (192)
Jan1993 - Dec2008 (192)
X-12-Arima
Logarithm
None
2 Regressor(s)
4.24 [-1.972, 1.972] 5%
-4.24 (derived) [-1.972, 1.972] 5%
-1.42 [-1.972, 1.972] 5%
None
Autom.:AO,LS,TC; 1 Outlier(s) fixed
3.944
5.30 [-3.944, 3.944] crit.val.
None
None
(0 1 1)(0 1 1) (fixed)
-0.6700
11.91 [-1.972, 1.972] 5%
-0.7109
13.32 [-1.972, 1.972] 5%
Exact Maximum Likelihood
With ARIMA forecasts
3x5 MA
23-term Henderson MA
Significant
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Index_D
Final Trend f rom Index_D - Model 1 (X-12-Arima)

Final Seasonal Factors/Component f rom Index_D - Model 1 (X-12-Arima)
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ΓΡΑΦΗΜΑ 12-Α: Τάση, Εποχική συνιστώσα, Χρονοσειρά χωρίς την Εποχικότητα και Τυχαίος παράγοντας
στον κλάδο ∆-Μεταποίηση του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4-A: Αποτελέσµατα X12-ARIMA για τον κλάδο Ε-Παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
Information on Models
Series Span (n°of obs.)
Model Span (n°of obs.)
Method
PRE-ADJUSTMENT
Transformation
Mean Correction
Correction for Trading Day Effects
Trad1 t-value
Trad2 t-value
Trad3 t-value
Trad4 t-value
Trad5 t-value
Trad6 t-value
Trad7 t-value
Leap-year t-value
Correction for Easter Effect
Easter effect t-value
Correction for Outliers
Critical t-value
Corr. for Missing Obs.
Corr. for Other Regr. Effects
Specif. of the ARIMA model
Non-seas. MA (lag 1) value
Non-seas. MA (lag 1) t-value
Non-seas. MA (lag 2) value
Non-seas. MA (lag 2) t-value
Seasonal MA (lag 12) value
Seasonal MA (lag 12) t-value
Method of Estimation
DECOMPOSITION
X-11 Decomposition
X-11 Seasonal Filter
X-11 Trend Filter
Seasonality

Model 1 (X-12-Arima)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Jan1993 - Dec2008 (192)
X-12-Arima
Logarithm
None
7 Regressor(s)
-0.76 [-1.972, 1.972] 5%
2.31 [-1.972, 1.972] 5%
-1.26 [-1.972, 1.972] 5%
1.17 [-1.972, 1.972] 5%
-0.69 [-1.972, 1.972] 5%
-0.90 [-1.972, 1.972] 5%
0.13 (derived) [-1.972, 1.972] 5%
1.94 [-1.972, 1.972] 5%
Yes (6 day(s))
-2.26 [-1.972, 1.972] 5%
Autom.:AO,LS,TC
3.944
None
None
(0 1 2)(0 1 1) (fixed)
-0.3194
4.60 [-1.972, 1.972] 5%
-0.2581
3.69 [-1.972, 1.972] 5%
-0.8528
16.33 [-1.972, 1.972] 5%
Exact Maximum Likelihood
With ARIMA forecasts
3x5 MA
13-term Henderson MA
Significant
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Index_E
Final Trend f rom Index_E - Model 1 (X-12-Arima)

Final Seasonal Factors/Component f rom Index_E - Model 1 (X-12-Arima)
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0.9
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Final Seasonally Adjusted Series f rom Index_E - Model 1 (X-12-Arima)
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Residuals f rom Index_E - Model 1 (X-12-Arima)
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ΓΡΑΦΗΜΑ 13-Α: Τάση, Εποχική συνιστώσα, Χρονοσειρά χωρίς την Εποχικότητα και Τυχαίος παράγοντας στον κλάδο E-Παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5-A: Αποτελέσµατα X12-ARIMA του ∆είκτη Βιοµηχανικής
Παραγωγής στην Ενέργεια
Information on Models

Model 1 (X-12-Arima)

Series Span (n°of obs.)
Model Span (n°of obs.)
Method
PRE-ADJUSTMENT
Transformation
Mean Correction
Correction for Trading Day Effects
Trad1 t-value
Trad2 t-value
Trad3 t-value
Trad4 t-value
Trad5 t-value
Trad6 t-value
Trad7 t-value
Leap-year t-value
Correction for Easter Effect
Correction for Outliers
Critical t-value
Corr. for Missing Obs.
Corr. for Other Regr. Effects
Specif. of the ARIMA model
Non-seas. AR (lag 1) value
Non-seas. AR (lag 1) t-value
Non-seas. MA (lag 1) value
Non-seas. MA (lag 1) t-value
Seasonal MA (lag 12) value
Seasonal MA (lag 12) t-value
Method of Estimation
DECOMPOSITION
X-11 Decomposition
X-11 Seasonal Filter
X-11 Trend Filter
Seasonality

Jan1993 - Dec2008 (192)
Jan1993 - Dec2008 (192)
X-12-Arima
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Logarithm
None
7 Regressor(s)
0.18 [-1.972, 1.972] 5%
1.50 [-1.972, 1.972] 5%
-0.68 [-1.972, 1.972] 5%
0.94 [-1.972, 1.972] 5%
-1.55 [-1.972, 1.972] 5%
0.84 [-1.972, 1.972] 5%
-1.22 (derived) [-1.972, 1.972] 5%
2.28 [-1.972, 1.972] 5%
None
Autom.:AO,LS,TC
3.944
None
None
(1 1 1)(0 1 1) (fixed)
-0.4272
3.97 [-1.972, 1.972] 5%
-0.8163
11.64 [-1.972, 1.972] 5%
-0.7892
14.12 [-1.972, 1.972] 5%
Exact Maximum Likelihood
With ARIMA forecasts
3x5 MA
13-term Henderson MA
Significant

Index_Power
Final Trend f rom Index_Power - Model 1 (X-12-Arima)

Final Seasonal Factors/Component f rom Index_Power - Model 1 (X-12-Arima)
1.12

126
1.1

119
112

1.08

105

1.06

98

1.04

91

1.02

84
1
77
0.98
70
0.96

63

0.94

56
date

49
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Index_Power
Final Seasonally Adjusted Series f rom Index_Power - Model 1 (X-12-Arima)

date

0.92

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2009
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ΓΡΑΦΗΜΑ 14-Α: Τάση, Εποχική συνιστώσα, Χρονοσειρά χωρίς την Εποχικότητα και Τυχαίος παράγοντας του
∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής στην Ενέργεια
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Jan2009

ΠΙΝΑΚΑΣ 6-A: Αποτελέσµατα X12-ARIMA του ∆είκτη
Βιοµηχανικής Παραγωγής στα Ενδιάµεσα Αγαθά
Information on Models

Model 1 (X-12-Arima)

Series Span (n°of obs.)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Model Span (n°of obs.)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Method
X-12-Arima
PRE-ADJUSTMENT
Transformation
Logarithm
Mean Correction
Yes
Mean t-value
-2.39 [-1.972, 1.972] 5%
Correction for Trading Day Effects None
Correction for Easter Effect
Yes (6 day(s))
Easter effect t-value
-2.43 [-1.972, 1.972] 5%
Correction for Outliers
Autom.:AO,LS,TC; 1 Outlier(s) fixed
Critical t-value
3.944
AO Dec2001 t-value
-4.01 [-3.944, 3.944] crit.val.
Corr. for Missing Obs.
None
Corr. for Other Regr. Effects
None
Specif. of the ARIMA model
(0 1 1)(0 1 1) (fixed)
Non-seas. MA (lag 1) value
-0.6543
Non-seas. MA (lag 1) t-value
11.52 [-1.972, 1.972] 5%
Seasonal MA (lag 12) value
-0.9345
Seasonal MA (lag 12) t-value
22.75 [-1.972, 1.972] 5%
Method of Estimation
Exact Maximum Likelihood
DECOMPOSITION
X-11 Decomposition
With ARIMA forecasts
X-11 Seasonal Filter
3x5 MA
X-11 Trend Filter
13-term Henderson MA
Seasonality
Significant
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Index_Intermetiate
Final Trend f rom Index_Intermetiate - Model 1 (X-12-Arima)

