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1 ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

1.1 Η σημασία των κλαδικών διασυνδέσεων για μια οικονομία 

Οι σύγχρονες οικονομίες χαρακτηρίζονται από αυξημένη οικονομική πολυπλοκότητα 

(complexity), η οποία εκφράζεται μέσα από τη διάρθρωση της παραγωγικής τους βάσης, 

μέσα από τις ισχυρής έντασης σχέσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του παραγωγικού 

συστήματος και μέσα από την περιπλοκότητα των εκροών της παραγωγικής διαδικασίας. Η 

οικονομική περιπλοκότητα αντικατοπτρίζεται επίσης στην αυξανόμενη διασυνδεσιμότητα 

μεταξύ των παραγωγικών τομέων (ή κλάδων) της εξεταζόμενης οικονομίας (do Amaral et 

al., 2007). Υπό το πρίσμα αυτό, η διερεύνηση της παραγωγικής διάρθρωσης μιας 

οικονομίας, όπως και των χαρακτηριστικών της απασχόλησης δεν μπορεί να επικεντρώνεται 

στη μελέτη του κάθε κλάδου οικονομικής δραστηριότητας χωριστά, αλλά οφείλει να θεωρεί 

τον κλάδο ως τμήμα ενός περίπλοκου δικτύου αλληλεξαρτήσεων. (do Amaral et al., 2007; 

European Commission, 2005). 

Η επιλογή της ανάλυσης εισροών-εκροών για τη μελέτη μια οικονομίας στηρίζεται 

στη σημασία των διακλαδικών συναλλαγών για την οικονομία, τη σημασία δηλαδή, της 

πολλαπλασιαστικής δυναμικής την οποία οι διασυνδέσεις μεταξύ των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας μπορούν να δημιουργήσουν. Άλλωστε, όπως παρατηρεί η European 

Commission (European Commission, 2009) οι υψηλές διασυνδέσεις μεταξύ των κλάδων 

μιας οικονομίας είναι ζητούμενο για μια οικονομία, αφού η ανταγωνιστικότητα της «δεν 

είναι το αποτέλεσμα, απλώς, της συγκέντρωσης επιδόσεων από μεμονωμένους κλάδους,  

αλλά το αποτέλεσμα ενός περίπλοκου δικτύου σχέσεων μεταξύ αυτών». Επιπλέον, δεν 

πρέπει να αγνοηθούν οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις που αναπτύσσονται διαπερνώντας 

όλα τα μεγέθη του οικονομικού κυκλώματος, όπως η απασχόληση, οι μισθοί, η 

προστιθέμενη αξία κλπ. 

Στο κέντρο της ανάλυσης εισροών-εκροών είναι ο πίνακας εισροών-εκροών 

(πίνακας διακλαδικών συναλλαγών), ο οποίος περιγράφει το δίκτυο των ενδιάμεσων 

εισροών μιας παραγωγικής διαδικασίας. Δεδομένου ότι η παραγωγική διαδικασία είναι ο 

συνδυασμός πρωτογενών εισροών (κεφάλαιο, εργασία, γη) και ενδιάμεσων εισροών, 

καθοριζόμενων από το επίπεδο τεχνολογίας που υιοθετείται, ο πίνακας εισροών-εκροών 

αποτυπώνει διασυνδέσεις μέσω των οποίων η τεχνολογία που ενσωματώνεται στην 

ενδιάμεση ζήτηση διαχέεται σε όλη την οικονομία (Miller and Blair, 2009). 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι διασυνδέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των προμηθευτών 

ενδιάμεσων εισροών και των χρήσεων αυτών (προσφορά ενδιάμεσων εισροών), 

καταγράφονται ως συναλλαγές στις γραμμές του πίνακα εισροών-εκροών (αναλυτικά, στο 

επόμενο κεφάλαιο). Οι συγκεκριμένες διασυνδέσεις (οριζόντιες) καταγράφουν τα ισχυρά 

και τα αδύναμα σημεία της ενδιάμεσης προσφοράς της οικονομίας, άρα και τους κλάδους 

οι οποίοι λειτουργούν προωθητικά ή βάζουν εμπόδια, αντίστοιχα, στην ανταγωνιστικότητα. 

Δηλαδή, οι διερεύνηση της οριζόντιας διασύνδεσης της οικονομίας αποτυπώνει τη σχέση 

μεταξύ διαφορετικών τεχνολογικών επιπέδων και δεξιοτήτων εργασίας και αποτελεί ένα 

κανάλι μετάδοσης γνώσης, καινοτομίας και χαρακτηριστικών (θετικών ή αρνητικών) 

ποιότητας.  
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Από την άλλη, οι διασυνδέσεις μεταξύ των κλάδων και των προμηθευτών τους (ζήτηση 

ενδιάμεσων εισροών), καταγράφονται ως συναλλαγές στις στήλες του πίνακα εισροών-

εκροών. Οι συγκεκριμένες διασυνδέσεις (κάθετες) αποτελούν κανάλια μετάδοσης  της 

αναπτυξιακής δυναμικής των κλάδων αλλά και των  κραδασμών (economic shock) από έναν 

κλάδο προς τους κλάδους εκείνους με τους οποίους συνδέεται. Μέσω δηλαδή της κάθετης 

διασύνδεσης, οι αναπτυξιακές ή υφεσιακές τάσεις σε κλαδικό επίπεδο μεταδίδονται στην 

οικονομία.  

Επιπλέον, μέσα από τον πίνακα εισροών-εκροών αναδεικνύεται ο ρόλος του διεθνούς 

εμπορίου για μια οικονομία, το οποίο, πέρα από την ικανοποίηση της ζήτησης της τελικής 

κατανάλωσης, παρέχει στους εγχώριους κλάδους τη δυνατότητα κάλυψης της ζήτησης για 

ενδιάμεσα προϊόντα και υπηρεσίες. Δηλαδή, πέρα από την εκτίμηση των εγχώριων 

κλαδικών διασυνδέσεων, η ανάλυση εισροών-εκροών μπορεί να χρησιμοποιηθεί (βλ. την 

ενότητα γύρω από τις Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας) για την αξιολόγηση της θέσης της χώρας 

στο διεθνές εμπόριο και την αξιολόγηση της σημασίας των εισαγωγών για την εγχώρια 

παραγωγική διαδικασία.  

1.2 Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί ραγδαίες μεταβολές στην παγκόσμια οικονομία 

με βασικό χαρακτηριστικό τους, τον αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων, κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας και χωρών που συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο και 

συνδέονται μέσω αυτού όλο και εντονότερα. Η παραγωγική διαδικασία και οι εμπορικές 

συναλλαγές (αλλά και οι επενδύσεις) οργανώνονται γύρω από τις αποκαλούμενες 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (Global Value Chains –GVC).  

Σύμφωνα με τον OECD, «μια αλυσίδα αξίας είναι το πλήρες φάσμα δραστηριοτήτων στις 

οποίες εμπλέκονται οι επιχειρήσεις για να φέρουν ένα προϊόν στην αγορά, από τη σύλληψη 

μέχρι την τελική χρήση» (OECD, 2013). Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν ένα 

μεγάλο φάσμα επιχειρηματικών λειτουργιών όπως ο σχεδιασμός προϊόντων, η παραγωγή 

ενδιάμεσων προϊόντων και υπηρεσιών, η παραγωγή ή συναρμολόγηση τελικών προϊόντων 

και υπηρεσιών, το μάρκετινγκ, η εφοδιαστική αλυσίδα, οι μεταφορές και η διανομή και η 

υποστήριξη των καταναλωτών. 

Οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας υποδηλώνουν την οργάνωση των διαφορετικών σταδίων της 

παραγωγικής διαδικασίας σε διαφορετικές χώρες, την παραγωγή δηλαδή ενδιάμεσων 

εισροών σε μία χώρα και την  εξαγωγή τους σε άλλες χώρες για την παραγωγή των τελικών 

προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτός ο «κατακερματισμός» (fragmentation) όπως συχνά 

ονομάζεται της παγκόσμιας παραγωγής πέρα από την έννοια των εθνικών συνόρων, αλλά 

εμφανίζεται πέρα από το γεωγραφικό επίπεδο και σε λειτουργικό επίπεδο, επιδρά έντονα 

στον τρόπο λειτουργίας των οικονομιών και του παγκόσμιου εμπορίου, και έχει οδηγήσει 

στην αυξημένη οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών. 

Παράλληλα, αναπτύσσεται η τάση εξειδίκευσης των οικονομιών (αλλά και των κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας και των επιχειρήσεων) σε συγκεκριμένες λειτουργίες στο 

εσωτερικό των GVC, άρα, ως αποτέλεσμα αυτού εντείνεται η απεξάρτηση από τους 

εγχώριους πόρους για την παραγωγή (και εξαγωγή) προϊόντων και υπηρεσιών. Με τον 

τρόπο αυτό αυξάνεται και η σημασία των ενδιάμεσων εισροών για το διεθνές εμπόριο, 
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δεδομένου ότι οι κρίκοι μίας GVC πλην του τελευταίου, εκφράζουν τα ενδιάμεσα προϊόντα 

και υπηρεσίες που απαιτούνται για την παραγωγή του τελικού προϊόντος.  

Η αυξανόμενη σημασία των ενδιάμεσων προϊόντων υποδηλώνει σαφώς ότι οι οικονομίες 

δεν στηρίζονται πλέον μόνο στους εγχώριους πόρους για την παραγωγή αγαθών και 

υπηρεσιών και την εξαγωγή τους προς τον υπόλοιπο κόσμο (Sturgeon and Gereffi, 2009). Οι 

χώρες, όπως και οι επιχειρήσεις, εξειδικεύονται όλο και περισσότερο σε συγκεκριμένες 

λειτουργίες εντός αυτών των GVC. 

Η προσέγγιση των GVC σε ερευνητικό επίπεδο γίνεται στην πλειοψηφία των σχετικών 

εφαρμογών με τη χρήση της ανάλυσης εισροών-εκροών και των επεκτάσεων της, καθώς 

μέσω της συγκεκριμένης μεθοδολογίας δίνεται η δυνατότητα αποτύπωσης ενός 

ολοκληρωμένου χάρτη των συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, ενώ 

επιπλέον είναι διακριτή η βαρύτητα των ενδιάμεσων εισροών σε ένα οικονομικό σύστημα. 

Μάλιστα, σε αντίθεση με τις στατιστικές εμπορίου οι οποίες συνήθως περιορίζονται στο 

εμπόριο αγαθών δηλαδή προϊόντων του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, η ανάλυση 

εισροών-εκροών περιλαμβάνει το σύνολο των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας μιας 

χώρας (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα), οπότε αποτυπώνει πληρέστερα τις 

ροές τους σε παγκόσμιο επίπεδο. (De Backer and Yamano, 2011; Frohm and Gunnella, 2017; 

OECD, 2016; Timmer et al., 2016).  

 

1.2.1 Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας και Οικονομική Ανάπτυξη 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο σχεδιασμός διαρθρωτικών αλλαγών σε μια οικονομία 

με στόχο την επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη, δεν απαιτεί τη 

δημιουργία ολόκληρης της αλυσίδας παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών στο εσωτερικό 

της χώρας, αφού αρκεί η δυνατότητα ανάπτυξης ή προσέλκυσης παραγωγικής δυνατότητας 

σε συγκεκριμένους κρίκους των GVCs, επιλεγμένους κατάλληλα για την ανάδειξη των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της εξεταζόμενης οικονομίας 

Η διαδικασία αυτή, θεωρείται ότι είναι ένας βασικός μοχλός ανάπτυξης για τις χώρες 

εκείνες που θα ενσωματωθούν αποτελεσματικά στις GVC και θα προσανατολιστούν προς 

παραγωγικές διαδικασίες που προάγουν την δημιουργία προστιθέμενης αξίας και 

απασχόλησης. Η διαδικασία αυτή γίνεται πιο αποτελεσματική όταν το πλέγμα των 

αλληλεπιδράσεων μίας χώρα με τους εμπορικούς της εταίρους γίνεται πλήρως κατανοητό 

και μετρήσιμο, και τα διεθνή δίκτυα παραγωγής που εμφανίζουν ιδιαίτερη αξία για την 

εξεταζόμενη οικονομία αποτυπώνονται αναλυτικά.  

1.2.2 Η Απασχόληση μέσα από τις Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας  

Παράλληλα με την επίδραση στα χαρακτηριστικά της παραγωγικής διάρθρωσης μιας χώρας 

και τις δυνατότητες ανάπτυξής της, η συμμετοχή στις GVC και η περιπλοκότητα του 

διεθνούς εμπορίου που εμφανίζεται, επιδρά σημαντικά και στον καταμερισμό της εργασίας 

σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Αναδεικνύεται έτσι μία περίπλοκη σχέση μεταξύ εμπορίου 

και απασχόλησης με σημαντικά οικονομικο-κοινωνικά αποτελέσματα καθώς η αγορά 

εργασίας επηρεάζεται από το εξωτερικό εμπόριο της χώρας, το οποίο όμως μπορεί να 

αφορά μεγάλο ποσοστό ενδιάμεσων προϊόντων (De Backer and Yamano, 2011; Frohm and 

Gunnella, 2017; Jiang and Milberg, 2013; OECD, 2016, 2013; Sturgeon and Gereffi, 2009; 

Timmer et al., 2014). Οπότε, η τόνωση του εξαγωγικού προσανατολισμού μιας χώρας 
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οφείλει, πέρα από την βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών να λάβει υπόψη και 

τις επιπτώσεις που προκαλούνται στην αγορά εργασίας.  

Η επίδραση των GVC στην αγορά εργασίας παρουσιάζει αρκετές διαφοροποιήσεις, τόσο σε 

επίπεδο χωρών, όσο και στο επίπεδο των χαρακτηριστικών της απασχόλησης, κυρίως ως 

προς επίπεδο δεξιοτήτων (Crino, 2010) .  Συγκεκριμένα, σε χώρες υψηλού επιπέδου 

ανάπτυξης, οι θέσεις εργασίας χαμηλού επιπέδου δεξιοτήτων υπόκεινται πιέσεις, ενώ 

παράλληλα η ζήτηση για εργαζόμενους υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων αυξάνεται. 

Ταυτόχρονα, η μετακίνηση επενδύσεων και κεφαλαίου προς τομείς έντασης καινοτομίας 

και ανθρώπινου κεφαλαίου, ενδέχεται να οδηγήσει στο κλείσιμο επιχειρήσεις που ανήκουν 

σε παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας σε αποτέλεσμα τις σημαντικές απώλειες σε 

θέσεις εργασίας (Brautzsch and Ludwig, 2011). Όταν αυτή η μετακίνηση της παραγωγικής 

δραστηριότητας οδηγεί σε συρρίκνωση κλάδους έντασης εργασίας, τότε η μείωση των 

θέσεων εργασίας είναι μεγάλη, και δημιουργεί και υψηλά, αρνητικά, πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα, καθώς οι κλάδοι έντασης εργασίας εμφανίζουν συνήθως υψηλούς 

πολλαπλασιαστές απασχόλησης.  

Η προβληματική που αναπτύσσεται γύρω από την επίδραση των GVC στην απασχόληση 

μιας οικονομίας καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής, μπορεί να ιδωθεί από δύο 

βασικές πλευρές: 

Η αύξηση του όγκου των ενδιάμεσων προϊόντων που εισάγονται σε μία οικονομία και 

χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν τον εξαγωγικό προσανατολισμό  της ή την εγχώρια 

κατανάλωσή της (οπότε η χώρα εμφανίζεται κυρίως ως παραγωγός τελικών προϊόντων και 

υπηρεσιών), μπορεί να φαίνεται να υπονομεύει την πολλαπλασιαστική δυναμική της 

εγχώριας παραγωγής και της απασχόλησης. Και αυτό διότι τα όποια οφέλη προκύπτουν πχ 

από την βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, αντισταθμίζονται από απώλειες 

εξαιτίας της υποκατάστασης της εγχώριας παραγωγής  ενδιάμεσων προϊόντων και 

υπηρεσιών από εισαγωγές.  

Από την άλλη, η αύξηση του όγκου των ενδιάμεσων προϊόντων που εξάγονται από μία 

οικονομία και συμμετέχουν στις GVC ως ενδιάμεσες εισροές από τρίτες χώρες (οπότε η 

χώρα εμφανίζεται κυρίως ως παραγωγός ενδιάμεσων προϊόντων και υπηρεσιών),, μπορεί 

ομοίως να ενισχύουν τον εξαγωγικό προσανατολισμό και την παραγωγική δυναμική της 

χώρας. Ενδέχεται όμως, να οδηγήσουν στις εξαγωγές από τη χώρα πρώτων υλών ή 

προϊόντων σε πρώτα στάδια επεξεργασίας και μέσω αυτής της διαδικασίας η χώρα να 

απωλέσει τη δυνατότητα να αναπτύξει κλάδους παραγωγής ή συναρμολόγησης τελικών 

προϊόντων, τα οποία, άλλωστε, αποφέρουν υψηλότερες τιμές στο διεθνές εμπόριο. 

Μάλιστα, οι επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας εντείνονται καθώς η χώρα θα εισάγει 

τελικά προϊόντα για να ικανοποιήσει την τελική ζήτηση της. Είναι πιθανό δηλαδή, η χώρα 

να «θυσιάσει» δυνητικές αναπτυξιακές προοπτικές και να υπονομεύσει μέσα από τον 

τρόπο αυτό την πολλαπλασιαστική δυναμική της οικονομίας της. 

Πέρα όμως από τις δύο όψεις της προβληματικής των GVC που αναλύονται παραπάνω και 

εκφράζουν τις δύο ακραίες περιπτώσεις συμμετοχής μίας χώρας στις GVC (δηλαδή η χώρα 

να είναι: είτε παραγωγός ενδιάμεσων προϊόντων και υπηρεσιών, είτε παραγωγός τελικών 

προϊόντων και υπηρεσιών), μία χώρα μπορεί  να εμφανίζει μεικτή εικόνα. Στην περίπτωση 

αυτή, αναμένεται κάποιοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας να εμφανίζονται ως τελικοί 

παραγωγοί και κάποιοι άλλοι ως παραγωγοί ενδιάμεσων εισροών. Στην περίπτωση αυτή οι 
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επιπτώσεις της συμμετοχής στις GVC στην ανάπτυξη και στα χαρακτηριστικά της 

απασχόλησης (κλάδος, επάγγελμα, δεξιότητες κλπ) εμφανίζει επίσης μεικτή εικόνα.  

Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη για μια συστηματική ανάλυση και καταγραφή της 

σχέσης του διεθνούς εμπορίου όπως αυτό διαρθρώνεται μέσα από τις GVC με τη 

διάρθρωση της απασχόληση μιας χώρας. Μάλιστα, η διερεύνηση αυτή οφείλει να 

περιλαμβάνει από τη μία τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης (καθώς η επίδραση των GVC 

διαφέρει ανάλογα με τον κλάδο, το επάγγελμα ή/και το επίπεδο δεξιοτήτων του 

εργαζόμενου) και από την άλλη τις κλαδικές διασυνδέσεις που αναπτύσσονται στην 

οικονομία (καθώς μέσα από αυτές γίνεται η διάκριση για τον τρόπο συμμετοχής στις GVC). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία η ανάλυση εισροών-εκροών θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη 

μεθοδολογία για τη διερεύνηση αυτή (βλ. μεταξύ άλλων (Brautzsch and Ludwig, 2011; De 

Backer and Miroudot, 2014; Hummels et al., 2001; Maier et al., 2015a; Meng et al., 2011) 

λόγω των εξής χαρακτηριστικών της. Συγκεκριμένα, το αναλυτικό πλαίσιο του μοντέλου 

εισροών-εκροών προσφέρει σαφή διάκριση: 

 Μεταξύ των ενδιάμεσων και των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και στην 

προέλευση τους (εγχώρια ή αλλοδαπή) δίνοντας έτσι μια καθαρή εικόνα της ροής 

των αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με τις φάσεις της παραγωγικής 

διαδικασίας. Η προσέγγιση αυτή είναι απόλυτα συμβατή με το μοντέλο των 

παγκόσμιων αλυσίδων αξίας.   

 Μεταξύ των άμεσων και των έμμεσων επιδράσεων των μεταβολών στην τελική 

ζήτηση (άρα και στις εξαγωγές) μιας οικονομίας, οπότε η επίδραση των GVC 

λαμβάνεται πλήρως υπόψη.  

 Μεταξύ της παραγωγής για την ικανοποίηση της ζήτησης της εγχώριας αγοράς και 

αυτής που κατευθύνεται σε εξαγωγές. Με τον τρόπο γίνεται ο κρίσιμος 

διαχωρισμός των επιδράσεων των εξαγωγών στην οικονομία. 
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2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-

ΕΚΡΟΩΝ 
 

 

“Input-output analysis is a practical extension of the classical theory of 

general interdependence which views the whole economy of a region, 

a country and even of the entire world as a single system and sets out 

to describe and to interpret its operation in terms of directly observable 

basic structural relationships.” 

(Leontief, 1998) 

2.1 Εισαγωγή 

Η ανάλυση εισροών-εκροών (input-output analysis), όπως και όλες οι μεθοδολογικές και 

εμπειρικές επεκτάσεις της βασίζονται στο αναλυτικό και μεθοδολογικό πλαίσιο που 

αναπτύχθηκε από τον Wassily Leontief τη δεκαετία του 1930. Η ανάλυση εισροών-εκροών 

διερευνά τις διακλαδικές σχέσεις (αλληλεξαρτήσεις) των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας μιας οικονομίας, και ποσοτικοποιεί τις αμοιβαίες παραγωγικές σχέσεις 

ενός οικονομικού συστήματος. Η ποσοτικοποίηση γίνεται μέσω ενός συστήματος 

γραμμικών εξισώσεων που εκφράζει ποσοτικά τις σχέσεις (την ισορροπία) μεταξύ των 

εισροών και των εκροών του συστήματος, ή αλλιώς την κατανομή του προϊόντος κάθε 

κλάδου σε όλες τις οικονομικές χρήσεις του συστήματος αναφοράς(Leontief, 1991, 1936). 

Ουσιαστικά, η ανάλυση εισροών εκροών συνιστά μια θεωρία παραγωγής, η οποία 

αποτυπώνει την λειτουργία του οικονομικού συστήματος, βασιζόμενη στην αλληλεξάρτηση 

των οικονομικών δραστηριοτήτων του (Λίβας, 1994).  

Το υπόδειγμα εισροών-εκροών, τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε ένα εξαιρετικά 

χρήσιμο εργαλείο οικονομικής ανάλυσης (όπως για παράδειγμα δείχνει η ενσωμάτωσή του 

στα συστήματα εθνικών λογαριασμών1) εξαιτίας των μεθοδολογικών του διευρύνσεων που 

αγγίζουν πολλούς τομείς της οικονομικής ανάλυσης, αλλά και λόγω του πλήθους των 

εμπειρικών της εξειδικεύσεων. Εφαρμογές της ανάλυσης εισροών-εκροών συναντώνται σε 

ένα πλήθος τομέων της οικονομικής επιστήμης, όπως στα οικονομικά της ανάπτυξης, στα 

οικονομικά της εργασίας, στην περιφερειακή οικονομική, στα οικονομικά της ενέργειας και 

του περιβάλλοντος κ.ά. Η ανάλυση εισροών-εκροών εφαρμόζεται για την εξέταση της 

παραγωγικής διάρθρωσης ενός οικονομικού συστήματος (εθνικού, περιφερειακού, 

τοπικού), για την αξιολόγηση οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών καθώς και για 

προβλέψεις σε μακροοικονομικό αλλά και κλαδικό επίπεδο.(Markaki et al., 2017, 2013; 

Miller and Blair, 2009; Suh, 2009; Μαρκάκη, 2013; Μπελεγρή et al., 2010). 

Στην παρούσα ενότητα θα αποτυπωθει το αναλυτικό πλαίσιο του υποδείγματος εισροών-

εκροών. Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν τα υποδείγματα τύπου Leontief και τύπου Ghosh, και 

θα παρουσιαστούν οι μεθοδολογίες εκτίμησης των διακλαδικών σχέσεων, καθώς και των 

κλάδων κλειδιά, αντίστοιχα. 

                                                           
1 Για περισσότερα: Eurostat, 2008. 
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2.2 Το Αναλυτικό πλαίσιο του Υποδείγματος Εισροών-Εκροών 

Οι βασικές υποθέσεις (Leontief, 1991; Λίβας, 1994) που διέπουν την ανάλυση εισροών-

εκροών είναι: 

  Ομοιογενή προϊόντα  

Η υπόθεση αυτή σημαίνει ότι κάθε προϊόν διατίθεται από έναν παραγωγικό κλάδο, 

με ίδιες συνθήκες κόστους μεταξύ των διαφορετικών παραγωγικών μονάδων που 

συνιστούν αυτόν τον κλάδο. Συνέπεια της υπόθεσης αυτής είναι ότι, μία μόνο 

μέθοδος χρησιμοποιείται για την παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος, άρα οι 

συναρτήσεις παραγωγής των παραγωγικών μονάδων που συνιστούν τον κλάδο 

είναι ταυτόσημες και, δεύτερον, ότι κάθε κλάδος παράγει μόνον ένα κύριο προϊόν. 

 Δεν υπάρχουν εξωτερικότητες στην παραγωγή  

Η υπόθεση αυτή σημαίνει ότι η παραγωγική διαδικασία του κάθε κλάδου δεν 

ωφελεί, ούτε επιβαρύνει κανέναν άλλο κλάδο. Διαφορετικά, θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι: το συνολικό αποτέλεσμα της εκτέλεσης διαφόρων τύπων παραγωγής 

είναι το άθροισμα των επιμέρους αποτελεσμάτων. Η υπόθεση αυτή είναι γνωστή 

και ως προσθετική υπόθεση. 

 Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση παραγωγικών συντελεστών 

Η υπόθεση αυτή σημαίνει ότι η προσφορά των παραγωγικών συντελεστών είναι 

πλήρως ελαστική 

 Οι τεχνολογικοί συντελεστές είναι σταθεροί (σταθερές αναλογίες) 

Πρόκειται για την πιο περιοριστική από όλες τις υποθέσεις, αφού σημαίνει ότι 

είναι αδύνατη η υποκατάσταση εισροών, οπότε η τεχνολογία δεν επιτρέπει την 

υποκατάσταση εισροών. Διαφορετικά, θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: οι 

εισροές κάθε κλάδου παραγωγής εξαρτώνται αποκλειστικά από το επίπεδο 

παραγωγής του κλάδου. Η υπόθεση αυτή έχει να κάνει με τη συνάρτηση 

παραγωγής που περιγράφει την παραγωγική διαδικασία στο υπόδειγμα εισροών-

εκροών. 

Για την προσέγγιση της συνάρτησης παραγωγής Leontief, βασιζόμαστε στην υπόθεση περί 

σταθερών αναλογιών. Με βάση την υπόθεση αυτή, οι ενδοκλαδικές ροές από τον κλάδο i 

στον κλάδο j (η ενδιάμεση δηλαδή κατανάλωση του κλάδου j που παράγεται από τον κλάδο 

i) για μια συγκεκριμένη περίοδο, εξαρτώνται αποκλειστικά από το προϊόν του κλάδου j για 

τη δεδομένη περίοδο.  

Η παραπάνω υπόθεση περιγράφεται από την εξίσωση: 

όπου 𝑥𝑖𝑗  οι ενδιάμεσες ροές από τον κλάδο i στον j και 𝑧𝑗το προϊόν του κλάδου j και 

𝑎𝑖𝑗  ο τεχνολογικός συντελεστής (technical coefficient) για τις ροές του κλάδου i προς τον j. Ο 

τεχνολογικός συντελεστής 𝑎𝑖𝑗  εκφράζει το μερίδιο του προϊόντος του κλάδου i στην εκροή 

του κλάδου j. 

 
𝑎𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗

𝑧𝑗
 

(2.1) 
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Από την παραπάνω σχέση προκύπτει όμως και ότι: 

Αν υποθέσουμε ότι η οικονομία έχει n κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, τότε για την 

παραγωγή του προϊόντος του κλάδου j απαιτούνται εισροές x1j, x2j, … , xnj , όπου το 

στοιχείο xκj > 0. Κατ’ αντιστοιχία με τις ροές του κλάδου i προς τον j, θα ισχύει: 

Η σχέση (2.3) έχει σαν αποτέλεσμα μια βασική διαπίστωση, ότι δηλαδή ο κάθε κλάδος 

χρησιμοποιεί παραγωγικές εισροές από τους υπόλοιπους κλάδους σε σταθερές αναλογίες: 

όπου c o σταθερός λόγος των τεχνολογικών συντελεστών που εκφράζει αυτή τη σταθερή 

αναλογία. Από τη σχέση (2.4) προκύπτει ότι η τεχνολογία παραγωγής εκφράζεται από μια 

συνάρτηση παραγωγής τύπου Leontief της μορφής: 

Ή διαφορετικά, αν η παραγωγή του προϊόντος Q γίνεται με τις εισροές κεφαλαίου K και 

εργασίας L. Σύμφωνα με την υπόθεση των σταθερών αναλογιών, η τεχνολογία που 

χρησιμοποιεί ο παραγωγός αποτελείται από μία μοναδική τεχνική, άρα το κεφάλαιο και η 

εργασία χρησιμοποιούνται σε σταθερές αναλογίες. Η συνάρτηση παραγωγής που 

προκύπτει είναι:  

όπου c είναι μία σταθερή παράμετρος για την παραγωγικότητα του συστήματος, ενώ τα α 

και b είναι σταθερές παράμετροι που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η εργασία (L) και το 

κεφάλαιο (Κ) πρέπει να συνδυάζονται. Δηλαδή, α μονάδες εργασίας πρέπει να 

συνδυάζονται με b μονάδες κεφαλαίου. 

Η παραγωγή (Q) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την παράμετρο με το μικρότερο από 

τους δύο παραπάνω λόγους. Με μία συνάρτηση παραγωγής της παραπάνω μορφής ο 

μόνος αποτελεσματικός τρόπος παραγωγής μίας δεδομένης ποσότητας προϊόντων είναι ο 

συνδυασμός της εργασίας και του κεφαλαίου με την αναλογία α και b. Διαφορετικά, η 

επιχείρηση θα πληρώνει για πόρους που δεν θα προσθέτουν τίποτα στην παραγωγή. Στην 

περίπτωση αυτή, οι εισροές είναι τέλεια συμπληρωματικές (Λίβας, 1994) 

2.3 Τα υποδείγματα εισροών-εκροών 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης εισροών-εκροών συγκροτούνται δύο βασικά υποδείγματα: το 

υπόδειγμα Leontief και το υπόδειγμα Ghosh. Τα υποδείγματα αυτά περιγράφουν τις 

οικονομικές σχέσεις ενός συστήματος από διαφορετική θεώρηση το καθένα. Ειδικότερα, 

 
𝑧𝑗 =

𝑥𝑖𝑗

𝑎𝑖𝑗
 

(2.2) 

 
𝑧𝑗 =

𝑥1𝑗

𝑎1𝑗
=

𝑥2𝑗

𝑎2𝑗
= ⋯ =

𝑥𝑛𝑗

𝑎𝑛𝑗
 

(2.3) 

 

𝛼𝑘𝑗

𝑎𝑚𝑗
= 𝑐, ∀ 𝑘 ≠ 𝑚, 

(2.4) 

 
𝑧𝑗 = 𝑚𝑖𝑛 {

𝑥1𝑗

𝑎1𝑗
,
𝑥2𝑗

𝑎2𝑗
, … ,

𝑥𝑛𝑗

𝑎𝑛𝑗
} 

(2.5) 

 
𝑄 = 𝑐 [𝑚𝑖𝑛(

𝐿

𝑎
,
𝐾

𝑏
] = 𝑐

𝐿
𝑎

+
𝐾
𝑏

− |
𝐿
𝑎

−
𝐾
𝑏

|

2
 

(2.6) 



19 

 

στο υπόδειγμα του Leontief (υπόδειγμα ζήτησης) ως εξωγενής μεταβλητή θεωρούνται τα 

στοιχεία της τελικής ζήτησης, ενώ στο υπόδειγμα Ghosh (υπόδειγμα προσφοράς) ως 

εξωγενής μεταβλητή θεωρούνται τα στοιχεία των πρωτογενών εισροών. Και στα δύο 

υποδείγματα, οι διακλαδικές σχέσεις της οικονομίας θεωρούνται σταθερές και μέσω αυτών 

υπολογίζονται οι ενδογενείς μεταβλητές. 

Δηλαδή, ο σχεδιασμός ενός υποδείγματος εισροών-εκροών διακρίνει την διάρθρωση της 

οικονομίας στις διακλαδικές σχέσεις που καταγράφονται ως ενδιάμεσες συναλλαγές,  και,  

τις εξωγενείς διακλαδικές σχέσεις που καταγράφονται ως αρχικές (πρωτογενείς) εισροές 

(Ghosh) και ως τελική ζήτηση (Leontief). Με τον τρόπο αυτό ποσοτικοποιούνται οι 

συνολικές επιπτώσεις (άμεσες και έμμεσες) απο τις μεταβολές στις εξωγενείς μεταβλητές 

στην ακαθάριστη παραγωγή κάθε κλάδου (μέσω των διακλαδικών σχέσεων) του 

συστήματος αναφοράς.   

Με βάση τις θεωρητικές υποθέσεις της ανάλυσης εισροών-εκροών και τη συνάρτηση 

παραγωγής τύπου Leontief συγκροτείται το υπόδειγμα εισροών-εκροών του Leontief. Οι 

βασικές μαθηματικές ταυτότητες οι οποίες εκφράζουν την οικονομία στην περίπτωση αυτή 

εκφράζουν την κατανομή της συνολικής παραγωγής κάθε κλάδου στην ενδιάμεση ζήτηση 

όλων των κλάδων και σε όλες τις κατηγορίες της τελικής ζήτησης. Συνεπώς, το υπόδειγμα 

εισροών-εκροών του Leontief υπολογίζει τις μεταβολές στο προϊόν της οικονομίας εξαιτίας 

εξωγενών μεταβολών στην τελική ζήτηση. 

Εναλλακτικά, το υπόδειγμα εισροών-εκροών τύπου Ghosh, βασιζόμενο στην υπόθεση των 

σταθερών συντελεστών κατανομής, στηρίζεται σε μαθηματικές ταυτότητες οι οποίες 

εκφράζουν την κατανομή της συνολικής παραγωγής κάθε κλάδου στην ενδιάμεση 

προσφορά προς όλους τους κλάδους και σε όλες τις κατηγορίες της προστιθέμενης αξίας. 

Το υπόδειγμα εισροών-εκροών του Ghosh υπολογίζει τις μεταβολές στο προϊόν της 

οικονομίας εξαιτίας εξωγενών μεταβολών στις πρωτογενείς εισροές. 

Στις επόμενες ενότητες θα περιγραφούν τα υποδείγματα τύπου Leontief και το υπόδειγμα 

τύπου Ghosh, και θα σχολιαστεί η οικονομική τους ερμηνεία. 

 

2.3.1 Το υπόδειγμα εισροών-εκροών του Leontief 

Στον πυρήνα του υποδείγματος εισροών-εκροών βρίσκεται η μήτρα χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών της οικονομίας ή μήτρα διακλαδικών συναλλαγών (transactions matrix) ή 

μήτρα διακλαδικών σχέσεων, που περιγράφει τις διακλαδικές σχέσεις μιας οικονομίας. Η 

μήτρα αυτή ουσιαστικά είναι ένας πίνακας διπλής εισόδου και μπορεί να αναγνωστεί με 

δύο διαφορετικούς τρόπους, ως προς τις γραμμές και ως προς τις στήλες της. Οι γραμμές 

της περιγράφουν τις ροές των προϊόντων από κάθε κλάδο που θεωρείται παραγωγός 

(εκροές) σε κάθε κλάδο που θεωρείται σαν καταναλωτής ή αλλιώς τη διανομή του 

παραγόμενου προϊόντος κάθε κλάδου στους υπόλοιπους.. Δηλαδή με άλλα λόγια 

περιγράφουν την ενδιάμεση ζήτηση της οικονομίας. Οι στήλες της μήτρας περιγράφουν τις 

ροές των προϊόντων από κάθε κλάδο που είναι παραγωγός σε κάθε κλάδο που είναι 

καταναλωτής (εισροές) ή αλλιώς τη σύνθεση των παραγωγικών εισροών που απαιτούνται 

για την παραγωγή του τελικού προϊόντος κάθε κλάδου από τους υπόλοιπους. Ή, 

διαφορετικά, περιγράφουν την ενδιάμεση προσφορά της μήτρας (αναλυτικότερα:  Belegri–

Roboli et al., 2011; Miller and Blair, 2009). 
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Στο πλαίσιο της ανάλυσης εισροών-εκροών η τεχνολογία παραγωγής εκφράζεται μέσω των 

τεχνολογικών συντελεστών, οι οποίοι, από πλευράς δομής κόστους για τον κλάδο που 

εξετάζεται2, εκφράζουν μια «μέση κατάσταση» των πολλών εναλλακτικών τεχνικών 

παραγωγής που εφαρμόζονται ταυτόχρονα στις διάφορες επιχειρήσεις του εν λόγω 

κλάδου. Οι τεχνικές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν από την παλαιότερη ενεργή, ακόμα, 

μέθοδο, μέχρι την πιο σύγχρονη.  

Αν υποθέσουμε ότι μια οικονομία έχει n κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και με Χi 

συμβολίζεται το προϊόν του κλάδου i, Yi είναι η τελική ζήτηση του κλάδου i και zij οι 

χρηματικές ροές από τον κλάδο i στον j τότε έχουμε: 

Ορίζουμε:   

𝛸 = [

𝑋1

𝑋2

…
𝑋𝑛

], 𝑍 = [

𝑧11 𝑧12 … 𝑧1𝑛

𝑧21 𝑧22 … 𝑧2𝑛

… … … …
𝑧𝑛1 𝑧𝑛2 … 𝑧𝑛𝑛

] και 𝛶 = [

𝛶1

𝛶2

…
𝛶𝑛

]΄, 

όπου Ζ η μήτρα των διακλαδικών συναλλαγών, Χ το διάνυσμα του κλαδικού 

προϊόντος και Υ το διάνυσμα της κλαδικής τελικής ζήτησης. 

Τότε έχουμε: 

Όπως περιγράφει ο Leontief  (Leontief, 1998) και σύμφωνα με τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από την υπόθεση των σταθερών αναλογιών και τη συνάρτηση παραγωγής 

Leontief, το προϊόν του κάθε κλάδου καθορίζει με σταθερή αναλογία το μέγεθος των 

ενδιάμεσων εισροών. Δηλαδή, τα μεγέθη των ενδιάμεσων συναλλαγών κάθε κλάδου 

εξαρτώνται, κατά αναλογία, από το προϊόν του. Οπότε το σύστημα των εξισώσεων (2.7) 

μετασχηματίζεται ως εξής: 

 

 

                                                           
2 Δεν μπορούμε να αποφύγουμε έναν βαθμό συνάθροισης.  

 

𝑋1 = 𝑧11 + 𝑧12 + ⋯ + 𝑧1𝑛 + 𝑌1𝑛 

𝑋2 = 𝑧21 + 𝑧22 + ⋯ + 𝑧2𝑛 + 𝑌2𝑛 

⋮        ⋮          ⋮                  ⋮         ⋮ 

𝑋𝑛 = 𝑧𝑛1 + 𝑧𝑛2 + ⋯ + 𝑧𝑛𝑛 + 𝑌𝑛𝑛 

(2.7) 

 𝛸 = 𝛧 + 𝛶 (2.8) 

 

𝑋1 = 𝛼11𝑋1 + 𝛼12𝑋2 + ⋯ + 𝛼1𝑛𝑋𝑛 + 𝑌1 

𝑋2 = 𝛼21𝑋1 + 𝛼22𝑋2 + ⋯ + 𝛼2𝑛𝑋𝑛 + 𝑌2 

⋮            ⋮             ⋮                           ⋮           ⋮    

𝑋𝑛 = 𝛼𝑛1𝑋1 + 𝛼𝑛2𝑋2 + ⋯ + 𝛼𝑛𝑛𝑋𝑛 + 𝑌𝑛 

(2.9) 
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Αν 𝛢 = [

𝛼11 𝛼12 … 𝛼1𝑛

𝛼21 𝛼22 … 𝛼2𝑛

… … … …
𝛼𝑛1 𝛼𝑛2 … 𝛼𝑛𝑛

], η μήτρα των άμεσων απαιτήσεων ή μήτρα των 

τεχνολογικών συντελεστών3 (direct requirements matrix), τότε από τη σχέση (2.9): 

 

Για δεδομένα τα επίπεδα της τελικής ζήτησης, η παραπάνω εξίσωση εκφράζει ένα 

σύστημα γραμμικών εξισώσεων με n αγνώστους (τα x1, x2,…,xn) και μπορεί ή όχι να έχει 

μοναδική λύση, ανάλογα με το αν ο πίνακας(𝛪 − 𝛢) είναι αντιστρέψιμος. Αν ο (𝛪 − 𝛢) είναι 

αντιστρέψιμος (δηλαδή αν |𝛪 − 𝛢| ≠ 0) , τότε έχουμε: 

όπου με 𝐿 = (𝛪 − 𝛢)−1 συμβολίζεται η αντίστροφη μήτρα του Leontief ή μήτρα των 

συνολικών (άμεσων και έμμεσων) απαιτήσεων (Leontief total requirement matrix).  

Τα στοιχεία της αντίστροφης μήτρας Leontief καλούνται συντελεστές αλληλεξάρτησης και 

δείχνουν τα συνολικά αποτελέσματα (άμεσα και έμμεσα), που προκαλεί στην οικονομία, η 

μεταβολή της τελικής ζήτησης κατά μία μονάδα. 

Με μαθηματικούς όρους το στοιχείο lij, της αντίστροφης μήτρας του Leontief, ισούται με: 

Αποδεικνύεται, τέλος, ότι η αντίστροφη μήτρα του Leontief προσεγγίζεται από μία 

συγκλίνουσα δυναμοσειρά της μορφής: 

Μέσω αυτής της δυναμοσειράς γίνεται εφικτή η καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων μιας διαταραχής μέσω της εμφάνισης των αποτελεσμάτων της πρώτης, 

δεύτερης, τρίτης κ.ο.κ. τάξεως.  

2.3.2 Το υπόδειγμα εισροών-εκροών Ghosh 

Μια διαφορετική εκδοχή παρουσίασης της οικονομικής δραστηριότητας ενός 

συστήματος χρησιμοποιώντας και πάλι τη μήτρα χρηματοοικονομικών σχέσεων είναι το 

υπόδειγμα τύπου Ghosh. Παρουσιάστηκε το 1958 από τον Ghosh, ως μια εναλλακτική 

προσέγγιση της ανάλυσης εισροών-εκροών του Leontief (Ghosh, 1958). 

Στην προσέγγιση του Ghosh η εκροή του κάθε κλάδου σχετίζεται με τις πρωτογενείς 

εισροές (ή τελικές πληρωμές). Στη μορφή αυτή του υποδείγματος, από κάθε τομέα εκρέει 

προϊόν σε σταθερές αναλογίες προς τους άλλους τομείς, εν αντιθέσει με την σταθερότητα 

αναλογιών των εισροών σε κάθε τομέα από τους άλλους που ισχύει για το υπόδειγμα 

                                                           
3 Αλλιώς η μήτρα των άμεσων απαιτήσεων ορίζεται ως 𝐴 = 𝑍�̂�−1, όπου �̂�−1 είναι ο 
αντίστροφος πίνακας που προκύπτει από τον διαγώνιο πίνακα του διανύσματος Χ (προϊόν).  

