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Εισαγωγή 

Το γεγονός ότι μια οικονομία είναι ένα αλληλοεξαρτώμενο σύστημα, είναι 

παραδεκτό απ’ όλους τους οικονομολόγους και είναι η βάση σχεδόν όλων των 

οικονομικών θεωριών. 

Για να διερευνήσει κανείς την οικονομία στο εθνικό σύνολο και να κατανοήσει 

τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και εξελίσσεται, θα πρέπει να κατανοήσει τη 

διάρθρωσή της και τις εσωτερικές της συσχετίσεις. Η διάρθρωση της οικονομίας 

σχηματίζει επιμέρους δομές που διαπλέκονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.  

Η έννοια της δομής στην οικονομία περιλαμβάνει δύο βασικές ιδέες: από τη μία 

πλευρά την ετερογένεια των στοιχείων που συνθέτουν ένα σύνολο και από την άλλη, 

την αλληλεξάρτηση των στοιχείων αυτών, τα οποία έχουν σημασία κυρίως συσχε-

τιζόμενα μεταξύ τους. 

Η έννοια της δομής χρησιμοποιείται πλέον από όλες τις επιστήμες: η φυσική 

μελετά τη δομή της ύλης, η βιολογία τη δομή της ζωής και των ζώντων οργανισμών, 

η κοινωνιολογία τη δομή των κοινωνιών κ.ο.κ. Η ανάλυση των δομών καταλαμβάνει 

μια διευρυνόμενη θέση και στην οικονομία.  

Για την οικονομική επιστήμη η δομή μιας οικονομικής μονάδας είναι «το 

σύνολο των αναλογιών και σχέσεων (εσωτερικών και εξωτερικών, ποιοτικών και 

ποσοτικών) που την χαρακτηρίζουν σε μια χρονική στιγμή και στην εξέλιξή της σε 

σχέση με άλλες μονάδες (ορισμός Fr. Peroux, όπως συμπληρώθηκε από τον J. 

Lhomme). Οι αναλογίες αναφέρονται στη σύνθεση της μονάδας ή του συνόλου1.  

Η ανάλυση των δομών είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ότι αφορά την εξέταση της 

συνολικής εθνικής οικονομίας. Η ανάλυση αυτή μπορεί να γίνει με διαφορετικό κάθε 

φορά κριτήριο, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε έρευνας.  

                                                 
1 Αγγελόπουλος Α. (1989) Οικονομική Ανάπτυξη Θεωρία και Πολιτική, Πιτσιλός Αθήνα Σελ. 46. 



Έτσι μπορούμε να διερευνήσουμε: 

α) την κατανομή των παραγωγικών δραστηριοτήτων κατά γενικές κατηγορίες: 

γεωργικές, βιομηχανικές, εμπορικές, τραπεζικές, μεταφορών κ.τ.λ.  

β) την κατανομή των οικονομικών μονάδων από άποψη μεγέθους: μικρές, 

μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις,  

γ) τη διάκρισή των οικονομικών μονάδων από άποψη φορέα: ιδιωτικές, 

δημόσιες και μικτές. 

δ) την κατανομή του ενεργού πληθυσμού κατά βασικούς τομείς: πρωτογενή, 

δευτερογενή και τριτογενή.  

ε) την κατανομή του εισοδήματος μεταξύ του ενεργού πληθυσμού και των 

διαφόρων κοινωνικών ομάδων, όπως εσωτερική διάρθρωση κάθε κοινωνικής ομάδας. 

Η πολυπλοκότητα των σχέσεων της οικονομίας, εντοπίζεται κυρίως στον τρόπο 

με τον οποίο συνδυάζονται και οργανώνονται οι οικονομικές μονάδες, για την 

παραγωγή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. 

Η πολυπλοκότητα καθίσταται συνάρτηση της εξέλιξης του συστήματος και το 

αντίστροφο. Ένα σύστημα εξελίσσεται πολυπλοκοποιούμενο και πολυπλοκοποιείται 

εξελισσόμενο2. 

Ο κύριος στόχος της διατριβής αυτής είναι να εντοπίσει τις δομές της 

παραγωγικής διαδικασίας και να φωτίσει τις διακλαδικές αλληλεπιδράσεις καθώς και 

τις διαρθρωτικές σχέσεις της ελληνικής οικονομίας.  

Η συνολική οικονομία είναι δυνατό να χωριστεί σε τομείς – κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας, όπου κάθε κλάδος αποτελείται από επιχειρήσεις που 

παράγουν ομοιογενή προϊόντα – υπηρεσίες. Σαν παραγωγή εννοείται η ποσότητα 

αγαθού, η οποία ύστερα από ορισμένη τεχνικοοικονομική διαδικασία, διοχετεύεται 

στην οικονομία για την ικανοποίηση αναγκών. Στην παραγωγή με την ευρεία έννοια 

περιλαμβάνονται εκτός από τα αγαθά και οι υπηρεσίες.  

Στην παραγωγική διαδικασία, ο κάθε κλάδος οικονομικής δραστηριότητας έχει 

δύο λειτουργίες, καθώς μπορεί να είναι ταυτόχρονα παραγωγός αλλά και 

προμηθευτής. Αυτές οι δύο όψεις απεικονίζονται στους πίνακες εισροών – εκροών.  

                                                 
2  Χατζηκωνσταντίνου Γ. (2001)  Αναζητώντας και Διαπιστώνοντας (Κείμενα Οικονομικού 
Προβληματισμού) Εκδόσεις Παπάζογλου Κομοτηνή Σελ. 446. 
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Οι πίνακες εισροών – εκροών αλλά και οι εθνικοί λογαριασμοί αποτελούν μια 

συστηματική απεικόνιση όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων μιας οικονομίας. 

Η ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους είναι ότι οι πίνακες εισροών – εκροών 

περιγράφουν τις διακλαδικές σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των παραγωγικών 

κλάδων μιας οικονομίας. Ενώ οι Εθνικοί Λογαριασμοί, έχουν σαν αντικείμενο 

έρευνας τα εθνικά σύνολα και όχι τους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας. 

Οι πίνακες εισροών – εκροών εκφράζονται σε νομισματικές μονάδες και 

απεικονίζουν τις σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας. Οι πίνακες αυτοί, είναι αποτέλεσμα των εργασιών της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Εθνικών 

Λογαριασμών. Ο πλέον πρόσφατος πίνακας, εισροών εκροών αναφέρεται στο έτος 

1999, ενώ υπάρχουν επίσης διαθέσιμοι πίνακες, σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ 95), για τα έτη 1994, 1995, 1997, και 1998. 
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Ερευνητικές υποθέσεις 

Οι σχέσεις που καθορίζουν τα επίπεδα ισορροπίας και ανάπτυξης των τομέων 

και των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, είναι αυτές που δηλώνουν την ένταση 

των  αλληλεξαρτήσεων μεταξύ τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση τόσο πιο ισχυρή 

είναι η κλαδική διάρθρωση και φυσικά η συμβολή του κλάδου στο συνολικό 

παραγόμενο προϊόν.  

Οι μέθοδοι μέτρησης των διακλαδικών σχέσεων έχουν μια ιστορία περίπου 

μισού αιώνα. Με τις υπάρχουσες μεθόδους είναι εφικτός ο υπολογισμός των δεικτών 

κάθετης και οριζόντιας διασύνδεσης, μέσω των οποίων αναδεικνύονται οι 

σημαντικότεροι κλάδοι της οικονομίας που μελετάται. Ο δείκτης κάθετης 

διασύνδεσης μας δείχνει την ένταση των διακλαδικών συναλλαγών που επιφέρει η 

μεταβολή της τελικής ζήτησης ενός κλάδου, στο παραγόμενο προϊόν των υπολοίπων 

κλάδων. Εάν όμως κάποιος κλάδος αυξήσει την παραγωγή του αυξάνεται παράλληλα 

και η προσφορά του προς τους υπόλοιπους κλάδους, οι οποίοι χρησιμοποιούν το 

προϊόν του σαν εισροή στην παραγωγική τους διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή ο 

δείκτης οριζόντιας διασύνδεσης, αποτυπώνει την ένταση αυτού του είδους των 

διακλαδικών συναλλαγών.  

Οι δείκτες διακλαδικής διασύνδεσης μας δείχνουν ποιοι είναι οι σημαντικοί 

κλάδοι ως προς τις διακλαδικές εισροές (κάθετες διασυνδέσεις) και ως προς τις 

διακλαδικές εκροές (οριζόντιες διασυνδέσεις). Δεν έχουν όμως δυνατότητα της 

ταυτόχρονης διερεύνησης, των διακλαδικών εισροών και εκροών. Ένας κλάδος 

θεωρείται σημαντικός, καθώς η μεταβαλλόμενη παραγωγή του, συμβάλλει και 

επηρεάζει την ανάπτυξη και άλλων κλάδων οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τον 

κλάδο αυτό.  

Οι κλασικές μέθοδοι διακλαδικής διασύνδεσης δεν μπορούν να μας 

πληροφορήσουν για τις ακριβείς διακλαδικές σχέσεις αλλά ούτε και για την ένταση 

των σχέσεων αυτών.  

Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, όπου και οι σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ 

των χαρακτηριστικών της κοινωνίας και της οικονομίας, γίνονται όλο και πιο 

πολύπλοκες και αινιγματικές, είναι απαραίτητα τα κατάλληλα εργαλεία για την 

4 



αποκωδικοποίηση και περιγραφή των διαφόρων χαρακτηριστικών που συνθέτουν το 

υπό εξέταση φαινόμενο. 

Αναζητώντας την καταλληλότερη μέθοδο περιγραφής πολυμεταβλητού  

φαινομένου που να μην εξαρτάται από αρχικές υποθέσεις παρά μόνο από τα δεδομένα 

που εξετάζουμε, προσανατολιζόμαστε στις μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων.  

Τα κύρια ερωτήματα που τέθηκαν ήταν: 

• Πως διαμορφώνονται οι διακλαδικές σχέσεις με βάση τις διακλαδικές 

εισροές; 

• Πως διαμορφώνονται οι διακλαδικές σχέσεις με βάση τις διακλαδικές 

εκροές; 

• Πως διαμορφώνονται οι διακλαδικές σχέσεις με βάση τις διακλαδικές 

εισροές και εκροές; 

Εάν αυξηθεί η τελική ζήτηση για προϊόντα ενός κλάδου, τότε αυξάνεται 

αλυσιδωτά και η παραγωγή των υπόλοιπων κλάδων για να καλυφθεί η αυξανόμενη 

ζήτηση ενδιάμεσων αγαθών – υπηρεσιών του συγκεκριμένου κλάδου.  

Επομένως προκύπτει το ερώτημα: 

• Πως διαμορφώνονται οι διακλαδικές σχέσεις μετά από τέτοιες άμεσες 

και έμμεσες αλληλεπιδράσεις με βάση τις εισροές ή τις εκροές ή τις 

εισροές και τις εκροές ταυτόχρονα; 

Εάν αυξηθεί η τελική ζήτηση ενός κλάδου δημιουργούνται όπως είδαμε 

επιπλέον εισροές ενδιάμεσων αγαθών και υπηρεσιών, δημιουργούνται όμως 

παράλληλα περισσότερες θέσεις εργασίας;  

• Πως διαμορφώνονται διακλαδικά οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

κλάδων στη δημιουργία απασχόλησης; 

• Άραγε η αυξανόμενη ζήτηση καλύπτεται από εγχώρια παραγωγή ή 

αυξάνονται οι εισαγωγές προϊόντων και αγαθών; 

Οι μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων μας παρέχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης 

ανάλυσης εισροών και εκροών αλλά το σημαντικότερο είναι ότι μας προσδιορίζουν 

επακριβώς τις σχέσεις οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των κλάδων καθώς και την ένταση 

αυτών των σχέσεων καθορίζοντας επίσης και το λόγο για τον οποίο διαμορφώνονται 

αυτές οι σχέσεις. 
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Με άλλα λόγια με τις μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων επιχειρούμε την 

ανακάλυψη των διαρθρωτικών δομών του συστήματος, τη σκοπιμότητα που 

εξυπηρετούν το ίδιο και τις δομές του, καθώς και τις επιλογές που πραγματοποιούν τα 

υποσυστήματα που το αποτελούν. Το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος 

μετατοπίζεται από τη διερεύνηση των επιμέρους συνθηκών ισορροπίας ή τη γενική 

ισορροπία των στοιχείων που διαμορφώνουν το σύστημα, στη διερεύνηση και την 

αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων και των άλλων αλληλεξαρτήσεων που αναφύονται 

μεταξύ αυτών3. 

 

 

                                                 
3  Χατζηκωνσταντίνου Γ. (2001)  Αναζητώντας και Διαπιστώνοντας (Κείμενα Οικονομικού 
Προβληματισμού) Εκδόσεις Παπάζογλου Κομοτηνή Σελ. 446. 
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Δομή διατριβής 

Η παρούσα διατριβή αποτελείται από έξη (6) κεφάλαια και τα συμπεράσματα. 

Κάθε κεφάλαιο πραγματεύεται ένα συγκεκριμένο θέμα. Τα τρία πρώτα αναφέρονται 

στη μεθοδολογία και στα τρία τελευταία αναλύονται οι διακλαδικές σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.  

Συγκεκριμένα το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μέτρηση της οικονομικής 

δραστηριότητας και στον τρόπο παρουσίασης των οικονομικών φαινομένων. Ο 

τρόπος μέτρησης, με βάση τις αρχές της εθνικής λογιστικής,  είναι η καταγραφή των 

χρηματικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται στην οικονομία μεταξύ των 

θεσμικών τομέων, καθώς και οι ροές αγαθών και υπηρεσιών. Η παρουσίαση και 

απεικόνιση, των οικονομικών μεγεθών, γίνεται σε συγκεκριμένης μορφής πίνακες 

που παρέχουν πλήρη και σαφή εικόνα της οικονομικής δομής και διάρθρωσης. Για 

την κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας μιας οικονομίας, παρουσιάζονται οι σχέσεις 

που υπάρχουν μεταξύ ορισμένων βασικών μακροοικονομικών μεγεθών και η 

σημασία τους στην ανάλυση ενός οικονομικού φαινομένου.  

Οι διακλαδικές σχέσεις και ροές μεταξύ των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας απεικονίζονται στο πλαίσιο εισροών – εκροών. Καθώς ο σκοπός της 

διατριβής, είναι η ανάλυση των διακλαδικών σχέσεων, τα στοιχεία τα οποία 

χρησιμοποιούνται, στηρίζονται σ’ αυτούς τους πίνακες αλλά και στην εφαρμογή της 

ανάλυσης εισροών – εκροών. Έτσι, σε ολόκληρο το δεύτερο κεφάλαιο γίνεται 

εκτενής παρουσίαση του υποδείγματος εισροών – εκροών, καθώς και στις μέχρι 

σήμερα, περισσότερο διαδεδομένες μεθόδους μέτρησης των διακλαδικών σχέσεων. 

Στο τέλος του κεφαλαίου υπάρχει και μια εμπειρική εφαρμογή. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο οι μέθοδοι ανάλυσης 

δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα διατριβή. Συγκεκριμένα, γίνεται 

παρουσίαση της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης (CAH) και της Παραγοντικής 

Ανάλυσης των Αντιστοιχιών (AFC). Για να γίνει πιο κατανοητή η χρήση των 

μεθόδων χρησιμοποιείται ένα συνοπτικό παράδειγμα από τους πίνακες εισροών – 

εκροών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι διακλαδικές σχέσεις, αρχικά με βάση τις 

άμεσες εισροές, στη συνέχεια με βάση τις άμεσες εκροές και κατόπιν στις άμεσες 
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εισροές και άμεσες εκροές. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται για τα πέντε έτη που 

υπάρχουν οι διαθέσιμοι πίνακες εισροών – εκροών. Συνοπτικά συμπεράσματα 

υπάρχουν στο τέλος κάθε ετήσιας ανάλυσης καθώς και στο τέλος του κεφαλαίου. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται και παρουσιάζονται οι διακλαδικές σχέσεις, 

όπως διαμορφώνονται με τις ολικές εισροές, τις ολικές εκροές και τέλος ταυτόχρονα 

με τις ολικές εισροές και τις ολικές εκροές. Οι αναλύσεις αυτές γίνονται επίσης για τα 

ίδια έτη. Όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο συμπεράσματα υπάρχουν στο τέλος 

της ανάλυσης κάθε έτους καθώς και στο τέλος του κεφαλαίου.  

Εκτός όμως από την διερεύνηση της παραγωγικής διάρθρωσης της οικονομίας 

θεωρήθηκε χρήσιμο να αναλυθούν και οι διακλαδικές επιδράσεις με δύο εξωγενείς 

παράγοντες, την απασχόληση και τις εισαγωγές. Αυτή η διερεύνηση επιχειρείται στο 

έκτο κεφάλαιο.  

Στα συμπεράσματα γίνεται εκτενής αναφορά για τη θέση και ένταση των 

σχέσεων αλληλεξάρτησης κάθε κλάδου με τους υπόλοιπους της οικονομίας. 

Από το αρχικό στάδιο μέχρι την ολοκλήρωση της διατριβής χρησιμοποιήθηκαν 

τα εξής προγράμματα: 

Για τη συγγραφή της διατριβής χρησιμοποιήθηκε το Word 2003 της Microsoft 

καθώς και το Excel 2003 Microsoft για δημιουργία πινάκων. Για την επεξεργασία και 

τη δημιουργία των σχημάτων και των διαγραμμάτων το Flash MX 2004 της 

Macromedia.  

Για την αναστροφή και αντιστροφή των πινάκων, χρησιμοποιήθηκε το 

λογισμικό Matlab 6.5, ενώ το SPSS 11.5 για την περιγραφική στατιστική των 

δεδομένων. Χωρίς όμως τα ειδικά λογισμικά της Ανάλυσης Δεδομένων MAD  και 

C.HI.C Analysis (Correspondence and Hierarchical Cluster Analysis) δεν θα ήταν 

δυνατή η ολοκλήρωση της διατριβής. 
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Κεφάλαιο  1  

 

Μέτρηση  Οικο νομ ι κ ή ς  Δρασ τηρ ι ό τ η τ α ς   

κα ι  

Εθν ι κ ο ί  Λογαρ ι α σμο ί  

 

1.1 Εισαγωγή 

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της διερεύνησης της οικονομικής δομής 

είναι η ακριβής γνώση και πλήρης κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας. Και 

αυτό γιατί η οικονομία είναι ένας αφάνταστα πολύπλοκος μηχανισμός, του οποίοι οι 

επιμέρους μονάδες (ιδιώτες, επιχειρήσεις δημόσιες και ιδιωτικές κ.λ.π.) δεν έχουν τα 

ίδια κίνητρα και προσανατολισμό. Ενώ συνυπάρχουν και σχηματίζουν ένα ενιαίο 

σύνολο, η συμπεριφορά τους δεν είναι ενιαία και ομοιόμορφη.  

Η μακροοικονομική ανάλυση, πραγματεύεται τις σχέσεις των βασικών μεγεθών 

της οικονομίας, όπως είναι το εθνικό εισόδημα, η κατανάλωση, η επένδυση, η 

απασχόληση, οι τιμές, οι φόροι, οι μισθοί κ.τ.λ. Εξετάζει τη λειτουργία του συνόλου 

της οικονομίας και αποβλέπει κυρίως στη συστηματική έρευνα των προσδιοριστικών 

παραγόντων των διαφόρων μακροοικονομικών μεγεθών υπό την επίδραση της 

συνολικής δαπάνης1.  

Η μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας αποσκοπεί στον προσδιορισμό των 

μακροοικονομικών μεγεθών και στην παροχή πληροφόρησης των υπευθύνων για την 

άσκηση της οικονομικής πολιτικής μιας χώρας, καθώς και σε όλα τα άτομα που 

ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα.  

Με τη συστηματική καταγραφή της οικονομικής δραστηριότητας παρακο-

λουθούνται οι μεταβολές των μακροοικονομικών μεγεθών και εντοπίζονται έγκαιρα 

                                                 
1  Αγγελόπουλος Α. (1989) Οικονομική Ανάπτυξη Θεωρία και Πολιτική, Εκδόσεις Πιτσιλός, Αθήνα 
σελ. 54. 



Κεφάλαιο 1ο  
 

τα προβλήματα, που δημιουργούνται από τις λανθασμένες επιλογές οικονομικής 

πολιτικής, με σκοπό τη διαμόρφωση νέων αναθεωρημένων οικονομικών μέτρων 

ανάπτυξης της οικονομίας.  

Με την κατάλληλη ταξινόμηση των θεσμικών μονάδων και των χρηματικών 

ροών είναι δυνατό να καταγραφεί η οικονομική δραστηριότητα μιας εθνικής 

οικονομίας. Η μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας, κάθε χώρας διέπεται από 

συγκεκριμένες αρχές οι οποίες είναι κοινές για όλες τις χώρες έτσι ώστε να 

καθίσταται εφικτή η συγκριτική μελέτη. Οι αρχές αυτές καθώς και η διάκριση των 

οικονομικών μεγεθών σε προϊόν, εισόδημα, κατανάλωση, επενδύσεις περιγράφονται 

με κάθε λεπτομέρεια στο Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών.  

Η τεχνική των «Εθνικών Λογαριασμών», η μεθοδολογία δηλαδή με την οποία 

ομαδοποιούνται αριθμητικά οι σχέσεις ή οι συναλλαγές ανάμεσα στους διάφορους 

τομείς και κλάδους της εθνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης 

χρονικής περιόδου, γενικεύτηκε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οι Εθνικοί 

Λογαριασμοί καλύπτουν τις οικονομικές δραστηριότητες ολόκληρης της εθνικής 

οικονομίας. Αντικατοπτρίζουν την πραγματοποιηθείσα διαδρομή του οικονομικού 

κυκλώματος μεταξύ παραγωγής, κατανάλωσης και επένδυσης.  

Η καθιέρωση ενός κοινά αποδεκτού, ακριβούς και σταθερού εννοιολογικού 

πλαισίου, αποτελεί προσφορά και συμβολή της Εθνικής Λογιστικής στην οικονομική 

επιστήμη. Η Εθνική Λογιστική αποτελεί μέθοδο καταχώρησης των μακροοικονο-

μικών μεγεθών, που χαρακτηρίζουν την οικονομία μιας χώρας, σε μια δεδομένη 

χρονική περίοδο. Ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε 

διάφορες χώρες και σε διάφορες χρονικές περιόδους, οι βασικές έννοιες, οριοθετήσεις 

και κατηγορίες, καθώς και κανόνες λογιστικής καταγραφής και αποτίμησης των 

μεγεθών που επεξεργάζεται η Εθνική Λογιστική μπορούν να εφαρμόζονται με τον 

ίδιο τρόπο. Η εκτίμηση και η παρουσίαση του εθνικού πλούτου είναι ένας από τους 

κυριότερους σκοπούς της Εθνικής Λογιστικής. Η Εθνική Λογιστική θεωρείται κλάδος 

της Οικονομικής Επιστήμης, όπου με στατιστικές μεθόδους και παραδοχές 

ασχολείται με την περιγραφή, τη συγκέντρωση και την ανάλυση των συνολικών 

μεγεθών ή μακρομεγεθών που προκύπτουν από τις συναλλαγές των διαφόρων 

θεσμικών τομέων της οικονομίας.  
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Η συνεργασία «Εθνικής Λογιστικής» και «Στατιστικής» που σκοπό έχει την 

παρουσίαση της οικονομίας μιας χώρας με αριθμούς, είχε σαν αποτέλεσμα την 

δημιουργία του συστήματος Εθνικών Λογαριασμών. Η θεωρητική δομή του 

συστήματος Εθνικών Λογαριασμών και οι σχέσεις μεταξύ των οικονομικών ροών και 

μεγεθών και των συναλλασσομένων, που ενσωματώνονται σ’ αυτή, έχουν αυτοτελή 

χρησιμότητα ως πλαίσιο αναφοράς.  Παρέχει επίσης πλούτο στοιχείων, κατάλληλων 

για ανάλυση και αξιολόγηση της λειτουργίας της οικονομίας και συγκροτεί μια 

πληροφορημένη και ορθολογική βάση δεδομένων πολύτιμη για ανάλυση, πολιτική 

και λήψη αποφάσεων. Από στατιστική άποψη πάντως, επειδή συνενώνει πληροφορίες 

από διάφορες οικονομικές και κοινωνικές στατιστικές, θεωρείται η πιο 

ολοκληρωμένη και συνεπής πηγή πληροφόρησης. 

Οι εθνικοί λογαριασμοί παρέχουν πληροφορίες που καλύπτουν τόσο τα είδη 

των οικονομικών δραστηριοτήτων, όσο και τους διάφορους τομείς της οικονομίας. 

Είναι δυνατό να παρακολουθείται η πορεία σημαντικών οικονομικών ροών, όπως η 

παραγωγή, η ιδιωτική κατανάλωση, η δημόσια κατανάλωση, ο σχηματισμός 

κεφαλαίου, οι εξαγωγές, οι εισαγωγές, οι μισθοί, τα κέρδη, οι φόροι, ο δανεισμός 

κ.λ.π., αλλά και σημαντικών εξισωτικών μεγεθών και αναλογιών που μπορούν να 

οριστούν και να μετρηθούν μόνο σε ένα λογιστικό πλαίσιο, π.χ. το πλεόνασμα ή το 

έλλειμμα του προϋπολογισμού, η αναλογία του εισοδήματος που αποταμιεύεται από 

επιμέρους τομείς ή από την οικονομία συνολικά, το εμπορικό ισοζύγιο κ.λ.π. Οι 

εθνικοί λογαριασμοί αποτελούν, επίσης, υπόβαθρο για την ερμηνεία και αξιολόγηση 

των βραχυχρόνιων κινήσεων διαφόρων δεικτών, όπως του δείκτη βιομηχανικής 

παραγωγής ή του δείκτη τιμών καταναλωτή κ.λ.π.  

1.2 Ιστορική αναδρομή  

Η καταγραφή και παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών μιας χώρας ξεκινά 

από τον 17ο αιώνα αλλά η σημερινή μορφή των συστημάτων Εθνικών Λογαριασμών 

είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών των τελευταίων 50 ετών.  

Από το 1930 και μετά αναπτύχθηκαν από μεμονωμένους ερευνητές, κυρίως από 

τους R. Frisch, Carl Föhl, John M. Keynes και Erik Lindal, μια σειρά από θεωρίες και 

συστήματα, τα οποία αποτέλεσαν την βάση για τη σημερινή μορφή των συστημάτων 
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Εθνικών Λογαριασμών2. Η ανάγκη για στατιστική απεικόνιση ορισμένων βασικών 

μεγεθών για την οικονομία και των αλληλεξαρτήσεων αυτών, στις μελέτες των 

μακροοικονομικών αναλύσεων, οδήγησαν στη δημιουργία συνεπών και εναρμονισ-

μένων συστημάτων εθνικής λογιστικής.  

Η ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης και η ανάγκη παρέμβασης του κράτους 

κυρίως μετά τον Α΄  Παγκόσμιο Πόλεμο, οδήγησε στην ανάγκη συλλογής στοιχείων 

και εκτίμησης οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων. Η γνώση των μεγεθών αυτών, 

είναι απαραίτητη για τη  λήψη αποφάσεων μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής και 

οικονομικής πολιτικής. Ιδιαίτερη είναι η συμβολή του John Maynard Keynes, στη 

θεωρία και ανάλυση του εθνικού εισοδήματος, με την επίδραση που είχε η έκδοση 

της «Γενικής Θεωρίας» το 1936 τόσο επί των ακαδημαϊκών κύκλων, όσο και επί των  

υπευθύνων  της κρατικής πολιτικής. Η οικονομική των μακρομεγεθών και των οικο-

νομικών υποδειγμάτων, άνοιξε το δρόμο  για περισσότερο ακριβείς υπολογισμούς 

των συνολικών μεγεθών και επέβαλε την ανάγκη να εκτιμηθούν αυτές, με απώτερο 

σκοπό την άσκηση ορθής οικονομικής πολιτικής. Ιδιαίτερα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, η εκτίμηση των μακρομεγεθών και η σύνταξη εθνικών λογαριασμών 

αποτέλεσε τρέχουσα εργασία των κρατικών υπηρεσιών και οργανισμών που 

συσταθήκαν για το σκοπό αυτό. Ο αριθμός των χωρών που είχαν εκτιμήσεις εθνικού 

εισοδήματος από 13 το έτος 1919, ανήλθε στις 33 το έτος 19393. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν επίσης αρκετές εκτιμήσεις του εθνικού μας 

εισοδήματος4. Ο Mulhall στο Dictionary of Statistic δίνει εκτιμήσεις του εθνικού 

εισοδήματος για το έτος 1884. Ο Σ. Σκιαδάς μέσω της μεθόδου καταναλώσεως των 

εμπορευμάτων πρώτης ανάγκης εκτιμά το εθνικό εισόδημα του έτους 1890 και στη 

συνέχεια επιχειρεί με τη μέθοδο των Leroy – Beaulieu, (μέθοδος των δημοσίων 

εισπράξεων), να επαληθεύσει το αποτέλεσμα. Ο Αγγελόπουλος, στο αρχείο 

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του έτους 1927, δίνει επίσης εκτιμήσεις 

του εθνικού εισοδήματος. Για το έτος 1927 υπάρχουν επίσης και οι εκτιμήσεις του Ξ. 

Ζολώτα.  

Μεταγενέστερα ο Π. Ρεδιάδης στο περιοδικό «Πλούτος» το 1930 δίνει 

εκτιμήσεις για το 1929 και ο Ν. Μουσμούτης σε επιστολή προς τον ΟΗΕ δίνει 

                                                 
2 Ν. Μυλωνάς (1975): Σύγχρονα Συστήματα Εθνικών Λογαριασμών και Πινάκων Εισροών-Εκροών 
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα  σελ. 5. 
3 Σαραντίδης Σ (1990) Σύγχρονη Μακροοικονομική Ανάλυση. εκδόσεις Σταμούλη, Πειραιάς σελ. 24. 
4 Λιάκης Ι. (1981) Εισαγωγή στους Εθνικούς Λογαριασμούς Θεσσαλονίκη, σελ. 15. 
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εκτιμήσεις από την πλευρά της παραγωγής για τα έτη 1911-1939 και για τα έτη 1922-

1934 από την πλευρά της δαπάνης. Ενώ ο Χ. Ευελπίδης δίνει εκτιμήσεις για το 

εισόδημα, για τα έτη 1927-1939, στο περιοδικό «Αγροτική Οικονομία».  

Υπάρχουν όμως και άλλες πρωτοπόρες για την εποχή εργασίες όπως αυτή του 

Δ. Μπάτση με τον τίτλο  «Η βαριά Βιομηχανία στην Ελλάδα» Αθήνα 1947, όπου 

γίνεται εκτενής αναφορά και καταγραφή των πλουτοπαραγωγικών πόρων σε 

περιφερειακό επίπεδο για τις δυνατότητες ανάπτυξης της βαριάς βιομηχανίας.  

Εκτιμήσεις όμως για το εθνικό εισόδημα της Ελλάδας έγιναν και από διεθνείς 

οργανισμούς. Η επιτροπή της UNRRA στο πλαίσιο για αξιολόγηση των παραγωγικών 

πόρων της χώρας μας, δημοσίευσε το 1947, εκτιμήσεις για το εθνικό εισόδημα του 

έτους 1938. Επίσης μια επιτροπή του Υπουργείου Συντονισμού εργάστηκε για 

εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος του 1947. Μετά από αυτό ιδρύθηκε το 1950 στο 

Υπουργείο Συντονισμού η Υπηρεσία Εθνικών Λογαριασμών.  

Η ιστορία των σύγχρονων συστημάτων εθνικών λογαριασμών αρχίζει από το 

1944 όπου σε μια σύσκεψη Αμερικανών, Καναδών και Άγγλων στατιστικών, ο R. 

Stone, ο Gilbert και άλλοι ειδικοί ανέπτυξαν από κοινού ένα σύστημα κατάρτισης 

Εθνικών Λογαριασμών, που σκοπό είχε την αποτίμηση των διαθέσιμων πόρων της 

συμμαχίας. Το 1946 τα Ηνωμένα Έθνη αποδέχθηκαν το πρώτο τυποποιημένο 

σύστημα Εθνικών Λογαριασμών, το οποίο είναι έργο κυρίως του R. Stone με την τότε 

ιδιότητά του, ως εισηγητού μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων της Κοινωνίας των Εθνών. 

Το 1952 τα Ηνωμένα Έθνη ανέθεσαν ξανά στον  R. Stone και σε ομάδα 

εμπειρογνωμόνων, την κατάρτιση διεθνούς προτύπου, προσαρμοσμένου στις ανάγκες 

ανάπτυξης των οικονομιών, σε συνέχεια του ήδη υπάρχοντος συστήματος. Το 

σύστημα αυτό που θεωρείται και το πρώτο ολοκληρωμένο, δημοσιεύτηκε το 1953 με 

τον τίτλο «A System of National Accounts and Supporting Tables». Αργότερα, το 

1958, οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ, ασχολήθηκαν με την εκπόνηση τυποποιημένου 

εναρμονισμένου συστήματος λογαριασμών.  

Το 1968 τα Ηνωμένα Έθνη δημοσίευσαν το «A System of National Accounts 

1968» αναθεωρώντας στην ουσία το σύστημα του ΟΟΣΑ, ενώ το 1970 το Στατιστικό 

Γραφείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσάρμοσε αυτό το σύστημα στις ανάγκες 

των χωρών μελών με μια αναθεώρηση το 1979. Το πιο πρόσφατο Σύστημα Εθνικών 

Λογαριασμών είναι αυτό που εξέδωσε ο ΟΗΕ το 1993 «System of National Accounts 
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1993» (SNA 1993). Ενώ η Eurostat σε συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη 

προσάρμοσε το SNA 1993 στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την έκδοσή της 

το 1996 «European System Accounts» (ESA 1995), «Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Λογαριασμών» (ΕΣΛ 1995). 

Η εισαγωγή του συστήματος Εθνικών Λογαριασμών στην Ελλάδα έγινε το έτος 

1953 με υιοθέτηση το 1958 του συστήματος του ΟΟΣΑ. Το πρώτο Ελληνικό 

δημοσίευμα «Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος 1946 – 1953» είναι της Υπηρεσίας 

Εθνικών Λογαριασμών του Υπουργείου Συντονισμού. Αργότερα, έγινε Διεύθυνση 

Εθνικών Λογαριασμών της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 

Ελλάδος (ΕΣΥΕ), η οποία έχει και την ευθύνη για την κατάρτιση των Εθνικών 

Λογαριασμών. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2223/96 του Συμβουλίου 

της 26ης Ιουνίου 1996 περί του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εθνικών και Περιφερειακών 

Λογαριασμών της Κοινότητας, από τον Απρίλιο του 1999 όλα τα κράτη μέλη έχουν 

την υποχρέωση να εφαρμόζουν το νέο σύστημα ΕΣΛ 95 με πρώτο έτος αναφοράς το 

1995. 

Η μετάβαση και η προσαρμογή της Ελλάδας στο νέο αυτό σύστημα ήταν 

εύκολη διότι είχε προηγηθεί από πολύ νωρίτερα η υιοθέτηση του SNA 1993 που είναι 

και η βάση για το ΕΣΛ 95. Απλώς, για την εφαρμογή και διαχείριση της Οικονομικής 

και Νομισματικής Ένωσης και στην καλύτερη παρακολούθηση των υποχρεώσεων 

των χωρών μελών, υπήρξε αναγκαία η δημιουργία του ΕΣΛ 95.  

Το ΕΣΛ 95 είναι πλήρως συμβατό με το διεθνές λογιστικό πλαίσιο σύμφωνα με 

τις παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές για τους Εθνικούς Λογαριασμούς, όπως 

ορίστηκαν στο SNA 93 από κοινού από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης και τη Διεθνή Τράπεζα. 

Το ΕΣΛ 95 είναι εναρμονισμένο και χρησιμοποιεί τις ίδιες ταξινομήσεις που 

χρησιμοποιούνται σε πολλές άλλες κοινωνικές και οικονομικές στατιστικές. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις στατιστικές απασχόλησης, της βιομηχανικής 

παραγωγής και τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου. Με αυτή τη λογική το ΕΣΛ 

95 χρησιμεύει σαν κεντρικό πλαίσιο αναφοράς και απεικόνισης της κοινωνικής και 

οικονομικής δομής μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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1.3 Οικονομικό κύκλωμα 

Ο σκοπός της οικονομικής δραστηριότητας είναι η παραγωγή αγαθών και 

υπηρεσιών και η διανομή τους μεταξύ των μελών της κοινωνίας. Η παραγωγή γίνεται 

με το συνδυασμό συντελεστών παραγωγής (εργασίας, κεφαλαίου, φυσικών πόρων και 

επιχειρηματικής δραστηριότητας), οι οποίοι μετατρέπονται σε αγαθά και υπηρεσίες, 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατανάλωση ή για αύξηση του κεφαλαίου της 

οικονομίας.  

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η λειτουργία της οικονομίας, είναι χρήσιμο να 

εξετασθούν οι ροές εισοδήματος και δαπάνης που δημιουργούνται μεταξύ των 

θεσμικών τομέων της οικονομίας. Υποθέτουμε ότι μια οικονομία αποτελείται από δύο 

μεγάλους θεσμικούς τομείς, δηλαδή τις «επιχειρήσεις» και τα «νοικοκυριά». Κάτω 

από τον όρο «επιχειρήσεις» συμπεριλαμβάνονται οι μη χρηματοδοτικές εταιρείες, τα 

πιστωτικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι δημόσιες επιχειρήσεις. Οι 

επιχειρήσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές, παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες με τα οποία 

τροφοδοτούν την αγορά, διαμορφώνοντας έτσι τη συνολική προσφορά αγαθών και 

υπηρεσιών (Σχήμα 1.1). Για την παραγωγή αυτή μισθώνουν εργασία, γη ή κεφάλαιο, 

δηλαδή παραγωγικούς συντελεστές, διαμορφώνοντας έτσι τη συνολική ζήτηση 

εργασίας και άλλων συντελεστών παραγωγής στις αντίστοιχες αγορές εργασίας ή 

κεφαλαίου.  

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αμοιβές συντελεστών παραγωγής

Καταναλωτικές δαπάνες 

Αγαθά και υπηρεσίες

Συντελεστές παραγωγής

 
Σχήμα 1.1 Απλοποιημένο οικονομικό κύκλωμα 
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Τα «νοικοκυριά», με τη σειρά τους, συμπεριλαμβάνουν όλες τις θεσμικές 

μονάδες που καταναλώνουν αγαθά και υπηρεσίες διαθέτοντας ως αντάλλαγμα ένα 

μέρος του εισοδήματός τους για την απόκτησή τους. Ταυτόχρονα, παρέχουν την 

εργασία τους ή άλλες υπηρεσίες για την απόκτηση εισοδήματος. Έτσι, διαμορφώνουν 

τη συνολική ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, 

ενώ καθορίζουν τη συνολική προσφορά εργασίας ή άλλων συντελεστών παραγωγής 

στις αντίστοιχες αγορές εργασίας, γης ή κεφαλαίου.  

Οι εθνικοί λογαριασμοί περιγράφουν τις κυκλικές ροές ενός οικονομικού 

συστήματος, συγκεκριμένα, περιγράφουν τις διαδικασίες παραγωγής, τη διανομή και 

αναδιανομή εισοδήματος, καθώς και τις δαπάνες για αγορά αγαθών. Όπως 

παρατηρούμε και στο παραπάνω σχήμα, εισόδημα και προϊόν είναι δύο όψεις του 

ιδίου πράγματος, γι’ αυτό μιλάμε για το κύκλωμα προϊόντος – εισοδήματος ή για την 

κυκλική ροή. Η ροή αυτή ξεκινά από τις παραγωγικές μονάδες, όπου με τη βοήθεια 

των παραγωγικών συντελεστών πραγματοποιείται η παραγωγή των αγαθών και 

υπηρεσιών. Οι παραγωγικές μονάδες καταβάλλουν αμοιβές στους συντελεστές της 

παραγωγής, οι οποίες αποτελούν τα χρηματικά εισοδήματα. Τα χρηματικά 

εισοδήματα δαπανώνται για την απόκτηση των παραχθέντων αγαθών και υπηρεσιών 

με σκοπό, αφενός μεν την άμεση κατανάλωση από τα άτομα, και αφετέρου την 

επαύξηση του ήδη υπάρχοντος παγίου κεφαλαίου στην οικονομία. Η δαπάνη των 

οικονομούντων ατόμων για τα αγαθά και τις υπηρεσίες αποτελεί εισόδημα στα χέρια 

των παραγωγών, οι οποίοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν την παραγωγική 

δραστηριότητά τους και έτσι ο κύκλος επαναλαμβάνεται.  

Στο παραπάνω κύκλωμα προϊόντος – εισοδήματος διακρίνουμε τρεις 

ξεχωριστές δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν φάσεις του κυκλώματος αυτού και 

είναι οι εξής: 

α) η φάση της παραγωγής, δηλαδή της δημιουργίας αγαθών και υπηρεσιών από 

τις παραγωγικές μονάδες με τη χρησιμοποίηση των παραγωγικών συντελεστών,  

β) η φάση της διανομής του παραχθέντος προϊόντος, δηλαδή η καταβολή 

εισοδημάτων στους διάφορους συντελεστές της παραγωγής (μισθοί, φόροι κ.ά.) και η 

αναδιανομή εισοδημάτων και  

γ) η φάση της δαπάνης εισοδημάτων για αγαθά και υπηρεσίες, δηλαδή για την 

τελική κατανάλωση και τις επενδύσεις. 
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Αυτές οι τρεις φάσεις αποτελούν παράλληλα τις τρεις διαφορετικές μεθόδους 

μέτρησης του ΑΕΠ, παρέχοντας ταυτόχρονα πολλές πληροφορίες και χρήσιμα 

οικονομικά μεγέθη για την οικονομία μιας χώρας. Όλες οι μέθοδοι είναι 

προσεγγιστικές και οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. 

1.4 Βασικές Μακροοικονομικές Ταυτότητες – ΑΕΠ 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι στο επίκεντρο της οικονομικής 

δραστηριότητας μιας χώρας και θεωρείται το κατ’ εξοχή οικονομικό μέγεθος 

αποτίμησης της οικονομίας μιας χώρας. Το ΑΕΠ μας παρέχει μια συνολική ποσοτική 

εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας και μπορούμε να εκτιμήσουμε 

πόσο καλά συμπεριφέρεται η οικονομία της χώρας που εξετάζουμε. 

Το ΑΕΠ είναι η συνολική αξία των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών σε μια 

δεδομένη χρονική περίοδο, συνήθως ημερολογιακό έτος. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί 

ότι το ΑΕΠ είναι το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών, που παράγονται και όχι το 

σύνολο των αγαθών ή υπηρεσιών, που υπάρχουν σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. 

Αυτό σημαίνει ότι το ΑΕΠ είναι ροή και όχι απόθεμα αγαθών.  

Μέχρι πρόσφατα για τη μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας 

χρησιμοποιούνταν το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, αλλά αυτό αντικαταστάθηκε από 

το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν είναι η συνολική 

αξία των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών σε μια δεδομένη χρονική περίοδο από 

τους συντελεστές παραγωγής που ανήκουν στους μόνιμους κατοίκους μιας χώρας. 

Έτσι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ισούται με το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν συν 

το καθαρό εισόδημα από την αλλοδαπή. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει 

σημαντική διαφορά μεταξύ Ακαθαρίστου Εγχωρίου και Εθνικού Προϊόντος αλλά το  

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, αποτελεί καλύτερο μέτρο του αποτελέσματος της 

παραγωγής μιας οικονομίας. 

Οι βασικές μακροοικονομικές λογιστικές ταυτότητες είναι: 

ΑΕΠ  = Συνολική Παραγωγή – Ενδιάμεση Ανάλωση  

= Αμοιβές Εργαζομένων + Ακαθάριστο Λειτουργικό Πλεόνασμα + 

(Φόροι – Επιδοτήσεις)  

= Δαπάνες Τελικής Κατανάλωσης + Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου 

Κεφαλαίου + Εξαγωγές – Εισαγωγές.  
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Από αυτή η ταυτότητα  απορρέουν και οι τρεις μέθοδοι υπολογισμού του ΑΕΠ 

που όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως είναι: 

α)  η μέθοδος της παραγωγής, 

β)  η μέθοδος της προστιθέμενης αξίας ή εισοδηματική μέθοδος και 

γ)  η μέθοδος της τελικής δαπάνης 

Ο συνδυασμός της πρώτης και της τρίτης μεθόδου περιγράφεται και στο 

σύστημα εισροών-εκροών.  

1.5 Εθνικοί Λογαριασμοί – Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ 95) 

Στο χώρο των επιχειρήσεων, με τον όρο «λογιστική», εννοούμε τις τεχνικές που 

εφαρμόζει μια επιχείρηση για τη συγκέντρωση, τη συστηματική κατάταξη και την 

παρουσίαση οικονομικών μεγεθών και των σχετικών φαινομένων που αναφέρονται 

στη δραστηριότητά της. Σε εθνικό επίπεδο όμως, το ρόλο της συστηματικής 

καταγραφής και παρουσίασης των οικονομικών μεγεθών, έχει η Εθνική Λογιστική. 

Η εθνική λογιστική απεικονίζει την οικονομική κατάσταση μιας χώρας. Για να 

υπάρχει όμως συγκρισιμότητα μεταξύ των χωρών είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιούνται λογιστικοί κανόνες που να είναι κοινοί και να εφαρμόζονται από 

όλες τις χώρες. Οι λογαριασμοί οι οποίοι καταγράφουν και παρουσιάζουν τις 

συναλλαγές μεταξύ των διαφόρων θεσμικών μονάδων μιας χώρας ονομάζονται 

Εθνικοί Λογαριασμοί, και οι λογιστικοί κανόνες που εφαρμόζονται σήμερα στις χώρες 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιγράφονται αναλυτικά στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Λογαριασμών (ΕΣΛ 95), το οποίο όπως προειπώθηκε, είναι μια προσαρμογή στο 

διεθνές, Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών (System of National Accounts SNA 1993).  

Το ΕΣΛ 95 που είναι πλήρως συμβατό με τα διεθνή πρότυπα των εθνικών 

λογαριασμών καταρτίστηκε από κοινού από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τον 

ΟΟΣΑ, και τη Διεθνή Τράπεζα. Είναι όμως προσαρμοσμένο στις συνθήκες και τις 

ανάγκες των δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Για παράδειγμα το ΕΣΛ 

περιέχει ειδικές ταξινομήσεις της ΕΕ για τα προϊόντα (CPA) και τους κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας (NACE rev. 1). Περιέχει επίσης μια πρόσθετη 

ταξινόμηση – διάκριση για όλες τις εξωτερικές συναλλαγές, σε συναλλαγές μεταξύ 

χωρών της ΕΕ και μεταξύ τρίτων χωρών. Αναφέρεται ρητά σε συγκεκριμένους 

θεσμικούς κανονισμούς της ΕΕ, όπως το σύστημα ενδοκοινοτικού εμπορίου 
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(INTRASTAT) για την καταγραφή ροών αγαθών στο εσωτερικό της ΕΕ και των 

συνεισφορών των κρατών – μελών. Επίσης αποδέχεται ότι οι διάφοροι τύποι 

παραγωγής αγαθών από νοικοκυριά, όπως η κατασκευή επίπλων και η ύφανση, δεν 

είναι σημαντική στα κράτη μέλη της ΕΕ και επομένως δεν χρειάζεται να 

καταγράφονται5.  

1.6 Στόχοι – Χρήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΛ 95) 

Κύριος στόχος του ΕΣΛ είναι η δημιουργία ενός κατανοητού εννοιολογικού 

πλαισίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση και αξιολόγηση της δομής 

της οικονομίας μιας χώρας, της διαχρονικής ανάπτυξης, και των σχέσεών της με τις 

οικονομίες άλλων χωρών. Για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, τα στοιχεία με βάση 

αυτό το πλαίσιο παίζουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για τη διαμόρφωση και 

παρακολούθηση της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής τους.  

Το ΕΣΛ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση και αξιολόγηση της δομής 

μιας συνολικής οικονομίας. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι: η 

προστιθέμενη αξία και απασχόληση κατά βιομηχανία ή κατά περιφέρεια, το 

διανεμόμενο εισόδημα κατά τομέα, οι εισαγωγές και εξαγωγές κατά ομάδα 

προϊόντων, η δαπάνη για τελική κατανάλωση κατά ομάδα προϊόντων, οι επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου και απόθεμα παγίου κεφαλαίου κατά βιομηχανία και η σύνθεση 

των αποθεμάτων και των ροών των χρηματοπιστωτικών στοιχείων του ενεργητικού 

κατά είδος στοιχείου και κατά τομέα.  

Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση και αξιολόγηση 

συγκεκριμένων μερών ή πτυχών μιας συνολικής οικονομίας όπως για παράδειγμα το 

τραπεζικό σύστημα και η χρηματοδότηση στην εθνική οικονομία, ο ρόλος του 

δημοσίου ή ακόμα η οικονομία μιας συγκεκριμένης περιφέρειας σε σύγκριση με την 

οικονομία του συνόλου της χώρας.  

Η ανάπτυξη μιας συνολικής οικονομίας διαχρονικά μπορεί να αναλυθεί με 

βάση τα στοιχεία που προέρχονται από τους εθνικούς λογαριασμούς, όπως η ανάλυση 

των ρυθμών αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, η ανάλυση του 

πληθωρισμού, η ανάλυση εποχιακών διακυμάνσεων και χαρακτηριστικών των 

δαπανών των νοικοκυριών με βάση τους τριμηνιαίους λογαριασμούς, η ανάλυση 

                                                 
5 Οικονομάκου Μ.– Στρόμπλος Ν. (1998) Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ 95) 
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών Θεσ/νίκη 17-19 Δεκεμβρίου 1998. 
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μεταβολής της σημασίας συγκεκριμένων χρηματοδοτικών μέσων διαχρονικά, η 

σύγκριση των βιομηχανικών δομών της εθνικής οικονομίας μακροπρόθεσμα κ.ο.κ.  

Εκτός όμως από την ανάλυση και αξιολόγηση της δομής μιας οικονομίας το 

λογιστικό πλαίσιο ΕΣΛ 95 μπορεί, αφού είναι εναρμονισμένο, να χρησιμοποιηθεί και 

στη σύγκριση και αξιολόγηση μιας οικονομίας σε σχέση με άλλες συνολικές 

οικονομίες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η σύγκριση των ρόλων του 

δημοσίου στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάλυση των σχέσεων και 

αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάλυση της 

σύνθεσης και του προορισμού των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σύγκριση 

των ρυθμών αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ή του κατά κεφαλήν 

διαθεσίμου εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες και την 

Ιαπωνία.  

Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες πολύ σημαντικές εξειδικευμένες χρήσεις όπως η 

παρακολούθηση και καθοδήγηση της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής. Τα  

κριτήρια σύγκλισης για την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση καθορίστηκαν με βάση 

τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών (δημόσιο έλλειμμα, δημόσιο χρέος και 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν)6.  

Η χορήγηση οικονομικής υποστήριξης σε περιφέρειες της ΕΕ όπως και οι 

δαπάνες των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ βασίζονται στα στοιχεία των εθνικών 

λογαριασμών.  

Ο καθορισμός των ιδίων πόρων της ΕΕ εξαρτάται από τα στοιχεία των εθνικών 

λογαριασμών με τρεις τρόπους:  

α) οι συνολικοί πόροι της ΕΕ καθορίζονται ως εκατοστιαίο ποσοστό των 

Ακαθαρίστων Εθνικών Προϊόντων των κρατών μελών, 

β)  ο τρίτος ίδιος πόρος της ΕΕ είναι ο ίδιος πόρος του ΦΠΑ. Οι συνεισφορές 

από τα κράτη μέλη επηρεάζονται σε υψηλό βαθμό από τα στοιχεία των 

εθνικών λογαριασμών γιατί αυτά χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του 

μέσου συντελεστή ΦΠΑ.  

γ) η συνεισφορά κάθε κράτους μέλους στον τέταρτο ίδιο πόρο της ΕΕ βασίζεται 

στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του.  

                                                 
6 EUROSTAT (1996), Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ΕΣΛ95, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Λουξεμβούργο, σελ. 2. 
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1.7 Βασικές αρχές, χαρακτηριστικά και έννοιες του ΕΣΛ 1995 

Για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ισορροπία μεταξύ των αναγκών για 

δεδομένα, και των δυνατοτήτων κατάρτισης δεδομένων, οι έννοιες του ΕΣΛ έχουν 

οκτώ σημαντικά χαρακτηριστικά. Οι έννοιες είναι7: 

α) διεθνώς συμβατές - απαραίτητη προϋπόθεση διότι τα δεδομένα υποβάλλονται 

σε διεθνείς οργανισμούς και έχει ουσιαστική σημασία η συμβατότητα των 

εννοιών κατά τη σύγκριση στατιστικών διαφόρων χωρών, 

β) εναρμονισμένες με τις έννοιες που χρησιμοποιούνται σε άλλες κοινωνικές και 

οικονομικές στατιστικές, διότι βοηθά σε σημαντικό βαθμό τη σύνδεση και τη 

σύγκριση των στοιχείων αυτών με συνέπεια να καταρτίζονται καλύτερα 

στοιχεία για τους εθνικούς λογαριασμούς, 

γ) συνεπείς, γιατί οι ταυτότητες του λογιστικού πλαισίου ενισχύουν τη συνέπεια 

των εννοιών που περιγράφουν τα διάφορα μέρη της οικονομικής 

δραστηριότητας, έτσι στατιστικές από διαφορετικά μέρη του λογιστικού 

πλαισίου μπορούν να συσχετιστούν αποτελεσματικά μεταξύ τους, 

δ) λειτουργικές, γιατί ο τρόπος μέτρησης, εκτίμησης και καταγραφής ορισμένων 

δραστηριοτήτων είναι εναρμονισμένος με τις υπόλοιπες οικονομικές και 

κοινωνικές στατιστικές που χρησιμοποιούνται σαν εισροές για την 

κατάρτιση των εθνικών λογαριασμών, 

ε) διαφορετικές από τις περισσότερες διοικητικές πηγές, ενώ οι διοικητικές 

έννοιες μπορεί να διαφέρουν από τη μια χώρα στην άλλη ή να 

μεταβάλλονται διαχρονικά, οι διοικητικές έννοιες στο ΕΣΛ πρέπει να 

παραμένουν σταθερές και εναρμονισμένες, για την επίτευξη συγκρισι-

μότητας  μεταξύ των χωρών αλλά και διαχρονικά, 

στ) παγιωμένες και σταθερές για μεγάλη χρονική περίοδο, επειδή έχουν εγκριθεί 

ως διεθνές πρότυπο για τις επόμενες δεκαετίες με συνέπεια τις σταθερές 

εννοιολογικές και χρονολογικές σειρές δεδομένων,  

ζ) εστιασμένες στην περιγραφή της οικονομικής διεργασίας με νομισματικούς και 

εύκολα παρατηρήσιμους όρους, ως επί το πλείστον, διάφορα θέματα και ροές 

                                                 
7  EUROSTAT (1996), Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ΕΣΛ95, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Λουξεμβούργο, σελ. 2. 
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που δεν είναι εύκολα παρατηρήσιμα σε νομισματικούς όρους ή που δεν 

έχουν σαφές νομισματικό αντίστοιχο δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αρχή αυτή 

δεν εφαρμόζεται αυστηρά, γιατί θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι 

απαιτήσεις για συνέπεια και οι διάφορες ανάγκες δεδομένων. Επιπλέον, για 

σκοπούς οικονομικής ανάλυσης και πολιτικής, η περιγραφή των συλλογικών 

υπηρεσιών του δημοσίου σε σχέση με την υπόλοιπη εθνική οικονομία 

αυξάνει επίσης τη χρησιμότητα των εθνικών λογαριασμών ως συνόλου. 

Σύμφωνα με τη λογιστική λογική του ΕΣΛ, αν οι δραστηριότητες 

θεωρούνται ως παραγωγή και το προϊόν τους πρέπει να καταγράφεται, τότε 

πρέπει επίσης να καταγράφονται το συνακόλουθο εισόδημα, η απασχόληση, 

η τελική κατανάλωση κ.λπ. Για παράδειγμα, εφόσον η παραγωγή υπηρεσιών 

στέγασης για ίδιο λογαριασμό λόγω ιδιοκατοίκησης καταγράφεται ως 

παραγωγή, καταγράφεται και το εισόδημα και η δαπάνη για τελική 

κατανάλωση που δημιουργούνται, από την παραγωγή αυτή, για αυτούς που 

διαμένουν σε ιδιόκτητες κατοικίες. Το αντίστροφο ισχύει όταν οι 

δραστηριότητες δεν καταγράφονται ως παραγωγή: οι οικιακές υπηρεσίες που 

παράγονται και αναλώνονται μέσα στο ίδιο νοικοκυριό δεν δημιουργούν 

εισόδημα και δαπάνη για τελική κατανάλωση και, επομένως, σύμφωνα με τις 

έννοιες του ΕΣΛ, δεν υπάρχει απασχόληση8,  

η) ευέλικτες και κατάλληλες για πολλές χρήσεις, για ένα μεγάλο φάσμα χρήσεων, 

οι έννοιες του ΕΣΛ είναι αποδεκτές, αν και για ορισμένες χρήσεις μπορεί να 

χρειάζεται συμπλήρωση των εννοιών. 

                                                 
8  EUROSTAT (1996), Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ΕΣΛ95, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο, σελ. 5. 
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1.8 Κεντρικό Πλαίσιο του ΕΣΛ  
Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος είναι τα ακόλουθα9: 

α) στατιστικές μονάδες και ομαδοποίησή τους, 

β) ροές και αποθέματα, 

γ) το σύστημα λογαριασμών και τα μακροοικονομικά μεγέθη, και 

δ) το πλαίσιο εισροών-εκροών. 

1.8.1. Οι στατιστικές μονάδες και η ομαδοποίησή τους 

Η οικονομική λειτουργία μιας χώρας είναι το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων 

ενός πολύ μεγάλου αριθμού μονάδων οι οποίες πραγματοποιούν πληθώρα 

συναλλαγών. Οι μονάδες και οι ομάδες μονάδων που χρησιμοποιούνται στους 

εθνικούς λογαριασμούς πρέπει να οριστούν σε σχέση με το είδος της οικονομικής 

ανάλυσης για την οποία προορίζονται και όχι με βάση τους τύπους των μονάδων που 

χρησιμοποιούνται συνήθως στις στατιστικές έρευνες και που μπορεί να μην είναι 

πάντοτε ικανοποιητικοί για τους σκοπούς των εθνικών λογαριασμών αφού βασίζονται 

γενικά σε παραδοσιακά κριτήρια νομικής, διοικητικής ή λογιστικής φύσης. 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η χρήση δύο τύπων 

μονάδων και δύο τρόπων υποδιαίρεσης της οικονομίας που διαφέρουν σημαντικά 

μεταξύ τους και εξυπηρετούν ξεχωριστούς αναλυτικούς σκοπούς. 

Για την περιγραφή του εισοδήματος, της δαπάνης και των χρηματοπιστωτικών 

ροών, όπως και των ισολογισμών, το σύστημα ομαδοποιεί τις θεσμικές μονάδες σε 

τομείς με βάση τις κύριες λειτουργίες τους, τη συμπεριφορά τους και τους στόχους 

τους. Μια μονάδα θεωρείται ως θεσμική αν διαθέτει αυτονομία στην λήψη 

αποφάσεων όσον αφορά την κύρια δραστηριότητα της -δηλαδή μπορεί να κατέχει 

περιουσιακά στοιχεία, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να μετέχει σε οικονομικές 

δραστηριότητες και συναλλαγές με άλλες μονάδες - και είναι σε θέση να τηρεί πλήρη 

σειρά λογαριασμών, είτε αυτό γίνεται στην πράξη είτε όχι. 

Οι θεσμικοί τομείς που απαρτίζουν μια εθνική οικονομία είναι:  

α) οι μη χρηματοδοτικές εταιρείες 

β) οι χρηματοδοτικές εταιρείες 

                                                 
9  EUROSTAT (1996), Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ΕΣΛ95, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Λουξεμβούργο,  σελ. 10. 
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γ) ο δημόσιος τομέας 

δ) τα νοικοκυριά και 

ε) τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά. 

Για κάθε θεσμικό τομέα καταρτίζεται μία πλήρης σειρά λογαριασμών που 

παρέχει συστηματική περιγραφή των διαφόρων σταδίων της οικονομικής διεργασίας, 

όπως παραγωγής, δημιουργίας εισοδήματος, διανομής και αναδιανομής του, χρήσης 

και χρηματοοικονομικής συσσώρευσης. 

Για την περιγραφή του εισοδήματος, της δαπάνης και των χρηματοπιστωτικών 

ροών, όπως και των ισολογισμών, το σύστημα ομαδοποιεί τις θεσμικές μονάδες σε 

τομείς με βάση τις κύριες λειτουργίες τους, τη συμπεριφορά τους και τους στόχους 

τους. Για την περιγραφή των παραγωγικών διεργασιών και για ανάλυση εισροών-

εκροών, το σύστημα ομαδοποιεί τοπικές μονάδες οικονομικής δραστηριότητας, σε 

κλάδους με βάση τον τύπο δραστηριότητάς τους. Μια δραστηριότητα χαρακτηρίζεται 

από μια εισροή προϊόντων, μια παραγωγική διεργασία και μια εκροή προϊόντων. 

Σύμφωνα με το SNA 93 και ΕΣΛ 95 ως στατιστική μονάδα επιλέγεται το 

βιομηχανικό κατάστημα το οποίο ορίζεται ως : «ένας συνδυασμός δραστηριοτήτων 

και πόρων, που ως σκοπό έχει την παραγωγή της πιο ομοιογενούς ομάδας προϊόντων, 

είναι εγκατεστημένος σε μια τοποθεσία ή κοντινές τοποθεσίες και για τον οποίο 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία τόσο για τα προϊόντα που παράγει όσο και για τις 

εισροές που χρησιμοποιεί στην παραγωγή.». Στην περίπτωση που ένα βιομηχανικό 

κατάστημα παράγει περισσότερες από μια ομοιογενείς  ομάδες προϊόντων τότε αυτές 

κατατάσσονται με βάση την προστιθέμενη αξία που πραγματοποιούν. Η ομάδα 

προϊόντων που αποδίδει την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία αποτελεί το κύριο προϊόν 

του βιομηχανικού καταστήματος, ενώ οι υπόλοιπες αποτελούν τα δευτερεύοντα 

προϊόντα. Με βάση το κύριο προϊόν τους τα βιομηχανικά καταστήματα ενοποιούνται 

προκειμένου να αποτελέσουν τον Βιομηχανικό Κλάδο.  

Οι μονάδες, είτε θεσμικές είτε τοπικές μονάδες οικονομικής δραστηριότητας, 

που αποτελούν την οικονομία μιας χώρας και των οποίων οι συναλλαγές 

καταγράφονται στο ΕΣΛ, είναι αυτές που έχουν το επίκεντρο του οικονομικού 

ενδιαφέροντος στην οικονομική επικράτεια της χώρας αυτής. Οι μονάδες αυτές 

γνωστές ως μονάδες μόνιμοι κάτοικοι, μπορούν να έχουν ή να μην έχουν την 

εθνικότητα της εν λόγω χώρας, να είναι ή να μην είναι παρούσες στην οικονομική 
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επικράτεια της χώρας, να έχουν η να μην έχουν νομική οντότητα. Αυτό μας οδηγεί σε 

τρίτο τύπο στατιστικής ταξινόμησης – ομαδοποίησης στις μονάδες μόνιμοι κάτοικοι 

και μη μόνιμοι κάτοικοι – το διαχωρισμό σε εθνική οικονομία και αλλοδαπή. 

Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1.2) παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι θεσμικές 

μονάδες και οι ομαδοποιήσεις τους. 

Θεσμικές μονάδες
διαθέτουν αυτονομία στη λήψη αποφάσεων, 
κατέχουν περιουσιακά στοιχεία, 
πραγματοποιούν οικονομικές δραστηριότητες 
και συναλλαγές με άλλες μονάδες

Μονάδες 
μόνιμοι κάτοικοι

αποτελούν 
"το επίκεντρο του οικονομικού ενδιαφέροντος"

και είναι η 
Συνολική Εθνική Οικονομία

Μονάδες 
μη μόνιμοι κάτοικοι

ή 
Αλλοδαπή

Κερδοσκοπικές 
θεσμικές μονάδες 

Μη κερδοσκοπικές 
θεσμικές μονάδες 

 Νοικοκυριά 

Κύρια λειτουργία 
η παραγωγή 
εμπορεύσιμων 

αγαθών
και μη 

χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών  

Κύρια λειτουργία 
η χρηματοπιστωτική
διαμεσολάβηση 
και συναφείς
υπηρεσίες 

Κύρια λειτουργία 
η παραγωγή 

μη εμπορεύσιμων 
υπηρεσιών και η 
αναδιανομή του 
εισοδήματος και 
του πλούτου

παραγωγή 
μη εμπορεύσιμων 
υπηρεσιών και 

έσοδα οι 
εθελοντικές εισφορές

προσφορά 
εργασίας,

κατανάλωση,
παραγωγή 

εμπορεύσιμων 
αγαθών και 
υπηρεσιών

 Μη κερδοσκοπικά
ιδρύματα που
εξυπηρετούν
νοικοκυριά 

 Δημόσιο Χρηματοδοτικές 
εταιρείες

Μη 
Χρηματοδοτικές 

εταιρείες

 

Σχήμα 1.2 Ομαδοποίηση θεσμικών μονάδων 

 

1.8.2. Ροές και Αποθέματα 

Το σύστημα καταγράφει δύο βασικά είδη πληροφοριών: ροές και αποθέματα. 

Οι ροές αναφέρονται σε δράσεις και αποτελέσματα γεγονότων που συμβαίνουν μέσα 
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σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, ενώ τα αποθέματα αφορούν θέσεις σε μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή10. 

Οι ροές αντανακλούν τη δημιουργία, το μετασχηματισμό, την ανταλλαγή, τη 

μεταβίβαση ή την εξαφάνιση οικονομικής αξίας. Περιλαμβάνουν μεταβολές της αξίας 

των στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού μιας θεσμικής μονάδας. Οι 

οικονομικές ροές είναι δύο ειδών: συναλλαγές και λοιπές μεταβολές περιουσιακών 

στοιχείων. Οι συναλλαγές εμφανίζονται σε όλους τους λογαριασμούς και τους 

πίνακες όπου εμφανίζονται ροές, με εξαίρεση το λογαριασμό λοιπών μεταβολών του 

όγκου περιουσιακών στοιχείων και το λογαριασμό ανατίμησης. Οι λοιπές μεταβολές 

των περιουσιακών στοιχείων εμφανίζονται μόνο σε αυτούς τους δύο λογαριασμούς. 

Τα αποθέματα είναι τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που κατέχει 

κάποιος σε μια χρονική στιγμή. Τα αποθέματα καταγράφονται στην αρχή και στο 

τέλος κάθε λογιστικής περιόδου. Οι λογαριασμοί που δείχνουν τα αποθέματα 

καλούνται ισολογισμοί.  

Καταγράφονται επίσης αποθέματα για τον πληθυσμό και την απασχόληση. 

Πάντως, τα αποθέματα αυτά καταγράφονται ως μέσες τιμές για όλη τη λογιστική 

περίοδο. 

Καταγράφονται αποθέματα για όλα τα περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στα 

όρια του συστήματος, δηλαδή για χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις και για μη χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία, τόσο παραχθέντα 

όσο και μη παραχθέντα. Πάντως, η κάλυψη περιορίζεται στα περιουσιακά στοιχεία 

που χρησιμοποιούνται στην οικονομική δραστηριότητα και που υπόκεινται σε 

δικαιώματα ιδιοκτησίας. Έτσι, δεν καταγράφονται αποθέματα όσον αφορά το 

ανθρώπινο δυναμικό και τους φυσικούς πόρους που δεν ανήκουν σε κανέναν. 

1.8.3 Το σύστημα λογαριασμών και τα μακροοικονομικά μεγέθη 

Οι λογαριασμοί είναι τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιεί το ΕΣΛ για να 

καταγράψει τις συναλλαγές. Κάθε λογαριασμός συνδέεται με μια σημαντική πλευρά 

της οικονομικής διεργασίας, όπως η παραγωγή ή η διανομή τον εισοδήματος, και 

είναι ισοσκελισμένος είτε εξ ορισμού είτε μέσω ενός εξισωτικού μεγέθους που 

αποτελεί σημαντικό μέτρο οικονομικής ανάλυσης. Τα εξισωτικά μεγέθη όταν 

                                                 
10  EUROSTAT (1996), Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ΕΣΛ95, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο, σελ.11. 
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αθροίζονται για το σύνολο της οικονομίας αποτελούν σημαντικά μακροοικονομικά 

μεγέθη. Οι λογαριασμοί του συστήματος παρουσιάζονται σε κάποια σειρά και το 

εξισωτικό μέγεθος κάθε λογαριασμού μεταφέρεται στον επόμενο. Για την κατάρτιση 

των λογαριασμών ακολουθούνται ορισμένοι βασικοί κανόνες, καταγραφής των 

συναλλαγών11. 

Οι λογαριασμοί καταγράφονται σε σχήμα «T» και χρησιμοποιείται ό όρος 

πόροι (resources) για τη δεξιά πλευρά των τρεχόντων λογαριασμών, όπου 

καταγράφονται οι συναλλαγές που αυξάνουν την οικονομική αξία ενός τομέα και ο 

όρος χρήσεις (uses) όπου καταγράφονται οι συναλλαγές που μειώνουν την αξία των 

οικονομικών απαιτήσεων. Για τους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς ειδικότερα 

χρησιμοποιείται ο όρος περιουσιακά στοιχεία (assets) στην αριστερή πλευρά και 

υποχρεώσεις (liabilities) στη δεξιά πλευρά. Με άλλα λόγια, η δεξιά πλευρά των 

λογαριασμών καλείται «μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής 

θέσης», ενώ η αριστερή πλευρά καλείται «μεταβολές στοιχείων του ενεργητικού». 

Εφαρμόζεται η αρχή της διπλής εγγραφής των συναλλαγών, όπου κάθε ροή 

πρέπει να καταγραφεί δύο φορές, μία στους πόρους και μία στις χρήσεις. Ενώ κάθε 

συναλλαγή πρέπει να καταγράφεται την ίδια χρονική στιγμή στους λογαριασμούς 

όλων των θεσμικών τομέων που εμπλέκονται, ώστε να αποφεύγονται ασυνέπειες στο 

σύστημα. Το ΕΣΛ σαν γενική αρχή δέχεται ότι οι συναλλαγές πρέπει να καταγρά-

φονται τη στιγμή που δημιουργείται, μετασχηματίζεται, ή εξαλείφεται μια οικονομική 

απαίτηση ή υποχρέωση. 

'Έτσι το προϊόν καταγράφεται όταν παράγεται και όχι όταν το αγοράζει o 

αγοραστής. H πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου, όταν αυτό αλλάζει ιδιοκτησία 

και όχι όταν πραγματοποιείται η αντίστοιχη πληρωμή. 

H καταγραφή με βάση τη δημιουργία αξίας εφαρμόζεται σε όλες τις 

συναλλαγές αν και σε ορισμένες περιπτώσεις το σύστημα παρέχει κάποια ευελιξία ως 

προς τον χρόνο καταγραφής των συναλλαγών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους φόρους 

και τις άλλες συναλλαγές που αφορούν στον τομέα του δημοσίου και οι οποίες 

καταγράφονται συχνά με βάση τις πληρωμές. Για τις ανάγκες των εθνικών 

λογαριασμών οι συναλλαγές αυτές θα έπρεπε να μετατραπούν με βάση το χρόνο στον 

οποίο αναφέρονται. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι επιτρεπτή η χρήση προσεγγίσεων. 

                                                 
11 ΕΣΥΕ (2005) Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος, Αθήνα, σελ. 9. 
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Λόγω του κόστους μεταφοράς, των εμπορικών περιθωρίων των φόρων και 

επιδοτήσεων, o παραγωγός και o χρήστης ενός προϊόντος βλέπουν συνήθως διαφορε-

τικά την αξία του. Για την αποφυγή προβλημάτων το σύστημα καταγράφει όλες τις 

χρήσεις σε αγοραίες τιμές, ενώ η παραγωγή καταγράφεται σε βασικές τιμές. 

Βασική τιμή ενός προϊόντος ισούται με το άθροισμα τον κόστους των αγαθών 

και υπηρεσιών που χρησιμοποιήθηκαν και της αμοιβής των συντελεστών που 

απαιτούνται για την παραγωγή μιας μονάδας του προϊόντος αυτού. Η βασική τιμή δεν 

περιλαμβάνει τους φόρους επί του προϊόντος περιλαμβάνει όμως τις επιδοτήσεις. Η 

βασική τιμή είναι στην ουσία το ποσό που μένει στον παραγωγό από την πώληση 

μιας μονάδας προϊόντος και βάση του οποίου παίρνει τις αποφάσεις του. 

Τιμή παραγωγού είναι η βασική τιμή συν τους φόρους επί των προϊόντων 

μείον τις επιδοτήσεις. 

Αγοραία τιμή είναι η τιμή με την οποία επιβαρύνεται ο αγοραστής 

προκειμένου να αγοράσει μία μονάδα προϊόντος. 

Στο σύστημα ΕΣΛ όλες οι συναλλαγές εκφράζονται σε νομισματικές μονάδες 

(αξίες), γιατί η νομισματική μονάδα αποτελεί τη μόνη κοινή μονάδα μέτρησης. Όμως 

η νομισματική μονάδα αφ’ ενός δεν είναι σταθερή διαχρονικά και αφ’ ετέρου δεν 

μπορεί να αποτελέσει μέτρο διεθνών συγκρίσεων. Έτσι, για την αποτελεσματική 

μέτρηση των μεταβολών των οικονομικών μεγεθών πρέπει να γίνεται διάκριση 

μεταξύ των μεταβολών πού οφείλονται αποκλειστικά στις μεταβολές των τιμών και 

όλων των υπολοίπων που ορίζονται ως μεταβολές του όγκου. Αυτό επιτυγχάνεται με 

την αποτίμηση των συναλλαγών σε σταθερές τιμές. 

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει η αποτίμηση σε σταθερές 

τιμές. O ένας είναι να χρησιμοποιούνται οι τιμές ενός συγκεκριμένου έτους και ο  

άλλος οι τιμές του προηγούμενου έτους. Το ΕΣΛ προτείνει τον υπολογισμό των 

σταθερών τιμών σε τιμές προηγούμενου έτους. 

Η πλήρης ακολουθία των λογαριασμών όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 1.1) για τους θεσμικούς τομείς αποτελείται από τους τρέχοντες 

λογαριασμούς, τους λογαριασμούς συσσώρευσης και τους ισολογισμούς. 

Οι τρέχοντες λογαριασμοί αφορούν την παραγωγή, τη δημιουργία, τη διανομή 

και αναδιανομή και τη χρήση του εισοδήματος.  
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Οι λογαριασμοί συσσώρευσης καταγράφουν τις μεταβολές των χρηματικών 

και μη περιουσιακών στοιχείων καθώς και των υποχρεώσεων.  

Πίνακας 1.1 Ακολουθία λογαριασμών θεσμικών τομέων 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  
ΕΞΙΣΩΤΙΚΑ 
ΜΕΓΕΘΗ 

Παραγωγής 
    Προστιθέμενη Αξία 

(ΑΕΠ) 

Λειτουργικό 
Πλεόνασμα Δημιουργίας 

εισοδήματος 
Μικτό εισόδημα 

Πρωτογενούς 
διανομής Κατανομής 

πρωτογενούς 
εισοδήματος 

Ισοζύγιο 
πρωτογενών 
εισοδημάτων 

(Εθνικό Εισόδημα) 

Δευτερογενούς 
διανομής 

 Διαθέσιμο εισόδημα 

Αναδιανομής 
σε είδος 

 Διορθωμένο 
διαθέσιμο εισόδημα 

Ι. Τρέχοντες  
λογαριασμοί Διανομής &  

χρήσης  
εισοδήματος 

Χρήσης   Αποταμίευση 
Κεφαλαίου     Καθαρός δανεισμός 

ΙΙ. Λογαριασμοί 
συσσώρευσης Χρηματο-

πιστωτικός     

Καθαρή μεταβολή 
χρημ/κων 

απαιτήσεων & 
υποχρεώσεων 

ΙΙΙ. Ισολογισμοί       Καθαρή θέση 

Πηγή: ΕΣΥΕ (2005) Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος 

Οι ισολογισμοί καταγράφουν τα αποθέματα των περιουσιακών υποχρεώσεων 

στην αρχή και το τέλος μιας λογιστικής περιόδου. 

Ένα εξισωτικό μέγεθος είναι ένα λογιστικό κατασκεύασμα που προκύπτει με 

την αφαίρεση της συνολικής αξίας των εγγραφών της μιας πλευράς ενός λογαριασμού 

από τη συνολική αξία της άλλης πλευράς. Δεν μπορεί να μετρηθεί ανεξάρτητα από τις 

άλλες εγγραφές, ως παράγωγη εγγραφή, αντανακλά την εφαρμογή των γενικών 

λογιστικών κανόνων στις συγκεκριμένες εγγραφές των δύο πλευρών του 

λογαριασμού. Τα εξισωτικά μεγέθη δεν είναι μόνο ένα τέχνασμα που εισάγεται για να 

εξασφαλιστεί η ισοσκέλιση των λογαριασμών. Ενσωματώνουν πολλές πληροφορίες 

και περιλαμβάνουν πολλές από τις πιο σημαντικές εγγραφές των λογαριασμών, όπως 

φαίνεται από τα παραδείγματα του παραπάνω πίνακα: προστιθέμενη αξία, 
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λειτουργικό πλεόνασμα, διαθέσιμο εισόδημα, αποταμίευση, καθαρή χορήγηση/λήψη 

δανείων, καθαρή θέση.  

Συνήθως, ένα εξισωτικό μέγεθος πρέπει να εισαχθεί και μεταξύ του συνόλου 

των στοιχείων του ενεργητικού και του συνόλου των στοιχείων του παθητικού μιας 

θεσμικής μονάδας ή ενός τομέα. Τα εξισωτικά μεγέθη είναι από τη φύση τους 

σημαντικά μέτρα των οικονομικών επιδόσεων. Όταν αθροίζονται για το σύνολο της 

οικονομίας, αποτελούν σημαντικά μακροοικονομικά μεγέθη. 

 Τα μακροοικονομικά μεγέθη είναι σύνθετες αξίες που μετρούν το 

αποτέλεσμα της δραστηριότητας της συνολικής οικονομίας από μια συγκεκριμένη 

άποψη, για παράδειγμα, προϊόν, προστιθέμενη αξία, διαθέσιμο εισόδημα, τελική 

κατανάλωση, αποταμίευση, σχηματισμός κεφαλαίου, κ.λπ. Αν και ο υπολογισμός των 

μακροοικονομικών μεγεθών δεν είναι ούτε ο μοναδικός ούτε ο κύριος σκοπός του, το 

σύστημα αναγνωρίζει τη σημασία τους ως συνοπτικών δεικτών και ως βασικών 

μεγεθών για σκοπούς μακροοικονομικής ανάλυσης και για συγκρίσεις διαχρονικές ή 

στο χώρο. Διακρίνονται δύο τύποι μακροοικονομικών μεγεθών: 

α) μακροοικονομικά μεγέθη που αναφέρονται άμεσα σε συναλλαγές στο 

σύστημα, όπως η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, η πραγματική τελική 

κατανάλωση, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, το εισόδημα 

εξαρτημένης εργασίας, κ.λ.π. 

β) μακροοικονομικά μεγέθη που αντιπροσωπεύουν εξισωτικά μεγέθη των 

λογαριασμών, όπως  αναφέρθηκε ήδη, δηλαδή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε 

τιμές αγοράς (ΑΕΠ), λειτουργικό πλεόνασμα της συνολικής οικονομίας, εθνικό 

εισόδημα, εθνικό διαθέσιμο εισόδημα, αποταμίευση, τρέχον εξωτερικό ισοζύγιο, 

καθαρή θέση της συνολικής οικονομίας (εθνικός πλούτος). 

1.8.4 Πλαίσιο Εισροών-Εκροών 

Εκτός από την παρουσίαση μιας ακολουθίας λογαριασμών «T», οι έννοιες και 

οι ορισμοί του συστήματος επιτρέπουν ταυτόχρονα τη χρήση και άλλων μεθόδων 

παρουσίασης. M’ αυτές παρέχονται πρόσθετες εικόνες και δίνεται η δυνατότητα για 

διαφορετικά είδη αναλύσεων.  

Το πλαίσιο εισροών-εκροών αποτελείται από πίνακες προσφοράς και χρήσεων 

κατά κλάδο, πίνακες που συνδέουν τους πίνακες προσφοράς και χρήσεων  που είναι 
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μήτρες κατά βιομηχανία (κλάδο) και κατά προϊόν, οι οποίες περιγράφουν, με μεγάλη 

λεπτομέρεια, τις εγχώριες παραγωγικές διεργασίες και τις συναλλαγές προϊόντων της 

εθνικής οικονομίας με τους λογαριασμούς των θεσμικών τομέων και από πίνακες 

εισροών-εκροών κατά ομοιογενή κλάδο (προϊόν).Οι πίνακες αυτοί δείχνουν12: 

α) τη δομή του κόστους των συντελεστών της παραγωγής και το εισόδημα που 

δημιουργείται με την παραγωγική διεργασία,  

β) τις ροές αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στο εσωτερικό της εθνικής 

οικονομίας, και 

γ) τις ροές αγαθών και υπηρεσιών σε σχέση με την αλλοδαπή. 

Ένας πίνακας προσφοράς παρουσιάζει την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών 

κατά προϊόν και κατά είδος προμηθευτή, διακρίνοντας μεταξύ της παραγωγής των 

εγχωρίων βιομηχανιών και των εισαγωγών. Ένα απλουστευμένο παράδειγμα πίνακα 

προσφοράς παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 1.2. 

Πίνακας 1.2 Απλουστευμένο παράδειγμα πίνακα προσφοράς 

Προσφορά  Βιομηχανίες Αλλοδαπή Σύνολο 
  1 2 3 

Προϊόντα 1 
Παραγωγή κατά 
προϊόν και κατά 
βιομηχανία 

Εισαγωγές 
κατά προϊόν 

Συνολική 
προσφορά 
κατά προϊόν 

Σύνολο 2 
Συνολική 

παραγωγή κατά 
βιομηχανία 

Συνολικές 
εισαγωγές 

Συνολική 
προσφορά 

 
Πηγή: EUROSTAT Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 

Ένας πίνακας χρήσεων παρουσιάζει τη χρήση αγαθών και υπηρεσιών κατά 

προϊόν και κατά τύπο χρήσης, δηλαδή ως ενδιάμεση ανάλωση (κατά κλάδο ή 

βιομηχανία), τελική κατανάλωση, ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου και εξαγωγές. 

Επιπλέον, ο πίνακας παρουσιάζει τις συνιστώσες της ακαθάριστης προστιθεμένης 

αξίας, δηλαδή εισόδημα εξαρτημένης εργασίας, λοιποί φόροι μείον επιδοτήσεις 

παραγωγής, καθαρό μεικτό εισόδημα, καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα και ανάλωση 

παγίου κεφαλαίου. Ένα απλουστευμένο παράδειγμα πίνακα χρήσεων παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα 1.3. 

                                                 
12 EUROSTAT (1996), Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ΕΣΛ95, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο, σελ. 249. 
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Πίνακας 1.3 Απλουστευμένο παράδειγμα πίνακα χρήσεων 

Χρήσεις  Βιομηχανίες Αλλο
δαπή 

Τελική 
κατανάλωση

Ακαθάριστος 
σχηματισμός 
κεφαλαίου 

Σύνολο 

   1 2 3 4 5 

Προϊόντα 1 

Ενδιάμεση 
ανάλωση 

κατά προϊόν 
και κατά 

βιομηχανία 

Εξαγω
γές 

Δαπάνες για 
τελική 

κατανάλωση 

Ακαθάριστος 
σχηματισμός 
κεφαλαίου 

Συνολικ
ή χρήση 
κατά 
προϊόν 

Συνιστώσες 
προστιθέμενης 

αξίας 
2 

Προστιθέμεν
η αξία κατά 
συνιστώσα 
και κατά 

βιομηχανία 

    

Σύνολο κατά 
βιομηχανία 3 Σύνολο 

εισροών     
 
Πηγή: EUROSTAT Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 

Ο πίνακας εισροών-εκροών είναι ένα πλαίσιο μήτρας που χρησιμοποιείται 

ευρέως για την παροχή λεπτομερών και συνεκτικά διατεταγμένων πληροφοριών 

σχετικά με τη ροή αγαθών και υπηρεσιών και με τη διάρθρωση του κόστους 

παραγωγής. Η μήτρα αυτή περιέχει περισσότερες πληροφορίες από τους 

λογαριασμούς.  

Τα σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες, παραγωγή και δημιουργία εισοδήματος, 

για παράδειγμα, η δαπάνη για τελική κατανάλωση παρουσιάζεται κατά ομάδα 

προϊόντων ή κλάδο προέλευσης και η ενδιάμεση ανάλωση παρουσιάζεται τόσο κατά 

ομάδα προϊόντων ή κλάδο προέλευσης όσο και κατά ομάδα προέλευσης προϊόντων ή 

κλάδο προορισμού. Οι αποσυγκεντρωμένες διασυνδέσεις μεταξύ των λογαριασμών 

αυτών αναπτύσσονται περαιτέρω στους πίνακες προσφοράς και χρήσεων του ΕΣΛ 

μέσω του ορισμού της παραγωγής ή των ομάδων προϊόντων κατά κλάδο. 

Ένας πίνακας εισροών-εκροών είναι μια μήτρα προϊόν ανά προϊόν ή βιομηχανία 

ανά βιομηχανία, η οποία περιγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια τις εγχώριες 

παραγωγικές διεργασίες και τις συναλλαγές προϊόντων της εθνικής οικονομίας. Λόγω 

αυτής της αναλυτικής διακλαδικής παρουσίασης των οικονομικών δραστηριοτήτων, 

οι πίνακες εισροών-εκροών αποτελούν την πηγή δεδομένων, για την ανάλυση των 

διακλαδικών σχέσεων. Στο 2ο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε εκτενέστερα αυτό το 
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είδος πινάκων καθώς και τον τρόπο, με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 

εργαλείο σχεδιασμού και ανάλυσης.  

Ένας πίνακας εισροών-εκροών ανασυντάσσει την προσφορά και τις χρήσεις σε 

έναν ενιαίο πίνακα. Υπάρχει μια σημαντική εννοιολογική διαφορά μεταξύ ενός 

πίνακα εισροών-εκροών και ενός συνδυασμένου πίνακα προσφοράς και χρήσεων: 

στον πίνακα προσφοράς και χρήσεων, οι στατιστικές συσχετίζουν τα προϊόντα με τις 

βιομηχανίες, ενώ στον πίνακα εισροών-εκροών οι στατιστικές συσχετίζουν προϊόντα 

με προϊόντα ή βιομηχανίες με βιομηχανίες. Έτσι, σε ένα πίνακα εισροών-εκροών 

χρησιμοποιείται είτε μια ταξινόμηση προϊόντων είτε μια ταξινόμηση βιομηχανικών 

κλάδων οικονομικής δραστηριότητας τόσο για τις σειρές όσο και για τις στήλες. Ένα 

απλουστευμένο παράδειγμα πίνακα εισροών-εκροών παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα 1.4. 

Πίνακας 1.4 Απλουστευμένο παράδειγμα πίνακα εισροών-εκροών (προϊόν ανά προϊόν) 

 Εισροές 

Εκροές 
  Προϊόντα Αλλο 

δαπή 

Δαπάνη 
για 

τελική 
κατανά 
λωση 

Ακαθάριστος 
σχηματισμός 
κεφαλαίου 

Σύνολο 

  1 2 3 4 5 

Προϊόντα 1 Ενδιάμεση 
Ανάλωση 

Εξαγω
γές 

Δαπάνη 
για τελική 
κατανάλ
ωση 

Ακαθάριστος 
σχηματισμός 
κεφαλαίου 

Συνολική 
χρήση κατά 
προϊόν 

Συνιστώσες 
προστιθέμενης 

αξίας 
2 Προστιθέμε

νη αξία     

Αλλοδαπή 3 Εισαγωγές     

Σύνολο 4 

Συνολική 
προσφορά 

κατά 
προϊόν 

   

Συνολική 
προσφορά = 
Συνολική 
χρήση  

Πηγή: EUROSTAT Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 
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1.9 Επεκτάσεις των Εθνικών Λογαριασμών  

Ο σκοπός των εθνικών λογαριασμών όπως έχει αναφερθεί και προηγούμενα, 

είναι ή λεπτομερής καταγραφή των οικονομικών δραστηριοτήτων και ο υπολογισμός 

του εθνικού εισοδήματος, το οποίο  συμβάλλει στην κοινωνική ευημερία των ατόμων. 

Με την έννοια αυτή το εθνικό εισόδημα είναι δείκτης της οικονομικής ευημερίας ενός 

λαού.  

Αρκετές όμως ανθρώπινες δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται στους 

Εθνικούς Λογαριασμούς (χρήση ελεύθερου χρόνου, υποτίμηση περιβάλλοντος, 

χρήση φυσικών πόρων κ.ά.). Γι’ αυτό και τα στατιστικά στοιχεία τα οποία 

δημοσιεύουν οι στατιστικές υπηρεσίες των διαφόρων κρατών, κατηγορήθηκαν ότι δεν 

αποτελούν ακριβή δείκτη της ευημερίας ενός λαού. Πάντως, η ευημερία έχει πολλές 

διαστάσεις, οι περισσότερες από τις οποίες δύσκολα μπορούν να εκφραστούν σε 

νομισματικούς όρους. Επομένως, μια καλύτερη λύση για τη μέτρηση της ευημερίας 

είναι η χρήση, για κάθε διάσταση, ξεχωριστών δεικτών και μονάδων μέτρησης. Οι 

δείκτες αυτοί μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η παιδική θνησιμότητα, η 

προσδοκώμενη ζωή, το ποσοστό αναλφαβητισμού των ενηλίκων και το εθνικό 

εισόδημα κατά κεφαλή κ.ά..  

Έτσι, για ορισμένες εξειδικευμένες ανάγκες δεδομένων η καλύτερη λύση είναι 

η κατάρτιση ξεχωριστών δορυφορικών λογαριασμών13.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι π.χ. οι ανάγκες δεδομένων για τα 

ακόλουθα: 

α) ανάλυση του ρόλου του τουρισμού στην εθνική οικονομία 

β) ανάλυση του κόστους και της χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης 

γ) ανάλυση της σημασίας της έρευνας και ανάπτυξης και του ανθρώπινου 

δυναμικού για την εθνική οικονομία 

δ) ανάλυση του εισοδήματος και των δαπανών των νοικοκυριών με βάση 

έννοιες με μικροοικονομικό προσανατολισμό για το εισόδημα και τις δαπάνες 

ε) ανάλυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του περιβάλλοντος και της οικονομίας 

στ) ανάλυση της παραγωγής στο εσωτερικό των νοικοκυριών 

ζ) ανάλυση των μεταβολών της ευημερίας 

                                                 
13 EUROSTAT (1996), Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ΕΣΛ95, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο, σελ. 6. 
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η) ανάλυση των διαφορών μεταξύ στοιχείων των εθνικών λογαριασμών και των 

επιχειρηματικών λογαριασμών και της επίδρασής τους στις αγορές μετοχών και 

συναλλάγματος 

θ) εκτίμηση των φορολογικών εισόδων. 

Οι δορυφορικοί λογαριασμοί παρέχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης τέτοιων 

στατιστικών (οι οποίοι καταγράφονται σε μη νομισματικές μονάδες) με το πρότυπο 

πλαίσιο εθνικών λογαριασμών. Η διασύνδεση είναι δυνατή χρησιμοποιώντας όσο το 

δυνατόν περισσότερο για αυτές τις μη νομισματικές στατιστικές τις ταξινομήσεις που 

χρησιμοποιούνται στο πρότυπο πλαίσιο, π.χ. την ταξινόμηση κατά τύπο νοικοκυριού 

ή την ταξινόμηση κατά βιομηχανία. Έτσι, καταρτίζεται ένα συνεπές διευρυμένο 

πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό μπορεί στη συνέχεια να χρησιμεύσει ως βάση δεδομένων 

για την ανάλυση και αξιολόγηση κάθε είδους αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

μεταβλητών του προτύπου πλαισίου και αυτών του διευρυμένου τμήματος. 

Η ευέλικτη χρήση είναι επίσης δυνατή με εισαγωγή πρόσθετων κριτηρίων που 

δεν έρχονται σε σύγκρουση με τη λογική του συστήματος. Για παράδειγμα, τα 

κριτήρια αυτά μπορούν να είναι το μέγεθος της απασχόλησης για τις παραγωγικές 

μονάδες ή το μέγεθος του εισοδήματος για τα νοικοκυριά. Για την απασχόληση, 

μπορεί να εισαχθεί η επιμέρους ταξινόμηση κατά επίπεδο εκπαίδευσης, ηλικία και 

φύλο. 

Αυτή η ευέλικτη χρήση μπορεί να ενταχθεί σε μια μήτρα κοινωνικής λογιστικής 

(Social Accounting Matrix — SAM). Η SAM είναι μια παρουσίαση με τη μορφή 

μητρών που εξετάζει τις διασυνδέσεις μεταξύ ενός πίνακα προσφοράς και χρήσεων 

και των τομεακών λογαριασμών. Ένα απλουστευμένο παράδειγμα μιας μήτρας 

κοινωνικής λογιστικής παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1.5).  

Μια SAM παρέχει κατά κανόνα πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο 

και τη σύνθεση της απασχόλησης/ανεργίας, μέσω της υποδιαίρεσης του εισοδήματος 

εξαρτημένης εργασίας κατά τύπο απασχολούμενου. Αυτή η υποδιαίρεση εφαρμόζεται 

τόσο στη χρήση της εργασίας από τη βιομηχανία, όπως εμφανίζεται στους πίνακες 

χρήσεων, όσο και στην προσφορά εργασίας κατά κοινωνικοοικονομική υποομάδα, 

όπως εμφανίζεται στο λογαριασμό διανομής πρωτογενούς εισοδήματος των 

υποτομέων του τομέα των νοικοκυριών. Έτσι, παρουσιάζεται με συστηματικό τρόπο 

η προσφορά και η χρήση διαφόρων κατηγοριών υπηρεσιών εργασίας. 
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Μια Μήτρα Κοινωνική Λογιστικής (SAM) χρησιμεύει, μεταξύ άλλων, στο να 

δώσει τη δυνατότητα για πιο ολοκληρωμένη ανάλυση θεμάτων οικονομικής και 

κοινωνικής πολιτικής, όπου συμπεριλαμβάνεται και η ανεργία.  

Οι Μήτρες Κοινωνικής Λογιστικής (SAM) εστιάζουν κυρίως στο ρόλο που 

παίζουν οι άνθρωποι στην οικονομία καθώς μπορεί και συνδυάζει πληροφορίες π.χ. 

της παραγωγής ή τις επενδύσεις ανά κλάδο, με βασικά δεδομένα από την έρευνα 

εργατικού δυναμικού ή την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών. 

Η ενοποίηση περισσότερων βασικών στοιχείων σε έναν πίνακα, παρέχει τη 

δυνατότητα παρακολούθησης και ανάλυσης περισσότερων ζητημάτων πολιτικής σε 

αλληλοσυσχέτιση μεταξύ τους.  
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Υπόδ ε ι γ μα  Γε ν ι κ ή ς  Ι σ ορροπ ί α ς  Ε ι σροών -Εκροών   

κα ι  

Μέτρηση  Δ ι ακ λαδ ι κώ ν  Σχέ σ εων   

 

2.1 Εισαγωγή 

Το γεγονός ότι μια οικονομία είναι ένα αλληλοεξαρτώμενο σύστημα, είναι 

παραδεκτό απ’ όλους τους οικονομολόγους και είναι η βάση σχεδόν όλων των 

οικονομικών θεωριών, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της γενικής οικονομικής 

ισορροπίας (General Economic Equilibrium).  

Οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας 

έχουν θεμελιώδη σημασία για τους σχεδιαστές της οικονομικής ανάπτυξης. Η 

μεθοδολογία για την συστηματική ποσοτικοποίηση και ανάλυση των αμοιβαίων 

διατομεακών σχέσεων – αλληλεξαρτήσεων1 στα πλαίσια της γενικής οικονομικής 

ισορροπίας, ονομάζεται ανάλυση εισροών-εκροών (Input-Output Analysis). Το 

υπόδειγμα ανάλυσης εισροών-εκροών, βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο που 

αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας 1930, από τον καθηγητή Wassily Leontief, όπου 

για την εργασία του αυτή, τιμήθηκε με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών το έτος 

1973. Η ανάλυση εισροών-εκροών, έχει συσχετιστεί κυρίως, με την περιγραφή και 

ανάλυση της παραγωγικής δομής μιας οικονομίας.  

