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1 Ανάλυση εισροών-εκροών 

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

όλες οι μεθοδολογικές και εμπειρικές επεκτάσεις της βασίζονται στο 

αναλυτικό και μεθοδολογικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε από τον 

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

διερευνά τις διακλαδικές σχέσεις (αλληλεξαρτήσεις) των κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας μιας οικονομίας, και ποσοτικοποιεί 

τις αμοιβαίες παραγωγικές σχέσεις ενός οικονομικού συστήματος. 

Η ποσοτικοποίηση γίνεται μέσω ενός συστήματος γραμμικών 

εξισώσεων που εκφράζει ποσοτικά τις σχέσεις (την ισορροπία) 

μεταξύ των εισροών και των εκροών του συστήματος, ή αλλιώς την 

κατανομή του προϊόντος κάθε κλάδου σε όλες τις οικονομικές 

χρήσεις του συστήματος αναφοράς (Leontief, 1936 και Leontief, 

1991). Ουσιαστικά, η ανάλυση εισροών εκροών συνιστά μια 

θεωρία παραγωγής, η οποία αποτυπώνει την λειτουργία του 

οικονομικού συστήματος, βασιζόμενη στην αλληλεξάρτηση των 

οικονομικών δραστηριοτήτων του (Λίβας, 1994). Η επιλογή της 

ανάλυσης εισροών-εκροών για τη μελέτη μιας περιφερειακής 

οικονομίας στηρίζεται στην ιδιαίτερη σημασία των διακλαδικών 

συναλλαγών, τη σημασία δηλαδή, της πολλαπλασιαστικής 

δυναμικής την οποία οι διασυνδέσεις μεταξύ των κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας μπορούν να δημιουργήσουν. 

Άλλωστε, όπως παρατηρεί η European Commission (2009: 75), οι 

υψηλές διασυνδέσεις μεταξύ των κλάδων μιας οικονομίας είναι 

ζητούμενο για μια οικονομία, αφού η ανταγωνιστικότητα της «δεν 

είναι το αποτέλεσμα, απλώς, της συγκέντρωσης επιδόσεων από 

μεμονωμένους κλάδους,  αλλά το αποτέλεσμα ενός περίπλοκου 

δικτύου σχέσεων μεταξύ αυτών». 

Για τον Leontief, οι διαρθρωτικές αλλαγές μιας οικονομίας 

εκφράζονται μέσω των μεταβολών των τεχνολογικών συντελεστών 

ενός οικονομικού συστήματος1, αφού «Μεταξύ πολλών 

                                                 
1 Δηλαδή, από τους συντελεστές που εκφράζουν την τεχνολογία παραγωγής 

του κάθε κλάδου. 

παραγόντων οι οποίοι προωθούν την οικονομική μεταβολή, 

πιστεύω ότι η τεχνολογία ή καλύτερα η μεταβολή της τεχνολογίας 

είναι ο πιο σημαντικός. [...] [Η] επιστήμη πολύ γρήγορα οδηγεί σε 

αλλαγές της τεχνολογίας και [...] οι αλλαγές στην τεχνολογία είναι 

κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης» (παρατίθεται στην Carter, 

1996).  Σε συνέχεια του έργου του Leontief, η Carter (1970) προτείνει 

τη σύγκριση των συντελεστών συνολικής κάθετης διασύνδεσης για 

τη μελέτη των διαρθρωτικών αλλαγών μιας οικονομίας, 

μεθοδολογία την οποία εφαρμόζει για της ΗΠΑ. Με βάση το έργο 

της Carter, η διαχρονική σύγκριση των συντελεστών κάθετης 

διασύνδεσης μιας οικονομίας χρησιμοποιείται ευρέως στη 

βιβλιογραφία (για τη σχετική συζήτηση βλ. Bezdek, 1978, και Blair & 

Wyckoff 1989).  

Το υπόδειγμα εισροών-εκροών, τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί 

σε ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο οικονομικής ανάλυσης (όπως 

για παράδειγμα δείχνει η ενσωμάτωσή του στα συστήματα εθνικών 

λογαριασμών2) εξαιτίας των μεθοδολογικών του διευρύνσεων που 

αγγίζουν πολλούς τομείς της οικονομικής ανάλυσης, αλλά και 

λόγω του πλήθους των εμπειρικών της εξειδικεύσεων. Εφαρμογές 

της ανάλυσης εισροών-εκροών συναντώνται σε ένα πλήθος 

τομέων της οικονομικής επιστήμης, όπως στα οικονομικά της 

ανάπτυξης, στα οικονομικά της εργασίας, στην περιφερειακή 

οικονομική, στα οικονομικά της ενέργειας και του περιβάλλοντος 

κ.ά.  

Ειδικότερα, στο επιστημονικό πεδίο της περιφερειακής οικονομικής 

ανάλυσης, η ανάλυση εισροών-εκροών εφαρμόζεται για την 

εξέταση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών μιας περιφέρειας, της 

θέσης της σε σχέση με το συνολικό οικονομικό περιβάλλον καθώς 

και για την αξιολόγηση οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών 

αλλά και για προβλέψεις σε μακροοικονομικό αλλά και κλαδικό 

2 Για περισσότερα: Eurostat, 2008  
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επίπεδο. (Andrew & Peters, 2013; Fleg & Timo, 2013; Miller κ.ά, 1985; 

Οικονομίδης, 2007; Sangwon, 2009).  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη περιφερειακών 

υποδειγμάτων εισροών-εκροών είναι η κατάρτιση περιφερειακών 

πινάκων εισροών-εκροών. Η κατάρτιση των περιφερειακών 

πινάκων μπορεί να γίνει με πρωτογενείς μεθόδους, αντίστοιχους με 

την κατάρτιση των εθνικών, είτε με δευτερογενείς. Οι δευτερογενείς 

μέθοδοι περιλαμβάνουν την εκτίμηση δεικτών που προσφέρουν τη 

δυνατότητα της σύγκρισης των περιφερειακών και των εθνικών 

κλαδικών μεγεθών, οι οποίοι στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για 

την εκτίμηση του περιφερειακού πίνακα τεχνολογικών 

συντελεστών, μέσω της κατάλληλης στάθμισης των τεχνολογικών 

συντελεστών του εθνικού πίνακα. Οι δείκτες που συνήθως 

χρησιμοποιούνται είναι: Ο συντελεστής εγκατάστασης,  ο 

συντελεστής χωροταξικής συγκέντρωσης, ο συντελεστής 

χωροταξικής ανακατανομής και ο συντελεστής χωροταξικής 

εξειδίκευσης (βλ. Kowalewksi, 2015; Σκούντζος, 1993). 

Με βάση τους περιφερειακούς πίνακες εισροών-εκροών μπορούν 

να εκτιμηθούν οι δείκτες διασύνδεσης και οι πολλαπλασιαστές της 

ανάλυσης εισροών-εκροών. Πέρα όμως από τις εφαρμογές αυτές, 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα διαπεριφερειακά υποδείγματα. Στην 

περίπτωση των διαπεριφερειακών πινάκων, οι ενδιάμεσες 

συναλλαγές των κλάδων μιας περιφέρειας, μπορούν να έχουν δύο 

διαφορετικές κατευθύνσεις: στο εσωτερικό της περιφέρειας ή σε μία 

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

χαρτογραφούνται οι αλληλεξαρτήσεις των περιφερειών μιας 

οικονομίας και δίνεται μία πλήρης περιφερειακή διάσταση των 

διακλαδικών σχέσεων μιας οικονομίας (αναλυτικότερα στο 

Σκούντζος, 1993, Miller & Blair, 2009). 

 

1.1 Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

Στο σύστημα εισροών-εκροών η συνάρτηση παραγωγής 

αντιπροσωπεύεται από εκείνη των σταθερών αναλογιών. Αυτό 

σημαίνει ότι η ποσότητα του προϊόντος που παράγεται 

μεταβάλλεται είτε ισόποσα σε σχέση με τις μεταβολές των 

χρησιμοποιηθέντων εισροών, είτε κατά αναλογία αυτών. Δηλαδή 

για να αυξηθεί η παραγωγή κάθε κλάδου απαιτείται η αύξηση 

όλων των εισροών με βάση τις σταθερές αναλογίες που ισχύουν 

μεταξύ τους. Αυτή η υπόθεση, όμως, προϋποθέτει ότι η 

ελαστικότητα υποκατάστασης των εισροών ισούται με το μηδέν. 

Συγκεκριμένα, η συνάρτηση παραγωγής της ανάλυσης εισροών-

εκροών (συνάρτηση παραγωγής τύπου Leontief) έχει την μορφή: 

[min( , )]
2

L K L K

a b a bL K
Q c c

a b

  

 
 

Όπου c είναι μία σταθερή παράμετρος για την παραγωγικότητα 

του συστήματος, ενώ α και b είναι σταθερές παράμετροι που 

δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η εργασία (L) και το κεφάλαιο (Κ) 

πρέπει να συνδυάζονται. Δηλαδή, α μονάδες εργασίας πρέπει να 

συνδυάζονται με b μονάδες κεφαλαίου. Η παραγωγή (Q) 

υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την παράμετρο c με το 

μικρότερο από τους δύο παραπάνω λόγους. Η παραπάνω 

εξίσωση υπονοεί ότι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος 

παραγωγής μίας δεδομένης ποσότητας προϊόντων, είναι ο 

συνδυασμός της εργασίας και του κεφαλαίου σε αναλογία α και b. 

Διαφορετικά, η επιχείρηση θα πληρώνει για πόρους που δεν θα 

προσθέτουν τίποτα στην παραγωγή της. 

Τεχνικά, είναι αδύνατη η υποκατάσταση ενός είδους εισροών από 

ένα άλλο είδος εισροών παρά τη μεταβολή στις σχετικές τιμές. 

Επιπλέον, η αύξηση των εκροών κατά n φορές προϋποθέτει την 

αύξηση των εισροών, επίσης, κατά n φορές. 
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 Οι συνέπειες αυτής της υπόθεσης είναι ότι: η ζήτηση των 

παραγωγικών συντελεστών είναι γραμμική συνάρτηση του 

επιπέδου παραγωγής του προϊόντος και ανεξάρτητη από τις τιμές 

τους, η υποαπασχόληση των παραγωγικών συντελεστών είναι 

σύνηθες φαινόμενο. 

Η ανάλυση των εισροών-εκροών (ΙΟ ανάλυση), όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει, υποθέτει ότι υπάρχουν σταθερές αναλογίες σε όλες τις 

παραγωγικές διαδικασίες. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή αντί να 

ερμηνευθεί αυστηρά ως αδυναμία υποκατάστασης των εισροών, 

είναι δυνατό να "διασταλεί" αφού στην πραγματικότητα υπάρχουν 

πολλές μέθοδοι παραγωγής μίας ποσότητας προϊόντων (Λίβας, 

1994).  

Στην ΙΟ ανάλυση η κατανάλωση, οι επενδύσεις και τα υπόλοιπα 

στοιχεία της τελικής ζήτησης θεωρούνται ως εξωγενείς μεταβλητές. 

Έτσι, οι υποθέσεις που περιορίζουν την ισχύ του υποδείγματος 

σχετίζονται αποκλειστικά με την παραγωγή. Η βάση του 

υποδείγματος εισροών-εκροών είναι ότι όλες οι παραγωγικές 

δραστηριότητες μπορούν να διαιρεθούν σε κλάδους, των οποίων 

οι μεταξύ τους σχέσεις μπορούν να εκφρασθούν από ένα σύνολο 

συναρτήσεων εισροών. Οι ιδιότητες του υποδείγματος του Leontief 

στηρίζονται στις παρακάτω τρεις βασικές υποθέσεις(Λίβας, 1994): 

Κάθε προϊόν ή ομάδα προϊόντων διατίθεται από μία βιομηχανία, ή 

από έναν παραγωγικό κλάδο. Συνέπεια της υπόθεσης αυτής είναι 

ότι, πρώτον, μία μόνον μέθοδος χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή της συγκεκριμένης ομάδας των προϊόντων και, 

δεύτερον, ότι κάθε παραγωγικός κλάδος έχει μόνον ένα κύριο 

προϊόν. 

Οι εισροές κάθε παραγωγικού κλάδου είναι συνάρτηση μόνο του 

επιπέδου παραγωγής του κλάδου. 

Το συνολικό αποτέλεσμα της εκτέλεσης διαφόρων τύπων 

παραγωγής είναι το άθροισμα των επιμέρους αποτελεσμάτων. Η 

υπόθεση αυτή είναι γνωστή και ως προσθετική υπόθεση. 

Για την εμπειρική εξειδίκευση και εφαρμογή της ΙΟ ανάλυσης 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός πίνακα εισροών 

εκροών (ΠΕΕ) για το σύστημα αναφοράς. Ειδικότερα, ο ΠΕΕ 

εκφράζει, παράλληλα, τη δομή της τεχνολογίας παραγωγής ενός 

συστήματος και την κατάσταση της γενικής του ισορροπίας, ενώ 

συγχρόνως αντιπροσωπεύει και ένα προηγμένο σύστημα εθνικών 

λογαριασμών. Από την επεξεργασία ενός ΠΕΕ προκύπτουν «τα 

εργαλεία» (π.χ. τεχνολογικοί συντελεστές, πολλαπλασιαστές κλπ) 

της ΙΟ ανάλυσης με βάση τα οποία διερευνώνται, κυρίως, τα 

επίπεδα των διακλαδικών σχέσεων ενός δεδομένου συστήματος. Η 

εκτίμηση και αξιολόγηση των συντελεστών αυτών γίνεται 

εφαρμόζοντας τόσο το υπόδειγμα του Leontief όσο και το 

υπόδειγμα του Ghosh. 

Στη βιβλιογραφία, το μεν υπόδειγμα Leontief αναφέρεται κυρίως 

ως υπόδειγμα το οποίο καθορίζεται από τη ζήτηση (demand-

driven), ενώ το Ghosh ως υπόδειγμα το οποίο καθορίζεται από την 

προσφορά (supply-driven). Έτσι, θα επικεντρωθούμε, κυρίως, σε 

κάθετα «αποτελέσματα», που έχουν ως βάση τη δομή σχέσεων του 

υποδείγματος Leontief και σε οριζόντια «αποτελέσματα» που έχουν 

ως βάση τη δομή σχέσεων του υποδείγματος Ghosh. Ειδικότερα, 

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

εξωγενή μεταβολή της ζήτησης (π.χ. επενδύσεις), δημιουργεί 

ζήτηση για ενδιάμεσες εισροές από τους άλλους τομείς οι οποίοι 

με τη σειρά τους αυξάνοντας την εκροή τους δημιουργούν 

επιπλέον ζήτηση κ.ο.κ. Γι’ αυτό, το υπόδειγμα μπορεί να θεωρηθεί 

ως υπόδειγμα ζήτησης εισροών-εκροών. Αντίστοιχα, στο Ghosh 

υπόδειγμα, μία αύξηση στην εκροή ενός τομέα, από μία αρχική 

αύξηση ενός στοιχείου της προστιθέμενης αξίας (π.χ. μισθοί), 

προκαλεί μεταβολή στην προσφορά όλων των άλλων τομέων 

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

προσφοράς εισροών-εκροών. 
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1.2 Συντελεστές Άμεσης Διασύνδεσης 

Οι τεχνολογικοί συντελεστές ή συντελεστές εισροών (υπόδειγμα 

Leontief) καθορίζουν τα ποσά των εισροών που απαιτούνται από 

τους διάφορους παραγωγικούς τομείς (κλάδους) της οικονομίας, 

προκειμένου να παραχθεί ποσότητα προϊόντος μιας χρηματικής 

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

τεχνολογικοί συντελεστές αντιπροσωπεύουν τη δομή του κόστους 

παραγωγής, δηλαδή τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία 

παραγωγής (Λίβας, 1994). 

Το τυπικό στοιχείο της μήτρας των τεχνολογικών συντελεστών (Α) 

υπολογίζεται από τη σχέση: 

𝑎𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑗
⁄   (1)  

Δηλαδή, η σχέση (1) υποδηλώνει ότι η παραγωγή μίας μονάδας 

προϊόντος του τομέα j απαιτεί a1j ποσότητα προϊόντος του πρώτου 

τομέα, a2j ποσότητα προϊόντος του δεύτερου τομέα (κλάδου) και 

anj ποσότητα προϊόντος του n-οστού τομέα (κλάδου).  

Εναλλακτικά, για το υπόδειγμα τύπου Ghosh, υποθέτουμε ότι από 

κάθε τομέας εκρέει προϊόν σε σταθερές αναλογίες προς τους 

άλλους τομείς, στον αντίποδα, ουσιαστικά, των σταθερών 

αναλογιών των εισροών που ισχύει για το υπόδειγμα Leontief. 

Αυτό σημαίνει ότι αν η παραγωγή ενός κλάδου μεταβληθεί θα 

μεταβληθούν ισόποσα και οι ενδιάμεσες εισροές της παραγωγής 

του από τους άλλους κλάδους που τις χρησιμοποιούν. Στη γενική 

περίπτωση, οι συντελεστές κατανομής (Ghosh), ή συντελεστές 

εκροών δίνονται από την σχέση:  

 𝛽𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑖
⁄   (2) 

Δηλαδή η σχέση (2) εκφράζει το ποσό (βij) της παραγωγής του 

κλάδου i που διατίθεται στον κλάδο j για ενδιάμεση χρήση ανά 

μονάδα παραγωγής του i. Ο πίνακας των συντελεστών κατανομής 

(Β) προέρχεται από την μήτρα των διακλαδικών σχέσεων του ΠΕΕ, 

αφού πρώτα διαιρέσουμε κάθε στοιχείο των γραμμών του με την 

ακαθάριστη παραγωγή του αντίστοιχου κλάδου. Έτσι, τα στοιχεία 

των γραμμών του Β, συντελεστές εκροών, δείχνουν τις ποσότητες 

που διατίθενται για ενδιάμεση χρήση στους υπόλοιπους κλάδους 

από την μοναδιαία παραγωγή ενός κλάδου.  

Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τους πίνακες Α και Β 

είναι οι δείκτες των κάθετων και οριζόντιων διακλαδικών σχέσεων 

της παραγωγής, αντίστοιχα. Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για 

να περιγράψουν το μέγεθος της αλληλεξάρτησης των οικονομικών 

δραστηριοτήτων μιας οικονομίας καθώς και το βαθμό στον οποίο 

η μεγέθυνση ενός κλάδου μπορεί να συμβάλει άμεσα στη 

μεγέθυνση άλλων κλάδων.  

Συγκεκριμένα, η μεταβολή της τελικής ζήτησης για το προϊόν του 

κλάδου j κατά μία χρηματική μονάδα θα προκαλέσει τις αντίστοιχες 

άμεσες επιδράσεις στην παραγωγή των κλάδων που συνδέονται 

μαζί του (κάθετες διασυνδέσεις). Ο δείκτης άμεσης κάθετης 

διασύνδεσης του κλάδου j υπολογίζεται από το άθροισμα της 

αντίστοιχης στήλης της μήτρα των τεχνολογικών συντελεστών (Α), 

σχέση (3).  

𝐾𝑗 = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗    (3) 

όπου:   Kj  ο συντελεστής των άμεσων κάθετων διασυνδέσεων του 

κλάδου j.  

Αντίστοιχα, για να υπολογιστούν οι άμεσες οριζόντιες 

διασυνδέσεις των κλάδων χρησιμοποιείται η μήτρα Β. Ουσιαστικά, 

μέσω της εκτίμησης των οριζόντιων διασυνδέσεων διερευνάται ο 

βαθμός διασύνδεσης ενός κλάδου με τους κλάδους που 

χρησιμοποιούν ως ενδιάμεση εισροή τα προϊόντα του. Δηλαδή, 

εκτιμώνται οι άμεσες επιδράσεις που θα προκαλέσει η μεταβολή 

των τελικών πληρωμών του κλάδου i στην παραγωγή των κλάδων 

που συνδέονται μαζί του. Οι άμεσες επιδράσεις δίνονται από το 

άθροισμα της αντίστοιχης γραμμής της μήτρας των συντελεστών 

κατανομής (Β): 
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    𝑂𝑖 = ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑗      (4) 

όπου:  Oi  ο συντελεστής των άμεσων οριζόντιων διασυνδέσεων 

του κλάδου i. 

Ο πίνακας των τεχνολογικών συντελεστών ή συντελεστών εισροών 

(Α), ο πίνακας των συντελεστών κατανομής ή συντελεστών 

εκροών (Β), και οι άμεσοι συντελεστές των πρωτογενών εισροών, 

είναι οι βασικοί δείκτες για την εφαρμογή του ΙΟ υποδείγματος και 

την εκτίμηση των παραπέρα παραμέτρων του. 

 

1.2.1 Συντελεστές Άμεσης και Έμμεσης Διασύνδεσης 

Οι άμεσες αγορές (εισροές) ενός κλάδου από τους άλλους 

κλάδους προκειμένου να παραχθεί μία χρηματική μονάδα του 

προϊόντος του, όπως είδαμε προηγούμενα, καταγράφονται στη 

μήτρα των τεχνολογικών συντελεστών (Α). Ωστόσο, οι εισροές 

αυτές δεν αντιπροσωπεύουν και τη συνολική αύξηση της 

παραγωγής η οποία προκαλείται από την αύξηση της τελικής 

ζήτησης. Γενικά, όταν η τελική ζήτηση για το προϊόν κάποιου 

παραγωγικού κλάδου μεταβληθεί (αυξηθεί ή μειωθεί), τότε θα 

σημειωθούν άμεσες και έμμεσες μεταβολές (αυξήσεις ή μειώσεις) 

στην παραγωγή όλων σχεδόν των κλάδων της οικονομίας. Ο 

προσδιορισμός των άμεσων και έμμεσων μεταβολών αποτελεί ένα 

από τους κυριότερους στόχους της ΙΟ ανάλυσης. Ο στόχος αυτός 

επιτυγχάνεται με την αντιστροφή μιας μήτρας που σχηματίζεται 

από την αφαίρεση της μήτρας των τεχνολογικών συντελεστών (Α) 

από τη μοναδιαία μήτρα. Η μήτρα αυτή ονομάζεται αντίστροφη 

μήτρα Leontief ή μήτρα πολλαπλασιαστής. Τα στοιχεία της 

αντίστροφης μήτρας Leontief καλούνται συντελεστές 

αλληλεξάρτησης και δείχνουν τα συνολικά αποτελέσματα (άμεσα 

και έμμεσα), που προκαλεί στην οικονομία, η μεταβολή της τελικής 

ζήτησης κατά μία μονάδα.  

