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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ

Wassily Leontief 
(1906 – 1999)

Piero Sraffa 
(1898 – 1983)

§ Το 1932, ο Leontief ανέπτυξε µια γενική θεωρία της παραγωγής στηριγµένη στην αλληλεξάρτηση των
παραγωγικών κλάδων ενός οικονοµικού συστήµατος. Το 1941, δηµοσιεύεται το βιβλίο του «The
Structure of American Economy 1919–1939», το οποίο περιλαµβάνει τους πίνακες διακλαδικών
σχέσεων των ΗΠΑ για τα έτη 1919 και 1929.

• Το 1960, ο Sraffa εισάγει την έννοια των υποσυστηµάτων παραγωγής. Στα υποσυστήµατα παραγωγής,
γίνεται υποδιαίρεση των µέσων παραγωγής, της εργασίας και του παραγόµενου προϊόντος των
παραγωγικών κλάδων της οικονοµίας, σε µέρη, ούτως ώστε, κάθε κλάδος να αποτελεί ένα µικρότερο
αυτοαναπαραγόµενο σύστηµα. Έτσι, κάθε υποσύστηµα παράγει τις άµεσες και έµµεσες απαιτήσεις
ενός παραγωγικού τοµέα, για την ικανοποίηση του επιπέδου της τελικής ζήτησης του.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Σήµερα, οι εφαρµογές των πινάκων των διακλαδικών σχέσεων επεκτείνονται
συνεχώς. Η ανάλυση Εισροών – Εκροών αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό
µεθοδολογικό εργαλείο της οικονοµικής επιστήµης, το οποίο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση των σχέσεων των παραγωγικών κλάδων ενός
οικονοµικού συστήµατος, σε εθνικό, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο.

Η Ανάλυση Εισροών – Εκροών συµβάλει µεταξύ άλλων: 

üστο σχεδιασµό της κατάλληλης οικονοµικής πολιτικής
üστην αξιολόγηση των διαρθρωτικών µεταβολών που λαµβάνουν χώρα σε µια εθνική
οικονοµία

üστην αξιολόγηση διαφορετικών σεναρίων ανάπτυξης κατά την κατάρτιση
οικονοµικών και κοινωνικών προγραµµάτων



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Η µέθοδος της Ανάλυσης Εισροών – Εκροών χρησιµοποιείται,
επίσης στη διερεύνηση των διαφόρων περιβαλλοντικών και
ενεργειακών ζητηµάτων, τα οποία συνδέονται µε τη
διαδικασία της παραγωγής.

• Η ανάλυση Εισροών – Εκροών δύναται να αποτελέσει τη
βάση για τη χάραξη ορθολογικότερης ενεργειακής και
περιβαλλοντικής πολιτικής λαµβανοµένων υπόψη, των οξέων
ενεργειακών προβληµάτων που παρατηρούνται σήµερα τόσο
σε εθνική, όσο και σε παγκόσµια κλίµακα.



ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ 3 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Όλα τα µεγέθη είναι 
εκφρασµένα σε χρηµατικές 
µονάδες (π.χ. εκατ. ευρώ)



ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ

Xi  : συνολική παραγωγή του τοµέα i.
Xij : µέρος της παραγωγής του τοµέα i που καταναλώνεται από 

τοµέα j.
Ci : µέρος της παραγωγής του τοµέα i που καταναλώνεται από

ιδιώτες.
Gi : µέρος της παραγωγής του τοµέα i που καταναλώνεται από

το δηµόσιο.
Ki : µέρος της παραγωγής του τοµέα i, που χρησιµοποιείται 

για το σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου.
Sti : µεταβολές αποθεµάτων στον τοµέα i.
Εi : µέρος της παραγωγής του τοµέα i που εξάγεται.
Wj : µισθοί, ηµεροµίσθια και εργοδοτικές εισφορές στον τοµέα j.
Prj : κέρδη στο τοµέα j.
Dj  : αποσβέσεις, τόκοι, ενοίκια κλπ. στο τοµέα j.
Tj : έµµεσοι φόροι στη παραγωγή του τοµέα j.
Sj : επιδοτήσεις στον τοµέα j.
Imj : εισαγωγές του τοµέα j.



ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ

Οι	εξισώσεις	των	γραµµών	για	τους	παραγωγικούς	κλάδους	είναι:

X; = ∑>?@
A X;> + F;, όπου F; = C; + G; + K; + St; + E; και i = 1, 2, 3, ……., n

Οι	εξισώσεις	των	στηλών	για	τους	παραγωγικούς	κλάδους	είναι:

X> = ∑;?@
A X;> + V;, όπου V> = W> + Pr> + D> + T> − S> + Im>, και j = 1, 2, 3, ……., n



ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ

Για ολόκληρο το οικονοµικό σύστηµα ισχύει:
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Υπό τη µορφή µητρών:

i+F = V+i

Όπου i το διάνυσµα στήλη άθροισης και i+ το διάνυσµα γραµµή άθροισης (T είναι το σύµβολο της ανάστροφης 
µήτρας)



ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ

Μέσω του υποδείγµατος Εισροών – Εκροών δίνεται η δυνατότητα να εκτιµηθούν τόσο οι
κάθετες ή προς τα πίσω διασυνδέσεις (Μοντέλο Leontief) όσο και οι οριζόντιες ή προς τα
εµπρός διασυνδέσεις (Μοντέλο Ghosh), µεταξύ των παραγωγικών κλάδων ενός εθνικού
οικονοµικού συστήµατος.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΖΗΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μο
ντ
έλ
ο

Le
on

tie
f

Μοντέλο
Ghosh



Η αύξηση της εκροής
ενός κλάδου j από µία

εξωγενή µεταβολή 
ενός στοιχείου της 
τελικής ζήτησης

εξωγενή αύξηση 
ενός στοιχείου της 
προστιθέµενης αξίας

δηµιουργεί αύξηση της ζήτησης
του, για ενδιάµεσες εισροές από
τους άλλους παραγωγικούς
κλάδους, οι οποίοι µε τη σειρά
τους αυξάνουν τις εκροές τους,
δηµιουργώντας επιπλέον ζήτηση
κ.ο.κ.

δηµιουργεί αύξηση της προσφοράς
του, προς τους άλλους κλάδους
που χρησιµοποιούν το προϊόν του
ως ενδιάµεση εισροή για την δική
τους παραγωγή, οι οποίοι µε τη
σειρά τους αυξάνουν τη δική τους
προσφορά κ.ο.κ.

Μοντέλο
Leontief

Μοντέλο
Ghosh

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ



ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ

Μέσω του υποδειγµάτων ζήτησης (Leontief) προσδιορίζονται οι κάθετες ή προς τα πίσω 
διασυνδέσεις µεταξύ των κλάδων του οικονοµικού συστήµατος. 

Εκτίµηση των επιδράσεων της παραγωγής των κλάδων λόγω της µεταβολής της
τελικής ζήτησης κατά µία µονάδα.

Το µέγεθος των επιδράσεων, εξαρτάται από την τιµή των κάθετων ή προς τα πίσω
δεικτών διασύνδεσης. Εύρεση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων σε οικονοµικά
µεγέθη, όπως η παραγωγή, και η απασχόληση, αλλά και σε περιβαλλοντικά, όπως ή
ενέργεια και οι εκποµπές των ρύπων.



Μέσω του υποδειγµάτων προσφοράς (Ghosh) προσδιορίζονται οι οριζόντιες ή προς τα
εµπρός διασυνδέσεις µεταξύ των κλάδων του οικονοµικού συστήµατος.

Εκτίµηση των επιδράσεων της παραγωγής των κλάδων λόγω της µεταβολής της αξίας
της προστιθέµενης αξίας κατά µία µονάδα.