 𝛸 = 𝛢𝛸 + 𝛶 => (𝛪 − 𝛢)𝛸 = 𝛶 (2.10)  

 𝛸 = (𝛪 − 𝛢)−1𝛶 (2.11)  

 
𝑏𝑖𝑗 =

𝜕𝑋𝑖

𝜕𝑌𝑗
 

 

(2.12)  

 𝐿 = (𝛪 − 𝛢)−1 = (𝛪 + 𝛢 + 𝛢2 + 𝛢3 + ⋯ + 𝛢𝑚) (2.13)  
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Leontief. Δηλαδή, ενώ το υπόδειγμα του Leontief συνδέει την κατανομή της τελικής ζήτησης 

με τις απαιτήσεις για την παραγωγή, το υπόδειγμα του Ghosh συνδέει τη διατομεακή 

κατανομή του προϊόντος με την προστιθέμενη αξία, αντίστοιχα.  

Ειδικότερα, σε σχέση με το Leontief, η αύξηση της εκροής ενός κλάδου, από μία 

εξωγενή μεταβολή της ζήτησης, δημιουργεί μια επιπλέον ζήτηση για ενδιάμεσες εισροές 

από τους άλλους κλάδους που με τη σειρά τους αυξάνοντας την εκροή τους (προϊόν) 

προκαλούν, επίσης, μια επιπλέον δευτερογενή ζήτηση για ενδιάμεσες εισροές από τους 

άλλους κλάδους κ.ο.κ. Γι’ αυτό, το υπόδειγμα αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως «υπόδειγμα 

ζήτησης εισροών-εκροών». Αντίστοιχα, στο Ghosh υπόδειγμα, μία αύξηση στην εκροή ενός 

κλάδου, από μία αρχική αύξηση ενός στοιχείου της προστιθέμενης αξίας, προκαλεί 

μεταβολή στην προσφορά όλων των άλλων κλάδων κ.ο.κ. Γι’ αυτό, το υπόδειγμα μπορεί να 

θεωρηθεί ως «υπόδειγμα προσφοράς εισροών-εκροών».  

Στο υπόδειγμα τύπου Ghosh, η οικονομία χαρακτηρίζεται από τη σχέση: 

Με 𝛢∗ συμβολίζεται ο πίνακας που προκύπτει από τη σχέση 𝛢∗ = �̂�−1𝑍, όπου Ζ η 

μήτρα των ενδιάμεσων συναλλαγών και V το διάνυσμα των τελικών πληρωμών της 

οικονομίας. Έτσι, ο Α* ορίζεται ως η μήτρα των άμεσων πωλήσεων ή συντελεστών 

κατανομής της οικονομίας. Δηλαδή, η ταυτότητα αυτή κατανέμει το προϊόν ενός κλάδου 

στους υπόλοιπους κλάδους και στα στοιχεία της προστιθέμενης αξίας. Το στοιχείο a*ij της 

μήτρας A* είναι το μέτρο της συνολικής εκροής του κλάδου j ανά μονάδα ενδιάμεσης 

εισροής από τον κλάδο i. 

Κατ’ αντιστοιχία με το υπόδειγμα Leontief και με τις ίδιες προϋποθέσεις που 

ισχύουν για την αντίστροφη μήτρα (𝛪 − 𝛢∗) προκύπτει ότι: 

όπου 𝐺 = (𝛪 − 𝛢∗)−1, η αντίστροφη μήτρα του Ghosh. 

Τα στοιχεία (gij) της αντίστροφης μήτρας Ghosh (G) εκφράζουν τα συνολικά 

αποτελέσματα (άμεσα και έμμεσα), που προκαλεί στην οικονομία η μεταβολή των 

πρωτογενών εισροών κατά μία μονάδα. 

 

2.3.3 Η οικονομική ερμηνεία των υποδειγμάτων Leontief και Ghosh 

Όπως αναφέρεται και στις ενότητες 2.3.1 και 2.3.2, στο υπόδειγμα εισροών-εκροών του 

Leontief η εξωγενής μεταβλητή είναι η τελική ζήτηση (demand-driven model) και το προϊόν 

που παράγεται εξαρτάται από την παραγωγική δραστηριότητα. Αντιθέτως, στο υπόδειγμα 

εισροών-εκροών του Ghosh η εξωγενής μεταβλητή είναι η προστιθέμενη αξία (supply-

driven model) και το προϊόν που παράγεται εξαρτάται από την διανεμητική δραστηριότητα. 

Η οικονομική σημασία και οι διαφοροποιήσεις των δύο μοντέλων είναι αντικείμενο μιας 

ευρείας συζήτησης που παραμένει ανοιχτή.  

Ένας τρόπος που μπορεί να γίνει αυτό είναι η ερμηνεία τους μέσω του οικονομικού κύκλου 

(κυκλική ροή). Η προσέγγιση αυτή, οποία δεν περιορίζεται μόνο στις μαθηματικές 

 𝛸 = 𝛸𝛢∗ + 𝑉 (2.14)  

 𝛸 = 𝑉(𝛪 − 𝛢∗)−1 = 𝑉𝐺 (2.15)  
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εκφράσεις των μοντέλων, αποκαλύπτει, εκτός των άλλων, και την επίδραση των 

αντίστροφων μητρών Leontief και Ghosh στον παραγωγικό μηχανισμό της οικονομίας4.  

Ακολουθώντας την ανάλυση του Dietzenbacher (Dietzenbacher, 1997) έχουμε ότι τα 

δύο υποδείγματα αντιμετωπίζουν τις μεταβολές στις εξωγενεις τους μεταβλητές ως εξής: 

Στο υπόδειγμα του Leontief, μια αύξηση στην τελική ζήτηση του εμπορεύματος j κατά 

ΔΥj,0 θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της εκροής (του προϊόντος) του κλάδου j, ίση με 

την αύξηση της τελικής ζήτησης. Δηλαδή, ΔΧj,0= ΔΥj,0. Αυτή η αύξηση της εκροής κατά ΔΧj,0 

επιφέρει με τη σειρά της αύξηση στη ζήτηση για εισροές του κλάδου j από τα εμπορεύματα 

του τομέα i, ίση με την αύξηση ΔΧj,0 επί τον αντίστοιχο τεχνολογικό συντελεστή, δηλαδή 

aijΔxj,0. Η αύξηση αυτή θα δημιουργήσει επιπλέον αύξηση στη ζήτηση για εισροές και σε 

κάθε βήμα (χρονική περίοδο) θα αυξάνεται το συνολικό προϊόν του κλάδου i σύμφωνα με 

τη σχέση: 𝛥𝛸𝑖,𝑘 =  ∑ 𝑎𝑖𝑗𝛥𝛸𝑗,𝑘−1𝑗 , όπου k είναι η τελευταία περίοδος και k-1 η 

προηγούμενη. Συνολικά, για όλους τους τομείς, η αύξηση στην εκροή σε κάθε χρονική 

περίοδο θα περιγράφεται από τη σχέση: 𝛥𝛸𝑘 =  𝐴𝛥𝛸𝑘−1, όπου 𝛥𝛸𝑘 το διάνυσμα του 

προϊόντος της οικονομίας για τη περίοδο k και 𝛥𝛸𝑘−1 το αντίστοιχο της προηγούμενης 

περιόδου k-1. Επομένως, η συνολική εκροή κάθε περιόδου θα δίνεται από τη σχέση 𝛥𝛸𝑘 =

 𝐴𝜅𝛥𝛸0 =  𝐴𝜅𝛥𝛶0 . Άρα, η συνολική αύξηση του προϊόντος που επιφέρει η μεταβολή του 

διανύσματος της τελικής ζήτησης, για όλες τις διαδοχικές περιόδους αντιστοιχεί σε: 

 𝛥𝛸 = ∑ 𝛥𝛸𝑘𝑘 = ∑ 𝐴𝜅𝛥𝛸0𝑘  ≈ (𝐼 − 𝐴)−1 𝛥𝛶0 , αν το k είναι αρκετά μεγάλο. 

Φαίνεται, με τον τρόπο αυτό, ότι το υπόδειγμα Leontief περιγράφει έναν οικονομικό 

κύκλο, που κινητοποιείται από τη ζήτηση, αφού μια εξωγενής μεταβολή της ζήτησης 

δημιουργεί αύξηση στην εκροή ενός τομέα και ζήτηση για ενδιάμεσες εισροές από τους 

άλλους τομείς που με τη σειρά τους αυξάνοντας την εκροή δημιουργούν ζήτηση κ.ο.κ. 

Στο υπόδειγμα Ghosh, αντίστοιχα, υποθέτουμε ότι έχουμε μία αρχική αύξηση στην 

προστιθέμενη αξία του i κλάδου κατά ΔVi,0. Αυτή με τη σειρά της προκαλεί μία ίση αύξηση 

στην εκροή της επιχείρησης. ΔVi,0= ΔΧi,0 η οποία στη συνέχεια με τη σειρά της θα επιφέρει 

μία αύξηση στην προσφορά του τομέα j ίση κατά μέγεθος με το 𝑎𝑖𝑗
∗ ΔΧi,0. Έτσι, η μεταβολή 

της συνολικής προσφοράς του τομέα j θα δίνεται από τη σχέση: 𝛥𝛸𝑗,1 =  ∑ 𝑎𝑖𝑗
∗ 𝛥𝛸𝑖,0𝑗  . Στο 

βήμα k θα έχουμε 𝛥𝛸𝑗,𝑘 =  ∑ 𝑎𝑖𝑗
∗ 𝛥𝛸𝑖,𝑘−1𝑖 . Επομένως με όρους διανύσματος συνολικής 

εκροής θα ισχύει 𝛥𝛸𝑘 =  𝛥𝛸𝑘−1𝛢∗, και με αναγωγή στην αρχική περίοδο 0, 𝛥𝛸𝑘 =

 𝛥𝛸0𝛢∗𝜅 =  𝛥𝑉0𝛢∗𝜅 .  Συνεπώς, η αύξηση του συνολικού προϊόντος αθροιστικά για κάθε 

περίοδο δίνεται από τη σχέση:  

𝛥𝛸 = ∑ 𝛥𝛸𝑘𝑘 = 𝛥𝛸0 ∑ 𝛢∗𝜅
𝑘  ≈ 𝛥𝑉0(𝐼 − 𝛢∗)−1 , αν το k είναι αρκετά μεγάλο. 

Έτσι, ότι το υπόδειγμα Ghosh φαίνεται ότι περιγράφει έναν οικονομικό κύκλο, που 

κινητοποιείται από την προσφορά, αφού μια εξωγενής μεταβολή της προστιθέμενης αξίας 

δημιουργεί αύξηση στην εκροή ενός κλάδου και προσφορά ενδιάμεσων πωλήσεων στους 

άλλους κλάδους οι οποίοι με τη σειρά τους αυξάνοντας την εκροή δημιουργούν νέα 

προσφορά κ.ο.κ. 

 

                                                           
4 Για περισσότερα Davar, 2005; De Mesnard, 2004; Dietzenbacher, 1997; Oosterhaven, 
1988. 
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2.4 Εμπειρική Εξειδίκευση και επεκτάσεις της ανάλυσης εισροών-

εκροών 

 Για την εμπειρική εξειδίκευση και εφαρμογή της ανάλυσης εισροών εκροών στα 

διάφορα επίπεδα ανάλυσης ενός συστήματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του 

αντίστοιχου πίνακα εισροών εκροών για το σύστημα αναφοράς5. Ο πίνακας εισροών-

εκροών εκφράζει, παράλληλα, τη δομή της τεχνολογίας παραγωγής ενός συστήματος και 

την κατάσταση της γενικής του ισορροπίας, ενώ συγχρόνως αντιπροσωπεύει και ένα 

προηγμένο σύστημα εθνικών λογαριασμών (Λίβας, 1994). Από την επεξεργασία ενός πίνακα 

εισροών-εκροών προκύπτουν «τα εργαλεία» (π.χ. τεχνολογικοί συντελεστές, 

πολλαπλασιαστές κλπ) της ανάλυσης εισροών-εκροών με βάση τα οποία διερευνώνται τα 

τεχνολογικά αλλά και τα ποσοτικά δεδομένα ενός συστήματος. Η εξειδίκευση και η χρήση 

των αναλυτικών εργαλείων της ανάλυσης εισροών-εκροών, ανάλογα με την περίπτωση, 

μπορεί να γίνει τόσο με το υπόδειγμα Leontief όσο κα με το υπόδειγμα Ghosh. 

2.5 Δείκτες κλαδικής διασύνδεσης  

 Σύμφωνα με τα υποδείγματα Leontief κα Ghosh που έχουν αναλυθεί προηγούμενα, 

θα επικεντρωθούμε στις μεθόδους προσδιορισμού των κλαδικών διασυνδέσεων ενός 

οικονομικού συστήματος. Αρχικά, επικεντρωνόμαστε στα κάθετα «αποτελέσματα», που 

έχουν ως βάση τη δομή σχέσεων του υποδείγματος Leontief - κάθετες διασυνδέσεις - και 

στη συνέχεια, στα οριζόντια «αποτελέσματα» που έχουν ως βάση τη δομή σχέσεων του 

υποδείγματος Ghosh - οριζόντιες διασυνδέσεις. Τα «αποτελέσματα» αυτά συνδέονται με 

τις επιδράσεις που αναμένεται να έχουν στα μεγέθη ενός οικονομικού συστήματος οι 

μεταβολές (διαταραχές) στις εξωγενής μεταβλητές του, αντίστοιχα. Έτσι, ποσοτικοποιείται 

                                                           
5 Πέρα από τους πίνακες εισροών-εκροών σε επίπεδο χωρών, η κατάρτιση πινάκων σε 
περιφερειακό επίπεδο έχει μεγάλη σημασία για την εκτίμηση των διαρθρωτικών 
χαρακτηριστικών μιας περιφέρειας και της θέσης της σε σχέση με το συνολικό οικονομικό 
περιβάλλον. Η κατάρτιση των περιφερειακών πινάκων μπορεί να γίνει με πρωτογενείς 
μεθόδους, αντίστοιχους με την κατάρτιση των εθνικών, είτε με δευτερογενείς. Οι 
δευτερογενείς μέθοδοι περιλαμβάνουν την εκτίμηση δεικτών που προσφέρουν τη 
δυνατότητα της σύγκρισης των περιφερειακών και των εθνικών κλαδικών μεγεθών, οι 
οποίοι στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του περιφερειακού πίνακα 
τεχνολογικών συντελεστών, μέσω της κατάλληλης στάθμισης των τεχνολογικών 
συντελεστών του εθνικού πίνακα. Οι δείκτες που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι: Ο 
συντελεστής εγκατάστασης,  ο συντελεστής χωροταξικής συγκέντρωσης, ο συντελεστής 
χωροταξικής ανακατανομής και ο συντελεστής χωροταξικής εξειδίκευσης (Μπελεγρή et al., 
2011) 
Με βάση τους περιφερειακούς πίνακες εισροών-εκροών μπορούν να εκτιμηθούν οι δείκτες 
διασύνδεσης και οι πολλαπλασιαστές της ανάλυσης εισροών-εκροών. Πέρα όμως από τις 

εφαρμογές αυτές, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα διαπεριφερειακά υποδείγματα. Στην 

περίπτωση των διαπεριφερειακών πινάκων, οι ενδιάμεσες συναλλαγές των κλάδων μιας 

περιφέρειας, μπορούν να έχουν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις: στο εσωτερικό της 

περιφέρειας ή σε μία άλλη (ή πολλές άλλες) περιφέρεια(ες). Με τον τρόπο αυτό 

χαρτογραφούνται οι αλληλεξαρτήσεις των περιφερειών μιας οικονομίας και δίνεται μία 

πλήρης περιφερειακή διάσταση των διακλαδικών σχέσεων μιας οικονομίας (αναλυτικότερα 

στο Σκούντζος, 1993, Miller & Blair, 2009). 
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αφενός η ένταση (στο υπόδειγμα Leontief) αφετέρου η έκταση (υπόδειγμα Ghosh) των 

διακλαδικών σχέσεων του οικονομικού συστήματος. Η ποσοτικοποίηση προκύπτει από τον 

υπολογισμό των αντίστοιχων πολλαπλασιαστών (κάθετων και οριζόντιων), ως ποσοτικό 

μέτρο της δυναμικής του συστήματος.   

 Οι πρώτες έρευνες προς την κατεύθυνση της ανάλυσης των διακλαδικών σχέσεων 

έγιναν από τους Chenery and Watanabe, 1958; Hirschman, 1958; Rasmussen, 1956.  

 Πριν οριστούν οι πολλαπλασιαστές, θα περιγραφεί η έννοια μιας διαταραχής στην 

περίπτωση του Leontief και ειδικότερα, η επίδραση μιας μεταβολής της τελικής ζήτησης 

(εξωγενής μεταβλητή) στο προϊόν της οικονομίας. Αν Δy η αρχική διαταραχή και Α η μήτρα 

των τεχνολογικών συντελεστών, τότε η αντίστροφη μήτρα του Leontief, δηλαδή η 

(𝛪 − 𝛢)−1, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μήτρα πολλαπλασιαστής, η οποία 

πολλαπλασιαζόμενη με τη μεταβολή στην τελική ζήτηση (𝛥𝑌) αναλύεται στην εξής 

συγκλίνουσα δυναμοσειρά: 

(𝛪 − 𝛢)−1𝛥𝑌 = 𝛥𝛶 + 𝛢𝛥𝛶 + 𝛢2𝛥𝛶 + 𝛢3𝛥𝛶 + ⋯ + 𝛢𝑚𝛥𝛶   (2.16) 

Κάθε όρος της δυναμοσειράς υπολογίζεται ως γινόμενο της προηγούμενης 

διαταραχής με την μήτρα των άμεσων απαιτήσεων και εκφράζει τη ζήτηση που 

αναπτύσσεται στην οικονομία, στις διαδοχικές φάσης της πολλαπλασιαστικής διαδικασίας, 

ενώ η σωρευτική αύξηση είναι το άθροισμα των όρων της δυναμοσειράς, όπως αυτοί 

προκύπτουν από τις διαδοχικές φάσεις6. Εμπειρικά έχει αποδειχθεί ότι ο υπολογισμός των 

επτά ή οκτώ πρώτων όρων της σειράς που εκτιμά τις επιδράσεις υπολογίζει με μεγάλη 

ακρίβεια τη συνολική μεταβολή που προκύπτει (Miller and Blair, 2009; Μπελεγρή et al., 

2010).  

Υπολογιστικά, οι μεταβολές στην τελική ζήτηση 𝛥𝛶, είναι ένα διάνυσμα στήλη με 

αριθμό γραμμών όσες και οι γραμμές/στήλες της μήτρας των τεχνολογικών συντελεστών. 

Το διάνυσμα αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως διάνυσμα “επίδρασης” γιατί είναι αυτό που 

χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των επιπτώσεων από τις μεταβολές της τελικής ζήτησης 

στην συνολική παραγωγή της οικονομίας και κατ’ επέκταση στις πρωτογενείς εισροές της. 

Συνεπώς, ανάλογα με το ζητούμενο, η χρήση της μήτρα- πολλαπλασιαστή μας δίνει τα 

αποτελέσματα των συνολικών μεταβολών στην οικονομία (όχι μόνο στην παραγωγή αλλά 

και στην απασχόληση, το εισόδημα κλπ), από μια εξωγενή διαταραχή, που οφείλονται στις 

διακλαδικές συναλλαγές ή διακλαδικές σχέσεις.  

Με αντίστοιχο τρόπο υπολογίζονται και οι επιπτώσεις των διαταραχών στις 

πρωτογενείς εισροές (τα στοιχεία της προστιθέμενης αξίας) ακολουθώντας το Ghosh 

υπόδειγμα. 

Οι πολλαπλασιαστές αυτοί (κάθετοι ή οριζόντιοι) χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν το μέγεθος της αλληλεξάρτησης των οικονομικών δραστηριοτήτων μιας 

οικονομίας καθώς και το βαθμό στον οποίο η μεγέθυνση ενός κλάδου μπορεί να συμβάλει 

άμεσα ή έμμεσα στη μεγέθυνση άλλων κλάδων7. 

                                                           
6 Αφού το κάθε στοιχείο της Α είναι μικρότερο από τη μονάδα, κάθε όρος της σειράς είναι 
μικρότερος από τον προηγούμενο 
7 Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το μέγεθος των δεικτών κλαδικής διασύνδεσης εξαρτάται 
από το βαθμό ομαδοποίησης του υποδείγματος. Όσο μικρότερες είναι οι διαστάσεις της 
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Εκτός, όμως, από την ποσοτικοποίηση των μεταβολών, η αντίστροφη μήτρα του 

Leontief και του Ghosh μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της σημαντικότητας 

ενός κλάδου, με βάση τις διακλαδικές του συναλλαγές, οριζόντιες και κάθετες8. Σύμφωνα 

με τον Hirschman  μπορούμε να θεωρήσουμε δύο είδη επιδράσεων: τη διασύνδεση η οποία 

προέρχεται από την ανάγκη για εισροές για να παραχθεί προϊόν που ανταποκρίνεται σε ένα 

επίπεδο ζήτησης, δηλαδή μία κάθετη διασύνδεση, και τα αποτελέσματα της εκροής μίας 

παραγωγικής δραστηριότητας επί της χρήσης της ως εισροής από άλλους φορείς 

παραγωγικών δραστηριοτήτων, δηλαδή μία οριζόντια διασύνδεση (Hirschman, 1958). 

Στο υπόδειγμα Leontief, αν ο κλάδος j αυξήσει το προϊόν του τότε θα αυξηθεί και η 

ζήτηση του κλάδου για εισροές από τους υπόλοιπους κλάδους. Η μεταβολή αυτή 

περιγράφεται από τον όρο κάθετη διασύνδεση του κλάδου j . Αντίθετα, στο υπόδειγμα 

Ghosh, αν ο κλάδος j αυξήσει το προϊόν του τότε θα αυξηθεί και η προσφορά του κλάδου 

αυτού προς τους υπόλοιπους, οι οποίοι χρησιμοποιούν το προϊόν του ως ενδιάμεση εισροή 

στην παραγωγική τους διαδικασία. Η μεταβολή αυτή περιγράφεται από τον όρο οριζόντια 

διασύνδεση του κλάδου j. 

 Το μέγεθος των κάθετων διασυνδέσεων είναι ανάλογο των ενδιάμεσων εισροών 

του κλάδου, αφού όσο μεγαλύτερες είναι οι αγορές του τόσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση 

που αναπτύσσει. Αντίστοιχα, το μέγεθος των οριζόντιων διασυνδέσεων είναι ανάλογο των 

ενδιάμεσων εκροών του κλάδου, αφού όσο μεγαλύτερες είναι οι πωλήσεις του τόσο 

μεγαλύτερη είναι η προσφορά του σε ενδιάμεσες εκροές. 

Με βάση την προηγούμενη ανάλυση καταλαβαίνουμε ότι, η διάκριση μεταξύ 

υποδειγμάτων Ghosh και Leontief μπορεί να μεταφερθεί και στην ανάλυση των 

πολλαπλασιαστών και στη διάκρισή τους σε οριζόντιους και κάθετους.  

Οι κάθετοι πολλαπλασιαστές της ανάλυσης εισροών-εκροών ορίζονται σε  σχέση με 

την προέλευση των εισροών του εξεταζόμενου κλάδου. Ο προσδιορισμός της προέλευσης 

των εισροών προκύπτει με μία αναδρομή προς τα πίσω στην αλληλουχία των πράξεων ή 

διαφορετικά, αν αναφερόμαστε στον πίνακα ενδιάμεσων συναλλαγών, απαιτείται να 

λάβουμε υπόψη τις στήλες του πίνακα όπου καταγράφονται οι εισροές τις οποίες 

χρησιμοποιεί ένας τομέας για να παράγει το προϊόν του. 

Οι οριζόντιοι πολλαπλασιαστές της ανάλυσης εισροών-εκροών ορίζονται σε σχέση 

με τον προορισμό των εκροών του εξεταζόμενου κλάδου. Ο προσδιορισμός της 

κατεύθυνσης των εκροών προκύπτει με μία προδρομική κίνηση, προς τα εμπρός, στην 

αλληλουχία των πράξεων ή διαφορετικά, αν αναφερόμαστε στον πίνακα ενδιάμεσων 

συναλλαγών, απαιτείται να λάβουμε υπόψη τις γραμμές του πίνακα, όπου καταγράφονται 

οι χρήσεις του προϊόντος ενός τομέα από άλλους τομείς (Oosterhaven and Stelder, 2002) 

Η διάκριση μεταξύ κάθετων και οριζόντιων πολλαπλασιαστών συνδέεται με τη 

διάκριση μεταξύ του υποδείγματος Leontief και του αντίστοιχου Ghosh. Στο υπόδειγμα 

Leontief, η μεταβολή στην εξωγενή τελική ζήτηση δημιουργεί αυξήσεις εκροής στους 

τομείς. Από τη σκοπιά της αύξησης της εκροής ενός τομέα, το ζήτημα τίθεται ως μεταβολή 

                                                           
μήτρας των τεχνολογικών συντελεστών, τόσο υψηλότεροι είναι οι δείκτες κλαδικής 
διασύνδεσης. 
8 Ωστόσο, η έννοια της έμμεσης επίδρασης έχει κεντρική θέση στην ανάλυση εισροών-
εκροών. Η έννοια της επίδρασης αυτής έχει διαφορετική έννοια στο υπόδειγμα Leontief 
από το υπόδειγμα Ghosh αφού σε κάθε περίπτωση μια μεταβολή στην παραγωγική 
δραστηριότητα ενός κλάδου θα επιφέρει διαφορετικό οικονομικό αποτέλεσμα. 
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των εισροών άλλων τομέων. Στο Ghosh υπόδειγμα η μεταβολή της προστιθέμενης αξίας 

δημιουργεί αυξήσεις εισροής στους τομείς (ως υπόδειγμα τιμής δημιουργεί αυξημένα 

κόστη εισροών και το τυπικό στοιχείο gij παριστά την αύξηση, άμεση και έμμεση, του 

κόστους του j τομέα εάν αυξηθεί κατά μία χρηματική μονάδα το κόστος πρωταρχικών 

εισροών στον i τομέα). Από τη σκοπιά της αύξησης της εισροής ενός τομέα, το ζήτημα 

τίθεται ως προς τα πού θα κατευθυνθεί αυτή η αυξημένη εισροή (ή η μεταβολή των τιμών, 

όταν ερμηνεύουμε το Ghosh υπόδειγμα ως υπόδειγμα τιμών). 

Η διάκριση μεταξύ κάθετων (backward) και οριζόντιων (forward) δεικτών γίνεται με 

βάση τις αναμενόμενες επιδράσεις που έχει η αλλαγή στη παραγωγική ικανότητα ενός 

τομέα, αντίστοιχα: έστω ότι αλλάζει η εκροή (Χ) του j κατά μία μονάδα, δηλαδή αυξάνει η 

παραγωγή του κατά μία μονάδα. Τότε, α) αυξάνεται η ζήτηση του κλάδου για εισροές από 

τους υπόλοιπους τομείς. Αυτή η αύξηση της ζήτησης αντιστοιχεί, άμεσα, σε μία κάθετη 

(backward) διασύνδεση του τομέα με τους υπόλοιπους εφόσον η ζήτηση του κλάδου j για 

εισροές εμφανίζεται στις στήλες του πίνακα συναλλαγών, και β) προσφέρεται περισσότερο 

προϊόν στους άλλους τομείς ως εισροή στη δική τους παραγωγή (ή διαφορετικά οι άλλοι 

τομείς χρησιμοποιούν αυξημένες ποσότητες του προϊόντος j ως εισροές), προσφορά η 

οποία εμφανίζεται στις γραμμές του πίνακα συναλλαγών και επομένως αντιστοιχεί, άμεσα, 

σε μία οριζόντια (forward) διασύνδεση. 

  Η περιγραφή των συντελεστών και πολλαπλασιαστών που ακολουθεί  βασίζεται 

στο έργο του Hirschman, εδώ, όμως, θα παρουσιαστεί η σύγχρονη εκδοχή αυτών των 

μεγεθών. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι συντελεστές οριζόντιας και κάθετης 

διασύνδεσης και οι οριζόντιοι και κάθετοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης, αντίστοιχα. 

2.5.1 Συντελεστές Άμεσης Διασύνδεσης  

Οι Chenery & Watanabe εισάγουν το 1956 τους άμεσους συντελεστές διασύνδεσης, 

την πιο απλή μορφή μέτρησης των διακλαδικών σχέσεων. Για παράδειγμα, ένας άμεσος 

συντελεστής διασύνδεσης, ο οποίος σε μορφή δυναμοσειρών ανάγεται σε μεταβολή 

ΔΥ+LΔΥ στην περίπτωση του Leontief και  ΔΥ+ΔΥG στην περίπτωση του Ghosh αφορά μόνο 

στις δύο πρώτες φάσεις της πολλαπλασιαστικής διαδικασίας της οικονομίας. Ειδικότερα για 

κάθε περίπτωση έχουμε: 

 To υπόδειγμα Leontief αξιοποιεί μόνο τα στοιχεία της μήτρας των τεχνολογικών 

συντελεστών. Ο άμεσος κάθετος συντελεστής είναι ίσος με τα ποσά των εισροών 

που απαιτούνται από τους διάφορους παραγωγικούς τομείς (κλάδους) της 

οικονομίας, προκειμένου να παραχθεί ποσότητα προϊόντος μιας χρηματικής 

μονάδας, από τον εξεταζόμενο τομέα (κλάδο). Συνεπώς, οι άμεσοι κάθετοι 

συντελεστές αντιπροσωπεύουν τη δομή της παραγωγής (και του κόστους της), 

δηλαδή τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία παραγωγής 

 To υπόδειγμα Ghosh αξιοποιεί μόνο τα στοιχεία της μήτρας των συντελεστών 

κατανομής. Ο άμεσος οριζόντιος συντελεστής είναι ίσος με τα ποσά των εκροών 

που απαιτούν οι παραγωγικοί κλάδοι της οικονομίας από τον εξεταζόμενο κλάδο 

για να ικανοποιήσουν την ενδιάμεση ζήτησή τους 

Συγκεκριμένα, η μεταβολή της τελικής ζήτησης για το προϊόν του κλάδου j κατά μία 
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χρηματική μονάδα θα προκαλέσει τις αντίστοιχες άμεσες επιδράσεις στην παραγωγή των 

κλάδων που συνδέονται μαζί του. Ο δείκτης άμεσης κάθετης διασύνδεσης του κλάδου j 

υπολογίζεται από το άθροισμα της αντίστοιχης στήλης στη μήτρα των τεχνολογικών 

συντελεστών Α.  

όπου: 𝐵𝐿(𝑑)𝑗 ο συντελεστής των άμεσων κάθετων διασυνδέσεων του κλάδου j 

(direct backward linkages). 

Σε μορφή διανυσμάτων, οι άμεσες κάθετες διασυνδέσεις θα μπορούσαν να 

γραφτούν ως εξής: 

όπου 𝑖 το μοναδιαίο διάνυσμα (διαστάσεων nx1) που χρησιμοποιείται για την 

άθροιση πινάκων. Το στοιχείο 𝐵𝐿(𝑑)𝑗  του διανύσματος 𝐵𝐿(𝑑), δείχνει την άμεση αύξηση 

του προϊόντος της οικονομίας εξαιτίας της αύξησης της ζήτησης του κλάδου j. 

 Αντίστοιχα, για να υπολογιστούν οι άμεσες οριζόντιες διασυνδέσεις των κλάδων 

χρησιμοποιείται η μήτρα 𝛢∗. Ουσιαστικά, μέσω της εκτίμησης των οριζόντιων 

διασυνδέσεων διερευνάται ο βαθμός διασύνδεσης ενός κλάδου με τους κλάδους που 

χρησιμοποιούν ως ενδιάμεση εισροή τα προϊόντα του. Δηλαδή, εκτιμώνται οι άμεσες 

επιδράσεις που θα προκαλέσει η μεταβολή των τελικών πληρωμών του κλάδου i στην 

παραγωγή των κλάδων που συνδέονται μαζί του. Οι άμεσες επιδράσεις δίνονται από το 

άθροισμα της αντίστοιχης γραμμής της μήτρας των συντελεστών κατανομής (𝛢∗): 

όπου: 𝐹𝐿(𝑑)𝑖 ο συντελεστής των άμεσων οριζόντιων διασυνδέσεων του κλάδου I 

(direct forward linkages). 

Σε μορφή διανυσμάτων, οι άμεσες οριζόντιες διασυνδέσεις θα μπορούσαν να 

γραφτούν ως εξής: 

όπου i το μοναδιαίο διάνυσμα (nx1) που χρησιμοποιείται για την άθροιση πινάκων. 

Το στοιχείο 𝐹𝐿(𝑑)𝑗  του διανύσματος 𝐹𝐿(𝑑), δείχνει την άμεση αύξηση του προϊόντος της 

οικονομίας εξαιτίας της αύξησης της προσφοράς του κλάδους j. 

 Οι δείκτες, όμως, άμεσης (κάθετοι και οριζόντιοι) διασύνδεσης δεν λαμβάνουν 

υπόψη τα έμμεσα αποτελέσματα μιας διαταραχής στην οικονομία, δηλαδή με όρους 

δυναμοσειράς αγνοούν την πολλαπλασιαστική δυναμική των βημάτων 3 έως m, δηλαδή το 

άθροισμα  𝛢2𝛥𝛶 + 𝛢3𝛥𝛶 + ⋯ + 𝛢𝑚𝛥𝛶.  

Έτσι, αν ληφθούν υπόψη και τα έμμεσα αποτελέσματα τότε προκύπτουν οι 

συντελεστές συνολικής διασύνδεσης ή πολλαπλασιαστές προϊόντος που περιγράφονται 

στην παρακάτω ενότητα. 

 𝐵𝐿(𝑑)𝑗 = ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑗

 (2.17)  

 𝐵𝐿(𝑑) = 𝑖′𝐴 (2.18)  

 𝐹𝐿(𝑑)𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝑗
∗

𝑖

 (2.19)  

 𝐹𝐿(𝑑) = 𝛢∗𝑖 (2.20)  
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2.5.2 Συντελεστές Συνολικής (Άμεσης και Έμμεσης) Διασύνδεσης 

Οι Rasmussen (1956) και Hirschman (1958) πρότειναν τους δείκτες συνολικής 

διασύνδεσης (άμεσης και έμμεσης) έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα της αγνόησης των 

έμμεσων αποτελεσμάτων, γι αυτό έλαβαν υπόψη τους τα στοιχεία της αντίστροφης μήτρας 

του Leontief. Στην ανάλυση μας θα επικεντρωθούμε στη σύγχρονη εκδοχή των συνολικών 

πολλαπλασιαστών και οι λόγοι της απόρριψης του οριζόντιου συνολικού συντελεστή κατά 

Rasmussen και Hirschman, θα εξηγηθούν στο τέλος της ενότητας. 

Αφού οι πίνακες (𝛪 − 𝛢)−1  και (𝛪 − 𝛢∗)−1 είναι οι μήτρες πολλαπλασιαστές μέσω 

των οποίων εκτιμώνται, αντίστοιχα, οι κάθετες και οι οριζόντιες πολλαπλασιαστικές 

επιδράσεις των μεταβολών της ζήτησης ή των πρωτογενών εισροών στην οικονομία, η 

χρήση των μητρών αυτών παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την οριζόντια και κάθετη 

διασύνδεση των κλάδων της οικονομίας.  Επιπλέον, οι μήτρες αυτές παρέχουν μια σαφή 

εικόνα των συνολικών πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων στην οικονομία από μια, 

αντίστοιχη, εξωγενή διαταραχή στο οικονομικό σύστημα. 

Για τον υπολογισμό των συνολικών δεικτών κάθετων διασυνδέσεων 

χρησιμοποιούμε τη σχέση: 

Δηλαδή ο συνολικός κάθετος πολλαπλασιαστής του κλάδου j (total backward 

linkages) ισούται με το άθροισμα της j στήλης της αντίστροφης μήτρας του Leontief. 

Σε μορφή διανυσμάτων, οι συνολικές κάθετες διασυνδέσεις θα μπορούσαν να 

γραφτούν ως εξής: 

Όπου 𝐵𝐿(𝑡) είναι το διάνυσμα των δεικτών κάθετων συνολικών διασυνδέσεων. Το 

τυχαίο στοιχείο BL(t)j δείχνει τη συνολική αύξηση του ακαθάριστου προϊόντος της 

οικονομίας, η οποία απαιτείται για την ικανοποίηση μιας μοναδιαίας αύξησης στην τελική 

ζήτηση του κλάδου j.  

Για τον υπολογισμό των συνολικών δεικτών οριζόντιων διασυνδέσεων 

χρησιμοποιούμε τη σχέση: 

Δηλαδή ο συνολικός οριζόντιος πολλαπλασιαστής του κλάδου i (total forward 

linkages) ισούται με το άθροισμα της i γραμμής της αντίστροφης μήτρας του Ghosh. 

Σε μορφή διανυσμάτων, οι συνολικές οριζόντιες διασυνδέσεις θα μπορούσαν να 

γραφτούν ως εξής: 

Όπου 𝐹𝐿(𝑡) είναι το διάνυσμα των δεικτών οριζόντιων συνολικών διασυνδέσεων. 

Το τυχαίο στοιχείο 𝐹𝐿(𝑡)ij του οποίου δείχνει τη συνολική αύξηση του ακαθάριστου 

 𝐵𝐿(𝑡)𝑗 = ∑ 𝑏𝑖𝑗

𝑗

 (2.21)  

 𝐵𝐿(𝑡) = 𝑖′𝐿 (2.22)  

 𝐹𝐿(𝑡)𝑖 = ∑ 𝑏𝑖𝑗
∗

𝑖

 (2.23)  

 𝐹𝐿(𝑡) = 𝑖𝐺, (2.24)  
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προϊόντος της οικονομίας, η οποία απαιτείται για την ικανοποίηση μιας μοναδιαίας 

αύξησης στην στις αρχικές εισροές του κλάδου j.  

Οι κάθετες και οριζόντιες συνολικές διασυνδέσεις ονομάζονται εναλλακτικά 

κάθετοι και οριζόντιοι πολλαπλασιαστές προϊόντος, αφού μετρούν τη μεταβολή του 

προϊόντος μιας οικονομίας που προκαλείται από μια μεταβολή στην τελική ζήτηση ή τις 

αρχικές εισροές ενός κλάδου, αντίστοιχα. 

 Είναι γνωστό ότι το σημαντικότερο πλεονέκτημα της ανάλυσης εισροών-εκροών 

προκύπτει από τη δυνατότητα μέτρησης των έμμεσων επιδράσεων που ο κάθε κλάδος 

δημιουργεί στην οικονομία, των επιδράσεων, δηλαδή, που εξαρτώνται από τις διακλαδικές 

του διασυνδέσεις. Συνεπώς, η εκτίμηση τόσο των άμεσων όσο και των άμεσων και έμμεσων 

συντελεστών διασύνδεσης των κλάδων μας δίνει ένα πρώτο μέτρο επιρροής κάθε κλάδου 

στο πλαίσιο ενός δεδομένου συστήματος, τη βραχυχρόνια περίοδο.  

  

2.5.3 Οι Κλάδοι Κλειδιά ως προς την παραγωγή 

Οι δείκτες κλαδικής διασύνδεσης που προτάθηκαν στην παραπάνω, ποσοτικοποιούν τις 

οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις, ή αλλιώς την «συνεκτικότητα» (connectedness) της 

οικονομίας (European Commission, 2005). Η σύγκριση της έντασης αυτών των 

διασυνδέσεων ενός τομέα προς το σύνολο της οικονομίας, είναι μια μεθοδολογία 

εντοπισμού των κλάδων κλειδιά ή ηγετικών κλάδων της οικονομίας. Άρα, οι τομείς της 

οικονομίας που είναι περισσότερο διασυνδεδεμένοι είναι και οι πιο σημαντικοί, με την 

έννοια ότι είναι αυτοί που συμβάλλουν, σε μεγαλύτερο βαθμό, στην ενίσχυση της 

εσωτερικής δυναμικής του συστήματος αναφοράς. Σύμφωνα με το Ρέππα  (Ρέππας, 2002) ο 

εντοπισμός των κλάδων κλειδιά μιας οικονομίας παρέχει ένα χρήσιμο αναπτυξιακό 

εργαλείο, αφού η ανάληψη αναπτυξιακών μέτρων σε αυτούς θα οδηγήσει σε επέκταση και 

των ιδίων, αλλά και των συνδεόμενων με αυτούς κλάδους. 

Για την εκτίμηση των κλάδων κλειδιά σε μια οικονομία κανονικοποιούμε τους 

οριζόντιους και κάθετους δείκτες διασύνδεσης, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί η σχετική 

σημασία κάθε κλάδου στο σύνολο των κλάδων οι οποίοι αναλύονται. Δηλαδή, για τον 

εντοπισμό των κλάδων κλειδιά, συγκρίνεται η μέση επίδραση ενός κλάδου σε σχέση με τη 

μέση επίδραση όλων των κλάδων της οικονομίας και η οποία προκύπτει από την 

κανονικοποίηση των δεικτών οριζόντιας - κάθετης διασύνδεσης, ως προς το μέγεθος της 

εξεταζόμενης οικονομίας. Συγκεκριμένα, έχουμε:  

 και  

Όπου: 

𝐵𝐿(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ο ομαλοποιημένος δείκτης κάθετης διασύνδεσης  

 𝐵𝐿(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =

∑ 𝑏𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑛⁄

∑ ∑ 𝑏𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑛2
⁄

 (2.25)  

 𝐹𝐿(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

∑ 𝑏𝑖𝑗
∗𝑛

𝑗=1
𝑛⁄

∑ ∑ 𝑏𝑖𝑗
∗𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

𝑛2
⁄

 (2.26)  
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𝐹𝐿(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ο ομαλοποιημένος δείκτης οριζόντιας διασύνδεσης 

𝑏𝑖𝑗  το στοιχείο ij της αντίστροφης μήτρας του Leontief 

𝑏𝑖𝑗
∗  το στοιχείο ij της αντίστροφης μήτρας του Ghosh  

n το σύνολο των κλάδων οικονομίας 

Σε μορφή πινάκων, οι παραπάνω σχέσεις μπορούν να γραφτούν ως εξής: 

και  

Από τις παραπάνω σχέσεις μπορούμε εύκολα να αποδείξουμε ότι η μέση τιμή των 

BL(t)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ και FL(t)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ισούται με τη μονάδα, αφού 

BL(t)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ι

n
=

ni′L

i′Li

i

n
=1, και  

FL(t)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ι

n
=

nGi

i′Gi

i

n
=1, 

οπότε κλάδοι με ομαλοποιημένο δείκτη διασύνδεσης (οριζόντιο ή κάθετο) μεγαλύτερο από 

τη μονάδα έχουν ισχυρότερες κλαδικές διασυνδέσεις (οριζόντιες ή κάθετες αντίστοιχα), 

από αυτούς με ομαλοποιημένο δείκτη διασύνδεσης (οριζόντιο ή κάθετο) μικρότερο από τη 

μονάδα. 

Αλλιώς, αν  BL(t)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ > 1, τότε, η αύξηση της τελικής ζήτησης του κλάδου j κατά μία 

μονάδα, θα προκαλέσει μεγαλύτερη μεταβολή στην παραγωγή της οικονομίας από την 

μέση μεταβολή που θα προκαλούσε η αντίστοιχη μεταβολή οιοδήποτε άλλου κλάδου. 

