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1. Εηζαγσγή 
ηα αθφινπζα ζπλνςίδνληαη εθηηκήζεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Γεκή-
ηξεο Μπάηζεο (Ι.Γ.Μ.) γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Καηαξράο, εληνπίδνληαη ηα 
αδηέμνδα ηεο έσο ζήκεξα αζθνχκελεο, «κλεκνληαθήο» πνιηηηθήο. Δλ ζπλερεία, 
αλαιχεηαη ην θνκβηθφ δήηεκα ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο θαη, θαηά πξνέθηαζε, ε 
έμνδνο απφ ηελ επξσδψλε σο ηαθηηθή ηφλσζεο ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο θαη, γε-
ληθφηεξα, αληηζηξνθήο πνξείαο. Σέινο, επηρεηξείηαη πξνυπνινγηζκφο νξηζκέ-
λσλ εθ ησλ βαζηθψλ δεηεκάησλ, ηα νπνία ηίζεληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιε-
γεί απηή ε ηαθηηθή.  
 
2. Η Αζθνύκελε Πνιηηηθή 
Η χθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε επαθφινπζε εθηίλαμε ηεο αλεξγίαο 
είλαη, κε δηεζλή κέηξα θαη ζηαζκά, πξσηνθαλείο: Καηά ηελ πεξίνδν 2008-2013 
ν «απινπνηεκέλνο δείθηεο κηδέξηαο» ηνπ A. Okun (δειαδή, ην επζχ άζξνηζκα 
ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο θαη πιεζσξηζκνχ) αλήιζε απφ ην 10% ζην 26%, ήηνη 
απμήζεθε θαηά 160%. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα ηνληζηεί φηη, θαηά ηελ άπνςή 
καο, εληφο ηνπ επξσδσληθνχ «θισβνχ ππφηαζεο», ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε ει-
ιεληθή νηθνλνκία, δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα ηελ άζθεζε ελφο νπζηαζηηθά 
δηαθνξνπνηεκέλνπ κείγκαηνο πνιηηηθήο.  
 Οη ππνινγηζκνί καο δείρλνπλ φηη, γηα λα αξρίζεη λα κεηψλεηαη ε αλεξγία, 
απαηηνχληαη εηήζηνη ξπζκνί αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ηεο ηάμεο ηνπ 2-2.5%, ελψ γηα 
λα ζπκπηεζηεί ε αλεξγία ζην 10%, εληφο πεξηφδνπ 5 εηψλ, απαηηνχληαη ξπζκνί 
αλάπηπμεο ηεο ηάμεο ηνπ 5.4% θαη δεκηνπξγία 181.000 ζέζεσλ εξγαζίαο αλά 
έηνο. Σα δεδνκέλα ηνπ παξφληνο θάζε άιιν παξά θαζηζηνχλ πηζαλή κία ηέηνηα 
εμέιημε.  
 Σα αδηέμνδα, ζηα νπνία έρεη νδεγήζεη ε έσο ηψξα αζθνχκελε πνιηηηθή, 
δχλαληαη λα απνδνζνχλ σο εμήο (ηνηρεία ΔΛΣΑΣ):  
Εζσηεξηθή ππνηίκεζε 
Δλψ ν έλαο απφ ηνπο δχν θεληξηθνχο άμνλεο απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη ε εζσ-
ηεξηθή ππνηίκεζε (ν άιινο είλαη ε δεκνζηνλνκηθή ζπζηνιή, ζηελ νπνία ζα ε-
παλέιζνπκε), ε πνξεία ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΚΣ θαη ηε 
δηεζλή αγνξά. H ειιεληθή θπβέξλεζε δελ δηαζέηεη θάπνην ζρεηηθφ εξγαιείν 
ξχζκηζεο. Έηζη, ζε θάζε αλαηίκεζε ηνπ επξψ, ε εζσηεξηθή ππνηίκεζε εμαλεκί-
δεηαη, θαη καδί εμαλεκίδεηαη ε θαηαβιεζείζα πξνζπάζεηα.  
Εμαγσγέο-εηζαγσγέο 
Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε εζσηεξηθή ππνηίκεζε έρεη κεδακηλέο επηπηψζεηο 
ζηε βειηίσζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο. Η παξαηεξνχκελε κείσζε ηνπ 
ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ είλαη «εηθνληθή», ππφ ηελ έλλνηα φηη ν-
θείιεηαη ζηε – ιφγσ χθεζεο – ζεκαληηθή κείσζε ησλ εηζαγσγψλ. Δηδηθφηεξα, 
θαηά ην δηάζηεκα 2010-2012 θαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο έηνπο 2005, νη εηζαγσγέο 
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κεηψζεθαλ θαηά 20.1%, ελψ νη εμαγσγέο δελ απμήζεθαλ: κεηψζεθαλ θαηά 
2.1%. Σέινο, θαηά ην έηνο 2013 ζεκεηψζεθε κείσζε ησλ εμαγσγψλ θαη ζε ηξέ-
ρνπζεο ηηκέο.  
Καζαξή εζληθή απνηακίεπζε θαη επέλδπζε 
Η θαζαξή εζληθή απνηακίεπζε παξακέλεη ηζρπξά αξλεηηθή: Μείνλ 23 δηζ. επ-
ξψ ην 2009, κείνλ 25 δηζ. ην 2010, κείνλ 30 δηζ. ην 2011, κείνλ 26 δηζ. ην 
2012. Οη θαζαξέο επελδχζεηο αθνινπζνχλ αληίζηνηρε πνξεία: 10 δηζ. ην 2009, 
3.3 δηζ. ην 2010, κείνλ 5.2. δηζ. ην 2011, κείνλ 15.9 δηζ. ην 2012. Υσξίο πςειά 
ζεηηθή θαζαξή εζληθή απνηακίεπζε δελ δχλαληαη λα βειηησζνχλ ηα δεκφζηα 
νηθνλνκηθά νχηε λα ππάξμεη αλάπηπμε, εθηφο εάλ βαζίδεηαη ζηνλ δαλεηζκφ. Απ-
ηφ δηδάζθεη ε νηθνλνκηθή επηζηήκε. Γηδάζθεη, φκσο, θαη φηη, ζηηο ζπλζήθεο πνπ 
βξίζθεηαη ε ειιεληθή νηθνλνκία, αχμεζε ηεο εζληθήο απνηακίεπζεο κπνξεί λα 
επηηεπρζεί κφλνλ κε βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ε νπνία 
πξνυπνζέηεη, κε ηε ζεηξά ηεο, εμσηεξηθή ππνηίκεζε. 
Δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα θαη ρξένο 
Σν έιιεηκκα, απφ 36 δηζ. ην 2009 κεηψζεθε ζηα 17 δηζ. ην 2012. Απηή ε κείσ-
ζε νθείιεηαη, θπξίσο, ζε: (α) κείσζε επελδχζεσλ (απφ 7.2 δηζ. ην 2009 ζε 3.5 
δηζ. ην 2012), θαη (β) κείσζε, γεληθά, δαπαλψλ (απφ 124 δηζ. ην 2009 ζε 104 
δηζ. ην 2012), παξά ζε αχμεζε ησλ εζφδσλ (απφ 89 δηζ. ην 2009 ζε 86 δηζ. ην 
2012). Σαπηνρξφλσο, ην ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο απμήζεθε απφ 300 δηζ. 
ην 2009 (ή 130% ηνπ ΑΔΠ) ζε 355 δηζ. ην 2011 (ή 170% ηνπ ΑΔΠ). Με ην PSI 
κεηψζεθε ζηα 304 δηζ. ην 2012 (ή 157% ηνπ ΑΔΠ), ελψ ζήκεξα ζεσξείηαη φηη 
βξίζθεηαη, εθ λένπ, ζε επίπεδα άλσ ηνπ 170%. 
 