Το µέγεθος των επιδράσεων, εξαρτάται από την τιµή των οριζόντιων ή προς τα εµπρός
δεικτών διασύνδεσης. Εύρεση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων σε οικονοµικά
µεγέθη, όπως η παραγωγή και η απασχόληση, αλλά και σε περιβαλλοντικά, όπως ή
ενέργεια και οι εκποµπές των ρύπων.

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ



ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ

• Mέσω των δεικτών διασύνδεσης προϊόντος δύναται να εκτιµηθεί ο
βαθµός στον οποίο η µεγέθυνση ενός κλάδου µπορεί να συµβάλει
άµεσα ή/και έµµεσα στη µεγέθυνση άλλων παραγωγικών κλάδων
του οικονοµικού συστήµατος.

• Ο δείκτης διασύνδεσης προϊόντος για τον κλάδο j εκφράζει τις
συνολικές (άµεσες και έµµεσες) επιδράσεις στην αξία της παραγωγής
όλων των κλάδων του συστήµατος, λόγω της µεταβολής της τελικής
ζήτησης (κάθετος δείκτης διασύνδεσης προϊόντος) ή της
προστιθέµενης αξίας (οριζόντιος δείκτης διασύνδεσης προϊόντος)
κατά µία χρηµατική µονάδα.



ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ

• Στο παράδειγµα της υποθετικής οικονοµίας, οι τιµές που λαµβάνουν οι δείκτες
κάθετης και οριζόντιας διασύνδεσης προϊόντος είναι οι εξής:

Αν αυξηθεί η τελική ζήτηση του κλάδου 2
κατά 1 ευρώ, τότε αρχικά, θα αυξηθεί η αξία
της παραγωγής του κλάδου 2 κατά 1 ευρώ, µε
αποτέλεσµα η αξία της παραγωγής της
οικονοµίας να αυξηθεί συνολικά (άµεσα και
έµµεσα) κατά 1,93 ευρώ.

Αν αυξηθεί η προστιθέµενη αξία του κλάδου 2
κατά 1 ευρώ, τότε αρχικά, θα αυξηθεί η αξία
της παραγωγής του κλάδου 2 κατά 1 ευρώ, µε
αποτέλεσµα η αξία της παραγωγής της
οικονοµίας να αυξηθεί συνολικά (άµεσα και
έµµεσα) κατά 1,41 ευρώ.



ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ

• Mέσω των περιβαλλοντικών δεικτών διασύνδεσης (π.χ. δείκτης
διασύνδεσης της ενέργειας), δύνανται να εκτιµηθεί, ο βαθµός κατά
τον οποίο η αύξηση της ενέργειας που καταναλώνει ενας κλάδος,
µπορεί να συµβάλει άµεσα ή έµµεσα στη µείωση της ενέργειας που
καταναλώνεται συνολικά από το οικονοµικό σύστηµα.

• Ο ενεργειακός δείκτης διασύνδεσης για τον κλάδο j εκφράζει τις
συνολικές (άµεσες και έµµεσες) επιδράσεις στην κατανάλωση
ενέργειας όλων των κλάδων του συστήµατος, λόγω της µεταβολής
της τελικής ζήτησης (κάθετος ενεργειακός δείκτης διασύνδεσης) ή
της προστιθέµενης αξίας (οριζόντιος ενεργειακός δείκτης
διασύνδεσης) κατά µία χρηµατική µονάδα.



ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η ποσότητα της ενεργειακής 
κατανάλωσης είναι 

εκφρασµένη σε ενεργειακές 
µονάδες (π.χ.joule, Ktoe )



ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ

• Στο παράδειγµα της υποθετικής οικονοµίας, οι τιµές που λαµβάνουν οι
ενεργειακοί δείκτες κάθετης και οριζόντιας διασύνδεσης είναι οι εξής:

Αν αυξηθεί η τελική ζήτηση του κλάδου 2
κατά 1 ευρώ, τότε αρχικά, θα αυξηθεί η αξία
της παραγωγής του κλάδου 2 κατά 1 ευρώ, µε
αποτέλεσµα η συνολική (άµεση και έµµεση)
ενέργεια που καταναλώνει το σύστηµα
συνολικά να αυξηθεί κατά 10,25 Joule.