Αντίστοιχα, αν FL(t)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ > 1, μία μονάδα αύξηση της παραγωγής του κλάδου i θα προκαλέσει 

αύξηση στην οικονομική δραστηριότητα που εξετάζουμε πάνω από την μέση αντίστοιχη 

αύξηση εξαιτίας μιας μοναδιαίας μεταβολής οποιουδήποτε άλλου κλάδου. Σε σχέση με την 

αναφερόμενη μεθοδολογία, κατατάσσουμε τους εξεταζόμενους κλάδους ως εξής: 

Κλάδος κλειδί    αν  𝐵𝐿(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ > 1και  𝐹𝐿(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ > 1   

Κλάδος Κλειδί κατά Leontief,  αν  𝐵𝐿(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ > 1και  𝐹𝐿(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ < 1  

Κλάδος Κλειδί κατά Ghosh,   αν  𝐵𝐿(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ < 1και  𝐹𝐿(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ > 1  

Όχι Κλάδος Κλειδί,    αν  𝐵𝐿(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ < 1και  𝐹𝐿(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ < 1  

Με αντίστοιχο τρόπο μπορούμε να κατατάξουμε τους κλάδους όσον αφορά μόνο τις 

άμεσες διασυνδέσεις τους και να έχουμε έτσι ένα μέτρο σύγκρισης για τις διαφοροποιήσεις 

που υπάρχουν μεταξύ των κλάδων κλειδιά για τις συνολικές διασυνδέσεις και των κλάδων 

κλειδιά μόνο για τις άμεσες. Επίσης,  ερευνάται η σημασία της έντασης των διακλαδικών 

σχέσεων των κλάδων κλειδιά, δηλαδή το εάν η σημασία τους για την οικονομία εξαρτάται 

από τις άμεσες ή τις έμμεσες διασυνδέσεις τους.  

Στην περίπτωση αυτή οι σχέσεις γίνονται: 

 𝐵𝐿(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
𝑛𝑖′𝐿

𝑖′𝐿𝑖
 (2.27)  

 
𝐹𝐿(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

𝑛𝐺𝑖

𝑖′𝐺𝑖
 

 

(2.28)  
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και  

ενώ με αντίστοιχο τρόπο κατατάσσονται οι κλάδοι ως προς τις άμεσες διασυνδέσεις τους: 

Κλάδος κλειδί ως προς τις άμεσες διασυνδέσεις, αν   BL(𝑑)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ > 1και  FL(d)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ > 1  

Κλάδος Κλειδί ως προς τις κάθετες άμεσες διασυνδέσεις, αν 𝐵𝐿(𝑑)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ > 1και  𝐹𝐿(𝑑)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ < 1 

Κλάδος Κλειδί ως προς τις οριζόντιες άμεσες διασυνδέσεις,  αν  BL(d)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ < 1και  𝐹𝐿(𝑑)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ > 1 

Όχι Κλάδος Κλειδί ως προς τις άμεσες διασυνδέσεις, αν BL(d)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ < 1και  𝐹𝐿(𝑑)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ < 1  

Εντούτοις, οι δείκτες οριζόντιας και κάθετης διασύνδεσης δεν λαμβάνουν υπόψη το 

σχετικό μέγεθος των κλάδων, δηλαδή τη συνεισφορά του κάθε κλάδου στη διαμόρφωση 

του συνολικού προϊόντος. Αποτέλεσμα αυτού, μπορεί να είναι η υπερεκτίμηση της 

σημασίας στη δημιουργία π.χ. προϊόντος, κλάδων για τους οποίους η μοναδιαία μεταβολή 

της τελικής ζήτησης σημαίνει μεγάλη αύξηση στο παραγόμενο προϊόν (δηλαδή κλάδων με 

μικρό σχετικό μέγεθος) και υποεκτίμηση της σημασίας κλάδων με μεγάλο σχετικό μέγεθος. 

Δηλαδή, οι προηγούμενοι δείκτες, δεν αποτυπώνουν την έκταση των συνολικών 

διατομεακών διασυνδέσεων, επειδή η μοναδιαία μεταβολή που εκφράζουν μπορεί να μην 

αντιπροσωπεύει ένα ισχυρό οικονομικό μέγεθος συνολικά, αν η συμμετοχή των εν λόγω 

κλάδων στο προϊόν του εξεταζόμενου συστήματος είναι μικρή. 

 Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το πρόβλημα και για να αντιμετωπισθεί η 

οικονομία ως "σύνολο" προτάθηκαν οι δείκτες ολικής διασύνδεσης (Laumas, 1976). H 

γενική ιδέα των δεικτών ολικής διασύνδεσης είναι να κατασκευαστεί ένας σταθμικός μέσος 

των δεικτών κάθετης και οριζόντιας διασύνδεσης, με συντελεστές στάθμισης (βάρη) το 

μερίδιο των τομέων στη τελική ζήτηση ή το μερίδιο των τομέων στις πρωταρχικές εισροές. 

Οι δείκτες αυτοί προτάθηκαν είτε για να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούν 

συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών χωρών, οι οποίες έχουν διαφορετική παραγωγική 

διάρθρωση, είτε για την ανάλυση μιας οικονομίας διαχρονικά θεωρουμένης ως όλου, σε 

μια προσπάθεια να ανιχνευτούν αλλαγές στη παραγωγική δομή.  Ο δείκτης αυτός είναι 

ένας σταθμικός μέσος των δεικτών κάθετης ή οριζόντιας διασύνδεσης, με συντελεστές 

στάθμισης το μερίδιο των κλάδων στην τελική ζήτηση ή το μερίδιο των κλάδων στις αρχικές 

εισροές, αντίστοιχα.  Παρόλα αυτά συχνά στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται και 

εναλλακτικοί συντελεστές στάθμισης, όπως  αναλυτικότερα περιέχεται στους Andreosso-

O’Callaghan and Yue (2004). 

Υπάρχουν στη βιβλιογραφία και άλλες προτάσεις για τους δείκτες ολικής 

διασύνδεσης. Πρόκειται για προτάσεις, οι οποίες στηρίζονται κυρίως στα αποτελέσματα 

εμπειρικών εφαρμογών, αφού σε επίπεδο θεωρητικό αποτυγχάνουν να συνδυάσουν με 

συνέπεια τα δύο υποδείγματα. Επιπλέον, αφενός, όπως έχει ήδη συζητηθεί, στηρίζονται σε 

διαφορετικές υποθέσεις και αφετέρου, η οικονομική έννοια πίσω από το μέγεθος των 

δεικτών κλαδικής διασύνδεσης είναι τελείως διαφορετική.  

Εδώ, ακολουθώντας τους Dietzenbacher et al. (1993), ορίζουμε ως συντελεστής 

 𝐵𝐿(𝑑)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
𝑛𝑖′𝐴

𝑖′𝐴𝑖
 (2.29)  

 𝐹𝐿(𝑑)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
𝑛𝛢∗𝑖

𝑖′𝛢∗𝑖
 (2.30)  
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στάθμισης το  μερίδιο του προϊόντος των κλάδων στο προϊόν της οικονομίας οπότε,  οι 

"ολικές" κλαδικές διασυνδέσεις εκτιμώνται σύμφωνα με τη σχέση: 

και 

Όπου 𝑥 ο διαγώνιος πίνακας με στοιχεία διαγωνίου ίσα με το μερίδιο του κάθε 

κλάδου στο συνολικό προϊόν (𝑥𝑖𝑖 =
𝑋𝑖

∑ 𝑋𝑖𝑖
). Αλλιώς, 𝑥 =

𝑋

𝑋𝑖
, όπου Χ το διάνυσμα του κλαδικού 

προϊόντος. 

Προκύπτει δηλαδή ότι: 

και 

Με βάση τις τιμές των κάθετων (𝐵𝑂𝐿(𝑡)) και οριζόντιων (𝐹𝑂𝐿(𝑡) ολικών κλαδικών 

διασυνδέσεων, οι κλάδοι κατατάσσονται ως εξής: 

Κλάδος κλειδί ολικών διασυνδέσεων  αν: 𝐵𝑂𝐿(𝑡) > 1 και 𝐹𝑂𝐿(𝑡) > 1   

Κλάδος κλειδί ολικών διασυνδέσεων τύπου Leontief αν: 𝐵𝑂𝐿(𝑡) > 1 και 𝐹𝑂𝐿(𝑡) < 1 

Κλάδος κλειδί ολικών διασυνδέσεων τύπου Ghosh αν: 𝐵𝑂𝐿(𝑡) < 1 και 𝐹𝑂𝐿(𝑡) > 1 

Όχι Κλάδος κλειδί ολικών διασυνδέσεων αν: 𝐵𝑂𝐿(𝑡) < 1 και 𝐹𝑂𝐿(𝑡) < 1 

Ο συνδυασμός των σταθμισμένων "ολικών δεικτών", κάθετων και οριζόντιων, δίνει 

ένα διαφορετικό μέτρο για τους κλάδους κλειδιά της οικονομίας, τους κλάδους που έχουν 

οριζόντιες και κάθετες ολικές διασυνδέσεις (ή πολλαπλασιαστές) μεγαλύτερες από το μέσο 

όρο όλων των κλάδων. Δηλαδή κλάδοι των οποίων τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα 

είναι ισχυρά και παράλληλα η συμβολή τους στη δημιουργία του προϊόντος της οικονομίας 

είναι μεγάλη 

Και στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσαν να υπολογιστούν δείκτες με βάση μόνο τις 

άμεσες διασυνδέσεις, οπότε οι σχέσεις θα ήταν: 

 

και  

Και με αντίστοιχο τρόπο ορίζονται και οι κλάδοι κλειδιά ως προς τις άμεσες μόνο 

διασυνδέσεις: 

 𝐵𝑂𝐿(𝑡) = 𝐵𝐿(𝑡)𝑥 (2.31)  

 𝐹𝑂𝐿(𝑡) = 𝐹𝐿(𝑡)𝑥 (2.32)  

 𝐵𝑂𝐿(𝑡) =
𝜄΄𝐿𝑋

𝑋𝑖
 (2.33)  

 𝐹𝑂𝐿(𝑡) =
𝑖𝐺𝑋

𝑋𝑖
 (2.34)  

 𝐵𝑂𝐿(𝑑) =
𝜄΄𝐴𝑋

𝑋𝑖
 (2.35)  

 𝐹𝑂𝐿(𝑑) =
𝑖𝛢∗𝑋

𝑋𝑖
 (2.36)  
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Κλάδος κλειδί ως προς τις άμεσες διασυνδέσεις, αν                      𝐵𝑂𝐿(𝑑) > 1και  𝐹𝑂𝐿(𝑑) > 1  

Κλάδος Κλειδί ως προς τις κάθετες άμεσες διασυνδέσεις, αν  𝐵𝑂𝐿(𝑑) > 1και 𝐹𝑂𝐿(𝑑) < 1 

Κλάδος Κλειδί ως προς τις οριζόντιες άμεσες διασυνδέσεις,  αν    𝐵𝑂𝐿(𝑑) < 1και  𝐹𝑂𝐿(𝑑) > 1 

Όχι Κλάδος Κλειδί ως προς τις άμεσες διασυνδέσεις, αν           𝐵𝑂𝐿(𝑑) < 1και  𝐹𝑂𝐿(𝑑) < 1

 Στον πίνακα  3.1  παρουσιάζονται οι βασικές σχέσεις που δίνουν τις διασυνδέσεις 

μιας οικονομίας: 

Πίνακας 2.1: Μέθοδοι εκτίμησης των κλαδικών διασυνδέσεων μιας οικονομίας στα 

πλαίσια της ανάλυσης εισροών-εκροών 

 𝛣𝐿 𝐹𝐿 𝐵𝐿̅̅̅̅  𝐹𝐿̅̅̅̅  𝛣𝑂𝐿 𝐹𝑂𝐿 

Άμεσος (d) 𝑖′𝐴 𝑖𝐵 𝑛𝑖′𝐴

𝑖′𝐴𝑖
 

𝑛𝛢∗𝑖

𝑖′𝛢∗𝑖
 

𝜄΄𝐴𝑋

𝑋𝑖
 

𝑖𝛢∗𝑋

𝑋𝑖
 

Συνολικός (t) 𝑖′𝐿 𝑖𝐺 𝑛𝑖′𝐿

𝑖′𝐿𝑖
 

𝑛𝐺𝑖

𝑖′𝐺𝑖
 

𝜄΄𝐿𝑋

𝑋𝑖
 

𝑖𝐺𝑋

𝑋𝑖
 

 

2.6 Οι Πολλαπλασιαστές στην Ανάλυση Εισροών-Εκροών 

Μια βασική επέκταση του υποδείγματος είναι ο υπολογισμός των πολλαπλασιαστών των 

πρωτογενών εισροών της οικονομίας. Γενικά, οι πολλαπλασιαστές στην ανάλυση εισροών-

εκροών θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ένα σύστημα προκαλούμενων οικονομικών 

συναλλαγών το οποίο ακολουθεί μια διαταραχή στην οικονομία. Όταν π.χ. στην οικονομία 

εκδηλωθεί μια διαταραχή σε κάποιο από τα στοιχεία της τελικής ζήτησης (υπόδειγμα 

ζήτησης) ενός κλάδου, αναμένεται να προκληθεί μια άμεση μεταβολή στην παραγωγή του 

κλάδου, όπως είδαμε προηγούμενα. Η μεταβολή αυτή θα προκαλέσει ένα πρώτο κύμα 

ζήτησης στους προμηθευτές του εν λόγω κλάδου. Στη συνέχεια, οι προμηθευτές αυτοί θα 

αναπτύξουν ένα δεύτερο κύμα ζήτησης προκειμένου να ικανοποιήσουν τη δευτερογενή 

ζήτηση που θα αναπτυχθεί, λόγω της αρχικής μεταβολής. Με τη σειρά τους, οι 

προμηθευτές αυτοί θα εκδηλώσουν ένα τρίτο κύμα ζήτησης προκειμένου να ικανοποιήσουν 

τη ζήτηση του προηγούμενου κύματος κ.ο.κ. Έτσι, δημιουργείται στη οικονομία ένας 

αριθμός επακόλουθων “κυματισμών” ζήτησης. Οι κυματισμοί αυτοί θεωρητικά, μπορεί να 

είναι άπειροι, ο όγκος όμως των συναλλαγών που προκαλούν, τείνει σε έναν πεπερασμένο 

αριθμό. Ωστόσο, οι μεταβολές αυτές πέρα από την παραγωγή προκαλούν αντίστοιχες 

επιδράσεις και στις πρωτογενείς εισροές των κλάδων (Μπελεγρή et al., 2010). Στο 

υπόδειγμα εισροών εκροών, οι επιδράσεις του πολλαπλασιαστή αναλύονται σε δύο 

συστατικά μέρη: τις άμεσες και τις έμμεσες. 

 Η άμεση επίδραση είναι η μεταβολή στις αγορές που οφείλεται στις μεταβολές 

της οικονομικής δραστηριότητας  

 Η έμμεση επίδραση είναι η μεταβολή στις αγορές των προμηθευτών των 

οικονομικών δραστηριοτήτων που αντιμετωπίζουν την άμεση διαταραχή. 

  Συνεπώς, ανάλογα με το εξεταζόμενο μέγεθος (π.χ. απασχόληση, μισθοί κ.ά), η 
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χρήση του πίνακα-πολλαπλασιαστή (𝛪 − 𝛢)−1 ή ( 𝛪 − 𝛢∗)−1 μας δίνει τις συνολικές 

επιπτώσεις στην οικονομία, από μια εξωγενή διαταραχή, οι οποίες οφείλονται στις 

διακλαδικές της σχέσεις.  

 Έτσι, προϋπόθεση για την εκτίμηση των εν λόγω πολλαπλασιαστών είναι, αρχικά, ο 

ορισμός των άμεσων συντελεστών των πρωτογενών εισροών του εν λόγω υποδείγματος. Οι 

συντελεστές αυτοί προκύπτουν ως ο λόγος των στοιχείων της προστιθέμενης αξίας του 

κλάδου προς την ακαθάριστη παραγωγή του: 

 όπου: 𝑤𝑖 το εξεταζόμενο στοιχείο των πρωτογενών εισροών, 𝑋𝑖  η ακαθάριστη 

παραγωγή, και i = 1,……,n οι κλάδοι. 

 Οι άμεσοι συντελεστές εκτιμούν το κατά πόσο θα αυξηθούν οι πρωτογενείς 

εισροές ενός κλάδου, αν η παραγωγή του αυξηθεί κατά μια μονάδα.  

 Το διάνυσμα όμως των συνολικών κάθετων πολλαπλασιαστών (backward 

multipliers) ως προς το εξεταζόμενο μέγεθος, στη γενική του μορφή, δίνεται από τη σχέση: 

όπου backward το διάνυσμα των συνολικών κάθετων πολλαπλασιαστών του 

εξεταζόμενου μεγέθους και με «΄» δηλώνεται η αναστροφή. Κάθε στοιχείο του backward 

διανύσματος δείχνει τη συνολική αύξηση του εξεταζόμενου μεγέθους στην οικονομία, η 

οποία απαιτείται για την ικανοποίηση μιας μονάδας αύξησης στην τελική ζήτηση του 

κλάδου j.  

 Αντίστοιχα, για να υπολογιστούν οι άμεσες και έμμεσες (συνολικές) οριζόντιες 

διασυνδέσεις των κλάδων χρησιμοποιείται η μήτρα (𝐼 − 𝛢∗)−1. Ουσιαστικά, εκτιμώνται οι 

άμεσες και έμμεσες επιδράσεις που θα προκαλέσει η μεταβολή των τελικών πληρωμών του 

κλάδου i στην παραγωγή των κλάδων που συνδέονται μαζί του. Το διάνυσμα των 

συνολικών οριζόντιων πολλαπλασιαστών (forward multipliers) ως προς το εξεταζόμενο 

μέγεθος εκτιμάται από τη σχέση: 

όπου forward ονομάζεται το διάνυσμα των οριζόντιων πολλαπλασιαστών του 

εξεταζόμενου μεγέθους. 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγούμενα, το σημαντικότερο πλεονέκτημα της 

ανάλυσης εισροών-εκροών προκύπτει από τη δυνατότητα μέτρησης των έμμεσων 

επιδράσεων που ο κάθε κλάδος δημιουργεί δηλαδή, των επιδράσεων που εξαρτώνται από 

τις διακλαδικές του σχέσεις στην οικονομία. Η διαφορά ανάμεσα στους συνολικούς και 

τους άμεσους πολλαπλασιαστές εκφράζει το μέγεθος των έμμεσων πολλαπλασιαστών. Η 

σχέση αυτή εκφράζει τη μεταβολή ενός μεγέθους, η οποία οφείλεται «καθαρά» στις 

διασυνδέσεις του εξεταζόμενου κλάδου με τους υπόλοιπους.  

2.6.1 Οι Πολλαπλασιαστές Απασχόλησης  

Η εξειδίκευση του υποδείγματος εισροών-εκροών για την εκτίμηση των πολλαπλασιαστών 

της απασχόλησης, βασίζεται στην ανάλυση που έχει προηγηθεί. Έτσι, εκτιμούμε τους 

 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖 =
𝑤𝑖

𝑋𝑖
 (2.37)  

 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑤𝑎𝑟𝑑′ = 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡′(𝐼 − 𝐴)−1  (2.38)  

 𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 = (𝐼 − 𝛢∗)−1𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡  (2.39)  
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άμεσους συντελεστές απασχόλησης, καθώς και τους αντίστοιχους πολλαπλασιαστές. 

 Συγκεκριμένα, αν Λ το διάνυσμα της κλαδικής απασχόλησης διαστάσεων nx1, όπου 

το στοιχείο του Λi δείχνει την απασχόληση στον κλάδο i, τότε  ο άμεσος συντελεστής 

απασχόλησης ορίζεται από τη σχέση: 

 

Ο άμεσος συντελεστής 𝜆(𝑑)𝑖  δείχνει την άμεση μεταβολή στην απασχόληση ενός 

κλάδου του οικονομικού συστήματος εξαιτίας μιας μοναδιαίας μεταβολής στο προϊόν του. 

Και σε μορφή πινάκων από τη σχέση: 

Από τη σχέση αυτή προκύπτει: 

Μια μοναδιαία μεταβολή στην τελική ζήτηση ενός κλάδου, σύμφωνα με την 

παραπάνω σχέση, θα δημιουργήσει ένα «κύμα» ζήτησης απασχόλησης, το οποίο, όπως 

περιγράφηκε στην παραπάνω ενότητα θα οδηγήσει σε μια αύξηση της απασχόλησης, η 

οποία καθορίζεται από έναν πολλαπλασιαστή (Μπελεγρή-Ρομπόλη κ.ά 2010: 44). 

Ο πολλαπλασιαστής αυτός ισούται με:  𝜆(𝑑)(𝛪 − 𝛢)−1, οπότε, οι συνολικοί κάθετοι 

πολλαπλασιαστές απασχόλησης ορίζονται από τη σχέση: 

Το στοιχείο 𝜆(𝑡)i δείχνει τη μεταβολή στη συνολική απασχόληση (άμεση και 

έμμεση) της οικονομίας που προκαλείται από μια μεταβολή στην τελική ζήτηση του κλάδου 

i.  

 Η διαφορά ανάμεσα στους συνολικούς και τους άμεσους πολλαπλασιαστές της 

απασχόλησης εκφράζει το μέγεθος των έμμεσων πολλαπλασιαστών. Οι έμμεσοι 

πολλαπλασιαστές δείχνουν, όπως έχουμε αναφέρει και προηγούμενα,  το μέγεθος της 

μεταβολής στην απασχόληση του προκύπτει από την εξάρτηση του κλάδου που έχει 

υποστεί τη μεταβολή στην τελική ζήτηση, από τους υπόλοιπους κλάδους. 

 Με αντίστοιχο τρόπο, οι συνολικοί οριζόντιοι πολλαπλασιαστές (λ*) απασχόλησης 

ορίζονται από τη σχέση: 

       

 Κάθε στοιχείο του διανύσματος 𝜆∗(𝑡) δείχνει τη μεταβολή στη συνολική 

απασχόληση της οικονομίας που προκαλείται από μία μεταβολή στις πρωτογενείς εισροές 

του κάθε κλάδου χωριστά. Όπως και προηγούμενα, η διαφορά των άμεσων συντελεστών 

από τους συνολικούς μας δίνει τις αντίστοιχες έμμεσες μεταβολές.  

 Ακολουθώντας την μεθοδολογία που αναλύθηκε προηγούμενα για την απασχόληση 

 𝜆(𝑑)𝑖 =
𝛬𝑖

𝑋𝑖
 (2.40)  

 𝜆(𝑑) = 𝛬�̂�−1 (2.40)  

 𝛬 = 𝜆(𝑑)�̂� => 𝛬 = 𝜆(𝑑)(𝛪 − 𝛢)−1𝛶 = 𝜆(𝑑)𝐿̂  (2.41)  

 𝜆(𝑡) = 𝜆(𝑑)(𝐼 − 𝐴)−1 (2.42)  

 𝜆∗(𝑡) = (𝛪 − 𝛢∗)−1𝜆(𝑑) = 𝐺𝜆(𝑑)       (2.43)  
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μπορούμε να εκτιμήσουμε αντίστοιχα και τους πολλαπλασιαστές των άλλων πρωτογενών 

εισροών όπως π.χ. των μισθών.  

2.6.2 Οι κλάδοι κλειδιά ως προς την απασχόληση  

Αντίστοιχα με τον τρόπο εκτίμησης των κλάδων κλειδιά για το προϊόν είτε με τη μέθοδο των 

ομαλοποιημένων διασυνδέσεων είτε με τη μέθοδο των ολικών διασυνδέσεων  

Συγκεκριμένα, οι ομαλοποιημένοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης (κάθετος και 

οριζόντιος αντίστοιχα) δίνονται από τις σχέσεις: 

λ(t)̅̅ ̅̅ ̅ =
𝜆(𝑡)

𝜆(𝑡)𝑖
𝑛⁄

=
𝑛𝜆(𝑑)(𝛪−𝛢)−1

𝜆(𝑑)(𝛪−𝛢)−1𝑖
=

𝑛𝜆(𝑑)𝐿

𝜆(𝑑)𝐿𝑖
    

 (3.32) 

και  

 λ
∗(t)̅̅ ̅̅ ̅̅ = 

𝜆∗(𝑡)

𝑖′𝜆∗(𝑡)
𝑛⁄

=
𝑛(𝛪−𝛢∗)−1𝜆(𝑑)

𝑖′(𝛪−𝛢∗)−1𝜆(𝑑)
=

𝑛𝐺𝜆(𝑑)

𝑖′𝐺𝜆(𝑑)
   

 (3.33) 

Αλλιώς, αν  λ(t)̅̅̅̅̅ > 1, τότε, η αύξηση της τελικής ζήτησης του κλάδου j κατά μία 

μονάδα, θα προκαλέσει μεγαλύτερη μεταβολή στην απασχόληση της οικονομίας από την 

μέση μεταβολή που θα προκαλούσε η αντίστοιχη μεταβολή οιοδήποτε άλλου κλάδου. 

Αντίστοιχα, αν λ∗(t)̅̅ ̅̅ ̅̅ > 1, μία μονάδα αύξηση της παραγωγής του κλάδου i θα προκαλέσει 

αύξηση στην απασχόληση πάνω από την μέση αντίστοιχη αύξηση εξαιτίας μιας μοναδιαίας 

μεταβολής οποιουδήποτε άλλου κλάδου. 

Σε σχέση με την αναφερόμενη μεθοδολογία, κατατάσσουμε τους εξεταζόμενους 

κλάδους ως εξής: 

Κλάδος κλειδί για την απασχόληση   αν  λ(t)̅̅̅̅̅ > 1και  λ∗(t)̅̅ ̅̅ ̅̅ > 1  

Κλάδος Κλειδί για την απασχόληση κατά Leontief,  αν  λ(t)̅̅̅̅̅ > 1και  λ∗(t)̅̅ ̅̅ ̅̅ < 1  

Κλάδος Κλειδί για την απασχόληση κατά Ghosh,  αν  λ(t)̅̅̅̅̅ < 1και  λ∗(t)̅̅ ̅̅ ̅̅ > 1  

Όχι Κλάδος Κλειδί για την απασχόληση,   αν  λ(t)̅̅̅̅̅ < 1και  λ∗(t)̅̅ ̅̅ ̅̅ < 1  

Οι ολικοί πολλαπλασιαστές απασχόλησης (κάθετος και οριζόντιος αντίστοιχα) από 

τις σχέσεις: 

  λΟ(t) = λ(t)
X

Xi
       (2.44) 

και 

  λΟ∗(t) = λ∗(t)
X

Xi
       (2.45) 

 

Με βάση τις τιμές των κάθετων (λΟ(t)) και οριζόντιων (λΟ∗(t)) ολικών 
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πολλαπλασιαστών απασχόλησης, οι κλάδοι κατατάσσονται ως εξής: 

Κλάδος κλειδί ολικών διασυνδέσεων  αν:              λΟ(t) > 1 και λΟ∗(t) > 1 

Κλάδος κλειδί ολικών διασυνδέσεων τύπου Leontief αν:  λΟ(t) > 1 και λΟ∗(t) < 1 

Κλάδος κλειδί ολικών διασυνδέσεων τύπου Ghosh αν:  λΟ(t) < 1 και λΟ∗(t) > 1 

Όχι Κλάδος κλειδί ολικών διασυνδέσεων αν:   𝜆𝛰(t) < 1 και λΟ∗(t) < 1 

Ο συνδυασμός των σταθμισμένων ολικών πολλαπλασιαστών, κάθετων και 

οριζόντιων, δίνει ένα διαφορετικό μέτρο για τους κλάδους κλειδιά ως προς την απασχόληση 

της οικονομίας δηλαδή τους κλάδους που έχουν οριζόντιους και κάθετους 

πολλαπλασιαστές μεγαλύτερους από το μέσο όρο όλων των κλάδων. Πρόκειται δηλαδή για 

εκείνους τους κλάδους των οποίων τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην απασχόληση 

είναι ισχυρά και παράλληλα η συμβολή τους στη δημιουργία του προϊόντος της οικονομίας 

είναι μεγάλη 

2.6.3 Οι Πολλαπλασιαστές Επαγγελμάτων 

Η εφαρμογή της ανάλυσης εισροών-εκροών για την εκτίμηση κάθετων πολλαπλασιαστών 

απασχόλησης μπορεί να επεκταθεί και στην εκτίμηση πολλαπλασιαστών επαγγελμάτων 

κατά κλάδο. Η εκτίμηση όμως των πολλαπλασιαστών επαγγελμάτων κατά κλάδο απαιτεί τη 

διαθεσιμότητα δεδομένων για την διάρθρωση της απασχόλησης κατά κλάδο και 

επάγγελμα.  

Έστω OC o πίνακας που εκφράζει τη διάρθρωση της απασχόλησης κατά κλάδο και 

επάγγελμα, έτσι ώστε οι στήλες του πίνακα να αντιπροσωπεύουν τους n κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους αναλύεται μια οικονομία και οι γραμμές τα m 

επαγγέλματα. 

Τότε, ακολουθώντας την λογική των πολλαπλασιαστών απασχόλησης, οι άμεσοι 

συντελεστές κατά επάγγελμα και κλάδο δίνονται από τη σχέση 

  𝑂𝐶(d) = OC ∙ �̂�−1        (2.46) 

Ενώ οι συνολικοί πολλαπλασιαστές κατά επάγγελμα και κλάδο δίνονται από τη σχέση 

  𝑂𝐶(t) = OC(d)(𝛪 − 𝛢)−1      (2.47) 

Το στοιχείο 𝑂𝐶(𝑡)i,j δείχνει τη μεταβολή στη συνολική απασχόληση (άμεση και 

έμμεση) του επαγγέλματος i στον κλάδο j που προκαλείται από μια μεταβολή στην τελική 

ζήτηση του κλάδου j.  

Αν αθροίσουμε τις γραμμές του πίνακα OC(t) προκύπτει το διάνυσμα των 

πολλαπλασιαστών ανά επάγγελμα, το οποίο αποτυπώνει τη συνολική μεταβολή της 

απασχόλησης ανά επάγγελμα μετά από μία μοναδιαία αύξηση της τελικής ζήτησης όλων 

των κλάδων της οικονομίας. Όπως και στην προηγούμενη ανάλυση, η διαφορά των 

συνολικών πολλαπλασιαστών και των άμεσων συντελεστών δίνει τους αντίστοιχους 

έμμεσους πολλαπλασιαστές.  
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2.6.4 Οι Πολλαπλασιαστές Δεξιοτήτων  

Ακολουθώντας την ανάλυση για τους πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων, η εφαρμογή της 

ανάλυσης εισροών-εκροών για την εκτίμηση κάθετων πολλαπλασιαστών απασχόλησης 

μπορεί να επεκταθεί και στην εκτίμηση πολλαπλασιαστών δεξιοτήτων κατά κλάδο. Ως 

δεξιότητες στην παρούσα μελέτη θεωρείται το ολοκληρωμένο επίπεδο εκπαίδευσης των 

απασχολούμενων. Εναλλακτικά όμως, είναι δυνατό η ανάλυση να επεκταθεί σε 

οποιαδήποτε κατάταξη δεξιοτήτων επιλεγεί, υπό την προϋπόθεση τη διαθεσιμότητα 

δεδομένων δεξιοτήτων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.  

Έστω SK o πίνακας που εκφράζει τη διάρθρωση της απασχόλησης κατά κλάδο και επίπεδο 

δεξιοτήτων, έτσι ώστε οι στήλες του πίνακα να αντιπροσωπεύουν τους n κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους αναλύεται μια οικονομία και οι γραμμές τα k 

επίπεδα δεξιοτήτων (επίπεδα εκπαίδευσης). 

Τότε, ακολουθώντας την λογική των πολλαπλασιαστών απασχόλησης, οι άμεσοι 

συντελεστές κατά επίπεδο εκπαίδευσης και κλάδο δίνονται από τη σχέση 

  𝑆𝐾(d) = SK ∙ �̂�−1        (2.48) 

Ενώ οι συνολικοί πολλαπλασιαστές κατά επίπεδο εκπαίδευσης και κλάδο δίνονται από τη 

σχέση 

  𝑆𝐾(t) = SK(d)(𝛪 − 𝛢)−1      (2.49) 

Το στοιχείο 𝑆𝐾(𝑡)i,j δείχνει τη μεταβολή στη συνολική απασχόληση (άμεση και 

έμμεση) στο επίπεδο εκπαίδευσης i στον κλάδο j που προκαλείται από μια μεταβολή στην 

τελική ζήτηση του κλάδου j.  

Αν αθροίσουμε τις γραμμές του πίνακα SK(t) προκύπτει το διάνυσμα των 

πολλαπλασιαστών ανά επάγγελμα, το οποίο αποτυπώνει τη συνολική μεταβολή της 

απασχόλησης ανά επίπεδο εκπαίδευσης μετά από μία μοναδιαία αύξηση της τελικής 

ζήτησης όλων των κλάδων της οικονομίας. Όπως και στην προηγούμενη ανάλυση, η 

διαφορά των συνολικών πολλαπλασιαστών και των άμεσων συντελεστών δίνει τους 

αντίστοιχους έμμεσους πολλαπλασιαστές.  

 

2.7 Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας 

Η προσέγγιση που ακολουθείτε για την εκτίμηση του αντίκτυπου της συμμετοχής της 

ελληνικής οικονομίας στις GVC στην απασχόληση ακολουθεί τη μεθοδολογία που 

προτείνεται σε σειρά μελετών διαθέσιμων στη βιβλιογραφία (Brautzsch and Ludwig, 2011; 

Maier et al., 2015b; OECD, 2016, 2013; Shepherd, 2013; Wagner, 2012) 

Ορισμένες συνεισφορές αποσκοπούσαν στην εκτίμηση του αντίκτυπου της συμμετοχής στο 

εμπόριο στην απασχόληση και στους μισθούς (βλ. Π.χ. Shepherd, 2013 και Wagner, 2012 

για πρόσφατες αναθεωρήσεις και OECD 2012 για αναλυτικές εργασίες σχετικά με το 

εμπόριο και τα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας). 

Όταν οι εισαγόμενες και οι εγχώριες παραγόμενες ενδιάμεσες εισροές λαμβάνονται υπόψη 

χωριστά, τότε οι εισαγωγές σε μία οικονομία δίνονται από τη σχέση:  
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Όπου Zim ο πίνακας ενδιάμεσων συναλλαγών που περιλαμβάνει μόνο τις εισαγόμενες 

ενδιάμεσες εισροές. Ακολουθώντας την υπόθεση των σταθερών αναλογιών (συνάρτηση 

παραγωγής τύπου Leontief) προκύπτει ότι: 

Οπότε, δεδομένου ότι: 𝛸 = (𝛪 − 𝛢)−1𝛶 καταλήγουμε στη σχέση: 

Το στοιχείο Ki,j, του πινακα K= 𝛢𝑖𝑚(𝛪 − 𝛢)−1 εκφράζει μεταβολή της ζήτησης για 

εισαγόμενες ενδιάμεσες εισροές εξαιτίας μιας μοναδιαίας αύξησης της τελικής ζήτησης του 

κλάδου j.  

Παράλληλα, το άθροισμα Κj των στοιχείων του πίνακα Κ (άθροισμα κατά στήλες) εκφράζει 

τη συνολική μεταβολή της ζήτησης για εισαγόμενες ενδιάμεσες εισροές εξαιτίας της 

μοναδιαίας μεταβολής της τελικής ζήτησης του κλάδου j ή διαφορετικά τις παραγωγικές 

διαρροές του κλάδου j στην αλλοδαπή.  

Σύμφωνα με τη λογική του αναπτύχθηκε παραπάνω σχετικά με την έννοια των 

πολλαπλασιαστών απασχόλησης στην ανάλυση εισροών-εκροών, ορίζονται μία σειρά από 

σχέσεις οι οποίες περιγράφουν την επίδραση στην απασχόληση για μία σειρά από μεγέθη. 

Συγκεκριμένα: 

Η συνιστώσα απασχόλησης λόγω των εξαγωγών (Labour content of exports – LCEX) δίνεται 

από τη σχέση: 

 Η συνιστώσα απασχόλησης λόγω της τελικής ζήτησης για εγχώρια προϊόντα (Labour 

content of final demand – LCFD) δίνεται από τη σχέση: 

Στη σχέση 2.54 αντί του διανύσματος τελικής ζήτησης για εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διάνυσμα της κατανάλωσης των νοικοκυριών, οπότε 

εκτιμάται η συνιστώσα απασχόλησης λόγω της κατανάλωσης των νοικοκυριών (Labour 

content of Households Consumption  – LCHC) . 

Οι απώλειες απασχόλησης από τις εξαγωγές (Labour Losses of Exports – LLEX) δίνονται από 

τη σχέση: 

Οι απώλειες απασχόλησης από την τελική ζήτηση (Labour Losses of Final Demand – LLFD) 

δίνονται από τη σχέση: 

Στη σχέση 2.56 αντί του διανύσματος τελικής ζήτησης για εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διάνυσμα της κατανάλωσης των νοικοκυριών, οπότε 

 𝛭 = 𝛧𝑖𝑚 + 𝑌𝑖𝑚 (2.16)  

 𝛭 = 𝛢𝑖𝑚𝛸 + 𝑌𝑖𝑚 (2.51)  

 𝛭 = 𝛢𝑖𝑚(𝛪 − 𝛢)−1𝛶 + 𝑌𝑖𝑚  (2.52)  

 𝛬𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝐸𝑋 = 𝜆(𝑑)(𝛪 − 𝛢)−1𝛦𝛸 (2.53)  

 𝛬𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝐹 = 𝜆(𝑑)(𝛪 − 𝛢)−1𝐹 (2.54)  

 𝛬𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠𝛦𝛸 = 𝜆(𝑑)𝛢𝑖𝑚(𝛪 − 𝛢)−1𝛦𝛸 (2.55) 

 𝛬𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠𝐹 = 𝜆(𝑑)𝛢𝑖𝑚(𝛪 − 𝛢)−1𝐹 (2.56) 



41 

 

εκτιμώνται οι απώλειες απασχόλησης από την κατανάλωση των νοικοκυριών (Labour Losses 

of Households Consumption  -LLHC). 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα διανύσματα 𝛬𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝐸𝑋, 𝛬𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝐹𝐷, 𝛬𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠𝛦𝛸, 𝛬𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠𝐹𝐷, 

έχουν διαστάσεις nx1, όπου n ο αριθμός των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στους 

οποίους διαιρείται η οικονομία.  

Επιπλέον, αν στις σχέσεις 2.53-2.56 χρησιμοποιηθεί ο πίνακας άμεσων συντελεστών 

δεξιοτήτων-κλάδων SK(d) αντί του 𝜆(𝑑), τότε θα προσδιοριστούν τα μεγέθη: 

Η συνιστώσα απασχόλησης λόγω των εξαγωγών ανά επίπεδο δεξιοτήτων (Labour content of 

exports by skills level - LCEXS δίνεται από τη σχέση: 

 Η συνιστώσα απασχόλησης λόγω της τελικής ζήτησης για εγχώρια προϊόντα ανά επίπεδο 

δεξιοτήτων (Labour content of final demand by skill level – LCFDS) δίνεται από τη σχέση: 

Στη σχέση 2.58 αντί του διανύσματος τελικής ζήτησης για εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα 

μπρορεί να χρησιμοποιηθεί το διάνυσμα της κατανάλωσης των νοικοκυριών, οπότε 

εκτιμάται η συνιστώσα απασχόλησης λόγω της κατανάλωσης των νοικοκυριών ανά επίπεδο 

δεξιοτήτων (Labour content of Households Consumption  by skill level – LCHCS) . 

Οι απώλειες απασχόλησης από τις εξαγωγές ανά επίπεδο δεξιοτήτων (Labour Losses of 

Exports – LLEX) δίνονται από τη σχέση: 

Οι απώλειες απασχόλησης από την τελική ζήτηση ανά επίπεδο δεξιοτήτων (Labour Losses of 

Final Demand by skills level – LLFDs) δίνονται από τη σχέση: 

Στη σχέση 2.60 αντί του διανύσματος τελικής ζήτησης για εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διάνυσμα της κατανάλωσης των νοικοκυριών, οπότε 

εκτιμώνται οι απώλειες απασχόλησης από την κατανάλωση των νοικοκυριών ανά επίπεδο 

δεξιοτήτων (Labour Losses of Households Consumption by skills level  -LLHCS). 

 

 

 

 𝛬𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝐸𝑋𝑆 = 𝑆𝐾(𝑑)(𝛪 − 𝛢)−1𝛦𝛸 (2.57)  

 𝛬𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝐹𝑆 = 𝑆𝐾(𝑑)(𝛪 − 𝛢)−1𝐹 (2.58)  

 𝛬𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠𝛦𝛸𝑆 = 𝑆𝐾(𝑑)𝛢𝑖𝑚(𝛪 − 𝛢)−1𝛦𝛸 (2.59) 

 𝛬𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠𝐹𝑆 = 𝑆𝐾(𝑑)𝛢𝑖𝑚(𝛪 − 𝛢)−1𝐹 (2.60) 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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3 Κλαδικές Διασυνδέσεις και Πολλαπλασιαστές 

Απασχόλησης 

3.1 Εισαγωγή 

Σκοπός της μελέτης είναι να προτείνει ένα συνεκτικό πλαίσιο ανάλυσης των 

χαρακτηριστικών της απασχόλησης της ελληνικής οικονομίας, με τη χρήση των εργαλείων 

της ανάλυσης εισροών-εκροών τα οποία περιεγράφηκαν στο κεφάλαιο 1. Στο κεφάλαιο 3, 

με βάση την προηγούμενη προσέγγιση, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης.  

Αρχικά, περιγράφονται επιλεγμένα χαρακτηριστικά της παραγωγικής δομής της 

ελληνικής οικονομίας   σε επίπεδο τομέων και επίπεδο κλάδων (ενότητα 3.3). Στη συνέχεια,  

αναλύονται τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τους τεχνολογικούς συντελεστές, τις 

οριζόντιες και κάθετες κλαδικές διασυνδέσεις και τους κλάδους κλειδιά για την παραγωγή 

(ενότητα 3.4). Ακολουθεί η ανάλυση των πολλαπλασιαστών απασχόλησης και των κλάδων 

κλειδιά για την απασχόληση (ενότητα 3.5). Τέλος, στην ενότητα 3.6 γίνεται η συγκριτική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων και εντοπίζονται οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας οι 

οποίοι συμβάλλουν εντατικότερα στην επέκταση της παραγωγής και την αύξηση της 

απασχόλησης της ελληνικής οικονομίας, εξαιτίας της έντασης των κλαδικών τους 

διασυνδέσεων.  

3.2 Πηγές και στοιχεία 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν τα παρακάτω μεγέθη: 

 Πίνακες εισροών –εκροών για την ελληνική οικονομία για τα έτη 2000-
2014. (Πηγή: WIOD) 

 Απασχόληση, Παραγόμενο Προϊόν, Προστιθέμενη Αξία, Κατανάλωση των 
νοικοκυριών και εξαγωγές κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για τα 
έτη 2000-2014. (Πηγή: WIOD) 

 Απασχόληση κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για τα έτη 2015-
2017 (Πηγή: Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία) 

 Απασχόληση κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επάγγελμα για 
τα έτη 2008-2017 (Πηγή: Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία 
επεξεργασία) 

 Απασχόληση κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και ολοκληρωμένο 
επίπεδο εκπαίδευσης για τα έτη 2008-2014 (Πηγή: Έρευνες Εργατικού 
Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία) 

Η ανάλυση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ακολουθεί την κατάταξη που 

χρησιμοποιείται από τον WIOD και περιλαμβάνει 54 κλάδους (συμβατούς με την κατάταξη 

NACE Rev.2), ενώ για τα επαγγέλματα ακολουθείται η κατάταξη ISCO 88 για τα έτη 2008-

2010 και η κατάταξη ISCO 08 για τα έτη 2011-2017.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι, παρόλο που η διαθεσιμότητα των πινάκων εισροών-

εκροών από το WIOD αφορά τα έτη 2000-2014, στην ανάλυση γίνεται η υπόθεση ότι η 

τεχνολογία παραγωγής της ελληνικής οικονομίας παραμένει σταθερή μεταξύ των ετών 

2014 και 2017. Η υπόθεση αυτή στηρίζεται, μεταξύ άλλων (Πολύζος, 2011), και στο 

εγχειρίδιο κατάρτισης πινάκων εισροών-εκροών της Eurostat (Eurostat, 2008) , όπου 

ορίζεται ότι η περιοδική κατάρτιση των πινάκων εισροών-εκροών ανά πέντε έτη είναι 
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ικανοποιητική για την αποτίμηση των μεταβολών της τεχνολογίας παραγωγής μιας 

οικονομίας.  

