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1 Εηζαγωγή  

Σν ππφδεηγκα γεληθήο ηζνξξνπίαο εηζξνψλ –εθξνψλ γηα ηελ αλά-

ιπζε ησλ δηαθιαδηθψλ ζρέζεσλ ελφο νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο , βαζίδε-

ηαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αλέπηπμε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

’30 ν Wassily W. Leontief  [Leontief ,  1936 1941]. ηελ  πξαθηηθή ηνπ 

κνξθή ην ππφδεηγκα ηνπ Leontief ,  φπσο θαη άιια ζχγρξνλα  ππνδείγκα-

ηα γεληθήο ηζνξξνπίαο ,  βαζίζηεθαλ ζηελ επηζηεκνληθή δνπιεηά δχν 

Γάιισλ νηθνλνκνιφγσλ, ηνπ Francois  Quesnay [1758]  θαη ηνπ Leon  

Walras [1874] . 

ηελ πην απινπζηεπκέλε ηνπ κνξθή ,  ην ππφδεηγκα εηζξνψλ-

εθξνψλ απνηειεί κηα κέζνδν ζπζηεκαηηθήο  πνζνηηθνπνίεζεο ησλ ακνη-

βαίσλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θιάδσλ ελφο νηθνλνκηθνχ ζ π-

ζηήκαηνο.  Σν νηθνλνκηθφ  απηφ ζχζηεκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κηαο ρψξαο  ή λα είλαη πην πεξηνξηζκέλν ζε 

φ,ηη  αθνξά  κηα πεξηθέξεηα ή κηα αζηηθή νηθνλνκία .  

Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Leontief  έγθεηηαη ζηε  δπλα-

ηφηεηα πνπ δίλεη φζνλ αθνξά ηε  δηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο κηαο νηθν-

λνκίαο, ηελ αμηνιφγεζε δηαθνξεηηθψλ  ζελαξίσλ νηθνλνκηθήο αλάπηπ-

μεο ,  ηελ αλάιπζε ησλ επηδξάζεσλ δηαθφξσλ κέηξσλ πνιηηηθήο θαη  

πξνβιέςεσλ ζε κηθξννηθνλνκηθφ  θαη καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν.  

 

2 Σθνπόο –  Ελόηεηεο εξγαζίαο  

Ο βαζηθφο  ζθνπφο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο  είλαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ νη νπνίνη αζθνχλ ηε  κεγαιχηεξε επίδξαζε 

ζην ζχλνιν ηεο ν ηθνλνκίαο θαη ε  αλάιπζε ησλ δηαζπλδέζεψλ ηνπο κε 

ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο.  Ωο εθ ηνχηνπ  ε εξγαζία επη-

θεληξψλεηαη  ζηελ αλαδήηεζε εθείλσλ ησλ θιάδσλ πνπ επηδξνχλ ζην 

ζπλνιηθφ ζχζηεκα ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ησλ ζρέζεψλ ηνπο (δήηεζεο 

θαη πξνζθνξάο) κε ηνπο άιινπο θιάδνπο θαη δηαηξείηαη ζε 5 ελφηεηεο:  

ηελ πξψηε ελφηεηα εηζάγεηαη  ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ πξν-

βιήκαηνο ,  ε  πεξηγξαθή ηνπ πίλαθα εηζξνψλ -εθξνψλ θαηά Leontief ,  ε  
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κεζνδνινγία ηεο  κήηξαο  ησλ ηερλνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη  ηεο  αληί-

ζηξνθεο  κήηξαο  ηνπ Leontief .  

ηε δεχηεξε ελφηεηα γίλεηαη  κηα εηζαγσγή ζηνπο θιάδνπο θιεηδηά 

θαη ζηνπο δείθηεο  νξηδφληησλ θαη θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ .  Δπίζεο  πα-

ξνπζηάδνληαη νη  ζηαζκηζκέλνη  θαη νη  κε ζηαζκηζκέλνη  δείθηεο θαη επη-

ρεηξείηαη κηα αμηνιφγεζε -θξηηηθή ζε απηνχο.  

ηελ ηξίηε ελφηεηα  εμεγείηαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκ έ-

λσλ θαη ε θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα Δηζξνψλ -Δθξνψλ ζχκθσλα κε ην ζχ-

ζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ OECD. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ ηφζν γηα ηνπο κε ζηαζκηζκέλνπο φζν θαη γηα ηνπο 

ζηαζκηζκέλνπο δείθηεο θαζψο επίζεο θαη ε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε σο 

πξνο ηνπο θιάδνπο θιεηδηά.  

Σέινο ζηελ  ηέηαξηε  ελφηεηα παξνπζηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα  ηεο εξγαζίαο.  

 

 

3 Τν Θεωξεηηθό Υπόβαζξν ηνπ πξνβιήκαηνο  

Γηα λα  είλαη εθηθηή ε εκπεηξηθή εθαξκνγή ηνπ Βαιξαζηαλνχ ππν-

δείγκαηνο γεληθήο ηζνξξνπίαο , ν Leontief  έζεζε ηέζζεξηο ζεκειηψδεο 

ππνζέζεηο νη νπνίεο δηέπνπλ ην ππφδεηγκα εηζξνψλ -εθξνψλ.  Οη ππνζέ-

ζεηο απηέο είλαη:  

 

α)Πλήπη ομοιογενή πποϊόνηα  (homogeneous products)  

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη  ζπλζήθεο θφζηνπο εί λαη ίδηεο κεηαμχ ησλ πα-

ξαγσγηθψλ κνλάδσλ πνπ ζπληζηνχλ θάζε θιάδν  νηθνλνκηθήο δξαζηε-

ξηφηεηαο  ή φηη νη  ζπλαξηήζεηο παξαγσγήο είλαη ηαπηφζεκεο  

 

β)Αποςζία εξωηεπικοηήηων ζηην παπαγωγική διαδικαζία  (absence of  

externali ties )  

Ζ  παξαγσγηθή δηαδηθαζία θάζε θιάδνπ δελ επηβαξχλεη ή σθειεί 

ηελ παξαγσγηθή  δηαδηθαζία θάπνηνπ άιινπ θιάδνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  ε πεξίπησζε χπαξμεο εμσηεξηθνηήησλ ζεσξνχκε φηη έ-

ρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  



5   

γ)Γεν ςπάπσοςν πεπιοπιζμοί ζηη  σπήζη ηων παπαγωγικών ζςνηελεζηών 

και ειδικόηεπα ηος κεθαλαίος (No capacity constraints)  

Ζ  πξνζθνξά θάζε αγαζνχ ή ππεξεζίαο είλαη πιήξσο ειαζηηθή θαη 

επνκέλσο νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο δελ (ππν)ρξεζηκνπνηνχληαη .  

 

δ)Σηαθεποί ζςνηελεζηέρ  παπαγωγήρ (fixed coefficients of  production) 

 

 

3.1 Πεπιγπαθή  γενικού  πίνακα ειζποών -εκποών καηά Leontief  

Ο γεληθφο πίλαθαο εηζξνψλ -εθξνψλ  θαηά  Leontief, ζηνλ νπνίν 

βαζίδεηαη ε αλάιπζε εηζξνψλ –εθξνψλ ,  απνηειείηαη απφ ηέζζεξα  ηκή-

καηα  (ηεηαξηεκφξηα) πνπ πεξηγξάθνληαη  αθνινχζσο :  

α) Σν πξψην ηεηαξηεκφξην (δειαδή ην ηκήκα πνπ βξίζθεηαη ζην 

επάλσ αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ πίλαθα 1 ) πεξηιακβάλεη   ηηο ελδηάκεζεο  -

δηαηνκηθέο  ζπλαιιαγέο  δειαδή ηηο ξνέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ θ α-

ηαλαιψλνληαη κέζα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

β) Σν δεχηεξν ηεηαξηεκφξην  (δειαδή ην ηκήκα πνπ βξίζθεηαη ζην 

επάλσ δεμηφ ηκήκα ηνπ πίλαθα 1) ,  πεξηιακβάλεη ηελ  ηειηθή δήηεζε  ησλ  

θαηαλαισηψλ .  

γ) Σν ηξίην ηεηαξηεκφξην  (δειαδή ην ηκήκα πνπ βξίζθεηαη ζην θ ά-

ησ αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ πίλαθα 1) ,  πεξηιακβάλεη ηηο πξσηνγελείο  εηζ-

ξνέο ζηνπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο .  

δ)  Σν ηέηαξην ηεηαξηεκφξην (δειαδή ην ηκήκα πνπ βξίζθεηαη ζην 

θάησ δεμηφ ηκήκα ηνπ πίλαθα 1) ,  πεξηιακβάλεη ηηο πξσηνγελείο  εηζξνέο 

ζηελ ηειηθή δήηεζε.  

Ο πίλαθαο 1 παξαηίζεηαη ζηελ επφκελε εηθφλα:  

 



 

 ΔΚΡΟΔ  

 

ΔΗΡΟΔ  
ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΕΖΣΖΖ  ΣΔΛΗΚΖ ΕΖΣΖΖ  ΤΝΟΛΗΚΖ ΕΖΣΖΖ  

 ΣΟΜΔΗ  1  2  3  …..  n  C G K St  E  

Δ
Ν

Γ
Η
Α

Μ
Δ


Ζ

 

Π
Ρ

Ο


Φ
Ο

Ρ
Α

 1 Z 1 1  Z 1 2  Z 1 3  …..  Z 1 n  C1  G1  K1  St 1  E 1  X1  

2  Z 2 1  Z 2 2  Z 2 3  …..  Z 2 n  C2  G2  K2  St 2  E 2  X2  

3  Z 3 1  Z 3 2  Z 3 3  …..  Z 3 n  C3  G3  K3  St 3  E 3  X3  

……  ……  ……  …..  …..  …..  …..  …..  …..  …..  ….  ……  

n  Z n 1  Z n 2  Z n 3  
…..  

Z n n  Cn  Gn  Kn  St j  E j  Xn  

Π
Ρ

Ο


Σ
Η
Θ

Δ
Μ

Δ
Ν

Ζ
 

Α
Ξ

Η
Α

 

W  W 1  W 2  W 3  …..  W n  W C  W G  W K  W S t  W E  W 

Pr  Pr 1  Pr 2  Pr 3  …..  Pr n  Pr c  PrG  PrK  PrS t  PrE  Pr  

D D1  D2  D3  …..  D n  DC  DG  DK  D S t  DE  D 

T T 1  T 2  T 3  …..  T n  T C  T G  T K  T S t  T E  T 

S  S1  S2  S3  …..  Sn  SC  SG  SK  S S t  SE  S  

Im Im1  Im2  Im3  
…..  

Imn  ImC  ImG  ImK  ImS t  ImE  Im 

 ΤΝΟΛΗΚΖ  

ΠΑΡΑΓΩΓΖ  
X1  X2  X3  

…..  
X n  C G K St  E  

 

Πίλαθαο 1 .  Γεληθόο  Πίλαθαο Δηζξνώλ -  Δθξνώλ (ζε αμίεο)  

 

 



 

Σν πξψην ηεηαξηεκφξην ,  ζην νπνίν βαζίδεηαη ε αλάιπζε εηζξνψλ -

εθξνψλ, πεξηιακβάλεη κία δηαθιαδηθή κήηξα X (transaction matrix) 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη απφ ηα πα-

ξαηεξνχκελα νηθνλνκηθά ζηνηρεία κηαο πεξηθεξεηαθήο  ή εζληθήο νηθν-

λνκίαο.  

Ζ θάζε γξακκή ηνπ πίλαθα παξνπζηάδεη  ηε δηαλνκή πξντφληνο θά-

ζε θιάδνπ  ζηνπο ππφινηπνπο π.ρ. γηα ηνλ θιάδν Φ1  είλαη Z1 1 ,  Z12 ,  

Z1 3 ,… ,Φ1 n  (ελδηάκεζε δήηεζε). Δπηζεκαίλνπκε  φηη  ν θάζε θιάδνο  εκθα-

λίδεηαη ζηηο ζηήιεο ηνπ πίλαθα σο αγνξαζηήο εηζξνψλ (αγαζψλ θαη π-

πεξεζηψλ).  

Ζ θάζε ζηήιε ηνπ πίλαθα παξνπζηάδεη ηελ απαίηεζε ζε εηζξνέο 

απφ ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο  πξνθεηκέλνπ λα  παξαρζεί ην πξντφλ ηνπ  

ηξέρνληνο θιάδνπ  π.ρ.  γηα ηνλ θιάδν Φ1  είλαη Z1 1 ,Z2 1 ,  Z3 1 ,…,Zn 1  (ελδηά-

κεζε πξνζθνξά) .  Οη θιάδνη  εκθαλίδνληαη σο παξαγσγνί αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ.  Δπίζεο επηζεκαίλεηαη  φηη ε δήηεζε γηα εηζξνέο θάζε θιά-

δνπ απφ ηνπο ππφινηπνπο ηνπ ζπζηήκαηνο  εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν 

παξαγσγήο ηνπ θιάδνπ απηνχ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή π εξίνδν .
1
 

Δθηφο  απφ ηηο εηζξνέο νη νπνίεο πξνέξρνληαη ελδνγελ ψο απφ ην 

ζχζηεκα, ππάξρνπλ θαη εηζξνέο νη νπνίεο εηζέξρνληαη  εμσγελψο ζην 

ζχζηεκα.  Ο  θάζε θιάδνο ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο εξγα-

ζίαο, θεθαιαίνπ θαη εηζάγεη έλα κέξνο ησλ παξαγσγηθψλ ηνπ εηζξνψλ 

απφ ηξίηεο ρψξεο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη εηζξνέο απηέο θαινχληαη 

πξσηνγελείο  (πξνζηηζέκελε αμία ή αξρηθέο εηζξνέο) είλαη φηη  δελ απ ν-

ηεινχλ απνηέιεζκα θακίαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Δπε ηδή φκσο ζηε  

ζχγρξνλε επνρή ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ φξνπ ζπληειεζηήο παξαγσγήο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζχγρπζε ,  γίλεηαη πεξαηηέξσ αλάιπζε απηνχ  ζε 

κηζζνχο,  εκεξνκίζζηα  θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο  jW ,  θέξδε jPr ,  απν-

ζβέζεηο ,  ηφθνπο ,  ελνίθηα jD ,  έκκεζνπο θφξνπο  jT ,  επηδνηήζεηο  jS ,  

                                                 
1
 Ο πίλαθαο 1 ε ίλαη ηεηξαγσληθφο κε δ ηαζηάζεη ο  N x N 
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εηζαγσγέο  jIm .  Με  δεδνκέλε ηελ ηερλνινγία ,  ε δήηεζε γηα εμσγελήο 

εηζξνέο εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν  παξαγσγήο θάζε θιάδνπ.
2
 

ην ηεηαξηεκφξην ηεο ηειηθήο δήηεζεο πεξηιακβάλνληαη  ε ηδησηη-

θή θαηαλάισζε  (C) ,  ε δεκφζηα θαηαλάισζε  (G),  κεηαβνιέο ζην πάγην 

θεθάιαην  (K),  κεηαβνιέο ζηα απνζέκαηα  (St)  θαη νη  εμαγσγέο  (E) .  Ή 

δηαθνξεηηθά είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζην  ζπλνιηθφ ηνκεαθφ πξντφλ  

θαη ζηελ ηνκεαθή ελδνβηνκεραληθή ζπλαιιαγή (Leontief  1985).  Ζ ηειη-

θή δήηεζε γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο δελ εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν π α-

ξαγσγήο ηνπ θιάδνπ ,  αληίζεηα απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ ηειηθή ηνπ δή-

ηεζε .
3
 

Σν ηέηαξην ηεηαξηεκφξην  έρεη  δηαζηάζεηο 6x5 φζνο θαη  ν αξηζκφο 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηεο ηειηθήο δήηεζεο αλη ί-

ζηνηρα. Σν ηεηαξηεκφξην απηφ ζε πνιινχο πίλαθεο εηζξνψλ –εθξνψλ 

είλαη ζπλήζσο θελφ γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη  ηελ πιήξε αληηζηνίρεζε 

κεηαμχ  ησλ ζπζηεκάησλ εηζξνψλ –  εθξνψλ  θαη ησλ εζληθψλ ινγαξηα-

ζκψλ . (Livas,1994)  

 

 

3.2 Τεσνολογικοί ζςνηελεζηέρ (ή ηεσνικοί ζςνηελεζηέρ  ή ζςνηελε-
ζηέρ ειζποών)  

Αλ ππνζέζνπκε  φηη ε νηθνλνκία απνηειείηαη απφ n θιάδνπο νηθν-

λνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη  φηη γλσξίδνπκε ηηο ρξεκαηηθέο ξνέο κεηα-

μχ ησλ θιάδσλ απηψλ, ηφηε κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηε κήηξα ησλ ζπ-

λαιιαγψλ ηνπ Leontief σο έλα ζχζηεκα  γξακκηθψλ εμηζψζεσλ φπσο 

θαίλεηαη αθνινχζσο (αγλνψληαο  ηε ζπκβνιή ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία):  

 

X1  = z1 1+ z1 2+ …….+z1 n  + Y1  

X2  =  z2 1+ z2 2+ …….+z2 n  + Y2          (1 )  

…………………………………  

Xn  =  zn 1+ zn 2 +……….+zn n  +Yn  

 

φπνπ :  

 i ,  j  = 1,2,…,n 

                                                 
2
 Σν ηεηαξηεκφξην ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ π ίλαθα είλαη δ ηαζηάζεσλ  6ZΝ  

3
 Ζ δηάζηαζε ηνπ ηεηαξηεκφξηνπ ηεο  ηειηθήο δήηεζεο  ε ίλαη  ΝZ5 
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 Z i j  νη ρξεκαηηθέο ξνέο απφ ηνλ θιάδν i  ζηνλ θιάδν j  

 X i :  ε αμία ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ i  

 Y i :  ε ηειηθή δήηεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ i  ε νπνία δίλε-

ηαη  απφ ηνλ ηχπν C+G+K+St+E  

 

Οη ηερλνινγηθνί ζπληειεζηέο απφ ην ζχζηεκα (1) πξνθχπηνπλ δ η-

αηξψληαο θάζε ζηνηρείν ηνπ ηεηαξηεκφξηνπ ησλ δηαθιαδηθψλ ζπλαιι α-

γψλ  κε ηε ζπλνιηθή αμία  ηεο ζηήιεο ζηελ νπνία είλαη θαηαρσξεκέλν ην 

ππφςε ζηνηρείν .   

