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Στην εργασία αυτή αναλύονται οι έννοιες των δεικτών πρόβλεψης, οικονομικού κλίματος και 

βαρομέτρων τις οικονομίας, ενώ στη συνέχεια εξετάζεται η πορεία και η ευστοχία των 

σημαντικότερων δεικτών της οικονομίας. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί η 

ποιότητα των πληροφοριών που προσφέρουν οι δημοσιεύσεις αυτών των ερευνών, μέσω ανάλυσης 

και σύγκρισης επιλεγμένων και ευρέως διαδεδομένων δεικτών σε σχέση με τα πραγματοποιηθέντα 

μεγέθη. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας εξετάζεται σαν μελέτη περίπτωσης το βαρόμετρο του 

ΣΕΣΜΑ που εκδίδεται από το 2014, με εκτενή ανάλυση της μεθοδολογίας που ακολουθεί και της 

πορείας του μέχρι σήμερα, με σκοπό να εντοπιστούν οι αστοχίες αλλά και τα δυνατά σημεία του 

δείκτη. 

Οι δείκτες που αναλύονται είναι: η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, ο CEO INDEX της 

ΕΑΣΕ και η έρευνα οικονομικών εξελίξεων του ΚΕΠΕ. Οι μελέτες αυτές επιλέχθηκαν ως κάποιες 

από τις σημαντικότερες δημοσιεύσεις δεικτών οικονομικού κλίματος της χώρας μας. Η μεθοδολογία 

που ακολουθείται για τις αναλύσεις των δεδομένων της κάθε έρευνας ξεχωριστά, είναι η 

διαγραμματική παρουσίαση και η σύγκριση των εκτιμήσεων του κάθε οργανισμού με την 

πραγματική εικόνα του συγκεκριμένου μεγέθους, με σκοπό να εξεταστεί εάν τελικά παρέχονται 

αξιόπιστες πληροφορίες για την εξέλιξη της οικονομίας. 

Η αναφορά και η σύγκριση των παραπάνω δεικτών, σε συνδυασμό με τη θεωρητική προσέγγιση του 

θέματος, στοχεύουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων για την βελτίωσή του 

βαρομέτρου του ΣΕΣΜΑ. 

Συμπεράσματα 

Από τις αναλύσεις της εργασίας προέκυψε αυτό που καθομολογία επικρατεί σαν άποψη στην 

οικονομική επιστημονική κοινότητα. Η πλειονότητα των δεικτών πρόβλεψης δεν εκτιμούν σε 
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ικανοποιητικά επίπεδα την πορεία της οικονομίας. Στην πλειοψηφία τους (σε 9 από τους 14 

ελέγχους), οι δείκτες που αναλύονται παρουσιάζουν μικρότερο από 66% ποσοστό επιτυχίας στα 

μεγέθη που επιθυμούν να εκτιμήσουν. Η μέση ευστοχία των εν λόγω δεικτών δεν ξεπερνά το 60%. 

Το ποσοστό αυτό χαρακτηρίζεται μικρό, αν αναλογιστούμε πως αυτό που ελέγχεται στην παρούσα 

έρευνα είναι αποκλειστικά η επιτυχία πρόβλεψης του προσήμου του ρυθμού μεταβολής για τα 

διάφορα οικονομικά μεγέθη.  

Ο δείκτης προσδοκιών που επιλέχθηκε ως μελέτη περίπτωσης, το Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ, 

παρουσίασε μέση ευστοχία 57,6%. Μετά από ποιοτική έρευνα σε μέλη του ΣΕΣΜΑ και 

παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις προβλέψεις που κρίθηκαν 

αποτελεσματικότερες, είναι εφικτή η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα στοιχεία που 

επηρεάζουν θετικά την ακρίβεια των εκτιμήσεών. Με βάση τα συμπεράσματα αυτά διατυπώνονται 

προτάσεις για τη βελτίωση των εκτιμήσεων του Βαρομέτρου.  

Συνοπτικά οι εν λόγω προτάσεις: 

1) Η αύξηση του δείγματος της έρευνας 

2) Η απαραίτητη στάθμιση των επιμέρους στοιχείων που αποτελούν το Βαρόμετρο  

3) Η ποσοτική αποσαφήνιση των πιθανών απαντήσεων του ερωτηματολογίου 

4) Ο συνδυασμός του χαρακτήρα ποιοτικής έρευνας που έχει το Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ με 

εκτιμήσεις που προκύπτουν από οικονομετρικά μοντέλα. 

 