 

3.3 Τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας 

Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζεται η διάρθρωση επιλεγμένων χαρακτηριστικών της 

ελληνικής οικονομίας σε επίπεδο τομέων, για το έτος 2014. Παρατηρούμε την υψηλή 

συμβολή του τριτογενή τομέα σε όλα τα εξεταζόμενα μεγέθη  

Πίνακας 3.1: Ποσοστιαία Διάρθρωση Επιλεγμένων Μεγεθών της ελληνικής οικονομίας 

(2014) 

  
Προϊόν 

Προστιθέμενη 
Αξία 

Απασχόληση Εξαγωγές 
Τελική 
Ζήτηση 

Ενδιάμεση 
Ζήτηση 

Πρωτογενής Τομέας 4,31% 3,36% 12,33% 3,86% 4,00% 4,94% 

Δευτερογενής Τομέας 27,63% 15,57% 13,81% 47,08% 21,08% 23,30% 

Τριτογενής Τομέας 68,06% 81,07% 73,86% 49,06% 74,92% 71,76% 

Πηγή: WIOD, ιδία επεξεργασία 

Από τον πίνακα 3.1 προκύπτει η υψηλή συμμετοχή του τριτογενή τομέα στα 

εξεταζόμενα μεγέθη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υψηλή συμμετοχή του 

τριτογενή τομέα στις εξαγωγές της χώρας, με μερίδιο που φτάνει το 50% περίπου.  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το διάστημα 2000-2014 το μερίδιο του πρωτογενή τομέα 

στο προϊόν μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής9 (ΜΕΡΜ) κατά -2,08%, του 

δευτερογενή με ΜΕΡΜ ίσο με -1,36% ενώ ο τριτογενής τομέας εμφανίζει ΜΕΡΜ ίσο με 

0,75%. Τα αντίστοιχα μεγέθη για την προστιθέμενη αξία είναι: -3,99%, -3,28% και 1,07%, 

αντίστοιχα.  

Η απασχόληση κατά το διάστημα 2000-2014 μειώθηκε στον πρωτογενή τομέα κατά 

29,17%, στον δευτερογενή κατά 33,11%, ενώ στον τριτογενή αυξήθηκε κατά 4,52%. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι κατά το διάστημα 2008-2014, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, οι 

αντίστοιχες μεταβολές ήταν -7,72%, -42,04% και -13,48% αντίστοιχα.  

                                                           
9 Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής (Least-squares growth rate) χρησιμοποιείται για την 
εκτίμηση διαχρονικών μεταβολών. Υπολογίζεται από την εκτίμηση μίας γραμμικής 
συνάρτησης παλινδρόμησης ως εξής: 
 Η συνάρτηση παλινδρόμησης έχει τη μορφή: ln Xt = a + bt, 
η οποία ισοδυναμεί με τον λογαριθμικό μετασχηματισμό  της εξίσωσης: Xt = Xo (1 + r)t . 
Στην εξίσωση αυτή, X είναι η εξαρτημένη μεταβλητή της οποίας τον ΜΕΡΜ θέλουμε να 
υπολογίσουμε, t ο χρόνος, ενώ a = log Xo,και b = ln (1 + r ) είναι οι προς εκτίμηση 
παράγοντες. Αν b* είναι η εκτίμηση με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων του b, ο 
μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής ισούται με: ΜΕΡΜ = (eb*–1)*100%. 
Ο υπολογιζόμενος ρυθμός μεταβολής είναι ένα μέσο μέγεθος που αντιπροσωπεύει τις 
διαθέσιμες παρατηρήσεις ολόκληρης της περιόδου. Δεν ισούται υποχρεωτικά με τον ρυθμό 
μεταβολής μεταξύ δύο περιόδων» (Scott, 2009). 
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 Το υψηλό μερίδιο εξαγωγών που καταλαμβάνει ο τριτογενής τομέας αποτελεί ένα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας που θα διερευνηθεί σε επόμενες 

ενότητες. Στο διάγραμμα 3.1 παρουσιάζεται το μερίδιο των υπηρεσιών στις συνολικές 

εξαγωγές της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 1960-2017. Από το διάγραμμα προκύπτει 

ότι το μερίδιο των υπηρεσιών στις εξαγωγές της Ελλάδας ήταν ιδιαίτερα υψηλό την 

περίοδο 2000-2007, αλλά τα τελευταία έτη εμφανίζει τάσεις μείωσης.  

Διάγραμμα 3.1 Μερίδιο υπηρεσιών στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών για την 

ελληνική οικονομία (1960-2017) 

 

Πηγή: AMECO, ιδία επεξεργασία 

 

Στον πίνακα 3.2, παρουσιάζονται επιλεγμένα βασικά μεγέθη της ελληνικής 

οικονομίας κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για το έτος 2014. 

Από τον πίνακα 3.2 προκύπτει ότι: το 2010, οι μεγαλύτεροι κλάδοι της ελληνικής 

οικονομίας με κριτήριο τη συμμετοχή τους στο συνολικό ακαθάριστο προϊόν είναι οι: L68 

(Διαχείριση ακίνητης περιουσίας), O84 (Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική 

κοινωνική ασφάλιση), I (Καταλύματα και υπηρεσίες εστίασης), G46 (Χονδρικό εμπόριο, 

εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών),  C19 (Παραγωγή 

οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου). 

Οι κλάδοι με υψηλότερη συμμετοχή στην προστιθέμενη αξία είναι οι: L68 (Διαχείριση 

ακίνητης περιουσίας), O84 (Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική 

ασφάλιση) και G64 (Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσυκλετών), P85 (Εκπαίδευση) και Q (Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία 

και την κοινωνική μέριμνα). 

Oι μεγαλύτεροι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας με κριτήριο τη συμμετοχή τους  στην 

απασχόληση είναι οι: Α (Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες), 

G47 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών),  

O84 (Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση), I (Καταλύματα και 
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υπηρεσίες εστίασης), G46 (Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 

οχημάτων και μοτοσυκλετών) και P85 (Εκπαίδευση). 

Οι κλάδοι με την υψηλότερη συμμετοχή στις εξαγωγές, είναι οι: C19 (Παραγωγή 

οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου), H50 (Πλωτές μεταφορές), G47 (Λιανικό 

εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών),  και 10 

(Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου). 

Ιδιαίτερα σημαντική για την ανάλυση εισροών-εκροών είναι η διάρθρωση της τελικής 

ζήτησης μιας οικονομίας, όπως και η διάρθρωση της ενδιάμεσης ζήτησης. Οι κλάδοι με 

υψηλό μερίδιο στην τελική ζήτηση είναι αυτοί στους οποίους εμφανίζονται υψηλές άμεσες 

μεταβολές, ενώ οι κλάδοι με υψηλή ενδιάμεση ζήτηση είναι αυτοί που επηρεάζουν σε 

υψηλότερο βαθμό τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που προκύπτουν στην οικονομία. 

Για το 2014 οι κλάδοι με το υψηλότερο μερίδιο τελικής ζήτησης είναι οι:  O84 (Δημόσια 

διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση), L68 (Διαχείριση ακίνητης 

περιουσίας), I (Καταλύματα και υπηρεσίες εστίασης), Q (Δραστηριότητες σχετικές με την 

ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα) και  C10-C12 (Βιομηχανία Τροφίμων και 

Ποτοποιία), ενώ οι κλάδοι με την υψηλότερη συμβολή στη διάρθρωση της ενδιάμεσης 

ζήτησης είναι οι: G64 (Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων 

και μοτοσυκλετών), L68 (Διαχείριση ακίνητης περιουσίας), G47 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από 

το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών), K64 (Δραστηριότητες 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα 

συνταξιοδοτικά ταμεία) και   Μ69-Μ70 (Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες και 

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης)
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Πίνακας 3.2: Διάρθρωση επιλεγμένων μεγεθών της ελληνικής οικονομίας κατά κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας (2014) 

  

Προϊόν 
Προστιθέμε
νη Αξία 

Απασχόληση Εξαγωγές 
Τελική 
Ζήτηση 

Ενδιάμεσ
η Ζήτηση 

A01 3,93% 2,91% 11,68% 3,46% 3,38% 4,82% 

A02 0,03% 0,03% 0,14% 0,02% 0,04% 0,01% 

A03 0,35% 0,41% 0,52% 0,38% 0,58% 0,11% 

B 0,43% 0,47% 0,24% 0,44% 0,01% 0,07% 

C10-C12 5,58% 2,52% 2,66% 1,64% 9,88% 1,84% 

C13-C15 0,57% 0,48% 0,69% 0,20% 1,63% 0,40% 

C16 0,14% 0,18% 0,32% 0,09% 0,03% 0,78% 

C17 0,41% 0,10% 0,19% 0,36% 0,46% 0,34% 

C18 0,23% 0,23% 0,28% 0,03% 0,07% 0,71% 

C19 6,15% 1,06% 0,08% 27,66% 2,00% 1,15% 

C20 0,68% 0,31% 0,24% 1,64% 0,51% 0,71% 

C21 0,46% 0,29% 0,30% 1,26% 0,50% 0,12% 

C22 0,60% 0,29% 0,34% 0,97% 0,12% 1,29% 

C23 0,62% 0,43% 0,42% 0,83% 0,23% 1,57% 

C24 1,56% 0,67% 0,42% 5,72% 0,09% 2,52% 

C25 0,99% 0,65% 0,83% 1,08% 0,39% 2,14% 

C26 0,20% 0,11% 0,08% 0,05% 0,15% 0,21% 

C27 0,36% 0,25% 0,17% 0,85% 0,21% 0,46% 

C28 0,34% 0,27% 0,33% 0,82% 0,04% 0,24% 

C29 0,07% 0,05% 0,06% 0,01% 0,49% 0,03% 

C30 0,08% 0,10% 0,11% 0,21% 0,02% 0,20% 

C31_C32 0,38% 0,39% 0,62% 0,77% 0,61% 0,37% 

C33 0,53% 0,53% 0,25% 0,66% 0,21% 0,74% 

D35 2,13% 1,55% 0,45% 0,13% 1,78% 3,12% 

E36 0,37% 0,32% 0,23% 0,00% 0,43% 0,38% 

E37-E39 0,79% 0,87% 0,43% 0,49% 1,00% 0,57% 

F 3,97% 3,47% 4,07% 1,15% 0,22% 3,36% 

G45 1,42% 1,61% 1,74% 0,00% 2,47% 0,50% 

G46 6,02% 6,09% 6,68% 4,64% 0,44% 15,96% 

G47 3,63% 4,91% 11,46% 7,65% 0,73% 6,17% 

H49 2,06% 2,08% 2,77% 0,32% 2,65% 2,56% 

H50 4,54% 3,18% 0,67% 28,50% 0,23% 0,34% 

H51 0,93% 0,31% 0,14% 1,13% 0,72% 0,31% 

H52 1,21% 1,19% 0,79% 1,24% 0,19% 2,69% 

H53 0,30% 0,31% 0,42% 0,01% 0,05% 0,94% 

I 6,98% 4,67% 7,59% 0,21% 10,38% 1,31% 

J58 0,51% 0,37% 0,39% 0,26% 0,73% 0,28% 
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J59_J60 0,30% 0,33% 0,39% 0,16% 0,33% 0,59% 

J61 2,05% 2,38% 0,73% 0,26% 3,13% 2,29% 

J62_J63 0,45% 0,41% 0,60% 0,70% 0,02% 0,38% 

K64 2,67% 3,80% 1,47% 1,09% 1,41% 6,80% 

K65 0,68% 0,60% 0,17% 0,94% 1,17% 0,09% 

K66 0,38% 0,36% 0,70% 0,00% 0,01% 1,32% 

L68 10,49% 17,24% 0,18% 0,00% 12,57% 12,90% 

M69_M70 1,81% 2,31% 2,48% 0,54% 0,18% 4,90% 

M71 0,46% 0,57% 1,57% 0,13% 0,02% 1,70% 

M72 0,32% 0,23% 0,17% 0,14% 0,11% 0,06% 

M73 0,38% 0,22% 0,40% 0,14% 0,01% 1,68% 

M74_M75 0,35% 0,33% 0,50% 0,21% 0,13% 1,00% 

N 1,92% 1,60% 2,91% 0,24% 1,22% 3,50% 

O84 7,04% 10,13% 9,18% 0,04% 15,09% 0,06% 

P85 3,70% 6,29% 7,32% 0,16% 7,21% 0,25% 

Q 3,59% 5,79% 5,37% 0,12% 7,83% 0,88% 

R_S 3,70% 3,22% 5,85% 0,21% 5,31% 2,29% 

T 0,19% 0,52% 1,22% 0,00% 0,59% 0,00% 

Πηγή: WIOD, ιδία επεξεργασία 

Πίνακας 3.3: Κλάδοι με την υψηλότερη συμμετοχή στη διάρθρωση των εξεταζόμενων 

μεγεθών (2014) 

  Προϊόν 
Προστιθέμενη 
Αξία 

Απασχόληση Εξαγωγές 
Τελική 
Ζήτηση 

Ενδιάμεση 
Ζήτηση 

A01     X       

C10-C12         X   

C19 X     X     

C24       X     

G46 X X   X   X 

G47     X X   X 

H50       X     

I X   X   X   

K64           X 

L68 X X     X X 

M69_M70           X 

O84 X X X   X   

P85   X X       

Q   X     X   

Πηγή: Πίνακας 3.2 
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3.4 Κλαδικές Διασυνδέσεις και Κλάδοι Κλειδιά για το προϊόν 

3.4.1 Άμεσες Κάθετες Διασυνδέσεις 

Η διερεύνηση των άμεσων κάθετων διασυνδέσεων της Ελληνικής οικονομίας γίνεται με τη 

χρήση του πίνακα των άμεσων απαιτήσεων ή πίνακαις των τεχνολογικών συντελεστών. 

Παρόλο που οι άμεσες διασυνδέσεις δεν λαμβάνουν υπόψη της διακλαδικές σχέσεις ενός 

οικονομικού συστήματος, άρα ούτε τις έμμεσες επιδράσεις που διαχέονται στην οικονομία, 

η σημασία τους είναι μεγάλη, αφού εκφράζουν την τεχνολογία παραγωγής του κλάδου και 

δίνουν μια πρώτη απεικόνιση της κατανομής των ενδιάμεσων προϊόντων των κλάδων10. 

Συγκεκριμένα, οι άμεσες κάθετες διασυνδέσεις του κλάδου j εκφράζουν την ζήτηση για 

προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύσσεται στην οικονομία εξαιτίας της μεταβολής στην 

τελική ζήτηση του κλάδου j κατά μία μονάδα. Οι κλάδοι με υψηλές άμεσες κάθετες 

διασυνδέσεις είναι κλάδοι οι οποίοι δημιουργούν υψηλή ζήτηση για προϊόντα και 

υπηρεσίες εξαιτίας της οικονομικής τους επέκτασης. Το μέγεθος αυτό, από διαφορετική 

οπτική, εκφράζει το μερίδιο του προϊόντος του κλάδου που καταναλώνεται στην ενδιάμεση 

ζήτηση. Οι κλάδοι δηλαδή με υψηλές άμεσες κάθετες διασυνδέσεις είναι αυτοί οι οποίο 

εμφανίζουν και την υψηλότερη εξάρτηση από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των 

υπόλοιπων κλάδων.  

 Στο διάγραμμα 3.2 παρουσιάζονται οι άμεσες κάθετες διασυνδέσεις για την ελληνική 

οικονομία το έτος 2014, ενώ στο ίδιο διάγραμμα παρουσιάζεται και η μέση τιμή του 

εξεταζόμενου μεγέθους. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι οι κλάδοι με τις υψηλότερες 

άμεσες κάθετες διασυνδέσεις είναι οι: C10-C12 (Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία), C16 

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

κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής), C22 (Κατασκευή προϊόντων από 

ελαστικό και πλαστικές ύλες), C27 (Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) και Μ71 

(Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και 

αναλύσεις). Με την εξαίρεση του κλάδου M71, οι κλάδοι που εμφανίζονται στις πρώτες 

θέσεις της κατάταξης για το συγκεκριμένο μέγεθος ανήκουν στον δευτερογενή τομέα.  

Οι κλάδοι με τις χαμηλότερες άμεσες κάθετες διασυνδέσεις είναι οι: Α02 (Δασοκομία και 

υλοτομία), L68 (Διαχείριση ακίνητης περιουσίας), O84 (Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση), P85 (Εκπαίδευση) και Τα (Δραστηριότητες νοικοκυριών 

ως εργοδοτών). Με την εξαίρεση του κλάδου A02 ο οποίος ανήκει στον πρωτογενή τομέα, 

οι κλάδοι με τις χαμηλότερες επιδόσεις στο συγκεκριμένο μέγεθος ανήκουν στον τριτογενή 

τομέα.  

Διάγραμμα 3.2: Άμεσες Κάθετες Διασυνδέσεις για την ελληνική οικονομία (2014)  

                                                           
10 Οι οριζόντιες άμεσες διασυνδέσεις δεν έχουν αντίστοιχη σημασία. Εκφράζουν τις 
ενδιάμεσες πωλήσεις ενός κλάδου, οπότε συνδέονται με την τεχνολογία παραγωγής των 
κλάδων αγοραστών και όχι του κλάδου υπό εξέταση. Αυτό σημαίνει ότι πιθανή μεταβολή 
του μεγέθους της οριζόντιας άμεσης διασύνδεσης ενός κλάδου οφείλεται στην τεχνολογία 
παραγωγής των κλάδων αγοραστών, οπότε δεν μπορεί να ερμηνεύσει διαρθρωτικές 
αλλαγές μιας οικονομίας. Για το λόγο αυτό δεν θα αναλυθούν ξεχωριστά σε ιδιαίτερη 
ενότητα, αλλά στην ενότητα που αφορά τις συνολικές οριζόντιες διασυνδέσεις των κλάδων. 
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Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π1  

Όπως προκύπτει και από το διάγραμμα οι κλάδοι του πρωτογενή τομέα εμφανίζουν σχετικά 

χαμηλές άμεσες κάθετες διασυνδέσεις (μέση τιμή 0,233), οι κλάδοι του δευτερογενή 

σχετικά υψηλές (μέση τιμή 0,441), ενώ οι κλάδοι του τριτογενή τομέα εμφανίζουν άμεσες 

κάθετες διασυνδέσεις χαμηλότερες από το μέσο όρο της οικονομίας (μέση τιμή 0,333).  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί οι άμεσες κάθετες διασυνδέσεις υπολογίζονται με 

βάση των εγχώριο πίνακα εισροών εκροών, δεν λαμβάνονται δηλαδή υπόψη οι εισαγωγές 

που κατευθύνονται στην ενδιάμεση ζήτηση. Η ανάλυση αυτή ξεφεύγει από τις ανάγκες της 

παρούσας μελέτης. Είναι όμως χρήσιμο να σημειωθεί ότι η κατάταξη των κλάδων στην 

περίπτωση που ληφθούν υπόψη και οι εισαγόμενες ενδιάμεσες εισροές ως προς τις άμεσες 

κάθετες διασυνδέσεις δεν αλλάζει σημαντικά (για το 2014) με την εξαίρεση των κλάδων C19 

(Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου) και Η51 (Αεροπορικές 

μεταφορές), οι οποίο εμφανίζουν υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές στην ενδιάμεση 

ζήτηση. 

Η εξέλιξη των άμεσων κάθετων διασυνδέσεων κατά την περίοδο 2000-2014 εκφράζει την 

ένταση της μεταβολής της τεχνολογίας παραγωγής των κλάδων. Στο διάγραμμα 3.3 

παρουσιάζεται ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του εξεταζόμενου μεγέθους κατά κλάδο 

για την περίοδο 2000-2014. Οι κλάδοι με τον υψηλότερο ΜΕΡΜ είναι οι: D35 (Παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού), Ε36 (Συλλογή, επεξεργασία 

και παροχή νερού), E37-E39 (Επεξεργασία Λυμάτων και αποβλήτων και διαχείριση 

αποβλήτων), G47 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσυκλετών) και  H53 (Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες), ενώ οι 

κλάδοι με τον χαμηλότερο ΜΕΡΜ είναι οι: Α02 (Δασοκομία και υλοτομία), L68 (Διαχείριση 

ακίνητης περιουσίας), M69_M70 (Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες και 

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης), 

O84 (Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση) και P85 

(Εκπαίδευση).  
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Διάγραμμα 3.3: Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των άμεσων κάθετων διασυνδέσεων 

(2000-2014) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π1  

Τέλος, στο διάγραμμα 3.4 παρουσιάζεται συγκριτικά ο ΜΕΡΜ των άμεσων κάθετων 

διασυνδέσεων για την περίοδο 2000-2014 (κάθετος άξονας) με την τιμή των άμεσων 

κάθετων διασυνδέσεων για το 2014 (οριζόντιος άξονας). Το μέγεθος που καταγράφεται 

στον οριζόντιο άξονα είναι ομαλοποιημένο έτσι ώστε τιμές υψηλότερες από το μηδέν να 

εκφράζουν κλάδους με τιμές μεγαλύτερες από το μέσο όρο του εξεταζόμενου μεγέθους. Οι 

κλάδοι οι οποίοι εμφανίζονται στο πρώτο τεταρτημόριο του διαγράμματος είναι αυτοί οι 

οποίοι έχουν ταυτόχρονα σχετικά υψηλές άμεσες κάθετες διασυνδέσεις και σχετικά υψηλές 

τιμές του ΜΕΡΜ του μεγέθους αυτού για την περίοδο 2000-2014. Πρόκειται δηλαδή για 

κλάδους με υψηλές επιδόσεις στο εξεταζόμενο μέγεθος και παράλληλα τάσεις επέκτασης 

του μεγέθους αυτού.  

Διάγραμμα 3.4: Συγκριτική ανάλυση άμεσων κάθετων διασυνδέσεων και ΜΕΡΜ τους. 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π1  

-1,000

-,500

,000

,500

1,000

1,500
A

0
1

A
0

2
A

0
3 B

C
1

0
-C

1
2

C
1

3
-C

1
5

C
1

6
C

1
7

C
1

8
C

1
9

C
2

0
C

2
1

C
2

2
C

2
3

C
2

4
C

2
5

C
2

6
C

2
7

C
2

8
C

2
9

C
3

0
C

3
1

_C
3

2
C

3
3

D
3

5
E3

6
E3

7
-E

3
9 F

G
4

5
G

4
6

G
4

7
H

4
9

H
5

0
H

5
1

H
5

2
H

5
3 I

J5
8

J5
9

_J
6

0
J6

1
J6

2
_J

6
3

K
6

4
K

6
5

K
6

6
L6

8
M

6
9

_M
7

0
M

7
1

M
7

2
M

7
3

M
7

4
_M

7
5 N

O
8

4
P

8
5 Q

R
_S T

A01

A02

A03 B C10-C12
C13-C15

C17
C18C19

C20

C21
C22

C23
C24
C25

C26
C27

C28
C29

C30

C31_C32
C33

D35

E36E37-E39

F

G45
G46

G47

H49
H50

H51
H52

H53

I

J58J59_J60J61

J62_J63K64

K65K66

L68

M69_M70

M71
M72

M73

M74_M75
N

O84
P85

Q

R_ST

-,10,000

-,8,000

-,6,000

-,4,000

-,2,000

,,000

,2,000

,4,000

,6,000

,8,000

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1



52 

 

Από το διάγραμμα προκύπτει ένας σημαντικός αριθμός κλάδων με αυτά τα χαρακτηριστικά 

οι οποίοι περιέχονται στον πίνακα. Οι κλάδοι αυτοί περιλαμβάνονται στον πίνακα 3.4 και η 

πλειοψηφία τους ανήκουν στο δευτερογενή τομέα.  

Πίνακας 3.4: Κλάδοι με υψηλές άμεσες διασυνδέσεις και υψηλό ΜΕΡΜ των άμεσων 

διασυνδέσεων 

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες A01 

Κλωστοϋφαντουργία, είδη ένδυσης και βιομηχανία δέρματος C13-C15 

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, 
κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

C16 

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων C17 

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων C21 

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες C22 

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων C23 

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

C25 

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων C26 

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού C27 

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων 

C29 

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού   C33 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού D35 

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού E36 

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών H49 

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες H52 

Εκδοτικές δραστηριότητες J58 

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις  και Δραστηριότητες προγραμματισμού και 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών  

J59_J60 

Τηλεπικοινωνίες J61 

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και 
αναλύσεις   

M71 

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες  και Κτηνιατρικές 
Δραστηριότητες 

M74_M75 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π1  

3.4.2 Κάθετες Διασυνδέσεις 

Η διερεύνηση των συνολικών κάθετων διασυνδέσεων της Ελληνικής οικονομίας γίνεται με 

βάση την αντίστροφη μήτρα του Leontief, οπότε, στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη 

τόσο οι άμεσες όσο και οι έμμεσες επιπτώσεις των διακλαδικών σχέσεων στο οικονομικό 

σύστημα. Οι συνολικές κάθετες διασυνδέσεις του κλάδου j εκφράζουν τη συνολική 

επίδραση που προκαλείται στην οικονομία εξαιτίας της αύξησης της τελικής ζήτησης του  

κλάδου j κατά μία μονάδα.  Οι κλάδοι με υψηλές συνολικές κάθετες διασυνδέσεις είναι 

κλάδοι οι οποίοι δημιουργούν υψηλή ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες εξαιτίας τόσο της 

ενδιάμεσης ζήτησής τους όσο και της υψηλής διασύνδεσής τους με τους υπόλοιπους 

κλάδους. Οπότε, η επέκταση των κλάδων αυτών δημιουργεί υψηλά πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα στο εξεταζόμενο οικονομικό σύστημα. Οι κλάδοι δηλαδή με υψηλές 
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συνολικές κάθετες διασυνδέσεις είναι αυτοί οι οποίο εμφανίζουν και την υψηλότερη 

διασυνδεσιμότητα ως προς την ενδιάμεση ζήτησή τους.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνολικές κάθετες διασυνδέσεις είναι το άθροισμα των άμεσων 

κάθετων διασυνδέσεων (οι οποίες αναλύονται στην ενότητα 3.4.1 και των έμμεσων 

κάθετων διασυνδέσεων. Η σημασία των έμμεσων κάθετων διασυνδέσεων για μια 

οικονομία είναι υψηλή, καθώς εκφράζουν την ένταση της διάχυση των επιπτώσεων στους 

κλάδους.  

Στο διάγραμμα 3.5 παρουσιάζονται οι συνολικές κάθετες διασυνδέσεις για την ελληνική 

οικονομία το έτος 2014, ενώ στο ίδιο διάγραμμα παρουσιάζεται και η μέση τιμή του 

εξεταζόμενου μεγέθους. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι οι κλάδοι με τις υψηλότερες 

συνολικές κάθετες διασυνδέσεις είναι οι: 

Πίνακας 3.5: Κλάδοι με τις υψηλότερες συνολικές κάθετες διασυνδέσεις 

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία C10-C12 

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός 
από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής   

C16 

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων   C17 

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες   C22 

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού   C27 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π2  

Πρόκειται για κλάδους που ανήκουν αποκλειστικά στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας, 

και μάλιστα η πλειονότητα τους ανήκει και στις πρώτες θέσεις της κατάταξης ως προς τις 

άμεσες κάθετες διασυνδέσεις.  

Οι κλάδοι με τις χαμηλότερες συνολικές κάθετες διασυνδέσεις είναι οι: Α02 (Δασοκομία και 

υλοτομία), L68 (Διαχείριση ακίνητης περιουσίας), O84 (Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση), P85 (Εκπαίδευση) και Τ (Δραστηριότητες νοικοκυριών 

ως εργοδοτών). Με την εξαίρεση του κλάδου A02 ο οποίος ανήκει στον πρωτογενή τομέα, 

οι κλάδοι με τις χαμηλότερες επιδόσεις στο συγκεκριμένο μέγεθος ανήκουν στον τριτογενή 

τομέα. Προκύπτει ότι οι κλάδοι με τις χαμηλότερες άμεσες κάθετες διασυνδέσεις είναι και 

αυτοί με τις υψηλότερες συνολικές κάθετες διασυνδέσεις.  
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Διάγραμμα 3.5: Συνολικές Κάθετες Διασυνδέσεις για την ελληνική οικονομία (2014)  

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π2  

Όπως προκύπτει και από το διάγραμμα οι κλάδοι του πρωτογενή τομέα εμφανίζουν σχετικά 

χαμηλές συνολικές κάθετες διασυνδέσεις (μέση τιμή 1,349), οι κλάδοι του δευτερογενή 

σχετικά υψηλές (μέση τιμή 1,677), ενώ οι κλάδοι του τριτογενή τομέα εμφανίζουν 

συνολικές κάθετες διασυνδέσεις χαμηλότερες από το μέσο όρο της οικονομίας (μέση τιμή 

1,461).  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί οι συνολικές κάθετες διασυνδέσεις υπολογίζονται 

με βάση των εγχώριο πίνακα εισροών εκροών, δεν λαμβάνονται δηλαδή υπόψη οι 

εισαγωγές που κατευθύνονται στην ενδιάμεση ζήτηση. Η ανάλυση αυτή ξεφεύγει από τις 

ανάγκες της παρούσας μελέτης. Είναι όμως χρήσιμο να σημειωθεί ότι η κατάταξη των 

κλάδων στην περίπτωση που ληφθούν υπόψη και οι εισαγόμενες ενδιάμεσες εισροές ως 

προς τις συνολικές κάθετες διασυνδέσεις δεν αλλάζει σημαντικά (για το 2014) με την 

εξαίρεση των κλάδων C19 (Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου), 

C26 (Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων),  Η50 

(Πλωτές μεταφορές). Οι κλάδοι αυτοί εμφανίζουν υψηλότερες συνολικές κάθετες 

διασυνδέσεις αν υπολογιστούν λαμβάνοντας υπόψη και την ενδιάμεση ζήτηση που 

καλύπτεται από εισαγωγές, το οποίο συνεπάγεται ότι η παραγωγή τους εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τη διάρθρωση της ενδιάμεσης ζήτησης για εισαγωγές. 

Στο διάγραμμα 3.6 παρουσιάζονται αναλυτικά οι άμεσες και έμμεσες κάθετες διασυνδέσεις 

για την ελληνική οικονομία για το 2014. Οι κλάδοι με τις υψηλότερες έμμεσες διασυνδέσεις 

είναι οι: C10-C12 (Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία), C16 (Βιομηχανία ξύλου και 

κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών 

καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής), C22 (Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και 

πλαστικές ύλες), C27 (Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) και F (Κατασκευές). 
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Διάγραμμα 3.6: Άμεσες και Έμμεσες Κάθετες Διασυνδέσεις για την ελληνική οικονομία 

2014. 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π1, Π2, Π3  

Στον Πίνακα 3.6 παρουσιάζεται η κατάταξη των κλάδων ως προς τις συνολικές, τις άμεσες 

και τις έμμεσες κάθετες διασυνδέσεις. Για τη σύγκριση της ομοιότητας των κατατάξεων 

χρησιμοποιείται ο συντελεστής συνδιακύμανσης κατά τάξεις του Spearman (βλ Παράρτημα 

ΙΙ). Ο συντελεστής συνδιακύμανσης κατά τάξεις του  Spearman ισούται με 0,968 μεταξύ των 

άμεσων και των συνολικών κάθετων διασυνδέσεων, 0,901 μεταξύ των έμμεσων και των 

συνολικών κάθετων διασυνδέσεων και 0,782 μεταξύ των άμεσων και των έμμεσων κάθετων 

διασυνδέσεων.   

 

Πίνακας 3.6: Κατάταξη κλάδων ως προς τα εξεταζόμενα μεγέθη 

  
Συνολικές Κάθετες 
Διασυνδέσεις  

Άμεσες Κάθετες 
Διασυνδέσεις 

Έμμεσες Κάθετες 
Διασυνδέσεις  

A01 27 30 19 

A02 52 52 52 

A03 47 46 43 

B 25 26 20 

C10-C12 3 3 3 

C13-C15 7 8 8 

C16 1 1 1 

C17 5 9 6 

C18 33 34 28 

C19 39 40 30 

C20 11 13 13 

C21 8 10 12 

C22 2 2 2 

C23 21 22 18 

,000
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2,000

2,500
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Άμεσες Κάθετες Διασυνδέσεις Έμμεσες Κάθετες Διασυνδέσεις
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C24 12 16 7 

C25 14 17 11 

C26 28 25 27 

C27 4 5 4 

C28 30 31 23 

C29 9 14 9 

C30 46 47 41 

C31_C32 10 15 10 

C33 50 50 45 

D35 24 28 17 

E36 16 18 15 

E37-E39 45 48 36 

F 13 21 5 

G45 43 42 49 

G46 36 36 35 

G47 37 35 42 

H49 23 24 26 

H50 35 38 29 

H51 18 19 25 

H52 32 23 39 

H53 41 41 34 

I 29 33 16 

J58 19 12 31 

J59_J60 15 20 14 

J61 34 29 46 

J62_J63 40 37 47 

K64 49 49 48 

K65 22 7 44 

K66 38 39 33 

L68 53 54 53 

M69_M70 48 44 51 

M71 6 4 22 

M72 42 43 40 

M73 17 6 32 

M74_M75 20 11 37 

N 26 27 21 

O84 51 51 50 

P85 54 53 54 

Q 44 45 38 

R_S 31 32 24 

T 55 55 55 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π1, Π2, Π3  

Η εξέλιξη των συνολικών κάθετων διασυνδέσεων κατά την περίοδο 2000-2014 εκφράζει τις 

μεταβολές στην πολλαπλασιαστική δυναμική του στην οικονομία καθώς και τον τρόπο 
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επίδρασης των μεταβολών της τεχνολογίας παραγωγής στους κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας. Στο διάγραμμα 3.7 παρουσιάζεται ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του 

εξεταζόμενου μεγέθους κατά κλάδο για την περίοδο 2000-2014. Οι κλάδοι με τον 

υψηλότερο ΜΕΡΜ είναι οι: D35 (Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 

κλιματισμού), Ε36 (Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού), E37-E39 (Επεξεργασία 

Λυμάτων και αποβλήτων και διαχείριση αποβλήτων), G47 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το 

εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) και  H53 (Ταχυδρομικές και 

ταχυμεταφορικές δραστηριότητες), ενώ οι κλάδοι με τον χαμηλότερο ΜΕΡΜ είναι οι: Κ65 

(Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική 

κοινωνική ασφάλιση ), L68 (Διαχείριση ακίνητης περιουσίας), M69_M70 (Νομικές και 

λογιστικές δραστηριότητες και Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες 

παροχής συμβουλών διαχείρισης), Μ73 (Διαφήμιση και έρευνα αγοράς) και O84 (Δημόσια 

διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση).  

 

Διάγραμμα 3.7: Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών κάθετων 

διασυνδέσεων (2000-2014) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π2  

Τέλος, στο διάγραμμα 3.8 παρουσιάζεται συγκριτικά ο ΜΕΡΜ των συνολικών κάθετων 

διασυνδέσεων για την περίοδο 2000-2014 (κάθετος άξονας) με την τιμή των συνολικών 

κάθετων διασυνδέσεων για το 2014 (οριζόντιος άξονας). Το μέγεθος που καταγράφεται 

στον οριζόντιο άξονα είναι ομαλοποιημένο έτσι ώστε τιμές υψηλότερες από το μηδέν να 

εκφράζουν κλάδους με τιμές μεγαλύτερες από το μέσο όρο του εξεταζόμενου μεγέθους. Οι 

κλάδοι οι οποίοι εμφανίζονται στο πρώτο τεταρτημόριο του διαγράμματος είναι αυτοί οι 

οποίοι έχουν ταυτόχρονα σχετικά υψηλές συνολικές κάθετες διασυνδέσεις και σχετικά 

υψηλές τιμές του ΜΕΡΜ του μεγέθους αυτού για την περίοδο 2000-2014. Πρόκειται 

δηλαδή για κλάδους με υψηλές επιδόσεις στο εξεταζόμενο μέγεθος και παράλληλα τάσεις 

επέκτασης του μεγέθους αυτού.  
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Διάγραμμα 3.8: Συγκριτική ανάλυση συνολικών κάθετων διασυνδέσεων και ΜΕΡΜ τους. 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π2  

Από το διάγραμμα προκύπτει ένας σημαντικός αριθμός κλάδων με αυτά τα χαρακτηριστικά 

οι οποίοι περιέχονται στον πίνακα. Οι κλάδοι αυτοί περιλαμβάνονται στον πίνακα 3.6 και η 

πλειονότητά τους ανήκουν στο δευτερογενή τομέα.  

Πίνακας 3.7: Κλάδοι με υψηλές συνολικές κάθετες διασυνδέσεις και υψηλό ΜΕΡΜ των 

συνολικών κάθετων διασυνδέσεων 

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες A01 

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή 
ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

C16 

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων C17 

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων C21 

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες C22 

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων C23 

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού C25 

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων C26 

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού C27 

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων C29 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού D35 

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού E36 

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών H49 

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις 
και μουσικές εκδόσεις  και Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών  

J59_J60 

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις   M71 

Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία και άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών R_S 
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Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π2  

 

3.4.3 Συνολικές Οριζόντιες Διασυνδέσεις 

Η διερεύνηση των συνολικών οριζόντιων διασυνδέσεων της Ελληνικής οικονομίας γίνεται 

με βάση την αντίστροφη μήτρα του Ghosh. Οι συνολικές οριζόντιες διασυνδέσεις του 

κλάδου j εκφράζουν τη συνολική επίδραση που προκαλείται στην οικονομία εξαιτίας της 

αύξησης των πρωτογενών εισροών του  κλάδου j κατά μία μονάδα.  Οι κλάδοι με υψηλές 

συνολικές οριζόντιες διασυνδέσεις είναι κλάδοι οι οποίοι εμφανίζουν υψηλή προσφορά 

των προϊόντων και των υπηρεσιών τους σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Οπότε, η 

επέκταση των κλάδων αυτών δημιουργεί υψηλά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στο 

εξεταζόμενο οικονομικό σύστημα. Οι κλάδοι δηλαδή με υψηλές συνολικές οριζόντιες 

διασυνδέσεις είναι αυτοί οι οποίο εμφανίζουν και την υψηλότερη διασυνδεσιμότητα ως 

προς την ενδιάμεση προσφορά τους.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνολικές οριζόντιες διασυνδέσεις είναι το άθροισμα των 

άμεσων οριζόντιων διασυνδέσεων και των έμμεσων οριζόντιων διασυνδέσεων. Τα μεγέθη 

αυτά θα αναλυθούν παρακάτω.  

Στο διάγραμμα 3.9 παρουσιάζονται οι συνολικές οριζόντιες διασυνδέσεις για την ελληνική 

οικονομία το έτος 2014, ενώ στο ίδιο διάγραμμα παρουσιάζεται και η μέση τιμή του 

εξεταζόμενου μεγέθους. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι οι κλάδοι με τις υψηλότερες 

συνολικές οριζόντιες διασυνδέσεις είναι οι: 

Πίνακας 3.8: Κλάδοι με τις υψηλότερες συνολικές οριζόντιες διασυνδέσεις 

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός 
από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

C16 

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες H53 

Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες   

K66 

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες και Δραστηριότητες κεντρικών 
γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης  

M69_M70 

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

M71 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π5 

Παρατηρούμε ότι πρόκειται για κλάδους που ανήκουν κυρίως στον τριτογενή τομέα της 

οικονομίας. 

Οι κλάδοι με τις χαμηλότερες συνολικές οριζόντιες διασυνδέσεις είναι οι: Α02 (Δασοκομία 

και υλοτομία), Η50 (Πλωτές μεταφορές), O84 (Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική 

κοινωνική ασφάλιση), P85 (Εκπαίδευση) και Τ (Δραστηριότητες νοικοκυριών ως 

εργοδοτών). Με την εξαίρεση του κλάδου A02 ο οποίος ανήκει στον πρωτογενή τομέα, οι 

κλάδοι με τις χαμηλότερες επιδόσεις στο συγκεκριμένο μέγεθος ανήκουν στον τριτογενή 

τομέα.  
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Διάγραμμα 3.9: Συνολικές Κάθετες Διασυνδέσεις για την ελληνική οικονομία (2014)  

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π5  

Όπως προκύπτει και από το διάγραμμα οι κλάδοι του πρωτογενή τομέα εμφανίζουν σχετικά 

χαμηλές συνολικές οριζόντιες διασυνδέσεις (μέση τιμή 1,273), οι κλάδοι του δευτερογενή 

τιμές κοντά στο μέσο όρο της οικονομίας (μέση τιμή 1,616), ενώ οι κλάδοι του τριτογενή 

τομέα εμφανίζουν συνολικές οριζόντιες διασυνδέσεις υψηλότερες από το μέσο όρο της 

οικονομίας (μέση τιμή 1,654).  

Στο διάγραμμα 3.10 παρουσιάζονται αναλυτικά οι άμεσες και έμμεσες κάθετες 

διασυνδέσεις για την ελληνική οικονομία για το 2014. Οι κλάδοι με τις υψηλότερες άμεσες 

οριζόντιες διασυνδέσεις είναι οι: C16 (Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από 

ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής), 

Κ66 (Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες), Μ71 (Αρχιτεκτονικές 

δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις) και Μ73 

(Διαφήμιση και έρευνα αγοράς), ενώ οι κλάδοι με τις υψηλότερες έμμεσες οριζόντιες 

διασυνδέσεις είναι οι: Η52 (Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά 

δραστηριότητες), Η53 (Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες), Κ66 

(Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές 

δραστηριότητες), Μ69_Μ70 (Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες και Δραστηριότητες 

κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης) και Μ74_Μ75 

(Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες  και Κτηνιατρικές 

Δραστηριότητες). 
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Διάγραμμα 3.10: Άμεσες και Έμμεσες Οριζόντιες Διασυνδέσεις για την ελληνική 

οικονομία 2014. 

 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π4, Π5, Π6  

Στον Πίνακα 3.9 παρουσιάζεται η κατάταξη των κλάδων ως προς τις συνολικές, τις άμεσες 

και τις έμμεσες οριζόντιες διασυνδέσεις. Για τη σύγκριση της ομοιότητας των κατατάξεων 

χρησιμοποιείται ο συντελεστής συνδιακύμανσης κατά τάξεις του Spearman (βλ Παράρτημα 

ΙΙ). Ο συντελεστής συνδιακύμανσης κατά τάξεις του  Spearman κινείται ισούται με 0,995 

μεταξύ των άμεσων και των συνολικών κάθετων διασυνδέσεων, 0,968 μεταξύ των έμμεσων 

και των συνολικών κάθετων διασυνδέσεων και 0,948 μεταξύ των άμεσων και των έμμεσων 

κάθετων διασυνδέσεων.   

