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ΕΙΣΑΓΩΓΗ.  
 
Η συνεχής επιστηµονική αναζήτηση µαζί µε την αλµατώδη τεχνολογική 
ανάπτυξη σε όλους τους τοµείς, µέσα στο σύγχρονο και άκρως ανταγωνιστικό 
περιβάλλον της οικονοµίας, είναι όπως φαίνεται οι παράγοντες που  
δηµιουργούν την «διαφορά» στην ανταγωνιστικότητα των οικονοµιών των 
χωρών  και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων στα πλαίσια της σύγχρονης 
τάσης της  ψηφιοποίησης της οικονοµίας και της παγκοσµιοποίησής της. 
Το επίπεδο της τεχνολογικής ανάπτυξης είναι ικανό να ερµηνεύσει και να 
εξηγήσει, σε µεγάλο βαθµό, τις διαφορές  των οικονοµικών δεικτών ανάµεσα 
στις οικονοµίες των χωρών, αλλά και τις διαφορές των δεικτών 
παραγωγικότητας ανάµεσα στις διάφορες επιχειρήσεις. 
Οι καινοτοµίες και το επίπεδο της τεχνολογικής ανάπτυξης φαντάζει πλέον 
σηµαντικό εργαλείο πολιτικής, δεδοµένης της δραµατικής µείωσης των 
βαθµών  ελευθερίας στην άσκηση οικονοµικής πολιτικής των χωρών στα 
πλαίσια της παγκοσµιοποίησης. 
Τα αποτελέσµατα των καινοτοµιών στην Οικονοµική επέκταση (Economic 
growth) µπορούν να µελετηθούν και να εκτιµηθούν στο επίπεδο των 
επιχειρήσεων, οι οποίες και τις δηµιουργούν, και στο σύνολο της Οικονοµίας 
της Χώρας. Στην Οικονοµική επιστήµη η πρώτη περίπτωση αποδίδεται µε τον 
όρο «Οικονοµική Αποδοτικότητα» (Economic Performance) και η δεύτερη µε 
τον όρο «Οικονοµική Ανάπτυξη» (Economic Development). 
Η µελέτη αυτή στοχεύει σε τρείς επιµέρους στόχους: 

• Την παρουσίαση του Ελληνικού συστήµατος καινοτοµίας ή Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (R&D) όπως είναι περισσότερο γνωστό. 

• Την ανάλυση και εκτίµηση της σχέσης της καινοτοµίας µε την 
Οικονοµική Ανάπτυξη της Ελλάδας. 

• Την ανάλυση και εκτίµηση της σχέσης της καινοτοµίας µε την 
Οικονοµική Αποδοτικότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων. 

Και οι τρείς στόχοι είναι σηµαντικοί για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση της 
µελέτης της σχέσης µεταξύ της Τεχνολογίας και του επιπέδου της στην 
Ελλάδα από την µία και των επιδόσεων της Ελληνικής Οικονοµίας και των 
Ελληνικών Επιχειρήσεων από την άλλη.    
Η εργασία είναι δοµηµένη σε επτά (7) κεφάλαια: 
Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται µία ανάλυση των εννοιών και των σχέσεων που 
προσπαθούµε να αναλύσουµε. Έτσι γίνεται αναφορά στην τεχνολογία, στην 
τεχνολογική πρόοδο, στην έρευνα και ανάπτυξη και στη καινοτοµία. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται ένα θεωρητικό µακροοικονοµικό 
υπόδειγµα που περιγράφει τη σχέση της καινοτοµίας µε την οικονοµική 
ανάπτυξη και στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η οικονοµετρική εξειδίκευσή του µε 
στοιχεία για την Ελλάδα. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα µικροοικονοµικό υπόδειγµα που 
περιγράφει την σχέση της καινοτοµίας µε την οικονοµική αποδοτικότητα των 
επιχειρήσεων. Το υπόδειγµα αυτό είναι το σχετικά καινούργιο και πολλά 
υποσχόµενο CDM-µοντέλο. 
Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται η οικονοµετρική εξειδίκευση του µοντέλου µε 
στοιχεία από την Ελλάδα του έτους 1999. 
Το έκτο και έβδοµο κεφάλαιο συµπληρώνουν την εικόνα για το Ελληνικό 
σύστηµα καινοτοµίας και τον ρόλο του Ελληνικού κράτους στη προώθηση της 
καινοτοµίας στις επιχειρήσεις και την Ελληνική κοινωνία. 
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Κεφάλαιο 1. Τεχνολογία – Έρευνα και Ανάπτυξη – 
Καινοτοµία. 
 
Στα πλαίσια µιας Κοινωνίας που συνεχώς αλλάζει, καινοτοµίες ονοµάζονται 
όλα αυτά τα καινούργια στοιχεία που εφαρµόζονται από τις επιχειρήσεις στη 
παραγωγή, διανοµή και κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι τα νέα 
προϊόντα, οι νέες παραγωγικές διαδικασίες, οι νέες µορφές χρηµατοδότησης 
και διοίκησης, είναι τα νέα καταναλωτικά πρότυπα και ανάγκες. 
Οι καινοτοµίες αυτές είναι αποτέλεσµα της ταχύτατης τεχνολογικής ανάπτυξης 
η οποία προέρχεται κατά κύριο λόγο από την ανάπτυξη της επιστήµης και της 
έρευνας. 
 

1.1 Ορολογία. 
 
Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων παραθέτω µια βασική ορολογία που θα 
ισχύει από εδώ και πέρα στο κείµενο αυτό. 
 
Εφευρέσεις (Invention) είναι τεχνολογικά επιτεύγµατα που δεν τα έχουν ακόµα 
εκµεταλλευτεί εµπορικά. Συχνά περιέχουν τεχνολογικούς νεωτερισµούς που 
µπορεί να υποκρύπτουν νέα προϊόντα ή νέες διαδικασίες παραγωγής αλλά 
ακόµα µπορεί να περιέχουν και τεχνολογικά επιτεύγµατα τα οποία δεν έχουν 
εµπορική εφαρµογή ή δεν έχουν εµπορική αξία. 
Καινοτοµίες1 (Innovation) είναι καινούργιες εφαρµογές στη παραγωγή, 
διακίνηση-διάθεση και κατανάλωση προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι καινοτοµίες 
αυτές µπορούν να παίρνουν πολλές διαφορετικές µορφές όπως: Νέες 
διοικητικές διαδικασίες, νέες χρηµατοδοτικές υπηρεσίες, νέες διανεµητικές 
ευκολίες, νέα προϊόντα και άλλα. 
Τεχνολογικές Καινοτοµίες (Technological Innovations) είναι τα νέα προϊόντα 
και τα καινούργια µηχανήµατα ή οι καινούργιοι εξοπλισµοί, ή οι βελτιώσεις 
των υπαρχόντων προϊόντων ή διαδικασιών οι οποίες δηµιουργήθηκαν στη 
βάση µιας τεχνολογικής αλλαγής την οποία εκµεταλλεύτηκαν εµπορικά. 
Τεχνολογία (Technology) είναι το επίπεδο των προϊόντων, µηχανηµάτων, 
εξοπλισµών και διαδικασιών που υπάρχουν σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 
∆ιαδικασία Καινοτοµίας (Innovation Process) είναι η διαδικασία ή ένας 
αριθµός αλληλοσχετιζόµενων διαδικασιών που οδηγούν σε µια καινοτοµία ή 
έναν αριθµό αλληλοσχετιζόµενων καινοτοµιών. 
Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development – R&D) ορίζουµε µια 
οµάδα σχετικών ενεργειών που σκοπό έχουν την δηµιουργία Τεχνολογικών 
Καινοτοµιών.  
Η Έρευνα διακρίνεται σε: 

• Βασική έρευνα. Γνώση χωρίς άµεση εµπορική εφαρµογή 
• Εφαρµοσµένη έρευνα. Νέα τεχνολογία που θα χρησιµοποιηθεί σε νέα 

προϊόντα ή νέες διαδικασίες 

                                                 
1 Paul Beije, (1998), Technological Change in the Modern Economy Basic Topics and New 
Developments, Edward Elgar  Publishing Limited , Σελίδες 1-5. 

 
Σελίδα 5 από 107 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:47 EEST - 52.53.217.230



Τεχνολογία και Οικονοµική Αποδοτικότητα – Η περίπτωση της Ελλάδας 
 

Ανάπτυξη είναι η εµπορική εφαρµογή των νέων τεχνολογιών σε νέα προϊόντα 
και διαδικασίες. 
Πρώτος ο Schumpeter (1952) διαχώρισε την εφεύρεση από την καινοτοµία, 
δίνοντας ξεχωριστή έµφαση στο ρόλο της καινοτοµίας στην επίτευξη 
τεχνολογικής αλλαγής2. Ισχύει ότι οι εφευρέσεις είναι ένα ευρύτερο σύνολο 
των καινοτοµιών και οι καινοτοµίες ένα ευρύτερο σύνολο των τεχνολογικών 
καινοτοµιών. (Εικόνα 1) 
 

 
Εικόνα 1  
 
Το ίδιο ισχύει και για τη διαδικασία της καινοτοµίας που είναι ένα ευρύτερο 
σύνολο ενεργειών από την έρευνα και ανάπτυξη3. (Εικόνα 2) 
Σήµερα το µεγαλύτερο κοµµάτι της καινοτοµίας καταγράφεται στο κοµµάτι της 
Έρευνας και Ανάπτυξης (γνωστό ως R&D) και αυτό οφείλεται  στο γεγονός ότι 
η Τεχνολογία έχει κυρίως Επιστηµονικό χαρακτήρα και ότι αυξάνεται εκθετικά 
η πολυπλοκότητά της, αποτέλεσµα ο µεµονωµένος εφευρέτης να 
αντιµετωπίζει έλλειψη επιστηµονικών πόρων για την υλοποίηση των σχεδίων 
του. 
 
Το αποτέλεσµα των καινοτοµιών και της αύξησης του επιπέδου της 
Τεχνολογίας έχει σαν αποτέλεσµα να «παράγω περισσότερα µε λιγότερα»

 περιγράφεται σαν Τεχνολογική αλλαγή

Τεχνολογικές 
Καινοτοµίες 

Καινοτοµίες 

 

Εφευρέσεις – Καινοτοµίες – Τεχνολογικές Καινοτοµίες 

, 
κάτι που  (Technical Change) ή πολλές
ορές σαν αύξηση της  παραγωγικότητας (συνήθως της Εργασίας). 

 

                                                

 
φ

 

 Paul Beije, (1998), Technological Change in the Modern Economy Basic Topics and New 
Developments, Edward Elgar  Publishing Limited , Σελίδα 3. 

2 Schumpeter, J,A, (1952), Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung: eineUntersuchung uber 
Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und dem Konjunkturzyklus, Munich, Duncker & Humblot 
3
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Εικ

 κυρίως στο υψηλό επίπεδο διαφοροποίησης και εξειδίκευσης 
επιστήµη, στην τεχν

ορότερα»
«φθηνότερα». Για να θυµηθούµε το ανέκδοτο της περιόδου του ψυχρού 
πολέµου των δύο υπερδυνάµεων: “Το παράπονο ενός Αµερικάνου 
βιοµήχανου είναι ότι µόλις δηµιουργεί ένα νέο καινοτόµο προϊόν, την επόµενη 

 κυρίως στο υψηλό επίπεδο διαφοροποίησης και εξειδίκευσης 
επιστήµη, στην τεχν

«φθηνότερα». Για να θυµηθούµε το ανέκδοτο της περιόδου του ψυχρού 
πολέµου των δύο υπερδυνάµεων: “Το παράπονο ενός Αµερικάνου 
βιοµήχανου είναι ότι µόλις δηµιουργεί ένα νέο καινοτόµο προϊόν, την επόµενη 

όνα 2 

∆ιαδικασία Καινοτοµίας – Έρευνα & Ανάπτυξη 

∆ιαδικασία Καινοτοµίας

Έρευνα και Ανάπτυξη

 

1.2 Η διαδικασία της Καινοτοµίας 
 
Μπορούµε να περιγράψουµε µια διαδικασία καινοτοµίας µε απλά διαδοχικά 
βήµατα – ενέργειες. Έτσι τελείως  απλοποιηµένα τα πάντα ξεκινούν από µια 
ιδέα, η οποία έχει προοπτικές εξέλιξης σε ένα εµπορικά εκµεταλλεύσιµο νέο 
προϊόν.  Η βασική αυτή ιδέα δέχεται την επεξεργασία της επιστήµης, της 
βασικής έρευνας και της σύγχρονης τεχνολογίας δηµιουργώντας ένα πρότυπο 
µοντέλο προϊόντος. Το πρότυπο αυτό καινοτόµο προϊόν µέσα από µια 
διαδικασία ελέγχου που περιέχει εφαρµοσµένη έρευνα και ανάπτυξη 
δηµιουργεί ένα επιδεικτικό προϊόν έτοιµο να περάσει στη βιοµηχανική 
παραγωγή. Το τελευταίο στάδιο περιέχει την ρύθµιση της διαδικασίας 
παραγωγής και τη προώθηση του νέου προϊόντος στην αγορά. 
Αυτή είναι µια πολύ απλοποιηµένη διαδικασία καινοτοµίας η οποία µπορεί να 
περιγραφτεί από τα 4 βασικά βήµατα: 

1. Ιδέα  
2. Βασική Έρευνα  
3. Εφαρµοσµέν  Έρευνα και Ανάπτυξη  

µατα: 
1. Ιδέα  
2. Βασική Έρευνα  
3. Εφαρµοσµέν  Έρευνα και Ανάπτυξη  η
4. Παραγωγή και Μάρκετινγκ του προϊόντος 

Οι σύγχρονες βέβαια διαδικασίες καινοτοµίας χαρακτηρίζονται από µεγάλο 
βαθµό πολυπλοκότητας και αλληλεξάρτησης µεταξύ των εµπλεκοµένων σε 
αυτές µε διαφορετικά µάλιστα γνωστικά στοιχεία µεταξύ τους. 

η
4. Παραγωγή και Μάρκετινγκ του προϊόντος 

Οι σύγχρονες βέβαια διαδικασίες καινοτοµίας χαρακτηρίζονται από µεγάλο 
βαθµό πολυπλοκότητας και αλληλεξάρτησης µεταξύ των εµπλεκοµένων σε 
αυτές µε διαφορετικά µάλιστα γνωστικά στοιχεία µεταξύ τους. 
Αυτό οφείλεταιΑυτό οφείλεται
που έχει φτάσει σήµερα η ολογία που βελτιώνεται µε 
εκρηκτικούς ρυθµούς ηµέρα µε την ηµέρα και µε την ολοένα µικρότερη 
διάρκεια ζωής των νέων προϊόντων που διαδέχονται το ένα το άλλο µε 
καταιγιστικούς ρυθµούς. Πλέον όλα γίνονται «γρηγ  - «καλύτερα» - 

που έχει φτάσει σήµερα η ολογία που βελτιώνεται µε 
εκρηκτικούς ρυθµούς ηµέρα µε την ηµέρα και µε την ολοένα µικρότερη 
διάρκεια ζωής των νέων προϊόντων που διαδέχονται το ένα το άλλο µε 
καταιγιστικούς ρυθµούς. Πλέον όλα γίνονται «γρηγορότερα» - «καλύτερα» - 
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ηµέρα το δηµιουργούν και οι Ρώσοι, µε βελτιωµένα µάλιστα χαρακτηριστικά και 
την επόµενη το βρίσκει στην Ιαπωνία στη µισή τιµή…..”.  
υνεπώς πρέπει να περιγράψουµε ένα πιο πολύπλοκο µοντέλο διαδικασίας 

καινοτοµίας στο οποίο πρέπει να συµµετέχει η επιστηµονική και τεχνολογική 
ή των µεγάλων ερευνητικών κέντρων) οι επιχειρήσεις 

ε την σύγχρονη µορφή τους που µπορεί να περιέχουν αξιόλογα τµήµατα 

σ τ

Εικόνα 3 
Το έτοιµο πλέον προϊόν µπαίνει και δοκιµάζεται στην αγορά µε τη βοήθεια του 
τµήµατος Μάρκετινγκ. Τα συµπεράσµατα από την θέση του προϊόντος στην 
αγορά και την αποδοχή του, µαζί µε την συνεχιζόµενη αύξηση του επιπέδου 
της τεχνολογίας θέτουν νέες ιδέες που θα συνεχίσουν τον κύκλο της 
καινοτοµίας. 
 

                                                

Σ

κοινότητα (µε την µορφ
µ
έρευνας και ανάπτυξης (R&D) αλλά και την ίδια την αγορά που επιτάσσει την 
ανάγκη για συνεχή δηµιουργία σύγχρονων καινοτόµων προϊόντων. 
Ένα τέτοιο µοντέλο4 περιγράφεται στην εικόνα 3 που ακολουθεί. Η ιδέα είτε 
προέρχεται είτε υποστηρίζεται από την επιστήµη και τη βασική έρευνα µε τη 
συνδροµή της ύγχρονης τεχνολογίας. Το εσωτερικό τµήµα ης επιχείρησης 
αναλαµβάνει την εφαρµοσµένη έρευνα και την ανάπτυξη του προϊόντος. 

Επιστήµη και Τεχνολογία 

Αγορά 

Επιχείρηση

Ιδέα

Έρευνα 

Ανάπτυξη

Νέα Τεχνολογία

Ν ο ∆ιαδικασίαέ Νέα Προϊόν

∆οκιµαστική Παραγωγή

 

 
4 Paul Beije, (1998), Technological Change in the Modern Economy Basic Topics and New 
Developments, Edward Elgar  Publishing Limited , Σελίδα 20. 
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1.3 Η Τεχνολογία 
 
Οι οικονοµολόγοι όπως είναι φυσικό δεν µπορούν να µελετήσουν την 
Τεχνολογία και το επίπεδό της την στιγµή που δεν µπορούν να µετρήσουν 
επακριβώς το µέγεθός της. Πως όµως να ορίσει κανείς το µέγεθος της 
Τεχνολογίας; Απάντηση στο ερώτηµα αυτό έχουν δώσει, διαισθητικά µάλλον 
οι κλασσικοί οικονοµολόγοι µε τον όρο τεχνολογική αλλαγή, όπου 
περιγράφεται στην ουσία η αύξηση της παραγωγικότητας στο χρόνο. Η 
τεχνολογική αλλαγή µπορεί να ορισθεί σαν την µετατόπιση της συνάρτησης 
παραγωγής σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα.  

1.3.1 Ουδέτερη Τεχνολογική Πρόοδος 
 
Η απλούστερη υπόθεση τεχνολογικής προόδου είναι αυτή του Solow5 (1957)
η οποία δηµιουργείται από οργανωτικές βελτιώσεις οι οποίες απλά 
σπρώχνουν προς τα πάνω τη συνάρτηση παραγωγής στο πέρασµα του 
χρόνου δηµιουργώντας έτσι µια κατάσταση µείωσης του κόστους λειτουργίας

 

νοµίας. 
 συνάρτηση παραγωγής στη περίπτωση αυτή µπορεί να γραφεί σαν 

 
της Οικο
Η

),( tttt LKFAQ •=  Όπου F είναι η γνωστή νεοκλασική συνάρτηση παραγωγής 
(σταθερών αποδόσεων κλίµακας)  και  Α η σταθερή αυτόνοµη προς τα επάνω 
µετατόπιση της συνάρτησης παραγωγής που µπορεί να γραφτεί σαν 

t
t eAA λ

0= γραφικά µπορούµε να αποδώσουµε καλύτερα την συνάρτηση 

παραγωγής σαν )(
L
KfA

L
Q

t=  δηλαδή 

 

ε το πέρασµα του χρόνου και την αύξηση της Τεχνολογίας έχουµε την 
µετατόπιση της συνάρτησης παραγωγής από Α0 σε Α1 και ακολούθως σε Α2. 
                                                

Εικόνα 4 
 
Μ

 
5 R.M. Solow, “Technical Change and the Aggregate Production Function” Review of Economics and 
Statistics, August 1957. 

Q/L 

K/L 

Μετατόπιση της 
Συνάρτησης Παραγωγής  

A1f(K/L) 

A0f(K/L) 

A2f(K/L) 
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Η ουδέτερη τεχνολογική πρόοδος, δεν ενσωµατώνεται ούτε στο κεφάλαιο ούτε 
στην εργασία, συνεπώς ο ρυθµός µεταβολής της παραγωγής µε την αύξηση 
είτε του κεφαλαίου είτε της εργασίας παραµένει σταθερός. 
∆ηλαδή ισχύει: )()()()( LDIFnKDIFnADIFQDIF LK ++=  

1.3.2 Τεχνολογική πρόοδος που αυξάνει την απόδοση της 
εργασίας χωρίς να ενσωµατώνεται σε αυτήν 
 
Εάν η Τεχνολογική πρόοδος είναι τέτοια που χωρίς να ενσωµατώνεται στην 
εργασία την κάνει πιο αποδοτική τότε η συνάρτηση παραγωγής (αν λάβουµε 
υπόψη την αποτελεσµατική εργασία) είναι6: EKFQ ),( ttt =  µε τότε 

ξ  αύξηση
nQDIFLDIFnKDIFnQDIF

Lt
tt eLE λ=

καταλήγουµε στην ε ής συνάρτηση για τον ρυθµό  της παραγωγής: 
)()( LDIFnKDIFn EKLELEK +)()()()( =⇔++= +λλ  

Συνεπώς η ελαστικότητα της παραγωγής ως προς την εργασία παραµένει η 
ίδια χωρίς περαιτέρω όφελος για αυτήν και µε µόνη επίδραση την 
ερισσότερη «εργασία» στη συνάρτηση παραγωγής. 

ς τεχνολογικής προόδου 
 η δυνατότητα µέσω της 

χνολογικής προόδου να αυξηθεί η επιδεξιότητα των εργαζοµένων στην 

π

άτων, αυξάνει τον ρυθµό 

οθέτει µια συνάρτηση παραγωγής µε συντελεστές την 

π
Εδώ πρέπει να σηµειώσω ότι η «ενσωµάτωση» τη
στην εργασία θα µπορούσε να γίνει µόνο αν υπήρχε
τε
παραγωγή του προϊόντος, κάτι αντίστοιχο δηλαδή µε την αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας. 

1.3.3 Τεχνολογική πρόοδος ου ενσωµατώνεται στο Κεφάλαιο 
 
Η αύξηση της τεχνολογικής προόδου, που ενσωµατώνεται στο κεφάλαιο µε 
την µορφή καινούργιων πιο αποδοτικών µηχανηµ
µεταβολής του προϊόντος σε σχέση µε µια απλή µεταβολή στη ποσότητα του 
κεφαλαίου. Απλά νεοκλασικά µοντέλα που περιγράφουν την αύξηση αυτή 
ανέπτυξαν ταυτόχρονα και ο Solow7 και ο Nelson8.  
Εδώ ο Nelson υπ
εργασία και την µάζα κεφαλαίου (Capital Jelly) το οποίο ορίζεται σαν το 
συνολικό κεφάλαιο µε κάθε µηχάνηµα να σταθµίζεται µε έναν συντελεστή 
τεχνολογικής προόδου που αντανακλά το πόσο σύγχρονο είναι. ∆ηλαδή: 

),( ttt LJFQ =  µε  =
t

v
tJ ∑ +

=
KvtK )1( λ   

v 0

Φυσικά ισχύει ότι : )()()( LDIFnJDIFnQDIF Lj +=  µε αποτέλεσµα να έχουµε: 
DIF )(]))(()([)( LDIFnaKDIFKDIFnQ LKj +++= δλ  δηλαδή µια περαιτέρω 

 προϊόντος σαν αποτέλεσµα της 
ικής προόδου. 

                                                

αύξηση του ρυθµού µεταβολής του
ενσωµατωµένης στο κεφάλαιο τεχνολογ
 

 
6 William H. Branson , MACROECONOMIC THEORY AND POLICY 2nd Edition , Harper &Row, 
Publishers, 1979, σελ. 532. 
7 R.M. Solow, “Investment and Technical Progress” in K. J. Arrow, S. Karlin and P. Suppes eds 
Mathematical Methods in the Social Sciences (Stanford: Stanford University Press, 1960). 
8 R. R. Nelson, “Aggregate Production Functions” American Economic Review, September 1964. 
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1.4  
 
Η 

ν ε  

εθος της τεχνολογικής αλλαγής σε επίπεδο οικονοµίας. 

.4.1 Η Μέτρηση της Καινοτοµίας 
 
Τα προβλήµατα µέτρησης της καινοτοµίας µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 
τρείς κατηγορίες9: 

1. Οι εισροές της διαδικασίας της καινοτοµίας 
2. Οι εκροές της διαδικασίας της καινοτοµίας 
3. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα των εκροών στις επιχειρήσεις και την 

οικονοµία. 
Οι εισροές της διαδικασίας της καινοτοµίας δεν µπορεί παρά να είναι τα 
στοιχεία της Έρευνα και Ανάπτυξης (R&D). Η Έρευνα και Ανάπτυξη µετριέται 
σε νοµισµατικές µονάδες, οπότε µιλάµε για «∆απάνες για Έρευνα και 
Ανάπτυξη» ή «R&D ∆απάνες» ή σε µονάδες εργασίας, δηλαδή σε 
«Ανθρωποχρόνια Έρευνας και Ανάπτυξης» ή «Ανθρωποχρόνια R&D».  
Επειδή οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξης εµπεριέχουν τις δαπάνες για 
αµοιβές της εργασίας σε R&D πλέον τις δαπάνες για εξοπλισµό, αναλώσιµα 
και άλλα κόστη που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη θεωρείται πληρέστερη 

 διαδικασίας της καινοτοµίας. 
ολουθούν υπάρχει µια σχηµατική παρουσίαση της 

 Καινοτοµία και Τεχνολογική Πρόοδος

τεχνολογική καινοτοµία, που από δω και πέρα θα αναφέρεται σαν 
οµία, είναι και οτ ως έχουµ  ορίσει τα νέα προϊόντα και τα καινούργια 

µηχανήµατα ή οι καινούργιοι εξοπλισµοί, ή οι βελτιώσεις των υπαρχόντων 
προϊόντων ή διαδικασιών οι οποίες δηµιουργήθηκαν στη βάση µιας 
τεχνολογικής αλλαγής την οποία εκµεταλλεύτηκαν εµπορικά. 
Από τη φύση του ο ορισµός αυτός φαίνεται να προορίζεται για το επίπεδο των 
οικονοµικών µονάδων, δηλαδή για τις επιχειρήσεις. 
Κάθε καινοτοµία µπορεί να προέρχεται από µια τεχνολογική πρόοδο και 
ταυτόχρονα να δηµιουργεί µια τεχνολογική αλλαγή. Όταν πολλές καινοτοµίες 
προκύπτουν στις επιχειρήσεις τότε έχουµε µια σηµαντική τεχνολογική αλλαγή 
για την οικονοµία. 
Η µέτρηση του πόση τεχνολογική πρόοδο µπορεί να φέρει µια καινοτοµία 
είναι δύσκολη και αυτό γιατί η τεχνολογική πρόοδος είναι µια σύνθετη έννοια η 

µ καοποία ε περιέχει ι τη ποσότητα της υιοθέτησης και µίµησης της καινοτοµίας 
από άλλες επιχειρήσεις ή και την διάχυση της καινοτοµίας προς το σύνολο ή 
µέρος της οικονοµίας. 
Συνεπώς η αντιγραφή και η διάχυση µιας καινοτοµίας είναι  προσδιοριστικοί 
παράγοντες για το µέγ
 

1

µέτρηση για τις εισροές της
τα γραφήµατα που ακΣ

συµµετοχή του είδους δαπάνης για R&D για την Ελλάδα και την Ευρώπη των 
27 χωρών – µελών.  
Αν και στις δύο περιπτώσεις το µεγαλύτερο µέρος της δαπάνης είναι για 
αµοιβές Ερευνητών και εµπλεκόµενων στην έρευνα και ανάπτυξη, εντούτοις 
υπάρχει σαφής διαφοροποίηση στις δαπάνες για ερευνητικό εξοπλισµό και 
στις λοιπές δαπάνες. 

                                                 
9 Paul Beije, (1998), Technological Change in the Modern Economy Basic Topics and New 
Developments, Edward Elgar  Publishing Limited , Σελίδα 33. 
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Ποσοστιαία συµµετοχή R&D ∆απανών στην Ελλάδα
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Εικόνα 5    (Στοιχεία Eurostat) 
 

Ποσοστιαία συµµετοχή R&D δαπανών στην 
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Εικόνα 6   (Στοιχεία Eurostat) 
 
Η διαδικασία της καινοτοµίας εµπεριέχει σαν βασικό χαρακτηριστικό τον 
χρόνο, δηλαδή θα πρέπει να προσοµοιάσουµε την διαδικασία της καινοτοµίας 

θ

 της 
ιστικές από την έναρξή της 

ι εκροές της διαδικασίας της καινοτοµίας είναι οι καινοτοµίες, συνεπώς 

ο
Πιθανοί δείκτες εκροών µιας διαδικασίας καινοτοµίας είναι ο αριθµός των 
καινοτοµιών ή ο αριθµός των ευρεσιτεχνιών που καταχωρήθηκαν σαν 
αποτέλεσµα της συγκεκριµένης διαδικασίας.  

µε αυτή της επένδυσης. Με άλλα λόγια α έχουµε δαπάνες για έρευνα και 
ανάπτυξη από την αρχή της διαδικασίας της καινοτοµίας µέχρι την 
ολοκλήρωση της. Άρα οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη, ως εισροές
διαδικασίας της καινοτοµίας, πρέπει να είναι αθρο
µέχρι την ολοκλήρωσή της. 
Ο
αστοχίες, αποτυχίες ή καινοτοµίες χωρίς εµπορικό ενδιαφέρον δεν µπορούν 
να ορισθούν σαν εκροές παρότι έχ υν διατεθεί εισροές για αυτές. 
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Αναπόφευκτα λοιπόν εγείρεται το πρόβληµα της αποτίµησης των οικονοµικών 
αποτελεσµάτων των εκροών της διαδικασίας της καινοτοµίας. Σε επίπεδο 

ωση 

 από 
πο όπος 
οργ
Οι ς και 

 αναγκαία όχι µόνο την ύπαρξη τέτοιων 
ηµάτων στις επιχειρήσεις αλλά και την αναγκαία εξωστρέφειά τους και την 

γνώσης όπως ∆ηµόσια 

τσι µπορούµε να διερευνήσουµε την οργάνωση της διαδικασίας της 

 ίκ  
 

οργάνωσης

Α τ  

 χάραξη µιας 

πρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων της. 

1.5.1  
 
Τα 
κύρ
υπε  
νέω

ύπαρξη ενός αυτόνοµου τµήµατος στο οργανόγραµµα της επιχείρησης. 
Μπορεί να υπάρχουν άτυπες διατµηµατικές οµάδες εργασίας, ή ακόµα και µια 
                                                

επιχείρησης και συγκεκριµένης διαδικασίας καινοτοµίας, µια µελέτη κόστους – 
οφέλους θα µπορούσε να δώσει απαντήσεις. Σε κάθε άλλη περίπτ
χρειαζόµαστε ποιο σύνθετα και ολοκληρωµένα υποδείγµατα µελέτης, όπως 
αυτό που θα χρησιµοποιήσουµε στο κεφάλαιο 3. 
 

1.5 Η Οργάνωση της ∆ιαδικασίας της Καινοτοµίας 
 
Η µετατροπή των εισροών της διαδικασίας καινοτοµίας σε εκροές, αυτό που 
θα ονοµάζαµε παραγωγικότητα της Έρευνα και Ανάπτυξης επηρεάζεται

λλούς και σηµαντικούς παράγοντες ένας εκ των οποίων είναι ο τρ
άνωσης της διαδικασίας της καινοτοµίας. 
σύγχρονες επιχειρήσεις διαθέτουν οργανωµένα τµήµατα Έρευνα

Ανά ατα έρευνας 
αγοράς για τα κυοφορούµενα προϊόντα. 
Η πολυπλοκότητα της επιστήµης κάνει

πτυξης, ειδικά εργαστήρια δοκιµών µέχρι και ειδικά τµήµ

τµ
συνεργασία τους µε φορείς πρωτογενούς έρευνας και 
Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήµια. 
Έ
καινοτοµίας σε δύο επίπεδα: 

• Εσωτερική οργάνωση και διο ηση
• Η σχέση της επιχείρησης µε το Τεχνολογικό Περιβάλλον

Βέβαια η µελέτη της οργάνωσης της διαδικασίας της καινοτοµίας ξεφεύγει της 
καθαρής οικονοµικής ανάλυσης, βαδίζοντας σε µονοπάτια  και 
διοίκησης δοµών και συστηµάτων. 
Η οργανωτική δοµή της καινοτοµίας σε µια επιχείρηση εξαρτάται πρώτα από 
όλα από το µέγεθός της. Πολλές µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν 
τµήµα Έρευνας και νάπ υξης, φέρουν όµως εις πέρας ένα πλήθος 
ενεργειών καινοτοµίας. 
Στόχος µιας πολυεθνικής επιχείρησης πρέπει να είναι η
τεχνολογικής στρατηγικής, µέρος της συνολικής στρατηγικής της επιχείρησης 
για την επίτευξη των µεσο

Εσωτερική Οργάνωση και ∆ιοίκηση

τµή  που κατά 
ιο λόγο ασχολούνται µε τη καινοτοµία και τη διαδικασία της. Είναι 
υνα για τη δηµιουργία νέων προϊόντων αλλά κ

µατα Έρευνας και Ανάπτυξης των επιχειρήσεων είναι αυτά

ύθ αι για την προετοιµασία 
ν τεχνολογικών λύσεων στη παραγωγική διαδικασία10. 

Το µειονέκτηµά τους είναι ότι καθώς µεγαλώνουν τείνουν να αυτονοµούνται 
και να συνεργάζονται λιγότερο µε τα υπόλοιπα τµήµατα της επιχείρησης. 
Η ύπαρξη έρευνας και ανάπτυξης σε µια επιχείρηση δεν απαιτεί πάντα την 

 
10 Mowery D. C. and N. Rosenberg (1989), Technology and the Pursuit of Economic Growth, 
Cambridge (MA), Cambritge University Press 
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συνεργασία ενός R&D τµήµατος µε άλλα, παραγωγικά κυρίως, τµήµατα µε 
σκοπό τη προώθηση µιας συγκεκριµένης διαδικασίας καινοτοµίας.  

 συνεργασία του R&D τµήµατος και άλλων παραγωγικών τµηµάτων µπορεί 
να πάρει διάφορες οργανωτικές και διοικητικές µορφές. Οι Wheelwright και 

1. Οµάδα εργασίας από την παραγωγή (Functional Team Structure) 

ήσεις αυτού του µεγέθους και προσανατολισµού εξαπλώνουν 

ες αλλά και µε άλλα Ερευνητικά Κέντρα του πλανήτη 
δηµ
∆εδοµέ ους στην απίστευτη εξειδίκευση και 
πολ
Ο Wes τύπους πολυεθνικών τµηµάτων 

επιχείρηση

 ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

                                                

Η

Clarke (1992) αναφέρονται σε τέσσερις τέτοιες δοµές11: 

2. Οµάδα εργασίας ελαφριάς µορφής (Light Weight Team Structure) 
3. Οµάδα εργασίας βαριάς µορφής (Heavy Weight Team Structure) 
4. Αυτόνοµη µονάδα εργασίας (Autonomus Team Structure) 

Οι τέσσερις αυτές δοµές διαφέρουν τόσο στη κατανοµή των καθηκόντων όσο 
και στο τρόπο της συνεργασίας τους.  
 

1.5.2 Επιχείρηση και Τεχνολογικό Περιβάλλον 
 
Σήµερα που η παγκοσµιοποίηση των αγορών δηµιουργεί ιδανικές συνθήκες 
για πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις µε επιχειρηµατική 
δραστηριότητα σε παγκόσµιο επίπεδο ολοένα και αυξάνουν.  
Αν και οι επιχειρ
γεωγραφικά περισσότερο τις µονάδες παραγωγής και διανοµής των 
προϊόντων τους, έρχονται πολλές φορές αντιµέτωπες µε την ανάγκη για 
γεωγραφική επέκταση και της µονάδας Έρευνας και Ανάπτυξης. Η επαφή µε 
άλλες ερευνητικές οµάδ

ιουργούν ολοένα και περισσότερα Επιστηµονικά και Τεχνολογικά 
να που συµβάλλουν µε την σειρά τ

υπλοκότητα της Επιστήµης σε όλα ανεξαιρέτως τα πεδία. 
tney12 το 1990 ξεχώρισε τέσσερεις 

Έρευνας και Ανάπτυξης: 
1. Technology Transfer Unit (TTU) για την µεταφορά Τεχνολογίας από την 

µητρική  προς τις θυγατρικές. 
2. Indigenous Technology Units (ITU) για την ανάπτυξη νέων προϊόντων 

στη τοπική αγορά, χρησιµοποιώντας την τοπική τεχνολογία. 
3. Global Technology Unit (GTU) για

διαδικασιών για χρήση στη παγκόσµια αγορά. 
4. Corporate Technology Unit (CTU) για τη δηµιουργία βασικής 

τεχνολογίας για χρήση από την ίδια την επιχείρηση. 
Ο συντονισµός και η διοίκηση τέτοιων τµηµάτων Έρευνας και Ανάπτυξης είναι 
ένα αρκετά δύσκολο και επώδυνο καθήκον, που διευκολύνεται κάπως από 
την εξέλιξη της τεχνολογίας στο τοµέα των τηλεπικοινωνιών και του 
παγκόσµιου ιστού. 
 