Το βασικό υπόδειγμα εισροών-εκροών του Leontief (1906-1999), αποτελεί ένα 

σύστημα γενικής ισορροπίας2 της προσφοράς και της ζήτησης με βάση τη γραμμική 

                                                 
1 Leontief W. (1986), Input –Output Economics Oxford University Press. σελ. 19.  
2 Στη θεωρία της Γενικής Ισορροπίας  γίνεται ρητά η αναγνώριση της αλληλεξάρτησης των τιμών και 
των ποσοτήτων όλων των προϊόντων και των συντελεστών παραγωγής σε μια οικονομία. Με τη λύση 
ενός συστήματος Γενικής Ισορροπίας, το σύνολο των τιμών των αγαθών και των συντελεστών 
παραγωγής, καθώς επίσης και οι ποσότητες των προϊόντων που παράγονται και των συντελεστών που 
χρησιμοποιούνται από κάθε επιχείρηση, όπως και οι ποσότητες των προϊόντων που καταναλώνονται 
και των συντελεστών που προσφέρονται από κάθε νοικοκυριό, προσδιορίζονται ταυτόχρονα. 
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θεωρία της παραγωγής, όπου όλες οι κατηγορίες της τελικής ζήτησης, (όπως η τελική 

κατανάλωση, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, οι αυξομειώσεις 

αποθεμάτων και οι εξαγωγές) θεωρούνται ότι είναι δεδομένα στοιχεία. Το πρόβλημα 

είναι να προσδιοριστούν τα επίπεδα παραγωγής στον κάθε κλάδο, τα οποία 

απαιτούνται για να ικανοποιήσουν το δεδομένο επίπεδο της τελικής ζήτησης. Σε 

αντίθεση με τα υπόλοιπα μακροοικονομικά υποδείγματα που αντιμετωπίζουν τις 

διάφορες οικονομικές μεταβλητές συνολικά, το υπόδειγμα εισροών-εκροών μας 

παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και για 

το λόγο αυτό η ανάλυση εισροών-εκροών ονομάζεται επίσης διακλαδική ανάλυση. 

2.2 Ιστορική αναδρομή 

Η έννοια των διατομεακών αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των διαφόρων 

οικονομικών δραστηριοτήτων, εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1758 από τον Γάλλο 

γιατρό – χειρούργο, της Madame de Pompadour και του Λουδοβίκου  ΙΕ΄, πατέρα της 

σχολής των Φυσιοκρατών, Francois Quesnay3 (1694-1774). Ο Quesnay στο έργο του  

Tableau Économique, περιγράφει αναλυτικά σε χρηματικούς όρους (Σχήμα 2.1) πως 

ένας γαιοκτήμονας διαθέτει το εισόδημα που λαμβάνει για την αγορά αγροτικών 

προϊόντων και υπηρεσιών4.  

Το συνολικό εισόδημα της οικονομίας διανέμεται στα άτομα που συνθέτουν τις 

τάξεις αυτές με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουμε μια γενική οικονομική ισορροπία. Η 

ισορροπία αναπαραγωγής, στην οποία βρίσκεται με φυσικό τρόπο το σύστημα, 

μπορεί να οριστεί ως μία κατάσταση στην οποία κάθε τομέας προσφέρει στους 

άλλους τομείς ακριβώς την απαιτούμενη ποσότητα εισροών, έτσι ώστε 

διαμορφώνονται λειτουργικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων και τάξεων.  

Ο Quesnay σαν γιατρός που ήταν, μελετούσε το οικονομικό σύστημα σαν να 

ήταν φυσικός οργανισμός. Έτσι περιέγραψε την κυκλοφορία και διανομή του 

εισοδήματος αναλογικά προς την κυκλοφορία του αίματος στον ανθρώπινο 

                                                 
3 Λιάκης Ι. (1981), Εισαγωγή στους Εθνικούς Λογαριασμούς, εκδόσεις Ζήτη,  Θεσσαλονίκη, σελ. 14. 
- Miller R. Blair P. (1985), Input –Output Analysis: Foundations and Extensions, Prentice Hall σελ.1. 
- Τσουλφίδης Λ. (2004), Ιστορία Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, Εκδόσεις Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας σελ. 58. 

- Screpantini E. Zamagni S. (2002), Ιστορία της Οικονομικής σκέψης τομ. Α΄ εκδόσεις Τυπωθήτω Γ. 
Δαρδανός σελ. 76. 

- Λίβας Π. (1994) Ανάλυση Εισροών-Εκροών, εκδόσεις Σταμούλη, σελ. 13. 
4 Το σχήμα είναι ανατύπωση από το βιβλίο: Quesnay’s Tableau Économique, Kuczynski M.- Meek R. 
(1972) Macmillan Press, London.  
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οργανισμό. Εάν υπάρχει κάποια ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης των 

προϊόντων ή μεταξύ αποταμιεύσεων και επενδύσεων, θα υπάρξει οικονομική κρίση, 

όπως ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση διαταραχής στην κυκλοφορία του αίματος 

στον ανθρώπινο οργανισμό5.  

 
Σχήμα 2.1. Η πρώτη έκδοση του Tableau Économique 
Πηγή: Kuczynski & Meek 

                                                 
5 Δρακόπουλος Σ. Καραγιάννης Α. (1999), Συνοπτική ιστορία οικονομικής σκέψης, εκδόσεις Interbooks 
σελ. 61. 
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Η διαδικασία της ελεύθερης κυκλοφορίας και διανομής του εισοδήματος 

μεταξύ των οικονομικών τάξεων παραστάθηκε από τον Quesnay  με έναν πίνακα 

“zig-zag” (Σχήμα 2.2). 

 
Σχήμα 2.2 Μέρος του zigzag πίνακα. 
Πηγή: Kuczynski & Meek 
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Η βασική αρχή στο φυσιοκρατικό δόγμα είναι ότι η γεωργία είναι η μόνη 

παραγωγική οικονομική δραστηριότητα και η βιομηχανική παραγωγή είναι μία 

στείρα δραστηριότητα. Το “zig-zag” αντιπροσωπεύει ένα επαναλαμβανόμενο σύνολο 

ροών και πόρων μεταξύ τριών ομάδων, με τους ιδιοκτήτες να επενδύουν αρχικά 600 

livres που κατανέμονται μεταξύ γεωργίας και βιομηχανίας. Η γεωργική 

δραστηριότητα παράγει ένα πλεόνασμα 100% σε κάθε κύκλο της δραστηριότητας,  

έτσι ώστε η αρχική επένδυση των 300 (livres) επιφέρει ένα πλεόνασμα 300 (livres) 

στον ιδιοκτήτη. Από τα  υπόλοιπα των 300 (livres) της γεωργικής παραγωγής, το μισό 

παραμένει για άμεση κατανάλωση από τους αγροτικούς καλλιεργητές, και το 

υπόλοιπο μισό χρησιμοποιείται για τις αγορές από  την βιομηχανία. Ομοίως, η 

βιομηχανία χρησιμοποιεί την αρχική επένδυση των 300 (livres) για να παράγει 

ισόποση παραγωγή αλλά με μηδενικό πλεόνασμα. Από το σύνολο της παραγωγής το 

μισό καταναλώνεται από τους ίδιους, και το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για την αγορά 

γεωργικών προϊόντων. Κατά συνέπεια, στο τέλος του πρώτου κύκλου, κάθε ένας από 

τους δύο  τομείς έχει λάβει 150 livres από τον άλλο, το οποίο επενδύεται στις 

οικονομικές δραστηριότητές του ακόμα μια φορά, αρχίζοντας αυτή τη φορά από το 

μισό της  δαπάνης που έκανε στον  πρώτο κύκλο. Αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς 

και κάθε στάδιο περιλαμβάνει το μισό όγκο των πόρων του προηγούμενου.  

Η εργασία του Quesnay θεωρήθηκε πολύ σημαντική από τον Marx (1818-

1883), ο οποίος χρησιμοποίησε τον Tableau Économique σαν πρότυπο για την 

απεικόνιση της διαδικασίας αναπαραγωγής. Κατά τον Marx υπάρχουν τρεις σαφείς 

λόγοι που μπορεί να αποδοθεί μεγάλη αξία στο πρότυπο του Quesnay. Καταρχήν,  ο 

προφανέστερος λόγος είναι ότι το πρότυπο απεικονίζει τις αλληλεπιδράσεις των 

διαφορετικών τομέων της οικονομίας, μέσω των κυκλικών ροών. Ο δεύτερος λόγος 

είναι ότι ο πίνακας παρέχει μια αρχική θεωρία για το κεντρικό ρόλο που 

διαδραματίζει το πλεόνασμα. Το τρίτο χαρακτηριστικό γνώρισμα του πίνακα είναι ότι 

αγκαλιάζει ολόκληρη τη διαδικασία αναπαραγωγής6. Το 1863 ο Marx, (τέσσερα 

χρόνια πριν τη δημοσίευση του έργου του, The Capital), σε μια επιστολή του προς 

τον Engel7 επισυνάπτει ένα πίνακα (Σχήμα 2.3) όπου απεικονίζονται οι διακλαδικές 

σχέσεις μεταξύ δύο οικονομικών τομέων.  

                                                 
6 Davar E. (1998) The Renewal of Classical General Equilibrium Theory and Complete Input-Output 

System Models Ashgate Publishing Limited, England σελ. 13. 
7 Baumol W. (2000), ‘Leontief’s Great Leap Forward: Beyond Quesnay, Marx and von Bortkiewicz’ 

Economic System Research, vol. 12, No 2. σελ 143. 
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Σχήμα 2.3  Διαγραμματική απεικόνιση του Μαρξ. 
Πηγή: Baumol W.  

 

Παράλληλα στον 2ο τόμο του «Das Kapital» προχωρώντας πέρα από τη 

γραφική παράσταση, παρουσιάζει ένα υπόδειγμα όπου προσδιορίζονται πλήρως οι 

κοινωνικές τάξεις με συγκεκριμένους οικονομικούς ρόλους. Σύμφωνα με τον Μαρξ η 

αξία κάθε εμπορεύματος παριστάνεται σαν άθροισμα τριών όρων8: c + v + s, όπου το 

c συμβολίζει την ποσότητα εργασίας η οποία απαιτείται για την αντικατάσταση του 

σταθερού κεφαλαίου, το οποίο ορίζεται και σαν μέσα παραγωγής, το v συμβολίζει την 

ποσότητα εργασίας η οποία απαιτείται για την αντικατάσταση του μεταβλητού 
                                                 
8 Pasinetti L. (1991), Παραδόσεις Θεωρίας Παραγωγής, Κριτική Επιστημονική βιβλιοθήκη, σελ.  36. 
- Σταμάτης Γ., (1992) Αναπαραγωγή, εισοδηματικό κύκλωμα και Εθνικοί Λογαριασμοί, Κριτική 
Επιστημονική βιβλιοθήκη, σελ. 94-102. 
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κεφαλαίου, το οποίο ορίζεται ως το απόθεμα  των βασικών εμπορευμάτων που 

αναλώνονται για τη συντήρηση των εργατών με άλλα λόγια είναι τα μέσα 

κατανάλωσης και s συμβολίζει την υπεραξία, την ποσότητα της εργασίας πέρα από τις 

ανάγκες αντικατάστασης και η οποία καταλήγει να απαλλοτριώνεται από τους 

καπιταλιστές. 

Έστω ότι η οικονομία διαιρείται σε τρεις τομείς τότε για να μπορεί το σύστημα 

να αναπαράγεται από χρόνο σε χρόνο, πρέπει να ικανοποιούνται οι τρεις επόμενες 

εξισώσεις: 

1 1 1 1 2

2 2 2 1 2

3 3 3 1 2

           
          
            

c v s c c c
c v s v v v
c v s s s

+ + = + +
+ + = + +
+ + = + +

3

3

3s
 (2.1) 

Οι δείκτες 1, 2, και 3 συμβολίζουν τους αντίστοιχους τομείς της οικονομίας.  

Η αξία των εμπορευμάτων που παράγει ο 1ος τομέας, πρέπει να είναι ίση με την 

αξία των μέσων παραγωγής που απαιτείται συνολικά από την οικονομία. Η αξία των 

εμπορευμάτων που παράγει ο 2ος τομέας, πρέπει να είναι ίση με την αξία της 

συνολικής κατανάλωσης βασικών εμπορευμάτων και των τριών τομέων. Τέλος η αξία 

των εμπορευμάτων που παράγει ο 3ος τομέας, θα ισούται με την αξία των αγαθών 

πολυτελείας που αγοράζουν οι καπιταλιστές, δηλαδή την συνολική υπεραξία του 

οικονομικού συστήματος.  

Αν λύσουμε το παραπάνω σύστημα (2.1), ως προς την υπεραξία, τότε η μέση 

υπεραξία θα ήταν: 

 1 2 3

1 2 3 1 2 3

      
            

s s s
c c c v v v

π+ +
=

+ + + + +
 (2.2) 

Έτσι οι τιμές των προϊόντων των τριών τομέων θα είναι: 

  
1 1 1 1

2 2 2

3 3 3 3

    π (   v )
    π (   v )
    π (   v )

c v c
c v c
c v c

+ + +
+ + +
+ + +

2 (2.3) 

Παρά την απλούστευση της διαδικασίας της απρόσκοπτης αναπαραγωγής, το 

υπόδειγμα αυτό παρέμεινε σε θεωρητικό επίπεδο, διότι δεν ήταν δυνατή η πρακτική 

του εφαρμογή. 

Ο Vladimir Karpovich Dimitriev (1868-1913), πατέρας και ιδρυτής των 

ρωσικών οικονομικών μαθηματικών, προκατέλαβε επίσης ορισμένες πλευρές του 
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υποδείγματος εισροών-εκροών9, όταν προσπάθησε να υπολογίσει τις συνολικές 

απαιτήσεις σε εργασία που ήταν αναγκαίες για την παραγωγή αγαθών, οι οποίες στην 

κλασική και τη μαρξιστική θεωρία ονομάζονται εργασιακές αξίες. Έτσι ο Dimitriev 

προσέφερε την πρώτη γενική διατύπωση των κριτηρίων καθορισμού τέτοιων αξιών, 

αναφερόμενος σε ένα υπόδειγμα παραγωγής ν αγαθών, και αποδεικνύοντας πως 

προκειμένου να υπολογιστεί η εργασία που έχει ενσωματωθεί σ’ αυτά, αναγκαία και 

ικανή συνθήκη είναι η γνώση των τεχνικών συντελεστών της άμεσης εργασίας. 

Οι επικριτές του Μαρξ επεσήμαναν από την αρχή μία λογική ασυνέπεια στο 

επιχείρημά του. Για να ικανοποιούνται οι συνθήκες της απλής αναπαραγωγής, τα 

αθροίσματα των τριών γραμμών στην (2.3) πρέπει να είναι ίσα με τα αθροίσματα των 

τριών αντίστοιχων στηλών, όπως και στην (2.1). Αν αυτό δεν ίσχυε τότε το σύστημα 

δεν ήταν δυνατόν να αναπαράγεται από χρόνο σε χρόνο.  

Με τον υπολογισμό τιμών και αξιών στο σύστημα του Μαρξ εργάστηκε και ο 

Ladislaus von Bortkiewicz (1868-1913). Ο Bortkiewicz παρατήρησε ότι, το γεγονός 

πως ο Μαρξ έκανε αυτό το λάθος δεν οφείλεται στη δυσκολία του προβλήματος, 

αλλά στην αδυναμία του να παρουσιάσει σωστά το σύστημα εξισώσεων. Έτσι σε 

άρθρο που δημοσιεύτηκε το 1907 “On the correction of Marx’s Fundamental 

Theoretical Construction in the Third Volume of Capital” αναδιατύπωσε το σύστημα 

εξισώσεων του Μαρξ (2.1) ως εξής: 

1 1 1 2 1 2 3 1

2 1 2 2 1 2 3 2

3 1 3 2 1 2 3 3

(   )(1 )  (      )
(   )(1 )  (     )
(   )(1 )  (       )

c p v p c c c p
c p v p v v v p
c p v p s s s p

π
π
π

+ + = + +
+ + = + +
+ + = + +

(2.4) 

Από τη διατύπωση αυτή του Bortkiewicz, φαίνεται ότι η ισότητα μεταξύ 

συνολικής υπεραξίας και του συνολικού κέρδους από τη μια μεριά και η ισότητα 

μεταξύ συνολικών «αξιών» και συνολικών τιμών από την άλλη, δεν είναι δυνατό να 

ικανοποιούνται ταυτόχρονα10. 

Μεταξύ 1926 και 1929 στο Βερολίνο, ο Bortkiewicz μαζί με τον Remak και τον 

Leontief, που έπαιρνε εκείνη την εποχή το διδακτορικό του υπό την επίβλεψη του 

                                                 
9 Screpantini E. Zamagni S. (2002), Ιστορία της Οικονομικής σκέψης τομ. Β΄ εκδόσεις Τυπωθήτω Γ. 
Δαρδανός σελ. 178. 

10 Pasinetti L. (1991), Παραδόσεις Θεωρίας Παραγωγής, Κριτική Επιστημονική βιβλιοθήκη, σελ.  40. 
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Bortkiewicz11, εργάστηκαν στο πρόβλημα ύπαρξης λύσεων για ένα υπόδειγμα 

κυκλικής ροής ν εξισώσεων. Η λύση που δόθηκε από τον Remak στο άρθρο του: Είναι 

δυνατόν η Πολιτική Οικονομία να γίνει μια ακριβής επιστήμη; (Kann die 

Volkswirtschaftslehre eine exacte Wissenschaft sein?) που δημοσιεύτηκε στο 

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, το 1929, ήταν μια από τις πρώτες 

μαθηματικές αυστηρές αποδείξεις για την ύπαρξη λύσεων στο υπόδειγμα γενικής 

ισορροπίας. Παράλληλα, κατά μια παράξενη ιστορική σύμπτωση, ο von Neumann, 

που δίδασκε επίσης στο Βερολίνο (1927-29), ανέπτυξε το δικό του υπόδειγμα12. Δεν 

υπάρχουν αποδείξεις για συνεργασία των ομάδων  Bortkiewicz και Neumann, αλλά 

γνωρίζουμε ότι το υπόδειγμα von Neumann και της ομάδας Bortkiewicz, Remak και 

Leontief, μοιράζονται την ειδική έννοια της παραγωγής, που την θεωρούν ως κυκλική 

διαδικασία παραγωγής εμπορευμάτων. Η ιδέα αυτή συνδέεται άμεσα με την έννοια 

της οικονομίας ως kreislauf, ως κυκλικής ροής. 

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά τον Quesnay, ένας άλλος Γάλλος, ο Léon 

Warlas (1834-1910), βασιζόμενος στην εμπειρική εργασία του Quesnay, ανέπτυξε 

ένα υπόδειγμα γενικής ισορροπίας με σαφή διαχωρισμό μεταξύ φυσικών και 

χρηματικών ροών στις διακλαδικές σχέσεις του οικονομικού συστήματος. Στο βιβλίο  

του Warlas «Elements d’ Economie Politique Pure», που παρουσιάστηκε το 1874, το 

συνολικό κόστος παραγωγής των προϊόντων προσδιορίζεται τόσο από τη χρήση των 

παραγωγικών πόρων όσο και από τις τιμές των προϊόντων.  

Ο Warlas κατασκεύασε ένα σύστημα ταυτόχρονων εξισώσεων για να 

περιγράψει την αλληλεπίδραση μεταξύ καταναλωτών και πωλητών. Υπάρχουν τόσες 

αγορές όσα και τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών συντελεστών και 

των υπηρεσιών τους. Για κάθε αγορά ορίζονται τρεις τύποι εξίσωσης: ένας για τη 

ζήτηση, ένας για την προσφορά και ένας για την ισορροπία. Σε κάθε αγορά 

παραγόμενων αγαθών, ο αριθμός των εξισώσεων ζήτησης ισούται με τον αριθμό των 

καταναλωτών, ενώ ο αριθμός εξισώσεων προσφοράς ισούται με τον αριθμό των 

επιχειρήσεων που παράγουν το αγαθό. Σε κάθε αγορά συντελεστή, ο αριθμός των 

εξισώσεων ζήτησης ισούται με τον αριθμό των επιχειρήσεων, πολλαπλασιασμένος με 

τον αριθμό των αγαθών που παράγονται από την κάθε επιχείρηση, ενώ ο αριθμός των 

                                                 
11 Είναι μεγάλη τύχη για τον Leontief που είχε δάσκαλό του τον Bortkiewicz, πράγμα το οποίο 
συνέβαλε στις γνώσεις του στη Στατιστική και τα Οικονομικά Μαθηματικά. 

12 Screpantini E. Zamagni S. (2002), Ιστορία της Οικονομικής σκέψης τομ. Β΄ εκδόσεις Τυπωθήτω Γ. 
Δαρδανός 181. 
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εξισώσεων προσφοράς ισούται με τον αριθμό των ιδιοκτητών των παραγωγικών 

συντελεστών13. Έτσι ο Warlas, θεωρείται ο πρώτος που κατάφερε να κατασκευάσει 

μια σειρά εξισώσεων, που περιγράφουν τις συνθήκες κόστους, της συνολικής 

ζήτησης, καθώς επίσης και της προσφοράς αγαθών και συντελεστών παραγωγής με 

την έννοια της αλληλεξάρτησής τους. Το θεωρητικό υπόδειγμα του Warlas υπήρξε 

έτσι το πρώτο, αλλά και το βασικό υπόδειγμα της ανάλυσης εισροών-εκροών14.  

Έτσι πραγματοποίησε τη μετάβαση από τη μερική στη γενική ισορροπία της 

οικονομίας. Όμως θεώρησε το σύστημά του σαν ένα καθαρά θεωρητικό υπόδειγμα 

λόγω των ανυπέρβλητων υπολογιστικών δυσκολιών15.  

Εκτός από τον Warlas και άλλοι σημαντικοί οικονομολόγοι16 όπως οι Vilfredo 

Pareto και Irving Fisher έχουν συνδέσει το όνομά τους με τις προσπάθειες για την 

ανάπτυξη της εμπειρικής ποσοτικής εφαρμογής, του συστήματος γενικής ισορροπίας 

και έθεσαν τις βάσεις για τη δημιουργία της ανάλυσης εισροών-εκροών (input-output 

analysis) ή όπως αλλιώς ονομάζεται διακλαδικής ανάλυσης (interindustry analysis).  

Το υπόδειγμα του Warlas και του Leontief παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες17. 

Στην πραγματικότητα το υπόδειγμα του Leontief, αποτελεί εμπειρική εφαρμογή του 

συστήματος ισορροπίας του Warlas, με ορισμένες σημαντικές απλοποιήσεις στο 

θεωρητικό υπόβαθρο έτσι ώστε να είναι εφικτή η εμπειρική εφαρμογή της θεωρίας 

της γενικής ισορροπίας. Έχοντας σαν σημείο αναφοράς τη γενική θεωρία ισορροπίας, 

ο Leontief στρέφει την προσοχή στις κύριες αξίες αυτής της θεωρίας, καθιστώντας 

εφικτό τον υπολογισμό της πολυπλοκότητας των διακλαδικών σχέσεων και 

αλληλεξαρτήσεων, δείχνοντας παράλληλα τις επιδράσεις που μπορεί να επιφέρει η 

αλλαγή ενός τμήματος στο συνολικό σύστημα. 

Οι έρευνες του W. Leontief για την αμερικανική οικονομία κατά τη δεκαετία 

του 1930 καθώς και τα έργα του «Quantitative Input-Output Relations in the 

Economic System of the United States» και «The Structure of the American Economy» 

(Leontief 1936, 1941) αποτέλεσαν σημαντικά έργα στην οικονομική σκέψη και 

                                                 
13 Screpantini E. Zamagni S. (2002), Ιστορία της Οικονομικής σκέψης τομ. Β΄ εκδόσεις Τυπωθήτω Γ. 
Δαρδανός σελ. 237. 

14 Davar E. (1998) The Renewal of Classical General Equilibrium Theory and Complete Input-Output 
System Models Ashgate Publishing Limited, England σελ. 15. 

15 Λίβας Π., Ανάλυση Εισροών-Εκροών, εκδόσεις Σταμούλη 1994, σελ. 13. 
16 Leontief W. (1986) Input-Output Economics Oxford University Press σελ. 3. 
17 Miller R. Blair P.(1985), Input –Output Analysis: Foundations and Extensions Prentice Hall σελ.2. 
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καθιέρωσαν τη δημιουργία και ολοκλήρωση του συστήματος πινάκων εισροών-

εκροών.  

Την ίδια περίπου εποχή, παρόλο που εργαζόταν ανεξάρτητα, ο Ρώσος 

μαθηματικός και οικονομολόγος Leonid Vitaliyevich Kantorovich (1912-1986), 

ανέπτυξε το ίδιο εργαλείο, εκτιμώντας τόσο την τελική ζήτηση όσο και τη χρήση των 

ενδιάμεσων προϊόντων στο πλαίσιο της βιομηχανίας, προκειμένου να βοηθήσει του 

σχεδιαστές της χώρας του να θέσουν στόχους ποσότητας για τη σοβιετική 

παραγωγή18. Ανάμεσα στα οικονομικά έργα του ήταν το Μαθηματικές μέθοδοι για τον 

προγραμματισμό και την οργάνωση της παραγωγής (1939), στο οποίο χάραξε τις 

γενικές και ουσιαστικές γραμμές της θεωρίας του γραμμικού προγραμματισμού. Ο 

Kantorovich τιμήθηκε (μαζί με τον Tjalling C. Koopmans) το 1975 με το Nobel 

Οικονομικών Επιστημών (όπως και ο Leontief to 1973) για τη συμβολή του στη 

θεωρία της άριστης κατανομής των πόρων. 

Η ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων, έχει καταστήσει σήμερα το 

υπόδειγμα εισροών-εκροών ένα χρήσιμο εργαλείο για διερεύνηση της οικονομικής 

δομής, την αξιολόγηση σεναρίων οικονομικής ανάπτυξης ή μελέτη επίδρασης της 

οικονομικής πολιτικής κ.ά.  

Μετά τον Leontief και άλλοι πολλοί σύγχρονοι οικονομολόγοι ασχολήθηκαν με 

τη μελέτη του υποδείγματος δίνοντας ιδιαίτερη ώθηση  στα συστήματα εισροών-

εκροών. Τα πεδία εφαρμογής της ανάλυσης εισροών-εκροών εκτός από τη οικονομία 

μιας χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο επεκτείνονται και στη 

διερεύνηση του περιβάλλοντος, ενέργειας, εισαγωγές, τουρισμού, απασχόλησης, 

δαπανών έρευνας και τεχνολογίας κ.ά. Οι κοινοί κανόνες για εναρμονισμένη σύνταξη 

και ταξινόμηση των πινάκων εισροών-εκροών, που έχουν καθορίσει οι διεθνείς 

οργανισμοί όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ευρωπαϊκή Στατιστική 

Υπηρεσία σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, καθιστούν επίσης εφικτή και συγκρίσιμη 

τη διακρατική μελέτη. 

                                                 
18 Screpantini E. Zamagni S. (2002), Ιστορία της Οικονομικής σκέψης, τομ. Β΄, εκδόσεις Τυπωθήτω Γ. 
Δαρδανός, σελ. 185. 

  -Gillis M. et al. (2000) Οικονομική της Ανάπτυξης, Α’ τόμος, εκδόσεις Τυπωθήτω Γ. Δαρδανός, σελ. 
229.  
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Ο γενικός, και συγχρόνως δυναμικός, τύπος ανάλυσης παραμένει ακόμα ένα 
άγραφο κεφάλαιο της οικονομικής θεωρίας, παρά τις αναρίθμητες αξιώσεις των 
"δημιουργών- υποδειγμάτων". Η θεωρητική προσέγγιση, βασισμένη στο συνδυασμό 
της πολυπλοκότητας ενός γενικού αλληλοεξαρτώμενου συστήματος με τις 
απλοποιημένες υποθέσεις της στατικής ανάλυσης, αποτελεί το υπόβαθρο αυτής της 
έρευνας…  

(Leontief, 1941). 

 

2.3 Θεωρητική και μαθηματική ερμηνεία του υποδείγματος εισροών-εκροών 

2.3.1 Εισαγωγή  

Ο πυρήνας της ανάλυσης εισροών-εκροών είναι ο πίνακας εισροών-εκροών. Ο 

πίνακας αυτός περιγράφει τις ροές των αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ όλων των 

τομέων – κλάδων της οικονομίας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ταυτόχρονα 

μας παρέχει απαραίτητες και σημαντικές πληροφορίες για την ενδιάμεση ανάλωση,  

απασχόληση, εξαγωγές, εισαγωγές, τελική κατανάλωση κ.ά. Στην αλληλεξαρτώμενη  

παραγωγική διαδικασία μιας οικονομίας, είναι δυνατό τα προϊόντα ενός τομέα να 

χρησιμοποιούνται από κάποιο άλλο τομέα που αντίστοιχα τα προϊόντα του, είναι 

αναγκαία για τις παραγωγικές διαδικασίες πολλών άλλων τομέων. Έτσι έχουμε ένα 

σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, με τη χρήση και ανταλλαγή προϊόντων,  

αλλά και ένα σύστημα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας σε μια αλληλοεξαρτώμενη 

και ανταγωνιστική αγορά. Καθώς τη σημερινή εποχή η πολυπλοκότητα των σχέσεων 

απασχόλησης και παραγωγής γίνεται όλο πιο έντονη και αινιγματική, η διερεύνηση 

των σχέσεων αλληλεξάρτησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία. 

Ένας πίνακας εισροών-εκροών, είναι ένα σύστημα που περιγράφει τα 

διαρθρωτικά χαρακτηριστικά οποιουδήποτε οικονομικού συστήματος19.Οι πίνακες 

εισροών-εκροών είναι πίνακες διπλής εγγραφής και μας δείχνουν το δικτύωμα των 

αλληλοσυσχετίσεων των ροών των αγαθών και υπηρεσιών στην οικονομία μιας 

χώρας20. Η οικονομία διαιρείται σε τομείς, κλάδους ή υποκλάδους και στη συνέχεια 

καταγράφονται οι μεταξύ τους συναλλαγές21. Οι συναλλαγές αφορούν πωλήσεις και 

αγορές αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες καταγράφονται κυρίως σε χρηματικές 

μονάδες. Υπάρχουν όμως και πίνακες σε φυσικές μονάδες.  
                                                 
19 Σκούντζος Θ. (1975) Διακλαδικαί Σχέσεις της Ελληνικής Οικονομίας ΚΕΠΕ σελ. 19. 
20 Μυλωνάς Ν. (1974) Σύγχρονα Συστήματα Εθνικών Λογαριασμών και Πινάκων Εισροών-Εκροών 
εκδόσεις Παπαζήση σελ. 83. 

21 Λίβας Π. (1994) Ανάλυση Εισροών-Εκροών εκδόσεις Σταμούλη σελ. 15. 
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Το παραδοσιακό υπόδειγμα εισροών-εκροών μεταξύ των διαφόρων 

παραγωγικών τομέων της οικονομίας στηρίζεται στην παραδοχή ότι η πλέον 

σημαντική δραστηριότητα είναι η παραγωγική, οι δε άλλες οικονομικές 

δραστηριότητες βασίζονται και συνδέονται μ’ αυτήν22.  

2.3.2 Η δομή του πίνακα εισροών-εκροών 

Ο πίνακας εισροών-εκροών απεικονίζει χρηματικές ροές που διενεργούνται 

μεταξύ των τομέων οικονομικής δραστηριότητας για μια δεδομένη χρονική περίοδο, 

συνήθως έτος. Ένας τυπικός πίνακας εισροών-εισροών (Σχήμα 2.4) υποδιαιρείται 

κυρίως σε τρία τμήματα – πίνακες:  

Τμήμα  Ι : πίνακας ενδιάμεσης ανάλωσης, 

Τμήμα ΙΙ : πίνακας  τελικής ζήτησης και 

Τμήμα ΙΙΙ: πίνακας  αρχικών εισροών.  

Υπάρχει και ένα τέταρτο τμήμα στο κάτω αριστερό μέρος του πίνακα, όπου 

καταχωρούνται οι αξίες που προσθέτουν οι καταναλωτές στο τελικό προϊόν. Για το 

τεταρτημόριο αυτό, του πίνακα πρωτογενών εισροών στην τελική ζήτηση, σπάνια 

έχουμε πληροφορίες γι’ αυτό τις περισσότερες φορές είναι χωρίς τιμές. 

Εκροές

Εισροές Πρωτογενής 
Τομέας

Δευτερογενής 
Τομέας

Τριτογενής 
Τομέας

Ιδιωτική-
Δημόσια 

Κατανάλωση

Ακαθάριστες 
Επενδύσεις 
Παγίου 

Κεφαλαίου

Αποσβέσεις Εξαγωγές Σύνολο 
Ζήτησης

Πρωτογενής Τομέας
Δευτερογενής Τομέας
Τριτογενής Τομέας

Αμοιβές Εργαζομένων
Φόροι - Επιδοτήσεις
Ανάλωση Κεφαλαίου
Εισαγωγές

Σύνολο Παραγωγής

Τμήμα Ι: Ενδιάμεση ανάλωση

Τμήμα ΙΙΙ: Αρχικών Εισροών

Τμήμα ΙΙ: Τελική Ζήτηση

Τμήμα IV: Αρχικών εισροών 
                Τελικής Ζήτησης

Σχήμα 2.4:  Συνοπτική παρουσίαση Πίνακα Εισροών-Εκροών 

Οι γραμμές στους πίνακες Ι και ΙΙ, απεικονίζουν τις εκροές  ανά τομέα, των 

προϊόντων σε διάκριση μεταξύ ενδιάμεσης ανάλωσης και τελικής ζήτησης. Οι στήλες 

των πινάκων Ι και ΙΙΙ, μας δείχνουν τις εισροές που διακρίνονται σε ενδιάμεσες και 

αρχικές εισροές. Το άθροισμα των χρηματικών ροών της γραμμής κάθε τομέα 

αντιστοιχεί στο σύνολο της δαπάνης του κάθε τομέα, είτε αυτή αναλώθηκε από 

άλλους τομείς για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, είτε πήγε στην τελική 

                                                 
22 Αδάμου Ν. (2004) Γραμμικά Υποδείγματα Διατομεακών Σχέσεων Πανεπιστημιακές Παραδόσεις 
Α.Π.Θ. κεφ. 3 σελ. 1.  
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κατανάλωση. Από την άλλη πλευρά το άθροισμα των χρηματικών ροών των στηλών 

κάθε τομέα μας δείχνει το σύνολο της αξίας παραγωγής του κάθε τομέα είτε αυτή 

προέρχεται από ενδιάμεσες αγορές είτε από αρχικές εισροές – προστιθέμενη αξία και 

εισαγωγές. Το σύνολο της γραμμής κάθε τομέα ισούται με το σύνολο της στήλης, του 

αντίστοιχου τομέα. 

Ο κάθε πίνακας έχει μια ξεχωριστή σημασία στην οικονομική ανάλυση23. Ο 

σχεδιασμός των πινάκων εισροών-εκροών, διαχωρίζει τη διάρθρωση της οικονομίας 

σε ενδογενείς και εξωγενείς διακλαδικές συναλλαγές. Οι ενδογενείς διακλαδικές 

συναλλαγές καταγράφονται στο τμήμα ενδιάμεσων εισροών και οι εξωγενείς 

διακλαδικές συναλλαγές, στα τμήματα τελικής ζήτησης και αρχικών εισροών. Οι 

εκροές διαχωρίζονται σε ενδιάμεση και τελική ζήτηση, ενώ οι εισροές σε 

παραγόμενες και πρωτογενείς. Η διάρθρωση αυτή του πίνακα επιτρέπει στον αναλυτή 

που τον χρησιμοποιεί να εκτιμά, με διάφορες τεχνικές, τις επιπτώσεις από εξωγενείς 

μεταβολές. Συγκεκριμένα από μια αλλαγή στην τελική ζήτηση τις επιπτώσεις που θα 

προκαλέσει στις διακλαδικές συναλλαγές και στη συνολική ακαθάριστη παραγωγή 

του κάθε κλάδου στην οικονομία24. 

Οι ροές των συναλλαγών μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας 

περιγράφονται στον πίνακα της ενδιάμεσης ανάλωσης, ο οποίος είναι ο πίνακας με 

την σημαντικότερη πληροφορία. Τα στοιχεία του πίνακα ενδιάμεσης ανάλωσης 

περιλαμβάνουν έναν διακλαδικό τετράγωνο πίνακα χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών που κατασκευάζεται από τα παρατηρούμενα οικονομικά στοιχεία μιας 

περιφερειακής ή εθνικής οικονομίας. Οι γραμμές του πίνακα περιγράφουν τη διανομή 

του παραγόμενου προϊόντος κάθε τομέα – κλάδου προς τους υπόλοιπους τομείς – 

κλάδους του συστήματος (ενδιάμεση ζήτηση), ενώ οι στήλες περιγράφουν τη 

σύνθεση των παραγωγικών εισροών οι οποίες απαιτούνται για την παραγωγή του 

τελικού προϊόντος κάθε κλάδου από τους υπόλοιπους κλάδους του συστήματος 

(ενδιάμεση προσφορά). Η ζήτηση για εισροές κάθε κλάδου από τους υπόλοιπους 

κλάδους του συστήματος προσδιορίζεται αποκλειστικά από το επίπεδο παραγωγής 

του κλάδου αυτού κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.  

                                                 
23 Λιάκης Ι.(1981) Εισαγωγή στους Εθνικούς Λογαριασμούς εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, σελ.101. 
24 Μάττας κ.ά. (2003) ‘Εκτίμηση Οικονομικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων από την Κατάργηση της 
Καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα’, Ερευνητική Εργασία 10-200,3 Α.Π.Θ. σελ.43.  
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Εκτός όμως από τις ενδογενείς συναλλαγές που αναφέραμε οι οποίες 

καταγράφονται στο τμήμα ενδιάμεσης ανάλωσης και  δείχνουν την παραγωγική 

διάρθρωση της οικονομίας ενός οικονομικού συστήματος, υπάρχουν και οι εξωγενείς 

συναλλαγές και παράγοντες όπως οι μισθοί, οι φόροι, οι εισαγωγές κ.ά. που 

αποτελούν επιπλέον συντελεστές εισροών παραγωγής, δηλαδή την προστιθέμενη αξία 

κάθε κλάδου και καταγράφονται στο τμήμα αρχικών εισροών. Από την άλλη πλευρά, 

στο τμήμα της τελικής ζήτησης, διαχωρίζονται οι εκροές σε εξωγενείς διακλαδικές 

συναλλαγές, όπως σε ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση, εξαγωγές, ακαθάριστες 

επενδύσεις παγίου κεφαλαίου και αποσβέσεις.  

Ο πίνακας εισροών-εκροών, όπως έχουμε ήδη πει, είναι διπλογραφικός. Η 

ανάγνωση του πίνακα, γίνεται ως προς τις γραμμές, αλλά και ως προς τις στήλες, 

χωρίς να παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσχέρεια. Στο υποθετικό αριθμητικό παράδειγμα 

(Πίνακας 2.1) έχουμε διαιρέσει τη συνολική οικονομία μιας χώρας σε τρεις τομείς: 

στον πρωτογενή, το δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα.  

Πίνακας 2.1: Πίνακας εισροών-εκροών (υποθετικής οικονομίας) 

Εκροές
Εισροές

Πρωτογενής Τομέας 500 700 100 3.000
Δευτερογενής Τομέας 300 3.000 2.600 12.000
Τριτογενής Τομέας 100 1.300 4.800 15.000

Σύνολο Παραγωγής 3.000 12.000 15.000

Συνολική 
ΖήτησηΤελική Ζήτηση

Αρχικές Εισροές

Πρωτογενής 
Τομέας 

Δευτερογενής 
Τομέας

Τριτογενής 
Τομέας

2.100 7.000 7.500

1.700
6.100
8.800

 

Τα στοιχεία της πρώτης γραμμής δείχνουν τη διάθεση της παραγωγής του 

πρωτογενή τομέα. Έτσι έχουμε 500 χρηματικές μονάδες για αυτοκατανάλωσή του, 

ενώ πουλάει 700 και 100 χρηματικές μονάδες στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα 

αντίστοιχα. Έτσι από τις 3.000 χρηματικές μονάδες συνολικού προϊόντος του 

πρωτογενή τομέα οι 1700 χρηματικές μονάδες καταναλώνονται από διάφορους 

συντελεστές της τελικής ζήτησης. Τα στοιχεία της πρώτης στήλης μας δείχνουν τις 

αγορές που πραγματοποίησε ο πρωτογενής τομέας για την παραγωγή των 3.000 

χρηματικών. Από δική του παραγωγή χρησιμοποίησε 500 χρηματικές μονάδες, 300 

μονάδες από το δευτερογενή και άλλες 100 μονάδες από τον τριτογενή τομέα, σαν 

ενδιάμεσες εισροές. Επίσης πλήρωσε άλλες 2.100 χρηματικές μονάδες για αρχικές 

εισροές, όπως μισθούς, φόρους, εισαγωγές κ.ά.  Κατά τον ίδιο τρόπο διαβάζονται και 

τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα εισροών-εκροών. 
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2.3.3 Εθνικοί λογαριασμοί και πίνακες εισροών-εκροών 

Το υπόδειγμα εισροών-εκροών αλλά και οι εθνικοί λογαριασμοί αποτελούν μια 

συστηματική απεικόνιση όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων μιας οικονομίας25. 

Η ουσιαστική διαφορά που υπάρχει μεταξύ τους έγκειται στο γεγονός ότι στο 

υπόδειγμα εισροών εισροών-εκροών παρέχει λεπτομερέστερη απεικόνιση των 

οικονομικών δραστηριοτήτων μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού παραγωγικών κλάδων, 

καταγράφοντας παράλληλα τις ροές αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ τους. Οι εθνικοί 

λογαριασμοί καταχωρούν όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που ικανοποιούν την 

τελική ζήτηση στην οικονομία και μας δίνουν τις επίσημες εκτιμήσεις για το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), το βασικό μέτρο επίδοσης της οικονομίας.  

Τα κύρια στοιχεία που συνιστούν το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ή το 

εισόδημα περιέχονται συνήθως σε ένα υπόδειγμα εισροών-εκροών26. Η τελική 

ζήτηση του υποδείγματος επιμερίζεται στις ίδιες κατηγορίες με αυτές των εθνικών 

λογαριασμών δηλαδή, κατανάλωση (ιδιωτική και δημόσια), επενδύσεις και εξαγωγές. 

Επίσης, οι αρχικές εισροές περιλαμβάνουν τις ίδιες κατηγορίες εισοδημάτων όπως το 

ακαθάριστο εθνικό εισόδημα ως προς τους παραγωγικούς συντελεστές. Οι εθνικοί 

λογαριασμοί έχουν σαν αντικείμενο έρευνας τα εθνικά σύνολα και όχι τους 

παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας27. Επομένως οι μεταβολές και οι σχέσεις 

αλληλεξάρτησης δεν είναι δυνατό να απεικονισθούν στους εθνικούς λογαριασμούς. 

Οι πίνακες εισροών-εκροών είναι μια προέκταση και αναγκαίο συμπλήρωμα των 

εθνικών λογαριασμών28. Οι μεταβολές στη διατομεακή – διακλαδική τελική ζήτηση 

μεταξύ των παραγωγικών κλάδων δεν αποτυπώνονται στο ακαθάριστο προϊόν της 

οικονομίας, μπορούν όμως να γίνουν αντιληπτές στο υπόδειγμα εισροών-εκροών. 

Μια τέτοια μεταβολή όμως είναι σημαντική καθώς μπορεί να επιφέρει δραστικές 

μεταβολές στο συνολικό προϊόν της οικονομίας μέσω των μεταβολών στις 

διακλαδικές συναλλαγές.  

Ας δούμε όμως καλύτερα από πρακτική άποψη πως σχετίζονται οι εθνικοί 

λογαριασμοί με το υπόδειγμα εισροών-εκροών χρησιμοποιώντας τον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 2.2).  

                                                 
25 Miller R. Blair P.(1985), Input –Output Analysis: Foundations and Extensions Prentice Hall σελ.9. 
26 Τζουβελέκας Ε. (2002) Το Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας Εισροών-Εκροών Πανεπιστημιακές 
Παραδόσεις κεφ.3 σελ.14. 

27 Λίβας Π. (1994) Ανάλυση Εισροών-Εκροών εκδόσεις Σταμούλη σελ. 21. 
28 Λιάκης Ι.(1981) Εισαγωγή στους Εθνικούς Λογαριασμούς εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, σελ. 8. 
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Πίνακας 2.2: Πίνακας εισροών-εκροών με τρεις τομείς 

1 2 3
Σύνολο 
Ζήτησης

1 z 11 z 12 z 13 C 1 G 1 I 1 E 1 X 1

2 z 21 z 22 z 23 C 2 G 2 I 2 E 2 X 2

3 z 31 z 32 z 33 C 3 G 3 I 3 E 3 X 3

Μισθοί 
Ημερομίσθια L 1 L 2 L 3 L C L G L I L E L

Φόροι - Ανάλωση 
Κεφάλαιου κ.λ.π. N 1 N 2 N 3 N C N G N I N E N

Εισαγωγές M 1 M 2 M 3 M C M G M I M E M

Σύνολο 
Παραγωγής X 1 X 2 X 3 C G I E X

Τελική ΚατανάλωσηΕκροές
Εισροές

Όπου C είναι δαπάνες για ιδιωτική κατανάλωση, Ι είναι οι δαπάνες για 

επενδύσεις, G είναι οι δαπάνες για δημόσια κατανάλωση, E είναι οι εξαγωγές, Μ 

είναι οι εισαγωγές, L είναι οι δαπάνες για μισθούς και N είναι οι υπόλοιπες αρχικές 

εισροές. Όπου zij είναι οι ενδιάμεσες εισροές-εκροές.  

Όπως δείξαμε το άθροισμα κάθε γραμμής δείχνει τις πωλήσεις του κλάδου που 

διακρίνονται σε ενδιάμεση ανάλωση και τελική ζήτηση. Έτσι το σύνολο κάθε 

γραμμής μας δείχνει το συνολικό παραγόμενο προϊόν του κλάδου ως εξής: 

1

( )
n

i ij i i i
j

iX z C G I E
=

= + + + +∑  (2.5) 

Αντίστοιχα το άθροισμα των στοιχείων κάθε στήλης τους υποδείγματος δείχνει 

τις αγορές πρώτων υλών (ενδιάμεση ανάλωση) και τις υπόλοιπες αρχικές εισροές που 

χρησιμοποιεί στην παραγωγική διαδικασία. Επομένως το άθροισμα των στηλών είναι 

ίσο με το συνολικό παραγόμενο προϊόν του κλάδου: 

1
( )

n

j ij j j
i

jX z L N M
=

= + + +∑  (2.6) 

Το άθροισμα κάθε γραμμής ισούται με το άθροισμα της αντίστοιχης στήλης. 

Επομένως το συνολικό παραγόμενο προϊόν της οικονομίας με τις παρακάτω 

ισοδύναμες σχέσεις: 
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1

( )
n

j
j

X X C G I E
=

= + + + +∑  (2.7) 

και από 

1

( )
n

i
j

X X L N M
=

= + + +∑  (2.8) 

Εφόσον η 2.7 είναι ίση με την 2.8 προκύπτει:  

L + N + Μ = C + I + G + E (2.9) 

Αν μεταφέρουμε τις εισαγωγές στο δεξιό μέρος της προκύπτει η γνωστή 

εθνικολογιστική ταυτότητα:  

L + N = C + I + G + (E – Μ) (2.10) 

Από το αριστερό μέρος είναι ο υπολογισμός του ΑΕΠ με την μέθοδο της 

προστιθέμενης αξίας και από τα δεξιά το ίδιο μέγεθος υπολογιζόμενο με τη μέθοδο 

της τελικής δαπάνης.  

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η πληροφόρηση που περιέχεται στους 

εθνικούς λογαριασμούς περιέχεται επίσης και στους πίνακες εισροών-εκροών. Χωρίς 

να συμβαίνει όμως το αντίθετο. Άρα οι εθνικοί λογαριασμοί αποτελούν την εμπειρική 

βάση της μακροοικονομικής ανάλυσης που αποσκοπεί στην εξέταση του συνόλου και 

όχι στην αναλυτική εξέταση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που 

αποτελούν τα συστατικά μέρη της συνολικής οικονομίας. Γνωρίζουμε όμως ότι οι 

μεταβολές στα διάφορα συστατικά του συστήματος, είναι αυτές που επιφέρουν τις 

μεγαλύτερες μεταβολές στο συνολικό σύστημα. Επομένως η μελέτη αυτών των 

διαρθρωτικών χαρακτηριστικών και διακλαδικών σχέσεων είναι εφικτή μόνο με τους 

πίνακες εισροών-εκροών. 
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2.3.4 Μαθηματική ερμηνεία του υποδείγματος εισροών-εκροών 

Απλά και μόνο από την περιγραφική μορφή των δεδομένων του πίνακα 

εισροών-εκροών μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα και ουσιώδη συμπεράσματα για την 

οικονομική διάρθρωση της οικονομίας χωρίς μαθηματική ανάλυση.  

Η μετατροπή όμως του πίνακα εισροών-εκροών σε ένα γενικό υπόδειγμα 

αναλύσεως, μπορεί να γίνει αν κάνουμε ορισμένες υποθέσεις για το οικονομικό 

σύστημα και ειδικότερα για τη φύση των κλαδικών συναρτήσεων παραγωγής. Με 

δεδομένη την τεχνολογία παραγωγής, η ζήτηση για εξωγενείς εισροές εξαρτάται από 

το επίπεδο παραγωγής κάθε κλάδου. Αντιθέτως, η τελική ζήτηση αγαθών και 

υπηρεσιών δεν εξαρτάται από το συνολικό παραγόμενο προϊόν κάθε κλάδου του 

υποδείγματος. Η ανάλυση εισροών-εκροών είναι μια γενική θεωρία παραγωγής όπου 

τα στοιχεία της τελικής ζήτησης θεωρούνται γνωστά. Έτσι το συνολικό προϊόν κάθε 

κλάδου εξαρτάται από την τελική του ζήτηση. Οι υποθέσεις οι οποίες περιορίζουν και 

μετριάζουν τη χρήση του υποδείγματος σχετίζονται αποκλειστικά με την παραγωγή. 

Η βασική ιδέα του υποδείγματος είναι ότι το σύνολο των οικονομικών 

δραστηριοτήτων μιας χώρας, μπορεί να διαιρεθεί σε κλάδους, που ο καθένας 

αποτελείται από ένα ή περισσότερα βιομηχανικά καταστήματα29, οι οποίες παράγουν 

ομοειδή προϊόντα. Με τη συλλογιστική αυτή, το υπόδειγμα στηρίζεται στις τρεις 

παρακάτω βασικές υποθέσεις30:   

1. Κάθε προϊόν ή ομάδα προϊόντων διατίθεται από μία βιομηχανία ή ένα 
παραγωγικό κλάδο. Έτσι με βάση αυτή την υπόθεση συνεπάγεται ότι α) 
μόνο μία μέθοδος χρησιμοποιείται για την παραγωγή της ομάδας προϊόντων 
και β) κάθε παραγωγικός κλάδος παράγει ένα μόνο προϊόν.  

2. Το συνολικό αποτέλεσμα της διεξαγωγής διαφόρων τύπων παραγωγής είναι 
το άθροισμα των επί μέρους αποτελεσμάτων. Η υπόθεση αυτή, που είναι 
γνωστή σαν υπόθεση αθροιστικότητας, αποκλείει την ύπαρξη εξωτερικών 
οικονομιών. 

                                                 
29 Η έννοια βιομηχανικό κατάστημα, που αποτελεί την μικρότερη μονάδα συλλογής στοιχείων, 
περιλαμβάνει όλους τους τύπους παραγωγικής δραστηριότητας που μπορεί να είναι πρωτογενής 
παραγωγή ή δευτερογενής ή ακόμα και υπηρεσίες που ανήκουν στον τριτογενή τομέα. 

30 Chenery H. Clark P. (1962) Interindustry Economics, John Wiley & Sons, New York p. 33  
 - Davar E. (1998) The Renewal of Classical General Equilibrium Theory and Complete Input-Output 

System Models Ashgate Publishing Limited, England p. 19. 
 - Σκούντζος – Στρόμπλος (2004) Πολλαπλασιαστές Παραγωγής και Απασχόλησης στην Ελληνική 
Οικονομία: Διακλαδική Ανάλυση Δοκίμια Οικονομικής Ανάλυσης  ΚΕΠΕ σελ. 428. 

- Λίβας Π. (1994) Ανάλυση Εισροών-Εκροών εκδόσεις Σταμούλη σελ. 33. 
- Τζουβελέκας Ε. (2002) Το Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας Εισροών-Εκροών Πανεπιστημιακές 
Παραδόσεις κεφ.3 σελ.3.  
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3. Η τρίτη υπόθεση, και βασικότερη, είναι ότι οι χρησιμοποιούμενες ενδιάμεσες 
εισροές από ένα κλάδο είναι γραμμική και ομογενής συνάρτηση του 
επιπέδου παραγωγής του κλάδου. 

Ξεκινώντας από την πρώτη υπόθεση, ιδιαίτερη σημασία για την αναλυτική 

ικανότητα του υποδείγματος έχει η ταξινόμηση και η ομαδοποίηση των κλάδων του 

πίνακα εισροών-εκροών.  

Όσον αφορά τη δεύτερη υπόθεση η παραγωγική διαδικασία κάθε κλάδου δεν 

επιβαρύνει ή δεν ωφελεί την παραγωγική διαδικασία κάποιου άλλου κλάδου του 

οικονομικού συστήματος.  

Ενώ η τρίτη υπόθεση καθιστά αδύνατη την υποκατάσταση των εισροών, το 

οποίο σημαίνει α) ότι η τεχνολογία δεν επιτρέπει την υποκατάσταση των εισροών ή 

β) ότι οι σχετικές τιμές παραμένουν σταθερές και συνεπώς δεν είναι αποδοτική η 

αλλαγή της αναλογίας των εισροών, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός 

προϊόντος, ανεξάρτητα από τη μορφή της συνάρτησης παραγωγής.  

Η διατομεακή ανάλυση είναι βασισμένη στην διαδικασία παραγωγής και όχι 

απλά στην τεχνική διάκριση μεταξύ ενδογενών και εξωγενών τομέων31. Ο όρος 

ενδογενής είναι ταυτόσημος με τον όρο παραγωγική διαδικασία – επεξεργασία 

(processing), ενώ ο όρος εξωγενής είναι ισοδύναμος με τους όρους τελική ζήτηση και 

πρωτογενής εισροή ή προστιθέμενη αξία.  

Επομένως αν η συνολική οικονομία αποτελείται από n κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας και γνωρίζουμε τις χρηματικές ροές μεταξύ των κλάδων αυτών, 

μπορούμε να ορίσουμε τον πίνακα των συναλλαγών του Leontief με τη μορφή ενός 

συστήματος γραμμικών εξισώσεων ως εξής32:  

1 11 12 1 1 1

2 21 22 2 2

1 2

1 2

               
              

 
                 

 
               

i n

i n

i i i ii in

n n n ni nn

2

i

n

X z z z z Y
X z z z z Y

X z z z z Y

X z z z z Y

= + + + + +
= + + + + +

= + + + + +

= + + + + +

 (2.11) 

                                                 
31 Αδάμου Ν. (2004) Γραμμικά Υποδείγματα Διατομεακών Σχέσεων Πανεπιστημιακές Παραδόσεις 
Α.Π.Θ. κεφ. 3 σελ. 6. 

32 Miller R. Blair P.(1985) Input –Output Analysis: Foundations and Extensions Prentice Hall σελ.8. 
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Όπου  zij είναι η αξία του προϊόντος του κλάδου i που χρησιμοποιείται ως 

ενδιάμεση εισροή από τον κλάδο j. Χi είναι η αξία των τελικών προϊόντων του 

κλάδου i. Yi είναι η τελική ζήτηση και j= 1, 2, 3…n είναι οι κλάδοι οικονομικής 

δραστηριότητας του υποδείγματος.  

Η υπόθεση του υποδείγματος ότι η ζήτηση των προϊόντων κάθε κλάδου από 

τους υπόλοιπους του συστήματος εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος της 

παραγωγής των κλάδων αυτών, είναι συνέπεια της θεμελιώδους υπόθεσης του 

Leontief για σταθερούς τεχνολογικούς συντελεστές μεταξύ των κλάδων του 

υποδείγματος. Δεδομένου του συστήματος (2.11) μπορούμε να ορίσουμε τους τεχνι-

κούς (τεχνολογικούς) συντελεστές της παραγωγής (technical coefficients) ως εξής:  

ij
ij

j

z
a

X
=  (2.12) 

 όπου αij είναι οι τεχνικοί συντελεστές που ονομάζονται αλλιώς και  τεχνολογικοί 

συντελεστές ή συντελεστές  εισροών ή μοναδιαία παραγωγή, οι οποίοι δείχνουν την 

ποσότητα ενδιάμεσης εισροής που απαιτείται από κάθε κλάδο i για την παραγωγή 

μιας μονάδας προϊόντος του κλάδου j. Οι τεχνικοί συντελεστές προσδιορίζουν πόση 

ενδιάμεση ανάλωση είναι αναγκαία από την παραγωγή του κλάδου i για την 

παραγωγή μιας μονάδος προϊόντος j. Με άλλα λόγια οι τεχνικοί συντελεστές δείχνουν 

τη χρηματική αξία των εισροών που προέρχονται από τον κλάδο i ανά μονάδα 

παραγόμενου προϊόντος του κλάδου j.  

Οι συντελεστές αυτοί αντικατοπτρίζουν τη διάρθρωση της τεχνολογίας της 

οικονομίας που εξετάζεται. Δεδομένου ότι οι ανωτέρω δαπάνες καθορίζονται με 

σταθερές τεχνολογικές συνθήκες ή με εξίσου σταθερές συνήθειες και θεσμικές 

συνθήκες, οι συντελεστές εισροών-εκροών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για το 

υπολογισμό των αναγκών ενός κλάδου σε ενδιάμεσα αγαθά και υπηρεσίες για τα 

διάφορα επίπεδα παραγωγής33.  

Όταν η τελική ζήτηση για το προϊόν του τομέα j μεταβληθεί κατά μια 

χρηματική μονάδα, ενώ η τελική ζήτηση για τα προϊόντα των άλλων τομέων 

παραμένει αμετάβλητη, ο τομέας θα μεταβάλει το επίπεδο παραγωγής του κατά μία 

μονάδα. Η μεταβολή αυτή θα επιφέρει άμεσες επιδράσεις και στις πρωτογενείς 

                                                 
33 Σκούντζος Θ. (1975) Διακλαδικαί Σχέσεις της Ελληνικής Οικονομίας ΚΕΠΕ σελ. 24. 
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εισροές του τομέα. Οι άμεσες επιδράσεις καλούνται άμεσοι συντελεστές και 

αντιπροσωπεύονται από τους συντελεστές των πρωτογενών εισροών στην 

τεχνολογική μήτρα34. 

Στα πλαίσια του υποδείγματος εισροών-εκροών οι τεχνικοί συντελεστές 

παραμένουν σταθεροί υποδηλώνοντας την σταθερή συσχέτιση μεταξύ τελικού 

προϊόντος κάθε κλάδου και των χρησιμοποιούμενων από αυτών εισροών35. Με 

δεδομένη την υπόθεση της σταθερότητας των τεχνικών συντελεστών παραγωγής, το 

σύστημα εξισώσεων στην (2.11) αντικαθιστώντας τα zij από την (2.12) μπορεί να 

γραφεί:  

1 11 1 12 2 1 1 1

2 21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

            
            

 
            

 
           

i i n n

i i n n

i i i ii i in n i

n n n ni i nn n n

2

X a X a X a X a X Y
X a X a X a X a X Y

X a X a X a X a X Y

X a X a X a X a X Y

= + + + + + +
= + + + + + +

= + + + + + +

= + + + + + +

 (2.13) 

Το σύστημα (2.13) δείχνει την εξάρτηση των διακλαδικών συναλλαγών του 

συστήματος από το συνολικό παραγόμενο προϊόν κάθε κλάδου. Δηλαδή το τελικό 

προϊόν κάθε κλάδου εξαρτάται από τη συνολική παραγωγή των υπόλοιπων κλάδων 

του συστήματος, τις ενδιάμεσες απαιτήσεις για εισροές κάθε κλάδου καθώς και από 

την τελική ζήτηση της οικονομίας.  

Δεδομένου ότι η ζήτηση Υ θεωρείται εξωγενής στο σύστημα τότε η 

προηγούμενη σχέση μπορεί να γραφεί:  

1 11 1 12 2 1 1 1

2 21 1 22 2 2 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

          
         

 
            

 
           

i i n n

i i n n

i i i ii i in i i

n n n ni i nn n n

X a X a X a X a X Y
X a X a X a X a X Y

X a X a X a X a X Y

X a X a X a X a X Y

− − − − − − =
− − − − − − =

− − − − − − =

− − − − − − =

 (2.14) 

                                                 
34 Λίβας Π. (1994) Ανάλυση Εισροών-Εκροών εκδόσεις Σταμούλη σελ. 38. 
35 Τζουβελέκας Ε. (2002) Το Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας Εισροών-Εκροών Πανεπιστημιακές 
Παραδόσεις κεφ.3 σελ.5. 
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Εάν ομαδοποιηθούν τα X1 στην πρώτη εξίσωση, τα  X2 στη δεύτερη κ.ο.κ. τότε 

το σύστημα θα έχει τη μορφή: 

11 1 12 2 1 1 1

21 1 22 2 2 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

 (1  )         
   (1 )      

     
    ...   (1 )  ...      

     
    ...   ...  (1  )  

i i n n

i i n n

i i ii i in i

n n ni i nn n

a X a X a X a X Y
a X a X a X a X Y

a X a X a X a X Y

a X a X a X a X Y

− − − − − − =
− + − − − − − =

− − − + − − − =

− − − − − + − =

i

n

n ⎥
⎥

 (2.15) 

Τότε με δεδομένη την τελική ζήτηση, έχουμε ένα απλό σύστημα γραμμικών 

εξισώσεων, και είναι δυνατή η λύση του. 

 Έστω: 

11 12 1 1

21 22 2 2

1 2

i n

i

n n ni nn

a a a a
a a a a

A

a a a a

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢=
⎢
⎢ ⎥
⎣ ⎦

είναι ή (nxn) μήτρα τεχνικών συντελεστών 

1

2

n

X
X

X

X

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢=
⎢
⎢ ⎥
⎣ ⎦

⎥
⎥

 

 είναι η (1xn) μήτρα της συνολικής παραγωγής  

  είναι η (1xn) μήτρα της συνολικής ζήτησης, 

1

2

n

Y
Y

Y

Y

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 Έτσι το σύστημα (2.15) μπορεί να γραφεί με τη μορφή μητρών:  

( )I A X Y− =  (2.16) 

Η Ι είναι η μοναδιαία μήτρα και η μήτρα (Ι-Α) τοποθετείται στη θέση των 

στοιχείων (1-a11), (1-a22),…(1-aii),…(1-ann), αφού η μοναδιαία μήτρα έχει τιμές μόνο 

στην κύρια διαγώνιο και τα υπόλοιπα στοιχεία είναι μηδενικά. Συνεπώς η σχέση 

(2.16) γράφεται και: 
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1( )  X I A Y−= −  (2.17) 

Η μήτρα (I-A)-1 αναφέρεται συχνά και σαν αντίστροφη μήτρα Leontief.  

Η αντίστροφη μήτρα (I-A)-1 είναι η μήτρα των ολικών συντελεστών εισροών-

εκροών διότι δείχνουν τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις επί του κλάδου i μιας 

αύξησης της τελικής ζήτησης του κλάδου j κατά μία μονάδα. Κάθε συντελεστής της 

αντίστροφης μήτρας δείχνει κατά πόσο πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή του κλάδου i, 

εάν η τελική ζήτηση του κλάδου j αυξηθεί κατά μία μονάδα. Για παράδειγμα αύξηση 

της ζήτησης του κλάδου της βιομηχανίας θα προκαλέσει μια αλυσιδωτή αντίδραση, η 

οποία θα εξαπλωθεί σε όλους τους κλάδους που συνδέονται με τη βιομηχανία.  Οι 

συντελεστές της αντίστροφης μήτρας αντανακλούν ακριβώς τα άμεσα και έμμεσα 

αποτελέσματα τα προερχόμενα από τις μεταβολές της τελικής ζήτησης κατά μία 

μονάδα. Με άλλα λόγια, κάθε στοιχείο της μήτρας (I-A)-1 αντιπροσωπεύει την 

ποσότητα προϊόντος του κλάδου i που χρειάζεται συνολικά το οικονομικό σύστημα 

για να μπορέσει να παράσχει μία μονάδα προϊόντος στον κλάδο j στην τελική ζήτηση.  

2.3.5 Αριθμητικό παράδειγμα 

Η ανάλυση εισροών-εκροών αρχίζει με τον αρχικό πίνακα (Πίνακας 2.1), όπου 

έχουμε διαιρέσει την συνολική οικονομία μιας χώρας σε τρεις τομείς. Με τα στοιχεία 

αυτού του πίνακα και τη σχέση (2.12) μπορούμε να υπολογίσουμε τη μήτρα των 

τεχνικών συντελεστών ή μήτρα άμεσων απαιτήσεων (Πίνακας 2.3): 

Πίνακας 2.3 Μήτρα τεχνικών συντελεστών – άμεσων απαιτήσεων 

Πρωτογενής Τομέας 0,17 0,06 0,01
Δευτερογενής Τομέας 0,10 0,25 0,17
Τριτογενής Τομέας 0,03 0,11 0,32

Πρωτογενής 
Τομέας 

Δευτερογενής 
Τομέας

Τριτογενής 
Τομέας

 

Όπως έχουμε αναφέρει τα στοιχεία της μήτρας των τεχνικών συντελεστών 

δείχνουν τη χρηματική αξία των εισροών που προέρχονται από τον κλάδο i ανά 

μονάδα παραγόμενου προϊόντος του κλάδου j.  

Στο παράδειγμά μας (γραμμές της μήτρας), ο δευτερογενής τομέας διαθέτει 

0,10 του συνολικού προϊόντος του στον πρωτογενή τομέα, 0,25 αυτοκαταναλώνει και 
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0,17 παρέχει στον τριτογενή τομέα για να καλύψει τις άμεσες παραγωγικές 

απαιτήσεις των αντίστοιχων τομέων.  

Τα στοιχεία των στηλών της μήτρας δείχνουν τις άμεσες απαιτήσεις σε προϊόν 

του κλάδου j από τον κλάδο i. Ο δευτερογενής και πάλι τομέας, για να παράγει μία 

(1) μονάδα προϊόντος χρειάζεται 0,06 μονάδες από τον πρωτογενή τομέα 0,25 από 

δική του παραγωγή και 0,11 μονάδες προμηθεύεται από τον τριτογενή τομέα.  

Ο πίνακας των τεχνολογικών συντελεστών είναι περιορισμένης χρησιμότητας 

διότι δείχνει μόνο τις άμεσες επιδράσεις των μεταβολών του προϊόντος ενός κλάδου 

επί των κλάδων από τους οποίους προμηθεύεται τα απαιτούμενα για την παραγωγή 

των τελικών προϊόντων αυτού αγαθά και υπηρεσίες. Οι άμεσες αυτές επιδράσεις δεν 

αντιπροσωπεύουν τη συνολική προσθήκη στην παραγωγή που προέρχεται από την 

αύξηση των τελικών προϊόντων ενός κλάδου. Η αύξηση της ζήτησης για τελικά 

προϊόντα ενός κλάδου θα οδηγήσει σε άμεσες και έμμεσες αυξήσεις του προϊόντος 

των κλάδων από τους οποίους προμηθεύεται τις αναγκαίες πρώτες ύλες και 

υπηρεσίες. 

Για να συμπεριληφθούν και οι έμμεσες αυτές απαιτήσεις σύμφωνα με τη σχέση 

(2.17) μπορούμε να υπολογίσουμε την αντίστροφη μήτρα (Πίνακας 2.4) 

 Πίνακας 2.4 (Ι-Α)-1 Αντίστροφη μήτρα Leontief  

Πρωτογενής Τομέας 
Δευτερογενής Τομέας
Τριτογενής Τομέας

Πρωτογενής 
Τομέας 

Δευτερογενής 
Τομέας

Τριτογενής 
Τομέας

1,21 0,10 0,04
0,18 1,40 0,36
0,09 0,23 1,53  

Η (Ι-Α)-1 μήτρα του ανωτέρω πίνακα μας δείχνει τις συνολικές (άμεσες και 

έμμεσες) απαιτήσεις σε παραγωγή του κλάδου i, εάν η τελική ζήτηση του κλάδου j 

αυξηθεί κατά μία μονάδα. Συνοπτικά η έννοια κάθε σειράς και κάθε γραμμής του 

πίνακα της αντίστροφης μήτρας είναι ως εξής:  

Α) Τα στοιχεία σε κάθε σειρά της (Ι-Α)-1 μήτρας δείχνουν το άμεσα και έμμεσα 

απαιτούμενο προϊόν του τομέα που αντιστοιχεί στη σειρά αυτή από κάθε ένα τομέα 

που αναγράφεται στις στήλες του πίνακα, για την αύξηση της τελικής ζήτησης κατά 

μία μονάδα. Έτσι για την ικανοποίηση μιας μονάδας προϊόντος του τριτογενή τομέα, 

απαιτείται παραγωγή - διανομή (εκροή) 0,09 μονάδων προϊόντος από τον πρωτογενή 

τομέα, 0,23 μονάδες από τον δευτερογενή και 1,53 προϊόντος του ιδίου κλάδου.  
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Β) Τα στοιχεία κάθε στήλης της (Ι-Α)-1 μήτρας δείχνουν το προϊόν που πρέπει 

να παραχθεί από κάθε ένα παραγωγικό τομέα που αναγράφεται στη σειρά της μήτρας 

και το οποίο άμεσα ή έμμεσα ζητείται από τον τομέα που αντιστοιχεί στη στήλη, 

προκειμένου αυτός να αυξήσει κατά μία μονάδα την τελική ζήτηση. Έτσι για την 

παραγωγή μιας μονάδας τελικού προϊόντος, ο τριτογενής τομέας πρέπει να 

προμηθευτεί 0,04 μονάδες από τον πρωτογενή, 0,36 μονάδες από τον δευτερογενή 

και από δική του παραγωγή 1,53 μονάδες.  

Η αντίστροφη μήτρα έχει δύο σημαντικές ιδιότητες που πρέπει να 

υπογραμμιστούν.  

Α) οι συντελεστές που βρίσκονται στη διαγώνιο του πίνακα είναι πάντοτε 

μεγαλύτεροι  ή τουλάχιστον ίσοι με τη μονάδα ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι 

μικρότεροι της μονάδος. Αυτό συμβαίνει διότι το προϊόν ενός κλάδου που απαιτείται 

για την παραγωγή μιας μονάδος τελικής ζήτησης του ίδιου κλάδου είναι πάντοτε ίσο 

με την μονάδα και γενικότερα υψηλότερο της μονάδος λόγω της έμμεσης ζήτησης για 

ενδιάμεσα αγαθά από τους άλλους κλάδους ή από τον ίδιο κλάδο.  

Β) οι συντελεστές της αντίστροφης μήτρας είναι πάντα μεγαλύτεροι, ή 

τουλάχιστον ίσοι, με τους αντίστοιχους συντελεστές της μήτρας τεχνολογικών 

συντελεστών. Αυτό συμβαίνει διότι οι συνολικές απαιτούμενες εισροές από τον 

κλάδο i ανά μονάδα τελικής ζήτησης του κλάδου j πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτεροι 

ή ίσοι των άμεσων εισροών του κλάδου i προς τον κλάδο j.  

Η χρησιμότητα της αντίστροφης μήτρας, για την οποία γίνεται λόγος, είναι να 

προβλέψει της μεταβολές των επιπέδων παραγωγής κάθε κλάδου, που προέρχεται 

από τις μεταβολές της τελικής ζήτησης. Εκτός όμως από αυτό χρησιμοποιείται 

αποτελεσματικά και για την περιγραφή των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της 

οικονομίας.  

Οι άμεσοι, καθώς επίσης και οι ολικοί (άμεσοι και έμμεσοι) συντελεστές των 

εισροών της παραγωγής έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα στην οικονομική 

ανάλυση, γιατί προσδιορίζουν το μέγεθος και το είδος των επιδράσεων που 

προκαλούν οι μεταβολές της τελικής ζήτησης τόσο στο μακροοικονομικό όσο και στο 

μικροοικονομικό επίπεδο.  

Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στους αρμόδιους παράγοντες και φορείς:  α) να 

αξιολογήσουν διαφορετικά σενάρια ανάπτυξης κατά την κατάρτιση οικονομικών και 
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κοινωνικών προγραμμάτων, β) να εκτιμήσουν τις επιδράσεις των μεταβολών της 

τελικής ζήτησης για τα προϊόντα των παραγωγικών τομέων, γ) να σχεδιάσουν την 

κατάλληλη οικονομική πολιτική για την αντιμετώπιση δυσμενών εξελίξεων, όπως 

διογκούμενο έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών, αυξανόμενη ανεργία κ.ά. δ) να 

σταθμίσουν τις ωφέλειες και τα κόστη από εναλλακτικά επενδυτικά σχέδια κ.λ.π.  

Η εξασφάλιση όμως της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων στηρίζεται στη σωστή 

και κατάλληλη εφαρμογή των διαφόρων συντελεστών. Συγκεκριμένα η ορθή 

χρησιμοποίηση των συντελεστών προϋποθέτει πραγματικές μεταβολές της τελικής 

ζήτησης, μη απασχολούμενο εργατικό δυναμικό και ανεκμετάλλευτους πόρους. Οι 

μεταβολές της τελικής ζήτησης αφορούν ποσότητες και μπορούν να είναι είτε άμεσες 

είτε έμμεσες μέσω της υποκατάστασης εισαγόμενων προϊόντων36.  

2.4 Εναλλακτικό υπόδειγμα εισροών-εκροών (Supply-Side Input-Output Model) 

Το παραδοσιακό υπόδειγμα ανάλυσης εισροών-εκροών του Leontief μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε σχεδιασμούς που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία. Ο 

Ghosh37 καθώς και η Augustinovics38 πρότειναν με τα ίδια δεδομένα και 

μεθοδολογία μια εναλλακτική πρόταση για αποφάσεις διανομής προϊόντος39. Η 

ανάλυση του Ghosh προτάθηκε σαν εναλλακτικό υπόδειγμα μ’ αυτό του Leontief και 

επηρέασε σημαντικά πολλές αναλύσεις και αναλυτές που στηρίχτηκαν σ’ αυτό. Το 

υπόδειγμα Leontief βασίζεται στη μήτρα των συντελεστών των άμεσων απαιτήσεων 

Α ενώ το εναλλακτικό υπόδειγμα στη μήτρα των συντελεστών άμεσων διανομών Β 

μεταξύ των τομέων της οικονομίας40. Έτσι η μήτρα Α είναι η βάση για την ανάλυση 

της παραγωγικής διάρθρωσης μιας οικονομίας, ενώ η μήτρα Β η βάση για την 

ανάλυση της διάρθρωσης της διανομής41.  

Η βασική ταυτότητα του υποδείγματος εισροών-εκροών μπορεί να γραφεί σε 

όρους προσφοράς προϊόντων ως εξής: 

                                                 
36 Λίβας Π. (1994) Ανάλυση Εισροών-Εκροών εκδόσεις Σταμούλη σελ. 69. 
37 Ghosh A, (1958) ‘Input- Output approach in allocation system’, Economica 25, no 97 pp. 58-64. 
38 Augustinovics M. (1970) Methods of International and Intertemporal Comparison of Structure in: 

Contributions to Input-Output Analysis edited by Carter & Brody North Holland Amsterdam pp. 
249-269. 

39 Miller R. Blair P.(1985) Input –Output Analysis: Foundations and Extensions Prentice Hall σελ.318. 
40 Ο υπολογισμός της μήτρας Α όπως είδαμε, γίνεται διαιρώντας τα στοιχεία του αρχικού πίνακα 
εισροών-εκροών με τη συνολική παραγωγή (σύνολο στήλης), ενώ για τον υπολογισμό της μήτρας Β 
διαιρούμε με τη συνολική ζήτηση (σύνολο γραμμής). 

41 Αδάμου Ν. (2004) Γραμμικά Υποδείγματα Διατομεακών Σχέσεων Πανεπιστημιακές Παραδόσεις 
Α.Π.Θ. κεφ. 3 σελ. 19.  
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-1( - )  X I B VA=  (2.18) 

Όπου Β είναι η μήτρα των άμεσων πωλήσεων που προκύπτει από τη διαίρεση 

κάθε στοιχείου της μήτρας των διακλαδικών συναλλαγών με το συνολική ζήτηση του 

κάθε κλάδου. Το VA είναι το (1xn) διάνυσμα των αρχικών εισροών. 

Οι σχετικές επιστημονικές εργασίες που βασίστηκαν στην εκδοχή του Ghosh 

είναι πολλές και σε διαφορετικές πλευρές του πλανήτη και με διαφορετικές χρήσεις 

για τη διερεύνηση των σχέσεων προστιθέμενης αξίας και τελικής ζήτησης.  

Τα δύο υποδείγματα θεωρούνται συμμετρικά – ισοδύναμα42. Οι αντίστροφες 

μήτρες Leontief και Ghosh έχουν το ίδιο ίχνος, ορίζουσα και ιδιοτιμές δηλαδή είναι 

όμοιες. Γι’ αυτό το λόγο το υπόδειγμα Ghosh αναφέρεται από πολλούς συγγραφείς 

σαν όμοιο υπόδειγμα Leontief. Βέβαια εδώ έχει ξεσπάσει μια μεγάλη διαμάχη, 

μεταξύ των μελετητών των υποδειγμάτων εισροών-εκροών, για τις ομοιότητες, τις 

διαφορές και τα προβλήματα μεταξύ των δύο υποδειγμάτων. Είναι απαραίτητο να 

επισημανθεί ότι ο ίδιος ο Ghosh διατύπωσε τα προβλήματα από την αρχή, καθώς και 

τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους. Το υπόδειγμα Ghosh είναι τυπικά παρόμοιο 

με το υπόδειγμα Leontief, αλλά απαιτείται προσοχή για την αποφυγή σύγχυσης43. Το 

υπόδειγμα Ghosh μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια προγραμματισμένη οικονομία που 

οι τομείς της βρίσκονται υπό μονοπωλιακό ή ολιγοπωλιακό έλεγχο με λιγοστούς 

υλικούς πόρους και με άφθονο ανεφοδιασμό της διαθέσιμης εργασίας στην 

παραγωγική διαδικασία44. Η θέση του Ghosh ήταν ότι, το υπόδειγμα του Leontief 

ισχύει σε συνθήκες ανταγωνιστικής αγοράς, ενώ η εκδοχή που πρότεινε ο Ghosh, έχει 

εφαρμογή σε συνθήκες σχεδιασμού. Έτσι έχουμε από τον ίδιο τον δημιουργό του 

υποδείγματος τη διατύπωση των όρων και των στόχων που εξυπηρετεί το υπόδειγμα 

κατανομής – διάθεσης.  

 Το τυπικό υπόδειγμα του Leontief συνδέει την κατανομή της τελικής ζήτησης 

με τις απαιτήσεις για την παραγωγή του προϊόντος. Το υπόδειγμα που εισήγαγε ο 

Ghosh συνδέει την προστιθέμενη αξία με την διατομεακή κατανομή του προϊόντος. 

                                                 
42 Αδάμου Ν. (1995) Similarity Symmetrical Equivalencies between “Demand-Supply” aspects in an 

interindustry system: Transformations, Weighted Multiplier Decomposition & Distributions XI 
International Conference on Input-Output Techniques. New Delhi. India. σελ. 39.  

 - Αδάμου Ν. (2004) Γραμμικά Υποδείγματα Διατομεακών Σχέσεων Πανεπιστημιακές Παραδόσεις 
Α.Π.Θ. κεφ. 3 σελ. 16. 

43 Ghosh A. (1964) Experiments with Input-Output Models, Cambridge, At the University Press, p 113 
44 Ghosh A. (1964) Experiments with Input-Output Models, Cambridge, At the University Press, p 59 
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Στο παραδοσιακό σύστημα Leontief η λογιστική ταυτότητα κατανέμει την αξία της 

συνολικής ζήτησης στους επιμέρους τομείς και τα διάφορα είδη της τελικής ζήτησης. 

Στο σύστημα Ghosh η λογιστική ταυτότητα κατανέμει την αξία της συνολικής 

παραγωγής στους τομείς και στα επιμέρους είδη της προστιθέμενης αξίας.  

Και τα δύο υποδείγματα χρησιμοποιούν σαν βάση ανάλυσης τον ίδιο πίνακα 

εισροών-εκροών. Το σύστημα Leontief (demand-driven model) βασίζεται στην 

παραγωγική δραστηριότητα, ενώ το σύστημα Ghosh (supply-driven model) στην 

διανεμητική δραστηριότητα.  

Ουσιαστικά, το υπόδειγμα Ghosh συμπληρώνει το υπόδειγμα Leontief, και δεν 

πρέπει να συγχέεται η χρήση τους. Έτσι ενώ στο υπόδειγμα Leontief, ισχύει η 

σταθερότητα των ολικών συντελεστών, στο υπόδειγμα Ghosh δεν ισχύει κάτι τέτοιο 

αν οι τιμές των αρχικών εισροών δεν είναι σταθερές45.  

2.5 Δείκτες Κλαδικής Διασύνδεσης 

Η εμπειρική αξιολόγηση των παραγωγικών δομών και των σχέσεων 

αλληλεξάρτησης αλλά και η διερεύνηση της δυναμικής των επιμέρους κλάδων 

παραγωγικής δραστηριότητας μιας εθνικής οικονομίας, έχει μια μακρόχρονη ιστορία 

μέσα στα πλαίσια της ανάλυσης εισροών-εκροών. Από την πρωτοποριακή εργασία 

των Chenery & Watanabe (1956), Rasmussen (1956) και Hirschman (1958) στη 

χρήση δεικτών διασύνδεσης για την αξιολόγηση της σχετικής σημαντικότητας κάθε 

κλάδου με βάση την ένταση των διακλαδικών συναλλαγών μέσα στην οικονομία, το 

αναλυτικό αυτό εργαλείο έχει βελτιωθεί και επεκταθεί με διάφορους τρόπους, όπως 

επίσης και πολλές διαφορετικές μέθοδοι έχουν προταθεί για τη μέτρηση των δεικτών 

κλαδικών διασύνδεσης. Η εμπειρική αξιολόγηση και ανάλυση των επιπτώσεων στην 

παραγωγή, το εισόδημα ή την απασχόληση κ.ά. γίνεται διαμέσου των δεικτών 

κλαδικής διασύνδεσης (sectoral linkages) ο υπολογισμός των οποίων βασίζεται 

συνήθως στα στοιχεία της μήτρας των συνολικών απαιτήσεων του Leontief46. 

Στα πλαίσια του υποδείγματος εισροών-εκροών, η μεταβολή στην παραγωγική 

δραστηριότητα κάθε κλάδου επιφέρει, όπως είδαμε, δύο διαφορετικά οικονομικά 

αποτελέσματα, στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Εάν για παράδειγμα, ο 

                                                 
45 Dietzenbacher Ε. (1997) ‘In Vindication of the Ghosh Model: A Reinterpretation as a Price Model’ 

Journal of Regional Science, Vol. 37, No 4: p 645. 
46 Τζουβελέκας Ε. (2002) Το Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας Εισροών-Εκροών Πανεπιστημιακές 
Παραδόσεις κεφ.3 σελ.23. 
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κλάδος  j αυξήσει την ακαθάριστη παραγωγή του τότε ταυτόχρονα θα αυξηθεί και η 

ζήτησή του για εισροές από τους υπόλοιπους κλάδους του υποδείγματος. Στην 

περίπτωση αυτή ο όρος κάθετη διασύνδεση (backward linkage) του κλάδου j 

χρησιμοποιείται για να αποτυπώσει την ένταση αυτού του είδους διακλαδικών 

συναλλαγών47. Από την άλλη πλευρά, η αύξηση του ακαθαρίστου προϊόντος του 

κλάδου j θα αυξήσει την προσφορά του κλάδου αυτού προς τους υπόλοιπους κλάδους 

του υποδείγματος οι οποίοι χρησιμοποιούν το προϊόν του σαν εισροή στην 

παραγωγική τους διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή ο όρος οριζόντια διασύνδεση 

(forward linkage) του κλάδου j χρησιμοποιείται για να αποτυπώσει την ένταση αυτού 

του είδους των διακλαδικών συναλλαγών.  

Όσο περισσότερες προμήθειες παραλαμβάνει ένας κλάδος σε σχέση με τη δική 

του παραγωγή, τόσο μεγαλύτερες είναι οι επιδράσεις του προς τα πίσω (backward 

linkage), και τόσο μεγαλύτερη ζήτηση δημιουργεί. Όσο μεγαλύτερη είναι η δική του 

παραγωγή σε σχέση με το μέρος των προϊόντων που προμηθεύεται, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η επιρροή του προς τα μπρος (forward linkage), και τόσο μεγαλύτερη είναι η 

προσφορά που δημιουργεί ο κλάδος. Αυτή η άποψη αποτελεί και τη βάση της 

στρατηγικής ανάπτυξης των βιομηχανιών «κλειδιών» του Hirschman για τις υπό 

ανάπτυξη χώρες.  

Στη δεκαετία του '70, οι παραδοσιακοί αυτοί δείκτες χρησιμοποιήθηκαν ευρέως 

και εμφανίστηκαν διάφορες προσαρμοσμένες μορφές (Yotopoulos & Nugent, 1973 

Laumas, 1976 Riedel, 1976, Jones, 1976 Schultz, 1977). Πιο πρόσφατα, οι μέθοδοι 

ανάλυσης διακλαδικών σχέσεων έχουν προσελκύσει πάλι την αυξανόμενη προσοχή 

διαφόρων ερευνητών (Cella, 1984 Clements, 1990 Heimler, 1991 Sonis  et. al., 1995 

Dietzenbacher, 1997)48.  

Οι δείκτες αυτοί δείχνουν το μέγεθος της διαρθρωτικής αλληλεξάρτησης σε μια 

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

συμβάλει άμεσα ή έμμεσα στη μεγέθυνση κάποιων άλλων. Λόγω της τελευταίας 

ιδιότητάς τους, οι δείκτες κάθετης διασύνδεσης αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία 

και ως πολλαπλασιαστές προϊόντος, εισοδήματος ή απασχόλησης ανάλογα με την 

εμπειρική τους εξειδίκευση.  

                                                 
47 Miller R. Blair P.(1985) Input –Output Analysis: Foundations and Extensions Prentice Hall σελ.322. 
48 Kurz et. al. (1998) Input-Output Analysis The International Library of Critical Writings in 

Economics, Elgar Reference Collection, Cheltenham UK. Vol. III part I Structural Analysis. 
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Ουσιαστικά μπορούμε να χωρίσουμε τις μεθόδους σε δύο κατηγορίες: α) τις 

παραδοσιακές μεθόδους, που βασίζονται στους άμεσους και ολικούς συντελεστές και 

β) στις  μεθόδους υποθετικής εξαγωγής κλάδων (hypothetical extraction methods) ή 

στάθμισης ως προς την τελική ζήτηση ή αρχικές εισροές.  

Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται μερικές από τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν 

με σκοπό τον προσδιορισμό των σημαντικότερων κλάδων της οικονομίας που 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη. Αν ανατρέξει κανείς στην 

κλασσική βιβλιογραφία των διακλαδικών διασυνδέσεων θα διαπιστώσει πως όλοι οι 

ερευνητές αναφέρονται αρχικά στις κλασσικές μεθόδους των Chenery & Watanabe 

(1958) και Rasmussen (1956) και κατόπιν συγκρίνουν τα δικά τους εμπειρικά 

αποτελέσματα και ερευνητικές υποθέσεις, με τα αντίστοιχα των κλασσικών. 

Οι διαφορές είναι ότι, οι νεότερες μέθοδοι εστιάζουν κυρίως σε ειδικότερα 

θέματα που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη όπως για παράδειγμα την κλαδική 

αλληλεξάρτηση στην τεχνολογική ανάπτυξη και διάχυση τεχνολογίας, ή στις 

διακλαδικές επιδράσεις των εισαγωγών, του τουρισμού, της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος κ.ά.  

2.5.1 Μέθοδος Chenery & Watanabe 

Η πρώτη εμπειρική προσπάθεια προσδιορισμού των σημαντικότερων κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας στα πλαίσια του υποδείγματος εισροών-εκροών ανήκει 

στους Chenery & Watanabe49. Συγκεκριμένα πρότειναν ότι ο βαθμός κάθετης και 

οριζόντιας διασύνδεσης κάθε κλάδου θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τις άμεσες 

απαιτήσεις του σε εισροές ή τις πωλήσεις του στην ενδιάμεση ζήτηση του 

συστήματος. Επομένως ο υπολογισμός των δεικτών κάθετης και οριζόντιας 

διασύνδεσης θα πρέπει να βασίζεται στα στοιχεία της μήτρας των άμεσων 

απαιτήσεων του υποδείγματος. Συγκεκριμένα οι δείκτες των Chenery & Watanabe 

είναι οι παρακάτω:  

j
ne A
e AeBL
′

=
′

  (2.19) 

                                                 
49 Chenery H. & Watanabe T. (1958), International Comparisons of the Structure of Production 

Econometrica, 26 (4), October, pp 487-521. 
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nAe
e AeFL =
′

 (2.20) 

Όπου BLj είναι το διάνυσμα των δεικτών κάθετης διασύνδεσης (backward 

linkages), FLi είναι το διάνυσμα των δεικτών οριζόντιας διασύνδεσης (forward 

linkages), n είναι το πλήθος των κλάδων, e το (1xn) μοναδιαίο διάνυσμα και A η (nxn) 

μήτρα των άμεσων απαιτήσεων.  

Όπως είναι φανερό, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη μήτρα άμεσων 

απαιτήσεων στους υπολογισμούς τους οι Chenery & Watanabe, αγνοούν εντελώς τα 

έμμεσα αποτελέσματα στην οικονομία από εξωγενή μεταβολή στο σύστημα.  Για το 

λόγο αυτό οι δείκτες αυτοί ονομάζονται και άμεσοι δείκτες κάθετης και οριζόντιας 

διασύνδεσης (direct backward or forward linkages).  

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα την ίδια περίπου χρονική περίοδο οι Rasmussen 

και Hirschman πρότειναν για τον υπολογισμό των δεικτών τη χρήση της μήτρας των 

συνολικών απαιτήσεων (Ι-Α)-1 την αντίστροφη του Leontief  που λαμβάνει υπόψη και 

τις εξωγενείς μεταβολές στο σύστημα.  

2.5.2 Δείκτες Rasmussen και Hirschman (κάθετης και οριζόντιας διασύνδεσης) 

Κάθε στοιχείο της μήτρας συνολικών απαιτήσεων μας δίνει τη συνολική (άμεση 

και έμμεση) αύξηση στο ακαθάριστο προϊόν του προμηθευτή του κλάδου το οποίο 

απαιτείται για να καλύψει την κατά μία μονάδα αύξηση στην τελική ζήτηση των 

προϊόντων του αγοραστή κλάδου. Επομένως σύμφωνα με τους Rasmussen και 

Hirschman50, η χρήση της μήτρας συνολικών απαιτήσεων, παρέχει πιο αξιόπιστα 

αποτελέσματα ως προς την κάθετη και οριζόντια διασύνδεση των κλάδων του 

υποδείγματος. Επιπλέον παρέχει μια σαφή εικόνα των συνολικών (άμεσων και 

έμμεσων) πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων στην οικονομία από μια εξωγενή 

μεταβολή στο σύστημα.  

Συγκεκριμένα για την περιγραφή βασικών διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της 

οικονομίας και τον υπολογισμό των δεικτών κάθετης και οριζόντιας διασύνδεσης ως 

προς το παραγόμενο προϊόν πρότειναν τη χρήση της μήτρας ολικής αλληλεξάρτησης 

(I-A)-1,. Δηλαδή:  

                                                 
50 Rasmussen P.N. (1958), Studies in Intersectoral Relations, Amsterdam, North-Holland P.C.  
 -  Hirschman A.O. (1958), Interdependence and Industrialization, in: The Strategy of Economic 

Development, New Haven, Yale University Press. 
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Όπου BLj είναι το διάνυσμα των δεικτών κάθετης διασύνδεσης των επιμέρους 

κλάδων κάθε στοιχείο του οποίου δείχνει την συνολική αύξηση του ακαθαρίστου 

προϊόντος στην οικονομία η οποία απαιτείται για την ικανοποίηση μιας μονάδας 

αύξησης στην τελική ζήτηση του κλάδου j, n είναι το πλήθος των κλάδων, e το (1xn) 

μοναδιαίο διάνυσμα και (I-A)-1 είναι η (nxn) μήτρα των συνολικών απαιτήσεων – 

αντίστροφη του Leontief. Όπου FLi είναι το διάνυσμα των δεικτών οριζόντιας 

διασύνδεσης (forward linkages), n είναι το πλήθος των κλάδων, και e το (1xn) 

μοναδιαίο διάνυσμα.  

Ο δείκτης οριζόντιων διασυνδέσεων, ονομάζεται και δείκτης ευαισθησίας της 

διανομής – κατανομής. Ο δείκτης αυτός μας δείχνει τη μέση επίδραση που ασκεί η 

κατά μια μονάδα μεταβολή του τελικού προϊόντος του εξεταζόμενου κλάδου στην 

παραγωγή οποιουδήποτε κλάδου της οικονομίας.  

Όταν το FLi > 1 σημαίνει ότι η μεταβολή κατά μια μονάδα του τελικού 

προϊόντος του κλάδου i θα προκαλέσει επιδράσεις στη συνολική παραγωγή πάνω από 

το μέσο όρο των επιδράσεων. 

Ο απλός πολλαπλασιαστής παραγωγής (output multiplier) ή δείκτης κάθετων 

διασυνδέσεων (backward linkage), ενός παραγωγικού κλάδου μετρά το σύνολο των 

άμεσων και έμμεσων επιδράσεων που η κατά μία μονάδα μεταβολή του τελικού 

προϊόντος (τελικής ζήτησης) του κλάδου ασκεί πάνω στην παραγωγή στο σύνολο της 

οικονομίας, δηλαδή την παραγωγή όλων των κλάδων μαζί. Όσο υψηλότερος είναι ο 

πολλαπλασιαστής παραγωγής ενός κλάδου τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση που η 

κατά μια μονάδα αύξηση του τελικού προϊόντος του κλάδου ασκεί πάνω στη 

συνολική παραγωγή της οικονομίας. Έτσι, εάν οι φορείς της οικονομικής πολιτικής 

προσπαθούν να προσδιορίσουν σε ποιο κλάδο της οικονομίας θα πρέπει να 

δαπανήσουν ένα επιπλέον ποσό χρημάτων, η σύγκριση των πολλαπλασιαστών 

παραγωγής των επιμέρους κλάδων της οικονομίας θα δείξει σε ποιόν κλάδο της 
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οικονομίας θα πρέπει να δαπανηθεί αυτό το ποσό για να έχει τη μεγαλύτερη 

πολλαπλασιαστική επίδραση πάνω στη συνολική παραγωγή της οικονομίας51. 

Θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι οι παραπάνω δείκτες δεν 

ικανοποιούν την ιδιότητα της αθροιστικότητας (additivity), ως προς τις μεταβολές 

στην τελική ζήτηση του υποδείγματος. Δηλαδή, η αύξηση της τελικής ζήτησης ενός 

κλάδου μεταβάλει ex post το μέγεθος του δείκτη και επομένως δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να ερμηνεύσει οποιαδήποτε καινούρια μεταβολή στην τελική 

ζήτηση. 

Ο δείκτης κάθετων διασυνδέσεων μετρά τη μέση επίδραση που ασκεί η κατά 

μία μονάδα μεταβολή του τελικής ζήτησης ενός κλάδου στην παραγωγή 

οποιουδήποτε κλάδου της οικονομίας. Όταν το BLj > 1 αυτό σημαίνει ότι η μεταβολή 

κατά μια μονάδα του τελικής ζήτησης του κλάδου j θα προκαλέσει επιδράσεις στην 

οικονομία πάνω από το μέσο όρο των επιδράσεων. 

Εναλλακτικά μπορεί να λεχθεί ότι η μέση συνολική (άμεση και έμμεση) 

επίδραση που η διάθεση πόρων (ιδιαίτερα επενδύσεων) στο συγκεκριμένο κλάδο θα 

έχει πάνω στην οικονομία θα είναι μεγαλύτερη από τη μέση επίδραση που θα 

ασκήσει πάνω στην οικονομία η διάθεση των ιδίων πόρων σε οποιοδήποτε κλάδο της 

οικονομίας52. Το αντίθετο συμβαίνει όταν BLj < 1. 

Ο δείκτης κάθετων διασυνδέσεων, όμως, δε δείχνει αν οι επιδράσεις που ασκεί 

ο κλάδος στην οικονομία κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλους τους κλάδους ή 

συγκεντρώνονται σε μικρό αριθμό κλάδων. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί μέσω του 

υπολογισμού του συντελεστή διασποράς.  

Εκτός όμως από του δείκτες κάθετης διασύνδεσης ως προς το παραγόμενο 

προϊόν, είναι εφικτό στα πλαίσια του υποδείγματος να προσδιορισθούν και οι δείκτες 

κάθετης διασύνδεσης ως προς το εισόδημα και την απασχόληση του συστήματος, οι 

οποίοι δείχνουν τις μεταβολές στο εισόδημα ή την απασχόληση της οικονομίας 

αντίστοιχα οι οποίες προκαλούνται από μια μεταβολή στην τελική ζήτηση κάθε 

επιμέρους κλάδου. Συγκεκριμένα οι κλαδικοί δείκτες κάθετης διασύνδεσης ως προς 

την απασχόληση μπορούν να υπολογιστούν ως εξής. 

                                                 
51 Σκούντζος – Στρόμπλος (2004) Πολλαπλασιαστές Παραγωγής και Απασχόλησης στην Ελληνική 
Οικονομία: Διακλαδική Ανάλυση Δοκίμια Οικονομικής Ανάλυσης  ΚΕΠΕ σελ. 430. 