Οη  ηερληθνί  ζπληειεζηέο ija  ηεο παξαγσγήο νξίδνληαη σο εμήο:  

j

ij

ij
X

z
a  ή  

(2) 

1ZXAij
 

 

Όπνπ :  

 A :  ε κήηξα ησλ άκεζσλ απαηηήζεσλ (direct  requirements matrix) 

 Z  :  ε κήηξα ησλ δηαθιαδηθψλ ζπλαιιαγψλ δηαζηάζεσλ ΝxN, 

Z=(zij)   i .j  =1,2,…n 

 X :  ε δηαγψληνο κήηξα ηνπ θιαδηθνχ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο δη α-

ζηάζεσλ NxN 

Οη ηερλνινγηθνί ζπληειεζηέο δείρλνπλ ην κεξίδην ηνπ πξντφληνο  

ηνπ θιάδνπ  i  ζηηο ζπλνιηθέο εηζξνέο ηνπ θιάδνπ j  (ζσέζη  2) ή  δηαθνξε-

ηηθά  θαζνξίδνπλ ηα πνζά ησλ εηζξνψλ  πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο δηά-

θνξνπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο  ηεο νηθνλνκίαο πξνθεηκέλνπ λα παξ α-

ρζεί πνζφηεηα κηαο ρξεκαηηθήο κνλάδαο απφ ην πξντφλ  ηνπ ππφ εμέηα-

ζε παξαγσγηθνχ  θιάδνπ .  

Ο  πίλαθαο ησλ ηερλνινγηθψλ  ζπληειεζηψλ(ελδηάκεζσλ ζπλαιια-

γψλ θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο) είλαη:  
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          ΔΚΡΟΔ 

 

ΔΗΡΟΔ 

ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΕΖΣΖΖ 

Σνκείο 1 2  n 

1 α11 α12 ….. α1n 

2 α21 α22 ….. α2n 

….. ….. ….. ….. ….. 

n αn1 αn2 ….. α nn 

Π
Ρ

Ο


Σ
ΗΘ

Δ
Μ

Δ
Ν

Ζ
 

Α
Ξ

ΗΑ
 

σ1 σ2  σn 

pr1 pr2  prn 

d1 d2  dn 

t1 t2  tn 

s1 s2  sn 

im1 im2  imn 
πλνιηθή παξαγσγή 1 1  1 

Πίλαθαο 2. Σερλνινγηθνί πληειεζηέο 

 

 

Πην αλαιπηηθά  ηφζν γηα ηηο ελδηάκεζεο ζπλαιιαγέο φζν θαη γηα 

ηελ πξνζηηζέκελε αμία σο πξνο ηνπο ηερλνινγηθνχο ζπληειεζηέο  ηζρχ-

εη:  

121 jjjjjjnjjj impstdpraaa
j

           (3) 

 

ή ελαιιαθηηθά  

1j

n

i

ij va                 (4) 

 

Σν  άζξνηζκα ησλ ηερλνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο jv  πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν:  

 

jjjjjjj vimpstdpr           κε       ,1, ji 2 ,…. n         (5) 

 

 

Οη ηερλνινγηθνί ζπληειεζηέο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηε  ζπλζήθε 

Hawkins-Simon (1949) ζχκθσλα κε ηελ νπνία φια ηα δηαγψληα ζηνηρεία  

iia  ηεο κήηξαο ησλ ηερλνινγηθψλ ζπληειεζηψλ είλαη κηθξφηεξα ηεο  κν-
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λάδαο γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη  ε θαζαξή παξαγσγή  (ε παξαγσγή ηνπ 

θιάδνπ γηα πψιεζε) ησλ θιάδσλ είλαη ζεηηθή δειαδή :  (φπνπ X i   ε πα-

ξαγσγή ηνπ θιάδνπ θαη  Z i i   ε απηνθαηαλαισζή ηνπ)  

 

1

01

0)1(

0

0

)

ii

ii

iii

iiii

iii

a

a

aX

XaX

ZX

                     (6) 

 

Αλ 1iia  ηφηε φιε ε παξαγσγή ηνπ θιάδνπ απηνθαηαλαιψλεηαη 

θαη  δελ απνκέλεη ηίπνηα γηα πψιεζε, ελψ αλ 1iia  ηφηε θαηαλαιψλεηαη 

πεξηζζφηεξε πνζφηεηα απφ εθείλε πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ ελ ιφγσ θι ά-

δν ρξεζηκνπνηψληαο κέξνο ησλ απνζεκάησλ ηνπ ελψ θαη πάιη δελ απν-

κέλεη ηίπνηα γηα πψιεζε.  

Ζ ζπλζήθε Hawkins-Simon  δελ απνθιείεη ηελ πεξίπησζε φπνπ ε 

απηνθαηαλάισζε ηνπ θιάδνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ θαζαξή παξ α-

γσγή ηνπ.  Γειαδή:  

 

2/1

2

2

ii

iiii

iii

iiiii

a

XXa

XZ

ZXZ

                       (7) 

 

ηα πιαίζηα ηνπ ππνδείγκαηνο  εηζξνψλ –  εθξνψλ νη ηερληθνί ζπ-

ληειεζηέο παξακέλνπλ ζηαζεξνί  ππνδειψλνληαο  ηε  ζηαζεξή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο  θάζε θιάδνπ θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

απφ απηφλ εηζξνψλ. Δπνκέλσο ,  ε χπαξμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία αγλνείηαη εληειψο, θαζψο θάζε θιάδνο ηνπ π-

πνδείγκαηνο ιεηηνπξγεί ceteris  paribus  θάησ απφ ζηαζεξέο απνδφζεηο 

θιίκαθαο. Δπίζεο θάζε θιάδνο ρξεζηκνπνηεί παξαγσγ ηθέο εηζξνέο απφ 

ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζηαζεξέο αλαινγίεο  (ε 
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αλαινγία ησλ παξαγσγηθψλ εηζξνψλ παξακέλεη ζηαζεξή) .  Γειαδή  η -

ζρχεη:  

c
a

a

kj

ij
 γηα θάζε ji    1,, kji ,  2 …. n             (8) 

 

φπνπ c  είλαη ν ζηαζεξφο ιφγνο ησλ ηερληθψλ ζπληειεζηψλ.  

Οη ηερλνινγηθνί ζπληειεζηέο ζεσξνχληαη ζηαζεξνί γηα ηελ πεξί νδν 

ησλ πέληε εηψλ.  

 

3.3 Σςνηελεζηέρ αλληλεξάπηηζηρ  (ή ζςνηελεζηέρ άμεζων και έμ-
μεζων απαιηήζεων)  

Ο πίλαθαο ησλ ηερλνινγηθψλ ζπληειεζηψλ δείρλεη ηηο  άκεζεο α-

γνξέο εηζξνψλ ελφο θιάδνπ απφ ηνπο ππφινηπνπο  θιάδνπο πξνθεηκέλνπ 

λα παξαρζεί πνζφηεηα  πξντφληνο  αμίαο κίαο ρξεκαηηθήο κνλάδαο. Αι-

ιά νη εηζξνέο απηέο δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ  ζπλνιηθή αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο πνπ πξνθαιεί ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζηελ ηειηθή δήηεζε.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ ε ηειηθή δήηεζε γηα  ην πξντφλ ελφο παξαγσγη-

θνχ θιάδνπ κεηαβιεζεί (απμεζεί ή κεησζεί), ηφηε ζα ζεκεησζνχλ άκ ε-

ζεο θαη έκκεζεο κεηαβνιέο ζηελ παξαγσγή φισλ ζρεδφλ ησλ παξαγσγ η-

θψλ θιάδσλ. Έηζη π.ρ. αλ απμεζεί ε ηειηθή  δήηεζε γηα ην πξντφλ ηνπ 

θιάδνπ 1  ηφηε ν θιάδνο απηφο ζα απμήζεη ηηο εηζξνέο ηνπ απφ ηνπο 

θιάδνπο 2,3,… n .  Με ηελ ζεηξά ηνπο ν θάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο θι ά-

δνπο ζα απμήζεη ηηο εηζξνέο ηνπο απφ ηνπο ππφινηπνπο  παξαγσγ ηθνχο 

θιάδνπο.  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ άκεζσλ θαη έκκεζ σλ κεηαβνιψλ, ζηελ 

αλάιπζε εηζξνψλ -εθξνψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηξνθε κήηξα ηνπ 

Leontief(1968)  (Ι-Α)
-1

 (ή κήηξα πνιιαπιαζηαζηήο)   πνπ ζρεκαηίδεηαη 

απφ ηελ αθαίξεζε ηεο κήηξαο ησλ ηερλνινγηθψλ ζπληειεζηψλ απφ ηε 

κνλαδηαία κήηξα  θαη ηελ αληηζηξνθή ηεο ηειεπηαίαο.   

Έηζη έρνπκε:  

Γεδνκέλεο ηεο ππφζεζεο ησλ ηερλνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ,  ην ζχ-

ζηεκα (1) κπνξεί λα γξαθηεί,  αληηθαζηζηψληαο ηα   z i j   απφ ηελ   ζρέζε 

(2), σο εμήο:  
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X1  = a1 1X1+ a1 2X2+………..+a1 nXn  + Y1  

X2  = a2 1X1  +a 2 2X2+ ………  +a2 nX n+Y2               (9) 

 

Xn  = an 1X1  + an 2X2  +……….+an nXn+ Yn 

 

πλεπψο ην ηειηθφ πξντφλ  θάζε θιάδνπ εμαξηάηαη απφ ηε ζπλνιηθή 

παξαγσγή ησλ ππνινίπσλ θιάδσλ (X) ,  ηελ απαίηεζε γηα εηζξνέο  (αij) 

θάζε θιάδνπ θαη ηελ ηειηθή δήηεζε ηεο νηθνλνκίαο (Y).  

Λχλνληαο ην ζχζηεκα σο πξνο ηελ ηειηθή δήη εζε ε νπνία ζεσξεί-

ηαη εμσγελήο έρνπκε:  

(1+a1 1)X1  -      a1 2X2  -…………-a1 nXn  = Y1  

    -a2 1X1  +  (1-a2 2)X2  -……… . . -a2 nXn  = Y2              (10)  

   

   -an 1X1  -          an 2X2  - ………+(1-an n)Xn  = Yn  

 

Γξάθνληαο ην ζχζηεκα ( 10) κε ηε κνξθή κεηξψλ έρνπκε  

 

(Ι-Α)Φ= Υ            αξθεί ε κήηξα (Ι-Α)  λα κελ είλαη ηδηάδνπζα  

Φ = (Ι-Α)
-1

Υ       ή                (11) 

X = BY 

Όπνπ (Ι- Α)
-1  

  ή Β   ε αληίζηξνθε κήηξα ηνπ Leontief  

 

Ζ αληηζηξνθή κήηξα ηνπ Leontief , Β  είλαη:  

ΔΚΡΟΔ 

 

ΔΗΡΟΔ 

ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΕΖΣΖΖ 

Σνκείο 1 2 ……. n 

1 b11 b12 ……. b1n 

2 b21 b22 ……. b2n 

……. …… ……. ……. ……. 

n bn1 bn2 ……. bnn 

Πίλαθαο 3 - πληειεζηέο αιιειεμάξηεζεο 

 

Κάζε ζηνηρείν ηεο κήηξαο ηνπ Leontief  θαιείηαη ζπληειεζηήο αι-

ιειεμάξηεζεο θαη δείρλε η ηα ζπλνιηθά –άκεζα θαη έκκεζα–  απνηειέ-
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ζκαηα πνπ πξνθαιεί κία κεηαβνιή ηεο ηειηθήο δήηεζεο θαηά κία κνλ ά-

δα.  πγθεθξηκέλα ,  έρεη ηελ ηδηφηεηα λα δείρλεη θαηά πφζν ζα κεηαβιε-

ζεί ε παξαγσγή ηνπ θιάδνπ i ,  εάλ απμεζεί θαηά κία κνλάδα ε  ηειηθή 

δήηεζε γηα ην πξντφλ  ηνπ θιάδνπ j .  Ζ ζρέζε κεηαμχ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο θαη ηειηθήο δήηεζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο κ ή-

ηξαο Β .  

Σα δηαγψληα ζηνηρεία ηεο κήηξαο Leontief  είλαη κεγαιχηεξα ή ίζα 

ηεο  κνλάδαο .  Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αχμεζε ηεο ηειηθήο δήηεζεο πξντφ-

ληνο  ελφο θιάδνπ θαηά κία κνλάδα απαηηεί ηνπιάρηζηνλ κία κνλάδα αχ-

μεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θιάδνπ ζην βαζκφ πνπ έλα κέξνο ηεο παξαγσ-

γήο ηνπ θιάδνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ελδηάκεζε εηζξνή είηε ζηνλ ίδην 

θιάδν είηε (θαη) ζε άιινπο θιάδνπο.  

Σν βαζηθφ εξψηεκα ζηελ αλάιπζε εηζξνψλ -εθξνψλ είλαη ν πξνζ-

δηνξηζκφο  ηεο δηαδηθαζίαο  φπνπ ηα έκκεζα απνηειέζκαηα κηαο κεηαβν-

ιήο ζηελ ηειηθή δήηεζε δηαρένληαη ζηελ νηθνλν κία. Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο 

ζπλζήθεο, φηη δειαδή νη δαπάλεο πνπ πξνθαινχληαη κέζα ζην ζχζηεκα 

είλαη κηθξφηεξεο απφ ην εηζφδεκα πνπ ηηο πξνθάιεζε, ηθ αλνπνηείηαη 

ζην ζχζηεκα ηνπ Leontief  εθφζνλ ην άζξνηζκα ησλ ηερλνινγηθψλ ζπ-

ληειεζηψλ θάζε παξαγσγηθνχ θιάδνπ είλαη κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο.  

Ζ  χπαξμε θαζαξήο παξαγσγήο δελ απνηειεί ηθαλή ζπλζήθε γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο παξαγσγήο ηειηθψλ πξντφλησλ  θαζψο είλαη δπλαηφ 

φιε ε θαζαξή παξαγσγή λα θαηαλαιψλεηαη έκκεζα ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ψζηε λα κελ απνκέλεη ηίπνηα γηα ηελ ηειηθή δήηεζε. πλ ε-

πψο ,  ε ηθαλφηεηα ελφο θιάδνπ λα παξάγεη πξντφληα  γηα ηελ ηειηθή δή-

ηεζε εμαξηάηαη απφ ην αλ ε αθαζάξηζηε  παξαγσγή ηνπ θιάδνπ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηηο  άκεζεο θαη έκκεζεο εηζξνέο ηνπ πξντφληνο  ηνπ 

θιάδνπ .  

Έηζη θαηαιήγνπκε ζηελ νινθιεξσκέλε ζπλζήθε Hawkins-Simon  

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη  ιχζε ζην ππφδεηγκα εηζξνψλ εθξνψλ, ε νπνία 

είλαη  
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1iia       θαη         
1

1

n

i

ija
 

(12)   

 

κε απνηέιεζκα ηελ αλάιπζε ηεο αληίζηξνθεο κήηξαο ηνπ Leontief  

ζε ζπγθιίλνπζα ζεηξά δπλάκεσλ,  

 

nAAAAIAI 321)(
 

(13) 

 

δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα λα εξκελεχζνπκε ηνπο ζπληειεζηέο 

αιιειεμάξηεζεο κέζσ ηεο εκθάληζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξψηεο, 

δεχηεξεο, θ .ιπ. ηάμεο. Έηζη ,  ινηπφλ, εάλ κεηαβιεζεί ε ηειηθή δήηεζε  

θαηά γηα ηνλ θιάδν i  κία ρξεκαηηθή κνλάδα ελψ ησλ ππνινίπσλ ηνκ έ-

σλ παξακείλεη ζηαζεξή ,  ηφηε ην πξντφλ  ηνπ θιάδνπ  i  απμάλεηαη θαηά  

κία κνλάδα ζπλ ηηο  απαηηήζεηο ζε εηζξνέο ηνπ θιάδνπ .  Απηφ πξνθχπηεη 

απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ πίλαθα ησλ ηερλνινγηθψλ ζπλ ηειεζηψλ A  

κε ην δηάλπζκα ζηήιε ηεο κεηαβνιήο ζηελ  ηειηθή  δήηεζε θαη είλαη ην  

απνηέιεζκα πξψηεο  ηάμεο  (εμαηξνχκε ηελ αξρηθή κεηαβνιή ηεο ηειηθήο 

δήηεζεο θαηά κία κνλάδα) . Σν απνηέιεζκα δεχηεξεο ηάμεο πξνθχπηεη 

εάλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηνλ  πίλαθα ησλ ηερλνινγηθψλ ζπληειεζηψλ κε 

ην   απνηέιεζκα πξψηεο ηάμεο θαη αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία 

θαηαιήγνπκε :  

 

YAAAAISx

YAYAYAAYYSx

AxAxAxAYYSx

n

n

n

)( 32

32

)1()2()1(







 

 

Γίλνληαο  YAIX 1)(       (14) 
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πλεπψο ε παξαγσγή θάζε ηνκέα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ κεη α-

βνιή ηεο ηειηθήο δήηεζεο γηα ην πξντφλ ηνπ ιφγσ ησλ έκκεζσλ ζρέζ ε-

σλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα.  

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηεο ηειηθήο δήηεζεο είηε 

ζηνλ πξψην γχξν ή ζε έλαλ απφ ηνπο ππφινηπνπο .  