1.6 Ο ρόλος του Κράτους για την προώθηση της Καινοτοµίας 
 
Οι ατέλειες της αγοράς, σύµφωνα µε τη νεοκλασική θεωρία, δεν λείπουν και 
από την αγορά της «γνώσης». Έτσι το επίπεδο Έρευνας και Ανάπτυξης που 

 
11 Wheelwright S. and K.. Clarke (1992), Revolutionizing product development, New York, Free press, 
12 Westney E. (1990), Internal and external linkages in the MNC: the case of R&D subsidiaries in 
Japan, in C. Bartlett, Y. Doz and G. Hedlund (eds), Managing the Global Firm, Routledge 
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µεγιστοποιεί τα κέρδη των επιχειρήσεων διαφέρει (είναι συνήθως µικρότερο) 
από το επίπεδο Έρευνας και Ανάπτυξης που µεγιστοποιεί την κοινωνική 
ευηµερία και οδηγεί στη πλήρη εκµετάλλευση της νέας Τεχνολογίας και τη 

 σε 
λους τους τοµείς και είναι αγοραία αβεβαιότητα για την αντίδραση των 
νταγωνιστών στις δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης ή στα καινοτοµικά 
ποτελέσµατα. 
Όπως σε κάθε ατελή αγορά έτσι και εδώ το Κράτος έχει και πρέπει να έχει 

 του 
 

ηλαδή είναι διπλός13. 
ι τη χρήση της καινοτοµίας µε την προστασία της 
νίας» ή της «πατέντας» 

ς  ε κ
 ποιο ελκυστική και αυξάνοντας τις δαπάνες που 

 τα 

ολογική Πολιτική του 

και
ερώτη
µε λ
Από σ
δηµόσ νάπτυξη κατευθύνεται στο τοµέα της 
Αµυντικής Βιοµηχανίας. 
Συµπερασµατικά ο ρόλος του Κράτους εκτός από την διασφάλιση της 
λειτουργίας του συστήµατος των «Ευρεσιτεχνιών», είναι η Επιστηµονική 
Πολιτική µε την χρηµατοδότηση της Βασικής Έρευνας, η Τεχνολογική 

                                                

χρήση της νέα Γνώσης. 
Η αβεβαιότητα των επιχειρήσεων είναι διπλή, είναι τεχνολογική αβεβαιότητα 
που σχετίζεται µε την πολυπλοκότητα των νέων τεχνολογιών και 
επιτευγµάτων, τον κύκλο ζωής των τεχνολογιών και τις τεχνολογικές ευκαιρίες 
που παρέχονται από την γενική τεχνολογία και την επιστηµονική ανάπτυξη
ό
α
α

ρόλο στην εκκαθάριση της αγοράς από τις ατέλειές της. Έτσι ο ρόλος
ράτους σε σχέση µε την αγορά της γνώσης, την έρευνα και ανάπτυξηΚ

δ
• Εξασφαλίζε

«ευρεσιτεχ
• Μεγιστοποιεί το επίπεδο της Τεχνολογίας µε την επιχορήγηση των 

δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη. 
Το σύστηµα «ευρεσιτεχνιών» προστατεύει τη καινοτοµία µέσω του 
αποκλειστικού προνοµίου χρήσης που εξασφαλίζεται από το Κράτος για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Αυτό περιορίζει την αποµίµηση της 
καινοτοµίας, αυξάνει τον χρόνο ζωή  της πένδυσης αι εξασφαλίζει τα οφέλη 

 αυτήν, κάνοντάς τηναπό
προορίζονται για Έρευνα και Ανάπτυξη. 
Από την άλλη οι άµεσες επιχορηγήσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη ή οι έµµεσες 

 δ άεπιχορηγήσεις µέσω φοροαπαλλαγών για απ νες R&D αποτελούν την 
Τεχνολογική Πολιτική κάθε Κράτους. Στην Τεχνολογική Πολιτική πρέπει να 
συµπεριλάβουµε τον τρόπο χρηµατοδότησης και ανάπτυξης της Βασικής 
Έρευνας που υποστηρίζει κάθε Κράτος (Επιστηµονική Πολιτική). Η βασική 

 µπορεί να µην έχει άµεσο εµπορικό αποτέλεσµα, έµµεσα όµωςέρευνα
αποτελέσµατα της βασικής έρευνας, δηλαδή η επιστήµη, υποστηρίζει την 
υλοποίηση καινοτόµων προγραµµάτων σα οποία η γνώση βρίσκει πρακτική 
εφαρµογή. 
Συνεπώς το Κράτος µε την Επιστηµονική και Τεχν
επεµβαίνει στρεβλώνοντας τις αποφάσεις των επιχειρήσεων για επενδύσεις 

 βέβαια αφού όπως κάθε Πολιτική έχει και αυτή το κόστος της εγείρεται το 
µα εάν και κατά πόσο τα κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν είναι 

γα ύτερα από τα Κοινωνικά Κόστη που προκαλούνται. 
τοιχεία του OECD φαίνεται ότι σε πολλές χώρες µεγάλο µέρος της 
ιας δαπάνης για Έρευνα και Α

 
13 Paul Beije, (1998), Technological Change in the Modern Economy Basic Topics and New 
Developments, Edward Elgar  Publishing Limited , Σελίδες 147-149 

 
Σελίδα 15 από 107 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:47 EEST - 52.53.217.230



Τεχνολογία και Οικονοµική Αποδοτικότητα – Η περίπτωση της Ελλάδας 
 

Πο ι
οποία
 

• 

Η ο τ
υνεχί  και ανάπτυξης 

λιτ κή µε την επιχορήγηση της Βιοµηχανικής Έρευνας των επιχειρήσεων η 
 κινητοποιεί ιδιωτικές δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη14. 

 
 

Κεφάλαιο 2. Καινοτοµία και Οικονοµική Ανάπτυξη. 
 

2.1 Εισαγωγή 
 
Για τους Κλασσικούς Οικονοµολόγους η τεχνολογία ήταν ένα ολοκληρωµένο 
κοµµάτι του οικονοµικού συστήµατος η αλλαγή του οποίου οδηγούσε ένα 
µέρος της εργασίας σε υψηλότερη παραγωγικότητα. Η ανάλυση γίνονταν 
συνήθως σε µικροοικονοµικό επίπεδο προσπαθώντας να εξηγήσουν την 
συµπεριφορά της επιχείρησης για δεδοµένα πακέτα εναλλακτικών 
χνολογικών δεδοµένων. τε

 
Ο Ayers15 (1978) σε µια καταγραφή της Νεοκλασικής µικροοικονοµικής 
Θεωρίας των τιµών τονίζει τον σηµαντικό ρόλο των τεχνολογικών αλλαγών.  
Σε µακροοικονοµικό επίπεδο οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, η 
δηµιουργία και η εφαρµογή της νέας τεχνολογίας, δεν  λαµβάνονταν υπόψη 
και το σηµαντικό θέµα ήταν η σχέση µεταξύ επενδύσεων και οικονοµικής 
µεγέθυνσης. Η νέα τεχνολογία αποτελούσε απλά µια εξωγενή µεταβλητή. 
 
Ελάχιστες ήταν οι εξαιρέσεις µε σηµαντικότερη αυτή του, θεωρούµενου 
πατέρα της ανάλυσης της έρευνας και ανάπτυξης στα πλαίσια της οικονοµικής 
επιστήµης, Schumpeter. 
υτός στα έργα16 του µεταξύ 1911 και 1942 σηµείωνε: Α
• Παλαιά προϊόντα και βιοµηχανικές δοµές συνεχώς δίνουν τη θέση τους 

σε νέες εναλλακτικές µορφές. 
• Η τεχνολογική πρόοδος ήταν υπεύθυνη για την πραγµατική αύξηση του 

κατά κεφαλήν εισοδήµατος, πέραν των άλλων δεδοµένων και των 
προσπαθειών της κυβέρνησης. 
Ο ισχυρός ανταγωνισµός στην αγορά δεν συµβάλλει στη δηµιουργία 
καινοτοµιών όσο η προσδοκία για µονοπωλιακή θέση ή η ύπαρξη 
αυτής. 

π ική του Schumpeter για τις δυνάµεις που κινούν την καινοτοµία  
ζει να εµπνέει την ανάλυση της επίδρασης της έρευναςσ

στην οικονοµία. Ερωτήµατα όπως πως επηρεάζει το µέγεθος της επιχείρησης 
                                                 
14 OECD Science, Technology and Industry Outlook OECD 2006 
15 Ayers, C.E. (1978), The Theory of Economic Progress, Kalamazoo, Michigan, New Issues Press, 3rd 
edition (first edition 1945). 
16 Schumpeter J.  
The Theory of Economic Development: An inquiry into profits, capital, credit, interest and the business 
cycle, 1911 
The Analysis of Economic Change, 1935 REStat, 
Review of Keynes’s General Theory, 1936 JASA 
Business Cycles: A theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process, 1939 
Capitalism, Socialism and Democracy, 1942 
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την καινοτοµία; Είναι η δύναµη της αγοράς προαπαιτούµενο για την 
ενθάρρυνση της καινοτοµίας; Είναι η κοινωνία πρόθυµη να προσφέρει ένα 
προσωρινό µονοπώλιο σε µια επιτυχή καινοτοµία; 
Νοµίζω οι ο διάλογος στα ερωτήµατα αυτά εξακολουθούν να εµπνέουν 

ια µακροχρόνια µελέτη για την ανάπτυξη, ανακάλυψε ότι 
όλις το 13% της οικονοµικής ανάπτυξης οφείλονταν στη συσσώρευση 

 α

παρατηρείται το παράδοξο οι επιχειρήσεις να επενδύουν ολοένα 
αι περισσότερο σε νέες τεχνολογίες ενώ η παγκόσµια οικονοµία δοκιµάζεται 
από την επιβράδυνση της βελτίωσης την παραγωγικότητας. Οικονοµετρικές 

 παραγωγικότητας επηρεάζεται κύρια από 
ύο παράγοντες α) την τεχνολογία18 και β) την έρευνα και ανάπτυξη19. Αν και 

. η

 των γι  

λίες στη µέτρηση τόσο της ιδιωτικής 
πόδοσης (Private Rate of Return) της καινοτοµίας όσο και της κοινωνικής 

τον ίδιο 

τούν οι 
ζηµιές από την απόσυρση . 

 
γκεκριµένο θέµα, προτείνει ότι 

τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δηµόσιος δείκτης απόδοσης είναι µεγαλύτερος από 

µπειρικές εργασίες έδειξαν ότι ο ιδιωτικός δείκτης απόδοσης της επένδυσης 

                                                

διαµάχες στο θεωρητικό επίπεδο. 
Η µεγάλη στροφή προς τα οικονοµικά της καινοτοµίας έγινε το 1950 µε τον 
Solow, ο οποίος σε µ
µ
κεφαλαίου. Το 78% της οικονοµικής ανάπτυξης οφείλονταν στη τεχνολογία και 
σε άλλους λόγους, αυτό που έχει ονοµ στεί σαν «συνολικός παράγοντας» 
γνωστός σαν Total Factor Productivity (TFP)17

 
Σήµερα δε 
κ

µελέτες έδειξαν ότι η αύξηση της
δ
οι επενδύσεις σε τεχνολογία αυξάνουν µε γρήγορο ρυθµό, οι δαπάνες στην 
έρευνα και ανάπτυξη, την διαδικασία δηλαδή που βελτιώνει την τεχνολογία, 
δεν αυξάνουν αναλογικά Έτσι το ερώτ µα που εγείρεται και απαιτεί 
απάντηση από τους οικονοµολόγους είναι κατά πόσον η επιβράδυνση της 
παραγωγικότητας (της αύξησης της παραγωγικότητας για την ακρίβεια) 
προκαλείται από την κάµψη  δαπανών α έρευνα και ανάπτυξη. 
 
Υπάρχουν πολλές πρακτικές δυσκο
α
απόδοσης (Social Rate of Return). 

• Στη µέτρηση του ιδιωτικού δείκτη απόδοσης πρέπει να λαµβάνεται 
υπόψη όχι µόνο το κόστος των επιτυχηµένων έργων αλλά και των 
αποτυχηµένων προσπαθειών της ίδιας εταιρείας ή εταιρειών µε 
στόχο. 

• Στα κέρδη από ένα νέο προϊόν θα πρέπει να συνυπολογισ
  του παλαιού προϊόντος

Έχοντας αυτά υπόψη, η βιβλιογραφία στο συ

κάθε άλλο δείκτη απόδοσης πιο συµβατικών τύπων επένδυσης. 
Ε
σε καινοτοµίες είναι αρκετά υψηλός (υψηλότερος από άλλους τύπους 
επένδυσης) και ο κοινωνικός δείκτης απόδοσης είναι υψηλότερος από τον 
ιδιωτικό20. 

 
17 Robert M. Solow. Technical change and the aggregate production function. Review of Economics 
and Statistics 39(3): 312-320 August 1957 
18 Brynjolfsson E. and Hitt L. 1996 Paradox Lost? Firm Level Evidence on the returns to Information 
Systems Spending. Management Science 42(4) 541-558. 
19 Griliches Z. and Mairesse J. (1984) Productivity and R&D at the firm level. In Griliches Z. (Ed.) 
R&D, Patents, and Productivity. Chicago, IL: University of Chicago press, pp. 339-374 
20 Mansfield, Edwin, Rapoport, John, Romeo, Anthony, Wagner, Samuel and Beardsley, George 1977: 
Social and private rates of return from industrial innovation. Quarterly Journal of Economics 91(2) 
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Την ίδια στιγµή φαίνεται να υπάρχει µια σηµαντική ροή πληροφοριών, σχετικά 
µε την καινοτοµία, µεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ίδια ή 
σε σχετικές αγορές. 
 

τά δηµιουργούν ένα χαρακτήρα «∆ηµόσιου Αγαθού» στην καινοτοµία, 
ροµηθεύσει τις 

ή 

 

.2 Το Θεωρητικό Πλαίσιο 

 έννοια της Τεχνολογίας, δηλαδή το αποτέλεσµα της έρευνας και ανάπτυξης 

Συνάρτηση Παραγωγής. Πάνω σε µια τέτοια συνάρτηση παραγωγής 

µε µια επαυξηµένη τύπου Cobb-Douglas συνάρτηση παραγωγής23 η 
οποία εκτός από το Κεφάλαιο (K) και την Εργασία (L) εµπεριέχει σαν 
προσδιοριστικό παράγοντα τις δαπάνες σ Έρευνα και Ανάπτυξη (R). 

=⇔= ),,(  

Όλα αυ
πράγµα που σηµαίνει ότι η αγορά αποτυγχάνει να π
απαιτούµενες ποσότητες Έρευνας και Ανάπτυξης µε αποτέλεσµα την Κρατικ
παρέµβαση µε τη µορφή της Κρατικής Πολιτικής στην Έρευνα και την 
Ανάπτυξη. 

2
 
Η
και της καινοτοµίας, εισάγεται στην Οικονοµική Θεωρία κυρίως µέσα από την 

στηρίζεται το θεωρητικό πλαίσιο που µας δίνουν δύο εργασίες, µία µε στοιχεία 
για την Μεγάλη Βρετανία21 και µία µε στοιχεία για την Βιοµηχανία της 
∆ανίας22. 

2.2.1 Η Συνάρτηση Παραγωγής 
 
Θεωρού

ε 
τεγβαλ eRLKAeQRLKFQ tttt

Η συνάρτηση αυτή προσδιορίζεται µε χρονικούς δείκτες έτους (t). 
Η µετατροπή της συνάρτησης αυτής σε λογαριθµική µορφή µας δίνει: 
q ttttttttt rlkqrlka γβαλ +++++= εγβαδετ ++++=⇔  

και Ανάπτυξη 

 και ανάπτυξη µε τρείς 
γής, το επίπεδο των 

∆ηλαδή µια γραµµική συνάρτηση παραγωγής. 

2.2.2 Η συνάρτηση δαπανών σε Έρευνα 
 
Για να προσδιορίσουµε τα ζητούµενα µε µεγαλύτερη ακρίβεια προσθέτουµε 
στο υπόδειγµα µια Συνάρτηση επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη, η οποία 
συναρτά την ιδιωτική επένδυση (∆απάνη) για έρευνα
προσδιοριστικές µεταβλητές, το επίπεδο παραγω
δηµόσιων επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη και άλλες µεταβλητές που δεν 
επηρεάζονται από την τεχνολογία24. 

                                                 
21 Mario I. Kafouros, R&D and Productivity Growth: Evidence from the UK, Vol. 14, Num. 6 

s of Innovation and New Technology 
tian Kongsted and Mats Marcusson, R&D, Public Innovation Policy 

d Productivity: The Case of Danish Manufactoring, Vol 12, Num. 2 (April 2003) in Economics of 

 αποδόσεις κλίµακας που µας έδωσε η 
εργασία των Charles W. Cobb και Paul H. Douglas, 
24 Jones C. I. (1995), R&D-based models of economic growth. Journal of Political Economy, 103, 759-
784 

(September 2005) in Economic
22 Anders Sorensen, Hans Chris
an
Innovation and New Technology 
23 Η πολύ γνωστή µας συνάρτηση παραγωγής µε σταθερές
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m
ttt XGQ ζη=  tR

όπ
G =
X =  τεχνολογίας 
Η µ
εξίσ

r

ου: 
 Οι κρατικές (δηµόσιες) δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη 
ναι άλλοι παράγοντες που προσδιορίζουνΕί  το επίπεδο της

ετατροπή της συνάρτησης σε λογαριθµική µορφή µας δίνει την γραµµική 
ωση : 

ttt umxgqc ++++= ζη  t
 
 
 
  

ο προηγούµενο κεφάλαιο 
ποτελείται από δύο συναρτήσεις 

Κεφάλαιο 3. Καινοτοµία και Οικονοµική Ανάπτυξη 
στην Ελλάδα (Οικονοµετρική Εξειδίκευση). 
 
Το θεωρητικό µοντέλο που εξειδικεύσαµε στ
α
 

tttt rlkq t εγβαδ ++++=  

ttttt umxgqcr ++++= ζη  
 
Αυτό το σύστηµα 2 εξισώσεων είναι υπέρταυτοποιηµένο και δύναται να 
εκτιµηθεί µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια, δίνοντας 
BLUE εκτιµητές ανοιγµένης µορφής. 
 
ια την εκτίµηση των παραµέτρων θα χρησιµοποιήσουµε τρείς τεχνιΓ κές: 

προς τις παραµέτρους της µε την 
µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.  
Η συνάρτηση ανοιγµένης µορφής παίρνει την µορφή: 

Α. Θα εκτιµήσουµε µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων ξεχωριστά την 
πρώτη συνάρτηση και ξεχωριστά την δεύτερη. 
Β. Θα αντικαταστήσουµε την δεύτερη συνάρτηση στη πρώτη και θα 
επιλύσουµε ως προς qt. Η συνάρτηση που θα προκύψει (Συνάρτηση 
ανοιγµένης µορφής) µπορεί να εκτιµηθεί ως 

tttttt ex
n

mg
n

l
n

k
n

a
n
cq +

−
+

−
+

−
+

−
+

−
+

=
γ

γ
γ

γζ
γ
β

γγ
γδ

11111  

Γ. Να γίνει η εκτίµηση ως σύστηµα δύο συναρτήσεων µε την µέθοδο των 
ελαχίστων τετραγώνων δύο σταδίων (2SLS) χρησιµοποιώντας την δεύτερη 
συνάρτηση σαν instrumental.  

3.1 Οι Μεταβλητές 
 
Οι µεταβλητές που επιλέχθηκαν είναι: 
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1. Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) [Gross Domestic Product – GDP] 
σε αυτό αντιστοιχεί η µεταβλητή b1gm της Eurostat  

2. Για το Κεφάλαιο το P51 της Eurostat [Gross Fixed Capital Formation] 
ιχεί στις αµοιβές της 

 

 

Για τους άλλους παράγοντες που προσδιορίζουν το επίπεδο της 
εις των πιο πάνω 

ς τιµές και σε εκατοµµύρια Ecu 

 

3. Για την Εργασία το d1 της Eurostat που αντιστο
εργασίας [Compensation of Employees]

4. Για τον πληθυσµό, τον συνολικό πληθυσµό της χώρας 
5. Για την στάθµιση σε σταθερές τιµές, ο δείκτης τιµών καταναλωτή µε

βάση το 2005 (Index2005) 
6. Οι Ιδιωτικές ∆απάνες για R&D (Brd) 
7. Οι ∆ηµόσιες ∆απάνες για R&D (Grd) 
8. Οι Συνολικές ∆απάνες για R&D (Trd) 
9. 

τεχνολογίας, χρησιµοποιήθηκαν χρονικές υστερήσ
µεταβλητών. 

Οι µεταβλητές είναι εκφρασµένες σε τρέχουσε
µέχρι 31/12/1998 και σε εκατοµµύρια Euro (€) από 1/1/1999. 
Εξαιρούνται φυσικά οι µεταβλητές Index 2005 και πληθυσµός.  

3.2 ∆εδοµένα – Περιγραφική Στατιστική 
 
Για τις πιο πάνω µεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν Χρονολογικές σειρές από το
1981 έως το 2006 (δηλαδή 26 παρατηρήσεις ανά χρονολογική σειρά) µ
τοιχεία που

ε 
 αφορούν την Ελλάδασ  και υπάρχουν στους πίνακες των 

05, χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των 
λήν µεγέθη και σε σταθερές 

πίσης µε τις 
 ήταν 

υσες τιµές, σε σταθερές 

ονται επίσης τα µέτρα κύρτωσης και λοξότητας µε σκοπό να γίνει 
ότητας» των µ αβλητών.  

στοιχείων της Eurostat. 
Ο πληθυσµός και ο δείκτης 20
ανάλογων χρονολογικών σειρών σε κατά κεφα
τιµές 2005. Ανάλογες χρονολογικές σειρές κατασκευάστηκαν ε
ετήσιες µεταβολές των αντιστοίχων µεγεθών, χάνοντας όµως, όπως
φυσικό,  µία παρατήρηση (25 παρατηρήσεις ανά χρονολογική σειρά). 
Έτσι έχουµε έξη σετ χρονολογικών σειρών, σε τρέχο
τιµές 2005, σε κατά κεφαλήν τιµές και σε ετήσιες µεταβολές αυτών. 
 
Ακολουθεί µια πρώτη περιγραφική ανάλυση των µεταβλητών, µε υπολογισµό 
του µέσου, της τυπικής απόκλισης και της µέγιστης και ελάχιστης τιµής. 
Υπολογίζ
έλεγχος «κανονικ ετ
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Η ανάλυση έγινε µε το οικονοµετρικό πρόγραµµα LIMDEP25 ver. 9.0 µε τις 

 
ill $ 

Fill $ 
ice ; 

 $ 
t Price 2005; Fill $ 

PLOT ; Lhs=YEAR ; Rhs=BRD, GRD, TRD ; Title=R&D expenditure in Constant Price 2005; 
Fill $ 
CREATE ; DB1=B1-B1[-1] ; DP51=P51-P51[-1] ; DD1=D1-D1[-1] ; DTRD=TRD-TRD[-1] ; 
DBRD=BRD-BRD[-1] ; DGRD=GRD-GRD[-1] $ 
DSTAT ; Rhs=DB1,DP51,DD1,DTRD,DBRD,DGRD ; Normality Test $ 
PLOT ; Lhs=YEAR ; Rhs=DB1 ; Title=DIF GDP in Constant Price 2005; Fill $ 
PLOT ; Lhs=YEAR ; Rhs=DP51, DD1 ; Title=DIF Capital and Labor in Constant Price 2005; 
Fill $ 
PLOT ; Lhs=YEAR ; Rhs=DBRD, DGRD, DTRD ; Title=DIF R&D expenditure in Constant Price 
2005 ; Fill $ 
 
/* Κατά κεφαλήν Τιµές και Ετήσιες ∆ιαφορές σε κατα κεφαλήν Τιµές */ 

AD; file="D:\Modelperhab.lpj"$ 
DSTAT;Rhs=B1,P51,D1,TRD,BRD,GRD ; Normality Test $ 
PLOT ; Lhs=YEAR ; Rhs=B1 ; Title=GDP per Hap ; Fill $ 
PLOT ; Lhs=YEAR ; Rhs=P51, D1 ; Title=Capital and Labor per Hab; Fill $ 
PLOT ; Lhs=YEAR ; Rhs=BRD, GRD, TRD ; Title=R&D expenditure per Hab; Fill $ 
CREATE ; DB1=B1-B1[-1] ; DP51=P51-P51[-1] ; DD1=D1-D1[-1] ; DTRD=TRD-TRD[-1] ; 
DBRD=BRD-BRD[-1] ; DGRD=GRD-GRD[-1] $ 
DSTAT ; Rhs=DB1,DP51,DD1,DTRD,DBRD,DGRD ; Normality Test $ 
PLOT ; Lhs=YEAR ; Rhs=DB1 ; Title=DIF GDP per Hab; Fill $ 
PLOT ; Lhs=YEAR ; Rhs=DP51, DD1 ; Title=DIF Capital and Labor per Hab; Fill $ 
PLOT ; Lhs=YEAR ; Rhs=DBRD, DGRD, DTRD ; Title=DIF R&D expenditure per Hab ; Fill $ 

 
Σηµειώνω ότι τα στατιστικά υπολογίζονται από το Limdep µε τους εξής 

: 

ακόλουθες εντολές: 
 
/* Τρέχουσες Τιµές και Ετήσιες ∆ιαφορές σε τρέχουσες Τιµές */ 
LOAD; file="D:\Model1.lpj"$ 

ormality Test $ DSTAT;Rhs=B1,P51,D1,TRD,BRD,GRD ; N
PLOT ; Lhs=YEAR ; Rhs=B1 ; Title=GDP in Current Price ; Fill $ 
PLOT ; Lhs=YEAR ; Rhs=P51, D1 ; Title=Capital and Labor in Current Price; Fill $

; FPLOT ; Lhs=YEAR ; Rhs=BRD, GRD, TRD ; Title=R&D expenditure in Current Price 
CREATE ; DB1=B1-B1[-1] ; DP51=P51-P51[-1] ; DD1=D1-D1[-1] ; DTRD=TRD-TRD[-1] ; 
DBRD=BRD-BRD[-1] ; DGRD=GRD-GRD[-1] $ 
DSTAT ; Rhs=DB1,DP51,DD1,DTRD,DBRD,DGRD ; Normality Test $ 
PLOT ; Lhs=YEAR ; Rhs=DB1 ; Title=DIF GDP in Current Price ; Fill $ 
PLOT ; Lhs=YEAR ; Rhs=DP51, DD1 ; Title=DIF Capital and Labor in Current Price; 

 PrPLOT ; Lhs=YEAR ; Rhs=DBRD, DGRD, DTRD ; Title=DIF R&D expenditure in Current
Fill $ 
 
/* Σταθερές Τιµές 2005 και Ετήσιες ∆ιαφορές σε σταθερές Τιµές */ 
 
OAD; file="D:\Modelconst.lpj"$ L

DSTAT;Rhs=B1,P51,D1,TRD,BRD,GRD ; Normality Test $ 
PLOT ; Lhs=YEAR ; Rhs=B1 ; Title=GDP in Constant Price 2005 ; Fill
PLOT ; Lhs=YEAR ; Rhs=P51, D1 ; Title=Capital and Labor in Constan

 
LO

τύπους

∑=
kN

ikk xnx )/1(  Μέσος (Mean) : 
=i 1

∑ −−= xikk xxNS )())1/(1(  
=

kN
2Τυπική Απόκλιση (Standard Deviation) : 

i 1

Sample Skewness :  33 S
1im = =

3 )1/()( kik Nxxk −−∑  
N

k

Sample Kurtosis:  44 S
1i kikm = =  

4 )1/()(N Nxxk −−∑
k

Ο έλεγχος κανονικότητας γίνεται µε βάση το τεστ των Bowman και Shenton µε 
υπολογισµό του chi squared   ]24/)3(6/[]2[ 2

4
2
3

2 −+= mmNx  

                                                 
25 LIMDEP Version 9.0.1, by William H. Greene, Econometric Software Inc. 1/1/2007  
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ε 95% πιθανότητα το ]2[2x  είναι 5,99 έτσι για τιµές µεγαΣ λύτερες 

 τρέχουσες τιµές 
 
Descriptive Statistics 
All results based on nonmissing observations. 
=============================================================================== 
Variable     Mean       Std.Dev.     Minimum      Maximum        Cases Missing 
=============================================================================== 
------------------------------------------------------------------------------ 
All observations in current sample 
------------------------------------------------------------------------------ 
B1      |  86169.9      64652.7      8190.70      213985.           26       0 
--------Skewness=   .4480   Kurtosis=  1.8809     Chisq=    2.23 Prob= .3285 
P51     |  18554.7      15707.6      1954.10      55159.6           26       0 
--------Skewness=   .8319   Kurtosis=  2.4716     Chisq=    3.30 Prob= .1919 
D1      |  29046.3      22755.1      2656.60      76743.0           26       0 
--------Skewness=   .5879   Kurtosis=  2.0697     Chisq=    2.44 Prob= .2959 

    1222.60           26       0 
    Chisq=    2.68 Prob= .2625 

D     |  140.144      115.899      15.5970      367.300           26       0 
1   Kurtosis=  2.0000     Chisq=    3.14 Prob= .2079 

   708.000           26       0 

αποκλείουµε την υπόθεση κανονικότητας µε επίπεδο πιθανότητας 95%. 
 
Α. Οι µεταβλητές σε

TRD     |  484.356      366.825      69.5240  
-------Skewness=   .5725   Kurtosis=  1.9239 -

BR
--------Skewness=   .689
GRD     |  226.316      207.869      9.64000   
--------Skewness=   .7735   Kurtosis=  2.4048     Chisq=    2.98 Prob= .2258 

 
∆εν έχουµε πρόβληµα κανονικότητας σε καµία µεταβλητή. 

 

GDP in Current Pric e Capi ta l  and Labor in  Current Pric e
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Β. Η µεταβολή των µεταβλητών σε τρέχουσες τιµές 
 
Descriptive Statistics 
All results based on nonmissing observations.
=============================================================================== 
Variable     Mean       Std.Dev.     Minimum      Maximum        Cases Missing 
=============================================================================== 
------------------------------------------------------------------------------ 
All observations in current sample 
------------------------------------------------------------------------------ 
DB1     |  8231.75      3894.08      1989.30      15375.5           25       1 
--------Skewness=  -.0735   Kurtosis=  2.0062     Chisq=    1.05 Prob= .5912 
DP51    |  2128.22      1968.45      16.7000      8620.10           25       1 
--------Skewness=  1.7490   Kurtosis=  5.9911     Chisq=   22.07 Prob= .0000 
DD1     |  2963.46      1686.53      719.700      6557.00           25       1 
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--------Skewness=   .4514   Kurtosis=  2.2831     Chisq=    1.38 Prob= .5005 
DTRD    |  46.1230      39.7595     -22.3250      131.700           25       1 
--------Skewness=   .7391   Kurtosis=  2.8645     Chisq=    2.30 Prob= .3174 
DBRD    |  14.0681      19.8589     -24.4610      76.0550           25       1 
--------Skewness=  1.2291   Kurtosis=  5.2032     Chisq=   11.35 Prob= .0034 
DGRD    |  27.9344      31.0080     -9.01000      98.2800           25       1 
--------Skewness=   .8942   Kurtosis=  2.4410     Chisq=    3.66 Prob= .1606 

 
Εδώ έχουµε πρόβληµα κανονικότητας για την µεταβλητή DP51 και την 
µεταβλητή DBRD. 

DIF Capi tal  and Labor in Current Pric eDIF GDP in Current Pric e
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DIF R&D ex penditure in Current Pric e
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DBRD DG RD DTRD  
Γ. Οι µεταβλητές σε σταθερές τιµές 2005 

scriptive Statistics 
l results based on nonmissing observations. 

=============================================================================== 
Variable     Mean       Std.Dev.     Minimum      Maximum        Cases Missing 
=============================================================================== 
------------------------------------------------------------------------------ 
All observations in current sample 
------------------------------------------------------------------------------ 
B1      |  141279.      29382.4      107377.      207357.           26       1 
--------Skewness=   .8606   Kurtosis=  2.4855     Chisq=    3.50 Prob= .1741 
P51     |  29800.4      9038.02      21752.5      53451.3           26       1 
--------Skewness=  1.2777   Kurtosis=  3.3063     Chisq=    7.18 Prob= .0277 
D1      |  47171.6      11446.6      34827.0      74366.3           26       1 
--------Skewness=  1.0348   Kurtosis=  2.7747     Chisq=    4.70 Prob= .0956 
TRD     |  829.188      168.997      633.186      1184.74           26       1 
--------Skewness=   .5336   Kurtosis=  2.0529     Chisq=    2.21 Prob= .3319 
BRD     |  228.879      64.3002      164.843      357.000           26       1 
--------Skewness=   .9336   Kurtosis=  2.2503     Chisq=    4.39 Prob= .1116 
GRD     |  330.526      154.280      126.377      686.073           26       1 
--------Skewness=   .7402   Kurtosis=  2.4219     Chisq=    2.74 Prob= .2546 

ονικότητας στη µεταβλητή P51. 

 
De
Al

 
Και εδώ έχουµε ένα µικρό πρόβληµα καν
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∆. Οι µεταβολές των µεταβλητών σε σταθερές τιµές 2005 
 
Descriptive Statistics 
All results based on nonmissing observations. 
=============================================================================== 
Variable     Mean       Std.Dev.     Minimum      Maximum        Cases Missing 
=============================================================================== 
------------------------------------------------------------------------------ 
All observations in current sample 
------------------------------------------------------------------------------ 
DB1     |  3999.22      3993.75     -4313.38      9341.99           25       2 
--------Skewness=  -.7545   Kurtosis=  2.4283     Chisq=    2.71 Prob= .2576 
DP51    |  1113.35      2396.46     -3863.54      6911.80           25       2 
--------Skewness=   .2071   Kurtosis=  3.0962     Chisq=     .19 Prob= .9101 
DD1     |  1581.57      2121.57     -3299.41      4483.65           25       2 

RD    |  10.9322      68.3735     -121.117      145.022           25       2 
0 Prob= .8625 
     25       2 

------Skewness=  1.1709   Kurtosis=  4.7518     Chisq=    8.91 Prob= .0116 
39.1271     -37.0324      99.1060           25       2 

   Chisq=    1.38 Prob= .5027 

--------Skewness=  -.6254   Kurtosis=  2.4163     Chisq=    1.98 Prob= .3707 
DT
--------Skewness=   .1641   Kurtosis=  2.5801     Chisq=     .3
DBRD    |  6.05817      24.2830     -37.1712      79.1487      
--
DGRD    |  22.3879      
--------Skewness=   .2444   Kurtosis=  1.9600  

 
Μικρό πρόβληµα κανονικότητας δείχνει να έχει η µεταβλητή DBRD. 
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Ε. Οι µεταβλητές σε κατά κεφαλήν τιµές 

================ 
  Cases Missing 
================ 
--------------- 

--------------- 
     26       0 
4 Prob= .3429 
     26       0 
3 Prob= .2093 
     26       0 
1 Prob= .3148 
     26       0 
9 Prob= .2732 
     26       0 
6 Prob= .2170 
     26       0 
2 Prob= .2436 

τή. 

 
Descriptive Statistics 
All results based on nonmissing observations. 
===============================================================
Variable     Mean       Std.Dev.     Minimum      Maximum      
===============================================================
---------------------------------------------------------------
All observations in current sample 
---------------------------------------------------------------
B1      |  8006.53      5775.13      844.330      19234.3      
--------Skewness=   .4006   Kurtosis=  1.8450     Chisq=    2.1
P51     |  1719.99      1402.98      201.436      4958.09      
--------Skewness=   .8004   Kurtosis=  2.4298     Chisq=    3.1
D1      |  2696.40      2032.29      273.853      6898.14      
--------Skewness=   .5464   Kurtosis=  2.0305     Chisq=    2.3
TRD     |  45.0172      32.6802      7.16681      109.895      
--------Skewness=   .5390   Kurtosis=  1.8896     Chisq=    2.5
BRD     |  12.9960      10.3551      1.60780      33.0152      
--------Skewness=   .6626   Kurtosis=  1.9683     Chisq=    3.0
GRD     |  20.9076      18.6599      .993730      63.6394      
--------Skewness=   .7379   Kurtosis=  2.3448     Chisq=    2.8

 
∆εν υπάρχει πρόβληµα κανονικότητας σε καµία µεταβλη
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R&D ex pendi ture per Hab
115

YEAR 

24

47

70

93

1
1990 2000 20101980

BRD G RD TR

ia
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e 
Va

r

D

ν µεταβλητώ ήν τιµές 

s 
All results based on nonm

======================== ===
    Std.Dev.    ximum        
============== =============
-------------- -------------
rrent sample 

-- -------------------------------------------------------- 
    324.454      195.751      1313.70           25       1 

------Skewness=  -.1250   Kurtosis=  2.0250     Chisq=    1.06 Prob= .5900 

 .4374   Kurtosis=  2.2865     Chisq=    1.33 Prob= .5149 
     3.55152     -2.33186      11.5319           25       1 

0578      8.77376           25       1 
.4423     Chisq=    3.47 Prob= .1763 

βλητές DP51 και DBRD. 

 
 
Ζ. Οι µεταβολές τω ν σε κατά κεφαλ
 
Descriptive Statistic

issing observations. 
========== ============

Va
================
 Minimum      Ma

============== 
Cases Missing riable     Mean   

===================== ================= ============== 
---------------------
All observations in c

----------------- ------------- 
u

------------------- -
B1     |  735.597  D

--
DP51    |  190.266      173.404      .196906      758.813           25       1 
--------Skewness=  1.7252   Kurtosis=  5.9168     Chisq=   21.26 Prob= .0000 
DD1     |  264.971      143.195      71.0150      565.232           25       1 
--------Skewness=  
DTRD    |  4.10912 
--------Skewness=   .7095   Kurtosis=  2.9025     Chisq=    2.11 Prob= .3487 
DBRD    |  1.25630      1.80605     -2.32436      6.91107           25       1 
--------Skewness=  1.2027   Kurtosis=  5.2983     Chisq=   11.53 Prob= .0031 
DGRD    |  2.50583      2.77840     -.95
-------Skewness=   .8691   Kurtosis=  2-

 
Πρόβληµα κανονικότητας στις «συνήθεις»  µετα
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3.3 Οικονοµετρική Εκτίµηση 
 
Η οικονοµετρική εκτίµηση όλων των υποδειγµάτων έγινε µε το οικονοµετρικό 

το πρόγραµµα σε ένα 
α, για την συνάρτηση  

πρόγραµµα LIMDEP26 ver. 9.0 
Οι στατιστικές και οι µεταβλητές που υπολογίζονται από 
υπόδειγµα ελαχίστων τετραγώνων (OLS) (Για παράδειγµ

ttttt rlkq εγβαδ ++++=  )είναι οι εξής: 
 
+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 11, 2008 at 10:39:26AM     | 

LHS=B1       Mean                 =   86169.87     | | 
|              Standard deviation   =   64652.68     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .1249976E+09 | 
|              Standard error of e  =   2383.633     | 
| Fit          R-squared            =   .9988038     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9986407     | 
| Model test   F[  3,    22] (prob) =6123.41 (.0000) | 

Diagnostic   Log likelihood       =  -236.9066     | | 
|              Restricted(b=0)      =  -324.3789     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) = 174.94 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   15.69586     | 
|              Akaike Info. Criter. =   15.69340     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.6674480     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .1662760     | 

                                                 
26 LIMDEP Version 9.0.1, by William H. Greene, Econometric Software Inc. 1/1/2007 

 
Σελίδα 27 από 107 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:47 EEST - 52.53.217.230



Τεχνολογία και Οικονοµική Αποδοτικότητα – Η περίπτωση της Ελλάδας 
 

+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

>t]| Mean of X| 
---+----------+ 
41 
00   18554.7423 
00   29046.3462 
83   140.143615 

 εξής στατιστικές: 

|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|
+--------+--------------+----------------+--------+-----
 Constant|    1211.85025      862.771249     1.405   .17
 P51     |   -1.70105497       .29109597    -5.844   .00
 D1      |    4.18678883       .21867983    19.146   .00
 BRD     |   -36.3217272      31.9849482    -1.136   .26

 
Σε αυτή τη τυπική φόρµα output µιας OLS περιέχονται οι
 

∑=
i iBnB 1)/1(1   Μέσος B1 :   

∑Τυπική απόκλιση Β1:  
=i 1

−− ii BBn 2/12})11()]{1/(1[  n

Άθροισµα των τετραγώνων των αποκλίσεων:  ∑ −=′ 2)1ˆ1( BBee  ii

2 ∑R :   
=i ii1

2

′−′−= bxBeeR )1/1  

ροσαρµοσµένο R  :   

n 22

]1)[/()1(1 22
RKnnR −−−−=  Π

F test :  )]/()1/[()]1/([],1[ KnRKRKnKF −−−=−−  22

Πιθανότητα F :   )],1([PrPr KnKFobobF −−=  
Λογάριθµος Πιθανοφάνειας:  )]/log(2log1[2/ neenLogL ′++−= π  
Περιορισµένος λογάριθµος πιθανοφάνειας: log(2log1[2/ snLogL ++−= π )]2

y  0

Χ2 :      )log(log22 LLX −=  0

Πιθανότητα Χ  : )]1([PrPr 2 −= KXobobX  2 2

Log Amemiya Prediction Criterion:  )]/1(log[ 2 nKs +=  
Akaike Information Statistics:   )2log1()2//()(log π+−−= nKLAIC  

Durbin-Watson Statistics27 :  ∑∑ == − t tt tt 12 1−= eeedw 22 /)(  TT

Η ύπαρξη ή όχι αυτοσυσχέτισης µε βάση τον δείκτη Durbin-Watson 
 µας, 
 99% 

υπολογίζεται µε βάση τις τιµές σχετικών πινάκων που για την περίπτωσή
25 και 26 παρατηρήσεις και 3 ή 4 µεταβλητές σε επίπεδο σηµαντικότητας
και 95% αντίστοιχα είναι: 

Durbin – Watson Statistics   1% 
 3 µεταβλητές 4 µεταβλητές 
25 Παρατηρήσεις 0,906 – 1,409 0,831 – 1,523 
26 Παρατηρήσεις 0,928 – 1,411 0,855 – 1,518 

Durbin – Watson Statistics    5% 
 3 µεταβλητές 4 µεταβλητές 
25 Παρατηρήσεις 1,123 – 1,654 1,038 – 1,767 
26 Παρατηρήσεις 1,143 – 1,652 1,062 – 1,759 

ζονται οι συντελεστές, 
τητάς του και ο µέσος 

Αυτοσυσχέτιση:  2/1 dwr −=  
 
Επίσης για την σταθερά και την κάθε µεταβλητή υπολογί
το κανονικό λάθος, ο δείκτης t και το επίπεδο σηµαντικό
της µεταβλητής. 