52 Σκούντζος – Στρόμπλος (2004) στο ίδιο σελ. 432. 
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j
ne W
e WeEBL
′

=
′

  (2.23) 

Όπου EBLj είναι το διάνυσμα των κλαδικών δεικτών κάθετης διασύνδεσης ως 

προς την απασχόληση, κάθε στοιχείο του οποίου δείχνει τη μεταβολή στη συνολική 

απασχόληση της οικονομίας η οποία προκαλείται από μία μεταβολή στην τελική 

ζήτηση κάθε κλάδου χωριστά. Όπου W είναι η (nxn) μήτρα των ολικών συντελεστών 

απασχόλησης που υπολογίζεται από τη σχέση (2.24):  

1ˆ( )W l I A −= −  (2.24) 

Όπου είναι η διαγώνια μήτρα των τεχνολογικών συντελεστών απασχόλησης, 

κάθε στοιχείο της οποίας δείχνει την άμεση μεταβολή στην απασχόληση κάθε κλάδου 

του συστήματος από τη μεταβολή του ακαθαρίστου προϊόντος του.  

l̂

Ο άμεσος συντελεστής ενός κλάδου, υπολογίζεται, αν διαιρέσουμε τη συνολική 

εργασία (ώρες απασχόλησης ή αριθμός απασχολουμένων) με την αντίστοιχη 

ακαθάριστη αξία παραγωγής του αντίστοιχου κλάδου.  

2.5.3 Δείκτες Οριζόντιας Διασύνδεσης της Augustinovics  

Ένα σημαντικό μειονέκτημα των δεικτών οριζόντιας διασύνδεσης των 

Rasmussen και Hirschman, καθώς και αυτών Chenery και Watanabe αφορά τις 

υποθέσεις πού κάνουν ως προς την μεταβολή της τελικής ζήτησης κάθε κλάδου. Είναι 

εμφανές ότι σε πραγματικές συνθήκες είναι δύσκολο να μεταβληθεί η τελική ζήτηση 

όλων των κλάδων κατά το ίδιο ποσό.  

Επίσης, εάν ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής ενός κλάδου, πωληθεί σε ένα 

κλάδο που η δική του παραγωγή είναι μικρή σε σχέση με τους άλλους, οι συντελεστές 

θα παρουσιάσουν λανθασμένη εικόνα για το μέγεθος των δεικτών οριζόντιας 

διασύνδεσης. Αυτό μπορεί να συμβεί επίσης και στις περιπτώσεις όπου ένα μικρό 

μέρος της εκροής του κλάδου, πωληθεί σε ένα κλάδο που έχει σχετικά πολύ μεγάλη 

παραγωγή53. 

                                                 
53 Jones L. (1974) ‘The Measurement of Hirschmanian Linkages’ Quarterly Journal of Economics, XC, 

p. 324.  
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Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η Augustinovics54 πρότεινε τη χρήση 

της αντίστροφης μήτρας των ενδιάμεσων εκροών και όχι των εισροών, δηλαδή του 

εναλλακτικού υποδείγματος εισροών-εκροών (supply-driven model), η οποία δείχνει 

την ενδιάμεση ζήτηση σαν ποσοστό στις συνολικές πωλήσεις του κλάδου 

περιλαμβανομένης της τελικής ζήτησης, για τον υπολογισμό των δεικτών οριζόντιας 

διασύνδεσης.  

Επομένως σύμφωνα με την Augustinovics οι κλαδικοί δείκτες οριζόντιας 

διασύνδεσης (forward linkages), θα πρέπει να υπολογιστούν σαν το άθροισμα των 

στοιχείων κάθε γραμμής της  (Ι-Β)-1 ως εξής:  

1

1

( )
[ ( ) ]i

n I B e
e I B eFL

−

−

−
=

′ −
 (2.25) 

Όπου FLi είναι το διάνυσμα των δεικτών οριζόντιας διασύνδεσης (forward 

linkages), n είναι το πλήθος των κλάδων, e το (1xn) μοναδιαίο διάνυσμα και (Ι-Β)-1 η 

(nxn) μήτρα των συνολικών (άμεσων και έμμεσων) πωλήσεων.  

H προσέγγιση της Augustinovics μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον 

υπολογισμό των δεικτών οριζόντιας διασύνδεσης ως προς την απασχόληση του 

συστήματος. 

2.5.4 Δείκτες Κάθετης και Οριζόντιας Διασύνδεσης του Dietzenbacher 

Μετά την πρόταση της Augustinovics έχει υιοθετηθεί από τους περισσότερους 

ερευνητές η χρήση της μήτρας Α (άμεσων απαιτήσεων) ή της (Ι-Α)-1 (ολικών 

απαιτήσεων) για τη διερεύνηση των κάθετων διασυνδέσεων (backward linkages), ενώ 

η χρήση της μήτρας Β (άμεσων πωλήσεων), ή της (Ι-Β)-1 (ολικών πωλήσεων), είναι 

αντιπροσωπευτικότερες  για τη χρήση της διερεύνησης των οριζόντιων διασυνδέσεων 

(forward linkages).  

Ο Dietzenbacher55 προτείνει αντί για τη χρήση των συνόλων γραμμών ή 

στηλών, τα ιδιοδιανύσματα της μήτρας Α για τη διερεύνηση των κάθετων 

                                                 
54 Augustinovics M. (1970) Methods of International and Intertemporal Comparison of Structure in: 

Contributions to Input-Output Analysis edited by Carter & Brody North Holland Amsterdam pp. 
249-269.  

55 Dietzenbacher E. (1991), ‘The Measurement of Interindustry Linkages: Key Sectors in the 
Netherlands’ in: Perturbations and Eigenvectors, Groningen University pp 176- 213. 
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διασυνδέσεων (backward linkages), και  τα ιδιοδιανύσματα της μήτρας Β για τη 

διερεύνηση των οριζόντιων διασυνδέσεων (forward linkages). 

Έτσι οι αντίστοιχοι δείκτες είναι: 

( )i

nq
q eBL
′

=
′

 με q A qλ′ ′=  (2.26) 

i

nz
e zFL =
′

 με Bz zλ=  (2.27) 

 

2.5.5 Σταθμισμένοι Δείκτες Κάθετης και Οριζόντιας Διασύνδεσης 

Μία άλλη εναλλακτική μέθοδος που παρουσιάστηκε για αντιστάθμιση των 

διαφορών μεταξύ των διαφόρων μεθόδων μέτρησης των διακλαδικών συνδέσεων 

βασίζεται σε μία μήτρα συντελεστών στάθμισης που παρουσίασαν οι Cuello et. al.56.  

Στη μήτρα αυτή ενσωματώνονται εξωγενείς πληροφορίες στην αντίστροφη 

μήτρα Leontief, προκειμένου να επιτευχθεί η χρήση ενός πιο πιστού και 

σημαντικότερου δείκτη μέτρησης των διακλαδικών συνδέσεων και των 

σημαντικότερων κλάδων της οικονομίας. Δημιουργώντας ένα διάνυσμα αi για τη 

σχετική σημαντικότητα του κλάδου i ως προς την τελική ζήτηση yi:  

i
i

i

ya
y

=
Σ

  (2.28) 

και ένα άλλο διάνυσμα βi με τη σημαντικότητα της συνολικής κλαδικής εκροής:  

[ ]

[ ]
ij ijj

i
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+
=

+
∑
∑

 
(2.29) 

Όπου xij είναι τα στοιχεία της μήτρας ενδιάμεσων εισροών-εκροών. Με βάση τα 

παραπάνω διανύσματα στάθμισης, ο υπολογισμός των δεικτών κάθετης και 

οριζόντιας διασύνδεσης είναι οι ίδιοι με των Rasmussen και Hirschman απλώς 

                                                 
56 Cuello et. al. (1992) ‘The Identification of Structure at the Sectoral Level: a Reformulation of the 

Hirschman-Rasmussen Key Sector Indices’ Economic System Research, Vol. 4, pp. 285-296. 
 -  Drejer I. (1999) Technological Change and Interindustrial Linkages, Introducing Knowledge Flows 

in Input-Output Studies. Aalborg University, p 50. 
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σταθμίζονται κάθε φορά ως προς τη συνολική ζήτηση ή την εκροή και έχουν τη 

μορφή: 

1

1

( )
[ ( )j
ne w I A
e w I A eBL ]

−

−

′ −
=

′ −
  (2.30) 

Όπου w είναι το (1xn) διάνυσμα α ή β που σταθμίζουμε κάθε φορά το δείκτη 

BLj κάθετης διασύνδεσης. Έτσι έχουμε δύο δείκτες για τις κάθετες και δύο δείκτες για 

τις οριζόντιες διασυνδέσεις που υπολογίζονται σύμφωνα με τη σχέση: 

1

1

( )
[ ( )i

nw I A e
e w I A eFL
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−
=

′ − ]
 (2.31) 

Με αυτό τον τρόπο υπολογισμού των δεικτών κλαδικής διασύνδεσης, 

αντικατοπτρίζονται οι τρέχουσες, ή ex post μεταβολές της τελικής ζήτησης.   

Οποιοδήποτε τρόπο υπολογισμού και αν επιλέξει ο ερευνητής, το μέγεθος των 

δεικτών κλαδικής διασύνδεσης εξαρτάται από το βαθμό ομαδοποίησης – ταξινόμησης 

των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (aggregation) του υποδείγματος. Έτσι αν 

έχουμε μεγάλο βαθμό ομαδοποίησης, οδηγούμαστε σε υψηλούς δείκτες κλαδικών 

διασυνδέσεων και σε λιγότερη πληροφορία για τις διακλαδικές σχέσεις.  

2.5.6 Εμπειρική εφαρμογή – ερμηνεία αποτελεσμάτων 

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του πίνακα εισροών – εκροών του έτους 1998, 

(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος), υπολογίζουμε τους κάθετους και 

οριζόντιους δείκτες διασύνδεσης του Chenery και Watanabe καθώς και Rasmussen 

και Hirschman, για τη διερεύνηση των διακλαδικών σχέσεων της ελληνικής 

οικονομίας. 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η συνολική οικονομία διαιρείται, με βάση τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγουν, σε δεκαπέντε (15) κατηγορίες κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας.  

Για τον υπολογισμό των δεικτών του Chenery και Watanabe χρησιμοποιείται η 

σχέση (2.19) για τις κάθετες διακλαδικές διασυνδέσεις και η σχέση (2.20) για τις 

οριζόντιες, ενώ για τους δείκτες Rasmussen και Hirschman οι σχέσεις (2.21) και 

(2.22) για τις κάθετες και οριζόντιες διασυνδέσεις αντίστοιχα. Ο τρόπος υπολογισμού 

είναι ο ίδιος και στις δύο μεθόδους. Η μοναδική διαφορά είναι ότι οι Chenery & 
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Watanabe χρησιμοποιούν τη μήτρα Α (τεχνολογικών συντελεστών), γι’ αυτό και 

ονομάζονται δείκτες άμεσης κλαδικής διασύνδεσης, ενώ οι Rasmussen και 

Hirschman χρησιμοποιούν την αντίστροφη μήτρα Leontief (Ι-Α)-1 (συνολικών 

απαιτήσεων – συντελεστών) και ονομάζονται και ολικοί δείκτες κλαδικής 

διασύνδεσης. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.5) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

καθώς και ο αριθμός ιεράρχησης του κάθε κλάδου. 

Πίνακας 2.5 Δείκτες κάθετων και οριζόντιων διασυνδέσεων έτους 1998  

Κλάδοι CH-WA Αριθμός 
Ιεράρχησης RAS-Η Αριθμός 

Ιεράρχησης Κλάδοι CH-WA Αριθμός 
Ιεράρχησης RAS-Η Αριθμός 

Ιεράρχησης
A 0,995 8 0,969 7 A 1,050 6 1,106 4
B 0,795 11 0,927 10 B 0,053 13 0,677 13
C 0,357 14 0,775 14 C 0,488 9 0,833 8
D 1,340 3 1,078 3 D 4,934 1 2,098 1
E 1,035 7 0,961 8 E 0,694 7 0,866 7
F 1,409 2 1,115 2 F 0,355 10 0,774 10
G 1,200 5 1,027 5 G 1,366 4 1,074 5
H 1,210 4 1,032 4 H 0,146 11 0,707 11
I 0,959 9 0,955 9 I 1,176 5 1,017 6
J 2,374 1 1,842 1 J 2,192 2 1,761 2
K 0,402 13 0,790 13 K 1,828 3 1,236 3
L 1,096 6 1,003 6 L 0,000 15 0,665 15
M 0,290 15 0,746 15 M 0,022 14 0,674 14
N 0,646 12 0,864 12 N 0,084 12 0,685 12
O 0,891 10 0,916 11 O 0,610 8 0,827 9

Κάθετες Διασυνδέσεις Οριζόντιες Διασυνδέσεις

Διαπιστώνεται ότι όταν ο δείκτης κάθετης διασύνδεσης είναι μεγαλύτερος από 

την μονάδα, σημαίνει ότι οι επιδράσεις στην παραγωγή της οικονομίας που 

προέρχονται από μεταβολές στα προϊόντα τελικής ζήτησης αυτών των κλάδων είναι 

μεγαλύτερες από το μέσο όρο των επιδράσεων όλων των κλάδων.  

Όπου ο δείκτης οριζόντιας διασύνδεσης είναι μεγαλύτερος από την μονάδα, 

σημαίνει ότι οι επιδράσεις στη συνολική οικονομία που προέρχονται από μεταβολές 

στην τελική παραγωγή αυτών των κλάδων είναι μεγαλύτερες από το μέσο όρο των 

επιδράσεων όλων των κλάδων.  

Οι σημαντικότεροι κλάδοι ως προς τις κάθετες διασυνδέσεις (άμεσες και 

ολικές), είναι οι J (χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες), F (κατασκευές), D 

(μεταποίηση), H (υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων), G (εμπόριο), L (δημόσια 

διοίκηση) και Ε (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευση). Εάν αυξηθεί η 
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ακαθάριστη παραγωγή στους κλάδους αυτούς τότε θα αυξηθεί ταυτόχρονα και η 

ζήτηση των κλάδων αυτών για εισροές από τους υπόλοιπους κλάδους.  

Ενώ οι σημαντικότεροι κλάδοι ως προς τις οριζόντιες διασυνδέσεις (άμεσες και 

ολικές), είναι οι D (μεταποίηση), J (χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες), Κ 

(διαχείριση ακίνητης περιουσίας και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες) G 

(εμπόριο), Ι (υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης) και Α 

(προϊόντα γεωργίας – κτηνοτροφίας). Εάν αυξηθεί η ακαθάριστη παραγωγή στους 

κλάδους αυτούς τότε αυξάνεται ταυτόχρονα και η προσφορά των κλάδων αυτών προς 

τους υπόλοιπους κλάδους.  

Ουσιαστικές διαφορές δεν υπάρχουν μεταξύ των δύο μεθόδων, μόνο στο βαθμό 

ιεράρχησης διαφέρουν ελάχιστα. Επιπλέον, εάν υπολογίσουμε και τους δείκτες 

διασποράς μπορούμε να πληροφορηθούμε αν οι επιδράσεις των κλάδων διαχέονται 

ομοιόμορφα (χαμηλός δείκτης διασποράς) σε όλους τους κλάδους η μόνο σε 

ορισμένους (υψηλός δείκτης διασποράς).  

Οι κλάδοι που έχουν ταυτόχρονα δείκτη κάθετης και οριζόντιας διασύνδεσης 

μεγαλύτερο της μονάδας, χαρακτηρίζονται ως ηγετικοί κλάδοι της ελληνικής 

οικονομίας για το έτος 1998. Οι κλάδοι αυτοί είναι οι: D (μεταποίηση), J 

(χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες) και G (εμπόριο).  

Οι δύο μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω είναι οι βασικές μέθοδοι 

(μέθοδοι αναφοράς) για κάθε ερευνητή των διακλαδικών σχέσεων. Είναι πιθανό, 

χρησιμοποιώντας άλλη μέθοδο, να έχουμε διαφοροποίηση στους σημαντικούς 

κλάδους. Θα πρέπει να διευκρινιστεί επίσης, ότι αν αλλάξει η ομαδοποίηση – 

ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, θα διαφοροποιηθούν τα 

αποτελέσματά καθώς αλλάζουν οι δείκτες διασύνδεσης. Ανάλογα με το σκοπό της 

εκάστοτε έρευνας, η επιλογή της κατάλληλης ταξινόμησης και της επιθυμητής 

αναλυτικής πληροφορίας, είναι στην ευχέρεια του ερευνητή. 
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Μέθοδο ι  Ανάλ υ ση ς  Δεδομ έ νω ν  

 

 

3.1 Εισαγωγή 

Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, όπου οι σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των 

χαρακτηριστικών της κοινωνίας και της οικονομίας, γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες 

και αινιγματικές, είναι απαραίτητα τα κατάλληλα εργαλεία για την αποκωδικοποίηση 

και περιγραφή των διαφόρων χαρακτηριστικών που συνθέτουν το υπό εξέταση 

σύνθετο φαινόμενο. 

Αναζητώντας την καταλληλότερη μέθοδο περιγραφής πολυμεταβλητού  

φαινομένου που να μην εξαρτάται από αρχικές υποθέσεις παρά μόνο από τα δεδομένα 

που εξετάζουμε, προσανατολιζόμαστε στις μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων. Η κύρια 

αρχή των μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων είναι, το μοντέλο να προσαρμοστεί στα 

δεδομένα και όχι τα δεδομένα στο υπό εκτίμηση μοντέλο, δεν είναι η υπόθεση που 

θεμελιώνει την έρευνα αλλά η έρευνα αυτή που θέτει νέες υποθέσεις1.  

Όπως αναφέρει ο καθηγητής Γιάννης Παπαδημητρίου2, αν κάποιος επιθυμεί να 

εμβαθύνει στη φιλοσοφία της Ανάλυσης Δεδομένων, θα πρέπει να καταφύγει στο 

ιστορικό πλέον σύγγραμμα του καθηγητή J.-P. Benzécri, του οποίου ο δεύτερος 

τόμος L’ Analyse des Correspondances ξεκινάει με τη φράση:  

Η πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων, η οποία βασίζεται στη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, αποτελεί μια νέα μεθοδολογία που η Στατιστική προσφέρει στην επιστήμη 

και ιδιάιτερα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. 
                                                 
1  Παπαδημητρίου Γ. (2005) Γεωμετρική προσέγγιση της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

(AFC), Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 2.  
2  Παπαδημητρίου Γ. (2002) Η Ανάλυση Δεδομένων στην Ελλάδα Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων 
τεύχος 1. σελ. 5.  
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Η Ανάλυση Δεδομένων αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο του ευρύτερου πεδίου 

των μεθόδων της « Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης». Το θεωρητικό υπόβαθρο 

των μεθόδων της, συνιστά έναν επαναπροσδιορισμό των μεθόδων της Περιγραφικής 

Στατιστικής με την βοήθεια των εργαλείων που παρέχει η σύγχρονη Άλγεβρα και 

κυρίως η Γραμμική Άλγεβρα. Αυτή η συγκεκριμένη τοποθέτηση μπορεί  να θεωρηθεί 

κατ’ άλλους απλοϊκή αλλά είναι αυτή η απλότητα που επικυρώνει την αξιοπιστία των 

συγκεκριμένων μεθόδων3.  

Με τις μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων έχουμε τη δυνατότητα στατιστικής 

ανάλυσης  ποσοτικών αλλά και ποιοτικών δεδομένων. Οι περισσότερο διαδεδομένες 

μέθοδοι από πλευράς εφαρμογών είναι οι παρακάτω: 

1. Παραγοντικές μέθοδοι: 

• Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες  

• Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών 

• Παραγοντική Ανάλυση των Πολλαπλών Αντιστοιχιών  

2. Μέθοδοι Ταξινόμησης: 

• Αυτόματη Ταξινόμηση κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία 

• Αυτόματη Ταξινόμηση κατά Φθίνουσα Ιεραρχία 

• Χωρίς Ιεράρχηση 

Μεταξύ των μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων, κυρίαρχη θέση καταλαμβάνει η 

Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών, η οποία χρησιμοποιείται είτε μόνη της είτε 

σε συνδυασμό με την Αυτόματη Ιεραρχική Ταξινόμηση4.  

Με τον συνδυασμό αυτό ο μελετητής έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίσει μέσω 

της  Αυτόματης Ιεραρχικής Ταξινόμησης, τις ιδιότητες των μεταβλητών που οδηγούν 

τα δεδομένα του πίνακα σε διάσπαση και έπειτα να τις διακρίνει και να τις διατάξει 

μαζί με όλες τις άλλες ιδιότητες αλλά και όλα τα αντικείμενα σαν νέφη σημείων 

στους παραγοντικούς άξονες και στο χώρο των παραγοντικών επιπέδων μέσω της 

Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών5.  

                                                 
3  Λούκας Δ. (2004) Πολυκριτήρια Υποστήριξη Αποφάσεων με τη Βοήθεια της Παραγοντικής Ανάλυσης 
των Αντιστοιχιών, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ.24. 

4  Δρόσος Γ. (2005) Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Γλωσσικών Πληροφοριών, Διδακτορική Διατριβή 
Α.Π.Θ. σελ. 28.  

5  Μπαγιάτης Β. (2004) Συνέπειες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες από την Προσπάθειά τους για Σύγκλιση και 
Παραμονή στην Νομισματική Ένωση,  Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  σελ.147. 
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Ο συνδυασμός της διπλής αυτής ανάλυσης, μας παρέχει τη δυνατότητα να 

αποκρυπτογραφήσουμε την πολυπλοκότητα ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών 

μεταξύ των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, τις τεχνολογικές δομές καθώς και 

τις εξωγενείς επιδράσεις μιας οικονομίας, που περιγράφονται στους πίνακες Εισροών 

– Εκροών.  

3.2 Ιστορική Αναδρομή 

Η Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων, ως επαγωγική αναζήτηση κρυμμένων 

διαστάσεων που ορίζονται από συνδυασμούς πρωτογενών μετρήσεων, εμφανίστηκε 

στις αρχές του 20ου αιώνα, χάρη στην ψυχομετρία και ιδιαίτερα χάρη στις εργασίες 

του Αμερικανού ψυχολόγου Ch. Spearman6.  

Οι μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων πρωτοεμφανίστηκαν στο χώρο της 

στατιστικής επιστήμης το 1930 από τους Procter & Gabel καθώς και από τους 

Richardson και Kuder το 1933. Η πρώτη όμως στοιχειώδης μαθηματική διατύπωση 

έγινε από τον Hirschfeld το 1935 και παρουσιάστηκε ολοκληρωμένη από τον 

Guttman το 19417. Ο Nishisato το 1980 παρουσίασε τη μέχρι τότε πλήρη ιστορική 

διαδρομή της μεθόδου στην Αγγλοσαξονική Σχολή.  Έπρεπε όμως να εμφανισθεί στο 

προσκήνιο των στατιστικών ο Jean Paul Benzécri, για να εκτιναχθεί η μέθοδος, να 

βγει από την αφάνεια και στη συνέχεια να αναγνωριστεί η χρησιμότητά της και να 

πάρει την αρμόζουσα γι’ αυτή θέση8.  

Ο  Benzécri κατάφερε, με τη γεωμετρική παρουσίαση της μεθόδου, να της 

δώσει αρτιότητα ως προς την οποία υστερούσε η ανάπτυξη που της είχαν δώσει οι 

αγγλοσάξονες στατιστικοί. Αν τώρα κάποιος προσπαθήσει να παρουσιάσει τη μέθοδο 

αυτή αγνοώντας τη γεωμετρική της διάσταση, της στερεί το μεγαλύτερο πλούτο της9.  

Νομίζουμε ότι είναι δίκαιο να δεχθούμε, τελικά, ότι η μέθοδος της 

Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών οφείλει την ανάπτυξή της στον J-P. 

                                                 
6 Μπεχράκης Θ. (1999), Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων: Μέθοδοι και Εφαρμογές, Νέα Σύνορα 
Λιβάνη σελ. 9.  

7  Παπαδημητρίου Γ. (2002). ‘Η Ανάλυση Δεδομένων στην Ελλάδα’ Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων 
τεύχος 1. σελ.6. 

8 Παπαδημητρίου Γ. (2205) Γεωμετρική προσέγγιση της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 
(AFC), Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 1. 

9  Παπαδημητρίου Γ. (2005) Γεωμετρική προσέγγιση της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 
(AFC), Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 1. 
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Benzécri ο οποίος και πρώτος αυτός της έδωσε την ονομασία αυτή (Analyse 

Factorielle des Correspondances) το 1962. Η πρώτη παρουσίαση αυτής της νέας 

στατιστικής μεθόδου έγινε από τον ίδιο τον Benzécri το 1963 στο College de France. 

Σήμερα η γαλλική σχολή της Ανάλυσης Δεδομένων έχει να επιδείξει ένα μεγάλο 

πλήθος θεωρητικών στατιστικών όπως J.M. Bouroche, B. Burtschy, J-P. Cage, E. 

Diday, B. Escofier, M. Jambu, L. Lebart, J. Pagés, G. Saporta, M. Roux, M. 

Tenenhaus κ.α. οι οποίοι βελτιώνουν την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών 

(AFC) εμπλουτίζοντάς την συνεχώς με νέες τεχνικές10.  

Οι μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων ήρθαν στην Ελλάδα μέσω Γαλλίας, με τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και διδάκτορες της σχολής Benzécri. Οι πρώτες εργασίες 

στα ελληνικά είναι αυτές του Μ. Μεϊμάρη & Η. Νικολακόπουλου «Παραγοντική 

Ανάλυση Δεδομένων: σχέσεις κοινωνικοεπαγγελματικής προέλευσης  και σχολής 

φοίτησης για τους σπουδαστές των ΑΕΙ» στην Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών το 

1978 τεύχος 33-34, σελ. 225-240 και του Γ. Παπαδημητρίου το 1984 «Πολυδιάστατη 

Ανάλυση των Χαρακτηριστικών των Πρωτοετών Φοιτητών του 1979 και του 1980 της 

Α.Β.Σ.Θ.» στον τιμητικό τόμο της επιστημονικής επετηρίδας της Ανωτάτης 

Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (ΑΒΣΘ), τόμος 8 τεύχος 3 σελ. 181 – 213. 

Με την καθιέρωση μαθημάτων Ανάλυσης Δεδομένων στα ελληνικά πανεπι-

στήμια, την έκδοση συγγραμμάτων, με τη συνεχή παρουσία στα ετήσια συνέδρια που 

διοργανώνει το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο καθώς και η ίδρυση της «Εταιρείας 

Ανάλυσης Δεδομένων» όπου μέσα στα τρία μέχρι σήμερα Συνέδρια της και τα έξι 

τεύχη του επιστημονικού περιοδικού «Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων» καθώς και 

τους πολυάριθμους νέους επιστήμονες που έχουν μυηθεί είτε θεωρητικά είτε 

πρακτικά στις μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων, ο ξεχωριστός αλλά και ιδιαίτερος 

αυτός κλάδος έχει αποκτήσει τη θέση που του αρμόζει στο χώρο της Στατιστικής 

Επιστήμης. 

Στις μέρες μας, η επανάσταση της πληροφορίας έφερε τους στατιστικούς 

αντιμέτωπους με ένα συνεχώς αυξανόμενο πλήθος δεδομένων. Παράλληλα όμως, η 

χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών επέτρεψε τη μαζική τους επεξεργασία. Η 

ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας στο περιβάλλον των μεθόδων της Ανάλυσης 

                                                 
10  Παπαδημητρίου Γ. στο ίδιο, σελ. 1. 
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Δεδομένων, καθιστά τις μεθόδους αυτές ένα ικανότατο εργαλείο για την ανάλυση 

μεγάλου πλήθους δεδομένων11.  

3.3 Λογισμικά Ανάλυσης Δεδομένων 

Οι μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων έχουν ενσωματωθεί πλέον στα πιο γνωστά 

λογισμικά στατιστικής όπως το SAS, το SPSS και το STATISTICA. Πιο 

εξειδικευμένα προγράμματα είναι: το CLUSTAN καθώς και το γαλλικό SPAD. Στην 

Ελλάδα παράλληλα με τις προσπάθειες διάδοσης των μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων 

έχουν δημιουργηθεί και μερικά λογισμικά για την υποστήριξη της επεξεργασίας των 

μεθόδων. Από τα πρώτα λογισμικά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, συναντάμε το 

πρόγραμμα ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ (ΠΡόγραμμα ΑΞΙοποίησης ΤΕχνικών ανάΛυσΗΣ 

δεδομένων) (1988) του αναπληρωτή καθηγητή Α. Καράκου του Πανεπιστημίου 

Θράκης το οποίο λειτουργεί σε περιβάλλον DOS, αργότερα στο τμήμα εφηρμοσμένης 

πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δημιουργείται από τον πληροφορικό 

Ν. Κουτσουπιά το S-Pro (1999) που έχει άμεση σχέση με το γνώριμο Excel. Ο 

καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Δ. Καραπιστόλης έχει την ευθύνη για το πολύ 

διαδεδομένο και συνεχώς αναβαθμιζόμενο MAD (Méthodes d’ Analyse des Données). 

Καθώς συνεχίζονται τα μαθήματα Ανάλυσης Δεδομένων στα προπτυχιακά και 

μεταπτυχιακά τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παράλληλα στα εργαστήρια 

του τμήματος Εφηρμοσμένης Πληροφορικής, κάτω από τη συνεχή  επίβλεψη του 

καθηγητή Γιάννη Παπαδημητρίου, βρίσκεται υπό δημιουργία από τον πληροφορικό 

Άγγελο Μάρκο, ένα νέο λογισμικό, με το κωδικό όνομα C.HI.C Analysis 

(Correspondence and Hierarchical Cluster Analysis), διευρύνοντας συνεχώς το 

θεωρητικό υπόβαθρο της Ανάλυσης Δεδομένων με την ενσωμάτωση νέων δεικτών 

για την απεικόνιση και την ερμηνεία των πολυδιάστατων φαινομένων.  

Τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν για τις αναλύσεις της παρούσας διατριβής 

είναι το MAD (Méthodes d’ Analyse des Données) για την Ανιούσα Ιεραρχική 

Ταξινόμηση (CAH) και το C.HI.C Analysis (Correspondence and Hierarchical 

Cluster Analysis) κυρίως για την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (AFC). 

                                                 
11 Λούκας Δ. (2004) Πολυκριτήρια Υποστήριξη Αποφάσεων με τη Βοήθεια της Παραγοντικής Ανάλυσης 
των Αντιστοιχιών, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 24. 
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3.4 Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών  

3.4.1 Εισαγωγή 

Με την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (Analyse Factorielle des 

Correspondances A.F.C.) που θεωρείται η πιο εξελιγμένη παραγοντική μέθοδος, μας 

παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης πινάκων που εμπεριέχουν κάποιο μέτρο 

«αντιστοιχίας» μεταξύ «γραμμών» και «στηλών». Πίνακες συχνοτήτων και πίνακες 

συνάφειας, αποτελούν κλασικές περιπτώσεις πινάκων που μπορούν να μελετηθούν με 

τη μέθοδο αυτή. Όσο πιο μεγάλες είναι οι διαστάσεις του πίνακα, τόσο μεγαλύτερο 

είναι το ενδιαφέρον της μεθόδου. Τα αποτελέσματα είναι ανεξάρτητα από μέγεθος 

του δείγματος.  

Σκοπός της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών είναι η αναλυτική 

περιγραφή πινάκων δεδομένων που αναφέρονται σε ποιοτικές μεταβλητές, ώστε να 

καθίσταται εύκολη η ερμηνεία τους και η εξαγωγή συμπερασμάτων χωρίς καμία a 

priori υπόθεση ή περιορισμό. Πολλοί την εντάσσουν στις μεθόδους της Περιγραφικής 

Στατιστικής αγνοώντας ότι δεν πρόκειται για μέθοδο της ίδιας απλότητας. Με την 

Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών εξασφαλίζεται η συνολική περιγραφή του 

φαινομένου στο οποίο αναφέρεται ο πίνακας που αναλύεται. Αυτή η δυνατότητα, της 

συνολικής στατιστικής επεξεργασίας πινάκων πολύ μεγάλων διαστάσεων, χωρίς 

μάλιστα καμιά εκ των προτέρων υπόθεση, είναι το βασικότερο πλεονέκτημά της 

έναντι των άλλων μεθόδων της Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης που 

περιορίζονται στη μελέτη μεμονωμένων ή ανά δύο των μεταβλητών12. 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

είναι:  

α) η ανάδειξη των συσχετισμών και των αλληλεξαρτήσεων που υπάρχουν, 

μεταξύ αντικειμένων (γραμμών) και ιδιοτήτων (στηλών), του πίνακα που αναλύεται,  

β) συνοψίζει την πληροφορία που εμπεριέχεται σε ένα μεγάλο πλήθος 

κατηγορικών μεταβλητών επιτυγχάνοντας τη μετάβαση σε ένα χώρο, με μικρότερο 

πλήθος νέων συνεχών μεταβλητών, που ονομάζονται παραγοντικοί άξονες, 

κατανοώντας με τον τρόπο αυτό τη δομή των δεδομένων, που προβάλλονται 

διατεταγμένα σε ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων και  
                                                 
12 Παπαδημητρίου Γ. (2005) Γεωμετρική προσέγγιση της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

(AFC), Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 1. 
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γ) η ταυτόχρονη απεικόνιση αντικειμένων (γραμμών) και ιδιοτήτων (στηλών) 

των πινάκων στον ίδιο παραγοντικό άξονα ή παραγοντικό επίπεδο. 

Με τη μέθοδο της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών αναλύονται 

πίνακες συμπτώσεων δεδομένων, τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών μεταβλητών 

αφού προηγουμένως έχουν κατηγοριοποιηθεί.  

3.4.2 Πίνακας Δεδομένων με Πολυδιάστατο Προφίλ 

Το πρώτο και βασικό στάδιο μιας στατιστικής ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός 

των αντικειμένων και των μεταβλητών που θα περιγράψουν το φαινόμενο που θα 

αναλυθεί. Για να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες της Παραγοντικής Ανάλυσης των 

Αντιστοιχιών, στην προσπάθεια στατιστικής ανάλυσης ενός φαινομένου που 

περιγράφεται από έναν αρχικό πίνακα δεδομένων, θα πρέπει να τον μετατρέψουμε σε 

πίνακα Αντιστοιχιών. Τα στοιχεία (οι αριθμοί) ενός πίνακα αντιστοιχιών δεν 

μελετώνται από μόνα τους αλλά το καθένα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, όπως θα 

δούμε στη συνέχεια. Αυτό κάνει απαραίτητη την ομογενοποίηση των ποσοτικών 

δεδομένων, δηλαδή αν πρόκειται για ποσοτικά μεγέθη αυτά να έχουν μετρηθεί και 

καταγραφεί με το ίδιο σύστημα μέτρησης και την ίδια μονάδα13.  

Η κατηγοριοποίηση των ποσοτικών μεταβλητών, όπως το εισόδημα, η ηλικία, 

οι δαπάνες, κ.λ.π. μπορεί να γίνει με το διαχωρισμό τους σε κλάσεις – τάξεις. Η 

απόφαση για όρια των κλάσεων εξαρτάται από τη φύση και το πλήθος των 

διαθέσιμων δεδομένων. Ο διαχωρισμός τους μπορεί να γίνει με πολλούς και 

διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα η μεταβλητή ηλικία μπορεί να χωριστεί σε 

κλάσεις ανά δεκαετία ή πενταετία, μπορεί όμως να διαχωριστεί και σε νέους, 

έφηβους, μεσήλικες ή ακόμα στην ηλικία των σπουδών την παραγωγική ηλικία κ.ο.κ. 

Όταν όμως δεν υπάρχει άλλη πληροφόρηση για τον διαχωρισμό μιας ποσοτικής 

μεταβλητής σε κατηγορική, τότε ένα ασφαλές μέτρο διαχωρισμού είναι αυτό της 

αναλογικής κατανομής. Έτσι μπορούμε να διαιρέσουμε, μια ποσοτική μεταβλητή σε 

τρεις κλάσεις, όπου η πρώτη θα περιλαμβάνει το 25% των μικρότερων τιμών των 

παρατηρήσεων, η δεύτερη θα περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις που αντιστοιχούν στο 

50% (ενδοτεταρτημοριακό εύρος) και η τρίτη, το 25% των παρατηρήσεων με τις 

                                                 
13 Παπαδημητρίου Γ. (2005) Εισαγωγή στις Αρχές  της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

(AFC), Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 3. 
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υψηλότερες τιμές, αλλά μπορεί να γίνει και σε τρία ίσα διαδοχικά διαστήματα, μη 

υπερκαλυπτόμενα μεταξύ τους.  

Θα πρέπει να τονιστεί η ύπαρξη συχνά μεριδίου αυθαιρεσίας στον διαχωρισμό 

σε κλάσεις του διαστήματος μεταβολής. Όταν τα όρια δεν επιβάλλονται από μόνα 

τους (βιβλιογραφικά), καλό θα είναι να γίνονται πολλές προσπάθειες και να 

συγκρίνονται τα αποτελέσματα. Αν τα αποτελέσματα είναι σταθερά τότε η επιλογή 

των ορίων δεν αλλοιώνει την ανάλυση. Συχνά, όταν διατηρείται η αρχή της 

αναλογικής κατανομής διασώζεται και διατηρείται η σταθερότητα14. 

Έστω ένας αρχικός πίνακας συμπτώσεων K(I,J) απολύτων συχνοτήτων, 

διαστάσεων nxp, (Σχήμα 3.1) όπου I είναι το σύνολο των γραμμών και J το σύνολο 

των στηλών και με τιμή kij οι τιμές στα στοιχεία του πίνακα.  

I

J

kij

i1
i2

ii

in

...j 1 , j 2 , j j , j p

...

...

...

k

ki

kj  

Σχήμα 3.1 Πίνακας συχνοτήτων 

Όπου είναι το άθροισμα όλων των στοιχείων του πίνακα K(I,J). 

και k

pn

ij
i 1 j 1

k
= =

= ∑∑k

                                                

i και kj είναι το πλήθος των στοιχείων της γραμμής i και της στήλης j αντίστοιχα.  

3.4.3 Προφίλ 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως μπορούμε να δουλεύουμε σε πίνακες 

συμπτώσεων – συνάφειας που περιλαμβάνουν είτε απόλυτες είτε σχετικές 

συχνότητες. Είναι όμως προτιμότερο να μετατρέπουμε τον αρχικό πίνακα 

συμπτώσεων σε πίνακα σχετικών συχνοτήτων (Σχήμα 3.2), διαιρώντας κάθε στοιχείο 

 
14 Παπαδημητρίου Γ. (2005) Εισαγωγή στις Αρχές  της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

(AFC), Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 5. 
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kij με το συνολικό άθροισμα k, που μεταφράζεται σε πίνακα αντιστοιχιών μεταξύ των 

χαρακτηριστικών του. Αυτό μας επιτρέπει εξάλλου και την άμεση σύγκριση πινάκων, 

ανεξάρτητα από τα μεγέθη του δείγματος. 

I

J

1

fi

fj

kijf
ij =

__
k

1

1 p

n

... ... ... ...

...

...

...

...

 

Σχήμα 3.2 Πίνακας σχετικών συχνοτήτων 

Τα περιθώρια στοιχεία fi και fj αποτελούν εκτιμήσεις πιθανοτήτων των μεταβ-

λητών I και J αντίστοιχα. Όπου: 

ij
ij

k
f

k
=  είναι οι σχετικές συχνότητες 

1 1

1p p

i ij
i j

ijf f
k= =

= =∑ ∑k  η περιθωριακή συχνότητα της γραμμής  i, 

1 1

1n n

j ij
i j

ijf f
k= =

= =∑ ∑k η περιθωριακή συχνότητα της στήλης  j. 

Εφόσον πρόκειται περί πιθανοτήτων είναι γνωστό ότι η σχέση ανεξαρτησίας 

μεταξύ των μεταβλητών I και J δίνεται από την ισότητα ij i jf f f= × . Από την 

τελευταία προκύπτουν οι ισοδύναμες πιθανότητες: ij
i

j

f
f

f
=  και ij

j
i

f
f

f
=  που 

σημαίνει ότι η πιθανότητα if  (η πιθανότητα του πληθυσμού που χαρακτηρίζεται από 

την ιδιότητα i) ισούται με την πιθανότητα ij

j

f
f

 ενός μέρους του πληθυσμού που 
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χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα j.15 Αυτό όμως δεν ισχύει εν γένει, δηλαδή το 

γινόμενο i jf f×  είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από την ijf . Πράγματι, αν 

ij i jf f f≥ ×  σημαίνει ότι τα i και j έλκονται και αν  ij i jf f f≤ ×  τα i και j 

απωθούνται16, συνεπώς οι μεταβλητές I και J στην Παραγοντική Ανάλυση των 

Αντιστοιχιών αποκλίνουν από την κατάσταση ανεξαρτησίας και δημιουργούν 

δεσμούς μεταξύ τους. Η απόκλιση αυτή που παρατηρείται στους πίνακες 

συμπτώσεων μεταξύ γραμμών και στηλών, δίνει τη δυνατότητα με την Παραγοντική 

Ανάλυση Αντιστοιχιών να μελετήσει κανείς τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών17.  

Παρατηρούμε τελικά ότι, σ’ έναν πίνακα συμπτώσεων οι γραμμές και οι στήλες 

παίζουν ρόλο απόλυτα συμμετρικό. Η ανεξαρτησία εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο στο 

σύνολο των γραμμών και των στηλών. Με την Παραγοντική Ανάλυση των 

Αντιστοιχιών αναζητούμε τις τυπολογίες των γραμμών και των στηλών καθώς και τις 

συνδέσεις αυτών μεταξύ τους. Σ’ έναν πίνακα συμπτώσεων, η ομοιότητα δύο 

γραμμών ή δύο στηλών εκφράζεται εξ’ ολοκλήρου συμμετρικά. Δύο γραμμές 

θεωρούνται «όμοιες» όταν συνδέονται με τον ίδιο τρόπο με το σύνολο των στηλών. 

Αυτή η προσέγγιση δια της «ομοιότητας » επιτρέπει τη μελέτη της σύνδεσης και της 

εξάρτησης μεταξύ των δύο μεταβλητών I και J ή διαφορετικά την απόκλιση του 

πίνακα από την υπόθεση ανεξαρτησίας που είναι και ο θεμελιακός στόχος της AFC. 

Συμμετρικά, δύο στήλες είναι «όμοιες» (ή κοντινές) όταν συνδέονται με τον ίδιο 

τρόπο με το σύνολο των γραμμών18

Κάθε γραμμή i ορίζει ένα προφίλ (μια κατανομή) i
jf  που είναι ένα διάνυσμα 

του διανυσματικού χώρου  με συντεταγμένες τις υπό συνθήκη συχνότητες pR ij

i

f
f

. 

iji
j

i

f
f

f
=    (j = 1,2, …, p) 

 

                                                 
15 Δρόσος Γ. (2005) Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Γλωσσικών Πληροφοριών, Διδακτορική Διατριβή 
Α.Π.Θ. σελ. 31. 

16 B.Escofier – J. Pagés (1998) Analyses Factorielles simples et multiples, objectifs, methods et 
interpretatis 3rd edition Dunod Paris, σελ. 56. 

17 Δρόσος Γ. στο ίδιο σελ. 32.  
18 Παπαδημητρίου Γ. (2005) Αναλυτική παρουσίαση της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

(AFC), Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 4. 
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Κάθε στήλη j ορίζει ένα προφίλ (μια κατανομή) j
if  που είναι ένα διάνυσμα του 

διανυσματικού χώρου  με συντεταγμένες τις υπό συνθήκη συχνότητες nR ij

j

f
f

. 

Έτσι ο αρχικός πίνακας δεδομένων και ο πίνακας σχετικών συχνοτήτων 

μετασχηματίζεται σε δύο πίνακες: α) των προφίλ των γραμμών  και β) των προφίλ 

των στηλών. Ο πίνακας του προφίλ των γραμμών (Σχήμα 3.3) σχηματίζεται 

διαιρώντας κάθε στοιχείο (συχνότητα) του πίνακα με το σύνολο της γραμμής. Κάθε 

νέα γραμμή που δημιουργείται ονομάζεται προφίλ ή κατανομή της γραμμής i. 

I

J

1fj

fijf i = __
fi

1

1 p

n

j 1

Προφίλ Περιθ. Γραμμής
 

Σχήμα 3.3 Πίνακας των προφίλ των γραμμών 

Η τελευταία γραμμή περιλαμβάνει το προφίλ γραμμής για ολόκληρο τον 

πίνακα. Αυτό εκφράζει το μέσο προφίλ γραμμής. Είναι ο σταθμισμένος μέσος των 

προφίλ γραμμής, με σταθμίσεις το σύνολο των παρατηρήσεων κάθε γραμμής. Έτσι αν 

όλες οι γραμμές είναι ίδιες τότε όλα τα προφίλ γραμμών θα συνέπιπταν τόσο μεταξύ 

τους όσο και με το μέσο προφίλ γραμμής. Επομένως χρησιμοποιώντας κάποιο μέτρο 

απόστασης μεταξύ των προφίλ γραμμών μπορεί να ποσοτικοποιήσει κανείς, το βαθμό 

διαφοροποίησης μεταξύ των γραμμών ή μιας γραμμής και του μέσου.  

Όπως γίνεται αντιληπτό με την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών δεν 

αναλύουμε κατευθείαν τον αρχικό πίνακα δεδομένων. Για τη μελέτη των γραμμών i, 

ο αρχικός πίνακας μετασχηματίζεται με τον πιο πάνω τρόπο, ενώ για τη μελέτη των 

στηλών με ανάλογο τρόπο σχηματίζουμε τον παρακάτω πίνακα (Σχήμα 3.4). 
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I

J

1

fi
fij

f
i =

__
fj

1

1 p

n

j

Προφίλ Περιθ. 

Στήλης

1
 

Σχήμα 3.4 Πίνακας των προφίλ των στηλών 

Τα προφίλ γραμμών/στηλών  μπορεί να ιδωθούν σαν πολυμεταβλητές 

παρατηρήσεις σε έναν πολυδιάστατο χώρο. 

3.4.4 Νέφη Σημείων – Κέντρα Βαρύτητας Νεφών – Μάζες 

Ονομάζουμε νέφος των γραμμών I ή των αντικειμένων και συμβολίζουμε με 

Ν(Ι) το σύνολο: 

              ( ){ }.( ) , :i
J iN I f f i= I∈  (i = 1,2, …, n) 

των κατανομών i
Jf  των γραμμών i εφοδιασμένων με μάζα (βάρος – στάθμιση) 

την περιθωριακή συχνότητα if . 

Κάθε γραμμή i συνδέεται με το προφίλ της i
Jf  στο J και αντιστοιχεί σε σημείο 

του χώρου : pR

( )1 2, ,..., ,..., : 1, 2,...,i i i i i p
J j pf f f f f R i n= ∈ =  

Επειδή όμως: 

,   0iji i
j j

i

f
f f

f
= >  και 

1
1

p
i
j

j
f

=

=∑  

έχουμε ουσιαστικά μια απεικόνιση των υπό συνθήκη πιθανοτήτων της J για 

κάθε i. Με το σύνολο των κατανομών (προφίλ) των γραμμών i επιτυγχάνεται μια 

απεικόνιση του συνόλου Ι στο σύνολο J και απεικονίζεται η γραμμή i στο νόμο 

πιθανότητας. Επειδή η κάθε γραμμή i συνδέεται με το βάρος της, που εκφράζει 

αριθμητικά την σημαντικότητά της στο χώρο των στηλών, το νέφος Ν(Ι) ουσιαστικά 
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περιγράφει τις σταθμισμένες «υπό συνθήκη» κατανομές πιθανότητας των γραμμών 

στο χώρο των στηλών19. 

Το νέφος Ν(Ι) είναι εφοδιασμένο με μια μάζα δηλαδή ένα βάρος ή μια 
στάθμιση των σημείων που αντιστοιχεί στην περιθωριακή συχνότητα if . Το νέφος 

Ν(Ι) των σταθμισμένων σημείων i
jf  με τα αντίστοιχα βάρη if  επιδέχεται ένα κέντρο 

βάρους (Σχήμα 3.6) που αποτελεί γενίκευση της μέσης τιμής των σημείων i
jf  και 

δίνεται από τη σχέση:  

1

n
i

J i J
i

G f
=

f= ⋅∑  

Η  j-οστή συντεταγμένη του κέντρου βάρους JG  είναι:  

1 1 1
: 1,2, ,

n n n
iji

j i j i ij j
i i ii

f
G f f f f f j

f= = =

⎛ ⎞
= ⋅ = ⋅ = = =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ … p  

Επομένως το κέντρο βάρους JG  είναι ένα διάνυσμα του χώρου  με 

συντεταγμένες τις περιθωριακές συχνότητες των στηλών του πίνακα των σχετικών 

συχνοτήτων

pR

20. 

Rp

Προφίλ Γραμμή i' 

Προφίλ Γραμμή i 

N(I) 

Gj.
 

Στήλη  j 
.

 .
 

.
 

fj fifij

Νέφος σημείων - Γραμμών

 
Σχήμα 3.5 Το νέφος των γραμμών στο χώρο  pR

 
                                                 
19 Παπαδημητρίου Γ. (2005) Αναλυτική παρουσίαση της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

(AFC), Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 9. 
20 Δρόσος Γ. (2005) Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Γλωσσικών Πληροφοριών, Διδακτορική Διατριβή 
Α.Π.Θ. σελ. 34. 
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Αντίστοιχα ονομάζουμε νέφος στηλών J ή των μεταβλητών και συμβολίζουμε 

με Ν(J) το σύνολο:  

( ) ( ){ }, :j
I jN J f f j= ∈ J  

των κατανομών j
If  των στηλών j εφοδιασμένων με μάζα (βάρος – στάθμιση) 

την περιθωριακή συχνότητα jf . 

Σε κάθε στήλη j αντιστοιχεί το σημείο j
if  : 

( )1 2, , , , : 1,2, ,j j j j j n
I i nf f f f f R j p= ∈… … …=  

Με τον τρόπο αυτό η κάθε στήλη j συνδέεται με το προφίλ της j
If  στο χώρο Ι 

και αντιστοιχεί σε σημείο του . nR

Επειδή όμως: ,   0ijj j
i i

j

f
f f

f
= >  και 

1

1
n

j
i

i

f
=

=∑  

επιτυγχάνεται ουσιαστικά μια απεικόνιση των υπό συνθήκη πιθανοτήτων της I 

για κάθε j στον . nR

Με το σύνολο j
If  των κατανομών (προφίλ) των στηλών j επιτυγχάνεται μια 

απεικόνιση του συνόλου J στο I και απεικονίζεται η στήλη j στο νόμο πιθανότητας 
j

If . Επειδή όμως η κάθε στήλη συνδέεται με το βάρος της jf , που εκφράζει τη 

σημαντικότητά της στο χώρο των γραμμών, το νέφος Ν(J) ουσιαστικά περιγράφει τις 

σταθμισμένες «υπό συνθήκη» κατανομές πιθανοτήτων των στηλών στο χώρο των 

γραμμών21. 

Το νέφος Ν(J) των σταθμισμένων σημείων j
if με τα αντίστοιχα βάρη jf   

επιδέχεται ένα κέντρο βάρους (Σχήμα 3.7) που αποτελεί γενίκευση των σημείων j
If  

και δίνεται από τη σχέση:  

1

p
j

I j
j

G f
=

If= ⋅∑ .  

                                                 
21 Παπαδημητρίου Γ. (2005) Αναλυτική παρουσίαση της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

(AFC), Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 10. 
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Η i –οστή συντεταγμένη του κέντρου βάρους  είναι:  IG

1 1 1
: 1,2, ,

p p p
ijj

i j i j ij i
j j jj

f
G f f f f f i

f= = =

⎛ ⎞
= ⋅ = ⋅ = = =⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ … n  

Προφίλ Στήλη j' 

Προφίλ Στήλη j 

N(J) 

Gi.
 

Γραμμή  i .
 

.
 

fi fjfij

Νέφος σημείων - Στηλών

Rn

 
Σχήμα 3.6 Το νέφος των στηλών στο χώρο  nR

Τα κέντρα βάρους έχουν την έννοια του μέσου προφίλ και η διασπορά των 

νεφών παραπέμπει στη μελέτη των προφίλ των γραμμών και των στηλών με τις 

περιθωριακές συχνότητες και κατ’ επέκταση στη μελέτη των συσχετίσεων μεταξύ 

των μεταβλητών22.  

3.4.5 Απόσταση 

Τα προφίλ πλήθους n και p αντίστοιχα, επιτρέπουν στα νέφη των σημείων να 

τοποθετούνται σε χώρους των  n και p διαστάσεων ή για να είμαστε ακριβείς, σε 

χώρους των n-1 και p-1 διαστάσεων, διότι ισχύουν οι σχέσεις: 

1
1

p
iji

j
j i

f
f

f=

= =∑  και 
1

1
n

ijj
i

i j

f
f

f=

= =∑  

                                                 
22 Δρόσος Γ. (2005) Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Γλωσσικών Πληροφοριών, Διδακτορική Διατριβή 
Α.Π.Θ. σελ. 36. 
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Οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων ορίζονται πλέον στους υποχώρους n-1 και 

p-1 διαστάσεων, δηλαδή τα σημεία – γραμμές και τα σημεία στήλες βρίσκονται στους 

υποχώρους p-1 και n-1 διαστάσεων αντίστοιχα.  

Οι αποστάσεις μεταξύ δύο σημείων – γραμμών  και i i′ . Δίνονται από τη 

σχέση: 

2
2

1

1( , )
p

ij i j

j j i i

f f
d i i

f f f
′

= ′

⎛ ⎞
′ = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  

Ενώ οι αποστάσεις μεταξύ δύο σημείων – στηλών j  και j′  δίνονται από τη 
σχέση:  

2

2

1

1( , )
n

ij i j

i i j j

f f
d j j

f f f
′

= ′

⎛ ⎞
′ = −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  

Οι δύο παραπάνω αποστάσεις διαφέρουν από την Ευκλείδεια απόσταση και 

ονομάζονται «αποστάσεις του » ονομασία η οποία δόθηκε για πρώτη φορά από 

τον J.P. Benzécri το 1973 

2X
23.  

Αυτή η απόσταση διαφέρει της Ευκλείδειας απόστασης γιατί λαμβάνουμε 

υπόψη και το βάρος (μάζα ,i jf f ) του κάθε σημείου. Το κάθε σημείο – γραμμή του 

νέφους Ν(Ι) θεωρούμε ότι έχει μάζα if  και το κάθε σημείο – στήλη του νέφους Ν(J) 

έχει μάζα jf ).  

Με την απόσταση του  εκμεταλλευόμαστε την αναλογική ισοδυναμία 

μεταξύ κατανομών (equivalence distributionnelle). Σύμφωνα μ’ αυτήν αν δύο 

ανάλογες στήλες αντικατασταθούν με το άθροισμά τους, η απόσταση μεταξύ των 

κατανομών των γραμμών παραμένει αμετάβλητη. Η περίπτωση της τέλειας αναλογίας 

μεταξύ δύο στηλών συναντάται σπάνια, συχνά όμως συναντάμε στήλες με περίπου 

ανάλογες κατανομές

2X

24. 

3.4.6 Αδράνεια  

Αφού είδαμε πως μπορούμε να υπολογίσουμε τις διαφορές σε κάθε ζεύγος 

σημείων, χρειαζόμαστε να ορίσουμε ένα συνολικό μέτρο ανομοιογένειας ή 

                                                 
23 Δρόσος Γ. (2005) Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Γλωσσικών Πληροφοριών, Διδακτορική Διατριβή 
Α.Π.Θ. σελ. 37. 

24 Παπαδημητρίου Γ. (2005) Αναλυτική παρουσίαση της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 
(AFC), Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 11. 
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ετερογένειας των προφίλ, το οποίο να δείχνει πόσο διαφέρουν τα προφίλ μεταξύ τους. 

Ένα τέτοιο μέτρο είναι η αδράνεια που τη συμβολίζουμε με In.  Ως αδράνεια In του 

νέφους N(I) ως προς το κέντρο μάζας  Gi ορίζεται η ποσότητα: 

( )( ) ( ) ( )22 2
2

1 1 1 1 1

1 X, ,
p pn n n

ij i jiji
J i J J i j

i i j i jj i i j

f f ff
In N I f f d f f f f

f f f f= = = = =

⎛ ⎞ −⎛ ⎞
⎜ ⎟= = − =⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

∑ ∑ ∑ ∑∑ k
=

(το άθροισμα τετραγώνων των αποστάσεων επί τις αντίστοιχες μάζες). 

Η παράσταση 
2X

k
 είναι: 

( )2
2

1 1

pn
ij i j

i j i j

f f fX
k f= =

−
=∑∑ f

 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το  είναι η γνωστή στατιστική παράσταση που 

χρησιμοποιούμε για τον έλεγχο της ανεξαρτησίας των μεταβλητών I και J. 

2X

 Η αδράνεια In του νέφους N(J) ως προς το κέντρο μάζας  ορίζεται όμοια από 

τη σχέση: 

If

( )( ) ( )
p

2 j
I j I I

j 1
In N J ,f f d f ,f

k

2X
=

= =∑  

Η μελέτη ενός πίνακα συμπτώσεων, δηλαδή ενός πληθυσμού n ατόμων μέσω 

δύο ποιοτικών μεταβλητών, ουσιαστικά μετρά τη σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών 

με τη βοήθεια της στατιστικής του . Η στατιστική του  είναι ίση (κατά 

προσέγγιση n) με τη συνολική αδράνεια ως προς το κέντρο μάζας του νέφους Ν(Ι) ή 

του N(J) καθόσον ως γνωστό: 

2X 2X

( )( ) ( )
2

1 ij
i i

i i j j i

f
In N I in i f f

f f
⎛ ⎞

= = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ∑ ∑  

με συνέπεια: ( )( ) ( )( )2X n In N I n In N J⎡ ⎤ ⎡= =⎣ ⎦ ⎣ ⎤⎦

                                                

  

Η τελευταία σχέση φανερώνει ότι η συνολική αδράνεια των δύο νεφών Ν(I) και 

N(J) αναπαριστά το ίδιο φαινόμενο που είναι η εξάρτηση των δύο μεταβλητών25. 

Η τελευταία αυτή ιδιότητα αποτελεί ένα βασικό προτέρημα της Παραγοντικής 

Ανάλυσης των Αντιστοιχιών, γιατί μας επιτρέπει την παράλληλη και συμμετρική 

 
25 Παπαδημητρίου Γ. (2005) Αναλυτική παρουσίαση της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

(AFC), Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 13. 
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επεξεργασία των γραμμών και των στηλών. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της 

αδράνειας, τόσο εντονότερη είναι η διαφοροποίηση. Η έννοια της αδράνειας είναι 

παρόμοια με την έννοια της διασποράς, έτσι αν όλα τα προφίλ ήταν ίδια τότε η 

αδράνεια θα είχε μηδενική τιμή.  

3.4.7 Εμπειρική εφαρμογή Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

Για να γίνει πιο κατανοητό το παραπάνω θεωρητικό μοντέλο της Παραγοντικής 

Ανάλυσης των Αντιστοιχιών ακολουθεί μια εφαρμογή σε λογικό πίνακα 0-1.  

Ο αρχικός πίνακας δεδομένων είναι ο πίνακας εισροών εκροών του έτους 1998 

όπου η συνολική οικονομία διαιρείται σε δεκαπέντε (15) κατηγορίες κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας. Οι γραμμές του πίνακα είναι οι κλάδοι της Ελληνικής 

οικονομίας και οι στήλες δείχνουν τις εκροές – δαπάνες (σε εκ. €) από τους 

αντίστοιχους κλάδους. Οι κλάδοι των γραμμών είναι ίδιοι με τους κλάδους των 

στηλών γιατί όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ο πίνακας εισροών-εκροών 

είναι διπλογραφικός πίνακας και έχει ερμηνεία και ως προς τις γραμμές και ως προς 

τις στήλες. Στο παράδειγμα όμως που ακολουθεί θα γίνει διερεύνηση μόνο ως προς 

τις εκροές όπου οι γραμμές του πίνακα θεωρούνται αντικείμενα (κλάδοι) και οι 

στήλες μεταβλητές (εκροές), (Πίνακας 3.1). 

Πίνακας 3.1 Αρχικός Πίνακας Ενδιάμεσων Εκροών  

A B C D E F G H I J K L M N O
Εκροές - Μεταβλητές

Κλ
άδ
οι

 - 
Αν

τικ
είμ

εν
α

A 1 880  3  0 6 180  0  0  59  369  1  0  1  58  0  15  4
B  0  2  0  8  0  0  0  175  0  0  0  4  0  1  
C  4  0  4 1 882  333  152  16  5  0  0  0  0  0  0  0
D 1 005  88  110 9 633  203 4 892 1 721 2 223  767  129  384 1 637  73  761  120
E  137  0  47  770  248  37  131  283  136  39  39  122  38  60  45
F  34  0  4  13  18  72  103  60  37  34  862  188  23  37  18
G  322  17  33 2 124  149  902  797  682  500  50  183  158  24  120  52
H  0  0  0  6  1  15  9  0  156  15  38  58  4  11  60
I  25  30  13  272  11  92 1 966  254  755  195  104  286  45  42  90
J  14  10  11  761  19  96  478  41  59 3 598  100  78  11  17  5
K  5  2  50 1 382  40  327 2 186  679  384  446  608  497  221  221  237
L  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
M  0  0  0  16  0  0  1  0  1  19  20  9  7  0  0
N  4  0  0  1  0  0  0  0  4  13  4  190  1  22  0
O  0  0  1  25  4  2  220  273  160  24  191  26  24  29  452

Κλ
άδ
οι

 - 
Αν

τικ
είμ

εν
α

0

 

Στόχος μας είναι η διερεύνηση των δομών και αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των 

κλάδων της ελληνικής οικονομίας με την ταυτόχρονη απεικόνιση των κλάδων και 
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των ιδιοτήτων που τους χαρακτηρίζουν. Επειδή μας ενδιαφέρει η σχετική θέση των 

κλάδων ως προς τις εκροές τους, κατηγοριοποιούμε τις εκροές σύμφωνα με την αρχή 

της αναλογικής κατανομής. Με το σκεπτικό αυτό, ποιοτικοποιούμε τις εκροές κάθε 

κλάδου (στήλη του πίνακα), με την 1η κλάση (χαμηλή, κωδ:1) να περιλαμβάνει τους 

πέντε (5) κλάδους με τις μικρότερες τιμές, 3η κλάση (υψηλή, κωδ:3) τους πέντε (5) 

κλάδους των υψηλότερων τιμών και οι υπόλοιποι πέντε (5) κλάδοι προσδιορίζουν τη 

μεσαία κλάση (κωδ:2). Έτσι από τον αρχικό πίνακα δεδομένων δημιουργείται ο 

παρακάτω πίνακας (Πίνακας 3.2), με τις ποιοτικές μεταβλητές των ενδιάμεσων 

εκροών. 

Πίνακας 3.2 Αρχικός Πίνακας Κατηγοριοποιημένων Ενδιάμεσων Εκροών  

A B C D E F G H I J K L M N O
A  3  3  1  3  1  1  2  3  1  1  1  2  1  2  2
B  1  2  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1
C  2  2  2  3  3  3  2  1  1  1  1  1  1  1  1
D  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3
E  3  2  3  2  3  2  2  3  2  2  2  2  3  3  2
F  3  1  2  1  2  2  2  2  2  2  3  3  2  2  2
G  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  2  3  2
H  1  1  1  1  2  2  1  1  2  2  2  2  2  1  3
I  2  3  3  2  2  2  3  2  3  3  2  3  3  3  3
J  2  3  2  2  2  3  3  2  2  3  2  2  2  2  2
K  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3
L  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
M  1  1  2  2  1  1  1  1  1  2  2  1  2  1  1
N  2  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  3  1  2  1
O  1  2  2  2  2  2  2  2  3  2  3  1  3  2  3

Εκροές - Ποιοτικές Μεταβλητές

Κλ
άδ
οι

 - 
Αν

τικ
είμ

εν
α

 

Στη συνέχεια ο αρχικός πίνακας με τις ποιοτικές μεταβλητές μετασχηματίζεται 

στο λογικό πίνακα 0-1 (Πίνακας 3.3) που έχει διαστάσεις 15 Χ 45 (15 γραμμές – 

αντικείμενα και 45 στήλες, αφού κάθε ιδιότητα διασπάστηκε σε 3 κατηγορίες – 

ιδιότητες). 

Στη στήλη A_1 χαρακτηρίζονται με μονάδες οι 5 κλάδοι με τις μικρότερες 

εκροές του κλάδου A. Στη στήλη Α_2 χαρακτηρίζονται με μονάδες οι 5 κλάδοι με τις 

μεσαίες εκροές και στη στήλη Α_3 χαρακτηρίζονται με μονάδες οι  5 κλάδοι με τις 

υψηλότερες εκροές του κλάδου A, κ.ο.κ. Με τους λογικούς πίνακες αναδεικνύονται 

οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα αντικείμενα, σε αντιπαράθεση με τους αρχικούς 

πίνακες όπου τα αντικείμενα χαρακτηρίζονται από μεταβλητές. 
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Πίνακας 3.3 Λογικός Πίνακας 0-1 (15 Χ 45) 

A_1 A_2 A_3 B_1 B_2 B_3 C_1 C_2 C_3 D_1 … O_1 O_2 O_3

Κ
λά
δο
ι  -

 Α
ν τ
ικ
εί
μ ε
να

Εκροές - Ιδιότητες

A 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 … 0 1
B 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 … 1 0
C 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 … 1 0
D 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 … 0 0
E 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 … 0 1
F 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 … 0 1
G 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 … 0 1
H 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 … 0 0
I 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 … 0 0
J 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 … 0 1
K 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 … 0 0
L 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 … 1 0
M 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 … 1 0
N 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 … 1 0
O 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 … 0 0

Κ
λά
δο
ι  -

 Α
ν τ
ικ
εί
μ ε
να

0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1  

 

Η βασική ιδιότητα των λογικών πινάκων είναι ότι το άθροισμα των στοιχείων 

κάθε γραμμής i είναι ίσο με το πλήθος των μεταβλητών έτσι ώστε όλα τα αντικείμενα 

της ανάλυσης (γραμμές του λογικού πίνακα) μετέχουν στις αλγεβρικές πράξεις με την 

ίδια βαρύτητα, έχουν την ίδια μάζα ή βάρος. Στους λογικούς πίνακες 0 και 1 

μπορούμε να εφαρμόσουμε την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών26. 

Εφαρμόζοντας την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών στον πίνακα 3.3 

με τη βοήθεια του λογισμικού Analysis v2.5 έχουμε τους παρακάτω πίνακες 

αποτελεσμάτων. Ο πίνακας 3.4 μας δείχνει τις χαρακτηριστικές τιμές λ(α) και την 

αντίστοιχη ποιότητα απεικόνισης των παραγοντικών αξόνων. Ο πρώτος παραγοντικός 

άξονας e1, που είναι η πλησιέστερη ευθεία στο σύνολο των σημείων και ταυτόχρονα 

η ευθεία εκείνη κατά μήκος της οποίας εκφράζεται στο μεγαλύτερο βαθμό η αδράνεια 

(η πληροφορία του νέφους) εμφανίζει ποσοστό 31,4% της ολικής πληροφορίας. Επί 

του  δευτέρου παραγοντικού άξονα e2 απεικονίζεται και ερμηνεύεται το 16,3%. Στο 

πρώτο παραγοντικό επίπεδο e1 x e2 των δύο πρώτων παραγοντικών αξόνων απεικο-

νίζεται το 47,7% της ολικής πληροφορίας του λογικού πίνακα 3.3. Θα παραμείνουμε 

στην ερμηνεία των δύο πρώτων αξόνων καθώς η περαιτέρω διαδικασία συνεχίζεται 

με τον ίδιο τρόπο. Επί κάθε παραγοντικού άξονα όμως, καλό θα είναι να 

                                                 
26 Παπαδημητρίου Γ. (2005) Εισαγωγή στις αρχές  της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

(AFC), Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 9. 
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ερμηνεύονται οι θέσεις μόνο των σημαντικών γραμμών και στηλών του πίνακα, 

δηλαδή, αυτών με υψηλές τιμές των COR(α) και CTR(α)27.  

Πίνακας 3.4 Αδράνεια – Χαρακτηριστικές ρίζες  

e1 λ1= 0,628 31,388 31,388 ****************
e2 λ2= 0,325 16,265 47,653 ********
e3 λ3= 0,206 10,29 57,943 *****
e4 λ4= 0,170 8,492 66,435 ****
e5 λ5= 0,146 7,299 73,734 ****
e6 λ6= 0,137 6,854 80,588 ***
e7 λ7= 0,108 5,387 85,975 ***
e8 λ8= 0,096 4,799 90,774 **
e9 λ9= 0,065 3,266 94,04 **
e10 λ10= 0,047 2,369 96,409 *
e11 λ11= 0,037 1,842 98,252 *
e12 λ12= 0,017 0,844 99,095
e13 λ13= 0,012 0,603 99,698
e14 λ14= 0.006 0,302 100

Παραγοντικός 
Άξονας (α)

Ποιότητα 
απεικόνισης τ(α)

Αθρ. Ποιότ. 
απεικόνισης σ(α)

Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών 
ριζών

Χαρακτ. τιμή 
λ(α)

Η εξέταση των δεικτών COR(a)i (συμβολές) και CTR(a)i (συνεισφορές) 

(Πίνακας 3.5 και 3.6) των δύο νεφών προσδιορίζει κάθε σημείο ξεχωριστά σε ποιον 

από τους 2 πρώτους παραγοντικούς άξονες απεικονίζεται καλύτερα και κατά πόσο 

συμμετέχει στην κατασκευή τους. Οι παράγοντες F(a)i είναι οι συντεταγμένες των 

γραμμών και G(a)i είναι οι συντεταγμένες των στηλών.  

Πίνακας 3.5 Παράγοντες F(α)i (συντεταγμένες), συμβολές COR(α)i και συνεισφορές 
CTR(α)i των 15 γραμμών – αντικειμένων. 

#F1 COR CTR #F2 COR CTR
A 323 52 11 593 176 72
B 1108 614 130 372 69 2
C 491 121 26 632 200 82
D -1095 600 127 649 211 86
E -602 181 39 -300 45 18
F -112 6 1 -911 415 170
G -985 485 103 516 133 55
H 417 87 18 -843 355 146
I -847 359 76 -262 34 14
J -469 110 23 -564 159 65
K -1002 502 107 641 206 84
L 1278 817 173 370 68 2
M 822 338 72 -385 74 30
N 906 411 87 225 25 1
O -232 27 6 -733 268 110

8

8

0

 

                                                 
27 Παπαδημητρίου Γ. (2005) Μεθοδολογία Εφαρμογής  της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

(AFC), Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 4. 
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Πίνακας 3.6 Παράγοντες G(α)i (συντεταγμένες), οι συμβολές COR(α)i και συνεισφορές 

CTR(α)i των 45 στηλών – ιδιοτήτων 
 #G1 COR CTR #G2 COR CTR

A_1 856 367 26 -427 91 12
A_2 -232 27 2 235 28 4
A_3 -624 195 14 192 18 3
B_1 836 349 25 -542 147 20
B_2 -60 2 0 215 23 3
B_3 -776 301 21 327 53 7
C_1 1018 518 37 251 32 4
C_2 126 8 1 -688 237 32
C_3 -1144 654 46 437 95 13
D_1 908 412 29 -276 38 5
D_2 -336 56 4 -787 310 42
D_3 -572 164 12 1063 565 77
E_1 1120 627 44 412 85 12
E_2 -314 49 3 -1162 675 92
E_3 -806 325 23 750 281 38
F_1 1120 627 44 412 85 12
F_2 -348 60 4 -1069 571 78
F_3 -772 298 21 657 216 30
G_1 1144 654 46 -92 4 1
G_2 -33 1 0 -252 32 4
G_3 -1110 616 44 344 59 8
H_1 988 488 35 -1 0 0
H_2 -139 10 1 -736 271 37
H_3 -848 360 25 736 271 37
I_1 1015 515 36 554 154 21
I_2 35 1 0 -839 352 48
I_3 -1050 552 39 285 41 6
J_1 1037 537 38 768 295 40
J_2 74 3 0 -1112 619 85
J_3 -1110 616 44 344 59 8
K_1 1037 537 38 768 295 40
K_2 -172 15 1 -826 341 47
K_3 -865 374 26 57 2 0
L_1 875 383 27 90 4 1
L_2 -332 55 4 -210 22 3
L_3 -543 147 10 120 7 1
M_1 1037 537 38 768 295 40
M_2 -83 3 0 -767 294 40
M_3 -954 455 32 -1 0 0
N_1 1039 540 38 51 1 0
N_2 105 5 0 -488 119 16
N_3 -1144 654 46 437 95 13
O_1 1162 676 48 426 91 12
O_2 -466 109 8 -234 27 4
O_3 -697 243 17 -192 18 3  
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Στον πρώτο παραγοντικό άξονα e1 (Σχήμα 3.7) παρατηρούμε σε διάταξη από τα 

αριστερά προς τα δεξιά τους κλάδους: D, K, G, I και E, οι οποίοι χαρακτηρίζονται 

από υψηλές άμεσες διακλαδικές εκροές προς τους υπόλοιπους κλάδους. Όσο 

προχωράμε προς τη δεξιά πλευρά συναντάμε τους κλάδους M, N, B και L που 

χαρακτηρίζονται από χαμηλές άμεσες διακλαδικές εκροές.   
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τ1=31,388%

Σχήμα 3.7 Πρώτος Παραγοντικός Άξονας e1. 

Ο πρώτος παραγοντικός μας δείχνει την αντιπαράθεση μεταξύ υψηλών και 

χαμηλών άμεσων εκροών. Στον δεύτερο παραγοντικό άξονα e2 (Σχήμα 3.8) έχουμε σε 

διάταξη από τα αριστερά τους κλάδους F, H, O και J, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από 

μεσαίες άμεσες εκροές ενώ προς τα δεξιά όλους τους υπόλοιπους κλάδους, αλλά 

κυρίως τους κλάδους A, G, K, D και C που συμβάλλουν στη δημιουργία του άξονα 

και χαρακτηρίζονται από υψηλές αλλά και χαμηλές άμεσες διακλαδικές εκροές. 
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Σχήμα 3.8 Δεύτερος Παραγοντικός Άξονας e2. 

Στο παραγοντικό επίπεδο e1 x e2 (Σχήμα 3.9) παρατηρούμε την συνολική εικόνα 

ως προς τους δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες με την ταυτόχρονη απεικόνιση και 

των τριών ομάδων, με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους. Στο πάνω αριστερά 

τεταρτημόριο έχουμε σε διάταξη την ομάδα των κλάδων που χαρακτηρίζονται από 

υψηλές άμεσες διακλαδικές εκροές, η οποία αντιπαρατίθεται επί του e1 με την ομάδα 

των κλάδων που χαρακτηρίζονται από χαμηλές άμεσες διακλαδικές εκροές και 

απεικονίζεται στη δεξιά πλευρά του σχήματος.  
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Σχήμα 3.9 Παραγοντικό Επίπεδο Αξόνων e1 x e2.   

Το παραγοντικό επίπεδο e1 x e2 μας παρέχει μια επιπλέον πληροφορία, 

παρατηρούμε ότι οι κλάδοι I και E, τοποθετούνται μεταξύ της ομάδας των υψηλών 

και των μεσαίων άμεσων εκροών. Στη μέση και στο κάτω μέρος του σχήματος 

παρατηρούμε την ομάδα των κλάδων που χαρακτηρίζονται από μεσαίες άμεσες 

εσωκλαδικές και διακλαδικές εκροές.  

Το ποσοστό τα, όπως ειπώθηκε, εκφράζει το ποσοστό αδράνειας που 

ερμηνεύεται επί των αντίστοιχων παραγοντικών αξόνων eα ως προς την ολική 

αδράνεια – διασπορά του πίνακα που αναλύουμε. Στο επίπεδο e1 x e2 ερμηνεύεται 

συνολικά το 48% της ολικής αδράνειας, το 31,38% από τον πρώτο άξονα συν το 

16,27% από τον δεύτερο παραγοντικό άξονα. 

Ο πρώτος παραγοντικός άξονας e1 αντιπαραθέτει τις ακραίες περιπτώσεις 

(χαμηλές και υψηλές άμεσες εκροές) και ο δεύτερος e2 τις ενδιάμεσες (μεσαίες 

άμεσες εκροές) με τις ακραίες καταστάσεις. Η περίπτωση αυτή ονομάζεται φαινόμενο 

Guttman.  
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3.5 Ιεραρχική Ταξινόμηση  

3.5.1 Εισαγωγή  

Η μέθοδος της ταξινόμησης βασίζεται στις ομοιότητες ή/και τις διαφορές που 

χαρακτηρίζουν τα δεδομένα της έρευνας, τα οποία διαχωρίζει σε ομάδες. Τα 

δεδομένα αυτά, ανάλογα με το ερευνητικό πεδίο της εφαρμογής, μπορεί να είναι 

άτομα, τα οποία ομαδοποιούνται ανάλογα με την επαγγελματική ή οικογενειακή τους 

κατάσταση, την κατανάλωση ή το εισόδημά τους κ.ά. Μπορεί επίσης να είναι και 

αντικείμενα, όπως για παράδειγμα μάρκες αυτοκινήτων που ομαδοποιούνται ανάλογα 

με τον κυβισμό ή την ιπποδύναμή τους κ.ά. μπορεί να είναι ακόμη γεωγραφικές 

περιοχές που ομαδοποιούνται επειδή τους χαρακτηρίζει μια ή περισσότερες κοινές 

αγροτικές καλλιέργειες. Στην περίπτωσή μας, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 

όπου εξετάζονται οι συναρτήσεις κόστους παραγωγής, ομαδοποιούνται ως προς τις 

διακλαδικές τους σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις. 

Το κύριο χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής είναι ότι μια επιτυχημένη 

ανάλυση θα πρέπει να καταλήγει σε ομάδες για τις οποίες οι παρατηρήσεις μέσα σε 

κάθε ομάδα να είναι όσο γίνεται πιο ομοιογενείς, αλλά και συγκρίνοντας 

παρατηρήσεις διαφορετικών ομάδων να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους.  

Η έννοια της απόστασης και της ομοιότητας είναι βασικές έννοιες στην 

Ιεραρχική Ταξινόμηση, όπως και στις άλλες μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων. Δύο 

παρατηρήσεις που μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν σχετικά όμοιες τιμές, με άλλα λόγια 

έχουν πολύ μεγάλη τιμή για το μέτρο ομοιότητας που χρησιμοποιείται και πολύ μικρή 

απόσταση. Έτσι οι έννοιες αυτές μας είναι χρήσιμες, καθώς μας επιτρέπουν να 

μετρήσουμε πόσο μοιάζουν οι παρατηρήσεις μεταξύ τους για να τις τοποθετήσουμε 

στην ίδια ομάδα. Επομένως, σκοπός της Ιεραρχικής Ταξινόμησης είναι να 

δημιουργήσουμε ομάδες μέσα στις οποίες οι παρατηρήσεις απέχουν λίγο, ενώ οι 

παρατηρήσεις διαφορετικών ομάδων απέχουν μεταξύ τους αρκετά. Ο αγγλικός όρος 

της Ιεραρχικής Ταξινόμησης είναι Hierarchical Cluster Analysis και στα γαλλικά 

Classification Hiérarchique ενώ στα ελληνικά μπορεί να τον συναντήσουμε και σαν 

Ιεραρχική Ανάλυση κατά Συστάδες. Από τις μεθόδους της Ταξινόμησης στην 

παρούσα διατριβή επιλέχθηκε η μέθοδος της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης ή 

Ταξινόμηση κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία ή στη γαλλική ορολογία Classification 

Ascendante Hiérarchique (CAH).  
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3.5.2 Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση (CAH) 

Στην ιεραρχική ομαδοποίηση ο αριθμός των ομάδων δεν είναι γνωστός από 

πριν. Οι μέθοδοι λειτουργούν ιεραρχικά με την έννοια ότι ξεκινούν χρησιμοποιώντας 

κάθε παρατήρηση σαν μια ομάδα και σε κάθε βήμα ενώνουν σε ομάδες τις 

παρατηρήσεις που βρίσκονται πιο «κοντά». Στην πραγματικότητα οι ιεραρχικοί 

αλγόριθμοι δουλεύουν είτε προς τα πάνω (αύξουσα) είτε προς τα κάτω (φθίνουσα)28.  

Ο αλγόριθμος της Ταξινόμησης κατά Φθίνουσα Ιεραρχία, ξεκινά με όλες τις 

παρατηρήσεις σε μια ομάδα. Η παρατήρηση που βρίσκεται πιο μακριά από τις 

υπόλοιπες (αυτό ορίζεται με διάφορους τρόπους) φεύγει από τη μεγάλη ομάδα και 

σχηματίζει μια καινούρια ομάδα μόνη της. Στη συνέχεια βρίσκουμε τη δεύτερη πιο 

απομακρυσμένη και τη διώχνουμε. Αυτή μπορεί να πάει είτε να σχηματίσει μια 

ομάδα μόνη της είτε να πάει στην ομάδα που είχαμε στείλει την προηγούμενη κι έτσι 

προχωράμε μέχρι να μετακινήσουμε όλες τις παρατηρήσεις. Η διαδικασία αυτή 

προϋποθέτει τη βεβαιότητά μας για τον τρόπο διαχωρισμού των παρατηρήσεών μας. 

Στις περιπτώσεις όμως που δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων τα σημαντικά 

χαρακτηριστικά, είναι προτιμότερο να ακολουθούμε τον αλγόριθμο της Ταξινόμησης 

κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία – Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης (CAH). Ο αλγόριθμος 

αυτός, που είναι και πιο διαδεδομένος, ξεκινά με κάθε παρατήρηση ως μια ομάδα και 

ενώνει στη συνέχεια ομάδες που είναι πιο κοντινές, σχηματίζοντας διαδοχικά 

ανώτερες κλάσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια όπου εμπλέκονται όλα τα 

χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή των αρχικών 

αντικειμένων.  

Η Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση έχει το εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα, 

έναντι της κατιούσας, να παρέχει τη δυνατότητα να καταχωρηθεί ένα νέο 

αντικείμενο, διαφορετικό των αρχικών, σε μια μόνο από τις κλάσεις που έχουν 

δημιουργηθεί, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που έχουν ορίσει τον προσδιορισμό 

της κάθε κλάσης29.  

                                                 
28 Καρλής Δ. (2005) Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση Εκδόσεις Σταμούλη, σελ. 282. 
29 Παπαδημητρίου Γ. (2005) Εισαγωγή στις αρχές της Αυτόματης Ταξινόμησης, Πανεπιστημιακές 
Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 7. 
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3.5.3 Αλγόριθμος και Επιλογή Μεθόδου 

Αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούνται στην Ταξινόμηση κατ’ Αύξουσα 

Ιεραρχία είναι τα εξής:  

Βήμα 1ο: Δημιούργησε τον πίνακα αποστάσεων για όλες τις ομάδες (που αρχικά 

είναι το σύνολο των παρατηρήσεών μας Ν), 

Βήμα 2ο: Βρίσκουμε τη μικρότερη απόσταση και ενώνουμε τις δύο 

παρατηρήσεις με τη μικρότερη απόσταση. Δηλαδή δημιουργούμε μια ομάδα με τις 

παρατηρήσεις που είναι πιο κοντά έχοντας Ν-1 ομάδες για τη συνέχεια της 

επεξεργασίας. Αν η μικρότερη απόσταση αφορά μια ήδη δημιουργηθείσα ομάδα και 

μια παρατήρηση, απλώς βάζουμε αυτή την παρατήρηση σε αυτή την ομάδα ή, αν 

αφορά δύο ομάδες που ήδη υπάρχουν, τις ενώνουμε.  

Βήμα 3ο: εάν δεν έχουν τοποθετηθεί όλες οι παρατηρήσεις σε μια ομάδα, τότε 

πηγαίνουμε στο 1ο βήμα, αλλιώς σταμάτα. 

Από τη παραπάνω διαδικασία προκύπτουν δύο σημαντικά θέματα. Η μέτρηση 

της απόστασης μεταξύ δύο αντικειμένων και η επιλογή μεθόδου για τον 

προσδιορισμό της ομοιότητας μεταξύ αντικειμένου και μιας ήδη δημιουργημένης 

ομάδας ή μεταξύ δύο ομάδων. Όσον αφορά το πρώτο, δηλαδή τη μέτρηση της 

απόστασης, οι πιο διαδεδομένες μετρικές απόστασης μεταξύ δύο αντικειμένων είναι η 

Ευκλείδεια μετρική, η μετρική , και ο δείκτης Jaccard2X 30.  

Ανάλογα με τη φύση των δεδομένων επιλέγουμε την κατάλληλη μετρική31. 

Όταν οι μεταβλητές είναι ποιοτικές ή όταν οι πίνακες που αναλύονται είναι πίνακες 

συχνοτήτων, τότε σαν καλύτερη μετρική προτείνεται η , η οποία εφαρμόζεται και 

στη δική μας περίπτωση.  

2X

Η Ευκλείδεια μετρική βασίζεται στον υπολογισμό των διαφορών μεταξύ όλων 

των συντεταγμένων των αντικειμένων και προτείνεται για τις περιπτώσεις που τα 

αντικείμενα χαρακτηρίζονται από ποιοτικές μεταβλητές. Η μετρική του Jaccard 

προτείνεται όταν έχουμε πίνακες ποιοτικών μεταβλητών δυαδικής μορφής (0 για την 

απουσία τους και 1 για την παρουσία τους), και υπολογίζεται μετρώντας τον αριθμό 
                                                 
30 Παπαδημητρίου Γ. (1994), Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 239. 

31 Φλώρου Γ. (1997) Προσδιορισμός της ιδανικότερης μετρικής απόστασης και καλύτερου τρόπου 
ομαδοποίησης στις διάφορες μεθόδους της αυτόματης ταξινόμησης κατ΄ αύξουσα ιεραρχία, 
Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. 
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των συντεταγμένων με κοινά 1 και τον αριθμό αυτών που έχουν 1 μόνο στο ένα από 

τα δύο αντικείμενα των οποίων μετριέται η απόσταση, ενώ το πλήθος των κοινών 0 

δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Αν X(n,p) ο πίνακας δεδομένων με n γραμμές – αντικείμενα και p στήλες –

μεταβλητές που αναφέρονται στα αντικείμενα και ai = (xi1, xi2, … xip), aj = (xj1 , xj2, … 

Xjp),  δηλαδή δύο αντικείμενα – σημεία με συντεταγμένες ως προς τις  p μεταβλητές 

στο χώρο pR  τότε οι αποστάσεις  σύμφωνα με τη μετρική  ορίζονται από την 

παρακάτω σχέση

2d 2X
32: 

2

2

1

1p
jkik

k k i j

xxd
x x x=

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑   

Για τον προσδιορισμό της ομοιότητας μεταξύ αντικειμένων και μιας ήδη 

δημιουργημένης ομάδας ή μεταξύ δύο ομάδων χρησιμοποιούνται διάφορες 

μεθοδολογικές επιλογές. Η έννοια της απόστασης αποτελεί το κριτήριο για τη 

συνένωση των ομάδων33.  

Οι περισσότερο γνωστές μέθοδοι είναι οι: MIN (ελάχιστης απόστασης), MAX 

(μέγιστης απόστασης) και η MOYENNE (μέσης απόστασης). Η επιλογή της 

καταλληλότερης μεθόδου πραγματοποιείται μόνο εμπειρικά και σε συγκεκριμένο 

σύνολο παρατηρήσεων και αφού συγκρίνουμε την αδράνεια των παρατηρήσεων μετά 

την ιεράρχηση με την ολική αδράνεια για κάθε μια από αυτές34.  

Η μέθοδος της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης (Classification Ascendante 

Hiérarchique C.A.H.) που ελαχιστοποιεί την αδράνεια μέσα στις ομάδες και μεταξύ 

των ομάδων, προσαρμόζεται καλύτερα στα αρχικά δεδομένα και είναι απόλυτα 

συμβατή με την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών η οποία για τον 

υπολογισμό των αποστάσεων και για την κατασκευή των αξόνων χρησιμοποιεί τη 

μετρική του  και την ανάλυση της ολικής αδράνειας (εσωταξική –διαταξική) σε 

αδράνεια κατά μήκος ενός άξονα και σε αδράνεια κάθετη στον άξονα αυτόν. 

2X

                                                 
32 Παπαδημητρίου Γ. (2004), Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 339. 

-  Δρόσος Γ. (2005) Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Γλωσσικών Πληροφοριών, Διδακτορική Διατριβή 
Α.Π.Θ. σελ. 85. 

33 Δρόσος Γ. στο ίδιο σελ. 85.  
34 Φλώρου Γ. (1997) Προσδιορισμός της ιδανικότερης μετρικής απόστασης και καλύτερου τρόπου 
ομαδοποίησης στις διάφορες μεθόδους της αυτόματης ταξινόμησης κατ΄ αύξουσα ιεραρχία, 
Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. 
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3.5.4 Εσωταξική και Διαταξική Αδράνεια 

Η εσωταξική και η διαταξική Αδράνεια είναι δείκτες μέτρησης της ποιότητας 

του κάθε διαμελισμού που προκύπτει από την εφαρμογή της Ιεραρχικής 

Ταξινόμησης. Η ποιότητα του διαμελισμού μπορεί να προσδιοριστεί κάτω από την 

άποψη του πόσο συμπαγής είναι η κάθε κλάση καθώς και πόσο σαφής είναι ο 

διαχωρισμός των κλάσεων μεταξύ τους.  

Αδράνεια ενός μεμονωμένου σημείου ως προς ένα κέντρο είναι το γινόμενο  

της μάζας του επί του τετραγώνου της απόστασής του από το κέντρο αυτό.  

   Αδράνεια ενός συνόλου μεμονωμένων σημείων ως προς ένα κέντρο είναι το 

άθροισμα των επιμέρους αδρανειών των μεμονωμένων σημείων ως προς αυτό το 

κέντρο35.  

Η αδράνεια έχει την έννοια της διασποράς. Κάθε κλάση Ci έχει μια αδράνεια σε 

σχέση με το δικό της κέντρο μάζας, με την οποία μπορούμε να μετρήσουμε τη 

διασπορά των στοιχείων της γύρω από το κέντρο μάζας της. Έτσι όσο μικρότερη τιμή 

έχει αυτή η αδράνεια τόσο πιο συμπαγής, συνεκτική και ομοιογενής είναι η κλάση 

και λιγότερο διεσπαρμένη γύρω από το κέντρο μάζας. Το άθροισμα των εσωτερικών 

αδρανειών ονομάζεται εσωταξική αδράνεια.  

Η ολική αδράνεια, του νέφους των κέντρων μάζας gi των κλάσεων Ci ενός 

διαμελισμού ως προς το κέντρο μάζας G, μετρά τη διασπορά των κέντρων μάζας 

γύρω από το κέντρο μάζας G του νέφους. Αυτή η ολική αδράνεια έχει επιλέξει ως 

δείκτης μέτρησης του διαχωρισμού των κλάσεων μεταξύ τους και ονομάζεται 

εξωτερική ή διαταξική αδράνεια (Interclasse). Όσο μεγαλύτερη είναι η διαταξική 

αδράνεια τόσο πιο διαχωρισμένες είναι μεταξύ τους οι κλάσεις του διαμελισμού36.  

Όσο ελαττώνεται η εσωταξική αδράνεια και αυξάνει η διαταξική, τόσο 

καλύτερος είναι ο διαμελισμός που επιτυγχάνεται με την C.A.H.. Ο ιδανικότερος 

λοιπόν διαμελισμός, δίνεται από την ελαχιστοποίηση της εσωτερικής αδράνειας και 

την μεγιστοποίηση της εξωτερικής37. 

                                                 
35 Παπαδημητρίου Γ. (2005) Εισαγωγή στις αρχές της Αυτόματης Ταξινόμησης, Πανεπιστημιακές 
Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 10. 

36 Παπαδημητρίου Γ. στο ίδιο σελ. 11. 
37 Λούκας Δ. (2004) Πολυκριτήρια Υποστήριξη Αποφάσεων με τη Βοήθεια της Παραγοντικής Ανάλυσης 
των Αντιστοιχιών, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ.90. 
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3.5.5 Εφαρμογή – Παράδειγμα Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης (CAH) 

Εφαρμόζοντας την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση στο λογικό πίνακα 0-1 

(Πίνακας 3.3) με τη βοήθεια του λογισμικού MAD 2.2  έχουμε τους παρακάτω 

πίνακες αποτελεσμάτων.  

Αρχικά έχουμε τα αποτελέσματα της διαδικασίας δημιουργίας των κόμβων 

καθώς και τα χαρακτηριστικά τους (Πίνακας 3.7). Η πρώτη στήλη αναφέρεται στις 

κλάσεις με τη σειρά που δημιουργούνται. Η δεύτερη στήλη μας πληροφορεί για τους 

διαμελισμούς που δημιουργούνται με την ένταξη των κλάσεων που εμφανίζονται 

στην τρίτη στήλη.  

Πίνακας 3.7 Χαρακτηριστικά των κόμβων της CAH 

Κόμβος 
iC  

Διαμελισμός 
iδ  

Κλάσεις  
που 

εντάχθηκαν
iΑ          iB

Επίπεδο
iε  

Εσωταξική 
αδράνεια 

( )iIntra δ  

Διαταξική 
αδράνεια 

( )iInter δ  

Ποσοστό 
αύξησης 
της Intra 

( )iIntraΔ δ

C16 δ14 4 11 0,02666 0,02666 1,97333 0,98667 
C17 δ13 2 12 0,02666 0,05332 1,94667 0,97334 
C18 δ12 16 7 0,06222 0,11554 1,88445 0,94223 
C19 δ11 17 14 0,08000 0,19554 1,80445 0,90223 
C20 δ10 9 10 0,09333 0,28886 1,71112 0,85556 
C21 δ9 8 13 0,09333 0,38219 1,61780 0,80890 
C22 δ8 6 15 0,09333 0,47551 1,52447 0,76223 
C23 δ7 1 3 0,12000 0,59551 1,40448 0,70224 
C24 δ6 5 22 0,12889 0,72440 1,27559 0,63779 
C25 δ5 23 19 0,13601 0,86041 1,13958 0,56979 
C26 δ4 24 20 0,15378 1,01418 0,98580 0,49290 
C27 δ3 25 21 0,19163 1,20581 0,79418 0,39709 
C28 δ2 18 26 0,25847 1,46428 0,53571 0,26785 
C29 δ1 27 28 0,53575 2,00002 0 0 

Στην τέταρτη στήλη είναι ο δείκτης επιπέδου που μας δείχνει την αύξηση της 

εσωταξικής αδράνειας Intra(δi) ή τη μείωση της διαταξικής αδράνειας Inter(δi) που 

οφείλεται στη δημιουργία της κλάσης Ci με την ένταξη σ’ αυτή των κλάσεων Ai και 

BBi της προηγούμενης στήλης.  

Στην πέμπτη και στην έκτη στήλη παρουσιάζεται η εσωταξική αδράνεια 

Intra(δi) και διαταξική αδράνεια Inter(δi) αντίστοιχα του διαμελισμού δi.  

Τέλος η έβδομη στήλη μας πληροφορεί για το ποσοστό αύξησης της 

εσωταξικής αδράνειας που οφείλεται στη δημιουργία της κλάσης Ci.  
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Το ποσοστό αύξησης της εσωταξικής αδράνειας μπορεί να θεωρηθεί και ως 

συνεισφορά του κόμβου στην συνολική αδράνεια του νέφους38. 

Ο επόμενος πίνακας (Πίνακας 3.8) μας δείχνει σε στήλες τις νέες κλάσεις – 

κόμβους που δημιουργούνται. Η πρώτη δεξιά στήλη μας παρουσιάζει ότι ή κλάση C29 

δημιουργήθηκε από την συνένωση της C27 και της  C28 και περιλαμβάνει και τους 15 

κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η κλάση C27 περιλαμβάνει τους κλάδους A, C, B, 

L, N, H και M. Στη συνέχεια παρατηρούμε ότι η κλάση C28 διασπάστηκε στις C18 και 

C26. Η κλάση C18 περιλαμβάνει τους κλάδους D, K και G, ενώ η κλάση C26 

αποτελείται από τους κλάδους E, F, O, I και J.  

Πίνακας 3.8 Περιγραφή των κόμβων 

Κόμβος C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29

A(I) 4 2 16 17 9 8 6 1 5 23 24 25 18 27 
B(I) 11 12 7 14 10 13 15 3 22 19 20 21 26 28 

Πλήθος 2 2 3 3 2 2 2 2 3 5 5 7 8 15 
 D B D B I H F A E A E A D A 
 K L K L J M O C F C F C K C 
   G N     O B O B G B 
          L I L E L 
          N J N F N 
            H O H 
            M I M 
             J D 
              K 
              G 
              E 
              F 
              O 
              I 
              J  
Όπως έχουμε πει στην Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση η διαδικασία αρχίζει με 

όλα τα αντικείμενα να αποτελούν ξεχωριστές κλάσεις και ολοκληρώνεται με τη 

συνένωσή τους σε μία κλάση, αντίθετα η ερμηνεία γίνεται με την περιγραφή των 

διαμελισμών των κλάσεων – κόμβων από το ανώτερο προς το κατώτερο επίπεδο.  

Οι διαδοχικές διαδικασίες της ιεραρχικής ομαδοποίησης απεικονίζονται σε ένα 

δενδρόγραμμα (Σχήμα 3.10). Έτσι μπορούμε να παρατηρήσουμε τις τρεις ομάδες που 

περιγράψαμε καθώς και τους υπόλοιπους διαμελισμούς. 

