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Ο Σραυυαχανός Πολλαπλασιαστής της Ελληνικής Οικονομίας:   

Εσρήματα από τον Πίνακα Προσυοράς-Χρήσεφν τοσ έτοσς 2010 

 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΜΑΡΗΟΛΖ, ΓΗΩΡΓΟ ΩΚΛΖ 

 

1. Εισαγφγή 

Ζ έλλνηα ηνπ ζξαθθαταλνχ πνιιαπιαζηαζηή, γηα κία θιεηζηή νηθνλνκία απιήο 

παξαγσγήο (single production), ρσξίο πάγην θεθάιαην θαη κε νκνηνγελή εξγα-

ζία, ζπγθξνηήζεθε ζεσξεηηθά θαη αλαιπηηθά απφ ηνλ Kurz (1985). Απηφο ν 

πνιιαπιαζηαζηήο πεξηέρεη σο εηδηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ ηνλ θευλζηαλφ πνιια-

πιαζηαζηή(έο) ηεο ζπλήζνπο καθξννηθνλνκηθήο ζεσξίαο, ηηο καξμηαλέο παξαι-

ιαγέο ηνπ ηειεπηαίνπ, θαη, ηέινο, ηνπο πνιιαπιαζηαζηέο ηεο παξαδνζηαθήο α-

λάιπζεο εηζξνψλ-εθξνψλ.
1
 Δηδηθφηεξα, δελ ζπληζηά βαζκσηφ κέγεζνο αιιά ηε-

ηξαγσληθή n n  κήηξα, φπνπ ην n  δειψλεη ην πιήζνο ησλ παξαγνκέλσλ εκπν-

ξεπκάησλ, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο εμαξηψληαη απφ (i) ηηο ηερληθέο ζπλζήθεο πα-

ξαγσγήο, (ii) ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο (θαη ηηο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ), 

(iii) ηηο ξνπέο πξνο απνηακίεπζε αλά κνξθή εηζνδήκαηνο, θαη (iv) ηηο ζπλζέζεηο 

ηεο θαηαλάισζεο αλά κνξθή εηζνδήκαηνο. Οπζηαζηηθά, ε ελ ιφγσ έλλνηα είρε 

εηζαρζεί, θαίηνη κε δηαθνξεηηθφ, απφ αιγεβξηθή άπνςε, ηξφπν, απφ ηνπο Met-

calfe and Steedman (1981), ζην πιαίζην ελφο ππνδείγκαηνο κε ηα αθφινπζα 

γλσξίζκαηα: αλνηθηή νηθνλνκία απιήο παξαγσγήο, κε αληαγσληζηηθέο εηζαγσ-

γέο, αλππαξμία παγίνπ θεθαιαίνπ, νκνηνγελήο εξγαζία, δηαθιαδηθά εληαίν πν-

ζνζηφ θέξδνπο, εληαία ξνπή πξνο απνηακίεπζε, θαη εληαία ζχλζεζε θαηαλάισ-

ζεο. Σέινο, ν Mariolis (2008) (i) έδεημε ηελ αιγεβξηθή ηζνδπλακία αλάκεζα 

ζηνπο ηξφπνπο εμαγσγήο ηνπ ζξαθθαταλνχ πνιιαπιαζηαζηή, ηνπο νπνίνπο 

πξφηεηλαλ ν Kurz (1985) θαη νη Metcalfe and Steedman (1981), θαη (ii) δηεξεχ-

λεζε αλαιπηηθά ηνλ ελ ιφγσ πνιιαπιαζηαζηή ζην πιαίζην ελφο ππνδείγκαηνο 

πνπ δηαθέξεη απφ απηφ ησλ Metcalfe and Steedman (1981) κφλνλ θαηά ην φηη 

ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο ζπκπαξαγσγήο (joint production). 

 χκθσλα κε φ,ηη γλσξίδνπκε, ε κφλε δηαζέζηκε εκπεηξηθή εθηίκεζε ηνπ 

ζξαθθαταλνχ πνιιαπιαζηαζηή είλαη απηή πνπ έγηλε ζηα Μαξηφιεο et al. 

(2009) θαη Μπάδαο (2009), βαζίζηεθε ζην Μαξηφιεο (2008) θαη, ηέινο, αθνξά  

ζηε γεξκαληθή νηθνλνκία. Δηδηθφηεξα, ε εθηίκεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ 

ησλ πκκεηξηθψλ Πηλάθσλ Δηζξνψλ-Δθξνψλ (Symmetric Input-Output Tables  

– SIOT), ρσξίο λα νκνγελνπνηεζνχλ νη θιαδηθέο εηζξνέο εξγαζίαο θαη ππνζέην-

                                                             
1 Γηα ηνλ πξψην, βιέπε, ελδεηθηηθά, ην Παξάξηεκα Η ζην Γνθίκην 19 ηνπ παξφληνο ηφκνπ. Γηα ηηο δεχ-

ηεξεο, βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Hartwig (2004) θαη Trigg and Philp (2008), ελψ γηα ηνπο θαηά ζεηξά ηε-

ιεπηαίνπο, βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Miller and Blair (1985, ch. 4) θαη ten Raa (2005, ch. 3). 
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ληαο, ζε πιήξε αληηζηνηρία κε φ,ηη επηβάιινπλ ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνη-

ρεία, φηη φιν ην θεθάιαην είλαη θπθινθνξνχλ θαη φηη δελ ππάξρνπλ κε αληαγσ-

ληζηηθέο εηζαγσγέο. Οη SIOT απνθιείνπλ, εθ θαηαζθεπήο, ηε ζπκπαξαγσγή θαη, 

έηζη, δελ ελζσκαηψλνπλ έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξαγκαηηθνχ νηθνλν-

κηθνχ θφζκνπ (βιέπε Steedman, 1984, Faber et al., 1998, Kurz, 2006). Σν πα-

ξφλ δνθίκην εθηηκά ηνλ ζξαθθαταλφ πνιιαπιαζηαζηή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκί-

αο βάζεη ησλ ηδίσλ, κε πξνεγνπκέλσο, φξσλ θαη ππνζέζεσλ, αιιά κέζσ ηνπ 

Πίλαθα Πξνζθνξάο-Υξήζεσλ (Supply and Use Table – SUT) ηνπ έηνπο 2010.
2
 

Οη SUT απεηθνλίδνπλ εκπνξεχκαηα πνπ παξάγνληαη απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ 

ελφο θιάδνπο θαη, ηαπηνρξφλσο, θιάδνπο πνπ παξάγνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

εκπνξεχκαηα. Έηζη, νη SUT ζπληζηνχλ ην εκπεηξηθφ αληίζηνηρν ησλ ζπζηεκά-

ησλ ζπκπαξαγσγήο à la v. Neumann (1945)-Sraffa (1960, Part II) θαη, επνκέ-

λσο, πξνζθέξνπλ κία πην ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

(βιέπε Mariolis and Soklis, 2010, Soklis, 2011, ψθιεο, 2012, θαζψο θαη ηελ 

ζε απηά παξαηηζέκελε βηβιηνγξαθία). Σέινο, δελ απαηηείηαη λα ηνληζηεί φηη ε 

επηινγή ηνπ έηνπο εθηίκεζεο (2010) έγηλε κε αθνξκή ηελ επηβαιιφκελε ζπ-

ζηαιηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη, εηδηθφηεξα, ηε ζπδήηεζε πνπ έιαβε ρψ-

ξα ζρεηηθά κε «ηνλ πνιιαπιαζηαζηή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο»: Πξηλ απφ έ-

λαλ ρξφλν (Οθηψβξηνο 2012), ην ΓΝΣ αλαθνίλσζε φηη φιεο νη πξνβιέςεηο ηνπ 

γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ, ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί ή/θαη πξνηαζεί (απφ ην 

2010 θαη κεηά) γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, βαζίζηεθαλ ζηε ιαζεκέλε εθηίκε-

ζε φηη «ν (δεκνζηνλνκηθφο) πνιιαπιαζηαζηήο» είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0.50, θαη 

φηη ε «αιεζήο» ηηκή ηνπ βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα 1.70-1.80.
3
 Πέξαλ ηνπ φηη, 

φπσο δηδάζθεη ε ζξαθθαταλή ζεσξία, δελ ππάξρεη, γηα ηνλ πξαγκαηηθφ νηθνλν-

                                                             
2 Όζνλ αθνξά ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, είλαη δηαζέζηκεο εθηηκήζεηο δηαθφξσλ πνιιαπιαζηαζηψλ (πα-