                                                 
27 Econometrica vol 45, no 8, 1977, pp. 1992-1995  
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3.3.1 Εκτίµηση κάθε συνάρτησης ανεξάρτητα µε την µέθοδο των 
ελαχίστων τετραγώνων (OLS) 
 
Α. Περίπτωση δεδοµένων σε τρέχουσες τιµές. 
 
Ξεκινώ µε την εκτίµηση της συνάρτησης :  

ttttt rlkq εγβαδ ++++=  
Για τη συνάρτηση αυτή έχουµε τα εξής αποτελέσµατα: 
 
+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
 Model was estimated Aug 11, 2008 at 10:39:26AM     | |

| LHS=B1       Mean                 =   86169.87     | 
|              Standard deviation   =   64652.68     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .1249976E+09 | 
|              Standard error of e  =   2383.633     | 
| Fit          R-squared            =   .9988038     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9986407     | 
| Model test   F[  3,    22] (prob) =6123.41 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -236.9066     | 
|              Restricted(b=0)      =  -324.3789     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) = 174.94 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   15.69586     | 
|              Akaike Info. Criter. =   15.69340     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.6674480     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .1662760     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

>t]| Mean of X| 
---+----------+ 

LHS=LNB1     Mean                 =   10.97878     | 
|              Standard deviation   =   1.001311     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .2767353E-01 | 
|              Standard error of e  =   .3546671E-01 | 
| Fit          R-squared            =   .9988960     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9987454     | 
| Model test   F[  3,    22] (prob) =6634.91 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =   52.09748     | 
|              Restricted(b=0)      =  -36.41660     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) = 177.03 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =  -6.535220     | 
|              Akaike Info. Criter. =  -6.537683     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.0721693     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .4639153     | 
+----------------------------------------------------+ 
 
 
 

|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|
+--------+--------------+----------------+--------+-----
 Constant|    1211.85025      862.771249     1.405   .1741 
 P51     |   -1.70105497       .29109597    -5.844   .0000   18554.7423 
 D1      |    4.18678883       .21867983    19.146   .0000   29046.3462 

  140.143615  BRD     |   -36.3217272      31.9849482    -1.136   .2683 
 
+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
 Model was estimated Aug 11, 2008 at 10:39:26AM     | |

| 
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+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
>t]| Mean of X| 
---+----------+ 
68 
40   9.40443861 
00   9.87573414 
37   4.53881776 

---------------------------------------------------+ 
----------------+--------+--------+----------+ 
 Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X| 

 DP51     |           |         |           |         |      .2472|     .984| 
     |           |  (.3360)| 
     |     1.8985|    6.392| 

          |           |         |           |         |           |  (.0000)| 
         |         |      .8851|     .494| 
         |         |           |  (.6259)| 

 Rsqrd    |      .9988|         |      .9989|         |      .8755|         | 

 +----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+ 

 

|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|
+--------+--------------+----------------+--------+-----
 Constant|     .85536587       .33045952     2.588   .01
 LNP51   |    -.21952156       .09712002    -2.260   .03
 LND1    |    1.25835950       .08684060    14.490   .00
 LNBRD   |    -.05273100       .06912817     -.763   .45
 
+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 11, 2008 at 10:39:26AM     | 
| LHS=DB1      Mean                 =   7876.723     | 
|              Standard deviation   =   4223.092     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .5549581E+08 | 
|              Standard error of e  =   1588.250     | 
| Fit          R-squared            =   .8755316     | 
|              Adjusted R-squared   =   .8585586     | 
| Model test   F[  3,    22] (prob) =  51.58 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -226.3508     | 
|              Restricted(b=0)      =  -253.4389     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) =  54.18 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   14.88388     | 
|              Akaike Info. Criter. =   14.88141     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.7174234     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .1412883     | 
+-
+--------+--------------+
Variable| Coefficient  ||

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|    2065.67903      662.177476     3.120   .0050 
 DP51    |     .24722676       .25136516      .984   .3360   2007.94231 
 DD1     |    1.89845607       .29702577     6.392   .0000   2811.05385 
 DBRD    |     .88509068      1.79030733      .494   .6259  -24.8960385 

 
Συγκεντρώνουµε τα στοιχεία σε αυτό τον πίνακα: 
  
 +----------------------------------------------------------------------------+ 
 |                        OLS µεταβλητές σε τρέχουσες τιµές                   | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 |          |         NORMAL      |          LOG        |          DIFF       | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 | Variable |  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio| 
 +----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| 
 | Constant |  1211.8500|    1.405|      .8554|    2.588|  2065.6790|    3.120| 
 |          |           |  (.1741)|          )|  (.0168)|           |  (0.050)| 
 | P51      |    -1.7011|   -5.844|           |         |           |         | 
 |          |           |  (.0000)|           |         |           |         | 
 | D1       |     4.1868|   19.146|           |         |           |         | 
 |          |           |  (.0000)|           |         |           |         | 
 | BRD      |   -36.3217|   -1.136|           |         |           |         | 
 |          |           | (0.2683)|           |         |           |         | 
 | LNP51    |           |         |     -.2195|   -2.260|           |         | 
 |          |           |         |           |  (.0340)|           |         | 
 | LND1     |           |         |     1.2584|   14.490|           |         | 
 |          |           |         |          )|  (.0000)|           |         | 
 | LNBRD    |           |         |     -.0527|    -.763|           |         | 
|          |           |         |           |  (.4537)|           |         |  

 |
 |          |           |         |           |    
| DD1      |           |         |           |     

 |
 | DBRD     |           |         |  
|          |           |         |   

 |
 | s.d.e(i) |  2383.6330|         |      .0355|         |  1588.2500|         | 
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Για την συνάρτηση ιδιωτικών επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη : 

ttttt umxgqcr ++++= ζη  
Έχουµε τα εξής αποτελέσµατα: 
 
+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 11, 2008 at 00:53:20PM     | 
| LHS=BRD      Mean                 =   140.1436     | 
|              Standard deviation   =   115.8994     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   7689.519     | 
|              Standard error of e  =   18.69555     | 
| Fit          R-squared            =   .9771021     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9739796     | 
| Model test   F[  3,    22] (prob) = 312.93 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -110.8561     | 
|              Restricted(b=0)      =  -159.9533     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) =  98.19 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   5.999672     | 
|              Akaike Info. Criter. =   5.997209     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.1187621     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .4406189     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

>t]| Mean of X| 
---+----------+ 
81 
28   86169.8731 
98   226.315769 
63   77939.7000 

-------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|   -3.14863332      1.96104313    -1.606   .1226 
 LNB1    |     .56315723       .27351903     2.059   .0515   10.9787763 
 LNGRD   |     .36105430       .22312963     1.618   .1199   4.83921551 
 LNB1[-1]|    -.02308484       .01775936    -1.300   .2071   10.5067125 
 

|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|
+--------+--------------+----------------+--------+-----
 Constant|    5.35609193      10.5914215      .506   .61
 B1      |    -.00212300       .00209877    -1.012   .32
 GRD     |     .07049073       .11604291      .607   .54
 B1[-1]  |     .00387187       .00229937     1.684   .10
 
+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 11, 2008 at 00:53:20PM     | 
| LHS=LNBRD    Mean                 =   4.538818     | 
|              Standard deviation   =   .9829807     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .4088559     | 
|              Standard error of e  =   .1363245     | 
| Fit          R-squared            =   .9830745     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9807665     | 
| Model test   F[  3,    22] (prob) = 425.94 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =   17.08995     | 
|              Restricted(b=0)      =  -35.93622     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) = 106.05 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =  -3.842334     | 
|              Akaike Info. Criter. =  -3.844797     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =   .7707574     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .6146213     | 
+----------------------------------------------------+ 
+-
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X| 
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+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 11, 2008 at 00:53:20PM     | 
| LHS=DBRD     Mean                 =  -24.89604     | 
|              Standard deviation   =   199.6295     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   29785.91     | 
|              Standard error of e  =   36.79545     | 
| Fit          R-squared            =   .9701034     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9660266     | 
| Model test   F[  3,    22] (prob) = 237.96 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -128.4604     | 
|              Restricted(b=0)      =  -174.0906     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) =  91.26 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   7.353849     | 
|              Akaike Info. Criter. =   7.351387     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.9542059     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .0228970     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|    13.3024363      17.8407771      .746   .4638 
 DB1     |    -.00727669       .00546462    -1.332   .1966   7876.72308 
 DGRD    |    1.00234704       .04252038    23.573   .0000  -11.5630769 
 DB1[-1] |     .00421506       .00523815      .805   .4296   7285.35769 
 
Συγκεντρωτικά στοιχεία: 

----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+ 

. Περίπτωση δεδοµένων σε σταθερές τιµές. 
 
Για την συνάρτηση παραγωγής: 
 

 
 +----------------------------------------------------------------------------+ 
 |                         OLS µεταβλητές σε τρέχουσες τιµές                  | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 |          |         NORMAL      |          LOG        |          DIFF       | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 | Variable |  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio| 
 +----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| 
 | Constant |     5.3561|     .506|    -3.1486|   -1.606|    13.3024|     .746| 
 |          |           |  (.6181)|           |  (.1226)|           |  (.4638)| 
 | B1       |     -.0021|   -1.012|           |         |           |         | 
 |          |           |  (.3228)|           |         |           |         | 
 | GRD      |      .0705|     .607|           |         |           |         | 
 |          |           |  (.5498)|           |         |           |         | 
 | B1  [-1] |      .0039|    1.684|           |         |           |         | 
 |          |           |  (.1063)|           |         |           |         | 
 | LNB1     |           |         |      .5632|    2.059|           |         | 
 |          |           |         |           |  (.0515)|           |         | 
 | LNGRD    |           |         |      .3611|    1.618|           |         | 
 |          |           |         |           |  (.1199)|           |         | 
 | LNB1[-1] |           |         |     -.0231|   -1.300|           |         | 
 |          |           |         |           |  (.2071)|           |         |  
 | DB1      |           |         |           |         |     -.0073|   -1.332| 
 |          |           |         |           |         |           |  (.1966)| 
 | DGRD     |           |         |           |         |     1.0023|   23.573| 
 |          |           |         |           |         |           |  (.0000)| 
 | DB1 [-1] |           |         |           |         |      .0042|     .805| 
 |          |           |         |           |         |           |  (.4296)| 
 | Rsqrd    |      .9771|         |      .9831|         |      .9701|         | 
| s.d.e(i) |    18.6956|         |      .1363|         |    36.7954|         |  

 +

 
Β
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+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 11, 2008 at 00:53:20PM     | 
| LHS=B1       Mean                 =   136009.3     | 
|              Standard deviation   =   39747.50     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         27     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         23     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .3318529E+09 | 
|              Standard error of e  =   3798.472     | 
| Fit          R-squared            =   .9919211     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9908673     | 
| Model test   F[  3,    23] (prob) = 941.31 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -258.6903     | 
|              Restricted(b=0)      =  -323.7400     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) = 130.10 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   16.62286     | 
|              Akaike Info. Criter. =   16.62066     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.0931495     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .4534253     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|    15495.1362      3849.64968     4.025   .0005 
 P51     |    -.87310048       .34615424    -2.522   .0190   28659.6621 
 D1      |    3.15122764       .28430932    11.084   .0000   45387.4972 
 BRD     |    13.6889907      5.35054429     2.558   .0176   183.402091 
 
+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 11, 2008 at 00:53:21PM     | 
| LHS=LNB1     Mean                 =  -25.59922     | 
|              Standard deviation   =   194.5362     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         27     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         23     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .3223600E-01 | 
|              Standard error of e  =   .3743748E-01 | 
| Fit          R-squared            =   1.000000     | 
|              Adjusted R-squared   =   1.000000     | 
| Model test   F[  3,    23] (prob) =******* (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =   52.55052     | 
|              Restricted(b=0)      =  -180.1085     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) = 465.32 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =  -6.432015     | 
|              Akaike Info. Criter. =  -6.434212     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.0445651     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .4777175     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|     .92335113       .34208213     2.699   .0128 
 LNP51   |    -.25403656       .10079367    -2.520   .0191  -27.1152455 
 LND1    |    1.26433660       .09141863    13.830   .0000  -26.6614053 
 LNBRD   |    -.00937588       .06846358     -.137   .8923  -31.8006582 
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+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 11, 2008 at 00:53:21PM     | 
| LHS=DB1      Mean                 =   3628.985     | 
|              Standard deviation   =   4062.327     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         27     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         23     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .1126310E+09 | 
|              Standard error of e  =   2212.916     | 
| Fit          R-squared            =   .7374967     | 
|              Adjusted R-squared   =   .7032572     | 
| Model test   F[  3,    23] (prob) =  21.54 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -244.1025     | 
|              Restricted(b=0)      =  -262.1586     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) =  36.11 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   15.54228     | 
|              Akaike Info. Criter. =   15.54009     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  2.7219244     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =  -.3609622     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|    1491.46346      555.660320     2.684   .0132 
 DP51    |     .22789775       .22600747     1.008   .3238   956.882762 
 DD1     |    1.42197548       .25728109     5.527   .0000   1390.41856 
 DBRD    |     .84355478      1.71747325      .491   .6280  -68.3905824 
 
Συγκεντρωτικά: 
 +----------------------------------------------------------------------------+ 

ια τη συνάρτηση Ιδιωτικών δαπανών σε R&D 

 |                           OLS µεταβλητές σε σταθερές τιµές 2005            | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 |          |         NORMAL      |          LOG        |          DIFF       | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 | Variable |  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio| 
 +----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| 
 | Constant | 15495.1400|    4.025|      .9234|    2.699|  1491.4640|    2.684| 
 |          |           |  (.0005)|           |  (.0128)|           |  (.0132)| 
 | P51      |     -.8731|   -2.522|           |         |           |         | 
 |          |           |  (.0190)|           |         |           |         | 
 | D1       |     3.1512|   11.084|           |         |           |         | 
 |          |           |  (.0000)|           |         |           |         | 
 | BRD      |    13.6890|    2.558|           |         |           |         | 
 |          |           |  (.0176)|           |         |           |         | 
 | LNP51    |           |         |     -.2540|   -2.520|           |         | 
 |          |           |         |           |  (.0191)|           |         |  
 | LND1     |           |         |     1.2643|   13.830|           |         | 
 |          |           |         |           |  (.0000)|           |         | 
 | LNBRD    |           |         |     -.0094|    -.137|           |         | 
 |          |           |         |           |  (.8923)|           |         |  
 | DP51     |           |         |           |         |      .2279|    1.008| 
 |          |           |         |           |         |           |  (.3238)|  
 | DD1      |           |         |           |         |     1.4220|    5.527| 
 |          |           |         |           |         |           |  (.0000)|  
 | DBRD     |           |         |           |         |      .8436|     .491| 
 |          |           |         |           |         |           |  (.6280)|  
 | Rsqrd    |      .9919|         |     1.0000|         |      .7375|         | 
 | s.d.e(i) |  3798.4720|         |      .0374|         |  2212.9160|         | 
 +----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+ 

 
Γ
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+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 11, 2008 at 00:53:21PM     | 
| LHS=BRD      Mean                 =   183.4021     | 
|              Standard deviation   =   244.5726     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         27     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         23     | 
| Residuals    Sum of squares       =   61190.30     | 
|              Standard error of e  =   51.57953     | 
| Fit          R-squared            =   .9606546     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9555226     | 
| Model test   F[  3,    23] (prob) = 187.19 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -142.6111     | 
|              Restricted(b=0)      =  -186.2887     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) =  87.36 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   8.024400     | 
|              Akaike Info. Criter. =   8.022203     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =   .9562386     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .5218807     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|    210.314258      98.7876511     2.129   .0442 
 B1      |    -.00033700       .00133630     -.252   .8031   136009.296 
 GRD     |     .83701852       .16999731     4.924   .0001   281.284614 
 B1[-1]  |    -.00159150       .00040808    -3.900   .0007   136046.296 
 
+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 11, 2008 at 00:53:21PM     | 
| LHS=LNBRD    Mean                 =  -31.80066     | 
|              Standard deviation   =   193.2969     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         27     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         23     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .4650299     | 
|              Standard error of e  =   .1421924     | 
| Fit          R-squared            =   .9999995     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9999995     | 
| Model test   F[  3,    23] (prob) =******* (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =   16.51878     | 
|              Restricted(b=0)      =  -179.9360     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) = 392.91 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =  -3.762997     | 
|              Akaike Info. Criter. =  -3.765194     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =   .5882902     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .7058549     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|   -5.87415876       .82131926    -7.152   .0000 
 LNB1    |     .94517866       .11910035     7.936   .0000  -25.5992166 
 LNGRD   |     .04873175       .11982168      .407   .6880  -31.5113863 
 LNB1[-1]|    -.01710946       .01419138    -1.206   .2402   11.4007834 
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+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 11, 2008 at 00:53:21PM     | 
| LHS=DBRD     Mean                 =  -68.39058     | 
|              Standard deviation   =   269.2429     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         27     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         23     | 
| Residuals    Sum of squares       =   52290.88     | 
|              Standard error of e  =   47.68141     | 
| Fit          R-squared            =   .9722563     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9686376     | 
| Model test   F[  3,    23] (prob) = 268.67 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -140.4893     | 
|              Restricted(b=0)      =  -188.8834     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) =  96.79 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   7.867233     | 
|              Akaike Info. Criter. =   7.865037     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  2.1374015     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =  -.0687008     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|   -6.87086927      14.6533427     -.469   .6436 
 DB1     |    -.00297269       .00264495    -1.124   .2726   3628.98478 
 DGRD    |     .98114155       .03731184    26.296   .0000  -53.2704964 
 DB1[-1] |     .00041845       .00246329      .170   .8666   3665.98478 
 
Και συγκεντρωτικά: 
 
 +----------------------------------------------------------------------------+ 
 |                     OLS µεταβλητές σε σταθερές τιµές 2005                  | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 |          |         NORMAL      |          LOG        |          DIFF       | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 | Variable |  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio| 
 +----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| 
 | Constant |   210.3143|    2.129|    -5.8742|   -7.152|    -6.8709|    -.469| 
 |          |           |  (.0442)|           |  (.0000)|           |  (.6436)| 
 | B1       |     -.0003|    -.252|           |         |           |         | 
 |          |           |  (.8031)|           |         |           |         | 
 | GRD      |      .8370|    4.924|           |         |           |         | 
 |          |           |  (.0001)|           |         |           |         | 
 | B1  [-1] |     -.0016|   -3.900|           |         |           |         | 
 |          |           |  (.0007)|           |         |           |         | 
 | LNB1     |           |         |      .9452|    7.936|           |         | 
 |          |           |         |           |  (.0000)|           |         | 
 | LNGRD    |           |         |      .0487|     .407|           |         | 
 |          |           |         |           |  (.6880)|           |         | 
 | LNB1[-1] |           |         |     -.0171|   -1.206|           |         | 
 |          |           |         |           |  (.2402)|           |         | 
 | DB1      |           |         |           |         |     -.0030|   -1.124| 
 |          |           |         |           |         |           |  (.2726)| 
 | DGRD     |           |         |           |         |      .9811|   26.296| 
 |          |           |         |           |         |           |  (.0000)| 
 | DB1 [-1] |           |         |           |         |      .0004|     .170| 
 |          |           |         |           |         |           |  (.8666)| 
 | Rsqrd    |      .9607|         |     1.0000|         |      .9723|         | 

  |    47.6814|         | 
--+-----------+---------+ 

Γ. Περίπτωση δεδοµένων σε κατά κεφαλήν  τιµές. 
 
Για την συνάρτηση παραγωγής 
 

 | s.d.e(i) |    51.5795|         |      .1422|       
 +----------+-----------+---------+-----------+-------

 

 
Σελίδα 36 από 107 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:47 EEST - 52.53.217.230



Τεχνολογία και Οικονοµική Αποδοτικότητα – Η περίπτωση της Ελλάδας 
 

+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 11, 2008 at 04:14:15PM     | 
| LHS=B1       Mean                 =   8006.533     | 
|              Standard deviation   =   5775.132     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   1097743.     | 
|              Standard error of e  =   223.3773     | 
| Fit          R-squared            =   .9986835     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9985039     | 
| Model test   F[  3,    22] (prob) =5562.79 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -175.3511     | 
|              Restricted(b=0)      =  -261.5768     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) = 172.45 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   10.96083     | 
|              Akaike Info. Criter. =   10.95836     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.6356682     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .1821659     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|    115.689517      82.6701222     1.399   .1756 
 P51     |   -1.70413807       .29654508    -5.747   .0000   1719.99118 
 D1      |    4.19148238       .21964146    19.083   .0000   2696.40196 
 BRD     |   -36.9325635      32.3851967    -1.140   .2664   12.9959830 
 
+----------------------------------------------------+ 

---+----------+ 

| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 11, 2008 at 04:14:15PM     | 
| LHS=LNB1     Mean                 =   8.634344     | 
|              Standard deviation   =   .9563617     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .2765441E-01 | 
|              Standard error of e  =   .3545446E-01 | 
| Fit          R-squared            =   .9987906     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9986256     | 
| Model test   F[  3,    22] (prob) =6056.14 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =   52.10647     | 
|              Restricted(b=0)      =  -35.22244     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) = 174.66 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =  -6.535912     | 
|              Akaike Info. Criter. =  -6.538374     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.0724921     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .4637539     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+-----
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|     .82362777       .33316016     2.472   .0216 

 7.06000641  LNP51   |    -.21944538       .09708651    -2.260   .0340  
 LND1    |    1.25842494       .08680981    14.496   .0000   7.53130193 
 LNBRD   |    -.05358040       .06924645     -.774   .4473   2.19438556 
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+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 11, 2008 at 04:14:16PM     | 
| LHS=DB1      Mean                 =   668.8816     | 
|              Standard deviation   =   465.6006     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   471937.8     | 
|              Standard error of e  =   146.4640     | 
| Fit          R-squared            =   .9129202     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9010456     | 
| Model test   F[  3,    22] (prob) =  76.88 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -164.3770     | 
|              Restricted(b=0)      =  -196.1091     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) =  63.46 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   10.11666     | 
|              Akaike Info. Criter. =   10.11420     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.6686306     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .1656847     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|    208.529115      63.5805378     3.280   .0034 
 DP51    |     .25444353       .25287197     1.006   .3253   144.525002 
 DD1     |    1.81046932       .30745220     5.889   .0000   216.357047 
 DBRD    |    -.85640659       .30505099    -2.807   .0103  -37.2151001 
 
 +----------------------------------------------------------------------------+ 

    

  

  

  

   

α την συνάρτηση ιδιωτικών δαπανών σε R&D 

 |                         OLS µεταβλητές σε κατά κεφαλήν τιµή                | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 |          |         NORMAL      |          LOG        |          DIFF       | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 | Variable |  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio| 
 +----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| 
 | Constant |   115.6895|    1.399|      .8236|    2.472|   208.5291|    3.280| 
 |          |           |  (.1756)|           |  (.0216)|           |  (.0034)| 
 | P51      |    -1.7041|   -5.747|           |         |           |         | 
 |          |           |  (.0000)|           |         |           |         |  
 | D1       |     4.1915|   19.083|           |         |           |         | 
 |          |           |  (.0000)|           |         |           |         |  
 | BRD      |   -36.9326|   -1.140|           |         |           |         | 
 |          |           |  (.2664)|           |         |           |         |  
 | LNP51    |           |         |     -.2194|   -2.260|           |         | 
 |          |           |         |           |  (.0340)|           |         |  
 | LND1     |           |         |     1.2584|   14.496|           |         | 
 |          |           |         |           |  (.0000)|           |         |  
 | LNBRD    |           |         |     -.0536|    -.774|           |         | 
 |          |           |         |           |  (.4473)|           |         |  
 | DP51     |           |         |           |         |      .2544|    1.006| 
 |          |           |         |           |         |           |  (.3253)|  
 | DD1      |           |         |           |         |     1.8105|    5.889| 
 |          |           |         |           |         |           |  (.0000)|  
 | DBRD     |           |         |           |         |     -.8564|   -2.807| 
 |          |           |         |           |         |           |  (.0103)|  
 | Rsqrd    |      .9987|         |      .9988|         |      .9129|         | 
 | s.d.e(i) |   223.3773|         |      .0355|         |   146.4641|         | 
 +----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+ 

 
Γι
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+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
 Model was estimated Aug 11, 2008 a|

|
t 09:48:04PM     | 

 LHS=BRD      Mean                 =   12.99598     | 
   =   10.35511     | 
.   =         26     | 

---+----------+ 
>t]| Mean of X| 
---+----------+ 
22 
88   8006.53341 
50   20.9075838 

---+----------+ 
>t]| Mean of X| 
---+----------+ 
61 
24   8.63434414 
98   2.49478330 

|              Standard deviation
 WTS=none     Number of observs|

| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   69.92440     | 
|              Standard error of e  =   1.782802     | 
| Fit          R-squared            =   .9739157     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9703587     | 
| Model test   F[  3,    22] (prob) = 273.81 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -49.75354     | 
|              Restricted(b=0)      =  -97.15702     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) =  94.81 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   1.299473     | 
|              Akaike Info. Criter. =   1.297010     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.1054148     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .4472926     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+-----
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|
+--------+--------------+----------------+--------+-----
 Constant|     .36244905      1.04583617      .347   .73
 B1      |    -.00125835       .00206669     -.609   .54
 GRD     |     .10591064       .11695927      .906   .37
 B1[-1]  |     .00282027       .00223063     1.264   .2193   7266.75448 
 
 
+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 11, 2008 at 09:48:05PM     | 
| LHS=LNBRD    Mean                 =   2.194386     | 
|              Standard deviation   =   .9375023     | 
 WTS=none     Number of observs.   =         26     | |

| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .4057772     | 
|              Standard error of e  =   .1358102     | 
| Fit          R-squared            =   .9815327     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9790145     | 
| Model test   F[  3,    22] (prob) = 389.77 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =   17.18821     | 
|              Restricted(b=0)      =  -34.70460     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) = 103.79 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =  -3.849893     | 
|              Akaike Info. Criter. =  -3.852355     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =   .7794742     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .6102629     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+-----
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|
+--------+--------------+----------------+--------+-----
 Constant|   -3.28600000      1.82903435    -1.797   .08
 LNB1    |     .55789249       .27203076     2.051   .05
 LNGRD   |     .36703820       .22028310     1.666   .10
 LNB1[-1]|    -.03056725       .02385858    -1.281   .2135   8.25494229 
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+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 11, 2008 at 09:48:05PM     | 
| LHS=DBRD     Mean                 =  -37.21510     | 
|              Standard deviation   =   196.1744     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   255.1699     | 
|              Standard error of e  =   3.405676     | 
| Fit          R-squared            =   .9997348     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9996986     | 
| Model test   F[  3,    22] (prob) =******* (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -66.58223     | 
|              Restricted(b=0)      =  -173.6366     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) = 214.11 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   2.593988     | 
|              Akaike Info. Criter. =   2.591525     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  2.0142186     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =  -.0071093     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|    1.82349230      1.80416036     1.011   .3231 
 DB1     |    -.00569867       .00374795    -1.520   .1426   668.881621 
 DGRD    |    1.00737111       .00626391   160.822   .0000  -36.0136271 
 DB1[-1] |     .00170166       .00264898      .642   .5273   618.354632 
 
 
 +----------------------------------------------------------------------------+ 

q

 |                       OLS µεταβλητές σε κατά κεφαλήν τιµή                  | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 |          |         NORMAL      |          LOG        |          DIFF       | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 | Variable |  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio| 
 +----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| 
 | Constant |      .3624|     .347|    -3.2860|   -1.797|     1.8235|    1.011| 
 |          |           |  (.7322)|           |  (,0861)|           |  (,3231)| 
 | B1       |     -.0013|    -.609|           |         |           |         | 
 |          |           |  (.5488)|           |         |           |         | 
 | GRD      |      .1059|     .906|           |         |           |         | 
 |          |           |  (.3750)|           |         |           |         | 
 | B1  [-1] |      .0028|    1.264|           |         |           |         | 
 |          |           |  (.2193)|           |         |           |         | 
 | LNB1     |           |         |      .5579|    2.051|           |         | 
 |          |           |         |           |  (.0524)|           |         | 
 | LNGRD    |           |         |      .3670|    1.666|           |         | 
 |          |           |         |           |  (.1098)|           |         | 
 | LNB1[-1] |           |         |     -.0306|   -1.281|           |         | 
 |          |           |         |           |  (.2135)|           |         | 
 | DB1      |           |         |           |         |     -.0057|   -1.520| 
 |          |           |         |           |         |           |  (.1426)| 
 | DGRD     |           |         |           |         |     1.0074|  160.822| 
 |          |           |         |           |         |           |  (.0000)| 
 | DB1 [-1] |           |         |           |         |      .0017|     .642| 
 |          |           |         |           |         |           |  (,5273)| 
 | Rsqrd    |      .9739|         |      .9815|         |      .9997|         | 
 | s.d.e(i) |     1.7828|         |      .1358|         |     3.4057|         | 
 +----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+ 
 

3.3.2 Εκτίµηση Συνάρτησης Ανοιγµένης Μορφής 
 
Η συνάρτηση ανοιγµένης µορφής είναι:  

tttt glkcq tt εδγβα +++++= −1  
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Και οι εκτιµήσεις µε δεδοµένα σε τρέχουσες τιµές, σταθερές τιµές και κατά 

-------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
77 
91   18554.7423 
23   29046.3462 
51   226.315769 
01   77939.7000 

onstant|     .23455042       .48476870      .484   .6335 
NP51   |    -.33349664       .08958254    -3.723   .0013   9.40443861 

 LND1    |    1.46428966       .12978558    11.282   .0000   9.87573414 
 LNGRD   |    -.10832804       .06502375    -1.666   .1106   4.83921551 
 LNB1[-1]|    -.00534306       .00480505    -1.112   .2787   10.5067125 
 
 

κεφαλήν τιµές δίνονται ακολούθως: 
 
Α. ∆εδοµένα σε τρέχουσες τιµές 
 
+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 13, 2008 at 07:51:38PM     | 
| LHS=B1       Mean                 =   86169.87     | 
|              Standard deviation   =   64652.68     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          5     | 
|              Degrees of freedom   =         21     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .5547484E+08 | 
|              Standard error of e  =   1625.318     | 
| Fit          R-squared            =   .9994691     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9993680     | 
| Model test   F[  4,    21] (prob) =9884.30 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -226.3459     | 
|              Restricted(b=0)      =  -324.3789     | 
|              Chi-sq [  4]  (prob) = 196.07 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   14.96281     | 
|              Akaike Info. Criter. =   14.95796     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.5607766     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .2196117     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X| |

+-
 Constant|    2323.63546      789.014837     2.945   .00
 P51     |    -.52786389       .30585966    -1.726   .09
 D1      |    1.53937897       .56213622     2.738   .01
 GRD     |   -22.2388499      12.3070229    -1.807   .08
 B1[-1]  |     .69233374       .13912939     4.976   .00
 
+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 13, 2008 at 07:51:38PM     | 
| LHS=LNB1     Mean                 =   10.97878     | 
|              Standard deviation   =   1.001311     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          5     | 
|              Degrees of freedom   =         21     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .2311811E-01 | 
|              Standard error of e  =   .3317925E-01 | 
| Fit          R-squared            =   .9990777     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9989020     | 
| Model test   F[  4,    21] (prob) =5687.02 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =   54.43566     | 
|              Restricted(b=0)      =  -36.41660     | 
|              Chi-sq [  4]  (prob) = 181.70 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =  -6.635771     | 
|              Akaike Info. Criter. =  -6.640620     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.4355845     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .2822077     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X| 
--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ +

 C
 L
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+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 13, 2008 at 07:51:38PM     | 
| LHS=DB1      Mean                 =   7876.723     | 
|              Standard deviation   =   4223.092     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          5     | 
|              Degrees of freedom   =         21     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .2772802E+08 | 
|              Standard error of e  =   1149.079     | 
| Fit          R-squared            =   .9378104     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9259648     | 
| Model test   F[  4,    21] (prob) =  79.17 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -217.3305     | 
|              Restricted(b=0)      =  -253.4389     | 
|              Chi-sq [  4]  (prob) =  72.22 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   14.26932     | 
|              Akaike Info. Criter. =   14.26447     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  2.3585668     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =  -.1792834     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|    1353.70607      510.763090     2.650   .0150 
 DP51    |     .28852084       .18176209     1.587   .1274   2007.94231 
 DD1     |     .68558011       .33989691     2.017   .0567   2811.05385 
 DGRD    |    1.45182605      1.30821442     1.110   .2796  -11.5630769 
 DB1[-1] |     .55361301       .12181126     4.545   .0002   7285.35769 
 
 
 
 +----------------------------------------------------------------------------+ 
 |                        Ανοιγµένη Μορφή σε τρέχουσες τιµές                  | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 |          |         NORMAL      |          LOG        |          DIFF       | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 | Variable |  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio| 
 +----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| 
 | Constant |  2323.6350|    2.945|      .2346|     .484|  1353.7060|    2.650| 
 |          |           |  (,0077)|           |  (,6335)|           |  (,0150)| 
 | P51      |     -.5279|   -1.726|           |         |           |         | 
 |          |           |  (,0991)|           |         |           |         | 
 | D1       |     1.5394|    2.738|           |         |           |         | 
 |          |           |  (,0123)|           |         |           |         | 
 | GRD      |   -22.2388|   -1.807|           |         |           |         | 
 |          |           |  (,0851)|           |         |           |         | 
 | B1  [-1] |      .6923|    4.976|           |         |           |         | 
 |          |           |  (.0001)|           |         |           |         | 
 | LNP51    |           |         |     -.3335|   -3.723|           |         | 
 |          |           |         |           |  (,0013)|           |         | 
 | LND1     |           |         |     1.4643|   11.282|           |         | 
 |          |           |         |           |  (,0000)|           |         | 
 | LNGRD    |           |         |     -.1083|   -1.666|           |         | 
 |          |           |         |           |  (,1106)|           |         |  
 | LNB1[-1] |           |         |     -.0053|   -1.112|           |         | 
 |          |           |         |           |  (,2787)|           |         |  
 | DP51     |           |         |           |         |      .2885|    1.587| 
 |          |           |         |           |         |           |  (,1274)| 
 | DD1      |           |         |           |         |      .6856|    2.017| 
 |          |           |         |           |         |           |  (,0567)|  
 | DGRD     |           |         |           |         |     1.4518|    1.110| 
 |          |           |         |           |         |           |  (,2796)| 
 | DB1 [-1] |           |         |           |         |      .5536|    4.545| 
 |          |           |         |           |         |           |  (,0002)| 
 | Rsqrd    |      .9995|         |      .9991|         |      .9378|         | 
 | s.d.e(i) |  1625.3180|         |      .0332|         |  1149.0790|         | 
+----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+  

 
Β. ∆εδοµένα σε σταθερές τιµές 2005 
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+-----------------------------------
 Ordinary    least squares regressi

-----------------+ 
on               | 

---+----------+ 
>t]| Mean of X| 

Ordinary    least squares regression               | 

---+----------+ 
>t]| Mean of X| 

|
| Model was estimated Aug 13, 2008 at 07:51:38PM     | 
| LHS=B1       Mean                 =   136009.3     | 
|              Standard deviation   =   39747.50     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         27     | 
| Model size   Parameters           =          5     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .2649609E+09 | 
|              Standard error of e  =   3470.400     | 
| Fit          R-squared            =   .9935496     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9923768     | 
| Model test   F[  4,    22] (prob) = 847.16 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -255.6513     | 
|              Restricted(b=0)      =  -323.7400     | 
|              Chi-sq [  4]  (prob) = 136.18 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   16.47395     | 
|              Akaike Info. Criter. =   16.46963     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.0022467     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .4988766     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+-----
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|    29958.0747      6888.56350     4.349   .0003 
 P51     |    -.23243914       .43857713     -.530   .6014   28659.6621 

  45387.4972  D1      |    2.17365238       .54228127     4.008   .0006 
 GRD     |    35.5656035      12.7137823     2.797   .0105   281.284614 
 B1[-1]  |     .02978509       .03206856      .929   .3631   136046.296 
 
 
----------------------------------------------------+ +

| 
| Model was estimated Aug 13, 2008 at 07:51:38PM     | 
| LHS=LNB1     Mean                 =  -25.59922     | 
|              Standard deviation   =   194.5362     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         27     | 
| Model size   Parameters           =          5     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .2399068E-01 | 
|              Standard error of e  =   .3302250E-01 | 
| Fit          R-squared            =   1.000000     | 
|              Adjusted R-squared   =   1.000000     | 
| Model test   F[  4,    22] (prob) =******* (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =   56.53867     | 
|              Restricted(b=0)      =  -180.1085     | 
|              Chi-sq [  4]  (prob) = 473.29 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =  -6.651233     | 
|              Akaike Info. Criter. =  -6.655556     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.2982823     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .3508589     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+-----
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|     .77617178       .17163936     4.522   .0002 
 LNP51   |    -.31390284       .08505604    -3.691   .0013  -27.1152455 