Αν X, A και F, εκφράζουν το διάνυσμα των κλαδικών επιπέδων 

παραγωγής, την μήτρα των τεχνολογικών συντελεστών και το 

διάνυσμα των κλαδικών επιπέδων της τελικής ζήτησης, αντίστοιχα, 

η λύση του υποδείγματος δίνεται από την σχέση: 

X AX F                       ή  

( )I A X F                        ή 

1( )X I A F         (5) 

      όπου Ι η  μοναδιαία μήτρα διαστάσεων nxn          

Η εξίσωση (5) υπολογίζει το διάνυσμα του επιπέδου παραγωγής 

όλων των κλάδων της οικονομίας ( 0X  ) που απαιτείται για την 

κάλυψη της τελικής ζήτησης ( 0F  ), με δεδομένη τη μήτρα των 

τεχνολογικών συντελεστών A . Η μήτρα (Ι-Α)-1 είναι η αντίστροφη 

μήτρα του Leontief ή μήτρα των συνολικών (άμεσων και έμμεσων) 

απαιτήσεων.  

  Αντίστοιχα, στην περίπτωση του Ghosh υποδείγματος η 

λύση δίνεται από τις σχέσεις: 

 X BX V                    ή 

1( ) X V I B      (6) 

Όπου X το διάνυσμα γραμμή των κλαδικών επιπέδων παραγωγής, 

Β η μήτρα των συντελεστών κατανομής και V το διάνυσμα-γραμμή 

των αρχικών εισροών των κλάδων. Δηλαδή, από την (6) εκτιμάται 

το συνολικό προϊόν που θα πρέπει να παράγει και να διαθέσει κάθε 

κλάδος, αν είναι δεδομένα οι αμοιβές των πρωτογενών 

συντελεστών της Χ παραγωγής, και η μήτρα των συντελεστών Β. Η 

μήτρα (I-B)-1 είναι η αντίστροφη του Ghosh και, κατ΄ αντιστοιχία με 

την αντίστροφη του Leontief, δείχνει τις συνολικές μεταβολές στην 

οικονομία που δημιουργούνται από την μοναδιαία μεταβολή των 

αρχικών εισροών ενός κλάδου. 
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Οι πίνακες (I-A)-1 και (I-B)-1 είναι οι μήτρες πολλαπλασιαστές μέσω 

των οποίων εκτιμώνται, αντίστοιχα, οι κάθετες και οι οριζόντιες 

πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των μεταβολών της ζήτησης ή των 

πρωτογενών εισροών στην οικονομία συνολικά. Κατ' αντιστοιχία 

με τις σχέσεις (4) και (5), το άθροισμα των στηλών της (I-A)-1 δίνει 

τις συνολικές κάθετες διασυνδέσεις της παραγωγής (Rj), ενώ το 

άθροισμα των γραμμών τις (I-B)-1 δίνει τις συνολικές οριζόντιες 

διασυνδέσεις παραγωγής (Πi): 

𝐵𝐿𝑗 = ∑ 𝑏𝑗𝑗                (7) 

𝐹𝐿𝜄 = ∑ 𝑏𝑖
∗

𝜄                 (8) 

Είναι γνωστό ότι το σημαντικότερο πλεονέκτημα της ανάλυσης 

εισροών-εκροών προκύπτει από τη δυνατότητα μέτρησης των 

έμμεσων επιδράσεων που ο κάθε κλάδος δημιουργεί στην 

οικονομία, των επιδράσεων, δηλαδή, που εξαρτώνται από τις 

διακλαδικές του διασυνδέσεις. Συνεπώς, η εκτίμηση τόσο των 

άμεσων όσο και των άμεσων και έμμεσων συντελεστών 

διασύνδεσης των κλάδων μας δίνει ένα πρώτο μέτρο επιρροής 

κάθε κλάδου στο πλαίσιο ενός δεδομένου συστήματος, τη 

βραχυχρόνια περίοδο.  

Στην μελέτη περίπτωσης υπολογίζονται τόσο οι άμεσοι όσο και οι 

άμεσοι και έμμεσοι δείκτες διασύνδεσης ή συντελεστές 

αλληλεξάρτησης που προκύπτουν μέσω του υποδείγματος 

Leontief, καθώς και μέσω του υποδείγματος του Ghosh. 

                                                 
3 Πέρα από την εκτίμηση των πολλαπλασιαστών, οι πίνακες εισροών-εκροών 

μπορεί να επεκταθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση 

ενέργειας μιας οικονομίας καθώς και των αέριων ρύπων που εκπέμπονται, τόσο 

από την παραγωγική διαδικασία, όσο και από την κατανάλωση. Στην περίπτωση 

της κατάρτισης ενεργειακών πινάκων, η συνήθης πρακτική απαιτεί την ανάλυση 

των κλάδων ορυχείων, ηλεκτροπαραγωγής και κάποιων κλάδων εντάσεως 

ενέργειας σε επιμέρους υποκλάδους, ανάλογα με την ενεργειακή πηγή που 

χρησιμοποιείται. Στην περίπτωση συμπερίληψης στους πίνακες εισροών-εκροών 

1.2.2 Οι πολλαπλασιαστές της ανάλυσης εισροών-εκροών 

Μια βασική επέκταση του υποδείγματος είναι ο υπολογισμός των 

πολλαπλασιαστών των πρωτογενών εισροών της οικονομίας3. 

Γενικά, οι πολλαπλασιαστές στην ανάλυση εισροών-εκροών θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν ως ένα σύστημα προκαλούμενων 

οικονομικών συναλλαγών το οποίο ακολουθεί μια διαταραχή στην 

οικονομία. Όταν π.χ. στην οικονομία εκδηλωθεί μια διαταραχή σε 

κάποιο από τα στοιχεία της τελικής ζήτησης (υπόδειγμα ζήτησης) 

ενός κλάδου, αναμένεται να προκληθεί μια άμεση μεταβολή στην 

παραγωγή του κλάδου, όπως είδαμε προηγούμενα. Η μεταβολή 

αυτή θα προκαλέσει ένα πρώτο κύμα ζήτησης στους προμηθευτές 

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

αναπτύξουν ένα δεύτερο κύμα ζήτησης προκειμένου να 

ικανοποιήσουν τη δευτερογενή ζήτηση που θα αναπτυχθεί, λόγω 

της αρχικής μεταβολής. Με τη σειρά τους, οι προμηθευτές αυτοί θα 

εκδηλώσουν ένα τρίτο κύμα ζήτησης προκειμένου να 

ικανοποιήσουν τη ζήτηση του προηγούμενου κύματος κ.ο.κ. Έτσι, 

δημιουργείται στη οικονομία ένας αριθμός επακόλουθων 

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

είναι άπειροι, ο όγκος όμως των συναλλαγών που προκαλούν, 

τείνει σε έναν πεπερασμένο αριθμό. Ωστόσο, οι μεταβολές αυτές 

πέρα από την παραγωγή προκαλούν αντίστοιχες επιδράσεις και 

στις πρωτογενείς εισροές των κλάδων (Μπελεγρή - Ρομπόλη κ.ά. 

2010: 40-43). Στο υπόδειγμα εισροών εκροών, οι επιδράσεις του 

πολλαπλασιαστή αναλύονται σε δύο συστατικά μέρη: τις άμεσες 

και τις έμμεσες. 

των αέριων ρύπων, θα πρέπει οι αέριοι ρύποι να κατανεμηθούν στην ίδια κλαδική 

κατάταξη με τους πίνακες. Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να επεκταθούν έτσι ώστε να 

περιλαμβάνουν και την κατανάλωση ενέργειας και την παραγωγή ρύπων που 

ενσωματώνονται στα εισαγόμενα προϊόντα (ενδιάμεσα και τελικά) δίνοντας έτσι 

μια πιο πλήρη εικόνα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλεί μια 

οικονομία (για περισσότερα βλ. Miller & Blair, 2009). 
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Η άμεση επίδραση είναι η μεταβολή στις αγορές που οφείλεται στις 

μεταβολές της οικονομικής δραστηριότητας  

Η έμμεση επίδραση είναι η μεταβολή στις αγορές των 

προμηθευτών των οικονομικών δραστηριοτήτων που 

αντιμετωπίζουν την άμεση διαταραχή. 

Συνεπώς, ανάλογα με το εξεταζόμενο μέγεθος (π.χ. απασχόληση, 

μισθοί κ.ά), η χρήση της μήτρα-πολλαπλασιαστή (𝛪 − 𝛢)−1 ή ( 𝛪 −
𝐵)−1 μας δίνει τις συνολικές επιπτώσεις στην οικονομία, από μια 

εξωγενή διαταραχή, οι οποίες οφείλονται στις διακλαδικές της 

σχέσεις.  

Έτσι, προϋπόθεση για την εκτίμηση των εν λόγω 

πολλαπλασιαστών είναι, αρχικά, ο ορισμός των άμεσων 

συντελεστών των πρωτογενών εισροών του εν λόγω 

υποδείγματος. Οι συντελεστές αυτοί προκύπτουν ως ο λόγος των 

στοιχείων της προστιθέμενης αξίας του κλάδου προς την 

ακαθάριστη παραγωγή του: 

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

ακαθάριστη παραγωγή, και i = 1,……,n οι κλάδοι. 

 Οι άμεσοι συντελεστές εκτιμούν το κατά πόσο θα αυξηθούν οι 

πρωτογενείς εισροές ενός κλάδου, αν η παραγωγή του αυξηθεί 

κατά μια μονάδα.  

Το διάνυσμα όμως των συνολικών κάθετων πολλαπλασιαστών 

(backward multipliers) ως προς το εξεταζόμενο μέγεθος, στη 

γενική του μορφή, δίνεται από τη σχέση: 

όπου backward το διάνυσμα των συνολικών κάθετων 

πολλαπλασιαστών του εξεταζόμενου μεγέθους και με «΄» 

δηλώνεται η αναστροφή. Κάθε στοιχείο του backward 

διανύσματος δείχνει τη συνολική αύξηση του εξεταζόμενου 

μεγέθους στην οικονομία, η οποία απαιτείται για την ικανοποίηση 

μιας μονάδας αύξησης στην τελική ζήτηση του κλάδου j.  

 Αντίστοιχα, για να υπολογιστούν οι άμεσες και έμμεσες 

(συνολικές) οριζόντιες διασυνδέσεις των κλάδων χρησιμοποιείται η 

μήτρα (𝐼 − 𝐵)−1. Ουσιαστικά, εκτιμώνται οι άμεσες και έμμεσες 

επιδράσεις που θα προκαλέσει η μεταβολή των τελικών πληρωμών 

του κλάδου i στην παραγωγή των κλάδων που συνδέονται μαζί 

του. Το διάνυσμα των συνολικών οριζόντιων πολλαπλασιαστών 

(forward multipliers) ως προς το εξεταζόμενο μέγεθος εκτιμάται 

από τη σχέση: 

όπου forward ονομάζεται το διάνυσμα των οριζόντιων 

πολλαπλασιαστών του εξεταζόμενου μεγέθους. 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγούμενα, το σημαντικότερο 

πλεονέκτημα της ανάλυσης εισροών-εκροών προκύπτει από τη 

δυνατότητα μέτρησης των έμμεσων επιδράσεων που ο κάθε 

κλάδος δημιουργεί δηλαδή, των επιδράσεων που εξαρτώνται από 

τις διακλαδικές του σχέσεις στην οικονομία. Η διαφορά ανάμεσα 

στους συνολικούς και τους άμεσους πολλαπλασιαστές εκφράζει 

το μέγεθος των έμμεσων πολλαπλασιαστών. Η σχέση αυτή 

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

στις διασυνδέσεις του εξεταζόμενου κλάδου με τους υπόλοιπους.  

1.2.3 Οι Πολλαπλασιαστές Απασχόλησης  

Η εξειδίκευση του υποδείγματος εισροών-εκροών για την εκτίμηση 

των πολλαπλασιαστών της απασχόλησης, βασίζεται στην 

ανάλυση που έχει προηγηθεί. Έτσι, εκτιμούμε τους άμεσους 

συντελεστές απασχόλησης, καθώς και τους αντίστοιχους 

πολλαπλασιαστές. 

Συγκεκριμένα, αν Λ το διάνυσμα της κλαδικής απασχόλησης 

διαστάσεων nx1, όπου το στοιχείο του Λi δείχνει την απασχόληση 

 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖 =
𝑤𝑖

𝑋𝑖
 (9)  

 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑤𝑎𝑟𝑑′ = 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡′(𝐼 − 𝐴)−1  (10)  

 𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 = (𝐼 − 𝐵)−1𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡  (11)  

 𝜆(𝑑)𝑖 =
𝛬𝑖

𝑋𝑖
 (12)  
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στον κλάδο i, τότε  ο άμεσος συντελεστής απασχόλησης ορίζεται 

από τη σχέση: 

 

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

απασχόληση ενός κλάδου του οικονομικού συστήματος εξαιτίας 

μιας μοναδιαίας μεταβολής στο προϊόν του. 

Και σε μορφή πινάκων από τη σχέση: 

Από τη σχέση αυτή προκύπτει: 

Μια μοναδιαία μεταβολή στην τελική ζήτηση ενός κλάδου, 

σύμφωνα με την παραπάνω σχέση, θα δημιουργήσει ένα «κύμα» 

ζήτησης απασχόλησης, το οποίο, όπως περιγράφηκε στην 

παραπάνω ενότητα θα οδηγήσει σε μια αύξηση της 

απασχόλησης, η οποία καθορίζεται από έναν πολλαπλασιαστή 

(Μπελεγρή-Ρομπόλη κ.ά 2010: 44). 

Ο πολλαπλασιαστής αυτός ισούται με:  𝜆(𝑑)(𝛪 − 𝛢)−1 

Οπότε, οι συνολικοί κάθετοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης 

ορίζονται από τη σχέση: 

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

(άμεση και έμμεση) της οικονομίας που προκαλείται από μια 

μεταβολή στην τελική ζήτηση του κλάδου i.  

Η διαφορά ανάμεσα στους συνολικούς και τους άμεσους 

πολλαπλασιαστές της απασχόλησης εκφράζει το μέγεθος των 

έμμεσων πολλαπλασιαστών. Οι έμμεσοι πολλαπλασιαστές 

δείχνουν, όπως έχουμε αναφέρει και προηγούμενα,  το μέγεθος της 

μεταβολής στην απασχόληση του προκύπτει από την εξάρτηση 

του κλάδου που έχει υποστεί τη μεταβολή στην τελική ζήτηση, από 

τους υπόλοιπους κλάδους. 

Με αντίστοιχο τρόπο, οι συνολικοί οριζόντιοι πολλαπλασιαστές 

(λ*) απασχόλησης ορίζονται από τη σχέση: 

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

συνολική απασχόληση της οικονομίας που προκαλείται από μία 

μεταβολή στις πρωτογενείς εισροές του κάθε κλάδου χωριστά. 

Όπως και προηγούμενα, η διαφορά των άμεσων συντελεστών 

από τους συνολικούς μας δίνει τις αντίστοιχες έμμεσες μεταβολές.  

Ακολουθώντας την μεθοδολογία που αναλύθηκε προηγούμενα 

για την απασχόληση μπορούμε να εκτιμήσουμε αντίστοιχα και τους 

πολλαπλασιαστές των άλλων πρωτογενών εισροών όπως π.χ. 

των μισθών.  

 

1.2.4 Κλάδοι Κλειδιά για την παραγωγή και την απασχόληση 

Οι δείκτες κλαδικής διασύνδεσης που προτάθηκαν στην ενότητα 

1.1.2, ποσοτικοποιούν τις οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις, ή 

αλλιώς την «συνεκτικότητα» (connectedness) της οικονομίας 

(αναλυτικότερα, European Commission 2005: 33). Η σύγκριση της 

έντασης αυτών των διασυνδέσεων ενός τομέα προς το σύνολο 

της οικονομίας, είναι μία συνεκτική  μεθοδολογία εντοπισμού των 

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

της οικονομίας που είναι περισσότερο διασυνδεδεμένοι είναι και οι 

πιο σημαντικοί, με την έννοια ότι είναι αυτοί που συμβάλλουν, σε 

μεγαλύτερο βαθμό, στην ενίσχυση της εσωτερικής δυναμικής του 

συστήματος αναφοράς. Σύμφωνα με το Ρέππα (2002: 648-651), ο 

εντοπισμός των κλάδων κλειδιά μιας οικονομίας παρέχει ένα 

χρήσιμο αναπτυξιακό εργαλείο, αφού η ανάληψη αναπτυξιακών 

μέτρων σε αυτούς θα οδηγήσει σε επέκταση και των ιδίων, αλλά 

και των συνδεόμενων με αυτούς κλάδους. 

 𝜆(𝑑) = 𝛬�̂�−1 (13)  

 𝛬 = 𝜆(𝑑)�̂� => 𝛬 = 𝜆(𝑑)(𝛪 − 𝛢)−1Y (14)  

 𝜆(𝑡) = 𝜆(𝑑)(𝐼 − 𝐴)−1 (15)  

 𝜆∗(𝑡) = (𝛪 − 𝛢∗)−1𝜆(𝑑) = 𝐺𝜆(𝑑)       (16)  
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Για την εκτίμηση των κλάδων κλειδιά σε μια οικονομία 

κανονικοποιούμε τους οριζόντιους και κάθετους δείκτες 

διασύνδεσης, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί η σχετική σημασία κάθε 

κλάδου στο σύνολο των κλάδων οι οποίοι αναλύονται 

(Rasmussen, 1956 και Hirschman, 1958).  

Δηλαδή, για τον εντοπισμό των κλάδων κλειδιά, συγκρίνεται η μέση 

επίδραση ενός κλάδου σε σχέση με τη μέση επίδραση όλων των 

κλάδων της οικονομίας και η οποία προκύπτει από την 

κανονικοποίηση των δεικτών οριζόντιας - κάθετης διασύνδεσης, 

ως προς το μέγεθος της εξεταζόμενης οικονομίας. Συγκεκριμένα, 

έχουμε:  

 και  

Όπου: 

𝐵𝐿(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ο ομαλοποιημένος δείκτης κάθετης διασύνδεσης  

𝐹𝐿(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ο ομαλοποιημένος δείκτης οριζόντιας διασύνδεσης 

𝑏𝑖𝑗  το στοιχείο ij της αντίστροφης μήτρας του Leontief 

𝑏𝑖𝑗
∗  το στοιχείο ij της αντίστροφης μήτρας του Ghosh  

n το σύνολο των κλάδων οικονομίας 

Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι οι κλάδοι με 

ομαλοποιημένο δείκτη διασύνδεσης (οριζόντιο ή κάθετο) 

μεγαλύτερο από τη μονάδα έχουν ισχυρότερες κλαδικές 

διασυνδέσεις (οριζόντιες ή κάθετες αντίστοιχα), από αυτούς με 

ομαλοποιημένο δείκτη διασύνδεσης (οριζόντιο ή κάθετο) 

μικρότερο από τη μονάδα. 

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

κλάδου j κατά μία μονάδα, θα προκαλέσει μεγαλύτερη μεταβολή 

στην παραγωγή της οικονομίας από την μέση μεταβολή που θα 

προκαλούσε η αντίστοιχη μεταβολή οιοδήποτε άλλου κλάδου. 

Αντίστοιχα, αν FL(t)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ > 1, μία μονάδα αύξηση της παραγωγής του 

κλάδου i θα προκαλέσει αύξηση στην οικονομική δραστηριότητα 

που εξετάζουμε πάνω από την μέση αντίστοιχη αύξηση εξαιτίας 

μιας μοναδιαίας μεταβολής οποιουδήποτε άλλου κλάδου. Σε σχέση 

με την αναφερόμενη μεθοδολογία, κατατάσσουμε τους 

εξεταζόμενους κλάδους ως εξής: 

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

  

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

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

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

 

Αντίστοιχα με τον τρόπο εκτίμησης των κλάδων κλειδιά για το 

προϊόν είτε με τη μέθοδο των ομαλοποιημένων διασυνδέσεων 

εκτιμώνται και οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση 

Συγκεκριμένα, οι ομαλοποιημένοι πολλαπλασιαστές 

απασχόλησης (κάθετος και οριζόντιος αντίστοιχα) δίνονται από τις 

σχέσεις: 

λ(t)̅̅ ̅̅ ̅ =
𝜆(𝑡)

𝜆(𝑡)𝑖
𝑛⁄

=
𝑛𝜆(𝑑)(𝛪−𝛢)−1

𝜆(𝑑)(𝛪−𝛢)−1𝑖
=

𝑛𝜆(𝑑)𝐿

𝜆(𝑑)𝐿𝑖
     (19) 

και  

 λ∗(t)̅̅ ̅̅ ̅̅ = 
𝜆∗(𝑡)

𝑖′𝜆∗(𝑡)
𝑛⁄

=
𝑛(𝛪−𝛢∗)−1𝜆(𝑑)

𝑖′(𝛪−𝛢∗)−1𝜆(𝑑)
=

𝑛𝐺𝜆(𝑑)

𝑖′𝐺𝜆(𝑑)
    (20) 

 𝐵𝐿(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =

∑ 𝑏𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑛⁄

∑ ∑ 𝑏𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑛2
⁄

 (17)  

 𝐹𝐿(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

∑ 𝑏𝑖𝑗
∗𝑛

𝑗=1
𝑛⁄

∑ ∑ 𝑏𝑖𝑗
∗𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

𝑛2
⁄

 (18)  
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Αλλιώς, αν  λ(t)̅̅ ̅̅ ̅ > 1, τότε, η αύξηση της τελικής ζήτησης του 

κλάδου j κατά μία μονάδα, θα προκαλέσει μεγαλύτερη μεταβολή 

στην απασχόληση της οικονομίας από την μέση μεταβολή που θα 

προκαλούσε η αντίστοιχη μεταβολή οιοδήποτε άλλου κλάδου. 

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

κλάδου i θα προκαλέσει αύξηση στην απασχόληση πάνω από την 

μέση αντίστοιχη αύξηση εξαιτίας μιας μοναδιαίας μεταβολής 

οποιουδήποτε άλλου κλάδου. 