 

Πίνακας 3.9: Κατάταξη κλάδων ως προς τα εξεταζόμενα μεγέθη 

  
Συνολικές Οριζόντιες 
Διασυνδέσεις 

Άμεσες Οριζόντιες 
Διασυνδέσεις  

Έμμεσες Οριζόντιες 
Διασυνδέσεις 

A01 23 23 28 

A02 52 52 51 

A03 47 47 50 

B 16 11 35 

C10-C12 43 42 46 

C13-C15 37 37 39 

C16 5 2 7 

C17 32 30 32 

C18 7 6 11 

C19 49 50 48 

C20 28 29 25 

C21 45 44 44 
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C22 12 13 12 

C23 13 14 17 

C24 22 24 16 

C25 18 17 19 

C26 17 16 20 

C27 29 28 29 

C28 34 33 34 

C29 41 40 41 

C30 20 19 23 

C31_C32 36 36 42 

C33 21 20 22 

D35 14 18 10 

E36 27 27 27 

E37-E39 33 34 30 

F 35 35 33 

G45 44 45 40 

G46 11 10 14 

G47 25 22 31 

H49 26 26 21 

H50 51 51 49 

H51 39 39 36 

H52 8 9 4 

H53 2 5 2 

I 48 48 47 

J58 42 43 43 

J59_J60 19 21 18 

J61 30 31 26 

J62_J63 31 32 24 

K64 10 12 8 

K65 40 41 37 

K66 1 1 1 

L68 24 25 15 

M69_M70 3 7 3 

M71 4 4 6 

M72 46 46 45 

M73 6 3 9 

M74_M75 9 8 5 

N 15 15 13 

O84 54 54 54 

P85 53 53 52 

Q 50 49 53 

R_S 38 38 38 

T 55 55 55 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π4, Π5, Π36   
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Η εξέλιξη των συνολικών οριζόντιων διασυνδέσεων κατά την περίοδο 2000-2014 εκφράζει 

τις μεταβολές στην πολλαπλασιαστική δυναμική τους στην οικονομία καθώς και τον τρόπο 

επίδρασης. Στο διάγραμμα 3.11 παρουσιάζεται ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του 

εξεταζόμενου μεγέθους κατά κλάδο για την περίοδο 2000-2014. Οι κλάδοι με τον 

υψηλότερο ΜΕΡΜ είναι οι: C26 (Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και 

οπτικών προϊόντων), C29 (Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 

ημιρυμουλκούμενων οχημάτων), C30 (Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών), D35 

(Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού) και F 

(Κατασκευές), ενώ οι κλάδοι με τον χαμηλότερο ΜΕΡΜ είναι οι: Α02 (Δασοκομία και 

υλοτομία), Β (Ορυχεία), C17  (Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων), C19 

(Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου) και C24 (Παραγωγή βασικών 

μετάλλων).  

 

 

Διάγραμμα 3.11: Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών οριζόντιων 

διασυνδέσεων (2000-2014) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π5 

Τέλος, στο διάγραμμα 3.12 παρουσιάζεται συγκριτικά ο ΜΕΡΜ των συνολικών οριζοντιων 

διασυνδέσεων για την περίοδο 2000-2014 (κάθετος άξονας) με την τιμή των συνολικών 

κάθετων διασυνδέσεων για το 2014 (οριζόντιος άξονας). Το μέγεθος που καταγράφεται 

στον οριζόντιο άξονα είναι ομαλοποιημένο έτσι ώστε τιμές υψηλότερες από το μηδέν να 

εκφράζουν κλάδους με τιμές μεγαλύτερες από το μέσο όρο του εξεταζόμενου μεγέθους. Οι 

κλάδοι οι οποίοι εμφανίζονται στο πρώτο τεταρτημόριο του διαγράμματος είναι αυτοί οι 

οποίοι έχουν ταυτόχρονα σχετικά υψηλές συνολικές οριζοντιες διασυνδέσεις και σχετικά 

υψηλές τιμές του ΜΕΡΜ του μεγέθους αυτού για την περίοδο 2000-2014. Πρόκειται 

δηλαδή για κλάδους με υψηλές επιδόσεις στο εξεταζόμενο μέγεθος και παράλληλα τάσεις 

επέκτασης του μεγέθους αυτού.  
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Διάγραμμα 3.12: Συγκριτική ανάλυση συνολικών οριζόντιων διασυνδέσεων και ΜΕΡΜ 

τους. 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π5  

Από το διάγραμμα προκύπτει ένας σημαντικός αριθμός κλάδων με αυτά τα χαρακτηριστικά 

οι οποίοι περιέχονται στον πίνακα 3.10. Οι κλάδοι αυτοί περιλαμβάνονται στον πίνακα 3.10 

και η πλειοψηφία τους ανήκουν στο δευτερογενή τομέα.  

Πίνακας 3.10: Κλάδοι με υψηλές συνολικές οριζόντιες διασυνδέσεις και υψηλό ΜΕΡΜ 

των οριζόντιων συνολικών διασυνδέσεων 

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων C18 

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων C26 

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών C30 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού D35 

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις  και Δραστηριότητες προγραμματισμού και 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών  

J59_J60 

Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές 
δραστηριότητες   

K66 

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και 
αναλύσεις   

M71 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π5  

 

3.4.4 Κλάδοι Κλειδιά για το προϊόν 

Ο εντοπισμός των κλάδων κλειδιά για το προϊόν γίνεται με τη χρήση των 

ομαλοποιημένων δεικτών συνολικής οριζόντιας και κάθετης διασύνδεσης. Για λόγους 

διευκόλυνσης, με τον όρο «κλάδος κλειδί» ονομάζονται οι κλάδοι που προκύπτουν από την 

εφαρμογή των ομαλοποιημένων δεικτών συνολικής διασύνδεσης (οριζόντιας και κάθετης). 

Όταν εφαρμόζεται ο ολικός δείκτης διασύνδεσης (οριζόντιας και κάθετης) για τον 

εντοπισμό των κλάδων κλειδιά, τότε οι κλάδοι που προκύπτουν θα ονομάζονται κλαδοι-

κλειδιά με τη χρήση του ολικού δείκτη. 

Στο διάγραμμα 3.13 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά της ελληνικής οικονομίας για το έτος 

2014. Το διάγραμμα κατασκευάζεται ως εξής: Ο οριζόντιος άξονας αποτυπώνει τις 
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οριζόντιες ομαλοποιημένες διασυνδέσεις και ο κάθετος τις κάθετες ομαλοποιημένες  

διασυνδέσεις. Με την αποτύπωση αυτή καθώς και την επιλογή της συγκεκριμένης μορφής 

παρουσίασης του διαγράμματος, όπου οι δύο άξονες τέμνονται στη μονάδα, έχουμε μία 

εποπτική παρουσίαση ενός «χάρτη» της οικονομίας όπου:  Κλάδοι κλειδιά ως προς το 

προϊόν είναι οι κλάδοι που βρίσκονται στο 1ο τεταρτημόριο. Οι κλάδοι κλειδιά Leontief 

βρίσκονται στο 2ο και οι κλάδοι κλειδιά Ghosh στο 4ο. Σε περίπτωση, δηλαδή, που 

ερευνάται συγκεκριμένος κλάδος ως προς τα παραπάνω χαρακτηριστικά, η θέση του 

μπορεί να αναζητηθεί μέσω των διαγραμμάτων.  

Όπως προκύπτει από το διάγραμμα 3.13 οι κλάδοι κλειδιά για την ελληνική οικονομία το 

2014 είναι οι: 

 A01: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

 B: Ορυχεία και Λατομεία 

 C16: Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 
έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

 C22: Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

 C23: Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

 C24: Παραγωγή βασικών μετάλλων 

 C25: Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού 

 C26: Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 

 D35 :Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 

 J59_J60: Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις  και Δραστηριότητες 
προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών  

 M71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

 M73: Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 

 M74_M75: Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες  και 
Κτηνιατρικές Δραστηριότητες 

 N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 
 

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα αποτελέσματα είναι ότι εμφανίζεται 

μια ομάδα από 14 κλάδους, οι οποίοι είναι κλάδοι κλειδιά για το προϊόν της ελληνικής 

οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι το 25% περίπου των κλάδων συμβάλλουν με υψηλότερη, 

από το μέσο όρο, αναλογία στην πολλαπλασιαστική αύξηση της παραγωγής, εξαιτίας των 

υψηλών οριζόντιων και κάθετων διασυνδέσεων τους.  Από την ομάδα αυτή των 14 κλάδων, 

ένας ανήκει στον πρωτογενή τομέα, οκτώ ανήκουν στο δευτερογενή τομέα και πέντε στον 

τριτογενή.  

Ένα επίσης σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι οι κλάδοι του δευτερογενή τομέα 

τείνουν να εμφανίζουν υψηλότερες κάθετες από ότι οριζόντιες διασυνδέσεις (είναι κλάδοι 

κλειδιά τύπου Leontief), ενώ το αντίθετο ισχύει για τους κλάδους του τριτογενή τομέα 

(είναι κλάδοι κλειδιά τύπου Ghosh.  



66 

 

Διάγραμμα 3.13: Κλάδοι Κλειδιά για το προϊόν, Ελληνική Οικονομία 2014 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π2 και Π5 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που οι κλάδοι κλειδιά 

υπολογιστούν με τη χρήση του ολικού δείκτη κάθετης διασύνδεσης, ο οποίος λαμβάνει 

υπόψη και το σχετικό μέγεθος του κλάδου, τότε τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται 

σημαντικά. Οι κλάδοι κλειδιά για το προϊόν με τη χρήση του ολικού δείκτη παρουσιάζονται 

στο διάγραμμα 3.14 (πρόκειται για τους κλάδους που ανήκουν στο 1ο τεταρτημόριο του 

διαγράμματος), από όπου προκύπτει ότι πρόκειται για τους κλάδους:  

 A01: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

 C10-C12: Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία 

 C19: Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

 D35: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 

 F: Κατασκευές 

 G46: Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 G47: Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 H49: Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

 H50: Πλωτές μεταφορές 

 I: Καταλύματα και υπηρεσίες εστίασης 

 J61: Τηλεπικοινωνίες 

 K64: Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές 
δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία   

 L68: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας   

 N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 

 O84: Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

 P85: Εκπαίδευση 

 Q: Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 

 R_S: Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία και άλλες δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών 
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Διάγραμμα 3.14: Κλάδοι Κλειδιά για το προϊόν με τη χρήση των ολικών δεικτών, Ελληνική 

Οικονομία 2014 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π2 και Π5 

 

 

Τέλος, στον Πίνακα 3.11 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά της ελληνικής οικονομίας για 

επιλεγμένα έτη, τα οποία καλύπτουν μία αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο.  

Πίνακας 3.11: Κλάδοι κλειδιά της ελληνικής οικονομίας για επιλεγμένα έτη  

 2000 2005 2010 2014 

A01       X 

B X X   X 

C16 X X X X 

C17 X       

C18 X   X   

C20 X       

C22 X X X X 

C23 X X X X 

C24 X X X X 

C25 X X X X 

C26       X 

D35     X X 

H52 X X X   

J59_J60 X X X X 

K66 X   X   

M69_M70 X       

M71 X X   X 

M73 X X X X 
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M74_M75 X X X X 

N X   X X 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π2 και Π5 

Παρατηρούμε ότι η εικόνα των κλάδων κλειδιά εμφανίζει αρκετές αλλαγές κατά τη 

διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, μπορούμε όμως να εντοπίσουμε μια ομάδα κλάδων 

που είναι κλάδοι κλειδιά για όλα τα έτη. Οι κλάδοι αυτοί είναι οι:    

 C16: Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 
έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

 C22: Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

 C23: Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

 C24: Παραγωγή βασικών μετάλλων 

 C25: Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού 

 J59_J60: Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις  και Δραστηριότητες 
προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών  

 M73: Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 

 M74_M75: Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες  και 
Κτηνιατρικές Δραστηριότητες 
 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι οι κλάδοι: A01 (Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και 

συναφείς δραστηριότητες), C26 (Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και 

οπτικών προϊόντων) και D35 (Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 

κλιματισμού) είναι κλάδοι κλειδί που εμφανίζονται πρώτη φορά κατά το τελευταίο έτος της 

ανάλυσης. Η διαφοροποίηση που παρατηρείται θα πρέπει να αποδοθεί στις μεγάλες 

αλλαγές της οικονομίας μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, αλλά κυρίως μετά την 

εφαρμογή των Μνημονίων. Οι αλλαγές αυτές, στην παρούσα ανάλυση αποτυπώνονται ως 

μεταβολές στην παραγωγική διάρθρωση της οικονομίας αλλά και στις κλαδικές 

διασυνδέσεις μεταξύ των κλάδων.  

 

3.5  Πολλαπλασιαστές Απασχόλησης και Κλάδοι Κλειδιά για την 

απασχόληση 

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι άμεσοι συντελεστές απασχόλησης καθώς και οι 

οριζόντιοι και κάθετοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης για την ελληνική οικονομία. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης καλύπτουν την περίοδο 2000-2017. Για τα έτη 2000-2014  η 

εκτίμηση των αποτελεσμάτων γίνεται με τη χρήση των ετήσιων πινάκων εισροών-εκροών, 

ενώ για τα έτη 2015-2017, λόγω της μη διαθεσιμότητας των απαιτούμενων στοιχείων, 

θεωρούμε ότι οι τεχνολογικοί συντελεστές διατηρούνται σταθεροί και ίσοι με αυτούς του 

2014. 

3.5.1 Άμεσοι συντελεστές απασχόλησης 

Ο άμεσος συντελεστής απασχόλησης του κλάδου j αποτυπώνει την απασχόληση ανά 

μονάδα προϊόντος για τον κλάδο j. Η εκτίμηση των άμεσων συντελεστών απασχόλησης ανά 

κλάδο είναι απαραίτητοι για τον υπολογισμό τόσο των οριζόντιων, όσο και των κάθετων 
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πολλαπλασιαστών απασχόλησης. Σε αντίθεση με τις άμεσες κάθετες διασυνδέσεις, οι 

οποίες είναι μέγεθος χωρίς διαστάσεις, οι άμεσοι συντελεστές απασχόλησης έχουν 

διαστάσεις και συγκεκριμένα μετρούνται σε αριθμό απασχολουμένων ανά εκ. ευρώ. Τα 

αποτελέσματα σχετικά με τους άμεσους συντελεστές απασχόλησης για τα έτη 2000-2017 

παρουσιάζονται στον πίνακα Π7 του ηλεκτρονικού παραρτήματος.  

Στο διάγραμμα 6.8 παρουσιάζονται οι άμεσοι συντελεστές απασχόλησης για τους βασικούς 

τομείς της οικονομίας. 

 

Διάγραμμα 3.15: Άμεσοι Συντελεστές Απασχόλησης ανά τομέα, ελληνική οικονομία 

(2000-2017) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π7 

 Από το διάγραμμα προκύπτει ότι οι άμεσοι συντελεστές απασχόλησης μειώνονται 

σημαντικά κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η μείωση για το σύνολο της 

οικονομίας φτάνει στο 27,02%, ενώ οι μειώσεις σε πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή 

τομέα είναι: 30,9%, 32,8% και 25%, αντίστοιχα.   
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Διάγραμμα 3.16: Άμεσοι Συντελεστές Απασχόλησης κατά κλάδο, ελληνική οικονομία 

2017 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π7 

Στο διάγραμμα 3.16 παρουσιάζονται οι συντελεστές απασχόλησης κατά κλάδο για την 

ελληνική οικονομία το έτος 2017, ενώ στο ίδιο διάγραμμα παρουσιάζεται και η μέση τιμή 

του εξεταζόμενου μεγέθους. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι οι κλάδοι με τους 

υψηλότερους άμεσους συντελεστές απασχόλησης είναι οι:  

 A01: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

 A02: Δασοκομία και υλοτομία 

 G47: Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 M71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

 T: Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 
 

Επιπλέον, οι κλάδοι με τους χαμηλότερους συντελεστές απασχόλησης είναι οι:  

 C19: Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

 C24: Παραγωγή βασικών μετάλλων 

 H50: Πλωτές μεταφορές 

 H51: Αεροπορικές μεταφορές 

 L68: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας   
 

Η εξέλιξη των άμεσων συντελεστών απασχόλησης κατά κλάδο κατά την περίοδο 2000-2017 

εκφράζει τη μεταβολή της ζήτησης για εργασία ανά μονάδα προϊόντος του κλάδου ή από 

διαφορετική οπτική, τη μεταβολή στην παραγωγικότητα της εργασίας του κλάδου, αφού ο 

άμεσος συντελεστής απασχόλησης είναι το αντίστροφο της μέσης παραγωγικότητας της 

εργασίας.  
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Στο διάγραμμα 3.17 παρουσιάζεται ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του εξεταζόμενου 

μεγέθους κατά κλάδο για την περίοδο 2000-2017. Οι κλάδοι με τον υψηλότερο ΜΕΡΜ είναι 

οι: 

 C18: Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

 C30: Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 

 M71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

 M73: Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 

 M74_M75: Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες  και 
Κτηνιατρικές Δραστηριότητες, 
 

ενώ οι κλάδοι με τον χαμηλότερο ΜΕΡΜ είναι οι:  

 C19: Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

 C33: Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού   

 E36: Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 

 H51: Αεροπορικές μεταφορές 

 K66: Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες  

Παρόλο που, όπως αναφέρεται παραπάνω, ο άμεσος συντελεστής απασχόλησης εκφράζει 

το αντίστροφο της μέσης παραγωγικότητας της εργασίας, στην τρέχουσα κατάσταση οξείας 

κρίσης της ελληνικής οικονομίας, οι κλάδοι οι οποίοι εμφανίζουν αύξηση του άμεσου 

συντελεστή (άρα μείωση της μέσης παραγωγικότητας της εργασίας) θα πρέπει να 

αξιολογηθούν και ως προς την πιθανότητα να εμφανίζουν υποαπασχόληση των 

παραγωγικών τους συντελεστών (της εργασίας στην περίπτωσή μας), και ως εκ τούτου η 

παρατηρούμενη μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας να είναι αποτέλεσμα αυτής της 

υποαπασχόλησης. Πράγματι, αν ο ΜΕΡΜ υπολογιστεί για την περίοδο 2000-2008, τότε 

μόνο 2 από τους 55 κλάδους εμφανίζουν θετικές τιμές.  

Διάγραμμα 3.17: Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των άμεσων συντελεστών 

απασχόλησης κατά κλάδο (2000-2017) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π7 
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3.5.2 Κάθετοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης 

Με τη χρήση του κάθετου πολλαπλασιαστή απασχόλησης του κλάδου j εκτιμάται ο 

συνολικός αριθμός των απασχολουμένων που θα δημιουργηθεί στην οικονομία εξαιτίας 

μιας μοναδιαίας μεταβολής της τελικής ζήτησης του κλάδου j. Εκτιμά, δηλαδή, τη συμβολή 

των (κάθετων) κλαδικών διασυνδέσεων στην αύξηση της απασχόλησης της οικονομίας και 

κατ΄ επέκταση στην εσωτερική δυναμική του παραγωγικού συστήματος για δημιουργία 

απασχόλησης. Η διερεύνηση των κάθετων πολλαπλασιαστών απασχόλησης της Ελληνικής 

οικονομίας γίνεται με βάση την αντίστροφη μήτρα του Leontief, οπότε, στην περίπτωση 

αυτή λαμβάνονται υπόψη τόσο οι άμεσες όσο και οι έμμεσες επιπτώσεις των διακλαδικών 

σχέσεων στο οικονομικό σύστημα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κάθετοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης είναι το άθροισμα των 

άμεσων συντελεστών απασχόλησης και των έμμεσων κάθετων πολλαπλασιαστών 

απασχόλησης. Οι έμμεσοι κάθετοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης ποοσοτικοποιούν την 

ένταση των διακλαδικών σχέσεων ως προς τη δυνατότητά τους να ενισχύουν την 

απασχόληση μιας οικονομίας.  

Στο διάγραμμα 3.18 παρουσιάζονται οι κάθετοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης για την 

ελληνική οικονομία το έτος 2017, ενώ στο ίδιο διάγραμμα παρουσιάζεται και η μέση τιμή 

του εξεταζόμενου μεγέθους.  

Από το διάγραμμα προκύπτει ότι οι κλάδοι με τους υψηλότερους κάθετους 

πολλαπλασιαστές απασχόλησης είναι οι: 

 A01: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

 A02: Δασοκομία και υλοτομία 

 G47: Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 M71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

 T: Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 
 

Από το ίδιο διάγραμμα βλέπουμε ότι οι κλάδοι με τους μικρότερους κάθετους 

πολλαπλασιαστές απασχόλησης είναι οι: 

 C19: Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

 C24: Παραγωγή βασικών μετάλλων 

 C33: Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού   

 H50: Πλωτές μεταφορές 

 L68: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας   
 

Όπως προκύπτει και από το διάγραμμα οι κλάδοι του πρωτογενή τομέα εμφανίζουν 

σχετικά υψηλούς κάθετους πολλαπλασιαστές απασχόλησης (μέση τιμή 39,91), οι 

κλάδοι του δευτερογενή σχετικά χαμηλούς (μέση τιμή 18,04), ενώ οι κλάδοι του 

τριτογενή τομέα εμφανίζουν συνολικές κάθετες διασυνδέσεις λίγο υψηλότερες από το 

μέσο όρο της οικονομίας (μέση τιμή 23,13).  
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Διάγραμμα 3.18: Κάθετοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης για την ελληνική οικονομία 

(2017)  

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π8  

Στο διάγραμμα 3.19 παρουσιάζονται αναλυτικά οι άμεσοι συντελεστές και οι έμμεσοι 

πολλαπλασιαστές απασχόλησης για την ελληνική οικονομία για το 2017.  

Οι κλάδοι με τους υψηλότερους έμμεσους κάθετους πολλαπλασιαστές είναι οι:  

 A01: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

 C10-C12: Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία 

 C16: Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 
έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

 C21: Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων 

 J59_J60: Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις  και Δραστηριότητες 
προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών  
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Διάγραμμα 3.19: Άμεσοι Συντελεστές και Έμμεσοι Κάθετοι Πολλαπλασιαστές 

Απασχόλησης για την ελληνική οικονομία, 2017. 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π7, Π8, Π9  

Στον Πίνακα 3.12 παρουσιάζεται η κατάταξη των κλάδων ως προς τους συνολικούς 

κάθετους πολλαπλασιαστές απασχόλησης, τους άμεσους συντελεστές απασχόλησης και 

τους έμμεσους κάθετους πολλαπλασιαστές απασχόλησης. Για τη σύγκριση της ομοιότητας 

των κατατάξεων χρησιμοποιείται ο συντελεστής συνδιακύμανσης κατά τάξεις του Spearman 

(βλ Παράρτημα ΙΙ). Ο συντελεστής συνδιακύμανσης κατά τάξεις του  Spearman κινείται 

ισούται με 0,961 μεταξύ των άμεσων συντελεστών και των συνολικών κάθετων 

πολλαπλασιαστών απασχόλησης, 0,201 μεταξύ των έμμεσων και των συνολικών κάθετων 

πολλαπλασιαστών και 0,01 μεταξύ των άμεσων συντελεστών και των έμμεσων κάθετων 

πολλαπλασιαστών απασχόλησης.  Προκύπτει δηλαδή, ότι ενώ οι συνολικοί 

πολλαπλασιαστές και οι άμεσοι συντελεστές εμφανίζουν υψηλές ομοιότητες στην κατάταξή 

τους, οι έμμεσοι πολλαπλασιαστές διαφέρουν σημαντικά. Δεδομένου ότι οι έμμεσοι 

πολλαπλασιαστές επηρεάζονται σημαντικά από τις διακλαδικές σχέσεις (όπως αυτές 

εκφράζονται στην αντίστροφη μήτρα του Leontief), το εύρημα είναι μια ένδειξη έντονων 

διαφοροποιήσεων στην κλαδική διάρθρωση των μεγεθών που εκφράζουν την παραγωγική 

διαδικασία (πχ προϊόν, προστιθέμενη αξία, ενδιάμεσες εισροές) και της απασχόλησης. Το 

εύρημα αυτό θα μελετηθεί περαιτέρω στην τελευταία ενότητα του παρόντος κεφαλαίου.  

 

Πίνακας 3.12: Κατάταξη κλάδων ως προς τα εξεταζόμενα μεγέθη 

  

Κάθετοι 
Πολλαπλασιαστές 
Απασχόλησης  

Άμεσοι Συντελεστές 
Απασχόλησης 

Έμμεσοι 
Πολλαπλασιαστές 
Απασχόλησης 
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A03 30 25 30 

B 27 32 10 

C10-C12 20 37 1 

C13-C15 13 14 13 

C16 6 7 3 

C17 39 43 17 

C18 7 9 33 

C19 54 54 43 

C20 43 47 19 

C21 21 27 4 

C22 29 33 9 

C23 41 41 26 

C24 52 53 29 

C25 28 26 25 

C26 38 40 24 

C27 36 36 18 

C28 46 44 31 

C29 44 46 21 

C30 12 8 45 

C31_C32 10 13 15 

C33 53 49 50 

D35 48 45 34 

E36 35 42 8 

E37-E39 40 35 47 

F 19 24 6 

G45 26 17 51 

G46 45 39 42 

G47 4 2 46 

H49 22 22 20 

H50 51 52 28 

H51 47 51 16 

H52 32 29 27 

H53 23 16 36 

I 9 15 7 

J58 31 30 22 

J59_J60 15 23 5 

J61 49 48 37 

J62_J63 14 10 48 

K64 42 38 44 

K65 34 28 41 

K66 37 34 35 

L68 55 55 54 

M69_M70 17 11 49 

M71 3 3 14 
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M72 50 50 40 

M73 33 31 32 

M74_M75 25 19 39 

N 16 18 11 

O84 24 20 38 

P85 8 6 53 

Q 11 12 23 

R_S 18 21 12 

T 1 1 55 

 Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π7, Π8, Π9  
 

Η εξέλιξη των πολλαπλασιαστών απασχόλησης κατά την περίοδο 2000-2017 επηρεάζεται 

τόσο από τη μεταβολή των άμεσων συντελεστών απασχόλησης, όσο και από τις αλλαγές 

των διακλαδικών σχέσεων της οικονομίας.  Στο διάγραμμα 3.20 παρουσιάζεται ο μέσος 

ετήσιος ρυθμός μεταβολής του εξεταζόμενου μεγέθους κατά κλάδο για την περίοδο 2000-

2017.  

Διάγραμμα 3.20: Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των κάθετων πολλαπλασιαστών 

απασχόλησης (2000-2017) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π8  

  

Οι κλάδοι με τον υψηλότερο ΜΕΡΜ είναι οι:   

 C18: Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

 G47: Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 M71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

 M74_M75: Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες  και 
Κτηνιατρικές Δραστηριότητες 
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 T: Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 
 

ενώ οι κλάδοι με τον χαμηλότερο ΜΕΡΜ είναι οι:   

 A02: Δασοκομία και υλοτομία 

 C33: Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού   

 H51: Αεροπορικές μεταφορές 

 K66: Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες   

 L68: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας   
 

Τέλος, στο διάγραμμα 3.21 παρουσιάζεται συγκριτικά ο ΜΕΡΜ των κάθετων 

πολλαπλασιαστών απασχόλησης για την περίοδο 2000-2017 (κάθετος άξονας) με την τιμή 

των κάθετων πολλαπλασιαστών απασχόλησης για το 2017 (οριζόντιος άξονας). Το μέγεθος 

που καταγράφεται στον οριζόντιο άξονα είναι ομαλοποιημένο έτσι ώστε τιμές υψηλότερες 

από το μηδέν να εκφράζουν κλάδους με τιμές μεγαλύτερες από το μέσο όρο του 

εξεταζόμενου μεγέθους. Οι κλάδοι οι οποίοι εμφανίζονται στο πρώτο τεταρτημόριο του 

διαγράμματος είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ταυτόχρονα σχετικά υψηλούς κάθετους 

πολλαπλασιαστές απασχόλησης και σχετικά υψηλές τιμές του ΜΕΡΜ του μεγέθους αυτού 

για την περίοδο 2000-2017. Πρόκειται δηλαδή για κλάδους με υψηλές επιδόσεις στο 

εξεταζόμενο μέγεθος και παράλληλα τάσεις επέκτασης του μεγέθους αυτού.  

Διάγραμμα 3.21: Συγκριτική ανάλυση κάθετων πολλαπλασιαστών απασχόλησης και 

ΜΕΡΜ τους. 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π2  

Από το διάγραμμα προκύπτει ένας σημαντικός αριθμός κλάδων με αυτά τα χαρακτηριστικά. 

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι:  

 C16: Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 
έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

 C18: Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 
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 C21: Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων 

 C30: Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 

 F: Κατασκευές 

 G47: Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 J59_J60: Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις  και Δραστηριότητες 
προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών  

 J62_J63: Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητεςκαι Δραστηριότητες υπηρεσιών 
πληροφορίας   

 M71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

 N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 

 Q: Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 

 T: Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 
 

3.5.3 Οριζόντιοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης 

Με τη χρήση του οριζόντιου πολλαπλασιαστή απασχόλησης του κλάδου j εκτιμάται ο 

συνολικός αριθμός των απασχολουμένων που θα δημιουργηθεί στην οικονομία εξαιτίας 

μιας μοναδιαίας μεταβολής των πρωτογενών εισροών του κλάδου j. Εκτιμά, δηλαδή, τη 

συμβολή των (οριζόντιων) κλαδικών πωλήσεων στην αύξηση της απασχόλησης της 

οικονομίας και κατ΄ επέκταση στην δυναμική του παραγωγικού συστήματος από την 

πλευρά της προσφοράς ενδιάμεσων εισροών για δημιουργία απασχόλησης. Η διερεύνηση 

των οριζόντιων πολλαπλασιαστών απασχόλησης της Ελληνικής οικονομίας γίνεται με βάση 

την αντίστροφη μήτρα του Ghosh, οπότε, στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τόσο 

οι άμεσες όσο και οι έμμεσες επιπτώσεις της διάρθρωσης της ενδιάμεσης προσφοράς στο 

οικονομικό σύστημα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι οριζόντιοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης είναι το άθροισμα 

των άμεσων συντελεστών απασχόλησης και των έμμεσων οριζόντιων πολλαπλασιαστών 

απασχόλησης. Οι έμμεσοι οριζόντιοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης ποοσοτικοποιούν την 

ένταση της ενδοκλαδικής προσφοράς  ως προς τη δυνατότητά τους να ενισχύουν την 

απασχόληση μιας οικονομίας.  

Στο διάγραμμα 3.22 παρουσιάζονται οι οριζόντιοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης για την 

ελληνική οικονομία το έτος 2017, ενώ στο ίδιο διάγραμμα παρουσιάζεται και η μέση τιμή 

του εξεταζόμενου μεγέθους.  

Από το διάγραμμα προκύπτει ότι οι κλάδοι με τους υψηλότερους οριζόντιους 

πολλαπλασιαστές απασχόλησης είναι οι: 

 A01: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

 A02: Δασοκομία και υλοτομία 

 G47: Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 M71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   
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 T: Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 

 T: Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 
 

Από το ίδιο διάγραμμα βλέπουμε ότι οι κλάδοι με τους μικρότερους οριζόντιους 

πολλαπλασιαστές απασχόλησης είναι οι: 

 C19: Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

 C29: Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

 H50: Πλωτές μεταφορές 

 H51: Αεροπορικές μεταφορές 

 M72: Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

  
 

Όπως προκύπτει και από το διάγραμμα οι κλάδοι του πρωτογενή τομέα εμφανίζουν σχετικά 

υψηλούς οριζόντιους πολλαπλασιαστές απασχόλησης (μέση τιμή 38,22), οι κλάδοι του 

δευτερογενή σχετικά χαμηλούς (μέση τιμή 18,78), ενώ οι κλάδοι του τριτογενή τομέα 

εμφανίζουν συνολικές οριζόντιες διασυνδέσεις λίγο υψηλότερες από το μέσο όρο της 

οικονομίας (μέση τιμή 27,05).  

Διάγραμμα 3.22: Οριζόντιοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης για την ελληνική οικονομία 

(2017)  

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π10  

Στο διάγραμμα 3.23 παρουσιάζονται αναλυτικά οι άμεσοι συντελεστές και οι έμμεσοι 

οριζόντιοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης για την ελληνική οικονομία για το 2017.  

Οι κλάδοι με τους υψηλότερους έμμεσους οριζόντιους πολλαπλασιαστές είναι οι:  

 C16: Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 
έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

 H53: Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 
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 K66: Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες   

 M69_M70: Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες και Δραστηριότητες κεντρικών 
γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης  

 M74_M75: Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες  και 
Κτηνιατρικές Δραστηριότητες 
 
 

Διάγραμμα 3.23: Άμεσοι Συντελεστές και Έμμεσοι Οριζόντιοι Πολλαπλασιαστές 

Απασχόλησης για την ελληνική οικονομία, 2017. 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π7, Π10, Π11  

Στον Πίνακα 3.13 παρουσιάζεται η κατάταξη των κλάδων ως προς τους συνολικούς 

οριζόντιους πολλαπλασιαστές απασχόλησης, τους άμεσους συντελεστές απασχόλησης και 

τους έμμεσους οριζόντιους πολλαπλασιαστές απασχόλησης. Για τη σύγκριση της 

ομοιότητας των κατατάξεων χρησιμοποιείται ο συντελεστής συνδιακύμανσης κατά τάξεις 

του Spearman (βλ Παράρτημα ΙΙ). Ο συντελεστής συνδιακύμανσης κατά τάξεις του  

Spearman ισούται με 0,863 μεταξύ των άμεσων συντελεστών και των συνολικών οριζόντιων 

πολλαπλασιαστών απασχόλησης, 0,491 μεταξύ των έμμεσων και των συνολικών οριζόντιων 

πολλαπλασιαστών και 0,095 μεταξύ των άμεσων συντελεστών και των έμμεσων οριζόντιων 

πολλαπλασιαστών απασχόλησης.  Προκύπτει δηλαδή, ότι ενώ οι συνολικοί οριζόντιοι 

πολλαπλασιαστές και οι άμεσοι συντελεστές εμφανίζουν υψηλές ομοιότητες στην κατάταξή 

τους, οι έμμεσοι πολλαπλασιαστές διαφέρουν σημαντικά. Δεδομένου ότι οι έμμεσοι 

πολλαπλασιαστές επηρεάζονται σημαντικά από τις ενδιάμεσες πωλήσεις (όπως αυτές 

εκφράζονται στην αντίστροφη μήτρα του Ghosh), το εύρημα είναι μια ένδειξη έντονων 

διαφοροποιήσεων στην κλαδική διάρθρωση των μεγεθών που εκφράζουν την παραγωγική 

διαδικασία (και από την πλευρά της προσφοράς) και της απασχόλησης. Το εύρημα αυτό θα 

μελετηθεί περαιτέρω στην τελευταία ενότητα του παρόντος κεφαλαίου.  
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Πίνακας 3.13: Κατάταξη κλάδων ως προς τα εξεταζόμενα μεγέθη 

  

Οριζόντιοι 
Πολλαπλασιαστές 
Απασχόλησης  

Άμεσοι Συντελεστές 
Απασχόλησης 

Έμμεσοι Οριζόντιοι 
Πολλαπλασιαστές 
Απασχόλησης 

A01 4 5 12 

A02 5 4 51 

A03 39 25 47 

B 44 32 44 

C10-C12 46 37 41 

C13-C15 22 14 38 

C16 6 7 4 

C17 47 43 32 

C18 7 9 6 

C19 55 54 50 

C20 43 47 26 

C21 42 27 45 

C22 25 33 18 

C23 31 41 16 

C24 50 53 30 

C25 24 26 22 

C26 29 40 15 

C27 38 36 31 

C28 48 44 33 

C29 51 46 42 

C30 10 8 13 

C31_C32 19 13 34 

C33 40 49 21 

D35 37 45 24 

E36 30 42 14 

E37-E39 35 35 29 

F 32 24 35 

G45 28 17 43 

G46 33 39 20 

G47 3 2 19 

H49 20 22 25 

H50 54 52 52 

H51 52 51 37 

H52 16 29 9 

H53 9 16 2 

I 27 15 48 

J58 41 30 40 

J59_J60 18 23 17 

J61 45 48 27 

J62_J63 14 10 28 
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K64 21 38 10 

K65 36 28 39 

K66 12 34 1 

L68 49 55 23 

M69_M70 8 11 3 

M71 2 3 7 

M72 53 50 46 

M73 17 31 8 

M74_M75 11 19 5 

N 13 18 11 

O84 34 20 54 

P85 15 6 53 

Q 23 12 49 

R_S 26 21 36 

T 1 1 55 

 Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π7, Π10, Π11  
 

Η εξέλιξη των οριζόντιων πολλαπλασιαστών απασχόλησης κατά την περίοδο 2000-2017 

επηρεάζεται τόσο από τη μεταβολή των άμεσων συντελεστών απασχόλησης, όσο και από 

τις αλλαγές των ενδιάμεσων πωλήσεων της οικονομίας.  Στο διάγραμμα 3.24 παρουσιάζεται 

ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του εξεταζόμενου μεγέθους κατά κλάδο για την 

περίοδο 2000-2017.  

Διάγραμμα 3.24: Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των οριζόντιων πολλαπλασιαστών 

απασχόλησης (2000-2017) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π10  

Οι κλάδοι με τον υψηλότερο ΜΕΡΜ είναι οι:  

 C18: Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 
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 C30: Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 

 F: Κατασκευές 

 M71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

 M74_M75: Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες  και 
Κτηνιατρικές Δραστηριότητες 

 

ενώ οι κλάδοι με τον χαμηλότερο ΜΕΡΜ είναι οι:   

 A02: Δασοκομία και υλοτομία 

 C19: Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

 C33: Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού   

 H49: Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

 H51: Αεροπορικές μεταφορές 
 

Τέλος, στο διάγραμμα 3.25 παρουσιάζεται συγκριτικά ο ΜΕΡΜ των οριζόντιων  

πολλαπλασιαστών απασχόλησης για την περίοδο 2000-2017 (κάθετος άξονας) με την τιμή 

των οριζόντιων πολλαπλασιαστών απασχόλησης για το 2017 (οριζόντιος άξονας). Το 

μέγεθος που καταγράφεται στον οριζόντιο άξονα είναι ομαλοποιημένο έτσι ώστε τιμές 

υψηλότερες από το μηδέν να εκφράζουν κλάδους με τιμές μεγαλύτερες από το μέσο όρο 

του εξεταζόμενου μεγέθους. Οι κλάδοι οι οποίοι εμφανίζονται στο πρώτο τεταρτημόριο του 

διαγράμματος είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ταυτόχρονα σχετικά υψηλούς οριζόντιους 

πολλαπλασιαστές απασχόλησης και σχετικά υψηλές τιμές του ΜΕΡΜ του μεγέθους αυτού 

για την περίοδο 2000-2017. Πρόκειται δηλαδή για κλάδους με υψηλές επιδόσεις στο 

εξεταζόμενο μέγεθος και παράλληλα τάσεις επέκτασης του μεγέθους αυτού.  

Διάγραμμα 3.25: Συγκριτική ανάλυση οριζόντιων πολλαπλασιαστών απασχόλησης και 

ΜΕΡΜ τους. 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π2  

Από το διάγραμμα προκύπτει ένας σημαντικός αριθμός κλάδων με αυτά τα χαρακτηριστικά. 

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι:  
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 C16: Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 
έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

 C18: Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

 C30: Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 

 G47: Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 J59_J60: Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις  και Δραστηριότητες 
προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών  

 J62_J63: Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητεςκαι Δραστηριότητες υπηρεσιών 
πληροφορίας   

 M71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

 M73: Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 

 M74_M75: Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες  και 
Κτηνιατρικές Δραστηριότητες 

 T: Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 
 

3.5.4 Κλάδοι Κλειδιά για την απασχόληση 

Ο εντοπισμός των κλάδων κλειδιά για την απασχόληση γίνεται με τη χρήση των 

ομαλοποιημένων οριζόντιων και κάθετων πολλαπλασιαστών απασχόλησης. Για λόγους 

διευκόλυνσης, με τον όρο «κλάδος κλειδί» θα εννοούμε τους κλάδους που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των ομαλοποιημένων πολλαπλασιαστών απασχόλησης (οριζόντιους και 

κάθετους). Όταν εφαρμόζεται ο ολικός πολλαπλασιαστής (οριζόντιος και κάθετος) για τον 

εντοπισμό των κλάδων κλειδιά, τότε οι κλάδοι που προκύπτουν θα ονομάζονται κλαδοι-

κλειδιά με τη χρήση του ολικού δείκτη. 

Στο διάγραμμα 3.26 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση της ελληνικής 

οικονομίας για το έτος 2017. Το διάγραμμα κατασκευάζεται ως εξής: Ο οριζόντιος άξονας 

αποτυπώνει τους ομαλοποιημένους οριζόντιους πολλαπλασιαστές απασχόλησης και ο 

κάθετος τους ομαλοποιημένους κάθετους πολλαπλασιαστές απασχόλησης. Με την 

αποτύπωση αυτή καθώς και την επιλογή της συγκεκριμένης μορφής παρουσίασης του 

διαγράμματος, όπου οι δύο άξονες τέμνονται στη μονάδα, έχουμε μία εποπτική 

παρουσίαση ενός «χάρτη» της οικονομίας όπου:  Κλάδοι κλειδιά ως προς την απασχόληση 

είναι οι κλάδοι που βρίσκονται στο 1ο τεταρτημόριο. Οι κλάδοι κλειδιά Leontief βρίσκονται 

στο 2ο και οι κλάδοι κλειδιά Ghosh στο 4ο. Σε περίπτωση, δηλαδή, που ερευνάται 

συγκεκριμένος κλάδος ως προς τα παραπάνω χαρακτηριστικά, η θέση του μπορεί να 

αναζητηθεί μέσω των διαγραμμάτων.  

Όπως προκύπτει από το διάγραμμα 3.26 οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση το 2017 

είναι οι: 

 A01: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

 A02: Δασοκομία και υλοτομία 

 C16: Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 
έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

 C18: Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 
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 C30: Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 

 C31_C32: Κατασκευή Επίπλων και Άλλες Μεταποιητικές Δραστηριότητες 

 G47: Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 H49: Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

 H53: Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 

 J59_J60: Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις  και Δραστηριότητες 
προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών  

 J62_J63: Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες και δραστηριότητες υπηρεσιών 
πληροφορίας   

 M69_M70: Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες και Δραστηριότητες κεντρικών 
γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης  

 M71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

 N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 

 P85: Εκπαίδευση 

 T: Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 
 

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα αποτελέσματα είναι ότι εμφανίζεται 

μια ομάδα από 16 κλάδους, οι οποίοι είναι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση για την 

ελληνική οικονομία το 2017. Αυτό σημαίνει ότι το 29% των κλάδων συμβάλουν με 

υψηλότερη, από το μέσο όρο, αναλογία στην πολλαπλασιαστική αύξηση της απασχόλησης, 

εξαιτίας των υψηλών οριζόντιων και κάθετων πολλαπλασιαστών τους.  Από την ομάδα αυτή 

των 16 κλάδων, δύο ανήκουν στον πρωτογενή τομέα, τέσσερις ανήκουν στο δευτερογενή 

τομέα και οι υπόλοιποι στον τριτογενή.  

Επιπλέον, κλάδοι κλειδιά τύπου Leontief για την απασχόληση είναι οι: 

 H52: Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

 K66: Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες   

 M73: Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 

 M74_M75: Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες  και 
κτηνιατρικές Δραστηριότητες,  

 

Ενώ κλάδοι κλειδιά τύπου Ghosh για την απασχόληση είναι οι: 

 C10-C12: Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία 

 C13-C15: Κλωστοϋφαντουργία, είδη ένδυσης και βιομηχανία δέρματος 

 C21: Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων 

 F: Κατασκευές 

 I: Καταλύματα και υπηρεσίες εστίασης 

 Q: Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 

 R_S: Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία και άλλες δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών 
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Διάγραμμα 3.26: Κλάδοι Κλειδιά για την απασχόληση, Ελληνική Οικονομία 2017 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π8 και Π10 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που οι κλάδοι κλειδιά 

για την απασχόληση υπολογιστούν με τη χρήση του ολικού δείκτη κάθετης διασύνδεσης, ο 

οποίος λαμβάνει υπόψη και το σχετικό μέγεθος του κλάδου, τότε τα αποτελέσματα 

διαφοροποιούνται σημαντικά. Οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση με τη χρήση του 

ολικού δείκτη παρουσιάζονται στο διάγραμμα 3.27 (πρόκειται για τους κλάδους που 

ανήκουν στο 1ο τεταρτημόριο του διαγράμματος), από όπου προκύπτει ότι πρόκειται για 

τους κλάδους:  

 A01: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

 C10-C12: Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία 

 F: Κατασκευές 

 G46: Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 G47: Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 H49: Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

 I: Καταλύματα και υπηρεσίες εστίασης 

 M69_M70: Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες και Δραστηριότητες κεντρικών 
γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης  

 N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 

 O84: Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

 P85: Εκπαίδευση 

 Q: Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 

 R_S: Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία και άλλες δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών 
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Διάγραμμα 3.27: Κλάδοι Κλειδιά για την απασχόληση με τη χρήση των ολικών μεγεθών, 

Ελληνική Οικονομία 2017 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π8 και Π10 

 

 

Τέλος, στον Πίνακα 3.14 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση της 

ελληνικής οικονομίας για επιλεγμένα έτη, τα οποία καλύπτουν μία αρκετά μεγάλη χρονική 

περίοδο.  