Final Seasonal Factors/Component f rom Index_Intermetiate - Model 1 (X-12-Arima)
1.15

115
1.1

110
105

1.05
100
1

95
90

0.95

85
0.9

80
75

0.85

70
0.8
65
date

60
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Index_Intermetiate
Final Seasonally Adjusted Series f rom Index_Intermetiate - Model 1 (X-12-Arima)

date

0.75

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2009

Residuals f rom Index_Intermetiate - Model 1 (X-12-Arima)
0.08

115
0.06

110
105

0.04

100

0.02

95

0

90

-0.02

85
-0.04
80
-0.06
75
-0.08

70

-0.1

65
date

60
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

date

-0.12

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

ΓΡΑΦΗΜΑ 15-Α: Τάση, Εποχική συνιστώσα, Χρονοσειρά χωρίς την Εποχικότητα και Τυχαίος παράγοντας του
∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής στα Ενδιάµεσα Αγαθά
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7-A: Αποτελέσµατα X12-ARIMA του ∆είκτη Βιοµηχανικής
Παραγωγής στα Κεφαλαιουχικά Αγαθά
Information on Models

Model 1 (X-12-Arima)

Series Span (n°of obs.)
Model Span (n°of obs.)
Method
PRE-ADJUSTMENT
Transformation
Mean Correction
Correction for Trading Day Effects
Trad1 t-value
Trad2 t-value
Trad3 t-value
Trad4 t-value
Trad5 t-value
Trad6 t-value
Trad7 t-value
Leap-year t-value
Correction for Easter Effect
Correction for Outliers
Critical t-value
AO Mar1998 t-value
LS Mar2001 t-value
Corr. for Missing Obs.
Corr. for Other Regr. Effects
Specif. of the ARIMA model
Non-seas. MA (lag 1) value
Non-seas. MA (lag 1) t-value
Seasonal MA (lag 12) value
Seasonal MA (lag 12) t-value
Method of Estimation
DECOMPOSITION
X-11 Decomposition
X-11 Seasonal Filter
X-11 Trend Filter
Seasonality

Jan1993 - Dec2008 (192)
Jan1993 - Dec2008 (192)
X-12-Arima
Logarithm
None
7 Regressor(s)
-0.05 [-1.972, 1.972] 5%
0.66 [-1.972, 1.972] 5%
-0.44 [-1.972, 1.972] 5%
2.06 [-1.972, 1.972] 5%
-2.34 [-1.972, 1.972] 5%
0.17 [-1.972, 1.972] 5%
-0.05 (derived) [-1.972, 1.972] 5%
-1.76 [-1.972, 1.972] 5%
None
Autom.:AO,LS,TC; 2 Outlier(s) fixed
3.944
5.18 [-3.944, 3.944] crit.val.
-4.68 [-3.944, 3.944] crit.val.
None
None
(0 1 1)(0 1 1) (fixed)
-0.6708
12.45 [-1.972, 1.972] 5%
-0.8081
17.34 [-1.972, 1.972] 5%
Exact Maximum Likelihood
With ARIMA forecasts
3x9 MA
23-term Henderson MA
Significant
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Index_Capital
Final Trend f rom Index_Capital - Model 1 (X-12-Arima)

Final Seasonal Factors/Component f rom Index_Capital - Model 1 (X-12-Arima)
1.26

135
1.19

126
117

1.12

108

1.05

99

0.98

90

0.91

81
0.84
72
0.77
63
0.7

54

0.63

45
date

36
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Index_Capital
Final Seasonally Adjusted Series f rom Index_Capital - Model 1 (X-12-Arima)

date

0.56

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2009

Residuals f rom Index_Capital - Model 1 (X-12-Arima)
0.24

135
126

0.18

117
0.12

108
99

0.06
90
81

0

72
-0.06

63
54

-0.12
45
date

36
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

date

-0.18

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

ΓΡΑΦΗΜΑ 16-Α: Τάση, Εποχική συνιστώσα, Χρονοσειρά χωρίς την Εποχικότητα και Τυχαίος παράγοντας
του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής στα Κεφαλαιουχικά Αγαθά
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8-A: Αποτελέσµατα X12-ARIMA του ∆είκτη
Βιοµηχανικής Παραγωγής στα ∆ιαρκή Καταναλωτικά Αγαθά

Information on Models

Model 1 (X-12-Arima)

Series Span (n°of obs.)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Model Span (n°of obs.)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Method
X-12-Arima
PRE-ADJUSTMENT
Transformation
Logarithm
Mean Correction
None
Correction for Trading Day Effects 1 Regressor(s)
Trad1 t-value
0.82 [-1.972, 1.972] 5%
Trad2 t-value
-0.82 (derived) [-1.972, 1.972] 5%
Correction for Easter Effect
Yes (6 day(s))
Easter effect t-value
-2.38 [-1.972, 1.972] 5%
Correction for Outliers
Autom.:AO,LS,TC
Critical t-value
3.944
Corr. for Missing Obs.
None
Corr. for Other Regr. Effects
None
Specif. of the ARIMA model
(0 1 1)(0 1 1) (fixed)
Non-seas. MA (lag 1) value
-0.5209
Non-seas. MA (lag 1) t-value
8.35 [-1.972, 1.972] 5%
Seasonal MA (lag 12) value
-0.6088
Seasonal MA (lag 12) t-value
10.44 [-1.972, 1.972] 5%
Method of Estimation
Exact Maximum Likelihood
DECOMPOSITION
X-11 Decomposition
With ARIMA forecasts
X-11 Seasonal Filter
3x5 MA
X-11 Trend Filter
13-term Henderson MA
Seasonality
Significant
88

Index_Diarki
Final Trend f rom Index_Diarki - Model 1 (X-12-Arima)

Final Seasonal Factors/Component f rom Index_Diarki - Model 1 (X-12-Arima)
1.26

140
1.2
1.14
120
1.08
1.02
100

0.96
0.9

80

0.84
0.78

60

0.72
0.66

40

0.6
0.54
date

20
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Index_Diarki
Final Seasonally Adjusted Series f rom Index_Diarki - Model 1 (X-12-Arima)

date

0.48

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2009

Residuals f rom Index_Diarki - Model 1 (X-12-Arima)
0.3

140
0.25
120

0.2
0.15

100
0.1
0.05

80

0
60

-0.05
-0.1

40
-0.15
date

20
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

date

-0.2

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

ΓΡΑΦΗΜΑ 17-Α: Τάση, Εποχική συνιστώσα, Χρονοσειρά χωρίς την Εποχικότητα και Τυχαίος παράγοντας του
∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής στα ∆ιαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9-A: Αποτελέσµατα X12-ARIMA του ∆είκτη
Βιοµηχανικής Παραγωγής στα Μη-∆ιαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
Information on Models

Model 1 (X-12-Arima)

Series Span (n°of obs.)
Model Span (n°of obs.)
Method
PRE-ADJUSTMENT
Transformation
Mean Correction
Correction for Trading Day Effects
Trad1 t-value
Trad2 t-value
Trad3 t-value
Trad4 t-value
Trad5 t-value
Trad6 t-value
Trad7 t-value
Leap-year t-value
Correction for Easter Effect
Easter effect t-value
Correction for Outliers
Critical t-value
Corr. for Missing Obs.
Corr. for Other Regr. Effects
Specif. of the ARIMA model
Non-seas. AR (lag 1) value
Non-seas. AR (lag 1) t-value
Non-seas. MA (lag 1) value
Non-seas. MA (lag 1) t-value
Seasonal MA (lag 12) value
Seasonal MA (lag 12) t-value
Method of Estimation
DECOMPOSITION
X-11 Decomposition
X-11 Seasonal Filter
X-11 Trend Filter
Seasonality