Σε σχέση με την αναφερόμενη μεθοδολογία, κατατάσσουμε τους 

εξεταζόμενους κλάδους ως εξής: 

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

  

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

  

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

  

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

  

 

1.2.5 Πολλαπλασιαστές Επαγγελμάτων 

Εκτός από την εκτίμηση των πολλαπλασιαστών απασχόλησης με 

βάση το υπόδειγμα εισροών εκροών μπορούν να υπολογιστούν οι 

πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων. Για να είναι εφικτή αυτή η 

εφαρμογή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη η κατηγοριοποίηση της 

απασχόλησης του κάθε κλάδου σε επαγγέλματα.  

Η εκτίμηση των πολλαπλασιαστών επαγγελμάτων έχει μια ιδιαίτερη 

σημασία καθώς με βάση αυτή μπορούν να εκτιμηθούν οι 

επιδράσεις της οικονομικής ανάπτυξης, όχι μόνο σε επίπεδο 

κλαδικής απασχόλησης, αλλά και σε επίπεδο επαγγελμάτων που 

εμφανίζονται στον κάθε κλάδο. Το μοντέλο της ανάλυσης 

εισροών-εκροών διαφοροποιείται κατά την εκτίμηση των 

πολλαπλασιαστών απασχόλησης διότι, οι άμεσοι συντελεστές δεν 

καταγράφονται σε μορφή διανύσματος, αλλά σε μορφή πίνακα.  

Συγκεκριμένα, αν P είναι ο πίνακας της κατανομής των 

απασχολούμενων ανά κλάδο και επάγγελμα (στις γραμμές του 

οποίου καταγράφονται τα επαγγέλματα και στις στήλες οι κλάδοι) 

τότε, οι άμεσοι συντελεστές ανά επάγγελμα και κλάδο δίνονται από 

τη σχέση: 

Το στοιχείο eij του πίνακα e(d) αποτυπώνει τον άμεσο συντελεστή 

του επαγγέλματος i στον κλάδο j, ή αλλιώς, δείχνει την άμεση 

μεταβολή στην απασχόληση του επαγγέλματος i του κλάδου j 

εξαιτίας μιας μοναδιαίας μεταβολής στο προϊόν του κλάδου j.  

Με βάση την ανάλυση που έχει προηγηθεί σχετικά με τους 

πολλαπλασιαστές απασχόλησης, οι πολλαπλασιαστές 

επαγγελμάτων ορίζονται από τη σχέση : 

 

Το στοιχείο E(t)ij αποτυπώνει τη συνολική μεταβολή στην 

απασχόληση του επαγγέλματος i στον κλάδο j εξαιτίας μιας 

μοναδιαίας αύξησης της ζήτησης του κλάδου j. Διαφορετικά, μέσω 

των πολλαπλασιαστών απασχόλησης μπορούμε να 

αποτυπώσουμε τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι συνολικές 

επιδράσεις στην απασχόληση κατά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας.  

Αθροίζοντας κατά γραμμές τα στοιχεία του πίνακα E(t) μπορούμε 

να υπολογίσουμε τους συνολικούς πολλαπλασιαστές 

επαγγέλματος, οι οποίοι είναι ενδεικτικοί της επίδρασης των 

μεταβολών της ζήτησης για κάθε επάγγελμα της οικονομίας. 

Η διαφορά ανάμεσα στους συνολικούς και τους άμεσους 

πολλαπλασιαστές επαγγέλματος  εκφράζει το μέγεθος των 

 𝑒(𝑑) = 𝑃�̂�−1 (21)  

 𝐸(𝑡) = 𝑒(𝑑)(𝛪 − 𝛢)−1 (22)  
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έμμεσων πολλαπλασιαστών. Οι έμμεσοι πολλαπλασιαστές 

δείχνουν, όπως έχουμε αναφέρει και προηγούμενα,  το μέγεθος της 

μεταβολής στην απασχόληση ανά επάγγελμα που προκύπτει από 

την εξάρτηση του κλάδου που έχει υποστεί τη μεταβολή στην τελική 

ζήτηση, από τους υπόλοιπους κλάδους. 

 

1.2.6 Μεθοδολογία εκτίμησης των περιφερειακών πινάκων 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτίμηση των διακλαδικών 

σχέσεων και των κλάδων κλειδιά μιας περιφέρειας είναι η κατάρτιση 

ενός περιφερειακού πίνακα εισροών-εκροών. Στην περίπτωση 

όπου δεν υπάρχουν πρωτογενής πίνακες, επιλέγεται μία 

δευτερογενής μέθοδος κατάρτισης. Οι δευτερογενής μέθοδοι 

εκτίμησης περιφερειακών πινάκων εισροών-εκροών στηρίζονται 

σε μαθηματικές μεθόδους διαχωρισμού των εισροών του κάθε 

κλάδου της περιφέρειας σε αυτές που προέρχονται από τους 

υπόλοιπους κλάδους της και σε αυτές που εισάγονται (από τρίτες 

χώρες ή από άλλες περιφέρειες της ημεδαπής). 

Οι μεθοδολογίες περιφερειοποίησης των εθνικών πινάκων 

στηρίζονται στη κατασκευή δεικτών που ονομάζονται διανεμητικά 

πηλίκα οι οποίοι περιγράφουν τις διαφοροποιήσεις στην κατανομή 

της ακαθάριστης παραγωγής (ή της απασχόλησης) μεταξύ της 

περιφέρειας και της χώρας. 

Η βασική υπόθεση είναι ότι ο κάθε τεχνολογικός συντελεστής του 

εθνικού πίνακα ισούται με τον αντίστοιχο τεχνολογικό συντελεστή 

της περιφέρειας R συν τον περιφερειακό συντελεστή εισαγωγών. 

Δηλαδή: 

N R R
ij ij ija a m 

 

όπου: 

N
ija

: ο τεχνολογικός συντελεστής του εθνικού πίνακα 

R
ija

: ο τεχνολογικός συντελεστής του περιφερειακού πίνακα 

R
ijm

: ο περιφερειακός συντελεστής εισαγωγών της περιφέρειας, 

δηλαδή οι εισαγόμενες εισροές στον κλάδο i  της περιφέρειας από 

τον κλάδο j του εκτός περιφέρειας οικονομικού συστήματος.  

Η περιφερειοποίηση του εγχώριου πίνακα του 2005 και 2010 για την 

ελληνική οικονομία γίνεται με τη συνδυασμένη χρήση δύο δεικτών: 

του απλού διανεμητικού πηλίκου (ή απλού πηλίκου εγκατάστασης 

ή δείκτη τοπική εξειδίκευσης) SLQ και του διανεμητικού πηλίκου 

διακλαδικών σχέσεων (ή διακλαδίκου πηλίκου εγκατάστασης ή 

διακλαδικός δείκτης τοπικής εξειδίκευσης) CILQ. Συγκεκριμένα, για 

την εκτίμηση των στοιχείων της διαγώνιου του περιφερειακού 

πίνακα χρησιμοποιούμε το απλό διανεμητικό πηλίκο, ενώ για τα μη 

διαγώνια στοιχεία χρησιμοποιούμε το διανεμητικό πηλίκο 

διακλαδικών σχέσεων. Για τον υπολογισμό των διανεμητικών 

πηλίκων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μέγεθος του προϊόντος ή το 

μέγεθος της απασχόλησης. Για την ελληνική οικονομία, το μέγεθος 

της απασχόλησης και της κατανομής της ανά περιφέρεια και 

κλάδο θεωρείται καταλληλότερο, καθώς προέρχεται από 

πρωτογενή στοιχεία (Έρευνες Εργατικού Δυναμικού). 

Το απλό διανεμητικό πηλίκο SLQ (Simple Location Quotient) δίνεται 

από τη σχέση: 

R
i
R

i N
i
N

L

LSLQ
L

L



, 

όπου: 

R
iL

: Η απασχόληση του κλάδου i της περιφέρειας R 

RL : Η απασχόληση του συνόλου της περιφέρειας R 
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N
iL
: Η απασχόληση του κλάδου i του συνόλου της οικονομίας  

NL : Η απασχόληση του συνόλου της οικονομίας 

Ο αριθμητής της παραπάνω εξίσωσης αντιπροσωπεύει τη 

συμμετοχή του κλαδου i στη απασχόληση της περιφέρειας, ενώ ο 

παρανομαστής τη συμμετοχή της απασχόλησης του κλάδου i στην 

οικονομία της χώρας.  

Αν SLQi >1, τότε ο κλάδος i είναι περισσότερο συγκεντρωμένος 

στην περιφέρεια R από ότι είναι σε εθνικό επίπεδο. 

Αν SLQi <1, τότε ο κλάδος i είναι λιγότερο συγκεντρωμένος στην 

περιφέρεια R από ότι είναι σε εθνικό επίπεδο. 

Κατά τη μετατροπή των διαγώνιων στοιχείων της εθνικών 

τεχνολογικών συντελεστών εισροών-εκροών σε περιφερειακούς, 

το απλό διανεμητικό πηλίκου του κλάδου i της περιφέρειας  R είναι 

ένα μέτρο της ικανότητας του περιφερειακού κλάδου i να ικανοποιεί 

την τελική ζήτηση του προϊόντος του από την παραγωγική 

διαδικασία στο εσωτερικό της περιφέρειας. 

Αν SLQi <1, η περιφερειακή παραγωγή του κλάδου i δεν είναι σε 

θέση να ικανοποιήσει την περιφερειακή ζήτηση και είναι 

απαραίτητες οι εισαγωγές. Επομένως, ο τεχνολογικός συντελεστής 

aii είναι μικρότερος από τον εθνικό, κατά το ποσοστό που το απλό 

διανεμητικό πηλίκο είναι μικρότερο της μονάδας. Συγκεκριμένα, 
R N
ii i iia SLQ a 

. 

Αν SLQi ≥1, η περιφερειακή παραγωγή του κλάδου i είναι σε θέση 

να ικανοποιήσει την περιφερειακή ζήτηση και το επιπλέον προϊόν 

που παράγεται εξάγεται στις υπόλοιπες περιφέρειες. εισαγωγές. 

Επομένως, ο τεχνολογικός συντελεστής aii θα ισούται με τον 

αντίστοιχο εθνικό, δηλαδή: 
R N
ii iia a

 

 

Το  διανεμητικό πηλίκο διακλαδικών σχέσεων CILQ (Cross-Industry 

Location Quotient) δίνεται από τη σχέση: 

R
i
N
i i

i R
jj

N
j

L

L SLQ
CILQ

SLQL

L

 

, 

όπου: 

R
iL

: Η απασχόληση του κλάδου i της περιφέρειας R 

N
iL

: Η απασχόληση του κλάδου i του συνόλου της οικονομίας  

R
jL
: Η απασχόληση του κλάδου j της περιφέρειας R 

N
jL
: Η απασχόληση του κλάδου j του συνόλου της οικονομίας  

Το διανεμητικό πηλίκο διακλαδικών σχέσεων λαμβάνει υπόψη και τις 

ενδιάμεσες συναλλαγές του κάθε κλάδου.  

Ο αριθμητής της παραπάνω εξίσωσης αντιπροσωπεύει το σχετικό 

μέγεθος του κλάδου i στην περιφέρεια σε σχέση με το μέγεθός του 

στο σύνολο της οικονομίας, ενώ ο παρανομαστής το σχετικό 

μέγεθος του κλάδου j της περιφέρειας  σε σχέση με το μέγεθός του 

στο σύνολο της χώρας.  

Αν CILQi >1, τότε ο κλάδος i της περιφέρειας είναι σχετικά μεγάλος 

σε σύγκριση με τον κλαδο j της περιφέρειας. 

Αν CILQi <1, τότε ο κλάδος i της περιφέρειας είναι σχετικά μικρός σε 

σύγκριση με τον κλαδο j της περιφέρειας. 

Κατά τη μετατροπή των μη διαγώνιων στοιχείων της εθνικών 

τεχνολογικών συντελεστών εισροών-εκροών σε περιφερειακούς, 

το διανεμητικό πηλίκου διακλαδικών σχέσεων του κλάδου i της 
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περιφέρειας  R είναι ένα μέτρο της ικανότητας του περιφερειακού 

κλάδου i να ικανοποιεί την ενδιάμεση ζήτηση του κλάδου j. 

Αν CLQi <1, ο κλάδος i η περιφερειακή παραγωγή δεν είναι σε θέση 

να ικανοποιήσει την περιφερειακή ζήτηση του κλάδου j, οπότε είναι 

απαραίτητες οι εισαγωγές. Επομένως, ο τεχνολογικός συντελεστής 

aij είναι μικρότερος από τον εθνικό, κατά το ποσοστό που το 

διανεμητικό πηλίκο διακλαδικών σχέσεων είναι μικρότερο της 

μονάδας. Συγκεκριμένα, 

R N
ij i ija SLQ a 

. 

Αν CILQi ≥1, η περιφερειακή παραγωγή του κλάδου i είναι σε θέση 

να ικανοποιήσει την περιφερειακή ζήτηση του κλάδου j. Επομένως, 

ο τεχνολογικός συντελεστής aii θα ισούται με τον αντίστοιχο εθνικό, 

δηλαδή: 
R N
ij ija a

. 

Εποπτικά, μπορούμε να περιγράψουμε τη διαδικασία κατασκευής 

του περιφερειακού πίνακα της περιφέρειας R, ως εξής: 

 

R N
ii i ii i

R N
ii ii i

R N
ij i ij i

R N
ij ij i

a SLQ a ,αν SLQ 1
Αν i=j, τότε: 

a a ,αν SLQ 1

a CILQ a ,αν CILQ 1
Αν i j, τότε: 

a a ,αν CILQ 1

   


 

   
 

   

 

 

 

 

 

 

1.2.7 Πηγές και στοιχεία 

θα εφαρμοστούν τα υποδείγματα Leontief και Ghosh και θα 

εκτιμηθούν οι οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις, οι οριζόντιοι και 

κάθετοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης, οι πολλαπλασιαστές 

επαγγελμάτων καθώς και οι κλάδοι κλειδιά των περιφερειών 

Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Αττικής και Ηπείρου. Η ανάλυση 

διεξάγεται για το έτος 2010, για το οποίο έχει δημοσιευτεί ο 

τελευταίος διαθέσιμος πίνακας εισροών-εκροών. 

Για την ανάλυση μας χρησιμοποιούμε: 

 Τον εγχώριο πίνακα εισροών-εκροών της ελληνικής 

οικονομίας για το έτος 2010 (πηγή: Eurostat) 

 την απασχόληση κατά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας (σε 33 κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας) για τις εξεταζόμενες περιφέρειες για το 

έτος 2010 (πηγή: δική μας επεξεργασία με βάση την 

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού του έτους 2010). 

 την απασχόληση κατά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας και επάγγελμα (σε 33 κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας και 45 επαγγέλματα) για τις 

εξεταζόμενες περιφέρειες για το έτος 2010 (πηγή: δική 

μας επεξεργασία με βάση την Έρευνα Εργατικού 

Δυναμικού του έτους 2010). 

 

 



14 

 

 

Πίνακας 1. Κατάταξη κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά NACE Rev.2 

(Σε 33 κλάδους) 

 

Η κατάταξη των κλάδων που θα χρησιμοποιηθεί παρουσιάζεται 

στον πίνακα 1.  

  

A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

B Ορυχεία και Λατομεία

C10-C12 Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και προϊόντων καπνού

C13-C15
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και 

δερμάτινων ειδών  

C16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό

C17-C18
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων, Εκτυπώσεις και 

αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων  

C19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου  

C20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων  

C21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 

C22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες  

C23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων  

C24 Παραγωγή βασικών μετάλλων  

C25
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 

εξοπλισμού  

C26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών 

C27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  

C28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.  

C29-30
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 

ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και  λοιπού εξοπλισμού μεταφορών  

C31-33
Κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και Επισκευή και 

εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού  

D-E Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και επεξεργασία λυμάτων

F Κατασκευές

G Χονδρικό και Λιαν ικό Εμπόριο

H Μεταφορές και Αποθήκευση

Ι Καταλύματα και εστίαση

J Ενημέρωση και επικοινωνία

K Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

M Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχν ικές Δραστηριότητες

N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

O Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

P Εκπαίδευση

Q Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα

R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγή

S Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

πηγή: Eurostat

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤA NACE REV.2 (ΣΕ 33 ΚΛΑΔΟΥΣ)
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Η κατάταξη επαγγελμάτων που χρησιμοποιείται είναι η παρακάτω: 

 

Πίνακας 2. Κατάταξη επαγγελμάτων 

 

 

  
ONOMA

1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων και ανώτερα διοικητικά 
2 Διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημόσιων και 
3 Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων 
4 Φυσικοί, μαθηματικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
5 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
6 Βιολόγοι εν  γένει, ιατροί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
7 Εκπαιδευτικοί
8 Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων
9 Νομικοί εν  γένει
10 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχν ικά και συναφή 
11 Τεχνολόγοι και τεχν ικοί βοηθοί των επιστημών της φυσικής και 
12 Τεχνολόγοι και τεχν ικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και 
13 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό
14 Ειδικευμένοι επί των πωλήσεων, χρηματιστές, κτηματομεσίτες,
15 Υπάλληλοι γραφείου
16 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών
17 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών
18 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας
19 Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλμτα
20 Γεωργοί ειδικευμένοι κυρίως σε μία ετήσια καλλιέργεια
21 Γεωργοί ειδικευμένοι κυρίως στην καλλιέργεια δένδρων, 
22 Γεωργοί πολυκαλλιεργητές
23 Ειδικευμένοι κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι κ.π.α.ε.
24 Δασοκόμοι, υλοτόμοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
25 Ειδικευμένοι αλιείς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
26 Μεταλλωρύχοι, λατόμοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
27 Τεχν ίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων 
28 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχν ίτες 
29 Μηχανικοί, εφαρμοστές και συντηρητές μηχανών και ηλεκτρικού 
30 Τεχν ίτες που εκτελούν εργασίες ακριβείας, χειροτέχνες, 
31 Τεχν ίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή 
32 Τεχν ίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί και ασκούντες συναφή 
33 Τεχν ίτες υφαντουργίας, ειδών ενδύσεως και ασκούντες συναφή 
34 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων
35 Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από μέταλλα και 
36 Χειριστές μηχανών παραγωγής χημικών προϊόντων και 
37 Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων ξύλου και χαρτιού 
38 Χειριστές μηχανών παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών 
39 Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής, ποτών και 
40 Συναρμολογητές (μονταδόροι) και χειριστές μηχανημάτων μ.α.κ.
41 Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού
42 Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί κ.π.α.ε.
43 Ανειδίκευτοι αγρεργάτες, αλιεργάτες και ασκούντες συναφή 
44 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και 
45 Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν

πηγή: Eurostat

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ KATA ISCO 08 (ΣΕ 45 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)
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1.1 Κλαδικές Διασυνδέσεις στις εξεταζόμενες περιφέρειες 

Από την εφαρμογή της μεθοδολογίας προκύπτει ένας μεγάλος 

όγκος αποτελεσμάτων, η αναλυτική παρουσίαση των οποίων 

αποκλίνει σημαντικά από τις ανάγκες τις συγκεκριμένης μελέτης. 

Για το λόγο αυτό γίνεται η επιλογή της αναλυτικής παρουσίασης 

των βασικών αποτελεσμάτων για τις εξεταζόμενες περιφέρειες. 

Συγκεκριμένα, αρχικά θα παρουσιαστούν τα βασικά αποτελέσματα 

της ανάλυσης (δηλαδή οι άμεσες και συνολικές κάθετες 

διασυνδέσεις και οι άμεσες και συνολικές οριζόντιες διασυνδέσεις, 

οι πολλαπλασιαστές απασχόλησης και οι κλάδοι κλειδιά) ανά 

περιφέρεια και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συγκριτική ανάλυση 

των αποτελεσμάτων και σύγκρισή τους με το σύνολο της ελληνικής 

οικονομίας. 
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Πίνακας 3. Οριζόντιες και Κάθετες Άμεσες Διασυνδέσεις τις περιφέρειας 

Πελοποννήσου (2010) 

 

1.1.1 Οι κλαδικές διασυνδέσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

εισροών-εκροών για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Εκτός από τις 

άμεσες και συνολικές, οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις, 

παρουσιάζονται και οι έμμεσες διασυνδέσεις παραγωγής. Οι 

έμμεσες κάθετες διασυνδέσεις (ή έμμεσοι κάθετοι 

πολλαπλασιαστές) δείχνουν, το μέγεθος της μεταβολής του 

προϊόντος ενός κλάδου που προκύπτει από την εξάρτηση του 

κλάδου που έχει υποστεί τη μεταβολή στην τελική ζήτηση, από τους 

υπόλοιπους κλάδους. Αντίστοιχα, οι έμμεσες οριζόντιες 

διασυνδέσεις (ή έμμεσοι οριζόντιοι πολλαπλασιαστές) εκφράζουν 

τη μεταβολή του προϊόντος ενός κλάδου που αυξάνει την 

προσφορά του, εξαιτίας της εξάρτησής του από τους υπόλοιπους 

κλάδους της οικονομίας.  
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Διάγραμμα 1. Κάθετες Διασυνδέσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2. Κάθετες Διασυνδέσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

Οι κάθετες διασυνδέσεις τις περιφέρειας Πελοποννήσου 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα 1. Σύμφωνα με αυτό, οι κλάδοι της 

περιφέρειας Πελοποννήσου με τις υψηλότερες κάθετες 

διασυνδέσεις είναι οι: Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 

(C20),  Παραγωγή βασικών μετάλλων (C24),   Κατασκευή επίπλων 

και άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (C31-33), Επαγγελματικές, 

επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και Διοικητικές και 

Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (Ν). Πρόκειται για τρεις κλάδους 

του δευτερογενή και δύο κλάδους του τριτογενή τομέα.  

