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Περίληψη 
Στόχος του άρθρου είναι να διερευνηθούν τα όρια και οι δυνατότητες παραγωγικής και 

τεχνολογικής εξειδίκευσης της περιφέρειας της Ηπείρου. Ειδικότερα, &έσω των κάθετων 

διασυνδέσεων εκτι&ώνται οι επιδράσεις της ισχύουσας τεχνολογίας παραγωγής στην 

απασχόληση και τα επαγγέλ&ατα της περιφέρειας. Η &εθοδολογία που εφαρ&όζεται για την 

εκτί&ηση αυτών των επιδράσεων είναι η ανάλυση εισροών-εκροών. Συγκεκρι&ένα, &ε βάση 

το περιφερειακό υπόδειγ&α εισροών-εκροών (Ήπειρος, 2000) εκτι&ώνται οι κάθετοι 

πολλαπλασιαστές (backward multipliers) για την απασχόληση και τα επαγγέλ&ατα. Οι 

κάθετοι πολλαπλασιαστές είναι το &έτρο της &οναδιαίας &εταβολής συνολικά στην οικονο&ία 

ενός &εγέθους, η οποία οφείλεται στη &οναδιαία &εταβολή της τελικής ζήτησης ενός κλάδου. 

Με την εκτί&ηση αυτών των πολλαπλασιαστών θα εντοπιστούν αφενός οι κλάδοι που 

δη&ιουργούν τα ισχυρότερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσ&ατα στην απασχόληση της 

περιφέρειας αφετέρου, τα επαγγέλ&ατα αλλά και το επίπεδο εκπαίδευσης και τεχνολογικής 

εξειδίκευσης που η συγκεκρι&ένη απασχόληση απαιτεί. Από την ανάλυση των 

αποτελεσ&άτων προκύπτει ότι, σε γενικές γρα&&ές, οι κλάδοι που δη&ιουργούν 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσ&ατα στην απασχόληση της περιφέρειας είναι κυρίως κλάδοι του 

πρωτογενούς το&έα, αλλά και κλάδοι του δευτερογενούς, οι οποίοι ό&ως συνδέονται &ε την 

εξειδίκευση της περιφέρειας στον πρωτογενή το&έα. Οι κλάδοι αυτοί θεωρούνται ως κλάδοι 

&έσης και χα&ηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης, ενώ τα επαγγέλ&ατα που απαιτούνται, είναι 

σε γενικές γρα&&ές επαγγέλ&ατα αντίστοιχης &έσης και χα&ηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης. 

Επίσης, οι κλάδοι του τουρισ&ού και των κατασκευών ε&φανίζουν, επίσης ση&αντικά 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσ&ατα. -στόσο, συνολικά για την περιφέρεια προκύπτει ότι 

υπάρχει &ια εσωτερική δυνα&ική που &πορεί να διευρύνει τα περιθώρια περαιτέρω 

τεχνολογικής εξειδίκευσης και ανάπτυξης.  
 

Λέξεις κλειδιά: Υπόδειγ&α εισροών - εκροών, κάθετες κλαδικές διασυνδέσεις, 

πολλαπλασιαστές απασχόλησης-επαγγελ&άτων, περιφέρεια Ηπείρου. 

 
 
1. Εισαγωγή 
Στόχος του άρθρου είναι να εντοπιστούν οι κλάδοι και τα επαγγέλ&ατα που συ&βάλλουν στην 

αύξηση της απασχόλησης (ά&εσα και έ&&εσα) στη περιφέρεια της Ηπείρου, το έτος 2000. 

Μεθοδολογικά, θα εφαρ&όσου&ε το περιφερειακό υπόδειγ&α εισροών-εκροών. Το υπόδειγ&α 

εισροών-εκροών, στη γενική του &ορφή, είναι ένα υπόδειγ&α γενικής ισορροπίας το οποίο 

περιγράφει την τεχνολογία παραγωγής ενός συστή&ατος  και εκτι&ά τόσο τις ά&εσες όσο και 

τις συνολικές αλληλεξαρτήσεις &εταξύ ζήτησης και προσφοράς.  

Μεταπολε&ικά, τα &οντέλα ανάπτυξης που εφαρ&όσθηκαν διεθνώς είχαν, κυρίως, ως 

στόχο την αναδιανο&ή του εισοδή&ατος &εταξύ των περιφερειών προκει&ένου να συ&βάλουν 

στην ά&βλυνση των χωρικών ανισοτήτων
1
. Τις τελευταίες ό&ως δεκαετίες ευνοείται η 

ανάδειξη των ενδογενών (π.χ. ανθρώπινος παράγοντας, φυσικοί πόροι), κυρίως, 

                                                 
1
 Scott and Stopper (2007), Maillat (1998), Ευσταθόπουλος, (2007: σελ: 2-119).  
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χαρακτηριστικών &ιας περιοχής. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται &ε τους διαθέσι&ους 

από τις περιφέρειες πόρους, παρα&ένουν προσδε&ένα στο συγκεκρι&ένο χώρο και 

θεωρούνται βασικές συνιστώσες της αναπτυξιακής τους διαδικασίας. Στοιχεία όπως η 

ποιότητα τους ή ο βαθ&ός αξιοποίησης τους επηρεάζουν, σε &εγάλο βαθ&ό, τις οικονο&ικές 

επιδόσεις των περιφερειών. Έτσι, οι περιφερειακές οικονο&ίες θεωρούνται συστή&ατα &ε 

αναγνωρίσι&α φυσικά πλεονεκτή&ατα και διακριτές σχέσεις συνέργιας &εταξύ των φορέων 

της οικονο&ικής δραστηριότητας.  

Από τα τέλη της δεκαετίας του '70, κάτω από &ια ιδιαίτερα δυσ&ενή συγκυρία για την 

Ευρώπη, η περιφερειακή πολιτική αλλάζει προσανατολισ&ό και από εξωγενής γίνεται, 

σταδιακά, όλο και περισσότερο ενδογενής. �ηλαδή, η ανάπτυξη κάθε περιφέρειας εξαρτάται 

από την ιδιαίτερη εσωτερική δυνα&ική της (territory-specific dynamic) και όχι από τις 

διαδικασίες αναδιανο&ής του εθνικού εισοδή&ατος (redistribution phenomenon). Αυτό 

ση&αίνει ότι τοπικά παραγωγικά συστή&ατα είναι ικανά να αναπτύξουν και δη&ιουργήσουν 

ιδιαίτερους τοπικούς συντελεστές
2
 (specific resources creation) χωρίς κα&ιά ανακατανο&ή 

της ανάπτυξης να προέρχεται από τις πλουσιότερες περιοχές (Maillat, 1998). Έτσι, οι πόροι 

των οποίων η κινητικότητα είναι οριακή και συνδέονται, κυρίως, &ε τοπικούς παράγοντες 

&πορούν να &ετατραπούν σε κανάλια ενίσχυσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτη&άτων &ιας 

περιφέρειας. Παράλληλα, ενώ τα σύνορα &εταξύ εθνικών οικονο&ιών (εθνικά παραγωγικά 

συστή&ατα) τείνουν να καταργηθούν διευρύνεται η τάση δη&ιουργίας περιφερειών &ε ισχυρές 

ανταγωνιστικές επιδόσεις
3
 σε διεθνές επίπεδο (περιφερειακά παραγωγικά συστή&ατα). 

�ηλαδή, &έσω της διεθνοποίησης των περιφερειών επιδιώκεται η διεύρυνση νέων στοιχείων 

ανταγωνισ&ού και κυρίως αυτών που συνδέονται &ε καινοτό&α περιβάλλοντα.  

