
Εμπειρικά Ευρήματα 
από τους Σραφφαϊανούς Πολλαπλασιαστές 

της Ελληνικής Οικονομίας

1ο Συνέδριο Ομάδας Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Από τη Διαμάχη για το Κεφάλαιο του 1960 στην Ελλάδα της Virtual Πτώχευσης του 2010

Νικόλαος Ντεμίρογλου
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο



Στόχος της παρούσας εμπειρικής μελέτης είναι να παρουσιάσει 
τις εκτιμήσεις των στατικών Σραφφαϊανών πολλαπλασιαστών και 
των «εμπορευμάτων – κλειδιών» της ελληνικής οικονομίας για 
τα έτη 2010 και 2014. 

Το 2010 επιχειρείται επίσης σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη 
της Ευρωζώνης.

Σκοπός



Το αναλυτικό πλαίσιο

Θεωρούμε:
§ Μία κεφαλαιοκρατική οικονομία όπου παράγονται n εμπορευματα 

μέσω n κλάδων συμπαραγωγής.
§ Το χρησιμοποιηθέν κεφάλαιο στην οικονομία είναι κυκλοφορούν 

στο σύνολό του και οι εισαγωγές είναι ανταγωνιστικές.
§ Κάθε κλάδος παραγωγής χρησιμοποιεί ένα είδος εργασίας.
§ Το καθαρό προϊόν της οικονομίας κατανέμεται σε κέρδη και 

μισθούς, οι οποίοι καταβάλλονται στο τέλος της ενιαίας περιόδου 
παραγωγής.

§ Η σύνθεση της κατανάλωσης και τα κλαδικά ποσοστά κέρδους 
είναι εξωγενώς δεδομένα.



Το σύστημα τιμών δίνεται από τη σχέση:

!" = !$ % + '( + )*+ (1)

όπου ! (1xn) είναι το θετικό διάνυσμα των τιμών των εμπορευμάτων, 
" (nxn) η μήτρα των εκροών (όπως λαμβάνεται από τον πίνακα 
Προσφοράς), $ (nxn) η μήτρα των ενδιάμεσων εισροών (όπως 
λαμβάνεται από τον πίνακα Χρήσης), % (nxn) η μοναδιαία μήτρα, 
'( (nxn) η διαγώνια μήτρα των κλαδικών ποσοστών κέρδους, 
) (1xn) το θετικό διάνυσμα των κλαδικών χρηματικών ωρομισθίων, 
και *+ (nxn) η επίσης θετική διαγώνια μήτρα των κλαδικών εισροών 
άμεσης εργασίας ανά κλάδο.

Το αναλυτικό πλαίσιο



Δεδομένου ότι η μήτρα [Β-Α] είναι αντιστρέψιμη, το σύστημα τιμών 

μπορεί επίσης να εκφραστεί ως:

! = !# +%& (2)

όπου # ≡ ()*[, − (]/0η μήτρα των καθέτως ολοκληρωμένων 

τεχνικών συντελεστών και & ≡ 12[, − (]/0 η μήτρα της απαιτούμενης 

άμεσης και έμμεσης εργασίας ανά μονάδα καθαρού προϊόντος 

για κάθε εμπόρευμα. 

Το αναλυτικό πλαίσιο



Από την πλευρά των φυσικών ποσοτήτων, το σύστημα περιγράφεται 
από τις σχέσεις:

!" = $" + & ή " = ! − $ ()& (3)
και

& = *+ + *, − -.!" + / (4)

όπου x το nX1 διάνυσμα του επιπέδου δραστηριότητας,
y το διάνυσμα της τελικής ζήτησης, *+ και *, η ζήτηση για 
κατανάλωση από μισθούς και κέρδη αντίστοιχα, -.!" η συνολική 
ζήτηση για εισαγωγές εκφρασμένη συναρτήσει της ακαθάριστης 
εκροής για κάθε εμπόρευμα και d η αυτόνομη ζήτηση.