 

4 Εηζαγωγή ζηνπο θιάδνπο θιεηδηά - Δείθηεο νξηδόληηωλ  ( 
forward) θαη θάζεηωλ  (backward) δηαζπλδέζεωλ 

 

Σν 1912 ν Shumpeter  πξνηείλεη  ηελ ζεσξία ηνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

εμέιημε κε βάζε ηελ νπνία νη νηθνλνκίεο είλα η ζρεκαηηζκέλεο απφ θαη-

λνηνκηθέο θαη πξνζαξκνδφκελεο ιχζεηο. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ ζηξαη ε-

γηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ θαηλνηνκία εμεγεί ηελ δπλακηθή ε η-

ζφδνπ-εμφδνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ε νπνία είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή ηεο 

καθξνρξφληαο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. (Eliasson ,  1991), Per-

roux  (1961 ,  1973), Hirschman  (1958) θ.ά.   

ηελ παξνχζα κειέηε εηζάγνπκε ηα παξαδνζηαθά θξηηήξηα 

(Rasmussen ,  1956) γηα ηνπο δείθηεο νξηδφληησλ θαη θαζέησλ δηαζπλδ έ-

ζεσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη  θιάδνη θιεηδηά  θαη πξνζπα-

ζνχκε  λα δηνξζψζνπκε ηε ζηαηηζηηθή ηνπο αλεπάξθεηα κε ην λα ελζ σ-

καηψζνπκε πιεξνθνξίεο έμσ απφ  ηνλ αληίζηξνθν ηνπ πίλαθα ηνπ Leon-

tief.  ηφρνο ηεο ηξνπνπνηεκέλεο έθδνζεο ησλ δεηθηψλ είλαη λα απνδ ψ-

ζεη ηε δηάρπζε ηεο επίδξαζεο ηνπ πνιιαπιαζηαζηή ησλ θιάδσλ θιεηδηά 

(key sectors) θαη ηεο αλαηξνθνδνηηθήο θίλεζεο πνπ ραξαθηεξί δεη  ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο  θαη κεηαμχ ησλ άιισλ θιάδσλ ηεο νηθνλν-

κίαο.  

Μία ζεηξά απφ δείθηεο θάζεησλ θαη νξηδφληησλ δηαζπλδέζεσλ  έ-

ρνπλ πξνηαζεί πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη κλάδοι  «επιπποήρ» ζε 

κηα νηθνλνκία ζην πιαίζην αλάιπζεο πηλάθσλ εηζξνψλ -εθξνψλ. Οη δεί-

θηεο απηνί δηαθέξνπλ ζην βαζκφ πνπ άιινη ρξεζηκνπνηνχλ ηε κήηξα 

ησλ άκεζσλ απαηηήζεσλ (Chenery-Watanabe ,  1958) θαη άιινη ηελ α-

ληίζηξνθε κήηξα ηνπ Leontief  (Rasmussen ,1956). Πξφζθαηα (Cuello  et  

al  (a) θαη (b), 1992),  έρεη ππνζηεξηρζεί φηη πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη 
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ε ζρεηηθή βαξχηεηα θάζε θιάδνπ είηε σο ην ζπλνιηθφ κεξίδηφ  ηνπ ζην 

ζπλνιηθφ πξντφλ  είηε σο ην κεξίδην  ηνπ ζηε ζπλνιηθή δήηεζε.  

Οη δείθηεο νξηδφληησλ δηαζπλδέζεσλ γηα θάζε θιάδν  δίλνληαη απφ 

ην πειίθν ηνπ κέζνπ ηεο γξακκήο πξνο ην ζπλνιηθφ κέζν πνιιαπιαζ η-

αζηή ηνπ πίλαθα πνπ θάζε θνξά ρξεζηκνπνηείηαη (πίλαθαο Α ή Β). Μηα 

ηηκή ηνπ δείθηε κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο ζεκαίλεη φηη εάλ απμεζεί ε 

ελδηάκεζε δήηεζε απφ ηνπο άιινπο θιάδνπο, ν θιάδνο απηφο  ζα πξέπεη 

λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ηνπ πεξηζζφηεξν απφ αλαινγηθά  (νξηδφληηεο 

δηαζπλδέζεηο ).(Dietzenbacher, 1992)  

Οη δείθηεο θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ δίλνληαη απ φ  ην πειίθν ηνπ κέ-

ζνπ ηεο ζηήιεο πξνο ην ζπλνιηθφ κέζν ηνπ πνιιαπιαζηαζηή ηνπ πίλ α-

θα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (πίλαθαο Α ή Β).  Μηα ηηκή ηνπ δείθηε κεγαιχ-

ηεξε ηεο κνλάδαο ζεκαίλεη φηη κία αχμεζ ε ζε έλα ηνκεαθφ πξντφλ έρεη 

σο  απνηέιεζκα κηα κεγαιχηεξε  (απφ αλαινγηθή ) αχμεζε ζηε δήηεζή 

ηνπ ζε  άιιεο ηνκεαθέο εηζξνέο (θάζεηεο δηαζπλδέζεηο ).(Dietzenbacher,  

1992)  

Έρεη ππνζηεξηρζεί 1976Jones  φηη ηφζν ηα άκεζα απνηειέζκαηα 

φζν θαη ηα έκκεζα πξέπεη λα κεηξεζνχλ. Οη δείθηεο νξηδφληησλ θαη θά-

ζεησλ δηαζπλδέζεσλ είλαη θαλνληθνπνηεκέλνη έηζη πνπ ν κέζνο ηνπ ο  εί-

λαη ίζνο κε ηελ κνλάδα. Ωο θιάδνη «επιπποήρ» (key sectors) έρνπλ νξη-

ζηεί απηνί πνπ έρνπλ δείθηε νξηδφληησλ θαη θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ κε-

γαιχηεξν  απφ  ηε κνλάδα.  

 

 

4.1 Μη ζηαθμιζμένοι δείκηερ  

Ζ κέζνδνο Hirschman-Rasmussen  θαη Chenery-Watanabe  ζηεξίδε-

ηαη ζηελ θαηάξηηζε κε ζηαζκηζκέλσλ δεηθηψλ νξηδφληησλ θαη θάζεησλ 

δηαζπλδέζεσλ νη νπνίνη απνηεινχλ κηα αλαινγία ησλ κέζσλ θαη αλ α-

γλσξίδνπλ σο θιάδνπο θιεηδηά εθείλνπο πνπ έρνπλ ηηκέο πάλσ απφ  ην 

κέζν πνιιαπιαζηαζηή.  

Ζ κέζνδνο Chenery-Watanabe  ρξεζηκνπνηεί ,  φπσο έρνπκε ήδε α-

λαθέξεη ,  σο βάζε ησλ ππνινγηζκψλ ηεο  ηε κήηξα ησλ ηερλνινγηθψλ 
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ζπληειεζηψλ (Α) ελψ ε κέζνδνο Hirschman-Rasmussen  ρξεζηκνπνηεί 

σο βάζε ηεο ηελ αληίζηξνθε κήηξα ηνπ Leontief  (Β).  

Οη δχν κέζνδνη, Chenery-Watanabe  θαη Rasmussen  είλαη ν ιφγνο 

ηνπ κέζνπ πνιιαπιαζηαζηή ηεο γξακκήο ή ζηήιεο πξνο ην κέζν πνιια-

πιαζηαζηή ηνπ πίλαθα.  

 

Chenery-Watanabe : δείκηες οριδόνηιων και κάθεηων διαζσνδέζεων.  

iCWF _ =

i j

j

aijn

aijn

2/1

/1

 (15) 

 

 

j i

i

j
aijn

aijn

CWB
2/1

/1

_  (16) 

 

Ο αξηζκεηήο νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο δείθηεο 

αζξνίδεη ηνπο άκεζνπο ηερλνινγηθνχο ζπληειεζηέο (πίλαθαο A ) ηεο θά-

ζε γξακκήο ή ζηήιεο θαη δηαηξεί  ην άζξνηζκα κε  ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ ηνκέσλ ,  ελψ ν παξνλνκαζηήο αζξνίδεη  φινπο ηνπο ηερλνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα A  θαη δηαηξεί κε ην ηεηξάγσλν ηνπ  

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ηνκέσλ.  

Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν παξαθάησ ηχπνο.  

)/(_ e΄AenAeCWF i φπνπ ην e  είλαη ην κνλαδηαίν  δηάλπζκα δηα-

ζηάζεσλ 1nx  θαη:  

n  = αξηζκφο ησλ ηνκέσλ                              (17) 

A  = ν πίλαθαο ησλ άκεζσλ απαηηήζεσλ  

 

Απφ  ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ nxA πξνθχπηεη πίλαθαο δηαζηάζεσλ nxn  

φζε ε δηάζηαζε ηνπ A ,  ελψ απφ  ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ( nxA) xe ,  φ-

πνπ e  δηάλπζκα 1nx ,  πξνθχπηεη πίλαθαο ζηήιε 1nx .  

Δπίζεο ην e ΄ είλαη δηάλπζκα  γξακκή ίζν κε xn1  θαη ν πνιιαπια-

ζηαζκφο ηνπ  e ΄ κε ηνλ πίλαθα Α (φπνπ A  πίλαθαο δηαζηάζεσλ nxn ) δί-
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λεη σο απνηέιεζκα έλα πίλαθα γξακκή δηαζηάζεσλ xn1 .  Δάλ απηφ ην 

πνιιαπιαζηάζνπκε κε ην δηάλπζκα δηαζηάζεσλ e  παίξλνπκε σο απνηέ-

ιεζκα  ηνλ πίλαθα ζηνηρείν 11x .  

Ο ελαιιαθηηθφο αληίζηνηρα ηχπνο γ ηα ηηο  θάζεηεο δηαζπλδέζεηο  εί-

λαη:  

)/(_ eΆeneΆChWB j  

n = αξηζκφο ησλ ηνκέσλ  

e  = δηάζηαζε xn1               (18) 

θαη A  έρεη δηαζηάζεηο nxn  

 

Rasmussen : Δείκηες οριδόνηιων και κάθεηων διαζσνδέζεων.  

χκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ νξηδφληησλ θαη θάζεησλ 

δηαζπλδέζεσλ θαηά Rasmussen  ρξεζηκνπνηείηαη ν πίλαθαο ησλ ζπλνι η-

θψλ απαηηήζεσλ B .  Ζ ηηκή ηνπ δείθηε νξηδφληησλ (θάζεησλ) δηαζπλδ έ-

ζεσλ γηα ηνλ θιάδνπ  i  δίλεηαη ε ζρέζε  

i j

j

i
bijn

bijn

RasmF
2/1

/1

_      

(19) 

 

j i

i

j
bijn

bijn

RasmB
2/1

/1

_  

 

Δπίζεο ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  νη  ηζνδχλακνη  ηχπνη:  

 

)/(_ e΄BenBeRasmF  γηα ηηο νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο θαη  

)/(_ e΄Bene΄BRasmB  γηα ηηο θάζεηεο δηαζπλδέζεηο.     (20) 

 

Ζ ινγηθή είλαη ε  ίδηα κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ θαηά Che-

nery-Watanabe  αιιά ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη ν π ί-

λαθαο ησλ ζπλνιηθψλ απαηηήζεσλ B   
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4.2 Κπιηική μη ζηαθμιζμένων δεικηών  

χκθσλα κε ηνλ Hazari (1970), ε πξνζέγγηζε Hirschman-

Rasmussen  απνηειεί κηα αλαινγία ησλ κέζσλ. Τπνζηεξίδεη φηη αθφκε 

θη αλ νη ηηκέο ηνπ δείθηε είλαη κεγαιχηεξεο απφ  ην κέζν απνηέιεζκα 

απηφ δελ εμαζθαιίδεη αλαγθαία φηη απηφο ν θιάδνο έρεη πςειφ ξπζκφ 

απφ δηαζπλδέζεηο.  

Ο McGilvray (1977) αζθεί θξηηηθή γηα  ηνπο δείθηεο θαηά κήθνο 

ηξηψλ γξακκψλ:  

α) Οη δείθηεο δελ ππνινγίδνπλ γηα ηελ πηζαλφηεηα ηεο εηζαγσγήο 

ηεο επέλδπζεο. Ο Bharadwaj (1966) ηφληζε φηη ε επέλδπζε επεξεαδφ-

κελε απφ  ηνπο θιάδνπο θιεηδηά (key sectors) εμαξηάηαη απφ  ην επίπεδν 

ηεο δήηεζεο γηα εηζξνέο (θάζεηεο δηαζπλδέζεηο) θαη απφ  ην επίπεδν ηεο 

πξνζθνξάο γηα εηζξνέο (νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο). Πξνο αληηκεη ψπηζε 

απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, ν Hirschman  πξφηεηλε νη δείθηεο λα ζηαζκίδν-

ληαη  απφ έλα δηάλπζκα ησλ ιφγσλ ησλ εηζξνψλ  δήηεζεο ζηε ζπλνιηθή 

πξνζθνξά εηζξνψλ.  Απηφ ην δηάλπζκα ησλ βαξψλ -ζηαζκίζεσλ ζα βνε-

ζήζεη σο  έλα «δηάλπζκα απφ πηζαλφηεηεο » γηα ηελ αληίιεςε ησλ επε-

ξεαδφκελσλ επελδχζεσλ. Ο McGilvray  ππνζηεξίδεη φηη απηφ ην ζρέδην 

είλαη απζαίξεην θαη φηη εμαξηάηαη απφ  ηελ θιίκαθα ηνπ ειάρηζηνπ επη-

πέδνπ ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ππφ κειέηε θιάδνπ, ε νπνία δηαθέ-

ξεη θαηά κήθνο ησλ ηνκέσλ.  

β) Οη δείθηεο είλαη ex post .  Αθφκε θη αλ νη  δείθηεο είλαη ζηαζκ η-

ζκέλνη, δελ δείρλνπλ νχηε φηη  πηζαλέο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζα γελλε-

ζνχλ (εάλ αλαδπζνχλ λένη κε ππάξρνληεο ή παξφληεο θιάδνη) νχηε πσο 

ε εηζαγφκελε επέλδπζε ζα ιάβεη ρψξα .  

γ) Οη δείθηεο δελ ζθέθηνληαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ν η-

θνλνκίαο. Απηή ζχκθσλα κε ηνλ McGilvray  είλαη ε «πην ζνβαξή» θξη-

ηηθή, αιιά ιηγφηεξν ζεκαληηθή γηα ηελ πεξίπησζε ησλ πεηπρεκέλσλ ε-

μειηθηηθά ρσξψλ ( Ηαπσλία ,  Σατβάλ ,  Νφηην Κνξέα), νη νπνίεο ήηαλ ηθα-

λέο λα θηίζνπλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκά ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο π α-

γθφζκηαο νηθνλνκίαο.  
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Ο Cochrane (1990) αλέπηπμε κηα άιιε θξηηηθή ε νπνία έρεη επηθ ε-

ληξσζεί ζε ηξία ζεκεία.  

α) Οη ζπληειεζηέο δηαθχκαλζεο ησλ παξαδνζηαθψλ Hirschman-

Rasmussen δεηθηψλ είλαη ακεηάβιεηνη, ζηνηρεία κε πξαγκαηηθά, θαζψο 

δελ κεηξνχλ ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο δηαθχκαλζεο.  

β) χκθσλα κε ηε  κέζνδν  Hirschman-Rasmussen  ε ζπιινγή ησλ 

θιάδσλ-θιεηδηά δηαθέξεη απφ εθείλε ηνπ Schultz’s (1977), δηαδηθαζία ε 

νπνία βαζίδεηαη ζε έλα ππνζεηηθφ ράζηκν ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο ην 

νπνίν ππνζηεξίδεη κηα ηερλεηή  εμαθάληζε  ησλ ηνκέσλ απφ  ηελ νηθνλν-

κία.  

γ) Ο Cochraine  είλαη θαηάιιεινο λα δείμεη εκπεηξηθά ηε ζχλζεζε 

ηεο ηειηθήο δήηεζεο –επηθεληξψλνληαο ζηνλ αληίζηξνθν πίλαθα  ηνπ 

Leontief–  φηη  ε ζεκαληηθφηεηα ησλ λνηθνθπξηψλ δελ έρεη επαξθψο ε-

ξεπλεζεί ζηελ αλάιπζε ησλ key sectors  (Hewings, 1982 ,  Hewing et al, 

1984).   

 

4.3  Σηαθμιζμένων δείκηερ  

Με βάζε ηε κέζνδν Hirschman-Rasmussen  κπνξνχκε κε ην κέζν 

ελφο  δηαλχζκαηνο απφ παξακέηξνπο λα ελζσκαηψζνπκε πιεξνθνξίεο 

έμσ απφ  ηνλ αληίζηξνθν πίλαθα  ηνπ Leontief  (βαζίδεηαη ζε κηα νκνζε-

ηηθή κεηαηξνπή ηνπ πίλαθα).   

Έζησ  nijitB iij ,,  έλαο νκνζεηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ 

ζπληειεζηψλ ζην tBij  φπνπ ti  έλα δηάλπζκα βαξψλ κε  Qti 1,0  

Σν  δηάλπζκα βαξψλ λα νξηζηεί σο :  

j

j

j

j
Y

Y
a      (21) 

κε Qtai 1,0  θαη 1tai .  Απηφο ν ηχπνο  παξνπζηάδεη ηε ζρε-

ηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο ηειηθήο δήηεζεο θάζε  θιάδνπ .  

Δπίζεο ην δηάλπζκα βαξψλ κπνξεί λα νξηζηεί  σο :  

j i

jij

i

jij

j
YX

YX

b    (22) 
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κε Qbij 1,0  θαη 1tSb i .  Απηφ παξνπζηάδεη  ηε ζρεηηθή ζεκα-

ληηθφηεηα ηνπ ηνκεαθνχ πξντφληνο  γηα θάζε θιάδνπ .  

πγθεθξηκέλα ,  ε κέζνδνο ησλ ζηαζκηζκέλσλ δεηθηψλ αλαπηχρζ εθε 

ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο θαηά Cuello et al (a)  & Cuello et al (b).  Σα 

δχν παξαπάλσ δηαλχζκαηα παξνπζηάδνπλ ην κέζν γηα θιηκάθσζε ησλ 

δεηθηψλ θιεηδηά.   