Jan1993 - Dec2008 (192)
Jan1993 - Dec2008 (192)
X-12-Arima

90

Logarithm
None
7 Regressor(s)
-0.84 [-1.972, 1.972] 5%
0.36 [-1.972, 1.972] 5%
-0.39 [-1.972, 1.972] 5%
2.24 [-1.972, 1.972] 5%
0.62 [-1.972, 1.972] 5%
-3.05 [-1.972, 1.972] 5%
1.07 (derived) [-1.972, 1.972] 5%
-0.83 [-1.972, 1.972] 5%
Yes (6 day(s))
-3.05 [-1.972, 1.972] 5%
Autom.:AO,LS,TC
3.944
None
None
(1 0 1)(0 1 1) (fixed)
-0.8910
15.72 [-1.972, 1.972] 5%
-0.6311
6.63 [-1.972, 1.972] 5%
-0.4910
7.61 [-1.972, 1.972] 5%
Exact Maximum Likelihood
With ARIMA forecasts
3x5 MA
23-term Henderson MA
Significant

Index_MiDiarki
Final Trend f rom Index_MiDiarki - Model 1 (X-12-Arima)

Residuals f rom Index_MiDiarki - Model 1 (X-12-Arima)
0.15

126
0.12
120
0.09
114
0.06

108

0.03

102

0

96

90

-0.03

84

-0.06

78

-0.09

date

72
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

date

-0.12

Jan2009

Index_MiDiarki
Final Seasonally Adjusted Series f rom Index_MiDiarki - Model 1 (X-12-Arima)

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2009

Final Seasonal Factors/Component f rom Index_MiDiarki - Model 1 (X-12-Arima)
1.2

126
1.16
120
1.12
114
1.08
108
1.04
102
1
96

0.96

90

0.92

84

0.88

78

0.84
date

72
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

date

0.8

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

ΓΡΑΦΗΜΑ 18-A: Τάση, Εποχική συνιστώσα, Χρονοσειρά χωρίς την Εποχικότητα και Τυχαίος παράγοντας
του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής στα Μη-∆ιαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
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Jan2005

Jan2007

Jan2009

5.6.4 Εφαρµογή των µεθόδων TRAMO/SEATS στο ∆είκτη Βιοµηχανικής
Παραγωγής και στους υποδείκτες του
Με την εφαρµογή της µεθόδου TRAMO/SEATS στα δεδοµένα του γενικού
∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής και στους υποδείκτες του αποµονώθηκε η
τάση , η εποχική συνιστώσα , ο τυχαίος παράγοντας και παρήχθη η χρονοσειρά
του ∆είκτη χωρίς την εποχικότητα .
Το πρόγραµµα DEMETRA επέλεξε το κατάλληλο µοντέλο , το οποίο
περιγράφει καλύτερα τη χρονοσειρά του ∆είκτη και προσδιόρισε τους
παράγοντες που τη συνθέτουν .
Στους πίνακες και τα γραφήµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα
αποτελέσµατα της εφαρµογής της µεθόδου TRAMO/SEATS στο ∆είκτη
Βιοµηχανικής Παραγωγής και στους υποδείκτες του .
Αναλυτικά :
Για

το

γενικό

∆είκτη

Βιοµηχανικής

Παραγωγής

τα

αποτελέσµατα

παρουσιάζονται στον Πίνακα 10-TS και στο Γράφηµα 19-TS

Για

το

∆είκτη

Βιοµηχανικής

Παραγωγής

στον

κλάδο

οικονοµικής

δραστηριότητας :


Γ Ορυχεία - Λατοµεία τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 11TS και στο Γράφηµα 20-TS



∆ Μεταποίηση τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 12-TS και
στο Γράφηµα 21-TS



Ε

Παροχή

ηλεκτρικού

ρεύµατος

και

νερού

τα

αποτελέσµατα

παρουσιάζονται στον Πίνακα 13-TS και στο Γράφηµα 22-TS


στην Ενέργεια τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 14-TS και
στο Γράφηµα 23-TS

92



στα Ενδιάµεσα Αγαθά τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 15TS και στο Γράφηµα 24-TS



στα Κεφαλαιουχικά Αγαθά τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα
16-TS και στο Γράφηµα 25-TS



στα ∆ιαρκή Καταναλωτικά Αγαθά τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον
Πίνακα 17-TS και στο Γράφηµα 26-TS



στα Μη - ∆ιαρκή Καταναλωτικά Αγαθά τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται
στον Πίνακα 18-TS και στο Γράφηµα 27-TS
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10-TS: Αποτελέσµατα TRAMO/SEATS για το γενικό
∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
Information on Models

Model 1 (Tramo-Seats)

Series Span (n°of obs.)
Model Span (n°of obs.)
Method
PRE-ADJUSTMENT
Transformation
Mean Correction
Correction for Trading Day Effects
Trad1 t-value
Trad2 t-value
Trad3 t-value
Trad4 t-value
Trad5 t-value
Trad6 t-value
Trad7 t-value
Correction for Easter Effect
Easter effect t-value
Correction for Outliers
Critical t-value
TC Mar1998 t-value
AO Dec2001 t-value
Corr. for Missing Obs.
Corr. for Other Regr. Effects
Specif. of the ARIMA model
Non-seas. MA (lag 1) value
Non-seas. MA (lag 1) t-value
Seasonal MA (lag 12) value
Seasonal MA (lag 12) t-value
Method of Estimation
DECOMPOSITION
ARIMA Decomposition
Seasonality

Jan1993 - Dec2008 (192)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Tramo/Seats
Logarithm
None
6 Regressor(s)
-0.14 [-1.972, 1.972] 5%
0.36 [-1.972, 1.972] 5%
0.39 [-1.972, 1.972] 5%
2.08 [-1.972, 1.972] 5%
-0.75 [-1.972, 1.972] 5%
-1.47 [-1.972, 1.972] 5%
-0.47 (derived) [-1.972, 1.972] 5%
Yes (6 day(s))
-2.88 [-1.972, 1.972] 5%
Autom.:AO,LS,TC; 2 Outlier(s) fixed
3.355
3.99 [-3.355, 3.355] crit.val.
-3.69 [-3.355, 3.355] crit.val.
None
None
(0 1 1)(0 1 1) (fixed)
-0.5376
-8.10 [-1.972, 1.972] 5%
-0.5922
-8.16 [-1.972, 1.972] 5%
Exact Maximum Likelihood
Exact
Seasonal model used
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General_Index
Final Trend f rom General_Index - Model 1 (Tramo-Seats)

Final Seasonal Factors/Component f rom General_Index - Model 1 (Tramo-Seats)
112

114
110
108

108
106

102
104
96

102
100

90

98
84

96
94

78

92
72
90
date

66
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

General_Index
Final Seasonally Adjusted Series f rom General_Index - Model 1 (Tramo-Seats)

date

88

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2009

Residuals f rom General_Index - Model 1 (Tramo-Seats)
0.07

114
0.06
0.05

108

0.04
102

0.03
0.02

96

0.01
90

0
-0.01

84

-0.02
78

-0.03
-0.04

72
-0.05
date

66
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

date

-0.06

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

ΓΡΑΦΗΜΑ 19-TS: Τάση, Εποχική συνιστώσα, Χρονοσειρά χωρίς την Εποχικότητα και Τυχαίος παράγοντας
του γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11-TS: Αποτελέσµατα TRAMO/SEATS για τον κλάδο
Γ-Ορυχεία και Λατοµεία του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
Information on Models