Οι οριζόντιες διασυνδέσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα 2. Προκύπτει ότι οι κλάδοι με τις 

υψηλότερες οριζόντιες διασυνδέσεις είναι οι: Ορυχεία και Λατομεία 

(Β), Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και 

φελλό (C16), Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων, 

εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (C17-

18), Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 

(M) και Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (Ν).Και πάλι 

στις πρώτες θέσεις εμφανίζονται τρεις κλάδοι της μεταποίησης και 

δύο των υπηρεσιών, ενώ παρατηρούμε ότι οι κλάδοι Μ και Ν 

εμφανίζουν υψηλές οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έννοια της ισχυρής 

διασύνδεσης σε πολλές περιπτώσεις δε συνδέεται απαραίτητα με 

κλάδους μεγάλου μεγέθους. Ιδιαίτερα σε επίπεδο περιφερειακής 

ανάλυσης, είναι πιθανό να εμφανίζονται κάποιοι κλάδοι με ισχυρές 

διασυνδέσεις οι οποίοι όμως στην πραγματικότητα να εκφράζουν 

μια πολύ ισχυρή ομάδα επιχειρήσεων (cluster) με 

δραστηριοποίηση πάνω στο ίδιο ή κοντινά αντικείμενα και τις 

οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται γύρω από αυτές τις 

επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, ο προσδιορισμός των σημαντικών 

κλάδων για μια περιφερειακή οικονομία θα πρέπει να συνοδεύεται 

και από μια ανάλυση πεδίου, πάνω στα χαρακτηριστικά των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων και τις δυνατότητες ανάπτυξής τους. 
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Προκύπτει λοιπόν ότι οι κλάδοι με υψηλές διασυνδέσεις αλλά 

σχετικά μικρό μέγεθος μπορεί να δράσουν προωθητικά για την 

περιφερειακή ανάπτυξη, παρόλα αυτά πιθανό να μην 

αποτυπώνουν την ήδη υπάρχουσα δυναμική της περιφέρειας. Για 

το λόγο αυτό υπολογίζουμε έναν σταθμισμένο δείκτη, ο οποίος 

προκύπτει από το γινόμενο της συνολικής κάθετης (ή οριζόντιας) 

διασύνδεσης επί το σχετικό μέγεθος του κλάδου. Με βάση το δείκτη 

αυτό, ο οποίος ονομάζεται ομαλοποιημένη κάθετη (ή οριζόντια) 

διασύνδεση ή ομαλοποιημένος κάθετος (ή οριζόντιος) 

πολλαπλασιαστής. 

Σύμφωνα με το δείκτη αυτό, οι κλάδοι που εμφανίζουν υψηλές 

κάθετες διασυνδέσεις και παράλληλα είναι σχετικά μεγάλου 

μεγέθους είναι οι: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (A), Κατασκευές 

(F), Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G), Καταλύματα και εστίαση (I) 

και Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική 

Ασφάλιση (Ο). Ενώ οι κλάδοι που εμφανίζουν υψηλές οριζόντιες 

διασυνδέσεις και παράλληλα είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους είναι 

οι: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (A),Κατασκευές (F), Χονδρικό και 

Λιανικό Εμπόριο (G), Καταλύματα και εστίαση (I) και 

Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M). 

Βλέπουμε δηλαδή, ότι ως προς τις ομαλοποιημένες διασυνδέσεις, 

οι κλάδοι που εμφανίζονται ως σημαντικότεροι ανήκουν στον 

πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα.  
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Διάγραμμα 3. Οι κλάδοι κλειδιά της περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

Διάγραμμα 4 Οι κλάδοι κλειδιά  ως προς τους ολικούς πολλαπλασιαστές της 

περιφέρειας Πελοποννήσου 

Στο διάγραμμα 3 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά για την 

περιφέρεια Πελοποννήσου. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία 

προσδιορισμού των κλάδων κλειδιά η παραπάνω διαγραμματική 

απεικόνιση έχει την εξής σημασία: Οι κλάδοι που εμφανίζονται στο 

1ο τεταρτημόριο του διαγράμματος είναι οι κλάδοι κλειδιά για την 

περιφέρεια, οι κλάδοι που εμφανίζονται στο 2ο τεταρτημόριο 

εμφανίζουν σχετικά υψηλές κάθετες διασυνδέσεις, ενώ οι κλάδοι 

που εμφανίζονται στο 4ο τεταρτημόριο εμφανίζουν σχετικά υψηλές 

οριζόντιες διασυνδέσεις. Σύμφωνα με το διάγραμμα 3 οι κλάδοι 

κλειδιά για την περιφέρεια Πελοποννήσου είναι οι: Βιομηχανία ξύλου 

και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Χαρτοποιία 

και κατασκευή χάρτινων προϊόντων, Εκτυπώσεις και 

αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (C17-18), Κατασκευή 

προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες  (C22), 

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων  (C23), 

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G), Επαγγελματικές, επιστημονικές 

και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και Διοικητικές και Υποστηρικτικές 

Δραστηριότητες (Ν). 

Ακολουθώντας την ίδια λογική με αυτή των κλάδων κλειδιά, στο 

διάγραμμα 4 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά ως προς τους 

ολικούς πολλαπλασιαστές. Η εικόνα της περιφέρειας 

διαφοροποιείται σημαντικά και σύμφωνα με το διάγραμμα 4 οι 

κλάδοι κλειδιά ως προς τους ολικούς πολλαπλασιαστές είναι οι:  

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (A), Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών 

και προϊόντων καπνού (C10-12), Κατασκευές (F), Χονδρικό και 

Λιανικό Εμπόριο (G), Καταλύματα και εστίαση (I) Επαγγελματικές, 

επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M), Δημόσια Διοίκηση, 

Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (Ο), Εκπαίδευση (P) 

και Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα (Q). 
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Πίνακας 4. Οριζόντιες και Κάθετες Άμεσες Διασυνδέσεις για την περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδος (2010) 

1.1.2 Οι κλαδικές διασυνδέσεις της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδος. 

Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

εισροών-εκροών για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Κατ’ 

αντιστοιχία με τα παραπάνω παρουσιάζονται οι άμεσοι, οι έμμεσοι 

και οι συνολικές κλαδικές διασυνδέσεις (οριζόντιες και κάθετες).  
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Διάγραμμα 5. Κάθετες Διασυνδέσεις της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 

 

 

Διάγραμμα 6. Κάθετες Διασυνδέσεις της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 

 

 

 

 

Οι κάθετες διασυνδέσεις τις περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα 5. Σύμφωνα με αυτό, οι κλάδοι της 

περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με τις υψηλότερες κάθετες 

διασυνδέσεις είναι οι: Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 

(C20),  Παραγωγή βασικών μετάλλων (C24),  Κατασκευές (F), 

Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και 

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (Ν). Πρόκειται για 

τρεις κλάδους του δευτερογενή και δύο κλάδους του τριτογενή 

τομέα. Παρατηρούμε ότι, με εξαίρεση των κλάδο των κατασκευών, 

οι κλάδοι που εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις στις περιφέρειες 

Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος ταυτίζονται. Το εύρημα αυτό 

θα εξεταστεί στη συνέχεια σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες 

που περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και το σύνολο της χώρας.  

Οι οριζόντιες διασυνδέσεις της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα 6. Προκύπτει ότι οι κλάδοι με τις 

υψηλότερες οριζόντιες διασυνδέσεις είναι οι: Ορυχεία και Λατομεία 

(Β), Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και 

φελλό (C16), Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών 

προϊόντων  (C23), Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές 

Δραστηριότητες (M) και Διοικητικές και Υποστηρικτικές 

Δραστηριότητες (Ν).Και πάλι στις πρώτες θέσεις εμφανίζονται τρεις 

κλάδοι της μεταποίησης και δύο των υπηρεσιών, ενώ 

παρατηρούμε ότι οι κλάδοι Μ και Ν εμφανίζουν υψηλές οριζόντιες 

και κάθετες διασυνδέσεις και για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. 

Παρατηρούμε επίσης ότι, με εξαίρεση τον κλάδο Παραγωγή άλλων 

μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων , οι κλάδοι που εμφανίζουν τις 

ισχυρότερες οριζόντιες διασυνδέσεις ταυτίζονται στις περιφέρειες 

που έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα.  

Από την εφαρμογή των  ομαλοποιημένων δεικτών οριζόντιας και 

κάθετης διασύνδεσης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προκύπτει 

ότι οι κλάδοι που εμφανίζουν υψηλές κάθετες διασυνδέσεις και 

παράλληλα είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους είναι οι: Γεωργία, 
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Δασοκομία και Αλιεία (A), Κατασκευές (F), Χονδρικό και Λιανικό 

Εμπόριο (G), Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική 

Ασφάλιση (Ο) και Εκπαίδευση (P). Ενώ οι κλάδοι που εμφανίζουν 

υψηλές οριζόντιες διασυνδέσεις και παράλληλα είναι σχετικά 

μεγάλου μεγέθους είναι οι: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (A), 

Κατασκευές (F), Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G), Επαγγελματικές, 

επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και Εκπαίδευση (P). 

Βλέπουμε δηλαδή, ότι οι κλάδοι που εμφανίζονται ως 

σημαντικότεροι ως προς τις ομαλοποιημένες διασυνδέσεις, 

ανήκουν στον πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα. Επιπλέον, 

παρατηρούμε ότι οι κλάδοι που εμφανίζουν τις υψηλότερες τιμές 

των ομαλοποιημένων δεικτών και για τις δύο περιφέρειες που 

έχουμε εξετάσει ως τώρα, σε μεγάλο βαθμό ταυτίζονται.  
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Διάγραμμα 7. Οι κλάδοι κλειδιά της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 

 

Διάγραμμα 8. Οι κλάδοι κλειδιά  ως προς τους ολικούς πολλαπλασιαστές της 

περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 

Στο διάγραμμα 7 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά για την 

περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Σύμφωνα με το διάγραμμα 3 οι κλάδοι 

κλειδιά για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι οι: Ορυχεία και 

Λατομεία (Β),Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο 

και φελλό (C16), Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων, 

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (C17-

18), Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και 

πλαστικές ύλες  (C22), Παραγωγή βασικών μετάλλων  (C24), 

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και 

τα είδη εξοπλισμού (C25), Επαγγελματικές, επιστημονικές και 

Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και Διοικητικές και Υποστηρικτικές 

Δραστηριότητες (Ν). Και κατά τη διερεύνηση των κλάδων κλειδιά 

εμφανίζεται μία αρκετά ισχυρή ομάδα κλάδων με παρόμοια 

αποτελέσματα για τις δύο περιφέρειες. 

Ακολουθώντας την ίδια λογική με αυτή των κλάδων κλειδιά, στο 

διάγραμμα 8 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά ως προς τους 

ολικούς πολλαπλασιαστές. Η εικόνα της περιφέρειας 

διαφοροποιείται σημαντικά και σύμφωνα με το διάγραμμα 8 οι 

κλάδοι κλειδιά ως προς τους ολικούς πολλαπλασιαστές είναι οι:  

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (A), Κατασκευές (F), Χονδρικό και 

Λιανικό Εμπόριο (G), Καταλύματα και εστίαση (I) Επαγγελματικές, 

επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M), Δημόσια Διοίκηση, 

Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (Ο), Εκπαίδευση (P) 

και Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα (Q). 
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Πίνακας 5. Οριζόντιες και Κάθετες Άμεσες Διασυνδέσεις για την περιφέρεια 

Αττικής (2010) 

 

1.1.3 Οι κλαδικές διασυνδέσεις της Περιφέρειας Αττικής. 

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

εισροών-εκροών για την περιφέρεια Αττικής. Κατ’ αντιστοιχία με τα 

παραπάνω παρουσιάζονται οι άμεσοι, οι έμμεσοι και οι συνολικές 

κλαδικές διασυνδέσεις (οριζόντιες και κάθετες).  
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Διάγραμμα 9. Κάθετες Διασυνδέσεις της περιφέρειας Αττικής 

 

 

Διάγραμμα 10. Κάθετες Διασυνδέσεις της περιφέρειας Αττικής 

 

 

 

 

 

Οι κάθετες διασυνδέσεις τις περιφέρειας Αττικής παρουσιάζονται 

στο διάγραμμα 9. Σύμφωνα με αυτό, οι κλάδοι της περιφέρειας 

Πελοποννήσου με τις υψηλότερες κάθετες διασυνδέσεις είναι οι: 

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και 

φελλό(C16),  Παραγωγή βασικών μετάλλων (C24), Κατασκευή 

μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 

εξοπλισμού (C25), Κατασκευές (F) και Επαγγελματικές, 

επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M). Πρόκειται για 

τέσσερις κλάδους του δευτερογενή και έναν του τριτογενή τομέα. 

Παρατηρούμε όμως ότι η εικόνα στην περιφέρεια Αττικής 

διαφοροποιείται σημαντικά από τις δύο περιφέρειες που έχουν 

εξεταστεί μέχρι τώρα.  

Οι οριζόντιες διασυνδέσεις της περιφέρειας Αττικής 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα 10. Προκύπτει ότι οι κλάδοι με τις 

υψηλότερες οριζόντιες διασυνδέσεις είναι οι: Βιομηχανία ξύλου και 

κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Παραγωγή 

άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (C23), 

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (Κ), 

Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και 

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (Ν).Στις πρώτες 

θέσεις εμφανίζονται δύο κλάδοι της μεταποίησης και τρεις των 

υπηρεσιών. Όμως, και για τις οριζόντιες διασυνδέσεις η εικόνα της 

περιφέρειας Αττικής διαφοροποιείται σημαντικά από τις υπόλοιπες 

περιφέρειες. 
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Από την εφαρμογή των  ομαλοποιημένων δεικτών οριζόντιας και 

κάθετης διασύνδεσης στην περιφέρεια Αττικής προκύπτει ότι οι 

κλάδοι που εμφανίζουν υψηλές κάθετες διασυνδέσεις και 

παράλληλα είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους είναι οι: Γεωργία, 

Δασοκομία και Αλιεία (A), Κατασκευές (F), Χονδρικό και Λιανικό 

Εμπόριο (G), Μεταφορές και Αποθήκευση(H), Επαγγελματικές, 

επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και Δημόσια 

Διοίκηση, Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (Ο). Ενώ οι 

κλάδοι που εμφανίζουν υψηλές οριζόντιες διασυνδέσεις και 

παράλληλα είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους είναι οι: Χονδρικό και 

Λιανικό Εμπόριο (G), Μεταφορές και Αποθήκευση(H), 

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (Κ), 

Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και 

Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική 

Ασφάλιση(Ο). Βλέπουμε δηλαδή, ότι οι κλάδοι που εμφανίζονται 

ως σημαντικότεροι ως προς τις ομαλοποιημένες διασυνδέσεις, 

ανήκουν, με εξαίρεση τις κατασκευές, στον τριτογενή τομέα.  
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Διάγραμμα 11. Οι κλάδοι κλειδιά της περιφέρειας Αττικής 

 

Διάγραμμα 12. Οι κλάδοι κλειδιά ως προς τους ολικούς πολλαπλασιαστές 

της περιφέρειας Αττικής 

Στο διάγραμμα 11 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά για την 

περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Σύμφωνα με το διάγραμμα 11 οι 

κλάδοι κλειδιά για την περιφέρεια Αττικής είναι οι: Βιομηχανία ξύλου 

και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Παραγωγή 

χημικών ουσιών και προϊόντων (C20), Κατασκευή προϊόντων από 

ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες  (C22), Παραγωγή 

άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (C23), Παραγωγή 

βασικών μετάλλων   (C24), Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με 

εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (C25),  

Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και 

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (Ν).  

Ακολουθώντας την ίδια λογική με αυτή των κλάδων κλειδιά, στο 

διάγραμμα 12 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά ως προς τους 

ολικούς πολλαπλασιαστές. Η εικόνα της περιφέρειας 

διαφοροποιείται σημαντικά και σύμφωνα με το διάγραμμα 12 οι 

κλάδοι κλειδιά ως προς τους ολικούς πολλαπλασιαστές είναι οι:  

Κατασκευές (F), Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G), Μεταφορές και 

Αποθήκευση (H), Καταλύματα και εστίαση (I),  Ενημέρωση και 

επικοινωνία (J), Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές 

δραστηριότητες (K), Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές 

Δραστηριότητες (M), Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα και Υποχρεωτική 

Κοινωνική Ασφάλιση (Ο), Εκπαίδευση (P) και Υγεία και Κοινωνική 

Μέριμνα (Q). 
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Πίνακας 6. Οριζόντιες και Κάθετες Άμεσες Διασυνδέσεις της περιφέρειας 

Ηπείρου (2010) 

 

1.1.4 Οι κλαδικές διασυνδέσεις της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

εισροών-εκροών για την περιφέρεια Ηπείρου. Κατ’ αντιστοιχία με τα 

παραπάνω παρουσιάζονται οι άμεσοι, οι έμμεσοι και οι συνολικές 

κλαδικές διασυνδέσεις (οριζόντιες και κάθετες).  
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Διάγραμμα 13. Κάθετες Διασυνδέσεις της περιφέρειας Ηπείρου 

 

 

Διάγραμμα 14. Κάθετες Διασυνδέσεις της περιφέρειας Ηπείρου 

 

 

Οι κάθετες διασυνδέσεις τις περιφέρειας Ηπείρου παρουσιάζονται 

στο διάγραμμα 13. Σύμφωνα με αυτό, οι κλάδοι της περιφέρειας 

Ηπείρου με τις υψηλότερες κάθετες διασυνδέσεις είναι οι: 

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, 

δέρματος και δερμάτινων ειδών (C13-15), Χαρτοποιία και 

κατασκευή χάρτινων προϊόντων (C17-18), Κατασκευή προϊόντων 

από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (C22), Παραγωγή 

βασικών μετάλλων  (C24) και  Διοικητικές και Υποστηρικτικές 

Δραστηριότητες (N). Πρόκειται για τέσσερις κλάδους του 

δευτερογενή και ένα κλάδο του τριτογενή τομέα. Παρατηρούμε ότι 

η εικόνα στην περιφέρεια Ηπείρου διαφοροποιείται σημαντικά από 

τις υπόλοιπες εξεταζόμενες περιφέρειες. 

Οι οριζόντιες διασυνδέσεις της περιφέρειας Ηπείρου 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα 14. Προκύπτει ότι οι κλάδοι με τις 

υψηλότερες οριζόντιες διασυνδέσεις είναι οι: Βιομηχανία ξύλου και 

κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Παραγωγή 

άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (C23), 

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (Κ), 

Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και 

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (Ν). Στις πρώτες 

θέσεις εμφανίζονται δύο κλάδοι της μεταποίησης και τρεις των 

υπηρεσιών. Στην περίπτωση των οριζόντιων διασυνδέσεων, η 

εικόνα της περιφέρειας Ηπείρου εμφανίζει αρκετές ομοιότητες με τις 

περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου. 
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Από την εφαρμογή των  ομαλοποιημένων δεικτών οριζόντιας και 

κάθετης διασύνδεσης στην περιφέρεια Ηπείρου προκύπτει ότι οι 

κλάδοι που εμφανίζουν υψηλές κάθετες διασυνδέσεις και 

παράλληλα είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους είναι οι: Γεωργία, 

Δασοκομία και Αλιεία (A), Κατασκευές (F), Χονδρικό και Λιανικό 

Εμπόριο (G), Καταλύματα και εστίαση (I) και Δημόσια Διοίκηση, 

Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (Ο). Ενώ οι κλάδοι 

που εμφανίζουν υψηλές οριζόντιες διασυνδέσεις και παράλληλα 

είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους είναι οι: Γεωργία, Δασοκομία και 

Αλιεία (A), Κατασκευές (F), Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G), 

Καταλύματα και εστίαση (I) και Επαγγελματικές, επιστημονικές και 

Τεχνικές Δραστηριότητες (M). Βλέπουμε δηλαδή, ότι οι κλάδοι που 

εμφανίζονται ως σημαντικότεροι ως προς τις ομαλοποιημένες 

διασυνδέσεις, ανήκουν, με εξαίρεση τις κατασκευές, στον τριτογενή 

τομέα.  
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Διάγραμμα 15. Οι κλάδοι κλειδιά της περιφέρειας Ηπείρου 

 

Διάγραμμα 16. Οι κλάδοι κλειδιά ως προς τους ολικούς πολλαπλασιαστές 

της περιφέρειας Ηπείρου 

Στο διάγραμμα 15 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά για την 

περιφέρεια Ηπείρου. Σύμφωνα με το διάγραμμα 15 οι κλάδοι κλειδιά 

για την περιφέρεια Ηπείρου είναι οι: Ορυχεία και Λατομεία (Β), 

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (C20), Κατασκευή 

προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες  (C22), 

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων  (C23), 

Κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και 

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων (C31-33), 

Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και 

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (Ν). 

Ακολουθώντας την ίδια λογική με αυτή των κλάδων κλειδιά, στο 

διάγραμμα 16 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά ως προς τους 

ολικούς πολλαπλασιαστές. Η εικόνα της περιφέρειας 

διαφοροποιείται σημαντικά και σύμφωνα με το διάγραμμα 16 οι 

κλάδοι κλειδιά ως προς τους ολικούς πολλαπλασιαστές είναι οι:  

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (A), Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών 

και προϊόντων καπνού (C10-12), Κατασκευές (F), Χονδρικό και 

Λιανικό Εμπόριο (G), Καταλύματα και εστίαση (I) Επαγγελματικές, 

επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M), Δημόσια Διοίκηση, 

Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (Ο) και Εκπαίδευση 

(P) και Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα (Q). 
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1.1.5 Συγκριτική Ανάλυση των Κλαδικών Διασυνδέσεων 

Τα ευρήματα της περιφερειακής ανάλυσης εισροών-εκροών για τις 

τρεις περιφέρειες είναι αρκετά σημαντικά, καθώς, παρά τις 

επιμέρους διαφοροποιήσεις, εμφανίζεται μία ομάδα κλάδων η 

οποία φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στην παραγωγική 

διάρθρωση και των τριών περιφερειών. Προκύπτει λοιπόν, ότι η 

ένταση και η έκταση των διακλαδικών σχέσεων των περιφερειών 

εμφανίζουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Όπως είναι 

αναμενόμενο οι περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου 

εμφανίζουν ακόμα περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά ως προς 

την κλαδική τους διάρθρωση, ενώ η περιφέρεια Αττικής δείχνει να 

διαφοροποιείται.  