ξαγσγήο, απαζρφιεζεο, κηζζψλ θαη επαγγεικάησλ θ.ά.), νη νπνίεο βαζίδνληαη αθελφο ζηελ παξαδνζη-

αθή αλάιπζε εηζξνψλ-εθξνψλ θαη αθεηέξνπ ζηνπο SIOT. Οη πην πξφζθαηεο απφ απηέο είλαη: Ρνδνπζά-

θε (2006), Rodousaki (2007), θνχληδνο et al. (2007), Μπειεγξή-Ρνκπφιε et al. (2010), Οηθνλνκάθεο 

et al. (2011). χκθσλα κε φ,ηη γλσξίδνπκε, κφλνλ νξηζκέλα απφ ηα επξήκαηα ησλ Mariolis and Soklis 
(2010) θαη ηνπ ψθιε (2012) ππεξβαίλνπλ απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο. 
3 ηελ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, γηα ην έηνο 2012, αλαγξάθνληαη ηα εμήο: 

«χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε εξεπλεηψλ ηνπ ΓΝΣ, ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή είρε ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ΑΔΠ απφ φ,ηη είρε αξρηθά πξνβιεθζεί. πγθεθξηκέλα, ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο θξίζεο ν κέζνο δεκνζηνλνκηθφο πνιιαπιαζηαζηήο ήηαλ 2-3 θνξέο πςειφηεξνο απφ ηηο αξ-

ρηθέο εθηηκήζεηο (0,5, βι. Έθζεζε ΓΝΣ Μαξηίνπ 2012, Greece: Request for Extended Arrangement 

Under the Extended Fund Facility – Staff report, ζει.15). Βι. Blanchard, O. and D. Leigh (2012), 

“Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers”, IMF Working Paper 13/1, θαζψο θαη IMF, World 

Economic Outlook, Autumn 2012. Ωζηφζν, ε ΔΚΣ θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρνπλ εθθξάζεη ηε δηα-

θσλία ηνπο ηφζν σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ ΓΝΣ φζν θαη σο πξνο ηελ επηιερζείζα κε-

ζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιιαπιαζηαζηψλ. Βι. European 

Commission (2012), Autumn Economic Forecasts, θαη ECB (2012), Monthly Bulletin, Γεθέκβξηνο. 
Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ζηελ Έθζεζε ηνπ ΓΝΣ ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2013 ν κέζνο δεκνζηνλνκη-

θφο πνιιαπιαζηαζηήο γηα ηελ Διιάδα εθηηκάηαη φηη είλαη θνληά ζην 1 (βι. Greece: First and Second 

Reviews, IMF Country Report No. 13/20, ζει. 13).» (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2013, ζζ. 146-147). ρε-

ηηθά βιέπε, επίζεο, Monokroussos and Thomakos (2012) θαη Illing and Watzka (2013). 
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κηθφ θφζκν, πνιιαπιαζηαζηήο πνπ λα ζπληζηά βαζκσηφ κέγεζνο, είρακε ππν-

ζηεξίμεη εθ ησλ πξνηέξσλ (επηέκβξηνο 2011), θαηά παξαρψξεζε ζηελ θπξί-

αξρε ζεσξία θαη βάζεη ζηνηρεησδψλ ππνινγηζκψλ, φηη ν θευλζηαλφο πνιια-

πιαζηαζηήο απηφλνκσλ δαπαλψλ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία είλαη ηεο ηάμεο 

ηνπ 1.71 θαη, ζπλεπψο, ην εγρείξεκα κεδεληζκνχ ηνπ πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο 

ζα πξνθαιέζεη, ζε βάζνο ρξφλνπ, κία ζπλνιηθή-αζξνηζηηθή κείσζε ηνπ ΑΔΠ 

θαηά 29% (Μαξηφιεο, 2011). 

 Σν ππφινηπν ηνπ παξφληνο δνθηκίνπ δνκείηαη σο εμήο: ηελ Δλφηεηα 2 

ζπγθξνηείηαη ην αλαιπηηθφ πιαίζην. ηελ Δλφηεηα 3 εθηίζεληαη ηα εκπεηξηθά 

επξήκαηα. Σέινο, ε Δλφηεηα 4 είλαη ζπκπεξαζκαηηθή. 

 

2. Το Αναλστικό Πλαίσιο 

Θεσξνχκε κία θεθαιαηνθξαηηθή νηθνλνκία παξαγσγήο n  εκπνξεπκάησλ κέζσ 

n  θιάδσλ ζπκπαξαγσγήο, δειαδή έλα «ηεηξάγσλν» (square), απζηεξά βηψζη-

κν θαη θεξδνθφξν ζχζηεκα (βιέπε Bidard, 1986) ζην νπνίν (i) νη ηηκέο απνθιί-

λνπλ απφ ηηο ηηκέο παξαγσγήο, (ii) φιν ην θεθάιαην είλαη θπθινθνξνχλ θαη δελ 

ππάξρνπλ κε αληαγσληζηηθέο εηζαγσγέο, (iii) ην θαζαξφ πξντφλ θαηαλέκεηαη ζε 

θέξδε θαη κηζζνχο, νη νπνίνη θαηαβάιινληαη εμνινθιήξνπ ζην ηέινο ηεο εληαί-

αο πεξηφδνπ παξαγσγήο (γηα ηελ αηηηνιφγεζε απηήο ηεο ππφζεζεο, βιέπε 

Steedman, 1977, pp. 103-105), (iv) θάζε θιάδνο ρξεζηκνπνηεί έλα, θαη κφλνλ 

έλα, είδνο εξγαζίαο, (v) ην πνζνζηφ ησλ απνηακηεχζεσλ απφ κηζζνχο, ws  

( 0 1ws  ), είλαη εληαίν θαη εμσγελψο δεδνκέλν, (vi) ην πνζνζηφ ηεο απνηακί-

επζεο απφ θέξδε, ps  (0 1ps  ), είλαη εμσγελψο δεδνκέλν, θαη (vi) ε ζχλζεζε 

ηεο θαηαλάισζεο απφ κηζζνχο θαη θέξδε είλαη εληαία, εμσγελψο δεδνκέλε, θαη 

παξίζηαηαη κε ην (εκη-) ζεηηθφ δηάλπζκα εκπνξεπκάησλ Tc .
4
 

 Γηα ηελ ηηκηαθή πιεπξά ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχκε λα γξάςνπκε: 

 ˆˆ[ ]  pB pA I r wl      (1) 

φπνπ p  ( 0 ) είλαη ην δηάλπζκα ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ, B  ε κήηξα ησλ 

εθξνψλ, A  ε κήηξα ησλ εηζξνψλ, I  ε κνλαδηαία κήηξα, r̂  ( 1jr    θαη  ˆ r 0 ) 

ε δηαγψληα κήηξα ησλ θιαδηθψλ πνζνζηψλ θέξδνπο, w  ( 0 ) ην δηάλπζκα ησλ 

                                                             
4 Οη κήηξεο θαη ηα δηαλχζκαηα γξάθνληαη κε έληνλνπο ραξαθηήξεο. Σν αλάζηξνθν ελφο 1 n  δηαλχ-

ζκαηνο [ ]jxx  δειψλεηαη σο 
T

x , ε δηαγψληα κήηξα πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ x , δε-

ιψλεηαη σο x̂ , ην je  δειψλεη δηάλπζκα ηνπ νπνίνπ ην ζηνηρείν j  ηζνχηαη κε 1, ελψ φια ηα άιια 

ζηνηρεία ηνπ ηζνχληαη κε ην 0, θαη ην e  δειψλεη δηάλπζκα ηνπ νπνίνπ  φια ηα ζηνηρεία ηζνχληαη κε 1. 
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θιαδηθψλ ρξεκαηηθψλ σξνκηζζίσλ, θαη l̂ ( 0 ) ε δηαγψληα κήηξα ησλ θιαδηθψλ 

εηζξνψλ ζε άκεζεο εξγαζίεο.
5
  

 Τπνζέηνληαο φηη ε [ ]B A  είλαη νκαιή κήηξα, ε εμίζσζε (1) κπνξεί λα 

γξαθεί σο 

  p pH wΛ  (2) 

