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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συµµετοχή και συνεισφορά της οικοδοµικής δραστηριότητας στην ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονοµίας θεωρείται από µια µεγάλη µερίδα της κοινής γνώµης 

αδιαµφισβήτητη. ∆ιαχρονικά, ο κατασκευαστικός κλάδος στήριζε την οικονοµία της 

χώρας, ενώ ένα σηµαντικό κοµµάτι του εργατικού δυναµικού της χώρας 

απασχολείται σε επαγγέλµατα που κινούνται εντός και γύρω από το χώρο της 

οικοδοµής. Είναι εποµένως λογικό να επιβεβαιώνεται συχνά η παρατήρηση, πως οι 

φάσεις ανάπτυξης, σταθεροποίησης και ύφεσης της οικοδοµής συµπίπτουν χρονικά 

µε τις αντίστοιχες περιόδους της ελληνικής οικονοµίας.  

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση της σχέσης των βασικών µεγεθών 

που περιγράφουν την οικοδοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα και των κύριων 

µακροοικονοµικών δεικτών που χαρακτηρίζουν την πορεία της οικονοµίας την 

πεντηκονταετία 1960 έως 2010. Στόχος είναι να επιβεβαιωθεί µια σχέση 

αλληλεπίδρασης των παραπάνω µεγεθών. 

Για την πραγµατοποίηση της παρούσας έρευνας, καταγράφονται αρχικά σηµαντικές 

στιγµές της οικοδοµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα για περισσότερο από έναν 

αιώνα, ενώ στη συνέχεια δίνεται έµφαση στην πορεία του κλάδου των κατασκευών 

την τελευταία εικοσαετία και στις µελλοντικές του προοπτικές. Επόµενο στάδιο 

αποτελεί η περιγραφή  της δηµόσιας και ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας στην 

Ελλάδα µε τη χρήση βασικών µεταβλητών όπως ο αριθµός, η επιφάνεια, ο όγκος και 

η αξία των νέων οικοδοµών. Με τον ίδιο τρόπο επιχειρείται να περιγραφεί διαχρονικά 

και η ελληνική οικονοµία µε την καταγραφή και παρουσίαση των ετήσιων τιµών των 

κύριων µακροοικονοµικών δεικτών της, όπως το ΑΕΠ, ο πληθωρισµός, η ανεργία και 

οι ακαθάριστες επενδύσεις παγιού κεφαλαίου. 

Στο τελευταίο µέρος της παρούσας εργασίας εφαρµόζεται η ανάλυση της απλής 

παλινδρόµησης µεταξύ των ανεξάρτητων µεταβλητών του ελληνικού 

µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των εξαρτηµένων µεταβλητών της οικοδοµικής 

δραστηριότητας. Από το σύνολο των ελέγχων που πραγµατοποιούνται προκύπτουν 

στατιστικά σηµαντικές σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών αριθµός, όγκος και αξία της 

ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας και των µακροοικονοµικών µεγεθών ΑΕΠ, 

πληθωρισµός και ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1                                                                

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 

1.1 Εισαγωγή 

Η οικοδοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα είθισται να θεωρείται ‘’ατµοµηχανή’’ της 

εγχώριας ανάπτυξης. Μαζί µε τη ναυτιλία και τον τουρισµό, ο κατασκευαστικός 

κλάδος συγκαταλέγεται στη βαριά βιοµηχανία της εγχώριας παραγωγής. Είναι 

γεγονός πως σηµαντικό κοµµάτι των εγχώριων επενδύσεων πραγµατοποιείται στο 

χώρο του real estate, ενώ µεγάλη µερίδα των κατοίκων της ελληνικής επικράτειας 

(αυτόχθονες, ντόπιοι και ξένοι) απασχολείται σε δουλειές που σχετίζονται σε µικρό ή 

µεγάλο βαθµό µε τον κλάδο των κατασκευών. 

Η σηµασία του κατασκευαστικού κλάδου φάνηκε και από το µέγεθος των  αρνητικών 

συνεπειών που υπέστη λόγω της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης. Ενδεικτικά, 

αναφέρεται πως στο πρώτο πεντάµηνο του 2010 (Ιανουάριος-Μάιος), η συνολική 

οικοδοµική δραστηριότητα (ιδιωτική και δηµόσια) σε όλη τη χώρα εµφάνισε µείωση 

κατά 7,5% στον αριθµό των εκδοθεισών οικοδοµικών αδειών, κατά 17,1% στην 

επιφάνεια και κατά 23,2% στον όγκο, σε σχέση µε το αντίστοιχο πρώτο πεντάµηνο 

του 2009. Εξετάζοντας ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, το µέγεθος της συνολικής 

οικοδοµικής δραστηριότητας (ιδιωτικής - δηµόσιας) στο σύνολο της χώρας κατά το 

δωδεκάµηνο Ιούνιος 2009 – Μάιος 2010, µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες 

οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε 54.545 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 

12.122,9 χιλιάδες τ.µ. επιφάνειας και 44.516,7 χιλιάδες κ.µ. όγκου, έναντι 61.286 

οικοδοµικών αδειών που εκδόθηκαν κατά την αντίστοιχη περίοδο του Ιουνίου 2008 – 

Μαΐου 2009, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 15.210,7 χιλιάδες τ.µ. επιφάνειας και 

58.806,7 χιλιάδες κ.µ. όγκου. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν µείωση κατά 11,0% στον 

αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 20,7% στην επιφάνεια και κατά 24,3% στον 

όγκο.1 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται να περιγραφεί η οικοδοµική δραστηριότητα στην 

Ελλάδα την τελευταία πεντηκονταετία (1960 έως σήµερα). Καταγράφονται, αρχικά,  

σηµεία σταθµοί της ιδιωτικής και δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας για ένα πολύ 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, ώστε να αποτυπωθούν οι συνθήκες του 

                                                 
1
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1302/PressReleases/A1302_SOP03_DT_MM_05_2010

_01_P_GR.pdf 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1302/PressReleases/A1302_SOP03_DT_MM_05_2010_01_P_GR.pdf
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1302/PressReleases/A1302_SOP03_DT_MM_05_2010_01_P_GR.pdf
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περιβάλλοντος της υπό µελέτη περιόδου, και ακολούθως περιγράφεται ο 

κατασκευαστικός κλάδος όπως αυτός διαµορφώνεται σήµερα, αλλά και οι 

προοπτικές εξέλιξής του στα επόµενα χρόνια. 

1.2 Ιστορική αναδροµή 

Η οικοδοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα, µε την έννοια της οικονοµικής 

παραγωγής, αποκτά περιεχόµενο από τη δεκαετία του 1960 και µετά µε την 

κυριαρχία του συστήµατος δόµησης µε αντιπαροχή, µε το οποίο αντικαταστάθηκε 

σταδιακά και σε µεγάλο βαθµό το παλαιό, χαµηλού ύψους οικιστικό απόθεµα της 

χώρας (και κυρίως της πρωτεύουσας) από νέες πολυώροφες κατασκευές. Ωστόσο, 

προκειµένου να προσδιοριστούν και ακολούθως να κατανοηθούν οι συνθήκες που 

επικρατούσαν στο οικοδοµικό περιβάλλον την περίοδο του 1960, είναι χρήσιµο και 

ενδιαφέρον να παρουσιαστούν βασικά στοιχεία της οικοδόµησης στον ελλαδικό χώρο 

από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους έως τότε. 

Η αναζήτηση και καταγραφή των στοιχείων αυτών, φέρνει στην επιφάνεια 

ενδιαφέρουσα πληροφόρηση για την οικοδοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα για µια 

περίοδο σχεδόν 180 χρόνων. Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται στις ενότητες που 

ακολουθούν. 

1.2.1 Οικιστική διάρθρωση του νεοελληνικού κράτους 1830 – 1950 

Σύµφωνα µε τη Νικολαΐδου (1993) για εκατόν είκοσι χρόνια, από το 1830 ως τα τέλη 

της δεκαετίας του 1940, στο νεοελληνικό κράτος διαµορφώνεται µέσα από διαδοχικές 

και αλλεπάλληλες ανακατατάξεις (βαλκανικούς πολέµους, επέκταση των εδαφικών 

του ορίων, µικρασιατική καταστροφή, παγκόσµιοι πόλεµοι, εµφύλιος) ο αστικός του 

χώρος κατ’ εικόνα και οµοίωση της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτιστικής του 

υπανάπτυξης. Κύρια χαρακτηριστικά του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, που 

διαµορφώνουν το οικιστικό περιβάλλον στην ελληνική επικράτεια κατά την περίοδο 

αυτή, είναι ο αργός ρυθµός εκβιοµηχάνισης της χώρας, η κυριαρχία της µικρής 

ατοµικής ιδιοκτησίας στην ύπαιθρο, η εµπορευµατοποίηση της αγροτικής οικονοµίας 

και η συγκρότηση µιας νέας αστικής τάξης στις πόλεις. Όλα τα παραπάνω συντελούν 

στη δηµιουργία οικιστικών κέντρων µε ιδιόκτητα σπίτια στην ελληνική περιφέρεια και 

στη σταδιακή µεγέθυνση των αστικών κέντρων. 

Παράγοντες της εν λόγω χρονικής περιόδου (19ος αιώνας), που επίσης µπορεί να 

θεωρηθεί πως επηρεάζουν τη µετέπειτα οικιστική δοµή και οργάνωση της χώρας, 

είναι οι µεγάλες εδαφικές ιδιοκτησίες της Εκκλησίας και των Ελλήνων προυχόντων, 

καθώς και οι µικρές σε πληθυσµό πόλεις της ελληνικής επικράτειας. Πιο 
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συγκεκριµένα, µεγάλες εδαφικές εκτάσεις των περιοχών της Αττικής, της Φθιώτιδας, 

της Εύβοιας κ.α., µε το τέλος της Τουρκοκρατίας θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία της 

Εκκλησίας και των ευπόρων Ελλήνων της εποχής. Η µετέπειτα κατάτµηση των 

εκτάσεων αυτών σε µικρές, διάσπαρτες ιδιοκτησίες θα συµβάλει στη σταδιακή 

άναρχη επέκταση της Αθήνας και των επαρχιακών αστικών κέντρων τα κατοπινά 

χρόνια. 

Επιπλέον, η απουσία από την ελληνική επικράτεια κατά το 19ο αιώνα πόλεων, των 

οποίων ο πληθυσµός να υπερβαίνει τους 50.000 κατοίκους, είχε ως αποτέλεσµα την 

περιορισµένη και µη ισορροπηµένη ανάπτυξη του αστικού ελλαδικού χώρου. Όπως 

αναφέρεται στη Νικολαΐδου (1993), µόνο η Ερµούπολη στη Σύρο, ως εµπορικό, 

βιοµηχανικό και ναυτιλιακό κέντρο, αριθµούσε στα 1870 περισσότερους από 20.000 

κατοίκους, ενώ η Αθήνα (πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους από το 1834) την 

ίδια περίοδο είχε 44.510 κατοίκους. 

Όλα τα παραπάνω σκιαγραφούν τις συνθήκες και το περιβάλλον, µέσα στα οποία 

διαµορφώνεται µια πρώιµη οικοδοµική δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο τις 

πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Στα κατοπινά χρόνια, αντίστοιχοι κοινωνικοί, 

πολιτικοί και οικονοµικοί παράγοντες θα καθορίζουν τις εξελίξεις στο χώρο της 

οικοδοµής. 

Επόµενο σηµείο – σταθµός της υπό εξέταση περιόδου, το οποίο επηρεάζει την 

πορεία της Ελλάδας σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο είναι η 

µικρασιατική καταστροφή το 1922. Η ανταλλαγή πληθυσµών σε συνδυασµό µε τη 

γεωγραφική συρρίκνωση της χώρας, έφεραν στην Ελλάδα 1,3 εκατοµµύρια 

πρόσφυγες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν κατά κύριο λόγο στην Αθήνα και τα υπόλοιπα 

αστικά κέντρα της υπαίθρου. Το πρόβληµα της στεγαστικής τους αποκατάστασης και 

της κοινωνικής τους ενσωµάτωσης επέφερε σηµαντικές µεταβολές στην οικιστική 

διάρθρωση της χώρας και στην κοινωνική διαστρωµάτωση των αστικών κέντρων. Η 

υψηλή συγκέντρωση προσφύγων και ντόπιων στα αστικά κέντρα της περιόδου 

δηµιουργεί µια πολυπληθή εργατική τάξη που συντελεί αποφασιστικά στην ανάπτυξη 

που ακολουθεί. 

Είναι χαρακτηριστικό πως στα συγκεκριµένα χρόνια τα εργοστάσια πληθαίνουν και οι 

πόλεις αναπτύσσονται ταχύτατα για να κατοικηθούν από το πολυπληθές εργατικό 

δυναµικό. Οι πρόσφυγες, ιδιαίτερα ικανοί σε επαγγελµατικό επίπεδο (έµποροι, 

ελεύθεροι επαγγελµατίες, βιοτέχνες, βιοµηχανικοί εργάτες) επανδρώνουν τις 

αναπτυσσόµενες βιοµηχανικές µονάδες και δίνουν ώθηση στη βιοµηχανική ανάπτυξη 

της Ελλάδας. 
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Την περίοδο αυτή εµφανίζονται οι έντονες παρεµβάσεις του κράτους σε πολεοδοµικό 

επίπεδο, προκειµένου να επιλύσει το κυρίαρχο πρόβληµα της στεγαστικής 

αποκατάστασης των προσφύγων. Οι κρατικές επιλογές στο συγκεκριµένο ζήτηµα 

χαρακτηρίστηκαν από την απουσία ενός συγκροτηµένου νοµοθετικού πλαισίου και 

από καιροσκοπισµό (στεγαστικά προνόµια σε ισχυρές κοινωνικές οµάδες, συχνές 

αλλαγές σε νόµους στέγασης και ΓΟΚ), ωστόσο επηρέασαν αποφασιστικά την 

οικιστική ανάπτυξη του ελλαδικού χώρου, καθώς και τη µορφή και κοινωνική 

οργάνωση των ελληνικών αστικών κέντρων. Ο νόµος 3741/1929 «περί της 

ιδιοκτησίας κατά ορόφους» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα της κρατικής 

επέµβασης, η οποία συν τω χρόνω περιόρισε σηµαντικά την παραδοσιακή έως τότε 

µορφή κατοικίας και επέβαλε ως κυρίαρχο τρόπο δόµησης την αστική πολυκατοικία. 

Παρά τις προσπάθειες, η οικονοµική αδυναµία του ελληνικού κράτους τη δεδοµένη 

περίοδο, δεν επέτρεψε να δοθεί συνολική λύση στις ανάγκες στέγασης των 

προσφυγικών πληθυσµών. Για το λόγο αυτό, σηµαντικό κοµµάτι των προσφύγων 

κατέφευγε στη λύση της αυτοστέγασης. Οι ευπορότεροι των προσφύγων έκτισαν τις 

κατοικίες τους εντός πόλης, σε περιοχές αστικής κατοικίας, ενώ οι άποροι 

κατασκεύαζαν, άναρχα, τα αυθαίρετα κτίσµατά τους σε εκτάσεις που είχαν 

δυνατότητα πρόσβασης και κατάληψης. 

Αυτή η άναρχη και απρογραµµάτιστη αστική ανάπτυξη – επέκταση στη διάρκεια του 

Μεσοπολέµου αποτελεί την αφετηρία και τη βάση, πάνω στην οποία γιγαντώθηκε τα 

επόµενα χρόνια η πρωτεύουσα της Ελλάδας και δυσανάλογα µεγάλο αστικό κέντρο 

του ελλαδικού χώρου, η Αθήνα. Χαρακτηριστικά στοιχεία της οικοδοµικής της 

µεγέθυνσης, στα εν λόγω χρόνια, παρουσιάζονται στην ενότητα που ακολουθεί. 

1.2.2 Η Αθήνα την περίοδο 1830 – 1950 

Η Αθήνα γίνεται πρωτεύουσα του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους το 1834. Η 

πληθυσµιακή, και συνακολούθως η κτιριακή, της ανάπτυξη είναι αλµατώδης. Με 

βάση τον Μπίρη (1966) ο πληθυσµός της Αθήνας το 1832 ήταν 6.000 κάτοικοι και µε 

την ανακήρυξή της σε πρωτεύουσα δύο χρόνια µετά διπλασιάζεται σε 12.000. Το 

1850 η Αθήνα είχε 24.758 κατοίκους και το 1870, 44.510 κατοίκους. Το 1890 σχεδόν 

τριπλασιάζει τον πληθυσµό της (114.355 κατοίκους) και το 1907 ξεπερνά τους 

150.000 κατοίκους (167.479). Πριν τη µικρασιατική καταστροφή, το 1920, ο 

πληθυσµός της αγγίζει τους 300.000 κατοίκους (292.991). 

Ωστόσο, η εν λόγω πληθυσµιακή και κτιριακή διόγκωση της πρωτεύουσας δεν 

δικαιολογείται από µια σηµαντική οικονοµική ανάπτυξη τα αντίστοιχα χρόνια. 

Σύµφωνα µε την Νικολαΐδου (1993), το ένδοξο παρελθόν της Αθήνας ήταν αυτό που 
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συσπείρωνε τις ελπίδες και προσδοκίες των απελευθερωµένων Ελλήνων για πρόοδο 

και ανάπτυξη, καθιστώντας την πρωτεύουσα πόλο έλξης για τους κατοίκους του 

συνόλου της ελληνικής επικράτειας. 

Παράλληλα, η µικρασιατική καταστροφή, η ανταλλαγή πληθυσµών και η µαζική 

εγκατάσταση προσφύγων στην πρωτεύουσα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες 

για τη µετέπειτα υπερτροφική µορφή – δοµή της πόλης. Τα παραπάνω γεγονότα 

βρήκαν σαφώς απροετοίµαστη την ελληνική πρωτεύουσα να τα υποδεχθεί και να τα 

αντιµετωπίσει. 

Πολεοδοµικά, στα πρώτα χρόνια της υπό εξέταση περιόδου, η Αθήνα αναπτύχθηκε 

γύρω από τον παλαιό οικισµό της Ακρόπολης. Εκεί διαµορφώθηκε ο δηµόσιος 

χώρος της πόλης µε το κτίσιµο των ανακτόρων, της Βουλής και των διαφόρων 

υπουργείων. Στην περιοχή αυτή εγκαθίσταται η εύπορη αστική τάξη, ενώ τα µεσαία 

στρώµατα εποικούν στις παρυφές του Λυκαβηττού. Παράλληλα, στο Μοναστηράκι 

συγκεντρώνονται οι εµπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες. 

Στη διάρκεια αυτή της ανοικοδόµησης της πρωτεύουσας µε δηµόσια κτίρια και έργα 

υποδοµής συνέρρευσε στην Αθήνα πλήθος µαστόρων και τεχνιτών από όλη την 

Ελλάδα προκειµένου να βρουν δουλειά. Ως κυριότερα κτίρια της περιόδου 

αναφέρονται τα Παλαιά Ανάκτορα (1840), η Παλαιά Βουλή (1871), το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1876), η Ακαδηµία Αθηνών (1885), το Παναθηναϊκό Στάδιο 

(1900), το Εθνικό Θέατρο (1901), ενώ τα αντίστοιχα σηµαντικότερα έργα υποδοµής 

θεωρούνται η διάνοιξη της λεωφόρου Αλεξάνδρας (1878), της λεωφόρου Συγγρού 

(1904), ο ηλεκτρικός σιδηρόδροµος Αθηνών – Πειραιώς (1904). 

Σύµφωνα µε την Νικολαΐδου (1993), ήδη από αυτήν την εποχή έχουµε συνεχείς 

ανατιµήσεις της αθηναϊκής γης και κερδοσκοπία που βασίζονταν στην υψηλή ζήτηση 

οικοπέδων για κτίσιµο κατοικιών προς ιδιοκατοίκηση ή προς ενοικίαση. Οι 

επενδύσεις σε ακίνητα και η εµπορική εκµετάλλευση των οικοπέδων της Αθήνας και 

του Πειραιά ήταν συνήθης κερδοσκοπική δραστηριότητα της µεγαλοαστικής και 

µεσοαστικής τάξης τον 19ο αιώνα. Η κερδοσκοπική αυτή εκµετάλλευση της γης ήταν 

η αιτία των ισχυρών πιέσεων προς το κράτος για τη µονοµερή και κατά περίσταση 

εφαρµογή των πολεοδοµικών διατάξεων που το ίδιο είχε θεσπίσει. Ως αποτέλεσµα 

εµφανίζονται η πρώτοι αυθαίρετοι οικισµοί στην πρωτεύουσα ήδη από το 1840. Το 

Κολωνάκι και η Νεάπολη είναι οι πρώτες αυθαίρετες συνοικίες της Αθήνας που 

εντάσσονται γρήγορα στο σχέδιο πόλης (1860), ενώ το ίδιο συµβαίνει αργότερα µε τα 

Αναφιώτικα (οικισµός στους πρόποδες της Ακρόπολης από Αναφιώτες οικοδόµους) 

και το Προάστιο (τα σηµερινά Εξάρχεια). 
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Είναι σαφές από όλα τα παραπάνω, πως η σηµερινή άναρχη δοµή και επέκταση της 

πόλης των Αθηνών, ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια της ανακήρυξής της σε 

πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται και 

διογκώνεται στα κατοπινά χρόνια όπως περιγράφεται παρακάτω, µε κοινό 

παρονοµαστή την κακοδιαχείριση από την πολιτεία της εκάστοτε ιστορικής 

συγκυρίας. 

Επόµενο σηµαντικό στοιχείο της υπό εξέταση περιόδου, το οποίο επηρεάζει 

σηµαντικά την οικοδοµική µορφή της πρωτεύουσας για τα ακόλουθα χρόνια, είναι η 

βιοµηχανική µετεξέλιξή της. Τα πρώτα δειλά βήµατα προς αυτήν την κατεύθυνση, 

πραγµατοποιούνται την περίοδο 1880 – 1909 µε τον πολλαπλασιασµό των 

βιοµηχανικών επιχειρήσεων, ενώ στη διάρκεια των χρόνων 1909 – 1922, η θετική 

έκβαση των βαλκανικών πολέµων, η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης, η διεύρυνση 

της εσωτερικής αγοράς και η αύξηση του ενεργού πληθυσµού έδωσαν ώθηση στη 

βιοµηχανική ανάπτυξη. 

Η διαδικασία αυτή εκβιοµηχάνισης οδήγησε σε µεγαλύτερη αστικοποίηση τον 

αθηναϊκό χώρο κάνοντας ακόµα πιο δύσκολες τις συνθήκες στέγασης του 

αυξανόµενου εργατικού δυναµικού. Οι εργατικοί οικισµοί µε τις κατοικίες προς 

ενοικίαση που κτίστηκαν αυτήν την περίοδο, διαµορφώθηκαν πλησίον των 

εργοστασίων µέσα στην Αθήνα (Γκάζι, Θησείο, Μεταξουργείο) και τον Πειραιά 

(Καµίνια, ∆ραπετσώνα). Το ζήτηµα της εργατικής κατοικίας δεν αντιµετωπίστηκε 

µέσα από ένα οργανωµένο πρόγραµµα και µια ενιαία κοινωνική στεγαστική πολιτική, 

παγιώνοντας έτσι για όλα τα κατοπινά χρόνια το διαχωρισµό της Αθήνας σε 

εργατικές συνοικίες, µε υψηλούς δείκτες πυκνοκατοίκησης, συνθήκες συνωστισµού 

και ανύπαρκτα δίκτυα υποδοµής, και σε συνοικίες µεσοαστών και µεγαλοαστών. 

Έτσι, ενώ στο πρώτο διάστηµα της υπό εξέταση περιόδου (1840 – 1880), 

πρωταρχική παράµετρο για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης των πρώτων 

αυθαίρετων οικισµών της πρωτεύουσας αποτέλεσε η κοινή καταγωγή και η 

οµοιοεπαγγελµατική ενασχόληση των κατοίκων τους (βλ. Αναφιώτικα), για τη 

µετέπειτα απόφαση οίκησης ενός µέρους (1880 – 1922) κυρίαρχο κριτήριο για το 

εργατικό δυναµικό ήταν η γειτνίαση µε τον τόπο εργασίας. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται πως οι πρώτοι εργατικοί οικισµοί διαµορφώθηκαν  ως τα µέσα του 20ου 

αιώνα δίπλα στις πρώτες βιοµηχανικές µονάδες (Λαύριο, Ελευσίνα, ∆ραπετσώνα) και 

ακολούθησαν ως το 1922 οι εργατικοί συνοικισµοί της Αθήνας και του Πειραιά (Γκάζι, 

Θησείο, Μεταξουργείο, Καµίνια). 
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Τελευταίο σηµαντικό ιστορικό γεγονός της υπό µελέτη περιόδου είναι η µικρασιατική 

καταστροφή το 1922 και η συνακόλουθη εισροή προσφύγων στην Ελλάδα και κυρίως 

στην Αθήνα. Το γεγονός αυτό µε τις τεράστιες πληθυσµιακές πιέσεις που προκάλεσε 

στην πρωτεύουσα, την αποµάκρυνε οριστικά από την ευρωπαϊκή προοπτική που 

είχε αναπτυχθεί από το 19ο αιώνα µε την πολεοδοµική οργάνωση που είχε ξεκινήσει 

να διαµορφώνεται (κεντρικός πυρήνας πόλης, συγκέντρωση διοικητικών και 

εµπορικών δραστηριοτήτων, έργα υποδοµής). 

Στα χρόνια µετά το 1922, η δηµιουργία προσφυγικών οικισµών από το κράτος, ο 

πολλαπλασιασµός των αυθαίρετων προσφυγικών και εργατικών συνοικισµών και η 

καθιέρωση του θεσµού της οριζόντιας ιδιοκτησίας αλλοίωσαν τον πολεοδοµικό ιστό 

της πρωτεύουσας. Οι πρώτοι προσφυγικοί οικισµοί στην Αθήνα κτίστηκαν στη Νέα 

Ιωνία, στην Καισαριανή, στο Βύρωνα και στον Πειραιά στη Νέα Κοκκινιά. ∆ίπλα σε 

αυτούς, τους οργανωµένους από το κράτος προσφυγικούς οικισµούς 

δηµιουργήθηκαν και σταδιακά πολλαπλασιάστηκαν αυθαίρετες προσφυγικές 

παραγκουπόλεις. 

Σύµφωνα µε την Λεοντίδου (1989), το 1927 στην Αθήνα, τον Πειραιά και τα προάστιά 

τους, σε σύνολο 75.245 προσφυγικών οικογενειών, το 63% εξ αυτών ζούσε σε 

προσφυγικούς οικισµούς και το 37% σε ιδιωτικές κατοικίες που αγοράστηκαν ή 

νοικιάστηκαν µε δικά τους έξοδα. Συγκρίνοντας, µάλιστα, το οικιστικό απόθεµα της 

περιόδου 1926 – 1927 µε τα πληθυσµιακά µεγέθη της περιόδου συµπεραίνεται ότι σε 

αύξηση του πληθυσµού κατά 138% αντιστοιχεί αύξηση του οικιστικού αποθέµατος 

µόνο κατά 30%. Οι παραπάνω αριθµοί αποτυπώνουν το µέγεθος του οικιστικού 

προβλήµατος στην πρωτεύουσα και σκιαγραφούν τις εξελίξεις της οικοδοµικής 

δραστηριότητας των κατοπινών χρόνων. 

Οι υποβαθµισµένες συνθήκες στέγασης των λαϊκών, εργατικών και προσφυγικών 

συνοικισµών δεν άγγιξαν τις συνοικίες της µεσοαστικής και µεγαλοαστικής τάξης που 

αναπτύσσονταν γύρω από τον κεντρικό πυρήνα της πρωτεύουσας. Ουσιαστική 

µεταβολή στις συνθήκες στέγασης των τάξεων αυτών (και αργότερα συνολικά σε όλη 

την ελληνική επικράτεια) θα επιφέρουν οι θετικές εξελίξεις στην τεχνολογία του 

οπλισµένου σκυροδέµατος (µπετόν αρµέ), οι οποίες επιτρέπουν την κατασκευή 

πολυώροφων οικοδοµών σε ευρεία κλίµακα. Στην Αθήνα ο θεσµός της οριζόντιας 

ιδιοκτησίας καθιερώθηκε το 1927, για να εφαρµοστεί αρχικά στους προσφυγικούς 

οικισµούς, ενώ από το 1929 και µετά, µε το νόµο 3741 «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ 

ορόφους», απέκτησε γενική ισχύ. 
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Η γενίκευση του θεσµού της οριζόντιας ιδιοκτησίας και των πολυώροφων κτιρίων 

ήταν αναγκαία λόγω της ταχύτατης και συνεχιζόµενης αύξησης του πληθυσµού του 

αθηναϊκού χώρου. Το γεγονός αυτό, ευνόησε την αντικατάσταση του παλαιού 

οικιστικού αποθέµατος µε την ανοικοδόµηση νέων πολυώροφων οικοδοµών, ενώ 

παράλληλα, τόνωσε την οικοδοµική δραστηριότητα και επέτρεψε την επένδυση 

χρηµατικών κεφαλαίων στον κλάδο των οικοδοµών. 

Ως προς τη χωροθέτηση των νέων πολυώροφων κτιρίων, την περίοδο 1919 – 1927, 

παρατηρείται µια ευρύτατη διασπορά αυτών στον κεντρικό πολεοδοµικό ιστό της 

πόλης. Τα κτίρια αυτά χαρακτηρίζονται από χρήση αµιγούς κατοικίας (κύρια κατοικία 

παντού) ή γενικής κατοικίας (καταστήµατα στο ισόγειο και κατοικίες στους ορόφους) 

ή ακόµα εξυπηρετούν και άλλες λειτουργίες (τράπεζες, γραφεία, ξενοδοχεία κλπ.). 

Σύµφωνα µε τον Μαρµαρά (1991), για την περίοδο 1925 – 1941, σε επίπεδο 

συνολικής κτιριακής παραγωγής το 85,33% κάλυπτε ανάγκες κατοικίας και το 14,6% 

άλλες χρήσεις. Τα κτίρια αµιγούς κατοικίας κάλυπταν το 59,23% της συνολικής 

ανοικοδόµησης και τα αντίστοιχα γενικής κατοικίας το 26,10% αυτής. Εξετάζοντας τη 

χωροθέτηση των κτιρίων ο Μαρµαράς (1991) σηµειώνει πως τα κτίρια κατοικίας 

συγκεντρώνονται κατά 70,66% στις συνοικίες των Αχαρνών, ∆ιον. Αρεοπαγίτου, Εθν. 

Μουσείου, Ευαγγελισµού, Κυψέλης, Λυκείου, Νεάπολης, Πανεπιστηµίου, Άνω και 

Κάτω Πατησίων και Φυλής, ενώ τα πολυώροφα κτίρια που εξυπηρετούσαν ειδικές 

χρήσεις είχαν συγκεντρωθεί σε επιλεγµένες περιοχές του κεντρικού πυρήνα της 

Αθήνας. 

Σηµαντικό στοιχείο της περιόδου είναι και η έκδοση του διατάγµατος της 14.5.1934 

«Περί ύψους οικοδοµών Αθηνών και περιχώρων», µε βάση το οποίο γενικεύεται η 

κατασκευή πολυώροφων κτιρίων στον αθηναϊκό χώρο, ενώ παράλληλα 

αναπτύσσεται ιδιαίτερα η δραστηριότητα των ανώνυµων οικοδοµικών εταιριών. Το 

διάταγµα αυτό θα δώσει τεράστια ώθηση στην κατασκευαστική δραστηριότητα των 

επόµενων χρόνων. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τρόποι χρηµατοδότησης των κατασκευών την εν 

λόγω περίοδο. Με βάση τα στοιχεία από τον Μαρµαρά (1991) στο 84,03% των 

κατασκευασθέντων κτιρίων της περιόδου 1925 – 1941 εµφανίζονταν οι ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

• Ο χρηµατοδότης και ο τελικός ιδιοκτήτης της πολυώροφης οικοδοµής 

ταυτίζονταν (67,62% της συνολικής δραστηριότητας). 

• ∆ιάφοροι µικροϊδιοκτήτες συνέπρατταν για την κατασκευή πολυκατοικιών 

εκµεταλλευόµενοι το θεσµό της οριζόντιας ιδιοκτησίας, µε κύρια πηγή 
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χρηµατοδότησης τα ιδιωτικά κεφάλαια (15,97% της συνολικής 

δραστηριότητας). 

• Ο κεφαλαιούχος κατασκεύαζε την οικοδοµή µε σκοπό τη µεταπώληση της 

κατά τµήµα ή συνολικά (9,38% της συνολικής δραστηριότητας). 

• Ο οικοπεδούχος εκχωρούσε το οικόπεδό του στον κατασκευαστή 

επιχειρηµατία, παίρνοντας ως αντάλλαγµα έναν αριθµό διαµερισµάτων – 

σύστηµα αντιπαροχής (7,03% της συνολικής δραστηριότητας). 

Σε ολόκληρο το παραπάνω κοµµάτι περιγράφονται συνοπτικά τα κυρίαρχα σηµεία 

που διαµόρφωσαν το δοµηµένο περιβάλλον της Ελλάδας, και ειδικότερα της 

Αθήνας, στα χρόνια από την απελευθέρωση µέχρι και το µεσοπόλεµο. Είναι σαφές 

πως πλήθος στοιχείων (στεγαστικά προβλήµατα, άναρχη δόµηση, αυθαιρεσίες, 

θεσµός οριζόντιας ιδιοκτησίας) θα αποτελέσουν τη βάση για την πορεία της 

οικοδοµικής δραστηριότητας στα κατοπινά χρόνια που αναλύεται ακολούθως. 

1.2.3 Η µεταπολεµική και µεταπολιτευτική Ελλάδα (1950 – 1990) 

Πληθώρα ιστορικών συγκυριών, καθώς και κοινωνικοοικονοµικές και πολιτικές 

επιλογές του σύγχρονου ελληνικού κράτους, έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην αλλαγή 

και εξέλιξη του ελλαδικού χώρου στα χρόνια µετά το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο αρχικά και 

τη µεταπολίτευση αργότερα. Συγκεντρωτικά, η σµίκρυνση – κατάρρευση του 

αγροτικού χώρου, οι σοβαρές προσπάθειες εκβιοµηχάνισης και η τουριστική 

ανάπτυξη αποτέλεσαν τις κυρίαρχες µεταβλητές που επηρέασαν τη µετεξέλιξη και το 

µετασχηµατισµό του ελληνικού δοµηµένου περιβάλλοντος στα υπόψη χρόνια. 

Ο Τσουκαλάς (1987) σηµειώνει πως ο κρατικός παρεµβατισµός τη δεκαετία του ’50, 

οι καιροσκοπικές αναπτυξιακές επιλογές της εποχής και η διαπλοκή των σχέσεων 

κράτους – άρχουσας αστικής τάξης αποτελούσαν τροχοπέδη στον ουσιαστικό 

εκσυγχρονισµό της ελληνικής κοινωνίας. Την περίοδο 1950 – 1960 πάνω από το 1/3 

του ενεργού πληθυσµού ήταν άνεργοι και το 40% των κατοίκων των αγροτικών 

περιοχών υποαπασχολούµενοι. Τα παραπάνω ωθούν τον αγροτικό πληθυσµό της 

περιόδου σε έξοδο από την ύπαιθρο και µετεγκατάστασή του στα αστικά κέντρα της 

χώρας και κυρίως στην Αθήνα. Οι µετακινήσεις αυτές του αγροτικού πληθυσµού 

προκαλούν ασύµµετρη αστικοποίηση και υδροκεφαλισµό της πρωτεύουσας. 

Η στροφή προς την εκβιοµηχάνιση της χώρας σηµειώνεται στα τέλη της δεκαετίας 

του ΄50 και ακολούθησε ταχύτατη ανοδική πορεία την περίοδο 1960 – 1970. Οι 

υψηλοί ρυθµοί αύξησης της βιοµηχανικής παραγωγής την εν λόγω περίοδο 

οφείλονται σε µεγάλο βαθµό και στον κλάδο των κατασκευών, ο οποίος αναπτύχθηκε 
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µε ταχύτατους ρυθµούς την ίδια περίοδο. Συγκεκριµένα, µε βάση τη Γενική 

Απογραφή Πληθυσµού 1951 – 1981 της Ε.Σ.Υ.Ε., η οικοδοµική δραστηριότητα από 

2,64% το 1950 έφτασε στο 4,60% το 1960, ενώ συνεχίστηκε αµείωτη και τις 

επόµενες δεκαετίες, φθάνοντας το 7,8% το 1971 και το 9,2% το 1981. 

Παράλληλα, από τα µέσα της δεκαετίας το ΄60 η ελληνική επικράτεια αρχίζει να 

αντιλαµβάνεται και ακολούθως να βιώνει τις αλλαγές που προκαλεί η συν τω χρόνω 

ακµάζουσα τουριστική δραστηριότητα. Η στροφή των εναποµεινάντων κατοίκων της 

ηπειρωτικής, και κυρίως της νησιωτικής, υπαίθρου στον τουρισµό, έδωσε τη σχετική 

ώθηση για την ανάπτυξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας και στην 

παρηκµασµένη, έως τότε, ελληνική επαρχία. 

Από όλα τα παραπάνω, είναι σαφές πως αστικοποίηση, εκβιοµηχάνιση και 

τουριστική ανάπτυξη αποτέλεσαν τους κύριους µοχλούς ανόδου της 

κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά την περίοδο µετά το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο και 

τη µεταπολίτευση στην ελληνική επικράτεια. Όπως θα δούµε και στην επόµενη 

ενότητα, οι παράγοντες αυτοί είναι πρωταρχικοί και για την ώθηση της οικοδόµησης 

και στην πρωτεύουσα της χώρας. 