                                                 
38 Παπαδημητρίου Γ. (2005) Εισαγωγή στις αρχές της Αυτόματης Ταξινόμησης, Πανεπιστημιακές 
Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 16. 
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Σχήμα 3.10 Δενδρόγραμμα Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης CAH 

Η κάθετη γραμμή (e1) μας βοηθά στην τομή του δενδρογράμματος και την 

σχηματική ανάδειξη των διαμελισμών που επιλέγουμε. Μεταβάλλοντας το επίπεδο 

τομής του δενδρογράμματος επιτυγχάνεται διαφορετικός διαμελισμός. Όσο πιο κοντά 

προς τον αρχικό κόμβο (κορυφή) είναι η τομή, τόσο λιγότερες κλάσεις 

παρατηρήσεων προκύπτουν, οι οποίες είναι και λιγότερο ομογενείς καθώς η κάθε μια 

τους περιλαμβάνει περισσότερο αριθμό παρατηρήσεων.  

3.5.6 Μέθοδος VACOR 

Οι δύο επόμενοι πίνακες  μας δείχνουν από τι χαρακτηρίζονται οι ομάδες που 

δημιουργούνται από τους διαδοχικούς διαμελισμούς (Πίνακας 3.9) καθώς επίσης και 

τι είναι αυτό που συμβάλει στη διάσπαση των κόμβων σε δύο άλλες υποομάδες 

(Πίνακας 3.10). 

Ο αλγόριθμος αυτός ονομάζεται Aide C.A.H. Vacor (J.P. Benzécri 1980) και με 

τον τρόπο αυτό συνδέεται η Αυτόματη Ιεραρχική Ταξινόμηση (CAH) με την 

Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (AFC). 

Στο παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3.9) μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ιδιότητες 

που χαρακτηρίζουν σημαντικότερα την κλάση C27. Σε κάθε κλάση αντιστοιχούν τρεις 

στήλες. Η πρώτη στήλη μας δείχνει τις συντεταγμένες κάθε κόμβου Ci στους άξονες 

που ορίζουν οι ιδιότητες. Bj.  
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Πίνακας 3.9 Συμβολή των ιδιοτήτων στο χαρακτηρισμό των κόμβων 

Α(i) …
B(i) …

Ιδιότητες X j
 (2

9)

C
O

R
j (

29
)

C
TR

j (2
9)

X j
 (2

8)

C
O

R
j (

28
)

C
TR

j (
28

)

X j
 (2

7)

C
O

R
j (

27
)

C
TR

j (
27

)

X j
 (2

6)

C
O

R
j (

26
)

C
TR

j (
26

)

… X j
 (1

8)

C
O

R
j (

18
)

C
TR

j (
18

)

A_1 22 0 0 8 18 104 38 18 119 13 6 26 … 0 14 99
A_2 22 0 0 25 0 4 19 0 4 26 1 6 … 22 0 0
A_3 22 0 0 33 11 66 9 11 76 26 1 6 … 44 14 100
B_1 22 0 0 8 18 104 38 18 119 13 6 26 … 0 14 99
B_2 22 0 0 25 0 4 19 0 4 26 1 6 … 22 0 0
B_3 22 0 0 33 11 66 9 11 76 26 1 6 … 44 14 100
C_1 22 0 0 0 47 266 47 47 304 0 37 166 … 0 14 99
C_2 22 0 0 25 0 4 19 0 4 40 24 106 … 0 14 99
C_3 22 0 0 41 36 204 0 36 233 26 1 6 … 66 57 400
D_1 22 0 0 8 18 104 38 18 119 13 6 26 … 0 14 99
D_2 22 0 0 33 11 66 9 11 76 53 73 326 … 0 14 99
D_3 22 0 0 25 0 4 19 0 4 0 37 166 … 66 57 400
E_1 22 0 0 0 47 266 47 47 304 0 37 166 … 0 14 99
E_2 22 0 0 33 11 66 9 11 76 53 73 326 … 0 14 99
E_3 22 0 0 33 11 66 9 11 76 13 6 26 … 66 57 400
F_1 22 0 0 0 47 266 47 47 304 0 37 166 … 0 14 99
F_2 22 0 0 33 11 66 9 11 76 53 73 326 … 0 14 99
F_3 22 0 0 33 11 66 9 11 76 13 6 26 … 66 57 400
G_1 22 0 0 0 47 266 47 47 304 0 37 166 … 0 14 99
G_2 22 0 0 25 0 4 19 0 4 40 24 106 … 0 14 99
G_3 22 0 0 41 36 204 0 36 233 26 1 6 … 66 57 400
H_1 22 0 0 0 47 266 47 47 304 0 37 166 … 0 14 99
H_2 22 0 0 33 11 66 9 11 76 53 73 326 … 0 14 99
H_3 22 0 0 33 11 66 9 11 76 13 6 26 … 66 57 400
I_1 22 0 0 0 47 266 47 47 304 0 37 166 … 0 14 99
I_2 22 0 0 25 0 4 19 0 4 40 24 106 … 0 14 99
I_3 22 0 0 41 36 204 0 36 233 26 1 6 … 66 57 400
J_1 22 0 0 0 47 266 47 47 304 0 37 166 … 0 14 99
J_2 22 0 0 25 0 4 19 0 4 40 24 106 … 0 14 99
J_3 22 0 0 41 36 204 0 36 233 26 1 6 … 66 57 400
K_1 22 0 0 0 47 266 47 47 304 0 37 166 … 0 14 99
K_2 22 0 0 25 0 4 19 0 4 40 24 106 … 0 14 99
K_3 22 0 0 41 36 204 0 36 233 26 1 6 … 66 57 400
L_1 22 0 0 8 18 104 38 18 119 13 6 26 … 0 14 99
L_2 22 0 0 25 0 4 19 0 4 26 1 6 … 22 0 0
L_3 22 0 0 33 11 204 0 36 233 26 1 6 … 44 14 100
M_1 22 0 0 0 47 266 47 47 304 0 37 166 … 0 14 99
M_2 22 0 0 24 0 4 19 0 4 26 1 6 … 22 0 0
M_3 22 0 0 41 36 204 0 36 233 40 24 106 … 44 14 100
N_1 22 0 0 0 47 266 47 47 304 0 37 166 … 0 14 99
N_2 22 0 0 25 0 4 19 0 4 40 24 106 … 0 14 99
N_3 22 0 0 41 36 204 0 36 233 26 1 6 … 66 57 400
O_1 22 0 0 0 47 266 47 47 304 0 37 166 … 0 14 99
O_2 22 0 0 33 11 66 9 11 76 40 24 106 … 22 0 0
O_3 22 0 0 33 11 66 9 11 76 26 1 6 … 44 14 100

Κόμβος 
(Ci)

7

Βάρος 1000 533 466 333 200

28 26 21 20

18
27 18 25 24 16
29 28 27 26

113 



Κεφάλαιο 3ο  
 
 

Η στήλη η COR(i) έχει νόημα για όλους τους κόμβους εκτός του αρχικού C29 

και οι τιμές τις CORj(i) είναι αντίστοιχες της AFC. Μπορούμε να ονομάσουμε την 

CORj(i) ως τη σχετική συνεισφορά της μεταβλητής Bj στην απόκλιση της κλάσης Cj  

από το κέντρο του νέφους G(C29)39.  

Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα των παραπάνω πινάκων (Πίνακα 3.9 και 3.8) 

καθώς και του δενδρογράμματος (Σχήμα 3.10), παρατηρούμε αρχικά το διαχωρισμό 

της κλάσης C27 που περιλαμβάνει τους κλάδους: A, C, B, L, N, H και M.  

Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από τις ιδιότητες – χαμηλές εκροές προς τους 

κλάδους: C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, και O. Στις ιδιότητες αυτές έχουμε το 

υψηλότερο COR (47) και CTR (304). Αν παρατηρήσουμε τις ιδιότητες με το αμέσως 

επόμενο υψηλό COR (36) έχουν τιμή μηδέν (0) στην πρώτη στήλη (συντεταγμένες 

του κόμβου), που σημαίνει ότι οι κλάδοι της συγκεκριμένης κλάσης, χαρακτηρίζονται 

από την απουσία της συγκεκριμένης ιδιότητας, που είναι οι υψηλές εκροές κυρίως 

από τους κλάδους: C, G, I, J, K, L, M και N. 

Στη συνέχεια η κλάση C28 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στις κλάσεις C18 

και C26. Η κλάση C18 περιλαμβάνει τους κλάδους: D, K και G, που χαρακτηρίζονται 

από υψηλές εκροές κυρίως προς τους κλάδους: C, D, E, F, G, H, I, J, K και Ν.   

Η κλάση C26 αποτελείται από τους κλάδους E, F, O, I και J. Οι κλάδοι αυτοί 

χαρακτηρίζονται από μεσαίες εκροές κυρίως προς τους κλάδους: D, E, F και H. 

Στον αμέσως επόμενο πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3.10) μπορούμε να 

προσδιορίσουμε τις ιδιότητες των μεταβλητών που συμβάλλουν σημαντικότερα στη 

διάσπαση του κάθε κόμβου στις επόμενες δύο κλάσεις – ομάδες. 

Στις τέσσερις πρώτες γραμμές κόμβος, ( ) ( )A i , B i  και βάρος εμφανίζονται τα 

ίδια στοιχεία του πίνακα 3.9. Ο κόμβος Ci που διασπάται στις δύο υποομάδες – 

κλάσεις Α(i) και Β(i) καθώς και το βάρος του κόμβου Ci που είναι το άθροισμα των 

κλάδων Α(i) που μετέχουν στη δημιουργία του40. Στον κάθε κόμβο Ci αντιστοιχούν 

τρεις στήλες ( ) ( ) ( )j j
DX i , COD i , CTD i

j
 .Η στήλη ( )j

DX i  δείχνει τη διαφορά των 

συντεταγμένων των προφίλ των κέντρων των κλάσεων Α(i) και Β(i) επί του άξονα 

. jB
                                                 
39 Παπαδημητρίου Γ. (2005) Εισαγωγή στις αρχές της Αυτόματης Ταξινόμησης, Πανεπιστημιακές 
Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 25 

40 Παπαδημητρίου Γ. (2005) στο ίδιο σελ. 29. 
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Πίνακας 3.10 Συμβολή των ιδιοτήτων Βj στη διάσπαση των κόμβων Ci

Α(i) …
B(i) …

Ιδιότητες D
X j

 (2
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… D
X j

 (1
8)

C
O

D
j (

18
)

C
TD

j (
18

)

A_1 30 19 226 -13 3 11 -40 36 71 22 11 13 … 0 0 0
A_2 -6 0 9 -4 0 1 26 15 30 -66 104 117 … -67 253 20
A_3 -24 12 145 18 7 21 13 3 7 44 46 52 … 66 246 19
B_1 30 19 226 -13 3 11 -40 36 72 22 11 13 … 0 0 0
B_2 -6 0 9 -4 0 1 26 15 30 44 46 52 … -67 253 20
B_3 -24 12 145 18 7 21 13 3 7 -66 104 117 … 66 246 19
C_1 47 47 556 0 0 0 20 9 17 0 0 0 … 0 0
C_2 -6 0 9 -40 35 107 -20 9 17 11 2 3 … 0 0 0
C_3 -41 35 424 40 35 108 0 0 0 -11 2 3 … 0 0 0
D_1 30 19 226 -13 3 11 7 1 2 22 11 13 … 0 0 0
D_2 -24 12 145 -53 61 189 -33 24 48 -22 11 13 … 0 0 0
D_3 -6 0 9 66 95 294 26 15 30 0 0 0 … 0 0 0
E_1 47 47 556 0 0 0 20 9 18 0 0 0 … 0 0
E_2 -24 12 145 -53 61 189 -33 24 49 -22 11 13 … 0 0 0
E_3 -24 12 145 53 61 189 13 3 7 22 11 13 … 0 0 0
F_1 47 47 556 0 0 0 20 9 18 0 0 0 … 0 0 0
F_2 -24 12 145 -53 61 189 -33 24 48 33 26 29 … 0 0 0
F_3 -24 12 145 53 61 189 13 3 7 -33 26 29 … 0 0 0
G_1 47 47 556 0 0 0 -26 15 30 0 0 0 … 0 0 0
G_2 -6 0 9 -40 35 107 26 15 30 66 104 117 … 0 0
G_3 -41 35 424 40 35 108 0 0 0 -66 104 117 … 0 0
H_1 47 47 556 0 0 0 -26 15 30 0 0 0 … 0 0 0
H_2 -6 0 9 -53 61 189 13 3 7 -22 11 13 … 0 0 0
H_3 -41 35 424 53 61 189 13 3 7 22 11 13 … 0 0 0
I_1 47 47 556 0 0 0 20 9 17 0 0 0 … 0 0
I_2 -6 0 9 -40 35 107 -20 9 17 11 2 3 … 0 0 0
I_3 -41 35 424 40 35 108 0 0 0 -11 2 3 … 0 0 0
J_1 47 47 556 0 0 0 66 99 195 0 0 0 … 0 0
J_2 -6 0 9 -40 35 107 -66 99 196 66 104 117 … 0 0
J_3 -41 35 424 40 35 108 0 0 0 -66 104 117 … 0 0
K_1 47 47 556 0 0 0 66 99 195 0 0 0 … 0 0
K_2 -6 0 9 -40 35 107 -66 99 196 -44 46 52 … 0 0 0
K_3 -41 35 424 40 35 108 0 0 0 44 46 52 … 0 0 0
L_1 30 19 226 -13 3 11 7 1 2 22 11 13 … 0 0 0
L_2 -6 0 9 -4 0 1 -20 9 17 -11 2 3 … 0 0 0
L_3 -24 12 145 18 7 21 13 3 7 -11 2 3 … 0 0 0
M_1 47 47 556 0 0 0 66 99 195 0 0 0 … 0 0
M_2 -6 0 9 -4 0 1 -66 99 196 -11 2 3 … 0 0
M_3 -41 35 424 4 0 1 0 0 0 11 2 3 … 0 0
N_1 47 47 556 0 0 0 -26 15 30 0 0 0 … 0 0 0
N_2 -6 0 9 -40 35 107 26 15 30 11 2 3 … 0 0 0
N_3 -41 35 424 40 35 108 0 0 0 -11 2 3 … 0 0 0
O_1 47 47 556 0 0 0 20 9 17 0 0 0 … 0 0
O_2 -24 12 145 -18 7 21 13 3 7 11 2 3 … 0 0 0
O_3 -24 12 145 -18 7 21 -33 24 49 -11 2 3 … 0 0 0

Κόμβος 
(Ci) 29 28 27 26 18

27 18 25 24 16
28 26 21 20 7

333 200Βά

0

0

0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0

ρος 1000 533 466
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Οι τιμές της Χj προέρχονται από τις αντίστοιχες τιμές του πίνακα 3.9 και το 

πρόσημό τους αναδεικνύει την υπεροχή της μιας κλάσης έναντι της άλλης ως προς 

την ιδιότητα . jB

Όπου ( )1
DX 29 30=  σημαίνει ότι η πρώτη κλάση C27 υπερέχει της C28 ως προς 

την ιδιότητα A_1. 

Όπου ( )1
DX 29 24= − : σημαίνει ότι η δεύτερη κλάση C28 υπερέχει της C27 ως 

προς την ιδιότητα Α_3. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 3.10, επιλέγοντας τα υψηλότερα COD και 

CTD, η πρώτη διάσπαση στις κλάσεις C27 και C28 οφείλεται στην υπεροχή της 

κλάσης C27 ως προς τις χαμηλές εκροές προς τους κλάδους: C, E, G, I, J, K, M, N, 

και Ο, καθώς και στην υπεροχή της κλάσης C28 ως προς τις υψηλές εκροές προς τους 

κλάδους: H, I, J, K, M και Ν. 

Η διάσπαση της κλάσης C28 στις κλάσεις C18 και C26 οφείλεται στην υπεροχή 

της κλάσης C18 ως προς τις υψηλές εκροές προς τους κλάδους D, E, F και H, καθώς 

και στην υπεροχή της κλάσης C26  ως προς τις μεσαίες εκροές προς τους κλάδους E, 

F και Η.  

Η Ιεραρχική Ταξινόμηση είναι η ιδανικότερη μέθοδος με την οποία μπορούμε 

να ομαδοποιήσουμε τα αντικείμενα – γραμμές ενός πίνακα συχνοτήτων ως προς τις 

ιδιότητες – μεταβλητές που τον χαρακτηρίζουν χωρίς καμιά a priori υπόθεση. Επειδή 

όμως η Ταξινόμηση με το διάγραμμα της ιεράρχησης δεν προσφέρεται για διάταξη 

των ομάδων, χρησιμοποιούμε την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών όπου 

έχουμε τη δυνατότητα της ταυτόχρονης απεικόνισης αντικειμένων και ιδιοτήτων σε 

διάταξη είτε στους παραγοντικούς άξονες – επίπεδα. 
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Άμεσ ε ς  Δ ιακ λαδ ι κ έ ς  Σχέσ ε ι ς   

τ η ς   

Ελλη ν ι κ ή ς  Οικο νομ ί α ς  

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Όπως είδαμε στο 2ο κεφάλαιο οι διακλαδικές σχέσεις και τα διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά ενός οικονομικού συστήματος, περιγράφονται στο σύστημα εισροών-

εκροών. Ο πίνακας εισροών – εκροών απεικονίζει τις χρηματικές ροές που 

διενεργούνται μεταξύ των τομέων οικονομικής δραστηριότητας για μια δεδομένη 

χρονική περίοδο. Ειδικότερα, η μήτρα ενδιάμεσης ανάλωσης (Σχήμα 2.4) όπου 

καταγράφονται οι ενδογενείς συναλλαγές, μας δείχνει την παραγωγική διάρθρωση 

του οικονομικού συστήματος.  

Η μήτρα ενδιάμεσης ανάλωσης είναι τετράγωνη και τα στοιχεία της έχουν 

διπλή σημασία, καθώς η ανάγνωση του πίνακα γίνεται ως προς τις γραμμές αλλά και 

ως προς τις στήλες. Οι γραμμές του πίνακα περιγράφουν τη διανομή του 

παραγόμενου προϊόντος κάθε τομέα – κλάδου προς τους υπόλοιπους τομείς – 

κλάδους του συστήματος (ενδιάμεση ζήτηση), ενώ οι στήλες περιγράφουν τη 

σύνθεση των παραγωγικών εισροών οι οποίες απαιτούνται για την παραγωγή του 

τελικού προϊόντος κάθε κλάδου από τους υπόλοιπους κλάδους του συστήματος 

(ενδιάμεση προσφορά). Η ζήτηση για εισροές κάθε κλάδου από τους υπόλοιπους 

κλάδους του συστήματος προσδιορίζεται αποκλειστικά από το επίπεδο παραγωγής 

του κλάδου αυτού κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.  

Τα στοιχεία της μήτρας ενδιάμεσης ανάλωσης μας δείχνουν τις άμεσες 

διακλαδικές σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των παραγωγικών τομέων 

οικονομικής δραστηριότητας.  
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4.2 Μεθοδολογία 

Οι διαθέσιμοι πίνακες εισροών – εκροών από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο σύστημα εθνικών 

λογαριασμών ΕΣΛ 95,  είναι για τα έτη: 1994, 1995, 1997, 1998 και 1999, όπου η 

συνολική οικονομία διαιρείται σε πενήντα εννιά (59) κλάδους.  

Ένα αρχικό ερώτημα που έπρεπε να απαντηθεί, ήταν το μέγεθος της αναλυτικής 

ταξινόμησης των κλάδων της οικονομίας. Η ταξινόμηση των πενήντα εννιά (59) 

κλάδων δεν θα προσέφερε κάτι ιδιαίτερο στην ανάλυση διότι τα περισσότερα κελιά 

ήταν κενά (χωρίς διακλαδικές σχέσεις).  

Η ταξινόμηση των κλάδων γίνεται με κριτήριο την παραγωγική τους 

δραστηριότητα, όπου με τον όρο παραγωγή εννοείται η ποσότητα αγαθών και 

υπηρεσιών που διοχετεύεται στην οικονομία για την κάλυψη των αναγκών της 

κατανάλωσης (τελική κατανάλωση) και των μελλοντικών αναγκών παραγωγής 

(ενδιάμεση ανάλωση).  

Οι κυριότεροι μέθοδοι για την ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας είναι η αρχή της λειτουργικότητας και η αρχή της θεσμικότητας. Η 

αρχή της λειτουργικότητας αποσκοπεί στο να προσδιορίσει τις παραγωγικές 

διασυνδέσεις που ορίζουν οι τεχνικές σχέσεις και ταξινομεί τους κλάδους κατά 

συγκεκριμένα προϊόντα ή κατά το δυνατόν ομοιογενείς ομάδες προϊόντων (στην 

ιδανική περίπτωση κάθε κλάδος παράγει μόνο ένα προϊόν χρησιμοποιώντας μόνο μία 

τεχνολογία παραγωγής και κάθε προϊόν παράγεται μόνο από ένα κλάδο). Η 

ταξινόμηση των κλάδων σύμφωνα με την αρχή της θεσμικότητας, αναφέρεται στην 

ενοποίηση παραγωγικών μονάδων (όχι προϊόντων) οι οποίες έχουν αρκετά κοινά 

χαρακτηριστικά, όπως την παραγωγή όμοιων προϊόντων, χρησιμοποίηση ίδιων 

πρώτων υλών ή όμοιων μεθόδων παραγωγής1.   

Η πιο συνοπτική διάκριση της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών είναι αυτή 

που χωρίζει τη συνολική οικονομία σε πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα.  

Στην πρωτογενή παραγωγή τα τελικά προϊόντα διατηρούν την αρχική τους 

φυσική υπόσταση. Ο πρωτογενής τομέας περιλαμβάνει τα τελικά προϊόντα γεωργίας, 

κτηνοτροφίας, δασών και αλιείας.  

                                                 
1  Οικονομίδης Χ. (1996) Η δομή της Ελληνικής Βιομηχανίας και ο Τομέας Παραγωγής Προϊόντων 
Παγίου Κεφαλαίου εκδόσεις Gutenberg, σελ. 57. 
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Σαν δευτερογενή παραγωγή θεωρείται ο φυσικός ή χημικός μετασχηματισμός 

των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται σε φυσική κατάσταση, όπου 

περιλαμβάνονται τα καταναλωτικά αγαθά (τρόφιμα – ποτά – καπνός, 

κλωστοϋφαντουργικά, δερμάτινα, ξυλεία, χαρτί εκδόσεις – εκτυπώσεις και λοιπά 

βιομηχανικά προϊόντα) τα ενδιάμεσα αγαθά (χημικά, πλαστικά, πετρελαιοειδή και μη 

μεταλλικά ορυκτά) και κεφαλαιουχικά αγαθά (μέταλλα, μηχανολογικός και 

ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα) της βιομηχανικής – μεταποιητικής 

παραγωγής, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικούς αερίου και ύδρευσης και οι 

κατασκευές. Επίσης η παραγωγή των ορυχείων – μεταλλείων – αλυκών ταξινομείται 

συνήθως στο δευτερογενή τομέα, επειδή πολλά από τα ορυκτά υπόκεινται σε μερική 

επεξεργασία.  

Ο τριτογενής τομέας περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες όπως του εμπορίου, ξενο-

δοχείων – εστιατορίων, μεταφορών – επικοινωνιών, εκπαίδευσης, δημόσιας 

διοίκησης, υγείας, χρηματοπιστωτικές και κοινωνικές. Είναι επίσης δυνατή η 

υποδιαίρεση του τριτογενή τομέα σε κοινωνικές υπηρεσίες (υγείας, εκπαίδευσης, 

δημόσιας διοίκησης και κοινωνικής ασφάλισης), σε υπηρεσίες διανομής (εμπόριο, 

μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης) υπηρεσίες προς τους παραγωγικούς 

κλάδους (χρηματοπιστωτικές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, έρευνας και ανάπτυ-

ξης κ.λ.π.) και σε ατομικές υπηρεσίες (ξενοδοχεία – εστιατόρια, δραστηριότητες 

αναψυχής, οικιακή βοήθεια κ.λ.π.).  

Η ταξινόμηση αυτή όπως είπαμε και στο 1ο κεφάλαιο χρησιμοποιείται σε όλες 

τις οικονομικές στατιστικές και είναι εναρμονισμένη με τους εθνικούς λογαριασμούς.  

Οι αρχικές επιλογές μας ήταν η διαίρεση της συνολικής οικονομίας στις 

δεκαπέντε (15) κατηγορίες κλάδων σύμφωνα με τη Στατιστική Ταξινόμηση των 

Κλάδων Οικονομικής  Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) NACE αναθ. 1, έτσι ώστε να 

αποκτηθεί μια πρώτη εικόνα για τις διακλαδικές σχέσεις. Η ταξινόμηση αυτή 

πράγματι, μας παρέχει ελάχιστη πληροφορία για τον δευτερογενή τομέα και 

ειδικότερα για την κατηγορία της μεταποίησης D, που έχει και το μεγαλύτερο μερίδιο 

στο συνολικό προϊόν της οικονομίας. Μετά από μια πρώτη διερεύνηση2 που 

πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πράγματι ότι σε όλες τις περιπτώσεις η κατηγορία 
                                                 
2 Τζήμος Χ. Παπαδημητρίου Γ. (2005), Research on Direct Input-Output and on Interindustry Linkages 

of the Greek Economy, Στατιστική Επιθεώρηση / Statistical Review Τόμος 1, Vol. 1. σελ. 50 
-  Τζήμος Χ. Παπαδημητρίου Γ. (2003), Διερεύνηση των Διακλαδικών Σχέσεων της Ελληνικής 
Οικονομίας, Πρακτικά 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής σελ. 429. 
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της μεταποίησης, κατέχει τη σημαντικότερη θέση στην Ελληνική οικονομία και 

επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό, με τις αλληλεξαρτήσεις της τη συνολική οικονομία. 

Γι’ αυτό και χρειάζεται πιο αναλυτική – διεισδυτική διερεύνηση. Με τη βοήθεια της 

Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής  Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ), η 

τελική ταξινόμηση που επιλέχθηκε ήταν η διαίρεση της συνολικής οικονομίας σε 

τριάντα (30) κατηγορίες και υποκατηγορίες κλάδων. Έτσι για τον δευτερογενή τομέα 

η κατηγορία της μεταποίησης και της εξόρυξης (μεταλλείων – ορυχείων) 

αποφασίστηκε να αναλυθούν και οι υποκατηγορίες.   

Αναλυτικά οι τριάντα (30) κατηγορίες και υποκατηγορίες κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας, καθώς και η περιγραφή τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 4.1).  

Πίνακας 4.1 Περιγραφή κλάδων Ελληνικής οικονομίας 

Κλάδοι Περιγραφή κλάδων
A Προϊόντα γεωργίας, θήρας και δασοκομίας
B Αλιεύματα

CA Ενεργειακά υλικά
CB Μη Ενεργειακά υλικά
DA Τρόφιμα-ποτά-καπνός
DB Κλωστοϋφαντουργικές ύλες και προϊόντα
DC Δέρμα και δερμάτινα είδη
DD Ξυλεία και προϊόντα ξύλου
DE Χαρτί και προϊόντα από χαρτί, υπηρεσίες εκδόσεων-εκτυπώσεων
DF Προϊόντα διύλισης πετρελαίου
DG Χημικές ουσίες και προϊόντα
DH Πλαστικές, ελαστικές ύλες και προϊόντα
DI Προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά
DJ Βασικά μέταλλα και μεταλλικά προϊόντα
DK Μηχανήματα και εξοπλισμός
DL Ηλεκτρικός εξοπλισμός και οπτικές συσκευές
DM Εξοπλισμός μεταφορών
DN Λοιπά μεταποιημένα προϊόντα μ.α.κ.
E Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και νερό
F Κατασκευαστικές εργασίες
G Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου
H Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων
I Υπηρεσίες μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών
J Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης
K Υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης και επιχειρηματικές υπηρεσίες
L Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και  υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης
M Υπηρεσίες εκπαίδευσης
N Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες
O Άλλες υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου, κοινωνικού και ατομικού χαρακτήρα
P Υπηρεσίες ιδιωτικών νοικοκυριών που απασχολούν οικιακό προσωπικό
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Η πρωταρχική εργασία, ήταν η σύμπτυξη των αρχικών πινάκων εισροών – 

εκροών, από πενήντα εννιά (59) κλάδους στις τριάντα (30) κατηγορίες και 

υποκατηγορίες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.  

Στη συνέχεια παρατηρώντας τα δεδομένα, διαπιστώθηκε ότι ο κλάδος P: 

Υπηρεσίες ιδιωτικών νοικοκυριών που απασχολούν οικιακό προσωπικό, περιείχε 

μόνο μηδενικές τιμές και στις γραμμές αλλά και στις στήλες γι’ αυτό αφαιρέθηκε από 

την ανάλυση.  

Έτσι έχουμε είκοσι εννιά (29) συνολικά κατηγορίες κλάδων για ανάλυση. Για 

τη διερεύνηση των διακλαδικών σχέσεων χρησιμοποιήθηκε η μήτρα ενδιάμεσης 

ανάλωσης (29Χ29). 

Οι διακλαδικές σχέσεις είναι δυνατό να αναλυθούν κατά κατεύθυνση, σχέση, 

ένταση και είδος. Όσο περισσότερες προμήθειες παραλαμβάνει ένας κλάδος σε σχέση 

με τη δική του παραγωγή, τόσο μεγαλύτερες είναι οι επιδράσεις του προς τα πίσω 

(Backward Linkages) και τόσο μεγαλύτερη ζήτηση δημιουργεί. Όσο μεγαλύτερη 

είναι η δική του παραγωγή σε σχέση με το μέρος των προϊόντων που προμηθεύεται, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η επιρροή του προς τα μπρος (Forward Linkages) και τόσο 

μεγαλύτερη είναι η προσφορά που δημιουργεί ο κλάδος3.    

Οι διακλαδικές σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις είναι  διαφορετικές ως προς τις 

εισροές και ως προς τις εκροές. Για παράδειγμα, μια βιομηχανία κατασκευής 

επίπλων, για να παράγει τα προϊόντα της αγοράζει ξυλεία, μεταλλικά ή πλαστικά 

μέρη, καταναλώνει ενέργεια, πληρώνει μισθούς, φόρους εισάγει πιθανόν διάφορες 

πρώτες ύλες κ.λ.π. Από την άλλη πλευρά, διανέμει τα προϊόντα της στην ενδιάμεση 

ανάλωση (υπόλοιπους κλάδους για εξοπλισμό γραφείων κ.λ.π.) αλλά και στην τελική 

κατανάλωση (ιδιωτική ή δημόσια) και πιθανόν εξάγει ένα μέρος της παραγωγής.  

Διαπιστώνεται επίσης ότι οι σχέσεις που δημιουργεί ένας κλάδος είναι πιο 

ισχυρές μέσω των συναλλαγών με ορισμένους κλάδους είτε προς τις αγορές του 

(εισροές) είτε προς τις πωλήσεις του (εκροές). Αποφασίστηκε έτσι η διερεύνηση των 

κλάδων ως προς τις εισροές (στήλες της μήτρας), ως προς τις εκροές (γραμμές της 

μήτρας)  αλλά και ως προς τις εισροές και τις εκροές ταυτόχρονα.  

                                                 
3 Οικονομίδης Χ. (1991) Η δομή της Ελληνικής Βιομηχανίας και ο Τομέας Παραγωγής Προϊόντων 
Παγίου Κεφαλαίου Διδακτορική Διατριβή Πάντειο Πανεπιστήμιο σελ. 55. 
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Μέχρι τώρα, ήταν εφικτό να αναλυθούν οι διακλαδικές σχέσεις και να 

εντοπιστούν οι σημαντικότεροι κλάδοι της οικονομίας, όπως είδαμε στο 2ο κεφάλαιο 

μέσω της διερεύνησης των δεικτών κάθετων διασυνδέσεων (Backward Linkages) 

(εισροές) και των δεικτών οριζόντιων διασυνδέσεων (Forward Linkages) (εκροές). 

Ταυτόχρονη όμως ανάλυση εισροών και εκροών πραγματοποιείται για πρώτη φορά.  

Η διαπίστωση των συνολικά σημαντικών κλάδων ως προς τις διακλαδικές 

διασυνδέσεις γινόταν μόνο συμπερασματικά με το αν κάποιος κλάδος είχε ταυτό-

χρονα υψηλό δείκτη κάθετης και οριζόντιας διασύνδεσης (μεγαλύτερο της μονάδος).  

Επίσης, ενώ ήταν εφικτό να διαπιστωθούν οι σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας 

(με κάθετο ή οριζόντιο δείκτη, μεγαλύτερο της μονάδας), δεν γνωρίζαμε ποιες 

ακριβώς είναι οι σχέσεις αυτές, οι οποίες καθιστούν ορισμένους κλάδους  

σημαντικότερους από κάποιους άλλους, καθώς ποιοι κλάδοι συνεργάζονται 

περισσότερο μεταξύ τους. Ο δείκτης διακύμανσης των διακλαδικών συνδέσεων 

μπορεί μας δείξει μόνο, αν οι επιδράσεις των κλάδων κατανέμονται ομοιόμορφα ή 

συγκεντρώνονται σε ένα ορισμένο αριθμό κλάδων.  

Οι μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων όπως είδαμε στο 3ο κεφάλαιο, μας παρέχουν 

τη δυνατότητα να αποκαλύπτουμε τα αίτια που υποκινούν τη συγκρότηση ομοειδών 

ομάδων αντικειμένων (κλάδων οικονομικής δραστηριότητας) και να γνωρίζουμε τις 

σχέσεις που συνάπτουν με τις ιδιότητες (εισροές – εκροές) που συμβάλλουν στην 

ομαδοποίηση τους καθώς και τη θέση διάταξης στην οποία βρίσκονται επί των 

παραγοντικών αξόνων.  

Επειδή το τμήμα της ενδιάμεσης ανάλωσης είναι διπλογραφικό δημιουργεί 

σημαντικό πρόβλημα στην ανάλυση των δεδομένων του. Οι γραμμές και οι στήλες 

του πίνακα είναι στοιχεία με μεταβλητές και όχι συχνότητες. Το πρόβλημα αυτό 

ξεπεράστηκε με την αναστροφή του αρχικού πίνακα δεδομένων4, όπως μας δείχνει το 

παρακάτω σχήμα (Σχήμα 4.1).  

Οι γραμμές του πίνακα  μας δείχνουν τις εκροές των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας προς τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Ο κλάδος D για 

παράδειγμα έδωσε από τη συνολική του παραγωγή: 1.011 χρηματικές μονάδες στον 

A

                                                 
4  Παπαδημητρίου Γ. (1987) Decomposition d’une matrice de Leontief par’ l analyse des 

correspondales, Les Cahiers de l’Analyse des Données, VolXII no 2 pp. 147-168. 
 - Παπαδημητρίου Γ. (1991) La matrice de Leontief de la Grèce Analyse Diachronique de 1958 à 1977, 

Les Cahiers de l’Analyse des Données, VolXVI no 4 pp. 403-418. 
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κλάδο Α, 87 στον κλάδο Β, 121 στον κλάδο C, 10.002 για αυτοκατανάλωσή του 

κ.ο.κ.  

Οι στήλες του πίνακα A  μας δείχνουν τις χρηματικές συναλλαγές (εκροές) οι 

οποίες προέρχονται από τους κλάδους οι οποίοι αναγράφονται στις γραμμές του 

πίνακα.  

1 29 1
A B C D … O A B C D … O

1 A 1944 3 0 6032 … 4 1 A 1944 0 4 1011 … 0
B 0 2 0 13 … 0 B 3 2 0 87 … 0
C 4 0 4 2224 … 0 C 0 0 4 121 … 1
D 1011 87 121 10002 … 129 D 6032 13 2224 10002 … 26

29

… …

29 O 0 0 1 26 … 499 29 O 4 0 0 129 … 499

A'A
Άμεσες ΕισροέςΆμεσες Εκροές

Σχήμα 4.1  Αναστροφή αρχικού πίνακα δεδομένων  

Οι γραμμές του πίνακα A′  μας δείχνουν τις εισροές των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας από τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Ο κλάδος D για 

παράδειγμα αγόρασε 6.032 χρηματικές μονάδες στον κλάδο Α, 13 από τον κλάδο Β, 

2.224 από τον κλάδο C, 10.002 από τη δική του παραγωγή κ.ο.κ.  

Οι στήλες του πίνακα  μας δείχνουν τις χρηματικές συναλλαγές (εισροές) οι 

οποίες διοχετεύονται προς τους κλάδους οι οποίοι αναγράφονται στις γραμμές του 

πίνακα. 

A′

Για τη διερεύνηση των εκροών χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας , ενώ για τις 

εισροές ο πίνακας  και για τις εισροές και εκροές και οι δύο πίνακες μαζί.  

A

A′

Στη συνέχεια για τη διερεύνηση των άμεσων εισροών θεωρούμε τους κλάδους 

που περιγράφονται στις γραμμές του πίνακα σαν αντικείμενα και τις στήλες σαν 

μεταβλητές. Επειδή μας ενδιαφέρει η σχετική θέση κάθε κλάδου ως προς τις εισροές, 

κατηγοριοποιούμε τα δεδομένα του πίνακα άμεσων εισροών, σύμφωνα με την αρχή 

της αναλογικής κατανομής. 

Έτσι, οι εννιά (9) κλάδοι με τις μικρότερες τιμές για κάθε μεταβλητή (εισροές) 

αποτελούν την 1η κλάση (κλάδοι με χαμηλές εισροές), η 3η κλάση (κλάδοι με τις 

υψηλές εισροές) περιλαμβάνει τους δέκα (10) κλάδους με τις μεγαλύτερες τιμές, ενώ 

οι υπόλοιποι δέκα (10) κλάδοι αποτελούν τη 2η κλάση (κλάδοι με μεσαίες εισροές). 
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Με τον τρόπο αυτό τα δεδομένα των αρχικών πινάκων μετασχηματίστηκαν στο 

λογικό πίνακα όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 4.2).  

Οι είκοσι εννιά (29) αρχικές μεταβλητές (εκροές των κλάδων) αφού 

διασπάστηκαν σε τρεις ιδιότητες, δημιούργησαν τις ογδόντα επτά (87) ιδιότητες, που 

είναι οι στήλες του λογικού πίνακα με στοιχεία 0 και 1, των άμεσων εκροών. 

Μεταβλητές Ιδιότητες
1                                        29                 1                                                                  87                 

1 1

29 29

Λογικός Πίνακας 0-1                          
άμεσων εκροών 

Αρχικός πίνακας 
άμεσων εκροών               

.        A

Σχήμα 4.2 Μετατροπή αρχικού πίνακα εκροών σε Λογικό Πίνακα 0-1. 

Με τους λογικούς πίνακες αναδεικνύονται οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τους 

κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, σε αντίθεση με τους αρχικούς πίνακες όπου οι 

κλάδοι χαρακτηρίζονται από τις εκροές. Επίσης στους λογικούς πίνακες, όλοι οι 

κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, μετέχουν στις αλγεβρικές πράξεις με την ίδια 

βαρύτητα καθώς το άθροισμα των στοιχείων τους είναι σταθερό και ίσο με είκοσι 

εννιά (29) όσο και το πλήθος των μεταβλητών του πίνακα άμεσων εκροών. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για την κατηγοριοποίηση των άμεσων 

εισροών (Σχήμα 4.3). Επειδή όλα τα στοιχεία της στήλης του κλάδου L: υπηρεσίες 

δημόσιας διοίκησης είναι μηδενικά (δεν παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες σε άλλους 

κλάδους, μόνο προμηθεύεται), αφαιρέθηκε η συγκεκριμένη στήλη από την ανάλυση 

και έμειναν μόνο είκοσι οκτώ (28) μεταβλητές (άμεσες εισροές). Για το λόγο αυτό 

έχουμε ογδόντα τέσσερις (84) ιδιότητες, τρεις λιγότερες από τις άμεσες εκροές αφού 

η κάθε μεταβλητή διασπάστηκε σε τρεις ιδιότητες.   

Μεταβλητές Ιδιότητες
1                                        28                 1                                                                  84                 

1 1

29 29

Λογικός Πίνακας 0-1                          
άμεσων εισροών 

Αρχικός πίνακας 
άμεσων εισροών               

.        A'
 

Σχήμα 4.3 Μετατροπή αρχικού πίνακα εισροών σε Λογικό Πίνακα 0-1 
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Εξαίρεση στην κατηγοριοποίηση των άμεσων εισροών, αποτελεί ο κλάδος B: 

Αλιεύματα όπου λόγω των πολλών μηδενικών τιμών (ανύπαρκτες διακλαδικές 

σχέσεις), έχουμε δώδεκα (12) κλάδους με χαμηλές τιμές, εννιά (9) κλάδους με 

μεσαίες και οκτώ (8) κλάδους με υψηλές τιμές, ο κλάδος CA: Ενεργειακά υλικά, 

έντεκα (11) (χαμηλές), έντεκα (11) (μεσαίες) και επτά (7) (υψηλές) και ο κλάδος Ν: 

υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες έχει  δέκα έξη (16) με χαμηλές τιμές, επτά (7) 

μεσαίες και έξη (6) υψηλές τιμές. Σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας, ισχύει η κωδικοποίηση 9 – 10 – 10, όπως και στις άμεσες εκροές. 

Για τη διερεύνηση των άμεσων εισροών και εκροών χρησιμοποιήθηκαν οι δύο 

λογικοί πίνακες 0-1, των άμεσων εισροών και των άμεσων εκροών όπως 

παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 4.4). 

Στις γραμμές του πίνακα, είναι οι είκοσι εννιά (29) κλάδοι (αντικείμενα) και 

στις στήλες οι εκατόν εβδομήντα μία (171) ιδιότητες, αφού οι είκοσι εννιά (29) 

άμεσες εισροές και οι είκοσι οκτώ (28) εκροές αφού διασπάστηκαν σε τρεις ιδιότητες. 

1

29

1                                                                                                                                           171 
Ιδιότητες

Α
ντ
ικ
εί
με
να

Λογικός Πίνακας 0-1               
άμεσων εισροών

Λογικός Πίνακας 0-1              
άμεσων εκροών

 

Σχήμα 4.4 Δημιουργία Λογικού Πίνακα 0-1 για ανάλυση εισροών και εκροών 

Στους λογικούς πίνακες με στοιχεία 0 και 1 εφαρμόστηκε αρχικά η ανιούσα 

ιεραρχική ταξινόμηση (CAH) και στη συνέχεια η παραγοντική ανάλυση των 

αντιστοιχιών (AFC). 
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4.3 Διερεύνηση άμεσων εισροών 

4.3.1 Άμεσες εισροές 1994 

Με τη εφαρμογή της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης διαμελίζουμε το σύνολο 

των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας σε ομογενείς ομάδες ως προς το σύνολο 

των μεταβλητών, ώστε να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, προκειμένου να 

αναζητηθούν και να προσδιοριστούν οι ιδιότητες  που συμβάλλουν στο 

χαρακτηρισμό και στη διάσπασή των ομάδων που δημιουργούνται, χωρίς καμιά a 

priori υπόθεση στον αρχικό πίνακα.  

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης CAH 

για το έτος 1994 (Σχήμα 4.5), διαπιστώνουμε ότι αρχικά διαχωρίζονται οι κλάδοι της 

ομάδας C1 η οποία περιλαμβάνει συνολικά δώδεκα (12) κλάδους, το 42% της 

ελληνικής οικονομίας. Ο διαχωρισμός αυτός οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C1 

έναντι της ομάδας C2 ως προς τις υψηλές άμεσες εισροές από τις υπηρεσίες εμπορίου, 

ακινήτων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ η ομάδα C2 υπερτερεί ως προς 

τις χαμηλές άμεσες εισροές από υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Οι κλάδοι της ομάδας C1 είναι τα γεωργικά – κτηνοτροφικά προϊόντα, οι 

υποκατηγορίες της μεταποίησης (τρόφιμα – ποτά – καπνός και κλωστοϋφαντουργία),  

οι κατασκευές, ενώ από στον τριτογενή τομέα ανήκουν οι υπηρεσίες χονδρικού και 

λιανικού εμπορίου, υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων, οι υπηρεσίες μεταφορών – 

επικοινωνιών – αποθήκευσης, οι υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, εκπαίδευσης, 

υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, 

καθώς και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 

Οι κλάδοι αυτοί, χαρακτηρίζονται σημαντικά, από υψηλές άμεσες εισροές 

κυρίως από τις υπηρεσίες εμπορίου, υπηρεσίες που αφορούν διαχείριση ακίνητης 

περιουσίας και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπηρεσίες δημόσιας 

διοίκησης, από άλλες υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου και κατασκευαστικές 

εργασίες.  

Η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στις ομάδες C21 και C22. Η ομάδα 

C21 αποτελείται από κλάδους (45%) της Ελληνικής οικονομίας. Αιτία της διάσπασης 

αυτής είναι η υπεροχή της ομάδας C22 ως προς τις υψηλές εισροές από ενεργειακά και 

μη υλικά.  
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου

DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη
N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά
CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων
DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα

DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες

DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός

DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες

J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

Ei1   Ηλεκτρική ενέργεια,
        φυσικό αέριο και νερό 
Gi1  Υπηρεσίες χονδρικού και
        λιανικού εμπορίου 

DFi1  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου

Ii1   Υπηρεσίες μεταφορών, 
      αποθήκευσης και 
      επικοινωνιών

Li3  Υπηρεσίες δημόσιας 
        διοίκησης, άμυνας και  
        υποχρεωτικής κοινωνικής 
        ασφάλισης 
Oi3  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
        κοινωνικού συνόλου, 
        κοινωνικού και ατομικού 
        χαρακτήρα

Gi3  Υπηρεσίες χονδρικού και
       λιανικού εμπορίου 

Χαμηλές Εισροές

Ki1 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες

Υψηλές Εισροές

Μεσαίες Εισροές

Fi3 Κατασκευαστικές εργασίες

Ki3 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες

CBi3 Μη Ενεργειακά υλικά
CAi3 Ενεργειακά υλικά

DHi2 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα
Gi2 Υπηρεσίες χονδρικού και 
         λιανικού εμπορίου

DMi2 Εξοπλισμός μεταφορών

Ki2 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες

Oi2  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
        κοινωνικού συνόλου, 
        κοινωνικού και ατομικού 
        χαρακτήρα

o

C1C22C21

C2

Σχήμα 4.5 Δενδρόγραμμα CAH άμεσων εισροών έτους 1994 
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Η ομάδα C21 υπερτερεί ως προς τις χαμηλές εισροές πετρελαιοειδών προϊόντων, 

χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, τις χαμηλές εισροές υπηρεσιών εμπορίου, 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

Οι δεκατρείς (13) κλάδοι της ομάδας C21 είναι τα αλιεύματα, τα ενεργειακά και 

μη ορυκτά τα  δέρματα, τα προϊόντα ξυλείας, τα προϊόντα χάρτου και υπηρεσίες 

εκδόσεων και εκτυπώσεων, τα πλαστικά προϊόντα, ο μηχανολογικός και ηλεκτρικός 

εξοπλισμός, ο εξοπλισμός μεταφορών, τα λοιπά προϊόντα μεταποίησης, η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης και οι άλλες υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού 

συνόλου.  

Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται κυρίως από χαμηλές άμεσες εισροές από τους 

κλάδους προϊόντων καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης,  υπηρεσιών 

λιανικού και χονδρικού εμπορίου, υπηρεσιών που αφορούν ακίνητα και άλλες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και από υπηρεσίες μεταφορών - επικοινωνιών  

και αποθήκευσης.  

Οι υπόλοιποι τέσσερις (4) κλάδοι της ομάδας C22, το 13% των κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας είναι οι υποκατηγορίες της μεταποίησης και αφορούν τα 

ενδιάμεσα αγαθά και συγκεκριμένα τα προϊόντα καυσίμων, τα προϊόντα από μη 

μεταλλικά ορυκτά, τα μεταλλικά προϊόντα, καθώς και τα χημικά προϊόντα.  

Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται κυρίως από υψηλές άμεσες εισροές από τους 

κλάδους εξόρυξης ενεργειακών και μη ορυκτών, αλλά και μεσαίες άμεσες εισροές 

από τους κλάδους πλαστικών, εξοπλισμού μεταφορών, υπηρεσιών εμπορίου, 

υπηρεσιών που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας και άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες και από άλλες υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα. 

Η ιεραρχική ταξινόμηση είναι μια χρήσιμη μέθοδος, όπως είπαμε, για να δούμε 

τις ομαδοποιήσεις των κλάδων καθώς και τις ιδιότητες από τις οποίες 

χαρακτηρίζονται. Επειδή θέλουμε διάταξη των κλάδων εφαρμόζουμε την 

παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (AFC).  

Στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.6) παρατηρούμε από τα αριστερά 

προς τα δεξιά σε διάταξη τους σημαντικότερους κλάδους της ομάδας C1 (υψηλό COR 

και CTR) που συμβάλλουν στη δημιουργία του άξονα. Ο άξονας αυτός ερμηνεύει το 

14% της συνολικής αδράνειας και αντιπαραθέτει τα δύο ακραία χαρακτηριστικά, τις 

χαμηλές άμεσες εισροές (ομάδα C21) με τις υψηλές άμεσες εισροές (ομάδα C1).  
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Σχήμα 4.6 1ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών έτους 1994 

Προς τη δεξιά πλευρά του πρώτου παραγοντικού άξονα, εμφανίζονται οι 

σημαντικότεροι κλάδοι της ομάδας C21, καθώς και οι σημαντικότερες ιδιότητες από 

τις οποίες χαρακτηρίζονται.  

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας που ερμηνεύει το 11% της ολικής αδράνειας, 

αντιπαραθέτει τις μεσαίες άμεσες εισροές (ομάδα C22) με τις χαμηλές και τις υψηλές 

άμεσες εισροές. Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 4.7) παρατηρούμε από τα αριστερά 

προς τα δεξιά σε διάταξη τους κλάδους της ομάδας C22 να απεικονίζονται μαζί με τις 

ιδιότητες που τους χαρακτηρίζουν. Ενώ στα δεξιά παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι  

κλάδοι (υψηλό COR και CTR), που συμβάλλουν στη δημιουργία του άξονα και 

χαρακτηρίζονται από χαμηλές και υψηλές εισροές. 
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Σχήμα 4.7 2ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών έτους 1994 

Στο παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 4.8) του πρώτου και δευτέρου παραγοντικού 

άξονα που ερμηνεύει το 24% της συνολικής αδράνειας παρατηρούμε το σχηματισμό 

των τριών ομάδων, με την ταυτόχρονη απεικόνιση των κλάδων και των 

χαρακτηριστικών τους. 

Στο πάνω αριστερά τεταρτημόριο παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι κλάδοι 

της ελληνικής οικονομίας, για το έτος 1994. Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από 

υψηλές άμεσες εισροές που σημαίνει ότι καθώς αυξάνεται η τελική ζήτηση για 

προϊόντα ή υπηρεσίες, αυξάνονται ταυτόχρονα σε υψηλό βαθμό η ζήτηση για 

προϊόντα και  υπηρεσίες από τους κλάδους οι οποίοι τους χαρακτηρίζουν.  

129 



Κεφάλαιο 4ο  
 

Η συμβολή των κλάδων αυτών, όσον αφορά τις άμεσες εισροές, στη συνολική 

ακαθάριστη παραγωγή της ελληνικής οικονομίας είναι υψηλότερη από τους 

υπόλοιπους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 
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Σχήμα 4.8 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα άμεσων εισροών έτους 1994 

Οι υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, οι υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, οι 

υπηρεσίες ξενοδοχείων εστιατορίων και μπαρ,  οι υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής 

διαμεσολάβησης, οι υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου, οι υπηρεσίες που 

αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι 

κατασκευές, οι υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, οι υπηρεσίες 

εκπαίδευσης, τα τρόφιμα – ποτά – καπνός και οι άλλες υπηρεσίες κοινωνικού 

χαρακτήρα, που εμφανίζονται στο πάνω αριστερά τεταρτημόριο του σχήματος, 

αποτελούν τους δέκα (10) πρώτους σε διάταξη σημαντικούς κλάδους σε σχέση με τις 

άμεσες εισροές.  

Στο πάνω δεξιά τεταρτημόριο παρουσιάζονται οι κλάδοι που συμβάλλουν 

λιγότερο στην αύξηση της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής, με τις χαμηλές άμεσες 

εισροές που τους χαρακτηρίζουν. 
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Οι κλάδοι που η συμβολή τους είναι ανάλογη με τη αύξηση του τελικού 

προϊόντος τους καθώς χαρακτηρίζονται από μεσαίες άμεσες εισροές, απεικονίζονται 

στο κέντρο του κάτω μέρους του παραγοντικού επιπέδου (ομάδα C22).  

4.3.2. Σχολιασμός αποτελεσμάτων άμεσων εισροών 1994 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4.2) παρουσιάζονται μερικές από τις πιο 

σημαντικές πληροφορίες κάθε κλάδου σε σχέση με τις άμεσες εισροές για το 1994.  

Πίνακας 4.2 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής και εισροές ανά κλάδο σε εκ. €, 1994 

Κλάδοι

Ακαθάριστη 
Αξία 

Παραγωγής 
(ΑΑΠ)

Ιεράρχηση 
ΑΑΠ

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

Ιεράρχηση % 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

1 2 3 4 5 6 7
A
B

CA
CB
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

9.250 5 2.921 5 31,58% 5
447 28 123 27 27,45% 27

1.314 24 84 29 6,39% 29
361 29 108 28 29,96% 28

10.962 3 7.501 1 68,42% 1
5.321 9 2.395 7 45,01% 7

737 27 302 24 41,04% 24
761 26 297 25 39,05% 25

1.787 21 656 16 36,71% 16
2.169 19 1.366 12 63,00% 12
3.709 11 1.001 13 27,00% 13
1.088 25 434 20 39,86% 20
1.497 23 653 17 43,63% 17
3.486 12 1.669 10 47,87% 10
2.293 16 430 21 18,74% 21
2.272 17 470 19 20,70% 19
2.173 18 275 26 12,63% 26
1.529 22 358 22 23,44% 22
2.153 20 539 18 25,03% 18
9.331 4 3.838 3 41,13% 3

15.002 1 4.911 2 32,74% 2
7.993 6 3.483 4 43,57% 4
5.870 8 1.510 11 25,72% 11
3.194 14 2.509 6 78,56% 6

12.897 2 1.926 9 14,93% 9
6.305 7 2.095 8 33,23% 8
3.383 13 352 23 10,41% 23
4.623 10 914 14 19,77% 14
2.540 15 751 15 29,56% 15  

Πηγή: ΕΣΥΕ.  
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Παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα ότι οι κλάδοι με την υψηλότερη αξία στη 

συνολική ακαθάριστη παραγωγή της χώρας μας για το 1994 είναι οι κλάδοι: G 

(εμπόριο), K (διαχείριση ακινήτων, επιχειρηματικές δραστηριότητες), DA (τρόφιμα), 

F (κατασκευές), A (προϊόντα γεωργίας – κτηνοτροφίας), H (υπηρεσίες ξενοδοχείων – 

εστιατορίων), L (υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης – άμυνας), I (υπηρεσίες μεταφορών – 

επικοινωνιών και αποθήκευσης) και DB (προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας).  

Επίσης οι ίδιοι κλάδοι, με εξαίρεση τον DJ και J αποτελούν και τους δέκα (10) 

πρώτους σε υψηλότερη αξία ενδιάμεσων εισροών. 

Από την Ανάλυση Δεδομένων διαπιστώθηκε ότι οι κλάδοι που ασκούν τις 

σημαντικότερες  διακλαδικές  επιδράσεις είναι οι L (υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης – 

άμυνας), N (υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες), H (υπηρεσίες ξενοδοχείων – 

εστιατορίων), J (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), G (εμπόριο), K (διαχείριση 

ακινήτων, επιχειρηματικές δραστηριότητες), I (υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών 

και αποθήκευσης) και M (υπηρεσίες εκπαίδευσης). Παρατηρούμε ότι οι κλάδοι DA 

(τρόφιμα), F (κατασκευές), DB (προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας) και A (προϊόντα 

γεωργίας – κτηνοτροφίας), παρότι κατέχουν σημαντικές θέσεις στην οικονομία μας 

δεν ασκούν αντίστοιχα σημαντικές αλληλεπιδράσεις στους υπόλοιπους κλάδους.  

Αν ανατρέξουμε στα αρχικά δεδομένα του πίνακα εισροών – εκροών, 

διαπιστώνουμε ότι το 59% των εισροών, του κλάδου DA (τρόφιμα – ποτά – καπνός), 

είναι από τον τομέα Α (προϊόντα γεωργίας – κτηνοτροφίας) το επόμενο σημαντικό 

ποσοστό άμεσων εισροών, το 19% προέρχεται από ενδοκλαδικές συναλλαγές και 

τέλος οι εισροές από τις υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου (G) είναι 8%. Οι 

συναλλαγές με τις υπόλοιπες κατηγορίες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας είναι 

ασήμαντες.  

Οι κατασκευαστικές εργασίες (F), δεν έχουν επίσης σημαντικές άμεσες 

διακλαδικές επιδράσεις, διότι έχουν κυρίως εισροές από τους κλάδους DJ (μέταλλα 

και μεταλλικά προϊόντα), DI (προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά), DD (προϊόντα 

ξυλείας) και G (χονδρικό και λιανικό εμπόριο).  

Τα προϊόντα γεωργίας – κτηνοτροφίας (Α) έχουν κυρίως άμεσες ενδοκλαδικές 

εισροές σε ποσοστό 59%, καθώς επίσης και από τον κλάδο DG (χημικά προϊόντα) το 

12%. Σε ποσοστό 9% είναι οι άμεσες εισροές του από τους κλάδους DA (τρόφιμα – 
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ποτά – καπνός) και G (χονδρικό και λιανικό εμπόριο), ενώ με τους υπόλοιπους 

κλάδους έχει ασήμαντες συναλλαγές.  

Ο κλάδος DB (προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας) που κατέχει σημαντική θέση 

στην συνολική ακαθάριστη αξία παραγωγής δεν ασκεί υψηλές διακλαδικές 

επιδράσεις, καθώς έχει σημαντικές ενδοκλαδικές συναλλαγές και διακλαδικές κυρίως 

με τους κλάδους Α (γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα), Κ (διαχείριση ακινήτων – 

επιχειρηματικές δραστηριότητες) και G (χονδρικό και λιανικό εμπόριο). 

Οι μεταβολές όμως στην τελική ζήτηση για προϊόντα – υπηρεσίες των κλάδων 

L (υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης), N (υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες), H 

(υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων), J (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), G 

(χονδρικό και λιανικό εμπόριο), K (διαχείριση ακινήτων – επιχειρηματικές 

δραστηριότητες), I (μεταφορές – επικοινωνίες και αποθήκευση) και M (υπηρεσίες 

εκπαίδευσης), επιφέρουν υψηλότερες επιδράσεις στις διακλαδικές άμεσες εισροές, 

διότι έχουν συναλλαγές με τους υπόλοιπους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 
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4.3.3 Άμεσες εισροές 1995 

Στο δενδρόγραμμα της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης (CAH) (Σχήμα 4.9) 

διαπιστώνουμε αρχικά το διαχωρισμό της ομάδας C1 που αποτελείται από 13 κλάδους 

το 45% της συνολικής οικονομίας. Ο διαχωρισμός αυτός δικαιολογείται με την 

υπεροχή της, έναντι της ομάδας C2, ως προς τις υψηλές εισροές κυρίως από 

υπηρεσίες που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας, μεταφορών – επικοινωνιών 

και κατασκευαστικών εργασιών. Εκτός από την προσχώρηση του κλάδου των 

υπηρεσιών υπέρ κοινωνικού συνόλου, η σύνθεση της ομάδας C1, παραμένει ίδια όπως 

το 1994. Οι κλάδοι της ομάδας αυτής χαρακτηρίζονται από τις ίδιες υψηλές άμεσες 

εισροές κυρίως από τον κλάδο των κατασκευών, από υπηρεσίες που αφορούν 

διαχείριση ακίνητης περιουσίας, και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, 

υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών, άλλων υπηρεσιών υπέρ κοινωνικού συνόλου 

και υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες. 

Η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στην C21 και την C22. Η 

διάσπαση αυτή οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C21 έναντι της C22 ως προς τις 

χαμηλές εισροές από υπηρεσίες που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας, και 

άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες και χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας, ύδρευσης, ενώ η ομάδα C22 υπερτερεί ως προς τις μεσαίες εισροές από  

υπηρεσίες που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας, και άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες και υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών.  

Η ομάδα C21 αποτελείται από 9 κλάδους, το 31%. Σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος 1994, η ομάδα αυτή έχει τέσσερα (4) λιγότερους κλάδους, αφού ο κλάδος των 

άλλων υπηρεσιών υπέρ κοινωνικού συνόλου μετακινήθηκε στην C1 και τα προϊόντα 

χάρτου και υπηρεσίες εκδόσεων – εκτυπώσεων, τα πλαστικά και τα λοιπά προϊόντα 

μετακινήθηκαν στην ομάδα C22. Η ομάδα C21 χαρακτηρίζεται από χαμηλές άμεσες 

εισροές από υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών, από χαμηλή κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας – ύδρευσης, από υπηρεσίες που αφορούν διαχείριση ακίνητης 

περιουσίας, και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες και από προϊόντα χάρτου και 

υπηρεσίες εκδόσεων – εκτυπώσεων. 

Η ομάδα C22, αφού προστέθηκαν οι τρεις κλάδοι – υποκατηγορίες της 

μεταποίησης (προϊόντα χάρτου, πλαστικά και λοιπά προϊόντα), περιλαμβάνει επτά (7) 

συνολικά κλάδους, το 24% της συνολικής οικονομίας.  
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου

DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά
CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές 
       ύλες και προϊόντα

DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες

DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός

DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες

J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

Ei1   Ηλεκτρική ενέργεια,
        φυσικό αέριο και νερό 

Ii1   Υπηρεσίες μεταφορών, 
      αποθήκευσης και 
      επικοινωνιών

Oi3  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
        κοινωνικού συνόλου, 
        κοινωνικού και ατομικού 
        χαρακτήρα

Ki1 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες

Υψηλές Εισροές

Μεσαίες Εισροές

Fi3 Κατασκευαστικές εργασίες
Ki3 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες

CBi3 Μη Ενεργειακά υλικά

CAi3 Ενεργειακά υλικά

Ki2 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες
Oi2  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
        κοινωνικού συνόλου, 
        κοινωνικού και ατομικού 
        χαρακτήρα

Χαμηλές Εισροές

DEi1  Χαρτί και προϊόντα από 
       χαρτί, υπηρεσίες 
       εκδόσεων-εκτυπώσεων

Ii2   Υπηρεσίες μεταφορών, 
      αποθήκευσης και 
      επικοινωνιών
Mi2  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Iο3   Υπηρεσίες μεταφορών, 
      αποθήκευσης και 
      επικοινωνιών

Ni3  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

o

C1C22C21

C2

 
Σχήμα 4.9 Δενδρόγραμμα CAH άμεσων εισροών έτους 1995 
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Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως από υψηλές άμεσες εισροές από 

ενεργειακά και μη υλικά, αλλά και μεσαίες άμεσες εισροές από υπηρεσίες ακινήτων 

και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, άλλες υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού 

συνόλου, από υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης και από 

υπηρεσίες εκπαίδευσης. 

Από την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών, 

παρατηρούμε ότι ο πρώτος παραγοντικός άξονας (Σχήμα 4.10) που ερμηνεύει το 15% 

της συνολικής αδράνειας, αντιπαραθέτει όπως και στο προηγούμενο έτος τις υψηλές 

με τις χαμηλές άμεσες εισροές.  

Από τα αριστερά προς τα δεξιά διατάσσονται οι σημαντικότεροι κλάδοι με τις 

υψηλές άμεσες εισροές (ομάδα C1) ενώ στη δεξιά πλευρά του άξονα παρατηρούμε 

τους σημαντικότερους κλάδους που χαρακτηρίζονται από χαμηλές άμεσες εισροές 

(ομάδα C21). 
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Σχήμα 4.10 1ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών έτους 1995 

Στο δεύτερο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.11), που ερμηνεύει το 11% της 

συνολικής αδράνειας, παρατηρούμε σε διάταξη από τα αριστερά τους 

σημαντικότερους κλάδους (υψηλό COR και CTR) της ομάδας C22, που 

απεικονίζονται μαζί με τις ιδιότητες από οι οποίες τις χαρακτηρίζουν. Προς τη δεξιά 

πλευρά του άξονα όπου αντιπαρατίθενται όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι καθώς και οι 

ιδιότητες οι οποίες τους χαρακτηρίζουν. 
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Σχήμα 4.11 2ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών έτους 1995 
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Επί του παραγοντικού επιπέδου του πρώτου και δευτέρου παραγοντικού άξονα 

(Σχήμα 4.12) παρατηρούμε τα τρία νέφη που σχηματίζουν οι τρεις ομάδες που 

προαναφέραμε με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους.  
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Σχήμα 4.12 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα άμεσων εισροών έτους 1995 

Στα αριστερά (ομάδα C1) απεικονίζονται οι κλάδοι με δημόσιο και κοινωνικό 

κυρίως χαρακτήρα (υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής 

ασφάλισης, υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες) αποτελούν μαζί με τις υπηρεσίες 

χονδρικού και λιανικού εμπορίου τους τρεις πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής 

οικονομίας για το έτος 1995 σε σχέση με τις άμεσες εισροές.  

Οι υπόλοιποι επτά σημαντικοί κλάδοι, που βρίσκονται στο ίδιο νέφος σημείων 

(ομάδα C1), είναι οι υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων, οι υπηρεσίες που 

αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, 

οι υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών, τα προϊόντα τροφίμων, ποτών και καπνού, 

οι κατασκευαστικές εργασίες, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που υποχώρησαν 

στην 9η από την 4η θέση καθώς και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Οι δέκα 

αυτοί κλάδοι έχουν υψηλότερη άμεση συμβολή στη συνολική ακαθάριστη παραγωγή, 

καθώς οι μεταβολές της τελικής ζήτησης για προϊόντα ή υπηρεσίες τους έχουν 
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υψηλότερη επίδραση στις άμεσες εισροές από τους κλάδους οι οποίοι τους 

χαρακτηρίζουν. 

4.3.4 Σχολιασμός αποτελεσμάτων άμεσων εισροών 1995 

Στον παρακάτω πίνακα 4.3 όπου παρουσιάζονται η αξία ακαθάριστης 

παραγωγής και οι εισροές ανά κλάδο, παρατηρούμε ότι δεν διαφοροποιήθηκε η σειρά 

κατάταξης σε σχέση με το 1994. 

Πίνακας 4.3 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής και εισροές ανά κλάδο σε εκ. €, 1995 

Κλάδοι

Ακαθάριστη 
Αξία 

Παραγωγής 
(ΑΑΠ)

Ιεράρχηση 
ΑΑΠ

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

Ιεράρχηση % 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

1 2 3 4 5 6 7
A
B

CA
CB
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

10.572 5 3.312 5 31,33% 15
485 28 131 27 26,92% 19

1.528 24 95 29 6,21% 29
427 29 125 28 29,22% 17

12.033 3 8.065 1 67,02% 2
5.945 9 2.685 7 45,17% 6

825 27 345 25 41,84% 8
892 26 353 24 39,54% 12

2.403 21 1.003 15 41,72% 9
2.432 20 1.526 12 62,75% 3
4.391 12 1.123 14 25,59% 20
1.339 25 556 21 41,50% 11
1.654 23 731 17 44,19% 7
4.414 11 2.062 9 46,71% 4
2.707 16 563 20 20,78% 25
2.453 19 572 19 23,30% 23
2.505 18 238 26 9,49% 27
1.715 22 496 22 28,91% 18
2.577 17 616 18 23,90% 22

11.057 4 5.097 3 46,09% 5
16.450 1 6.110 2 37,14% 13

9.686 6 4.029 4 41,60% 10
7.074 8 1.764 11 24,94% 21
4.053 13 3.015 6 74,38% 1

15.209 2 1.960 10 12,89% 26
8.128 7 2.680 8 32,97% 14
3.873 14 367 23 9,47% 28
5.238 10 1.149 13 21,94% 24
2.814 15 861 16 30,58% 16  

Πηγή: ΕΣΥΕ.  
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Οι κλάδοι που συμβάλλουν περισσότερο στη συνολική ακαθάριστη παραγωγή 

της ελληνικής οικονομίας είναι κυρίως κλάδοι του τριτογενή τομέα (υπηρεσίες 

εμπορίου, ξενοδοχείων – εστιατορίων, μεταφορών – επικοινωνιών, ακινήτων και 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δημόσιας διοίκησης – άμυνας και υγείας). Οι 

κατασκευαστικές εργασίες, τα τρόφιμα – ποτά – καπνός, κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα από τη μεταποίηση και τα γεωργικά – κτηνοτροφικά προϊόντα είναι οι 

πρώτοι δέκα (10) σημαντικότεροι κλάδοι της οικονομίας μας, όπως και για το 1994. 

Τις υψηλότερες αλληλεπιδράσεις στις άμεσες εισροές, όπως είδαμε, ασκούν οι 

κλάδοι δημόσιας διοίκησης άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης, υγειονομικές και 

κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Στη 

συνέχεια ακολουθούν οι υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων, οι υπηρεσίες  

ακινήτων και επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι υπηρεσίες μεταφορών – 

επικοινωνιών και αποθήκευσης.  Τα προϊόντα τροφίμων – ποτών – καπνού καθώς και 

οι κατασκευαστικές εργασίες, έχουν ισχυρότερες σε σχέση με το 1994 άμεσες 

επιδράσεις στις εισροές καθώς τα μεν τρόφιμα έχουν μειώσει το ποσοστό 

ενδοκλαδικών συναλλαγών από 19% σε 17%, όπως επίσης διαφοροποιήθηκαν οι 

διακλαδικές εισροές κυρίως από τους κλάδους Α (63% από 59%), G (7% από 8%) και 

K (4% από 5%).  

Οι ενίσχυση στις διακλαδικές εισροές του κλάδου των κατασκευών (F), με τους 

κλάδους J (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), DK (μηχανολογικός εξοπλισμός), DI 

(προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά), καθώς και η αποδυνάμωση των εισροών του, 

από τους κλάδους DD (ξυλεία), DG (χημικά), DJ (μέταλλα), DL (ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός) και G (υπηρεσίες εμπορίου), αιτιολογεί επίσης την υψηλότερη 

διακλαδική επίδραση που ασκεί ο κλάδος αυτός στις άμεσες εισροές το 1995 σε 

σχέση με το 1994.  

Οι κλάδοι J (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Μ (υπηρεσίες εκπαίδευσης) 

λόγω αντίστοιχων διαφοροποιήσεων στις διακλαδικές συναλλαγές επιδρούν λιγότερο, 

σε σχέση με το 1994 στις διακλαδικές άμεσες εισροές.  
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4.3.5 Άμεσες εισροές 1997 

Περνώντας στην ανάλυση για το 1997 παρατηρούμε στο δενδρόγραμμα της 

ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης CAH (Σχήμα 4.13), επίσης το σχηματισμό τριών 

ομάδων. Αρχικά έχουμε διαχωρισμό των κλάδων της ομάδας C1 από όλους τους 

υπόλοιπους κλάδους (ομάδα C2). Η υπεροχή της ομάδας C1 έναντι της C2 ως προς τις 

υψηλές εισροές από προϊόντα αλιείας, τρόφιμα – ποτά – καπνό, κατασκευαστικές 

εργασίες, υπηρεσίες λιανικού και χονδρικού εμπορίου, υπηρεσίες μεταφορών – 

επικοινωνιών, και υπηρεσίες που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας και 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, αιτιολογεί το διαχωρισμό αυτό. 

Η ομάδα αυτή αποτελείται από 10 κλάδους το 34% της συνολικής οικονομίας. 

Οι κλάδοι αυτοί είναι ίδιοι με το έτος 1995 που εξετάσαμε προηγουμένως εκτός από 

τις υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και τις 

άλλες υπηρεσίες υπέρ κοινωνικού συνόλου, που μετακινήθηκαν στην ομάδα που 

χαρακτηρίζεται από χαμηλές άμεσες εισροές (ομάδα C22).  

Η ομάδα C1 χαρακτηρίζεται από υψηλές άμεσες εισροές κυρίως από προϊόντα  

αλιείας, τρόφιμα – ποτά – καπνό, κατασκευαστικές εργασίες, υπηρεσίες λιανικού και 

χονδρικού εμπορίου, υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης,  

υπηρεσίες ακινήτων και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες και υγειονομικές και 

κοινωνικές υπηρεσίες. 

Η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στην C21 και στην C22, κυρίως 

λόγω της υπεροχής της C21 ως προς τις μεσαίες άμεσες εισροές για υπηρεσίες που 

αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικές δραστηριότητες και 

υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης.  

Η ομάδα  C21 περιλαμβάνει έξη (6) κλάδους, το 20%. Είναι οι ίδιοι κλάδοι με το 

προηγούμενο έτος 1995 εκτός της υποκατηγορίας των πετρελαιοειδών που 

μετακινήθηκε στην ομάδα C22 (χαμηλών άμεσων εισροών). Όλοι οι κλάδοι είναι 

υποκατηγορίες της μεταποίησης και συγκεκριμένα καταναλωτικά αγαθά (προϊόντα 

χάρτου και λοιπά προϊόντα) και ενδιάμεσα αγαθά (πλαστικά, χημικά, μέταλλα και 

προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά). Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως από 

μεσαίες άμεσες εισροές από προϊόντα αλιείας, και δερμάτινα είδη, υπηρεσίες 

μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, υπηρεσίες ακινήτων και άλλες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και άλλες υπηρεσίες υπέρ κοινωνικού συνόλου.   
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου

DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά
CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές 
       ύλεςκαι προϊόντα

DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες

DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός

DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίωνO  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 

    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες

J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

Ei1   Ηλεκτρική ενέργεια,
        φυσικό αέριο και νερό 

Ii1   Υπηρεσίες μεταφορών, 
      αποθήκευσης και 
      επικοινωνιών

Ki1 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες

Υψηλές Εισροές

Μεσαίες Εισροές

Fi3 Κατασκευαστικές εργασίες

Ki3 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες

Ki2 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες
Oi2  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
        κοινωνικού συνόλου, 
        κοινωνικού και ατομικού 
        χαρακτήρα

Χαμηλές Εισροές

DEi1  Χαρτί και προϊόντα από 
       χαρτί, υπηρεσίες 
       εκδόσεων-εκτυπώσεων

Ii2   Υπηρεσίες μεταφορών, 
      αποθήκευσης και 
      επικοινωνιών
Mi2  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Ii3   Υπηρεσίες μεταφορών, 
      αποθήκευσης και 
      επικοινωνιών

Ni3  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

Bi3 Αλιεύματα
DAi3 Τρόφιμα-ποτά-καπνός

Gi3 Υπηρεσίες χονδρικού και 
        λιανικού εμπορίου

Gi1 Υπηρεσίες χονδρικού και 
        λιανικού εμπορίου

Bi1 Αλιεύματα

Ji1  Υπηρεσίες 
        χρηματοπιστωτικής  
        διαμεσολάβησης

Bi2 Αλιεύματα

DCi2  Δέρμα και δερμάτινα είδη

o

C1C21C22

C2

Σχήμα 4.13 Δενδρόγραμμα CAH άμεσων εισροών έτους 1997 
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Η ομάδα C22 περιλαμβάνει 13 συνολικά κλάδους το 45%, των κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας αφού προστέθηκαν οι τρεις (J, O και M) από την ομάδα  

C1 και ένας (DF) από την ομάδα C21. Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται από χαμηλές 

άμεσες εισροές από προϊόντα αλιείας, χάρτου υπηρεσίες εκδόσεων εκτυπώσεων, 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, υπηρεσίες εμπορίου, μεταφορών – επικοινωνιών 

και αποθήκευσης  υπηρεσίες ακινήτων και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες και 

από υπηρεσίες  χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης.  

Από την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών για τις άμεσες 

εισροές του έτους 1997, παρατηρούμε στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.14) 

ότι ερμηνεύεται το 16% της ολικής αδράνειας. Από τα αριστερά προς τα δεξιά παρα-

τηρούμε σε διάταξη τους σημαντικότερους κλάδους που χαρακτηρίζονται από υψηλές 

άμεσες εισροές (ομάδα C1) και στη δεξιά πλευρά του άξονα απεικονίζονται όλες τις 

υπόλοιπες ομάδες (ομάδα C2). 
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Σχήμα 4.14 1ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών έτους 1997 

Στο δεύτερο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.15) όπου ερμηνεύεται το 11% της 

ολικής αδράνειας, απεικονίζεται η διάσπαση της ομάδας C2 . Όπου από τα αριστερά 

προς τα δεξιά είναι σε διάταξη οι κλάδοι της ομάδας C21 με τα χαρακτηριστικά τους 

(μεσαίες άμεσες εισροές) και στη δεξιά πλευρά οι σημαντικότεροι κλάδοι της ομάδας 

C22 με υψηλό COR και CTR που συμβάλλουν στη δημιουργία του άξονα καθώς και 

οι ιδιότητες από τις οποίες χαρακτηρίζονται (χαμηλές άμεσες εισροές).  

1.0008006004002000-200-400-600-800
B

CA
DB

DEDG DH
DJ DN

JM
O

Bi2
CAi1

CBi1

DCi1DDi1
DGi1

DGi3 DHi1DIi1

DJi1DJi3 DNi1
Gi1

Ji1Ji2

Mi1τ2=11.382%
CAi2
CAi3

Ni2
DNi3

DEi3

DDi2

Ki2

Mi2
DCi2Hi2

C21 C22

 
Σχήμα 4.15 2ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών έτους 1997 
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Επί του παραγοντικού επιπέδου του πρώτου και του δεύτερου παραγοντικού 

άξονα (Σχήμα 4.16) έχουμε μια συνολική εικόνα και των τριών ομάδων. 
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Σχήμα 4.16 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα άμεσων εισροών έτους 1997 

Οι υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου, οι υπηρεσίες δημόσιας 

διοίκησης, οι υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, οι υπηρεσίες 

που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι 

υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων, οι 

κατασκευαστικές εργασίες, τα προϊόντα τροφίμων – ποτών, τα κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα και τα χημικά είναι οι δέκα (10) πιο σημαντικοί κλάδοι οικονομικής 

δραστηριότητας για την ελληνική οικονομία το έτος 1997 όσον αφορά τις άμεσες 

εισροές. Οι κλάδοι αυτοί επηρεάζουν άμεσα, με τη μεταβολή της τελικής τους 

ζήτησης, σε υψηλότερο βαθμό τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, που είναι 

κυρίως οι συναλλαγές με κλάδους της ίδιας ομάδας, αλλά και με τους κλάδους 

προϊόντων αλιείας, τις άλλες υπηρεσίες υπέρ κοινωνικού συνόλου και τις υπηρεσίες 

χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης οι οποίες ανήκουν στην ομάδα που επηρεάζει 

σε χαμηλότερο βαθμό, με τις άμεσες εισροές, τη συνολική ακαθάριστη παραγωγή.  
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4.3.6 Σχολιασμός αποτελεσμάτων άμεσων εισροών 1997 

Στα στοιχεία του παρακάτω πίνακα 4.4 δεν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις 

στην ιεράρχηση των κλάδων σε σχέση με τα έτη που μελετήθηκαν (1994 και 1995). 

Πίνακας 4.4 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής και εισροές ανά κλάδο σε εκ. €, 1997 

Κλάδοι

Ακαθάριστη 
Αξία 

Παραγωγής 
(ΑΑΠ)

Ιεράρχηση 
ΑΑΠ

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

Ιεράρχηση % 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

1 2 3 4 5 6 7
A
B

CA
CB
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

11.152 6 3.428 6 30,74% 15
624 28 162 27 25,87% 21

2.355 22 120 29 5,09% 29
500 29 153 28 30,58% 16

13.563 3 9.033 1 66,60% 3
6.483 9 2.812 8 43,38% 6

914 27 319 25 34,84% 13
935 26 348 24 37,20% 10

2.463 21 978 16 39,72% 8
3.356 17 2.325 10 69,29% 2
4.876 13 1.221 13 25,05% 22
1.369 25 533 22 38,93% 9
2.119 23 917 17 43,27% 7
4.731 14 2.097 12 44,32% 4
3.536 15 587 19 16,60% 25
3.115 18 579 20 18,58% 24
2.940 20 235 26 8,00% 28
1.972 24 569 21 28,85% 20
2.942 19 899 18 30,57% 17

13.551 4 5.952 3 43,92% 5
20.270 1 7.099 2 35,02% 12
12.660 5 4.656 4 36,77% 11

9.216 8 2.681 9 29,09% 19
5.311 11 3.700 5 69,67% 1

19.096 2 2.228 11 11,67% 26
9.245 7 3.035 7 32,83% 14
4.954 12 404 23 8,15% 27
6.141 10 1.219 14 19,84% 23
3.370 16 983 15 29,18% 18

Πηγή: ΕΣΥΕ.  
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Από τη διερεύνηση των άμεσων διακλαδικών εισροών με τις μεθόδους 

ανάλυσης δεδομένων διαπιστώθηκε επίσης ότι οι κλάδοι που ασκούν τις υψηλότερες 

διακλαδικές επιδράσεις είναι οι ίδιοι όπως και το 1995.  

Υπάρχει όμως μια διαφοροποίηση στη διάταξη των κλάδων που οφείλεται 

κυρίως στις αλλαγές των διακλαδικών εισροών στους κλάδους G (υπηρεσίες 

χονδρικού και λιανικού εμπορίου), I (υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών), Μ 

(υπηρεσίες εκπαίδευσης), L (υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης) και Ν (υγειονομικές και 

κοινωνικές υπηρεσίες).  

Οι μεταβολές αυτές, είναι αυξομειώσεις στις εισροές από τους υπόλοιπους 

κλάδους, που σημαίνει ότι διαφοροποιήθηκε τεχνολογικά η διαδικασία παραγωγής 

των υπηρεσιών στους κλάδους που προαναφέρθηκαν. Οι κλάδοι αυτοί παράγουν τις 

υπηρεσίες τους, χρησιμοποιώντας εισροές από τους ίδιους κλάδους όπως και στα δύο 

προηγούμενα έτη, απλά με διαφορετική σύνθεση, χωρίς να δημιουργούν νέες εισροές 

από άλλους κλάδους. Αυτό διαπιστώνεται και από τις εισροές από οι οποίες 

χαρακτηρίζουν αυτούς τους κλάδους. 
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4.3.7 Άμεσες εισροές 1998 

Ο αρχικός διαχωρισμός των κλάδων της ομάδας C1 από όλους τους υπόλοιπους 

που αποτελούν την ομάδα C2, που παρατηρούμε στο δενδρόγραμμα (Σχήμα 4.17), 

οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C1 έναντι της ομάδας C2, ως προς τις χαμηλές 

άμεσες εισροές κυρίως από προϊόντα χάρτου και υπηρεσιών εκδόσεων και 

εκτυπώσεων καθώς και υπηρεσιών μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που αφορούν διαχείριση ακίνητης 

περιουσίας. 

Η ομάδα C1 περιλαμβάνει έντεκα (11) κλάδους, το 38% των κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας. Οι κλάδοι αυτοί είναι τα γεωργικά και κτηνοτροφικά 

προϊόντα, τα αλιεύματα, τα ενεργειακά και μη υλικά, τα δέρματα και δερμάτινα 

προϊόντα, τα προϊόντα ξυλείας, ο μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, τα 

πετρελαιοειδή, ο εξοπλισμός μεταφορών και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

ύδρευσης.  

Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται κυρίως από χαμηλές άμεσες εισροές από 

προϊόντα χάρτου, εκδόσεις – εκτυπώσεις, από τα λοιπά προϊόντα μεταποίησης, από 

χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, από χαμηλές δαπάνες για υπηρεσίες 

μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, και από υπηρεσίες που αφορούν 

διαχείριση ακίνητης περιουσίας και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στην ομάδα C21 και C22. Η 

διάσπαση αυτή αιτιολογείται με την υπεροχή της ομάδας C21 έναντι της ομάδας C22 

ως προς τις υψηλές άμεσες εισροές από υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες 

καθώς και από χαμηλές δαπάνες για ενεργειακά και μη υλικά.  

Η ομάδα C21 περιλαμβάνει επτά (7) κλάδους οικονομικής δραστηριότητας το 

24%, οι οποίοι είναι οι υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, οι  

υπηρεσίες ακινήτων και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι υπηρεσίες 

δημόσιας διοίκησης, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, οι 

υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες υπέρ κοινωνικού 

συνόλου. Οι κλάδοι αυτοί είναι οι σημαντικότεροι για την ελληνική οικονομία όσον 

αφορά τις άμεσες εισροές διότι χαρακτηρίζονται από υψηλές άμεσες εισροές, που 

σημαίνει ότι οι μεταβολές της τελικής τους ζήτησης, επηρεάζει σε υψηλότερο βαθμό 

την παραγωγή των υπόλοιπων κλάδων που τους χαρακτηρίζουν. 
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου

DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά
CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές 
       ύλες και προϊόντα

DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές
     εργασίες

DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός

DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήραDG  Χημικές ουσίες και 

       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες

J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

Ei1   Ηλεκτρική ενέργεια,
        φυσικό αέριο και νερό 

Ii1   Υπηρεσίες μεταφορών, 
      αποθήκευσης και 
      επικοινωνιών

Ki1 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες

Υψηλές Εισροές
Μεσαίες Εισροές

Fi3 Κατασκευαστικές εργασίες

Χαμηλές Εισροές

DEi1  Χαρτί και προϊόντα από 
       χαρτί, υπηρεσίες 
       εκδόσεων-εκτυπώσεων Ni3  Υγειονομικές και 

     κοινωνικές υπηρεσίες

Gi3 Υπηρεσίες χονδρικού και 
        λιανικού εμπορίου

DNi1  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

Ni2  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες
DEi3  Χαρτί και προϊόντα από 
       χαρτί, υπηρεσίες 
       εκδόσεων-εκτυπώσεων
DGi3  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

CBi3  Μη Ενεργειακά υλικά

Hi3 Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
         και εστιατορίων

CAi1 Ενεργειακά υλικά
CBi1 Μη Ενεργειακά υλικά

Oi3  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
        κοινωνικού συνόλου, 
        κοινωνικού και ατομικού 
        χαρακτήρα

o

C1 C22 C21

C2

Σχήμα 4.17 Δενδρόγραμμα CAH άμεσων εισροών έτους 1998 

Οι υψηλές δαπάνες για υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, για υπηρεσίες 

ξενοδοχείων – εστιατορίων  για κατασκευαστικές εργασίες και για άλλες υπηρεσίες 

υπέρ κοινωνικού συνόλου καθώς και οι χαμηλές δαπάνες για ενεργειακά και μη υλικά 

χαρακτηρίζουν κυρίως την ομάδα C21.  

147 



Κεφάλαιο 4ο  
 

Οι υπόλοιποι έντεκα (11) κλάδοι το 38% της συνολικής οικονομίας και 

συγκεκριμένα τα τρόφιμα – ποτά και καπνός, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα,  τα  

πλαστικά, τα χημικά, τα λοιπά μεταποιημένα προϊόντα, τα προϊόντα από μη 

μεταλλικά ορυκτά, τα μεταλλικά προϊόντα, οι κατασκευές, οι υπηρεσίες χονδρικού 

και λιανικού εμπορίου οι υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων αποτελούν την ομάδα 

C22 που χαρακτηρίζεται κυρίως από μεσαίες άμεσες εισροές από υγειονομικές και 

κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και  από  υψηλές άμεσες εισροές από ενεργειακά και μη 

υλικά, χημικά και προϊόντα χάρτου και υπηρεσίες εκδόσεων – εκτυπώσεων και 

υπηρεσίες λιανικού και χονδρικού εμπορίου.  

Για να διαπιστωθεί η διάταξη των κλάδων, εφαρμόζουμε την παραγοντική 

ανάλυση των αντιστοιχιών. Παρατηρούμε στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 

4.18) όπου ερμηνεύεται το 17% της ολικής αδράνειας, την αντιπαράθεση της ομάδας 

C1 με την ομάδα C21. Από τα δεξιά προς τα αριστερά έχουμε σε διάταξη τους κλάδους 

που χαρακτηρίζονται από χαμηλές άμεσες εισροές, ενώ στα αριστερά απεικονίζονται 

οι κλάδοι που χαρακτηρίζονται από υψηλές άμεσες εισροές και αποτελούν όπως 

είδαμε τους πιο σημαντικούς κλάδους για την ελληνική οικονομία το έτος 1998, όσον 

αφορά την άμεση συμβολή τους στην ακαθάριστη παραγωγή.  
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Σχήμα 4.18 1ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών έτους 1998 

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (σχήμα 4.19) εκφράζει το 10% της ολικής 

αδράνειας και αντιπαραθέτει τους κλάδους της ομάδας C22 που χαρακτηρίζονται από 

μεσαίες άμεσες εισροές, στην αριστερή πλευρά του άξονα, με όλους τους υπόλοιπους 

κλάδους (ομάδα C1 και C21) που παρουσιάζονται στη δεξιά πλευρά του άξονα.  
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Σχήμα 4.19 2ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών έτους 1998 
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Το παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 4.20) εκφράζει το 27% της συνολικής 

αδράνειας. Παρατηρούμε το σχηματισμό των τριών ομάδων που προαναφέραμε με 

την ταυτόχρονη απεικόνιση των αντικειμένων – κλάδων και των ιδιοτήτων που τους 

χαρακτηρίζουν.   
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Σχήμα 4.20 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα άμεσων εισροών έτους 1998 

Από την ιεραρχική ταξινόμηση του προηγούμενου έτους 1997 είδαμε ότι οι 

κλάδοι υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, άλλες υπηρεσίες υπέρ του 

κοινωνικού συνόλου και υπηρεσίες εκπαίδευσης (J, O και M), ανήκαν στην ομάδα 

των χαμηλών άμεσων εισροών, ενώ το 1998 μετακινήθηκαν στην ομάδα των υψηλών 

άμεσων εισροών. Από την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών διαπιστώνουμε 

ότι βρίσκονται σε μια οριακή ενδιάμεση θέση μεταξύ της ομάδας που χαρακτηρίζεται 

από υψηλές άμεσες εισροές και της ομάδας που χαρακτηρίζεται από χαμηλές άμεσες 

εισροές. Στην πραγματικότητα αποτελούν μια μικρότερη υποομάδα που 

χαρακτηρίζεται από υψηλές άμεσες εισροές από υγειονομικές και κοινωνικές 

υπηρεσίες και κατασκευαστικές εργασίες αλλά και από χαμηλές άμεσες εισροές, 

κυρίως από λοιπά προϊόντα μεταποίησης (εξοπλισμό γραφείων, έπιπλα), προϊόντα 

από μη μεταλλικά ορυκτά, ξυλεία και μεταλλικά προϊόντα.  
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4.3.8 Σχολιασμός αποτελεσμάτων άμεσων εισροών 1998 

Παρότι αυξήθηκε η ακαθάριστη παραγωγή των κλάδων και οι ενδιάμεσες 

εισροές τους, δεν διαφοροποιήθηκε η σειρά ιεράρχησής τους, σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα 4.5. 

Πίνακας 4.5 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής και εισροές ανά κλάδο σε εκ. €, 1998 

Κλάδοι

Ακαθάριστη 
Αξία 

Παραγωγής 
(ΑΑΠ)

Ιεράρχηση 
ΑΑΠ

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

Ιεράρχηση % 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

1 2 3 4 5 6 7
A
B

CA
CB
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

11.426 6 3.430 6 30,02% 17
640 28 153 28 23,99% 21

2.006 24 109 29 5,41% 29
527 29 165 27 31,21% 16

14.305 4 9.365 1 65,47% 2
7.086 9 3.027 8 42,71% 5

954 27 335 25 35,09% 13
1.004 26 358 24 35,63% 12
2.703 21 1.051 16 38,87% 8
2.709 20 1.750 12 64,61% 3
5.411 12 1.288 14 23,80% 22
1.468 25 562 22 38,26% 9
2.383 22 989 18 41,48% 7
5.073 14 2.243 11 44,21% 4
3.916 17 577 21 14,75% 25
3.950 16 665 19 16,83% 24
4.037 15 278 26 6,90% 28
2.083 23 587 20 28,19% 20
3.285 19 1.026 17 31,23% 15

15.502 3 6.586 3 42,48% 6
21.246 1 7.687 2 36,18% 11
13.818 5 5.044 4 36,50% 10
10.232 7 2.961 9 28,93% 19

6.373 11 4.563 5 71,61% 1
20.883 2 2.534 10 12,14% 26
10.013 8 3.311 7 33,07% 14

5.393 13 471 23 8,73% 27
6.860 10 1.336 13 19,48% 23
3.722 18 1.083 15 29,10% 18

Πηγή: ΕΣΥΕ.  
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Από την εφαρμογή της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης (CAH) και της 

παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών (AFC), δεν παρατηρήθηκαν σε σύγκριση 

με το προηγούμενο έτος 1997, διαφοροποιήσεις στις διακλαδικές σχέσεις καθώς οι 

αλληλεπιδράσεις στις εισροές των κλάδων παρέμειναν επίσης σταθερές. Οι όποιες 

διαφοροποιήσεις υπήρξαν, ήταν ελάχιστες και αφορούσαν το σύνολο των κλάδων, 

και δεν επηρέασε μεμονωμένους κλάδους. 

Η σειρά διάταξης παρέμεινε σταθερή, με τους κλάδους των υπηρεσιών 

χονδρικού και λιανικού εμπορίου, τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης – άμυνας και 

κοινωνικής ασφάλισης, τις υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων και επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, τις υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, τις 

κατασκευαστικές εργασίες, τις υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων και τα προϊόντα 

τροφίμων – ποτών – καπνού, να αποτελούν τους οκτώ σημαντικότερους κλάδους 

όσον αφορά τις άμεσες εισροές.  

Οι κλάδοι αυτοί επιδρούν σε υψηλότερο βαθμό από τους υπόλοιπους, καθώς οι 

μεταβολές στην τελική ζήτηση για τα προϊόντα τους δημιουργούν υψηλότερες 

εισροές από τους υπόλοιπους κλάδους. Τεχνολογικές μεταβολές, στη διάρθρωση της 

παραγωγής, δεν παρατηρήθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 1997, καθώς οι 

κλάδοι οι οποίοι χαρακτηρίζουν τους κλάδους που προαναφέρθηκαν παρέμειναν οι 

ίδιοι.  
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4.3.9 Άμεσες εισροές 1999 

Εφαρμόζουμε αρχικά στα δεδομένα μας για το έτος 1999 την ανιούσα 

ιεραρχική ταξινόμηση επειδή επιθυμούμε να σχηματίζουμε ομοειδείς ομάδες κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας, που θα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ως προς τις 

άμεσες εισροές από τις οποίες χαρακτηρίζονται. Παρατηρώντας το δενδρόγραμμα 

(Σχήμα 4.21) διαπιστώνουμε τον ίδιο σχηματισμό ομάδων όπως και στα προηγούμενα 

έτη. Αρχικά έχουμε το διαχωρισμό των κλάδων της ομάδας C1 από όλους τους 

υπόλοιπους κλάδους (ομάδα C2). Ο διαχωρισμός αυτός αιτιολογείται με την υπεροχή 

της ομάδας C2 έναντι της ομάδας C1 ως προς τις υψηλές άμεσες εισροές από 

κατασκευαστικές εργασίες, υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης 

και υπηρεσίες που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, ενώ η ομάδα C1 υπερτερεί ως προς τις μεσαίες άμεσες εισροές από 

υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, και λοιπές υπηρεσίες υπέρ του 

κοινωνικού συνόλου.  

Η ομάδα C1 περιλαμβάνει δέκα τέσσερις (14) κλάδους, το 48% του συνόλου, εκ 

των οποίων οι δώδεκα (12) είναι υποκατηγορίες της μεταποίησης και οι άλλοι δύο 

είναι τα μη ενεργειακά υλικά και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης. 

Οι κλάδοι της ομάδας αυτής, χαρακτηρίζονται κυρίως από μεσαίες άμεσες 

εισροές από χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες υπέρ κοινωνικού 

συνόλου.  

Στη συνέχεια η ομάδα C2 (όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι), θεωρούμενη ως κόμβος 

διασπάται στην C21 και την C22. Η αιτία της διάσπασης αυτής είναι η υπεροχή της 

ομάδας C21 έναντι της C22 ως προς τις χαμηλές άμεσες εισροές από υπηρεσίες 

χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και από πλαστικά προϊόντα, ενώ η ομάδα C22 

υπερτερεί ως προς τις υψηλές άμεσες εισροές από υπηρεσίες λιανικού και χονδρικού 

εμπορίου, υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, υπηρεσίες που αφορούν 

διαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικές δραστηριότητες και υπηρεσίες 

μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης.  