Το αναλυτικό πλαίσιο



Δεδομένου ότι η κατανάλωση ανά τύπο εισοδήματος δίνεται από 
τις σχέσεις:

!" = [ 1 − s( ")* +! ,-]! (5a)
!+ = [ 1 − s/ (+1*) +! ,-]! (5b)

Ο στατικός Σραφφαϊανός πολλαπλασιαστής του προϊόντος δίνεται 
από την εξίσωση:

3 ≡ {6 − +! ,-! 1 − s( ") + 1 − s/ +8 + 9:;[< − =],-},-

Το αναλυτικό πλαίσιο



Οι μεταβολές στο προϊόν, την  απασχόληση των εργασιών και 
τις εισαγωγές κάθε εμπορεύματος κάθε κλάδου συμπαραγωγής 
από μία αύξηση της αυτόνομης ζήτησης, δίνονται από τις σχέσεις:

Δ"# = %&
Δ'# = %(&

η οποία αποσυντίθεται δείχνοντας τις «πρωτογενείς» Δ')# = %( και 
«δευτερογενείς» επιδράσεις Δ'*# = %([& − -].

Δ/0# = % 123 3 − 4 56&

με e=[1  1  1 …] το οποίο λειτουργεί ως διάνυσμα άθροισης.

Το αναλυτικό πλαίσιο



Το αναλυτικό πλαίσιο εφαρμόστηκε στην οικονομία της Ελλάδας 
για τα έτη 2010 και 2014 και της Ευρωζώνης (2010), σε επίπεδο 
63 κλάδων συμπαραγωγής 63 εμπορευμάτων.

Για s" = 0 και s% = 1, τα κυριότερα ευρήματα έχουν ως εξής:

§ Για την ελληνική οικονομία, τα εμπορεύματα 44 (‘Διαχείριση 
ακίνητης περιουσίας’), 49 (‘Άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, 
κτηνιατρικές υπηρεσίες’), 50 (‘Δραστηριότητες ενοικίασης και 
εκμίσθωσης’) και 62 (‘Άλλες προσωπικές υπηρεσίες’) εμφανίζουν 
υψηλότερο πολλαπλασιαστή προϊόντος σε σχέση με την Ευρωζώνη 
(έτος 2010).

Εμπειρικά ευρήματα



§ Τα εμπορεύματα 4, 17, 20 και 21 εμφανίζουν αρνητικούς 

πολλαπλασιαστές προϊόντος για το 2014, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη 

ήταν θετικά το 2010, δηλαδή μία αύξηση της αυτόνομης ζήτησης 

για τα εν λόγω εμπορεύματα θα οδηγούσε σε μείωση του επιπέδου 

παραγωγής τους.

Σχετική ονοματολογία:

§ 4: ‘Ορυχεία και λατομεία’

§ 17: ‘Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και 

ειδών εξοπλισμού’

§ 20: ‘Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και 

ημιρυμουλκούμενα’

§ 21: ‘Άλλος εξοπλισμός μεταφορών’

Εμπειρικά ευρήματα



§ Υπό την υπόθεση της κλειστής οικονομίας, ο μέσος 
πολλαπλασιαστής της ελληνικής οικονομίας ανέρχεται σε 2,02 και 
σε 1,66 για τα έτη 2010 και 2014 αντίστοιχα.

§ Ο (σταθμισμένος) μέσος πολλαπλασιαστής προϊόντος μειώθηκε 
από 0,95 (1,07) σε 0,81 (0,91) και ο μέσος πολλαπλασιαστής 
εισαγωγών αυξήθηκε από 0,49 σε 0,51 της ελληνικής οικονομίας.

§ Για την οικονομία της Ευρωζώνης, ο (σταθμισμένος) μέσος 
πολλαπλασιαστής προϊόντος ανέρχεται σε 1,24 (1,23) και ο μέσος 
πολλαπλασιαστής εισαγωγών σε 0,30.

Εμπειρικά ευρήματα – μέσοι πολλαπλασιαστές



Τομέας

Ελλάδα
Ευρωζώνη (2010)

2014 2010

!"# !#$# !"# !#$# !"# !#$#

Πρωτογενής 0,91 0,33 0,92 0,37 1,05 0,31

Βιομηχανία 0,37 0,78 0,57 0,70 1,01 0,43

Υπηρεσίες 1,06 0,34 1,19 0,36 1,37 0,22

Κυβερνητικές 
υπηρεσίες 1,33 0,37 1,40 0,38 1,73 0,18

Εμπειρικά ευρήματα – τομεακοί πολλαπλασιαστές



Τομέας

Ελλάδα
Ευρωζώνη (2010)