Δάλ ν πίλαθαο ηνπ Leontief  είλαη νκνζεηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο κε 

ην δηάλπζκα tai ,  ηφηε νη δείθηεο θάζεησλ θαη νξηδφληησλ δηαζπλδέζ ε-

σλ ελζσκαηψλνπλ ηε ζρεηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο ηειηθήο δήηεζεο γηα 

θάζε θιάδν .  

Οη δείθηεο θάζεησλ θαη νξηδφληησλ δηαζπλδέζεσλ  θαηά Cuello et 

al (a)  είλαη:  

i j

ijj

j

ijj

i
ban

ban

CaF
2/1

/1

_  

                                       (23) 

j i

ijj

i

ijj

j
ban

ban

CaB
2/1

/1

_  

 

Δάλ ν νκνζεηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο παξνπζηάδεηαη κε tbi ,  ηφηε νη 

δείθηεο θάζεησλ θαη νξηδφληησλ δηαζπλδέζεσλ Cuello et al (b) πνπ ελ-

ζσκαηψλνπλ ηε ζρεη ηθή ζεκαληηθφηεηα γηα θάζε ηνκεαθφ πξντφλ είλαη:  

i j

ijj

j

ijj

i
bbn

bbn

CbF
2/1

/1

_  

j i

ijj

i

ijj
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4.4 Κπιηική ζηαθμιζμένων δεικηών  

Μεηξψληαο ηε δηαθχκαλζε ησλ ζηαζκηζκέλσλ δεηθηψλ θαη παξά ην 

γεγνλφο φηη παξέρνπλ κία πην αθξηβή θαηάηαμε ησλ ηνκεαθψλ δηαζπ λ-

δέζεσλ θξίλεηαη απαξαίηεην έλα κέηξν γηα ηελ δηαθχκαλζε ησλ ζπλη ε-

ιεζηψλ ιφγσ ηεο επαηζζεζίαο ηνπο ζε ππεξβνιηθέο αμίεο.( Hazari, 

1970).  

Ζ θξηηηθή ηνπ McGrilvray ,  δειαδή ηεο αληίιεςεο ελφο δηαλχζκα-

ηνο κε πηζαλφηεηεο ,  είλαη άιπην ζηε ινγνηερλία. Ωο  απάληεζε ζε απηφ 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ζηαηηζηηθή θαηαλνκή ησλ δεηθηψλ είλαη ρξ ή-

ζηκε έηζη ψζηε νη εμηζψζεηο πηζαλφηεηαο λα κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ 

θαη λα ζπγθξηζνχλ. Έρνληαο έλα δείγκα απφ 48 θιάδνπο ,  ην κέγεζνο 

απηφ  είλαη αξθεηά κεγάιν γηα ηε ρξήζε ηνπ θεληξηθνχ νξηα θνχ ζεσξή-

καηνο.  

Οη δείθηεο είλαη κηα αλαινγία ησλ κέζσλ. Σα ζηνηρεία ηεο αλη ί-

ζηξνθεο κήηξαο ηνπ  Leontief  ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππ ν-

ινγηζκφ ησλ δεηθηψλ είλαη αλεμάξηεηα θαη θαηαλεκεκέλα ηαπηφζεκα 

απφ  ην θεληξηθφ νξηαθφ ζεψξεκα. Ο κέζνο είλαη πξνζ εγγηζηηθά θαλνλη-

θά θαηαλεκεκέλνο. Άξα νη δείθηεο είλαη κηα αλαινγία κηαο αλαινγίαο 

πξνζεγγηζηηθά θαλνληθά θαηαλεκεκέλνπ κέζνπ θαη νη θιηκαθνχκελνη 

θαη νη  κε θιηκαθνχκελνη δείθηεο έρνπλ  Gauchy θαηαλνκή θαζψο ην ίδην  

θαη ε νξηαθή ηνπο ξνπή.  

 

5 ISIC. Revision 3-Σρήκα θαη δηάηαμε ηνπ πίλαθα εηζξνώλ -
εθξνώλ (OECD) 

Ζ  δηαδηθαζία  ζπιινγήο  ησλ  δεδνκέλσλ  αξρίδεη  κε  αίηεκα  ζηα  Δ-

ζληθά  ηαηηζηηθά  Ηδξχκαηα  (National statistical  institutes- NSIs)  γηα  

ηελ  παξνρή  δεδνκέλσλ  ζε  ζπκθσλία  κε  ηελ  Γηεζλή  Βηνκεραληθή  Καηε-

γνξηνπνίεζε  (International Standard  Industrial  Classification  of  all  

economic  activities  -ISIC). Όκσο γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηα θφζηε ε-

ιαζηηθφηεηαο θαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηε ζπλεξγαζία νη απαηηήζεηο ζπ κ-

θσλνχλ ξεηά φηη απηή ε pro-forma  δελ είλαη κηα πξναλαγθαία πξνυπφ-

ζεζε θαη φηη ηα ζρεηηθά δεδνκέλα (πίλαθεο εηζξνψλ -εθξνψλ θαη ρξή-

ζεηο-πξνζθνξάο) είλαη θαινδερνχκελα ζε θάζε ιεπηνκεξή κνξθή θαζψο 
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φπσο παξαηεξείηαη θάζε ρψξα έρεη ην δηθφ ηεο βηνκεραληθφ ζχζηεκα 

θαηεγνξηνπνίεζεο.  

Ζ βηνκεραληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ,  ε νπνία ρξεζη-

κνπνηεί σο βάζε ηελ ISIC-Revision 3  ε νπνία παξέρεη ηε βάζε γηα ηελ 

έθδνζε 2006, (θαζψο θαη γηα ηελ έθδνζε 2002) πεξηιακβάλεη 37 ρψξεο 

(28 OECD  θαη 9-non OECD) θαη 48 θιάδνπο  θαη είλαη ζπκβαηή κε ηε 

Γνκηθή Αλάιπζε ησλ βηνκεραληθψλ Γεδνκέλσλ η νπ OECD  (OECD’s  

structural  analysis  (STAN) industry  database), ηε Γηκεξή Βάζε Γεδν-

κέλσλ Δκπνξίνπ (Bilateral  Trade  Database (BTD) ), ηα Δλεξγεηαθά Γε-

δνκέλα Καηαλάισζεο ηεο ΗΔΑ (IEA’s  Energy  Consumption  Data) θαη 

άιια δεδνκέλα βηνκεραληθνχ επηπέδνπ ηνπ OECD .  

Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα εηζξνψλ –εθξνψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

OECD πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην βηνκεραληθφ πξντφλ είλαη α) ε 

ελδηάκεζε θαηαλάισζε ,  ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ελδηάκεζε πξνζθ ν-

ξά, ξπζκίζεηο φπσο αγνξέο ζηηο εγρψξηεο πεξηθέξεηεο απφ κε εγρψξηνπο 

θαηνίθνπο, κε ηζνδχλακεο εηζαγσγέο ζε ηηκέο cif/fob –  επζείο αγνξέο 

ζην εμσηεξηθφ απφ θαηνίθνπο, εηζαγσγέο θαη ηε θαζαξή θνξνινγία β)  ε 

πξνζηηζέκελε αμία ζε βαζηθέο ηηκέο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο  ακν ηβέο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζαξνχο θφξνπο ζηε παξαγσγή θαη ηελ αθαζάξηζηε 

αμία πιενλάζκαηνο.  

Ζ δηαλνκή ηνπ πξντφληνο θάζε θιάδνπ θαηαλέκεηαη κεηαμχ ηεο ε λ-

δηάκεζεο δήηεζεο γηα φινπο ηνπο θιάδνπο (ζπλνιηθή ελδηάκεζε θαη α-

λάισζε) ζπλ ηελ ηειηθή δήηεζε (πεξηιακβάλεη ηελ ηειηθή ηδησηηθή θαη 

δεκφζηα θαηαλάισζε, ηελ ηειηθή θαηαλάισζε κε θεξδνζθνπηθψλ νξ-

γαληζκψλ, ηνλ αθαζάξηζην ζρεκαηηζκφ παγίνπ θεθαιαίνπ, ηηο αιι αγέο 

ζηα απνζέκαηα, ηα ηηκαιθή, ηηο εμ αγσγέο,  ηηο εηζαγσγέο θ.ι.π.   

Ζ Διιάδα έρεη επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηεί ην δηθφ ηεο ζχζηεκα βη ν-

κεραληθήο  θαηεγνξηνπνίεζεο ε νπν ία ζηεξίδεηαη ζηελ θαηάξηηζε πηλά-

θσλ ρξήζεο -πξνζθνξάο θαη φρη  πηλάθσλ εηζξνψλ -εθξνψλ  

(DSTI/DOC(2006)8).  
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5.1 Ειζαγωγικά ζηοισεία για ηην ανάλςζη  αποηελεζμάηων ζηαθμι-
ζμένων και μη ζηαθμιζμένων δεικηών  

Ο ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα αλαγλσξίζνπκε ηνπο θι ά-

δνπο θιεηδηά (key sectors) ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε βάζε ηνλ πίλ α-

θα εηζξνψλ –  εθξνψλ ν νπνίνο αθνξά ηα ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο νηθ ν-

λνκίαο ην 1999 θαη εθδφζεθε ην 2006 απφ ην OECD θαη βαζίζηεθε ζηε 

κέζνδν ISIC. Revision 3 .   

Ο πίλαθαο εηζξνψλ-εθξνψλ απνηειείηαη απφ 48 θιάδνπο  εθ ησλ 

νπνίσλ νη 7 ηέζεθαλ εθηφο κειέηεο γηαηί  πεξηείραλ κεδελ ηθέο ηηκέο θαη 

δελ ζα  πξνζέζεηαλ ηίπνηα ζεκαληηθφ ζηνπο ινηπνχο ππνινγ ηζκνχο.  

Οη θιάδνη  απηνί είλαη ν 10  (θαξκαθεπηηθά),ν 14  (κε ζηδεξνχρα 

κέηαιια),ν 23  (αεξνζθάθε θαη δηαζηεκφπινηα),ν 24  (ζηδεξνδξνκηθφο 

θαη κεηαθνξηθφο εμνπιηζκφο), ν 27  (βηνκεραλία γθαδηνχ -θαηαλνκή 

θαπζίκσλ γθαδηνχ ζηηο αγξνηθίεο), ν 28  (παξνρή αηκνχ θαη δεζηνχ λε-

ξνχ) θαη ηέινο ν θιάδνο 48  (ηδησηηθά λνηθνθπξηά κε εξγαδφκελα άηνκα 

θαη έμηξα εδαθηθνί νξγαληζκνί θαη ζψκαηα)  

Σα πνζνζηά ηεο απηνθαηαλάισζεο θαη ησλ εηζξνψλ ησλ ππφιν η-

πσλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην ζχλνιν ηεο ε λ-

δηάκεζεο πξνζθνξάο (φρη ην ζχλνιν ηνπ πξντφληνο θάζε θιάδνπ έηζη 

ψζηε λα αληηζηνηρεί θαη ην αλάινγν πνζνζηφ ζηελ πξνζηηζέκελε  αμία). 

Γηα ηα πνζνζηά ηεο ελδηάκεζεο θαη ηεο ηειηθήο δήηεζεο ι άβακε ππφςε 

ηε ζπλνιηθή εγρψξηα παξαγσγή ζπλ ηηο  εμαγσγέο (δελ ζπκπεξηιεθζ ή-

θαλ νη εηζαγσγέο). Ζ δηαλνκή ηνπ πξντφληνο θάζε θιάδνπ ζηα πιαίζηα 

ησλ δηαθιαδηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηεξίρζεθε ζην ζχλνιν ηε ο ελδηάκεζεο 

δήηεζεο.  

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ θαηά Cuello et al. (b)  νη νπνίνη ελ-

ζσκαηψλνπλ ηε ζρεηηθή βαξχηεηα ηνπ ηνκεαθνχ πξντφληνο ιακβάλ εηαη 

ππφςε ην ζπλνιηθφ ηνκεαθφ πξντφλ (ελδνβηνκεραληθέο ξνέο ζπλ ηε ζ π-

λνιηθή ηειηθή δήηεζε ζηελ νπνία ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εηζαγσγέο).   

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ θαηά Cuello et al. (a)  νη νπνίνη ελ-

ζσκαηψλνπλ ηε ζρεηηθή βαξχηεηα ηεο ηνκεαθήο ηειηθήο δήηεζεο ια κ-

βάλεηαη ππφςε ε εγρψξηα ηειηθή δήηεζε ζπλ ηηο εμαγσγέο ηνπ θάζε 

θιάδνπ ( δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη εηζαγσγέο)  
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Κάζε θιάδνο  θαηαηάζζεηαη ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο 4 θαηεγνξ ί-

εο.  

α)Οη θιάδνη θιεηδηά έρνπλ θαη ηνπο δείθηεο νξηδφληησλ θαη θάζ ε-

ησλ δηαζπλδέζεσλ πάλσ απφ  ηε κνλάδα.  

β)Κιάδνη  κε κφλν ηζρπξέο νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο έρνπλ έλα νξ η-

δφληην δείθηε κεγαιχηεξν ηεο κνλάδαο θαη έλαλ θάζεην δείθηε κηθξ φ-

ηεξν απφ  ην κέζν  

γ)Κιάδνη  κε ηζρπξέο θάζεηεο δηαζπλδέζεηο έρνπλ έλα θάζεην δε ί-

θηε κεγαιχηεξν ηεο κνλάδαο θαη έλα νξηδφληην ρακειφηεξν απ φ  ην κέ-

ζν  

δ)Γηα θιάδνπο  κε ρακειέο δηαζπλδέζεηο θαη νη δχν δείθηεο –

θάζεησλ θαη νξηδφληησλ δηαζπλδέζεσλ–  είλαη κηθξφηεξνη απφ  ην κέζν.  

Οη ππνινγηζκνί δείρλνπλ ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα γηα ηνλ 

Chenery-Watanabe ,  Rasmussen,  Cuello et al. (a)  θαη Cuello et al . (b)  

θαη αθνινπζεί ε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε.  

 

 

5.2 Ανάλςζη δεδομένων μη ζηαθμιζμένων δεικηών  

Ο πίλαθαο 4 πεξηέρεη ηηο ηηκέο ησλ κε ζηαζκηζκέλσλ δεηθηψλ νξ η-

δφληησλ θαη θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ θαηά Chenery –Watanabe  θαη Ras-

mussen  θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα.  

Ο θιάδνο 1  (γεσξγία - ζήξα - δαζνπνλία –  ςάξεκα),  ν θιάδνο 2  

(κεηαιιεπηηθφο - ιαηνκηθφο «φρη ελεξγεηαθφο»), ν θιάδνο 26  (παξαγσ-

γή, ζπιινγή θαη θαηαλνκή ειεθηξηζκνχ), ν θιάδνο 31  (ρνλδξηθφ θαη 

ιηαληθφ εκπφξην –επηζθεπέο), ν θιάδνο 37  (ηαρπδξνκεία θαη ηειεπηθνη-

λσλίεο), ν θιάδνο 38  (ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη αζθάιεηεο), ν θιάδνο 39  

(θηεκαηνκεζηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο) θαη ν θιάδνο 43  (άιιεο επηρεηξε-

καηηθέο δξαζηεξηφηεηεο) παξνπζηάδνπλ ηζρπξέο νξηδφληηεο δηαζπλδ έ-

ζεηο κε ηηκέο πάλσ απ’ ην κέζν θαη ρακειέο θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε 

ηηκέο ρακειφηεξεο απ’ ην κέζν.  

Αλαιπηηθά, νη ηηκέο ησλ κε ζηαζκηζκέλσλ δεηθηψλ –  νξηδνληίσο 

ηφζν θαηά Chenery-Watanabe φζν θαη θαηά  Rasmussen είλαη γηα ηνλ 

θιάδνπ 1, FCW(1,803), FRasm (1,2896), γηα ηνλ θιάδν 2, FCW 
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(2,0782), FRasm (1,6153), γηα ηνλ θιάδν 26 κε FCW (1,7994) θαη 

FRasm (1,3862), γηα ηνλ θιάδν  31, FCW (5,2177), FRasm (2,7179), γηα 

ηνλ θιάδν 37, FCW (1,2334) θαη FRasm (1,1208), γηα ηνλ θιάδν 38, 

FCW (3,399) θαη FRasm (2,0872), γηα ηνλ θιάδν 39, FCW (1,7451) θαη 

FRasm (1,3226) θαη γηα ηνλ θιάδν 43 είλαη FCW (1,9756) θαη FRasm 

(1,4916).  

