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Η έλλνηα ηνπ «πνιιαπιαζηαζηή» είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε ζηελ νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή: Όηαλ νη νηθνλνκνιόγνη δειώλνπλ όηη «ν δεκνζηνλνκηθόο 

πνιιαπιαζηαζηήο βξέζεθε ίζνο κε ψ», ελλννύλ όηη, εάλ απμεζνύλ (κεησζνύλ) 

νη θξαηηθέο δαπάλεο θαηά 1 κνλάδα, ηόηε ην εγρώξην πξντόλ ζα απμεζεί 

(κεησζεί) θαηά ψ κνλάδεο. Καιείηαη δε «πνιιαπιαζηαζηήο» δηόηη ην ψ 

αληηπξνζσπεύεη, ζπλήζσο, αξηζκό κεγαιύηεξν ηνπ 1. 

 Πξηλ από έλαλ ρξόλν (Οθηώβξηνο 2012), ην ΔΝΤ αλαθνίλσζε όηη όιεο νη 

πξνβιέςεηο ηνπ γηα ηηο επηπηώζεηο ησλ κέηξσλ, ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί, από ην 

2010 θαη κεηά, γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, βαζίζηεθαλ ζηε ιαζεκέλε 

εθηίκεζε όηη «ν δεκνζηνλνκηθόο πνιιαπιαζηαζηήο» απηήο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 

0.5, ελώ ε αιεζήο ηηκή ηνπ βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα 1.7-1.8, δειαδή πάλσ από 

ηξεηο θνξέο πςειόηεξε. Σηηο 26 Σεπηεκβξίνπ ηνπ 2011 είρα ππνζηεξίμεη, ζε 

νκηιία κνπ θαη βάζεη ζηνηρεησδώλ ππνινγηζκώλ, όηη ν ελ ιόγσ 

πνιιαπιαζηαζηήο γηα ηελ ειιεληθή είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1.71 θαη, ζπλεπώο, ην 

εγρείξεκα κεδεληζκνύ ηνπ πξσηνγελνύο ειιείκκαηνο ζα πξνθαιέζεη, ζε βάζνο 

ρξόλνπ, κία ζπλνιηθή-αζξνηζηηθή κείσζε ηνπ ΑΕΠ θαηά 29%. Απηή ε 

εθηίκεζε δελ δηαςεύζηεθε, δπζηπρώο, από ηα γεγνλόηα. 

 Σε κία κειέηε, ε νπνία δεκνζηνπνηήζεθε πξηλ από ιίγεο κέξεο,  

εθηηκήζεθαλ 63 x 63 = 3969 εκπνξεπκαηηθνί πνιιαπιαζηαζηέο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο (Θ. Μαξηόιεο θαη Γ. Σώθιεο, «Ο Σξαθθαταλόο Πνιιαπιαζηαζηήο 

ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο:  Επξήκαηα από ηνλ Πίλαθα Πξνζθνξάο-Χξήζεσλ 

ηνπ έηνπο 2010»).[1] Η κέζε ηηκή ησλ θιαδηθώλ πνιιαπιαζηαζηώλ επί ηνπ 

θαζαξνύ πξντόληνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο βξέζεθε ίζε κε 1.707 (κε ηππηθή 

απόθιηζε 0.278, κέγηζηε ηηκή 2.530 θαη ειάρηζηε ηηκή 1.014), ελώ ε κέζε ηηκή 

ησλ πνιιαπιαζηαζηώλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα βξέζεθε ίζε κε 2, θαη, ζπλεπώο, 

από ηηο πςειόηεξεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Απηά ηα επξήκαηα δειώλνπλ όηη γηα θάζε 1 κνλάδα κείσζεο ηεο δήηεζεο, 

γηα εκεδαπά αγαζά θαη ππεξεζίεο, ην ζπλνιηθό πξντόλ κεηώλεηαη θαηά πεξίπνπ 

1.7 κνλάδεο, ελώ θάζε 1 κνλάδα ζπξξίθλσζεο ηνπ Δεκνζίνπ ηνκέα, εηδηθά, 

νδεγεί ζε πεξίπνπ 2 κνλάδεο κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνύ πξντόληνο. Έηζη, ε 

πξσηνθαλήο, κε ηζηνξηθά-δηεζλή κέηξα θαη ζηαζκά, ύθεζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο όρη κόλνλ έπξεπε λα ζεσξείηαη απνιύησο αλακελόκελε, αιιά θαη ε 
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επηζηξνθή ζε άμηνπο ιόγνπ ξπζκνύο αλάπηπμεο εκθαλίδεηαη σο κάιινλ 

απίζαλε, εάλ ζπλππνινγηζηεί ν πνιππιεύξσο ζπζηαιηηθόο ραξαθηήξαο ηεο 

αζθνύκελεο πνιηηηθήο ζε ζπλδπαζκό κε ην όηη νη ειιεληθέο εμαγσγέο 

εθθξάδνληαη ζε έλα από ηα πην «ζθιεξά» λνκίζκαηα ηνπ δηεζλνύο ζπζηήκαηνο. 

Από ηελ άιιε πιεπξά, βεβαίσο, όιεο νη εθηηκήζεηο ηεο πξναλαθεξζείζαο 

κειέηεο δύλαληαη λα θαλνύλ ρξήζηκεο ζηελ θαηάζηξσζε ηνπ ζρεδίνπ εμόδνπ 

από ηελ θξίζε, ηδίσο ή, πηζαλόηαηα, κόλνλ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε 

Ειιάδα απνθαζίζεη λα εγθαηαιείςεη ηελ «επξσπατθή ππεξπαγθνζκηνπνίεζε» 

θαη, ζπλεπώο, νη εζληθέο αξρέο αλαθηήζνπλ κέζα-εξγαιεία νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο. 

 Τν πιένλ εληππσζηαθό γεγνλόο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο δελ είλαη, 

επνκέλσο, ε ππεξαθόληηζε ηεο αλεξγίαο, αιιά όηη νη «Μλεκνληαθέο 

θπβεξλήζεηο» δελ έρνπλ θαηαζέζεη νύηε ηκήκα πξνγξάκκαηνο αληηζηξνθήο ηεο 

θαηάζηαζεο. 

 
[1]. Η κειέηε εθπνλήζεθε γηα ην Ιλζηηηνύην Κνηλσληθώλ Εξεπλώλ Δεκήηξεο 

Μπάηζεο, θαη είλαη δηαζέζηκε ζηε δηεύζπλζε:  
www.theo-mariolis.gr/files/gr/Publications/pop_arthra/Sraffian_%20Multiplier_Greek%20Economy.pdf 

 

 

 

 

 