 -26.6614053  LND1    |    1.35849634       .08604872    15.788   .0000 
 LNGRD   |    -.04387026       .03019513    -1.453   .1604  -31.5113863 
 LNB1[-1]|    -.00437970       .00358221    -1.223   .2344   11.4007834 
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+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 13, 2008 at 07:51:38PM     | 
| LHS=DB1      Mean                 =   3628.985     | 
|              Standard deviation   =   4062.327     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         27     | 
| Model size   Parameters           =          5     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .1088198E+09 | 
|              Standard error of e  =   2224.040     | 
| Fit          R-squared            =   .7463792     | 
|              Adjusted R-squared   =   .7002663     | 
| Model test   F[  4,    22] (prob) =  16.19 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -243.6378     | 
|              Restricted(b=0)      =  -262.1586     | 
|              Chi-sq [  4]  (prob) =  37.04 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   15.58406     | 
|              Akaike Info. Criter. =   15.57974     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  2.5193556     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =  -.2596778     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t]| Mean of X| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|    1743.70172      625.752535     2.787   .0108 
 DP51    |     .31530964       .25129049     1.255   .2227   956.882762 
 DD1     |    1.45203253       .26650101     5.449   .0000   1390.41856 
 DGRD    |     .63938563      1.77223261      .361   .7217  -53.2704964 
 DB1[-1] |    -.10946687       .13365599     -.819   .4216   3665.98478 
 
 
 +----------------------------------------------------------------------------+ 
 |                        Ανοιγµένη Μορφή σε σταθερές τιµές 2005              | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 |          |         NORMAL      |          LOG        |          DIFF       | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 | Variable |  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio| 
 +----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| 
 | Constant | 29958.0700|    4.349|      .7762|    4.522|  1743.7020|    2.787| 
 |          |           |  (,0003)|           |  (,0002)|           |  (,0108)| 
 | P51      |     -.2324|    -.530|           |         |           |         | 
 |          |           |  (,6014)|           |         |           |         | 
 | D1       |     2.1737|    4.008|           |         |           |         | 
 |          |           |  (,0006)|           |         |           |         | 
 | GRD      |    35.5656|    2.797|           |         |           |         | 
 |          |           |  (,0105)|           |         |           |         | 
 | B1  [-1] |      .0298|     .929|           |         |           |         | 
 |          |           |  (,3631)|           |         |           |         | 
 | LNP51    |           |         |     -.3139|   -3.691|           |         | 
 |          |           |         |           |  (,0013)|           |         | 
 | LND1     |           |         |     1.3585|   15.788|           |         | 
 |          |           |         |           |  (,0000)|           |         | 
 | LNGRD    |           |         |     -.0439|   -1.453|           |         | 
 |          |           |         |           |  (,1604)|           |         | 
 | LNB1[-1] |           |         |     -.0044|   -1.223|           |         | 
 |          |           |         |           |  (,2344)|           |         | 
 | DP51     |           |         |           |         |      .3153|    1.255| 
 |          |           |         |           |         |           |  (,2227)| 
 | DD1      |           |         |           |         |     1.4520|    5.449| 
 |          |           |         |           |         |           |  (,0000)| 
 | DGRD     |           |         |           |         |      .6394|     .361| 
 |          |           |         |           |         |           |  (,7217)| 
 | DB1 [-1] |           |         |           |         |     -.1095|    -.819| 
 |          |           |         |           |         |           |  (,4216)| 
 | Rsqrd    |      .9935|         |     1.0000|         |      .7464|         | 
 | s.d.e(i) |  3470.4000|         |      .0330|         |  2224.0410|         | 
 +----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+ 
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Γ. ∆εδοµένα σε κατά κεφαλήν τιµές 
 
-----------------+

|
-----------------------------------+ 

ession               | 
8 at 07:51:38PM     | 

 LHS=B1       Mean                 =   8006.533     | 

---+----------+ 
>t]| Mean of X| 
---+----------+ 
89 
62   1719.99118 
77   2696.40196 

28    -1.813   .0842   20.9075838 
39     4.964   .0001   7266.75448 

Model size   Parameters           =          5     | 

---+----------+ 
>t]| Mean of X| 
---+----------+ 
04 
14   7.06000641 
00   7.53130193 
95   2.49478330 
66   8.25494229 

 Ordinary    least squares regr
| Model was estimated Aug 13, 200
|
|              Standard deviation   =   5775.132     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          5     | 
|              Degrees of freedom   =         21     | 
| Residuals    Sum of squares       =   486173.6     | 
|              Standard error of e  =   152.1549     | 
| Fit          R-squared            =   .9994169     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9993059     | 
| Model test   F[  4,    21] (prob) =8998.67 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -164.7633     | 
|              Restricted(b=0)      =  -261.5768     | 
|              Chi-sq [  4]  (prob) = 193.63 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   10.22569     | 
|              Akaike Info. Criter. =   10.22084     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.6167949     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .1916026     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+-----
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|
+--------+--------------+----------------+--------+-----
 Constant|    222.116302      77.0767668     2.882   .00
 P51     |    -.53613977       .30779834    -1.742   .09

     .55074917     2.946   .00 D1      |    1.62278230  
 GRD     |   -22.4571657      12.38708
B1[-1]  |     .66060089       .133077 
 
 
+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 13, 2008 at 07:51:39PM     | 
| LHS=LNB1     Mean                 =   8.634344     | 
|              Standard deviation   =   .9563617     | 
 WTS=none     Number of observs.   =         26     | |

| 
|              Degrees of freedom   =         21     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .2324259E-01 | 
|              Standard error of e  =   .3326845E-01 | 
| Fit          R-squared            =   .9989835     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9987899     | 
| Model test   F[  4,    21] (prob) =5159.62 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =   54.36585     | 
|              Restricted(b=0)      =  -35.22244     | 
|              Chi-sq [  4]  (prob) = 179.18 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =  -6.630401     | 
|              Akaike Info. Criter. =  -6.635250     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.4254432     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .2872784     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+-----
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|
+--------+--------------+----------------+--------+-----
 Constant|     .27391769       .45134624      .607   .55
 LNP51   |    -.33183065       .08999637    -3.687   .00
 LND1    |    1.46457617       .13053366    11.220   .00
 LNGRD   |    -.10800884       .06463392    -1.671   .10
 LNB1[-1]|    -.00697203       .00651372    -1.070   .29
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+----------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 13, 2008 at 07:51:39PM     | 
| LHS=DB1      Mean                 =   668.8816     | 
|              Standard deviation   =   465.6006     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          5     | 
|              Degrees of freedom   =         21     | 

---+----------+ 
>t]| Mean of X| 
---+----------+ 
13 
57   144.525002 
17   216.357047 
69  -36.0136271 
82   618.354632 

------------------------------------+ 

          |           |  (,0962)|           |         |           |         | 

| Residuals    Sum of squares       =   338154.6     | 
|              Standard error of e  =   126.8960     | 
| Fit          R-squared            =   .9376052     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9257205     | 
| Model test   F[  4,    21] (prob) =  78.89 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -160.0435     | 
|              Restricted(b=0)      =  -196.1091     | 
|              Chi-sq [  4]  (prob) =  72.13 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   9.862627     | 
|              Akaike Info. Criter. =   9.857777     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  2.0448986     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =  -.0224493     | 
+----------------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+-----
|Variable| Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|
+--------+--------------+----------------+--------+-----
 Constant|    205.591917      55.2006221     3.724   .00
 DP51    |     .27362058       .21922055     1.248   .22
 DD1     |    1.20880308       .33681427     3.589   .00
 DGRD    |    -.27524519       .33233937     -.828   .41
 DB1[-1] |     .24629725       .08439129     2.919   .00
 
 
 +----------------------------------------
 |                       Ανοιγµένη Μορφή σε κατά κεφαλήν τιµές                | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 |          |         NORMAL      |          LOG        |          DIFF       | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 

r|  t-ratio|  | Variable |  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio|  Paramete
 +----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| 
 | Constant |   222.1163|    2.882|      .2739|     .607|   205.5919|    3.724| 
 |          |           |  (,0089)|           |  (,5504)|           |  (,0013)| 
 | P51      |     -.5361|   -1.742|           |         |           |         | 
 |
 | D1       |     1.6228|    2.946|           |         |           |         | 
 |          |           |  (,0077)|           |         |           |         |  
 | GRD      |   -22.4572|   -1.813|           |         |           |         | 
 |          |           |  (,0842)|           |         |           |         | 
 | B1  [-1] |      .6606|    4.964|           |         |           |         | 
 |          |           |  (,0001)|           |         |           |         | 
 | LNP51    |           |         |     -.3318|   -3.687|           |         | 
 |          |           |         |           |  (,0014)|           |         | 
 | LND1     |           |         |     1.4646|   11.220|           |         | 
 |          |           |         |           |  (,0000)|           |         | 
 | LNGRD    |           |         |     -.1080|   -1.671|           |         | 
 |          |           |         |           |  (,1095)|           |         | 
 | LNB1[-1] |           |         |     -.0070|   -1.070|           |         | 
 |          |           |         |           |  (,2966)|           |         | 
 | DP51     |           |         |           |         |      .2736|    1.248| 
 |          |           |         |           |         |           |  (,2257)| 
 | DD1      |           |         |           |         |     1.2088|    3.589| 
 |          |           |         |           |         |           |  (,0017)| 
 | DGRD     |           |         |           |         |     -.2752|    -.828| 
 |          |           |         |           |         |           |  (,4169)| 
 | DB1 [-1] |           |         |           |         |      .2463|    2.919| 
 |          |           |         |           |         |           |  (,0082)| 
 | Rsqrd    |      .9994|         |      .9990|         |      .9376|         | 
 | s.d.e(i) |   152.1549|         |      .0333|         |   126.8960|         | 
 +----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+ 
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3.3.3 Εκτίµηση µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο 
τάδια (2SLS). 

 2.1727624     | 
 -.0863812     | 

31 
00   18554.7423 
00   29046.3462 
19   140.143615 

 -6.030514     | 
  .9299095     | 

σ
 
Α. ∆εδοµένα σε τρέχουσες τιµές 
 
+----------------------------------------------------+ 
| Two stage   least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 14, 2008 at 08:17:42AM     | 
| LHS=B1       Mean                 =   86169.87     | 
|              Standard deviation   =   64652.68     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .2681551E+09 | 
|              Standard error of e  =   3491.256     | 
| Fit          R-squared            =   .9969673     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9965538     | 
| Model test   F[  3,    22] (prob) =2410.79 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -246.8291     | 
|              Restricted(b=0)      =  -324.3789     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) = 155.10 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   16.45913     | 

. Criter. =   16.45667     | |              Akaike Info
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  = 
              Rho = cor[e,e(-1)]   = |

| Not using OLS or no constant. Rsqd & F may be < 0. | 
+----------------------------------------------------+ 
| Instrumental Variables: 
|ONE      GRD      B1  [-1] BRD [-1] 
 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| Mean of X| 
--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ +

 Constant|    964.457509      1375.11004      .701   .48
 P51     |   -2.69241173       .65715117    -4.097   .00
 D1      |    3.98123213       .57797651     6.888   .00
 BRD     |    139.301207      146.572736      .950   .34
 
 
+----------------------------------------------------+ 
| Two stage   least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 14, 2008 at 08:17:42AM     | 
| LHS=LNB1     Mean                 =   10.97878     | 
|              Standard deviation   =   1.001311     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .4595421E-01 | 
|              Standard error of e  =   .4570370E-01 | 
| Fit          R-squared            =   .9978333     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9975378     | 
| Model test   F[  3,    22] (prob) =3377.24 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =   45.50428     | 
|              Restricted(b=0)      =  -36.41660     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) = 163.84 (.0000) | 

Prd. Crt. =  -6.028051     | | Info criter. LogAmemiya 
|              Akaike Info. Criter. = 
 Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  = |

|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .5350453     | 
| Not using OLS or no constant. Rsqd & F may be < 0. | 
+----------------------------------------------------+ 
| Instrumental Variables: 
|ONE      LNGRD    LNB1[-1] LNBR[-1] 
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+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
ariable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| Mean of X| 

---+----------+ 
87 
37   9.40443861 
00   9.87573414 
34   4.53881776 

  16.69675     | 
  1.7217227     | 

-------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
onstant|    2203.92013      8372.17665      .263   .7924 

 .9978|         |      .0963|         | 
 .0457|         |  3936.5380|         | 

----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+ 

|V
+--------+--------------+----------------+--------+-----
 Constant|    -.24583949      1.61109427     -.153   .87
 LNP51   |     .18309132       .49911969      .367   .71
 LND1    |    1.10673457       .19313667     5.730   .00
 LNBRD   |    -.31441484       .36839099     -.853   .39
 
+----------------------------------------------------+ 
| Two stage   least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 14, 2008 at 08:17:43AM     | 
| LHS=DB1      Mean                 =   7876.723     | 
|              Standard deviation   =   4223.092     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .3409193E+09 | 
|              Standard error of e  =   3936.538     | 
| Fit          R-squared            =   .9634790E-01 | 
|              Adjusted R-squared   =  -.2687738E-01 | 
| Model test   F[  3,    22] (prob) =    .78 (.5167) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -249.9502     | 
|              Restricted(b=0)      =  -253.4389     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) =   6.98 (.0726) | 

Prd. Crt. =   16.69921     | | Info criter. LogAmemiya 
|              Akaike Info. Criter. = 

Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =| 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .1391386     | 
| Not using OLS or no constant. Rsqd & F may be < 0. | 
+----------------------------------------------------+ 
| Instrumental Variables: 
|ONE      DGRD     DB1 [-1] DBRD[-1] 
 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| Mean of X| |

+-
 C
 DP51    |    3.13763577      20.8041317      .151   .8801   2007.94231 

  DD1     |    -.22257081      17.7435231     -.013   .9900   2811.05385
 DBRD    |     .06949438      6.09164198      .011   .9909  -24.8960385 
 
 +----------------------------------------------------------------------------+ 
 |                       2SLS σε τρέχουσες τιµές                              | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 |          |         NORMAL      |          LOG        |          DIFF       | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 | Variable |  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio| 
 +----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| 
 | Constant |   964.4575|     .701|     -.2458|    -.153|  2203.9200|     .263| 
 |          |           |  (,4831)|           |  (,8787)|           |  (,7924)| 
 | P51      |    -2.6924|   -4.097|           |         |           |         | 
 |          |           |  (,0000)|           |         |           |         | 
 | D1       |     3.9812|    6.888|           |         |           |         | 
 |          |           |  (,0000)|           |         |           |         | 
 | BRD      |   139.3012|     .950|           |         |           |         | 
 |          |           |  (,3419)|           |         |           |         | 
 | LNP51    |           |         |      .1831|     .367|           |         | 
 |          |           |         |           |  (,7137)|           |         | 
 | LND1     |           |         |     1.1067|    5.730|           |         | 
 |          |           |         |           |  (,0000)|           |         | 
 | LNBRD    |           |         |     -.3144|    -.853|           |         | 
 |          |           |         |           |  (,3934)|           |         | 
 | DP51     |           |         |           |         |     3.1376|     .151| 
 |          |           |         |           |         |           |  (,8801)|  
 | DD1      |           |         |           |         |     -.2226|    -.013| 
 |          |           |         |           |         |           |  (,9900)| 
 | DBRD     |           |         |           |         |      .0695|     .011| 

          |           |         |           |         |           |  (,9909)|  |
 | Rsqrd    |      .9970|         |     
 | s.d.e(i) |  3491.2560|         |     
 +
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Β. ∆εδοµένα σε σταθερές τιµές 2005 
 
+----------------------------------------------------+ 
| Two stage   least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 14, 2008 at 08:17:43AM     | 
| LHS=B1       Mean                 =   136009.3     | 
|              Standard deviation   =   39747.50     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         27     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         23     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .4145639E+09 | 
|              Standard error of e  =   4245.529     | 
| Fit          R-squared            =   .9881523     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9866069     | 
| Model test   F[  3,    23] (prob) = 639.43 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -261.6945     | 
|              Restricted(b=0)      =  -323.7400     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) = 124.09 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   16.84539     | 
|              Akaike Info. Criter. =   16.84320     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.5355226     | 

,e(-1)]   =   .2322387     | |              Rho = cor[e
| Not using OLS or no constant. Rsqd &
-------------------------------------

 F may be < 0. | 
---------------+ 

1      |    3.95685498       .46324915     8.542   .0000   45387.4972 
40   183.402091 

---------------+ 

NBRD   |    6.74208260      51.4246451      .131   .8957  -31.8006582 

+
| Instrumental Variables: 
|ONE      GRD      B1  [-1] BRD [-1] 
 

+----------+ +--------+--------------+----------------+--------+--------
|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| Mean of X| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|    11002.7190      4865.92094     2.261   .0237 
P51     |   -1.97798119       .60719884    -3.258   .0011   28659.6621  

 D
 BRD     |    11.4671853      6.63566375     1.728   .08
 
+----------------------------------------------------+ 
| Two stage   least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 14, 2008 at 08:17:43AM     | 
| LHS=LNB1     Mean                 =  -25.59922     | 
|              Standard deviation   =   194.5362     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         27     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         23     | 
| Residuals    Sum of squares       =   13.65106     | 
|              Standard error of e  =   .7704054     | 
| Fit          R-squared            =   .9999837     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9999816     | 
| Model test   F[  3,    23] (prob) =******* (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -29.10408     | 
|              Restricted(b=0)      =  -180.1085     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) = 302.01 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =  -.3835264     | 
|              Akaike Info. Criter. =  -.3857231     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  1.3875601     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .3062200     | 

tant. Rsqd & F may be < 0. | | Not using OLS or no cons
+-------------------------------------
 Instrumental Variables: |

|ONE      LNGRD    LNB1[-1] LNBR[-1] 
 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

| Mean of X| |Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|    32.6955452      242.394336      .135   .8927 
 LNP51   |   -8.56811047      62.5380685     -.137   .8910  -27.1152455 
LND1    |    2.85875845      11.5561604      .247   .8046  -26.6614053  

 L
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+----------------------------------------------------+ 
| Two stage   least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 14, 2008 at 08:17:43AM     | 
| LHS=DB1      Mean                 =   3628.985     | 
|              Standard deviation   =   4062.327     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         27     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         23     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .1076030E+09 | 
|              Standard error of e  =   2162.959     | 
| Fit          R-squared            =   .7056003     | 
|              Adjusted R-squared   =   .6672003     | 
| Model test   F[  3,    23] (prob) =  18.38 (.0000) | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -243.4860     | 
|              Restricted(b=0)      =  -262.1586     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) =  37.35 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   15.49662     | 
|              Akaike Info. Criter. =   15.49442     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  = 
              Rho = cor[e,e(-1)]   = 

 2.4184328     | 
 -.2092164     | 

onstant|    2070.63305      961.618919     2.153   .0313 
P51    |     .24793374       .57982295      .428   .6689   956.882762 

 

 DBRD     |           |         |           |         |     2.0925|     .932| 
          |           |         |           |         |           |  (,3513)|  

 | Rsqrd    |      .9882|         |     1.0000|         |      .7056|         | 
.7704|         |  2162.9590|         | 
-----+---------+-----------+---------+ 

Γ. ∆εδοµένα σε κατά κεφαλήν τιµές 
 

|
| Not using OLS or no constant. Rsqd & F may be < 0. | 
+----------------------------------------------------+ 
| Instrumental Variables: 
|ONE      DGRD     DB1 [-1] DBRD[-1] 
 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| Mean of X| 
+
 C
--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

 D
 DD1     |    1.05307616       .82826644     1.271   .2036   1390.41856 
 DBRD    |    2.09251657      2.24514059      .932   .3513  -68.3905824 
 
 
 
 +----------------------------------------------------------------------------+ 
 |                       2SLS µε δεδοµένα σε σταθερές τιµές 2005              | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 |          |         NORMAL      |          LOG        |          DIFF       | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 
 | Variable |  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio|  Parameter|  t-ratio| 
 +----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| 
 | Constant | 11002.7200|    2.261|    32.6955|     .135|  2070.6330|    2.153| 
 |          |           |  (,0237)|           |  (,8927)|           |  (,0313)| 
 | P51      |    -1.9780|   -3.258|           |         |           |         | 
 |          |           |  (,0011)|           |         |           |         | 
 | D1       |     3.9569|    8.542|           |         |           |         | 
 |          |           |  (,0000)|           |         |           |         |  
 | BRD      |    11.4672|    1.728|           |         |           |         | 
 |          |           |  (,0840)|           |         |           |         | 
 | LNP51    |           |         |    -8.5681|    -.137|           |         | 
 |          |           |         |           |  (,8910)|           |         | 
 | LND1     |           |         |     2.8588|     .247|           |         | 
 |          |           |         |           |  (,8046)|           |         | 
 | LNBRD    |           |         |     6.7421|     .131|           |         | 
 |          |           |         |           |  (,8957)|           |         | 
 | DP51     |           |         |           |         |      .2479|     .428| 
 |          |           |         |           |         |           |  (,6689)| 
 | DD1      |           |         |           |         |     1.0531|    1.271| 

          |           |         |           |         |           |  (,2036)|  |
| 

 |

 | s.d.e(i) |  4245.5290|         |      
 +----------+-----------+---------+------
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+----------------------------------------------------+ 
| Two stage   least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 14, 2008 at 08:17:43AM     | 

 Model size   Parameters           =          4     | 

 l ih  - | 

+ - -

 8 6 5  40

 

t   F[  3,    22] (prob) =4413.97 (.0000) | 
c   Log likelihood       =   50.17214     | 

              Restricted(b=0)      =  -35.22244     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) = 170.79 (.0000) | 

 Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =   .7627941     | 

0

| LHS=B1       Mean                 =   8006.533     | 
|              Standard deviation   =   5775.132     | 
 WTS=none     Number of observs.   =         26     | |

|
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   2604155.     | 
|              Standard error of e  =   344.0504     | 
| Fit          R-squared            =   .9963089     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9958056     | 
| Model test   F[  3,    22] (prob) =1979.44 (.0000) | 
| Diagnostic   Log ikel ood       = 186.5812     
|              Restricted(b=0)      =  -261.5768     | 
|              Chi-sq [  3]  (prob) = 149.99 (.0000) | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   11.82468     | 
|              Akaike Info. Criter. =   11.82221     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  2.1424027     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =  -.0712014     | 
| Not using OLS or no constant. Rsqd & F may be < 0. | 
+----------------------------------------------------+ 
| Instrumental Variables: 
|ONE      GRD      B1  [-1] BRD [-1] 
 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| Mean of X| 
+--------+--------------+----------------+--------+-------- ---- ---- + 
 Constant|    86.5987993      137.195105      .631   .5279 
 P51     |   -2.82114595       .75944470    -3.715   .0002   1719.99118 
 D1      |   3.9 47597        .6081586      6.552  .0000   2696. 196 
 BRD     |    156.030267      166.253319      .939   .3480   12.9959830 
 
 
+----------------------------------------------------+ 
| Two stage   least squares regression               | 
| Model was estimated Aug 14, 2008 at 08:17:43AM     | 
| LHS=LNB1     Mean                 =   8.634344     | 
|              Standard deviation   =   .9563617     | 
| WTS=none     Number of observs.   =         26     | 
| Model size   Parameters           =          4     | 
|              Degrees of freedom   =         22     | 
| Residuals    Sum of squares       =   .3209112E-01 | 
|              Standard error of e  =   .3819276E-01 | 
| Fit          R-squared            =   .9983414     | 
|              Adjusted R-squared   =   .9981152     | 
| Model tes
 Diagnosti|

|

| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =  -6.387118     | 
              Akaike Info. Criter. =  -6.389580     | |

|
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =   .6186029     | 
| Not using OLS or no constant. Rsqd & F may be < 0. | 
+----------------------------------------------------+ 
| Instrumental Variables: 
|ONE      LNGRD    LNB1[-1] LNBR[-1] 
 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| Mean of X| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
 Constant|     .36624444      1.41642547      .259   .7960 
 LNP51   |     .05591525       .41948657      .133   .894    7.06000641 
 LND1    |    1.09540968       .16085047     6.810   .0000   7.53130193 
 LNBRD   |    -.17158487       .31745410     -.541   .5889   2.19438556 
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+----------------------------------------------------+ 
| Two stage   least squares regression               | 
 Model was estimated Aug 14, 20|

|
08 at 08:17:43AM     | 

 LHS=DB1      Mean                 =   668.8816     | 
|              Standard deviation   =   465.6006     | 

    26     | 
     4     | 

              Degrees of freedom   =         22     | 
 Residuals    Sum of squares       =   .8704144E+08 | 

|

E      DGRD     DB1 [-1] DBRD[-1] 

------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 
Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| Mean of X| 

----------------+--------+--------+----------+ 
     18799.9958      .041   .9674 
     490.100270      .036   .9712   144.525002 

DD1     |   -12.8143020      422.595614     -.030   .9758   216.357047 

---- --------+ 
 |                      | 
 +----------+---------------------+---------------------+---------------------+ 

+---------------------+-------- +------------
|  Parameter|  t-ratio|  Parame |  Parameter|

----------+-----------+---------+--------- --+-----------+--
.5988|     .631|      .36 59|   768.1706| 
     |  (,5279)|         0)|           | 

 P51      |    -2.8211|   -3.715|           |           |  
      |  (,0002)|            |           |  
3.9848|    6.552|           |           |  

          |           |  (,0000)|           |           |     
9|          |           | 
)|          |           | 

 LNP51    |           |         |      .05 33|           |  
         |           |         |          0)|           |  

   |           |         |     1.09 0|           | 
   |           |         |         )|           | 

D    |           |         |     -.171 541|           |   

εων 

| WTS=none     Number of observs.   =     
| Model size   Parameters           =     
|
|
|              Standard error of e  =   1989.077     | 
| Fit          R-squared            =  -17.98059     | 
|              Adjusted R-squared   =  -20.56885     | 
| Diagnostic   Log likelihood       =  -232.2018      
|              Restricted(b=0)      =  -196.1091     | 
| Info criter. LogAmemiya Prd. Crt. =   15.33395     | 
|              Akaike Info. Criter. =   15.33149     | 
| Autocorrel   Durbin-Watson Stat.  =  2.0886689     | 
|              Rho = cor[e,e(-1)]   =  -.0443345     | 
| Not using OLS or no constant. Rsqd & F may be < 0. | 
+----------------------------------------------------+ 
 Instrumental Variables: |

|ON
 
--+

|
+--------+--------------+
 Constant|    768.170611 
DP51    |    17.6932062  

 
 DBRD    |   -3.11875821      49.1787975     -.063   .9494  -37.2151001 
 
 
 +----------- -----------------------------------------------------

       2SLS µε δεδοµένα σε κατά κεφαλήν ποσά          

 |          |         NORMAL      |          LOG        |          DIFF       | 
 +----------
| Variable 

-------------
te io

---------+ 
   

 +
r|  t-rat

--+-------
t-ratio| 
-------| 

 | Constant |    86
|          |      

62|     .2
 

    .041| 
  

 |
 |  (,796

  |       
(,9674)| 
       | 

 |          |     
| D1       |     

 |              | 
 
 |

  |       
  |       

       | 
       | 

 | BRD      |   156.0303|     .93
|          |           |  (,3480

  |        
  

        | 
  

 |
 |       

59|     .1
       | 
       | 

 |  |  (,894        | 
 | LND1  
 |       

54|    6.81
  |  (,0000

        | 
        | 

 | LNBR 6|    -.        |
 |          |           |         |           |  (,5889)|           |         | 
 | DP51     |           |         |           |         |    17.6932|     .036| 
 |          |           |         |           |         |           |  (,9712)| 
 | DD1      |           |         |           |         |   -12.8143|    -.030| 
 |          |           |         |           |         |           |  (,9758)| 
 | DBRD     |           |         |           |         |    -3.1188|    -.063| 
 |          |           |         |           |         |           |  (,9494)| 
 | Rsqrd    |      .9963|         |      .9983|         |   -17.9806|         | 
 | s.d.e(i) |   344.0504|         |      .0382|         |  1989.0770|         | 
 +----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+ 
 
 

3.4 Σχολιασµός Εκτιµήσ
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Ας αρχίσουµε µε την «ποιότητα» εκτίµησης που µας δί  οι διαφορετικές 
µέθοδοι εκτίµησης που χρησιµοποιήθηκαν: 

 νουν

.4.1 Εκτίµηση κάθε συνάρτησης ανεξάρτητα  µε την µέθοδο OLS 

είχα  

α
ί

ύ όρου) ενώ 

µετ
Στη  

(D-
στα
υστ  αρνητικά, κάτι που δεν αναµένονταν. 

ασ
συν
απ Ε&Τ και µάλιστα µε 

αντ
για
Κρ οστό των 

δαπανών

µός των προγραµµάτων Έρευνας, Τεχνολογίας και 

3.4.2 Εκτίµηση της συνάρτησης ανοιγµένης µορφής 
 
Η εκτίµηση της συνάρτησης ανοιγµένης µορφής µας έδωσε τις καλύτερες 
τιµές στις κανονικές µεταβλητές σε τρέχουσες και κατά κεφαλήν τιµές. Οι δύο 
αυτές εκτιµήσεις µας έδωσαν παρόµοιους συντελεστές µε καλή προσαρµογή 
του υποδείγµατος (R2=0,999 και 0,9994 αντίστοιχα) και χωρίς αυτοσυσχέτιση  
(D-W=1,561 και 1,617 αντίστοιχα). Οι µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικές 
και τα πρόσηµά των παραµέτρων τους είναι αρνητικά για τον συντελεστή 
κεφάλαιο και τις ∆ηµόσιες δαπάνες για R&D και θετικά για τον συντελεστή 
εργασία και την παραγωγή µε µία χρονική υστέρηση.  
Το σύστηµα εξισώσεων στη περίπτωση αυτή είναι υπερταυτοποιηµένο 
(σύµφωνα µε τη συνθήκη τάξης) γεγονός που δεν µας επιτρέπει να 
υπολογίσουµε τιµές για τις παραµέτρους των κανονικών συναρτήσεων. Σε µια 

3
 
Σε αυτή την οικονοµετρική µέθοδο εκτίµησης, που µάλλον δεν είναι η 
επιστηµονικά καλύτερη δυνατή, τα καλύτερα απο ελέτ σµατα τα µε και για  
την συνάρτηση παραγωγής και για την συνάρτηση ιδιωτικών επενδύσεων σε 
Έρευνα και Ανάπτυξη, µε την χρήση των κανονικών µεταβλητών σε σταθερές 
τιµές. 
Στη περίπτωση της συνάρτησης παραγωγής η προσ ρµογή του 
υποδείγµατος είναι πολύ καλή (R2=0,9919), χωρίς να εµφαν ζει 
αυτοσυσχέτιση (∆είκτης D-W=1,093).  Οι µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν 
είναι στατιστικά σηµαντικές (συµπεριλαµβανοµένου του σταθερο
οι συντελεστές που εκτιµήθηκαν έχουν, µε εξαίρεση τον συντελεστή της 

αβλητής που αφορά το Κεφάλαιο, θετικό πρόσηµο όπως αναµένονταν. 
 περίπτωση της συνάρτησης ιδιωτικών επενδύσεων για R&D, η

προσαρµογή του υποδείγµατος είναι καλή (R2=0,9607), χωρίς αυτοσυσχέτιση 
W=0,956), αλλά η µεταβλητή που αντιστοιχεί στη παραγωγή είναι 
τιστικά ασήµαντη. Τα πρόσηµα για την παραγωγή και την χρονική 
έρησή της είναι

Πάντως αναλογιζόµενοι το γεγονός ότι το µέγεθος του ΑΕΠ είναι στατιστικά 
ήµαντο για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για ΕΤ, 
ειδητοποιούµε ότι οι ιδιωτική δαπάνη για Ε&Τ έχουµε κατά κύριο λόγο σαν 
οτέλεσµα κινητοποίησης δηµόσιας δαπάνης για 

συντελεστή µικρότερο της µονάδας (0,837). Η εικόνα αυτή είναι πάντως 
ιπροσωπευτική της Ελληνικής πραγµατικότητας όπου η ιδιωτική δαπάνη 
 Έρευνα και Ανάπτυξη γίνεται στα πλαίσια της συγχρηµατοδότησης του 
άτους για Ε&Τ δραστηριότητες. Οι ιδιωτικές δαπάνες σαν ποσ

συνολικών  για Έρευνα παραµένουν σταθερές τη στιγµή που οι 
∆ηµόσιες δαπάνες για έρευνα σαν ποσοστό των συνολικών δαπανών 
αυξάνουν. Αυτό βέβαια µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι χρειάζεται ένας 
προσεκτικότερος σχεδιασ
Καινοτοµίας ώστε να γίνει πιο αποτελεσµατική η µόχλευση ιδιωτικών 
δαπανών. 
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τέτοια περίπτωση η εφαρµογή της µεθόδους των ελαχίστων τετραγώνων σε 
δύο στάδια είναι επιβεβληµένη. 
 

3.4.3 Εκτίµηση µε την µέθοδο 2SLS 
 
 
Σε αυτή την οικονοµετρική µέθοδο εκτίµησης, που επιστηµονικά είναι η 

είγµατος είναι πολύ καλή (R2=0,9882), χωρίς να 
µφανίζεται πρόβληµα αυτοσυσχέτισης (∆είκτης D-W=1,536). Οι µεταβλητές 

 των µεταβλητών έχουν 
µετρο του συντελεστή 

εφάλαιο που και σε αυτή τη περίπτωση έχει αρνητικό πρόσηµο. 

3.5 µατα 

Από τον σ
που δείχνει σ  καλύτερες 
µεθόδους. 

ορθότερη, τα καλύτερα αποτελέσµατα τα είχαµε, και εδώ, µε την χρήση των 
κανονικών µεταβλητών σε σταθερές τιµές. 
Η προσαρµογή του υποδ
ε
φαίνεται να είναι στατιστικά σηµαντικές. Οι παράµετροι
τα αναµενόµενα πρόσηµα, µε εξαίρεση την παρά
κ
 
    
 

 Συµπεράσ
 

χολιασµό των εκτιµήσεων, κατασκευάσαµε τον πιο κάτω πίνακα 
υγκριτικά τις εκτιµήσεις µε τις κατά τεκµήριο δύο

Κανονικές Μεταβλητές σε Σταθερές Τιµές 2005 
 OLS 2SLS 

Constant 15495,14 11002,72 
 (,0005) (,0237) 
P51 (Κεφάλαιο) -0,8731 -1,9780 
 (,0190) (,0011) 
D1   (Εργασία) 3,1512 3,9569 
 (,0000) (,0000) 
BRD (Ιδιωτική ∆απάνη R&D) 13,6890 11,4672 
 (,0176) (,0840) 
R2 0,9919 0,9882 
s.d.e(i) 3798,47 4245,53 
D-W 1,093 1,536 
Όπως φαίνεται τα αποτελέσµατα είναι πολύ κοντά και µε τα ίδια πρόσηµα στις 

Αυτό σηµαίνει ότι η εικόνα που περιγράψαµε παραπάνω για την Ελληνική 
Οικονοµία, δηλαδή µια Ελληνική οικονοµία που έχει σηµαντικό πρόβληµα µε 
την αποτελεσµατική χρήση των όποιων κεφαλαιουχικών επενδύσεων γίνονται 
και µε την ιδιωτική δαπάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη να υπολείπεται της 
∆ηµόσιας δαπάνης για R&D ισχύει και είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί 
άµεσα. Βέβαια η εικόνα αυτή αναφέρεται στο σύνολο της Ελληνικής 
Οικονοµίας και ενδέχεται να παρουσιάζει σηµαντικές µεταβολές κατά κλάδο 
οικονοµικής δραστηριότητας. 
 
 

παραµέτρους των µεταβλητών. 
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Κεφάλαιο 4. Καινοτοµία και Οικονοµική 
Αποδοτικότητα. 
 
Η σχέση µεταξύ καινοτοµίας και οικονοµικής αποδοτικότητας, σε διάφορα 
επίπεδα, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των µελετητών τα τελευταία 50 χρόνια, 
γίνεται όµως ιδιαίτερα έντονο την τελευταία 20ετία28.  
Κάποιες µελέτες εκτιµούν τον συντελεστή απόδοσης της Έρευνας και 
Ανάπτυξης29 σε σχέση µε κάποια µέτρα εκροών της παραγωγής, διατηρώντας 
τα υπόλοιπα στοιχεία σταθερά. Κάποιες άλλες προσπάθησαν να εκτιµήσουν 
µια συνάρτηση παραγωγής «γνώσης» συσχετίζοντας την Έρευνα και 
Ανάπτυξη µε τις καινοτοµίες30 ή τις ευρεσιτεχνίες31. 
Αν και τα αποτελέσµατα διαφέρουν σε πολλά σηµεία, µπορούµε να 
αναφέρουµε ότι ως τώρα έχουν θεµελιωθεί τα ακόλουθα32: 
• Υπάρχει µια σταθερή σχέση µεταξύ της Έρευνας και Ανάπτυξης και των 

ευρεσιτεχνιών σε διαστρωµατικά δεδοµένα (Cross Section Data), αλλά 
αρνητική σχέση σε δεδοµένα χρονολογικών σειρών (Time Series Data)33. 

• Υπάρχει θετική σχέση µεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης και του επιπέδου
ατικά δεδοµένα τη στιγµή 
η αυτή φαίνεται στατιστικά 

ασήµαντη34. 

τ
κ α

 Duguet, Jacques 
airesse (1998) “Research, Innovation and Productivity : An Econometric 

s

 
παραγωγικότητας στις επιχειρήσεις σε διαστρωµ
που σε δεδοµένα χρονολογικών σειρών η σχέσ

• Υπάρχουν µεγάλες διαφορές στην εκτίµηση της συµµετοχής της Έρευνας 
και Ανάπτυξης στη παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Οι διαφορές αυτές 
οφείλονται σε διαφορές στα δεδοµένα, στον προσδιορισµό των µοντέλων 
και στις χρησιµοποιούµενες µεθόδους εκτίµησης35. 

• Οι εκτιµήσεις για την ελαστικότητα των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη 
στη συνάρτηση ης παραγωγικότητας που υπολογίζονται µε χρονολογικές 
σειρές είναι µι ρότερες και στη πλειονότητά τους στατιστικά ασήµ ντες σε 
σχέση µε αυτές που υπολογίζονται µε διαστρωµατικά δεδοµένα. 