Η ομάδα C21 αποτελείται από οκτώ (8) κλάδους, το 28% της συνολικής 

οικονομίας ενώ η ομάδα C22 από επτά (7) κλάδους το 24% των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας. 
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου

DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα 
        είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά

CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων
DH  Πλαστικές, ελαστικές 
       ύλες και προϊόντα

DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές
     εργασίες

DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός

DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορών

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, 
    φυσικό αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες

J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

Υψηλές Εισροές

Μεσαίες Εισροές

Χαμηλές Εισροές

DEi3  Χαρτί και προϊόντα από 
       χαρτί, υπηρεσίες 
       εκδόσεων-εκτυπώσεων

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

Ji2  Υπηρεσίες 
      χρηματοπιστωτικής  
      διαμεσολάβησης

Oi2  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
        κοινωνικού συνόλου, 
        κοινωνικού και ατομικού 
        χαρακτήρα

DHi1 Πλαστικές, ελαστικές
          ύλες και προϊόντα

CBi1 Μη Ενεργειακά υλικά

Ji1 Υπηρεσίες 
     χρηματοπιστωτικής 
      διαμεσολάβησης

CAi1 Ενεργειακά υλικά

DIi1 Προϊόντα από μη 
         μεταλλικά ορυκτά

DJi1 Βασικά μέταλλα και 
          μεταλλικά προϊόντα

Mi1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Ki3 Υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα,
       υπηρεσίες ενοικίασης και 
       επιχειρηματικές υπηρεσίες
Gi3  Υπηρεσίες χονδρικού και 
         λιανικού εμπορίου
Ji3 Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής
       διαμεσολάβησης

Fi3 Κατασκευαστικές εργασίες

DFi3 Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

Ei3 Ηλεκτρική ενέργεια, 
        φυσικό αέριο και νερό
DAi3 Τρόφιμα-ποτά-καπνός

Ii3   Υπηρεσίες μεταφορών, 
      αποθήκευσης και 
      επικοινωνιών

o

C1 C22 C21

C2

Σχήμα 4.21 Δενδρόγραμμα CAH άμεσων εισροών έτους 1999 
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Η ομάδα C21 περιλαμβάνει κυρίως κλάδους του τριτογενή τομέα όπως τις 

υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου, τις υπηρεσίες ξενοδοχείων – 

εστιατορίων, τις υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης τις 

υπηρεσίες ακινήτων και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις υπηρεσίες 

δημόσιας διοίκησης. Από τον δευτερογενή τομέα έχουμε τις δύο υποκατηγορίες της 

μεταποίησης και συγκεκριμένα τα καταναλωτικά αγαθά (τρόφιμα – ποτά – καπνός 

και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα) που αποτελούν τους παραδοσιακούς κλάδους της 

ελληνικής οικονομίας και τις κατασκευαστικές εργασίες. 

Η ομάδα C22 περιλαμβάνει τον πρωτογενή τομέα (γεωργικά – κτηνοτροφικά 

προϊόντα και αλιεύματα), τα μη ενεργειακά υλικά, καθώς και τους κλάδους του 

τριτογενή τομέα (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, άλλες υπηρεσίες υπέρ κοινωνικού 

συνόλου, εκπαίδευση και υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες). Οι κλάδοι αυτοί 

χαρακτηρίζονται από χαμηλές κυρίως άμεσες εισροές από ενεργειακά και μη υλικά, 

από μεταλλικά προϊόντα και προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, πλαστικά, 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εκπαίδευσης. 

Για να διαπιστωθεί η διάταξη των κλάδων εφαρμόζουμε την παραγοντική 

ανάλυση των αντιστοιχιών. Επί του πρώτου παραγοντικού άξονα (Σχήμα 4.22) όπου 

ερμηνεύεται το 16% της ολικής αδράνειας, παρατηρούμε σε διάταξη από τα αριστερά 

προς τα δεξιά τους κλάδους που χαρακτηρίζονται από υψηλές άμεσες εισροές (ομάδα 

C21) ενώ προς τα δεξιά απεικονίζονται οι κλάδοι που χαρακτηρίζονται από μεσαίες 

άμεσες εισροές (ομάδα C1). 
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Σχήμα 4.22 1ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών έτους 1999 

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (Σχήμα 4.23) ερμηνεύει το 11% της ολικής 

αδράνειας και αντιπαραθέτει την ομάδα C22 από τα δεξιά με όλους τους υπόλοιπους 

κλάδους από τα αριστερά. Οι κλάδοι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λοιπές υπηρεσίες 

κοινωνικού χαρακτήρα και εκπαίδευσης J, O και Μ αντίστοιχα, που  το προηγούμενο 

έτος, αποτελούσαν μια ενδιάμεση ομάδα μεταξύ υψηλών και χαμηλών άμεσων 
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εισροών, για το έτος 1999 είναι ξεκάθαρο ότι χαρακτηρίζονται από χαμηλές και μόνο 

εισροές συμβάλλοντας ελάχιστα στο συνολικό ακαθάριστο προϊόν της ελληνικής 

οικονομίας.   
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Σχήμα 4.23 2ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών έτους 1999 

Η συνολική εικόνα επί του παραγοντικού επιπέδου (Σχήμα 4.24), είναι το 

αποτέλεσμα της ταυτόχρονης απεικόνισης των είκοσι εννιά (29) κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας και των ογδόντα τεσσάρων (84) ιδιοτήτων από τις οποίες χαρακτηρί-

ζονται.  
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Σχήμα 4.24 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα άμεσων εισροών έτους 1999 

Στην αριστερή πλευρά βρίσκονται οι κλάδοι που οι μεταβολές στην τελική 

ζήτηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, επηρεάζουν σε υψηλότερο βαθμό με τις 

άμεσες εισροές που απορροφούν από τους υπόλοιπους κλάδους, οι οποίοι τους 

χαρακτηρίζουν. 
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4.3.10 Σχολιασμός αποτελεσμάτων άμεσων εισροών 1999 

Αν παρατηρήσουμε τη διαχρονική εξέλιξη των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας, παρατηρούμε ότι δεν διαφοροποιούνται σε σειρά ιεράρχησης στη 

συμμετοχή τους ως προς την συνολική ακαθάριστη παραγωγή της ελληνικής 

οικονομίας. 

Πίνακας 4.6 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής και εισροές ανά κλάδο σε εκ. €, 1999 

Κλάδοι

Ακαθάριστη 
Αξία 

Παραγωγής 
(ΑΑΠ)

Ιεράρχηση 
ΑΑΠ

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

Ιεράρχηση % 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

1 2 3 4 5 6 7
A
B

CA
CB
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

11.391 7 3.546 6 31,13% 17
855 28 155 28 18,12% 23

2.445 23 117 29 4,80% 29
490 29 177 27 36,19% 12

14.470 5 9.320 1 64,41% 2
7.137 11 3.095 9 43,37% 5

964 27 331 26 34,31% 15
1.061 26 389 24 36,63% 11
2.931 21 1.125 17 38,39% 8
3.581 19 2.212 12 61,77% 3
5.427 13 1.299 14 23,93% 21
1.557 25 590 21 37,89% 9
2.453 22 1.008 18 41,08% 6
5.125 14 2.318 11 45,23% 4
4.172 18 538 22 12,89% 25
4.730 16 707 19 14,94% 24
5.115 15 361 25 7,06% 28
2.419 24 683 20 28,25% 18
3.410 20 1.178 15 34,53% 14

16.950 3 6.946 3 40,98% 7
22.109 1 8.176 2 36,98% 10
14.615 4 5.146 4 35,21% 13
12.964 6 3.387 8 26,13% 20

7.556 9 5.010 5 66,30% 1
20.843 2 2.683 10 12,87% 26
10.758 8 3.421 7 31,80% 16

5.715 12 422 23 7,38% 27
7.286 10 1.467 13 20,14% 22
4.225 17 1.162 16 27,50% 19

Πηγή: ΕΣΥΕ  
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Άμεσες Διακλαδικές Σχέσεις 
 

 
Από τη διερεύνηση των άμεσων διακλαδικών εισροών δεν παρατηρούνται 

ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στους σημαντικότερους κλάδους, σε σχέση με το 1998. 

Οι κλάδοι που συμβάλλουν περισσότερο είναι οι κλάδοι των υπηρεσιών κοινωνικού 

και δημόσιου κυρίως χαρακτήρα, το εμπόριο, οι κατασκευές και οι υπηρεσίες που 

αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ιδιοκατοίκηση) και επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. Την ομάδα αυτή συμπληρώνουν τα προϊόντα τροφίμων – ποτών και 

καπνού από την κατηγορία της μεταποίησης. 

Μια μικρή αλλαγή στις θέσεις διάταξης, μεταξύ των υπηρεσιών δημόσιας 

διοίκησης – άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης που περνούν στην πρώτη θέση, 

παραχωρώντας τη δεύτερη στις υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου. 

Οι κατασκευαστικές εργασίες μετακινούνται επίσης στην 4η από την 6η θέση 

και αντίστοιχα οι υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες από την 4η πηγαίνουν στην 

6η θέση. Οι κατασκευαστικές εργασίες από την 8η θέση που κατείχαν το 1994 

ισχυροποιούνται συνεχώς, καθώς μεταβάλλεται η διάρθρωση των διακλαδικών 

εισροών διευρύνοντας το φάσμα των διακλαδικών σχέσεων του κλάδου των 

κατασκευών με τους υπόλοιπους της ελληνικής οικονομίας. 

Αν παρατηρήσουμε την ποσοστιαία συμμετοχή των εισροών του κλάδου στην 

συνολική ακαθάριστη παραγωγή, διαπιστώνουμε ότι χάνει συνεχώς θέσεις από την 3η 

το 1994, βρέθηκε στην 7η το 1995, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χρησιμοποιεί όλο 

και λιγότερες ενδιάμεσες εισροές. Παρόλα αυτά ασκεί συνεχώς ισχυρότερες 

επιδράσεις στους υπόλοιπους κλάδους με τις άμεσες εισροές που απορροφά. 
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Κεφάλαιο 4ο  
 

4.4 Διερεύνηση άμεσων εκροών 

4.4.1 Άμεσες εκροές 1994 

Στο δενδρόγραμμα της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης (CAH) (Σχήμα 

4.25), για τις άμεσες εκροές του έτους 1994, παρατηρούμε αρχικά να διαχωρίζονται 

οι κλάδοι της ομάδας C1, από όλους τους υπόλοιπους κλάδους (ομάδα C2). Ο 

διαχωρισμός αυτός οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C1, έναντι της ομάδας C2, ως 

προς τις χαμηλές άμεσες εκροές προς τους κλάδους προϊόντων ξυλείας, παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης και υπηρεσιών λιανικού και χονδρικού εμπορίου. 

Η ομάδα C1, περιλαμβάνει έντεκα (11) συνολικά κλάδους, το 38% των κλάδων της 

ελληνικής οικονομίας. Οι κλάδοι αυτοί είναι του πρωτογενή τομέα (προϊόντα 

γεωργίας – κτηνοτροφίας και αλιείας), τα προϊόντα εξόρυξης ενεργειακών και μη 

ενεργειακών υλικών, τα τρόφιμα-ποτά-καπνός,  δέρμα και δερμάτινα είδη, ξυλεία και 

προϊόντα ξύλου, τα προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά, καθώς και οι υπηρεσίες 

κυρίως δημόσιου χαρακτήρα και συγκεκριμένα υπηρεσίες εκπαίδευσης, δημόσιας 

διοίκησης, άμυνας και  υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, και οι υγειονομικές και 

κοινωνικές υπηρεσίες.   

Οι κλάδοι της ομάδας αυτής χαρακτηρίζονται κυρίως από χαμηλές συναλλαγές 

(χαμηλές άμεσες εκροές) με τους κλάδους προϊόντων ξυλείας παραγωγή ηλεκτρική 

ενέργειας, ύδρευσης, προϊόντα από χαρτί, εκδόσεις – εκτυπώσεις, πετρελαιοειδή, 

μηχανολογικό εξοπλισμό, ενεργειακά υλικά καθώς και υπηρεσίες χονδρικού και 

λιανικού εμπορίου, μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών, υπηρεσίες δημόσιας 

διοίκησης, άμυνας και  υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης και άλλες υπηρεσίες 

υπέρ του κοινωνικού συνόλου, κοινωνικού και ατομικού χαρακτήρα. 

Στη συνέχεια ο κόμβος C2 διασπάται σε δύο ομάδες την ομάδα C21 και την 

ομάδα C22. Η διάσπαση αυτή οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C21, ως προς τις 

υψηλές άμεσες εκροές προς τους κλάδους προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, 

τροφίμων – ποτών και καπνού, δερμάτινα προϊόντα, βασικά μεταλλικά προϊόντα και 

ξυλεία.  

Η ομάδα C21 αποτελείται από πέντε (5) κλάδους το 17%. Οι κλάδοι αυτοί είναι 

δύο (2) του δευτερογενή τομέα και τρεις (3) του τριτογενή. Από το δευτερογενή 

έχουμε την υποκατηγορία της μεταποίησης, (χημικές ουσίες και προϊόντα), και τον 

κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικό αέριο, νερό.  
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 
DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός
DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου
DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 
M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης
B  Αλιεύματα
L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 
DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη
N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά

CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα
DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.
DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων
DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα
DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 
DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου
I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών
F  Κατασκευαστικές εργασίες
DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές
DM  Εξοπλισμός μεταφορών
H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων
O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα
E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες
J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

DDo1  Ξυλεία και προϊόντα 
          ξύλου

Eo1   Ηλεκτρική ενέργεια,
        φυσικό αέριο και νερό 

Go1  Υπηρεσίες χονδρικού και
        λιανικού εμπορίου 
CAo1  Ενεργειακά υλικά
DEo1  Χαρτί και προϊόντα από 
         χαρτί, υπηρεσίες 
         εκδόσεων-εκτυπώσεων

DFo1  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου
Io1   Υπηρεσίες μεταφορών, 
      αποθήκευσης και 
      επικοινωνιών

Lo1  Υπηρεσίες δημόσιας 
      διοίκησης, άμυνας και  
      υποχρεωτικής κοινωνικής 
      ασφάλισης 

Oo1  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
      κοινωνικού συνόλου, 
      κοινωνικού και ατομικού 
      χαρακτήρα

Χαμηλές Εκροές

Μεσαίες Εκροές

DDo2  Ξυλεία και προϊόντα 
          ξύλου

DIo2  Προϊόντα από μη
         μεταλλικά ορυκτά 
DFo2  Προϊόντα διύλισης 
         πετρελαίου
Eo2  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
       αέριο και νερό 

Go2  Υπηρεσίες χονδρικού και
       λιανικού εμπορίου 

Υψηλές Εκροές

CBo3  Μη Ενεργειακά υλικά
DAo3  Τρόφιμα-ποτά-καπνός
DBo3  Κλωστοϋφαντουργικές 
          ύλες και προϊόντα
DCo3  Δέρμα και δερμάτινα είδη
DDo3  Ξυλεία και προϊόντα 
          ξύλου

DEo3  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων

DFo3  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου
DHo3  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
         και προϊόντα
DIo3  Προϊόντα από μη
         μεταλλικά ορυκτά 

DJo3  Βασικά μέταλλα και
        μεταλλικά προϊόντα 
DKo3  Μηχανήματα και  
         εξοπλισμός
DLo3  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
         και οπτικές συσκευές

DMo3  Εξοπλισμός μεταφορών
DNo3  Λοιπά μεταποιημένα 
         προϊόντα μ.α.κ.

Go3  Υπηρεσίες χονδρικού και
       λιανικού εμπορίου 

o

C1 C22 C21

C2

 

Σχήμα 4.25 Δενδρόγραμμα CAH άμεσων εκροών έτους 1994 
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Ενώ από τον τριτογενή τις υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου, τις 

υπηρεσίες που αφορούν τα ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης και επιχειρηματικές 

δραστηριότητες καθώς και τις υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης. Οι 

κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται κυρίως από υψηλές άμεσες εκροές προς όλους τους 

κλάδους του μεταποιητικού τομέα, των μη ενεργειακών υλικών και των υπηρεσιών 

χονδρικού και λιανικού εμπορίου. 

Η ομάδα C22 περιλαμβάνει το 45% των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. 

Οι δεκατρείς (13) αυτοί κλάδοι είναι: οι κλωστοϋφαντουργικές ύλες και προϊόντα, τα 

προϊόντα από χαρτί, υπηρεσίες εκδόσεων-εκτυπώσεων, οι πλαστικές, ελαστικές ύλες 

και προϊόντα, τα βασικά μέταλλα και μεταλλικά προϊόντα, τα πετρελαιοειδή, ο 

μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, τα μεταφορικά μέσα, τα λοιπά 

μεταποιημένα προϊόντα και οι  κατασκευαστικές εργασίες. Επίσης στην ίδια ομάδα 

ανήκουν  οι υπηρεσίες μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών, οι υπηρεσίες 

ξενοδοχείων και εστιατορίων και άλλες υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου, 

κοινωνικού και ατομικού χαρακτήρα. Οι κλάδοι της ομάδας αυτής χαρακτηρίζονται 

από μεσαίες άμεσες εκροές προς τους κλάδους παραγωγής προϊόντων ξυλείας, από 

μη μεταλλικά ορυκτά, προϊόντα διύλισης πετρελαίου, παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, και ύδρευσης και από μεσαίες επίσης συναλλαγές με τις υπηρεσίες 

χονδρικού και λιανικού εμπορίου. 

Η ιεραρχική ταξινόμηση μας έδωσε τρεις ομάδες κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας, καθώς και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους, χωρίς να μας δώσει 

διάταξη. Για το λόγο αυτό, εφαρμόζουμε την Παραγοντική ανάλυση των 

αντιστοιχιών.  

Στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.26) όπου ερμηνεύεται το 26% της 

ολικής αδράνειας, παρατηρούμε την αντιπαράθεση των κλάδων που χαρακτηρίζονται 

από χαμηλές άμεσες εκροές (ομάδα C1) με τους κλάδους που χαρακτηρίζονται από 

υψηλές άμεσες εκροές (ομάδα C21).  

1.0005000-500-1.000B CACB
DC DE DF DG E

GI
J

K
L MN

CAo1
CAo3DBo3DDo1

DEo1
DEo3

DFo1

DGo3

DHo1

DHo3

DKo1
DKo3 DLo3

DMo1
DNo1

Eo1

Fo1

Go1 Go3
Oo1

τ1=26,273%

C1 C21

 
Σχήμα 4.26 1ος  Παραγοντικός άξονας άμεσων εκροών έτους 1994 
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Από αριστερά προς τα δεξιά διατάσσονται οι κλάδοι που χαρακτηρίζονται από 

χαμηλές άμεσες εκροές, ενώ από τη δεξιά πλευρά απεικονίζονται οι κλάδοι που 

χαρακτηρίζονται από υψηλές άμεσες εκροές. 

Στο δεύτερο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.27) ερμηνεύεται το 10,6% της ολικής 

αδράνειας και παρατηρούμε από αριστερά σε διάταξη τους κλάδους που 

χαρακτηρίζονται από μεσαίες άμεσες εκροές και από τα δεξιά όλους τους υπόλοιπους 

(σημαντικούς) κλάδους με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους. 
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Σχήμα 4.27 2ος Παραγοντικός Άξονας άμεσων εκροών έτους 1994 

Ο πρώτος παραγοντικός άξονας αντιπαραθέτει όπως είδαμε τις δύο ακραίες 

περιπτώσεις, ενώ ο δεύτερος αντιπαραθέτει τις μεσαίες περιπτώσεις με τις ακραίες.  

Στο παραγοντικό επίπεδο του πρώτου και δευτέρου παραγοντικού άξονα 

(Σχήμα 4.28) παρατηρούμε την ταυτόχρονη απεικόνιση των τριών ομάδων με τα 

χαρακτηριστικά τους.  

Χαρακτηριστικός είναι εδώ ο σχηματισμός του φαινομένου Guttman, που 

εμφανίζεται στις περιπτώσεις όπου στον πρώτο παραγοντικό άξονα αντιπαρατίθενται 

οι δύο ακραίες καταστάσεις (χαμηλές – υψηλές άμεσες εκροές) και στο δεύτερο 

παραγοντικό άξονα εμφανίζεται η αντιπαράθεση των μεσαίων καταστάσεων με τις 

ακραίες (μεσαίες άμεσες εκροές – χαμηλές και υψηλές).  

Επειδή οι δύο πρώτοι άξονες μας παρέχουν τη διάταξη των κλάδων, ως προς 

αντίστοιχες άμεσες εκροές τους, δεν προχωρούμε σε περαιτέρω ανάλυση και 

ερμηνεία των υπολοίπων παραγοντικών αξόνων. 

Οι κλάδοι της ομάδας C21 θεωρούνται οι πιο σημαντικοί κλάδοι για την 

ελληνική οικονομία για το έτος 1994, διότι οι μεταβολές στο ακαθάριστο προϊόν τους 

επηρεάζουν σε υψηλότερο βαθμό την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών προς τους 

υπόλοιπους κλάδους που χρησιμοποιούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αυτές σαν 
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εισροή, συμβάλλοντας έτσι περισσότερο από τους υπόλοιπους στη συνολική 

ακαθάριστη παραγωγή. 
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Σχήμα 4.28 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα άμεσων εκροών έτους 1994 

Οι κλάδοι που συμβάλλουν λιγότερο στην αύξηση του ακαθαρίστου προϊόντος 

είναι οι κλάδοι της ομάδας C1, ενώ οι κλάδοι της ομάδας C22 έχουν μεσαία συμβολή. 

Παρατηρώντας την ομάδα C21, διαπιστώνουμε ότι οι κλάδοι: K: που περιέχει τις 

υπηρεσίες στέγασης λόγω ιδιοκατοίκησης5, G: χονδρικό και λιανικό εμπόριο, E: 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, DG: παραγωγή χημικών ουσιών και 

προϊόντων, J: υπηρεσίες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (τράπεζες) και I: μεταφορές 

επικοινωνίες και αποθήκευση, θεωρούνται οι σημαντικοί κλάδοι κλειδιά (όσον αφορά 

τις άμεσες εκροές) για την ελληνική οικονομία το έτος 1994. Ο κλάδος Ι στο 

δενδρόγραμμα της CAH ήταν στην ομάδα με τις μεσαίες άμεσες εκροές αλλά και 

στον 1ο παραγοντικό άξονα και στο επίπεδο 1Χ2 εμφανίζεται κοντά στην ομάδα με 

τις υψηλές άμεσες εκροές. 

                                                 
5   Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ΕΣΛ 95, εμπίπτουν στο παραγωγικό όριο και 
καταγράφονται στην κατηγορία αυτή.  
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4.4.2 Σχολιασμός αποτελεσμάτων άμεσων εκροών 1994 

Η ακαθάριστη παραγωγή καθώς και εκροές ανά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 4.7. 

Πίνακας 4.7 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής και εκροές ανά κλάδο σε εκ. €, 1994 

Κλάδοι

Ακαθάριστη 
Αξία 

Παραγωγής 
(ΑΑΠ)

Ιεράρχηση 
ΑΑΠ

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εκροών 
στην ΑΑΠ

Ιεράρχηση 
% Εκροών 
στην ΑΑΠ

1 2 3 4 5 6 7
A
B

CA
CB
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

9.250 5 7.004 1 75,72% 1
447 28 141 27 31,61% 27

1.314 24 1.305 10 99,32% 10
361 29 267 23 74,14% 23

10.962 3 3.411 4 31,12% 4
5.321 9 1.257 11 23,63% 11

737 27 149 26 20,21% 26
761 26 689 19 90,54% 19

1.787 21 1.118 13 62,53% 13
2.169 19 1.086 14 50,06% 14
3.709 11 2.237 8 60,32% 8
1.088 25 748 17 68,69% 17
1.497 23 985 15 65,83% 15
3.486 12 2.657 6 76,22% 6
2.293 16 592 21 25,81% 21
2.272 17 652 20 28,69% 20
2.173 18 701 18 32,28% 18
1.529 22 375 22 24,54% 22
2.153 20 1.332 9 61,86% 9
9.331 4 972 16 10,41% 16

15.002 1 4.465 3 29,76% 3
7.993 6 239 24 2,99% 24
5.870 8 2.423 7 41,28% 7
3.194 14 2.723 5 85,25% 5

12.897 2 4.906 2 38,04% 2
6.305 7 0 29 0,00% 29
3.383 13 55 28 1,63% 28
4.623 10 170 25 3,67% 25
2.540 15 1.212 12 47,71% 12

Πηγή: ΕΣΥΕ  

 

163 



Κεφάλαιο 4ο  
 

Οι κλάδοι έχουν διαφορετικές διακλαδικές συναλλαγές ως προς τις εισροές και 

διαφορετικές ως προς τις εκροές. Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα 

παρατηρούμε ότι ο κλάδος Α έχει τις περισσότερες εκροές και στη συνέχεια 

ακολουθεί ο Κ ο G και ο DA. Οι ίδιοι κλάδοι έχουν και τις σημαντικότερες θέσεις 

στην συνολική ακαθάριστη παραγωγή.  

Από την εφαρμογή των μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων, διαπιστώνεται ότι, οι 

κλάδοι που συμβάλλουν περισσότερο στην ακαθάριστη παραγωγή με τις υψηλές 

άμεσες διακλαδικές εκροές προς τους υπόλοιπους κλάδους, είναι αυτοί της ομάδας 

C21. Οι κλάδοι G, E, K, DG και Ι είναι οι πέντε πιο σημαντικοί κλάδοι, ενώ στη 

συνέχεια ακολουθούν οι J, DF, DE, DH και DJ. Ο κλάδος Α παρότι έχει σημαντικές 

εκροές δεν εμφανίζεται σαν σημαντικός διότι έχει κυρίως ενδοκλαδικές συναλλαγές 

και οι διακλαδικές εκροές του διαχέονται κυρίως προς τον κλάδο DΑ.  

Όπως επίσης και ο κλάδος DA που προαναφέρθηκε με υψηλές εκροές, έχει και 

αυτός σημαντικές ενδοκλαδικές συναλλαγές και διακλαδικές εκροές κυρίως προς τον 

κλάδο Α και Η.  

Οι κλάδοι που θεωρούνται σημαντικοί διαχέουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

τους σε μεγαλύτερο αριθμό κλάδων, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν σαν εισροή για τη 

δική τους παραγωγή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κλάδος Ε ο οποίος, 

σύμφωνα με τα στοιχεία τους αρχικού πίνακα εισροών – εκροών, διανέμει την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους εκτός από τον 

κλάδο Β (προϊόντα αλιείας). 

Σε αντίθεση με τις άμεσες εισροές, όπου οι σημαντικοί κλάδοι είναι κυρίως από 

τον τομέα των υπηρεσιών, παρατηρούμε ότι στις άμεσες εκροές, έχουμε σημαντικό 

αριθμό κλάδων από το δευτερογενή τομέα. 
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4.4.3 Άμεσες εκροές 1995 

Όσον αφορά τις άμεσες εκροές του έτους 1995, παρατηρείται στο 

δενδρόγραμμα η ίδια σχεδόν εικόνα (Σχήμα 4.29) όπως και στο 1994. Έχουμε επίσης 

το σχηματισμό τριών ομάδων, αρχικά με το διαχωρισμό της ομάδας C1 από όλες τις 

υπόλοιπες (ομάδα C2). Ο διαχωρισμός αυτός οφείλεται διότι οι κλάδοι της ομάδας 

αυτής υπερέχουν ως προς τις χαμηλές άμεσες εκροές προς τους κλάδους παραγωγής 

προϊόντων χάρτου και υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων, προϊόντων ξυλείας, 

υπηρεσιών  λιανικού και χονδρικού εμπορίου και υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, 

έναντι των υπολοίπων που υπερέχουν κυρίως ως προς τις υψηλές άμεσες εκροές. 

Η ομάδα C1 περιλαμβάνει του ίδιους κλάδους εκτός από τους κλάδους: 

παραγωγή αγροτικών προϊόντων (A) και παραγωγή τροφίμων – ποτών και καπνού 

(DA) που μετακινήθηκαν στην ομάδα C22. Οι κλάδοι: αλιεύματα, ενεργειακά και μη 

ενεργειακά υλικά, δέρματα, ξυλεία, προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά, υπηρεσίες 

δημόσιας διοίκησης, εκπαίδευσης και υγείας είναι οι εννιά (9) κλάδοι της ομάδας C1, 

το 31% των κλάδων. Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από χαμηλές άμεσες εκροές 

κυρίως προς τους κλάδους παραγωγής προϊόντων ξύλου – επίπλων, προϊόντων 

χάρτου εκδόσεων - εκτυπώσεων, υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου, 

δημόσιας διοίκησης καθώς και προς τις άλλες υπηρεσίες υπέρ κοινωνικού συνόλου, 

κοινωνικού και ατομικού χαρακτήρα.  

Η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στην ομάδα C21 και στην ομάδα  

C22. Η διάσπαση αυτή οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C21 έναντι της ομάδας C22, 

ως προς τις υψηλές άμεσες εκροές προς τον κλάδο των προϊόντων καυσίμων, και 

ενεργειακών υλικών. Η ομάδα C21 περιλαμβάνει έναν επιπλέον κλάδο σε σχέση με το 

1994, αφού προστέθηκε στην ομάδα αυτή ο κλάδος των υπηρεσιών μεταφορών – 

επικοινωνιών και αποθήκευσης που το 1994 ανήκε στην ομάδα C22, των μεσαίων 

άμεσων εκροών. Οι έξη (6) συνολικά κλάδοι αποτελούν το 21% της συνολικής 

οικονομίας και χαρακτηρίζονται από υψηλές άμεσες εκροές, προς τους κλάδους του 

μεταποιητικού τομέα, του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της εκπαίδευσης, των 

υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και των μη ενεργειακών υλικών.  

Οι δεκατέσσερις (14) κλάδοι (48%) της ομάδας C22 είναι οι ίδιοι όπως και το 

1994 εκτός των υπηρεσιών μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης αλλά με την 

προσθήκη των  προϊόντων γεωργίας και την παραγωγή τροφίμων – ποτών – καπνού.  
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 
DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνόςDD  Ξυλεία και προϊόντα 

       ξύλου
DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά

CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα
DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.
DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων
DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα
DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 
DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες
DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορών
H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων
O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα
E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες
J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

DDo1  Ξυλεία και προϊόντα 
          ξύλου

Go1  Υπηρεσίες χονδρικού και
        λιανικού εμπορίου 

CAo3  Ενεργειακά υλικά

DEo1  Χαρτί και προϊόντα από 
         χαρτί, υπηρεσίες 
         εκδόσεων-εκτυπώσεων

Lo2  Υπηρεσίες δημόσιας 
      διοίκησης, άμυνας και  
      υποχρεωτικής κοινωνικής 
      ασφάλισης 

Oo1  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
      κοινωνικού συνόλου, 
      κοινωνικού και ατομικού 
      χαρακτήρα

Μεσαίες Εκροές

DDo2  Ξυλεία και προϊόντα 
          ξύλου

DFo2  Προϊόντα διύλισης 
         πετρελαίου
Go2  Υπηρεσίες χονδρικού και
       λιανικού εμπορίου 

DAo3  Τρόφιμα-ποτά-καπνός
DBo3  Κλωστοϋφαντουργικές 
          ύλες και προϊόντα

DEo3  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων

DFo3  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου
DHo3  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
         και προϊόντα

DLo3  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
         και οπτικές συσκευές

Go3  Υπηρεσίες χονδρικού και
       λιανικού εμπορίου 

Υψηλές ΕκροέςΧαμηλές Εκροές

DGo2  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

Lo1  Υπηρεσίες δημόσιας 
      διοίκησης, άμυνας και  
      υποχρεωτικής κοινωνικής 
      ασφάλισης 

Mo3  Υπηρεσίες εκπαίδευσης
No3  Υγειονομικές και 
        κοινωνικές υπηρεσίες

o

C1 C22 C21

C2

 

Σχήμα 4.29 Δενδρόγραμμα CAH άμεσων εκροών έτους 1995 
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Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως από μεσαίες άμεσες εκροές προς την 

παραγωγή προϊόντων ξυλείας, χημικών, πετρελαιοειδών, καθώς και υπηρεσιών 

εμπορίου και δημόσιας διοίκησης.  

Επειδή όπως έχουμε πει και προηγούμενα, η ιεραρχική ταξινόμηση δεν μας 

δίνει διάταξη, εφαρμόζουμε την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών όπου στον 

πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.30) έχουμε ποσοστό ερμηνείας 27% της ολικής 

αδράνειας.  

1.0005000-500-1.000

B
CA CB

DC
DE DG E G

I J K
L MN

CAo1
CAo3

DAo3 DBo3

DDo1
DEo1

DEo3
DFo1

DHo1

DHo3DKo1

DLo3DNo1

Eo1
Fo1Go1

Go3Ko1

Mo3 No3
Oo1

τ1=26,736%

C1 C21

Σχήμα 4.30 Πρώτος παραγοντικός άξονας άμεσων εκροών έτους 1995 

Όπως και για το έτος 1994, ο πρώτος άξονας αντιπαραθέτει τα δύο ακραία 

χαρακτηριστικά, τους κλάδους με τις χαμηλές άμεσες εκροές (ομάδα C1) στα 

αριστερά, με τους κλάδους των υψηλών άμεσων εκροών (ομάδα C21) στα δεξιά. 

Από τα δεξιά προς τα αριστερά παρατηρούμε σε διάταξη τους κλάδους: G: 

εμπόριο K: υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα και άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες E: παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης J: υπηρεσίες 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων DG: χημικά I: μεταφορές και αποθήκευση και DE: 

προϊόντα χάρτου και εκτυπώσεις – εκδόσεις. Οι κλάδοι αυτοί θεωρούνται ότι 

συμβάλλουν περισσότερο από τους υπόλοιπους στο συνολικό παραγόμενο 

ακαθάριστο προϊόν της ελληνικής οικονομίας για το 1995. Συγκεκριμένα είναι κλάδοι 

του τριτογενή τομέα με εξαίρεση την παραγωγή χημικών προϊόντων και την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χαρακτηρίζονται από υψηλή προσφορά αγαθών 

και υπηρεσιών προς τους κλάδους της μεταποίησης, εμπορίου, εκπαίδευσης και 

υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών. Ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος 1994.  
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Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (Σχήμα 4.31) μας δείχνει σε διάταξη από 

δεξιά προς τα αριστερά τους κλάδους με τις μεσαίες εκροές (ομάδα C22) με τους 

υπόλοιπους κλάδους στα αριστερά. 
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Σχήμα 4.31 Δεύτερος παραγοντικός άξονας άμεσων εκροών έτους 1995 

Στο παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 4.32)ερμηνεύεται συνολικά το 38% (26,7% 

από τον πρώτο παραγοντικό άξονα συν 11% από δεύτερο παραγοντικό άξονα), της 

ολικής αδράνειας. Παρατηρούμε στα τρία νέφη σημείων την ταυτόχρονη απεικόνιση 

των κλάδων με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους.  
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Σχήμα 4.32 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα άμεσων εκροών έτους 1995 
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Η ομάδα C21 που χαρακτηρίζεται από υψηλές εκροές δεν έχει αλλάξει. Η 

διάταξη παραμένει ίδια όπως και το 1994. Οι κλάδοι κλειδιά της ελληνικής 

οικονομίας είναι οι K, G, E, DG, J και I.  

Οι κλάδοι DE (προϊόντα χάρτου και υπηρεσίες εκδόσεων – εκτυπώσεων) και 

DF (πετρελαιοειδή) βρίσκονται το 1994 πιο κοντά στην ομάδα των υψηλών άμεσων 

εκροών που σημαίνει ότι επηρεάζουν επίσης σημαντικά, το συνολικό ακαθάριστο 

προϊόν. Για το 1995 όμως έχουμε μόνο τον κλάδο DE (προϊόντα χάρτου, εκδόσεις – 

εκτυπώσεις) να παραμένει πιο κοντά στην ομάδα των υψηλών άμεσων εκροών, ενώ ο 

κλάδος DF (πετρελαιοειδή) έχει ενσωματωθεί στην  ομάδα με τις μεσαίες άμεσες 

εκροές.  

4.4.4 Σχολιασμός αποτελεσμάτων άμεσων εκροών 1995 

Οι κλάδοι που έχουν την υψηλότερη αξία στη συνολική ακαθάριστη παραγωγή 

δεν μεταβλήθηκαν όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα 4.8. Ούτε και στην 

ιεράρχηση των κλάδων σε σχέση με τις συνολικές εκροές τους, υπήρξε κάποια 

μεταβολή. 

Από την διερεύνηση με τις μεθόδους ανάλυσης δεδομένων. Διαπιστώθηκε 

επίσης ότι και οι διακλαδικές άμεσες εκροές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες.  

Οι κλάδοι G (υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου), Κ (υπηρεσίες που 

αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας, ενοικιάσεις και επιχειρηματικές δραστηριό-

τητες), Ε (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευση), αποτελούν τους τρεις πιο 

σημαντικούς κλάδους καθώς οι υπηρεσίες τους και τα προϊόντα τους διαχέονται σε 

υψηλότερο βαθμό προς τους υπόλοιπους κλάδους.  

Στη συνέχεια ακολουθεί ο κλάδος J (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), ο οποίος 

σε σχέση με το 1994 έχει λιγότερες συναλλαγές με το εμπόριο και περισσότερες με 

τον κλάδο των μεταφορών – επικοινωνιών, καθώς και με τις υπηρεσίες ξενοδοχείων – 

εστιατορίων.  

Ο κλάδος των χημικών και ο κλάδος των μεταφορών – επικοινωνιών και 

αποθήκευσης, αποτελούν μαζί με τους υπόλοιπους την πιο δυναμική ομάδα της 

ελληνικής οικονομίας, διότι οι άμεσες εκροές τους προς τους υπόλοιπους κλάδους 

δημιουργούν μεγαλύτερες επιδράσεις στην συνολική ακαθάριστη παραγωγή της 

χώρας μας. 
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Πίνακας 4.8 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής και εκροές ανά κλάδο σε εκ. €, 1995 

Κλάδοι

Ακαθάριστη 
Αξία 

Παραγωγής 
(ΑΑΠ)

Ιεράρχηση 
ΑΑΠ

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εκροών στην 

ΑΑΠ

Ιεράρχηση 
% Εκροών 
στην ΑΑΠ

1 2 3 4 5 6 7
A
B

CA
CB
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

10.572 5 8.061 1 76,25% 4
485 28 158 26 32,60% 18

1.528 24 1.601 10 104,78% 1
427 29 312 23 73,08% 6

12.033 3 3.493 4 29,03% 21
5.945 9 1.347 12 22,66% 23

825 27 156 27 18,93% 24
892 26 822 20 92,17% 2

2.403 21 1.474 11 61,34% 11
2.432 20 1.219 14 50,11% 12
4.391 12 2.695 8 61,37% 10
1.339 25 896 18 66,92% 8
1.654 23 1.108 16 66,96% 7
4.414 11 3.268 6 74,05% 5
2.707 16 1.329 13 49,10% 13
2.453 19 862 19 35,15% 17
2.505 18 814 21 32,50% 19
1.715 22 416 22 24,27% 22
2.577 17 1.658 9 64,35% 9

11.057 4 1.080 17 9,77% 25
16.450 1 4.888 3 29,71% 20
9.686 6 287 24 2,96% 27
7.074 8 3.159 7 44,66% 14
4.053 13 3.466 5 85,52% 3

15.209 2 5.650 2 37,15% 16
8.128 7 0 29 0,00% 29
3.873 14 64 28 1,65% 28
5.238 10 186 25 3,55% 26
2.814 15 1.152 15 40,94% 15

Πηγή: ΕΣΥΕ  
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4.4.5 Άμεσες εκροές 1997 

Στο δενδρόγραμμα (Σχήμα 4.33) παρατηρούμε το σχηματισμό τριών ομάδων. 

Αρχικά διαχωρίζονται οι κλάδοι της ομάδας C1 από όλους τις υπόλοιπους κλάδους. Ο 

διαχωρισμός αυτός οφείλεται στη σημαντική υπεροχή της ομάδας C1 ως προς τις 

χαμηλές άμεσες εκροές προς τους κλάδους προϊόντων χάρτου, εκδόσεων και 

εκτυπώσεων, και λοιπών προϊόντων μεταποίησης καθώς και υπηρεσιών λιανικού και 

χονδρικού εμπορίου. 

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τους έντεκα (11) κλάδους το 38% της συνολικής 

οικονομίας, που χαρακτηρίζονται από χαμηλές άμεσες εκροές. Είναι οι ίδιοι κλάδοι 

όπως και το προηγούμενο έτος 1995 με την προσθήκη δύο επιπλέον κλάδων, των 

εξοπλισμών μεταφορών και των υπηρεσιών ξενοδοχείων – εστιατορίων οι οποίοι 

μετακινήθηκαν από την ομάδα των μεσαίων άμεσων εκροών, όπου συμπερι-

λαμβανόταν τα έτη 1995 και 1994. 

Στη συνέχεια η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στην ομάδα C21 και 

στην ομάδα C22. Η διάσπαση αυτή αιτιολογείται με την υπεροχή της ομάδας C21 

έναντι της C22 ως προς τις υψηλές εκροές προς τον κλάδο των πετρελαιοειδών ενώ η 

ομάδα C22 υπερέχει ως προς τις μεσαίες εκροές προς τον ίδιο κλάδο.  

Στους κλάδους της ομάδας C21 προστίθεται ο κλάδος DF (προϊόντα διύλισης 

πετρελαίου). Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από υψηλές εκροές προς τους κλάδους 

ενεργειακών υλικών, προϊόντων χάρτου και υπηρεσίες εκδόσεων – εκτυπώσεων, 

πετρελαιοειδών, ηλεκτρικού εξοπλισμού, υπηρεσιών εκπαίδευσης και υπηρεσιών 

χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης.  

Οι έντεκα (11) κλάδοι της ομάδας C22, παραμένουν οι ίδιοι όπως και το 1995 

εκτός της μετακίνησης των κλάδων: DM (μεταφορικά μέσα) και H (ξενοδοχεία – 

εστιατόρια) στην ομάδα C1, καθώς και του κλάδου: DF (καύσιμα) στην ομάδα C21.  

Η ομάδα C22 χαρακτηρίζεται κυρίως από μεσαίες άμεσες εκροές προς τους 

κλάδους πετρελαιοειδών, προϊόντων χάρτου και υπηρεσιών εκτυπώσεων – εκδόσεων, 

υπηρεσιών λιανικού και χονδρικού εμπορίου και υπηρεσιών μεταφορών – 

επικοινωνιών και αποθήκευσης. 
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 
DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνόςDD  Ξυλεία και προϊόντα 

       ξύλου
DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά

CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DNo1  Λοιπά μεταποιημένα 
         προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων
DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα
DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες
DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες
J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

DDo1  Ξυλεία και προϊόντα 
          ξύλου

Go1  Υπηρεσίες χονδρικού και
        λιανικού εμπορίου 

CAo3  Ενεργειακά υλικά
DEo1  Χαρτί και προϊόντα από 
         χαρτί, υπηρεσίες 
         εκδόσεων-εκτυπώσεων

Oo1  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
      κοινωνικού συνόλου

DFo2  Προϊόντα διύλισης 
         πετρελαίου

Go2  Υπηρεσίες χονδρικού και
       λιανικού εμπορίου 

DEo3  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων

DFo3  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου

DHo1  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
         και προϊόντα

DLo3  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
         και οπτικές συσκευές

Υψηλές Εκροές
Χαμηλές Εκροές

Lo1  Υπηρεσίες δημόσιας 
      διοίκησης

Mo3  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Μεσαίες Εκροές

Jo3  Υπηρεσίες 
       χρηματοπιστωτικής  
       διαμεσολάβησης

DEo2  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων

Io2   Υπηρεσίες μεταφορών, 
      αποθήκευσης και 
      επικοινωνιών

Ho1  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
       και εστιατορίων
Io2   Υπηρεσίες μεταφορών, 
      αποθήκευσης και 
      επικοινωνιών

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DFo1  Προϊόντα διύλισης 
         πετρελαίου

o

C1 C22 C21

C2

Σχήμα 4.33 Δενδρόγραμμα CAH άμεσων εκροών έτους 1997 
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Στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.34) που εκφράζει το 27% της 

συνολικής πληροφορίας, διαπιστώνουμε, όπως και τα προηγούμενα έτη, την 

αντιπαράθεση των δύο ακραίων περιπτώσεων. Από τα αριστερά προς τα δεξιά, 

έχουμε σε διάταξη τους κλάδους που χαρακτηρίζονται από χαμηλές άμεσες εκροές, 

από την άλλη πλευρά τους κλάδους που χαρακτηρίζονται από υψηλές εκροές. 

1.0005000-500-1.000

B CACBDC
DE DF

DG E GH I
J K

L M
N

CAo1

CAo3
DAo3

DBo3DDo1
DEo1 DEo3

DFo1

DGo3

DHo1

DHo3
DIo1
DKo1

DLo1
DLo3

DMo1
DNo1

Eo1Fo1Go1

Io1 Jo3
Ko3Lo1

Mo3Oo1

τ1=26,915%

C1 C21

Σχήμα 4.34 1ος Παραγοντικός Άξονας άμεσων εκροών έτους 1997 

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (Σχήμα 4.35), όπως και τα προηγούμενα έτη 

που διερευνήθηκαν, αντιπαραθέτει τις μεσαίες άμεσες εκροές με τις χαμηλές και 

υψηλές. Τα ποσοστά ερμηνείας παραμένουν και εδώ τα ίδια.  

1.0008006004002000-200-400-600
B CB DB

DC DK
DL DNE

FG
K

L

CAo2
DBo2

DCo2

DDo2
DEo2DEo3

DFo2

DFo3 DGo2DGo3

DHo2
DIo2DJo2

DLo2

DMo2

DNo2
Go2

Ho2

Io2

Lo2

Mo2
No2

Oo2

τ2=10,527%
Bo2

DNo1
No1

DDo3
DEo1Go1 DIo3

DLo3 DAo3 C1

C21
C22

Σχήμα 4.35 2ος παραγοντικός άξονας άμεσων εκροών έτους 1997 

Στο παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 4.36) έχουμε το σχηματισμό των τριών 

ομάδων και την ταυτόχρονη απεικόνιση των κλάδων με τα χαρακτηριστικά τους. Οι 

κλάδοι που επηρεάζουν σημαντικά την ελληνική οικονομία και συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη, με την αύξηση του ακαθαρίστου προϊόντος είναι οι ίδιοι όπως τα 

προηγούμενα έτη. Ο κλάδος DF (πετρελαιοειδή) μετακινήθηκε, όπως και το 1994 πιο 

κοντά στην ομάδα των υψηλών άμεσων εκροών.  
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DHo2
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DLo2
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Mo3

No2

Oo1

Oo2

τ1=26,915%
τ2=10,527%

DLDN F

DB
DK

C1

C21

C22

Σχήμα 4.36 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα άμεσων εκροών έτους 1997 

Όταν αυξάνει το ακαθάριστο προϊόν των κλάδων της ομάδας C21, τότε 

αυξάνεται σε μεγαλύτερο βαθμό (υψηλές άμεσες εκροές) η προσφορά τους προς τους 

κλάδους ενεργειακών υλικών, παραγωγής καταναλωτικών αγαθών (τρόφιμα, ποτά, 

καπνός, κλωστοϋφαντουργικά, προϊόντων χάρτου και υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυ-

πώσεων), ενδιάμεσων αγαθών (πλαστικών, πετρελαιοειδών, χημικών) και 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, αλλά και υπηρεσιών που αφορούν τη διαχείριση ακίνη-

της περιουσίας και επιχειρηματικές δραστηριότητες, εκπαίδευσης και χρηματο-

πιστωτικής διαμεσολάβησης.  

 

 

4.4.6  Σχολιασμός αποτελεσμάτων άμεσων εκροών 1997 

Από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα 4.9, και συγκεκριμένα στην ακαθάριστη 

παραγωγή κάθε κλάδου (Στήλη 3 του πίνακα 4.9), διαπιστώνεται ότι ο κλάδος Α 

(γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα), υποχώρησε κατά μία θέση, την οποία 

κέρδισε ο κλάδος Η (υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων), σε σχέση με το 

προηγούμενο ερευνώμενο έτος 1995.  
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Πίνακας 4.9 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής και εκροές ανά κλάδο σε εκ. €, 1997 

Κλάδοι

Ακαθάριστη 
Αξία 

Παραγωγής 
(ΑΑΠ)

Ιεράρχηση 
ΑΑΠ

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εκροών 
στην ΑΑΠ

Ιεράρχηση % 
Εκροών 
στην ΑΑΠ

1 2 3 4 5 6 7
A
B

CA
CB
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

11.152 6 8.368 1 75,03% 4
624 28 187 26 29,98% 18

2.355 22 2.371 9 100,70% 1
500 29 374 23 74,87% 5

13.563 3 3.914 5 28,86% 19
6.483 9 1.454 12 22,43% 23

914 27 170 27 18,58% 24
935 26 869 20 92,94% 2

2.463 21 1.437 14 58,32% 11
3.356 17 1.794 11 53,46% 12
4.876 13 2.873 8 58,91% 10
1.369 25 930 19 67,89% 7
2.119 23 1.438 13 67,86% 8
4.731 14 3.515 7 74,29% 6
3.536 15 1.384 15 39,14% 14
3.115 18 1.013 18 32,52% 17
2.940 20 831 21 28,27% 21
1.972 24 510 22 25,89% 22
2.942 19 1.929 10 65,59% 9

13.551 4 1.313 16 9,69% 25
20.270 1 5.827 3 28,75% 20
12.660 5 336 24 2,66% 27

9.216 8 3.831 6 41,57% 13
5.311 11 4.418 4 83,19% 3

19.096 2 6.610 2 34,62% 16
9.245 7 0 29 0,00% 29
4.954 12 70 28 1,41% 28
6.141 10 219 25 3,57% 26
3.370 16 1.286 17 38,16% 15

Πηγή: ΕΣΥΕ  

 

Από τα στοιχεία της στήλης 5 του ιδίου πίνακα παρατηρούμε ότι ο κλάδος Α 

(γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα) κατέχει πάντα την πρώτη θέση στη 

συμμετοχή των ενδιάμεσων εκροών στη συνολική ακαθάριστη παραγωγή του 

κλάδου. Αυτό σημαίνει ότι ποσοστό 75% της παραγωγής του κλάδου διατίθεται 
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στους υπόλοιπους κλάδους, οι οποίοι το χρησιμοποιούν σαν εισροή για τα δικά τους 

προϊόντα και υπηρεσίες και το υπόλοιπο 25% διατίθεται για τελική κατανάλωση ή 

εξαγωγές. 

Ένας άλλος κλάδος που κατέχει υψηλή θέση στις ενδιάμεσες εκροές και 

διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του στην ενδιάμεση ανάλωση, είναι ο 

κλάδος DJ (μεταλλικά προϊόντα). 

Ο κλάδος J (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) κατέχει την 11η θέση σαν 

συμμετοχή στην συνολική αξία ακαθάριστης παραγωγής, την 4η θέση στην αξία των 

ενδιάμεσων εκροών και διαθέτει το 83% της παραγωγής των υπηρεσιών του στην 

ενδιάμεση ανάλωση.  

Η διερεύνηση της διανομής των προϊόντων και υπηρεσιών (άμεσες εκροές) στα 

πλαίσια του συστήματος εισροών – εκροών, με τις μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, 

μας έδειξε ότι η παραγωγική διάρθρωση από την πλευρά της διανομής, δεν 

διαφοροποιήθηκε σημαντικά σε σχέση με το 1995.  

Μόνο ο κλάδος DF (πετρελαιοειδή) διαπιστώθηκε ότι ασκεί υψηλότερες 

επιδράσεις καθώς η διανομή των προϊόντων του διαχέεται σε περισσότερους κλάδους. 

Αν κοιτάξουμε στον αρχικό πίνακα δεδομένων (Παράρτημα 1), διαπιστώνουμε ότι 

έχει περισσότερε εκροές προς τους κλάδους DA(τρόφιμα – ποτά - καπνός), DI 

(προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά), G (χονδρικό και λιανικό εμπόριο), H 

(υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων), I (υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών 

και αποθήκευσης, καθώς παράλληλα μείωσε λίγο τις εκροές προς τους κλάδους DJ 

(μεταλλικά προϊόντα), E (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης), F 

(κατασκευές) και DE (προϊόντα χάρτου και υπηρεσίες εκδόσεων – εκτυπώσεων). 

4.4.7 Άμεσες εκροές 1998 

Στο δενδρόγραμμα (Σχήμα 4.37) για τις άμεσες εκροές του 1998 παρατηρούμε 

αρχικά το διαχωρισμό των κλάδων της ομάδας C1 από όλους τους υπόλοιπους, λόγω 

της υπεροχής της ως προς τις χαμηλές εκροές προς τους κλάδους παραγωγής 

προϊόντων χάρτου και υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων, ενεργειακών υλικών, 

προϊόντων ξυλείας, υπηρεσιών εμπορίου και δημόσιας διοίκησης. Η ομάδα C1 

αποτελείται από εννιά (9) κλάδους, το 31%, που είναι οι ίδιοι όπως και στα 

προηγούμενα έτη, με τη διαφορά ότι οι κλάδοι DM (μεταφορικά μέσα) και H 

(ξενοδοχεία – εστιατόρια) επανέρχονται στην ομάδα C22 όπου βρισκόταν και το 1995.  
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 
DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνόςDD  Ξυλεία και προϊόντα 

       ξύλου
DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά

CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων
DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα
DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες
DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορών
H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα
E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες
J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

DDo1  Ξυλεία και προϊόντα 
          ξύλου

Go1  Υπηρεσίες χονδρικού και
        λιανικού εμπορίου 

DEo1  Χαρτί και προϊόντα από 
         χαρτί, υπηρεσίες 
         εκδόσεων-εκτυπώσεων

Oo1  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
      κοινωνικού συνόλου

DFo2  Προϊόντα διύλισης 
         πετρελαίου

Go2  Υπηρεσίες χονδρικού και
       λιανικού εμπορίου 

DEo3  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων

DFo3  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου
DLo3  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
         και οπτικές συσκευές

Υψηλές Εκροές

Χαμηλές Εκροές

Lo1  Υπηρεσίες δημόσιας 
      διοίκησης

Mo3  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Μεσαίες Εκροές

Jo3  Υπηρεσίες 
       χρηματοπιστωτικής  
       διαμεσολάβησης

DEo2  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων

Io1   Υπηρεσίες μεταφορών, 
      αποθήκευσης και 
      επικοινωνιών

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

CAo1  Ενεργειακά υλικά

DDo2  Ξυλεία και προϊόντα 
          ξύλου
DIo2  Προϊόντα από μη
        μεταλλικά ορυκτά 

DAo3 Τρόφιμα-ποτά-καπνός
DBo3 Κλωστοϋφαντουργικές 
         ύλες και προϊόντα
DCo3 Δέρμα και δερμάτινα είδη
DDo3 Ξυλεία και προϊόντα ξύλου
DGo3 Χημικές ουσίες και προϊόντα

DHo3 Πλαστικές, ελαστικές ύλες 
         και προϊόντα

DIo3 Προϊόντα από μη μεταλλικά 
       ορυκτά
DJo3 Βασικά μέταλλα 
        και μεταλλικά προϊόντα
DKo3 Μηχανήματα και εξοπλισμός
DMo3 Εξοπλισμός μεταφορών
Go3 Υπηρεσίες χονδρικού και 
       λιανικού εμπορίου

o

C1 C22 C21

C2

Σχήμα 4.37 Δενδρόγραμμα CAH άμεσων εκροών έτους 1998 
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Η ομάδα C1 χαρακτηρίζεται από χαμηλές κυρίως εκροές προς τους κλάδους που 

προαναφέρθηκαν καθώς και προς τις υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και απο-

θήκευσης και δημόσιας διοίκησης.  

Στη συνέχεια η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στην ομάδα C21 και 

C22. Η διάσπαση αυτή οφείλεται κυρίως στην υπεροχή της ομάδας C21 έναντι της C22 

ως προς τις υψηλές εκροές προς τους κλάδους παραγωγής προϊόντων από μη 

μεταλλικά ορυκτά και πετρελαιοειδή. 

Οι πέντε (5) κλάδοι της C21 που χαρακτηρίζονται από υψηλές άμεσες εκροές 

προς τους κλάδους μεταποίησης, υπηρεσιών εμπορίου, εκπαίδευσης, και χρηματο-

πιστωτικών ιδρυμάτων, είναι οι ίδιοι κλάδοι όπως και τα προηγούμενα έτη, εκτός από 

τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου (DF) και υπηρεσιών μεταφορών – επικοινωνιών και 

αποθήκευσης (I) που μετακινήθηκαν στην ομάδα C22.  

Η ομάδα C22 περιλαμβάνει 15 συνολικά κλάδους, το 52% της συνολικής 

οικονομίας, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μεσαίες άμεσες εκροές κυρίως προς τους 

κλάδους πετρελαιοειδών, χάρτου, εκδόσεων – εκτυπώσεων, ξυλείας, προϊόντων από  

μη μεταλλικά ορυκτά και προς τις υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου. 

Από τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών και στον 

πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.38), όπου έχουμε ερμηνεία του 27% της 

συνολικής αδράνειας, διαπιστώνουμε την αντιπαράθεση των χαμηλών άμεσων 

εκροών με τις υψηλές άμεσες εκροές.  

1.0005000-500-1.000B CA CBDC DE
DF DG E GH I J KL M

N

CAo1
DDo1

DEo1 DEo3
DFo1

DGo1
DHo1

DHo3
DIo1

DKo1

DKo3
DNo1

Eo1

Fo1

Go1

Io1

Jo3Lo1
Oo1

τ1=26,863%

Eo3

No3Ko3
DJo3

CBo3

DAo3
Go3 DMo3

DGo3
DBo3CAo3
DLo3

Mo3

C1 C21

Σχήμα 4.38 1ος παραγοντικός άξονας άμεσων εκροών έτους 1998 

Από τα δεξιά προς τα αριστερά παρατηρούμε σε διάταξη τους κλάδους της 

ομάδας C21, αλλά διαπιστώνουμε επίσης πως οι δύο κλάδοι DF (πετρελαιοειδή) και 

DE (προϊόντα χάρτου, εκδόσεις – εκτυπώσεις) χαρακτηρίζονται και αυτοί από υψηλές 

άμεσες εκροές, και επηρεάζουν σε υψηλότερο βαθμό την προσφορά προϊόντων και 
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υπηρεσιών προς τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Η διάταξη των 

σημαντικών κλάδων της οικονομίας ως προς τις άμεσες εκροές δεν διαφοροποιήθηκε.  

Στο δεύτερο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.39) έχουμε από τα δεξιά προς τα 

αριστερά σε διάταξη τους κλάδους της ομάδας C22, με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά 

τους που είναι οι μεσαίες άμεσες εκροές, ενώ στην αριστερή πλευρά του άξονα 

απεικονίζονται όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι. 
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Σχήμα 4.39 2ος παραγοντικός άξονας άμεσων εκροών έτους 1998 

Το παραγοντικό επίπεδο του πρώτου και δεύτερου παραγοντικού άξονα (Σχήμα 

4.40) ερμηνεύει το 37% της συνολικής αδράνειας. 
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Σχήμα 4.40 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα άμεσων εκροών έτους 1998 
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Από τη συνολική εικόνα που μας παρέχει το παραγοντικό επίπεδο δεν 

διαπιστώνονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις, σε σχέση τα προηγούμενα έτη, ως 

προς τις ομάδες των κλάδων και τις ιδιότητες (άμεσες εκροές) από τις οποίες 

χαρακτηρίζονται. Αυτό σημαίνει ότι η διάρθρωση των διακλαδικών σχέσεων, ως προς 

την προσφορά – διανομή προϊόντων και υπηρεσιών, παραμένει σχεδόν αμετάβλητη 

για όλη την εξεταζόμενη περίοδο.  

Το παραγοντικό επίπεδο μας παρέχει επίσης ακόμη μία σημαντική πληροφορία 

οι κλάδοι DF (πετρελαιοειδή), DE (προϊόντα χάρτου και υπηρεσίες εκδόσεων – 

εκτυπώσεων) και I (υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης), 

τοποθετούνται σε μια ενδιάμεση θέση μεταξύ της ομάδας των υψηλών άμεσων 

εκροών και της ομάδας των μεσαίων άμεσων εκροών. Επίσης από την άλλη πλευρά ο 

κλάδος Η (υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων) βρίσκεται και αυτός μεταξύ 

χαμηλών και μεσαίων άμεσων εκροών.  

 

4.4.8 Σχολιασμός αποτελεσμάτων άμεσων εκροών 1998 

Παρατηρώντας τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα 4.10, διαπιστώνουμε ότι οι 

κατασκευαστικές εργασίες πέρασαν στην 3η θέση όσον αφορά τη συμμετοχή τους στη 

συνολική ακαθάριστη παραγωγή, ενώ αντίστοιχα τα τρόφιμα –ποτά καπνός, από την 

3η πέρασαν στην 4η. Στην 1η και τη 2η παραμένουν σταθερά, σε όλη την εξεταζόμενη 

περίοδο οι κλάδοι G (χονδρικό και λιανικό εμπόριο) και Κ (υπηρεσίες που αφορούν 

διαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικές δραστηριότητες) Αυτοί οι κλάδοι 

έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη συνολική ακαθάριστη παραγωγή.  

Από τη διερεύνηση των διακλαδικών επιδράσεων των άμεσων εκροών, 

διαπιστώθηκε ότι οι κλάδοι που κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις ασκούν επίσης 

υψηλές διακλαδικές επιδράσεις στους υπόλοιπους κλάδους, καθώς έχουν υψηλότερη 

διάχυση των υπηρεσιών τους προς τους υπόλοιπους, οι οποίοι τις χρησιμοποιούν σαν 

εισροή για την παραγωγή των δικών τους προϊόντων και υπηρεσιών. Οι κλάδοι που 

ακολουθούν στις δύο επόμενες θέσεις, την 3η και την 4η, ο F (κατασκευές) DA 

(τρόφιμα – ποτά – καπνός), ασκούν μεσαίες διακλαδικές επιδράσεις, αφού η διανομή 

των προϊόντων τους διαχέεται μόνο σε ορισμένους κλάδους. Αυτό σημαίνει ότι οι 

κλάδοι αυτοί συμβάλλουν σε ανάλογο με την παραγωγή τους βαθμό στην συνολική 
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ακαθάριστη παραγωγή. Ενώ οι πρώτοι δύο κλάδοι, έχουν υψηλότερη, από 

πραγματική τους παραγωγή, συμβολή στη συνολική ακαθάριστη παραγωγή. 

Πίνακας 4.10 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής και εκροές ανά κλάδο σε εκ. €, 1998 

Κλάδοι

Ακαθάριστη 
Αξία 

Παραγωγής 
(ΑΑΠ)

Ιεράρχηση 
ΑΑΠ

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εκροών 
στην ΑΑΠ

Ιεράρχηση % 
Εκροών 
στην ΑΑΠ

1 2 3 4 5 6 7
A
B

CA
CB
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

11.426 6 8.571 1 75,02% 6
640 28 190 26 29,65% 18

2.006 24 1.988 10 99,11% 1
527 29 407 23 77,30% 4

14.305 4 4.133 6 28,89% 19
7.086 9 1.494 16 21,09% 23

954 27 169 27 17,67% 24
1.004 26 910 21 90,66% 2
2.703 21 1.582 13 58,51% 10
2.709 20 1.523 14 56,22% 12
5.411 12 3.124 8 57,73% 11
1.468 25 957 19 65,15% 8
2.383 22 1.645 12 69,03% 7
5.073 14 3.812 7 75,14% 5
3.916 17 1.680 11 42,90% 13
3.950 16 1.268 18 32,11% 17
4.037 15 933 20 23,11% 22
2.083 23 516 22 24,76% 21
3.285 19 2.132 9 64,91% 9

15.502 3 1.503 15 9,70% 25
21.246 1 6.113 3 28,77% 20
13.818 5 372 24 2,70% 27
10.232 7 4.181 5 40,86% 14

6.373 11 5.299 4 83,16% 3
20.883 2 7.286 2 34,89% 16
10.013 8 0 29 0,00% 29

5.393 13 73 28 1,35% 28
6.860 10 240 25 3,50% 26
3.722 18 1.430 17 38,41% 15

Πηγή: ΕΣΥΕ  

 

Άλλοι κλάδοι που ασκούν υψηλές επιδράσεις διακλαδικές επιδράσεις με τις 

άμεσες εκροές τους προς τους υπόλοιπους κλάδους είναι οι κλάδοι: Ε (παραγωγή 
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ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευση), J (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) και DG (χημι-

κά προϊόντα), αλλά και οι κλάδοι DF (πετρελαιοειδή), DE (προϊόντα χάρτου και 

υπηρεσίες εκδόσεων – εκτυπώσεων) και I (υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και 

αποθήκευσης), οι οποίοι τοποθετούνται σε ενδιάμεση θέση μεταξύ της ομάδας των 

υψηλών άμεσων εκροών και της ομάδας των μεσαίων άμεσων εκροών. 

Παρότι οι κλάδοι αυτοί, έχουν μικρότερη συμμετοχή στη συνολική ακαθάριστη 

παραγωγή της ελληνική οικονομίας, ασκούν υψηλές άμεσες διακλαδικές επιδράσεις 

στους υπόλοιπους κλάδους, καθώς διανέμουν τα προϊόντα τους σε  περισσότερους 

κλάδους επηρεάζοντας σε υψηλότερο βαθμό τις εισροές τους.  

 

4.4.9 Άμεσες εκροές 1999 

Από το δενδρόγραμμα της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης για τις άμεσες 

εκροές του έτους 1999 (Σχήμα 4.41) διαπιστώνουμε, όπως και σε όλα τα 

προηγούμενα έτη τον αρχικό διαχωρισμό της ομάδας C1. Η ομάδα αυτή διαχωρίζεται 

από τις υπόλοιπες, διότι υπερέχει ως προς τις χαμηλές άμεσες εκροές προς τους 

κλάδους ενεργειακών υλικών, τους κλάδους παραγωγής προϊόντων μεταποίησης, την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης και των υπηρεσιών λιανικού και 

χονδρικού εμπορίου. 

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει δεκατέσσερις (14) κλάδους, το 48% των κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας και χαρακτηρίζεται από χαμηλές άμεσες εκροές κυρίως 

προς τους κλάδους που προαναφέρθηκαν. Στην ομάδα C1 ανήκουν οι κλάδοι του 

πρωτογενή τομέα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και  τα αλιεύματα. Από το 

δευτερογενή τομέα έχουμε τους κλάδους εξόρυξης ενεργειακών και μη ενεργειακών 

υλικών, καθώς και τις υποκατηγορίες της μεταποίησης και συγκεκριμένα τους 

κλάδους καταναλωτικών προϊόντων (τρόφιμα – ποτά, δέρματα, ξυλεία) τα προϊόντα 

από μη μεταλλικά ορυκτά και τον εξοπλισμό των μεταφορών. Από τον τριτογενή 

τομέα των υπηρεσιών έχουμε τους κλάδους των υπηρεσιών ξενοδοχείων – 

εστιατορίων, τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, της εκπαίδευσης, τις υγειονομικές 

και κοινωνικές υπηρεσίες και  τις άλλες υπηρεσίες υπέρ κοινωνικού συνόλου.  

Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από χαμηλές άμεσες εκροές, όπως είπαμε, 

προς τους κλάδους της μεταποίησης, την εξόρυξη ενεργειακών υλικών, και την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης.  
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 
DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου
DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά

CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων
DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα
DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες
DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα
E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες
J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

DDo1  Ξυλεία και προϊόντα 
          ξύλου

Go1  Υπηρεσίες χονδρικού και
        λιανικού εμπορίου 

DEo1  Χαρτί και προϊόντα από 
         χαρτί, υπηρεσίες 
         εκδόσεων-εκτυπώσεων

DFo2  Προϊόντα διύλισης 
         πετρελαίου

Go2  Υπηρεσίες χονδρικού και
       λιανικού εμπορίου 

DEo3  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων

DFo3  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου
DLo3  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
         και οπτικές συσκευές

Υψηλές Εκροές

Χαμηλές Εκροές

Mo3  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Μεσαίες Εκροές

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

CAo1  Ενεργειακά υλικά

DDo2  Ξυλεία και προϊόντα 
          ξύλου

DIo2  Προϊόντα από μη
        μεταλλικά ορυκτά 

DAo3 Τρόφιμα-ποτά-καπνός
DBo3 Κλωστοϋφαντουργικές 
         ύλες και προϊόντα
DCo3 Δέρμα και δερμάτινα είδη
DDo3 Ξυλεία και προϊόντα ξύλου
DGo3 Χημικές ουσίες και προϊόντα

DHo3 Πλαστικές, ελαστικές ύλες 
         και προϊόντα

DIo3 Προϊόντα από μη μεταλλικά 
       ορυκτά
DJo3 Βασικά μέταλλα 
        και μεταλλικά προϊόντα
DKo3 Μηχανήματα και εξοπλισμός
DMo3 Εξοπλισμός μεταφορών
Go3 Υπηρεσίες χονδρικού και 
       λιανικού εμπορίου

Io2   Υπηρεσίες μεταφορών, 
       αποθήκευσης και 
       επικοινωνιώνDBo1 Κλωστοϋφαντουργικές ύλες 

         και προϊόντα

DFo1 Προϊόντα πετρελαίου

DHo1 Πλαστικές ύλες και προϊόντα

DKo1 Μηχανήματα και εξοπλισμός

DLo1 Ηλεκτρικός εξοπλισμός

DMo1 Εξοπλισμός μεταφορών

DNo1 Λοιπά προϊόντα μ.α.κ.

Eo1 Ηλεκτρική ενέργεια

o

C1 C22 C21

C2

 
Σχήμα 4.41 Δενδρόγραμμα CAH άμεσων εκροών έτους 1999 

Στη συνέχεια η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στην ομάδα C21 και 

στην ομάδα C22.  
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Η διάσπαση αυτή αιτιολογείται με την υπεροχή της ομάδας C21 έναντι της C22 

ως προς τις υψηλές άμεσες εκροές προς τους κλάδους παραγωγής των προϊόντων από 

μη μεταλλικά ορυκτά, τροφίμων – ποτών – καπνού, δερμάτινα προϊόντα, ξυλεία, 

πετρελαιοειδή, και υπηρεσιών λιανικού και χονδρικού εμπορίου. Η ομάδα C22 

υπερτερεί ως προς τις μεσαίες εκροές προς τους κλάδους παραγωγής προϊόντων 

ξυλείας, πετρελαιοειδών, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, και υπηρεσιών 

λιανικού και χονδρικού εμπορίου.  

Η ομάδα C21 περιλαμβάνει τους πέντε (5) κλάδους, το 17% της ελληνικής 

οικονομίας που χαρακτηρίζονται από υψηλές άμεσες εκροές. Οι κλάδοι αυτοί είναι τα  

χημικά προϊόντα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, οι υπηρεσίες 

χονδρικού και λιανικού εμπορίου, οι υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα (κυρίως 

ιδιοκατοίκηση), ενοικιάσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και τον 

κλάδο των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης (τράπεζες). Οι κλάδοι 

αυτοί χαρακτηρίζονται από υψηλές άμεσες εκροές προς τους κλάδους παραγωγής του 

κλάδου μεταποίησης, προς τις υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου καθώς και 

προς τις υπηρεσίες εκπαίδευσης. 

Η ομάδα C22, περιλαμβάνει τους υπόλοιπους 10 κλάδους το 34% της ελληνικής 

οικονομίας. Οι κλάδοι αυτοί είναι τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα προϊόντα  

χάρτου, και οι υπηρεσίες εκδόσεων – εκτυπώσεων, τα πλαστικά, τα πετρελαιοειδή, τα 

βασικά μεταλλικά προϊόντα, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός και τα ηλεκτρικά είδη, τα λοιπά προϊόντα μεταποιητικού τομέα, οι 

κατασκευαστικές εργασίες και οι υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και 

αποθήκευσης. Οι κλάδοι της ομάδας αυτής χαρακτηρίζονται από μεσαίες άμεσες 

εκροές κυρίως προς τους κλάδους παραγωγής ξυλείας, πετρελαιοειδών, προϊόντων 

από μη μεταλλικά ορυκτά, προς τις  υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και 

τις υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης. 

Τα αποτελέσματα της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης μας είναι χρήσιμα για 

δούμε τις ομαδοποιήσεις των κλάδων ως προς τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους. 

Για να πάρουμε όμως τη διάταξη των κλάδων και να διαπιστώσουμε ποιοι από 

αυτούς έχουν την υψηλότερη προσφορά προϊόντων – υπηρεσιών προς τους 

υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, εφαρμόζουμε παραγοντική ανάλυση των 

αντιστοιχιών. 
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Στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.42) ερμηνεύεται το 26% της ολικής 

αδράνειας. Διαπιστώνουμε πως έχουμε όπως και στα προηγούμενα έτη την 

αντιπαράθεση των δυο ακραίων περιπτώσεων. Από τα αριστερά τους κλάδους με τις 

χαμηλές άμεσες εκροές (ομάδα C1) και από τα δεξιά τους κλάδους με τις υψηλές 

άμεσες εκροές (ομάδα C21). 
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Σχήμα 4.42 1ος παραγοντικός άξονας άμεσων εκροών έτους 1999 

Από τη δεξιά πλευρά απεικονίζεται η διάταξη των σημαντικών κλάδων της 

ελληνικής οικονομίας για το έτος 1999, χωρίς να υπάρχει σημαντική αλλαγή από τα 

προηγούμενα έτη. Στην κορυφή εξακολουθούν να βρίσκονται οι κλάδοι G, K, E, J και 

DG, σχεδόν με τις ίδιες συντεταγμένες, ενώ λίγο πιο αριστερά με μικρότερη συμβολή 

για την συνολική οικονομία έρχονται οι κλάδοι DF, I και DE. Παρότι οι τρεις αυτοί 

κλάδοι, στην ιεραρχική ταξινόμηση, εμφανίζονται στην ομάδα των μεσαίων άμεσων 

εκροών, τους θεωρούμε περισσότερο σημαντικούς από τους υπόλοιπους της μεσαίας 

ομάδας. 

Από την αριστερή πλευρά του πρώτου παραγοντικού άξονα παρατηρούμε σε 

διάταξη τους κλάδους με τη μικρότερη συμβολή στην ελληνική οικονομία για το έτος 

1999. Δεν διαπιστώνουμε και εδώ σημαντικές αλλαγές, ως προς τη διάταξη, σε σχέση 

με τα προηγούμενα έτη. 

Στον δεύτερο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.43), με ερμηνεία του 11% της 

συνολικής αδράνειας έχουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά σε διάταξη τους κλάδους 

που χαρακτηρίζονται από μεσαίες άμεσες εκροές (ομάδα C22) ενώ από τα δεξιά, 

βρίσκονται όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι.   
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Σχήμα 4.43 2ος παραγοντικός άξονας άμεσων εκροών έτους 1999 

Το παραγοντικό επίπεδο πρώτου και δευτέρου παραγοντικού άξονα (Σχήμα 

4.44) ερμηνεύει το 37%  της συνολικής αδράνειας. Το αποτέλεσμα είναι η 

ταυτόχρονη απεικόνιση των κλάδων με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους. 

Διακρίνουμε τις τρεις ομάδες που αναφέρθηκαν στην ιεραρχική ταξινόμηση. Οι τρεις 

κλάδοι DE, DF και Ι, που βρίσκονται πιο κοντά στην ομάδα με τις υψηλές άμεσες 

εκροές, σημαίνει ότι συμβάλλουν περισσότερο από τους υπόλοιπους της μεσαίας 

κλάσης. 
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Σχήμα 4.44 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα άμεσων εκροών έτους 1999 

Οι κλάδοι της ομάδας C21 έχουν περισσότερες συναλλαγές με τους κλάδους 

ενεργειακών υλικών, παραγωγής καταναλωτικών αγαθών (τρόφιμα – ποτά – καπνός, 

προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, δερμάτινα είδη, ξυλεία και προϊόντων χάρτου και 
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υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων), ενδιάμεσων αγαθών (χημικών και πλαστικών), 

κεφαλαιουχικών αγαθών (μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού), 

υπηρεσιών λιανικού και χονδρικού εμπορίου, χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης 

και υπηρεσιών εκπαίδευσης. 

Όταν αυξάνεται το ακαθάριστο προϊόν των κλάδων της ομάδας C21 τότε 

αυξάνεται η διανομή τους σε υψηλότερο βαθμό στους κλάδους που προαναφέρθηκαν 

οι οποίοι χαρακτηρίζουν την ομάδα αυτή και χρησιμοποιούν κυρίως τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες αυτών των κλάδων για την δική τους παραγωγή  προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

 

4.4.10 Σχολιασμός αποτελεσμάτων άμεσων εκροών 1999 

Από τα στοιχεία του 1999 (Στήλη 3 του πίνακα 4.11) σε σχέση με τα στοιχεία 

του προηγούμενου έτους 1998 (Στήλη 3 του πίνακα 4.10) προκύπτει ότι τα γεωργικά 

και κτηνοτροφικά προϊόντα (Α) παραχώρησαν την 6η θέση στις υπηρεσίες μεταφορών 

– επικοινωνιών και αποθήκευσης (Ι). Ο κλάδος Η (υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατο-

ρίων) πήγε στην 4η από την 5η και ο κλάδος DA (τρόφιμα- ποτά – καπνός) στην 5η 

από την 4η. Επίσης ο κλάδος J (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) πήγε στην 9η από την 

11η θέση, ενώ ο παραδοσιακός ελληνικός κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας από την 

9η υποχώρησε στην 11η.  

Η αλλαγές αυτές όμως των θέσεων ιεράρχησης ως προς τη συμμετοχή των 

κλάδων στη συνολική ακαθάριστη παραγωγή της ελληνικής οικονομίας δεν 

θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές καθώς η πραγματική οικονομική μεταβολή είναι 

μικρή. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι έχουμε μείωση της ακαθάριστης παραγωγής 

τους κλάδου των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (Α), από 11.426 εκ. € το 

1998, υποχώρησε στα 11.391 εκ. € το 1999. 

Από την εφαρμογή των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων και συγκεκριμένα της 

ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης και της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών, 

για τη διερεύνηση των επιδράσεων των άμεσων εκροών για το έτος 1999, 

διαπιστώθηκε ότι οι σημαντικοί κλάδοι, παραμένουν οι ίδιοι με το έτος 1998. αυτό 

σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην παραγωγική διάρθρωση και κυρίως 

στην διανομή της διακλαδικής ενδιάμεσης παραγωγής.  
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Πίνακας 4.11 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής και εκροές ανά κλάδο σε εκ. €, 1999 

Κλάδοι

Ακαθάριστη 
Αξία 

Παραγωγής 
(ΑΑΠ)

Ιεράρχηση 
ΑΑΠ

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εκροών 
στην ΑΑΠ

Ιεράρχηση % 
Εκροών 
στην ΑΑΠ

1 2 3 4 5 6 7
A
B

CA
CB
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

11.391 7 8.496 1 74,58% 6
855 28 311 25 36,41% 15

2.445 23 2.429 9 99,36% 1
490 29 385 24 78,61% 4

14.470 5 4.069 6 28,12% 19
7.137 11 1.525 16 21,37% 22

964 27 159 27 16,47% 24
1.061 26 971 21 91,53% 2
2.931 21 1.664 14 56,79% 11
3.581 19 1.914 11 53,45% 12
5.427 13 3.225 8 59,43% 10
1.557 25 1.029 19 66,13% 8
2.453 22 1.701 13 69,35% 7
5.125 14 3.856 7 75,25% 5
4.172 18 1.428 17 34,22% 17
4.730 16 1.268 18 26,80% 21
5.115 15 1.016 20 19,86% 23
2.419 24 654 22 27,05% 20
3.410 20 2.171 10 63,67% 9

16.950 3 1.729 12 10,20% 25
22.109 1 6.261 3 28,32% 18
14.615 4 394 23 2,70% 27
12.964 6 4.567 5 35,23% 16

7.556 9 6.069 4 80,31% 3
20.843 2 7.790 2 37,38% 13
10.758 8 0 29 0,00% 29

5.715 12 76 28 1,33% 28
7.286 10 248 26 3,41% 26
4.225 17 1.561 15 36,96% 14

Πηγή: ΕΣΥΕ  

 

Οι κλάδοι οι οποίοι ασκούν υψηλές άμεσες διακλαδικές επιδράσεις στην 

συνολική οικονομία με τις εκροές τους, είναι κυρίως οι κλάδοι: G (χονδρικό και 

λιανικό εμπόριο), Κ (διαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικές 

δραστηριότητες), Ε (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευση) DG (χημικά 

προϊόντα) και J (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), οι οποίοι σε ολόκληρη την 
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εξεταζόμενη περίοδο κατέχουν τις πρώτες θέσεις στη διάταξη των κλάδων, ως προς 

τις άμεσες διακλαδικές εκροές τους.  

Στη συνέχεια ακολουθούν οι κλάδοι Ι (υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών 

και αποθήκευσης) DF (πετρελαιοειδή) DE (προϊόντα χάρτου και υπηρεσίες εκδόσεων 

και εκτυπώσεων). Οι κλάδοι DL (ηλεκτρολογικός εξοπλισμός), DH (πλαστικά), DJ 

(μεταλλικά προϊόντα), μετακινούνται μεταξύ της ομάδας των υψηλών και μεσαίων 

επιδράσεων. Αυτό συμβαίνει διότι μεταβάλλονται οι διακλαδικές εκροές των κλάδων 

αυτών κυρίως προς τους κλάδους DK (μηχανολογικός εξοπλισμός), DM (μεταφορικά 

μέσα), DJ (μεταλλικά προϊόντα), DN (λοιπά μεταποιημένα προϊόντα) και F 

(κατασκευές), όπως προκύπτει από τους αρχικούς πίνακες δεδομένων (Παράρτημα 1).  
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4.5 Διερεύνηση άμεσων εισροών και εκροών 

4.5.1 Εισαγωγή - Μεθοδολογία 

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας έχουν διπλή σημασία στα πλαίσια του 

υποδείγματος εισροών – εκροών. Στην παραγωγική διάρθρωση που περιγράφεται στο 

τμήμα της ενδιάμεσης ανάλωσης, ο κάθε κλάδος είναι και προμηθευτής αλλά και 

πελάτης άλλων κλάδων. Άλλη είναι η λειτουργία του κάθε κλάδου όταν αγοράζει από 

τους υπόλοιπους κλάδους (εισροές) και άλλη η σημασία του όταν πουλάει τα 

προϊόντα – υπηρεσίες του, στους υπόλοιπους κλάδους (εκροές). 

Η διερεύνηση των άμεσων εισροών και των άμεσων εκροών, έγινε με βάση 

τους αρχικούς πίνακες εισροών – εκροών. Καθώς οι πίνακες αυτοί είναι διπλογ-

ραφικοί και τα στοιχεία τους έχουν σημασία ως προς τις στήλες αλλά και ως προς τις 

γραμμές, για τη διερεύνηση των εισροών χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των στηλών, 

ενώ για την διερεύνηση των εκροών χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των γραμμών. 

Για την ταυτόχρονη όμως διερεύνηση της συνολικής επίδρασης των κλάδων 

στις διακλαδικές σχέσεις, χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας εισροών με τον ανάστροφό 

του6 (Σχήμα 4.1) όπου στον πρώτο έχουμε στις γραμμές τους 29 κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας και στις στήλες τις άμεσες εκροές, ενώ στον δεύτερο 

έχουμε στις στήλες τις άμεσες εισροές που προέρχονται από τους κλάδους που 

βρίσκονται στις γραμμές. Αν τοποθετήσουμε τους δύο πίνακες δίπλα- δίπλα 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας (Σχήμα 4.45) άμεσων εισροών και εκροών.  

1 29 1 29
A B C D … O A B C D … O

1 A 1944 3 0 6032 … 4 1944 0 4 1011 … 0
B 0 2 0 13 … 0 3 2 0 87 … 0
C 4 0 4 2224 … 0 0 0 4 121 … 1
D 1011 87 121 10002 … 129 6032 13 2224 10002 … 26… … … … … … … … … … … … …

29 O 0 0 1 26 … 499 4 0 0 129 … 499Κ
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Σχήμα 4.45 Πίνακας άμεσων εισροών και εκροών  

 

                                                 
6  Παπαδημητρίου Γ. (1987) Decomposition d’une matrice de Leontief par’ l analyse des 

correspondales, Les Cahiers de l’Analyse des Données, VolXII no 2 pp. 147-168. 
 - Παπαδημητρίου Γ. (1991) La matrice de Leontief de la Grèce Analyse Diachronique de 1958 à 1977, 

Les Cahiers de l’Analyse des Données, VolXVI no 4 pp. 403-418. 
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4.5.2 Άμεσες εισροές – εκροές 1994 

Εφαρμόζοντας αρχικά την ανιούσα ιεραρχική ταξινόμηση, όπως και σε όλες τις 

προηγούμενες περιπτώσεις, διαπιστώνουμε το σχηματισμό τριών ομοειδών ομάδων, 

οι οποίες διαφοροποιούνται μεταξύ τους λόγω των ιδιοτήτων από τις οποίες χαρα-

κτηρίζονται.   

Αρχικά παρατηρούμε στο δενδρόγραμμα (Σχήμα 4.46) το διαχωρισμό των 

κλάδων της ομάδας C1 από όλους τους υπόλοιπους (ομάδα C2). Ο διαχωρισμός αυτός 

οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C1 έναντι της C2 ως προς τις χαμηλές άμεσες 

εκροές προς τους κλάδους εξοπλισμού μεταφορών, μηχανολογικού εξοπλισμού, 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – ύδρευσης και κατασκευαστικές εργασίες. Η 

ομάδα C2 υπερτερεί ως προς τις υψηλές εκροές προς τους κλάδους ενεργειακών και 

μη υλικών, παραγωγής προϊόντων χάρτου και υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων, 

χημικών, πλαστικών και κεφαλαιουχικών αγαθών (μηχανολογικού και ηλεκτρο-

λογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων).  

Η ομάδα C1 περιλαμβάνει τους δεκατρείς (13) από τους είκοσι εννιά (29) 

συνολικά κλάδους που αποτελούν το 45% της ελληνικής οικονομίας, οι κλάδοι (Α και 

Β) προϊόντα γεωργίας – κτηνοτροφίας και αλιεύματα αντίστοιχα που ανήκουν στον 

πρωτογενή τομέα. Στο δευτερογενή τομέα ανήκουν οι δύο υποκατηγορίες των 

ορυχείων – μεταλλείων (CA και CB), στη μεταποίηση ανήκουν οι κλάδοι παραγωγής 

τροφίμων – ποτών, δερμάτινων ειδών και ξυλείας (DA, DC και DD αντίστοιχα), 

καθώς και τις κατασκευαστικές εργασίες (F). Από τον τριτογενή τομέα έχουμε τις 

υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων (Η), καθώς και τις κοινωνικές υπηρεσίες 

(δημόσιας διοίκησης, τις υγειονομικές και κοινωνικές, της εκπαίδευσης και άλλες 

υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου) (L, N, M και O αντίστοιχα). Οι κλάδοι  

αυτοί έχουν κοινό χαρακτηριστικό τις χαμηλές άμεσες συναλλαγές προς τους 

κλάδους που προαναφέραμε (μηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός μεταφορών, 

ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης και κατασκευαστικών εργασιών. Επίσης 

χαρακτηρίζονται από χαμηλές εκροές προς τους κλάδους ενεργειακών και μη υλικών 

και προς τους υπόλοιπους κλάδους της μεταποίησης. 

Η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στην C21 και C22. Η διάσπαση 

αυτή οφείλεται κυρίως στην υπεροχή της C21 έναντι της C22 ως προς τις υψηλές 

εκροές προς την παραγωγή τροφίμων – ποτών – καπνού και πετρελαιοειδών. 
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου

DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά

CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα
DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.
DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων
DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα

DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες

DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές
DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα
E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες
J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

Eo1   Ηλεκτρική ενέργεια,
        φυσικό αέριο και νερό 

DAo3  Τρόφιμα-ποτά-καπνός
DBo3  Κλωστοϋφαντουργικές 
          ύλες και προϊόντα

DEo3  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων
DFo3  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου
DHo3  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
         και προϊόντα
DKo3  Μηχανήματα και  
         εξοπλισμός
DLo3  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
         και οπτικές συσκευές

Go3  Υπηρεσίες χονδρικού και
       λιανικού εμπορίου 

Χαμηλές Εκροές

Μεσαίες Εκροές

Υψηλές Εκροές

CAo3 Ενεργειακά υλικά
DGo3 Χημικές ουσίες και προϊόνταHo2 Υπηρεσίες ξενοδοχείων

       και εστιατορίων

Eo2 Ηλεκτρική ενέργεια, 
       φυσικό αέριο και νερό

Mo2 Υπηρεσίες εκπαίδευσης
DKo1 Μηχανήματα και εξοπλισμός

DMo1 Εξοπλισμός μεταφορών

Fo1 Κατασκευαστικές εργασίες

o

C1 C22 C21

C2

 
Σχήμα 4.46 Δενδρόγραμμα CAH άμεσων εισροών - εκροών έτους 1994 

Η C21 αποτελείται από έξη (6) συνολικά κλάδους, το 21%, εκ των οποίων οι 

τέσσερις (4) ανήκουν στον τριτογενή τομέα και είναι οι υπηρεσίες χονδρικού και 

λιανικού εμπορίου, οι υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα και άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες μεταφορών – 

επικοινωνιών και αποθήκευσης, (G, K, J και I αντίστοιχα), ενώ οι υπόλοιποι δύο (2), 

ο κλάδος των χημικών DG και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης E, 
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ανήκουν στο δευτερογενή τομέα. Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται κυρίως από 

υψηλές άμεσες εκροές προς τους κλάδους του μεταποιητικού τομέα D καθώς και από 

υψηλές άμεσες εκροές προς τα μη ενεργειακά υλικά CA και υπηρεσίες χονδρικού και 

λιανικού εμπορίου.  

Η ομάδα C22 περιλαμβάνει τους υπόλοιπους δέκα (10) κλάδους, το 34%, που 

είναι όλοι υποκατηγορίες της μεταποίησης D. Αυτοί είναι τα καταναλωτικά αγαθά, 

όπως η παραδοσιακή μας κλωστοϋφαντουργία DB, τα προϊόντα χάρτου, εκδόσεις – 

εκτυπώσεις DE και τα λοιπά προϊόντα μεταποίησης DN, τα ενδιάμεσα αγαθά, 

πλαστικά DH, προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών DI τα πετρελαιοειδή DF, καθώς και 

οι κλάδοι των κεφαλαιουχικών αγαθών όπως ο κλάδος βασικών μεταλλικών 

προϊόντων DJ, ο μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και τα μεταφορικά 

μέσα, DK, DL και DM αντίστοιχα. Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από μεσαίες 

εκροές προς τους κλάδους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης προς τις 

υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων καθώς και από μεσαίες άμεσες εισροές από τις 

υπηρεσίες εκπαίδευσης. 

Χαρακτηριστικό είναι οι κλάδοι χαρακτηρίζονται κυρίως από τις άμεσες εκροές 

τους προς τους υπόλοιπους κλάδους και όχι ως προς τις άμεσες εισροές τους.  

Οι ηγετικοί κλάδοι κλειδιά της ελληνικής οικονομίας είναι οι κλάδοι της 

ομάδας C22 λόγω των υψηλών επιδράσεων που ασκούν στους υπόλοιπους κλάδους με 

την υψηλότερη κυρίως προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών. Αν αυξηθεί η 

ακαθάριστη παραγωγή τους τότε αυτή διαχέεται άμεσα σε υψηλότερο βαθμό προς 

τους κλάδους οι οποίοι τους χαρακτηρίζουν και έχουν μεταξύ τους πιο έντονη σχέση.  

Η ιεραρχική ταξινόμηση CAH, είναι η καταλληλότερη μέθοδος για το 

διαμελισμό των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας σε ομογενείς ομάδες που 

δημιουργούνται λόγω της ομοιότητας ως προς τα χαρακτηριστικά τους που είναι οι 

άμεσες εισροές και εκροές.  

Για να διαπιστωθεί η διάταξη των κλάδων εφαρμόζουμε την παραγοντική 

ανάλυση των αντιστοιχιών AFC όπου στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.47) 

έχουμε ερμηνεία 16% της ολικής αδράνειας.  

Παρατηρούμε από τα δεξιά προς τα αριστερά σε διάταξη τους κλάδους της 

ομάδας C21, μαζί με τις ιδιότητες που τους χαρακτηρίζουν. Από την άλλη πλευρά του 

πρώτου παραγοντικού άξονα, απεικονίζονται οι κλάδοι της ομάδας C1.  
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Σχήμα 4.47 1ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών - εκροών έτους 1994 

Διαπιστώνουμε ότι ο πρώτος παραγοντικός άξονας αντιπαραθέτει τα δύο 

ακραία χαρακτηριστικά, τους κλάδους με τις υψηλές άμεσες εισροές – εκροές (δεξιά) 

με τους κλάδους που χαρακτηρίζονται από χαμηλές άμεσες εισροές – εκροές 

(αριστερά). Στο σχήμα εμφανίζονται μόνο οι σημαντικότεροι κλάδοι και οι 

σημαντικότερες ιδιότητες που συμβάλλουν στη δημιουργία του άξονα με υψηλό COR 

και υψηλό CTR. 

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (Σχήμα 4.48) ερμηνεύει το 9% της ολικής 

αδράνειας. Από τα δεξιά προς τα αριστερά παρατηρούμε σε διάταξη τους κλάδους 

της ομάδας C22 με τα χαρακτηριστικά τους που είναι οι μεσαίες άμεσες εισροές – 

εκροές, ενώ από την άλλη πλευρά βρίσκονται όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι. 
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Σχήμα 4.48 2ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών - εκροών έτους 1994 

Η εικόνα επί παραγοντικού επιπέδου του πρώτου και δευτέρου παραγοντικού 

άξονα (Σχήμα 4.49) είναι το αποτέλεσμα της ταυτόχρονης απεικόνισης των κλάδων 

με τις ιδιότητες που τους χαρακτηρίζουν. Διακρίνουμε την ομάδα C1 από την 

αριστερή πλευρά που αντιπαρατίθεται με την ομάδα C21 από την δεξιά πλευρά.  

Η ομάδα C22, που χαρακτηρίζεται από μεσαίες άμεσες εισροές και εκροές, 

βρίσκεται στο κάτω μέρος του διαγράμματος. Η συμβολή της ομάδας αυτής στο 

συνολικό ακαθάριστο προϊόν της ελληνικής οικονομίας είναι ανάλογη με τη μεταβο-

λή του ακαθάριστου προϊόντος των συγκεκριμένων κλάδων. 
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Σχήμα 4.49 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα άμεσων εισροών - εκροών 1994 

Οι κλάδοι G: υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου, K: οι υπηρεσίες που 

αφορούν ακίνητα και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, J: χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες, I: υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, E: παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, DG: χημικά προϊόντα, αλλά και οι κλάδοι DE: 

χαρτί, εκδόσεις – εκτυπώσεις και DF: καύσιμα, θεωρούνται οι κυρίαρχοι – ηγετικοί 

κλάδοι της ελληνικής οικονομίας για το έτος 1994, διότι ασκούν κυρίως μεγαλύτερες 

άμεσες επιδράσεις στην προσφορά και τη ζήτηση των υπόλοιπων κλάδων της 

οικονομίας. Η επίδραση των συγκεκριμένων κλάδων στη συνολική οικονομία είναι 

υψηλότερη από ότι στους υπόλοιπους κλάδους διότι οι μεταβολές στα τελικά τους 

προϊόντα, προκαλούν υψηλότερες άμεσες εισροές από τους κλάδους οι οποίοι τους 

χαρακτηρίζουν (κατασκευαστικές εργασίες, εμπόριο, υπηρεσίες που αφορούν 

ακίνητα, ξενοδοχεία – εστιατόρια, υπηρεσίες εκπαίδευσης, προϊόντα χάρτου και 

υπηρεσίες εκδόσεων - εκτυπώσεων), ωθώντας τους άμεσα, σε μεγαλύτερη παραγωγή. 

 Ταυτόχρονα με την υψηλότερη διάχυση των τελικών προϊόντων τους 

προκαλούν επίσης μεγαλύτερες επιδράσεις στην παραγωγή των κλάδων οι οποίοι 

τους χαρακτηρίζουν με υψηλές άμεσες εκροές. 

195 



Κεφάλαιο 4ο  
 

4.5.3 Σχολιασμός αποτελεσμάτων άμεσων εισροών – εκροών 1994 

Στα στοιχεία του παρακάτω πίνακα 4.12 παρουσιάζεται η ακαθάριστη παρα-

γωγή καθώς και οι ενδιάμεσες εισροές και εκροές ανά κλάδο. 