Η τάση αυτή δη&ιουργεί την αναγκαιότητα &ετάβασης προς δραστηριότητες οι οποίες 

αφενός θα συνάδουν &ε τις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας αφετέρου, θα της δη&ιουργούν 

προϋποθέσεις "διαρκούς" ανάπτυξης. Από την άποψη αυτή η οργάνωση των περιφερειακών 

οικονο&ιών και συστη&άτων περνάει &έσα από την κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων 

και της τοπικής κουλτούρας, των δικτύων συνεργασίας &εταξύ των φορέων οικονο&ικής και 

κοινωνικής δραστηριότητας και τέλος της &ετάβαση τους σε περιοχές γνώσης και 

καινοτο&ίας.  Οι προϋποθέσεις αυτές ενισχύονται &ε τα περιφερειακά και διαπεριφερειακά 

δίκτυα για τη διάχυση της πληροφορίας και τη δη&ιουργία καινοτό&ου περιβάλλοντος και 

βιο&ηχανικών συνοικιών (ΟECD, 2000). Η ενίσχυση και διάχυση της καινοτο&ίας καθώς και 

όλων των παραγόντων ανάπτυξης αναδεικνύονται &έσα από το πλέγ&α των συνεργιών και 

των σχέσεων της ισχύουσας τεχνολογίας παραγωγής καθώς και της συστη&ικής ανάλυσης 

των περιφερειακών και των τοπικών χαρακτηριστικών. Από την άποψη αυτή η ανάλυση της 

περιφέρεια της Ηπείρου προσεγγίζεται στη βάση του υποδείγ&ατος εισροών-εκροών.  

Η ανάλυση εισροών-εκροών (Leontief Model) έχει ευρύτατες εφαρ&ογές για το 

σχεδιασ&ό δη&όσιων πολιτικών σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης, είτε συνδέονται &ε γεωγραφικά 

κριτήρια, είτε &ε κριτήρια οικονο&ικής ανάλυσης. Ανεξάρτητα από το &έγεθος του 

οικονο&ικού συστή&ατος (εθνικό - περιφερειακό) η &εθοδολογική προσέγγισης είναι η ίδια. 

Η οικονο&ική δραστηριότητα χωρίζεται σε κλάδους και για κάθε έναν η παραγωγική 

διαδικασία ερ&ηνεύεται χρησι&οποιώντας ένα διάνυσ&α παραγωγικών συντελεστών οι οποίοι 

περιγράφουν τις σχέσεις &εταξύ των εισροών που χρησι&οποιεί ο κλάδος και του τελικού 

προϊόντος το οποίο παράγει. Στο περιφερειακό υπόδειγ&α, εκτός από τις κλασικές υποθέσεις 

της ανάλυσης εισροών εκροών, θεωρού&ε ότι οι συναλλαγές της εξεταζό&ενης περιφέρειας 

&ε τις άλλες περιφέρειες καταγράφονται στις εισαγωγές- εξαγωγές του εν λόγω συστή&ατος, 

αντίστοιχα (Λίβας, 1994).  

                                                 
2
 Π.χ. ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτη&άτων της περιοχής για την αξιοποίηση του τοπικού κεφαλαίου, 

ανάπτυξη των υποδο&ών (υλικών-άυλων) &ε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής κ.τ.λ. 

(Ευσταθόπουλος, 2007: σσ. 80-81). 
3
Π.χ. οι πόλοι ανταγωνιστικότητας στη Γαλλία, ή η λεγό&ενη "Τρίτη Ιταλία".  
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Το υπόδειγ&α του Leontief είναι ένα εργαλείο το οποίο δίνει τη δυνατότητα να 

&ελετηθούν οι συνολικές επιπτώσεις που θα συ&βούν στο προϊόν και τις πρωτογενείς εισροές 

&ιας οικονο&ίας από οποιαδήποτε &εταβολή της τελικής ζήτησης (ανεξάρτητη &εταβλητή). 

-στόσο, ο εθνικός πίνακας εισροών – εκροών &πορεί να απεικονίζει τη &έση τεχνολογία 

παραγωγής &ιας εθνικής οικονο&ίας, αλλά δεν απεικονίζει την τεχνολογία παραγωγής που 

επικρατεί στις διάφορες περιφέρειες της (Miller & Blair, 1988). Κάθε περιφέρεια 

χαρακτηρίζεται από διαφορετικό κοινωνικό και παραγωγικό κεφάλαιο τα οποία της 

προσδίδουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά και από ση&αντικές διαφοροποιήσεις σε 

σχέση &ε τη διαθεσι&ότητα των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών της (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2003, 

σελ:172-182). �ηλαδή, για κάθε περιφέρεια οι διαφορές εντοπίζονται τόσο από το σκέλος της 

προσφοράς όσο και από το σκέλος της ζήτησης. Συνεπώς, για να αποτυπώσου&ε την 

τεχνολογία παραγωγής &ιας περιφέρειας και να εκτι&ήσου&ε τις επιδράσεις που η &εταβολή 

της ζήτησης διαχέει, &έσω των διακλαδικών σχέσεων στα εξεταζό&ενα &εγέθη, το εθνικό 

υπόδειγ&α εισροών – εκροών πρέπει να &ετατραπεί σε περιφερειακό.  

Οι προσπάθειες για την κατασκευή περιφερειακών υποδειγ&άτων εισροών-εκροών 

χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1950. �ιαχρονικά έχουν αναπτυχθεί διάφορες &έθοδοι 

κατασκευής τους βασιζό&ενες είτε σε πρωτογενή στοιχεία για τις διακλαδικές συναλλαγές 

(survey methods), είτε διάφορες δευτερογενείς τεχνικές εκτι&ήσεις τους (non- survey 

methods), ή ακό&α και συνδυασ&ός πρωτογενών και δευτερογενών τεχνικών (partial survey 

or hybrid methods).  

Ειδικότερα, &ε βάση το υπόδειγ&α εισροών-εκροών, εκτι&ώνται για την περιφέρεια της 

Ηπείρου, οι “κάθετοι πολλαπλασιαστές (backward multipliers)” για την απασχόληση και τα 

επαγγέλ&ατα κατά κλάδο. Οι πιο πάνω πολλαπλασιαστές είναι τα &έτρα των &οναδιαίων 

&εταβολών των εξεταζό&ενων &εγεθών στην οικονο&ία γενικά και της απασχόλησης και των 

επαγγελ&άτων ειδικότερα, σε σχέση &ε τη &οναδιαία &εταβολή του προϊόντος ενός κλάδου 

οικονο&ικής δραστηριότητας. Συγκεκρι&ένα: 

(i)  Μια αύξηση (�είωση) στην ζήτηση για το προϊόν ενός κλάδου της οικονο�ίας, τι 
αύξηση (�είωση) θα επιφέρει στο συνολικό αριθ�ό των απασχολου�ένων στην οικονο�ία; 

 (ii) Μια αύξηση (�είωση) στη ζήτηση για το προϊόν ενός κλάδου της οικονο�ίας, τι 
αύξηση (�είωση)θα επιφέρει στο συνολικό αριθ�ό των απασχολου�ένων στην οικονο�ία για 
κάθε επάγγελ�α.  

�ηλαδή εκτι&ώνται οι συνολικές επιδράσεις στην απασχόληση και τα επαγγέλ&ατα για 

την οικονο&ία της περιφέρειας συνολικά, από τη &οναδιαία &εταβολή της τελικής ζήτησης 

ενός κλάδου. Οι επιδράσεις αυτές είναι το αποτέλεσ&α των κάθετων διασυνδέσεων των 

κλάδων της εν λόγω περιφέρειας. �ηλαδή, είναι αποτέλεσ&α των διαθρωτικών σχέσεων και 

της τεχνολογίας παραγωγής που ισχύει στην συγκεκρι&ένη περιφέρεια.  
Το άρθρο αποτελείται από πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιέχει την εισαγωγή, η 

δεύτερη τη &εθοδολογία, η τρίτη την ανάλυση της &ελέτης περίπτωσης, η τέταρτη την 

ανάλυση των αποτελεσ&άτων και, τέλος, η πέ&πτη, τα συ&περάσ&ατα.  

 
2. Μεθοδολογία  
Η &εθοδολογία υπολογισ&ού κάθετων πολλαπλασιαστών (backward multipliers) για την 

απασχόληση προτάθηκε από τους Rasmusssen (1956) και Hirschman (1958).  