 



 

Industry FCW BCW FRasm BRasm 

1 Agr icu l ture ,  hunt ing,  forest ry and f is h ing  1,80298014 0,743992 1,289581 0,88086 

2 Min ing and  quarrying  (energy)  2,07820763 0,648756 1,615327 0,844464 

3 Min ing and  quarrying  (non -energy)  0,3590378 0,795047 0,742528 0,907596 

4 Food products ,  beve rages and tobacco  0,87422394 1,835541 0,887039 1,327304 

5 TeZt i les ,  teZ t i le  products ,  leather  and foo twear  0,55675377 1,325902 0,775405 1,120375 

6 W ood and products  of  wood and cork  0,75255381 1,162516 0,835788 1,064679 

7 Pulp,  paper,  paper  products ,  pr in t ing and publ i sh ing 1,71235558 1,293974 1,325146 1,139605 

8 Coke,  re f ined petro leum products  and nuc lear  fue l  1,42651876 1,862886 1,148467 1,250874 

9 Chemicals  eZc lud ing pharmaceut ica ls  2,27384709 1,455664 1,704939 1,219934 

11 Rubber & p last ics  products  1,06204612 1,435722 0,962931 1,223309 

12 Other non-meta l l ic  minera l  products  0,57472607 1,167117 0,778034 1,050359 

13 I ron & s tee l   2,54983069 1,678293 1,894018 1,394288 

15 Fabr icated meta l  p roducts ,  eZcept  machinery  & equi pment  0,91825129 1,320721 1,049266 1,237787 

16 Machinery & equipment ,  nec  0,85502536 1,268178 0,90125 1,171392 

17 Of f ice,  account ing & comput ing machinery  0,02127136 0,945245 0,57448 1,037671 

18 Elect r ica l  machinery & apparatus,  nec  1,65367653 1,483154 1,14857 1,316732 

19 Radio,  te levis ion & communicat ion equipment  0,46917233 1,386454 0,732532 1,245241 

20 Medica l ,  p rec is ion & opt ica l  ins t ruments  0,56587408 1,328429 0,743549 1,191061 

21 Motor  vehic les,  t ra i le rs  & semi - t ra i le rs  0,82514016 1,345139 0,921776 1,219339 

22 Bui ld ing & repai r ing  of  sh ips & boats  0,40058951 0,600695 0,692689 0,817103 

25 Manufactur ing nec;  recyc l ing ( inc lude Furn i tu re)  0,49103043 0,911452 0,762014 0,962157 

26 Product ion,  co l lec t ion and d is t r ibut ion o f  e le c t r ic i ty  1,72935411 0,756941 1,386184 0,879119 

29 Col lec t ion,  pur i f icat ion and d is t r ibut ion o f  wa ter  0,10074035 0,720683 0,61022 0,851891 

30 Construct ion  0,49792658 1,13091 0,778189 1,098248 

31 W holesale & reta i l  t rade;  repai rs  5,21767065 0,826953 2,717873 0,877929 

32 Hote ls  &  restauran ts  0,38666211 0,945942 0,705021 0,982674 

33 Land t ranspor t ;  t ransport  v ia  p ipe l ines  0,26475352 0,770375 0,765222 0,892289 

34 W ater  t ransport  0,11325976 0,579825 0,620629 0,833086 

35 Ai r  t ransport  0,13186911 1,296432 0,629399 1,072915 
36 Support ing  and auZi l i ary t ransport  ac t iv i t ies ;  
 ac t iv i t ies  o f  t ravel  agenc ies  0,39417838 0,654981 0,686415 0,801525 

37 Post  & te lecommunicat ions  1,23340422 0,676882 1,120772 0,824599 
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38 Finance & insurance  3,39895688 0,526614 2,087181 0,758554 

39 Real  estate  act iv i t ies  1,74508946 0,274827 1,322598 0,682446 

40 Rent ing o f  machinery  & equipment  0,48417839 0,771966 0,729489 0,85625 

41 Computer  & re la ted act iv i t ies  0,09439649 1,212511 0,60797 1,017867 

42 Research & development  0,05886117 0,951616 0,587693 0,979906 

43 Other Bus iness Act i v i t ies  1,97559264 0,560882 1,491564 0,766504 

44 Publ ic  admin.  &  defence;  compulsory soc ia l  secur i ty  0,08020863 0,808203 0,600826 0,899173 

45 Educat ion  0,06049528 0,273131 0,596975 0,665334 

46 Heal th  & soc ia l  work  0,06822809 0,566585 0,590961 0,813004 

47 Other communi ty,  soc ia l  & personal  services  0,74105926 0,69651 0,87949 0,824557 

 

Πίλαθαο 4.  Mε ζηαζκηζκέλνη  Γείθηεο Οξηδόληηωλ θαη Κάζεηωλ Γηαζπλδ έζεωλ.  



 

Ηζρπξέο θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε ηηκέο δεηθηψλ θάζεησλ δηαζπ λ-

δέζεσλ πάλσ απ’ ηε κνλάδα θαη ηηκέο δεηθηψλ νξηδφληησλ δηαζπλδέζ ε-

σλ θάησ απ’ ην κέζν παξνπζηάδνπλ ν θιάδνο  4  (ηξφθηκα, αλαςπθηηθά 

θαη θαπλφο ), ν θιάδνο  5 (πθάζκαηα, ξνχρα, δέξκα θαη ππνδήκαηα), ν 

θιάδνο  6  (μχιν θαη πξντφληα μχινπ θαη θειινχ ), ν θιάδνο  12  (άιια κε 

κεηαιιηθά νξπθηά πξντφληα), ν θιάδνο  16  (κεραλέο θαη εμνπιηζκφο 

nec), ν θιάδνο  19  (ξάδην, ηειεφξαζε θαη επηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ),  

ν θιάδνο  20  ( ηαηξηθφο, αθξηβήο θαη νπηηθφο εμνπιηζκφο), ν θιάδνο  21  

(κεραλνθίλεηα νρήκαηα, ξπκνχιθεο θαη εκηξπκνχιθεο ), ν θιάδνο  30  

(θαηαζθεπέο), ν θιάδνο  35  (αεξνκεηαθνξέο) θαη ν θιάδνο  41  (ππνιν-

γηζηέο θαη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ).  

Οη αληίζηνηρεο ηηκέο θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ γηα ηνπο παξαπάλσ 

θιάδνπο  θαηά Chenery-Watanabe θαη Rasmussen είλαη αληίζηνηρα γηα 

ηνλ θιάδν  4, BCW (1,8355) θαη BRasm (1,3273), γηα ηνλ θιάδν  5 είλαη 

BCW (1,3259) θαη BRasm (1,1204), γηα ηνλ θιάδν  6 BCW (1,1625) θαη 

BRasm (1,0647), γηα ηνλ θιάδν  12 έρνπκε BCW (1,1671) θαη BRasm 

(1,0504), γηα ηνλ θιάδν  16, BCW (1,2682) θαη BRasm (1,1714), γηα ηνλ 

θιάδν  19, BCW (1,3865) θαη BRasm (1,2452), γηα ηνλ θιάδν  20, BCW 

(1,3284) θαη BRasm (1,1911), γηα ηνλ θιάδν  21, έρνπκε BCW (1,3451) 

θαη BRasm (1,2193), γηα ηνλ θιάδν  30, BCW (1,1309) θαη BRasm 

(1,0982), γηα ηνλ θιάδν  35, BCW (1,2964) θαη BRasm (1,0729) θαη  γηα 

ηνλ θιάδν  41 BCW (1,2125) θαη BRasm (1,0179).  

Γείθηεο ρακειψλ ηφζν νξηδνληίσλ φζν θαη θάζεησλ δηαζπ λδέζεσλ 

παξνπζηάδνπλ ν θιάδνο  3  (ιαηνκηθφο θαη κεηαιιεπηηθφο –κε  ελεξγεηα-

θφο), ν θιάδνο  22  (θαηαζθεπή θαη επηζθεπέο πινίσλ θαη βαξθψλ ), ν 

θιάδνο  25  (θαηαζθεπέο nec, αλαθχθισζε –ζπκπεξηιακβάλνληαη  έπη-

πια), ν θιάδνο  29  (ζπιινγή, θαζαξηζκφο θαη θαηαλνκή λεξνχ ), ν θιά-

δνο  32  (μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα), ν θιάδνο  33  (ρεξζαίεο κεηαθνξέο, 

κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ ) ,  νη  θιάδνη  34  θαη 36  (κεηαθνξέο λεξνχ θαη 

ππνζηεξηθηηθέο θαη βνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο- δξαζηεξηφηεηεο ηαμη-

δησηηθψλ γξαθείσλ αληίζηνηρα ). Δπίζεο, νη θιάδνη  40 ,  42  θαη 44  (ελνη-

θίαζε κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ, έξεπλα θαη αλάπηπμε  θαη δεκφζηα 

δηνίθεζε θαη άκπλα - ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε)  εληάζζνληαη 
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ζηελ ίδηα θαηεγνξία. Σέινο, ν η  θιάδνη  45 ,  46  θαη 47  (εθπαίδεπζε, πγεία 

θαη θνηλσληθή εξγαζία θαη άιιεο θνηλνηηθέο θνηλσληθέο θαη πξνζσπ η-

θέο ππεξεζίεο ) έρνπλ επίζεο ηηκέο θάησ απ’ ην κέζν.  

Δπίζεο, παξαηεξνχκε απ’ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ φηη ν θιά-

δνο  17 ,  γξαθείν, ππνινγηζηηθφο θαη ινγηζηηθφο εμνπιηζκφο, έρεη κε βά-

ζε ηελ αλάιπζε θαηά Chenery-Watanabe  δείθηεο νξηδνληίσλ θαη θάζε-

ησλ δηαζπλδέζεσλ θάησ απφ  ηε κνλάδα ελψ θαηά Rasmussen  ν δείθηεο 

νξηδνληίσλ δηαζπλδέζεσλ είλαη κηθξφηεξνο απφ  ην κέζν, ελψ ν δείθηεο 

θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ κεγαιχηεξνο απ’ ην κέζν.  

πλνπηηθά σο θιάδνη -θιεηδηά θαηά ηελ αλάιπζε θαηά Chenery-

Watanabe  θαη Rasmussen  είλαη ν θιάδνο  7, 8, 9, 13,18, θαη θαηά Che-

nery –Watanabe  ν θιάδνο  11 θαη θαηά Rasmussen ν θιάδνο  15. Αλαιπ-

ηηθά:  

Ο θιάδνο  7  (πνιηφο,  ραξηί, πξντφληα ραξηηνχ, εθηππψζεηο θαη δε-

κνζηεχζεηο) ιακβάλεη ην 59,10% ησλ εηζξνψλ ηνπ απ’ ηνπο άιινπο π α-

ξαγσγηθνχο θιάδνη  ελψ ε απηνθαηαλάισζή ηνπ αλέξρεηαη ζην 40,90%. 

Σν 56,45% ηνπ πξντφληνο ηνπ θιάδνπ  7 παξακέλεη εληφο ηεο παξαγσγη-

θήο δηαδηθαζίαο κε ηε κνξθή ησλ δηαθιαδηθψλ ξνψλ ελψ ην 43 ,55% 

πξννξίδεηαη γηα ηελ ηειηθή δήηεζε. Δπίζεο δίλεη ην 12,5 % ηνπ πξντ φ-

ληνο ησλ δηαθιαδηθψλ ξνψλ ζηνλ θιάδν  4 (ηξφθηκα, αλαςπθηηθά θαη 

θαπλφ) θαη ην 17,02% ζηνλ θιάδν  31 (ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην ),  

ελψ ιακβάλεη ην 6,57% ησλ ελδηάκεζσλ εηζξνψλ  ηνπ απ’ ηνλ θιάδν  9 

(ρεκηθά εθηφο θαξκαθεπηηθά), ην 6,75% απ’ ηνλ θιάδν  38 (ρξεκαηννη-

θνλνκηθά θαη αζθάιεηεο) θαη ην 8,62% απ’ ηνλ θιάδν  43 (άιιεο επηρεη-

ξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο).  

Ο θιάδνο  8  (θάξβνπλν, εμεπγεληζκέλα πξντφληα πεηξειαίνπ θαη 

ππξεληθά θαχζηκα) είλαη θιάδνο «επηξξνήο» (key sector). Λακβάλεη ην 

1,5% ησλ εηζξνψλ ηνπ απφ απηνθαηαλάισζε θαη ην 98,5% απφ εηζξνέο 

απφ άιινπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο. Σν 59,08% ηνπ πξντφληνο ηνπ θιά-

δνπ, παξακέλεη εληφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ελ ψ ην 40,92% δη-

αηίζεηαη ζηελ ηειηθή  δήηεζε. Γίλεη ην 14,59% ηνπ πξντφληνο πνπ πξ ν-

νξίδεηαη γηα ελδνθιαδηθέο ζπλαιιαγέο ζηνλ θιάδν  1 (γεσξγία, θπλήγη, 

δαζνπνλία, ςάξεκα ) θαη ην 11,96% απηψλ ησλ ξνψλ ζηνλ θιάδν  26 

(παξαγσγή, ζπιινγή θαη θαηαλνκή ειεθηξηζκνχ ) .  Λακβάλεη ην 93,17% 
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ησλ  εηζξνψλ ηνπ απ’ ηνλ θιάδν  2 (κεηαιιεπηηθφο θαη ιαηνκεία –

ελέξγεηα).  

Ο θιάδνο  9  (ρεκηθά εθηφο θαξκαθεπηηθά)  είλαη θιάδνο -θιεηδί θαη 

ιακβάλεη ην 41,45% ησλ εηζξνψλ ηνπ απφ απηνθαηαλάισζε ελψ ην 

58,55% απ’ ηνπο άιινπο παξαγσγηθνχο θιάδνη . Σν 54% ηνπ πξντφληνο 

ηνπ δηαηίζεηαη ζηηο  δηαθιαδηθέο ζπλαιιαγέο ελψ ην 46% δηαηίζεηαη 

ζηελ ηειηθή  δήηεζε. Γίλεη ην 15,1% ηεο  ελδηάκεζεο  δήηεζεο  ζηνλ θιά-

δν  1 (γεσξγία, θπλήγη, δαζνπνλία, ςάξεκα), ην 8,58% ζηνλ θιάδν  11 

(πιαζηηθά θαη ειαζηηθά πξντφληα) θαη ην 16,91% ζηνλ θιάδν  46 (πγεία 

θαη θνηλσληθή εξγαζία ) ,  ελψ ιακβάλεη ην 14% ησλ εηζξνψλ ηνπ απ’ ηνλ 

θιάδν  31 (ιηαληθφ θαη ρνλδξηθφ εκπφξην θαη επηζθεπέο ).  

Ο θιάδνο  13  (ζίδεξνο θαη αηζάιη ) παξνπζηάδεη δείθηεο νξηδφληησλ 

θαη θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ κεγαιχηεξνπο ηεο κνλάδαο άξα είλα η θιά-

δνο θιεηδί θαη ιακβάλεη ην 38,1% ησλ εηζξνψλ ηνπ απφ απηνθαηαλάι σ-

ζε θαη ην 61,9% απφ εηζξνέο απφ ηνπο άιινπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο .  

Σν 76,29% παξακέλεη εληφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδ ηθαζίαο κε ηε κνξθή 

ηεο ελδηάκεζεο δήηεζεο ελψ ην 27,30% δηαηίζεηαη ζηελ ηειηθή  δήηεζε. 

Σν 10,78% ησλ εηζξνψλ ηνπ πξνέξρεηαη απ’ ηνλ θιάδν  31 (ιηαληθφ θαη 

ρνλδξηθφ εκπφξην θαη επηζθεπέο ) ,  ελψ δίλεη ζηνλ θιάδν  30 θαηαζθεπέο 

ην 44,44% ηνπ πξντφληνο ηνπ κε ηε κνξθή ηεο ελδηάκεζεο δ ήηεζεο.  

Ο θιάδνο  18  (ειεθηξηθέο κεραλέο θαη ζπζθεπέο) είλαη θιάδνο-

θιεηδί κε δείθηεο νξηδφληησλ θαη θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ κεγαι χηεξνπο 

ηεο κνλάδαο θαη ιακβάλεη ην 15,67% ησλ εηζξνψλ ηνπ απφ απηνθαη α-

λάισζε ελψ ην 84,32% ηεο ελδηάκεζεο πξνζθνξάο ηνπ πξνέξρεηαη απ’ 

ηνπο άιινπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο. Παξέρεη ζηηο ελδνθιαδηθέο ζπλαι-

ιαγέο ην 56,91% ηνπ πξντφληνο ηνπ ελψ ην 43,09% δηαηίζεηαη ζηελ η ε-

ιηθή  δήηεζε. Ζ ξνή ηνπ πξντφληνο ηνπ πξνο ηνλ θιάδν  30, θαηαζθεπέο 

αλέξρεηαη ζην 42,61% ηεο ελδηάκεζεο δήηεζεο  ελψ ην 11,56% ησλ εηζ-

ξνψλ ηνπ πξνέξρεηαη απ’ ηνλ θιάδν  31 (ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην ).  

Ο θιάδνο  11  (ειαζηηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα ) ,  ιακβάλεη ην 

93,09% ησλ εηζξνψλ ηνπ απ’ ηνπο άιινπο θιάδνπο  ηεο νηθνλνκίαο ελψ 

απηνθαηαλαιψλεη ην 6,9% ηνπ πξντφληνο ηνπ. Σν 67,08% ηνπ πξντφληνο 

ηνπ δηαηίζεηαη ζηελ ελδηάκεζε δήηεζε ελψ ην 32,92% δηαηίζεηαη ζηελ  

ηειηθή δήηεζε. Γίλεη  ην 38,32% ηεο ελδηάκεζεο δήηεζήο ηνπ ζηνλ θιά-
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δν  30 (θαηαζθεπέο) ελψ ιακβάλεη ην 44,27% ησλ εηζξνψλ απ’ ηνλ θιά-

δν  9 (ρεκηθά εθηφο θαξκαθεπηηθά ).  

Ο θιάδνο  15  (βηνκεραληθά κεηαιιηθά πξντφληα εθηφο κερα λψλ θαη 

εμνπιηζκνχ) ιακβάλεη ην 82,74% ησλ εηζξνψλ ηνπ απ’ ηνπο άιινπο π α-

ξαγσγηθνχο θιάδνπο, ελψ απηνθαηαλαιψλεη ην 17,26% ηνπ πξντφληνο 

ηνπ. Γίλεη ην 51,14% ηεο ελδηάκεζεο δήηεζήο ηνπ ζηνλ θιάδν  30 (θα-

ηαζθεπέο) ,  ελψ ιακβάλεη ην 11,98% ησλ εηζξνψλ ηνπ απ’ ηνλ θιάδν  31 

(ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην ) .  Σν 77,91% ηνπ πξντφληνο ηνπ παξακέ-

λεη εληφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε κνξθή ηεο ελδηάκεζεο δ ή-

ηεζεο ελψ ην 22,09% δηαηίζεηαη ζηελ ηειηθή  δήηεζε.  