Αν αυξηθεί η προστιθέµενη αξία του κλάδου 2
κατά 1 ευρώ, τότε αρχικά, θα αυξηθεί η αξία
της παραγωγής του κλάδου 2 κατά 1 ευρώ, µε
αποτέλεσµα η συνολική (άµεση και έµµεση)
ενέργεια που καταναλώνει το σύστηµα
συνολικά να αυξηθεί κατά 6,3 Joule



• Κατά τον υπολογισµό των οικονοµικών διασυνδέσεων ενός
οικονοµικού συστήµατος, δεν γίνεται διάκριση ανάµεσα στις
εγχώριες και στις εισαγόµενες ενδιάµεσες αναλώσεις, οι οποίες
χρησιµοποιούνται από τους κλάδους της οικονοµίας για την
παραγωγή των προϊόντων τους.

• Όσο πιο εξαρτηµένη είναι η αναπαραγωγή µιας εθνικής
οικονοµίας από τις υπόλοιπες εθνικές οικονοµίες, τόσο
περισσότερο διαρρέει προς αυτές µια αύξηση της συνολικής
ζήτησης για τα προϊόντα που αυτή παράγει.

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ



ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
Yπερεκτίµηση των τιµών των δεικτών διασύνδεσης

ΛΥΣΗ:
Υπολογισµός των διακλαδικών διαρροών της ηµεδαπής οικονοµίας για

Κάθετες ή προς τα πίσω διαρροές                                Οριζόντιες ή προς τα εµπρός διαρροές

τις σχέσεις ανάµεσα στις εισαγόµενες
ενδιάµεσες αναλώσεις και στην τελική ζήτηση
για την εγχώρια παραγωγή.

τις σχέσεις ανάµεσα στις εισαγόµενες
ενδιάµεσες αναλώσεις και στην προστιθέµενη
αξία της εγχώριας παραγωγής.



ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ

Mέσω των διαρροών παραγωγής µπορούµε να εκτιµήσουµε, κατά
πόσο η αύξηση της τελικής ζήτησης ή των αρχικών εισροών ενός
κλάδου, µπορεί όντως να προκαλέσει µία αύξηση της εγχώριας
παραγωγής και άρα του εισοδήµατος της οικονοµίας.



ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ

Mέσω των περιβαλλοντικών διαρροών (π.χ. διαρροές ενέργειας),
προσδιορίζεται η άµεση και έµµεση ενέργεια που δηµιουργείται στην
οικονοµία, εξαιτίας της µοναδιαίας µεταβολής της τελικής ζήτησης ή της
προστιθέµενης αξίας ενός κλάδου.

Οι οικονοµίες λειτουργούν ως εξαγωγείς για 
την εγχώρια παραγωγή. Γίνεται η υπόθεση 

ότι όλες οι εισαγόµενες αναλώσεις 
αντικαθίσταται µε εγχώριες. Άρα οι 

συντελεστές διαρροών ενέργειας είναι 
δυνητικοί!!



ΚΛΑΔΟΙ – ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

• Οι δείκτες των κάθετων και των οριζόντιων διασυνδέσεων
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εύρεση των κλάδων –
κλειδιών του οικονοµικού συστήµατος.

• Ο προσδιορισµός των κλάδων - κλειδιών της οικονοµίας αποτελεί
ένα πολύτιµο εργαλείο για την άσκηση αναπτυξιακής οικονοµικής
πολιτικής.