Πίνακας 4.12 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής εισροές και εκροές ανά κλάδο σε εκ. €, 1994 

Κλάδοι

Ακαθάριστη 
Αξία 

Παραγωγής 
(ΑΑΠ)

Ιεράρχηση 
ΑΑΠ

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

Ιεράρχηση % 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εκροών 
στην ΑΑΠ

Ιεράρχηση 
% Εκροών 
στην ΑΑΠ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A
B

CA
CB
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

9.250 5 2.921 5 7.004 1 31,58% 5 75,72% 1
447 28 123 27 141 27 27,45% 27 31,61% 27

1.314 24 84 29 1.305 10 6,39% 29 99,32% 10
361 29 108 28 267 23 29,96% 28 74,14% 23

10.962 3 7.501 1 3.411 4 68,42% 1 31,12% 4
5.321 9 2.395 7 1.257 11 45,01% 7 23,63% 11

737 27 302 24 149 26 41,04% 24 20,21% 26
761 26 297 25 689 19 39,05% 25 90,54% 19

1.787 21 656 16 1.118 13 36,71% 16 62,53% 13
2.169 19 1.366 12 1.086 14 63,00% 12 50,06% 14
3.709 11 1.001 13 2.237 8 27,00% 13 60,32% 8
1.088 25 434 20 748 17 39,86% 20 68,69% 17
1.497 23 653 17 985 15 43,63% 17 65,83% 15
3.486 12 1.669 10 2.657 6 47,87% 10 76,22% 6
2.293 16 430 21 592 21 18,74% 21 25,81% 21
2.272 17 470 19 652 20 20,70% 19 28,69% 20
2.173 18 275 26 701 18 12,63% 26 32,28% 18
1.529 22 358 22 375 22 23,44% 22 24,54% 22
2.153 20 539 18 1.332 9 25,03% 18 61,86% 9
9.331 4 3.838 3 972 16 41,13% 3 10,41% 16

15.002 1 4.911 2 4.465 3 32,74% 2 29,76% 3
7.993 6 3.483 4 239 24 43,57% 4 2,99% 24
5.870 8 1.510 11 2.423 7 25,72% 11 41,28% 7
3.194 14 2.509 6 2.723 5 78,56% 6 85,25% 5

12.897 2 1.926 9 4.906 2 14,93% 9 38,04% 2
6.305 7 2.095 8 0 29 33,23% 8 0,00% 29
3.383 13 352 23 55 28 10,41% 23 1,63% 28
4.623 10 914 14 170 25 19,77% 14 3,67% 25
2.540 15 751 15 1.212 12 29,56% 15 47,71% 12

Πηγή: ΕΣΥΕ  

Από τη διερεύνηση των διακλαδικών σχέσεων, με τις μεθόδους ανάλυσης 

δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι οι άμεσες εκροές χαρακτηρίζουν κυρίως τους κλάδους. 

Αυτό είναι λογικό γιατί αν ανατρέξουμε στα στοιχεία του παραπάνω πίνακα θα δούμε 

ότι τα ποσοστά των εκροών που κατευθύνονται στην ενδιάμεση ανάλωση είναι 

μεγαλύτερα από τα ποσοστά των εισροών της ενδιάμεσης ανάλωσης. Όπως επίσης 

και η διανομή των προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται σε μεγαλύτερο αριθμό κλάδων. 

Για παράδειγμα οι κλάδοι που ασκούν τη μεγαλύτερη διακλαδική επίδραση, 

όπως ο κλάδος DG (χημικά), διανέμουν το 60% της συνολικής τους παραγωγής, στην 

ενδιάμεση ανάλωση ενώ οι ενδιάμεσες εισροές είναι μόνο το 27% της συνολικής τους 

παραγωγής. Ο κλάδος E (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας), διανέμει το 62% στην 

ενδιάμεση ανάλωση ενώ οι εισροές του είναι 25%. Ο κλάδος K (διαχείριση ακίνητης 
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περιουσίας και επιχειρηματικές δραστηριότητες) έχει 38% της συνολικής του 

παραγωγής ενδιάμεσες εκροές και 15% ενδιάμεσες εισροές. Ο κλάδος Ι (μεταφορές 

και επικοινωνίες), έχει 41% ενδιάμεσες εκροές και 26% ενδιάμεσες εισροές. Οι 

κλάδοι J (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και G (υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού 

εμπορίου) που είναι επίσης κλάδοι με υψηλές διακλαδικές σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις, έχουν περίπου ίσα ποσοστά ενδιάμεσων εκροών και εισροών. 
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4.5.4 Άμεσες εισροές – εκροές 1995 

Παρατηρώντας το δενδρόγραμμα της ιεραρχικής ταξινόμησης (Σχήμα 4.50) για 

το έτος 1995, σε σχέση με το έτος 1994, διακρίνουμε αρχικά το μεγάλο πλήθος των 

κλάδων που περιλαμβάνονται στη ομάδα που χαρακτηρίζεται από μεσαίες άμεσες 

εισροές και εκροές.  

Αρχικά έχουμε το διαχωρισμό των κλάδων της ομάδας C1 που αποτελείται από 

επτά (7) κλάδους, το 24%. Ο διαχωρισμός αυτός οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας 

αυτής έναντι της ομάδας C2 ως προς τις χαμηλές άμεσες εκροές προς τους κλάδους 

ξυλείας, προϊόντων χάρτου, εκδόσεων – εκτυπώσεων, λοιπών μεταποιητικών 

προϊόντων και λοιπών υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα. 

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι κλάδοι B: αλιεύματα, ενεργειακά και μη 

ορυκτά CA και CB, DC: δέρματα και από τον τριτογενή τομέα κυρίως υπηρεσίες 

δημόσιου χαρακτήρα όπως L: υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, M: εκπαίδευση και  N: 

υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται κυρίως από 

χαμηλές άμεσες εκροές προς τους κλάδους παραγωγής καταναλωτικών αγαθών (DD, 

DE και DN) καθώς και άλλες υπηρεσίες υπέρ κοινωνικού συνόλου.  

Η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στην ομάδα C21 και C22. Η 

διάσπαση αυτή αιτιολογείται με την υπεροχή της ομάδας C21 έναντι της C22 ως προς 

τις υψηλές άμεσες εκροές προς τους κλάδους παραγωγής πετρελαιοειδών, ηλεκτρικής 

ενέργειας και ύδρευσης, υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και 

δημόσιας διοίκησης.  

Η ομάδα C21 περιλαμβάνει έναν λιγότερο κλάδο σε σχέση με το 1994, αφού ο 

κλάδος DG: χημικά, μετακινήθηκε στην ομάδα C22. Έτσι, έχουμε πέντε (5) κλάδους 

το 17% της συνολικής οικονομίας, στην ομάδα αυτή που χαρακτηρίζονται κυρίως 

από υψηλές άμεσες εκροές προς τα ενεργειακά υλικά, καθώς και στα καταναλωτικά, 

ενδιάμεσα και κεφαλαιουχικά αγαθά του τομέα της μεταποίησης, αλλά και άμεσες 

υψηλές εκροές προς τον τριτογενή τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των 

υπηρεσιών μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, των υπηρεσιών δημόσιας 

διοίκησης και υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών.  
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 
DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου
DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά

CB  Μη Ενεργειακά υλικά
DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα

DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες

DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές
DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες
J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

DAo3  Τρόφιμα-ποτά-καπνός
DBo3  Κλωστοϋφαντουργικές 
          ύλες και προϊόντα

DEo3  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί,εκδόσεις-εκτυπώσεις
DFo3  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου
DHo3  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
         και προϊόντα

DLo3  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
         και οπτικές συσκευές
Go3  Υπηρεσίες χονδρικού και
       λιανικού εμπορίου 

Χαμηλές Εκροές

Μεσαίες Εκροές

Υψηλές Εκροές

CAo3 Ενεργειακά υλικά

Eo2 Ηλεκτρική ενέργεια, 
       φυσικό αέριο και νερό

DEo2 Χαρτί και προϊόντα από χαρτί,
          εκδόσεις-εκτυπώσεις
DFo2 Προϊόντα πετρελαίου

Lo2 Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης,
      άμυνας και  υποχρεωτικής 
      κοινωνικής ασφάλισης

DDo1 Ξυλεία και προϊόντα ξύλου

DNo1 Λοιπά προϊόντα μ.α.κ.

Oo1 Άλλες υπηρεσίες υπέρ 
       κοινωνικού συνόλου

DEo1 Χαρτί και προϊόντα από 
         χαρτί,εκδόσεις-εκτυπώσεις

Jo3 Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής 
      διαμεσολάβησης

DMo3 Εξοπλισμός μεταφορών

Io3 Υπηρεσίες μεταφορών, 
     αποθήκευσης και επικοινωνιών

Mo3 Υπηρεσίες εκπαίδευσης

No3 Υγειονομικές και 
       κοινωνικές υπηρεσίες

Eo3 Ηλεκτρική ενέργεια

Lo3 Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης

o

C1 C22 C21

C2

 
Σχήμα 4.50 Δενδρόγραμμα CAH άμεσων εισροών - εκροών έτους 1995 
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Η πολυπληθέστερη ομάδα για το 1995 είναι η ομάδα C22 που περιλαμβάνει 

δεκαεπτά (17) κλάδους, το 59% των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. 

Συγκεκριμένα είναι οι δεκατρείς (13) υποκατηγορίες της μεταποίησης (μόνο τα 

δερμάτινα προϊόντα ανήκουν στην ομάδα C1), τα προϊόντα γεωργίας – κτηνοτροφίας, 

ο κλάδος των κατασκευών, οι υπηρεσίες των ξενοδοχείων – εστιατορίων και οι λοιπές 

υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως από 

μεσαίες εκροές προς τους κλάδους DE: χαρτί, εκδόσεις – εκτυπώσεις, DF: καύσιμα, 

E: παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης και L: υπηρεσίες δημόσιας 

διοίκησης. 

Από την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών παρατηρούμε 

στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.51) την αντιπαράθεση των δύο ακραίων 

ιδιοτήτων, τις χαμηλές με τις υψηλές άμεσες κυρίως εκροές. Από τα αριστερά προς τα 

δεξιά έχουμε σε διάταξη τους σημαντικότερους κλάδους που χαρακτηρίζονται κυρίως 

από χαμηλές άμεσες εκροές, ενώ στα δεξιά απεικονίζονται οι σημαντικότεροι κλάδοι 

της ομάδας C21 που χαρακτηρίζονται κυρίως από υψηλές άμεσες εκροές. 
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CA CBDC
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Σχήμα 4.51 1ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών - εκροών έτους 1995 

Στο δεύτερο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.52) παρατηρούμε από τα αριστερά 

προς τα δεξιά τους σημαντικότερους κλάδους (υψηλό COR και CTR) που 

συμβάλλουν στη δημιουργία του άξονα και συγκεκριμένα τις υποκατηγορίες της 

μεταποίησης D καθώς και τις ιδιότητες που τους χαρακτηρίζουν.  
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Σχήμα 4.52 2ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών - εκροών έτους 1995 
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Στη δεξιά πλευρά βρίσκονται όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι, με τα χαρακτηριστικά 

τους. 

Από τη συνολική εικόνα που παρέχει το παραγοντικό επίπεδο των δύο πρώτων 

παραγοντικών αξόνων (Σχήμα 4.53) διαπιστώνουμε το σχηματισμό των τριών 

ομάδων. Το παραγοντικό επίπεδο ερμηνεύει το 27% της συνολικής αδράνειας. Το 

φαινόμενο Guttman είναι εμφανές διότι ο πρώτος παραγοντικός άξονας 

αντιπαραθέτει τις δύο ακραίες περιπτώσεις και ο δεύτερος τις μεσαίες με τις ακραίες.  
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Σχήμα 4.53 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα άμεσων εισροών - εκροών 1995 

Οι κλάδοι κλειδιά της ελληνικής οικονομίας για το έτος 1995 παραμένουν οι 

ίδιοι όπως και το 1994 καθώς και οι κλάδοι οι οποίοι τους χαρακτηρίζουν και έχουν 

πιο έντονες διακλαδικές σχέσεις (υψηλές άμεσες εισροές και εκροές). 

4.5.5 Σχολιασμός αποτελεσμάτων άμεσων εισροών – εκροών 1995 

Παρατηρώντας τα δεδομένα του 1995, στον παρακάτω πίνακα 4.13, σε σχέση 

με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους 1994, στον πίνακα 4.12, διαπιστώνουμε ότι 

στις σημαντικές θέσεις εκτός από την αύξηση της ακαθάριστης παραγωγής δεν 

υπήρξαν μεταβολές στην ιεράρχηση των κλάδων ως προς την συμμετοχή τους στη 

συνολική ακαθάριστη παραγωγή.  
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Πίνακας 4.13 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής εισροές και εκροές ανά κλάδο σε εκ. €, 1995 

Κλάδοι

Ακαθάριστη 
Αξία 

Παραγωγής 
(ΑΑΠ)

Ιεράρχηση 
ΑΑΠ

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

Ιεράρχηση % 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εκροών στην 

ΑΑΠ

Ιεράρχηση 
% Εκροών 
στην ΑΑΠ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A
B

CA
CB
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

10.572 5 3.312 5 8.061 1 31,33% 15 76,25% 4
485 28 131 27 158 26 26,92% 19 32,60% 18

1.528 24 95 29 1.601 10 6,21% 29 104,78% 1
427 29 125 28 312 23 29,22% 17 73,08% 6

12.033 3 8.065 1 3.493 4 67,02% 2 29,03% 21
5.945 9 2.685 7 1.347 12 45,17% 6 22,66% 23

825 27 345 25 156 27 41,84% 8 18,93% 24
892 26 353 24 822 20 39,54% 12 92,17% 2

2.403 21 1.003 15 1.474 11 41,72% 9 61,34% 11
2.432 20 1.526 12 1.219 14 62,75% 3 50,11% 12
4.391 12 1.123 14 2.695 8 25,59% 20 61,37% 10
1.339 25 556 21 896 18 41,50% 11 66,92% 8
1.654 23 731 17 1.108 16 44,19% 7 66,96% 7
4.414 11 2.062 9 3.268 6 46,71% 4 74,05% 5
2.707 16 563 20 1.329 13 20,78% 25 49,10% 13
2.453 19 572 19 862 19 23,30% 23 35,15% 17
2.505 18 238 26 814 21 9,49% 27 32,50% 19
1.715 22 496 22 416 22 28,91% 18 24,27% 22
2.577 17 616 18 1.658 9 23,90% 22 64,35% 9

11.057 4 5.097 3 1.080 17 46,09% 5 9,77% 25
16.450 1 6.110 2 4.888 3 37,14% 13 29,71% 20
9.686 6 4.029 4 287 24 41,60% 10 2,96% 27
7.074 8 1.764 11 3.159 7 24,94% 21 44,66% 14
4.053 13 3.015 6 3.466 5 74,38% 1 85,52% 3

15.209 2 1.960 10 5.650 2 12,89% 26 37,15% 16
8.128 7 2.680 8 0 29 32,97% 14 0,00% 29
3.873 14 367 23 64 28 9,47% 28 1,65% 28
5.238 10 1.149 13 186 25 21,94% 24 3,55% 26
2.814 15 861 16 1.152 15 30,58% 16 40,94% 15  

Πηγή: ΕΣΥΕ  

Από τη διερεύνηση των κλάδων ως προς τις άμεσες διακλαδικές τους σχέσεις, 

επίσης δεν διαπιστώθηκε καμιά μεταβολή. Οι κλάδοι που ασκούν υψηλές διακλαδικές 

επιδράσεις με τις άμεσες εισροές και εκροές τους προς τους υπόλοιπους κλάδους 

είναι με σειρά διάταξης οι κλάδοι:G (υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου), K 

(διαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικές δραστηριότητες), DG (χημικά 

προϊόντα), E (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια και ύδρευση), I (υπηρεσίες μεταφορών 

και επικοινωνιών), J (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), DE (προϊόντα χάρτου, 

υπηρεσίες εκδόσεων – εκτυπώσεων), DJ (μεταλλικά προϊόντα), DF (πετρελαιοειδή) 

και DH (πλαστικά προϊόντα).  

4.5.6 Άμεσες εισροές – εκροές 1997 

Στο δενδρόγραμμα της ιεραρχικής ταξινόμησης (Σχήμα 4.54) διαπιστώνουμε 

όπως και στα προηγούμενα εξεταζόμενα έτη, το σχηματισμό τριών ομάδων. Αρχικά 

με το διαχωρισμό των κλάδων της ομάδας C1 από όλους τους υπόλοιπους κλάδους 

(ομάδα C2). Ο διαχωρισμός αυτός δημιουργείται κυρίως λόγω της υπεροχής της 
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ομάδας C1 έναντι της ομάδας C2 ως προς τις χαμηλές άμεσες εκροές προς τους 

κλάδους κεφαλαιουχικών αγαθών (DK, DL και DM). 

A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 
DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου
DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά
CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα

DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες

DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 
G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 
K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες
J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

DEo3  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί,εκδόσεις-εκτυπώσεις
DFo3  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου

DLo3  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
         και οπτικές συσκευές

Χαμηλές Εκροές

Μεσαίες Εκροές

Υψηλές Εκροές

CAo3 Ενεργειακά υλικά

Eo2 Ηλεκτρική ενέργεια, 
       φυσικό αέριο και νερό

Jo3 Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής 
      διαμεσολάβησης

Io3 Υπηρεσίες μεταφορών, 
     αποθήκευσης και επικοινωνιών

Mo3 Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Eo3 Ηλεκτρική ενέργεια

DKo1 Μηχανήματα και εξοπλισμός

DLo1 Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
         και οπτικές συσκευές

DMo1 Εξοπλισμός μεταφορών

DCo2 Δέρμα και δερμάτινα είδη

CBo2 Μη Ενεργειακά υλικά

o

C1 C22 C21

C2

Σχήμα 4.54 Δενδρόγραμμα CAH άμεσων εισροών - εκροών έτους 1997 

Η ομάδα C1 χαρακτηρίζεται κυρίως από χαμηλές εκροές προς τους κλάδους 

κεφαλαιουχικών αγαθών (μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και 

μεταφορικών μέσων) που είναι και η αιτία του διαχωρισμού της από τους υπόλοιπους 

κλάδους. Οι κλάδοι της ομάδας αυτής είναι δώδεκα (12), και αποτελούν το 41% της 

συνολικής οικονομίας. Οι διαφορές σε σχέση με το 1995 είναι ότι προστέθηκαν στην 
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ομάδα αυτή οι κλάδοι Α: γεωργικά – κτηνοτροφικά προϊόντα DA τρόφιμα F: 

κατασκευές H: υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων, L: υπηρεσίες δημόσιας 

διοίκησης και O: άλλες υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου. 

Στη συνέχεια η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στην ομάδα C21 και  

στην C22. Η διάσπαση αυτή οφείλεται στη υπεροχή της ομάδας C21 έναντι της ομάδας 

C22 ως προς τις υψηλές άμεσες εκροές προς τους κλάδους υπηρεσιών 

χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, πετρελαιοειδών, παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας και ύδρευσης, υπηρεσιών εκπαίδευσης μεταφορών – επικοινωνιών και 

αποθήκευσης καθώς και εισροές αλλά και εκροές από και προς τις υπηρεσίες ξενοδο-

χείων – εστιατορίων. 

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει έξη (6) κλάδους, τους πέντε (5) που ήταν και το 

1995 και 1994 και επιπλέον τον κλάδο των πετρελαιοειδών. Οι κλάδοι αυτοί 

χαρακτηρίζονται κυρίως από υψηλές εκροές προς τους κλάδους ενεργειακών υλικών, 

ενδιάμεσων και κεφαλαιουχικών αγαθών, κατανάλωση ενέργειας, χρηματο-

πιστωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μεταφορών επικοινωνιών και αποθήκευσης. 

Η ομάδα C22 περιλαμβάνει τις ένδεκα (11) από τις δεκατέσσερις (14) 

υποκατηγορίες, του  κλάδου μεταποίησης. Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται κυρίως 

από μεσαίες άμεσες εισροές από δερμάτινα είδη, από μη ενεργειακά υλικά και από 

μεσαίες άμεσες εκροές προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης. 

Από την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών παρατηρούμε 

τη διάταξη των σημαντικότερων κλάδων (υψηλό COR και CTR). Στον πρώτο  

παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.55) διαπιστώνουμε την αντιπαράθεση των κλάδων της 

ομάδας C1 από τα αριστερά με τους κλάδους της ομάδας C21 από τα δεξιά.  

1.0005000-500-1.000
B

CA
CB

DC DF E GI J
K

L
M

N

CAo1

CAo3DAo3
DBo3DDo1

DEo1
DEo3

DFo1
DGo3

DHo1 DHo3
DKo1

DLo3DNo1
Eo1 Fo1Go1

Io1

Jo3Ko1

Lo1

Mo3

Oo1
τ1=15.995%

DG

C1 C21

 
Σχήμα 4.55 1ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών - εκροών έτους 1997 
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Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 4.56) του δεύτερου παραγοντικού άξονα έχουμε 

από τα αριστερά προς τα δεξιά τους σημαντικότερους κλάδους της ομάδας C22 με τα 

αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους. 

1.2001.0008006004002000-200-400-600-800-1.000

DD
DH DIDK
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GH
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Bi3CAi1
CAi2

CBi1CBi2 DAi1
DAi3DFi1

Fi3
Hi3Ii1

Ii3
Ki3Mi2 Ni1 Ni3Oi3

τ2=10.401%C1

C21
C22

 
Σχήμα 4.56 2ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών - εκροών έτους 1997 

Στο παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 4.57) του πρώτου και δεύτερου παραγοντικού 

άξονα παρατηρούμε την ταυτόχρονη απεικόνιση και των τριών ομάδων μαζί με τις 

ιδιότητες που τους χαρακτηρίζουν. 
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Σχήμα 4.57 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα άμεσων εισροών - εκροών 1997 

Δεν διαπιστώνονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις, στους σημαντικούς κλάδους 

της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Οι κατηγορίες του τριτο-

γενή τομέα των υπηρεσιών λιανικού και χονδρικού εμπορίου, των υπηρεσιών που 

αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας, μισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριό-
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τητες, χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και μεταφορών – επικοινωνιών και 

αποθήκευσης καθώς και τα χημικά προϊόντα και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

αποτελούν τους κλάδους κλειδιά της ελληνικής οικονομίας και για το έτος 1997. 

4.5.7 Σχολιασμός αποτελεσμάτων άμεσων εισροών – εκροών 1997 

Από τα στοιχεία του πίνακα 4.14, παρατηρούμε την σημαντική αύξηση της 

ακαθάριστης παραγωγής του κλάδου Η (υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων). Με 

την αύξηση αυτή κέρδισε την 5η θέση και ο κλάδος Α (αγροτικά και κτηνοτροφικά 

προϊόντα) υποχώρησε στην 6η. 

Πίνακας 4.14 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής εισροές και εκροές ανά κλάδο σε εκ. €, 1997 

Κλάδοι

Ακαθάριστη 
Αξία 

Παραγωγής 
(ΑΑΠ)

Ιεράρχηση 
ΑΑΠ

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

Ιεράρχηση % 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εκροών 
στην ΑΑΠ

Ιεράρχηση % 
Εκροών 
στην ΑΑΠ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A
B

CA
CB
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

11.152 6 3.428 6 8.368 1 30,74% 15 75,03% 4
624 28 162 27 187 26 25,87% 21 29,98% 18

2.355 22 120 29 2.371 9 5,09% 29 100,70% 1
500 29 153 28 374 23 30,58% 16 74,87% 5

13.563 3 9.033 1 3.914 5 66,60% 3 28,86% 19
6.483 9 2.812 8 1.454 12 43,38% 6 22,43% 23

914 27 319 25 170 27 34,84% 13 18,58% 24
935 26 348 24 869 20 37,20% 10 92,94% 2

2.463 21 978 16 1.437 14 39,72% 8 58,32% 11
3.356 17 2.325 10 1.794 11 69,29% 2 53,46% 12
4.876 13 1.221 13 2.873 8 25,05% 22 58,91% 10
1.369 25 533 22 930 19 38,93% 9 67,89% 7
2.119 23 917 17 1.438 13 43,27% 7 67,86% 8
4.731 14 2.097 12 3.515 7 44,32% 4 74,29% 6
3.536 15 587 19 1.384 15 16,60% 25 39,14% 14
3.115 18 579 20 1.013 18 18,58% 24 32,52% 17
2.940 20 235 26 831 21 8,00% 28 28,27% 21
1.972 24 569 21 510 22 28,85% 20 25,89% 22
2.942 19 899 18 1.929 10 30,57% 17 65,59% 9

13.551 4 5.952 3 1.313 16 43,92% 5 9,69% 25
20.270 1 7.099 2 5.827 3 35,02% 12 28,75% 20
12.660 5 4.656 4 336 24 36,77% 11 2,66% 27

9.216 8 2.681 9 3.831 6 29,09% 19 41,57% 13
5.311 11 3.700 5 4.418 4 69,67% 1 83,19% 3

19.096 2 2.228 11 6.610 2 11,67% 26 34,62% 16
9.245 7 3.035 7 0 29 32,83% 14 0,00% 29
4.954 12 404 23 70 28 8,15% 27 1,41% 28
6.141 10 1.219 14 219 25 19,84% 23 3,57% 26
3.370 16 983 15 1.286 17 29,18% 18 38,16% 15

Πηγή: ΕΣΥΕ  

Ο κλάδος Η όπως είδαμε στις άμεσες εισροές, χαρακτηρίζεται από υψηλές 

άμεσες επιδράσεις από τους υπόλοιπους κλάδους, αλλά ως προς τις εκροές ανήκει 

στην ομάδα των χαμηλών επιδράσεων, όπως και ο κλάδος Α. από την ταυτόχρονη 

διερεύνηση εισροών και εκροών, δεν υπήρξε διαφοροποίηση, σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη, στους σημαντικούς κλάδους που έχουν υψηλές διακλαδικές 

αλληλεπιδράσεις.  
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Αυτό που χαρακτηρίζει κυρίως τους κλάδους είναι οι άμεσες διακλαδικές 

επιδράσεις των εκροών και όχι των εισροών. Για το λόγο αυτό, οι σημαντικοί κλάδοι 

είναι αυτοί που χαρακτηρίζουν και τις άμεσες εκροές. Οι κλάδοι κοινωνικού και 

δημόσιου χαρακτήρα (δημόσιας διοίκησης, εκπαίδευσης, υγείας) που συμβάλλουν με 

τις διακλαδικές εισροές στη συνολική αύξηση του ακαθάριστου προϊόντος, δεν 

φαίνεται να επιδρούν συνολικά, καθώς δεν χαρακτηρίζονται από εκροές, αλλά και 

συνολικά από εισροές και εκροές. Αυτό είναι λογικό διότι από τα δεδομένα του 

αρχικού πίνακα διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι κλάδοι έχουν κυρίως εισροές και ο μεν 

κλάδος δημόσιας διοίκησης – άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης δεν έχει καθόλου 

εκροές, οι δε υπόλοιποι έχουν μόνο με ορισμένους κλάδους. Για παράδειγμα ο κλάδος 

Ν (κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες) έχει το 78% των εκροών του προς τον 

κλάδο L (δημόσια διοίκηση), ενώ ο κλάδος Μ (υπηρεσίες εκπαίδευσης) έχει κυρίως 

εκροές προς τους κλάδους: Κ (διαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικές 

δραστηριότητες), J (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), L (δημόσια διοίκηση) και προς 

τον κλάδο DB (προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας). 
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4.5.8 Άμεσες εισροές – εκροές 1998 

Από την εφαρμογή της Ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης παρατηρούμε στο 

παρακάτω σχήμα (Σχήμα 4.58) το σχηματισμό τριών ομοιογενών ομάδων. 

Αρχικά διαχωρίζεται η ομάδα C1 που περιλαμβάνει εννιά (9) κλάδους το 31%, 

και συγκεκριμένα τα αλιεύματα, τα ενεργειακά και μη ενεργειακά υλικά, τα προϊόντα 

ξυλείας, τα προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά, καθώς και τις υπηρεσίες δημόσιου 

κυρίως χαρακτήρα όπως δημόσιας διοίκησης, υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες 

και υπηρεσίες εκπαίδευσης. Οι κλάδοι αυτοί διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους 

διότι υπερέχουν έναντι των υπολοίπων (ομάδα C2) ως προς τις χαμηλές κυρίως 

εκροές προς τους κλάδους προϊόντων διύλισης πετρελαίου, ενεργειακών υλικών, 

προϊόντων ξυλείας, υπηρεσιών λιανικού και χονδρικού εμπορίου, μεταφορών – 

επικοινωνιών, δημόσιας διοίκησης, άμυνας και υποχρεωτικής ασφάλισης και υγειονο-

μικών και κοινωνικών υπηρεσιών.  

Στη συνέχεια η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στην ομάδα C21 και 

στην ομάδα C22. Η διάσπαση αυτή οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C21 έναντι της 

ομάδας C22 ως προς τις υψηλές άμεσες εκροές προς τους κλάδους των 

πετρελαιοειδών, των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και τον κλάδο 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης. Η ομάδα C22 υπερτερεί ως προς τις 

μεσαίες άμεσες εκροές προς τον κλάδο εξόρυξης ενεργειακών υλικών, παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης καθώς και των πετρελαιοειδών. 

Η ομάδα C21 περιλαμβάνει τους ίδιους κλάδους όπως και το έτος 1997, οι 

οποίοι χαρακτηρίζονται κυρίως από διάχυση των προϊόντων τους (υψηλές άμεσες 

εκροές) προς τους κλάδους ενεργειακών υλικών, προϊόντων χάρτου και υπηρεσιών 

εκδόσεων – εκτυπώσεων, πετρελαιοειδών, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

ύδρευσης, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εκπαίδευσης.  

Η ομάδα C22 περιλαμβάνει δεκατέσσερις 14 κλάδους, το 48%, εκ των οποίων οι 

δέκα (10) είναι υποκατηγορίες του τομέα μεταποίησης, καταναλωτικά, ενδιάμεσα και 

κεφαλαιουχικά αγαθά, ο κλάδος του πρωτογενή τομέα γεωργικά και κτηνοτροφικά 

προϊόντα, οι κατασκευαστικές εργασίες, οι υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων και 

οι λοιπές υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται 

κυρίως από μεσαίες άμεσες εκροές προς τους κλάδους παραγωγής προϊόντων χάρτου 
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και υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων, πετρελαιοειδών, ενεργειακών υλικών, 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης και αλιευμάτων. 

A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 
DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου
DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά
CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα

DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες

DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων
O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 
G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 
K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες
J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

DEo3  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί,εκδόσεις-εκτυπώσεις
DFo3  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου

Χαμηλές Εκροές

Μεσαίες Εκροές

Υψηλές Εκροές

CAo3 Ενεργειακά υλικά

Eo2 Ηλεκτρική ενέργεια

Jo3 Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής 
      διαμεσολάβησης

Mo3 Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Eo3 Ηλεκτρική ενέργεια

CAo2 Ενεργειακά υλικά

DEo1 Χαρτί και προϊόντα από 
         χαρτί, υπηρεσίες 
        εκδόσεων-εκτυπώσεων

CAo1 Ενεργειακά υλικά
DDo1 Ξυλεία και προϊόντα ξύλου
Go1 Υπηρεσίες χονδρικού και
       λιανικού εμπορίου
Io1 Υπηρεσίες μεταφορών, 
      αποθήκευσης και
      επικοινωνιών
Lo1Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης
       άμυνας και  υποχρεωτικής
        κοινωνικής ασφάλισης
Oo1 Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
      κοινωνικού συνόλου, 
      κοινωνικού και ατομικού
      χαρακτήρα DFo2 Προϊόντα πετρελαίου

Bo2 Αλιεύματα

DEo2 Χαρτί και προϊόντα από 
         χαρτί,εκδόσεις-εκτυπώσεις

o

C1 C22 C21

C2

Σχήμα 4.58 Δενδρόγραμμα CAH άμεσων εισροών - εκροών έτους 1998 

Στη συνέχεια εφαρμόζοντας την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (AFC) 

διαπιστώνουμε από τον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.59) ότι η διάταξη των 
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κλάδων παραμένει η ίδια. Στον άξονα αυτό ερμηνεύεται το 16% της ολικής αδράνειας 

και αντιπαρατίθενται οι ομάδες C1 και C21.  
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Σχήμα 4.59 1ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών - εκροών έτους 1998 

Στο δεύτερο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.60) παρατηρούμε σε διάταξη από τα 

αριστερά προς τα δεξιά τους κλάδους της ομάδας C22 με τις ιδιότητες που τους 

χαρακτηρίζουν. Στη δεξιά πλευρά βρίσκονται όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι. 
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Σχήμα 4.60 2ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών - εκροών έτους 1998 

Στο παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 4.61) του πρώτου και δευτέρου παραγοντικού 

άξονα, διαπιστώνουμε πως δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικό σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη. Η διάταξη καθώς και οι σχέσεις των ηγετικών κλάδων (ομάδα C21) 

με τους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας παραμένουν αμετάβλητες. 

Οι κλάδοι της ομάδας αυτής που είναι κυρίως κατηγορίες υπηρεσιών του τριτο-

γενή τομέα και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες λιανικού και χονδρικού εμπορίου, οι 

υπηρεσίες που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας, μισθώσεις και επιχει-

ρηματικές δραστηριότητες, οι υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και οι 

υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης η παραγωγή χημικών 

προϊόντων και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν, όπως και στα 

προηγούμενα έτη, τους ηγετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας συμβάλλοντας 

εντονότερα στη δημιουργία του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος. 
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Σχήμα 4.61 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα άμεσων εισροών - εκροών 1998 

 

4.5.9 Σχολιασμός αποτελεσμάτων άμεσων εισροών – εκροών 1998 

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος 1997, παρατηρήθηκε μια αύξηση στην 

παραγωγή του κλάδου F (κατασκευές), που πέρασε στην 3η από την 4η θέση, ενώ 

αντίστοιχα ο κλάδος DA (τρόφιμα – ποτά –καπνός) από την 3η πήγε στην 4η.  

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, όπως είδαμε, τις υψηλότερες διακλαδικές 

επιδράσεις στις εισροές του κλάδου κατασκευών, αλλά είχε μικρή μεταβολή σε σχέση 

με τις διακλαδικές εκροές, καθώς ο κλάδος των κατασκευών πέρασε από τις χαμηλές 

στις μεσαίες διακλαδικές επιδράσεις.  

Επίσης από τη συνολική διερεύνηση των εισροών και εκροών διαπιστώθηκε ότι 

ο κλάδος των κατασκευών μετακινήθηκε από τις χαμηλές στις μεσαίες διακλαδικές 

επιδράσεις, Ο κλάδος των τροφίμων –ποτών και καπνού από 1994 μετακινείται 

συνεχώς μεταξύ των χαμηλών και μεσαίων διακλαδικών αλληλεπιδράσεων. Παρόλο 

που ο κλάδος αυτός, ασκεί υψηλές διακλαδικές ως προς τις εισροές που προκαλεί η 

αύξηση του τελικού προϊόντος του, έχοντας και τις υψηλότερες ενδιάμεσες εισροές, 

δεν επηρεάζει σημαντικά τους υπόλοιπους κλάδους με τις ενδιάμεσες εκροές του 
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καθώς μερικοί μόνο κλάδοι χρησιμοποιούν τα προϊόντα του, για να παράγουν τα δικά 

τους. Αυτό φαίνεται και από τις ενδιάμεσες εκροές που είναι σε ποσοστό μόνο 29%, 

καθώς το υπόλοιπο 79% πηγαίνει προς τελική κατανάλωση. 

Πίνακας 4.15 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής εισροές και εκροές ανά κλάδο σε εκ. €, 1998 

Κλάδοι

Ακαθάριστη 
Αξία 

Παραγωγής 
(ΑΑΠ)

Ιεράρχηση 
ΑΑΠ

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

Ιεράρχηση % 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εκροών 
στην ΑΑΠ

Ιεράρχηση % 
Εκροών 
στην ΑΑΠ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A
B

CA
CB
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

11.426 6 3.430 6 8.571 1 30,02% 17 75,02% 6
640 28 153 28 190 26 23,99% 21 29,65% 18

2.006 24 109 29 1.988 10 5,41% 29 99,11% 1
527 29 165 27 407 23 31,21% 16 77,30% 4

14.305 4 9.365 1 4.133 6 65,47% 2 28,89% 19
7.086 9 3.027 8 1.494 16 42,71% 5 21,09% 23

954 27 335 25 169 27 35,09% 13 17,67% 24
1.004 26 358 24 910 21 35,63% 12 90,66% 2
2.703 21 1.051 16 1.582 13 38,87% 8 58,51% 10
2.709 20 1.750 12 1.523 14 64,61% 3 56,22% 12
5.411 12 1.288 14 3.124 8 23,80% 22 57,73% 11
1.468 25 562 22 957 19 38,26% 9 65,15% 8
2.383 22 989 18 1.645 12 41,48% 7 69,03% 7
5.073 14 2.243 11 3.812 7 44,21% 4 75,14% 5
3.916 17 577 21 1.680 11 14,75% 25 42,90% 13
3.950 16 665 19 1.268 18 16,83% 24 32,11% 17
4.037 15 278 26 933 20 6,90% 28 23,11% 22
2.083 23 587 20 516 22 28,19% 20 24,76% 21
3.285 19 1.026 17 2.132 9 31,23% 15 64,91% 9

15.502 3 6.586 3 1.503 15 42,48% 6 9,70% 25
21.246 1 7.687 2 6.113 3 36,18% 11 28,77% 20
13.818 5 5.044 4 372 24 36,50% 10 2,70% 27
10.232 7 2.961 9 4.181 5 28,93% 19 40,86% 14

6.373 11 4.563 5 5.299 4 71,61% 1 83,16% 3
20.883 2 2.534 10 7.286 2 12,14% 26 34,89% 16
10.013 8 3.311 7 0 29 33,07% 14 0,00% 29

5.393 13 471 23 73 28 8,73% 27 1,35% 28
6.860 10 1.336 13 240 25 19,48% 23 3,50% 26
3.722 18 1.083 15 1.430 17 29,10% 18 38,41% 15

Πηγή: ΕΣΥΕ  

 

4.5.10 Άμεσες εισροές – εκροές 1999 

Εφαρμόζοντας την ανιούσα ιεραρχική ταξινόμηση CAH, στα δεδομένα του 

πλέον πρόσφατου πίνακα εισροών – εκροών που είναι διαθέσιμος από την Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, διαπιστώνουμε στο δενδρόγραμμα (Σχήμα 4.62) 

το σχηματισμό τριών ομάδων που η καθεμιά χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες 

ιδιότητες. Αρχικά διαπιστώνουμε το διαχωρισμό των κλάδων της ομάδας C1 από τους 

υπόλοιπους κλάδους (ομάδα C2). 

Ο διαχωρισμός αυτός οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C1 έναντι της ομάδας 

C2 ως προς τις χαμηλές κυρίως εκροές προς τους κλάδους ενεργειακών υλικών, 

παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων (ξυλείας, χάρτου, εκδόσεων – εκτυπώσεων 
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και λοιπά προϊόντα μεταποίησης), ενδιάμεσων προϊόντων (καύσιμα, πλαστικά, 

προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά) κεφαλαιουχικών αγαθών (μηχανολογικού και 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων), παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας και ύδρευσης και υπηρεσιών λιανικού και χονδρικού εμπορίου. 

A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου

DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά
CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα

DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών
F  Κατασκευαστικές εργασίες

DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές
DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 
G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 
K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες
J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

Χαμηλές Εκροές

Μεσαίες Εκροές

Υψηλές Εκροές

Eo2 Ηλεκτρική ενέργεια

Jo3 Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής 
      διαμεσολάβησης
Mo3 Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Eo3 Ηλεκτρική ενέργεια

CAo2 Ενεργειακά υλικά

DEo1 Χαρτί και προϊόντα από 
         χαρτί, υπηρεσίες 
        εκδόσεων-εκτυπώσεων

CAo1 Ενεργειακά υλικά
DDo1 Ξυλεία και προϊόντα ξύλου

Go3 Υπηρεσίες χονδρικού και
       λιανικού εμπορίου

DFo2 Προϊόντα πετρελαίου

No3 Υγειονομικές και κοινωνικές 
        υπηρεσίες

Io3 Υπηρεσίες μεταφορών, 
      αποθήκευσης και
      επικοινωνιών

Oo3 Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
      κοινωνικού συνόλου, 
      κοινωνικού και ατομικού
      χαρακτήρα

Fo1 Κατασκευαστικές εργασίες

Ho2 Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
       και εστιατορίων
Io2 Υπηρεσίες μεταφορών,
    αποθήκευσης και επικοινωνιών

DHo1 Πλαστικές, ελαστικές ύλες
DIo1 Προϊόντα από μη 
        μεταλλικά ορυκτά
DKo1 Μηχανήματα και εξοπλισμός

DLo1 Ηλεκτρικός εξοπλισμός

DMo1 Εξοπλισμός μεταφορών

DNo1 Λοιπά προϊόντα μ.α.κ.

DFo1 Προϊόντα πετρελαίου

Eo2 Ηλεκτρική ενέργεια

o

C1 C22 C21

C2

Σχήμα 4.62 Δενδρόγραμμα CAH άμεσων εισροών - εκροών έτους 1999 
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Η ομάδα C1 περιλαμβάνει έντεκα (11) κλάδους (38%), που είναι οι κλάδοι του 

πρωτογενή τομέα, Α και Β, οι υποκατηγορίες των ορυχείων – μεταλλείων CA και 

CB, τα καταναλωτικά αγαθά DA, DC και DD της μεταποίησης, καθώς και οι κλάδοι 

του τριτογενή τομέα των υπηρεσιών ξενοδοχείων – εστιατορίων, υγειονομικών και 

κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εκπαίδευσης και δημόσιας διοίκησης, H, N, M 

και L αντίστοιχα. Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από χαμηλής έντασης διάχυση 

προϊόντων και υπηρεσιών, κυρίως προς τους κλάδους τους δευτερογενή τομέα. 

Η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στις ομάδες C21 και C22. Η 

διάσπαση αυτή οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C21 έναντι της ομάδας C22 ως 

προς τις υψηλές άμεσες εκροές προς τους κλάδους των υπηρεσιών χρηματο-

πιστωτικής διαμεσολάβησης, εκπαίδευσης και υπηρεσιών μεταφορών – επικοινωνιών 

και αποθήκευσης καθώς και από χαμηλές εισροές από κατασκευαστικές εργασίες. 

Η πρώτη ομάδα C21 περιλαμβάνει οκτώ (8) κλάδους (28%), οι πέντε (5) από 

τους οποίους είναι του τριτογενή τομέα, που είναι οι υπηρεσίες χονδρικού και 

λιανικού εμπορίου, οι υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα και άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες μεταφορών – 

επικοινωνιών και αποθήκευσης και άλλες υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου 

G, K, J, I και Ο αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι τρεις (3) είναι από τον δευτερογενή τομέα, 

όπως ο κλάδος των χημικών DG, της ενέργειας E και των κατασκευών F. Οι κλάδοι 

αυτοί χαρακτηρίζονται κυρίως από υψηλές άμεσες εισροές από τους κλάδους 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, εκπαίδευσης, μεταφορών – επικοινωνιών και 

αποθήκευσης κατανάλωσης ενέργειας υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες και από 

άλλες υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου. 

Οι δέκα (10) κλάδοι, το 34% της συνολικής οικονομίας, που συνθέτουν την 

ομάδα C22, είναι υποκατηγορίες της μεταποίησης οι τρεις (3) των καταναλωτικών 

αγαθών (κλωστοϋφαντουργικά, λοιπά μεταποιημένα προϊόντα και προϊόντα χάρτου 

και υπηρεσίες εκδόσεων – εκτυπώσεων), οι τέσσερις (4) από τα ενδιάμεσα προϊόντα 

(πλαστικά, χημικά, μέταλλα και προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά) και οι τρεις (3) 

από τα κεφαλαιουχικά αγαθά (μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και 

μεταφορικά μέσα).  

Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από μεσαίες άμεσες εκροές προς τους 

κλάδους ενεργειακών υλικών προς τις κατασκευαστικές εργασίες, την παραγωγή 

214 



Άμεσες Διακλαδικές Σχέσεις 
 

 
ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, των πετρελαιοειδών, των υπηρεσιών 

ξενοδοχείων – εστιατορίων και προς τις υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και 

αποθήκευσης. 

Στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.63) παρατηρούμε τους κλάδους της 

πρώτης ομάδας C1 να διατάσσονται από τα αριστερά προς τα δεξιά ενώ προς τη δεξιά 

πλευρά του άξονα βρίσκονται οι κλάδοι της ομάδας C21. Ο πρώτος παραγοντικός 

άξονας που ερμηνεύει το 16% της ολικής αδράνειας αντιπαραθέτει τις δύο ακραίες 

καταστάσεις, τους κλάδους που χαρακτηρίζονται από χαμηλές κυρίως άμεσες εκροές, 

με τους κλάδους που χαρακτηρίζονται από υψηλές κυρίως άμεσες εκροές.. 
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Σχήμα 4.63 1ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών - εκροών έτους 1999 

Στο δεύτερο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.64) όπου ερμηνεύεται το 10% της 

ολικής αδράνειας, παρατηρούμε τη διάταξη από τα αριστερά προς τα δεξιά των 

κλάδων που χαρακτηρίζονται από μεσαίες εισροές και εκροές (ομάδα C22), ενώ προς 

την άλλη πλευρά αντιπαρατίθενται σε διάταξη οι σημαντικότεροι κλάδοι των ομάδων 

C1 και C21 που συμβάλλουν στη δημιουργία του άξονα με τα υψηλότερα COR και 

CTR. 
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Σχήμα 4.64 2ος παραγοντικός άξονας άμεσων εισροών - εκροών έτους 1999 

Από τη συνολική εικόνα που μας παρέχει το παραγοντικό επίπεδο του πρώτου 

και δευτέρου παραγοντικού άξονα (Σχήμα 4.65) διαπιστώνουμε την ταυτόχρονη 

απεικόνιση και των τριών ομάδων με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους. Στην 
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αριστερή πλευρά βρίσκεται η ομάδα που συμβάλλει ελάχιστα στη συνολική 

ακαθάριστη παραγωγή (χαμηλές άμεσες εισροές και εκροές). Στη δεξιά πλευρά 

απεικονίζονται οι κλάδοι που συμβάλλουν σε υψηλότερο βαθμό καθώς και οι ιδιό-

τητες από τις οποίες χαρακτηρίζονται (υψηλές άμεσες εισροές και εκροές).  

1.000

700

500

0

-500

-1.000

1.0005000-500-1.000

B

CA
CB

DC

DD

DE

DF
DG

DHDI

DK

DL
DM

DN

E

G
I

J

K
L

M

N

CAo1
DBo1

DDo1

DEo1

DEo3

DFo1DHo1
DHo3

DKo1

DKo3

DLo1
DMo1

DNo1 Eo1

Fo1

Go1

Ho2

Ho3

Jo3

Lo1

Mo3

Ai1

Bi3

CAi1

DAi1

DAi3

DFi1

DMi2

Ei1

Fi3

Hi3

Ii1

Ii3

Ji1

Ki3

Ni3

Oi3
τ1=16.302%
τ2=9.953%

C1

C21

C22

 
Σχήμα 4.65 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα άμεσων εισροών - εκροών 1999 

Στην κάτω πλευρά του σχήματος απεικονίζονται οι υποκατηγορίες της 

μεταποίησης που χαρακτηρίζονται από μεσαίες άμεσες εισροές και εκροές.  

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της ιεραρχικής ταξινόμησης και της 

παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών διαπιστώνουμε ότι οι ηγετικοί κλάδοι της 

ελληνικής οικονομίας παραμένουν οι κλάδοι του τριτογενή κυρίως τομέα όπως οι 

υπηρεσίες λιανικού και χονδρικού εμπορίου, οι υπηρεσίες που αφορούν τη διαχείριση 

ακίνητης περιουσίας, μισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι υπηρεσίες 

χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, και οι υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών 

και αποθήκευσης, ενώ από το δευτερογενή τομέα είναι κυρίως η παραγωγή χημικών 

προϊόντων και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης.  
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4.5.11 Σχολιασμός αποτελεσμάτων άμεσων εισροών – εκροών 1999 

Στον παρακάτω πίνακα (Στήλη3 πίνακας 4.16) διαπιστώνουμε ότι ο κλάδος F 

(κατασκευές) διατήρησε την 3η θέση ενώ ο Α (γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα) 

έχασε άλλη μία και πήγε στην 7η. Επίσης ο κλάδος Η (υπηρεσίες ξενοδοχείων – 

εστιατορίων), πέρασε στην 4η από την 5η και ο Ι (υπηρεσίες μεταφορών – επικοινω-

νιών και αποθήκευσης από την 7η πήγαν στην 6η.  

Πίνακας 4.16 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής εισροές και εκροές ανά κλάδο σε εκ. €, 1999 

Κλάδοι

Ακαθάριστη 
Αξία 

Παραγωγής 
(ΑΑΠ)

Ιεράρχηση 
ΑΑΠ

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εισροών

Αξία 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ιεράρχηση 
Ενδιάμεσων 
Εκροών

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

Ιεράρχηση % 
Εισροών 
στην ΑΑΠ

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
Ενδιάμεσων 
Εκροών 
στην ΑΑΠ

Ιεράρχηση % 
Εκροών 
στην ΑΑΠ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A
B

CA
CB
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

11.391 7 3.546 6 8.496 1 31,13% 17 74,58% 6
855 28 155 28 311 25 18,12% 23 36,41% 15

2.445 23 117 29 2.429 9 4,80% 29 99,36% 1
490 29 177 27 385 24 36,19% 12 78,61% 4

14.470 5 9.320 1 4.069 6 64,41% 2 28,12% 19
7.137 11 3.095 9 1.525 16 43,37% 5 21,37% 22

964 27 331 26 159 27 34,31% 15 16,47% 24
1.061 26 389 24 971 21 36,63% 11 91,53% 2
2.931 21 1.125 17 1.664 14 38,39% 8 56,79% 11
3.581 19 2.212 12 1.914 11 61,77% 3 53,45% 12
5.427 13 1.299 14 3.225 8 23,93% 21 59,43% 10
1.557 25 590 21 1.029 19 37,89% 9 66,13% 8
2.453 22 1.008 18 1.701 13 41,08% 6 69,35% 7
5.125 14 2.318 11 3.856 7 45,23% 4 75,25% 5
4.172 18 538 22 1.428 17 12,89% 25 34,22% 17
4.730 16 707 19 1.268 18 14,94% 24 26,80% 21
5.115 15 361 25 1.016 20 7,06% 28 19,86% 23
2.419 24 683 20 654 22 28,25% 18 27,05% 20
3.410 20 1.178 15 2.171 10 34,53% 14 63,67% 9

16.950 3 6.946 3 1.729 12 40,98% 7 10,20% 25
22.109 1 8.176 2 6.261 3 36,98% 10 28,32% 18
14.615 4 5.146 4 394 23 35,21% 13 2,70% 27
12.964 6 3.387 8 4.567 5 26,13% 20 35,23% 16
7.556 9 5.010 5 6.069 4 66,30% 1 80,31% 3

20.843 2 2.683 10 7.790 2 12,87% 26 37,38% 13
10.758 8 3.421 7 0 29 31,80% 16 0,00% 29

5.715 12 422 23 76 28 7,38% 27 1,33% 28
7.286 10 1.467 13 248 26 20,14% 22 3,41% 26
4.225 17 1.162 16 1.561 15 27,50% 19 36,96% 14

Πηγή: ΕΣΥΕ  

 

Από τη διακλαδική διερεύνηση με τις μεθόδους ανάλυσης δεδομένων 

διαπιστώθηκε επίσης ότι ο κλάδος F (κατασκευές) μετακινήθηκε στην ομάδα που 

ασκεί υψηλές διακλαδικές αλληλεπιδράσεις με τις άμεσες εισροές και εκροές προς 

τους υπόλοιπους κλάδους.  

Παρατηρώντας τις διακλαδικές σχέσεις διαχρονικά ως προς τις εισροές και 

εκροές παρατηρούμε ότι οι κλάδοι που ασκούν μεγαλύτερη επίδραση συνολικά είναι 
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κυρίως οι κλάδοι που χαρακτηρίζονται από υψηλές εκροές προς τους υπόλοιπους 

κλάδους.  

Αυτό οφείλεται, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, στη διακλαδική διάρθρωση του 

παραγωγικού μας συστήματος, το οποίο περιγράφεται στον πίνακα ενδιάμεσης 

ανάλωσης. Έτσι οι κλάδοι οι οποίοι διανέμουν περισσότερη από την παραγωγή τους 

στην ενδιάμεση ανάλωση και λιγότερο στην τελική κατανάλωση (ιδιωτική, δημόσια, 

εξαγωγές, κ.ά.), ασκούν από την μια πλευρά υψηλές άμεσες επιδράσεις προς τους 

υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας μας, προσφέροντάς τους προϊόντα και υπηρεσίες, 

τα οποία χρησιμοποιούν σαν εισροή στη δική τους παραγωγή, αφετέρου ασκούν και 

υψηλές συνολικές διακλαδικές άμεσες αλληλεπιδράσεις. 

Οι κλάδοι αυτοί ανήκουν κυρίως του τριτογενή τομέα των υπηρεσιών διανομής 

(μεταφορές – επικοινωνίες και αποθήκευση, χονδρικό και λιανικό εμπόριο) και των 

υπηρεσιών που αφορούν τους παραγωγούς (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ακίνητα 

και επιχειρηματικές δραστηριότητες).  

Οι κλάδοι της μεταποίησης και συγκεκριμένα τα χημικά, τα πετρελαιοειδή, η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευση, τα μέταλλα, τα προϊόντα χάρτου και οι 

υπηρεσίες εκδόσεων – εκτυπώσεων και οι κατασκευαστικές εργασίες ανήκουν επίσης 

στην ομάδα των κλάδων που ασκούν υψηλές διακλαδικές επιδράσεις συνολικά στους 

υπόλοιπους. 

Από την άλλη πλευρά οι κοινωνικές υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα (δημόσιας 

διοίκησης, εκπαίδευσης υγείας) και οι ατομικές υπηρεσίες (ξενοδοχεία – εστιατόρια, 

λοιπές υπηρεσίες) επηρεάζουν τις διακλαδικές άμεσες εισροές σε υψηλό βαθμό, αλλά 

οι συνολικές διακλαδικές άμεσες αλληλεπιδράσεις είναι χαμηλής έντασης.  

Στην κατηγορία των χαμηλών άμεσων επιδράσεων ανήκει και ο πρωτογενής 

τομέας καθώς και οι δύο υποκατηγορίες εξόρυξης ενεργειακών και μη υλικών.  
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4.6 Γενικά συμπεράσματα  

Με την εφαρμογή της ιεραρχικής ταξινόμησης CAH, διαμελίζεται το σύνολο 

των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και αναδεικνύονται ιδιότητες από τις 

οποίες χαρακτηρίζονται. Επειδή όμως δεν γνωρίζουμε τη διάταξη των κλάδων, 

εφαρμόζουμε την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών AFC, που μας δίνει σε 

διάταξη τους κλάδους, καθώς και  τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία συμβάλλουν στη 

δημιουργία των παραγοντικών αξόνων και του παραγοντικού επιπέδου. Η απεικόνιση 

ενός κλάδου στον παραγοντικό άξονα ή στο παραγοντικό επίπεδο, γίνεται με βάση τις 

συντεταγμένες του (#Fα), τη συμβολή του (COR) και τη συνεισφορά του (CTR).  

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά οι παρακάτω πίνακες, απεικονίζουν τα 

αποτελέσματα, για τους σημαντικότερους (ηγετικούς) κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας για έτη 1994 – 1999, που αρχικά 

διερευνώνται ως προς τις εισροές στη συνέχεια ως προς τις εκροές αλλά και συνολικά 

ως προς τις εισροές και εκροές τους.  

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4.17) παρατηρούμε τη σειρά διάταξης των 

οκτώ (8) ηγετικών κλάδων σε σχέση με τις άμεσες εισροές. 

Πίνακας 4.17  Ηγετικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας (άμεσες εισροές) 

AA ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR
1 L -1008 448 125 L -967 449 105 G -980 478 99 G -931 429 87 L -937 436 92
2 N -783 255 75 N -860 349 83 L -943 446 92 L -908 410 83 G -935 451 92
3 H -683 220 57 G -829 344 77 I -868 367 78 K -847 354 72 K -832 366 73
4 J -637 201 50 H -685 226 52 K -839 349 72 I -772 291 60 F -803 346 68
5 G -611 215 46 K -650 214 47 N -730 263 55 N -735 262 54 N -666 215 46
6 K -532 158 35 I -620 191 43 H -668 215 46 F -705 250 50 I -652 221 45
7 I -523 138 33 DA -527 131 31 F -635 204 41 H -630 190 39 DA -452 100 21
8 M -521 115 33 F -509 130 29 DA -460 104 21 DA -485 117 23 H -442 94 20

19991994 1995 1997 1998

Οι κλάδοι L: υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας και υποχρεωτικής 

κοινωνικής ασφάλισης, G: υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου, K: υπηρεσίες 

που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικές δραστηριότητες, F: 

κατασκευές, N: υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, I: υπηρεσίες μεταφορών – 

επικοινωνιών και αποθήκευσης, DA: τρόφιμα – ποτά – καπνός και H: υπηρεσίες 

ξενοδοχείων εστιατορίων και μπαρ, αποτελούν σχεδόν για όλα τα έτη, τους ηγετικούς 

κλάδους σε σχέση με τις άμεσες εισροές. Η διάταξη τροποποιείται ελάχιστα από 

χρονιά σε χρονιά. 
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Οι κλάδοι αυτοί θεωρούνται οι σημαντικότεροι κλάδοι της ελληνικής 

οικονομίας σε σχέση με τις άμεσες εισροές τους, διότι μια πιθανή αύξηση της τελικής 

ζήτησης για προϊόντα ή υπηρεσίες τους, θα έχει σαν συνέπεια την ενεργοποίηση της 

υψηλής άμεσης ζήτησης (υψηλές άμεσες εισροές), για προϊόντα – υπηρεσίες από τους 

κλάδους οι οποίοι τους χαρακτηρίζουν. Συνεπώς οι κλάδοι αυτοί συνεισφέρουν σε 

υψηλότερο βαθμό στην συνολική οικονομία, δίνοντας μεγαλύτερη άμεση ώθηση για 

παραγωγή στους  κλάδους με τους οποίους έχουν ισχυρότερες άμεσες σχέσεις 

εξάρτησης. 

Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 4.18) μας παρουσιάζει τους δέκα (10) ηγετικούς 

κλάδους που διερευνήθηκαν ως προς τις άμεσες εκροές για τα έτη 1994 – 1999.  

Πίνακας 4.18 Ηγετικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας (άμεσες εκροές) 

AA ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR
1 G -1118 641 80 G -1116 642 79 G -1125 652 79 G -1073 597 72 G -1117 639 81
2 E -1101 616 78 K -1083 599 74 K -1082 598 73 K -1029 546 66 K -1073 584 74
3 K -1079 591 75 E -1067 582 72 E -1062 576 71 E -1007 523 64 E -1041 550 70
4 DG -1010 518 65 J -979 494 60 DG -983 490 61 J -942 460 56 J -975 486 61
5 I -951 464 58 DG -940 451 56 J -977 492 60 DG -916 436 53 DG -946 457 58
6 J -933 446 56 I -901 418 51 DF -805 334 40 I -787 321 39 DF -764 299 37
7 DF -654 219 27 DE -660 221 27 I -753 292 35 DF -698 252 30 I -734 275 34
8 DE -606 185 23 DJ -494 127 15 DE -542 148 18 DE -570 167 20 DE -548 151 19
9 DH -460 106 13 DF -483 120 14 DJ -454 106 12 DJ -491 122 15 DL -348 64 7
10 DJ -444 102 12 DH -416 87 10 DH -436 96 12 DL -402 84 10 DH -347 60 7

1998 19991994 1995 1997

 

Παρατηρούμε ότι οι κλάδοι, G: υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου, K: 

υπηρεσίες που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, E: παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικό αέριο και νερό, J: 

υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, DG:  χημικά προϊόντα, DF: 

πετρελαιοειδή, I: υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, DE: 

προϊόντα χάρτου, εκδόσεις – εκτυπώσεις, DL: ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και DH: 

πλαστικές ύλες και προϊόντα, παραμένουν οι ίδιοι για όλη την εξεταζόμενη περίοδο,  

αλλάζοντας μόνο σειρά διάταξης. 

Οι κλάδοι αυτοί θεωρούνται σημαντικοί, διότι χαρακτηρίζονται από υψηλές 

άμεσες εκροές, που σημαίνει ότι η αύξηση του ακαθαρίστου προϊόντος τους, θα 

αυξήσει την προσφορά των κλάδων αυτών προς τους υπόλοιπους κλάδους της 

ελληνικής οικονομίας, που χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους σαν εισροή στην 

παραγωγική τους διαδικασία. 

Διερευνώντας τους κλάδους ταυτόχρονα ως προς τις εισροές και τις εκροές 

τους, παρατηρούμε στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 4.19) ότι οι κλάδοι G: υπηρεσίες 
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χονδρικού και λιανικού εμπορίου, K: υπηρεσίες που αφορούν διαχείριση ακίνητης 

περιουσίας και επιχειρηματικές δραστηριότητες, DG: χημικά προϊόντα, E: παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικό αέριο και νερό, J: υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής 

διαμεσολάβησης, I: υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, DF: 

πετρελαιοειδή, DE: προϊόντα χάρτου, εκδόσεις – εκτυπώσεις και DJ: βασικά 

μεταλλικά προϊόντα αποτελούν για όλη της εξεταζόμενη περίοδο τους πρώτους εννιά 

(9) ηγετικούς κλάδους (με μικρές τροποποιήσεις στη διάταξη) ενώ ο κλάδος DH: 

πλαστικά προϊόντα που από το 1994 έως το 1998 είναι ο δέκατος πιο σημαντικός 

κλάδος παραχωρεί τη θέση του στον κλάδο F: κατασκευαστικές εργασίες για το 1999.  

Πίνακας 4.19 Ηγετικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας (άμεσες εισροές - εκροές) 

AA ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR
1 G -867 408 78 G -882 395 82 G -924 432 90 G -895 405 84 G -926 441 89
2 DG -789 299 65 K -860 376 78 K -849 362 76 K -818 337 70 K -874 396 79
3 E -778 310 63 DG -767 294 62 DG -801 320 68 DG -773 301 62 DG -758 292 59
4 K -761 308 60 E -656 214 45 E -656 215 45 E -681 235 48 E -664 215 45
5 I -723 266 54 I -653 216 45 J -594 175 37 J -627 196 41 J -643 207 43
6 J -703 249 51 J -625 195 41 DF -560 161 33 I -582 170 35 I -564 164 33
7 DF -592 179 36 DE -594 178 37 I -537 144 30 DE -493 123 25 DF -505 125 26
8 DE -528 147 29 DJ -525 144 29 DE -475 113 23 DJ -455 106 21 DE -467 112 22
9 DJ -403 77 16 DF -346 61 12 DJ -454 107 21 DF -390 76 15 DJ -388 76 15
10 DH -315 50 10 DH -330 56 11 DH -383 75 15 DH -340 59 12 F -385 77 15

19991994 1995 1997 1998

 

Οι κλάδοι αυτοί θεωρούνται σημαντικοί, διότι κάθε μεταβολή στην τελική 

ζήτηση για προϊόντα ή υπηρεσίες τους, έχουν υψηλότερες επιδράσεις (άμεσες εισροές 

και εκροές) στους κλάδους από τους οποίους χαρακτηρίζονται. 

Με την εφαρμογή των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, ανιούσας ιεραρχικής 

ταξινόμησης και παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών, διαπιστώθηκε ποιοι είναι 

οι κλάδοι «κλειδιά» αλλά και για πιο λόγο χαρακτηρίζονται ως σημαντικοί.  

Οι αλληλεξαρτήσεις των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας απεικονίζονται 

ταυτόχρονα επί του παραγοντικού επιπέδου, παρέχοντας μια σαφή, πλήρη και κατα-

τοπιστική εικόνα για τις διακλαδικές σχέσεις.  

Με τις μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, είναι επίσης εφικτή η ταυτόχρονη 

διερεύνηση εισροών και εκροών. 
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Κεφάλαιο  5  

 

Άμεσ ε ς  κα ι  Έμμεσ ε ς  Δ ι ακ λ αδ ι κ έ ς  Σχέσ ε ι ς   

τ η ς   

Ελλη ν ι κ ή ς  Οικο νομ ί α ς  

 

5.1 Εισαγωγή  

 

Τα οικονομικά μεγέθη συνδέονται μεταξύ τους με ένα μεγάλο αριθμό σχέσεων 

που προσδιορίζονται από τη συμπεριφορά των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας 

και την τεχνολογία. Λόγω των πολλαπλών αλληλεξαρτήσεων των μεγεθών αυτών, 

όταν επέλθει μια μεταβολή στην οικονομία ακολουθεί συνήθως μια σειρά από 

αλληλεπιδράσεις που προκαλούν και άλλες μεταβολές των εν λόγω μεγεθών και η 

διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι την οριστική διαμόρφωσή τους. Όταν αυξάνεται η 

τελική ζήτηση για τα προϊόντα – υπηρεσίες ενός κλάδου, τότε αυξάνεται και η 

ζήτηση του συγκεκριμένου κλάδου για εισροές (αγορές αγαθών και υπηρεσιών) από 

τους υπόλοιπους κλάδους έτσι ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση του, 

προκαλώντας αλυσιδωτές επιδράσεις στους υπόλοιπους κλάδους. Οι συνολικές αυτές 

επιδράσεις, άμεσες και έμμεσες, περιγράφονται, όπως είδαμε, στην αντίστροφη μήτρα 

Leontief.  

Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο εκτός από τη διερεύνηση των άμεσων 

αλληλεξαρτήσεων να προχωρήσουμε και στη διερεύνηση των συνολικών (άμεσων 

και έμμεσων) διακλαδικών αλληλεπιδράσεων. 

5. 2 Μεθοδολογία 

Με βάση τα στοιχεία των πινάκων εισροών – εκροών που έχουμε στη διάθεσή 

μας δημιουργήσαμε, με τη βοήθεια του λογισμικού Matlab, τις αντίστροφες μήτρες 

(Ι-Α)-1 για τα έτη 1994, 1995, 1997, 1998 και 1999, διαστάσεων 29Χ29.  
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Για την διερεύνηση των συνολικών (άμεσων και έμμεσων) εισροών 

χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των στηλών της (Ι-Α)-1 μήτρας, που μας δείχνουν το 

προϊόν που πρέπει να παραχθεί από κάθε ένα παραγωγικό τομέα που αναγράφεται 

στη σειρά της μήτρας και το οποίο άμεσα ή έμμεσα ζητείται από τον τομέα που 

αντιστοιχεί στη στήλη, προκειμένου αυτός να αυξήσει κατά μία μονάδα την τελική 

του ζήτηση. 

Στην (Ι-Α)-1 μήτρα, οι στήλες θεωρήθηκαν αντικείμενα (κλάδοι οικονομικής 

δραστηριότητας) και οι γραμμές μεταβλητές (εισροές). Για το λόγο  αυτό έγινε 

αναστροφή της αντίστροφης μήτρας (Ι-Α)-1. Επειδή μας ενδιαφέρει η σχετική θέση 

κάθε κλάδου ως προς τις συνολικές εισροές, κατηγοριοποιούμε τις συνολικές 

απαιτήσεις σε εισροές κάθε κλάδου, με τη λογική ότι οι εννιά (9) κλάδοι που έχουν τη 

μικρότερη συμμετοχή στην αύξηση κατά μία μονάδα παραγωγής να αποτελούν την 

1η κλάση (χαμηλή), οι δέκα (10) κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμβολή να συνθέτουν 

την 3η κλάση (υψηλή) και οι υπόλοιποι δέκα (10) κλάδοι να προσδιορίζουν τη μεσαία 

κλάση. 

Αρχικά δημιουργείται ο κατηγοριοποιημένος πίνακας (29 αντικείμενα Χ 28 

μεταβλητές1) και στη συνέχεια, για κάθε έτος, οι λογικοί πίνακες διαστάσεων 29Χ84 

(Σχήμα 5.1), στους οποίους εφαρμόζουμε την ανιούσα ιεραρχική ταξινόμηση (CAH) 

και την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (AFC).  

Μεταβλητές Ιδιότητες
1                                        28                 1                                                                  84   

1 1

29 29Α
ντ
ικ
εί
με
να

Α
ντ
ικ
εί
με
να

Λογικός Πίνακας 0-1               
ολικών εισροών 

                    
Αντίστροφος Leontief   

-1( - )I A
 

Σχήμα 5.1 Πίνακας ολικών εισροών 

Για τη διερεύνηση των συνολικών εκροών (άμεσων και έμμεσων) 

χρησιμοποιήθηκαν οι αντίστροφες μήτρες (Ι-Β)-1 του Ghosh (εναλλακτικού 

υποδείγματος), των οποίων οι συντελεστές όπως εξηγήσαμε στο δεύτερο κεφάλαιο, 

βασίζονται στη διανεμητική δραστηριότητα, δηλαδή τις εκροές (supply-driven model) 

ενώ το σύστημα Leontief (demand-driven model) βασίζεται στην παραγωγική 
                                                 
1   Έχουμε μια λιγότερη στήλη διότι η στήλη που αντιστοιχεί στον κλάδο L: υπηρεσίες δημόσιας 
διοίκησης είναι μηδενική, καθώς ο κλάδος αυτός δεν παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες, μόνο αγοράζει.  
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δραστηριότητα (εισροές). Τα στοιχεία σε κάθε στήλη της (Ι-Β)-1 μήτρας δείχνουν το 

άμεσα και έμμεσα απαιτούμενο προϊόν του τομέα που αντιστοιχεί στη σειρά αυτή από 

κάθε ένα τομέα που αναγράφεται στις στήλες του πίνακα, για την αύξηση της τελικής 

ζήτησης κατά μία μονάδα.  

Έτσι θεωρούμε τις γραμμές, των αντίστροφων πινάκων (Ι-Β)-1, αντικείμενα και 

τις στήλες μεταβλητές. Κατά τον ίδιο τρόπο όπως και για τις συνολικές εισροές, 

δημιουργούμε από τους αρχικούς αντίστροφους πίνακες διαστάσεων 29Χ29 (29 

γραμμές – αντικείμενα και 29 στήλες – μεταβλητές) τους λογικούς πίνακες 

διαστάσεων 29Χ84 (Σχήμα 5.2), όπου και στη συνέχεια εφαρμόζουμε τις δύο 

μεθόδους ανάλυσης δεδομένων (CAH και AFC).  

Μεταβλητές Ιδιότητες
1                                        29                 1                                                                  87   

1 1

29 29Α
ντ
ικ
εί
με
να

Α
ντ
ικ
εί
με
να

Λογικός Πίνακας 0-1               
ολικών εkροών 

                    
Αντίστροφος Ghosh    

-1( - )I B
 

Σχήμα 5.2 Πίνακας ολικών εκροών 

Για τη διερεύνηση των άμεσων και έμμεσων εισροών και εκροών παραθέτουμε 

το λογικό πίνακα των συνολικών εκροών δίπλα στο λογικό πίνακα των συνολικών 

εισροών, σχηματίζοντας ένα νέο λογικό πίνακα με διαστάσεων 29Χ171 (29 

αντικείμενα και 171 ιδιότητες, 87 συνολικών εισροών συν 84 συνολικών εκροών).  

1

29

1                                                                                                                                           171 
Ιδιότητες

Α
ντ
ικ
εί
με
να

Λογικός Πίνακας 0-1               
ολικών εισροών

Λογικός Πίνακας 0-1              
ολικών εκροών

 

Σχήμα 5.3 Πίνακας ολικών εισροών και εκροών 

Εφαρμόζουμε τις δύο μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, Ιεραρχική Ταξινόμηση 

(CAH) και Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (AFC) στους λογικούς πίνακες, 

διότι όλοι κλάδοι μετέχουν στις αλγεβρικές πράξεις με την ίδια βαρύτητα. 
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5.3 Διερεύνηση συνολικών (άμεσων και έμμεσων) εισροών 

5.3.1 Συνολικές εισροές 1994 

Από τη μελέτη του δενδρογράμματος της ιεραρχικής ταξινόμησης (Σχήμα 5.4) 

διακρίνουμε το σχηματισμό τριών ομάδων. Αρχικά παρατηρούμε το διαχωρισμό των 

κλάδων της ομάδας C1 από όλους τους υπόλοιπους κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας. Ο διαχωρισμός αυτός οφείλεται στην υπεροχή των κλάδων της 

ομάδας C1 έναντι των κλάδων της ομάδας C2 ως προς τις χαμηλές άμεσες και έμμεσες 

εισροές, αντίθετα η ομάδα C2 υπερτερεί ως προς τις υψηλές και μεσαίες άμεσες και 

έμμεσες εισροές. Η ομάδα C1 περιλαμβάνει συνολικά δώδεκα (12) κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας, το 41% της συνολικής οικονομίας. Οι επτά (7) απ’ 

αυτούς είναι υποκατηγορίες της μεταποίησης, και συγκεκριμένα τα κεφαλαιουχικά 

αγαθά (μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα), τα 

καταναλωτικά αγαθά (δέρματα, ξυλεία και λοιπά προϊόντα και πλαστικές ύλες). 

Επίσης στην ίδια ομάδα ανήκουν τα αλιεύματα, τα ενεργειακά και μη υλικά, η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης καθώς και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης. 

Όλοι αυτοί οι κλάδοι έχουν κοινό χαρακτηριστικό τις χαμηλές άμεσες και έμμεσες 

εισροές από τους κλάδους των κατασκευών, του εμπορίου, των υπηρεσιών 

μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, των υπηρεσιών που αφορούν ακίνητα 

και επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και άλλες υπηρεσίες υπέρ κοινωνικού 

συνόλου.  

Στη συνέχεια η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στην ομάδα C21 και 

στην C22. Αιτίες της διάσπασης είναι η υπεροχή της ομάδας C21 έναντι της C22 ως 

προς τις μεσαίες εισροές κυρίως από τους κλάδους κατασκευών, εμπορίου, 

μεταφορών – επικοινωνιών και υπηρεσιών ακινήτων, καθώς και η υπεροχή της 

ομάδας C22 έναντι της C21 ως τις υψηλές εισροές από τους ίδιους κλάδους.  

Η ομάδα C21 περιλαμβάνει πέντε (5) κλάδους, το 18% της συνολικής 

οικονομίας και είναι αποκλειστικά υποκατηγορίες της μεταποίησης D. Συγκεκριμένα, 

πρόκειται για τους κλάδους παραγωγής προϊόντων χάρτου, εκδόσεων – εκτυπώσεων, 

των μεταλλικών προϊόντων, καθώς και των ενδιάμεσων προϊόντων (χημικών, 

πετρελαιοειδών, και προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά).  
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου

DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά
CB  Μη Ενεργειακά υλικά DB  Κλωστοϋφαντουργικές 

       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα

DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες
DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες

J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

Ei1   Ηλεκτρική ενέργεια

Oi3  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
        κοινωνικού συνόλου, 
        κοινωνικού και ατομικού 
        χαρακτήρα

Ki1 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες

Υψηλές Εισροές

Μεσαίες Εισροές

Fi3 Κατασκευαστικές εργασίες

Ki3 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες

CAi1 Ενεργειακά υλικά

Χαμηλές Εισροές

Ii3   Υπηρεσίες μεταφορών, 
      αποθήκευσης και 
      επικοινωνιών

Fi2 Κατασκευαστικές εργασίες

Gi2 Υπηρεσίες  εμπορίου

Ii2 Υπηρεσίες μεταφορών κ.ά

Ki2 Υπηρεσίες ακινήτων,
        επιχειρηματικές υπηρεσίες
Oi2 Υπηρεσίες υπέρ του 
        κοινωνικού συνόλου
DMi2 Εξοπλισμός μεταφορών
Ni2 Υγειονομικές και 
        κοινωνικές υπηρεσίες

DFi1 Προϊόντα πετρελαίου
DMi1 Εξοπλισμός μεταφορών

Fi1 Κατασκευαστικές εργασίες

Hi1 Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
        και εστιατορίων

Ni1 Υγειονομικέςυπηρεσίες

Ii1 Υπηρεσίες μεταφορών κ.ά

Oi1 Υπηρεσίες υπέρ του 
        κοινωνικού συνόλου

Gi1 Υπηρεσίες  εμπορίου

Gi3 Υπηρεσίες  εμπορίου

o

C1 C22C21

C2

Σχήμα 5.4 Δενδρόγραμμα CAH ολικών εισροών έτους 1994 
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Οι κλάδοι αυτοί έχουν κοινή ιδιότητα, τις μεσαίες άμεσες και έμμεσες εισροές 

κυρίως από τους κλάδους μεταφορικών μέσων, των κατασκευών, των υπηρεσιών 

εμπορίου, μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, των υπηρεσιών που αφορούν 

ακίνητα και επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις υγειονομικές και κοινωνικές 

υπηρεσίες, καθώς και άλλες υπηρεσίες υπέρ κοινωνικού συνόλου. 

Οι υπόλοιποι δεκατέσσερις (14) κλάδοι, το 41%, σχηματίζουν την ομάδα C22, 

και είναι κυρίως κλάδοι του τριτογενή τομέα, επίσης ένας (1) κλάδος ανήκει στον 

πρωτογενή τομέα (γεωργικά – κτηνοτροφικά προϊόντα) και άλλοι τρεις (3) στον 

δευτερογενή τομέα (τρόφιμα – ποτά – καπνός, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και οι 

κατασκευαστικές εργασίες). Από τον τριτογενή τομέα έχουμε τις υπηρεσίες 

χονδρικού και λιανικού εμπορίου, των ξενοδοχείων και εστιατορίων, των μεταφορών, 

επικοινωνιών και αποθήκευσης, τις υγειονομικές και κοινωνικές, άλλες υπηρεσίες 

υπέρ κοινωνικού συνόλου, των υπηρεσιών που αφορούν ακίνητα και επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, της δημόσιας διοίκησης, και τις υπηρεσίες των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από υψηλές άμεσες και έμμεσες εισροές 

κυρίως από τους κλάδους των ενεργειακών υλικών, των καυσίμων, της παραγωγής 

ενέργειας, του εξοπλισμού μεταφορών, των κατασκευών, επίσης, παρατηρούμε ότι 

έχουν υψηλές συναλλαγές από τους κλάδους του τριτογενή τομέα που περιλαμ-

βάνονται στην ομάδα αυτή. 

Η ιεραρχική ταξινόμηση είναι μια χρήσιμη μέθοδος, για να διαπιστωθούν οι 

ομαδοποιήσεις των κλάδων και να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά που 

συμβάλλουν στο διαμελισμό τους. Επειδή όμως θέλουμε διάταξη των κλάδων, 

εφαρμόζουμε την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (AFC). Στον πρώτο 

παραγοντικό άξονα (Σχήμα 5.5) παρατηρούμε από τα αριστερά προς τα δεξιά σε 

διάταξη τους σημαντικότερους κλάδους της ομάδας C22, με τα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά τους (υψηλές άμεσες και έμμεσες εισροές). 

Ο άξονας αυτός ερμηνεύει το 27% της συνολικής αδράνειας και αντιπαραθέτει 

τα δύο ακραία χαρακτηριστικά, τις υψηλές άμεσες και έμμεσες εισροές (ομάδα C22) 

από τα αριστερά, με τις χαμηλές άμεσες και έμμεσες εισροές από τα δεξιά (ομάδα 

C1).  
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Σχήμα 5.5 1ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών έτους 1994 

Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 5.6) παρατηρούμε από τα αριστερά προς τα δεξιά 

σε διάταξη τους κλάδους της ομάδας C21 καθώς και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά 

τους, που είναι οι μεσαίες άμεσες και έμμεσες εισροές.  
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Σχήμα 5.6 2ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών έτους 1994 

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας που ερμηνεύει το 12% της ολικής αδράνειας, 

αντιπαραθέτει τις μεσαίες άμεσες και έμμεσες εισροές, από τα αριστερά με τις 

χαμηλές και τις υψηλές άμεσες εισροές, από τα δεξιά. Από τα αριστερά προς τα δεξιά 

διατάσσονται οι κλάδοι που χαρακτηρίζονται από μεσαίες εισροές (ομάδα C21) και 

στη δεξιά πλευρά του άξονα βρίσκονται όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι(ομάδα C1 και C22). 

Στο σχήμα αποτυπώνονται μόνο οι κλάδοι που έχουν σημαντικότερη συμβολή και 

συνεισφορά στην κατασκευή του άξονα (υψηλότερο COR και CTR).  

Στο παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 5.7) του πρώτου και δευτέρου παραγοντικού 

άξονα που ερμηνεύει το 39% της συνολικής αδράνειας παρατηρούμε την απεικόνιση 

και των τριών ομάδων, με την ταυτόχρονη απεικόνιση των κλάδων και των 

χαρακτηριστικών τους. 

Όπως ήταν αναμενόμενο από τα αποτελέσματα των δύο πρώτων παραγοντικών 

αξόνων, παρουσιάζεται και εδώ το φαινόμενο Guttman, διότι ο πρώτος παραγοντικός 
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άξονας αντιπαραθέτει τις δύο ακραίες περιπτώσεις και ο δεύτερος τις μεσαίες με τις 

ακραίες. 

Οι σημαντικότεροι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας για το 1994, είναι οι 

κλάδοι της ομάδας C22, διότι με τις υψηλές άμεσες και έμμεσες εισροές προϊόντων και 

υπηρεσιών που απορροφούν, ασκούν μεγαλύτερη επίδραση από τους υπόλοιπους 

κλάδους στη δημιουργία ακαθάριστης παραγωγής. 
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Σχήμα 5.7 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα ολικών εισροών έτους 1994 

Αν μεταβληθεί η τελική ζήτηση σ’ αυτούς τους κλάδους τότε μεταβάλλεται σε 

υψηλότερο βαθμό, από τους υπόλοιπους κλάδους, η ζήτηση τους για ενδιάμεσα 

προϊόντα και υπηρεσίες για την ικανοποίηση της μεταβαλλόμενης ζήτησης. 

 

5.3.2 Σχολιασμός αποτελεσμάτων συνολικών εισροών 1994 

Ενώ στις άμεσες εισροές είχαμε σχεδόν όλους τους κλάδους των υπηρεσιών 

δημόσιου χαρακτήρα να χαρακτηρίζονται από υψηλές επιδράσεις, στις συνολικές 

εισροές έχουμε κυρίως τον κλάδο L (δημόσιας διοίκησης – άμυνας), ενώ οι υπόλοιποι 

δεν χαρακτηρίζονται από υψηλές συνολικές διακλαδικές επιδράσεις. Όλοι οι 
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υπόλοιποι κλάδοι, οι οποίοι το 1994 στις άμεσες εισροές ήταν σημαντικοί, 

εξακολουθούν να είναι σημαντικοί στις άμεσες και έμμεσες εισροές.  

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου, τα 

τρόφιμα – ποτά – καπνός, οι κατασκευές, οι υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων, οι 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα και 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και 

αποθήκευσης και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.  

Ο κλάδος Α (προϊόντα γεωργίας και κτηνοτροφίας), όπως και ο Ν (υγειονομικές 

και κοινωνικές υπηρεσίες) στην ανιούσα ιεραρχική ταξινόμηση εμφανίζονται στην 

ομάδα που χαρακτηρίζεται από υψηλές άμεσες και έμμεσες εισροές ενώ στην 

παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών δεν φαίνεται να συμβάλλουν σημαντικά στη 

δημιουργία των παραγοντικών αξόνων.  

Χαρακτηριστικό είναι ότι, όλοι αυτοί οι κλάδοι έχουν και τη μεγαλύτερη 

συμμετοχή στη συνολική ακαθάριστη παραγωγή της οικονομίας μας. 

 

5.3.3 Συνολικές εισροές 1995 

Στο δενδρόγραμμα της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης CAH (Σχήμα 5.8) 

διαπιστώνουμε όπως και στην προηγούμενη χρονιά το σχηματισμό τριών ομάδων. 

Αρχικά παρατηρούμε το διαχωρισμό των δεκατριών (13) κλάδων της ομάδας C1 που 

αποτελεί το 45% της συνολικής οικονομίας. Στην ομάδα αυτή προστέθηκε ο κλάδος 

των καυσίμων DF που μετακινήθηκε από την ομάδα των μεσαίων άμεσων και 

έμμεσων εισροών (ομάδα C21), όπου ανήκε το προηγούμενο έτος. Ο διαχωρισμός 

αυτός αιτιολογείται με την υπεροχή της ομάδας C1 έναντι της C2 ως προς τις χαμηλές 

άμεσες και έμμεσες εισροές.  

Οι κλάδοι της ομάδας C1 χαρακτηρίζονται από χαμηλές άμεσες και έμμεσες 

εισροές, κυρίως από τον κλάδο ενεργειακών υλικών, τα καταναλωτικά, ενδιάμεσα και 

κεφαλαιουχικά αγαθά, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις κατασκευές και τις 

υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων καθώς και μεταφορών – επικοινωνιών και 

αποθήκευσης. 

231 



Κεφάλαιο 5ο  
 

A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου

DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά
CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα

DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες

DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες

J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

Ei1   Ηλεκτρική ενέργεια

Ii1   Υπηρεσίες μεταφορών κ.ά

Μεσαίες Εισροές

Χαμηλές Εισροές

DEi1  Χαρτί και προϊόντα από 
       χαρτί, εκδόσεις-εκτυπώσεις

DFi2 Προϊόντα πετρελαίου
DMi2 Εξοπλισμός μεταφορών

Fi2 Κατασκευαστικές εργασίες
Ki2 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες
Oi2  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
        κοινωνικού συνόλου, 
        κοινωνικού και ατομικού 
        χαρακτήρα

Oi3  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
        κοινωνικού συνόλου, 
        κοινωνικού και ατομικού 
        χαρακτήρα

Υψηλές Εισροές

Fi3 Κατασκευαστικές εργασίες
Ki3 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες

Ii3   Υπηρεσίες μεταφορών κ.ά.

DIi3 Προϊόντα από μη
        μεταλλικά ορυκτά

Hi3 Ξενοδοχεία και εστιατόρια

Ji3  Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής 
        διαμεσολάβησης

CAi1 Ενεργειακά υλικά

DFi1 Προϊόντα  πετρελαίου
DMi1 Εξοπλισμός μεταφορών
DNi1 Λοιπά προϊόντα μ.α.κ.

Fi1 Κατασκευαστικές εργασίες
Hi1  Ξενοδοχεία και εστιατορία

o

C1C22C21

C2

Σχήμα 5.8 Δενδρόγραμμα CAH ολικών εισροών έτους 1995 
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Όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι (ομάδα C2) διαχωρίζονται σε δύο ομάδες την C21 και 

την C22. Η διάσπαση αυτή δημιουργείται κυρίως λόγω της υπεροχής της ομάδας C21 

έναντι της C22, ως προς τις μεσαίες άμεσες και έμμεσες εισροές από κατασκευαστικές 

εργασίες, υπηρεσίες ακινήτων και επιχειρηματικές δραστηριότητες και άλλες 

υπηρεσίες υπέρ κοινωνικού συνόλου. Αντιθέτως η ομάδα C22 υπερτερεί ως προς τις 

υψηλές άμεσες και έμμεσες εισροές από τους ίδιους κλάδους.  

Η ομάδα C21 αποτελείται από επτά (7) κλάδους, το 24%. Η ομάδα αυτή 

περιλαμβάνει τρεις (3) επιπλέον κλάδους, σε σχέση με το προηγούμενο έτος οι οποίοι 

αποσπάστηκαν από την ομάδα των υψηλών άμεσων και έμμεσων εισροών (ομάδα 

C22). Επομένως η ομάδα C22, αποτελείται τώρα από εννιά (9) συνολικά κλάδους, το 

31% των κλάδων  οικονομικής δραστηριότητας. Οι κλάδοι που μετακινήθηκαν είναι 

τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, οι κλωστοϋφαντουργικές ύλες και  

προϊόντα, καθώς και οι υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Οι υπόλοιποι 

κλάδοι παραμένουν οι ίδιοι.  

Οι κλάδοι της ομάδας C21 χαρακτηρίζονται από μεσαίες χαμηλές άμεσες και 

έμμεσες εισροές, κυρίως από τους κλάδους παραγωγής μεταφορικών μέσων, των 

κατασκευών, των υπηρεσιών μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, των 

υπηρεσιών που αφορούν ακίνητα και επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις 

υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και άλλες υπηρεσίες υπέρ κοινωνικού 

συνόλου. 

Οι κλάδοι της ομάδας C22 χαρακτηρίζονται από υψηλές άμεσες και έμμεσες 

εισροές από τους κλάδους, παραγωγής μη μεταλλικών προϊόντων, των κατασκευών, 

ξενοδοχειακών υπηρεσιών και εστιατορίων, κοινωνικών και υγειονομικών 

υπηρεσιών, των μεταφορών – επικοινωνιών, των υπηρεσιών που αφορούν ακίνητα 

και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 

Από την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών παρατηρούμε 

στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 5.9) που ερμηνεύει το 28% της ολικής 

αδράνειας, την αντιπαράθεση των δύο ακραίων περιπτώσεων. 

Από τα αριστερά προς τα δεξιά έχουμε σε διάταξη τους κλάδους της ομάδας C22 

 (υψηλές άμεσες και έμμεσες εισροές) ενώ στα δεξιά απεικονίζονται οι κλάδοι της  

ομάδας C1  (χαμηλές άμεσες και έμμεσες εισροές).  
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Σχήμα 5.9 1ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών έτους 1995 

Όσον αφορά τη διάταξη των κλάδων, που είναι σημαντικότεροι για την 

ελληνική οικονομία (και έχουν υψηλό COR και CTR), δεν διαπιστώνουμε κάποια 

σημαντική αλλαγή.  

Αλλά και στο δεύτερο παραγοντικό άξονα, (Σχήμα 5.10) που ερμηνεύει το 12% 

της συνολικής αδράνειας, δεν παρατηρούμε κάποια αλλαγή σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος όσον αφορά επίσης τη διάταξη των κλάδων. 
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Σχήμα 5.10 2ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών έτους 1995 

Από τα αριστερά παρουσιάζονται οι κλάδοι που συμβάλλουν περισσότερο στην 

κατασκευή του άξονα (υψηλό COR και CTR) της ομάδας C21 μαζί με τις μεσαίες 

άμεσες και έμμεσες εισροές που τους χαρακτηρίζουν. Από τη δεξιά πλευρά του άξονα 

εμφανίζονται όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι (ομάδα C1 και C22) με το υψηλότερο COR και 

CTR.  

Επί του παραγοντικού επιπέδου του πρώτου και δευτέρου παραγοντικού άξονα 

(Σχήμα 5.11) παρατηρούμε την απεικόνιση των τριών ομάδων που προαναφέραμε με 

τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους. Οι σημαντικότεροι σημαντικοί κλάδοι για την 

ελληνική οικονομία το έτος 1995 απεικονίζονται στο πάνω αριστερά τεταρτημόριο 

του σχήματος και παραμένουν οι ίδιοι με το προηγούμενο έτος. 
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Σχήμα 5.11 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα ολικών εισροών έτους 1995 

Οι υπηρεσίες λιανικού και χονδρικού εμπορίου, οι υπηρεσίες του δημόσιου 

τομέα, τα προϊόντα τροφίμων – ποτών και καπνού, οι κατασκευαστικές εργασίες και 

οι υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων, είναι οι πρώτοι πέντε κατηγορίες κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας, που επηρεάζουν σημαντικά τη συνολική ακαθάριστη 

παραγωγής της Ελλάδας για το έτος 1995.  

Εάν αυξηθεί η τελική ζήτηση γι’ αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες τότε αυξάνονται 

σε υψηλότερο βαθμό και οι ενδιάμεσες εισροές από τους κλάδους οι οποίοι τους 

χαρακτηρίζουν. Οι αμέσως επόμενοι πέντε σημαντικοί κλάδοι είναι οι υπηρεσίες 

ακινήτων και επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι υπηρεσίες μεταφορών – 

επικοινωνιών και αποθήκευσης, οι δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

οι υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες και τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας. 

5.3.4 Σχολιασμός αποτελεσμάτων συνολικών εισροών 1995 

Είναι λογικό να μην υπάρχει μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος αφού 

ο πίνακας που αναλύουμε μας δείχνει τους τεχνολογικούς συντελεστές και τη 

διάρθρωση της παραγωγικής δομής της οικονομίας μας. Για τις οποιεσδήποτε 
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μεταβολές στην τεχνολογία της παραγωγικής διαδικασίας, είναι γνωστό ότι απαιτείται 

μεγάλο χρονικό διάστημα από την ενσωμάτωσή τους, μέχρι να επηρεάσουν και να 

διαφοροποιήσουν τη δομή του συνολικού συστήματος. 

Οι τέσσερις κλάδοι N (υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες), A (γεωργικά 

και κτηνοτροφικά προϊόντα), DJ (μέταλλα) και DB (κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα) 

που εμφανίζονται στο παραγοντικό επίπεδο μεταξύ της ομάδας των υψηλών και 

μεσαίων άμεσων και έμμεσων εισροών, θεωρούνται ότι επηρεάζουν επίσης 

σημαντικά τους υπόλοιπους με τις επιδράσεις που ασκούν στις εισροές από τους 

υπόλοιπους κλάδους.  
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5.3.5 Συνολικές εισροές 1997 

Η δομή του δενδρογράμματος (Σχήμα 5.12), είναι ίδια όπως και στα προηγού-

μενα έτη. Διαπιστώνουμε να διαχωρίζονται αρχικά οι κλάδοι της ομάδας C1, λόγω της 

υπεροχής τους, έναντι των υπολοίπων κλάδων (ομάδα C2), ως προς τις χαμηλές 

άμεσες και έμμεσες εισροές από τους κλάδους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

ύδρευσης, κατασκευαστικών εργασιών, ξενοδοχείων – εστιατορίων και άλλων 

υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα.  

Η ομάδα αυτή αποτελείται από 10 κλάδους, το 34% της συνολικής οικονομίας, 

που σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι τρεις (3) λιγότεροι, αφού οι κλάδοι  των 

πετρελαιοειδών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και των υπηρεσιών 

εκπαίδευσης μετακινήθηκαν προς την ομάδα C21.  

Η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στην ομάδα C21 και στην C22. Η 

διάσπαση αυτή δημιουργείται λόγω της υπεροχής της ομάδας C21 έναντι της C22 ως 

προς τις μεσαίες συνολικές εισροές από τις υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων και 

άλλων υπηρεσιών που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Αντίθετα η ομάδα C22 

υπερτερεί έναντι της C21 ως προς τις υψηλές εισροές από τους ίδιους κλάδους. 

Η ομάδα C21 περιλαμβάνει εννιά (9) κλάδους, το 32%, και η ομάδα C22, 

αποτελείται από τους υπόλοιπους δέκα (10) κλάδους, το 34% της συνολικής 

ελληνικής  οικονομίας. Αν παρατηρήσουμε τη σύνθεση των ομάδων σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος διαπιστώνουμε ότι στην ομάδα C21 αφενός προσχώρησαν οι τρεις 

(3) κλάδοι, που προαναφέραμε, από την ομάδα των χαμηλών εισροών, αφετέρου ο 

κλάδος των άλλων υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου μετακινήθηκε στην 

ομάδα C22. 

Οι κλάδοι της ομάδας C21 χαρακτηρίζονται από μεσαίες άμεσες και έμμεσες 

εισροές, από υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων, άλλων υπηρεσιών που αφορούν 

το κοινωνικό σύνολο, κατασκευαστικών εργασιών, μεταφορών – επικοινωνιών, 

υπηρεσιών που αφορούν ακίνητα και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες και από τα 

προϊόντα αλιευμάτων.  

Οι υψηλές άμεσες και έμμεσες εισροές από προϊόντα και υπηρεσίες των ίδιων 

κλάδων χαρακτηρίζουν την ομάδα C22 . Η διαφορά τους είναι μόνο στην ένταση των 

σχέσεων με τους κλάδους των ομάδων C21 και C22. 
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Σχήμα 5.12 Δενδρόγραμμα CAH ολικών εισροών έτους 1997 

Αφού επιθυμούμε να διαπιστώσουμε τη διάταξη σημαντικότητας των κλάδων 

της ελληνικής οικονομίας εφαρμόζουμε την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών 
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όπου στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 5.13) καθώς και στο δεύτερο 

παραγοντικό άξονα (Σχήμα 5.14) δεν διαπιστώνουμε ουσιαστικές αλλαγές στη 

διάταξη των κλάδων. Εκτός από την αλλαγή κατάταξης των υπηρεσιών δημόσιου 

τομέα με τις κατασκευαστικές εργασίες 4η και 2η θέση αντίστοιχα και την υποχώρηση 

των υπηρεσιών υγείας από την 9η στη 12η θέση. 
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Σχήμα 5.13 1ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών έτους 1997 

Οι σημαντικοί κλάδοι για την ελληνική οικονομία όσον αφορά τις εισροές 

εξακολουθούν να είναι, με μικρή διαφορά στην ιεράρχηση σημαντικότητας, οι 

υπηρεσίες εμπορίου, οι κατασκευαστικές εργασίες, τα προϊόντα τροφίμων – ποτών – 

καπνού, οι υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης άμυνας και υποχρεωτικής κοινωνικής 

ασφάλισης, οι υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων, οι υπηρεσίες διαχείρισης 

ακίνητης περιουσίας, ενοικίασης και επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι υπηρεσίες 

μεταφορών, επικοινωνιών και αποθήκευσης, οι δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, και τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, τα γεωργικά και κτηνοτροφικά 

προϊόντα, τα βασικά μεταλλικά προϊόντα και οι υγειονομικές και κοινωνικές 

υπηρεσίες.  
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Σχήμα 5.14 2ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών έτους 1997 

239 



Κεφάλαιο 5ο  
 

Ο πρώτος παραγοντικός άξονας όπως και στα προηγούμενα έτη αντιπαραθέτει 

τις δύο ακραίες περιπτώσεις, ενώ δεύτερος παραγοντικός άξονας αντιπαραθέτει τις 

μεσαίες με τις ακραίες. 

Η εικόνα επί του παραγοντικού επιπέδου του πρώτου και δευτέρου 

παραγοντικού άξονα (Σχήμα 5.15) είναι το αποτέλεσμα της απεικόνισης του συνόλου 

των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας με τις ιδιότητες που τους 

χαρακτηρίζουν (άμεσες και έμμεσες εισροές).  
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Σχήμα 5.15 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα ολικών εισροών έτους 1997 

Το παραγοντικό επίπεδο ερμηνεύει συνολικά το 42% της ολικής αδράνειας 

Εκτός από μικρές μετατοπίσεις στη διάταξη των σημαντικών κλάδων της ελληνικής 

οικονομίας που αναφέρθηκαν προηγουμένως, δεν διαπιστώνεται άλλη ουσιαστική 

αλλαγή. 