1.2.4 Η εξέλιξη της µεταπολεµικής και µεταπολιτευτικής Αθήνας (1950 – 1990) 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό µελέτη περιόδου, ο πληθυσµός της ελληνικής 

πρωτεύουσας συνέχιζε να αυξάνει µε συνεχείς αυξητικούς ρυθµούς. Με βάση την 

Νικολαΐδου (1993), το 1951 η Αθήνα συγκέντρωνε το 18% του συνολικού πληθυσµού 

της Ελλάδας (1.378.586 κάτοικοι) και τα 2/5 της συνολικής οικονοµικής 

δραστηριότητας. Η υπερσυσσώρευση πληθυσµού και δραστηριοτήτων συνεχίστηκε 

αµείωτη ως και τη δεκαετία του 1980. Αναλυτικότερα, η Αθήνα το 1961 συγκέντρωνε 

το 23% του συνολικού πληθυσµού της χώρας (1.852.709 κάτοικοι), το 1971 το 29% 

(2.540.241 κάτοικοι), το 1981 το 35% (3.409.145 κάτοικοι), ενώ το 1991 παρατηρείται 

σχετική κάµψη και ο πληθυσµός της πρωτεύουσας αποτελεί το 33,14% του 

συνολικού πληθυσµού της χώρας (3.096.775 κάτοικοι). 

Η εκβιοµηχάνιση της χώρας, συγκεντρωµένη κατά κύριο λόγο στην περιοχή της 

πρωτεύουσας, και οι συνεπακόλουθες ευκαιρίες απασχόλησης που αυτή προσέφερε, 

είχε ως αποτέλεσµα την πληθυσµιακή συσσώρευση της εσωτερικής µετανάστευσης 

και την αύξηση της αστικοποίησης στον αθηναϊκό χώρο. Ταυτόχρονα, οι υψηλοί 

ρυθµοί ανάπτυξης της δευτερογενούς παραγωγής από τα µέσα της δεκαετίας του 

1960 και η παράλληλα αυξανόµενη οικοδοµική δραστηριότητα της ίδιας περιόδου, 

από 18% το 1961 σε 25% το 1971 όπως καταγράφεται στη σχετική Απογραφή 
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Πληθυσµού – Κατοικιών 1961 – 1971 της Ε.Σ.Υ.Ε., συγκέντρωσαν στην Αθήνα και τα 

περίχωρά της µεγάλο µέρος του ενεργού πληθυσµού της χώρας. 

Αρκετοί ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στη θεαµατική αύξηση της οικοδοµικής 

δραστηριότητας στον αθηναϊκό χώρο στα µέσα της δεκαετίας του ’60 και στις αρχές 

της δεκαετίας του '70, που σε συνδυασµό µε την έξαρση της αυθαίρετης δόµησης, 

προκάλεσαν σταδιακά την αλλοίωση του πολεοδοµικού ιστού της πόλης. 

Σηµαντικότεροι από τους λόγους αυτούς ήταν: 

• Tο µεγάλο έλλειµµα κατοικιών, καθώς µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου και του Εµφυλίου το 30% του στεγαστικού αποθέµατος είχε 

καταστραφεί. 

• Oι πληθυσµιακές πιέσεις της εσωτερικής µετανάστευσης. 

• Oι προοπτικές άµεσης οικονοµικής ανάπτυξης µέσω της αύξησης της 

οικοδοµικής δραστηριότητας. 

Σύµφωνα µε την Νικολαΐδου (1993), την περίοδο 1955 – 1964, ο όγκος της 

οικοδοµικής δραστηριότητας δεκαπλασιάστηκε σε σχέση µε την προπολεµική 

περίοδο. Οι νεόδµητες οικοδοµές που χτίστηκαν στην περιοχή της Αθήνας την 

περίοδο αυτή αντιπροσώπευαν το 45,7% του συνόλου των νέων οικοδοµών της 

χώρας µε κύρια πηγή χρηµατοδότησης τα ιδιωτικά κεφάλαια. 

Οι υψηλοί ρυθµοί ανοικοδόµησης της Αθήνας συνεχίστηκαν και τις επόµενες 

δεκαετίες του '60 και του '70. Συγκεκριµένα, οι νέες οικοδοµές της πρωτεύουσας την 

περίοδο 1960 – 1965 ξεπέρασαν το 50% του συνόλου των οικοδοµών της χώρας, 

ενώ κατά την περίοδο 1965 – 1972 υποχώρησαν στο 42%. Την περίοδο αυτή 

γενικεύεται και κυριαρχεί το σύστηµα αντιπαροχής, µε τη χρήση του οποίου 

κατεδαφίζονται πολλά νεοκλασικά κτίρια και στη θέση τους ανεγείρονται πολυώροφες 

οικοδοµές. Αυτό το σύστηµα δόµησης αποτέλεσε τον κύριο τρόπο κατασκευής 

ιδιωτικών έργων µέχρι τη σηµερινή εποχή. 

Στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας ψηφίζονται ευνοϊκές θεσµικές ρυθµίσεις που 

επικυρώνουν την αύξηση των συντελεστών δόµησης και ευνοούν τις συνθήκες 

χρηµατοδότησης, όπως είναι η αύξηση των στεγαστικών δανείων, µε αποτέλεσµα 

την υπερεκµετάλλευση του αστικού εδάφους, τον πολλαπλασιασµό των 

πολυώροφων οικοδοµών και τη συνολική υποβάθµιση της ποιότητας του αθηναϊκού 

αστικού χώρου. Η υποβάθµιση αυτή γενικεύτηκε από παράγοντες όπως η έλλειψη 

θεσµοθετηµένου ρυθµιστικού σχεδίου κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής, η 

προσπάθεια µείωσης του κόστους οικοδοµής µε συνεπακόλουθο τις σηµαντικές 
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εκπτώσεις στην ποιότητα κατασκευής, η αδυναµία του κράτους να υποστηρίξει την 

αυξηµένη οικοδοµική δραστηριότητα µε τα κατάλληλα έργα υποδοµής και τελικά ο 

πολλαπλασιασµός των αυθαίρετων κτισµάτων, τα οποία αποτέλεσαν λύση στο οξύ 

πρόβληµα της στέγασης των εσωτερικών µεταναστών. 

Συνολικά, για την περίοδο των δεκαετιών του 1960 και 1970 µπορεί να ειπωθεί πως 

η ανάπτυξη της οικοδοµικής δραστηριότητας και του κλάδου των κατασκευών ήταν 

αποτέλεσµα των µεγάλων αναγκών στέγασης αλλά και άµεση συνάρτηση του 

χαµηλού κόστους παραγωγής των κατασκευών, λόγω χαµηλών τιµών των 

οικοπέδων, των οικοδοµικών υλικών, χαµηλών ηµεροµισθίων και κακής ποιότητας 

κατασκευής. Επιπλέον, η απουσία αυστηρού νοµοθετικού πλαισίου ενίσχυε την 

κερδοσκοπία, ενώ η συνεχής αύξηση των συντελεστών δόµησης, οι παρεκκλίσεις, οι 

υπερβάσεις και οι παραβιάσεις του ΓΟΚ επέτρεπαν την αύξηση των περιθωρίων 

κέρδους από την κατασκευαστική δραστηριότητα. 

Η γενικότερη οικονοµική κρίση του δευτέρου µισού της δεκαετίας του ’70 και ο 

περιορισµός των ευνοϊκών θεσµικών ρυθµίσεων, όπως ήταν η διακοπή χορήγησης 

στεγαστικών δανείων και η αύξηση της φορολογίας, οδήγησε τον κλάδο των 

κατασκευών σε ύφεση. Οι ρυθµοί παραγωγής νέων κατοικιών και νέων οικοδοµών 

µειώθηκαν και η τάση αυτή συνεχίστηκε και στη δεκαετία του 1980. Αναλυτικότερα, ο 

αριθµός των νέων κατοικιών στην Αθήνα από 42.388 το 1980 µειώθηκε στις 28.315 

το 1981 και διατηρήθηκε σε αυτά τα επίπεδα ως το τέλος του 1990. Αντίστοιχα και οι 

νέες οικοδοµές από 9.577 το 1980 µειώθηκαν στις 8.499 το 1981, για να 

σταθεροποιηθεί η παραγωγή τους στις 7.500 κατά µέσο όρο για όλη την περίοδο 

µέχρι το 1990. 

1.2.5 Η τελευταία εικοσαετία (1990 – 2010) 

Η ιδιωτική και δηµόσια οικοδοµική δραστηριότητα, µε την οποία απασχολούνταν η 

µεγάλη πλειοψηφία των κατασκευαστικών εταιριών κατά το 1989 -1991, παρουσίασε 

κάµψη στις αρχές του 1990, λόγω της διαρκούς αύξησης του µέσου κόστους 

κατοικίας, που επιβάρυνε το συνολικό κόστος κατασκευής. Πιο συγκεκριµένα, το εν 

λόγω µέσο κόστος κατοικίας επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τα υψηλά επιτόκια των 

στεγαστικών δανείων, την αύξηση του κόστους κατασκευής (λόγω της αύξησης των 

τιµών των υλικών και του εργατικού κόστους), τον περιορισµό στις αυξήσεις των 

ενοικίων, τον περιορισµό στις µισθώσεις και την  γενικότερη οικονοµική ύφεση που 

έπληξε την ελληνική οικονοµία την περίοδο των πρώτων χρόνων της δεκαετίας του 

1990. Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, στη διάρκεια της δεκαετίας αυτής, 

µετατοπίστηκε σε σηµαντικό βαθµό το ενδιαφέρον των µεγάλων τεχνικών εταιριών 
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του κατασκευαστικού κλάδου από την οικοδοµική δραστηριότητα, στα έργα 

υποδοµής του ∆ηµοσίου Τοµέα.2  

Από τα τέλη όµως του 1995, µια σειρά από ευνοϊκές εξελίξεις, όπως η µείωση των 

επιτοκίων των στεγαστικών δανείων, η απελευθέρωση των µισθώσεων, και η 

παράλληλη ένταξη πολλών νέων περιοχών στο σχέδιο πόλης µε τη συνακόλουθη 

ανοικοδόµηση νέων, νόµιµων κατοικιών σε αυτές, βοήθησαν στην ανάκαµψη του 

κλάδου, έδωσαν ώθηση στην οικοδοµική δραστηριότητα και επηρέασαν θετικά την 

εξέλιξη της. Ακόµα, στοιχεία όπως τα σηµαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια της περιόδου, 

οι νέες µέθοδοι χρηµατοδότησης των έργων, η ανάγκη της πραγµατοποίησης 

δηµοσίων έργων υποδοµής, η επέκταση του κλάδου σε νέες αγορές, η γενικότερη 

πορεία της ελληνικής οικονοµίας αλλά και η ανάληψη της Ολυµπιάδας του 2004 

συνέβαλαν στην αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και την κερδοφορία 

του κλάδου. 

Ωστόσο, η µεταολυµπιακή περίοδος (2004-2005) χαρακτηρίστηκε από κάµψη της 

κατασκευαστικής δραστηριότητας (λόγω κυρίως της ολοκλήρωσης µεγάλου µέρους 

των επενδύσεων υποδοµής, της αλλαγής στο θεσµικό πλαίσιο ανάθεσης των έργων, 

της µείωσης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων κ.α.), ενώ και στην επόµενη 

διετία (2006-2007) δεν παρουσιάστηκαν µεγάλες διαφοροποιήσεις. Το αρνητικό αυτό 

κλίµα, βέβαια, εξισορροπείται έως ένα βαθµό µέχρι και το 2007 από την ανοδική 

πορεία της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας της ίδιας περιόδου, αλλά και από 

τις προοπτικές που προσδίδουν στις εταιρίες του κατασκευαστικού κλάδου οι  

αναθέσεις των έργων του ∆΄ ΚΠΣ της περιόδου 2007-2013.3 

Η χρηµατοοικονοµική κρίση που ξέσπασε το φθινόπωρο του 2008 επιδείνωσε την 

κατάσταση. Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις της ΕΣΥΕ, το  Α΄  τετράµηνο  του 2009 

καταγράφηκε µείωση  κατά 13,5% στον  αριθµό  των οικοδοµικών  αδειών,  κατά 

22,3% στην επιφάνεια και  κατά 22,8% στον όγκο - σε ιδιωτική και δηµόσια 

οικοδόµηση - σε σύγκριση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2008.  Ειδικά κατά 

τον Απρίλιο η µείωση έφτασε στο 40%, ενώ κατά τον Μάιο, σύµφωνα µε στοιχεία του 

ΤΕΕ που, προκύπτουν από το σύστηµα ελέγχου των αµοιβών, η συνολική 

οικοδοµική δραστηριότητα µειώθηκε κατά 30% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 

2008.  

Η δραστική περικοπή των τραπεζικών δανείων και  ταυτόχρονα  η  σηµαντική  

αύξηση του κόστους  δανεισµού  των  ελληνικών νοικοκυριών, η αβεβαιότητα για το 

                                                 
2 http://www.irwebpage.com/attikat/index.html?irp=psector 
3http://www.capitallink.com/companyprofile/psector/psector.php?coID=88270298&language=greek 

http://www.irwebpage.com/attikat/index.html?irp=psector
http://www.capitallink.com/companyprofile/psector/psector.php?coID=88270298&language=greek
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µέλλον του οικογενειακού προϋπολογισµού καθώς και οι πρόσθετες σηµαντικές 

φορολογικές επιβαρύνσεις,  ήταν  οι  βασικές  αιτίες  της εντυπωσιακής µείωσης της 

ζήτησης για νέες κατοικίες, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αττικής. 

Η ως άνω περιγραφόµενη κρίση του κατασκευαστικού τοµέα κατά την τελευταία 

διετία (2008 – 2010) αποτυπώνεται έντονα στους ισολογισµούς των εταιριών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η εντυπωσιακή αύξηση κατά 148,6% των µακροπρόθεσµων 

υποχρεώσεων των εταιριών του κλάδου το 2008 έναντι του 2007, ενώ και οι 

συσσωρευµένες ζηµιές των τελευταίων χρήσεων οδήγησαν σε πτώχευση αρκετές 

επιχειρήσεις του κλάδου. Παράλληλα, η µείωση της απασχόλησης, η οποία από το 

8,8% το Α΄ τρίµηνο του 2008 έπεσε στο 8,2% του συνόλου των απασχολουµένων το 

Α΄ τρίµηνο του 2009, (γεγονός που αντιστοιχεί σε απώλεια 32.000 θέσεων εργασίας 

από τις αρχές του 2008, εκ των οποίων οι 19.000 το Α΄ τρίµηνο του 2009) 

καταδεικνύει επίσης τη δεινή θέση του κλάδου την τελευταία τριετία.4 

Γίνεται φανερό πως η κρίση της ιδιωτικής και δηµόσιας κατασκευαστικής 

δραστηριότητας επιδρά αρνητικά σε όλο το φάσµα της ελληνικής οικονοµίας καθώς 

συρρικνώνεται η παραγωγή ΑΕΠ, αυξάνει το ποσοστό των ανέργων, περικόπτονται 

τα κρατικά έσοδα και επηρεάζονται αρνητικά οι έµµεσα εξαρτώµενοι τοµείς της 

οικονοµίας, αφού περιορίζονται δραστικά οι καταναλωτικές δαπάνες. Τα παραπάνω, 

παρουσιάζονται έντονα στη σηµερινή εικόνα του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας 

και καταγράφονται στην ενότητα που ακολουθεί. 

1.3  Περιγραφή του κατασκευαστικού κλάδου 

Ο κατασκευαστικός κλάδος θεωρείται από τους πλέον σηµαντικούς κλάδους τόσο σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και στο περιβάλλον της Ελληνικής Οικονοµίας. Σύµφωνα µε  

τη µελέτη «Πρόγραµµα LIFE – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του 2006, πανευρωπαϊκά ο 

κατασκευαστικός κλάδος καλύπτει περίπου το 10% του Κοινοτικού Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος, ενώ ο αριθµός των τεχνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται 

στον ευρωπαϊκό χώρο εκτιµάται σε 2,3 εκ.. Σε αυτές απασχολούνται 11,8 εκ. 

εργαζόµενοι, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 7% του συνολικού εργατικού 

δυναµικού της ευρωπαϊκής επικράτειας. Στην Ελλάδα ο κατασκευαστικός κλάδος 

συνδέεται στενά µε την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ η σηµασία του για τη 

διαµόρφωση τάσεων και εξελίξεων στα µεγέθη της Ελληνικής Οικονοµίας είναι 

επιβεβαιωµένη και αδιαµφισβήτητη. 

                                                 
4 ΣΑΤΕ, 2009, Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος, Εξαµηνιαία Έκθεση Εξελίξεων, Αρ. Τεύχους 1, σελ.6 
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Σύµφωνα µε σχετική µελέτη του ΙΟΒΕ, στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο 

εντάσσονται περισσότερες από 2.500 εργοληπτικές εταιρίες, από τις οποίες οι 603 

έχουν τη µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η συνολική άµεση απασχόληση στον κλάδο 

ξεπέρασε τα 340.000 άτοµα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των Ολυµπιακών έργων 

ενώ µειώθηκε στην συνέχεια λόγω της ύφεσης που επακολούθησε.  

Η ροή χρηµατικών κονδυλίων από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την 

ολοκλήρωση των αναπτυξιακών έργων υποδοµής που σχετίζονταν άµεσα ή έµεσα 

µε την ανάληψη της Ολυµπιάδας του 2004 ανέδειξαν τον κλάδο σε σηµαντικό 

αναπτυξιακό παράγοντα. Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 1.1, η πρωτεύουσα θέση 

του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελληνική Οικονοµία αναδεικνύεται και από τη 

συµµετοχή των κατασκευών στη διαµόρφωση του ΑΕΠ, η οποία τα τελευταία χρόνια 

ήταν της τάξεως του 10% και µαζί µε τις συναφείς δραστηριότητες έφθασε το 20%. 

 

Πηγή: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 1η Έκδοση, Φεβρουάριος 2006 

∆ιάγραµµα 1.1                                                                                            
∆ιαχρονική εξέλιξη συµµετοχής του κατασκευαστικού κλάδου στη διαµόρφωση 

του ελληνικού ΑΕΠ 

Η εγχώρια κατασκευαστική δραστηριότητα µπορεί να αναλυθεί κυρίως σε δύο 

επιµέρους κατηγορίες: 

• ∆ηµόσια Έργα 

• Ιδιωτικά Έργα 
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Ως ∆ηµόσια Έργα χαρακτηρίζονται τα µεγάλα έργα υποδοµής όπως οι οδικοί άξονες, 

τα αεροδρόµια, τα λιµάνια κ.α. που έχουν µεγάλη σπουδαιότητα για την ελληνική 

οικονοµία και συµβάλλουν σηµαντικά στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Από 

την εκτέλεση αυτών των µεγάλων τεχνικών έργων υποδοµής προέκυψε αύξηση της 

συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα, ενώ σοβαρή ήταν η αύξηση που προέκυψε 

στη βιοµηχανία και καθοριστικές οι επιπτώσεις στην αντιµετώπιση της ανεργίας. 

Χαρακτηριστικά – σηµαντικά ∆ηµόσια Έργα των τελευταίων χρόνων είναι ο διεθνής 

αερολιµένας Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα, η ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου, το Αττικό 

Μετρό, ο οδικός άξονας της Εγνατίας, η Αττική Οδός, η ελεύθερη λεωφόρος Σπάτων 

- Σταυρού - Ελευσίνας, ο οδικός άξονας Πάτρας - Αθήνας - Θεσσαλονίκης - 

Ευζώνων, τα έργα εκτροπής του Αχελώου, τα έργα του ΟΣΕ κλπ., ενώ σε εξέλιξη 

βρίσκονται έργα υποδοµής όπως το Μετρό της Θεσσαλονίκης, το Αεροδρόµιο της 

Θεσσαλονίκης, οι επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας, έργα βελτίωσης του 

σιδηροδροµικού δικτύου και άλλα µεγάλα αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα όπως η 

Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης, οι αυτοκινητόδροµοι Μαλιακός - Κλειδί, 

Κόρινθος - Πάτρα, Τρίπολη - Καλαµάτα, Κεντρικής Ελλάδος, Ιονίας Οδού  κ.ά.. 

Σε ότι αφορά τα ιδιωτικά έργα, αυτά κατατάσσονται γενικώς στις κατηγορίες των 

κατοικιών, των εµπορικών ακινήτων, των βιοµηχανικών ακινήτων και των αγροτικών 

και ειδικού σκοπού ακινήτων. Πληθώρα τέτοιων έργων συναντώνται σε ολόκληρη την 

ελληνική επικράτεια. 

Ο κλάδος των κατασκευαστών ακινήτων µπορεί να κατατµηθεί σε επιµέρους 

κατηγορίες, ανάλογα µε το µέγεθος του εκάστοτε κατασκευαστή. Με αυτόν τον τρόπο 

προκύπτουν οι µεγάλου µεγέθους κατασκευαστικές εταιρίες ακινήτων ή κοινοπραξίες, 

οι µικρού µεγέθους κατασκευαστικές εταιρίες, οι εργολάβοι οικοδοµών και 

ιδιοκατασκευαστές και τέλος η αυθαίρετη δόµηση. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο κλάδος των κατασκευαστών ιδιωτικών έργων 

εµφάνισε πτωτική πορεία λόγω της οικονοµικής ύφεσης που έπληξε γενικότερα την 

ελληνική οικονοµία, καθώς και λόγω της διατήρησης των επιτοκίων των στεγαστικών 

δανείων σε υψηλά επίπεδα, της αύξησης του κατασκευαστικού κόστους καθώς και 

του περιορισµού στις αυξήσεις των ενοικίων. Ωστόσο, από το 1995 και µετά η 

µείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων και η ένταξη πολλών περιοχών στο 

σχέδιο πόλης, µε τη συνακόλουθη δυνατότητα ανοικοδόµησης των περιοχών αυτών, 

έδωσε ώθηση στον τοµέα της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας. 

Βασιικοί παράγοντες που επηρεάζουν σηµαντικά τις εξελίξεις και τη συνολική εικόνα 

του κλάδου των κατασκευών είναι η πορεία της ελληνικής οικονοµίας, τα επιτόκια 
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χορηγήσεων, η τεχνογνωσία σχετικά µε τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, η επέκταση 

του θεσµού κατασκευής µε τη µέθοδο ΒΟΤ ή µέσω των Συµπράξεων ∆ηµόσιου και 

Ιδιωτικού Τοµέα και οι συνεργασίες τραπεζικών και κατασκευαστικών οµίλων. 

Σηµαντικός, επίσης, παράγοντας που συµβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη των  

ιδιωτικών έργων είναι η προώθηση των µεγάλων έργων υποδοµής όπως οι µεγάλοι 

οδικοί άξονες και τα αεροδρόµια, που δηµιουργούν κατ' επέκταση συνθήκες ευνοϊκές 

για την προώθηση της ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας στην ευρύτερη 

περιοχή.  

Η πορεία του κλάδου στα ιδιωτικά έργα προσδιορίζεται από την εξέλιξη της 

οικοδοµικής δραστηριότητας και ειδικότερα της ιδιωτικής νόµιµης οικοδοµικής 

δραστηριότητας, η οποία επηρεάζεται άµεσα από τις εκάστοτε οικονοµικές συνθήκες. 

Με βάση την ΕΣΥΕ η νόµιµη ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα παρουσίασε πτωτική 

τάση το διάστηµα 1990-1995, ενώ ακολούθησε ανοδική πορεία κατά την τριετία 

1996-1998, µείωση σηµειώθηκε την περίοδο 1998 - 1999 και αντίστοιχα επιτάχυνση 

της ανοδικής πορείας το 2001 έως και το 2003. Μια µικρή πτώση παρουσιάστηκε το 

2004, ενώ πραγµατική έκρηξη νέων οικοδοµών σηµειώθηκε τη µεταολυµπιακή 

χρονιά του 2005. Ο µεγάλος αριθµός νεόδµητων οικοδοµών του εν λόγω έτους, 

δηµιούργησε το τεράστιο απόθεµα νέων αδιάθετων οικοδοµών που κυριαρχεί στη 

σηµερινή (2010) αγορά ακινήτων, το οποίο µε βάση εκτιµήσεις του ΤΕΕ ανέρχονται 

πανελλαδικά σε 180.000 µε 200.000 σπίτια. Οι αδιάθετες κατοικίες σε συνδυασµό µε 

την παγκόσµια και ελληνική οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών, είχε ως 

αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση του αριθµού των νεόδµητων οικοδοµών τα 

τελευταία χρόνια (2006 – 2009). 5 

Τα παραπάνω καταγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 1.1. Παρατηρείται η σηµαντική 

µείωση του αριθµού των νέων οικοδοµών το 1999 (-10,68%) και η ακόλουθη ανοδική 

πορεία των ετών 2000 – 2005 µε την τεράστια αύξηση του 2005 (29,68%). Στα 

χρόνια που ακολουθούν σηµειώνεται η σηµαντική πτώση του αριθµού των νέων 

οικοδοµών, µε διαδοχικές αξιοσηµείωτες ετήσιες µειώσεις, (-19,41% το 2006, -

18,59% το 2008 και -19,32% το 2009 αντίστοιχα) . 6 

                                                 
5 http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_tile1_1_27/02/2010_325734 
6 http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1302 

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_tile1_1_27/02/2010_325734
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1302
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Πίνακας 1.1                                                                                                   
Αριθµός νέων οικοδοµών ανά έτος και ετήσια µεταβολή αυτού 

ΈΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

1997 37.048 - 

1998 38.619 4,24% 

1999 34.499 -10,67% 

2000 35.198 2,03% 

2001 40.447 14,91% 

2002 45.194 11,74% 

2003 45.233 0,09% 

2004 43.431 -3,98% 

2005 56.341 29,73% 

2006 45.389 -19,44% 

2007 41.779 -7,95% 

2008 34.021 -18,57% 

2009 27.447 -19,32% 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

Συνολικά, εξετάζοντας την τελευταία εικοσαετία (1990 – 2010), διαπιστώνεται πως η 

ιδιωτική και δηµόσια οικοδοµική δραστηριότητα, η οποία απασχολούσε τη µεγάλη 

πλειοψηφία των κατασκευαστικών εταιριών κατά το 1989 -1991, παρουσίασε κάµψη 

στις αρχές του 1990 λόγω της δυσµενούς εξέλιξης στο µέσος κόστος κατοικίας. 

Ειδικότερα, επηρεάστηκε αρνητικά από τα υψηλά επιτόκια των στεγαστικών δανείων, 

την αύξηση του κόστους κατασκευής (λόγω της αύξησης των τιµών των υλικών και 

του εργατικού κόστους), τον περιορισµό στις µισθώσεις και τη γενικότερη οικονοµική 

ύφεση που έπληξε την ελληνική οικονοµία. Τα παραπάνω, είχαν ως αποτέλεσµα, στη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1990, να µετατοπιστεί σε σηµαντικό βαθµό το ενδιαφέρον 

των µεγάλων τεχνικών εταιριών του κατασκευαστικού κλάδου από την οικοδοµική 

δραστηριότητα στα έργα υποδοµής του ∆ηµοσίου Τοµέα.  

Ωστόσο, από τα τέλη του 1995 άρχισαν να µειώνονται τα επιτόκια των στεγαστικών 

δανείων, απελευθερώθηκαν οι µισθώσεις, ενώ πολλές περιοχές εντάχθηκαν στο 

σχέδιο πόλεως. Τα γεγονότα αυτά, σε συνδυασµό µε την ανάληψη της Ολυµπιάδας 
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του 2004 ενίσχυσαν την οικοδοµική δραστηριότητα και επηρέασαν θετικά την εξέλιξη 

της, η οποία άρχιζε να παρουσιάζει σηµάδια ανάκαµψης. Την οικοδοµική έκρηξη του 

2005 ακολούθησε, όπως αναφέρθηκε, η πτωτική πορεία του κλάδου µε τις 

περισσότερες εταιρείες του κλάδου να αντιµετωπίζουν τα τελευταία χρόνια θέµατα 

επιβίωσης. 

Ανεξάρτητα πάντως από τις εκάστοτε εξελίξεις στην ιδιωτική οικοδοµική 

δραστηριότητα, τα δηµόσια έργα αποτελούν το σηµαντικότερο προσδιοριστικό 

παράγοντα του κλάδου των κατασκευών. Σε αυτό συνέβαλε αποφασιστικά και το 

πρόγραµµα σύγκλισης της Ελληνικής Οικονοµίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση στα 

µέσα της δεκαετίας του 1990. Στα πλαίσια της αναβάθµισης της Ελληνικής 

υποδοµής, το Ταµείο Συνοχής και το Β’ και το Γ’  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) 

χρηµατοδότησαν µια σειρά από σηµαντικά έργα υποδοµής, τα οποία µε την 

ολοκλήρωση τους άλλαξαν ουσιαστικά τη µορφή της χώρας. 

Τα δηµόσια έργα που εντάχθηκαν στο Β’ ΚΠΣ της περιόδου 1994-1999 ξεπέρασαν 

σε αξία τα 23,5 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικοί πόροι του Γ’ ΚΠΣ για την περίοδο 2000-

2006 ανήλθαν σε 51,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό της τάξης των 12 δισ. 

απορροφήθηκε για έργα µεταφορών - οδικούς άξονες, λιµάνια, αστική ανάπτυξη, 

σιδηροδρόµους, αεροδρόµια και αστικές συγκοινωνίες. Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη 

βρίσκεται η διαδικασία υλοποίησης του ∆' ΚΠΣ των 20,4 δις ευρώ, η ολοκλήρωση 

του οποίου αναµένεται να συµβάλλει στην αύξηση των δραστηριοτήτων του 

κατασκευαστικού κλάδου ενώ θα ωφελήσει σηµαντικά την αναπτυξιακή πορεία της 

χώρας, την επίτευξη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και την πραγµατική 

σύγκλιση της ελληνικής οικονοµίας µε τις λοιπές χώρες της Ε.Ε. 

1.4 Η εικόνα του κατασκευαστικού κλάδου σήµερα 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι κατασκευές αποτελούν έναν από τους σηµαντικότερους 

τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, καθώς κατά µέσο όρο την περίοδο 2000-2004 

συµµετείχαν κατά, περίπου, 7% στη διαµόρφωση του ΑΕΠ και πάνω από 8% στη 

συνολική απασχόληση. Η συνολική συµβολή του κλάδου, βέβαια, άµεση και έµµεση, 

υπερβαίνει το 15% του ΑΕΠ και το 17% της απασχόλησης.7 

Επιπλέον, η συµβολή του κλάδου στην ανάπτυξη της χώρας είναι καθοριστική, λόγω 

των ισχυρών διασυνδέσεων και συσχετίσεων του µε τους βασικούς βιοµηχανικούς 

και άλλους κλάδους (µεταλλουργίας, µη µεταλλικών ορυκτών, ηλεκτρολογικού υλικού, 

ξύλου, προϊόντων από µέταλλο, µεταφορών, εµπορίου κλπ.) και της σηµαντικής 

                                                 
7 ΣΑΤΕ, 2010, Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος, Εξαµηνιαία Έκθεση Εξελίξεων, Αρ. Τεύχους 3, σελ. 9 
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αναπτυξιακής του διάστασης. Εκτός, των παραπάνω στοιχείων, η αγορά κατοικίας 

επηρεάζει τον οικονοµικό κύκλο και µέσω της κατανάλωσης, καθώς οι τιµές των 

κατοικιών επιδρούν στον πλούτο και την ψυχολογία των νοικοκυριών, ενισχύοντας ή 

µειώνοντας την ροπή τους προς κατανάλωση. 

Παράλληλα, σηµαντική είναι η συµβολή των κατασκευών στη δηµιουργία 

ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, αφού ως και το 2007, είναι υπεύθυνες 

για περισσότερες από τις µισές σχετικές επενδύσεις, ξεπερνώντας κατά πολύ τις 

υπόλοιπες κατηγορίες επενδύσεων (µηχανήµατα, εξοπλισµός κλπ.). Ωστόσο, οι 

πολλαπλές και κρίσιµες εξελίξεις που σηµειώθηκαν στο σύνολο της ελληνικής 

οικονοµίας την τελευταία διετία (2008-2010) είναι φυσικό να αποτυπώνονται και στα 

βασικά µεγέθη του κλάδου των κατασκευών. 

Ενδεικτικά, για το Α΄ τρίµηνο του 2010, σύµφωνα µε τον ΣΑΤΕ, καταγράφονται τα 

ακόλουθα στοιχεία, που περιγράφουν πολύ συνοπτικά τη σηµερινή εικόνα του 

κλάδου: 

• Ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές εµφανίζεται µειωµένος κατά 20% 

έναντι του Α΄ τριµήνου του 2009, λαµβάνοντας τη χαµηλότερη τιµή της 

τελευταίας πανταετίας. 

• Η συνολική απασχόληση στον κλάδο είναι µειωµένη κατά 7,4% έναντι του Α΄ 

τριµήνου του 2009. 

• Η συµµετοχή του κλάδου στη δηµιουργία του ΑΕΠ καταγράφει τη χαµηλότερη 

τιµή την τελευταία δωδεκαετία, µόλις 3,9% έναντι 5,3% του Α΄ τριµήνου του 

2009. 

• Οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις σε κατασκευές παρουσιάζουν µείωση 

κατά 24,8% έναντι του Α΄ τριµήνου 2009. 

• Ο δείκτης παραγωγής έργων πολιτικού µηχανικού (δηµόσια έργα) εµφανίζει 

µείωση κατά 22,4% έναντι του Α΄ τριµήνου του 2009. 

• Ο δείκτης παραγωγής οικοδοµικών έργων (ιδιωτικά έργα) εµφανίζει µείωση 

κατά 16,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009, λαµβάνοντας τη 

χαµηλότερη τιµή των τελευταίων δέκα ετών. 

Ειδικότερα, ως προς τον όγκο των κτιριακών έργων που αντιστοιχεί στις οικοδοµικές 

άδειες που εκδόθηκαν το Α΄ τετράµηνο του 2010, η µείωση ήταν 25,3% σε σχέση µε 

την αντίστοιχη περίοδο του 2009, η οποία µε τη σειρά της ήταν επίσης µειωµένη κατά 

22,9% έναντι του πρώτου τετραµήνου του 2008. Αξίζει να τονιστεί, προκειµένου να 
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γίνει πλήρως αντιληπτή η σηµερινή κατάσταση, πως η ιδιωτική οικοδοµική 

δραστηριότητα, βάσει του όγκου που αντιστοιχεί στις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, 

κατά το πρώτο τετράµηνο του 2010, είναι η µικρότερη των τελευταίων τριάντα 

χρόνων. 

Μια ακόµα παράµετρος που αξίζει να σηµειωθεί είναι πως, σύµφωνα και µε τα 

στοιχεία του ΣΑΤΕ, κατά το Α΄ εξάµηνο του 2010 συνεχίστηκε η µείωση του 

συνολικού προϋπολογισµού των δηµοπρατούµενων έργων προϋπολογισµού άνω 

των 2 εκ. € έναντι των ετών 2005 (-50,2%) 2006 (-49,4%), 2007 (-13,5%) και 2009 (- 

12,1%), ωστόσο διαφαίνεται µία σηµαντική διαφοροποίηση έναντι των 

προηγούµενων ετών που εντοπίζεται στην ενδυνάµωση της σχετικής σηµαντικότητας 

των έργων µικρού και µεσαίου προϋπολογισµού, αφού οι δηµοπρασίες κατά το Α΄ 

εξάµηνο του 2010 για έργα προϋπολογισµού µέχρι και 100 εκ. €, εµφανίζονται 

αυξηµένες κατά 68,9% έναντι του Α’ εξαµήνου του 2009. 

Αρνητική εικόνα λαµβάνεται και από την εξέταση των χρηµατοοικονοµικών 

δεδοµένων των εταιρειών 4ης – 7ης τάξης, καθώς το 17,2% των εταιρειών 

εµφανίζουν ζηµίες κατά το 2009 έναντι 9,8% του 2008, ενώ το 68,7% και το 68,2% 

εµφανίζει µείωση των καθαρών κερδών και του κύκλου εργασιών για την ίδια 

περίοδο, αντίστοιχα. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών µειώνεται ανά εργοληπτική 

εταιρεία κατά 19,4% το 2009/2008 ενώ και τα καθαρά κέρδη µειώνονται ανά 

εργοληπτική εταιρεία κατά 32%, µε τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις να αυξάνουν 

κατά 8%. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώ ο εγχώριος κατασκευαστικός κλάδος δοκιµάζει επί σειρά 

ετών αλλεπάλληλες αρνητικές επιδόσεις, ο αντίστοιχος κλάδος στις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές χώρες υποβοηθήθηκε από την επιλογή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων 

για αποφασιστική στήριξη των προγραµµάτων επενδύσεων και δηµιουργίας 

υποδοµών, ώστε να δηµιουργηθεί το αναγκαίο «ανάχωµα» στην γενικευµένη ύφεση 

της παγκόσµιας οικονοµίας. Παρόλα αυτά, το Euroconstruct δεν προβλέπει ανάπτυξη 

για τον κλάδο πριν το 2012. 

Σήµερα, η δανειακή επιβάρυνση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και η πανευρωπαϊκή 

τάση λιτότητας και µείωσης των δηµοσίων δαπανών για να περιοριστούν τα 

ελλείµµατα και τα χρέη και να εξυγιανθούν τα δηµόσια οικονοµικά συνεπάγονται µια 

υστέρηση των ρυθµών αύξησης του ευρωπαϊκού κατασκευαστικού κλάδου τα 

επόµενα έτη, ειδικά σε χώρες όπως η δική µας, που αντιµετωπίζουν κρίση χρέους. 

Ωστόσο, παραµένει το ζήτηµα άσκησης βέλτιστου µίγµατος οικονοµικής πολιτικής µε 
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στόχους την εξασφάλιση εργασίας και κοινωνικής συνοχής, στόχοι που 

πετυχαίνονται µόνο µέσα από αναπτυξιακές δράσεις. 

1.5 Οι προοπτικές του κλάδου  

Σήµερα το τοπίο στο χώρο των κατασκευών εµφανίζεται σηµαντικά διαφοροποιηµένο 

σε σχέση µε αυτό που αντιµετώπιζαν οι κατασκευαστικές εταιρείες στις αρχές της 

δεκαετίας του '90. Σε µια περίοδο ύφεσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας, που 

ακολούθησε τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, ο ανταγωνισµός µεταξύ των 

εταιρειών οξύνθηκε και διαµόρφωσε τέτοιες συνθήκες που επέβαλλαν νέες 

οργανωτικές δοµές και αλλαγή στρατηγικής και management. 