Η βασική σχέση που διέπει την ανάλυση εισροών εκροών είναι: 

     (I-A)X = F => X = (I – A) 1− F   (1) 

Η εξίσωση (1) προσδιορίζει το διάνυσ&α του επιπέδου παραγωγής όλων των κλάδων 

της οικονο&ίας Χ που απαιτείται για την κάλυψη της τελικής ζήτησης F, &ε δεδο&ένη τη 

&ήτρα των τεχνολογικών συντελεστών A. Η &ήτρα (Ι-Α)
-1

 ονο&άζεται αντίστροφη &ήτρα του 

Leontief ή &ήτρα συνολικών (ά&εσων και έ&&εσων) απαιτήσεων, ενώ τα στοιχεία της bij 

ονο&άζονται συντελεστές αλληλεξάρτησης. 
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Η οικονο&ική έννοια της αντίστροφης &ήτρας του Leontief είναι η εξής: η &εταβολή της 

τελικής ζήτησης για το προϊόν του κλάδου j κατά &ία χρη&ατική &ονάδα θα προκαλέσει 

ά&εσες και έ&&εσες επιδράσεις στην παραγωγή των κλάδων που συνδέονται &αζί του. Οι 

επιδράσεις αυτές δίνονται από την αντίστοιχη στήλη στη &ήτρα των συντελεστών 

αλληλεξάρτησης και το άθροισ&ά τους ονο&άζεται συνολικός (ά&εσος και έ&&εσος) 

συντελεστής της παραγωγής για τον κλάδο j ή κάθετος δείκτης κλαδικής διασύνδεσης: 

1

1

 ή  ( )
n

j ij
i

BL b BL e I A −

=

= = −∑      (2) 

όπου e το 1xn διάνυσ&α &ε στοιχεία ίσα &ε τη &ονάδα 

Στην περίπτωση των κάθετων πολλαπλασιαστών απασχόλησης και των αντίστοιχων 

ελαστικοτήτων εισροών-εκροών αρχικά έχου&ε ότι ο αριθ&ός των απασχολου&ένων στο 

σύνολο της οικονο&ίας &πορεί να περιγραφεί από τη σχέση: 

Ltotal = l΄Χ    (3) 

Όπου: 

L ο συνολικός αριθ&ός απασχολου&ένων  

l το διάνυσ&α των ά&εσων πολλαπλασιαστών απασχόλησης, τα στοιχεία του οποίου δίνονται 

από τη σχέση: li= i

i

L

X
 (δηλαδή l΄=L΄ X̂ -1

, όπου L το διάνυσ&α της απασχόλησης ανά κλάδο 

της οικονο&ίας). Ο ά&εσος πολλαπλασιαστής απασχόλησης δείχνει τη &εταβολή του 

προκαλείται στην απασχόληση του κλάδου i, όταν η τελική ζήτηση του κλάδου &εταβληθεί 

κατά &ία &ονάδα. 

Αντικαθιστώντας από τη σχέση (1) προκύπτει: 

    Ltotal = l΄(Ι-Α)-1F => Ltotal = l΄ΒΥ  (4) 

 

Οι κάθετοι (backward) συνολικοί πολλαπλασιαστές ως προς την απασχόληση ορίζονται από 

τη σχέση: 

λ΄ = l΄ (I – A)
-1

 = l΄Β      (5)  

Όπως φαίνεται από τη σχέση (5) κάθε στοιχείο του διανύσ&ατος λ΄ δείχνει τη &εταβολή 

στη συνολική απασχόληση της οικονο&ίας η οποία προκαλείται από &ία &εταβολή στην 

τελική ζήτηση του κάθε κλάδου χωριστά.  

Η διαφορά των συνολικών και τους ά&εσους πολλαπλασιαστές απασχόλησης &ας δίνει 

το &έγεθος των έ&&εσων πολλαπλασιαστών που εκφράζουν  το &έγεθος της &εταβολής στην 

απασχόληση η οποία προκύπτει από την εξάρτηση του κλάδου που έχει υποστεί τη &εταβολή 

στην τελική ζήτηση από τους υπόλοιπους κλάδους.  

Οι κάθετοι πολλαπλασιαστές είναι &εν ένα &έτρο της έντασης των διακλαδικών 

σχέσεων στην οικονο&ία, δεν λα&βάνουν ό&ως υπόψη τους το σχετικό &έγεθος των κλάδων. 

�ηλαδή τη συνεισφορά του κάθε κλάδου στη δια&όρφωση του συνολικού προϊόντος. 

Αποτέλεσ&α αυτού &πορεί να είναι η υπερεκτί&ηση της ση&ασίας στη δη&ιουργία της 

απασχόλησης κλάδων για τους οποίους η &οναδιαία &εταβολή της τελικής ζήτησης ση&αίνει, 

σχετικά, &εγάλη αύξηση στο παραγό&ενο προϊόν (δηλαδή κλάδων &ε &ικρό σχετικό &έγεθος) 

και υποεκτί&ηση της ση&ασίας κλάδων &ε &εγάλο σχετικό &έγεθος (Tζουβελέκας σελ. 36-

37). Για το λόγο αυτό στη συνέχεια υπολογίζονται οι ελαστικότητες εισροών-εκροών για την 

απασχόληση ως προς το τελικό προϊόν 

 ˆ
ελ λ′ ′= ⋅Χ                 (6) 

 όπου 

 ελ′  οι ελαστικότητες εισροών εκροών για την απασχόληση ως προς το τελικό προϊόν  

 Χ̂  ο διαγώνιος πίνακας, &ε στοιχεία τα  /i XΧ ,  
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�ηλαδή, οι ελαστικότητες εισροών-εκροών υπολογίζουν την ποσοστιαία &εταβολή στην 

απασχόληση της οικονο&ίας που θα επιφέρει &ία ποσοστιαία &εταβολή στην τελική ζήτηση. 

Έτσι, υπολογίζεται η ποσοστιαία &εταβολή που θα προκαλούσε στην απασχόληση ο κάθε 

κλάδος, αν η &εταβολή στην τελική ζήτηση κατανέ&εται στους κλάδους ανάλογα &ε το 

&ερίδιό τους στο συνολικό προϊόν
4
. 

Εκτός από την εκτί&ηση των κάθετων πολλαπλασιαστών απασχόλησης &ε βάση το 

υπόδειγ&α εισροών-εκροών &πορούν να υπολογιστούν οι πολλαπλασιαστές επαγγελ&άτων. 

Για να είναι εφικτή αυτή η εφαρ&ογή θα πρέπει να είναι διαθέσι&η η κατηγοριοποίηση της 

απασχόλησης του κάθε κλάδου σε επαγγέλ&ατα.  

Αν στη σχέση (5) αντικαταστήσου&ε τον αριθ&ό των απασχολου&ένων &ε τον αριθ&ό 

των απασχολου&ένων ανά επάγγελ&α έχου&ε: 

Ltotal,k = lk΄(Ι-Α)
-1
Υ => Ltotal,k = lk΄ΒΥ ,                   (7) 

Όπου lk = Lκ΄ X̂ -1 
το διάνυσ&α τον ά&εσων πολλαπλασιαστών τους επαγγέλ&ατος k, και 

Lκ το διάνυσ&α του οποίου το στοιχείο Li,k δηλώνει τον αριθ&ό των απασχολου&ένων στον 

κλάδο i και στο επάγγελ&α k. 

O πολλαπλασιαστής του επαγγέλ&ατος k δίνεται από τη σχέση lk΄(Ι-Α)
-1

, και δείχνει τη 

&εταβολή στο συνολικό αριθ&ό των απασχολου&ένων στο επάγγελ&α k από &ία &εταβολή 

στην τελική ζήτηση του κάθε κλάδου χωριστά. Επίσης, η διαφορά των ά&εσων συντελεστών 

από τους συνολικούς &ας δίνει τις αντίστοιχες έ&&εσες &εταβολές. 

 
3. Η Περιφέρεια της Ηπείρου 
3.1 Ανάλυση των Οικονο�ικών και Κοινωνικών Χαρακτηριστικών της Ηπείρου  
Παρότι στόχος των προγρα&&άτων περιφερειακής ανάπτυξης της Ελλάδας ήταν η σύγκλιση 

των περιφερειών σε σχέση &ε τις εθνικές επιλογές, προς όφελος και των δύο, στην πράξη το 

αποτέλεσ&α ήταν η ασύ&&ετρη αστικοποίηση του Ελλαδικού χώρου
 

(ΚΕΠΕ, 1991). 

Αποτέλεσ&α της τάσης αυτής είναι η περιφέρεια της Ηπείρου να ανήκει, σή&ερα, στις 

περιοχές &ε υστέρηση, όχι &όνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. 