Model 1 (Tramo-Seats)

Series Span (n°of obs.)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Model Span (n°of obs.)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Method
Tramo/Seats
PRE-ADJUSTMENT
Transformation
None
Mean Correction
None
Correction for Trading Day Effects 2 Regressor(s)
Trad1 t-value
1.48 [-1.972, 1.972] 5%
Trad2 t-value
-1.48 (derived) [-1.972, 1.972] 5%
Leap-year t-value
-0.69 [-1.972, 1.972] 5%
Correction for Easter Effect
None
Correction for Outliers
Autom.:AO,LS,TC; 3 Outlier(s) fixed
Critical t-value
3.355
AO Dec2001 t-value
-4.85 [-3.355, 3.355] crit.val.
LS Nov1998 t-value
-3.81 [-3.355, 3.355] crit.val.
LS Aug2004 t-value
-3.42 [-3.355, 3.355] crit.val.
Corr. for Missing Obs.
None
Corr. for Other Regr. Effects
None
Specif. of the ARIMA model
(0 1 1)(0 1 1) (fixed)
Non-seas. MA (lag 1) value
-0.6910
Non-seas. MA (lag 1) t-value
-11.84 [-1.972, 1.972] 5%
Seasonal MA (lag 12) value
-0.8412
Seasonal MA (lag 12) t-value
-11.18 [-1.972, 1.972] 5%
Method of Estimation
Exact Maximum Likelihood
DECOMPOSITION
ARIMA Decomposition
Exact
Seasonality
Seasonal model used
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Index_C
Final Trend f rom Index_C - Model 1 (Tramo-Seats)

Final Seasonal Factors/Component f rom Index_C - Model 1 (Tramo-Seats)
18

133
15
126
12
119
9
112
6
105
3
98

0

91

-3

84

-6

77

-9

70

-12
date

63
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Index_C
Final Seasonally Adjusted Series f rom Index_C - Model 1 (Tramo-Seats)

date

-15

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2009

Residuals f rom Index_C - Model 1 (Tramo-Seats)
15
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9
119
6
112
3
105
0
98

-3

91

-6

84

-9

77

-12

70

-15
date

63
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

date

-18

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

ΓΡΑΦΗΜΑ 20-TS: Τάση, Εποχική συνιστώσα, Χρονοσειρά χωρίς την Εποχικότητα και Τυχαίος παράγοντας
στον κλάδο Γ-Ορυχεία και Λατοµεία του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12-TS: Αποτελέσµατα TRAMO/SEATS για τον κλάδο
∆-Μεταποίηση του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
Information on Models

Model 1 (Tramo-Seats)

Series Span (n°of obs.)
Model Span (n°of obs.)
Method
PRE-ADJUSTMENT
Transformation
Mean Correction
Correction for Trading Day Effects
Trad1 t-value
Trad2 t-value
Trad3 t-value
Trad4 t-value
Trad5 t-value
Trad6 t-value
Trad7 t-value
Leap-year t-value
Correction for Easter Effect
Easter effect t-value
Correction for Outliers
Critical t-value
TC Mar1998 t-value
Corr. for Missing Obs.
Corr. for Other Regr. Effects
Specif. of the ARIMA model
Non-seas. MA (lag 1) value
Non-seas. MA (lag 1) t-value
Seasonal MA (lag 12) value
Seasonal MA (lag 12) t-value
Method of Estimation
DECOMPOSITION
ARIMA Decomposition
Seasonality

Jan1993 - Dec2008 (192)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Tramo/Seats
None
None
7 Regressor(s)
-0.02 [-1.972, 1.972] 5%
0.34 [-1.972, 1.972] 5%
0.14 [-1.972, 1.972] 5%
1.62 [-1.972, 1.972] 5%
0.10 [-1.972, 1.972] 5%
-1.82 [-1.972, 1.972] 5%
-0.37 (derived) [-1.972, 1.972] 5%
-1.66 [-1.972, 1.972] 5%
Yes (6 day(s))
-1.99 [-1.972, 1.972] 5%
Autom.:AO,LS,TC; 1 Outlier(s) fixed
3.355
5.14 [-3.355, 3.355] crit.val.
None
None
(0 1 1)(0 1 1) (fixed)
-0.6410
-10.56 [-1.972, 1.972] 5%
-0.6971
-10.91 [-1.972, 1.972] 5%
Exact Maximum Likelihood
Exact
Seasonal model used
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Index_D
Final Trend f rom Index_D - Model 1 (Tramo-Seats)

Final Seasonal Factors/Component f rom Index_D - Model 1 (Tramo-Seats)
10

112
7.5
108
5
104
2.5
100
0

96

-2.5

92

-5

88
84

-7.5

80

-10

76

-12.5
date

72
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Index_D
Final Seasonally Adjusted Series f rom Index_D - Model 1 (Tramo-Seats)

date

-15

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2009

Residuals f rom Index_D - Model 1 (Tramo-Seats)
8

112
6

108
104

4

100
2
96
0

92
88

-2

84
-4
80
-6

76
date

72
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

date

-8

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

ΓΡΑΦΗΜΑ 21-TS: Τάση, Εποχική συνιστώσα, Χρονοσειρά χωρίς την Εποχικότητα και Τυχαίος παράγοντας στον
κλάδο ∆-Μεταποίηση του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13-TS: Αποτελέσµατα TRAMO/SEATS για τον κλάδο Ε-Παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
Information on Models

Model 1 (Tramo-Seats)

Series Span (n°of obs.)
Model Span (n°of obs.)
Method
PRE-ADJUSTMENT
Transformation
Mean Correction
Correction for Trading Day Effects
Trad1 t-value
Trad2 t-value
Trad3 t-value
Trad4 t-value
Trad5 t-value
Trad6 t-value
Trad7 t-value
Leap-year t-value
Correction for Easter Effect
Easter effect t-value
Correction for Outliers
Critical t-value
AO Jan2003 t-value
AO Dec1997 t-value
Corr. for Missing Obs.
Corr. for Other Regr. Effects
Specif. of the ARIMA model
Non-seas. MA (lag 1) value
Non-seas. MA (lag 1) t-value
Non-seas. MA (lag 2) value
Non-seas. MA (lag 2) t-value
Seasonal MA (lag 12) value
Seasonal MA (lag 12) t-value
Method of Estimation
DECOMPOSITION
ARIMA Decomposition
Seasonality

Jan1993 - Dec2008 (192)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Tramo/Seats

100

Logarithm
None
7 Regressor(s)
-0.14 [-1.972, 1.972] 5%
1.79 [-1.972, 1.972] 5%
-0.53 [-1.972, 1.972] 5%
0.67 [-1.972, 1.972] 5%
-0.09 [-1.972, 1.972] 5%
-1.44 [-1.972, 1.972] 5%
-0.24 (derived) [-1.972, 1.972] 5%
2.32 [-1.972, 1.972] 5%
Yes (6 day(s))
-2.25 [-1.972, 1.972] 5%
Autom.:AO,LS,TC; 2 Outlier(s) fixed
3.355
-3.59 [-3.355, 3.355] crit.val.
-3.65 [-3.355, 3.355] crit.val.
None
None
(0 1 2)(0 1 1) (fixed)
-0.2555
-3.43 [-1.972, 1.972] 5%
-0.3081
-4.15 [-1.972, 1.972] 5%
-0.8220
-10.43 [-1.972, 1.972] 5%
Exact Maximum Likelihood
Exact
Seasonal model used

Index_E
Final Trend f rom Index_E - Model 1 (Tramo-Seats)