φπνπ  1ˆ[ ] H Ar B A , θαη 1[̂ ] Λ l B A  είλαη ε φρη θαηαλάγθελ (εκη-) ζεηηθή 

κήηξα ησλ πνζνηήησλ εξγαζίαο, νη νπνίεο απαηηνχληαη άκεζα θαη έκκεζα γηα 

ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο θαζαξνχ πξντφληνο απφ θάζε έλα εκπφξεπκα (ή, αι-

ιηψο, ε κήηξα ησλ «πξνζζεηηθψλ (additive) εξγαζηαθψλ αμηψλ» – βιέπε Sraffa, 

1960, §70, Steedman, 1975, 1976, θαη Filippini and Filippini, 1982).
6
 

         Γηα ηελ πιεπξά ησλ θπζηθψλ πνζνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχκε λα 

γξάςνπκε: 

 T T T Bx Ax y                                                           (3) 

θαη 

 T T T T

1

n

wj p

j

  y c c d   (4) 

φπνπ T
x  είλαη ην δηάλπζκα ησλ επηπέδσλ δξαζηεξηφηεηαο ησλ θιάδσλ ηνπ ζπ-

ζηήκαηνο, T
y  ην δηάλπζκα ηεο ηειηθήο δήηεζεο, T

wjc  ην δηάλπζκα ηεο θαηαλα-

ισηηθήο δήηεζεο απφ κηζζνχο ηεο εξγαζίαο είδνπο j , T

pc  ην δηάλπζκα ηεο θα-

ηαλαισηηθήο δήηεζεο απφ θέξδε, θαη T
d  ην δηάλπζκα ηεο απηφλνκεο δήηεζεο.  

                                                             
5 ηελ πεξίπησζε χπαξμεο παγίνπ θεθαιαίνπ, ε εμίζσζε (1) ζα γξαθφηαλ σο ˆˆ[ ]   pB pA I r wl  

φπνπ ε 


B  ελζσκαηψλεη ηφζν ηα πξντφληα ζπκπαξαγσγήο φζν θαη ην ρξεζηκνπνηνχκελν πάγην θεθά-

ιαην (πξνζέγγηζε v. Neumann-Sraffa). Εάλ ε 


B  κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ 
F D B A A , 

φπνπ ε 
F

A παξηζηά ηε κήηξα ησλ ζπληειεζηψλ παγίνπ θεθαιαίνπ, θαη ε 
D

A  ηε κήηξα ησλ ζπληειε-
ζηψλ απφζβεζεο (πξνζέγγηζε Leontief- Bródy), ηφηε ζα γξάθακε 

 
D F ˆˆ[ ]   pB p A A pA r wl  

ή, ζηελ πεξίπησζε πνπ ιακβάλνληαλ ππφςε θαη νη θφξνη, 

 
D Fˆ ˆˆ[ ]    pB p A A T pA r wl  

φπνπ ε T̂  παξηζηά ηε δηαγψληα κήηξα ησλ έκκεζσλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. Γηα απηέο ηηο δχν δηα-

θνξεηηθέο, ζηε γεληθή πεξίπησζε, πξνζεγγίζεηο ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ, βιέπε Kurz and Salvadori 

(1995, chs 7-9) θαη Bródy (1970, ch. 1.2), αληηζηνίρσο. Μάιινλ ζα γίλεη ζαθέο φηη απηέο νη κεηαβνιέο 

(φπσο θαη ε ελζσκάησζε ησλ κε αληαγσληζηηθψλ εηζαγσγψλ, νη νπνίεο ηζνδπλακνχλ κε κία επηπξφ-
ζζεηε, πιελ ησλ εξγαζηψλ, κε αλαπαξαγφκελε εηζξνή – βιέπε  Metcalfe and Steedman, 1981, pp. 9-

11) δελ αιινηψλνπλ, απφ θνξκαιηζηηθή άπνςε, ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πνιιαπιαζηαζηή. 
6 Δθφζνλ ˆ ˆAr rA , ζηε γεληθή πεξίπησζε, ε κήηξα H  δελ είλαη δπλαηφλ λα εθθξαζηεί βάζεη ηεο 
κήηξαο ησλ «θαζέησο νινθιεξσκέλσλ ηερληθψλ ζπληειεζηψλ» ηνπ Pasinetti (1973), 

1[ ] H A B A , δειαδή ηεο κήηξαο ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ηα νπνία απαηηνχληαη άκεζα θαη έκκε-

ζα γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο θαζαξνχ πξντφληνο απφ θάζε εκπφξεπκα. εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη νη 

Λ , H  είλαη θαηαλάγθελ (εκη-) ζεηηθέο ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε B  είλαη δηαγψληα κήηξα, δειαδή φηαλ 

δελ ππάξρνπλ θιάδνη ζπκπαξαγσγήο. 
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         Γεδνκέλνπ φηη νη ζπλνιηθνί κηζζνί ηεο εξγαζίαο είδνπο j  ηζνχληαη κε 

j j jw l x , θαη ηα ζπλνιηθά θέξδε ηζνχληαη κε TˆpArx  (βιέπε εμίζσζε (1)), έπεηαη 

φηη 

 T T 1 T(1 )( )( )wj w j j js w l x  c pc c  (5) 

 T T T 1 Tˆ(1 )( )( )p ps  c pArx pc c  (6) 

Δηζάγνληαο ηηο εμηζψζεηο (5) θαη (6) ζηελ εμίζσζε (4) ιακβάλνπκε 

                      T T 1 T T 1 T T T

1

ˆ(1 )( ) ( ) (1 )( ) ( )
n

w j j j p

j

s w l x s 



    y pc c pc pArx c d  (7) 

Γεδνκέλνπ φηη T 1 T[ ] x B A y  (βιέπε εμίζσζε (3)), θαη αλαθαιψληαο ηελ εμί-

ζσζε (2), κπνξνχκε λα γξάςνπκε 

  T T

1

ˆ( )
n

j j j

j

w l x


  wlx wΛy  (8) 

θαη 

 T Tˆ pArx pHy  (9) 

 Δηζάγνληαο ηηο εμηζψζεηο (8) θαη (9) ζηελ εμίζσζε (7), ιακβάλνπκε 

 T T 1 T T T 1 T T T(1 )( ) ( ) (1 )( ) ( )w ps s     y pc wΛy c pc pHy c d  

ή, δεδνκέλνπ φηη T T T TwΛy c c wΛy  θαη T T T TpHy c c pHy  , 

   T T 1 T T T( ) [(1 ) (1 ) ]w ps s    y pc c wΛ pH y d  

ή, αλαθαιψληαο ηελ εμίζσζε (2), 

 T T T y Ky d                                                                   (10) 

φπνπ T 1 T( ) [ ( )]w ps s  K pc c p wΛ pH . Τπνζέηνληαο φηη ε [ ]I K  είλαη νκαιή 

κήηξα, ε ιχζε ηεο εμίζσζεο (10) είλαη 

 T Ty Md         (11) 

φπνπ 

 T 1 T 1[ ( ) [ ( )]]w ps s    M I pc c p wΛ pH  (12) 

είλαη ν ζξαθθαταλφο πνιιαπιαζηαζηήο επί ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο. Βάζεη ηνπ 

ηχπνπ ησλ Sherman-Morrison,
7
 έπεηαη φηη ε εμίζσζε (12) γξάθεηαη 

 T 1 T[( ) ] [ ( )]w p w ps s s s    M I wΛ pH c c p wΛ pH    (13) 

θαη φηη ε [ ]I K  είλαη ηδηάδνπζα κήηξα φηαλ 

 T( ) 0w ps s wΛ pH c  (14) 

                                                             
7 Έζησ τ , υ  απζαίξεηα n – δηαλχζκαηα. Σφηε, 

T Tdet[ ] 1  I τ υ υτ  θαη, εάλ 
T 1υτ , 

 
T 1 T 1 T[ ] (1 )    I τ υ I υτ τ υ  

(βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Meyer, 2001, p. 124). 
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(βιέπε επίζεο Mariolis, 2008, pp. 660-661 θαη 663). Απφ ηελ εμίζσζε (13) έπε-

ηαη (ζεψξεζε θαη ηελ εμίζσζε (2)) φηη, φηαλ ηα wΛ  θαη pH  είλαη εκηζεηηθά, (i) 