Στην περιφέρεια της Ηπείρου κατοικεί το 3,2% (2001) του συνολικού πληθυσ&ού
5
, 

παράγεται το 2,4 % του ΑΕΠ της χώρας, το 3,2% της αγροτικής παραγωγής, το 1,5% της 

&εταποίησης και το 2,5% του τριτογενή το&έα. Με το κριτήριο του κατά κεφαλή ΑΕΠ, η 

περιφέρεια δείχνει κάποια ση&άδια ανάκα&ψης (από το 64% της χώρα που ήταν το 1996, το 

2001 να φθάνει στο 75%), εξακολουθεί ό&ως να είναι η πτωχότερη της Ευρώπης.  

Το 1993, η ανεργία στην περιφέρεια ήταν 9,0%, το 1999 13,9%, και το 2004 11,7%. Η 

συνεχής αύξησης της προηγου&ένης περιόδου, &ε βάση τα διαθέσι&α στοιχεία, ανακόπτεται 

το 2000, όπου ε&φανίζει &ια σχετική βελτίωση (ΕΣΥΕ-ΕΕ�, 1993-2004). Ειδικότερα, ενώ ο 

Μέσος Ετήσιος Ρυθ&ός Μεταβολής (ΜΕΡΜ) του εργατικού δυνα&ικού της περιφέρειας, την 

περίοδο 1993-2004, ήταν 2,4%, ο αντίστοιχος ρυθ&ός της απασχόλησης ήταν ελαφρά 

χα&ηλότερος (2,2%). �ηλαδή ο ρυθ&ός αύξησης της απασχόλησης υπολείπεται ελαφρά του 

ρυθ&ού αύξησης του εργατικού δυνα&ικού.  Η εξέλιξη της ανεργίας σε σχέση &ε τους νέους, 

τους &ακροχρόνια ανέργους, τους νεοεισερχό&ενους στην αγορά εργασίας και τις γυναίκες 

είναι σαφώς πιο δυσ&ενής. Αν συγκρίνου&ε τους ΜΕΡΜ της απασχόλησης των το&έων σε 

επίπεδο χώρας και περιφέρειας, την εξεταζό&ενη περίοδο, παρατηρού&ε ότι στον πρωτογενή 

το&έα της περιφέρειας η απασχόληση &ειώνεται κατά -2,8%, ενώ της χώρα κατά -3,4%. Οι 

αντίστοιχοι ρυθ&οί για τους δύο άλλους το&είς είναι: 3,8% και -0,2% για το δευτερογενή, και 

4,3% και 3,0% για τον τριτογενή. Παρατηρού&ε δηλαδή ότι στον πρωτογενή το&έα η 

απασχόληση &ειώνεται &ε χα&ηλότερο ρυθ&ό από ότι στη χώρα, ενώ στο δευτερογενή έχου&ε 

αντιστροφή της γενικής τάσης και &άλιστα πολύ ση&αντική. Αντίστοιχα ο τριτογενής,  &ε &ια 

                                                 
4
  Βλέπε Mattas and Shresta (1991) και Valadkhani (2005). 

5
 Οι Νο&οί της Ελλάδος, 2000-2005.  
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σχετική απόκλιση προς τα πάνω, ακολουθεί τη γενική τάση της χώρας. Αυτό συνέβαλε ώστε 

ο όγκος της απασχόλησης της περιφέρειας (% απασχόλησης πληθυσ&ού εργάσι&ης ηλικίας ) 

από 56,1% που ήταν το 1993, το 2004 να αυξηθεί στο 58,9%.  

Αντίστοιχη κινητικότητα παρατηρείται και στο επίπεδο εκπαίδευσης των 

απασχολου&ένων. Ειδικότερα, το 1993, το 64,3% των απασχολου&ένων ήταν απόφοιτοι της 

πρωτοβάθ&ιας εκπαίδευσης, το 21,6% της δευτεροβάθ&ιας και το 14,1% της τριτοβάθ&ιας. 

Το 1999, οι συνθήκες έχουν σαφώς βελτιωθεί &ε αποτέλεσ&α, τα αντίστοιχα ποσοστά να 

έχουν δια&ορφωθεί στο 48,7%, 29,9% και 21,5%.  

Η ταξινό&ηση των περιφερειών κατά Boudeville (Παπαδασκαλόπουλος, 2000: 213-

216): κατατάσσει την Ήπειρο συνολικά στον τύπο 4. �ηλαδή στις περιφέρειες που 

χαρακτηρίζονται από δυσ&ενή κλαδική διάρθρωση και θετικούς τοπικούς παράγοντες 

(πίνακας 1)
6
. Αυτό ση&αίνει ότι η αύξηση της απασχόλησης στην περιφέρεια της Ηπείρου 

παρουσιάζει ρυθ&ό &εταβολής &εγαλύτερο του αντίστοιχου εθνικού. Πράγ&ατι, ενώ ο ΜΕΡΜ 

της απασχόλησης στη χώρα, την περίοδο 1993-04, ήταν 1,4%, στην Ήπειρο έφθασε 2,2%. Η 

εξειδίκευση αυτών των παραγόντων σε επίπεδο το&έων διαφοροποιείται. Έτσι, ενώ ο 

δευτερογενής ταυτίζεται &ε την κατάταξη της περιφέρειας, οι δύο άλλοι το&είς, 

διαφοροποιούνται &ε τον τριτογενή να ε&φανίζεται στον πρώτο τύπο. 

Παράλληλα, η εκτί&ηση των συντελεστών χωροταξικής εξειδίκευσης (Σκούντζος, 

1993:40), &ας δίνει ένα πολύ περιορισ&ένο αριθ&ό κλάδων και επαγγελ&άτων που η 

περιφέρεια ε&φανίζεται να έχει συγκριτικό πλεονέκτη&α σε σχέση &ε τη χώρα. Από την 

ανάλυση των παραπάνω δεικτών (Νικολαϊδου κ.α, 2004:804-805) προκύπτει ότι και στα δύο 

επίπεδα ανάλυσης, η εξειδίκευση της περιφέρειας είναι πολύ περιορισ&ένη, δηλαδή για ένα 

πολύ &ικρό αριθ&ό κλάδων και επαγγελ&άτων, η αύξηση της απασχόλησης της περιφέρειας 

είναι &εγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση σε επίπεδο χώρας.  

 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Ηπείρου: 1993-2004.  

 

 Χαρακτηριστικά Περιφέρειας Ηπείρου 
Ήπειρος (4) �υσ&ενής κλαδική διάρθρωση, Θετικοί Τοπικοί Παράγοντες 

Πρωτογενής (5) �υσ&ενής κλαδική διάρθρωση, Θετικοί Τοπικοί Παράγοντες 

�ευτερογενής (4) �υσ&ενής κλαδική διάρθρωση, Θετικοί Τοπικοί Παράγοντες 

Τριτογενής (1) Ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση, Θετικοί Τοπικοί Παράγοντες 

Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕ� 1993-2004 (β τρί&ηνο, αδη&οσίευτα) 

  

Η ειδίκευση της περιφέρειας ε&φανίζεται πολύ περιορισ&ένη και αφορά ιδιαίτερα 

επαγγέλ&ατα για διανοητικά εργαζό&ενους &ε χα&ηλές δεξιότητες στον το&έα των υπηρεσιών 

και για χειρωνακτικά εργαζό&ενους &ε χα&ηλού ή &έσου επιπέδου ειδίκευση στον πρωτογενή 

και δευτερογενή το&έα (ISCO88). Αυτό βέβαια είναι συνάρτηση του επιπέδου εκπαίδευσης 

των απασχολου&ένων στην περιφέρεια, οι οποίοι το 1999, στην πλειοψηφία τους ήταν 

απόφοιτοι της πρωτοβάθ&ιας (49%) και δευτεροβάθ&ιας (30%) εκπαίδευσης
7
. 

-στόσο, η Ήπειρος συ&περιλα&βάνεται (C.E.C. 2003, 148-153) στις περιοχές &ε την 

ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου 1995-2000 

(χαρακτηριστικό των περιφερειών &ε τα χα&ηλότερα αρχικά επίπεδα παραγωγικότητας). 