• Οι κλάδοι - κλειδιά µπορεί να σχετίζονται µε οικονοµικά µεγέθη
όπως η παραγωγή, η απασχόληση και ο µισθός αλλά και µε µη
οικονοµικά, όπως είναι η κατανάλωση ενέργειας και οι εκποµπές
των ρύπων της οικονοµίας



ΚΛΑΔΟΙ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

• Για την εκτίµηση και την ιεράρχηση ενός κλάδου στα πλαίσια ενός
οικονοµικού συστήµατος, εχουν αναπτυχθεί στη διεθνή
βιβλιογραφία δείκτες, οι οποίοι µπορούν να κατηγοριοποιηθούν
στις εξής δύο κατηγορίες:

Α. Οµαλοποιηµένοι 
Δείκτες 

Διασυνδέσεις

Β. Δείκτες 
Υποθετικής 

Απόσπασης Κλάδου



ΚΛΑΔΟΙ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

A. Οµαλοποιηµένοι Δείκτες Διασυνδέσεις Παραγωγής

• Η ιεράρχηση και η επιλογή των κλάδων- κλειδιών της οικονοµίας γίνεται µέσω
της εξέτασης των διακλαδικών συνδέσεων.

• Οι κάθετες διασυνδέσεις, µετρούν την επίδραση που ασκεί η αύξηση του
προϊόντος ενός κλάδου, στην παραγωγή των κλάδων από τους οποίους
προµηθεύεται τις εισροές του για την παραγωγή των προϊόντων του.

• Οι οριζόντιες διασυνδέσεις, µετρούν την επίδραση που ασκεί η αύξηση του
προϊόντος ενός κλάδου, στην παραγωγή των κλάδων οι οποίοι προµηθεύονται
το προϊόν του προκειµένου να το χρησιµοποιήσουν ως εισροή κατά την
παραγωγική τους διαδικασίας.



ΚΛΑΔΟΙ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

• Ένας κλάδος µε κάθετες διασυνδέσεις µεγαλύτερες από το µέσο ορό όλων των κλάδων
της οικονοµίας (κλάδος – κλειδί ζήτησης), δείχνει ότι η αύξηση της τελικής του ζήτησης
κατά µία µονάδα, θα ασκήσει µεγαλύτερη επίδραση στους άλλους κλάδους απ’ ότι η
µοναδιαία αύξηση της τελικής ζήτησης οποιουδήποτε άλλου κλάδου.

• Ένας κλάδος µε οριζόντιες διασυνδέσεις µεγαλύτερες από το µέσο ορό όλων των κλάδων
της οικονοµίας (κλάδος – κλειδί προσφοράς), δείχνει ότι η αύξηση της προστιθέµενης
αξίας του κατά µία µονάδα, θα ασκήσει µεγαλύτερη επίδραση στους άλλους κλάδους απ’
ότι η µοναδιαία αύξηση της προστιθέµενης αξίας οποιουδήποτε άλλου κλάδου.

Κλάδοι – κλειδιά ως προς την παραγωγή της οικονοµίας, ορίζονται εκείνοι οι κλάδοι οι οποίοι
έχουν ταυτόχρονα κάθετες και οριζόντιες διασυνδέσεις µεγαλύτερες από το µέσο όρο των
διασυνδέσεων όλων των κλάδων του οικονοµικού συστήµατος.



ΚΛΑΔΟΙ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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• Ένας κλάδος µε κάθετες ενεργειακές διασυνδέσεις µικρότερες από το µέσο ορό όλων των κλάδων
της οικονοµίας (κλάδος – κλειδί ζήτησης), δείχνει ότι η αύξηση της τελικής ζήτησης του κλάδου j
κατά µία µονάδα, θα προκαλέσει µικρότερη µεταβολή στην ενεργειακή κατανάλωση της οικονοµίας
από την µέση µεταβολή που θα προκαλούσε η αντίστοιχη µεταβολή οποιουδήποτε άλλου κλάδου.

• Ένας κλάδος µε οριζόντιες ενεργειακές διασυνδέσεις µικρότερες από το µέσο ορό όλων των κλάδων
της οικονοµίας (κλάδος – κλειδί προσφοράς), δείχνει ότι η αύξηση της προστιθέµενης αξίας του κατά
µία µονάδα, θα ασκήσει µικρότερη ενεργειακή επίδραση στους άλλους κλάδους απ’ ότι η µοναδιαία
αύξηση της προστιθέµενης αξίας οποιουδήποτε άλλου κλάδου.