Για την περαιτέρω διερεύνηση όλων των παραπάνω ευρημάτων 

θα εξεταστούν οι συνολικές οριζόντιες και κάθετες κλαδικές 

διασυνδέσεις των εξεταζόμενων περιφερειών, οι συνολικοί 

ομαλοποιημένοι δείκτες οριζόντιας και κάθετης διασύνδεσης και οι 

κλάδοι κλειδιά αυτών. Για να καθοριστεί όμως και το παραγωγικό 

μοντέλο μέσα στο οποίοι αυτές οι διασυνδέσεις διαμορφώνονται, 

θα εξετάσουμε παράλληλα και τα αντίστοιχα αποτελέσματα για το 

σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Για τη διερεύνηση αυτή, αρχικά 

θα εξετάσουμε μέσω της κατάλληλης μεθοδολογίας την κατάταξη 

των κλάδων στις επιλεγμένες περιφέρειες και στη συνέχεια θα 

επικεντρώσουμε περισσότερο στους κλάδους που εμφανίζονται 

στις πρώτες θέσεις στην κατάταξη των δεικτών.   

Σύμφωνα με τον Κιντή (1999), η συνδιακύμανση είναι μια πολύ 

σημαντική παράμετρος εκτίμησης της συνκατανομής δύο τυχαίων 

μεταβλητών, αφού εκφράζει το βαθμό και το είδος της εξάρτησής 

τους. Ο συντελεστής διακύμανσης κυμαίνεται στο διάστημα [-1,1]. 

Από το πρόσημο της συνδιακύμανσης συμπεραίνουμε τη μορφή 

της εξάρτησης (το αν είναι θετική ή αρνητική) και από την απόλυτη 

τιμή της την ένταση της εξάρτησης.  

Ο συντελεστής συνδιακύμανσης χρησιμοποιείται ευρέως για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την 

εφαρμογή της ανάλυσης εισροών-εκροών (Raa κ.ά; 2007, 

Taihyeong & Mokhtarian; 2004, Claus; 2002). Στις έρευνες που 

αναφέρονται παραπάνω, ο δείκτης συνδιακύμανσης που 

επιλέγεται είναι ο δείκτης Spearman και αυτό διότι είναι κατάλληλος 

για τη διερεύνηση μη κανονικά κατανεμημένων δεδομένων.  

Ο δείκτης συνδιακύμανσης Spearman, για ένα δείγμα {(Χi,Yi), 

1<i<n), δίνεται από τη σχέση: 

 𝑟𝑠 =
∑ (𝑋−�̅�)(𝑌−�̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑋−�̅�)2 ∑ (𝑌−𝑌)2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

 

Ειδικότερα, όταν η διερεύνηση της συνκατανομής των δεδομένων 

δε σχετίζεται με τόσο με τις τιμές των δεδομένων αλλά περισσότερο 

με τη σειρά κατάταξής τους, τότε κατάλληλος δείκτης θεωρείται ο 

συντελεστής συνδιακύμανσης κατά τάξεις του Spearman: 

 𝑟𝑠,𝑟𝑎𝑛𝑘 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2−1)
 

Όπου di η διαφορά στη σειρά κατάταξης (ονομάζεται και βαθμός 

ή τάξη μεγέθους) των τιμών Χi,Yi, δηλαδή  di = τάξηXi − τάξηYi . 

Για την εκτίμηση της συνδιακύμανσης των εξεταζόμενων μεγεθών 

επιλέγεται να εφαρμοστεί ο συντελεστής συνδιακύμανσης κατά 

τάξεις του Spearman, αφού στην εξεταζόμενη περίπτωση το 

ζητούμενο είναι η συμπεριφορά των αποτελεσμάτων ως προς τη 

σειρά κατάταξης των κλάδων και όχι προς τις τιμές τους.  
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Πίνακας 7. Κατάταξη κλάδων για τις εξεταζόμενες περιφέρειες και το σύνολο 

της χώρας 

 

 

 

 

 

Η κατάταξη των κλάδων ως προς τις κλαδικές διασυνδέσεις στις 

εξεταζόμενες περιφέρειες και στο σύνολο της χώρας 

Tα βασικά αποτελέσματα από τη μελέτη των περιφερειών αρχικά 

κατατάσσονται με βάση τη σειρά κατάταξης των κλάδων και στη 

συνέχεια, η σχέση μεταξύ των διαφορετικών δεικτών που έχουν 

εκτιμηθεί προσδιορίζεται με βάση το συντελεστή συνδιακύμανσης 

Spearman. Τα μεγέθη τα οποία επιλέγονται να εξεταστούν είναι: Οι 

συνολικές κάθετες διασυνδέσεις (BL), οι συνολικές οριζόντιες 

διασυνδέσεις (FL), οι ολικές κάθετες διασυνδέσεις (BOL) και οι ολικές 

οριζόντιες διασυνδέσεις (FOL).  

Στον πίνακα 7 παρουσιάζεται η κατάταξη κλάδων για τις 

εξεταζόμενες περιφέρειες και τη χώρα ως προς τα επιλεγμένα 

μεγέθη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

Πίνακας 8. Αποτελέσματα συντελεστή συνδιακύμανσης κατά τάξεις του 

Spearman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tα αποτελέσματα από την εκτίμηση του συντελεστή 

συνδιακύμανσης κατά τάξεις του Spearmanπαρουσιάζονται στον 

πίνακα 7. Οι τιμές κοντά στο -1 και στο +1, δηλαδή οι τιμές που 

δηλώνουν υψηλότερη ένταση της συνδιακύμανσης, τονίζονται με 

πιο έντονο χρώμα.  

Από τον Πίνακα 8 προκύπτει ότι υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος 

αριθμών υψηλών διακυμάνσεων και μάλιστα μεγάλος αριθμός 

από αυτές είναι πολύ κοντά στη μονάδα, γεγονός που σημαίνει ότι 

τα εξεταζόμενα μεγέθη μεταβάλλονται θετικά, δηλαδή η διάταξη 

των μεγεθών μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση. Αρνητικές 

διακυμάνσεις κοντά στο -1 δεν παρατηρούνται.  Μάλιστα, οι 

αρνητικές τιμές κυμαίνονται στο διάστημα [-0,5,0], γεγονός που 

δείχνει ότι δεν εκφράζουν υψηλές αρνητικές συνμεταβολές.  

Συγκεκριμένα, υψηλή συνδιακύμανση (μεγαλύτερη από 0,75) 

εμφανίζεται μεταξύ των μεγεθών: 

 Των συνολικών κάθετων διασυνδέσεων της χώρας με τις 

εξεταζόμενες περιφέρειες, με εξαίρεση την περιφέρεια 

Ηπείρου. 

 Των συνολικών οριζόντιων διασυνδέσεων της χώρας με 

όλες τις περιφέρειες 

 Των ολικών κάθετων διασυνδέσεων της χώρας με όλες 

τις περιφέρειες 

 Των ολικών οριζόντιων διασυνδέσεων της χώρας με 

όλες τις περιφέρειες. 

 Οι ολικές οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις 

εμφανίζουν μεταξύ τους υψηλή συνδιακύμανση για όλες 

τις εξεταζόμενες χωρικές ενότητες 

 Τα εξεταζόμενα μεγέθη των περιφερειών Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου εμφανίζουν υψηλή 

συνδιακύμανση για τα μεγέθη: οριζόντιες κλαδικές 
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διασυνδέσεις και οριζόντιοι και κάθετοι ολικοί 

πολλαπλασιαστές.  

Η υψηλή συνδιακύμανση των οριζόντιων και κάθετων 

διασυνδέσεων της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη όλων των 

περιφερειών οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι οι 

περιφερειακοί πίνακες εισροών-εκροών είναι εκτιμημένοι και οι 

περιφερειακοί τεχνολογικοί συντελεστές εξαρτώνται από τους 

αντίστοιχους εθνικούς τεχνολογικούς συντελεστές. Αλλά ακόμα και 

στην περίπτωση που εξετάζαμε πρωτογενής πίνακες αυτό το 

αποτέλεσμα θα ήταν αναμενόμενο καθώς ο κάθε τεχνολογικός 

συντελεστής του εθνικού πίνακα ισούται με τον αντίστοιχο 

τεχνολογικό συντελεστή της περιφέρειας συν τον περιφερειακό 

συντελεστή εισαγωγών. Οπότε, τα αποτελέσματα αυτά 

καθορίζονται από το «τεχνολογικό όριο» που ο εθνικός πίνακας 

εισροών-εκροών βάζει στην περιφερειακή ανάλυση. 

Από την άλλη, η υψηλή συνδιακύμανση των μεγεθών που 

αφορούν τις ολικές διασυνδέσεις οφείλεται στη σχετικά όμοια 

παραγωγική δομή των περιφερειών4, οπότε είναι αναμενόμενο να 

εμφανίζεται. 

Οι υψηλές συνδιακυμάνσεις μεταξύ των μεγεθών των περιφερειών 

Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος επιβεβαιώνει τα ευρήματα της 

προηγούμενης ανάλυσης όπου εμφανίζονταν στις πρώτες θέσεις 

της κατάταξης σχεδόν οι ίδιοι κλάδοι. 

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και το γεγονός ότι δεν εμφανίζονται 

περιπτώσεις όπου οι οριζόντιες και οι κάθετες διασυνδέσεις μιας 

χωρικής ενότητας να εμφανίζουν υψηλή διασύνδεση μεταξύ τους, 

γεγονός που δείχνει ότι οι κλάδοι με υψηλές κάθετες διασυνδέσεις 

δεν αναμένεται να εμφανίζουν και υψηλές οριζόντιες διασυνδέσεις, 

                                                 
4Πράγματι, αν εξετάσουμε με τη χρήση του συντελεστή Spearman τη διάρθρωση 

της απασχόλησης των εξεταζόμενων περιφερειών θα δούμε ότι είναι υψηλότερος 

του 0,9 για τις περισσότερες περιπτώσεις, με εξαιρέσεις τις περιφέρειες  

οπότε και ο αριθμός των κλάδων κλειδιά αναμένεται να είναι 

σχετικά μικρός.  

Προκύπτει δηλαδή, ότι, με κριτήριο τον συντελεστή 

συνδιακύμανσης κατά τάξεις του Spearman, οι κλάδοι οικονομικής 

δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας το έτος 2010 δεν 

εμφανίζουν σημαντικές ομοιότητες στην κατάταξή τους ως προς 

τα εξεταζόμενα μεγέθη, με εξαίρεση τα μεγέθη που εμφανίζουν 

κοινό εννοιολογικό περιεχόμενο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πελοποννήσου – Αττικής, Δυτικής Ελλάδος-Αττικής και Ηπείρου-Αττικής, όπου 

όμως οι συντελεστές είναι υψηλότεροι από 0,75. 
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Οι κλάδοι κλειδιά στις περιφέρειες και στη χώρα 

Τέλος, στον πίνακα 9 καταγράφονται οι κλάδοι που εμφανίζονται 

στις πρώτες θέσεις της κατάταξης για τα βασικά μεγέθη της 

ανάλυσης.  

Από τον πίνακα 9 προκύπτει ότι υπάρχει μία ομάδα κλάδων η οποία 

έχει ιδιαίτερα σημαντική θέση στη διάρθρωση των περιφερειακών 

οικονομιών και προάγει την ένταση των διακλαδικών σχέσεων. 

Ιδιαίτερα σημαντικοί αναδεικνύονται οι κλάδοι Βιομηχανία ξύλου και 

κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Κατασκευή 

προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες  (C22), 

Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (M) και 

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (Ν), οι οποίοι είναι 

κλάδοι κλειδιά και για τις τρεις εξεταζόμενες περιφέρειες, αλλά και ο 

κλάδος Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων, 

Εκτυπώσεις κλπ (C17-18) ο οποίος είναι κλάδος κλειδί των 

περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ηπείρου, καθώς 

και οι κλάδοι Παραγωγή βασικών μετάλλων (C24) και Κατασκευή 

μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα (C25) οι οποίοι 

είναι κλάδοι κλειδιά των περιφερειών Δυτικής Ελλάδος και Αττικής. 

Οπότε, η βελτίωση του πλέγματος των αλληλεξαρτήσεων, κυρίως 

των κρίσιμων κλάδων, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της 

αγοράς καθώς και την ισχύουσα τεχνολογία παραγωγής, μπορεί 

να δημιουργήσει στις εξεταζόμενες περιφέρειες μια εσωτερική 

δυναμική, ώστε η απόδοση αυτών των δράσεων να είναι η βέλτιστη 

οικονομικά και κοινωνικά. 
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Πίνακας 9. Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Διακλαδικών Σχέσεων
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Πίνακας 10. Οριζόντιοι Πολλαπλασιαστές Απασχόλησης για τις εξεταζόμενες 

περιφέρειες 

1.2 Οι πολλαπλασιαστές απασχόλησης στις εξεταζόμενες 

περιφέρειες 

Η εκτίμηση των πολλαπλασιαστών απασχόλησης στο περιφερειακό 

μοντέλο εισροών-εκροών έγινε με βάση την κλαδική διάρθρωση της 

απασχόλησης στην ανάλυση κλάδων κατά NACE Rev. 2, η οποία 

έχει παρουσιαστεί παραπάνω. Η έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων για 

την κατανομή του προϊόντος κατά κλάδο στις εξεταζόμενες 

περιφέρειες οδηγεί στην αναγκαιότητα της εκτίμησής του, με 

αποτέλεσμα ο άμεσος συντελεστής απασχόλησης για την 

περιφέρεια να ισούται με τον εγχώριο άμεσο συντελεστή 

απασχόλησης.  

1.2.1 Οι οριζόντιοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης στις 

εξεταζόμενες περιφέρειες 

Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

εισροών-εκροών ως προς  τους οριζόντιους πολλαπλασιαστές 

απασχόλησης των εξεταζόμενων περιφερειών, καθώς και του 

συνόλου της χώρας. Η διαφορά του άμεσου συντελεστή 

απασχόλησης από το συνολικό οριζόντιο πολλαπλασιαστή ισούται 

με τον έμμεσο οριζόντιο πολλαπλασιαστή απασχόλησης. Οι έμμεσοι 

οριζόντιοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης δείχνουν, το μέγεθος 

της μεταβολής της απασχόλησης ενός κλάδου που προκύπτει 

εξαιτίας της εξάρτησης της ενδιάμεσης ζήτησης όλων των 

υπόλοιπων κλάδων από την παραγωγή του εξεταζόμενου.  

Από τον πίνακα 10 προκύπτει ότι οι κλάδοι με τους υψηλότερους 

άμεσους συντελεστές απασχόλησης είναι οι: Γεωργία, 

Δασοκομία και Αλιεία (Α), Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, 

ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (C13-15), Κατασκευή 

επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και Επισκευή και 

εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (C31-33), Χονδρικό και 

Λιανικό Εμπόριο (G) και Εκπαίδευση (Ρ). 
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Διάγραμμα 16. Οι έμμεσοι οριζόντιοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης στις 

εξεταζόμενες περιφέρειες 

 

Το διάγραμμα 16 περιέχει τα συγκριτικά αποτελέσματα των έμμεσων 

οριζόντιων πολλαπλασιαστών απασχόλησης για τις εξεταζόμενες 

περιφέρειες. Η παρουσίαση αυτή επιλέγεται εξαιτίας της ενιαίας τιμής 

του διανύσματος των άμεσων συντελεστών σε όλες τις περιφέρειες. 

Από το διάγραμμα 16 προκύπτει ότι κλάδοι με τους υψηλότερους 

έμμεσους οριζόντιους πολλαπλασιαστές απασχόλησης είναι: 

Για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος οι κλάδοι: Γεωργία, Δασοκομία 

και Αλιεία (Α), Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και προϊόντων καπνού 

(C10-12), Κατασκευές (F), Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G) και 

Καταλύματα και εστίαση (Ι). 

Για την περιφέρεια Πελοποννήσου οι κλάδοι: Γεωργία, Δασοκομία 

και Αλιεία (Α), Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και προϊόντων καπνού 

(C10-12), Κατασκευές (F), Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G) και 

Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (Μ). 

Για την περιφέρεια Αττικής οι κλάδοι: Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών 

και προϊόντων καπνού (C10-12), Κατασκευές (F), Χονδρικό και 

Λιανικό Εμπόριο (G) και Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές 

Δραστηριότητες (Μ) και Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα και Υποχρεωτική 

Κοινωνική Ασφάλιση (Ο). 

Για την περιφέρεια Ηπείρου οι κλάδοι: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 

(Α), Κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και 

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (C31-33), 

Κατασκευές (F), Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G) και Εκπαίδευση 

(P). 

 

Παρατηρούμε ότι κατά την εξέταση των οριζόντιων 

πολλαπλασιαστών εμφανίζεται μία ομάδα κλάδων η οποία προκαλεί 

σημαντικές έμμεσες επιδράσεις στις εξεταζόμενες περιφέρειες. Η 

ομάδα αυτή περιλαμβάνει τους κλάδους Βιομηχανία Τροφίμων, 

Ποτών και προϊόντων καπνού (C10-12) – με εξαίρεση την Ήπειρο, 

Κατασκευές (F) και Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G).  
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Πίνακας 11. Κάθετοι Πολλαπλασιαστές Απασχόλησης  

1.2.2 Οι κάθετοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης στις 

εξεταζόμενες περιφέρειες 

Στον πίνακα 11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

εισροών-εκροών ως προς  τους κάθετους πολλαπλασιαστές 

απασχόλησης των εξεταζόμενων περιφερειών, καθώς και του 

συνόλου της χώρας. Η διαφορά του άμεσου συντελεστή 

απασχόλησης από το συνολικό κάθετο πολλαπλασιαστή ισούται με 

τον έμμεσο κάθετο πολλαπλασιαστή απασχόλησης. Οι έμμεσοι 

κάθετοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης δείχνουν, το μέγεθος της 

μεταβολής της απασχόλησης ενός κλάδου που  προκύπτει από μία 

μοναδιαία μεταβολή της ζήτησης του, δηλαδή εξαιτίας της έντασης 

των διακλαδικών του σχέσεων και της ενδιάμεσης ζήτησης που 

αυτός αναπτύσσει.  

  



42 

 

 

Διάγραμμα 17. Οι έμμεσοι κάθετοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης στις 

εξεταζόμενες περιφέρειες 

Το διάγραμμα 17 περιέχει τα συγκριτικά αποτελέσματα των έμμεσων 

κάθετων πολλαπλασιαστών απασχόλησης για τις εξεταζόμενες 

περιφέρειες. Η παρουσίαση αυτή επιλέγεται εξαιτίας της ενιαίας τιμής 

του διανύσματος των άμεσων συντελεστών σε όλες τις περιφέρειες. 

Από το διάγραμμα 17 προκύπτει ότι κλάδοι με τους υψηλότερους 

έμμεσους κάθετους πολλαπλασιαστές απασχόλησης είναι: 

Για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος οι κλάδοι: Γεωργία, Δασοκομία 

και Αλιεία (Α), Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και προϊόντων καπνού 

(C10-12), Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, 

δέρματος και δερμάτινων ειδών   (C13-15), Βιομηχανία ξύλου και 

κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16) και Παραγωγή 

βασικών μετάλλων. 

Για την περιφέρεια Πελοποννήσου οι κλάδοι: Γεωργία, Δασοκομία 

και Αλιεία (Α), Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και προϊόντων καπνού 

(C10-12), Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, 

δέρματος και δερμάτινων ειδών   (C13-15), Βιομηχανία ξύλου και 

κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16) και Παραγωγή 

βασικών μετάλλων. 

Για την περιφέρεια Αττικής οι κλάδοι: Βιομηχανία ξύλου και 

κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Κατασκευή 

προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες   (C22), 

Παραγωγή βασικών μετάλλων   (C24), Κατασκευή επίπλων, άλλες 

μεταποιητικές δραστηριότητες και Επισκευή και εγκατάσταση 

μηχανημάτων και εξοπλισμού  (C31-33) και Κατασκευές (F). 

Για την περιφέρεια Ηπείρου οι κλάδοι: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 

(Α), Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, 

δέρματος και δερμάτινων ειδών (C13-15), Βιομηχανία ξύλου και 

κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16)), Κατασκευή 

επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και Επισκευή και 

εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (C31) και  Εκπαίδευση 

(P). 
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Παρατηρούμε ότι κατά την εξέταση των κάθετων πολλαπλασιαστών 

εμφανίζεται μία ομάδα κλάδων η οποία προκαλεί σημαντικές 

έμμεσες επιδράσεις στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και 

Πελοποννήσου. Μάλιστα, στις πρώτες θέσεις της κατάταξης 

βρίσκονται οι ίδιοι κλάδοι και για τις δύο περιφέρειες. Στις περιφέρειες  

Αττικής και Ηπείρου εμφανίζονται διαφορετικές ομάδες κλάδων με 

ισχυρά κάθετα αποτελέσματα αποτελέσματα. Πρέπει όμως να 

σημειωθεί ότι η πλειοψηφία αυτών των κλάδων ανήκουν στον 

πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας.  
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Διάγραμμα 18. Οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση της περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Κλάδοι κλειδιά ως προς την απασχόληση 

Από το συνδυασμό των οριζόντιων και κάθετων πολλαπλασιαστών 

απασχόλησης προκύπτουν οι κλάδοι κλειδιά ως προς την 

απασχόληση, οι κλάδοι δηλαδή οι οποίοι δημιουργούν απασχόληση 

πάνω από το μέσο όρο της οικονομίας, τόσο ως προς τις οριζόντιες 

όσο και ως προς τις κάθετες σχέσεις που αναπτύσσουν. Πρόκειται 

δηλαδή για τους κλάδους στους οποίους η ενδιάμεση ζήτηση και η 

ενδιάμεση προσφορά τους κατευθύνεται σε άλλους κλάδους με 

σημαντική συνεισφορά στην περιφερειακή απασχόληση.  