Συνολικά, τα αποτελέσ&ατα της προηγού&ενης &ελέτης της C.E.C. για την περίοδο 1987-

                                                 
6
 Αντίστοιχη έρευνα για την περίοδο 1993-2000, κατατάσσει την Ήπειρο στον τύπο 7 (Νικολαϊδου κ.α, 

2004:804-805). Αυτό ση&αίνει ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια η περιφέρεια άρχισε να βελτιώνει τη θέση της.  
7
 Σε επίπεδο χώρας το 1999 το 33,5% ήταν απόφοιτοι της πρωτοβάθ&ιας το 39% δευτεροβάθ&ιας και το 27,5% 

της τριτοβάθ&ιας εκπαίδευσης. 
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2001, αναφέρουν ότι η παραγωγικότητα ανά&εσα στις διάφορες περιφέρειες της Ε.Ε 

συγκλίνει
8
 και δείχνει αυτό να σχετίζεται &ε &ια πλειάδα δεικτών ανταγωνιστικότητας.  

 
3.2 Η εκτί�ηση του περιφερειακού πίνακα της Ηπείρου για το έτος 2000 
Για την εφαρ&ογή ό&ως του υποδείγ&ατος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του 

αντίστοιχου πίνακα εισροών-εκροών. �ηλαδή, απαιτείται η κατασκευή του αντίστοιχου 

περιφερειακού πίνακα εισροών-εκροών. Οι πίνακες αυτοί ή είναι διαθέσι&οι από τους 

εθνικούς λογαριασ&ούς των διαφόρων χωρών (περιέχουν δηλαδή από πρωτογενή στοιχεία 

και ονο&άζονται πρωτογενή περιφερειακά υποδείγ&ατα) ή κατασκευάζονται από τους 

αντίστοιχους εθνικούς (&ε την εφαρ&ογή τεχνικών «περιφερειοποίησης», οπότε και 

ονο&άζονται δευτερογενή περιφερειακά υποδείγ&ατα). Η διαφορά του περιφερειακού από τον 

εθνικό πίνακα είναι ότι στον περιφερειακό ως εισαγωγές καταγράφονται οι αγορές από το 

εξωτερικό αλλά και από τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας και ως εξαγωγές οι πωλήσεις 

στο εξωτερικό και στις υπόλοιπες περιφέρειες. 

Για την εφαρ&ογή του υποδείγ&ατος χρησι&οποιήθηκε ο εγχώριος εθνικός πίνακας 

εισροών-εκροών για το έτος 2000. Ο εγχώριος πίνακας εκτι&ήθηκε από τους συγγραφείς 

σύ&φωνα &ε τη &εθοδολογία των Schintke and Staglin
9
, αφού για το έτος 2000 είναι 

διαθέσι&ος &όνο ο συνολικός πίνακας εισροών εκροών
10

. Αρχικά υπολογίστηκε η 

περιφερειακή &ήτρα των τεχνολογικών συντελεστών και στη συνέχεια τα υπόλοιπα στοιχεία 

του περιφερειακού πίνακα εισροών-εκροών. 

Η &ετατροπή του εθνικού πίνακα τεχνολογικών συντελεστών σε περιφερειακό έγινε &ε 

τη χρήση του Απλού Πηλίκου Εγκατάστασης (ΑΠΕ) για τα στοιχεία της διαγωνίου και &ε τη 

χρήση του �ιακλαδικού Πηλίκου Εγκατάστασης (�ΠΕ) για τα &η διαγώνια στοιχεία. Το Απλό 

Πηλίκο Εγκατάστασης (ΑΠΕ) δίνεται από τη σχέση: 
R
i

R
R
i N

i
N

L
LLQ

L
L

=  , 

Όπου , , ,N R N R
i iL L L L  η απασχόληση στο σύνολο της χώρας, στην περιφέρεια R, στον κλάδο i για το 

σύνολο της χώρας και στον κλάδο i της περιφέρειας R αντίστοιχα
11

. Το Απλό Πηλίκο Εγκατάστασης 

(ΑΠΕ) αποτελεί ένα σχετικό &έτρο του &εγέθους του κάθε κλάδου στην περιφέρεια, ως προς 

το &έγεθός του ίδιου κλάδου σε εθνικό επίπεδο. Ο δείκτης ΑΠΕ υπολογίζεται για κάθε κλάδο της 

περιφέρειας και έπειτα η περιφερειακή &ήτρα τεχνολογικών συντελεστών υπολογίζεται ως εξής: 

Εάν ο δείκτης ΑΠΕ είναι &εγαλύτερος ή ίσος &ε τη &ονάδα (
R
iLQ ≥ 1), τότε ο περιφερειακός 

τεχνολογικός συντελεστής του κλάδου i ταυτίζεται &ε τον εθνικό (
R N
ii iia a= ).  

                                                 
8
 Υπάρχουν στοιχεία που σχετίζουν αυτή τη διαδικασία σύγκλισης &ε παράγοντες ανθρώπινης γνώσης, όπως 

εξειδίκευση υψηλής τεχνολογίας στην εργασία και υψηλά ποσοστά επενδύσεων σε Ε&Α, παρόλο που η 

ποιότητα και ποσότητα των δεδο&ένων δεν επιτρέπει απόλυτα συ&περάσ&ατα. Υπάρχουν επίσης ισχυρά 

στοιχεία τοπικής συγκέντρωσης στην αύξηση της παραγωγικότητας, &ε βασικό διακριτικό χαρακτηριστικό για 

την Ελλάδα, τη διαδικασία εξο&άλυνσης των υποανάπτυκτων περιοχών, όπως π.χ. της Νοτίου Ελλάδας της 

Ηπείρου. 
9
 Η &εθοδολογία Schintke and Staglin βασίζεται στην υπόθεση της σταθερής δο&ής της εξέλιξης των 

τεχνολογικών συντελεστών, σύ&φωνα &ε την οποία η εξέλιξη των τεχνολογικών συντελεστών παρουσιάζει αργή 

και σταθερή συ&περιφορά. 
10

 Για την Ελλάδα, ο τελευταίος διαθέσι&ος εγχώριος πίνακας είναι του 1994. 
11

 Το Απλό Πηλίκο Εγκατάστασης &πορεί να οριστεί και σε όρους ακαθάριστης παραγωγής ή εισοδή&ατος ή 

προστιθέ&ενης αξίας. 
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Εάν ο δείκτης ΑΠΕ είναι &ικρότερος από τη &ονάδα (
R
iLQ <1) τότε ο περιφερειακός 

τεχνολογικός συντελεστής υπολογίζεται ως: 
R R N
ii i iia LQ a= ⋅ .

12
  

Το �ιακλαδικό Πηλίκο Εγκατάστασης (�ΠΕ) δίνεται από τη σχέση: 
R
i

N
R i

i j R
j

N
j

L
L

L D Q
L

L

=

 

Όπου , , ,N R N R
i i j jL L L L , η απασχόληση στον κλάδο i στο σύνολο της χώρας, η απασχόληση στον κλαδο 

i στην περιφέρεια R, η απασχόληση στον κλάδο j στο σύνολο της χώρας και η απασχόληση στον 

κλάδο j στην περιφέρεια R αντίστοιχα
13

. Όταν ο κλάδος i στην περιφέρεια R είναι σχετικά &ικρός σε 

σύγκριση &ε τον κλάδο j ο οποίος χρησι&οποιεί το προϊόν του κλάδου i, τότε ένα &έρος των εισροών 

του j θα πρέπει να εισαχθεί στην περιφέρεια. Το �ιακλαδικό Πηλίκο Εγκατάστασης λα&βάνει υπόψη 

και το σχετικό &έγεθος του κλάδου j στην περιφέρεια. 

Εάν ο δείκτης �ΠΕ είναι &εγαλύτερος ή ίσος &ε τη &ονάδα (
R
ijLDQ ≥ 1), τότε ο περιφερειακός 

τεχνολογικός συντελεστής του κλάδου i ταυτίζεται &ε τον εθνικό (
R N
ij ija a= ).  

Εάν ο δείκτης ΑΠΕ είναι &ικρότερος από τη &ονάδα (
R
iLQ <1) τότε ο περιφερειακός 

τεχνολογικός συντελεστής υπολογίζεται ως: 
R R N
ij ij ija LDQ a= ⋅ .