Η αυξανόµενη πίεση για επιχειρησιακή αναδιάρθρωση του κλάδου µε στόχο τη 

βιωσιµότητα και κατ’ επέκταση την κερδοφορία των επιχειρήσεων, είχε σαν 

αποτέλεσµα την εµφάνιση ισχυρών τάσεων ανακατατάξεων µεταξύ των 

κατασκευαστικών εταιριών που υλοποιήθηκαν µε τη µορφή εξαγορών, 

συγχωνεύσεων και στρατηγικών συµµαχιών. Οι πρακτικές αυτές αποτέλεσαν διέξοδο 

στα οικονοµικά προβλήµατα των τελευταίων χρόνων και διαφοροποίησαν αισθητά το 

µέχρι πρόσφατα παγιωµένο περιβάλλον των τεχνικών εταιρειών. 

Τα τελευταία χρόνια έγινε απόλυτα αντιληπτό ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 

εταιρειών του κλάδου απαιτεί ανταπόκριση στις προκλήσεις για τεχνογνωσία, 

καλύτερη οργάνωση, εναρµόνιση µε τις εξελίξεις, αλλαγές στο ‘’κατασκευαστικό 

προϊόν’’, εναρµόνιση µε τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα, καινοτοµίες κλπ., οι οποίες δεν 

µπορούν να αντιµετωπιστούν µε την παραδοσιακή δοµή που χαρακτηρίζει τον 

κλάδο. Ωστόσο, µε βάση την Hellastat A.E., παρά τις προσπάθειες των εταιρειών για 

προσαρµογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής, οι εκτιµήσεις για την πορεία του 

κατασκευαστικού κλάδου και την επόµενη διετία εµφανίζονται δυσοίωνες, όπως 

ακριβώς παρουσιάστηκε η εικόνα του και τα έτη 2008 – 2009. 8 

Πλήθος στοιχείων καταγράφονται στη σχετική µελέτη, τα οποία καταδεικνύουν το 

µέγεθος του προβλήµατος του κλάδου. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η 

δραστηριότητα του κατασκευαστικού κλάδου το 2009 διαµορφώθηκε σε χαµηλά 

επίπεδα, µε τους κυριότερους παράγοντες της πτώσης να εντοπίζονται στη µείωση 

του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) και στην υποχώρηση της 

οικοδοµικής δραστηριότητας. Τα Π∆Ε διαµορφώθηκαν σε 8,8 δισ. ευρώ το 2009, 

έναντι 9,3 δισ. το προηγούµενο έτος δηλαδή µειωµένο κατά 10,1%. Το επίπεδο αυτό 

                                                 
8 http://www.hellastat.com/resources/iMentor_CostructionsPromo_09.pdf 

http://www.hellastat.com/resources/iMentor_CostructionsPromo_09.pdf
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µεταφράζεται σε περίπου 3,2% του ΑΕΠ, ποσοστό που αποτελεί το χαµηλότερο µετά 

το 1996. 

Επίσης, το πρώτο εξάµηνο του 2009 προκηρύχθηκαν 156 δηµοπρασίες δηµοσίων 

έργων µεγάλου µεγέθους (προϋπολογισµού άνω των 2 εκατ. ευρώ), έναντι 142 για το 

αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2008. Ο αριθµός αυτός είναι σαφώς χαµηλότερος 

από τα έργα που δηµοπρατήθηκαν τα πρώτα εξάµηνα των προηγούµενων ετών 

(π.χ. 201 το 2007 και 381 το 2006). 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η οικοδοµική δραστηριότητα µετά το 2005 σηµειώνει 

αδιάκοπη πτώση, υποχωρώντας το πρώτο εξάµηνο του 2009 κατά 15,6% σε όρους 

αδειών έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2008. Η πτώση αυτή µεταφράζεται σε 

κάµψη 25,8% της συνολικής επιφάνειας και 26,5% του οικοδοµικού όγκου. Ως 

βασικότεροι λόγοι για την υποχώρηση της οικοδοµής εµφανίζονται η σηµαντική 

άνοδος του κόστους ανέγερσης, οι αυξηµένες τιµές των οικοδοµικών υλικών, η 

επιβράδυνση του ρυθµού επέκτασης της στεγαστικής πίστης, καθώς και το µεγάλο 

απόθεµα κατοικιών (περίπου 200.000) που παραµένουν απούλητες. 

Σύµφωνα πάντα µε την Hellastat Α.Ε., σε αυτό το αρνητικό κλίµα ο κλάδος εµφανίζει 

µονοµερή ανάπτυξη, καθώς ευνοηµένοι εµφανίζονται οι επικεφαλής εγχώριοι όµιλοι. 

Οι µεγαλύτεροι εργολήπτες έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής σε έργα µεγάλης 

κλίµακας, εδραιώνοντας έτσι τα µερίδια αγοράς τους και διατηρώντας τα ανεκτέλεστα 

υπόλοιπά τους σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα απολαµβάνουν του πλεονεκτήµατος 

της πιο ευχερούς πρόσβασης σε τραπεζική χρηµατοδότηση, καθώς έχουν καλύτερη 

πιστοληπτική ικανότητα. 

Αντιθέτως, οι µεσαίου και µικρότερου µεγέθους εργοληπτικές εταιρείες 

αναλαµβάνουν έργα σαφώς µικρότερης κλίµακας, µην έχοντας στις περισσότερες 

περιπτώσεις τη δυνατότητα να συµµετάσχουν στους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, µε 

αποτέλεσµα οι πιθανότητες επιβίωσής τους να υποβαθµίζονται. Η µειωµένη 

δραστηριότητα, σε συνδυασµό µε τα οικονοµικά προβλήµατα των εταιρειών, 

πιθανολογείται ότι θα εντείνει το κύµα πτωχεύσεων, ενώ εκτιµάται ότι ακόµα και 

επιχειρήσεις που κατέχουν πτυχία 7ης και 6ης τάξης θα υποβαθµιστούν, καθώς δεν 

θα ικανοποιούν τα οικονοµικά κριτήρια των συγκεκριµένων πτυχίων. 

Οι αναλυτές της Hellastat καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι ελπίδες του κλάδου για 

αναθέρµανση εναπόκεινται στους πόρους του ∆΄ ΚΠΣ. Σηµαντικό µέρος των 

κονδυλίων αναµένεται ότι θα αξιοποιηθεί µέσω των συµπράξεων. Η προώθηση του 

νόµου για τις Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) στα έργα µικρής και 

µεσαίας κλίµακας, διαµορφώνει συνθήκες για ανάπτυξη του θεσµού, µε άµεση 
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συνέπεια την απελευθέρωση παραγωγικών δυνάµεων και την τόνωση του 

κατασκευαστικού κλάδου, που καλείται εκ των πραγµάτων να συµµετάσχει σε αυτά 

τα σχήµατα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει και η πρόθεση της νέας 

κυβέρνησης για αλλαγή του συστήµατος ανάθεσης δηµοσίων έργων, γεγονός που 

αποτελεί συλλογικό αίτηµα του κατασκευαστικού κλάδου. 

Σηµαντική προοπτική αποτελεί και η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας των 

ελληνικών οµίλων στο εξωτερικό και ιδιαίτερα σε Βουλγαρία και Ρουµανία, όπου 

παρά την οικονοµική κρίση θα εισρεύσουν ευρωπαϊκά κονδύλια για έργα υποδοµών. 

Γενικότερα, αρκετές κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας έχουν ήδη προχωρήσει σε 

ενέργειες µε στόχο την διείσδυση σε ξένες αγορές, ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο 

την δραστηριότητα τους. 

Οι σηµαντικότερες αγορές που αποτελούν στόχο των ελληνικών τεχνικών εταιρειών 

είναι ο ευρύτερος βαλκανικός χώρος, ορισµένες από τις πρώην ανατολικές χώρες και 

αρκετές γεωγραφικές περιοχές από την Μ. Ανατολή και την Β. Αφρική. Οι συνεχείς 

αλλαγές που συντελούνται στον κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα των παραπάνω 

χωρών και η προσπάθεια τους να προσεγγίσουν τα οικονοµικά δεδοµένα και την 

ποιότητα ζωής στην Ε.Ε., δηµιουργεί µια αυξηµένη ανάγκη για έργα υποδοµής που 

µε τη σειρά της απαιτεί εξαιρετικά υψηλούς ρυθµούς κατασκευαστικής 

δραστηριότητας για αρκετά χρόνια. Σηµαντικό πλεονέκτηµα των ελληνικών εταιριών 

αποτελεί η συσσωρευµένη τεχνογνωσία τους και το σχετικά χαµηλό κόστος 

απασχόλησης του τοπικού εργατικού δυναµικού. 

Τέλος, θα πρέπει να αναµένεται τα επόµενα χρόνια, η ακόµη εντονότερη 

δραστηριοποίηση σε τοµείς όπως η ανάπτυξη και αξιοποίηση ακινήτων (real estate), 

η ενέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος κ.λ.π., ενώ η µειωµένη εγχώρια 

κατασκευαστική δραστηριότητα ενδέχεται να αποτελέσει κατάλληλο έδαφος για νέο 

κύµα εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενισχύοντας έτσι τη συγκέντρωση της αγοράς σε 

λίγους οµίλους µεγάλου µεγέθους. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα βασικά συµπεράσµατα της υπόψη µελέτης της 

Hellastat Α.Ε., όπου αναλύονται οι οικονοµικές καταστάσεις 1.611 επιχειρήσεων του 

κατασκευαστικού κλάδου. Τα κυριότερα συµπεράσµατα συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• Ο Κύκλος Εργασιών του κατασκευαστικών εταιρειών του δείγµατος το 2008 

διαµορφώθηκε σε 8,19 δισ. ευρώ, έχοντας αυξηθεί κατά 20% από το 

προηγούµενο έτος. 

• Το 58,3% των εργοληπτών ενίσχυσε τις πωλήσεις του 2007, µε τη µέση 

µεταβολή ανά εταιρεία να διαµορφώνεται σε 9,7%. 
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• Τα λειτουργικά αποτελέσµατα του δείγµατος ανήλθαν σε 896,78 εκατ., 

ενισχυµένα κατά 53,5% από την προηγούµενη χρήση. Επίσης, η άνοδος των 

ΚΠΦ ήταν αρκετά µικρότερη (+14,6%, στα 316,53 εκατ.), ενώ η µέση άνοδος 

ανά εταιρεία σχηµατίστηκε στο 12,5%. 

• Το µέσο περιθώριο µεικτού κέρδους το 2008 αυξήθηκε οριακά σε 19,5%, 

εµφανίζοντας διαχρονική βελτίωση. 

• Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη βελτίωση της λειτουργικής 

επιβάρυνσης (ο αριθµοδείκτης του συνόλου των Λειτουργικών Εξόδων ως 

προς τις Πωλήσεις µειώθηκε σε 10,2%), οδήγησε στη µικρή άνοδο των 

περιθωρίων ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ σε 11,9% και 6,6% αντίστοιχα. 

Μια ακόµα προσέγγιση της σηµερινής κατάστασης του κατασκευαστικού κλάδου, 

αλλά και η ανάλυση των προοπτικών του, περιέχεται στη µελέτη του Τορτοπίδη 

(2009). Με βάση τη µελέτη αυτή, η ύφεση της οικοδοµικής δραστηριότητας που 

εµφανίζεται τα τελευταία χρόνια, είναι πιθανό να ακολουθήσει ανάλογη πορεία µε την 

ύφεση του 1979-84, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε εκείνη. Και την 

περίοδο των ετών 1979-84 και σήµερα, η ύφεση ακολούθησε µια ασυνήθη έξαρση 

οικοδοµικής δραστηριότητας, είχε µεγάλο βάθος και συνδυάστηκε µε τη γενικότερη 

οικονοµική κρίση (του πετρελαίου τότε, τη χρηµατοπιστωτική σήµερα). 

Σύµφωνα µε αυτόν τον παραλληλισµό, ο Τορτοπίδης (2009) υποστηρίζει ότι τα 

επόµενα δύο χρόνια (2009-2010) η έκδοση αδειών νέων οικοδοµών (και µε µικρή 

χρονική υστέρηση και η οικοδοµική δραστηριότητα) θα υποχωρήσει περαιτέρω κατά 

20%, κάτω από τα χαµηλά ήδη επίπεδα του 2008, φτάνοντας τα 38 εκ. µ3 το 2010, 

έναντι 88 εκ. µ3 το έτος ρεκόρ 2005. Στα επόµενα πέντε χρόνια µετά το 2010, θα 

ανακτήσει το µισό περίπου των απωλειών, φτάνοντας το 2015 σε άδειες νέων 

οικοδοµών µε όγκο περί τα 65 εκ. µ3, δηλαδή στο 70%-75% του αντίστοιχου 

µεγέθους-ρεκόρ που επιτεύχθηκε το 2005. 

Παράλληλα, σηµειώνεται η αλληλεπίδραση και συσχέτιση µεταξύ οικοδοµικής και 

συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας και ΑΕΠ (κάτι που θα διερευνηθεί και στα 

επόµενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας). Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων και τη 

χρήση απλών µοντέλων, εκτιµάται ότι θα υπάρξει καθήλωση του ΑΕΠ σε χαµηλούς, 

µηδενικούς ή και ελαφρά αρνητικούς ρυθµούς στην περίοδο έως το 2011. 

Στον τοµέα της απασχόλησης στον κλάδο των κατασκευών, ως αποτέλεσµα της 

ύφεσης, το 2009-2010 θα χαθούν από 40.000 θέσεις εργασίας στην οικοδοµή κάθε 

χρόνο. Οι συνολικές απώλειες θέσεων απασχόλησης έως το 2011 θα ξεπεράσουν τις 
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100.000. Οι µισθοί και τα εισοδήµατα στον τοµέα αυτόν της οικονοµίας θα µειώνονται 

µε ρυθµό 1 δις. € κάθε χρόνο στην περίοδο 2009-2010.9 

Άλλες προβλέψεις της εν λόγω µελέτης για τις προοπτικές του κλάδου, σηµειώνουν 

πως ο κύκλος εργασιών των οικοδοµικών επιχειρήσεων θα µειωθεί περισσότερο από 

3 δις. €, ενώ των επιχειρήσεων οικοδοµικών υλικών κατά περίπου 1,5 δις. € ετησίως 

στην περίοδο 2009-2010. 

Συνολικά, το ταµείο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα θα επιβαρυνθεί από τη µείωση 

εσόδων ΦΠΑ στην οικοδοµή, από τη µείωση φόρων από τις αγοραπωλησίες 

κατοικιών, από τη µείωση εσόδων φόρου εισοδήµατος, λόγω περιορισµού µισθών 

και εισοδηµάτων στην οικοδοµή, από τη µείωση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ, λόγω 

περιορισµού της απασχόλησης στην οικοδοµή, από την αύξηση των επιδοµάτων 

ανεργίας για τους ανέργους στον τοµέα της οικοδοµής. Η συνολική άµεση επίπτωση 

στα δηµόσια οικονοµικά από αυτές τις επιβαρύνσεις υπολογίζεται ότι θα πλησιάσει το 

1,5 δις. € τόσο το 2009 όσο και το 2010. Σωρευτικά έως το 2011 η επιβάρυνση θα 

είναι της τάξεως των 3 δις. €. 

Για την αντιµετώπιση των παραπάνω αρνητικών προοπτικών του κλάδου και την 

εξοµάλυνση της µελλοντικής του πορείας χρειάζονται εκατέρωθεν, τόσο από την 

πολιτεία όσο και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες που να 

οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι εµπλεκόµενοι µε τις κατασκευές φορείς 

συµφωνούν πως πρέπει να δροµολογηθούν τα ακόλουθα: 

• Μέτρα προς την κατεύθυνση µείωσης του κόστους της κατασκευής ή των 

συναλλαγών επί νέων οικοδοµών, τα οποία θα βοηθήσουν στη µείωση των 

τιµών των ακινήτων. 

• Επαναπροσδιορισµός της επιχειρηµατικότητας του οικοδοµικού τοµέα, π.χ., 

µέσω κινήτρων για την ενεργειακή, στατική ή αισθητική βελτίωση 

υφιστάµενων κτιρίων αντί της διαρκούς κατασκευής νέων. 

• ∆ηµιουργία σύγχρονων, ευέλικτων και αποτελεσµατικών επιχειρησιακών 

δοµών τόσο σε επίπεδο υποστήριξης όσο και επίπεδο κατασκευής και 

έγκαιρης παράδοσης των έργων. 

• Ενίσχυση της κεφαλαιουχικής διάρθρωσης των κατασκευαστικών εταιρειών 

και της αναζήτησης νέων σύγχρονων µορφών χρηµατοδότησης στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό. 

                                                 
9 Τορτοπίδης Α., 2009, σελ. 1 
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• ∆ιαρκής αύξηση του «άριστου µεγέθους λειτουργίας» των τεχνικών- 

κατασκευαστικών εταιρειών. 

• Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για τους εργάτες και τεχνίτες οικοδοµής 
µε έµφαση στην εκπαίδευσή τους σε άλλα αντικείµενα. 

• Συνεχής ανανέωση και εκσυγχρονισµός του κύριου και βοηθητικού 

µηχανολογικού εξοπλισµού των τεχνικών εταιρειών. 

Οι στόχοι που θα πρέπει να θέσουν οι εταιρείες για να επικρατήσουν αλλά και να 

ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς 

τους, η εκµετάλλευση της εµπειρίας και της τεχνογνωσίας τους και η αύξηση της 

παραγωγικότητας µέσα από την επίτευξη οικονοµίας κλίµακας.  

Παρά τα προβλήµατα που παρουσιάζονται το τελευταίο διάστηµα η προοπτική 

εξέλιξης των εταιρειών του κλάδου εξελίσσεται ευνοϊκά. Σε αυτή την προοπτική 

συµβάλλει η απεµπλοκή στις αναθέσεις των έργων και η προώθηση κατ' επέκταση 

έργων συγχρηµατοδοτούµενων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η προώθηση των 

µεγάλων αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων Οδικών Αξόνων και η προώθηση των 

Σ∆ΙΤ που ανοίγουν δυνατότητες στην κατασκευαστική αγορά σε ένα νέο επίπεδο. 

1.6 Ανακεφαλαίωση 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρήθηκε να καταγραφεί η ιστορική εξέλιξη της οικοδοµικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα και ακολούθως να εστιαστεί το ενδιαφέρον στην πορεία 

του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας την τελευταία εικοσαετία. Ταυτόχρονα, 

παρουσιάστηκαν οι προοπτικές του κλάδου για τα επόµενα χρόνια και ορισµένες 

προτάσεις για τη µελλοντική του ανάπτυξη και βιωσιµότητα.  

Όπως µπορεί κανείς να διαπιστώσει ανατρέχοντας στις παραπάνω σελίδες, για ένα 

µεγάλο κοµµάτι από το ιστορικό φάσµα της χώρας µας (1830-σήµερα), σηµειώθηκαν 

σηµεία σταθµοί της νεότερης ιστορίας της (πρώιµη αστικοποίηση, µικρασιατική 

καταστροφή, µεσοπόλεµος, µεταπολίτευση) και ο τρόπος µε τον οποίο οι περίοδοι 

αυτοί συνέβαλαν στη διαµόρφωση του αστικού και οικιστικού περιβάλλοντος της 

ελληνικής επικράτειας. Έτσι, σκιαγραφήθηκαν παράγοντες όπως η άναρχη και 

αυθαίρετη δόµηση, ο κρατικός παρεµβατισµός, ο υδροκεφαλισµός της ελληνικής 

πρωτεύουσας, που επηρέαζαν την οικοδόµηση της εκάστοτε ιστορικής περιόδου και 

προσδιορίστηκαν οι συνθήκες που διαµόρφωσαν το περιβάλλον των 

κατασκευαστικών εταιρειών την τελευταία εικοσαετία. 

Στο τελευταίο µέρος του πρώτου κεφαλαίου αναλύεται ο κατασκευαστικός κλάδος 

στα τελευταία εικοσι χρόνια. Καταγράφονται η δοµή του κλάδου, τα πεδία 
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δραστηριοτήτων του και οι µαταπτώσεις της ιστορικής του πορείας. Ως 

χαρακτηριστικά σηµεία της εν λόγω πορείας εντοπίστηκαν αφενός η µεγάλη έκρηξη 

των νέων οικοδοµών το 2005 (µε µία ετήσια αύξηση του αριθµού το νέων οικοδοµών 

της τάξης του 30%) και αφετέρου η επακόλουθη ύφεση του κλάδου (µε διαδοχικές 

ετήσιες µειώσεις του αριθµού το νέων οικοδοµών της τάξης του 20%), η οποία 

αποτυπώνεται από το σηµερινό µειωµένο κύκλο εργασιών και το µεγάλο απόθεµα 

αδιάθετων νέων κατοικιών που εκτιµάται ότι φτάνει τις 200.000 κατοικίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2                                                                   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

2.1 Εισαγωγή 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο έγινε προσπάθεια να περιγραφεί η κατασκευαστική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα, έτσι όπως αυτή εξελίχθηκε διαχρονικά, µε έµφαση στην 

τελευταία πεντηκονταετία (1960-2010) και ειδικότερα στις εξελίξεις του κλάδου των 

κατασκευών στη σηµερινή χρονική συγκυρία. Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται να 

αποτυπωθούν και να περιγραφούν όσα σηµειώθηκαν παραπάνω µε χρήση 

αριθµητικών δεδοµένων. 

Για την ποσοτική περιγραφή της οικοδοµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα 

επιλέγονται κύριες µεταβλητές που απεικονίζουν την ιστορική της εξέλιξη και πορεία. 

Τέτοιες µεταβλητές είναι ο αριθµός των νέων οικοδοµών κάθε χρόνου, η αντίστοιχη 

επιφάνεια και όγκος των νέων οικοδοµών, η χρηµατική τους αξία, οι ετήσιες δαπάνες 

για τα δηµόσια έργα κ.α. Για τις µεταβλητές αυτές, καταγράφονται στο παρόν 

κεφάλαιο, οι ιστορικές τους τιµές και οι ετήσιες µεταβολές τους. Παραλληλα, 

επιχειρείται η κριτική προσέγγιση των αριθµητικών αυτών δεδοµένων και η 

διασύνδεσή τους µε ιστορικά γεγονότα της εκάστοτε εποχής. 

Πηγή για τα εν λόγω ιστορικά στοιχεία και αριθµητικά δεδοµένα αποτέλεσε η Ετήσια 

Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας που δηµοσιεύεται κάθε χρόνο από την Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Σε αυτήν καταγράφονται συστηµατικά από το 

1954 τα βασικά οικοδοµικά µεγέθη που περιγράφουν την ελληνική κατασκευαστική 

δραστηριότητα κάθε έτους και αποτυπώνουν τις διαχρονικές µεταβολές της πορείας 

του κλάδου. 

2.2 ∆ηµόσια οικοδοµική δρατηριότητα 

Ως δηµόσια οικοδοµική δραστηριότητα ορίζεται, µε βάση την Ετήσια Στατιστική 

Επετηρίδα της Ελλάδας που δηµοσιεύεται κάθε χρόνο από την Ε.Σ.Υ.Ε., η 

αναπτυσσόµενη απευθείας από το Κράτος, τα ΝΠ∆∆ και τα ΝΠΙ∆, που εξυπηρετούν 

κοινωφελείς σκοπούς, ή η υπό την άµεση εποπτεία αυτών οικοδοµική δραστηριότητα 

για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους ή αναγκών φυσικών προσώπων και 

οργανισµών. 
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Ως αριθµητικές µεταβλητές, που περιγράφουν την δηµόσια οικοδοµική 

δραστηριότητα, µπορούν να επιλεγούν ο ετήσιος αριθµός νέων οικοδοµών στο 

σύνολο της χώρας που αναπτύσσονται απευθείας από το Κράτος, τα ΝΠ∆∆ και τα 

ΝΠΙ∆, η επιφάνεια και ο όγκος που αντιστοιχεί σε αυτές τις νέες οικοδοµές και η 

οικονοµική αξία των εν λόγω νεόδµητων οικοδοµών. Τα αριθµητικά αυτά δεδοµένα 

συγκεντρώνονται και καταγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν στις ακόλουθες 

ενότητες. 

2.2.1 Αριθµός νέων οικοδοµών 

Με βάση τον ορισµό που περιέχεται στην Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας 

της Ε.Σ.Υ.Ε., Οικοδοµή είναι κάθε κτίριο ή το σύνολο κτιρίων ή πρόχειρων 

κατασκευών, τα οποία είναι κτισµένα στο ίδιο αυτοτελές οικόπεδο, το οποίο έχει 

προσπέλαση σε δρόµο, άσχετα αν υπάρχουν περισσότεροι από έναν εξ αδιαιρέτου 

συνιδιοκτήτες του οικοπέδου (π.χ. µια πολυκατοικία). 

Ως Κτίριο ορίζεται κάθε µόνιµη και ανεξάρτητη οικοδοµική κατασκευή, η οποία έχει 

τοίχους και στέγη και αποτελείται από ένα ή περισσότερα δωµάτια ή λοιπούς 

χώρους. Κατά κανόνα, τα κτίρια έχουν τέσσερις (4) τοίχους. Θεωρείται, όµως, κτίριο 

και µια µόνµη οικοδοµική κατασκευή, η οποία ενδεχοµένως είναι ανοιχτή από τη µία 

ή τις δύο πλευρές, αρκεί να έχει στέγη.10 

Για την έννοια Νέα Οικοδοµή στην Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας της 

Ε.Σ.Υ.Ε. περιγράφεται κάθε εξ ολοκλήρου νέα µόνιµη και ανεξάρτητη οικοδοµική 

κατασκευή, που ανεγείρεται σε ακάλυπτο έδαφος ή σε θέση οικοδοµής που 

κατεδαφίστηκε και η οποία έχει τοίχους και στέγη. Οι συνεχόµενες νέες οικοδοµές 

θεωρούνται ως χωριστές οικοδοµές, αν υπάρχει ενιαίος τοίχος, ο οποίος τις χωρίζει 

από τα θεµέλια ως τη στέγη. 

Ακολούθως, καταγράφεται η διαχρονική εξέλιξη του αριθµού των Νέων Οικοδοµών 

της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας από το 1982 έως το 1997 καθώς και η 

ετήσια µεταβολή του. Παρά το µικρό µέγεθος του εν λόγω δείγµατος, καθώς δεν 

υπάρχουν αντίστοιχες καταγραφές για τη ∆ηµόσια Οικοδοµική ∆ραστηριότητα στις 

Ετήσιες Στατιστικές Επετηρίδες των υπολοίπων ετών, για λόγους πληρότητας της 

παρουσίασης της ελληνικής οικοδοµικής δραστηριότητας, επιλέγεται να γίνει 

αναφορά και σε αυτές τις παρατηρήσεις. 

Στον Πίνακα 2.1, στον οποίο σηµειώνονται όλα τα παραπάνω, παρατηρούµε τη 

δεκαετία του 1980 να κατασκευάζονται µε δηµόσιες δαπάνες 1.000 µε 1.500 νέες 

                                                 
10 Ε.Σ.Υ.Ε., 2008, Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας, σελ. 399 
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οικοδοµές το χρόνο, ενώ την επόµενη δεκαετία του 1990 το αντίστοιχο µέγεθος είναι 

400 µε 1.000 νέες οικοδοµές το χρόνο. Αξιοσηµείωτες ετήσιες αυξήσεις του αριθµού 

των νέων οικοδοµών σηµειώνονται τα έτη 1987 µε αύξηση 176,96% (όπου 

καταγράφεται και η ακραία τιµή 3.966 νέες οικοδοµές, τελείως εκτός από το φάσµα 

τιµών των υπόλοιπων χρόνων), το 1990 µε 103,21% και το 1996 µε 127,76%, 

χρονιές κατά τις οποίες πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές δηµόσιες επενδύσεις. 

Πίνακας 2.1                                                                                                      
Αριθµός νέων οικοδοµών δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας ανά έτος και 

ετήσια µεταβολή αυτού 

ΈΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

1982 1.715   
1983 1.109 -35,34% 
1984 1.102 -0,63% 
1985 1.233 11,89% 
1986 1.432 16,14% 
1987 3.966 176,96% 
1988 1.026 -74,13% 
1989 716 -30,21% 
1990 1.455 103,21% 
1991 446 -69,35% 
1992 481 7,85% 
1993 400 -16,84% 
1994 284 -29,00% 
1995 281 -1,06% 
1996 640 127,76% 
1997 924 44,38% 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Πηγή: ΕΣΥΕ 

∆ιάγραµµα 2.1                                                                                            
Απεικόνιση του αριθµού των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής 

δραστηριότητας ανά έτος 

Η γραφική απεικόνιση των παραπάνω στοιχείων παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 2.1. 

Εµφανίζονται ξεκάθαρα οι σηµαντικές αυξήσεις στον αριθµό των νέων οικοδοµών της 

δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας τα έτη 1987 και 1990, ενώ διαφαίνεται και η 

γενική τάση ως προς τον αριθµό των οικοδοµών για τις δεξαετίες του 1980 και του 

1990 αντίστοιχα. 

2.2.2 Επιφάνεια νέων οικοδοµών 

Επιφάνεια οικοδοµής θεωρείται το άθροισµα της έκτασης κάθε ορόφου, 

υπολογιζόµενης µέχρι την εξωτερική όψη των εξωτερικών τοίχων. Επιφάνεια 

προσθήκης ή βελτίωσης οικοδοµής θεωρείται η νέα επιφάνεια που προστίθεται στην 

ήδη υπάρχουσα.11 

Στον Πίνακα 2.2 που ακολουθεί, παρατίθενται οι επιφάνειες των νέων οικοδοµών της 

∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας σε χιλιάδες τ.µ. για τα έτη 1990 έως 1997, 

καθώς, όπως και στην περίπτωση του αριθµού των νέων οικοδοµών, για τα έτη αυτά 

µόνο, υπάρχει η σχετική πληροφόρηση. Παρατηρείται η αναµενόµενη αντίστοιχη 

µεταβολή της µεταβλητής επιφάνεια µε την µεταβλητή αριθµός νέων οικοδοµών µε 

αρνητικές τιµές τα έτη 1991 µε 1994 και την µεγάλη αύξηση του 1996 (89,34%) που 

                                                 
11 Ε.Σ.Υ.Ε., 2008, Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας, σελ. 400 
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συνάδει µε την τεράστια αύξηση (127,76%) του αριθµού των νέων οικοδοµών την 

ίδια χρονιά.  

Πίνακας 2.2                                                                                                      
Επιφάνεια σε χιλιάδες τ.µ. νέων οικοδοµών δηµόσιας οικοδοµικής 

δραστηριότητας ανά έτος και ετήσια µεταβολή αυτής 

ΈΤΟΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

1990 666   
1991 421 -36,79% 
1992 470 11,64% 
1993 251 -46,60% 
1994 190 -24,30% 
1995 197 3,68% 
1996 373 89,34% 
1997 414 10,99% 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

∆ιάγραµµα 2.2                                                                                            
Απεικόνιση της επιφάνειας σε χιλ. τ.µ. των νέων οικοδοµών της δηµόσιας 

οικοδοµικής δραστηριότητας ανά έτος 

Στο ∆ιάγραµµα 2.2 παρουσιάζεται γραφικά η χρονική εξέλιξη των τιµών της 

µεταβλητής επιφάνεια νέων οικοδοµών. Επιβεβαιώνεται η αναλογική σχέση που 

υπάρχει µεταξύ αριθµού νέων οικοδοµών και επιφάνειας αυτών, καθώς για τα έτη 

1990 έως 1997 η µορφή των διαγραµµάτων είναι σχεδόν όµοια. 
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2.2.3 Όγκος νέων οικοδοµών 

Ως Όγκος Οικοδοµής, σύµφωνα µε την Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας 

της Ε.Σ.Υ.Ε., χαρακτηρίζεται ο ακαθάριστος οικοδοµικός όγκος, δηλαδή ο συνολικός 

χώρος που περιλαµβάνεται µεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας των εξωτερικών 

τοίχων του χαµηλότερου δαπέδου και της στέγης της οικοδοµής. Ο όγκος 

υπολογίζεται κατά την έκδοση της οικοδοµικής άδειας από τις αρµόδιες αρχές, µε 

πολλαπλασιασµό της επιφάνειας της οικοδοµής επί το ύψος της ή µε 

πολλαπλασιασµό των τριών διαστάσεών της (προσόψεως, βάθους και ύψους). 

Όγκος προσθήκης νοείται ο προστιθέµενος νέος όγκος σε υπάρχουσα οικοδοµή. 

Σε αντιστοιχία µε τις µεταβλητές αριθµός νέων οικοδοµών και επιφάνεια νέων 

οικοδοµών, της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας που παρουσιάστηκαν στις 

προηγούµενες ενότητες, στον Πίνακα 2.3 συγκεντρώνονται οι τιµές του όγκου των 

νέων οικοδοµών σε χιλιάδες κυβικά µέτρα και η ετήσια µεταβολή τους για τα έτη 1982 

έως 1997, για τα οποία είναι διαθέσιµα τα σχετικά στοιχεία. Παρατηρούνται οι 

σηµαντικές αυξήσεις στον όγκο τα έτη 1985 (85,4%) και 1996 (63,29%), ενώ όπως 

φαίνεται και από το ∆ιάγραµµα 2.3, η µεταβολές του όγκου των νέων οικοδοµών 

ακολουθούν την ίδια µορφή µε τις µεταβολές του αριθµού και της επιφάνειας των 

νέων οικοδοµών. 
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Πίνακας 2.3                                                                                                         
Όγκος σε χιλιάδες κ.µ. νέων οικοδοµών δηµόσιας οικοδοµικής 

δραστηριότητας ανά έτος και ετήσια µεταβολή αυτού 

ΈΤΟΣ ΌΓΚΟΣ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

1982 2.814   
1983 3.297 17,16% 
1984 2.110 -36,00% 
1985 3.912 85,40% 
1986 2.921 -25,33% 
1987 2.659 -8,97% 
1988 1.942 -26,97% 
1989 2.623 35,07% 
1990 2.616 -0,27% 
1991 1.797 -31,31% 
1992 1.692 -5,84% 
1993 1.180 -30,26% 
1994 743 -37,03% 
1995 869 16,96% 
1996 1.419 63,29% 
1997 1.486 4,72% 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

∆ιάγραµµα 2.3                                                                                            
Απεικόνιση του όγκου σε χιλ. κ.µ. των νέων οικοδοµών της δηµόσιας 

οικοδοµικής δραστηριότητας ανά έτος 
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Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί, πως δύο χρονιές µε σηµαντική αύξηση στον αριθµό 

των νέων οικοδοµών (το 1987 αύξηση 176,96% και το 1990 αύξηση 103,21%) δεν 

παρατηρείται αντίστοιχη αύξηση στον όγκο (το 1987 µείωση -8,97% και το 1990 

µηδενική µεταβολή -0,27%). Το γεγονός αυτό µπορεί εν µέρει να ερµηνευτεί αν 

θεωρηθεί ότι µια χρονιά κατασκευάζονται λίγες σχετικά, αλλά µεγάλες σε µέγεθος, 

νέες οικοδοµές, ενώ την επόµενη χρονιά αυξάνει σηµαντικά ο αριθµός των νέων 

οικοδοµών, οι οποίες όµως είναι αισθητά µικρότερες σε µέγεθος – όγκο. 

2.2.4 Αξία νέων οικοδοµών 

Με τον όρο αξία νέας οικοδοµής για τη δηµόσια οικοδοµική δραστηριότητα ορίζεται, 

από την Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας της Ε.Σ.Υ.Ε., η αξία που 

διαµορφώνεται µετά τη – σύµφωνα µε το νόµο – οριστική παραλαβή του έργου.12 

Στον Πίνακα 2.4 καταγράφεται η χρηµατική αξία σε εκατοµµύρια δραχµές των νέων 

οικοδοµών κάθε έτους για τη δηµόσια οικοδοµική δραστηριότητα. Παρατηρούνται οι 

σηµαντικές αυξήσεις του 1985 (134,86%), της διετίας 1989 – 1990 (διαδοχικά 

49,34% και 29,84%) και του 1996 (97,59%).  

Πίνακας 2.4                                                                                                             
Αξία σε εκατ. δραχµές νέων οικοδοµών δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας 

ανά έτος και ετήσια µεταβολή αυτής 

ΈΤΟΣ ΑΞΙΑ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

1982 11.173,2   
1983 14.205,1 27,14% 
1984 13.705,9 -3,51% 
1985 32.189,6 134,86% 
1986 25.067,2 -22,13% 
1987 24.935,4 -0,53% 
1988 25.715,3 3,13% 
1989 38.403,7 49,34% 
1990 49.862,0 29,84% 
1991 39.243,7 -21,30% 
1992 44.834,6 14,25% 
1993 33.787,0 -24,64% 
1994 30.590,4 -9,46% 
1995 27.923,1 -8,72% 
1996 55.172,5 97,59% 
1997 63.462,6 15,03% 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

                                                 
12 Ε.Σ.Υ.Ε., 1990 – 1991, Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας, σελ. 353 
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Πηγή: ΕΣΥΕ 

∆ιάγραµµα 2.4                                                                                            
Απεικόνιση της αξίας σε εκατ. δραχµές των νέων οικοδοµών της δηµόσιας 

οικοδοµικής δραστηριότητας ανά έτος 

Γραφικά, η µεταβολή της αξίας των νέων οικοδοµών παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 

2.4. Όπως είναι αναµενόµενο, το διάγραµµα αυτό εµφανίζει µια ανοδική τάση µε την 

πάροδο του χρόνου, καθώς το ολικό κόστος των οικοδοµών αυξάνει (αυξήσεις σε 

τιµές υλικών, εργατικών). Μια αισθητή µείωση στην χρηµατική αξία των νέων έργων 

παρατηρείται την τριετία 1993 – 1995, όπου όµως διαπιστώνεται αντίστοιχη 

σηµαντική µείωση και στον αριθµό των νέων οικοδοµών. 