ε Mείλαη εκηζεηηθή, (ii) φια ηα δηαγψληα ζηνηρεία ηεο είλαη κεγαιχηεξα ή ίζα 

ηνπ 1, θαη (iii) ηα ζηνηρεία ηεο είλαη κε αχμνπζεο ζπλαξηήζεηο ησλ ws , ps  (φια 

απηά ηζρχνπλ θαηαλάγθελ φηαλ ε B  είλαη δηαγψληα κήηξα – βιέπε Kurz, 1985, 

p. 133 θαη Appendix). Δπίζεο, έπεηαη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, κία ηδηνηηκή ηεο 

M  ηζνχηαη κε  

 T 1 T1 [( ) ] [ ( )]w p w ps s s s   wΛ pH c p wΛ pH c   

ελψ φιεο νη άιιεο ηζνχληαη κε 1 (ζεψξεζε, γηα παξάδεηγκα, ην Θεψξεκα 2.1 

ζηνπο Ding and Zhou, 2007, p. 1224). ηελ εηδηθή πεξίπησζε φπνπ w ps s s  , 

απφ ηηο εμηζψζεηο (2) θαη (13) πξνθχπηεη 

 1 T 1 T(1 ) ( )s s s   M I pc c p    (15) 

ε έλα κνλνθιαδηθφ ζχζηεκα, ην δεμηφ κέινο ηεο εμίζσζεο (15) «ζπξξηθλψλε-

ηαη» ζε 1s , ήηνη ζπκπίπηεη κε ην ζπλήζε θευλζηαλφ πνιιαπιαζηαζηή. 

 Σέινο, απφ ηελ εμίζσζε (11) έπεηαη φηη ην δηάλπζκα ησλ επηπέδσλ απα-

ζρφιεζεο, TˆL lx , ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζίαο, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην T
d , 

πξνζδηνξίδεηαη σο 

  TL ΛMd  (16) 

φπνπ ΛM  είλαη ν πνιιαπιαζηαζηήο επί ηεο απαζρφιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Ζ ε-

μίζσζε (16) δχλαηαη λα «απνζπληεζεί» à la Kahn (1931), ήηνη ζε «πξσηνγελή 

απαζρφιεζε» («primary employment») 

  T

I L Λd  (17) 

θαη ζε «δεπηεξνγελή απαζρφιεζε» («secondary employment») 

  T

IΗ I [ ]   L L L Λ M I d  (18) 

νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο, αληηζηνίρσο, επηπηψζεηο ηεο 

απηφλνκεο δήηεζεο ζηα επίπεδα απαζρφιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

 

3. Εμπειρικά Αποτελέσματα 

Ο Πίλαθαο Πξνζθνξάο-Υξήζεσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα ην έηνο 2010 

είλαη δηαζέζηκνο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο EUROSTAT, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu, ελψ ηα αληίζηνηρα θιαδηθά επίπεδα απαζρφιε-

ζεο (πιήζνο απαζρνινπκέλσλ) είλαη δηαζέζηκα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ειιελη-

θήο ζηαηηζηηθήο αξρήο (ΔΛΣΑΣ),  http://www.statistics.gr. Οη SUT πνπ δεκν-

ζηεχεη ε EUROSTAT πεξηγξάθνπλ ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε 65 εκπνξεπκάησλ. 

Ωζηφζν, φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα εκπνξεχκαηα  «Τπεξεζίεο ηεθκαξ-

ηψλ κηζζσκάησλ ηδηνθαηνίθεζεο» θαη «Τπεξεζίεο εμσρψξησλ νξγαληζκψλ θαη 

θνξέσλ» ηζνχληαη κε ην κεδέλ θαη, επνκέλσο, δελ ηα ιακβάλνπκε ππφςε ζηελ 

αλάιπζή καο. Έηζη, θαηαιήγνπκε ζε έλαλ SUT πνπ πεξηγξάθεη 63 εκπνξεχκα-

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.statistics.gr/
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ηα.
8
 Δπίζεο, ν θιάδνο πνπ παξάγεη ην εκπφξεπκα «Τπεξεζίεο λνηθνθπξηψλ σο 

εξγνδνηψλ, κε δηαθξηηά αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη απφ λνηθνθπξηά 

γηα ηδία ρξήζε» είλαη ν κνλαδηθφο ηεο νηθνλνκίαο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί ελδηά-

κεζεο εηζξνέο θαη, άξα, φια ηα ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο ζηήιεο ηεο Μήηξαο 

Υξήζεσλ ηζνχληαη κε ην κεδέλ.  

 Σα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα Πξνζθνξάο είλαη απνηηκεκέλα ζε «βαζηθέο ηη-

κέο», ελψ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα Υξήζεσλ είλαη απνηηκεκέλα ζε «ηηκέο αγν-

ξαζηή». Γηα λα ιάβνπκε Πίλαθα Πξνζθνξάο-Υξήζεσλ ζε «βαζηθέο ηηκέο», 

αθνινπζνχκε ηελ κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη ζην United Nations (1999, ch. 

3 θαη pp. 228-229). Σα θιαδηθά επίπεδα απαζρφιεζεο πνπ είλαη δηαζέζηκα α-

θνξνχλ ζην πιήζνο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε 88 παξαγσγηθνχο θιάδνπο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη δεκνζηεχνληαη ζε ηξηκεληαία βάζε. Ωο ζπλνιηθή α-

παζρφιεζε θάζε θιάδνπ, jl , ζεσξνχκε ηνλ κέζν φξν ηεο απαζρφιεζεο θάζε 

θιάδνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ηέζζεξα ηξίκελα ηνπ έηνπο. Σέινο, πξνβαίλνπκε 

ζηηο αλαγθαίεο ζπλαζξνίζεηο ψζηε λα ιάβνπκε εηζξνέο εξγαζίαο πνπ λα αληη-

ζηνηρνχλ ζηνπο 63 παξαγσγηθνχο θιάδνπο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ SUT.  

 Πεξαηηέξσ, (i) σο θπζηθή κνλάδα κέηξεζεο θάζε εκπνξεχκαηνο επηιέγε-

ηαη εθείλε ε πνζφηεηά ηνπ, ηεο νπνίαο ε ηηκή αγνξάο ηζνχηαη κε κία (1) λνκη-

ζκαηηθή κνλάδα, ήηνη ζέηνπκε p e , (ii) σο B  θαη A  ρξεζηκνπνηνχληαη νη δη-

αζηάζεσλ 63x63 Μήηξεο Παξαγσγήο θαη Υξήζεσλ, αληηζηνίρσο, νη νπνίεο εί-

λαη απεπζείαο δηαζέζηκεο ζηνλ SUT, (iii) σο Tc  ρξεζηκνπνηείηαη ην 63x1 δηάλπ-

ζκα ησλ «ηδησηηθψλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ», ην νπνίν εί-

λαη, επίζεο, απεπζείαο δηαζέζηκν ζηνλ SUT, (iv) σο ζπλνιηθνχο κηζζνχο ηεο 

εξγαζίαο είδνπο j , ήηνη jW , ζεσξνχκε ην ζηνηρείν «Απνδεκηψζεηο κηζζσηψλ» 

(«Compensation of employees») ηνπ Πίλαθα Υξήζεσλ, ην νπνίν απνηειεί ζηνη-

ρείν ηεο «Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» θάζε παξαγσγηθνχ θιάδνπ. πλεπψο, ην ρξε-

καηηθφ σξνκίζζην θάζε θιάδνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο 

  1

j j jw W l  

θαη (v) νη θιαδηθνί «ζπληειεζηέο θέξδνπο» εθηηκψληαη σο (βιέπε εμίζσζε (1))
9
 

  

1

1 1

1 [( ) ]( )
n n

j j j j j

j j

r b w l a 

 

   
 

 Ζ εθαξκνγή ηεο πξνεγεζείζαο ζεσξεηηθήο αλάιπζεο ζηνλ SUT ηεο ειιε-

ληθήο νηθνλνκίαο, γηα ην έηνο 2010, δίλεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπλνςίδνληαη 

ζηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2. Ο Πίλαθαο 1 αληηζηνηρεί ζηελ πεξίπησζε φπνπ 0ws   

θαη 1 ps  , θαη παξνπζηάδεη ηηο κεηαβνιέο ζηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ θαζαξνχ 

                                                             
8 Ζ νλνκαηνινγία ησλ εκπνξεπκάησλ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο δνθηκίνπ. 
9 Όινη νη ππνινγηζκνί πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην πξφγξακκα Mathematica 7.0, ελψ ε αθξίβεηα ησλ π-