3. Σν Κνκβηθό Ζήηεκα ηεο Ελεξγνύ Ζεηήζεσο 
Κάζε εζληθή νηθνλνκία απνηειείηαη απφ ηξεηο ηνκείο, ηνλ Ιδησηηθφ, ηνλ Γεκφ-
ζην θαη ηνλ Δμσηεξηθφ ηνκέα. Όηαλ βξίζθεηαη ζε βαζεηά χθεζε, πξέπεη έλαο, 
ηνπιάρηζηνλ, ηνκέαο λα ιεηηνπξγήζεη σο «αηκνκεραλή», δειαδή λα θαζνδεγή-
ζεη ηελ ηφλσζε ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο. Απηή ήηαλ ε θεληξηθή ηδέα ησλ M. Ka-
lecki θαη J. M. Keynes, ζηε Μεγάιε Κξίζε ηνπ 1930, θαη είλαη, θαηαξρήλ, βά-
ζηκε. ηελ Διιάδα, ν Ιδησηηθφο ηνκέαο είλαη ζε δεηλή ζέζε, ελψ απνζηξαγγίδε-
ηαη κε θφξνπο. Ο Γεκφζηνο ηνκέαο είλαη θνξησκέλνο κε ρξέε, ελψ απνδηαξ-
ζξψλεηαη πεξαηηέξσ κέζσ ηεο αζθνχκελεο ζπζηαιηηθήο πνιηηηθήο. Δπίζεο, ε 
θπβέξλεζε δελ δηαζέηεη, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ Μάαζηξηρη, θάπνην εξγα-
ιείν αληη-θπθιηθήο πνιηηηθήο. Σέινο, ν Δμσηεξηθφο ηνκέαο αδπλαηεί λα ζπκ-
βάιιεη, γηαηί (α) ρξεζηκνπνηεί ην επξψ, δειαδή λφκηζκα «ζθιεξφηεξν» θαη απφ 
ην δνιάξην, θαη (β) αληαγσλίδεηαη πνιχ πην ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο επξσδσ-
ληθέο νηθνλνκίεο επί ηε βάζεη νηνλεί-απνιχησλ (θαη φρη ζπγθξηηηθψλ, φπσο ιέ-
γεηαη) πιενλεθηεκάησλ θφζηνπο.  
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4. Έμνδνο από ηελ Επξσδώλε 
Γεδνκέλσλ φισλ απηψλ, ε έμνδνο απφ ηελ επξσδψλε εκθαλίδεηαη σο ηαθηηθή 
απεγθισβηζκνχ απφ ηε θάζε ηεο – ρσξίο πξνυπνινγηζκέλν θάησ θξάγκα – 
πθεζηαθήο πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε 
απαηηείηαη: Δηζαγσγή λένπ λνκίζκαηνο ζε ηζνηηκία 1:1 (γηα λα απνθεπρζεί ην 
«θφζηνο ηηκνθαηαιφγνπ»), θαη, αθνχ νινθιεξσζεί ε εηζαγσγή, ππνηίκεζε. Δ-
πηβνιή θξαγκψλ ζηηο δηεζλείο θηλήζεηο ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, θαη ηδίσο ζηηο – 
ιεγφκελεο – θεξδνζθνπηθέο. Οπζηαζηηθή αλάθηεζε ησλ εξγαιείσλ λνκηζκαηη-
θήο, δεκνζηνλνκηθήο, εκπνξηθήο θαη εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο. Απηέο νη δηνξ-
ζψζεηο ζηξέθνπλ, απφ ηε κία πιεπξά, ηε δηεζλή δήηεζε πξνο ηα εκεδαπά ε-
κπνξεχκαηα θαη απμάλνπλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηελ εζσηεξηθή δήηεζε γηα 
απηά ηα εκπνξεχκαηα. Έηζη, απμάλεηαη ε απνηακίεπζε θαη ην ζχζηεκα ηίζεηαη 
ζε ηξνρηά απηφθεληξεο θαη αλαηξνθνδνηνχκελεο κεγέζπλζεο. Παξαιιήισο, νη 
θξαγκνί ζηηο θηλήζεηο θεθαιαίσλ ζπκβάιινπλ, πξψηνλ, ζηε δηαηήξεζε ηεο α-
μίαο ηνπ λένπ λνκίζκαηνο θαη, δεχηεξνλ, ζηελ εζληθή αλεμαξηεζία θαη ζηνλ 
αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο.  
 