14
  

Για τον υπολογισ&ό του περιφερειακού πίνακα εισροών-εκροών της Ηπείρου, 

χρησι&οποιήθηκαν, επιπλέον, στοιχεία από: τις Έρευνες Εργατικού �υνα&ικού 1993-2004, 

τους Περιφερειακούς Εθνικούς Λογαριασ&ούς 1993-2003 και τις Έρευνες Οικογενειακών 

Προϋπολογισ&ών (διάφορα έτη).  

 

4. Ανάλυση Αποτελεσ�άτων 
Το εργατικό δυνα&ικό (δεξιότητες, εκπαιδευτικό επίπεδο, «εργασιακή κουλτούρα», και 

«κοινωνικές ιδιαιτερότητες») είναι από τους παράγοντες που προσδιορίζει τις ιδιαιτερότητες 

&ιας περιφερειακής οικονο&ίας. Συνιστά ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του παραγωγικού 

και κοινωνικού ιστού κάθε περιοχής, και καθορίζει την εξειδίκευση και τη συγκέντρωση 

επιχειρήσεων σε συγκεκρι&ένους το&είς οικονο&ικής δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις αυτές, 

καθορίζουν και το &εγαλύτερο τ&ή&α των εξαγωγών της περιφέρειας στην οποία ανήκουν. 

Αντίστοιχα, το &εγαλύτερο &έρος των εισαγωγών τείνει να προέρχεται από το&είς &ε σχετικά 

χα&ηλό επίπεδο παραγωγής, και απασχόλησης, στην περιφέρεια αυτή. Συνεπώς, ο εντοπισ&ός 

των κλάδων που δη&ιουργούν τη &εγαλύτερη ένταση στην απασχόληση της περιφέρειας είναι 

&ια κρίσι&η &εταβλητή απόφασης διότι αποτελεί ένα &έτρο περιφερειακής εξειδίκευσης.  

Όπως έχου&ε ήδη αναφέρει στόχος της εισήγησης είναι η εκτί&ηση των κάθετων 

πολλαπλασιαστών απασχόλησης, των αντίστοιχων ελαστικοτήτων και των κάθετων 

πολλαπλασιαστών επαγγελ&άτων κατά κλάδο οικονο&ικής δραστηριότητας στην περιφέρεια 

της Ηπείρου για το έτος 2000. Τα συγκεκρι&ένα &εγέθη θα εκτι&ηθούν από τις σχέσεις 5, 6, 

και 7. 

Οι τι&ές των πολλαπλασιαστών απασχόλησης για την περιφέρεια παρουσιάζονται στο 

διάγρα&&α1. 

 

 

                                                 
12

 Σε αυτήν την περίπτωση ο δείκτης καταγράφει ότι η περιφερειακή παραγωγή δεν αρκεί για να καλύψει την 

ενδιά&εση ζήτηση και είναι απαραίτητες οι εισαγωγές σε αυτόν τον κλάδο της περιφέρειας. 
13

 Το �ιακλαδικό Πηλίκο Εγκατάστασης &πορεί να οριστεί και σε όρους ακαθάριστης παραγωγής ή 

εισοδή&ατος ή προστιθέ&ενης αξίας. 
14

 Σε αυτήν την περίπτωση ο δείκτης καταγράφει ότι η περιφερειακή παραγωγή δεν αρκεί για να καλύψει την 

ενδιά&εση ζήτηση και είναι απαραίτητες οι εισαγωγές σε αυτόν τον κλάδο της περιφέρειας. 
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*ιάγρα��α 1: Ά&εσοι και Έ&&εσοι Πολλαπλασιαστές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως προκύπτει από διάγρα&&α 1, οι κλάδοι &ε τους &εγαλύτερους ά&εσους 

συντελεστές είναι: η κατασκευή &ηχανη&άτων και λοιπών ειδών εξοπλισ&ού (10), τα 

&εταλλεία-ορυχεία (3), η παραγωγή χη&ικών και ελαστικών (7), η γεωργία (1) και η 

βιο&ηχανία ξύλου (6). Στην περίπτωση των συνολικών πολλαπλασιαστών οι κλάδοι που 

δη&ιουργούν τα &εγαλύτερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσ&ατα στην απασχόληση της 

περιφέρειας παρα&ένουν οι ίδιοι, &ε διαφορετική κατάταξη. Εκεί ό&ως που διαφοροποιείται, 

σχεδόν πλήρως, η ση&αντικότητα των κλάδων είναι στην περίπτωση των έ&&εσων 

&εταβολών. Παρατηρού&ε ότι οι κλάδοι: τρόφι&α-ποτά και καπνός (4), βιο&ηχανία ξύλου (6), 

γεωργία (1), παραγωγή κλωστο/υφαντουργικών ινών (5), παραγωγή &η &εταλλικών ορυκτών 

(8), και κατασκευή &ηχανη&άτων και λοιπών ειδών εξοπλισ&ού (10) είναι οι ση&αντικότεροι 

κλάδοι στην αύξηση της απασχόλησης, που οφείλεται στις έ&&εσες διασυνδέσεις τους. 

Επιπλέον, ένα στοιχείο που πρέπει να λάβου&ε υπόψη &ας είναι η συ&&ετοχή (%) του 

έ&&εσου συντελεστή στον συνολικό πολλαπλασιαστή. Έτσι, οι κλάδοι τρόφι&α-ποτά και 

καπνός (4), αλιεία (2), χρη&ατοπιστωτική δια&εσολάβηση (16), &αζί &ε τους παραγωγή 

κλωστο/υφαντουργικών ινών (5), παραγωγή &η &εταλλικών ορυκτών (8) ε&φανίζονται στην 

πρώτη πεντάδα. Παρατηρού&ε ότι σε κλάδους που η περιφέρεια διαθέτει συγκριτικά 

πλεονεκτή&ατα συνδεδε&ένα &ε την πρωτογενή παραγωγή έχει αναπτυχθεί ένα ‘πλέγ&α’ 

κάθετων διασυνδέσεων &ε ση&αντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσ&ατα στην οικονο&ία της. 

-στόσο, από τον υπολογισ&ό των ελαστικοτήτων εισροών-εκροών προκύπτει 

(διάγρα&&α 2) ότι η ταξινό&ηση των κλάδων διαφοροποιείται κυρίως ως προς τον 

δευτερογενή και τριτογενή το&έα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολλαπλασιαστές απασχόλησης (Ήπειρος, 2000)
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*ιάγρα��α 2: Ελαστικότητες εισροών-εκροών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκεκρι&ένα, όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγρα&&α, στις πρώτες θέσεις 

ε&φανίζονται οι κλάδοι 1 (γεωργία, κτηνοτροφία, δάση), 4 (βιο&ηχανία τροφί&ων, ποτών), 13 

(Χονδρικό και λιανικό ε&πόριο), 19 (Εκπαίδευση, Υγεία και κοινωνική &έρι&να), 12 

(Κατασκευές), 14 (Ξενοδοχεία και εστιατόρια). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα 

υψηλότερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσ&ατα ε&φανίζονται στους κλάδους 1 και 4, σε 

κλάδους δηλαδή &ε υψηλή, &εταξύ τους, διασύνδεση, ενώ επίσης ε&φανίζεται &ία έντονη 

συγκέντρωση υψηλών τι&ών σε όλο τον τριτογενή το&έα, και τις κατασκευές. 