Στο διάγραμμα 18 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά ως προς την 

απασχόληση για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Σύμφωνα με το 

διάγραμμα 18 οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση της περιφέρειας 

είναι οι: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (Α), Βιομηχανία Τροφίμων, 

Ποτών και προϊόντων καπνού (C10-12), Παραγωγή 

κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και 

δερμάτινων ειδών (C13-15), Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή 

προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Κατασκευή επίπλων, άλλες 

μεταποιητικές δραστηριότητες και Επισκευή και εγκατάσταση 

μηχανημάτων και εξοπλισμού (C31-33), Κατασκευές (F), Χονδρικό 

και Λιανικό Εμπόριο (G), Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές 

Δραστηριότητες (M), Καταλύματα και εστίαση (Ι), Δημόσια Διοίκηση, 

Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (O), Εκπαίδευση (P) και 

Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα (Q). 
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Διάγραμμα 19. Οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση της περιφέρειας 

Πελοποννήσου 

 

Διάγραμμα 20. Οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση της περιφέρειας Αττικής 

Στο διάγραμμα 19 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά ως προς την 

απασχόληση για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το 

διάγραμμα 19 οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση της περιφέρειας 

είναι οι: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (Α), Βιομηχανία Τροφίμων, 

Ποτών και προϊόντων καπνού (C10-12), Παραγωγή 

κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και 

δερμάτινων ειδών   (C13-15), Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή 

προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Χαρτοποιία και κατασκευή 

χάρτινων προϊόντων, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή 

προεγγεγραμμένων μέσων (C17-18), Κατασκευή επίπλων, άλλες 

μεταποιητικές δραστηριότητες και Επισκευή και εγκατάσταση 

μηχανημάτων και εξοπλισμού (C31-33), Κατασκευές (F), Χονδρικό 

και Λιανικό Εμπόριο (G), Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές 

Δραστηριότητες (M), Καταλύματα και εστίαση (Ι), Δημόσια Διοίκηση, 

Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (O), Εκπαίδευση (P) και 

Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα (Q). 

Στο διάγραμμα 20 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά ως προς την 

απασχόληση για την περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με το διάγραμμα 

20 οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση της περιφέρειας είναι οι: 

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (Α), Παραγωγή 

κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και 

δερμάτινων ειδών   (C13-15), Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή 

προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Κατασκευή επίπλων, άλλες 

μεταποιητικές δραστηριότητες και Επισκευή και εγκατάσταση 

μηχανημάτων και εξοπλισμού (C31-33), Κατασκευές (F), Χονδρικό 

και Λιανικό Εμπόριο (G), Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές 

Δραστηριότητες (M), Καταλύματα και εστίαση (Ι), Δημόσια Διοίκηση, 

Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (O), Εκπαίδευση (P) και 

Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα (Q). 
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Διάγραμμα 21. Οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση της περιφέρειας Ηπείρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο διάγραμμα 20 παρουσιάζονται οι κλάδοι κλειδιά ως προς την 

απασχόληση για την περιφέρεια Ηπείρου. Σύμφωνα με το 

διάγραμμα 20 οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση της περιφέρειας 

είναι οι: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (Α), Βιομηχανία Τροφίμων, 

Ποτών και προϊόντων καπνού (C10-12), Παραγωγή 

κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και 

δερμάτινων ειδών   (C13-15), Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή 

προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Χαρτοποιία και κατασκευή 

χάρτινων προϊόντων, Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή 

προεγγεγραμμένων (C17-18), Κατασκευή επίπλων, άλλες 

μεταποιητικές δραστηριότητες και Επισκευή και εγκατάσταση 

μηχανημάτων και εξοπλισμού   (C31-33), Κατασκευές (F), Χονδρικό 

και Λιανικό Εμπόριο (G), Επαγγελματικές, επιστημονικές και Τεχνικές 

Δραστηριότητες (M) Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα και Υποχρεωτική 

Κοινωνική Ασφάλιση (O), Εκπαίδευση (P) και Υγεία και Κοινωνική 

Μέριμνα (Q). 

Παρατηρούμε ότι ένας μεγάλος αριθμός κλάδων εμφανίζει υψηλούς 

οριζόντιους και κάθετους πολλαπλασιαστές απασχόλησης 

ταυτόχρονα, με σημαντικότερο τον πρωτογενή τομέα ο οποίος 

εμφανίζει άλλωστε πολλή υψηλά αποτελέσματα. Επιπλέον, εκτός του 

τριτογενή τομέα ο οποίος συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό κλάδων με 

υψηλούς πολλαπλασιαστές απασχόλησης (συμπεριλαμβάνοντας 

το δημόσιο τομέα της οικονομίας) εμφανίζεται μια ομάδα κλάδων 

του δευτερογενή τομέα με σημαντικά αποτελέσματα. Παρόλο που τα 

πρωτογενή δεδομένα δείχνουν ότι οι κλάδοι αυτοί είναι σχετικά 

μικρού μεγέθους, φαίνεται ότι διατηρούν μια ισχυρή δυναμική.  

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν τη συνδυασμένη επίδραση δύο 

παραγόντων: Τη σημασία για την οικονομία κλάδων έντασης 

υψηλής έντασης εργασίας, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας και το 

χονδρικό και λιανικό εμπόριο, και το υψηλό μερίδιο απασχόλησης 

κλάδων των υπηρεσιών και κυρίως του δημόσιου τομέα. Η 

σημαντική συμμετοχή στους κλάδους κλειδιά για την απασχόληση 

κλάδων του δευτερογενή τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντική και χρήζει 

περαιτέρω διερεύνησης.  
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Πίνακας 12. Κατάταξη κλάδων για τις εξεταζόμενες περιφέρειες και το σύνολο 

της χώρας ως προς τους έμμεσους πολλαπλασιαστές απασχόλησης 

1.2.4 Συγκριτική Ανάλυση των πολλαπλασιαστών απασχόλησης 

Tα βασικά αποτελέσματα από τη μελέτη των περιφερειών αρχικά 

κατατάσσονται με βάση τη σειρά κατάταξης των κλάδων και στη 

συνέχεια, η σχέση μεταξύ των διαφορετικών δεικτών που έχουν 

εκτιμηθεί προσδιορίζεται με βάση το συντελεστή συνδιακύμανσης 

Spearman. Τα μεγέθη τα οποία επιλέγονται να εξεταστούν είναι: Οι 

οριζόντιοι έμμεσοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης λ*(ind), και οι 

κάθετοι έμμεσοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης λ(ind). 

Στον πίνακα 12 παρουσιάζεται η κατάταξη κλάδων για τις 

εξεταζόμενες περιφέρειες και τη χώρα ως προς τα επιλεγμένα 

μεγέθη. 
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Πίνακας 13. Συντελεστής Spearman για τους συνολικούς και έμμεσους 

πολλαπλασιαστές απασχόλησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tα αποτελέσματα από την εκτίμηση του συντελεστή 

συνδιακύμανσης κατά τάξεις του Spearman παρουσιάζονται στον 

πίνακα 13. Οι τιμές κοντά στο -1 και στο +1, δηλαδή οι τιμές που 

δηλώνουν υψηλότερη ένταση της συνδιακύμανσης, τονίζονται με 

πιο έντονο χρώμα.  

Από τον Πίνακα 13 προκύπτει ότι υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος 

αριθμών υψηλών διακυμάνσεων και μάλιστα μεγάλος αριθμός από 

αυτές είναι πολύ κοντά στη μονάδα, γεγονός που σημαίνει ότι τα 

εξεταζόμενα μεγέθη μεταβάλλονται θετικά, δηλαδή η διάταξη των 

μεγεθών μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση. Αρνητικές 

διακυμάνσεις κοντά στο -1 δεν παρατηρούνται.  Μάλιστα, οι 

αρνητικές τιμές κυμαίνονται στο διάστημα [-0,5,0], γεγονός που 

δείχνει ότι δεν εκφράζουν υψηλές αρνητικές συνμεταβολές.  

Συγκεκριμένα, υψηλή συνδιακύμανση (μεγαλύτερη από 0,75) 

εμφανίζεται μεταξύ: 

 Των έμμεσων κάθετων πολλαπλασιαστών απασχόλησης 

για τις εξεταζόμενες περιφέρειες μεταξύ τους και με το 

σύνολο της χώρας Των συνολικών κάθετων 

διασυνδέσεων της χώρας με όλες τις περιφέρειες 

 Των έμμεσων οριζόντιων πολλαπλασιαστών 

απασχόλησης για τις εξεταζόμενες περιφέρειες μεταξύ 

τους και με το σύνολο της χώρας Των συνολικών κάθετων 

διασυνδέσεων της χώρας με όλες τις περιφέρειες 

 Τα όλα εξεταζόμενα μεγέθη των περιφερειών 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου εμφανίζουν 

ιδιαίτερα υψηλή συνδιακύμανση μεταξύ τους.  

Η υψηλή συνδιακύμανση των οριζόντιων και κάθετων έμμεσων 

πολλαπλασιαστών της χώρας με τα αντίστοιχα μεγέθη όλων των 

περιφερειών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ομοιότητα στη 
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διάρθρωση της απασχόλησης στη χώρα και στις εξεταζόμενες 

περιφέρειες5. 

Οι υψηλές συνδιακυμάνσεις μεταξύ των μεγεθών των περιφερειών 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ηπείρου επιβεβαιώνει τα 

ευρήματα της προηγούμενης ανάλυσης όπου εμφανίζονταν στις 

πρώτες θέσεις της κατάταξης σχεδόν οι ίδιοι κλάδοι. 

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και το γεγονός ότι δεν εμφανίζονται 

περιπτώσεις όπου οι οριζόντιοι και οι κάθετοι έμμεσοι 

πολλαπλασιαστές μιας χωρικής ενότητας να εμφανίζουν υψηλή 

διασύνδεση μεταξύ τους, γεγονός που δείχνει ότι οι κλάδοι με υψηλό 

κάθετο έμμεσο πολλαπλασιαστές δεν αναμένεται να εμφανίζουν και 

υψηλό οριζόντιο έμμεσο πολλαπλασιαστή.  

 

Οι κλάδοι κλειδιά ως προς την απασχόληση στις περιφέρειες και 

στη χώρα 

Τέλος, στον πίνακα 14 καταγράφονται οι κλάδοι που εμφανίζονται 

στις πρώτες θέσεις της κατάταξης για τους πολλαπλασιαστές 

απασχόλησης, καθώς και οι κλάδοι κλειδιά για την απασχόληση.  

Από τον πίνακα 14 προκύπτει ότι υπάρχει μία ομάδα κλάδων η οποία 

έχει ιδιαίτερα σημαντική θέση στη διάρθρωση της απασχόλησης 

στις εξεταζόμενες περιφέρειες. Ιδιαίτερα σημαντικοί αναδεικνύονται 

οι κλάδοι Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (Α), Βιομηχανία ξύλου και 

κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό (C16), Κατασκευή 

επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και Επισκευή και 

                                                 
5Πράγματι, αν εξετάσουμε με τη χρήση του συντελεστή Spearman τη διάρθρωση 

της απασχόλησης των εξεταζόμενων περιφερειών θα δούμε ότι είναι υψηλότερος 

του 0,9 για τις περισσότερες περιπτώσεις, με εξαιρέσεις τις περιφέρειες  

Πελοποννήσου – Αττικής, Δυτικής Ελλάδος-Αττικής και Ηπείρου-Αττικής, όπου όμως 

εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (C31-33), Κατασκευές 

(F) Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (G), Καταλύματα και εστίαση (I), 

Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 

(O),  Εκπαίδευση (P) και Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα (Q) οι οποίοι 

είναι κλάδοι κλειδιά και για τις τρεις εξεταζόμενες περιφέρειες. 

Οπότε, η βελτίωση του πλέγματος των αλληλεξαρτήσεων των 

κλάδων με υψηλούς πολλαπλασιαστές απασχόλησης, 

λαμβάνοντας υπόψη και στην περίπτωση αυτή, το μέγεθος της 

αγοράς καθώς και την ισχύουσα τεχνολογία παραγωγής, μπορεί να 

δημιουργήσει στις εξεταζόμενες περιφέρειες μια εσωτερική δυναμική, 

ώστε η απόδοση τους να είναι η βέλτιστη οικονομικά και κοινωνικά, 

δηλαδή να βελτιώσει την παραγωγική διάρθρωσή τους και να 

τονώσει την απασχόληση.  

 

 

 

 

 

 

 

  

οι συντελεστές είναι υψηλότεροι από 0,75. 
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 Πίνακας 14. Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Πολλαπλασιαστών Απασχόλησης 
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1.3 Οι πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων στις εξεταζόμενες 

περιφέρειες 

Η εκτίμηση των πολλαπλασιαστών επαγγελμάτων στο περιφερειακό 

μοντέλο εισροών-εκροών έγινε με βάση διάρθρωση της 

απασχόλησης στην ανάλυση κλάδων κατά NACE Rev. 2 καθώς και 

την κατανομή σε επαγγέλματα σύμφωνα με την κατάταξη ISCO-08. 

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της μεθοδολογίας εκτίμησης των 

πολλαπλασιαστών επαγγελμάτων είναι ένας πίνακας διαστάσεων 

33Χ45, ο οποίος εμφανίζει δυσχέρειες στη δυνατότητα ανάλυσής 

του. Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε μορφή 

διανύσματος, όπου αθροίζοντας κατά γραμμές τον εν λόγο πίνακα 

γίνεται η εκτίμηση ενός πολλαπλασιαστή ανά επάγγελμα. Οι 

πολλαπλασιαστές αυτοί δίνουν μία γενική εικόνα της δυναμικής του 

επαγγέλματος στην περιφερειακή οικονομία. Εκτός από τους 

άμεσους και συνολικούς πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων, 

παρουσιάζονται και οι έμμεσοι πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων, οι 

οποίοι αποτυπώνουν την επίδραση στην απασχόληση του 

συγκεκριμένου επαγγέλματος εξαιτίας της έντασης των διακλαδικών 

σχέσεων της οικονομίας.  
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Διάγραμμα 22. Πολλαπλασιαστές Επαγγελμάτων περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 

Οι πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων της περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδος παρουσιάζονται στο διάγραμμα 22. Σύμφωνα με αυτό, τα 

επαγγέλματα με τους υψηλότερους πολλαπλασιαστές είναι τα: 

Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή 

ιδιωτικών επιχειρήσεων (3), Εκπαιδευτικοί (7), Ειδικευμένοι επί των 

πωλήσεων, χρηματιστές, κτηματομεσίτες (14), Υπάλληλοι γραφείου 

(15), Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών (17), 

Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (19), 

Γεωργοί πολυκαλλιεργητές (22), Τεχνίτες ανέγερσης και 

αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων (27), Χύτες 

μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών 

δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα (42) και Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί κ.π.α.ε. 

(44). 
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Διάγραμμα 23. Πολλαπλασιαστές Επαγγελμάτων περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

Οι πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων της περιφέρειας 

Πελοποννήσου παρουσιάζονται στο διάγραμμα 23. Σύμφωνα με 

αυτό, τα επαγγέλματα με τους υψηλότερους πολλαπλασιαστές είναι 

τα: Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων 

ή ιδιωτικών επιχειρήσεων (3), Εκπαιδευτικοί (7), Τεχνολόγοι και τεχνικοί 

βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας (12), Υπάλληλοι 

γραφείου (15), Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα (19), Γεωργοί ειδικευμένοι κυρίως στην καλλιέργεια 

δένδρων, αμπέλων, κλπ (21), Γεωργοί πολυκαλλιεργητές (22), 

Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών 

έργων (27), Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού 

εξοπλισμού (41), Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί κ.π.α.ε. (42). 
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Διάγραμμα 24. Πολλαπλασιαστές Επαγγελμάτων περιφέρειας Αττικής 

 

Οι πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων της περιφέρειας Αττικής 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα 24. Σύμφωνα με αυτό, τα 

επαγγέλματα με τους υψηλότερους πολλαπλασιαστές είναι τα: 

Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή 

ιδιωτικών επιχειρήσεων (3), Εκπαιδευτικοί (7) Τεχνολόγοι και τεχνικοί 

βοηθοί των επιστημών της φυσικής (11), Ειδικευμένοι επί των 

πωλήσεων, χρηματιστές, κτηματομεσίτες (14), Υπάλληλοι γραφείου 

(15), Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών (17), 

Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (19), 

Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών 

έργων (27), Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες 

μεταλλικών δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί (28), Πλανόδιοι 

πωλητές, οικιακοί βοηθοί κ.π.α.ε. (42). 
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Διάγραμμα 25. Πολλαπλασιαστές Επαγγελμάτων περιφέρειας Ηπείρου 

 

Οι πολλαπλασιαστές επαγγελμάτων της περιφέρειας Ηπείρου 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα 25. Σύμφωνα με αυτό, τα 

επαγγέλματα με τους υψηλότερους πολλαπλασιαστές είναι τα: 

Εκπαιδευτικοί (7), Υπάλληλοι γραφείου (15), Ειδικευμένοι 

κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι κ.π.α.ε. (23) και Ανειδίκευτοι εργάτες 

ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών (44). 

 

Από τη διερεύνηση των πολλαπλασιαστών επαγγελμάτων 

προκύπτει ότι εμφανίζεται μια ομάδα επαγγελμάτων με σημαντική 

παρουσία αλλά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε όλες τις 

εξεταζόμενες περιφέρειες.  
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2 Ανάλυση Σύγκλισης-Συμμετοχής 

Η Ανάλυση Σύγκλισης-Συμμετοχής (Shift-ShareAnalysis) είναι ένα 

μοντέλο  διερεύνησης των αιτιών μεταβολής των χαρακτηριστικών 

μιας περιφέρειας κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου. 

Προτάθηκε από τον Dunn (1959) και τους Perloff, Dunn, Lampard και 

Muth (1960) και αποτελεί μια περιγραφική τεχνική διαχωρισμού των 

περιφερειακών μεταβολών της απασχόλησης σε ομάδες δεικτών οι 

οποίες εκφράζουν την ειδίκευση των περιφερειών και τη χωρική 

συμπεριφορά των οικονομικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν 

σε μια συγκεκριμένη περίοδο (Παπαδασκαλόπουλος, 2000). 

Παρόλο που η συγκεκριμένη μεθοδολογία έχει δεχτεί έντονη κριτική, 

κυρίως για ελλείψεις στην θεωρητική της τεκμηρίωση (Stilwell, 1970 

και Fotopoulos & Spence, 1999), χρησιμοποιείται ευρέως στην 

Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση, κυρίως στη διερεύνηση των 

μεγεθών που σχετίζονται με την περιφερειακή απασχόληση,  αφού 

προσφέρει μία εποπτική και πλήρη εικόνα για τις διαχρονικές 

μεταβολές που εμφανίζονται, σε επίπεδο περιφερειών και κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας (Sirakaya κ.ά, 2002, ECB, 2004 και 

Mayor & Lopez, 2008). Η Ανάλυση Σύγκλισης-Συμμετοχής 

χρησιμοποιείται σε μια σειρά από μελέτες σχετικά με: 

Τον προσδιορισμό των αιτίων των μεταβολών των περιφερειακών 

μεγεθών, 

Την ταξινόμηση των περιφερειών, 

Τον προσδιορισμό του αναπτυξιακού προτύπου μιας περιφέρειας 

Την ex post αξιολόγηση της περιφερειακής πολιτικής 

 

 

2.1 Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

Ανάλογα με τη φύση του εξεταζόμενου προβλήματος η ανάλυση 

Σύγκλισης-Συμμετοχής μπορεί να εφαρμοστεί για το σύνολο μιας 

χωρικής ενότητας (περιφέρειας ή νομού) αλλά και για να διερευνήσει 

την εξέλιξη των κλαδικών χαρακτηριστικών της χωρικής ενότητας.  

Η μεταβολή ενός περιφερειακού μεγέθους (π.χ. της απασχόληση) 

είναι δυνατόν να διακριθεί στις εξής συνιστώσες:  

τη συνιστώσα της εθνικής συμμετοχής και 

τη συνιστώσα της απόκλισης. 

Η συνιστώσα εθνικής συμμετοχής μιας περιφέρειας δείχνει την 

μεταβολή της απασχόλησης στην περιφέρεια που θα λάμβανε 

χώρα, εάν αυτή μεταβαλλόταν με τον ίδιο ρυθμό που μεταβάλλεται 

η απασχόληση σε εθνικό επίπεδο. Σε κλαδικό, η συνιστώσα εθνικής 

συμμετοχής του κλάδου μιας περιφέρειας δείχνει πόσο θα 

μεταβαλλόταν η απασχόληση του κλάδου στην περιφέρεια, αν αυτή 

μεταβαλλόταν με τον ίδιο ρυθμό που μεταβλήθηκε η αντίστοιχη 

συνολική απασχόληση σε επίπεδο χώρας. 

Η συνιστώσα απόκλισης αντιπροσωπεύει κάθε είδους αποκλίσεις 

μεταξύ της μεταβολής της περιφερειακής απασχόλησης και της 

συνιστώσας εθνικής συμμετοχής. Η συνιστώσα αυτή είναι θετική σε 

αναπτυγμένες περιφέρειες και αρνητική σε λιγότερο αναπτυγμένες 

και φθίνουσες περιφέρειες. 

Η συνιστώσα απόκλισης αποτελείται από δύο επιμέρους 

συνιστώσες: 

 τη συνιστώσα ομολογικής απόκλισης, η οποία εκτιμάει το 

ποσοστό της απόκλισης η οποία οφείλεται στην κλαδική 

διάρθρωση. Θετική τιμή της συνιστώσας ομολογικής 

απόκλισης αναμένεται σε περιφέρειες για τις οποίες στη 

διαμόρφωση της περιφερειακής απασχόλησης έχουν 

υψηλή συμμετοχή κλάδοι οι οποίοι αναπτύσσονται σε 

εθνικό επίπεδο με υψηλότερο ρυθμό από το μέσο. Κατ’ 
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αντιστοιχία αρνητική τιμή της συνιστώσας ομολογικής 

απόκλισης αναμένεται σε περιφέρειες με υψηλή 

συμμετοχή στη διαμόρφωση της απασχόλησης κλάδων 

με σχετικά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

 τη συνιστώσα διαφορικής απόκλισης, η οποία εκτιμάει το 

ποσοστό της περιφερειακής απόκλισης η οποία 
οφείλεται στο ρυθμό ανάπτυξης των κλάδων της 

περιφέρειας σε σχέση με την εθνική οικονομία. Θετική τιμή 

της συνιστώσας διαφορικής απόκλισης αναμένεται όταν 

ο ρυθμός ανάπτυξης των κλάδων της περιφέρειας που 

διαμορφώνουν την απασχόληση είναι υψηλότερος από 

τον αντίστοιχο εθνικό.  κλάδων της περιφέρειας  θετικό 

ρυθμό μεγέθυνσης ορισμένων κλάδων, οπότε οι 

περιφέρειες αυτές εμφανίζουν τοπικά πλεονεκτήματα στην 

ανάπτυξη ορισμένων κλάδων. 

