
 1

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων 

προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία 

 

Θεόδωρος Μαριόλης* 

 
1. Εισαγωγή 

Ο λεγόμενος Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης (Economic Dependency Ratio), ο ο-

ποίος ορίζεται ως ο αριθμός των ατόμων που δεν εργάζονται ανά εργαζόμενο άτομο, 

αντανακλά βασικές σχέσεις ανάμεσα στο παραγωγικό και στο μη παραγωγικό τμήμα 

του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος και, ταυτοχρόνως, συνιστά μία από τις πιο 

σημαντικές μεταβλητές για το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Το παρόν άρθρο 

παρουσιάζει τα κύρια ευρήματα έρευνας, η οποία έχει ως στόχο την ποσοτική εκτί-

μηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Οικονομικής Εξάρτησης (ΜΛΟΕ εφεξής) που 

αντιστοιχεί στην ελληνική οικονομία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων τoυ ‘Study Group on Sraffian Economics’ του Τμήματος Δημόσιας 

Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, και εκπονήθηκε από τον γράφοντα, τον κ. 

Γιώργο Σώκλη (υποψ. διδάκτορα), και την κα Ελένη Γκρόζα (μεταπτυχιακή φοιτή-

τρια). 

 

2. Συνοπτική Περιγραφή της Έρευνας 

Η έρευνα βασίζεται σε ένα κατάλληλα κατασκευασμένο πολυτομεακό υπόδειγμα εισ-

ροών-εκροών (input-output model), στο οποίο εισάγονται οι ακόλουθες υποθέσεις-

παραδοχές: (i) το συνολικό εισόδημα της οικονομίας κατανέμεται σε μισθούς των 

εργαζομένων και σε κέρδη, (ii) η αποταμίευση από μισθούς είναι μηδενική (δηλ. το 

σύνολο των μισθών καταναλώνεται), (iii) τα κέρδη διασπώνται, μέσω άμεσης φορο-

λόγησης, σε εισόδημα των κεφαλαιούχων και εισόδημα των μη εργαζομένων (το ο-

ποίο συνιστά, λοιπόν, μεταβιβαστική πληρωμή του δημοσίου), (iv) οι εργαζόμενοι 

και οι μη εργαζόμενοι καταναλώνουν το ίδιο ‘καλάθι’ αγαθών και στις ίδιες ακριβώς 

ποσότητες, (v) οι κεφαλαιούχοι αποταμιεύουν το σύνολο του εισοδήματός των (και, 

άρα, δεν καταναλώνουν), και (vi) οι καταναλωτικές δαπάνες του δημοσίου τομέα εί-

ναι μηδενικές. Η εισαγωγή των υποθέσεων (i) έως και (iv) επιβάλλεται τόσο από το 
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γενικό στόχο της έρευνας όσο και από το είδος των διαθεσίμων στατιστικών στοιχεί-

ων, ενώ οι υποθέσεις (v) και (vi) εισάγονται ακριβώς επειδή επιδιώκεται η εκτίμηση 

της μέγιστης εφικτής τιμής του λόγου οικονομικής εξάρτησης (σημειώνεται, ωστόσο, 

ότι το χρησιμοποιούμενο υπόδειγμα δύναται να ενσωματώσει, παραμετρικά, την κα-

τανάλωση τόσο των κεφαλαιούχων όσο και του δημοσίου τομέα, οι οποίες οδηγούν 

σε μείωση του προς εκτίμηση λόγου οικονομικής εξάρτησης). Περαιτέρω, οι εκτιμή-

σεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ακολούθων δύο, εναλλακτικών, σεναρίων: 

(Σ1) η οικονομία είναι κλειστή (δηλ. δεν συνάπτει σχέσεις με την αλλοδαπή) και με-

γεθύνεται με έναν διατομεακά ενιαίο ρυθμό, ο οποίος ισούται με τον πραγματικό 

ρυθμό μεγέθυνσης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, και (Σ2) η οικονομία είναι 

ανοικτή (οι καθαρές εξαγωγές της ισούνται με τις όντως πραγματοποιηθείσες) και 

μεγεθύνεται με έναν μη ενιαίο ρυθμό μεγέθυνσης (οι επενδύσεις της ισούνται με τις 