Η συνολική απεικόνιση των παραπάνω αποτελεσ&άτων, σε σχέση &ε τους πέντε 

ση&αντικότερους κλάδους περιέχεται στον πίνακα 2, όπου &ε * συ&βολίζονται οι κλάδοι &ε 

τις υψηλότερες τι&ές στους κάθετους πολλαπλασιαστές και &ε ∨ οι κλάδοι &ε τις υψηλότερες 

τι&ές στις ελαστικότητες 

 

Πίνακας 2: Συγκριτικά Στοιχεία Κλάδων 

 

α/α Κλάδος Οικονο&ικής �ραστηριότητας  

Ά&εσος 

Πολ/στής 

Απασχόλησης 

Συνολικός Πολ/στής 

απασχόλησης 

Έ&&εσος 

Πολ/στής 

απασχόλησης 

% έ&&εσου 

στον 

συνολικό  

1 Γεωργία, κτηνοτροφία , δάση * ∨ * ∨ * ∨   

2 Αλιεία       * ∨ 

3 Μεταλλεία, Ορυχεία * *     

4 Βιο&ηχανία τροφί&ων, ποτών, καπνού   * ∨ * ∨ * ∨ 

5 Παραγωγή Κλωστ/υφαντουργικών Ινών   * * * ∨ 

6 Βιο&ηχανία Ξύλου * * * * ∨ 

7 

Παραγωγή Χη&ικών Ελαστικών και 

Πλαστικών * * *   

8 Παραγωγή Μη Μεταλλικών Ορυκτών     * * ∨ 

9 Κατασκευή Μεταλλικών Προιόντων * *     

10 

Κατασκευή Μηχανη&άτων και Λοιπών 

Ειδών Εξοπλισ&ού * * *   

11 Ηλεκτρισ&ός , φυσικό αέριο και ύδρευση         

12 Κατασκευές * ∨  ∨  ∨   

Σταθ�ισ�ένοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης (Ηπειρος, 2000)
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13 

Χονδρικό και λιανικό ε&πόριο, επισκευές 

αυτοκινήτων, &οτοσυκλετών και ειδών 

οικιακής χρήσης  ∨  ∨  ∨   

14 Ξενοδοχεία και εστιατόρια  ∨  ∨ * ∨ * ∨ 

15 Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες  ∨  ∨  ∨   

16 Χρη&ατοπιστωτική δια&εσολάβηση       * ∨ 

17 

�ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, 

εκ&ίσθωση και επιχ/τικές δραστηριότητες  ∨    ∨ * ∨ 

18 

�η&όσια διοίκηση, ά&υνα και 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση * ∨  ∨     

19 Εκπαίδευση, Υγεία και κοινωνική &έρι&να  ∨  ∨  ∨   

20 

Άλλες κοινωνικές και προσωπικές 

δραστηριότητες         

21 

Ιδιωτικά νοικοκυριά &ε απασχολού&ενο 

προσωπικό         

 

 

Από τον προηγού&ενο πίνακα είναι σαφές ότι σε σχέση &ε τα συνολικά αποτελέσ&ατα 

της απασχόλησης υπάρχει &ια σχετική πυκνότητα για τους κλάδους 1, 4, 14, 6, 5, 12. 

Ενδεικτικό σε σχέση &ε αυτά τα ευρή&ατα είναι και το επίπεδο εκπαίδευσης (ΕΕ�, 2000), 

των απασχολου&ένων στους εν λόγω κλάδους (πίνακας 3).  

 

 

Πίνακας 3: Επίπεδο Εκπαίδευσης για τους ση&αντικότερους κλάδους 

 

α/α 
Κλάδος Οικονο&ικής 

�ραστηριότητας 

Τριτοβάθ&ια 

Εκπαίδευση 

�ευτεροβάθ&ια 

Εκπαίδευση 

Πρωτοβάθ&ια 

Εκπαίδευση 

�εν πήγε 

καθόλου 

σχολείο 

1 Γεωργία, κτηνοτροφία , δάση 0,86% 13,84% 73,65% 11,65% 

4 
Βιο&ηχανία τροφί&ων, ποτών, 

καπνού 
9,33% 43,99% 46,68% 0,00% 

5 
Παραγωγή Κλωστ/υφαντουργικών 

Ινών 
19,26% 34,09% 46,65% 0,00% 

6 Βιο&ηχανία Ξύλου 6,57% 6,57% 81,07% 5,78% 

12 Κατασκευές 4,59% 43,20% 50,23% 1,98% 

14 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 6,60% 50,78% 40,84% 1,79% 

  Μέση τι&ή του συνόλου  21,92% 33,57% 40,86% 3,65% 

ΠΗΓΗ: ΕΕ�, ΕΣΥΕ, 2000 

 

Παρατηρού&αι ότι οι κλάδοι που παρουσίασαν τα καλύτερα αποτελέσ&ατα σε ότι αφορά τους 

πολλαπλασιαστές απασχόλησης, έχουν πολύ &ικρό ποσοστό εργαζο&ένων &ε τριτοβάθ&ια 

εκπαίδευση, &ε εξαίρεση τον κλάδο Παραγωγής Κλωστοϋφαντουργικών Ινών που πλησιάζει 

τη &έση τι&ή της περιφέρειας. Οι τι&ές των πολλαπλασιαστών επαγγελ&άτων για την 

περιφέρεια περιέχονται στον πίνακα 4. 

 

Πίνακας 4: Πολλαπλασιαστές Επαγγελ&άτων 

 

Επαγγέλ&ατα 

Ά&εσοι 

Πολ/στες 

Επαγγελ&άτων 

Συνολικοί 

Πολ/στες 

Επαγγελ&άτων 

Έ&&εσοι 

Πολ/στες 

Επαγγελ&άτων 

% 

Έ&&εσου 

στο 

συνολικό 

12 �ιευθύνοντες και ανώτερα στελέχη &εγάλων 0,015 0,018 0,003 16,09% 

13 �ιευθύνοντες επιχειρη&ατίες και προϊστά&ενοι 0,17 0,206 0,036 17,44% 
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21 Φυσικοί, &αθη&ατικοί και ασκούντες 0,002 0,002 0,001 29,21% 

22 Αρχιτέκτονες, &ηχανικοί και ασκούντες 0,01 0,014 0,004 29,37% 

23 Βιολόγοι εν γένει, ιατροί και ασκούντες 0,015 0,016 0,001 7,77% 

24 Εκπαιδευτικοί 0,044 0,045 0,001 1,94% 

25 Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων 0,09 0,098 0,007 7,65% 

26 Νο&ικοί εν γένει 0,008 0,012 0,004 31,52% 

27 Πρόσωπα που ασκούν επιστη&ονικά, 

καλλιτεχνικά 0,063 0,066 0,003 3,98% 

31 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστη&ών 0,059 0,066 0,007 10,95% 

32 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστη&ών 0,022 0,022 0,001 2,64% 

33 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό 0,001 0,001 0 1,94% 

34 Ειδικευ&ένοι επί των πωλήσεων, χρη&ατιστές, 0,108 0,12 0,012 9,68% 

41 Υπάλληλοι γραφείου 0,224 0,252 0,028 11,01% 

42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 0,025 0,028 0,003 10,38% 

51 Απασχολού&ενοι στην παροχή προσωπικών 

υπηρεσιών 0,579 0,611 0,032 5,26% 

52 Απασχολού&ενοι στην παροχή υπηρεσιών 

προστασίας 0,052 0,054 0,002 3,17% 

53 Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή 

επαγγέλ&ατα 0,031 0,048 0,017 35,72% 

61 Γεωργοί ειδικευ&ένοι κυρίως σε &ια ετήσια 0,001 0,003 0,001 47,22% 

62 Γεωργοί ειδικευ&ένοι κυρίως στην καλλιέργεια 0,023 0,043 0,02 47,22% 

63 Γεωργοί πολυκαλλιεργητές 0,144 0,273 0,129 47,22% 

64 Ειδικευ&ένοι κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι κ.π.α.ε. 0,113 0,214 0,101 47,22% 

65 �ασοκό&οι, υλοτό&οι και ασκούντες συναφή 

επαγγέλ&ατα 0,001 0,002 0,001 47,22% 

66 Ειδικευ&ένοι αλιείς και ασκούντες συναφή 

επαγγέλ&ατα 0,016 0,016 0 0,73% 

71 Μεταλλωρύχοι, λατό&οι και ασκούντες συναφή 

επαγγέλ&ατα 0,387 0,411 0,024 5,86% 

72 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης 0,558 0,648 0,09 13,86% 

73 Χύτες &ετάλλων, συγκολλητές, 0,189 0,214 0,025 11,74% 

74 Μηχανικοί, εφαρ&οστές 0,073 0,087 0,014 15,88% 

75 Τεχνίτες που εκτελούν εργασίες 0,073 0,082 0,008 10,40% 

76 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφί&ων 0,012 0,016 0,004 23,35% 

77 Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί 0,046 0,051 0,005 10,40% 