5. Επηκέξνπο Ζεηήκαηα 
Οξηζκέλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ ελέρνληαη ζηελ ηαθηηθή ηεο εηζαγσγήο λένπ 
λνκίζκαηνο έρνπλ σο εμήο:  
5.1. Τπνηίκεζε θαη πιεζσξηζκόο 
χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Ι.Γ.Μ., νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε έλα δπλακηθφ ηηκη-
αθφ ππφδεηγκα εηζξνψλ-εθξνψλ, ε ειαζηηθφηεηα ηνπ πιεζσξηζκνχ θφζηνπο σο 
πξνο ηελ νλνκαζηηθή ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο είλαη ην πνιχ 0.2. Απηφ ζπλε-
πάγεηαη φηη κία νλνκαζηηθή ππνηίκεζε εχξνπο 30%-50% ζα πξνθαιέζεη πιε-
ζσξηζκφ 6%-10%, γηα ην πξψην έηνο (4%-6%, γηα ην δεχηεξν). Μία ππνηίκεζε 
απηνχ ηνπ εχξνπο βειηηψλεη ηε κέζε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο θαηά 23%-37%, θαη, άξα, απμάλεη ζεκαληηθά ηηο εμαγσγέο θαη κεη-
ψλεη ηηο εηζαγσγέο. Δηδηθφηεξα, κε ππνηίκεζε 50%, ε βειηίσζε ηεο δηεζλνχο 
αληαγσληζηηθφηεηαο αλέξρεηαη ζε 43% ζηνπο ηνκείο ηεο Γεσξγίαο-
Γαζνθνκίαο-Αιηείαο, 38% ζηα Μεηαιιεία-Λαηνκεία-Αξγφ Πεηξέιαην, 31% 
ζηε Βηνκεραλία, θαη 40% ζηηο Τπεξεζίεο. Σέινο, ην «απνηέιεζκα φγθνπ», απ-
ηφ θαζαπηφ, είλαη: κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θαηά 33% κε 34% , θαη αχμεζε ησλ 
εμαγσγψλ θαηά 22% κε 26%.  
 εκεηψλεηαη φηη φιεο απηέο νη εθηηκήζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε φ-
ξνπο ηνπ κάιινλ δπζκελέζηεξνπ ζελαξίνπ, φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηνπ πιε-
ζσξηζκνχ, ππφ ηελ έλλνηα φηη πξνυπνζέηνπλ: (α) ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή 
κηζζψλ, (β) ακεηάβιεηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο επί ηεο παξαγσγήο, (γ) 
ακεηάβιεηεο ηηκέο εηζαγσγψλ ζε μέλν λφκηζκα, θαη (δ) κε ππνθαηάζηαζε εη-
ζαγσγψλ.  
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5.2. Εμσηεξηθόο δαλεηζκόο θαη αλάπηπμε 
πλδπάδνληαο ηηο πξναλαθεξζείζεο εθηηκήζεηο κε ην Τπφδεηγκα ηνπ Thirlwall, 
εμάγεηαη φηη, αθφκα θαη εάλ παχζνπλ νη «δφζεηο» πξνο ηελ Διιάδα (πεξηιακ-
βαλνκέλσλ ησλ «επξσπατθψλ θνλδπιίσλ»), αιιά ζηακαηήζεη, ηαπηνρξφλσο, 
θαη ε ηειεπηαία ηελ πιεξσκή ηφθσλ πξνο ηνπο δαλεηζηέο ηεο, ηφηε κία ππνηί-
κεζε θαηά 30% ή 50% δελ είλαη αζχκβαηε κε ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 4% ή 
7%, αληηζηνίρσο. πλεπψο, κία θαιψο νξγαλσκέλε ππνηίκεζε δχλαηαη λα απν-
ηειέζεη ζπλζήθε αληηζηξνθήο πνξείαο. 
5.3. Γηαηί ππνηίκεζε 
Η ελδερφκελε εξψηεζε: «Γηαηί ππνηίκεζε θαη φρη αλαηίκεζε, κεηά ηελ έμνδν 
απφ ην επξψ;», δελ είλαη ηφζν αθειήο φζν, ίζσο, θαίλεηαη. Η απάληεζε είλαη 
φηη πξέπεη λα ηνλσζεί ε ελεξγφο δήηεζε, θαη απηή ε ηφλσζε είλαη θαιχηεξα λα 
κελ γίλεη – πξσηίζησο – κέζσ δεκνζίσλ δαπαλψλ, έσο φηνπ αλαζπγθξνηεζεί ν 
Ιδησηηθφο ηνκέαο, έσο φηνπ, δειαδή, δηεπξπλζεί ε παξαγσγηθή βάζε ηνπ. Δπί-
ζεο, νη ππνινγηζκνί καο δείρλνπλ φηη, εάλ δελ γίλεη ππνηίκεζε, ηφηε ζα ζεκεη-
σζεί, αλαπφθεπθηα, χθεζε. πλεπψο, πξέπεη λα γίλεη ππνηίκεζε, φρη γηαηί είλαη 
επηζπκεηή, αιιά ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ειιεληθή 
νηθνλνκία, σο ζπλέπεηα (θαη) ηεο πνιηηηθήο πνπ έρεη εθαξκνζηεί, απφ ηελ επν-
ρή ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη («ζθιεξή δξαρκή», απειεπζέξσζε ηνπ ρξε-
καηνπηζησηηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα, θαηάξγεζε εθδνηηθνχ πξνλνκίνπ)  
έσο ζήκεξα. 
5.4. Πεξί ππεξπιεζσξηζκνύ θαη ρξεώλ 
Η άπνςε φηη ε εηζαγσγή λένπ λνκίζκαηνο ζα πξνθαιέζεη «ππεξπιεζσξηζκφ» 
είλαη δηαδεδνκέλε. Γηα λα ζπκβεί απηφ πξέπεη, σζηφζν, λα πιεξνχληαη νη αθφ-
ινπζνη φξνη: (α) ην ζχζηεκα λα βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρνιήζε-
σο θαη (β) λα απμάλεηαη ζπλερψο ε ελεξγφο δήηεζε ή/θαη (γ) λα ρεηξνηεξεχνπλ 
ζπζηεκαηηθά νη ζπλζήθεο ηεο πξνζθνξάο (π.ρ. λα απμάλνληαη νη ηηκέο ησλ 