 

5.3 Ανάλςζη δεδομένων ζηαθμιζμένων δεικηών  

Ο πίλαθαο 5 πεξηέρεη ηηο ηηκέο ησλ ζηαζκηζκέλσλ δεηθηψλ νξηδ φ-

ληησλ θαη θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ θαηά Cuello et al (a)  θαη Cuello et al 

(b) θαη  παξνπζηάδνληαη ζηελ επφκελε ζειίδα :  

Οη παξαθάησ θιάδνη παξνπζηάδνπλ ηηκέο ηφζν ρακειέο γηα ηνπο 

νξηδφληηνπο δείθηεο δηαζχλδεζεο φζν θαη  γηα ηνπο θάζεηνπο δείθηεο,  

θαηά ηελ αλάιπζε Cuello et al (a) θαη Cuello et al (b). Οη θιάδνη αλα-

ιπηηθά είλαη ν 2  (ιαηνκηθφο - κεηαιιεπηηθφο (ελέξγεηα)),  ν θιάδνο  3  

(ιαηνκηθφο - κεηαιιεπηηθφο (φρη ελέξγεηα)), ν θιάδνο  6  (μχιν, πξντφ-

ληα μχινπ θαη θειινχ), ν  θιάδνο  7  (πνιηφο - πξντφληα ραξηηνχ - ραξηί 

- εθηππψζεηο θαη δεκνζηεχζεηο), ν θιάδνο  8  (θάξβνπλν, εμεπγεληζκέλα 

πξντφληα πεηξειαίνπ θαη ππξεληθά θαχζηκα), ν θιάδνο  11  (ειαζηηθά 

θαη πιαζηηθά πξντφληα)  ν θιάδνο  12(άιια κε κεηαιιεπηηθά νξπθηά 

πξντφληα), ν θιάδνο  15   (θαηαζθεπαζκέλα κεηαιιηθά πξντφληα, εθηφο 

κεραλέο θαη εμνπιηζκνχ), ν θιάδνο  16 ,  (κεραλέο θαη εμνπιηζκφο, nec), 

ν θιάδνο  17  (γξαθείν, ινγηζηηθφο θαη ππνινγηζηηθφο εμνπιηζκφο) ,  

 



 

 

Industr y  FCa Cba FCb BCb 

1 Agr icu l t ure ,  hunt ing,  fo res t ry  and f i s h ing  2,688077 1,252564 3,437877 1,886317 

2 Min ing  and quar ry ing (energy )  0,609235 0,258772 0,816293 0,349968 

3 Min ing and quar ry ing (non -energy)  0,154811 0,364982 0,220425 0,441449 

4 Food produc ts ,  beve rages  and tobacco  2,678861 2,893872 2,424139 2,892736 

5 TeZt i les ,  teZ t i l e  produc ts ,  lea the r  and foo t wear  1,483668 1,898221 1,057539 1,546852 

6 W ood and p roduc ts  o f  wood and cork  0,222446 0,518938 0,310741 0,725103 

7 Pulp ,  paper ,  paper  p roduc ts ,  pr in t ing and pub l is h ing  0,73224 0,821134 0,801626 0,943107 

8 Coke,  re f ined pet ro leum produc ts  and n uc lear  fue l  0,661406 0,443165 0,829272 0,597848 

9 Chemica ls  eZc lud ing pharmaceut ica ls  1,396548 1,102869 1,2348 1,011244 

11 Rubber  &  p las t i cs  produc ts  0,364551 0,794569 0,379966 0,875595 

12 Other  non -meta l l i c  m ine ra l  p roduc ts  0,484366 0,529557 0,630787 0,742729 

13 I ron &  s tee l   0,978108 0,744399 1,085692 1,00979 

15 Fabr ica ted meta l  produc ts ,  e Zcept  machinery  &  equ ipment  0,467285 0,595308 0,591614 0,819388 

16 Machine ry  &  equ ipment ,  nec   0,793487 8,96103 0,451029 0,69857 

17 Of f i ce ,  account ing &  comput ing machinery  0,115344 0,511351 0,001987 0,475794 

18 E lec t r i ca l  mach inery  &  apparatus ,  nec  0,387073 0,670369 0,291797 0,805977 

19 Radio ,  te lev is ion &  communicat ion equ ipment  0,314297 0,740191 0,136925 0,677717 

20 Med ica l ,  p rec is ion &  op t ica l  ins t ruments  0,165514 0,641959 0,072035 0,643379 

21 Moto r  veh ic l es ,  t ra i le rs  &  sem i - t ra i le rs  0,721065 1,101332 0,213334 0,708654 

22 Bui l d ing &  repa i r ing o f  sh ips  &  boats  0,330283 0,394128 0,172364 0,299218 

25 Manufac tu r ing nec ;  recyc l ing ( i nc lude Fu rn i tu re )  0,425649 0,657453 0,309377 0,617849 

26 Produc t ion,  co l lec t ion and d is t r i bu t i on o f  e lec t r i c i t y  0,765068 0,433431 1,005422 0,634458 

29 Col lec t ion,  pu r i f i ca t i on and d is t r ibu t ion o f  water  0,085503 0,386844 0,112396 0,443956 

30 Cons t ruc t i on  2,967938 2,825788 2,664014 2,349321 

31 W holesa le  &  re t a i l  t rade;  repa i rs  4,575671 2,686464 5,106266 2,926606 

32 Hote ls  &  res tau rants  2,756595 3,170057 2,045092 2,346529 

33 Land t rans por t ;  t ranspor t  v ia  p ipe l ines  0,67309 0,76861 0,793465 0,833686 
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34 W ater  t ranspor t  0,304017 0,514098 0,233391 0,478867 

35 A i r  t ranspor t  0,208367 0,778543 0,179337 0,690484 

36 Suppor t ing and auZ i l ia ry  t ranspor t  ac t i v i t i es ;  ac t i v i t ies  o f  t rave l  age nc ies  0,216314 0,425395 0,221109 0,444716 

37 Pos t  &  te lecommun icat ions  0,987253 0,748797 1,272891 0,891619 

38 F inance &  insu rance  1,676188 0,380863 2,52529 1,036698 

39 Real  es ta te  ac t iv i t i es  2,928845 2,055536 3,127526 1,934079 

40 Rent ing o f  machine ry  &  equ ipment  0,131681 0,68168 0,169782 0,754795 

41 Computer  &  re la ted ac t i v i t ies  0,137716 0,718152 0,056965 0,689721 

42 Research &  deve lopmen t  0,052037 0,533512 0,034736 0,553471 

43 Other  Bus iness  Ac t iv i t ies  1,167683 0,559078 1,448301 0,773594 

44 Publ ic  adm in.  &  defenc e;  compulsory  soc ia l  sec ur i t y  1,981422 2,164208 1,6537 1,684789 

45 Educat i on  1,080323 1,074051 0,835871 0,774996 

46 Heal th  &  soc ia l  work  1,332978 1,458017 1,117023 1,154866 

47 Other  communi ty ,  soc ia l  &  persona l  se rv ices  0,796996 0,805641 0,927807 0,833464 

Πίλαθαο 5 .  ηαζκηζκέλνη  Γείθηεο  νξηδόληηωλ θαη θάζεηωλ δηαζπλδέζεωλ.  



 

ν θιάδνο  18  (ειεθηξηθέο κεραλέο θαη ζπζθεπέο ) ,  ν θιάδνο  19  

(ξάδην, ηειεφξαζε θαη επηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ) ,  ν θιάδνο  20( ηα-

ηξηθφο θαη αθξηβήο νπη ηθφο εμνπιηζκφο ) ,  ν θιάδνο  22( θαηαζθεπέο θαη 

επηζθεπέο βαξθψλ θαη πινίσλ ) ,  ν θιάδνο  25( θαηαζθεπέο nec ,  αλαθχ-

θισζε (ζπκπεξηιακβάλνληαη έπηπια) ), ν θιάδνο  29  (ζπιινγή - θαζαξη-

ζκφο θαη θαηαλνκή λεξνχ ) ,  ν θιάδνο  33  (ρεξζαίεο κεηαθνξέο, κεηαθν-

ξέο κέζσ  αγσγψλ) ,  ν θιάδνο  34  (πδάηηλεο κεηαθνξέο ) ,  ν θιάδνο  35 ,  

(αεξνκεηαθνξέο) ,  ν θιάδνο  36  (ππνζηεξηθηηθέο θαη βνεζεηηθέο κεηα-

θνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,  δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηαμηδησηηθψλ γξαθε ί-

σλ) ,  ν θιάδνο  40  (ελνηθίαζε κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ ) ,  ν θιάδνο  41  

(ππνινγηζηέο θαη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ) ,  ν θιάδνο  42  (έξεπλα θαη 

αλάπηπμε) θαη ν θιάδνο  47  άιιεο θνηλνηηθέο,  θνηλσληθέο θαη πξνζσπη-

θέο ππεξεζίεο.  

Ο θιάδνο  37 ,  ηαρπδξνκεία θαη ηειεπηθνηλσλίεο θαηά ηελ αλάιπζε 

Cuello et al.  (a) παξνπζηάδεη ρακεινχο δείθηεο νξηδφληησλ θαη θάζεησλ 

δηαζπλδέζεσλ αιιά θαηά ηελ αλάιπζε Cuello et al . (b)  ν δείθηεο νξη-

δφληηαο δηαζχλδεζεο είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο θαη θάζεηεο κ η-

θξφηεξεο ηεο κνλάδαο. Δπίζεο γηα ηνλ θιάδνπ  43 ,  άιιεο επηρεηξεκαηη-

θέο δξαζηεξηφηεηεο νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ νξηδφληησλ δηαζπλδέζεσλ ε ί-

λαη κεγαιχηεξεο απ’ ην κέζν ελψ νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ θάζεησλ δηαζπ λ-

δέζεσλ ρακειφηεξεο απ’ ην κέζν.   

Οη θιάδνη θιεηδηά, νη νπνίνη έρνπλ ηηκέο ηφζν ησλ δεηθηψλ νξηδ φ-

ληησλ φζν θαη θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο είλαη ν 

θιάδνο  1  (γεσξγία - δαζνπνλία - ζήξα –  αιηεία), ν θιάδνο  4  (ηξφθηκα 

- αλαςπθηηθά θαη θαπλφο ) ,  ν θιάδνο  5  (πθάζκαηα - ξνχρα - δέξκα –  

ππνδήκαηα), ν θιάδνο  9  (ρεκηθά εθηφο θαξκαθεπηηθά ), ν θιάδνο  30  

(θαηαζθεπέο) φπσο θαη ν θιάδνο  31  (ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην –  

θαηαζθεπέο) επίζεο, ν θιάδνο  32  (μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα) .  Σέινο, 

ζηελ ίδηα θαηεγνξία εληάζζνληαη νη θιάδνη  39  (θηεκαηνκεζηηηθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο ), 44  (δεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα ) θαη 46  (πγεία θαη θνη-

λσληθή εξγαζία ).  

Ηδηαίηεξε πεξίπησζε είλαη ν θιάδνο  38  (ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη 

αζθάιεηεο ) ,  φπνπ παξνπζηάδεη πςειέο ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο νξη δφληη-
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σλ θαη θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε θαηά Cuello et  

al. (b)  ηέηνηεο πνπ ηνλ νξίδνπλ σο θιάδν θιεηδί  αιιά ζχκθσλα κε ηελ 

αλάιπζε θαηά Cuello et  al . (a) ,  ν δείθηεο νξηδφληηαο δηαζχλδεζεο έρεη 

ηηκή πάλσ απ’ ην κέζν θαη ν δείθηεο θάζεηεο δηα ζχλδεζεο ηηκή θάησ 

απ’ ην κέζν.  

Αληίζεηα, ν θιάδνο  45  (εθπαίδεπζε) ,  ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε 

θαηά Cuello  et al . (a) παξνπζηάδεη δείθηεο νξηδφληησλ θαη θάζεησλ δη-

αζπλδέζεσλ πάλσ απ’ ην κέζν –νπφηε θαη νξίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο α-

ληίζηνηρεο κειέηεο σο θιάδνο θιε ηδί  αιιά ζην  πιαίζην  ηεο αλάιπζεο 

θαηά Cuello et al . (b)  παξνπζηάδεη δείθηεο θάζεηεο θαη νξηδφληηαο δη α-

ζχλδεζεο ρακειφηεξνπο ηεο κνλάδαο.  

Όζνλ αθνξά  ηνλ θιάδνπ  13  (ζίδεξν θαη αηζάιη)  έρεη ρακειέο ν-

ξηδφληηεο θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο θαηά ηελ αλ άιπζε Cuello et al.  (a)  

θαη ηζρπξέο –πάλσ απ’ ην κέζν–  θαηά ηελ αλάιπζε Cuello et al. (b).  

Ο θιάδνο  21  (κεραλνθίλεηα νρήκαηα, ξπκνπιθά θαη εκηξπκνπιθά)  

παξνπζηάδεη ηηκή πάλσ απφ ην κέζν κφλν γηα ηνλ δείθηε θάζεησλ δη α-

ζπλδέζεσλ θαηά  Cuello et al. (a)  ελψ ν θιάδνο  26  (παξαγσγή, ζπιιν-

γή θαη θαηαλνκή ειεθηξηζκνχ ) παξνπζηάδεη ηηκή πάλσ απφ ην κέζν κφ-

λν γηα ηνλ δείθηε νξηδφληησλ δηαζπλδέζεσλ Cuello et al. (b).  

πλνπηηθά ,  σο θιάδνη θιεηδηά θαηά ηελ αλάιπζε Cuello et al.  (a)  

θαη  Cuello et  al.  (b)  είλαη νη  θιάδνη  1 ,  4 ,  5 ,  9 ,30 ,  31 ,  32 ,  39 ,  44 ,  46 .  

Δπίζεο, θιάδνη -θιεηδηά θαηά Cuello et  al . (a)  είλαη ν θιάδνο  45 ,  Cuel-

lo et al . (b)  ν θιάδνο  13  θαη ν 38 .   

Ο θιάδνο  1  (γεσξγία, θπλήγη, δαζνπνλία θαη αιηεία ) ιακβάλεη ην 

58,78% απφ εηζξνέο απ’ ηνπο άιινπο παξαγσγ ηθνχο θιάδνπο  ελψ ην 

41,22% πξνέξρεηαη απ’ ηελ απηνθαηαλάισζε ηνπ ίδηνπ θιάδνπ. Σν 

60,12% ηνπ πξντφληνο ηνπ θιάδνπ   παξακέλεη εληφο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο κε ηε κνξθή ησλ ελδνβηνκεραληθψλ ξνψλ ελψ ην 39,88%  

πξννξίδεηαη γηα ηελ ηειηθή  δήηεζε. Γίλεη ην 63,26% ζηνλ θιάδν  4 

(ηξφθηκα, αλαςπθηηθά θαη θαπλφο ) κε ηελ κνξθή ησλ ελδνθιαδηθψλ 

ξνψλ θαη ιακβάλεη ην 14,38% ησλ εηζξνψλ ηνπ απ’ ηνλ θιάδν  31 (ρνλ-

δξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην ) ,  επηδηνξζψζεηο θαη ην 11,70% απ’ ηνλ θιά-

δν  9 (ρεκηθά εθηφο θαξκαθεπηηθά).  
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Ο θιάδνο  4  (ηξφθηκα, αλαςπθηηθά θαη θαπλφο ) ιακβάλεη ην 

84,27% ησλ εηζξνψλ ηνπ απ’ ηνπο άιινπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο  ελψ 

απηνθαηαλαιψλεη ην 15,73% ηνπ πξντφληνο ηνπ. Σν 27,57% ηνπ πξντφ-

ληνο  ηνπ παξακέλεη εληφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε κνξθή 

ησλ ελδνθιαδηθψλ ζπλαιιαγψλ ελψ ην  72,43% δηαηίζεηαη ζηελ ηειηθή  

δήηεζε. Γίλεη ην 48,34% ησλ δηαθιαδηθψλ ηνπ ξνψλ ζηνλ θιάδν  32 

(μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα ) ελψ ιακβάλεη ην 53,61% απ’ ηνλ θιάδν  1 

(γεσξγία, θπλήγη, δαζνπνλία, αιηεία ).  

Ο θιάδνο  5  (πθάζκαηα, ξνχρα, δέξκα, ππνδήκαηα ) απηνθαηαλα-

ιψλεη ην 28,25% ηεο παξαγσγήο ηνπ ελψ ην 71,75% ησλ εηζξνψλ ηνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηνπο άιινπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο. Σν 15,30% ηνπ 

πξντφληνο ηνπ παξακέλεη εληφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε 

κνξθή ησλ ελδνθιαδηθψλ ζπλαιιαγψλ ελψ ην 84,70 % δηαηίζεηαη ζηελ 

ηειηθή  δήηεζε. Γίλεη ην 5,40% ζηνλ θιάδν  44 (δεκφζηα δηνίθεζε θαη 

άκπλα θαη ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιεηα ) ελψ ιακβάλεη ην 19,40% 

ησλ εηζξνψλ ηνπ απ’ ηνλ θιάδν  31 (ρνλδξηθφ –  ιηαληθφ εκπφξην θαη ε-

πηδηνξζψζεηο).  

Ζ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ  9  (ρεκηθά εθηφο θαξκαθεπηηθά)  αλαθέξε-

ηαη ζηελ αλάιπζε θαηά Chenery - Watanabe - Rasmussen .   

Ο θιάδνο  30  (θαηαζθεπέο)   απηνθαηαλαιψλεη ην 0,1% ηνπ πξντφ-

ληνο ηνπ ελψ ην 99% ησλ εηζξνψλ ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο άιινπο π α-

ξαγσγηθνχο θιάδνπο. Σν 9,6% ηνπ πξντφληνο ηνπ παξακέλεη εληφο ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ελψ ην 90,4 % δηαηίζεηαη ζηελ ηειηθή  δήηεζε. 

Λακβάλεη ην 18,40% ησλ εηζξνψλ ηνπ απ’ ηνλ θιάδν  12 (άιια κε κε-

ηαιιηθά νξπθηά πξντφληα) θαη ην 13,60% απ’ ηνλ θιάδν  31 (ρνλδξηθφ - 

ιηαληθφ εκπφξην θαη επηδηνξζψζεηο ) θαη ελψ δίλεη ην 55,25% ζηνλ θιά-

δν  39 (θηεκαηνκεζηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ) θαη ην 13,62% ζηνλ θιάδν  

44 (δεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα –  ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιεηα).  