πνινγηζκψλ ηέζεθε ζηα 16 ςεθία. 
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πξντφληνο, νη νπνίεο επέξρνληαη απφ ηελ ππνζεηηθή αχμεζε ηεο απηφλνκεο δή-

ηεζεο θαηά 1 κνλάδα ηνπ εκπνξεχκαηνο 1,2,...,63i  . Δπίζεο, παξνπζηάδεη ηε 

κέζε ηηκή (AM) θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε (SD) απηψλ ησλ κεηαβνιψλ, θαζψο  

θαη ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε θζίλνπζα ζεηξά (ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα). Οη κεηα-

βνιέο εθηηκψληαη  σο 

  T

 

i

y p i pM e   

φπνπ  

  
T 1 T T 1 T( ) [ ] ( )p

     M I pHc c p I H I pHc c wΛ     

(βιέπε εμηζψζεηο (11), (13)), θαη ζπληζηνχλ, επνκέλσο, ηα αζξνίζκαηα ησλ 

ζηειψλ ηεο κήηξαο pM .
10

 ην ρήκα 1 νη ελ ιφγσ κεηαβνιέο απεηθνλίδνληαη 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο (α) 0ws   θαη 0 1ps  , θαη (β) 0 1ws   θαη 1ps  .
11

 

 

Πίνακας 1. Οη κεηαβνιέο ζηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ θαζαξνύ πξνϊόληνο, γηα  0ws   θαη 1ps   

Δκπφξεπκα i i

y  
Καηάηαμε 

1 1.418 55 

2 1.837 17 

3 1.349 60 

4 1.837 18 

5 1.554 45 

6 1.744 25 

7 1.727 29 

8 1.827 19 

9 1.758 24 

10 1.711 32 

11 1.743 26 

12 1.591 43 

13 1.822 21 

14 1.675 33 

15 1.716 31 

16 1.650 38 

17 1.805 22 

18 1.597 42 

19 1.899 10 

20 1.766 23 

21 1.524 49 

22 1.840 16 

                                                             
10 ηελ ιηγφηεξν ξεαιηζηηθή πεξίπησζε ηεο νκνηνγελνχο εξγαζίαο, ν πνιιαπιαζηαζηήο pM  ζπκπίπηεη, 

φπσο εχθνια απνδεηθλχεηαη, κε ηνλ καξμηαλφ πνιιαπιαζηαζηή ησλ Trigg and Philp (2008). 
11 ηελ πεξίπησζε φπνπ w ps s s  , ηα αζξνίζκαηα φισλ ησλ ζηειψλ ηεο sM ηζνχληαη κε 

1s  

(ζεψξεζε ηελ εμίζσζε (15), κε p e ). Άξα, πξφθεηηαη γηα νηνλεί-ηεηξηκκέλε πεξίπησζε πνιιαπιαζη-

αζηή. Καίηνη δελ είλαη ηεηξηκκέλε απφ ηελ άπνςε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαζηψλ 

(ζεψξεζε ηελ εμίζσζε (16)), δελ ζα αζρνιεζνχκε πεξαηηέξσ κε απηήλ. 
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23 2.530 1 

24 1.490 51 

25 1.884 12 

26 1.725 30 

27 1.638 39 

28 1.491 50 

29 1.734 27 

30 1.854 15 

31 1.659 35 

32 1.457 52 

33 1.659 36 

34 1.891 11 

35 2.125 5 

36 1.380 58 

37 1.417 56 

38 1.727 28 

39 1.366 59 

40 1.608 41 

41 1.877 13 

42 1.534 47 

43 1.456 53 

44 1.014 63 

45 1.422 54 

46 1.538 46 

47 2.122 6 

48 1.635 40 

49 1.581 44 

50 1.394 57 

51 1.533 48 

52 1.658 37 

53 1.872 14 

54 2.121 7 

55 2.141 4 

56 1.675 34 

57 2.186 3 

58 1.200 62 

59 2.003 8 

60 1.825 20 

61 1.249 61 

62 1.924 9 

63 2.527 2 

ΑΜ = 1.707 

SD = 0.278 
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0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

5

10

15

 
 

0ws   θαη 0 1ps   

(α) 

 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

  

0 1ws   θαη 1ps   

(β) 
Στήμα 1. Οη κεηαβνιέο ζηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ θαζαξνύ πξνϊόληνο ζπλαξηήζεη ηωλ ξνπώλ 

πξνο απνηακίεπζε 

 

 Ο Πίλαθαο 2 αληηζηνηρεί ζηελ πεξίπησζε φπνπ 0ws   θαη 1 ps  , θαη πα-

ξνπζηάδεη ηηο κεηαβνιέο ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε, νη νπνίεο επέξρνληαη απφ 

ηελ ππνζεηηθή αχμεζε ηεο απηφλνκεο δήηεζεο θαηά 1 κνλάδα ηνπ εκπνξεχκα-
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ηνο i , θαζψο θαη ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε θζίλνπζα ζεηξά. Οη κεηαβνιέο εθηηκψ-

ληαη  σο 

  T

 

i

L p i  eΛM e   

(βιέπε εμίζσζε (16)). Δπίζεο, παξνπζηάδεη ηηο αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ζηελ 

«πξσηνγελή απαζρφιεζε», I

i

L , ην ιφγν ησλ κεηαβνιψλ ζηε «δεπηεξνγελή α-

παζρφιεζε» σο πξνο ηηο κεηαβνιέο ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε, 1

II ( )i i

L L

   

(βιέπε εμηζψζεηο (17) θαη (18)), θαη ηηο αληίζηνηρεο κέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο α-

πνθιίζεηο. Σέινο, ζην ρήκα 2 απεηθνλίδνληαη ηα i

L , γηα ηηο πεξηπηψζεηο (α) 

0ws   θαη 0 1ps  , θαη (β) 0 1ws   θαη 1ps  . 

 

Πίνακας 2. Οη κεηαβνιέο ζηε  ζπλνιηθή απαζρόιεζε, γηα  0ws   θαη 1ps   

Δκπφξεπκα i i

L  
Καηάηαμε 

I

i

L  
1

II ( )i i

L L

   

1 79.882 4 71.236 0.108 

2 114.831 2 97.518 0.151 

3 29.004 48 21.781 0.249 

4 36.842 28 19.537 0.470 

5 42.803 19 31.344 0.268 

6 47.249 14 31.855 0.326 

7 52.774 9 37.737 0.285 

8 38.158 23 21.054 0.448 

9 49.931 12 34.249 0.314 

10 31.765 41 17.066 0.463 

11 33.498 35 18.121 0.459 

12 29.304 47 17.085 0.417 

13 42.201 20 25.192 0.403 

14 31.560 42 17.597 0.442 

15 32.603 37 17.801 0.454 

16 39.195 22 25.746 0.343 

17 37.095 25 20.441 0.449 

18 28.004 50 15.647 0.441 

19 32.456 38 13.8544 0.573 

20 32.090 39 16.241 0.494 

21 – 42.889 63 – 53.719 – 0.253 

22 60.485 8 43.110 0.287 

23 141.375 1 109.731 0.224 

24 18.905 59 8.760 0.537 

25 36.814 29 18.523 0.497 

26 32.954 36 17.960 0.455 

27 43.077 17 29.888 0.306 

28 27.763 51 17.607 0.366 

29 28.986 49 13.811 0.523 

30 69.327 6 51.644 0.255 

31 41.236 21 27.607 0.331 

32 22.378 55 12.925 0.422 

33 31.138 44 17.510 0.438 

34 45.276 16 26.838 0.407 
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35 51.601 11 28.340 0.451 