όντως πραγματοποιηθείσες). Τέλος, προκειμένου να υπάρχει μία βάση σύγκρισης με 

άλλες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκτιμήσεις επαναλαμβάνονται για τη 

Γερμανία, την Ισπανία και τη Φινλανδία. Αυτό το δείγμα χωρών επιλέχθηκε με τη 

σκέψη ότι το ‘ειδικό βάρος’ των επιμέρους προσδιοριστικών παραγόντων του ΜΛΟΕ 

στην Ελλάδα μάλλον θα τείνει να είναι διαφορετικό από αυτό της Γερμανίας και τη 

Φινλανδίας και όμοιο με αυτό της Ισπανίας. 

 

3. Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του υποδείγματος στους πίνακες εισροών-

εκροών των οικονομιών της Γερμανίας (για το έτος 2000), της Ελλάδας (για τα έτη 

1997 και 1998), της Ισπανίας (για το έτος 2000), και της Φινλανδίας (για τα έτη 1997 

και 1998) δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί (ενώ για τη γερμανική και τη φινλαν-

δική οικονομία υπήρχαν, κατά τη στιγμή εκκίνησης της έρευνας (2007), και πιο πρό-

σφατοι πίνακες εισροών-εκροών, για την ελληνική και την ισπανική δεν υπήρχαν και, 

έτσι, η διερεύνηση περιορίσθηκε, για λόγους συγκρισιμότητας, στα προαναφερθέντα 

έτη). Συγκεκριμένα, ο εν λόγω Πίνακας δίνει, καταρχάς, τους ΜΛΟΕ που αντιστοι-

χούν στα σενάρια 1 και 2 (οι οποίοι συμβολίζονται με (ΜΛΟΕ)1 και (ΜΛΟΕ)2, αντι-

στοίχως). Επίσης δίνει, σε απόλυτους και σχετικούς (ήτοι %) όρους,  τη συμβολή των 

παραγόντων, οι οποίοι διαμορφώνουν γραμμικά (σύμφωνα με το θεωρητικό υπόδειγ-

μα της έρευνας) το ύψος του ΜΛΟΕ που αντιστοιχεί στο σχετικά πιο ρεαλιστικό σε-

νάριο 2. Αυτοί οι παράγοντες είναι ο λόγος των κερδών  προς τους μισθούς (ΛΚΜ), ο 

λόγος των συνολικών (ιδιωτικών και δημοσίων) επενδύσεων προς τους μισθούς 
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(ΛΕΠΜ) και ο λόγος των καθαρών εξαγωγών προς τους μισθούς (ΛΚΕΞΜ), και είναι 

όλοι αποτιμημένοι σε όρους συνολικής (δηλ. άμεσης και έμμεσης) δαπανημένης ερ-

γασίας. 

 

 

Πίνακας: Οι μέγιστοι εφικτοί λόγοι οικονομικής εξάρτησης στις τέσσερις οικονομίες 

* Ισχύει η ακόλουθη εξίσωση: (ΜΛΟΕ)2 = (ΛΚΜ) – (ΛΕΠΜ) – (ΛΚΕΞΜ) 

 

 

Από τον Πίνακα συνάγεται ότι, σύμφωνα και με τα δύο σενάρια της έρευνας, η ελλη-

νική οικονομία χαρακτηρίζεται από έναν συγκριτικά πολύ υψηλό ΜΛΟΕ, ο οποίος 

δηλώνει, συγκεκριμένα, ότι 1 εργαζόμενος δύναται να συντηρήσει πάνω από 2 μη 

εργαζόμενους ή, δεδομένου ότι κατά τα έτη 1997-1998 οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα 

ήταν, κατά μέσο όρο, 3.86 εκατομ., ότι δύνανται να συντηρηθούν πάνω από 7.72 εκα-

τομ. μη εργαζόμενοι. Είναι πολύ σημαντικό να τονισθεί ότι, σύμφωνα με τη λογική 

που διέπει τις εκτιμήσεις, ο λόγος δεν αφορά σε όλους γενικά τους μη εργαζόμενους 

(π.χ. προστατευόμενα μέλη), αλλά μόνον σε εκείνους οι οποίοι λαμβάνουν μεταβιβα-

στικές πληρωμές (επιδόματα, συντάξεις κ.λπ.) και μάλιστα σε ύψος ίσο με το μισθό 

του αντιπροσωπευτικού (ή μέσου) εργαζόμενου. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων (βλ. 