πξψησλ πιψλ). εκαληηθφηεξνο είλαη ν πξψηνο. Όκσο, ε ειιεληθή νηθνλνκία 
βξίζθεηαη αξθεηά καθξπά απφ ην θαζεζηψο πιήξνπο απαζρνιήζεσο: Η επίζε-
κε αλεξγία είλαη πεξί ην 28% θαη εθηηκάηαη (απφ δηεζλή εξεπλεηηθά θέληξα) φηη 
ε ππναπαζρφιεζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ είλαη πεξί ην 33%. Απηφ ζε-
καίλεη φηη, κε ηφλσζε ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο, ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα κία ζε-
καληηθή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, αθφκα θαη ρσξίο ηε δηελέξγεηα λέσλ επελδχζεσλ. 
Έηζη, φηαλ «θνπεί ρξήκα» γηα ηελ ηφλσζε ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο θαη γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηκήκαηνο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ, νη επηπηψζεηο 
ζηνλ πιεζσξηζκφ δελ αλακέλεηαη λα είλαη ηζρπξέο. Δηδηθφηεξα, δεδνκέλνπ φηη, 
ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο νξηζκέλσλ κειεηεηψλ, ε ειαζηηθφηεηα ηεο δεηήζεσο 
ρξήκαηνο σο πξνο ην εηζφδεκα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0.6-0.7, θαη δεδνκέλνπ φηη, 
ζχκθσλα κε φ,ηη πξναλαθέξζεθε, ζε κία νλνκαζηηθή ππνηίκεζε θαηά 50% α-
ληηζηνηρνχλ πιεζσξηζκφο ηεο ηάμεο ηνπ 10% θαη αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 7%, 
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έπεηαη φηη σο άλσ φξην ηεο αχμεζεο ηεο πνζφηεηαο ρξήκαηνο δχλαηαη λα ζεσ-
ξείηαη ην 14%-15% (ή αχμεζε ηεο λνκηζκαηηθήο βάζεο πεξί ηα 11 δηζ. επξψ). 
Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, κε πιεζσξηζκφ 10%, αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 
7%, θαη κέζν εηήζην νλνκαζηηθφ επηηφθην εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο 
5%, 10% ή 12% (ελδεηθηηθά), ε ζπλερήο κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ δεκνζίνπ 
ρξένπο ζην ΑΔΠ, απφ ην 170% ζην 100% (ελδεηθηηθά), είλαη ζπκβαηή, φπσο 
εθηηκνχκε, κε πξσηνγελέο έιιεηκκα ηεο ηάμεο ηνπ 10.8%, 6.5% ή 4.8% ηνπ 
ΑΔΠ, αληηζηνίρσο, αιιά δχλαηαη λα ιάβεη ρψξα εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 
φρη κηθξφηεξνπ ησλ 35 εηψλ (κε νλνκαζηηθφ επηηφθην άλσ ηνπ 17.7% ην δεκφ-
ζην ρξένο θαζίζηαηαη «κε δηαηεξήζηκν»). Απηνί νη αξηζκνί ππνδειψλνπλ φηη ην 
εγρείξεκα ζεκαληηθήο θαη ηαρείαο απνθιηκάθσζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο δελ ζα 
είλαη εχθνιε ππφζεζε: Αθφκα θαη αλ ζπλππνινγηζηεί έλα πνζνζηφ λνκηζκαηη-
θήο ρξεκαηνδφηεζεο, πξέπεη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, λα ιεθζεί ππφςε φηη ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο είλαη εμσηεξηθφ ρξένο, ελψ ε «Καζαξή 
Γηεζλήο Δπελδπηηθή Θέζε» βξίζθεηαη ζην κείνλ 119% ηνπ ΑΔΠ (2013). Καηά 
ζπλέπεηα απαηηείηαη αλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ ρξεψλ. 
5.5. Κιαδηθή πνιηηηθή 
Πξφζθαηε κειέηε ηνπ Ι.Γ.Μ (Ιαλνπάξηνο 2014) εθηίκεζε 3969 ζξαθθαταλνχο 
(P. Sraffa) εκπνξεπκαηηθνχο πνιιαπιαζηαζηέο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 
Απηνί νη πνιιαπιαζηαζηέο δειψλνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ 
θαζαξνχ πξντφληνο πνπ  επέξρνληαη απφ κία ππνζεηηθή αχμεζε ηεο απηφλνκεο 
δεηήζεσο θάζε ελφο απφ ηα παξαγφκελα εκπνξεχκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά 1 
κνλάδα (1 εθαη. επξψ). χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο, ζηα νπνία ζπ-
κπεξηιακβάλνληαη εθηηκήζεηο πνιιαπιαζηαζηψλ επί ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ 
εηζαγσγψλ, κία βξαρπρξφληα θιαδηθή πνιηηηθή βηψζηκεο (απφ άπνςε δεκφζηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ) θαη, ηαπηνρξφλσο, αλαπηπμηαθήο 
δηαρείξηζεο ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο πξέπεη λα δηαξζξσζεί σο εμήο:1 
1. Αχμεζε ηεο θξαηηθήο θαηαλάισζεο γηα ηα εκπνξεχκαηα: 

x Τπεξεζίεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
x Τπεξεζίεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη άκπλαο, ππεξεζίεο ππνρξεσηηθήο θνη-

λσληθήο αζθάιηζεο. 
x Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο. 
x Τπεξεζίεο αλζξψπηλεο πγείαο. 
x Τπεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο. 

2. Αχμεζε ησλ επελδχζεσλ γηα ην εκπφξεπκα:  
x Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. 

                                                             
1 Σα βαζηθά επξήκαηα εθηίζεληαη ζην Παξάξηεκα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ παξφληνο (Πεγή: 
Μαξηφιεο, Θ. θαη ψθιεο, Γ., 2014, Ο ξαθθαταλφο Πνιιαπιαζηαζηήο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο:  
Δπξήκαηα απφ ηνλ Πίλαθα Πξνζθνξάο-Υξήζεσλ ηνπ έηνπο 2010, Ι.Γ.Μ.). 
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3. Δπηιεθηηθή κείσζε ηκεκάησλ ηεο θξαηηθήο θαηαλάισζεο γηα ηα εκπνξεχκα-
ηα: 

x Τπεξεζίεο δεκηνπξγηθέο, ηέρλεο θαη δηαζθέδαζεο, ππεξεζίεο βηβιηνζε-
θψλ, αξρεηνθπιαθείσλ, κνπζείσλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ, 
ππεξεζίεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ζηνηρεκάησλ. 

x Αζιεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο. 
4. Τπνθαηάζηαζε ηεο θξαηηθήο κε ηελ εμσηεξηθή δήηεζε (εμαγσγέο) γηα ηα ε-
κπνξεχκαηα: 

x Τπεξεζίεο ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ππεξεζίεο επηζθεπήο κε-
ραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ. 

x Τπεξεζίεο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ εθηφο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 
κνηνζπθιεηψλ. 

x Τπεξεζίεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ εθηφο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 
κνηνζπθιεηψλ. 

x Τπεξεζίεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν, ηειενπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ, ερνγξαθήζεσλ, κνπζηθψλ εθδφζεσλ, πξνγξακκαηηζκνχ 
θαη ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ. 

x Τπεξεζίεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο 
ζπκβνπιψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη ππεξεζίεο πιε-
ξνθνξηψλ. 

 5. Αχμεζε ηεο εμσηεξηθήο δεηήζεσο γηα, πξσηίζησο, ηα εκπνξεχκαηα: 
x Πξντφληα δαζνθνκίαο, πινηνκίαο. 
x Πξντφληα  αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο. 
x Βαζηθά κέηαιια. 
x Τπεξεζίεο πισηψλ κεηαθνξψλ. 
x Τπεξεζίεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

6. Τπνθαηάζηαζε εηζαγσγψλ γηα ην εκπφξεπκα:  
x Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ειεθηξνληθά θαη νπηηθά πξντφληα. 

Σέινο, βάζεη ηεο κέζεο ηηκήο ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ επί ηεο απαζρφιεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο, εθηηκάηαη φηη ε άκεζε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά 100.000 
άηνκα πξναπαηηεί ηελ αχμεζε ηεο απηφλνκεο δεηήζεσο θαηά πεξίπνπ 4 δηζ. 
επξψ.   
 Όπσο παξαηεξείηαη, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα εκπνξεχκαηα, ζηα νπνία α-
παηηείηαη αχμεζε ηεο εμσηεξηθήο δεηήζεσο, αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα ησλ Τπεξε-
ζηψλ, θαη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε εμσηεξηθή ππνηίκεζε απμάλεη ηε δηεζλή 
αληαγσληζηηθφηεηα απηνχ ηνπ ηνκέα πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ηε κέζε αληαγσλη-
ζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (40% έλαληη 37%). Δπίζεο, ηα εκπνξεχκαηα ζηα 
νπνία απαηηείηαη αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο δεηήζεσο είλαη, ζε αηζζεηά κεγάιν 
βαζκφ, απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ δεκφζην ηνκέα. Έπεηαη, ινηπφλ, αληηζηνί-
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ρσο, φηη, πξψηνλ, ε εμσηεξηθή ππνηίκεζε ζα ππνβνεζήζεη ζεκαληηθά απηήλ 
ηελ πνιηηηθή ηφλσζεο ηεο δεηήζεσο, ελ αληηζέζεη κε φ,ηη δηαπηζηψλεηαη λα η-
ζρχεη γηα ηελ έσο ηψξα αζθνχκελε πνιηηηθή εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο, θαη, δεχ-
ηεξνλ, ε αζθνχκελε πνιηηηθή γεληθήο (κε επηιεθηηθήο) δεκνζηνλνκηθήο ζπζην-
ιήο έρεη ηδηαίηεξα πθεζηαθέο επηπηψζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη πνιχ ζε-
καληηθφ φηη ε πξνηεηλφκελε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο δελ 
δχλαηαη λα βαζηζηεί παξά ζε ιίγα κφλνλ βηνκεραληθά εκπνξεχκαηα, αθξηβψο 
επεηδή ν ηνκέαο ηεο Βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα απνδεηθλχεηαη ηδηαηηέξσο εμαξ-
ηεκέλνο απφ εηζαγφκελεο εηζξνέο. Απηφ ην γεγνλφο αληαλαθιάηαη ηφζν ζηελ – 
πξναλαθεξζείζα – εθηηκψκελε ζρεηηθά ρακειή αχμεζε ηεο δηεζλνχο αληαγσ-
ληζηηθφηεηάο ηνπ (31%), ζπλεπεία εμσηεξηθήο ππνηίκεζεο, φζν θαη ζην εθηη-
κψκελν χςνο ηνπ κέζνπ πνιιαπιαζηαζηή ηνπ: Δλψ ν κέζνο πνιιαπιαζηαζηήο 
(α) ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1.03, (β) ησλ θαηεμνρήλ εκπν-
ξεπκάησλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είλαη 1.55, θαη (γ) ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπ ηνκέα 
ησλ Τπεξεζηψλ είλαη 1.22, ν κέζνο πνιιαπιαζηαζηήο ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπ 
ηνκέα ηεο Βηνκεραλίαο είλαη κφιηο 0.74. πλεπψο, ε καθξνπξφζεζκε αλαπηπ-
μηαθή πξννπηηθή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξέπεη λα θξηζεί σο πεξηνξηζκέλε 
θαη απαηηείηαη, ινηπφλ, κεηαβνιή ηεο δηαθιαδηθήο δνκήο ηεο. 
5.6. Δνκηθή κεηαβνιή 
Βάζεη ηνπ «Νφκνπ ησλ 45 κνηξψλ ησλ  Thirlwall-Krugman», εθηηκνχκε φηη, 
ρσξίο εμσηεξηθφ δαλεηζκφ θαη ρσξίο δηνιίζζεζε λνκίζκαηνο, ε ειιεληθή νηθν-
λνκία δελ κπνξεί λα «ηξέμεη» παξά θάησ απφ ην 60% ηνπ κέζνπ ξπζκνχ αλά-
πηπμεο ησλ εκπνξηθψλ ηεο εηαίξσλ. Απηφ αλάγεηαη ζηε δηαθιαδηθή δνκή ηεο, ε 
νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ παξαγσγή – θπξίσο – εκπνξεπκάησλ κε ρακειή «εηζν-
δεκαηηθή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο». Δληφο δε ηεο επξσδψλεο ηα πξάγκαηα ζα 
βαίλνπλ, αλαπφθεπθηα, πξνο ην ρεηξφηεξν, δεδνκέλνπ φηη απνζαζξψλεηαη ε 
εκεδαπή παξαγσγηθή βάζε. Καη δελ απνηειεί ηχρεκα φηη, ζχκθσλα κε κειέηε 
ηεο ΣηΔ (2010), κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ ζεκεηψζεθε εθηεηακέλε κεηα-
ζηξνθή ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ζηα κε δηεζλψο εκπνξεχζηκα εκπνξεχκαηα. 
Άξα, ε αλαζχλζεζε ηεο παξαγσγήο, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε 
ηνπ ηνκέα πνπ παξάγεη κέζα παξαγσγήο, θαη αληίζηνηρεο παξαγσγηθέο ππεξε-
ζίεο, νθείιεη λα είλαη ζηξαηεγηθφο ζηφρνο, ν νπνίνο εμππεξεηεί θαη ηελ επαχ-
μεζε ηεο ηθαλφηεηαο (ή, αιιηψο, ηνπ δπλακηθνχ) ηνπ ζπζηήκαηνο γηα απνηα-
κηεχζεηο-επελδχζεηο. Απηή ε αλαζχλζεζε επηηπγράλεηαη (α) κε ηελ επαλεπέλ-
δπζε ελφο βαζκηαία απμαλφκελνπ ηκήκαηνο ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηνπ ηνκέα 
κέζσλ παξαγσγήο ζηνλ εαπηφ ηνπ (άκεζε κέζνδνο), ή/θαη (β) κε ηελ απφθηεζε 
ησλ απαηηνχκελσλ επηπξφζζεησλ κέζσλ παξαγσγήο κέζσ δηεζλψλ αληαιιαγψλ 
(έκκεζε κέζνδνο). Η εθαξκνγή ηεο θαηά ζεηξά δεχηεξεο κεζφδνπ εδξάδεηαη, 
θαηαξράο, ζηελ πνιηηηθή αχμεζεο ηεο εμσηεξηθήο δεηήζεσο γηα εθείλα ηα ε-
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κπνξεχκαηα, ηα νπνία πξνζδηνξίζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο εδψ πξνηεηλφκελεο 
θιαδηθήο πνιηηηθήο.    
 