Πάντως η ολοένα καλύτερη αντίληψη και κατανόηση της ανθρώπινης 
«οικονοµικής» συµπεριφοράς, η βελτίωση των στατιστικών δεδοµένων αλλά 
και των οικονοµετρικών µεθόδων και τεχνικών είναι µερικοί καλοί λόγοι για τη 
συνέχιση της έρευνας. 
Σε αυτά τα πλαίσια το άρθρο των Bruno Crepon, Emmanuel
M
Analysi  at the Firm Level” που δηµοσιεύτηκε το 1998 στο Economics of 
                                                 
28 Hans Loof and Almas Heshmati (2006) “On the relationship between i novat  and performance: A 
sensitivity analysis” in Economics of Innovation and New Technology, Vol, 15, Num 4/5 (June/ July 
2006), p. 317 

n ion

iresse and Sassenaou (1991), Griliches (1994, 1995), Hall 
(1
30 urvey” Journal of Economic 

707, 
 Όπως: Kleinknecht (199 le t and

32 Hans Loof and Almas H a 6) “On ance: A 
sensitivity analysis” in Economics of Innovation and New Technology, Vol, 15, Num 4/5 (June/ July 
2006), p. 318-319 
33 Klette, J, and Kortum, S, (2002) Innovating Firms and Aggregate Innovation, NBER Working Paper 
no, 8819, Cambridge, MA 
34 Όπως το προηγούµενο 
35 Mairesse, J. and Sassenou, M. (1991) “R&D and Productivity: a survey of econometric studies at the 
firm level” Science – Technology – Industry Review, 8, 9-43, 

29 Όπως: Mairesse and Mohnen (1990), Ma
995) 
 Crilich 990) “Patent Statistics as economic indicators: a ses, Z. (1

Literature, 28(4), 1661-1
31 6), K inknech  Mohnen (2002) 

eshm ti (200  the relationship between innovation and perform

 
Σελίδα 55 από 107 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:47 EEST - 52.53.217.230



Τεχνολογία και Οικονοµική Αποδοτικότητα – Η περίπτωση της Ελλάδας 
 

Innovation and New Technology (Vol, 7:2, pp 11-158) προσέφερε ένα 
θεωρητικό µοντέλο, αλλά και µια κατάλληλη οικονοµετρική µέθοδο για να 

 έχει χρησιµοποιηθεί ευρύτατα στην µελέτη της σχέσης της 

 Αποδοτικότητα της 
Επιχείρησης 

Περιλαµβάνει την περιγραφή τριών (3) βασικών σχέσεων37: 
ας και Ανάπτυξης, όπου συνδέεται η 

Έρευνα µε τους προσδιοριστικούς της παράγοντες. 

 ί

Έρευνας και Ανάπτυξης) αντιστοιχεί όπως θα 

υνα και Ανάπτυξη και η άλλη το µέγεθος της επένδυσης σε 

Έ  τέταρτη συνάρτηση 
σι es.

as 
HESH
απο ο

υγκεκριµένης σχέσης. 
 
ο µον  επόµενο βασικό διάγραµµα: 

καταλάβουµε καλύτερα τη διαδικασία που ο Rosenberg36 είχε αποκαλέσει 
«Black Box» για τη σχέση µεταξύ των ανθρώπινων προσπαθειών για Έρευνα 
και Ανάπτυξη και την Οικονοµική Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων. 
 Το µοντέλο αυτό έγινε σύντοµα γνωστό µε τα αρχικά των συγγραφέων (CDM 
 Model) και–
καινοτοµίας µε την οικονοµική αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων. 
Το µοντέλο αυτό θα είναι το θεωρητικό υπόβαθρο της εµπειρικής µελέτης που 
θα ακολουθήσει για την Καινοτοµία και την Οικονοµική Αποδοτικότητα των 
Ελληνικών Επιχειρήσεων. 
 

4.1 Το Θεωρητικό Μοντέλο (CDM – Model) 
 
Το µοντέλο CDM είναι σε θέση να αναλύσει δύο βασικά για την Έρευνα και 
Ανάπτυξη θέµατα: 
• Την επίδραση της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Καινοτοµία 
• Την επίδραση της Καινοτοµίας στη Οικονοµική

1. Την σχέση της Έρευν

2. Την συνάρτηση καινοτοµίας, όπου συνδέει την Έρευνα και 
Ανάπτυξη µε τα µεγέθη µέτρησης των εκροών της Καινοτοµ ας. 

3. Την συνάρτηση Αποδοτικότητας, όπου συνδέει τις εκροές της 
Καινοτοµίας µε την Οικονοµική Αποδοτικότητα της επιχείρησης. 

Η πρώτη σχέση (αυτή της 
δούµε σε δύο συναρτήσεις από τις οποίες η µία αφορά την απόφαση για 
επένδυση σε Έρε
R&D. 
να παρόµοιο µοντέλο µε τρείς σχέσεις, χωρίς όµως την

38είχε παρου άσει το 1984 οι Pakes και Grilich
Τ οο µ ντέλο CDM χρησιµοποίησαν πρόσφατα και οι Hans LOOF και Alm

MATI για την ανάλυση της σχέσης καινοτοµίας και οικονοµικής 
δ τικότητας των Σουηδικών επιχειρήσεων39 και είναι ένα συχνά 

χρησιµοποιούµενο µοντέλο για την µελέτη της σ

Τ τέλο στηρίζεται στο

                                                 
36 Rosenberg, N. (1982) “Inside the Black Box” Cambridge : Cambridge University Press, και 
Rosenberg, N. (1994) “Exploring the Black Box” Cambridge : Cambridge University Press, 
37 Crepon, B, Duguet, E, Mairesse, J, (1998) “Research, Innovation and Productivity: An econometric 
analysis at the firm level” in Economics of Innovation and New Technology, 7:2, 115-158, 
38 Pakes, A, and Griliches, Z, (1984) “Patents and the R&D at Firm Level: A first look” in Griliches, Z, 
(ed) R&D, Patents and Productivity Chicago: University of Chicago Press, pp 390-409, 
39 Hans Loof and Almas Heshmati (2006) “On the relationship between innovation and performance: A 
sensitivity analysis” in Economics of Innovation and New Technology, Vol, 15, Num 4/5 (June/ July 
2006). 
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ια να σκιαγραφήσουµε την συµπεριφορά της επιχείρησης για Έρευνα και 

θ  

ε , ο

ικές επενδύσεις . 

Έστω g η µεταβλητή απόφασης για το αν η επιχείρηση i εµπλακεί σε 
 

αν >ig     (1) 
αν   

+=> β  µε αν     (2) 

                                                

Έρευνα και Ανάπτυξη 

Κεφάλαιο 
Γνώσης 

Καινοτοµία / Ευρεσιτεχνίες 

Οικονοµική Αποδοτικοτητα 

4.1.1 Η Συνάρτηση Έρευνας και Ανάπτυξης 

Γ
Ανάπτυξη  χρησιµοποιούµαι δύο συναρτήσεις, η πρώτη αφορά την απόφαση 
που πρέπει να πάρει µια επιχείρηση αν α επενδύσει σε Έρευνα και 
Ανάπτυξη, δηλαδή σε καινοτοµία ή όχι. Η απόφαση αυτή είναι σηµαντική γιατί 
αν είναι αρνητική τότε καµιά επένδυση δεν θα γίνει, ενώ αν είναι θετική τότε θα 
έχουµε πένδυση σε καινοτοµία τ  ύψος της οποίας επηρεάζεται και 
συσχετίζεται µε πολλούς παράγοντες που περιγράφονται στη δεύτερη 
συνάρτηση. 
Η συνάρτηση Έρευνας και Ανάπτυξης βασίζεται σε ένα γενικευµένο µοντέλο 
Tobit40 δύο συναρτήσεων, η πρώτη συνάρτηση αφορά το αν η επιχείρηση 
εµπλέκεται σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης, ενώ η δεύτερη συνάρτηση 
αφορά το µέγεθος της έρευνας και ανάπτυξης και  βασίζεται  σε παρατηρήσεις 
που αφορούν θετ 41

 
*
i

επενδύσεις για καινοτοµία ή όχι και *
ik το επίπεδο, το ύψος της επένδυσης για

Έρευνα και Ανάπτυξη, δηλαδή για καινοτοµία. Επίσης ig και ik είναι οι 
σχετικές παρατηρούµενες τιµές. Τότε η συνάρτηση επιλογής και η συνάρτηση 
επενδύσεων γράφεται ως εξής: 

0
0

0*
iii uxg += β  µε  *1=ig   0

 0* ≤ig  και 0=ig
1

1
1** 0/ iiii uxg  *

ii kk =   0* >ikk

 
of Re ships f Limited Dependent Variables”, Econometrica 26, 

24-36 
41 Crepon, B, Duguet, E, Mairesse, J, (1998) “Research, Innovation and Productivity: An econometric 
analysis at the firm level” in Economics of Innovation and New Technology, 7:2, pp 119-121 
 

40 Tobin, J. (1958), “Estimation lation or 
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Τ και u εταξ τους.  µοντέλο αυτό µπορεί να εκτιµηθεί 
ε µια διαδικασία επιλογής δύο βηµάτων.  
Το µοντέλο Tobit42 εκτιµάται
(Maximum Likelihood Esti

 µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων βασισµένη σε παρατηρήσεις µε θετικές 
ε

τοµία, το 

οντες που καλούνται να παίξουν τον ρόλο των 

 
 ο

tp t)  
κ µ  

ών καινοτοµίας σε εκροές 
 είναι το τυχαίο λάθος µε µέσο µηδέν και σταθερή διακύµανση και δεν  

συσχετίζεται µε το
Σαν εκροή της καινοτοµίας µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις πωλήσεις 
καινοτόµων προϊόντων ή τις ευρεσιτεχνίες44, ενώ στο διάνυσµα των 

                                                

α 0
iu 1

i  συσχετίζονται µ ύ  Το  
µ

 µε τη µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας 
mation Method) ενώ η συνάρτηση επενδύσεων µε 

τη
πενδύσεις.  

 
Στη συνάρτηση επιλογής η εξαρτηµένη µεταβλητή παίρνει τιµές 0,1 και είναι η 
απόφαση για επένδυση σε καινοτοµία ή όχι, ενώ ανεξάρτητες µεταβλητές 
µπορεί να είναι η στρατηγική της επιχείρησης ως προς τη καινο
ανθρώπινο κεφάλαιο που έχει καθώς και η πρόσβαση σε πηγές γνώσης και 
καινοτοµίας. 
Το ύψος της επένδυσης για καινοτοµία εξαρτάται από αρκετούς 
προσδιοριστικούς παράγ
ανεξάρτητων µεταβλητών όπως το µέγεθος της επιχείρησης, το ανθρώπινο 
δυναµικό, η κερδοφορία, οι µέχρι τώρα ευρεσιτεχνίες, οι συνεργασίες και η 
κρατική ενίσχυση για καινοτοµία καθώς και τα χαρακτηριστικά του κλάδου. Η 
εξαρτηµένη µεταβλητή είναι βέβαια ι ιδιωτικές δαπάνες για καινοτοµία µόνες 
τους, κατά κεφαλή  ή σαν ποσοστό επί των πωλήσεων. 
 

4.1.2 Η Συνάρτηση Καινοτοµίας 
 
Συνάρτηση Καινοτοµίας (ή Συνάρτηση Παραγωγής Γνώσης - The Knowledge 
Production Function) ονοµάζουµε τη διαδικασία µετασχηµατισµού των 
εισροών καινοτοµίας (Innovation input) σε οικονοµικά αξιοποιήσιµες εκροές 
καινοτοµίας (Innovation ou u . ∆ηλαδή µια διαδικασία παραγωγής της 
γνώσης αι της καινοτο ίας.
Την ονοµασία αυτή έδωσε ο Griliches43 το 1994 που ήταν και ο πρώτος που 
την περιέγραψε.  
Στο µοντέλο CDM η συνάρτηση αυτή περιγράφεται σαν: 

2
2

2*
iiiki uxkt ++= βα        (3) 

Όπου :it  είναι οι εκροές της καινοτοµίας 
:kα  η ελαστικότητα των εκροών της καινοτοµίας σε σχέση µε τις εισροές 
:2

ix είναι  διάνυσµα των εξαρτηµένων µεταβλητών που προσδιορίζουν την 
µετατροπή των εισρο

 

:2
iu

 2
ix   

 
42 Carson, R and Sun, Y. (2007) “The Tobit model with a non-zero threshold”, Econometrics Journal 
(2007), Vol. 10, pp. 488-502 
43 Griliches Z. (1994), Patent Statistics as Economic Indicators : A Survey, American Economic 
Review 84: 1-23 καθώς και Griliches Z. (1995), R&D and Productivity: Econometric Results and 
Measurement Issues, from Stoneman P. (1995), (ed) Handbook of Economics of Innovation and 
Technological Change, 53-89, Oxford; Blackwell.  
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ανεξάρτητων µεταβλητών, εκτός από τις ιδιωτικές δαπ  σε Έρευνα και 
Ανάπτυξη µπορούµε να συµπεριλάβουµε µεταβλητές ως το ανθρώπινο 
κεφάλαιο και τη ποιότητά του, τις συνεργασίες γ αινοτοµία και την 
πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης. 

άνες
όπ

ια κ

σ  

 παραγωγής τύπου 
ε ι ε

 
µική απόδοση (παραγωγικότητα) της επιχείρησης i 

η ελαστικότητα της απόδοσης ως προς τις εκροές της καινοτοµίας 
λητών που περιλαµβάνονται 

υνήθως σε µια συνάρτηση παραγωγής τύπου Cobb-Douglas 

 αποδοτικότητας µιας επιχείρησης αυτή που µας 
ενδ
καινοτ
αύξ σ  

λες µεταβλητές όπως οι κρατικές δαπάνες για 

 
guet και Mairesse όπως πολλές άλλες σύγχρονες µελέτες της 

σχέσης µεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης και Οικονοµικής Αποτελεσµατικότητας 
των επιχειρήσεων. 
Αυτό συγκεντρωτικά είναι: 
                                                                                                                                           

 

4.1.3 Η Συνάρτηση Οικονοµικής Αποδοτικότητας 
 
Η τελευταία εξίσωση του µοντέλου CDM, η συνάρτηση οικονοµικής 
αποδοτικότητας των επιχειρήσεων45 περιγράφει τη χέση µεταξύ εκροών 
καινοτοµίας και του οικονοµικού αποτελέσµατος που έχει στην επιχείρηση. 
 
Η συνάρτηση αυτή είναι µια «εµπλουτισµένη» συνάρτηση
Cobb-Douglas και π ριγράφετα  ως ξής: 

3
3

3*
iiiti uxtaq ++= β       (4) 

Όπου  :iq  η οικονο
:tα  
:3

ix  είναι το διάνυσµα των ανεξάρτητων µεταβ
σ

:3
iu  το τυχαίο λάθος 

 
Εδώ σαν εξαρτηµένη µεταβλητή µπορούµε να επιλέξουµε, µέσα από τους 
δείκτες οικονοµικής

ιαφέρει περισσότερο να µελετήσουµε ως προς τη σχέση της µε την 
οµία. Τέτοιες µεταβλητές είναι η παραγωγικότητα της εργασίας, η 
η του κύκλου εργασιών, η προστιθέµενη αξία των καινοτόµωνη

προϊόντων ή διαδικασιών, η αύξηση της απασχόλησης ή της κερδοφορίας κ.α. 
Στις ανεξάρτητες µεταβλητές εκτός από την εκροή της καινοτοµίας το 
διάνυσµα περιέχει τις συνηθισµένες σε µια συνάρτηση παραγωγής τύπου 
Cobb-Douglas µεταβλητές δηλαδή το κεφάλαιο και την εργασία. Μπορούν 
βέβαια να συµµετέχουν και άλ
Έρευνα και Ανάπτυξη ή η σύνθεση του προσωπικού που ασχολείται µε την 
καινοτοµία κ.α. . 
 

4.2 Το µοντέλο και ο τρόπος εκτίµησης των παραµέτρων του 
 
Έτσι λοιπόν το βασικό θεωρητικό µας µοντέλο βασίζεται στο µοντέλο των 
Crepon, Du

 
44 Crepon, B, Duguet, E, Mairesse, J, (1998) “Research, Innovation and Productivity: An econometric 
analysis at the firm level” in Economics of Innovation and New Technology, 7:2, pp 122-123. 
 
45 Crepon, B, Duguet, E, Mairesse, J, (1998) “Research, Innovation and Productivity: An econometric 
analysis at the firm level” in Economics of Innovation and New Technology, 7:2, pp 123-124. 
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00* += β ν 0* >             (1)0 iii uxg  µε  1=ig  α ig   

>                 (2) 

    (3) 

   (4) 

ε πολλούς τρόπους, 
υν οι  

ρώτες εξισώσεις εκτιµώνται ξεχωριστά µε την 
 των επιχειρήσεων και µε τη µέθοδο των 

δύσεις καινοτοµίας 

Σε δεύ ξισώσεις συνεκτιµώνται ως σύστηµα 
ιηθούν µέθοδοι όπως η µέθοδος 
ια – 2SLS ή η µέθοδος των 

λαχίστων τετραγώνων σε τρία στάδια – 3SLS. Σηµειώνουµε ότι οι 

 πρόβληµα που λύνει το µοντέλο CDM είναι αυτό της 
πιλεκτικής και συσχετιζόµενης µεροληψίας. ∆ηλαδή αν χρησιµοποιήσουµε 

ν είναι τυχαία 
ψίας. Για τον 

όγο αυτό το µοντέλο προσθέτει την συνάρτηση επιλογής και 

η εισροή καινοτοµίας χρησιµοποιείται σαν 
πεξηγηµατική µεταβλητή στην συνάρτηση παραγωγής γνώσης και η εκροή 
αινοτοµίας σαν επεξηγηµατική µεταβλητή στη συνάρτηση οικονοµικής 
ποδοτικότητας, µας δηµιουργεί πρόβληµα στο να υποθέσουµε ότι οι 
πεξηγηµατικές µεταβλητές και τα υπόλοιπα είναι ασυσχέτιστα. Έτσι η χρήση 
ν ελαχίστων τετραγώνων µας δίνει µεροληπτικές και ασυνεπής εκτιµήσεις. 
ν όµως χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο 
τάδια ή την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε τρία στάδια ή την µέθοδο 
ν ελαχίστων τετραγώνων στην ανοιγµένη µορφή του υποδείγµατος έχουµε 

ια τους συντελεστές ανοιγµένης µορφής συνεπείς και αµερόληπτους 
κτιµητές 47(BLUE). 

                                              

      και 0=g  αν 0* ≤g   i i

11**
10/ iiii uxgk +=> β  µε *

ii kk =  αν *
ik 0

 
2

2 iiiki uxkt ++= βα    
2*

 
33*

3 iiiti uxtaq ++= β     
 
Οι  τέσσερις αυτές εξισώσεις δύναται να εκτιµηθούν µ
όπως για παράδειγµα ανεξάρτητα η κάθε µια ξεχωριστά ή όπως προτείνο
Crepon, Duguet και Mairesse σε δύο φάσεις µε τον εξής τρόπο46:  
Σε πρώτη φάση, οι δύο π
µέθοδο Tobit η πρώτη, για το σύνολο
ελαχίστων τετραγώνων για τις µετέχουσες σε επεν
επιχειρήσεις, η δεύτερη. 

τερη φάση οι δύο επόµενες ε
εξισώσεων, συνεπώς µπορούν να χρησιµοπο
των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδ
ε
παρατηρήσεις στις εξισώσεις 3 και 4 είναι και αυτές για επιχειρήσεις που 
µετέχουν στη διαδικασία για καινοτοµία. 
Το βασικό οικονοµετρικό
ε
ένα δείγµα µε µόνο τις επιχειρήσεις που καινοτοµούν αυτές δε
επιλεγµένες και συνεπώς προκύπτει θέµα επιλεκτικής µερολη
λ
χρησιµοποιώντας τις εκτιµούµενες τιµές διορθώνουµε το σφάλµα αυτό στη 
συνάρτηση της επένδυσης. 
Επίσης το γεγονός ότι 
ε
κ
α
ε
τω
Α
σ
τω
γ
ε
 
 
   

 Crepon, B, Duguet, E, Mairesse, J, (1998) “Research, Innovation and Productivity: An econometric 
analysis at the firm level” in Economics of Innovation and New Technology, 7:2, pp 125. 
47 Hans Loof and Almas Heshmati (2006) “Knowledge Capital and Performance Heterogeneity: Afirm 
level innovation study” in SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance 13/June/2000. 

46
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Κεφάλαιο 5. Καινοτοµία και Οικονοµική 
ποδοτικότητα στις Ελληνικές Επιχειρήσεις 

µίας και οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, σε 

εδοµένα και οι µέθοδοι εκτίµησης που 
χρησιµοποιήθηκαν διαφέρουν, όπως διαφέρουν σε πολλές περιπτώσεις και 
τα αποτελέσµατα προκύπτουν  η προσ  την 

της οτοµ  και της οικονοµικής αποδοτικότητας 
βελτιώνοντας  ποιότητα των δεδοµένων και τις 

αι.  

κονο ικής Αποδοτικότητας των Ελληνικών 
Ε ιρήσεω

Στις περισσότερες παρόµ
ommunity Innovation Survey  (CIS2)  της Eurostat σε συνδυασµό µε 

ρήσεων. Στη διατριβή αυτή 

 
ία εκπόνησε η ICAP 
και Τεχνολογίας.  

 για την Ελλάδα. Το 
γ   

                                                

Α
(Οικονοµετρική Εξειδίκευση). 
 
Η σχέση µεταξύ καινοτο
διάφορα επίπεδα συγκέντρωσης, ήταν το αντικείµενο σε µεγάλο αριθµό 
µελετών την τελευταία δεκαετία48.  Τα δ

που . Συνεπώς  πάθεια για
κατανόηση της σχέσης καιν ίας
ρέπει να συνεχισθεί τηνπ

οικονοµετρικές τεχνικές που χρησιµοποιούµ
 Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα γίνει µια προσπάθεια Οικονοµετρικής 

Εξειδίκευσης  του µοντέλου CDM για την ανάλυση της σχέσης της 
Κ τοµίαςαινο  και της Οι µ
πιχε ν. 

 

5.1 ∆εδοµένα – Μεταβλητές – Ορισµοί 
 

οιες εργασίες χρησιµοποιούνται στοιχεία από το 
49C

τοπικές µελέτες για την καινοτοµία των επιχει
οχρησιµ ποιούνται :  

• Στοιχεία από την «Μέτρηση της Επιστηµονικής και Τεχνολογικής 
Έρευνας των Επιχειρήσεων έτους 1999» την οπο
για λογαριασµό της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας 

 
Συνεπώς έχουµε  στοιχεία καινοτοµίας του 1999 και µόνο
γε ονός αυτό από µόνο του αποκλείει την ενδιαφέρουσα, από θεωρητικής 
πλευράς, σύγκριση µε άλλες χώρες της Κοινότητας ή την διαχρονική εξέλιξη 
των δεδοµένων του µοντέλου. 
 
Τα υπάρχοντα λοιπόν δεδοµένα, δηλαδή για τα στοιχεία από την «Μέτρηση 
της Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας των Επιχειρήσεων έτους 
1999», σε σύνολο 3.841 εγγραφών, ικανοποιητικά για επεξεργασία στοιχεία 
περιείχαν (µη µηδενικά σε βασικές µεταβλητές όπως ο κύκλος εργασιών!!!)  
µόλις 1.469 εγγραφές (WC>0), από τις οποίες φαίνεται να έχουν καινοτοµικές 
δραστηριότητες (∆ραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης) µόλις 510 
εγγραφές. 

 
48 Για µια συλλογή 10 εµπειρικών µελετών πάνω στο θέµα βλέπε Bronwyn H. Hall and Jacques 
Mairesse, Empirical Studies of Innovation in the Knowledge – Driven Economy in Economics of 
Innovation and New Technology, Volume 15, Numbers 4/5 (June/July 2006) σελίδες 289-300 και Part 
I  - Econometric Models of R&D, Innovation and productivity σελίδες 301-414. 
49 CIS – Community Innovation Survey : Στατιστικά στοιχεία για την Καινοτοµία στη Ευρωπαϊκή 
Ένωση, βασίζονται σε µεθοδολογικές οδηγίες και ορισµούς της Καινοτοµίας του Oslo Manual. 
Αναφέρεται µε νούµερα, δηλαδή CIS1: αφορά το πρώτο πιλοτικό πρόγραµµα το 1993, CIS2: αφορά τα 
έτη 1996-1998 µε εξαίρεση την Ελλάδα και την Ιρλανδία που αφορά το έτος 1999, CIS3: αφορά τα έτη 
2000-2002, CIS4: αφορά τα έτη 2004-2005. 
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Για την ύπαρξη ή όχι καινοτοµικής δραστηριότητας χρησιµοποιούµαι την 
διάθεση ιδιωτι ι Ανάπτυξη, δηλαδή BRD>0, 

 Κεφαλαίου 
WC : Κύ
AV : Πρ
IN  Επ
SA : Συ

X : Εξα
R : Κα
RD : Ιδιω

EPET : Κρ Έρευνα και Ανάπτυξη 

σχολούµενων στην Έρευνα 
RTP+

ίες 
ίας 

Αυτά  χρησ
µεταβλητές ι από αυτά µπορούν να «δηµιουργηθούν» άλλες 
µ

CPERTP αδή WC/TP 
VPERTP ή AV/TP 

 
 
 
 
 
 
 

κών επενδύσεων σε Έρευνα κα
Τα αρχικά δεδοµένα είναι τα εξής: 
TP : Συνολικό Προσωπικό της Επιχείρησης 
K : Αξία Μεικτού Πάγιου

κλος Εργασιών της Επιχείρησης 
οστιθέµενη Αξία 

: ενδύσεις 
νολικές Αµοιβές Προσωπικού 

E γωγές της Επιχείρησης 
P θαρά Κέρδη προ Φόρων 
B τικές ∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη 

ατικές ∆απάνες για 
EE : Κοινοτικές ∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη 
GRD : ∆ηµόσιες ∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (GRD=EPET+EE) 
TRD : Συνολικές ∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (TRD=BRD+GRD) 
RP : Αριθµός Ερευνητών 
RTP : Αριθµός Τεχνικών Έρευνας 
RSP : Αριθµός Προσωπικού Υποστήριξης της Έρευνας 
TRP : Συνολικός Αριθµός Απα

  ∆ηλαδή   TRP=RP+ RSP 
APN : Αριθµός Αιτήσεων για ευρεσιτεχν
PN : Αριθµός ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχν
 

 είναι τα αρχικά δεδοµένα τα οποία µπορούν να 
, αλλά κα

ιµοποιηθούν σαν 

εταβλητές όπως: 
 
W  : Κατά κεφαλήν Κύκλος Εργασιών, δηλ
A   : Κατά κεφαλήν Προστιθέµενη Αξία, δηλαδ
 
Και άλλες παρόµοιες µεταβλητές που µετράνε την παραγωγικότητα της 
εργασίας, τη ποιότητα της εργασίας ή άλλους αναγκαίους συντελεστές 
απόδοσης της επιχείρησης. 
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5.2 Το Θεωρητικό Μοντέλο 
 

οιήσουµε είναι αυτό που περιγράψαµε στο 
προηγούµ
Το µοντέλο
Τη συνάρ
Όπου περ ιχείρησης να δραστηριοποιηθεί σε 
δράσεις Έ

ii xg =         (1) 
   αν   

Τη συνάρ ας και Ανάπτυξης 
που γίν ιωτικών δα ι 

Ανάπτυξης
/ ii gk >   (2) 

 

Τ υνάρτηση Οικονοµικής Αποδοτικότητας 
στην 

Επιχε ηση

ittaq =  

5.3 Οικον  
 

 οικονοµ εται αφή και 
επιλογή τω ν των συναρτήσεων από τη δεξαµενή δεδοµένων που 
χουµε και ολ ευνας των 
Ελληνικών 99 από την µελέτη της ICAP.  
ια την συνάρτηση επιλογής, η εξαρτηµένη µεταβλητή g παίρνει τιµές 1-0 
ανάλογα µε το αν η επιχείρηση εµπλέκεται σε δραστηριότητες Έρευνας και 

 στοιχεία αυτά δίνονται στο παρακάτω πίνακα: 

Το µοντέλο που θα χρησιµοπ
ενο κεφάλαιο, δηλαδή το µοντέλο CDM50.   
 αυτό αποτελείται από 4 συναρτήσεις: 
τηση επιλογής 
ιγράφεται η απόφαση της επ
ρευνας και Ανάπτυξης ή όχι. 

0u+β0 i  µε  1=ig  αν 0* >ig  
    και

0*
    

0=ig  0* ≤ig
 

τηση Έρευν
Ό εται η ποσοτικοποίηση των Ιδ

. 
1

1
10 ii ux += β  µε *

ii kk =  αν 0* >ik               

πανών Έρευνας κα

**

Τη συνάρτηση Καινοτοµίας 
Όπου περιγράφεται η µετατροπή των εισροών Έρευνας και Ανάπτυξης σε 
εκροές Καινοτοµίας. 

2
2

2*
iiiki uxkt ++= βα        (3) 

 
η σ

Όπου καταγράφεται το Οικονοµικό αποτέλεσµα της Καινοτοµίας 
ίρ  σε όρους Οικονοµικής Αποδοτικότητας. 

33 ux ++ β*
3 ii     

οµετρική Εξειδίκευση του Μοντέλου

  (4) i

Η ετρική εξειδίκευση του µοντέλου αναφέρ
ν µεταβλητώ

στην καταγρ

έ  αφορούν στοιχεία επιστηµονικής και τεχν
 επιχειρήσεων το έτος 19

ογικής έρ

Γ

Ανάπτυξης ή όχι. 
Οι ανεξάρτητες µεταβλητές µπορεί να είναι το µέγεθος της επιχείρησης, οι 
δηµόσιες δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη, η ύπαρξη και το πλήθος των 
ερευνητών. Τα

                                                 
50 Crepon, B, Duguet, E, Mairesse, J, (1998) “Research, Innovation and Productivity: An econometric 
analysis at the firm level” in Economics of Innovation and New Technology, 7:2, 115-158, 
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iii ubxg 000

* +=                          µε          1=ig  για 0* >ig  
                                               
νάρτηση Επιλογής 

    και        για  0=ig  0* ≤ig  
Συ

⇒g  Η απόφαση για επένδυση σε έρευνα και  i
ανάπτυξη (παίρνει τιµές 0, 1) 

⇒x  Το µέγεθος της επιχείρησης (παίρνει τιµές µε TP i0
βάση τον αριθµό των απασχολούµενων)  

 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη GRD 
 Ο αριθµός των ερευνητών RP 
 Ο λόγος των ερευνητών προς το σύνολο των RP / TP

απασχολούµενων 
 

Για την συνάρτηση της Έρευνας και Ανάπτυξης (ή συνάρτηση της έντασης της 
πάνη 
. 
ης, η 
ια της 
υς, οι 

αι ανάπτυξης 

επένδυσης σε καινοτοµία), η εξαρτηµένη µεταβλητή51 είναι η ιδιωτική δα
για Έρευνα και Ανάπτυξη είτε στη φυσική της µορφή είτε ανά εργαζόµενο
Οι ανεξάρτητες µεταβλητές µπορεί να είναι το µέγεθος της επιχείρησ
χορηγούµενη Κρατική ενίσχυση για Έρευνα και Ανάπτυξη, τα κεφάλα
επιχείρησης, το ποσοστό των ερευνητών στους συνολικά εργαζόµενο
εξαγωγές της επιχείρησης κ.α. 

111 iii ii i
* ubxk +=                            µε          kk =*  για 0* >g  

                                                   και        0* =ik  για  0* ≤ig  
Η συνάρτηση της έρευνας κ

⇒  Οι (κατά κεφαλήki
ανάπτυξη 

) επενδύσεις σε έρευνα και BRD ή BRD / TP 

⇒x  Το µέγεθος της επιχείρησης TP 1i

 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη GRD 
 Το υπάρχον κεφάλαιο της επιχείρησης K 
 Ερευνητές ως ποσοστό των εργαζοµένων RP / TP 
 Οι εξαγωγές της Επιχείρησης EX 
Για την συνάρτηση της καινοτοµίας, η εξαρτηµένη µεταβλητή, σύµφωνα µε την 

ν είτε 
χοντα 
ις και 
ε να 
να και 
ωτικές 
ρευνα 
προς 

                                              

βιβλιογραφία, µπορεί να είναι52 είτε το µερίδιο των καινοτόµων πωλήσεω
οι ευρεσιτεχνίες οι οποίες κατοχυρώνονται. ∆υστυχώς στα υπάρ
δεδοµένα δεν περιλαµβάνεται στατιστική για τις καινοτόµες πωλήσε
συνεπώς δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Αντί για αυτή µπορούµ
χρησιµοποιήσουµε εναλλακτικά το συνολικά απασχολούµενο στην Έρευ
την Ανάπτυξη προσωπικό. Οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι οι ιδι
επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη, οι Κρατικές επιχορηγήσεις σε Έ
και Ανάπτυξη, οι απασχολούµενοι ερευνητές ή ο λόγος ερευνητών 
συνολικά απασχολούµενων, κ.α. 

   
e relationship between innovation and performance: A 
 and New Technology, Vol, 15, Num 4/5 (June/ July 

), p. 334 – table VIII, 
 Crepon, B, Duguet, E, Mairesse, J, (1998) “Research, Innovation and Productivity: An econometric 

analysis at the firm level” in Economics of Innovation and New Technology, 7:2, 121-123. 

51 Hans Loof and Almas Heshmati (2006) “On th
sensitivity analysis” in Economics of Innovation
2006
52
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iki ubxat 222

** ++= ιικ                   
Η σ ά  υν ρτηση  της καινοτοµίας

 Αριθµός αιτήσεων για ευρεσιτεχνίες ή ο 
αριθµός διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή ο 
συνολικά απασχολούµενος στην Έρευνα 
και Ανάπτυξη αριθµός ατόµων 

APN ή PN ή TRP ⇒it

⇒ Οι (κατά εφαλή) επενδύσεις σε έρευνα 
και ανάπτυξη 

BRD ή BRD / TP  κix2  

 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και 
ανάπτυξη . 

GRD 

 Ο αριθµός των απασχολούµενων RP 
ερευνητών. 

 Ο λόγος των απασχολούµενων 
ερευνητών προς τους συνολικά 
απασχολούµενους ή τους συνολικά 
απασχολούµενους στην Έρευνα και 

RP / TP ή RP / TRP 

Ανάπτυξη. 
Για
µπορεί
επιχείρ
και
παρ
απασχ

aq =

 τη συνάρτηση της Οικονοµικής αποδοτικότητας, η εξαρτηµένη µεταβλητή 
 να είναι ο κύκλος εργασιών, η προστιθέµενη αξία ή το κέρδος της 
ησης. Στις ανεξάρτητες µεταβλητές εκτός από την εκροή της Έρευνας 

 Ανάπτυξης, οι άλλες είναι κυρίως οι µεταβλητές µια συνάρτησης 
αγωγής, δηλαδή το κεφάλαιο, η απασχόληση καθώς επίσης η αµοιβή της 
όλησης, οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις κ.α. 

iubxt 333
* ++ ιι    ti

Η συνάρτηση της οικονοµικής αποδοτικότητας (ή της παραγωγικότητας) 
⇒iq  Ο κύκλος εργασιών, η προστιθέµενη αξία, 

το κέρδος της επιχείρησης 
WC ή AV ή PR 

⇒ix3  Αριθµός αιτήσεων για ευρεσιτεχνίες ή ο 
αριθµός διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή ο 
συνολικά απασχολούµενος στην Έρευνα και 
Ανάπτυξη αριθµός ατόµων 

APN ή PN ή TRP 

 Συντελεστής Κεφάλαιο, Κεφαλαιουχικές 
Επενδύσεις 

 K ή και IN 

 Συντελεστής Εργασία, σε αριθµό ατόµων ή 
η αµοιβή της εργασίας. 

TP ή SA 

 

5.4 Περιγραφική Στατιστική των ∆εδοµένων Μέτρηση της 
Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας των Επιχειρήσεων 
έτους 1999 
 
Έχουµε δύο σετ δεδοµένων που έχουν τις ίδιες µεταβλητές αλλά διαφορετικό 
αριθµό εγγραφών (records).  
Το πρώτο σετ αφορά 1.469 εγγραφές επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην 
έρευνα και είχαν θετικό κύκλο εργασιών (δηλαδή WC>0). Το δεύτερο σετ 
αφορά εγγραφές επιχειρήσεων που εµφάνισαν δραστηριότητες Έρευνας και 
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Ανάπτυξης. Κριτήριο της εµφάνισης τέτοιων δραστηριοτήτων είναι η χρήση 
 και ανάπτυξη, δηλαδή WC>0 και BRD>0. 

ια τα δύο αυτά σετ έχουµε την εξής απλή περιγραφική στατιστική, δηλαδή 
aximum τιµής: 

Περίπτωση 1.4

issing observations. 
========= =========== 

Variable     Mean       Std.Dev.     Minimum      Maximum        Cases Missing 
=============================================================================== 
------------------------------------------------------------------------------ 
All obs rvat
------- ---- ------------
TP      |  146.867      1070.06      1.00000      32888.0         1469       0 
       |  6    1449    
A    1469    

WC      |  8419.24      46044.5      .103131      .102237E+07     1469       0 
AV      |  449.805      4559.28      .000000      126500.         1467       2 

     2        1469       0 
    1        1469       0 
   311575.         1469       0 

C ERT 8         1469    
AVPERT  |  3 2         1469    
BRD     |  30.2064      324.000      .000000      11884.0         1469       0 
BR PERTP|  2    1469     
GR      |  9    1469     

D     |  4    1469    
      |  5     592    
P     |  4   751.000         1469     

PN      |  .136824      .856860      .000000      14.0000          592     877 

Π ίπτωση
 
Descrip ive 
All results based on nonmissing observations. 

========== ==================== = 
riable    aximum        Cases  

=============================================================================== 
---------- --------------------- - 
l observat

TP      |  284.588      1790.96      1.00000      32888.0          510       0 
K       |  13493.4      119637.      .000000      .211379E+07      495      15 

AV      |  1138.28      7256.62      .000000      126500.          508       2 
IN      |  1288.92      12153.5      .000000      251896.          510       0 
EX      |  1082.99      7351.81      .000000      143956.          510       0 

     |  2           510  
PERTP |  7           510    0 

AVPERTP |  111.489      1579.14      .000000      29280.2          510       0 
D     |  8        510    
DPERTP|  6        510    
D     |  23.1477      98.7931      .000000      1500.00          510       0 
D     |  112.653      616.539      .156000      13280.0          510       0 

RP      |  5.62157      23.1986      .000000      473.000          510       0 
TRP     |  12.5549      40.0647      .000000      751.000          510       0 
APN     |  .261297      1.75477      .000000      27.0000          509       1 
PN      |  .127451      .681953      .000000      10.0000          510       0 

 
 
 
 

ιδιωτικών δαπανών για έρευνα
Γ
υπολογισµός µέσου όρου, διακύµανσης, minimum και m
 

69 εγγραφών 
  
Descriptive Statistics 
All results based on nonm
========================================================== =

e
-

ions in current sample 
--------------------------------------------------- --- 

K
S

080.31      71448.2      .000000      .211379E+07  
08.157      7870.64      .000000      292774.      

  20 
   0       |  5

IN      |  514.800      7334.44      .000000 51896.   
EX      |  406.418      4403.19      .000000 43956.    
PR      |  1189.45      11801.2     -15609.3   
W P  |  3P

P
34.780      2853.55      .523407E-02  59378.
9.0398      931.371      .000000      29280.