2014 2010

!"# !"$# !"%# /!"# !"# !"$# !"%# /!"# !"# !"$# !"%# /!"#

Πρωτο-
γενής 51,6 58,2 -12,8% 54,3 65,3 -20,3% 23,1 22,8 1,3%

Βιομη-
χανία 10,2 28,9 -183% 14,5 28,2 -94,5% 19,2 16,6 13,5%

Υπηρε-
σίες 31,7 29,8 6,6% 30,8 25,8 16,2% 26,9 20,0 25,6%

Κυβερνη-
τικές 

υπηρε-
σίες

44,0 36,0 18,2% 37,4 28,1 24,9% 35,1 22,1 37,0%

Εμπειρικά ευρήματα – τομεακοί πολλαπλασιαστές



Εμπειρικά ευρήματα: διαδικασία εντοπισμού 
«εμπορευμάτων – κλειδιών»

§ Λόγω του ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου της ελληνικής 
οικονομίας, εντοπίζονται τα διεθνώς εμπορεύσιμα εμπορεύματα 
(εισαγωγές + εξαγωγές > 10% ακαθάριστης παραγωγής του κάθε 
εμπορεύματος).

§ Ορίζονται δύο σύνθετοι δείκτες τύπου Cobb-Douglas:

!"#$ ≡ ('($)*,,('-$)*,#
!".$ ≡ ('($)*,#('-$)*,,

όπου '($ ≡ '/$ /'12$ και '-$ ≡ '3$ /'12$



Τα εμπορεύματα με τις δέκα μεγαλύτερες τιμές για τους δύο δείκτες 
ταυτόχρονα αποκαλούνται «εμπορεύματα-κλειδιά».

i

«Κλειδιά»

Ελλάδα 
(2014)

Ελλάδα 
(2010)

Eυρωζώνη 
(2010)

Δασοκομία και υλοτομία (1, 5) (1, 10) (9, 9)

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (8, 10) (7, 6) –

Χονδρικό εμπόριο, εκτός οχημάτων – – (4, 1)

Ταχυδρομεία και ταχυμεταφορές – – (2, 4)

Εμπειρικά ευρήματα: προσδιορισμός 
«εμπορευμάτων – κλειδιών»



I
«Κλειδιά»

Ελλάδα 
(2014)

Ελλάδα 
(2010)

Eυρωζώνη 
(2010)

Προγραμματισμός Η/Υ και πληροφορική – – (7, 7)

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες – – (10, 2)

Ασφάλειες και αντασφάλειες – – (8, 5)

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (6, 4) (5, 2) (6, 7)

Δραστηριότητες μηχανικών (2, 8) (4, 3) (5, 6)

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (9, 2) (10, 9) –

Εμπειρικά ευρήματα: προσδιορισμός 
«εμπορευμάτων – κλειδιών»



I
«Κλειδιά»

Ελλάδα 
(2014)

Ελλάδα 
(2010)

Eυρωζώνη 
(2010)

Λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες (7, 7) (6, 4) –

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (5, 5) (9, 7) –

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων (10, 10) (8, 8) –

Παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 
(κτίρια, γραμματεία κτλ) – – (1, 3)

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης (4, 1) (3, 1) –

Εμπειρικά ευρήματα: προσδιορισμός 
«εμπορευμάτων – κλειδιών»



Τα εμπορεύματα με τις δέκα χαμηλότερες τιμές για τους δύο δείκτες 

ταυτόχρονα αποκαλούνται «αντι-κλειδιά».

i
«Αντι-κλειδιά»

Ελλάδα 

(2014)

Ελλάδα 

(2010)

Eυρωζώνη 

(2010)

Ορυχεία-Λατομεία (35, 30) (34, 27) (39, 32)
Κλωστοϋφαντουργια (30, 28) – (35, 29)

Χαρτοποιία (29, 27) (28, 24) –

Κωκ και προϊόντα πετρελαίου (35, 30) (33, 26) (38, 31)
Χημικά προϊόντα (34, 28) (30, 25) (31, 26)
Φαρμακευτικά προϊόντα (33, 29) (31, 25) (36, 27)
Προϊόντα από καουτσούκ και πλαστικό (27, 25) – –

Εμπειρικά ευρήματα: προσδιορισμός 
εμπορευμάτων «αντι-κλειδιών»



i
«Αντι-κλειδιά»

Ελλάδα 

(2014)

Ελλάδα 

(2010)

Eυρωζώνη 

(2010)

Βασικά μέταλλα (28, 23) – (33, 27)

Κατασκευή Η/Υ και ηλεκτρονικών προϊόντων (35, 30) (36, 28) (37, 30)

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (32, 26) (29, 23) –

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 

π.δ.κ.α.
(31, 28) – –

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (35, 30) (20, 27) –

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (35, 30) (35, 28) (34, 28)