Final Seasonal Factors/Component f rom Index_E - Model 1 (Tramo-Seats)
120

144
136

116

128
112
120
112

108

104
104

96
88

100

80
96

72
64

92
56
date

48
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Index_E
Final Seasonally Adjusted Series f rom Index_E - Model 1 (Tramo-Seats)

date

88

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2009

Residuals f rom Index_E - Model 1 (Tramo-Seats)
0.12

144
0.1
136
0.08

128
120

0.06

112

0.04

104

0.02

96

0

88
-0.02
80
-0.04
72
-0.06

64

-0.08

56
date

48
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

date

-0.1

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

ΓΡΑΦΗΜΑ 22 –TS: Τάση, Εποχική συνιστώσα, Χρονοσειρά χωρίς την Εποχικότητα και Τυχαίος παράγοντας
στον κλάδο Ε-Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14-TS: Αποτελέσµατα TRAMO/SEATS του ∆είκτη
Βιοµηχανικής Παραγωγής στην Ενέργεια
Information on Models

Model 1 (Tramo-Seats)

Series Span (n°of obs.)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Model Span (n°of obs.)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Method
Tramo/Seats
PRE-ADJUSTMENT
Transformation
Logarithm
Mean Correction
None
Correction for Trading Day Effects 6 Regressor(s)
Trad1 t-value
-0.28 [-1.972, 1.972] 5%
Trad2 t-value
1.82 [-1.972, 1.972] 5%
Trad3 t-value
-0.96 [-1.972, 1.972] 5%
Trad4 t-value
1.01 [-1.972, 1.972] 5%
Trad5 t-value
-1.45 [-1.972, 1.972] 5%
Trad6 t-value
0.64 [-1.972, 1.972] 5%
Trad7 t-value
-0.78 (derived) [-1.972, 1.972] 5%
Correction for Easter Effect
None
Correction for Outliers
Autom.:AO,LS,TC
Critical t-value
3.355
Corr. for Missing Obs.
None
Corr. for Other Regr. Effects
None
Specif. of the ARIMA model
(0 1 1)(0 1 1) (fixed)
Non-seas. MA (lag 1) value
-0.4457
Non-seas. MA (lag 1) t-value
-6.32 [-1.972, 1.972] 5%
Seasonal MA (lag 12) value
-0.8092
Seasonal MA (lag 12) t-value
-11.64 [-1.972, 1.972] 5%
Method of Estimation
Exact Maximum Likelihood
DECOMPOSITION
ARIMA Decomposition
Exact
Seasonality
Seasonal model used
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Index_Power
Final Trend f rom Index_Power - Model 1 (Tramo-Seats)

Final Seasonal Factors/Component f rom Index_Power - Model 1 (Tramo-Seats)
112
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104

91

102
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94

56
date

49
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Index_Power
Final Seasonally Adjusted Series f rom Index_Power - Model 1 (Tramo-Seats)

date

92

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2009

Residuals f rom Index_Power - Model 1 (Tramo-Seats)
0.12

126
0.09

119
112

0.06
105
0.03

98
91

0

84
-0.03

77
70

-0.06

63
-0.09
56
date

49
Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

date

-0.12

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

ΓΡΑΦΗΜΑ 23-TS: Τάση, Εποχική συνιστώσα, Χρονοσειρά χωρίς την Εποχικότητα και Τυχαίος παράγοντας
του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής στην Ενέργεια
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15-TS: Αποτελέσµατα TRAMO/SEATS του ∆είκτη
Βιοµηχανικής Παραγωγής στα Ενδιάµεσα Αγαθά
Information on Models

Model 1 (Tramo-Seats)

Series Span (n°of obs.)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Model Span (n°of obs.)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Method
Tramo/Seats
PRE-ADJUSTMENT
Transformation
Logarithm
Mean Correction
None
Correction for Trading Day Effects 2 Regressor(s)
Trad1 t-value
3.71 [-1.972, 1.972] 5%
Trad2 t-value
-3.71 (derived) [-1.972, 1.972] 5%
Leap-year t-value
-1.72 [-1.972, 1.972] 5%
Correction for Easter Effect
None
Correction for Outliers
Autom.:AO,LS,TC; 3 Outlier(s) fixed
Critical t-value
3.355
AO Dec2001 t-value
-3.63 [-3.355, 3.355] crit.val.
AO Aug2004 t-value
-3.62 [-3.355, 3.355] crit.val.
AO Jan2004 t-value
-3.58 [-3.355, 3.355] crit.val.
Corr. for Missing Obs.
None
Corr. for Other Regr. Effects
None
Specif. of the ARIMA model
(0 1 1)(0 1 1) (fixed)
Non-seas. MA (lag 1) value
-0.5426
-7.95 [-1.972, 1.972] 5%
Non-seas. MA (lag 1) t-value
Seasonal MA (lag 12) value
-0.8956
Seasonal MA (lag 12) t-value
-9.25 [-1.972, 1.972] 5%
Method of Estimation
Exact Maximum Likelihood
DECOMPOSITION
ARIMA Decomposition
Exact
Seasonality
Seasonal model used
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Index_Intermetiate
Final Trend f rom Index_Intermetiate - Model 1 (Tramo-Seats)

Final Seasonal Factors/Component f rom Index_Intermetiate - Model 1 (Tramo-Seats)
115
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Jan2007

Index_Intermetiate
Final Seasonally Adjusted Series f rom Index_Intermetiate - Model 1 (Tramo-Seats)

date

75

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2009

Residuals f rom Index_Intermetiate - Model 1 (Tramo-Seats)
0.08

115
0.06
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0.04

100
0.02
95
0
90
-0.02

85
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-0.04
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-0.06
70
-0.08

65
date
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Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

date

-0.1

Jan2009
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Jan95

Jan97

Jan99

ΓΡΑΦΗΜΑ 24-TS: Τάση, Εποχική συνιστώσα, Χρονοσειρά χωρίς την Εποχικότητα και Τυχαίος παράγοντας του
∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής στα Ενδιάµεσα Αγαθά
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16-TS: Αποτελέσµατα TRAMO/SEATS του ∆είκτη
Βιοµηχανικής Παραγωγής στα Κεφαλαιουχικά Αγαθά

Information on Models

Model 1 (Tramo-Seats)

Series Span (n°of obs.)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Model Span (n°of obs.)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Method
Tramo/Seats
PRE-ADJUSTMENT
Transformation
Logarithm
Mean Correction
None
Correction for Trading Day Effects 2 Regressor(s)
Trad1 t-value
1.40 [-1.972, 1.972] 5%
Trad2 t-value
-1.40 (derived) [-1.972, 1.972] 5%
Leap-year t-value
-1.68 [-1.972, 1.972] 5%
Correction for Easter Effect
None
Correction for Outliers
Autom.:AO,LS,TC; 2 Outlier(s) fixed
Critical t-value
3.355
AO Mar1998 t-value
5.24 [-3.355, 3.355] crit.val.
LS Mar2001 t-value
-4.51 [-3.355, 3.355] crit.val.
Corr. for Missing Obs.
None
Corr. for Other Regr. Effects
None
Specif. of the ARIMA model
(0 1 1)(0 1 1) (fixed)
Non-seas. MA (lag 1) value
-0.6830
Non-seas. MA (lag 1) t-value
-11.91 [-1.972, 1.972] 5%
Seasonal MA (lag 12) value
-0.8118
Seasonal MA (lag 12) t-value
-12.87 [-1.972, 1.972] 5%
Method of Estimation
Exact Maximum Likelihood
DECOMPOSITION
ARIMA Decomposition
Exact
Seasonality
Seasonal model used

106

Index_Capital
Final Trend f rom Index_Capital - Model 1 (Tramo-Seats)

Final Seasonal Factors/Component f rom Index_Capital - Model 1 (Tramo-Seats)
120
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36
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Jan2005
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Index_Capital
Final Seasonally Adjusted Series f rom Index_Capital - Model 1 (Tramo-Seats)

date

60

Jan2009

Jan93

Jan95

Jan97

Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2009

Residuals f rom Index_Capital - Model 1 (Tramo-Seats)
0.28
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0.24
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0.2
117
0.16
108
0.12
99