2.3 Ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα 

Με τον όρο ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα περιγράφεται η νόµιµη ιδιωτική 

οικοδοµική δραστηριότητα, έτσι όπως αυτή εµφανίζεται από το σύνολο των 

οικοδοµικών αδειών που εκδίδουν οι αρµόδιες υπηρεσίες της χώρας. Τα στοιχεία 

αυτά συλλέγονται από την Ε.Σ.Υ.Ε. µε ειδική µηνιαία έρευνα. 

Ως αριθµητικές µεταβλητές, που περιγράφουν την ιδιωτική οικοδοµική 

δραστηριότητα, µπορούν να επιλεγούν ο ετήσιος αριθµός νέων οικοδοµών στο 

σύνολο της χώρας, η επιφάνεια και ο όγκος που αντιστοιχεί σε αυτές τις νέες 

οικοδοµές και η οικονοµική αξία των εν λόγω νεόδµητων οικοδοµών. Τα αριθµιτικά 

αυτά δεδοµένα συγκεντρώνονται και καταγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν 

στις ακόλουθες ενότητες. 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΤΜΗΜΑ Ο.∆.Ε. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Μ.Β.Α. 

 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 Εµπειρική διερεύνηση σχέσεων µεταξύ κύριων µεταβλητών της οικοδοµικής δραστηριότητας µε βασικούς 
οικονοµικούς δείκτες στην Ελλάδα. 

40

 

2.3.1 Αριθµός νέων οικοδοµών 

Οι ορισµοί των εννοιών οικοδοµή, κτίριο και νέα οικοδοµή δόθηκαν στην ενότητα 

2.2.1. Στη συνέχεια, στον Πίνακα 2.5, σηµειώνεται η διαχρονική εξέλιξη του αριθµού 

των Νέων Οικοδοµών της Ιδιωτικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας από το 1960 έως 

το 2008 καθώς και η ετήσια µεταβολή του, ενώ στο ∆ιάγραµµα 2.5 γίνεται η 

σχηµατική απεικόνιση των εν λόγω στοιχείων. 

Μια επισκόπηση των στοιχείων του Πίνακα 2.5 δείχνει τη συστηµατική και σηµαντική 

ετήσια αύξηση του αριθµού των νέων οικοδοµών για µια σχεδόν δωδεκαετία (1960 – 

1973), µε τη µέγιστη τιµή νέων οικοδοµών για όλη την υπό εξέταση περίοδο, το έτος 

1973 (93.483 νέες οικοδοµές). Στη συνέχεια, παρατηρείται µια περιοδική 

συµπεριφορά των τιµών της υπό µελέτη µεταβλητής, όπου ανά δεκαετία περίπου 

σηµειώνεται αρχικά αύξηση του αριθµού των νέων οικοδοµών, στη συνέχεια 

καταγράφεται µια κορυφαία τιµή της δεκαετίας και έπειτα ακολουθεί η πτωτική πορεία 

των ιστορικών τιµών. Έτσι, τη δεκαετία 1974 – 1983 παρουσιαζεται αύξηση του 

αριθµού των νέων οικοδοµών από το 1974 εώς το 1979, όπου σηµειώνεται η µέγιστη 

τιµή της περιόδου (65.498 νέες οικοδοµές) και ακολουθεί πτώση. Αντίστοιχα, στο 

διάστηµα 1984 – 1995, παρατηρείται αύξηση του αριθµού των νέων οικοδοµών µέχρι 

το 1989 όταν και εντοπίζεται η µέγιστη τιµή των 53.418 νέων οικοδοµών και στη 

συνέχεια καταγράφεται η διαδοχική µείωση των υπό συλλογή τιµών. Τέλος, στο 

διάστηµα 1996 – 2008, εµφανίζεται µια γενικά θετική µεταβολή του αριθµού των νέων 

οικοδοµών, µε κορυφαία τιµή τις περιόδου τις 56.341 νέες οικοδοµές του 2005, η 

οποία ακολουθείται από τις διαδοχικές και σηµαντικές µειώσεις του αριθµού των 

νέων οικοδοµών των τελευταίων χρόνων 2006 – 2008 (-19,44%, -7,95%, -18,57% 

αντίστοιχα). 

Αξιοσηµείωτες, επίσης, είναι οι σχετικά µικρές ετήσιες µεταβολές του αριθµού των 

νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας σε σχέση µε τις 

αντίστοιχες µεταβολές της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας που σηµειώνονται 

σε προηγούµενη ενότητα. Στην περίπτωση της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας 

οι ετήσιες µεταβολές έχουν τιµές της τάξης του 10% µε 30%, µε ακραίες τιµές το 

44,10% του 1967 και το -46,54% του 1974. Αντίθετα, στην δηµόσια οικοδοµική 

δραστηριότητα εµφανίζεται µεγάλο φάσµα ετήσιων µεταβολών µε κορυφαίες τιµές το 

176,96% του 1987 και το 127,76% του 1996. 
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Πίνακας 2.5                                                                                                      
Αριθµός νέων οικοδοµών ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας ανά έτος και 

ετήσια µεταβολή αυτού 

ΈΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΈΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

1961 26.012   1985 45.369 15,97% 
1962 28.951 11,30% 1986 47.804 5,37% 
1963 30.642 5,84% 1987 45.242 -5,36% 
1964 33.049 7,86% 1988 47.680 5,39% 
1965 37.414 13,21% 1989 53.418 12,03% 
1966 39.311 5,07% 1990 51.236 -4,08% 
1967 56.646 44,10% 1991 43.775 -14,56% 
1968 72.997 28,87% 1992 38.578 -11,87% 
1969 70.207 -3,82% 1993 33.913 -12,09% 
1970 59.391 -15,41% 1994 34.034 0,36% 
1971 64.033 7,82% 1995 30.475 -10,46% 
1972 82.279 28,49% 1996 35.346 15,98% 
1973 93.483 13,62% 1997 37.048 4,82% 
1974 49.975 -46,54% 1998 38.619 4,24% 
1975 58.269 16,60% 1999 34.499 -10,67% 
1976 52.510 -9,88% 2000 35.198 2,03% 
1977 56.732 8,04% 2001 40.447 14,91% 
1978 60.977 7,48% 2002 45.194 11,74% 
1979 65.498 7,41% 2003 45.233 0,09% 
1980 58.563 -10,59% 2004 43.431 -3,98% 
1981 56.327 -3,82% 2005 56.341 29,73% 
1982 56.564 0,42% 2006 45.389 -19,44% 
1983 62.024 9,65% 2007 41.779 -7,95% 
1984 39.121 -36,93% 2008 34.021 -18,57% 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Πηγή: ΕΣΥΕ 

∆ιάγραµµα 2.5                                                                                            
Απεικόνιση του αριθµού των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής 

δραστηριότητας ανά έτος 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, τέλος, η σύγκριση των ∆ιαγραµµάτων 2.1 και 2.5, τα οποία 

απεικονίζουν τον αριθµό των νέων οικοδοµών της δηµόσιας και ιδιωτικής 

οικοδοµικής δραστηριότητας αντίστοιχα. Για τα έτη 1982 – 1997, όπου υπάρχουν 

κοινές παρατηρήσεις, η τάξη µεγέθους για τον αριθµό των νέων οικοδοµών της 

δηµόσιας δραστηριότητας είναι 500 µε 1.500 το χρόνο, ενώ για τις οικοδοµές της 

ιδιωτικής δραστηριότητας είναι 30.000 µε 60.000 το χρόνο. Είναι σαφές πως η 

ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα συνεισφέρει πολύ πιο σηµαντικά στα µεγέθη του 

κατασκευαστικού κλάδου. 

2.3.2 Επιφάνεια νέων οικοδοµών 

Ο ορισµός της επιφάνειας νέας οικοδοµής για την ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα 

ταυτίζεται µε αυτόν της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας που δόθηκε στην 

ενότητα 2.2.2. Στον Πίνακα 2.6 αναγράφονται οι τιµές της µεταβλητής επιφάνεια νέων 

οικοδοµών σε χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα για τα έτη 1990 έως 2008, για τα οποία 

υπάρχει διαθέσιµη πληροφόρηση. 
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Μια προσεχτική παρατήρηση της στήλης ‘’% Μεταβολή’’ του Πίνακα 2.6 εντοπίζει 

άµεσα την οµοιοµορφία που αυτή παρουσιάζει µε την αντίστοιχη στήλη του  Πίνακα 

2.5. Είναι προφανές πως τις χρονιές που παρουσίαζεται αύξηση του αριθµού των 

νέων οικοδοµών, παρουσιάζεται αντίστοιχα αύξηση και της συνολικής επιφάνειάς 

τους.   

Πίνακας 2.6                                                                                                      
Επιφάνεια νέων οικοδοµών ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας ανά έτος 

και ετήσια µεταβολή αυτής 

ΈΤΟΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

1990 16.753   
1991 13.505 -19,39% 
1992 12.173 -9,86% 
1993 11.326 -6,96% 
1994 11.219 -0,94% 
1995 9.954 -11,28% 
1996 12.365 24,22% 
1997 13.725 11,00% 
1998 15.804 15,15% 
1999 19.155 21,20% 
2000 13.976 -27,04% 
2001 16.270 16,41% 
2002 18.969 16,59% 
2003 18.359 -3,22% 
2004 17.291 -5,82% 
2005 25.877 49,66% 
2006 18.489 -28,55% 
2007 16.908 -8,55% 
2008 13.665 -19,18% 

Πηγή: ΕΣΥΕ 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΤΜΗΜΑ Ο.∆.Ε. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Μ.Β.Α. 

 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 Εµπειρική διερεύνηση σχέσεων µεταξύ κύριων µεταβλητών της οικοδοµικής δραστηριότητας µε βασικούς 
οικονοµικούς δείκτες στην Ελλάδα. 

44

 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
∆ιάγραµµα 2.6                                                                                            

Απεικόνιση της επιφάνειας των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής 
δραστηριότητας ανά έτος 

Εξάλλου, αυτό διαπιστώνεται και από τη σύγκριση των ∆ιαγραµµάτων 2.5 και 2.6 

(γραφική απεικόνιση της επιφάνειας νέων οικοδοµών στη διάρκεια του χρόνου) που 

για τις χρονιές 1990 έως 2008 παρουσιάζουν την ίδια µορφή. Χαρακτηριστικά σηµεία 

του συγκεκριµένου συνόλου τιµών είναι σηµαντική αύξηση της επιφάνειας των νέων 

οικοδοµών το 2005 (49,66%) και η επακόλουθη και διαδοχική πτώση των τιµών της 

την τριετία 2006 – 2008 (-28,55%, -8,55% και -19,18% αντίστοιχα). 

2.3.3 Όγκος νέων οικοδοµών 

Οµοίως µε τον ορισµό του όγκου στη δηµόσια οικοδοµική δραστηριότητα ορίζεται και 

ο όγκος στην ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα. Οι τιµές για τη µεταβλητή του όγκου 

των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας, για τα έτη 1961 έως 

2008, συγκεντρώνονται στον Πίνακα 2.7. 

Η µελέτη των στοιχείων του Πίνακα 2.7, αλλά και η σύγκριση των ∆ιαγραµµάτων 2.7 

του όγκου των νέων οικοδοµών µε το ∆ιάγραµµα 2.5 που απεικονίζει τον αριθµό των 

νέων οικοδοµών, καταδεικνύει πως η δύο αυτές µεταβλητές µεταβάλλονται µε 

οµοιόµορφο τρόπο. Παρατηρείται η ανοδική γενικά πορεία και των δύο µεγεθών κατά 

την πρώτη δωδεκαετία της υπό εξέταση περιόδου µε µέγιστη τιµή και για τις δύο 

µεταβλητές στο έτος 1973 (93.483 νέες οικοδοµές και 72.129 χιλ. κ.µ. όγκος νεων 

οικοδοµών). 
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Στη συνέχεια, εντοπίζεται η περιοδικότητα δεκαετίας, που διαπιστώθηκε και για τη 

µεταβλητή των νέων οικοδοµών, όπου για τη δεκαετία 1974 – 1983 εµφανίζονται 

αρχικά θετικές µεταβολές του όγκου των νέων οικοδοµών, µε µέγιστη τιµή τα 78.744 

χιλ. κ.µ. του 1979 και ακολούθως καταγράφεται πτώση των τιµών του όγκου. 

Οµοίως, για τη δεκαετία 1984 – 1995 σηµειώνονται διαδοχικές αυξήσεις στις ετήσιες 

τιµές του όγκου των νέων οικοδοµών, µε κορυφαία τιµή 58.970 χιλ. κ.µ. του 1990, 

ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται πτώση. Τέλος, στην τελευταία δωδεκαετία, 1996 – 

2008, εµφανίζονται γενικά θετικές µεταβολές στα πρώτα χρόνια µε µέγιστη τιµή το 

2005 και τα 88.776 χιλ. κ.µ. και ακολουθούν οι πτωτικές τελευταίες χρονιές (-24,38%, 

-6,43% και – 17,45% τα έτη 2006, 2007 και 2008 αντίστοιχα). 

Πίνακας 2.7                                                                                                         
Όγκος νέων οικοδοµών ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας ανά έτος και 

ετήσια µεταβολή αυτού 

ΈΤΟΣ 
ΌΓΚΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 
% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΈΤΟΣ 

ΌΓΚΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

1961 13.339   1985 41.247 21,38% 
1962 15.479 16,04% 1986 49.325 19,58% 
1963 17.416 12,51% 1987 47.450 -3,80% 
1964 21.721 24,72% 1988 51.041 7,57% 
1965 24.738 13,89% 1989 56.971 11,62% 
1966 27.618 11,64% 1990 58.970 3,51% 
1967 26.603 -3,68% 1991 47.500 -19,45% 
1968 35.852 34,77% 1992 43.081 -9,30% 
1969 43.318 20,82% 1993 41.077 -4,65% 
1970 40.253 -7,08% 1994 39.569 -3,67% 
1971 45.098 12,04% 1995 36.395 -8,02% 
1972 64.448 42,91% 1996 43.903 20,63% 
1973 72.129 11,92% 1997 47.463 8,11% 
1974 36.546 -49,33% 1998 52.556 10,73% 
1975 46.134 26,24% 1999 48.284 -8,13% 
1976 52.626 14,07% 2000 50.387 4,36% 
1977 65.333 24,15% 2001 57.981 15,07% 
1978 75.894 16,16% 2002 64.995 12,10% 
1979 78.744 3,76% 2003 65.686 1,06% 
1980 57.582 -26,87% 2004 61.966 -5,66% 
1981 48.825 -15,21% 2005 88.776 43,27% 
1982 42.510 -12,93% 2006 67.136 -24,38% 
1983 50.225 18,15% 2007 62.819 -6,43% 
1984 33.981 -32,34% 2008 51.859 -17,45% 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Πηγή: ΕΣΥΕ 

∆ιάγραµµα 2.7                                                                                            
Απεικόνιση του όγκου των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής 

δραστηριότητας ανά έτος 

Στη σύγκριση των ∆ιαγραµµάτων 2.3 και 2.7, που απεικονίζουν τον όγκο των νέων 

οικοδοµών της δηµόσιας και ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας αντίστοιχα, 

διαπιστώνεται και πάλι η τεράστια διαφορά σε απόλυτα µεγέθη των τιµών της εν 

λόγω µεταβλητής. Για τη µεν δηµόσια οικοδοµική δραστηριότητα, ο ετήσιος όγκος 

των νέων οικοδοµών παίρνει τιµές από 500 έως 4.000 χιλ. κ.µ., ενώ για την ιδιωτική 

οικοδοµική δραστηριότητα οι αντίστοιχοι αριθµοί είναι 30.000 έως 90.000 χιλ. κ.µ. για 

την ίδια χρονική περίοδο. Επιβεβαιώνεται µε αυτόν τον τρόπο και πάλι η ισχυρή 

συµµετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον κλάδο των οικοδοµών. 

2.3.4 Αξία νέων οικοδοµών 

Με τον όρο αξία νέας οικοδοµής ή προσθήκης περιγράφεται η προϋπολογισθείσα 

αξία και όχι εκείνη που θα διαµορφωθεί τελικά. Η αξία αυτή υπολογίζεται από τις 

αρµόδιες αρχές, κατά την έκδοση της οικοδοµικής άδειας, µε βάση τον ακαθάριστο 

οικοδοµικό όγκο, που πολλαπλασιάζεται επί την κατά συνθήκη τιµή (συντελεστή) της 

µονάδας του όγκου (κυβικού µέτρου). 

Στον Πίνακα 2.8 καταγράφονται οι ετήσιες τιµές της µεταβλητής αξία νέων οικοδοµών 

της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας για τα έτη 1961 έως 2008. Για τα έτη 1961 

έως 2001, οι σχετικές τιµές που παρατίθενται στην Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα της 

Ελλάδας της Ε.Σ.Υ.Ε. είναι σε εκατοµµύρια δραχµές, ενώ για τα έτη 2002 έως και το 
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2008 οι αντίστοιχες τιµές είναι σε χιλιάδες ευρώ. Για λόγους συγκρισιµότητας όλα τα 

µεγέθη µετατράπηκαν σε χιλιάδες ευρώ µε ισοτιµία 1 ευρώ = 341 δραχµές. 

Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 2.8, αλλά και στη γραφική απεικόνιση των 

στοιχείων του στο ∆ιάγραµµα 2.8, η µεταβλητή αξία νεων οικοδοµών παρουσιάζει µια 

αναµενόµενη αυξητική τάση συν τω χρόνω, καθώς είναι λογικό µε την πάροδο του 

χρόνου η οικονοµική αξία των οικοδοµικών έργων να αυξάνει. Ωστόσο, και στην 

περίπτωση της αξίας νέων οικοδοµών εντοπίζεται η περιοδικότητα δεκαετίας που 

σηµειώθηκε και στις µεταβλητές αριθµός και όγκος των νέων οικοδοµών, στις 

προηγούµενες ενότητες. 

Πίνακας 2.8                                                                                                             
Αξία νέων οικοδοµών ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας ανά έτος και 

ετήσια µεταβολή αυτής 

ΈΤΟΣ 
ΑΞΙΑ ΝΕΩΝ 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 
(σε χιλ. Ευρώ) 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΈΤΟΣ 
ΑΞΙΑ ΝΕΩΝ 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 
(σε χιλ. Ευρώ) 

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

1961 11.051   1985 178.656 48,47% 
1962 12.653 14,49% 1986 232.836 30,33% 
1963 14.122 11,61% 1987 253.670 8,95% 
1964 18.226 29,06% 1988 279.062 10,01% 
1965 21.418 17,52% 1989 311.485 11,62% 
1966 23.762 10,94% 1990 602.607 93,46% 
1967 22.200 -6,57% 1991 599.781 -0,47% 
1968 31.153 40,33% 1992 607.399 1,27% 
1969 40.330 29,46% 1993 430.140 -29,18% 
1970 37.750 -6,40% 1994 453.730 5,48% 
1971 44.029 16,63% 1995 361.164 -20,40% 
1972 64.962 47,54% 1996 457.285 26,61% 
1973 69.837 7,51% 1997 470.514 2,89% 
1974 33.847 -51,54% 1998 545.611 15,96% 
1975 46.312 36,83% 1999 550.320 0,86% 
1976 55.801 20,49% 2000 727.818 32,25% 
1977 71.706 28,50% 2001 547.414 -24,79% 
1978 95.041 32,54% 2002 520.058 -5,00% 
1979 126.107 32,69% 2003 494.962 -4,83% 
1980 100.411 -20,38% 2004 645.410 30,40% 
1981 91.046 -9,33% 2005 1.003.974 55,56% 
1982 85.944 -5,60% 2006 738.224 -26,47% 
1983 108.213 25,91% 2007 658.712 -10,77% 
1984 120.329 11,20% 2008 588.161 -10,71% 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Πηγή: ΕΣΥΕ 

∆ιάγραµµα 2.8                                                                                            
Απεικόνιση της αξίας των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής 

δραστηριότητας ανά έτος 

Περιγράφοντας αυτή την περιοδικότητα µε αριθµητικές τιµές, διαπιστώνεται πως η 

πρώτη µέγιστη τιµή της αξίας των νέων οικοδοµών (69.837 χιλ. ευρώ) καταγράφεται 

το έτος 1973, όπου εντοπίζονται αντίστοιχα και οι πρώτες κορυφαίες τιµές των 

µεταβλητών αριθµός και όγκος νέων οικοδοµών (93.483 νέες οικοδοµές και 72.129 

χιλ. κ.µ.). Στη συνέχεια, κατά τη δεκαετία 1974 – 1983, παρουσιάζονται αυξητικές 

τάσεις κατά τα πρώτα χρόνια µέχρι το 1979, όπου εµφανίζεται η µέγιστη τιµή της 

δεκαετίας (126.107 χιλ. ευρώ), όπως ακριβώς στην περίπτωση του αριθµού και του 

όγκου των νέων οικοδοµών, ενώ ακολούθως σηµειώνεται µια µικρή πτώση των 

τιµών της υπό µελέτη µεταβλητής. 

Οµοίως, κατά την επόµενη δεκαετία 1984 – 1995, οι µέγιστες τιµές εµφανίζονται την 

τριετία 1990 – 1992, όπως και για τον αριθµό και τον όγκο των νέων οικοδοµών. 

Τέλος, στο διάστηµα 1996 – 2008, εµφανίζεται µια σηµαντική αύξηση της αξίας των 

νέων οικοδοµών το έτος 2000 (727.818 χιλ. ευρώ), σε αντίθεση µε τον αριθµό και τον 

όγκο που την αντίστοιχη χρονιά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά χαµηλές τιµές, ενώ το 

έτος 2005, όπου συναντάται η µέγιστη τιµή της δωδεκαετίας σε αριθµό και όγκο νέων 

οικοδοµών, σηµειώνεται και η κορυφαία τιµή της αξίας νέων οικοδοµών για όλη την 

υπό µελέτη περίοδο (1.003.974 χιλ. ευρώ). 
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2.4 ∆ηµοτικά και κοινοτικά έργα 

Μια ακόµα κατηγορία στοιχείων, η οποία περιγράφει την κατασκευαστική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα στη διάρκεια του χρόνου και τα οποία συγκεντρώνονται 

και καταγράφονται από την Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας της Ε.Σ.Υ.Ε., 

είναι τα ∆ηµοτικά και Κοινοτικά Έργα. Τα στοιχεία της κατηγορίας αυτής 

καταγράφονται συστηµατικά από το 1965 έως το 1998, ενώ πηγή των στοιχείων 

αποτελεί η Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΤΥ∆Κ) του Υπουργείου 

Εσωτερικών.13 

Χαρακτηριστικές µεταβλητές που περιγράφουν αριθµητικά τα δηµοτικά και κοινωτικά 

έργα είναι τα καταβληθέντα ποσά για την εκτέλεση των έργων αυτών, ενώ 

παράλληλα ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πηγές χρηµατοδότησης των εν λόγω 

έργων και οι µεταβολές που αυτές εµφανίζουν ανάλογα µε την εκάστοτε κατάσταση 

της ελληνικής οικονοµίας. Οι παραπάνω µεταβλητές περιγράφονται και αναλύονται 

στις ενότητες που ακολουθούν. 

2.4.1 Καταβληθέντα ποσά για την εκτέλεση των δηµοτικών και κοινοτικών 

έργων 

Τα καταβληθέντα ποσά για την εκτέλεση των δηµοτικών και κοινοτικών έργων 

σηµειώνονται σε χιλιάδες δραχµές και καταγράφονται συστηµατικά για τα έτη 1965 

έως 1998. Στον Πίνακα 2.9 και στο ∆ιάγραµµα 2.9 παρουσιάζεται η διαχρονική 

εξέλιξή τους. Όπως εύκολα διαπιστώνεται, παρατηρώντας την υπό εξέταση 

περίπτωση της µεταβλητής καταβληθέντα ποσά για τα δηµοτικά και κοινωτικά έργα, 

δεν παρουσιάζονται διακυµάνσεις στις τιµές της, όπως αυτές που εντοπίστηκαν στις 

µεταβλητές αριθµός νέων οικοδοµών, επιφάνεια, όγκος και αξία αυτών, της 

προηγούµενης ενότητας. Αντίθετα, στο παρόν σύνολο δεδοµένων, παρουσιάζονται 

γενικά αυξητικές τάσεις µε πολύ λίγες στον αριθµό αρνητικές µεταβολές.  

                                                 
13 Ε.Σ.Υ.Ε., 1990 – 1991, Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας, σελ. 353 
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Πίνακας 2.9                                                                                                             
Καταβληθέντα ποσά για την εκτέλεση των δηµοτικών και κοινοτικών έργων 

ανά έτος και ετήσια µεταβολή αυτών 

ΈΤΟΣ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΑ (σε χιλ. 
∆ρχ.) 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

1965 678.860   
1966 845.973 24,62% 
1967 987.789 16,76% 
1968 1.185.239 19,99% 
1969 1.709.449 44,23% 
1970 1.699.286 -0,59% 
1971 1.660.008 -2,31% 
1972 1.890.800 13,90% 
1973 2.183.137 15,46% 
1974 1.669.576 -23,52% 
1975 1.928.010 15,48% 
1976 2.905.898 50,72% 
1977 4.065.108 39,89% 
1978 5.027.768 23,68% 
1979 5.649.489 12,37% 
1980 6.771.692 19,86% 
1981 10.837.810 60,05% 
1982 15.430.410 42,38% 
1983 23.487.991 52,22% 
1984 37.798.097 60,93% 
1985 46.491.452 23,00% 
1986 47.461.179 2,09% 
1987 38.299.142 -19,30% 
1988 48.710.355 27,18% 
1989 68.719.607 41,08% 
1990 79.647.383 15,90% 
1991 92.386.235 15,99% 
1992 129.381.666 40,04% 
1993 136.013.060 5,13% 
1994 156.314.289 14,93% 
1995 181.633.009 16,20% 
1996 199.577.293 9,88% 
1997 239.806.687 20,16% 
1998 277.004.587 15,51% 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Πηγή: ΕΣΥΕ 
∆ιάγραµµα 2.9                                                                                            

Απεικόνιση των καταβληθέντων ποσών για την εκτέλεση των δηµοτικών και 
κοινοτικών έργων ανά έτος 

Όπως είναι ίσως αναµενόµενο, τα καταβληθέντα ποσά για τα δηµοτικά έργα 

αυξάνονται µε την πάροδο του χρόνου, µε τις αυξήσεις να είναι µεγαλύτερες σε 

απόλυτους αριθµούς τα τελευταία χρόνια. Σηµαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις 

καταγράφονται τα έτη 1969 (44,23%), 1976 (50,72%), 1981 – 1984 (µ.ο. 53,90%), 

1989 (41,08%) και 1992 (40,04%), όλες χρονιές επικείµενων ή πραγµατοποιηµένων 

πολιτικών ανακατατάξεων. 

2.4.2 Πηγές χρηµατοδότησης των δηµοτικών και κοινοτικών έργων 

Οι πηγές χρηµατοδότησης των δηµοτικών και κοινοτικών έργων χωρίζονται στους 

τακτικούς πόρους των δήµων και κοινοτήτων, δηλ. χρηµατοδότηση από τα έσοδά 

τους, σε επιχορηγήσεις κρατικών ή µη φορέων, δηµόσιες επιχορηγήσεις και άλλες 

πηγές, οι οποίες σύµφωνα µε την Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας της 

Ε.Σ.Υ.Ε. µπορεί να είναι δάνεια, δωρεές ιδιωτών και αποτίµηση προσωπικής 

εργασίας. 

Στον Πίνακα 2.10 συγκεντρώνονται και καταγράφονται τα αριθµιτικά δεδοµένα, µε την 

αντίστοιχη κατηγοριοποίηση, για τις πηγές χρηµατοδότησης των δηµοτικών και 

κοινοτικών έργων. Είναι φανερό, πως τη µερίδα του λέοντος στη χρηµατοδότηση των 

εν λόγω έργων έχουν οι δηµόσιες επιχορηγήσεις και ακολούθως οι τακτικοί πόροι 
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των δήµων και κοινοτήτων. Σηµαντική είναι και η συµµετοχή των κρατικών ή µη 

φορέων στη χρηµατοδότηση των παραπάνω έργων, ενώ πολύ µικρότερη είναι 

συµβολή δανείων και δωρεών. 

Πίνακας 2.10                                                                                                             
Πηγές χρηµατοδότησης των δηµοτικών και κοινοτικών έργων ανά έτος 

1965 230.034 192.601 219.846 36.379
1966 277.160 293.624 247.282 27.907
1967 315.708 351.925 287.860 32.296
1968 423.910 439.364 286.177 35.788
1969 614.624 557.540 502.451 34.834
1970 647.351 517.940 512.640 21.355
1971 640.124 505.619 489.316 24.949
1972 780.904 455.447 631.496 22.953
1973 1.001.508 447.060 719.389 15.180
1974 742.528 387.328 531.843 7.877
1975 603.946 460.978 853.036 10.050
1976 941.759 664.272 1.285.160 14.707
1977 1.679.725 941.609 1.427.453 16.321
1978 2.296.089 1.097.031 1.622.992 11.656
1979 1.958.038 1.265.306 2.402.729 23.416
1980 2.413.185 1.237.994 3.094.405 26.108
1981 3.365.376 2.094.038 5.326.051 52.345
1982 4.904.937 3.694.043 6.636.687 194.743
1983 5.390.068 5.197.399 12.689.394 211.130
1984 11.085.142 4.000.573 17.730.979 4.981.403
1985 12.406.781 7.410.214 22.880.788 3.793.669
1986 14.831.637 7.258.661 23.845.428 1.525.453
1987 10.320.145 7.381.334 18.435.758 2.161.905
1988 13.670.389 9.018.633 23.557.637 2.463.696
1989 20.667.890 10.053.811 35.935.858 2.062.048
1990 26.395.170 14.098.093 34.693.427 4.460.693
1991 26.277.309 15.779.443 45.837.272 4.492.211
1992 36.830.176 25.519.673 62.210.497 4.821.320
1993 43.523.340 25.210.337 58.870.768 8.408.615
1994 49.151.305 31.077.563 70.888.967 5.196.454
1995 58.184.480 45.514.753 72.378.177 5.555.599
1996 66.351.824 51.169.237 74.778.802 7.277.430
1997 112.618.674 35.236.559 84.316.204 7.635.250
1998 154.453.550 92.546.804 14.876.918 13.165.675

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (σε χιλ. ∆ρχ.)

ΈΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
∆ΗΜΩΝ & 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ Ή ΜΗ 

ΦΟΡΕΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΕΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Πηγή: ΕΣΥΕ 
∆ιάγραµµα 2.10                                                                                            

Απεικόνιση των πηγών χρηµατοδότησης των δηµοτικών και κοινοτικών 
έργων ανά έτος 

Όπως φαίνεται και από το ∆ιάγραµµα 2.10, η χρονολογική εξέλιξη των υπό µελέτη 

µεγεθών είναι αντίστοιχη µε τις µεταβολές της µεταβλητής καταβληθέντα ποσά για 

την εκτέλεση δηµοτικών έργων, που παρουσιάστικε στην προηγούµενη ενότητα. Η 

αλληλουχία της συµµετοχής κάθε πηγής στη χρηµατοδότηση των έργων είναι 

διαχρονικά σταθερή, µε εξαίρεση τα τελευταία χρόνια (1997 – 1998) της υπό εξέταση 

περιόδου, όπου µειώνονται αισθητά οι δηµόσιες επιχορηγήσεις και αυξάνει 

σηµαντικά η συµβολή των τακτικών πόρων στη χρηµατοδότηση. 

2.5 Ανακεφαλαίωση 

Σε ολόκληρη την έκταση του παρόντος κεφαλαίου καταγράφτηκαν και ταυτοχρόνως 

παρουσιάστηκαν τα στοιχεία εκείνα, τα οποία περιγράφουν την οικοδοµική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα την τελευταία πεντηκονταετία (1960 έως σήµερα). 

Επιλέχθησαν µεταβλητές, των οποίων οι αριθµιτικές τιµές, και ακολούθως οι ετήσιες 

µεταβολές τους, αποτελούν σηµαντικούς δείκτες για την απεικόνιση της ιστορικής 

εξέλιξης του κατασκευαστικού κλάδου στη χώρα µας. 
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Συγκεκριµένα, συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν οι ετήσιες τιµές της τελευταίας 

πεντηκονταετίας για τις µεταβλητές αριθµός νέων οικοδοµών, επιφάνεια, όγκος και 

αξία αυτών, τόσο της δηµόσιας όσο και της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας. 

Επίσης, σηµειώθηκαν, για αντίστοιχα µεγάλο χρονικό διάστηµα (1965 – 1998), οι 

ετήσιες τιµές των καταβληθέντων ποσών για την εκτέλεση των δηµοτικών και 

κοινωτικών έργων, καθώς και οι πηγές άντλησης των εν λόγω ποσών. 

Από την παράθεση, την παρατήρηση και την αξιολόγηση όλων των παραπάνω 

στοιχείων ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα µεγέθη του αριθµού των νέων 

οικοδοµών, της επιφάνειάς τους, του όγκου και της αξίας τους της ιδιωτικής 

οικοδοµικής δραστηριότητας. Αυτά τα µεγέθη µεταβάλλονται µε οµοιόµορφο σχετικά 

τρόπο στη διάρκεια του χρόνου και παράλληλα εµφανίζουν µια περιοδικότητα στις 

µεταβολές τους, καθώς σε διάστηµα περίπου µιας δεκαετίας παρουσιάζουν αυξητικές 

τάσεις στα πρώτα χρόνια, µέγιστη τιµή στα µέσα της δεκαετίας και αρνητικές 

µεταβολές τα υπόλοιπα χρόνια. Αυτές οι µεταβολές των οικοδοµικών µεγεθών θα 

επιχειρηθεί στα επόµενα κεφάλαια να διερευνηθούν σε σχέση µε την πορεία της 

ελληνικής οικονοµίας τα αντίστοιχα χρόνια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                                      

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

3.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται µια συνοπτική περιγραφή της πορείας της ελληνικής 

οικονοµίας την τελευταία πεντηκονταετία (1960-2010) µε τη χρήση βασικών 

οικονοµικών δεικτών όπως το ΑΕΠ, ο πληθωρισµός, η ανεργία κ.α. Για τους 

οικονοµικούς αυτούς δείκτες καταγράφονται οι ιστορικές τους τιµές, οι ετήσιες 

µεταβολές τους, ενώ παράλληλα εντοπίζονται και αναλύονται διάφορες 

χαρακτηριστικές τιµές τους (µέγιστα, ελάχιστα, περιοδικότητες). Οι εν λόγω δείκτες 

περιγράφουν ποσοτικά την πληθώρα των µεταβολών που συντελούνται στην 

ελληνική οικονοµία στην υπό µελέτη χρονική περίοδο. 

Σκοπός αυτής της συστηµατικής καταγραφής και παρουσίασης των βασικών δεικτών 

της ελληνικής οικονοµίας είναι ο έλεγχος της σχέσης τους µε τα βασικά οικοδοµικά 

µεγέθη που περιγράφηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Στόχος είναι να εντοπιστεί, 

αν υπάρχει, στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στα εν λόγω µεγέθη. 

Τα αριθµητικά αυτά δεδοµένα των βασικών δεικτών της ελληνικής οικονοµίας 

συγκεντρώθηκαν από την ειδική έκδοση του υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας «Η 

Ελληνική Οικονοµία 1960-1997» και από την Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα της 

Ελλάδας που δηµοσιεύεται κάθε χρόνο από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Ελλάδος. 

3.2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, gross domestic product – GDP) 

αντιπροσωπεύει το σύνολο της αξίας όλων των παραγόµενων προϊόντων και 

υπηρεσιών σε µια οικονοµία, κατά τη διάρκεια µιας δεδοµένης χρονικής περιόδου 

(συνήθως έτους ή τριµήνου). Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, που αυξάνει ραγδαία, 

δηλώνει µια αναπτυσσόµενη οικονοµία, η οποία προσφέρει πολλές ευκαιρίες στις 

επιχειρήσεις για αύξηση των πωλήσεών τους.14 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν µετριέται σε χρηµατικές – νοµισµατικές µονάδες, 

δηλαδή σε τρέχουσες τιµές, καθώς όλες οι συναλλαγές που συµβάλλουν στην τελική 

διαµόρφωσή του πραγµατοποιούνται µε τις τιµές που επικρατούν κάθε δεδοµένη 

περίοδο στην άγορά. Το ΑΕΠ αυτό ονοµάζεται ονοµαστικό και δεν µπορεί να 

                                                 
14 Αρτίκης (2003), σελ. 27 
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χρησιµοποιηθεί για να µετρηθεί η µεταβολή του στη διάρκεια των χρόνων, καθώς οι 

τρέχουσες τιµές δε µένουν σταθερές. Το ονοµαστικό ΑΕΠ δεν µπορεί να δώσει την 

ετήσια µεταβολή στον όγκο παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών αφού εµπεριέχει 

και τη µεταβολή των τρεχουσών τιµών. 

Για το λόγο αυτό υπολογίζεται και χρησιµοποιείται το πραγµατικό ΑΕΠ, το οποίο 

µετρά την παραγωγή οποιασδήποτε περιόδου στις τιµές ενός έτους βάσης. Με την 

έκφραση του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές, η σύγκριση από έτος σε έτος δίνει την 

πραγµατική του µεταβολή, η οποία αντιπροσωπεύει τον ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης της 

εκάστοτε οικονοµίας. Ο ρυθµός αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ, συνολικού ή κατά 

κεφαλή, αναφέρεται ως οικονοµική µεγέθυνση. 

Οι δύο αυτοί δείκτες της οικονοµικής µεγέθυνσης παρέχουν διαφορετική 

πληροφόρηση. Ο ρυθµός αύξησης του συνολικού πραγµατικού ΑΕΠ εκφράζει την 

έκταση της αύξησης του συνολικού προϊόντος της οικονοµίας. Αντίθετα, ο ρυθµός 

αύξησης του κατά κεφαλή πραγµατικού ΑΕΠ εκφράζει πολύ γενικά την έκταση της 

βελτίωσης της οικονοµικής ευηµερίας του µέσου, από πλευράς εισοδήµατος, ατόµου. 