Πίνακας 3.14: Κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση της ελληνικής οικονομίας για 

επιλεγμένα έτη 

  2000 2005 2010 2014 2017 

A01 Χ Χ Χ Χ Χ 

A02 Χ Χ Χ Χ   

A03 Χ Χ       

C10-C12         Χ 

C16 Χ Χ Χ Χ   

C18     Χ     

C30     Χ     

C31_C32 Χ Χ Χ Χ   

C33 Χ         

F         Χ 

G46         Χ 

G47 Χ Χ Χ Χ Χ 

H49 Χ Χ Χ Χ Χ 

H53 Χ Χ   Χ   

I         Χ 

J59_J60       Χ   
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K66 Χ Χ Χ Χ   

L68           

M69_M70 Χ Χ     Χ 

M71   Χ Χ Χ   

M74_M75     Χ Χ   

N   Χ Χ Χ Χ 

O84         Χ 

P85 Χ Χ Χ Χ Χ 

Q         Χ 

R_S Χ Χ Χ Χ Χ 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π8 και Π10 

Παρατηρούμε ότι η εικόνα των κλάδων κλειδιά εμφανίζει αρκετές αλλαγές κατά τη 

διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, μπορούμε όμως να εντοπίσουμε μια ομάδα κλάδων 

που είναι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση περισσότερα από τρία από τα εξεταζόμενα 

έτη. Οι κλάδοι αυτοί είναι οι:    

 A01: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

 A02: Δασοκομία και υλοτομία 

 C16: Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 
έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

 C31_C32: Κατασκευή Επίπλων και Άλλες Μεταποιητικές Δραστηριότητες 

 G47: Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 H49: Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

 K66: Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες   

 N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 

 P85: Εκπαίδευση 

 R_S: Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία και άλλες δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών 

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι οι κλάδοι: C10-C12  (Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία), F 

(Κατασκευές), G46 (Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσυκλετών), I (Καταλύματα και υπηρεσίες εστίασης) και Q (Δραστηριότητες σχετικές με 

την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα) είναι κλάδοι κλειδιά μόνο για το 2017. Η 

διαφοροποίηση που παρατηρείται θα πρέπει να αποδοθεί στις μεγάλες αλλαγές της 

οικονομίας μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, αλλά κυρίως μετά την εφαρμογή των 

Μνημονίων. Οι αλλαγές αυτές, στην παρούσα ανάλυση αποτυπώνονται ως μεταβολές στην 

διάρθρωση της απασχόλησης στην οικονομία αλλά και στις κλαδικές διασυνδέσεις μεταξύ 

των κλάδων.  

3.6 Συμπεράσματα 

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η σύνοψη των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τις 

κλαδικές διασυνδέσεις και τους πολλαπλασιαστές απασχόλησης, καθώς και των κλάδων 

κλειδιά για το προϊόν και την απασχόληση.  
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Αρχικά, θα εξεταστεί η συνδιακύμανση των εξεταζόμενων μεγεθών με τη χρήση του 

συντελεστή συνδιακύμανσης κατά τάξεις του Spearman. Τα μεγέθη των οποίων η 

συνδιακύμανση θα εξεταστεί είναι:  

Άμεσες Κάθετες Διασυνδέσεις BL (d) 

Συνολικές Κάθετες Διασυνδέσεις ΒL(t) 

Έμμεσες Κάθετες Διασυνδέσεις BL(in) 

Άμεσες Οριζόντιες Διασυνδέσεις FL(d) 

Συνολικές Οριζόντιες Διασυνδέσεις FL(t) 

Έμμεσες Οριζόντιες Διασυνδέσεις FL(in) 

Ολικές Κάθετες Διασυνδέσεις BOL(t) 

Ολικές Οριζόντιες Διασυνδέσεις FOL(t) 

Άμεσοι Συντελεστές Απασχόλησης λ(d) 

Συνολικοί Κάθετοι Πολλαπλασιαστές Απασχόλησης λ(t) 

Έμμεσοι Κάθετοι Πολλαπλασιαστές Απασχόλησης λ(in) 

Συνολικοί Οριζόντιοι Πολλαπλασιαστές Απασχόλησης λ*(t) 

Έμμεσοι Οριζόντιοι Πολλαπλασιαστές Απασχόλησης λ*(in) 

Ολικοί Κάθετοι Πολλαπλασιαστές Απασχόλησης λΟ(t) 

Ολικοί Οριζόντιοι Πολλαπλασιαστές Απασχόλησης λ*Ο(t) 

 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.15  και αφορούν το έτος 2014. Οι 

τιμές που είναι μεγαλύτερες από 0,75, δηλαδή οι τιμές που δηλώνουν υψηλότερη ένταση 

της συνδιακύμανσης, τονίζονται με πιο έντονο κόκκινο χρώμα. Από τον Πίνακα 3.15  

προκύπτει ότι οι υψηλές διακυμάνσεις είναι θετικές (κοντά στη μονάδα), γεγονός που 

σημαίνει ότι τα εξεταζόμενα μεγέθη μεταβάλλονται θετικά, δηλαδή η διάταξη των μεγεθών 

μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση. Μάλιστα, οι αρνητικές τιμές κυμαίνονται στο 

διάστημα [-0,5,0], γεγονός που δείχνει ότι δεν εκφράζουν σημαντικές αρνητικές 

συνδιακυμάνσεις.  
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Πίνακας 3.15: Συνδιακύμανση κατά τάξεις του Spearman για επιλεγμένα μεγέθη. 

  BL (d) ΒL(t) BL(in) FL(d) FL(t) FL(in) BOL(t) FOL(t) λ(d) λ(t) λ(in) λ*(t) λ*(in) λΟ(t) λ*Ο(t) L X 

BL (d) 1,000 ,968 ,782 ,273 ,251 ,223 -,111 -,189 -,192 -,020 ,704 -,170 ,212 -,150 -,241 -,198 -,183 

ΒL(t)   1,000 ,901 ,227 ,206 ,173 -,085 -,175 -,195 ,014 ,807 -,200 ,158 -,135 -,244 -,188 -,160 

BL(in)     1,000 ,175 ,156 ,103 -,021 -,104 -,194 ,043 ,898 -,227 ,089 -,097 -,217 -,148 -,088 

FL(d)       1,000 ,995 ,948 -,210 -,016 ,086 ,017 ,125 ,413 ,927 -,210 ,016 -,031 -,217 

FL(t)         1,000 ,968 -,190 ,006 ,069 -,006 ,099 ,409 ,938 -,190 ,040 -,022 -,194 

FL(in)           1,000 -,137 ,052 ,001 -,081 ,018 ,369 ,944 -,169 ,086 -,026 -,140 

BOL(t)             1,000 ,960 -,241 -,185 ,005 -,318 -,213 ,870 ,805 ,595 ,994 

FOL(t)               1,000 -,166 -,145 -,070 -,169 -,024 ,846 ,858 ,636 ,965 

λ(d)                 1,000 ,941 -,025 ,886 ,155 ,145 ,222 ,498 -,228 

λ(t)                   1,000 ,227 ,791 ,073 ,185 ,215 ,486 -,194 

λ(in)                     1,000 -,115 ,067 -,008 -,145 -,018 -,055 

λ*(t)                       1,000 ,512 ,026 ,205 ,387 -,304 

λ*(in)                         1,000 -,196 ,059 ,001 -,215 

λΟ(t)                           1,000 ,910 ,832 ,868 

λ*Ο(t)                             1,000 ,868 ,814 

L                               1,000 ,607 

X                                 1,000 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π12 



Συγκεκριμένα, υψηλή συνδιακύμανση (μεγαλύτερη από 0,75) εμφανίζεται μεταξύ των 

μεγεθών: 

 Άμεσων BL(d), έμμεσων BL(in) και συνολικών BL(t) κάθετων διασυνδέσεων. Η 
υψηλή συνδιακύμανση αυτή, όπως και παραπάνω, οφείλεται πιθανά στην 
ομοιότητα του περιεχομένου των μεγεθών, αφού αυτά εκφράζουν τις κάθετες 
διασυνδέσεις –την κατεύθυνση των εισροών των κλάδων. 

 Άμεσων FL(d), έμμεσων FL(in) και συνολικών FL(t)  οριζόντιων διασυνδέσεων. Η 
υψηλή συνδιακύμανση αυτή, οφείλεται πιθανά στην ομοιότητα του 
περιεχομένου των μεγεθών, αφού αυτά εκφράζουν τις οριζόντιες διασυνδέσεις 
–την κατεύθυνση των εκροών των κλάδων. 

 Ολικών Οριζόντιων FOL(t), Ολικών Κάθετων ΒOL(t) Διασυνδέσεων, Ολικών 
Κάθετων και Οριζόντιων  Πολλαπλασιαστών Απασχόλησης, λΟ(t) και λ*Ο(t) και 
της διάρθρωσης του προϊόντος Χ. Η υψηλή συνδιακύμανση μεταξύ των 
μεγεθών πιθανά να οφείλεται στο γεγονός ότι τα μεγέθη είναι σταθμισμένα με 
βάση το παραγόμενο προϊόν. 

 Άμεσων συντελεστών απασχόλησης λ(d), συνολικών κάθετων 
πολλαπλασιαστών λ(t) και συνολικών οριζόντιων πολλαπλασιαστών λ*(t)  
απασχόλησης. Η ομοιότητα στη συνδιακύμανση αυτών των μεγεθών οφείλεται 
μόνο εν μέρει στη βαρύτητα της δομής της απασχόλησης στα εν λόγω μεγέθη (η 
διάρθρωση της απασχόλησης L εμφανίζει μέτρια συνδιακύμανση με τα 
συγκεκριμένα μεγέθη). 

 Οι Έμμεσοι Οριζόντιοι Πολλαπλασιαστές Απασχόλησης λ*(in) εμφανίζουν 
υψηλή συνδιακύμανση με τους: Άμεσους FL(d), έμμεσους FL(in) και συνολικούς 
FL(t) οριζόντιων διασυνδέσεων. Η ομοιότητα αυτή στην κατάταξη των μεγεθών 
πιθανά να οφείλεται στη σημασία των οριζόντιων διασυνδέσεων οι οποίες 
εμπεριέχονται σε όλα τα μεγέθη. 

 Οι Έμμεσοι Κάθετοι Πολλαπλασιαστές Απασχόλησης λ(in) εμφανίζουν υψηλή 
συνδιακύμανση με τους: έμμεσους ΒL(in) και συνολικούς ΒL(t)  κάθετων 
διασυνδέσεων. Η ομοιότητα αυτή στην κατάταξη των μεγεθών πιθανά να 
οφείλεται στη σημασία των κάθετων διασυνδέσεων οι οποίες εμπεριέχονται σε 
όλα τα μεγέθη. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι οι υψηλές συνδιακυμάνσεις εμφανίζονται στα μεγέθη 

τα οποία σχετίζονται με όμοια μεγέθη. Αντιθέτως, μεγέθη τα οποία έχουν διαφορετικό 

οικονομικό περιεχόμενο πχ οι συνολικές οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις, ή οι 

συνολικές οριζόντιες διασυνδέσεις με τους συνολικούς οριζόντιους ή κάθετους 

πολλαπλασιαστές εμφανίζουν ασθενή συνδιακύμανση. 

Προκύπτει δηλαδή, ότι, με κριτήριο τον συντελεστή συνδιακύμανσης κατά τάξεις του 

Spearman, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας το έτος 2014 

δεν εμφανίζουν σημαντικές ομοιότητες στην κατάταξή τους ως προς τα εξεταζόμενα 

μεγέθη, με εξαίρεση τα μεγέθη που εμφανίζουν κοινό εννοιολογικό περιεχόμενο. 

Η παρατήρηση αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη, αφού έρχεται σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα της προηγούμενης ανάλυσης, από την οποία προκύπτει ότι δεν εμφανίζεται 

σημαντικός αριθμός κλάδων με υψηλή θέση σε μεγάλο αριθμό από τα εξεταζόμενα μεγέθη. 

Συγκεκριμένα, από τους κλάδους του πρωτογενή τομέα, ο κλάδος Α01 (Φυτική και 

ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες) βρίσκεται σε υψηλή θέση στην 

κατάταξη των μεγεθών που σχετίζονται με την απασχόληση  
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Από τους κλάδους του δευτερογενή τομέα, στις πρώτες θέσεις της κατάταξης ως προς 

τα μεγέθη της παραγωγής και τα μεγέθη της απασχόλησης εμφανίζονται οι κλάδοι: 

 C10-C12: Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία 

 C16: Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 
έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

 C18: Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

 C21: Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων 

 C22: Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

 C31_C32: Κατασκευή Επίπλων και Άλλες Μεταποιητικές Δραστηριότητες 

 F: Κατασκευές, 
 

Επιπλέον εμφανίζεται άλλη μια ομάδα κλάδων με σημαντικές επιδόσεις στα μεγέθη που 

σχετίζονται με την παραγωγή. Πρόκειται για τους: 

 C13-C15: Κλωστοϋφαντουργία, είδη ένδυσης και βιομηχανία δέρματος 

 C21: Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων 

 C22: Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

 C27: Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

 C29: Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

 

Από τους κλάδους του τριτογενή τομέα, σημαντικοί και για τα μεγέθη της παραγωγής 

και για τα μεγέθη της απασχόλησης εμφανίζονται οι κλάδοι:  

 G46: Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 H52: Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

 H53: Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 

 I: Καταλύματα και υπηρεσίες εστίασης 

 K64: Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές 
δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία   

 K66: Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες   

 M69_M70: Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες και Δραστηριότητες κεντρικών 
γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης  

 M71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

 M73: Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 

 M74_M75: Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες  και 
Κτηνιατρικές Δραστηριότητες 

 

Η συγκριτική ανάλυση των κλαδικών αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται με την 

παρουσίαση των βασικών αποτελεσμάτων σχετικά με τους κλάδους κλειδιά της ελληνικής 

οικονομίας το 2014. Η ανάλυση θα γίνει αρχικά για τους κλάδους κλειδιά (με βάση τους 

ομαλοποιημένους πολλαπλασιαστές) και στη συνέχεια με για τους κλάδους κλειδιά με 

βάση τους ολικούς πολλαπλασιαστές.  
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Στον πίνακα 3.16 χαρτογραφείται η ελληνική οικονομία ως προς τους κλάδους κλειδιά 

παραγωγής και απασχόλησης. Όλοι οι κλάδοι της οικονομίας καταγράφονται σε πίνακα 

διπλής εισόδου, στον οποίο οι γραμμές εκφράζουν τη θέση κάθε κλάδου ως προς τους 

πολλαπλασιαστές απασχόληση και οι στήλες τη θέση κάθε κλάδου ως προς τους 

πολλαπλασιαστές παραγωγής.  

Πίνακας 3.16: Συγκριτική ανάλυση των κλάδων κλειδιά της ελληνικής οικονομίας, 2014 

  
Κλάδος Κλειδί 
Παραγωγής 

Κλάδος Κλειδί 
Leontief 
Παραγωγής 

Κλάδος Κλειδί 
Ghosh Παραγωγής 

Όχι κλάδος 
Κλειδί 
Παραγωγής 

Κλάδος Κλειδί 
Απασχόλησης 

Α01, C16, J59-
J60, M71, M73, 
M74-M75, N G47, H53, K66 C31-C32, H49, R-S3 Α02, P85, T 

Κλάδος Κλειδί 
Leontief 
Απασχόλησης   

C18, C30, H52, 
M69-M70   J62-J63 

Κλάδος Κλειδί 
Ghosh 
Απασχόλησης     

C10-C12, C13-C15, 
F, I Α03, Q 

Όχι κλάδος 
Κλειδί 
Απασχόλησης 

Β, C22, C23, 
C24,C25, C26, 
D35 

C33, G46, K64, 
L68 

C17, C20, C21, C27, 
C28, C29, D36, H51, 
J58, K65 

C19, E37-E39, 
G45, H50, J61, 
M72, O84 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π2, Π5, Π8 και Π10 

Από τον πίνακα 3.16 προκύπτει ότι οι κλάδοι του δευτερογενή τομέα τείνουν με την 

επέκτασή τους να ενισχύουν περισσότερο την αύξηση της παραγωγής της οικονομίας από 

ότι την απασχόληση, ενώ το αντίστροφο ισχύει για τους κλάδους του τριτογενή τομέα.  

Στον πίνακα 3.17 χαρτογραφείται η ελληνική οικονομία ως προς τους κλάδους κλειδιά 

με βάση τα ολικά μεγέθη, τα μεγέθη δηλαδή που λαμβάνουν υπόψη και το σχετικό μέγεθος 

των κλάδων. Όλοι οι κλάδοι της οικονομίας καταγράφονται σε πίνακα διπλής εισόδου, στον 

οποίο οι γραμμές εκφράζουν τη θέση κάθε κλάδου ως προς τους ολικούς πολλαπλασιαστές 

απασχόληση και οι στήλες τη θέση κάθε κλάδου ως προς τους ολικούς πολλαπλασιαστές 

παραγωγής.  

Πίνακας 3.17: Συγκριτική ανάλυση των κλάδων κλειδιά με βάση τα ολικά μεγέθη της 

ελληνικής οικονομίας, 2014 

  Κλάδος Κλειδί Παραγωγής 

Κλάδος Κλειδί 
Leontief 
Παραγωγής 

Κλάδος Κλειδί 
Ghosh 
Παραγωγής 

Όχι κλάδος 
Κλειδί 
Παραγωγής 

Κλάδος Κλειδί 
Απασχόλησης 

A01, C10-C12, F, G46, G47, 
H47, H49, I, N,O84, P85, Q , 
R-S M69-M70     

Κλάδος Κλειδί 
Leontief 
Απασχόλησης L64, L68       

Κλάδος Κλειδί 
Ghosh 
Απασχόλησης         
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Όχι κλάδος Κλειδί 
Απασχόλησης C19, D36, H50, J61   C24 

Υπόλοιποι 
Κλάδοι 

 

4 Επαγγέλματα και Δεξιότητες 

Η τεχνολογική πρόοδος και οι οικονομικο-κοινωνικές αλλαγές προκαλούν σημαντικές 

αναδιαρθρώσεις στα χαρακτηριστικά της απασχόλησης, και δημιουργούν νέες ανάγκες για 

γνώσεις και δεξιότητες, οδηγώντας σε θεμελιώδεις μεταβολές στα επαγγέλματα και στις 

δεξιότητες που απαιτούνται, διαχρονικά. Οι μεταβολές αυτές εμφανίζονται τόσο από την 

πλευρά της προσφοράς, όσο και από την πλευρά της ζήτησης στην αγορά εργασίας, και 

μάλιστα είναι ιδιαίτερα έντονες σε κλάδους (και επιχειρήσεις) οι οποίοι τείνουν να 

ενσωματώνουν ταχύτερα τις τεχνολογικές  μεταβολές. Για το λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός ο προσδιορισμός των επαγγελμάτων και των δεξιοτήτων που εμφανίζουν 

υψηλή δυναμική σε μια οικονομία καθώς και η σύνδεσή τους με τους κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας στους οποίους εμφανίζουν υψηλότερη συγκέντρωση.  

 

4.1 Πολλαπλασιαστές Επαγγελμάτων 

4.1.1 Εισαγωγή 

Η μεθοδολογία εκτίμησης των πολλαπλασιαστών επαγγελμάτων που υιοθετείται στην 

παρούσα έρευνα υποδηλώνει ότι ο βασικός μοχλός της αύξησης της απασχόλησης ανά 

επάγγελμα καθορίζεται κυρίως από τη διάρθρωση της τομεακής (ή κλαδικής) απασχόλησης 

ανά επάγγελμα. Με άλλα λόγια, οι μεταβολές της απασχόλησης σε ένα επάγγελμα  

επηρεάζονται από την επέκταση των κλάδων οι οποίοι απασχολούν το συγκεκριμένο 

επάγγελμα (άμεση επίδραση), αλλά και από την τεχνολογία παραγωγής των κλάδων. Η 

επίδραση των μεταβολών στην τεχνολογία ενός κλάδου σε αυτή την περίπτωση 

εμφανίζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους: Πρώτον στην ίδια στη ζήτηση  απασχόλησης 

ανά επάγγελμα στον κλάδο, και δεύτερον λόγω των μεταβολών στην τεχνολογία 

παραγωγής που ενσωματώνονται στην αντίστροφη μήτρα του Leontief. Η πρώτη επίδραση 

σχετίζεται με την αλλαγή στις παραγωγικές ανάγκες ενός κλάδου που δημιουργούνται πχ 

εξαιτίας μιας τεχνολογικής αναβάθμισης (πχ ζήτηση για πιο εξιδεικευμένους 

εργαζόμενους), ενώ η δεύτερη επίδραση αφορά τις μεταβολές στη διάρθρωση της 

ενδιάμεσης ζήτησης.  

Η εκτίμηση των πολλαπλασιαστών επαγγελμάτων στην παρούσα μελέτη περιορίζεται στα 

έτη 2011-2017 εξαιτίας της διαθεσιμότητας των αναγκαίων δεδομένων. Συγκεκριμένα, τα 

απαραίτητα στοιχεία για την συγκεκριμένη εφαρμογή δεν υπάρχουν διαθέσιμα σε βάσεις 

δεδομένων και για το λόγο αυτό εξάγονται από τα πρωτογενή στοιχεία της Έρευνας 

Εργατικού Δυναμικού. Δεδομένου ότι η κατάταξη των κλάδων στην Έρευνα Εργατικού 

Δυναμικού άλλαξε από NACE Rev.1 σε NACE Rev.2 το 2008, ενώ η αλλαγή στην κατάταξη 

των επαγγελμάτων από ISCO ’88 σε ISCO ’08, ενσωματώθηκε στις Έρευνες Εργατικού 

Δυναμικού το 2011, τα απαραίτητα δεδομένα είναι διαθέσιμα μόνο για τα έτη 2011-2017.  

Στη συνέχεια θα εξεταστεί η εξέλιξη της απασχόλησης ανά επάγγελμα για την περίοδο 

2011-2017. Στο διάγραμμα 4.1 παρουσιάζεται η διάρθρωση της απασχόλησης ανά 
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επάγγελμα (σε αριθμό απασχολουμένων) για τα έτη 2011 και 2017, ενώ στο διάγραμμα 4.2 

αποτυπώνεται η μεταβολή της απασχόλησης ανά επάγγελμα, αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι 

τα επαγγέλματα με την υψηλότερη ποσοστιαία συμμετοχή στην απασχόληση είναι τα:  

 52: Πωλητές 

 61: Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες 

 51: Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 

 23: Εκπαιδευτικοί 

 41: Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 
 

Διάγραμμα 4.1: Απασχόληση ανά επάγγελμα για την ελληνική οικονομία 

 

Πηγή: ΕΕΔ 2011 & 2017, Ιδία επεξεργασία 

 

Παρατηρούμε επίσης ότι τα επαγγέλματα με την μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης 

κατά τα εξεταζόμενα έτη είναι τα: 

 25: Επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας 

 35: Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας 

 53: Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας 

 94: Βοηθοί παρασκευής φαγητών 

 95: Πλανόδιοι πωλητές, πρόσωπα που παρέχουν μικροϋπηρεσίες στο δρόμο και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

  

ενώ αυτά με την μεγαλύτερη μείωση στην απασχόληση είναι τα: 

 12: Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές 

 14: Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού 
εμπορίου και άλλων υπηρεσιών 

 44: Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 

 71: Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των 
ηλεκτρολόγων 

 82: Συναρμολογητές (μονταδόροι) 
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Διάγραμμα 4.2: Μεταβολή της απασχόλησης ανά επάγγελμα για την ελληνική 

οικονομία μεταξύ των ετών 2011-2017 

 
Πηγή: ΕΕΔ 2011 & 2017, Ιδία επεξεργασία 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα επαγγέλματα που σημείωσαν μείωση στην απασχόληση 

χάθηκαν μεταξύ των ετών 2011-2017 528.887 θέσεις εργασίας, ενώ σε αυτά που 

εμφανίστηκε αύξηση δημιουργήθηκαν 154.338 θέσεις εργασίας.  

Στο διάγραμμα 4.3 παρουσιάζονται συγκριτικά το ποσοστό μεταβολής της απασχόλησης 

ανά επάγγελμα για την περίοδο 2011-2017 (κάθετος άξονας) και η απασχόληση ανά 

επάγγελμα για το 2017 (οριζόντιος άξονας). Το μέγεθος που καταγράφεται στον οριζόντιο 

άξονα είναι ομαλοποιημένο έτσι ώστε τιμές υψηλότερες από το μηδέν να εκφράζουν 

επαγγέλματα με τιμές μεγαλύτερες από το μέσο όρο του εξεταζόμενου μεγέθους. Δηλαδή, 

τα επαγγέλματα τα οποία εμφανίζονται στο πρώτο τεταρτημόριο του διαγράμματος είναι 

αυτά που έχουν ταυτόχρονα σχετικά υψηλό μερίδιο στη συνολική απασχόληση και αύξηση 

του μεριδίου τους για την περίοδο 2011-2017. Πρόκειται δηλαδή για επαγγέλματα με 

υψηλές επιδόσεις στο εξεταζόμενο μέγεθος και παράλληλα τάσεις επέκτασης του μεγέθους 

αυτού.  
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Διάγραμμα 4.3: Συγκριτικό διάγραμμα διάρθρωσης επαγγελμάτων και % μεταβολής της 

απασχόλησης ανά επάγγελμα 

 

Πηγή: ΕΕΔ 2011 & 2017, Ιδία επεξεργασία  

Από το διάγραμμα 4.3 προκύπτει ότι τα επαγγέλματα αυτά είναι: 

 21: Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί:  

 22: Επαγγελματίες του τομέα της υγείας:  

 24: Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης:  

 26: Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου:  

 33: Βοηθοί Επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης:  

 41: Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο:  

 51: Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών:  

 54: Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας:  
 

4.1.2 Άμεσοι Συντελεστές Επαγγελμάτων 

Οι άμεσοι συντελεστές επαγγελμάτων εκφράζουν την απασχόληση ανά επάγγελμα η οποία 

δημιουργείται στην οικονομία εξαιτίας της μοναδιαίας αύξησης της τελικής ζήτησης όλων 

των κλάδων. Η διαχρονική εξέλιξη των άμεσων συντελεστών επαγγελμάτων εκφράζει τη 

δυναμική εξέλιξης των επαγγελμάτων εξαιτίας της επέκτασης των κλάδων, άρα και την 

τάση επέκτασης ή συρρίκνωσης κάποιων επαγγελμάτων εξαιτίας της παραγωγικής 

αναδιάρθρωσης της οικονομίας.  

Στο διάγραμμα 4.4 παρουσιάζονται οι άμεσοι συντελεστές επαγγελμάτων για την ελληνική 

οικονομία το έτος 2017, ενώ στο ίδιο διάγραμμα παρουσιάζεται και η μέση τιμή του 

εξεταζόμενου μεγέθους. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι τα επαγγέλματα με τους 

υψηλότερους άμεσους συντελεστές είναι τα: 

 21: Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 

 41: Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 

 52: Πωλητές 

 72: Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
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 91: Καθαριστές και βοηθοί 
 

ενώ τα επαγγέλματα με τους χαμηλότερους άμεσους συντελεστές είναι: 

 11: Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη και μέλη των νομοθετικών 
σωμάτων 

 12: Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές 

 82: Συναρμολογητές (μονταδόροι) 

 94: Βοηθοί παρασκευής φαγητών 

 95: Πλανόδιοι πωλητές, πρόσωπα που παρέχουν μικροϋπηρεσίες στο δρόμο και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

 

Διάγραμμα 4.4: Άμεσοι συντελεστές επαγγελμάτων για την ελληνική οικονομία, 2017 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π13  

Στον πίνακα 4.1 παρουσιάζονται οι μέσοι άμεσοι συντελεστές επαγγελμάτων για τις 

μονοψήφιες κατηγορίες επαγγελμάτων τα έτη επαγγέλματα τα έτη 2011 και 2017 .   

Πίνακας 4.1: Μέσοι άμεσοι συντελεστές επαγγελμάτων για μονοψήφια επαγγέλματα   

  2011 2017 

1 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 6,398 3,650 

2 Επαγγελματίες 23,392 29,259 

3 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 16,347 16,265 

4 Υπάλληλοι γραφείου 21,804 23,290 

5 
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και 
πωλητές 20,041 27,897 

6 
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και 
αλιείς 45,527 30,774 

7 
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 28,121 26,733 

8 

Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές 
(μονταδόροι) 21,588 19,762 
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9 
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και 
μικροεπαγγελματίες 16,294 17,045 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π13  

Από τον πίνακα 4.1 προκύπτει ότι οι άμεσοι συντελεστές επαγγελμάτων έχουν αυξηθεί 

μεταξύ των εξεταζόμενων ετών για τα επαγγέλματα 2 (Επαγγελματίες), 4 (Υπάλληλοι 

γραφείου), 5 (Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές), και 9 (Ανειδίκευτοι 

εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες). Τα επαγγέλματα αυτά αντιπροσωπεύουν το 

63% της συνολικής απασχόλησης το 2017. Η αναλυτική ποσοστιαία μεταβολή των άμεσων 

συντελεστών για τις διψήφιες κατηγορίες επαγγελμάτων παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

4.5. 

 

Διάγραμμα 4.5: Ποσοστιαία μεταβολή των άμεσων συντελεστών επαγγελμάτων (2011- 

2017) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π13  

 

Παρατηρούμε επίσης ότι τα επαγγέλματα με την μεγαλύτερη αύξηση των άμεσων 

συντελεστών τους κατά τα εξεταζόμενα έτη είναι τα: 

 35: Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας 

 53: Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας 

 54: Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 

 92: Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 

 95: Πλανόδιοι πωλητές, πρόσωπα που παρέχουν μικροϋπηρεσίες στο δρόμο και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

 

ενώ αυτά με την μεγαλύτερη μείωση των άμεσων συντελεστών είναι τα:  

 11: Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη και μέλη των νομοθετικών 
σωμάτων 

 12: Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές 

 31: Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 

 62: Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί, επαγγελματίες 
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 82: Συναρμολογητές (μονταδόροι) 
 

Στο διάγραμμα 4.5 παρουσιάζονται συγκριτικά: το ποσοστό μεταβολής των άμεσων 

συντελεστών ανά επάγγελμα για την περίοδο 2011-2017 (κάθετος άξονας) και οι τιμές των 

άμεσων συντελεστών για το 2017 (οριζόντιος άξονας). Το μέγεθος που καταγράφεται στον 

οριζόντιο άξονα είναι ομαλοποιημένο έτσι ώστε τιμές υψηλότερες από το μηδέν να 

εκφράζουν επαγγέλματα με τιμή του άμεσου συντελεστή μεγαλύτερη από το μέσο όρο του 

εξεταζόμενου μεγέθους. Δηλαδή, τα επαγγέλματα οι οποίοι εμφανίζονται στο πρώτο 

τεταρτημόριο του διαγράμματος είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ταυτόχρονα σχετικά υψηλούς 

άμεσους συντελεστές καθώς και αύξηση της  τιμής οτυ συντελεστή τους για την περίοδο 

2011-2017. Πρόκειται δηλαδή για επαγγέλματα με υψηλές επιδόσεις στο εξεταζόμενο 

μέγεθος και παράλληλα τάσεις επέκτασης του μεγέθους αυτού.  

 

Διάγραμμα 4.6: Συγκριτικό διάγραμμα άμεσων συντελεστών επαγγελμάτων και % 

μεταβολής τους 

 

Πηγή: ΕΕΔ 2011 & 2017, Ιδία επεξεργασία  

Από το διάγραμμα 4.5 προκύπτει ότι τα επαγγέλματα αυτά είναι: 

 21: Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 

 26: Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 

 33: Βοηθοί Επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 

 41: Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 

 51: Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 

 52: Πωλητές 

 54: Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 

 73: Χειροτέχνες και τυπογράφοι 

 75: Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

 93: Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 
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4.1.3 Πολλαπλασιαστές Επαγγελμάτων 

Οι πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων εκφράζουν τη συνολική (άμεση και έμμεση) 

απασχόληση ανά επάγγελμα η οποία δημιουργείται στην οικονομία εξαιτίας της 

μοναδιαίας αύξησης της τελικής ζήτησης όλων των κλάδων. Η διαχρονική εξέλιξη των 

πολλαπλασιαστών επαγγελμάτων εκφράζει τη δυναμική εξέλιξης των επαγγελμάτων 

εξαιτίας της επέκτασης των κλάδων αλλά και των διακλαδικών σχέσεων που 

αναπτύσσονται στην οικονομία. Αποτελεί δηλαδή, ένα μέτρο της τάσης της απασχόλησης 

ανά επάγγελμα, ως αποτέλεσμα όλων των μεταβολών που επιδρούν στο εξεταζόμενο 

οικονομικό σύστημα.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων είναι το άθροισμα των 

άμεσων συντελεστών επαγγελμάτων και των έμμεσων πολλαπλασιαστών επαγγελμάτων. Οι 

έμμεσοι πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων ποοσοτικοποιούν την ένταση των διακλαδικών 

σχέσεων ως προς τη δυνατότητά τους να ενισχύουν την απασχόληση κατά επάγγελμα μιας 

οικονομίας.  

Στο διάγραμμα 4.7 παρουσιάζονται οι πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων για την ελληνική 

οικονομία το έτος 2017, ενώ στο ίδιο διάγραμμα παρουσιάζεται και η μέση τιμή του 

εξεταζόμενου μεγέθους. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι τα επαγγέλματα με τους 

υψηλότερους πολλαπλασιαστές είναι τα: 

 21: Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 

 41: Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 

 52: Πωλητές 

 61: Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες 

 91: Καθαριστές και βοηθοί 
 

ενώ τα επαγγέλματα με τους χαμηλότερους πολλαπλασιαστές είναι: 

 11: Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη και μέλη των νομοθετικών 
σωμάτων 

 12: Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές 

 82: Συναρμολογητές (μονταδόροι) 

 94: Βοηθοί παρασκευής φαγητών 

 95: Πλανόδιοι πωλητές, πρόσωπα που παρέχουν μικροϋπηρεσίες στο δρόμο και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
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Διάγραμμα 4.7: Πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων για την ελληνική οικονομία, 2017 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π14 

Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζονται οι πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων για τις μονοψήφιες 

κατηγορίες επαγγελμάτων τα έτη επαγγέλματα τα έτη 2011 και 2017 .   

Πίνακας 4.2: Μέσοι πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων για μονοψήφια επαγγέλματα   

  2011 2017 

1 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 10,087 5,815 

2 Επαγγελματίες 
33,874 41,763 

3 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
22,828 23,434 

4 Υπάλληλοι γραφείου 
33,567 35,260 

5 
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και 
πωλητές 

36,171 45,628 

6 
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και 
αλιείς 

59,864 42,822 

7 
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

34,608 33,197 

8 

Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές 
(μονταδόροι) 

30,075 28,968 

9 
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και 
μικροεπαγγελματίες 

18,923 20,148 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π14 

Από τον πίνακα 4.2 προκύπτει ότι οι πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων έχουν αυξηθεί 

μεταξύ των εξεταζόμενων ετών για τα επαγγέλματα 2 (Επαγγελματίες), 3 (Τεχνικοί και 

ασκούντες συναφή επαγγέλματα), 4 (Υπάλληλοι γραφείου), 5 (Απασχολούμενοι στην 

παροχή υπηρεσιών και πωλητές) και 9 (Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και 

μικροεπαγγελματίες). Τα επαγγέλματα αυτά αντιπροσωπεύουν το 71% της συνολικής 

απασχόλησης το 2017.  
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Στο διάγραμμα 4.8 παρουσιάζονται αναλυτικά οι άμεσοι συντελεστές και οι έμμεσοι 

πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων για την ελληνική οικονομία για το 2017.  

Τα επαγγέλματα με τους υψηλότερους έμμεσους πολλαπλασιαστές είναι:  

 24: Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 

 33: Βοηθοί Επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 

 41: Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 

 52: Πωλητές 

 61: Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες 
 

Διάγραμμα 4.8: Άμεσοι Συντελεστές και Έμμεσοι Πολλαπλασιαστές Επαγγελμάτων για 

την ελληνική οικονομία, 2017. 

 
Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π713, Π14, Π15  

 

 

 

Η αναλυτική ποσοστιαία μεταβολή των πολλαπλασιαστών για τις διψήφιες κατηγορίες 

επαγγελμάτων παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.9. 
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Διάγραμμα 4.9: Ποσοστιαία μεταβολή των πολλαπλασιαστών επαγγελμάτων (2011- 

2017) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π14 

Παρατηρούμε επίσης ότι τα επαγγέλματα με την μεγαλύτερη αύξηση των 

πολλαπλασιαστών τους κατά τα εξεταζόμενα έτη είναι τα: 

 35: Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας 

 53: Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας 

 54: Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 

 92: Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 

 95: Πλανόδιοι πωλητές, πρόσωπα που παρέχουν μικροϋπηρεσίες στο δρόμο και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

 

ενώ αυτά με την μεγαλύτερη μείωση των πολλαπλασιαστών είναι: 

 11: Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη και μέλη των νομοθετικών 
σωμάτων 

 12: Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές 

 31: Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 

 62: Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί, επαγγελματίες 

 82: Συναρμολογητές (μονταδόροι) 
 

Στο διάγραμμα 4.10 παρουσιάζονται συγκριτικα το ποσοστό μεταβολής των 

πολλαπλασιαστών ανά επάγγελμα για την περίοδο 2011-2017 (κάθετος άξονας) και οι τιμές 

των πολλαπλασιαστών για το 2017 (οριζόντιος άξονας). Το μέγεθος που καταγράφεται στον 

οριζόντιο άξονα είναι ομαλοποιημένο έτσι ώστε τιμές υψηλότερες από το μηδέν να 

εκφράζουν επαγγέλματα με τιμή του πολλαπλασιαστή μεγαλύτερη από το μέσο όρο του 

εξεταζόμενου μεγέθους. Δηλαδή, τα επαγγέλματα τα οποία εμφανίζονται στο πρώτο 

τεταρτημόριο του διαγράμματος είναι αυτά που έχουν ταυτόχρονα σχετικά υψηλούς 

πολλαπλασιαστές καθώς και αύξηση της τιμής του πολλαπλασιαστή τους για την περίοδο 

2011-2017. Πρόκειται δηλαδή για επαγγέλματα με υψηλές επιδόσεις στο εξεταζόμενο 

μέγεθος και παράλληλα τάσεις επέκτασης του μεγέθους αυτού.  
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Διάγραμμα 4.10: Συγκριτικό διάγραμμα πολλαπλασιαστών επαγγελμάτων και % 

μεταβολής τους 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π14 

Από το διάγραμμα 4.10 προκύπτει ότι τα επαγγέλματα αυτά είναι: 

 21: Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 

 24: Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 

 26: Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 

 33: Βοηθοί Επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 

 41: Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 

 51: Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 

 52: Πωλητές 

 75: Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

 83: Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού 

 93: Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 
 

4.1.4 Συμπεράσματα 

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η σύνοψη των αποτελεσμάτων τα οποία σχετίζονται με τους 

πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων. Στον πίνακα 4.3 καταγράφονται τα επαγγέλματα που 

εμφανίζουν τους υψηλότερους πολλαπλασιαστές (στις πέντε πρώτες θέσεις), ανά κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας για τα έτη 2011 και 2017. 

Πίνακας 4.3: Επαγγέλματα που εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις ανά κλάδο, 2011 & 2017 
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A02 62 21 43 61 83 62 54 92 93 44 

A03 62 52 92 21 72 62 92 52 75 93 

B 81 83 21 72 74 81 83 21 72 93 

C10-C12 61 75 52 81 83 61 75 52 83 81 

C13-C15 75 81 52 13 41 75 52 81 41 24 

C16 71 75 52 83 41 75 71 33 52 73 

C17 81 52 93 24 83 81 52 33 93 41 

C18 73 26 31 34 13 73 26 41 93 52 

C19 52 83 41 24 43 52 83 41 81 33 

C20 81 52 83 41 24 52 24 21 81 41 

C21 21 81 52 41 24 24 21 52 41 33 

C22 81 52 93 83 41 81 52 93 24 41 

C23 81 83 71 52 41 81 83 93 52 41 

C24 52 81 72 31 83 93 52 41 24 72 

C25 72 52 26 93 41 72 52 93 24 41 

C26 21 83 44 31 25 24 21 74 35 43 

C27 72 93 52 31 74 74 52 93 41 71 

C28 72 31 52 82 93 21 72 31 52 41 

C29 72 52 31 82 81 33 72 52 93 71 

C30 72 31 24 21 81 72 43 21 24 81 

C31_C32 75 73 52 41 32 75 52 73 32 93 

C33 72 31 74 41 93 72 24 75 74 31 

D35 41 74 52 31 21 41 74 52 21 33 

E36 71 41 21 33 83 41 71 21 52 23 

E37-E39 96 83 91 41 52 96 83 93 41 91 

F 71 21 93 83 74 71 21 74 83 52 

G45 72 52 74 41 83 72 52 41 91 74 

G46 52 83 24 41 33 52 83 41 24 33 

G47 52 14 43 41 42 52 22 14 43 83 

H49 83 52 41 71 93 83 52 51 41 91 

H50 52 31 83 41 33 52 31 83 41 24 

H51 41 52 83 51 31 52 41 83 31 51 

H52 83 52 41 43 33 83 52 41 93 43 

H53 44 83 42 41 43 44 41 83 43 52 

I 51 14 52 61 91 51 52 61 91 42 

J58 26 52 41 24 33 26 52 41 24 33 

J59_J60 26 41 35 34 24 26 35 41 21 52 

J61 52 42 41 74 26 52 42 41 24 35 

J62_J63 25 35 41 31 21 25 35 41 21 24 

K64 42 24 33 41 26 33 42 24 41 26 

K65 33 41 26 24 52 33 41 43 52 24 

K66 33 24 26 41 42 33 26 24 41 42 

L68 71 33 21 83 93 71 33 21 41 83 

M69_M70 26 24 33 43 41 24 26 33 41 43 
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M71 21 31 41 33 52 21 31 41 24 33 

M72 21 33 26 41 31 21 26 24 25 83 

M73 24 44 33 41 12 24 41 21 33 26 

M74_M75 34 21 26 41 22 34 26 22 41 21 

N 91 54 42 41 51 91 54 42 83 41 

O84 41 54 99 52 33 41 99 54 52 33 

P85 23 91 41 33 51 23 91 41 51 13 

Q 22 32 52 41 51 22 32 52 53 41 

R_S 51 26 42 41 52 51 26 34 42 41 

T 91 53 51 61 26 91 53 51 96 33 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π15 & Π22 

 

Από τον πίνακα 4.3 προκύπτει ότι τα επαγγέλματα με τις υψηλότερες τιμές 

πολλαπλασιαστών για τους περισσότερους κλάδους το έτος 2011 είναι: 

 41: Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 

 52: Πωλητές 

 83: Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού 

 33: Βοηθοί Επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 

 21: Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 

 31: Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 

 24: Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 

 26: Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 

 81: Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 

 72: Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

 93: Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 

 42: Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 
 

Ενώ το έτος 2017: 

 41: Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 

 52: Πωλητές 

 24: Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 

 21: Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 

 33: Βοηθοί Επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 

 83: Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού 

 93: Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 

 26: Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 

 81: Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 

 72: Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

 43: Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 

 91: Καθαριστές και βοηθοί 
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Στη συνέχεια, θα εξεταστεί η συνδιακύμανση των εξεταζόμενων μεγεθών με τη χρήση του 

συντελεστή συνδιακύμανσης κατά τάξεις του Spearman. Τα μεγέθη των οποίων η 

συνδιακύμανση θα εξεταστεί είναι:  

Άμεσοι Συντελεστές Επαγγελμάτων, 2017 OC(d) 

Συνολικοί Πολλαπλασιαστές Επαγγελμάτων, 2017 OC(t) 

Έμμεσοι Πολλαπλασιαστές Επαγγελμάτων, 2017 OC(in) 

Διάρθρωση επαγγελμάτων, 2017 OC 

% Μεταβολή Άμεσων Συντελεστών Επαγγελμάτων, 2011-2017 %OC(d) 

% Μεταβολή Συνολικών Πολλαπλασιαστών Επαγγελμάτων, 2011-2017 %OC(t) 

% Μεταβολή Έμμεσων Πολλαπλασιαστών Επαγγελμάτων, 2011-2017 %OC(in) 

Μεταβολή διάρθρωσης επαγγελμάτων, 2011-2017 %OC 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.4. Οι τιμές που είναι μεγαλύτερες από 

0,75, δηλαδή οι τιμές που δηλώνουν υψηλότερη ένταση της συνδιακύμανσης, τονίζονται με 

πιο έντονο κόκκινο χρώμα.. Από τον Πίνακα 4.4  προκύπτει ότι οι υψηλές διακυμάνσεις 

είναι θετικές (κοντά στη μονάδα), γεγονός που σημαίνει ότι τα εξεταζόμενα μεγέθη 

μεταβάλλονται θετικά, δηλαδή η διάταξη των μεγεθών μεταβάλλεται προς την ίδια 

κατεύθυνση. Μάλιστα, οι αρνητικές τιμές κυμαίνονται στο διάστημα [-0,5,0], γεγονός που 

δείχνει ότι δεν εκφράζουν σημαντικές αρνητικές συνμεταβολές.  