Σύμφωνα με την Ανάλυση Απόκλισης – Συμμετοχής (αναλυτικά βλ. 

Παπαδασκαλόπουλος, 2000), αν Mr είναι η μεταβολή της 

απασχόλησης της περιφέρειας r μεταξύ των ετών 0 και t, τότε: 

𝑀𝑟 = 𝛦𝛴𝑟 + 𝑂𝛴𝑟 + 𝛥𝛴𝑟,όπου  

ΕΣrη εθνική συνιστώσα της περιφέρειας r 

ΟΣrη ομολογική συνιστώσα της περιφέρειας r και  

ΔΣrη διαφορική συνιστώσα της περιφέρειας r 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία οι παραπάνω συνιστώσες σε επίπεδο 

περιφέρειας προσδιορίζονται από τις σχέσεις: 

𝛦𝛴𝑟 = 𝐴𝑟0

𝐴𝑛𝑡

𝐴𝑛0
− 𝐴𝑟0 

𝛰𝛴𝑟 = ∑(

𝑖

𝐴𝑖𝑟0(
𝐴𝑖𝑛𝑡

𝐴𝑖𝑛0
−

𝐴𝑛𝑡

𝐴𝑛0
)) 

 

𝛥𝛴𝑟 = ∑(

𝑖

𝐴𝑖𝑟𝑡 − 𝐴𝑖𝑟0

𝐴𝑖𝑛𝑡

𝐴𝑖𝑛0
) 

 

Air η απασχόληση του κλάδου i στη περιφέρεια r 

Ain η απασχόληση του κλάδου i στο σύνολο της χώρας 

Ar η συνολική απασχόληση της περιφέρειας r 

An η συνολική απασχόληση της χώρας, 

Και με τους δείκτες 0 και t ορίζονται το αρχικό και το τελικό έτος της 

ανάλυσης, αντίστοιχα 

Στην περίπτωση που η ανάλυση εφαρμοστεί και σε επίπεδο κλάδων 

τότε: 

Mir = EΣir + OΣir + ΔΣir 

𝛦𝛴𝑖𝑟 = 𝐴𝑖𝑟0

𝐴𝑛𝑡

𝐴𝑛0
− 𝐴𝑖𝑟0 

𝛰𝛴𝑖𝑟 = 𝐴𝑖𝑟0(
𝐴𝑖𝑛𝑡

𝐴𝑖𝑛0
−

𝐴𝑛𝑡

𝐴𝑛0
) 

 

𝛥𝛴𝑖𝑟 = 𝐴𝑖𝑟𝑡 − 𝐴𝑖𝑟0

𝐴𝑖𝑛𝑡

𝐴𝑖𝑛0
 

Mir: η μεταβολή της απασχόλησης του κλάδου i στην περιφέρεια r 

ΕΣir: η συνιστώσα Εθνικής Συμμετοχής του κλάδου i της περιφέρειας 

r 

ΟΣir: η συνιστώσα Ομολογικής Απόκλισης του κλάδου i στην 

περιφέρεια r 

ΔΣir: η συνιστώσα Διαφορικής Απόκλισης του κλάδου i στην 

περιφέρεια r 
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Πίνακας 15. Κατάταξη περιφερειών κατά Boudeville 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Κατάταξη Περιφερειών 

Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μεθοδολογίας Σύγκλισης-

Συμμετοχής χρησιμοποιείται η κατάταξη περιφερειών κατά 

Boudeville (1966) και Stilwell (1969). H κατάταξη αυτή είναι ένα 

εργαλείο για την εξήγηση των μορφών της περιφερειακής 

μεγέθυνσης, τη διάγνωση περιφερειακών προβλημάτων, το 

σχεδιασμό περιφερειακής πολιτικής, την αξιολόγηση και επιλογή της. 

Η κατάταξη αυτή καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική 

ερμηνεία της ομολογικής και διαφορικής συνιστώσας. Συγκεκριμένα, 

μία θετική τιμή της ομολογικής συνιστώσας μιας περιφέρειας 

εκφράζει τη δυνατότητα της περιφέρειας να προσελκύει ταχέως 

αναπτυσσόμενους κλάδους, να δημιουργεί δηλαδή πόλους 

ανάπτυξης. Από την άλλη, μία θετική τιμή της διαφορικής 

συνιστώσας μιας περιφέρειας συνδέεται με την ικανότητά της να 

διευκολύνει κάποιους κλάδους να αναπτυχθούν ταχύτερα από ότι σε 

άλλες περιφέρειες. Οι θετικές τιμές της διαφορικής συνιστώσας 

συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με υψηλού επιπέδου περιφερειακές 

υποδομές, οι οποίες δημιουργούν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την 

ανάπτυξη της περιφέρειας( μεταφορικές υποδομές που αυξάνουν 

την προσπελασιμότητα και μειώνουν το κόστος μεταφορών, 

εδαφικές και κλιματικές ιδιαιτερότητες οι οποίες ευνοούν την 

ανάπτυξη κάποιων κλάδων κλπ). 

Η κατάταξη κατά Boudeville και Stiwell (πίνακας 15)  ορίζει έξι τύπους 

περιφερειών, με βάση το μέγεθος και το πρόσημο της διαφορικής 

και ομολογικής απόκλισης και αποτελεί εργαλείο ερμηνείας των 

αιτιών που επηρεάζουν την απασχόληση στους τομείς των 

περιφερειών . 

 

 

 

Περιφερειακός 

Τύπος
Κριτήρια Boudeville Χαρακτηριστικά Περιφερειακής Ανάπτυξης

1 ΟΣ>0, ΔΣ>0

Περιφέρεια ανταπτυσσόμενη ταχύτερα από το 

μέσο της χώρας με σύνθεση κλάδων και τοπικούς 

παράγοντας που προσφέρουν πλεονεκτήματα.

2 ΟΣ<0, ΔΣ>0 και |ΟΣ|<|ΔΣ|

Περιφέρεια ανταπτυσσόμενη ταχύτερα από το 

μέσο της χώρας εξαιτίας των θετικών τοπικών 

παραγόντων, παρά τη μη ευνοϊκή παραγωγική 

διάρθρωση. Χρειάζεται βελτίωση της παραγωγικής 

3 ΟΣ>0, ΔΣ<0 και |ΟΣ|>|ΔΣ|

Περιφέρεια ανταπτυσσόμενη ταχύτερα από το 

μέσο της χώρας εξαιτίας ευνοικής διάρθρωσης 

παρά τους αρνητικούς τοπικούς παράγοντες. 

4 ΟΣ<0, ΔΣ>0 και |ΟΣ|>|ΔΣ|

Περιφέρεια ανταπτυσσόμενη πιο αργά από το 

μέσο της χώρας, εξαιτίας της μη ευνοϊκής 

διάρθρωσης της παραγωγής, παρά τους θετικούς 

τοπικούς παράγοντες. Χρειάζεται βελτίωση της 

παραγωγικής διάρθρωσης.

5 ΟΣ>0, ΔΣ<0 και |ΟΣ|<|ΔΣ|

Περιφέρεια ανταπτυσσόμενη πιο αργά από το 

μέσο της χώρας, εξαιτίας των μη  ευνοϊκών 

τοπικών παραγόντων, παρά την ευνοϊκή 

παραγωγική διάρθωση. Χρειάζεται βελτίωση των 

6 ΟΣ<0, ΔΣ<0 

Περιφέρεια ανταπτυσσόμενη πιο αργά από το 

μέσο της χώρας, εξαιτίας των μη  ευνοϊκών 

τοπικών παραγόντων και της μη ευνοϊκής 

παραγωγικής διάρθρωσης. Χρειάζεται βελτίωση 

πηγή: Boudeville (1966) και Stilwell (1969)
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2.3 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας γίνεται σε δύο διακριτά χωρικά 

επίπεδα:  

Για όλες τις περιφέρειες της χώρας (σύνολο περιφερειακών 

οικονομιών) 

Για τις εξεταζόμενες περιφέρεις (Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, 

Αττική και Ηπείρου) σε κλαδικό επίπεδο. 

Τα δεδομένα για την απασχόληση (σε επίπεδο περιφερειών και 

κλάδων) που χρησιμοποιούνται προέρχονται από τους 

περιφερειακούς λογαριασμούς της Eurostat και είναι διαθέσιμα για 

την περίοδο 2000-2013.  Παρόλο στην εφαρμογή της Ανάλυσης 

Σύγκλισης-Συμμετοχής λαμβάνονται χρησιμοποιούνται το αρχικό και 

το τελικό έτος της εξεταζόμενης περιόδου, στην παρούσα μελέτη τη 

περίοδος χωρίζεται σε δύο υποπεριόδους έτσι ώστε η περίοδος πριν 

και μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης να εξετάζονται 

χωριστά. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να εξετάσουμε εις 

βάθος την επίδραση του συνολικού οικονομικού περιβάλλοντος (σε 

παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο) στις εξεταζόμενες χωρικές 

ενότητες και τους περιφερειακούς κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας και να εντοπίσουμε πιθανούς θύλακες ανάπτυξης 

ή κάποιες δραστηριότητες που να εμφανίζουν ιδιαίτερη αντοχή στις 

οικονομικές πιέσεις.  
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Πίνακας 16. Ανάλυση Σύγκλισης-Συμμετοχής για τις περιφέρειες της Ελληνικής 

Οικονομίας (2000-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Ανάλυση Σύγκλισης-Συμμετοχής σε επίπεδο περιφερειών 

Η ανάλυση θα γίνει για όλες τις περιφέρειες της χώρας για τις 

περιόδους 2000-2008 και 2008-2013. 

Στον πίνακα 16 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης για 

το σύνολο των περιφερειών της χώρας για το σύνολο της περιόδου 

2000-2008. 

Η Συνιστώσα Εθνικής Συμμετοχής είναι θετική για όλες τις περιφέρειες 

το εξεταζόμενο διάστημα, γεγονός αναμενόμενο αφού το μέγεθος 

αυτό εξαρτάται από την μεταβολή της συνολικής απασχόλησης της 

χώρας. Όμως το γεγονός ότι  σε πέντε από τις δεκατρείς περιφέρειες 

(και συγκεκριμένα στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, 

Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου) η 

Συνιστώσα Εθνικής Συμμετοχής είναι μικρότερη από τη μεταβολή της 

απασχόλησης (Μ), δείχνει ότι μόνο στις συγκεκριμένες περιφέρειες η 

απασχόληση αυξάνεται με ρυθμό μεγαλύτερο από το μέσο όρο της 

χώρας, κατά το υπό εξέταση διάστημα.  

Η Συνιστώσα Ομολογικής Απόκλισης η οποία εκφράζει την 

επίδραση της τομεακής διάρθρωσης στη μεταβολή της 

απασχόλησης στην περιφέρεια, είναι θετική μόνο σε δύο περιφέρειες 

(Αττική και Νότιο Αιγαίο). Αυτό δείχνει, ότι η κλαδική διάρθρωση των 

οικονομιών των περιφερειών, έχει στη μεγάλη πλειοψηφία των 

περιπτώσεων (στις 11 από τις 13 περιφέρειες), αρνητική επίδραση 

στη μεταβολή της απασχόλησης τους. Πιο αναλυτικά, το εύρημα 

αυτό δείχνει ότι i) η κλαδική διάρθρωση της πλειοψηφίας των 

περιφερειών αποκλίνει σημαντικά από την κλαδική διάρθρωση της 

συνολικής οικονομία και ii) οι ισχυρότεροι κλάδοι στις περισσότερες 

περιφέρειες είναι κλάδοι οι οποίοι δεν έχουν ισχυρό βαθμό 

ανάπτυξης για το σύνολο της οικονομίας. Εδώ θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι το εύρημα αυτό πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω και 

λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της περιφέρειας Αττικής, η οποία 

συγκεντρώνει το 40% περίπου της απασχόλησης (το έτος 2008), 

Μεταβολή 

Απασχόλησης 

Συνιστώσα 

Εθνικής 

Συμμετοχής

Συνιστώσα 

Ομολογικής 

Απόκλισης

Συνιστώσα 

Διαφορικής 

Απόκλισης

Μ ΕΣ ΟΣ ΔΣ

Αν. Μακεδονία & Θράκη 2,88 30,30 -19,03 -8,39 6

Κεντρική Μακεδονία 81,09 90,92 -9,16 -0,67 6

Δυτική Μακεδονία 7,95 12,67 -2,02 -2,70 6

Ήπειρος 11,56 16,17 -2,04 -2,58 6

Θεσσαλία 37,40 35,25 -17,75 19,90 2

Ιόνια Νησιά 11,31 10,76 -2,60 3,15 2

Δυτική Ελλάδα 14,66 33,90 -17,09 -2,15 6

Στερέα Ελλάδα 27,24 25,87 -8,04 9,42 2

Πελοπόννησος 15,36 28,86 -19,28 5,78 4

Αττική 281,58 201,04 108,70 -28,17 3

Βόρειο Αιγαίο 11,29 8,25 -0,87 3,91 2

Νότιο Αιγαίο 28,26 15,45 3,70 9,11 1

Κρήτη 31,97 34,15 -14,54 12,36 4

πηγή: ιδία επεξεργασία

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2000-2008)

Περιφερειακός 

Τύπος
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οπότε καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κλαδική διάρθρωση της 

ελληνικής οικονομίας.  

Από την άλλη πλευρά, η Συνιστώσα Διαφορικής Απόκλισης, η οποία 

εκφράζει την επίδραση τοπικών παραγόντων στην ανάπτυξη της 

περιφέρειας, είναι θετική για 7 από τις 13 περιφέρειες. Το αποτέλεσμα 

αυτό δείχνει ότι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι κλάδοι σε εθνικό 

επίπεδο αναπτύσσονται σε αυτές τις 7 περιφέρειες, ενώ στις 

υπόλοιπες περιφέρειες δεν αναπτύσσονται με την ίδια ένταση. Τα 

θετικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να αποδοθούν σε 

παρεμβάσεις οικονομικής πολιτικής, αλλά χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης. Για τις ανάγκες της μελέτης η περαιτέρω αυτή 

διερεύνηση θα εντοπιστεί στις εξεταζόμενες περιφέρειες (Δυτική 

Ελλάδα, Πελοπόννησος και Αττική). 

Από την κατάταξη των περιφερειακών στους αντίστοιχους 

περιφερειακούς τύπους παρατηρούμε ότι κατά το εξεταζόμενο 

διάστημα παρατηρούμε ότι μόνο η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

κατατάσσεται στον τύπο 1. Οι περιφέρειες Θεσσαλίας, Ιονίων 

Νήσων Στερεάς Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου είναι τύπου 2, οπότε 

παρά τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξής τους χαρακτηρίζονται από μη 

ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση. Η περιφέρεια Αττικής είναι τύπου 3, 

οπότε χαρακτηρίζεται από μη ευνοϊκούς τοπικούς παράγοντες. Οι 

περιφέρειες Πελοποννήσου και Κρήτης είναι τύπου 4, εμφανίζουν 

δηλαδή ευνοϊκούς τοπικούς παράγοντες, αλλά η δυσμενής κλαδική 

τους διάρθρωση δημιουργεί χαμηλούς σε σχέση με τη χώρα 

ρυθμούς ανάπτυξης. Οι υπόλοιπες περιφέρειες είναι τύπου 6, 

εμφανίζουν δηλαδή δυσμενή κλαδική διάρθρωση και επιπλέον έχουν 

δυσμενή περιφερειακά χαρακτηριστικά.  
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Πίνακας 17. Ανάλυση Σύγκλισης-Συμμετοχής για τις περιφέρειες της Ελληνικής 

Οικονομίας (2008-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον πίνακα 17 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης για 

το σύνολο των περιφερειών της χώρας για το σύνολο της περιόδου 

2008-2013. Η δραματική μείωση της απασχόλησης στη χώρα κατά 

την εξεταζόμενη περίοδο η οποία φτάνει στο 18,31% για το σύνολο 

της οικονομίας αλλά ξεπερνάει το 50% στον κλάδο κατασκευών και 

αγγίζει το 30% στη μεταποίηση διαφοροποιεί σημαντικά και τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης σε επίπεδο περιφερειών ως εξής: Αν η 

συνιστώσα Εθνικής Συμμετοχής είναι έχει απόλυτη τιμή μεγαλύτερη 

από την απόλυτη μεταβολή της απασχόλησης τότε η μείωση της 

απασχόλησης στην περιφέρεια είναι αναλογικά μικρότερη από ότι 

στο σύνολο της οικονομίας της χώρας. Αυτή η διαφορά οδηγεί 

υποχρεωτικά σε θετικές τιμές του αθροίσματος της ομολογικής και 

της διαφορικής συνιστώσας. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, μία 

θετική τιμή της ομολογικής συνιστώσας θα δείχνει παραγωγική 

διάρθρωση της περιφέρειας ανόμοια με αυτή της χώρας, ενώ θετική 

τιμή της διαφορικής συνιστώσας θα δείχνει ότι οι ισχυρότεροι κλάδοι 

των υπό εξέταση περιφερειών δεν έχουν πληγεί αναλογικά τόσο 

πολύ όσο οι κλάδοι αυτοί στο σύνολο της χώρας . 

Στην περίπτωση αυτή το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η κλαδική 

διάρθρωση και τα περιφερειακά χαρακτηριστικά πιθανά να οδηγούν 

σε μικρότερου βαθμού αρνητική επίδραση, παρόλα αυτά με 

δεδομένο ότι η απασχόληση μειώνεται σε όλες τις περιφέρειες και για 

όλους τους κλάδους, δεν θεωρείται ότι η κατάταξη των περιφερειών 

που αναλύθηκε παραπάνω είναι το κατάλληλο εργαλείο για την 

περαιτέρω διερεύνηση. Οπότε για την περίοδο 2008-2013 δεν θα 

χρησιμοποιηθεί ο πίνακας κατάταξης των περιφερειών.   

Η Συνιστώσα Εθνικής Συμμετοχής είναι αρνητική για όλες τις 

περιφέρειες το διάστημα 2008-2013, γεγονός αναμενόμενο αφού το 

μέγεθος αυτό εξαρτάται από την μεταβολή της συνολικής 

απασχόλησης της χώρας κατά το εξεταζόμενο διάστημα. Όμως το 

γεγονός ότι  σε οκτώ από τις δεκατρείς περιφέρειες (και συγκεκριμένα 

στις περιφέρειες Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, 



63 

 

Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου 

και Νοτίου Αιγαίου) η Συνιστώσα Εθνικής Συμμετοχής είναι κατ’ 

απόλυτο μέγεθος μεγαλύτερη από τη μεταβολή της απασχόλησης 

(Μ), δείχνει ότι μόνο στις συγκεκριμένες περιφέρειες η απασχόληση 

μειώνεται με ρυθμό μικρότερο από το μέσο όρο της χώρας, κατά το 

υπό εξέταση διάστημα.  

Η Συνιστώσα Ομολογικής Απόκλισης η οποία εκφράζει την 

επίδραση της τομεακής διάρθρωσης στη μεταβολή της 

απασχόλησης στην περιφέρεια, είναι θετική σε επτά περιφέρειες (Αν. 

Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής 

Ελλάδος, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης). Αυτό δείχνει, 

ότι στις συγκεκριμένες περιφέρειες οι κλάδοι με την ισχυρότερη θέση 

εμφάνισαν επλήγησαν λιγότερο από ότι οι κλάδοι με ισχυρότερη 

θέση της εθνικής οικονομίας. Δηλαδή, στην εξεταζόμενη περίπτωση, 

εξαιτίας της μείωσης της απασχόλησης σε ολόκληρη την οικονομία, 

οι θετικές τιμές της Ομολογικής Συνιστώσας σημαίνουν κλαδική 

διάρθρωση ανόμοια με αυτή της χώρας.  

Από την άλλη πλευρά, η Συνιστώσα Διαφορικής Απόκλισης, η οποία 

εκφράζει την επίδραση τοπικών χαρακτηριστικών στην ανάπτυξη της 

περιφέρειας, είναι θετική για 7 από τις 13 περιφέρειες. Το αποτέλεσμα 

αυτό δείχνει ότι ο συγκεκριμένες περιφέρειες χαρακτηρίζονται από 

κλάδους στους οποίους η μείωση της απασχόλησης είναι μικρότερη 

από την αντίστοιχη μείωση των κλάδων στη χώρα. Το αποτέλεσμα 

αυτό είναι αρκετά σημαντικό, και οι κλάδοι αυτοί θα πρέπει να 

διερευνηθούν. Στο πλαίσιο της έρευνας η διερεύνηση θα γίνει εις 

βάθος για τις εξεταζόμενες περιφέρειες.  
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Πίνακας 18. Κατάταξη κλάδων κατά NACERev. 2 (σε 10 κλάδους) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Ανάλυση Σύγκλισης-Συμμετοχής κατά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας 

Η κλαδική ανάλυση για τις εξεταζόμενες περιφέρειες θα γίνει στην 

κλαδική κατάταξη που παρουσιάζεται στον πίνακα 18. 
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Πίνακας 19. Ανάλυση Σύγκλισης-Συμμετοχής κατά κλάδο (2000-2008) 

 

Στον πίνακα 19 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

σύγκλισης-συμμετοχής για τις περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδος, Αττικής και Ηπείρου κατά κλάδο, για το διάστημα 2000-

2008.  

Η Συνιστώσα Εθνικής Συμμετοχής είναι θετική για όλους τους 

κλάδους των εξεταζόμενων περιφερειών καθώς εξαρτάται από το 

πρόσημο της μεταβολής της απασχόλησης της χώρας. Επιπλέον 

όμως για τους κλάδους G-I, L, M-N, O-Q και R-U της περιφέρειας 

Πελοποννήσου, τους κλάδους F, G-I, L, M-N, O-Q και R-U της 

περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος τους κλάδους F, J, L, M-N, O-Q και R-

Uτης περιφέρειας Αττικής και τους κλάδους F, L, R-U της περιφέρειας 

Ηπείρου, η μεταβολή της απασχόλησης είναι μεγαλύτερη από τη 

συνιστώσα ΕΣ. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι οι συγκεκριμένοι κλάδοι 

των περιφερειών αναπτύσσονται ταχύτερα από το μέσο όρο της 

οικονομίας. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι οι 

κλάδοι οι οποίοι εμφανίζουν αυτή τη δυναμική ανήκουν κυρίως στον 

τριτογενή τομέα και κυρίως σε κλάδους που περιλαμβάνουν 

δημόσιες υπηρεσίες, ενώ για τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος, 

Αττικής και Ηπείρου ο κλάδος των κατασκευών είναι επίσης ταχύτατα 

αναπτυσσόμενος. 