Με βάση, πάντως, τον Βαβούρα (2005), το κατά κεφαλή πραγµατικό ΑΕΠ δε συνιστά 

από µόνο του ικανοποιητικό µέτρο οικονοµικής ευηµερίας, καθώς αποτελεί απλώς 

ένα µέσο όρο που προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού ΑΕΠ µε το συνολικό 

πληθυσµό, ο οποίος δεν παρέχει καµία πληροφόρηση ως προς τη διανοµή του 

συνολικού πραγµατικού ΑΕΠ. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να αυξάνει το κατά 

κεφαλή ΑΕΠ σε µια οικονοµία, µε δυσµενέστερη όµως διανοµή εισοδήµατος στα 

διάφορα κοινωνικά στρώµατα. 

Μια ακόµα άποψη, του Γεωργακόπουλου (1998), υποστηρίζει πως το ΑΕΠ µετρά τον 

όγκο της παραγωγικής δραστηριότητας µιας οικονοµίας, αλλά µόνο κατά προσέγγιση 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί, σε συνάρτηση µε τον πληθυσµό ενός κράτους, ως µέτρο 

ευηµερίας ενός λαού, αφού σε αυτό δεν καταγράφονται οι δραστηριότητες της 

παραοικονοµίας. Ένα µεγάλο κοµµάτι της οικονοµικής δραστηριότητας µιας χώρας 

δεν µπορεί να συνυπολογιστεί στη διαµόρφωση του ΑΕΠ. 

Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζεται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, σε σταθερές τιµές 

1995, για τα έτη 1961 έως 2004. Πηγή των στοιχείων για το χρονικό διάστηµα 1961 – 

1994 αποτελεί η ειδική έκδοση του υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας «Η Ελληνική 

Οικονοµία 1960-1997», ενώ για τα έτη 1995 – 2004 αντίστοιχη πηγή είναι οι Εθνικοί 

Λογαριασµοί στην Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας της Ε.Σ.Υ.Ε. 
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Πίνακας 3.1                                                                                                             
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές τιµές 1995 (εκατ. ευρώ) 

ΈΤΟΣ ΑΕΠ % 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Μ.Ο. 
∆ΕΚ/ΤΙΑΣ 

ΈΤΟΣ ΑΕΠ % 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Μ.Ο. 
∆ΕΚ/ΤΙΑΣ 

1961 22.441   

8,03% 

1983 67.550 -1,08% 

0,71% 

1962 22.523 0,37% 1984 68.908 2,01% 
1963 25.190 11,84% 1985 70.637 2,51% 
1964 27.561 9,41% 1986 71.003 0,52% 
1965 30.528 10,77% 1987 69.399 -2,26% 
1966 32.511 6,50% 1988 72.375 4,29% 
1967 34.354 5,67% 1989 75.125 3,80% 
1968 36.829 7,20% 1990 75.125 0,00% 
1969 41.088 11,56% 1991 77.454 3,10% 

2,35% 

1970 44.757 8,93% 1992 77.996 0,70% 
1971 48.267 7,84% 

4,70% 

1993 76.748 -1,60% 
1972 53.171 10,16% 1994 78.283 2,00% 
1973 57.473 8,09% 1995 79.927 2,10% 
1974 53.773 -6,44% 1996 81.812 2,36% 
1975 57.197 6,37% 1997 84.788 3,64% 
1976 61.116 6,85% 1998 87.640 3,36% 
1977 62.913 2,94% 1999 90.637 3,42% 
1978 67.473 7,25% 2000 94.670 4,45% 
1979 69.687 3,28% 2001 98.723 4,28% 

4,22% 
1980 70.159 0,68% 2002 102.442 3,77% 
1981 69.069 -1,55% 

  
2003 107.218 4,66% 

1982 68.287 -1,13% 2004 111.686 4,17% 

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, ΕΣΥΕ 
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Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, ΕΣΥΕ 

∆ιάγραµµα 3.1                                                                                            
Απεικόνιση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε σταθερές τιµές 1995 

(εκατ. ευρώ) 

Όπως φαίνεται από το ∆ιάγραµµα 3.1, το πραγµατικό ΑΕΠ αυξάνει συνολικά µε την 

πάροδο του χρόνου. Η διαρκής αύξηση του µεγέθους του από το 1961 µέχρι το 

1973, διακόπτεται από µια µικρή πτώση το 1974, ενώ ακολουθεί αύξησή του µέχρι 

τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1990 οι ετήσιες 

αυξήσεις του ΑΕΠ είναι αρκετά µικρές, γεγονός που διαφοροποιείται από το 1994 και 

µετά, όπου η ελληνική οικονοµία σηµειώνει υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής 

µεγέθυνσης. 

Τα παραπάνω καταγράφονται και στον Πίνακα 3.1 µε τους µέσους ρυθµούς 

µεγέθυνσης της εκάστοτε δεκαετίας. Όπως αναφέρει ο Βαβούρας (2006), ο οποίος 

εξετάζει µια µεγαλύτερη ιστορική περίοδο, η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει 

εντυπωσιακούς ρυθµούς µεγέθυνσης πριν από την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 

1973. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ της περιόδου 1954 – 1973 

υπολογίζεται σε 6,9%. Την περίοδο 1974 – 1979, δηλαδή µετά την πρώτη 

πετρελαϊκή κρίση, ο µέσος ετήσιος ρυθµός µειώθηκε στο 3,7%, ενώ µετά τη δεύτερη 

πετρελαϊκή κρίση του 1979 και την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, δηλαδή το διάστηµα 

1980 – 1993, ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ περιορίστηκε στο 1,4%. 

Μετά το 1994, η ελληνική οικονοµία σηµειώνει από τους υψηλότερους ρυθµούς 

οικονοµικής µεγέθυνσης στην ΕΕ, όπως φαίνεται στους πίνακες της European 

Commision (2005). 
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3.3 Πληθωρισµός 

Ως Πληθωρισµός (inflation) ορίζεται η αύξηση του γενικού επιπέδου των τιµών ή 

εναλλακτικά η µείωση της αγοραστικής δύναµης του χρήµατος. Κατά έναν 

πληρέστερο ορισµό του φαινοµένου, πληθωρισµός είναι η τάση για συνεχή άνοδο 

του γενικού επιπέδου των τιµών σε µια οικονοµία.15 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό, µια µοναδική αύξηση του επιπέδου των τιµών 

δε συνιστά πληθωρισµό. Ο πληθωρισµός, όπως αναφέρθηκε, είναι µια δυναµική 

διαδικασία συνεχιζόµενης αύξησης του γενικού επιπέδου των τιµών. Επίσης, ο 

πληθωρισµός αναφέρεται στην αύξηση του γενικού επιπέδου των τιµών και όχι στη 

συµπεριφορά επιµέρους αγαθών και υπηρεσιών. Είναι σαφές πως οι µεταβολές των 

τιµών των επιµέρους αγαθών και υπηρεσιών είναι δυνατές ακόµα και αν το γενικό 

επίπεδο των τιµών παραµένει σταθερό. 

Ο ρυθµός πληθωρισµού (inflation rate) είναι ο ρυθµός αύξησης ή η ποσοστιαία 

αύξηση του γενικού επιπέδου των τιµών και µετράται σε τριµηνιαία ή ετήσια βάση. 

Για τη µέτρηση των διαχρονικών µεταβολών του πληθωρισµού χρησιµοποιούνται 

αριθµοδείκτες όπως ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ), ο Εναρµονισµένος ∆είκτης 

Τιµών Καταναλωτή (Εν∆ΤΚ), ο ∆είκτης Τιµών Χονδρικής (∆ΤΧ), ο Αποπληθωριστής 

του ΑΕΠ και ο Αποπληθωριστής της Ιδιωτικής Κατανάλωσης. 

Υψηλοί δείκτες πληθωρισµού συνδέονται συνήθως µε οικονοµίες, στις οποίες η 

ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες υπερβαίνει τη συνολική παραγωγική δυναµικότητα 

µε αποτέλεσµα οι τιµές να πιέζονται προς τα πάνω. Σύµφωνα µε τον Αρτίκη (2003), 

οι περισσότερες κυβερνήσεις κινούνται σε µια λεπτή γραµµή σχετικά µε τις 

οικονοµικές πολιτικές που εφαρµόζουν. Στόχος των κυβερνήσεων είναι να 

υποκινήσουν τις παραγωγικές δυνάµεις αρκετά, έτσι ώστε η οικονοµία να βρεθεί 

κοντά στο επίπεδο της πλήρους απασχόλησης. Παράλληλα, όµως, δεν επιθυµούν µα 

βρεθεί η οικονοµία υπερβολικά κοντά στο επίπεδο της πλήρους απασχόλησης γιατί 

αυτό θα προκαλόυσε πληθωριστικές πιέσεις. Εξάλλου, η άριστη σχέση µεταξύ 

πληθωρισµού και ανεργίας βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο πολλών συζητήσεων 

σχετικά µε την επιλογή του βέλτιστου µείγµατος µακροοικονοµικής πολιτικής. 

Ως επιπτώσεις ενός υψηλού και συνεχιζόµενου πληθωρισµού καταγράφονται η 

ύφεση και η ανεργία, καθώς οι µεγάλες αυξήσεις των τιµών δηµιουργούν 

αβεβαιότητα που επηρεάζει αρνητικά το οικονοµικό κλίµα. Επίσης, ο πληθωρισµός 

οδηγεί σε επιδείνωση του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών. Όπως είναι φυσικό, τα 

εγχώρια προϊόντα και υπηρεσίες µιας χώρας µε υψηλό ρυθµό αύξησης του γενικού 

                                                 
15 Βαβούρας,  Μανωλάς,  2006, σελ. 123 
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επιπέδου των τιµών, είναι ακριβότερα από αυτά άλλων χωρών, µε αποτέλεσµα να 

αυξάνονται οι εισαγωγές και να µειώνονται οι εξαγωγές της χώρας αυτής και 

εποµένως να επιδεινώνεται το ισοζύγιο των εξωτερικών της συναλλαγών. Τέλος, ο 

πληθωρισµός οδηγεί σε αναδιανοµή του εισοδήµατος και του πλούτου, καθώς οι 

επιµέρους τιµές των παραγόµενων αγαθών και υπηρεσιών, όπως επίσης οι τιµές των 

νοµισµάτων και των λοιπών περουσιακών στοιχείων, δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες 

προσαρµογής στις πληθωριστικές πιέσεις. 

Στην παρούσα ενότητα, ο διαχρονικός ρυθµός πληθωρισµού ή αλλιώς ο ρυθµός 

αύξησης του γενικού επιπέδου των τιµών στην Ελλάδα την τελευταία πεντηκονταετία 

(1961 – 2008), καταγράφεται µε τη χρήση του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ). Ο 

∆ΤΚ (Consumer Price Index – CPI) µετρά τις µεταβολές του κόστους ζωής των 

καταναλωτών, εξαιτίας των µεταβολών των τιµών των αγαθών και υπηρεσιών που 

πληρώνουν. Καταρτίζεται παρακολουθώντας τη διαχρονική εξέλιξη των τιµών των 

αγαθών και υπηρεσιών που συνθέτουν το «καλάθι» αγορών του µέσου νοικοκυριού. 

Στον Πίνακα 3.2 σηµειώνονται οι τιµές του ∆ΤΚ για τα έτη 1961 έως και 2008, έτσι 

όπως αυτές καταγράφονται στην Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας της 

Ε.Σ.Υ.Ε. Ο ∆ΤΚ στην Ελλάδα καταρτίζεται από το έτος 1959 και εξής από τη Γ.Γ. της 

Ε.Σ.Υ.Ε. Μέχρι το 2000, ο ∆ΤΚ αναφερόταν στις αστικές περιοχές της χώρας, ενώ 

από τον Ιανουάριο του 2001 αναφέρεται στο σύνολο της χώρας. Σκοπός του, όπως 

αναφέρθηκε, είναι η µέτρηση της µεταβολής του επιπέδου των τιµών, των αγαθών 

και υπηρεσιών που προµηθεύεται το µέσο νοικοκυριό. 

Για το λόγο αυτό, ο ∆ΤΚ αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της τελευταίας κάθε φορά Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών 

(ΕΟΠ).Σκοπός των αναθεωρήσεων του ∆ΤΚ είναι, κυρίως, η αναπροσαρµογή των 

συντελεστών στάθµισης και η ανανέωση του δείγµατος των ειδών (αγαθών και 

υπηρεσιών) που περιλαµβάνονται στο ∆είκτη, λαµβάνοντας υπόψη την πιο 

σύγχρονη σύνθεση της κατανάλωσης. Με βάση την Ε.Σ.Υ.Ε. (2009), η τελευταία 

αναθεώρηση του ∆ΤΚ βασίστηκε στα αποτελέσµατα της ΕΟΠ 2004/2005 και από τον 

Απρίλιο του 2006 δηµοσιεύεται ο αναθεωρηµένος ∆ΤΚ, µε έτος βάσης το 

2005=100,00. 

Ο νέος δείκτης, όπως συµβαίνει µέχρι σήµερα, είναι δείκτης σταθερής βάσης. Ο νέος 

∆ΤΚ, προσαρµοσµένος στις πρόσφατες καταναλωτικές δαπάνες των ιδιωτικών 

νοικοκυριών της χώρας, απεικονίζει ακριβέστερα τη διαχρονική εξέλιξη των 

µεταβολών των τιµών των αγαθών και υπηρεσιών, που συνθέτουν το «καλάθι» 

αγορών του µέσου νοικοκυριού. 
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Πίνακας 3.2                                                                                                             
Εξέλιξη των ετήσιων µεταβολών του γενικού δείκτη τιµων καταναλωτή 

(2005=100,00) 

ΈΤΟΣ ΜΕΣΟΣ 
ΕΤΗΣΙΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗΣ 

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

(ΠΛΗΘ/ΣΜΟΣ-
Γ∆ΤΚ) 

Μ.Ο. 
∆ΕΚ/ΤΙΑΣ 

ΈΤΟΣ ΜΕΣΟΣ 
ΕΤΗΣΙΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗΣ 

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

(ΠΛΗΘ/ΣΜΟΣ-
Γ∆ΤΚ) 

Μ.Ο. 
∆ΕΚ/ΤΙΑΣ 

1960 1,315   

2,08% 

1985 15,694 19,3% 

19,06% 

1961 1,339 1,8% 1986 19,306 23,0% 
1962 1,334 -0,3% 1987 22,472 16,4% 
1963 1,374 3,0% 1988 25,510 13,5% 
1964 1,386 0,9% 1989 29,005 13,7% 
1965 1,428 3,0% 1990 34,932 20,4% 
1966 1,499 4,9% 1991 41,728 19,5% 

9,39% 

1967 1,524 1,7% 1992 48,354 15,9% 
1968 1,530 0,3% 1993 55,322 14,4% 
1969 1,567 2,5% 1994 61,338 10,9% 
1970 1,614 3,0% 1995 66,818 8,9% 
1971 1,663 3,0% 

14,50% 

1996 72,293 8,2% 
1972 1,735 4,3% 1997 76,296 5,5% 
1973 2,004 15,5% 1998 79,932 4,8% 
1974 2,542 26,9% 1999 82,039 2,6% 
1975 2,882 13,4% 2000 84,624 3,2% 
1976 3,266 13,3% 2001 87,480 3,4% 

3,4% 

1977 3,664 12,2% 2002 90,655 3,6% 
1978 4,123 12,5% 2003 93,856 3,5% 
1979 4,908 19,0% 2004 96,576 2,9% 
1980 6,129 24,9% 2005 100,000 3,5% 
1981 7,628 24,5% 

  

2006 103,196 3,2% 
1982 9,240 21,1% 2007 106,183 2,9% 
1983 11,104 20,2% 2008 110,593 4,2% 
1984 13,154 18,5%         

Πηγή:  ΕΣΥΕ, Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας 2008, σελ. 481 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΤΜΗΜΑ Ο.∆.Ε. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Μ.Β.Α. 

 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 Εµπειρική διερεύνηση σχέσεων µεταξύ κύριων µεταβλητών της οικοδοµικής δραστηριότητας µε βασικούς 
οικονοµικούς δείκτες στην Ελλάδα. 

64

 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ 

∆ιάγραµµα 3.2                                                                                            
Απεικόνιση των ετήσιων µεταβολών του γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή 

(2005=100,00) 

Στο ∆ιάγραµµα 3.2 συγκεντρώνονται και απεικονίζονται γραφικά οι ετήσιες τιµές του 

ρυθµού πληθωρισµού (inflation rate) της Ελλάδας την τελευταία πεντηκονταετία. 

Όπως εύκολα διακρίνει κανείς, τη δεκαετία του 1960, παρά τις σχετικές αυξοµειώσεις, 

δεν παρουσιάζονται υψηλές τιµές πληθωρισµού, αφού τόσο η ελληνική οικονοµία 

όσο και η διεθνής παρουσίαζαν µικρές αυξήσεις τιµών. Η σχετική παρατήρηση 

προκύπτει και από τον Πίνακα 3.2, όπου ο µέσος όρος µεταβολής του Γ∆ΤΚ της 

δεκαετίας είναι 2,08%. Αντίθετα, η δεκαετία του 1970 χαρακτηρίζεται από έντονες 

πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες απεικονίζονται στον υψηλό µέσο όρο δεκαετίας 

14,50%. Τα σηµαντικότερα γεγονότα που συνέβαλαν καθοριστικά στη δηµιουργία 

αυτής της κατάστασης ήταν η παρατεταµένη νοµισµατική κρίση των ετών 1971-1973 

και οι διαδοχικές πετρελαϊκές κρίσεις των ετών 1973 και 1979. 

Κατά τον Βαβούρα (2006), στη δεκαετία του 1980 καταγράφηκε σηµαντική πτώση 

του πληθωρισµού στις ευρωπαϊκές χώρες, στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία, λόγω της 

σταδιακής άµβλυνσης των επιπτώσεων της πετρελαϊκής κρίσης και της παράλληλης 

υιοθέτησης σταθεροποιητικών προγραµµάτων για τη διόρθωση µακροχρόνιων 

µακροοικονοµικών ανισορροπιών. Σε αντίθεση µε όλα αυτά, στην Ελλάδα της ίδιας 

περιόδου, ο πληθωρισµός παρέµεινε ιδιαίτερα έντονος και µάλιστα αυξήθηκε, 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΤΜΗΜΑ Ο.∆.Ε. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Μ.Β.Α. 

 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 Εµπειρική διερεύνηση σχέσεων µεταξύ κύριων µεταβλητών της οικοδοµικής δραστηριότητας µε βασικούς 
οικονοµικούς δείκτες στην Ελλάδα. 

65

 

φτάνοντας ο µέσος όρος της δεκαετίας το 19,06%, επηρεασµένος από τις διάφορες 

εγχώριες πολιτικές και την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ το 1981. Στη δεκαετία του 

1990, ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης των τιµών της χώρας σηµείωσε σηµαντική 

επιβράδυνση (περιοχή πτώσης στο ∆ιάγραµµα 3.2), παραµένοντας όµως, µε µέσο 

όρο δεκαετίας 9,39%, πολύ υψηλότερος (σχεδόν τριπλάσιος) από τον µέσο 

ευρωπαϊκό. Τέλος, τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000, παρατηρείται µια 

σχετική σταθερότητα του γενικού επιπέδου των τιµών, µε µια τάση αύξησης την 

τελευταία περίοδο της δεκαετίας. 

3.4 Ανεργία 

Ανεργία (unemployment) είναι η κατάσταση, κατά την οποία τα άτοµα που µπορούν 

και επιδιώκουν να εργαστούν µε τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας, 

δεν µπορούν να βρουν απασχόληση. Στη συγκεκριµένη κατάσταση, η προσφορά 

εργασίας είναι µεγαλύτερη από τη ζήτηση εργασίας. Η ανεργία στην περίπτωση αυτή 

θεωρείται ακούσια (involuntary unemployment) σε αντίθεση µε την εκούσια ή 

ηθεληµένη ανεργία (voluntary unemployment). Συνεπώς, ακούσια άνεργοι 

θεωρούνται εκείνοι που επιδιώκουν να εργαστούν µε τον τρέχοντα µισθό, αλλά δεν 

µπορούν να βρουν δουλειά. Με αυτό το σκεπτικό ορίζεται και η πλήρης απασχόληση 

(full employment), κατά την οποία διαπιστώνεται πλήρης απουσία της ακούσιας 

ανεργίας.16 

Οι απασχολούµενοι µαζί µε τους ανέργους αποτελούν το εργατικό δυναµικό (labor 

force) της εκάστοτε οικονοµίας. Τα υπόλοιπα άτοµα εργάσιµης ηλικίας είναι µη 

εργάσιµο δυναµικό. Ως ποσοστό ανεργίας, ή αλλιώς δείκτης ανεργίας, 

(unemployment rate) ορίζεται ο λόγος του αριθµού των ανέργων προς το εργατικό 

δυναµικό, ή µε διαφορετική διατύπωση, το ποσοστό του εργατικού δυναµικού που 

αναζητά εργασία. Κατά τον Αρτίκη (2003) ο δείκτης ανεργίας µετράει το βαθµό κατά 

τον οποίο µια οικονοµία λειτουργεί σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης. 

Άλλοι χρήσιµοι δείκτες για την περιγραφή των φαινοµένων που άπτονται της 

ανεργίας και της απασχόλησης είναι το ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό 

(labor force participation rate) και ο δείκτης της απασχολούµενης δυναµικότητας 

(capacity utilization rate). Ο πρώτος δείκτης εκφράζει το ποσοστό των ατόµων που 

µετέχουν στο εργατικό δυναµικό επί του συνόλου των ατόµων εργάσιµης ηλικίας, ενώ 

ο δεύτερος δείκτης δίνει το λόγο της πραγµατικής παραγωγής των εργοστασίων που 

λειτουργούν σε µια οικονοµία προς τη δυνητική τους παραγωγή. 

                                                 
16 Βαβούρας,  Μανωλάς,  2006, σελ. 135 
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Σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές, είναι οι επιπτώσεις της ανεργίας. 

Πρωταρχικά, ανεργία σηµαίνει εργατικό δυναµικό που δε χρησιµοποιείται. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσµα το συνολικό προϊόν που παράγεται σε µια οικονοµία να είναι 

µικρότερο από αυτό που δυνητικά θα µπορούσε να παραχθεί, αν χρησιµοποιούνταν 

πλήρως το διαθέσιµο εργατικό δυναµικό. Έτσι, η αύξηση του ποσοστού ανεργίας 

συνδέεται µε την απώλεια παραγωγής προϊόντος (ΑΕΠ). 

Μια ακόµα πτυχή των αρνητικών συνεπειών της ανεργίας είναι η σύνδεσή της µε τη 

µείωση του βιοτικού επιπέδου των ανέργων και του αισθήµατος αυτοεκτίµησής τους. 

Στην ανεργία οφείλεται η αύξηση της παραβατικής συµπεριφοράς, ενώ το άγχος και η 

αβεβαιότητα που προκαλεί δηµιουργούν και οξύνουν πλήθος κοινωνικών 

προβληµάτων µε επακόλουθο τεράστιο κοινωνικό κόστος. ∆εν είναι σπάνιο, υψηλά 

ποσοστά ανεργίας σε µια χώρα να προηγούνται έντονων κοινωνικών διεργασιών και 

εκρήξεων. 

Τέλος, η ανεργία προκαλεί διαφορετικά προβλήµατα στις διάφορες κατηγορίες 

ανέργων. Για τους νέους, η ανεργία και δη η µακροχρόνια, τους αποκόπτει από τη 

δυνατότητα ανάπτυξης επαγγελµατικών δεξιοτήτων, προκαλώντας έτσι την απώλεια 

τρέχουσας παραγωγής και περιορίζοντας παράλληλα τη µελλοντική τους 

παραγωγικότητα. Για τους µεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους το πρόβληµα έγκειται 

στο ότι οι εργοδότες διστάζουν να απασχολήσουν άτοµα σχετικά µεγάλης ηλικίας, 

καθώς για τα άτοµα αυτά υπάρχει η πεποίθηση πως έχουν λιγότερες δεξιότητες, 

έχουν µικρότερες αντοχές στο άγχος και την ένταση της εργασίας και είναι 

περισσότερο επιρρεπή σε ασθένειες. 

Για τους παραπάνω λόγους, οι εκάστοτε κυβερνήσεις προωθούν µέτρα που 

στοχεύουν στην αύξηση της απασχόλησης και τη µείωση της ανεργίας. 

Χαρακτηριστικά µέτρα των εν λόγω πολιτικών είναι τα ακόλουθα: 

• ∆ηµοσιονοµικά και νοµισµατικά µέτρα τόνωσης της ζήτησης στην οικονοµία. 

Με την αύξηση της ζήτησης για κατανάλωση και επενδύσεις δηµιουργούνται 

νέες θέσεις εργασίας και αυξάνει η απασχόληση. 

• Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού δυναµικού µε στόχο την 

προσαρµογή της προσφερόµενης εργασίας στις σύγχρονες ανάγκες που 

δηµιουργούνται στην αγορά. 

• Εφαρµογή συστηµάτων ροής πληροφόρησης και αναγγελίας των κενών 

θέσεων εργασίας. 
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• Κίνητρα στις επιχειρήσεις για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, την 

εκπαίδευση του προσωπικού τους και την αύξηση των προσλήψεων που 

κάνουν. Τα κίνητρα αυτά εκφράζονται µε επιδοτήσεις των µισθών των 

νεοπροσλαµβανοµένων, συµµετοχή στις εργοδοτικές εισφορές, 

χρηµατοδότηση ενδοεπιχειρηµατικών σεµιναρίων κατάρτισης, φορολογικές 

απαλλαγές και ελαφρύνσεις. 

• Μέτρα για τη µεγαλύτερη ελαστικότητα της αγοράς εργασίας, όπως η 

προώθηση της µερικής απασχόλησης, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και 

η µείωση των ωρών εβδοµαδιαίας απασχόλησης. 

Στον Πίνακα 3.3 σηµειώνονται οι τιµές του ετήσιου ποσοστού ανεργίας ή δείκτη 

ανεργίας  για τα έτη 1961 έως και 2008. Πηγή των εν λόγω στοιχείων αποτέλεσαν η 

ειδική έκδοση του υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας «Η Ελληνική Οικονοµία 1960-

1997» και η Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας της Ε.Σ.Υ.Ε. για τα επόµενα 

χρόνια. Όπως µπορεί κανείς να παρατηρήσει, η ανεργία άρχισε να αποκτά 

σηµαντικές διαστάσεις στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1980, µια εξέλιξη που είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την 

ύφεση των ευρωπαϊκών οικονοµιών της περιόδου. 

Μια εποπτική άποψη της µεταβολής του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα για την 

υπό εξέταση περίοδο δίνεται στο ∆ιάγραµµα 3.3. Η διαχρονική σηµαντική αύξηση της 

ανεργίας, σε σχέση µε τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, µπορεί σύµφωνα µε τον 

Βαβούρα (2006) να αναζητηθεί στις προϋπάρχουσες διαρθρωτικές δυσκαµψίες της 

αγοράς εργασίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, αλλά και στην 

αναστροφή της τάσης για µετανάστευση στο εξωτερικό και στην αύξηση του 

διαθέσιµου εργατικού δυναµικού, λόγω της αύξησης του πληθυσµού και της 

ακµάζουσας συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό γυναικών και οικονοµικών 

µεταναστών. 
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Πίνακας 3.3                                                                                                             
Εξέλιξη των τιµών του ετήσιου δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα 

ΈΤΟΣ % 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

Μ.Ο. 
∆ΕΚ/ΤΙΑΣ 

ΈΤΟΣ % 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

Μ.Ο. 
∆ΕΚ/ΤΙΑΣ 

1961 5,9% 

5,08% 

1985 7,8% 

7,06% 

1962 5,1% 1986 7,4% 
1963 5,0% 1987 7,4% 
1964 4,6% 1988 7,7% 
1965 4,8% 1989 7,5% 
1966 5,0% 1990 7,0% 
1967 5,4% 1991 7,7% 

10,05% 

1968 5,6% 1992 8,7% 
1969 5,2% 1993 9,7% 
1970 4,2% 1994 9,6% 
1971 3,1% 

2,17% 

1995 10,0% 
1972 2,1% 1996 10,3% 
1973 2,0% 1997 10,3% 
1974 2,1% 1998 11,1% 
1975 2,3% 1999 11,9% 
1976 1,9% 2000 11,1% 
1977 1,7% 2001 10,5% 

9,46% 

1978 1,9% 2002 10,3% 
1979 1,9% 2003 9,7% 
1980 2,7% 2004 10,5% 
1981 4,0% 

  

2005 9,9% 
1982 5,8% 2006 8,9% 
1983 7,9% 2007 8,3% 
1984 8,1% 2008 7,7% 

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, ΕΣΥΕ 
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Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, ΕΣΥΕ 

∆ιάγραµµα 3.3                                                                                            
Απεικόνιση της ετήσιας µεταβολής του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα  

Επιχειρώντας κανείς µια συγκριτική προσέγγιση των ∆ιαγραµµάτων 3.2 και 3.3, που 

απεικονίζουν αντίστοιχα τις ετήσιες µεταβολές του γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή 

και το ετήσιο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα για την περίοδο 1961 – 2008, 

διαπιστώνει την ύπαρξη της σχέσης ανταλλαγής µεταξύ ποσοστού ανεργίας και 

ρυθµού πληθωρισµού, ευρύτερα γνωστής ως καµπύλη Phillips. Σύµφωνα µε το 

άρθρο του A. W. Phillips, που δηµοσιεύτηκε το 1958 και αναφερόταν στη σχέση 

µεταξύ ποσοστού ανεργίας και ρυθµού µεταβολής των ονοµαστικών µισθών στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, ο ρυθµός µεταβολής των ονοµαστικών µισθών σχετίζεται 

αρνητικά µε το ποσοστό ανεργίας και η σύνδεση αυτή είναι έντονα µη γραµµική. 

Πράγµατι, και στην περίπτωση της ελληνικής οικονοµίας, για την υπό µελέτη περίοδο 

παρατηρείται µια αντίστοιχη αρνητική συσχέτιση των δύο µεγεθών. Στη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1960 έχουµε χαµηλά ποσοστά πληθωρισµού µε ταυτόχρονα 

υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Η αλµατώδης αύξηση του πληθωρισµού στις αρχές 

της δεκαετίας του 1970 συνοδεύεται από παράλληλη σηµαντική πτώση των 

ποσοστών ανεργίας, ενώ η διαχρονική τάση µείωσης του πληθωρισµού από το 1980 

µέχρι το 2000 ακολουθείται από την αυξητική τάση της ανεργίας τα αντίστοιχα 

χρόνια. Τέλος, η τάση αύξησης του πληθωρισµού τη δεκαετία του 2000 συνοδεύεται 

από πτώση των ποσοστών ανεργίας την ίδια περίοδο. 
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Οι παραπάνω παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν τη σχέση που απεικονίζεται στην 

καµπύλη Phillips, σύµφωνα µε την οποία ο έλεγχος του πληθωρισµού και η 

εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής απασχόλησης του εργατικού δυναµικού αποτελούν 

συγκρουόµενους σκοπούς της οικονοµικής πολιτικής. Η σταθερότητα των τιµών 

µπορεί να επιτευχθεί µόνο αν γίνει αποδεκτή η ύπαρξη ανεργίας, ενώ η ανεργία 

µπορεί να περιοριστεί µόνο αν γίνει αποδεκτή η ενίσχυση του πληθωρισµού. 

3.5 Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 

Οι επενδύσεις (investments) ή ο ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου (gross capital 

formation) διακρίνονται στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ή στον 

ακαθάριστο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου (gross fixed capital formation), στις 

µεταβολές αποθεµάτων (changes in inventories) και στις αγορές µείον πωλήσεις 

τιµαλφών (net purchases of valuables). Βέβαια, το σηµαντικότερο στοιχείο των 

επενδύσεων είναι οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου.17 

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου είναι η αξία των υλικών ή άυλων 

περουσιακών στοιχείων που παράγονται ως προϊόντα από παραγωγικές διαδικασίες 

και τα οποία χρησιµοποιούνται επανειληµµένα και συνεχώς σε παραγωγικές 

διαδικασίες για περισσότερα από ένα έτη. Είναι, δηλαδή, αγαθά που µπορούν να 

αναπαραχθούν και που έχουν διάρκεια ζωής µεγαλύτερη του έτους και τα οποία 

εντός δεδοµένης χρονικής περιόδου προστίθενται στα υπάρχοντα αγαθά, για να 

χρησιµοποιηθούν συνολικά στην παραγωγική διαδικασία. Οι επενδύσεις αυξάνουν 

τον υπάρχοντα κεφαλαιακό εξοπλισµό της οικονοµίας. 

Στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου περιλαµβάνονται κυρίως: 

• Οι αγορές µείον πωλήσεις άυλων πάγιων περουσιακών στοιχείων όπως 

κατοικίες, κτίρια, κατασκευές, µηχανήµατα, εξοπλισµός. 

• Οι αγορές µείον πωλήσεις υλικών πάγιων περουσιακών στοιχείων όπως 

λογισµικό υπολογιστών, υπηρεσίες, έρευνες. 

• Οι εκτεταµένες βελτιώσεις γης. 

Ως σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ιδιωτική επενδυτική 

δραστηριότητα µπορούν να θεωρηθούν οι ακόλουθοι: 

• Το σταθερό πολιτικό και θεσµικό πλαίσιο της χώρας. Χώρες µε πολιτική 

αστάθεια και νόµους χωρίς συνέχεια και διαχρονικότητα δεν αποτελούν 

ελκυστικό τόπο προσέγγισης εγχώριων και ξένων επενδύσεων. 

                                                 
17 Βαβούρας,  Μανωλάς,  2006, σελ. 83 
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• Η µακροοικονοµική σταθερότητα στην οικονοµία. Μια οικονοµία µε 

µακροοικονοµικές ανισορροπίες όπως ο υψηλός πληθωρισµός, τα µεγάλα 

δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και η χαµηλή ανάπτυξη είναι απωθητική για νέες 

επενδύσεις. 

• Το επιχειρηµατικό περιβάλλον. Παράγοντες που διαµορφώνουν το 

επιχειρηµατικό περιβάλλον και ευνοούν τις επενδυτικές δράσεις είναι οι 

εγχώριες υποδοµές, ο κρατικός παρεµβατισµός (κανονιστικές διατάξεις, 

γραφειοκρατία), η διαφάνεια, το φορολογικό σύστηµα, το εργατικό δυναµικό, 

τα επενδυτικά κίνητρα. 

• Τα επιτόκια δανεισµού. Αγορές µε χαµηλά επιτόκια δανεισµού προσελκύουν 

µεγαλύτερο αριθµό επενδύσεων. 

• Το επίπεδο του εισοδήµατος της οικονοµίας. Μεγαλύτερο εισόδηµα οδηγεί σε 

αύξηση της ζήτησης, η οποία για να καλυφθεί απαιτεί αύξηση της 

παραγωγής, δηλαδή αύξηση των επενδύσεων. 

• Το κόστος εργασίας. Η αύξηση του κόστους εργασίας περιορίζει τα κέρδη της 

επιχείρησης, µειώνοντας παράλληλα και την ελκυστικότητα και αποδοτικότητα 

της επένδυσης. 

Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζονται οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην 

Ελλάδα για τα έτη 1960 έως και 1997, σε σταθερές τιµές 1988 και σε δισεκ. ∆ραχµές. 

Καταγράφονται, επίσης, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στον κλάδο 

των κατασκευών (ιδιωτικών και δηµόσιων), το ποσοστό τους επί του συνόλου των 

ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα και ο ετήσιος ρυθµός 

µεταβολής του εν λόγω οικονοµικού µεγέθους για την υπό µελέτη περίοδο. 
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Πίνακας 3.4                                                                                                             
Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου Κεφαλαίου στην Ελλάδα                      

(σταθερές τιµές 1988, δισεκ. ∆ρχ.) 