Πίνακας 4.4: Συνδιακύμανση κατά τάξεις του Spearman για επιλεγμένα μεγέθη. 

  OC(d) OC(t) OC(in) OC %OC(d) %OC(t) %OC(in) %OC 

OC(d) 1,000 ,983 ,818 ,755 ,079 ,030 -,032 -,042 

OC(t)   1,000 ,879 ,792 ,087 ,031 -,059 -,021 

OC(in)     1,000 ,756 ,023 -,032 -,168 -,019 

OC       1,000 ,120 ,093 ,077 ,079 

%OC(d)         1,000 ,987 ,814 ,817 

%OC(t)           1,000 ,876 ,840 

%OC(in)             1,000 ,788 

%OC               1,000 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π23 

Από τον πίνακα 4.4 προκύπτει ότι οι τιμές των άμεσων έμμεσων και συνολικών 

πολλαπλασιαστών επαγγελμάτων εμφανίζουν υψηλή συνδιακύμανση (μεγαλύτερη από 

0,75) μεταξύ τους. Ομοίως, οι μεταβολές των συγκεκριμένων μεγεθών εμφανίζουν υψηλή 

συνδιακύμανση μεταξύ τους. Αξιοσημείωτο όμως είναι το αποτέλεσμα ότι οι τιμές των 

εξεταζόμενων μεγεθών με τις μεταβολές τους εμφανίζουν πολύ χαμηλή συνδιακύμανση. 

Δηλαδή, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τα επαγγέλματα με υψηλό μερίδιο και υψηλή 

συμβολή (μέσω των πολλαπλασιαστών τους) στην οικονομία δεν εμφανίζουν υψηλούς 

ρυθμούς επέκτασης της απασχόλησης σε αυτά, αλλά ούτε και των πολλαπλασιαστών 

επιδράσεων που δέχονται.   

Για την περαιτέρω διερεύνηση του παραπάνω ευρήματος κατασκευάζεται το διάγραμμα 

4.5, το οποίο αποτυπώνει τους εξής σύνθετους δείκτες: Στον οριζόντιο άξονα 

αποτυπώνονται οι επιδόσεις των επαγγελμάτων στα μεγέθη: OC(d), OC(t), OC(in) και OC. Οι 

επιδόσεις εκτιμώνται με τη χρήση ενός δείκτη ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη θέση κάθε 
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επαγγέλματος στην κατάταξη των παραπάνω μεγεθών (κατά μέσο όρο). Στον κάθετο άξονα 

αποτυπώνονται οι επιδόσεις των επαγγελμάτων στα μεγέθη: %OC(d), %OC(t), %OC(in) και 

%OC. Ομοίως, οι επιδόσεις αυτές εκτιμώνται με τη χρήση ενός δείκτη ο οποίος λαμβάνει 

υπόψη τη θέση κάθε επαγγέλματος στην κατάταξη των παραπάνω μεγεθών (κατά μέσο 

όρο).  Οι σύνθετοι δείκτες ομαλοποιούνται έτσι ώστε τα  επαγγέλματα τα οποία βρίσκονται 

στο πρώτο τεταρτημόριο του διαγράμματος να είναι αυτά τα οποία εμφανίζουν τιμές 

υψηλότερες από το μέσο όρο και στους δύο δείκτες. 

 

Πίνακας 4.5: Αποτελέσματα κατάταξης επαγγελμάτων  

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π23 

Με βάση το διάγραμμα 4.5 τα επαγγέλματα αυτά είναι:  

 43: Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 

 61: Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες 

 71: Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των 
ηλεκτρολόγων 

 72: Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

 75: Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

 81: Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 

 83: Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού 

 91: Καθαριστές και βοηθοί 
 

4.2 Πολλαπλασιαστές Δεξιοτήτων 

Για την εκτίμηση των πολλαπλασιαστών δεξιοτήτων οι απασχολούμενοι χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες: Χαμηλών, μεσαίων και υψηλών δεξιοτήτων. Η κατηγοριοποίηση που 

ακολουθείται βασίζεται στην κατάταξη των εργαζόμενων ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης 
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που έχουν ολοκληρώσει, όπως αυτή ορίζεται στο ISCED2011 (OECD, 2015). Αναλυτικά, οι 

κατηγορίες που ορίζονται (Marcolin et al., 2016; Timmer et al., 2014) είναι οι: 

 Οι εργαζόμενοι «χαμηλού επιπέδου δεξιοτήτων» περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 
0, 1 και 2 του ISCED (πρόκειται για όσους δεν έχουν λάβει καμία εκπαίδευση ή 
έχουν ολοκληρώσει πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση),  

 Οι εργαζόμενοι «μεσαίου επιπέδου δεξιοτήτων» περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 
3 και 4 του ISCED (πρόκειται για όσους έχουν ολοκληρώσει δευτεροβάθμια ή μετα- 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση –αλλά όχι τριτοβάθμια), και  

 Οι εργαζόμενο «υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων» περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 4 
και 5 του ISCED   (πρόκειται για όσους έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμια ή 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση) 

4.2.1 Εισαγωγή 

Η μεθοδολογία εκτίμησης των πολλαπλασιαστών δεξιοτήτων που υιοθετείται στην 

παρούσα έρευνα και βασίζεται στην ανάλυση εισροών-εκροών, βασίζεται στη σύνδεση των 

μεταβολών της απασχόλησης ανά επίπεδο δεξιοτήτων με τις μεταβολές στη διάρθρωση της 

οικονομίας. Συγκεκριμένα, οι μεταβολές στην απασχόληση ανά επίπεδο δεξιοτήτων 

εξαρτώνται από τις μεταβολές στην παραγωγή των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας 

(άμεση επίδραση), αλλά και από την τεχνολογία παραγωγής που ενσωματώνεται στους 

κλάδους και επηρεάζει τις κλαδικές διασυνδέσεις (έμμεση επίδραση). Η εκτίμηση των 

πολλαπλασιαστών δεξιοτήτων στην παρούσα μελέτη γίνεται για τα έτη 2008-2017.  

Στη συνέχεια θα εξεταστεί η εξέλιξη της απασχόλησης ανά επίπεδο δεξιοτήτων για την 

περίοδο 2008-2017. Στο διάγραμμα 4.6 παρουσιάζεται η εξέλιξη της απασχόλησης ανά 

επίπεδο δεξιοτήτων (σε αριθμό απασχολουμένων) για το σύνολο της οικονομίας το 

διάστημα 2008-2017, ενώ στο διάγραμμα 4.7 αποτυπώνεται η ποσοστιαία εξέλιξη των 

ίδιων μεγεθών.  

Πίνακας 4.6: Εξέλιξη της απασχόλησης ανά επίπεδο δεξιοτήτων, 2008-2017 

 

Πηγή: ΕΕΔ, ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 4.7: Ποσοστιαία Εξέλιξη της απασχόλησης ανά επίπεδο δεξιοτήτων, 2008-2017 

 

Πηγή: ΕΕΔ, ιδία επεξεργασία 

Παρατηρούμε ότι κατά το εξεταζόμενο διάστημα η απασχόληση χαμηλών δεξιοτήτων 

μειώθηκε κατά 47,36%, ενώ η απασχόληση μεσαίων δεξιοτήτων κατά 14,5% και η 

απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων κατά 8,18%. Οι αντίστοιχες μεταβολές εμφανίζονται και 

στο διάγραμμα 4.7, καθώς η συμμετοχή των απασχολούμενων χαμηλού επιπέδου 

δεξιοτήτων στην συνολική απασχόληση μειώθηκε από 29,9% σε 20,3%, των 

απασχολούμενων μεσαίου επιπέδου δεξιοτήτων αυξήθηκε από 40,1% σε 44,2% και των 

απασχολούμενων υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων αυξήθηκε από 29,9% σε 35,5%.  

Στο διάγραμμα 4.8 παρουσιάζεται η διάρθρωση της απασχόλησης ανά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας και επίπεδο δεξιοτήτων για το 2017. 

Πίνακας 4.8: Διάρθρωση απασχόλησης ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και 

επίπεδο δεξιοτήτων, 2017 

 

Πηγή: ΕΕΔ, ιδία επεξεργασία 
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Από το διάγραμμα προκύπτει ότι οι κλάδοι με την υψηλότερη συμμετοχή εργαζόμενων 

χαμηλού επιπέδου δεξιοτήτων είναι οι: 

 A01: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

 A02: Δασοκομία και υλοτομία 

 A03: Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 

 C16: Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 
έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

 C29: Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

Οι κλάδοι με την υψηλότερη συμμετοχή εργαζόμενων μεσαίου επιπέδου δεξιοτήτων είναι 

οι: 

 C27: Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

 C33: Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού   

 G45: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 H53: Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 

 L68: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας   
Οι κλάδοι με την υψηλότερη συμμετοχή εργαζόμενων υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων είναι 

οι: 

 J62_J63: Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες και Δραστηριότητες υπηρεσιών 
πληροφορίας   

 M69_M70: Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες και Δραστηριότητες κεντρικών 
γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης  

 M71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

 M72: Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

 P85: Εκπαίδευση 
 

Στο διάγραμμα 4.9-4.11 παρουσιάζονται συγκριτικά η μεταβολή της συμμετοχής 

εργαζομένων ανά επίπεδο δεξιοτήτων και κλάδο για την περίοδο 2011-2017 (κάθετος 

άξονας) και ποσοστιαία συμμετοχή ανά επίπεδο δεξιοτήτων και κλάδο το 2017 

(οριζόντιος άξονας). Το μέγεθος που καταγράφεται στον οριζόντιο άξονα είναι 

ομαλοποιημένο έτσι ώστε τιμές υψηλότερες από το μηδέν να εκφράζουν κλάδους με 

τιμές μεγαλύτερες από το μέσο όρο του εξεταζόμενου μεγέθους. Δηλαδή, οι κλάδοι οι 

οποίοι εμφανίζονται στο πρώτο τεταρτημόριο του διαγράμματος είναι αυτοί οι οποίοι 

έχουν ταυτόχρονα σχετικά υψηλό μερίδιο στο συγκεκριμένο επίπεδο δεξιοτήτων και 

αύξηση του μεριδίου του για την περίοδο 2011-2017. Πρόκειται δηλαδή για κλάδους με 

υψηλές επιδόσεις στο εξεταζόμενο μέγεθος και παράλληλα τάσεις επέκτασης του 

μεγέθους αυτού.  
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Πίνακας 4.9: Συγκριτικό διάγραμμα % συμμετοχής απασχολούμενων χαμηλού επιπέδου 

δεξιοτήτων ανά κλάδο και μεταβολής του μεγέθους την περίοδο 2008-2017.   

 

Πηγή: ΕΕΔ, ιδία επεξεργασία 

 

Πίνακας 4.10: Συγκριτικό διάγραμμα % συμμετοχής απασχολούμενων μεσαίου επιπέδου 

δεξιοτήτων ανά κλάδο και μεταβολής του μεγέθους την περίοδο 2008-2017.   

 

 

Πηγή: ΕΕΔ, ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 4.11: Συγκριτικό διάγραμμα % συμμετοχής απασχολούμενων υψηλού επιπέδου 

δεξιοτήτων ανά κλάδο και μεταβολής του μεγέθους την περίοδο 2008-2017.   

 

Πηγή: ΕΕΔ, ιδία επεξεργασία 

Παρατηρούμε ότι στο διάγραμμα 4.9 το οποίο εκφράζει την απασχόληση χαμηλών 

δεξιοτήτων μόνο δύο κλάδοι εμφανίζονται στο 1ο τεταρτημόριο, οι: 

 A02: Δασοκομία και υλοτομία 

 C29: Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, 

στο διάγραμμα 4.10 το οποίο εκφράζει την απασχόληση μεσαίων δεξιοτήτων στο 1ο 

τεταρτημόριο εμφανίζονται οι κλάδοι: 

 B: Ορυχεία και Λατομεία 

 C10-C12: Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία 

 C13-C15: Κλωστοϋφαντουργία, είδη ένδυσης και βιομηχανία δέρματος 

 C17: Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 

 C22: Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

 C23: Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

 C25: Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού 

 C27: Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

 C31_C32: Κατασκυεή Επίπλων και Άλλες Μεταποιητικές Δραστηριότητες 

 C33: Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού   

 E36: Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 

 E37-E39: Επεξεργασία Λυμάτων και αποβλήτων και διαχείριση αποβλήτων 

 G45: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών, 

 G46: Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 H49: Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

 H51: Αεροπορικές μεταφορές 

 H52: Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 
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 H53: Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 

 I: Καταλύματα και υπηρεσίες εστίασης 

 L68: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας   

 N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 

 R_S: Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία και άλλες δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών 

  
ενώ στο διάγραμμα 4.11 το οποίο εκφράζει την απασχόλησης υψηλών δεξιοτήτων στο 

1ο τεταρτημόριο εμφανίζονται οι κλάδοι: 

 C20: Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 

 C21: Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων 

 C26: Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 

 C28: Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 

 H50: Πλωτές μεταφορές 

 J58: Εκδοτικές δραστηριότητες 

 J59_J60: Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις  και Δραστηριότητες 
προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών  

 J61: Τηλεπικοινωνίες 

 J62_J63: Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητεςκαι Δραστηριότητες υπηρεσιών 
πληροφορίας   

 K64: Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές 
δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία   

 K65: Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση   

 K66: Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες   

 M69_M70: Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες και Δραστηριότητες κεντρικών 
γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης  

 M71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

 M72: Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

 M73: Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 

 M74_M75: Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες  και 
Κτηνιατρικές Δραστηριότητες 

 O84: Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

 P85: Εκπαίδευση 

 Q: Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 
 

4.2.2 Άμεσοι Συντελεστές Δεξιοτήτων 

Οι άμεσοι συντελεστές δεξιοτήτων εκφράζουν την απασχόληση ανά επίπεδο δεξιοτήτων η 

οποία δημιουργείται στην οικονομία εξαιτίας της μοναδιαίας αύξησης της τελικής ζήτησης 

όλων των κλάδων. Η διαχρονική εξέλιξη των άμεσων συντελεστών δεξιοτήτων εκφράζει τη 

δυναμική της εξέλιξης τους  εξαιτίας της επέκτασης των κλάδων οικονομικής 
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δραστηριότητας.  Στο διάγραμμα 4.12 παρουσιάζεται η εξέλιξη των άμεσων συντελεστών 

δεξιοτήτων το διάστημα 2008-2017. 

Πίνακας 4.12: Εξέλιξη άμεσων συντελεστών δεξιοτήτων, 2008-2017 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π24  

Παρατηρούμε ότι, κατά το εξεταζόμενο διάστημα, ο άμεσος συντελεστής χαμηλού 

επιπέδου δεξιοτήτων σημείωσε σημαντική μείωση (-30,74%), ο άμεσος συντελεστής 

μεσαίου επιπέδου δεξιοτήτων μικρή αύξηση  (6,23%), ενώ ο άμεσος συντελεστής υψηλού 

επιπέδου δεξιοτήτων σημείωση σημαντική αύξηση (56,82%). Προκύπτει δηλαδή μία 

σημαντική αύξηση των εργαζόμενων υψηλών δεξιοτήτων που απαιτούνται ανά μονάδα 

τελικής ζήτησης των κλάδων.  

4.2.3 Συνολικοί Πολλαπλασιαστές Δεξιοτήτων 

Οι πολλαπλασιαστές δεξιοτήτων εκφράζουν τη συνολική (άμεση και έμμεση) απασχόληση 

ανά επίπεδο δεξιότητας η οποία δημιουργείται στην οικονομία εξαιτίας της μοναδιαίας 

αύξησης της τελικής ζήτησης όλων των κλάδων. Η διαχρονική εξέλιξη των 

πολλαπλασιαστών δεξιοτήτων εκφράζει τη δυναμική εξέλιξης των δεξιοτήτων εξαιτίας της 

επέκτασης των κλάδων αλλά και των διακλαδικών σχέσεων που αναπτύσσονται στην 

οικονομία. Αποτελεί δηλαδή, ένα μέτρο της τάσης της απασχόλησης ανά επίπεδο 

δεξιοτήτων, ως αποτέλεσμα όλων των μεταβολών που επιδρούν στο εξεταζόμενο 

οικονομικό σύστημα.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πολλαπλασιαστές δεξιοτήτων είναι το άθροισμα των άμεσων 

συντελεστών δεξιοτήτων και των έμμεσων πολλαπλασιαστών δεξιοτήτων. Οι έμμεσοι 

πολλαπλασιαστές δεξιοτήτων ποοσοτικοποιούν την ένταση των διακλαδικών σχέσεων ως 

προς τη δυνατότητά τους να ενισχύουν την απασχόληση κατά επίπεδο δεξιοτήτων μιας 

οικονομίας. Στο διάγραμμα 4.13 παρουσιάζεται η εξέλιξη των πολλαπλασιαστών 

δεξιοτήτων το διάστημα 2008-2017. 
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Πίνακας 4.13: Εξέλιξη πολλαπλασιαστών δεξιοτήτων, 2008-2017 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π25 

Παρατηρούμε ότι, κατά το εξεταζόμενο διάστημα, ο πολλαπλασιαστής χαμηλού επιπέδου 

δεξιοτήτων σημείωσε σημαντική μείωση (-28,84%), ο πολλαπλασιαστής μεσαίου επιπέδου 

δεξιοτήτων μικρή αύξηση  (8,88%), ενώ ο πολλαπλασιαστής υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων 

σημείωση σημαντική αύξηση (59,12%). Προκύπτει δηλαδή μία σημαντική αύξηση των 

εργαζόμενων υψηλών δεξιοτήτων που απαιτούνται εξαιτίας των κλαδικών διασυνδέσεων 

που αναπτύσσονται στην οικονομία αν αυξηθεί η τελική ζήτηση όλων των κλάδων κατά μία 

μονάδα.  

Στο διάγραμμα 4.11 παρουσιάζονται αναλυτικά οι άμεσοι συντελεστές και οι έμμεσοι 

πολλαπλασιαστές δεξιοτήτων για την ελληνική οικονομία τα έτη 2008 και  2017.  
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Διάγραμμα 4.11: Άμεσοι Συντελεστές και Έμμεσοι Πολλαπλασιαστές Δεξιοτήτων, 2008 και 

2017 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π25 & Π26 

Παρατηρούμε ότι, κατά το εξεταζόμενο διάστημα, ο έμμεσος πολλαπλασιαστής χαμηλού 

επιπέδου δεξιοτήτων σημείωσε σημαντική μείωση (-21,96%), ο έμμεσος πολλαπλασιαστής 

μεσαίου επιπέδου δεξιοτήτων αύξηση  (15,75%), ενώ ο πολλαπλασιαστής υψηλού 

επιπέδου δεξιοτήτων σημείωση σημαντική αύξηση (64,49%). Προκύπτει δηλαδή ότι ακόμα 

και αν εξετάσουμε απομονωμένα την επίδραση της εσωτερικής δυναμικής του οικονομικού 

συστήματος, όπως αυτό εκφράζεται από την ένταση των διακλαδικών του σχέσεων, 

υπάρχει μία ισχυρή τάση για ενίσχυση της απασχόλησης υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων.  
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4.3 Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας 

Τα αποτελέσματα της συμμετοχής της ελληνικής οικονομίας στις παγκόσμιες αλυσίδες 

αξίας θα προσεγγιστούν με τη χρήση των δεικτών: 

 Συνιστώσα απασχόλησης εξαιτίας των εξαγωγών (Labour content of exports – LCEX) 

 Συνιστώσα απασχόλησης εξαιτίας της κατανάλωσης των νοικοκυριών (Labour 
content of Households Consumption  – LCHC) 

 Απώλειες απασχόλησης εξαιτίας των εξαγωγών (Labour Losses of Exports – LLEX) 

 Απώλειες απασχόλησης εξαιτίας της κατανάλωσης των νοικοκυριών (Labour Losses 
of Households Consumption  -LLHC). 

 

4.3.1 Συνιστώσα απασχόλησης εξαιτίας των εξαγωγών (LCEX) 

Η συνιστώσα απασχόλησης εξαιτίας των εξαγωγών LCEX, εκφράζει το τμήμα της 

απασχόλησης της οικονομίας που σχετίζεται με την παραγωγή προϊόντων για να καλύψουν 

τη ζήτηση για εξαγωγές. Περιλαμβάνει τόσο την άμεση απασχόληση (άμεση LCEX), τόσο και 

την έμμεση απασχόληση (έμμεση LCEX) η οποία οφείλεται στις κλαδικές διασυνδέσεις της 

οικονομίας.  

 

Διάγραμμα 4.12: Συνιστώσα απασχόλησης εξαιτίας των εξαγωγών (2000-2017), σε 

χιλιάδες απασχολούμενους 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π37 

Στο διάγραμμα 4.12 παρουσιάζεται η LCEX για το διάστημα 2000-2017 ανά τομέα. Από το 

διάγραμμα προκύπτει η διαχρονική αύξηση της συνιστώσας με ΜΕΡΜ ίσο με 3,18% για το 

σύνολο της οικονομίας, 1,82% για τον πρωτογενή τομέα και 1,36% για τον δευτερογενή και 

4,05% για τον τριτογενή. Προκύπτει επίσης, πως η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στη 

LCEX μειώθηκε από 17,17% το 2000 σε 13,36% το 2017%, η συμμετοχή του δευτερογενή 

τομέα μειώθηκε από 22,19% σε 17,91% και η συμμετοχή του τριτογενή τομέα αυξήθηκε 

από 60,65% σε 68,73% για την ίδια περίοδο.  
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Διάγραμμα 4.13: Συνιστώσα Απασχόλησης εξαιτίας των εξαγωγών ως μερίδιο της 

απασχόλησης για το σύνολο της οικονομίας και ανά τομέα (2000-2017) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π37 

Στο διάγραμμα 4.13 παρουσιάζεται η εξέλιξη της LCEX ως ποσοστό της απασχόλησης για το 

σύνολο της οικονομίας και ανά τομέα. Παρατηρούμε ότι η LCEX για το σύνολο της 

οικονομίας ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, αυξήθηκε από 9% στο 16,2% τα 

εξεταζόμενα έτη, ενώ αντίστοιχες μεταβολές εμφανίζουν όλοι οι τομείς.  

Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα πως για την πλειοψηφία των παρατηρήσεων 

η συνιστώσα κυμαίνεται σε συγκεκριμένο εύρος για όλους τους τομείς. Δηλαδή, την 

περίοδο 2000-2005 κυμαίνεται περίπου στο 8-12% της απασχόλησης κάθε τομέα, στη 

συνέχεια αυξάνεται με αντίστοιχους ρυθμούς και φτάνει την περίοδο 2012-2017 στο 14%-

20% του κάθε τομέα. Αυτό σημαίνει ότι παρά τις καταγεγραμμένες ανομοιότητες στην 

παραγωγική διάρθρωση και στα χαρακτηριστικά της απασχόλησης που παρατηρούνται 

μεταξύ των τομέων, η συνιστώσα της απασχόλησής τους που οφείλεται στις εξαγωγές έχει 

αρκετά μεγάλη ομοιομορφία. Εξαίρεση αποτελεί η μεγάλη αύξησης της LCEX του 

πρωτογενή τομέα τα έτη 2008-2010, στην αρχή δηλαδή εκδήλωσης της οικονομικής κρίσης.  

H κλαδική διάρθρωση της LCEX παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.14. Για λόγους εποπτικούς, 

στο διάγραμμα περιλαμβάνονται οι κλάδοι τις οικονομίας που δημιουργούν το 90% της 

LCEX. Στο ίδιο διάγραμμα καταγράφεται η διάρθρωση των εξαγωγών και ο άμεσος 

συντελεστής απασχόλησης, καθώς αποτελούν τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες 

του LCEX. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι οι κλάδοι με τις υψηλότερες τιμές LCEX είναι οι: 

 G47: Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 A01: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

 G46: Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 
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 H50: Πλωτές μεταφορές 

 M69_M70: Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες και Δραστηριότητες κεντρικών 
γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης  

  
Μάλιστα, στον κλάδο G47 συγκεντρώνεται το 32,15% της LCEX, στον Α01 το 12,95%, στον 

G46 το 7,26% και στους Η50 και Μ69_Μ70 το 5,42% και 5,05%, αντίστοιχα.  

Η υψηλή τιμή της LCEX στον κλάδο G47 είναι ένα εύρημα που χρειάζεται επιπλέον 

ερμηνεία. Από το διάγραμμα 4.14 προκύπτει ότι ο κλάδος G47 συγκεντρώνει αρκετά υψηλό 

ποσοστό εξαγωγών, εμφανίζει όμως και υψηλό άμεσο συντελεστή απασχόλησης. 

Προκύπτει δηλαδή ότι η απασχόληση ανά μονάδα προϊόντος του κλάδου είναι σχετικά 

υψηλή, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να οδηγούν σε υψηλή τιμή του LCEX. Παρακάτω θα 

παρουσιαστεί το μερίδιο του LCEX που οφείλεται στην άμεση παραγωγή καθώς και το 

μερίδιο που οφείλεται στις κλαδικές διασυνδέσεις της οικονομίας.  

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι αντίστοιχη συμπεριφορά με τον κλάδο G47 εμφανίζει 

και ο κλάδος Α01. Αντιθέτως, ο κλάδος C19 (Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων 

διύλισης πετρελαίου), εμφανίζει χαμηλή τιμή του LCEX, ενώ από τον κλάδο αυτό γίνονται το 

30% περίπου των εξαγωγών. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα οφείλεται στη χαμηλή τιμή του 

άμεσου συντελεστή του C19 και στην υψηλή εξάρτηση του κλάδου από εισαγόμενες 

ενδιάμεσες εισροές. Παρόμοια συμπεριφορά εμφανίζει και ο κλάδος H50 (Πλωτές 

Μεταφορές). 

Διάγραμμα 4.14: Κλαδική ανάλυση του LCEX, εξαγωγές και άμεσος συντελεστής 

απασχόλησης (2017) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π37 & Π38 

Στο διάγραμμα 4.15 παρουσιάζεται πιο αναλυτικά η κλαδική διάρθρωση της LCEX, όπου η 

συνιστώσα αναλύεται στο άμεσο και έμμεσο μερίδιό της, ενώ στο ίδιο διάγραμμα 

παρουσιάζεται και το έμμεσο μερίδιο του LCEX προς το σύνολο της συνιστώσας. 

Συγκρίνοντας το ποσοστό αυτό με τους κλάδους με σχετικά υψηλές τιμές της LCEX, 

απομονώνουμε τους παρακάτω κλάδους, οι οποίοι εμφανίζουν σημαντικές επιδόσεις στην 

LCEX εξαιτίας των κλάδικών διασυνδέσεων με κλάδους που έχουν σχετικά μεγάλο μερίδιο 

εξαγωγών. Οι κλάδοι αυτοί είναι οι: 
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 G46: Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 H49: Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

 H52: Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

 K64: Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία  

 M69_M70: Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες και Δραστηριότητες 
κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 

Επιπλέον, από τη διερεύνηση της διαχρονικής μεταβολής της LCEX την περίοδο 2000-2017 

προκύπτει ότι οι κλάδοι με την υψηλότερη αύξηση της απασχόλησης που είναι 

συνδεδεμένη με εξαγωγές είναι οι: 

 C10-C12: Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία 

 C19: Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

 C21: Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων 

 C25: Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού 

 C31_C32: Κατασκευή Επίπλων και Άλλες Μεταποιητικές Δραστηριότητες 

 I: Καταλύματα και υπηρεσίες εστίασης 

 J58: Εκδοτικές δραστηριότητες 

 J62_J63: Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες και Δραστηριότητες υπηρεσιών 
πληροφορίας   

 K65: Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση   

 M71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

 

Διάγραμμα 4.15: Άμεση και έμμεση ανάλυση της LCEX (2017) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π37 & Π38 

Στο διάγραμμα 4.16 παρουσιάζεται η LCEX ανά επίπεδο δεξιοτήτων.  Από το διάγραμμα 

προκύπτει ότι την εξεταζόμενη περίοδο η συνεισφορά στην LCEX των απασχολουμένων 

χαμηλού επιπέδου δεξιοτήτων μειώθηκε κατά 29,19%, η συνεισφορά των απασχολουμένων 
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μεσαίου επιπέδου δεξιοτήτων αυξήθηκε κατά 12,14% και η συνεισφορά των 

απασχολουμένων υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων αυξήθηκε σημαντικά κατά 47,85%. Από το 

εύρημα αυτό προκύπτει ότι οι κλάδοι με υψηλότερη αύξηση της συμμετοχής τους στη 

διάρθρωση της LCEX είναι κλάδοι με απασχόληση σχετικά υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων. 

Προκύπτει επίσης, πως η συμμετοχή της απασχόλησης χαμηλών δεξιοτήτων στη LCEX 

μειώθηκε από 31,6% το 2008 σε 20,9% το 2017 η συμμετοχή της απασχόλησης μεσαίων 

δεξιοτήτων στη LCEX αυξήθηκε από 46,4% σε 48,7% και η συμμετοχή της απασχόλησης 

υψηλών δεξιοτήτων στη LCEX αυξήθηκε σημαντικά από 22% σε 30,4% για την ίδια περίοδο.  

Διάγραμμα 4.16: LCEX ανά επίπεδο δεξιοτήτων, 2008-2017 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π39 

Στο διάγραμμα 4.17 παρουσιάζεται η εξέλιξη της LCEX ως ποσοστό της απασχόλησης για το 

σύνολο της οικονομίας και επίπεδο δεξιοτήτων. Παρατηρούμε ότι η LCEX για το σύνολο της 

οικονομίας ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, αυξήθηκε από 12,4% στο 16,7% τα 

εξεταζόμενα έτη, ενώ η απασχόληση χαμηλών δεξιοτήτων που συνδέεται με τις εξαγωγές 

ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης χαμηλών δεξιοτήτων αυξήθηκε από 12,4% σε 

16,7%. Το αντίστοιχο μέγεθος για την απασχόληση μεσαίου επιπέδου δεξιοτήτων αυξήθηκε 

από 13,6% σε 17,9%, ενώ για την απασχόληση υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων αυξήθηκε από 

8,6% σε 13,9%. 
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Διάγραμμα 4.17: Ποσοστιαία κατανομή LCEX ανά επίπεδο δεξιοτήτων 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π39 

4.3.2 Συνιστώσα απασχόλησης εξαιτίας της κατανάλωσης των νοικοκυριών (LCHC) 

       

Η συνιστώσα απασχόλησης εξαιτίας της κατανάλωσης των νοικοκυριών LCHC, εκφράζει το 

τμήμα της απασχόλησης της οικονομίας που σχετίζεται με την παραγωγή προϊόντων για να 

καλύψουν τη ζήτηση για κατανάλωση. Περιλαμβάνει τόσο την άμεση απασχόληση (άμεση 

LCHC), τόσο και την έμμεση απασχόληση (έμμεση LCHC) η οποία οφείλεται στις κλαδικές 

διασυνδέσεις της οικονομίας.  

 

Διάγραμμα 4.18: Συνιστώσα απασχόλησης εξαιτίας της κατανάλωσης των νοικοκυριών 

(2000-2017), σε χιλιάδες απασχολούμενους 
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Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π40 

Στο διάγραμμα 4.18 παρουσιάζεται η LCHC για το διάστημα 2000-2017 ανά τομέα. Από το 

διάγραμμα προκύπτει η διαχρονική μείωση της συνιστώσας με ΜΕΡΜ ίσο με -1,17% για το 

σύνολο της οικονομίας, -2,28% για τον πρωτογενή τομέα και -1,10% για τον δευτερογενή 

και -0,79% για τον τριτογενή. Προκύπτει επίσης, πως η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα 

στη LCHC μειώθηκε από 26,39% το 2000 σε 19,60% το 2017%, η συμμετοχή του 

δευτερογενή τομέα παρέμεινε σχεδόν σταθερή (από 15,51% σε 16,65%) και η συμμετοχή 

του τριτογενή τομέα αυξήθηκε από 58,10% σε 63,75% για την ίδια περίοδο.  

 

Διάγραμμα 4.19: Συνιστώσα Απασχόλησης εξαιτίας της κατανάλωσης των νοικοκυριών 

ως μερίδιο της απασχόλησης για το σύνολο της οικονομίας και ανά τομέα (2000-2017) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π40 

Στο διάγραμμα 4.19 παρουσιάζεται η εξέλιξη της LCHC ως ποσοστό της απασχόλησης για το 

σύνολο της οικονομίας και ανά τομέα. Παρατηρούμε ότι η LCHC για το σύνολο της 

οικονομίας ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, μειώθηκε από 54,8% στο 53,3% τα 

εξεταζόμενα έτη, ενώ αντίστοιχες μεταβολές εμφανίζουν όλοι οι τομείς. 

Από το ίδιο διάγραμμα προκύπτει το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό της απασχόλησης του 

πρωτογενή τομέα το οποίο συνδέεται (άμεσα και έμμεσα) με την κατανάλωση των 

νοικοκυριών. Το ποσοστό αυτό ήταν 90,3% το 2000 και μειώθηκε στο 87,5% το 2017. Η 

παρατηρούμενη μείωση, όπως προκύπτει και από την εκτίμηση του LCEX, οφείλεται στην 

αύξηση της σύνδεσης του πρωτογενή τομέα με τις εξαγωγές.  

Το αντίστοιχο μέγεθος για τον δευτερογενή τομέα αυξήθηκε επίσης, από 44,8% το 2000 σε 

58,5% το 2017, ενώ για τον τριτογενή εμφάνισε ελαφρά μείωση, απ΄49% σε 46,6%, 

αντίστοιχα. 
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H κλαδική διάρθρωση της LCHC παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.21. Για λόγους εποπτικούς, 

στο διάγραμμα περιλαμβάνονται οι κλάδοι τις οικονομίας που δημιουργούν περίπου το 

90% της LCHC. Στο ίδιο διάγραμμα καταγράφεται η διάρθρωση της κατανάλωσης των 

νοικοκυριών και ο άμεσος συντελεστής απασχόλησης, καθώς αποτελούν τους βασικούς 

προσδιοριστικούς παράγοντες του LCHC. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι οι κλάδοι με τις 

υψηλότερες τιμές LCHC είναι οι: 

 A01: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

 C10-C12: Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία 

 G47: Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 I: Καταλύματα και υπηρεσίες εστίασης 

 Q: Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 
 

Μάλιστα, στους κλάδους Α01 και I συγκεντρώνεται το 18,9% και 17,5% της LCHC, 

αντίστοιχα, ενώ παράλληλα ιδιαίτερα υψηλή είναι η συμμετοχή των C10-C12, G47 και Q με 

ποσοστά συμμετοχής 6.63%, 6.33% και 4,71% αντιστοίχως.  

Από τους κλάδους με σχετικά υψηλή τιμή στη συνιστώσα, διακρίνουμε οι υψηλές τους 

επιδόσεις οφείλονται είτε σε υψηλή συμμετοχή στην κατανάλωση των νοικοκυριών (πχ 

κλάδοι Ι και C10-C12), είτε σε υψηλή τιμή του άμεσου συντελεστή απασχόλησης (πχ κλάδος 

Α01).  και  

Διάγραμμα 4.20: Κλαδική ανάλυση του LCHC, κατανάλωση νοικοκυριών και άμεσος 

συντελεστής απασχόλησης (2017) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π40 

Στο διάγραμμα 4.21 παρουσιάζεται πιο αναλυτικά η κλαδική διάρθρωση της LCHC, όπου η 

συνιστώσα αναλύεται στο άμεσο και έμμεσο μερίδιό της, ενώ στο ίδιο διάγραμμα 

παρουσιάζεται και το έμμεσο μερίδιο του LCHC προς το σύνολο της συνιστώσας. 

Συγκρίνοντας το ποσοστό αυτό με τους κλάδους με σχετικά υψηλές τιμές της LCHC, 

απομονώνουμε τους παρακάτω κλάδους, οι οποίοι εμφανίζουν σημαντικές επιδόσεις στην 

LCHC εξαιτίας των κλαδικών διασυνδέσεων με κλάδους που έχουν σχετικά μεγάλο μερίδιο 

στην τελική κατανάλωση. Οι κλάδοι αυτοί είναι οι: 
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 F: Κατασκευές 

 G46: Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 G47: Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 M69_M70: Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες και Δραστηριότητες κεντρικών 
γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης  

 M71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

Επιπλέον, από τη διερεύνηση της διαχρονικής μεταβολής της LCHC την περίοδο 2000-2017 

προκύπτει ότι οι κλάδοι με την υψηλότερη αύξηση της απασχόλησης που είναι 

συνδεδεμένη με την κατανάλωση των νοικοκυριών είναι οι: 

 C10-C12: Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία 

 C22: Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

 C25: Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού 

 C33: Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού   

 I: Καταλύματα και υπηρεσίες εστίασης 

 J62_J63: Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητεςκαι Δραστηριότητες υπηρεσιών 
πληροφορίας   

 K65: Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση   

 M69_M70: Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες και Δραστηριότητες κεντρικών 
γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης  

 M71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

 N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 
 

Διάγραμμα 4.21: Άμεση και έμμεση ανάλυση της LCHC (2017) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π40 & Π41 
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Στο διάγραμμα 4.22 παρουσιάζεται η LCHC ανά επίπεδο δεξιοτήτων.  Από το διάγραμμα 

προκύπτει ότι την εξεταζόμενη περίοδο η συνεισφορά στην LCHC των απασχολουμένων 

χαμηλού επιπέδου δεξιοτήτων μειώθηκε κατά 37,69%, η συνεισφορά των απασχολουμένων 

μεσαίου επιπέδου δεξιοτήτων αυξήθηκε κατά 2,63% και η συνεισφορά των 

απασχολουμένων υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων αυξήθηκε σημαντικά κατά 19,83%. Από το 

εύρημα αυτό προκύπτει ότι οι κλάδοι με υψηλότερη αύξηση της συμμετοχής τους στη 

διάρθρωση της LCHC είναι κλάδοι με απασχόληση σχετικά υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων. 

Προκύπτει επίσης, πως η συμμετοχή της απασχόλησης χαμηλών δεξιοτήτων στη LCHC 

μειώθηκε από 37,2% το 2008 σε 26,1% το 2017 η συμμετοχή της απασχόλησης μεσαίων 

δεξιοτήτων στη LCHC αυξήθηκε από 42,2% σε 46,2% και η συμμετοχή της απασχόλησης 

υψηλών δεξιοτήτων στη LCHC αυξήθηκε σημαντικά από 20,6% σε 27,7% για την ίδια 

περίοδο.  

 

Διάγραμμα 4.22: LCHC ανά επίπεδο δεξιοτήτων, 2008-2017 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π42 

Στο διάγραμμα 4.23 παρουσιάζεται η εξέλιξη της LCHC ως ποσοστό της απασχόλησης για το 

σύνολο της οικονομίας και επίπεδο δεξιοτήτων. Παρατηρούμε ότι η LCHC για το σύνολο της 

οικονομίας ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, αυξήθηκε από 46,5% στο 53,3% τα 

εξεταζόμενα έτη, ενώ η απασχόληση χαμηλών δεξιοτήτων που συνδέεται με την 

κατανάλωση των νοικοκυριών ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης χαμηλών 

δεξιοτήτων μειώθηκε από 57,7% σε 68,3%. Το αντίστοιχο μέγεθος για την απασχόληση 

μεσαίου επιπέδου δεξιοτήτων αυξήθηκε από 48,9% σε 55,7%, ενώ για την απασχόληση 

υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων αυξήθηκε από 46,5% σε 53,3%. 
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Διάγραμμα 4.23: Ποσοστιαία κατανομή LCHC ανά επίπεδο δεξιοτήτων 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π42 

4.3.3 Απώλειες απασχόλησης εξαιτίας των εξαγωγών (LLEX)  

Οι απώλειες απασχόλησης εξαιτίας των εξαγωγών εκφράζουν το τμήμα της απασχόλησης 

που δημιουργείται σε οικονομίες της αλλοδαπής, εξαιτίας των εξαγωγών της εγχώριας 

οικονομίας. Με άλλα λόγια, αποτυπώνει τις επιπτώσεις των εισαγόμενων ενδιάμεσων 

εισροών που απαιτούνται για την παραγωγή των εξαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 

στην απασχόληση.  Η εκτίμηση του μεγέθους του LLEX δείχνει την επιπλέον απασχόληση 

που θα είχε δημιουργηθεί στην οικονομία αν ήταν εφικτή η πλήρης υποκατάσταση 

εισαγωγών. Δεδομένου όμως πως η πλήρης υποκατάσταση εισαγωγών δεν είναι εφικτή για 

μια σύγχρονη οικονομία, το μέγεθος αυτό εκφράζει μία δυνητική τάση των επιπτώσεων της 

συμμετοχής της εξεταζόμενης οικονομίας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.  

 

Διάγραμμα 4.24: Απώλειες απασχόλησης εξαιτίας των εξαγωγών (LLEX)  
 (2000-2017), σε χιλιάδες απασχολούμενους 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π43 
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Στο διάγραμμα 4.24 παρουσιάζονται οι LLEX για το διάστημα 2000-2017 ανά τομέα. Από το 

διάγραμμα προκύπτει η διαχρονική αύξηση του μεγέθους με ΜΕΡΜ ίσο με 6,25% για το 

σύνολο της οικονομίας, 6,27% για τον πρωτογενή τομέα, 9,54% για τον δευτερογενή και 

2,40% για τον τριτογενή. Προκύπτει επίσης, πως η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στις 

LLEX μειώθηκε από 3.64% το 2000 σε 3.01% το 2017, η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα 

αυξήθηκε σημαντικά από 46,06% σε 65,47% και η συμμετοχή του τριτογενή τομέα 

μειώθηκε από 50,31% σε 31,51% για την ίδια περίοδο. Η ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση του 

μεγέθους για τον δευτερογενή τομέα θα διερευνηθεί παρακάτω, σε επίπεδο κλάδων.  

Διάγραμμα 4.25: Απώλειες απασχόλησης εξαιτίας των εξαγωγών (LLEX) ως μερίδιο της 
LCEX για το σύνολο της οικονομίας και ανά τομέα (2000-2017) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π43 

Στο διάγραμμα 4.25 παρουσιάζεται η εξέλιξη των LLEX ως ποσοστό της LCEX για το σύνολο 

της οικονομίας και ανά τομέα. Παρατηρούμε ότι το εξεταζόμενο μέγεθος για το σύνολο της 

οικονομίας ως ποσοστό της συνολικής LCEX, αυξήθηκε από 12.7% στο 20% τα εξεταζόμενα 

έτη. Κατ’ αντιστοιχία, ο λόγος LLEX προς LCEX για τον πρωτογενή τομέα αυξήθηκε από 2,7% 

σε 4,5%, για το δευτερογενή από 26,5% σε 72,9%, ενώ για τον τριτογενή μειώθηκε από 

10,6% σε 9,1%.   