τις τρεις τελευταίες σειρές του Πίνακα) δείχνει ότι ο (ΜΛΟΕ)2 ανάγεται, κατά βάση, 

σε δύο παράγοντες, ήτοι στον συγκριτικά πολύ υψηλό ΛΚΜ (ο οποίος ισούται με 

2.257 και 2.332) και στην ύπαρξη αρνητικού ΛΚΕΞΜ, δηλ. στο έλλειμμα του εξωτε-

ρικού τομέα της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος ανέρχεται στα επίπεδα του –0.563 με 

 FIN GE GRΕ SP 

1997 1998 2000 1997 1998 2000 

(ΜΛΟΕ)1 1.093 1.095 0.967 2.213 2.145 0.951 

(ΜΛΟΕ)2* 0.619 0.583 0.476 2.118 2.043 0.678 

ΛΚΜ 1.239 

(200.2%) 

1.217 

(208.7%) 

1.030 

(216.4%) 

2.332 

(110.1%) 

2.257 

(110.5%) 

1.070 

(157.8%) 

ΛΕΠΜ 0.446 

(–72.1%) 

0.463 

(–79.4%) 

0.468 

(–98.3%) 

0.777 

(–36.7%) 

0.794 

(–38.9%) 

0.572 

(–84.4%) 

ΛΚΕΞΜ 0.174 

(–28.1%) 

0.171 

(–29.3%) 

0.086 

(–18.1%) 

   –0.563 

   (26.6%) 

–0.580 

(28.4%) 

–0.180 

(26.6%) 
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–0.580 και, συνεπώς, συμβάλλει κατά 26.6% με 28.4% στη διαμόρφωση του (ΜΛΟ-

Ε)2. Επειδή, όμως, πρώτον, ακόμα και εάν το εν λόγω έλλειμμα ήταν, υποθετικά, μη-

δενικό (ή, ακόμα, γινόταν πλεόνασμα, ίσο με αυτό της  Φινλανδίας), η Ελλάδα θα 

εξακολουθούσε να χαρακτηρίζεται από έναν αισθητά υψηλότερο (ΜΛΟΕ)2, και επει-

δή, δεύτερον, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται έναν αισθητά υψηλότερο ΜΛΟΕ και σύμφω-

να με το σενάριο 1 (της κλειστής και ισόρροπα μεγεθυνόμενης οικονομίας), έπεται 

ότι ο ΛΚΜ θα πρέπει να θεωρείται ως ο πιο σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας 

του ύψους του ΜΛΟΕ (παρατηρείται, επίσης, ότι εάν οι χώρες διαιρεθούν σε πλεο-

νασματικές (Φινλανδία, Γερμανία) και ελλειμματικές (Ελλάδα, Ισπανία), τότε η κα-

τάταξή των βάσει του ΛΚΜ συμπίπτει με την κατάταξή των βάσει του (ΜΛΟΕ)2). 

Ως γνωστόν, ο ΛΚΜ συναρτάται ευθέως με το επίπεδο της τεχνολογίας (δηλ. τις πα-

ραγωγικότητες της εργασίας και του κεφαλαίου) και αντιστρόφως με το ύψος του 

πραγματικού ωρομισθίου. Προκειμένου, λοιπόν, να διερευνήσουμε τον τρόπο δια-

μόρφωσης του ύψους του εκτελούμε τα ακόλουθα δύο πειράματα: πρώτον, τον υπο-

λογίζουμε σε όλες τις υπό θεώρηση οικονομίες υποθέτοντας ότι το πραγματικό ωρο-

μίσθιο ισούται με αυτό της Γερμανίας, και, δεύτερον, τον υπολογίζουμε σε όλες τις 

υπό θεώρηση οικονομίες υποθέτοντας ότι το πραγματικό ωρομίσθιο ισούται με αυτό 

της Ελλάδας, κατά το έτος 1997. Το πρώτο πείραμα δείχνει ότι σε όλες τις υπόλοιπες 