6. πκπεξαζκαηηθέο Παξαηεξήζεηο 
Η έμνδνο απφ ηελ επξσδψλε πξέπεη λα βαζηζηεί ζε Μεζνρξφλην (ηεο ηάμεο ησλ 
2 εηψλ) θαη Μαθξνρξφλην (ηεο ηάμεο ησλ 5 εηψλ) Πξφγξακκα. Σν Μαθξνρξφ-
λην ζθέινο ηνπ αθνξά ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο πξναλαθεξζείζαο δνκηθήο 
κεηαβνιήο. ην Μεζνρξφλην ζθέινο αληηζηνηρνχλ, θαηαξρήλ, ηα εμήο: 

x Παχζε Πιεξσκψλ-Αλαδηαπξαγκάηεπζε ρξεψλ. 
x πγθξφηεζε κεραληζκνχ έιεγρνπ ηεο εμέιημεο ησλ ηηκψλ («Παξαηεξεηή-

ξην Σηκψλ»), θαη πξσηίζησο ηεο δηάρπζεο ηνπ πιεζσξηζηηθνχ «θχκα-
ηνο» ηεο ππνηίκεζεο, ζε ζπκθσλία κε απηήλ πνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο 
ηερληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη ηελ αζθνχκελε εηζνδεκαηηθή πνιηηη-
θή.  

x Κιαδηθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο. 
x Καηαγξαθή θαη έλαξμε αμηνπνίεζεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ. Δπηά δεθαεηί-

εο κεηά ηνλ 2ν Παγθφζκην Πφιεκν, ν νξπθηφο πινχηνο ηεο ρψξαο παξα-
κέλεη, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα εηδηθψλ, άγλσζηνο ζηηο εζληθέο αξρέο. 

x Οινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ δνκηθήο κεηαβνιήο. 
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Παξάξηεκα: Οη Εκπνξεπκαηηθνί Πνιιαπιαζηαζηέο ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο 
x ηνλ Πίλαθα 1 δίλεηαη ε νλνκαηνινγία ησλ 63 εκπνξεπκάησλ ηνπ Πίλαθα Πξν-

ζθνξάο-Υξήζεσλ (SUT) ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Πξσηνγελνχο παξαγσγήο 
είλαη ηα εκπνξεχκαηα 1 έσο θαη 3. Βηνκεραληθά είλαη ηα εκπνξεχκαηα 4 έσο θαη 
27: (i) ην εκπφξεπκα 4 αληηζηνηρεί ζηα «Οξπρεία θαη Λαηνκεία», (ii) ηα εκπν-
ξεχκαηα 5 έσο θαη 23 αλήθνπλ ζηελ «Μεηαπνίεζε», (iii) ην εκπφξεπκα 24 ζηελ 
«Δλέξγεηα», (iv) ηα εκπνξεχκαηα 25 θαη 26 ζηελ «Παξνρή Νεξνχ θαη Γηαρείξη-
ζε Απνβιήησλ», θαη (v) ην εκπφξεπκα 27 ζηηο «Καηαζθεπέο». Σέινο, ηα εκπν-
ξεχκαηα 28 έσο θαη 63 αθνξνχλ ζε «Τπεξεζίεο», ελψ ηα εκπνξεχκαηα 54 έσο 
θαη 57 είλαη θαηεμνρήλ εκπνξεχκαηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