0.08

90

0.04

81

0

72

-0.04
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-0.08
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-0.12

45

-0.16
date

36
Jan93

Jan95
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Jan99

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

date

-0.2

Jan2009
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ΓΡΑΦΗΜΑ 25-TS: Τάση, Εποχική συνιστώσα, Χρονοσειρά χωρίς την Εποχικότητα και Τυχαίος παράγοντας
του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής στα Κεφαλαιουχικά Αγαθά
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17-TS: Αποτελέσµατα TRAMO/SEATS του ∆είκτη
Βιοµηχανικής Παραγωγής στα ∆ιαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
Information on Models

Model 1 (Tramo-Seats)

Series Span (n°of obs.)
Model Span (n°of obs.)
Method
PRE-ADJUSTMENT
Transformation
Mean Correction
Correction for Trading Day Effects
Trad1 t-value
Trad2 t-value
Trad3 t-value
Trad4 t-value
Trad5 t-value
Trad6 t-value
Trad7 t-value
Leap-year t-value
Correction for Easter Effect
Easter effect t-value
Correction for Outliers
Critical t-value
AO Aug2006 t-value
LS Jan2005 t-value
Corr. for Missing Obs.
Corr. for Other Regr. Effects
Specif. of the ARIMA model
Non-seas. MA (lag 1) value
Non-seas. MA (lag 1) t-value
Seasonal MA (lag 12) value
Seasonal MA (lag 12) t-value
Method of Estimation
DECOMPOSITION
ARIMA Decomposition
Seasonality

Jan1993 - Dec2008 (192)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Tramo/Seats
Logarithm
None
7 Regressor(s)
-0.06 [-1.972, 1.972] 5%
-0.80 [-1.972, 1.972] 5%
0.47 [-1.972, 1.972] 5%
0.54 [-1.972, 1.972] 5%
0.52 [-1.972, 1.972] 5%
-0.68 [-1.972, 1.972] 5%
0.02 (derived) [-1.972, 1.972] 5%
-1.03 [-1.972, 1.972] 5%
Yes (6 day(s))
-2.58 [-1.972, 1.972] 5%
Autom.:AO,LS,TC; 2 Outlier(s) fixed
3.355
4.05 [-3.355, 3.355] crit.val.
3.81 [-3.355, 3.355] crit.val.
None
None
(0 1 1)(0 1 1) (fixed)
-0.5086
-7.51 [-1.972, 1.972] 5%
-0.5724
-8.18 [-1.972, 1.972] 5%
Exact Maximum Likelihood
Exact
Seasonal model used
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Index_Diarki
Final Trend f rom Index_Diarki - Model 1 (Tramo-Seats)

Final Seasonal Factors/Component f rom Index_Diarki - Model 1 (Tramo-Seats)
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Index_Diarki
Final Seasonally Adjusted Series f rom Index_Diarki - Model 1 (Tramo-Seats)
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Jan99
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Jan2007

Jan2001

Jan2003

Jan2005

Jan2007

Jan2009

Residuals f rom Index_Diarki - Model 1 (Tramo-Seats)
0.24
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100

0.06

0
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-0.06
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-0.18

date
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-0.24
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ΓΡΑΦΗΜΑ 26-TS: Τάση, Εποχική συνιστώσα, Χρονοσειρά χωρίς την Εποχικότητα και Τυχαίος παράγοντας του
∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής στα ∆ιαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18-TS: Αποτελέσµατα TRAMO/SEATS του ∆είκτη
Βιοµηχανικής Παραγωγής στα Μη-∆ιαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
Information on Models

Model 1 (Tramo-Seats)

Series Span (n°of obs.)
Model Span (n°of obs.)
Method
PRE-ADJUSTMENT
Transformation
Mean Correction
Mean t-value
Correction for Trading Day Effects
Trad1 t-value
Trad2 t-value
Trad3 t-value
Trad4 t-value
Trad5 t-value
Trad6 t-value
Trad7 t-value
Correction for Easter Effect
Easter effect t-value
Correction for Outliers
Critical t-value
LS Nov1997 t-value
AO Aug2003 t-value
Corr. for Missing Obs.
Corr. for Other Regr. Effects
Specif. of the ARIMA model
Non-seas. AR (lag 1) value
Non-seas. AR (lag 1) t-value
Seasonal MA (lag 12) value
Seasonal MA (lag 12) t-value
Method of Estimation
DECOMPOSITION
ARIMA Decomposition
Seasonality

Jan1993 - Dec2008 (192)
Jan1993 - Dec2008 (192)
Tramo/Seats
None
Yes
3.87 [-1.972, 1.972] 5%
6 Regressor(s)
-0.79 [-1.972, 1.972] 5%
0.11 [-1.972, 1.972] 5%
-0.46 [-1.972, 1.972] 5%
2.06 [-1.972, 1.972] 5%
1.01 [-1.972, 1.972] 5%
-3.25 [-1.972, 1.972] 5%
1.34 (derived) [-1.972, 1.972] 5%
Yes (6 day(s))
-3.24 [-1.972, 1.972] 5%
Autom.:AO,LS,TC; 2 Outlier(s) fixed
3.355
4.62 [-3.355, 3.355] crit.val.
-3.42 [-3.355, 3.355] crit.val.
None
None
(1 0 0)(0 1 1) (fixed)
-0.1703
-2.24 [-1.972, 1.972] 5%
-0.5522
-7.76 [-1.972, 1.972] 5%
Exact Maximum Likelihood
Exact
Seasonal model used
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Index_MiDiarki
Final Trend f rom Index_MiDiarki - Model 1 (Tramo-Seats)

Final Seasonal Factors/Component f rom Index_MiDiarki - Model 1 (Tramo-Seats)
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Index_MiDiarki
Final Seasonally Adjusted Series f rom Index_MiDiarki - Model 1 (Tramo-Seats)
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Residuals f rom Index_MiDiarki - Model 1 (Tramo-Seats)
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ΓΡΑΦΗΜΑ 27-TS: Τάση, Εποχική συνιστώσα, Χρονοσειρά χωρίς την Εποχικότητα και Τυχαίος παράγοντας του
∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής στα Μη-∆ιαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
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5.7 Σύγκριση Των Μεθόδων
Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής έγινε προσπάθεια να συγκριθούν οι δύο
µέθοδοι, όσον αφορά την ικανότητα τους να προβλέπουν τις τιµές των
δεικτών. Ως κριτήριο επιλογής για το ποια από τις δύο µεθόδους προβλέπει
καλύτερα τις

τιµές

στο

µέλλον,

χρησιµοποιήθηκε

το

άθροισµα των

τετραγωνικών αποκλίσεων των προβλέψεων από τις πραγµατικές τιµές (Planas
(1999), Hamilton (1994)), δηλαδή
12/ 2008

MSE =

∑ (Y − Yˆ )
t

2

t

t =1/ 2008

όπου
Yt η τιµή της χρονοσειράς τη χρονική στιγµή t και
Yˆt η τιµή της πρόβλεψης για την αντίστοιχη χρονική στιγµή.