5.3.6 Σχολιασμός αποτελεσμάτων συνολικών εισροών 1997 

Η αλλαγή στην κατανομή των διακλαδικών εισροών του κλάδου των 

κατασκευών, οδήγησε τον κλάδο σε περισσότερη ακαθάριστη παραγωγή και σε 

υψηλότερη θέση κατάταξης (Στήλη 3 πίνακας 4.4), που είχαμε διαπιστώσει και στη 

διερεύνηση των άμεσων επιδράσεων. 
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Μια ακόμη σημαντική αλλαγή που παρατηρήθηκε είναι η συνεχής υποχώρηση 

στη διάταξη, λόγω μεταρρυθμίσεων στις εισροές του κλάδου L (υπηρεσίες δημόσιας 

διοίκησης – άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης) όπου από την 1η θέση που κατείχε  το 

1994 βρέθηκε στην 4η το 1997.  

5.3.7 Συνολικές εισροές 1998 

Στο διάγραμμα της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης (Σχήμα 5.16) 

διαπιστώνουμε με το σχηματισμό τριών ομάδων, παρόμοια δομή με τα προηγούμενα 

έτη. Αρχικά έχουμε το διαχωρισμό των κλάδων της ομάδας C1 από όλους τους 

υπόλοιπους κλάδους.  

Ο διαχωρισμός της ομάδας C1 οφείλεται στην υπεροχή της έναντι της C2 ως 

προς τις χαμηλές συνολικές εισροές από αλιεύματα, ενεργειακά υλικά προϊόντα 

χάρτου, πετρελαιοειδή, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, κατασκευών, 

υπηρεσιών εμπορίου, μεταφορών – επικοινωνιών, ξενοδοχείων – εστιατορίων, 

υπηρεσιών που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικές 

δραστηριότητες και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα. Οι χαμηλές εισροές 

από αυτούς τους κλάδους, χαρακτηρίζουν σημαντικά τους κλάδους της ομάδας C1, 

που αποτελείται από δεκατρείς (13) κλάδους, το 45% της συνολικής οικονομίας. 

Η ένταση των εισροών από τους κλάδους υπηρεσιών ξενοδοχείων –εστιατορίων 

και υπηρεσιών μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης αιτιολογεί τη διάσπαση 

της ομάδας C2 στις ομάδες C21 και C22. Οι κλάδοι της ομάδας C21 υπερέχουν ως τις 

μεσαίες συνολικές ενώ οι κλάδοι της ομάδας C22 υπερτερεί ως προς τις υψηλές 

εισροές. Η ομάδα C21 περιλαμβάνει επτά (7) κλάδους το 24%, ενώ η ομάδα C22 τους 

υπόλοιπους εννιά (9), το 31% των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. 

Οι αλλαγές που διαπιστώνονται είναι αρχικά, η επιστροφή στην ομάδα C1 

(χαμηλές εισροές) από την ομάδα C21 (μεσαίες εισροές), των τριών κλάδων Ε: 

παραγωγή ενέργειας, Μ: υπηρεσίες εκπαίδευσης και DF: πετρελαιοειδή, που 

συμπεριλαμβανόταν μόνο στο προηγούμενο έτος, καθώς και η μετακίνηση από την 

ομάδα C22 (υψηλές εισροές) στην ομάδα C21 (μεσαίες εισροές) του κλάδου Ν: 

υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες. 
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου

DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά
CB  Μη Ενεργειακά υλικάDB  Κλωστοϋφαντουργικές 

       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα

DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες

DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό

     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες

J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

Mi2 Υπηρεσίες εκπαίδευσης
DFi2 Προϊόντα πετρελαίου
DJi2 Βασικά μέταλλα και 
         μεταλλικά προϊόντα

Μεσαίες Εισροές

Ki2 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες
Oi2  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
        κοινωνικού συνόλου

Hi2 Ξενοδοχεία και εστιατόρια
Ii2   Υπηρεσίες μεταφορών κ.ά.

Bi2 Αλιεύματα

Oi3  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
        κοινωνικού συνόλου, 
        κοινωνικού και ατομικού 
        χαρακτήρα

Υψηλές Εισροές

Ki3 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες

Ii3   Υπηρεσίες μεταφορών, 
      αποθήκευσης και 
      επικοινωνιών

Hi3 Ξενοδοχεία και εστιατόρια DEi1 Χαρτί και προϊόντα από 
           χαρτί, εκδόσεις-εκτυπώσεις

DNi1 Λοιπά προϊόντα μ.α.κ.

Gi1 Υπηρεσίες εμπορίου

Oi1  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
        κοινωνικού συνόλου

Χαμηλές Εισροές

Ei1   Ηλεκτρική ενέργεια

Ii1   Υπηρεσίες μεταφορών κ.ά

CAi1 Ενεργειακά υλικά

DFi1 Προϊόντα  πετρελαίου

Fi1 Κατασκευαστικές εργασίες

Hi1  Ξενοδοχεία και εστιατορία

Bi1 Αλιεύματα

Ki1 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες

o

C1C22C21

C2

Σχήμα 5.16 Δενδρόγραμμα CAH ολικών εισροών έτους 1998 

 

Από την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών AFC, δεν 

διαπιστώνονται αλλαγές στη διάταξη των κλάδων. Στον πρώτο παραγοντικό άξονα 
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(Σχήμα 5.17) όπου ερμηνεύεται το 28,4% της ολικής αδράνειας, αντιπαρατίθεται η 

ομάδα C1 (χαμηλές άμεσες και έμμεσες εισροές) με την ομάδα C22 (υψηλές άμεσες 

και έμμεσες εισροές).  
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Σχήμα 5.17 1ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών έτους 1998 

Από τα δεξιά έχουμε σε διάταξη τους κλάδους που χαρακτηρίζονται από 

χαμηλές άμεσες και έμμεσες εισροές, ενώ από τα αριστερά προς τα δεξιά τους 

κλάδους που χαρακτηρίζονται από υψηλές άμεσες και έμμεσες εισροές. Η θέση του 

κλάδου Ν (υπηρεσίες υγείας) βρίσκεται σε οριακό σημείο μεταξύ των υψηλών και 

μεσαίων εισροών.  

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (Σχήμα 5.18) εκφράζει το 13,4% της ολικής 

αδράνειας και αντιπαραθέτει τους κλάδους της ομάδας C21 (μεσαίες άμεσες και 

έμμεσες εισροές) από τα αριστερά με όλους τους υπόλοιπους κλάδους από τα δεξιά.  
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Σχήμα 5.18 2ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών έτους 1998 

Το παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 5.19) του πρώτου και δευτέρου παραγοντικού 

άξονα, ερμηνεύει το 42% της συνολικής αδράνειας.  

Παρατηρούμε ότι έχουμε, τον ίδιο σχηματισμό και θέση, των τριών ομάδων 

όπως και στα προηγούμενα έτη χωρίς αλλαγές στη διάταξη των κλάδων. Οι 
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σημαντικότεροι κλάδοι είναι αυτοί της ομάδας C22 που ασκούν υψηλότερες άμεσες 

και έμμεσες επιδράσεις.  
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Σχήμα 5.19 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα ολικών εισροών έτους 1998 

 

5.3.8 Σχολιασμός αποτελεσμάτων συνολικών εισροών 1998 

Μεταξύ του 1998 και του προηγούμενου έτους 1997, δεν διαπιστώθηκαν 

μεταβολές, όπως είναι λογικό, στους συντελεστές των άμεσων και έμμεσων εισροών. 

Οι υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου κυριαρχούν στην 1η θέση των 

υψηλών επιδράσεων που ασκούν διακλαδικά με τις υψηλές άμεσες και έμμεσες 

εισροές που απορροφούν από τους υπόλοιπους κλάδους. Στη 2η θέση είναι ο κλάδος F 

(κατασκευαστικές εργασίες) και στην 3η ο κλάδος DA (τρόφιμα – ποτά – καπνός)  

Οι σημαντικοί κλάδοι είναι σχεδόν οι ίδιοι όπως και στις άμεσες διακλαδικές 

σχέσεις, αλλά διαφέρει η διάταξή τους. Ο κλάδος G και F βρίσκονται στη 2η θέση και 

4η θέση αντίστοιχα, στις άμεσες εισροές, ενώ ο κλάδος DA στην 7η.  

244 



Άμεσες και Έμμεσες Διακλαδικές Σχέσεις 
 
 

5.3.9 Συνολικές εισροές 1999 

Εφαρμόζοντας αρχικά, στα δεδομένα μας για το έτος 1999 την ανιούσα 

ιεραρχική ταξινόμηση CAH, σχηματίζονται τρεις ομοειδείς ομάδες (Σχήμα 5.20), που 

χαρακτηρίζονται από τις αντίστοιχες ιδιότητες.  

Ο αρχικός διαχωρισμός των κλάδων της ομάδας C1 οφείλεται στην υπεροχή 

τους έναντι όλων των υπολοίπων κλάδων της ελληνικής οικονομίας (ομάδα C2) ως 

προς τις υψηλές συνολικές εισροές από κατασκευαστικές εργασίες, υπηρεσίες 

ξενοδοχείων – εστιατορίων, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, μεταφορών – 

επικοινωνιών, υγειονομικές και κοινωνικές καθώς και άλλες υπηρεσίες κοινωνικού 

χαρακτήρα.  

Η ομάδα C1 αποτελείται από δώδεκα (12) κλάδους οικονομικής δραστη-

ριότητας, το 41% της συνολικής οικονομίας. Τα δύο τρίτα (2/3) των κλάδων αυτών 

ανήκουν στον τριτογενή τομέα. Συγκεκριμένα είναι οι κλάδοι των υπηρεσιών 

χονδρικού και λιανικού εμπορίου, των ξενοδοχείων – εστιατορίων, των μεταφορών – 

επικοινωνιών και αποθήκευσης, των υπηρεσιών που αφορούν τη διαχείριση ακίνητης 

περιουσίας και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, χρηματοπιστωτικές, 

υγειονομικές, δημόσιας διοίκησης και άλλες υπηρεσίες.  

Επίσης, περιλαμβάνει ένα (1) κλάδο από τον πρωτογενή τομέα, τα γεωργικά και 

κτηνοτροφικά προϊόντα και τρεις (3) από τον δευτερογενή, τα τρόφιμα – ποτά – 

καπνό, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, και τον κλάδο των κατασκευών. Οι κλάδοι 

αυτοί χαρακτηρίζονται από υψηλές άμεσες και έμμεσες εισροές προς τους κλάδους 

των υπηρεσιών μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, των ακινήτων και 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών ξενοδοχείων – εστιατορίων των 

υγειονομικών – κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών και των κατασκευαστικών 

εργασιών. 

Στη συνέχεια η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στις ομάδες C21 και 

C22. Η ομάδα C21 αποτελείται από επτά (7) κλάδους, το 24%, ενώ η ομάδα C22 από 

τους υπόλοιπους δέκα (10) κλάδους το 35% της συνολικής οικονομίας. 
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου

DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά
CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα

DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 
DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες

DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορώνH  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες

J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

Υψηλές Εισροές

Fi3 Κατασκευαστικές εργασίες

Ni3  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες
Oi3  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
        κοινωνικού συνόλου, 
        κοινωνικού και ατομικού 
        χαρακτήρα

Ki3 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες

Ii3   Υπηρεσίες μεταφορών, 
      αποθήκευσης και 
      επικοινωνιών

Hi3 Ξενοδοχεία και εστιατόρια

Oi1  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
        κοινωνικού συνόλου

Χαμηλές Εισροές

Ei1   Ηλεκτρική ενέργεια

Ii1   Υπηρεσίες μεταφορών κ.ά

CAi1 Ενεργειακά υλικά
DFi1 Προϊόντα  πετρελαίου

Fi1 Κατασκευαστικές εργασίες

Hi1  Ξενοδοχεία και εστιατορία

Bi1 Αλιεύματα

Ki1 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες

Μεσαίες Εισροές

Ki2 Υπηρεσίες ακινήτων - 
        ενοικίασης και 
        επιχειρηματικές υπηρεσίες

Oi2  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
        κοινωνικού συνόλου

Hi2 Ξενοδοχεία και εστιατόρια

Ii2   Υπηρεσίες μεταφορών κ.ά.

Bi2 Αλιεύματα

Fi2 Κατασκευαστικές εργασίες

Ni2  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

o

C1 C22 C21

C2

Σχήμα 5.20 Δενδρόγραμμα CAH ολικών εισροών έτους 1999 
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Η διάσπαση αυτή οφείλεται στην ένταση των συνολικών εισροών από τους 

κλάδους κατασκευών, ξενοδοχείων – εστιατορίων, και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού 

χαρακτήρα. Η ομάδα C22 υπερέχει έναντι της ομάδας C21 ως προς τις χαμηλές εισροές 

από τα προϊόντα και υπηρεσίες αυτών των κλάδων, ενώ η ομάδα C21 υπερτερεί ως 

προς τις εισροές προϊόντων και υπηρεσιών από τους ίδιους κλάδους.  

Η ομάδα C21 περιλαμβάνει τον κλάδο υπηρεσιών εκπαίδευσης και άλλους έξη 

(6) κλάδους του δευτερογενή τομέα, εκ των οποίων οι πέντε (5) είναι υποκατηγορίες 

της μεταποίησης και συγκεκριμένα οι κλάδοι παραγωγής μη μεταλλικών προϊόντων, 

χάρτου, εκδόσεις – εκτυπώσεις, τα ενδιάμεσα προϊόντα (χημικά, καύσιμα, μέταλλα) 

καθώς και ο κλάδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – ύδρευσης.  

Οι κλάδοι της ομάδας αυτής χαρακτηρίζονται από μεσαίες άμεσες και έμμεσες 

εισροές από τους κλάδους κατασκευών, αλιευμάτων, υπηρεσιών μεταφορών – 

επικοινωνιών και αποθήκευσης, ξενοδοχείων – εστιατορίων, ακινήτων και 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών.  

Η ομάδα C22 περιλαμβάνει τα προϊόντα αλιείας τα ενεργειακά και μη υλικά, τα 

κεφαλαιουχικά προϊόντα, μεταφορικά μέσα, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό 

εξοπλισμό, καθώς και τα καταναλωτικά προϊόντα, δέρματα, πλαστικά και λοιπά 

προϊόντα.  

Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από χαμηλές κυρίως άμεσες και έμμεσες 

εισροές από τους κλάδους αλιευμάτων, εξόρυξης ενεργειακών υλικών,  παραγωγής 

ενέργειας, κατασκευών, υπηρεσιών μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, 

ξενοδοχείων – εστιατορίων, ακινήτων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 

άλλων υπηρεσιών υπέρ κοινωνικού συνόλου.  

Για να δούμε τη διάταξη των κλάδων, εφαρμόζουμε την παραγοντική ανάλυση 

των αντιστοιχιών. Επί του πρώτου παραγοντικού άξονα (Σχήμα 5.21) όπου 

ερμηνεύεται το 28% της ολικής αδράνειας, παρατηρούμε σε διάταξη από τα αριστερά 

προς τα δεξιά τους κλάδους που χαρακτηρίζονται από υψηλές άμεσες και έμμεσες 

εισροές (ομάδα C1) ενώ στη δεξιά πλευρά του άξονα απεικονίζονται οι κλάδοι που 

χαρακτηρίζονται από χαμηλές άμεσες και έμμεσες εισροές (ομάδα C22). Οι υπηρεσίες 

εμπορίου, οι κατασκευαστικές εργασίες, οι υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας 

και κοινωνικής ασφάλισης πρωταγωνιστούν στις πρώτες τρεις σημαντικές θέσεις της 

ελληνικής οικονομίας για το 1999. 

247 



Κεφάλαιο 5ο  
 

1.2001.0008006004002000-200-400-600-800-1.000-1.200

B
CA

CBDA
DC

DD
DF

DH
DKDL DMFG H I JKL MN

Ai1Ai3 Bi1

Bi3
CAi1
CBi1

CBi3

DAi1DAi3
DBi1

DBi3

DCi1DDi1

DDi3
DEi1

DEi3
DFi1

DFi3

DGi1

DGi3
DHi1
DIi1

DIi3

DJi1

DJi3

DKi1

DKi3
DMi1DMi3 DNi1DNi3

Ei1

Ei3

Fi1Fi3

Gi1
Gi3

Hi1
Hi3

Ii1

Ii3

Ji1

Ji3
Ki1

Ki3

Mi1Mi3 Ni1
Ni3

Oi1

Oi3

τ1=27.906%
C1 C22

Σχήμα 5.21 1ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών έτους 1999 

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (Σχήμα 5.22) ερμηνεύει το 13% της ολικής 

αδράνειας και αντιπαραθέτει τους κλάδους που χαρακτηρίζονται από μεσαίες άμεσες 

και έμμεσες εισροές (ομάδα C21) από τα αριστερά με όλους τους υπόλοιπους κλάδους 

από τα δεξιά (ομάδες C1 και C22).  
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Σχήμα 5.22 2ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών έτους 1999 

Παρότι η ιεραρχική ταξινόμηση μας έδειξε ότι υπήρξαν διάφορες αλλαγές στη 

σύνθεση των ομάδων, από τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης των 

αντιστοιχιών δεν διαπιστώθηκε σημαντική αλλαγή στη διάταξη. Άλλωστε οι 

μετακινήσεις ήταν μεταξύ των ομάδων που χαρακτηρίζονταν από χαμηλές και 

μεσαίες συνολικές εισροές καθώς και μεταξύ των ομάδων που χαρακτηρίζονται από 

μεσαίες και υψηλές συνολικές εισροές. Πράγματι, όπως διαπιστώνεται και στο πρώτο 

παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 5.23) του πρώτου και δευτέρου παραγοντικού άξονα, 

ότι οι κλάδοι οι οποίοι μετακινούνται, βρίσκονται σε ενδιάμεσες θέσεις από τα κύρια 

νέφη. Για παράδειγμα οι κλάδοι Ν (υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες) DJ 

(βασικά μεταλλικά προϊόντα) και DB (κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα) 

τοποθετούνται μεταξύ της ομάδας των υψηλών και μεσαίων εισροών. Χαρακτη-

ριστικό είναι ότι ο κλάδος των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων δεν συμβάλλει πια 
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σημαντικά στη δημιουργία του πρώτου άξονα και του πρώτου παραγοντικού 

επιπέδου. 
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Σχήμα 5.23 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα ολικών εισροών έτους 1999 

Συμπερασματικά, από την ανάλυση των άμεσων και έμμεσων εισροών, 

διαπιστώνεται ότι οι σημαντικότεροι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας είναι οι κλάδοι 

οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στη ομάδα που χαρακτηρίζεται από υψηλές άμεσες και 

έμμεσες εισροές. Οι κλάδοι αυτοί  ασκούν μεγαλύτερες επιδράσεις στη ζήτηση 

ενδιάμεσων συνολικών εισροών από τους υπόλοιπους κλάδους. 

Εάν αυξηθεί η ακαθάριστη παραγωγή στους κλάδους υπηρεσιών χονδρικού και 

λιανικού εμπορίου, κατασκευών, υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, τα προϊόντα 

τροφίμων – ποτών και καπνού, οι υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων, οι υπηρεσίες 

ακινήτων και επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι υπηρεσίες μεταφορών – 

επικοινωνιών και αποθήκευσης, οι δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

οι υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες και τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, 

αυξάνεται ταυτόχρονα και η ζήτηση από τους υπόλοιπους κλάδους οι οποίοι τους 

χαρακτηρίζουν με τις υψηλές συνολικές εισροές.  
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5.3.10 Σχολιασμός αποτελεσμάτων συνολικών εισροών 1999 

Εκτός από τη υποχώρηση κυρίως του κλάδου DB (προϊόντα κλωστοϋφαν-

τουργίας), δεν διαπιστώθηκαν άλλες μεταβολές μεταξύ του 1999 και 1998.  

Διαχρονικά παρατηρήθηκε μια ενίσχυση των διακλαδικών επιδράσεων στις 

άμεσες και έμμεσες εισροές του κλάδου των κατασκευών και μια μικρή υποχώρηση 

του κλάδου της δημόσιας διοίκησης. 

Από την διερεύνηση με τις μεθόδους ανάλυσης δεδομένων προκύπτει ότι δεν 

υπήρξαν ριζικές αλλαγές, όπως είναι και λογικό, στην δομή και στην παραγωγική 

διάρθρωση των διακλαδικών σχέσεων από το 1994 έως το 1999, ως προς τις 

συνολικές εισροές. Οι σχέσεις οι οποίες δημιουργούν τους σημαντικούς κλάδους 

είναι οι υψηλές συνολικές εισροές από τον κλάδο των υπηρεσιών χονδρικού και 

λιανικού εμπορίου, των κατασκευών, μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και άλλων 

υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και 

ύδρευσης, προϊόντων χάρτου, εκδόσεις – εκτυπώσεις, χημικών προϊόντων, 

εκπαίδευσης, μηχανολογικού εξοπλισμού, πετρελαιοειδών, γεωργικών και κτηνοτρο-

φικών προϊόντων, κλωστοϋφαντουργικών και δερμάτινων προϊόντων.  

Συμπερασματικά διαμορφώνονται υψηλές σχέσεις με κλάδους της ίδιας 

κατηγορίας προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και με τους υπόλοιπους κλάδους της 

ελληνικής οικονομίας, κυρίως παραδοσιακών κλάδων της ελληνικής οικονομίας όπως 

των καταναλωτικών και ενδιάμεσων αγαθών και προϊόντων του πρωτογενή τομέα. 

Όλοι οι κλάδοι οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά με τις συνολικές τους εισροές 

τους υπόλοιπους, έχουν και την υψηλότερη ακαθάριστη παραγωγή. 
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5.4 Διερεύνηση συνολικών (άμεσων και έμμεσων) εκροών 

5.4.1 Συνολικές εκροές 1994 

Μελετώντας τα αποτελέσματα της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης CAH για 

το έτος 1994 (Σχήμα 5.24), παρατηρούμε ότι αρχικά διαχωρίζεται η ομάδα C1 που 

περιλαμβάνει συνολικά δέκα (10) κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, το 34% της 

συνολικής οικονομίας. Ο διαχωρισμός αυτός οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C1 

έναντι της ομάδας C2 ως προς τις χαμηλές συνολικές εκροές προς τους κλάδους ενερ-

γειακών και μη ενεργειακών υλικών, τις υποκατηγορίες της μεταποίησης, προς τις 

κατασκευαστικές εργασίες, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης και 

προς τις υπηρεσίες που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας μισθώσεις και 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι κλάδοι του πρωτογενή τομέα (προϊόντα 

γεωργίας – κτηνοτροφίας, αλιεύματα) οι παραδοσιακοί κλάδοι παραγωγής 

καταναλωτικών αγαθών (τρόφιμα – ποτά – καπνός, κλωστοϋφαντουργικά, και 

δερμάτινα είδη) οι κατασκευαστικές εργασίες, οι υπηρεσίες των ξενοδοχείων και των  

εστιατορίων, και οι υπηρεσίες με δημόσιο κυρίως χαρακτήρα (δημόσιας διοίκησης, 

υγειονομικές και κοινωνικές και εκπαίδευσης).  

Το κοινό χαρακτηριστικό της ομάδας αυτής είναι οι χαμηλές εκροές κυρίως 

προς τις υποκατηγορίες της μεταποίησης, τα ενεργειακά και μη υλικά, προς τις 

κατασκευαστικές εργασίες, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης και 

προς τις υπηρεσίες ακινήτων και επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στην ομάδα C21 και στην ομάδα 

C22. Η διάσπαση αυτή οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C21 έναντι της ομάδας C22 

ως προς τις υψηλές εκροές προς τους κλάδους χημικών και πλαστικών προϊόντων, και 

προς τις λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα. Η ομάδα C22 υπερτερεί ως προς τις 

μεσαίες εκροές προς τους κλάδους παραγωγής τροφίμων – ποτών – καπνού, 

κλωστοϋφαντουργίας, προϊόντων χάρτου και υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων, 

χημικών και πλαστικών προϊόντων. 

Η ομάδα C21 περιλαμβάνει έξη (6) κλάδους, το 21% της συνολικής οικονομίας 

και συγκεκριμένα τα ενεργειακά υλικά, των χημικών προϊόντων, τα προϊόντα χάρτου, 
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και υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων, των πετρελαιοειδών, την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 

A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου

DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικάCB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα
DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα DF  Προϊόντα διύλισης 

      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες

DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες

J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

CAo1  Ενεργειακά υλικά

o

C1 C22 C21

C2

Χαμηλές Εκροές

Μεσαίες Εκροές

Υψηλές Εκροές

CBo1  Μη Ενεργειακά υλικά
DDo1  Ξυλεία 
DEo1  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων
DFo1  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου

DGo1  Χημικές ουσίες και 
         προϊόντα
DHo1 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα
DIo1  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 
DJo1  Βασικά μέταλλα και
        μεταλλικά προϊόντα 
DKo1  Μηχανήματα και  
         εξοπλισμός
DLo1  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
         και οπτικές συσκευές
DMo1  Εξοπλισμός μεταφορών
Eo1   Ηλεκτρική ενέργεια,
        φυσικό αέριο και νερό 
Fo1  Κατασκευαστικές εργασίες

Ko1  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες

DHo3 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα
Oo3  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου

No3  Υγειονομικές και κοινωνικές 
        υπηρεσίες

DDo3  Ξυλεία και προϊόντα 
          ξύλου

DAo3  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DBo3  Κλωστοϋφαντουργικές 
          ύλες και προϊόντα

DDo2  Ξυλεία 
DAo2  Τρόφιμα-ποτά-καπνός
DBo2  Κλωστοϋφαντουργικές 
          ύλες και προϊόντα
DEo2  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων
DGo2  Χημικά προϊόντα

DHo2 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα

 
Σχήμα 5.24 Δενδρόγραμμα CAH ολικών εκροών έτους 1994 
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Οι κλάδοι αυτοί έχουν κοινή ιδιότητα, τις υψηλές άμεσες και έμμεσες εκροές 

προς τους κλάδους πλαστικών, ξυλείας, τροφίμων και ποτών, κλωστοϋφαντουργίας, 

υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών και λοιπών υπηρεσιών κοινωνικού 

χαρακτήρα.  

Οι υπόλοιποι δεκατρείς (13) κλάδοι, το 45%, σχηματίζουν την ομάδα C22, εκ 

των οποίων οι οκτώ (8) είναι υποκατηγορίες της μεταποίησης και συγκεκριμένα τα 

προϊόντα ξυλείας, τα πλαστικά, τα μέταλλα, τα προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά, 

τα λοιπά προϊόντα, ο μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, και τα 

μεταφορικά μέσα. Επίσης την ομάδα συμπληρώνουν τα μη ενεργειακά υλικά, οι 

υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου, οι υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών 

και αποθήκευσης, οι υπηρεσίες που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας 

μισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι λοιπές υπηρεσίες υπέρ 

κοινωνικού συνόλου. 

Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από μεσαίες άμεσες και έμμεσες εκροές 

κυρίως προς τους κλάδους καταναλωτικών αγαθών (τρόφιμα και ποτά, ξυλεία, 

προϊόντα χάρτου, εκδόσεις – εκτυπώσεις, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα), χημικά 

και πλαστικά προϊόντα. 

Η ιεραρχική ταξινόμηση είναι μια χρήσιμη μέθοδος, όπως είπαμε, για να δούμε 

τις ομαδοποιήσεις των κλάδων με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους. Επειδή 

θέλουμε διάταξη των κλάδων εφαρμόζουμε την παραγοντική ανάλυση των 

αντιστοιχιών AFC. Στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 5.25) παρατηρούμε από 

τα δεξιά προς τα αριστερά σε διάταξη τους κλάδους της ομάδας C1, με τα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά τους (χαμηλές άμεσες και έμμεσες εκροές). 
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Σχήμα 5.25 1ος παραγοντικός άξονας ολικών εκροών έτους 1994 
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Ο άξονας αυτός ερμηνεύει το 35% της συνολικής αδράνειας και απεικονίζει τον 

αρχικό διαχωρισμό, τις χαμηλές άμεσες και έμμεσες εκροές (ομάδα C1) από τα δεξιά, 

με τις υπόλοιπες ομάδες (ομάδα C2) να αντιπαρατίθενται στα αριστερά του άξονα 

μαζί με τις ιδιότητες από τις οποίες χαρακτηρίζονται. 

Στο παρακάτω σχήμα του δεύτερου παραγοντικού άξονα (Σχήμα 5.26) διαπι-

στώνεται η διάσπαση της ομάδας C2. Παρατηρούμε από τα δεξιά προς τα αριστερά σε 

διάταξη τους κλάδους της ομάδας C21 ενώ στην αριστερή πλευρά βρίσκονται οι 

κλάδοι της ομάδας C22 μαζί με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους που είναι οι 

μεσαίες άμεσες και έμμεσες εκροές. 
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Σχήμα 5.26 2ος παραγοντικός άξονας ολικών εκροών έτους 1994 

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας που ερμηνεύει το 12% της ολικής αδράνειας, 

αντιπαραθέτει τις μεσαίες άμεσες και έμμεσες εκροές με τις υψηλές άμεσες και 

έμμεσες εκροές. 

Στο παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 5.27) του πρώτου και δευτέρου παραγοντικού 

άξονα που ερμηνεύει το 57% της συνολικής αδράνειας παρατηρούμε το σχηματισμό 

των τριών ομάδων, με την ταυτόχρονη απεικόνιση των κλάδων και των 

χαρακτηριστικών τους. 

Στο πάνω αριστερά τεταρτημόριο του σχήματος απεικονίζονται οι 

σημαντικότεροι κλάδοι με τις υψηλές άμεσες και έμμεσες εκροές που τους 

χαρακτηρίζουν. Οι κλάδοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, των 

ενεργειακών υλικών, των πετρελαιοειδών, των χημικών προϊόντων, των προϊόντων 

χάρτου και υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων, των πλαστικών, των μετάλλων, των 

υπηρεσιών ακινήτων, μίσθωσης και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών 

χονδρικού και λιανικού εμπορίου, είναι οι σημαντικότεροι κλάδοι σε σχέση με τις 

συνολικές εκροές διότι έχουν  μεγαλύτερη επίδραση, με τη διανομή του ακαθάριστου 
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προϊόντος των, στους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας αλλά κυρίως σ’ 

αυτούς από τους οποίους χαρακτηρίζονται. 
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Σχήμα 5.27 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα ολικών εκροών έτους 1994 

Η κυριότερη επίδραση ασκείται σε κλάδους των ίδιων προϊόντων αλλά και του 

πρωτογενή τομέα των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και των κατανα-

λωτικών προϊόντων, που χρησιμοποιούν τα προϊόντα των κλάδων της ομάδας C21 σαν 

εισροή. 

5.4.2 Σχολιασμός αποτελεσμάτων συνολικών εκροών 1994 

Όπως διαπιστώνεται και από την εφαρμογή  των μεθόδων ανάλυσης, στους 

αντίστροφους πίνακες των ολικών συντελεστών, διαφορετική είναι η συμπεριφορά 

των κλάδων ως προς τις εισροές και διαφορετική ως προς τις εκροές. 

Από τη διερεύνηση των άμεσων και έμμεσων εκροών διαπιστώθηκε ότι η 

συνολική προσφορά των ενεργειακών κλάδων προς τους υπόλοιπους κλάδους της 

οικονομίας, τους καθιστά ιδιαίτερα σημαντικούς. Έτσι οι κλάδοι Ε (παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας – ύδρευσης), CA (ενεργειακά υλικά) και DF (πετρελαιοειδή), 

είναι στις πρώτες σε διάταξη θέσεις σημαντικότητας.  

Επίσης οι κλάδοι: J (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες),  DG (χημικά), και DE 

(προϊόντα χάρτου) αποτελούν όπως είδαμε επίσης σημαντικούς κλάδους, καθώς 
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έχουν υψηλές επιδράσεις με τις συνολικές τους εκροές προς τους υπόλοιπους 

κλάδους της οικονομίας μας. 

Οι κλάδοι DG, E, J, DF και DE, όπως είδαμε, στη διερεύνηση των άμεσων 

εκροών, επιδρούσαν επίσης με τις υψηλές άμεσες διακλαδικές σχέσεις διανομής 

προϊόντων και υπηρεσιών. Ο κλάδος CA (ενεργειακά υλικά) εμφανίζεται για πρώτη 

φορά ως σημαντικός διότι ενσωματώνει τις έμμεσες επιδράσεις, οι οποίες 

κατευθύνονται κυρίως προς τον κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αντίθετα οι κλάδοι G (υπηρεσίες εμπορίου), K (υπηρεσίες ακινήτων και 

επιχειρηματικές δραστηριότητες) και I (υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και 

αποθήκευσης) δεν φαίνεται να επηρεάζονται σημαντικά από τις επιπλέον έμμεσες 

επιδράσεις γι’ αυτό και τοποθετούνται μεταξύ της ομάδας των υψηλών και μεσαίων 

άμεσων και έμμεσων εκροών, επιδρώντας έτσι λιγότερο από τους προηγούμενους με 

τη διανομή των υπηρεσιών τους προς τους υπόλοιπους κλάδους. 

 

5.4.3 Συνολικές εκροές 1995 

Στο δενδρόγραμμα της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης CAH (Σχήμα 5.28) 

διαπιστώνουμε το σχηματισμό τριών ομάδων. Αρχικά παρατηρούμε το διαχωρισμό 

των κλάδων της ομάδας C1 από όλους τους υπόλοιπους κλάδους (ομάδα C2). Ο 

διαχωρισμός αυτός οφείλεται κυρίως στην υπεροχή της ομάδας C1 έναντι της ομάδας 

C2 ως προς τις χαμηλές συνολικές εκροές, προς τους κλάδους ενεργειακών και μη 

ενεργειακών υλικών, τις υποκατηγορίες της μεταποίησης, προς τις κατασκευαστικές 

εργασίες, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης και προς τις υπηρεσίες 

που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας μισθώσεις και επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. 
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου
DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά

CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές 
       ύλες και προϊόντα

DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες

DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές
DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες

J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

o

C1 C22 C21

C2

Χαμηλές Εκροές

Μεσαίες Εκροές

Υψηλές Εκροές

CBo1  Μη Ενεργειακά υλικά
DDo1  Ξυλεία 
DFo1  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου
DGo1  Χημικές ουσίες και 
         προϊόντα
DHo1 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα

DIo1  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

DJo1  Βασικά μέταλλα και
        μεταλλικά προϊόντα 
DKo1  Μηχανήματα και  
         εξοπλισμός
DLo1  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
         και οπτικές συσκευές
DMo1  Εξοπλισμός μεταφορών
Eo1   Ηλεκτρική ενέργεια,
        φυσικό αέριο και νερό 
Fo1  Κατασκευαστικές εργασίες

Ko1  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες

DHo3 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα

DDo3  Ξυλεία 
DAo3  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DDo2  Ξυλεία 

DAo2  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DEo2  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων

DGo2  Χημικά προϊόντα

DHo2 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα

DFo2  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου

DJo2  Βασικά μέταλλα και
        μεταλλικά προϊόντα 
DLo2  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
         και οπτικές συσκευές

DEo3  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων

DGo3  Χημικά προϊόντα
DFo3  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου

DJo3  Βασικά μέταλλα και
        μεταλλικά προϊόντα 

DLo3  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
         και οπτικές συσκευές

DNo3  Λοιπά μεταποιημένα 
         προϊόντα μ.α.κ.

Σχήμα 5.28 Δενδρόγραμμα CAH ολικών εκροών έτους 1995 
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Η σύνθεση της ομάδας αυτής παραμένει η ίδια όπως και το προηγούμενο έτος 

και χαρακτηρίζεται κυρίως από τις χαμηλές διακλαδικές συναλλαγές προς τους 

υπόλοιπους κλάδους που προαναφέρθηκαν και είναι οι ίδιοι με το 1994. 

Η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται σε δύο ομάδες την C21 και την 

C22. Η διάσπαση αυτή οφείλεται στην υπεροχή του κόμβου C21 έναντι του κόμβου C22 

ως προς τις υψηλές εκροές προς τους κλάδους πλαστικών προϊόντων, χημικών και 

προϊόντων χάρτου και υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων. Η ομάδα C22 υπερτερεί 

ως προς τις μεσαίες εκροές προς τους κλάδους πλαστικών και χημικών προϊόντων.  

Η ομάδα C21 αποτελείται από δέκα (10) κλάδους, το 34%. Στην ομάδα αυτή 

μετακινήθηκαν τέσσερις (4) επιπλέον κλάδοι σε σχέση με το 1994 και συγκεκριμένα 

οι κλάδοι: ενεργειακών υλικών, μεταλλικών και πλαστικών προϊόντων και υπηρεσιών 

χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από υψηλές 

άμεσες και έμμεσες εκροές κυρίως προς τους κλάδους πλαστικών, χημικών, 

πετρελαιοειδών και προϊόντων χάρτου και υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων. 

Επίσης χαρακτηρίζονται σημαντικά και από τις εκροές τους προς τους κλάδους 

καταναλωτικών αγαθών (τρόφιμα, ποτά, ξυλεία και λοιπά μεταποιημένα προϊόντα) 

μεταλλικά προϊόντα και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 

Η ομάδα C22 περιλαμβάνει τέσσερις (4) λιγότερους κλάδους σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος αφού μετακινήθηκαν στην ομάδα που χαρακτηρίζεται από υψηλές 

άμεσες και έμμεσες εκροές (ομάδα C21). Επομένως η ομάδα C22, αποτελείται τώρα 

από εννιά (9) συνολικά κλάδους, το 32% των κλάδων  οικονομικής δραστηριότητας.  

Οι κλάδοι της ομάδας C22 χαρακτηρίζονται από μεσαίες άμεσες και έμμεσες 

εκροές, κυρίως προς τους κλάδους πλαστικών, χημικών, πετρελαιοειδών και 

προϊόντων χάρτου και υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων. Είναι οι ίδιοι κλάδοι οι 

οποίοι χαρακτηρίζουν με τις υψηλές άμεσες και έμμεσες αγορές των προϊόντων και 

αγαθών της ομάδας C21. Επίσης  οι κλάδοι προϊόντων χάρτου και υπηρεσιών 

εκδόσεων – εκτυπώσεων, τροφίμων – ποτών και καπνού, μεταλλικών προϊόντων και 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού τροφοδοτούνται από τις μεσαίες εκροές των κλάδων της 

ομάδας C22. 

Από την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών παρατηρούμε 

στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 5.29) που ερμηνεύει το 34% της ολικής 

αδράνειας, από τα αριστερά προς τα δεξιά, να διατάσσονται οι σημαντικότεροι 
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κλάδοι της ομάδας C2 που συμβάλλουν στη δημιουργία του άξονα και οι κλάδοι της 

ομάδας C1 (χαμηλές άμεσες και έμμεσες εκροές) να βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του 

άξονα.  
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Σχήμα 5.29 1ος παραγοντικός άξονας ολικών εκροών έτους 1995 

Όσον αφορά τη διάταξη των κλάδων της ομάδας C1 δεν διαπιστώνονται 

αλλαγές.  

Αλλά και στο δεύτερο παραγοντικό άξονα, (Σχήμα 5.30) που ερμηνεύει το 

12,6% της συνολικής αδράνειας, δεν παρατηρούμε κάποια αλλαγή σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος όσον αφορά τη διάταξη των κλάδων. 
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Σχήμα 5.30 2ος παραγοντικός άξονας ολικών εκροών έτους 1995 

Από τα αριστερά παρατηρούμε τους σημαντικότερους κλάδους της ομάδας C22 

μαζί με τις μεσαίες άμεσες και έμμεσες εκροές που τους χαρακτηρίζουν. Από τη δεξιά 

πλευρά του άξονα εμφανίζονται οι σημαντικότεροι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας 

(ομάδα C21) (με το υψηλότερο COR και CTR) σε σχέση με τις άμεσες και έμμεσες 

εκροές.  

Επί του παραγοντικού επιπέδου του πρώτου και δευτέρου παραγοντικού άξονα 

(Σχήμα 5.31) παρατηρούμε την απεικόνιση των τριών ομάδων που προαναφέραμε με 

τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους. Οι σημαντικότεροι σημαντικοί κλάδοι για την 

ελληνική οικονομία το έτος 1995, όσον αφορά τις συνολικές εκροές, τοποθετούνται 
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στο πάνω αριστερά τεταρτημόριο του σχήματος και παραμένουν οι ίδιοι με τοι 

προηγούμενο έτος. 
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Σχήμα 5.31 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα ολικών εκροών έτους 1995 

Ο κλάδος Κ: υπηρεσίες που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας, μισθώ-

σεις, και επιχειρηματικές δραστηριότητες μετακινήθηκε πιο κοντά προς την ομάδα 

που χαρακτηρίζεται από τις μεσαίες άμεσες και έμμεσες εκροές. Επίσης ο κλάδος των 

μεταλλικών προϊόντων προσκόλλησε στην ομάδα των υψηλών άμεσων και έμμεσων 

εκροών.  

Οι κλάδοι οι οποίοι δέχονται τις μεγαλύτερες επιδράσεις και έχουν τις πιο 

ισχυρές διακλαδικές σχέσεις με τους κλάδους της ομάδας C21 είναι οι υποκατηγορίες 

της μεταποίησης όπως τα καταναλωτικά προϊόντα (τρόφιμα – ποτά – καπνός, 

κλωστοϋφαντουργικά, δερμάτινα είδη, ξυλεία, προϊόντα χάρτου και υπηρεσίες 

εκδόσεων – εκτυπώσεων και λοιπά μεταποιητικά προϊόντα) τα ενδιάμεσα αγαθά 

(χημικά, πλαστικά, πετρελαιοειδή) ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός αλλά και τα 

γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα καθώς  και οι υγειονομικές και κοινωνικές 

υπηρεσίες οι οποίες χρησιμοποιούν τα προϊόντα των κλάδων της ομάδας C21 σαν 

εισροή για να παράγουν τα δικά τους προϊόντα. 
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5.4.4 Σχολιασμός αποτελεσμάτων συνολικών εκροών 1995 

Παρότι υπήρξε αύξηση της ακαθάριστης παραγωγής σε όλους γενικά τους 

κλάδους, δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στη δομή και στις σχέσεις 

αλληλεξάρτησης ούτε ως προς τις εισροές αλλά ούτε και ως προς τις εκροές. Αυτό 

όπως είπαμε, είναι λογικό διότι ο τεχνολογικές δομές και η ενσωμάτωση τεχνολογίας 

στους διάφορους κλάδους, η οποία επιφέρει μετασχηματισμούς στη διάρθρωση των 

διακλαδικών σχέσεων, χρειάζεται αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να επιφέρει 

αποτελέσματα. 

Έτσι οι κλάδοι οι οποίοι επιδρούν σε υψηλότερο βαθμό προς τους υπόλοιπους 

με τη διανομή (άμεσες και έμμεσες εκροές), παραμένουν οι ίδιοι όπως και το 1994. 

Παρατηρούνται μόνο μικρές μετακινήσεις και ανακατατάξεις στη διάταξη των 

κλάδων. Ο κλάδος CA (ενεργειακά υλικά), πέρασε στην 1η από την 3η θέση.  Ο 

κλάδος DH (πλαστικά), μετακινήθηκε πιο κοντά στην ομάδα με τις υψηλές 

επιδράσεις.  
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5.4.5 Συνολικές εκροές 1997 

Εφαρμόζοντας την ανιούσα ιεραρχική ταξινόμηση CAH, παρατηρούμε αρχικά 

στο δενδρόγραμμα (Σχήμα 5.32), το σχηματισμό τριών ομάδων. Αρχικά έχουμε 

διαχωρισμό των κλάδων της ομάδας C1 από όλους του υπόλοιπους κλάδους (ομάδα 

C2).  

Ο διαχωρισμός της ομάδας οφείλεται στην υπεροχή της ως προς τις χαμηλές 

εκροές προς τους κλάδους ορυχείων – μεταλλείων, τα προϊόντα ξυλείας, τα 

ενδιάμεσα και τα κεφαλαιουχικά αγαθά, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις 

κατασκευαστικές εργασίες. Η σύνθεση της ομάδας παραμένει η ίδια όπως και το 1994 

και το 1995.  

Η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στις ομάδες C21 και C22. Η 

διάσπαση αυτή οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C21 έναντι της ομάδας C22 ως 

προς τις υψηλές εκροές προς τους κλάδους παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων 

όπως τροφίμων, ποτών, καπνού, κλωστοϋφαντουργίας, ξυλείας και προς τις 

υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες.  

Η ομάδα C22 υπερτερεί έναντι της C21 ως προς τις μεσαίες εκροές προς τους 

κλάδους παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων, όπως τροφίμων, ποτών, καπνού, 

κλωστοϋφαντουργίας, δερμάτινων ειδών, ξυλείας ενδιάμεσων αγαθών όπως χημικά 

και πλαστικά προϊόντα και προς τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγειονομικές και 

κοινωνικές υπηρεσίες. 

Η ομάδα C21 περιλαμβάνει έξη (6) κλάδους το 21% της συνολικής οικονομίας 

και είναι οι ίδιοι κλάδοι με το 1994. Οι τέσσερις (4) κατηγορίες προϊόντων (μη 

ενεργειακά υλικά, μέταλλα, χημικά και υπηρεσίες εμπορίου επέστρεψαν στην ομάδα 

C22 που χαρακτηρίζεται από μεσαίες εκροές.  

Οι κλάδοι παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων (τροφίμων – ποτών – καπνού, 

κλωστοϋφαντουργίας, προϊόντων χάρτου και υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων και 

ξυλείας), ενδιάμεσων αγαθών (χημικών και πλαστικών προϊόντων) και οι υπηρεσίες 

εκπαίδευσης και υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, χρησιμοποιούν υψηλές 

εισροές από τους κλάδους της ομάδας C21, τους οποίους χαρακτηρίζουν. 

Η ομάδα C22 αποτελείται όπως και το 1994 από δεκατρείς (13) συνολικά 

κλάδους το 45% των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. 
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου

DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικάCB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα
DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα DF  Προϊόντα διύλισης 

      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες

DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες

J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

o

C1 C22 C21

C2

Χαμηλές Εκροές

Μεσαίες Εκροές

Υψηλές Εκροές

CBo1  Μη Ενεργειακά υλικά

DDo1  Ξυλεία 

DEo1  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων
DGo1  Χημικές προϊόντα
DHo1 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα

DIo1  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 
DJo1  Βασικά μέταλλα και
        μεταλλικά προϊόντα 
DKo1  Μηχανήματα και  
         εξοπλισμός

DLo1  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
         και οπτικές συσκευές
DMo1  Εξοπλισμός μεταφορών
Eo1   Ηλεκτρική ενέργεια,
        φυσικό αέριο και νερό 
Fo1  Κατασκευαστικές εργασίες

No3  Υγειονομικές και κοινωνικές 
        υπηρεσίες

DAo3  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DBo3  Κλωστοϋφαντουργικές 
          ύλες και προϊόντα

DDo2  Ξυλεία 
DAo2  Τρόφιμα-ποτά-καπνός
DBo2  Κλωστοϋφαντουργικές 
          ύλες και προϊόντα
DGo2  Χημικά προϊόντα
DHo2 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα
Mo2  Υπηρεσίες εκπαίδευσης
No2  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

DHo3 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα

DDo3  Ξυλεία 
DAo3  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DEo3  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων
DGo3  Χημικά προϊόντα

Mo3  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Σχήμα 5.32 Δενδρόγραμμα CAH ολικών εκροών έτους 1997 
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Η ομάδα C22 χαρακτηρίζεται από μεσαίες εκροές προς τους κλάδους 

παραγωγής καταναλωτικών αγαθών, ενδιάμεσων αγαθών και προς τις υπηρεσίες 

εκπαίδευσης καθώς και υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες. 

Η διάταξη της ομάδας C1, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 

5.33) από τα δεξιά προς τα αριστερά του πρώτου παραγοντικού άξονα, δεν έχει 

διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, όπως και η σύνθεσή της, την οποία 

μας έδειξε η ταξινόμηση. 
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Σχήμα 5.33 1ος παραγοντικός άξονας ολικών εκροών έτους 1997 

Ο πρώτος παραγοντικός άξονας ερμηνεύει το 34% της ολικής αδράνειας και 

παρουσιάζει τον αρχικό διαχωρισμό, της ομάδας C1 με την ομάδα C2. 

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (Σχήμα 5.34) απεικονίζει τη διάσπαση της 

ομάδας C2 και ερμηνεύει το 12% της συνολικής αδράνειας. 
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Σχήμα 5.34 2ος παραγοντικός άξονας ολικών εκροών έτους 1997 

Από τα δεξιά προς τα αριστερά έχουμε τη διάταξη των κλάδων της ομάδας C21 

και των ιδιοτήτων από τις οποίες χαρακτηρίζονται (υψηλές άμεσες και έμμεσες 

εκροές. Στη δεξιά πλευρά παρατηρούμε τους σημαντικότερους κλάδους (υψηλό COR 

και CTR) της ομάδας C22. 
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Παρατηρούμε ότι οι τέσσερις (4) κλάδοι (G, DH, DJ και CB) που 

μετακινούνται μεταξύ των ετών 1994 και 1997 δεν χαρακτηρίζουν σημαντικά το 

δεύτερο παραγοντικό άξονα.  

Στην συνολική εικόνα επί του παραγοντικού επιπέδου του πρώτου και δευτέρου 

παραγοντικού άξονα (Σχήμα 5.35) παρατηρούμε αυτούς τους κλάδους να 

τοποθετούνται μεταξύ της ομάδας C21 και C22.  
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Σχήμα 5.35 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα ολικών εκροών έτους 1997 

Ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι, καθώς και οι ιδιότητες οι οποίες τους χαρακτηρίζουν 

παραμένουν πιο συγκεντρωμένοι στο κέντρο των νεφών, οι κλάδοι που 

προαναφέρθηκαν τοποθετούνται μεταξύ των δύο νεφών, με αποτέλεσμα στην 

ταξινόμηση, να συμπεριλαμβάνονται στη μια ή στην άλλη ομάδα. Επειδή όμως 

κυρίως, μας ενδιαφέρει η διάταξη των κλάδων, τότε οι κλάδοι αυτοί θεωρούνται οι 

αμέσως επόμενοι σε σπουδαιότητα (μετά τους κλάδους της ομάδας C21), για την 

ελληνική οικονομία σε σχέση με τις άμεσες και έμμεσες εκροές. 

Οι κλάδοι της ομάδας C1, η οποία απεικονίζεται στη δεξιά πλευρά του 

παραγοντικού επιπέδου δεν παρουσιάζει καμιά αλλαγή. Άλλωστε αυτή η ομάδα 

παρουσιάζει και το μικρότερο ενδιαφέρον από πλευράς διανομής – διάθεσης 
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προϊόντων λόγω των χαμηλών της άμεσων και έμμεσων εκροών προς τους 

υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. 

5.4.6 Σχολιασμός αποτελεσμάτων συνολικών εκροών 1997 

Οι ενεργειακοί κλάδοι E (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας – ύδρευση), CA 

(ενεργειακά υλικά) και DF (πετρελαιοειδή), είναι αυτοί που διανέμουν σε ευρύτερο 

φάσμα τα προϊόντα τους με αποτέλεσμα να επιδρούν σημαντικά στις εισροές των 

υπόλοιπων κλάδων και κυρίως στους κλάδους της μεταποίησης.  

Αν ρίξουμε μια ματιά στον πίνακα 4.9 στο προηγούμενο κεφάλαιο 

διαπιστώνουμε ότι όλοι αυτοί οι κλάδοι συμβάλλουν ελάχιστα στο συνολικό 

ακαθάριστο προϊόν της χώρας μας. Όμως έχουν πολλαπλασιαστικές επιδράσεις  στην 

παραγωγή των υπόλοιπων κλάδων, καθώς η διανομή της παραγωγή τους, είναι 

απαραίτητη για την παραγωγή των υπόλοιπων κλάδων.  

Η αύξηση των ενδιάμεσων εκροών του κλάδου DH (πλαστικά προϊόντα), στήλη 

7 του πίνακα 4.9, ο οποίος από την 17η θέση το 1994 πήγε στην 7η το 1997, συνδέεται 

με το ότι ο κλάδος αυτός, σταθεροποιήθηκε στην ομάδα των υψηλών επιδράσεων, 

όπου μετακινήθηκε το 1995. 
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5.4.7 Συνολικές εκροές 1998 

Στο διάγραμμα της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης (Σχήμα 5.36) 

διαπιστώνουμε, όπως και στις προηγούμενες αναλύσεις, το σχηματισμό τριών 

ομάδων. Αρχικά έχουμε το διαχωρισμό των κλάδων της ομάδας C1 από όλους τους 

υπόλοιπους (ομάδα C2). Ο διαχωρισμός αυτός αιτιολογείται από την υπεροχή της 

ομάδας C1 έναντι της C2 ως προς τις χαμηλές άμεσες και έμμεσες εκροές προς τους 

κλάδους παραγωγής μεταλλικών προϊόντων, πετρελαιοειδών, προϊόντων από μη 

μεταλλικά ορυκτά και μεταφορικά μέσα.  

Η ομάδα C1 αποτελείται από εννιά (9) κλάδους, το 31% των κλάδων της 

συνολικής οικονομίας. Η σύνθεση παραμένει ίδια με τα προηγούμενα έτη εκτός του 

κλάδου παραγωγής προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας που μετακινήθηκε προς την 

ομάδα C22 που χαρακτηρίζεται από μεσαίες άμεσες και έμμεσες εκροές.  

Οι κλάδοι της ομάδας C1 χαρακτηρίζονται από χαμηλές άμεσες και έμμεσες 

εκροές κυρίως προς τις υποκατηγορίες της μεταποίησης αλλά και προς τα ενεργειακά 

και μη ενεργειακά υλικά, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις κατασκευαστικές 

εργασίες και τις υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Ουσιαστικά προς όλες 

τις κατηγορίες του δευτερογενή τομέα και τις υπηρεσίες εμπορίου. 

Η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στην ομάδα C21 και στην ομάδα 

C22. Η διάσπαση αυτή είναι η αιτία της υπεροχής της ομάδας C21 έναντι της C22 ως 

προς τις υψηλές εκροές προς τους κλάδους ενεργειακών υλικών, προϊόντων ξυλείας, 

χάρτου και υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων, πετρελαιοειδών, χημικών, πλαστι-

κών, και λοιπών μεταποιημένων προϊόντων. Η ομάδα C22 υπερτερεί ως προς τις 

μεσαίες άμεσες και έμμεσες εκροές προς τους ίδιους κλάδους. 

Αρχικά παρατηρούμε ότι η ομάδα C21, αποτελείται από επτά (7) κλάδους, 

δηλαδή έναν περισσότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αναζητώντας τις 

διαφορές διαπιστώνεται ότι ο κλάδος DE: προϊόντα χάρτου και υπηρεσίες εκδόσεων – 

εκτυπώσεων μετακινήθηκε προς την ομάδα C22 ενώ από την ίδια ομάδα 

μετακινήθηκαν προς την ομάδα C21 οι κλάδοι DH: πλαστικά και DJ: μεταλλικά 

προϊόντα.  

Οι κλάδοι προϊόντων ξυλείας, χάρτου και υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων, 

πετρελαιοειδών, χημικών, πλαστικών, και λοιπών μεταποιημένων προϊόντων 

χαρακτηρίζουν τους κλάδους της ομάδας C21, με τις υψηλές εκροές που απορροφούν. 
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου

DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικάCB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα
DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες

DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες

J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

o

C1 C22 C21

C2

Χαμηλές Εκροές

Μεσαίες Εκροές

Υψηλές Εκροές

CBo1  Μη Ενεργειακά υλικά
DDo1  Ξυλεία 
DEo1  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων
DHo1 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα

DIo1  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 
DJo1  Βασικά μέταλλα και
        μεταλλικά προϊόντα 

DKo1  Μηχανήματα και  
         εξοπλισμός
DLo1  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
         και οπτικές συσκευές

DMo1  Εξοπλισμός μεταφορών

Eo1   Ηλεκτρική ενέργεια,
        φυσικό αέριο και νερό 
Fo1  Κατασκευαστικές εργασίες

DDo2  Ξυλεία 

DHo2 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα

DHo3 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα

DDo3  Ξυλεία 

DEo3  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων
DGo3  Χημικά προϊόντα

DFo1  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου

CAo1   Ενεργειακά υλικά

DNo1  Λοιπά μεταποιημένα 
         προϊόντα μ.α.κ.

Go1  Υπηρεσίες χονδρικού και
        λιανικού εμπορίου 

DFo3  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου

DNo3  Λοιπά μεταποιημένα 
         προϊόντα μ.α.κ.

DFo2  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου
CAo2   Ενεργειακά υλικά

DEo2  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων
DJo2  Βασικά μέταλλα και
        μεταλλικά προϊόντα 

DNo2  Λοιπά μεταποιημένα 
         προϊόντα μ.α.κ.

DMo2  Εξοπλισμός μεταφορών

 
Σχήμα 5.36 Δενδρόγραμμα CAH ολικών εκροών έτους 1998 
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Η ομάδα C22 χαρακτηρίζεται από μεσαίες άμεσες και έμμεσες εκροές προς τους 

κλάδους ενεργειακών υλικών, προϊόντων ξυλείας, χάρτου και υπηρεσιών εκδόσεων – 

εκτυπώσεων, πετρελαιοειδών, χημικών, πλαστικών, και λοιπών μεταποιημένων 

προϊόντων.  

Από την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών AFC, και 

στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 5.37) όπου ερμηνεύεται το 33% της ολικής 

αδράνειας, δεν διαπιστώνονται αλλαγές στη διάταξη των κλάδων της ομάδας C1 

(χαμηλές άμεσες και έμμεσες εκροές). 
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Σχήμα 5.37 1ος παραγοντικός άξονας ολικών εκροών έτους 1998 

Ο πρώτος παραγοντικός άξονας απεικονίζει τον διαχωρισμό της ομάδας C1 με 

από την ομάδα C2 (όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι). 

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (Σχήμα 5.38) που ερμηνεύει το 12,5% της 

ολικής αδράνειας απεικονίζει τη διάσπαση της ομάδας C2 και αντιπαραθέτει τους 

κλάδους της ομάδας C22 (μεσαίες άμεσες και έμμεσες εκροές) από τα αριστερά με 

τους κλάδους της ομάδας C21 (υψηλές άμεσες και έμμεσες εκροές) από τα δεξιά. 
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Σχήμα 5.38 2ος παραγοντικός άξονας ολικών εκροών έτους 1998 

Το παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 5.39) του πρώτου και δευτέρου παραγοντικού 

άξονα, ερμηνεύει το 45% της συνολικής αδράνειας.  
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Σχήμα 5.39 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα ολικών εκροών έτους 1998 

Παρατηρούμε ότι έχουμε, τον ίδιο σχηματισμό και θέση, των τριών ομάδων 

όπως και στα προηγούμενα έτη. 

Οι σημαντικές αλλαγές στη διάταξη των κλάδων παρατηρούνται μεταξύ των 

ομάδων C21 και C22. Οι κλάδοι των μη ενεργειακών υλικών των προϊόντων χάρτου 

και υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων (CB και DE αντίστοιχα) τοποθετούνται σε 

μια ενδιάμεση θέση μεταξύ των δύο νεφών.  

Οι σημαντικότεροι κλάδοι είναι αυτοί της ομάδας C21 και συγκεκριμένα κατά 

σειρά διάταξης σπουδαιότητας τα ενεργειακά υλικά, η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αποτελούν την πιο σημαντική τριάδα, 

καθώς αυτοί τροφοδοτούν κυρίως τους κλάδους μεταποίησης, από τους οποίους 

χαρακτηρίζονται. Στη συνέχεια έρχονται οι κλάδοι των χημικών προϊόντων, των 

πετρελαιοειδών, των πλαστικών, των μετάλλων, των προϊόντων χάρτου και 

υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων, των μη ενεργειακών υλικών και των υπηρεσιών 

που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας, μισθώσεων και επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. 
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5.4.8 Σχολιασμός αποτελεσμάτων συνολικών εκροών 1998 

Η διαφοροποίηση που διαπιστώνεται σε σχέση με το προηγούμενο έτος 1997, 

είναι κυρίως η μετακίνηση του κλάδου DJ (μέταλλα), στην ομάδα με τις υψηλές 

επιδράσεις. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται αφενός με το ότι ο κλάδος έχει αρκετά 

υψηλό ποσοστό εκροών σε σχέση με τους υπόλοιπους, αφετέρου με την ενίσχυση των 

διακλαδικών εκροών κυρίως προς τον κλάδο των κατασκευών, ο οποίος έχει αυξήσει 

περισσότερο από τους υπόλοιπους την ακαθάριστη παραγωγή του. Έτσι τα προϊόντα 

μετάλλου τα οποία ενσωματώνονται για παράδειγμα στις κατασκευές διατίθενται σαν 

ενσωματωμένο (έμμεσα) ενδιάμεσο προϊόν σε υπόλοιπους κλάδους (διαχείριση 

ακινήτων) δημιουργώντας πολλαπλασιαστικές επιδράσεις. Άλλωστε οι ενδιάμεσες 

εκροές τους κλάδου είναι σε πολύ υψηλό ποσοστό (75%) σε σχέση με τη συνολική 

του παραγωγή. 
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5.4.9 Συνολικές εκροές 1999 

Εφαρμόζοντας αρχικά, στα δεδομένα μας για το έτος 1999 την ανιούσα 

ιεραρχική ταξινόμηση CAH, σχηματίζονται τρεις ομοειδείς ομάδες, που 

χαρακτηρίζονται από τις αντίστοιχες ιδιότητες. Παρατηρώντας το δενδρόγραμμα 

(Σχήμα 5.40) διαπιστώνουμε αρχικά το διαχωρισμό των κλάδων της ομάδας C1, από 

όλους τους υπόλοιπους κλάδους (ομάδα C2). Ο διαχωρισμός αυτός οφείλεται στην 

υπεροχή της ομάδας C1 έναντι της ομάδας C2 ως προς τις χαμηλές άμεσες και 

έμμεσες εκροές προς τους κλάδους παραγωγής μεταλλικών προϊόντων, 

πετρελαιοειδών, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά και μεταφορικά μέσα και 

μηχανολογικό εξοπλισμό. 

Η ομάδα αυτή αποτελείται από εννιά (9) κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, 

το 32% της συνολικής οικονομίας. Συγκεκριμένα από τους δύο κλάδους του 

πρωτογενή τομέα (γεωργικά – κτηνοτροφικά προϊόντα και τα αλιεύματα), τα κατανα-

λωτικά αγαθά (τρόφιμα -–ποτά – καπνός και δερμάτινα είδη) και τις κατασκευαστικές 

εργασίες από τον δευτερογενή τομέα, ενώ από τον τριτογενή είναι οι υπηρεσίες 

ξενοδοχείων και εστιατορίων και οι υπηρεσίες δημόσιου κυρίως χαρακτήρα 

(δημόσιας διοίκησης, εκπαίδευσης και υγειονομικές και κοινωνικές).  

Οι κλάδοι αυτοί έχουν τη μικρότερη συμβολή στο συνολικό ακαθάριστο προϊόν 

σε σχέση με τις συνολικές εκροές διότι χαρακτηρίζονται από χαμηλές άμεσες και 

έμμεσες εκροές προς τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας και κυρίως προς τα 

ενδιάμεσα και κεφαλαιουχικά αγαθά της μεταποίησης. 

Η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στις ομάδες C21 και C22. Η 

διάσπαση αιτιολογείται με την υπεροχή της ομάδας C21 έναντι της ομάδας C22 ως 

προς τις υψηλές άμεσες και έμμεσες εκροές προς τους κλάδους χημικών και 

πλαστικών προϊόντων ενώ η ομάδα C22 υπερτερεί ως προς τις μεσαίες εκροές προς 

τους ίδιους κλάδους.  

Η ομάδα C21 αποτελείται από δέκα (10) κλάδους εκ των οποίων τα 4/5 ανήκουν 

στο δευτερογενή τομέα και το 1/5 στον τριτογενή. Από το δευτερογενή έχουμε τους 

κλάδους των ενεργειακών και μη ενεργειακών υλικών, τα προϊόντα χάρτου και 

υπηρεσίες εκδόσεων – εκτυπώσεων, τα χημικά προϊόντα, τα πλαστικά, τα μεταλλικά, 

τα πετρελαιοειδή και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Από τον τριτογενή τομέα 
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έχουμε τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες που αφορούν τα ακίνητα, 

τις μισθώσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου

DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά

CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα
DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες

DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός

DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες

J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

o

C1 C22 C21

C2

Χαμηλές Εκροές

Μεσαίες Εκροές

Υψηλές Εκροές

CBo3  Μη Ενεργειακά υλικά

DIo1  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 
DJo1  Βασικά μέταλλα και
        μεταλλικά προϊόντα 
DKo1  Μηχανήματα και  
         εξοπλισμός
DMo1  Εξοπλισμός μεταφορών

DDo2  Ξυλεία 

DHo2 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα

DHo3 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα

DDo3  Ξυλεία 

DEo3  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων

DGo3  Χημικά προϊόντα

DFo1  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου

DFo3  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου

DFo2  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου

DEo2  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων

DJo2  Βασικά μέταλλα και
        μεταλλικά προϊόντα 

DGo2  Χημικά προϊόντα
CBo2  Μη Ενεργειακά υλικά
DBo2  Κλωστοϋφαντουργικές 
          ύλες και προϊόντα
DIo2  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

DBo3  Κλωστοϋφαντουργικές 
          ύλες και προϊόντα

No3  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

Σχήμα 5.40 Δενδρόγραμμα CAH ολικών εκροών έτους 1999 
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Η ομάδα C21 χαρακτηρίζεται από υψηλές άμεσες και έμμεσες εκροές κυρίως 

προς τους κλάδους χημικών, πλαστικών και προϊόντων χάρτου, και υπηρεσίες 

εκδόσεων – εκτυπώσεων. Επίσης, χαρακτηρίζεται σημαντικά και από τις συνολικές 

εκροές προς τους κλάδους προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας, ξυλείας, πετρελαιοειδών, 

των μη ενεργειακών υλικών και των υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών.  

Οι υπόλοιποι δέκα (10) κλάδοι αποτελούν την ομάδα C22. Οι κλάδοι αυτοί είναι 

τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα μεταφορικά μέσα, ο μηχανολογικός και 

ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, τα προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά, τα προϊόντα 

ξυλείας, τα λοιπά μεταποιημένα προϊόντα, οι υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού 

εμπορίου, οι υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης και οι λοιπές 

υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου.   

Η ομάδα C22 περιλαμβάνει τα προϊόντα αλιείας τα ενεργειακά και μη υλικά, τα 

κεφαλαιουχικά προϊόντα, μεταφορικά μέσα, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό 

εξοπλισμό, καθώς και τα καταναλωτικά προϊόντα, δέρματα, πλαστικά και λοιπά 

προϊόντα.  

Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από χαμηλές κυρίως άμεσες και έμμεσες 

εκροές προς τους κλάδους αλιευμάτων, εξόρυξης ενεργειακών υλικών,  παραγωγής 

ενέργειας, κατασκευών, υπηρεσιών μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, 

ξενοδοχείων – εστιατορίων, ακινήτων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 

άλλων υπηρεσιών υπέρ κοινωνικού συνόλου.  

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η σύνθεση της ομάδας των χαμηλών άμεσων 

και έμμεσων εκροών παρέμεινε ίδια με το προηγούμενο έτος 1998, ενώ οι κλάδοι 

παραγωγής προϊόντων χάρτου, εκδόσεων – εκτυπώσεων, των υπηρεσιών που 

αφορούν τα ακίνητα, τις μισθώσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και των 

μη ενεργειακών υλικών (DE, K και CB αντίστοιχα), μετακινήθηκαν από την ομάδα 

των μεσαίων στην ομάδα των υψηλών άμεσων και έμμεσων εκροών.  

Για να διαπιστώσουμε τη διάταξη των κλάδων εφαρμόζουμε την παραγοντική 

ανάλυση των αντιστοιχιών. Επί του πρώτου παραγοντικού άξονα (Σχήμα 5.41) όπου 

ερμηνεύεται το 33% της ολικής αδράνειας, παρατηρούμε σε διάταξη από τα δεξιά 

προς τα αριστερά τους κλάδους που χαρακτηρίζονται από χαμηλές άμεσες και 

έμμεσες εκροές (ομάδα C1) ενώ στα δεξιά απεικονίζονται όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι 

(ομάδα C2). 
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Σχήμα 5.41 1ος παραγοντικός άξονας ολικών εκροών έτους 1999 

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (Σχήμα 5.42) ερμηνεύει το 13% της ολικής 

αδράνειας και απεικονίζει τη διάσπαση της ομάδας C2. Από τα αριστερά προς τα  

παρατηρούμε σε διάταξη τους κλάδους που χαρακτηρίζονται από μεσαίες άμεσες και 

έμμεσες εκροές (ομάδα C22) και στα δεξιά βρίσκονται οι κλάδοι που χαρακτηρίζονται 

από υψηλές άμεσες και έμμεσες εκροές (ομάδα C21). 
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Σχήμα 5.42 2ος παραγοντικός άξονας ολικών εκροών έτους 1999 

Η διάταξη των σημαντικών για την οικονομία κλάδων (ως προς τις άμεσες και 

έμμεσες εκροές) παραμένει η ίδια με το προηγούμενο έτος 1998. 

Παρότι η ιεραρχική ταξινόμηση μας έδειξε ότι υπήρξαν διάφορες αλλαγές στη 

σύνθεση των ομάδων, από τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης των 

αντιστοιχιών, όπως παρουσιάζονται και στο παραγοντικό επίπεδο τους πρώτου 

δεύτερου παραγοντικού άξονα (Σχήμα 5.43) διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τις 

αλλαγές στη θέση των κλάδων που τοποθετούνται μεταξύ των νεφών των ομάδων C21 

και C22. 
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Σχήμα 5.43 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα ολικών εκροών έτους 1999 

Συμπερασματικά, από την ανάλυση των άμεσων και έμμεσων εκροών, 

διαπιστώνεται ότι οι σημαντικότεροι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας είναι οι κλάδοι 

της ομάδας που χαρακτηρίζεται από υψηλές άμεσες και έμμεσες εκροές, διότι ασκούν 

μεγαλύτερες επιδράσεις στη ζήτηση των προϊόντων τους από τους  υπόλοιπους 

κλάδους. Οι κλάδοι οι οποίοι έχουν υψηλότερες συναλλαγές με τους κλάδους αυτούς 

είναι κυρίως κλάδοι – υποκατηγορίες προϊόντων της μεταποίησης, που 

χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά σαν εισροή για την παραγωγή των δικών τους 

προϊόντων. 

 

5.4.10 Σχολιασμός αποτελεσμάτων συνολικών εκροών 1999 

Από τη μέχρι τώρα διερεύνηση των άμεσων και έμμεσων διακλαδικών 

σχέσεων, διαπιστώνεται ότι η ουσιαστική διαφορά που εντοπίζεται μεταξύ των 

κλάδων, είναι ότι ως προς τις εισροές οι σημαντικοί κλάδοι είναι κυρίως του 

τριτογενή τομέα, ενώ ως προς εκροές, είναι κυρίως του δευτερογενή τομέα. 

Εκτός από μερικές μετακινήσεις στις θέσεις διάταξης δεν υπήρξαν δραματικές 

αλλαγές στη δομή και τη διάρθρωση των διακλαδικών σχέσεων. 
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Και για το 1999 σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος 1998, αλλά και σε 

όλη την ερευνώμενη περίοδο οι ενεργειακοί κλάδοι, είναι πάντα στην ομάδα που 

ασκεί τις μεγαλύτερες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις με τη διανομή της παραγωγής 

της στους υπόλοιπους κλάδους.  

Επίσης άλλη μια μορφή ενέργειας, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ασκούν 

επίσης υψηλές επιδράσεις, με τις άμεσες και έμμεσες διακλαδικές εκροές τους.  

Τα ενδιάμεσα προϊόντα (μέταλλα, πλαστικά, χημικά και χαρτί) είναι επίσης από 

τους σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας καθώς ασκούν 

πολλαπλασιαστικές επιδράσεις με τη διανομή των προϊόντων τους στη ενδιάμεση 

ανάλωση. 

Η συνεχής μείωση της ζήτησης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, εξηγεί 

το γεγονός ότι ενώ ο κλάδος, ασκεί υψηλές επιδράσεις με τις άμεσες και έμμεσες 

διακλαδικές εισροές του, επηρεάζει σε χαμηλό βαθμό με τις άμεσες και έμμεσες 

διακλαδικές εκροές του, αφού μειώθηκε η διακλαδική προσφορά του.  Άλλωστε ο 

κλάδος αυτός, καθώς και ο κλάδος δερμάτινων ειδών, βρίσκονται σε περίοδο 

παραγωγικού προσανατολισμού, μεταξύ προϊόντων χαμηλού εργατικού κόστους, από 

τη μια πλευρά και προϊόντων που ενσωματώνουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία 

(επώνυμα και με εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων), από την άλλη. 
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5.5 Διερεύνηση συνολικών (άμεσων και έμμεσων) εισροών και εκροών 

5.5.1 Συνολικές εισροές και εκροές 1994 

Εφαρμόζοντας πρώτα τη μέθοδο της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης (CAH), 

διαπιστώνουμε όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, το σχηματισμό τριών 

ομοειδών ομάδων. Αρχικά, παρατηρούμε στο δενδρόγραμμα (Σχήμα 5.44), το 

διαχωρισμό των κλάδων της ομάδας C1 από όλους τους υπόλοιπους (ομάδα C2).  

Ο διαχωρισμός αυτός οφείλεται κυρίως στην υπεροχή της ομάδας C1 έναντι της 

ομάδας C2 ως προς τις χαμηλές εκροές προς τους κλάδους μη ενεργειακών υλικών, 

πετρελαιοειδών, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας και ύδρευσης, κατασκευαστικών εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν 

ακίνητα, μισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει εννιά (9) κλάδους, το 32% της συνολικής 

οικονομίας. Στην ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνονται οι δύο κλάδοι του πρωτογενή 

τομέα (προϊόντα γεωργίας – κτηνοτροφίας, και αλιεύματα) από το δευτερογενή τομέα 

είναι οι υποκατηγορίες των καταναλωτικών αγαθών της μεταποίησης (τρόφιμα – 

ποτά – καπνός, κλωστοϋφαντουργικά και δερμάτινα είδη) και από τον τριτογενή οι 

υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων, οι υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας, και 

κοινωνικής ασφάλισης, οι υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες 

εκπαίδευσης. 

Η ομάδα αυτή έχει κοινό χαρακτηριστικό τις χαμηλές κυρίως εκροές προς τους 

κλάδους μη ενεργειακών υλικών, πετρελαιοειδών, προϊόντων από μη μεταλλικά 

ορυκτά, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, κατασκευαστικών εργασιών 

και υπηρεσιών που αφορούν ακίνητα, μισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στην ομάδα C21 και στην ομάδα 

C22. η διάσπαση αυτή οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C21 έναντι της ομάδας C22 

ως προς τις υψηλές εκροές προς τους κλάδους χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, 

λοιπών υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, εκπαίδευσης και υγειονομικών και 

κοινωνικών υπηρεσιών. Η ομάδα C22 υπερτερεί αντίστοιχα κυρίως ως προς τις 

μεσαίες εκροές προς τον κλάδο χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης. 

Η ομάδα C21 περιλαμβάνει δέκα (10) κλάδους, το 34% των κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας.  
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου

DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικάCB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα

DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες
DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός

DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές

DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
    ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
    και επιχειρηματικές υπηρεσίες

J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

o

C1 C22 C21

C2

Χαμηλές Εκροές

Μεσαίες Εκροές

Υψηλές Εκροές

CBo1  Μη Ενεργειακά υλικά
DFo1  Προϊόντα διύλισης 
           πετρελαίου
DIo1  Προϊόντα από μη
          μεταλλικά ορυκτά 
Eo1   Ηλεκτρική ενέργεια,
         φυσικό αέριο και νερό 
Fo1  Κατασκευαστικές εργασίες

Ko1  Υπηρεσίες που αφορούν
      ακίνητα, & επιχειρηματικές 
      δραστηριότητες

Jο3  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης
Oο3  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα
DEo3  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων
DHo3 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα
Gο3  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 
Iο3   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών
Mο3  Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Nο3  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

Jo2  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικές 

Mo2  Υπηρεσίες εκπαίδευσης
DAi1  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

Oo2  Άλλες υπηρεσίες υπέρ
      του  κοινωνικού συνόλου
CBi3  Μη Ενεργειακά υλικά

DDi3  Ξυλεία 

DEo2  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων
DHo2 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα
Gο2  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 
DFo2  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου
DKo3  Μηχανήματα και  
         εξοπλισμός
DMo3  Εξοπλισμός μεταφορών

DJi3  Βασικά μέταλλα και
        μεταλλικά προϊόντα 

Fo3  Κατασκευαστικές εργασίες
Ko3  Υπηρεσίες που αφορούν
      ακίνητα, & επιχειρηματικές 
      δραστηριότητες  

Σχήμα 5.44 Δενδρόγραμμα CAH ολικών εισροών και εκροών έτους 1994 
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Οι κλάδοι αυτοί είναι ενεργειακά υλικά, τα πετρελαιοειδή, τα προϊόντα χάρτου 

και υπηρεσίες εκδόσεων – εκτυπώσεων, τα χημικά προϊόντα, η ηλεκτρική ενέργεια 

και ύδρευση, οι υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου, οι υπηρεσίες μεταφορών 

– επικοινωνιών και αποθήκευσης, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες οι υπηρεσίες που 

αφορούν τα ακίνητα, οι μισθώσεις και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι 

λοιπές υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται 

από υψηλές κυρίως εκροές προς τους κλάδους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των 

λοιπών υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, των προϊόντων χάρτου, και υπηρεσιών 

εκδόσεων – εκτυπώσεων, των πλαστικών, των υπηρεσιών εμπορίου, των μεταφορών 

– επικοινωνιών και αποθήκευσης, της εκπαίδευσης και των υγειονομικών και 

κοινωνικών υπηρεσιών. 

Η ομάδα C22 περιλαμβάνει τους υπόλοιπους δέκα (10) κλάδους οι οποίοι είναι 

όλοι του δευτερογενή τομέα. Συγκεκριμένα, είναι τα μη ενεργειακά και οι 

κατασκευαστικές εργασίες και οι υπόλοιποι οκτώ (8), είναι οι υποκατηγορίες της 

μεταποίησης, τα προϊόντα ξυλείας, τα μέταλλα, τα πλαστικά, τα προϊόντα από μη 

μεταλλικά ορυκτά, τα λοιπά μεταποιημένα προϊόντα, ο μηχανολογικός και 

ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και τα μεταφορικά μέσα. Οι κλάδοι αυτοί 

χαρακτηρίζονται κυρίως από μεσαίες εκροές προς τους κλάδους χρηματοπιστωτικής 

διαμεσολάβησης, της εκπαίδευσης των λοιπών υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, 

των προϊόντων χάρτου και υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων, των πλαστικών, των 

πετρελαιοειδών, των υπηρεσιών του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, καθώς και από 

υψηλές εκροές προς τους κλάδους του μηχανολογικού εξοπλισμού, των μεταφορικών 

μέσων, των κατασκευών, και των υπηρεσιών που αφορούν τα ακίνητα, οι μισθώσεις 

και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επίσης χαρακτηρίζονται και από υψηλές 

εισροές από τους κλάδους μη ενεργειακών υλικών, ξυλείας, μετάλλων και χαμηλές 

άμεσες και έμμεσες εισροές από τα τρόφιμα –ποτά και καπνό. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιεραρχικής ταξινόμησης CAH, οι σημαντικοί 

κλάδοι της ελληνικής οικονομίας είναι κυρίως αυτοί της ομάδας C21. Τη διάταξη 

όμως, των κλάδων μας τη δίνει η παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών AFC, όπου 

στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 5.45) έχουμε ερμηνεία του 20% της ολικής 

αδράνειας. Ο πρώτος άξονας απεικονίζει τον αρχικό διαχωρισμό. Από τα δεξιά προς 

τα αριστερά διατάσσονται οι κλάδοι της ομάδας C2 που χαρακτηρίζονται κυρίως από 
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υψηλές άμεσες και έμμεσες εκροές και στα αριστερά βρίσκονται οι κλάδοι της 

ομάδας C1 που χαρακτηρίζονται από χαμηλές άμεσες και έμμεσες εκροές.  
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Σχήμα 5.45 1ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών - εκροών έτους 1994 

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (Σχήμα 5.46) που ερμηνεύει το 10% της 

ολικής αδράνειας, αντιπαραθέτει τις δύο ομάδες C21 και C22. Από τα δεξιά προς τα 

αριστερά διατάσσονται οι κλάδοι της ομάδας C22 και στα αριστερά απεικονίζονται 

όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι οι οποίοι χαρακτηρίζουν σημαντικά τον άξονα. 
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Σχήμα 5.46 2ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών - εκροών έτους 1994 

Στο παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 5.47) του πρώτου και δευτέρου παραγοντικού 

άξονα, διακρίνουμε το σχηματισμό των τριών ομάδων που προαναφέραμε. Το νέφος 

σημείων που βρίσκεται στο κάτω μέρος τους σχήματος περιλαμβάνει τους ηγετικούς 

κλάδους που χαρακτηρίζονται κυρίως από υψηλές άμεσες και έμμεσες εκροές. 

Οι κλάδοι της ομάδας C1 που ασκούν την μικρότερη επίδραση στην ελληνική 

οικονομία απεικονίζονται στη δεξιά πλευρά του σχήματος.  

Οι κλάδοι που περιλαμβάνονται στο νέφος σημείων που βρίσκεται στο πάνω 

αριστερά τεταρτημόριο ασκούν ανάλογες επιδράσεις στην οικονομία, όσο και οι 

μεταβολές των τελικών τους προϊόντων, καθώς χαρακτηρίζονται κυρίως από μεσαίες 

άμεσες και έμμεσες εκροές και χαμηλές άμεσες και έμμεσες εισροές. 
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Σχήμα 5.47 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα ολικών εισροών - εκροών έτους 1994 

Όταν μεταβάλλεται το τελικό προϊόν των κλάδων της ομάδας C21 τότε 

μεταβάλλεται σε υψηλότερο βαθμό η συνολική ακαθάριστη παραγωγή διότι οι κλάδοι 

αυτοί χαρακτηρίζονται κυρίως από υψηλές άμεσες και έμμεσες εκροές επηρεάζοντας 

έτσι τους υπόλοιπους κλάδους που χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά σαν εισροή για 

την παραγωγή των δικών τους προϊόντων.  

Οι κλάδοι που επηρεάζονται από τους κλάδους αυτούς είναι τα προϊόντα 

χάρτου και υπηρεσίες εκδόσεων –εκτυπώσεων, τα προϊόντα ξυλείας, τα χημικά, τα 

πλαστικά, τα λοιπά μεταποιημένα προϊόντα και οι υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης. 

Ταυτόχρονα παρατηρούμε ότι αν αυτοί κλάδοι αυξήσουν το τελικό προϊόν τους 

ασκούν επίσης επιδράσεις σε άλλους κλάδους της οικονομίας ζητώντας προϊόντα για 

να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση. Οι κλάδοι αυτοί προμηθεύονται προϊόντα και 

έχουν ισχυρές διακλαδικές σχέσεις με τους κλάδους παραγωγής προϊόντων χάρτου 

και υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων, χημικών προϊόντων, ηλεκτρικής ενέργειας 

και ύδρευσης, ενεργειακών υλικών, πετρελαιοειδών, υπηρεσιών χονδρικού εμπορίου, 

χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, κατασκευαστικών εργασιών, μεταφορικών 

μέσων και λοιπών υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου. 
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5.5.2 Σχολιασμός αποτελεσμάτων συνολικών εισροών και εκροών 1994 

Από τη διερεύνηση των άμεσων και έμμεσων διακλαδικών σχέσεων, με τις 

μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι οι κυρίως όπως και στις άμεσες 

διακλαδικές σχέσεις οι εκροές είναι αυτές που χαρακτηρίζουν τους κλάδους. Αυτό 

είναι λογικό καθώς οι ενδιάμεσες συναλλαγές των κλάδων είναι υψηλότερες ως προς 

τις εκροές. 

Έτσι οι ενεργειακοί κλάδοι που ασκούν σημαντικές επιδράσεις (E, CA και DF) 

καθώς και οι υπόλοιποι κλάδοι του δευτερογενή τομέα που είδαμε κατά τη 

διερεύνηση των άμεσων και έμμεσων εκροών (DG, DE, DH, DJ) θεωρούνται ότι 

ασκούν και συνολικά σημαντικές επιδράσεις. 

Αλλά και οι κλάδοι του τριτογενή τομέα G (υπηρεσίες εμπορίου), K (διαχείριση 

ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικές δραστηριότητες) και I (υπηρεσίες μετα-

φορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης), οι οποίοι ήταν σημαντικοί ως προς τις 

συνολικές διακλαδικές επιδράσεις που ασκούσαν με τις υψηλές άμεσες και  έμμεσες 

εισροές τους στους υπόλοιπους κλάδους, εμφανίζονται να έχουν και υψηλές 

συνολικές αλληλεπιδράσεις στους υπόλοιπους κλάδους. 
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5.5.3 Συνολικές εισροές και εκροές 1995 

Παρατηρώντας το δενδρόγραμμα της ιεραρχικής ταξινόμησης (Σχήμα 5.48) για 

το έτος 1995, σε σχέση με το έτος 1994, διαπιστώνουμε και πάλι ότι αρχικά 

διαχωρίζονται οι κλάδοι της ομάδας C1 από όλους τους υπόλοιπους κλάδους (ομάδα 

C2). Ο διαχωρισμός αυτός οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C1 έναντι της ομάδας 

C2 ως προς τις χαμηλές εκροές προς τους κλάδους μη ενεργειακών υλικών, την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, των κατασκευαστικών εργασιών των 

υπηρεσιών που αφορούν ακίνητα, μισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες και 

προς τα προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά. 

Η σύνθεση της ομάδας αυτής παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το 1994. Τα 

κοινά χαρακτηριστικά της είναι οι χαμηλές εκροές προς τους κλάδους που 

προαναφέρθηκαν. 

Η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στην ομάδα C21 και στην ομάδα 

C22. η διάσπαση αυτή οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C21 έναντι της ομάδας C22 

ως προς τις υψηλές εκροές προς τους κλάδους προϊόντων χάρτου και υπηρεσιών 

εκδόσεων – εκτυπώσεων, πλαστικών, τροφίμων – ποτών και καπνού και ξυλείας. Η 

ομάδα C22 υπερτερεί ως προς τις μεσαίες εκροές προς τους κλάδους πλαστικών 

προϊόντων και ξυλείας. 

Η ομάδα C21 αποτελείται από εννιά (9) κλάδους το 31% της συνολικής 

ελληνικής οικονομίας. Στην ομάδα αυτή προσχώρησαν οι κλάδοι των πλαστικών και 

των μετάλλων ενώ άλλοι τρεις (3) αποχώρησαν προς την ομάδα C22. Συγκεκριμένα, 

οι υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, οι υπηρεσίες που 

αφορούν τα ακίνητα, οι μισθώσεις και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι 

λοιπές υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου.  

Οι κλάδοι της ομάδας αυτής χαρακτηρίζονται από υψηλές κυρίως εκροές προς 

τους κλάδους τροφίμων – ποτών – καπνού, ξυλείας, πλαστικών, χημικών, χάρτου και 

υπηρεσιών εκδόσεων και εκτυπώσεων, λοιπών μεταποιημένων προϊόντων και των 

πετρελαιοειδών. 

Αφού σε σχέση με το 1994 δύο (2) κλάδοι μετακινήθηκαν προς την ομάδα C21 

και τρεις προσχώρησαν από την ίδια ομάδα, οι κλάδοι της ομάδας C22 για το 1995 

είναι έντεκα (11) και αποτελούν το 38% των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. 
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου
DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικάCB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα

DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες
DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός

DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές
DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
 ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
 και επιχειρηματικές υπηρεσίες

J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

o

C1 C22 C21

C2

Χαμηλές Εκροές

Μεσαίες Εκροές

Υψηλές ΕκροέςCBo1  Μη Ενεργειακά υλικά
DIo1  Προϊόντα από μη
          μεταλλικά ορυκτά 
Eo1   Ηλεκτρική ενέργεια,
         φυσικό αέριο και νερό 

Fo1  Κατασκευαστικές εργασίες

Ko1  Υπηρεσίες που αφορούν
      ακίνητα, & επιχειρηματικές 
      δραστηριότητες

DEo3  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων

DHo3 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα

DAo2  Τρόφιμα-ποτά-καπνός
DEo2  Χαρτί και προϊόντα από 
          χαρτί, υπηρεσίες 
          εκδόσεων-εκτυπώσεων

DHo2 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα

DFo3  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου

DAi3  Τρόφιμα-ποτά-καπνός
DDo3  Ξυλεία 
DGi3  Χημικές ουσίες και 
         προϊόντα

DNo3  Λοιπά μεταποιημένα 
         προϊόντα μ.α.κ.

DDo2  Ξυλεία 

DGo2  Χημικές ουσίες και 
         προϊόντα
Eo2   Ηλεκτρική ενέργεια,
        φυσικό αέριο και νερό 

Σχήμα 5.48 Δενδρόγραμμα CAH ολικών εισροών - εκροών έτους 1995 

Οι κλάδοι της ομάδας αυτής χαρακτηρίζονται από μεσαίες εκροές κυρίως προς 

τους κλάδους τροφίμων – ποτών –καπνού, ξυλείας, πλαστικών, χημικών, προϊόντων 

χάρτου και υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων και προς την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας και ύδρευσης. 
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Από την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών παρατηρούμε 

στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 5.49) τον αρχικό διαχωρισμό της ομάδας που 

χαρακτηρίζεται από χαμηλές άμεσες και έμμεσες κυρίως εκροές με όλους τους 

υπόλοιπους κλάδους (ομάδα C2).  

Από τα αριστερά προς τα δεξιά έχουμε σε διάταξη τους σημαντικότερους 

κλάδους (υψηλό COR και CTR) της ομάδας C2, που χαρακτηρίζονται κυρίως από 

υψηλές άμεσες και έμμεσες εκροές, ενώ στα δεξιά απεικονίζονται οι κλάδοι της 

ομάδας C1, που χαρακτηρίζονται κυρίως από χαμηλές άμεσες εκροές. 
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Σχήμα 5.49 1ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών - εκροών έτους 1995 

Στον δεύτερο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 5.50) που ερμηνεύει το 10% της 

ολικής αδράνειας παρατηρούμε τη διάσπαση της ομάδας C2.  
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Σχήμα 5.50 2ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών - εκροών έτους 1995 

Από τα αριστερά προς τα δεξιά έχουμε τη διάταξη των κλάδων της ομάδας C21 

(με υψηλό COR και CTR) ενώ στα δεξιά βρίσκονται οι κλάδοι της ομάδας C22, καθώς 

και οι ιδιότητες οι οποίες τους χαρακτηρίζουν. 

Στο παραγοντικό επίπεδο των δύο πρώτων παραγοντικών αξόνων (Σχήμα 5.51) 

διαπιστώνουμε το σχηματισμό των τριών ομάδων.  
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Σχήμα 5.51 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα ολικών εισροών - εκροών έτους 1995 

Οι ηγετικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας για το έτος 1995 απεικονίζονται 

στο νέφος που βρίσκεται κάτω μέρος του σχήματος. η σύνθεση των ομάδων αυτών 

δεν έχει αλλάξει σε σχέση με το προηγούμενο έτος 1994.  

Η αύξηση του ακαθάριστου των προϊόντων ξυλείας, πλαστικών, μετάλλων 

κατασκευαστικών εργασιών, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, λοιπών 

μεταποιημένων προϊόντων, μη ενεργειακών υλικών, υπηρεσιών χονδρικού και 

λιανικού εμπορίου καθώς και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, επιφέρουν υψηλότερη 

αύξηση στο συνολικό ακαθάριστο προϊόν διότι χαρακτηρίζονται κυρίως από υψηλές 

άμεσες και έμμεσες εισροές και εκροές.  

5.5.4 Σχολιασμός αποτελεσμάτων συνολικών εισροών και εκροών 1995 

Από την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών, 

διαπιστώνουμε ότι ο κλάδος των κατασκευών διατάσσεται πιο κοντά στην ομάδα των 

υψηλών επιδράσεων, παρότι στην ιεραρχική ταξινόμηση βρίσκεται στην ομάδα με τις 

μεσαίες επιδράσεις. Αυτό μας προϊδεάζει για την περαιτέρω εξέλιξη του κλάδου των 

κατασκευαστικών εργασιών, που όπως είδαμε στις προηγούμενες αναλύσεις, άρχισε 

να αυξάνει την παραγωγική του δραστηριότητα. 
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5.5.5 Συνολικές εισροές και εκροές 1997 

Όπως και στα προηγούμενα έτη έτσι και για το 1997, έχουμε από την εφαρμογή 

της ιεραρχικής ταξινόμησης το σχηματισμό τριών ομάδων (Σχήμα 5.52). Αρχικά 

διαχωρίζονται οι κλάδοι της ομάδας C1, που περιλαμβάνει οκτώ (8) κλάδους, το 28% 

της συνολικής οικονομίας, από όλους τους υπόλοιπους κλάδους (ομάδα C2).

Ο διαχωρισμός αυτός οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C1 έναντι της ομάδας 

C2 ως προς τις χαμηλές άμεσες και έμμεσες εκροές προς τους κλάδους μη 

ενεργειακών υλικών, πετρελαιοειδών, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, κατασκευαστικών εργασιών, προς τις 

υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και προς τις υπηρεσίες που αφορούν 

ακίνητα, μισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει έναν (1) λιγότερο κλάδο σε σχέση με το 1995 και 

1994 αφού ο κλάδος των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μετακινήθηκε στην 

ομάδα που χαρακτηρίζεται από μεσαίες και υψηλές εκροές. Έτσι έχουμε συνολικά 

οκτώ (8) κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, το 28% της συνολικής οικονομίας, οι 

οποίοι χαρακτηρίζονται από χαμηλές κυρίως εκροές προς τους κλάδους οι οποίοι 

είναι και η αιτία του διαχωρισμού της ομάδας αυτής.  

Στη συνέχεια η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στην ομάδα C21 και 

στην ομάδα C22. Η διάσπαση αυτή οφείλεται κυρίως στην υπεροχή της ομάδας C21 

έναντι της ομάδας C22 ως προς τις υψηλές εισροές από τους κλάδους υπηρεσιών 

χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, πλαστικών προϊόντων, υπηρεσιών χονδρικού 

και λιανικού εμπορίου, καθώς και μεσαίες εισροές από κατασκευαστικές εργασίες και 

λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα. Η ομάδα C22 υπερτερεί ως προς τις χαμηλές 

άμεσες και έμμεσες εισροές από τους κλάδους των υπηρεσιών μεταφορών – 

επικοινωνιών και αποθήκευσης, υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών, 

κλωστοϋφαντουργίας, λοιπών μεταποιημένων προϊόντων και λοιπών υπηρεσιών υπέρ 

κοινωνικού συνόλου αλλά υψηλές εκροές προς τα μη ενεργειακά υλικά.  

Η ομάδα C21 περιλαμβάνει έντεκα (11) κλάδους εκ των οποίων οι εννιά (9) 

είναι του δευτερογενή τομέα και οι δύο (2) του τριτογενή. Στο δευτερογενή ανήκουν 

τα μη ενεργειακά υλικά, τα κλωστοϋφαντουργικά, τα προϊόντα χάρτου και υπηρεσίες 

εκδόσεων – εκτυπώσεων, τα προϊόντα ξυλείας, τα πλαστικά, τα προϊόντα από μη 

μεταλλικά ορυκτά, τα μέταλλα και οι κατασκευαστικές εργασίες.  
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Σχήμα 5.52 Δενδρόγραμμα CAH ολικών εισροών - εκροών έτους 1997 
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Από τον τριτογενή έχουμε τις υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και 

τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως από υψηλές 

άμεσες και έμμεσες εισροές από τους κλάδους πλαστικών, υπηρεσιών που αφορούν 

ακίνητα και επιχειρηματικές δραστηριότητες και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και 

από μεσαίες εισροές από τρόφιμα – ποτά - καπνό. Επίσης χαρακτηρίζεται και από 

μεσαίες άμεσες και έμμεσες εκροές προς τους κλάδους μη ενεργειακών υλικών, 

υπηρεσιών που αφορούν ακίνητα και επιχειρηματικές δραστηριότητες και υπηρεσιών 

ξενοδοχείων – εστιατορίων.  

Η ομάδα C22 περιλαμβάνει τους υπόλοιπους δέκα (10) κλάδους, το 34% της 

συνολικής οικονομίας. οι κλάδοι αυτοί είναι τα ενεργειακά υλικά, τα πετρελαιοειδή, 

τα χημικά προϊόντα, τα κεφαλαιουχικά αγαθά (μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα) η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, 

οι υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, οι υπηρεσίες που 

αφορούν τα ακίνητα, οι μισθώσεις και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι 

λοιπές υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου. 

Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται κυρίως από χαμηλές εισροές από υπηρεσίες 

μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, από υγειονομικές και κοινωνικές 

υπηρεσίες και από υψηλές εκροές προς τα μη ενεργειακά υλικά. 

Από την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών, διαπιστώ-

νουμε στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 5.53), τον αρχικό διαχωρισμό και τη 

διάταξη της ομάδας C1 από τα δεξιά προς τα αριστερά. Στην αριστερή πλευρά του 

άξονα απεικονίζονται οι σημαντικότεροι κλάδοι και ιδιότητες της ομάδας C2 που 

συμβάλλουν στη δημιουργία του άξονα.  
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Σχήμα 5.53 1ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών - εκροών έτους 1997 
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Στο δεύτερο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 5.54) παρουσιάζεται η διάσπαση της 

ομάδας C2. Οι κλάδοι και οι ιδιότητες (υψηλές άμεσες και έμμεσες εισροές και 

εκροές) της ομάδας C21 απεικονίζονται στα αριστερά και οι κλάδοι με τις ιδιότητες 

της ομάδας C22 (χαμηλές άμεσες και έμμεσες εισροές) στα δεξιά. 
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Σχήμα 5.54 2ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών - εκροών έτους 1997 

Στο παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 5.55) του πρώτου και δεύτερου παραγοντικού 

άξονα παρατηρούμε την ταυτόχρονη απεικόνιση και των τριών ομάδων μαζί με τις 

ιδιότητες που τους χαρακτηρίζουν. 
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Σχήμα 5.55 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα ολικών εισροών - εκροών 1997 

Όπως και στα προηγούμενα εξεταζόμενα έτη η ομάδα των ηγετικών κλάδων 

απεικονίζεται στο κάτω μέρος του σχήματος.  
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5.5.6 Σχολιασμός αποτελεσμάτων συνολικών εισροών και εκροών 1997 

Πράγματι, ο κλάδος των κατασκευών, όπως είχε φανεί και στο προηγούμενο 

έτος 1995, ενσωματώθηκε στην ομάδα των κλάδων που ασκούν υψηλές διακλαδικές 

επιδράσεις στους υπόλοιπους  κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.  

Επίσης τα μη ενεργειακά υλικά (CB) είναι ένας ακόμη κλάδος που κερδίζει 

συνεχώς θέσεις στις υψηλές αλληλεπιδράσεις. Ενώ πρόκειται για ένα κλάδο με την 

μικρότερη παραγωγική δραστηριότητα, ασκεί πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην 

οικονομία μας καθώς, κυρίως οι ενδιάμεσες εκροές του, ενσωματώνονται έμμεσα, 

στα προϊόντα πολλών άλλων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. 

Επίσης τα προϊόντα ξυλείας (DD), κυρίως λόγω των εκροών τους προς τον 

κλάδο των κατασκευών και προς τα λοιπά μεταποιημένα προϊόντα (έπιπλα), 

εντάσσονται επίσης στην ομάδα των υψηλών άμεσων και έμμεσων επιδράσεων. 

Για πρώτη φορά παρατηρούμε ότι οι ομάδες χαρακτηρίζονται και από εισροές. 
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5.5.7 Συνολικές εισροές και εκροές 1998 

Από την εφαρμογή της Ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης παρατηρούμε στο 

παρακάτω σχήμα (Σχήμα 5.56) επίσης το σχηματισμό τριών ομάδων. Αρχικά 

διαχωρίζονται οι κλάδοι της ομάδας C1 από όλους τους υπόλοιπους κλάδους (ομάδα 

C2). 

Ο διαχωρισμός αυτός οφείλεται κυρίως στην υπεροχή της ομάδας C1 έναντι της 

ομάδας C2 ως προς τις χαμηλές εκροές προς τους κλάδους μη ενεργειακών υλικών, 

πετρελαιοειδών, μετάλλων, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, κατασκευαστικών εργασιών και υπηρεσιών 

χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Η σύνθεση της ομάδας αυτής παραμένει 

αμετάβλητη καθώς και οι ιδιότητες από τις οποίες χαρακτηρίζεται. 

Στη συνέχεια η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στην ομάδα C21 και 

στην ομάδα C22. Η διάσπαση αυτή οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C21 έναντι της 

ομάδας C22 ως προς τις υψηλές εισροές από προϊόντα χάρτου και υπηρεσιών 

εκδόσεων – εκτυπώσεων και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η ομάδα C22 υπερτερεί 

ως προς τις χαμηλές άμεσες και έμμεσες εισροές από κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 

χημικά προϊόντα, πλαστικά, υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υγειονο-

μικές και κοινωνικές υπηρεσίες.  

Μελετώντας προσεκτικά τη σύνθεση των δύο αυτών ομάδων παρατηρούμε μια 

και μοναδική αλλαγή στη σύνθεσή τους σε σχέση με το προηγούμενο έτος 1997. Ο 

κλάδος των χημικών προϊόντων μετακινήθηκε από την ομάδα C22 στην ομάδα C21. 

Έτσι η ομάδα C21 αποτελείται τώρα από δώδεκα (12) κλάδους το 41% της συνολικής 

οικονομίας και χαρακτηρίζεται κυρίως από υψηλές εισροές από προϊόντα χάρτου και 

υπηρεσίες εκδόσεων – εκτυπώσεων, πλαστικών, υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας και ύδρευσης, υψηλές δαπάνες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, 

μεσαία κατανάλωση τροφίμων – ποτών – καπνού, μεσαίες εκροές προς τις χρηματο-

πιστωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων και υψηλές εκροές 

προς τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και αυτών που αφορούν διαχείριση ακίνητης 

περιουσίας, μισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Η ομάδα C22 αποτελείται από εννιά (9) κλάδους το 31% της συνολικής 

οικονομίας και χαρακτηρίζεται κυρίως από υψηλές εκροές προς τους κλάδους των 

υπηρεσιών μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης και δημόσιας διοίκησης. 
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου

DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα
DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες
DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές
DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

K  Υπηρεσίες που αφορούν
 ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
 και επιχειρηματικές υπηρεσίες

J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

o

C1 C22 C21

C2

Χαμηλές Εκροές

CBo1  Μη Ενεργειακά υλικά

DIo1  Προϊόντα από μη
          μεταλλικά ορυκτά 

Eo1   Ηλεκτρική ενέργεια,
         φυσικό αέριο και νερό 
Fo1  Κατασκευαστικές εργασίες

Gο1  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

DFo1  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου

DJo1  Βασικά μέταλλα και
        μεταλλικά προϊόντα 

DMo1  Εξοπλισμός μεταφορών

DHi3 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα

Ho2  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
        και εστιατορίων

Υψηλές Εκροές

Ko3  Υπηρεσίες που αφορούν
         ακίνητα

DBi1  Κλωστοϋφαντουργικές 
          ύλες και προϊόντα
DGi1  Χημικές ουσίες και 
         προϊόντα
Gi1  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

Ni1  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες
Iο3   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών
Lο3  Υπηρεσίες δημόσιας 
         διοίκησης

Υψηλές Εκροές
Χαμηλές Εισροές

Υψηλές Εισροές

DEi3  Χαρτί και προϊόντα από 
         χαρτί, εκδόσεις-εκτυπώσεις
Ji3  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικές 
Jo2  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικές 

Ei3   Ηλεκτρική ενέργεια,
         φυσικό αέριο και νερό 
Oi2  Άλλες υπηρεσίες υπέρ
      του  κοινωνικού συνόλου
DAi2  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

Mo3  Υπηρεσίες εκπαίδευσης
 

Σχήμα 5.56 Δενδρόγραμμα CAH ολικών εισροών - εκροών έτους 1998 
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Χαρακτηρίζεται επίσης από χαμηλές άμεσες και έμμεσες εισροές από χημικά 

προϊόντα, κλωστοϋφαντουργικά, υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και 

υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών. 

Με την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών διαπιστώνουμε 

ότι ο πρώτος παραγοντικός άξονας (Σχήμα 5.57) αντιπαραθέτει την ομάδα C1 που 

χαρακτηρίζεται από χαμηλές άμεσες και έμμεσες κυρίως εκροές από τη δεξιά πλευρά, 

με την ομάδα C2 (υπόλοιποι κλάδοι) στα αριστερά. Επί του πρώτου παραγοντικού 

άξονα ερμηνεύεται το 19% της ολικής αδράνειας.  
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Σχήμα 5.57 1ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών - εκροών έτους 1998 

Στο δεύτερο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 5.58) παρατηρούμε την διάσπαση της 

ομάδας C2. Οι κλάδοι και οι ιδιότητες των ηγετικών κλάδων της ελληνικής 

οικονομίας για το 1998 διατάσσονται από τα αριστερά προς τα δεξιά (ομάδα C21) και 

οι κλάδοι που έχουν μικρότερη επίδραση στο συνολικό ακαθάριστο προϊόν της 

ελληνικής οικονομίας απεικονίζονται μαζί με τις ιδιότητες από τις οποίες 

χαρακτηρίζονται, στη δεξιά πλευρά του άξονα. 
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Σχήμα 5.58 2ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών - εκροών έτους 1998 

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας ερμηνεύει το 11% της ολικής αδράνειας και 

οι ιδιότητες που συμβάλλουν στη δημιουργία του είναι κυρίως οι άμεσες και έμμεσες 
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εισροές. Από την αριστερή πλευρά οι ισχυρότερες διακλαδικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται με τους ηγετικούς κλάδους είναι η υψηλή ζήτηση για προϊόντα 

χάρτου και υπηρεσιών εκδόσεων – εκτυπώσεων, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

και ύδρευσης, προϊόντων ξυλείας, υπηρεσιών εμπορίου, χημικών και μεταλλικών 

προϊόντων καθώς και υπηρεσιών που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας. 

Στο παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 5.59) του πρώτου και δευτέρου παραγοντικού 

άξονα διαπιστώνουμε πως η σύνθεση της ομάδας που απεικονίζεται στο κάτω μέρος 

του σχήματος δεν διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.  
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Σχήμα 5.59 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα ολικών εισροών - εκροών έτους 1998 

Τα ενδιάμεσα προϊόντα του κλάδου της μεταποίησης είναι κυρίως αυτά που 

επιδρούν σε μεγαλύτερο βαθμό στο συνολικό ακαθάριστο προϊόν της ελληνικής 

οικονομίας. 

Η αύξηση του τελικού προϊόντος των κλάδων αυτών επιδρά σε υψηλότερο 

βαθμό προς την αύξηση της παραγωγής των υπόλοιπων κλάδων της οικονομίας, 

κυρίως με τις υψηλές συνολικές εισροές αλλά και μεσαίες συνολικές εισροές και 

εκροές. 
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5.5.8 Σχολιασμός αποτελεσμάτων συνολικών εισροών και εκροών 1998 

Μπορεί να μην διαφοροποιούνται οι κλάδοι που έχουν υψηλότερες πολλαπλα-

σιαστικές επιδράσεις στην οικονομία μας, αλλά διαφοροποιούνται ως προς τις 

ιδιότητες από τις οποίες χαρακτηρίζονται. 

Ενώ τα προηγούμενα χρόνια χαρακτηριζόταν μόνο από εκροές, από το 

προηγούμενο έτος 1997, άρχισαν να χαρακτηρίζονται και ως προς τις συνολικές 

εισροές τους από τους υπόλοιπους κλάδους. 

Αυτό ερμηνεύεται με την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας της 

μεταποίησης, η οποία χρησιμοποιείται σαν εισροή από τους υπόλοιπους κλάδους, 

αλλά το μεγαλύτερο μέρος της διοχετεύτηκε στην τελική κατανάλωση, και κυρίως 

στις εξαγωγές (λόγω της υποτίμησης της δραχμής το Μάρτιο του 19982). Ενώ 

παράλληλα για να καλυφθεί αυτή η παραγωγή χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες 

εισροές από τους υπόλοιπους κλάδους. Αύξηση της παραγωγής είχαν κυρίως οι 

κλάδοι των χημικών και των πλαστικών, οι οποίοι ασκούν και υψηλές επιδράσεις με 

τις διακλαδικές εισροές και εκροές. 

 

 

                                                 
2 Τράπεζα της Ελλάδος (1999). Έκθεση του Διοικητή για το 1998 σελ. 83. 
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5.5.9 Συνολικές εισροές και εκροές 1999 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα από την ανιούσα ιεραρχική ταξινόμηση CAH 

στο δενδρόγραμμα (Σχήμα 5.60) διαπιστώνουμε αρχικά το διαχωρισμό των κλάδων 

της ομάδας C1 από τους υπόλοιπους κλάδους (ομάδα C2). Ο διαχωρισμός αυτός 

αιτιολογείται με την υπεροχή της ομάδας C1 έναντι της C2 ως προς τις χαμηλές 

εκροές προς τους κλάδους των μη ενεργειακών υλικών της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας και ύδρευσης και τις κατασκευαστικές εργασίες.  

Η σύνθεση της ομάδας αυτή είναι η ίδια όπως και το 1994 και 1995 αφού ο 

κλάδος των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων επανήλθε στην προηγούμενη θέση 

του. Το κοινό χαρακτηριστικό της ομάδας αυτής είναι οι χαμηλές συναλλαγές προς 

τους υπόλοιπους κλάδους οι οποίοι χρησιμοποιούν ελάχιστα τα προϊόντα αυτά για 

την παραγωγή των δικών τους προϊόντων και αγαθών. Οι κλάδοι αυτοί είναι τα μη 

ενεργειακά υλικά, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, οι 

κατασκευαστικές εργασίες, οι υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου, των 

υπηρεσιών που αφορούν ακίνητα και επιχειρηματικές δραστηριότητες, της 

εκπαίδευσης, των προϊόντων ξυλείας, των πετρελαιοειδών, των προϊόντων από μη 

μεταλλικά ορυκτά, τα μεταλλικά προϊόντα, ο μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός και τα μεταφορικά μέσα. 

Στη συνέχεια η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στις ομάδες C21 και 

C22. Η αιτία της διάσπασης αυτής είναι η υπεροχή της ομάδας C21 έναντι της C22 ως 

προς τις υψηλές άμεσες και έμμεσες εισροές από πλαστικά προϊόντα και από 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αλλά και μεσαίες εισροές από τρόφιμα – ποτά και 

καπνό και μεσαίες εκροές προς τις υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων. Η ομάδα 

C22 υπερτερεί ως προς τις χαμηλές άμεσες και έμμεσες εισροές από γεωργικά και 

κτηνοτροφικά προϊόντα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, υπηρεσίες χονδρικού και 

λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης.  

Εκτός από τη μετακίνηση του κλάδου των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

από την ομάδα C21 (υψηλών εισροών) στην ομάδα C1 (χαμηλών εκροών) η σύνθεση 

των ομάδων C21 και C22 παραμένει ίδια όπως και το προηγούμενο έτος 1998. 

Η ομάδα C21 χαρακτηρίζεται κυρίως από υψηλές άμεσες εισροές από τους 

κλάδους γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, πλαστικών και χρηματοπιστωτι-

κών υπηρεσιών αλλά και μεσαίες εισροές από τρόφιμα –ποτά και καπνό. 
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A  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

DD  Ξυλεία και προϊόντα 
       ξύλου

DI  Προϊόντα από μη
      μεταλλικά ορυκτά 

M  Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B  Αλιεύματα

L  Υπηρεσίες δημόσιας 
    διοίκησης, άμυνας και  
    υποχρεωτικής κοινωνικής 
    ασφάλισης 

DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη

N  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες

CA  Ενεργειακά υλικά CB  Μη Ενεργειακά υλικά

DB  Κλωστοϋφαντουργικές 
       ύλες και προϊόντα

DN  Λοιπά μεταποιημένα 
       προϊόντα μ.α.κ.

DE  Χαρτί και προϊόντα από 
      χαρτί, υπηρεσίες 
      εκδόσεων-εκτυπώσεων

DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες
       και προϊόντα
DJ  Βασικά μέταλλα και
      μεταλλικά προϊόντα 

DF  Προϊόντα διύλισης 
      πετρελαίου

I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών

F  Κατασκευαστικές εργασίες
DK  Μηχανήματα και  
       εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός 
       και οπτικές συσκευές
DM  Εξοπλισμός μεταφορών

H  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
    και εστιατορίων

O  Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
    κοινωνικού συνόλου, 
    κοινωνικού και ατομικού 
    χαρακτήρα

DG  Χημικές ουσίες και 
       προϊόντα

E  Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
     αέριο και νερό 

G  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου K  Υπηρεσίες που αφορούν

 ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
 και επιχειρηματικές υπηρεσίες

J  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικής  
    διαμεσολάβησης

o

C1 C22 C21

C2

Χαμηλές Εκροές

CBo1  Μη Ενεργειακά υλικά

DIo1  Προϊόντα από μη
          μεταλλικά ορυκτά 

Eo1   Ηλεκτρική ενέργεια,
         φυσικό αέριο και νερό 
Fo1  Κατασκευαστικές εργασίες
Gο1  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

DFo1  Προϊόντα διύλισης 
        πετρελαίου

DJo1  Βασικά μέταλλα και
        μεταλλικά προϊόντα 
DMo1  Εξοπλισμός μεταφορών

DHi3 Πλαστικές, ελαστικές 
          ύλες και προϊόντα

Ho2  Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
        και εστιατορίων

Υψηλές Εκροές

Ko3  Υπηρεσίες που αφορούν
         ακίνητα

DBi1  Κλωστοϋφαντουργικές 
          ύλες και προϊόντα

Gi1  Υπηρεσίες χονδρικού και
     λιανικού εμπορίου 

Ni1  Υγειονομικές και 
     κοινωνικές υπηρεσίες
Iο3   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και 
    επικοινωνιών
Lο3  Υπηρεσίες δημόσιας 
         διοίκησης

Υψηλές Εκροές
Χαμηλές Εισροές

Υψηλές Εισροές

Ji3  Υπηρεσίες 
    χρηματοπιστωτικές 

DAi2  Τρόφιμα-ποτά-καπνός

Ko1  Υπηρεσίες που αφορούν
         ακίνητα
Mo1  Υπηρεσίες εκπαίδευσης
DDo1  Ξυλεία 

DKo1  Μηχανήματα και  
         εξοπλισμός

Ai1  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 

Ai3  Προϊόντα γεωργίας, θήρα
     και Δασοκομίας 
DNo3  Λοιπά μεταποιημένα 
         προϊόντα μ.α.κ.

Σχήμα 5.60 Δενδρόγραμμα CAH ολικών εισροών - εκροών έτους 1999 

Επίσης χαρακτηρίζεται από μεσαίες εκροές προς τις υπηρεσίες ξενοδοχείων – 

εστιατορίων και υψηλές εκροές προς τους κλάδους λοιπών μεταποιημένων προϊόντων 

και υπηρεσιών που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας, μίσθωσης και επιχειρη-

ματικές δραστηριότητες.  
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Η ομάδα C22 χαρακτηρίζεται κυρίως από χαμηλές άμεσες και έμμεσες εισροές 

από προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, γεωργίας – κτηνοτροφίας, υπηρεσίες χονδρικού 

και λιανικού εμπορίου και υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες όπως επίσης και 

από υψηλές εκροές προς τις υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης 

και δημόσιας διοίκησης άμυνας και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης.  

Στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 5.61) παρατηρούμε τους κλάδους της 

πρώτης ομάδας C1 να διατάσσονται από τα δεξιά προς τα αριστερά ενώ στην 

αριστερή πλευρά απεικονίζονται οι κλάδοι της ομάδας C2. Ο πρώτος παραγοντικός 

άξονας ερμηνεύει το 19% της ολικής αδράνειας και αντιπαραθέτει κυρίως τις δύο 

ακραίες ιδιότητες των συνολικών εκροών. 
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Σχήμα 5.61 1ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών - εκροών έτους 1999 

Στο δεύτερο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 5.62) παρατηρούμε τη διάσπαση των 

κλάδων της ομάδας C2.  
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Σχήμα 5.62 2ος παραγοντικός άξονας ολικών εισροών - εκροών έτους 1999 

Από τα αριστερά προς τα δεξιά παρουσιάζονται σε διάταξη οι ηγετικοί κλάδοι 

της ελληνικής οικονομίας για το έτος 1999 καθώς και οι ιδιότητες οι οποίες τους 

χαρακτηρίζουν. Από την άλλη πλευρά βρίσκονται οι κλάδοι της ομάδας C22. 
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Η συνολική εικόνα των κλάδων καθώς και των ιδιοτήτων από τις οποίες 

χαρακτηρίζονται παρουσιάζεται στο παραγοντικό επίπεδο του πρώτου και δευτέρου 

παραγοντικού άξονα (Σχήμα 5.63). 
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Σχήμα 5.63 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα ολικών εισροών - εκροών έτους 1999 

Η ομάδα με τους ηγετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας για το έτος 1999 

είναι οι κλάδοι που απεικονίζονται στο κάτω μέρος του παραγοντικού επιπέδου 

(ομάδα C21), καθώς οι κλάδοι αυτοί όπως διαπιστώθηκε από την ιεραρχική 

ταξινόμηση και από την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών επιδρούν 

περισσότερο στην αύξηση και ταυτόχρονα στη ζήτηση της παραγωγής. 
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5.5.10 Σχολιασμός αποτελεσμάτων συνολικών εισροών και εκροών 1999 

Μελετώντας τη διαχρονική θέση των κλάδων ως προς άμεσες και έμμεσες 

εισροές και εκροές δεν διαπιστώνουμε ουσιαστικές μεταβολές. Αυτό είναι πολύ 

φυσικό διότι οι τεχνολογικές δομές στην παραγωγική διάρθρωση ενός οικονομικού 

συστήματος έχουν μια διαχρονική σταθερότητα, περίπου πενταετίας. 

Οι σημαντικοί κλάδοι παραμένουν οι ίδιοι σε σχέση με το προηγούμενο έτος 

αλλά και διαχρονικά από το 1994 μέχρι και το 1999. Ορισμένοι κλάδοι λόγω της 

αύξησης της παραγωγής τους δημιούργησαν περισσότερες συναλλαγές με ορισμένους 

κλάδους και μετακινήθηκαν προς την ομάδα των υψηλών επιδράσεων. Αυτό όμως 

δεν σημαίνει ότι υπήρξαν ριζικές μεταβολές στη δομή και στη διάρθρωση των 

διακλαδικών σχέσεων μεταξύ των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.  

Οι κλάδοι με δημόσιο χαρακτήρα ενώ ασκούν υψηλές επιδράσεις με τις υψηλές 

άμεσες και έμμεσες εισροές που απορροφούν, δεν έχουν συνολικές 

πολλαπλασιαστικές επιδράσεις. Όπως και ο κλάδος των υπηρεσιών ξενοδοχείων και 

εστιατορίων.  

Οι κλάδοι του πρωτογενή τομέα έχουν επίσης χαμηλή επίδραση στη συνολική 

οικονομία. 

Οι κλάδοι των κεφαλαιουχικών αγαθών χαρακτηρίζονται από υψηλές εκροές 

και αυξανόμενη παραγωγική δραστηριότητα αλλά οι ενδιάμεσες εισροές τους είναι σε 

χαμηλά επίπεδα.  

Οι παραδοσιακοί κλάδοι διαρκών καταναλωτικών αγαθών βρίσκονται σε 

φθίνουσα παραγωγική δραστηριότητα και σε φάση αναδιοργάνωσης, με αποτέλεσμα 

να μην επιδρούν σημαντικά ούτε με τις εισροές τους ούτε με τις εκροές τους. 
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5.6 Γενικά συμπεράσματα 

Από τη συνδυασμένη εφαρμογή των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, της 

ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης (CAH) και της παραγοντικής ανάλυσης των 

αντιστοιχιών (AFC), διερευνώντας αρχικά τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 

ως προς τις συνολικές (άμεσες και έμμεσες εισροές), διαπιστώνουμε ότι οι κλάδοι 

που ασκούν τις μεγαλύτερες διακλαδικές επιδράσεις, είναι και οι σημαντικότεροι 

κλάδοι για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παραγοντικής 

ανάλυσης των αντιστοιχιών η διάταξη που προκύπτει για τα έτη που εξετάστηκαν 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5.1).  

Πίνακας 5.1 Ηγετικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας (συνολικές εισροές) 

AA ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR
1 L -1053 582 69 G -1073 605 69 G -1100 636 72 G -1125 666 75 G -1131 673 77
2 G -1021 547 65 L -1049 578 66 F -1067 599 68 F -1090 624 70 F -1095 630 72
3 DA -1011 537 64 F -991 516 59 DA -1059 589 67 DA -1085 619 70 L -1079 612 70
4 F -1003 528 63 DA -990 515 59 L -1044 573 65 L -1066 597 67 DA -1076 609 70
5 H -935 459 54 H -907 432 49 H -960 484 55 H -969 493 56 H -963 487 56
6 J -792 328 39 K -882 408 46 K -847 377 43 K -827 359 40 K -881 407 47
7 K -753 297 35 J -730 278 32 I -815 348 39 I -810 344 39 I -763 305 35
8 I -633 209 25 I -705 261 30 J -606 190 22 J -671 235 26 J -687 246 28
9 DB -621 202 24 DB -604 191 22 DB -595 185 21 DB -572 172 19 N -537 150 17
10 DJ -516 139 16 N -573 171 19 A -517 140 16 N -550 157 18 DB -532 148 17

19991994 1995 1997 1998

Οι κλάδοι G: υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου, F: κατασκευές, L: 

υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, 

DA: τρόφιμα – ποτά – καπνός, H: υπηρεσίες ξενοδοχείων εστιατορίων και μπαρ, K: 

υπηρεσίες που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, I: υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, J: 

υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, N: υγειονομικές και κοινωνικές 

υπηρεσίες  και DB: προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, έχουν τη σημαντικότερη 

επίδραση στη συνολική οικονομία, καθώς μια μεταβολή στην τελική ζήτηση για 

προϊόντα ή υπηρεσίες αυτών των κλάδων, δημιουργεί υψηλότερες επιδράσεις 

(μεταβολές) στην παραγωγή των κλάδων από τους οποίους χαρακτηρίζονται (υψηλές 

συνολικές εισροές).  

Στη συνέχεια οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας  

διερευνήθηκαν ως προς τις συνολικές εκροές, όπου διαπιστώθηκαν τα αποτελέσματα 

που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5.2). 

Οι κλάδοι οι οποίοι με τις μεταβολές της ακαθάριστης παραγωγής, επιδρούν 

σημαντικά με τη διανομή των προϊόντων και αγαθών στους υπόλοιπους κλάδους της 
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ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες 

ως εισροή, είναι κυρίως κλάδοι του δευτερογενή τομέα. 

Πίνακας 5.2 Ηγετικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας (συνολικές εκροές) 

AA ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR
1 E 914 440 116 CA 877 407 105 CA 935 460 121 CA 922 447 117 CA 873 401 102
2 J 837 368 97 E 853 385 100 E 916 442 116 E 861 390 102 E 852 382 97
3 CA 811 346 91 J 752 299 78 J 775 316 83 J 737 285 75 J 744 291 74
4 DF 705 261 69 DG 568 169 44 DG 596 187 49 DF 641 217 57 DF 579 176 45
5 DG 497 130 34 DH 540 154 40 DF 571 172 45 DH 598 187 49 DH 538 152 39
6 DA 432 87 26 DF 497 131 34 DH 509 136 36 DG 480 121 32 DG 520 142 36

19991994 1995 1997 1998

Ενεργειακά προϊόντα (CA), παραγωγή ενέργειας ηλεκτρικής ενέργειας – 

ύδρευσης (E), και ενδιάμεσα αγαθά, όπως πετρελαιοειδή (DF), πλαστικά (DH), 

χημικά (DG), καθώς και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (J) αποτελούν τους 

πρώτους έξη (6) σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας μας ως προς τις συνολικές 

εκροές.  

Διερευνώντας τους κλάδους ταυτόχρονα ως προς τις συνολικές (άμεσες και 

έμμεσες) εισροές και τις εκροές τους, παρατηρούμε στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 

5.3) ότι οι κλάδοι οι ηγετικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας είναι κυρίως τους 

δευτερογενή τομέα. 

Πίνακας 5.3 Ηγετικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας (συνολικές  εισροές και εκροές) 

AA ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR ID #F1 COR CTR
1 J -653 223 36 E -696 244 41 E -684 237 41 CA -764 290 53 CA -786 305 56
2 CA -613 186 32 CA -684 233 40 CA -650 210 37 E -754 289 51 E -722 263 47
3 DF -596 184 30 DG -611 190 32 DF -603 184 32 DF -748 281 51 DF -717 258 46
4 E -592 176 30 CB -580 174 29 DH -593 184 31 DG -602 185 33 DG -577 170 30
5 CB -591 181 30 DF -578 171 28 CB -575 171 29 DH -600 188 33 DH -567 169 29
6 DJ -545 155 25 J -565 167 27 DG -570 166 28 DJ -529 146 25 J -520 139 24
7 DG -522 139 23 DJ -548 157 26 DJ -537 150 25 J -529 144 25 CB -512 137 24
8 DH -510 136 22 DH -486 124 20 J -511 135 23 CB -528 144 25 K -497 125 22
9 G -463 111 18 DK -475 113 19 DE -399 83 14 K -404 82 15 DJ -486 124 21

10 K -452 103 17 DL -438 95 16 K -393 78 14 DE -382 75 13 DE -419 92 16
11 I -448 102 17 K -429 93 16 DD -383 76 13 DL -346 59 11 DD -319 53 9

19991994 1995 1997 1998

Όπως και στις συνολικές εκροές, τα ενεργειακά προϊόντα, η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας – ύδρευσης και τα ενδιάμεσα αγαθά (πετρελαιοειδή, χημικά, 

πλαστικά και μεταλλικά προϊόντα) καθώς και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αποτε-

λούν και συνολικά (εισροές και εκροές) τους ηγετικούς κλάδους της ελληνικής 

οικονομίας για όλη την εξεταζόμενη περίοδο. 

Άλλοι ηγετικοί κλάδοι είναι τα μη ενεργειακά προϊόντα, τα προϊόντα χάρτου 

και υπηρεσίες εκδόσεων – εκτυπώσεων, τα προϊόντα ξυλείας και οι υπηρεσίες που 

αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικές δραστηριότητες που 

συνεχώς κερδίζουν θέσεις ως προς τη σημαντικότητά τους.  
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Εξωγ ε ν ε ί ς  Επ ι δράσ ε ι ς  

 

6.1 Εισαγωγή  

Οι πίνακες εισροών – εκροών περιγράφουν όπως είδαμε την διακλαδική 

παραγωγική διάρθρωση της οικονομίας (ενδιάμεση ανάλωση) αλλά και το σύστημα 

δημιουργίας προστιθέμενης αξίας, όπως για παράδειγμα οι μισθοί, οι φόροι, οι 

εισαγωγές κ.ά. που καταγράφονται στο τμήμα των αρχικών εισροών. Το 

παραδοσιακό υπόδειγμα εισροών – εκροών βασίζεται στην παραδοχή ότι η πλέον 

σημαντική δραστηριότητα είναι η παραγωγική (ενδογενής) και οι υπόλοιπες 

δραστηριότητες βασίζονται και συνδέονται με αυτή (εξωγενείς). Η διακλαδική 

παραγωγική διάρθρωση της οικονομίας, διερευνήθηκε πλήρως και διεξοδικά στα 

προηγούμενα δύο κεφάλαια. Με τη λογική που διερευνώνται οι επιδράσεις ως προς 

το παραγόμενο ή διανεμόμενο προϊόν, είναι εφικτό στα πλαίσια του υποδείγματος 

εισροών – εκροών να προσδιοριστούν οι διακλαδικές επιδράσεις ως προς την 

απασχόληση, τις εισαγωγές, το εισόδημα ή την περιβαλλοντική επιβάρυνση με τις 

εκπομπές ρύπων.  

Είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια του κλάδους που επηρεάζουν περισσότερο 

τη συνολική παραγωγή και ανάπτυξη της οικονομίας, λογικό είναι όμως η αύξηση της 

παραγωγής να συνοδεύεται και από αύξηση της απασχόλησης. Είδαμε επίσης ότι ένας 

κλάδος για να παράγει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του προμηθεύεται προϊόντα και 

υπηρεσίες από άλλους παραγωγικούς κλάδους (ενδιάμεσες εισροές). Έτσι η 

προώθηση και η ανάπτυξη των ηγετικών κλάδων θα είχε συνολικό αποτέλεσμα στην 

οικονομία μιας χώρας αν η ζήτησή του για ενδιάμεσες εισροές, καλυπτόταν από 

εγχώρια παραγωγή, χωρίς να καταφεύγει σε εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών. 

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις περιπτώσεις αυτές, για να διαπιστώσουμε κατά πόσο, 



Κεφάλαιο 6ο  
 

 
οι μεταβολές της παραγωγής επιφέρουν μεταβολές στην απασχόληση και στις 

εισαγωγές.  

6.2 Μεθοδολογία 

Αρχικά για τη διερεύνηση της απασχόλησης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

όπως είδαμε στο 2ο κεφάλαιο σελ. 75, τις ώρες απασχόλησης ή τον αριθμό των 

εργαζομένων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία 

που έχουμε στη διάθεσή μας,  από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 

είναι ο πίνακας εισροών – εκροών για το έτος 1999, και ο αριθμός των 

απασχολουμένων διακλαδικά. 

Όταν η τελική ζήτηση για το προϊόν κάποιου κλάδου μεταβληθεί κατά μία 

μονάδα, ενώ η τελική ζήτηση για τα προϊόντα των άλλων κλάδων παραμένει 

σταθερή, ο κλάδος αυτός θα προσαρμόσει το επίπεδο παραγωγής του με βάση τη 

μεταβολή της τελικής ζήτησης. Η προσαρμογή της παραγωγής θα έχει σαν 

επακόλουθο την ανάλογη μεταβολή της απασχόλησης στον κλάδο. Θα μεταβληθεί 

δηλαδή κατά τον άμεσο συντελεστή απασχόλησης1. 

Διαιρώντας τον αριθμό απασχολουμένων με τη συνολική ακαθάριστη αξία 

παραγωγής του αντίστοιχου κλάδου, βρίσκουμε τους άμεσους τεχνολογικούς 

συντελεστές ( l ), απασχόλησης των κλάδων.  

Η μεταβολή όμως στην παραγωγή του κλάδου κατά μία μονάδα θα οδηγήσει σε 

αλυσιδωτές μεταβολές στην παραγωγή όλων των κλάδων που συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με τον κλάδο αυτό. Έτσι οι άμεσες και έμμεσες μεταβολές στην παραγωγή 

των κλάδων αυτών, θα προκαλέσουν, με τη σειρά τους, άμεσες και έμμεσες 

μεταβολές στη συνολική απασχόληση. Οι μεταβολές αυτές δίνονται από τους ολικούς 

συντελεστές απασχόλησης.  

Αν πολλαπλασιάσουμε τους άμεσους συντελεστές απασχόλησης με την 

αντίστροφη μήτρα (Ι-Α)-1 σύμφωνα με την παρακάτω σχέση (6.1) δημιουργείται η 

μήτρα W των ολικών (άμεσων και έμμεσων) διακλαδικών συντελεστών 

απασχόλησης2.  

                                                 
1 Λίβας Π. (1983) Ανάλυση της Απασχολήσεως κατά Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας, ΚΕΠΕ 
Αθήνα σελ. 20.  
2 Ονομάζονται επίσης πολλαπλασιαστές τύπου Ι των Moore και Petersen. 
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Όπου είναι η διαγώνια μήτρα των άμεσων τεχνολογικών συντελεστών 

απασχόλησης, κάθε στοιχείο της οποίας δείχνει την άμεση μεταβολή στην 

απασχόληση κάθε κλάδου του συστήματος από τη μεταβολή του ακαθαρίστου 

προϊόντος του.  

l̂

1ˆ( )W l I A −= −

11 12 1

21 22 2

1 2

n

n

n n n

w w w

w w w

w w w

=

n

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 (6.1) 

Τα στοιχεία των στηλών της μήτρας W μας δείχνουν τις συνολικές (άμεσες και 

έμμεσες) επιδράσεις στην απασχόληση των παραγωγικών κλάδων που προέρχονται 

από την κατά μία μονάδα μεταβολή του τελικού προϊόντος του κλάδου που 

αντιστοιχεί στην υπό εξέταση στήλη3. Για παράδειγμα, w11 δείχνει τις άμεσες και 

έμμεσες επιδράσεις στην απασχόληση του κλάδου 1 που προέρχονται από την κατά 

μία μονάδα μεταβολή της τελικής ζήτησης του ίδιου κλάδου 1, w21 δείχνει τις άμεσες 

και έμμεσες επιδράσεις στην απασχόληση του κλάδου 2 που προέρχονται από την 

κατά μία μονάδα μεταβολή του τελικού προϊόντος του κλάδου 1, κ.ο.κ για τους 

υπόλοιπους κλάδους. 

Με βάση τα στοιχεία της μήτρας W και ακολουθώντας την ίδια διαδικασία 

κατηγοριοποίησης όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο, δημιουργούμε το λογικό 

πίνακα 0-1, στον οποίο εφαρμόζουμε τις δύο μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, 

Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση (CAH) και Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών 

(AFC). 

Όσον αφορά τις εισαγωγές για την εκτίμηση των συντελεστών χρησιμοποιείται 

επίσης ο πλέον πίνακας εισροών – εκροών του έτους 1999 από της Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία της Ελλάδος. Υπάρχει διαθέσιμο μόνο το διάνυσμα των κλαδικών 

εισαγωγών συνολικά και χωρίς τη διάκρισή τους σε εισαγωγές από τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες, όπως για τα προηγούμενα έτη.   

                                                 
3   Σκούντζος Θ. Στρόμπλος Ν. (2005), Πολλαπλασιαστές Παραγωγής και Απασχόλησης στην 
Ελληνική Οικονομία: Διακλαδική Ανάλυση Δοκίμια Οικονομικής Ανάλυσης  ΚΕΠΕ σελ. 441. 

  - Πανεθιμυτάκης Α. Ελληνική Βιομηχανία Κλαδική Απασχόληση 1958-1980 εκδόσεις Gutenberg 
Αθήνα σελ 27. 
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Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι η ίδια με την απασχόληση. Αρχικά 

υπολογίζονται οι άμεσοι τεχνολογικοί συντελεστές των εισαγωγών m, διαιρώντας τις 

δαπάνες για εισαγωγές κάθε κλάδου με την αντίστοιχη συνολική ακαθάριστη αξία 

παραγωγής του κλάδου. Αν στη συνέχεια πολλαπλασιάσουμε τους άμεσους 

συντελεστές με την αντίστροφη μήτρα (Ι-Α)-1 σύμφωνα με τη σχέση (6.2) 

δημιουργείται η μήτρα Μ των ολικών συντελεστών εισαγωγών. 

1ˆ ( )M m I A −= −

11 12 1

21 22 2

1 2

n

n

n n n

m m m

m m m

m m m n

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

(6.2) 

Όπου  είναι η διαγώνια μήτρα με διαγώνια στοιχεία τους άμεσους 

τεχνολογικούς συντελεστές εισαγωγών. 

m̂

Αναλυτικότερα τα στοιχεία της στήλης της μήτρας M δείχνουν τις άμεσες και 

έμμεσες επιδράσεις στις εισαγωγές των παραγωγικών κλάδων που προέρχονται από 

τη κατά μία μονάδα μεταβολή της τελικής ζήτησης προϊόντος του κάθε κλάδου 

χωριστά που αντιστοιχεί στην υπό εξέταση στήλη. Παραδείγματος χάρη m11 δείχνει 

τις άμεσες και έμμεσες  επιδράσεις στις εισαγωγές του κλάδου 1 που προέρχονται 

από την κατά μία μονάδα μεταβολή της τελικής ζήτησης του ίδιου κλάδου 1, m21 

δείχνει τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στις εισαγωγές του κλάδου 2 που 

προέρχονται από την κατά μία μονάδα μεταβολή του τελικού προϊόντος του κλάδου 

1, κ.ο.κ για τους υπόλοιπους κλάδους. 

Θεωρώντας τις γραμμές της μήτρας Μ αντικείμενα (κλάδους), κατηγο-

ριοποιούμε όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις  τις στήλες (μεταβλητές), 

καταλήγοντας στο λογικό πίνακα 0-1, όπου στη συνέχεια, εφαρμόζουμε την ανιούσα 

ιεραρχική ταξινόμηση (CAH) και την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (AFC).  

Για τη διερεύνηση της απασχόλησης αλλά και των εισαγωγών 

χρησιμοποιήθηκαν οι πλέον πρόσφατοι πίνακες του 1999. Δεν πραγματοποιήθηκε 

διαχρονική ανάλυση καθώς όπως διαπιστώθηκε από τις προηγούμενες αναλύσεις, 

ελάχιστα μεταβάλλονται οι κλαδικοί συντελεστές των διακλαδικών σχέσεων. 
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6.3 Διερεύνηση απασχόλησης  

Από την εφαρμογή της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης (CAH), (Σχήμα 6.1) 

διαπιστώνουμε ότι αρχικά διαχωρίζονται οι κλάδοι της ομάδας C1 από όλους τους 

υπόλοιπους κλάδους που αποτελούν την ομάδα C2. Ο διαχωρισμός αυτός οφείλεται 

στην υπεροχή της ομάδας C1 έναντι της ομάδας C2 ως προς τις χαμηλές επιδράσεις 

απασχόλησης προς τους κλάδους παραγωγής καταναλωτικών και ενδιάμεσων 

αγαθών, ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης καθώς και προς τις λοιπές υπηρεσίες 

υπέρ του κοινωνικού συνόλου. 

Η ομάδα C1 περιλαμβάνει συνολικά δώδεκα (12) κλάδους το 41% των κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας. Ο ένας (1) κλάδος είναι από τον πρωτογενή τομέα, τα 

αλιεύματα Β, τέσσερις (4) του  τριτογενή οι υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων Η, 

δημόσιας διοίκησης L, οι υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες Ν και οι υπηρεσίες 

εκπαίδευσης Μ. Οι υπόλοιποι είναι του δευτερογενή τομέα και συγκεκριμένα οι 

κλάδοι εξόρυξης μη ενεργειακών υλικών CA, τα τρόφιμα – ποτά – καπνός DA, 

δερμάτινα είδη DC, ο ηλεκτρικός και μηχανολογικός εξοπλισμός DK και DL 

αντίστοιχα, τα μεταφορικά μέσα DM και τα προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά. 

Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από χαμηλές επιδράσεις στην απασχόληση 

κυρίως προς τους κλάδους παραγωγής προϊόντων τροφίμων, ξυλείας, πλαστικών 

υλών, χάρτου εκδόσεων – εκτυπώσεων, μεταλλικά προϊόντα αλλά και προς την 

παραγωγή προϊόντων από  μη μεταλλικά ορυκτά, την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου και λοιπών υπηρεσιών 

κοινωνικού χαρακτήρα.  

Στη συνέχεια η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος, διασπάται σε δύο υποομάδες 

την C21 και την C22. Η διάσπαση αυτή οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C21 έναντι 

της C22 ως προς τις υψηλές επιδράσεις προς την απασχόληση των κλάδων προϊόντων 

γεωργίας – κτηνοτροφίας, ενεργειακών υλικών, των παραδοσιακών κλάδων 

παραγωγής (τροφίμων – ποτών και καπνού και κλωστοϋφαντουργίας) και προς τις 

υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης. 

Η ομάδα C21 περιλαμβάνει έξη (6) κλάδους το 21% της συνολικής οικονομίας. 

Οι κλάδοι αυτοί είναι τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, και οι υπηρεσίες λιανικού και χονδρικού 

εμπορίου, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταφορών – επικοινωνιών και 
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αποθήκευσης και υπηρεσίες που αφορούν ακίνητη περιουσία και άλλες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

B Αλιεύματα CA Ενεργειακά υλικά
A

Προϊόντα γεωργίας
θήρας και δασοκομίαςDC Δέρμα και δερμάτινα είδη DF Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

E
Ηλεκτρική ενέργεια
φυσικό αέριο και νερόL

Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης
άμυνας και  υποχρεωτικής 
κοινωνικής ασφάλισης

DB
Κλωστοϋφαντουργικές ύλες και 
προϊόντα

G
Υπηρεσίες χονδρικού και 
λιανικού εμπορίου

N
Υγειονομικές και κοινωνικές 
υπηρεσίες

DG Χημικές ουσίες και προϊόντα

I
Υπηρεσίες μεταφορών
αποθήκευσης και 

DA Τρόφιμα -ποτά -καπνός

DH
Πλαστικές , ελαστικές ύλες και 
προϊόντα

K
Υπηρεσίες που αφορούν 
ακίνητα , υπηρεσίες 
ενοικίασης και 

DL
Ηλεκτρικός εξοπλισμός και 
οπτικές συσκευές

DD Ξυλεία και προϊόντα ξύλου

J
Υπηρεσίες 
χρηματοπιστωτικής 

DM Εξοπλισμός μεταφορών

DJ
Βασικά μέταλλα και μεταλλικά 
προϊόντα

H
Υπηρεσίες ξενοδοχείων και 
εστιατορίων

DN Λοιπά μεταποιημένα προϊόντα 

CB Μη Ενεργειακά υλικά

DE
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
υπηρεσίες εκδόσεων-εκτυπώσεων

DI
Προϊόντα από μη μεταλλικά 
ορυκτά

F Κατασκευαστικές εργασίες

M Υπηρεσίες εκπαίδευσης

O
Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
κοινωνικού συνόλου , κοινωνικού 
και ατομικού χαρακτήρα

DK Μηχανήματα και εξοπλισμός

Χαμηλές Επιδράσεις

Μεσαίες Επιδράσεις

Υψηλές Επιδράσεις

DA Τρόφιμα -ποτά -καπνός

DI
Προϊόντα από μη μεταλλικά 
ορυκτά

A
Προϊόντα γεωργίας
θήρας και δασοκομίας

DD Ξυλεία και προϊόντα ξύλου

H
Υπηρεσίες ξενοδοχείων και 
εστιατορίων

CA Ενεργειακά υλικά

DE
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
υπηρεσίες εκδόσεων -
εκτυπώσεων

DA Τρόφιμα - ποτά - καπνός

DA Τρόφιμα -ποτά -καπνός

DH
Πλαστικές, ελαστικές ύλες και 
προϊόντα

DJ
Βασικά μέταλλα και μεταλλικά 
προϊόντα

DJ
Βασικά μέταλλα και 
μεταλλικά προϊόντα

DI
Προϊόντα από μη μεταλλικά 
ορυκτά

I
Υπηρεσίες μεταφορών
αποθήκευσης και 

DJ
Βασικά μέταλλα και μεταλλικά 
προϊόντα

DB
Κλωστοϋφαντουργικές 
ύλες και προϊόντα

E
Ηλεκτρική ενέργεια , φυσικό 
αέριο και νερό

G
Υπηρεσίες χονδρικού και 
λιανικού εμπορίου

O

Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
κοινωνικού συνόλου, 
κοινωνικού και ατομικού 
χαρακτήρα

o

C1 C22 C21

C2

Σχήμα 6.1 Δενδρόγραμμα απασχόλησης 1999 
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Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από υψηλές επιδράσεις ως προς την 

απασχόληση κυρίως των κλάδων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων των 

ενεργειακών υλικών, τροφίμων, κλωστοϋφαντουργίας, μετάλλων, χάρτου εκδόσεων – 

εκτυπώσεων, πετρελαιοειδών, χημικών, πλαστικών (καταναλωτικών και ενδιάμεσων 

αγαθών) και υπηρεσιών μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης.  

Οι υπόλοιποι έντεκα (11) κλάδοι, το 38%, αποτελούν την ομάδα C22 και είναι οι 

κλάδοι των ενεργειακών υλικών, προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας, ξυλείας, χάρτου 

εκδόσεων – εκτυπώσεων, πετρελαιοειδή, μέταλλα, χημικά, πλαστικά, λοιπά 

βιομηχανικά προϊόντα, κατασκευαστικές εργασίες, και οι λοιπές υπηρεσίες 

κοινωνικού χαρακτήρα. 

Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από μεσαίες επιδράσεις ως προς την 

απασχόληση κυρίως των κλάδων παραγωγής τροφίμων, μετάλλων και προϊόντων από 

μη μεταλλικά ορυκτά αλλά και από υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων.  

Η ταξινόμηση μας οδηγεί στις ομαδοποιήσεις των κλάδων, όπου διαπιστώνουμε 

ποιοι κλάδοι είναι αυτοί που οι μεταβολές του τελικού προϊόντος ή των υπηρεσιών 

του, επιδρούν περισσότερο, λιγότερο ή ελάχιστα στη δημιουργία απασχόλησης. Η 

ομάδα C21 περιλαμβάνει τους κλάδους που η πιθανή αύξηση του τελικού προϊόντος 

τους, επιφέρει τις υψηλότερες επιδράσεις στον αριθμό των απασχολουμένων στους 

κλάδους από τους οποίους χαρακτηρίζεται.  

Με την ταξινόμηση όμως δεν γνωρίζουμε τη διάταξη των κλάδων, γι’ αυτό 

εφαρμόζουμε την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (AFC).  

Η αρχική διάσπαση, στις ομάδες C1 και C2 παρουσιάζεται στον πρώτο παραγο-

ντικό άξονα (Σχήμα 6.2) όπου ερμηνεύεται το 29% της ολικής αδράνειας.  
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Σχήμα 6.2 Πρώτος παραγοντικός άξονας απασχόλησης 1999 
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Από τα αριστερά προς δεξιά, παρατηρούμε να παρατίθενται σε διάταξη οι 

κλάδοι που χαρακτηρίζονται από χαμηλές επιρροές στον αριθμό των 

απασχολούμενων, ενώ από τα δεξιά βρίσκονται όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι που έχουν 

υψηλό COR και CTR.  

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (Σχήμα 6.3) ερμηνεύει το 15% της ολικής 

αδράνειας και παρουσιάζει τη διάσπαση του κόμβου C2. Από τα αριστερά προς τα 

δεξιά παρουσιάζονται σε διάταξη οι κλάδοι που χαρακτηρίζονται από μεσαίες 

επιδράσεις προς τη συνολική απασχόληση της οικονομίας, (ομάδα C22), ενώ από τα 

δεξιά προς τα αριστερά έχουμε τη διάταξη των σημαντικότερων κλάδων (υψηλό COR 

και CTR) της ομάδας C21 που χαρακτηρίζεται από υψηλές επιδράσεις στη συνολική 

απασχόληση της οικονομίας. 

1.0008006004002000-200-400-600-800-1.000

CA
DBDF

DG F
GIJ KO

Aw2

CAw2
CBw2DAw2 DAw3

DDw2

DEw2

DFw2

DGw2

DHw2

DIw2
DJw2

DKw2

DNw2

Ew2 Fw2
Hw2

Iw2

Lw3

τ2=15,402%

DDw3

DFw3

Kw3

C22 C21

 
Σχήμα 6.3 2ος παραγοντικός άξονας απασχόλησης 

Στο παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 6.4) διαπιστώνουμε εποπτικά τα τρία (3) νέφη 

και έχουμε μια συνολική εικόνα των κλάδων και των χαρακτηριστικών τους. Τη 

σημαντικότερη μεταβολή στη συνολική απασχόληση της οικονομίας προκαλούν οι 

κλάδοι της ομάδας C21 καθώς η μεταβολή της τελικής τους ζήτησης, έχει υψηλότερες 

επιδράσεις από τους κλάδους των υπόλοιπων ομάδων. 

Οι κλάδοι που η μεταβολή του τελικού προϊόντος τους, επηρεάζει ελάχιστα την 

συνολική απασχόληση της οικονομίας βρίσκονται στο επάνω αριστερά τεταρτημόριο 

του σχήματος ενώ οι κλάδοι που η μεταβολή τους έχει μεσαίες επιδράσεις βρίσκεται 

στην ενδιάμεση κάτω θέση του σχήματος.  

Οι κλάδοι υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου G, υπηρεσίες που 

αφορούν ακίνητη περιουσία και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες K, και 

υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης I, έχουν ακριβώς τις ίδιες 
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συντεταγμένες (στο επίπεδο αλλά και στο δεύτερο παραγοντικό άξονα) που σημαίνει 

ότι, έχουν τον ίδιο βαθμό σημαντικότητας. Στη συνέχεια ακολουθεί ο κλάδος 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες J, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ε και 6ος σε 

διάταξη κλάδος της ομάδας C21, είναι τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα Α.  
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Σχήμα 6.4 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα απασχόλησης 1999 

Όσον αφορά τους κλάδους του τριτογενή τομέα G, K, J και I, μας είναι γνωστό 

και από τα προηγούμενα δύο κεφάλαια ότι παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην 

ελληνική οικονομία. Εδώ έχουμε και την κατηγορία Α του πρωτογενή τομέα καθώς 

και από το δευτερογενή τα βασικά μεταλλικά προϊόντα DJ, προϊόντα χάρτου εκδόσεις 

– εκτυπώσεις DE τις κατασκευαστικές εργασίες F κ.ο.κ, να παίζουν επίσης 

καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία απασχόλησης, καθώς διατάσσονται στις αμέσως 

επόμενες σημαντικές θέσεις. 
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6.4 Διερεύνηση εισαγωγών 

Από τα αποτελέσματα της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης διαπιστώνουμε το 

σχηματισμό τριών ομάδων (Σχήμα 6.5). Αρχικά διαχωρίζονται οι κλάδοι της ομάδας 

C1 από όλους τους υπόλοιπους κλάδους που ανήκουν στην ομάδα C2. Ο διαχωρισμός 

αυτός, οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C1 έναντι της ομάδας C2 ως προς τις 

υψηλές επιδράσεις στις εισαγωγές των κατασκευαστικών εργασιών, των υπηρεσιών 

ξενοδοχείων – εστιατορίων, των μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, των 

υπηρεσιών που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας, μισθώσεις και 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες και τις 

λοιπές υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου. 

Η ομάδα C1 περιλαμβάνει δώδεκα (12) κλάδους, το 42% της συνολικής οικο-

νομίας και συγκεκριμένα τους κλάδους των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 

της κλωστοϋφαντουργίας, των υπηρεσιών ξενοδοχείων – εστιατορίων, των μεταφο-

ρών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, των υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών, 

των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών που αφορούν διαχείριση 

ακίνητης περιουσίας, μισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες, των λοιπών 

υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, των τροφίμων – ποτών – καπνού, των 

κατασκευαστικών εργασιών, των υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου και 

της δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικών ασφαλίσεων.  

Το κοινό χαρακτηριστικό των κλάδων αυτών είναι ότι επηρεάζονται από 

υψηλές εισαγωγές κυρίως από προϊόντα και υπηρεσίες των ίδιων κλάδων αλλά και 

από κεφαλαιουχικά προϊόντα (μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και 

μεταφορικών μέσων) ενδιάμεσων αγαθών (προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά, 

πετρελαιοειδή και μεταλλικά προϊόντα), προϊόντα ξυλείας, δερμάτινων ειδών, λοιπών 

μεταποιημένων προϊόντων, μη ενεργειακών υλικών και αλιευμάτων. 

Στη συνέχεια η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος, διασπάται σε δύο υποομάδες 

την C21 και την C22. Η διάσπαση αυτή οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C21 έναντι 

της C22 ως προς τις μεσαίες επιδράσεις των εισαγωγών σε αλιεύματα, κατασκευές 

υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων και λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα. 

Η ομάδα C22 υπερτερεί ως τις χαμηλές εισαγωγές από προϊόντα και υπηρεσίες των 

ίδιων κλάδων. 
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o

C1C22C21

C2

Υψηλές Επιδράσεις

Μεσαίες Επιδράσεις
Χαμηλές Επιδράσεις

A Προϊόντα γεωργίας, θήρας και 
δασοκομίας

DB Κλωστοϋφαντουργικές ύλες και 
προϊόντα

H Υπηρεσίες ξενοδοχείων και 
εστιατορίων

I Υπηρεσίες μεταφορών, 
αποθήκευσης και επικοινωνιών

N Υγειονομικές και κοινωνικές 
υπηρεσίες

J Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής 
διαμεσολάβησης

K
Υπηρεσίες που αφορούν 
ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
και επιχειρηματικές υπηρεσίες

O

Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
κοινωνικού συνόλου, 
κοινωνικού και ατομικού 
χαρακτήρα

DA Τρόφιμα-ποτά-καπνός

F Κατασκευαστικές εργασίες

G Υπηρεσίες χονδρικού και 
λιανικού εμπορίου

L
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, 
άμυνας και  υποχρεωτικής 
κοινωνικής ασφάλισης

DE
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί, 
υπηρεσίες εκδόσεων-
εκτυπώσεων

DG Χημικές ουσίες και προϊόντα

DI Προϊόντα από μη μεταλλικά 
ορυκτά

DJ Βασικά μέταλλα και μεταλλικά 
προϊόντα

DF Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

E Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό 
αέριο και νερό

M Υπηρεσίες εκπαίδευσης

B Αλιεύματα

CA Ενεργειακά υλικά

CB Μη Ενεργειακά υλικά

DM Εξοπλισμός μεταφορών

DC Δέρμα και δερμάτινα είδη

DD Ξυλεία και προϊόντα ξύλου

DH Πλαστικές, ελαστικές ύλες και 
προϊόντα

DN Λοιπά μεταποιημένα προϊόντα 
μ.α.κ.

DK Μηχανήματα και εξοπλισμός

DL Ηλεκτρικός εξοπλισμός και 
οπτικές συσκευές

Fm3 Κατασκευαστικές εργασίες

Hm3 Υπηρεσίες ξενοδοχείων και 

εστιατορίων

Im3 Υπηρεσίες μεταφορών, 

αποθήκευσης και επικοινωνιών

Km3 Υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα, 

υπηρεσίες ενοικίασης και 

επιχειρηματικές υπηρεσίες

Nm3 Υγειονομικές και κοινωνικές 

υπηρεσίες

Om3 
Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 

κοινωνικού συνόλου, κοινωνικού 

και ατομικού χαρακτήρα

Am3 Προϊόντα γεωργίας, θήρας και 

δασοκομίας

Bm3 Αλιεύματα

DAm3 Τρόφιμα-ποτά-καπνός

Gm3 Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού 

εμπορίου

Jm3 Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής 

διαμεσολάβησης

Em1 Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο 

και νερό
Fm1 Κατασκευαστικές εργασίες

Hm1 Υπηρεσίες ξενοδοχείων και 

εστιατορίων

Om1 
Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 

κοινωνικού συνόλου, κοινωνικού 

και ατομικού χαρακτήρα

Bm1 Αλιεύματα

CAm1 Ενεργειακά υλικά

DFm1 Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

Im1 Υπηρεσίες μεταφορών, 

αποθήκευσης και επικοινωνιών

Km1 Υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα, 

υπηρεσίες ενοικίασης και 

επιχειρηματικές υπηρεσίες

Fm2 Κατασκευαστικές εργασίες

Hm2 Υπηρεσίες ξενοδοχείων και 

εστιατορίων

Om2 Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 

κοινωνικού συνόλου, 
Bm2 Αλιεύματα

Im2 Υπηρεσίες μεταφορών, 

αποθήκευσης και επικοινωνιών

Km2 Υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα, 

επιχειρηματικές υπηρεσίες

Nm2 Υγειονομικές και κοινωνικές 

υπηρεσίες

Σχήμα 6.5 Δενδρόγραμμα εισαγωγών 1999 

Η C21 αποτελείται από επτά (7) κλάδους το 24%. Οι κλάδοι αυτοί είναι τα 

προϊόντα χάρτου και υπηρεσίες εκδόσεων – εκτυπώσεων τα χημικά προϊόντα, τα 
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προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά, τα μεταλλικά προϊόντα, τα πετρελαιοειδή, η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης. 

Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από μεσαίες επιδράσεις ως προς τις εισαγωγές 

εξοπλισμού μεταφορών, υπηρεσιών μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, 

υπηρεσιών που αφορούν τα ακίνητα και επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπηρεσιών 

ξενοδοχείων και εστιατορίων, κατασκευαστικών εργασιών, αλιευμάτων, 

υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών, λοιπών υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού 

συνόλου, πετρελαιοειδών, υπηρεσιών εμπορίου, τροφίμων – ποτών και καπνού, και 

μεταλλικών προϊόντων. 

Η ομάδα C22 περιλαμβάνει τους υπόλοιπους δέκα (10) κλάδους το 34% των 

κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, εκ των οποίων, μόνο τα αλιεύματα ανήκουν 

στον πρωτογενή τομέα ενώ οι υπόλοιποι εννιά (9) ανήκουν στο δευτερογενή. 

Συγκεκριμένα είναι οι κλάδοι των ενεργειακών και μη ενεργειακών υλικών, τα 

δερμάτινα προϊόντα, τα προϊόντα ξυλείας, τα πλαστικά, τα λοιπά μεταποιημένα 

προϊόντα και οι τρεις κλάδοι των κεφαλαιουχικών αγαθών (μηχανολογικού και 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και τα μεταφορικά μέσα).  

Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από χαμηλές επιδράσεις εισαγωγών κυρίως 

από αλιεύματα από ενεργειακά υλικά και μη ενεργειακά υλικά, από ενδιάμεσα και 

κεφαλαιουχικά αγαθά, από υπηρεσίες εμπορίου αλλά και από υπηρεσίες ξενοδοχείων 

– εστιατορίων λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού συνόλου, υπηρεσίες μεταφορών – επικοι-

νωνιών και αποθήκευσης και από υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα, μισθώσεις και 

επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

Για να διαπιστωθεί η διάταξη των κλάδων, εφαρμόζουμε την παραγοντική 

ανάλυση των αντιστοιχιών (AFC) όπου στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 6.6) 

που ερμηνεύεται το 28% της ολικής αδράνειας διαπιστώνουμε την αντιπαράθεση των 

δύο ακραίων περιπτώσεων. 

Από αριστερά προς τα δεξιά διατάσσονται οι κλάδοι που χαρακτηρίζονται από 

χαμηλές επιδράσεις στις εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών (ομάδα C22). Στα δεξιά 

παρατηρούμε σε διάταξη τους κλάδους που επηρεάζουν σε υψηλότερο βαθμό τις 

εισαγωγές (ομάδα C1).  
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Σχήμα 6.6 Πρώτος παραγοντικός άξονας εισαγωγών 1999 

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (Σχήμα 6.7) που ερμηνεύει το 13% της ολικής 

αδράνειας αντιπαραθέτει τις μεσαίες περιπτώσεις με τις ακραίες. Από τα δεξιά προς 

τα αριστερά διατάσσονται οι κλάδοι και τα χαρακτηριστικά της ομάδας C21 που 

χαρακτηρίζονται από μεσαίες επιδράσεις στις εισαγωγές και από τα δεξιά οι 

σημαντικότεροι κλάδοι (υψηλό COR και CTR) που χαρακτηρίζονται από χαμηλές και 

υψηλές επιδράσεις στις εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών. 
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Σχήμα 6.7 Δεύτερος παραγοντικός άξονας εισαγωγών 1999 

Στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 6.8) του πρώτου και δευτέρου 

παραγοντικού άξονα, ερμηνεύεται το 41% της ολικής αδράνειας. Διαπιστώνουμε από 

την απεικόνιση σε διάταξη τους κλάδους και τα χαρακτηριστικά των τριών ομάδων. 

Στο κάτω δεξιά τεταρτημόριο του σχήματος παρουσιάζονται οι κλάδοι με τις 

μεγαλύτερες επιδράσεις (ομάδα C1) στη μέση επάνω του σχήματος είναι η ομάδα C21 

με τις μεσαίες επιδράσεις και στα αριστερά κάτω βρίσκεται η ομάδα των χαμηλών 

επιδράσεων στις εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών. 
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Σχήμα 6.8 Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα εισαγωγών 1999 

Εάν αυξηθεί η τελική ζήτηση, για προϊόντα και υπηρεσίες των υπηρεσιών 

χονδρικού και λιανικού εμπορίου, κατασκευαστικών εργασιών, δημόσιας διοίκησης, 

άμυνας και κοινωνικών ασφαλίσεων, προϊόντων τροφίμων – ποτών –καπνού, 

υπηρεσιών ξενοδοχείων – εστιατορίων, υπηρεσιών που αφορούν ακίνητα και επιχει-

ρηματικές δραστηριότητες, υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, 

χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, 

τότε αυτοί οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, καταφεύγουν περισσότερο από 

κάθε άλλο κλάδο της ελληνικής οικονομίας σε εισαγωγές προϊόντων για να καλύψουν 

τη αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα – υπηρεσίες τους. 
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Η ανάλυση των δομών ή διαρθρωτική ανάλυση έχει πολλά πλεονεκτήματα και 

κυρίως διότι:  

 καθιστά δυνατή την ακριβή κατανόηση της συνολικής λειτουργίας της 

οικονομίας ως προς τις αλληλεπιδράσεις των διαφόρων οικονομικών 

μονάδων και ως προς την επιρροή τους πάνω στα βασικά μεγέθη της 

οικονομίας, ιδιαίτερα της εγχώριας παραγωγής, κατανάλωσης, εισαγωγών 

και απασχόλησης. 

 συντελεί στο ν’ αποφεύγονται εσφαλμένες ερμηνείες ως προς την κατανομή 

της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας κατά κλάδους ή περιφέρειες, 

όπου υπάρχουν πολλές ετερογενείς επιδράσεις. 

 επιτρέπει την κατάρτιση και εφαρμογή αποτελεσματικής οικονομικής 

πολιτικής. Διότι, αναλόγως του επιπέδου ανάπτυξης και των πραγματικών 

δεδομένων πρέπει να καταρτίζεται η πολιτική του κράτους και τα μέτρα που 

ενδείκνυται να λαμβάνονται. 

Με τη διερεύνηση που προηγήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια διαπιστώθηκε 

ότι η εφαρμογή των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων σε συνδυασμό με την ανάλυση 

εισροών – εκροών μας παρέχει τη δυνατότητα λεπτομερούς απεικόνισης της δομής 

και των διακλαδικών διαρθρωτικών σχέσεων μιας οικονομίας.  

Η εικόνα επί των παραγοντικών επιπέδων είναι το αποτέλεσμα της ταυτόχρονης 

απεικόνισης των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας και 

των ιδιοτήτων οι οποίες τους χαρακτηρίζουν.  

Με τις μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, προσδιορίζονται οι σημαντικοί κλάδοι 

«κλειδιά» της ελληνικής οικονομίας καθώς και η αιτιότητα που τους χαρακτηρίζει 

σημαντικούς. Οι μέθοδοι αυτές αποκαλύπτουν τις διαρθρωτικές σχέσεις της 
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παραγωγικής δομής λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις αλληλεπιδράσεις και 

αλληλεξαρτήσεις των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.  

Με τους δείκτες διακλαδικών διασυνδέσεων είναι εφικτός ο εντοπισμός των 

σημαντικών κλάδων, αλλά δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε την αιτία που τους 

καθιστά σημαντικούς ούτε τις ακριβείς σχέσεις διάχυσης των προϊόντων και 

υπηρεσιών. Με τις μεθόδους διακλαδικών συνδέσεων μελετώνται χωριστά οι 

επιδράσεις των εισροών και χωριστά οι επιδράσεις των εκροών, σε αντίθεση με τις 

μεθόδους ανάλυσης δεδομένων που είναι εφικτή και η ταυτόχρονη ανάλυση των 

εισροών και των εκροών.  

Είναι λογικό οι διάφοροι κλάδοι που απαρτίζουν μια οικονομία, να 

αναπτύσσονται με διαφορετικό ρυθμό. Με την εφαρμογή των μεθόδων ανάλυσης 

δεδομένων είναι εφικτός ο ακριβής εντοπισμός των σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων 

μεταξύ των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, που με την κατάλληλη λήψη 

αποφάσεων, μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη ανάπτυξη των αλληλοεξαρτώμενων 

κλάδων, έτσι ώστε να καλυφθεί η ζήτηση του αναπτυσσόμενου κλάδου από εγχώρια 

παραγωγή και όχι από εισαγωγές.  

Στις αναλύσεις που προηγήθηκαν η συνολική οικονομία της Ελλάδος 

διαιρέθηκε σε είκοσι εννιά (29) κατηγορίες – υποκατηγορίες (Πίνακας 4.1) κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας με βάση τα προϊόντα – υπηρεσίες παραγωγής, σύμφωνα 

με τη Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ).  

Αρχικά με τη βοήθεια του υποδείγματος εισροών – εκροών δημιουργήθηκαν οι 

κατάλληλοι πίνακες, όπου στη συνέχεια εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι ανάλυσης 

δεδομένων και συγκεκριμένα η Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση (CAH) και η 

Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (AFC). Η εμπειρική διερεύνηση των 

διακλαδικών σχέσεων και της δομής της ελληνικής οικονομίας πραγματοποιήθηκε, 

σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, για τα έτη: 1994, 1995, 1997, 1998 και 1999. 

Αναλυτικότερα διαπιστώθηκε ότι η κατηγορία Α, που περιλαμβάνει τις 

δραστηριότητες των καλλιεργειών, της κτηνοτροφίας, της υλοτομίας και της 

συλλογής άλλων φυτών και ζώων από ένα αγρόκτημα ή από τους φυσικούς τους 

βιότοπους, έχει χαμηλή επίδραση ως προς τις άμεσες εισροές και εκροές που σημαίνει 

ότι η μεταβολή της τελικής ζήτησης για προϊόντα αυτής της κατηγορίας δεν έχει 

άμεσες επιδράσεις με τη μεταβολή της ζήτησης στη συνολική οικονομία. Όσον 
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αφορά τις συνολικές εισροές κατέχει υψηλή προς μεσαία θέση και υψηλή ως προς τη 

διάθεση – διανομή των προϊόντων (άμεσες και ολικές εκροές). Από την ταυτόχρονη 

διερεύνηση των συνολικών εισροών και εκροών προκύπτει ότι ο κλάδος αυτός δεν 

αποτελεί ηγετικό κλάδο διότι χαρακτηρίζεται κυρίως από χαμηλές επιδράσεις από και 

προς τους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Έχει όμως σημαντική 

επίδραση στη δημιουργία απασχόλησης καθώς η αύξηση της τελικής ζήτησης 

επιφέρει υψηλές εισροές εργατικού δυναμικού στους υπόλοιπους κλάδους. Όσον 

αφορά τις εισαγωγές, δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις μεταβολές της ζήτησης για 

τα προϊόντα τους κλάδου αυτού. 

Η κατηγορία Β αποτελεί μαζί με τη κατηγορία Α τους δύο μοναδικούς κλάδους 

του πρωτογενή τομέα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η αλιεία ανοιχτής 

θαλάσσης καθώς και οι ιχθυοκαλλιέργειες. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ακαθάριστη 

παραγωγή του κλάδου αυτού επιφέρει χαμηλές επιδράσεις στους υπόλοιπους κλάδους 

όσον αφορά τη ζήτηση, την προσφορά, την απασχόληση αλλά και τις εισαγωγές. 

Στη συνέχεια έχουμε τις δύο υποκατηγορίες CA και CB της κατηγορίας των 

ορυχείων – λατομείων C. Η υποκατηγορία CA αφορά την εξόρυξη και λατόμηση 

ενεργειακών υλικών (άνθρακας, λιγνίτης και τύρφη, υδρογονάνθρακες, μετάλλευμα 

ουρανίου). Η άμεσες αλληλεπιδράσεις της κατηγορίας αυτής είναι σε χαμηλό βαθμό. 

Η αύξηση της ακαθάριστης παραγωγής αυτών των προϊόντων επιδρά συνολικά στην 

αύξηση της προσφορά τους προς τους υπόλοιπους κλάδους. Οι επιδράσεις ως προς 

την απασχόληση είναι σε ισοδύναμη με την ζήτηση (για τα προϊόντα τους) ένταση, 

ενώ οι εισαγωγές δεν επηρεάζονται από τις μεταβολές που επέρχονται από της 

ζήτηση των προϊόντων της κατηγορίας αυτής. 

Η υποκατηγορία CB αφορά μη ενεργειακά υλικά (μεταλλικά μεταλλεύματα, 

διάφορα ορυκτά και προϊόντα λατομείων). Οι μεταβολές στην ακαθάριστη παραγωγή 

αυτών των προϊόντων επιφέρει ελάχιστες άμεσες επιδράσεις στους υπόλοιπους 

κλάδους. Κατά τη διερεύνηση των συνολικών εκροών παρατηρήθηκε υψηλή 

επίδραση της κατηγορίας αυτής, που σημαίνει ότι η αυξανόμενη ακαθάριστη 

παραγωγή των προϊόντων αυτών συμβάλλει σημαντικά στη διανομή προς τους 

υπόλοιπους κλάδους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά σαν εισροή. 

Η κατηγορία των προϊόντων εξόρυξης ενεργειακών και μη ενεργειακών υλικών 

ταξινομείται και περιλαμβάνεται συνήθως, λόγω της μερικής επεξεργασίας των 
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προϊόντων, στο δευτερογενή τομέα, καθώς και οι υπόλοιπες κατηγορίες D 

(μεταποίηση), E (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευση) και F (κατασκευαστικές 

εργασίες). 

Η κατηγορία D διαχωρίστηκε σε δεκατέσσερις (14) υποκατηγορίες.  

Η υποκατηγορία DA αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, η οποία επεξεργάζεται τα 

προϊόντα της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας σε τρόφιμα και ποτά. Οι μεταβολές 

της τελικής ζήτησης γι’ αυτά τα προϊόντα έχουν υψηλές άμεσες και συνολικές 

επιδράσεις στη ζήτηση προϊόντων (εισροές) και υπηρεσιών από τους υπόλοιπους 

κλάδους. Σε αντίθεση με την προσφορά τους, που έχουν χαμηλές επιδράσεις καθώς 

χαρακτηρίζονται από χαμηλές άμεσες και συνολικές εκροές καθώς και συνολικές 

εισροές και εκροές από και προς τους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. 

Όσον αφορά την απασχόληση δεν ασκούν καμιά ιδιαίτερη επίδραση και οι εισαγωγές 

είναι ισοδύναμες με τη ζήτηση.  

Η υποκατηγορία DB περιλαμβάνει την ύφανση και την τελική επεξεργασία 

υφαντουργικών υλικών, και τη βιομηχανία ειδών ένδυσης, που είναι παραδοσιακοί 

κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. Διαπιστώθηκε ότι οι μεταβολές της ακαθάριστης 

παραγωγής των προϊόντων αυτών επιδρά κυρίως ως προς τη ζήτηση από τους 

υπόλοιπους κλάδους (υψηλές άμεσες και ολικές εισροές). Όσον αφορά τις επιδράσεις 

στη διανομή των προϊόντων της, είναι ισοδύναμες με τη μεταβολή τους, όπως και στις 

εισαγωγές. Από τη διερεύνηση της απασχόλησης διαπιστώθηκε ότι ο κλάδος αυτός 

επιδρά ελάχιστα στη δημιουργία εργατικού δυναμικού. 

Η βιομηχανία δέρματος και υποδημάτων ανήκει στην υποκατηγορία DC. Η 

παραγωγή των προϊόντων αυτών δεν έχουν σημαντικές επιδράσεις στους υπόλοιπους 

κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ούτε ως προς την απασχόληση και τις εισαγωγές. 

Η βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 

τα έπιπλα περιλαμβάνονται στην υποκατηγορία DD όπως και η κατασκευή ειδών 

καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής. Οι άμεσες μεταβολές στην παραγωγή τελικών 

προϊόντων αυτού του είδους δεν μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τους υπόλοιπους 

κλάδους καθώς χαρακτηρίζεται κυρίως από χαμηλές αλληλεπιδράσεις. Μόνο οι 

συνολικές (άμεσες και έμμεσες) εισροές και εκροές φαίνεται να έχουν σημαντικές 

επιδράσεις από και προς τους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. 

Τα προϊόντα χάρτου καθώς και η έκδοση εφημερίδων, περιοδικών, άλλων 
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περιοδικών εκδόσεων και βιβλίων, σε έντυπη μορφή και σε ταινίες ηχογράφησης, ή 

δίσκους CD-ROM, ταξινομούνται στην υποκατηγορία DE. Όπως διαπιστώθηκε από 

τη διερεύνηση στα προηγούμενα κεφάλαια, πρόκειται για ένα ηγετικό κλάδο της 

ελληνικής οικονομίας, καθώς οι μεταβολές σ’ αυτά τα τελικά προϊόντα έχει υψηλές 

επιδράσεις στους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας κυρίως όσον αφορά 

τη διανομή των προϊόντων και υπηρεσιών της αλλά και συνολικά ως προς τη ζήτηση 

και την προσφορά, όπως επίσης και στις εισαγωγές. Από τη διερεύνηση της 

απασχόλησης έχει ισοδύναμες επιδράσεις, ανάλογες με τις μεταβολές της 

ακαθάριστης παραγωγής. 

Η μεταποίηση του αργού πετρελαίου και του άνθρακα σε χρήσιμα προϊόντα, 

αποτελεί την υποκατηγορία DF. Η κύρια διαδικασία είναι η διύλιση του πετρελαίου 

κατά την οποία πραγματοποιείται ο διαχωρισμός του αργού πετρελαίου στα 

συστατικά προϊόντα του μέσω τεχνικών όπως είναι η πυρόλυση και η απόσταξη. Η 

παραγωγή αυτή είναι τμήμα της παραγωγής του ενεργειακού τομέα CA και υπάρχει 

επίσης και στον τίτλο E (Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού). 

Η ακαθάριστη παραγωγή αυτών των προϊόντων χαρακτηρίζεται από μεσαίες κυρίως 

επιδράσεις ως προς τη ζήτηση προϊόντων από τους υπόλοιπους κλάδους της 

οικονομίας όπως και οι επιδράσεις στην απασχόληση εργατικού δυναμικού. Ενώ η 

προσφορά προϊόντων του κλάδου αυτού προς τους υπόλοιπους χαρακτηρίζεται από 

υψηλές αλληλεπιδράσεις όπως και συνολικά οι εισροές και εκροές καθώς και οι 

εισαγωγές. 

Στη συνέχεια έχουμε την υποκατηγορία DG που περιλαμβάνει την παραγωγή 

χημικών ουσιών, χημικών προϊόντων και συνθετικών ινών. Η παραγωγή των 

προϊόντων αυτών βασίζεται στον μεταποίηση οργανικών και ανόργανων πρώτων 

υλών μέσω χημικών διεργασιών. Μερικά χαρακτηριστικά προϊόντα αυτής της 

κατηγορίας είναι τα βιομηχανικά αέρια, οι χρωστικές ύλες, τα λιπάσματα, τα 

φαρμακευτικά προϊόντα και παρασκευάσματα, τα απορρυπαντικά, τα αρώματα, τα 

αιθέρια έλαια και άλλα χημικά προϊόντα. Η βιομηχανία αυτών των προϊόντων παίζει 

ουσιαστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία καθώς οι μεταβολές στην ακαθάριστη 

παραγωγή τους, χαρακτηρίζεται από υψηλές επιδράσεις στη ζήτηση προϊόντων από 

τους υπόλοιπους κλάδους, αλλά και από υψηλές επιδράσεις στην προσφορά 

προϊόντων προς τους υπόλοιπους κλάδους. Η αυξανόμενη παραγωγή αυτού του 

κλάδου δεν καλύπτεται από εγχώρια παραγωγή καθώς παρατηρούμε ότι επηρεάζεται 
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από υψηλές συναλλαγές εισαγόμενων προϊόντων. Παρότι είναι ένας ηγετικός κλάδος 

στη παραγωγική δομή της οικονομίας μας,  δεν δείχνει να επηρεάζει σημαντικά την 

απασχόληση εργατικού δυναμικού.  

Η κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

περιλαμβάνονται στην υποκατηγορία DH. Οι μεταβολές στην ακαθάριστη παραγωγή 

αυτών των προϊόντων χαρακτηρίζονται κυρίως από μεσαίου επιπέδου επιδράσεις από 

και προς τους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, εκτός από τις υψηλές 

άμεσες και έμμεσες εκροές. Στα ίδια επίπεδα είναι και οι επιδράσεις  ως προς την 

απασχόληση αλλά διαπιστώνεται ότι η αύξηση της παραγωγής δεν επιφέρει ιδιαίτερες 

επιδράσεις στις εισαγωγές.  

Η κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί, τα διάφορα κεραμικά είδη 

οικιακής χρήσης, τα πυρίμαχα κεραμικά προϊόντα, τα δομικά προϊόντα (πλακίδια,  

τούβλα, τσιμέντο, ασβέστης, γύψος, σκυρόδεμα) περιλαμβάνονται στην 

υποκατηγορία προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά με τον κωδικό DI. Τα προϊόντα 

αυτά χαρακτηρίζονται από μεσαίες επιδράσεις ως προς τη ζήτηση από τους 

υπόλοιπους κλάδους και από χαμηλές επιδράσεις ως προς τη διανομή των προϊόντων 

τους προς τους υπόλοιπους κλάδους. Χαμηλές επίσης είναι οι επιδράσεις ως προς τη 

δημιουργία απασχόλησης και υψηλές ως προς τις εισαγωγές. 

Η υποκατηγορία DJ περιλαμβάνει δραστηριότητες τήξης και / ή εξευγενισμού 

μη σιδηρούχων μετάλλων από μετάλλευμα, πρωτογενή πλινθώματα ή από μεταλλικά 

τμήματα προς ανάτηξη, χρησιμοποιώντας ηλεκτρομεταλλουργικές και άλλες 

μεταλλουργικές τεχνικές διεργασίες. Χαρακτηριστικά προϊόντα είναι ο σίδηρος και 

χάλυβας, οι μεταλλικοί σωλήνες, το αλουμίνιο, ο μόλυβδος, ψευδάργυρος, 

κασσίτερος, χαλκός και χύτευση διαφόρων μετάλλων. Περιλαμβάνονται επίσης τα 

δομικά μεταλλικά προϊόντα, όπως μεταλλικά κουφώματα, λέβητες κεντρικής 

θέρμανσης, κατασκευή μεταλλικών εργαλείων, κλειδαριών και άλλα μεταλλικά 

προϊόντα. Η άμεση μεταβολή της ακαθάριστης παραγωγής αυτών των προϊόντων 

χαρακτηρίζεται από μεσαίες προς υψηλές επιδράσεις που προκαλεί η ζήτηση από 

τους υπόλοιπους κλάδους. Αν αυξηθεί η παραγωγή των προϊόντων αυξάνει σε μεσαία 

επίπεδα η διανομή προς τους υπόλοιπους κλάδους (υψηλές ολικές εκροές), αλλά η 

συνολική ζήτηση και προσφορά (εισροές και εκροές) προϊόντων από και προς τους 

υπόλοιπους κλάδους ασκεί υψηλές αλληλεπιδράσεις. Διαπιστώνεται επίσης υψηλή 

εξάρτηση του κλάδου αυτού από τις εισαγωγές. Οι επιδράσεις ως προς τη δημιουργία 
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απασχόλησης είναι στα ίδια επίπεδα με τη ζήτηση του τελικού προϊόντος.  

Οι τρεις επόμενες υποκατηγορίες κεφαλαιουχικών αγαθών (DK, DL και DM) 

κατέχουν την ίδια θέση στην ελληνική οικονομία καθώς όλοι χαρακτηρίζονται από 

χαμηλές επιδράσεις ως προς τη ζήτηση από τους υπόλοιπους κλάδους. Οι μεταβολές 

στην ακαθάριστη παραγωγή τους θα επιφέρει ανάλογες επιδράσεις στη διανομή 

παραγωγής προς τους υπόλοιπους κλάδους (μεσαίες άμεσες και ολικές εκροές). 

Έχουν όμως και οι τρεις κατηγορίες χαμηλή εξάρτηση από εισαγόμενα προϊόντα και 

ελάχιστη επίδραση στη δημιουργία απασχόλησης. 

Η κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού αποτελεί την υποκατηγορία 

DK. Χαρακτηριστικά προϊόντα είναι η κατασκευή κινητήρων, αντλιών, κλιβάνων, 

ανύψωσης, ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού, γεωργικά και δασοκομικά 

μηχανήματα, εργαλειομηχανές, επεξεργασίας τροφίμων, κλωστοϋφαντουργίας, 

ενδυμάτων, μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού, όπλων και πυρομαχικών, μη 

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης.  

Η επόμενη υποκατηγορία DL είναι η κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και 

οπτικών συσκευών. Η κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, φωτιστικού εξοπλισμού, η κατασκευή 

εξοπλισμού ραδιοφωνίας, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών δεκτών, ιατροχειρουρχικού 

εξοπλισμού, συσκευών μέτρησης – πλοήγησης, οπτικών οργάνων και φωτογραφικού 

εξοπλισμού,  είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά προϊόντα αυτής της κατηγορίας.  

Η κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών αποτελεί την υποκατηγορία DM. Εδώ 

ανήκουν η κατασκευή αυτοκινήτων, αμαξωμάτων, εξαρτημάτων για αυτοκίνητα και 

η κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, όπως η ναυπήγηση πλοίων και σκαφών, 

σιδηροδρομικών μηχανών και υλικού, κατασκευή αεροσκαφών, μοτοσυκλετών και 

ποδηλάτων και λοιπά μεταφορικά μέσα. 

Η τελευταία υποκατηγορία της μεταποίησης είναι η DN, όπου περιλαμβάνονται 

η κατασκευή επίπλων, στρωμάτων, κοσμημάτων, μουσικών οργάνων, αθλητικών 

ειδών, παιχνιδιών και άλλων ειδών μεταποίησης που δεν εντάσσονται σε άλλη 

κατηγορία. Η ανακύκλωση απορριμμάτων και  υπολειμμάτων ανήκει επίσης σ’ αυτή 

την υποκατηγορία. Οι μεταβολές στην τελική ζήτηση των προϊόντων αυτών επιφέρει 

ανάλογες επιδράσεις στους υπόλοιπους κλάδους και ως προς τη  ζήτηση και ως προς 

την προσφορά (μεσαίες άμεσες και ολικές εισροές – εκροές). Ανάλογες είναι επίσης 
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και οι επιδράσεις προς τη δημιουργία απασχόλησης και στις εισαγωγές.  

Η παραγωγή η διανομή και το εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, 

καθώς και η συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού είναι οι δραστηριότητες της 

κατηγορίας Ε. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ηγετική θέση στην ελληνική 

οικονομία, διότι η αύξηση της τελικής ζήτησης επιφέρει υψηλότερες αυξήσεις στη 

ζήτηση για προϊόντα – υπηρεσίες από τους υπόλοιπους κλάδους. Παρότι εμφανίζει 

χαμηλές επιδράσεις ως προς τις άμεσες και συνολικές αλληλεπιδράσεις ως προς τη 

ζήτηση από προϊόντα και υπηρεσίες των υπόλοιπων κλάδων, όταν διερευνώνται 

ταυτόχρονα οι εισροές και οι εκροές, χαρακτηρίζεται από υψηλές αλληλεπιδράσεις. 

Υψηλές είναι και οι επιδράσεις ως προς τη δημιουργία απασχόλησης και τις 

εισαγωγές, που ασκούν οι μεταβολές της ακαθάριστης παραγωγής.  

Οι κατασκευές F, είναι επίσης ένας σημαντικός κλάδος της ελληνικής 

οικονομίας καθώς οι μεταβολές στην ακαθάριστη παραγωγή του χαρακτηρίζονται 

από μεσαίες προς υψηλές επιδράσεις στη ζήτηση και προσφορά προϊόντων από και 

προς τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Παρατηρώντας τον κλάδο συνολικά 

ως προς τις εισροές και εκροές διαπιστώνουμε ότι κατέχει ηγετική θέση στην 

ελληνική οικονομία καθώς ασκεί υψηλές αλληλεπιδράσεις από και προς τους 

υπόλοιπους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Η αύξηση των κατασκευών 

επιφέρει ανάλογες μεταβολές στην απασχόληση εργατικού δυναμικού, όπως επίσης 

και οι εισαγωγές που είναι ανάλογες με την αύξηση της τελικής ζήτησης για 

κατασκευαστικές εργασίες.  

Οι επόμενοι εννιά (9) κατηγορίες – κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 

ανήκουν στον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών.  

Αρχικά οι υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου, οι οποίες συμβολίζονται 

με το γράμμα G,  διαπιστώνουμε ότι διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ελληνική 

οικονομία καθώς βρίσκονται σχεδόν πάντα στις πρώτες θέσεις των κλάδων που 

επηρεάζουν σημαντικά με τις μεταβολές της ακαθάριστης παραγωγής των υπηρεσιών 

τους. Η κατηγορία αυτή επηρεάζεται σε ανάλογα προς την παραγωγή της επίπεδα από 

τις εισαγωγές, αλλά επηρεάζει σημαντικά τη δημιουργία απασχόλησης εργατικού 

δυναμικού.  

Οι μεταβολές στην ακαθάριστη παραγωγή της κατηγορίας Η, των υπηρεσιών 

ξενοδοχείων – εστιατορίων, επιδρούν σημαντικά στις εισροές από τους υπόλοιπους 
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κλάδους, καθώς χαρακτηρίζονται από υψηλές άμεσες και ολικές εισροές, αλλά η 

διανομή (εκροές) επηρεάζει ελάχιστα τους υπολοίπους κλάδους, διότι 

χαρακτηρίζονται από χαμηλές άμεσες και ολικές εκροές. Η επίδραση που ασκούν στη 

δημιουργία απασχόλησης είναι χαμηλή σε σχέση με τις μεταβολές της τελικής 

ζήτησης, ενώ έχουν μεσαία επίδραση στις εισαγωγές. 

Η κατηγορία Ι, των μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης, περιλαμβάνει 

τις χερσαίες, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, καθώς και τις 

δραστηριότητες των πρακτορείων ταξιδίων, την αποθήκευση φορτίων και τις 

υπηρεσίες των γραφείων μεταφορών. Περιλαμβάνει επίσης τις υπηρεσίες ταχυ-

δρομείων (δημόσιων και ιδιωτικών), τις τηλεπικοινωνίες και τις υπηρεσίες παροχής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο. Όπως διαπιστώθηκε, από τη διερεύνηση που έγινε στα 

προηγούμενα κεφάλαια, πρόκειται για μια πολύ σημαντική κατηγορία υπηρεσιών 

στην ελληνική οικονομία. Οι μεταβολές της ακαθάριστης παραγωγής της, ασκεί 

πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στους υπόλοιπους κλάδους ως προς τη ζήτηση αλλά 

και ως προς την προσφορά των υπηρεσιών της. Επίσης η αύξηση της ακαθάριστης 

παραγωγής των υπηρεσιών της, αυξάνει και την απασχόληση ενώ ως προς τις 

εισαγωγές, έχει μεσαίας έντασης επιδράσεις αλληλεπιδράσεις. 

Οι δραστηριότητες των τραπεζών και άλλων νομισματικών οργανισμών, οι 

χρηματοδοτικές μισθώσεις οι ασφάλειες ζωής και άλλες δραστηριότητες κινητών 

αξιών, περιλαμβάνονται στην κατηγορία J, η οποία έχει ηγετική θέση στην ελληνική 

οικονομία. Έχει σημαντικές διακλαδικές επιδράσεις από και προς τους υπόλοιπους 

κλάδους καθώς χαρακτηρίζεται πάντα από υψηλές άμεσες και ολικές εισροές και 

εκροές. Επηρεάζει επίσης σημαντικά τη δημιουργία απασχόλησης, αλλά ασκεί 

μεσαίες επιδράσεις στις εισαγωγές. 

Άλλη μια κατηγορία που κατέχει πάντα σημαντικές θέσεις, είναι η κατηγορία: 

Κ, που περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με την ακίνητη περιουσία, 

ιδιοκατοίκηση, αγοραπωλησία, εκμίσθωση ακινήτων, εκμίσθωση μεταφορικών 

μέσων. Οι δραστηριότητες της πληροφορικής όπως ανάπτυξη λογισμικού, η 

επεξεργασία δεδομένων,  η έρευνα και ανάπτυξη στις φυσικές και κοινωνικές 

ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως νομικές, 

λογιστικής τήρησης βιβλίων, έρευνας αγοράς, διαφήμισης, αρχιτεκτόνων και άλλων 

τεχνικών γραφείων περιλαμβάνονται επίσης στην κατηγορία αυτή. Πρόκειται για μια 

ηγετική κατηγορία υπηρεσιών στην ελληνική οικονομία, διότι κατέχει πάντα τις 
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πρώτες θέσεις στη διερεύνηση της παραγωγικής διάρθρωσης. Αυτό σημαίνει ότι εάν 

αυξηθεί η ακαθάριστη παραγωγή αυτής της κατηγορίας υπηρεσιών, τότε αυξάνεται 

και η ζήτηση καθώς και η προσφορά προϊόντων – υπηρεσιών των υπόλοιπων κλάδων. 

Έχει επίσης πολλαπλασιαστικές διακλαδικές επιδράσεις και στη δημιουργία 

απασχόλησης εργατικού δυναμικού αλλά η αύξηση της ζήτησης έχει μεσαίες 

επιδράσεις στην αύξηση των εισαγωγών.  

Στη συνέχεια οι επόμενες τρεις κατηγορίες υπηρεσιών έχουν σχεδόν την ίδια 

θέση στην ελληνική οικονομία, διότι χαρακτηρίζονται από τις ίδιες διακλαδικές 

επιδράσεις. Πρόκειται για υπηρεσίες που έχουν κυρίως δημόσιο χαρακτήρα.  

Η κατηγορία L περιλαμβάνει τις δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης, της 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, της άμυνας, της δικαιοσύνης, της τάξης και 

ασφάλειας και της δραστηριότητες της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης. 

Η κατηγορία Μ της εκπαίδευσης περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια, δευτερο-

βάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων, τη μουσική εκπαί-

δευση καθώς και τα φροντιστήρια.  

Η κατηγορία Ν περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία, 

νοσοκομείων, ιατρείων, οδοντιατρείων, κοινωνικής μέριμνας, καθώς και δραστη-

ριότητες κτηνιατρείων. 

Οι τρεις αυτές κατηγορίες υπηρεσιών έχουν ελάχιστες διακλαδικές επιδράσεις 

όσον αφορά τη διανομή των υπηρεσιών τους προς τους υπόλοιπους κλάδους, αλλά 

χαρακτηρίζονται από σημαντικές διακλαδικές επιδράσεις ως προς τη ζήτηση των 

προϊόντων και υπηρεσιών από τους υπόλοιπους κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας. Δεν επηρεάζουν τη δημιουργία 

απασχόλησης αλλά οι μεταβολές της ακαθάριστης παραγωγής έχει μεσαία επίδραση 

ως προς τις εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών, εκτός από την κατηγορία της 

εκπαίδευσης που ασκεί υψηλές επιδράσεις.  

Η κατηγορία Ο, περιλαμβάνει δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του 

κοινωνικού συνόλου και άλλες υπηρεσίες κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η συλλογή απορριμμάτων και δραστηριότητες 

υγιεινής, οι δραστηριότητες επιχειρηματικών, επαγγελματικών, πολιτικών, 

οργανώσεων, οι ψυχαγωγικές – πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, η 

διανομή κινηματογραφικών ταινιών, οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές 
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δραστηριότητες, οι υπηρεσίες των βιβλιοθηκών, των μουσείων και άλλες 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπως επίσης και 

υπηρεσίες κομμωτηρίων, ινστιτούτων καλλονής και σχετικές με τη φυσική ευεξία. Οι 

υπηρεσίες αυτές αποτελούν σημαντικό κλάδο ιδιαίτερα όσον αφορά την άμεση 

αύξηση της ζήτησης από τους υπόλοιπους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και 

τις συνολικές επιδράσεις της προσφοράς και ζήτησης, που κατέχουν υψηλή προς 

μεσαία θέση. Οι επιδράσεις ως προς τις εισαγωγές και την απασχόληση είναι μεσαίας 

έντασης, ανάλογες με τις μεταβολές της ακαθάριστης παραγωγής. 

Στα πλαίσια της μελέτης της παραγωγικής δομής και της διάρθρωσης των 

διακλαδικών σχέσεων της ελληνικής οικονομίας, για την περίοδο (1994 – 1999), 

διαπιστώθηκε ότι δεν επήλθαν σημαντικές διαφοροποιήσεις, όπως ήταν φυσικό, στις 

αλληλεπιδράσεις και στις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας. Άλλωστε η αναπροσαρμογή των δομών επέρχεται μακροχρόνια, με 

την αποδοχή, ενσωμάτωση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. 

Το πιο πυκνό δίκτυο διατομεακών και διακλαδικών σχέσεων εντοπίζεται 

κυρίως στις ομάδες που χαρακτηρίζονται από χαμηλές επιδράσεις και συμβολή στο 

συνολικό παραγόμενο προϊόν. Ενώ αντιθέτως το δίκτυο αυτό, είναι πιο αραιό, στις 

ομάδες των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, που χαρακτηρίζονται από υψηλές 

επιδράσεις, με συνέπεια το δομικό σύστημα της οικονομίας μας να μην αποδίδει τα 

μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό διαρθρωτικό πρόβλημα 

της ελληνικής οικονομίας καθώς αυτοί οι κλάδοι έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν 

με υψηλότερα ποσοστά αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόν προϊόντος της 

ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για αλλαγές στην τεχνολογία με εκτεταμένες 

συνέπειες, που επηρεάζουν μερικούς κλάδους της οικονομίας, αλλά δίνουν ώθηση 

στη δημιουργία και ανάπτυξη εξ’ ολοκλήρου νέων τομέων. Οι αλλαγές βασίζονται 

κυρίως σε συνδυασμό ριζοσπαστικών και οριακών καινοτομιών, μαζί με τις 

οργανωτικές και διοικητικές καινοτομίες που επηρεάζουν περισσότερες από μία ή 

λίγες επιχειρήσεις. 
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