Ενεργειακοί κλάδοι – κλειδιά της οικονοµίας, ορίζονται εκείνοι οι κλάδοι οι οποίοι έχουν
ταυτόχρονα κάθετες και οριζόντιες διασυνδέσεις µικρότερες από το µέσο όρο των
ενεργειακών διασυνδέσεων όλων των κλάδων του οικονοµικού συστήµατος.



B. Δείκτες Υποθετικής Απόσπασης Κλάδου

• Μέσω της Μέθοδού της Υποθετικής Απόσπασης, γίνεται προσπάθεια
ανάλυσης των συνολικών (άµεσων και έµµεσων) επιδράσεων που επιφέρει η
απόσπαση ενός κλάδου στο συνολικό παραγόµενο προϊόν του οικονοµικού
συστήµατος.

• Η βασική ιδέα της Μεθόδου της Υποθετικής Απόσπασης είναι η
ποσοτικοποίηση του βαθµού της µείωσης του συνολικού παραγόµενου
προϊόντος του συστήµατος, λόγω της απόσπασης ενός κλάδου.

• Ως κλάδοι κλειδιά ορίζονται οι κλάδοι των οποίων η απαλοιφή τους θα
επιφέρει τις υψηλότερες επιπτώσεις.

ΚΛΑΔΟΙ – ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



ΚΛΑΔΟΙ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

• Μέσω της Μεθόδου της Υποθετικής Απόσπασης, επιλύονται τα
προβλήµατα υπερεκτίµησης ή υποεκτίµησης της σηµασίας του
κλάδου, αφού υποχρεωτικά λαµβάνεται υπόψη το σχετικό του
µέγεθος και η συµβολή του στο συνολικά παραγόµενο προϊόν.

• Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές διασυνδέσεις (π.χ.
διασυνδέσεις ενέργειας), γίνεται προσπάθεια ποσοτικοποίησης
της µεταβολής της ενέργειας που καταναλώνει το οικονοµικό
σύστηµα συνολικά λόγω της απόσπασης ενός κλάδου.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Τα υποδείγµατα ζήτησης και προσφοράς εισροών – εκροών µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση δεικτών οι οποίοι δείχνουν της
επιδράσεις εξωγενών οικονοµικών µεταβολών πάνω σε διάφορα µεγέθη της
οικονοµίας, όπως είναι η παραγωγή, η απασχόληση, ο µισθός, η
ενεργειακή κατανάλωση και οι εκποµπές των ρύπων του οικονοµικού
συστήµατος.

• Οι παραπάνω δείκτες διασυνδέσεις δύναται να αποτελέσουν σηµαντικά
εργαλεία για τους φορείς χάραξης της οικονοµικής αναπτυξιακής πολιτικής,
τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο καθώς αποτελούν την
βάση για τη λήψη κατάλληλων αναπτυξιακών οικονοµικών µέτρων.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Μέσω των εκτιµηθέντων κλαδικών δεικτών, δίνεται η δυνατότητα
ανίχνευσης των κλάδων του εθνικού οικονοµικού συστήµατος οι οποίοι
µπορούν να αναδειχθούν ως κλάδοι – κλειδιά για την περαιτέρω ανάπτυξη
οικονοµικών µεγεθών, όπως αυτά της παραγωγής, της απασχόλησης, των
µισθών αλλά και την άµβλυνση περιβαλλοντικών πιέσεων, όπως είναι η
µείωση της κατανάλωσης της ενέργειας και των εκποµπών των ρύπων.

• Εντός ενός εθνικού οικονοµικού συστήµατος, δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση
των διάφορων κατηγοριών των κλάδων – κλειδιών. Ένας κλάδος, µπορεί
να είναι κλάδος – κλειδί ως προς την παραγωγή αλλά όχι ως προς την
ενέργεια.



• «Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) µέσω του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναµικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της
Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού
µέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» (MIS-5000432),
που υλοποιεί το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)»
•