Η µέθοδος µε το µικρότερο άθροισµα τετραγωνικών αποκλίσεων θεωρείται
πως εκτιµά/προβλέπει καλύτερα τη χρονοσειρά.
Για να εφαρµοστεί το ανωτέρω κριτήριο χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα του
µηνιαίου ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής από τον Ιανουάριο του 1993 έως
το ∆εκέµβριο του 2007 και µε το πρόγραµµα DEMETRA εφαρµόστηκε η
µέθοδος TRAMO/SEATS και η X12-ARIMA για να διασπαστούν οι
χρονοσειρές στις συνιστώσες που τις συνθέτουν. Σε επόµενο βήµα, έγινε
πρόβλεψη, µε την κάθε µέθοδο χωριστά, των τιµών των χρονοσειρών για τους
επόµενους 12 µήνες (δηλαδή για τους µήνες του έτους 2008) και συγκρίθηκαν
οι προβλέψεις µε τις πραγµατικές τιµές των δεικτών, λαµβάνοντας υπόψη το
κριτήριο του αθροίσµατος των τετραγωνικών αποκλίσεων.
Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Σύγκριση µε βάση το MSE της προβλεπτικής ικανότητας
των µεθόδων X12-ARIMA και TRAMO/SEATS
Επιλεγείσα µέθοδος µε
βάση το MSE

MSE

∆είκτης

X12-ARIMA

TRAMO/SEATS

490.602403

486.788163

TRAMO/SEATS

627.412506

587.427478

TRAMO/SEATS

504.621002

492.735432

TRAMO/SEATS

1077.000706

950.184611

TRAMO/SEATS

∆ΒΠ στην Ενέργεια)

864.601007

991.330707

X12-ARIMA

∆ΒΠ στα Ενδιάµεσα Αγαθά

771.287227

648.204663

TRAMO/SEATS

634.089541

635.758372

X12-ARIMA

899.129215

592.034659

TRAMO/SEATS

323.577680

284.639156

TRAMO/SEATS

∆είκτης Βιοµηχανικής
Παραγωγής
∆ΒΠ στον κλάδο οικονοµικής
δραστηριότητας Γ
∆ΒΠ στον κλάδο οικονοµικής
δραστηριότητας ∆
∆ΒΠ στον κλάδο οικονοµικής
δραστηριότητας Ε

∆ΒΠ στα Κεφαλαιουχικά
Αγαθά
∆ΒΠ στα ∆ιαρκή
Καταναλωτικά Αγαθά
∆ΒΠ στα Μη-∆ιαρκή
Καταναλωτικά Αγαθά

Από τις τιµές του ανωτέρω πίνακα προκύπτει πως η µέθοδος TRAMO/SEATS
υπερτερεί ως προς την προβλεπτική ικανότητα στις περισσότερες των
περιπτώσεων (8 στους 10 δείκτες) σε σχέση µε την µέθοδο X12-ARIMA.
Κατά συνέπεια η µέθοδος TRAMO/SEATS µπορεί να προκριθεί ως µέθοδος
διάσπασης των χρονοσειρών του ελληνικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΚΛΑ∆ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Οι οµάδες των προϊόντων που παρακολουθούνται από το ∆είκτη Βιοµηχανικής
Παραγωγής ανήκουν στους ακόλουθους κλάδους της ταξινόµησης NACE Rev. 1
Γ. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
10

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη

11

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

13

Εξόρυξη µεταλλικών µεταλλευµάτων

14

Λοιπά ορυχεία και λατοµεία

∆. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

15

Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών

16

Παραγωγή προϊόντων καπνού

17

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

18

Κατασκευή ειδών ενδυµασίας, κατεργασία και βαφή γουναρικών

19

Κατεργασία και δέψη δέρµατος, κατασκευή ειδών ταξιδιού και
υποδηµάτων

20

Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό,
εκτός από τα έπιπλα

21

Κατασκευή χαρτοπολτού, κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί

22

Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων
εγγραφής ήχου ή εικόνας ή µέσων πληροφορικής

23

Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ) και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

24

Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων

25

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσουκ) και πλαστικές ύλες

26

Κατασκευή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων

27

Παραγωγή βασικών µετάλλων

28

Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα
είδη εξοπλισµού
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( συνέχεια )

29

Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού πδκα

30

Κατασκευή µηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών

31

Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών πδκα

32

Κατασκευή εξοπλισµού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και
επικοινωνιών

33

Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών
οργάνων

34

Κατασκευή αυτοκινήτων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και
ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων

35

Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών

36

Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιοµηχανίες

37

Ανακύκλωση

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΕΡΟΥ

40

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου

41

Συλλογή καθαρισµός και διανοµή νερού
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ NACE Rev 1
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ ΑΓΑΘΑ

13

Εξόρυξη µεταλλικών µεταλλευµάτων

14

Λοιπά ορυχεία και λατοµεία

15.6

Παραγωγή προϊόντων αλευροµύλων, παραγωγή αµύλων και
προϊόντων αµύλου

15.7

Παραγωγή παρασκευασµάτων ζωοτροφών

17.1

Προπαρασκευή και νηµατοποίηση υφαντικών ινών

17.2

Ύφανση υφαντικών υλών

17.3

Φινίρισµα υφαντουργικών προϊόντων

17.6

Κατασκευή πλεκτών υφασµάτων πλέξης κροσέ

20

21

Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό,
εκτός από τα έπιπλα·κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής
Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί

24.1

Παραγωγή βασικών χηµικών προϊόντων

24.2

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών προϊόντων

24.3
24.6

Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων,
µελανιών τυπογραφίας και µαστιχών
Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων

24.7

Παραγωγή συνθετικών ινών

26

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσκούκ) και πλαστικές
ύλες
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων

27

Παραγωγή βασικών µετάλλων

25

28.6

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και µορφοποίηση
µετάλλων µε έλαση· κονιοµεταλλουργία
Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων· γενικές µηχανολογικές
εργασίες
Κατασκευή µαχαιροπήρουνων, εργαλείων και σιδηρικών

28.7

Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων

31.2

Κατασκευή συσκευών διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος

28.4
28.5
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ NACE Rev 1
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ ΑΓΑΘΑ

31.3

Κατασκευή µονωµένων συρµάτων και καλωδίων

31.4
31.5

Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών
στοιχείων και πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών
Κατασκευή φωτιστικού εξοπλισµού και ηλεκτρικών λαµπτήρων

31.6

Κατασκευή λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισµού

32.1

Κατασκευή ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών ηλεκτρονικών
εξαρτηµάτων
Ανακύκλωση

37

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
28.1

Κατασκευή δοµικών µεταλλικών προϊόντων

28.2

29.2

Κατασκευή µεταλλικών ντεποζίτων, δεξαµενών και δοχείων·
κατασκευή σωµάτων και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης
Κατασκευή ατµογεννητριών µε εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού
για την κεντρική θέρµανση
Κατασκευή µηχανηµάτων για την παραγωγή και τη χρησιµοποίηση
µηχανικής ενέργειας, µε εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών,
οχηµάτων και δικύκλων
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης

29.3

Κατασκευή γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων

29.4

Κατασκευή εργαλειοµηχανών

29.5

Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης

29.6

Κατασκευή όπλων και πυροµαχικών

28.3
29.1

30
31.1
32.2
33.1
33.2

Κατασκευή µηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών
Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών
µετασχηµατιστών
Κατασκευή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών ποµπών για την
ενσύρµατη τηλεφωνία και την ενσύρµατη τηλεγραφία
Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισµού και ορθοπεδικών οργάνων
Κατασκευή οργάνων και συσκευών µέτρησης, επαλήθευσης, δοκιµών,
πλοήγησης και άλλων χρήσεων, µε εξαίρεση τον εξοπλισµό ελέγχου
των βιοµηχανικών µεθόδων παραγωγής

( συνέχεια )
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ
33.3
34
35.1
35.2
35.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ NACE Rev 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
Κατασκευή εξοπλισµού ελέγχου των βιοµηχανικών µεθόδων
παραγωγής
Κατασκευή αυτοκινήτων οχηµάτων· κατασκευή ρυµουλκούµενων και
ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων
Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων κάθε είδους
Κατασκευή ατµαµαξών και τροχαίου υλικού για σιδηροδρόµους και
τροχιοδρόµους (τραµ)
Κατασκευή αεροσκαφών και διαστηµοπλοίων
∆ΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