   0 
   0 

D
D

.33037      21.4657      .000000      465.500      

.88641      62.6426      .000000      1500.00      
  0 
  0 

TR 1.1506      367.401      .000000      13280.0      
  473.000      

   0 
 RP

TR
APN     |  .274112      1.79150      .000000      27.0000          591     878 

.29899      21.6597      .000000    

.83186      25.1047      .000000    
877 
  0 

 
ερ  510 εγγραφών 

t Statistics 

==
Va

=======================================
 Mean       Std.Dev.     Minimum      M

=======
Missing

--
Al
------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------
ions in current sample 

-----

SA      |  1388.62      13298.1      .000000      292774.          510       0 
WC      |  15565.9      71782.3      2.26600      .102237E+07      510       0 

PR
WC

 039.99      14092.1     -11363.0      268654.
74.051      4441.92      .809286E-01  59378.8

  0    
   

BR
BR

7.0063      545.718      .780000E-01  11884.0   
.71238      36.0478      .204088E-04  465.500   

    0
    0
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TR
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5.5 Οικονοµετρική Εκτίµηση 
 
Μετά από Οικονοµετρικές εκτιµήσεις µιας σειράς µον

ω αναφερόµενα, επέλεξα να παρουσιάσω εν
τέλων, βασιζόµενη στα 
νέα (9) µοντέλα για τα 

ε (5) τρόπους: 
αρτήσεων (όχι συνάρτηση 

ν τετραγώνων  (OLS) στο δείγµα 
νεξάρτητα µε τις 
τικατάσταση των 

ση τιµών. [– OLS1469 – OLS1469e] 
των τριών συναρτήσεων (όχι συνάρτηση 
 των ελαχίστων τετραγώνων  (OLS) στο δείγµα 

νε τόσο ανεξάρτητα µε τις 
 αντικατάσταση των 

Μοντέλο CDM), 
 Tobit και OLS στις δύο 

 ανεξάρτητη εκτίµηση, µε OLS, µε 
η των εκτιµούµενων τιµών στις άλλες δύο 

συνάρτησης επιλογής (Μοντέλο CDM), 
ν µέθοδο Tobit και OLS στις δύο 
ηση µε την µέθοδο SURE (και 

εις. [ TobitGLS ] 
η της συνάρτησης επιλογής (Μοντέλο CDM), 

εις, µε την µέθοδο Tobit και OLS στις δύο 
έθοδο 2SLS για τις 

ς 
, καθώς και 

πιο πάν
οποία έγινε η εκτίµηση µε  πέντ

1. Ανεξάρτητη εκτίµηση των τριών συν
επιλογής) µε την µέθοδο των ελαχίστω
των 1.469 records. Η εκτίµηση αυτή έγινε τόσο α

ή ανπαρατηρούµενες τιµές, όσο και µε σταδιακ
εκτιµούµενων από κάθε συνάρτη

2. Ανεξάρτητη εκτίµηση 
µε την µέθοδοεπιλογής) 

των 510 records. Η εκτίµηση αυτή έγι
σταδιακήπαρατηρούµενες τιµές, όσο και µε 

εκτιµούµενων από κάθε συνάρτηση τιµών. [- OLS510 – OLS510e] 
ογής (3. Εκτίµηση µε τη χρήση της συνάρτησης επιλ

, µε την µέθοδοδηλαδή εκτίµηση σε δύο φάσεις
πρώτες συναρτήσεις και στην
σταδιακή αντικατάστασ
συναρτήσεις. [ TobitOLS ] 

4. Εκτίµηση µε τη χρήση της 
δηλαδή εκτίµηση σε δύο φάσεις, µε τη

ναρτήσεις και στην εκτίµπρώτες συ
χρήση της GLS) για τις άλλες δύο συναρτήσ

5. Εκτίµηση µε τη χρήσ
δηλαδή εκτίµηση σε δύο φάσ
πρώτες συναρτήσεις και στην εκτίµηση µε την µ

εις. [ Tobit2SLS ] άλλες δύο συναρτήσ
Η αναφορά θα γίνεται στους συντελεστές των µεταβλητών της συνάρτηση
Οικονοµικής Αποδοτικότητας που µας ενδιαφέρει περισσότερο

ντέλου. στους δείκτες προσαρµογής του κάθε µο
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5.5.1 Μοντέλο υπ. Αριθ. 1 

ο πρώτο µοντέλο εξειδικεύεται µε τις εξής µεταβλητές: 

000
* +=                          µε          για

                        για   

 
Τ
 

1=ig   0* >ig  g iii ubx
0* ≤i                            και       =g g 0i

Συνάρτηση Επιλογής 
⇒g  Η απόφασηi  για επένδυση σε έρευνα και  

ανάπτυξη (παίρνει τιµές 0, 1) 
Το µέγεθος της επιχείρησης (παίρνει τιµές µε TP 
βάση τον αριθµό των απασχολούµενων)  

⇒ix0  

 ξη GRD Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυ
1iu                            µε          ii kk =*  για 0* >ig11i

                                          ι      k

*
i bx +=

         κα   για  
 

k  
 0* =i 0* ≤ig  

Η συνάρτηση της έρευνας και ανάπτυξης
⇒ik  Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και BRD  

ανάπτυξη 
⇒1ix  των απασχολούµενων ερευνητών RP Ο αριθµός 

 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη G  RD
 Τα καθαρά κέρδη (προ φόρων) PR 

iki ubx +                   a 222
** += ιικt

Η συνάρτηση  της καινοτοµίας 
⇒t  Αριθµός αιτήσεων για ευρεσιτεχνίες  APN  i

Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και 
ανάπτυξη 

BRD  ⇒ix2  

 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και 
ανάπτυξη . 

GRD 

 Ο αριθµός των απασχολούµενων 
ερευνητών. 

RP 

iubx 333 +ι    ti ta * += ι

Η νάρτηση της οικονοµικής αποδοτικότητας (ή της παραγωγικότητας) 
q

 συ
⇒iq  Ο κύκλος εργασιών WC 
⇒i3x  ευρεσιτεχνίες   Αριθµός αιτήσεων για APN 

 Συντελεστής Κεφάλαιο, Κεφαλαιουχικές 
Επενδύσεις 

K 

 Συντελεστής Εργασία, σε αριθµό ατόµων. TP 
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Και η εκτίµησή του υλοποιείται µέσα από το Οικονοµετρικό πρόγραµµα 

, GRD ; KEEP=Y1 $ 
GRD, RP ; KEEP=Y2 $ 
, K $ 

, GRD ; KEEP=Y1 $ 
GRD, RP ; KEEP=Y2 $ 

P, GRD $ 

 ; jb=ka+1 $ 

1(h)*Phi(delta*(k-

NE,APN, TP, K $ 
2SLS;Lhs=WC;Rhs=ONE,APN,TP, K;Inst=ONE,ey,GRD, RP $ 
Τ οτ  υπάρχουν ά αι τ γρ  
στον πίνα  ακολουθεί: 

O OL O TobitOLS TobitGLS Tobit2SLS

LIMDEP ver.9.053 µε το εξής υποπρόγραµµα (ρουτίνα): 
 
/* Επεξεργασία του CDM Μοντέλου */ (PRFWModel2) 
RESET  
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD $ 
REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,BRD, GRD ,RP  $ 

 REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,APN,TP, K $
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR
REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,Y1, 

Rhs=ONE,Y2,TPREGRESS;Lhs=WC;
RESET 
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
REJECT ; G=0 $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD $ 
REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,BRD, GRD ,RP  $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,APN,TP, K $

S ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR
 

REGRES
REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,Y1, 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,Y2,TP, K $ 
RESET 
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
NAMELIST ; x=ONE, RP, PR, GRD ; w=ONE, T

; z=G $ CREATE ; y=BRD 
PROBIT ; Lhs=z ; Rhs=w ; Hold $ 

 Tobit ; MLE $ SELECT ; Lhs=y ; Rhs=x ;
REJECT ; z=0 $ 
CALC ; ka=Col(w) ; kb=ka+Col(x)
MATRIX ; alpha=b(1:ka)$ 

$ MATRIX  ; beta=b(jb:kb)
CALC ; delta=-1/Sqr(1-rho^2) $ 
CREATE ; h=-beta'x/s ; mh=-h ; k=-alpha'w ;mk=-k $ 
NAMELIST ; hk=mh, mk $ 
CREATE ; phi2=Bvn(hk,rho) ; ey=phi2*beta'x + s*(N0
rho*h)) + rho*N01(k)*Phi(delta*(h-rho*k))) $ 
REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,ey, GRD, RP ; KEEP=ey2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,ey2,TP,  K $ 
SURE;Lhs=APN,WC;Eq1=ONE,ey,GRD, RP;Eq2=O

α απ ελέσµατα στο παρ ρτηµα κ  περιληπ ικά κατα άφονται
κα που

 LS1469 S1469e OLS510 LS510e
C  3  on 5967,42 6069,52 7181,88 1280,15 5658,75 6966,34 4143,04 

 (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) ( (,0264) ,0006) (,7375) 
APN 3,33 1  - -3,49 7,47 3806,26 1103,63 -112,82 1486,03 

 (,0204) (,0151) (,8404) (,0000) (,3471) (,0027) (,6876) 
TP 22,17 22,13 17,77 13,43 32,38 32,71 35,13 

 (  (  (,  (  (,0000) (,0000) ,0000) 0006) ,0000) ,0000) (,0888) 
K 0,197 0,198 0,256 0,299 -3  -2  -2  195,79 434,35 969,99
 (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,1578) (,2437) (,5416) 

D-W 2,16 2,16 2,28 2,23 2,28 2,27 2,08 
R2 0,662 0,662 0,735 0,751 0,726 0,720 -0,124 

Ο δείκτης σωστής πρόβλεψης στο υπόδειγµα Tobit είναι: 68,96%, όχι ο 
ιδανικός ίσως αφού για κάτι τέτοιο θα θέλαµε  ένα δείκτη γύρω στο 90%, αλλά 
ικανοποιητικός αφού προσεγγίζει το 70%. 

                                                 
53 LIMDEP Version 9.0.1, by William H. Greene, Econometric Software Inc. 1/1/2007 
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5.5.2 Μοντέλο υπ. Αριθ. 2 
 
Το δεύτερο  µο  εταβλητές: 

             µε          για
                 
Συνάρτηση

ντέλο εξειδικεύεται µε τις εξής µ
 

*
iii ubxg 000 +=             1=ig   0* >ig  

                                  και        0=ig  για  
 Επιλογής 

0* ≤ig  

⇒ig  Η απόφαση για επένδυση σε έρευνα και 
ανάπτυξη (παίρνει τιµές 0, 1) 

 

⇒i0
βάση τον αριθµό

x  
 των απασχολούµενων)  

Το µέγεθος της επιχείρησης (παίρνει τιµές µε TP 

 Η κρατική ενίσχυση για έρευν ανάπ υξα και τ η GRD 
111

*
iii ubxk +=                            µε          ik *

ik=  για
                   
Η συνάρτη νας και ανάπτυξης 

 0* >ig  
                                  και        0* =ik  για
ση της έρευ

0* ≤ig  

⇒ik  Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και 
ανάπτυξη 

BRD  

⇒1ix  ν ερευνητών RP Ο αριθµός των απασχολούµενω
 Η κρατική ια έρευνα και ανάπτυξη GRD  ενίσχυση γ
 Τα καθαρά κέρδη (προ φόρων) PR 

i222ι

ση  της καινοτοµίας 
k

ά
i at ** +ικ
Η συν ρτη

ubx +                   =

⇒it   Ο συνολικός αριθµός απασχολούµενων
στην έρευνα  

TRP 

⇒ix2  και BRD  Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα 
ανάπτυξη 

 ίσχυση για έρευνα και GRD Η κρατική εν
ανάπτυξη . 

 χολούµενων RΟ αριθµός των απασ
ερευνητών. 

P 

i333ι

ση της οικονοµικής αποδοτικότητας (ή τη
t taq * += ι

 συνάρτη ς παραγωγικότητας) 
i ubx +    

Η
⇒iq  Ο κύκλος εργασιών WC 

Ο συνολικός αρ⇒ix3  ιθµός απασχολούµενων 
στην Έρευνα  

TRP 

 Συντελεστής Κεφάλαιο, Κεφαλαιουχικές 
Επενδύσεις 

K 

 Συντελεστής Εργασία, σε αριθµό ατόµων. TP 
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Το υποπρόγραµµα εκτίµησής του είναι: 
/* Επεξεργασία του CDM Μοντέλου */ (PRFWModel2-1) 
RESET  
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,BRD, GRD ,RP  $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,TRP,TP, K $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD ; KEEP=Y1 $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,Y1, GRD, RP ; KEEP=Y2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,Y2,TP, K $ 
RESET  
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
REJECT ; G=0 $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,BRD, GRD ,RP  $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,TRP,TP, K $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD ; KEEP=Y1 $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,Y1, GRD, RP ; KEEP=Y2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,Y2,TP, K $ 
RESET 
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
NAMELIST ; x=ONE, RP, PR, GRD ; w=ONE, TP, GRD $ 
CREATE ; y=BRD ; z=G $ 
PROBIT ; Lhs=z ; Rhs=w ; Hold $ 
SELECT ; Lhs=y ; Rhs=x ; Tobit ; MLE $ 
REJECT ; z=0 $ 
CALC ; ka=Col(w) ; kb=ka+Col(x) ; jb=ka+1 $ 
MATRIX ; alpha=b(1:ka)$ 
MATRIX  ; beta=b(jb:kb)$ 
CALC ; delta=-1/Sqr(1-rho^2) $ 
CREATE ; h=-beta'x/s ; mh=-h ; k=-alpha'w ;mk=-k $ 
NAMELIST ; hk=mh, mk $ 
CREATE ; phi2=Bvn(hk,rho) ; ey=phi2*beta'x + s*(N01(h)*Phi(delta*(k-
rho*h)) + rho*N01(k)*Phi(delta*(h-rho*k))) $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,ey, GRD, RP ; KEEP=ey2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,ey2,TP,K $ 
SURE;Lhs=TRP,WC;Eq1=ONE,ey,GRD, RP ;Eq2=ONE,TRP, TP, K $ 
2SLS;Lhs=WC;Rhs=ONE,TRP,TP, K ;Inst=ONE,ey,GRD, RP $ 
Και ο συνοπτικός πίνακας αποτελεσµάτων: 

 OLS1469 OLS1469e OLS510 OLS510e TobitOLS TobitGLS Tobit2SLS
Con 3669,52 5855 6368,59 6234,76 6987,78 6972,08 8758,92 

 (,0000) (,0000) (,0002) (,0003) (,0068) (,0056) (,0112) 
TRP 82,55 3,17 87,64 97,64 4,54 3,967 73,77 

 (,0045) (,0253) (,0450) (,0286) (,9362) (,9412) (,4586) 
TP 20,88 22,17 14,86 14,897 32,81 32,89 23,26 

 (,0000) (,0000) (,0004) (,0003) (,0000) (,0000) (,0329) 
K 0,215 0,198 0,296 0,296 -  -2208,51 2209,79 -1997,12 
 (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,4151) (,4031) (,5022) 

D-W 2,16 2,162 2,27 2,27 2,28 2,28 1,886 
R2 0,663 0,662 0,737 0,737 0,726 0,726 0,669 
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5.5.3 Μοντέλο υπ. Αριθ. 3 
Το τρίτο  µοντέλο εξειδικεύεται µε τις εξής µεταβλητές: 
 

                         µε          1=i
*
iiii ubxg 000

* += g  για >g  
για  ≤g  

 0
                                                   και        0=i

*
ig  0

Συνάρτηση Επιλογής 
⇒ig  Η απόφαση για επένδυση σε έρευνα και 

ανάπτυξη (παίρνει τιµές 0, 1) 
 

⇒ix0  Το µέγεθος της επιχείρησης (παίρνει τιµές µε 
βάση τον αριθµό των απασχολούµενων)  

TP 

 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη GRD 
111

*
iii ubx +=                        i

*k     µε          kk =  για
≤g  

i  0* >ig  
                                                   και         για  *

i0* =ik 0
Η συνάρτηση της έρευνας και ανάπτυξης 

 Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και 
ανάπτυξη 

BRD  ⇒ik

⇒1ix  Ο αριθµός των απασχολούµενων ερευνητών RP 
 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη GRD 
 Τα καθαρά κέρδη (προ φόρων) PR 

iki 222ιι

Η συνάρτηση  της καινοτοµίας 
ubxat ** ++= κ                   

⇒ Αριθµός αιτήσεων για ευρεσιτεχνίες  APN it  
⇒ix2  Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και 

ανάπτυξη 
BRD  

 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και 
ανάπτυξη . 

GRD 

 Ο αριθµός των απασχολούµενων 
ερευνητών. 

RP 

iti ubxtaq 333
* ++= ιι    

Η συνάρτηση της οικονοµικής αποδοτικότητας (ή της παραγωγικότητας) 
 Ο κύκλος εργασιών WC ⇒iq

⇒i3x  Αριθµός αιτήσεων για ευρεσιτεχνίες   APN 
 Συντελεστής Κεφάλαιο, Κεφαλαιουχικές 

Επενδύσεις 
K 

 Συντελεστής Εργασία, σε αµοιβές των
εργαζόµενων. 

 SA 
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Το υποπρόγραµµα εκτίµησής του είναι: 
/* Επεξεργασία του CDM Μοντέλου */ PRFWModel2-2 
RESET  
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD $ 
REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,BRD, GRD, RP $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,APN, SA, K $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD ; KEEP=Y1 $ 
REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,Y1, GRD, RP ;  KEEP=Y2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,Y2,SA, K $ 
RESET  
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
REJECT ; G=0 $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD $ 
REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,BRD, GRD, RP $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,APN, SA, K $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD ; KEEP=Y1 $ 

 REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,Y1, GRD, RP ;  KEEP=Y2 $
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,Y2,SA, K $ 
RESET 
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
NAMELIST ; x=ONE, RP, PR, GRD ; w=ONE, TP , GRD $ 
CREATE ; y=BRD ; z=G $ 
PROBIT ; Lhs=z ; Rhs=w ; Hold $ 
SELECT ; Lhs=y ; Rhs=x ; Tobit ; MLE $ 
REJECT ; z=0 $ 
CALC ; ka=Col(w) ; kb=ka+Col(x) ; jb=ka+1 $ 
MATRIX ; alpha=b(1:ka)$ 
MATRIX  ; beta=b(jb:kb)$ 
CALC ; delta=-1/Sqr(1-rho^2) $ 
CREATE ; h=-beta'x/s ; mh=-h ; k=-alpha'w ;mk=-k $ 
NAMELIST ; hk=mh, mk $ 
CREATE ; phi2=Bvn(hk,rho) ; ey=phi2*beta'x + s*(N01(h)*Phi(delta*(k-
rho*h)) + rho*N01(k)*Phi(delta*(h-rho*k))) $ 
REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,ey, GRD, RP ; KEEP=ey2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,ey2,SA, K $ 
SURE;Lhs=TRP,WC;Eq1=ONE,ey,GRD, RP ;Eq2=ONE,APN, SA, K $ 
2SLS;Lhs=WC;Rhs=ONE,APN, SA, K ;Inst=ONE,ey,GRD, RP $ 
Και ο συνοπτικός πίνακας αποτελεσµάτων: 

 OLS1469 OLS1469e OLS510 OLS510e TobitOLS TobitGLS Tobit2SLS
Con 8316,88 8441,23 9046,63 33731,4 14552 24238,8 -21710,2 

 (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,9178) 
APN 5,001 5,206 9,57 14394,23 -6411,86 1,547 -13142,83 

 (,0006) (,0004) (,7949) (,0000) (,0000) (,9753) (,8646) 
SA -0,909 -0,909 -1,081 -0,976 1,284 1,341 10,93 

 (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,8273) 
K 0,593 0,593 0,615 0,584 -31511 -28471 -575,89 
 (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,9896) 

D-W 2,03 2,03 2,09 2,059 2,032 2,016 2,011 
R2 0,646 0,646 0,739 0,757 0,533 0,516 -67 
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5.5.4 Μοντέλο υπ. Αριθ. 4 
Το τέταρτο  µοντέλο εξειδικεύεται µε τις εξής µεταβλητές: 

000
* +=                          µε          για

                        για   

 
1=ig   0* >ig  g iii ubx

0* ≤i                            και       =g g 0i

Συνάρτηση Επιλογής 
⇒g  Η απόφασηi  για επένδυση σε έρευνα και  

ανάπτυξη (παίρνει τιµές 0, 1) 
Το µέγεθος της επιχείρησης (παίρνει τιµές µε TP 
βάση τον αριθµό των απασχολούµενων)  

⇒ix0  

 ξη GRD Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυ
1iu                            µε          ii kk =*  για 0* >ig11i

                                          ι      k

*
i bx +=

         κα   για  
 

k  
 0* =i 0* ≤ig  

Η συνάρτηση της έρευνας και ανάπτυξης
⇒ik  Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και BRD  

ανάπτυξη 
⇒1ix  των απασχολούµενων ερευνητών RP Ο αριθµός 

 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη G  RD
 Τα καθαρά κέρδη (προ φόρων) PR 

iki ubx +                   a 222
** += ιικt

Η συνάρτηση  της καινοτοµίας 
⇒  Ο συνολικός αριθµός απασχολούµενων

στην έρευνα  
 TRP it

⇒ix2  Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και 
ανάπτυξη 

BRD  

 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και 
ανάπτυξη . 

GRD 

 Ο αριθµός των απασχολούµενων 
ερευνητών. 

RP 

iti ubxtaq 333 ++ ιι    
Η σ ρτη ποδοτικότητας (ή της παραγωγικό ) 

*

υν
=

ά ση της οικονοµικής α τητας
Ο κύκλος εργασιών WC ⇒iq  

⇒ix3   Ο συνολικός αριθµός απασχολούµενων
στην Έρευνα  

TRP 

 Συντελεστής Κεφάλαιο, Κεφαλαιουχικές
Επενδύσεις 

 K 

 Συντελεστής Εργασία, σε αµοιβή της 
εργασίας. 

SA 
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Το υποπρόγραµµα εκτίµησής του είναι: 
/* Επεξεργασία του CDM Μοντέλου */  PRFWModel2-3 
RESET  
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,BRD, GRD ,RP   $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,TRP, SA, K $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD ; KEEP=Y1 $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,Y1, GRD, RP ; KEEP=Y2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,Y2, SA, K $ 
RESET  

\gm2.xls" $ READ ; File="d:
REJECT ; G=0 $ 

 $ REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD
   $ REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,BRD, GRD ,RP

 KREGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,TRP, SA,  $ 
Y1 $ REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD ; KEEP=

; KEEP=Y2 $ REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,Y1, GRD, RP 
S;Lhs=WC;Rhs=ONE,Y2, SA, K $ REGRES

RESET 
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 

R, GRD ; w=ONE, TP, GRD $ NAMELIST ; x=ONE, RP, P
CREATE ; y=BRD ; z=G $ 
PROBIT ; Lhs=z ; Rhs=w ; Hold $ 

; Rhs=x ; Tobit ; MLE $ SELECT ; Lhs=y 
REJECT ; z=0 $ 

+Col(x) ; jb=ka+1 $ CALC ; ka=Col(w) ; kb=ka
MATRIX ; alpha=b(1:ka)$ 
MATRIX  ; beta=b(jb:kb)$ 
CALC ; delta=-1/Sqr(1-rho^2) $ 

mh=-h ; k=-alpha'w ;mk=-k $ CREATE ; h=-beta'x/s ; 
NAMELIST ; hk=mh, mk $ 
CREATE ; phi2=Bvn(hk,rho) ; ey=phi2*beta'x + s*(N01(h)*Phi(delta*(k-
rho*h)) + rho*N01(k)*Phi(delta*(h-rho*k))) $ 

 KEEP=ey2 $ REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,ey, GRD, RP ;
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,ey2,SA, K $ 

 SURE;Lhs=TRP,WC;Eq1=ONE,ey,GRD, RP ;Eq2=ONE,TRP, SA, K $
 K2SLS;Lhs=WC;Rhs=ONE,TRP, SA,  ;Inst=ONE,ey,GRD, RP $ 

Και  συνοπτικός π τ
O O  T

 
 ο ίνακας αποτελεσµά ων: 
 LS1469 LS1469e OLS510 OLS510e obitOLS TobitGLS Tobit2SLS

C  3  1  on 4467,49 8263,14 6989,5 6922,35 33626,1 3983,27 0636,78
 (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0118) 

TRP 183,7 4,96 169,5 173,47 -420,93 -434,15 178,72 
 (,0000) (,0006) (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0872) 

S  A -1,004 -0,914 -1,179 -1,166 0,871 0,845 1,981 
 (  (  ( (,0000) ,0000) (,0000) (,0000) ,0001) ,0002) (,1364) 

K 0,597 0,594 0,619 0,6187 -37801,9 -38220,6 -178,97 
 (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) ( (,0000) ,0000) (,9684) 

D-W 2,027 1,854 2,03 2,08 2,079 2,002 1,980 
R2 0,653 0,646 0,748 0,747 0,550 0,547 0,320 
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5.5.5 Μοντέλο υπ. Αριθ. 5 
 
Το πέµπτο  µοντέλο εξειδικεύεται µε τις εξής µεταβλητές: 

για >g  
για  ≤g  

 
                         µε          1=i

*
iiii ubxg 000

* += g   0
                                                   και        0=i

*
ig  0

Συνάρτηση Επιλογής 
⇒ig  Η απόφαση για επένδυση σε έρευνα και 

ανάπτυξη (παίρνει τιµές 0, 1) 
 

⇒ix0  Το µέγεθος της επιχείρησης (παίρνει τιµές µε 
βάση τον αριθµό των απασχολούµενων)  

TP 

 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη GRD 
111

*
iii ubx +=                        i

*k     µε          kk =  για
≤g  

i  0* >ig  
                                                   και         για  *

i0* =ik 0
Η συνάρτηση της έρευνας και ανάπτυξης 

 Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και 
ανάπτυξη 

BRD  ⇒ik

⇒1ix  Ο αριθµός των απασχολούµενων ερευνητών RP 
 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη GRD 
 Τα καθαρά κέρδη (προ φόρων) PR 

iki ubxat 222
** ++= ιικ                   

Η συνάρτηση  της καινοτοµίας 
⇒ Αριθµός αιτήσεων για ευρεσιτεχνίες  APN it  
⇒ix2  Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και 

ανάπτυξη 
BRD  

 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και 
ανάπτυξη . 

GRD 

 Ο αριθµός των απασχολούµενων 
ερευνητών. 

RP 

iti ubx +    taq 333
* + ιι=

Η συνάρτηση της οικονοµικής αποδοτικότητας (ή της παραγωγικότητας) 
 Ο κύκλος εργασιών WC ⇒iq

⇒i3x  Αριθµός αιτήσεων για ευρεσιτεχνίες   APN 
  Επενδύσεις IN Κεφαλαιουχικές
 Συντελεστής Εργασία, σε αµοιβές των 

εργαζόµενων. 
SA 
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Το υποπρόγραµµα εκτίµησής του είναι: 
/* Επεξεργασία του CDM Μοντέλου */ PRFWModel2-4 
RESET  
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD $ 
REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,BRD, GRD ,RP  $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,APN,SA, IN $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD ; KEEP=Y1 $ 
REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,Y1, GRD, RP ; KEEP=Y2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,Y2, SA, IN $ 
RESET  
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
REJECT ; G=0 $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD $ 
REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,BRD, GRD ,RP  $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,APN,SA, IN $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD ; KEEP=Y1 $ 
REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,Y1, GRD, RP ; KEEP=Y2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,Y2, SA, IN $ 
RESET 
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
NAMELIST ; x=ONE, RP, PR, GRD ; w=ONE, TP, GRD $ 
CREATE ; y=BRD ; z=G $ 
PROBIT ; Lhs=z ; Rhs=w ; Hold $ 
SELECT ; Lhs=y ; Rhs=x ; Tobit ; MLE $ 
REJECT ; z=0 $ 
CALC ; ka=Col(w) ; kb=ka+Col(x) ; jb=ka+1 $ 
MATRIX ; alpha=b(1:ka)$ 
MATRIX  ; beta=b(jb:kb)$ 
CALC ; delta=-1/Sqr(1-rho^2) $ 
CREATE ; h=-beta'x/s ; mh=-h ; k=-alpha'w ;mk=-k $ 
NAMELIST ; hk=mh, mk $ 
CREATE ; phi2=Bvn(hk,rho) ; ey=phi2*beta'x + s*(N01(h)*Phi(delta*(k-
rho*h)) + rho*N01(k)*Phi(delta*(h-rho*k))) $ 
REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,ey, GRD, RP ; KEEP=ey2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,ey2, SA, IN $ 
SURE;Lhs=APN,WC;Eq1=ONE,ey,GRD, RP ;Eq2=ONE,APN, SA, IN $ 
2SLS;Lhs=WC;Rhs=ONE,APN, SA, IN ;Inst=ONE,ey,GRD, RP $ 
 
Και ο συνοπτικός πίνακας αποτελεσµάτων: 

 OLS1469 OLS1469e OLS510 OLS510e TobitOLS TobitGLS Tobit2SLS
Con 9374,97 9574,75 10807,5 53313,4 8490,2 10524,6 -13621,93 

 (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0244) (,0000) (,9812) 
AP  N 4,713 5,043 9,955 24780,8 -1326,4 -152,63 -9871,87 

 (,0183) (,0117) (,8592) (,0000) (,4158) (,0063) (,9649) 
SA 0,647 0,654 0,0244 1,964 -0,0123 0,017 8,059 

 (,0950) (,0912) (,9706) (,0057) (,9853) (,9795) (,9665) 
IN 2,97 2,96 3,678 1,245 3,755 3,692 0,957 
 (,0000) (,0000) (,0000) (,1196) (,0000) (,0000) (,9862) 

D-W 1,969 1,968 1,996 2,035 1,995 1,993 2,013 
R2 0,343 0,343 0,393 0,437 0,394 0,383 -37 
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Τεχνολογία και Οικονοµική Αποδοτικότητα – Η περίπτωση της Ελλάδας 
 

5.5.6 Μοντέλο υπ. Αριθ. 6 
 
Το έκτο  µοντέλο εξειδικεύεται µε τις εξής µεταβλητές: 
 

α
               και        για  

Συνάρτηση

iii ubxg 000
* +=                          µε          1=g  γιi  0* >ig  

0=ig  0* ≤ig                                      
 Επιλογής 
Η απόφαση για επένδυση σε έρευνα και  
ανάπτυξη (παίρνει τιµές 0, 1) 

⇒ig  

Το µέγεθος της επιχείρησης (παίρνει τιµές µε TP 
βάση τον αριθµό των απασχολούµενων)  

⇒ix0  

 ση για ν  και ανάπτυξη GRD Η κρατική ενίσχυ  έρευ α
111

*
iii ubxk +=                            µε          k  για gii k=*  

 για  
Η συ ρτη

0* >i

                                                   και        ik 0* = 0* ≤ig  
νά ση της έρευνας και ανάπτυξης 

Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και BRD  
ανάπτυξη 

⇒ik  

⇒1ix  Ο αριθµός των απασχολούµενων ερευνητών RP 
 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη GRD 
 Τα καθαρ ο φόρων) PR ά κέρδη (πρ

iki ubxat 222
** ++= ιικ                   

Η υνάρτη σ ση  της καινοτοµίας 
Ο συνολικός αριθµός απασχολούµενω
στην έρευν

ν 
α  

TRP ⇒it  

⇒ix2   Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και
ανάπτυξη 

BRD  

 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και 
ανάπτυξη . 

GRD 

 Ο αριθµός των απασχολούµενων 
ερευνητών. 

RP 

iti ubx +    tq * += ι

υνάρτη  της παραγωγικό ) 
a 333ι

ση της οικονοµικής αποδοτικότητας (ήΗ σ τητας
⇒iq  WΟ κύκλος εργασιών C 

Ο συνολικός αριθµός απασχολούµενων 
στην Έρευνα  

⇒ix3  TRP 

 Κεφαλαιουχικές Επενδύσεις ΙΝ 
 Συντελεστής Εργασία, σε αµοιβή της 

εργασίας. 
SA 
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Το υποπρόγραµµα εκτίµησής του είναι: 
/* Επεξεργασία του CDM Μοντέλου */  PRFWModel2-5 
RESET  
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,BRD, GRD ,RP  $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,TRP,SA, IN $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD ; KEEP=Y1 $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,Y1, GRD, RP ; KEEP=Y2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,Y2, SA, IN $ 
RESET  
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
REJECT ; G=0 $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,BRD, GRD ,RP  $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,TRP,SA, IN $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD ; KEEP=Y1 $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,Y1, GRD, RP ; KEEP=Y2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,Y2, SA, IN $ 
RESET 
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
NAMELIST ; x=ONE, RP, PR, GRD ; w=ONE, TP, GRD $ 
CREATE ; y=BRD ; z=G $ 
PROBIT ; Lhs=z ; Rhs=w ; Hold $ 
SELECT ; Lhs=y ; Rhs=x ; Tobit ; MLE $ 
REJECT ; z=0 $ 
CALC ; ka=Col(w) ; kb=ka+Col(x) ; jb=ka+1 $ 
MATRIX ; alpha=b(1:ka)$ 
MATRIX  ; beta=b(jb:kb)$ 
CALC ; delta=-1/Sqr(1-rho^2) $ 
CREATE ; h=-beta'x/s ; mh=-h ; k=-alpha'w ;mk=-k $ 
NAMELIST ; hk=mh, mk $ 
CREATE ; phi2=Bvn(hk,rho) ; ey=phi2*beta'x + s*(N01(h)*Phi(delta*(k-
rho*h)) + rho*N01(k)*Phi(delta*(h-rho*k))) $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,ey, GRD, RP ; KEEP=ey2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,ey2, SA, IN $ 
SURE;Lhs=TRP,WC;Eq1=ONE,ey,GRD, RP ;Eq2=ONE,TRP, SA, IN $ 
2SLS;Lhs=WC;Rhs=ONE,TRP, SA, IN ;Inst=ONE,ey,GRD, RP $ 
 
 
 
 
Και  συνοπτικός π τ

O O  T Tobit2SLS
 ο ίνακας αποτελεσµά ων: 
 LS1469 LS1469e OLS510 OLS510e obitOLS TobitGLS 

Con 6528,9 8976,12 11350,3 11529,4 11489,2 11495,3 10650,9 
 (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) ( (,0000) ,0000) (,0170) 

TRP 4,406 4,084 -48,49 -63,41 -60,15 -60,18 162,03 
 (,9226) (,0385) (,5046) (,4054) (,4280) (,4057) (,7381) 

SA 0,658 0,652 -0,205 -0,287 -0,266 -0,275 1,741 
 (,1267) (,0926) (,7839) (  ,7063) (,7253) (,7118) (,7917) 
Ι  Ν 2,981 2,967 3,964 4,058 4,04 4,04 0,3589 
 (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) ( (,0000) ,0000) (,9682) 

D-W 1,974 1,969 1,987 1,987 1,988 1,983 1,862 
R2 0,340 0,342 0,394 0,395 0,394 0,394 0,327 
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5.5.7 Μοντέλο υπ. Αριθ. 7 
Το έβδοµο  µοντέλο εξειδικεύεται µε τις εξής µεταβλητές: 

000
* +=                          µε          για

                        για   

 
1=ig   0* >ig  g iii ubx

0* ≤i                            και       =g g 0i

Συνάρτηση Επιλογής 
⇒g  Η απόφασηi  για επένδυση σε έρευνα και  

ανάπτυξη (παίρνει τιµές 0, 1) 
Το µέγεθος της επιχείρησης (παίρνει τιµές µε TP 
βάση τον αριθµό των απασχολούµενων)  

⇒ix0  

 ξη GRD Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυ
1iu                            µε          ii kk =*  για 0* >ig11i

                                          ι      k

*
i bx +=

         κα   για  
 

k  
 0* =i 0* ≤ig  

Η συνάρτηση της έρευνας και ανάπτυξης
⇒ik  Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και BRD  

ανάπτυξη 
⇒1ix  των απασχολούµενων ερευνητών RP Ο αριθµός 

 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη G  RD
 Τα καθαρά κέρδη (προ φόρων) PR 

iki ubx +                   a 222
** += ιικt

Η συνάρτηση  της καινοτοµίας 
⇒  Αριθµός αιτήσεων για ευρεσιτεχνίες  APN it

Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και 
ανάπτυξη 

BRD  ⇒ix2  

 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και 
ανάπτυξη . 

GRD 

 Ο αριθµός των απασχολούµενων 
ερευνητών. 

RP 

iubx 333 +ι    ti ta * += ι

Η νάρτηση της οικονοµικής αποδοτικότητας (ή της παραγωγικότητας) 
q

 συ
⇒iq  Ο κύκλος εργασιών WC 
⇒i3x  ευρεσιτεχνίες    Αριθµός αιτήσεων για APN 

 Κεφαλαιουχικές Επενδύσεις IN 
 Συντελεστής Εργασία, σε αριθ

εργαζόµενων ατόµων. 
µό συνολικά TP 
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Το υποπρόγραµµα εκτίµησής του είναι: 
/* Επεξεργασία του CDM Μοντέλου */ PRFWModel2-6 
RESET  
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD $ 
REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,BRD, GRD ,RP  $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,APN,TP, IN $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD ; KEEP=Y1 $ 
REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,Y1, GRD, RP ; KEEP=Y2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,Y2, TP, IN $ 
RESET  
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
REJECT ; G=0 $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD $ 
REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,BRD, GRD ,RP  $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,APN,TP, IN $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD ; KEEP=Y1 $ 
REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,Y1, GRD, RP ; KEEP=Y2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,Y2, TP, IN $ 
RESET 
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
NAMELIST ; x=ONE, RP, PR, GRD ; w=ONE, TP, GRD $ 
CREATE ; y=BRD ; z=G $ 
PROBIT ; Lhs=z ; Rhs=w ; Hold $ 
SELECT ; Lhs=y ; Rhs=x ; Tobit ; MLE $ 
REJECT ; z=0 $ 
CALC ; ka=Col(w) ; kb=ka+Col(x) ; jb=ka+1 $ 
MATRIX ; alpha=b(1:ka)$ 
MATRIX  ; beta=b(jb:kb)$ 
CALC ; delta=-1/Sqr(1-rho^2) $ 
CREATE ; h=-beta'x/s ; mh=-h ; k=-alpha'w ;mk=-k $ 
NAMELIST ; hk=mh, mk $ 
CREATE ; phi2=Bvn(hk,rho) ; ey=phi2*beta'x + s*(N01(h)*Phi(delta*(k-
rho*h)) + rho*N01(k)*Phi(delta*(h-rho*k))) $ 
REGRESS;Lhs=APN;Rhs=ONE,ey, GRD, RP ; KEEP=ey2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,ey2, TP, IN $ 
SURE;Lhs=APN,WC;Eq1=ONE,ey,GRD, RP ;Eq2=ONE,APN, TP, IN $ 
2SLS;Lhs=WC;Rhs=ONE,APN, TP, IN ;Inst=ONE,ey,GRD, RP $ 
 
 
 
Κ  π τ

O O  O O T TobitGLS Tobit2SLS
αι ο συνοπτικός ίνακας αποτελεσµά ων: 

 LS1469 LS1469e LS510 LS510e obitOLS
Con 4963,6 5052,5 5  7  735,05 28044,7 5845,3 5735,18 364,17

 (,0000) (,0000) (,0007) (,0000) (,0204) (,0006) (,5590) 
APN 2,960 13,105 6,148 2913,2 70,11 6,224 -  960,98

 (,0406) (,0320) (,8698) (,0000) (,9487) (,8677) (,7620) 
TP 37,434 37,425 37,206 36,28 37,212 35,206 12,396 

 (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,7665) 
IN -0,535 -0,535 -0,579 -0,68 -0,582 -0,5798 2,360 
 (,0003) (,0003) (,0081) (,0015) ( (,0089) ,0079) (,4631) 

D-W 2,133 2,132 2,237 2,168 2,237 2,237 2,022 
R2 0,656 0,656 0,729 0,743 0,729 0,729 0,222 
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5.5.8 Μοντέλο υπ. Αριθ. 8 
 
Το όγδοο  µοντέλο εξειδικεύεται µε τις εξής µεταβλητές: 
 

                         µε          1=i
*
iiii ubxg 000

* += g  για >g  
για  ≤g  

 0
                                                   και        0=i

*
ig  0

Συνάρτηση Επιλογής 
⇒ig  Η απόφαση για επένδυση σε έρευνα και 

ανάπτυξη (παίρνει τιµές 0, 1) 
 

⇒ix0  Το µέγεθος της επιχείρησης (παίρνει τιµές µε 
βάση τον αριθµό των απασχολούµενων)  

TP 

 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη GRD 
111

*
iii ubx +=                        i

*k     µε          kk =  για
≤g  

i  0* >ig  
                                                   και         για  *

i0* =ik 0
Η συνάρτηση της έρευνας και ανάπτυξης 

 Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και 
ανάπτυξη 

BRD  ⇒ik

⇒1ix  Ο αριθµός των απασχολούµενων ερευνητών RP 
 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη GRD 
 Τα καθαρά κέρδη (προ φόρων) PR 

iki 222ιι

Η συνάρτηση  της καινοτοµίας 
ubxat ** ++= κ                   

⇒ Ο συνολικός αριθµός απασχολούµενων 
στην έρευνα  

TRP it  

⇒ix2  Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και 
ανάπτυξη 

BRD  

 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και 
ανάπτυξη . 

