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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχος του Δοκιμίου είναι η αξιολόγηση των στοιχείων από τις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας που 

διεξάγονται στην Κύπρο μεταξύ επιχειρήσεων. Η αξιολόγηση βασίζεται σε συνολικά στοιχεία της 

οικονομίας και τομέων, καθώς και σε ατομικά στοιχεία επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η 

συμπερίληψη δεικτών οικονομικού κλίματος ή μεταβλητών για τις προσδοκίες απασχόλησης στα 

μοντέλα πρόβλεψης δεν οδηγεί σε ακριβέστερες προβλέψεις για ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ ή της 

απασχόλησης από απλά μοντέλα. Παρά ταύτα, επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση στην ακρίβεια των 

προβλέψεων για το ρυθμό ανάπτυξης ένα τρίμηνο μπροστά στους τομείς των κατασκευών, 

μεταποίησης και υπηρεσιών. Η χρήση των σειρών για τις προσδοκίες απασχόληση στις κατασκευές 

και μεταποίηση οδηγεί, επίσης, σε βελτιωμένη ικανότητα πρόβλεψης των μοντέλων για το ρυθμό 

μεταβολής της απασχόλησης στους αντίστοιχους τομείς σε σχέση με απλά μοντέλα για ορίζοντα ενός 

τριμήνου. Επιπλέον, μοντέλα με πληροφορίες από τις Έρευνες για υποκατηγορίες του τομέα των 

υπηρεσιών (μη χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο, 

τουρισμός) υπερτερούν έναντι απλών μοντέλων για ορίζοντα ενός τριμήνου.  

Η ανάλυση της πιθανότητας ορθής πρόβλεψης σε επίπεδο επιχείρησης δείχνει ότι δεν προκύπτει 

κάποια συστηματική σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης. Εξαίρεση αποτελεί ο τομέας των 

υπηρεσιών όπου μεγαλύτερες επιχειρήσεις σχετίζονται με υψηλότερη πιθανότητα ορθής πρόβλεψης 

της ζήτησής τους αλλά το αντίθετο ισχύει στην περίπτωση των προβλέψεων για την απασχόληση. 

Απαντήσεις που συλλέγονται μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετίζονται με 

υψηλότερη πιθανότητα ορθής πρόβλεψης από αυτές που συλλέγονται τηλεφωνικώς. Συνεπώς η 

χρήση τέτοιων μεθόδων διεξαγωγής των ερευνών θα πρέπει να ενθαρρύνεται αφού δίνουν 

περισσότερο χρόνο στους συμμετέχοντες να σκεφτούν τις απαντήσεις τους. 

Γενικά η παρούσα ανάλυση έδειξε ότι οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας Επιχειρήσεων περιέχουν 

χρήσιμες πληροφορίες για τις μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα και απασχόληση στους τομείς 

των κατασκευών, μεταποίησης και υπηρεσιών, καθώς και σε υποκατηγορίες των υπηρεσιών. Η 

συμπερίληψη πληροφοριών από τις Έρευνες για σκοπούς βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης βελτιώνει 

σημαντικά την ακρίβεια των προβλέψεων σε επίπεδο τομέων της οικονομίας. Οι προβλέψεις αυτές 

μπορούν να παρέχουν αρκετά νωρίς ενδείξεις για την πορεία των τομέων της οικονομίας καθώς και για 

τους τομείς που θα συνεισφέρουν σε μελλοντική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τέτοιες προβλέψεις μπορούν 

να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο (α) για φορείς χάραξης πολιτικής στην εισαγωγή νέων πολιτικών και 

ρυθμιστικών πλαισίων σε συγκεκριμένους τομείς και (β) για ιδιώτες για σκοπούς διευκόλυνσης 

επενδυτικών αποφάσεων.  