(πλην της Γερμανίας) οικονομίες ο ΛΚΜ θα ήταν αρνητικό μέγεθος, ακριβώς επειδή 

τα κέρδη θα ήταν αρνητικά, δηλ. θα υπήρχε ζημία. Το δεύτερο πείραμα δείχνει ότι 

όλες οι υπόλοιπες οικονομίες θα είχαν έναν συντριπτικά υψηλότερο ΛΚΜ από αυτόν 

της Ελλάδας (1997), και συγκεκριμένα στη Γερμανία θα ήταν ίσος με 22.184 (πράγμα 

που σημαίνει ότι 1 εργαζόμενος στη Γερμανία θα μπορούσε να συντηρήσει περί τους 

20 μη εργαζόμενους !), στην Ισπανία θα ήταν 7.863, στη Φινλανδία θα ήταν 7.060 

(1998) και 6.279 (1997), και στην Ελλάδα (1998) θα ήταν 2.223. Έτσι, μπορούμε να 

συμπεράνουμε, με σχετική ασφάλεια, ότι ο συγκριτικά υψηλός ΛΚΜ της ελληνικής 

οικονομίας, ο οποίος προσδιορίζει, κατά βάση, τον συγκριτικά υψηλό ΜΛΟΕ αυτής, 

δεν οφείλεται στο επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξής της αλλά στο πολύ χαμηλό επίπε-

δο του πραγματικού ωρομισθίου της. Τέλος, ας σημειωθεί ότι εάν η κατανάλωση του 

μέσου κεφαλαιούχου, η οποία έχει τεθεί ίση με το μηδέν, υποτεθεί ίση με αυτή του 

μέσου εργαζόμενου, τότε ο ΜΛΟΕ μειώνεται στα επίπεδα του 1.213 με  1.043, ενώ 

εάν η κατανάλωση του μέσου μη εργαζόμενου υποτεθεί κατά π.χ. 20% υψηλότερη 

από αυτήν του μέσου εργαζόμενου, τότε ο ΜΛΟΕ μειώνεται στα επίπεδα του 1.844 

με 1.703. 
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4. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις 

Εκτιμήθηκε ότι στην ελληνική οικονομία 1 εργαζόμενος δύναται να συντηρήσει, μέ-

σω μεταβιβαστικών πληρωμών και σε ένα επίπεδο διαβίωσης ίσο με το δικό του, πά-

νω από 2 μη εργαζόμενους. Αυτός ο μάλλον εντυπωσιακός ‘μέγιστος εφικτός λόγος 

οικονομικής εξάρτησης’ δεν οφείλεται στο επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης της οι-

κονομίας αλλά στο πολύ χαμηλό επίπεδο του πραγματικού ωρομισθίου (και κατά 

δεύτερο λόγο στο έλλειμμα του εξωτερικού τομέα της). Εάν ο ισχύων λόγος οικονο-

μικής εξάρτησης είναι πολύ μικρότερος (εκτιμούμε ότι, για τα έτη 1997-1998, βρί-

σκεται στο επίπεδο του 0.620, επίπεδο απολύτως αντίστοιχο με αυτό των υπολοίπων 

ευρωπαϊκών οικονομιών που εξετάσαμε εδώ) και εάν, όπως υποστηρίζεται συστημα-

τικά, κατά την τελευταία δεκαετία, από έγκυρες πηγές (Τράπεζα Ελλάδος, ΟΟΣΑ 

κ.ά.), το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης βρίσκεται σε κρίση βιωσιμότητας και επάρ-

κειας, τότε αυτά τα φαινόμενα δεν μπορεί παρά να ανάγονται, σύμφωνα με τα ευρή-

ματά μας, στο σχετικά υψηλό επίπεδο της κατανάλωσης των μη εργαζομένων (πράγ-

μα που δεν θεωρούμε, ωστόσο, πιθανό) ή/και της κατανάλωσης των κεφαλαιούχων 

ή/και των καταναλωτικών δαπανών του δημοσίου τομέα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, 

κρίνουμε ότι το αναλυτικό πλαίσιο της παρούσης αποτελεί ένα συνεκτικό εργαλείο 

αποτύπωσης της κατάστασης και χάραξης πολιτικής. 