36 31.778 40 23.916 0.247 

37 20.020 58 11.403 0.430 

38 36.926 27 21.879 0.407 

39 13.107 61 5.536 0.578 

40 30.404 46 17.827 0.414 

41 30.945 45 12.799 0.586 

42 25.574 53 14.532 0.432 

43 23.573 54 14.145 0.400 

44 0.833 62 0.535 0.357 

45 31.354 43 22.618 0.279 

46 36.365 30 25.239 0.306 

47 49.587 13 26.368 0.468 

48 36.292 32 23.152 0.362 

49 33.658 34 21.633 0.357 

50 21.640 57 13.500 0.376 

51 27.125 52 16.089 0.407 

52 34.125 33 20.517 0.399 

53 37.827 24 19.782 0.477 

54 45.649 15 22.460 0.508 

55 51.924 10 28.344 0.454 

56 37.074 26 23.116 0.377 

57 69.688 5 45.160 0.352 

58 14.933 60 10.803 0.277 

59 67.164 7 46.426 0.309 

60 36.303 31 19.233 0.470 

61 22.046 56 16.889 0.234 

62 42.974 18 23.862 0.445 

63 98.221 3 66.645 0.321 

 ΑΜ = 39.314 
SD = 24.866 

 ΑΜ = 24.699 
SD = 21.392 

ΑΜ = 0.378 
SD = 0.128 
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0ws   θαη 0 1ps   

(α) 
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(β) 
Στήμα 2. Οη κεηαβνιέο ζηε ζπλνιηθή απαζρόιεζε ζπλαξηήζεη ηωλ ξνπώλ πξνο απνηακίεπζε 

   

 Βάζεη ηεο αλαιπηηθήο δηεξεχλεζεο φισλ ησλ απνηειεζκάησλ θαηαιή-

γνπκε ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:  

(i). Με εμαίξεζε ηελ ζηήιε πνπ αληηζηνηρεί ζην εκπφξεπκα 63 («Τπεξεζίεο 

λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ, κε δηαθξηηά αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη 

απφ λνηθνθπξηά γηα ηδία ρξήζε»), ε νπνία είλαη (εκη-) ζεηηθή, ππάξρνπλ αξλε-

ηηθά ζηνηρεία ζε θάζε ζηήιε ηεο Λ . Ζ κήηξα r̂  έρεη έλα κφλνλ αξλεηηθφ ζηνη-

ρείν, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηνλ θιάδν 47 («Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπ-

με»). Ζ κήηξα H έρεη αξλεηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ππάξρνπλ ζηήιεο ηεο πνπ είλαη 

ζεηηθέο. Σν pH  έρεη έλα αξλεηηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην εκπφξεπ-

κα 23 («Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιη-

ζκνχ»), ελψ φια ηα άιια ζηνηρεία ηνπ είλαη εκηζεηηθά θαη κηθξφηεξα ηνπ 1 

(βιέπε εμίζσζε (2)). Λφγσ απηνχ ηνπ αξλεηηθνχ ζηνηρείνπ, ππάξρνπλ, επνκέ-

λσο, ηηκέο ησλ ws  , ps  , γηα ηηο νπνίεο ε M  δελ είλαη εκηζεηηθή. χκθσλα, ηέ-

ινο, κε ηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2 ην εκπφξεπκα 23 εκθαλίδεη ηνπο πςειφηεξνπο 

πνιιαπιαζηαζηέο πξντφληνο θαη απαζρφιεζεο.  

(ii). Γηα θάζε ζεηηθή ηηκή ησλ ws , ps , ηζρχεη T( ) 0w ps s wΛ pH c   θαη, επνκέ-

λσο, ν ζξαθθαταλφο πνιιαπιαζηαζηήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη κνλν-

ζήκαληα πξνζδηνξηζκέλνο (βιέπε εμίζσζε (14)). Απφ απηφ έπεηαη φηη ε κφλε 

κε κεδεληθή ηδηνηηκή ηεο K  (βιέπε εμίζσζε (10)), ε νπνία ηζνχηαη κε 
T 1 T1 ( ) ( )w ps s pc wΛ pH c , είλαη κηθξφηεξε ηνπ 1 θαη, επνκέλσο, ε νξηδφκελε 

απφ ηελ εμίζσζε T T T

1t t  y Ky d , 1,2,...t  , δπλακηθή δηαδηθαζία («δπλακηθφο 

πνιιαπιαζηαζηήο» – βιέπε Lange, 1943, Chipman, 1950)  είλαη επζηαζήο. 
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(iii). Ζ pM  είλαη εκηζεηηθή, φια ηα δηαγψληα ζηνηρεία ηεο είλαη κεγαιχηεξα ή 

ίζα ηνπ 1, θαη ε Perron-Frobenius ηδηνηηκή ηεο ηζνχηαη, θαηά πξνζέγγηζε, κε 

1.527, κέγεζνο ην νπνίν δχλαηαη λα εθιεθζεί σο ν πνιιαπιαζηαζηήο ηεο ειιε-

ληθήο νηθνλνκίαο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζπληζηά ηνλ κφλν δηάθνξν ηνπ 1 πνιια-

πιαζηαζηή ηνπ αληηζηνίρνπ δηαγωλνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο: Παξαηεξνχκε φηη 

ε απφθιηζή ηνπ απφ ηνλ κέζν φξν ησλ i

y  (βιέπε Πίλαθαο 1) είλαη ηεο ηάμεο 

ηνπ 10.5%, ελψ ζην ρήκα 3 απεηθνλίδεηαη ν ελ ιφγσ πνιιαπιαζηαζηήο, 
1( 0.345 0.655)w pm s s   , ζπλαξηήζεη ησλ ξνπψλ πξνο απνηακίεπζε. Σέινο, π-

πάξρεη έλα ηνπιάρηζηνλ αξλεηηθφ ζηνηρείν ζε θάζε ζηήιε ηεο pΛM . Βάζεη φ-

ισλ απηψλ αηηηνινγείηαη, ινηπφλ, ε ζεηηθφηεηα θαη ην άλσ ηνπ 1 χςνο φισλ 

ησλ i

y , θαζψο θαη ε χπαξμε αξλεηηθνχ i

L  (γηα ην εκπφξεπκα 21 («Λνηπφο ε-

μνπιηζκφο κεηαθνξψλ»)), ζηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2. 

 

 

 
 

Στήμα 3. Ο πνιιαπιαζηαζηήο ηνπ δηαγωλνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπλαξηήζεη ηωλ ξνπώλ πξνο 

απνηακίεπζε 

 

(iv). Όπσο δειψλνπλ ηα χςε ησλ SD ζηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2, νη δηαθνξνπνηή-

ζεηο κεηαμχ ησλ i

y  είλαη ιηγφηεξν έληνλεο ζε ζρέζε κε απηέο κεηαμχ ησλ i

L  

(πεξαηηέξσ, ζεψξεζε ηα ρήκαηα 1 θαη 2).  

(v). Μφλνλ γηα 6 εκπνξεχκαηα ( 6/63 9.5% ) ηζρχεη II I

i i

L L    (βιέπε ηελ ηε-

ιεπηαία ζηήιε ηνπ Πίλαθα 2). Σα 2 απφ απηά είλαη βηνκεραληθά εκπνξεχκαηα 

θαη ηα ππφινηπα 4 αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο. 

(vi). O ζπληειεζηήο Spearman γηα ηηο θαηαηάμεηο ησλ εκπνξεπκάησλ βάζεη ησλ 
i

y  θαη i

L  (βιέπε ηελ ηξίηε ζηήιε ησλ Πηλάθσλ 1 θαη 2) ηζνχηαη κε 0.75, 

πξάγκα πνπ δειψλεη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

θαηάηαμε ησλ εκπνξεπκάησλ βάζεη ησλ i

y  θαη ζηελ θαηάηαμή ηνπο βάζεη ησλ 
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i

L . Σα εκπνξεχκαηα πνπ εκθαλίδνπλ i

y  θαη  i

L  πςειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν 

δχλαληαη λα νλνκαζηνχλ «εκπνξεύκαηα-θιεηδηά»: Τπάξρνπλ, επνκέλσο, 17 ηέ-

ηνηα εκπνξεχκαηα (1 απφ απηά είλαη πξσηνγελνχο παξαγσγήο, 6 είλαη βηνκερα-

ληθά εκπνξεχκαηα θαη 10 αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο), ελψ 16 απφ απηά εκθαλίδνπλ 

θαη I

i

L  πςειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν. 