ΈΤΟΣ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

1960 471,7 189,9 661,6 84,52% 782,8   
1961 541,0 213,4 754,4 85,17% 885,8 13,16% 
1962 565,9 216,2 782,1 84,03% 930,7 5,07% 
1963 499,7 215,3 715,0 82,14% 870,5 -6,47% 
1964 606,5 227,7 834,2 80,31% 1.038,7 19,32% 
1965 717,6 248,6 966,2 80,48% 1.200,5 15,58% 
1966 742,6 261,4 1.004,0 79,31% 1.265,9 5,45% 
1967 706,9 271,5 978,4 78,33% 1.249,0 -1,34% 
1968 934,6 310,6 1.245,2 80,99% 1.537,5 23,10% 
1969 1.066,6 346,3 1.412,9 78,89% 1.791,0 16,49% 
1970 975,2 359,1 1.334,3 76,37% 1.747,2 -2,45% 
1971 1.071,0 436,9 1.507,9 77,30% 1.950,6 11,64% 
1972 1.420,4 514,0 1.934,4 80,08% 2.415,7 23,84% 
1973 1.536,3 466,3 2.002,6 77,61% 2.580,4 6,82% 
1974 881,1 346,0 1.227,1 70,63% 1.737,4 -32,67% 
1975 1.091,4 362,6 1.454,0 76,01% 1.912,9 10,10% 
1976 1.186,1 359,5 1.545,6 75,47% 2.048,0 7,06% 
1977 1.437,2 343,7 1.780,9 77,42% 2.300,3 12,32% 
1978 1.698,8 332,1 2.030,9 78,50% 2.587,0 12,46% 
1979 1.759,7 327,7 2.087,4 76,71% 2.721,3 5,19% 
1980 1.391,7 285,2 1.676,9 72,65% 2.308,1 -15,18% 
1981 1.194,3 303,5 1.497,8 71,92% 2.082,7 -9,77% 
1982 1.035,7 327,5 1.363,2 67,01% 2.034,3 -2,32% 
1983 1.150,2 381,1 1.531,3 71,57% 2.139,7 5,18% 
1984 813,6 409,6 1.223,2 67,97% 1.799,6 -15,89% 
1985 918,2 425,7 1.343,9 68,22% 1.970,0 9,47% 
1986 1.048,8 347,5 1.396,3 71,21% 1.960,7 -0,47% 
1987 1.014,1 311,9 1.326,0 71,94% 1.843,2 -5,99% 
1988 1.005,0 321,0 1.326,0 67,42% 1.966,7 6,70% 
1989 1.024,3 328,7 1.353,0 64,26% 2.105,4 7,05% 
1990 1.090,5 305,3 1.395,8 63,11% 2.211,6 5,04% 
1991 1.077,1 363,1 1.440,2 62,07% 2.320,1 4,91% 
1992 905,2 415,9 1.321,1 58,45% 2.260,1 -2,59% 
1993 832,1 409,6 1.241,7 56,80% 2.186,0 -3,28% 
1994 797,2 391,2 1.188,4 54,92% 2.163,7 -1,02% 
1995 794,8 413,9 1.208,7 51,83% 2.332,0 7,78% 
1996 860,0 434,2 1.294,2 49,93% 2.591,8 11,14% 
1997 955,4 465,8 1.421,2 49,53% 2.869,5 10,71% 

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας 
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Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας 

∆ιάγραµµα 3.4                                                                                            
Απεικόνιση της ετήσιας µεταβολής των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου 

κεφαλαίου στην Ελλάδα                       

Παρατηρώντας κανείς τα στοιχεία του Πίνακα 3.4 διαπιστώνει πως διαχρονικά το 

µεγαλύτερο µέρος του συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου 

προέρχεται από επενδύσεις στον κλάδο των κατασκευών. Στη δεκαετία του 1960 το 

ποσοστό συµµετοχής των επενδύσεων στις κατασκευές στο σύνολο των 

ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου της χώρας είναι της τάξης του 80%. 

Μεταξύ 80% και 70% κυµαίνεται µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1980, ενώ στη 

συνέχεια ακολουθεί τη διαχρονική φθίνουσα τάση του για να φθάσει στο 50% στα 

τέλη της δεκαετίας του 1990. 

Στο ∆ιάγραµµα 3.4 απεικονίζονται χαρακτηριστικά οι έντονες µεταβολές στο ετήσιο 

ποσό του συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα 

για τα έτη 1960 έως 1997. Κατά την πρώτη δεκαετία της εν λόγω περιόδου, οι 

διαρκείς ετήσιες µεταβολές του υπό µελέτη οικονοµικού µεγέθους κυµαίνονται στο 

φάσµα -5% µε 20%, ακολουθεί η τεράστια πτώση του 1974 (-32,67%) και στη 

συνέχεια οι µεταβολές εµφανίζουν στην πλειοψηφία τους τιµές από -10% έως 10%. 

3.6 Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκαν και σχολιάστηκαν οι ιστορικές τιµές των βασικών 

µακροοικονοµικών µεγεθών της ελληνικής οικονοµίας την τελευταία πεντηκονταετία. 
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Συγκεντρώθηκαν και παρουσιάστηκαν αριθµητικά δεδοµένα για το ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν, τον πληθωρισµό, την ανεργία και τις ακαθάριστες επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου της χώρας από το 1960 έως σήµερα. 

Σηµειώθηκε ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ για όλη την υπό µελέτη 

περίοδο και σηµειώθηκε ο υψηλός ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης της χώρας τη 

δεκαετία του 1990. Εντοπίστηκαν οι υψηλές πληθωριστικές πιέσεις της δεκαετίας του 

1980 και η επακόλουθη πτώση του Γ∆ΤΚ τα επόµενα χρόνια, µε την ταυτόχρονη 

αντίθετη πορεία των τιµών του δείκτη ανεργίας, γεγονός που επιβεβαίωσε τη σχέση 

ανταλλαγής µεταξύ των δύο αυτών µακροοικονοµικών µεγεθών. Τέλος, 

σχολιάστηκαν οι έντονες ετήσιες µεταβολές των συνολικών ακαθάριστων 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα και η διαρκώς µειούµενη συµµετοχή σε 

αυτές των επενδύσεων στον κλάδο των κατασκευών. 

Τα αριθµητικά δεδοµένα του παρόντος κεφαλαίου, θα επιχειρηθεί να ελεγχθούν ως 

προς τη στατιστική τους σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία του δευτέρου κεφαλαίου, 

που περιγράφουν αριθµητικά την εξέλιξη της οικοδοµικής δραστηριότητας στην 

Ελλάδα την υπόψη χρονική περίοδο. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί 

πραγµατοποιούνται οι σχετικοί στατιστικοί έλεγχοι και εξάγονται τα αντίστοιχα 

συµπεράσµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4                                                              

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ  ΚΥΡΙΩΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 

4.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό διερευνάται η σχέση µεταξύ των µεταβλητών που περιγράφουν 

την οικοδοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα την τελευταία πεντηκονταετία και των 

βασικών µακροοικονοµικών δεικτών της ελληνικής οικονοµίας για την ίδια χρονική 

περίοδο. Η διερεύνηση της σχέσης αυτής στηρίζεται στην ποσοτική επεξεργασία ενός 

εύλογου αριθµού παρατηρήσεων των παραπάνω µεταβλητών. Στόχος αυτής της 

διαδικασίας είναι η διαµόρφωση αριθµητικών σχέσεων που αρχικά περιγράφουν το 

υπό µελέτη φαινόµενο, ερµηνεύουν τη συµπεριφορά του και ενδεχοµένως µπορούν 

να δώσουν µια ασφαλή πρόβλεψη της µελλοντικής συµπεριφοράς του.  

Για την ανάλυση και αναγνώριση της ποσοτικής σχέσης που υπάρχει µεταξύ των 

µεταβλητών της οικοδοµικής δραστηριότητας και των µεταβλητών της ελληνικής 

οικονοµίας θα χρησιµοποιηθεί η ανάλυση παλινδρόµησης (regression analysis), η 

οποία αναφέρεται στη συµπεριφορά ενός φαινοµένου, στο οποίο εµπλέκονται 

περισσότερες από µία µεταβλητές. Τα αριθµητικά δεδοµένα – παρατηρήσεις που 

χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της εν λόγω σχέσης σηµειώνονται, για την 

οικοδοµική δραστηριότητα, στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, ενώ τα 

βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας παρουσιάζονται στο τρίτο 

κεφάλαιο. 

Στο πρώτο κοµµάτι του κεφαλαίου καταγράφονται τα βασικά σηµεία της 

µεθοδολογίας της ανάλυσης παλινδρόµησης. Στις επόµενες ενότητες 

πραγµατοποιούνται οι στατιστικοί έλεγχοι του υπό εξέταση φαινοµένου και τέλος 

καταγράφονται τα συµπεράσµατα της παρούσας έρευνας.  

4.2 Η απλή παλινδρόµηση 

Πολλές φορές η διερεύνηση της συµπεριφοράς ενός φαινοµένου δε γίνεται 

αποκλειστικά και µόνο µε τη µελέτη των τιµών µίας µόνο µεταβλητής, αλλά οι τιµές 

της συγκεκριµένης µεταβλητής, που εκφράζει το υπό µελέτη φαινόµενο, 

επηρεάζονται και καθορίζονται άµεσα ή έµµεσα από τις τιµές και άλλων τυχαίων 
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µεταβλητών. Σε αυτήν την περίπτωση, το αντικείµενο της ανάλυσης επικεντρώνεται 

στον προσδιορισµό της ποσοτικής σχέσης µεταξύ των υπό µελέτη µεταβλητών, που 

επηρεάζουν τη συµπεριφορά του φαινοµένου. Η ανάλυση αυτή ονοµάζεται ανάλυση 

παλινδρόµησης (regression analysis) και µε την προϋπόθεση ότι η αναζητούµενη 

ποσοτική σχέση έχει προσδιοριστεί σωστά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

µελλοντικές προβλέψεις. 

Η ανάλυση παλινδρόµησης είναι µια µεθοδολογία ποσοτικής εκτίµησης της σχέσης 

που µπορεί να υπάρχει µεταξύ µιας µεταβλητής, η οποία ονοµάζεται εξαρτηµένη 

µεταβλητή (dependent variable) και µιας ή περισσότερων άλλων µεταβλητών που 

ονοµάζονται ανεξάρτητες µεταβλητές (independent variables). Πιο συγκεκριµένα, µε 

την ανάλυση της παλινδρόµησης προσδιορίζεται η ποσοτική σχέση µεταξύ της 

εξαρτηµένης µεταβλητής και µιας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων µεταβλητών, µε 

απώτερο σκοπό την πρόβλεψη των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής µε βάση 

συγκεκριµένες τιµές των ανεξάρτητων µεταβλητών. 

Η ανάλυση της παλινδρόµησης εξετάζει γραµµικές σχέσεις και διακρίνεται σε απλή 

γραµµική παλινδρόµηση (simple linear regression), όταν η συµπεριφορά της 

εξαρτηµένης µεταβλητής καθορίζεται από µία µόνο ανεξάρτητη µεταβλητή, και στην 

πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση (multiple linear regression), όταν υπάρχουν 

περισσότερες της µίας ανεξάρτητες µεταβλητές. Πρακτικά, η απλή γραµµική 

παλινδρόµηση είναι ειδική υποπερίπτωση της πολλαπλής. 

Γενικά, η ανάλυση της απλής και της πολλαπλής παλινδρόµησης πραγµατοποιείται 

σε πέντε στάδια. Παρακάτω σηµειώνονται τα πέντε αυτά στάδια: 

• Κατασκευή θεωρητικού υποδείγµατος. Με αυτό το υπόδειγµα καθορίζεται το 

σύνολο των ανεξάρτητων µεταβλητών που αναµένεται να ερµηνεύουν τη 

συµπεριφορά της εξαρτηµένης µεταβλητής. 

• Συλλογή δεδοµένων. Σε περίπτωση δυσκολίας συλλογής των απαραίτητων 

δεδοµένων γίνεται αναθεώρηση του αρχικού θεωρητικού υποδείγµατος. 

• Εκτίµηση του υποδείγµατος. Σε αυτό το στάδιο προσδιορίζεται η ποσοτική 

σχέση µεταξύ της εξαρτηµένης και της ανεξάρτητης µεταβλητής. 

• Εφαρµογή στατιστικών ελέγχων. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η αξιοπιστία 

της εκτιµηθείσας µορφής του θεωρητικού υποδείγµατος. 

• ∆ιαµόρφωση προβλέψεων. Στο τελευταίο αυτό στάδιο, το εκτιµηθέν 

υπόδειγµα της προηγούµενης διαδικασίας χρησιµοποιείται για την πρόβλεψη 
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των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής µε βάση δεδοµένες τιµές των 

ανεξάρτητων µεταβλητών. 

Τα πρώτα τέσσερα στάδια στοχεύουν στην αναγνώριση του τρόπου συµπεριφοράς 

του υπό µελέτη φαινοµένου και έχουν έντονη αλληλεπίδραση µεταξύ τους, µέσω της 

ανατροφοδότησης πληροφοριών από στάδιο σε στάδιο. Το τελευταίο στάδιο της 

ανάλυσης της παλινδρόµησης αναφέρεται στη δηµιουργία προβλέψεων της 

µελλοντικής εξέλιξης του φαινοµένου. 

Στην περίπτωση κατά την οποία το υπό εξέταση φαινόµενο περιλαµβάνει δύο µόνο 

µεταβλητές, κρίνεται σκόπιµο αρκετά συχνά να εφαρµοστεί η ανάλυση συσχέτισης 

(correlation analysis), µε την οποία εξετάζεται η εξάρτηση που ενδεχοµένως υπάρχει 

µεταξύ των δύο αυτών µεταβλητών. Για τη µέτρηση της συσχέτισης µεταξύ δύο 

µεταβλητών χρησιµοποιείται ο συντελεστής συσχέτισης (correlation coefficient), ο 

οποίος µετρά το βαθµό κατά τον οποίο συµµεταβάλλονται οι δύο µεταβλητές ή µε 

άλλα λόγια µετρά την ένταση εξάρτησης µεταξύ των δύο µεταβλητών. Ο συντελεστής 

αυτός δε δίνει καµία πληροφόρηση για τα αίτια της σχέσης εξάρτησης, παρά µόνο 

πληροφορεί για την ύπαρξη ή όχι της σχέσης αυτής. 

Ο συντελεστής συσχέτισης, r ή Corr(X, Y), δύο τυχαίων µεταβλητών Χ και Υ, ορίζεται 

από τη σχέση: 

( , )
( , )

( ) ( )

Cov X Y
r Corr X Y

Var X Var Y
= =  

όπου Cov(X, Y) είναι η συνδιακύµανση των δύο µεταβλητών και Var(X), Var(Y) οι 

διακυµάνσεις τους αντίστοιχα. Είναι ανεξάρτητος των µονάδων µέτρησης των 

µεταβλητών και λαµβάνει τιµές µεταξύ -1 και +1. Έτσι, όσο µεγαλύτερη είναι η 

απόλυτη τιµή του συντελεστή συσχέτισης, τόσο περισσότερο έντονη είναι η εξάρτηση 

των δύο µεταβλητών. Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, όσο πλησιέστερα στο µηδέν 

είναι η τιµή του εν λόγω συντελεστή, τόσο λιγότερες είναι οι ενδείξεις για την ύπαρξη 

εξάρτησης µεταξύ των δύο µεταβλητών. 

Στην περίπτωση που η απόλυτη τιµή του συντελεστή γραµµικής συσχέτισης ενός 

δείγµατος είναι σχετικά µικρή, πραγµατοποιείται έλεγχος της σηµαντικότητας του 

συντελεστή γραµµικής συσχέτισης του πληθυσµού, δηλαδή ελέγχεται η µηδενική 

υπόθεση ότι ρ = 0, που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει γραµµική συσχέτιση µεταξύ των δύο 

µεταβλητών, έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης ότι υπάρχει. 
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Οι υποθέσεις του ελέγχου ορίζονται µε την ακόλουθη µορφή: 

0

1

: 0

: 0

H

H

ρ
ρ
=

≠
 

και ο έλεγχος εφαρµόζεται µε βάση τη στατιστική t, που ορίζεται ως: 

2

2

1

r n
t

r

−
=

−
 

ακολουθώντας την κατανοµή t µε (n – 2) βαθµούς ελευθερίας, δηλαδή t ~ tn – 2. 

Έτσι, για επίπεδο σηµαντικότητας α, γίνεται αποδεκτή η υπόθεση µηδέν, Η0, δηλαδή 

ότι δεν υπάρχει γραµµική συσχέτιση µεταξύ των δύο τυχαίων µεταβλητών Χ και Υ, αν 

ισχύει η σχέση: 

2, / 2n at t −≤  

ενώ σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η υπόθεση µηδέν, Η0, και θεωρείται ότι 

υπάρχει γραµµική συσχέτιση µεταξύ των δύο µεταβλητών. 

Πρέπει να τονιστεί πως στην ανάλυση συσχέτισης, η συσχέτιση της µεταβλητής Χ µε 

την Υ και η συσχέτιση της Υ µε την Χ δεν έχει διαφορά, αφού και στις δύο 

περιπτώσεις η τιµή του συντελεστή συσχέτισης είναι ίδια. Παράλληλα, δεν είναι 

δυνατόν να καθοριστεί η γραµµική σχέση των δύο µεταβλητών, δηλαδή να εντοπιστεί 

αν οι τιµές τις µεταβλητής Χ επηρεάζουν τις τιµές της µεταβλητής Υ ή το αντίθετο. 

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την απλή γραµµική παλινδρόµηση (simple linear 

regression), σύµφωνα µε την οποία προσδιορίζεται ποσοτικά η συγκεκριµένη 

γραµµική σχέση που υπάρχει µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ και µιας 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ, οι τιµές της οποίας επηρεάζουν τον τρόπο συµπεριφοράς 

των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. 

Η µαθηµατική έκφραση του υποδείγµατος της απλής γραµµικής παλινδρόµησης για 

τις µεταβλητές Χ και Υ δίνεται, για i = 1, 2, ..., n, από τη σχέση: 

i i iY α β ε= + Χ +  

όπου α είναι ο σταθερός όρος  και β η κλίση του γραµµικού υποδείγµατος αντίστοιχα 

και ε το τυχαίο σφάλµα (random error) της παλινδρόµησης. Η παραπάνω σχέση 

ονοµάζεται απλό γραµµικό υπόδειγµα (simple linear regression model) και εκφράζει 

τη θεωρητική πληθυσµιακή γραµµική σχέση που υπάρχει µεταξύ των µεταβλητών Χ 

και Υ. Τα α και β είναι οι άγνωστοι πληθυσµιακοί παράµετροι του υποδείγµατος και 

ονοµάζονται συντελεστές παλινδρόµησης (regression coefficients), οι τιµές των 
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οποίων προσδιορίζονται από τις παρατηρήσεις των µεταβλητών Χ και Υ ενός 

συγκεκριµένου δείγµατος. Με βάση το παραπάνω υπόδειγµα, οι τιµές της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Y, προσδιορίζονται από το συστηµατικό µέρος, α + βΧi, και 

το τυχαίο µέρος εi, στο οποίο περιλαµβάνονται όλοι οι άλλοι παράγοντες (άλλες 

ανεξάρτητες µεταβλητές, υπολογιστικά σφάλµατα, απρόσµενοι παράγοντες), που δε 

λαµβάνονται υπόψη στο προαναφερθέν υπόδειγµα. 

Για την εκτίµηση των συντελεστών α και β του απλού γραµµικού υποδείγµατος θα 

πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες υπόθεσεις: 

• Ο µέσος όρος των τιµών του τυχαίου σφάλµατος είναι µηδέν. 

• Η διακύµανση των τιµών του τυχαίου σφάλµατος είναι σταθερή και ίση µε σ2 

(οµοσκεδαστικότητα). 

• Οι τιµές του τυχαίου σφάλµατος δε συσχετίζονται µεταξύ τους (πρόβληµα 

αυτοσυσχέτισης). 

• Οι τιµές του τυχαίου σφάλµατος ακολουθούν την κανονική κατανοµή. 

• Οι τιµές του τυχαίου σφάλµατος δε συσχετίζονται µε τις τιµές της ανεξάρτητης 

µεταβλητής Χ. 

Σκοπός της ανάλυσης παλινδρόµησης είναι η ερµηνεία της συµπεριφοράς των τιµών 

της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ µε βάση τις τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ. Η 

υπό συνθήκη αναµενόµενη τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ για δεδοµένη τιµή της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ είναι ίση µε το συστηµατικό µέρος της παλινδρόµησης, 

δηλαδή για κάθε i = 1, 2, …, n, ισχύει η σχέση: 

[ ]i i iE Y X a β= + Χ  

εφόσον Ε(εi) = 0, για κάθε i. 

Στην παραπάνω σχέση το α εκφράζει την αναµενόµενη τιµή της Υ, όταν η Χ πάρει 

την τιµή µηδέν. Ο συντελεστής β εκφράζει την κλίση της ευθείας γραµµής του 

υποδείγµατος. Το µέγεθος του β υποδηλώνει το πόσο θα µεταβληθεί η εξαρτηµένη 

µεταβλητή Υ, αν η ανεξάρτητη µεταβλητή Χ µεταβληθεί κατά µία µονάδα, ενώ το 

πρόσηµο του β προσδιορίζει τη σχέση εξάρτησης που υπάρχει µεταξύ των δύο 

µεταβλητών. 

Η υπό συνθήκη διακύµανση της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ για δεδοµένη τιµή της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ είναι ίση µε τη διακύµανση του τυχαίου σφάλµατος του 

υποδείγµατος, δηλαδή για κάθε i = 1, 2, …, n, ισχύει η σχέση: 
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2[ ]i iVar Y X σ=  

Οι δύο τελευταίες σχέσεις καταδεικνύουν πως ο τρόπος σχηµατισµού των τιµών Υi 

της εξαρτηµένης µεταβλητής καθορίζεται αποκλειστικά από το συστηµατικό µέρος 

της παλινδρόµησης, α + βΧi, ενώ οποιαδήποτε πιθανή απόκλιση από αυτήν την τιµή 

οφείλεται αποκλειστικά στη διακύµανση σ2 του τυχαίου µέρους της παλινδρόµησης. 

Οι τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ ακολουθούν την κανονική κατανοµή, καθώς 

εξαρτώνται από την τιµή του τυχαίου σφάλµατος, ενώ οι τιµές του τυχαίου σφάλµατος 

εi, που δίδονται από τη σχέση: 

[ ]i i i iY E Y Xε = −  

εκφράζουν τη διαφορά µεταξύ των πραγµατικών τιµών Υi της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Υ και των υπό συνθήκη αναµενόµενων τιµών της, Ε[Υi�Χi], για 

δεδοµένες τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ. 

Στις περιπτώσεις που είναι διαθέσιµες οι παρατηρήσεις των µεταβλητών Χ και Υ, 

επιχειρείται ο προσδιορισµός των τιµών των συντελεστών α και β του απλού 

γραµµικού υποδείγµατος. Η εκτιµηθείσα µορφή του απλού γραµµικού υποδείγµατος 

δίδεται από τη σχέση: 

 

όπου 
^

a , 
^

β  οι εκτιµητές των συντελεστών α και β αντίστοιχα και 
^

iY  οι τιµές της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ που προκύπτουν από την εκτίµηση του υποδείγµατος. Η 

παραπάνω σχέση εκφράζει τη δειγµατική γραµµική σχέση που υπάρχει µεταξύ των 

δύο µεταβλητών Χ και Υ και ονοµάζεται εκτιµηθέν υπόδειγµα (estimated model). 

Για την εκτίµηση των συντελεστών α και β του απλού γραµµικού υποδείγµατος 

χρησιµοποιείται η µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, OLS (Ordinary Least 

Squares). Με βάση τη µέθοδο αυτή, οι τιµές των 
^

a , 
^

β  προκύπτουν από την 

ελαχιστοποίηση του αθροίσµατος των τετραγώνων των τιµών των καταλοίπων 

(residuals), τα οποία ορίζονται ως η διαφορά µεταξύ των πραγµατικών τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής και εκείνων που προέρχονται από την εκτίµηση του 

υποδείγµατος. 

Μετά την εκτίµηση των συντελεστών α και β, το επόµενο κοµµάτι του στατιστικού 

ελέγχου έγκειται στη διερεύνηση του κατά πόσο το εκτιµηθέν υπόδειγµα εφαρµόζεται 

ικανοποιητικά στις παρατηρήσεις του δείγµατος των µεταβλητών Χ και Υ. Για την 

πραγµατοποίηση αυτού του ελέγχου προσδιορίζεται αν η τιµή της διακύµανσης των 

^ ^ ^

i iY a β= + Χ
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τιµών των καταλοίπων είναι µικρή ή µεγάλη. Όσο πιο µικρές είναι οι τιµές των 

καταλοίπων, δηλαδή οι διαφορές µεταξύ των πραγµατικών τιµών της εξαρτηµένης 

µεταβλητής και των αντίστοιχων εκτιµηµένων τιµών της, τόσο πιο µικρή αναµένεται 

να είναι η διακύµανση των τιµών των καταλοίπων και εποµένως τόσο πιο 

ικανοποιητική η εφαρµογή του υποδείγµατος στα δεδοµένα του δείγµατος. Το 

αντίθετο συµβαίνει για µεγάλες τιµές διακύµανσης των τιµών των καταλοίπων που 

συνεπάγονται πως το εκτιµηθέν υπόδειγµα δεν προσδιορίζει σε ικανοποιητικό βαθµό 

τη συµπεριφορά των πραγµατικών τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής. 

Η διακύµανση των τιµών των καταλοίπων, s2, ορίζεται για το απλό γραµµικό 

υπόδειγµα από την παρακάτω σχέση: 

^
2 2

1

1
2

n

i
i

s
n

ε
=

=
− ∑  

ενώ η θετική τετραγωνική ρίζα της διακύµανσης ονοµάζεται τυπικό σφάλµα της 

παλινδρόµησης (standard error of the regression) και συµβολίζεται µε s. Έτσι, όσο 

µικρότερη είναι η τιµή του s, τόσο καλύτερα ερµηνεύονται οι τιµές της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Υ από συστηµατικό µέρος του εκτιµηθέντος υποδείγµατος της απλής 

γραµµικής παλινδρόµησης. Η τιµή του s είναι εκφρασµένη στη µονάδα µέτρησης της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. 

Ένα ακόµα κριτήριο που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της ερµηνευτικής 

ικανότητας ενός γραµµικού υποδείγµατος είναι ο συντελεστής προσδιορισµού 

(coefficient of determination) που συµβολίζεται µε R2. Ο συντελεστής προσδιορισµού 

φανερώνει το βαθµό µε τον οποίο ερµηνεύονται µέσω της εκτιµηθείσας γραµµής της 

παλινδρόµησης οι τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής από τις τιµές της ανεξάρτητης 

µεταβλητής. 

Ο συντελεστής προσδιορισµού R2 σε όρους διακύµανσης της εξαρτηµένης 

µεταβλητής προσδιορίζεται µε την ακόλουθη σχέση: 

2 1
SSR SSE

R
SST SST

= = −  

και φανερώνει το ποσοστό της διακύµανσης των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής 

που ερµηνεύεται από την εκτιµηθείσα γραµµή της παλινδρόµησης. 

Στην παραπάνω σχέση, SST είναι το συνολικό άθροισµα των τετραγώνων (Sum of 

Squares Total), το οποίο εκφράζει τη συνολική διακύµανση των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής από το µέσο όρο της. Το άθροισµα των τετραγώνων της 

παλινδρόµησης SSR (Sum of Squares from Regression) µετράει τη διακύµανση των 
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εκτιµηθεισών τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής από το µέσο όρο της και αναφέρεται 

στο µέρος της διακύµανσης που ερµηνεύεται από την εκτιµηθείσα γραµµή 

παλινδρόµησης, ενώ το άθροισµα των τετραγώνων των καταλοίπων SSE (Sum of 

Squares of Errors) εκφράζει τη διακύµανση της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ, η οποία 

δεν ερµηνεύεται από το εκτιµηθέν υπόδειγµα και αναφέρεται σε όλους εκείνους τους 

παράγοντες που δε λαµβάνονται υπόψη στο υπόδειγµα. Έτσι, όσο µεγαλύτερη είναι 

η συµβολή του SSR στον υπολογισµό του SST, τόσο µεγαλύτερη είναι η ερµηνευτική 

ικανότητα του υποδείγµατος. 

Ο συντελεστής προσδιορισµού R2 λαµβάνει τιµές µεταξύ 0 και 1. Όσο µεγαλύτερη 

είναι η τιµή του R2, τόσο καλύτερα ερµηνεύεται η µεταβλητότητα της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Υ από τις τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ µε βάση το εκτιµηθέν 

υπόδειγµα. Η τιµή του R2 δεν εξαρτάται από µονάδες µέτρησης και εποµένως το R2 

θεωρείται αντικειµενικότερος κριτής της ερµηνευτικής ικανότητας του υποδείγµατος. 

Επόµενο στάδιο της ανάλυσης της απλής παλινδρόµησης είναι η εφαρµογή 

στατιστικών ελέγχων, µε τους οποίους ελέγχεται η αξιοπιστία της εκτιµηθείσας 

µορφής του θεωρητικού υποδείγµατος. Αφού, λοιπόν, εκτιµηθούν οι συντελεστές α 

και β του απλού γραµµικού υποδείγµατος, από τα δεδοµένα ενός δείγµατος, 

αξιολογείται η αξιοπιστία τους, λαµβάνοντας υπόψιν τη διακύµανσή τους, καθώς οι 

εκτιµητές των συντελεστών α και β συµπεριφέρονται ως τυχαίες µεταβλητές. Η 

διακύµανση των εκτιµητών αυτών, σε συνδυασµό µε τις εκτιµήσεις τους, συµβάλλει 

στον καθορισµό της στατιστικής σηµαντικότητας των συντελεστών α και β του 

υποδείγµατος. Ένα γραµµικό υπόδειγµα, του οποίου οι συντελεστές δεν είναι 

στατιστικά σηµαντικοί, δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο στάδιο της διαµόρφωσης 

προβλέψεων της ανάλυσης της απλής παλινδρόµησης. 

Για να ελεγχθεί η στατιστική σηµαντικότητα των εκτιµητών των συντελεστών του 

υποδείγµατος, πραγµατοποιούνται στατιστικές αναφορές για τους συντελεστές 

αυτούς είτε µε τη µορφή διαστηµάτων εµπιστοσύνης είτε µε τη µορφή στατιστικών 

ελέγχων. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών παρέχουν σηµαντική πληροφόρηση 

για την αξιοπιστία του εκτιµηθέντος υποδείγµατος. 

Χαρακτηριστική µορφή στατιστικού ελέγχου είναι εκείνος, στον οποίο διερευνάται αν 

η τιµή του συντελεστή είναι ίση ή διάφορη του µηδενός. Ο έλεγχος αυτός ονοµάζεται 

έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας και εφαρµόζεται απαραίτητα στην ανάλυση της 

γραµµικής παλινδρόµησης, καθώς µε αυτόν τον έλεγχο αξιολογείται η βαρύτητα και η 

σηµασία των αποτελεσµάτων της παλινδρόµησης. Στην περίπτωση του συντελεστή 

β του υποδείγµατος, ο έλεγχος εφαρµόζεται µε βάση τις ακόλουθες υποθέσεις: 
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0 : 0H β =  

1 : 0H β ≠  

Η τιµή της στατιστικής t υπολογίζεται ως εξής: 

^

^

( )
t
se

β

β
=  

και ακολουθεί την κατανοµή t µε (n-2) βαθµούς ελευθερίας. Η µηδενική υπόθεση 

γίνεται αποδεκτή αν ισχύει |t| < |t n-2, α/2| όπου α/2 είναι το επίπεδο σηµαντικότητας 

του ελέγχου. Εποµένως, εάν γίνει αποδεκτή η µηδενική υπόθεση, ότι δηλαδή ο 

συντελεστής β ενός απλού γραµµικού υποδείγµατος είναι ίσος µε µηδέν, αυτό 

σηµαίνει ότι οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής X δεν ερµηνεύουν τις τιµές της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Y. Αυτό µπορεί να οφείλεται είτε γιατί πραγµατικά δεν 

υπάρχει σχέση εξάρτησης µεταξύ των δύο µεταβλητών είτε γιατί ακόµη και αν 

θεωρητικά υπάρχει, το χρησιµοποιούµενο δείγµα των παρατηρήσεων των 

µεταβλητών δεν έχει τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που τεκµηριώνουν 

στατιστικά τη σχέση αυτή. Αντίθετα, αν απορριφθεί η υπόθεση Η0, δηλαδή αν ισχύει 

|t| > |t n-2, α/2|, ο συντελεστής β είναι στατιστικά σηµαντικός και εποµένως υπάρχει 

γραµµική σχέση εξάρτησης µεταξύ των µεταβλητών Χ και Υ και η επιλογή της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ ήταν ορθή για τη χρήση της στο υπόδειγµα. 

Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας ενός ελέγχου µετριέται µε την p-value και 

υποδεικνύει το βαθµό κατά τον οποίο τα αποτελέσµατα που παρατηρήθηκαν στο 

δείγµα ενός πληθυσµού µπορούν µε ασφάλεια και αξιοπιστία να αναχθούν και στον 

πληθυσµό. Με άλλα λόγια, η τιµή του p-value αντιπροσωπεύει έναν µειωτικό δείκτη 

της αξιοπιστίας του αποτελέσµατος. Όσο πιο υψηλή είναι η τιµή του p-value, τόσο 

λιγότερο αποδεκτή γίνεται η υπόθεση ότι η σχέση µεταξύ των µεταβλητών στο δείγµα 

είναι ένας αξιόπιστος δείκτης της σχέσης µεταξύ των αντίστοιχων µεταβλητών στον 

πληθυσµό. Συγκεκριµένα, η p-value παριστάνει την πιθανότητα του λάθους που 

περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως 

αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού. 

Τελευταίο στάδιο της ανάλυσης της απλής παλινδρόµησης είναι η χρήση του 

εκτιµηθέντος γραµµικού υποδείγµατος για την πρόβλεψη των τιµών της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Υ για δεδοµένες τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ. Η χρήση του 

εκτιµηθέντος γραµµικού υποδείγµατος δίνει την πλέον πιθανή τιµή της εξαρτηµένης 

µεταβλητής που αναµένεται να εµφανιστεί. Για την πρόβλεψη της πραγµατικής τιµής 
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Υ0 της εξαρτηµένης µεταβλητής υπολογίζεται ένα διάστηµα εµπιστοσύνης, το οποίο 

προσδιορίζει ένα εύρος τιµών, εντός του οποίου αναµένεται να βρεθεί η πραγµατική 

τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής µε συγκεκριµένη πιθανότητα. 

4.3 Εφαρµογή της ανάλυσης της απλής παλινδρόµησης 

Στις ενότητες που ακολουθούν εφαρµόζεται η ανάλυση της απλής παλινδρόµησης 

για όλες τις µεταβλητές που καταγράφηκαν και παρουσιάστηκαν στα δύο 

προηγούµενα κεφάλαια. Ως εξαρτηµένες µεταβλητές χρησιµοποιούνται οι δείκτες που 

περιγράφουν την οικοδοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα και σηµειώνονται στο 

δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Ανεξάρτητες µεταβλητές είναι τα στοιχεία 

του τρίτου κεφαλαίου που αντανακλούν την πορεία του εγχώριου µακροοικονοµικού 

περιβάλλοντος. 

Οι εξαρτηµένες µεταβλητές είναι συνολικά δέκα. Συγκεκριµένα είναι ο αριθµός, η 

επιφάνεια, ο όγκος και η αξία των νέων οικοδοµών για τη δηµόσια οικοδοµική 

δραστηριότητα, ο αριθµός, η επιφάνεια, ο όγκος και η αξία των νέων οικοδοµών για 

την ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα, τα καταβληθέντα ποσά για την εκτέλεση 

δηµοτικών και κοινοτικών έργων και οι πηγές χρηµατοδότησης των έργων αυτών. 

Αντίστοιχα, οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι συνολικά τέσσερις. Αναλυτικότερα, αυτές 

είναι το ΑΕΠ, ο πληθωρισµός, ο δείκτης ανεργίας και οι ακαθάριστες επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου. Όπως αναφέρθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο, στοιχεία από το 

1960 µέχρι το 2008 υπάρχουν µόνο για την ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα. Για 

τις υπόλοιπες ανεξάρτητες µεταβλητές το πλήθος των διαθέσιµων παρατηρήσεων 

είναι µικρότερο. Ωστόσο, για λόγους πληρότητας της παρούσας εργασίας, 

πραγµατοποιούνται συνολικά σαράντα αναλύσεις παλινδρόµησης, για όλους τους 

συνδυασµούς εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών χρησιµοποιώντας κάθε 

φορά παρατηρήσεις που έχουν οι δύο υπό εξέταση µεταβλητές την ίδια χρονική 

περίοδο. 

Για κάθε µία εφαρµογή της ανάλυσης παλινδρόµησης παρουσιάζεται ο πίνακας των 

αποτελεσµάτων της. Από αυτά τα αποτελέσµατα σχολιάζονται ο συντελεστής 

προσδιορισµού και οι εκτιµητές των συντελεστών του γραµµικού υποδείγµατος, ενώ 

πραγµατοποιούνται και οι στατιστικοί έλεγχοι για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του 

εκτιµηθέντος υποδείγµατος. 

Στη συνέχεια σχηµατίζονται δέκα ενότητες, µία για κάθε εξαρτηµένη µεταβλητή. Σε 

κάθε ενότητα εφαρµόζεται η ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της υπό εξέταση 

µεταβλητής της οικοδοµικής δραστηριότητας και των τεσσάρων ανεξάρτητων 

µεταβλητών που περιγράφουν το µακροοικονοµικό περιβάλλον. 
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4.3.1 Αριθµός νέων οικοδοµών δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας 

• ΑΕΠ 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

του αριθµού των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας» 

(στοιχεία Πίνακα 2.1) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ σε 

σταθερές τιµές 1995» (στοιχεία Πίνακα 3.1) χρησιµοποιούνται n = 15 παρατηρήσεις, 

οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1983 έως και 1997 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές 

παρατηρήσεις. Με n – 2 = 13 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 13, 0,025| = 

2,160. Στον Πίνακα 4.1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.1                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής του 

αριθµού των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας και 
της ετήσιας µεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα για τα έτη 1983 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,437260846 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,191197047 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) 0,128981436 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,663391181 

Παρατηρήσεις (Observations) 15 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική (t 
Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,38107905 0,214609712 1,775684089 0,099183863 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΕΠ -15,39621293 8,782598031 -1,753036274 0,103128567 
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Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.1 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,1912, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή του αριθµού των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 19,12% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των 

συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 0,381 και -

15,396 αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ γίνει µηδέν, η 

ετήσια µεταβολή του αριθµού των νέων οικοδοµών θα είναι 0,381, ενώ αν η ετήσια 

µεταβολή του ΑΕΠ αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή του αριθµού των 

νέων οικοδοµών θα µειωθεί κατά -15,396 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν 

γραµµικό υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 1,753 είναι µικρότερη της κριτικής 

τιµής |t13,0,025| = 2,160 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ 

δεν είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 

ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή 

µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα 

δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του 

αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 

10,31%. 

• Πληθωρισµός 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

του αριθµού των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας» 

(στοιχεία Πίνακα 2.1) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ µε 

έτος βάσης το 2005=100,00» (στοιχεία Πίνακα 3.2) χρησιµοποιούνται n = 15 

παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1983 έως και 1997 όπου υπάρχουν 

διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 13 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = 

|t 13, 0,025| = 2,160. Στον Πίνακα 4.2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 

της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 
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Πίνακας 4.2                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής του 

αριθµού των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας και 
της ετήσιας µεταβολής του Γ∆ΤΚ στην Ελλάδα για τα έτη 1983 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,109947035 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,012088351 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R 
Square) -0,063904853 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,733174553 

Παρατηρήσεις (Observations) 15 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική (t 
Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,386403338 0,611693799 0,631694058 0,538536944 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΓΔΤΚ -1,524241067 3,821708091 -0,398837648 0,696486833 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.2 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0120, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή του αριθµού των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 1,2% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των συντελεστών α 

και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 0,386 και -1,524 αντίστοιχα. 

Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή 

του αριθµού των νέων οικοδοµών θα είναι 0,386, ενώ αν η ετήσια µεταβολή του 

Γ∆ΤΚ αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή του αριθµού των νέων οικοδοµών 

θα µειωθεί κατά 1,524 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό υπόδειγµα. Η 

τιµή της t – στατιστικής |t| = 0,399 είναι µικρότερη της κριτικής τιµής |t13,0,025| = 2,160 

και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν ερµηνεύουν τις τιµές της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή µεγαλύτερη από το 
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επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η 

πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως 

έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 69,65%. 

• Ανεργία 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

του αριθµού των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας» 

(στοιχεία Πίνακα 2.1) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του δείκτη 

ανεργίας» (στοιχεία Πίνακα 3.3) χρησιµοποιούνται n = 15 παρατηρήσεις, οι οποίες 

αντιστοιχούν στα έτη 1983 έως και 1997 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές 

παρατηρήσεις. Με n – 2 = 13 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 13, 0,025| = 

2,160. Στον Πίνακα 4.3 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.3                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής του 

αριθµού των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας και 
της ετήσιας µεταβολής του δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα για τα έτη 1983 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,046816047 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,002191742 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) 
-

0,074562739 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,736837765 

Παρατηρήσεις (Observations) 15 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-
Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ -0,085310253 1,431329293 -0,059602 0,953379033 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2,829159337 16,74227765 0,1689829 0,868411051 
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Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.3 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0022, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή του αριθµού των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 0,22% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα, δηλαδή σχεδόν καθόλου. Οι 

εκτιµητές των συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές -

0,085 και 2,829 αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του δείκτη 

ανεργίας γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή του αριθµού των νέων οικοδοµών θα είναι -

0,085, ενώ αν η ετήσια µεταβολή του δείκτη ανεργίας αυξηθεί κατά µία µονάδα, η 

ετήσια µεταβολή του αριθµού των νέων οικοδοµών θα αυξηθεί κατά 2,829 µονάδες, 

σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 0,169 

είναι µικρότερη της κριτικής τιµής |t13,0,025| = 2,160 και εποµένως ο συντελεστής β της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. 

Τέλος, η p-value παίρνει τιµή µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που 

περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως 

αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 86,84%. 

• Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

του αριθµού των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας» 

(στοιχεία Πίνακα 2.1) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή των 

ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου» (στοιχεία Πίνακα 3.4) 

χρησιµοποιούνται n = 15 παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1983 έως και 

1997 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 13 βαθµούς 

ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – 

στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 13, 0,025| = 2,160. Στον Πίνακα 4.4 που ακολουθεί, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο 

παραπάνω µεταβλητών. 
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Πίνακας 4.4                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής του 

αριθµού των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας και 
της ετήσιας µεταβολής των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην 

Ελλάδα για τα έτη 1983 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,040871981 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,001670519 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R 
Square) -0,075124057 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,73703019 

Παρατηρήσεις (Observations) 15 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική (t 
Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,1645498 0,202329256 0,813277343 0,430702868 
ΕΤΗΣΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΠΑΓΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -0,392441565 2,660814411 -0,147489266 0,885008782 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.4 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0016, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή του αριθµού των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 0,16% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα, δηλαδή σχεδόν καθόλου. Οι 

εκτιµητές των συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 

0,165 και -0,392 αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή των 

ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή του 

αριθµού των νέων οικοδοµών θα είναι 0,165, ενώ αν η ετήσια µεταβολή των 

ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια 
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µεταβολή του αριθµού των νέων οικοδοµών θα µειωθεί κατά 0,392 µονάδες, 

σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 0,147 

είναι µικρότερη της κριτικής τιµής |t13,0,025| = 2,160 και εποµένως ο συντελεστής β της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. 

Τέλος, η p-value παίρνει την τιµή σηµαντικά µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που 

περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως 

αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 88,50%. 

4.3.2 Επιφάνεια νέων οικοδοµών δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας 

• ΑΕΠ 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

της επιφάνειας των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας» 

(στοιχεία Πίνακα 2.2) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ σε 

σταθερές τιµές 1995» (στοιχεία Πίνακα 3.1) χρησιµοποιούνται n = 7 παρατηρήσεις, οι 

οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1991 έως και 1997 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές 

παρατηρήσεις. Με n – 2 = 5 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 5, 0,025| = 

2,571. Στον Πίνακα 4.5 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.5                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής της 

επιφάνειας των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας 
και της ετήσιας µεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα για τα έτη 1991 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,346171753 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,119834882 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R 
Square) -0,056198141 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,466404088 

Παρατηρήσεις (Observations) 7 
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Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική (t 
Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ -0,14677165 0,260423359 -0,563588654 0,597371657 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΕΠ 9,003753422 10,91262019 0,825077137 0,446890517 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.5 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,1198, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή της επιφάνειας των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 11,98% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των 

συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές -0,147 και 9,004 

αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ γίνει µηδέν, η ετήσια 

µεταβολή της επιφάνειας των νέων οικοδοµών θα είναι -0,147, ενώ αν η ετήσια 

µεταβολή του ΑΕΠ αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή της επιφάνειας των 

νέων οικοδοµών θα αυξηθεί κατά 9,004 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό 

υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 0,825 είναι µικρότερη της κριτικής τιµής 

|t5,0,025| = 2,571 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 

είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 

ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή 

σηµαντικά µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και 

παράλληλα δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην 

αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του 

πληθυσµού, είναι 44,69%. 

• Πληθωρισµός 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

της επιφάνειας των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας» 

(στοιχεία Πίνακα 2.2) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ µε 

έτος βάσης το 2005=100,00» (στοιχεία Πίνακα 3.2) χρησιµοποιούνται n = 7 

παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1991 έως και 1997 όπου υπάρχουν 

διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 5 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = 
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|t 5, 0,025| = 2,571. Στον Πίνακα 4.6 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 

της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.6                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής της 

επιφάνειας των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας 
και της ετήσιας µεταβολής του Γ∆ΤΚ στην Ελλάδα για τα έτη 1991 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,551350876 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,303987788 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) 0,164785346 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,414752203 

Παρατηρήσεις (Observations) 7 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,617795186 0,439279803 1,406381948 0,2186144 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΔΤΚ -5,095879066 3,448374869 -1,477762499 0,199518584 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.6 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,3040, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή της επιφάνειας των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 30,40% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των 

συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 0,618 και -5,096 

αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ γίνει µηδέν, η ετήσια 

µεταβολή της επιφάνειας των νέων οικοδοµών θα είναι 0,618, ενώ αν η ετήσια 

µεταβολή του Γ∆ΤΚ αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή της επιφάνειας των 

νέων οικοδοµών θα µειωθεί κατά 5,096 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό 

υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 1,478 είναι µικρότερη της κριτικής τιµής 

|t5,0,025| = 2,571 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 
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είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 

ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή 

σηµαντικά µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και 

παράλληλα δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην 

αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του 

πληθυσµού, είναι 19,95%. 

• Ανεργία 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

της επιφάνειας των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας» 

(στοιχεία Πίνακα 2.2) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του δείκτη 

ανεργίας» (στοιχεία Πίνακα 3.3) χρησιµοποιούνται n = 7 παρατηρήσεις, οι οποίες 

αντιστοιχούν στα έτη 1991 έως και 1997 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές 

παρατηρήσεις. Με n – 2 = 5 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 5, 0,025| = 

2,571. Στον Πίνακα 4.7 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.7                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής της 

επιφάνειας των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας 
και της ετήσιας µεταβολής του δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα για τα έτη 1991 – 

1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,491072497 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,241152197 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) 0,089382637 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,433069514 

Παρατηρήσεις (Observations) 7 
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Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική (t 
Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ -2,202511528 1,763933094 -1,248636661 0,267074374 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 23,37447924 18,54337028 1,260530253 0,263101507 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.7 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,2412, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή της επιφάνειας των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 24,12% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα, δηλαδή σχεδόν καθόλου. Οι 

εκτιµητές των συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές -

2,203 και 23,374 αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του δείκτη 

ανεργίας γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή της επιφάνειας των νέων οικοδοµών θα είναι 

-2,203, ενώ αν η ετήσια µεταβολή του δείκτη ανεργίας αυξηθεί κατά µία µονάδα, η 

ετήσια µεταβολή της επιφάνειας των νέων οικοδοµών θα αυξηθεί κατά 23,374 

µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| 

= 1,261 είναι µικρότερη της κριτικής τιµής |t5,0,025| = 2,571 και εποµένως ο 

συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν είναι στατιστικά σηµαντικός και οι 

τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που 

περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως 

αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 26,31%. 

• Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

της επιφάνειας των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας» 

(στοιχεία Πίνακα 2.2) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή των 

ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου» (στοιχεία Πίνακα 3.4) 

χρησιµοποιούνται n = 7 παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1991 έως και 

1997 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 5 βαθµούς 

ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – 

στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 5, 0,025| = 2,571. Στον Πίνακα 4.8 που ακολουθεί, 
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παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο 

παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.8                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής της 

επιφάνειας των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας 
και της ετήσιας µεταβολής των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου 

στην Ελλάδα για τα έτη 1991 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,63524182 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,40353217 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) 0,284238605 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,383949216 

Παρατηρήσεις (Observations) 7 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική (t 
Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ -0,171494685 0,175916893 -0,974861946 0,374401308 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4,629098758 2,516899502 1,839206831 0,125275322 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.8 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,4035, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή της επιφάνειας των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 40,35% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των 

συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές -0,171 και 4,629 

αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή της επιφάνειας των νέων 

οικοδοµών θα είναι -0,171, ενώ αν η ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή της επιφάνειας των 
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νέων οικοδοµών θα αυξηθεί κατά 4,629 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό 

υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 1,839 είναι µικρότερη της κριτικής τιµής 

|t5,0,025| = 2,571 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 

είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 

ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή 

µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα 

δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του 

αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 

12,52%. 

4.3.3 Όγκος νέων οικοδοµών δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας 

• ΑΕΠ 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

του όγου των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας» (στοιχεία 

Πίνακα 2.3) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές 

τιµές 1995» (στοιχεία Πίνακα 3.1) χρησιµοποιούνται n = 15 παρατηρήσεις, οι οποίες 

αντιστοιχούν στα έτη 1983 έως και 1997 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές 

παρατηρήσεις. Με n – 2 = 13 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 13, 0,025| = 

2,160. Στον Πίνακα 4.9 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.9                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής του 

όγκου των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας και της 
ετήσιας µεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα για τα έτη 1983 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,184653505 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,034096917 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) -0,04020332 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,377228844 

Παρατηρήσεις (Observations) 15 
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Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική (t 
Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΟΓΚΟΥ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ -0,036057476 0,122035046 -0,295468204 0,772302663 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΕΠ 3,383145378 4,994111166 0,677426927 0,510011794 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.9 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0341, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή του όγκου των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 3,41% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των συντελεστών 

α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές -0,036 και 3,383 αντίστοιχα. 

Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή του 

όγκου των νέων οικοδοµών θα είναι -0,036, ενώ αν η ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ 

αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή του όγκου των νέων οικοδοµών θα 

αυξηθεί κατά 3,383 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό υπόδειγµα. Η τιµή 

της t – στατιστικής |t| = 0,677 είναι µικρότερη της κριτικής τιµής |t13,0,025| = 2,160 και 

εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν ερµηνεύουν τις τιµές της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή µεγαλύτερη από το 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η 

πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως 

έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 51,00%. 

• Πληθωρισµός 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

του όγκου των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας» (στοιχεία 

Πίνακα 2.3) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ µε έτος 

βάσης το 2005=100,00» (στοιχεία Πίνακα 3.2) χρησιµοποιούνται n = 15 

παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1983 έως και 1997 όπου υπάρχουν 

διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 13 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = 

|t 13, 0,025| = 2,160. Στον Πίνακα 4.10 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 
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Πίνακας 4.10                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής του 

όγκου των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας και της 
ετήσιας µεταβολής του Γ∆ΤΚ στην Ελλάδα για τα έτη 1983 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,169751011 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,028815406 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R 
Square) -0,045891102 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,378258772 

Παρατηρήσεις (Observations) 15 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΟΓΚΟΥ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,200124358 0,315584529 0,634138685 0,536989744 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΓΔΤΚ -1,224538068 1,971692288 -0,62105942 0,545296598 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.10 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0288, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή του όγκου των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 2,88% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των συντελεστών 

α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 0,200 και -1,225 αντίστοιχα. 

Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή 

του όγκου των νέων οικοδοµών θα είναι 0,200, ενώ αν η ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ 

αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή του αριθµού των νέων οικοδοµών θα 

µειωθεί κατά 1,225 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό υπόδειγµα. Η τιµή 

της t – στατιστικής |t| = 0,621 είναι µικρότερη της κριτικής τιµής |t13,0,025| = 2,160 και 

εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν ερµηνεύουν τις τιµές της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή σηµαντικά µεγαλύτερη από 
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το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η 

πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως 

έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 54,53%. 

• Ανεργία 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

του όγκου των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας» (στοιχεία 

Πίνακα 2.3) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του δείκτη ανεργίας» 

(στοιχεία Πίνακα 3.3) χρησιµοποιούνται n = 15 παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν 

στα έτη 1983 έως και 1997 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 

2 = 13 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική 

τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 13, 0,025| = 2,160. Στον Πίνακα 4.11 που 

ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ 

των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.11                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής του 

όγκου των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας και της 
ετήσιας µεταβολής του δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα για τα έτη 1983 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,105400368 
Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,011109237 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R 
Square) -0,064959283 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,381691314 

Παρατηρήσεις (Observations) 15 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΟΓΚΟΥ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ -0,267083811 0,741446739 -0,36021982 0,724467718 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 3,314321101 8,672712304 0,382155084 0,70852064 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.11 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0111, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 
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εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή του όγκου των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 1,11% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα, δηλαδή σχεδόν καθόλου. Οι 

εκτιµητές των συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές -

0,267 και 3,314 αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του δείκτη 

ανεργίας γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή του όγκου των νέων οικοδοµών θα είναι -

0,267, ενώ αν η ετήσια µεταβολή του δείκτη ανεργίας αυξηθεί κατά µία µονάδα, η 

ετήσια µεταβολή του όγκου των νέων οικοδοµών θα αυξηθεί κατά 3,314 µονάδες, 

σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 0,382 

είναι µικρότερη της κριτικής τιµής |t13,0,025| = 2,160 και εποµένως ο συντελεστής β της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. 

Τέλος, η p-value παίρνει τιµή σηµαντικά µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που 

περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως 

αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 70,85%. 

• Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

του όγκου των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας» (στοιχεία 

Πίνακα 2.3) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου» (στοιχεία Πίνακα 3.4) χρησιµοποιούνται n = 15 

παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1983 έως και 1997 όπου υπάρχουν 

διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 13 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = 

|t 13, 0,025| = 2,160. Στον Πίνακα 4.12 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 
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Πίνακας 4.12                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής του 

όγκου των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας και της 
ετήσιας µεταβολής των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην 

Ελλάδα για τα έτη 1983 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,634867304 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,403056494 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) 0,357137763 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,296554646 

Παρατηρήσεις (Observations) 15 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική (t 
Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΟΓΚΟΥ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ -0,06817442 0,081410072 -0,837419974 0,417486478 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3,171918796 1,070616763 2,962702348 0,011000037 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.12 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,4031, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή του όγκου των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 40,31% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των 

συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές -0,068 και 3,172 

αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή του όγκου των νέων οικοδοµών θα 

είναι -0,068, ενώ αν η ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου 

κεφαλαίου αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή του όγκου των νέων 

οικοδοµών θα αυξηθεί κατά 3,172 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό 

υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 2,963 είναι µεγαλύτερη της κριτικής τιµής 
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|t13,0,025| = 2,160 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ είναι 

στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ ερµηνεύουν τις 

τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει την τιµή µικρότερη 

από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η 

πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως 

έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 1,11%. 

4.3.4 Αξία νέων οικοδοµών δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας 

• ΑΕΠ 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

της αξίας των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας» (στοιχεία 

Πίνακα 2.4) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές 

τιµές 1995» (στοιχεία Πίνακα 3.1) χρησιµοποιούνται n = 15 παρατηρήσεις, οι οποίες 

αντιστοιχούν στα έτη 1983 έως και 1997 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές 

παρατηρήσεις. Με n – 2 = 13 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 13, 0,025| = 

2,160. Στον Πίνακα 4.13 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.13                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής της αξίας 

των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας και της 
ετήσιας µεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα για τα έτη 1983 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,242412765 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,058763949 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R 
Square) -0,013638825 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,455679308 

Παρατηρήσεις (Observations) 15 
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Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΞΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,107238535 0,147414086 0,727464637 0,479838601 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΕΠ 5,43488683 6,032712389 0,900902692 0,384026575 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.13 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0588, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή της αξίας των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 5,88% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των συντελεστών 

α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 0,107 και 5,435 αντίστοιχα. 

Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή της 

αξίας των νέων οικοδοµών θα είναι 0,107, ενώ αν η ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ 

αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή της αξίας των νέων οικοδοµών θα 

αυξηθεί κατά 5,435 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό υπόδειγµα. Η τιµή 

της t – στατιστικής |t| = 0,901 είναι µικρότερη της κριτικής τιµής |t13,0,025| = 2,160 και 

εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν ερµηνεύουν τις τιµές της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή µεγαλύτερη από το 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η 

πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως 

έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 38,40%. 

• Πληθωρισµός 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

της αξίας των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας» (στοιχεία 

Πίνακα 2.4) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ µε έτος 

βάσης το 2005=100,00» (στοιχεία Πίνακα 3.2) χρησιµοποιούνται n = 15 

παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1983 έως και 1997 όπου υπάρχουν 

διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 13 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = 

|t 13, 0,025| = 2,160. Στον Πίνακα 4.14 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 
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Πίνακας 4.14                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής της αξίας 

των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας και της 
ετήσιας µεταβολής του Γ∆ΤΚ στην Ελλάδα για τα έτη 1983 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,068067475 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,004633181 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R 
Square) -0,071933497 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,468599274 

Παρατηρήσεις (Observations) 15 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-
Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ 
ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,27870221 0,390956381 0,7128729 0,488523677 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΔΤΚ -0,60085749 2,442596554 -0,245991 0,809530169 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.14 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,005, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή της αξίας των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 0,5% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα, δηλαδή σχεδόν καθόλου. Οι 

εκτιµητές των συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 

0,279 και -0,601 αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ γίνει 

µηδέν, η ετήσια µεταβολή της αξίας των νέων οικοδοµών θα είναι 0279, ενώ αν η 

ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή της αξίας 

των νέων οικοδοµών θα µειωθεί κατά 0,609 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν 

γραµµικό υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 0,246 είναι µικρότερη της κριτικής 

τιµής |t13,0,025| = 2,160 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ 

δεν είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 

ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή 

σηµαντικά µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και 
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παράλληλα δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην 

αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του 

πληθυσµού, είναι 80,95%. 

• Ανεργία 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

της αξίας των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας» (στοιχεία 

Πίνακα 2.4) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του δείκτη ανεργίας» 

(στοιχεία Πίνακα 3.3) χρησιµοποιούνται n = 15 παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν 

στα έτη 1983 έως και 1997 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 

2 = 13 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική 

τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 13, 0,025| = 2,160. Στον Πίνακα 4.15 που 

ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ 

των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.15                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής της αξίας 

των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας και της 
ετήσιας µεταβολής του δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα για τα έτη 1983 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,005278831 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 2,78661E-05 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R 
Square) -0,076893067 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,469682069 

Παρατηρήσεις (Observations) 15 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΞΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,20446311 0,912371401 0,224100744 0,82616247 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ -0,20312443 10,67202033 -0,019033362 0,985103519 
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Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.15 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 2,7866 * 10-5, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών 

της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή της αξίας των νέων οικοδοµών) δεν 

ερµηνεύεται καθόλου από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Τα ίδια συµπεράσµατα 

προκύπτουν και από την τιµή της t – στατιστικής |t| = 0,019 που είναι µικρότερη της 

κριτικής τιµής |t13,0,025| = 2,160 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης 

µεταβλητής Χ δεν είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης 

µεταβλητής Χ δεν ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-

value παίρνει τιµή σηµαντικά µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται 

στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του 

πληθυσµού, είναι 98,51%. 

• Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

της αξίας των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας» (στοιχεία 

Πίνακα 2.4) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου» (στοιχεία Πίνακα 3.4) χρησιµοποιούνται n = 15 

παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1983 έως και 1997 όπου υπάρχουν 

διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 13 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = 

|t 13, 0,025| = 2,160. Στον Πίνακα 4.16 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.16                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής της αξίας 

των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας και της 
ετήσιας µεταβολής των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην 

Ελλάδα για τα έτη 1983 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,513864916 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,264057152 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) 0,207446164 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,402932294 

Παρατηρήσεις (Observations) 15 
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Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ 
ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,106108988 0,110612825 0,95928287 0,354918723 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3,141665779 1,454659617 2,159725714 0,050058808 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.16 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,2641, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή της αξίας των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 26,41% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των 

συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 0,106 και 3,142 

αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή της αξίας των νέων οικοδοµών θα 

είναι 0,106, ενώ αν η ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου 

κεφαλαίου αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή της αξίας των νέων 

οικοδοµών θα αυξηθεί κατά 3,142 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό 

υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 2,1597 = 2,160 είναι οριακά ίση της 

κριτικής τιµής |t13,0,025| = 2,160 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης 

µεταβλητής Χ οριακά είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης 

µεταβλητής Χ ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value 

παίρνει τιµή ίση µε το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα 

δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του 

αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 

5,00%. 

4.3.5 Αριθµός νέων οικοδοµών ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας 

• ΑΕΠ 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

του αριθµού των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας» 

(στοιχεία Πίνακα 2.5) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ σε 

σταθερές τιµές 1995» (στοιχεία Πίνακα 3.1) χρησιµοποιούνται n = 43 παρατηρήσεις, 

οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1962 έως και 2004 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές 

παρατηρήσεις. Με n – 2 = 41 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής 
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σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 41, 0,025| = 

2,018. Στον Πίνακα 4.17 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.17                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής του 

αριθµού των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας και 
της ετήσιας µεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα για τα έτη 1962 - 2004 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,449155688 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,201740832 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) 0,182271096 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,142558372 

Παρατηρήσεις (Observations) 43 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ -0,043147272 0,030401667 -1,41924034 0,163387 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΕΠ 1,763776068 0,547931882 3,218969597 0,002517 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.17 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,2017, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή του αριθµού των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 20,17% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των 

συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές -0,043 και 1,764 

αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ γίνει µηδέν, η ετήσια 

µεταβολή του αριθµού των νέων οικοδοµών θα είναι -0,043, ενώ αν η ετήσια 

µεταβολή του ΑΕΠ αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή του αριθµού των 

νέων οικοδοµών θα αυξηθεί κατά 1,764 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό 

υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 3,219 είναι µεγαλύτερη της κριτικής τιµής 

|t41,0,025| = 2,018 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ είναι 
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στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ ερµηνεύουν τις 

τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή σηµαντικά 

µικρότερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα 

δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του 

αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 

0,25%. 

• Πληθωρισµός 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

του αριθµού των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας» 

(στοιχεία Πίνακα 2.5) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ µε 

έτος βάσης το 2005=100,00» (στοιχεία Πίνακα 3.2) χρησιµοποιούνται n = 47 

παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1962 έως και 2008 όπου υπάρχουν 

διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 45 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = 

|t 45, 0,025| = 2,011. Στον Πίνακα 4.18 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.18                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής του 

αριθµού των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας και 
της ετήσιας µεταβολής του Γ∆ΤΚ στην Ελλάδα για τα έτη 1962 – 2008 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,367745816 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,135236986 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) 0,11602003 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,153119826 

Παρατηρήσεις (Observations) 47 
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Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-
Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,095969939 0,036419464 2,635128 0,011495 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΔΤΚ -0,753985203 0,284221796 -2,65281 0,010989 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.18 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,1352, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή του αριθµού των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 13,52% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των 

συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 0,096 και -0,754 

αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ γίνει µηδέν, η ετήσια 

µεταβολή του αριθµού των νέων οικοδοµών θα είναι 0,096, ενώ αν η ετήσια 

µεταβολή του Γ∆ΤΚ αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή του αριθµού των 

νέων οικοδοµών θα µειωθεί κατά 0,754 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό 

υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 2,653 είναι µεγαλύτερη της κριτικής τιµής 

|t45,0,025| = 2,011 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ είναι 

στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ ερµηνεύουν τις 

τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή µικρότερη από το 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η 

πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως 

έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 1,10%. 

• Ανεργία 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

του αριθµού των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας» 

(στοιχεία Πίνακα 2.5) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του δείκτη 

ανεργίας» (στοιχεία Πίνακα 3.3) χρησιµοποιούνται n = 47 παρατηρήσεις, οι οποίες 

αντιστοιχούν στα έτη 1962 έως και 2008 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές 

παρατηρήσεις. Με n – 2 = 45 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 45, 0,025| = 

2,011. Στον Πίνακα 4.19 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΤΜΗΜΑ Ο.∆.Ε. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Μ.Β.Α. 

 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 Εµπειρική διερεύνηση σχέσεων µεταξύ κύριων µεταβλητών της οικοδοµικής δραστηριότητας µε βασικούς 
οικονοµικούς δείκτες στην Ελλάδα. 

114

 

Πίνακας 4.19                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής του 

αριθµού των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας και 
της ετήσιας µεταβολής του δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα για τα έτη 1962 – 2008 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,076853658 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,005906485 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R 
Square) -0,016184482 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,164171019 

Παρατηρήσεις (Observations) 47 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,046507191 0,057182365 0,813313528 0,420321 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΕΙΚΤΗ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ -0,402667024 0,778733548 -0,51707933 0,607633 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.19 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0059, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή του αριθµού των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 0,59% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα, δηλαδή σχεδόν καθόλου. Οι 

εκτιµητές των συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 

0,047 και 0,403 αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του δείκτη 

ανεργίας γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή του αριθµού των νέων οικοδοµών θα είναι 

0,047, ενώ αν η ετήσια µεταβολή του δείκτη ανεργίας αυξηθεί κατά µία µονάδα, η 

ετήσια µεταβολή του αριθµού των νέων οικοδοµών θα αυξηθεί κατά 0,403 µονάδες, 
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σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 0,517 

είναι µικρότερη της κριτικής τιµής |t45,0,025| = 2,011 και εποµένως ο συντελεστής β της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. 

Τέλος, η p-value παίρνει τιµή µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που 

περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως 

αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 60,76%. 

• Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

του αριθµού των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας» 

(στοιχεία Πίνακα 2.5) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή των 

ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου» (στοιχεία Πίνακα 3.4) 

χρησιµοποιούνται n = 36 παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1962 έως και 

1997 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 34 βαθµούς 

ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – 

στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 34, 0,025| = 2,034. Στον Πίνακα 4.20 που ακολουθεί, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο 

παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.20                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής του 

αριθµού των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας και 
της ετήσιας µεταβολής των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην 

Ελλάδα για τα έτη 1962 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,690071938 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,476199279 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) 0,460793376 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,123960988 

Παρατηρήσεις (Observations) 36 
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Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ -0,015910642 0,021936061 -0,725319008 0,473219324 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1,031878582 0,185599935 5,559692598 3,21743E-06 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.20 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,4762, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή του αριθµού των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 47,62% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των 

συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές -0,016 και 1,032 

αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή του αριθµού των νέων οικοδοµών 

θα είναι -0,016, ενώ αν η ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου 

κεφαλαίου αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή του αριθµού των νέων 

οικοδοµών θα αυξηθεί κατά 1,032 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό 

υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 5,560 είναι µεγαλύτερη της κριτικής τιµής 

|t34,0,025| = 2,034 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ είναι 

στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ ερµηνεύουν τις 

τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει την τιµή σηµαντικά 

µικρότερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα 

δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του 

αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 

3,22 * 10-8%. 

4.3.6 Επιφάνεια νέων οικοδοµών ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας 

• ΑΕΠ 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

της επιφάνειας των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας» 

(στοιχεία Πίνακα 2.6) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ σε 

σταθερές τιµές 1995» (στοιχεία Πίνακα 3.1) χρησιµοποιούνται n = 14 παρατηρήσεις, 

οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1991 έως και 2004 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές 

παρατηρήσεις. Με n – 2 = 12 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής 
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σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 12, 0,025| = 

2,179. Στον Πίνακα 4.21 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.21                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής της 

επιφάνειας των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας 
και της ετήσιας µεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα για τα έτη 1991 – 2004 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,153749701 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,023638971 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) -0,057724449 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,164535985 

Παρατηρήσεις (Observations) 14 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική (t 
Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ -0,027364082 0,08899288 -0,307486194 0,763744485 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΕΠ 1,444920729 2,680676066 0,539013552 0,599735158 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.21 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0236, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή της επιφάνειας των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 2,36% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των συντελεστών 

α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές -0,027 και 1,445 αντίστοιχα. 

Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή της 

επιφάνειας των νέων οικοδοµών θα είναι -0,027, ενώ αν η ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ 

αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή της επιφάνειας των νέων οικοδοµών θα 

αυξηθεί κατά 1,445 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό υπόδειγµα. Η τιµή 
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της t – στατιστικής |t| = 0,539 είναι µικρότερη της κριτικής τιµής |t12,0,025| = 2,179 και 

εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν ερµηνεύουν τις τιµές της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή σηµαντικά µεγαλύτερη από 

το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η 

πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως 

έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 59,97%. 

• Πληθωρισµός 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

της επιφάνειας των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας» 

(στοιχεία Πίνακα 2.6) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ µε 

έτος βάσης το 2005=100,00» (στοιχεία Πίνακα 3.2) χρησιµοποιούνται n = 18 

παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1991 έως και 2008 όπου υπάρχουν 

διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 16 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = 

|t 16, 0,025| = 2,120. Στον Πίνακα 4.22 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.22                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής της 

επιφάνειας των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας 
και της ετήσιας µεταβολής του Γ∆ΤΚ στην Ελλάδα για τα έτη 1991 – 2008 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,26282468 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,069076812 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) 0,010894113 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,202787659 

Παρατηρήσεις (Observations) 18 
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Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,077165904 0,079848979 0,966398128 0,348226337 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΔΤΚ -1,035919436 0,950729064 -1,08960531 0,292026341 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.22 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,069, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή της επιφάνειας των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 6,9% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των συντελεστών α 

και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 0,077 και -1,036 αντίστοιχα. 

Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή 

της επιφάνειας των νέων οικοδοµών θα είναι 0,077, ενώ αν η ετήσια µεταβολή του 

Γ∆ΤΚ αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή της επιφάνειας των νέων 

οικοδοµών θα µειωθεί κατά 1,036 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό 

υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 1,090 είναι µικρότερη της κριτικής τιµής 

|t16,0,025| = 2,120 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 

είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 

ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή 

σηµαντικά µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και 

παράλληλα δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην 

αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του 

πληθυσµού, είναι 29,20%. 

• Ανεργία 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

της επιφάνειας των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας» 

(στοιχεία Πίνακα 2.6) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του δείκτη 

ανεργίας» (στοιχεία Πίνακα 3.3) χρησιµοποιούνται n = 18 παρατηρήσεις, οι οποίες 

αντιστοιχούν στα έτη 1991 έως και 2008 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές 

παρατηρήσεις. Με n – 2 = 16 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 16, 0,025| = 
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2,120. Στον Πίνακα 4.23 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.23                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής της 

επιφάνειας των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας 
και της ετήσιας µεταβολής του δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα για τα έτη 1991 – 

2008 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,49118786 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,241265514 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) 0,193844608 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,183075197 

Παρατηρήσεις (Observations) 18 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ -0,840619912 0,378461243 -2,221151908 0,041121886 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 8,663817398 3,841020161 2,255603208 0,038450324 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.23 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,2413, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή της επιφάνειας των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 24,13% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των 

συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές -0,841 και 8,664 

αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του δείκτη ανεργίας γίνει µηδέν, 

η ετήσια µεταβολή της επιφάνειας των νέων οικοδοµών θα είναι -0,841, ενώ αν η 

ετήσια µεταβολή του δείκτη ανεργίας αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή της 

επιφάνειας των νέων οικοδοµών θα αυξηθεί κατά 8,664 µονάδες, σύµφωνα µε το 
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εκτιµηθέν γραµµικό υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 2,256 είναι µεγαλύτερη 

της κριτικής τιµής |t16,0,025| = 2,120 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης 

µεταβλητής Χ είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ 

ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή 

µικρότερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα 

δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του 

αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 

3,85%. 

• Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

της επιφάνειας των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας» 

(στοιχεία Πίνακα 2.6) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή των 

ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου» (στοιχεία Πίνακα 3.4) 

χρησιµοποιούνται n = 7 παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1991 έως και 

1997 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 5 βαθµούς 

ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – 

στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 5, 0,025| = 2,571. Στον Πίνακα 4.24 που ακολουθεί, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο 

παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.24                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής της 

επιφάνειας των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας 
και της ετήσιας µεταβολής των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου 

στην Ελλάδα για τα έτη 1991 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,550155159 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,302670699 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) 0,163204839 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,136313667 

Παρατηρήσεις (Observations) 7 
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Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική (t 
Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ -0,070875454 0,062455856 -1,134808791 0,307910506 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1,316384399 0,893575992 1,473164467 0,200698956 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.24 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,3027, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή της επιφάνειας των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 30,27% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των 

συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές -0,071 και 1,316 

αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή της επιφάνειας των νέων 

οικοδοµών θα είναι -0,071, ενώ αν η ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή της επιφάνειας των 

νέων οικοδοµών θα αυξηθεί κατά 1,316 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό 

υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 1,473 είναι µικρότερη της κριτικής τιµής 

|t5,0,025| = 2,571 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 

είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 

ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει την 

τιµή σηµαντικά µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και 

παράλληλα δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην 

αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του 

πληθυσµού, είναι 20,07%. 

4.3.7 Όγκος νέων οικοδοµών ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας 

• ΑΕΠ 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

του όγου των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας» (στοιχεία 

Πίνακα 2.7) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές 

τιµές 1995» (στοιχεία Πίνακα 3.1) χρησιµοποιούνται n = 43 παρατηρήσεις, οι οποίες 
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αντιστοιχούν στα έτη 1962 έως και 2004 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές 

παρατηρήσεις. Με n – 2 = 41 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 41, 0,025| = 

2,018. Στον Πίνακα 4.25 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.25                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής του 

όγκου των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας και της 
ετήσιας µεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα για τα έτη 1962 – 2004 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,577254846 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,333223157 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) 0,316960307 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,147405722 

Παρατηρήσεις (Observations) 43 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΟΓΚΟΥ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ -0,046127434 0,031435402 -1,467372176 0,149904549 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΕΠ 2,564587076 0,566562973 4,526570213 5,06741E-05 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.25 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,3332, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή του όγκου των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 33,32% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των 

συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές -0,046 και 2,565 

αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ γίνει µηδέν, η ετήσια 

µεταβολή του όγκου των νέων οικοδοµών θα είναι -0,046, ενώ αν η ετήσια µεταβολή 

του ΑΕΠ αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή του όγκου των νέων 
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οικοδοµών θα αυξηθεί κατά 2,565 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό 

υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 4,527 είναι µεγαλύτερη της κριτικής τιµής 

|t41,0,025| = 2,018 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ είναι 

στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ ερµηνεύουν τις 

τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή σηµαντικά 

µικρότερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα 

δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του 

αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 

5,07 * 10-5%. 

• Πληθωρισµός 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

του όγκου των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας» (στοιχεία 

Πίνακα 2.7) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ µε έτος 

βάσης το 2005=100,00» (στοιχεία Πίνακα 3.2) χρησιµοποιούνται n = 47 

παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1962 έως και 2008 όπου υπάρχουν 

διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 45 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = 

|t 45, 0,025| = 2,011. Στον Πίνακα 4.26 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.26                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής του 

όγκου των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας και της 
ετήσιας µεταβολής του Γ∆ΤΚ στην Ελλάδα για τα έτη 1962 – 2008 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,391370475 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,153170849 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) 0,134352423 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,175273815 

Παρατηρήσεις (Observations) 47 
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Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΟΓΚΟΥ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,141685374 0,041688777 3,398645495 0,001427421 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΔΤΚ -0,92819539 0,325344141 -2,852964824 0,006522301 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.26 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,1532, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή του όγκου των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 15,32% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των 

συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 0,142 και -0,928 

αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ γίνει µηδέν, η ετήσια 

µεταβολή του όγκου των νέων οικοδοµών θα είναι 0,142, ενώ αν η ετήσια µεταβολή 

του Γ∆ΤΚ αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή του όγκου των νέων 

οικοδοµών θα µειωθεί κατά 0,928 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό 

υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 2,853 είναι µεγαλύτερη της κριτικής τιµής 

|t45,0,025| = 2,011 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ είναι 

στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ ερµηνεύουν τις 

τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή µικρότερη από το 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η 

πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως 

έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 0,65%. 