29.7

Κατασκευή λοιπών οικιακών συσκευών

32.3

33.4

Κατασκευή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών και συσκευών
εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας καθώς και των σχετικών
προϊόντων
Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισµού

33.5

Κατασκευή ρολογιών

35.4

Κατασκευή µοτοσυκλετών και ποδηλάτων

35.5

Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών

36.1

Κατασκευή επίπλων

36.2

Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών

36.3

Κατασκευή µουσικών οργάνων
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΜΗ ∆ΙΑΡΚΗ) ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

15.2

Παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και προϊόντων
κρέατος
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών και προϊόντων ψαριών

15.3

Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

15.4

Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών

15.5

Παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων

15.8

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

15.9

Ποτοποιία

15.1

16

Παραγωγή προϊόντων καπνού
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17.4
17.5
17.7
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ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΜΗ ∆ΙΑΡΚΗ) ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
Κατασκευή έτοιµων κλωστοϋφαντουργικών ειδών εκτός από
ενδύµατα
Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών ειδών
Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

18

Κατασκευή ειδών ενδυµασίας· κατεργασία και βαφή γουναρικών

19

36.4

Κατεργασία και δέψη δέρµατος· κατασκευή ειδών ταξιδίου
(αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγµατοποιίας και
υποδηµάτων
Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων
εγγραφής ήχου ή εικόνας ή µέσων πληροφορικής
Παραγωγή φαρµακευτικών προϊόντων, χηµικών προϊόντων για
ειδικούς σκοπούς και βοτανικών προϊόντων
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού
και στίλβωσης, αρωµάτων και παρασκευασµάτων καλλωπισµού
Κατασκευή αθλητικών ειδών

36.5

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

36.6

Λοιπές βιοµηχανίες κατασκευών

22
24.4
24.5

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη· εξόρυξη τύρφης

11

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου· δραστηριότητες
συναφείς µε την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, µε
εξαίρεση τις µελέτες

12

Εξόρυξη µεταλλευµάτων ουρανίου και θορίου

23

Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου

40

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και ζεστού
νερού

41

Συλλογή, καθαρισµός και διανοµή νερού
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ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ το 1993
(1993=100,0) και 2000 (2000=100,0)
ΚΑΛΥΨΗ %
ΚΩ∆Ι
ΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ NACE Rev 1

1993

2000

10

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη

92,32

97,7

11

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου·

100,0

100,0

13

Εξόρυξη µεταλλικών µεταλλευµάτων

84,70

100,0

14

Λοιπά ορυχεία και λατοµεία

93,64

83,5

15

Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών

73,59

77,3

16

Παραγωγή προϊόντων καπνού

100,0

96,6

17

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

79,15

76,9

18

Κατασκευή ειδών ενδυµασίας· κατεργασία και βαφή
γουναρικών

70,80

70,1

19

Κατεργασία και δέψη δέρµατος· κατασκευή ειδών
ταξιδίου (αποσκευών), τσαντών, και υποδηµάτων

73,20

73,0

20

Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο
και φελλό, εκτός από τα έπιπλα·

76,73

74,6

21

Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού και
προϊόντων από χαρτί

72,07

71,4

22

Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή
προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής ήχου ή εικόνας ή
µέσων πληροφορικής
Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ) και προϊόντων διύλισης
πετρελαίου

78,85

75,0

85,40

86,8

24

Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων

84,34

84,9

25

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσκούκ) και
πλαστικές ύλες

86,25

71,9

26

Κατασκευή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων

79,79

76,9

27

Παραγωγή βασικών µετάλλων

95,45

83,5

28

Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα
µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού

79,83

74,2

29

Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού πδκα

75,72

71,7

23
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( συνέχεια )

ΚΩ∆Ι
ΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ NACE Rev 1

1993

2000

30

Κατασκευή µηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών
υπολογιστών

87,13

55,7

31

Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών πδκα

85,66

81,8

32

Κατασκευή εξοπλισµού και συσκευών ραδιοφωνίας,
τηλεόρασης και επικοινωνιών

98,13

91,8

33

Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και
οπτικών οργάνων

87,06

78,7

34

Κατασκευή αυτοκινήτων οχηµάτων· κατασκευή
ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων

87,55

90,8

35

Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών

84,72

78,5

36

Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιοµηχανίες

70,81

76,3

37

Ανακύκλωση

40

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού
και ζεστού νερού

100,0

100,0

41

Συλλογή, καθαρισµός και διανοµή νερού

79,29

72,9

78,5
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ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ το 2000 (2000=100,0)
ΣΤΑΘΜΙΣΗ %
ΚΩ∆Ι
ΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ NACE Rev 1

2000

10

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη

2,86

11

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου·

0,31

13

Εξόρυξη µεταλλικών µεταλλευµάτων

0,68

14

Λοιπά ορυχεία και λατοµεία

2,08

15

Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών

15,51

16

Παραγωγή προϊόντων καπνού

0,95

17

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

4.36

18

Κατασκευή ειδών ενδυµασίας· κατεργασία και βαφή
γουναρικών

3.34

19

Κατεργασία και δέψη δέρµατος· κατασκευή ειδών
ταξιδίου (αποσκευών), τσαντών, και υποδηµάτων

0.70

20

Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο
και φελλό, εκτός από τα έπιπλα·

0.82

21

Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού και
προϊόντων από χαρτί

1.83

22

Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή
προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής ήχου ή εικόνας ή
µέσων πληροφορικής
Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ) και προϊόντων διύλισης
πετρελαίου

3,23

24

Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων

6,00

25

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσκούκ) και
πλαστικές ύλες

2,76

26

Κατασκευή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων

6,55

27

Παραγωγή βασικών µετάλλων

6,21

28

Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα
µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού

3,36

29

Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού πδκα

2,44

23
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8,70

( συνέχεια )

ΚΩ∆Ι
ΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ NACE Rev 1

2000

30

Κατασκευή µηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών
υπολογιστών

0,01

31

Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών πδκα

1,80

32

Κατασκευή εξοπλισµού και συσκευών ραδιοφωνίας,
τηλεόρασης και επικοινωνιών

2,85

33

Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και
οπτικών οργάνων

0,19

34

Κατασκευή αυτοκινήτων οχηµάτων· κατασκευή
ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων

0,81,

35

Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών

3,31

36

Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιοµηχανίες

1,74

37

Ανακύκλωση

0,01

40

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού
και ζεστού νερού

14,30

41

Συλλογή, καθαρισµός και διανοµή νερού

2,29
ΣΥΝΟΛΟ= 100
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ το 1993 ΚΑΙ ΤΟ 2000
Α. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΚΛΑ∆ΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
1993=100,0
2000=100,0

10

42,17

48,25

11

9,13

5,21

13

15,91

11,46

14

32,79

35,08

Σ=100,00

Σ=100,00

Β. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΚΛΑ∆ΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
1993=100,0
2000=100,0

15

22,38

20,02

16

1,72

1,23

17

8,39

5,63

18

6,84

4,30

19

1,80

0,91

20

2,03

1,05

21

3,05

2,36

22

3,40

4,17

23

5,63

11,22

24

9,11

7,74

25

3,69

3,56

26

7,05

8,45

27

4,85

8,02

28

4,08

4,33

29

3,48

3,15

30

0,08

0,03

127

( συνέχεια )

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΚΛΑ∆ΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
1993=100,0

2000=100,0

31

2,42

2,33

32

2,14

3,68

33

0,32

0,24

34

0,74

1,04

35

4,69

4,27

36

2,04

2,25

37

0,07

0,02

Σ=100,00

Σ=100,00

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΚΛΑ∆ΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
1993=100,0
2000=100,0

40

86,22

41

13,78
Σ=100,00

∆. ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
1993=100,0
2000=100,0

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

4,71

5,93

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

76,85

77,48

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ

18,44

16,59

Σ=100,00

Σ=100,00
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