Ο θιάδνο  31  (ρνλδξηθφ - ιηαληθφ εκπφξην) ιακβάλεη ην 91,40% 

ησλ εηζξνψλ ηνπ απ’ ηνπο άιινπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο  ελψ απηνθα-

ηαλαιψλεη ην 8,6% ηνπ πξντφληνο ηνπ.  Σν  34,97% ηνπ πξντφληνο  πα-

ξακέλεη εληφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ελψ ην 65,03%   δηαηίζεηαη 

ζηελ ηειηθή δήηεζε. Γίλεη ην 13,75%  ηεο ελδηάκεζεο δήηεζεο ζηνλ 

θιάδν  30( θαηαζθεπέο) θαη ην 10,09% ζηνλ θιάδν  32 (μελνδνρεία θαη 
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εζηηαηφξηα) ελψ ιακβάλεη ην 12,52% απ’ ηνλ θιάδν  38 (ρξεκαηννηθν-

λνκηθά θαη αζθάιεηεο) θαη ην 22,40% απ’ ηνλ θιάδν  34 (θηεκαηνκεζη-

ηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ).  

Ο θιάδνο  32  (εζηηαηφξηα θαη μελνδνρεία ) ιακβάλεη ην 99,99% ησλ 

εηζξνψλ ηνπ απ’ ηνπο άιινπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο ελψ απηνθαηαλ α-

ιψλεη ιηγφηεξν απ’ ην 0,01% απφ ππεξεζίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ θιάδνπ. Σν 

2,8% παξακέλεη εληφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε κνξθή ηεο 

ελδηάκεζεο δήηεζεο ελψ ην 97,2% δηαηίζεηαη ζηελ ηειηθή  δήηεζε. Γί-

λεη ην 3,25% ζηνλ θιάδν  37, ηαρπδξνκεία θαη άιιεο ηειεπηθνηλσλί εο 

θαη ιακβάλεη απ’ ηνλ θιάδν  4 (ηξφθηκα, αλαςπθηηθά θαη θαπλφο ) ην 

35% ησλ εηζξνψλ ηνπ θαη απ’ ηνλ θιάδν  32 (ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ ε-

κπφξην –  επηδηνξζψζεηο) ην 14,39%.  

Ο θιάδνο  39  (θηεκαηνκεζηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο) ,  ιακβάλεη ην 

98,63% ησλ ελδηάκεζσλ εηζξνψλ ηνπ απ’ ηνπο άιινπο παξαγσγηθνχο 

θιάδνη  ελψ ην 1,37% ησλ εηζξνψλ ηνπ πξνέξρεηαη απ’ ηνλ ίδην ηνλ 

θιάδν. Σν 25,04% ηνπ πξντφληνο ηνπ παξακέλεη εληφο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο κε ηε κνξθή ηεο ελδηάκεζεο δήηεζεο ελψ ην 74,96% δηαη ί-

ζεηαη ζηελ ηειηθή  δήηεζε. Λακβάλεη ην 48,41% ησλ εηζξνψλ ηνπ απ’ 

ηνλ θιάδν  30, θαηαζθεπέο θαη δίλεη ην 44,53% ηνπ πξντφληνο ηνπ ζηα 

πιαίζηα ηνπ ελδνβηνκεραληθψλ ξνψλ ζηνλ θιάδν  31, ρνλδξηθφ –  ιηαλη-

θφ εκπφξην –  επηδηνξζψζεηο.  

Ο θιάδνο  44 ,  δεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα –  ππνρξεσηηθή θνηλσ-

ληθή αζθάιεηα, ιακβάλεη ην 99,82% ησλ εηζξνψλ ηνπ απ’ ηνπο άιινπο 

παξαγσγηθνχο θιάδνπο  ελψ ην 0,18% πξνέξρεηαη απφ απηνθαηαλάισζε. 

Σν 0,99% ηνπ πξντφληνο παξακέλεη εληφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

ζηα πιαίζηα ηεο ελδηάκεζεο δήηεζεο ελψ ην 99,01% δηαηίζεηαη ζηελ 

ηειηθή  δήηεζε. Γίλεη ην 22,59% ηεο ελδηάκεζεο δήηεζεο ζηνλ θιάδν  

31 (ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην –  επηδηνξζψζεηο ) ελψ ιακβάλεη ην 

16,03% ησλ εηζξνψλ ηνπ απ’ ηνλ θιάδν  16, κεραλέο θαη εμνπιηζκφο.  

Ο θιάδνο  46  (πγεία θαη θνηλσληθή αζθάιεηα)  απηνθαηαλαιψλεη ην 

1,39% ηεο παξαγσγήο ηνπ ελψ ην 98,61% πξνέξρεηαη απφ εηζξνέο απφ 

ηνπο άιινπο θιάδνπο. Σν 31% ηεο παξαγσγήο ηνπ θαηαλαιψλεηαη εληφο 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ελψ ην 96,40 % δηαηίζεηαη ζηελ ηειηθή  

δήηεζε. Γίλεη ην 8,01%  ηεο ελδηάκεζεο δήηεζεο  ζηνλ θιάδν   44 (δεκφ-
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ζηα δηνίθεζε θαη άκπλα -ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιεηα ) ιακβάλεη ην 

27,78% ησλ εηζξνψλ ηνπ  απ’ ηνλ θιάδν  9 (εθηφο θαξκαθεπηηθά).  

 Ο θιάδνο  45  (εθπαίδεπζε) ιακβάλεη ην 98,86% ησλ εηζξνψλ ηνπ 

απ’ ηνπο άιινπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο  ελψ ην 1,14% πξνέξρεηαη απ’ 

ηελ θαηαλάισζε ηνπ πξντφληνο ηνπ ίδηνπ ηνπ θιάδνπ. Γίλεη ην 1,35% 

πξντφληνο ηνπ ζηελ ελδηάκεζε δήηεζε θαη ην 9 8,65% ζηελ ηειηθή  δή-

ηεζε. Σν 2,82% ηεο ελδηάκεζεο δήηεζεο δηαηίζεηαη ζηνλ θιάδν  43 (άι-

ιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ) ελψ ιακβάλεη ην 28,43% ησλ εηζ-

ξνψλ ηνπ απ’ ηνλ θιάδν   38 (ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη αζθάιεηεο ).  

Ο θιάδνο  13  (αηζάιη θαη ζίδεξν) έρεη   αλαιπζεί  σο θιάδνο θιεηδί 

ζηελ αλάιπζε   θαηά Chenery-Watanabe  & Rasmussen .   

Ο θιάδνο  38  (ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη αζθάιεηεο ) ιακβάλεη ην 

29,05% ησλ εηζξνψλ ηνπ απφ απηνθαηαλάισζε ελψ ην 70,95% απφ ηνπο 

άιινπο παξαγσγηθνχο θιάδνη . Σν 82,80% ηνπ πξντφληνο ηνπ θιάδνπ  

θαηαλαιψλεηαη ζηελ ελδηάκεζε δήηεζε ελψ ην 17,20% δηαηίζεηαη ζηελ 

ηειηθή  δήηεζε. Γίλεη ην 16,33% πξντφληνο ηεο ε λδηάκεζεο δήηεζεο 

ζηνλ θιάδν  31 (ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην θαη επηδηνξζψζεηο ) ελψ 

ιακβάλεη ην 22% ησλ εηζξνψλ ηνπ απ’ ηνλ θιάδν  38 (άιιεο επηρεηξε-

καηηθέο δξαζηεξηφηεηεο).  

 

5.4 Σύγκπιζη ζηαθμιζμένων και μη ζηαθμιζμένων δεικηών  ζηοςρ 
κλάδοςρ-κλειδιά  

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε θαηά Chenery-Watanabe  θαη Rasmussen ,  

θιάδνη θιεηδηά είλαη ν 7, 8, 9, 13, 18 θαη ν η  θιάδνη  11 (Chenery  –  Wa-

tanabe), 15 (Rasmussen). Οκνίσο, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε θαηά Cuel-

lo  et  al .  (a) θαη Cuello  et  al .  (b) θιάδνη-θιεηδηά είλαη ν 1, 4, 5, 9,  30, 

31, 32, 39, 44 θαη ν 46. Δπίζεο, ν θιάδνο  45 είλαη θιάδνο -θιεηδί θαηά 

ηελ αλάιπζε Cuello  et  al.  (a) ελψ νη θιάδνη  13, θαη 38 είλαη θιάδνη 

θιεηδηά θαηά ηελ αλάιπζε Cuello  et  al .  (b).  

Όζνλ αθνξά ηνπο θιάδνη  1 (γεσξγία, δαζνπνλία, θπλήγη, αιηεία),   

31  (ρνλδξηθφ - ιηαληθφ εκπφξην –  επηζθεπέο) θαη 39  (θηεκαηνκεζηηηθά) 

παξνπζηάδνπλ ηζρπξέο νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο ηφζν γηα ηνπο ζηαζκ η-

ζκέλνπο φζν θαη γηα ηνπο κε ζηαζκηζκέλνπο δείθηεο θαη ηζρπξέο θάζ ε-
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ηεο γηα ηνπο ζηαζκηζκέλνπο.  Ζ ζηάζκηζε ηνπ θιάδνπ  1 κε βάζε ην ην-

κεαθφ πξντφλ δίλεη πνιχ κεγαιχηεξεο ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο Cuello et  

al. (b) απφ φ,ηη γηα ηνπο δείθηεο θαηά Cuello  et  al .  (a) νη νπνίνη βαζί-

δνληαη ζηελ ηνκεαθή ηειηθή δήηεζε. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ην  ηνκεα-

θφ  πξντφλ  ηνπ θιάδνπ  1 απνηειεί ην 6,98% ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο 

ηεο νηθνλνκίαο, ελψ ε ηνκεαθή ηειηθή  δήηεζε απνηειεί ην 3,73% ηεο 

ζπλνιηθήο δήηεζεο. πγθξηηηθά κε ηνπο κε ζηαζκηζκέλνπο νξηδφληηνπο 

δείθηεο δηαζχλδεζεο νη νπνίνη δίλνπλ ηηκέο επίζεο πάλσ απ’ ην κέζν , νη 

κε ζηαζκηζκέλνη θάζεηνη δείθηεο δηαζχλδεζεο είλαη ππνηηκεκέλνη θ α-

ζψο ν θιάδνο  έρεη αξθεηέο ζεκαληηθέο θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε ηνπο 

ππφινηπνπο θιάδνπο  θαη ηδηαίηεξα κε ηνπο θιάδνπο  4 ,  8 ,  9 ,  31 ,  38  θαη 

ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ.  

Όζνλ αθνξά ην κεξίδην ηνπ πξντφληνο ηνπ θιάδνπ  31  αλέξρεηαη 

ζην 12,95% ελψ ην κεξίδην ηεο ηειηθήο δήηεζεο ηνπ θιάδνπ  ζην 

10,46%. Οη ηζρπξέο νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο ηνπ θιάδνπ  νθείινληαη 

ζην φηη ην πξντφλ ηνπ δηαλέκεηαη ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο άιινπο θιάδνπο  

ηεο νηθνλνκίαο ζε πνιχ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο. Οη θάζεηεο δηαζπλδέ-

ζεηο ηνπ θιάδνπ  έρνπλ πηζαλφ ππνηηκεζεί κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ κε 

ζηαζκηζκέλσλ δεηθηψλ θαζψο είλαη επίζεο ηζρπξέο πξνο ζρ εδφλ φινπο 

ηνπο άιινπο θιάδνπο .   

 Γηα ηνλ θιάδνπ  39 ,  ην κεξίδην ηνπ πξντφληνο ηνπ θιάδνπ  ζην ζπ-

λνιηθφ πξντφλ αλέξρεηαη ζην 9,12% ελψ ην κεξίδην ηεο ηειηθήο ηνκε α-

θήο δήηεζεο ζην 8,60% ζην ζχλνιν ηεο  ηειηθήο δήηεζεο. Ο θιάδνο  έ-

ρεη αξθεηέο ηζρπξέο νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο κε ηνπο θιάδνπο  30 ,  31 ,  

32 ,  36 ,  37 ,  38 ,  43 ,  44 ,  45 ,  46  θαη 47  απφ φπνπ θαη δηθαηνινγνχληαη νη 

ηηκέο ησλ δεηθηψλ νξηδφληησλ δηαζπλδέζεσλ πάλσ απ’ ην κέζν. Οη δε 

θάζεηεο δηαζπλδέζεηο ηνπ θιάδνπ  είλαη κε ηνπο θιάδνπο  9 ,  15 ,  37 ,  30 ,  

43  νη νπνίεο είλαη ιίγεο θαη φρη  ηδηαίηεξα ηζρπξέο δίλνπλ κάιινλ ππε ξ-

ηηκεκέλε ηηκή γηα ηνλ ζηαζκηζκέλν δείθηε θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ.  

Οη θιάδνη  4  (ηξφθηκα, αλαςπθηηθά –  θαπλφο), 5 (πθάζκαηα, ξνχ-

ρα, δέξκα, ππνδήκαηα) θαη 30  (θαηαζθεπέο), έρνπλ ην ίδην, ηζρπξέο ν-

ξηδφληηεο θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε βάζε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηα ζ-

κηζκέλσλ δεηθηψλ θαη ηζρπξέο θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε βάζε ηνλ ππν-

ινγηζκφ  ησλ κε ζηαζκηζκέλσλ δεηθηψλ. Σν κεξίδην ηνπ ηνκεαθνχ ζ π-
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λνιηθνχ πξντφληνο απνηειεί ην 6,79% ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο ηεο ν η-

θνλνκίαο ελψ ην κεξίδην ηεο ηνκεαθήο ηειηθήο δήηεζεο απνη ειεί ην 

7,50% ηεο ηειηθήο δήηεζεο γηα ηνλ θιάδν  4.  Οη νξηδφληηεο ζηαζκηζκέ-

λεο δηαζπλδέζεηο δελ είλαη ππεξηηκεκέλεο θαζψο ν θιάδνο  4  δηαλέκεη 

ην πξντφλ ηνπ αλαινγηθά αιιά ζε κηθξέο πνζφηεηεο ζρεδφλ ζην ζχλνιν 

ησλ ππφινηπσλ ηνκέσλ κε εμαίξεζε εθείλεο ζηνπο θιάδνπο  1,  32 ,  44  

θαη 46  πνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειέο. Οη δε θάζεηεο δηαζπλδέζεηο ηνπ 

θιάδνπ  είλαη πςειέο  κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο  θαη ηδηαίηεξα 

ζηνπο 1 ,  4 ,  7 ,  15 ,  38  θαη 43 .  

 Σν ηνκεαθφ κεξίδην ηνπ θιάδνπ  5  απνηειεί ην 3,28% ηνπ ζπλνιη-

θνχ πξντφληνο ηεο νηθνλνκίαο.  Ζ δε  ηειηθή δήη εζε ηνπ απνηειεί ην 

4,83% ηεο  ηειηθήο δήηεζεο ηεο νηθνλνκίαο. Οη νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο 

ηνπ θιάδνπ κε εμαίξεζε ην θιάδν  31  θαη ηνλ θιάδν  44   είλαη θαηαλε-

κεκέλεο αλαινγηθά θαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο ελψ νη θάζεηεο δηαζπλδ έ-

ζεηο είλαη πςειέο ζηε πιεηνλφηεηα ησλ η νκέσλ.  

Σν κεξίδην ηνπ ηνκεαθνχ πξντφληνο ηνπ θιάδνπ  30  είλαη ην 9,43% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο ηεο νηθνλνκίαο ελψ ην κεξίδην ηεο ηνκεαθήο 

ηειηθήο δήηεζήο ηνπ είλαη ην 10,96% ηεο ηειηθήο δήηεζεο ηεο νηθνλ ν-

κίαο. Παξνπζηάδεη πνιχ πςειή ζηάζκηζε. Ζ δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ηνπ 

γίλεηαη αλαινγηθά κε ηδηαίηεξα ηζρπξέο νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο πξνο 

ηνπο θιάδνπο  31 ,  32 ,   39 ,  44 ,  46  ελψ νη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο ηνπ είλαη 

ηδηαίηεξα έληνλεο πξνο  ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ θιάδσλ .  

Αλαιπηηθά,  ν θιάδνο  7  (πνιηφο, ραξηί,  πξντφληα ραξηηνχ, εθηπ-

πψζεηο, δεκνζηεχζεηο), ν θιάδνο  8  (θάξβνπλν, εμεπγεληζκέλα πξντφληα 

πεηξειαίνπ θαη ππξεληθά θαχζηκα) θαη ν θιάδνο  18  (ειεθηξηθφο κερα-

ληζκφο θαη ζπζθεπέο, nec),  έρνπλ ηζρπξέο νξηδφληηεο θαη θάζεηεο δη α-

ζπλδέζεηο κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ  κε  ζηαζκηζκέλσλ δεηθηψλ θαη ρα-

κειέο αληίζηνηρα κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ  ζηαζκηζκέλσλ δεηθηψλ. Ο 

θιάδνο  7    έρεη ιίγεο ηζρπξέο νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο, κε ηνπο θιά-

δνπο  4 ,  31 ,  32  θαη φρη ζεκαληηθέο κε ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο  κε απν-

ηέιεζκα νη δείθηεο νξηδφληησλ δη αζπλδέζεσλ λα δίλνπλ ηηκέο πάλσ απ’ 

ην κέζν. Δπίζεο ν θιάδνο  7  έρεη  ιίγεο ηζρπξέο θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε 

ηνπο θιάδνπο  7  (απηνθαηαλάισζε), 31 ,  38  θαη 43 .  Δπίζεο ην 43,55% 

αθήλεη ην ζχζηεκα κε ηελ κνξθή ηεο ηειηθήο δήηεζεο. Όηαλ φκσο ρξ ε-
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ζηκνπνηνχκε ζηάζκηζε φπσο ην κεξίδην ηνπ θιάδνπ ζηε  ηειηθή δήηεζε 

(0,93%) ή ην κεξίδην ηνπ θιάδνπ ζην ηνκεαθφ πξντφλ(1,21%) (ρακειά 

αληίζηνηρα πνζνζηά),  νη δείθηεο νξηδφληησλ θαη θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ 

κεηψλνληαη άξα πηζαλψο νη δείθηεο θαηά Chenery-Watanabe  θαη Ras-

mussen  είλαη ππεξηηκεκέλνη.  