• Ανεργία 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

του όγκου των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας» (στοιχεία 

Πίνακα 2.7) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του δείκτη ανεργίας» 

(στοιχεία Πίνακα 3.3) χρησιµοποιούνται n = 47 παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν 

στα έτη 1962 έως και 2008 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 

2 = 45 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική 

τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 45, 0,025| = 2,011. Στον Πίνακα 4.27 που 

ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ 

των δύο παραπάνω µεταβλητών. 
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Πίνακας 4.27                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής του 

όγκου των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας και της 
ετήσιας µεταβολής του δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα για τα έτη 1962 – 2008 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,106475837 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,011337104 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R 
Square) -0,010633183 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,189383988 

Παρατηρήσεις (Observations) 47 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική (t 
Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΟΓΚΟΥ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,090770017 0,065964287 1,376047864 0,175616751 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ -0,645310678 0,898329471 -0,718345216 0,476257791 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.27 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0113, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή του όγκου των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 1,13% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα, δηλαδή σχεδόν καθόλου. Οι 

εκτιµητές των συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 

0,091 και -0,645 αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του δείκτη 

ανεργίας γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή του όγκου των νέων οικοδοµών θα είναι 

0,091, ενώ αν η ετήσια µεταβολή του δείκτη ανεργίας αυξηθεί κατά µία µονάδα, η 

ετήσια µεταβολή του όγκου των νέων οικοδοµών θα µειωθεί κατά 0,645 µονάδες, 

σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 0,718 

είναι µικρότερη της κριτικής τιµής |t45,0,025| = 2,011 και εποµένως ο συντελεστής β της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της 
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ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. 

Τέλος, η p-value παίρνει τιµή µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που 

περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως 

αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 47,63%. 

• Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

του όγκου των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας» (στοιχεία 

Πίνακα 2.7) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου» (στοιχεία Πίνακα 3.4) χρησιµοποιούνται n = 36 

παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1962 έως και 1997 όπου υπάρχουν 

διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 34 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = 

|t 34, 0,025| = 2,034. Στον Πίνακα 4.28 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.28                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής του 

όγκου των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας και της 
ετήσιας µεταβολής των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην 

Ελλάδα για τα έτη 1962 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,875688527 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,766830396 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) 0,759972466 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,093940453 

Παρατηρήσεις (Observations) 36 
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Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική (t 
Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΟΓΚΟΥ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ -0,003565153 0,016623645 -0,214462784 0,83146729 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1,487300034 0,140651846 10,57433707 2,73831E-12 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.28 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,7668, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή του όγκου των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 76,68% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των 

συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές -0,004 και 1,487 

αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή του όγκου των νέων οικοδοµών θα 

είναι -0,004, ενώ αν η ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου 

κεφαλαίου αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή του όγκου των νέων 

οικοδοµών θα αυξηθεί κατά 1,487 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό 

υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 10,574 είναι µεγαλύτερη της κριτικής τιµής 

|t34,0,025| = 2,034 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ είναι 

στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ ερµηνεύουν τις 

τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει την τιµή σηµαντικά 

µικρότερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα 

δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του 

αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 

2,74 * 10-12%. 

4.3.8 Αξία νέων οικοδοµών ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας 

• ΑΕΠ 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

της αξίας των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας» (στοιχεία 

Πίνακα 2.8) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές 

τιµές 1995» (στοιχεία Πίνακα 3.1) χρησιµοποιούνται n = 43 παρατηρήσεις, οι οποίες 
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αντιστοιχούν στα έτη 1962 έως και 2004 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές 

παρατηρήσεις. Με n – 2 = 41 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 41, 0,025| = 

2,018. Στον Πίνακα 4.29 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.29                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής της αξίας 

των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας και της 
ετήσιας µεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα για τα έτη 1962 - 2004 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,328290733 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,107774806 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) 0,086013216 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,236679241 

Παρατηρήσεις (Observations) 43 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΞΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,048770294 0,050473665 0,966252279 0,339583212 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΕΠ 2,024451249 0,909691238 2,225426787 0,031612652 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.29 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,1078, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή της αξίας των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 10,78% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των 

συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 0,049 και 2,024 

αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ γίνει µηδέν, η ετήσια 

µεταβολή της αξίας των νέων οικοδοµών θα είναι 0,049, ενώ αν η ετήσια µεταβολή 

του ΑΕΠ αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή του αριθµού των νέων 
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οικοδοµών θα αυξηθεί κατά 2,024 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό 

υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 2,225 είναι µεγαλύτερη της κριτικής τιµής 

|t41,0,025| = 2,018 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ είναι 

στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ ερµηνεύουν τις 

τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή µικρότερη από το 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η 

πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως 

έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 3,16%. 

• Πληθωρισµός 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

της αξίας των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας» (στοιχεία 

Πίνακα 2.8) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ µε έτος 

βάσης το 2005=100,00» (στοιχεία Πίνακα 3.2) χρησιµοποιούνται n = 47 

παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1962 έως και 2008 όπου υπάρχουν 

διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 45 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = 

|t 45, 0,025| = 2,011. Στον Πίνακα 4.30 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.30                                                                                                
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής της αξίας 

των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας και της 
ετήσιας µεταβολής του Γ∆ΤΚ στην Ελλάδα για τα έτη 1962 – 2008 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,056394629 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,003180354 
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R 
Square) -0,018971193 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,258533118 

Παρατηρήσεις (Observations) 47 
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Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΞΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,13647834 0,061491955 2,219450329 0,031539775 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΓΔΤΚ -0,181835152 0,479890482 -0,378909686 0,706536915 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.30 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0032, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή της αξίας των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 0,32% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των συντελεστών 

α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 0,136 και -0,182 αντίστοιχα. 

Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή 

της αξίας των νέων οικοδοµών θα είναι 0,136, ενώ αν η ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ 

αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή της αξίας των νέων οικοδοµών θα 

µειωθεί κατά 0,182 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό υπόδειγµα. Η τιµή 

της t – στατιστικής |t| = 0,379 είναι µικρότερη της κριτικής τιµής |t45,0,025| = 2,011 και 

εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν ερµηνεύουν τις τιµές της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή σηµαντικά µεγαλύτερη από 

το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η 

πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως 

έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 70,65%. 

• Ανεργία 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

της αξίας των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας» (στοιχεία 

Πίνακα 2.8) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του δείκτη ανεργίας» 

(στοιχεία Πίνακα 3.3) χρησιµοποιούνται n = 47 παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν 

στα έτη 1962 έως και 2008 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 

2 = 45 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική 

τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 45, 0,025| = 2,011. Στον Πίνακα 4.31 που 

ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ 

των δύο παραπάνω µεταβλητών. 
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Πίνακας 4.31                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής της αξίας 

των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας και της 
ετήσιας µεταβολής του δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα για τα έτη 1962 – 2008 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,120663428 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,014559663 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R 
Square) -0,007339011 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,257053225 

Παρατηρήσεις (Observations) 47 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική (t 
Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΞΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,184369692 0,089534142 2,059211017 0,04528869 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ -0,994219321 1,219313686 -0,815392571 0,419142569 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.31 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0146, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή της αξίας των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 1,46% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα, δηλαδή σχεδόν καθόλου. Οι 

εκτιµητές των συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 

0,184 και -0,994 αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του δείκτη 

ανεργίας γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή της αξίας των νέων οικοδοµών θα είναι 

0,184, ενώ αν η ετήσια µεταβολή του δείκτη ανεργίας αυξηθεί κατά µία µονάδα, η 

ετήσια µεταβολή της αξίας των νέων οικοδοµών θα µειωθεί κατά 0,994 µονάδες, 

σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 0,815 

είναι µικρότερη της κριτικής τιµής |t45,0,025| = 2,011 και εποµένως ο συντελεστής β της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. 

Τέλος, η p-value παίρνει τιµή µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής 
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σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που 

περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως 

αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 41,91%. 

• Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

της αξίας των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας» (στοιχεία 

Πίνακα 2.8) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου» (στοιχεία Πίνακα 3.4) χρησιµοποιούνται n = 36 

παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1962 έως και 1997 όπου υπάρχουν 

διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 34 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = 

|t 34, 0,025| = 2,034. Στον Πίνακα 4.32 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.32                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής της αξίας 

των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας και της 
ετήσιας µεταβολής των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην 

Ελλάδα για τα έτη 1962 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,642155073 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,412363138 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) 0,395079701 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,198564443 

Παρατηρήσεις (Observations) 36 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ 
ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,081896821 0,035137842 2,330729945 0,025835444 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1,452175589 0,297299563 4,88455339 2,42325E-05 
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Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.32 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,4124, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή της αξίας των νέων οικοδοµών) 

ερµηνεύεται κατά 41,24% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Οι εκτιµητές των 

συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 0,082 και 1,452 

αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή της αξίας των νέων οικοδοµών θα 

είναι 0,082, ενώ αν η ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου 

κεφαλαίου αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή της αξίας των νέων 

οικοδοµών θα αυξηθεί κατά 1,452 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό 

υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 4,885 είναι µεγαλύτερη της κριτικής τιµής 

|t34,0,025| = 2,034 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ είναι 

στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ ερµηνεύουν τις 

τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει την τιµή σηµαντικά 

µικρότερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα 

δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του 

αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 

2,42 * 10-5%. 

4.3.9 Καταβληθέντα ποσά για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων 

• ΑΕΠ 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

των καταβληθέντων ποσών για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων» 

(στοιχεία Πίνακα 2.9) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ σε 

σταθερές τιµές 1995» (στοιχεία Πίνακα 3.1) χρησιµοποιούνται n = 33 παρατηρήσεις, 

οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1966 έως και 1998 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές 

παρατηρήσεις. Με n – 2 = 31 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 31, 0,025| = 

2,040. Στον Πίνακα 4.33 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 
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Πίνακας 4.33                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής των 

καταβληθέντων ποσών για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων και 
της ετήσιας µεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα για τα έτη 1966 – 1998 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,118555723 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,01405546 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R 
Square) -0,017749203 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,20210678 

Παρατηρήσεις (Observations) 33 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΠΟΣΩΝ 0,196588663 0,046036734 4,270256512 0,000171449 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΕΠ 0,594062566 0,893624482 0,664778749 0,511107476 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.33 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0141, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή των καταβληθέντων ποσών για την 

εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων) ερµηνεύεται κατά 1,41% από το εκτιµηθέν 

υπόδειγµα, δηλαδή σχεδόν καθόλου. Οι εκτιµητές των συντελεστών α και β του 

γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 0,197 και 0,594 αντίστοιχα. Αυτό 

σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή των 

καταβληθέντων ποσών για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων θα είναι 

0,197, ενώ αν η ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια 

µεταβολή των καταβληθέντων ποσών για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών 

έργων θα αυξηθεί κατά 2,024 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό 

υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 0,665 είναι µικρότερη της κριτικής τιµής 

|t31,0,025| = 2,040 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΤΜΗΜΑ Ο.∆.Ε. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Μ.Β.Α. 

 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 Εµπειρική διερεύνηση σχέσεων µεταξύ κύριων µεταβλητών της οικοδοµικής δραστηριότητας µε βασικούς 
οικονοµικούς δείκτες στην Ελλάδα. 

136

 

είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 

ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή 

µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα 

δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του 

αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 

51,11%. 

• Πληθωρισµός 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

των καταβληθέντων ποσών για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων» 

(στοιχεία Πίνακα 2.9) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ µε 

έτος βάσης το 2005=100,00» (στοιχεία Πίνακα 3.2) χρησιµοποιούνται n = 33 

παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1966 έως και 1998 όπου υπάρχουν 

διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 31 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = 

|t 31, 0,025| = 2,040. Στον Πίνακα 4.34 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.34                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής των 

καταβληθέντων ποσών για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων και 
της ετήσιας µεταβολής του Γ∆ΤΚ στην Ελλάδα για τα έτη 1966 – 1998 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,094210493 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,008875617 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R 
Square) -0,023096137 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,202636988 

Παρατηρήσεις (Observations) 33 
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Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΠΟΣΩΝ 0,183293 0,071938684 2,547905929 0,016013218 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΔΤΚ 0,249970482 0,47443059 0,526885253 0,602023585 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.34 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0089, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή των καταβληθέντων ποσών για την 

εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων) ερµηνεύεται κατά 0,89%, δηλαδή σχεδόν 

σχεδόν καθόλου, από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Τα ίδια συµπεράσµατα προκύπτουν 

και από την τιµή της t – στατιστικής |t| = 0,527 που είναι µικρότερη της κριτικής τιµής 

|t31,0,025| = 2,040 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 

είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 

ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή 

σηµαντικά µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και 

παράλληλα δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην 

αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του 

πληθυσµού, είναι 60,20%. 

• Ανεργία 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

των καταβληθέντων ποσών για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων» 

(στοιχεία Πίνακα 2.9) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του δείκτη 

ανεργίας» (στοιχεία Πίνακα 3.3) χρησιµοποιούνται n = 33 παρατηρήσεις, οι οποίες 

αντιστοιχούν στα έτη 1966 έως και 1998 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές 

παρατηρήσεις. Με n – 2 = 31 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 31, 0,025| = 

2,040. Στον Πίνακα 4.35 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 
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Πίνακας 4.35                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής των 

καταβληθέντων ποσών για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων και 
της ετήσιας µεταβολής του δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα για τα έτη 1966 – 1998 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,019899931 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,000396007 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R 
Square) -0,031849283 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,203501976 

Παρατηρήσεις (Observations) 33 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ 0,208559619 0,078533584 2,655674273 0,012387469 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 0,131380236 1,185527445 0,110820071 0,912473413 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.35 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0004, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή των καταβληθέντων ποσών για την 

εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων) ερµηνεύεται κατά 0,04%, δηλαδή σχεδόν 

σχεδόν καθόλου, από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Τα ίδια συµπεράσµατα προκύπτουν 

και από την τιµή της t – στατιστικής |t| = 0,111 που είναι µικρότερη της κριτικής τιµής 

|t31,0,025| = 2,040 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 

είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 

ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή 

σηµαντικά µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και 

παράλληλα δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην 

αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του 

πληθυσµού, είναι 91,25%. 

 

• Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 
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Στην ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή 

των καταβληθέντων ποσών για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων» 

(στοιχεία Πίνακα 2.9) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή των 

ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου» (στοιχεία Πίνακα 3.4) 

χρησιµοποιούνται n = 32 παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1966 έως και 

1997 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 30 βαθµούς 

ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – 

στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 30, 0,025| = 2,042. Στον Πίνακα 4.36 που ακολουθεί, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο 

παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.36                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής των 

καταβληθέντων ποσών για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων και 
της ετήσιας µεταβολής των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην 

Ελλάδα για τα έτη 1966 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,147753315 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,021831042 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R Square) -0,01077459 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,204327832 

Παρατηρήσεις (Observations) 32 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΠΟΣΩΝ 0,209160984 0,037786094 5,535395759 5,13937E-06 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0,265331961 0,324263932 0,81825925 0,419661384 
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Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.36 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0218, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή των καταβληθέντων ποσών για την 

εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων) ερµηνεύεται κατά 2,18% από το εκτιµηθέν 

υπόδειγµα, δηλαδή σχεδόν καθόλου. Οι εκτιµητές των συντελεστών α και β του 

γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 0,209 και 0,265 αντίστοιχα. Αυτό 

σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου 

κεφαλάιου γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή των καταβληθέντων ποσών για την 

εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων θα είναι 0,209, ενώ αν η ετήσια µεταβολή 

των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου αυξηθεί κατά µία µονάδα, η ετήσια 

µεταβολή των καταβληθέντων ποσών για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών 

έργων θα αυξηθεί κατά 0,265 µονάδες, σύµφωνα µε το εκτιµηθέν γραµµικό 

υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 0,818 είναι µικρότερη της κριτικής τιµής 

|t30,0,025| = 2,042 και εποµένως ο συντελεστής β της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 

είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν 

ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. Τέλος, η p-value παίρνει τιµή 

µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα 

δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που περιλαµβάνεται στην αποδοχή του 

αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 

41,97%. 

4.3.10 Πηγές χρηµατοδότησης δηµοτικών και κοινοτικών έργων 

• ΑΕΠ 

Για τη συγκεκριµένη εφαρµογή της µεθόδου επιλέγονται από τις πηγές 

χρηµατοδότησης οι τακτικοί πόροι δήµων και κοινοτήτων και έτσι στην ανάλυση 

παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή των τακτικών 

πόρων δήµων και κοινοτήτων για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων» 

(στοιχεία Πίνακα 2.10) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ 

σε σταθερές τιµές 1995» (στοιχεία Πίνακα 3.1) χρησιµοποιούνται n = 33 

παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1966 έως και 1998 όπου υπάρχουν 

διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 31 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = 

|t 31, 0,025| = 2,040. Στον Πίνακα 4.37 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 
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Πίνακας 4.37                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής των 
τακτικών πόρων δήµων και κοινοτήτων για την εκτέλεση δηµοτικών και 

κοινοτικών έργων και της ετήσιας µεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα για τα έτη 
1966 – 1998 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,169403743 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,028697628 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R 
Square) -0,002634706 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,288200035 

Παρατηρήσεις (Observations) 33 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 0,209894965 0,065647418 3,19730723 0,003187066 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΕΠ 1,219536574 1,274289793 0,957032365 0,345955512 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.37 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0287, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή των τακτικών πόρων δήµων και 

κοινοτήτων για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων) ερµηνεύεται κατά 

2,87% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα, δηλαδή σχεδόν καθόλου. Οι εκτιµητές των 

συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 0,210 και 1,220 

αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ γίνει µηδέν, η ετήσια 

µεταβολή των τακτικών πόρων δήµων και κοινοτήτων για την εκτέλεση δηµοτικών και 

κοινοτικών έργων θα είναι 0,210, ενώ αν η ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ αυξηθεί κατά 

µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή των τακτικών πόρων δήµων και κοινοτήτων για την 

εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων θα αυξηθεί κατά 1,220 µονάδες, σύµφωνα 

µε το εκτιµηθέν γραµµικό υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 0,957 είναι 
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µικρότερη της κριτικής τιµής |t31,0,025| = 2,040 και εποµένως ο συντελεστής β της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. 

Τέλος, η p-value παίρνει τιµή µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που 

περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως 

αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 34,60%. 

• Πληθωρισµός 

Για τη συγκεκριµένη εφαρµογή της µεθόδου επιλέγονται από τις πηγές 

χρηµατοδότησης οι τακτικοί πόροι δήµων και κοινοτήτων και έτσι στην ανάλυση 

παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή των τακτικών 

πόρων δήµων και κοινοτήτων για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων» 

(στοιχεία Πίνακα 2.10) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του Γ∆ΤΚ 

µε έτος βάσης το 2005=100,00» (στοιχεία Πίνακα 3.2) χρησιµοποιούνται n = 33 

παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1966 έως και 1998 όπου υπάρχουν 

διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 31 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = 

|t 31, 0,025| = 2,040. Στον Πίνακα 4.38 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.38                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής των 
τακτικών πόρων δήµων και κοινοτήτων για την εκτέλεση δηµοτικών και 

κοινοτικών έργων και της ετήσιας µεταβολής του Γ∆ΤΚ στην Ελλάδα για τα έτη 
1966 – 1998 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,110980538 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,01231668 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R 
Square) -0,019544073 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,290620111 

Παρατηρήσεις (Observations) 33 
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Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 0,306322837 0,103173802 2,968998248 0,005720144 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΔΤΚ -0,423056565 0,680424007 -0,621754319 0,538649503 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.38 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0123, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή των τακτικών πόρων δήµων και 

κοινοτήτων για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων) ερµηνεύεται κατά 

1,23%, δηλαδή σχεδόν σχεδόν καθόλου, από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Τα ίδια 

συµπεράσµατα προκύπτουν και από την τιµή της t – στατιστικής |t| = 0,622 που είναι 

µικρότερη της κριτικής τιµής |t31,0,025| = 2,040 και εποµένως ο συντελεστής β της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. 

Τέλος, η p-value παίρνει τιµή σηµαντικά µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που 

περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως 

αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 53,86%. 

• Ανεργία 

Για τη συγκεκριµένη εφαρµογή της µεθόδου επιλέγονται από τις πηγές 

χρηµατοδότησης οι τακτικοί πόροι δήµων και κοινοτήτων και έτσι στην ανάλυση 

παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή των τακτικών 

πόρων δήµων και κοινοτήτων για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων» 

(στοιχεία Πίνακα 2.10) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή του δείκτη 

ανεργίας» (στοιχεία Πίνακα 3.3) χρησιµοποιούνται n = 33 παρατηρήσεις, οι οποίες 

αντιστοιχούν στα έτη 1966 έως και 1998 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές 

παρατηρήσεις. Με n – 2 = 31 βαθµούς ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 31, 0,025| = 

2,040. Στον Πίνακα 4.39 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο παραπάνω µεταβλητών. 
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Πίνακας 4.39                                                                                                             
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής των 
τακτικών πόρων δήµων και κοινοτήτων για την εκτέλεση δηµοτικών και 

κοινοτικών έργων και της ετήσιας µεταβολής του δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα 
για τα έτη 1966 – 1998 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,139170166 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,019368335 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R 
Square) -0,012264944 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,289580799 

Παρατηρήσεις (Observations) 33 

 

  
Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ 
& ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 0,172372962 0,11175232 1,542455333 0,133110607 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΕΙΚΤΗ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ 1,320039051 1,686990909 0,782481425 0,439868267 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.39 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0193, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή των τακτικών πόρων δήµων και 

κοινοτήτων για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων) ερµηνεύεται κατά 

1,93%, δηλαδή σχεδόν σχεδόν καθόλου, από το εκτιµηθέν υπόδειγµα. Τα ίδια 

συµπεράσµατα προκύπτουν και από την τιµή της t – στατιστικής |t| = 0,782 που είναι 

µικρότερη της κριτικής τιµής |t31,0,025| = 2,040 και εποµένως ο συντελεστής β της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. 

Τέλος, η p-value παίρνει τιµή σηµαντικά µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που 
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περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως 

αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 43,99%. 

• Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 

Για τη συγκεκριµένη εφαρµογή της µεθόδου επιλέγονται από τις πηγές 

χρηµατοδότησης οι τακτικοί πόροι δήµων και κοινοτήτων και έτσι στην ανάλυση 

παλινδρόµησης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή των τακτικών 

πόρων δήµων και κοινοτήτων για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων» 

(στοιχεία Πίνακα 2.10) και της ανεξάρτητης µεταβλητής «ετήσια µεταβολή των 

ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου» (στοιχεία Πίνακα 3.4) 

χρησιµοποιούνται n = 32 παρατηρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη 1966 έως και 

1997 όπου υπάρχουν διαθέσιµες κοινές παρατηρήσεις. Με n – 2 = 30 βαθµούς 

ελευθερίας και επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%, η κριτική τιµή της t – 

στατιστικής είναι |t n-2, α/2| = |t 30, 0,025| = 2,042. Στον Πίνακα 4.40 που ακολουθεί, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης µεταξύ των δύο 

παραπάνω µεταβλητών. 

Πίνακας 4.40                                                                                                          
Αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης της ετήσιας µεταβολής των 
τακτικών πόρων δήµων και κοινοτήτων για την εκτέλεση δηµοτικών και 

κοινοτικών έργων και της ετήσιας µεταβολής των ακαθάριστων επενδύσεων 
παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα για τα έτη 1966 – 1997 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Πολλαπλό R (Multiple R) 0,138183035 

Συντελεστής Προσδιορισμού R Τετράγωνο (R 
Square) 0,019094551 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο (Adjusted R 
Square) -0,013602297 

Τυπικό Σφάλμα (Standard Error) 0,293568246 

Παρατηρήσεις (Observations) 32 
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Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό 
Σφάλμα 
(Standard 
Error) 

t-Στατιστική 
(t Stat) P-value 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 0,23445009 0,054289213 4,318539083 0,000158073 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0,356026212 0,465886573 0,764190756 0,450722743 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.40 προκύπτει ότι ο συντελεστής προσδιορισµού R2 

λαµβάνει την τιµή 0,0191, γεγονός που σηµαίνει ότι η µεταβλητότητα των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ (ετήσια µεταβολή των τακτικών πόρων δήµων και 

κοινοτήτων για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων) ερµηνεύεται κατά 

1,91% από το εκτιµηθέν υπόδειγµα, δηλαδή σχεδόν καθόλου. Οι εκτιµητές των 

συντελεστών α και β του γραµµικού υποδείγµατος παίρνουν τις τιµές 0,234 και 0,356 

αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει πως αν η ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου γίνει µηδέν, η ετήσια µεταβολή των τακτικών πόρων δήµων και 

κοινοτήτων για την εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων θα είναι 0,234, ενώ αν 

η ετήσια µεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλάιου αυξηθεί κατά 

µία µονάδα, η ετήσια µεταβολή των τακτικών πόρων δήµων και κοινοτήτων για την 

εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών έργων θα αυξηθεί κατά 0,356 µονάδες, σύµφωνα 

µε το εκτιµηθέν γραµµικό υπόδειγµα. Η τιµή της t – στατιστικής |t| = 0,764 είναι 

µικρότερη της κριτικής τιµής |t30,0,025| = 2,042 και εποµένως ο συντελεστής β της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν είναι στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ δεν ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ. 

Τέλος, η p-value παίρνει τιµή µεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α = 5% και παράλληλα δηλώνει πως η πιθανότητα του λάθους που 

περιλαµβάνεται στην αποδοχή του αποτελέσµατος ως έγκυρου, δηλαδή ως 

αντιπροσωπευτικού του πληθυσµού, είναι 45,07%. 

4.4 Σύνοψη αποτελεσµάτων της ανάλυσης της απλής παλινδρόµησης 

Στις παραπάνω ενότητες πραγµατοποιήθηκαν σαράντα (40) αναλύσεις απλής 

παλινδρόµησης, µεταξύ των δέκα (10) εξαρτηµένων και των τεσσάρων (04) 

ανεξάρτητων µεταβλητών που έχουν παρουσιαστεί στα προηγούµενα κεφάλαια. Από 
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αυτές τις αναλύσεις µόνο οι έντεκα (11) έδωσαν στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα. 

Για τις υπόλοιπες εικοσιεννιά (29) περιπτώσεις, η απουσία στατιστικά σηµαντικών 

συντελεστών µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι πραγµατικά δεν υπάρχει σχέση 

εξάρτησης µεταξύ των δύο υπό εξέταση µεταβλητών είτε ακόµη και στο γεγονός ότι 

το χρησιµοποιούµενο δείγµα των παρατηρήσεων των µεταβλητών δεν έχει τα 

ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που τεκµηριώνουν στατιστικά τη σχέση αυτή. 

Πράγµατι, για τις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις τα δείγµατα των 

παρατηρήσεων ήταν σχετικά µικρά, καθώς οι διαθέσιµες τιµές των µεταβλητών για 

την ίδια χρονική περίοδο ήταν λίγες. 

Ακολούθως σηµειώνονται και σχολιάζονται οι έντεκα (11) αναλύσεις απλής 

παλινδρόµησης που έδωσαν στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα: 

• Όγκος των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας [Y] και 

Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου [X] (ενότητα 4.3.3). 

R2 = 0.4031, β = 3.172, |t| = 2.963 > |t13,0,025| = 2.160, p-value =  0.0111. 

Oι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής X ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Υ και έχουν θετική συσχέτιση µεταξύ τους. Τα αποτελέσµατα, 

παρά το µικρό µέγεθος του δείγµατος, µπορούν να θεωρηθούν λογικά καθώς 

αφενός ο όγκος νέων οικοδοµών θεωρείται µια µεταβλητή που περιγράφει 

ικανοποιητικά την κατασκευαστική δραστηριότητα και αφετέρου, όπως 

αναφέρθηκε στο τρίτο κεφάλαιο, διαχρονικά το µεγαλύτερο µέρος του 

συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου προέρχεται από 

επενδύσεις στον κλάδο των κατασκευών, οπότε είναι αναµενόµενο να τις 

επηρεάζει. 

• Αξία των νέων οικοδοµών της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας [Y] και 

Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου [X] (ενότητα 4.3.4). 

R2 = 0.2641, β = 3.142, |t| = 2.160 = |t13,0,025| = 2.160, p-value =  0.05. 

Oι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής X οριακά ερµηνεύουν τις τιµές της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ και έχουν θετική συσχέτιση µεταξύ τους. Τα 

αποτελέσµατα, όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, µπορούν να 

θεωρηθούν λογικά κυρίως λόγω των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου 

κεφαλαίου, των οποίων το σηµαντικότερο κοµµάτι προέρχεται από τις 

επενδύσεις στον κλάδο των κατασκευών, επηρεάζοντας µε αυτόν τον τρόπο 

τις µεταβλητές του κλάδου. 
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• Αριθµός των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας [Y] 

και ΑΕΠ [X] (ενότητα 4.3.5). 

R2 = 0.2017, β = 1,764, |t| = 3.219 > |t41,0,025| = 2.018, p-value =  0.0025. 

Oι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής X ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Υ και έχουν θετική συσχέτιση µεταξύ τους. Τα αποτελέσµατα, 

λαµβάνοντας υπόψη και το ικανοποιητικό µέγεθος του δείγµατος, µπορούν να 

θεωρηθούν αποδεκτά. Από τη µία ο αριθµός νέων οικοδοµών της ιδιωτικής 

οικοδοµικής δραστηριότητας είναι η κατεξοχήν µεταβλητή που περιγράφει τον 

εν λόγω κλάδο και από την άλλη οι κατασκευές είναι σηµαντικό κοµµάτι στη 

δηµιουργία του ΑΕΠ, οπότε είναι αναµενόµενο να υπάρχει κάποια σχέση 

µεταξύ τους. 

• Αριθµός των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας [Y] 

και Πληθωρισµός [X] (ενότητα 4.3.5). 

R2 = 0.1352, β = -0.754, |t| = 2.653 > |t45,0,025| = 2.011, p-value =  0.0109. 

Oι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής X ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Υ και έχουν αρνητική συσχέτιση µεταξύ τους. Τα αποτελέσµατα, 

µε βάση και τις παρατηρήσεις του προηγούµενου ελέγχου, θεωρούνται 

λογικά, καθώς ΑΕΠ και πληθωρισµός έχουν αρνητική συσχέτιση µεταξύ τους. 

• Αριθµός των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας [Y] 

και Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου [X] (ενότητα 4.3.5). 

R2 = 0.4762, β = 1.032, |t| = 5.560 > |t34,0,025| = 2.034, p-value =  3.22 * 10-6. 

Oι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής X ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Υ και έχουν θετική συσχέτιση µεταξύ τους. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί ο αριθµός των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής 

δραστηριότητας είναι µια µεταβλητή που περιγράφει πολύ ικανοποιητικά την 

οικοδοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου γίνονται κυριώς στο χώρο των κατασκευών. Είναι, 

εποµένως, αναµενόµενο να εµφανίζεται µια ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των δύο 

αυτών µεταβλητών.  

• Επιφάνεια των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας [Y] 

και Ανεργία [X] (ενότητα 4.3.6). 

R2 = 0.2413, β = 8.664, |t| = 2.256 > |t16,0,025| = 2.120, p-value =  0.0385. 
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Oι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής X ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Υ και έχουν θετική συσχέτιση µεταξύ τους. Ωστόσο, το µικρό 

µέγεθος του δείγµατος και η φαινοµενικά µη ύπαρξη προφανούς σχέσης 

µεταξύ των δύο µεγεθών, δεν επιτρέπουν την απόλυτη αποδοχή του 

αποτελέσµατος. Η περίπτωση αυτή χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.  

• Όγκος των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας [Y] και 

ΑΕΠ [X] (ενότητα 4.3.7). 

R2 = 0.3332, β = 2.565, |t| = 4.527 > |t41,0,025| = 2.018, p-value =  5.07 * 10-5. 

Oι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής X ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Υ και έχουν θετική συσχέτιση µεταξύ τους. Το αποτέλεσµα της 

συγκεκριµένης ανάλυσης µπορεί να θεωρηθεί αναµενόµενο, καθώς ο όγκος 

είναι µια µεταβλητή που περιγράφει ικανοποιητικά την οικοδοµική 

δραστηριότητα, ενώ το ΑΕΠ, όπως έδειξαν και προηγούµενοι έλεγχοι έχει 

θετική συσχέτιση µε τα βασικά µεγέθη του κλάδου των κατασκευών. 

• Όγκος των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας [Y] και 

Πληθωρισµός [X] (ενότητα 4.3.7). 

R2 = 0.1532, β = -0.928, |t| = 2.853 > |t45,0,025| = 2.011, p-value =  0.0065. 

Oι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής X ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Υ και έχουν αρνητική συσχέτιση µεταξύ τους. Η µεταβλητή όγκος 

εµφανίζει την ίδια συµπεριφορά µε τη µεταβλητή αριθµός νέων οικοδοµών και 

παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική σχέση µε τις µεταβλητές ΑΕΠ, 

Πληθωρισµός, Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου. 

• Όγκος των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας [Y] και 

Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου [X] (ενότητα 4.3.7). 

R2 = 0.7668, β = 1.487, |t| = 10.574 > |t34,0,025| = 2.034, p-value =  2.74 * 10-12. 

Oι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής X ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Υ και έχουν θετική συσχέτιση µεταξύ τους. Τα αποτελέσµατα και 

αυτού του ελέγχου επιβεβαιώνουν την οµοιόµορφη συµπεριφορά των 

µεταβλητών αριθµός και όγκος νέων οικοδοµών ιδιωτικής οικοδοµικής 

δραστηριότητας. 

• Αξία των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας [Y] και 

ΑΕΠ [X] (ενότητα 4.3.8). 

R2 = 0.1078, β = 2.024, |t| = 2.225 > |t41,0,025| = 2.018, p-value =  0.0316. 
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Oι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής X ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Υ και έχουν θετική συσχέτιση µεταξύ τους. Τα αποτελέσµατα, 

λαµβάνοντας υπόψη και το ικανοποιητικό µέγεθος του δείγµατος, µπορούν να 

θεωρηθούν αποδεκτά, καθώς η µεταβλητή αξία νέων οικοδοµών περιγράφει 

ικανοποιητικά την ετήσια εγχώρια οικοδοµική δραστηριότητα, ενώ το ΑΕΠ, 

όπως έχει διαπιστωθεί και από τους άλλους ελέγχους συσχετίζεται θετικά µε 

τις βασικές µεταβλητές του κατασκευαστικού κλάδου. 

• Αξία των νέων οικοδοµών της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας [Y] και 

Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου [X] (ενότητα 4.3.8). 

R2 = 0.4124, β = 1.452, |t| = 4.885 > |t34,0,025| = 2.034, p-value =  2.42 * 10-5. 

Oι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής X ερµηνεύουν τις τιµές της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Υ και έχουν θετική συσχέτιση µεταξύ τους. Τα αποτελέσµατα και 

αυτού του ελέγχου µπορούν να θεωρηθούν αναµενόµενα καθώς και η 

µεταβλητή αξία νέων οικοδοµών ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας 

εµφανίζει παρόµοια συµπεριφορά µε τις µεταβλητές του αριθµού και όγκου 

των νέων οικοδοµών. 

4.5 Ανακεφαλαίωση 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρήθηκε η διερεύνηση της σχέσης των βασικών 

µεταβλητών που περιγράφουν την οικοδοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα και των 

κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την πορεία της 

ελληνικής οικονοµίας. Ως µεταβλητές της οικοδοµικής δραστηριότητας επιλέχθηκαν 

µεγέθη όπως ο αριθµός, ο όγκος, η επιφάνεια και η αξία των νέων οικοδοµών της 

ιδιωτικής και δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας, ενώ ως δείκτες της ελληνικής 

οικονοµίας χρησιµοποιήθηκαν το ΑΕΠ, ο πληθωρισµός, η ανεργία και οι ακαθάριστες 

επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Αµφότερα τα µεγέθη καταγράφηκαν και 

παρουσιάστηκαν στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο αντίστοιχα της παρούσης εργασίας. 

Για τον έλεγχο της σχέσης µεταξύ των εν λόγω µεταβλητών επιλέχθηκε η εφαρµογή 

της ανάλυσης της απλής παλινδρόµησης. Στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου 

παρουσιάζεται η θεωρητική περιγραφή της σχετικής µεθόδου και ακολούθως 

πραγµατοποιούνται οι σαράντα αναλύσεις απλής παλινδρόµησης µεταξύ 

εξαρτηµένων (οικοδοµικά µεγέθη) και ανεξάρτητων (οικονοµικοί δείκτες) µεταβλητών. 

Τα στατιστικά κάθε παλινδρόµησης συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται σε 

αντίστοιχους πίνακες. 
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Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων απλής παλινδρόµησης προκύπτει πως 

υπάρχει σταστιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των εξαρτηµένων µεταβλητών αριθµός, 

όγκος, αξία νέων οικοδοµών ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας και ανεξάρτητων 

µεταβλητών ΑΕΠ, πληθωρισµός και ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Τα 

αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν την επικρατούσα άποψη πως η οικοδοµική 

δραστηριότητα αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της ελληνικής οικονοµίας. 

Οι εµπλεκόµενοι φορείς, πολιτεία, επενδυτές και εργαζόµενοι του κλάδου, θα πρέπει 

να προστατεύσουν και να ενδυναµώσουν το παραγόµενο προϊόν, προκειµένου αυτό 

να ανατροφοδοτήσει την ελληνική οικονοµία αλλά και τον ίδιο τον κλάδο. 
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