Η Συνιστώσα Ομολογικής Απόκλισης εκφράζει στην περίπτωση της 

κατά κλάδο ανάλυσης τη δυναμική του εξεταζόμενου κλάδου σε 

σχέση με τη δυναμική του συνόλου της ελληνικής οικονομίας. Οπότε 

το πρόσημο της συγκεκριμένης συνιστώσας αναμένεται να είναι 

ενιαίο κατά την κλαδική ανάλυση. Πράγματι, οι κλάδοι με θετικό 

πρόσημο της συνιστώσας ομολογικής απόκλισης είναι οι F, G-I, J, L, 

M-N, O-Q και R-U. Με βάση αυτό το εύρημα προσδιορίζουμε τους 

κλάδους που εμφανίζουν υψηλότερο ρυθμό ανάλυσης από το μέσο 

ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας κατά τη δεδομένη περίοδο. Στους 

κλάδους αυτούς περιλαμβάνονται οι κατασκευές καθώς και κλάδοι 

του τριτογενή τομέα.  
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Η Συνιστώσα Διαφορικής Απόκλισης κατά την κλαδική ανάλυση 

εκφράζει τη δυναμική του εξεταζόμενου κλάδου μιας περιφέρειες σε 

σχέση με την αντίστοιχη συμπεριφορά του κλάδου για το σύνολο της 

χώρας Στην περίπτωση αυτή τα ευρήματα διαφοροποιούνται. Στην 

περιφέρεια Πελοποννήσου θετικό πρόσημο έχουν οι κλάδοι A, B-E, 

G-I και L, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος οι κλάδοι Β-Ε, G-I, M-N, 

O-Q, στην περιφέρεια Αττικής οι κλάδοι Β-Ε, F, J, K, R-U, ενώ στην 

περιφέρεια Ηπείρου οι κλάδοι  A, B-E, K, L, R-U. Είναι ενδιαφέρον το 

εύρημα ότι στην περίπτωση αυτή στους κλάδους με την υψηλότερη 

επίδοση, πέρα από κλάδους του τριτογενή τομέα, περιλαμβάνονται 

και οι κλάδοι της μεταποίησης αλλά και του πρωτογενή τομέα (για 

την Πελοπόννησο και την Ήπειρο). Αυτό σημαίνει ότι τα τοπικά 

περιφερειακά χαρακτηριστικά (τοπικοί παράγοντες) κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο ευνόησαν την ανάπτυξη των συγκεκριμένων 

κλάδων.  

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, κατά την περίοδο 

2000-2008 η περιφέρεια Πελοποννήσου ανήκει στον περιφερειακό 

τύπο 4, οι περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος και Ηπείρου στον 

περιφερειακό τύπο 6 και η περιφέρεια Αττικής στον περιφερειακό 

τύπο 3. Η κλαδική ανάλυση, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 18 

διευκολύνει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών και προσφέρει 

επιπλέον την αντίστοιχη κατάταξη κατά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας.  

Η περιφέρεια Πελοποννήσου που είναι περιφερειακού τύπου 4 

(δηλαδή για ισχύουν οι συνθήκες ΟΣ<0, ΔΣ>0 και |ΟΣ|>|ΔΣ|). Η 

ομολογική συνιστώσα της περιφέρειας επηρεάζεται σε μεγάλο 

βαθμό στην υψηλή συμμετοχή του κλάδου Α (πρωτογενής τομέας) 

στην περιφέρεια και στο γεγονός ότι ο κλάδος αυτός έχει ρυθμό 

ανάπτυξης χαμηλότερο από τον εθνικό. Ομοίως, το θετικό πρόσημο 

της ομολογικής συνιστώσας οφείλεται στην υψηλή συμμετοχή του 

κλάδου Α στην απασχόληση της περιφέρειας και στο γεγονός ότι ο 

ρυθμός ανάπτυξής του είναι υψηλότερος από αυτόν της 

οικονομίας. Παρά τη σημασία του κλάδου Α (ο οποίος είναι τύπου 4 

για την περιφέρεια Πελοποννήσου), οι περισσότερο δυναμικοί 

κλάδοι κατά το εξεταζόμενο διάστημα είναι οι G-I και L, οι οποίοι είναι 

τύπου 1 και οι  Μ-Ν, Ο-Qκαι R-Uπου είναι τύπου 3. Οπότε, παρά την 

αρνητική της κλαδική διάρθρωση, η περιφέρεια Πελοποννήσου 

εμφανίζει θετικούς τοπικούς παράγοντες σε ιδιαίτερα σχετικούς με 

κλάδους του τριτογενή τομέα, κατά το εξεταζόμενο διάστημα.  

Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι περιφερειακού τύπου 6 (δηλαδή 

ισχύουν οι συνθήκες ΟΣ<0 και ΔΣ<0). Η αρνητική τιμή της ομολογικής 

συνιστώσας της περιφέρειας σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην 

υψηλή συμμετοχή του κλάδου Α (πρωτογενής τομέας) στην 

περιφέρεια και στο γεγονός ότι ο κλάδος αυτός έχει ρυθμό 

ανάπτυξης χαμηλότερο από τον εθνικό. Ομοίως, το αρνητικό 

πρόσημο της διαφορικής συνιστώσας οφείλεται στην υψηλή 

συμμετοχή του κλάδου Α στην απασχόληση της περιφέρειας και στο 

γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξής του είναι μικρότερος από αυτόν 

της οικονομίας. Παρά τη σημασία του κλάδου Α (ο οποίος είναι 

τύπου 6 για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος), οι περισσότερο 

δυναμικοί κλάδοι κατά το εξεταζόμενο διάστημα είναι οι G-I, M-Nκαι 

Ο-Q, οι οποίοι είναι τύπου 1 και οι  F, Lκαι R-Uπου είναι τύπου 3. 

Όμως, η χαμηλή συμμετοχή των εν λόγω κλάδων στο περιφερειακό 

προϊόν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 

εμφανίζει εμφανίζει δυσμενή κλαδική διάρθρωση και αρνητικούς 

τοπικούς παράγοντες κατά το εξεταζόμενο διάστημα.   

Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι περιφερειακού τύπου 6 (δηλαδή 

ισχύουν οι συνθήκες ΟΣ<0 και ΔΣ<0). Η αρνητική τιμή της ομολογικής 

συνιστώσας της περιφέρειας σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην 

υψηλή συμμετοχή του κλάδου Α (πρωτογενής τομέας) στην 

περιφέρεια και στο γεγονός ότι ο κλάδος αυτός έχει ρυθμό 

ανάπτυξης χαμηλότερο από τον εθνικό. Ομοίως, το αρνητικό 

πρόσημο της διαφορικής συνιστώσας οφείλεται στην υψηλή 

συμμετοχή του κλάδου Α στην απασχόληση της περιφέρειας και στο 

γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξής του είναι μικρότερος από αυτόν 

της οικονομίας. Παρά τη σημασία του κλάδου Α (ο οποίος είναι 

τύπου 6 για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος), οι περισσότερο 

δυναμικοί κλάδοι κατά το εξεταζόμενο διάστημα είναι οι G-I, M-Nκαι 
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Ο-Q, οι οποίοι είναι τύπου 1 και οι  F, Lκαι R-Uπου είναι τύπου 3. 

Όμως, η χαμηλή συμμετοχή των εν λόγω κλάδων στο περιφερειακό 

προϊόν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 

εμφανίζει δυσμενή κλαδική διάρθρωση και αρνητικούς τοπικούς 

παράγοντες κατά το εξεταζόμενο διάστημα.   

Η περιφέρεια Αττικής που είναι περιφερειακού τύπου 3 (δηλαδή 

ισχύουν οι συνθήκες ΟΣ>0, ΔΣ<0 και |ΟΣ|>|ΔΣ|). Η θετική τιμή της 

ομολογικής συνιστώσας της περιφέρειας σε μεγάλο βαθμό 

οφείλεται στην υψηλή συμμετοχή των κλάδων Μ-N, O-Qκαι R-U 

(Κλάδοι των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν το δημόσιο τομέα) 

αλλά και στον κλάδο κατασκευών (F). Tο αρνητικό πρόσημο της 

διαφορικής συνιστώσας οφείλεται στην υψηλή συμμετοχή των 

κλάδων G-Iκαι Ο-Qστο γεγονός ότι παρά το υψηλό μερίδιό τους στο 

σχηματισμό της απασχόλησης στην περιφέρεια Αττικής, ο ρυθμός 

ανάπτυξής του είναι μικρότερος από αυτόν των αντίστοιχων κλάδων 

στην οικονομία οικονομίας. Παρά τη σημασία του κλάδου Α (ο 

οποίος είναι τύπου 6 για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος), οι 

περισσότερο δυναμικοί κλάδοι κατά το εξεταζόμενο διάστημα είναι οι 

F, Jκαι R-U, οι οποίοι είναι τύπου 1 και οι  L, M-Nκαι O-Qπου είναι 

τύπου 3.  

Το διάστημα 2000-2008 η περιφέρεια Ηπείρου είναι περιφερειακού 

τύπου 6 (δηλαδή ισχύουν οι συνθήκες ΟΣ<0 και ΔΣ<0). Η αρνητική 

τιμή της ομολογικής συνιστώσας της περιφέρειας σε μεγάλο βαθμό 

οφείλεται στην υψηλή συμμετοχή του κλάδου Α (πρωτογενής 

τομέας) στην περιφέρεια και στο γεγονός ότι ο κλάδος αυτός έχει 

ρυθμό ανάπτυξης χαμηλότερο από τον εθνικό. Ομοίως, το αρνητικό 

πρόσημο της διαφορικής συνιστώσας οφείλεται στην υψηλή 

συμμετοχή του κλάδου Α στην απασχόληση της περιφέρειας και στο 

γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξής του είναι μικρότερος από αυτόν 

της οικονομίας. Παρά τη σημασία του κλάδου Α, οι περισσότερο 

δυναμικοί κλάδοι κατά το εξεταζόμενο διάστημα είναι οι L, M-N και R-

U που είναι τύπου 1 καθώς και ο F που είναι τύπου 2. Όμως, η χαμηλή 

συμμετοχή των εν λόγω κλάδων στο περιφερειακό προϊόν οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι η περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζει δυσμενή 

κλαδική διάρθρωση και αρνητικούς τοπικούς παράγοντες κατά το 

εξεταζόμενο διάστημα.   

Επιχειρώντας μια συνολική ερμηνεία των αποτελεσμάτων για την 

περίοδο 2000-2008, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η 

μεταβολή της απασχόλησης επηρεάσθηκε κυρίως από την 

συνολική δυναμική της οικονομίας και, σε μικρότερο βαθμό, από την 

ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση των περιφερειών. Πρέπει όμως να 

σημειωθεί ότι τα περιφερειακά χαρακτηριστικά (τοπικές συνθήκες) 

φαίνεται να έχουν σημαντική επίδραση στη συνολική μεταβολή της 

απασχόλησης. Το εύρημα αυτό τονίζει τη σημασία της 

περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης ως ένα βασικό στοιχείο για 

την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.   
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Πίνακας 20. Ανάλυση Σύγκλισης-Συμμετοχής κατά κλάδο (2008-2013) 

Στον πίνακα 20 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

σύγκλισης-συμμετοχής για τις περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδος, Αττικής και Ηπείρου κατά κλάδο, για το διάστημα 2008-

2013. Και στην περίπτωση της κλαδικής ανάλυσης, εξαιτίας της 

ραγδαίας μείωσης της απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας 

αλλά και κατά κλάδο για το εξεταζόμενο διάστημα, η ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων ακολουθεί διαφορετική λογική και δεν ακολουθείται 

η κατάταξη των περιφερειών που χρησιμοποιήθηκε στα 

προηγούμενα.  

Η Συνιστώσα Εθνικής Συμμετοχής είναι αρνητική για όλες τις 

περιφέρειες το διάστημα 2008-2013, γεγονός αναμενόμενο εξαιτίας 

της μείωσης της απασχόλησης στη χώρα. Επιπλέον όμως στους 

κλάδους:  A, G-I, J, K, M-N, O-Q της περιφέρειας Πελοποννήσου, Α, 

J και Κ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Α, J, K, M-N, O-Q και R-U 

της περιφέρειας Αττικής και Β-Ε, F, K και M-N της περιφέρειας 

Ηπε΄ρου η Συνιστώσα Εθνικής Συμμετοχής είναι κατ’ απόλυτο 

μέγεθος μεγαλύτερη από τη μεταβολή της απασχόλησης (Μ), δείχνει 

ότι συγκεκριμένους κλάδους η απασχόληση μειώνεται με ρυθμό 

μικρότερο από το μέσο όρο της χώρας, κατά το υπό εξέταση 

διάστημα. Παρατηρούμε ότι οι κλάδοι αυτοί ανήκουν στον τριτογενή 

τομέα, συμπεριλαμβάνουν κλάδους του δημοσίου, αλλά επίσης, 

στους κλάδους αυτούς περιλαμβάνεται και ο πρωτογενής τομέας 

(κλάδος Α) 

Η Συνιστώσα Ομολογικής Απόκλισης η οποία εκφράζει την 

επίδραση της τομεακής διάρθρωσης στη μεταβολή της 

απασχόλησης στην περιφέρεια, εμφανίζει ενιαία συμπεριφορά ως 

προς το πρόσημό της ανά κλάδο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

Κατά το εξεταζόμενο διάστημα, αρνητικές τιμές της Ομολογικής 

συνιστώσας εμφανίζονται στους κλάδους B-E, F και L, δηλαδή στους 

κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών και της διαχείρισης 

ακίνητης περιουσίας. Προκύπτει δηλαδή για τους κλάδους στους 

οποίους η μείωση της απασχόλησης είναι εντονότερη από ότι στο 

σύνολο της οικονομίας 
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Η Συνιστώσα Διαφορικής Απόκλισης κατά την κλαδική ανάλυση 

εκφράζει τη δυναμική του εξεταζόμενου κλάδου μιας περιφέρειες σε 

σχέση με την αντίστοιχη συμπεριφορά του κλάδου για το σύνολο της 

χώρας Στην περίπτωση αυτή τα ευρήματα διαφοροποιούνται. Στην 

περιφέρεια Πελοποννήσου αρνητικό πρόσημο έχουν οι κλάδοι A, και 

J, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αρνητικό πρόσημο εμφανίζουν 

οι κλάδοι F, G-I, M-N, O-Q, στην περιφέρεια Αττικής όλοι οι κλάδοι 

εκτός από τους J και O-Q εμφανίζουν αρνητικό πρόσημο, ενώ στην 

περιφέρεια Ηπείρου αρνητικό πρόσημο έχουν οι κλάδοι A, J, K και R-

U. Στην περίπτωση αυτή, το θετικό πρόσημο δείχνει ότι οι 

συγκεκριμένοι κλάδοι συρρικνώθηκαν  σε μικρότερο βαθμό από το 

μέσο όρο του κλάδου στην εθνική οικονομία. Οπότε, οι περιφέρειες 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου εμφανίζουν έναν 

σημαντικό αριθμό κλάδων που επηρεαζόμενοι από τις τοπικές 

συνθήκες διατήρησαν την απασχόλησή τους σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από το μέσο όρο.  

Πιο ειδικά, στην περιφέρεια Πελοποννήσου η ομολογική συνιστώσα 

είναι θετική για το εξεταζόμενο διάστημα γεγονός που οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στην υψηλή συμμετοχή του κλάδου Α στη 

διαμόρφωση της απασχόλησης της περιφέρειας. Οπότε, παρά την 

οικονομική κρίση, η παραγωγική διάρθρωση της περιφέρειας 

οδήγησε σε μείωση της απασχόλησης μικρότερη ως ποσοστό από 

το σύνολο της οικονομίας. Το θετικό πρόσημο της διαφορικής 

συνιστώσας οφείλεται στην επίδραση των κλάδων F, G-I, O-Qκαι R-

U. Αντιθέτως, εδώ ο κλάδος Α επιδρά αρνητικά και μάλιστα η 

επίδρασή του είναι ισχυρή. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι η ποσοστιαία 

μείωση της απασχόλησης στον κλάδο Α της περιφέρειας ήταν 

υψηλότερη από την αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση του κλάδου στη 

χώρα. Οπότε, εδώ, παρόλη τη θετική συνεισφορά του κλάδου Α 

στην ομολογική συνιστώσα, η αρνητική του συμπεριφορά στη 

διαφορική δείχνει ότι τα τοπικά χαρακτηριστικά του κλάδου αυτού 

επιβάρυναν, στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, την εικόνα της 

περιφέρειας.  

Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η ομολογική συνιστώσα είναι 

θετική, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη θετική συμβολή 

των κλάδων Α και Ο-Q. Οπότε, και στην περίπτωση αυτή, η 

παραγωγική διάρθρωση της περιφέρειας, συνέβαλε έτσι ώστε η 

ποσοστιαία μείωση της απασχόλησης να είναι μικρότερη από αυτή 

του συνόλου της εθνικής οικονομίας. Το αρνητικό πρόσημο της 

διαφορικής συνιστώσας, οφείλεται κυρίως στην αρνητική 

συνεισφορά των κλάδων F, G-I, M-Nκαι Ο-Q. Οι κλάδοι αυτοί 

χαρακτηρίζονται από ποσοστιαία μείωση της απασχόλησης 

μεγαλύτερη από την εθνική και εξαιτίας του μεγάλου τους μεγέθους 

χαρακτηρίζουν το αποτέλεσμα για την περιφέρεια. Οπότε, η 

περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος χαρακτηρίζεται από αρνητικά τοπικά 

χαρακτηριστικά, κατά την περίοδο 2008-2013.  

Στην περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια που εξαιτίας του μεγέθους της 

επηρεάζει τα αποτελέσματα της χώρας τόσο η ομολογική, όσο και η 

διαφορική συνιστώσα είναι αρνητικές. Η αρνητική ομολογική 

συνιστώσα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους κλάδους B-Eκαι F, 

τους κλάδους δηλαδή που χαρακτηρίζονται από ποσοστιαία μείωση 

της απασχόλησης υψηλότερη από το μέσο όρο της οικονομίας και 

είναι κλάδοι που συνεισφέρουν σημαντικά στην απασχόληση της 

περιφέρειας Αττικής. Η τιμή της διαφορικής συνιστώσας επηρεάζεται 

αρνητικά από τους κλάδους B-E, F, G-I και R-U, οι οποίοι έχουν 

ποσοστιαία μείωση της απασχόλησής τους στην περιφέρεια 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στην οικονομία.  

Στην περιφέρεια Ηπείρου η ομολογική συνιστώσα είναι οριακά 

αρνητική για το εξεταζόμενο διάστημα εξαιτίας του μεγάλου βαθμού 

συμμετοχής του κλάδου Α στην περιφερειακή απασχόληση. Η 

παραγωγική διάρθρωση της περιφέρειας οδήγησε σε οριακή 

μείωση της απασχόλησης, σχεδόν ίσο με αυτό της εθνικής 

οικονομίας. Το θετικό πρόσημο της διαφορικής συνιστώσας 

οφείλεται στην επίδραση των κλάδων J-I και M-N, κατά κύριο λόγο. 

Και στην περίπτωση της Ηπείρου ο κλάδος Α επιδρά αρνητικά, 

οπότε, και στην περίπτωση αυτή, η αρνητική του συμπεριφορά στη 

διαφορική δείχνει ότι τα τοπικά χαρακτηριστικά του κλάδου αυτού 
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επιβάρυναν, στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, την εικόνα της 

περιφέρειας, παρόλη τη θετική συνεισφορά του κλάδου Α στην 

ομολογική συνιστώσα.  

2.3.3 Συμπεράσματα 

Επιχειρώντας μια συνολική ερμηνεία των αποτελεσμάτων μπορούμε 

να σημειώσουμε τα εξής: 

Για την περίοδο 2000-2008,, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι 

η μεταβολή της απασχόλησης επηρεάσθηκε κυρίως από την 

συνολική δυναμική της οικονομίας και, σε μικρότερο βαθμό, από την 

ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση των περιφερειών. Πρέπει όμως να 

σημειωθεί ότι τα περιφερειακά χαρακτηριστικά (τοπικές συνθήκες) 

φαίνεται να έχουν σημαντική επίδραση στη συνολική μεταβολή της 

απασχόλησης. Το εύρημα αυτό τονίζει τη σημασία της 

περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης ως ένα βασικό στοιχείο για 

την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.   

Για την περίοδο 2008-2013 η μεταβολή της απασχόλησης Για την 

περίοδο 2008-2013 η μεταβολή της απασχόλησης επηρεάστηκε σε 

πολύ υψηλό βαθμό από το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον και τη 

δραματική αύξηση της ανεργίας στο σύνολο της οικονομίας. 

Μάλιστα, τα ευρήματα δείχνουν σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 

των περιφερειών που εξετάζονται. Η παραγωγική διάρθρωση των 

περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ηπείρου φαίνεται 

ότι «προστατεύει» κάποιους κλάδους, εξαιτίας της διαφοροποίησής 

του από το σύνολο της χώρας. Αντιθέτως, για την περιφέρεια 

Αττικής, της οποίας η παραγωγική διάρθρωση είναι πιο κοντά σε 

αυτή του συνόλου της οικονομίας εμφανίζει σημαντική μείωση σε 

όλους τους κλάδους. Επιπλέον, κατά το διάστημα αυτό, τα τοπικά 

χαρακτηριστικά των μικρότερων περιφερειών φαίνεται ότι σε κάποιες 

περιπτώσεις καταφέρνουν να διατηρήσουν να στηρίξουν ως ένα 

βαθμό την απασχόληση κάποιων κλάδων, αντιθέτως στην 

περιφέρεια Αττικής τα τοπικά χαρακτηριστικά συνδέονται με τη 

μείωση της απασχόλησης στην πλειοψηφία των κλάδων. 
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