78 Tεχνίτες υφαντουργίας, ειδών ενδύσεως 0,071 0,08 0,008 10,25% 

81 Χειριστές σταθερών βιο&ηχανικών 

εγκαταστάσεων 0,126 0,137 0,011 8,02% 

82 Χειριστές &ηχανών παραγωγής 0,031 0,035 0,004 10,91% 

83 Χειριστές &ηχανών παραγωγής 0,117 0,131 0,014 10,78% 

85 Χειριστές &ηχανών παραγωγής 0,093 0,1 0,007 6,57% 

86 Χειριστές &ηχανών παραγωγής 0,012 0,016 0,004 23,35% 

87 Συναρ&ολογητές (&ονταδόροι) και 0,027 0,03 0,003 11,22% 

88 Οδηγοί &έσων &εταφοράς 0,2 0,223 0,023 10,17% 

91 Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί κ.π.α.ε 0,199 0,212 0,013 6,27% 

92 Ανειδίκευτοι αγρεργάτες, αλιεργάτες 0,012 0,021 0,009 44,53% 

93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, 0,035 0,04 0,005 12,81% 

 Πρόσωπα &η δυνά&ενα να καταταγούν 0,01 0,01 0 2,13% 

 

Τα επαγγέλ&ατα &ε τους &εγαλύτερους ά&εσους πολλαπλασιαστές είναι: 

Απασχολού&ενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών (51), Τεχνίτες ανέγερσης και 
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αποπεράτωσης, (72), Μεταλλωρύχοι, λατό&οι και ασκούντες συναφή επαγγέλ&ατα (71), 

Υπάλληλοι γραφείου (41) και Οδηγοί &έσων &εταφοράς (88).  

Τα επαγγέλ&ατα &ε τους &εγαλύτερους συνολικούς πολλαπλασιαστές είναι: Τεχνίτες 

ανέγερσης και αποπεράτωσης (72), Απασχολού&ενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 

(51), Μεταλλωρύχοι, λατό&οι και ασκούντες συναφή επαγγέλ&ατα (71), Γεωργοί 

πολυκαλλιεργητές (63) και Υπάλληλοι γραφείου (41). 

Σε ότι αφορά τις έ&&εσες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις, τα ση&αντικότερα 

αποτελέσ&ατα είναι: Γεωργοί πολυκαλλιεργητές (63), Ειδικευ&ένοι κτηνοτρόφοι, 

πτηνοτρόφοι (64), Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης (72), �ιευθύνοντες επιχειρη&ατίες 

και προϊστά&ενοι (13) και Απασχολού&ενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών (51). 

Παρατηρού&ε ότι τα επαγγέλ&ατα που ε&φανίζονται ως πιο ση&αντικά είναι τα: 41, 51, 63, 

71 και 72. Το επίπεδο εκπαίδευση για τα επαγγέλ&ατα &ε τα ση&αντικότερα αποτελέσ&ατα 

στην περιφέρεια της Ηπείρου παρουσιάζεται στον πίνακα 5. 

 

Πίνακας 5: Επίπεδο εκπαίδευσης για τα ση&αντικότερα επαγγέλ&ατα 

 

Επάγγελ&α 
Τριτοβάθ&ια 

Εκπαίδευση 

�ευτεροβάθ&ι

α Εκπαίδευση 

Πρωτοβάθ&ια 

Εκπαίδευση 

�εν πήγε 

καθόλου σχολείο 

41 Υπάλληλοι γραφείου 24,91% 70,48% 4,62% 0,00% 

51 Απασχολού&ενοι στην παροχή 

προσωπικών υπηρεσιών 
5,19% 52,62% 41,06% 1,14% 

63 Γεωργοί πολυκαλλιεργητές 1,14% 11,45% 77,44% 9,98% 

71 Μεταλλωρύχοι, λατό&οι και 

ασκούντες συναφή επαγγέλ&ατα 
0,00% 42,54% 51,57% 5,89% 

72 Τεχνίτες ανέγερσης και 

αποπεράτωσης 
5,45% 36,75% 55,24% 2,56% 

ΠΗΓΗ: ΕΕ�, ΕΣΥΕ, 2000 

 

Από τον Πίνακα 5 προκύπτει ότι &ε εξαίρεση τους υπάλληλους γραφείου (25% 

τριτοβάθ&ια εκπαίδευση), τα ση&αντικότερα επαγγέλ&ατα της περιφέρειας παρουσιάζουν 

συγκέντρωση στην πρωτοβάθ&ια και δευτεροβάθ&ια εκπαίδευση.  

 
5. Συ�περάσ�ατα  
Η εξειδίκευση της περιφέρειας Ηπείρου, σε σχέση &ε την απασχόληση, επικεντρώνεται σε 

ένα περιορισ&ένο αριθ&ό κλάδο που συνδέονται κυρίως &ε τον πρωτογενή της το&έα όπως: η 

γεωργία (η δεύτερη σε παραγωγή κρέατος περιφέρεια και η τρίτη σε τυρί), η βιο&ηχανία 

τροφί&ων, ποτών και καπνού (που συνδέεται &ε τη γεωργία και αναδεικνύει τη ση&ασία του 

αγροτοδιατροφικού κυκλώ&ατος στην περιφέρεια), η βιο&ηχανία ξύλου (οι ορεινοί όγκοι), οι 

κλωστοϋφαντουργικές ίνες, καθώς και σε κάποιους κλάδους του τριτογενή το&έα όπως ο 

τουρισ&ός και οι κατασκευές. Τα επαγγέλ&ατα που ε&φανίζονται &ε &εγαλύτερη δυνα&ική 

είναι: οι υπάλληλοι γραφείου, οι απασχολού&ενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών, οι 

γεωργοί – πολυκαλλιεργητές, οι &εταλλωρύχοι, λατό&οι και οι τεχνίτες ανέγερσης και 

αποπεράτωσης κτιρίων. 

Οι κλάδοι στους οποίους εξειδικεύεται η περιφέρεια είναι κυρίως &έσης και χα&ηλής 

τεχνολογικής έντασης οπότε και τα επαγγέλ&ατα που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις είναι 

αντίστοιχης εξειδίκευσης και δεξιοτήτων. Η περαιτέρω ανάλυση της περιφέρειας θα 

&πορούσε να περιλα&βάνει τον υπολογισ&ό των αντίστοιχων πολλαπλασιαστών κλάδων 

οικονο&ικής δραστηριότητας και επαγγελ&άτων για διαφορετικά έτη, έτσι ώστε να 

διερευνηθεί η δυνα&ική τους και να προσδιοριστούν πιθανές &ετατοπίσεις της ειδίκευσης της 

περιφέρειας ανάλογα &ε την οικονο&ική συγκυρία.  
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Abstract  
The purpose of the paper is to investigate the possibilities and the limits of production and 

technological specialization in Epirus as a region. More specifically, we estimate the 

dependency and interaction relationships, developed between the sectors of economic activity, 

which are due to production technology. The analytical framework consists of two parts: first, 

the analysis emphasizes the demand for employment which is created directly or indirectly in 

the region and, second, it emphasizes the respective professions, in relation to the level of 

education and their technological specification. The methodological framework used is the 

input – output model. More specifically, based on the regional input – output model, the inter-

sectoral relations of the regional sectors of economic activity and more precisely, the 

backward multipliers (BM) for employment and professions are calculated. The backward 

multipliers measure the unit change of a certain variable in the total economy which is caused 

by a unit change in the final demand for some sector. The estimation of these multipliers will 

enable us to pinpoint the sectors which create employment in the region, as well as the level 

of education and technological specification that this specific employment asks for. The data 

come from the national accounts of the National Statistical Service of Greece. For the 

construction of the regional input – output table we used the national input – output table for 

year 2000, while the rest of the table’s data were estimated by making use of the Regional 

Accounts and the Greek Labor Market Review. The technological level of the sectors and the 

professions was analyzed using of the OECD. The empirical analysis shows that, in general 

terms, the industries generating employment in the region belong mainly to the first sector 

(agriculture, forestry, fishing, mining, etc) whereas certain industries belong to the second 

sector (light & heavy industry), but are strongly related to the region’s specialization in the 

first sector. These industries are regarded as sectors of medium and low technological 

specialization whereas the professions needed are, in general terms, professions of medium 

and low technological specialization, respectively. However, for the region as a whole, our 
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findings show that there exist possibilities for further development in terms of technological 

specialization and growth.  

 

Key words: Input – output model, horizontal and vertical linkages, employment-profession 

multipliers, Epirus region. 

 

 

 

 

 