H κλαδική διάρθρωση των LLEX παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.26. Για λόγους εποπτικούς, 

στο διάγραμμα περιλαμβάνονται οι κλάδοι τις οικονομίας που δημιουργούν το 90% των 

LLEX. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι οι κλάδοι με τις υψηλότερες τιμές LLEX είναι οι: 

 A01: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

 B: Ορυχεία και Λατομεία 

 C22: Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

 H49: Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

 H52: Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 
 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στον κλάδο Β εντοπίζεται το 44% των LLEX. Το εύρημα αυτό θα 
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και τον πίνακα Αm, οι εισαγωγές για να καλύψουν την ενδιάμεση ζήτηση του κλάδου B 

προς τον κλάδο C19, καλύπτουν το 50% της ενδιάμεσης ζήτησης του κλάδου C19. Η 

ιδιαίτερα υψηλή τιμή των LLEX για τον Β, μπορεί να ερμηνευτεί με αυτόν τον τρόπο, αν 

επιπλέον λάβουμε υπόψη το μεγάλο μερίδιο εξαγωγών που προέρχονται από τον C19. 

Μάλιστα, η αύξηση των LLEX κατά την περίοδο 2000-2017 του κλάδου Β ερμηνεύεται από 

την μεγάλη αύξηση των εξαγωγών του C19 κατά την ίδια περίοδο.  

Διάγραμμα 4.26: Κλαδική ανάλυση του LLEX, (2000 & 2017) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π43 

Στο διάγραμμα 4.27 παρουσιάζεται το μέγεθος LLEX ανά επίπεδο δεξιοτήτων.  Από το 

διάγραμμα προκύπτει ότι την εξεταζόμενη περίοδο η συνεισφορά στις LLEX των 

απασχολουμένων χαμηλού επιπέδου δεξιοτήτων μειώθηκε κατά 13,19%, η συνεισφορά των 

απασχολουμένων μεσαίου επιπέδου δεξιοτήτων αυξήθηκε κατά 34.84% και η συνεισφορά 

των απασχολουμένων υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων αυξήθηκε σημαντικά κατά 50.28%. 

Από το εύρημα αυτό προκύπτει ότι οι κλάδοι με υψηλότερη αύξηση της συμμετοχής τους 

στη διάρθρωση των LLEX είναι κλάδοι με απασχόληση σχετικά υψηλού επιπέδου 

δεξιοτήτων. Προκύπτει επίσης, πως η συμμετοχή της απασχόλησης χαμηλών δεξιοτήτων 

στις LLEX μειώθηκε από 30,6% το 2008 σε 21,6% το 2017 η συμμετοχή της απασχόλησης 

μεσαίων δεξιοτήτων στη LCEX αυξήθηκε από 51,2% σε 56.2% και η συμμετοχή της 

απασχόλησης υψηλών δεξιοτήτων στη LCEX αυξήθηκε σημαντικά από 18.2% σε 22,2% για 

την ίδια περίοδο.  
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Διάγραμμα 4.27: LLEX ανά επίπεδο δεξιοτήτων, 2008-2017 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π44 

4.3.4 Απώλειες απασχόλησης εξαιτίας της κατανάλωσης των νοικοκυριών (LLHC)  

Οι απώλειες απασχόλησης εξαιτίας της κατανάλωσης των νοικοκυριών (LLHC) εκφράζουν το 

τμήμα της απασχόλησης που δημιουργείται σε οικονομίες της αλλοδαπής, εξαιτίας των 

χαρακτηριστικών της κατανάλωσης της εξεταζόμενης οικονομίας. Με άλλα λόγια, 

αποτυπώνει τις επιπτώσεις των εισαγόμενων ενδιάμεσων εισροών που απαιτούνται για την 

παραγωγή των προϊόντων που κατευθύνονται στην κατανάλωση, στο μέγεθος της 

απασχόλησης.  Η εκτίμηση του μεγέθους του LLHC δείχνει την επιπλέον απασχόληση που 

θα είχε δημιουργηθεί στην οικονομία αν ήταν εφικτή η πλήρης υποκατάσταση εισαγωγών. 

Δεδομένου όμως πως η πλήρης υποκατάσταση εισαγωγών δεν είναι εφικτή για μια 

σύγχρονη οικονομία, το μέγεθος αυτό εκφράζει μία δυνητική τάση των επιπτώσεων της 

συμμετοχής της εξεταζόμενης οικονομίας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.  

 

Διάγραμμα 4.28: Απώλειες απασχόλησης εξαιτίας της κατανάλωσης των νοικοκυριών 
(LLHC) (2000-2017), σε χιλιάδες απασχολούμενους 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π45 
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Στο διάγραμμα 4.28 παρουσιάζονται οι LLΗC για το διάστημα 2000-2017 ανά τομέα. Από το 

διάγραμμα προκύπτει η διαχρονική μείωση του μεγέθους με ΜΕΡΜ ίσο με -0,26% για το 

σύνολο της οικονομίας, η αύξηση του με ΜΕΡΜ 0,49% για τον πρωτογενή τομέα, και η 

μείωση του αντίστοιχα με ρυθμό -2,43% για τον δευτερογενή και -0,87% για τον τριτογενή. 

Προκύπτει επίσης, πως η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στις LLHC μειώθηκε από 24,95% 

το 2000 σε 23,31% το 2017, η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα αυξήθηκε σημαντικά από 

34,43% σε 40.84% και η συμμετοχή του τριτογενή τομέα μειώθηκε από 40,62% σε 35,61% 

για την ίδια περίοδο.  

Διάγραμμα 4.29: Απώλειες απασχόλησης εξαιτίας της κατανάλωσης των νοικοκυριών 
(LLHC) ως μερίδιο της LCHC  για το σύνολο της οικονομίας και ανά τομέα (2000-2017) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π45 

Στο διάγραμμα 4.29 παρουσιάζεται η εξέλιξη των LLHC ως ποσοστό της LCHC για το σύνολο 

της οικονομίας και ανά τομέα. Παρατηρούμε ότι το εξεταζόμενο μέγεθος για το σύνολο της 

οικονομίας ως ποσοστό της συνολικής LCHC, αυξήθηκε από 6,6% στο 6,7% τα εξεταζόμενα 

έτη. Κατ’ αντιστοιχία, ο λόγος LLHC προς LCHC για τον πρωτογενή τομέα αυξήθηκε από 6,3% 

σε 7,9%, για το δευτερογενή από 14,7% σε 16,3%, ενώ για τον τριτογενή μεταβλήθηκε 

ελάχιστα, από 6,6% σε 6,7%.   

H κλαδική διάρθρωση των LLHC παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.30. Για λόγους 

εποπτικούς, στο διάγραμμα περιλαμβάνονται οι κλάδοι τις οικονομίας που δημιουργούν το 

90% των LLHC. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι οι κλάδοι με τις υψηλότερες τιμές LLHC 

είναι οι: 

 A01: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

 B: Ορυχεία και Λατομεία 

 C10-C12: Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία 

 C20: Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 

 H52: Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 
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Διάγραμμα 4.30: Κλαδική ανάλυση του LLHC, (2000 & 2017) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π45 

Στο διάγραμμα 4.31 παρουσιάζεται το μέγεθος LLHC ανά επίπεδο δεξιοτήτων.  Από το 

διάγραμμα προκύπτει ότι την εξεταζόμενη περίοδο η συνεισφορά στις LLHC των 

απασχολουμένων χαμηλού επιπέδου δεξιοτήτων μειώθηκε κατά -49,96%, η συνεισφορά 

των απασχολουμένων μεσαίου επιπέδου δεξιοτήτων μειώθηκε κατά -19,14% και η 

συνεισφορά των απασχολουμένων υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων αυξήθηκε κατά 15,09%. 

Από το εύρημα αυτό, και δεδομένου ότι η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε κατά το 

εξεταζόμενο διάστημα, προκύπτει ότι από τη μία, οι κλάδοι με υψηλό ποσοστό 

εργαζομένων υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων συνδέονται με τη ζήτηση για καταναλωτικά 

προϊόντα και υπηρεσίες από τα νοικοκυριά.. Προκύπτει επίσης, πως η συμμετοχή της 

απασχόλησης χαμηλών δεξιοτήτων στις LLHC  μειώθηκε από 40.7% το 2008 σε 27,6% το 

2017 η συμμετοχή της απασχόλησης μεσαίων δεξιοτήτων στη LCHC αυξήθηκε από 43,5% σε 

47.7.2% και η συμμετοχή της απασχόλησης υψηλών δεξιοτήτων στη LCHC αυξήθηκε 

σημαντικά από 15.8% σε 24,7% για την ίδια περίοδο.  

Διάγραμμα 4.31: LLHC ανά επίπεδο δεξιοτήτων, 2008-2017 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π46 
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4.4 Συμπεράσματα 

Η προσέγγιση των GVC χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει τη συμβολή των επιμέρους χωρών 

στην παγκόσμια παραγωγή, αλλά και την επίδραση του κατακερματισμού του διεθνούς 

εμπορίου στις χώρες. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην εκτίμηση των θέσεων 

εργασίας που δημιουργούνται στην αλλοδαπή εξαιτίας της συμμετοχής των κλάδων της 

ελληνικής οικονομίας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας ως αγοραστές ενδιάμεσων εισροών. 

Η κλαδική διερεύνηση επικεντρώνεται στις απώλειες απασχόλησης εξαιτίας της ενδιάμεσης 

ζήτησης από την αλλοδαπή που απαιτείται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που 

εξάγονται και καταναλώνονται από τα νοικοκυριά της χώρας. Παράλληλα, εκτιμάται και η 

απασχόληση που είναι ενσωματωμένη στις εξαγωγές και στην κατανάλωση των 

νοικοκυριών.  
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Πίνακας 4.14: Κατάταξη κλάδων ως προς τα εξεταζόμενα μεγέθη 

  LCEX LLEX LCHC LLHC 

A01 2 4 1 1 

A02 52 40 45 29 

A03 39 53 27 50 

B 15 1 50 3 

C10-C12 13 32 3 4 

C13-C15 26 12 13 8 

C16 41 20 39 12 

C17 43 11 38 18 

C18 46 34 25 39 

C19 27 31 54 41 

C20 22 7 37 5 

C21 19 36 48 26 

C22 10 5 34 16 

C23 31 26 40 34 

C24 18 13 51 28 

C25 11 16 23 13 

C26 48 15 42 17 

C27 24 10 43 15 

C28 40 28 53 33 

C29 54 44 44 43 

C30 36 21 49 24 

C31_C32 16 30 24 11 

C33 44 50 47 53 

D35 25 24 18 27 

E36 53 48 35 49 

E37-E39 30 17 29 20 

F 9 19 17 21 

G45 37 33 9 38 

G46 3 9 10 14 

G47 1 8 4 7 

H49 8 3 12 10 

H50 4 47 52 47 

H51 42 43 33 44 

H52 6 2 22 2 

H53 28 37 30 42 

I 23 51 2 48 

J58 45 25 26 25 

J59_J60 38 39 32 35 

J61 32 35 19 37 

J62_J63 14 22 36 19 

K64 7 14 16 6 

K65 21 29 21 32 
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K66 29 52 41 52 

L68 49 54 46 55 

M69_M70 5 6 11 9 

M71 12 23 20 23 

M72 51 49 55 51 

M73 35 41 31 36 

M74_M75 33 38 28 30 

N 17 27 8 22 

O84 50 18 14 31 

P85 34 45 6 45 

Q 47 46 5 46 

R_S 20 42 7 40 

T 55 55 15 54 

 

Στον Πίνακα 4.14 παρουσιάζεται η κατάταξη των κλάδων ως προς τα εξεταζόμενα μεγέθη. 

Για τη σύγκριση της ομοιότητας των κατατάξεων χρησιμοποιείται ο συντελεστής 

συνδιακύμανσης κατά τάξεις του Spearman (βλ Παράρτημα ΙΙ). Ο συντελεστής 

συνδιακύμανσης κατά τάξεις του  Spearman εμφανίζει χαμηλές τιμές (μικρότερες του 0,5) 

κατά την σύγκριση της κατάταξης  των μεγεθών LCEX, LLEX, LCHC και LLHC, με εξαίρεση την 

κατάταξη των LLEX και LLHC που έχει συντελεστή ίσο με 0,787.  Το εύρημα αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς δείχνει ότι οι απώλειες απασχόλησης της ελληνικής 

οικονομίας, ακόμα και αν προσδιορίζονται με βάση διαφορετικές συνιστώσες της τελικής 

ζήτησης, εντοπίζονται σε συγκεκριμένους κλάδους. Προκύπτει δηλαδή, ότι η συμμετοχή της 

Ελλάδας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (ως αγοραστής ενδιάμεσων προϊόντων) 

εντοπίζεται σε συγκεκριμένους κλάδους.  

Για την περαιτέρω διερεύνηση αυτού του σημαντικού ευρήματος εκτιμάται το μέγεθος των 

απωλειών απασχόλησης συνολικά (δηλαδή το άθροισμα LLEX και LLHC) αρχικά κατά τομέα 

και στη συνέχεια κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.  
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Διάγραμμα 4.32: Απώλειες απασχόλησης εξαιτίας των εξαγωγών και της κατανάλωσης 

των  νοικοκυριών ανά τομέα (2000 & 2017) 

 
Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π43 & 45 

Στο διάγραμμα 4.32 παρουσιάζονται οι απώλειες απασχόλησης εξαιτίας των εισαγόμενων 

ενδιάμεσων εισροών που κατευθύνονται σε εξαγωγές και σε κατανάλωση των νοικοκυριών. 

Από το διάγραμμα προκύπτει ότι η τιμή του LLHC μειώθηκε σημαντικά σε όλους τους 

τομείς, γεγονός που οφείλεται στη μείωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη αύξηση του LLEX από το 2000 μέχρι το 2017. Η 

μεταβολή αυτή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω οφείλεται στην υψηλή εξάρτηση των 

εξαγωγών του κλάδου C19 (Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου) 

από της εισαγωγές για την κάλυψη της ενδιάμεσης ζήτησης από τον κλάδο Β (Ορυχεία και 

Λατομεία) της αλλοδαπής.  

Η επίδραση των GVC στην κλαδική απασχόληση παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.33, όπου 

τα μεγέθη LCHC και LCEX αποτυπώνονται με θετικές τιμές (η θετική επίδραση στην 

απασχόληση της κατανάλωσης των νοικοκυριών και των εξαγωγών), ενώ τα μεγέθη LLHC 

και LLEX αποτυπώνονται με αρνητικές τιμές (η αρνητική επίδραση της συμμετοχής της 

χώρας στις GVC). Στο διάγραμμα εμφανίζονται επιλεγμένοι κλάδοι, στους οποίους 

συγκεντρώνεται το 80% της απασχόλησης με βάση τα εξεταζόμενα μεγέθη. Πέρα από την 

υψηλή συμμετοχή στα μεγέθη των κλάδων Α, Β, C10-12, G47 και Ι, η οποία έχει αναλυθεί 

στις παραπάνω ενότητες, ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι για μια σειρά από κλάδους, οι 

συνολικές απώλειες απασχόλησης (το άθροισμα των LLHC και LLEX) εμφανίζονται να 

αποτελούν σημαντικό ποσοστό των συνιστωσών LCHC και LCEX. Οι κλάδοι για τους οποίους 

οι απώλειες (διαρροές) απασχόλησης είναι σχετικά υψηλές, είναι οι κλάδοι των οποίων η 

ενδιάμεση προσφορά καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές και παράλληλα 
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εμφανίζουν υψηλά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα εξαιτίας της διάρθρωσης της 

κατανάλωσης των νοικοκυριών και των εξαγωγών.  

Διάγραμμα 4.33: H επίδραση των GVC στην απασχόληση επιλεγμένων κλάδων (2017) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π37, Π40, Π43 & Π45 

Το παραπάνω εύρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι εντοπίζει μία ομάδα κλάδων των 

οποίων η διεύρυνση θα δημιουργούσε σημαντικά οφέλη στην απασχόληση. Για το λόγο 

αυτό διερευνάται ο δείκτης διαρροών ανά κλάδο μέσω της σχέσης:  

𝛥𝛥𝜄 =
𝐿𝐿𝐸𝑋𝑖 + 𝐿𝐿𝐻𝐶𝑖

𝐿𝑖
 

Ο δείκτης ΔΔi αποτυπώνει την ποσοστιαίο μερίδιο των απωλειών απασχόλησής εξαιτίας της 

κατανάλωσης των νοικοκυριών και των εξαγωγών στην απασχόληση του κλάδου ή, 

εναλλακτικά, την αύξηση της απασχόλησης ανά κλάδο μετά από την πλήρη υποκατάσταση 

των εισαγωγών προς την ενδιάμεση ζήτηση οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

των αγαθών και υπηρεσιών που εξάγονται και καταναλώνονται από τα νοικοκυριά. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 47 του Ηλεκτρονικού Παραρτήματος.  

Με βάση αυτά, εντοπίζονται δύο κλάδοι με ΔΔ μεγαλύτερο από 100%, ο κλάδος Β (Ορυχεία, 

Λατομεία) και ο κλάδος H52 (Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά 

δραστηριότητες). Το αποτέλεσμα ως προς τον κλάδο Β έχει προσεγγιστεί αναλυτικά 

παραπάνω, ενώ για τον κλάδο Η52 μπορεί να ερμηνευτεί εξαιτίας της υψηλής διασύνδεσης 

του Η52 (ως προμηθευτής) με τους κλάδους C19 (Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων 

διύλισης πετρελαίου), G47 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 

οχημάτων και μοτοσυκλετών) και Η50 (Πλωτές μεταφορές). Οι κλάδοι αυτοί έχουν υψηλή 

συμμετοχή στη διάρθρωση των εξαγωγών και της κατανάλωσης των νοικοκυριών.  

Από τους υπόλοιπους κλάδους προκύπτει οι κλάδοι της μεταποίησης έχουν ΔΔ με μέση τιμή  

23,8%, ενώ για τους κλάδους των υπηρεσιών το αντίστοιχο μέγεθος ισούται με 3,7%. Στο 
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διάγραμμα 4.34 παρουσιάζεται ο Δείκτης Διαρροών για τους κλάδους της μεταποίησης με 

κωδικούς C10-12 ως και F. 

Διάγραμμα 4.34: Απώλειες απασχόλησης για κλάδους της μεταποίησης  ως ποσοστό της 

απασχόλησης του κλάδου (2017) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π47 

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Διαρροών των κλάδων: C26 (Κατασκευή ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων), C20 (Παραγωγή χημικών ουσιών και 

προϊόντων) και C17 (Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων) είναι πάνω από 50% 

κάτι που δείχνει ότι η σύνδεση των κλάδων αυτών με την ενδιάμεση ζήτηση της ελληνικής 

οικονομίας θα μπορούσε να οδηγήσει στη σημαντική επέκταση της δραστηριότητάς τους 

καθώς και της απασχόλησης που δημιουργούν. Επιπλέον, για μια μεγάλη ομάδα κλάδων 

(C27-Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, C29- Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 

ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, C30- Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού 

μεταφορών, C22 - Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες και 

C16 - Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, κατασκευή ειδών 

καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής), το αντίστοιχο μέγεθος είναι μεταξύ 30-50%. 

Τέλος, στο διάγραμμα 4.35 παρουσιάζεται η επίδραση των GVC στην απασχόληση ανά 

επίπεδο δεξιοτήτων, όπου τα μεγέθη LCHC και LCEX αποτυπώνονται με θετικές τιμές (η 

θετική επίδραση στην απασχόληση της κατανάλωσης των νοικοκυριών και των εξαγωγών), 

ενώ τα μεγέθη LLHC και LLEX αποτυπώνονται με αρνητικές τιμές (η αρνητική επίδραση της 

συμμετοχής της χώρας στις GVC). Από το διάγραμμα προκύπτει ότι οι απώλειες 

απασχόλησης εξαιτίας των εξαγωγών και της κατανάλωσης των νοικοκυριών εμφανίζονται 

σε όλα τα επίπεδα απασχόλησης κατά περίπου το ίδιο ποσοστό. 
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Διάγραμμα 4.35: H επίδραση των GVC στην απασχόληση ανά επίπεδο δεξιοτήτων (2017) 

 

Πηγή: Ηλεκτρονικό Παράρτημα, Πίνακας Π39, Π42, Π44 & Π46 
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η παρούσα μελέτη προσφέρει μια εκτεταμένη ανάλυση των κλαδικών διασυνδέσεων της 

ελληνικής οικονομίας, επικεντρώνοντας στην επίδρασή τους στη διαμόρφωση της 

απασχόλησης. Εξετάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης κατά κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας, ανά επάγγελμα και ανά επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ μελετάται 

και η επίδραση της συμμετοχής της χώρας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και η επίδρασή 

τους στην απασχόληση.  

Από τη μελέτη αναδεικνύονται τέσσερις αλληλένδετες πτυχές της απασχόλησης. Αρχικά, 

προσεγγίζεται η κλαδική διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και υπολογίζονται οι 

οριζόντιες και κάθετες κλαδικές διασυνδέσεις (πολλαπλασιαστές προϊόντος). Στη συνέχεια 

η κλαδική ανάλυση επεκτείνεται στον υπολογισμό των οριζόντιων και κάθετων 

πολλαπλασιαστών απασχόλησης, βάση των οποίων εντοπίζονται οι κλάδοι κλειδιά για την 

απασχόληση. Ακολουθεί η διερεύνηση των χαρακτηριστικών της απασχόλησης σε 

μεγαλύτερο βάθος μέσω δύο διαφορετικών κατευθύνσεων: Συνδέοντας την κλαδική 

απασχόληση με την κατανομή της ανά επάγγελμα και με την κατανομή της ανά επίπεδο 

δεξιοτήτων. Και για τις δύο αυτές κατευθύνσεις υπολογίζονται οι αντίστοιχοι 

πολλαπλασιαστές. Η ανάλυση ολοκληρώνεται με την εκτίμηση της συμβολής των 

παγκόσμιων αλυσίδων αξίας (GVC) στην ελληνική απασχόληση καθώς και των απωλειών 

(διαρροών) απασχόλησης εξαιτίας της ενδιάμεσης ζήτησης που καλύπτεται από εισαγωγές.  

Βασική διαπίστωση της μελέτης είναι οι σημαντικές διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται 

στα αποτελέσματα μετά το 2008. Η σημαντικότητα των κλάδων και η κατάταξή τους 

μεταβάλλεται για όλα τα εξεταζόμενα μεγέθη, γεγονός που καταδεικνύει τις υψηλής 

έντασης διαρθρωτικές μεταβολές που έχουν συντελεστεί στην ελληνική οικονομία. Οι 

μεταβολές που αξιολογούνται εδώ, αφορούν όλα τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά της, τόσο 

για την παραγωγή όσο και για την απασχόληση. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι κλάδοι 

οικονομικής δραστηριότητας με τις υψηλότερες πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην 

απασχόληση να διαφοροποιούνται σημαντικά διαχρονικά.  

5.1 Πολλαπλασιαστές Παραγωγής και Απασχόλησης 

Παράλληλα, σημαντικό εύρημα είναι οι σημαντικές διαφοροποιήσεις στην κατάταξη 

μεγεθών με διαφορετικό εννοιολογικό περιεχόμενο, δηλαδή η αδυναμία εντοπισμού μίας 

ομάδας κλάδων οι οποίοι να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης για όλα τα 

εξεταζόμενα μεγέθη (δηλαδή για τους άμεσους συντελεστές παραγωγής και απασχόλησης 

και για τους συνολικούς και έμμεσους πολλαπλασιαστές παραγωγής και απασχόλησης).  

Παρόλα αυτά, εντοπίζεται μια ομάδα κλάδων με σχετικά υψηλή θέση στην κατάταξη ως 

προς τους πολλαπλασιαστές παραγωγής και απασχόλησης. Οι κλάδοι αυτοί ανήκουν τόσο 

στο δευτερογενή, όσο και στον τριτογενή τομέα της οικονομίας. Η ανάλυση εδώ 

αναφέρεται στο τελευταίο έτος με διαθέσιμα δεδομένα. 

Συγκεκριμένα, εντοπίζονται 7 κλάδοι του δευτερογενή τομέα με σχετικά υψηλή 

συμβολή στους πολλαπλασιαστές παραγωγής και απασχόλησης:  

 C10-C12: Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία 

 C16: Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 
έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 
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 C18: Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

 C21: Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων 

 C22: Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

 C31_C32: Κατασκευή Επίπλων και Άλλες Μεταποιητικές Δραστηριότητες 

 F: Κατασκευές, 
 

Παράλληλα, εντοπίζονται και 10 κλάδοι του τριτογενή τομέα με αντίστοιχες επιδόσεις: 

 G46: Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 H52: Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

 H53: Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 

 I: Καταλύματα και υπηρεσίες εστίασης 

 K64: Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές 
δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία   

 K66: Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες   

 M69_M70: Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες και Δραστηριότητες κεντρικών 
γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης  

 M71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

 M73: Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 

 M74_M75: Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες  και 
Κτηνιατρικές Δραστηριότητες 

 

Μία βασική διαπίστωση της μελέτης είναι ότι οι κάθετες κλαδικές διασυνδέσεις του 

δευτερογενή τομέα (μέση τιμή  1,667) είναι σημαντικά υψηλότερες του τριτογενή τομέα 

(μέση τιμή 1,461). Το εύρημα αυτό δείχνει ότι οι κλάδοι του δευτερογενή τομέα 

λειτουργούν ως κλάδοι-αγοραστές ενδιάμεσων εισροών με πολύ υψηλότερη ένταση από 

ότι οι κλάδοι του τριτογενή τομέα. Οπότε, μία αύξηση στην τελική ζήτηση των κλάδων της 

μεταποίησης αναμένεται να επιφέρει υψηλότερα (κάθετα) αποτελέσματα από ότι η 

αντίστοιχη αύξηση ενός κλάδου των υπηρεσιών. Αντίστοιχο συμπέρασμα δεν μπορεί να 

εξαχθεί για τις οριζόντιες κλαδικές διασυνδέσεις όπου οι τιμές του δευτερογενή και του 

τριτογενή τομέα είναι πολύ κοντά (1,616 και 1,654 αντίστοιχα). Προκύπτει δηλαδή ότι οι 

κλάδοι του δευτερογενή τομέα της οικονομίας λειτουργούν τόσο ως προμηθευτές, όσο και 

ως αγοραστές ενδιάμεσων εισροών, ενώ οι κλάδοι του τριτογενή τομέα λειτουργούν με 

μεγαλύτερη ένταση ως προμηθευτές.  

Από τη σύγκριση των οριζόντιων και κάθετων πολλαπλασιαστών απασχόλησης 

προκύπτει ότι οι κλάδοι του τριτογενή τομέα υπερτερούν αυτών του δευτερογενή. 

Συγκεκριμένα, οι κλάδοι του δευτερογενή τομέα έχουν σχετικά χαμηλούς οριζόντιους και 

κάθετους πολλαπλασιαστές απασχόλησης (18,78 και 18,04, αντίστοιχα), ενώ οι κλάδοι του 

τριτογενή τομέα σημαντικά υψηλότερους (27,05 και 23,13, αντίστοιχα).  

Καταλήγουμε δηλαδή στο συμπέρασμα, ότι το σημαντικό προβάδισμα του δευτερογενή 

τομέα στις οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις δεν οδηγεί σε υψηλούς οριζόντιους και 

κάθετους πολλαπλασιαστές απασχόλησης. Αντιθέτως, οι κλάδοι των υπηρεσιών 
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δημιουργούν σημαντικά, οριζόντια και κάθετα, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην 

απασχόληση.  

Παράλληλα, από τη συνολική αξιολόγηση των εξεταζόμενων μεγεθών προκύπτει ότι οι 

κλάδοι της μεταποίησης τείνουν με την επέκτασή τους να ενισχύουν περισσότερο την 

αύξηση της παραγωγής της οικονομίας από ότι την απασχόληση, ενώ το αντίστροφο ισχύει 

για τους κλάδους του τριτογενή τομέα.  

Μία σημαντική συνεισφορά της ανάλυσης εισροών-εκροών είναι η δυνατότητα 

εντοπισμού των κλάδων κλειδιά της οικονομίας, των κλάδων δηλαδή που έχουν 

ταυτόχρονα υψηλές οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις, οπότε ενισχύουν την 

αναπτυξιακή δυνατότητα της οικονομίας, τόσο ως αγοραστές όσο και ως προμηθευτές 

ενδιάμεσων εισροών.  

 Παρόλο που η εικόνα των κλάδων κλειδιά εμφανίζει αρκετές διαφοροποιήσεις κατά 

τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, μπορούμε να εντοπίσουμε μια ομάδα κλάδων οι 

οποίοι είναι κλάδοι-κλειδιά της παραγωγής, διαχρονικά. Οι κλάδοι αυτοί είναι: 

 C16: Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 
έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

 C22: Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

 C23: Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

 C24: Παραγωγή βασικών μετάλλων 

 C25: Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού 

 J59_J60: Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις  και Δραστηριότητες 
προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών  

 M73: Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 

 M74_M75: Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες  και 
Κτηνιατρικές Δραστηριότητες 
 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι οι κλάδοι: A01 (Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και 

συναφείς δραστηριότητες), C26 (Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και 

οπτικών προϊόντων) και D35 (Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 

κλιματισμού) είναι κλάδοι κλειδιά που εμφανίζονται πρώτη φορά κατά το τελευταίο έτος 

της ανάλυσης 

Ακολουθώντας την ίδια προσέγγιση, βλέπουμε ότι οι παρακάτω κλάδοι είναι κλάδοι 

κλειδιά της απασχόλησης για τα εξεταζόμενα έτη:    

 A01: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

 A02: Δασοκομία και υλοτομία 

 C16: Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 
έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

 C31_C32: Κατασκευή Επίπλων και Άλλες Μεταποιητικές Δραστηριότητες 

 G47: Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

 H49: Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

 K66: Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες   
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 N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 

 P85: Εκπαίδευση 

 R_S: Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία και άλλες δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών 

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι οι κλάδοι: C10-C12  (Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία), F 

(Κατασκευές), G46 (Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσυκλετών), I (Καταλύματα και υπηρεσίες εστίασης) και Q (Δραστηριότητες σχετικές με 

την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα) είναι κλάδοι κλειδιά μόνο για το 2017. 

Η διαφοροποίηση που παρατηρείται κατά την εξέταση των κλάδων-κλειδιά παραγωγής και 

απασχόλησης, θα πρέπει να αποδοθεί στις μεγάλες αλλαγές της οικονομίας μετά την 

έναρξη της οικονομικής κρίσης, αλλά κυρίως μετά την εφαρμογή των Μνημονίων. Οι 

αλλαγές αυτές, στην παρούσα ανάλυση αποτυπώνονται ως μεταβολές στην διάρθρωση της 

απασχόλησης στην οικονομία αλλά και στις κλαδικές διασυνδέσεις μεταξύ των κλάδων.  

5.2 Πολλαπλασιαστές Επαγγελμάτων και Δεξιοτήτων 

Η εφαρμογή της ανάλυσης εισροών-εκροών για την εκτίμηση των πολλαπλασιαστικών 

επιδράσεων σε επίπεδο επαγγελμάτων χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό μιας ομάδας 

επαγγελμάτων που συνεισφέρει σημαντικά σε μεγάλο αριθμό κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας. Τα επαγγέλματα αυτά, για το 2017 είναι τα:  

 41: Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 

 52: Πωλητές 

 24: Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 

 21: Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 

 33: Βοηθοί Επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 

 83: Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού 

 93: Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 

 26: Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 

 81: Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 

 72: Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

 43: Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 

 91: Καθαριστές και βοηθοί 
 

Από τη διερεύνηση της κατάταξης των επαγγελμάτων στα εξεταζόμενα μεγέθη προκύπτει 

ότι: τα επαγγέλματα με υψηλό μερίδιο και υψηλή συμβολή (μέσω των πολλαπλασιαστών 

τους) στην οικονομία δεν εμφανίζουν υψηλούς ρυθμούς επέκτασης της απασχόλησης σε 

αυτά, αλλά ούτε και των πολλαπλασιαστών επιδράσεων που δέχονται.  Μέσω της 

κατασκευής ενός σύνθετου δείκτη ο οποίος λαμβάνει υπόψη όλα τα μεγέθη, εντοπίζεται 

μια ομάδα επαγγελμάτων με σχετικά υψηλή (πάνω από το μέσο όρο) συνεισφορά στα 

εξεταζόμενα μεγέθη, αλλά και στους ρυθμούς μεταβολής αυτών. Τα επαγγέλματα αυτά 

είναι: 

 43: Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 

 61: Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες 

 71: Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των 
ηλεκτρολόγων 
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 72: Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

 75: Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

 81: Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 

 83: Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού 

 91: Καθαριστές και βοηθοί 
 

Παράλληλα, από τη μελέτη αναδεικνύεται η σημαντική αύξηση της πολλαπλασιαστικής 

επίδρασης της οικονομίας στην απασχόληση εργαζομένων υψηλών δεξιοτήτων. Η αύξηση 

αφορά τόσο τον αριθμό των εργαζομένων υψηλών δεξιοτήτων που απαιτούνται ανά 

μονάδα τελικής ζήτησης των κλάδων (άμεσος συντελεστής), όσο και τον αριθμό των 

εργαζόμενων υψηλών δεξιοτήτων που απαιτούνται εξαιτίας των κλαδικών διασυνδέσεων 

που αναπτύσσονται στην οικονομία (πολλαπλασιαστής δεξιοτήτων). Καταλήγουμε δηλαδή 

στο συμπέρασμα ότι η εσωτερική δυναμική της ελληνικής οικονομίας οδηγεί σε μια ισχυρή 

τάση ενίσχυσης της απασχόλησης υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων. 

5.3 Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας 

H Συνιστώσα απασχόλησης εξαιτίας των εξαγωγών (LCEX) αυξήθηκε κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο από 9% στο 16,2% για το σύνολο της οικονομίας. Η συμμετοχή του πρωτογενή 

τομέα στην LCEX μειώθηκε (από 17,17% το 2000 σε 13,36% το 2017%), όπως και η 

συμμετοχή του δευτερογενή τομέα (από 22,19% σε 17,91%), ενώ η συμμετοχή του 

τριτογενή τομέα αυξήθηκε σημαντικά (από 60,65% σε 68,73%). 

Οι κλάδοι με τις υψηλότερες τιμές LCEX είναι οι: 

 G47: Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών (32,15%) 

 A01: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (12,95%) 

 G46: Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών (7,26%) 

 H50: Πλωτές μεταφορές (5,42%) 

 M69_M70: Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες και Δραστηριότητες κεντρικών 
γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης (5,05%) 

Παράλληλα, οι κλάδοι με την υψηλότερη αύξηση της απασχόλησης που είναι συνδεδεμένη 

με εξαγωγές είναι οι: 

 C10-C12: Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία 

 C19: Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

 C21: Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων 

 C25: Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού 

 C31_C32: Κατασκευή Επίπλων και Άλλες Μεταποιητικές Δραστηριότητες 

 I: Καταλύματα και υπηρεσίες εστίασης 

 J58: Εκδοτικές δραστηριότητες 



147 

 

 J62_J63: Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες και Δραστηριότητες υπηρεσιών 
πληροφορίας   

 K65: Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση   

 M71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

 

H Συνιστώσα απασχόλησης εξαιτίας της κατανάλωσης των νοικοκυριών (LCHC) , μειώθηκε 

από 54,8% στο 53,3% τα εξεταζόμενα έτη για το σύνολο της οικονομίας. Παράλληλα, η  

συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στην LCHC μειώθηκε (από 90,3% το 2000 σε 87,5% το 

2017%), η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα αυξήθηκε (από 44,8% σε 58,5%), ενώ η 

συμμετοχή του τριτογενή τομέα εμφάνισε μικρή μείωση (49% σε 46,6%). 

Οι κλάδοι με τις υψηλότερες τιμές LCHC είναι οι: 

 A01: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (18,9%) 

 C10-C12: Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία (6,63%) 

 G47: Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών (6,3%) 

 I: Καταλύματα και υπηρεσίες εστίασης (17,5%) 

 Q: Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 
(4,71%) 

Παράλληλα, οι κλάδοι με την υψηλότερη αύξηση της απασχόλησης που είναι συνδεδεμένη 

με την κατανάλωση των νοικοκυριών είναι οι: 

 C10-C12: Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία 

 C22: Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

 C25: Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού 

 C33: Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού   

 I: Καταλύματα και υπηρεσίες εστίασης 

 J62_J63: Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητεςκαι Δραστηριότητες υπηρεσιών 
πληροφορίας   

 K65: Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση   

 M69_M70: Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες και Δραστηριότητες κεντρικών 
γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης  

 M71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

 N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 
 

Επιπλέον, από την εφαρμογή του Δείκτη Διαρροών (ΔΔ), ο οποίος αποτυπώνει τις διαρροές 

απασχόλησης που συνδέονται με τις εξαγωγές και την κατανάλωση των νοικοκυριών ως 

μερίδιο της συνολικής απασχόλησης, προκύπτει ότι οι κλάδοι της μεταποίησης εμφανίζουν 

μέση τιμή  του δείκτη ίση με 23,8%, ενώ για τους κλάδους των υπηρεσιών το αντίστοιχο 

μέγεθος ισούται με 3,7%. Ένας σημαντικός αριθμός κλάδων οικονομικής δραστηριότητας 

εμφανίζει υψηλές τιμές του Δείκτη Διαρροών. Πρόκειται για τους:  Β (Ορυχεία και 
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Λατομεία), Η52 (Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες), C16 

(Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, κατασκευή ειδών 

καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής), C26 (Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων), C20 (Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων), 

C22 (Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες), C17 (Χαρτοποιία και 

κατασκευή χάρτινων προϊόντων), C27 (Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού), C29 

(Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων 

οχημάτων), C30 (Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών). Η ισχυροποίηση της 

σύνδεσης των κλάδων αυτών με την ενδιάμεση ζήτηση της ελληνικής οικονομίας θα 

μπορούσε να οδηγήσει στη σημαντική επέκταση της δραστηριότητάς τους καθώς και της 

απασχόλησης που δημιουργούν, αλλά και των συνολικών μεγεθών της οικονομίας, με 

σημαντικά αναπτυξιακά αποτελέσματα. 
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Πίνακας Α: Κατάταξη Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Rev. 2) 

A01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες   

A02 Δασοκομία και υλοτομία   

A03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια   

B Ορυχεία και Λατομεία 

C10-C12 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτοποιία 

C13-C15 Κλωστοϋφαντουργία, είδη ένδυσης και βιομηχανία δέρματος 

C16 
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 
έπιπλα? κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής   

C17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων   

C18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων   

C19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου   

C20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων   

C21 
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων   

C22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες   

C23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων   

C24 Παραγωγή βασικών μετάλλων   

C25 
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού   

C26 
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών 
προϊόντων   

C27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού   

C28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.   

C29 
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων   

C30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών   

C31_C32 Κατασκυεή Επίπλων και Άλλες Μεταποιητικές Δραστηριότητες 

C33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού   

D35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού   

E36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού   

E37-E39 Επεξεργασία Λυμάτων και αποβλήτων και διαχείριση αποβλήτων 

F Κατασκευές 

G45 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο? επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών   

G46 
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών   

G47 
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών   

H49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών   

H50 Πλωτές μεταφορές   

H51 Αεροπορικές μεταφορές   

H52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες   

H53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες   
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I Καταλύματα και υπηρεσίες εστίασης 

J58 Εκδοτικές δραστηριότητες   

J59_J60 

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις  και Δραστηριότητες 
προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών  

J61 Τηλεπικοινωνίες   

J62_J63 

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες  και Δραστηριότητες υπηρεσιών 
πληροφορίας   

K64 
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία   

K65 
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση   

K66 
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες   

L68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας   

M69_M70 
Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες και Δραστηριότητες κεντρικών 
γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης  

M71 
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών? τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις   

M72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη   

M73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς   

M74_M75 
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες  και 
Κτηνιατρικές Δραστηριότητες 

N Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 

O84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση   

P85 Εκπαίδευση   

Q Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα  

R_S 
Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία και άλλες δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών 

Πηγή: WIOD & Eurostat 
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Πίνακας Β: Κατάταξη Επαγγελμάτων (ISCO 08) 

11 Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη και μέλη των νομοθετικών σωμάτων 

12 Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές 

13 Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών 

14 
Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου 
και άλλων υπηρεσιών 

21 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 

22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας 

23 Εκπαιδευτικοί 

24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 

25 Επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας 

26 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 

31 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 

32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας 

33 Βοηθοί Επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης 

34 
Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα 

35 Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας 

41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 

42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 

43 Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών 

44 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 

51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 

52 Πωλητές 

53 Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας 

54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 

61 Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες 

62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί, επαγγελματίες 

71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 

72 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι 

74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 

75 
Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα 

81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 

82 Συναρμολογητές (μονταδόροι) 

83 Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού 

91 Καθαριστές και βοηθοί 

92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 

93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 

94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών 

95 
Πλανόδιοι πωλητές, πρόσωπα που παρέχουν μικροϋπηρεσίες στο δρόμο και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες 

99 Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν 
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Πηγή: Eurostat 

Παράρτημα ΙΙ 

Σύμφωνα με τον Κιντή (1999), η συνδιακύμανση είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος 

εκτίμησης της συνκατανομής δύο τυχαίων μεταβλητών, αφού εκφράζει το βαθμό και το 

είδος της εξάρτησής τους. Ο συντελεστής διακύμανσης κυμαίνεται στο διάστημα [-1,1]. 

Από το πρόσημο της συνδιακύμανσης συμπεραίνουμε τη μορφή της εξάρτησης (το αν 

είναι θετική ή αρνητική) και από την απόλυτη τιμή της την ένταση της εξάρτησης.  

 Ο συντελεστής συνδιακύμανσης χρησιμοποιείται ευρέως για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της ανάλυσης εισροών-εκροών 

(Raa T. κ.ά: 2007, Taihyeong L. και Mokhtarian P.: 2004, Claus I.: 2002). Στις έρευνες που 

αναφέρονται παραπάνω, ο δείκτης συνδιακύμανσης που επιλέγεται είναι ο δείκτης 

Spearman και αυτό διότι είναι κατάλληλος για τη διερεύνηση μη κανονικά 

κατανεμημένων δεδομένων.  

 Ο δείκτης συνδιακύμανσης Spearman, για ένα  δείγμα {(Χi,Yi), 1<i<n), δίνεται από τη 

σχέση: 

 𝑟𝑠 = 
∑ (𝑋−�̅�)(𝑌−�̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑋−�̅�)2 ∑ (𝑌−𝑌)2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

 

Ειδικότερα, όταν η διερεύνηση της συνκατανομής των δεδομένων δε σχετίζεται με 

τόσο με τις τιμές των δεδομένων αλλά περισσότερο με τη σειρά κατάταξής τους, τότε 

κατάλληλος δείκτης θεωρείται ο συντελεστής συνδιακύμανσης κατά τάξεις του Spearman: 

 𝑟𝑠,𝑟𝑎𝑛𝑘 = 1 − 
6 ∑ 𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2−1)
 

Όπου di  η διαφορά στη σειρά κατάταξης (ονομάζεται και βαθμός ή τάξη μεγέθους) των 

τιμών Χi, Yi, δηλαδή  di = τάξηXi − τάξηYi . 

Για την εκτίμηση της συνδιακύμανσης των εξεταζόμενων μεγεθών επιλέγεται να 

εφαρμοστεί ο συντελεστής συνδιακύμανσης κατά τάξεις του Spearman, αφού στην 

εξεταζόμενη περίπτωση το ζητούμενο είναι η συμπεριφορά των αποτελεσμάτων ως προς τη 

σειρά κατάταξης των κλάδων και όχι προς τις τιμές τους.  
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