Αληίζηνηρα ηζρχεη γηα ηνλ θιάδνπ  8 ,  κε ιίγεο νξηδφληηεο ηζρπξέο 

δηαζπλδέζεηο κε ηνπο θιάδνπο  1 ,  26 ,  30 ,  31 ,  33  ,  34 .  Υαξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ θιάδνπ  8 είλαη φηη ε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ηνπο ζηνπο άιινπο 

θιάδνπο  θαηαλέκεηαη πην αλαινγηθά θαη ζε πςειέο  ηηκέο γηα ην ζχλνιν 

ζρεδφλ φισλ ησλ ηνκέσλ. Οη δε θάζεηεο δηαζπλδέζεηο ηνπ είλαη ιίγεο,  

κε εμαίξεζε εθείλε ηνπ θιάδνπ  2   πνπ είλαη θαη ε θπξηφηεξή ηνπ ελψ νη 

ππφινηπεο δηαζπλδέζεηο  ηνπ είλαη πνιχ ρακειέο αιιά αλαινγηθά θαη α-

λεκεκέλεο. Δπίζεο ην 40,92% ηνπ ηνκεαθνχ πξντφληνο  πξννξίδεηαη γηα 

ηελ ηειηθή δήηεζε θαη αθήλεη  ην ζχζηεκα, ην δε κεξίδην ηνπ θιάδνπ 

ζηελ ηειηθή δήηεζε ηεο νηθνλνκίαο αλέξρεηαη ζην 0,9% θαη ην κεξίδην 

ηνπ θιάδνπ ζην ηνκεαθφ πξντφλ αλέξρεηαη ζην 1,4%. Καηά ζπλέπεηα 

είλαη πηζαλφ νη δείθηεο νξηδφληησλ θαη θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ λα είλαη 

ππεξηηκεκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηαζκηζκέλνπο δείθηεο δηαζπ λδέζεσλ.  

 Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ θιάδνπ  18 ,  ν νπνίνο δίλεη ηηκέο γηα 

ηνπο κε –  ζηαζκηζκέλνπο δείθηεο πάλσ απ’ ηε κνλάδα, ελψ γηα ηνπο 

ζηαζκηζκέλνπο δείθηεο πνιχ ρακειφηεξεο ηεο κνλάδαο. Ζ δηαλνκή ηνπ 

πξντφληνο ηνπ θιάδνπ  είλαη αλαινγηθή κε πνιχ ρακειέο πνζφηεηεο κε 

εμαίξεζε ηνπο θιάδνπο  16 ,  18  (απηνθαηαλάισζε), 19 ,  30 .  Οη δε απαη-

ηήζεηο ηνπ θιάδνπ ζε εηζξνέο είλαη αλαινγηθά θαηαλεκεκέλεο θαη π νιχ 

κηθξέο (ζε πνζφηεηεο) κε εμαίξεζε εθείλε ησλ ηνκέωλ  13 ,  18 ,  31  θαη 

38 .  Ζ πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ εγθαηαιείπεη ην ζχζηεκα αλέξρεηαη 

ζην 43,09% ελψ ην κεξίδην ηνπ θιάδνπ ζηε ηειηθή δήηεζε ηεο νηθνλ ν-

κίαο είλαη 0,36%, ην δε κεξίδην ηνπ ηνκεαθνχ πξντφληνο ζην ζπλνιηθφ 

πξντφλ ηεο νηθνλνκίαο αλέξρεηαη ζην 0,34%   - αξθεηά ρακειά θαη ηα 

δχν. Άξα πηζαλφ νη κε ζηαζκηζκέλνη δείθηεο λα είλαη ππεξη ηκεκέλνη.  

Ο θιάδνο  9  παξνπζηάδεη ηφζν κε ζηαζκηζκέλνπο φζν θαη ζηαζκ η-

ζκέλνπο δείθηεο πάλσ απ’ ην κέζν. Καζψο ε δη αλνκή ηνπ πξντφληνο ηνπ 

ζηνπο άιινπο θιάδνπο είλαη αλαινγηθά θαηαλεκεκέλε θαη ε απαίηεζή 

ηνπ απ’ ηνπο άιινπο θιάδνπο  είλαη επίζεο αλαινγηθά θαηαλεκεκέλε κε 
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ειάρηζηνπο θιάδνπο  λα έρνπλ ηφζν ρακειή δήηεζε γηα ην πξντφλ ηνπ 

θαη φζν θαη ρακειέο απαηηήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ θιάδνπ  απ’ ηνπο ππφινη-

πνπο θιάδνπο  ηεο νηθνλνκίαο. Σν κεξίδην ηνπ θιάδνπ ζηε ηειηθή δήη ε-

ζε αλέξρεηαη ζην 1,82% ελψ ζην ηνκεαθφ πξντφλ ζην 1,2%.  

Οη θιάδνη  11  (ειαζηηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα) θαη 45  (εθπαίδεπ-

ζε) παξνπζηάδνπλ ηζρπξέο νξηδφληηεο θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο  κε ηη-

κέο πάλσ απφ ην κέζν θαηά Chenery-Watanabe  θαη Cuello et al. (a) α-

ληίζηνηρα. Γηα ηνλ θιάδνπ  11  ην κεξίδην ηνπ ηνκεαθνχ πξντφληνο αλέ ξ-

ρεηαη ζην 0,54% θαη ην κεξίδην ηεο ηειηθήο δήηεζεο ζην 0,36%. Σα α-

ληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηνλ θιάδν  45  είλαη 3,27% θαη 4,37%.Σν ηειεπ-

ηαίν πνζνζηφ πηζαλψο δηθαηνινγεί ηελ ηηκή πάλσ απφ ην κέζν ηνπ δε ί-

θηε  Cuello et al (a) θαζψο ν θιάδνο  έρεη πνιχ ρακειέο ηφζν νξηδφλη η-

εο –εθηφο ηνπ θιάδνπ  43–, φζν θαη θάζεηεο  –εθηφο ησλ  θιάδωλ  38  θαη 

39–, δηαζπλδέζεηο. Οη  αληίζηνηρεο νξηδφληηεο θαη νη  θάζεηεο δηαζπλδέ-

ζεηο ηνπ θιάδνπ  11  είλαη ηδηαίηεξα ρακειέο κε εμαίξεζε ηνπο θιάδνη  

5 ,  30  θαη 31  νξηδνληίσο θαη 9 ,  31  θαη 38  θαζέησο. Γηα απηφ θαη ε ηηκή 

ηνπ δείθηε Chenery-Watanabe  είλαη ππεξηηκεκέλε.  

Ο θιάδνο  13 ,  κε εμαίξεζε ηνλ ζηαζκηζκέλν δείθηε  Cuello et al.  

(a) έρεη ηηκέο ησλ ππφινηπσλ δεηθηψλ πάλσ απ’ ηε κνλάδα. Ζ δηαλνκή 

ηνπ πξντφληνο ηνπ δειψλεη αξθεηέο πςειέο νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο κε 

θπξηφηεξεο εθείλεο πξνο ηνπο θιάδνπο   15 ,  16 ,  18 ,  44  θαη ηδηαίηεξα 

πςειή γηα ηνλ θιάδν  30 .  Οη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο ηνπ είλαη φρη ηδηα ί-

ηεξα ηζρπξέο κε εμαίξεζε πξνο ηνλ θιάδν  3 ,  ην ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ, 15 ,  

26  θαη ηνλ 31 .  Ζ ηηκή ηνπ ζηαζκηζκέλνπ δείθηε Cuello et al. (a) είλαη 

ρακειφηεξε ηνπ κέζνπ, θαζψο ην κεξίδην ηνπ πξντφληνο ηνπ θιάδνπ  

πνπ πεγαίλεη ζηελ ηειηθή δήηεζε αλέξρεηαη ζην  27,30% ελψ ην κεξ ί-

δην ηεο ηνκεαθήο ηειηθήο δήηεζεο ζηε ηειηθή δήηεζε ηεο νηθνλνκίαο 

αλέξρεηαη ζην 0,55%.  Σν δε κεξίδην ηνπ θιάδνπ  ζην ζπλνιηθφ πξντφλ 

αλέξρεηαη ζην 1,18%.    

Γηα ηνπο θιάδνη  15  (βηνκεραληθά κεηαιιηθά πξντφληα –εθηφο κε-

ραλψλ θαη εμνπιηζκνχ) θαη 38  (ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη αζθάιεηεο) πα-

ξνπζηάδνπλ ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο  Rasmussen  θαη Cuello  et  al  (b) πά-

λσ απφ ην κέζν αληίζηνηρα. Σα κεξίδηα  ηνπ ηνκεαθνχ πξντφληνο θαη 

ηεο ηειηθήο δήηεζεο είλαη 0,55% θαη 1,69% γηα ηνλ  θιάδν  15  θαη 9,1% 
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θαη 8,60% γηα ηνλ θιάδν  38 .  Ο θιάδνο  15  παξνπζηάδεη αξθεηέο ηζρπξέο 

νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο κε θπξηφηεξεο εθείλεο κε ηνπο θιάδνπο  16 ,  30  

θαη 44 θαη πςειέο θαη αλαινγηθά θαηαλεκεκέλεο θάζεηεο δηαζπλδέζεηο 

κε θπξηφηεξεο κε ηνπο θιάδνπο  13 ,  15  θαη 31 .Σα δε κεξίδηα ηνπ ηνκεα-

θνχ πξντφληνο θαη ηεο ηειηθήο δήηεζεο γηα ηνλ θιάδν  15  είλαη ρακειά 

θαη γηα απηφ ην ιφγν νη ζηαζκηζκέλνη δε ίθηεο έρνπλ ηηκέο θάησ απφ ην 

κέζν  νη νπνίνη είλαη πηζαλψο ππνηηκεκέλνη θαζψο ηφζν νη νξηδφληηεο 

θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο ηνπ θιάδνπ  είλαη ηδηαίηεξα πςειέο .Γηα ηνλ 

θιάδν  38  ηα αληίζηνηρα κεξίδηα ηνπ ηνκεαθνχ πξντφληνο θαη ηεο ηει η-

θήο δήηεζεο είλαη ηδηαίηεξα πςειά ελψ παξαηεξνχληαη ηζρπξέο νξηδ φ-

ληηεο δηαζπλδέζεηο κε φινπο ζρεδφλ ηνπο θιάδνπο  πνπ δηθαηνινγνχλ ηηο  

ηηκέο  πάλσ απφ ην κέζν ησλ νξηδνληίσλ δεηθηψλ κε ηδηαίηεξα εθείλσλ 

πξνο ηνπο θιάδνη  1 ,  4  θαη 5.  Οη δε θάζεηεο δηαζπλδέζεηο είλαη κε ζε-

καληηθέο κε εμαίξεζε ησλ ηνκέωλ  37 ,  38 ,  39  θαη 40  κε απνηέιεζκα νη 

ηηκέο ησλ δεηθηψλ θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ λα ππνινγίδνληαη θάησ  απφ 

ην κέζν εθηφο ηεο αλάιπζεο θαηά Cuello  et  al .  (b).  

 

Ο θιάδνο  32 (μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα), 44  (δεκφζηα δηνίθεζε 

θαη άκπλα, ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε) θαη 46  (πγεία θαη θνηλσ-

ληθή εξγαζία) παξνπζηάδνπλ πνιχ πςειέο ηηκέο γηα ηνπο ζηαζκηζκ έ-

λνπο δείθηεο θαη  ρακειέο ηηκέο γηα ηνπο κε ζηαζκηζκ έλνπο δείθηεο.  

Γηα ηνλ θιάδν  32 ,  ην κεξίδην ηνπ ηνκεαθνχ ηνπ πξντφληνο αλέξρ ε-

ηαη ζην 7,83% θαη ην κεξίδην ηεο ηνκεαθήο ηειηθήο ηνπ δήηεζεο ζην 

11% ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηνλ θιάδν  44   είλαη 6,57% θαη  

8,08% θαη γηα ηνλ θιάδν  46  είλαη 4,32% θαη 5,30%. Ο θιάδνο  32  πα-

ξνπζηάδεη ρακειέο νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο νη νπνίεο φκσο θαηαλέκ ν-

ληαη αλαινγηθά θαη ηζρπξέο θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε ηνπο θιάδνη  1,  4 ,  

7 ,  31 ,   38 ,  39 ,  43 ,  47 .  

Αληίζηνηρα ε θαηαλνκή ηνπ πξντφληνο ην π θιάδνπ  44  γίλεηαη αλα-

ινγηθά ρσξίο ζρεδφλ θακία ζεκαληηθή νξηδφληηα δηαζχλδεζε ελψ π α-

ξνπζηάδεη ηζρπξέο θάζεηεο δηαζπλδέζεηο  ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ηνκ έ-

σλ. Άξα νη δείθηεο νξηδφληησλ δηαζπλδέζεσλ είλαη πηζαλφ ππεξηηκεκ έ-

λνη κε βάζε ηνπο ζηαζκηζκέλνπο δείθηεο  θαη νη  δείθηεο θάζεησλ δηα-

ζπλδέζεσλ είλαη πηζαλφ ππνηηκεκέλνη κε βάζε ηνπο κε ζηαζκηζκέλνπο 



46   

δείθηεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ θιάδν  46  ν νπνίνο παξνπζηάδεη ρα-

κειέο νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο κε φινπο ηνπο άιινπο θιάδνη  ελψ έρεη 

ειάρηζηεο ηζρπξέο  θάζεηεο δ ηαζπλδέζεηο (θιάδνη  4 ,  9 ,  37 ,  38 ,  39). Άξα  

νη  ζηαζκηζκέλνη  δείθηεο  είλαη  πηζαλφ  ππεξηηκεκέλν  

 

6 Σπκπεξάζκαηα  

Οη κε ζηαζκηζκέλνη δείθηεο θαηά Chenery-Watanabe  πνπ ρξεζη-

κνπνηνχλ σο βάζε ηνπο ηνλ πίλαθα Α  ησλ ηερλνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 

πεξηέρνπλ ιηγφηεξε πιεξνθφξεζε απφ εθείλνπο ηνπο κε ζηαζκηζκέλνπο 

δείθηεο θαηά Rasmussen  πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο βάζε ηνπο ηνλ αλη ί-

ζηξνθν πίλαθα ηνπ Leontief  Β .  Με ηε ζεηξά ηνπο απηνί ελζσκαηψλνπλ 

ιηγφηεξε πιεξνθφξεζε απφ ηνπο ζηαζκηζκέλνπο δείθηεο θαηά Cuello  et  

al  (a) θαη  Cuello  et  al  (b) πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ επξεία 

νηθνλνκηθή ζεκαζία ησλ θιάδσλ θιεηδηά. Απηή ε βειηησκέλε ηθαλφη ε-

ηα αλαγλψξηζεο πξέπεη λα ειεγρζεί ζηαηηζηηθά γηα ζηαζκηζκέλνπο θαη 

κε δείθηεο.  

Όκσο ε εμέηαζε ησλ δηαλπζκάησλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο δηαθ χ-

καλζεο απνθαιχπηεη φηη νη δείθηεο ησλ  θιάδσλ θιεηδηά δελ δηαζέηνπλ  

πιεξνθφξεζε γηα ηελ επέθηαζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ δηαζπλδέζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο θιάδνπο θιεηδηά θαη ζε άιινπο θιάδνπο έρνληαο φθεινο 

απφ ηελ αλάπηπμε ηνπο.  Έηζη νη θιηκαθνχκελνη δείθηεο πξέπεη λα είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθνί ζε άιια κέηξα φπσο ην δνκηθφ κνλνπάηη ηεο αλάι π-

ζεο ή ην πεδίν ηνπ επεξεαζκνχ.  

Όζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ κε ζηαζκηζκέλσλ δεηθηψλ παξαη ε-

ξνχκε φηη ε παξνπζία ιίγσλ ηζρπξψλ δηαζπλδέζ εσλ δίλεη ηηκέο γηα ηνπο 

δείθηεο κεγαιχηεξνπο ηεο κνλάδαο.  

Ωο πξνο ηελ αλάιπζε ησλ ζηαζκηζκέλσλ δεηθηψλ παξαηεξνχκε φηη  

φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζηάζκηζε (κεξίδηα αληίζηνηρα ηεο ηνκεαθήο η ε-

ιηθήο δήηεζεο θαη ηνκεαθνχ πξντφληνο) ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή 

ηνπ δείθηε.  

Δπίζεο ηφζν γηα ηνπο ζηαζκηζκέλνπο φζν θαη γηα ηνπο κε ζηαζκη-

ζκέλνπο δείθηεο, φηαλ ε θαηαλνκή ηνπ πξντφληνο ηνπ θάζε ηνκέα είλαη 

αλαινγηθή ηφηε ν δείθηεο παίξλεη ηηκέο πάλσ απφ ηελ κνλάδα.  
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Μφλν ν ηνκέαο 9-ρεκηθά εθηφο θαξκαθεπηηθά παξνπζηάδεη ηηκέο 

ηφζν γηα ηνπο ζηαζκηζκέλνπο δείθηεο φζν θαη γηα ηνπο κε ζηα ζκηζκέ-

λνπο δείθηεο πάλσ απφ ηελ κνλάδα ιφγσ ησλ ηζρπξψλ νξηδφληησλ θαη 

θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ κε ην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ ηνκέσλ φζν θαη 

ιφγσ ηεο πςειήο ζηάζκηζεο ηνπ.  
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