x  ηνλ Πίλαθα 2 εθηίζεηαη νη πνιιαπιαζηαζηέο επί ηνπ πξντφληνο ( i
y' ), ησλ εη-

ζαγσγψλ ( i
Im' ), ηεο ζπλνιηθήο (άκεζεο θαη έκκεζεο) απαζρφιεζεο ( i

L' ), θαη 

ηεο άκεζεο απαζρφιεζεο ( I
i
L' ) γηα ην εκπφξεπκα i = 1, 2, …, 63, θαη γηα ηελ 

πεξίπησζε φπνπ ην ζχλνιν ησλ κηζζψλ θαηαλαιψλεηαη θαη ην ζχλνιν ησλ θεξ-
δψλ  απνηακηεχεηαη (ε πξαγκαηνπνηεζείζα αλάιπζε επαηζζεζίαο έδεημε φηη 
απηή ε πεξίπησζε είλαη επαξθψο αληηπξνζσπεπηηθή). ηηο δχν ηειεπηαίεο ζεη-
ξέο ηνπ Πίλαθα αλαγξάθνληαη νη κέζεο ηηκέο (AM) θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο 
(SD) ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ. Όπσο δηαπηζηψλεηαη, ππάξρνπλ είθνζη «εκπνξεχ-
καηα-θιεηδηά», δειαδή εκπνξεχκαηα ηα νπνία εκθαλίδνπλ, ηαπηνρξφλσο, «πςε-
ιφ» i

y' , «ρακειφ» i
Im'  θαη «πςειφ» i

L' .2 Δίλαη ηα εκπνξεχκαηα: 2, 9, 23, 25, 

27,  30, 31, 35, 36, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62 θαη 63 (δειψλνληαη 
κε έληνλνπο ραξαθηήξεο ζηνλ Πίλαθα). Έλα απφ απηά είλαη πξσηνγελνχο παξα-
γσγήο (ην εκπφξεπκα 2), ηέζζεξα είλαη βηνκεραληθά (δχν κεηαπνίεζεο (ηα ε-
κπνξεχκαηα 9 θαη 23), έλα επεμεξγαζίαο θαη παξνρήο λεξνχ (ην εκπφξεπκα 25) 
θαη έλα θαηαζθεπέο (ην εκπφξεπκα 27)), θαη ηα ππφινηπα δεθαπέληε αθνξνχλ ζε 
ππεξεζίεο. Άξα, ην 75% ησλ εκπνξεπκάησλ-θιεηδηά  αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο, 
θαη ην 42%  ησλ εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία ππάγνληαη ζηηο ππεξεζίεο, είλαη εκπν-
ξεχκαηα-θιεηδηά. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη, απφ ηα  είθνζη ηέζζεξα εκπνξεχ-
καηα, ηα νπνία εκθαλίδνπλ πνιιαπιαζηαζηή επί ηνπ  πξντφληνο κηθξφηεξν ηνπ 
1, ηα δεθαελλέα (πνζνζηφ 79%) είλαη βηνκεραληθά. Δπίζεο, γηα ην 79% ησλ βη-
νκεραληθψλ εκπνξεπκάησλ ν ελ ιφγσ πνιιαπιαζηαζηήο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1. 
Η πξνηεηλφκελε ζην θπξίσο θείκελν ηνπ παξφληνο θιαδηθή πνιηηηθή εμάγεηαη 
απφ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία φισλ απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ιακβάλν-
ληαο ππφςε δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ ηειηθή δήηεζε  ηνπ ζπζηήκαηνο 
(θξαηηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε, αθαζάξηζηεο επελδχζεηο, εμαγσγέο θαη εηζαγσ-
γέο) ζε απηά ηα εκπνξεχκαηα.  

x ην ρήκα 1 απεηθνλίδεηαη ε γξακκηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνπο πνιιαπιαζη-
αζηέο επί ηνπ πξντφληνο θαη επί ησλ εηζαγσγψλ φισλ ησλ εκπνξεπκάησλ, ε ν-
πνία βξίζθεηαη αξθεηά πςειή (R2 = 0.74): Άξα, ηα εκπνξεχκαηα κε πςειφ (ρα-

                                                             
2 «Τςειφο (ρακειφο)» ζεκαίλεη: «κεγαιχηεξνο (κηθξφηεξνο) απφ ηνλ κέζν φξν». 



ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ ΓΗΜΗΣΡΗ ΜΠΑΣΗ 

11 
 

κειφ) πνιιαπιαζηαζηή επί ηνπ πξντφληνο ηείλνπλ λα έρνπλ ρακειφ (πςειφ) 
πνιιαπιαζηαζηή επί ησλ εηζαγσγψλ. 

 
Πίλαθαο 1. Ονοματολογία των εμπορεσμάτων της ελληνικής οικονομίας   

Α/Α Δκπφξεπκα 
1 Πξντφληα θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο, ζήξαο θαη ζπλαθψλ δξα-

ζηεξηνηήησλ 
2 Πξντφληα δαζνθνκίαο, πινηνκίαο 
3 Πξντφληα  αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο 
4 Πξντφληα εμνξπθηηθήο θαη ιαηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
5 Σξφθηκα, πνηά θαη πξντφληα θαπλνχ 
6 Κισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα, είδε έλδπζεο, γνπλαξηθά θαη είδε 

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

ηνπιεθηηθήο 
8 Πξντφληα ραξηηνχ 
9 Δθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 
10 Παξαγσγή νπηάλζξαθα θαη πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 
11 Υεκηθέο νπζίεο θαη πξντφληα 
12 Βαζηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη ζθεπάζκαηα 
13 Πξντφληα απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο 
14 Άιια πξντφληα κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ 
15 Βαζηθά κέηαιια 
16 Μεηαιιηθά πξντφληα (εθηφο κεραλεκάησλ) 
17 Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ειεθηξνληθά θαη νπηηθά πξντφληα 
18 Ηιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο 
19 Μεραλήκαηα θαη είδε εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. 
20 Μεραλνθίλεηα νρήκαηα, ξπκνπιθνχκελα θαη εκηξπκνπιθνχκελα 

νρήκαηα 
21 Λνηπφο εμνπιηζκφο κεηαθνξψλ 
22 Έπηπια θαη πξντφληα ινηπψλ κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
23 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιη-

ζκνχ 
24 Ηιεθηξηθφ ξεχκα, θπζηθφ αέξην, αηκφο θαη θιηκαηηζκφο 
25 Φπζηθφ λεξφ, ππεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη παξνρήο λεξνχ 
26 Τπεξεζίεο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ, 

αλάθηεζεο πιηθψλ, εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ 

27 Καηαζθεπέο 
28 Τπεξεζίεο ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ππεξεζίεο επη-