GRD 

 Ο αριθµός των απασχολούµενων 
ερευνητών. 

RP 

iubx 333 +ι    
ση της οικονοµικής αποδοτικότητας

ti ta * += ι

Η συνάρτη  (ή της παραγωγικότητας) 
q

⇒iq  Ο κύκλος εργασιών WC 
⇒ix3  Ο συνολικός αριθµός απασχολούµενων TRP 

στην Έρευνα  
 Κεφαλαιουχικές Επενδύσεις ΙΝ 
 Συντελεστής Εργασία, σε συνολικά 

εργαζόµενα άτοµα. 
TP 
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Το υποπρόγραµµα εκτίµησής του είναι: 
/* Επεξεργασία του CDM Μοντέλου */  PRFWModel2-7 
RESET  
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,BRD, GRD ,RP  $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,TRP,TP, IN $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD ; KEEP=Y1 $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,Y1, GRD, RP ; KEEP=Y2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,Y2, TP, IN $ 
RESET  
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
REJECT ; G=0 $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,BRD, GRD ,RP  $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,TRP,TP, IN $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD ; KEEP=Y1 $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,Y1, GRD, RP ; KEEP=Y2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,Y2, TP, IN $ 
RESET 
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
NAMELIST ; x=ONE, RP, PR, GRD ; w=ONE, TP, GRD $ 
CREATE ; y=BRD ; z=G $ 
PROBIT ; Lhs=z ; Rhs=w ; Hold $ 
SELECT ; Lhs=y ; Rhs=x ; Tobit ; MLE $ 
REJECT ; z=0 $ 
CALC ; ka=Col(w) ; kb=ka+Col(x) ; jb=ka+1 $ 
MATRIX ; alpha=b(1:ka)$ 
MATRIX  ; beta=b(jb:kb)$ 
CALC ; delta=-1/Sqr(1-rho^2) $ 
CREATE ; h=-beta'x/s ; mh=-h ; k=-alpha'w ;mk=-k $ 
NAMELIST ; hk=mh, mk $ 
CREATE ; phi2=Bvn(hk,rho) ; ey=phi2*beta'x + s*(N01(h)*Phi(delta*(k-
rho*h)) + rho*N01(k)*Phi(delta*(h-rho*k))) $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,ey, GRD, RP ; KEEP=ey2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,ey2, TP, IN $ 
SURE;Lhs=TRP,WC;Eq1=ONE,ey,GRD, RP ;Eq2=ONE,TRP, TP, IN $ 
2SLS;Lhs=WC;Rhs=ONE,TRP, TP, IN ;Inst=ONE,ey,GRD, RP $ 
 
Και ο συνοπτικός πίνακας αποτελεσµάτων: 

 OLS1469 OLS1469e OLS510 OLS510e TobitOLS TobitGLS Tobit2SLS
Con 2866,07 4857,48 5119,43 4920,05 4930,5 4912,58 9968,2 

 (,0001) (,0000) (,0035) (,0052) (,0051) (,0049) (,0782) 
TRP 69,116 2,811 51,38 67,264 66,64 66,154 53,95 

 (,0195) (,0488) (,2347) (,1310) (,1346) (,1245) (,7003) 
TP 37,711 37,455 37,355 37,44 37,434 37,523 9,160 

 (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,7551) 
ΙΝ -0,620 -0,537 -0,6436 -0,663 -0,663 -0,664 1,795 
 (,0001) (,0003) (,0043) (,0033) (,0033) (,0030) (,5780) 

D-W 2,127 2,133 2,227 2,222 2,222 2,229 1,895 
R2 0,656 0,656 0,729 0,730 0,730 0,729 0,518 

 

 
Σελίδα 83 από 107 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:47 EEST - 52.53.217.230



Τεχνολογία και Οικονοµική Αποδοτικότητα – Η περίπτωση της Ελλάδας 
 

5.5.9 Μοντέλο υπ. Αριθ. 9 
 
Το όγδοο  µοντέλο εξειδικεύεται µε τις εξής µεταβλητές: 
 

iii ubxg 000
* +=                          µε          1=ig  για 0* >ig  

                                                   και        0=ig  για  0* ≤ig  
Συνάρτηση Επιλογής 

⇒ig  Η απόφαση για επένδυση σε έρευνα και 
ανάπτυξη (παίρνει τιµές 0, 1) 

 

⇒ix0  Το µέγεθος της επιχείρησης (παίρνει τιµές µε 
βάση τον αριθµό των απασχολούµενων)  

TP 

 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη GRD 
111

*
iii ubxk +=                            µε          ii kk =*  για 0* >ig  

                                                   και        0* =ik  για  0* ≤ig  
Η συνάρτηση της έρευνας και ανάπτυξης 

⇒k  i Οι π ις α
νάπ
ιδιωτικές ε ενδύσε  σε έρευν  και 

α τυξη 
BRD  

⇒1ix   αρ ων ολ ν ε τώ P Ο ιθµός τ απασχ ούµενω ρευνη ν R
  κρα ίσχ α έ και υξ RDΗ τική εν υση γι ρευνα  ανάπτ η G  
 α κα κέρ ο φΤ θαρά δη (πρ όρων) PR 

iu2     k bat 22 +ι       
Η   τη τοµ

i
* = x+ικ

*         
 συνάρτηση ς καινο ίας 
⇒it Ο συνολικός αρ απασχολούµε  ιθµός νων TRP 

στην έρευνα  
⇒ix2  Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και 

ανάπτυξη 
BRD  

 Η κρατική ενίσχυση για έρευνα και 
ανάπτυξη . 

GRD 

 Ο αριθµός των απασχολούµενων 
ερευνητών. 

RP 

 Ο λόγος των απασχολούµενων στην 
έρευνα προς τ

TRPPERTP 
ο συνολικό αριθµό 

απασχολούµενων 
i3    t utaq *

ι

Η άρ  ο ής ικ  τ αγ τας
i

 σ ν
bx ++ 33ι

τ ς
=
υ ηση τη ικονοµικ  α τποδο ό ήτητας ( ης παρ ωγικότη ) 
⇒i  q Ο κύκλος ιών εργασ  WC 
⇒i Ο συνολ θµό χο ων

ρε
P ικός αρι ς απασ λούµεν  

στην Έ υνα  
TRx3  

 λεσ άλ Κ Συντε τής κεφ αιο 
 λεσ ασ µο ς 

ίας.
A Συντε τής Εργ ία, σε α ιβές τη

εργασ  
S

 αγω  επιχείρησης  Οι εξ γές της EX 
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Το υποπρόγραµµα εκτίµησής του είναι: 
* Επεξεργασία του CDM Μοντέλου */  PRFWModel2-8 

;Rhs=ONE,BRD, GRD ,RP, TRPPERTP  $ 

ho*N01(k)*Phi(delta*(h-rho*k))) $ 

$ 

it2SLS

/
RESET  
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD $ 
REGRESS;Lhs=TRP
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,TRP,SA, K, EX $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD ; KEEP=Y1 $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,Y1, GRD, RP, TRPPERTP ; KEEP=Y2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,Y2,SA, K, EX $ 
RESET 
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
REJECT ; G=0 $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,BRD, GRD ,RP, TRPPERTP  $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,TRP,SA, K, EX $ 
REGRESS ; Lhs=BRD ; Rhs=ONE, RP, PR, GRD ; KEEP=Y1 $ 
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,Y1, GRD, RP, TRPPERTP ; KEEP=Y2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,Y2,SA, K, EX $ 
RESET 
READ ; File="d:\gm2.xls" $ 
NAMELIST ; x=ONE, RP, PR, GRD ; w=ONE, TP, GRD $ 
CREATE ; y=BRD ; z=G $ 
PROBIT ; Lhs=z ; Rhs=w ; Hold $ 
SELECT ; Lhs=y ; Rhs=x ; Tobit ; MLE $ 
REJECT ; z=0 $ 
CALC ; ka=Col(w) ; kb=ka+Col(x) ; jb=ka+1 $ 
MATRIX ; alpha=b(1:ka)$ 
MATRIX  ; beta=b(jb:kb)$ 
CALC ; delta=-1/Sqr(1-rho^2) $ 
CREATE ; h=-beta'x/s ; mh=-h ; k=-alpha'w ;mk=-k $ 
NAMELIST ; hk=mh, mk $ 
CREATE ; phi2=Bvn(hk,rho) ; ey=phi2*beta'x + s*(N01(h)*Phi(delta*(k-
rho*h)) + r
REGRESS;Lhs=TRP;Rhs=ONE,ey, GRD, RP, TRPPERTP ; KEEP=ey2 $ 
REGRESS;Lhs=WC;Rhs=ONE,ey2,SA,  K, EX $ 
SURE;Lhs=TRP,WC;Eq1=ONE,ey,GRD,RP, TRPPERTP ;Eq2=ONE,TRP, SA, K, EX $ 
2SLS;Lhs=WC;Rhs=ONE,TRP,SA, K, EX ;Inst=ONE,ey,GRD, RP, TRPPERTP 
 
Και ο συνοπτικός πίνακας αποτελεσµάτων: 

 OLS1469 OLS1469e OLS510 OLS510e TobitOLS TobitGLS Tob
Con 4002,5 5987,2 5744,6 5764,4 32872,5 33412,8 84408,3 

 (,0000) (,0000) (,0002) (,0002) (,0000) (,0000) (,9782) 
TRP 91,09 2,69 77,47 74,89 -504,3 -524,83 6258,9 

 (,0009) (,0468) (,0377) (,0514) (,0000) (,0000) (,9804) 
SA -1,187 -1,153 -1,359 -1,351 0,809 0,766 34,18 

  ) 000) ) (,0003 (,00 (,9(,0000) (,0000 (,0 (,0000  ) 05) 797) 
K  6 0,636 3,3 -38 -  0,613 0,612 0,63 -3801 670,6 25362,6
 ) 00) (,000 00 0) (,0000) 807) (,0000) (,0000  (,00 0) (, 0 (,9

EX 5 35 ,23 1,8 3 1, - 7  2,237 2,32 2,2 2 8 1  833 1 1,29
 ) 0) ) (,00 (,0 (,9809(,0000) (,0000 (,000 (,0000  00) 000) ) 

D-W   2,058 1,972 1,958 2,004 2,004 2,056 1,977 
R2  97 0,797 0,582 0,578 0,696 0,694 0,7 -322 
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5.6 Σχολιασµός των Εκτιµήσεων 
 
Από τα παραπάν  µοντέλα, ξεχωρίζω δύο που εί ι πιο σταθερά στις 
διάφορες µεθόδους εκτίµησης. Α

ω  να
υτά είναι το µοντέλο αριθµός 7 και το µοντέλο 

ν κ  

συσχέτιση, για 

αριθµός 8. Θα τα σχολιάσουµε σε δύο φάσεις: α) Θα δούµε τους συντελεστές 
της βασικής συνάρτησης οικονοµικής αποδοτικότητας για αυτά τα µοντέλα και 
β) Θα δούµε τους συντελεστές της συνάρτησης καινοτοµίας για αυτά. 
Βλέπουµε λοιπόν, ξεκινώντας από την OLS1469,  θετικά πρόσηµα για την 
σταθερά και τις παραµέτρους τω  µεταβλητών APN αι TP και αρνητική για 
την παράµετρο της µεταβλητής IN. Είναι όλες στατιστικά σηµαντικές και έχουν 
µια µέτρια προσαρµογή µε R2=0,656 και υπάρχει οριακή αυτο
την οποία αν διορθώσουµε µε την µέθοδο Prais-Winsten παίρνουµε τα πολύ 
κοντινά αποτελέσµατα της διπλανής στήλης (OLS1469ar1). Η OLS510, εκτός 
από την µεταβλητή APN την οποία βγάζει εκτός στατιστικής σηµαντικότητας, 
έχει παραπλήσιες παραµέτρους για τις µεταβλητές µε καλύτερο R2=0,743 και 
οριακή επίσης αυτοσυσχέτιση, της οποίας η διόρθωση είναι στη διπλανή 
στήλη.  

 OLS1469 OLS1469ar1 OLS510 OLS510ar1 TobitOLS Tobitar1 TobitGLS Tobit2SLS 
Con 4963,6 4705,6 5735,05 5380,2 5845,3 5358,9 5735,18 7364,17 

 (,0000) (,0000) (,0007) (,0002) (,0204) (,0228) (,0006) (,5590) 
APN 2,960 2,691 6,148 7,247 70,11 -5,07 6,224 -960,98 

 (,0406) (,0589) (,8698) (,8436) (,9487) (,9962) (,8677) (,7620) 
TP 37,434 37,894 37,206 37,741 37,212 37,742 35,206 12,396 

 (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,7665) 
IN -0,535 -0,476 -0,579 -0,417 -0,582 -0,417 -0,5798 2,360 
 (,0003) (,0012) (,0081) (,0454) (,0089) (,0493) (,0079) (,4631) 

D-W 2,133 1,989 2,237 2,03 2,237 2,03 2,237 2,022 
R2 0,656  0,729  0,729  0,729 0,222 
Με την εκτίµηση σε δύο φάσεις όπως προβλέπει το µοντέλο CDM έχουµε 
παρόµοιες εκτιµήσεις στις παραµέτρους των µεταβλητών µε εξαίρεση τη 
παράµετρο της µεταβλητής APN, που είναι όµως επίσης στατιστικά ασήµαντη. 
Η χρήση των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια (2SLS) δεν δίνει 
ξιόπιστα αποτελέσµατα. Το συµπέρασµα πάντως είναι ότι η µεταβλητή APN 
εν είναι  ν ηνε  ο ιών ς επιχείρησης στη 
νάρτη  οι κή ελε ικό
υτός εί ο π επ µ  δοκιµάστηκε η µεταβλητή 

P για πό

 OLS1469 OLS1469e OLS510 OLS510e TobitOLS TobitGLS Tobit2SLS

α
δ ικανή α ερµ ύσει τον κύκλ εργασ  τη
συ ση της κονοµι ς αποτ σµατ τητας. 
Α ναι και  λόγος ου στο όµενο οντέλο
TR το σκο  αυτό. 
 

Con 2866,07 4857,48 5119,43 4920,05 4930,5 4912,58 9968,2 
 (,0001) (,0000) (,0035) (,0052) (,0051) (,0049) (,0782) 

TRP 69,116 2,811 51,38 67,264 66,64 66,154 53,95 
 (,0195) (,0488) (,2347) (,1310) (,1346) (,1245) (,7003) 

TP 37,711 37,455 37,355 37,44 37,434 7,523 9,160 3
 (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,0000) (,7551) 
ΙΝ -0,620 -0,537 -0,6436 -0,663 -0,663 -0,664 1,795 
 (,0001) (,0003) (,0043) (,0033) (,0033) (,0030) (,5780) 

D-W 2,127 2,133 2,227 2,222 2,222 2,229 1,895 
R2 0,656 0,656 0,729 0,730 0,730 0,729 0,518 
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5.7 Συµπεράσµατα 
 
α φτωχά στατιστικά στοιχεία που αφοροΤ ύν την έρευνα και ανάπτυξη, 

καινοτο
«ευρεσ δ
περ τ
και 
ρεσιτ εσιτεχνίες εξαιτίας της µεγάλης 

 υστέρησης µεταξύ αίτησης και παροχής που υπάρχει στην Ελλάδα). 
ποιείται συνήθως σαν 
µενη αξία ή το κέρδος 

 επιχείρησης. Εγώ χρησιµοποίησα τον κύκλο εργασιών γιατί υπολογίζεται 
ό

λητή «Επενδύσεις». Η µεταβλητή 
έ σ ι ν

άδα 

λεύει µε δείκτη σωστής 
πρ λ
Οι συ
καινοτ ιητικά µε την µέθοδο SURE (Seemingly 
unr
Τα τρί σύµφωνα µε τον δείκτη προσαρµογής (R ) και 
την η
που φ
 
 TP SA D-W R

περιορίζουν πολύ την ανάλυση και την ποικιλία µοντέλων που θα µπορούσαν 
να εκτιµηθούν.   
Στη συνάρτηση καινοτοµίας χρησιµοποιείται συνήθως, σαν εκροή 

µίας, η µεταβλητή «πωλήσεις καινοτόµων προϊόντων» ή η µεταβλητή 
ιτεχνίες». Τα στατιστικά µας στοιχεία εν υποστηρίζουν την πρώτη 
ωση και ως είπ κ τούτου χρησιµοποίησα τους εργαζόµενους στην έρευνα 

ανάπτυξη σαν εκροή καινοτοµίας και εναλλακτικά τις αιτήσεις για παροχή 
εχνίας (και όχι τις παρεχόµενες ευρευ

χρονικής
Στη συνάρτηση Οικονοµικής Αποδοτικότητας χρησιµο
εξαρτηµένη µεταβλητή ο κύκλος εργασιών, η προστιθέ
της
πιο εύκολα από την προστιθέµενη αξία και δηλώνεται πιο εύκολα απ  το 
κέρδος της επιχείρησης. Σαν ανεξάρτητες µεταβλητές (εκτός από την εκροή 
της καινοτοµίας) χρησιµοποιώ τις γνωστές µεταβλητές των συναρτήσεων 
τύπου Cobb-Douglas δηλαδή τους παραγωγικούς συντελεστές Κεφάλαιο και 
Εργασία. Για τον συντελεστή Κεφάλαιο χρησιµοποίησα εναλλακτικά την 
µεταβλητή «Κεφάλαιο» και την µεταβ
«Επενδύσεις» δω ε πιο αξ όπιστα αποτελέσµατα από τη  µεταβλητή 
«Κεφάλαιο». Για τον συντελεστή εργασία χρησιµοποίησα εναλλακτικά την 
µεταβλητή «Σύνολο εργαζοµένων» µε µονάδα µέτρησης το πλήθος των 
ατόµων και την µεταβλητή «Αµοιβή της Εργασίας» µε νοµισµατική µον
µέτρησης. Τα αποτελέσµατα ήταν παρόµοια, µε οριακά καλύτερα αυτά µε την 
«Αµοιβή της Εργασίας», κυρίως λόγω της καταλληλότητας της µονάδας 
µέτρησης.  
Όσο αφορά το χρησιµοποιούµενο οικονοµετρικό υπόδειγµα που προτείνει το 
CDM µοντέλο, δηλαδή την µέθοδο Tobit, δου

όβ εψης όχι άριστο (κάτι γύρω στο 90%) αλλά ικανοποιητικό 68,96%. 
νεκτιµούµενες συναρτήσεις, της οικονοµικής αποδοτικότητας και της 
οµίας, εκτιµήθηκαν ικανοπο

elated linear regression equation) όχι όµως και µε την µέθοδο 2SLS. 
α (3) καλύτερα µοντέλα 2

 σ µαντικότητα των µεταβλητών τους είναι (µε την µέθοδο SURE) αυτά 
αίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Con APN K IN 2

1 6966,3 -112,82 -2434,4  32,71  2,274 0,721 
 (,0006) (,0027) (,2437)  (,0000)    
 Con TRP K IN TP SA D-W R2

2 33983,3 -434,15 -38220,6   0,8446 1,980 0,547 
 (,0000) (,0000) (,0000)   (,0002)   
3 4912,58 66,154  -0,664 37,523  2,229 0,729 
 (,0049) (,1245)  (,0030) (,0000)    
 
Στη πρώτη περίπτωση, η σηµαντικότητα των µεταβλητών είναι ικανοποιητική 
(µε λιγότερο από όλες την µεταβλητή Κεφάλαιο), ο δείκτης προσαρµογής (R2) 
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είναι 72,1% και η στατιστική Durbin – Watson (D-W) δεν δείχνει 
αυτοσυσχέτιση. Φαίνεται να υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ 

ι ίδιες συσχετίσεις, µε µικρότερο δείκτη προσαρµογής (54,7%) και στατιστική 
D-W στο όριο  µε 
κροή καινοτοµίας T ι µεταβλητ σίας την  της. 
Στη περίπτωση η ση της µ λητής «Επενδύσεις» αντί 
µ Κεφάλαιο» ει θετική συσχέτιση παραγωγικότητας 
κα ε παρ υς ποιοτικούς δείκτες µαντικότη
ροσαρµογής (R2=0,729) και αυτοσυσχέτισης (D-W=2,229),   

Παρότι τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι όπως ακριβώς θα ήθελε κανείς για να 
ία, την 

α, 
ιώνεται το παράδοξο οι επιχειρήσεις 

και
δαπ  
συσ
και 
 

2

παραγωγικότητας και καινοτοµίας, αρνητική συσχέτιση µεταξύ 
παραγωγικότητας και Κεφαλαίου και θετική συσχέτιση µεταξύ 
παραγωγικότητας και εργασίας. 
Ο

της αυτοσυσχέτισης υπάρχουν και στη δεύτερη περίπτωση
ε RD κα ή εργα αµοιβή

 Τρίτη  χρή εταβ της 
εταβλητής « δίν και 
ινοτοµίας, µ όµοιο  ση τας, 

π
 

περιγράψει µε ακρίβεια τις περίπλοκες σχέσεις ανάµεσα στην τεχνολογ
καινοτοµία, την έρευνα και ανάπτυξη και την οικονοµική αποδοτικότητ
µπορούµε να συµπεράνουµε ότι επιβεβα
να επενδύουν (κυρίως σε νέες τεχνολογίες) αλλά η παραγωγικότητα να 
µειώνεται. Αυτό φαίνεται µε την αρνητική συσχέτιση των επενδύσεων µε τον 
κύκλο εργασιών και την θετική µε την εκροή της καινοτοµίας (δηλαδή αυτό 
που προκύπτει µε την έρευνα και τεχνολογία). Μόνο που ενώ οι επενδύσεις 
γνωρίζουµε ότι αυξάνονται στο πέρασµα του χρόνου, οι ιδιωτικές δαπάνες για 
Έρευνα και Ανάπτυξη δεν ακολουθούν την ίδια πορεία. Υπάρχουν µόνο σαν 
αναγκαία προϋπόθεση για την προσέλκυση δηµόσιας δαπάνης σε έρευνα και 
ανάπτυξη. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουµε τις αντίστοιχες τιµές της συνάρτησης 

νοτοµίας, µε θετική συσχέτιση στην εκροή καινοτοµίας από τις δηµόσιες 
ες για έρευνάν α και ανάπτυξη και τον αριθµό των ερευνητών και αρνητική 

χέτιση µε τις ιδιωτικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (Για το δεύτερο 
το µοντέλοτρί ). 

 Con BRD GRD RP D-W R
2 3,043 -0,402 0,119 1,85 2,067 0,939 
 ( 0,00 0) (,0000) (,0000) (,0000)   
3 3 5 0,939 ,08  -0,398 0,112 1,86 2,063 
 ( 0,00 0) (,0000) (,0000) (,0000)   
 
Και αυτό 
στην αύξηση 
 
Χρειάζεται λ
ερευνητικών 

τ

 αποδοτικότητα στις επιχειρήσεις ή το µεγαλύτερο όφελος στο 
κοινωνικό σύνολο.  
 
 

ακριβώς είναι που πρέπει να αλλάξει για να βοηθήσει η καινοτοµία 
της οικονοµικής αποδοτικότητας της επιχείρησης. 

οιπόν µ ια διαφορετική προσέγγιση στο σχεδιασµό των 
προγραµµάτων η οποία να προσφέρει την µεγαλύτερη δυνατή 
ωτικών δαπανών για έρευνα και ανάµόχλευση ιδι π υξη µε τη µεγαλύτερη 

δυνατή ροπή για «αποδοτική καινοτοµία» έναν όρο που µπορούµε να 
εισάγουµε για την καινοτοµία εκείνη που προσφέρει την µεγαλύτερη δυνατή 
οικονοµική
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Κεφάλαιο 6. Ο Ρόλος του Ελληνικού Κράτους για την 
Καινοτοµία των Επιχειρήσεων. 
 
Είδαµε προηγουµένως ότι  ο ρόλος του Κράτους σε σχέση µε την Έρευνα και 
Ανάπτυξη και την Καινοτοµία είναι διπλός54. 

• Το Κράτος εξασφαλίζει τη χρήση της καινοτοµίας αποκλειστικά από 
ή της 

«πατέντας» 

» 

ται από το Κράτος για 
υγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Αυτό περιορίζει την αποµίµηση της 

µπορεί να απευθύνεται ο εφευρέτης που θέλει να προστατέψει το 
πινόηµά του από αντιγραφή ή εκµετάλλευση τρίτων, µε την απόκτηση ενός 

βιοµηχανική ανάπτυξη της 
ώρας, ο ΟΒΙ στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του: 
• ώνει τις  σ γώντα ατα 

ς, Πιστοποιητικά Υποδείγ Χρησιµότητα άλλα 
ά Προστασίας. 

τ  τα βιο ικά σχέδια κα δείγµατα χορηγώντας τα 
 πιστοποιητικά

ι α  πρωτοποριακή υπηρ διάδοσης τω νικών 
ν που περιέχονται στα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας της 
των Η αι της Ιαπω Η πληροφό είναι 

 σε ηλεκτρονική µορφή. 
 Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ένας ιδιαίτερα σηµαντικός 

 

 του ανταγωνισµού, αλλά και για κάθε επαγγελµατία και 

           

την επιχείρηση µε την προστασία της «ευρεσιτεχνίας» 

• Μεγιστοποιεί το επίπεδο της Τεχνολογίας µε την επιχορήγηση των 
δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη.  

 

.1 Το Ελληνικό σύστηµα «Ευρεσιτεχνιών6
 
Το σύστηµα «ευρεσιτεχνιών» προστατεύει τη καινοτοµία µέσω του 
αποκλειστικού προνοµίου χρήσης που εξασφαλίζε
σ
καινοτοµίας, αυξάνει τον χρόνο ζωής της επένδυσης και εξασφαλίζει τα οφέλη 
από αυτήν, κάνοντάς την ποιο ελκυστική και αυξάνοντας τις δαπάνες που 
προορίζονται για Έρευνα και Ανάπτυξη. 
Στην Ελλάδα το σύστηµα αυτό υλοποιείται µέσω του Οργανισµού 
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας55 (ΟΒΙ), ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, 
οικονοµικά ανεξάρτητο και διοικητικά αυτοτελές, εποπτευόµενο όµως από την 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
Στον ΟΒΙ 
ε
τίτλου προστασίας βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.  
Με βασικό σκοπό τη συµβολή στη τεχνολογική και 
χ

 Κατοχυρ ευρεσιτεχνίες την Ελλάδα, χορη ς ∆ιπλώµ
Ευρεσιτεχνία
Πιστοποιητικ

• Προστα εύει
σχετικά

µατος ς και 

µηχαν ι υπο
. 

• Έχε ναπτύξει
πληροφοριώ
Ευρώπης, 
αποθηκευµένη

εσία ν τεχ

ΠΑ κ νίας. ρηση 

Ο
οργανισµός για τον ερευνητή, που αποφεύγει µέσω αυτού την σπατάλη 
χρόνου και κόστους για έρευνα σε πεδία που έχουν ήδη κατοχυρωθεί, για τον 
βιοµήχανο και τον επιχειρηµατία, που ενδιαφέρεται για τις τεχνολογίες αιχµής 
και τις «κινήσεις»

                                      
eije, (1998), Technological Change in the Modern Economy Basic Topics and New54 Paul B  

Developments, Edward Elgar  Publishing Limited , Σελίδες 147-149 
55 Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ιδρύθηκε µε τον νόµο 1733/87 και ξεκίνησε τη 
λειτουργία του την 1/1/1988. 
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και τ
εθνικό
Το 20 ετή ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας, 682 
ροέρχονταν από Έλληνες εφευρέτες και επιχειρηµατίες και 27 από άλλες 

Αιτήσεις για ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας στον ΟΒΙ 

νο όµο που θέλει να γνωρίζει τη στάθµη της τεχνικής στον τοµέα του σε 
 ή παγκόσµιο επίπεδο. 
06 έγιναν 709 αιτήσεις για 20

π
χώρες, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί.  
 

 2003 2004 2005 2006 
Ελλάδα 512 482 609 682

Άλλες χώρες 26 32 19 27
Σύνολο: 538 514 628 709

 
 

6.2 Η Χρηµατοδότηση της Τεχνολογίας, της Έρευνας και 
Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας 
 
Είδαµε ότι οι άµεσες επιχορηγήσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη ή οι έµµεσες 
επιχορηγήσεις µέσω φοροαπαλλαγών για δαπάνες R&D αποτελούν την 
Τεχνολογική Πολιτική κάθε Κράτους. Παράλληλα η χρηµατοδότηση και 
ανάπτυξη της Βασικής Έρευνας είναι καθήκον κάθε Κράτος και αποτελεί την 
Επιστηµονική Πολιτική του. 

2. Άµεση Κρατική Χρηµατοδότηση - Συγχρηµατοδότηση (Government 
Finance) 

3. Άµεσος έλεγχος των προγραµµάτων Έρευνας και Ανάπτυξης (Direct 

η: 
• Χρηµατοδοτεί τις λειτουργικές δαπάνες και τη βασική υποδοµή 

 

                                                

Σαν Κρατική Πολιτική στην Έρευνα και Ανάπτυξη θεωρούµαι το άθροισµα, την 
κοινή συνιστώσα, της Τεχνολογικής και Επιστηµονικής Πολιτικής.  
Υπάρχουν τρία (3) διακριτά είδη συµβατικής Κρατικής Πολιτικής για Έρευνα 
και Ανάπτυξη56 : 

1. Έµµεση επιδότηση µέσω φορολογικών ελαφρύνσεων (Tax-based 
Subsidies) 

Public Control or R&D Programs)   
Σε βασικές γραµµές, η Ελληνική Πολιτική για την Έρευνα και ανάπτυξ

των κρατικών ερευνητικών κέντρων 
• Ελέγχει τα προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης µέσω 

στοχευόµενων ανταγωνιστικών προκηρύξεων
• Χρηµατοδοτεί µέρος των ερευνητικών υποδοµών 
• Ενισχύει την έρευνα και την ανάπτυξη, στηρίζει τις συνεργασίες 

µεταξύ ερευνητικών κέντρων, Πανεπιστηµίων και ιδιωτικών 
φορέων 

• Σε ειδικές περιπτώσεις παρέχει φορολογικές ελαφρύνσεις για 
συγκεκριµένες ερευνητικές υποδοµές. 

Που σηµαίνει ότι κυρίως χρησιµοποιεί ένα µείγµα του 2ου και 3ου είδους 
Κρατικής Πολιτικής στην Έρευνα και Ανάπτυξη µε ελάχιστη συµµετοχή του 1ου 
είδους. 

 
56 Anders Serensen, Hans Christian Kongsed and Mats Marcusson (2003) R&D, Public Innovation 
Policy, and Productivity: The Case of Danish Manufacturing Vol. 12, Num.2 April 2003 in Economics 
of Innovation and New Technology 
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Κύριος µοχλός άσκησης της κρατικής τεχνολογικής και επιστηµονικής 
πολιτικής είναι η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο 
Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
Στο επόµενο κεφάλαιο θα εξετάσουµε διεξοδικά τη δοµή, τη λειτουργία και τις 
επιδόσεις του Ελληνικού συστήµατος καινοτοµίας. 

6.3 Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση της Έρευνας και Ανάπτυξης 
 
Στα πλαίσια της συµµετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η άσκηση 
της Τεχνολογικής και Επιστηµονικής Πολιτικής οριοθετείται και περιορίζεται µε 
βάση την κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική στα θέµατα της Έρευνας, της 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας. 
 
Είναι γνωστό ότι τον Μάρτιο του 2000 στη σύνοδο της Λισσαβόνας η Ευρώπη 

ν έρευνα και ανάπτυξη. Τέθηκε και αντικειµενικός στόχος η 

δεσµεύτηκε να γίνει µέχρι το 2010 η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική 
οικονοµία στηριγµένη στη γνώση και την τεχνολογία. 
 
Για να το κατορθώσει έθεσε στόχους για περισσότερες και καλύτερες 
επενδύσεις στη
επίτευξη της αύξησης του µέσου όρου της κρατικής χρηµατοδότησης των 
Κρατών –Μελών για έρευνα και ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ  (από 1.9% το 
2000) και την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε R&D από 56% σε 2/3 
των συνολικών επενδύσεων σε R&D (κάτι που ήδη έχουν επιτύχει οι ΗΠΑ). 
Όλη αυτή τη στρατηγική την ονόµασε κίνηση προς τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας. 
 
Η ποσοτικοποίηση αυτή των στόχων της Κοινότητα και η αντίστοιχη της 
χώρας µας φαίνονται στο πίνακα57 που ακολουθεί: 
 

∆ΕΙΚΤΗΣ Χρόνος Μέσος όρος Ε.Ε. Ελλάδα 
2004 1,9% 

(Ιαπωνία 2,9%) 
0,7% Ακαθάριστη Εγχώρια 

∆απάνη για Έρευνα 
και Ανάπτυξη ως 
προς το ΑΕΠ 2010 

 
3,0% 1,5% 

2004 
 

55% 25% Συµµετοχή των 
επιχειρήσεων στην 
Ακαθάριστη Εγχώρια 
∆απάνη για Έρευνα 
και Ανάπτυξη 

2010 65% 40% 

  
Οι στόχοι αυτοί σκοπό έχουν να ανατρέψουν το «Ευρωπαϊκό Παρ
µειούµενης ανταγωνιστικότητας παρά την προσπάθεια για αύξηση

άδοξο» της 
 των 

Έρ οποίο

ν των ΗΠΑ. 

δαπανών σε επενδύσεις για ευνα και Ανάπτυξη το  αποδόθηκε σε 
δύο παράγοντες: 

• Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επενδύουν σε R&D αλλά σε Επιχειρήσεις 
των ΗΠΑ. Μόνο το 2000 υπήρξε µια εκροή 5 δις € Ευρωπαϊκών 
επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη επιχειρήσεω

                                                 
57 Στοιχεία απ  Science and Technology Indicators for the European Research Area (STI-ERA) ό
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• Την υπάρχουσα «διαρροή µυαλών» (Brain Drain) όπου το 71% των 
γεννηµένων στην Ευρώπη επιστηµόνων των ΗΠΑ δεν σκέφτονται να 
γυρίσουν στις πατρίδες τους. 

 
∆υστυχώς τα πράγµατα στην Ελλάδα δεν εξελίσσονται όπως θα έπρεπε. Η 
πορεία των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη βαίνει µάλλον 

Ακαθάριστη ∆απάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη σαν ποσοστό 
του ΑΕΠ
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µειούµενη και πάντως σταθερά κάτω από το 0,60%  µε αποτέλεσµα οι 
εξαγγελίες για επίτευξη του στόχου 1,5% το 2010 να έχει ήδη επισήµως 
µετατεθεί για το 2015, χωρίς να φαίνονται πολλές ελπίδ

58

ες να 

γανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και 

υµβολή του στην Οικονοµική Ανάπτυξη. 

είο Πολιτισµού και Επιστηµών. 

                                                

πραγµατοποιηθεί κάτι τέτοιο. Αυτά όµως θα αναλυθούν διεξοδικά στο 
επόµενο κεφάλαιο. 
  
 
 

Κεφάλαιο 7. Το Ελληνικό Σύστηµα Καινοτοµίας. 
 
Τα πρώτα βήµατα της δηµιουργίας και ανάπτυξης Επιστηµονικής και 
Τεχνολογικής Πολιτικής  στην Ελλάδα έγινα το 1964, όταν η Ελληνική 
Κυβέρνηση αναθέτει στον Ορ
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ – OECD) να µελετήσει την Ελληνική κατάσταση στο τοµέα 
της Έρευνας και της Τεχνολογίας και να προτείνει ένα κατάλληλο σχήµα 
συντονισµού και διοίκησης της Έρευνας και της Τεχνολογίας µε σκοπό την 
σ
Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής υιοθετούνται από την Ελληνική 
Κυβέρνηση το 1971, όταν ιδρύεται το Εθνικό Συµβούλιο Ερεύνης και 
Αναπτύξεως και η Υπηρεσία Επιστηµονικής Ερεύνης και Αναπτύξεως (ΥΕΕΑ) 
που αρχικά υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και στην συνέχεια 
µετακινείται στο Υπουργ

 
58 Στοιχεία Eurostat 
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Το 1976 ανατίθεται από τον Πρωθυπουργό σε µια οµάδα εξωτερικών 
επιστηµονικών εµπειρογνωµόνων η σύνταξη νόµου για τον συντονισµό της 
Έρευνας και Τεχνολογίας και τη χρηµατοδότηση έργων για την Οικονοµική 

νας και Τεχνολογίας, το Εθνικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο 
ρευνας και Τεχνολογίας και την Υπηρεσία Επιστηµονικής Ερεύνης και 

ι οικονοµικών 
ορέων. 

ονίζει την έµφαση της τότε πολιτικής ηγεσίας στον τοµέα έρευνας και 
χνολογίας. 