Κατασκευή επίπλων και άλλες μεταποιητικές 

δραστηριότητες
(26, 27) – –

Εμπειρικά ευρήματα: προσδιορισμός 
εμπορευμάτων «αντι-κλειδιών»



§ Ο ‘δείκτης αυτάρκειας’ δείχνει το βαθμό στον οποίο η ακαθάριστη 

εγχώρια παραγωγή σε εμπόρευμα i καλύπτει τη συνολική δαπάνη 

της ημεδαπής οικονομίας (σε αυτό το εμπόρευμα) και 

υπολογίζεται ως:

!""# = %#/(%# + )*# − ,%#)

§ Διαπιστώνεται ότι μόνο 5 (6) βιομηχανικά εμπορεύματα έχουν 

δείκτη αυτάρκειας τουλάχιστον 1 για το 2010 (2014).

§ Ο χαμηλότερος δείκτης αυτάρκειας εντοπίζεται στο εμπόρευμα 4 

(‘Ορυχεία-Λατομεία’) και ανέρχεται σε 0,14 (0,09) για το έτος 2010 

(2014).

Εμπειρικά ευρήματα: εμβαθύνοντας στην ελληνική 
βιομηχανία



§ Αναλύοντας την αυτόνομη ζήτηση, διαπιστώνεται ότι:

• Η κυβερνητική δαπάνη είναι θετική μόνο για 5 
από τα 24 βιομηχανικά εμπορεύματα.

• Το 58% των βιομηχανικών κλάδων εμφανίζει μηδενική 
επένδυση σε πάγια κεφάλαια.

• Λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγές, παρατηρείται 
μία μείωση της αυτόνομης δαπάνης της τάξης του 24% 
μεταξύ των ετών 2010 και 2014. 

Εμπειρικά ευρήματα: εμβαθύνοντας στην ελληνική 
βιομηχανία



§ Οι πολλαπλασιαστές της ελληνικής οικονομίας εμφανίζουν 
παρόμοια δομή και υψηλή συσχέτιση με τους αντίστοιχους 
πολλαπλασιαστές της Ευρωζώνης. Παρόλα αυτά, οι συσχετίσεις 
δεν είναι τόσο ισχυρές όσο με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες 
(π.χ. Ισπανία).

§ Η βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας αντικατοπτρίζεται 
στις τιμές των πολλαπλασιαστών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους 
υπέστησαν μείωση.

§ Μία πολιτική τόνωσης της ζήτησης πρέπει να ασκείται στα πρώτα 
στάδια της ύφεσης, ήτοι πριν τη ‘διάβρωση’ της παραγωγικής 
βάσης.

Συμπεράσματα



§ Η ελληνική οικονομία συνολικά, και κυρίως η βιομηχανία, 

εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές. 

§ Σε βραχυχρόνιο επίπεδο, μία πολιτική τόνωσης της ζήτησης πρέπει 

να στοχεύσει στα «εμπορεύματα – κλειδιά», τα οποία προέρχονται 
κυρίως από τον πρωτογενή τομέα και τις υπηρεσίες. Τα 

«εμπορεύματα – κλειδιά» δεν μεταβλήθηκαν μεταξύ των ετών 

2010 και 2014. 

§ Οι -κατά βάση- κυβερνητικές δραστηριότητες (δημόσια διοίκηση, 
άμυνα, υγεία, κοινωνική ασφάλιση κτλ.) εμφανίζουν υψηλό 

πολλαπλασιαστή προϊόντος και απασχόλησης, αλλά μία αύξηση 

της αυτόνομης δαπάνης υπόκειται σε δημοσιονομικούς 

περιορισμούς.

Συμπεράσματα



§ Ο τουρισμός, που περιγράφεται κυρίως από το εμπόρευμα 36 
(‘Παροχή καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης’), μπορεί 
να θεωρηθεί «εμπόρευμα – κλειδί», μολονότι δεν εντάσσεται στα 
‘διεθνώς εμπορεύσιμα’.

§ Μία αύξηση της αυτόνομης δαπάνης για βιομηχανικά αγαθά 
θα είχε χαμηλό αντίκτυπο στο προϊόν και αρνητική επίδραση 
στο εμπορικό ισοζύγιο.

§ Μεσο-μακροχρόνια, κρίνεται απαραίτητη η αναδιάρθρωση 
της βιομηχανίας, μέσω μίας σταδιακής αύξησης της δαπάνης 
και της ενθάρυνσης των επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισμό.
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