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

ησλ θαη κνηνζπθιεηψλ 
30 Τπεξεζίεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ εθηφο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

θαη κνηνζπθιεηψλ 
31 Τπεξεζίεο ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ θαη κεηαθνξψλ κέζσ αγσγψλ 
32 Τπεξεζίεο πισηψλ κεηαθνξψλ 
33 Τπεξεζίεο αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ 
34 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ κεηαθνξψλ 
35 Σαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο ππεξεζίεο 
36 Τπεξεζίεο παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη εζηίαζεο 
37 Δθδνηηθέο ππεξεζίεο 
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38 Τπεξεζίεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν, ηειεν-
πηηθψλ πξνγξακκάησλ, ερνγξαθήζεσλ, κνπζηθψλ εθδφζεσλ, πξν-
γξακκαηηζκνχ θαη ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ 

39 Σειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο 
40 Τπεξεζίεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο 

ζπκβνπιψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη ππεξεζίεο 
πιεξνθνξηψλ 

41 Υξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

42 Τπεξεζίεο αζθαιηζηηθψλ, αληαζθαιηζηηθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ 
ηακείσλ, εθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 

43 Τπεξεζίεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο 
αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

44 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνχζηαο 
45 Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο θεληξηθψλ γξα-

θείσλ θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 
46 Αξρηηεθηνληθέο θαη κεραλνινγηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο ηερλη-

θψλ δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ 
47 Τπεξεζίεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 
48 Τπεξεζίεο δηαθήκηζεο θαη έξεπλαο αγνξάο 
49 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο ππεξεζίεο θαη 

θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο 
50 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη εθκίζζσζεο 
51 Τπεξεζίεο απαζρφιεζεο 
52 Τπεξεζίεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηα-

μηδηψλ θαη θξαηήζεσλ θαη άιιεο ζπλαθείο ππεξεζίεο 
53 Τπεξεζίεο πξνζηαζίαο θαη έξεπλαο, ππεξεζίεο ζε θηίξηα θαη εμσηε-

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

54 Τπεξεζίεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη άκπλαο, ππεξεζίεο ππνρξεσηη-
θήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

55 Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο 
56 Τπεξεζίεο αλζξψπηλεο πγείαο 
57 Τπεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο 
58 Τπεξεζίεο δεκηνπξγηθέο, ηέρλεο θαη δηαζθέδαζεο, ππεξεζίεο βηβιη-

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

59 Αζιεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο 
60 Τπεξεζίεο νξγαλψζεσλ 
61 Τπεξεζίεο επηζθεπήο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εηδψλ αηνκη-

θήο ή νηθηαθήο ρξήζεο 
62 Άιιεο πξνζσπηθέο ππεξεζίεο 
63 Τπεξεζίεο λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ, κε δηαθξηηά αγαζά θαη ππε-

ξεζίεο πνπ παξάγνληαη απφ λνηθνθπξηά γηα ηδία ρξήζε 
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Πίλαθαο 2. Πολλαπλασιαστές επί τοσ προϊόντος, των εισαγωγών και της απαστόλησης 
         Πνιιαπιαζηαζηέο              

i i
y'

 i
Im'  i

L'
 

I
i
L'  

1 0.93 0.31 62.3 71.2 
2 1.21 0.35 85.9 97.5 
3 1.00 0.22 21.4 21.8 
4 0.18 0.90 3.6 19.5 
5 0.89 0.41 25.1 31.3 
6 0.45 0.74 12.9 31.6 
7 0.98 0.43 32.6 37.7 
8 0.57 0.70 11.8 21.1 
9 1.17 0.34 37.6 34.2 
10 0.38 0.75 5.7 17.1 
11 0.32 0.82 6.0 18.1 
12 0.37 0.76 6.6 17.1 
13 0.54 0.72 14.1 25.2 
14 0.94 0.43 17.1 17.6 
15 0.71 0.58 13.0 17.8 
16 0.70 0.57 18.0 25.7 
17 0.07 0.96 1.4 20.4 
18 0.43 0.72 6.7 15.6 
19 0.43 0.79 6.5 13.9 
20 0.18 0.90 3.0 16.2 
21 –0.01 1.0 –4.3 –53.7 
22 0.54 0.72 20.5 43.1 
23 3.46 –0.53 160.0 109.7 
24 0.90 0.36 8.6 8.8 
25 1.40 0.28 27.0 18.5 
26 1.07 0.38 19.9 18.0 
27 1.12 0.30 32.2 29.9 
28 1.23 0.15 22.6 17.7 
29 1.31 0.24 20.0 13.8 
30 1.43 0.25 60.2 51.6 
31 1.05 0.35 28.2 27.6 
32 0.85 0.33 9.0 12.9 
33 0.81 0.48 14.2 17.5 
34 0.41 0.79 9.9 26.8 
35 1.51 0.35 38.3 28.3 
36 1.13 0.15 25.8 23.9 
37 1.02 0.26 12.9 11.4 
38 1.13 0.35 24.3 21.9 
39 1.09 0.17 8.1 5.5 
40 1.08 0.32 20.0 17.8 
41 1.33 0.31 20.3 12.8 
42 0.91 0.39 14.5 14.5 
43 1.25 0.12 19.3 14.1 
44 1.01 0.005 0.6 0.5 
45 1.12 0.19 24.9 22.6 
46 1.16 0.22 28.3 25.2 
47 1.26 0.46 30.6 26.4 
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48 1.13 0.30 25.6 23.2 
49 1.09 0.29 23.2 21.6 
50 1.02 0.24 14.8 13.5 
51 1.33 0.12 22.7 16.1 
52 1.26 0.23 25.8 20.5 
53 1.43 0.26 28.5 19.8 
54 1.66 0.27 35.4 22.5 
55 1.73 0.24 43.0 28.3 
56 1.23 0.26 27.4 23.1 
57 1.58 0.36 56.5 45.2 
58 1.08 0.08 12.7 10.8 
59 1.46 0.32 55.6 46.4 
60 1.37 0.27 26.5 19.2 
61 1.04 0.14 17.8 16.9 
62 1.57 0.21 35.1 23.9 
63 2.01 0.30 86.9 66.6 
AM 1.03 0.39 25.8 24.7 
SD 0.53 0.27 25.0 21.4 