Το 1985 καταρτίζεται ο νόµος 1514 (ή ο νόµος για την έρευνα και τεχνολογία) 
που αποτελεί για πολλά χρόνια το θεσµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της 
επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας και θεσµοθετεί και περιγράφει την 
λειτουργία των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από 
το Υπουργείο.  
Τον ίδιο χρόνο το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας συνενώνεται µε το 
Υπουργείο Βιοµηχανικής Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. 
Το 1990 στα πλαίσια του πρώτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1ο ΚΠΣ) 
εγκρίθηκε το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΕΠΕΤ Ι). Το πρόγραµµα αυτό ήταν το πρώτο που χορήγησε πόρους 
σηµαντικού ύψους για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης. Το 1992 
ακολούθησε το STRIDE ένα πρόγραµµα οικονοµικής ανάπτυξης για τις 
υποβαθµισµένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το 1994 άρχισε να υλοποιείτε το ΕΠΕΤ ΙΙ, ένα πρόγραµµα που θα στήριζε την 
έρευνα και την τεχνολογία την εξαετία 1994-2000. 
Από το 1996 η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ανήκει 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τον Ιούνιο του 2009 τελείωσε η υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας» 2000-2006 του Γ ΚΠΣ 

Ανάπτυξη. Ο νόµος 706 του 1977 προβλέπει την λειτουργία της Υπουργικής 
Επιτροπής Έρευ
Έ
Τεχνολογίας µε απευθείας αναφορά στον Υπουργό Συντονισµού, γεγονός 
που θα διευκόλυνε την έγκριση των κονδυλίων της έρευνας. Με αυτή τη δοµή 
σχεδιάζεται και εγκρίνεται από την Υπουργική Επιτροπή και στη συνέχεια 
προκηρύσσεται το πρώτο Εθνικό Πρόγραµµα Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΕΠΕΤ) µε την συµµετοχή ακαδηµαϊκών, ερευνητικών κα
φ
Το 1982 ιδρύεται ανεξάρτητο Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας, γεγονός 
που τ
τε

«
ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση του «Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας» 2007-2013 στα πλαίσια  πια του 
∆ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ.   
Πολύ πρόσφατα (Ιούλιο 2008) ψηφίσθηκε από την Βουλή ο νέος νόµος 
για την έρευνα, που προβλέπει διοικητικές αλλαγές, (µεταξύ άλλων και 
την ίδρυση ενός Εθνικού Οργανισµού Έρευνας και Ανάπτυξης) οι 
οποίες όµως δεν έχουν ακόµα υλοποιηθεί. 

7.1 Η ∆οµή του Ελληνικού Συστήµατος Καινοτοµίας 
 
Στη κορυφή του Ελληνικού Συστήµατος Καινοτοµίας βρίσκεται το Εθνικό 
Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας, ένα γνωµοδοτικό όργανο που θέτει τις 
κατευθύνσεις, τους τοµείς ενδιαφέροντος και τους στόχους που πρέπει να έχει 
η Επιστηµονική και Τεχνολογική Πολιτική του Κράτους. 
 
Αµέσως µετά, σε επίπεδο σχεδιασµού και υλοποίησης προγραµµάτων 
Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας, βρίσκεται η Γενική Γραµµατεία 
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Έρευνας (  οποία άνηκ  στο Υπουργείο νάπτ ξης µέχρι το 2009) του 
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια ίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µε συµπαίκτες 
και υποστηρικτές το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

η ε Α υ
Β

Η Γενική η αρχή που σχεδιάζει και 
υλοποιεί  και Τεχνολογικής Ανάπτυξης,  ενώ σε 
συνερ σ  υλοποιούν την 

ι 

 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία 
της Πληροφορίας». 

βρίσκονται τα 23 Πανεπιστήµια 

ι Ιδ ωτικοί Φορείς Έρευνας και Ανάπτυξης αποτελείται κυρίως από τα R&D 
τµήµατα των επιχειρήσεων, και τους ιδιώτες εφευρέτες.  
Κατευθύνονται συνήθως σε Εφαρµοσµένη έρευνα και σε Ανάπτυξη. 
 
Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη είναι δυνατόν να 
καταγραφούν µέσα από τις λογιστικές τους καταστάσεις, τα αποτελέσµατα 
όµως επιτυχών ή µη καινοτοµιών δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν. Η 
οικονοµική αποδοτικότητα της έρευνας και ανάπτυξης για την επιχείρηση 
µπορεί να καταγραφεί µε περισσότερους του ενός τρόπου. Παραγωγή ανά 
µονάδα κεφαλαίου, παραγωγή ανά µονάδα εργασίας, κέρδη, διαφοροποίηση 
στο µέγεθος της επιχείρησης κ.α. 
Όσο αφορά τους µεµονωµένους εφευρέτες τα πράγµατα είναι δυσκολότερα 
καθόσον πρέπει να καταγραφούν πατέντες φυσικών προσώπων και να βρεθεί 
κατά πόσον χρησιµοποιήθηκαν και από ποιους φορείς. 
 
ΙΙ. Οι ∆ηµόσιοι Φορείς Έρευνας και Ανάπτυξης που όπως είδαµε είναι τα 
πανεπιστηµιακά ερευνητικά ινστιτούτα και εργαστήρια, τα δηµόσια ερευνητικά 
κέντρα που εποπτεύονται από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας  και άλλα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που εποπτεύονται 
από άλλα Υπουργεία.  
 

 Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας είναι 
την πολιτική της Έρευνας

γα ία µε το Υπουργείο Οικονοµικών σχεδιάζουν και
πολιτική της Καινοτοµίας, κύρια µέσω καινοτόµων επενδύσεων και µε 
φορολογικές ελαφρύνσεις σε επενδύσεις για Έρευνα και Τεχνολογική 
Ανάπτυξη. Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης κα
Θρησκευµάτων χειρίζεται θέµατα συµµετοχής των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Από το 2000 και 
µετά το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (Υπουργείο Οικονοµικών 
πλέον) είναι επίσης υπεύθυνο για το

 
το τρίτο επίπεδο, το επίπεδο υλοποίησης, Σ

(µε 20 Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα) και 15 Τεχνολογικά ιδρύµατα 
της χώρας, οι 13 Ερευνητικοί φορείς και οι 8 Τεχνολογικοί φορείς που 
εποπτεύονται από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και 2 
ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, 14 κέντρα έρευνας και το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της 
Ακαδηµίας Αθηνών, Επιχειρήσεις που εµπλέκονται στη διαδικασία της 
Έρευνας και Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας. 
Έχουµε δηλαδή δύο βασικές συνιστώσες Ι. Τους ιδιωτικούς φορείς Έρευνας 
και Ανάπτυξης και ΙΙ. Τους δηµόσιους φορείς Έρευνας και Ανάπτυξης. 
 
Ι. Ο ι
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Κατευθύνονται συνήθως σε βασική και εφαρµοσµένη έρευνα, όταν 
χρηµατοδοτούνται αµιγώς από το Κράτος και σε Εφαρµοσµένη έρευνα και 
ανάπτυξη όταν υπάρχει συγχρηµατοδότηση και από ιδιώτες και επιχειρήσεις. 
Η δηµόσια χρηµατοδότηση της Έρευνας και Ανάπτυξης µπορεί να καταγραφεί 
και να µετρηθεί. 
 
Η συνύπαρξη δηµόσιων ερευνητικών κέντρων, Πανεπιστηµιακών ερευνητικών 
ινστιτούτων και ιδιωτικών τµηµάτων R&D επιχειρήσεων είναι συχνή στα 
πλαίσια ερευνητικών έργων συγχρηµατοδοτούµενων από εθνικούς και 
κοινοτικούς πόρους στα πλαίσια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των 
Ανταγωνιστικών Προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
 
Το τριµερές αυτό σύστηµα έρευνας και ανάπτυξης µπορεί να παρασταθεί ως 
εξής: 
 

 
 
∆εν πρέπει βέβαια να ξεχνάµε ότι η Ερευνητική και Επιστηµονική Πολιτική 
στην Ελλάδα δεν είναι τελείως αυτόνοµη. Σαν χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συµπλέει µε την Ευρωπαϊκή Πολιτική για Έρευνα, Ανάπτυξη και 
Καινοτοµία µε αποτέλεσµα τη µείωση των βαθµών ελευθερίας59 στην άσκηση 
της πολιτικής της. 
Πάντως η πολιτική για την Έρευνα την Τεχνολογία και την Καινοτοµία στην 
Ελλάδα σχεδιάζεται κυρίως σε Εθνικό επίπεδο, µε κύριο αντικειµενικό σκοπό 
την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων και της 
Ελληνικής Οικονοµίας στο σύνολό της, µέσα από την υιοθέτηση καινοτοµιών 
και την εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων της έρευνας. 
Μετά τη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας η αύξηση των επενδύσεων σε 
γνώση  και καινοτοµία και η µετάβαση στην οικονοµία της «γνώσης» είναι η 
κύρια Ευρωπαϊκή προτεραιότητα της πολιτικής.  

                                                 
59 Λένα Τσιπούρη – Μόνα Παπαδάκου “Profiling and Assessing Inovation Governance in Greece: Do 
increased funding and the modernization of governance co-evolve?” OECD 2005 , Governance of 
Innovation Systems, Vol. 2, pp 23-42 
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Εντούτοις η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει ενστερνιστεί µια τέτοια 
ολοκληρωµένη πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας. Οι 
αντικειµενικοί στόχοι της Ελληνικής πολιτικής είναι ένα µείγµα στόχων που 
θέτουν από κοινού τα τρία (3) κυρίως εµπλεκόµενα Υπουργεία δηλαδή: 

• Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 
• Το Υπουργείο Ανάπτυξης 
• Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

(Από το 2010 τα Υπουργεία αυτά έχουν κάπως διαφοροποιηθεί και είναι: Το 
Υπουργείο Οικονοµικών, το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων) 
Παρά τους στόχους που τέθηκαν στη Λισαβόνα (1,5% του ΑΕΠ για ∆απάνες 
Έρευνας και Ανάπτυξης και 40% αυτών να είναι Ιδιωτική Συµµετοχή)για το 
2010, οι στόχοι αυτοί µετατέθηκαν ήδη για το 2015 όταν θα έχει υλοποιηθεί 
στο σύνολό του το ΕΣΠΑ 2007-2013. 

7.2 Η Χρηµατοδότηση της Έρευνας 
 
Η χρηµατοδότηση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτοµίας έγινε 
µέχρι σήµερα, και τουλάχιστον τα τελευταία 18 χρόνια, κυρίως µέσα από τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) και 
δευτερευόντως από πρόσθετα χρηµατοδοτικά εργαλεία των προγραµµάτων 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης. 
Από σήµερα θα γίνεται µέσα από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για τα έτη 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-
2013) και το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ε.Ε. 
Τα κύρια µέτρα πολιτικής και οι εµπλεκόµενοι φορείς στη προσπάθεια της 
προώθησης της Έρευνας είναι60:  

1. Η τακτική χρηµατοδότηση των ∆ηµόσιων Ερευνητικών Φορέων. Γίνεται 
µέσω των τακτικών προϋπολογισµών του πρώην Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και 
τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, του πρώην Υπουργείου 
Ανάπτυξης για τα ∆ηµόσια Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα και 
Ινστιτούτα που εποπτεύονται από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το Εθνικό 
Ίδρυµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΘΙΑΓΕ). (Για το 2010 αναµένονται 
αλλαγές λόγω της αναδιαµόρφωσης των Υπουργείων) 

2. Άµεσες χρηµατοδοτήσεις Επιστηµονικών, Τεχνολογικών και 
Καινοτόµων δράσεων, σε ανταγωνιστική βάση, που έπονται ∆ηµόσιων 
Προκηρύξεων.  Τέτοιες δράσεις χρηµατοδοτούνται από Εθνικά και 
Κοινοτικά κονδύλια στα πλαίσια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης που 
εξαγγέλλονται και υλοποιούνται από Υπουργεία. Αυτός είναι ο βασικός 
χρηµατοδοτικός µηχανισµός της Έρευνας και Ανάπτυξης από το 1990 
και µετά. 

3. Στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου, όπου παρέχεται ένας αριθµός 
κινήτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, δίδεται ιδιαίτερη 
έµφαση στη προσέλκυση επενδύσεων στις εξής περιοχές: α) 
Καινοτόµα προϊόντα και Υπηρεσίες, β) Προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 

                                                 
60 Υπουργείο Ανάπτυξης, ΓΓΕΤ, «THE GREEK INNOVATION SYSTEM Review of Greece’s 
Innovation Policy by the OECD – Background Report» Athens, August 2007. 
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τεχνολογίας, γ) ίδρυση και λειτουργία εφαρµοσµένων βιοµηχανικών 
ερευνητικών εργαστηρίων, δ) ανάπτυξη τεχνολογικών και 
βιοµηχανικών σχεδίων, ε) ανάπτυξη λογισµικού κ.α. Στη περίπτωση 
αυτή, αν και το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης παίζει σηµαντικό ρόλο 
στην επιβεβαίωση και αποτίµηση της καινοτοµίας και της υψηλής 
τεχνολογίας των επενδύσεων, το κύριο χρηµατοδοτικό ρόλο τον έχει το 
πρώην Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

4. Μειώσεις φόρου, για Ερευνητικές, Τεχνολογικές και Καινοτόµες 
δραστηριότητες που αναλαµβάνονται από τον ιδιωτικό τοµές. Ο 
συγκεκριµένος νόµος (3296/2004) παρέχει µέχρι 50% µείωση στο 
φορολογητέο κέρδος, για δαπάνες που αφορούν επιστηµονική και 
τεχνολογική έρευνα. 

5. Η ∆ιεθνής Συνεργασία ήταν πάντα µέρος της Εθνικής πολιτικής για την 
Έρευνα και Ανάπτυξη. Είτε στο Εξωτερικό είτε στην Ευρωπαϊκή ένωση 
η συµµετοχή των ερευνητικών φορέων στα ανταγωνιστικά 
προγράµµατα του εξωτερικού ήταν πάντα σηµαντική, σε σχέση 
µάλιστα µε το µέγεθος της χώρας. 

6. Άλλα µέτρα όπως η συµµετοχή του Κράτους για την µείωση του 
κόστους κατοχύρωσης των ευρεσιτεχνιών  σε ποσοστά από 30% έως 
100% και η χρηµατοδότηση του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας. 

 
Σήµερα τα υπάρχοντα χρηµατοδοτικά εργαλεία για έρευνα, Τεχνολογία και 
Καινοτοµία είναι τα επιχειρησιακά προγράµµατα του Γ ΚΠΣ, που εκπνέει τον 
Μάρτιο του 2009, τα επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ που ξεκινούν το 
2009 και το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο για την Έρευνα (FP7).  
Ας τα δούµε λίγο από πιο κοντά: 
 
Τα επιχειρησιακά προγράµµατα του Γ ΚΠΣ που αφορούν την έρευνα είναι : 

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) µε 424 
εκατοµµύρια Ευρώ (ποσοστό 13,125%) να αφορούν έρευνα, 
τεχνολογία και Καινοτοµία και προγράµµατα όπως η προώθηση των 
ερευνητικών κοινοπραξιών, η ενίσχυση των ερευνητικών κέντρων για 
την επίτευξη αριστείας, η ενίσχυση της βιοµηχανικής έρευνας, η 
ενθάρρυνση της µεταφοράς καινοτοµίας προς τις επιχειρήσεις, η 
ανάπτυξη δοµών όπως θερµοκοιτίδες, πάρκα και ζώνες καινοτοµίας, 
αλλά και µέτρα εκπαίδευσης στο τοµέα της Έρευνας. 

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» µε 107,88 
εκατοµµύρια Ευρώ (ποσοστό 10%) να αφορούν θέµατα έρευνας και 
τεχνολογίας στον τοµέα της Πληροφορικής. 

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική 
Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) µε µέτρα που σχετίζονται κυρίως µε 
εκπαίδευση σε θέµατα έρευνας και τεχνολογίας. 

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτικής Ανάπτυξης – 
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Αλιεία» µε µικρές δράσεις που αφορούν την καινοτοµία µε 
προϋπολογισµό 5,3 εκατοµµύρια ευρώ. 
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Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-201361 έχει συνολικό στόχο 
την µεγέθυνση των δυνατοτήτων της Ελληνικής οικονοµίας µε σκοπό την 
επίτευξη ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης και αύξησης της παραγωγικότητας 
µεγαλύτερους από τους Κοινοτικούς µέσους όρους, µε σκοπό να επιτευχθεί η 
σύγκλιση της Ελληνικής Οικονοµίας στα επίπεδα του µέσου όρου της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
Οι θεµατικές προτεραιότητες του προγράµµατος είναι: 

1. Επενδύσεις στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας 
2. Η κοινωνία της γνώσης και της καινοτοµίας 
3. Η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή 
4. Η βελτίωση του Θεσµικού πλαισίου 
5. Η προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα και τις περιφέρειές της 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του ΕΣΠΑ ανέρχεται στα 20.420 εκατοµµύρια 
Ευρώ τα οποία µοιράζονται σε 7 τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και 5 
περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα.  Το κοµµάτι του ΕΣΠΑ ,που έχει 
ζητήσει από το ΥΠΟΙΟ η Γενική Γραµµατεία Έρευνα και Τεχνολογίας, να δοθεί 
στην Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτοµία πλησιάζει τα 1.000 εκατοµµύρια 
Ευρώ, ποσό που αν τελικά δοθεί σε δράσεις Έρευνας, Τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτοµίας, θα είναι σχεδόν διπλάσιο από το ποσό που 
διατέθηκε στη διάρκεια του  Γ ΚΠΣ. 
Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτοµία62, που ενσωµατώνεται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, για την περίοδο 
2007-2013, εκπονήθηκε από την ΓΓΕΤ και έχει  κεντρικό στόχο την 
προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους τοµείς της Οικονοµίας, θεωρώντας 
την κύριο παράγοντα για την ανοικοδόµηση της Ελληνικής Οικονοµίας και την 
εξέλιξή της σε οικονοµία της γνώσης, γεγονός που θεωρείται κλειδί για την 
ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιµης ανάπτυξης, της 
απασχόλησης και της ευµάρειας των πολιτών γενικότερα. 
Οι βασικές αρχές του στρατηγικού σχεδίου για την Έρευνα την Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και την Καινοτοµία είναι οι ακόλουθες: 

o Η επίτευξη αναπτυξιακών στόχων της οικονοµίας σε Εθνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

o Η προώθηση των ολοκληρωµένων επεµβάσεων, µε επίκεντρο τους 
τοµείς υψηλής προτεραιότητας και τις περιοχές µε αυξηµένη 
προτεραιότητα της Ελληνικής Οικονοµίας, που θα συνεισφέρουν στην 
ανοικοδόµηση προς τοµείς, προϊόντα και υπηρεσίες, υψηλότερης 
προστιθέµενης αξίας και φιλικότητας. 

o Οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να είναι οι κύριοι ωφελούµενοι από τις 
προτεινόµενες ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές επικεντρώνονται σε 
οµίλους επιχειρήσεων, επιχειρηµατικά δίκτυα, συµπεριλαµβανοµένων 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και στη συνεργασία 
επιχειρήσεων και Ερευνητικών και Τεχνολογικών Κέντρων. 

o Η δηµιουργία διεθνώς ανταγωνιστικών πόλων/κέντρων αριστείας σε 
τοµείς υψηλής τεχνολογίας. 

o Το «άνοιγµα» του Ελληνικού συστήµατος Έρευνας Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και Καινοτοµίας ώστε να γίνει πιο Εξωστρεφές. 

                                                 
61 Βλέπε ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2007-2013 στη διεύθυνση: www.espa.gr  
62 Υπουργείο Ανάπτυξης, ΓΓΕΤ, «THE GREEK INNOVATION SYSTEM Review of Greece’s 
Innovation Policy by the OECD – Background Report» Athens, August 2007, σελ. 95-96. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:47 EEST - 52.53.217.230



Τεχνολογία και Οικονοµική Αποδοτικότητα – Η περίπτωση της Ελλάδας 
 

o Συνέργιες µε άλλες σχετικές ενέργειες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όπως το 
7ο πρόγραµµα πλαίσιο για την Έρευνα και το νέο πρόγραµµα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία. 

o Η συµµετοχή σε κοινές ενέργειες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τέτοιου είδους ενέργειες 
µπορούν να λάβουν πρόσθετη χρηµατοδότηση από το 7ο πρόγραµµα 
πλαίσιο και τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. 

o Η υποστήριξη των επιχειρήσεων για την αντιµετώπιση του παγκόσµιου 
ανταγωνισµού και την αύξηση των εξαγωγών Ελληνικών Προϊόντων 
διεθνώς. 

o Στην συνεισφορά της επίτευξης των αντικειµενικών στόχων της 
αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας.  

 
 

 

7.3 Οι εξελίξεις στη χρηµατοδότηση της Έρευνας 
 
Είδαµε τον στόχο που έχει τεθεί στη Λισαβόνα για τις συνολικές δαπάνες της 
Ελλάδας για Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτοµία, (1,5% του ΑΕΠ, µε το 40% 
να αποτελεί Ιδιωτικά Κεφάλαια) το 2010, ή όπως έχει αναπροσαρµοστεί η 
χρονική αυτή διορία µέχρι το 2015.  
Βέβαια η µέχρι σήµερα πορεία πολύ απέχει από το να µας βεβαιώνει για την 
δυνατότητα επίτευξης του στόχου αυτού. 
Πιο συγκεκριµένα η εξέλιξη των συνολικών δαπανών για R&D σαν ποσοστό 
στο ΑΕΠ63 φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
Είναι φανερό ότι από το 1990, όπου έχουµε τα χρηµατοδοτικά µέσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και µετά κινείται σταθερά µεταξύ των τιµών 0,5% και 
0,6% χωρίς να φαίνεται κάποια ιδιαίτερη τάση για µια θεαµατική άνοδο που 
θα επέτρεπε την προσέγγιση του επιθυµητού ποσοστού.  

Ακαθάριστη ∆απάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη σαν ποσοστό 
του ΑΕΠ
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63 Όλα τα στοιχεία για τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη προέρχονται από την Eurostat. 
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Πηγή: Eurostat 
 
Και αυτό πάρα το γεγονός ότι τα κρατικά και κοινοτικά κονδύλια για Έρευνα, 
Τεχνολογία και Καινοτοµία αυξάνουν. 
Αυτό φαίνεται στο διάγραµµα που ακολουθεί που δείχνει την δηµόσια δαπάνη 
για Έρευνα και Ανάπτυξη, σαν ποσοστό του ΑΕΠ, να αυξάνει από το 0,23% 
του 1990 στο 0,33% του 2006. 

∆ηµόσια ∆απάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη σαν ποσοστό του 
ΑΕΠ
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Πηγή: Eurostat 
 
Αυτό βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι η µεν Κρατική και Κοινοτική συµµετοχή 
στο σύνολο της δαπάνης για έρευνα και ανάπτυξη αυξάνεται (ποσοστιαία) η 
ιδιωτική συµµετοχή παραµένει σταθερή. Βλέπουµε για παράδειγµα ότι η 
συµµετοχή της κρατικής δαπάνης (σαν ποσοστό της συνολικής) για έρευνα 
και ανάπτυξη αυξάνει από το 35% του 1990 στο 57% του 2006. 
Εδώ πρέπει να παρατηρήσουµε και την αύξηση του ΑΕΠ που παρουσιάστηκε 
τα τελευταία χρόνια που ακύρωσε την αύξηση των κρατικών και κοινοτικών 
δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη. 
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∆ηµόσια ∆απάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη σαν ποσοστό του 
Συνόλου της ∆απάνης για R&D
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Πηγή : Eurostat 
 
Η ιδιωτική δαπάνη από την άλλη, µετά από µια ανάκαµψη κατά τα έτη 1998-
2000, παραµένει σταθερή γύρω από το 0,18% του ΑΕΠ. 

Ιδιωτική ∆απάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη σαν ποσοστό του 
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Πηγή : Eurostat 
 
Ενώ σαν ποσοστό της συνολικής δαπάνης είναι καθηλωµένη στο 30%. 
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Ιδιωτική ∆απάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη σαν ποσοστό του 
Συνόλου της ∆απάνης για R&D
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Πηγή : Eurostat 
 
Ενδιαφέρον έχει να δούµε την σύνθεση των δαπανών αυτών στην Ελλάδα. 
Έχουµε λοιπόν  το 61% να το αποτελούν αµοιβές ερευνητών, το 12% 
δαπάνες για αγορά ερευνητικού εξοπλισµού και το υπόλοιπο 27% να 
αναφέρεται σε διάφορες άλλες δαπάνες (Αναλώσιµα κ.α). 
Αν δούµε την σύνθεση των δαπανών αυτών σε δύο χρονιές (2003 και 2005) 
δεν παρατηρούνται ουσιώδεις µεταβολές, δηλαδή είναι µια σταθερή σύνθεση 
δαπάνης. 
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Είδος ∆απάνης 2003 2005
Σύνολο R&D 100,00% 100,00%
Αµοιβή R&D 61,70% 61,18%
Κεφάλαιο R&D 12,23% 11,75%
Άλλες ∆απάνες 26,07% 27,07%
Πηγή : Eurostat 
 
 
 

Ποσοστιαία συµµετοχή R&D ∆απανών στην Ελλάδα
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Τις αντίστοιχες χρονιές στο µέσο όρο των 27 χωρών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η αντίστοιχη σύνθεση ήταν 56% για αµοιβές ερευνητών και 33% για 
εξοπλισµό, µε το υπόλοιπο 11% να διατίθεται σε λοιπές δαπάνες. 
 
 
 
Είδος ∆απάνης 2003 2005
Σύνολο R&D 100,00% 100,00%
Αµοιβή R&D 55,67% 56,25%
Κεφάλαιο R&D 32,83% 34,07%
Άλλες ∆απάνες 11,50% 9,68%
Πηγή : Eurostat 
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Ποσοστιαία συµµετοχή R&D δαπανών στην 
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Η διαφορά αυτή στη σύνθεση ανά κατηγορία δαπάνης στο R&D εξηγείται ως 
ένα βαθµό από τον µεγάλο συγκριτικά αριθµό ερευνητών, σε σχέση µε τον 
συνολικό πληθυσµό της χώρας, που απασχολούνται στην Ελλάδα, αλλά 
καταδεικνύει επίσης την αδυναµία του Ελληνικού συστήµατος Έρευνας και 
Τεχνολογίας να χρηµατοδοτήσει ερευνητικές υποδοµές κορυφής σε 
Ευρωπαϊκό Επίπεδο. 
 
Συµπερασµατικά, και κάτω από το πρίσµα της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης 
τόσο της πραγµατικής οικονοµίας όσο και του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος φαίνεται αδύνατη η ικανοποίηση των στόχων της Λισαβόνας για 
την χρηµατοδότηση της έρευνας και της Καινοτοµίας. Μοιάζει επίσης δύσκολη 
µια διαρθρωτική αλλαγή του Ελληνικού συστήµατος R&D η οποία θα 
βοηθούσε τόσο στη µεγαλύτερη µόχλευση ιδιωτικών δαπανών για έρευνα και 
καινοτοµία όσο και στην αποδοτικότερη χρήση των διατιθέµενων κονδυλίων 
σε όρους «Οικονοµικής Αποδοτικότητας» των δαπανών για R&D. 
 

 
Σελίδα 104 από 107 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:47 EEST - 52.53.217.230



Τεχνολογία και Οικονοµική Αποδοτικότητα – Η περίπτωση της Ελλάδας 
 

 
Σελίδα 105 από 107 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
1. Ayers, C.E. (1978), The Theory of Economic Progress, Kalamazoo, Michigan, 

New Issues Press, 3P

rd
P edition (first edition 1945). 

2. Barrell Ray, Geoff Mason, Mary O’Mahony, 2000, Productivity, innovation and 
economic performance, Cambridge University Press.  

3. Beije Paul, (1998), Technological Change in the Modern Economy Basic Topics 
and New Developments, Edward Elgar  Publishing Limited. 

4. Branson H. William, MACROECONOMIC THEORY AND POLICY 2P

nd
P Edition, 

Harper &Row, Publishers, 1979. 
5. Bronwyn H. Hall and Jacques Mairesse, Empirical Studies of Innovation in the 

Knowledge – Driven Economy in Economics of Innovation and New Technology, 
Volume 15, Numbers 4/5 (June/July 2006). 

6. Brynjolfsson E. and Hitt L. 1996 Paradox Lost? Firm Level Evidence on the 
returns to Information Systems Spending. Management Science 42(4). 

7. Carson, R and Sun, Y. (2007) “The Tobit model with a non-zero threshold”, 
Econometrics Journal (2007), Vol. 10. 

8. Crepon, B, Duguet, E, Mairesse, J, (1998) “Research, Innovation and 
Productivity: An econometric analysis at the firm level” in Economics of 
Innovation and New Technology, 7:2,  

9. Garganas C. Nicholas, 1992, The Bank of Greece Econometric Model of the Greek 
Economy, edition: Bank of Greece. 

10. Griliches Z. (1994), Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey, American 
Economic Review 84.  

11. Griliches Z. (1995), R&D and Productivity: Econometric Results and 
Measurement Issues, from Stoneman P. (1995), (ed) Handbook of Economics of 
Innovation and Technological Change, Oxford; Blackwell.  

12. Griliches Z. and Mairesse J. (1984) Productivity and R&D at the firm level. In 
Griliches Z. (Ed.) R&D, Patents, and Productivity. Chicago, IL: University of 
Chicago press. 

13. Griliches, Z. (1990) “Patent Statistics as economic indicators: a survey” Journal of 
Economic Literature, 28(4),  

14. Johnston J. , 1984, Econometric Methods, Third Edition, McGraw-Hill 
International Editions, Economic Series. 

15. Jones C. I. (1995), R&D-based models of economic growth. Journal of Political 
Economy, 103. 

16. Kafouros I. Mario, R&D and Productivity Growth: Evidence from the UK, Vol. 
14, Num. 6 (September 2005) in Economics of Innovation and New Technology 

17. Klette, J, and Kortum, S, (2002) Innovating Firms and Aggregate Innovation, 
NBER Working Paper no, 8819, Cambridge, MA 

18. Loof Hans and Almas Heshmati (2006) “Knowledge Capital and Performance 
Heterogeneity: Afirm level innovation study” in SSE/EFI Working Paper Series in 
Economics and Finance 13/June/2000. 

19. Loof Hans and Almas Heshmati (2006) “On the relationship between innovation 
and performance: A sensitivity analysis” in Economics of Innovation and New 
Technology, Vol, 15, Num 4/5 (June/ July 2006). 

20. Mairesse, J. and Sassenou, M. (1991) “R&D and Productivity: a survey of 
econometric studies at the firm level” Science – Technology – Industry Review, 8. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:47 EEST - 52.53.217.230



Τεχνολογία και Οικονοµική Αποδοτικότητα – Η περίπτωση της Ελλάδας 
 

 
Σελίδα 106 από 107 

21. Mansfield, Edwin, Rapoport, John, Romeo, Anthony, Wagner, Samuel and 
Beardsley, George 1977: Social and private rates of return from industrial 
innovation. Quarterly Journal of Economics 91(2) 

22. Mowery D. C. and N. Rosenberg (1989), Technology and the Pursuit of Economic 
Growth, Cambridge (MA), Cambritge University Press 

23. Nelson R. R, “Aggregate Production Functions” American Economic Review, 
September 1964. 

24. OECD Science, Technology and Industry Outlook OECD 2006 
25. Pakes, A, and Griliches, Z, (1984) “Patents and the R&D at Firm Level: A first 

look” in Griliches, Z, (ed) R&D, Patents and Productivity Chicago: University of 
Chicago Press. 

26. Rosenberg, N. (1982) “Inside the Black Box” Cambridge : Cambridge University 
Press, και Rosenberg, N. (1994) “Exploring the Black Box” Cambridge : 
Cambridge University Press, 

27. Schumpeter J. :                                                                                                  
The Theory of Economic Development: An inquiry into profits, capital, credit, 
interest and the business cycle, 1911                                                                    
The Analysis of Economic Change, 1935 REStat,                                          
Review of Keynes’s General Theory, 1936 JASA                                         
Business Cycles: A theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist 
process, 1939                                                                                              
Capitalism, Socialism and Democracy, 1942 

28. Schumpeter, J,A, (1952), Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung: 
eineUntersuchung uber Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und dem 
Konjunkturzyklus, Munich, Duncker & Humblot 

29. Solow M. Robert. Technical change and the aggregate production function. 
Review of Economics and Statistics 39(3):  August 1957 

30. Solow R.M, “Investment and Technical Progress” in K. J. Arrow, S. Karlin and P. 
Suppes eds Mathematical Methods in the Social Sciences (Stanford: Stanford 
University Press, 1960). 

31. Solow R.M, “Technical Change and the Aggregate Production Function” Review 
of Economics and Statistics, August 1957. 

32. Sorensen Anders, Hans Christian Kongsed and Mats Marcusson (2003) R&D, 
Public Innovation Policy, and Productivity: The Case of Danish Manufacturing 
Vol. 12, Num.2 April 2003 in Economics of Innovation and New Technology 

33. Sorensen Anders, Hans Christian Kongsted and Mats Marcusson, R&D, Public 
Innovation Policy and Productivity: The Case of Danish Manufactoring, Vol 12, 
Num. 2 (April 2003) in Economics of Innovation and New Technology 

34. Tobin, J. (1958), “Estimation of Relationships for Limited Dependent Variables”, 
Econometrica 26. 

35. Westney E. (1990), Internal and external linkages in the MNC: the case of R&D 
subsidiaries in Japan, in C. Bartlett, Y. Doz and G. Hedlund (eds), Managing the 
Global Firm, Routledge 

36. Wheelwright S. and K.. Clarke (1992), Revolutionizing product development, New 
York, Free press, 

37. Κιντής Α. Ανδρέας,  1980, Εφαρµογές Οικονοµετρίας, Εκδόσεις ΣΠΙΛΙΑ. 
38. Τσιπούρη Λένα – Μόνα Παπαδάκου “Profiling and Assessing Inovation 

Governance in Greece: Do increased funding and the modernization of 
governance co-evolve?” OECD 2005 , Governance of Innovation Systems, Vol. 2. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:47 EEST - 52.53.217.230



Τεχνολογία και Οικονοµική Αποδοτικότητα – Η περίπτωση της Ελλάδας 
 

 
Σελίδα 107 από 107 

39. Υπουργείο Ανάπτυξης, ΓΓΕΤ, «THE GREEK INNOVATION SYSTEM Review 
of Greece’s Innovation Policy by the OECD – Background Report» Athens, 
August 2007. 

40. LIMDEP Version 9.0.1, by William H. Greene, Econometric Software Inc. 
1/1/2007 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:47 EEST - 52.53.217.230


	Κεφάλαιο 1. Τεχνολογία – Έρευνα και Ανάπτυξη – Καινοτομία.
	1.1 Ορολογία.
	1.2 Η διαδικασία της Καινοτομίας
	1.3 Η Τεχνολογία
	1.3.1 Ουδέτερη Τεχνολογική Πρόοδος
	1.3.2 Τεχνολογική πρόοδος που αυξάνει την απόδοση της εργασί
	1.3.3 Τεχνολογική πρόοδος που ενσωματώνεται στο Κεφάλαιο

	1.4 Καινοτομία και Τεχνολογική Πρόοδος
	1.4.1 Η Μέτρηση της Καινοτομίας

	1.5 Η Οργάνωση της Διαδικασίας της Καινοτομίας
	1.5.1 Εσωτερική Οργάνωση και Διοίκηση
	1.5.2 Επιχείρηση και Τεχνολογικό Περιβάλλον

	1.6 Ο ρόλος του Κράτους για την προώθηση της Καινοτομίας

	Κεφάλαιο 2. Καινοτομία και Οικονομική Ανάπτυξη.
	2.1 Εισαγωγή
	2.2 Το Θεωρητικό Πλαίσιο
	2.2.1 Η Συνάρτηση Παραγωγής
	2.2.2 Η συνάρτηση δαπανών σε Έρευνα και Ανάπτυξη


	Κεφάλαιο 3. Καινοτομία και Οικονομική Ανάπτυξη στην Ελλάδα (
	3.1 Οι Μεταβλητές
	3.2 Δεδομένα – Περιγραφική Στατιστική
	3.3 Οικονομετρική Εκτίμηση
	3.3.1 Εκτίμηση κάθε συνάρτησης ανεξάρτητα με την μέθοδο των 
	3.3.2 Εκτίμηση Συνάρτησης Ανοιγμένης Μορφής
	3.3.3 Εκτίμηση με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο

	3.4 Σχολιασμός Εκτιμήσεων
	3.4.1 Εκτίμηση κάθε συνάρτησης ανεξάρτητα  με την μέθοδο OLS
	3.4.2 Εκτίμηση της συνάρτησης ανοιγμένης μορφής
	3.4.3 Εκτίμηση με την μέθοδο 2SLS

	3.5 Συμπεράσματα

	Κεφάλαιο 4. Καινοτομία και Οικονομική Αποδοτικότητα.
	4.1 Το Θεωρητικό Μοντέλο (CDM – Model)
	4.1.1 Η Συνάρτηση Έρευνας και Ανάπτυξης
	4.1.2 Η Συνάρτηση Καινοτομίας
	4.1.3 Η Συνάρτηση Οικονομικής Αποδοτικότητας

	4.2 Το μοντέλο και ο τρόπος εκτίμησης των παραμέτρων του

	Κεφάλαιο 5. Καινοτομία και Οικονομική Αποδοτικότητα στις Ελλ
	5.1 Δεδομένα – Μεταβλητές – Ορισμοί
	5.2 Το Θεωρητικό Μοντέλο
	5.3 Οικονομετρική Εξειδίκευση του Μοντέλου
	5.4 Περιγραφική Στατιστική των Δεδομένων Μέτρηση της Επιστημ
	5.5 Οικονομετρική Εκτίμηση
	5.5.1 Μοντέλο υπ. Αριθ. 1
	5.5.2 Μοντέλο υπ. Αριθ. 2
	5.5.3 Μοντέλο υπ. Αριθ. 3
	5.5.4 Μοντέλο υπ. Αριθ. 4
	5.5.5 Μοντέλο υπ. Αριθ. 5
	5.5.6 Μοντέλο υπ. Αριθ. 6
	5.5.7 Μοντέλο υπ. Αριθ. 7
	5.5.8 Μοντέλο υπ. Αριθ. 8
	5.5.9 Μοντέλο υπ. Αριθ. 9

	5.6 Σχολιασμός των Εκτιμήσεων
	5.7 Συμπεράσματα

	Κεφάλαιο 6. Ο Ρόλος του Ελληνικού Κράτους για την Καινοτομία
	6.1 Το Ελληνικό σύστημα «Ευρεσιτεχνιών»
	6.2 Η Χρηματοδότηση της Τεχνολογίας, της Έρευνας και Ανάπτυξ
	6.3 Η Ευρωπαϊκή Διάσταση της Έρευνας και Ανάπτυξης

	Κεφάλαιο 7. Το Ελληνικό Σύστημα Καινοτομίας.
	7.1 Η Δομή του Ελληνικού Συστήματος Καινοτομίας
	7.2 Η Χρηματοδότηση της Έρευνας
	7.3 Οι εξελίξεις στη χρηματοδότηση της Έρευνας

	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