(vii). Σν θαηεμνρήλ εκπφξεπκα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είλαη ην εκπφξεπκα 54 

(«Τπεξεζίεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη άκπλαο, ππεξεζίεο ππνρξεσηηθήο θνηλσ-

ληθήο αζθάιηζεο»), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ε δεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα, 

ε ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε, ε θξαηηθή δηνίθεζε, ε νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Πεξαηηέ-

ξσ, σο έρνληα άκεζα ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπν-

ξνχλ λα ζεσξεζνχλ επίζεο ηα εκπνξεχκαηα (α) 55 («Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο»), 

φπνπ πεξηιακβάλνληαη ε πξνζρνιηθή, ε πξσηνβάζκηα, ε δεπηεξνβάζκηα θαη ε 

αλψηεξε εθπαίδεπζε, (β) 56 («Τπεξεζίεο αλζξψπηλεο πγείαο»), φπνπ πεξηιακ-

βάλνληαη νη λνζνθνκεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο ηα-

ηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ επαγγεικάησλ, θαη (γ) 57 («Τπεξεζίεο θνηλσληθήο 

κέξηκλαο»), φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο λνζνθνκεηαθήο θξνληί-

δαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο, ε παξνρή θξνληίδαο ζε άηνκα κε λνεηηθή πζηέ-

ξεζε, ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ρξήζε νπζηψλ, ε θξνληίδα ζε ειηθησκέλνπο, ά-

ηνκα αλαπεξίαο θ.ά.. Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, φηη 3 απφ ηα 4 εκπνξεχκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην δεκφζην ηνκέα απνηεινχλ «εκπνξεχκαηα-θιεηδηά», ήηνη ηα 

εκπνξεχκαηα 54, 55 θαη 57. Πεξαηηέξσ, απηά ηα 3 «εκπνξεχκαηα-θιεηδηά» πε-

ξηιακβάλνληαη ζηα κφιηο 8 εκπνξεχκαηα ηεο νηθνλνκίαο, ηα νπνία ραξαθηεξί-

δνληαη απφ 2i

y  , ελψ 2 απφ απηά ηα εκπνξεχκαηα (ήηνη, ηα εκπνξεχκαηα 55 

θαη 57) ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 11 εκπνξεχκαηα ηεο νηθνλνκίαο, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη απφ 50i

L  . Σέινο, ην εκπφξεπκα 54 είλαη 1 απφ ηα 6 εκπν-

ξεχκαηα γηα ηα νπνία ηζρχεη II I

i i

L L   .  

(viii). Όιεο νη θακπχιεο ησλ ρεκάησλ 1 θαη 2 είλαη γλεζίσο θζίλνπζεο. ηε 

γεληθή πεξίπησζε, νη θαηαηάμεηο ησλ εκπνξεπκάησλ αιιάδνπλ ζπλαξηήζεη ησλ 

ξνπψλ πξνο απνηακίεπζε (ζεψξεζε ην ρήκα 2, φπνπ είλαη εκθαλήο ε χπαξμε 

ηεκλφκελσλ θακππιψλ). 

(ix). Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία, αιιά θαη γηα λα ζρεκαηηζηεί 

πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηελ επαηζζεζία ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ σο πξνο ηηο ξν-

πέο πξνο απνηακίεπζε, ν Πίλαθαο 3 παξνπζηάδεη ηα i

y  πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα 4 

εκπνξεχκαηα, φπνπ εκπιέθεηαη ν δεκφζηνο ηνκέαο, θαζψο θαη ηηο κέζεο ηηκέο 

φισλ ησλ i

y  θαη i

L ηνπ ζπζηήκαηνο ( i

y θαη i

L , αληηζηνίρσο), γηα 5 δεχγε ηη-

κψλ ησλ ξνπψλ πξνο απνηακίεπζε, νη νπνίεο δελ είλαη ηφζν εμσπξαγκαηηθέο, 
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ζχκθσλα κε δηαζέζηκεο εθηηκήζεηο ξνπψλ γηα δηάθνξεο εζληθέο νηθνλνκίεο.
12

 

Έπεηαη, έηζη, φηη νη εθηηκήζεηο πνπ δίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2 δχλαληαη λα 

ζεσξεζνχλ σο κάιινλ αζθαιείο «πξνο ηα θάησ». 

 

Πίνακας 3. Μεηαβνιέο ζηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ θαζαξνύ πξνϊόληνο θαη ζηε ζπλνιηθή απαζρό-

ιεζε, γηα δηάθνξα δεύγε ξνπώλ πξνο απνηακίεπζε 

Δκπνξεχκαηα 
δεκνζίνπ ηνκέα 

0.02ws 

0.50ps   
0.04ws 

0.50ps 

 

0.04ws 

0.60ps 

 

0.06ws 

0.60ps   
0.06ws 

0.80ps   

54 3.549 3.455 2.994 2.925 2.365 

55 3.567 3.471 3.011 2.942 2.382 

56 3.130 3.065 2.592 2.544 1.968 

57 3.610 3.512 3.053 2.981 2.422 

i
y  3.159 3.089 2.620 2.571 2.000 

i
L  69.365 67.901 58.214 57.192 45.298 

  

 

4. Σσμπερασματικές Παρατηρήσεις 

Ο ζξαθθαταλφο πνιιαπιαζηαζηήο επί ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, γηα ην έηνο 2010, ζπλίζηαηαη ζε 63 x 63 = 3969 επηκέξνπο πνιια-

πιαζηαζηέο, νη νπνίνη δειψλνπλ ηηο κεηαβνιέο ζην θαζαξφ πξντφλ πνπ  επέξ-

ρνληαη απφ κία ππνζεηηθή αχμεζε ηεο απηφλνκεο δήηεζεο θάζε ελφο απφ ηα 

παξαγφκελα εκπνξεχκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά 1 κνλάδα. Βάζεη απηνχ κπν-

ξνχλ, επνκέλσο, λα εθηηκεζνχλ νη κεηαβνιέο ζηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ θαζαξνχ 

πξντφληνο θαη ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε, νη νπνίεο επέξρνληαη απφ θάζε κεηα-

βνιή ηεο απηφλνκεο δήηεζεο. 

 Οη εθηηκήζεηο έδεημαλ φηη, ζηελ «πνιηθή» πεξίπησζε φπνπ φια ηα θέξδε 

απνηακηεχνληαη  θαη φινη νη κηζζνί θαηαλαιψλνληαη, (i) ε κέζε ηηκή ησλ πνι-

ιαπιαζηαζηψλ επί ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο είλαη ηεο ηά-

μεο ηνπ 1.707 (κε ηππηθή απφθιηζε 0.278, κέγηζηε ηηκή 2.530 θαη ειάρηζηε ηηκή 

1.014), (ii) ε κέζε ηηκή ησλ «πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ» κεηαβνιψλ ηεο 

ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 39.314 (κε ηππηθή απφθιηζε 

24.866, κέγηζηε ηηκή 141.375 θαη ειάρηζηε ηηκή – 42.889), (iii) ε κέζε ηηκή 

ησλ «πξσηνγελψλ» κεηαβνιψλ ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο είλαη ηεο ηάμεο 

ηνπ 24.699 (κε ηππηθή απφθιηζε 21.392, κέγηζηε ηηκή 109.731 θαη ειάρηζηε ηη-

κή – 53.719), θαη (iv) ε κέζε ηηκή ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα επί ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο θαζαξνχ πξντφληνο ηεο νηθνλν-

κίαο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 2 θαη, ζπλεπψο, απφ ηηο πςειφηεξεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

                                                             
12 Βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Abraham-Frois (1991, p. 204), Bowles and Boyer (1995), Naastepad (2003), 

Hein and Vogel (2008), Onaran and Galanis (2012). 
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 Γεδνκέλνπ φηη νη κεηαβνιέο ζηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο 

θαη ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε βξέζεθαλ λα είλαη γλεζίσο θζίλνπζεο ζπλαξηή-

ζεηο ησλ ξνπψλ πξνο απνηακίεπζε, θαη δεδνκέλνπ φηη ε ξνπή πξνο απνηακίεπ-

ζε απφ κηζζνχο κάιινλ δελ είλαη πςειή, ελψ ε ξνπή πξνο απνηακίεπζε απφ ηα 

θέξδε κάιινλ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 1, έπεηαη φηη νη πξναλαθεξζείζεο εθηηκήζεηο 

δχλαληαη λα ζεσξεζνχλ σο επαξθψο αληηπξνζσπεπηηθέο. Έηζη, δελ θαίλεηαη λα 

έξρνληαη ζε αληίθαζε κε ηελ παξαηεξνχκελε βαζεηά χθεζε ηεο ειιεληθήο νη-

θνλνκίαο, ελψ, ζην βαζκφ πνπ φλησο αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απν-

θαιχπηνπλ ηηο δηαθιαδηθέο δηαζηάζεηο απηήο ηεο χθεζεο. Θα πξέπεη πάλησο λα 

ηνληζηεί φηη, ζχκθσλα κε άιιεο αλαιχζεηο, ε παξαηεξνχκελε χθεζε δελ αλά-

γεηαη κφλνλ ζηελ αζθνχκελε ζπζηαιηηθή πνιηηηθή αιιά θαη ζηε κείσζε ηεο 

ελεξγνχ δήηεζεο, ε νπνία απνξξέεη απφ ηε ζηαζεξή ζπξξίθλσζε ηεο αληαγσ-

ληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ιφγσ ηεο – ρσξίο θξαγκνχο – έθζεζήο 

ηεο ζην δηεζλή αληαγσληζκφ θαη, ηαπηνρξφλσο, πηνζέηεζεο ελφο απφ ηα πιένλ 

«ζθιεξά» λνκίζκαηα ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο (βιέπε Μαξηφιεο θαη Παπνπ-

ιήο, 2010). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φιεο νη ζρεηηθέο κε ηνλ ζξαθθαταλφ πνιια-

πιαζηαζηή εθηηκήζεηο ηεο παξνχζεο κειέηεο δχλαληαη λα θαλνχλ ρξήζηκεο 

ζηελ θαηάζηξσζε ηνπ ζρεδίνπ εμφδνπ απφ ηελ θξίζε, ηδίσο ή, πηζαλφηαηα, κφ-

λνλ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Διιάδα απνθαζίζεη λα εγθαηαιείςεη ηελ 

«επξσπατθή ππεξπαγθνζκηνπνίεζε» θαη, ζπλεπψο, νη εζληθέο αξρέο αλαθηή-

ζνπλ κέζα-εξγαιεία νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

 Καίηνη ε παξακεηξηθή κνξθή ησλ εθηηκήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπηζηία ηνπο, δελ απαηηείηαη λα ηνληζηεί φηη κειινληηθέο ε-

ξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πξέπεη λα επηρεηξήζνπλ ηε ζπκπεξίιεςε ησλ έκκεζσλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, ησλ κε αληαγσληζηηθψλ εηζαγσγψλ, ηνπ παγίνπ 

θεθαιαίνπ θαη ησλ βαζκψλ απαζρφιεζεο απηνχ. Σέινο, ζα παξνπζίαδε δηαθξη-

ηφ ελδηαθέξνλ ε ζπγθξηηηθή εμέηαζε ησλ ζξαθθαταλψλ πνιιαπιαζηαζηψλ 

«Βνξξά- Νφηνπ» ζηε Εψλε ηνπ Δπξψ. 

 

Παράρτημα: Ονοματολογία Εμπορεσμάτφν 

ηνλ Πίλαθα Π1 δίλεηαη ε νλνκαηνινγία ησλ 63 εκπνξεπκάησλ ηνπ SUT ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, γηα ην έηνο 2010. 

 

Πίνακας Π1. Ολνκαηνινγία ηωλ εκπνξεπκάηωλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο   
Α/Α Δκπφξεπκα 

1 Πξντφληα θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο, ζήξαο θαη ζπλαθψλ δξα-

ζηεξηνηήησλ 

2 Πξντφληα δαζνθνκίαο, πινηνκίαο 

3 Πξντφληα  αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο 

4 Πξντφληα εμνξπθηηθήο θαη ιαηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

5 Σξφθηκα, πνηά θαη πξντφληα θαπλνχ 
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6 Κισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα, είδε έλδπζεο, γνπλαξηθά θαη είδε 
δέξκαηνο 

7 Πξντφληα μχινπ (εθηφο ησλ επίπισλ), είδε θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξ-

ηνπιεθηηθήο 

8 Πξντφληα ραξηηνχ 

9 Δθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 

10 Παξαγσγή νπηάλζξαθα θαη πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 

11 Υεκηθέο νπζίεο θαη πξντφληα 

12 Βαζηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη ζθεπάζκαηα 

13 Πξντφληα απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο 

14 Άιια πξντφληα κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ 

15 Βαζηθά κέηαιια 

16 Μεηαιιηθά πξντφληα (εθηφο κεραλεκάησλ) 

17 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ειεθηξνληθά θαη νπηηθά πξντφληα 

18 Ζιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο 

19 Μεραλήκαηα θαη είδε εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. 

20 Μεραλνθίλεηα νρήκαηα, ξπκνπιθνχκελα θαη εκηξπκνπιθνχκελα 

νρήκαηα 

21 Λνηπφο εμνπιηζκφο κεηαθνξψλ 

22 Έπηπια θαη πξντφληα ινηπψλ κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

23 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιη-

ζκνχ 

24 Ζιεθηξηθφ ξεχκα, θπζηθφ αέξην, αηκφο θαη θιηκαηηζκφο 

25 Φπζηθφ λεξφ, ππεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη παξνρήο λεξνχ 

26 Τπεξεζίεο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ, 

αλάθηεζεο πιηθψλ, εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ 

27 Καηαζθεπέο 

28 Τπεξεζίεο ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ππεξεζίεο επη-

ζθεπήο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ 

29 Τπεξεζίεο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ εθηφο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκά-
ησλ θαη κνηνζπθιεηψλ 

30 Τπεξεζίεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ εθηφο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

θαη κνηνζπθιεηψλ 

31 Τπεξεζίεο ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ θαη κεηαθνξψλ κέζσ αγσγψλ 

32 Τπεξεζίεο πισηψλ κεηαθνξψλ 

33 Τπεξεζίεο αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ 

34 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ κεηαθνξψλ 

35 Σαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο ππεξεζίεο 

36 Τπεξεζίεο παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη εζηίαζεο 

37 Δθδνηηθέο ππεξεζίεο 

38 Τπεξεζίεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν, ηειεν-

πηηθψλ πξνγξακκάησλ, ερνγξαθήζεσλ, κνπζηθψλ εθδφζεσλ, πξν-

γξακκαηηζκνχ θαη ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ 

39 Σειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο 

40 Τπεξεζίεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο 

ζπκβνπιψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζίεο 

λπιεξνθνξηψλ 

41 Υξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

42 Τπεξεζίεο αζθαιηζηηθψλ, αληαζθαιηζηηθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ 

ηακείσλ, εθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 
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43 Τπεξεζίεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο 
αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

44 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνχζηαο 

45 Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο θεληξηθψλ γξα-

θείσλ θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 

46 Αξρηηεθηνληθέο θαη κεραλνινγηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο ηερλη-

θψλ δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ 

47 Τπεξεζίεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

48 Τπεξεζίεο δηαθήκηζεο θαη έξεπλαο αγνξάο 

49 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο ππεξεζίεο θαη 

θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο 

50 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη εθκίζζσζεο 

51 Τπεξεζίεο απαζρφιεζεο 

52 Τπεξεζίεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηα-
μηδηψλ θαη θξαηήζεσλ θαη άιιεο ζπλαθείο ππεξεζίεο 

53 Τπεξεζίεο πξνζηαζίαο θαη έξεπλαο, ππεξεζίεο ζε θηίξηα θαη εμσηε-

ξηθνχο ρψξνπο, δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο γξαθείνπ, γξακκαηεηαθή π-
πνζηήξημε θαη άιιεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ 

54 Τπεξεζίεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη άκπλαο, ππεξεζίεο ππνρξεσηη-

θήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

55 Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο 

56 Τπεξεζίεο αλζξψπηλεο πγείαο 

57 Τπεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο 

58 Τπεξεζίεο δεκηνπξγηθέο, ηέρλεο θαη δηαζθέδαζεο, ππεξεζίεο βηβιη-

νζεθψλ, αξρεηνθπιαθείσλ, κνπζείσλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ ππε-
ξεζηψλ, ππεξεζίεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ζηνηρεκάησλ 

59 Αζιεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο 

60 Τπεξεζίεο νξγαλψζεσλ 

61 Τπεξεζίεο επηζθεπήο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εηδψλ αηνκη-

θήο ή νηθηαθήο ρξήζεο 

62 Άιιεο πξνζσπηθέο ππεξεζίεο 

63 Τπεξεζίεο λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ, κε δηαθξηηά αγαζά θαη ππε-

ξεζίεο πνπ παξάγνληαη απφ λνηθνθπξηά γηα ηδία ρξήζε 
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